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ייחודית  כתופעה  העצמית  השנאה  פרשת  את  לתעד  מבקש  שבזאת  החיבור 
לעם סגולה — מארה הרודפת את העם הנבחר )לפורענות( מאז עלה על בימת 
ֶדה... ָארּור  ּשָׂ ה ּבַ ִעיר ְוָארּור ַאּתָ ה ּבָ ההיסטוריה. כך היישר מפי הגבורה: "ָארּור ַאּתָ
ָך  ּבְ ְיהָוה  ח  ּלַ ְיׁשַ ֵצאֶתָך.  ּבְ ה  ַאּתָ ְוָארּור  ֹבֶאָך  ּבְ ה  ַאּתָ ַאְדָמֶתָך... ָארּור  ּוְפִרי  ִבְטְנָך  ִרי  ּפְ
ֶמְדָך ְוַעד ֲאָבְדָך ַמֵהר..." )דברים  ָ ְגֶעֶרת... ַעד ִהּשׁ הּוָמה ְוֶאת ַהּמִ ֵאָרה ֶאת ַהּמְ ֶאת ַהּמְ

ֱאֹלֶהיָך" )דברים כ"ח, טו(. ְיהָוה  קֹול  ּבְ ַמע  ִתׁשְ "ְוָהָיה, ִאם ֹלא  כ"ח, טז–כ(. זאת 
ְלָרָעה,  ְלַזֲעָוה  ים  "ּוְנַתּתִ נביא הנחמה בראשם:  ירמיהו,  וכך תוכחת הנביאים עם 
יֵחם  ר ַאּדִ ֹקמֹות ֲאׁשֶ ָכל ַהּמְ ִניָנה ְוִלְקָלָלה, ּבְ ל ִלׁשְ ה ּוְלָמׁשָ ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ְלֶחְרּפָ
ר  ם ֵמַעל ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ ּמָ ֶבר, ַעד ּתֻ י ָבם, ֶאת ַהֶחֶרב ֶאת ָהָרָעב ְוֶאת ַהּדָ ְחּתִ ּלַ ְוׁשִ ם.  ׁשָ

ְוַלֲאבֹוֵתיֶהם" )ירמיהו כ"ד, ט–י(. ָלֶהם  י  ָנַתּתִ
כך בדפי המקרא, ה"אני מאמין" של העם היהודי, וכך בימי הביניים מפי המשומד 
להעלות  האפיפיור  אצל  והמשתדל  הנוצרית  הדם  עלילת  את  המחולל  היהודי 
את התלמוד על המוקד. כך בקרב ה"גרמנים בני דת משה" דוגמת אוטו ויינינגר 
השולח יד בנפשו שכן אין הוא מוצא דרך אחרת לעקור מקרבו את היהודי השנוא, 
וכך אצל יהודי האקדמיה במרחב האנגלו־סקסי עם נועם חומסקי וג'ורג' שטיינר 
בציונות."  להגשמה  זכו  היטלר  אדולף  של  "עקרונותיו  חומסקי:  אצל  בראשם. 

בעיני שטיינר מדינת ישראל היא בגידה במסר היהודי של נדודי נצח. 
עם זאת, ההיבט האולטימטיבי לשנאה עצמית מצא את ביטויו במדינת היהודים. 
זאת בקרב השמאל הרדיקלי על פלגותיו ובקרב דמויות דוגמת ישעיהו ליבוביץ' 
הרואה לקבוע כי ישראל היא מדינה יודו־נאצית, ואברהם בורג מפרש: "מדינת 
היהודים נשענת על יסודות של שחיתות, דיכוי וָעֶול, ובתור שכזאת היא ניצבת 

על סף הכיליון". 
היה זה ברל כצנלסון שהיטיב לאבחן את המארה היהודית:

איד  לכל  לעמם... השמחה  שנאה  חולי  רוח,  חולי  פתולוגיים,  יהודים  "...אמנם 
נגע  מן העמים  היודע עם  ברכי עמנו...  יהודי באה עכשיו מאנשים שנולדו על 
כזה, שכלי  לידי סילוף  בניו הגיעו  כנגענו, צרה כצרתנו? היש עם בעמים אשר 
ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו וכל ייסוריו הם בזויים ושנואים, וכל 
מה שעושה אויב עמם, כל שוד וכל רצח וכל אונס ממלא את לבם רגש הערצה 

והתמכרות?"

אריה סתיו הוא עורך ומתרגם. 
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"...ְמָהְרַסִיְך 
ַמֲחִריַבִיְך  וּ

"... ֵצאוּ ְך יֵ ִמּמֵ
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הערת פתיחה

הנבחר ה העם  את  המלווה  היהודית  העצמית  השנאה  מגפת  עניינו  שלפנינו  כרך 
(לפורענות) מאז עלה על בימת ההיסטוריה, תופעה אשר צברה תאוצה עם הקמת 
הבית הלאומי. תופעת השנאה העצמית היהודית נבחנת בהקשרה ההיסטורי, מכאן שלא 
כל  בשולי  הכול  ככלות  אחרי  ואקסצנטריות.  תימהוניות  שוליים  דמויות  בה  כלולות 
ציבור במדינות דמוקרטיות תמצאנה תופעות ביזאריות של רדיקליזם קיצוני החוסות 
בובי  דוגמת  דמויות  אלה  יהיו  היהודי  במקרה  מדינותיהם.  של  הליברלי  המעטה  תחת 
פישר, גלעד עצמון, ישראל שמיר ודומיהם. זאת, אם לציין את קצהו של הקרחון בלבד, 
קריקטורות שהביטוי "מדינת ישראל" מעורר בהם תגובה פבלובית בלתי נשלטת של 

לשונית.  בפורנוגרפיה  ביטוי  לידי  הבא  שנאה  פרץ 
תוכנו של הכרך נסמך במידה רבה על מאמרים שראו אור בנתיב, כתב עת שערכתי 
והמטא־היסטורי  ההיסטורי  האסטרטגי,  הרחב,  להיבט  הוקדש  נתיב  שנים.  במהלך 22 
הישראלי  במקרה  הצועדות  והתבוסתנות  העצמית  השנאה  וסוגיית  היהודי  העם  של 
במידה  אפוא  נסמך  שלפנינו  החומר  מאמרים.  של  ארוכה  בשורה  בו  נבחנה  ביד,  יד 
מרכז  פרסומי  במסגרת  והן  בנתיב  הן  אור  שראו  והמחקרים  המאמרים  מאות  על  רבה 
ועד 2009.  השנים 1998  בין  בראשו  לעמוד  הכבוד  לי  שהיה  מדיניות  למחקרי  אריאל 
את  עליו  ולתת  החומר  את  לקרוא  שהועילו  לקטורים  קבוצת  לי  הייתה  רב  לעזר 
דעתם. בראש וראשונה ברצוני להודות לעו"ד אליקים העצני ולפרופ' שלמה שרן, מי 
שהואילו לקרוא את החומר כולו ולהעיר את הערותיהם רבות העניין והחשיבות. נוסף 
עליהם היו אלה פרופ' משה שרון, פרופ' הלל ויס, פרופ' נוח מילגרום ז"ל וכן ד"ר יונה 
עלי  זאת  עם  מומחיותם.  לתחומי  המקבילים  נבחרים  פרקים  לקרוא  שהואילו  הדרי 
לציין שהאחריות לכתוב � לחיוב ולשלילה � היא שלי בלבד ולא בכל המקרים עולה 

הנכבדת.  הלקטורים  קבוצת  של  דעותיהם  עם  אחד  בקנה 
עב  הכרך  של  המוקפדת  הלשונית  העריכה  על  סתיו  ליה  לרעייתי  להודות  ברצוני 

לקורא. בזאת  המוגש  הכרס 

א.ס.
תקוה שערי 

אוקטובר 2013 � תשרי-חשון תשע"ד
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כללי מבוא 

האומנם שנאה עצמית או 
שמא ויכוח לגיטימי

ניצחונה הגדול של האנטישמית היא העובדה שהביאה את היהודים 
אנטישמי. של  בעיניו  בעצמם  להתבונן 

נורדאו מקס 

ביטוי "שנאה עצמית יהודית" בהקשר הישראלי, מוטח על פי רוב בשמאל הרדיקלי ה
ליישומן.  ופועל  הלאומי  לקונסנזוס  חריף  בניגוד  העומדות  דעות  מביע  זה  כאשר 
ורשה  לגטו  עזה  בחבל  המצב  בין  השוואה  העורך  "בצלם"  ארגון  איש  משל,  לשם  כך 
הוא  ההפך  כי  ישיב  שהנאשם  לציין  למותר  עצמו".  את  השונא  של "יהודי  לכינוי  יזכה 
נכון, וכי מי שעיניו עצומות מלראות את האמת הוא גזען ופשיסט, בעוד הוא וארגונו 
מבטאים את ערכי המוסר היהודי והאוניברסאלי, וכי העלבון, דווקא משום שהוא ריק 

המעליל. של  המעוות  הרוחני  עולמו  על  מעיד  מתוכן, 
כך איש ה"ימין" הטוען כנגד ארגון "שלום עכשיו" כי הוא עוכר ישראל הנגוע בשנאה 
יריבו  מפי  לזכות  עלול  ושומרון,  ביהודה  ההתנחלויות  לפינוי  דרישתו  בגין  רק  עצמית 

הכבושים".  בהתנחלות "בשטחים  תמיכתו  משום  דווקא  עצמו"  שונא  בתואר "יהודי 
חריפה   � מחלוקת  בין  המבדיל  הגבול  נמתח  היכן  אפוא  היא  הנשאלת  השאלה 
השנאה  לבין  שמים,  לשם  קרי:  הלגיטימיות,  בתחום  עדיין  אך   � שתהיה  ככל 
של  דורות  זאת  שציינו  כפי  ועניין,  דבר  לכל  פתולוגית  תופעה  אכן  שהיא  העצמית 

פסיכולוגים. 
מי שנתן את דעתו על סוגיה זו היה אנטוני להרמן (Lehrman), ראש "המכון לחקר 
 (The Institute for Jewish Policy Research) 2009�2006 מדיניות יהודית" בין השנים
1.Jewish Self-Hatred: Myth or Reality? שמושבו בלונדון, במאמרו תחת הכותרת
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בין  המחלוקת  תהיה   � ישראל־ערב  ביחסי  היתר  בין  המתמחה   � להרמן  פי  על 
בעימות  אם  כי  מדובר  לא  מקרה  בכל  שתהיה,  ככל  קשה  הפוליטי  המתרס  צידי  שני 
עצמית"  "שנאה  ההגדרה  שעצם  מכאן  לגיטימית.  ביקורת  של  הקריטריון  על  העונה 
למבקרי  להדביק  המבקש  את "הימין"  בעיקר  מאפיינת  והיא  לדעתו,  שחר  חסרת  היא 
מדיניותה של ישראל את אות הדה־לגיטימציה. זאת, בראש וראשונה בתחום הוויכוח 

ה"שלום".  בסוגיית  המר  הפוליטי 
עצמית  בשנאה  האשמה  האומנם  היא:  במאמרו  מציג  שלהרמן  הרטורית  השאלה 
הפרעה  של  לגיטימית  דיאגנוזה  מופרעת,  חשיבה  דרך  של  אובייקטיבי  שיפוט  הינה 
נפשית, או שמא אין זו אלא לשון נאצה מאחוריה מבקש להסתתר המאשים את זולתו 

תוקף? בעלי  טיעונים  מהעדר  אובייקטיבי  מדיון  להימנע  מנת  על  עצמית  בשנאה 
הוא  יהודית"  עצמית  "שנאה  הביטוי  עצם  במאמרו,  להרמן  שטוען  כפי  האומנם, 
זיוף גמור � ��entirely bogus בלשונו, שנועד להביא לדמוניזציה של היריב הפוליטי, 
טיעונו  לאישוש  המעליל.  של  פרצופו  את  חושף  הוא  הנאשם  על  מעיד  משהוא  ויותר 
הצד  של  הגורפת  ההאשמה  לפיה  וולקוב  שולמית  ההיסטוריונית  את  להרמן  מצטט 
האחר � במקרה זה של השמאל הליברלי מצד "הימין" בישראל � היא ביטוי ל"תרפיה 

קבוצתית". 
מי  "תיקון",  העת  כתב  עורך  לרנר,  מייקל  הוא  המחבר  נתלה  בו  נוסף  גבוה  אילן 
כי:  טוען  לרנר  עצמו".  שונא  בכינוי "יהודי  האידאולוגיים  יריביו  מצד  אחת  לא  שזכה 

בנושא  שאלה  להעלות  יכול  אינך  המקרתיזם.  סף  על  היסטרית,  היא  האווירה 
עצמו"... שונא  או "יהודי  הכינוי "אנטישמי"  את  לך  שידביקו  מבלי  ישראל 

יהודי  בקרב  "פרוגרסיבי"  המכונה  המחנה  את  נאמנה  המבטא  להרמן  אנטוני  כאן  עד 
או  המחבר  של  מצידו  היתממות  זו  אם  להחליט  קשה  הדברים  למקרא  ואולם,  ארה"ב. 
שמא הכחשה מודעת של המציאות בציבור היהודי, לפחות מאז ימי הביניים ועד הנה, 

שלפנינו. החיבור  דפי  מעל  מוצג  שהדבר  כפי 
(וראו  מחקרים  של  לשורה  אתגר  המהווה  עצמית",  "שנאה  הביטוי  מזו,  יתירה 
היא  לכך  ועדות  האומות,  בקרב  היהדות  את  ורק  אך  המייחדת  תופעה  הוא  בהמשך) 

היהודי.  למחנה  מחוץ  מוכר  בלתי  הינו  שהמונח  הפשוטה  העובדה 
לאסונות  ישראל  עם  על  שירדה  הפורענות  בין  להשוואה  מקום  כל  אומנם  אין 
שממנו  נראה  בלתי  גבול  אותו  עובר  היכן  היא  השאלה  אך  אחרות,  אומות  שפקדו 
והלאה מתגלגל ציבור מדוכא אל מעבר לסף הפתולוגי של תיעוב עצמי. להלן שלוש 
כיבושים  של  שורה  הארמנים  ידעו  האחת־עשרה  המאה  מאז  רבות.  מני  דוגמאות 
וגירושים. גלי פורענויות בארמנים שהחלו בשלהי המאה הי"ט הגיעו לשיאם בהשמדת 
עם מידי הטורקים בשנים 1916-1915. גם היום רובו של העם הארמני מפוזר על פני 
"שנאה  על  מישהו  שמע  האם  אך  היהודי.  העם  של  זה  על  כפליים  העולה  ביחס  תבל 
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קרוב  הזר  הכיבוש  תחת  נאנקה  פולין  הפולני.  הוא  נוסף  מקרה  ארמנית"?  עצמית 
הדיכוי  את  ואחריו  הנאציזם  אימי  את  ידעה  השנייה  העולם  ובמלחמת  שנה,  ל־150 
על  לדבר  בדעתו  יעלה  לא  איש  הפולני,  בציבור  השסעים  אף  על  אולם  הקומוניסטי. 
אלף  מזה  לאום  זכויות  המשוללים  ספרד  בצפון  הבסקים  כך  פולנית".  עצמית  "שנאה 
רבות  תרבות  ואימפריות  מעצמות־על  שתי  וצרפת,  ספרד  בין  כלואים  ומעלה,  שנים 
מחוזות  אל  הבסקים  את  דרדר  שהדבר  מבלי  הזעיר,  הבסקים  מחנה  לעומת  עוצמה 
של פסיכוזה לאומית. להפך, גאים במורשתם, מטפחים הבסקים את ייחודם התרבותי 

לעצמאות.  יזכו  בו  ליום  ומקווים 
כך קבוצות מיעוט דוגמת השחורים בארה"ב, מי שידעו 200 שנות עבדות וגזענות. 
יש לא מעט אירוניה בעובדה שאת ה"אני מאמין" של הכושי הנאנק תחת עול העבדות 
סטאו,  ביצ'ר  הרייט  חיברה  טום",  הדוד  "אוהל  לאדוניו,  חנופה  של  מערכת  ומפתח 
לרוב  להידמות  וניסיון  נחיתות  רגשי  השחורים  בקרב  היו  אומנם  ואם  לבנה.  סופרת 
יתירה   .Black is beautiful מסוג  לסיסמאות  והפכו  במהרה  חדלו  שאלו  הרי  הלבן, 
מזאת, בימי ברק חוסיין אובמה, קונדוליסה רייס ועופרה ווינפרי, גאה ציבור השחורים 
במוצאו ה"אפרו־אמריקני". כך השחורים וכך ההומוסקסואלים ה"גאים" המציגים את 

במצעדי "גאווה".  קומתם  זקיפות 
ואולם אין ספק שהמקרה הקיצוני, והוא המאיר באור יקרות סרקסטי את הפתולוגיה 
היהודית הוא המקרה הגרמני. אומה זו, הנגועה במה שמרקוס אניאוס לוקאנוס, המשורר 
 Furor  � הגרמני  "הטירוף  לספירה:  הראשונה  במאה  עוד  כינה  הרומי,  וההיסטוריון 
כל  שהיו  העשרים  במאה  העולם  מלחמות  שתי  את  שחוללה  זו  היא   2,�Teutonicus
אחת בתורה האסון הגדול ביותר שהאנושות ידעה בכל קורותיה. היא זו שביצעה את 
שכללי  בהנחה   � אפוא  היה  צפוי  חרושתית.  עם  השמדת  של  האולטימטיבי  הפשע 
המוסר האוניברסאליים הם המנחים את תודעת האשם של הפושע � ש"שנאה עצמית 
 Deutschland גרמנית" תהיה סימן היכר באתוס האומה שחרתה על דגלה את סיסמת
über alles. ואולם איש לא שמע על Der Deutsche Selbsthass המגיעה ולו לקרסולי 
הנערכים  קהל  דעת  שבסקרי  לציין  ודי  הטווטוני.  לטירוף  קורבן  שהיה  בעם  התופעה 
באירופה נמצאת גרמניה � הניצבת בצמרת המעצמות הכלכליות בעולם � על מסלול 

גוברת.  אנטישמיות  של 

שנאת חינם 

מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו: עבודה זרה וגילוי עריות 
וגמילות  במצוות  בתורה,  עוסקים  שהיו  שני  מקדש  ...אבל  דמים.  ושפיכות 
שנאת  ששקולה  ללמדך  חנם.  שנאת  בו  שהיתה  מפני  חרב?  מה  מפני  חסדים 

דמים.3  ושפיכות  עריות  גילוי  זרה,  עבודה  עברות:  שלש  כנגד  חנם 
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את  לתאר  מיטיבה  האומות,  בקרב  משל  לה  שאין  זו,  נחרצת  שקביעה  לציין  למותר 
מרכיב השסע הקטלני המבתר את נפש היהודי. אין ספור פסוקים בתנ"ך שבים ומציגים 
את שפיכות הדמים וגילוי העריות כפשעים שאין עליהם כפרה. עבודה זרה היא החטא 
האולטימטיבי שבגינו חרב הבית הראשון. אבל הנה, שלושתם גם יחד מתבטלים בפני 
שנאת חינם. והיא שהביאה לחורבן הבית, ובעקבותיו לאלפיים שנות גלות במהלכן ירד 

אירופה. יהודי  בשואת  שיאו  אל  שהגיע  ישראל,  על  פורענויות  של  פוסק  בלתי  רצף 
מחבר ספר התורה, אותו צדיק שידע את נפש בהמתו, ביקש למתן את סכנתה של 

הגבורה:  מפי  היישר  ציווי  ידי  על  החינם  שנאת 

ם ֵרֶעָך: ֲאִני, ְיהָוה.  יָך, ֹלא ַתֲעֹמד ַעל ּדַ ַעּמֶ ּפֹט ֲעִמיֶתָך. ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ ׁשְ ֶצֶדק, ּתִ ּבְ
א ָעָליו ֵחְטא. ֹלא  ְלָבֶבָך; הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך, ְוֹלא ִתּשָׂ ָנא ֶאת ָאִחיָך, ּבִ ֹלא ִתׂשְ
מֹוָך: ֲאִני, ְיהָוה. (ויקרא י"ט, ט"ז�י"ח) ָך, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ֵני ַעּמֶ ִתּקֹם ְוֹלא ִתּטֹר ֶאת ּבְ

תהילים:  סופר  גם  כך 

י"ג) ל"ד,  (תהילים  ִמְרָמה...".  ר  ֵבּ ִמַדּ ָפֶתיָך,  ּוְשׂ ֵמָרע;  ְלׁשֹוְנָך  "ְנֹצר 

המחלוקת:  של  פניה  שני  את  להגדיר  משהו �  הפתטי  הניסיון �  גם  כך 

כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים, אין סופה 
ושמאי.  הלל  מחלוקת  זו  שמים?  לשם  שהיא  מחלוקת  היא  איזו  להתקיים. 

עדתו.4  וכל  קרח  מחלוקת  זו  שמים?  לשם  ושאינה 

אכן, האדמה פערה את פיה ובלעה את קרח ועדתו, עונש על אותה "מחלוקת שאינה 
ההדדי  התיעוב  תופעת  אחר  והמבקש  לקח,  ללמוד  סרב  ישראל  ואולם  שמים".  לשם 
ביהדות אינו צריך להרחיק לכת, ודי לעיין בכתבי יוסף בן מתתיהו המתאר את שנאת 
האחים בימי המרד הגדול. ואכן, כיוון ש"הלשינו אצל הרומיים את היהודים המאמינים 
והביאו אותם בצרה גדולה" נוספת בשלהי ימי הבית השני אל תפילת השמונה־עשרה 
ם  ר ּוְתַכּלֵ ר ּוְתַמּגֵ ּבֵ ר ּוְתׁשַ ִהי ִתְקָוה... ְוַהֵזִדים ְמֵהָרה ְתַעּקֵ יִנים ַאל ּתְ ְלׁשִ ברכת־הקללה: "ְוַלּמַ

ְבָיֵמינּו". ְמֵהָרה  ּבִ ְוַתְכִניֵעם  יֵלם  ּפִ ְוַתׁשְ
כך העימותים רוויי השטנה בין הליטאים לחסידים במאה הי"ח; כך הפולמוס גדוש 
המאה  של  השנייה  במחצית  בגרמניה  הרפורמה  ליהודי  האורתודוקסים  בין  המשטמה 
וכך  הציונית,  לתנועה  משה"  דת  בן  "גרמני  בנוסח  המתבולל  הגרמני  שנאת  כך  ה־19; 

למתנגדיו.5 הרצל  של  הרושפת  שנאתו 
של  זו  והן  יערי  מאיר  מאסכולת  זו  הן   � העבודה  תנועת  של  הפרועה  ההסתה  כך 
וכל  ואלטלנה.  הסזון  פרשת  את  וראו  נפשם,  שנואי  ברוויזיוניסטים  גוריון �  בן  מחנה 
והמוגדר  דרכו  מראשית  סגולה  עם  את  המלווה  הקרחון  קצה  את  רק  לציין  אם  זאת 

לעיל.  המצוטטים  התלמוד  בפסוקי  רב  כה  בדיוק 
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הציונים אינם כי אם כת מושחתת של בריונים וגנגסטרים, מן המפורסמות הוא 
הציונים  אך  וידידות,  כבוד  לנו  הרוחשים  שלום  רודפי  של  עם  הם  שהערבים 
אותה  היא  מי  לדעת  כולם  על  כלפינו.  הערבים  איבת  את  מעוררים  במעשיהם 
כת פושעת � הציונים הם גדולי הרוצחים בעולם, המסרבים להניח לעם היהודי 

האומות. בקרב  בשלום  לחיות 

הדובר הוא אחד רבי ברוך קפלן מאנשי נטורי קרתא בברוקלין, מי שהיה תלמיד ישיבת 
היה  לא  בחברון  הדמים  מרחץ  כי  לקוראיו  מסביר  קפלן  ב־1929.  הפרעות  בימי  חברון 
אלא פרובוקציה ציונית מתחילתה ועד סופה והאשמת הערבים במעשה הטבח חסרת 

שחר.6 כל 
מפלגת  של  ראש  ויושבת  כנסת  כחברת  בתפקידה  אלוני  שולמית  גב'  ניצבת  מנגד 

היהודים: במדינת  הכיפות  חובשי  לציבור  תאורה  וזהו  ר"צ. 

עלוקות... נחשים... היונקים מאותם יצרים אפלים שינקה הזוועה הנאצית, הם 
ורודפי  טפילים,  מושחתים,  ופרימיטיביים,  מרושעים  ושתלטנים,  בצע  רודפי 

שררה.7

חינם  שנאת  אותה  על  לעמוד  מנת  על  ואלוני  קפלן  לדברי  זקוק  היה  לא  ברנר  ח.  י. 
את  המושחז  בסגנונו  לתאר  היטיב  כן"  פי  על  ה"אף  סופר  היהודי.  בנפש  הרושפת 
ואותה  רוחו  בעיני  שראה  המציאות  היא  הנה  הקודמת.  המאה  בתחילת  כבר  התופעה 

רשעות.  של  משמינית  ביותר  תיאר 

איש  פשוט,  למה?  וכחושים.  רזים  כך  כל  היהודים  כל  יהיו  ...בימות־המשיח 
יאכל ויכלה בשר־רעהו. יתר על כן... אילו היה הוא... רוצה לעשות קץ לשאלת 
שם  כלים  והיו  לתוכה,  כולם  להיכנס  שיוכלו  ארץ  להם  נותן  הוא  היה  היהודים, 

ומשנאה.8  מקנאה  מאליהם 

להרהר... מוסיף  שבו  והציוני 

חלאת  חדלי־אישים,  באמת  הננו  אפשר  אלינו,  ביחסם  שונאינו  צדקו  אפשר 
שאיננו...  במקום  גודל  תראו  אל  שלנו,  בהיסטוריה  גודל  תראו  אל  העמים?... 
היינו  קוצרים  ולא  זורעים  לא  חורשים,  לא  הארץ,  כנפות  בכל  ומפוזרים  גולים 
תמיד, תמיד... היסטוריתנו היא היסטוריה ארוכה של משרת מקבל אוכל ונלקה 
ברצועות... עמי אירופה, למרות אשר חנקו אותנו, לפעמים גם שלא במתכוון, 
כאשר יחנקו את הדבר הנתעב העומד בדרך, האם לא ראויים הם לכבוד, בעוד 
היינו  אנו  העולם!  כל  את  להאשים  די  אליו?  כבוד  להגות  הנוכל  אנו,  שטבענו 
וחסרי־עבודה,  חסרי־אדמה  ונודדים,  גרים  אנשים  לכן  קודם  ועוד  יבנה  מימות 
סרסורים, היינו תלויים באחרים, ומה הפלא אם אלו האחרים שונאים אותנו...9
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באותה שנה ממש, כמו לו קרא את דברי ברנר בגיליון "הפועל הצעיר", כותב יוסף רוט 
� לימים מבכירי הסופרים כותבי גרמנית, יליד השטייטל ברודי בתחום המושב, וכיוון 
היהודים:  מדינת  בסוגיית  הוא  השגותיו  את  שבו �  הגליצאי  ליהודי  שנאה  אכול  שכך 

שלא   � והיא  אחת,  נחמה  להם  הייתה  היהודים  על  שעברו  סבל  שנות  באלפי 
הייתה להם מולדת. אם תכתב אי פעם היסטוריה צודקת של העולם יהא עליה 
להחשיב מאוד את העובדה שהיהודים, דווקא משום שלא הייתה להם "מולדת", 
שמרו על מידה של שפיות דעת בזמנים שדעתו של כל העולם נטרפה בטירוף 

פטריוטי.*

אצ"ג אף הוא לא טומן ידו בצלחת. לאחר מאורעות תרפ"ט (1929), לנוכח מה שנראה 
בעיניו כבגידת עוכרי ישראל, "הסנבלטים" בלשונו (כך כינה את מנהיגי הישוב באותם 
הימים, מי שהתכחשו לדעתו לבשורת המלכות ולא הכירו בסכנה שארבה לישוב מידי 

הציוני:  הניסיון  מן  הגדולה  אכזבתו  את  תיאר  הערבי),  הפורע 

מלכות,  לחפש  יצאתי  אני 
הלום?  בבואי  מצאתי  ומה 

המיטלטלת  חנות  מלכות �  תמורת 
חנוונים,  הללו  כן,  כי  אמנם  לציון.  הנה,  מפולין-ליטא 

הרוכל,  אביהם  שקל  וכאשר 
זקנם � שקל  וכאשר 

במאזניהם...  שוקלים  הם  גם 

התכחש  לא  "מעולם  ברוד  מקס  רעהו  עדות  פי  שעל  מי   � קפקא  פרנץ  זה  היה 
את  להביע  שראה   � ל"פלשתינה"  להגר  אף  השוקל  הציונות  אוהד  והיה  ליהדותו", 
 ,(Jesenská) יסנסקה  מילנה  לאהובתו  ממכתביו  באחד  זה  היה  היהודי.  בנושא  השגותיו 
לה  שהשיב  לאחר  יהודי?),  אתה  (האם   Jste zid? אותו  לשאול  בחרה  שזו  כיוון 
הצ'כית  הצעירה  את  להשכיל  פרנץ  בוחר  בחזהו"  שהלמו  כמי  "חש  השאלה  שלמקרא 

היהודי:  בנושא 

כל זמני אחרי הצהרים אני משוטט ברחובות וסובל. שמעתי איך כינו את היהודים 
שמסתלקים  מאליו  מובן  זה  אין  וכי  ארור).  מצורע,  (שבט   Prasive plemeno
לשם  דרושים  לא  לאומי  רגש  או  (ציונות  כל־כך?  אותנו  שונאים  בו  המקום  מן 
כך). הגבורה להיצמד למקומך על אף הכל היא זו של מקקים בחדר האמבטיה 

להכריתם... ניתן  שלא 

י. ח. ברנר, במאמרו ב"הפועל הצעיר", גליון 3, שנת תרע"א. (1911). מצוטט במאמרו של יוסף ויתקין.   *
 http://benyehuda.org/vitkin/articles_05.html ."שנאה והערצה עצמית"
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עתה, כיוון שמצא דימוי תואם בין היהודים למכת המקקים בחדר האמבטיה, הוא מרחיב:

ארון  של  מגרה  לתוך  היהודים,  את  היינו  אותם,  לתחוב  רוצה  הייתי  לעתים 
לבדוק  כדי  המגרה  את  מעט  להוציא  אחר־כך  מעט,  להמתין  אחר־כך  הכביסה, 

המר...10 הסוף  עד  כך  ולהמשיך  המגירה  את  להגיף  ולא,  נחנקו,  כבר  כולם  אם 

נוספות.  דוגמאות  להביא  צורך  שאין  דומה  אכן, 
החל  בפסיכולוגיה,  שונות  אסכולות  של  מעמיקה  לבחינה  זכתה  התופעה 
תיאודור  אצל  כך  הקודמת,  המאה  בראשית  עוד  עצמו  פרויד  ידי  על  בפסיכואנליזה, 
וכלה  לווין  קורט  מאסכולת  חברתית  בפסיכולוגיה  עבור  משנת 1930,  בחיבורו  לסינג 
המוכה"  הילד  ו"סינדרום  שטוקהולם",  "תסמונת  המכונה  הנפשית  ההפרעה  בניתוח 
אותה פיתח קנת לויין. והלוא די בחיבורו של תיאודור לסינג הבוחן את התופעה מכלי 
בגרמניה,  עצמם  שונאי  יהודים  עם  חייו  של  נכבד  בפרק  בעצמו  שנמנה  מי  של  ראשון 
ואת  היהדות  את  המאפיינת  פתולוגית  בתופעה  המדובר  כי  נחרצות  לקבוע  מנת  על 
היהדות בלבד. וכי אוטו ויינינגר, השולח יד בנפשו שכן נואש מן האפשרות לגבור על 
האדם  של  בליבו  הפעור  השסע  את  המאפיינת  לסכיזופרניה  עדות  איננו  שבו,  היהודי 

היהודי?
דומה אפוא שתהיה זו השחתת מלים לשווא להוכיח את עיוורונו של להרמן המבקש 
מגושם  ניסיון  בדבריו  לזהות  יקשה  ולא  לגיטימי"  "ויכוח  לרמת  התופעה  את  לרדד 

ה"ימין".  של  הציונים  כתפי  על  האשם  הטלת  ידי  על  הנושא  מן  להתחמק 
של  התנהלותו  את  להגדיר  ניתן  האומנם  והיא  המפתח,  שאלת  נשאלת  עתה 
השמאל היהודי הרדיקלי � בעיקר במדינת ישראל � בהגדרה "פסיכופתולוגיה". אומנם 
ואולם  זה,  כרך  של  דפיו  את  גודשים  שונים  היבטים  של  משורה  ספור  לאין  דוגמאות 
את  המנחה  היסוד  הנחת  להצגת  דוגמאות,  שלוש  בן  מייצג  מדגם  של  קצר  בניתוח  די 
בשולי  אזוטריות  דמויות  של  מפיהן  דווקא  לאו  התגלגלו  השלוש  שלפנינו.  החיבור 
בכיר  ומרצה  חינוך  שרת  בכירה,  משוררת  משפתי  אם  כי  במקומותינו,  הרדיקליזם 
באקדמיה. שלושתם זוכי פרס ישראל: דליה רביקוביץ'; שולמית אלוני וזאב שטרנהל. 
פרס ישראל, תואר של כבוד והערכה האמור לסמל יותר מכל תעודה אחרת את הביטוי 

הציונית. הלאומיות  ערכי  של  ביותר  הנאמן 

רביקוביץ' � מלחכי פנכה

לעזה  שמיהרו  הרוח  אנשי  חבורת  עם  מטוניס.  ערפאת  יאסר  של  בואו  לכבוד  זה  היה 
דליה  גם  נמנתה  קלדרון,  ונסים  קניוק  יורם  קידר,  דן  זך,  נתן  ביניהם  פניו,  את  לחלות 
שיאסר  מאושרת  ''אני  רביקוביץ':  קראה  הראיס,  למראה  מאושר  קורנת  רביקוביץ'. 

עליה.  הנערץ  האיש  בשבחי  להפליג  והמשיכה  אבותיו'',  נחלת  אל  שב  ערפאת 
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ניתוח קצר של הצהרת המשוררת חושף את הפן הכפול של הדיסוננס הקוגניטיבי 
לחזור  צורך  ואין  קהיר  יליד  מצרי  הוא  ערפאת  יאסר  היהודי.  הרדיקל  של  בתודעתו 
בדיה  היא  ירושלים  יליד  הוא  כאילו  נטען  בה  אש"ף  ראש  של  שהביוגרפיה  ולהזכיר 
מפוברקת מתחילתה ועד סופה. הפן השני הוא השחיתות המוסרית. ערפאת הוא גדול 
מרצחי היהודים מאז השואה, מפקד ארגון טרור המכונה "ארגון לשחרור פלסטין*", 
קרי: כנופיית מרצחים שאינה חוששת להצהיר בר"ת של שמה על כוונתה להכחיד את 
הפלשתינית  האמנה  על  האיש  חתום  באלה  די  לא  ואם  רביקוביץ'.  אותה  של  ארצה 
שערפאת  יעד  היהודים,  מדינת  חורבן  הוא  יעודן  שכל  המצהירות  הפת"ח  וחוקת 
בטלוויזיה  ברדיו,  בנאומיו  ובמוצהר,  בגלוי  ביומו,  יום  מדי  עליו  להכריז  חדל  לא 

לעיתונות.  ובראיונות 
המשוררת  בחרה  בה  למטפורה  לב  לשים  הראוי  מן  ההצהרה,  בתוכן  די  לא  וכמו 
לעשות שימוש: "נחלת אבותיו" ("למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו", במדבר 
מלחמה,  למחרחר  מיד  אותו  הופך  היה  "הימין"  איש  מפי  זה  פסוק  ציטוט  ח').  ל''ו, 
פשיסט, פולקיסט הדוגל בסיסמה הנאצית של ��blut und boden � דם ואדמה, שודד 

וכו'.  הפלשתיני...  העם  של  מולדתו  את  גוזל  קרקעות, 
פנכה,  מלחכת  של  מקריקטורה  רביקוביץ'  את  לנקות  אפוא  ניתן  נימוקים  באילו 

מוסרית? ומושחתת  דעת  חסרת 

אלוני � שרת חינוך ביישות פשיסטית

הגב' אלוני, במעמדה כמנהיגת ר"צ, הציגה את השגותיה ביחס למשטר בישראל מעל 
מובאה  הנה  ה־90.  בשנות  העולם  מן  שעבר  השמאל,  של  עת  כתב  "פוליטיקה",  דפי 
שזו  כפי  היהודים  במדינת  המציאות  תיאור  את  אלוני  גב'  מגישה  בה  רבות  מני  אחת 

לעיניה:  נשקפת 

תקופה לאומנית פשיסטית שמאפיין אותה פופוליזם ברוטאלי� בשם נצח העם 
שרעיון  אגרסיבית,  מיסטית  לאומנות  של  ההיתוך  כור   �האלוהית ושליחותו 
11."�העם הנבחר במרכזה ושאיפות ההתפשטות הטריטוריאלית מניעות אותה

הקורא  אצל  לעורר  חייבת  הישראלית  ההוויה  על  זו  דמונית  מציאות  של  השלכתה 
הפוליטי.  ג)  הפתולוגי;  ב)  האובייקטיבי;  א)  תחומים:  בשלושה  שאלות  שלוש  לפחות 
השאלות  שתי  את  בקצרה  לבחון  הראוי  מן  לסוף;  נניח  הפוליטית  השאלה  את 

הראשונות.

פלשתינאים  פלשתינה,  הכיתוב  ערבי.  הוא  הציטוט  מקור  כאשר  מופיע  פלסטינים  פלסטין,  הכיתוב   *
כן המצוטט בחר בנוסח הערבי. אם  אלא  כאשר המקור הוא עברי,  מופיע 



23האומנם שנאה עצמית או שמא ויכוח לגיטימי

חברה  לכל  בת־השוואה  דמוקרטיה  היא  ישראל  אובייקטיבי  קנה־מידה  כל  על־פי 
פתוחה במערב, קל וחומר אם נביא בחשבון שני מרכיבי מפתח בהתנהלותה של מדינת 
מדינה  לשום  בר־השוואה  שאינו  עליה,  המושת  הקיומי  האיום  פוטנציאל  א)  היהודים. 
בעולם, קל וחומר בקרב הדמוקרטיות � עתה או בעבר; ב) גייס חמישי ערבי המהווה 
ערביי  עם  כליל  המזוהה  ישראל,  אויבי  של  מבשרם  בשר  האוכלוסייה,  מכלל   20%
יהודה שומרון ועזה המכריזים גלויות כי תכלית קיומם הוא הכחדת המדינה היהודית. 
יותר  בוודאי  היא  המאמר)  פרסום  (בימי  הליכוד  שלטון  תחת  ישראל  מזאת,  יתרה 
ליברלית מזו שהייתה בימי "ההגמוניה הפועלית", זאת, גם משום הטוטליטריות המבנית 
ולא  בן־גוריון,  של  האוטוריטארי  בשלטונו  מובהק  כה  ביטוי  לידי  שבאה  השמאל  של 
מעט בימי גולדה מאיר, וגם משום רגשי הנחיתות העמוקים של הליכוד החרד מסטיגמה 
"פשיסטית", תולדת הכפשה רבת־שנים של השמאל. כך למשל, כלל אין להעלות על 
הדעת כי ארגון דוגמת "בצלם" היה זוכה ללגיטימציה ומוצא את מקומו בציבור במהלך 
שאילו  לציין  למותר  מזאת,  יתרה  ישראל.  של  לקיומה  הראשונים  העשורים  שלושת 
היה לסיוטיה של אלוני ולו יסוד קלוש במציאות, אזי מזמן היו "הלאומנים הפשיסטים" 
מייצגי "הפופוליזם הברוטלי" משליכים אותה ושכמותה אל הכלא, אם לא גרוע מזה. 
בפרס  עליה  השנוא  ברק  אהוד  ממשלת  בימי  דווקא  אלוני  זכתה  האירוניה  למרבה 
השופטים  נימוקי  בין  ולחברה".  למדינה  המיוחדת  תרומתה  "על  תש"ס  לשנת  ישראל 
תיקון  למען  האדם...  כבוד  על  "מאבקה  בזכות  לה  ניתן  הפרס  כי  נאמר  הפרס  לקבלת 

ההדדי...".  והכבוד  בישראל  השונות  האמונות  עוולות... 
גם  והיא  היהודים  במדינת  החינוך  שרת  של  במעמד  זכתה  זו  שמטרוניתא  העובדה 
עתה, בימי זקנתה, חיה, נושמת ובועטת, היא כשלעצמה הוכחה נחרצת כי הפנטסמגוריה 

בלבד. שלה  בדמיונה  מצויה  אלוני  של 
אכן, בדמיונה שלה בלבד, ועל כן אין מנוס מלשאול אם לא מדובר כאן במקרה של 
חרדה קיומית הפוגעת במערכת שיקוליו הרציונאליים של השמאל הרדיקלי, שגברת 
בלתי־נורמאלי בתחום הקוגניטיבי  או  מופרע  התנהגות  דפוס  האותנטי.  היא ביטויו  זו 
פגם  השאר:  בין  כולל   � פסיכופתולוגיה  למונחי  המצוי  המילון  אותנו  שילמד  כפי   �
חד־צדדית,  פרשנות  סלקטיביות,  בתפיסות  ביטוי  לידי  הבא  למציאות  בהתייחסות 
הכללות ומסקנות בלתי־מציאותיות ובלתי־נסבלות, או כל התופעות הנזכרות גם יחד. 
תוך  מופרכת,  למסקנה  המוליכים  הנורמה  מן  חורגים  אירועים  במספר  התמקדות  וכן, 
הוצאת הדברים מהקשרם הכללי והתעלמות מאירועים רבים אחרים התומכים בהשקפה 

מנוגדת.
דומה שלא יכול להיות ספק שדבריה של אלוני המצוטטים לעיל, תואמים את ההגדרה 
הקלינית הנ"ל. ואכן, בידי משקיף חברתי המנסה להתחקות אחר שורשיה הפרדוקסלים 
תחום  הפסיכופתולוגי,  ההסבר  אלא  נותר  לא  הרדיקלי  בשמאל  העצמית  השנאה  של 

ההיגיון.  הוא  הפרדוקס  לרוב  שבו 
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פרופ' שטרנהל � קרי: "לעלות עם טנקים על עופרה..."

אי אפשר לעצור את הפשיזם בנימוקים רציונאליים. את זה עוצרים רק בכוח... 
רק מי שיהיה מוכן לעלות עם טנקים על עופרה יוכל לבלום את הסחף הפשיסטי 

הישראלית.12 הדמוקרטיה  את  להטביע  המאיים 

הטנק כידוע איננו כינוי נרדף לקלנועית או עגלת תינוקות כי אם מערכת נשק קטלנית 
שיעודה הוא לשגר פגזים בקוטר 120 מ"מ על מנת להחריב, למוטט ולהרוג את האויב. 
בניסיון  ספורות  מלים  מיודענו  שטרנהל  של  להצהרתו  להקדיש  הראוי  מן  כן  כי  הנה 

הדברים.  למשמעות  לרדת 
עופרה איננו מתחם צבאי מבוצר משיב אש כי אם ישוב המאכלס גברים, זקנים, נשים 
וטף. הטנקים שיעלו על עופרה יחריבו את הישוב, את התשתית � החל בחשמל וכלה 
התושבים  בתי  את  הכנסת,  בית  את  הציבור,  בנייני  את  הילדים,  גני  את   � מים  בצנרת 
ויהרגו את תושביו. איננו יודעים לכמה הרוגים מצפה שטרנהל, אך סביר להניח מסגנון 

חיה. נפש  יניח  לא  הטנקים  יבצעו  אותו  הטבח  אם  רק  דעתו  תנוח  כי  הדברים 
מול הסדיזם הכפייתי העולה מן השורות שלעיל ניתן להציב פרשנות שונה. "לעלות 
בטנקים על עופרה" הוא ביטוי של אוטיזם רוחני. רדיקל הפולט מלים שאינו מבין את 
שהאיש  טוען  סנגורו  היה  לרצח,  הסתה  על  למשפט  עמד  אילו  כן,  כי  הנה  משמעותן. 
לאשפזו  חובה  זאת  ותחת  בכלא  מישיבה  אותו  לפטור  שיש  ומכאן  בדעתו  שפוי  אינו 

סגורה.  במחלקה 
ואולם, שטרנהל דנן, הוא פרופסור המרביץ תורה לתלמידיו, מחבר ספרים, מופיע 
בכנסים להיסטוריה, ומהתנהלותו לא ניתן להסיק כי המדובר בחולה נפש הזקוק לאשפוז. 
הנה כי כן, נותרה הברירה הקודמת. המדובר אפוא בתופעה מושחתת מוסרית שלכל 
בטנקים"  "לעלות  קלגסיו  על  הפוקד  הזונדרקומנדו  לקצין  להשוותה  ניתן  ועניין  דבר 

אוקראינה.  או  בפולין  בעיירה  יהודי  רובע  על 
עד כאן השילוש הקדוש. ההכלאה בין חנופה לאויב � רביקוביץ'; דיסוננס קוגניטיבי 
� אלוני; הפשיזם האדום � שטרנהל. עם זאת, בהערת אגב מן הראוי לציין שהמובאות 
מפי הטריומוויראט הנ"ל מחווירות לעומת הפורנוגרפיה הלשונית של השמאל הרדיקלי 

הבאים.  הפרקים  בדפי  לקורא  המצפה  היהודי 
דמוקרטית  במדינה  הציבור  כלל  על  ומה  במקומותינו.  הרדיקל  על  נלין  מה  אולם 
שממשלתו תומכת בהתלהבות יתירה כבמקרה של ממשלת אולמרט-לבני: "ללא מדינה 
פלשתינית, ישראל גמורה..." (ציפורה לבני בתפקידה כשרת החוץ בממשלת אולמרט). 
האו"ם  בעצרת  נתניהו  בנימין  פלשתינית",  במדינה  שתכיר  הראשונה  תהיה  "ישראל 
בעקבות דבריו של אבו מאזן בהם האשים את ישראל בכיבוש "פלסטין" מזה 63 שנים...".
דורשת  שלעיל,  הקדוש  השילוש  מן  נופלת  אינה  הפתולוגית  שברמת  זו  תופעה 

הקיצור.  בתכלית  ולו  הסבר, 
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עשרת הדברות של הרשות הפלשתינית

בסיס  להוות  אמורה  שהייתה   (2007 בנובמבר   28 עד   27) אנאפוליס  ועידת  לקראת 
ראש  אולמרט,  אהוד  הכביר  ובמהלכה  פלשתינית,  מדינה  של  הקמתה  על  לשיחות 
"ראש  מאזן,  אבו  של  ראשו  על  שבחים  של  שורה  ההיא,  בעת  ישראל  ממשלת 
ושומרון.  יהודה  ערביי  בקרב  הסברה  במסע  לצאת  הרשות  ראתה  בפיו,  הממשלה" 
נפשע...  בוגד  "אלא  הוא  אין  לפיה  מבית  מאזן  באבו  שהוטחה  הביקורת  לנוכח  זאת 
הקוויזלינג  אש"ף,  של  המקודשים  העקרונות  על  מוותר  הציוני...  האדון  של  דברו  עושה 

וכו'.13 שלנו..." 
עשרת  את  והציג  וכל  מכל  זו  גישה  להפריך  ביקש  הרשות  של  ההסברה  מסע 
היום  התנועה  של  המרכזי  היעד  ויהיו,  הינם,  שהיו,  הפלשתינית  האמנה  של  הדברות 
הציונית  לשאלה  הסופי  הפתרון  סעיפי  להלן  העת.  בבוא  הפלשתינית  המדינה  ושל 

הציונות: בהגדרת  פותח  הפרסום  מאזן.  אבו  של  מדרשו  מבית 

שלה,  באידיאולוגיה  ותוקפנית  קולוניאליסטית  גזענית,  היא  הציונית  התנועה   (1
פעולתה.14 ובשיטות  בארגונה  במטרותיה, 

התפשטותי־ בסיס  עם  ציונית,  פלישה  מהווה  בפלשתין  הישראלית  הנוכחות    (2
קולוניאליסטי, והיא בת ברית טבעית לקולוניאליזם ולאימפריאליזם הבינלאומי. 

מיסודן. בטלות  ישראל  והקמת  משנת 1947  פלשתין  חלוקת   (3
הציונית,  נגד  עולמי  הכלל  מהמאבק  נפרד  בלתי  חלק  הינו  הפלשתיני  המאבק   (4

הבינלאומי.  והאימפריאליזם  הקולוניאליזם 
במטרה  הצודק  במאבקנו  התומכים  הליבראליים  הכוחות  כל  עם  קשרים  קיום   (5

ולאימפריאליזם.  לציונות  יחדיו  להתנגד 
שכנוע של כל המדינות הנוגעות בדבר במטרה למנוע הגירה יהודית לפלשתין   (6

הבעיה. לפתרון  כדרך 
שחרור מלא של פלשתין תוך מחיקת הקיום הכלכלי, המדיני, הצבאי, והתרבותי   (7

הציוני. 
פלשתין.  לשחרור  נמנעת  הבלתי  השיטה  הינה  מזוינת  עממית  מהפכה   (8

במאבק  מכריע  גורם  והוא  אסטרטגיה  אם  כי  טקטיקה  אינו  המזוין  המאבק   (9
תמוגר  אשר  עד  ייפסק  לא  הזה  המאבק  הציונית.  הישות  ולעקירת  לשחרור 

כולה.  פלשתין  ותשוחרר  הציונית  המדינה 
הכיבוש  של  היסוד  עד  להריסה  כחלופה  שיוצע  מדיני  פתרון  לכל  התנגדות   (10

בפלשתין.  הציוני 

לחתימת  כתנאי  ולא  רפה  בלשון  הגם   � ביקש  אוסלו  להסכמי  הישראלי  שהצד  יצוין 
מדינת  של  לחורבנה  המטיפים  האמנה  סעיפי  באותם  שינויים"  "ביצוע   � ההסכמים 
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היהודים...". ערפאת הבטיח שהבקשה הישראלית תידון במוסדות הרשות, זו אכן נדונה 
"המאבק  כי:  הקובע  הטרור  סעיף  של  יישומו  היה  לכך  עדות  לעיל.  מוגשת  והתוצאה 
המזוין אינו טקטיקה כי אם אסטרטגיה... שלא ייפסק עד אשר תמוגר המדינה הציונית 

כולה".  פלשתין  ותשוחרר 
בעליה,  מקיף  למימוש  זה  סעיף  זכה  אוסלו  הסכמי  על  החתימה  לאחר  מייד  ואכן, 

טרור.  בפעולות  המדינה,  קום  מאז  תקדים  חסרת 
מוגדרת  בהם   6�1 סעיפים  א)  לשניים.  נחלקות  הדברות"  "עשרת  לעיל,  כאמור 
היישות הציונית כמדגם מייצג של הקולוניאליזם האימפריאליסטי שחובה להיאבק בו 
ולמחותו מן המפה בעזרת המדינות כולן והכוחות הליברלים בפרט. ב) סעיפים 10�7 
המגדירים את צורת המאבק המזוין הנועד להביא לחורבנה המוחלט "הכלכלי, המדיני, 

הציונית. הישות  של  והתרבותי"  הצבאי, 
יצוין כי ששת הסעיפים הראשונים עולים בקנה אחד עם עולמו הרוחני של הרדיקל 
הקיצוני  השמאל  ארגוני  של  השונים  המניפסטים  את  והקורא  בישראל  הפוסט־ציוני 
במדינת היהודים � כך "מסמך אולגה", כך הצהרת הכוונות של "זוכרות", כך "כנס חיפה" 
של  אינסופית  ושורה  בשחור",  "נשים  "בצלם",  ראשי  של  הרוחני  העולם  ביטויי  וכך 
אינטלקטואלים ואנשי רוח, ימצא הזדהות מלאה עם סעיפים אלו באמנה הפלשתינית. 
סעיפים 10�7 יופיעו גם הם, אף כי בניסוח זהיר ומעורפל יותר התומך אומנם בזכות 
ההתנגדות של עם מדוכא, ועם זאת מסתייג ממעשי טבח קשים במיוחד אפילו שהם 

להבינו.  שניתן  אותנטי  לייאוש  ביטוי 
גלויה  כה  כוונות  חשיפת  של  דומה  מקרה  בהיסטוריה  עוד  שאין  לציין  למותר 
בכל  הקיצוני  המקרה  עם  ההשוואה  ושוב,  המיועד.  קורבנו  כלפי  האויב  של  מצידו 
תולדות היהדות, היא הנותנת. מראשית דרכו היטלר לא הסתיר את שנאתו ליהודים. 
לא ב"מיין קמפף", לא בחוקי נירנברג ולא בליל הבדולח. אל שיאו הגיע הפיהרר בנאומו 

לשלטונו (30.1.1039):  השישית  השנה  לכבוד  ברייכסטאג 

על  ולהביא  לחזור  לה  ומחוצה  באירופה  היהודים  ההון  בעלי  בידי  יעלה  אם 
העמים מלחמת עולם נוספת, כי אזי התוצאה לא תהיה בולשביזציה של העולם 

באירופה.  היהודי  הגזע  של  הכחדה  אם  כי  היהדות  וניצחון 

היטלר מציג את "נבואתו", כפי שהוא מכנה את דבריו, במשפט תנאי. קרי: הפורענות 
אך  הוא  הנאצי  האיום  זאת,  עם  עולם.  מלחמת  יחוללו  אם  היהודים  ראש  על  תרד 
כוונתם  את  המסתירים  הנאצים  לעקרונות  בניגוד  ואולם  לא.  ותו  איום  של  מטפורה 
לעין  גלויה  סחורתם  את  יורשו  ועבאס  ערפאת  מציגים  מילולי,  עשן  מסך  מאחורי 
היא  הציונית  הישות  ותנאים.  לנסיבות  נזקק  שאינו  מדוקדק  בפירוט  וזאת  השמש, 

דבר.  סוף  לקצה.  להביא  ויש  האולטימטיבי  הרשע  התגלמות 
אל השלב הזה של יורשיהם הערבים הגיעו הנאצים בוועידת ואנזה שנערכה בסודי 
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ל־14  ורק  אך  ידועה  הייתה  ביותר,  סודי  כמסמך  שהוגדרה  אמנתה,  ואשר  סודות, 
והצבא.  הממשל  מוסדות  נציגי  המוזמנים, 

וגלויה  זמינה  ב־1964  שנוסחה  כפי  הפלשתינית  האמנה  הנאצית,  האמנה  לעומת 
מקלדת. הקשות  במספר  המבקש  כל  לעיני 

נלהב  ואף  הנכון  הישראלי,  המערכות  טרוף  את  שיעור  לאין  המעמיק  נוסף  מרכיב 
הכוחות  יחסי  הוא  אש"ף,  של  הטרור  לארגון  ריבונית  מדינה  של  לגיטימציה  להעניק 

יש"ע. לערביי  היהודים  מדינת  בין 
במערכת יחסים שפויה, מדינה מאוימת המצויה בנחיתות צבאית מול אויב הדורש 
ממנה לוותר על שטחים, תנהג באחד משני האופנים. א) תצא למלחמה, תובס והמחיר 
המחיר  את  תשלם  תיכנע,  ב)  בתחילה.  ממנה  הנדרש  מן  יותר  גבוה  יהיה  תשלם  אותו 
ותסתפק ברע במיעוטו. (וראו את המקרה של צ'כוסלובקיה אחרי ועידת מינכן). לעומת 
זאת, מדינה מאוימת הבוטחת בכוחה תשיב מלחמה, תכה את האויב, תעניש את התוקפן 

אוכלוסייתו.  וגירוש  ממנו  שטחים  בנטילת 
שהרי  מערכות,  טירוף  של  מייצג  מדגם  לעיל  כאמור  הוא  הישראלי,  המקרה 
את  למחות  בכוחה  ויש  מעצמת־על,  היא  מולה  הניצבים  הטרור  ארגוני  לעומת  ישראל 
בלבד  זו  לא  אולם,  לעצמה.  אבדות  ובמינימום  אחת  במהלומה  האדמה  פני  מעל  האויב 
תמיכה  ידי  על  האיום  להעצמת  פועלת  שהיא  אלא  בנושא,  דבר  עושה  אינה  שישראל 
להתנהלות  מידה  וקני  מאחר  דן.  גוש  בפאתי  ריבונית  טרור  ישות  בהקמת  גורפת 
לשרוד  בידן  שעלה  אומות  של  היסטורי  ניסיון  סמך  על  נקבעים  אומה  של  נורמטיבית 
ישראל �  של  שהתנהלותה  וכיוון  בקורותיהן,  הנגף  אבני  על  לגבור  כיצד  שידעו  כיוון 
אין  ההיסטורי,  הלקח  של  סימטרי  היפוך  היא   � לשלטון  הליכוד  עליית  מאז  לפחות 
איבוד  של  בפסיכוזה  מקורו  היהודים  מדינת  נגועה  בו  המערכות  שטירוף  מלקבוע  מנוס 
אולם  המוקצן,  ביטויה  את  אומנם  מסמל  היהודי  שהרדיקל  פתולוגיה  לאומי.  לדעת 
באמצעות  בציון,  העם  הוא  היהודית  העצמית  השנאה  זרועות  אל  דרכו  את  שסולל  מי 

מנהיגיו. 
פרס: משמעון  יותר  טרגי־קומי  לביטוי  זו  אנומליה  הביא  לא  איש 

אין לי סבלנות להיסטוריה. ההיסטוריה משעממת אותי... אני עייף מן ההיסטוריה 
דאשתקד,  כשלגי  אותו  מעניין  העבר  גמורה....  הבנה  אי  אלא  אינה  שזו  משום 
ההיסטוריה,  מן  לימוד  מאשר  יותר  גדולה  שגיאה  לך  אין  לעתיד...  מסור  כולי 

ממנה.  ללמוד  שניתן  דבר  אין 

ישראל  מדינת  נשיא  של  מפיו  יצאו  אלו  להג  דברי  של  חמלה  מעורר  שגיבוב  העובדה 
הכול.15 שאומרת  דומה 

*
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העצמית: השנאה  פרדוקס  את  לתאר  שהיטיב  שמיר  משה  זה  היה 

אותנו  שבים ורוצחים  אתם  עופרת.  בכדורי  בגרזנים,  בסכינים,  אותנו  הם רצחו 
באצבעות. הם שרפו את בתינו שחטו את בנינו � בחביון חושך, בעורמת חיות 
חורבן  לעמנו  מכינים  הם  הזרקורים.  לאור  אותנו  וקוברים  שבים  אתם   � טרף 
ערינו,  שדותינו,  ארצנו,  את  חומדים  הם  נשימתנו,  לאוויר  מתנכלים  הם  והרס, 
יהודי  יתם  עד  לחדול  לא  נשבעו  הם  חוזר.  מוות  אל  אותנו  מפקירים  אתם 
בארצו. מאז ועד היום לא נחה חרב שנאתם � ואתם מושיטים להם יד תחנונים 
מתרפסת. אתם � נותני הסליחה בטרם תפוג השנאה. מעניקי ההכשר � בטרם 
יתם הרצח. מחישי הטיהור � בטרם יסור מר המוות. אתם � דמינו בראשיכם.16
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האנטישמיות.  היא  היא  אנטישמית �  אינה  הנצרות 
רונס1  דגוברט 

התלמוד ועלילת הדם � ההיבט התיאולוגי

זוכה ש הנה,  ועד  מאז  היודופוביה  את  ומזינה  שהזינה  הנוצרית  היהודים  נאת 
הנצרות  עם  ישראל  אלוהי  שכרת  הברית  החדשה",  ב"ברית  תיאולוגי  לבסיס 
על  הכלח  אבד  והלאה  שמעתה  מכאן  בנו.  את  וצלב  בריתו  את  הפר  שַעמו  לאחר 
"הברית הישנה" ששוב אינה בתוקף. עם זאת, הכינוי "הברית הישנה", שהשתגר ככותר 
 Novum) החדשה"  "הברית  מן  פחות  לא  הנוצרים  בעיני  המקודשים  התנ"ך �  לספרי 
בין  "הברית  הוא  תוכנו  שעיקר  משום  זאת  שולל.  להוליך  עלול   �  (Testamentum
אחת,  ישות  הוא  שהבן  וכיוון  בנו,  את  כשצלבו  הפרו  שהיהודים  לאלוהים"  ישראל 
שהכחדתם  ומכאן  האל,  רוצחי  הם  שהיהודים  מכך  עולה  הקודש,  ורוח  האב  עם  יחד 
הנוצרים.  קרי:  יורשיהם,  על  המוטל  עליון  מוסרי  ציווי  היא  בשמד �  או  בהשמדה   �
למותר לציין שסוגיית הגורל הנועד ליהודים � תחילה עם התבססות הנצרות, וביתר 
הפכה  הרביעית �  המאה  בשלהי  הרומית  באימפריה  המדינה  לדת  הפיכתה  עם  שאת 
לשאלת מפתח תיאולוגית. שכן, לא זו בלבד שמדובר ברצח־אל, אלא שהמשך קיומו 
פי  על  זאת,  החדשה",  ה"ברית  את  בעליל  סותר  באמונתו  הדבק  היהודי  העם  של 
העיקרון לפיו אין היורש זוכה בירושה כל עוד המוריש חי וקיים.2 מכאן שעצם הקיום 
אם  כי  אחרת,  או  זו  כנסייתית  דוקטרינה  על  תיגר  קריאת  רק  אפוא  איננו  היהודי 

עצמה.  הנצרות  כנגד  התרסה 
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ראויים  הם  כי  להסיק  היה  ניתן  שממנה  ודתם,  היהודים  של  אונטולוגית  שלילה 
כריסוסטום  יוחנן  דוגמת  המוקדמים  הכנסייה  אבות  בכתבי  מצויה  גמורה,  להכחדה 
(Chrysostom, 345-407), בישוף קונסטנטינופול, ומן המטיפים רבי ההשפעה בזמנו. 
זכה  היהודים,  בנושא  הנוצרית  לתיאולוגיה  הרבה  ותרומתו  הרטוריים  כישוריו  בשל 
"קדוש",  לתואר  וכן   ,(Chrysostomos לטינית:   ,Χρυσόστομος) 'פה־הזהב':  לכינוי 
לנבחרים  כבוד  תואר  הקתולית,  הכנסייה  של  "הדוקטורים"  שלושת  עם  נמנה  והוא 

הכנסייה. אבות  מבין 
 Adversus את משנתו האנטישמית גיבש הבישוף בסדרה של דרשות תחת הכותרת
Judaeos � "נגד היהודים". להלן מספר מובאות מתוך המסמך, המחולק לשמונה דרשות 

עמודים:3 מאה  פני  על  במקור  והמשתרע 

טבע  של  היפוכו  הם  היהודים  לשטן;  ובנותיהם  בניהם  את  הקריבו  (היהודים) 
האדם ומחריבי היחסים בין אדם לרעהו. הם גרועים מחיות טרף. הם שוחטים 
אפוא  פלא  מה  א')...  (דרשה  לשטן  פולחנם  מזבח  על  ילדיהם  את  ידיהם  במו 

ו'). (דרשה  ישו  את  רצחו  אשר  אלה  שהם 

השטן,4  את  אם  כי  האלוהים  את  עובדים  אינם  שהיהודים  מאחר 

אלוהים שונא את היהודים ושנא אותם מאז ומעולם, אלא שמאז רצח ישו מנע 
מהם את זכות הכפרה על עוונותיהם. מכאן שאין הם ראויים עוד למחילה על 
ַמה  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  י  ּכִ ָלֶהם,  ְסַלח  ָאִבי,  ֵיׁשּוַע:  "ָאַמר  הכנסייתית,  הדוקטרינה  פי 
ים".5 אלוהים ריכז את היהודים סביב בית מקדשם בירושלים רק על  ֵהם עֹוׂשִ ֶ ּשׁ
מנת שיקל עליו להשמיד אותם. החורבן שקיסרי רומא הביאו על היהודים לא 
כלים  אך  היו  והם  אלוהים,  של  לזעמו  ביטוי  היה  אם  כי  שלהם  מרצונם  נבע 

ו').  (דרשה  היהודים  להשמדת  בידיו 

עתה, משברור מעבר לכל ספק שאלוהים שונא את היהודים, חובתו של הנוצרי המאמין 
אף הוא לשנוא אותם, ואף ביתר שאת, שהרי היהודים הם אלה שנטלו על עצמם את 
 � Sanguis ejus super nos et super Þlios nostros :האשם ברצח האל, ואף הוסיפו

ֵנינּו".6 ּבָ ְוַעל  ָעֵלינּו  מֹו  "ּדָ
קדוש  עוד  מילאנו,  של  הבישוף   � (St. Ambrose, 340?-397) אמברוסיוס זה  היה 
טריומוויראט  על  כריסוסטום  עם  יחד  הוא  אף  הנמנה  הכנסייה,  אבות  מצמרת  נערץ 
ברומא,  פטר  סנט  כנסיית  של  האכסדרה  את  מפאר  ופסלו  הכנסייה,  של  הדוקטורים 

הנוצרית. המחילה  את  היהודים  מן  ששלל 

עושקים  זימה,  שטופי  האנושי.  המין  בקרב  ביותר  השפל  הגזע  הם  היהודים 
אמונתם  השטן,  את  עובדים  הם  ישו.  של  הבוגדים  רוצחיו  הם  בצע.  רודפי 
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להבנה,  ראויה  הם  אין  האלוהים  מרצחי  דמים  אנשי  היותם  ועל  מגפה  היא 
וכפרה.7  סליחה 

בנוסח   � והיהודים  היהדות  של  ההשמדה  שמצוות  ואמברוסיוס,  כריסוסטום  כאן  עד 
"יורש ומוריש" � בולטת מאוד בכתביהם. אולם אליה קוץ בה: עם היעלמות היהדות 
תיעלם גם העדות לניצחונה של הנצרות. סוגיה נכבדה זו נדונה בהרחבה בכתבי אבות 
הכנסייה  אבות  מבין  הגדול   ,(430-354) אוגוסטינוס  קבע  החמישית  במאה  הכנסייה. 
בימיו, את הדוקטרינה לפיה אין להשמיד את היהודים, שכן בדומה לקין, טבע אלוהים 
המאמינים"  לעמים  "הנדרש  נצח  ועדות  זכר  ישמש  למען  הרשע  אות  את  מצחם  על 

 8.(Necessia sunt credentibus gentibus)
י"9 והחיל  חּו ַעּמִ ּכְ ן ִיׁשְ ַהְרֵגם, ּפֶ אוגוסטינוס הפך על פיו את הפסוק מתהילים "ַאל־ּתַ
לחיות  אמנם  הרשאי  העדות",  "ַעם  של  מעמד  להם  העניק  בכך,  היהודים.  על  אותו 
הזה  העיקרון  את  גם   .(Perpetua servitus iudaeorum) נצח"  ל"עבדות  נידון  אולם 
"ָנע  אלוהי:  בצו  הנענש  קין  של  מעמדו  את  לציין  הבא  המקרא  מן  אוגוסטינוס  נוטל 

אֹות".11  ְלַקִין  ה'  ם  ׂשֶ אות "ַוּיָ במצחו  מוטבע  בהמשך,  ָבָאֶרץ".10  ְהֶיה  ּתִ ָוָנד, 
מקלרבו  ברנאר  ביקש  ה־12,  המאה  מחצית  לקראת  יותר,  מאוחר  שנים  מאות 
(Clairvaux), ברוח הדוקטרינה האוגוסטינית, למנוע את השמדת היהודים במסע הצלב 
תיאולוגי־ שיקול  זה  היה  הראשון.  הצלב  במסע  הטבח  בממדי  שנוכח  לאחר  השני, 

במישור  מעייניו.  בראש  שעמד  גרידא,  הומניזם  או  חמלה  רגש  דווקא  ולאו  תועלתני, 
האמוני כתב ברנאר, שהיהודים גרועים אף מחיות טרף ומוצאם מן השטן, וכי ההשגחה 
וקלון  צער  ושפלות,  עוני  חיי  לחיות  להם  להניח  אלא  היהודים  את  להכחיד  בחרה  לא 

הכנסייה.12 לצדקת  ועדות  ישו,  של  בשורתו  את  שדחו  על  עונש  עולם,  לדיראון 
להדביק  ההחלטה  לראשונה  התקבלה   ,(1215) הלטרנית  האקומנית  בוועידה  ואכן, 
אות קין על מצחו של היהודי, בדמות לבוש מיוחד הניתן לזיהוי, דוגמת הכובע היהודי 
שנים  כבר  אשכנז  בחבלי  נהוגה  שהייתה  הקרן",  "כיפת   ,pilleus cornutusה־ הוא   �

הגרמני. בשמה   Judenhut לכן,  קודם  רבות 
את מעמד היהודים ברוח הדוקטרינה האוגוסטינית קבע סופית אינוקנטיוס השלישי 
 Sicut הנודעת  בבולה  ה־13,  במאה  האפיפיורים  מגדולי   ,(Innocent III, 1216-1161)
זאת  נצח״,  ל״עבדות  היהודים  נועדו  לפיה   ,1237 משנת  ליהודים...)  (ובאשר   Judaeis
משום שהביאו לצליבת ישו. כיוון שכך, נידונים הם, "כמוהם כקין, לחיי נדודים לעולם 
את  יישאו  לנצח  קומתם,  לזקוף  ליהודים  ַאל  ודור...  לדור  פליטים  של  ולמעמד  ועד 

הנוצרית".13 האמונה  עול  תחת  השעבוד  עונש 
היהודים,  למעמד  ביחס  אוגוסטינוס  של  הדוקטרינה  שפורסמה  מאז  מקום,  מכל 
מסעי  תחילת  ועד  החמישית  המאה  מן  ומעלה,  שנים  מאות  חמש  בן  זמן  פרק  החל 
הצלב וגזירות תתנ"ו (1096), שבו זכתה הקהילה היהודית באירופה ל"הגנה" כנסייתית. 
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מוקדי הפורענות בתקופה זו נמצאו בעיקר מחוץ לשלטון הכנסייה הקתולית. כך בביזנץ, 
בקודקס תיאודוסיאנוס (Codex Theodosianus) משנת 439, שאסר על היהודים להחזיק 
במשרה ציבורית ולבנות בתי כנסת חדשים; כך מקץ 90 שנים בתיקונים לחוקי האזרחות 
של ביזנטיון (Corpus Juris Civilis) מטעמו של הקיסר יוסטיניאנוס, שאסר על מתן 
האסלאם,  בראשית  כך  וחרמות;  נידויים  של  ארוכה  שורה  והוסיף  ליהודים  אזרחות 
וכך  ב־624,  בחיג'אז  היהודים  שבטי  השמדת  היה  מוחמד  של  הראשון  פועלו  כאשר 
מ־4000  ולמעלה  העיר  ביהודי  מוסלמי  המון  טבח  שבמהלכו  ב־1066,  גרנדה  בטבח 

מותם. את  מצאו  יהודים 
רגועה יחסית היא המחצית הראשונה של המאה התשיעית. זאת בזכותו של הקיסר 
על  מעט  להקל  הכנסייה  על  וכפה  היהודים  של  הכלכלי  ערכם  על  שעמד  שרלמאן, 
אפלייתם ברחבי ממלכתו. לבד מספרד, בריטניה וסקנדינביה, התקבלו תיקוניו במדינות 
יהודי  גירוש  כגון  ושם,  פה  נרשמו  ממוקדות  התנכלויות  אומנם  באירופה.  הקתוליות 
סנס בצרפת ומקרי גירוש בערי איטליה, אולם אלה היו כאין ואפס לעומת הפורענות 
שירדה על יהודי האימפריה הרומית הקדושה עם מסעי הצלב, האינקוויזיציה, עלילות 
הדם, ימי המגפה השחורה במאה הי"ד, ועד לרצף גירושים מרוב ארצות אירופה שהגיע 

הט"ו. המאה  בשלהי  ספרד  בגירוש  לשיאו 
התעצמות היודופוביה הנוצרית, שהתבטאה בשורה נרחבת של פרעות כבר במסע 
הצלב הראשון, נזקקה לתשתית תיאולוגית המדגישה את הפן הדוגמטי כלפי היהודים, 

עצמם.  היהודים  בכתבי  לביסוס  הניתנים  טיעונים  על  הנסמכת  דוקטרינה 
המכשול על דרכה של הידופוביה הנוצרית היה כאמור ספר התנ"ך, המקודש לשתי 
ליהודים,   � הישנה  הברית   � התנ"ך  בקדושת  ספק  להטיל  ניתן  שלא  מאחר  הדתות. 
דוגמת  המוקדמים  הכנסייה  אבות  ברוח  היהדות  של  גמורה  שלילה  התאפשרה  לא 
כריסוסטום. היה איפוא צורך להוכיח שהיהודי בוגד בספר הקודש ושואב את תעצומות 

אחר.  ממקור  רשעותו 
פרשנות  באמצעות  היתר  בין  בתנ"ך  היהודים"  "בגידת  את  הוכיחו  הכנסייה  חכמי 
שהדת  לצפות  אין  שהרי  אלגורית בלבד,  המקרא, שהייתה מטבע הדברים  של  נוצרית 
העברי.  הקדוש  בספר  המובאים  עקרונותיה  את  תאמץ  היהדות  את  להכרית  שקמה 
מכאן � בין היתר � האלגוריה לאחרית הימים והעדות המקראית כביכול לבוא המשיח 
בן  ויולדת  הרה  העלמה  הנה  אות,  לכם  הוא  ד'  ִיתן  "לכן  הפסוק  למשל  כך  הנוצרי. 
קולמוס  במחי  הרה...".  הבתולה  ל"הנה  בוולגטה  תורגם   � עמנו־אל"14  שמו  וקראת 
ישו.  לידת  את  ומנבא  הבתולה  מרים  את  מאין  יש  הבורא  נוצרי  לנביא  ישעיהו  היה 
ספר  לעצמם  וכתבו  היהודים  "נטשוהו"  התנ"ך,  של  זה  נוצרי"  "פן  לנוכח  כן,  כי  הנה 

התלמוד.  הוא  אחר,  קדוש 
הקודש"  "ספרי  בשאר  נמצא   � הכנסייה  חכמי  קבעו   � היהודי  הרשע  מקור  ואכן, 
של היהודים, ובראש וראשונה בתלמוד האפוף מסתורין ובלתי נגיש ל"חוקר" הנוצרי. 
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של  היוונית  בגרסה  אם  בין  לעיניו,  גלויה  מונחת  הייתה  הישנה"  ש"הברית  בעוד 
הרביעית  המאה  מן  הלטינית  הוולגטה  או  לפנה"ס  השנייה  המאה  מן  השבעים  תרגום 
לספירה, התלמוד, היה בבחינת ספר חתום. הנוסח המפותל והמקוטע, השקלא וטריא 
על  רבה  מיומנות  דרשו  התלמודי,  והפלפול  הנידונה  בסוגיה  מעמיקה  הכרה  שדרשה 
ההלכתיים,  בדיונים  התלמוד  של  המורכב  סגנונו  הכתוב.  משמעות  עם  להתמודד  מנת 
והארמית  חכם  לתלמיד  המוכרים  מקצועיים  במונחים  השימוש  התמציתית,  הכתיבה 
ונפש  רחבה  "דעת  דורש  התלמוד  לימוד  כי  לכתוב  הרמב"ם  את  הביאו  בו,  המשולבת 
המבקש  הנוצרי  הקודש  כלי  של  לכוחו  ומעבר  מעל  שהיו  תכונות  ארוך",  וזמן  חכמה 

הרבני.  הרשע  מקורות  אחר  לבקש  בניסיונו  הש"ס  מסתרי  אל  לרדת 
ועם  הומור,  של  בנימה  כתבה   (Ruether) רויטר  רוזמרי  האמריקנית  התיאולוגית 

התלמוד...  לספרי  רב  כבוד  מתוך  זאת 

התפתחות  שיטתית,  לחשיבה  הרגילים  אלה  יצליחו  ביותר  גדול  במאמץ  רק 
מנושא  המדלג  שיטתי,  הלא  לסגנון  עצמם  להתאים  הירארכי,  וסדר  לוגית 
כדיון  שנראה  מה  ביסוד  הנמצא  המחשבה  קו  את  ולתפוס  הרבנים,  של  לנושא 
אקראי המקשר נושאים נפרדים... הרבנים אינם רואים כל בעיה בהצגת הערות 

גבינה.15 של  בשימושיה  דיון  באמצע  האל  טבע  על  מעמיקות 

פרדוקס עלילת הדם

היהדות  להכפשת  התיאולוגית  התשתית  את  לנצרות  להעניק  היה  אמור  התלמוד 
ההמון  להסתת  אולם  בתנ"ך.  היהודים  לבגידת  אישור  קרי:  המלה,  של  הרחב  במובן 
התיאולוגיה.  דקדוקי  על  אמון  שאינו  ומובן,  יותר  עממי  נוסף,  מרכיב  נדרש  הרחב 
בשנת  התרחשה  הנוצרי  בעולם  הראשונה  העלילה  הדם.  עלילת  נכנסה  הזה  למקום 
בברי  דם  עלילות  של  שורה  אירעה  ואילך  זה  ממועד  שבבריטניה.  בנוריץ'   1144
(Bury) 1181; בריסטול, 1183; ווינצ'סטר 1192; לונדון 1244, ולבסוף, המקרה הנודע 
חיבר  שלכבודו   ,Little Saint Hugh  � יו"  הקטן  "הקדוש   :(1255) בלינקולן  מכולם 
הפשקוויל  אולי   � קנטרברי"  ב"סיפורי  המנזר"16  אם  של  "סיפורה  את  צ'וסר  ג'ופרי 
יהודי  מגורשים  מאה  אותה  של  בסופה  המערב.  בספרות  ביותר  החריף  האנטישמי 

 .(1290) בריטניה 
מאשר  ביהודים  ההמון  להסתת  יותר  יעיל  אמצעי  הדעת  על  להעלות  קשה  אכן, 
עם  בפסח.  מצות  להכנת  דמו  והקזת  שחיטתו  בשנים,  רך  נוצרי  ילד  בחטיפת  האישום 
המקודשת  לסוגיה  היורדים  שיעור,  לאין  עמוקים  תכנים  בקרבה  נשאה  העלילה  זאת, 
הטקס  ההודיה".  "טקס   ,(εὐχαριστία) האוכריסט"  "סקרמנט   � הנוצרי  בפולחן  ביותר 
נודע גם בשמות אחרים כגון "הקומוניה הקדושה", "סעודת הקודש" ו"סעודת האדון". 



ו סתי אריה  34

לאמור: צליבתו,  שלפני  בלילה  ישו  דברי  על  נסמך  הסקרמנט 

"קחו  באמרו:  לתלמידים  ונתן  ובצע  ברך  הלחם,  את  ישוע  לקח  אכלו,  כאשר 
ואכלו, זה גופי". לקח את הכוס, ברך ונתן להם באמרו: "שתו ממנה כולכם, כי 

חטאים".17 לסליחת  רבים  בעד  הנשפך  הברית [החדשה]  דם  דמי,  זה 

סיפור המעשה מופיע בברית החדשה בשלושה מקומות נוספים: בבשורה על־פי מרקוס, 
הנוצרי  שותה  שבו  הטקס,  הקורינתיים.  אל  הראשונה  ובאיגרת  לוקס  על־פי  בבשורה 
את דמו של האל היהודי ואוכל את בשרו, הוא אותה תמונת ראי שבה מטילה הנצרות 
על היהודי את אשמת רצח האל. טבעי אפוא שמבין שבעת הסקרמנטים של האמונה 
הקתולית, תופס האוכריסט את מקומו בראש, והוא, לצידה של הטבילה, מאחדים את 

כולו. הנוצרי  העולם 
אולם  בספרות,  בהרחבה  נדונו  הנוצרית  האנטישמיות  של  הפתולוגיים  היבטיה 
מטקס  יותר,  ומקוטב  עמוק  הנפשי  השסע  שבו  מזה  ממוקד  מקור  לך  אין  כי  דומה 
האוכריסט. כאמור, במהלך הטקס שותה הנוצרי יין � דמו של ישו, ואוכל פרוסת בצק 
דקה � בשרו, מכאן שבמהלך הפולחן המכונה גם � בהטעמה מקברית משהו "סעודת 
האדון"... הן היין והן פרוסת הבצק לאחר שהתקדשו, עוברים על־פי הדוגמה הנוצרית 
 μετουσίωσιςה־ (תרגום   ,Transubstantiatioה־ היא  הלוא  חומרית,  המרה  של  תהליך 
ודם  מבשרו  לבשר  האופן  בזה  ההופך  המאמין,  של  ובבשרו  בדמו  ונטמעים  היוונית) 

הנוצרי.  המושיע  של  מדמו 
רק  להשיג  ניתן  לאלוהיו  המאמין  בין  הגמורה  הזהות  את  כי  להדגיש  הראוי  מן 
המונח  ואכן,  סמליות.  של  רבב  מכל  ונקיה  לחלוטין  גשמית  תהיה  שההמרה  בתנאי 
על  חומרית.  לממשות  היא  הכוונה  מטפורי,  דימוי  או  השאלה  כל  כליל  נעדר  הלטיני 
בוועידה  אקומני  מעמד  ההמרה  קיבלה  זה,  בעניין  כפירה  של  הרהור  כל  להסיר  מנת 
הלטרנית הרביעית בשנת 1215, זאת, לאחר שסוגיית הפיכתם של הלחם והיין לבשרו 

התקופה.  של  הסכולסטית  בספרות  בהרחבה  נדונה  ישו  של  ודמו 
הדוקטרינה הועלתה שוב בוועידה האקומנית של טרנט (1551) וקיבלה משנה תוקף 

מפורש:  איום  בתוספת 

במינו  והיחיד  המופלא  הטרנסובסטנציה  מעשה  את  דהוא  מאן  יכחיש  אם 
לגופו [של  נהפך  כולו  הלחם  חומר  כאשר  האוכריסט,  של  הקדוש  שבסקרמנט 
ישו] והיין כולו לדמו [של ישו]... [מעשה] אשר הכנסייה הקתולית מצאה לו 
ביטוי תואם מאין כמותו � טרנסובסטנציה � יוחרם [אותו מאן דהוא] וינודה.18

הנצרות,  של  הפרוטסטנטי  בענף  גם  רשמי  אקומני  למעמד  זכה  האוכריסט  סקרמנט 
למרות שורת תיקונים מרחיקי לכת שחוללה הרפורמציה, ושבמהלכה ביטלה חמישה 
את  והמאחד  כנו,  על  שנותר  השני  (הסקרמנט  הכנסייה  של  סקרמנטים  שבעה  מתוך 
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כעיקרון  במקומו  נותר  האוכריסט  לעיל,  כאמור  הטבילה).  הוא  הנוצרית  הכנסייה  כלל 
הפרוטסטנטים  את  המזרחית,  הכנסייה  את  הרומים־קתולים,  את  המאחד  כלל־נוצרי 
על כיתותיהם ואת האנגליקנים, ואשר בלעדיו אין הנצרות יכולה להיות נצרות.19 ישוע 
(א',  יוחנן"  פי  על  ב"בשורה  מצוין  שהדבר  כפי  האדם  חטאת  את  הנושא  הקרבן  הוא 
א  ַהּנֹוׂשֵ ָהֱאֹלִהים  ה  ׂשֵ ה  ִהּנֵ יֹוָחָנן:  ָאַמר  ִלְקָראתֹו.  א  ּבָ ֵיׁשּוַע  ֶאת  יֹוָחָנן  ָרָאה  "ְלָמֳחָרת   :(29
ְרתּוהּו,  ׁשָ ּיְ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ן־ָהָאָדם ֹלא ּבָ ם ּבֶ י ּגַ את ָהעֹוָלם". ומרקוס מחזיק מחרה אחריו: "ּכִ ַחּטַ

ים".20  ַרּבִ ַעד  ּבְ ּכֶֹפר  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְוָלֵתת  ֵרת  ְלׁשָ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ
פולחן האוכריסט הוא ביסודו גרסה נוצרית של אכילת מצה ושתיית כוס של ברכה 
והליטורגית  הטקסית  ההשפעה  מכלל  כחלק  היהודי  לטקס  החיקוי  אולם  פסח.  בסדר 
אלילי  טקס  הוא  האוכריסט  במהותו,  בלבד.  צורני  חיקוי  הוא  הנצרות,  על  היהדות  של 
"שה  הוא  ישו  (הלא  האורפיות  במיסטריות  לוודאי  קרוב  שמקורותיו  קרבן־אדם  של 
האלהים"...) אשר חדרו אל הנצרות בראשית דרכה מן העולם ההלנו־רומי בשתי המאות 

הבשורה". של  לכנות "הלניזציה  שנהוג  במה  לספירה,  הראשונות 
הנצרות נטלה אפוא מן היהדות את העיקרון האסכטולוגי שבהתגלות המשיח, אולם 
ונקרופילים  סדו־מזוכיסטיים  בתכנים  השזורה  פרשיה  ואחריתה �  הצליבה  סיפור  את 
ארנסט  שהעיר  כפי  הקניבאלי,  תוכנו  על  האוכריסט  טקס  עצמה.  הנצרות  בראה   �
רפפורט, במהלכו מטמיע הפרט את שנאת היהודי בדמו ובשרו, הוא אביו הרוחני של 
האנטישמית  שטיפת־המוח  בוגרי  נושאים  בשניהם   .SSה־ קלגסי  של  ההשבעה  טקס 
את בשורת המוות הטבועה בשני הסמלים: אלה את הצלב ואלה את גולגולת המת.21 
הנחת היסוד הניצבת מאחורי טקס הפולחן הקניבאלי היא כי המרכיבים החומריים 
וברוחו  בגופו  נטמעים   � הטוטם  הוא   � הקרבן  של  ודמו  בבשרו  המצויים  והרוחניים 
כישוריו  את  ומשביחים  מגבירים  זה  ובאופן  הדם,  את  והשותה  הבשר  את  האוכל  של 
אמורה  האויב  של  מינו  אבר  אכילת  למשל  כך  אותן.  ידע  שטרם  תכונות  לו  ומעניקים 
להגביר אונים אצל האוכל. בעוד שעקרון הטוטם נעדר פרשנות כתובה אצל האצטקים, 
האוכריסט.  טכס  של  במקרה  כך  שלא  הרי  באוסטרליה,  האבוריג'ינים  או  האינדיאנים, 

במקור:  במפורש  נאמרים  הדברים  כאן 

בן־האדם  בשר  את  תאכלו  לא  אם  לכם,  אומר  אני  אמן  "אמן  ישוע:  להם  אמר 
דמי  את  ושותה  בשרי  את  האוכל  בקרבכם.  חיים  לכם  אין  דמו,  את  תשתו  ולא 
יש לו חיי עולם ואני אקים אותו ביום האחרון, כי בשרי הוא מאכל אמתי ודמי 
הוא משקה אמתי. האוכל את בשרי ושותה את דמי שוכן בי ואני בו. כמו שהאב 

בגללי...".22 יחיה  הוא  אף  אותי  האוכל  גם  האב,  בגלל  חי  ואני  אותי  שלח  החי 

מושלם  ביטוי  לידי  בא  האוכריסט  "בטקס  כתב:  אקווינס  שתומס  פלא  זה  אין  אכן, 
מסתורין גאולתנו".23 לא זה המקום לניתוח ההיבט הפתולוגי של השלכת טכס קניבאלי 
היומיומית,  ברמה  עניין,  של  לגופו  היהדות.  על   � הנוצרית  האמונה  לפסגת  ההופך 
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יש  זאת,  עם  ביהודים.  ההמון  להסתת  נוח  כלי   � לעיל  כמצוין   � הדם  עלילת  הייתה 
לציין שבמקרים אחדים הכנסייה עצמה רחצה את ידיה מן העלילה, ולא אחת שמשה 
חצרו של החשמן ואף בניין הכנסייה עצמו מקום מקלט ליהודים מפני פרעות האספסוף. 
הכוונה  אם  היא  ואחת   � היהודי  הרשע  בדבר  הטיעונים  לביסוס  אחרת,  או  כך 
של  מצידו  לסיוע  הכנסייה  נדרשה  הרשע �  לאותו  כביטוי  הדם  לעלילת  אם  לתלמוד, 
בשל  ובפרט  הנושא,  את  האינטימית  הכרתו  בשל  גם  התלמוד.  בכתבי  הבקי  היהודי, 
הזעזוע  שהרי   � האישי  מניסיונו  היהודית  המזימה  את  שמכיר  כמי  מעמדו  עוצמת 
המועיל"  "היהודי  דתו.  את  להמיר  אותו  שהביא  זה  הוא  הרבנים  נכלי  לנוכח  שנתקף 

זה.  פרק  של  עניינו  אפוא  הוא 

פטרוס אלפונסי � אבי הטומאה 

 (Huesca) בווסקה  נולד   ,(Alphonsi) אלפונסי  פטרוס  המומר  לימים  (ה)ספרדי,  משה 
שבחבל אראגון, ככל הנראה בשנת 1062, והוטבל לנצרות ביוני 1106. כיוון שנטבל ביום 
במעבר  מקרית  אינה  שהבחירה  להניח  סביר  לעצמו.  שבחר  השם  זה  הקדוש,  פטרוס 

ו"פטרוס".  כ"משה"  טעונים  כה  שמות  שני  בין 
עם  נמנה  הששי,  אלפונסו  אראגון  מלך  בחצר  המשרת  במקצועו,  רופא  אלפונסי, 
בכירי ההוגים של תקופתו. כתביו באסטרונומיה ובספרות � למשל תרומתו לסוגיית 
הרחבה  השכלתו  וכן   �  (Disciplina Clericalis) כנסייתי"  "חינוך  בחיבורו  הפולקלור 

ל"פטרוס". "משה"  בין  הדו־שיח 
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בכתבי האסלאם והיהדות, העניקו לו מעמד מיוחד בקרב הוגי התקופה. בין היתר ישב 
שנים ספורות בבריטניה וככל הנראה מלא תפקיד של רופא בחצרו של הנרי הראשון.
חיבורו המרכזי � והוא זה שהוציא את שמו להלל בעולם הנוצרי של התקופה � 
הוא ה־Dialogi contra Judaeos,24 הכתוב בסגנון של דו־שיח בין "משה" ל"פטרוס". 
בין  הדו־שיח  אלפונסי.  של  שמותיו  שני  כאמור  הם  המשמעות  טעוני  השמות  שני 
זהותו  כי  להוכיח  בניסיון  עצמו  עם  האיש  שעורך  נפש  חשבון  בבחינת  הוא  השניים 
כשם  הקודמת,  זהותו  על  שיעור  לאין  עולה  הדת,  המרת  לאחר  זכה  שבה  החדשה, 
רב,  בכישרון  כתוב  השניים  בין  הוויכוח  היהודי.  משה  על  עולה  הנוצרי  שפטרוס 
נושא אופי נינוח ושלו, נעדר השתלחויות, והשניים אינם מסתירים את חיבתם איש 
לרעהו. ואולם דווקא מרכיבים אלו מעניקים לתוכן הרדיקלי את עוצמתו "השקולה 

לכאורה.  והמאוזנת" 
ביסודו של דבר, העיקרון הבא לידי ביטוי בדיאלוגים, הוא הקצנה מרחיקת לכת של 
הדוגמה האוגוסטינית ששלטה בכיפה באותם הימים. מן הדיאלוגים עולה כי היהדות 
רצח  עם  שהחל  מהלך  הנצרות,  את  להכרית  שכוונתה  אנטי־נוצרית,  סתרים  כת  היא 
במפורש  כתוב  החיבור,  טוען  זה,  כל  היצרים.  את  וללבות  להסית  ממשיכה  והיא  ישו, 
המסתירים  היהודים  הרבנים  נגד  מכוונים  פטרוס  של  טענתו  עיקרי  היהודי.  בתלמוד 

ראשו: על  אסון  מורידים  ובכך  האמת  את  מעמם 

אומנם אלוהים גילה לכוהני היהודים שהמקדש ייחרב והיהודים יגורשו לגולה, 
זאת כעונש על צליבת ישו, ואולם הרבנים מסתירים אמת זו בכוונת זדון מעיני 

מרעיתם.25 צאן 

בן  באוזני  מלהדגיש  נלאה  לא  שפטרוס  כפי   � "העובדה"  על  לעמוד  מרבה  אלפונסי 
שהוא  משום  דווקא  וזאת  הישן",  "החוק  הוא  התנ"ך,  את  נטשו  שהיהודים   � שיחו 

בתלמוד.  קרי,  החדש",  ובחרו "בחוק  לנצרות,  מקודש 

חוק  אחר  ממלאים  אם  כי  הישן (התנ"ך)  החוק  על  שומרים  אינם  שוב  היהודים 
בעיקר,  כפירה  שקרים,  של  מארג  הוא  התלמוד  התלמוד.  הוא  החדש,  הכפירה 
של  בנו  הוא  שישו  העובדה  נוכח  היהודים  עיני  את  לסמא  נועד  השקר  שבו 

הצלב.  על  למותו  היהודים  הביאו  זו  מסיבה  וכי  אלוהים, 

אלפונסי העניק אפוא לכנסייה נתיב סלול לשנאת היהדות, העוקף את סוגיית התנ"ך, 
הקדוש לכאורה לשתי הדתות כאחת. מעתה והלאה הכפשת התלמוד והצגתו, לראשונה 
יהודי  הוגה  של  המלומדת  דעתו  חוות  על  נסמכה  היהודי,  הרשע  כמקור  בהיסטוריה, 

דתו.  את  להמיר  שבחר 
על  הנבואה  גם  כמו  האלוהים  כבן  ישו  של  הדוקטרינה  כי  להוכיח  הנוצרי  הניסיון 
בואו מצויות כבר בספרי התנ"ך, מוסתרות לדברי אלפונסי מן היהודים על ידי רבניהם 
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במה שהוא מכנה "שקר גס שנועד למנוע מהם לקבל את הדת הנוצרית. התלמוד, שהוא 
בשנאה   לנצרות". גדוש  היהודים,  של  האמיתי  הקדוש  הספר 

הציגה  שזו  לאחר  גם  לנצרות  דתה  את  המירה  לא  שהיהדות  העובדה  כן,  כי  הנה 
בכיר,  יהודי  חוקר  מפי  משכנע  להסבר  עתה  זכתה  הנוצרית,  האמת  בשורת  את  בפניה 

לעיניו. נתגלה  הנוצרית  האמת  שאור  לאחר  דתו  את  שהמיר  מי 
ההתייחסות לתלמוד מופיעה אמנם בכתבי פולמוס נוצרים לפני אלפונסי, אולם איש 
מן המסיתים לא היה מסוגל להתחרות בידע הרב של היהודי המומר, ששלט בעברית 
בפולמוסי  אולטימטיבי  למקור  אלפונסי  של  הדיאלוגים  הפכו  מאז  ראשון.  ממקור 
התלמוד. אין זה חשוב כלל אם במהלך הוויכוח מוכיח הצד היהודי כי אלפונסי שיבש 
� בין אם בכוונת זדון ובין אם מתוך בורות � את הכתוב. פסק הדין שניתן בידי הבישוף 
הספרדי",  של "משה  עדותו  על  תמיד  נסמך  הפולמוס  תוצאות  את  וחורץ  בדין  היושב 
את  רב  בפירוט  המתארים  האיש  כתבי  ואכן,  והקובעת.  העליונה  הערכאה  בבחינת 

הכנסייה.  של  הקודש  כלי  בקרב  נרחבת  לתפוצה  זכו   Judeosה־ נכלי 
היבט נוסף בהסתה האנטישמית של אלפונסי � הפעם לאו דווקא במישור התיאולוגי 
האסלאם.  לסוגיית  לכאורה  המוקדש  החמישי,  בדיאלוג  מופיע   � הפוליטי  בזה  אלא 
לכאורה, שכן בדיון המתנהל, לאחר ש"פטרוס" מגנה את האסלאם ורואה בו אויב נחרץ 
של הנצרות, "משה" מצדד בדת מוחמד, העדיפה בעיניו על הכנסייה. בין היתר משבח 
המוצק  ההיגיון  ואת  מגלה  שהוא  הסובלנות  את  האסלאם,  של  הנועם  דרכי  את  משה 
תמצא  המוסלמי  בחוק  חקור  תעמיק  "אם  מוחמד:  דת  של  בבסיסה  לכאורה  המונח 

צרוף". היגיון  של  מעורער  בלתי  בסיס  על  נשען  שהוא 
הנצרות  נגד  לאסלאם  היהדות  בין  זיקה  יצירת  ידי  על  גלויה.  אלפונסי  של  כוונתו 
ברית  כבעלת  היהדות  את  אלפונסי  הציג   � בספרד  מוסלמי  כיבוש  של  בעידן  זאת   �

הי"ב.  במאה  הנצרות  של  המרכזי  לאויב 
הרביעית  הלטרנית  הוועידה  באי  את  ושמשו  רבה  להצלחה  זכו  אלפונסי  כתבי 
ב־1215, שבה הוחלט על מאבק בלתי מתפשר בתלמוד, החלטה שנסמכה במידה רבה 
משנת  פריס"  ב"פולמוס  נרחב  מצע  שימשו  אף  אלפונסי  של  כתביו  האיש.  כתבי  על 
קרונות  ב־24  לפריס  הובאו  צרפת,  ברחבי  התלמוד  ספרי  נאספו  שבעקבותיו   ,1240

למוקד.  והועלו  עמוסים 

ניקולאס דונין � "...ולשונו כמדקרות חרב..."

ניקולס דונין (Nicholas Donin). מועדי לידתו ומותו של האיש אינם ידועים, אך מדובר 
במחצית הראשונה של המאה הי"ג. דונין, יהודי מומר מלה רושל (La Rochelle), עיר 
יחיאל  רבי  ההיא,  בעת  הידועים  הרבנים  אחד  של  תלמידו  היה  צרפת,  במערב  נמל 
גלויות  שכפר  לאחר  הקהילה  מן  דונין  נודה   1225 בשנת  התוספות.  מבעלי  מפריס, 
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בתורה שבעל פה. מקץ עשר שנות נידוי המיר דתו לנצרות ובמעמדו החדש גמר אומר 
ההסתה  למסע  דונין  נרתם   (1229�1228) השישי  הצלב  מסע  ערב  עמו.  בבני  לנקום 
דונין  של  הישיר  חלקו  היה  מה  לדעת  שאין  הגם  ופואטייה.  בריטאני  אנז'ו,  בקהילות 
גבה  אלו  בחבלים  היהודית  הקהילה  על  שירד  החורבן  הצלבנים,  שערכו  הטבח  במסע 

האחד־עשר.  לואי  בימי  בצרפת  ביותר  האכזריים  מן  והיה  קורבנות   3000
שבו  העיקרי  חיבורו  את  לכתוב  דונין  ישב  הפרעות,  גל  לאחר  שנה   ,1236 בשנת 
שהדעת  דונין,  היהודי.  התלמוד  בחובו  שטומן  לסכנה  הנוצרים  עיני  את  לפקוח  ביקש 
נותנת שהכיר את כתבי אלפונסי � לאור הקרבה של טיעוניו לאלה של קודמו � פרט 
לטיעוניו  ולהעניק  מעמדו  את  להעצים  כדי  התלמוד.  נגד  האשמות  וחמש  שלושים 
של  המכובד  במעמד  עתה,  הפרנציסקני.  למסדר  לחבור  דונין  בחר  ממוסדת,  מסגרת 
ממצאיו  את  והגיש  לרומא  יצא  הימים,  באותם  העוצמה  רבי  המסדרים  מן  באחד  חבר 
לאפיפיור גרגוריוס התשיעי, בתוספת המלצה לאסור על היהודים ללמוד את התלמוד.

לא זה המקום לפרט את ל"ה האשמותיו של דונין � מהן שאינן אלא לזות שפתיים 
לשמה � אך עיקרי הדברים כוללים תיאורים של שנאה לנצרות, באמצעות המשטמה, 
את  הכורכת  היסוד  הנחת  קודש.  וחילול  התנ"ך  בערכי  כפירה  ומרים,  לישו  כביכול, 
ההאשמות ניתקה את התנ"ך � המקודש לנצרות � מדת ישראל על ידי הפיכת התלמוד 
במלים  המקרא.  מן  הנביאים  מקום  לתופסי  רבניה  ואת  היהדות,  של  הקדוש  לספר 
כת  שזו  אלא  ישראל",  ל"עם  התלמוד"  "יהודי  בין  קשר  כל  שאין  בלבד  זו  לא  אחרות, 

הכנסייה.26 לחורבן  להביא  הוא  יעדה  אשר  כופרים 
מי שסיכם את מורשתו של דונין בתכלית הקיצור, ועם זאת בדיוק רב, ובכך הציג 
קלמנטוס  האפיפיור  היה  הכנסייה,  של  יחסה  על  המומר  היהודי  של  השפעתו  את 
ששלח  מאגרות  מובאה  להלן   .1269�1265 בשנים  הקדוש  הכס  על  שישב  הרביעי, 

הכנסייה:  לבכירי 

שמענו בצער רב כי יהודי ממלכת אראגון, כיוון שנטשו את הברית הישנה אשר 
הבורא מסר לידי משה עבדו, מתיימרים לטעון טענת כזב כאילו האלוהים נתן 
הברית  על  כביכול  עולה  והוא  "תלמוד",  בפיהם  המכונה  אחר  חוק  אנוש  לבני 
מתועב  קודש  וחילול  ספור  אין  גידופים  גדוש  זה)  (תלמוד  והחדשה.  הישנה 
נגד ישו אדוננו ואמו המבורכת. אמירות שלשמען אוזניים תצלינה מרוב זוועה 
וחרפה. חוקי מורשת ארורה של קללות ודברי בלע נגד הנוצרים בהם נשבעים 
זה  עם  מדוע  הסיבה  זאת  טובה...  וכפויי  בוגדים  יהודים  אותם  ביומו  יום  מדי 

רבים.27  דורות  מזה  בבוגדנותם  דבקים  בעיקר,  וכופרים  כסילים  של 

ביקורו של דונין אצל גרגוריוס הרביעי נשא אכן פרי, והכס הקדוש מיהר לשגר איגרת 
לבכירי הכנסייה בעולם הנוצרי (1239) שבה, לצד ל"ה הדיבות של דונין, הופיעה דרישה 
להחרים מיד את ספרי התלמוד מן היהודים ולמסור אותם לידי המסדרים הפרנציסקני 
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יש  נכונים,  ימצאו  ואלו  היה  המומר.  היהודי  שהציג  האישומים  לבחינת  והדומיניקני, 
המוקד.  על  התלמוד  ספרי  את  להעלות 

התלמוד  ספרי  את  למסור  להורג,  הוצאה  של  איום  תחת  נצטוו,  צרפת  יהודי  ואכן, 
נטלו  בצוות  הנושא.  לבחינת  מומחים  צוות  הוקם  נאספו,  שהספרים  עתה,  שבידיהם. 
אומנם חלק שני כלי קודש נוצרים, אך עיקרו היה מבוסס על יהודים מומרים בראשות 
מפריס.  יחיאל  הרב  ביניהם  נודעים,  רבנים  חמישה  נמנו  התלמוד  סנגורי  עם  דונין. 
ערך  כל  נעדר  לעיל),  (וראו  פריס  כפולמוס  לימים  הנודע  שהפולמוס,  לציין  למותר 
אחד  מקרה  מראש.  שנקבע  דין  לפסק  מסווה  אלא  היה  ולא  אובייקטיבי,  דיון  של 
נוהגים  אותו  הנודע  הפסוק  הוא  הנה �  ועד  מאז  בו  לחפור  קרדום  המשמש  מרבים � 
יהודי:  שאינו  למי  ישראל  שנאת  את  באמצעותו  להדגים  מנת  על  הרף  ללא  לצטט 
השני  חלקו  מחיקת  ידי  על  מהקשרן  מוצאות  שהמלים  אלא  הרוג".  שבגויים  "הטוב 

מלחמה". המשפט: "בשעת  של 
כל טיעוני חמשת הרבנים, שהפריכו בנקל את הכפשותיהם של דונין ומרעיו, נדחו 
על הסף. הוועדה מצאה את התלמוד אשם בחילול קודש, "חיבור מתועב" המוציא את 
דיבת ישו ומרים רעה ומסית נגד הכנסייה. פסק הדין קבע נחרצות שיש להעלות את 

זכר.  כל  לו  ולמחות  המוקד  על  התלמוד 

.1242 התלמוד,  שריפת 
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ב־20  התלמוד  של  כרכים  אלפי  הובלו   ,1244 ביוני  ה־17  שבת  ערב  ששי,  ביום 
והועלו  בפריס  מרכזית  לכיכר  צרפת,  יהודי  קהילות  מספריות  בכוח  שנאספו  עגלות, 
יגיע  עצמם  היהודים  תור  המוקד.  על  שהועלו  הספרים  רק  אלה  היו  שעה  לפי  באש. 
בעוד מועד. בהקדמה לזיכרון דברים ממשפט פריס כותב רבי יחיאל � בחרוז, כמקובל 

לשעבר:28 תלמידו  על  ימים �  באותם 

אדם ובחרפת  שפה  ...בלעגי 
צופים,  נופת  ריח  ולהבאיש  עלינו  להתגולל  בא 

צרופים.  חכמה  דברי 
יעטה,  שפם  ועל  כנחש  קולו 
בוטה,  חרב  כמדקרות  ולשונו 

מוטה...  ללענה  ומשפט 

שפר  שלא  נראה  ואולם  פריס.  משפט  לאחר  דונין  של  מעשיו  על  ידוע  מאוד  מעט 
בגנות   1279 בשנת  שכתב  חיבור  בעקבות  עמו.  בשנאת  דבקותו  אף  על  זאת,  גורלו. 
את  האיש  הוציא  ובשנת 1287  למוות,  המסדר  חברי  אותו  דנו  הפרנציסקאני,  המסדר 

הטמאה. נשמתו 
עלילת  סוגיית  היא  הנוצרית  היודופוביה  להעמקת  דונין  של  נוספת  תרומה 
הכותרת  תחת  אלגורי  בחיבור  מופיעה  ביותר  המוקדמות  הדם  מעלילות  אחת  הדם. 
 Thomas de) קנטימפרה  איש  תומס  של  מעטו   Bonum Universale de Apibus

בימיו.  התיאולוגים  מבכירי  צרפת),  בצפון  מנזר  שם  על   ,Cantimpré, 1201-1272
תומס הביא בחיבורו את אחת מגרסאות הבסיס לעלילת הדם, לפיה היהודים מכל 
הארצות מפילים גורל ביניהם, ועל הזוכה בפיס מוטל לספק דם נוצרי לשאר קהילות 
היהודים. לטענת תומס, המנהג נובע מסילוף מכוון של הפסוק שבו משיבים היהודים 
ויענו  הזה...  הצדיק  מדם  הנני  נקי  "ויאמר  ידיו:  את  הרוחץ  פילטוס  פונטיוס  דברי  על 
כל־העם ויאמרו דמו עלינו ועל־בנינו".29 הסילוף נובע, על פי תומס, מן העובדה שבעוד 
שהמקור התייחס לדמו של ישו בלבד, פירשו היהודים את הפסוק כאילו מדובר בהתרת 

הנוצרים.  כלל  של  דמם 
תומס היה ידידו האישי של ניקולאס דונין שהיה מי ש"גילה את אוזנו" בדבר העילה 
לצימאון הדם היהודי. תומס מכנה את דונין "יהודי מאוד מלומד" מבלי לציין את שמו. 

יהודי מלומד מאוד אשר בימינו אלה המיר את דתו, מלמד אותנו כי אחד מהם 
"היו  ימיו:  בערוב  כדלקמן  ניבא  נביא,  של  ממעמד  בקרבם  הנהנה  (היהודים) 
רק  להשיגו  ניתן  אליו,  חשופים  שהנכם  הנסתר  החולי  מן  המזור  כי  בטוחים 
באמצעות דם נוצרי" (solo sanguine Christiano). דבריו אלו הביאו לכך שכת 
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היהודים הכופרת ומוכת העיוורון, קבעה לעצמה מנהג של קבע להקיז את דמו 
של איש נוצרי אחת לשנה, בכל אחת מחבלי הארץ, על מנת להירפא מן החולי.30

הסברו של דונין היה ביסודו של דבר חזרה על עלילת הדם של יהודי מומר אחר, והוא 
שנים  מאה  המקומי.  במנזר  נזיר   ,(Theobald of Cambridge) מקיימברידג'  תיאובלד 
לתומאס   � שמור"  יהודי  "סוד  בפיו  שכונה   � ההסבר  את  תיאובלד  העניק  דונין  לפני 
איש מונמות' (Monmouth), מי שחיבר על בסיס עדותו של היהודי המועיל את חיבורו 
אנטישמי  הסתה  למסע  מקור  לימים   ,The Life and Miracles of William (1173)

בריטניה.31  יהודי  לגירוש  הביא  שבשיאו 
"וויליאם  הוא  מנוריץ',  וויליאם  של  מותו  את  להסביר  נועדו  תיאובלד  של  דבריו 
הקדוש", נער בן י"ב שגופתו, ובה פצעי צליבה על שתי ידיו וליבו, נמצאה בשק קשור 

לפיה:  יומין  עתיקת  מסורת  הוא  הנער  רצח  תיאובלד,  פי  על  לעץ. 

לא  אדם �  של  דמו  את  יקיזו  לא  אם  היהודים �  כי  כתוב  העתיקים  בכתביהם 
יזכו בחירות ולעולם לא ישובו אל ארץ אבותיהם. מכאן שמאז ימי קדם מוטל 
עליהם להקריב בכל שנה ילד נוצרי באחד מחלקי תבל... וכי השנה עלתה בגורל 

נוריץ'.  יהודי  קהילת 

בר  באוניברסיטת  להיסטוריה  ד"ר  טואף,  אריאל  פרסם  בשנת 2007  הביניים.  בימי  כך 
מנהג  היה  דם"  "עלילת  שמכונה  מה  כי  טען  שבו  דם",32  של  "פסח  חיבורו  את  אילן, 
המאה  ועד  המוקדמים  הביניים  ימי  שבין  זמן  בפרק  אשכנז  יהודי  בקרב  כתות  שאפיין 
המעורב  דמם  ושתיית  נוצרים  ילדים  שחיטת  של  פולחן  קיימו  אכן  אלו  וכי  הט"ז, 

פסח. במצות 
משנת  טרנטו  במשפט  שנידון  סימונינה  הילד  של  מותו  פרשת  את  המנתח  טואף, 
1475, מסתמך על עדותם של היהודים הנאשמים במעשה, ודוחה בתוקף את העובדה 

תופת.  עינויי  באמצעות  מפיהם  נסחטה  באשם  שההודאה 
למותר לציין שהספר זכה להצלחה מסחררת באירופה, וטואף הפך ליקיר האתרים 
איטליה  רבני  מצד  לחץ  לאחר  אומנם  המוסלמי.  במרחב  והן  באירופה  הן  האנטישמים 
עד  המכירות  מהמשך  לחדול  למו"ל  המחבר  הורה  מזה,  אילן  בר  ואוניברסיטת  מזה 
אם  כי "אפילו  ונשבע  המקורית  מעמדתו  נסוג  לא  זאת,  עם  מתוקנת,  מהדורת  הוצאת 

האמת".  את  מלומר  אחדל  לא  אותי  יצלבו 

פבלו כריסטיאני ומשפט ברצלונה

קרי:   ,(Pablo Christiani,  1274-?) כריסטיאני  פבלו  הוא  דונין  של  הכרונולוגי  יורשו 
"שאול הנוצרי". ואכן, שאול היה שמו המקורי של המומר, צאצא למשפחה מסורתית, 
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דם)  של  (פסח   Pasque di sangue חיבורו  שער  את  לעטר  דאג  המחבר 
לפירושים. זקוק  שאינו  באיור 



ו סתי אריה  44

למסדר  חבר  הנוצרי  שאול  הרמב"ן.  של  ימיו  בן  הי"ג,  במאה  הנודעות  הדמויות  ומן 
הדומיניקני ונודע כמעריצו של דונין בנושא התלמוד. שני עשורים לאחר פולמוס פריס, 
להניח  סביר  ברצלונה".  כ"פולמוס  לימים  שנודע  מה  את  כריסטיאני  יזם  בשנת 1263, 
של  ההיררכי  בסולם  אותו  ויזניק  תהילה  לו  יביא  בפולמוס  שניצחונו  קיווה  שהמומר 
הכנסייה. מצויד היטיב בל"ה הטיעונים של קודמו, שעליהם הוסיף הכפשות כהנה והנה, 
רימונד  ההיא,  בעת  הכנסייה  של  התיאולוגים  מבכירי  אחד  אצל  כריסטיאני  השתדל 
דה פניפור (Raymond de Penyafort). נוסף על מעמדו הבכיר של דה פניפור במסדר 
הדומיניקאני, ייעודו העיקרי היה להביא את היהודים תחת כנפי הנצרות. כמו כן נהנה 
היהודים.  להמרת  והטיף  הממלכה  ברחבי  נדד  בשליחותו  אראגון,  מלך  מחסדי  האיש 
לקיים  המלך  אצל  להשתדל  הבטיח  ופניפור  בידו  צלחה  כריסטיאני  של  מזימתו  ואכן, 

פריס".  של "פולמוס  המתכונת  פי  על  ומשפט  פולמוס 
 ,(Jaime I de Aragón) אין לדעת מה היו הסיבות לסירובו של המלך חיימה הראשון
האפיפיור  אל  לפנות  אומר  גמר  המאוכזב  כריסטיאני  פניפור.  פני  את  דחה  זה  אך 
קלמנטוס הרביעי, האפיפיור קיבל אותו בלשכתו, וכיוון שמצא את טיעוניו של היהודי 
שבה   (1264) טרגונה  לבישוף  איגרת  שלח  הכנסייה,  לתעמולת  רב  ערך  בעלי  המומר 
ציווה עליו לאסוף את כל עותקי התלמוד ולמסרם לבחינה בידי מסדרי הדומיניקאנים 
והפרנציסקאנים. עתה, לאחר התערבות הכס הקדוש, חזר בו המלך והכריז קבל עם על 

כריסטיאני.  מול  לוויכוח  להתייצב  הרמב"ן  על  ציווה  הוא  התלמוד".  "משפט 
נאלץ  באיומים  שלווה  לחץ  לאחר  אבל  מהרעיון,  התלהב  לא  נחמן  בן  משה  רבי 
בחצר   (1263 ביולי   24�20) רצופים  ימים  חמישה  במהלך  נערך  הפולמוס  להסכים. 
רוחני  ענק  שמול  בעובדה  לא  וכן  הוויכוח,  בפרטי  לדון  המקום  זה  לא  בברצלונה.  המלך 
ובין  זדון  בכוונת  אם  בין  בתלמוד,  פסוק  כל  המסרס  יהודי  מומר  ניצב  הרמב"ן  דוגמת 
כריסטיאני  של  טיעוניו  כל  את  הפריך  שהרמב"ן  לציין  די  זאת,  עם  לשמה.  מבורות  אם 
פרס  לרב  העניק  המעמד,  מן  שהתרשם  המלך,  העליונה.  על  כשידו  הוויכוח  מן  ויצא 

נאה. כספי 
אדונו.  ופיניפור  כריסטיאני  של  מעייניהם  בראש  עמדה  האמת  לא  כצפוי,  ואולם, 
העתק מפרוטוקול הוויכוח סורס בידי השניים ללא הכר, ומסדר הדומיניקנים חזר על 
מסכת ההכפשות המוכרת מ"פולמוס פריס" ויצא בהכרזה שהתגלה הכזב היהודי. המלך 

באש. כלה  המקורי  והמסמך  לשנתיים  הוגלה  הרמב"ן  פנים,  בבושת  בו  לחזור  נאלץ 
עתה, מעודד מהצלחת המזימה שרקם, פנה כריסטיאני אל מלך צרפת, לואי התשיעי, 
והשתדל אצלו בדבר החובה לתת ביהודים סימן היכר, ואכן, בשנת 1269 ראה אור צו 
 .(rouelle) קאנוני מטעם המלך, המחייב את היהודים לשאת על החזה תג צהוב ועגול

כבד.  כספי  בעונש  נשא  הצו  את  המפר 
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יוסף פפרקורן � אבטיפוס "היהודי המועיל" 

המיר  שבה  השנה  עד 1505,   (Pfefferkorn, 1469-1523?) פפרקורן  על  לנו  הידוע  כל 
המרתו,  טרם  ספורים  וחודשים  השכלה,  חסר  במקצועו,  קצב  היה  כי  הוא  דתו,  את 
נתפס במעשה שוד ונידון למוות. הדעת נותנת שבזכות המרת הדת ניצל מחבל התליה. 
אבי  של  הנהלתו  תחת  ההיא  בעת   � בקולון  הדומיניקני  למסדר  חבר  פפרקורן 
המנזר יעקב ון הוגשטרטן (Hoogstraaten) � כומר קנאי ושונא יהודים מובהק, שהרבה 
לפרסם כתבי שטנה אנטישמים וביקש להעתיק את עקרונות האינקוויזיציה הספרדית 
והמשומד  המועיל",  לתפקיד "היהודי  פפרקורן  את  למנות  מיהר  הוגשטרטן  לגרמניה. 
להוכיח  בניסיון  בראשם,  והתלמוד  היהדות,  כתבי  להכפשת  ההתלהבות  במלוא  נרתם 
לאותו  היה  האם  יודעים  איננו  הנצרות.  תחת  החותרת  השטן  דת  אכן  היא  שהיהדות 
עם  שלו  הוויכוחים  בימי  שחיבר  הפשקווילים  סדרת  שכן  בנושא,  אמיתי  מושג  מומר 
יהודי  מסווה  אלא  היה  שלא  ויתכן  בורותו,  את  מוכיחה  בהמשך)  (וראו  רויכלין  יוהנס 

אדונו.  להוגשטרטן 
הלוואות  של  המגונה  ממנהגם  לחדול  היהודים  מן  תבע  פפרקורן  אחרת,  או  כך 
בריבית קצוצה, דרש מהם לחדול לקרוא בתלמוד, אותו המליץ להחרים ולהעלות על 

היהודים.  כלל  של  דת  להמרת  בקריאה  ויצא  המוקד, 
פפרקורן  אותה  תקף  להצעותיו,  היהודית  הקהילה  מצד  התלהבות  העדר  נוכח 
ולנוכח  מבורכת,  למצווה  בקרבה  נחשב  יהודי  בידי  גוי  שרצח  טען  הוא  זעם.  בחמת 
הטיף  היתר  בין  הנצרות.  ארצות  מכל  היהודים  את  לגרש  הכנסייה  מן  דרש  זה  מצב 

רויכלין. ויוהנס  פפרקורן  יוסף  פולמוס 
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סיכם  מסקנותיו  את  הכנסייה.  ברוח  אותם  לחנך  מנת  על  מהוריהם  ילדים  לחטיפת 
בסיפא תיאולוגי למופת: "כל המתעמר ביהודים עושה את רצון האלוהים, כל המיטיב 
ופפרקורן,  לרעיונותיו,  יתרה  התלהבות  גילו  לא  המסדר  חברי  גיהינום".33  ירש  עמם 

הגבוהים. החלונות  אצל  להשתדל  החליט  בעצמותיו,  בערה  שהיודופוביה 
משאת נפשו הייתה לזכות ולפגוש פנים אל פנים את הקיסר מקסימיליאן, שצבר 
סללה  הקיסר  עם  לפגישה  דרכו  את  כתרו.  תחת  מחוזות  מכמה  יהודים  בגירוש  ניסיון 
אחותו של מקסימיליאן, קוניגונדה � מי שבנעוריה הייתה נזירה במסדר הדומיניקאני 
וזכתה להתחנך על ברכי הוגשטרטן עצמו. קוניגונדה תמכה ברעיון ומסרה בידו מכתב 
המומר  מדברי  שהשתכנע  ולאחר  פניו,  את  לקבל  הואיל  מקסימיליאן  לאחיה.  המלצה 
הבקי לכאורה בנושא, ראה הקיסר לפרסם באפריל 1510 צו המורה על היהודים למסור 
לידי פפרקורן את כל ספרי הקודש שלהם, לבד מן התנ"ך. פפרקורן התמסר בכל מאודו 
לביצוע הצו הקיסרי, תחילה בפרנקפורט שעל המיין, ובהמשך בוורמייזא, מיינץ, וערים 
אחרות. הנה אפוא, פפרקורן היה היהודי הראשון בהיסטוריה שעמד על בימת הכנסייה, 
כל  ספריהם  את  ולשרוף  היהודים  את  לרדוף  הקוראת  דרשה  ונשא  האחת,  בידו  צלב 

דתם.  את  המירו  לא  עוד 
מיינץ,  של  הארכיבישוף  באמצעות  הקיסר,  מן  תבעה  מצידה  היהודית  הקהילה 

תחילה  למנות   ,(Gemmingen) גמינגן  פון  אוריאל 
 � הקיסר  פפרקורן.  של  האשמותיו  לבחינת  ועדה 
בלחץ הכנסייה � נאות לבקשה, וב־10.11.1509 יצא 
מלשכת הקיסר צו נוסף, המחייב הקמת ועדה בנושא 
התלמוד,  בספרי  הבקיאים  מחברים  מורכבת  שתהיה 
ארפורט  קולון,  מיינץ,  אוניברסיטאות  נציגי  ביניהם 
שלושה  לייצג  היו  אמורים  הכנסייה  את  והיידלברג. 
 Reuchlin,) רויכלין  יוחנן  ביניהם  לנושא,  מומחים 
בכיר  איש  של  בנו  גרמני,  הומניסט   ,(1455-1522
ימים  באותם  נהנה  רויכלין  הדומיניקאני.  במסדר 
והשפה  הקבלה  יוון,  תרבות  חוקר  של  בכיר  ממעמד 
המקרא  מפרשני  אחד  מפי  למד  שאותה  העברית, 

ספורנו.  עובדיה  ר'  בדורו,  הבכירים 
רויכלין  מצא  שבמהלכם  דיונים,  של  שורה  לאחר 
ישלם  שעליו  (מעמד  היהודים  סנגור  בתפקיד  עצמו 
ביוקר בערוב ימיו) מול דברי הבלע בחיבורו של דונין, 
המומר.  היהודי  של  בורותו  את  להוכיח  בידו  עלה 
הקיסר ביטל זמנית את פקודת החרמת הספרים וביוני 

34 לבעליהם.  התלמוד  כרכי  הושבו   1510
רויכלין.  יוהנס 

34 1516 משנת  עץ  גלופת 
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רתח  היהודי  המומר  ורויכלין.  פפרקורן  בין  פמפלטים  של  דו־קרב  החל  זה  בשלב 
 ,(Handspiegel) "מזעם ובפשקוויל הגדוש עלבונות תחת הכותרת האלגורית "מראת יד
מנה  היהודי  למומר  והשיב  חייב  נותר  לא  רויכלין  השמצות.  בשורת  רויכלין  את  תקף 
אחת אפיים. עם זאת, תהום הפרידה בין השניים: בעוד שפפרקורן לא חסך בעלבונות 
אישיים, נאצות וטיעוני סרק, השיב רויכלין באיפוק רב ובטיעונים המבוססים על עיון 

ופירש.  שציטט  אלה  של  בכתביהם  מדוקדק 
עם זאת, מן הראוי לציין שיהיה זה מרחיק לכת להכתיר את רויכלין בנזר פילושמי. 
 Warum die Juden so הכותרת  תחת  נרחבת  מסה  האיש  פרסם   1505 בשנת  עוד 
המחבר  קובע  בה  רב),  כה  זמן  במצוקה  היהודים  שרויים  (מדוע   lang im elend sind
האמונה  ובדחיית  עורף  בקשי  מקורם  היהודים  של  ראשם  על  היורדים  שהאסונות 

הנוצרי.  המשיח  של  בבואו 
לשישה  השיטתית  בחלוקה  לביטוי  באה  רויכלין  של  האמפירית־מדעית  גישתו 
חלקים שהוא מחלק את ספרות הקודש העברית מחוץ לתנ"ך: א) שירה, משל וסאטירה; 

קבלה.35  ו)  תלמוד;  ה)  ופילוסופיה;  מדע  ד)  ותפילות;  דרשות  ג)  פרשנות;  ב) 
רויכלין אינו מכחיש שבחלק "שירה, משל וסאטירה" אכן מוטחת ביקורת בנצרות, 
זה  השני,  לקובץ  באשר  באש.  ולהעלותם  זו  מקבוצה  פרקים  שני  להוציא  ממליץ  ואף 
של הפרשנות, קובע המחבר שלא זו בלבד שאין בו דבר הנוגד את הנצרות, אלא שהוא 
בעל ערך רב לחקר התנ"ך והמליץ לחוקרי "הברית הישנה" לשננו היטב וללמוד ממנו. 

פגם.  כל  בהם  מוצא  אינו  רויכלין  והרביעי,  השלישי  לקובץ  באשר 
לדון  שמבקש  מי  וכל  חתום,  ספר  מבחינתו  שהוא  המחבר  מודה  לתלמוד,  באשר 
אותו לגנאי אינו מבין את הכתוב בו. מכאן, שאת מבקר התלמוד המצוי משווה רויכלין 
לאדם המבקר את האלגברה מבלי שידע את לוח הכפל. טיעונו של רויכלין הוא שאין 
אלא  זו  אין  וכי  המדובר  במה  מושג  של  צל  הנוצרים,  לתומכיו  וחומר  קל  לפפרקורן, 
דוגמה לשנאת חינם, שהרי עניינו של התלמוד הוא פרשנות המקרא, ואם התנ"ך נחשב 
רויכלין  מזאת,  יתרה  המדוקדקת.  בפרשנותו  הם  מצאו  רע  מה  הנוצרים,  בעיני  קדוש 
על  אותו  וללמד  בו  להחזיק  היהודים  את  ולעודד  לעומק  התלמוד  את  לחקור  המליץ 
רויכלין  מכנה  ליהודים  בשנאתו  פפרקורן  של  מניעיו  את  ודעת.  חוכמה  לקנות  מנת 
את  גומר  הוא  עליה  לקבלה,  באשר  אמון".  בהם  לתת  ש"אין  ומציין  ראויים"  "בלתי 
ללמוד  הששי  סיקסטוס  לאפיפיור  שהמליץ  מירנדולה,  דלה  פיקו  את  ומצטט  ההלל 

ללטינית.  תרגומה  יוזמי  בין  והיה  תכניה,  את 
היהודים  מן  הקודש  ספרי  נטילת  לפיו  במשל,  רויכלין  סיכם  בנושא  טיעוניו  את 
מכאן  חרבו.  את  ממנו  נוטל  לכן  קודם  אך  קרב,  לדו  האביר  את  המזמין  לדוכס  דומה 
הגון  נוצרי  כל  על  שהרי  "כופרים",  היהודים  את  לכנות  גמור  הבל  זה  שיהיה  מסקנתו 

היהדות.  של  מחיקה  יצאה  הנצרות  כי  לזכור 
רויכלין המליץ אפוא לפתוח בכל אוניברסיטה קתדרה ללימוד עברית. היה ובוגרי 
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הכתוב  סמך  ועל  בלשונם,  היהודים  אל  יפנו  צורך,  בכך  שיש  יסיקו  אכן  לעברית  החוג 
בתנ"ך ינסו לשכנעם בצדקת הבשורה הנוצרית. אל פפרקורן מתייחס האיש כיאות: "מה 
טעם בחוות דעתו של יהודי מומר שנטש את היהדות מקנאה, עוינות, פחד מרדיפות, 

לשמה...".36 פזיזות  או  תענוגות  רדיפת  נקם,  עוני, 
רחבה  לתפוצה  וזכו  רבה  בהערכה  לרוב  שהתקבלו  רויכלין  של  האגרות  לעומת 
ברגשות  פפרקורן  של  הפמפלטים  נדחו  ההיא,  העת  של  ההומניסטים  החוגים  בקרב 
היהודי  של  לרעתו  פעל  היתר  בין  למחבר.  קשה  אכזבה  הייתה  ותפוצתם  סלידה 
תלויים  היו  גרמניה  ברחבי  המקומיים  השליטים  חשיבות.  רב  כלכלי  מרכיב  המומר 
הרצון  חוסר  היתר,  בין  ומכאן,  החצר,  וביהודי  יהודים  מיסים  בגובי  מועטה  לא  במידה 
יצא   � ומעולם  מאז  הבוגדים  לכל  כמו   � היהודים  למומרים  מזו,  יתירה  לגרשם. 
דוגמא  היה  פפרקורן  של  והמקרה  מפוקפקות  בכוונות  תמיד  נחשדו  אלה  רע.  שם 
בבשורה  השתכנע  שבאמת  משום  לא  דתו  את  שהמיר  יהודי  הנה  לכך.  מובהקת 
מנת  על  וראשונה  ובראש  ואחרים,  אלו  ביתרונות  לזכות  מנת  על  אם  כי  הנוצרית 
ארזמוס  דסידריוס  היה  לנושא  חלקו  את  שתרם  שמי  יצוין  התליה.  מחבל  להינצל 
אמון  לתת  אסור  מקרה  בכל  יהיה,  אשר  ש"יהיה  וטען  פפרקורן  על  שהלעיג  עצמו, 

מומר".  ביהודי 
לא  האצולה  חצרות  ובקרב  ההומניסטים  החילונים  בחוגים  רויכלין  של  הצלחתו 
עלתה בקנה אחד עם המצב בכנסייה, בעיקר בקרב החוגים הפונדמנטליסטים, דוגמת 

זעם.  בחמת  נגדו  שיצאו  והדומיניקני,  הפרנציסקני  העוצמה,  רבי  המסדרים  שני 
הוא  היהודים.  עם  קשר  בקשירת  רויכלין  את  המאשים  פשקוויל  פרסם  פפרקורן 
הציג אותו כמי שרקם מזימה עם היהודים והיה נכון להגן עליהם תמורת שלמונים ובצע 
החוגים  של  והלחץ  רב,  לפרסום  המכתב  זכה  והסנסציוני,  המתגרה  תוכנו  בשל  כסף. 
של  לכאורה  בגידתו  בסוגיית  בראשם,  והדומיניקנים  הכנסייה,  על  הפונדמנטליסטים 
ואת המחבר  באש  כתביו  את  להעלות  להישמע התביעה  החלה  והתעצם.  הלך  רויכלין 
גם  נפשות,  בסכנת  מצוי  הוא  כי  שהבין  רויכלין,  האינקוויזיציה.  לידי  למסור  עצמו 
שאינו  כתב  הוא  הוויכוח.  מהמשך  להימנע  ביקש  המקוריות,  מעמדותיו  נסוג  לא  אם 
מסוגל להבין כיצד זה מעדיפים שונאיו יהודי מומר על פני נוצרי מלידה המאמין בכל 

ובשורתו.  בישו  מאודו 
קשה שלא לחוש אמפטיה למקרא אגרתו האחרונה של רויכלין, המציגה את יושרתו 
של האיש � זאת, לא בדמוקרטיה המגנה על זכות הדיבור � כי אם תחת שלטון מלוכני, 

המאוחרים: הביניים  ימי  של  בגרמניה 

לי  ידוע  שווא.  האשמות  מפני  עליהם  מגן  אני  היהודים.  על  מגן  אני  אמת.  זו 
זעם  את  יעורר  אחרים,  לאזרחים  בדומה  החוק,  להגנת  זכותם  בדבר  שטיעוני 

אחינו... הם  היהודים  וחוזר:  שב  אני  אך  אויביהם. 
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כצפוי, פרסום המכתב החמיר את מצבו של רויכלין מול הכנסייה. החשמן הוכשטרטר 
(Hochsträter), עתה בתפקיד ראש האינקוויזיציה, ציווה על רויכלין להתייצב בפני חבר 
שופטים במיינץ על מנת להתגונן בפני טענות בדבר כפירה ושיתוף פעולה עם יהודים.
הדומיניקנים  מחנות,  שני  זה  מול  זה  ועוררה  שנים  עשר  נמשכה  רויכלין  פרשת 
והאינקוויזיציה מזה, ו"החוגים ההומניסטים", כפי שנקראו בעת ההיא תומכי הרפורמציה 
בפני  מרתקת  פרשה  זוהי  מזה.  הקתולית,  הכנסייה  מן  להסתלק  שביקשו  לותר  של 
לותר  מרתין  בגרמניה,  הכנסייה  ראשי  האפיפיור,  קיסרים,  בה  מעורבים  שהיו  עצמה 
מבלי  לקיצה  באה  מרויכלין,  כבד  מחיר  גבתה  שבתחילה  הפרשה,  פריס.  ואוניברסיטת 
לפגוע בו. בערוב ימיו זכה רויכלין לעמוד בראש הקתדרה לעברית באוניברסיטת טובינגן. 
פפרקורן יצא אומנם בפשקוויל נוסף הדורש בין היתר את גירוש יהודי פרנקפורט, ואולם 

הנשייה.  תהום  אל  צלל  המומר  והיהודי  לב  לתשומת  זכה  לא  הפשקוויל 

*

אחרית דבר

דומה כי יקשה לרדת לעומק תופעת המומר היהודי בימי הביניים � הקורא לבוז, לגרש 
ולהשמיד את עמו, ולהעלות למוקד את ספרי הקודש שלו � מבלי לאבחן מרכיב של 
 � כריסטיאני   � דונין   � אלפונסי  חבורת  להכעיס.  המומר  היהודי  בנפש  מובנה  רשע 
פפרקורן ודומיהם, המירה את דתה, ועל כך אין לבוא אליה בטענות. ככל שהדבר פוגע 
ברגישותו היתרה של היהודי המאמין � פרי ניסיון היסטורי מר מאז קדמת דנא � זכותו 
של כל אדם לבחור באמונתו. ואולם לא המרת הדת היא ההופכת את המומר לתופעה 
והשמדה.  לשמד  בגלוי  הקורא  לשעבר,  עמו  שונאי  בראש  מעמדו  אם  כי  פסיכוטית 
מכאן, שהתמונה של אחד פפרקורן, המתייצב על במת הכנסייה, צלב בידו, שופך אש 
וגפרית על בני עמו וקורא גלויות להשמדתו, תמונה זו היא עדות לפתולוגיה הטמונה 

סביב.  המתחוללת  הפורענות  את  נזכור  אם  בעיקר  היהודי,  בנפש  עמוקות 
לעומת  הראשון  של  "מוסריותו"  בזכות  "משה"  על  "פטרוס"  את  העדיף  אלפונסי 
"שפלותו" של השני. הוא בחר להמיר דתו ולכתוב את דבריו שנים ספורות בלבד לאחר 
חורבן  מאז  היהודי  העם  על  שירדה  ביותר  הקשה  הפורענות   ,(1096) תתנ"ו  גזירות 
בעת  שפרחה  הצלבנית  הסיסמה  פי  על  שנערך  מקיף  טבח  מסע  בעת  השני,  הבית 
ההיא: "בטרם נילחם בכופר המוסלמי בארץ הקודש ניפרע מן האויב היהודי בארצנו". 
הריינוס  בחבל  כליל,  נחרבו  וורמיזא,  שפייר  דוגמת  באשכנז,  בעיקר  שלמות,  קהילות 

אלף.  ל־12  הקורבנות  מניין  הגיע  בלבד 
עיניו  במו  ראה  ופואטייה,  בריטאני  אנז'ו,  בקהילות  ההסתה  למסע  שנרתם  דונין, 
לאו   � בנפש  קורבנות  אלפי  שלושת  וגבה  היהודית  הקהילה  על  שירד  החורבן  את 
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טבח  וטפם.  זקניהם  על  שלמות,  משפחות  אם  כי  מרושעים  רבנים  של  חבורה  דווקא 
יוזמיו.  על  שנמנה  זה  והוא  ההיא,  בעת  צרפת  שידעה  האכזריים  מן 

דונין, שהסית לעלילת דם, ידע היטב מה הוא מעולל ליהודים. די למנות רק שלוש 
עלילות עליהן שילמה הקהילה היהודית מחיר כבד בנפש, ברכוש ובגירוש. כך פרשת 
וויליאם "הקדוש המעונה" מנוריץ' (Norwich), עלילת הדם הראשונה באנגליה (1144); 
המוקד  על  הועלו  שבעקבותיה  צרפת,   ,(1171 שנת   ,Blois) בבלואה  הדם  עלילת  כך 
להישג  זכתה  של דונין  מורשתו  עלילת הדם בפולדה, גרמניה (1235).  וכך  31 יהודים; 
זמן  הטמאה  נשמתו  את  שהוציא  מי  המומר,  היהודי  של  ליבו  את  מרנין  היה  שבוודאי 
קצר קודם לכן. היה זה במינכן 1285, כאשר בעקבות עלילת דם נדחסה הקהילה כולה 

ניצל. לא  איש  בלהבות.  ועלתה  המקומי  הכנסת  לבית  חבריה  על 180 
בעוד שלושת קודמיו של פפרקורן פעלו בשלב הראשון ברצף הפורענויות היורד 
על היהודים במאות הי"ב-י"ג, התנהל מסע השנאה של פפרקורן בשיאה של התקופה. 
 Rindf leisch  � רינדפלייש  פרעות  לאחר  ב־1290;  בריטניה  גירוש  לאחר  זאת, 
הגזע  את  "להכרית  משמיים":  ל"פקודה  זוכה  גרמני  גייסות  מפקד  כאשר   � (1298)
היהודי הארור". בפרעות בפרנקוניה, בוואריה ואוסטריה מוצאים את מותם למעלה 
על  היסוד.  עד  נחרבו  קהילות   146 המוקד.  על  הניכר  חלקם  יהודים.  מ־20,000 
קורבנות.  ב־5000  היהודית  הקהילה  שילמה   (1321) בצרפת  בארות  הרעלת  עלילת 
הגטאות  חורבן  לאחר   ;(1348) השחור"  "המוות  מגפת  בימי  הפרעות  מסע  לאחר 
ביהודי  המוני  טבח  וינה",  "גזירות  לאחר  מיורקה;  דה  ופלמה  ולנציה  ברצלונה,  של 
של  הדם  עלילת  בעקבות  איטליה  צפון  ביהודי  הטבח  לאחר  וגירושם;  אוסטריה 
בלבד  מעטות  שנים  ב־1492,  ספרד  גירוש  לאחר  ולבסוף,  מטרנט.  סימונינו  הילד 
יהודי  שואת  של  מייצג  מדגם  רק  למנות  אם  זאת,  פפרקורן.  של  הנקם  למסר  קודם 
וכפסע  בלבד  אלף  ל־400  ירד  ביבשת  מניינם  עת  המאוחרים,  הביניים  בימי  אירופה 

ביבשת.  כעם  היעלמותם  לבין  ביניהם  היה 
השאלה המטרידה היא מאלו מעמקים דולה היהודי את השנאה העצמית הנעדרת 
המועיל"  "היהודי  היודנראט,  איש  היהודי,  הקאפו  להבינו.  הניתן  רציונאלי  מניע  כל 
בקורות  ביותר  העמוק  השפל  בימי  התופעה  אל  להתייחס  אם  זאת,   � הגסטאפו  של 
היהדות � ביקש להציל את נפשו ונפש בני ביתו, להביא פרוסת לחם לילדיו הגוועים 
מוטב  גנאי  כינויי  היום  לו  והמדביק  לטרבלינקה,  הקרוב  המשלוח  מן  להינצל  ברעב, 

לנעליו.  שייכנס  לאחר  זאת  שיעשה 
אולם בקרב חבורת אלפונסי־כריסטיאני־דונין־פפרקורן המצב שונה. כיוון שהמירו 
הפריע  לא  איש  המוות,  סכנת  ואת  הרדיפות  אימת  את  ראשם  מעל  והסירו  דתם  את 
את  המאיץ  דיבוק  אותו  אפוא  מהו  האדם.  ככל  ולהתנהל  הציבור  בכלל  להיטמע  להם 
להעניק  חלקי,  ולו  ניסיון,  שבאנטישמים?  הגרועים  עם  פעולה  לשתף  היהודי  המומר 

בהמשך.  ייעשה  כך  על  מענה 
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2 פרק 

פרדוקס הנאורות 

הדת.1 של  המוסר  לטוהר  ביטוי  הנה  היהודים  של  חסד  המתת 
קנט עמנואל   

מאה ע של  זמן  כפרק  אליו  נתייחס  המתודולוגית  הנוחות  שלמען  הנאורות,  ידן 
שנים, החל מאמצע המאה הי"ח ועד אמצע המאה הי"ט, הוא זה שסלל את הדרך 
לאמנציפציה של היהודים. זהו פרק הזמן במהלכו מתחוללת המהפכה הצרפתית � אבן 

המודרני. בעידן  המערבית  הציוויליזציה  בקורות  ביותר  הדרמטי  לשינוי  תשתית 
הנאורות כשמה כן היא, נטישת התפיסה הדתית לטובת חשיבה חילונית רציונאלית, 
קרי: הומניסטית, סובלנית כלפי האחר, המתמקדת בזכויות הפרט (מכאן שמה, הכולל 
 Le siècle des Lumières, Zeitalter der Aufklärung,  � "הארה"  המונח  את  בחובו 
Age of Enlightenment). ואכן פרק זמן זה מצטיין בניסיון לחשיבה אמפירית, הקפדה 
מדעית, הסתמכות על מסד נתונים ועוד. מה שיורגן הברמאס (Habermas) מאסכולת 
פרנקפורט יכנה בבוא העת "תנאי יסוד של דיון ביקורתי, רציונאלי, כן ופתוח בענייני 
הציבור והחברה". מכאן התואר philosophes שניתן לדור האינטלקטואלים הצרפתים 

ההשכלה.  בעידן 
שינוי  תכלית  המשנות  הפילוסופיות  המסות  מיטב  נכתבו  השנים  מאה  באותן 
מונטסקייה  שרל  של  עטו  פרי  המסות  שורת  כך  התקופה.  בן  של  הרוחני  עולמו  את 
אור  רואה   (De l�Esprit des Lois) החוקים"  רוח  "על  הכותרת  תחת   ,(1755�1689)

הפרט.  של  לחירותו  וקריאה  השלטון  של  רודנותו  על  תיגר  קריאת  ובהן  ב־1748, 
 (1751) האנציקלופדיה  של  הראשון  הכרך  לאור  יוצא  יותר  מאוחר  ספורות  שנים 
היאה:  הכותרת  תחת  ב־1772  אור  הרואים  הפוליו  כרכי  דידרו. 27  דניס  של  בעריכתו 
 Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers
נתונים  מסד  אלא  האנושי,  הידע  של  תקדים  וחסר  ביותר  המקיף  המכלול  רק  לא  הם 
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ראשון במעלה לתפיסה רציונאלית של המציאות החדשה, זו שתתחולל לאחר המהפכה, 
שנה.  שבע־עשרה  מקץ 

בשנת 1764 מחבר וולטיר, "הלוחם הבלתי נלאה לחירות האדם בעידן הנאורות" 
 Traité סובלנות"  על  "האמנה  את  האנציקלופדיה,  מכרכי  באחד  מתואר  שהוא  כפי 
בלשון  פעם  לא  הגם   � סופה  ועד  מתחילתה  המחבר,  מטיף  בה   ,sur la tolérance
אופקיה  צרות  על  הכנסייה  את  קשות  ומבקר  האחר  כלפי  לסובלנות   � סרקסטית 

סובלנות. והעדר 
 ,Du contrat social  � החברתי"  "החוזה  את  רוסו  ז'אק  ז'אן  מפרסם  ב־1762 
 Liberté, Égalité,� המהפכה:  של  התגר  לקריאת  העת  בבוא  שתהיה  בסיסמה  הפותח 
העני...  המנוצל,  ההמון,  בורגני,  הזעיר  של  מלחמתו  את  "לוחם  המחבר   .�Fraternité
בזכותו, כל אלה מוצאים לראשונה את ביטויים בספרות. רוסו בורא את המהפכן הנכון 

זכויותיו...".2  על  להלחם 
ביתו  ב"סלון"  המארח   �  (Paul-Henri Holbach, 1723-1789) הולבאך  פול־אנרי 
המפואר בפריס את צמרת האינטלקטואלים של אירופה, מחבר בשנת 1761 את גולת 
ובו   (Christianisme dévoilé) מסווה"  ללא  "נצרות  הפולמוסית  יצירתו  של  הכותרת 
התקפה קשה ומפורטת על הדוגמה הנוצרית, הן כדת של שיעבוד הפרט והולכת שולל, 

ומוסר.  לקדמה  האנושות  של  דרכה  על  מרכזי  כמכשול  והן 
הנאורות. עידן  של  הבכירים  ההוגים  חמשת  את  רק  למנות  אם  זאת,  בצרפת,  כך 

כן  כשמה  אשר   (1781) הטהורה  התבונה  ביקורת  את  קנט  עמנואל  כותב  בגרמניה 
היא, ניסיון להצדיק את היעד לבריאתו של האדם ההוגה, קרי: להעניק ל"הומו ספיינס" 
כלים רציונאליים בניסיונו להתמודד עם פשר קיומו. שהרי ההשכלה חוללה את האדם 

אחר.  של  בחסותו  צורך  ללא  החושב  העצמאי 
משה מנדלסון הרואה אף הוא בעידן הנאורות את בריאתו של האדם התבוני כותב 
את חיבור חייו, "ירושלים" (1783), הקורא לסובלנות דתית ולהכרה בזכויות היהודים. 
 Über die ästhetische הכותרת:  תחת  מכתביו  שורת  את  מחבר  שילר  פרידריך 
Erziehung des Menschen (1801) � "על חינוכו האסתטי של האדם", עוד שיר הלל 
לתבונה ולמוסר, על אף אכזבתו של המשורר מאימי הגיליוטינה של המהפכה הצרפתית. 

בלבד. הקרחון  קצה  את  לציין  אם  זאת 
למותר לציין אפוא את התקווה הגדולה שעידן הנאורות הצית בליבו של היהודי � 
ותיקונים  הקלות  של  לשורה  ובעקבותיה  במהלכה  שזכה  כאחת �  והמתבולל  המאמין 
צרפת  של  הלאומית  המועצה  שקבלה  היהודי  בנושא  החוק  היה  לכך  אופייני  במצבו. 

החוק: פי  על  בשנת 1791. 

החובות  אחר  למלא  עצמו  על  ונוטל  לארצו  אמונים  הנשבע  צרפתי  אזרח 
(החוק  מבטיחה;  שזו  היתרונות  מכל  ליהנות  זכאי  החוקה,  ידי  על  המוגדרים 
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החדש) מבטל את ההגבלות והאיסורים בצווים קודמים הנוגעים לפרט ממוצא 
אמונים.3  שישבע  יהודי 

שילוב  ידי  על  הליברלית  הכפפה  את  להרים  שביקש  מי  היה  היהודי  במחנה  ואכן, 
היהדות בזרם הליברליזם הכללי. זאת, בין היתר על מנת לעצור את מגמת המרת הדת, 
 1819 משנת   (Hep-hep) הפ־הפ  פרעות  היו  נוספת  עילה  ברלין.  יהודי  בקרב  בעיקר 
שפרצו בעקבות ניסיונם של היהודים לזכות בשוויון זכויות ברוח חוקי נפוליאון. למרבה 
האירוניה היו הפרעות במידה רבה תולדה של הסתה מצד קבוצת פרופסורים באקדמיה. 
אל  היהודי  של  דרכו  את  לסלול  היה  שאמור  ארגון  בהקמת  ביטוי  לידי  בא  הניסיון 
עלה  לא  האתגר  הצער  למרבה  אולם,  יהדותו.  את  ממנו  לשלול  מבלי  ארצו  תרבות 
 Verein für Cultur und Wissenschaft der :יפה. האגודה תחת הכותרת השאפתנית
Juden � "האגודה לתרבות ומדעי יהדות", הוקמה בשנת 1819 בברלין על ידי קבוצת 
גאנס  אדוארד  ההגליאני  המשפטן  צונץ,  לאופולד  הרפורמי  הרב  ביניהם  משכילים, 
יהודי  של  הדת  המרת  מגמת  את  לבלום  כאמור,  היה,  המוצהר  היעד  היינה.  והיינריך 
גרמניה באמצעות שילוב ההשכלה הכללית עם רוח היהדות. לאחר שלוש שנות פעילות 
 Zeitschrift für die Wissenschaft des הכותרת:  תחת  עת  כתב  האגודה  הוציאה 
Judenthums � "כתב עת למדעי היהדות", בעריכתו של לאופולד צונץ. ואולם פעילות 
ב־1824  וכבר  כשלון,  נחלו  העת,  כתב  של  תפוצתו  וכן  גרמניה,  יהודי  בקרב  האגודה 
חדלה האגודה להתקיים. למרבה האירוניה, אדוארד גאנס עצמו, מייסד האגודה והרוח 
החיה בה, המיר את דתו על מנת לזכות בכהונת מרצה למשפטים באוניברסיטת ברלין.
חשיבה  בסיס  על  ומעשיו  חייו  את  להשתית  לאדם  הטיף  ההשכלה  שעידן  כיוון 
הגיונית, תחת הדוגמה הדתית שהיא, על פי משכילי הדור: "אמונה עיוורת, מערך של 
מכאן  הנצרות.  קרי:  השלטת,  הדת  היה  ההשכלה  שאויב  הרי  וניסים",  תפלות  אמונות 
שחרורה  באמצעות  החברה  את  לשנות  הרצון  עם  ביד  יד  הלכה  הרציונאלית  שהמגמה 
תפלות  אמונות  של  כאסופה  האמונה  הצגת  מישורים.  בשני  זאת  הדתית.  הכפייה  מן 
של  העוצמה  רב  החברתי  מעמדה  וערעור  מזה,  המוסר,  לערכי  קרי:  לתבונה,  מנוגדות 

מזה.  הכנסייה, 
הדעת  התבונית,  החשיבה  בבסיס  הניצב  האריסטוטלי  בלוגוס  שימוש  לעשות  אם 
באמפתיה  להתייחס   � הרציונאלים  ההומניסטים   � הכנסייה  אויבי  על  שהיה  נותנת 
מן  הידופוביה  של  המרכזי  הקרבן  הכל,  ככלות  אחרי  שהייתה,  היהדות,  אל  מסוימת 
על  שהרי  פשוט.  סילוגיזם  בסיס  על  זאת  כאחת.  והפרוטסטנטית  הקתולית  האסכולה 
בתולדות  אובייקטיבי  מבט  עוררין.  אין  הנצרות  של  מרכזי  כקרבן  היהדות  של  מקומה 
היהודים בימי הביניים, החל בפרעות תרנ"ו, עבור בעלילות הדם, וכלה בגירושים מכל 
 Perpetua  � נצח"  לעבדות  "הנועד  העם  היהודי,  הקורבן  את  מציג  אירופה  ארצות 
ההומניזם  עקרונות  מכלל  לכת  מרחיקת  סטייה  בבחינת  הנצרות,  מזבח  על   servitudo
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הנאור של וולטיר ושות'. אולם אפילו ללא בחינה היסטורית, די היה במתחולל בעידן 
מעוגנת  כולה  שכל  היהודית  בטרגדיה  להבחין  מנת  על  לו  ובסמוך  עצמו  הנאורות 
על  מעלה  שהוא  בהומניזם  הגא   philosophה־ בפני  וגזענות.  הסתה  קדומות,  בדעות 
משישים  אחד  רק  הנה  ואכזרי.  גלוי  השולחן,  על  מונח  היה  היהודי  בנושא  המידע  נס, 

ההשכלה: לעידן  כרונולוגית  המקבילים  האנטישמיים  הארועים  מרצף 
פרעות חמלניצקי, במהלכן נטבחו למעלה ממאה אלף יהודים ושלוש מאות קהילות 
נחרבו עד היסוד התרחשו באמצע המאה ה־17. גירוש יהודי וינה התחולל ב־1670. כתב 
אנדריאס  יוהן  של  עטו  פרי   (Entdecktes Judenthum) מסווה"  ללא  "יהודים  השטנה 
אייזנמנגר (Eisenmenger), ראה אור ב־1711 והפך מייד עם פרסומו למקור אנטישמי 
פרסמה  ב־1727   .1712 בשנת  פרעות  לגל  הביאה  בפולין  דם  עלילת  ומצוטט.  נקרא 
יקטרינה, שליטת רוסיה, צו המורה על גירוש היהודים מחוץ לגבולות ארצה. ב־1736 
התחולל גל של פוגרומים מידי ההיידמקים באוקראינה. ב־1750 מגרש פרדריק השני 
ב־1768.  פולין  במזרח  היהודים  טבח  על  חוזרים  ההיידמקים  ברלין.  יהודי  את  (הגדול) 

 � נשים  שתי  בפרנקפורט.  הפוגרום  את  המתאר  התקופה  בן  גילוף   .1819 בגרמניה,  הפ־הפ  פרעות 
בורגני  של  מידיו  מוכה  יהודי  מימין  מבוהל.  יהודי  תוקפות   � מטאטא  עם  שנייה  בידה,  קלשון  עם  אחת 
של ר"ת  הנראה  ככל  הן  המוסת  ההמון  בפי   hep-hep  � הפ־הפ  הצעקות  לבושו).  את  (וראו  אמיד 

אבודה". "ירושלים  קרי:   Hierosolyma est perdita



57פרדוקס הנאורות 

ב־1791 מכנסת יקתרינה השנייה את יהודי ארצה בתחום המושב ומכפילה את המיסים 
המוטלים עליהם. ב־1815 משיב האפיפיור פיוס השביעי את יהודי רומא לגטו. ב־1819, 
דנמרק,  לפולין,  ומתפשט  ההולך  בגרמניה,  הפ־הפ  פרעות  גל  פורץ  לעיל,  שצוין  כפי 
לטביה ובוהמיה. עלילת הדם של דמשק (1840) מביאה לתקיפת קהילות יהודים ברחבי 

באירופה.  לתהודה  וזוכה  התיכון  המזרח 
הדטרמיניסטי  ברצף  חלק  אלה �  כל  והנה  בלבד.  המזלג  קצה  על  כאמור,  זאת,  כל 
בזכויות  הנשבע  ההומניסט,  של  בלבו  עורר  לא  היהודים �  ראשי  על  היורד  חורבן  של 
הפרט ומעלה על נס את עקרונות השוויון החירות והאחווה האנושית, ולו מעט חמלה, 
הגדולות  ולתקוות  למצופה  בניגוד  להפך,  היודופוביה.  בסוגיית  שני  הרהור  שמא  או 
שפיתחה הקהילה היהודית לקראת אותו העידן החדש בתולדות אירופה, הרי שלמרבה 
האירוניה ארס היודופוביה בא לידי ביטוי דווקא בקרב צמרת ההומניסטים שהניחו את 
הנחות היסוד של העידן החדש. מקרב ששת האישים המרכזיים המזוהים עם הליברליזם 

וולטייר,  לעיל:  שנמנו  מאלו  בצרפת,  הנאור 
מונטסקייה,  שרל  הולבך,  פול  דידרו,  דניס 
היה  האחרון  רק  רוסו,  ז'אק  וז'אן  רנאן  ארנסט 

היודופוביה.  מארס  נקי 
כאמור לעיל, ספק אם היה מישהו שהטיף 
ביתר התלהבות לשוויון המין האנושי וזכויותיו 
של הפרט מוולטייר. על מנת להציג את משנתו 
בה  ורציונאלית  תבונית  בחשיבה  המעוגנת 
גיבש את עולמו הרוחני, ראה האיש לפרסם את 
 Dictionnaire  � הנודע  הפילוסופי"  "המילון 
המוקדש  הערך  משנת 1764.   Philosophique
פותח  תשעה־עשר)  מתוך  (אחד  ליהדות 

לפיה: בהצהרה 

האדמה...  פני  את  פעם  אי  שזיהמה  ביותר  הבזויה  הנבלים  חבורת  הם  היהודים 
היהודים הם העם הנתעב ביותר בעולם... בקיצור, אנו מוצאים כי זהו עם נבער 
וברברי המאוחד בתכונות של שפלות מרושעת, אמונות תפלות מן הסוג הבזוי 

כלפיהם... סובלנות  המגלה  עם  לכל  נצח  ושנאת  ביותר 

בחיבורו: Essai sur les m�urs et l�esprit des nations "מסה על מנהגי אומות ורוחן" 
בלע:  דברי  של  תשפוכת  אותה  על  קיאו,  אל  השב  ככלב  כמוהּו  חוזר,  הוא 

מדוע שנואים היהודים? זו תוצאה הכרחית של חוקיהם: שתי חלופות עומדות 
האנושות  של  נפשה  שנואי  להישאר  או  ומלואו  עולם  לכבוש  עיניהם:  לנגד 

וולטייר דה  ארוֶאה  מארי  פרנסואה 
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כולה... היהודים מעזים להציג את שנאתם שאין לרצותה כלפי האומות כולן... 
(ובמכתב  ברברים...  תמיד  בצע,  רודפי  תמיד  תפלות,  לאמונות  עבדים  תמיד 
ליהודי המתלונן בפניו על שנאתו ליהודים): אתם הנכם מטורפים יותר מכולם, 
ויושרתם  שהגיונם  הכושים  מן  יותר  אפילו  ההוטנטוטים,  הקפירים,  מן  יותר 
עולים על אלו של אבותיכם היהודים. סבל העונש הוא גורלכם, אתם ראויים לו. 

דניס דידרו, עורך האנציקלופדיה � התנ"ך של 
מרחיקת  השפעה  ובעל  הצרפתי  הליברליזם 
לכת על כלל האינטלקטואלים ביבשת � רואה 
לכתוב על היהודים: (בערך ה"תלמוד"). "אתם, 
עם בור ופראי, בני אדם גסי רוח ורשעים, בני 
צווארכם.  על  הרובץ  לסבל  הראויים  עברים 
 La) לתלמוד"  והניחו  ספריכם  את  קחו  לכו, 
את  "לימד  המחבר  לדברי  משה,   .(Moisade
הנוצרים,  של  רכושם  את  לגנוב  היהודים 
בהם  לדחוק  טרף,  חיות  כאל  אליהם  להתייחס 
פטורים  כשהם  אותם  לרצוח  התהום,  סף  אל 
בנקלות  אותם  לקלל  בוקר  ובכל  מעונש 

שבקללות". 
בסאטירה Lettres persanes שחיבר ב־1721 מסופר על התרשמותם של שני פרסים, 
שמותיהם אוזבק וריקה, במהלך מסעם בצרפת. השניים מסכמים את התרשמותם מן 
המחבר  היהודי".  את  תמצא  הכסף  מצוי  בו  "שבמקום  לציין  ורואים  הצרפתי  הציבור 
היהודי  מאופיים  להיפטר  ליהודים  וקורא  בורות"  של  "דת  היהדות  את  מכנה  עצמו 

ההשכלה. דור  אל  ולחבור 
ז'אן בטיסט דה מיראבו, מזכיר האקדמיה הצרפתית, רואה לציין שאם אכן האומות 

לכך:  סיבה  שיש  הרי  היהודים  את  שונאות  כולן 

לא זו בלבד שכל האומות שונאות את היהודים אלא שיש להן סיבות טובות לכך. 
הם שנואים משום שהם שונאים את העולם כולו. בזים להם משום שמנהגיהם 

וסלידה.4 גיחוך  ומעוררי  נלעגים 

פול־אנרי הולבאך (Paul-Henri Thiry, Baron d�Holbach, 1723-1789), נודע בפרסומיו 
הסלון  באי  בין   .(Système de la nature, 1770) המהפכני  וחיבורו  האתיאיזם  בזכות 
הספרותי בביתו הנאה, כמנהג הימים ההם, נמנו גדולי ההגות של התקופה, ביניהם ז'אן 
ז'אק רוסו, אדווארד גיבון, בנימין פרנקלין, אדריאן הלבטיוס, דייוויד יום, אדם סמית... 
ללא  נפשו: "הנצרות  שנואת  הנצרות  על  בחיבורו  בלבד.  מייצג  מדגם  להזכיר  אם  זאת 

דידרו דניס 
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הוא   (Le Christianisme Dévoilé) מסווה" 
ואומללותו  הרשע  מקור  היא  הדת  כי  קובע 
של  בגנותה  מפליג  הולבך  אכן,  האדם.  של 
הנצרות כמשטר טוטליטרי החונק את חירותו 
של הפרט, אולם ישנה גרועה אף ממנה, והיא 
וחוקי  היהדות  "רוח  על  בחיבורו  היהדות. 
מי  הרשע,  התגלמות  היא  היהדות,  משה",5 
הנצרות.  את  המושחת  מקרבה  שהוציאה 
מכאן שהיהודים הם האומה המרושעת ביותר 
גדול  הולבך  פי  על  היה  משה  האדם.  בקורות 
המחוקקים המושחתים בכל תולדות האנושות, 
מי שהטיף לשנאת האנושות ולטפילות. מכאן 
ומביא  דם  וצמא  אכזר  הוא  היהודים  שאלוהי 

את היהודים לביצוע השמדת עם. אבות האומה היו כנופיה של שקרנים שטופי זימה, 
 � הולבך  אצל  גם  לוולטייר,  בדומה  והלאה.  הלאה  וכן  פנאטים  של  חבורה  הנביאים 
העושה שימוש בלשון ביבים גורפת � נעדר כל ניסיון של הסתמכות על מסד נתונים. 
מכאן ההיבט הפתולוגי של שנאה בלתי כבושה שאת מקורותיה יש לחפש קרוב לוודאי 

הנוצרית.  השנאה  במורשת 
 o Europe! secouer le joug insupportable :לאחר סקירת קורות היהודים בא הסיום
 des préjugés qui t�afßigent. Laisse a des Hebreux stupides, a des frenetiques
האמונות  של  נסבל  הבלתי  העול  את  מצווארך  השליכי  אירופה,  "הו   ,imbeciles�

הטירוף...". אחוזי  לאידיוטים  השוטים,  לעברים  הניחי  אותך.  המייסר  התפלות 
בעיני שרל פורייה (Fourier, 1722-1837), ההומניסט, הלוחם לזכויות הנשים ואבי 
האוטופיזם החברתי: "היהודים השולחים את ידם במסחר הם שורש הרשע האנושי... 

הפוליטי".6  הגוף  וחורבן  צרעת  מגפת  הם 
אצל פייר ז'וזף פרודון (Proudhon, 1809-1865), האנארכיסט הסוציאליסטי � או 
 La propriété,� שוד"  מעשה  הוא  "הרכוש  לפיו  הכלל  את  שטבע  מי   � להפך  שמא 

:�c�est le vol

היהודים הם גזע המרעיל הכול, אויבי האנושות... מעצם מהותו אין היהודי יוצר 
הפועל  טפיל,  מתווך  אם  כי  סוחר,  לא  אף  תעשיין  לא  אדמה,  עובד  לא  דבר. 
במסחר ובפילוסופיה כאחת, באמצעים של זיוף, הולכת שולל וסחר סוסים... את 
השבט הזה יש לגרש חזרה לאסיה או להשמידו. ה. היינה, א. ווייל ואחרים הם 
חבורה של מרגלים. רוטשילד, אדולף כרמייה, מרקס, אכילה פולד הם רשעים, 

אותנו...7  השונאים  נפש  מרי  מקנאים,  מתלהמים, 

הולבאך פול־אנרי 
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הלוא  מצפון,  שכנתה  אצל  וכך  בצרפת  כך 
פי  על  והפילוסופים".  "המשוררים  ארץ  היא 
ולו  לטעון  יכולים  היהודים  "אין  קנט  עמנואל 
אחד  לאיש  לא  אף  מקרבם,  שיצא  אחד  לגאון 
שהוא משכמו ומעלה. כל כישרונם ומלאכתם 
מזימות.  ורקימת  שפלה  להונאה  משועבדים 
אין הם כי אם אומה של נוכלים".8 וכיוון שכך 
גלימת  את  כך  לשם  החובש  המחבר  מסכם 
ביטוי  הנה  היהודים  של  חסד  "המתת  הנביא: 

לעיל. המוטו  וראו  הדת".  של  הטהור  למוסר 
האידיאליזם  אבי  אומנם  הגל.  פרידריך  כך 
הגרמני � בניגוד לקנט � אינו שולל מן היהודי 
את זכותו לאינטלקט, עם זאת קורות היהודים, 
 � ההיסטוריה"  של  "הפילוסופיה  בחיבורו 
מתוארים   Philosophie der Geschichte
כרצף של קסנופוביה, דבקות באמונות טפלות 
איבר  היא  הגל  של  מבחינתו  היהדות  ובורות. 
מת. זאת משום שהיא לדעתו מנוכרת להיגיון, 
זרה לטבע ולעולם החושים. על פי הגל אברהם 
העולם.  משאר  גמור  בניתוק  עמו  את  כונן 
רק  במצרים  מעבדות  עמו  את  שחרר  "משה 
שלו...".9  עריצותו  את  עליו  לכפות  מנת  על 
"יחסם לאלוהים הוא זה של עבד נרצע הנאכף 
באמצעות שורה של חוקים הכופים על היהודי 
המאמין את המוסר והדת על־ידי נוסחאות הבל 

ומתות".10  קפואות 
כך יוהאן פיכטה (Fichte, 1762-1814), מי שנהוג לראות בו את החוליה המקשרת 
לכתוב  חדל  שלא  מי  הגרמני,  האידיאליזם  בעיצוב  האחרון  של  ורעהו  להגל,  קנט  בין 

ומוסר:  הפרט  זכויות  על 

מצויה  אירופה,  ארצות  כל  פני  על  המשתרעת  כוח  רבת  אומה  הם  היהודים 
במריבת קבע עם כל העמים האריים... זו היא היהדות... ובאשר לרעיון להעניק 
ראשיהם  את  לכרות  יש  פתרון,  בכך  רואה  איני  לכשעצמי  אזרח,  זכויות  להם 
כלשהו.  יהודי  מרעיון  לחלוטין  הנקיים  אחרים  בראשי  ולהחליפם  אחד  בלילה 
ומכאן שגרמניה לא תוכל לבולל בתוכה את היהודים שכן אלו חיים קיום בהמי 

קנט עמנואל 

פיכטה גוטליב  יוהאן 
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שניתן להבטיחו רק על־ידי נטילת קיומו של האחר... רק הרוח מסוגלת להכיר 
אחד  אלא  הוא  היה  לא  שכן  אנוש...  בן  רק  בישוע  ראו  (היהודים)  הם  ברוח. 
באיבו  קטע  היהודי  ההמון  כלום.  לא  הם  עצמם  בעיני  היהודים  והלוא  כמוהם 
היא  האמונה  שכן  האלוהות.  תודעת  את  להם  להעניק  ישוע)  (של  ניסיונו  את 
דבר מה אלוהי, ערך נעלה שאינו יכול למצוא את מקומו בערמה של פסולת.11 

הכותרת:  תחת  ביינה,  ב־1790  שנתן  בהרצאה 
 ,�Die Sendung Moses� � "שליחותו של משה"
לועג פרידריך שילר לאבי הנביאים ובהסתמך 
על טקיטוס, מתאר את העברים במצרים כשבט 
על  שחונך  מי  משה  והנה  ומצורע.  מפגר  בזוי, 
חוכמתה  את  למד  המצרית  האצולה  ברכי 
וממנה נטל את העיקרון המונותיאיסטי, אותו 
מסר לשבטו בשורה של נסים וסיפורי מעשיות 
כיאה להבנתם המוגבלת של בני עמו. הנה בזה 
לשבטו  העניק  השרלטן,  הנוכל,  משה,  האופן 
את הבכורה על המונותיאיזם. "מכאן שעלינו" 
קובע שילר "להתייחס אליהם כאל כלי מזוהם 
השומר בקרבו דבר מה בעל ערך. עלינו לכבד 
בשבט זה את האפיק בו בחר הגורל להביא לנו 

האמת".12  הסגולות,  שבכל  הנעלה  את 
משנתו  את  הכיר  שילר  האם  לדעת  אין 
הפילוסוף  אולם  ברונו,  ג'ורדנו  של  היהודית 
בקביעה  תלמידו  את  הקדים  האיטלקי  והתוכן 
מצרים"  צואת  אם  כי  אינם  "היהודים  לפיה: 
(בעוד מצרים עצמה) "היא מונרכיה נשגבת של 

ואצילות".13  ספרות 
ביצה   � "היהודים   � הרדר  גוטפריד  יוהן 

ממארת". 
 Johann Gottfried Herder, ) הרדר 
של  המרתקות  הדמויות  מן   (1744-1803

התקופה, תיאולוג, פילוסוף, מבקר ספרותי ממייסדי תנועת "הסער והפרץ" הגרמנית, 
אנטישמי  נותר  אך  בחייו,  מפעם  יותר  הקצה  אל  הקצה  מן  דעותיו  את  החליף  אומנם 

נאמן. 

שילר פרידריך 

הרדר גוטפריד  יוהן 
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של  זה  לחלק  מנוכר  אסייתי  שבט  באירופה,  זר  נטע  ונותר  היה  היהודי  העם 
העולם, משועבד לחוק עתיק יומין אותו קיבל במציאות רחוקה מאיתנו, ואשר 
ניתן  מהם  בכמה  ממנו.  להיפטר  יכול  הוא  אין   � עצמו  עדות  פי  על  זאת   �
תפקיד  היהודי  ממלא  בו  מיניסטריון  אמת...  באזרחי  לפגוע  מבלי  להתחשב 
אגף  מסחרי,  מרכז  למלתחה,  המפתחות  את  היהודי  מחזיק  בו  בית  משק  בכיר, 
קדחת  של  ממארת  לביצה  הופך  ידו,  את  שולח  היהודי  בו  מסחרית  מחלקה  או 

לייבשה...14  עוד  ניתן  שלא 

וכותב: מוסיף  הוא   (Hebräer) העברים  על  בפרק   ,Ideen ובחיבורו: 

גידול  אך  היהודים  היו  ההיסטוריה,  בימת  על  הופעתם  מאז  שנים  אלפי  מזה 
משוער  בלתי  ערמומיים.  סוחרים  של  גזע  האחרים,  העמים  שרשי  על  טפילי 
לעמים  הכלכלה  של  הטבעית  בצמיחה  פגיעה  ידי  על  גרמו  שהללו  הנזק  הוא 

להתיישב. בידם  עלה  בקרבם 

רנאן  ארנסט  של  בתקוותו  תמים  משהו  יש 
במסתו  שקובע  מי   (Renan,  1823-92 )
 L�avenir de la science: pensées de 1848
כי:   (1848 שנת  על  הרהורים  המדע:  (עתיד 
הטהור  שההומניזם  היא  העמוקה  "אמונתי 
הוא זה שיקודש ויתעלה לרמת הערך המוסרי 
ובאותה  ממשיך  רנאן  אותו  והנה  העליון". 
של  הנחרצת  נחיתותם  את  קובע  הנשימה 
סמלי  שני  ופילוסופיה,  שמדע  "מי  הֶשמים 
זרה  האמת,  אל  בשאיפתה  האנושית  הקדמה 

כליל".15 להם 
אומנם  מופיע  היודופיה  של  הגזעני  הממד 
אולם  לעיל,  המצוטטים  האנטישמים  אצל 

שהרי  השורות,  בין  נחבאת  היא  ונחרצת,  גלויה  מסקנה  משזו  יותר  המקרים  ברוב 
רנאן  בגלוי.  קולמוסו  את  יזהם  לא  אנושי  כלל  ומוסר  זכויות  לשוויון  הליברלי  הלוחם 
בעוד  כן,  כי  הנה  במוצהר.  הגזעני  הממד  את  ליודופוביה  להעניק  חושש  אינו  לעומתם 
מדיניות  הצבא,  דוגמת  המשמעות  בעלי  ההישגים  כל  את  האריים  לעמים  מייחס  הוא 
הציוויליזציה  תפיסת  את  היהודים,  קרי:  השמים,  נעדרים  אינטלקטואליות,  ותנועות 
את  רנאן  אפוא  מניח  האינטלקטואלי  מעמדו  בזכות  האריים.  זאת  שמבינים  במובן 
האנטישמית.  להכפשה  הכלים  את  לממשיכיו  ומעניק  הגזענית  ליודופוביה  היסודות 
הזר  הגזע  בן  "היהודי,  לפיהם  בשמו  המוצגים  הטיעונים  את  נמצא  ממשיכיו  בכתבי 

רנאן ארנסט 
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בקיצור:  ומנוכר,  אנוכי  מוסר,  כללי  נעדר  שלילית,  דמות  הוא  הארית  לתרבותנו 
לקוי".  גזע   � une race incomplète

ועורך  האוסטרי  התרבות  היסטוריון   ,(Hellwald) הלוואלד  פון  פרידריך  זה  היה 
וכותב:  רנאן  את  בעיתונו  המצטט   ,Das Ausland השבועון 

לא זו בלבד שהיהודים הם קהילה דתית נפרדת מאיתנו, אלא � וזהו מבחינתנו 
אינסטינקטיבית  חש  האירופאי  מאיתנו.  לחלוטין  שונה  גזע   � המכריע  הגורם 
קדומה"  לכנות "דעה  שנהוג  שמה  מכאן  מאסיה.  והגיע  שנדד  זר  הוא  שהיהודי 
חוש,  בעל  והוא  קוסמופוליטי  יצור  הוא  היהודי  טבעית...  תגובה  אם  כי  אינו 
תכונה מיוחדת במינה, המאפשרת לו לנצל ולשלוט בארי התמים. במזרח אירופה 
יושב.  הוא  בקרבן  האומות  של  בשרן  את  אט  אט  המכלה  סרטן  הוא  היהודי 
ניצול הזולת הוא ייעודו האחד והיחיד. אנוכיות והעדר אומץ אישי הן תכונותיו 

לרוחו.16 כליל  זרים  עצמית  והקרבה  פטריוטיזם  המרכזיות. 

תופעת היודופוביה כפי שהוצגה בכתביהם של בכירי האינטלקטואלים בעידן הנאורות 
את  עליו  לשים  שניתן  גלוי  מניע  העדר  בשל  זאת  האנטישמיות,  בקורות  דופן  יוצאת 
הפוסל  היהודי  המונותיאזם  בתופעת  להסביר  ניתן  האלילי  העולם  איבת  את  האצבע. 
כך  הסבר,  צריכה  שאינה  דומה  ליהדות  הנצרות  שנאת  הצלמים.  עבודת  את  הסף  על 
גם האנטישמיות שלאחר עידן האמנציפציה, לנוכח ההבקעה המטאורית של המתבולל 
בשורה  החל  זאת,  בפרט.  הליברלי  והמחנה  בכלל  המערבית  התרבות  חזית  אל  היהודי 
תופעת  גם  כך  חברתי.  ברדיקליזם  וכלה  המונית  בתקשורת  עבור  אמנויות,  של  ארוכה 
המדינה היהודית המוצאת את עצמה קרבן לתבוסתנות � האירופאית בפרט � מעצם 

המוסלמי.  האיום  מול  המאבק  במוקד  מקומה 
אך מה חטא היהודי בשלהי המאה הי"ח, מי שזה עתה עשה את צעדיו המהוססים 
אל מחוץ לחומות הגטו וביקש להתבולל בתרבות העם בקרבו הוא שוכן. קרי: להסיר 
מעצמו את הטענה האנטישמית בדבר ההתבדלות וההתנשאות היהודית. השנאה היא 
לאומן  וולטייר,  של  מסוגו  חברתי  מתקן  הוא  השונא  אם  היא  אחת  וגורפת.  כללית 
פרידריך  דוגמת  רומנטי  משורר  פרודון,  של  מסוגו  חברתי  רדיקל  הרדר,  דוגמת  גרמני 

קנט.  של  מסוגו  והתבונה  המוסר  פילוסוף  או  שילר 
ואשר  ורב,  גדול  מחנה  בקרב  בשישים  הבטל  מייצג  מדגם  אך  שהיא  זו,  חבורה 
נציגיה שונים איש מרעהו בכל מובן: ביחסם אל האמונה הדתית, אל עריצות השלטון, 
של  משותף  במכנה  מאוחדת  מזה,  ולקומוניזם  מזה  הקפיטליזם  אל  הפרט,  חירות  אל 
השנאה ליהודי, ויהיה אף הוא מי שיהיה, רב אורתודוקסי או רפורמי, רדיקל חברתי או 
בנקאי בעל הון, מעריץ הרוח הצרפתית/הגרמנית, או סטיריקון המלעיג על לאומנותה 

ארצו.  של 
בעידן  האנטישמית  התופעה  כי  לקבוע  ניתן  זה  פרק  של  לסיכומו  כן,  כי  הנה 
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הנאורות יוצאת דופן בקורות היודופוביה. זאת בזכות העדר מניע מוגדר. מכאן המסקנה 
המתבקשת כי האנטישמיות היא ככל הנראה תופעה פתולוגית נעדרת רציונאל הניתן 
האירוניה  למרבה  שהיו �  כלים  לרשותנו,  העומדים  תבוניים  כלים  באמצעות  להגדרה 

הנאורות.  עידן  של  התרבותית  למהפכה  התיאורטי  המסד  ההיסטורית � 
היהודים, דבקים באמונתם שככלות הכל יעלה בידם לזכות באמנציפציה דה פקטו 
דתם  את  המירו  עמם".  "בני  את  לרצות  מנת  על  מכליהם  יצאו  בלבד,  יורה  דה  ולא 
חלקם  לוטרנית,  או  קתולית  ברוח  ילדיהם  את  גידלו  נוצריות,  נשים  נשאו  לב,  בחפץ 
תפסו  הם  באוכלוסייה.  חלקם  על  עלה  הראשונה  העולם  במלחמת  הגרמנים  בגייסות 
ובקולנוע  בתיאטרון  וכלה  ומוסיקה  בשירה  החל  ארצם  בתרבות  בכיר  מקום  במהרה 
השירה  מיטב  את  וחיבר  דתו  את  המיר  היינה  היינריך  עזר.  לא  דבר  אולם  בראשיתו. 
הגרמנית במאה הי"ט אולם הכול היה לשווא והאיש, מחבר שירת הלוֶרַליי אותה שרו 
ונקבר. מת  שם  לפריס  להגר  ה־34  בשנתו  נאלץ  בסדאן,  החפירות  במלחמת  הגרמנים 

כך היינה וכך ביתר שאת ז'אק אופנבך ("יעקב אברשט" בשמו המקורי). האב, יצחק 
מי   � בנו  את  שלח  לפרנקפורט,  הסמוכה  עיירה  באופנבך,  הכנסת  בית  חזן  אברשט, 
שיהיה לימים המלחין הפופולרי באירופה � ללמוד בפריס, שכן חשש מן האנטישמיות 
להצלחה  זכו  שחיבר  והאופרטות  חייל  עשה  דתו,  את  המיר  הצעיר  אופנבך  הגרמנית. 
המלחין  נאשם  פרוסיה־צרפת  מלחמת  פרוץ  עם   .1870 שנת  עד  רק  זאת  אולם  רבה. 
אולם  למולדתו  לשוב  ביקש  אופנבך  ביסמרק.  של  סוכנו  שהוא  כמי  והוצג  בבגידה 
בעמו.  שבגד  מומר  כיהודי  אותו  הוקיעה  בגרמניה  הקהל  שדעת  לדעת  נוכח  במהרה 
בלית ברירה נאלץ להימלט לספרד. עם שובו לפריס לאחר המלחמה זכה בקבלת פנים 
צוננת, יצירותיו הוצגו כׂשמות לצחוק את הרוח הצרפתית. נרדף על ידי המשטרה וחסר 

מתאושש.  היה  אם  ספק  כן  אלמלא  בארה"ב.  מוצלח  קונצרטים  למסע  יצא  פרוטה, 
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3 פרק 

הרפורמה � ממחיקת הזהות 
הלאומית לשנאה עצמית

הערת פתיחה

אביון,  יהודי,  לחולה  חולים  בית 
מחלות בשלוש  המוכה  אנוש  בן 

שאת:  מני  קשות  מגפות  שלוש  הן 
יהדות. השלישית  כבד,  סבל  עוני, 

האחרונה. היא  בשלושתן  הנוראה 
שנים  אלף  בת  הסבל  מורשת 

הנילוס. מעמק  נושא  הוא  אותה 
ומרפא. מזור  לה  שאין  מצרים  דת 

מזלף,  לו  יועיל  לא  תרופה,  לו  אין  סבל 
כלי ולא  תרופות  לא  אדים,  אמבטיית  לא 

מעמיד הזה  שהבית  הניתוח 
להבריא.  החפץ  חולה  של  לרשותו 

וזמן נצח  אלת  אחד  יום  האומנם 
שהאב  האפל  הדווי  את  תסלק 
הנכד יום �  ובבוא  לבניו  הוריש 

ובאושר? בתבונה  למזור  יזכה  עוד 

יודע...  אינני  זאת 

היינה היינריך 

Ein Hospital für arme, kranke Juden,
Für Menschenkinder, welche dreifach elend,
Behaftet mit den bösen drei Gebresten,
Mit Armut, Körperschmerz und Judentume!

Das schlimmste von den dreien ist das letzte,
Das tausendjährige Familienübel,
Die aus dem Niltal mitgeschleppte Plage,
Der altegyptisch ungesunde Glauben.

Unheilbar tiefes Leid! Dagegen helfen
Nicht Dampfbad, Dusche, nicht die Apparate
Der Chirurgie, noch all die Arzeneien,
Die dieses Haus den siechen Gästen bietet.

Wirdeinst die Zeit, die ewge Göttin, tilgen
Das dunkle Weh, das sich vererbt vom Vater
Herunter auf den Sohn, � wird einst der Enkel
Genesen und vernünftig sein und glücklich?

Ich weiß es nicht! 
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הרפורמה � "גרמנים בני דת משה" 

ף כי לא זה המקום להתעכב על חלקה של יהדות הרפורמה בתהליך ההתבוללות א
האורתודוקסית,  היהדות  לבין  בינה  התיאולוגיים  ההבדלים  ועל  ההשכלה,  בעידן 
השנאה  של  הפתולוגי  המרכיב  לרבות   � האנטי־ציונית  המגמה  את  להבין  ניתן  לא 
העצמית � בקרב העילית האינטלקטואלית של יהדות גרמניה, ובהמשך באמריקה, ללא 
אבחנת שורשיה בתנועה הרפורמית בגרמניה של המאה הי"ט. זו הפוסלת על הסף את 
עיקרון הלאומיות היהודית, ומכאן ההגדרה: "גרמנים בני דת משה", או: "אזרח גרמני 

.(ein deutscher Staatsbürgerjüdischen Glaubens) יהודית"  אמונה  בעל 
עם זאת, חובה לציין שהלם השואה ויסודה של מדינת ישראל הביאו לשינוי מרחיק 
לכת בתפיסת העקרון הלאומי של תנועת הרפורמה, ונכון להיום לובשת התנועה � או 

בהמשך.  וראו  תנאי",  הגם "על  ציוני,  מעטה  המרכזיות �  שלוחותיה  יותר  נכון 
היהדות הרפורמית נטלה על עצמה, כאמור, לשלול מן היהדות בראש וראשונה את 
העברי  העם  נועד  לפיה  האוניברסאלית  הדוקטרינה  במסגרת  זאת  היהודי,  הלאום  רעיון 
לכלל  בראשם,  וירמיהו  ישעיהו  עם  ישראל,  נביאי  ברוח  האדם  אחוות  מסר  את  להביא 
האנושות. למותר לציין שלאור יעד כה נעלה, כינוסו של עם ישראל על פיסת קרקע אי 
שם בירכתי מזרח � פלשתינה; דרום � אוגנדה; או מערב � ארגנטינה, לא זו בלבד שהוא 

ישראל בגטו.  את עם  לכלוא  אלא שהוא חוזר  של היהדות  הנאצלת  את הבשורה  נוגד 
אברהם גייגר (1874�1810), הדמות המשפיעה והבולטת ביותר ביהדות הרפורמית 
בראשית דרכה ומחסידיו הגדולים של ֶהגל, האמין במגמת ההשתנות ההיסטורית של 
היהדות, שקפאה לדעתו על שמריה בין חומות הגטו במהלך מאות שנות החשיכה של 
ימי הביניים. מכאן ההדגשה של המרכיב האוניברסאלי ביהדות ודחייה נחרצת של כל 
ומוסר  תבונה  ערכי  בהפצת  הוא  ישראל  עם  של  ייעודו  שהרי  יהודית,  ללאומיות  זיקה 
בקרב האנושות, מכאן הכורח בפיזורו בין העמים בגלות. זאת, בבחינת עיקרון־על הגובר 
על כל שאר התופעות, שאינן על פי גייגר "אלא פרי של אילוצים היסטוריים בני חלוף". 
הרב  הרפורמי.  היהודי  של  זעמו  את  כצפוי  עורר  בבאזל  הראשון  הציוני  הקונגרס 
הראשי של וינה, מוריץ גודמן (Güdemann), דחה על הסף את מה שהוא כינה "תעתוע 
כיוון  היהודים".  כלל  את  המאחדת  אחד  באל  האמונה  את  הנוגד  היהודית  הלאומיות 

היהודית".1 הדת  בעיקרי  כפירה  אלא  הציונות  גודמן "אין  רבנו  פי  על  שכך, 
את...  הוקיעה  גרמניה  רבני  ארגון  הנהלת 

ניגוד  שהיא  בפלשתינה  יהודית  מדינה  לייסד  "ציונות",  שקרוי  מה  של  הניסיון 
וכפירה במסר הנבואי של היהדות וחובתו הקדושה של כל יהודי לשמור אמונים 

בגויים".2 למרוד  הציווי "לא  פי  על  זאת  חי,  הוא  בה  הארץ  אל  תנאי  ללא 

הביטוי   � הראשון  הרפורמי  ה"היכל"  של  התפילה  בסידור  שכבר  אפוא  ייפלא  לא 
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 ,Tempel ,בית כנסת" כשריד אורתודוקסי נמחק ממילון הרפורמה ותחתיו בא ההיכל"
שהוקם בשנת 1818 בהמבורג � הושמטו הפסוקים המתייחסים אל בואו של המשיח 
ושיבת ציון. בהמשך, בוועידת התנועה בפרנקפורט (1845), לאחר שהעברית בסידורי 
התפילה הוחלפה בגרמנית, הושמטו כל האזכורים לירושלים ולארץ ישראל, שכן עצם 
לחזור  ש"הרצון  מכאן  (גרמניה)".  המולדת  כלפי  רגשותינו  את  אלה "סותר  שמות  ציון 
לפלשתינה על מנת לייסד שם גוף פוליטי הינו מיותר ומזיק". כמו כן התבטלה תענית 
תשעה באב, שהרי מה טעם לקונן על חורבן בית המקדש אם אין מצפים שישוב ויבנה 
(מן הדין לציין שבנושא זה לא היה כל הבדל בין יהדות הרפורמה לזרם האורתודוקסי 

משה").3 דת  בני  של "גרמנים  בהגדרה  בחר  הוא  שאף  מי  בגרמניה, 
הנודעים  המטיפים  מן   ,(Jellinek, 1821-1893) ילינק  (אהרון)  אדולף  הרב  זה  היה 
יהודי  של  הליברלי  הדגל  ונושא  האתנית  הפסיכולוגיה  מאבות  הקבלה,  חוקר  בדורו, 

נחרצות: שקבע  וינה, 

אירופה היא ביתנו, אנו הננו ילידי הארצות בהן יצאנו לאוויר העולם, בהן גדלנו, 
התחנכנו, אשר את לשונותיהן אנו מדברים ואשר תרבותן היא תמצית הווייתנו 
הרוחנית. אנו הננו גרמנים, צרפתים, בריטים, הונגרים איטלקים וכו', בכל נימות 
נפשנו. מזה זמן רב שחדלנו להיות בעלי מוצא שמי כשם שהלאומיות העברית 

מכבר.4 זה  להתקיים  חדלה 

כיוון שכך, האמנציפציה נתפסה בעיני יהודי הרפורמה כהסכם דו־צדדי. בתמורה לשוויון 
זכויות � חלקי או מלא � נדרש היהודי לחדול מלהיות נוכרי בארצו. עליו היה להיות 
"גרמני" בהתנהלותו, בנימוסיו, בלבושו. ואכן, וינה וברלין בתחילת עידן הנאורות הפכו 
למוקד ההטמעה בסביבה, ובהמשך ערש להמרת הדת. כבר בשלהי המאה הי"ח התלבש 
היהודי על פי אופנת הדור. את המגבעת היהודית המיר בפאה נוכרית מסולסלת ועליה 
האידישאית  העגה  מן  להיפטר  וביקשו  זקנם  את  גלחו  רבים  הקצוות,  משולש  כובע 
שבפיהם, ה־maushelen ("עגת משה"), סימן היכר מתועב במיוחד בעיניו של המתבולל 
היהודי. אולמות התיאטרון, בתי הקפה וה"פרומנדות", מלאו ביהודים, אומנם עדיין לא 

כצרכניה. ויותר  יותר  אך  תרבות  כמחוללי 
למותר לציין שבבסיס ההתבוללות המצופה מן היהודי, רבץ, נחבא אל הכלים, גרעין 
המוטבע  הנחיתות  שרגש  מכאן  איבריו.  רמ"ח  בכל  היהודי  חש  בו  מובהק  אנטישמי 
גמורה  התמכרות  רק  שהרי  הגרמני,  מן  גרמני  יותר  להיות  ממנו  דרש  בנשמתו  עמוק 
ל"גרמניות", ה־Germanentum, היה בכוחה להסתיר במשהו את הסלידה של המתבולל 
מעצמו, קרי: מסימני ההיכר היהודים שלו. מכאן ועד המרת הדת ושנאה עצמית קצרה 
אך  ואולם  האוסטרו־גרמני  במרחב  היהודית  החברה  רמות  בכל  רווחת  התופעה  הדרך. 
העובדה  לאור  בעיקר  זאת  ובעיתונות,  בספרות  ימצא  התופעה  שמוקד  הדבר  טבעי 
שהיהודים היוו רוב בולט בשני תחומים אלו, הכרוכים בכל נימי נפשם בתרבות הגרמנית. 
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כך ארתור שניצלר, המרבה להדגיש ביצירותיו את סלידתו מהתנהלות יהודית ומרבה 
לתאר אותה באמצעות גיבורי יצירותיו. בחיבורו האוטוביוגרפי "נעורים בווינה",5 שראה 
הגזע  את  סופי,  את  היום  אהבתי  "לא  סופי:  על  מסופר  בשנת 1968,  מותו  אחרי  אור 
גיזלה  כך  בלכתה...".  להתנפנף  השמאלית  לידה  מניחה  היא  בו  האופן  שבה,  היהודי 
 (ein hübsches Judenmädel) נאה"  יהודיה  כ"עלמה  אומנם  המתוארת  פריישטאדט 
"אלא שאופן דיבורה הנדוש שאינו פטור מעגת האידיש", ה־Jargon..., כך גם פרנצ'סקה 
היהודית"  ב"פטפטת  אותו  מרתיעה  שזו  אלא  "לכבוש",  בידו  אומנם  עלה  אותה  רייך, 

 .(jüdeln und plappern)
דוגמא לרגש הנחיתות המלווה את היהודי על כל צעד ושעל מביא שניצלר בבדיחה 

ולסינג):  פרויד  אצל  גם  (המסופרת  הידועה 

מוכר לכם לבטח הסיפור על היהודי הפולני היושב בקרון רכבת עם זר, ומתנהג 
על פי כל כללי הנימוס, עד אשר הערה מפי הזר מבהירה לו שהמדובר ביהודי 
רגליו  את  ופושט  "אזוי"  רווחה:  אנחת  נאנח  שלנו  הפולני  היהודי  אזי  כמוהו. 

ממול.  המושב  על 

שניצלר  של  בנובלה  המפתח  מדמויות  השלושים,  בן  היהודי  הסופר  ברמן,  היינריך 
מאזיניו: בפני  מתוודה  החופש"6  אל  "הדרך 

לא אכחיש שאני רגיש באופן קיצוני לכשל היהודי. הסיבה לכך שכולנו, דומני, 
אותנו  מאלצים  ואילך  הילדות  מימי  רגישים.  כה  להיות  שיטתי  באופן  חונכנו 
וגיחוך...  מיאוס  אך  בהם  ולראות  היהודים  לתכונות  ותיעוב  בסלידה  להתייחס 
לא אפריז אם אומר שבראותי יהודי המציג את תכונותיו המסלידות תוקף אותי 

באדמה.  עמוק  להיקבר  רצון 

להציג  מיטיב  המושלם  הגרמני  של  גלימה  עצמו  על  לעטות  היהודי  של  כישלונו  את 
מעיר:  הוא  ברוד  למקס  ממכתביו  באחד  קפקא.  פרנץ 

רבים  לאנשים  המעניק  האב,  תסביך  לפיה  האבחנה  את  זה  במקרה  מעדיף  אני 
את התמיכה הרוחנית, אינו כרוך בהכרח באב החף מאשם אלא דווקא ביהדותו 
של האב. רוב המבקשים לכתוב גרמנית ביקשו להסתלק מיהדותם, אלא שבעוד 
רגליהם מאחור היו כרוכות עדיין בעולם אבותיהם, גפיהם הקדמיות טרם מצאו 

בה.  להיאחז  חדשה  קרקע 

של  ברוח  זאת  שלו,  בביוגרפיה  מציין  למשל,  וסרמן  יעקב  וקפקא,  שניצלר  לעומת 
לא  כך  יהדותי,  את  הסגירו  לא  פני  כי: "תווי  אירוניה  של  לשמץ  סימן  וללא  התנצלות 

וצניעות".  רוח  באורך  ונהגתי  היה  ישר  אפי  הדיבור.  סגנון  ולא  התנהלותי 
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ההכחשה  למנגנון  לוואי  כתופעת  העצמית  השנאה  לסוגיית  נעבור  בטרם  ואולם, 
והביטול העצמי בנוסח הרפורמה, מן הדין לציין את הפרדוקס ההיסטורי שבהתכחשות 
הלאומיות  בגיבוש  מכריע  שהוא  הזמן  פרק  העמים",  "אביב  בעידן  דווקא  ללאומיות 

המודרנית.  בתקופה  באירופה 
של  המנטאלי  הקיפאון  את  לשבור  הייתה  אמורה  ביהדות  הרפורמה  לכאורה, 
בעידן  המערב  תרבות  את  הסוחף  הרציונאליזם  קידמת  אל  ולחבור  הגטו  יהדות 
הרפורמה  של  ביהדות  זה  רדיקלי  פן  ההיסטורית,  האירוניה  למרבה  ואולם,  הנאורות. 
מהפכת  ההשכלה.  תקופת  במוקד  באירופה  המרכזית  המגמה  את  בעליל  נוגד  נמצא 
כשמה  בפריס,   1848 בפברואר  שפרצה   (Printemps des peuples) העמים'  'אביב 
העיקרון  כאשר  היבשת  של  רובה  את  שהקיף  העמים  אביב  אכן  זה  היה  היא.  כן 
בסיס  על  זאת  לאום,  מדינות  ויסוד  והאימפריות  המונרכיות  פירוק  הוא  המנחה 
אומה,  לכלל  האתנית  הקבוצה  את  המאחדים  מאפיינים  של  בשורה  הלאום  הגדרת 
שזהו  אפוא  מקרה  זה  אין  וגיאוגרפיה.  היסטורית  מורשת  דת,  תרבות,  שפה,  כגון: 
הרבנים  דוגמת  הרצליאנית,  הקדם  הציונות  מבשרי  של  פעילותם  החלה  בו  השלב 
הס  משה  הדעות  והוגה   ,(1874-1795) קלישר  צבי   ,(1878-1798) אלקלעי  יהודה 

 .(1875-1812)
על הציונות נגזר אומנם להמתין עוד מאה שנים עד כינונה של מדינת לאום עברית, 
עמים  של  שורה  זוכה  בו  הזמן  פרק  הוא  הי"ט  המאה  של  השנייה  המחצית  תחילת  אך 
להשתחרר מעולו של הכובש ולכונן מדינות לאום משל עצמם. כך שווייץ, עוד בשנת 
המהפכה עצמה; הונגריה, הזוכה בעצמאות בשנת 1849; רומניה המשתחררת מן העול 
העות'מני בשנת 1859; איטליה המתאחדת ב־1861; כך סרביה (1878). הנה כי כן, בעוד 
 ,(Risorgimento) המאוחדת  הא  יטלקית  המולדת  תחיית  על  שרים  גריבאלדי  לגיונות 
 ,(Libero, dalle Alpi all�Adriatico) האדריאטי"  הים  ועד  האלפים  מהרי  "חירות, 
רמז  כל   � לגרמנית  המתורגם   � התפילות  מסדר  למחוק  הרפורמה  יהודי  ממהרים 

ציון. ושיבת  יהודית  ללאומיות 
יתירה אף מזו, למרבה האירוניה, דווקא גרמניה, ארצם של אברהם גייגר, ליאופולד 
צונץ, ישראל יעקובסון ושאר נביאי האוניברסליזם היהודי מאסכולת הרפורמה, הייתה 
הביטוי האולטימטיבי לסוגיה הלאומית. היה זה אוטו פון ביסמארק, מי שבנאומו הנודע 
Blut und Eisen (דם וברזל) מספטמבר 1862 קבע את עקרונות אחדותה של גרמניה 
כפי שאכן הגיעו לכלל מימוש תחת כתרו של הקיסר וילהלם ב־18 לינואר 1871, לאחר 

צרפת־פרוסיה.  במלחמת  הניצחון 
הנה כי כן, שוב מתייצב 'תיקון עולם', הפעם בדמות הרפורמה, כמכשלה על דרכו 
ולשון �  אומה  לכל  מאליו  ומובן  בסיסית  זכות  שהוא  במה  לזכות  המבקש  היהודי  של 
בכל  היהודי  העם  ידע  לא  כמוה  לפורענות  במהרה  תהפוך  הגרמני  שבמקרה  מכשלה, 

קורותיו. 
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אמריקה � הארץ המובטחת

התנועה הרפורמית תקעה יתד בארה"ב זמן קצר לאחר גיבושה בגרמניה, ואכן, הייתה 
להשקפתה  נוח  מסד  בארה"ב  מצאה  הרפורמית  התיאולוגיה  משכנעת.  עילה  לכך 
מאמונה  נפשה  תעצומות  את  המושכת  העברית,  האוטופיה  שכן  האוניברסאלית, 
מאירופה,  היהודי  הפליט  באמריקה.  משכנה  את  מצאה  תרדוף"  צדק  ב"צדק,  משיחית 
ברדתו מן הספינה בדרכו לסידור ענייניו במחלקת ההגירה, קרא ברגש תקווה והתפעמות 

החירות:  פסל  על  החקוקות  לזרוס  אמה  של  הסונטה  שורות  את 

העוני מוכי  היגעים  בניכם  את  לי  הבו 
החופש  רוח  את  לנשום  החפץ  המון  רב,  ערב 

האומללה...  הפליטה  את 
הסער...  סחופי  את  הבית,  חסרי  את 

לא ייפלא אפוא ש"אמריקה" הייתה בעיניו "הארץ המובטחת". כיוון שכך, "אמריקה", 
לרעיון  ולבטח  ישראל,  לארץ  ניכור  של  יחס  חייבה  "ציון",  של  מקומה  את  שירשה 
ישכון'"  לבדד  'עם  להיות  הצורך  מבלי  יהודים  הם  "יהודים  שהסיסמה  מכאן  הציוני. 
הציונות,  את  השוללת   ,(�Jews could be Jews without being �a people apart��)
פרחה עוד עשרות בשנים בטרם חיבורו של הרצל Der Judenstaat שראה אור בשנת 
1896. כך לשם משל בטקס חנוכת הבית של הטמפל "בית אלוהים" בצ'רלסטון, הכריז 
הוא  זה  ובית  ירושלים  היא  זו  ועיר  שלנו  פלסטיין  היא  זו  פוזננסקי: "ארץ  גוסטב  הרב 

לאלוהינו...".  המקדש  בית 
הרפורמית  היהדות  של  פילדלפיה"  ב"ועידת   ,1869 בשנת  לכן,  קודם  עוד  זה  היה 

נכתב: היתר  בין  האמונה.  עקרונות  נתקבלו  בה  באמריקה 

אשר  המלך,  דוד  מזרע  יהודית  מלכות  חידוש  איננו  ישראל  של  המשיחי  היעד 
 a second separation from the) העולם,  מאומות  נוספת  התבדלות  פירושו 
של  אחדותו  באמונת  האלוהים  בני  כל  איגוד  אם  כי   (nations of the earth
חפצם  ואת  התבוניים  היצורים  כל  מיזוג  את  להגשים  מנת  על  זאת,  אלוהים. 

.(their call to moral sanctiÞcation) המוסר  בקידוש 

החרה החזיק אחרי "ועידת פילדלפיה" ענף אחר של התנועה, הפעם "הארגון הרפורמי 
 ,(1885) התנועה  של  פיטסבורג  בוועידת  ארה"ב".  רבני  של  המרכזית  המועצה  של 
על  שהוא  מסמך  ומחברים  היהודי  לעם  ישראל  ארץ  בין  קשר  כל  הכנס  באי  שוללים 
אור  שראה  מה  כל  על  העולה  הרפורמה  אמונת  של  התיאולוגי  הביטוי  פיהם "תמצית 
התנועה  של  הנחרץ  השלילי  היחס  את  מדגיש  הסעיפים  שמונה  בן  המסמך  פעם".  אי 

לפיו: המשיחי  הרעיון  כללי  על  וחוזר  היהודית  הלאומיות  לרעיון 
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 universal) ואינטלקט  לב  של  אוניברסאלית  תרבות  של  בעידן  תומכים  אנו 
culture of heart and intellect) ...בכינון מלכות אמת, צדק ושלום בקרב המין 
האנושי כולו. שוב איננו אומה כי אם קהילה אמונית ועל כן איננו מצפים לשיבה 

יהודים.  מדינת  אל  המתייחסים  חוקים  לחידוש  ולא  פלסטיין...  אל 

יובל שנים ומעלה חלף, פרעות ופוגרומים, מלחמת עולם, יסוד מדינות לאום באירופה 
ואמריקה הדרומית, ואולם התנועה הרפורמית בשלה. בוועידתה משנת 1937 שהתקיימה 
של  היסוד  קווי  ועלו  שבו  קולומבוס",  כ"מצע  לימים  שנודע  במה  אוהיו,  בקולומבוס, 

קובע:  המרכזי  העיקר  הרפורמית.  היהדות 

כל  מול  אל  אלוהית  עדות  להיות  ישראל  של  ייעודו  זה  היה  דורות  במהלך 
ההיסטורי  יעודנו   .(paganism and materialism) וחומרנות  אלילות  של  צורה 
אחווה  של  שמים,  מלכות  של  בכינונה  האנושות  כלל  עם  פעולה  לשתף  הוא 

המשיחי.7 יעודנו  זהו  בארץ.  ושלום  אמת  צדק,  אוניברסאלית. 

נירנברג,  חוקי  לאחר  שנתיים  הנאצית,  האנטישמיות  של  הקודר  בצילה  זאת,  עם 
מואילים רבני הרפורמה לסגת מעט מן העוינות המסורתית לציונות ולהתפשר בסוגיית 
"פלסטיין". "בפלסטיין, הארץ המקודשת בזיכרונות ותקוות אנו צופים לחיים מחודשים 

אחינו".8 מבין  רבים  של 
וייס (1900�1819),  מאיר  יצחק  הרב  היה  הציונות  שלילת  את  נחרצות  שהוביל  מי 
איש רב פעלים ומדמויות המפתח ביהדות הרפורמית במחצית השנייה של המאה הי"ט. 
 Union of) העבריות"  הקהילות  של  האמריקני  "האיחוד  את  וייס  הרב  יסד  היתר  בין 
בארצות  הרפורמיות  הקהילות  של  הגג  ארגון   ,(American Hebrew Congregations
רבני  של  המרכזית  המועצה  את  וכן   (1875)  Hebrew Unionה־ מכללת  את  הברית, 

.(Central Conference of American Rabbis, 1889) אמריקה 
מדרך  סטייה  שהיא  מכאן  לגויים",  "אור  לעקרון  סתירה  היא  וייס  פי  על  הציונות 
הסף  על  פוסלת  שהיא  משום  זאת  בלשונו),  "אברציה"  אם  כי  (ואיננה  היהודית  הישר 
את בשורת המוסר המונותיאיסטי של אחוות האדם שהיא לוז המסר היהודי לאנושות. 

ישכון".  לבדד  של "עם  השלילה  מכאן 
אל  וייס  מתייחס   ,(1897) הראשון  הציוני  הקונגרס  לאחר  קצר  זמן  שנשא  בנאום 

מאותם... אחד  עוד  כאל  הרצל  תיאודור 

...משיחי השקר המופיעים לפרקים בקרב שרידי העם היהודי המיוסר והמפוזר, 
מוכי  פטריוטים  או  פוליטיים  דמגוגים  אלא  הם  אין  אמוני.  יעד  כל  להם  אין 
את  להטריף  הבאים   (political demagogues or patriotic fantasists) הזיות 
דעתו של היהודי ולזכות ברצונו הטוב של ההמון ומנהיגיו למען יעדים פוליטיים 
שהם כיבושה של פלסטיין והשבתה של הלאומיות היהודית. כולם כשלו באופן 
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ההיסטורי,  הלקח  אף  על  והנה  כבד.  אסון  אלא  אחריהם  הותירו  ולא  מביש 
חבורה המכונה "ציונים" ומעריצי ה־Judenstaat של הרצל, מבקשים לחזור על 
משום  היהודית,  המדינה  רעיון  את  הסף  על  אפוא  דוחים  אנו  אלה.  בימינו  כך 
שהיא זרה כליל לרוחו של היהודי המודרני הרואה באמריקה את פלסטיין שלו...9

של  בשורה  לציונות.  ביחס  הרפורמה  בקרב  שינוי  חל  השואה  שלאחר  לציין  למותר 
כנסים וועידות הלכה התנועה וקרבה אל הרעיון הציוני ומדינת ישראל. המפנה הדרמטי, 
של  החגיגית  בוועידה  נתקבל  בנושא,  התנועה  עקרונות  את  פניו  על  לכאורה  ההופך 

ביוני 10.1997 ה־24  מן  ארה"ב  רבני 
הוועידה מוחקת את משפט המפתח ששימש בסיס להחלטה של ועידת פיטסבורג 
משנת 1885 הן בסוגיות הלאומיות היהודית והן בנושא מדינת היהודים, וקובעת נחרצות 

כי: 

גלות  שנות  לאלפיים  קרוב  לאחר  העתיקה  מולדתו  אל  ישראל  עם  של  שיבתו 
וחוסר אונים, מייצגת ניצחון היסטורי של העם היהודי, (הציונות) מעניקה קורת 
ישראל  אלוהי  הבטחת  אחר  וממלאה  אדמתו,  על  ותרבותית  דתית  ותחייה  גג 
לאברהם: "לזרעך אתן את הארץ הזאת". מן העת הרחוקה ההיא ועד ימינו לא 

ישראל...  לארץ  ישראל  עם  בין  הגדולה  האהבה  קשר  חדל 

היסוד  עקרון  על  שבים  הרפורמה  רבני  ההחלטה.  מן  נעלם  לא  המשיחי  המסר  אולם 
יעד  בציונות)  (תמיכה  בכך  רואים  "אנו  היהדות:  של  האוניברסאלית  הבשורה  בדבר 
אנושית,  של אחווה  אלוהים  מלכות  בכינון  האדם  בני  כל  עם  לשיתוף פעולה  היסטורי 

המשיחי".  יעדנו  זהו  אדמות.  עלי  ושלום  אמת 
התנהלות  כללי  פי  על  קיום  הסף  על  מישראל  שוללים  הרפורמה  רבני  שכך,  כיוון 
של מדינה נורמטיבית וקובעים כי: "ברית הנצח שנכרתה בהר סיני מחייבת את מדינת 
למעמד  תושביה  את  להעלות  עליה  חובה  המדינות,  משאר  שונה  להיות  היהודים 
מוסרי עליון". מכאן שלא די לה למדינת היהודים במעמד של "ממלכת כוהנים", עליה 
אלו  דבר  של  "בסופו  ואכן,  לגויים".  ואור  קדוש  "גוי  גם  אחת  ובעונה  בעת  להיות 
באופיה":  אם  כי  הצבאי  בכוחה  לא  ישראל,  מדינת  תישפט  פיהם  על  המידה  קני  יהיו 
.Medinat Yisrael will be judged not on its military might but on its character

את  ברמז  ולו  מזכיר  שאינו  הכתוב �  מן  לשמה.  בא  לשמה  שלא  מתוך  כן,  כי  הנה 
היהודים  שמדינת  בבירור  עולה   � נפשה  מבקשי  מול  היהודים  מדינת  של  מאבקה 
מכאן  האנושות.  לכלל  היהודית  הגאולה  בשורת  ונותר:  היה  היעד  בעוד  כלי,  אך  היא 
היא  לגויים  ואור  כוהנים  כממלכת  בהתנהלותה  היהודים  במדינת  התמיכה  שהתניית 
לכל היותר בדיחה סרקסטית על חשבון ישות ריבונית ששמה מדינה. קרי: ציבור שפוי 
היהודים,  מדינת  וחומר  קל  קדוש".  "גוי  להיות  צריך)  (ולא  יכול  אינו  בריאתו  שמטבע 
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קיומי,  איום  תחת  ושורדת  אויבים  המוקפת  האנושות,  של  רובה  בעיני  מצורעת  ישות 
במסורת  מבפנים  ושסועה  מאוכלוסייתה   20% המהווה  ערבי  חמישי  בגיס  נאבקת 

מביטוייה.  אחד  היא  הרפורמה  שתנועת  פלגנות  של  יומין  עתיקת 

ממחיקת הזהות לשנאה עצמית 

כפי שצוין בתחילת פרק זה, ההגדרה "שנאה עצמית" תקפה באותו שלב בו היהודי � בין 
אם כפרט ובין אם כזרם ביהדות � מנתק את מהותה של היהדות מכלל המין האנושי 
בכך שהוא מטיל עליה להיות "אור לגויים", מעמד המחייב לבחון את היהדות בקני מידה 
סגולה  לעם  מוסרי  יתרון  מתן  של  הגזעני  להיבט  מעבר  האדם.  כלל  של  מאלו  שונים 
� יעד עליו שילם היהודי מחיר קטלני בקורותיו � קני המידה על פיהם הוא בוחן את 
התנהלותו העצמית, לאור שגב מעמדו המוסרי, מחייבים להביא אותו לביקורת עצמית 
נוקבת לנוכח כשלון ייעודו. הביקורת העצמית מתגלגלת במהרה לשלב הפתולוגי של 
של  מוסרית־תיאולוגית  יסוד  כהנחת  הלאומית  הזהות  שמחיקת  מכאן  עצמית.  שנאה 

האנושי.  המין  בקרב  חריגה  לתופעה  היהדות  את  הופכת  הרפורמה, 
חמש הדמויות אשר שנאתן העצמית מתוארת בקצרה בפרק זה אינן מזוהות בהכרח 
עולה  לכולן  המשותף  המכנה  זאת,  עם  בארה"ב.  או  בגרמניה  הרפורמי  ה"טמפל"  עם 
בקנה אחד עם הדוקטרינה הרפורמית, קרי: מחיקת הזהות הלאומית היהודית על חשבון 
כפייתי  מאבק  מונטגיו),  אדמונד  רתנאו,  (וולטר  המוצא  ארץ  של  בלאומיות  דבקות 
בציונות הנושא את כל סימני ההיכר האנטישמיים (אלמאר ברגר), עבור בשיתוף פעולה 
עם המשטר הנאצי (ארתור טרביטש) וכלה בשלב הפסיכוטי בו הכשל בניסיון למחות 

ויינינגר). (אוטו  בנפשו  יד  לשלוח  השונא  את  מביא  מעצמך  היהודי  את 
לא  מעולם  האמוני  שהפן  לאומיות,   � מלאומיותו  היהודי  של  ניתוקו  כן,  כי  הנה 
מן  גבה   � גמורה  התבוללות  ניסיון  של  לכיוון  לנתב  היותר  לכל  אלא  למחוק,  הצליח 

העצמית.  השנאה  בדמות  נפשי  שסע  של  גבוה  מחיר  המתבולל  היהודי 
חברתית  באידיאולוגיה  המאמין  הופך  בו  השלב  אותו  מהו  היא  הנשאלת  השאלה 
לבסיס  משנתו  את  שהופך  מי  נפשו,  בכל  לשונא  אידיאולוגי  מיריב  מוגדרת  דתית  או 
היהודית.  העצמית  השנאה  של  הפתולוגי  המרכיב  את  בה  לזהות  שנקל  למשטמה 
המשנה הרפורמית, הפוסלת את הלאומיות היהודית, שכן זו נוגדת לדעתה את המסר 
הרעיון  מן  להסתייג  אומנם  זכותה   � קדוש"  וגוי  כהנים  "ממלכת  של  האוניברסאלי 
את  נזכור  אם  בעיקר  זאת,  להכפשתו.  להביא  חייבת  איננה  ההסתייגות  ואולם  הציוני, 
חשיבה  הדדית,  בסובלנות  ובמוצהר  בגלוי  הדוגלת  הנאורות  עידן  של  היסוד  הנחת 

האחר.  וכיבוד  רציונאלית 
הניסיון להתמודד עם התופעה יבוא בהתייחסות קצרה אל חמש דמויות המייצגות 
פינסקר  לב  יהודה  מאסכולות  המדינית  הציונות  עליית  שבין  ההיסטורי  בשלב  זה  פן 
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כבסיס  זאת  ישראל.  מדינת  של  היווסדה  ועד  היהודי,  היום  סדר  על  הרצל  ותיאודור 
אידיאולוגי־תיאורטי בקרב חבורת יהודים שונאי עצמם דוגמת נועם חומסקי ומרעיו, 

הבא.  הפרק  וראו 
באמצעות  זה,  בפרק  העצמית  השנאה  תופעת  את  לייצג  שנבחרו  היהודים  שמונת 
התכחשות לזהותם הלאומית � איש איש וסיבותיו עמו � הם: אדווין מונטגיו, וולטר 
רתנאו, אוטו ויינינגר, מקסימיליאן הרדן, קרל קראוס, ארתור טרביטש, זיגמונד פרויד 

ברגר.  ואלמר  פרויד)  זיגמונד  (כן, 
ויכוח  בין  המפריד  הדק  הסף  אותו  הוא  השמונה  את  המאחד  המשותף  המכנה 
תיאורטי � תיאולוגי בחלקו � לבין משטמה משתלחת, נעדרת טיעון תבוני ומעוותת 
כפי  הפתולוגי  הפן  אל  וגלישה  רציונאלי  שיקול  אובדן  של  במקרים  כמקובל  מציאות, 
להצהרת  התגובה  גם  כך  הראשון.  הציוני  לקונגרס  ההיסטרית  בתגובה  לעיל  שראינו 

מנובמבר 1917.  בלפור 

אדווין מונטגיו � "הצהרת בלפור � מהלומה חסרת מרפא" 

הצהרת בלפור מן ה־2 בנובמבר 1917, לפיה "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת 
בריטניה  יהודי  מבין  רבים  בלב  חרדה  עוררה  ישראל",  בארץ  היהודי  לעם  לאומי  בית 
ב־17  ההצהרה,  פרסום  קודם  עוד  ואכן,  המסמך.  לביטול  שביכולתם  ככל  עשו  אשר 
בבריטניה  היהודים  הארגונים  שבקרב  הבכירים  את  המייצג  הוועד  פרסם  במאי 1917, 

לפיה:  הלונדוני  בטיימס  הצהרה 

פוליטיות  כוונות  כל  אין   (Emancipated Jews) זכויות  בשוויון  שזכו  ליהודים 
לפיה  היסוד  הנחת  על  המבוסס  בפלסטיין  ליהודים  לאומי  בית  יסוד  נפרדות... 

במולדתו. זר  של  חותם  היהודי  על  יטביע  מולדת  חסרי  הם  היהודים 

 ,(Montagu) בראש המתנגדים להכרזה עמד השר היהודי היחיד בקבינט, אדווין מונטגיו
 (Liberal Judaism) "אחיה של לילי מונטגיו, מי שיסדה את תנועת "היהדות הליברלית
דאג  עליה  לציונות,  בעוינותו  נודע  מונטגיו  הרפורמית.  היהדות  של  ענף  בבריטניה, 
פוליטית  אמונה  ומתמיד  מאז  בעיני  הייתה  "הציונות  המשתלחת:  בלשונו  להצהיר 
קנטרנית (a mischievous political creed) הנדחית על הסף על ידי אזרח פטריוטי של 
במלים  להכתיר  ראה  בלפור  הצהרת  שאת  אפוא  מפליא  זה  אין  המאוחדת".  הממלכה 
שבחרה  ידי  על  מרפא  לה  שאין  מהלומה  בריטניה  יהודי  על  הנחיתה  "הממשלה  אלו: 

11.(a people which does not exist) מאין"  יש  (יהודי)  לאום  להקים 
הצהרת  על  לוויכוח   � מלכותו  הוד  בממשלת  הרם  מעמדו  בשל   � נקלע  מונטגיו 
בלפור, כאשר במוקד הדיון ניצבת שאלת הלאומיות היהודית. אולם הפעם לא כשקלא 
אור  של  העל  לבשורת  למולדת  הציונית  השאיפה  בין  הניגוד  בדבר  תיאורטית  וטריא 
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סדר  על  הנמצאת  כסוגיה  אם  כי  לגויים, 
פוליטית.  להכרעה  ועומדת  המדיני  היום 

בית  ליהודים  יהיה  "כאשר  לטענתו, 
אותנו  לנשל  מגמה  יעורר  הדבר  לאומי, 
האזרחיות".  מזכויותינו  בריטניה)  (יהודי 
לאחר  חודשים  עשרה   ,1918 באוגוסט 
ההכרזה, הפיץ מונטגיו בפרלמנט מסמך בו 
הוא מאשים את נכונותו של הקבינט לקבל 
אנטישמית.  במגמה  בלפור  הכרזת  את 
"שכן בית לאומי ליהודים יעמיד את יהודי 
של  היהודים  אזרחיה  את  וכן  בריטניה, 
ומנוכרים'"  'זרים  של  במעמד  מדינה,  כל 
שיש  מכאן   .(aliens and foreigners)
זכויות  את  "לשלול  מונטגיו)  (של  בכוונתו 
הארגון  את  ולהוקיע  ציוני  מכל  האזרח 
תוהה  היתר  בין  בריטניה).  (של  הלאומי"  לאינטרס  בניגוד  ופועל  חוקי  כבלתי  הציוני 

בעיניו:  המסוכנת  ההצהרה  של  והמוסרי  ההיסטורי  ההיגיון  על  המסמך  מחבר 

מכל  הנהנים  רוסים  כיהודים  להכרה  זכו  היהודים  כאשר  העת,  באותה  ...שהרי 
זכויות האזרח, אין הדבר מתקבל על הדעת שהציונות תזכה להכרה רשמית של 
לבית  תיהפך  'פלסטיין  כי:  לטעון  בלפור  למר  רשות  ותינתן  בריטניה,  ממשלת 
לאומי לעם היהודי'. איני יודע למה הכוונה, אך אני מניח שהכוונה כי היהודים 
שהאנגלים  כפי  פלסטיין  עם  מזוהים  ויהיו  המפתח  עמדות  בכל  יזכו  בפלסטיין 

צרפת...12 עם  והצרפתים  אנגליה  עם  מזוהים 

את התנגדותו הנחרצת למדינה ציונית מבקש המחבר להסמיך על שורה של טיעונים 
הרפורמית  התנועה  ביסוד  המונח  הבסיסי �  בעקרון  פותח  הוא  והיסטוריים.  מוסריים 
שאין  משום  זאת  יהודית".  "אומה  הקרויה  תופעה  קיימת  לפיה  הדעה  את  המפריך   �
הנוצרי  בין  לאומית  זהות  כל  שאין  כשם  הצרפתי,  ליהודי  האנגלי  היהודי  בין  קשר  כל 
הבריטי לבין הנוצרי הצרפתי. יתירה מזאת, המחבר מתנגד בחריפות לכל ניסיון לזהות 
את "פלסטיין" עם היהדות וגם מביא לכך הסבר היסטורי מפתיע משהו. שהרי התורה 
ניתנה בכלל בסיני והטענה שלפלסטיין היה חלק בתולדות היהודים זהה כליל לטענת 
זכותם של האסלאם והנצרות על ארץ הקודש "וכי היכן נצלב ישו אם לא בירושלים?"

בבוא  ידברו  בה  השפה  סוגיית  הוא  האיש  בלב  דאגה  המעורר  נוסף  ערך  רב  טיעון 
איש  איש  ידברו  תבל  קצוות  מכל  אליה  שיגיעו  שהרי היהודים  פלסטיין.  באותה  העת 
אפוא  פלא  זה  אין  מתרגם.  באמצעות  אלא  ביניהם  לתקשר  יוכלו  שלא  מכאן  בשפתו, 

מונטגיו אדווין 
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כל  על  בבל",  מגדל  את  מחדש  להקים  נואל  ב"ניסיון  בלפור  מר  את  מאשים  שהמחבר 
עברו. בימים  מקימיו  ראש  על  הביא  שהדבר  האסונות 

הנוסח  שונה  שהפעיל  הלחצים  בעקבות  לשווא.  היו  לא  מונטגיו  של  מאמציו 
 �Palestine should) היהודי"  לעם  לאומי  בית  תיהפך  "א"י  מ:  ההצרה  של  המקורי 
�be reconstituted as the National Home of the Jewish people), ל: "הקמת בית 
את  קובע  הסופי  הנוסח  שכן  מהותי,  הוא  ההבדל  ישראל".  בארץ  היהודי  לעם  לאומי 
היהודי,  העם  של  כביתו  ישראל  ארץ  את  ולא  ישראל  בארץ  ליהודים  הלאומי  הבית 
של  והדתיות  האזרחיות  "בזכויות  יפגע  לא  הדבר  כי  הקובעים  תנאים  נוספו  כך  ולשם 

ישראל". בארץ  יהודיות  לא  עדות 
את  היתר,  בין  שאפשר,  מונטגיו,  של  ללחציו  הנכנע  המתוקן,  הנוסח  זה  היה  ואכן, 
יהודים  המוני  על  כליה  הגוזר   ,1939 משנת  המעל"  "ספר  הוא  הלבן"  "הספר  פרסום 

היטלר.  של  באירופה  הלכודים 
כך בבריטניה וכך בארה"ב. היה זה אירווינג להמן (Lehman), נשיא בית הדין הגבוה 
בהיבט  בלפור  להצהרת  הנחרצת  התנגדותו  את  לעגן  שביקש  יורק,  ניו  מדינת  של 

המשפטי:

אינני מתאר לעצמי שהיהודים כפי שהם, מהווים אומה במובן שהגדרה זו מוכרת 
במדעי המדינה, וכי בכלל ייתכן שבסיס לאומי אפשרי להגדרת היהדות המודרנית 

13.(that a national basis is a possible concept for modern Judaism)

הננו  "אנו  כי  וקובע  ציונית",  "הזיה  בפיו  שמכונה  מה  את  הסף  על  אפוא  דוחה  להמן 
14.(we are Americans and Americans only) בלבד"  ואמריקנים  אמריקנים 

בשנת 1919 הוגשה עצומה לנשיא וודרו ווילסון, חתומה על ידי כל מי ומי בתנועה 
הרפורמית, החל בהנרי מורגנתאו עבור באדולף אוקס (Ochs), הבעלים של ה"ניו יורק 

קונגרס.  וחברי  בכירים  אקדמאים  של  בשורה  וכלה  טיימס", 
שוללת... היא  כי  נחרצות  קובעת  העצומה 

פוליטית  וישות  לאום  כאל  היהודים  אל  להתייחס  הציוני  הניסיון  את  וכל  מכל 
יהודית,  לאומיות  על  המבוססת  מדינה  להקים  ניסיון  כל  ודוחה  בפלסטיין, 
גם  הנחושה  דעתם  שזו  קובע)  (המסמך  וגזע.  דת  על  המבוסס  פסול  כעיקרון 
יהודי  של   (overwhelming bulk) גמור  רוב  וכי  לארה"ב,  מחוץ  היהודים  של 
אמריקה, אנגליה, צרפת, איטליה, הולנד, שוויצריה וכל מדינה חופשית, שולל כל 
כוונה להקריב את היהודים למען רעיון "הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל".15

כלול   � ליהדות  זכר  ללא  הפעם   � קדוש  וגוי  כהנים  ממלכת  של  המשיחי  העיקרון 
י  ָנַתִתּ "ְלַזְרֲעָך,  בנוסח  המובטחת"  "הארץ  סוגיית  את  כן,  כי  הנה  בהצהרה.  הוא  אף 
וכי  וגזע,  מוצא  לכל  המובטחת  כ"ארץ  העצומה  חותמי  מפרשים  ַהֹזּאת..."  ָהָאֶרץ  ֶאת 
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זיהוי  סימני  כל  ממנה  נעדרים  שיהיו  בתנאי  למופת  דמוקרטית  ישות  תהיה  פלסטיין 
יהודי...".16  מדיני  ארגון  של 

ולטר רתנאו � גורלו של "גרמני יותר מגרמני"

מן   ,AEG התעשייתי  הקונצרן  מייסד  של  בנו   (Rathenau, 1867-1922) רתנאו  ולטר 
 1914 בשנים  הראשונה,  העולם  מלחמת  בימי  עמד  בגרמניה,  והמשפיעים  הגדולים 
שני  ומקורבי  תומכי  על  ונמנה  הרייך  של  המלחמה  לכלכלת  המינהל  בראש  ו־1915, 
אישים בכירים בגרמניה של העת ההיא: נשיאה השני של רפובליקת ויימאר � פאול פון 
הינדנבורג ואריך לודנדורף, מבכירי הצבא בשלהי מלחמת העולם הראשונה. לאחר סיום 
המלחמה כיהן כשר השיקום ברפובליקת ויימאר ובשנת 1922 התמנה לשר החוץ. ב־24 
ביוני 1922, בעת שנסע במכונית פתוחה ברחובות ברלין, נרצח בידי שלושה קציני צבא. 
התגלמות  הוא  רתנאו  ה־20,  המאה  ראשית  של  בגרמניה  אחר  יהודי  מכל  יותר 
היהודי המתבולל, מי שדאג לחבר מסה נרחבת בנושא, בה הוא מגיש לקורא את עיקרי 
משנתו בניסיון לפתור את היהודי מסממני גזעו ולהיות "יהודי גרמני בחינוך ובאופי". 
את מאמרו פרסם רתנאו ב־1897 בכתב העת Die Zukunft. המאמר נכתב על רקע 
המשבר  רקע  על  הן  זאת  המאה,  של  התשעים  בשנות  בגרמניה  האנטישמיות  עליית 
המזרח,  יהודי  של  ההמונית  הנהירה  בשל  מכך  פחות  ולא  גרמניה,  את  שפקד  הכלכלי 

עילית  יחידת  במדי   18 בן  רתנאו  ולטר 
גדוד   �  Garde-Kürassier-Regiment
היציבה  מן  אכן,  הפרוסי.  בצבא  פרשים 
להסיק  ניתן  הצעיר  האיש  של  המרשימה 
זו  לא  ואולם,  מגרמני.  גרמני  יותר  שהוא 
קצונה  בדרגת  זכה  לא  שרתנאו  בלבד 
 � ההיא  בעת  חייו  שאיפת   � ביחידתו 
בסולם  עלה  לא  מוצאו  שבשל  אלא 
מי  יש  טר"ש.  בדרגת  ושוחרר  הדרגות 
לאוטו־ עילה  זה  טראומתי  בניסיון  שרואה 

האיש.  של  אנטישמיות 
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גרמניה  יהודי  של  ההתבוללות  תהליך  את  לאחור  הסיגו  שבעיניו  מי   ,Ostjudenה־
הרפורמה.17 בנוסח 

לא זה המקום להתייחס אל תגובת יהודי גרמניה, "הגרמנים בני דת משה", למצוקת 
משה:  דת  בן  הגרמני  של  אוזנו  את  הצורם  בשם  שזכתה  סוגיה  המזרח,  מן  אחיהם 
Ostjudenfrage, "שאלת יהודי המזרח". היו אומנם מי שביקשו לסייע לאותם מהגרים 
חסרי כל בגיוס כספים, הציונים ניסו להעלותם לפלשתינא, אך המתבולל היהודי ראה 
בתופעה אסון, אבן נגף על דרכה של הטמיעה בגרמניזם מאסכולת הרפורמה, הנמשכת 

בשנים.  עשרות  מזה 
סרקזם  של  מכוון  שילוב   (Höre Israel!) ישראל!"  "שמע  הכותרת  תחת  המסה 
נאות":  בבחינת "גילוי  בהצהרה  פותח  המחבר  עט.18  שם  תחת  אור  ראתה  והתנשאות, 

ברצוני להתוודות מיד בתחילה שהנני יהודי, האומנם דורש הדבר כי אכתוב 
את  רואים  שבטי  בני  ידידי  מבין  רבים  יהודים?  על  הגנה  של  ברוח  דווקא 
הגרמנים  עם  שקשריהם  משום  זאת  כיהודים,  דווקא  ולאו  כגרמנים  עצמם 
אני  היהודים.  עם  מקשריהם  יותר  חזקים   (Stammesdeutsche) האתניים 

עליהם.  נמנה 

כאן מבקש הכותב לסתור את הטענה הפילושמית הנשמעת, לפיה אין בגרמניה "שאלת 
שהתנהלותם  בודדים  יהודים  אם  כי  היהדות  אינה  לארצו  נזק  שגורם  מי  שכן  יהודים", 
הכלכלי.  בשטח  בעיקר  ביטויה  את  מוצאת  זו  סוגיה  וכי  הגרמני,  האתוס  את  נוגדת 
האתגר  אכן,  יותר.  רחב  מבט  מציע  אך  המקובלת  הטענה  עם  חלקית  מסכים  המחבר 
שמציב הסוחר היהודי הממולח למתחרהו הגרמני מעורר עוינות, ואולם זו איננה אלא 
בעיה משנית שתיעלם בבוא העת, כאשר היהודי יזכה להתערות בכל מישורי הכלכלה 

ונותרה... הייתה  האמיתית  הבעיה  הגרמנית. 

שאלת  והיא  החברתית,  במציאות  מקורה  שכן  יותר,  אף  חמורה  ...והיא 
התרבות. המבקש לשמוע את שפתם (של היהודים) די לו להלך בצהרי יום א' 
הכניסה  באולם  מבט  להעיף  או  בברלין   (Tiergartenstraße) בטירגרטנשטרסה 
ונבדל  מוזר  אנושי  שבט  נמצא  גרמניה  של  החיים  במוקד  הנה,  התיאטרון.  של 
אספסוף  ונמרץ.  מוח  חמום  עיניים,  מנקר  הידור  לבוש   ,(Menschenstamm)
אסיאתי על אדמת טיילת ברנדנבורג. עליזותם הכפויה אינה מסגירה את השנאה 
מוגפים  ברעהו,  איש  עמוקות  ...מעורבים  צווארם.  על  התלויה  רוויה  הבלתי 
כי   Volkה־ של  חי  איבר  לא  מעין.  נסתר  בגטו  מרצון  חיים  הם  מבחוץ �  כליל 

בגופו.  נוכרי  אורגניזם  אם 

נופך  נעדרת  לא  ליהודים  רוחש  שהגרמני  הכבושה  השנאה  את  רתנאו  של  תיאורו 
ספרותי. 
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ובאולמי  הלימוד  בחדרי  התוססת  סלידה,  הציבור...  רוב  של  הלוהט  התיעוב 
ההרצאות, פושטת ברחובות העיר... מהדהדת בבנייני משרדים ובתי המלאכה... 
בין  פושה  בפונדקים,  לשולחנות  ראש  ויושבת  הרכבת  קרונות  במושבי  מקננת 

המשפט...  בתי  דלתות  על  ומקישה  הצבא  צריפי 

רתנאו ער לעובדה שהיהודים מאשימים את שונאיהם בהתעמרות בחלש ובחסר האונים, 
שעצם  לזכור  יש  זאת  עם  מוסר".  בהעדר  האנטישמי  את  מאשים  ש"היהודי  מכאן 
פרסומו  אור  ראה  בה  השנה  באותה  מאר  וילהלם  ידי  על  הוטבע  המונח "אנטישמיות" 
של רתנאו. הביטוי המקובל בעת ההיא היה "שנאת היהודים", Judenhass, ביטוי בעל 
מטען אמוציונאלי בעיקר, הנעדר את התשתית "התיאורטית" שמאר העניק לו. מכאן 

הווינאי. בנוף  זר  נטע  באוקראינה.  מהפוגרומים  שנמלטה  משפחה   .1905 וינה   ,Ostjudenה־
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שהמחבר תומך את טיעונו בעקרון הדרוויניסטי הרווח באותם הימים בסוגיית הישרדות 
ערכי:  או  מוסרי  היבט  הנעדר  החזק, 

במצב.  אשם  הצדדים  משני  ומי  הדבר  קרה  כיצד  לחקור  טעם  שאין  ...מכאן 
שהמובס  נחרצות  קובעת  ההיסטריה  בתכלית,  פשוטה  היא  המציאות  תשובת 
עמוקה  סלידה  חשים  הגרמנים  מבין  שהטובים  בעובדה  ספק  אין  הטועה.  הוא 
לטבע היהודי ולמעשיו. ...וגם אם יעדיפו שלא להרחיב בנושא, הם רואים בו 
תופעה משונה של הטבע... ואף כי היהודים מבקשים להונות את עצמם ביחס 
הכיתור  תחושת  את  מהם  נוטל  הדבר  אין  זו,  תופעה  של  ועוצמתה  לעומקה 

והנטישה.

הניכור?  מקללת  להיפטר  מנת  על  ישראל  עושה  ומה 

לעזרה?  המשיח  את  לכם  ישגר  שאלוהיכם  לכם  נדמה  וכי  כלום!...  מלא  פחות 
צבאות  אלוהי  שנים?  אלפי  מזה  בכם  עניין  כל  לו  שאין  לדעת  למדתם  לא  וכי 
היה גאה באומה של לוחמים, אין לו כל עניין בערב רב של חנוונים ומתווכים. 

מסים.  ותשלום  צבאי  שירות  דוגמת  אזרח  חובות  במילוי  לכם  די  לא 

רתנאו מאשים את היהודים בהשתעבדות נפשית למעמד של ישות סובלת, המתייסרת 
תחת שנאתו של הגוי, מכאן שהיהודים מייחסים לעצמם לכאורה את עליונותו המוסרית 

שכן: דבר  היהודים  ישיגו  לא  כך,  היה  אפילו  ואולם,  והמדוכא.  החלש  של 

איש לא יקום ויסיר אף לא אבן נגף אחת מדרככם... מכאן, שאם יש בחפצכם 
של  מזויף  כתר  חבושי  לצעוד  ולהמשיך  היהודי  הרובע  חומות  בין  להתחפר 

מכם.  זאת  ימנע  לא  איש  בבקשה,  מעונה,  קדוש 

המיוזע  הגטו  את  לזנוח  "המבקש  המיעוט  אותו  אל  אם  כי  רתנאו  פונה  אלה  אל  לא 
מדבר".  אני  אליהם  רק  ויערותיה.  גרמניה  הרי  לטובת 

המחבר,  מעלה  האמוני  ההיבט  מן  הרפורמה  עקרונות  אל  רתנאו  של  קרבתו  את 
להציג  דואג  בעודו  מסתו  את  פתח  בה  סוגיה  דת,  המרת  של  הרגישה  בסוגיה  הדן 
המקובלים  הטיעונים  אחד  אל  מתייחס  רתנאו  הפתיחה.  במשפט  מיד  יהדותו  את 
הזרם  לבין  הרפורמית  היהדות  עקרונות  בין  הקרבה  על  לכאורה  המצביעים  בימיו, 

הפרוטסטנטי. 

לא?  ומדוע  לא.  בהחלט  דת?  להמרת  מטיף  אני  אם  אותי  שואלים  אתם  האם 
הנאור.  הרבי  לבין  הליברלי  הפרוטסטנטי  הכומר  בין  הבדל  שאין  משום  זאת, 
עצמו  את  לשכנע  היכול  המשכיל  היהודי  של  ליבו  על  מדבר  הנוצרי  האתוס 

התנ"ך.19 בדפי  מעלעל  שהוא 
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מהותי  שינוי  ללא  הדת  המרת  שכן  הסרקסטי.  הפן  הדברים  מן  נעדר  לא  וכרגיל, 
בנפשו של היהודי לא זו בלבד שלא תועיל אלא שתעורר "אנטישמיות לוהטת כלפי 

המומרים".
ומשיב: המחבר  שואל  לעשות?"  יש  כן  אם  "מה 

פי  על  להתבולל  החייב  גזע  של  עצמי  חינוך  בהיסטוריה:  תקדים  חסר  מעשה 
דרישה מבחוץ. לא בנוסח של חיקוי דרוויניסטי על ידי התמזגות לכאורה בסביבה, 
אלא בהטמעה של אמת. זאת, במובן של נטישת אותם ערכי גזע � ואחת היא 
אם ערכים אלו חיוביים או שליליים � השנואים על הגרמנים והטמעת ערכים 

תחתם.20 אחרים 

צ'רצ'יל,  ווינסטון  של  מזכירו  השמרן,  הבריטי  הפוליטיקאי   ,(Boothby) בוטבי  רוברט 
נביא,  אחת  ובעונה  בעת  להיות  היה  יכול  שכמותו  גרמני  יהודי  "רק  רתנאו:  על  כתב 

בכיר...".21 ותעשיין  מדינאי  סופר,  מיסטיקן,  פילוסוף, 
המתבולל  היהודי  של  חלומו  התגלמות  האיש  היה  אלה  לכל  מעבר  אולם 
האיש  בחר  בה  הדרך  של  נאמן  תיאור  הן  שלעיל  ממסתו  המובאות  בגרמניה. 
גרמניה.  של  ליבה  אל  נתיב  אחר  המבקשים  שבטו  לבני  מציע  הוא  ואותה  ללכת 
לודנדורף  פרידריך  של  סודם  ואיש  הקרוב  ידידם  גאה,  פרוסי  מונרכיסט  הוא,  הנה 
היטלר  של  עלותו  עד  הגרמנית  בפוליטיקה  העל  דמויות  שתי  הינדנבורג,  פון  ופאול 
שותף  ורמטכ"ל  טננברג  על  הקרב  מנצח  תהילה,  עטור  מצביא  הראשון,  לשלטון, 
קיצוני  לאומן  הראשונה,  העולם  במלחמת  גרמניה  צבאות  על  הינדנבורג)  פון  (עם 
דרכם  את  שסלל  מי  הרייך,  נשיא  השני,  ב־1923.  במינכן  בפוטש  היטלר  של  ורעהו 
העניקה  העולם  מלחמת  בתפקידו.  היטלר  ידי  על  והוחלף  ברייכסטג  הנאצים  של 
למאמץ  מאודו  בכל  נרתם  והאיש  למולדת  מסירותו  את  להוכיח  פז  הזדמנות  לרתנאו 
לצבאות  העניק  המלחמה,  במשרד  גלם  לחומרי  האגף  כמנכ"ל  בתפקידו  המלחמתי. 
שהטילו  הימי  הסגר  בימי  זאת  כל  לצפוי,  מעבר  במלחמה  להמשיך  יכולת  גרמניה 

ארצו.  על  הברית  בנות 
לא  המסורתית,  היהדות  מן  וסלידתו  לציונות  עוינותו  דוגמת  ועוד,  אלה  כל  אולם 
היהודי  של  המייצג  למדגם  הפך  במלחמה  התבוסה  עם  מבחן.  בשעת  לאיש  הועילו 
"ולתר  כי  הצהירו  הבתים  קירות  על  גרפיטי  כתובות  האומה.  בגב  סכין  התוקע  הבוגד 
רתנאו הוא חזיר יהודי מצחין". מינויו לתפקיד שר החוץ התקבל בפרץ אנטישמי צפוי. 
העיתונות הציגה את המינוי כניצחון כנופיית הבנקאים היהודים וכמזימה של המדינות 
זכו  זקני ציון"  של  ורסאי, "הפרוטוקלים  את גרמניה באסון הסכמי  להשפיל  המנצחות 

הרחב.  הציבור  בקרב  הצלחה  לגרוף  החלו  והנאצים  מקיף  לפרסום 
ב־24 ביוני 1922, בדרכו כמדי יום מביתו בווילהלמשטרסה, במכונית פתוחה, נרצח 

צבא.  קציני  שלושה  מידי  מכוניתו  עבר  אל  שהושלך  מרימון  האיש 
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22 “Morbus Judaicus” � ארתור טרביטש

 ,(Trebitsch, 1880-1927) ארתור טרביטש
בנו של סוחר משי עמיד מגראץ, אוסטריה, 
 � טרביטש  זיגפריד  של  למחצה  ואחיו 
בעת  הנודע  והמתרגם,  המשורר  המחזאי, 
ההיא בעיקר בתרגומיו לגרמנית של כתבי 
ולפתור  לנסות  אומר  גמר   � שאו  ברנרד 
 morbus judaicus ,"את "המארה היהודית

אישית.  דוגמא  באמצעות  בלשונו, 
השנאה  של  בדמותה  האנטישמי,  השד 
בנעוריו.  עוד  האיש  על  משתלט  העצמית, 
יוסטון  של  כתביו  את  בשקיקה  קורא  הוא 
חוג  על  ונמנה  צ'מברליין  סטיוארט 
בינואר  הבריטי.  האנטישמי  של  מעריציו 
1909 פורש טרביטש הצעיר בטריקת דלת 
היהודית,  הקהילה  מן  כמנהגו,  רושם,  רבת 

ה־Israelitischen Kultusgemeinde של וינה, ויוצא בהכרזה לפיה מעולם לא נמנה על 
בני ישראל, מכאן, שכל מי שיעז לזהותו כיהודי יוזמן לדו־קרב באשמת הוצאת דיבה.
רקע  על  מסוימת  במידה  להבין  ניתן  הצעיר  האיש  של  המסוכסכת  אישיותו  את 
המועקה שהוא חש במערכת היחסים עם זיגפריד, אחיו הבוגר בעל השם הגרמני הטעון 
מכאן  מרשימה.  ספרותית  בהצלחה  הזוכה  הניבלונגים,  של  הרומנטית  ההילה  ואפוף 
מחיר,  בכל   �Germanentum� של  למסלול  טרביטש  מנתב  האישיים  תסכוליו  שאת 
והמחיר בא לביטוי, בין היתר, בתופעות של שנאה עצמית. ארתור, המרבה להעלות את 
הרהוריו על הנייר הסובלני, כושל בניסיון למצוא מו"ל לחיבוריו בפילוסופיה וספרות. 
משל  ספרים  הוצאת  להקים  האיש  מחליט  יפה  עולים  שלא  ניסיונות  של  שורה  לאחר 
עצמו ובה לפרסם את כתביו. אלא שציפייתו לתגובה נלהבת של המבקר המצוי, אשר 
תעניק לו את תהילת האמן וההוגה שתאפיל על אחיו, כושלת אף היא. תחילה העדר 
ההתייחסות הוא מוחלט, לבסוף רואה אור ביקורת הקוטלת את פרי ידו בכינויים בלתי 
 .(Schmarrn und Mist) ואשפה"  "עליבות  ואף  דילטנטית"  "כתיבה  כגון  מחמיאים 
באשמת  המבקר  ואת  אחיו  את  לתבוע  מחליט  שחורה,  ומרה  זעם  הנתקף  טרביטש, 

ובזיון.  חרפה  אלא  לו  מוסיפה  לא  הסף,  על  הנדחית  והתביעה,  מכוונת,  השמצה 
לטענת  ומוחלט  גמור  אישור  טרביטש  של  מבחינתו  היה  ב־1914  המלחמה  פרוץ 
העם  נגד  העולמית  היהדות  של  "המזימה  בהתגלמות  מדובר  כי  דורו  בני  האנטישמים 
כפי  בלשונו,   jüdischen Weltverschwörung gegen das deutsche Volk הגרמני", 

טרביטש ארתור 
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אומר  האיש  גמר  שכך,  כיוון  המלחמה.  במהלך  שפרסם  המאמרים  באחד  לציין  שראה 
להקדיש את חייו ואת פעילותו העיתונאית לחיזוק האומה הגרמנית במאבקה הנואש 
כי  נפש,  מחלת  סף  על  עתה  טרביטש,  החליט  במלחמה  התבוסה  לאחר  היהודי.  בארס 
הוא, הגבר הגבוה והבלונדיני, ולא אחיו, הינו התגלמות של זיגפריד מ"שירת הניבלונגים" 
את  להציל  החובה  את  עליו  שהטילה  בעצמה  העליונה  ההשגחה  זו  שהייתה  ומכאן   �
הגזע הנורדי מן האימה היהודית. הוא יוצא אפוא להציל את הגרמניות על אף העובדה 
 elektrischen) "שבכך הוא מסתכן ברצח מצד היהודים באמצעות "הרעלה בקרני חשמל

 .(Strahlen zu vergiften
את השקפתו בנושא האסון העברי פרסם טרביטש בשני חיבורים המוקדשים לנושא. 
הראשון תחת הכותרת Geist und Judentum קרי: "הרוח והיהדות" משנת 1919 23 והשני 
 Deutscher Geist � oder :החוזר על עיקרי הדברים, הגם בהרחבה מסוימת � הוא �
Judentum! Der Weg der Befreiung (הרוח הגרמנית או היהדות � הדרך לשחרור). 
בחינת הנחות היסוד של המחבר, עליהן הוא מבקש להשתית את שנאתו ליהדות, 
כפי  למדי,  חובבני  אכן   � במיחזור  אלא  מדובר  שלא  מוקדם,  בעיון  כבר  וזאת  מעלה, 
ריכרד  העלו  אותם  האנטישמים  הטיעונים  של  ההיא,  בעת  עוד  הביקורת  זאת  שציינה 
לפניו.  טרייצ'קה  פון  והיינריך  צ'מברליין  סטיוארט  מרקס,  קרל  מאר,  וילהלם  ואגנר, 
זאת בתוספת אזוטרית משהו של האנטיפמיניזם מאסכולת אוטו ויינינגר, רעהו לספסל 
שהמחבר  לאחר  מסחררת  להצלחה  זכה  ואופי"  "מין  שספרו  מי  בגימנסיה,  הלימודים 

בנפשו.  יד  שלח  הכ"ג  בן 
הנה כי כן היהדות, כפי שלמד טרביטש ממוריו הרוחניים, היא אבן הנגף העיקרית 
 Geistה־ ייכשל  שמא  הסכנה  מכאן  וחומרית.  חברתית  להצלחה  אירופה  של  דרכה  על 
וגרמניה  בכלל  אירופה  של  יכולתה  היהודי.   Ungeistה־ בעוצמת  במאבקו  הטווטוני 
בחיפוש  אפוא  מותנה  העולם  מלחמת  ראשה  על  שהמיטה  האסון  על  לגבור  בפרט 
מאחר  המערב.  בתרבות  טובה  חלקה  כל  המכלה  היהודי  לארס  אנטי־רעלן  של  מזורז 
מן  גרמניה  של  הצלתה  עצמו,  הארס  מן  מופק  ביותר  היעיל  האנטי־טוקסין  וכידוע, 
היהודי.  ברעל  הגרמני  למאבק  יירתמו  עצמם  שהיהודים  בכך  מותנית  השמית  המגפה 
עצמו  טרביטש  לא  אם  ומי  מוצאו.  אסון  על  לגבור  יצליח  שהיהודי  כך  ידי  על  זאת, 

ההבראה.  תהליך  של  מופת  יהיה 
בהיבט המעשי יותר מתייחס המחבר אל שאלת יהודי המזרח, ה־Ostjuden, שאת 
את  בארצו.  משה"  דת  בני  "גרמנים  מקרב  וטובים  רבים  עם  חולק  הוא  מהם  תיעובו 
מיון  לאחר  כולם.  את  לא  אך  מגרמניה,  האפשרי  בהקדם  לגרש  טרביטש  מציע  רובם 
מדוקדק שיתבצע ב"יד ברזל" יהיה צורך לארגן את הנותרים בגדודי עבודת כפייה. על 
פי הערכתו, מקץ שלושה דורות של "חינוך מחדש", סביר להניח שהרעל היהודי יחדל 

דבר. לכל  כשרים  לגרמנים  יהפכו  והם  בעורקיהם  לזרום 
הגזענות  של   � לעיתים  תמוה   � עירוב  היא  טרביטש  של  ה"פילוסופית"  תפיסתו 
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בנוסח סטיוארט צ'מברליין מזה, ואוטו ויינינגר מזה. האנושות, על פי טרביטש, ניצבת 
על שני יסודות מנוגדים המוגדרים על פי מרכיביהם הגזעיים. מכאן הגזע הארי הנשגב 
שעליונותו באה לביטוי באינטלקט ואצילות הרוח, ומזה גזעים בלתי אריים, קרי: נחותים 
ויצירתיות,  חיוניות  כגון  מובהקות  גבריות  בתכונות  נתברכו  הארים,  ורוחנית.  נפשית 
הבאות לביטוי בהישגי תרבות, אמנות, כלכלה ומדע, בעוד שהבלתי אריים מבטאים את 
הנחיתות הפמיניסטית שהיא היפוכה של הרוח הגברית, ועל כן נידונו לחיי טפילות על 
חשבון היצירתיות הארית. מכאן הפער בין מעמד אנשי האדנות, Herrenmenschen, לבין 
להתקיים  המבקשים  טפילים  שהם  הנחותים,   Herdenmenschen העדר"  "אנשי  מגזר 

רווחים.  ממנה  לגרוף  אף  מזה,  וגרוע  הארית,  היצירתיות  חשבון  על 
עם זאת, בניגוד לוויינינגר, טרביטש איננו מיזוֶגן שונא נשים הנסחף אל חוסר אונים 
לשמר  בכוונתו  יש  שהרי  האנושות,  לקץ  תביא  ההכרח  שמן  הגמורה  הפרישות  של 
הלימודים  לספסל  מרעהו  נוטל  הוא  זאת  עם  האפשר.  ככל  ולהרבותו  הארי  הגזע  את 
הגזע  את  המאפיינת  הפורנוגרפית  הפריצות  לעומת  הגרמני  המוסר  בדבר  הטיעון  את 

המצוי.  העברי  של  מצחו  על  מדביק  שהוא   erotoman הכינוי  מכאן  היהודי, 
הפירמידה,  בראש  ניצב  הגרמני  העם  הארי  הגזע  על  הנמנים  העמים  שבקרב  בעוד 
הרי שבקרב הלא אריים � עליהם נמנים, על פי המחבר, השחורים באפריקה והשמים 
באסיה � היהודים הם הגזע השפל ביותר, ומכיוון שכך גם המסוכן ביותר לציוויליזציה. 
מבקש  הוא  קורבנו,  חשבון  על  טפיל  של  במעמד  לחיות  ליהודי  די  שלא  משום  זאת 
באמצעותם  היהודים  שבידי  הכלים  על  תחתיו.  אותם  ולהדביר  מיטיביו  את  להרעיל 
והסוציאליסטים,  השמאל  ארגוני  נמנים  הפועל  אל  מזימתם  את  להוציא  מבקשים  הם 
הבונים החופשיים, המודרניזם הגרמני, וכן הפסיכואנליזה מאסכולת פרויד וחבר מרעיו 
את  להשמיד  שנועדו  אמצעים  היהודית,  תת־התרבות  מאפייני  הם  אלה  כל  הווינאים. 
הרוח הארית. מכאן, שרק "סדר יום עולמי גרמני" (germanische Weltordnung) יהיה, 
בעת ובעונה אחת, גם בבחינת "סדר יום עולמי צודק" (gerechte Weltordnung) שיהיה 

לעיל. כמצוין   �morbus judaicusה־� היהודית"  את "המארה  תחתיו  להדביר  בכוחו 
בתחילת שנת 1920, הימים בהם ארגן אדולף היטלר את המפלגה הסוציאליסטית 
הגרמנית (NSDAP), תרם טרביטש � הנלהב מן המעשה � בעין יפה לקופת המפלגה 
אולם  חלוקות,  הדעות  ומוצאותיה  הפגישה  על  לעתיד.  הפיהרר  עם  ונפגש  החדשה 
מעבר לשביעות רצונם של הנאצים מתרומתו החומרית של היהודי, שמח היטלר למצוא 
קמפף".  ב"מיין  יותר  מאוחר  שפיתח  לתיאוריות  ראשון  מכלי  אישור  טרביטש  בכתבי 
במעמד  כבר  עתה   � בשנת 1935  מאורחיו  אחד  בפני  לציין  אדולף  ראה  אחרת  או  כך 
 Lesen Sie jeden Satz, den er geschrieben hat. Er hat� יכול:  הכל  הפיהרר  של 
לחשוף  היטיב  הוא  כתב.  שהוא  משפט  כל  �die Juden entlarvt wie keiner � "קרא 
חומר  שמשו  היהודי  האנטישמי  כתבי  ואכן  זאת".24  עשה  לא  שאיש  כפי  היהודים  את 

הרייך.  ברחבי  אולפנות  ספור  באין  המפלגה  חניכי  של  להשכלתם 
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אוטו ויינינגר � "היהדות היא רשע אין שני לו"25

בעובדה  מקורה  ישו  של  גדולתו 
שהצליח להדביר את היהודי שבתוכו.26
ויינינגר אוטו 

 ,(Weininger, 1880-1903) ויינינגר  אוטו 
ואופי"  "מין  חיבורו  בזכות  הנודע 
חיבור   ,(Geschlecht und Charakter)
מיזוגניות  של  במינו  יחיד  צירוף  שהוא 
יהודי  לצורף  בווינה  נולד  ואנטישמיות, 
גילה  הנער  ויינינגר.  ליאופולד  אמיד, 
יכולת אינטלקטואלית מפתיעה עוד בבית 
הספר. למד פילוסופיה, פסיכולוגיה ושפות 
לדוקטורט  התזה  את  גיבש   1901 ובשנת 
תחת הכותרת "ארוס ופסיכה".27 עם קבלת 
והיה  דתו  את  שהמיר  ולאחר  התואר, 
למצוא  ביקש  ונלהב,  גאה  לפרוטסטנט 
הדת  שהמרת  נראה  אולם  לחיבורו.  מו"ל 
מי  בין  בניסיונו.  כשל  והצעיר  הועילה  לא 
פרויד  היה  הספר  על  להמליץ  שסירבו 

עצמו, מי שמחקרו "פשר החלומות" ראה אור שנתיים קודם וזיכה את המחבר בתהילה. 
עובדות  מבקש  ש"העולם  להעיר  ראה  אך  הצעיר,  הגאון  מן  התרשם  אומנם  פרויד 

לדפוס.  ראויה  ויינינגר  של  עבודתו  את  מצא  שלא  ומכאן  הרהורים"  ולא  קשיחות 
את שנת 1902 הקדיש האיש הצעיר לשורה של מסעות � הכרח לא יגונה בתהליך 
ה־Bildung של צעיר גרמני. תחילה יצא אל ביירוית שם זכה לחזות ב"פרסיפל" לריכרד 
ואגנר. האופרה כבשה את לבו של ויינינגר אשר ראה להכתיר את ואגנר בתואר "הגדול 
אוטו  יצא  ביירוית  לאחר   .(größten Menschen seit Christus) ישו"  מאז  האדם  בבני 
איבסן  את  פגש  שם   � היום  של  אוסלו   � לקריסטניה  והגיע  בדנמרק  ביקר  צפונה, 

גינט.  פר  במחזהו  נפעם  וצפה 
"ארוס  עריכת  על  לעבוד  ויינינגר  החל  לאור,  מחקרו  את  להוציא  במטרה  דבק 
ומושכת  נגישה  אך  פחות  אקדמית  שהיא  ואופי",  ל"מין  שינה  הכותרת  את  ופסיכה". 
יותר, ערך כאמור את התיזה, והוסיף לה אחרית דבר בשלושה פרקים: פרק י"ב: טבע 

והומניזם.  נשים  י"ד:  יהדות.  י"ג:  העולם.  אל  ויחסה  האישה 
ביוני  אור  ראה  עמודים �  הכרס � 600  עב  והספר  מו"ל,  למצוא  בידו  עלה  הפעם 

ויינינגר אוטו 
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שהשליך  הגדול  האתגר  הספר �  הצעיר,  האיש  של  לציפיותיו  בניגוד  זאת,  עם   .1903
המערב  תרבות  של  הסיפים  אמות  את  לזעזע  היה  אמור  אשר  האנושות  לרגלי  אוטו 
בפלגיאריזם.  המחבר  את  פלוני  האשים  היותר  לכל  עניין.  וחוסר  באדישות  התקבל   �
ויינינגר, מאוכזב ורדוף חרדת כשלון, כתב: "שלוש אפשרויות עומדות לפני: הגרדום, 
איבוד לדעת או עתיד כה מזהיר שאינני מעז להעלותו על הדעת". בטרם יחליט באיזו 
מן הדרכים לבחור, יצא למסע התאוששות באיטליה. בשובו, לאחר שנוכח כי דבר לא 
קרה והספר ממשיך להעלות אבק במחסני המו"ל, החליט המחבר על צעד מרחיק לכת 
ממנהלת  ביקש  מותו,  את  מצא  בטהובן  בו  בבנין  חדר  שכר  הוא  הציבור.  יחסי  בתחום 
ולאחיו  לאביו   � פרידה  מכתבי  שני  לכתוב  וישב  מנוחתו,  את  להפריע  שלא  הבית 
גופתו  נמצאה  בבוקר  למחרת  ואכן,  בנפשו.  יד  לשלוח  כוונתו  על  מסר  בהם   � ריכרד 
על  הכתוב  וינה.  של  הפרוטסטנטי  הקברות  בבית  בנו  את  קבר  האב  למוות.  הירויה 
שהביא  כיוון  מנוח.  ידעה  לא  רוחו  אשר  צעיר  של  מנוחתו  מקום  "זהו  אומר:  המצבה 

החיים".  בקרב  לשכון  בכוחו  היה  לא  שוב  ונפשו,  רוחו  גילויי  את  הכלל  לידיעת 
כן  ועל  טרגית־רומנטית,  הילה  נעדר  שאינו  מהלך   � לדעת  שאיבוד  לציין  למותר 
לב  תשומת  כצפוי  עורר  מותו,  את  בטהובן  מצא  בו  בבית  ועוד  ההיא,  בעת  אופנתי 
הכתוב  והספר  שלו,  את  עשה  ציבור  ביחסי  המבריק  התרגיל  ויינינגר.  של  לחיבורו 
עליית  עד  רבה.  להצלחה  זכה  קיצוני,  רדיקליזם  והרווי  מבוטל  בלתי  ספרותי  בכישרון 
של  מהדורות   28 אור  ראו  יהודים,  כתבי  פרסום  על  האיסור  עם  לשלטון,  הנאצים 
הקפה  בבתי  היום"  ל"שיחת  הפך  בנפשו,  מיוסר  כ"ג,  בן  מינן  בר  והמחבר,  הספר(!) 
קפקא,  פרנץ  היטלר,  אדולף  שפנגלר,  אוסוולד  פרויד,  זיגמונד  קראוס,  קרל  וינה.  של 
לקריאת  במהרה  הפך  ואופי"  ו"מין  קראוהו,  ויטגנשטיין  ולודביג  סטרינדברג  אוגוסט 

דקדנטי. בניוון  השקועה  ההבסבורגית  בווינה  חובה 
של  ל"צייטגייסט"  בקצרה  להתייחס  הראוי  מן  הספר  זכה  לה  ההצלחה  להבנת 
התקופה, כפי שתיאר אותה מקס נורדאו בחיבורו "דגנרציה".28 נורדאו, המבקש להעניק 
האירופאי  הדקדנס  את  מפרש   f in de siècleה־ ימי  בתרבות  הדקדנטי  לניוון  הסבר 
כביטוי ללאות הגדולה העוברת על תרבות המערב המותשת. הוא רואה באופנת פריס 

ולונדון... 

ניסיון של כל פרט להתבלט בייחודו, בלבוש, צבע או סגנון. רצון תוקפני־כפייתי 
היא  ואחת  עצבני,  ריגוש  לעורר  מבקשים  הכול  מחיר.  בכל  לב  תשומת  לעורר 

דוחה.  שהדבר  כמה  עד 

הראשונים  בשלביה  אשר  והיסטריה,  דגנרציה  של  תסמונת  על  מדבר  הרופא  נורדאו 
ניכרים בה סימנים של פגיעה במנגנון החיסון הטבעי. הביטוי לתסמונת הדגנרציה הוא 
של   � ויטגנשטיין  לודביג  של  הוא  הביטוי   � רותחת"  "יורה  באותה  התקופה.  אמנות 
ופסיכואנליזה,  פמיניזם  משגשגת,  זנות  פנאטית,  פאן־גרמניות  ציונות,  אנטישמיות, 
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פלסטיות  ואומנויות  ספרות  בהגות,  בעיקר  ביטוי  לידי  באה  נורדאו,  פי  על  הדגנרציה, 
מאסכולת אוסקר ויילד, איבסן, ואגנר, ניטשה, גוסטב קלימט ואגון שילה. "אנו נגועים 
אף  קראוס  אוטו  והיסטריה".  ניוון  של  שחורה  מגפה  נפש,  מחלת  של  במגפה  עתה 

עולמי".  חורבן  של  מעבדה  היא  פיו: "וינה  על  לכת,  מרחיק 

עקרון  את  ביטוי  לידי  מביא  נורדאו,  של  חיבורו  לאחר  שנה   ,1893 משנת  מונק  אדווארד  של  ציורו  הזעקה. 
להבחין  שלא  קשה  אך  הציור,  את  ראה  באוסלו  בביקורו  ויינינגר  אם  לדעת  אין  המחבר.  של  הדגנרציה 

ויינינגר.  של  וזו  מונק  של  זו  הזעקות,  שתי  שבין  בזיקה 
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ויינינגר � הביטוי המרוכז של אותה "יורה רותחת", שקוע פתולוגית בתופעת הניוון 
מכבלי  להשתחרר  לניטשה  בדומה  המבקש   � המודרנה  מפני  חרדות  רדוף  הווינאי, 
הבינוניות � גמר אומר לבחור באחת משתי החלופות: הכל או לא כלום, גדולה או מוות. 
ואכן, בעיני הקורא בימינו, ניסיונו של ויינינגר ב"מין ואופי" להתמודד עם המודרנה 
בהיבטם  ונקבה  זכר  בין  הפערים  בסיס  על  זאת,  בימיו,  אותה  חזה  שהוא  כפי  בתרבות 
הביולוגי, התרבותי והמטפיסי, הוא שילוב נדיר של תובנה גאונית ושרבוט חסר שחר, 

אחת.  ובעונה  בעת  ומרתק  דוחה  עצמית.  ושנאה  עיוורת  קנאות 
ההקצנה  של  אזוטרית  דוגמא  עוד  אלא  אינם  ותורתו  ויינינגר  להיום,  נכון 
הסוריאליסטית בהגות, ספרות ואמנות בתחילת המאה העשרים. ואולם גם היום ימצאו 
מעריצים ל"גאון הצעיר". ואחת הדוגמאות הוא צבי רודי, מתרגמו של ויינינגר לעברית. 

המתרגם:  כותב  ואופי"29  לתרגום "מין  במבוא 

ככוכב שביט הופיע אוטו ויינינגר בפילוסופיה ובחיי הרוח של אירופה בראשיתה 
זה  ועם  תשוער  שלא  ובעמקות  בגאונותו  מפתיע  כשהוא  העשרים,  המאה  של 
תקופה  של  המבשר  את  בו  ראו  רבים  שלו.  ובטראגיות  בזרותו  תימהון  מעורר 
שנה  חמישים  עתה,  נעלה...  אידיאליסטית  עולם  השקפת  תחיית  של  חדשה, 
לאחר מותו.... מן המפורסמות הוא: עם כל הקרע שבו, הרי אוטו ויינינגר כהוגה 
דעות וכאישיות מוסרית ניצב מחוץ לזמן ומעבר לגבולות עמים ותחומי ארצות 
ונמנה הוא על אותם יחידים דגולים הצועדים בפסיעות נמהרות... אגב חתירה 

בחיים. יותר  כשאינם  גם  חדשים  לנצחים 

תופעה  על  "לספר  בא  כאשר  נתקף  בו  והבנה  אהדה  של  רגש  על  רודי  מספר  בהמשך 
ובינינו".  בינה  המפרידים  והזמן  המרחק  של  האובייקטיביות  מתוך  זו  גאונית 

להעלות  שלא  יכול  אינו  ויינינגר  על  מעמיס  רודי  שצבי  השבחים  תילי  את  הקורא 
דבר  למישהו  ללעוג  ברצונך  "אם  וולס:  אורסון  של  הקולע  האפוריזם  את  הדעת  על 
בשער  אבסורד  עד  מוקצנת  שבחים  שורת  מכביר  הכתוב  ואכן,  בסופרלטיבים".  עליו 

מכר.  הרב  של  אחורי 
לא זה המקום לעמוד בפירוט על תכני משנתו המיזוגנית והאנטישמית של ויינינגר 
הסבלן  לקורא  מגיש  שהמחבר  כפי  המערב  בתרבות  והנשי  הגברי  האתוס  בסוגיית 
כל  היהודית  גאוניותו �  את  ויינינגר  מאוטו  לשלול  אין  זאת  עם  ואופי".  בחיבורו "מין 
 22 בן  צעיר  האיש,  של  המרשימה  הלמדנות  מהיקף  נדהם  אכן  הספר  את  הקורא  כך. 
שזה עתה זכה לקבל את הדוקטורט מאוניברסיטת וינה. שליטתו במכמני התרבות של 
המוקצנים  לרעיונותיו  אחיזה  למצוא  המבקש  ואולם  התפעלות,  אומנם  מעוררת  זמנו 
במסד נתונים כלשהו, האמור לתמוך ברעיונותיו הביזאריים של האיש, יעלה חרס בידו. 
מכאן שההיבט שיידון בהמשך, עניינו ההקצנה האינטלקטואלית של הרדיקל היהודי 
היסטורי,  בסיס  כל  הנטול  פסאודו־מדעי  בסיס  על  עצמו  שנאת  את  להשעין  המבקש 
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אמירות  של  פרובוקטיבי  רצף  כולו  וכל  מייצג,  מקרה  של  אחד  בודד  ניתוח  ולו  הנעדר 
מכלילות. 

סגנון  את  להגדיר  שהיטיב   (Cioran) צ'וראן  אמיל  הרומני  התרבות  חוקר  זה  היה 
האיש:  של  כתיבתו 

ההקצנה המביכה, עוצמת השלילה, דחייה על הסף של כל הגיון בסיסי, הנוקשות 
הרצחנית, החתירה המתמדת לנקודת מוצא אבסולוטית, הטירוף להרחיק לכת 

כולו...30 הבניין  את  להרוס  הנכונות  עד 

בעוד  ונקבה.  זכר  תכונות  של  צירוף  הוא  האדם  כי  קובעת  המחבר  של  היסוד  הנחת 
התכונות הגבריות באות לידי ביטוי בדעתנות וחדוות היצירה, ובעוד המוסר הזכרי הוא 
תבוני ומיודע, התכונות הנשיות הן היפוכן הסימטרי של סגולות הזכר. קרי: פסיביות, 
חוסר מודעות והעדר מוסר. מכאן שהאמנציפציה של הנשים � תהליך שצבר תאוצה 
בעשור האחרון של המאה הי"ט � חייבת להישמר, אם בכלל, רק לנשים גבריות דוגמת 
הלסביות. זאת משום שהמין והתאווה אליו הם סימן ההיכר ותכלית קיומה של האישה 
 Die Frau ist nur sexuell,) "הנורמטיבית. "האישה היא רק מינית, הגבר הוא גם מיני

31.(der Mann ist auch sexuell.
הרעיה  וכך  הזונה  כך  המין.  תאוות  אם  כי  כספי  רווח  אינו  לזנות  שהמניע  מכאן 
אחר  ברדיפתה  הגבר  את  מפילה  היא  בה  הרשת  מבחינתה  היא  צאצאים  שהעמדת 

המיניות.  תאוותיה  מילוי 
סלידתו העמוקה של ויינינגר מיחסי מין, המתועבים בעיניו � תופעה אותה יגדיר 
האיש  את  מביאה  בהמשך,  וראו   � ויינינגר  של  הסירוס"  כ"תסביך  העת  בבוא  פרויד 
לראות במין ביטוי להשתעבדות הפרט לערכים פסולים, לחולשת רצון, וולגריות וכניעה 
לתאווה מזוהמת, זה העומד על דרכו של הגבר אל הנעלה, האמיתי, המעמיק והחופשי 

נגף.  מאבני 

את  לא  הרוח,  וגסות  החולשות  את  לא  בלבד,  עצמו  את  אוהב  הגבר  באהבה 
מודע  ביטוי  להיות,  בחפצו  שיש  כל  אלא  הערך...  חסרות  והזוטות  הפגמים 

האדמה...  זוהמת  מכל  החומריות,  אחר  רדיפה  של  רסן  מכל  החופשי  לטבעו, 

נעדרת  לעקרת־בית,  הזונה  בין  כאמור  נע  מקומה  אשר  בעולמנו,  האישה  כן,  כי  הנה 
גאון  של  למעמד  הרצון  טמון  הגבר  של  שבאישיותו  בעוד  ליצירה.  וכישרון  רצון  כליל 
הנכון לוותר על המין, ולהקריב הכול למען אהבתו המופשטת לאלוהים, וזאת, משום 
שאלוהים שוכן בקרבו. מעמד האישה הוא לכל היותר זה של סרסורית (הגם לא בהכרח 
היא  שטן.  ולא  מלאך  לא  רעה,  ולא  טובה  לא  יעד,  חסרת  האישה  בלבד).  עבירה  לדבר 
בלתי מוסרית כשם שהיא בלתי הגיונית. ואולם, כיוון שהקיום מבוסס על הגיון ומוסר, 
שאפילו  מכאן  כלום.  לא  היא  איננה,  היא  ומהות,  קיום  וללא  קיום.  אין  שלאישה  הרי 
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"אומנם  הנחות.  הגבר  מן  אף  שיעור  לאין  נמוך  מצויה  הסגולות  מיטב  בעלת  האישה 
נכון הדבר שהאישה ניחנה ב"כושר" דיבור אולם היא חסרה את "כשרון" הדיבור. היא 

משוחחת".  לא  אך  מפטפטת  או  מפלרטטת 

והיהודי...

רק  המין,  את  רק  יודעים  והיהודים  שהנשים  כיוון 
ונשמה.32 רוח  נעדרים  הם  והחומרי,  הגופני  את 

השלילה  כל  עם  ואולם  והיהודי.  האישה  כאמור  ניצבים  סגולותיו  שלל  על  הגבר  מול 
שמוצא המחבר באישה, היהודי נופל אף ממנה. שכן בעוד האישה לכל הפחות מאמינה 
בפאלוס � אבר מינו של הזכר שהוא תכלית קיומה � היהודי שהוא "חסר אמונה כליל" 
הנצרות  שבעוד  מכאן  לרע.  טוב  בין  הבחנה  יכולת  אפוא  נטול  והוא  בדבר  מאמין  אינו 
היא "הביטוי העליון של אמונה נשגבת", היהדות היא היפוכה המוחלט, "רשע שאין שני 
לו, אמונה מוקצית מחמת מיאוס בלא כלום". מכאן גדולתו של ישו, הדמות הנשגבת 
את  להדביר  שהצליח  משום  זאת   ,(der größte Mensch) האנושות  בתולדות  ביותר 

שבתוכו.33 היהודי 
נטייה  כעל  עליה  חושב  אמונה. "אני  או  אומה,  גזע,  איננה  המחבר,  פי  על  היהדות, 
זר  המדיני  המבנה  של  האמיתית  שכך, "התפיסה  כיוון  פסיכולוגי".  כמערך  הנפש,  של 

אישיות".  נעדר  היהודי  שכן  ליהודים, 
למותר לציין שהתבוננות � ולו שטחית � במבנה הקהילה היהודית, היה מלמד את 
הם  הדת,  מצוות  בסיס  על  שלה  המבני  ההיגיון  הקהילה,  של  הפנימי  שהארגון  האיש 

המדיני.  שבמבנה  מזה  פחות  לא  בו  ניכרים  ומוסר  חוק  שהיגיון,  לארגון  עדות 
אנארכיסט,  שהוא  היהודי,  בנשמת  לאנארכיזם  המקור  המחבר,  פי  על  מכאן, 
היא  המדינה  בעוד  שכן  במדינה,  זר  נצר  כן  ועל  ואתאיסט,  מטריאליסט  קומוניסט, 
זו  בהזדמנות  היהודי.  של  ניגודו  שהיא  הרי  והיגיון,  חוק  על  הנסמכת  אורגנית  ישות 
רואה המחבר להעיר שאם יש בכוונתה של הציונות להקים מדינה ליהודים, יהיה עליה 

אותה.  מתאר  שהוא  כפי  היהדות  את  מעצמה  להשיל  תחילה 
על  היהודי  של  האנרכיסטי  המערכות  טירוף  את  ומשליך  המחבר  עובר  זה  בשלב 
תרבותית  שקיעה  של  מייאש  "פרק  פיו:  על  שהיא  המודרנית",  "התקופה  תקופתו, 
מכל  ביותר  והנשית  היהודית  שהיא  כתקופה  מגדיר  הוא  ימיו  את  היהודי".  אשם  בה 

ומדינה.34 חוק  של  תחושה  הנעדר  אווילי,  אנארכיזם  של  ימים  הזמנים... 
היהודי נעדר כבוד. הכבוד הוא הבסיס לקיום אמוציונאלי של עוצמה ואהבה, מדע 
היהודי  אפוא  האדם... "מהו  בלב  המפעם  ועמוק  אמיתי  רגש  לכל  המקור  הוא  ושירה, 

יעד...?"  חסר  קיומו  אם  בקרבו  מתחולל  מה  האדם?  ככל  להיות  יכול  הוא  אין  אם 
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כפולה  מזה:  גרוע  ואף  כפולה  תמיד  היא  היהודי  נפש  של  הפסיכולוגית  התכולה 
יותר. או  אפשרויות  שתי  לפניו  ניצבות  עת  בכל  ומכופלת. 

נעדר  היהודי  הבחירה,  בכושר  מוגבל  עצמו  חש  רחב,  מבטו  כי  אף  הארי,  בעוד 
מבט זה אל המציאות. הוא זר למציאות ועומד מחוץ לה מבלי שביקש אי פעם 

האמונה.  פשטות  את  הנעדר  קנאי  הוא  כן  ועל  בקרבה.  לשכון 

שר  הוא  היהודי:  של  בנפשו  פשטות  להעדר  משהו,  מוזרה  עדות,  עוד  הנה  היתר,  בין 
תכנים  מביעה  שהשירה  משום  אם  כי  מתבייש  שהוא  כיוון  לא  זאת  רחוקות.  לעיתים 

בקרבו.  קיימים  אינם  ואלו  עמוקים 
כיוון שאין היהודי מאמין בדבר, הוא מוצא לעצמו מקלט בחומרנות, כך הוא מנסה 
לשכנע את עצמו שקיים דבר מה בעל ערך קבוע. ואולם, אפילו כך אין הוא סוחר של 
ספסרות  של  תוצאה  הינו  הגרמני,  במסחר  ומתעתע  שחר  חסר  שהוא  מה  "כל  אמת. 

יהודית". 
שנים  אלפי  מזה  הנמשך  קיומה  את  ביהדות.  חיובי  צד  גם  המחבר  מגלה  זאת  עם 
בניגוד לעמים אחרים שירדו לתהום הנשייה של ההיסטוריה, הוא מפרש כ"ציפייה של 

מיהדותו".  אותו  שיציל  המשיח  לבוא  היהודי 
העצמית  השנאה  תופעת  על  בהרהור  ביטוי  לידי  באה  המחבר  של  ההברקות  אחת 
לעובדה  ההסבר  מכאן  נוטים,  אנו  אליהן  התכונות  אותן  את  רק  שונאים  ביהדות: "אנו 

שבאנטישמים".  הקיצונים  על  נמנים  עצמם  שהיהודים 
המושג  העדר  מכאן  ולזולתו.  לעצמו  כבוד,  חסר  היהודי  גם  לאישה,  בדומה 
של  יכולת  מהעדר  נובעת  הנודעת  היהודית  הרוח  גסות  היהודי.  אצל   �gentleman�
התבוננות פנימית... "לא אחת נהגו לייחס את כשלי הגזע היהודי להתעמרות הארית, 
כל  נעדרת  זו  עצמית  תוכחה  אולם  עצמם.  את  בכך  המאשימים  נוצרים  אף  ויש 

הצדקה". 
המוסר  שגב  הקטבים,  שני  את  חסרים  הם  והיהודי.  האישה  מאופי  נעדרת  הגדולה 
מזה, ועוצמת הרשע מזה. אצל היהודי והאישה הטוב והרע אינם שונים זה מזה. היהודי 
לא מתקיים כפרט חופשי, השולט על עצמו, הבוחר בין טוב לרע כמקובל אצל האדם 
זהה  בדפוס  מעוצב  מהם  אחד  כל  זהים,  פרטים  של  מקבץ  אלא  אינם  "היהודים  הארי. 

מחלות".  מחולל  טפיל  של 
הדפוס האחיד של היהודי כטפיל מעניק למחבר הסבר לתופעת הליכוד המשפחתי 

הארי. הגזע  בקרב  מאשר  יותר  היהודים  אצל  המקובל 

לחברה  יחס  נעדרת  כן  ועל  נקבית,  היא  המילה  של  הביולוגי  במובן  המשפחה, 
ולמדינה. מכאן הקשר האמיץ בין חברי המשפחה. זאת, בניגוד לעולם הארי בו 
לעולם לא תמצא הרמוניה מושלמת בין האב לבנו, הרוחש לו טינה על שהביאו 
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הזהות  היהודית  במשפחה  דינו.  את  וחרץ  בשם  לו  קרא  עצמו,  דעת  על  לעולם 
מלאה. היא  לבנו  האב  בין 

וזאת מפיו של צעיר יהודי מומר החי בתקופה של התבוללות והמרת דת, כאשר ברוב 
הגדול של המקרים המתבולל הוא נצר למשפחה מסורתית המוריד במעשיו את אביו 

שאולה.  ביגון 
הטבעת אות קין של רשע מוסרי על מצחו של היהודי נובעת אצל ויינינגר מתרגיל 
הוא  "האלוהים  היהדות:  מן  אלוהים  של  העדרו  את  להוכיח  הבא  בסיסי  סילוגיזם  של 
באשר  ומה  אלוהים".  נעדר  שהוא  מכאן  נשמה,  נעדר  היהודי  והלוא  האדם,  נשמת 
של  דת  אינה  זו  באלוהים.  אמת  של  לאמונה  זיקה  כל  זה "נעדר  היהודי?  למונותיאיזם 

בחרדה".  שמקורה  זקנות  נשים  של  תפלה  אמונה  אם  כי  היגיון, 
האיש  ואולם  במדעים.  היהודים  של  הבולט  לחלקם  להתכחש  יכול  אינו  ויינינגר 
ממוגבלותו  דווקא   � מסתברא  איפכא  בבחינת   � הנובעת  זו,  לעובדה  הסבר  מספק 
שלו  אמונתו  כולל  בדבר,  מאמין  שאינו  בלבד  זו  שלא  היהודי,  של  האינטלקטואלית 
עצמו, אלא שהוא מטיל ספק בספק שהוא מטיל. מכאן שאין הוא מאמין במדע אמפירי 

היהודי...  שכן 

של  התרבותי  הרחב,  ההקשר  את  להבין  מבלי  התכלית  אחר  תמיד  מבקש 
הדיסציפלינה בה הוא מתמחה. הארי עומד נפעם מול מסתורין המדע המוביל 
אותו מן הפרט אל הכלל הנסתר מבינתו. היהודי אינו חושש ממרכיבים חבויים 
אלו משום שאין הוא מודע לקיומם, מכאן העדר הרוחניות של היהודי, וכמוהו 
נעדר  היהודי  שכן  ומעלה,  משכמה  שהיא  דמות  העמיד  לא  מעולם   � כנשים 

לגאונות.  וזכר  סימן  כל 

אשר  הארי  האדם  אצל  המוסר  עוצמת  לעומת  היהודי,  של  מטבעו  נעדרת  הגדולה 
מתמיד.  במאבק  בנשמתו  מצויים  קנט,  של  הפילוסופיה  פי  על  והרע,  הטוב  עקרונות 
אצל היהודי הטוב והרע אינם שונים זה מזה, מכאן העדר מוסריותו. "לא יהיה זה קשה 
כי  הנה  הארי".  הגבר  אצל  מאשר  יותר  רבות  היהודי  אצל  הנשיות  שהתכונות  להוכיח 

ביותר".  גברי  הפחות  הארי  מן  יותר  נשי  עדיין  הוא  ביותר  הגברי  אף "היהודי  כן, 

 Dem neuen) האור  אל  החדשה  הנצרות  נדרשת  החדשה  ליהדות  בניגוד 
 .(Judentum entgegen drängt ein neues Christentum zum Lichte
בין  אפס.  בשנת  כמו  נערך  והמאבק  הדת  של  חדש  למייסד  מצפה  האנושות 
לחוסר  סגולה  בין  לגבר,  אישה  בין  לתרבות,  מסחר  עסקי  בין  לנצרות,  היהדות 
לא  בין  נעלה.  לקיום  ארציים  חיים  בין   ,(zwischen Unwert und Wert) ערך 
שלישי  רייך  אין  הקטבים.  שני  הם  אלה  ברירה.  לאנושות  אין  לאלוהות  כלום 

35.(es gibt kein Drittes Reich)
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ויינינגר  על  ולסינג  פרויד 

מהערת  יותר  בלא  אותו  פוטר  אך  ויינינגר  של  לגאוניותו  אומנם  מתכחש  אינו  פרויד 
חמש":36 בני  ילדים  אצל  הפוביה  משנת 1909 "אבחון  בחיבורו  שוליים 

תסביך הסירוס הוא השורש הבלתי מודע העמוק ביותר של האנטישמיות. כבר 
בפעוטון יודע הילד שהפין של יהודים נחתך בחלקו ועובדה זו מעניקה לו זכות 
 sexuell) מינית  והמופרע  המוכשר  הפילוסוף  ...ויינינגר,  היהודים.  את  לשנוא 
gestörte) שטף את היהודים ואת האישה באותה מידה של שנאה וגידוף. אצל 
ויינינגר � דמות נירוטית הנכנעת כליל לקומפלקס האינפנטילי � תסביך הסירוס 

וליהודים. לנשים  בשנאתו  אותו  המשרת  זה  הוא 

בגיל  ילדים  אצל  סירוס  תסביך  של  בהקשר  ויינינגר  את  להזכיר  בחר  שפרויד  העובדה 
חמש, היא רמז ברור לכוונתו של אבי הפסיכואנליזה לייחס הפרעה מינית זו לילדותו 
של אוטו. עם זאת מן הדין לציין שאין כל עדות לכך שויינינגר עבר טראומה על רקע 

בילדותו.  מיני 
התופעה  את  מגדיר  היהודית"37  העצמית  "השנאה  בחיבורו  לסינג  תיאודור 
מעוררת  היהודי  של  בנפשו  הסביבה  שנאת  של  ההפנמה  כי  וטוען  כפסיכופתולוגיה 

דרכים:  משלוש  באחת  לאנטישמיות,  קרי  הסביבה,  לאיבת  להגיב  אותו 

היהודית  רוחו  את  שאיבד  כיוון  תמות  שבו  היהודי  נשמת  א)  
עצמי  קרבן  קרי  נדרסת,  לאסקופה  עצמו  הופך  היהודי  ב)  

זהותו  מחיקת  ידי  על  בחברה  מתבולל  היהודי  ג)  

ויינינגר בחר בנתיב השלישי, אותו הביא עד פתרונו המלא בהמרת דת ובאבוד לדעת. 
"משחק  אלא:  אינו  ואופי"  ש"מין  נחרצות  קובע  אומנם  לסינג  ויינינגר,  על  במאמרו 
איתנים מטורף של הגזמה חולנית ושרירות לב ברוטאלית המשמש מפתח לאבחון של 
שנאה עצמית טרגית", אך המאמר עצמו כמעט ולא נוגע בתופעת האוטו־אנטישמיות 
של ויינינגר, מי שהוא בעיני לסינג: "מיזוג של אדיפוס יהודי וטבע הרקליטי",38 מכאן 
מגאוניותו  והתפעלות  צער  מעט  לא  רווי  הספד  היותר  לכל  הוא  לסינג  של  שמאמרו 

האיש.  של 
ביסודו של דבר ויינינגר הוא ביטוי � הגם מוקצן � של השנאה העצמית היהודית 
המאפיינת את רוב המשכילים בני דורו. מעטים הצליחו להשלים בין מוצאם לגרמניות 
שלהם, דוגמת יעקב וסרמן, מי שכתב: "הנני יהודי וגרמני בעת ובעונה אחת ואין בכוחי 
הגרמנית  הספרות  צמרת  אל  בדרכו  עמדה  שלא  עובדה  השניים",  בין  להפריד  ורצוני 

המאה.  בתחילת 
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המועיל"  ויינינגר � "היהודי 

מספר  בוֹולפשנֶצה,  במפקדתו  הישיבה  מימי  היטלר  של  הארוכים  המונולוגים  באחד 
הפיהרר כיצד ידידו מימי מינכן, דיטריך אקרט (Eckart), סיפר לו על יהודי אחד יוצא 
ניזון  היהודי  כי  לו  שהתברר  כיוון  בנפשו  יד  ששלח  מי  ויינינגר,  אוטו  "אחד  דופן... 

אחרים".39 עמים  בני  של  מניוונם 
בבחינת  הוא  הנאצית  התעמולה  ידי  על  היהודית  העצמית  השנאה  ניצול  ואכן, 
הכרח לא יגונה. ואולם מקרהו של ויינינגר חורג מן ההיבט התעמולתי ויורד לשורשי 
האידיאולוג  רוזנברג,  אלפרד  היתר  בין  זאת  שראה  כפי  הגרמני  הזן  מן  האנטישמיות 

המפלגה.  של 
שלא  ועומדת  קבועה  זהות   � הגזעית  מזהותו  ויינינגר  של  בסלידתו  ראה  רוזנברג 
הוא  החרפה  מן  היחיד  המוצא  כן  ועל  דת,  המרת  כולל  דרך  בכל  ממנה  להיפטר  ניתן 
בספרו  עצמו.  היהודי  מפי  באה  זו  שהרי  היהודי,  לאופי  נחרצת  עדות   � לדעת  איבוד 
��Dietrich Eckart: Ein Vermächtnis (דיטריך אקארט � המורשת),40 טוען רוזנברג 
שהתקיימה  פטרייתי...  זבל  של  נראית  בלתי  "התלכדות  היא  היהדות  ויינינגר  שבעיני 
היהדות".  טבע  של  העיקרי  המרכיב  והיא  העולם...  רחבי  לכל  והתפשטה  קדום  מזמן 
בעיני רוזנברג (החוזר מלה במלה אחרי ויינינגר), "יהודי לא מסוגל להתעלות למרומי 
הנפש".  גאולת  למען  עצמו  את  להקריב  מוכן  לעומתו  שהארי  בעוד  עצמו,  של  הנפש 
בסגנון  קמפף"  ב"מיין  היטלר  הגיש  רוזנברג,  של   � משהו  הסתומים   � רעיונותיו  את 

נפש.  לכל  ושווה  בהיר 
אות  היהודי  של  מצחו  על  מטביע  בדורו,  אף  לגאון  הנחשב  המשכיל,  היהודי  אם 
מאופק  יהיה  הגסטאפו  שקלגס  הדעת  על  יעלה  כיצד  האולטימטיבי,  הרשע  של  קין 
יותר בשנאתו ליהודים. חוקי נירנברג ועקרון הפתרון הסופי, לפיו החובה להשמיד את 
היישר  לקוחים  כמו  לשינוי,  ניתן  לא  היהודי  שהאופי  הקביעה  מן  נובעת  היהודי  הגזע 
ואכן  מרשעותו.  היהודי  את  תציל  לא  הדת  שהמרת  גם  מכאן  ויינינגר.  של  מחיבורו 
מקלט זה של מנוס מן הקללה היהודית שהנצרות הציעה ליהודי אף בימיה החשוכים 
משתמעת  שאינה  בלשון  ויינינגר  שקובע  כפי  משה,  דת  בן  הגרמני  מן  נמנע  ביותר, 

לשלטון.  היטלר  של  עלותו  בטרם  שנים  פנים 32  לשני 

מקסימיליאן הרדן וקרל קראוס � "משּואת העתיד"

ספק אם ימצאו עוד שתי דמויות המייצגות את היהודי המתבולל במרחב הדובר גרמנית 
הרדן  ממקסימיליאן  יותר  טוב  לשלטון  הנאצים  עליית  ועד  הי"ט  המאה  שלהי  בין 
וקרל קראוס, מי שהקדישו את חייהם למאבק ביהדותם ומי שנוכחו בכישלונם הטרגי 

בינואר 1933. 
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מיצו  בווינה  וקראוס  בברלין  הרדן 
בתרבות  הטמיעה  מסלול  את  תום  עד 
לייסד  זכו  שניהם  השניים.  על  הנערצת 
כתבי עת מן המשפיעים ביותר בתקופתם, 
הגרמנית  היודופוביה  את  הטמיעו  שניהם 
אומנם   � רחבה  ביד  לה  ותרמו  בשלמותה 
בנוסח מוקצן פחות מזה של ויינינגר � אך 
בהשפעה רבה לאין שיעור. מכאן ששניהם 
לאותה  מובהק  מייצג  מדגם  מהווים 
 Der Jüdische היהודית,  העצמית  השנאה 
ביטוי  לסינג,  של  כהגדרתו   Selbsthass
רבת  בגרמנית  לו  הנלווית  שהמשמעות 
את  נעדר  הוא  בה  שבעברית,  מזו  עוצמה 
הסבך הפתולוגי של היהודי העומד מבוקר 
עד ערב תחת עינו הפקוחה של האנטישמי 

בקרב  מדרגה  לקפיצת  שזכתה  ומעולם,  מאז  היהודי  את  המלווה  תופעה  שבקרבו. 
"הגרמנים בני דת משה" מאז עידן הנאורות והגיעה אל שיאה לאחר ימי האמנציפציה, 

העשרים.  המאה  ותחילת  הי"ט  המאה  בשלהי 
קורט לוין, מאבות הפסיכולוגיה החברתית וחוקר השנאה העצמית ביהדות, מבקש 
כמרכיב המאפיין יחידים בקרב קבוצה חברתית  את תופעת השנאה העצמית  להסביר 
הקבוצה  עם  אותם  יזהו  שמא  השלטת  בקבוצה  ולהשתלב  מלנסות  החרדים  מקופחת, 
הוא  אותה  קבע  מועקת  תמידי,  תסכול  של  במצב  מתקיים  שהפרט  מכאן  הנחותה. 
את  לפרוק  הפרט  על  שהיה  אומנם  מחייב  ההיגיון  מינו.41  ובני  עצמו  בשנאת  מפרק 
עוגמת נפשו על הקבוצה המדכאה והשלטת, ואולם לא זו בלבד שהדבר אינו לפי כוחו, 
בקרב  להיטמע  הוא  מודע �  בלתי  הוא  אם  אף  התשוקה �  של  המרכזי  שהמניע  אלא 
ואל  עצמו  אל  שנאתו  את  לנתב  היא  לפניו  הפתוחה  שהאפשרות  מכאן  הרוב.  קבוצת 
קבוצתו, "ולתעב כל תכונה שהיא יהודית במהותה, משום שתכונות אלו מונעות בעדו 
מלהתקבל בקבוצת הרוב אליה הוא שואף בכל נימי נפשו".42 ספק אם ניתן להצביע על 
שני מתבוללים־מומרים יהודים העונים על הגדרתו של לוין טוב יותר מהרדן וקראוס. 

פליקס ויטקובסקי, קרי: מקסימיליאן הרדן 

פליקס, בנו של סוחר משי אמיד מברלין, בחר, למחרת מותו של אביו, להיפטר משמו 
"מקסימיליאן  מכאן  במיוחד.  גברי  צליל  בעל  גרמני  שם  לעצמו  ולבחור  פולני  היהודי 
הרדן". מקסימיליאן, על שם מרטירים וקדושי הכנסייה מזה, ושורה של קיסרים ונסיכים 

הרדן מקסימיליאן 
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מורמים מעם, מזה, ו־Harden דווקא, קרי: "להקשיח, לחשל, לחסן". עתה כיוון שכבר 
במשמעות שמו הפך לגרמני יותר מגרמני, בחר לעצמו האיש את יעד חייו � עיתונות, 
ליושנה  עטרה  להשיב  ביקש  באמצעותה  ההיא,  בעת  ההמונים  תקשורת  של  מהותה 
ב"עיתונות  חורמה  מלחמת  ידי  על  השוקעת  הגרמנית  התרבות  את  מחדש  ולעצב 

המודרנית.  התקופה  של  המעוותות  פניה  את  הקובעת  זו  והמגונה",  המיוהדת 
 1892 בשנת  שהקים  השבועון  את  להכתיר  שבחר  מקרה  זה  היה  לא  שכך,  כיוון 
לא  אם  שגם  יאמר  הרדן  של  לזכותו  "העתיד".   �  Die Zukunft משהו  היומרני  בשם 
מבכירי  לאחד  האיש  הפך  קצר  זמן  שבתוך  הרי  הנעלה,  היעד  את  להגשים  בידו  עלה 

שביניהם.  הבכיר  אף  שיאמר  מי  ויש  בארצו,  העיתונאים 
באחד ממאמריו המוקדמים, תחת הכותרת רבת ההבעה "שם" (Sem), מגיש הרדן את 
השקפתו על היהדות. הפתיחה � על פי המקובל בעיתונות האנטישמית של התקופה 
הבינלאומית.  הכספים  מערכת  על  המשתלטת  היהודי  של  הסוחר  רוח  את  מציגה   �
היהודי המסרב להתבולל ומעדיף לשמור על תכונותיו בעודו כלוא בגטו הרוחני מרצון, 
בה  המודרנית,  החברה  על  היהודי  של  השפעתו  האנטישמיות.  את  המחולל  זה  הוא 
דמות המפתח הוא המתווך (Zwischenhändler) הלא יצרני � תכונה המובנית בנפשו 

אחת. ובעונה  בעת  אסון  והרת  מכרעת  היא  היהודי �  של 
היהודי  בין  שלו  השוואתו  את  הרדן  מפרסם   ,(1893) ויינינגר  לפני  שנים  שמונה 

לאישה:

כפי שהיהודי על אף מעמדו הנחות מצליח לשלוט על עולם הגויים, ובכך לנקום 
לה  המשמשים  נישואין  ידי  על  בגבר  נוקמת  האישה  כך  ונידויו,  השפלתו  על 

הנחות.43 מעמדה  על  נוקמת  היא  ובכך  בגבר  לשליטתה  בסיס 

מכאן שמערכת היחסים בין יהודי לגרמני דומה לזו שבין אישה לבעלה, וכיוון שגירושין 
כלל לא עולים על הדעת, בטווח ארוך על היהודי להתאים עצמו לגרמני, קרי: להכניע 
בידו �  יעלה  לא  הדבר  אולם  אמת.  של  התבוללות  ערכי  בפני  שבו  הסוחר  נשמת  את 
כן,  כי  הנה  לעד.  נקביים  ויהיו  היו  היהודי  של  ורוחו  נשמתו  שכן  בלבד,  חיקוי  זה  יהיה 
הוא  "שאין  הרדן־ויטקובסקי  השיב  באנטישמיות,  להאשימו  שביקש  מי  נמצא  כאשר 

הם.  חד  שהשניים  לו  וצר  השחיתות",  אויב  אם  כי  יהודים  שונא 
לצד הפן האנטישמי בולט ב"צוקונפט" ההיבט ה"פטריוטי", הנועד להחניף ללאומנות 
מעריצו  הרדן,  העשרים.  המאה  של  הראשון  בעשור  כבר  תאוצה  הצוברת  הגרמנית 
המושבע של פון טרייצ'קה, מעמיד את עיתונו לרשותו של סטיוארט צ'מברליין, תומך 
בכך  עולה  "אם  ואלימה  תוקפנית  חוץ  מדיניות  ותובע  הגרמני,  בקולוניאליזם  נלהב 
הצורך". מגמה זו צוברת תאוצה ומגיעה אל שיאה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. 
דם  נוטפת  מלחמה  לתעמולת  הופכים  בפרט,  המערכת  ומאמרי  בשבועון,  המאמרים 
של  המלחמה  מפשעי  כמה  הגדירה  חוץ  עיתונות  כאשר  למשל,  כך  חרבות.  וצחצוח 
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הגרמנים בתואר "מעשים ברבריים", השיב הרדן כי אכן, על גרמניה לנהוג על פי ההגדרה 
"הברברית" ולכבוש את ארצות האויב "כשם שהגרמנים הברברים גברו על רומא", וכי 

ובברברים". בלוחמים  מיושבת  גרמניה  אדמת  כי  לדעת  האויב  "על 
האישים  צמרת  אל  הרדן  של  דרכו  את  סללה  השבועון  של  הלאומנית  המגמה 
ברייך השני. בין היתר יצר הרדן קשר קרוב עם אוטו פון ביסמרק, והקנצלר נהג לזמן 
אל  הקרבה  לעומת  ברייך.  המצב  על  לשיחות  ללשכתו  והמשפיע  המוכשר  העורך  את 
"קנצלר הדם והברזל", קנה לו האיש את שנאת הקייזר בהתקפותיו הארסיות מעל דפי 
של  מאפיינים  בו  נטעה  העיתונאית  שהצלחתו  מי  הרדן,  וחצרו.  וילהלם  על  שבועונו 
הרייך  קיסר  מקורביו.  ואת  השני  וילהלם  את  שבוע  מדי  להכפיש  נהג  גדלות,  שיגעון 
היה בעיניו נוכל ומתעתע וחבר מרעיו סוטים ומושחתים. הרדן נאשם אומנם בהוצאת 
דיבה וישב בכלא, אולם, לא זו בלבד שהדבר לא הועיל אלא שנימת ההתקפות הלכה 
וגברה, ובתחילת העשור של המאה העשרים עלה פרסומו של הרדן � בין אם לשלילה 

עת.  באותה  גרמני  שבועון  כל  של  זה  על  לחיוב �  אם  ובין 
Harden-) הרדן־אוילנבורג"  כ"פרשת  לימים  שנודע  במה  הגיע  הגדול  המפנה 
נטפל  הקיסר,  חצר  את  השבועון  של  ההכפשה  מסע  במסגרת   .(Eulenburg Affäre
מיטב  פי  על  שפרסם,  בכתבות  בווינה.  גרמניה  שגריר  אוילנבורג,  נסיך  לפיליפ,  הרדן 
המסורת של עיתונות צהובה ופורנוגרפיה, סגנון שאכן הזניק את תפוצת השבועון, נטען 
ב"צוקונפט" שפיליפ הוא הומוסקסואל, ועל כן דמות מושחתת שאינה ראויה למעמדה 
הרם. הרדן לא הסתפק בפיליפ ובמהרה נוספו לפרשה דמויות מפתח נוספות מחצרו של 
וילהלם, דוגמת הגרף קונו פון מולטקה (Moltke), שלישו של הקייזר והמפקד הצבאי 
של ברלין. השערורייה שהחלה עם הפרסום הראשון ב"צוקונפט" באפריל 1907 נמשכה 
שהיה  כפי  המשפט.  לבתי  שהגיעו  הדדיות  האשמות  של  שורה  וחוללה  ימים  שנתיים 
צפוי, הרדן נאשם בהוצאת דיבה ונקנס. אולם השנאה שהאיש עורר בציבור הגרמני בכלל 
ובקרב מרעיו מן המחנה ה"פטריוטי" בפרט, עלתה בחומרתה על התבוסה בבית הדין. 
מי  קראוס,  קרל  ותלמידו  ידידו  של  מפיו  צוננים  של  למטר  הרדן  זכה  היתר  בין 
שנתקף סלידה למקרא מסע ההכפשות ב"צוקונפט", וכתב להרדן כי לנוכח התנהלותו 
השפלה הוא רואה בו נוכל גס רוח, וכי רק מי שניזון מסנסציה עיתונאית זולה יכול היה 
טען  קראוס  בממשל.  בכיר  תפקיד  בעל  של  ביצועיו  לבין  מינית  התנהלות  בין  לקשור 
דיפלומט  וכי  המיניות  להעדפותיו  קשר  כל  אין  בכיר  דיפלומט  של  שלפועלו  בתוקף 
הטרוסקסואל נכשל או מצליח באותה המידה. קראוס מוסיף ועוקץ את ידידו משכבר 
ההשוואה  מן  בחרדה  להבחין  ניתן  הרדן  של  "בהתנהגותו  כי:  וקובע  רגישה  בנקודה 
האישה".  מיניות  עם  המזוהה  אחרת  מיעוט  בקבוצת  חבר  על  ההתקפה  מכאן  לאישה, 
למרבה האירוניה, ניסיונותיו של הרדן לזכות במעמד של המתבולל המושלם בשל 
הזדהותו עם הלאומנות הגרמנית ותשוקתו לגבריות על מנת להיות גרמני יותר מגרמני, 
כשלו בשעת מבחן. קרבתו לביסמארק לא הועילה אף היא. אלפרד רוזנברג, האידיאולוג 
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הנאצי הבכיר, תיאר אותו כגדול הנבלים של גרמניה ובתוך זמן קצר היה האיש לאויב 
רצח  לאחר  ספורים  ימים  וכך,  יהדותו.  את  מדגישים  הכל  כאשר   ,1 מספר  הציבור 
למזלו  ראשו.  על  ברזל  מוט  במהלומות  בביתו  האיש  את  תקפו  בריונים  שני  רתנאו, 

קשה.  פצוע  כשהוא  חולים  לבית  ולהגיע  לשרוד  הרדן  הצליח 
לבדיחה  במהרה  הפך  המשפט  אולם  הדין,  לבית  אומנם  הובאו  התוקפים  שני 
מקאברית על חשבונו של הרדן. על הכס ישב שופט יהודי מבוהל שידע היטיב באיזה 
"איזידור  בכינוי  הרדן  את  כינו  הם,  אף  יהודים  התוקפים,  סניגורי  מרוח,  הלחם  צד 
ויטקובסקי", על פי המקובל בקריקטורות האנטישמיות של התקופה והציגו את האיש 
"כפגע רע פוליטי" (ein politischer Schädling). הנה כי כן, בתוך ימים נהפך המשפט 

הנאשמים. כסא  על  היושב  זה  היה  והרדן  פיו  על 
קורט טוכולסקי שנכח במשפט, מתאר את הרדן פצוע, שבור ברוחו, לא עוד עורך 
"שהמשפט,  בגלוי  טוען  כן  ועל  להפסיד  מה  עוד  לו  שאין  אדם  אם  כי  מוביל,  עיתון 
וכי  ההתנקשות  לניסיון  המשך  אלא  איננו  הצדק,  עיקרון  של  פרוורטי  עיוות  שהוא 

אנטישמיים".44 מניעיו 
של  יומין  עתיקת  באסטרטגיה  שימוש  הרדן  "עשה  טוכולסקי,  כותב  זה",  "באופן 
החולי  מוכה  "כאותו  והוא  אשם".  ימצא  תמיד  היהודי  יהיה,  אשר  יהיה  לפיה  היהודי, 

לסגולה". מחלתו  את  להפוך  המיטיב  המוסר',  של  ב'גינאולוגיה  ניטשה  כותב  עליו 
לא  מזהירה,  עיתונאית  קריירה  לא  ביסמארק,  עם  הקשר  לא  עזר.  לא  כאמור  דבר 
השנאה ליהודים והתמיכה במיליטריזם הפרוסי. הכל קרס נפל וגרמניה אהובתו שלחה 
הנאשמים  דוכן  על  הקורבן  את  העמידה  המשפט  מערכת  נפש.  לרצחו  בריונים  שני 
היהודי  ויטקובסקי,  פליקס  של  זו  האמיתית,  זהותו  את  הרדן  למקסימיליאן  והשיבה 

מן "השטירמר". 

קרל קראוס � המוטציה הווינאית של הרדן 

המורשת  של  ולחיסולה  גמורה  להתבוללות  קראוס  קרל  קורא  מברלין,  לידידו  בדומה 
לו  ברור  המערב.  יהדות  של  "הסמוי"  הגטו  ושל  במזרח  הגטו  של  התרבותית 
שהאנטישמיות היא תגובה לתרבות זו ועל כן תיעלם עם היעלמות המורשת היהודית. 
ובעונה  בעת  היא   � כלאום  היהדות  את  לשמר  המבקשת   � בעיניו  שהציונות  מכאן 

עצמה.  האנטישמיות  שכזו  ובתור  האנטישמיות  של  תסמין  אחת 
לעיל  כאמור  הוא  שנים,  ב־13  מהרדן  הצעיר   ,(Kraus, 1874-1936) קראוס  קרל 
הפסגה  אל  קראוס  של  שדרכו  לציין  יש  זאת  עם  מברלין.  היהודי  של  הווינאי  העתקו 
הייתה קלה יותר, זאת בזכות העובדה שההשפעה היהודית בתחום התרבות האוסטרית 

גרמניה.  שבבירת  מזו  יותר  רבה  הייתה 
מבוהמיה  מושבו  מקום  את  שהעתיק  אמיד  נייר  יצרן  קראוס,  יעקב  של  בנו  קרל, 
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בנו,  הולדת  לאחר  שנים  שלוש  לווינה 
ופילוסופיה.  גרמנית  בספרות  עניין  גילה 
באוניברסיטה  לימודיו  את  סיים  לא  הוא 
של וינה, כשל בניסיונו לקריירה של שחקן 
הצעירה"  "וינה  לקבוצת  וחבר  תיאטרון 
חבריו  שעל  ספרותי  חוג   ,(Jung Wien)
 ,(Altenberg) הבולטים נמנו פטר אלטנברג
בר־הופמן  ריכרד  קרל;  של  הקרוב  ידידו 
הוגו  שניצלר;  ארתור   ;(Beer-Hofmann)
 (Bahr) באהר  הרמן  הופמנשטאל;  פון 
השישה,   .(Andrian) אנדריאן  וליאופולד 
ישראל  בני  ומזרע  התקופה  סופרי  ממיטב 
של  קשריו  אולם  שבהם.  האחרון  עד 
שרטון.  על  במהרה  עלו  הקבוצה  עם  קרל 
 � כלשונו   �  Dekadenzב־ מאס  קראוס 

 1897 ובשנת  תרבותי,  ניוון  של  ביטוי  ראה  בו  החוג,  חברי  רוב  של  האקספרסיוניסטי 
 Die הכל:  המביעה  הכותרת  תחת  ארס  נוטפת  סאטירה  שחיבר  לאחר  סופית  פרש 

המושחתת).  (הספרות   demolierte Literatur
בעריכתו.  המשואה,   ,�Die Fackel� של  הראשון  הגיליון  אור  רואה  באפריל 1899 
באוקטובר אותה שנה, לאחר פטירת אביו, ממיר קראוס את דתו והופך להיות קתולי.
מאמרים  אומנם  כלל  סדיר,  באופן  הופיע  לא  שלרוב  עיתון,  שמא  או  העת,  כתב 
את  מכילים  גיליונות  מעט  ולא  עצמו,  קראוס  כתב  החומר  של  רובו  את  אולם  מבחוץ, 
פרי עטו המשתלח בלבד. העיתון אמור היה להילחם בביטויי הצביעות והשחיתות של 
אימפריית הבסבורג, בביטויים של ניוון תרבותי דוגמת הפסיכואנליזה, בכלכלה חופשית 
את  להציל  מנת  על  ה"מיוהדת",  בעיתונות  וראשונה  ובראש   ,laissez-faireה־ בנוסח 

היהודי.  הבצע  רודף  מציפורני  ההמונית  התקשורת 
קראוס רואה בחברה בת זמנו תופעה של ריקבון פסאודו־דמוקרטי, ומכאן שהדוגמא 
הטובה ביותר לתהליך הניוון היא העיתונות הנתונה בידיים יהודיות, שהיא בעלת "אופי 
דגנרטי", "מושחתת כל כולה... שיירי ליברליזם גוסס ומנוון". וכיוון שעיתונו יהיה נקי 
מן ה"דגנרציה" היהודית־ליברלית, הוא משגר את חיציו המשוחים בארס סרקסטי לעבר 
של  בבעלותו  היוקרה,  ורב  המצליח   Neue Freie Presseב־ וראשונה  ובראש  מתחריו, 
העורך הראשי מוריץ בנדיקט, יהודי יליד פולין ומן הדמויות המשפיעות ביותר בווינה 
של ימיו. שנאתו של קראוס ל־Neue Freie Presse המקדים את ביטאונו שלו בעשרים 
וחמש שנים ומאפיל עליו הן ביוקרתו והן בתפוצתו, נובעת בין היתר מן העובדה ששני 

להכעיס. ציונים  שני  הרצל,  ותיאודור  נורדאו  מקס  הם  בפריס  העיתון  כתבי 

קראוס קרל 
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��Die Fackel הופך במהרה לאחד ממוקדי האנטישמיות של וינה. בין היתר תומך 
האנטישמים  גדול  לוגר,  קרל  של  בראשותו  סוציאליסטית  הנוצרית  במפלגה  קראוס 
האוסטרים עד עלותו של היטלר לשלטון. בדומה להרדן, היה אף קראוס לאומן שמרני, 
פרנץ  הארכידוכס  של  נלהב  מעריץ  קנאי",  "ימני  מוצהרת  בגאווה  לעצמו  שקרא  מי 
פרדיננד. עם מותו של זה בהתנקשות בסרייבו סופד לו קראוס ומהלל את האיש בזכות 

ההשכלה.  בעידן  המנוון  הליברליזם  של  מושבע  אויב  היותו 
 Gebet an) בגבעון"  לשמש  "תפילה  המלחמה:  אימת  לנוכח  שכתב  משיריו  באחד 
ליהושע  המסייעת  השמש  אותה  זה  כיצד  קראוס  תוהה   ,(die Sonne von Gibeon
אירופה.  של  חורבנה  לנוכח  אלו  בימים  לזרוח  ממשיכה  בגבעון,  וקופאת  במלחמתו 
ואולם בדומה לימים ההם גם עתה, האנושות אומנם נחרבת אך העמים מזמרים בלחן 
אחד � הכסף היהודי בבורסה, ורק היהודים יצאו ללא פגע מן האסון היורד על היבשת: 

היהודי: של  לא  הוא  הנשפך  העיתונות, "הדם"  הוא  השחור"  "הדיו 

Völker, die es gehört, wurden hörig dem Volk;
alle schrieen wie es, alles ward Israel.
Alle Sprachen durchdrang einzig die Melodie,
deren Schalmei das Geld anlockt.
Und sein Wechsel verlangt anderen Wechsel auch-
Schwarz von Tinte der Tag, rot vom Blute die Nacht!
Aber welche es sei: Fluth, die im Wechsel wuchs: 
Israel ging trocken durch.

השמיעו  השפות  וכל   / ישראל  היו  כמו  זעקו  כולם  זאת...  שמעו  אשר  העמים 
לחן אחד / חליל המושך אל הכסף .... / שחור מדיו היום, אדום מדם הלילה / 

רגליו.45 את  הרטיב  לא  ישראל  הבורסה /  מבול  גואה  יהי,  אשר  יהי 

שנאתו לציונות היא פועל יוצא מתפיסתו לפיה על היהודים להתבולל כליל בסביבתם. 
זמן קצר לאחר פרסום "מדינת היהודים" להרצל (1896), יוצא קראוס בסאטירה ארסית 
את הציונות  שהגדיר  כיוון  לציון" (Eine Krone für Zion), בה �  הכותרת "כתר  תחת 
הציונות  על  "שיהיה  האיש  מנבא   �  (historischen Fehler) ההיסטוריה"  של  כ"טעות 
 Der Zionismus werde vor der Integration) ההתבוללות"  בפני  תנאי  ללא  להיכנע 
ב"ארץ  היהודים  כי  הדעת  על  להעלות  אין  שכלל  ומוסיף   ,(kapitulieren müssen

סוציאל־דמוקרטית...".  ישות  עוד  יקימו  המובטחת... 
יתירה אף מזו. בעיני קראוס הציונים והאנטישמים חד הם, שהרי הציונים מברכים 

לפלשתינה"!  האנטישמי "יהודים  ברחוב  המקובלת  הקללה  על 
הגיליונות  מן  באחד  מאה,  רבע  ומקץ  שלו  את  עשה  שהזמן  לציין  יש  זאת  עם 
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מגיליונות ניכר  חלק  קראוס.  של  עטו  פרי  הם  מאמרים  שבעה  מתוך  ארבעה   .1909 פברואר  גיליון 
בעצמו. העורך  בידי  נכתבו   Die Fackelה־
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כי  וכותב  בעצמו  לחזור  מהסס  לא  קראוס   ,1924 משנת   �Die Fackel� של  הבודדים 
דברים  עם  להסכים  חייב  אינני  חמישים,  בגיל  לציון", "עתה,  הסאטירה "כתר  בסוגיית 

ושלוש".  עשרים  בן  כשהייתי  שכתבתי 

הווגינאלי העידן 

ויינינגר,  אוטו  של  עדותו  את  מביא  שקראוס  הרי  המדובר,  המנוון"  "בליברליזם  ואם 
אותה  תקופה  תקופתו,  של  ל"דגנרציה"  האישה  של  תרומתה  בסוגיית  עליו,  הנערץ 
כי  לציין  קראוס  רואה  ואופי"  "מין  על  מאמרו  בפתח  הווגינאלי".  "העידן  מכנה:  הוא 
הדברים נכתבו אומנם על ידי: "מעריץ של נשים המסכים עם כל טיעוניך המיזוגיניים".46 
לעומת  האישה  של  האינטלקטואלית  האפסות  לפיה  ויינינגר,  של  היסוד  הנחת  ואולם 
הגבר עומדת בבסיס היחסים ביניהם, מקובלת על קראוס � הגם מוצגת בנוסח כפייתי 
גבר  בין  זה  פער  שניהם  אצל  ואופי".  "מין  של  האובססיבי  מחברו  אצל  מאשר  פחות 
של  ההרסנית  תכונתה  מכאן  המינים,  בין  שוויון  של  אפשרות  כל  לאל  שם  לאישה 
של  הבסיסיים  ערכיה  את  המעוותת  זו  והיא  לאישה,  גבר  בין  הרובצת  התהום  אותה 
התרבות, בין אם בלשון ובאומנויות, ובין אם בעיצוב אופיו ורוחו של האדם המודרני. 
לתחייה  להשיב  וההכרח  המנוון,  הפמיניזם  בסכנת  למאבק  המכרעת  החשיבות  מכאן 
בחיבורו  שימוש  קראוס  עושה  היתר  בין  הגרמנית.  התרבות  של  הגבריים  ערכיה  את 
של ויינינגר כמקור בלתי נדלה לטיעונים הבאים להבאיש את ריחה של הפסיכואנליזה, 

המחבר.  של  נפשו  שנואת 

החלקלק"  היינה � "היהודי  היינריך 

כל  בדברים  אין  אולם  נכבד,  כרך  למלא  אומנם  ניתן  קראוס  של  אנטישמיות  במובאות 
ייחוד המבדיל את האיש מחבר מרעיו המתבוללים, והוא אכן צועד בדרך הסלולה של 
מפרעות  מערבה  הנמלטים   "Ostjudenה־ של  והשטריימל  הפאות  הכפתן,  "מן  סלידה 

וינה.  רחובות  את  בהמוניהם  ומזהמים  אוקראינה 
תחושת התיעוב המתעוררת בליבו של קראוס לנוכח גל ההגירה היהודית מן המזרח 
הגרמנית,  בתרבות  המוחלטת  ההתבוללות  להצלחת  באשר  נוגה  הרהור  בו  מעוררת 
נסיגה  מבחינתו  הוא   Ostjudeה־ של  מראהו  מסוגו.  מומר  של  קיומי  עיקרון  שהיא 
איציק־ויציג"  "מכל  תיעובו  את  אבסורד  עד  להביא  מנת  על  הביניים.  ימי  אל  לאחור 
המבקש  הגליצאי  היהודי  את  לדוגמא  קראוס  מביא  בלשונו,   ,(�jeder Itzig Witzig�)
בגרמנית  המשפט  לנו".  זקוקים  אינם  "הם  טעון:  זאת  ועם  הפשוט  המשפט  את  לומר 
שימוש  בדבריו  עושה  שלנו  שהיהודי  אלא   .�Sie brauchen uns nicht� יהיה:  תקנית 
"שאלת  המחבר:  קובע  כן,  כי  הנה   �Sie brochen uns nicht� ואומר  ביידיש  חלקי 

בודדת...".   o אות  באותה  תלויה  כולה  היהודים 
הקריקטורה  מן  הדמות  באותה  ורק  אך  מתרכזת  אינה  היהדות  מן  סלידתו  ואולם 
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של השטירמר, קראוס דוחה את עצם היהדות, ה־Judentum, על הסף, בבחינת אברציה 
רבים:  בת  בשער  המוכיח  הנביא  של  בדמותו  להתייצב  ומעדיף  היסטורית, 

אוכל לומר שבאשר לעצמי, הנני מקבל את היהדות רק עד גלות מצרים, אולם 
אלוהי  סנגורי  עם  רק  מזדהה  שאני  ומכאן  הזהב  לעגל  בפולחן  חלק  נוטל  אינני 

הישר. מדרך  שסטה  בעם  הנוקם  היהודים 

קשה  והיהדות  היהודים  הכפשת  שבנושא  ומאחר  אפשר,  אי  כלום  שבלא  כיוון  ואולם, 
היה לחדש דבר, זאת בעיקר לאחר 1922, השנה בה "דר שטירמר" של יוליוס שטרייכר 
מרבי.  בפירוט  הנושא  את  לנתח  קראוס  מבקש  ההצגה,  את  היהודי  לאנטישמי  גנב 
גרמניה.  של  היהודים  משורריה  גדול  של  שפתו  הוא   � יותר  ולא  פחות  לא   � הנושא 
אחרי ככלות הכול מה הרבותא להתעמר בכל "איציק־וויציג" המחסיר אות מן הדקדוק 
הגרמני? יש אפוא לצאת למלחמת חורמה על היהודי היוצא דופן, המצליח ברוב נכליו 
לשכנע את הגוי התמים כי לא זו בלבד שהלשון בפיו מתוקנת אלא שבנוסף לכל הוא 
מוצא  חלקלק"  "יהודי  בלשונו  המכונה   � הנוכל  את  ומעלה.  משכמו  למשורר  נחשב 

היינה.  בהיינריך  קראוס 
"היינה  הכותרת  תחת  מסה  ומחבר  מותן  קראוס  משנס   1910 בשנת  ואכן, 

וההשלכות".47
על  קראוס  של  ביקורתו  עם  אחד  בקנה  זה  במקרה  עולה  היינה  על  ההתקפה 
העיתונות � שהיא "הצהובה והמופקרת", לטעמו � פרי ההשחתה היהודית של הלשון, 
ושילר.  גתה  של  שפתם  על  היינה  שהוריד  לאסון  לוואי  תוצר  המחבר  פי  על  שהיא 
את האסון רואה קראוס, בין היתר, בסגנון הפייטון (Feuilleton)48 הצרפתי שפלש עוד 

גרמנית.  הדובר  במרחב  המכובדת  העיתונות  אל  הי"ט  המאה  באמצע 
ואכן, אין ספק שלהיינה הייתה יד בהבאת סגנון הפייטון הצרפתי לעיתונות הגרמנית. 
במאה  הצרפתית  העיתונות  של  והפוליטי  החדשותי  החלק  של  לצידו  מוסף  הפייטון, 
הי"ט, הוא בעל אופי סטירי, אירוני, משופע במשחקי מלים ותכנים גרוטסקיים. כוונתו 
רציונאליים  בכלים  לנתח  המבקשים  כבדים  מערכת  למאמרי  משעשע  ניגוד  להיות 

אחרת.  או  זו  סוגיה  ראש  ובכובד 
ה־40  שנות  בתחילת  וינה  של  בעיתונות  להתקבל  זכה  ונוסחיו  סגנונו  על  הפייטון 
של המאה, ובימיו של קראוס נטלו בו חלק מיטב סופרי התקופה בעלי טורים בעיתוני 
אך  הם  והופמנשטאל  בר־הופמן  שניצלר,  הצעירה".  "וינה  מימי  רעיו  ביניהם  הצמרת, 

האוסטרו־גרמנית. בעיתונות  הפייטון  הצלחת  של  מייצג  מדגם 
הפייטון.  את  מכנה  שהוא  כפי  לשונית"  אותה "הזניה  נגד  קצף  בשצף  יוצא  קראוס 
"היינה העתיק לגרמנית את המחלה הצרפתית, היא העגבת" מכאן שהוא "אותו יהודי 
קראוס  רואה  זה  במובן  הגרמנית".  העיתונות  את  בלשונו  שזיהם  ומושחת  'מצורפת' 
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בהיינה את אביו הרוחני של מקסימיליאן הרדן, מי שזיהם לדעתו את הלשון בעיתונות 
לעיל.  אוילנברג  פרשת  את  וראו  זולה,  סנסציונית 

היינה  אל  קראוס  ממשיך  גרמנית,  הדובר  במרחב  העיתונות  בהזניית  מאישום 
אכן,  בגרמניה.  הי"ט  המאה  משוררי  כגדול  מקומו  בדבר  הכזב  את  ומנפץ  המשורר 
עצמו  ניטשה  פרידריך  זה  היה  בספרות.  היינה  של  מעמדו  לנוכח  קלה  לא  מלאכה 
היינה  של  בשבחיו  שהפליג  מי   � קראוס  של  בימיו  ביותר  הנערצות  הדמויות  מן   �

עצמו):  (ושל 

היינה העניק לי את תובנת המשורר במובן הנעלה ביותר של המלה. לשווא אני 
מבקש במשך אלפי שנים עוד לחן כה מתוק ומלא תשוקה. ...וכיצד הוא מטפל 
בגרמנית... בבוא העת יאמרו הבריות כי היינה ואני הננו אמנים בכירים בשפה 
 (Man wird einmal sagen, dass Heine und ich bei weitem die .הגרמנית

49.ersten Artisten der deutschen Sprache gewesen sind)

אולם לא כך קראוס, המבקש להוכיח ש"הדגנרציה" של הלשון הגרמנית החלה בלשונו 
היינה.  של 

מהותה  את  נעדרת  שהיא  מכאן  ומתקשטת,  דקורטיבית  היא  היינה  של  לשונו 
של  בדמעות  במשקל....  ערוכה  עיתונאית  לשון  אלא  היא  אין  האמנות...  של 
 (Heines Tränen hätten kein Salz und בסיס  אין  ולשנינותו  מלח  אין  היינה 

.sein Witz keinen Boden)
היינה מילא את תפקידו של משה שהכה במטהו על סלע השפה הגרמנית... 
ואולם לא מים פרצו מן הסלע כי אם ��eau de Cologne... בעוד שגרמנית של 
היהודית־פמיניסטית. ברוח  מקורה  היינה  של  שפתו  הגברי,  באון  מקורה  אמת 

יתירה אף מזאת: לא זו בלבד שהיינה הוא חקיינו הנוכל של משה, אלא שבנוסף לכך, 
במאמציו לקדם את מכירת ספריו הוא מגלה את פרצופו האמיתי, זה של הסוחר היהודי 
קוסמופוליט  עוד  אלא   � קראוס  פי  על   � היינה  אין  דבר  של  לסיכומו  הבצע.  רודף 
מטבע  מנותק  קפה,  בתי  יושב  עירוני  עוד  הגרמנית,  לרוח  הזר  העולם  אזרח  יהודי, 
באי  כל  היו  בפריס  מונמרטר  ברובע  היינה  של  מצבתו  גילוי  "עם  ראייה:  והא  ואדמה. 
הטכס יהודים, רובם הגמור אנשי עסקים...". מכאן שהוא "משורר הקפיטליזם היהודי, 

זולה".  ועיתונות  קיצוני  ליברליזם 
אין קושי להבחין שלהשתלחותו התמוהה משהו של קראוס בהיינה, שהיא ארסית 
אף יותר מזו של אנטישמים מובהקים דוגמת פון טרייצ'קה, המתעב אומנם את היינה 
אך אינו שולל ממנו את גדולתו כמשורר � יש עילה נוספת, והיא קנאה אישית כפשוטה. 
קראוס  את  מלווה  בלבד,  רדיקלי  עיתונאי  ולא  ומשורר  סופר  של  למעמד  השאיפה 
הגרמנית  השירה  בפנתיאון  היינה  של  מעמדו  את  למוטט  הניסיון  כן,  כי  הנה  מנעוריו. 
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ביטוי  אכן  הוא  הגרמנית,  הלשון  קדושת  את  המחלל  יהודי  נוכל  כעוד  הצגתו  ידי  על 
פתטי לשנאה עצמית של יהודי מומר שאינו מסוגל לעקור מליבו את רגש הנחיתות. 
עם זאת, מן הראוי לציין שאם כי הפשקוויל על היינה התקבל ביותר משמינית של 
לעג � לא עוד, כי אם כתב פלסתר נוסף של עיתונאי מתוסכל � הרי שבסופו של דבר 
עלה בידו של קראוס להשיג את יעדו. היה זה עם פרסום מחזהו הנודע "ימיה האחרונים 
אפוקליפטית.  הזיה  של  במערך  המלחמה  מאירועי  תמונות  המשלב  האנושות",50  של 
ומחזאי  סופר  של  זה  ימיו,  כל  ביקש  אחריו  במעמד  האיש  את  זיכה  המבריק  המחזה 

ויימאר.  רפובליקת  עידן  מבכירי 
כצפוי, עם עליית כוחם של הנאצים, במחצית השנייה של שנות העשרים, מתמוטט 
עולמו הרוחני והנפשי של קראוס. הוא נסוג � הגם לא בלב שלם � מן האנטישמיות 
קשה  זאת  עם  החדשים".  "הסוציאליסטים  נגד  לשונו  ארס  את  ומפנה  שלו,  העצמית 
שלא להבחין בכתביו מן העת ההיא כי הוא רואה בנאצים את מזהמי התרבות הגרמנית 

היהודית.  הזוהמה  יורשי  מועטה  לא  במידה  אותה,  חזה  שהוא  כפי 

פרויד � משה המצרי נרצח בידי שבט קשי עורף בסיני 

הניסיון לשלול מעם את האדם אותו הוא מעריץ כגדול 
בניו איננו דבר שניתן לעשותו בקלות דעת � זאת, בפרט 
שיקול  שום  זאת  עם  העם.  לאותו  בן  שהוא  מי  ידי  על 
האמת. את  להציג  ממני  ימנע  לא  לאומית  עדיפות  של 

פרויד51 ז. 

שלוש  מקץ  וסיים   1934 בשנת  לכתוב  פרויד  החל  היחוד"  ואמונת  האיש  "משה  את 
שנים. פרקים מן הספר ראו אור בשנת 1937. 52 חודשים ספורים לאחר האנשלוס, עלה 
בידו של אבי הפסיכואנליזה, בסיוע קבוצה של מוקיריו, להימלט מווינה לבריטניה, שם 
נפטר מקץ שנה (ספטמבר 1939) מסרטן הלסת. זמן קצר בטרם מותו ראה אור החיבור 
בשפת המקור: Der Mann Moses und die Monotheistische Religion באמסטרדם 

השנה.53 באותה  יורק  בניו  ובאנגלית,  בשנת 1939, 
של  הרעוע  האמפירי  לבסיס  המודע   � פרויד  של  ניסיונו  הוא  החיבור  של  ייעודו 
המרכזיים:  מרכיביה  בשני  היסטורית  תשתית  לה  להעניק   � הפסיכואנליטית  משנתו 
לראות  בהחלט  ניתן  כן,  כי  הנה  מזה.  היהודי  והמונותיאיזם  מזה  המשפחה  אב  רצח 
לכלל  אלה  מרכיבים  שני  למזג  האמורה  הרוחנית  מורשתו  את  פרויד  של  זה  בחיבורו 
אחת  ובעונה  ובעת  האומות,  בקרב  במינו  היחיד  היהודי  הצופן  את  המגלה  אחדות 

אמפירית.  מבוסס  מדע  של  מעמד  לפסיכואנליזה  מעניקה 
טעם  מכאן  המחבר,  של  מותו  שנת  היא   ,1939 בשנת  כאמור  אור  ראה  החיבור 
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הזעזוע  והוא  היהודי  בנושא  לטיפול  נוסף 
הנאציזם  עליית  עם  פרויד  את  הפוקד 
ולנוכח גורל היהודים באוסטריה ובגרמניה. 
להשתית  שהניסיון  לציין  הראוי  מן  כאן 
אדני  על  הפסיכואנליטית  המשנה  את 
בחיבורו  כבר  ביטוי  לידי  בא  ההיסטוריה 
זאת,  עם   .(1913) וטאבו"  "טוטם  הקודם 
שפרויד  הרבים  ההיסטוריים  הציונים 
כמעט  מתעלמים  וטאבו"  ב"טוטם  מביא 
שניתן  מכאן  היהודי.  המקרה  מן  לחלוטין 
לראות בחיבור הנוכחי מעין השלמת החסר 

הקודם.  במחקרו 
חיבורו  תמצית  ספורות  בשורות  להלן 

פרויד. של 
בעידן  לפנה"ס,  הי"ד  המאה  במחצית 

מקץ  הרביעי.  אמנהוטפ  הפרעה  במצרים  המלוכה  לכס  עלה  המפוארת,  י"ח  שושלת 
ארבע שנים על כס המלוכה, החליט הפרעה, מסיבה בלתי ידועה, להשליט על מצרים 
זאוס  בנוסח  המצרי  האלים  אבי  העליון "אמון",  האל  החלפת  היה  שעיקרה  חדשה  דת 
המופיע  המצרי,  הפוליתיאיזם  בפנתיאון  המשנה  מאלילי  השמש,  אל  ב"אתון",  ההלני, 
שמו  את  הפרעה  שינה  כך  לשם  המבורכות.  קרניה  את  המשגרת  החמה  גלגל  בדמות 

אתון). של  (רוחו  לאח'נתן  רצון),  שבע  (אמון  מאמנהוטפ 
של  המלכות  לכס  עלייתו  עם  בקירוב,  שנים   17 ומקץ  כשל,  אח'נתן  של  ניסיונו 
והשיבה  חזרה  ומצרים  קודמו  של  הדתיים  תיקוניו  כל  בוטלו  ענח'אתון,  תות  הפרעה 
וייזכר  לנסיבות  בהתאם  שמו  את  תיקן  החדש  הפרעה  האלים.  אבי  למעמד  אמון  את 
מכאן ואילך כתות ענח'אמון. זכרו של אח'נתן עצמו ירד אל תהום הנשייה, הוא נמחק 

הי"ט.  במאה  אל־עמארנה  בחפירות  רק  נתגלה  קיומו  ועצם  הפרעונים  מרשימת 
תיאוריות  של  שורה  צמחה  מכאן  הי"ד.  המאה  מן  הנשכח  האירוע  תמצית  כאן  עד 
� סברות כרס ברובן, עליהן מבקש פרויד להשתית את תורתו � המבקשות להציג את 
ביקש  שלו �  לעמו  להנחיל  שכשל  כיוון  אותה �  הייחוד,  אמונת  כאבי  המצרי  אח'נתן 
הוא או כוהניו, לכפות על שבטי העברים. מכאן שואב אבי הפסיכואנליזה את "התיעוד 

משנתו. את  לאשש  לכאורה  האמור  ההיסטורי" 
הנה כי כן, על פי אחת מאותן סברות הכרס, אח'נתן עצמו כשל אומנם להביא את 
בשורת המונותיאיזם לעמו, אולם חבורה של אצילים ממרום כהונת אתון � הלוא הם 
אמונת  את  להנחיל  אומר  וגמרה  נואש  אמרה  לא   � לוי"  "שבט  מכנים  שהיהודים  מי 
הייחוד לציבור שיהיה מוכן לקבל את תורתה. בגורל עלה שבט מצורעים מקרב עבדי 

פרויד זיגמונד 
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מצרים. בראש חבורת הלווים עמד כהן תקיף ונחרץ בשם אוסרסיפ � Osarsiph והוא 
ל"משה",  שמו  את  החליף  כך  לשם  מארצו.  העבדים  שבט  את  להוציא  שהחליט  זה 
המקראית "יציאת  במיתולוגיה  המכונה  (מעשה  לסיני  אותם  והוליך  העבדים  את  אסף 
מצרים"). אולם ניסיונו לא עלה יפה, המצורעים קשי העורף מרדו ורצחו אותו במדבר. 
ומקץ  משה־אוסרסיפ,  של  זכרו  את  בליבם  הרוצחים  שמרו  מצפון  וייסורי  אשם  מוכי 
דורות רבים של הדחקה, בימי הנביאים, פרץ הזיכרון המודחק בדמותו של המונותיאיזם 
המשיחיות  בתופעת  לעולם  בא  הנרצח  כלפי  האשם  רגשי  של  לוואי  תוצר  העברי. 
היהודית הממתינה לעלייתו של משה מן המתים על מנת שיביא לגאולת עמו החוטא 

כולה. האנושות  לגאולת  זו  ובהזדמנות 
חריגה  בו  שאין  הרי  הכתוב  את  המלווה  משהו  צינית  בנימה  הבחין  הקורא  אם  גם 
להעניק  האמורים  הנתונים  של  קצרה  לסקירה  ועתה  פרויד.  של  בחיבורו  הכתוב  מן 

הפסיכואנליזה.  נביא  של  למשנתו  היסטורי  גיבוי 

המצרי משה 

החיבור  של  עניינו  משנת 54.1914  הקצרה  במסתו  עוד  פרויד  טיפל  משה  של  בדמותו 
ההיבט  לסמל  היה  טרם  משה  בעיקרו,  אסתטי  הוא  למיכאלאנג'לו  במשה  העוסק 
כהתגלמות  מוצג  הפסל  המונותיאיזם.  בשורת  אבי  של  ולא  אב  רצח  של  האדיפאלי 

הפלסטיות:  באמנויות  האסתטי  הביטוי 

בעוד שמבטנו גולש מטה אנו מבחינים בשלושה רבדים אמוציונאליים בולטים: 
תווי הפנים משקפים את הרגש המבטא את זכייתו (של משה) במעמד הנעלה; 
מרכז הדמות מגלה סימנים של תנועה מודחקת; הרגל עדיין שומרת על הנטייה 

מטה.  כלפי  מלמעלה  גולשת  המרסנת  ההשפעה  כי  הדבר  דומה  לתנועה. 

שונה כליל ממשה כביטוי של שלמות אסתטית הוא משה המצרי, הפעם המדובר בדמות 
היסטורית יוצאת דופן שהיא כאמור � על פי פרויד � התגלמות תורת הפסיכואנליזה 
והמונותיאיזם העברי. משה הנוכחי הוא גולת הכותרת בהגותו של פרויד הנוטה למות, 
ההקשר  כאשר  הבאים,  לדורות  להנחיל  אומר  גמר  אותה  הרוחנית  מורשתו  וכאמור, 
הפסיכואנליטי וההיסטורי כרוכים זה בזה ואמורים להעניק למשנתו הפסיכולוגית את 

האולטימטיבי.  האישור 
אחד "אוסרסיפ",  של  הבדויה  דמותו  על  פרויד  מסמיך  משה  של  המצרי  מוצאו  את 
בחיבורו  לפנה"ס  השלישית  המאה  בתחילת  מצרי  היסטוריון  מנתון,  כותב  עליו 
במובאות  מקורו  הכתוב  מן  לנו  הידוע  והמעט  אבד  מנתון  של  חיבורו   .Aigyptiaca
הוא  בו  אפיון",  "נגד  בפרק  היהודים",  "קדמוניות  בחיבורו  מתתיהו  בן  יוסף  שמביא 
אצל  המצוטט  מנתון  פי  על   � אוסרסיפ  האיש.  של  האנטישמים  טיעוניו  את  הודף 
אוסרסיפ  בהליופוליס.  זה  של  במקדשו  והשאול,  המתים  אל  אוזיריס,  כהן  היה  יוסף, 
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לאחר  אמנהותפ.  הפרעה  נגד  מצורעים  של  שבט  הנהיג  מנתון �  של  גרסתו  פי  על   �
לנוביה,  בנו  רעמסס  ואת  אמנהותפ  את  לגרש  המורד  המצורעים  שבט  בידי  שעלה 
והחריבו  הרסו  במצרים,  העם  נגד  ההיקסוס  שבטי  עם  פעולה  בשיתוף  המצורעים  חברו 
הפרעה  בידי  עלה  פורענות  של  שנים   13 מקץ  האלים.  מקדשי  את  וחיללו  הארץ  את 
זה  בשלב  הארץ.  מן  הפורעים  גייסות  את  ולגרש  במורדים  לנקום  למולדת,  לשוב  ובנו 
מצרים  יציאת  של  עיקרה  כל  פרויד �  פי  על  וזהו �  למשה  שמו  את  אוסרסיפ  החליף 
ומייסדים  ביהודה  מתיישבים   � מנתון  פי  על   � ההיקסוס  כן,  כמו  העברית.  במסורת 

ירושלים.  את 
מצרים,  יציאת  בדבר  המקראי  הסיפר  את  פניו  על  ההופך  מנתון  של  סיפורו 
שהוא  בלבד  זו  לא  מתתיהו,  בן  יוסף  של  בספרו  המובאות  מן  למדים  שאנו  כפי 
זכר  לו  למצוא  ניתן  שלא  אלא  וההיסטורי,  הארכיאולוגי  במחקר  אחיזה  כל  נעדר 
בכתבים שלפני המאה השלישית לפנה"ס. הדעת נותנת אפוא שהמדובר בעוד אחת 
שקדמו  יודופוביה  שנות  מאתיים  במהלך  שהילכו  מצרים  יהודי  על  הדם  מעלילות 
בתחילת  אלכסנדריה  בפרעות  הראשון  לשיאן  הגיעו  ואשר  מתתיהו  בן  יוסף  לימי 

לספירה.  הראשונה  המאה 
שהשם  העובדה  על  לבסס  פרויד  מבקש  משה  של  המצרי  מוצאו  בדבר  טיעונו  את 
של  העברי  השורש  מול  כן,  כי  הנה  במצרים.  מקובל  היה  "מוסה/מוזה"  או  "משה" 
לפיו  האגיפטולוגים  אחד  של  טיעונו  את  פרויד  מעמיד  היאור  מן  הנמשה  משה 
 Ramses,) תות־מוסה  או  רמסס  דוגמת  העתיקה  במצרית  לילד  כינוי  הוא  משה/מוסה, 
מן  משה  השם  את  המושך  החוקר  עם  שהצדק  נניח  אפילו  אולם   .(Thut-mose
מקובל  הרוב  שמות  את  הלאומי  המיעוט  לילדי  להעניק  שהנוהג  הרי  המצרי,  המקור 
צ'זרה  (פסט),  הווארד  (טובים),  יוליאן  (פסטרנק)  בוריס  כל  האומנם  ומתמיד.  מאז 
בריטי,  פולני,  רוסי,  בהכרח  הוא  (פרויד)...  "זיגמונד"  כל  ענייננו  ולצורך  (לומברוזו), 

טאוטוני?  או  איטלקי 

המשפחה אב  רצח 

רצח האב האדיפלי הוא כידוע מאדני הפסיכואנליזה. המונותיאיזם על פי פרויד, מבטא 
 pater familias � את הצורך הנפשי בשלב הילדות המוקדמת לדמותו של אב משפחה
אב  אותו  רצח  הוא  הייחוד  באמונת  הראשון  השלב  על.  כוחות  ובעל  עוצמה  רב   �
את  יותר  מאוחר  ברובד  המעורר  וטאבו"),  ב"טוטם  פרויד  של  הסברו  (וראו  המשפחה 
הזהות  מכאן  המאמינים.  ציבור  של  קולקטיבי  לזיכרון  זה  באופן  והופך  האשם  רגשות 
ואף  האב  ברצח  לביטוי  כאמור  הבא  נוורוטי,  לדיבוק  הדתית  האמונה  בין  הנפשית 
המאמין  אוכל  במהלכו  האוכריסט  טקס  דוגמת  את  זה  בהקשר  מביא  פרויד  באכילתו, 
פיסית  כיישות  אלא  כאלגוריה  לא  וזאת  דמו,  את  ושותה  ישו  של  בשרו  את  הנוצרי 

ועניין. דבר  לכל 
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למקרה  משה  בין  שווה  גזירה  לגזור  בניסיונו  פרויד  בפני  שניצב  המכשול  אולם 
המקרא.  משה,  של  לתיאורו  הבלעדי  במקור  האב  לרצח  זכר  כל  העדר  הוא  האדיפאלי 
את  בידיו  שנתן  מי  כנגד  עזר  זה  בנושא  לו  ונמצא  פרויד  של  מזלו  לו  שיחק  והנה 
ההוכחה "המכרעת" להצדקת משנתו הפסיכואנליטית בדבר רצח האב בידי בני ישראל 
שחיפש  מי  גרמני,  ותיאולוג  ארכיאולוג   (Sellin) סלין ארנסט  הוא  האיש  העורף.  קשי 
ומצא לטענתו בפסוקי התנ"ך אישור לרצח משה בידי העברים.55 פרויד כותב, והסגנון 

התלהבותו:  את  מסגיר 

בשנת 1922 גילה ארנסט סלין גילוי בעל ערך מכריע. הוא מצא בספר הושע... 
עקבות של מסורת ברורה ומובהקת לפיה מייסד דתם של היהודים, משה, מצא 
איננה  זו  מסורת  והמורד...  העורף  קשה  עמו  שחולל  במרד  האלים  מותו  את 

יותר.  מאוחרים  נביאים  אצל  גם  מופיעה  והיא  להושע  מוגבלת 

ליהדות  שחדר  המשיחיות  רעיון  לפיו  סלין  של  השקפתו  את  המחבר  מביא  בהמשך 
לקראת סוף גלות בבל מקורו בכמיהה לשובו של משה מארץ המתים על מנת להוליך 

נצחי.  אושר  של  עידן  לקראת  האנושות  כלל  את  אף  ואולי  עמו,  את 
אולם נשו ב אל אותו ה"גילוי בעל ערך מכריע" של התיאולוג הגרמני הלמד מפרק 

העורף: קשה  עמו  בידי  משה   ברצח  המדובר  כי  בהושע  י"א-י"ג  ט', 

לּו ֶאת  י ִאם ְיַגּדְ ֶטן, ּוֵמֵהָריֹון. י"ב. ּכִ ָדה ּוִמּבֶ בֹוָדם; ִמּלֵ עֹוף ִיְתעֹוֵפף ּכְ י"א. ֶאְפַרִים, ּכָ
ר ָרִאיִתי  ֲאׁשֶ ׂשּוִרי ֵמֶהם. י"ג. ֶאְפַרִים ּכַ י ַגם אֹוי ָלֶהם, ּבְ ים ֵמָאָדם: ּכִ ְלּתִ ּכַ ֵניֶהם, ְוׁשִ ּבְ

ָניו. ּבָ ֹהֵרג  ֶאל  ְלהֹוִציא  ְוֶאְפַרִים,  ְבָנֶוה;  תּוָלה  ׁשְ ְלצֹור, 

שבט  את  גם  כולל  שהשם  ויש  ישראל  לבני  נרדף  שם  הוא  הושע  של  בנבואתו  אפרים 
במקרא  לא   � רמז  כל  ואין  יוסף  של  בנו  שם  על  נקרא  (ומנשה)  אפרים  שבט  יהודה. 
של הושע  של יוסף. נבואתו הקשה  את משה לבניו  הקושר  ולא במקורות חיצוניים � 
בסוגיית העתיד הצפוי לישראל הצופה בין היתר כי בני אפרים יוצאו להורג, נעדרת אף 
היא כל זיקה לימים עברו בכלל ולפרשת משה בפרט. הנה כי כן, צריך יותר מפלפול של 
הבל על מנת להסיק מן הפסוקים שלעיל שהם תוכחה של הנביא מן המאה השמינית 

לכן.  קודם  שנים  משה 600  לרצח  מכריע"  אפרים, "גילוי  לעתיד 
קרא  שלא  האיש,  היה  יכול  שהרי  הוא  הפרוידיאני  המעשה  בסיפור  התמוה  החלק 
עברית, לבקש את דעתו של רב השכונה וזה היה מעמיד אותו על ההבל שבפרשנותו 
אפילו  הנידון  במקרה  עומד  אינו  האדיפלי  בתסביך  מכריע  היבט  כן,  כי  הנה  סלין.  של 
של  פירושו  את  שלמד  לאחר  עצמו,  שסלין  יצוין  מוסגר  במאמר  תרנגולת.  כרעי  על 

הטענה.  מן  בו  חזר  הפסוק, 
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ההיסטורי התיארוך 

יציאת  של  הזמנים  לוח  שאלת  היא  הדעת  את  עליה  לתת  הראוי  שמן  נוספת  סוגיה 
מצרים. מועד פרשת אח'נתן המעוגנת היטיב במחקר האגיפתולוגי מתייחס לשושלת 
הייתה  במחלוקת,  שנוי  אינו  זה  ומועד  מאחר  לערך.   1350 בשנים  הי"ד,  במאה  הי"ח 
במדבר  והמסע  המאה  אותה  בשלהי  שם  אי  להתחולל  צריכה  מצרים  יציאת/גירוש 
תיארוך  אולם  הי"ג.  המאה  של  הראשונה  במחצית  להתרחש  צריכים  היו  כנען  וכיבוש 
זה עומד בסתירה גמורה הן לתיארוך המקראי, הן לאחדים מן הממצאים הארכיאולוגים 

ההיסטורי.  להגיון  והן 
האבות  ימי  בין  המשתרע  הזמן  פרק  ובפרט  בתנ"ך,  המכוננים  האירועים  תיארוך 
לכאורה  המדויק  התיארוך  משל  לשם  כך  במחלוקת.  כידוע  שנוי  ישראל,  מלכות  ועד 
זה  בתחום  גם  כי  אף   � הארכיאולוגיים  הממצאים  את  בחלקו  סותר  במקרא  המוגש 
הפערים עלולים להגיע למאות בשנים. כללית ניתן לציין שתי אסכולות בקביעת המועד 
המחלוקת  בחיבורו.  פרויד  של  ההיסטורית  בתפיסתו  מכריע  מרכיב  מצרים,  ליציאת 
מתרכזת ברובה בשני מועדים: אמצע המאה הט"ו � 1440 לערך, מזה, וראשית המאה 
הברורה  המקראית  הקביעה  הראשון.  המועד  לאחר  בקירוב  שנה  קרי: 150  מזה.  הי"ג 

א':  ו',  א'  מלכים  בספר  מוגשת 

ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ֵמֶאֶרץ־ִמְצַרִים  ָרֵאל  ֵני־ִיׂשְ ּבְ ְלֵצאת  ָנה  ׁשָ ֵמאֹות  ע  ְוַאְרּבַ ָנה  ׁשָ מֹוִנים  ִבׁשְ ַוְיִהי 
ִית, ַליהָוה.  ֶבן ַהּבַ ָרֵאל; ַוּיִ ֹלֹמה, ַעל־ִיׂשְ ִני, ִלְמֹלְך ׁשְ ֵ ֹחֶדׁש ִזו, הּוא ַהֹחֶדׁש ַהּשׁ ָהְרִביִעית ּבְ

מאחר ומקובל להניח ששלמה עלה לכס המלוכה בתחילת המאה העשירית, כי אז עולה 
בספר  הכתוב  הוא  לכך  דומה  ב־1440.  שם  אי  התרחשה  מצרים  שיציאת  הפסוק  מן 
ּוְבָכל־ֶהָעִרים  ּוִבְבנֹוֶתיָה,  ּוְבַעְרעֹור  ּוִבְבנֹוֶתיָה  ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶבת  ׁשֶ "ּבְ כו.  י"א,  שופטים 
בין  ארכו  בישראל  השופטים  ימי  כי  בהנחה  ָנה...".  ׁשָ ֵמאֹות  ֹלׁש  ׁשְ ַאְרנֹון,  ַעל־ְיֵדי  ר  ֲאׁשֶ
מלכים.  מספר  המועד  את  חופף  שלעיל  בפסוק  המצוין  המועד  ל־1020,  השנים 1300 
נפילת חומות יריחו התרחשה � על פי החפירות הארכיאולוגיות (ג'והן גרסטנג � 
בשנות  במקום  שנערכו  מחפירות  הט"ו.  המאה  בתחילת   � ה־30  משנות   (Garstang
החמישים (קתלין קניון � Kenyon) עולה כי המועד הוא אף מוקדם יותר במאה שנים 

בקירוב. 
אמנחותפ הרביעי, הוא אח'נאתן המתוארך כאמור לאמצע המאה הי"ד הקים בעיר 
בירתו ארכיון ובו מכתבים שנכתבו אליו ואל אביו, הידוע מאז כארכיון אל־עמארנה. 
אל  שנשלחו  בכנען  ישובים  מושלי  מאת  מכתבים  סדרת  מצויה  שקיבל  האגרות  בין 
אביו ואליו, המבקשים את עזרתם לנוכח פלישת ה"חבירו" או ה"אבירו" לארץ. בשל 
בימי  ישראל  בשבטי  שהמדובר  הטוענים  יש  ל"עברי"  "אבירו"  בין  הלשוני  הדמיון 
יהושע. אולם מן האגרות עולה תיאור מצב ששרר בכנען עוד בימי אביו של אח'נתון, 
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זיקה  העדר  שוב  מכאן  שנים.  בעשרות  מצרים  יציאת  את  המקדים  זמן  בפרק  קרי: 
את  נוסיף  אם  בפרט  זאת  מצרים.  יציאת  מועד  לבין  אח'נתן  פרשת  בין  היסטורית 

במדבר.  הנדודים  שנות 
תקופת השופטים לאחר מות יהושע ועד עלייתו של שאול למלכות נמשכה על פי 
וששים  שנות נדודים במדבר  בתוספת 40  שנים.  מאות  משלוש  למעלה  המקרא  נתוני 

הט"ו. המאה  לאמצע  אפוא  שבים  אנו  יהושע,  חיי  שנות 
בדוגמאות  אותנו  מביא  המקרא  נתוני  עם  הארכיאולוגי  המחקר  שילוב  כן,  כי  הנה 
העדר  מכאן  במצרים.  אח'נתן  לתקופת  קודם  לערך  שנה  מאה  קרי:  הט"ו,  למאה  לעיל 
מצרים.  יציאת  מועד  לבין  אח'נתן  של  המונותיאיסטי  הניסוי  בין  היסטורית  זיקה  של 

שלעיל,  הדוגמאות  את  המאחד  ההיסטורי  ההיגיון  אף  שעל  לציין  למותר  זאת  עם 
הרי שכל אחד מן המועדים הנ"ל שנוי אף הוא במחלוקת, מנגד, נוכל למצוא טיעונים 
יש  כאן  גם  הי"ג.  למאה  מצרים  יציאת  את  המאחרים   � במיעוט  אמנם  המצויים   �
ארכיאולוגיות  מחפירות  למשל  כך  ביד.  יד  צועדים  והמקרא  הארכיאולוגי  שהמחקר 
המאה  בתחילת  או  הי"ג  המאה  בשלהי  באש  עלו  אלו  כי  עולה  אל  ובית  דביר  בלכיש, 
הי"ב. אם אכן בכיבושי יהושע המדובר, יאחר הדבר את יציאה מצרים במאתיים שנים 
לערך לעומת הדוגמאות הקודמות. ואולם תיארוך זה נוגד בעליל את ההנחה ההיסטורית 
לפיה גורשו שבטי ההיקסוס, המצרים המורדים (הלווים) ושבטי העברים זמן קצר לאחר 

בשנת 1350.  שם  אי  המלוכה  לכס  הרביעי  אמנהותפ  של  שובו 
שלא  קשה  תורתו  את  פרויד  מסמיך  עליהם  ה"היסטורים"  הנתונים  לנוכח  אכן, 
להסכים עם מרתין בובר המבטל את "משה ומונותיאיזם" כחיבור "המבוסס על השערות 
מבכירי  אולברייט,  וויליאם  של  הערתו  את  לכך  להוסיף  הראוי  ומן  שחר".  חסרות 
הארכיאולוגים במאה הקודמת, מי שראה לציין אף הוא כי החיבור הינו "נטול לחלוטין 
56.(�totally devoid of serious historical method�) "כל שיטה היסטורית של ממש

צרוף" מצרי  "מונותיאיזם 

ואולם דווקא הכשל ההיסטורי של פרויד, מי שהיה נכון להשתעבד לסברות כרס חסרות 
שחר רק על מנת להעניק בסיס אמפירי לכאורה למשנתו הפסיכואנליטית ובהזדמנות 
זו לשלול מעמו את מקור המסר המונותיאיסטי, הוא זה שמעורר תמיהה ברובד העמוק 
יותר. כיצד יש להבין את הניסיון הפתטי לקשור את המונותיאיזם היהודי � מן הסתם 
פסגת הרוח בתולדות האנושות, מי שהוציא מקרבו את הנצרות והאסלאם ועיצב את 
שהתרחשה  משמעות  חסרת  היסטורית  זוטא  לאותה   � המערבית  הציוויליזציה  רוח 
"אמונה  בנזר  להכתיר  פרויד  רואה  אותה  קדם,  בימי  ספורות  שנים  במהלך  שם  אי 

המחבר). של  בלשונו   strenger Monotheismus) צרופה"  מונותאיסטית 
בפנתיאון  האלים  אבי  מכס  אמון  של  בסילוקו  "המונותיאיסטי"  המסר  מהו  וכי 
תמותה  בן  של  לפקודתו  הנשמע  שמימי  גרם  החמה?  מעגל  לאתון,  ומסירתו  המצרי, 
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ישראל: "שמש בגבעון דום..." "וידום השמש... ויעמוד השמש בחצי השמיים".  מזרע 
לשמש.57 הלל  בשיר  מסתכמת  אח'נתן  של  לכאורה  התיאולוגית  משנתו  כל 

השמש  את  מהלל  המחבר  מונותאיסטית?  ולאמונה  לו  מה  ואולם  נאה  המנון  אכן 
המעניקה אור וחום לארץ, משגרת את קרניה לכרי מרעה, לבעלי חיים, לצמחים הגדלים 
לאורה, היא זו המספקת לאדם את מזונו, עם שקיעתה בלילה נם האדם את שנתו ועם 
הזריחה הוא קם ויוצא למלאכת יומו, וכן הלאה והלאה. אמנם ניתן למצוא בשיר התהילה 
ביטויים כגון: "הו אל אחד שאין כמוהו אתה בראת את העולם על פי רצונך...", ואולם 
הסלבית,  היונית,  במיתולוגיה  העל  לאלי  תהילה  בשירי  תמצאנה  לאלו  דומות  שורות 
הגרמנית והנורדית, וביתר שאת במזרח, דוגמת ההינדואיזם והבודהיזם. הנה כי כן, במעט 
של  לסוג  מהוקצע  כביטוי  אח'נתן  של  הנאה  שירו  את  לסווג  היותר  לכל  ניתן  טוב  רצון 
אחד  באל  אמונה  מונרכי",  "פוליתאיזם  של  במובן  זאת  אחד"),  "אל  (יוונית  הנותאיזם 

זה. בכלל  עצמו  אח'נתון  נוספים,  אלילים  של  קיומם  את  פוסל  שאינו  עליון 

תמונה..."  וכל  פסל  לך  תעשה  "לא 

"לא  היהודי:  המונותיאיזם  של  מאמין  האני  את  במקרה,  ולא  הפותח,  העליון  הצו  את 
תעשה לך פסל וכל תמונה"... מפרש פרויד כביטוי אולטימטיבי של האינטלקט המופשט 

גיר.  אבן  נפרתיתי.  של  פסלה 
אל־עמארנה.  בחפירות  נמצא  הפסל 

ברלין.  המצרי,  המוזיאון 

תכלת.  כתר  חובש  אח'נתן  של  דיוקנו 
קהיר.  מוזיאון 
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 (Geistigkeit) הטמון במונותיאיזם המצרי הנחרץ. כך "נפתח עולם חדש של הרוחניות
החומרי". העולם  מן  האדם  את  המשחרר 

האמנות  פריחת  היא  לכך  עדות  לחלוטין.  הפוכה  המציאות  אולם  נאה,  אכן  הרעיון 
הפלסטית בימי אח'נתן. לא זו בלבד שהציור והפיסול בימיו הם פסגת האמנות בעידן 
השושלת הי"ח, אלא שמייחדת אותם שאיפה לנטורליזם שהוא חסר תקדים (ואחרית) 

העתיקה. מצרים  בתרבות 

משה? הוא  פרויד  האומנם 

רוח  כאותה  דעתי  את  מטריף  משה 
מנוח.58 לה  למצוא  המסרבת  רפאים 

את  ממשה  לשלול  הסף,  על  המקראי  הסיפר  את  לפסול  פרויד  בחר  מדוע  השאלה 
פי  על  הנביאים  ראשון  של  העברית  שזהותו  בעוד  מצרית,  זהות  לו  ולהעניק  יהדותו 
פרויד "היא כבר עניין של מיתוס", עולה בקנה אחד עם גורל גיבורי המיתולוגיה של בני 
גילגמש, רומולוס,  כך בין היתר, סרגון,  שגורשו וגדלו בידי משפחות מן העם.  מלכים 
פריס, הרקלס ובראש כולם אדיפוס. ההיבט המכריע, רצח האב האדיפאלי � והוא זה 
הניצב בבסיס המשנה הפסיכואנליטית � דרוש לו לפרויד כאוויר לנשימה. מכאן שהוא 
בוחר להסמיך את אבן התשתית של תורתו על פרשנות אזוטרית של שבר פסוק מספר 

האיש. למשה  זיקה  כל  בפועל  הנעדר  הושע 
מבקש  באמצעותה  יותר  שקופה  תחבולה  התרבות  בקורות  עוד  תמצא  אם  ספק 
מן  בתעתוע  מדובר  לא  הכול  וככלות  למעשה.  הלכה  משנתו  את  להוכיח  התיאורטיקן 
פיסית,  אנרגיה  מחולל  שהליבידו  שטען  מי  רייך,  וילהלם  מתלמידיו,  אחד  של  הסוג 
והראיה  ממעל.  אותה  המשגר  באלוהים־האב  ומקורה  תכלת  צבעה  בלשונו,  "אורגון" 

צפרדעים.59 בקרב  מעוררת  שזו  המין  חדוות  היא  לכך 
מכאן שיהיה זה מן הראוי לשוב אל המוטו לתת־פרק זה. הנה כי כן, לאחר שציין כי 
אין זה עניין של מה בכך "לשלול מעם את האדם אותו הם מעריצים כגדול בניו", הרי 
עדיפות  של  שיקול  כל  ש"אין  מכאן  בלבד,  לאמת  מחויב  ומוסר  עקרונות  כאיש  שהוא 

האמת". את  להציג  ממני  ימנע  אשר  לאומית 
וכיון שב"אמת" של פרויד עסקינן, "אמת" שיש בה הכול מלבד "אמת" היסטורית, 
כליל  לסתור  המחבר  בכוונת  וראשונה  שבראש  מלהבחין  מנוס  אין  כרס,  סברות  וכולה 
את הסיפר המקראי. אולם מעבר לכך, דווקא בשל הנתונים הרעועים אותם נוטל האיש 
לביסוס תורתו, אין מנוס מהנחה לפיה פועל במקרה שלפנינו מנגנון הגנה המקבל אופי 
 � הפסיכואנליזה  נביא  שמלמדנו  כפי   � זה  הוא  הגנה  מנגנון  והלוא  לעמו.  שנאה  של 
בגלוי  המוצג  העליון  האני  או  האגו  דווקא  ולאו  בנפשנו  הלכודה  האמת  את  המגלה 

בספר. הכתוב  מעל 
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את  להפוך  המבקשים  אנטישמים  בעקבות  פרויד  אפוא  צועד  דבר  של  בעיקרו 
בלשון  שימוש  יעשה  לא  אמנם  פרויד  המצרי.  המונותיאיזם  של  עודף  לסרח  היהדות 
בלשון  הנכתבות  מסקנותיו  בין  ממש  של  הבדל  יש  האומנם  אך  האנטישמית,  הנאצה 
צואת  היא  שהיהדות  בדבר  ספק  "אין  ברונו:  ג'ורדנו  של  השפתיים  לזות  לבין  עצורה 

והשכלה".60 אצילות  של  נעלה  מונרכיה  היא  שמצרים  בעוד  מצרים, 
כשבט  מצרים  בגולת  היהודים  את  מתאר  טקיטוס,  על  בהסתמך  שילר,  פרידריך 
בקרב  להתחנך  למשה  מזלו  לו  שחק  ההינדים.  כמנודי  כמוהם  ומצורע,  מנוון  מרושע, 
של  מסקנתו  מכאן  המונותיאיזם.  עקרונות  את  מכוהניהם  וללמוד  להשכיל  המצרים, 
ְמִריא.  ָנָפּה (של החדווה) ּתַ ר ּכְ ֲאׁשֶ ֵני־ָאָדם ַאִחים ֵהם / ּבַ ל ּבְ מחבר "ההמנון לחדווה" � ּכָ
unreines) ונחות  מזוהם  קיבול  כלי  כאל  היהודים)  (אל  אליהם  להתייחס  "עלינו  כי 

und gemeines Gefäß) בתוכו שרד דבר מה יקר. כלי, שברגע בו מילא את שליחותו, 
דאגה  האינזצגרופן,  במדי  הפעם  ההשגחה,  ואכן,  לרסיסים".61  לרסקו  בחרה  ההשגחה 

לרסיסים.  המזוהם  הכלי  את  לרסק 
ספרו של פרויד ראה אור כאמור בשנת 1939. שנים לאחר חוקי נירנברג, לאחר נידוי, 
הבדולח",  ב"ליל  לשיאן  שהגיעו  פרעות  של  ארוכה  שורה  לאחר  ריכוז,  למחנות  גירוש 
בו  דבר  פתח  של  ספורות  מלים  ולו  להוסיף  המחבר  של  דעתו  על  עלה  לא  כלל  אולם 
יעלה הרהור של כפירה בדבר סברות הכרס בהן הוא גודש את חיבורו המבקש לפענח 
את הצופן היהודי. כל מה שנותר הוא אך איגרת לארנולד צווייג מספטמבר 1934 בה 
מנוס  אין  החדשות  הרדיפות  "לנוכח  כי  זאת  עבודתו.  תחילת  על  לידידו  מבשר  הוא 
מלשאול כיצד זה היו היהודים למה שהם, ומדוע הם שבים ומעוררים את השנאה שאין 

היהדות".62 את  חולל  משה  הנוסחה:  את  מצאתי  והנה   (unsterbliche Hass) קץ  לה 
אפשרות נוספת שאין לפסול אותה על הסף � ולמותר לציין שפרויד נשמר שלא 
אחרי  משה.  של  דמותו  עם  האיש  פרויד  של  הזדהותו  היא   � בחיבורו  כך  על  לרמוז 

המחבר... פי  על  היא  העורף  קשה  לעמו  משה  של  בשורתו  הכול  ככלות 

למורשתם  גמורה  בסתירה  העומדת  חדשה,  דת  חסותו  בני  על  לכפות  ...ניסיון 
הניסיון  צרוף,  מונותיאיזם  זהו  היטיב.  להם  המוכרים  מנהגיהם  ולכל  העתיקה 
המנוכרת  סובלנית,  בלתי  דת  של  לנו,  שידוע  ככל  האנושות  בקורות  הראשון 

מכן... לאחר  רבים  ולדורות  ההיא  בעת  העתיקה  לעת 

אולם כך גם המשנה הפסיכואנליטית. גם זו נעדרת מסד אמפירי ועומדת במידה רבה 
בסתירה לעידן הרציונאליזם המדעי של אירופה החל מן המחצית הראשונה של המאה 
הקודמת. בשני המקרים נמצא את הדיבוק היהודי לתיקון עולם במלכות שדי. בין אם 
באמונה עיוורת באמת אלוקית השרויה אי שם מעל ומעבר למוסר האוניברסאלי, ובין 
המאוהב  הבן  של  הסירוס  חרדת  ופתרון  הלא־מודע  מן  מודחקים  תכנים  בהעלאת  אם 

אביו.  את  ושונא  באמו 
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לנביא  פטור  מעניק  משה  הנביא  של  האחר"  "האני  בתפקיד  פרויד  מזאת,  יתירה 
אצולת  בקרב  מעמד  לו  מעניק  אחת  ובעונה  ובעת  המקולל  לעם  משייכותו  זיגמונד 
הדור. הנה כי כן, אם נבקש להתייחס אל פרויד על פי משנתו � זאת לאור ההשערות 
בעלמא בהן הוא גודש את חיבורו � דומה שלא יהיה מנוס מלהציגו כמי שמצוי במצב 
עיוורים  כתמים  הפרט  מפתח  במהלכו  הגנה  מנגנון   ,Scotomization  � סקוטומה  של 
של  במקרה  הסקוטומה  היגיון  וחרדה.  דחייה  בו  המעוררים  מצבים  של  שונים  לסוגים 
עצמו  זיגמונד  שכן  פרויד,  של  עמו  עם  משה  את  לזהות  נכונותו  בהעדר  מקורו  פרויד 
נמלט  בטרם  בווינה  בה  מתנסה  שהוא  כפי  המקוללת  הזהות  מאותה  להימלט  מבקש 
מציפורני הנאצים. אומנם ברמת המודע אין הוא מבקש להתנתק מן היהדות ואף מדבר 
זה  הוא  המודע  תת  אם  כי  המודע  לא  כי  אותנו  שלימד  זה  הוא  פרויד  אולם  בשבחה, 
אכן  הוא  לעיל  שהמוטו  מכאן  בקרבנו.  והכלואה  המודחקת  האמת  את  נאמנה  המציג 
העיוור  הכתם  על  לכסות  מנת  על  המחבר  של  המודע  שמשלם  שפתיים  מס  אותו 
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הן ה קיצוני  ביטוי  לידי  באה  האמנציפציה  בעידן  היודופוביה  בממדי  החדה  עלייה 
בקרב חבורת המומרים, והן אצל החרדים מפני מוצאם היהודי � בני התערבות � 
בעלי  חמישתם  מקרים.  חמישה  להלן  נירנברג.  בחוקי  הגדרתם  פי  על  זאת  המישלינג, 
המאה  של  הראשונה  במחצית  האנטישמיות  של  עיצובה  על  מכריע  היסטורי  משקל 
העשרים. זאת, החל בקרל מרקס, עבור בווילהלם מאר וריכרד ואגנר, וכלה במי שהביאו 
והתליין  שיקלגרובר־היטלר  אדולף  הם  הלוא  סופי,  פתרון  לכלל  קודמיהם  תורות  את 
ועדת  בפני  החמישה  ניצבו  אילו  היידריך.  אויגן  טריסטן  ריינהרד   � מטעמו  הראשי 
המישלינג של הגסטאפו ונבחנו על פי הקריטריונים המושתים על בני התערובת, היו 
אדולף  א'.  מדרגה  כמישלינג  מוגדרים  יהודים,  לאבות  שנולדו  מי  הראשונים,  שלושת 
שיקלגורבר, והיידריך בזכות הסב היהודי היו זוכים במעמד של מישלינג מדרגה ב'. כך 
או כך, היו החמישה נשלחים לאחד ממחנות הריכוז של הרייך ומשלמים בחייהם � עונש 

היהודית.  בזוהמה  הארי  הגזע  טוהר  את  שמכתים  למי  ראוי 
החל  מפוארת,  יוחסין  לשושלת  וצאצא  רב  של  נכדו  מרקס �  קרל  למעט  כי  יצוין 
ברש"י עבור במהר"ל מפראג � הרי שהמוצא היהודי של ארבעת מרעיו שנוי במחלוקת 
בספק  הוטל  לא  יהודים  מאבות  שמוצאם  מי  ומאר,  ואגנר  לגבי  כך  רבות.  שנים  מזה 
עלייתם  עם  החל  השמי  במוצאם  שהדיון  והיידריך  היטלר  ועד  הי"ט,  המאה  בשלהי 
המאה  של  העשרים  שנות  בשלהי  וימאר  רפובליקת  של  הפוליטי  במערך  המטאורית 

הזה.  היום  עצם  עד  ונמשך  הקודמת, 
עם זאת, מן הראוי להדגיש שאף כי הטיעון בדבר מוצאם השמי של הארבעה יוגש 
החוקרים  בין  הנטוש  בוויכוח  להתערב  כוונה  כל  בדברים  אין  הקיצור,  בתכלית  לקורא 
הדבר  אין  יהודי  רבב  מכל  נקיים  היו  שארבעתם  פעם  אי  יוכח  אפילו  שכן,  זו.  בסוגיה 
סותר את עובדת החרדה שלוותה אותם כל ימי חייהם, מכאן ההנחה שפרץ האנטישמיות 

זו.  למועקה  ביטוי  אכן  הוא  ומעשיהם,  בכתביהם  הארסית 
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בשל  והן  הכרונולוגי  ברצף  מיקומו  בשל  הן  מרקס,  לקרל  מגיעה  ראשונים  זכות 
המכונה "קומוניזם".  יהודי  עולם"  אותו "תיקון  תורתו �  של  ההשפעה  עוצמת 

קרל מרקס � יודופוביה כתנאי לתיקון עולם

של  במקרה  היהודית  העצמית  השנאה 
ביטוי  לידי  באה   (1883�1818) מרקס 
של  בצורה  רוב  פי  על  מכתביו,  ברבים 
כל  ללא  אחרת,  או  זו  אנטישמית  הכללה 
ניסיון � ולו קלוש ביותר � להעניק בסיס 
מפזר  הוא  אותם  הבלע  לדברי  אמפירי 
לטפל  מרקס  ביקש  זאת,  עם  רחבה.  ביד 
כדי  תוך  הפעם  בהרחבה,  היהודי  בנושא 
תשתית  לנושא  להעניק  לכאורה  ניסיון 
 Zur  � היהודים  לשאלת  במסתו  הגותית, 
בשנת  אור  ראתה  המסה   .Judenfrage
בלבד,   26 בן  היה  המחבר  כאשר   1844
משנתו  גיבוש  של  בשלבים  עדיין  כלומר 
במניפסט  ביטוי  לידי  שתבוא  החברתית 
שאת  וביתר   ,1848 משנת  הקומוניסטי 
נקל  משנת 1867.  "ה קפיטאל"  כרכי  בשני 

ניסיון  כולה  שכול  זו  במסה  ההיסטורי"  "המטריאליזם  של  גיבושו  ראשית  את  לזהות 
להעמיד את היהודי במוקד האסון שירד � על פי משנתו של המחבר � על האנושות 

המערבית.  התרבות  לאלוהי  הכסף  והפיכת  הממון  רדיפת  בדמות 
של  עטו  פרי  שם  אותו  תחת  למאמר  מענה  לכאורה  היא  הצעיר  מרקס  של  מסתו 
האמנציפציה  בנושא  הצעירים",  "ההגליאנים  בחבורת  מרקס  של  רעהו  באואר,  ברונו 

פרוסיה.1 יהודי  של 
על פי באואר, מתן שוויון זכויות ליהודים יכול לבוא רק בעקבות נכונותו של היהודי 
חילונית  במדינה  ורק  אך  תיתכן  פוליטית  אמנציפציה  שכן  דתו,  את  מעצמו  להשיל 
של  המייסדים  האבות  מן  פיין,  תומס  מאסכולת  האדם"  "זכויות  יסוד  על  המבוססת 
דת  בין  ההפרדה  חובת  את  מדגיש  משנת 1791,  זו  כותרת  תחת  שבחיבורו  מי  ארה"ב, 

למדינה. 
בלבד,  נרמז   � ישנו  הגם   � האנטישמי  ההיבט  באואר  ברונו  שאצל  בעוד  אולם, 
מרקס מרחיק לכת בטענתו לפיה כלל תרבות המערב הנוצרי "התייהדה", ומכאן שאין 
הסגידה  כאחת  שניהם  אצל  שכן  היהודים,  בקרב  והדתי  החילוני  הציבור  בין  להפריד 

מרקס קרל 
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שהביא  הוא  אנושית,  כתופעה  ה"יהודי"  מכאן  קיומם.  של  היסוד  הנחת  היא  לממון 
את האסון הקפיטליסטי על "עולם העבדות" של הדור הזה. יהודי, ולאו דווקא היהודי 

המודרני.  העידן  של  הפורענות  זרע  אפוא  הוא  המאמין, 
לאחר  מאר  וילהלם  ידי  על  נטבע  "אנטישמיות"  הביטוי   � מרקס  של  היודופוביה 
(סרק)  ניסיון  אפוא  והיא  אותו,  הרודפת  היהדות  ממארת  נובעת   � מרקס  של  מותו 
להיפטר מקללה זו במחיר של המלטות ממנה על ידי הפיכתה להתגלמות הרוע. שנאתו 
הרושפת של מרקס ליהדות נובעת מן העובדה שהאיש עצמו הוא נצר לשושלת רבנים 
המושכת את ראשיתה ככל הנראה מרש"י עצמו. רשימת הרבנים המפארת את השושלת 
הרבנים  מבין  שניים  כך  במיוחד.  נודעים  שמות  מספר  רק  מתוכה  לציין  ודי  ארוכה, 
הרבנות,  כס  על  ויורשו  ובנו   (Treves) טרבס  מתתיהו  צרפת,  יהדות  של  הראשיים 
הט"ו,  המאה  של  השנייה  במחצית  הנודע  הקבלה  פרשן  לוריא,  יוחנן  כך  טרבס.  יוחנן 
של  הרבני  הדין  בית  וראש  פראג  יליד  קצנלבוגן  מאיר  רבי  כך  מפראג,  המהר"ל  כך 
מרדכי  קרל,  של  סבו  ועד  הט"ז,  במאה  לובלין  ישיבת  ראש  לוריא,  שלמה  כך  ונציה, 

טרייר. קהילת  של  רבה  מרקס,  הלוי 
אירוני  לביטוי  באה  מותו,  יום  עד  האיש  את  המלווה  מרקס,  של  האנטישמיות 
הסוציאל  המפלגה  של  והמייסד  היהודי  הסוציאליסט  לסאל,  פרדיננד  אל  ביחסו  גם 
ומורדות.  עליות  שידעה  יחסים  מערכת  מרקס  קיים  עמו  הגרמנית (1862)  דמוקרטית 
ששיגר  המכתבים  באחד  היהודי".  "הכושי  הכינוי  היה  בו  שהטיח  העלבונות  יתר  בין 

מרקס:  כותב  לגרמניה,  מלונדון  לסאל  של  שובו  על  לו  מודיע  הוא  בו  לאנגלס2 

עתה ברור לי לחלוטין שמבנה גולגולתו (של לסאל) ושיערו המתולתל הם הוכחה 
ממצרים  בבריחתו  משה  אל  שחברו  הכושים  צאצאי  על  נמנה  האיש  כי  ניצחת 
(אלא אם כן אמו או סבתו שכבה עם כושי). אכן מיזוג זה של גרמניות ויהדות 
לשתלטנות  הנטייה  הוא  מביטוייה  שאחד  משונה  לתוצאה  הביא  כושי  ממוצא 

האיש.  של 

ההיבט האירוני בדברים אלו נובע מן העובדה שזו בדיוק הגדרת ראשו של מרקס עצמו:

בצבע  פניו  תווי  וכן  מפחם  השחור  תדיר,  הפרוע  ראשו  שיער  האם  לדעת  אין 
דומה  החוץ.  מן  בו  דבקה  הזוהמה  שמא  או  האיש  של  טבעו  הם  מלוכלך  צהוב 
הדבר לבגדיו. קשה להחליט האם חולצתו תפורה במקורה מבד בצבע של לכלוך 

מבחוץ.3 בו  דבקה  הזוהמה  שמא  או 

לעג  לביטויי  אחת  לא  היו  הכהים  פניו  ותווי  והמקורזל,  השחור  שיערו  אחרת  או  כך 
אנטישמים. בפי 

להלן עיקרי הנחותיו של מרקס בנושא היהדות הכלולים בחלקה השני של המסה.4
המחבר:  קובע  חיבורו  בפתיחת  מיד 
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מכאן  היהודים".  "שאלת  של  התיאולוגית  ההגדרה  מן  להינתק  מבקשים  אנו 
המרכיב  אותו  את  למקד  בניסיון  מותנית  ליהודים  זכויות  שוויון  מתן  שסוגיית 
הסוציאלי עליו יש לגבור על מנת לבטל את היהדות. זאת, משום שיכולתו של 
היהודי לזכות באמנציפציה מותנה ביחסה של היהדות לעולם המודרני. מערכת 
יחסים זו נובעת בהכרח ממעמדה המיוחד של היהדות בעולם העבדות של ימינו.

הבה ונתייחס אפוא אל היהודי הממשי, איש העולם. לאו דווקא ליהודי של 
היהודי  של  סודו  את  לפצח  אפוא  נבקש  אל  יום.  יום  של  ליהודי  אם  כי  שבת, 

האמיתי. ביהודי  אמונתו,  בסוד  ונתבונן  הבה  אלא  באמונתו 
מהו הבסיס החילוני של היהדות? הצורך המעשי, האנוכיות. מהו יסוד דתו 
מרוכלות  אמנציפציה  כן,  כי  הנה  הממון.  אלוהיו?  מיהו  רוכלות.  היהודי?  של 
תהיה  האמיתית,  זו  הפרקטית,  היהדות  מן  להשתחרר  היכולת  קרי:  וממון, 

הזה.  בזמן  כולנו  של  האמנציפציה 
המוקדמים  התנאים  את  לבטל  משכילה  הייתה  אשר  החברה  ארגון  ואולם, 
של הרוכלות � ומכאן, את הרוכלות עצמה � הייתה הופכת את היהודי לבלתי 
החופשי,  באוויר  ערפל  של  דוק  כמו  נמוגה  הייתה  האמונית  תודעתו  אפשרי. 

האדם.  חברת  של  האמיתי 
את  המאפיין  מובנה  אנטי־סוציאלי  במרכיב  ביהדות  מבחינים  שאנו  מכאן 
תרמו  היהודים  ואשר   � ההיסטורית  צמיחתו  בתהליך  אשר  מרכיב,  תקופתנו. 
שיתחיל  העת  אפוא  ובאה  קריטי  לרף  בתקופתנו  הגיע   � מכרעת  במידה  לו 

מרקס לסאלקרל  פרדיננד 
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להתמוסס. הנה כי כן, בחשבון הסופי, האמנציפציה של היהודים הנה אמנציפציה 
היהדות.  מן  האנושות  של 

באואר:  את  מצטט  המחבר  לדבריו,  משקל  להעניק  מנת  על  כאן, 

של  גורלה  את  הקובע  זה  הוא  בקושי,  אך  הנסבל  בווינה  היהודי  למשל,  כך 
במדינה  הזכויות  משולל  היהודי  הכלכלי.  כוחו  באמצעות  כולה  הקיסרות 
היהודי  כולה...  אירופה  של  גורלה  את  המכריע  הוא  ביותר  הקטנה  הגרמנית 
זכה באמנציפציה בדרכו היהודית המיוחדת, לא רק משום שרכש לעצמו עוצמה 
כלכלית, אלא משום שבאמצעות ממונו הפך הכסף למוקד הכוח העולמי, והרוח 
היהודים  כולו.  הנוצרי  העולם  רוח  להיות  הפכה  היהדות  של  המעשית־אנוכית 

יהודים. להיות  הפכו  שהנוצרים  כך  ידי  על  באמנציפציה  זכו 

כאן מביא מרקס מובאה משל תומס המילטון, המדינאי הבריטי, בחיבורו על המציאות 
ארה"ב: בניו־אינגלנד,  נחשף  אליה 

מאמץ  כל  עושה  שאינו  ללאוקון  משול  אינגלנד  בניו  והמסור  החופשי  האזרח 
להשתחרר מעדת הנחשים החונקים את גופו. ממון הוא אלוהיו אותו הוא עובד 
ולו הוא סוגד לא רק בשפתיו אלא בכל גופו ומאודו. העולם עבורו איננו כי אם 

לא.5 ותו  רעהו  על  בעושרו  לעלות  הוא  בחיים  ייעודו  וכל  הבורסה. 

עצמו: משל  מסקנות  המחבר  מוסיף  ראיה,  עד  מפי  שציטט  כיוון  עתה, 

משתמע  עוד  לא  המאמין  הנוצרי  על  היהודי  השלטון  אמריקה  בצפון  ואכן, 
לבין  היהודי  של  בפועל  הפוליטית  העוצמה  בין  הקיים  הניגוד  פנים.  לשני 
זכויותיו הפוליטיות הוא הניגוד הכללי בין הפוליטיקה לבין עוצמת הממון. גם 
אם  כי  איננה  הפוליטיקה  בפועל  אחריו,  הבא  על  עולה  הקודם  תיאורטית  אם 

הממון. עוצמת  של  חרופה  שפחה 
מהו אפוא הבסיס לדת היהודית? אגואיזם, הצורך המעשי. המונותיאיזם של 
את  אף  ההופך  פוליתיאיזם  רבים,  צרכים  של  פוליתיאיזם  בפועל  הינו  היהודי 
עקרונות  הם  אלה  אגואיזם,  הפרקטי,  הצורך  אלוהי.  חוק  של  ליעד  הכסא  בית 

הממון. הוא  והאנוכיות  הפרקטי  הצורך  אלוהי  החברה... 
הממון הוא אלוהיו הקנאי של ישראל ואין אחר זולתו. הממון דורס את כל 
אלי האדם והופך אותם ללא יותר מאשר פרקמטיא עוברת לסוחר. הממון הוא 
הממון  הטבע.  והן  האנושי  העולם  הן   � הכול  נמדד  לפיו  האוניברסאלי  הערך 
הוא תמצית קיומו של האדם ותמצית עוינת זו שולטת עליו והוא עובד אותה 
וסוגד לה. אלוהי היהודים עבר תהליך של חילון והיה לאלוהי האנושות. שטר 

היהודי. של  האמיתי  אלוהיו  הוא  הכסף 
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את  מוצאים  עצמו,  בפני  כיעד  ולאדם  להיסטוריה  לאמנות,  להגות,  הבוז 
ביטוים רק באופן מופשט באמונה היהודית, לעומתם נקודת המוצא הממשית, 
היא איש הכספים. כך בין היתר באה לידי ביטוי גם מערכת היחסים בין הגבר 
לאישה ההופכת באופן זה לסחורה עוברת לסוחר. האישה נקנית ונמכרת בכסף. 

הממון. איש  הסוחר,  לאומיות  היא  היהודי  של  המתעתעת  לאומיותו 
הרוכלות   � היהודית  המהות  את  מעליה  להשיל  החברה  ביד  יעלה  כאשר 

יעד.  ללא  תיוותר  תודעתו  שכן  אפשרי  לבלתי  היהודי  יהפך  ומחולליה � 

את מסתו מסיים מרקס במשפט מחץ שיהפך לימים לסיסמת האנטישמים: "האמנציפציה 
היהדות".  מן  החברה  של  האמנציפציה  היא  היהודי  של  החברתית 

ההיבט הפתולוגי בשנאה העצמית של מרקס בא לביטוי בין היתר בהפלגה הגורפת 
של  ומוחלט  גמור  בהעדר  זאת,  תיאולוגי,  בנוסח  המופשט  מחוזות  אל  המחבר  של 
נתונים כלשהם האמורים לבסס את טיעוניו. אילו ביקש לבסס את סוגיית הפרולטריון 
הנאנק תחת העול הקפיטליסטי ב"עולם העבדות" הרי שעמדו לרשותו בראש וראשונה 
העובדות הכרוכות במצב עמו שלו. היו אלה המוני הפרולטריון היהודי ברחבי אירופה 
ואכן  ועניין.  דבר  לכל  ה"לומפנפרולטריון"  הוא  הניצול �  סולם  בתחתית  נתונים  שהיו 
ממש לנגד עיניו קמו ארגוני פועלים יהודים ברחבי אירופה. אופייני היה ארגון הפועלים 
שנוסד   Social Revolutionary Association of Jewish Workers בלונדון  היהודים 
ב־1876 בימי שהותו של מרקס בבירת בריטניה. אולם לעובדות אלו אין זכר בכתביו. 
כך, אף לא מלה אחת על הפרעות ביהודים ברוסיה, ה"סופות בנגב" (2�1881) שהפכו 
אבן דרך בתולדות העם היהודי וגרמו לרבים וטובים להתפכח מבשורת האמנציפציה. 
באחד ממאמריו שראו אור בניו יורק דיילי טריביון, תחת הכותרת "המלווה היהודי", 
תוקף מרקס את היהודים המממנים כביכול מכיסם את מחרחרי המלחמה האירופאים:

ללואי  ופולד7  יוזף,  לפרנץ  הוא  שרוטשילד6  מה  אלכסנדר  לצאר  הוא  שטיגליץ 
נפוליאון. הנה כי כן, אנו מוצאים מאחורי כל רודן את המממן היהודי... האמת 
היא שתאוות הדיכוי של הרודן הייתה חסרת תקווה, וכדאיות המלחמה הייתה 

הכיסים.  את  לרוקן  המיטיבה  יהודים  חבורת  אלמלא  תועלת  כל  חסרת 

 Hof juden למרבה האירוניה מן הראוי לציין שעם אבותיו של מרקס עצמו נמנו כמה)
קרי: יהודי החצר). לא זו בלבד שחלקם של בעלי ההון היהודים בכלל מערך הבנקאות 
של אירופה בעת כתיבת הדברים היה שולי לחלוטין, אלא ששלושת השמות הנזכרים 
לודביג  כך  ארצותיהם.  לכלכלות  המרכזיים  התורמים  עם  נמנו  מרקס  של  בפשקוויל 
שטיגליץ, בנקאי החצר של הצאר אלכסנדר הראשון שתרומתו לכלכלת ארצו ולתהליך 
בראש  אם  כי  ממון  איש  רק  היה  לא  ביותר. "הוא  רבה  הייתה  רוסיה  של  המודרניזציה 
כתבה  כך  זו".  מלה  של  ביותר  הנעלה  במובנה  חסדים  וגומל  לב  רחב  אדם  וראשונה 
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על  רבה  להצלחה  שזכתה  מי  התקופה  בת  הגרמנייה  השחקנית  באואר,  קרולין  עליו 
האיש.8 של  בנדיבותו  נוכחה  שם  פטרבורג,  סנט  במות 

אך  הוא  מרקס  קרל  כי  להוכיח  המבקש  דויטשר9  יצחק  של  בטיעונו  הכשל  מכאן 
האחרון בשורה של הוגים יהודים שוברי מסורת, דוגמת אלישע בו אבויה, ברוך שפינוזה, 
היינריך היינה, רוזה לוקסמבורג, לאון טרוצקי וזיגמונד פרויד. אמת, שורת המתבוללים 
עולם  תיקון  לחולל  באים  בעודם  הופכין  לה  שאין  כאבן  יהדותם  את  השליכו  שלעיל 
בנוסח היהודי. אולם איש מהם לא ביקש להשתית את הנחת היסוד הרוחנית שלו על 

המערב. בתרבות  הרשע  לשורש  והפיכתה  היהדות  הכפשת 
פרסומה,  בשנת  ציבורי  הד  כל  נעדרת  הגם  מרקס,  של  שמסתו  לציין  למותר 
פון  והיינריך  מאר  וילהלם  דוגמת  אנטישמים  בכתבי  לציטוט  יותר  מאוחר  זכתה 
היהודים  של  חלקם  בדבר  מרקס  של  רעיונותיו  אסוננו").  הם  ("היהודים  טרייצ'קה 
טרייצ'קה  בהמשך.  המצוטט  מאר  של  בחיבורו  ומופיעים  חוזרים  הכלכלי  בנושא 
למשל  כך  מרקס.  של  הנחותיו  על  שלו  האנטישמית  התיאוריה  את  הוא  אף  מבסס 
את  מצטט  הוא   1879 משנת  שלנו)  הראות  (נקודות   Unsere Aussichten בחיבורו 
מאמרו של מרקס � הגם מבלי לציין את מקור המובאה � ודורש התבוללות גמורה 
היהודים  המהגרים  את  ומתאר  זכויות  למתן  כתנאי  הגרמנית  בתרבות  היהודי  של 

לגרמניה.  לאומית  וסכנה  כלכלי  כאסון 
אולם אף יותר מאשר בכתבי צמד זה, מופיע הטיעון האנטישמי בהיבטו המרקסיסטי 
לאחר  שלו  מאמין  האני  את  כתב  שהיטלר  בעובדה  מוסברת  זו  סוגיה  קמפף".  ב"מיין 
המכריע  חלקם  ניצב  עיניו  לנגד  כאשר  המועצות,  בברית  מרקס  של  תורתו  הגשמת 
אם  זאת,   � הקומוניסטית  המהפכה  של  ב"פרקסיס"  והן  ב"תיאוריה"  הן  היהודים  של 

לנין.  של  בהגדרתו  שימוש  לעשות 

וילהלם מאר � ניצחון היהדות על הגרמניות

Der Sieg des Judentums über das Germanentum.
(1879)

שהיה  מי  מאר,  היינריך  של  בנו  מגדבורג,  יליד   ,(Maar,  1819-1904) מאר  וילהלם 
זכה  שם  לווינה,  אביו  עם  וילהלם  עבר  בנעוריו  מוניטין.10  בעל  יהודי  ובמאי  שחקן 
בשתי  לפרנסתו  וילהלם  עבד  זה  זמן  בפרק  בבורגתיאטר.  לעבודה  להתקבל  האב 
שמאל  לתנועות  חבר  המאה  של  הארבעים  שנות  בתחילת  יהודית.  בבעלות  חברות 
אנרכיסטיות שונות הקרובות ברוחן לקומוניזם. בשל פעילותו הרדיקלית גורש מציריך 
לאסיפה  להיבחר  הצליח   '48 מהפכת  כשלון  עם  מלוזאן.  מכן  לאחר  ושנתיים   (1843)
הלאומית בפרנקפורט, נסוג מרעיונותיו האנרכיסטיים ודגל באיחוד גרמניה תחת הנהגה 
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פרוסית. בשנת 1852 שלח את ידו במסחר 
וניסה את מזלו בקוסטה ריקה, אולם כשל 
השנים  בין  להמבורג.  וחזר  מסחרי  במיזם 
נשים,  משלוש  והתגרש  נשא   1877�1854

כולן.  יהודיות 
לא זה המקום לבחון את דרכו הפוליטית 
שבבסיס  יצוין  אולם  מאר,  וילהלם  של 
האנטישמיות  עומדת  האיש  של  הגותו 
משנת  החל  במאמריו  להפיץ  החל  אותה 
היהדות  ניצחון  במסתו:  גיבש  ואותה   '48
 Der Sieg des Judentums) על הגרמניות
אור  שראתה   (über das Germanentum
המונח  את  מאר  טבע  בה  השנה  ב־1879, 

"אנטישמיות".11
היא  מאר  של  העיקרית  טענתו 

ואכן, "רוחב  התמים.  הגרמני  הליברליזם  של  תוצאה  היא  היהודים  של  שהאמנציפציה 
הלב הגרמני" לדבריו, התנקם בגרמנים כאשר היהודים � לאחר שזכו בשוויון זכויות � 
השתלטו על ההון והתעשייה הגרמנית. על פי מאר ההבדל בין יהודים לגרמנים נטוע 
בלתי  הגרמנית  באומה  יהודית  שהתבוללות  מדגיש  מאר  השניים.  בין  הגזעי  בהבדל 
להביא  חייב  האחד  של  נצחונו  ליהדות,  גרמניה  בין  שבמאבק  ומכאן  בעליל,  אפשרית 
גובינו  דה  ארתור  של  מחיבורו  עמוקות  והושפע  שקרא  לאחר  השני.  של  לכיליונו 
במקור  מאר  קרא  אותו   ,(1853) האנושיים  הגזעים  בין  השוויון  חוסר  על   (Gobineau)
את  בשנת 1879  מאר  יסד  הפועל  אל  הכוח  מן  הגותו  את  להוציא  מנת  ועל  הצרפתי, 
 Germanentumשנועדה למלט את הגרמניות, ה־ (Antisemitenliga) הליגה האנטישמית
מעניבת החנק של ה־Judentum. מקור השפעה נוסף על הגותו של האיש היה הדרוויניזם 

אבסורד.  עד  במסתו  המחבר  מביא  אותו  בזמנו,  הפופולארי  החברתי, 
גמורה  בתבוסה  המותנה  אחד  צד  של  ניצחון  קרי:  דגל,  בו  העיקרון  כן,  כי  הנה 
בהשמדה  הדוגלת  ההשקפה  לרגלי  נר  העת  בבוא  שיהיה  זה  הוא  האחר,  הצד  של 
שבערוב  לציין  הדין  מן  עוד  הנאצי.  הפיהרר  מאסכולת  אירופה  יהודי  של  מוחלטת 
שפרסם:  האחרונה  ובמסה  הנחותה,  האנטישמיות  מן  נסוג  שהוא  באיש  ניכר  ימיו 
צוואתו של אנטישמי, אף טען שביסודו של דבר היה פילושמי, ויצא בחריפות נגד 
הצער,  שלמרבה  אלא  הגרמניות".  של  הנפש  עלוב  "הרומנטיציזם  כינה  שהוא  מה 
הוסתר  אלא  לתהודה  זכה  שלא  בלבד  זו  לא  לחלוטין �  שולי  הגם  בהגותו �  זה  פן 

הקורא.  מעיני 
הגרמניות": על  היהדות  מתוך "ניצחון  נבחרים  קטעים  להלן 

מאר וילהלם 
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טיטוס עשה את הדבר האווילי ביותר בתולדות האנושות, כאשר, לאחר חורבן 
בניכר.  פיזר  היתר  ואת  ברומא  לשבי  היהודים  מן  חלק  עמו  גרר  ירושלים, 

הנה כי כן, האסון שהביאו הרומאים על הציוויליזציה המערבית מתבטא בכך 
שהרומאים כפו על המערב שבט אשר � כפי שההיסטוריה מוכיחה זאת � היה 
שנוא על כל עמי המזרח. היהודים מיהרו להקים חברה בתוך חברה, קרי: מדינה 

במערב.  מלחמתם  את  המשיכו  ובכך  מדינה,  בתוך 
התבוללה  הגרמניות  להפך,  אם  כי  הגרמנית  בתרבות  נטמעו  לא  היהודים 
תרבות  את  היהודים  כבשו  שנונים  מרמה  תכסיסי  באמצעות  היהדות.  בתוך 
המערב והקימו את פלשתינא החדשה בגרמניה... מדוע דווקא בגרמניה? זאת 
משום חולשתה של הלאומיות הגרמנית. גאווה לאומית נעדרת כליל ממחוזות 
גרמניה. גרמניה חסרה את העוצמה הרוחנית להתגונן בפני ה"גיור" שהיהודים 
כפו עליה. כך הפכה גרמניה צעד אחר צעד, "לארץ המובטחת" ליהודים שזרמו 

ופולין. פורטוגל  מספרד,  אליה 
לאחר  כבשו  המערב  את  הנה  ובחרב,  באש  היהודים  כבשו  המזרח  את  אם 
ומלחמה  שלום  בימי  תיאוקרטית  התנהלות  של  הקטלני  הקוד  את  עליו  שכפו 

כאחת. 
ואם בבוא היום, אנו הגרמנים נחייה חיי עבדות, קורסים תחת העול המעוגן 
יכולתנו  מחוסר  נובע  שהדבר  הרי  היהודי,  הפוליטי  הפיאודליזם  של  בחוק 

היהודית. העוצמה  עם  להתמודד 
אני  מוחלט.  באופן  גרמניה  של  השלטוני  לרובד  חדר  הזר  היהודי  השלטון 
עושה שימוש במלה "הזר", שהרי היהודים נוהגים לברך איש את רעהו בביטוי 
הנלעג: "בשנה הבאה בירושלים". זהו אפוא גוף זר ומנוכר השונה מאיתנו בכל 

ומנהגיו. הליכותיו 
אין מנצח � לא בימי קדם ולא בעידן המודרני � הרשאי להתגאות בהצלחה 
המוכר  היהודי   (Schacherjud) התגרן  מן  יותר  ותרבותית  היסטורית  רוחנית, 
היהודים  רדיפות  אף  ועל  חרב...,  באבחת  צורך  ללא  הרחוב.  בקרן  סחורתו  את 

גרמניה.  על  השולט  הפוליטי  הרודן  היום  הוא  בשנים,  מאות  במהלך 
שלטונם של היהודים ברוב המפלגות הנו גמור ומוחלט. העיתונות היומית 
ברובה הגדול נמצאת בידי יהודים... כך ביקורת התיאטרון וכלל האמנויות. כך 
הכתיבה על פוליטיקה ואפילו על דת. היהודים שטפו את הארץ בעיתונות והם 

הקהל. דעת  את  באמצעותה  קובעים 
אותנו,  שבעוד  אלא  בעיצומו.  נמצא   (Kulturkampf) התרבותי  המאבק 
היא  היהדות  והערב,  השכם  אותנו  ורודפים  לחוק  מחוץ  משליכים  הגרמנים, 

התרבות.  במלחמת  הגדולה  המנצחת  עתה 
מובטחני  הבאים.  לדורות  אותה  ומסור  זו  מסה  על  שמור  יקר,  קורא  אנא, 
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שבתוך ארבעה דורות ואף פחות מזה, לא תהיה משרה אחת בגרמניה כולה � 
היהודים.  בידי  תהיה  שלא  ביותר �  הרמות  המשרות  כולל 

ניצחונם  עתה  המערב.  תרבות  נגד  לוחמים  שהיהודים  שנים   1800 מזה 
עובדה  עובדה,  זו  גמור.  אונים  חוסר  הוכיחה  הגרמניות  המובסים.  אנו  שלם. 
כורעות  והפרוטסטנטיות  הקתוליות  כמותה.  מאין  מוצקת  אך  ואכזרית  מרה 
להביט  אלא  נותר  לא  ולנו  היהודי.  הדין  פסק  מול  יום  יום  ראש  ומרכינות  ברך 
בהערצה ביהודי הדש את צווארנו בעקבו. לי לא נותר אלא לאמץ את שארית 

היהודי...  בשבי  המידה  על  יתר  להיפגע  מבלי  למות  בניסיון  הדלים  כוחותיי 
שוב איננו רשאים לדבר על רדיפות היהודים, אלא על גניחות הזעקה של 
מעז   � יהודים  הלא  מבינינו,  מישהו  כאשר  זאת  צוואר,  עד  הנרדפת  גרמניה 
נחלת  היא  הגרמניות  ליהדות,  שייכים  והעתיד  ...החיים  ראשו.  את  להרים 
העבר ונגזר עליה למות. זהו פירושו ההיסטורי־תרבותי של ניסיון ההישרדות 

הגרמני. 

מרה: בזעקה  מסתו  את  מסיים  והמחבר 

 Finis הוא:  שמה  לשנותה.  בכוחנו  אין  שכן  הגזירה  את  לקבל  "עלינו 
."Germaniae!

הזויה  מציאות  הקורא  על  לכפות  המבקשות  שלעיל,  הפתטיות  השורות  את  הקורא 
שהמחבר בורא יש מאין, והיא מנותקות כליל מן העולם הממשי בשעת כתיבתן, אינו 
למרבה   � ואכן  ישראל.  נביאי  של  המרה  התוכחה  זעקת  את  בהן  להבחין  שלא  יכול 
יצא  מאר  של  המשל  במלואה,  התגשמה  היהודית  החורבן  שנבואת  בעוד   � הטרגדיה 
מוחלט  שבהיפוך  אלא   � מותו  אחר  בלבד  שנים  יובל   � הפועל  אל  הכוח  מן  הוא  אף 

מגרמני".  יותר  של "הגרמני  לחרדתו 

ריכרד גייר־ואגנר � האיום הנשקף מן המראה

נרשם  בלייפציג,  היהודי  הרובע   ,(Brühl) ברול  יליד   ,(1883�1813) גייר־ואגנר  ריכרד 
בתעודת הטבילה כמי שהיה בנו התשיעי של קרל פרידריך ואגנר, פקיד משטרה בעירו. 
ללודביג  נישאה  יוהנה,  והאם,  ריכרד,  של  הולדתו  לאחר  ספורים  חודשים  נפטר  האב 
סוער  רומן  יוהנה  ניהלה  עמו  בניין,  באותו  שהתגורר  יהודי  וצייר  שחקן   ,(Geyer) גייר 
שכישרונו  ריכרד,  לבין  ובוהמיין �  אמן  המאמץ �  האב  בין  הבעל.  מות  בטרם  רב  זמן 
המוזיקלי התגלה בגיל צעיר מאוד, נקשרה ידידות אמיצה וריכרד הנער אימץ את שמו 
 .Wilhelm Richard (Geyer) של לודביג ונודע בנעוריו תחת השם וילהלם ריכרד גייר
פנים  בתווי  הצטיין  עצמו  ולודביג  מובהק,  יהודי  שם  היה  ש"גייר"  לציין  הראוי  מן 
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מכתבים  צרור  אחותו  ססיליה  מידי  ריכרד  קיבל  בחייו  מסוים  בשלב  בולטים.  שמיים 
פרידריך  קרל  היה  לא  הביולוגי  אביו  כי  בבירור  עלה  מהם  ליוהנה  מלודביג  הממוענים 

גייר.  לודביג  אם  כי 
לשלטון,  הנאצים  עליית  עם  שאת  וביתר  ואגנר,  של  מותו  שלאחר  לציין  למותר 
גייר  של  ליהדותו  ביותר  הקלוש  ולו  זכר  כל  למחות  מנת  על  היה  ניתן  שרק  כל  נעשה 

היהודי.12 הבוהמיין  של  הביולוגי  בנו  היה  שריכרד  ולאפשרות 

מלחיני  בצמרת  התייצב  ואגנר  של  שמעמדו  לאחר  המאה,  של  השבעים  בשנות 
לפרוח  החלה  אירופה,  של  האופראי  למוקד  היה  בביירוית  השנתי  והפסטיבל  גרמניה, 
תעשיית קריקטורות ואגנר, שאחד ממרכיביה המרכזיים היה יהדותו של האיש וחזותו. 

שחיבר.13 במוסיקה  המכריע  הלאומני  המרכיב  לנוכח  בעיקר  זאת 
לאומיותו  מהי  היא  ואחת   � החיצונית  הופעתו  בעצם  לכל,  כידוע  "...היהודי 
האירופאית � זר לאותה לאומיות...".14 כותב ואגנר. מה אירונית היא העובדה שדברים 
בהופעתו  "היהודי...  של  ההגדרה  על  עונה  עצמו  שלו  שבדמותו  מי  בידי  נרשמו  אלו 
הקריקטורה  מן  דמות  עקום �  ואף  ומכוער  גדול  ראש  קומה,  נמוך  ריכרד,  החיצונית". 
כי  הנה  המלחין.  לעיני  המראה  מן  והערב  השכם  הנשקפת  זו  היא  הזמן,  בת  היהודית 
כן, לצורך ענייננו אין זה חשוב האם לודביג היה אכן אביו הביולוגי של ריכרד. הנקודה 
המניע  והוא  חייו  כל  ואגנר  את  רדף  הנושא  סביב  העמוק  שהתסכול  היא  המכרעת 
העיקרי לשנאת היהודים � קרי: לשנאת היהודי שבתוכו � של האיש ואגנר, המבוסס 
ואגנר  פרק  אותו  הרודפת  היהודית  הפרנויה  את  יהודי.  בעצמו  הוא  שמא  החשש  על 

במוזיקה". במסתו "היהדות 
הנה  יהודים  בידי  הנכתבת  המוזיקה  כי  הוא  בחיבורו  ואגנר  של  העיקרי  טיעונו 
חיקוי של תרבות הזרה ליהודי, מכאן שאין היא מקורית, היא נעדרת עומק, וכל כולה 
'המוזיקלית',  טריוויאלית וחסרת שחר, קפואה ומלאכותית. עם זאת, על אף הכותרת 
עיקרה של המסה מוקדש לניכורה של כלל היצירה היהודית מתרבות אירופאית בכלל 

בפרט.  הגרמנית  וזו 

קריקטורה  בידו.  ושופר  ואגנר  רבי  ועד  המנצחים  בשרביט  האוחז  מוואגנר  דרוויניסטית"...  "אבולוציה 
 �Der Floh� הווינאי  העת  בכתב  אור  ראתה  זייצ'קובסקי.  תיאודור  מאת   � ואגנר  של  היהודי  מוצאו  בסוגיית 

 .1875 בשנת 
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הדברים: עיקרי  להלן 

עקרון  של  בסיס  על  זאת  עשינו  ליהודים,  אמנציפציה  להעניק  הצענו  כאשר 
העמים  לכל  זכויות  שוויון  ביקשנו  לגופו...  המעשה  בחינת  מתוך  ולא  מופשט 
מכל  סלידה  חשנו  תמיד  כי  אף  זה...  עם  בני  של  מהותו  לעומק  שירדנו  מבלי 

אתם. מגע 

המחבר: קובע  האמנציפציה,  תומכי  של  הרבה  תמימותם  את  וציין  שחזר  לאחר 

האמנציפציה.  לחוקי  מעבר  הרבה  מצויים  היהודים  אלה,  בימינו  המצב  פי  על 
היהודי שולט וישלוט כל זמן שהכסף כוחו רב יותר, ואשר למולו כוחנו אובד. ...כל 
מה שגיבורי התרבות לדורותיהם קדשו במאמץ רב והקריבו למענו את חייהם... 
.(Kunstwaarenwechsel) אמנות"  בסחורות  חליפין  ל"סחר  היהודי  הופך  היום 

המרכזיים  והצורך  היעד  היא  היהודי  העול  מן  שלנו  שאמנציפציה  מכאן 
היהודי  על  לגבור  נצליח  לא  לעולם  היהודי.  הנטל  מן  שלנו  השחרור  במלחמת 
ברעיונות מופשטים, מכאן שעלינו להגדיר בדיוק רב מה מביא אותנו לסלידה 
הקרקע...  מן  השטן  את  לשרש  עלינו  היהודית.  המהות  מן  אינסטינקטיבית 
לאומיותו  מהי  היא  ואחת   � החיצונית  הופעתו  בעצם  לכל,  כידוע  היהודי 
היהודי.  של  שפתו  היא  מכך  יותר  אולם  לאומיות...  לאותה  זר   � האירופאית 

גייר־ואגנר ריכרד  1875  (Klic) קליץ  קרל  ואגנר. 
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הייתה  שפתו  אך  דורות  מזה  שוכן  הוא  בה  הארץ  שפת  את  אמנם  דובר  הוא 
אפשרי  בלתי  מעשה  הוא  זרה  בלשון  שירה  כתיבת  ומנוכרת...  זרה  ונותרה 
ליהודי...  כליל  זרה   � והתרבות  האמנות   � האירופית  תרבותנו  ואכן  בעליל. 
האנפוף...  הצרימה,  החריקה,  היהודי.  של  בפיו  השפה  צלילי  לאוזנינו  צורמים 
 .(eines unertraglich verwirrten Geplappers) נסבל  בלתי  פטפוט  של  בליל 
מכאן שכאשר אוזנינו שומעות את הלהג היהודי אנו מתרכזים אינסטינקטיבית 

בצורה. אלא  בתוכן  לא 
כל  לאל  שמות  היהודי  של  בשפתו  לעיל  שציינו  התכונות  שאם  מכאן, 
וכמה  כמה  אחת  שעל  הרי  דיבור,  בלשון  אמנותי  רגש  להביע  מצידו  ניסיון 
מכאן  תשוקה.  של  דיבור  היא  המוסיקה  נעלה,  דיבור  הוא  השיר  במוסיקה. 
את  להביע  היהודי  של  ניסיונו  ודבריו...  דמותו  לעצם  בנו  המתעוררת  הסלידה 

טעם.  סרת  תפלות  של  התגלמות  הוא  בשירה  עצמו 
קיום  של  אפשרות  כל  פניה  על  שוללת  היהודים  בעיני  המציאות  ראיית 
יותר  אנוכיים  לנושאים  נתון  היהודי  של  עניינו  שכן  בקרבם,  פלסטיים  אמנים 
על  דבר  יודעים  איננו  למשל  כך  הצורות.  עולם  של  רוחני  ותוכן  יופי  מאשר 

בימינו.  יהודי  פסל  או  אדריכל 

מכאן פונה המחבר לשאלת 'החקירה' בלשונו, של סוגיית המלחין היהודי. כיצד אפוא 
המחבר: קובע  המודרנית,  התרבות  המוזיקה?"  לאיש  היהודי  ואגנר � "היה  שואל   �

מי  היהודי,  כן  ועל  היטיב  זאת  קלט  היהודי  האמצעים.  לבעל  ורק  אך  נגישה 
שההלוואה בריבית קצוצה הייתה מלאכתו בעבר, נותרה עיסוקו האחד והיחיד 

בימינו.  גם 
המשורר האמיתי קשור בכל נימי נפשו בקרקע הטבעית, זאת ברוח ה'פולק' 
הטבעי והאמיתי. היכן ימצא היהודי המתורבת שלנו את ה'פולק' שלו? האומנם 
בקרב בעלי דוכנים בקרנות רחוב או שמא בין המלווים בריבית? מכאן שהמלחין 
היהודי המכיר רק את ציבור צרכני התרבות שהם אך מיעוט בטל בששים בכלל 
הציבור, מבקש להגיש להם לא את ה'מה' אלא את ה'איך' בלבד. ליהודי מעולם 
לא הייתה אמנות משל עצמו, מכאן שמעולם לא ניחן "בחיים המחוללים אמנות" 

 .(ein Leben von kunstfähigem Gehalte)
של  הלחן  הוא  הלוא  הפולק,  מן  הנובע  מוזיקלי  שורש  ליהודי  יש  כבר  ואם 
בית הכנסת, שהוא המקור הבלעדי והיחיד ממנו מסוגל היהודי לחלץ מוטיבים 
של אמנות. ...ומי לא הזדמן לו להאזין לשירת הסינגוגה. מי מאיתנו לא נתקף 
בחילה וקבס שאין לתארם למשמע גרגורי הקרקור ששום קריקטורה לא תצליח 

למשמעם. הסלידה  תחושת  את  לתאר 
...הוא לכל היותר מאזין לקליפה החיצונית של האמנות שלנו, אך לא למעין 
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הפנימי המחולל חיים של אמנות זו... ולפיכך כאשר בתפקידו כאמן הוא מבקש 
להציגם לפנינו, מלאכת עיבוד זו נראית בעינינו זרה, תמוהה, תלושה, מנוכרת, 

יהודית.  בעגה  הכתוב  גתה  של  לשירו  הדבר  דומה  ומעוותת.  טבעית  בלתי 
היהודי חסר להט של אמת (Leidenschaft) הנדרש לעשייה אמנותית... מכאן 
שאמנותו נושאת אופי קפוא, בלתי מעורב, טריוויאלי ואבסורדי. מכאן שחלקם 

יצירתי. בלתי  להרס  עדות  היותר  לכל  הוא  המודרנית  במוסיקה  היהודים  של 

היינה:  להיינריך  ספורות  שורות  להקדיש  ואגנר  בוחר  וכאן 

בימים  שהופיע  מי  (היינה)  היהודים.  מקרב  קם  אמת  של  אחד  משורר  לא  אף 
בהם השירה שלנו הפכה להיות כזב, והמשורר היהודי נשא כזב זה בלעג מר... 
את השיממון הגמור, את העדר העומק ואת הצביעות הישועית של החרזנות... 
למצפון  הייתה  שהיהדות  כפי  היהדות  למצפון  שהייתה  היא  הכזב...  חרזנות 

המודרנית. התרבות  של  המרושע 

יש  אחד  דבר  "רק  נחרצת:  במסקנה  היהודים  אל  בפנייתו  המחבר  מסיים  חיבורו  את 
הנודד)  (היהודי  אהסוור15  של  גאולתו  עליכם:  הרובצת  מהקללה  אתכם  להציל  בכוחו 

העולם!"  מן  לכלות 
את  הפועל.  אל  הכוח  מן  הרעיון  את  להוציא  היטלר  ביקש  שנים  שבעים  מקץ 

החופשי'. 'ההוגה   � K. Freigedank בשם  המחבר  חותם  עטו  מפרי  הפשקוויל 
ניטשה  פרידריך  רושם  ורוחנית,  נפשית  התמוטט  בטרם  קצר  זמן   ,1888 בשנת 

הבאה:  ההערה  את   �Der Fall Wagner� ואגנר  מקרה  למסתו  דבר  באחרית 

בו  לגלות  קשה  זו.  לתמיהה  בסיס  קיים  אכן,  גרמני?  ואגנר  היה  בכלל  האומנם 
מאפיין גרמני כלשהו. אומנם תלמיד מוכשר היה, אך לא למד אלא לחקות כל 
מוסכמת,  בדיה   ,�fable convenue� היותר  לכל  הכול.  זה   � גרמני  שהוא  מה 

מזה. גרוע  לא  אם 

של  אובססיבי  חקיין  בואגנר  לראות  ונבקש  כלשונה  ניטשה  של  הערתו  את  נקבל  אם 
לאור  הדבר  את  להוכיח  יקשה  לא  היהודי,  מוצאו  של  בפרנויה  הנרדף  הגרמנית,  הרוח 
רדיפתו הכפייתית אחר תכנים גרמניים בטהרתם המאכלסים את האופרות מפרי ידו. 
אינה  הלאומני  תוכנה  על  שבנוסף   ,Die Meistersinger היא  ביותר  הטובה  הדוגמא 
טאנהויזר  וכך  הניבלונגים  טבעת  האופראי  המחזור  גם  כך  אנטישמיות.  נימות  חסרה 

היינה.  היינריך  של  יצירתו  על  האירוניה  למרבה  המבוסס   ,(Tannhäuser)

*
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אדולף שיקלגרובר־היטלר � מן התיאוריה לפרקסיס

 Alois ) אלואיס  של  הולדתו  במועד 
אמו,  אדולף,  של  אביו   ,(Schicklgruber
נשואה.  הייתה  לא  שיקלגרובר,  אנה  מריה 
ידועה  הייתה  לא  הנולד  אבי  של  זהותו 
אלואיס,  של  הטבילה  בתעודת  ולפיכך 
השורה שנועדה לציין את שם האב נותרה 
ריקה, ובשלב מסוים הוסיף הכומר הממונה 
חוקי".  בלתי  המלים "ילד  את  הנושא  על 

של  סבו  זהות  שסוגיית  לציין  למותר 
לשורה  וזכתה  רב  עניין  עוררה  אדולף 
המועמדים  שלושת  מבין  מחקרים.  של 
אלואיס,  של  הביולוגי  האב  לתפקיד 
פרנקנברגר  לאופולד  אחד,  יהודי  נמנה 
מלאה  בגראץ  שבביתו   ,(Frankenberger)
הסברה  משרתת.  של  תפקיד  מריה־אנה 

את  שהעלה  מי  אלואיס.  את  וילדה  לכפרה  שבה  למעסיקה,  הרתה  שמריה־אנה  היא 
פולין.  של  הכללי  המושל  פרנק,  הנס  אם  כי   � יותר  ולא  פחות  לא   � היה  הנושא 
שבשנת  עולה  מהם  זיכרונותיו  את  פרסם  לגרדום,  עלייתו  לפני  ספורים  ימים  פרנק, 
מכתב  בעקבות  זאת,  אלואיס,  של  הולדתו  פרשת  את  היטלר  של  מטעמו  חקר   1930
סחטנות שהגיע להיטלר מאת בן אחותו, ויליאם פטריק היטלר, המאיים על דודו בגילוי 
שאכן  פרנק  גילה  שערך  בחקירה  הדוד.  של  מוצאו  בסוגיית  ביותר  מביכות  עובדות 
אלואיס.  את  שילדה  לפני  פרנקנברגר  לאופולד  של  בביתו  עבדה  שיקלגרובר  מריה 
לדברי המחבר, אמר לו אדולף שאמו בקשה לסחוט כספים מלאופולד בטענה שהוא 
איננו  זאת  עם  היטלר,  של  מהסברו  השתכנע  שאומנם  כותב  פרנק  בנה.  אבי  כביכול 
שעשוי  מסמך  וכל  מאחר  הפיהרר.  של  היהודי  למוצאו  האפשרות  את  הסף  על  פוסל 
לפרנק  היטלר  של  דבריו  ואל  הגסטאפו,  בידי  הושמד  התעלומה  על  אור  לשפוך  היה 
אין כל טעם להתייחס בכובד ראש, הדעת נותנת שאכן הפיהרר הנאצי הוא מישלינג 
 DNA מחקר מקיף על מוצאו של היטלר על בסיס בחינת .(Vierteljude) מדרגה שנייה
נערך על ידי ההיסטוריון מרק ורמירן (Vermeeren) והעיתונאי הבלגי ז'אן־פול מולדר 
של  בדנ"א  מאוד  הנדיר  כרומוזום  של  מציאותו  את  העלו  המבחן  ממצאי   .(Mulders)
אוכלוסיית אוסטריה־גרמני ועם זאת מאפיין את הברברים בצפון אפריקה ואף ביתר 

ספרד.16 יהדות  את  שאת 
מבין בכירי החוקרים של חיי היטלר, ג'ון טולנד מביא את גרסתו של פרנק, לעומתו, 

שיקלגרובר־היטלר אדולף 
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להכפיש  פרנק  של  מצידו  ניסיון  אך  זה  שהיה  טוען  קרשו,  איאן  אחר,  בכיר  היסטוריון 
הפיהרר.17 של  שמו  את 

הפיהרר  של  מעמדו  ומכאן  היטלר,  של  סבו  יהדות  בסוגיית  לדיון  המקום  זה  לא 
ימיו.  כל  הפיהרר  את  ורדפה  עליו  רבצה  היהדות  שאימת  ספק  אין  אולם  כמישלינג. 

היהודי".18 מוצאו  אפשרות  מפני  מתמדת  בחרדה  חי  וכי "היטלר 
הניסיון לקרוא את "מיין קמפף", ובפרט את פרק י"א בכרך א' "עם וגזע", שעניינו 
מאר  מרקס,  של  במסות  לקריאה  בדומה  מעלה,  לפתרונה,  והדרך  היהודית  הסוגיה 
לשלושת  בדומה  במציאות.  אחיזה  כל  הנעדר  הפתולוגי  הפן  את  ושוב,  חזור  וואגנר, 
קודמיו שלעיל, חוזרת ועולה הדמוניזציה של היהודי ברמה ההופכת פרק זה לפשקוויל 
של נאצות הנובע גם אצלו קרוב לוודאי ממצוקה נפשית שמקורה בחרדת המישלינג. 
גזעיות  תרבות,  מלחמות  של  כרצף  בעולם  השלטון  על  המאבק  את  מתאר  היטלר 
וואגנר  מאר  ממרקס,  למד  אותם  הטיעונים  על  חוזר  הוא  לארי.  היהודי  בין  ומדיניות 
בסוגיית המזימה היהודית להשתלט על הכלכלה העולמית ועל העיתונות. הוא מייחס 
ליהודי את המצאת הליברליזם, הדמוקרטיה והמרקסיזם. השילוש הקדוש באמצעותו 

המערבית.  הציוויליזציה  על  להשתלט  השמי  זומם 
מכאן הרצף הבלתי נדלה של נאצות שמפזר הפיהרר בכתביו ובנאומיו על היהודים. 
היהודים הם טפילים, שקרנים, מזוהמים, רודפי בצע, ערמומיים, חורשי מזימות, נעדרי 
מנוכרים,  דם,  מוצצי  משכנם,  ארצות  תרבות  את  לחקות  מיטיבים  אך  עצמית  תרבות 
כאל  אליהם  להתייחס  שיש  מכאן  הארית.  התרבות  ומהרסי  מפלצות  מצפון,  חסרי 
אויב קטלני של הגזע הארי. להלן עיקרי פרק י"א "עם וגזע" בחלק הראשון של "מיין 

הרוחניים. מוריו  לשלושת  והקשרם  קמפף" 

עם  עוד  קיים  אם  ספק  הארי.  של  העוצמה  ורב  המוחלט  ניגודו  הוא  היהודי 
בעולם המצטיין באינסטינקט הישרדות רב עוצמה יותר מזה של העם המכונה 
"נבחר". עדות לכך היא עצם הישרדותו... היכן יימצא עוד עם בדומה ליהודים, 
על  הכל,  ולמרות  הזה,  מהעם  תהפוכות  יותר  ידע  שנים  אלפיים  שבמשך  מי 
שינויים  אלא  בו  חלו  לא  האנושות,  על  שירדו  ביותר  הגדולים  האסונות  אף 

בלבד? מזעריים 

במסתו:  ואגנר  את  המחבר  משכתב  כאן 

ואולם  רבים.  דורות  במהלך  ונחקרו  נלמדו  היהודי  של  המנטאליים  כישוריו 
של  השתקפות  אם  כי  עצמית  התפתחות  של  תוצאה  איננה  זו  אינטליגנציה 
תרבות זרה. ...כיוון שהיהודי � מסיבות שיובהרו בהמשך � נעדר מאז ומעולם 
האינטלקט  אחרים,  בידי  תמיד  הונחו  להשכלתו  והיסודות  עצמו  משל  תרבות 
היהודי התפתח באמצעות עולם התרבות מסביבו. תהליך הפוך לא ארע מעולם. 
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המקור:  את  לציין  מבלי  ואגנר  של  התובנה  עיקרי  את  ומצטט  המחבר  פונה  עתה 

עלינו  אותו   � המרכזי  המאפיין  התרבות,  לסוגיית  היהודי  של  יחסו  בבחינת 
הדבר  היום,  כזאת  ואין  יהודית  אמנות  הייתה  לא  שמעולם  הוא  תמיד �  לזכור 
בא לידי ביטוי בראש וראשונה בשתי נסיכות האמנות: אדריכלות ומוסיקה. כל 
מכאן  אינטלקטואלית.  גניבה  של  טלאים  מעשי  אלא  אינם  באמנות  הישגיהם 
נתברכו  כן  ועל  יצירתיים  שהם  גזעים  המאפיינות  הסגולות  את  חסר  שהיהודי 

אמת.  של  בתרבות 
לו  חסר  שכן  שהיא,  כל  מסוג  אמנות  לחולל  הנדרש  כוח  נעדר  היהודי 
ממנו  נעדרת  זו  תכונה  להתפתח.  יכול  האדם  אין  בלעדיו  אשר  האידיאליזם 
קונסטרוקטיבי  מרכיב  חסר  היהודי  שהאינטלקט  מכאן  בעבר.  היה  וכך  עתה 
שאינה  בלבד  זו  לא  האנושית  שהקדמה  מכאן  דסטרוקטיבי.  ונותר  היה  ותמיד 

לו.  כניגוד  מתחוללת  אלא  ידו  על  נעזרת 
עמים  של  מזה  נופל  אינו  היהודי  של  ההישרדות  שיצר  אפילו  כן,  כי  הנה 
אחרים וכושרו האינטלקטואלי נתפס כשווה ערך לזה של הגזעים האחרים, הרי 

האידיאליסטי.  המניע  מתורבת,  לעם  הבסיסי  הערך  את  לחלוטין  חסר  שהוא 
האנוכי  ליצר  מעבר  חורגת  אינה  לעולם  היהודים  בקרב  להקרבה  הנכונות 
המוכר  העדר  אינסטינקט  אלא  אינה  לכאורה  היהודית  האחדות  הישרדות.  של 
לנו בקרב יצורים אחרים בעולם. ידוע כי אינסטינקט העדר מוביל לסיוע הדדי 
עצמם  על  המגנים  סוסים  עדר  ...כך  זאת.  מצדיקה  הכלל  על  שהסכנה  זמן  כל 
שהסכנה  די  היהודים.  כך  הסכנה.  חלוף  לאחר  מיד  מתפזרים  אך  התוקף  מפני 
הנלחמים  עכברושים  לעדת  הופך  המאוחד  העם  עין,  בהרף  והנה  חולפת  לכלל 
בשצף קצף זה בזה. ...אין דבר המנחה את היהודי חוץ מאגואיזם גלוי של הפרט. 
בדתו.  לא  מעולם  אך  גזעיות  בתכונות  המתאפיין  עם  תמיד  היו  היהודים 
בשל  גנובה.  לומר:  מוטב  או  בלבד,  השאלה  אם  כי  אינה  היהודית  שהדת  מכאן 
תכונותיו הייחודיות של היהודי אין היהודי יכול לקיים ממסד דתי. זאת משום 
שהוא נעדר כליל אידאליזם. מכאן שהאמונה בבשורת העתיד זרה לו לחלוטין. 
אותן.  להסתיר  אם  כי  מחשבותיו  את  לבטא  באה  איננה  היהודי  של  לשונו 
חרוזים  מחבר  הוא  כאשר  וכך  יהודית,  חושב  הוא  צרפתית  מדבר  הוא  כאשר 
בגרמנית. כל זמן שהיהודי לא הפך לאדונם (של בני הלאום בקרבם הוא שוכן) 
שפה  ללמוד  עליהם  יהיה  לעבדיו  שיהפכו  מייד  אך  בשפתם,  לדבר  נאלץ  הוא 
לשלוט  היהודי  על  שיקל  מנת  על  זאת  משל.  לשם  אספרנטו  אוניברסאלית, 
הוצג  ומרמה,  כזב  על  כולו  כל  המבוסס  היהודי  העם  של  הקיום  היקף  בעבדיו. 

ציון.  זקני  של  ב פרוטוקולים  פנים  לשני  משתמע  בלתי  באופן 
בהיבט התרבותי הוא מזהם את האמנויות. בספרות ותיאטרון הוא הופך את 
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האידאל הנשגב ואת תפיסת היופי, הנעלה, הנאצל והטוב ותחת זאת גורר את 
בני האדם אל אשפתות טבעו המרושע. היהודי, כיוון שהיה לרודן צמא דם על 
מנהיגותו  את  העם  מן  ולשדוד  האינטליגנציה  את  להשמיד  מבקש  עבדיו,  עם 

קבע. עבדות  של  למעמד  אותו  מכין  וכך  האינטלקטואלית, 

בשלב זה, כיוון שמיצה לדעתו את הצגת היהדות כנעדרת ערכי תרבות, בנוסח ואגנר, 
עובר המחבר לסוגיה הכלכלית שגם אותה הוא מביא ללא מתן זכות יוצרים למחוללה: 

מרקס. קרל 

בניסיון  מצויד  המתווך.  של  אלא  יצרן  של  זה  אינו  בכלכלה  היהודי  של  חלקו 
בן אלף שנות מיומנות בסחר־מכר, הוא עולה בנקל על הארי חסר הישע, התם 
הוא  היהודי.  מונופול  להיות  מאיים  המסחר  קצר,  זמן  פרק  בתוך  וכך,  הגמור. 
מתחיל בהלוואות בריבית קצוצה, סכנה שבתחילה לא מבחינים בסכנותיה, וכך 
הופך המסחר לפריווילגיה מיוחדת לו בלבד, אותה הוא מיטיב לנצל ללא רחמים.
הופכת  האדמה  היהודי.  של  מוחלט  מונופול  להיות  הופכים  ומסחר  ממון 
לעוד פריט העובר לסוחר, בכך הוא מעורר את זעמו של עובד האדמה והאיבה 
של  הדם  מוצצת  הרודנות  כבושה.  בלתי  לשנאה  והופכת  תאוצה  צוברת  כלפיו 
היהודי מגיעה לממדים כאלה שהציבור מתחיל לגלות את הסימנים המסלידים 

עביר.  לבלתי  להיות  הופך  והפער  היהודי  של 
היהודי מיטיב לנצל את זכויותיו המיוחדות. כגון פריבילגיות מטעם הנסיכים 
יתרונות  ליהודי  לו  להעניק  ישמחו  כן  ועל  כספית  במצוקה  תדיר  הנמצאים 
ידי  על  במהרה  הכסף  את  לעצמו  משיב  היהודי  אך  מתאים.  לתשלום  בתמורה 
באופן  האומללים.  של  בגופם  הדבק  דם  מוצץ  כאותו  קצוצה.  בריבית  הלוואות 

היהודית. הצרה  מן  להיפטר  יכולה  הגרמנית  האומה  אין  זה 
הארץ  שפת  את  היהודי  למד  ויותר  אלף  שנות  במשך  השתנה.  הכל  עתה 
במידה כזאת שנדמה לו שהוא יכול להחליף את היהדות בגרמניות. אלא שהגזע 
טוב  זאת  יודע  אינו  שאיש  עובדה  בדם.  מוחלט  באופן  אלא  בלשון  מותנה  אינו 
אך  הלשון  לסוגיית  לחלוטין  משנית  חשיבות  המייחס  עצמו  היהודי  מן  יותר 
עושה הכול על מנת לשמור על טוהר הדם. היהודי רואה בעיני רוחו את הגשמת 
בקבלת  משקיע  שהוא  המאמץ  מכאן  כולו.19  העולם  על  שלטון  בדבר  חלומו 

האמנציפציה.  של  ומשמעותה  יעודה  כל  וזה  זכויות  שוויון 
האנושות.  של  לקידומה  להטיף  ומתחיל  ליברל  של  מסכה  לובש  היהודי 
עד  הורס  הוא  אחת  ובעונה  בעת  החדש.  העידן  וכרוז  לדובר  הופך  הוא  אט  אט 
באמצעות  האדם.  של  לרווחתו  להביא  היה  שאמור  הכלכלי  הבסיס  את  היסוד 
עוברת  למרכולת  הופך  הוא  אותו  הלאומי  בתוצר  מתערב  הוא  הבורסה  מניות 
לסוחר. בסופו של התהליך גוברת בקצב מסחרר ההשפעה היהודית על הכלכלה 
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 � הבורסה  על  השולט   � היהודי  הופך  כך  בבורסה.  שמתרחש  מה  באמצעות 
הלאומי.  העבודה  כוח  של  לבעלים 

מרחיב  בו  ה קפיטאל,  מפרקי  אחד  מתוך  במלה  מלה  הועתקה  שכמו  פסקה  באה  עתה 
מרקס את הדיבור על שעות העבודה הארוכות של פועל החרושת, שכרו המינימאלי, 
העדר ביטוח סוציאלי במצבים של מחלה וחסרון הכיס של הפועל לעת זקנה. כל זאת 

המנצל.  הקפיטליסט  חשבונו  על  שגורף  עתק  הון  לעומת 

לגיל  הגעתו  הוא  מסימניו  שאחד  חרושת"  קרי: "פועל  לפרולטר,  הופך  הפועל 
זקנה, שהוא אסון מבחינתו, שכן בשלב זה חסרים לו אמצעים בסיסיים למחייתו. 
בניגוד למלאכת יומו של האומן בימים עברו. המעבר למעמד של הפועל בבית 
שעות  עשרה  ארבע  בן  עבודה  שיום  מכאן  חברתי.  באסון  מלווה  היה  החרושת 
מנוצלת  ודקה  דקה  כל  בהן  היום,  עבודה  שעות  אותן  אולם  בעבר  נסבל  היה 
ואמונתו  מתערערת  הפועל  של  בריאותו  מישורים:  בשני  אסון  היא  תום  עד 
שמרוויח  ההון  לעומת  מזה,  העלוב  השכר  את  להוסיף  יש  לכך  נהרסת.  בצדק 

מזה.  הבעלים, 

הפיהרר. של  מקורית �  דווקא  לאו  הגם  תרומתו �  היא  להודות,  יש  הבאה,  הפסקה 

אנושי,  ניצול  של  הקפיטליסטיות  השיטות  את  הפועל  על  כופה  היהודי  בעוד 
אותן הוא מביא לשפל המדרגה, הרי שבעת ובעונה אחת הוא פונה אל קורבנו, 
מזדהה כביכול עם מצבו וכך, בתוך זמן קצר הופך למנהיג במאבק נגד עצמו. "נגד 
וטהור  צח  תמיד  להופיע  מיטיב  הגדול  הכזב  אמן  שהרי  מושאל,  במובן  עצמו" 
ההמונים,  את  מנהיג  שהוא  כיוון  אחרים.  על  מטיל  הוא  שלו  אשמתו  את  בעוד 
אין אלו מבחינים שהמדובר הוא במעשה המעילה הגדולה ביותר בכל הזמנים.

הוא פונה אל הפועל, מעמיד פנים של משתתף בגורלו וכך רוכש את אמונו. 
בערמומיות שאין לה גבול הוא מרבה דיבורים על הצורך בצדק חברתי ומצליח 
נולדת  כך  הנה  עמם.  היטיב  שהגורל  עמו  בני  כלפי  שנאה  הארי  באדם  לעורר 
הדוקטרינה המרקסיסטית. הנה כך קמה תנועה המורכבת כל כולה מעובד כפיים 
למעשה  אך  הפועל  של  מצבו  את  לשפר  לכאורה  האמור  יהודי,  פיקוד  תחת 

יהודים.  הלא  העמים  כל  של  וחורבן  שיעבוד  היא  כוונתה 

עתה מגיע תורו של וילהלם מאר המבכה במסתו את גורל גרמניה תחת העול היהודי. 
ושוב אין הקורא יודע האם הוא קורא את "מיין קמפף" או שמא את "לשאלת היהודים" 

מאר.  של 

לגזרים  הקורע  ומשמיץ,  פנאטי  מאבק  לכול  מעל  המנהלת,  זו,  היא  העיתונות 
ויכולת  נאותה  ברמה  תרבות  לאומית,  לעצמאות  לתרום  כדי  בכוחו  שיש  ערך 
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כלכלית של האומה. יתירה מזו, היא מיטיבה להטיל רפש בכל מי שאיננו נכנע 
לכוונתו של היהודי לזכות בשלטון גמור ועלול להוות סכנה לשלטון היהודים. 
כיוון שהיהודי איננו המותקף כי אם התוקף, לא זו בלבד שכל המעז לתקוף 
אותו מתואר כאויב, אלא כך גם כל מי שמבקש להתגונן מפני הדורסנות היהודית.
יצר  העדר  היהודי,  של  המולד  לטבעו  באשר  הרחב  הציבור  של  תמימותו 
העם  את  הופכים  בקרבנו,  העליונים  המעמדות  של  אופקים  וצרות  הישרדות 
לקרבן נוח בקמפיין הכזב היהודי. הנה כי כן, מורך הלב של המעמדות הגבוהים 

ליהודי.  להאמין  לכולם  גורמים  מזה,  ההמון  של  האופקים  וצרות  מזה, 
תבוני  וכשל  לילה  לסיוט  אט  אט  הופך  האדם  על  הנופל  היהודי  המורא 
ורוחני של האדם ההגון. הוא רועד מפחד מפני האויב הנורא, וכך הופך להיות 
יכול  שהוא  רק  לא  שעכשיו  בטוח  כה  נראה  במדינה  היהודים  שלטון  קרבנו. 
של  וסופי  מוחלט  כיעד  יהדותו  את  להציג  אלא  יהודי  לעצמו  ולקרוא  לשוב 

שוכן.  הוא  בקרבו  הלאום 

הציונות, שהייתה בחיתוליה עדיין בימי מרקס, מאר וואגנר, ואי לכך השלושה לא נתנו 
את דעתם על הניסיון לפתור את הגרמני מן הנגע היהודי על ידי ריכוזו במדינה משל 

הפיהרר. של  רוחו  פרי  אכן  היא  הבאה  והפסקה  היטלר  את  העסיקה  עצמו, 

הציונות אינה אלא עוד אחד מתרגילי הולכת השולל היהודים. בעוד שהציונים 
את  תמצא  היהודים  של  הלאומית  שהתודעה  להאמין  לעולם  לגרום  מנסים 
פתרונה בהקמת מדינה פלסטינית, זו שוב אינה אלא הולכת שולל על חשבונו 
מנת  על  מדינה  להקים  היהודים  של  בדעתם  עולה  לא  כלל  הטיפש.  הגוי  של 
לחיות בה. כל מה שהם מבקשים הוא מוקד לארגון מרכזי בו יעלה בידם לרקום 
ממעורבותן  המנותק  עצמי  שלטון  תחת  הפעם  זאת  כולו,  העולם  כנגד  מזימה 
לחנך  אולפנא  ועבריינים,  פושעים  לחבורת  מסתור  מקום  אחרות.  מדינות  של 

הנוכל. את  בה 

הפרק מסתיים ברוחו של מאר. הפעם בהטלת אשם התבוסה במלחמת העולם הראשונה 
העם. של  רוחו  את  שבר  שזה  לאחר  היהודי,  על 

הניצוץ  נחרצת.  ברוח  למלחמה  העם  יצא  לא  שבאוגוסט 1914  הסיבה  ...וזאת 
של  המכריע  לכוח  להתנגד  ההכרח  היה  ההישרדות  אינסטינקט  של  האחרון 
ימי  שבאותם  כיוון  ואולם,  עמנו.  של  גופו  את  הפוצע  והמרקסיזם,  הפציפיזם 
הגורל לא עלה בדעתו של איש להבחין באויב מבפנים, ההתנגדות הייתה חסרת 

לנקם.  הנצחית  הזכות  נותרה  ואולם  בחשבון.  בא  לא  וניצחון  טעם 

*
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ריינהרד היידריך � או שמא "איזי זיס" 

את  פתח  לביתו,  שיכור  היידריך  הגיע  כדת,  שתייה  ליל  לאחר 
את  שלף  לפתע  במראה.  הנשקפת  דמותו  מול  וניצב  הדלת 
אקדחו, צרח !!du verßuchte Jude וריסס את המראה בכדורים.20

היידריך. של  טיפוחיו  מילדי  אחד  עוד   Deutschland אס.אס.  חטיבת  של  סמלה 

היידריך.  ריינהרד  של  דמותו  עם  המישלינג  רשימת  את  מלסיים  מנוס  אין  כי  דומה 
הפתרון  את  הפועל  אל  הכוח  מן  שהוציא  מי  הגרמני,  של  מפתח  דמות  אחר  המבקש 
הסופי, ימצא אותו בפועלו של היידריך, מי שהיטיב לנתב את חרדת המישלינג הרודפת 
כזה  תיאורטי  לגיבוי  נזקק  שאינו  טהור  סדיזם  של  מוצא  ללא  רחוב  אל  מילדות  אותו 
החשש  או  הגזע  תורת  יסוד  על  ליהדות  שנאתם  את  המבססים  לרשימה,  קודמיו  של 

 .Judentumה־ מול  גרמניה  של  תרבותית  קריסה  מפני 
ריינהרד היידריך (1942�1904), יליד העיר האלה שבחבל סקסוניה, היה בן למשפחת 
מוסיקאים אמידה ותומכת. אביו, ברונו היידריך, היה זמר אופרות וגנר ומלחין מצליח 
בזכות עצמו. אמו, אליזבת, לימדה פסנתר, ולהיינריך הנער נועדה קריירה של נגן כינור, 

מבוטל.  לא  כשרון  גילה  בו  תחום 



Mischlinge � 141חרדת המישלינג

היה  לא  המשפחתי  האושר  זאת,  עם 
ענן  רבץ  והמלחין  הזמר  ברונו  על  שלם. 
בדומה  יהודי.  מוצא  מפני  חרדה  של  קודר 
של  מקרהו  גם  והיטלר,  ואגנר  למקרי 
האב.  של  למוצאו  אפוא  שייך  היידריך 
סבתו   �  Lindner  � לינדנר  ארנסטינה 
פעמיים.  נישאה  אביו,  מצד  היידריך  של 
גרמני.  היה  ריינהרד,  קרל  הראשון,  בעלה 
מכאן  יהודי.  היה  זיס,  רוברט  השני,  בעלה 
נועד  ארנסטינה  שהשם  הטענה  היתר  בין 
לחפות על השם המקורי, שרה. אולם אפילו 
ללא הצורך בסבתא יהודיה, השאלה מי מן 
ברונו,  את  הוליד  רוברט,  או  קרל  השניים, 
אביו של ריינהרד. אמנם הדעות בנושא זה 
חלוקות, אולם עובדה שאין להכחישה היא 
לו  לבנו,  זה  מורא  שהוריש  זה  והוא  חייו  ימי  כל  ברונו  את  רדפה  היהודי  הדם  שאימת 
אויגן...  טריסטן  ריינהרד  הדעת:  על  להעלות  שניתן  ביותר  ה"גרמני"  השם  את  העניק 
והכינוי  לריינהרד,  עזר  לא  הטווטונים  השמות  רצף  אולם   .Reinhard Tristan Eugen
בירושה  עבר  הילד,  בברונו  בזמנו  שדבק  זיס",  "איזי  ואף  "איזידור",  של  קיצור  "איזי", 
מצחו  על  קין  לאות  לימים  היה  בהאלה  השכונה  ילדי  מפי  זה  גנאי  וכינוי  לריינהרד, 
את  בו  לראות  שלא  קשה  סרקזם  במעט  אכן,  החדשה.  בעת  היהודים  רוצחי  גדול  של 
בצי,  שירותו  בימי  אותו  נטש  לא  השנוא  הכינוי  האולטימטיבי.  היודו־נאצי  התגלמות 

הבלונדי".21 לכנותו "משה  הימאים  חבריו  נהגו  שם 
מקרה נוסף, בו החשש לגילוי מוצאו המפוקפק היה רב עוצמה לאין שיעור מתעלולי 
ילדי השכונה בהאלה, היה המתח ששרר בין אדמירל וילהלם קנאריס, מפקד המודיעין 
קנאריס  הרייך.  משטרת  של  המודיעין  כראש  בימיו  היידריך,  לבין  גרמניה,  של  הצבאי 
והיידריך  הים,  בחיל  זה  של  מימיו  עוד  הבלונדי"  של "משה  הסדיסטי  אופיו  את  תיעב 
נאמנותו  העדר  את  להוכיח  בניסיון  קנאריס,  אחר  רחבה  מעקב  בפעולת  החל  מצידו, 
לפיהרר. בהיוודע הדבר לקנאריס איים זה על היידריך כי מצויים בידו העתקי צילומים 

ארי".22 ה"בלתי  מוצאו  את  המוכיחים 
וולטר  מפי  בא  היידריך,  של  השמי  מוצאו  בדבר   � למדי  משכנע   � נוסף  טיעון 
פרידריך שלנברג � Schellenberg � סגנו של היידריך, מי שבעדותו בשנת 1950 טען 
כי לאחר שהשמועות בדבר מוצאו המפוקפק של היידריך הגיעו לאוזני הימלר, הוזמן 
היידריך למשרדו לשיחת בירור. היידריך � על פי שלנברג � הודה שאכן אחד מקרובי 
לסלק  ודרש  הפיהרר  בפני  הנושא  את  העלה  הימלר  זיס.  בשם  יהודי  היה  משפחתו 

היידריך אויגן  טריסטן  ריינהרד 
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בטענה  המפלגה  לטובת  זו  עובדה  לנצל  העדיף  היטלר  אולם  מתפקידו,  היידריך  את 
תוכניותינו  בהוצאת  מושלם  לאמצעי  אותו  תהפוך  היידריך  של  חרדתו  "דווקא  לפיה 

הפועל".23 אל 
 ,(Kersten) קרסטן  פליקס  ד"ר  של  בזיכרונותיו  לגיבוי  זכתה  שלנברג  של  עדותו 
 1942 ביוני  היידריך  של  מותו  לאחר  קצר  זמן  זה  היה  הימלר.  של  ומעסהו  רופאו 

ביומנו...24 רשם  שקרסטן 

היום טיפלתי בהימלר, שסבל מכאבי גב חזקים. לאחר שהכאב חדל, שכב הימלר 
על גבו. השיחה נסבה על מותו של היידריך. הפיהרר � כך הימלר � "היה מודאג 
מאוד וראה במותו של היידריך מעשה חמור יותר מתבוסה בקרב. היידריך היה 

הרייך". באויבי  לטפל  כיצד  שידע  המעטים  אחד 

הימלר  לו  משיב  היידריך,  של  ארי  הבלתי  מוצאו  על  מה  דבר  מעיר  שקרסטן  לאחר 
"הוא  וכי  רב,  זמן  מזה  לו  ידוע  שהנושא  כך  על  הדיבור  את  ומרחיב  עמו,  הצדק  שאכן 
(היידריך) גבר על היהודי שבו באמצעות כלים אינטלקואליים טהורים... הוא שנא את 

בדמו...".  המתועבים  השמים  המרכיבים 
היידריך  של  המפוקפק  ממוצאו  הנובע  הגדול  היתרון  את  לקרסטן  מסביר  הימלר 

האופן:  בזה  רק  שכן 

ובעיקר  שתהיה,  ככל  אכזרית  פעולה,  כל  היידריך  על  להטיל  היה  יכול  היטלר 
את הטיפול ביהודים. רק במקרהו של היידריך, המוכן לקחת על עצמו כל מבצע 
שאחרים מעדיפים להשתמט ממנו, הפיהרר יכול היה להיות בטוח כי הפעולה 

כנדרש... הסוף  עד  תבוצע 

הכלל,  מן  יוצא  באופן  יעילים  הם  "...הלא־אריים,  הפיהרר:  את  הימלר  מצטט  וכאן 
לנו  ויציית  אותו,  גירשנו  שלא  כך  על  לנו  תודה  אסיר  חייו  כל  יהיה  שכזה  אחד  שכן 

עיוור". באופן 
שסרו  היהודים  מן  אחד  את  שניצלתם  הרי  כך  "אם  ושאלתי:  להתאפק  יכולתי  לא 
הימלר  מעיר  כך  על  שטן".  מעשה  אכן  עמו.  בני  את  להשמיד  מנת  על  לפקודתכם 
לקרסטן ההמום במובאה משל מקיאוולי, לפיו "המטרה מקדשת את האמצעים", בעיקר 
לנוכח הסכנה בה נמצאת המדינה הגרמנית, ומתרה ברופאו שמוטב לו בנושא זה לשמור 

פיו. מוצא  על 
זמן קצר לאחר אותה שיחת הבירור עם הימלר, הנזכרת בעדותו של שלנברג, משגר 
 � גרקה  אחים  האס.אס.  קצין  של  בראשותו  להאלה,  אס.אס.  אנשי  קבוצת  היידריך 
להעלות  כדי  בו  שהיה  מסמך  וכל  העיר  משרדי  על  פשטה  החוליה   .Achim Gercke
בספק את מוצאו הארי של מפקדם הושמד. זאת בדומה למקרהו של היטלר, מי שבזמנו 
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שלח לעיר הולדתו באוסטריה את הנס פרנק על מנת להשמיד כל מסמך העלול לסכן 
לעיל).  (וראו  מעמדו  את 

חשש  מכל  נקי  למופת,  ארי  מפקדו  נמצא  גרקה  שהגיש  שבדו"ח  לציין  למותר 
עלולים  החקירה  בממצאי  ספק  המטילים  שכל  צוין  למסמך  ובנספח  שמית  לזוהמת 
לשלם ביוקר. ואכן, בדרגים הנמוכים העדיפו יודעי דבר לשמור על מוצא פיהם. אולם 
לא כך במקרה של הימלר, מי שלרגע לא הטיל ספק במוצא סגנו והתבדח בנושא עם 

המעסה.  הרופא  של  ביומניו  הרשום  מן  עולה  שהדבר  כפי  קרטסן,  פליקס 
שטען  אהרונסון,  שלמה  פרופ'  ישראלי,  חוקר  דווקא  זה  שהיה  לציין  הדין  מן  כאן 
טיעונים  לכך  והביא  פרח  עורבא  הן  היידריך  של  היהודי  מוצאו  בדבר  העדויות  כל  כי 

מרובים.25
העדויות,  כל  כי  מפורשות  אהרונסון  טען  הח"מ  עם  טלפונית  בשיחה  מזו,  יתירה 
כרס  סברות  הן  אף  ועוד,  אבסהגן  היינץ  קרל  קרסטן,  פליקס  שלנברג,  של  בזו  החל 
להשתית  הגיון  כל  שאין  מכאן  היסטורי,  ביסוס  נעדרות  הפרק),  בראש  המוטו  (כולל 
את שנאתו של היידריך ליהודים על בסיס של חרדת המישלנג כפי שמופיע בפרק זה. 
ואולם, כפי שצויין לעיל ביחס לאדולף שיקלגרובר וריכרד גייר, לא האמת המוחלטת 
המתמיד  החשש  אם  כי  מוצאו,  מפני  האנטישמי  של  החרדה  ביסוד  העומדת  זו  היא 
זה  הוא  ופועל  חי  הוא  בה  בסביבה  נפשו  את  המכלה  הספק  כזאת.  אפשרות  מפני 
הבא  פתולוגי  היבט  היידריך  של  במקרה  המקבלת  שנאה  ליהודים,  שנאתו  את  המזין 
גרטרוד  זאת  הייתה  ואכן,  הנאציזם.  של  המידה  בקני  אפילו  קיצוני  בסדיזם  לביטוי 
האיש  את  שרדף  היהודי  למוצא  החשד  על  שסיפרה  מי  ריינהרד,  של  גיסתו  היידריך, 
החל מילדותו, החוזר ומנסה להעניק לפעולותיו את ההיבט האנטישמי על מנת לנקות 

השמי.26 הקין  מאות  עצמו 
מדבקותו  נובע  היידריך,  של  במקרהו  ביטוי  לידי  הבא  זה  פתולוגי  היבט  ואכן, 
לנזר  גרמניה  של  בהפיכתה  מרכיב  כעוד  דווקא  לאו  היהודים  בהשמדת  המוחלטת 
אלא  המפלגה,  בהמנון  כנאמר  כולו..."  העולם  מחר  היום  "גרמניה  של  במובן  הבריאה 
כמטרה בפני עצמה, הנעדרת רציונאל לבד מהסדיזם המעוגן בנפשו של האיש, ההופך 

אולטימטיבי. לתליין  האופן  בזה  אותו 
הקורסים  הגרמנית  התרבות  לעקרונות  מפירושו  נבעה  ליהדות  ואגנר  של  שנאתו 
לדעתו תחת ההשפעה היהודית והופכים באופן זה את הרוח הגרמנית הנאצלת לספסרות 
זולה. כך גם וילהלם מאר, הרואה את הרוח הגרמנית כורעת תחת שלטון הרשע היהודי 
ההופך אותה באופן זה ל־Judenrepublik, והוא דורש אפוא מן הגרמני לשנס את מותניו 
ולהתנער מן הסכנה היהודית, וטוב יעשה עם יחבור ל"ליגה האנטישמית" שהאיש הקים.

במשנתו של מרקס, הקפיטליזם הוא הרוע האולטימטיבי והיהודים הנושאים אותו על 
שכמם הם אך מדגם מייצג של אותו עוול חברתי־כלכלי. מכאן שה"קפיטאל" הוא זה שיש 
להביא לקיצו. השאלה מה יעלה בגורל היהודים בהמשך אינה מעניינת את נביא הקומוניזם. 
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זאת  אולם  היהדות,  של  כיליונה  את  אמנם  גרס  היטלר  מאסכולת  הסופי  הפתרון 
אירופה,  של  כיבושה  העליון,  הגזע  בדבר  הנאצית  התיאולוגיה  ממרכיבי  אחד  כעוד 

ועוד.  הסלביים  העמים  שיעבוד 
לעיקרון זה של רציונאל הניצב על בסיס סיבה ומסובב אצל קודמיו, אין זכר אצל 
את  לפרוס  הדואגים  מרקס/גייר־ואגנר/מאר/היטלר,  לקוורטט  בניגוד  ואכן,  היידריך. 
מרכולתם האנטישמית בחיבורים מלומדים, האיש לא הניח אחריו טיעונים בכתב בהם 

היהודים.27 בהשמדת  לדבקותו  תיאורטית"  להעניק "עילה  ביקש 
אכן, לא כלום, מלבד הציווי העליון לפיו Befehl ist Befehl � "פקודה היא פקודה", 
הירייה  במכונת  מלרסס  הנרתע  חייל  של  למקרה  האיינזצגרופן  מפקדי  לשאוג  שנהגו 

הירי.  בורות  סף  על  בעירום  הניצבים  היהודים  המוני  את 
הסדיזם כתכונה דומיננטית באישיותו של היידריך בולט ביתר שאת על רקע האירוע 
ההכרה  אבדן  סף  על  והוא  אימים  בצעקת  הפורץ  הימלר,  היינריך  מפקדו,  בו  הנודע 
למראה רצח של קבוצת אסירים � ביניהם נשים בעירום � בידי האיינזצגרופן.28 תגובה 

היידריך.  של  במקרה  הדעת  על  להעלות  אין  שכזו 

המטאורית  הקריירה  היידריך � 

ה־15,  הולדתו  יום  בטרם  איזי־היידריך  פותח  האנטישמים  בשורת  דרכו  ראשית  את 
קדם־ ארגון  קורפס",  ה"פרייר  של  הנוער  לחטיבת  מצטרף  הוא   1919 בשנת  כאשר 

נאצי שקם בעקבות הסכמי ורסאי ומסע התעמולה האנטישמי המאשים את היהודים 
ב"תקיעת סכין בגב האומה" (Dolchstoßlegende). על מעלליו בארגון ידוע מעט מאוד, 
והוא  היהודית  הסכנה  בסוגיית  עמוקה  תובנה  לו  העניק  שהארגון  מודה  הנער  אולם 
 Deutschvölkischer Schutz und Trutzbund חובר לארגונים אנטישמים נוספים כגון

וחסות".  להגנה  הלאומית  הגרמנית  "הליגה 
בשנת 1922 מתגייס היידריך לחיל הים, זוכה לדרגת קצונה, מסתבך בפרשת ניאופים 
של  ארגון  בשלב  שהיה  הימלר,  של  עינו  את  היידריך  צד  בקיץ 1931  מהצבא.  ומגורש 
מייד  אותו  שכר  הצעיר  של  מכישוריו  שהתרשם  הימלר,  ב־אס.אס.  נגדי  ריגול  חטיבת 
בגאווה  העונד   ,Sturmbannführer סרן  בדרגת  אס.אס  קצין  עתה  ה־27,  בן  והיידריך 
את טבעת הגולגולת ה־Totenkopfring � מתנה מהימלר � מוצא את עצמו בתפקיד 

ה־אס.אס.  של  המודיעין  יחידת  מפקד 
עלייתו ברמת הפיקוד הייתה מטאורית. מדרגת סרן ב־1931, עלה בשנת 1932 לדרגת 
 .Brigadegeneral תת־אלוף  לדרגת  המקבילה  לדרגה  זכה  מכן  לאחר  ושנה  אלוף  סגן 

רגילים.  בתנאים  שירות  שנות  לפחות 10  הדורש  מסלול 
נוטל  גרמניה,  לקנצלר  היטלר  של  ומינויו  ב־1933  לשלטון  הנאצים  עליית  עם 
היידריך, תחת פיקודו של הימלר, חלק מכריע בהקמת מחנות הריכוז בגרמניה, מחנות 
שמספרם לקראת סוף השנה הגיע ל־50. ארגון הגסטאפו שהוקם בידי גרינג, אף הוא 
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נמסר בשנת 1933 להימלר, וזה, בתחילת שנת 1934, העמיד בראשו את היידריך (מתנה 
סגנו).  של  ה־30  הולדתו  יום  לכבוד 

פלוגות  למפקד  היידריך  את  הימלר  ממנה  לפולין,  הפלישה  עם   ,1939 בקיץ  כבר 
בבת  האינזצגרופן,  הרייך.  במשטרת  מחלקה  שהייתה   ,Einstatzgruppenה־ המבצע, 
גז  ובמשאיות  הירי  בבורות  רצחו  עצמו,  הוא  ממנה  מפקדיו  שאת  היידריך,  של  עינו 

בלבד.  ברוסיה  אלך  מהם 700  יהודים,  ממיליון  למעלה 
בשלהי ספטמבר 1939, שלושה שבועות לאחר פרוץ המלחמה, מוקם הגוף המאוחד 
לביטחון הרייך, ה־SSReichssicherheitshauptamt (RSHA), תחת פיקודו של היידריך, 

.Obergruppenführer אס.אס �  גנרל  לדרגת  זו  בהזדמנות  שהועלה 
משלב זה והלאה הופך היידריך מיד ימינו של הימלר לדמות מפתח המאפילה לא 
אחת על מעמד מפקדו בהיררכיה הנאצית, ולא יהיה זה מופרז לקבוע שבפועל, היידריך 
הוא עתה האיש החזק ביותר בגרמניה הכופה לא אחת את מעלליו על הגבוהים ממנו 

עצמו.  הפיהרר  ואף  גרינג  הימלר,  בדרגה, 
היידריך מעורב עמוקות בשורה של פרשיות הנאצים מרגע עלייתם לשלטון. ארגון 
ה־S.A והגסטפו בראשותו של היידריך הוא מעתה והלאה הזרוע המבצעת של השלטון. 
שריפת  פרשת  נמנים   � בלבד  דוגמאות  מספר  לציין  אם  זאת   � הארגון  פעולות  עם 
אוסטריה  של  האנשלוס   ,(1934) הארוכות"  הסכינים  "ליל  טבח   ,(1933) הרייכסטאג 
(1938), "ליל הבדולח" בנובמבר 1938 � בעקבותיו שלח היידריך 20,000 יהודים למחנות 
ב־31  היום)   Gliwice) בגלייביץ  הרדיו  תחנת  על  הפולנית"  "ההתקפה  וכן   � ריכוז 
ה־1.9.39  היום,  למחרת  הגרמנים,  יצאו  בעקבותיה  אשר  פרובוקציה   ,1939 לאוגוסט 

השנייה.  העולם  מלחמת  לפרוץ  המועד  והוא  פולין  על  להתקפה 
עם זאת, עיקר פועלו היה בתכנון הפתרון הסופי של שאלת היהודים והוצאתו מן 

הפועל.  אל  הכוח 

ואנזה ועידת 

הגדול  הגרמני  הרייך  על  לפיקוד  השני  גרינג,  שהרמן   1941 ביולי  ב־31  זה  היה 
Großdeutsches Reich, משגר מכתב מינוי לריינהרד היידריך, ראש משטרת הביטחון 

עליו...  פוקד  הוא  בו   ,SDוה־

או  הגירתם  ידי  על  עתה  הקיימות  בנסיבות  היהודים  שאלת  לפתרון  להביא 
להוציא  עליך  פוקד  אני  בזאת  ביותר...   (entsprechend) ההולם  באופן  פינוים 
אל הפועל את כל ההכנות הדרושות בתחומי הארגון, החומרי והמעשי לפתרון 
כללי של שאלת היהודים (Gesamtloesung der Judenfrage) ...בזאת אני פוקד 
לפיתרון  הדרושים  האמצעים...  כל  רשימת  את  הקרוב  בעתיד  לי  להגיש  עליך 

.(Endloesung der Judenfrage) היהודים  שאלת  של  סופי 
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 �Gesamtlösung� הטעונים  הביטויים  מופיעים  גרינג  של  ההסמכה  במכתב  אומנם 
(פתרון כולל) וכן ��Endlösung (פתרון סופי), אולם יש לזכור שהמשמעות המצמררת 
המתלווה לביטוים אלה, קרי: השמדה כוללת וסופית, נתקבלה רק לאחר ביצועם בפועל. 
אין כל עדות � לפחות לא בכתובים � כי כוונתו של גרינג, המדבר על פתרון "הולם" 
בשני הביטויים, הייתה השמדה פיסית של יהודי אירופה. הפירוש בפועל ניתן על ידי 
בהחלט  ניתן  (הימלר).  גורפת  בתמיכה  או  (גרינג)  שבשתיקה  בהסכמה  הגם  היידריך, 
להניח שהכוונה המקורית הייתה העתקת אוכלוסין, קרי: גירוש יהודי אירופה למזרח, 
ואכן, לכך יש עדויות בכתב עוד משנת 1939. מגמה שזכתה לקפיצת מדרגה עם מבצע 

המועצות.  ברית  במערב  הנרחב  הכיבושים  ובמסע  ברברוסה 
אחד  ידי  על  שנכתב  והיחיד  האחד  המסמך  הוא  זו  יסוד  בהנחת  התומכת  גרסה 
ממשתתפי הוועידה ושרד. המכתב הוא דין וחשבון של מרטין לותר � Luther � נציג 
משרד החוץ בוועידה, המפרט את תוכן ההזמנה של היידריך וכותב מפורשות כי הכוונה 

המזרח".29 שטחי  אל  הגרמני  השלטון  תחת  הנמצאים  היהודים  ל"פינוי  היא 
אפילו על נאומו הנודע של היטלר בפני מליאת הרייכסטאג (30.1.39) ניתן להציב 

אומנם... הכריז  הפיהרר  שאלה.  סימן 

את  לדרדר  לה  ומחוצה  באירופה  הבינלאומית  הממון  יהדות  בידי  יעלה  אם  כי 
בולשביזציה  תהיה  לא  התוצאה  אזי   � עולמית  למלחמה  נוספת,  פעם  העמים 

באירופה... היהודי  הגזע  השמדת  אלא  היהדות,  ניצחון  ועמה  העולם  של 

רטורית  הפלגה  היותר  לכל  בו  לראות  שניתן  באיום  המדובר  דבר,  של  ביסודו  אולם 
המפלגה.  בכנסי  אדולף  של  המשתלחת  ללשונו  האופיינית 

לפתרון  היהודים  שאלת  זכתה  בה  הדרכים  פרשת  כידוע,  הייתה,  ואנזה  ועידת 
אירופה.  יהודי  כלל  של  פיסית  השמדה  של  במובן  זאת,  הסופי. 

מבין ארבעה השלבים המרכזיים שהובילו לוועידה � חוקי נירנברג משנת 1935, 
מחנות  הקמת  ועד  ב־1939  היודנראטים  והקמת  גטואיזציה  ב־38',  הבדולח  ליל 
ההשמדה הראשונים בפולין בתחילת שנת 1941 � שלושת האחרונים בוצעו ביוזמתו 

היידריך.  של 
 (Blitzkrieg) בבליצקריג  הניצחון  הייתה  ואנזה  ועידת  לכינוס  האסטרטגית  העילה 
חדשים  ששה  מקץ  ב־20.1.42,  כאמור  התכנסה  הוועידה  ברברוסה.  מבצע  את  שליווה 
 � הווהרמכט  כבש  במהלכה  מסחררת  צבאית  הצלחה  של  זמן  פרק  המבצע,  לתחילת 
הניצב באותה עת ממש בשערי מוסקבה � שטח הגדול משטחי גרמניה, צרפת ואיטליה 
גם יחד. גירוש יהודי אירופה וריכוזם בשטחים שנועדו להיות מעתה והלאה מרחב מחיה 
אמורים  ופרטיו  מעשית  לאפשרות  מהלכה  עתה  הפך  הרייך,  של   �  Lebensraum  �
ליטול  האמורים  בממשל  הזרועות  ראשי  כל  הוזמנו  אליה  הוועידה  באותה  להידון  היו 
לעיל.  בחלקו  המצוטט  גרינג  הרמן  של  ממכתבו  להסיק  ניתן  לפחות  כך  במבצע.  חלק 
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היה זה היידריך, שעלה בידו לתמרן ללא קושי את באי הוועידה ולהעניק להחלטותיה 
את הממד של הפתרון הסופי כפי שזה מוכר לנו היום. הדבר אמנם לא נזכר בכתובים, 
היה  היידריך  של  ביוזמתו  שהתקבל  שהעיקרון  הודה  בירושלים,  במשפטו  אייכמן,  אך 

 .�Töten und Eliminieren und Vernichten� ולהשמיד" �  לסלק  אכן "להרוג, 
כי...  היידריך  כתב  הוועידה  לחברי  שהגיש  במסמך 

יש לסרוק את אירופה ממערב למזרח... את אותם 11 מיליון היהודים יש לשכן 
את  ימצאו  מהם  רבים  כבישים.  לבניית  מזרחה  אותם  ולשלוח  מעבר  בגיטאות 
קצם ללא ספק בתהליך של תמותה טבעית, ומי שיצליחו לשרוד יזכו לטיפול 

בהתאם. 

לעבודה,  כשירים  ובלתי  חולים  רכים,  ילדים  של  בגורלם  יעלה  מה  ציין  לא  היידריך 
בבחינת  הוועידה  לבאי  מאליו  מובן  היה  במשפטו �  אייכמן  שציין  כפי  הדבר �  אולם 

יבין".30 "המבין 
למרבה  הוועידה.  באי  ידי  על  התקבלו  היידריך  של  הצעותיו  כל  לא  זאת,  עם 
האירוניה הייתה זו הצעתו בדבר שלילת זכויות המישלינג והכללתם במסגרת הפתרון 
עצמו.  המציע  של  במעמדו  התחשבות  מתוך  אולי  הוועדה �  חברי  דחו  אותה  הסופי, 
לפצוע  הצ'כית  המחתרת  בידי  עלה  הוועידה,  לאחר  חדשים  ארבעה  במאי,  ב־27 
אנושות את היידריך בחוצות פראג, כאשר זה היה בדרכו לברלין לפגישה עם הפיהרר. 
מקץ שבוע הוציא תליין היהודים את נשמתו הטמאה. הנאצים נקמו אומנם בהחרבת 
מותו  היהודים.  גבם  על  נשאו  העונש  עיקר  את  אולם  תושביו,  ורצח  לידיצה  הכפר 
את הנצחת מורשתו  דרש  כואבת בקרב",  כ"תבוסה  היטלר  של היידריך, אותו הגדיר 
של ה"ארי המושלם" (הרמן גרינג). זכרו של היידריך אכן הונצח במה שמכונה "מבצע 
טרבלינקה,  מוות:  מחנות  שלושה  הוקמו  במהלכו   �  Aktion Reinhard  � ריינהרד" 
סוביבור ובלז'ץ. מחנות מוות, משום שבמחנות דוגמת אושוויץ או מיידנק האסירים 
וכך  גרמניה  של  המלחמה  במאמץ  חלק  נטלו  הגזים  בתאי  מותם  את  מצאו  שטרם 
יהודים  מיליון  חצי  מתוך  בבלז'ץ.  כך  לא  חדשים.  ואף  שבועות  לשרוד  בידם  עלה 
לא   � הגז  לתאי  ונשלחו  עירומים  הופשטו  המסע  מקרונות  ברדתם  שהיישר  מי   �

איש.31 שרד 
למחרת ההלוויה סיפר הימלר לקרסטן בלשון מבודחת ש"בלכתי אחר ארון הקבורה 
עם  היידריך).  של  בניו  שני  והיידר,  (קלאוס  מישלינג"  שני  של  ידיהם  את  בידי  אחזתי 
חורש  של  המסוכנת  הדמות  מן  שנפטר  כיוון  לרווחה  נשם  שהאיש  להניח  סביר  זאת, 
הראשון  המכשול  והלוא  הפירמידה,  ראש  אל  בדרכו  באמצעים  בוחל  שאינו  מזימות 

עצמו.  הימלר  היינריך  היה  בדרכו 

*
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יהודים לצד הפיהרר � שירת הברבור של ה"גרמני בן דת משה"

נגד  טרור  גל  החל   ,1933 בינואר  ב־30  גרמניה,  לקנצלר  היטלר  של  מינויו  למחרת 
יהודים. בפברואר ומרס לבשו המהומות האנטישמיות בכל רחבי גרמניה אופי של מסע 
סולקו  יהודים  הקנצלר.  של  ישירה  בהוראה   SAה־ אנשי  ביצעו  הפרעות  את  מאורגן. 
הגיעו  הפרעות  באלפים.  נספרו  וברכוש  בגוף  פגיעות  נבזזו,  חנויותיהם  ממשרותיהם, 
לשיאן ב־1 באפריל, היום שבו הוכרז על חרם כלכלי נגד היהודים. ב־7 באפריל נחקק 

שלהם.  האזרח  זכויות  את  המבטל  חוק 
המערב  בעיתונות  ותיאורן  האנטישמיות  הפרעות  בעקבות  בעולם  המחאות  גל 
שינסו  עוז,  אזרו  כן  על  הטוב.  ולשמה  מולדתם  לכבוד  דאגה  גרמניה  יהודי  בלב  עורר 
מותן, וגמרו אומר להשיב למכפישי הקנצלר והמולדת מנה אחת אפיים. האיש שנטל 
פנה  הלה  ברלין.  בשרלוטנבורג,  ספרים  הוצאת  בעל  טרכטנברג,  יעקב  היה  היזמה  את 
לקהילות יהודיות ברחבי הרייך, לעיתונות היהודית, לאישים בולטים בכלכלה ולאיגודים 
מאיגודים שונים בקריאה להדוף את מסע ההכפשה נגד גרמניה, שנקרא בפיו "תעמולת 

.(Gruelpropoganda) זוועה" 
למשרדו  לזרום  החלו  מהרה  ועד  בהתלהבות,  נענתה  טרכטנברג  של  קריאתו 
יהודי  של  החשובים  הארגונים  מכל  חריפה  בלשון  מנוסחים  גילויי־דעת  המו"ל  של 
 Centralverein ביטאונה הרשמי של ,C-V Gazetteגרמניה. היטיב לתאר את המצב ה־
Deutscher Staatsbuerger Juedischen Glaubens ("ההתאחדות המרכזית של אזרחים 

יהודי"): ממוצא  גרמניים 

ההכפשה  מסע  מול  מכריע  למאבק  לצאת  הגרמנית  האומה  על  הוטל  לאחרונה 
וסיפורי הזוועה שבוצעו, כביכול, נגד יהודים. אנו, יהודי גרמניה, ניצבים ללא היסוס 
כתף אל כתף עם אחינו הגרמנים על מנת להדוף את גל השקרים. כל הארגונים 
היהודים  החיילים  של  הפדרציה  ובראשם  הגדולים,  היהודיים  וההתאחדויות 
הציונית,  ההתאחדות  גרמניה,  יהודי  של  הלאומית  ההתאחדות  החזית,  לוחמי 
ארגון הקהילות הפדרלי, רבני גרמניה ואין ספור קהילות גדולות כקטנות פרסמו 

של סיפורי הזוועה חסרי היסוד.32 גילויי־דעת ובהם הכחשה גמורה 

ואכן, כבר בסוף אפריל היה בידי טרכטנברג אוסף מרשים של גילויי־דעת מטעם ארגונים 
יהודים שהתייצבו כאיש אחד לימינו של היטלר נגד מכפישי הקנצלר והמולדת. להלן 
מבחר קטעים, וראוי לשים לב שאת מכתבי התמיכה בהיטלר בפרסומו של טרכטנברג 
מצהיר  הקנצלר  לשכת  דובר  למשל,  כך  עצמם.  המשטר  ראשי  של  הצהרות  מקדימות 

כי: מפורשות 

לא זו בלבד שכל סיפורי הזוועה על פגיעה, כביכול, ביהודים אינם אלא שקרים 
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על  בהגנה  חייהן  את  אחת  לא  סיכנו  שלנו   (SA) הסער  שפלוגות  אלא  גסים, 
רבים. יהודים  של...  ורכושם  חייהם 

כי: הצהיר  פרוסיה,  ראש־ממשלת  גרינג,  הרמן 

יהודים  וביניהם  פוליטיים  יריבים  הוכו  שבהם  בודדים  מקרים  היו  אם  גם 
אחדים, ואם בין המכים היו חברי המפלגה הנציונל־סוציאליסטית, הללו נענשו 

המפלגה. משורות  וסולקו  קשות 

בכלל  הגרמני  הציבור  אל  פונה  הנציונל־סוציאליסטית  המפלגה  לשכת  של  דעת  גילוי 
ואל חברי המפלגה בפרט ודורש במפגיע "שלא תיפול ארצה אפילו שערה אחת מראשם 

ובעתיד!" עתה  היהודים �  של 
החל באוגוסט 1938 נרשמה בתעודת הזהות של יהודי גרמניה האות J לציון העובדה 
 Israel השם  התעודה  בעל  של  המקורי  לשמו  נוספו  וכן   ,Jude הוא  התעודה  שבעל 
המקורית.  זהותו  את  משה"  דת  בן  ל"גרמני  הנאצים  השיבו  כך  לאישה.   Saraו־ לגבר, 
לשגרירות  פנתה  החזית"  לוחמי  היהודיים  הרייך  חיילי  "איגוד  של  הנובר  לשכת 

בברלין:33 ארצות־הברית 

אנו, יהודי גרמניה, היינו מזה דורות בשר מבשרה של המולדת הגרמנית, העם 
בנאמנות  כוחנו,  בכל  נשרת  בעתיד. [אנו]  נמשיך  וכך  הגרמני,  והכבוד  הגרמני 
ואהבה את גרמניה... אנו דוחים בכל האמצעים העומדים לרשותנו את התעמולה 

הגרמנים. לשאר  בדומה  הגרמנית,  מולדתנו  נגד  בחוץ־לארץ  הבזויה 

כותב: בברלין  הספרדיים  היהודים  ארגון  נשיא 

במהלך התקופה שבה נוהלה תעמולה בחוץ־לארץ בדבר מעשי זוועה, כביכול, 
הגיעה  הקהילה  של  אחד  מחבר  ולו  תלונה  לא  אף  גרמניה,  יהודי  נגד  שנעשו 
ליהנות  ממשיכים  בראשו,  לעמוד  מתכבד  שאני  והארגון  חברינו  למשרדי. 
מאושר  שאני  עובדה  ממנה,  נדיבה  ואין  היתה  שלא  גרמנית  אורחים  מהכנסת 

בזאת.34 לציינה 

כתב: בדרזדן  היהודית  הקהילה  ועד 

בחוץ־ גרמניה  כבוד  של  היסוד  חסרת  ההכפשה  נגד  תוקף  בכל  מוחים  אנו 
השפלים,  העלילות  מעלילי  עם  וזיקה  קשר  כל  בשאט־נפש  דוחים  אנו  לארץ. 
לסיכול  צעדים  כנדרש  יינקטו  שבמהרה  בטוחים  אנו  יהיה.  אשר  מוצאם  יהיה 

בגרמניה... שלום  להשכין  מנת  על  חשוכים...  חוגים  אותם  של  מזימותיהם 

כתבה: מברלין  אנטישמיות  בפני  להגנה  הליגה 
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אחת,  ובעונה  בעת  סלידתו  את  להביע  חייב  אנטישמית  מתעמולה  הסולד  כל 
גרמניה. נגד  כזאת  מתעמולה  היסוד,  אותו  ועל 

כתב: יהודי",35  ממוצא  גרמניה  אזרחי  של  המרכזי  של "הארגון  בברלין  המטה 

יש לעשות הכול על מנת לסכל את מסע השקרים של אלה שכוונתם הנפשעת 
בחוץ־לארץ. גרמניה  של  הטוב  בשמה  לפגוע  היא 

 ,Jude הוא  התעודה  שבעל  העובדה  לציון   J האות  גרמניה.  יהודי  של  הזהות  תעודת 
לאישה.  Saraו־ לגבר,   Israel השם  התעודה  בעל  של  המקורי  לשמו  נוספו  וכן 
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כתבו: בגרמניה"36  הציונית  ראשי "ההתאחדות 

האנטי־ התעמולה  של  חד־משמעי  בגינוי  קולנו  את  הרמנו  במרס  ב־17  כבר 
גרמנית בחוץ־לארץ. מחינו נגד הסיפורים על מעשי הזוועה השקריים שבוצעו 
כביכול נגד יהודים, ואשר כל כוונתם היא לשרת אינטרסים פוליטיים של מדינות 

אחרות...

כתב: בק,  ליאו  ד"ר  בגרמניה,  הרבנים  איחוד  נשיא 

הבולשביזם  נגד  מאבק  חזיתות:  בשתי  נאבקת  הלאומית  הגרמנית  המהפכה 
יעדים  שני  אל  גרמניה  יהדות  של  יחסה  מהו  הגרמנית.  המולדת  של  ושיקומה 
אלה? בולשביזם הוא תנועה אתיאיסטית, האויב המר ביותר של היהדות: חיסולה 
של האמונה הוא חלק מסדר־יומו. יהודי ההופך בולשביק הוא משומד. שיקומה 
אין  הגרמנית.  המולדת  יהודי  כלל  על  המקובל  נעלה,  אידיאל  הוא  גרמניה  של 

ואינטימי... חזק  כה  הוא  למולדתם  היהודים  בין  הקשר  בה  באירופה  ארץ  עוד 

הכל  לעשות  יש  "אנא,  כתב:  בע"מ,37  שות'  טיץ  אלפרד  חברת  יו"ר  טיץ,  אלפרד  ד"ר 
על מנת לסכל את התעמולה הנפשעת; יש להפסיק את מאמרי השטנה והשקרים נגד 

בכל...". שוררים  וסדר  חוק  ולנפש,  לרכוש  בגרמניה  מובטח  מושלם  ביטחון  גרמניה. 
במרס 1933: ב־30  כתב  הנזכר,   C-V Gazetteה־

אנו, 565,000 יהודי גרמניה מוחים נמרצות נגד מסע הכפשה אנטי־גרמני המבוסס 
המופצים  בגרמניה,  יהודים  נגד  כביכול  הנעשים  חסרי־שחר  זוועה  סיפורי  על 
בעולם. אנו, יהודי גרמניה, כואבים כאחינו הגרמנים כל מילה הנכתבת והנאמרת 
נגד שמה הטוב של ארצנו, מולדת אבותינו ומכורת ילדינו. אנו דוחים בשאט־נפש 

ממשלתה הנבחרת בבית ובחוץ־לארץ... על גרמניה ועל  השקרים  את מסע 
ההתאחדות שלנו היא חלוצת האידיאל הגרמני, חלוץ האוהב את המולדת, 
ולהפיץ  המולדת  של  דגלה  את  לשאת  גרמניים  יהודים  אלפי  לעשרות  הקורא 

ובמעשה. במחשבה  הגרמניות  מסר  את 

הנה כי כן, זמן לא רב לאחר שה"גרמני בן דת משה" דחה "בשאט־נפש את מסע השקרים 
חוקי  נחקקו   ,1935 בקיץ  ובחוץ־לארץ...",  בבית  הנבחרת  ממשלתה  ועל  גרמניה  על 
הוחלף  הזהות  ובתעודת  נשללה  היהודים  של  אזרחותם  בוטלה,  האמנציפציה  נירנברג. 
תהליך  על  הנאצים  גברו  כך  ל"ישראל".  הגבר  ושל  ל"שרה"  האישה  של  המקורי  השם 

הלאומית... זהותם  את  הרייך  ליהודי  והשיבו  ההתבוללות 

*
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אלמר ברגר � החוליה המקשרת

יהודי,  לאוניברסאליזם  המטיפה  הרפורמה  בשורת  בין  הסף  את  גסה  ברגל  שחצה  מי 
ומתוך פתולוגיה של שנאה עצמית הטיף לשלילת הציונות "הלאומנית", בלשונו, היה 
לשנאת  של חומסקי וחבר מרעיו  את אביהם הרוחני  לראות  ניתן  ברגר, בו  אלמר  הרב 
החל  בקירוב,  שנים   50 פני  על  משתרעת  ברגר  של  האנטי־ציונית  פעילותו  ישראל. 
משנת 1942 � וראו בהמשך � ועד ראשית שנות התשעים. הנה כי כן, המדובר בתופעה 
זאת,  ההיסטוריה.  בימת  על  עלתה  זו  בטרם  עוד  היהודית  המדינה  לשנאת  שהטיפה 
מבטחים  חוף  העדר  על  בחייהם  שילמו  ברגר  של  עמו  מבני  מיליונים  בו  הזמן  בפרק 
בדמות ישות ריבונית אליה יוכלו להימלט ולהציל את נפשם, קורבנות הטירוף הנאצי 

מזה.  בפניהם,  דלתותיו  את  הטורק  ומלואו  העולם  ואדישות  מזה 
באותם הימים התקבלה התופעה הקרויה "ברגר" ברגשות של סלידה מצד הציבור 
השבעים,  בשנות  זאת,  עם  השנים 1967�1948.  בין  גם  עדיין  היה  כך  בארה"ב.  היהודי 
הבמה,  אורות  אל  חומסקי  נועם  של  בדמותו  ברגר  של  הרוחניים  יורשיו  עליית  עם 
רבים  מבין  מועיל"  "יהודי  עוד  אלא  היה  ולא  לשוליים,  נדחף  האיש  פעילותו,  דעכה 
המשרתים את התעמולה הערבית. עם זאת, המבקש אחר התשתית התיאורטית, אופן 
האנגלוסקסי  בעולם  אם  בין   � עצמו  את  השונא  היהודי  של  הכזב  ושיטות  הפעולה, 

ברגר.  אצל  אותם  ימצא  בישראל �  אם  ובין 
הרב הרפורמי אלמר ברגר (Berger, 1908-1996) עמד בראש 'המועצה האמריקנית 
ועד  ב־1942  היווסדה  משנת  החל   (American Council for Judaism ACJ) ליהדות' 
הקיצוניות  השקפותיו  שספגו  הקשה  הביקורת  לאור  להתפטר  נאלץ  בה  השנה   ,1968
בנושא הציוני. בשנה זו יסד ברגר � הנחרד 
מן "הטומאה הציונית הפושה בציבור יהודי 
של  לציונות  "החלופות  את   � אמריקה" 
 American Jewish) האמריקנית"  היהדות 

.(Alternatives to Zionism [AJAZ]
ברגר נמנה על מתנגדי "מצע קולומבוס" 
של  המדודה  נכונותו  בשל  זאת  מ־1937, 
הציונית,  התופעה  עם  להשלים  המסמך 
מעשה בו ראה האיש בגידה בעליל בערכי 
ראה   1942 בתחילת  כבר  ואכן,  היהדות. 
"מדוע  הכותרת  תחת  מסה  לפרסם  ברגר 
Why I Am A Non-) אל־ציוני"  הנני 
התנועה  את  המחבר  מאשים  בו   (Zionist
הציונית בחוסר צדק פוליטי כלפי הערבים,  ברגר אלמר 
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 the indigenous Arab inhabitants of) פלסטיין"  של  הילידים  "תושביה  שהם  מי 
של  בישראל  היום  למקובל  ביחס  זאת,   � למדי  מתון  הוא  הביטוי  אמת,   .(Palestine
של  משמינית  יותר  צריך  ואכן   ,1942 הוא  המועד  אולם   � בחו"ל  וחומר  קל  הנכבה, 
שחיתות מוסרית על מנת לדבר על התעמרות היהודים בערביי ארץ ישראל, מי שהיו 

היטלר.  של  המוצהרים  בריתו  בעלי 
 (Biltmore Conference) בילטמור ועידת  את  ברגר  יזם  במאי 1942,  שנה,  באותה 
הפוסלת על הסף את סוגיית הציונות בנוסח "מצע קולומבוס". את השקפותיו בנושא 
גיבש מקץ שלוש שנים בספרו The Jewish Dilemma,38 בו הנחת היסוד המדריכה את 
המחבר היא כי הציונות היא ביטוי "למיתוסים גזעניים", וכי רק התבוללות היא הנתיב 
צדק  'עשיית  פירושה  "היהדות  שכתב:  כפי  שהרי,  המודרני.  בעולמנו  ליהדות  הסלול 
ממערב.  מזרח  כרחוק  הציונית  הלאומנות  מן  הרחוקות  סגולות  שתי  חמלה'..."  וגילוי 

משנית".39 חשיבות  בעלת  פרשנות  אם  כי  איננו  היתר  כל 
ברגר  מוצא  בסביבתם  היהודים  התבוללות  של  מובהקת  להצלחה  ודוגמא  מופת 

ודמוקרטיה:  בחירות  דבקותה  על  מחמאות  מחלק  הוא  לה  סטלין,  של  ברוסיה 

היהודים  קבוצת  והם  מאה,  רבע  מזה  מלא  זכויות  משוויון  נהנים  ברה"מ  יהודי 
האחת והיחידה בעולם שזכו באמנציפציה מלאה, חירות ושילוב בקרב האומה... 
 free and equal under democracy) שוויון זכויות במשטר דמוקרטי וקומוניסטי
מלאה  לאמנציפציה  יד  במחי  שהביאה  זו  היא  המהפכה   ...(and communism

הקץ.40 בא  היהודים  לסבל  היהודים...  של 

הערצת רוסיה הסובייטית מביאה את האיש ליצירת זיקה בין הציונות לנאציזם. כך בין 
שהיהודים,  משום  זאת  היטלר.  של  לניצחונו  עדות  היא  ישראל  כי  ברגר  מציין  היתר, 
הם  מלאה  ואמנציפציה  האומות  בין  קיום  שרק  השואה  מן  להסיק  היו  שצריכים  מי 
הלקח המתבקש ממלחמת העולם השנייה, הקישו את ההיפך והקימו מדינה משלהם. 

שהציונים...  מכאן 

...ניצלו את חוסר האונים של היהודים תחת המשטר הנאצי על מנת לקדם את 
חיובי  לערך  אותה  שהפכו  ידי  על  זאת,  "ההפרדה",  בדבר  היטלר  של  הרעיון 

היהודים.41 מדינת  את  להקים  מנת  על  פוליטי  ולהון 

סיים  ועיראק,  סוריה  במצרים,  מסעו  את  התיכון.  במזרח  מסע  ברגר  ערך  בשנת 1952 
יותר  טוב  שיודע  "מי  הכותרת  תחת  ארוך  במאמר  סיכם  רשמיו  את  בישראל.  האיש 

בשנת 1955. ארגונו  בהוצאת  אור  שראה  זאת",42  לומר  עליו 
הנאצית־ התעמולה  כתבי  בנוסח  המצוי,  הפשקוויל  ברוח  כתובה  ברגר  של  מסתו 

סובייטית, מכאן שלימים הפכה למדגם המייצג את כתבי חבורת היהודים שונאי עצמם. 
זהו שילוב קלאסי של הטלת האשם על הקורבן, של כזב היסטורי ומניפולציה בנתונים. 
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חוסייני,  אל  חג'־אמין  המופתי  של  בהנהגתו  מאורעות 1939-1936  משל  לשם  כך 
הפלשתינית  "ההתקוממות  ברגר  של  בלשונו  הם  הנאצית,  גרמניה  של  מלא  ובגיבוי 

וכבוד.  הערכה  מילות  מקדיש  הוא  לה  הגדולה" 
וזכר  סימן  כל  אלה  "בארצות  שאין  העלו  ועיראק  סוריה  במצרים,  ביקוריו 
במצרים  הקהילה  שרידי  רדיפת  בדבר  הציונים  טיעוני  דוגמא  לשם  כך  לאנטישמיות", 
בבגדד  מביקורו  שכן  בעיראק,  וכך  במצרים  כך  ציונית".  מזימה  אלא  "אינם  נאצר  של 
היהודים"  כלפי  המוסלמים  מצד  ממש  של  אפליה  הייתה  לא  "שמעולם  לדעת  למד 
.(there had never been any serious discrimination by Moslems against Jews)

אף לא מלה אחת על הפרעות שנערכו בתחילת יוני 1941 במהלכן נרצחו 179 יהודים 
עיראקים  נאצים  חבורת  ידי  על  שהוסט  ההמון  בידי  שנערך  פוגרום  נפצעו,  ואלפים 

מברלין.  היישר  שהגיעה  בהוראה  עלי  ראשיד  בראשות 
בחאלב".  "האירועים  את  להזכיר  המחבר  מואיל  בסוריה,  רשמיו  אגב  זאת,  לעומת 
כוונתו לפרעות בדמשק ובחלב שפרצו לאחר ההצבעה באו"ם (נובמבר 1947) על חלוקת 
בעיר,  הקהילה  מוסדות  כל  ונחרבו  מאות  נפצעו  עשרות,  נרצחו  במהלכן  ישראל,  ארץ 
של  אלא "פרובוקציה  ברגר  פי  על  היו  לא  אלה  כל  ספר.  ובתי  כנסת  בתי  עשרה  כולל 

העיר".  יהודי 
שאני  ביטוי  "ישנו  אחד:  קצר  במשפט  ברגר  מסכם  בישראל  מביקורו  רשמיו  את 
מובהקת  דוגמה  זו:  במדינה  המצב  את  רב  בדיוק  מתאר  שהוא  אלא  אומנם...  מתעב 

."(Business Kike) יהודונים  עסקי  של 
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5 פרק 

האויב מבחוץ

מ"תיקון עולם" לפתולוגיה של שנאה עצמית

חדשה "ת מתכונת  ישראל  מדינת  של  כינונה  מאז  לובש  היהודי,  עולם"  יקון 
העצמית:  השנאה  של  הפתולוגיה  במסגרת  נחשונית  מדרגה  לקפיצת  וזוכה 
דמוניזציה של מדינת היהודים, בכוונה � בין אם באופן גלוי ומוצהר ובין אם כמסקנה 
העולה מתיאורה של ישראל כישות ציו־נאצית � למחות את ישראל מן המפה. המקרה 
הישראלי נפל בידי הרדיקל היהודי כפרי בשל והזדמנות פז למיקוד העיקרון של "תיקון 
קיומי,  איום  תחת  המצויה  מדינה  וחומר  קל  מתוקנת,  מדינה  ככל  ישראל,  עולם". 
איננה עונה על הגדרת "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" שהרדיקל היהודי מטפח בהזיותיו 
במובן  זאת,   � אנטישמית  להכפשה  יעד  הנה  היהודים  מדינת  שכך,  כיוון  האוטופיות. 
הקלאסי של הביטוי � קרי: הצגתה של ישראל כמוקד האסון היורד על העם היהודי, 

האנושות.  כלל  על  ובאמצעותו 
התופעה בולטת ביתר שאת לאור העובדה שהאנטישמיות בקרב האליטה הרוחנית 
ומתרכזת  יחסית  זניחה  היא  אולם  קיימת,  אמנם  היום  המערב  בתרבות  יהודית  הלא 
לשנאת  חייו  את  המקדיש  חומסקי  בנועם  החל  האקדמיה,  יהודי  בקרב  ככולה  רובה 
למאבק  שנרתמה  קליין  נעמי  ועד  הקודמת  המאה  של  השבעים  משנות  עוד  ישראל 
במדינה הציונית משעמדה על דעתה החל בתחילת העשור הראשון של המאה הנוכחית. 
היבט זה של הש"ע (בהמשך ר"ת לשנאה עצמית) ייבחן בפרק שלפנינו באמצעות 
זה  פן  המאפיינות  רבים,  אלפים  של  מייצג  מדגם  אך  המהוות  דמויות  עשרה  ארבעה 

היהודית.  הפתולוגיה  של 
לעיתים   � אקדמיה  איש  הוא  הנוכחי  בפרק  המוצגת  החבורה  מן  אחד  כל  כאמור, 
בכיר ונודע � בתחום מדעי החברה והרוח, ומכאן שאך טבעי יהיה אם יבקש להסמיך 
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מומחה.  האיש  בו  המקצוע  של  המתודולוגי  הבסיס  על  לישראל  שנאתו  מרכיבי  את 
לציון פרט זה חשיבות מכרעת, שכן אחד המאפיינים המרכזיים באנטישמיות של חבורה 
העובדות  את  לעוות  מסוגלים  הם  בה   � משהו  הנונשלנטית   � הקלות  אותה  היא  זו 
או  פסיכולוגי  כלכלי,  פוליטי,  היסטורי,   � ההקשר  סילוף  ידי  על  ביותר  הפשוטות 

הכפשתם. לנשוא  מוסרי � 
גרינשטיין,  טוני  דוגמת  ביזאריות  שוליים  בתופעות  מדובר  לא  הכול  ככלות  אחרי 
גלעד עצמון או ישראל שמיר � שני האחרונים, ישראלים לשעבר � המשרתים ביודעין 
נזהרים  ופינקלשטיין  חומסקי  שאפילו  שלישיה  והניאו־נאצית,  הערבית  התעמולה  את 
הפטורים  רקק  דגי  שני  הם  ושמיר  שעצמון  בעוד  אולם  במחיצתם.  להיתפס  שלא 
מורכבת  שבזאת  הרשימה  אינטלקטואלים,  בכלים  ניתוח  המחייב  רציונאל  מכל  כליל 
מדמויות שמחקריהן בתחומי התעניינותם זכו לפרסום, הערכה וכבוד וראו אור בהוצאות 
אוניברסיטאיות. הנה כי כן, מושכת חבורה זו את עולמה הרוחני מעקרון "הספק המתודי" 
כלכלה,  היסטוריה,  יהיה:  אשר  המחקר  מושא  ויהיה   � האקדמי  המחקר  ביסוד  המונח 
שהמחקר  לציין  אפוא  למותר  המדינה.  מדעי  וראשונה  ובראש  המוסר,  של  פילוסופיה 
ואכן,  במציאות.  השוואה  מערכת  מחייב  אלא  וירטואלית  במציאות  להתנהל  יכול  אינו 
האקדמי  עיסוקו  בתחום  איש  איש  קובל �  יואל  או  ג'אדט  טוני  חומסקי,  במחקרי  עיון 
� מלמד, כדבר המובן מאליו, כי עקרונות המחקר המקובלים נשמרים, וכי החוקרים זכו 
בצדק למעמדם � המכובד על פי רוב � באוניברסיטאות עילית בבריטניה, ארה"ב וקנדה.

אולם בחינת הטיעונים בנושא ה"ישות הציונית" (ביטוי המתגלגל על שפתי חבורה 
זו) מלמדת שבכל המקרים ללא יוצא מן הכלל המדובר בפשקוויל, בנוסח שהיה מקובל 
בימים אחרים על מחלקת התעמולה של אנדריי ז'דנוב. ואכן, המכנה המשותף לרוב בני 
חבורה זו הוא עבר קומוניסטי, והווה טרוצקיסטי או "סוציאליסטי פרוגרסיבי" � ביטוי 
שהוא באופנה היום � לאחר שהקומוניזם, שבחי סטלין והערצת ארץ הפרולטרים, שוב 

פוליטית.  תקינים  אינם 
את ההסבר לשנאת ישראל בקרב מגזר רחב של מה שמכונה "אליטה אינטלקטואלית" 
של "תיקון  בעקרון  לעיל �  שצוין  כפי  לחפש �  יש  האנגלוסקסי,  העולם  יהודי  בקרב 
ואבות  ישראל  בנביאי  עבור  תורה,  במתן  החל  מראשיתה,  היהדות  את  המלווה  עולם" 
בעידן  עולם  מתקני  ושאר  מרקס  מאסכולת  הרדיקלי  היהודי  במסר  וכלה  הרפורמה, 

אירופה.  יהודי  של  האמנציפציה 
היהדות.  את  המחייבת  האוניברסאלית  הבשורה  עיקרון  על  נסמך  הבסיסי  הטיעון 
בשורה שניתן להגשים רק אם ישראל יתערב בגויים ולא יהיה מוגבל באותם הסייגים 
המסר  את  הדברים  מטבע  הנעדר  המדיני  המבנה  דוגמת  ריבונית,  ישות  על  החלים 

המשיחי.  בנוסח  האדם  אחוות  של  הכלל־אנושי 

*
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מאבות השלילה � הרמן כהן

שזו  משום  היהודי  במוסר  בגידה  אפוא  היא  הציונות  המצוי,  היהודי  הרדיקל  פי  על 
מסתלקת מן הבשורה האוניברסאלית של "צדק צדק תרדוף" ותחת זאת מתכנסת בתוך 
ישות לאומית על "סממניה הפשיסטים". היה זה הרמן כהן (Kahn, 1918-1842), מבכירי 
ההוגים בגרמניה של ראשית המאה העשרים, מי שזיהה את המונותיאיזם היהודי עם 
המסר המשיחי, שפסל את הרעיון הציוני ועמד על דעתו בזכות חובת הגלות של האדם 
היהדות,  בשורת  שבה  הארץ  בגרמניה,  דווקא  לבחור  כהן  ראה  הגלויות  ומכל  היהודי. 

עליון.  ביטוי  לידי  תבוא  כתב,  כך 

 Der Monotheismus ist zum Messianismus) למשיחיות  היה  המונותיאיזם 
של קץ הימים וליעד  geworden). במשיחיות הנבואית רואה היהודי את היעד 
מאוחדת...  ובאנושות  אחד  באלוהים  אמונתנו  זו  האדם.  בחיי  יום  כל  מכוון  זה 
 Diese Botschaft ist der Sinn) נבחר  כעם  ישראל  של  פירושו  הוא  זה  מסר 

 1.(seiner [Israels] Erwählung

של  מורכבת  מסכת   � כהן  הרמן  של  הפילוסופית  בדוקטרינה  לדון  המקום  זה  לא 
עקרונות ניאו־קנטיאנים מזה, ומיזוג תורת אפלטון עם נביאי ישראל, מזה. אולם פן רב 
האיש,  של  האוניברסאלי  עולם  תיקון  בשורת  את  ומשרת  המשתלב  בהגותו,  חשיבות 

לציונות.  הנחרצת  התנגדותו  הוא 
ברית  כבן  האדם  בגילוי  וראשונה  בראש  היא  הנביאים  של  גדולתם  כהן,  פי  על 
איש לרעהו. מכאן "האנושות האוניברסאלית" של כהן, המאוחדת בחשיבה רציונאלית 
"ממלכת  לפסוק  כהן  מעניק  כך  לצורך  הקוסמופוליטי.  האדם  אחוות  לקראת  וצועדת 
על  כלל  בדרך  החל  ה"גוי",  בזכות  (שמא  אנושית  כלל  משמעות  קדוש"  וגוי  כוהנים 
כוהנים".  ממלכת  האדם  בני  עצמו: "כל  משל  מוטו  בנדון  טובע  ואף  העולם?)  אומות 

כהן טען שעל היהודים, כמבשרי המונותיאיזם והתנ"ך של הנביאים, מוטלת החובה 
מוציא  מכאן  המשיחיות.  עיקרון  של  עיקרו  כל  וזהו  האנושות  מורי  להיות  הקדושה 
האיש מסקנה שהפורענות היורדת על ראשי היהודים אשר מקורה במשיחיות היהודית 
את  נגדם  המקומם  המוסרי  ממעמדם  יוצא  פועל  היא  בעולם,  הרוע  את  לתקן  הבאה 
המעונה"  "הקדוש  במעמד  להתמיד  עליהם  שכך,  כיוון  האומות.  בקרב  החמס  אנשי 
ולקבל את הייסורים בהכנעה ואהבה,2 עיקרון הסותר בעליל את המסר הציוני המבקש 
הנה  עצמם.  משל  ריבונית  במדינה  ריכוזם  ידי  על  ליהודים  השנאה  קללת  את  להסיר 
כי כן, "הכשל הציוני" � ביטוי חביב על המחבר � לפי כהן, נובע מעיקרון שלא ההווה 

כולה. האנושות  של  עתידה  העתיד,  אלא  היעד  הוא 
על  כאמור  דוחה  הוא  אותה   � הציונות  בנושא  בובר  למרטין  כהן  ששיגר  באיגרת 
הסף כבגידה ברוח היהדות � מאשים האיש את הציונים בעיוות מהותה של ההיסטוריה 
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היהודית. הציונים על פי כהן, רואים את קורות עמם "כרצף של סבל אשר חולל ביהודי 
שהם  הגטו,  ומנטאליות  הסבל  דווקא  והנה  בעיניהם.  המתועבת  הגטו'  'מנטאליות  את 
מקור  להיות  היו  צריכים  ואשר  מדינה,  מהעדר  הנובעים  היהדות,  של  האמיתית  הרוח 
הנעלה  המנטאליות  אותה  את  סגולה,  עם  של  נעלה  למוסר  עדות  בבחינת  לגאווה 
היהדות  את  לנשל  ובכך  ליהודים,  מדינה  הקמת  ידי  על  להכרית  הציונים  מבקשים 

העדות'".  'עם  של  ממעמד 
עם זאת, לא ירחק היום בו הסבל יחדל והיהודי יצא מחומות הגטו. כל זאת � על 
והיא  עינינו  מול  הקמה  הליברלית  "המדינה  באותה  בימינו  במהרה  יתרחש   � כהן  פי 
ייטיב  ובה  הסבל  מן  מפלט  היהודי  ימצא  הליברלית  במדינה  המערב".  תרבות  מוקד 

ביטוי.  לידי  שלו  אנושי  הכלל  המסר  את  להביא 
אותה "המדינה  של  שמה  בציון  המחבר  מביא  האוטופיסטית  ההזיה  של  שיאה  את 
האנושות  את  להשכיל  ייטיבו  היהודים  ובה  היהדות  לרוח  מופת  שתהיה  הליברלית" 
בתורת המוסר האוניברסאלי. שמה של המדינה הוא גרמניה, ועל כן הוא קורא ליהודי 
שכן  הראשונה.)  העולם  (במלחמת  אויביה  מול  בגרמניה  לתמוך  העולם  וליהודי  ארצו 
שהמדינה  המגן  מטרית  תחת  לשגשג  ועתידים  גרמנים  וראשונה  בראש  הם  "היהודים 

עליהם".  תפרוס  הגרמנית 
האוניברסליזם  כערש  הליברלית  המדינה  של  תפקידה  בדבר  כהן  של  הגותו  את 
ואחוות העמים ניתן לכנות כתמימה ופתטית, עם זאת יש לזכור שהתמונה ההיסטורית 
המאה  וראשית  הי"ט  המאה  של  השנייה  המחצית  של  זו  היא  עיניו  מול  הנפרשת 
המשטרים  בין  השוואה  האיש  עורך  היהודי  העולם  תיקון  במסר  חמוש  העשרים. 
וקידמה  רפורמות  של  ארוכה  שורה  לבין  הי"ט �  במאה  עדיין  חלקם  האבסולוטיים � 
של  חייו  בימי  הדמוקרטיה  ראשית  של  נתיב  על  העולות  אירופה  במדינות  סוציאלית 
כהן. אין זה פלא אפוא שהאיש מסיק � מסקנה אותה חולקים עמו רבים וטובים בעת 
למסר  וכי  יותר,  טוב  עולם  לקראת  חיובי  ציר  על  נעה  אכן  המערב  שתרבות   � ההיא 

זו.  מבורכת  במגמה  מכרעת,  לא  אם  רבה,  חשיבות  היהודי 
אומנם במקביל לפן החיובי ברצף ההיסטורי מתחוללת שוב, לנגד עיניו ממש, עלייה 
להקדיח  העלולה  זו  תופעה  להדחיק  מעדיף  כהן  אולם  האירופית,  באנטישמיות  חדה 

במוחו.  רקח  היהודי  שהרדיקל  האוטופיסטי  התבשיל  את 
הסובייטי  הקומוניזם  באימי  לחזות  הספיק  לא  ב־1918,  לעולמו  שהלך  כהן,  הרמן 
והנאציזם של ארץ הולדתו האהובה. מכאן שלא יהיה זה קל להאשים אותו בעיוורון � 
ולו סלקטיבי � בסוגיית המגמות הלאומניות המאפיינות את ראשית המאה הקודמת.
לרווחה.  עיניו  את  לעצום  האיש  מעדיף  כאן  האנטישמי.  בהקשר  כך  לא  אולם 
ערך  הם  והסבל  הגטו  הגלות,  בו  האוטופי,  העולם  האיש,  של  המופשט  האידיאליזם 
כפורחת  העולה  היודופוביה  את  מעיניו  מסתיר  היהודי,  עולם  מתקן  של  עליון  מוסרי 
האינטלקטואלית  העילית  בקרב  דווקא  האירוניה  למרבה  וזאת,  ציפיותיו,  לכל  בניגוד 
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של עידן הנאורות והאמנציפציה. כהן עיוור לשנאת היהודים של וולטייר, דניס דידרו, 
קרחון  של  ראשו  את  רק  לציין  אם  זאת  רנן,  וארנסט  מונטסקייה  שרל  הולבך,  פול 
היהודית  המשיחיות  לערש  להיות  כהן  בוחר  בה  בגרמניה,  וכך  בצרפת  כך  הנאורות. 
ותיקון עולם. ודי להזכיר את היודופוביה של קנט, פיכטה, הרדר, הגל ושילר, זאת אם 

בלבד.  מייצג  מדגם  למנות 
דרייפוס  משפט  בימי  האנטישמיות  פרץ  את  מתודעתו  להדחיק  מצליח  כהן 
המתחולל מול עיניו בפריס, בירת סמל הנאורות הליברלית � צרפת. הוא אינו רואה 
את הצלחת "הליגה האנטישמית" מיסודו של וילהלם מאר, הוא אמנם מתעמת בכתב 
היהודים  שונא  הגרמני  שההיסטוריון  להבין  מסרב  אך  טרייצ'קה  פון  היינריך  עם 
החוזר ומצטט: "היהודים הם אסוננו" מביע את השקפת מרבית חבריו בקרב העילית 

בארצנו. האקדמית 
דוגמא נוספת לאותו עיוורון סלקטיבי של היהודי המעדיף לעצום את עיניו לרווחה 
היא עלייתו של קרל לוגר (Lüger) לראשות עיריית וינה � "העיר היהודית". לוגר, מי 
שהיטלר ראה בו מופת לאנטישמיות של עצמו � עלה למעמדו המכובד בזכות הטפתו 

תפקידו (1910�1897). שנות  במהלך 13  נטש  לא  אותה  האנטישמית 
עליו:  כותב  פוליאקוב  ליאון 

...במהרה התברר כי בווינה בעיקר, מחנה פוליטי המבקש לזכות בקולות בעלי 
המלאכה אין לו כל סיכוי אם לא יציג מצע אנטישמי... מי שהיטיב לנצל תופעה 
של  לזו  זהה  בתוכנית  לבוחריו  שיצא  הקתולי...  הפוליטיקאי  לוגר,  קרל  היה  זו 
לוגר  ואכן  בברלין,  ביסמרק,  של  מקורבו  האנטישמי  הכומר   ,(Stoeker) שטקר 

האנטישמי.3 הדגל  את  להניף  היטיב 

בארץ  תנאי"  על  "הציונים  ממשיכיו  בקרב  ביטוי  לידי  יבוא  כהן  של  המשיחי  העיקרון 
מרטין  של  מיסודם  דו־לאומית,  במדינה  הדוגלת  שלום"  חבורת "ברית  דוגמת  ישראל, 
בובר, יהודה לייב מגנס, שמואל הוגו ברגמן, גרשם שלום, ארנסט סימון, הנרייטה סאלד 

מבפנים").  הפרק "האויב  ראה  בנושא  (להרחבה  שוקן  וזלמן 
אותו העיוורון הסלקטיבי של מי שמעדיף להכחיש את המציאות ולהוליך את עצמו 
מופרכת  טענה  להוכיח  מנת  על  זאת  כל   � וירטואליים  עולמות  בניית  על־ידי  שולל 
של  של כהן, עם כינונה  לאחר מותו  את חבורת היהודים שונאי עצמם שנים  � יאפיין 
התנגדותו  לבינם.  בינו  תהומי  הבדל  קיים  זאת  עם  השואה.  חורבות  על  ישראל  מדינת 
המציאות,  של  מעוותת  מראיה  וראשונה  בראש  כאמור,  נבעה,  אשר  לציונות,  כהן  של 
מעולם לא לבשה אופי של שנאה פתולוגית. חבורת חומסקי / פינקלשטיין ושות' ניזונה 
ממקור שונה לחלוטין: שחיתותו המוסרית של הרדיקל היהודי, שחיתות העצורה בעמקי 
נאשמת  "ישראל  בעולמנו:  הרשע  התגלמות  היא  בעיניהם  היהודים  מדינת  נשמתו. 
באפרטהייד, טרור מדיני, טיהור אתני, פשעים נגד האנושות והשמדת עם כפשוטו...".4 
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המתנאה  ובריטניה,  קנדה  בארה"ב,  היהודי  האינטלקטואל  בעיני  הציונית  המדינה 
מושחתת...  אכזרית...  דמים...  רווית  מלחמה...  "מחרחרת  היא:  "פרוגרסיבי"  בתואר 
פשיסטית...  ברברית...  מטורפת...  פנאטית...  דמונית...  מיליטריסטית...  קטלנית... 
מדינת  זוכה  בהם  כבוד  תוארי  של  צנוע  מייצג  מדגם  לצטט  אם  זאת  ונאצית".  גזענית 

ובריטניה. קנדה  בארה"ב,  היהודי  הליברל  מפי  היהודים 
לאבדון.  אותה  דנות  ישראל  מדינת  את  המאפיינות  אלו  שתכונות  לציין  למותר 
ואכן, ההכרח בכיליונה של המדינה הציונית הוא מוטיב החוזר ונשנה בפי אותה חבורה, 
לאור  המתבקשת  כמסקנה  אם  ובין  קובל),  יואל  אצל  בהמשך  (וראו  במוצהר  אם  בין 
מפיו  הערבי  בטרור  הנלהבת  התמיכה  גם  כך  רוז).  (ז'קלין  ישראל  שמבצעת  הזוועות 
רבנים  הארגון "רדיקלים,  ומפעילי  במקצועו  מחנך   ,(Quester) קווסטר  סטיב  אחד  של 

שלום":  ומשכיני 

העובדה שאני הומוסקסואל פקחה את עיני לראות את הזוועות שמבצעת ישראל 
זה  אחר  זה  החלו  כאשר  עיניו)...  שנפקחו  כיוון  (עתה,  הכבושים...  בשטחים 
עד  הכול  יבינו  סוף  סוף  עכשיו  קיי',  'או  לעצמי:  אמרתי  המתאבדים,  הפצצות 
לעצמי  וקניתי  מיד  יצאתי  שכך,  כיוון  הישראלים...  התנהגות  היא  מחרידה  מה 

הזמן.5 כל  עמי  אותו  ונשאתי  בדש  אותו  נעצתי  פלשתינאי,  דגלון 

*

המצע הטרוצקיסטי

כפי שצוין לעיל, רובה של החבורה המשמשת מדגם מייצג של ש"ע יהודית בחיבור זה, 
מקורה בשמאל הקיצוני, הקומוניסטי, מאסכולת טרוצקי. הנה כי כן, המבקש להתחקות 
שנאת  של   � בנפרד  שידון  הנפשי־פתולוגי  מזה  להבדיל   � האידיאולוגי  הבסיס  אחר 
בסוגיית  הטרוצקיסטית  בדוקטרינה  אותו  ימצא  ושות',  חומסקי  מאסכולת  ישראל 
"המהפכה המתמדת" וזיקתה של זו אל הציונות. למותר לציין שלא זה המקום להרחיב 
של  משנתו  שבין  והשוני  זו  בסוגיה  המרקסיסטית  הדוגמה  דקויות  אודות  הדיבור  את 
סטלין לזו של לב דודוביץ' ברונשטיין, שוני עליו שילם הקומוניסט היהודי בחייו. עם 
זאת, מן הדין לציין שעקרון "המהפכה המתמדת" האמורה לחול על כלל המין האנושי 
"סוציאליזם  בנוסח  המועצות  ברית  של  הפרולטרים  בארץ  ביישומה  מסתפקת  ואינה 
בארץ אחת" של סטלין, נושא אופי יהודי־משיחי, שכן זו מבקשת להנחיל את בשורתה 

קדוש".6  וגוי  כוהנים  בבחינת "ממלכת  כולו  לעולם 
הרדיקל  בעיני  נתפסת  שזו  כפי  התורה  עיקרי  את  להציג  יהיה  הדין  שמן  מכאן 

ישראל.  לשנאת  זו  של  ותרגומה  הטרוצקיסטי  במחנה  היהודי 
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תמך,  ובה  טרוצקי  קיבל  אותה  לנין,  של  בתפיסתו  הלאומית  בסוגיה  היסוד  הנחת 
במישור  גם  להחיל  יש  למדכא  המדוכא  הכלכלי  המעמד  בין  ההבחנה  את  כי  הייתה 
הלאומי. מכאן העידוד בו זכתה קבוצת לאומים "מדוכאים" בבריה"מ. אולם ב"פרקסיס" 
בקומוניזם  האנטישמי  הפן  מכאן  היהודי.  המיעוט  על  חל  לא  זה  כלל  הלניניסטי 
הייבסקציה,  עלילות  רוסיה,  יהודי  של  לאומיותם  בשלילת  ביטוי  לידי  הבא  הסובייטי, 
הגם  טרוצקי,  דרכו.  מראשית  הקומוניזם  את  המלווה  הציונות  אל  הקשה  והעוינות 
שלא דבק בו אות הקין הציוני, יצא נגד מגמה זו, והתנועה � גם בימי חייו וגם לאחר 
לסטלין,  בניגוד  למשל,  כך  הסטליניסטי.  במובן  הציונות  בהכפשת  עסקה  לא   � מותו 
עוד  מדוכא.  מיעוט  של  כדוגמא  בהיסטוריה  היהודים  גורל  את  הטרוצקיסטים  הציגו 
התנועות  טרחו  היהודים,  מדינת  של  לכינונה  הבסיסית  השלילה  אף  על   ,1948 בשנת 
הקשר  את  בכתביהם  ולהציג  נביאם  של  בתורתו  לדבוק  תבל  ברחבי  הטרוצקיסטיות 
המופתי  בהנהגת  תרצ"ט,  בפרעות  ביטוי  לידי  שבא  לנאציזם  ישראל  ארץ  ערביי  בין 

ברלין.  של  ולוגיסטי  כספי  בסיוע  חוסייני  אל  אמין  חג' 
מן  מובנה  חלק  דרכו  בתחילת  היה  היהודית  השאלה  אל  עצמו  טרוצקי  של  יחסו 
העולם  בו  בשלב  היהודים  של  מלאה  התבוללות  קרי:  המרקסיסטית,  האידיאולוגיה 
היה  לתפיסתו  האנטישמית.  הבעיה  לפתרון  תביא  לסוציאליזם  הקפיטליזם  מן  יעבור 
אכן גיבוי מובהק בקרב חלקם הרב, ויש מי שיאמר, אף המכריע, של היהודים במהפכה 
התנגדותו  מכאן  המועצות.  לברית  מחוץ  הקומוניסטיות  התנועות  ובקרב  הסובייטית 
הנחרצת של טרוצקי לציונות. כבר ב־1904, לאחר הקונגרס הציוני השישי בבזל, כתב 
טרוצקי בעתון המפלגה Искра (הניצוץ) כי הרעיון הציוני אינו אלא "חלום ריאקציונרי 
של ההרפתקן חסר הבושה (תיאודור הרצל)" בהמשך מנבא טרוצקי כישלון מוחלט של 

מאשר... יותר  לא  רואה  הוא  עצמו  בקונגרס  הרעיון. 

תרגיל בהולכת שולל הנועד להחזיק את הציונות בחיים... עשרות נוכלים מזה 
הציונות  אך  בהרפתקתו,  בהרצל  לתמוך  וימשיכו  ייתכן  מזה,  שוטים  ומאות 

כשמש.7  ברור  הדבר  קיומה.  זכות  את  מכבר  זה  איבדה  כתנועה 

מקץ שלושים שנה, לאחר שלמד על בשרו כי הוא עלול לשלם ביוקר על מוצאו היהודי, 
ובראש  ה־20,  שנות  בשלהי  נגדו  שנוהל  האנטישמי  והמסע  היבסקציה  עלילות  לנוכח 
התבוללות  בדבר  משנתו  כי  טרוצקי  הודה  לשלטון,  היטלר  של  עלייתו  לאור  וראשונה 
הגם  לתמיכה �  אותו  שהביאה  מסקנה  יסודה.  בטעות  לאנטישמיות  כפתרון  היהודים 

הציוני.  ברעיון  מסויגת � 
כך למשל, בריאיון שהעניק בשנת 1938 לביטאון התנועה הטרוצקיסטית בארה"ב, 
נסוג האיש מן הנימה המרושעת בסוגיית הציונות והודה שאין הוא בטוח שמא עלייה 
המונית לארץ ישראל � הגם על בסיס סוציאליסטי � אינה פתרון לאנטישמיות. ביולי 
1940, חודש לפני שמצא את מותו מידי סוכן חרש סטליניסטי, תקף טרוצקי את יחסה 
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של בריטניה כלפי הציונות כפי שהדבר בא לידי ביטוי בספר הלבן השלישי המגביל את 
הם  שהיהודים  העובדה  לנוכח  הערבים.  בהסכמת  אותה  ומתנה  ישראל  לארץ  העלייה 
מיעוט בפלשתינה והספר הלבן מנציח בכוונת זדון מיעוט זה, הרי ש"הניסיון לפתור את 
שאלה היהודים על ידי הגירתם לפלשתינה אינו אלא לעג מר על חשבון העם היהודי".8

אולם תמונה זו עברה בקרב יורשיו שינוי דרמטי אחרי 1967, ואכן, מלחמת ששת 
הימים הביאה למפנה חד ביחס התנועה לציונות. התופעה לבשה פן מיוחד במינו בהקשר 
לאנטי־ציונות הסובייטית אשר לאחר המפלה הצבאית של בני בריתה � ִמפנה אסטרטגי 
לרעת בריה"מ בעידן המלחמה הקרה � קבלה ממד אנטישמי מובהק. בשלב זה יישרו 
הטרוצקיסטים קו עם מוסקבה, שהרי מבחינתם ניצחונה של ישראל העיד על מפנה הרה 
שהטרוצקיזם  גם  מה  האמריקני,  האימפריאליזם  מול  הערבית  המהפכה  במאבק  אסון 
האיבה  שאם  מכאן  הקרמלין.  של  הקונצנזוס  מן  יותר  רדיקלי  היה  דרכו  מראשית  עוד 
הסובייטית לישראל, שבאה בין היתר לביטוי בניתוק יחסים דיפלומטיים, נשאה אופי 
פוליטי, הרי שפרץ השנאה של הטרוצקיזם היה מעוגן בשבירת כלים אידיאולוגית. כך 

הטרוצקיסטית.  הדוקטרינה  של  מעורער  בלתי  למוקד  ישראל  שנאת  הפכה 
הנה כי כן, מעתה והלאה נמחק כל אזכור ליודופוביה הערבית. האנטישמיות חדלה 
של  השמירה  ל"כלב  הופכת  ישראל  בהיסטוריה,  היהודי  המיעוט  לסבלות  גורם  להוות 
חג'  כנופיית  את  יורשת  עצמה  והציונות  התיכון"9  במזרח  האמריקני  האימפריאליזם 
אלו  וגם  אלו  גם  שהרי  לנאציזם,  בדומה  האנטישמיות  לסמל  ההופכת  זו  והיא  אמין, 
ביקשו לסלק את יהודי גרמניה לפלשתינה, מכאן שיתוף הפעולה בין הגסטפו לתנועה 

ישראל.  ובארץ  בגרמניה  הציונית 
גליקשטיין  יגאל  קרי:   ,(Cliff) קליף  טוני  היה  זה  "טיעון"  שהשמיע  הראשון 
שונאי  בין  הבולטים  מן  הצעיר,  השומר  תנועת  חניך  הארץ,  יליד   ,(2000�1917)
המפלגה  מנהיג  של  למעמד  זכה  בה  בבריטניה,  הטרוצקיסטית  התנועה  בקרב  ישראל 
בסיס  שימש  קליף10  של  חיבורו   .(British Socialist Party) הבריטית  הסוציאליסטית 
היהודי־ בנושא  הטרוצקיסטים  הארגונים  של  החד  למפנה  ואידיאולוגי  תיאורטי 

"המפלגה  של  הכ"ד  הלאומית  בוועידה  באוגוסט 1971  ביטוי  לידי  בא  הדבר  ישראלי. 
 ,(SWP) Socialist Workers Party in the United States � הסוציאליסטית" בארה"ב
הארגון הטרוצקיסטי הגדול ביותר בעולם, שרוב חבריה ומנהיגיה � למותר לציין � הם 
 Resolution הערבית":  והמהפכה  "ישראל  בנושא  החלטה  התקבלה  בוועידה  יהודים. 
הארגון  כוונת  הערבית"  "המהפכה  בהגדרת   .on Israel and the Arab Revolution
 Struggles of the Arab peoples � "למה שהוגדר כ"מאבק עמי ערב באימפריאליזם
against imperialism. כצפוי, ישראל מתוארת כראש גשר קפיטליסטי במרחב השמי 
וכחוד החנית של האימפריאליזם במאבקו במהפכה הערבית וכי "אנו תומכים ללא תנאי 
 We unconditionally support the struggles of) ישראל"  מדינת  נגד  הערבי  במאבק 

.(the Arab peoples against the state of Israel
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של  האסטרטגי  במעמדה  שחל  לכת  מרחיק  לשיפור  כתגובה  התכנ סה  הוועידה 
ישראל לאחר מלחמת ששת הימים, זאת, הן בקרב הקהילה היהודית באמריקה שזקפה 
את קומתה לנוכח הניצחון הישראלי במלחמה, והן לאור שינוי משמעותי ביחסי ארה"ב־

רב  יוצא  פועל  אסטרטגי.  פעולה  בשיתוף  וראשונה  בראש  ביטוי  לידי  שבאו  ישראל, 
חשיבות נוסף של מלחמת ששת הימים היה כאמור התבוסה הסובייטית בשלב מכריע זה 
של המלחמה הקרה. הנה כי כן, שילובם של שלושה מרכיבים אלו לכלל אחדות מדינית 
טרוצקי. מאסכולת  הקומוניסטית  הדוקטרינה  על  ממש  של  איום  היווה  ואידיאולוגית 

זה  היה  ולא  הבינלאומי,  במישור  ערך  היה  לא  הוועידה  שלהחלטות  לציין  למותר 
אלא שעשוע פרטי של תנועה קיקיונית שמנתה בעת ההיא אלפים ספורים. לא נותר 
היהודים  מדינת  של  כתובתה  תחת  תסכולם  את  לפרוק  אלא  המתכנסים  בידי  אפוא 

פלגותיו.11 על  הקומוניזם  של  נפשו  שנואת 
שאלת המפתח � זאת ברוח משנתו של לנין בנושא הגדרה עצמית של לאומים � 
שהועלתה בוועידה, הייתה האם הלאומיות היהודית נמנית עם המדכאים או המדוכאים. 

נחרץ:  אופי  נשאה  ישראל  של  מבחינתה  זו  בסוגיה  הוועידה  של  התייחסותה 

זכותו של לאום מדוכא להגדרה עצמית היא זכות ללא עוררין. מכאן זכותו של 
העם הפלשתיני המדוכא להחליט באופן חד־צדדי האם הוא נכון לחיות לצידם 
של היהודים דוברי עברית במדינה אחת או בשתי מדינות נפרדות. זכות זו אינה 
 The Israeli Jews, as the present) עומדת ללאום המדכא, קרי: יהודי ישראל

 .(oppressor nationality, do not have that right

עם זאת, נזהרים החתומים על ההחלטה שלא להצטייר כחבורה של אנטישמים השוללים 
את זכויות היהודים, ועל כן המסמך מואיל להעניק לדוברי העברית בפלשתינה הערבית 

דמוקרטיות... זכויות 

זכויות  שמורות   � הערבי  במזרח  זעיר  מיעוט  שהם   � ליהודים  זאת,  ...עם 
מסוימות  בנסיבות  וכו'.  דת  תרבות,  שפה,  כגון  לאומי,  מיעוט  של  דמוקרטיות 
יתכן אולי אף ניהול עצמי בשטחי מגוריהם של היהודים, אך לא הזכות לקיום 

אחר.  כוח  או  משטרה 

לאחר הגדרת מקומם של היהודים דוברי עברית תחת חסות ערבית, קובעת ההחלטה: 

את  להכרית  הוא  הפלשתיני  המאבק  ושל  הערבית  המהפכה  של  המרכזי  היעד 
מנת  על  התפשטות.  שואפת  קולוניאליסטית  קפיטליסטית,  מדינה   � ישראל 
להשיג יעד זה בראש וראשונה, על ההמונים הערביים להתגייס למשימה, כמו 
עליון  אינטרס  זהו  שכן  ישראל  בתוך  העמלים  המוני  את  למאבק  לגייס  יש  כן 

היהודים.  ההמונים  של  גם 
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מן  היהודית  במדינה  העמלים  המוני  את  לנתק  יש  כי  ההחלטה  קובעת  היתר  בין 
ציוני.  ארגון  שהיא  הכללית  ההסתדרות 

במערב,  היהודית  העצמית  השנאה  נשענת  עליו  האידיאולוגי  הבסיס  אפוא  זהו 
משנת 1971. חומסקי הוא מדגם  קצר לאחר החלטות הוועידה  את דרכה זמן  שהחלה 
המייצג מגמה זו. זמן קצר לאחר הוועידה החל האיש לפרסם את דברי השטנה שלו על 
 The Fateful Triangle � "ישראל אותם הביא לידי גיבוש בחיבורו "המשולש הגורלי

משנת 1983. 
הלבן,  הבית  מדשאת  על  לרבין  ערפאת  בין  היד  לחיצת  לאחר  יותר,  מאוחר  בשלב 
בא  הדבר  לשרוד.  עלולה  היהודים  מדינת  שמא  בחרדה  הטרוצקיסטי  המחנה  נתקף 
לידי ביטוי ביחס התנועה לראש אש"ף. חלקם ראו בו בוגד באינטרס הערבי הנסוג מן 
מאסכולת  הטרוצקיסטית  התנועה  כך  הציונית,  המדינה  את  להכחיד  המוסרי  הציווי 
בנושאי  ענפה  ספרות  ומחבר  הבלגים  הקומוניסטים  מבכירי   ,(Mandel) מנדל  ארנסט 

מרקסיסטית.12  כלכלה 
 ,(Schoenman) שונמן  רלף  אחד  בולט  מנדל  של  ממחנהו  ערפאת  מאוכזבי  בקרב 
הוא  שפרסם  בחוברת  הציונית.  לכנופיה  כניעתו  על  אש"ף  ראש  את  קשות  המבקר 

הציונים:  הם  מי  ששכח,  במקרה  לערפאת,  מזכיר 

תמיד  פלשתינה  של  בהיסטוריה  היהודים  הנאצים.  עם  אחת  יד  עשו  הציונים 
 the Jews were always violent and sadistic in the) היו אלימים וסדיסטים
history of Palestine) הערבים תמיד היו קורבנות של אותם היהודים... אפילו 
עדיין  לחיפה,  מחוץ  ספינה  על  עוגנת  הייתה  הישראלית  האפרטהייד  מדינת 
כי  אינה  לישראל  עצמית  הגדרה  למתן  הנכונות  (מכאן)  שערורייה...  זו  הייתה 

לישראל.13  חנינה  להעניק  מזימה  אם 

העולם  של  המנהיגים  מגדולי  "אחד  את  בערפאת  לראות  שהמשיכו  מי  יש  מנגד, 
של  מתוחכם  מהלך  אלא  אינה  בישראל"  להכיר  לכאורה  "נכונותו  כי  וטענו  השלישי" 
האירוניה  למרבה  הציונית.  הישות  של  לחורבנה  להביא  הנחרצת  בדרכו  זמנית  פשרה 
מביאים תומכי גישה זו אין ספור מובאות מנאומי ערפאת וכתביו בהן הוא חוזר גלויות 

הציונית.14  המדינה  להכחדת  מחויבותו  על 
היבט נוסף במשנה הטרוצקיסטית המציגה את הציונות כתקלה היסטורית המבקשת 
להפר את המגמה המאפיינת את המאה העשרים של היעלמות מדינות לאום על חשבון 
אחוות עמים קוסמופוליטית, היא זו של יצחק דויטשר, "היהודי הלא יהודי", כפי שהוא 
מכנה את עצמו, הנושא את דגל האינטרנציונליזם הטרוצקיסטי בשנות החמישים והששים. 
הכינוי "הלא יהודי" שטבע לעצמו יצחק דויטשר בא להדגיש שאף כי אינו מתכחש 
שיהדות  מכאן  יהודי.  ממוצא  הגם  הומניסט,  וראשונה  בראש  שהוא  הרי  למוצאו, 
בעולם  דויטשר  של  המופת  שדמות  מקרה  זה  אין  אחד.  בקנה  עולים  אינם  והומניזם 
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היהודי היה אלישע בן אבויה, בר הפלוגתא של רבי עקיבא. מי שהיה לאפיקורס, כפר 
לרומאים.  והתחבר  כולה  בתורה 

לפיה: בקביעה  דויטשר  הגדיר  שלו  האחר"  ה"אני  את 

...הדת היהודית? הנני אתאיסט. לאומיות יהודית? הנני אינטר־נציונליסט. מכאן 
שבשום אופן אינני יהודי. עם זאת הנני יהודי בשל הזדהותי המוחלטת עם הנרדף 

היהודית... ההיסטוריה  הלמות  את  בקרבי  חש  אני  שכן  יהודי  אני  והמושמד. 

מתנגדיה  על  נמנה  המושבע,  הקומוניסט  שדויטשר,  אפוא  ייפלא  לא  זו  מובאה  לאור 
הסוציאליזם  של  דרכו  על  נגף  ואבן  לאחור  נסיגה  ראה  בה  הציונות,  של  החריפים 
הבינלאומי ברוחו של טרוצקי. עם זאת, לאחר השואה נסוג מעט מדעתו האנטי־ציונות 
והואיל לראות במדינת ישראל "צורך קיומי", מקום מפלט לשרידי יהדות אירופה. אולם 
לפני  ספורים  וחודשים  הימים,  ששת  מלחמת  אחרי  ומיד  רב  זמן  ארכה  לא  סליחתו 

ל"פלשתינים".  יחסה  על  מישראל  שבטו  את  חסך  לא  נשמתו,  את  שהוציא 
בשואה  היהודים  בסבלות  עושה  שזו  השימוש  על  ישראל  את  הוקיע  דויטשר 

בפלשתינים:  בהתעמרותה  כיסוי  לה  המשמשים 

אסור  שיהיו.  ככל  ועזים  קשים  והזיכרונות,  הרגשות  בענן  להתכסות  לנו  אל 
לנו להניח לאושוויץ לסחוט אותנו (�Auschwitz to blackmail us) על מנת 

נפשעת. במטרה  שנתמוך 

הציונית.15  המדינה  לציין,  למותר  היא  הנפשעת,  והמטרה 
ספינה  קורבנות  אליה  האוספת  הצלה  לסירת  היהודים  מדינת  את  מדמה  דויטשר 

בלהבות: העולה 

ההצלה,  סירת  אל  מזנקים  האנשים  ושוקעת,  בלהבות  העולה  אוניה  מסיפון 
דוברה או מצוף. הקפיצה מבחינתם היא "צורך היסטורי" והדוברה היא בבחינת 
ממד  לקבל  צריכה  הקפיצה  כי  דבר  של  פירושו  האומנם  אך  לקיומם.  בסיס 
פוליטית?  לתפיסה  כבסיס  הדוברה"  "מדינת  את  לקחת  שיש  או  תוכנית,  של 

.(raft-State as the basis of a political orientation?)

התשובה לשאלה מכרעת זו היא לאו מוחלט. שהרי "סירת ההצלה, הדוברה או המצוף..." 
הם מטבע הדברים אך שלב זמני, ארעי מעצם מהותו. ומה היא אותה המהות בה רואה 

הציונות?  של  הטרגדיה  את  דויטשר 

 the) שוקעת  הלאום  שמדינת  שעה  העשרים,  המאה  באמצע  דווקא  כי  העובדה 
nation-state is falling into decay), דווקא עתה באה לידי ביטוי האברציה הציונית, 
 16.(anachronism! a melancholy) ועל כן הציונות איננה אלא אנכרוניזם מדכדך
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הדברים ראו אור לראשונה בשנת 1954. טיעונו של דויטשר בדבר שקיעת הלאומיות 
בטיעון  דבק  והוא  עליו  חרב  שעולמו  יהודי  רדיקל  של  מלנכולי  אנאכרוניזם  אכן  הוא 
מופרך שהוא לכל היותר מדגם מייצג של דיסוננס קוגניטיבי. מאז דבריו ועד היום לא 
שקיעת  של  היסטורי  "תהליך  בשל  תבל  ברחבי  אחת  מדינה  לא  אף  להתקיים  חדלה 
מדינות לאום". כל מדינות אירופה ניצבות על כנן ואף לא אחת מהן מעלה על הדעת 
דווקא  לאו  היא  האירופית"  ש"הקהילה  לציין  למותר  כלשהו.  בארגון־על  להתמוסס 

טרוצקי...  מאסכולת  קומוניסטי  מיזם 
העולם  מלחמת  שאחרי  העובדה  הוא  דויטשר  של  במשנתו  הפתטי  החלק  אולם 
באפריקה,  קניה  ועד  מאלג'יר  בקירוב.  מדינות  מ־100  פחות  לא  ונוסדו  קמו  השנייה 
האירוניה  למרבה  באסיה.  הודו  ועד  ומירדן  אמריקה,  בדרום  טרינידד  ועד  מגרנדה 
הסובייטית  המדינה  זה.  תהליך  המייצג  המדגם  היא  המועצות  ברית  ההיסטורית 
הדגש  כאשר  העצמאיות",  המדינות  "חבר  קם  ותחתיה  הפרסטרויקה  בימי  קרסה 
מולדובה,  בלארוס,  אוקראינה,  רוסיה,  מדינות:  עשר  כולל  ה"חבר"  "עצמאיות".  הוא 
קירגיזסטן, קזחסטן, אוזבקיסטן, טג'יקיסטן, ארמניה ואזרבייג'ן. נוסף לכך פרשו וחברו 
טורקמניסטן  ואסטוניה.  ליטא,  לטביה,  הבלטיות:  המדינות  שלוש  האירופי  לאיחוד 

בשנת 2005. החבר  מן  פרשה 
בצורה  הושמט  "יוגוסלביה"  השם   2001 בשנת  יוגוסלביה.  על  עבר  דומה  תהליך 
רשמית, ב־4 בפברואר 2003 חדלה יוגוסלביה להתקיים. ב־4 ביוני 2006, לאחר הפירוק 
הרצוגובינה,  בוסניה  עצמאיות:  רפובליקות  משבע  פחות  לא  תחתיה  קמו  הסופי, 

וסלובניה.  סרביה  מונטנגרו,  מקדוניה,  קוסובו,  קרואטיה, 
להגנתו של דויטשר יאמר אומנם שלא ראה בעיניו את פרץ מדינות הלאום העולות 
אילו  היה,  יכול  בחייו  גם  אך  האיש,  של  מותו  לאחר  התחולל  זה  שכן  העולם  מפת  על 

ויותר.  מדינות  עשרים  של  בהיווסדן  לחזות  עיניו,  את  לפקוח  הואיל 

*

נועם חומסקי � נביא הטומאה

בהכחשת  אנטישמית  משמעות  כל  רואה  אינני 
בכלל.17 השואה  בהכחשת  ולא  גז  תאי  של  קיומם 

על האנטישמיות של נועם חומסקי, על השנאה העצמית, על הכחשת השואה, הערצתו 
למשטרי רודנות, ובראש וראשונה על הדה־לגיטימציה של מדינת ישראל, נכתב רבות. 
ובעונה  בעת  מרתקת  אך  סלידה  אומנם  מעוררת  מסוגו  היהודי  הרדיקל  של  התופעה 

דעתם.  את  עליו  נתנו  שרבים  אפוא  ייפלא  לא  אחת. 
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באינטרנט.  לקורא  נגישים  חלקם  האיש,  על  חיבורים  של  מייצג  מדגם  להלן 

Keith Windschuttle, The Hypocrisy of Noam Chomsky, NewCriterion.com 
Friday, May 02, 2003 

Nathan Folkert, Chomsky on Violence. On Chomsky�s support for totalitarian 
terror and mass murder. http://groups.google.com/group/alt.fan.noam-
chomsky/msg/8e7750653888d25c

Anders Lewis, Noam Chomsky: Unrepentant Stalinist Debunks the Chomsky 
propaganda version of the Vietnam War. FrontPageMagazine.com Monday, 
April 12, 2004

Paul Bogdanor, The Devil State: Chomsky�s War Against Israel http://www.
paulbogdanor.com/chomsky/bogdanor.pdf

Alan Dershowitz, Chomsky�s New Blood Libel FrontPageMagazine.com 
July 26, 2006

Werner Cohn, Partners in Hate: Noam Chomsky and the Holocaust Deniers. 
Avukah Press, Cambridge. 1995

בחרתי להציע לקורא את תשעת המאמרים שלעיל שכן יש בהם כדי להציג הן את עיקרי 
העיוות הרוחני של הרדיקל היהודי המדבר גבוהה על ערכי הדמוקרטיה ובעת ובעונה 
אחת לא מסתיר את הערצתו � וזאת בגלוי ובמוצהר � לשפלים שבקרב רודני המאה 
בגלוי  שואה  מכחיש  אינו  אומנם  חומסקי  מין.  צ'י  והו  מאו  פוט,  פול  דוגמת  העשרים 
"היהודי  של  לגיטימציה  להם  ומעניק  שואה  ומכחישי  ניאו־נאצים  לארגונים  חובר  אך 
המועיל"; מעלה על נס ארגוני טרור דוגמת אל־קאעידה, החיזבאללה והחמאס � זאת 
הכחדתה  את  דורש  בדיוק  הערכים  אותם  ובשם   � האדם  ואהבת  סובלנות  של  בשמה 
מסד  להעניק  האמור  נרחב  נתונים"  "בסיס  על  בהסתמך  זאת  כל  היהודים.  מדינת  של 
על  מלמדת  בנושא,  המצוי  הקורא  של  שטחית,  ולו  בחינה,  אולם  לטיעוניו.  רציונאלי 
גניבת דעת כפשוטה, כאשר המובאות הבאות לתמוך בטיעוניו, בין אם הן מוצאות מן 
פוריסון  נסראללה,  אחד  דוגמת  עצמה,  הגבורה  מפי  היישר  באות  אם  בין  או  ההקשר 

אחמדינג'אד.  או 
שלעיל,  במאמרים  המובאת  הביקורת  עיקרי  על  ולחזור  לשוב  המקום  זה  לא 
אחד  ככותרת   ,(The Chomsky Hoax) חומסקי"  של  "ההונאה  את  להציג  המיטיבים 
ממאמריו של פול בוגדנור. עם זאת מן הראוי לציין את מעמדו המיוחד של האיש על 

שלפנינו.  בפרק  המוגשת  שלו,  האפיגונים  שלושה־עשר  רשימת  רקע 
זכותו הגדולה של חומסקי היא במעמדו כפורץ דרך לאנטישמיות היהודית שלאחר 
השבעים  משנות  עוד  ההכפשה  חלוץ  הוא  האיש  ישראל.  מדינת  של  וכינונה  השואה 
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לאחר  ספורות  שנים  הקודמת,  המאה  של 
הניצחון  כאשר  הימים,  ששת  מלחמת 
את  עורר  נפשה  מבקשי  על  הישראלי 
לשוחרי  והעניק  העולם  של  התפעלותו 
ובארה"ב  בכלל  היהודי  בעולם  הציונות 
קומה.  וזקיפות  גאווה  של  תחושה  בפרט, 
מולדתו   � יש"ע  וחבלי  ירושלים  שחרור 
של העם היהודי ועילת הציונות � העניקו 
למשמעות הלאומית צירוף יחיד במינו של 
של  ומינימום  לאומי  תוכן  צבאית,  עוצמה 

הגנה.  בני  גבולות 
 � ערב  מדינות  של  הצבאית  התבוסה 
האחיזה  ואובדן   � בפרט  ומצרים  סוריה 
מכריע  שלב  התיכון,  במזרח  הסובייטית 
לישראל  הקנו  הקרה,  המלחמה  בעידן 

בשיתוף  ביטוי  לידי  בא  הדבר  ארה"ב.  של   � רשמי  בלתי  הגם   � ברית  בן  של  מעמד 
של  לניצחונה  ישראל  של  לתרומתה  בתמורה  המדינות.  שתי  בין  נרחב  צבאי  פעולה 
ארה"ב במלחמה הקרה העניקה וושינגטון למדינת היהודים סיוע צבאי ניכר שהיה רב 
את  ולהכפיש  לקום  זה,  רקע  על  אפוא,  הנה  היום.  עד  נותר  וכזה  ההיא  בעת  חשיבות 

הקלים.  מן  דבר  היה  לא  חורבנה,  את  בגלוי  ולדרוש  היהודים  מדינת 
הסיוע בא מהמזרח. לעומת ההערכה לה זכתה ישראל במערב, התחוללה עליה חדה 
באנטישמיות בעולם הקומוניסטי. הסובייטים, שהוכו מכה קשה � ויש הטוענים שאף 
ניצחת � בתבוסת בני בריתם במלחמת ששת הימים, ניתקו את היחסים הדיפלומטיים 
הדימוי  על  המבוססת  ציוניות  אנטי  תעמולה  של  מואץ  בתהליך  והחלו  ישראל  עם 
האנטישמי הרוסי מימי הפרוטוקולים של זקני ציון. מסע היודופוביה ברוסיה ובפולין 
במערב,  הטרוצקיסטים  הארגונים  בקרב  מדרגה  לקפיצת  זכה  גומולקה  ימי  של 
דוגמת  כינויים  בסדרת  ישראל  זכתה  בו  השלב  זהו  ברובה.  יהודית  בצמרת  המאוישים 
הנישאות  מאלו  ועוד,  יודו־נאצית"  מדינה  אפרטהייד,  מדינת  המדכא,  "הקולוניאליזם 

ובישראל.  במערב  חומסקי  של  המוטציות  בפי  היום 
אל הדמוניזציה של ישראל מן השמאל חברו במהרה ארגונים ניאו־נאצים וערבים, 
"היהדות הבינלאומית" זכתה מחדש לדיבת "עם של רודפי בצע ומלווים בריבית קצוצה", 
העולם,  לאוויר  בגלוי  יצאה  הכלים,  אל  עדיין  ההיא  בעת  הנחבאת  השואה  הכחשת 
השמאל  בין  והשטירמר,  הפרוטוקולים  בין  מסורתי  פעולה  שיתוף  אותו  התחולל  וכך 
האידיאולוגי  הרקע  זהו  הערבית.  והיודופוביה  לניאו־נאציזם  ברובו,  היהודי  הרדיקלי 
לצמיחתו של נועם חומסקי, מי שבמהרה היה לגיבור תרבות של שני המחנות כאחד, 

חומסקי נועם 
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האנטישמיות  של  ביותר  הנאמנה  כהתגלמות  האיש  את  להגדיר  מוגזם  זה  יהיה  ולא 
קיומו.  תכלית  היא  שש"ע  מי  היהודי,  הרדיקל  של  הרוחני  בעולמו  המובנית  בימינו, 

במאמר  השבעים,  שנות  בשלהי  עוד  כאמור  חומסקי  החל  בישראל  מאבקו  את 
את  שהציג  לאחר   .Peace in the Middle East? הכותרת  תחת  ב־1978  אור  שראה 
כולו,  העולם  על  ובהשאלה,  התיכון,  המזרח  על  היורדים  האסונות  כעילת  ישראל 
טוען המחבר שהמוצא היחיד לעוולות הציונות ימצא את פתרונו במדינה דו־לאומית 
כי  לקורא  ברור  במפורש,  נאמרים  אינם  הדברים  אם  גם  סוציאליסטי.  משטר  בעלת 
הכוונה למחיקתה של ישראל היהודית מן המפה. את הרעיון הרחיב חומסקי בחיבורו 
במגנום  משנת 18.1983  הגורלי"  "המשולש  האיש:  של  המרכזי  המאמין"  ה"אני  שהוא 
ישות  כבר  היא  ישראל  מדינת  הרדיקלי �  השמאל  של  התנ"ך  האיש �  של  זה  אופוס 
הנוכחית  במתכונת  שקיומה  מכאן  הנאצית,  לגרמניה  דמיון  קווי  בעלת  טרוריסטית 

לאנושות.  אסון  הוא 
את מקורות הרשע היהודי הבאים לידי ביטוי קיצוני בגזענות מן האסכולה הציונית 
נוטל חומסקי היישר מן המקור המוסמך ביותר בעיניו בעת ההיא, והוא ישראל שחק. 
מי שהוא בעיני חומסקי "חוקר דגול של התלמוד", המוכיח כי שנאת היהדות לאנושות 
בכלל ולנצרות בפרט מקורה באופייה השטני של הפרשנות התלמודית. הנה כי כן, מצויד 
בעלילת הדם הקלאסית מימי הביניים, המגובה בכתבי אותו שחק, יוצא חומסקי � יוצא 

בישראל.  למלחמה  פפרקורן �  ויוסף  דונין  ניקולאס  של  הרוחני  חלציהם 
"עקרונותיו  לפיו:  היהודים,  מדינת  של  "הנאצי"  ההיבט  את  לראשונה  מציג  הספר 
"הדת  מן  המושפעים  ישראל  של  חוקיה  בעוד  בציונות",  חיובי  למענה  זכו  היטלר  של 
היהודית זהים לחוקי נירנברג". מכאן שחיילי צה"ל הם קלגסי האס.אס, היטלר, הנזכר 
שוב ושוב, הוא האב־טיפוס הציוני, ישראל היא ישות קולוניאליסטית הנוקטת בשיטות 
אפרטהייד ומבצעת "ג'נוסייד בעם הפלשתינאי" ועל כך יש להביאה לדין כשם שנהגו 
שישראל  האסון  וכך  בגדה",  הריכוז  כך "מחנות  נירנברג.  במשפטי  הנאצים  פושעי  עם 
הביאה על העם היהודי. אולם לא רק על היהדות, שכן ישראל היא שורש הרע בעולמנו, 
עולם השואף לשלום ולאחוות המין האנושי � מכאן המסקנה המתבקשת שאת השורש 

לעקור... יש 
את הזיקה בין הציונות לנאציזם מפרש חומסקי כתאוות ההתפשטות הציונית שהיא 
"תוכנית־העל  על  בהסתמך  הפעם  היטלר,  של   Drang nach Ostenה־ לעקרון  העתק 
של בן גוריון", לפיה יעודה של מדינת ישראל הוא לכבוש את המרחב השמי ולהשתרע 
"מן היאור ועד הפרת". את תאוות האימפריאליזם הציוני מסביר חומסקי במה שהוא 
המפרסם  שטיין,  הווארד  אחד  אחר,  יהודי  מפי  שלמד  תורה  שמשון",  "תסביך  מכנה 
 Annales d�Histoire השואה:  להכחשת  המוקדש  הניאו־נאצי  העת  בכתב  קבע  דרך 
 L�Holocauste et le mythe du המאמר  בולט  שטיין  של  כתביו  בין   .Revisionniste

כהיסטוריה).19 העבר  ומיתוס  (השואה   passé comme histoire
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דנא,  מקדמא  היהודים  את  הרודף  תסביך  אלא  אינו  השואה  מיתוס  שטיין,  פי  על 
"תסביך שמשון", המונח ביסוד היהדות הנעדרת תכונות של הומניזם רציונאלי, חמלה 
שתביא  עצמית  השמדה  בתאוות  מוכה  לגויים,  עיוורת  שנאה  כולה  הזולת.  וכיבוד 
על  המקובלת  שטיין,  של  משנתו  פי  על   � שהתסביך  מכאן  האנושות.  כלל  לחורבן 
הזיה,  אלא  איננה  אשר  השואה  את  מאין  יש  ברא  פסיכוטי,  מצב  ככל   � חומסקי 
בדבר  ההזיה  כן,  כי  הנה  תמיד.  כקורבנות  עצמם  את  היהודים  מתפיסת  יוצא  פועל 
היותם קורבנות הגרמנים במלחמת העולם השנייה אינה אלא חזיון תעתועים המקנה 
ערבי.  או  גרמני  הוא  ה"אחר"  כאשר  בפרט  האחר",  "של  לכאבו  גמורה  אטימות  להם 
ואכן, חומסקי מסיים את ספרו באזהרה לאנושות לפיה בקונפליקט בין ישראל לערב 
 the genocidal texts of�) "מתבססת המדינה הציונית על "תורת השמדת העם בתנ"ך
�the Bible) ומכאן שהיא עלולה לבצע איבוד לדעת לאומי באמצעות שואה גרעינית 

הארץ...  כדור  להשמדת  תביא  אשר 
שהתקבלו  ומכאן  גמור,  חידוש  כתיבתם  בשעת  שהיו  מרכיבים  ועוד,  אלה  כל 
הציבורי  בשיח  לגיטימיים  אלו  דברים  כתיבת  בשעת  הם  קטלנית,  וביקורת  בסלידה 
של  מייצג  שמדגם  היהודים  ישראל  שונאי  של  הכפייתית  ממלאכתם  וניזונים  במערב, 
שכאשר  מכאן,  הרוחני.  אביהם  הוא  וחומסקי  זה,  בפרק  מוגש  מהם  שלושה־עשרה 
עולה הצורך באישוש לטענה זו או אחרת � ותהיה זו הכחשת השואה או עדות לפשעי 
נבוכים  מורה  בבחינת  חומסקי  לנועם  הקורא  את  מפנה  המחבר(ת)   � ה"ציו־נאציזם" 

עוררין. עליה  שאין  לאמת  ומקור 
כמסקנה   � המוליכה  ישראל,  מדינת  של  הדמוניזציה  עיקרי  אחר  המבקש  ואכן, 
אותם  ימצא  להיחרב,  החייבת  היהודית  המדינה  של  לדה־לגיטימציה   � מתבקשת 
בעולמו הרוחני המעוות של הרדיקל היהודי, מי ש"תיקון עולם" מסיט אותו אל עולמות 
שחיתות  של  קוגניטיבי  דיסוננס  אותו  על  המושתת  הזוי  אוטופיזם  של  וירטואליים 
חבורת  אצל  לפיתוח  יותר  מאוחר  בשלב  הזוכה  קצרה  נושאים  רשימת  להלן  מוסרית. 

דרכו. ממשיכי  האפיגונים 
כיאות לסוציאליסט נאמן, ממטיר חומסקי אש וגפרית על התנהלותה של מולדתו. 
האימפריאליזם האמריקני � בעיקר כשהוא חובר לציו־נאציזם � הוא סכנה לאנושות, 
ושלום.  לקדמה  המכשול  והיא  הפרט  זכויות  את  הדורסת  מדכאה  מעצמה  היא  ארה"ב 
כך למשל, בימי המלחמה הקרה: "בהשוואה לתנאים שנכפו על ידי הרודנות והאלימות 
 practically) "...האמריקאית, מזרח אירופה תחת השלטון הסובייטי הייתה גן עדן בפועל
הם  הנחרצים  שאויביה  הרי  הגדול"  "השטן  היא  אמריקה  אם  כן  כי  הנה   .(a paradise

האדם.  חירות  של  ההישגים  פסגת 
על סין של מאו טסה טונג כותב חומסקי: "קחו את סין המודרנית לשם משל... דברים 
 .(many things that are really quite admirable...) התפעלות...  מעוררים  בה  רבים 

והקומוניזם...". הקולקטיביזציה  למשל  כך 
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לחלוק  האיש  מרבה  במהלכו  חומסקי,  עם  ריאיון  הנוי  רדיו  פרסם  ב־14.4.1970 
מחמאות לצפון וייטנאם בנוסח: "ברצוני להביע את השמחה הגדולה שאנו חשים לנוכח 
ההישגים שלכם... גבורתכם חושפת את סגולותיה של רוח האדם ואת כוח רצונו..." כך 
מדינת  האחרונות,  השנים  במאה  הגדולים  והחברתיים  הכלכליים  הכישלונות  אחד  על 
זהות  האדם  זכויות  בה  (ב־1970),  לנפש  דולר  של 500  תל"ג  עם  רגל  פושטת  משטרה 

סטלין.  של  ברוסיה  הגולאגים  שבימי  לאלו 
כך וייטנאם וכך קמבודיה של פול פוט � מרצח המונים דוגמת סטלין והיטלר � עוד 
שכך,  כיוון  המהפכה".  שלאחר  בעיניו "צרפת  שהיא  ועריצות,  בעוני  המתגוללת  ישות 
"ביוגוסלביה,  מוצלחת  להגשמה  היתר  בין  שהגיע  לישראל,  מציע  שהוא  המשטר  זהו 

לאומים...".  של  מוצלח  עירוב  שהיא 
כך  ומורכבים,  ארוכים  הם  השואה  ומכחישי  הניאו־נאצים  עם  חומסקי  של  קשריו 
למשל "המכון לבחינת ההיסטוריה" (Institute for Historical Review � IHR), הגוף 
את  נמצא  המכו ן  פרסומי  בין  השואה.  להכחשת  כולו  כל  המוקדש  המרכזי  הניאו־נאצי 
המוקדשת  נרחבת  פרשנות  עם  ציון  זקני  של  פרוטוקולים  הנאצים,  התעמולה  סרטי 
וגבלס,  רוזנברג  היטלר,  כתבי  לצד  ישראל.  של  להתנהלותה  הפרוטוקולים  להשוואת 
תיאורו  וזה  כתביו,  בכל  המכון  בספריית  המוצג  חומסקי  לנועם  שמור  כבוד  של  מקום 
על ידי העורכים: "אין עוד חוקר כנועם חומסקי המיטיב להשכיל את הקורא בסוגיית 

והציונות".  ישראל 
תחת המסווה השקוף של "ערכי הדמוקרטיה המחייבים את חופש הדיבור" מסתתרת 
 ,(Faurisson) פוריסון  רובר  למשל,  כך  הניאו־נאציזם.  לבין  חומסקי  בין  עמוקה  זהות 
ממכחישי השואה הבזויים אפילו בקנה מידה של הניאו־נאציזם, הוא הגיבור של חומסקי. 
על פי פוריסון ההמצאה הציונית של תאי הגז לא נועדה אלא להזרים מיליארדים לכיסם 
ולדכא  הציונים  כספות  את  למלא  הבאה  תקדים  חסר  מידה  בקנה  הונאה  אלא  ואינה 
בפלשתינאים, מזה.  את השמדת העם שהם מבצעים  את העם הגרמני, מזה, ולהצדיק 
"סיפורי  לפיו  הטיעון  על  אם  כי  ממצאים  על  נסמכת  אינה  פוריסון  של  היסוד  הנחת 
ואלו  יהודים,  שהם  משום  וזאת  גמור  כזב  אלא  אינם  השואה"  ניצולי  של  המעשיות 
כידוע אינם מסוגלים לומר דבר אמת. כך היהודים וכך משרתיהם ובעלי בריתם דוגמת 
רודולף ֶורבה, מי שעלה בידו להימלט מאושוויץ והיה הראשון למסור את עדותו בדבר 

הגז.  בתאי  החרושתי  הרצח 
מלחמת  הייתה  ביהו דים  היטלר  של  שמלחמתו  הרצינות  במלוא  פוריסון  טוען  עוד 
פוריסון  ב־1933.  עוד  גרמניה  על  מלחמה  שהכריזו  היהודים  אלה  היו  שהרי  הגנה, 
 Judea Declares) "מסתמך על כותרת בעיתון בריטי "יהודה מכריזה מלחמה על גרמניה

 20.(War on Germany
כתב  להגנתו,  חומסקי  יצא  ב־1991,  ליון  מאוניברסיטת  פוריסון  של  סילוקו  לאחר 
כותב  פוריסון,  של  לספרו  ובמבוא  האיש,  של  הדיבור  זכות  על  הגן  שבח,  דברי  עליו 
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 Quelques commentaires élémentaires sur le droit :חומסקי מאמר תחת הכותרת
à la liberté d�expression, "כמה הערות בסיסיות בנושא חופש הדיבור" בו הוא מחלק 

במעלה...". ראשון  כ"חוקר  מחמאות  ההיא  בעת  הבכיר  השואה  למכחיש 
לאחד  האיש  השיב  בפוריסון,  חומסקי  של  תמיכתו  בשל  שקמה  הסערה  לנוכח 

מעשהו:  על  אותו  המבקר  ממכותביו 

איני רואה כל נימה אנטישמית בהכחשת קיומם של תאי גז, או אפילו בהכחשת 
השואה כולה. כך גם איני רואה כל רמז לאנטישמיות אצל מי שטוען כי השואה 
על  מרושע,  זדון  בכוונת  מנוצלת,  לא)  או  בקיומה  מאמין  אתה  אם  היא  (ואחת 
ידי סנגורי הדיכוי והאלימות הישראלית. איני רואה כל רמז להשלכה אנטישמית 
 I see no hint of anti-Semitic implications in) פוריסון...  של  בעבודתו 

 21.(Faurisson�s work...

אולם כל אלה ועוד הן אך הערות אגב לעומת היעד המרכזי בחיי האיש: דה־לגיטימציה 
של מדינת ישראל על מנת להביא לחורבנה. זאת למען שלום במזרח התיכון ושלומה 
של כלל האנושות. עיקרי הדמוניזציה של ישראל מאסכולת חומסקי � העתק נאמן של 
עקרונות התעמולה נוסח גבלס־ז'דנוב � אינם אלא מסכת כזבים כפשוטם המושתתים 
להלן  מאין.22  יש  וירטואליים  עולמות  לברוא  לאיש  המאפשר  שקרי  נתונים  מסד  על 

דוגמאות.  מספר 
בין יתר פשעי מלחמה של הישות הציונית מונה חומסקי את "ההפצצה הישראלית 
של מיליון וחצי תושבי העיר סואץ" במהלך מלחמת ההתשה, אותה הוא מכנה "הפצצת 
האמת  התעלה.  ערי  של  אתני  לטיהור  שנועדה   (expulsion by bombing) גירוש" 
אח"י  טיבוע  ולאחר  מצרים,  של  מצידה  ארטילרית  התקפה  שבעקבות  היא  הפשוטה 
אילת, ב־21 באוקטובר 1967, השיבה ישראל בירי על מתקני זיקוק ומיכלי דלק בסואץ. 
בימי  בה  נותרו  תושבים   250,000 ומתוך  לכן,  קודם  עוד  ברובה  פונתה  עצמה  העיר 

בלבד.  נפש  אלף  המלחמה 60 
מאזן  אבו  של  מחבלים  בידי  במעלות  הילדים   22 לרצח  בהתייחסותו  גם  כך 
צבאי"  קדם  ארגון  של "חברי  מעמד  חומסקי  אצל  מקבלים  מעלות  ילדי   :(15.5.1974)
 members of a paramilitary youth) אשר אחדים מהם נהרגו בחילופי אש בין הצדדים
שישראל  והשבחים  אנטבה"  את "מבצע   23 (group� killed in an exchange of Þre.
של  "פרץ  מכנה  הוא  הבינלאומית  הקהיליה  של  מצדה  הפעולה  בעקבות  להם  זכתה 
שנאה ובוז לתנועות עממיות בעולם השלישי", ואת המבצע עצמו הוא משווה להתקפה 

הרבור.  פרל  על  היפנית 
עדות לעיוות גרוטסקי של טיעוני האיש היא תגובתו לרעיון לפיו ירדן היא מדינה 
מדינה  לעוד  מקום  שאין  מכאן  עצמו),  חוסיין  המלך  וטען  שחזר  (כפי  פלשתינית 
פלשתינית מערבה לירדן. תשובתו של חומסקי היא כי הדבר דומה לטענה שליהודים 
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יש כבר מדינה בני־יורק בה הם מהווים "חלק ניכר באוכלוסיה, התקשורת בידיהם וכך 
והכלכלה".24  התרבות  בחיי  השליטה 

הוא  אף  שקיבל  מונח   � התנגדות"  "פעולת  מכנה  הוא  אותו  הערבי,  הטרור  את 
בזו  חומסקי  מסביר  ובישראל �  בעולם  האנטישמים  בחוגי  הציבורי  בשיח  לגיטימציה 

הלשון:

התנגדות בלתי אלימה לא תצליח נגד אויב החופשי לעשות שימוש באלימות. 
הנאצים  כלפי  אלימה  בלתי  בהתנגדות  לנקוט  יכול  אינך  מאליו.  מובן  הדבר 
 You can�t have non-violent resistance against the Nazis ...במחנה ריכוז

 25.in a concentration camp...

נושנה  הישנה  הדיבה  באמצעות  חומסקי  מסביר  בארה"ב  האנטישמיות  תופעת  את 
שכמו הועתקה מ"מיין קמפף": "היהודים בארה"ב הם ציבור בעל זכויות והשפעה גדולה 
שואפים  הם  ארצם,  על  שליטה  אחוזי  ב־98  להסתפק  מוכנים  הם  שאין  אלא  ביותר... 

 26.(total control) מוחלט"  לשלטון 
בסוגיית הפיגוע במגדלי התאומים (9/11) לא מותיר האיש ספק לצידו של מי הוא 

כגמולו...".27  למדכא  משיב  הקורבן  בהיסטוריה  מתייצב: "לראשונה 
מעבר להכפשה הידועה בדבר שלטונם של היהודים בתקשורת, בתרבות ובכלכלה, 
מאסכולת היטלר־ואגנר־מאר, הטיעון כה אווילי שהקורא חוזר ושואל את עצמו כיצד 
מסוגל  ריבונית  ישות  של  בהתנהלותה  היסוד  כללי  את  להכיר  האמור  משכיל  אדם  זה 

הזה.  הסוג  מן  הבל  לפלוט 
חומסקי, תומך נלהב בחיזבאללה ובחמאס, נואש מאש"ף. בשעתו היה האיש מעריצו 
עליו  והכביר   � אבנרי  אורי  עם  התחרה  עליו  כבוד  של  מעמד   � ערפאת  של  הנלהב 
הלבן  הבית  מדשאת  על  לרבין  בינו  היד  לחיצת  לאחר  מיד  אולם  תשבחות.  של  תילים 
שרקמו  ממזימה  חלק  בו  וראה  בעמו  כבוגד  אותו  תיאר  עורף,  לו  פנה   (13.9.1993)

הפלשתינאי".  של "העם  זכויותיו  נגד  וארה"ב  ישראל 
ערפאת  העניק  הלבן  הבית  מדשאת  על  היד  לחיצת  לאחר  ספורות  שעות  אמנם 
הונאה  אלא  הייתה  לא  היד  לחיצת  כי  גלויות  הצהיר  בו  הירדנית  לטלוויזיה  ריאיון 
אולם  היהודים,  מדינת  את  להשמיד  לחובתו  נאמן  ונותר  היה  האיש  וכי  מתוחכמת, 

ציוני.  כמשת"פ  אותו  לתאר  המשיך  וחומסקי  לערפאת  הועיל  לא  הדבר 

*
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ג'ון רוז � "כלב השמירה הציוני חושף את מלתעותיו"

תנקוט  שישראל  חשש  אומנם  אין  שמירה.  כלב  היא  ישראל 
נוגד  שהדבר  זמן  כל  ערב  מדינות  כלפי  אלימה  במדיניות 
מסיבה  אם  ואולם,  ובריטניה.  ארה"ב  של  חפצן  את  במפורש 
כלשהי יעדיפו מעצמות המערב לעצום את עיניהן, ודאי הדבר 
שישראל תצא להעניש מדינה או קבוצת מדינות הגובלות עמה, 

המותר.28 גבולות  את  תעבור  המערב  כלפי  מצחן  עזות  אשר 

הדמויות  מן  לונדון,  באוניברסיטת  לסוציולוגיה  מרצה  בריטי,  טרוצקיסט   ,(Rose) רוז 
הבולטות במפלגת הפועלים הסוציאליסטית (Socialist Workers Party) בארצו, מקדיש 
הציונות.  של  לדה־לגיטימציה  בכתובים  הגותו  ואת  הציבורית  פעילותו  של  רובה  את 
עדות לכך הם ארבעת ספריו שפרסם עד מועד כתיבת שורות אלו, המוקדשים להכפשת 
ישראל. הדיון שבזאת מתייחס לחיבורו המרכזי, הוא המגנום אופוס של האיש: "ישראל: 

התיכון".29  במזרח  אמריקני  שמירה  כלב   � The Hijack State המחטף �  מדינת 
של  תהליך  התיכון  במזרח  שמתחולל  במה  רוז  רואה  נאמן,  לטרוצקיסט  כיאה 
הקפיטליזם  לדכא  מבקש  אותה   � טרוצקי  פי  על  הבשורה  היא   � מתמדת"  "מהפכה 
הנ"ל  האימפריאליזם  לוחם  שבאמצעותו  הכלי  וראשונה.  בראש  האמריקני  המערבי, 
"מדינת  הישראלי"...  השמירה  "כלב  אלא  אינו  המתקומם  הערבי  הפרולטרי  בהמון 
המכונה  המלאכותית"  "התופעה  את  רוז  מגדיר  בהם  כינויים  וכיוצ"ב  הציונית"  הטרור 

היהודים". "מדינת 
מלאכותית, שכן הציונות הלאומנית � כך רוז � הפשיסטית במהותה, היודו־נאצית, 
עדות  האמריקני.  הדולר  מכוח  ורק  אך  המתקיים  גמור  כישלון  וראשונה  בראש  היא 
שולי  הוא  הציונית  הטרור  במדינת  לשבת  שבחרו  היהודים  שאחוז  העובדה  היא  לכך 
היהודית  "האוכלוסייה  ראיה:  והא  השבות.  שבחוק  הגזעני  הפן  אף  על  זאת,  בלבד. 
כולה"  ישראל  של  היהודית  האוכלוסייה  על  בגודלה  עולה  בלבד  יורק  ניו  מדינת  של 
 The Jewish population of New York State alone is larger than Israel�s entire)
Jewish population), מכאן מסקנתו הנחרצת שרובה של היהדות מתנער מן הציונות. 
היא  בשנת 2002,  מנו  יורק  ניו  מדינת  יהודי  הדמוגרפי:  הנתון  אל  הפתטי  הכזב  ומן 
השנה בה עדכן המחבר את ספרו המצוטט בזאת, 1,618,000 נפש. מספר תושבי ישראל 
ששנאתו  המסקנה  מן  מנוס  אין  כן,  כי  הנה  בקירוב.  מיליון  היה 5  שנה  באותה  היהודים 
הפתולוגית של האיש לעמו היא זו שהביאה אותו לדבוק בכזב כה אווילי. אחרי ככלות 
אתרי  ספור  באין  המופיע  גלוי  פרט  אם  כי  שמור  סוד  איננו  הסטטיסטי  הנתון  הכול 
אינטרנט המציגים בפירוט מלא את הנתונים הדמוגרפיים של ריכוזי היהודים ברחבי תבל. 
שנאתו של רוז לישראל מושכת את הבסיס התיאורטי � כאמור לעיל � מהשקפתו 
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ומתודולוגי  תיאורטי  מסד  שהניח  כיוון  עתה,  הטרוצקיסטי.  בלבושה  המרקסיסטית 
בודה  ולא  בשטח  עובדות  על  טיעוניו  את  הבונה  לרציונאליסט  כיאה   � הוא  להגותו, 
מעט  וניתוחם.  טיעונים  של  שורה  באמצעות  השקפתו  את  מוכיח   � מאין  יש  אותם 

שלפנינו.  הקצר  בפרק  נביא  מהם 
את מערכת היחסים ההדוקה בין מדינת הטרור הציונית לבין הקפיטליזם האמריקני 
מדגים המחבר בתגובתה של ישראל לפעולת העונשין האמריקנית בלוב ב־15 באפריל 
1986 (מבצע אלדורדו), שהייתה תגובה על שורה של פעולות חבלה לוביות, והאחרונה 
שבהן, הפצצת הדיסקוטק בברלין מן ה־5.4.86, שבוצעה בידי טרוריסטים לובים בשיתוף 

השטאזי.  עם  פעולה 
על פי המחבר, מעשה הפשע האמריקני בעידודה של המדינה הציונית נועד "לסכל 
את הזעזועים הצפויים במחירי הנפט המופק במזרח התיכון". המחבר איננו מרחיב את 
הדיבור על חלקה של ישראל במבצע אך מסיק שתמיכה כזאת אכן הייתה קיימת שכן 
ישראל צידדה בהתקפה האמריקנית, זאת בניגוד לרוב מדינות אירופה למעט בריטניה 
של מרגרט טאצ'ר, "וטאצ'ר הלוא נודעה כמי שהיא כלבת השעשועים (lapdog, בלשון 

רייגן".  הנשיא  של  המחבר) 
אף לא מלה אחת על התייצבותו הפרו־סובייטית של קדאפי בימי המלחמה הקרה, 
הקומוניסטי  הטרור  בארגון  אם  בין  מרקסיסטים,  טרור  בארגוני  הגלויה  תמיכתו  על 
"באדר מיינהוף" בגרמניה, ב"ברגידות האדומות" (Brigate Rosse) באיטליה, או בגדודי 
"הצבא הרפובליקני האירי" (IRA). אף לא אזכור לפעולות טרור לוביות בדצמבר 1985 

אדם.  בני  עשרות  מותם  את  מצאו  בהן  ורומא  וינה  של  התעופה  בשדות 
רוז  של  הטרוצקיסטית  מהאסכולה  היסטוריים  נתונים  של  האידיאולוגי  העיוות 
מגיע אל שיאו הגרוטסקי דווקא בסוגיית מחירי הנפט. לאחר העלייה הדרמטית במחיר 
לחבית בימי מלחמת איראן־עיראק ($70) � לאו דווקא מזימה שרקם הפנטגון � ירדו 
ומחיר   (2013 בשנת  הדולר  של  (בערכים  לחבית   $30-$20 של  גודל  לסדר  המחירים 
זה התייצב ונותר עד שנת 2003. מה הקשר אפוא בין מאבקה של ארה"ב בבעל בריתו 

הנפט? מחירי  לבין  הקרה  המלחמה  עידן  בשלהי  האויב  של 
הלחץ  לסיר  שיתאימו  מנת  על  ועיוותה  ההיסטורית  האמת  שיעבוד  של  זה  אופן 
האידיאולוגי, אין בו כידוע כל חדש. אחרי ככלות הכול היה זה קרל מרקס הנערץ על 
המאה  באמצע  בבריטניה  הפועלים  מעמד  של  מצבו  על  נתונים  במודע  שזייף  טרוצקי 

ההיא.30  המאה  מראשית  נתונים  מביא  בעודו  הי"ט 
בהמשך מנפץ רוז את הכזב שישראל מפיצה ברבים כאילו היא נאבקת בטרור. מיתוס 
זה לא די שהוא שגוי מיסודו אלא שעל פי משנתו של רוז, ההפך המוחלט הוא הנכון: 

עם  מיד  טרור.  של  העקרונות  אותם  בסיס  על  בדיוק  נוסדה  ישראל  ...מדינת 
מעשי  באמצעות  פלסטינים  מיליון  רבעי  שלושת  ישראל  גרשה  היווסדה 
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 ,(through assassination and murderous destruction) קטלני  והרס  רצח 
אותם  של  ובנותיהם  בניהם  המקרים  ברוב  הם  אלו  בימים  רוצחת  שהיא  ואלו 
מדיני  טרור  של  רצף  היא  ישראל  של  צמיחתה  המגורשים.  הפלסטינאים 
שמירה  כלב  של  מעמד  ישראל  לה  רכשה  זה  באופן  מונומנטאלי...  מידה  בקנה 
(Watchdog), והיא מוצב קדמי אכזר של שלטון המערב במזרח התיכון. הקולות 
העולים מישראל על הטרוריזם (הערבי) אינם באים אלא להסתיר אמת נחרצת זו. 

מיליוני  מאות  את  המנצל  האמריקני  האימפריאליזם  על  הדיבור  את  שהרחיב  לאחר 
הערבים השקועים בעוני מחפיר, וזאת כתוצאה של מאות בשנים של שיעבוד אירופאי, 
 foreign) הזרה  המובלעת  את  שיזמו  והאמריקנים  הבריטים  אלו  שהיו  המחבר  קובע 
enclave) "הקרויה ישראל" בקרב עמי המזרח התיכון. באופן כזה הקימה ארצות הברית 
ראש גשר צבאי משלה באזור. על בסיס זה פרצו מלחמות 48', 56', ו־67'. מלחמת יום 
הצבאי  "הבסיס  היה  לימים  אמריקנית־ציונית.  מזימה  אלא  הייתה  לא  היא  אף  כיפור 
הרף,  ללא  אליו  מזרימה  שוושינגטון  נשק  בכלי  המוצף  ישראל",  המכונה  האמריקני 

וסין...". רוסיה  ארה"ב  אחרי  כולו,  בעולם  בגודלה  הרביעית  "למעצמה 
מ־1.6  פחות  מונה  המחבר  של  קביעתו  פי  שעל  מדינה  הפכה  זה  כיצד  מרתק.  אכן 
מיליון נפש � כמניין אוכלוסיית עיר שדה בארה"ב � למעצמה רביעית בגודלה בעולם? 
כיוון שהמחבר בחר שלא להציג לעיני הקורא את מסד הנתונים המביא אותו למסקנה, 
המפתיעה משהו, בדבר עוצמתה של המדינה הציונית, נעשה זאת אנו בתכלית הקיצור. 
במשטרים  זאת,  צבאיות.  בהוצאות  היתר,  בין  ביטוי  לידי  באה  צבאית  עוצמה 
דמוקרטיים בהם קיימת שקיפות מלאה בתחום התקציב, בניגוד למשטרים טוטליטריים 
רמת  את  להסתיר  מנת  על  זאת  המציאות,  מן  רחוקים  נתונים  רוב  פי  על  המציגים 
לכך.  מובהקות  דוגמאות  הן  ומצרים  סין  האויב.  מהונאת  כחלק  האמיתית  החימוש 
הנה כי כן, תקציב הביטחון של ישראל עומד על 13 מיליארד דולר והדבר מציב אותה 
במקום ה־18 בעולם. לאחר שנוציא מן ההשוואה את שלוש המעצמות: ארה"ב, רוסיה 
וסין, יהיו המדינות המקדימות את ישראל ברמת הוצאותיהן הצבאיות: בריטניה, צרפת 
ויפאן, עם תקציב ביטחון הנע בין 60-54 מיליארד דולר. גרמניה, ערב הסעודית, הודו, 
וטורקיה:  קנדה  אוסטרליה,  הדרומית,  קוריאה  מיליארד.   45-33 בין  וברזיל,  איטליה 

מיליארד.31   27�17
דולר  מיליארד   60 על  העומדות  הצבאיות  שהוצאותיה  בריטניה  האומנם  ובכן, 
ומעלה � פי 4 ויותר מאלו של ישראל � משחיתה את כספה על חילות יבשה, אוויר 
מיליון   1.32 מונה  הסדיר  שצבאה  הודו  האם  היהודים?  מדינת  של  מאלו  קטנים  וים 
חייל (מספר שהוא קרוב לכלל אוכלוסיית ישראל על פי טענת מיודענו) מפגרת אחר 
של  גודל  בסדר  ה־34  המקום  את  ותופס  חייל   176,000 מונה  הסדיר  שצבאה  ישראל 

בעולם?  הסדירים  הצבאות 
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ארה"ב.  מספקת  הציונית,  המדינה  של  המחבר,  פי  על  התקדים,  חסר  חימושה  את 
הדבר בא לידי ביטוי במימון מקיף של המערכת הצבאית, העומד על לא פחות מסיוע 

כולו. בעולם  ביותר  הגבוה  והוא  לנפש,  דולר  של 1600  שנתי 
האיש.  של  והמביך  הגלוי  בכזב  להיווכח  מנת  על  אמת  בנתוני  שטחי  במבט  די 
בסיס  המהוות  השנים  אור),  ראה  רוז  של  ספרו  בו  (המועד   1986�1981 השנים  בין 
מיליארד   2 על  לישראל  האמריקני  הסיוע  של  השנתי  הממוצע  עמד  ל"חישוביו", 
דולר. לאחר ניכוי הסכומים של החזרי חובות, הסיוע נטו עמד על 1.1 מיליארד דולר. 
האוכלוסייה הממוצעת בשנים אלו עמדה על 4.5 מיליון נפש, קרי: גובה הסיוע לנפש 
הסטטיסטי  הכזב  אולם  מביא.  שהאיש  הנתון  מן  שש  חלקי  אחד  דולר,   244 על  עמד 
ההונאה  מן  מזערי  חלק  רק  הוא  הכפל  לוח  את  יודע  שאינו  כושל  תלמיד  של  ברמה 
הכללית של הנתונים אותם מביא הכותב, המבקש להציג את מדינת הטרור הישראלית 

אמריקני.  מימון  על  הנסמכת 
וחברות  מאחר  ומעלה.   60% הוא  האטלנטית  הברית  במימון  ארה"ב  של  חלקה 
למימון  התוצר  מן   1.4% של  בממוצע  מסתפקות   � עצמה  ארה"ב  למעט   � הברית 
הוצאותיהן הצבאיות, פירושו של דבר שאת החסר מספקת להן ארה"ב הפורשת עליהן 
במחצית  ממשית.  צבאית  מהוצאה  אותן  פוטרת  ובכך  ברית  בעלת  של  ביטחון  רשת 
השנייה של שנות ה־80, פרק הזמן בו כתב רוז את "מחקרו", תקציב הביטחון של ישראל 
היווה 15% מן התמ"ג. לעומתה, הוצאותיה הצבאיות של דנמרק � שאוכלוסייתה בעת 
ותקציב  מאחר  התמ"ג.  מן  על 1.4%  עמדו  ישראל,  של  לזו  בקירוב  זהה  הייתה  ההיא 
היה  לא  ואשר  בלבד,  חייל  של 26,000  סדיר  בצבא  להחזיק  לדנמרק  מאפשר  זה  זעום 
בו כדי לעמוד באתגרי הגנה על מדינה שבעת ההיא התייצבה בחזית המזרח של הברית 
לים  הבלטי  הים  מן  (המעבר  הגיאו־אסטרטגיים  הצמתים  מן  אחד  ועל  האטלנטית, 
הצפוני) המרכזיים של צפון אירופה, ההפרש בא מכיסו של משלם המסים האמריקני. 
ככתוב  הברית,  ביסוד  עומד  ההדדית  ההגנה  עיקרון  צבאית,  ברית  כבכל  מזו,  יתירה 
במבוא להסכם בין חברות נאט"ו: "חברות נאט"ו קובעות שכל התקפה צבאית על אחת 
מהן... תיחשב כהתקפה על כולן ותחייב את כל שאר חברות הברית להדיפת ההתקפה". 
אחרת  מדינה  כל  עם  או  ארה"ב �  עם  זה  מסוג  הסכם  כל  אין  שלישראל  לציין  למותר 
בעולם � מכאן שהיא חייבת להגן על עצם קיומה במקורותיה שלה. הסיוע האמריקני 
בפועל אינו מהווה אפוא (במועד כתיבת חיבורו של רוז) אלא 10% בקירוב מהוצאותיה 
או  לדנמרק  אמריקה  שמגישה  הסיוע  מן  בהרבה  פחות  הביטחון,  בתקציב  ישראל  של 

הצפון־אטלנטית. בברית  החברה  אחרת  מדינה  לכל 
כמו לא די בנתון זה, קובע המחבר נחרצות כי: "יתירה מזאת, מאחר וכלכלת ישראל 
מצויה בתוהו ובוהו שלא יתואר (indescribable mess), מדינת היהודים הייתה פוסקת 

האמריקני".  הדולר  לולא  מלהתקיים 
התל"ג של מדינת ישראל בשעת כתיבת דברים אלו (2013) עומד על 482 מיליארד 
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דולר ויותר, הסיוע האמריקני נטו עומד על 2 מיליארד דולר קרי: פחות מאחוז. אומנם 
על  עלה  לא  אלו  בשנים  גם  אך  יותר,  גבוה  היה  ה־80  בשנות  התל"ג  מן  הסיוע  אחוז 
שיביא  זה  הוא  הלאומי  התוצר  מן  שניים  או  אחוז  של  נפילה  לפיו  הטיעון   .2.5%
לקריסתה של אומה הוא עוד דוגמה למסקנות הבל אליהן מסוגל להגיע אוטו־אנטישמי 
יהודי המבקש להביא לדה־לגיטימציה של ישראל באמצעות שורת כזבים שהם עלבון 
לאינטליגנציה. בכל המשברים הכלכליים במאה השנים האחרונות איבדו אומות אירופה 
האירופית  הקהילה  של  הממוצע  התוצר  אובדן  התל"ג.  מן  מ־2.5%  בהרבה  גבוה  אחוז 
בעקבות משבר שנת 2008 נע בין 10 ל־30%. האם איסלנד, אירלנד, יוון, ספרד, איטליה 

ההיסטוריה?  מן  להיעלם  עומדות  בלבד �  מייצג  כמדגם  ופורטוגל � 
המיסים  משלם  של  מכיסו  הממומנת  הציונית  ש"המאפיה  בכך  די  לא  אולם 
האמריקני" מיטיבה לשרת את האינטרס האימפריאליסטי במזרח התיכון, יש לעיתים 
שמדינת הטרור הציונית � זו שהרשע מובנה בקרבה � "חורגת מתפקידה ככלב השמירה 
היא  ישראל  הציונית".  הדם  תאוות  את  לרסן  מוטל  בוושינגטון  אדונה  ועל  האמריקני 
אכן כלב שמירה אשר יש ולעיתים "הוא... חושף את מלתעותיו, ומכאן שמדינת הטרור 

אם...  שכן,  אדוניו",  של  פוסק  בלתי  פיקוח  תחת  להיות  חייבת 

המערב יעדיף לפעמים לעצום את עיניו, ...ישראל תצא למלחמה על המדינות 
הגובלות עמה. זאת על מנת לדכא כל ניסיון של לאומיות ערבית העלולה לתפוס 
באינטרס  לפגוע  ובכך  הנפט  את  להלאים  ערב,  ממדינות  באחת  השלטון  את 

המערב.32  כלפי  אנטגוניזם  ולעורר  הבריטי־אמריקני, 

למשל  כך 

אחת  הערבית  הלאומיות  סכנת  את  לדכא  היה  המרכזי  יעודה   '67 מלחמת 
ולתמיד... השפלתו של נאצר וערעור מעמדו כמנהיג־על, הייתה הפרס הגדול. 

ירדן. מידי  המערבית  הגדה  כיבוש  היה  השני  הפרס 

החירום  כוח  גירוש  על  למלחמה,  מצרים  של  הגלויות  הכנותיה  על  אחת  מלה  לא  אף 
ועניין.  דבר  לכל  לי  ֶבּ ָקאזוס  שהיה  מעשה  האי,  לחצי  צבא  והזרמת  מסיני  האו"ם  של 
אף מילה על חסימת מיצרי טיראן לשיט ישראלי, הקמת פיקוד צבאי משותף עם ירדן 
וסוריה, וכן שיגור חילות משלוח עיראקים וסעודים לירדן על מנת לחבור לצבאו של 
חוסיין לקראת ביתורה של ישראל בבטן הרכה של מדינת היהודים � המותניים הצרות 

הים.  שפת  שעל  לנתניה  המזרחי  הגבול  בין  ק"מ  של 14 
האימפריאליזם  של  שקיעתו  לתחילת  ישראל  של  תרומתה  על  אחת  מלה  לא  אף 
נכס  סואץ,  תעלת  על  החולשת  נאצר  של  מצרים   � כוחו  ממוקדי  באחד  הסובייטי 
אסטרטגי מן המרכזיים בעולם השולט על התחבורה הימית בין אירופה לדרום אסיה. 
לידי  באה  המחבר,  פי  על  כך  התיכון,  במזרח  האמריקנית  למזימה  נוספת  דוגמה 
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רודנות  ממשלי  שני  הפרסי,  השאח  של  איראן  לבין  ישראל  בין  הקרבה  ביחסי  ביטוי 
פשיסטי  ארגון  שהם  בלבנון  הנוצרים  עם  הציונים  יחסי  גם  כך  מיאוס.  מחמת  מוקצים 
לכל דבר ועניין, והא ראיה: הנוצרים בלבנון מאורגנים ב"פלנגות". ובהזדמנות זו מלמדנו 
המחבר שהמלה "פלנג" � Phalange פירושה "פשיסט", אף כי כל תלמיד תיכון אמור 
לדעת שהשורש הלשוני של פלנג הוא "פלנקס" היווני קרי: יחידת לוחמים. (אלא אם 
הכלכליים  האינטרסים  נציג  פשיסטי,  שמירה  כלב  היה  מוקדון  שאלכסנדר  יתברר  כן 

סטריט).  הוול  וסוכן  הבריטי  הקפיטליסטי  המנצל  של 
הכיבוש  לתשוקת  דוגמה  עוד  אלא  היה  לא  הגליל"  "שלום  מבצע  כן,  כי  הנה 
כידוע  שהוא  בלבנון,  הנוצרי  הפשיזם  אל  הפעם  שחברה  הציונית  הישות  של  והטרור 
הערבית  הלאומיות  את  להדביר  המבקש  האירופאי  הקולוניאליזם  של  החלוץ  חיל 
כגון  למלחמה,  כלשהי  עילה  יציין  המחבר  כי  להניח  אין  פיסית.  השמדה  של  בדרכים 
תאוות  אפוא  זו  הייתה  הצפון.  יישובי  לעבר  קטיושות  מאות  ירי  של  ארוכה  תקופה 
ולהיעזר  לשוב  רוז  על  כך  ולצורך  הציוני,  השמירה  כלב  את  המאפיינת  והרצח  הדם 

כזב.  בנתוני 

ישראל הפציצה את מערב ביירות לאחר ביצוע פלישה צבאית כוללת ללבנון תוך 
והמעורר  השיטתי  בטבח  היה  השיא  ולבנונים.  פלשתינאים  אלפי  עשרות  רצח 
צמרמורת (chilling and systematic murder), של פלשתינאים � איש לאחר 
זאת  ושתילה...  סברה  הפליטים  במחנות  וילדים  נשים  חמושים,  בלתי  רעהו � 
כנקמה על ניסיון ההתנקשות (attempted assassination) בשלמה ארגוב, שגריר 

בלונדון.33  ישראל 

ממנה  שכתוצאה  ממש  של  התנקשות  אלא  התנקשות"  של  ב"ניסיון  מדובר  לא  ובכן, 
שותק השגריר בכל גופו ונפטר לאחר זמן מה. אולם עניין זה הוא משני במסכת הכזבים 
על  עומד  האו"ם,  מקורות  פי  על  הגליל,  שלום  במבצע  האבדות  כלל  מניין  רוז.  של 
17,000 מתוכם 10,000 בקירוב הם מחבלי הפת"ח וחיילי צבא סוריה. 7,000 קורבנות 

אלפים".  ל"עשרות  קולמוס  במשיכת  רוז  הופך  אותו  המספר  הוא  אזרחים 
יתירה מזאת, מן הכתוב עולה מפורשות שהיו אלה קלגסי צה"ל שערכו את הטבח 
בין  השוואה  המחבר  עורך  האימים  לתמונת  משקל  להוסיף  מנת  על  ושתילה.  בסברה 
 There is a macabre comparison between) :1903הטבח בלבנון לפרעות קישינייב ב־
 the massacre at Kishenev in 1903 and the massacre at Sabra and Shatila in

 .(Beirut in 1982
הציוני  הצבא  קלגסי  שביצעו  המחרידים  המלחמה  פשעי  הישראלי,  במקרה  אולם 
הישראלי  במקרה  האשמה  בלבד.  פשיסטית  שלטונית  צמרת  של  נחלתה  אינם  בלבנון 
היא קולקטיבית. המחבר מספר על הפגנה פרו־ממשלתית שלכדה את עיני התקשורת 
"עם  בנוסח  הגליל  שלום  במבצע  המונית  תמיכה  בעצרת  שנישאו  שלטים  ועל  הזרה 
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 Ein Volk,� :אחד, צבא אחד, ממשלה אחת" שהוא על פי רוז תרגום הסיסמא הנאצית
�ein Reich, ein Führer. ואכן, "תמיכת 80% מכלל יהודי ישראל במלחמה היא עדות 
לפשיזציה של הציבור הישראלי, מזעזעת בעיקר היא עובדת התייצבותה של מפלגת 

בגין".  מנחם  של  לימינו  האופוזיציונית  העבודה 

רוז פי  על  היהודית  הלאומיות  בדבר  הציוני  הכזב 

הקרויה  פוליטית  "פילוסופיה  אלא  לאומיות,  אין  המחבר,  פי  על  היהודים,  למדינת 
אל  היהודים  ישובו  המשיח  בבוא  לפיהם  התנ"ך  מן  מיתוסים  על  המבוססת  'ציונות', 
בהיסטוריה.  היהודי  של  במעמדו  רוז  מסביר  היהודית  הלאומיות  העדר  את  פלסטיין". 
על פי המחבר, היו תקופות בקורות היהודים בהן היהודי היה קורבן לשנאה ורדיפות, 
אלא שאין כל זיקה בין האנטישמיות להבדלים בין דתות (!), וכל כולה מעוגנת בהיבט 
 (trading community) סוחרת"  "קהילה  תמיד  הייתה  היהודית  הקהילה  שכן  הכלכלי, 
המתווכת בין הרודן היושב על הכס לבין ההמון המנוצל. מעמד בעייתי זה הוא שהביא 
את היהודים לא אחת להיות שעיר לעזאזל כאשר השליט ביקש להטות את זעם ההמון 
המנוצל כלפי גורם זר. כך היה הדבר בימי הביניים, בעידן הנאורות במזרח אירופה וכך 
נותר המצב בימינו, כאשר הציונים, הנעדרים תשתית של לאום אמיתי, משמשים כלי 
של  ההתקוממות  ניסיונות  את  לדכא  בניסיונו  הבריטי־אמריקני  האימפריאליזם  בידי 

התיכון.  במזרח  הערבי  הפרולטריון 
הלאומנות האירופאית שגברה במחצית הראשונה של המאה העשרים "היא תוצר 
מעריציו"  גדולי  על  נמנה  שהרצל  המערבי  והאימפריאליזם  הקפיטליזם  של  מובהק 

 .(a great admirer)
עוולות  בין  לכאורה  המקשר  זה  הבא,  השקרי"  את "המיתוס  ומנפץ  רוז  עובר  עתה 
השואה להקמת מדינה יהודית ריבונית האמורה למנוע אסונות כאלה בעתיד. התעמולה 

הציונית...

גואלת  המזהירה,  ישראל  שישראל,  יהודי,  ילד  כל  של  בליבו  לטעת  מבקשת 
היהודים, הערבה בעזרת השם, שלעולם לא עוד, לעולם לא תתרחש שוב זוועה 

היהודי.  העם  בתולדות  כזאת 

של  במהלכו  לכן,  קודם  שעוד  הרי  הארבעים,  בשנות  התרחשה  שהשואה  בעוד  אולם 
נחשף  ב־1936,   (the magniÞcent palestinian revolt) המפואר"  הפלשתינאי  "המרד 
פרצופה הבלתי־אנושי של הציונות (inhuman face of Zionism). כוונתו של המחבר 
חוסייני  אל  אמין  חאג'  הירושלמי,  המופתי  של  ביוזמתו  תרצ"ו-תרצ"ט  למאורעות 
ובתמיכת בני בריתו בברלין. הפרעות החלו בסדרת פעולות טרור שהישוב היהודי לא 
הפורעים  ובפרדסים.  בשדות  בדרכים,  פשטו  מרצחים  של  כנופיות  מעודו.  כמוהן  ידע 
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חתרו לשתק את התחבורה היהודית וירו באוטובוסים וברכבות. עם פעולות הרצח מן 
היהודים  הקורבנות  מספר  פרי.  עצי  ועקירת  תבואה  שדות  של  הצתות  באו  המארב 
הגיע ל־400. היה זה הפוגרום המקיף ביותר בארץ ישראל עד העת ההיא. אולם מוחו 
ספור  מאין  אחת  דוגמא   � הערבי  הטרור  פרץ  את  הופך  היהודי  הרדיקל  של  המעוות 

מפואר".34  ל"מרד   �
כי  הנאצים  עם  הפעולה  משתף  הוא  חוסייני  אל  לא  רוז  של  ההיסטורית  בתודעתו 
תורתו  על  האיש  חוזר  וכאן  הציונים,  אם  כי  ישראל  ארץ  ערביי  לא  וייצמן.  חיים  אם 
לפיה   � הגסטפו  עם  הציונות  את  לכרוך  חדל  שאינו  הטרוצקיסט   � ברֶנר  לני  של 
הנאציזם והציונות חד הם. (וראו בהמשך). "אך הפשע הגדול ביותר היה יחס הציונים 
 But the biggest crime must surely be the attitude of the) עצמם"  הנאצים  אל 

.(Zionists to the Nazis themselves.
ואכן, כותב רוז: "כאשר תפס היטלר את השלטון ב־1933 הוא גילה בקרב הפדרציה 
 a kindred spirit as warped as) כשלו"  מעוותת  תאומה,  רוח  גרמניה...  של  הציונית 
תקופת  במהלך  שנמשכה  והציונות  הנאציזם  בין  היחסים  שמערכת  מכאן   .(his own
 �Zionists� relations with) האימים ההיא ועד תאי הגזים אינה דורשת ביאור נוסף
 the Nazis throughout this dreadful era all the way to the gas chambers�

.(requires no further comment
 the Zionists� terrible attitude to the) לנאצים"  הציונים  של  המזוויע  "יחסם 
בגטו,  היהודי  הלוחם  של  ההרואית  ההתנגדות  במהלך  גרוטסקי  אופי  נשא   (Nazis
הציוני  החמישי  הגייס  עם  גם  להיאבק  נאלץ  בנאציזם  הנואש  מאבקו  על  שנוסף  מי 
 �do) "...הנאצים עם  הצדק  תלחם...  אוזנו: "אל  על  שלחש   (Zionist �Þfth column�)

.(not Þght... the German Nazis are right�
למקרא הפשקוויל של רוז, עולה � כמו מאליו � תיאור נאמן של המזימה הציונית 

ב"פלשתינה":  משלה  מדינה  לכונן 

הציונות אינה אלא עוד אחד מתרגילי הולכת השולל היהודים. בעוד שהציונים 
את  תמצא  היהודים  של  הלאומית  שהתודעה  להאמין  לעולם  לגרום  מנסים 
פתרונה בהקמת מדינה בפלשתינה, זו שוב אינה אלא הולכת שולל על חשבונו 
מנת  על  מדינה  להקים  היהודים  של  בדעתם  עולה  לא  כלל  הטיפש.  הגוי  של 
לחיות בה. כל מה שהם מבקשים הוא מוקד לארגון מרכזי בו יעלה בידם לרקום 
ממעורבותן  המנותק  עצמי  שלטון  תחת  הפעם  זאת  כולו,  העולם  כנגד  מזימה 
לחנך  אולפנא  ועבריינים,  פושעים  לחבורת  מסתור  מקום  אחרות.  מדינות  של 

הנוכל.  את  בה 

קמפף".  ב"מיין  היטלר  אדולף  אם  כי  הדברים,  את  כתב  רוז  לא  אולם 
לרוז: ועתה 
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פלשתינה  משטח  רק 45%  בהם  החלוקה  בגבולות  נערך  הראשון  הגזל  מעשה 
בכל  החלוקה  לגבולות  התנגדו  ערב  ארצות  ליהודים.  והיתר  לערבים  נמסרו 
תוקף המלווה בהפגנות אלימות, כפי שהסבירו זאת: "אנחנו נלחמים נגד המוצב 
הקדמי של אמריקה במזרח התיכון". עם זאת, לא היה הסכם החלוקה אלא עלה 
תאנה חוקי (legal Þgleaf) למזימת החטיפה המתוכננת היטב של פלשתינה בידי 
הציונים... במוקד הקנוניה הציונית עמדו מעשי טרור בקנה מידה מונומנטאלי 
של  באמצעים  מארצם  הפלשתינאים  את  יגרשו  הם   .(monumental scale)

כולה. הארץ  את  ישטפו  דם  של  ונהרות  קיצונית  אלימות 

מצטט  היהודי  הטרור  את  בתיאוריו  מלאה.  להצלחה  זכה  הציוני"  הדמים  "טרור  ואכן 
מוריס:  בני  את  ושעל  צעד  כל  על  המחבר 

הציונים לא בחלו בשום מעשה זוועה, חביות של חומר נפץ הושלכו אל מגורי 
הערבים בחיפה ויצרו גיהינום של אש ופצצות. הפלסטינים הנרדפים עד צוואר 

הים.  בדרך  נפשם  את  מילטו  ומשם  לעכו  בגליל  התבואה  שדות  את  נטשו 

ערב  האו"ם  להחלטת  שנלוו  הערבים  פרעות  על  דבר  יודע  איננו  הקורא  זה,  שלב  עד 
אלף  ל־400  קרוב  של  גירושם  על  אימים  תיאורי  לאחר  עתה,  רק  ואחריה.  החלוקה 
אכן  ישראל.  על  במקור)  (הגרשיים  מלחמה"  "הכריזו  ערב  מדינות  כי  רוז  נזכר  ערבים 
הכריזו, אולם לא היה זה � על פי המחבר � אלא מצג שווא, העמדת פנים מתומרנת 
היטב מאחורי הקלעים על ידי הקפיטליזם הבריטי־אמריקני. אחרי ככלות הכול � לדברי 
אלף   15 יחדיו  מנו  ערב,  מדינות  חמש  המייצגים  הערבית  הליגה  כוחות   � המחבר 
עצום  גייס  הציונים  הציבו  מולם  ספיטפייר.  מטוסי  ועשרה  קלים  טנקים   22 לוחמים, 

היטב. מאומנים  לוחמים  של 112,000  ורב 
ההפוגה  לאחר  שהיה  כפי  הערבי  הפולש  לצבאות  ההגנה  בין  הצבאי  המאזן  להלן 

ביוני 35.1948  הראשונה 

כבד ערבהגנה נשק  צבאות 
040טנקים

תותח עם  2200משוריינים 
תותח ללא  120300משוריינים 

 
ארטילריה 5120קני 
ונ"מ נ"ט  24220תותחי 
קרב 074מטוסי 

ימי 312צי 
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הנה כי כן, אם המדובר במערכות נשק עיקריות שנטלו חלק במלחמת העצמאות יהיה 
על  שהוטל  הנשק  אמברגו  מזאת,  יתירה  התוקף.  לטובת  יותר,  ואף  הכוחות 1:6  מאזן 
בשאר  רבים  מקורות  היו  ערב  למדינות  שכן  בלבד  הישראלי  בצד  פגע  התיכון  המזרח 
רובים  כגון  בסיסי  ציוד  לרכוש  נאלצה  שישראל  בעוד  הערבית,  הליגה  של  הצבאות 
החסר  האסטרטגי  העומק  כמובן  הוא  נוסף  מכריע  מרכיב  הרחוקה.  בצ'כוסלובקיה 
אותו  הֶמחסן  הערבי,  בצד  נדלה  בלתי  עומק  מול  חייה  על  הנאבקת  לישראל  לחלוטין 
דוגמת  אסטרטגיות  ומטרות  תעשיה  מרכזי  אזרחית,  באוכלוסיה  מפגיעה  זה  באופן 
סדיר  בצבא  המדובר  הערבי  הצד  שמן  לזכור  יש  אלה,  בכל  די  לא  כמו  צבא.  מחנות 
במיטב  המצויד  צבא  הבריטי,  גלאב  ג'ון  של  בפיקודו  הערבי  הלגיון  דוגמת  ומאומן 
ביניהם  המגויסים �  מן  ניכר  חלק  הישראלי  הצד  שמן  בעוד  תקופה,  אותה  של  הנשק 
פליטי השואה שיצאו לקרב מייד עם רדתם מן הספינות � חסר לחלוטין ניסיון קרבי. 
הבטיחו  קצוב,  לזמן  מבתיהם  להסתלק  ישראל  ארץ  לערביי  שקראו  ערב  מנהיגי  ואכן, 
להם שחיסולה של ישראל יבוא בתוך זמן קצר ומכאן שהמלחמה לא תהיה אלא "טיול 

קצר...".  רגלי 
למאורעות תרפ"ט, עוד "התקוממות מפוארת", של הפלשתינאים, מקדיש המחבר 
שתי שורות בזו הלשון: "לוחמה קשה במיוחד בין הערבים ליהודים, התחוללה בירושלים 
 Particularly Þerce Þghting erupted between Arabs and Jews in) ב־1929..." 

.(Jerusalem in 1929
אף לא מלה אחת על הטבח שערכו ערביי ירושלים בסכינים שלופות תחת פיקודו 
של חג' אמין אל חוסייני ביהודים שבאו להתפלל ברחבת הכותל. אף לא מלה אחת על 
ילדים  טבח  על  בשנים.  מאות  בת  הקהילה  וחיסול  חברון  יהודי  של  הגדולה  השחיטה 
לעיני הוריהם והורים לעיני ילדיהם, על כריתת איברים, שריפה בחיים ואונס. אף לא 

וחיפה.  עזה  מוצא,  צפת,  יהודי  של  הרצח  מעשי  על  רמז 
כך אפשר להמשיך ולמנות את סילופיו הפתטיים של רוז הממלאים את דפי חיבוריו. 
בדיון  ונורמטיבי  שכיח  נוהג   � מציאות  של  שונה  בפרשנות  מדובר  לא  שכן  פתטיים, 
עובדות  של   � מודע?  בלתי  האומנם   � מכוון  בעיוות  אלא   � חברתי  או  היסטורי 
היסטוריות. כך פעלה התעמולה הקומוניסטית בבריה"מ ובדמוקרטיות העממיות. אך 
הדבר התרחש בעולם אורווליאני נעדר אינטרנט ומוגבל גישה לתקשורת. אולם כיצד 
הכותב  בריטית  באוניברסיטה  פרופסור  של  ההדחקה  מנגנון  את  ולהסביר  להבין  יש 
לשלוף  מקלדת  הקשות  בכמה   � ירצה  אך  אם   � היכול  מקוונת,  תקשורת  של  בעידן 
את המידע העדכני ולהיווכח בחוסר השחר של טיעוניו? אכן, הדבר נעלה מבינתו של 

אלה.  שורות  כותב 

*
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מיכאל נוימן � על הרשע המובנה בציונות

באמירת  מעוניין  אינני  לפלשתינאים...  לסייע  היא  כוונתי  כל 
אלא  אחר,  דבר  בכל  לא  וכן  הבנה,  גילוי  או  צדק  עשיית  אמת, 
אם כן הדבר משרת את המטרה... לשם כך אעשה שימוש בכל 
אמצעי, כולל שקרים, אפליה ומעשי עוול. אם אסטרטגיה יעילה 
לראות  זוכות  אינן  היהודי  בנושא  אחדות  אמיתות  כי  פירושה 
אור, הדבר לא אכפת לי. אם אסטרטגיה יעילה פירושה תמיכה 
באנטישמיות או במידה ידועה של עוינות ליהודים, לא אכפת לי. 
אם הדבר כרוך בחורבן מדינת ישראל, לבטח שלא אכפת לי.36

מיכאל נוימן (1946-) הוא פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת טרנט, אונטריו, קנדה. 
בין  נוימן  היה  היתר  בין  ישראל.  על  חרמות  היוזמים  פעילים  קבוצת  עם  נמנה  נוימן 
יוזמי ההחלטה האוסרת להזמין מרצים ישראלים לאוניברסיטאות קנדה. כאשר נשאל 
 ,Numerus claususה־ בנוסח  אנטישמית  מגמה  זו  מעין  בהחלטה  רואה  הוא  אין  האם 
השיב כי "אם מעשה קיצוני יש בו כדי לשפר את המצב, הרי שהדבר הגיוני ומוצדק". 
של  בחורבנה  תומך  הוא  ישראל  של  בדמוניזציה  הגדושים  במאמריו  כי  נגדו  לטוענים 
בלתי  מדינה  היא  שישראל  "נכון  אמנם  הדבר.  כך  שלא  נוימן  משיב  היהודים,  מדינת 
 The Case Against ואולם, וכאן מצטט האיש מספרו (illegitimate state) "לגיטימית
 The cure) לגאלי הבלתי  קיומה  ממחלת  גרועה  ישראל)  חורבנה (של  Israel, "תרופת 
הבאת  שכן   ,(of destruction is worse than the disease of illegitimate existence
כליה על מדינה רבת עוצמה דוגמת מדינת היהודים תביא לסבל כה גדול שכבר עדיף 
להניח לה להתקיים". וברור שבדבריו על "סבל" כוונתו של המחבר לסבל הערבים אשר 

רבות.37  אבדות  לסבול  עלולים  היהודים  מדינת  של  החרבתה  במהלך 
ב־19.4.2009 שיגרו מיכאל נוימן ואחיו אושה (Osha), עורך דין מברקלי, קליפורניה, 
קורבנות  מרשימת  סבתם  שם  את  למחוק  השניים  דורשים  בו  ושם  יד  למנהל  מכתב 

ושם.  יד  במוזיאון  השואה  קורבנות  כותל  על  החקוקה  השואה 

ושם יד  ומנהל  ישראל  מדינת  נשיא  אל: 

ושם.  ביד  ההנצחה  מכותל  סבתנו  שם  את  הסירו 
שהיא  מה  וכל  מדינתכם  כלפי  ובוז  תיעוב  לרגש  כביטוי  זאת  קבל  אנא, 
מייצגת. סבתנו הייתה קרבן לאותו אידיאל של עליונות אתנית בשמה שופכת 
אתם  בשמו  אשר  היהודי  שהעם  מאמינים  איננו  רב.  כה  זמן  מזה  דם  ישראל 
מבצעים פשעים כה רבים בשוויון נפש מזעזע, יוכל להיפטר אי פעם מן החרפה 

עלינו. ממיטים  שאתם 
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התעמולה הנאצית, על כל זוועותיה, מעולם לא המיטה חרפה על היהודים 
על  אחריות  ליטול  לב  אומץ  בכם  אין  בכך.  הצלחתם  אתם  אותם.  והשחיתה 
מעשיכם הסדיסטים. בעזות מצח שאין דומה לה, נטלתם לעצמכם רשות לייצג 
אלא  במעשיכם  רק  לא  שמותינו  את  מכפישים  אתם  כולו.  היהודי  הגזע  את 
בשקרים שאתם מפיצים, בהתנשאות המעושה ובאותה זחיחות דעת אינפנטילית 

עמנו.  קורות  את  מקשטים  אתם  בה 
אך  קרקע,  פיסת  הפלשתינאים  לידי  תשליכו  הכול  ככלות  שאחרי  אפשר 
סבלה  סבתנו  ולרצוח...  לרצוח  לרצוח,  תמשיכו  עולם  ועד  מעתה  וכה,  כה  בין 

במותה.  זו  לזוועה  לשותפה  אותה  תהפכו  אל  בחייה,  די 
ישראל עוותה את השואה בכך שהפכה אותה להצדקה, בשמה היא מבצעת 

רבות.  שואות 
ההיסטורי  יעודה  אשר  אתנית  קבוצה  הם  היהודים  לפיה  אמונה  על  גדלנו 
להיות  פירושו  יהודי  להיות  הפשיזם.  מול  מאוחדת  חזית  בראש  לעמוד  הוא 
בדבר  הדוגמטי  החלום  מן  רב  זמן  מזה  אותנו  הקיצה  ישראל  אנטי־פשיסט. 
קורבנות  בין  מיזוג  חוללה  ישראל  לאנטי־פשיזם.  היהדות  בין  כביכול  הניגוד 
בעינינו,  מתועב  זה  מיזוג  היהודי.  המלחמה  ופושע  התליין  לבין  הריכוז  מחנות 

חלק.  כל  בו  רוצים  איננו 
נוימן38 ואושה  נוימן  מיכאל 

שאנטי־ קובעת  הישראלי  בנושא  השקפותיו  את  נוימן  בונה  בסיסה  על  היסוד  הנחת 
ציונות איננה אנטישמיות, להפך: "היא הביטוי המוסרי העליון של ארגוני שלום לנוכח 
הזוועות שמבצעת היישות הציונית בפלשתינה". נוימן, שקצפו יוצא על הטוענים לזהות 
לאחרונה  לה  קונה  זו  שהשקפתו  בעובדה  מתנחם  לאנטישמיות,  ציונות  האנטי  בין 

אמריקה. בצפון  ואף  באירופה  עצמה,  בישראל  רבים  תומכים 
ב"פשע  המחבר  רואה  לאנטישמיות  ציונות  אנטי  בין  הזיהוי  לפרדוקס  דוגמא 
הן  וההתנחלויות  "מאחר  הכבושים".  בשטחים  ההתנחלות  ישראל:  של  האולטימטיבי 
יוצא  היווסדה,  מימי  הציונות  של  עקרון־על  שהוא  שטחים,  גזל  של  מובנה  המשך 
הוא  בגדה  ההתנחלות  את  שמבקר  מי  "שכל   � אירונית  בנימה  נוימן  קובע   � אפוא" 

אנטישמי". קרי:  ציוני,  אנטי 
פשעיה של ישראל מובנים ביעדה הסופי של הציונות. מכאן ש"רצח אזרחים חפים 
מפשע, מניעת טיפול רפואי מן הפצועים, הרס בתיהם, החרבת יבוליהם והפיכתם למגן 
אנושי, כל אלו באו להעניק טעם לאמרתו של ישראל זנגוויל משנת 1901 בדבר 'ארץ 

ארץ'".  ללא  ועם  עם  ללא 

הזוועות שחוללו הציונים (Zionist atrocities) צמחו על ברכי עם נרדף שהפך 
את מצוקתו בעבר לאידיאולוגיה גזענית בהווה. זאת הסיבה לעובדה שהקלגס 
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ראש  לימים  היה  פלשתינאים,  ילדים  ורצח  איברים  כרת  שאנס,  מי  הציוני, 
לישראל  מוגש  השלום  כאשר  היום  די.  היה  לא  רצח  במעשי  אולם  ממשלה. 
פלשתינאים.  של  וגירוש  נישול  של  סבב  עוד  היא  התגובה  כסף,  של  מגש  על 
המטרה איננה הגנה על הישוב היהודי כי אם השמדה של עם... לא, הפלשתינאים 
שלדעתה  משום  בהם  יורים  חמושים.  כוחות  נגד  במלחמה  נלווה"  "נזק  אינם 
של  מקרי  כשל  זה  אין  למות...  או  להיעלם  הפלשתינאים  כל  על  ישראל  של 
מרושעת  אתנית  לאומנות  להעצמת  המוקדש  מובנה  זדון  אם  כי  מעצמת־על 
אך  יחסית  נמוך  הוא  קורבנותיה  מניין  כה  עד   .(vicious ethnic nationalism)

אדם.39  בני  מיליון  להשמיד 25  כדי  בו  יש  ישראל  שבידי  הגרעיני  הנשק 

בכתבי  המציאות  כורח   � לציין  למותר   � היא  המחבר,  שעורך  נאציזם  עם  ההשוואה 
העובדה  לנוכח  באירוניה  להבחין  שלא  קשה  זאת  עם  אלו.  בימים  היהודי  הרדיקל 
שה־CounterPunch בו מרבה נוימן לפרסם את הגיגיו, הוא כתב עת שמאלני־פשיסטי 
מוצהר שנוסד בידי יהודי והנכתב ברובו על ידי חבורה של רדיקלים יהודים. כך למשל, 
אחרת  זו  בצורה  היו  הגרמנים  רוב  אומנם  כי  היא  העת  בכתב  שמופיעה  הטענות  אחת 
ערוך,  לאין  חמור  הישראלי  במקרה  המצב  אולם  הנאצי,  השלטון  בפשעי  מעורבים 
המסקנה  מכאן  הציונות.  בפשעי  תומך  מוחלט  יהודי  שרוב  הרי  לגרמנים,  בניגוד  שכן, 
הגרמנית".  המעורבות  מן  אף  יותר  גדולה  הציונות)  (בזוועות  היהודית  המעורבות  "כי 
ומכאן ההשוואה בין הלאומנות הגזענית של היטלר וזו של ישראל: הכזב הציוני בנוסח 
אחיזת  אם  כי  איננו  העמים"  לשאר  שיש  כפי  לאומי  בית  הוא  מבקשים  שאנו  מה  "כל 
עיניים. היטלר טען שהגרמנים סבלו קשות והיו מועמדים להכחדה משום שחסרו בית 
לאומי, וכאן מצטט המחבר כביכול את הפיהרר: "לכל עם יש מולדת, מדוע אסור הדבר 
לגרמנים?" לאחר שפסל את המשפט המדומיין מפיו של היטלר המהווה בסיס לטענת 
כי:  וקובע  הישראלי  השבות  לחוק  הנאצית  הטענה  בין  השוואה  נוימן  עורך  הציונים, 
את  היהודי'  'העם  מושך  האתנית,  הלאומנות  מאשפת  הנאצית,  האימפריה  "משאריות 
 From the rubble of the Nazi empire, the rubbish of ethnic) ל'מולדת'"  זכותו 
 nationalism� From this rubbish comes the right of a �Jewish people� to a

40.(�homeland�
הציונות:  המוח  שטיפת  מאסכולת  של "כזבים"  שורה  מפריך  המחבר 

או  מולדת  לחפש  באו  לא  הם  בפלשתינה,  להתיישב  פשוט  באו  לא  הציונים 
באו  לא  הם  מרדיפות,  מפלט  למצוא  בניסיון  באו  לא  הם  בפלשתינה  לחיות 
לגאול אומה. הם באו במטרה ברורה המושרשת בעקרונות הציונות, והיא לנשל 

מאדמתו.41 אחר  עם 

המחבר מואיל בטובו להודות בקיומה של אנטישמיות ערבית. עם זאת "האנטישמיות 
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היא  להיפך,  היהודים.  או  ישראל  כלפי  ערבית  עוינות  של  ביטוי  איננה  כלל  הערבית" 
פועל יוצא ותגובה העומדת ביחס ישר להתגברות הזוועות שמחוללים היהודים. "אמנם 
אלא  חוסיין,  סדאם  או  פוט  פול  של  מאלו  פחות  חמורים  ישראל  פשעי  זה  בשלב 
חוסיין)  וסדאם  פוט  לפול  שסופה (בניגוד  וגדלה  הולכת  זוועה  היא  הציונית  שהמדינה 

לעין...".42  נראה  טרם 
יסוד,  כל  נטול  בטחון  לצרכי  בגבולות 67'  הצורך  בדבר  ישראל  של  וטיעונה  מאחר 
הציונית  המדינה  של  האדירה  עוצמתה  כאשר  זו �  מלחמה  לאחר  השטחים  שגזל  הרי 
הגיעה לנקודה בה אף לא מדינה אחת בעולם ומלואו הייתה מעזה להתעמת עמה (!) 
(to the point that no country in the world would care to confront it...) מקורו, 
כאמור ב"אתוס" הציוני. שלוש הן הסיבות להתנחלות בגדה המערבית ועזה, התנחלות 
הנעדרת כל סיבה הגיונית מלבד רדיפת בצע ומשיחיות מטורפת: "עסקת נדל"ן זולה, 
מילוי ציפיותיהם המשיחיות של פונדמנטליסטים יהודים, והאחרונה והמכרעת: ביטוי 
 and, not least,) המובס"  הערבי  האויב  כלפי  לשנאה  וביטוי  נקמה  וסדיסטי,  עיקש 
 as a vengeful, relentless, sadistically gradual expression of hatred for the

 .(defeated Arab enemy

כיסוי  עוד  היו  לא  ישראל  של  פשעיה  השבעים  שנות  מאמצע  החל  כן,  כי  הנה 
במעטה של צרכים ביטחוניים. הם היו ביטוי להעדפת מלחמה על שלום, שיקול 
מנת  על  הקודמים  העימותים  קורבנות  אחר  לבקש  מפורטת  ותכנית  קר  בדם 
לאלימות  ישראל  של  מחויבותה  ואכן,  יחדל...  ולא  יימשך  שסבלם  להבטיח 

ניומן.  של  מאמרו  בראש  המתנוסס  האיור 
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חסרת עילה ולרשע מובנה, יותר משהיא מאפיינת עמים היא טיפוסית לבריונים 
קדקוד...43 גלוחי 

בהתנהלותן.  גם  ליקויים  מוצא  והמחבר  תכלת,  שכולה  טלית  הן  אחרות  שארצות  לא 
ואולם בעוד שבמקרה של שאר האומות המדובר לכל היותר בסטייה מקרית מן התקן, 
באברציה היסטורית � וראו את המקרה הגרמני � הרי שבמקרה הציוני מדובר במהות. 

אחרות... אומות 

...גם הן ביצעו לא אחת מעשים שלא תמיד עלו בקנה אחד עם עקרונות נעלים. 
כך הגרמנים שהיו לנאצים, כך הצרפתים שהתעמרו בבני אלג'יריה וכך המרצחים 
אלו  תופעות  לעומק  לנתח  מבקשים  אנו  כאשר  אולם  במיי־לאי.  האמריקנים 
בנים  ממורמרים,  צבא  יוצאי  כגון  בחברה,  שוליים  לארגוני  אותן  קושרים  אנו 
לא  ישראל  של  פשעיה  את  פרובינציונליים...  ריאקציונרים  מירושה,  מנושלים 
בתוכה,  מרכזי  לזרם  ביטוי  הן  מבצעת  שהיא  הזוועות  זה.  באופן  להסביר  ניתן 
של  הלאומי  האידיאל  הן  כינונה...  ביסוד  העומדת  ולאידיאולוגיה  למורשתה 

הציונית.  המדינה 
שם  הצדקה  כל  ללא  מוציא  הציוני   (racial crusading) הגזעני  הצלב  מסע 
רע לעולם המכונה 'ערבי' ומחולל דמורליזציה בקרבו. הרצח וההרג של הערבים 
נועדו, על פי האידיאולוגיה הציונית לשרת את היעד העליון של השמדת הטפיל 
 the higher purpose of clearing) המתנגד להחדרה של הדנ"א היהודי העליון
 .(away the vermin who resist the implantation of superior Jewish DNA
הציונים ברוב נכליהם, לא זו בלבד שאינם נמצאים אשמים אלא שהם עוד 

.(Israel banks on this) מכך  מרוויחים 
השפלים שבמעשיהם אינם גורמים להם ולו נזק מזערי: פגיעה באמבולנסים, 
עקירת פרדסים וחורשות זיתים, הרס מערכות תברואה, עוצר, חסימת כבישים, 
עיכוב מכוון של העברת מזון עד שזה נרקב כליל, חורבן מוסדות חינוך ותרבות...

ולאחר שהוסיף ומנה עוד ביטויים לפשעי המדינה היודו־נאצית, מסכם הכותב בשורת 
 Israel is an innovator) "מחץ סרקסטית: "ישראל היא מחדשת בחקר הסדיזם הטהור

.(in the search for a squeaky � clean sadism
אולם, לישראל לא די בפשעים שהיא מבצעת. וכאן שולף המחבר את הפרוטוקולים 
במעשיה  הציונית  הישות  של  יעודה  בשמו.  לילד  לקרוא  מבלי  הגם  ציון,  זקני  של 
מרחיק לכת, מעבר למתרחש במזרח התיכון, והשפעת האידיאולוגיה הציונית ניכרת 
בעולם כולו. בעוד העולם מבקש להתנער מן הברבריות, ישראל, הלועגת למגמה זו, 
"ככל  הגזענות.  עקרונות  את  מקדשת  שהיא  ידי  על  לאחור  חזרה  העולם  את  גוררת 
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לשאתה  המתעקש  העולם  את  להשחית  מיטיבה  היא  יותר,  נמוך  שוקעת  שישראל 
כפיים".  על 

הנה כי כן, מה נותר לו לערבי האומלל, יעד להשמדה ולהתעמרות יומיומית? הוא 
יודע שגורלו נגזר, "ועל כן, ברוב ייאושו הופך אף הילד הפלשתינאי � קרבן הגזענות 

מהלכת". לפצצה  הטליבאן �  מן  הגרועה  הציונית 

הילד � אלוהים יודע כיצד � מצליח לחדור את השמירה הצבאית והטכנולוגית 
הצפופה. ייעודו איננו רצח ילדים. הוא רוצה להרוג ישראלים רבים ככל האפשר 
יעלה  שלא  יודע  הוא  דעתו...  על  עולה  לא  כלל  להימלט  הניסיון  יירצח.  בטרם 
בידו למלט את נפשו, על כן זו איננה פעולה של מי שחפץ לשרוד, להיפך, זהו 
מעשה התנגדות מול מדינה המעדיפה התפשטות טריטוריאלית חסרת רחמים 

שלום.44  פני  על  מדם  ועקובה 

קיאו. אל  השב  ככלב  והלאה,  והלאה  הלאה,  וכן 

*

יואל קובל � הציונות: "מגפה פשיסטית"

מפליטי  יהודית  למשפחה  בן  קובל, 
למד  בברוקלין,  ב־1936  נולד  אוקראינה, 
פסיכיאטריה, אנתרופולוגיה ומדעי מדינה. 
לימד בין היתר באוניברסיטאות קליפורניה 
וזכה  מחקרים  של  שורה  פרסם  דייגו,  וסן 
המקיף  מחקרו  עבודותיו.  על  בפרסים 
בטיפול  הפסיכואנליטית  השיטה  על 
 The Age of Desire: Case) פסיכיאטרי 
 (Histories of a Radical Psychoanalyst
בקהילת  עניין  ועורר  רב  לפרסום  זכה 

פרויד.  של  תורתו  שוחרי 
אל  קובל  פנה  בחייו  מוקדם  בשלב 
צמרת  עם  ונמנה  הרדיקלי  השמאל 
לחיסולו  המטיפים  האקו־סוציאליסטים 
משום  היתר  בין  הקפיטליזם,  של 

האמריקני  זה  מרושע,  קפיטליזם  אותו  של  ידו  פרי  המואצת �  הכלכלית  שהצמיחה 
הלכת.  כוכב  פני  על  הטבע  השמדת  בשל  האנושות  לקץ  להביא  העומד  הוא  בעיקר � 

קובל יואל 
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ניצולו  בנושא  אמריקנית  התגרות  של  תוצר  הוא  הקיצוני  האיסלאמיזם  למשל  כך 
הנפט.  של 

את שנאתו לציונות ולמדינת היהודים מבטא קובל מזה זמן רב במאמרים, הרצאות, 
קריאה לחרם וכו'. אולם רק בשנת 2007 גיבש את תורתו בספר: "להכריע את הציונות",45 

בפלסטיין.  ודו־לאומית  דמוקרטית  מדינה  הקמת  באמצעות  זאת,  לעשות  הקורא 
במכתב שפרסם, לאחר שמן החוגים הציוניים נמתחה ביקורת שלילית על ספרו � 

קובל:  כותב  הכללית �  בעיתונות  זכה  בהם  שבח  דברי  לעומת  זאת, 

ברצוני היה להכריע את הציונות, לבטלה כאידיאולוגיה... אני סבור שלא יתרחש 
 nothing truly) � כל דבר בעל ערך במזרח התיכון � יתירה מזאת, בעולם כולו
 worthwhile will happen in the Middle East, and indeed throughout
אינני  כן)  (על  הציונות.  של  החנק  מאחיזת  נשתחרר  שלא  זמן  כל   (the world
מקבל את רצונם של היהודים למדינה משלהם כשם שאין אני מקבל את רצונם 

האלכוהוליסטים.46 או  האפריקנרים,  של  למדינה 

מבחינתו של קובל הציונות היא הרשע האולטימטיבי. הבסיס התיאורטי שהוא מעניק 
להשקפתו הוא פועל יוצא של הדיסציפלינות בהן האיש עוסק. פסיכואנליזה, שלילת 
פן  מוסיף  הוא  אליהן  לאנושות.  כאסון  הקפיטליסטית  השיטה  ראיית  לאום,  מדינת 

היהדות.  של  הנעלים  בערכיה  בגידה  היא  הציונות  לפיו  מוסרי",  "יהודי 
עם זאת, הקורא המעיין בפשקוויל של קובל מתרשם על נקלה שהכפשת הציונות 
מצידו איננה זקוקה לביסוס, ואם הוא בכל זאת מפליג מדי פעם בהשוואות היסטוריות 
או בניתוח על קצה המזלג באמצעות עקרונות פסיכואנליטיים, אין אלו משמשים את 
משום  הסבר  נעדרת  הסבר.  נעדרת  שנאה  של  לפתולוגיה  שקוף  כמסווה  אלא  האיש 
לא  טיעוניו,  את  בנתונים  לאמת  ניסיון  כל  זה,  בחיבור  המוצגים  מרעיו  לחבר  שבדומה 

לאינטליגנציה.  עלבון  אלא  יהיה 
מכבליה.  האדם  בני  את  לשחרר  מנת  על  להכריע  יש  הציונות  את  קובל,  פי  על 
"להשיב  שואל:  והוא  בעיניו  בזוי  להיסטוריה",  היהדות  את  "להשיב  הציוני  הביטוי 
של  נרצע  לעבד  להיהפך  השואה,  את  לסלף  פלשתינה,  את  לאנוס  מנת  על  מה?  למען 
אימפריה המשמידה את כוכב הלכת" (ארה"ב). בהמשך הוא ממשיל את המדינה הציונית 
 Moloch, the child-devouring) למולך הטורף ילדים, שהוא צילו האפל של האלוהים

.(shadow-form of Yahweh

הציונות היא נסיגה אל שבטיות (restoration of tribalism) שלבשה צורה של 
מדינה מיליטריסטית אלימה ותוקפנית... היא מנתקת את היהודים ממקורותיהם 
הייתה  היהודים  מדינת  האנטישמיות...  עם  גורלית  אינטרסים  לזהות  ומוליכה 
הציונות  פשיסטית...  ומגפה  מיליטריזם  מתפשט,  אימפריאליזם  של  למדגם 
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וחבר מרעיה הם פצע בבשר האנושות... ישראל הפכה להיות למכונה המייצרת 
 ...turned itself into a machine for the manufacture ) התעללויות בזכויות אדם

.(of human rights abuses

של  למושא  אותם  והפכו  האנושות  משאר  היהודים  את  הפרידו  שהאנטישמים  כשם 
שנאה, כך הציונות "מקישה מקורות הסבל היהודי כי מותר לה להפר את חוקי ההומניזם 

 .(unspeakable brutality) לתארה"  מלים  שאין  באכזריות  הפלשתינאים  את  ולדכא 
את  הציונות  משנה  בו  באופן  המחבר  מפרט  הציונות  של  האקולוגיים  פשעיה  את 
הנוף וקו האופק הפלשתינאי ובכך מפרה את האיזון בין האדם לטבע... העדות לאסון 

הוא:  הכבושים"  על "השטחים  הציונות  שהורידה  האקולוגי 

את  המנתק  האדם  פעולת  בין  להבחין  ביכולת  הכשל  אקולוגי...  שבר  ניכור... 
האנושות מן הטבע ומעצמו. התוצאה תהיה שהחברה המנוכרת מן הטבע תהיה 

האקולוגית. לקריסה  הקורבן  גם 

קובל, היוצא בשצף קצף נגד המדינה הפולקית (volkisch state) בנוסח גרמניה הנאצית, 
לא?  כיצד  וכי  האשם �  אולם  תיאוקרטיות.  מוסלמיות  מדינות  של  צמיחתן  על  קובל 

אמריקני־ישראלי:  בציר  מצוי   �

מכאן  הפוליטי...  האסלאם  לעליית  העיקרית  העילה  השנים  במרוצת  שהיה 
שאיש המערב המבקש לקטוע את עוצמתו של הפונדמנטליזם המוסלמי חייב 

הציונות.  את  להכרית  תחילה 

בעוד הוא מציג את חוק השבות הישראלי כהתגלמות הגזענות בנוסח ההיטלראי, תומך 
המחבר בכינון מדינה אחת מן הים עד הנהר, אולם זאת בשני תנאים: ביטולו של חוק 
יתבצע  הדבר  כאשר  רק  הערבים.  לפליטים  שיבה  זכות  הענקת  ומנגד  הגזעני,  השבות 

והדמוקרטיה.  השוויון  בברכת  המאוחדת  הישות  תזכה  במלואו 
במלחמה  פעולה  דרכי  שלוש  מציע  הוא  הפועל,  אל  הדבר  יצא  אשר  עד  ואולם, 

בציונות. 

הציוני  הלובי  של  הכזבים  תעמולת  את  הפרך  קרי:  ישראל",  על  אמת  "ָדבר    (1
 .(the tentacular Zionist lobby) התמנון  זרועות  בעל 

תרבותי  אקדמי,  חרם  למען  פעל  קרי:  צרכיה.  את  הציונית  המדינה  מן  מנע    (2
וכלכלי.

של  השיבה  זכות  על  ושוב  שוב  חזור  קרי:  למולדתם,  הפלשתינאים  את  השב    (3
הפלשתינאים.  הפליטים 

ואכן, שוב ושוב חוזר המחבר ומדגיש כי זו היא הדרך היעילה ביותר לחסל את הציונות 
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 the world would) "בדרכי שלום, שכן "עולם ללא ציונות יהיה מקום טוב לאין שיעור
המוסרי  "המרכיב  את  ומדגיש  חוזר  קובל   .(be a far better place without Zionism
הציונות".  של   (dreadful crimes) הנוראיים  "הפשעים  לעומת  ביהדות"  העוצמה  רב 

רטורית:  בשאלה  פותח  הוא  שכך,  כיוון 

נעלה,  במוסר  ודבקות  מזה,  סבל,  עם  ומעולם  מאז  המזוהים  היהודים,  זה  כיצד 
עם  כלפי  אכזריותה  בגין  בעולם  ביותר  והמבוזה  השנואה  למדינה  הפכו  מזה... 
ילידים משועבד... ההופכת את השטחים שכבשה למחנה ריכוז אחד ענק והביאה 
במעשיה האכזריים את העם הכבוש לעשות שימוש באמצעים דוגמת המחבלים 
המתאבדים? כיצד זה סבלו יהודי ישראל את העובדה שבראש ממשלתם עמדו 

שרון?  ואריאל  שמיר  יצחק  בגין,  מנחם  המונים,  מרצחי  שלושה 

הכפול:  המוסר  ושאלת  המוסר  של  הפילוסופיה  מחוזות  אל  המחבר  מפליג  זה  בשלב 

של  זה  על  העולה  ואמל"ח  המעולה  הארגון  כושר  ישראל,  שבצעה  במלחמות 
המונעת   (regional juggernaut) האזורית  ההרס  למכונת  אותה  הפכו  אויביה 

מזה.  הגזענית,  ההשמדה  ותאוות  מזה,  השבטי,  הנקם  חוק  מכוח 

כיוון שכך: "עובדה היא שמדינה היהודים... הינה � בעת ובעונה אחת � כשל לוגי ופח 
בעקרונות  מובנה  הציוני  והרשע  מאחר   .(a logical impossibility and a trap) יקוש" 
עצם קיומה של תופעה זו, מסיק המחבר שאין הציונות יכולה להיטיב את דרכיה, וכי 
 it can only) דחי  אל  מדחי  ולהתדרדר  ולהוסיף  פשעיה  על  לחזור  אלא  יכולה  אינה 

.(repeat its crimes and degenerate further
הנובע  המרכזי  הגורם  שנאה,  מתוך  מיודענו �  פי  על  אפוא �  פורץ  הציוני  הרשע 
מפיצול של הבטחה אלוהית, מזה, והציווי השבטי האימפריאליסטי, מזה. חוסר היכולת 
המצפון  ייסורי  אולם  המצפון,  את  מייסר  אמנם  הפלשתינאים  של  באנושיותם  להכיר 
את  לרשע  המזכירים  אלו  כלפי  שאת  ביתר  שנאה  ומחוללים  ראשם  על  מתהפכים 
זו  סתירה  על  המצביעים  היהודים,  שאת  וביתר  הפלשתינאים,  הן  הם  אלו  פשעיו. 
של  דמותו  את  הציוני  הפושע  של  בדמיונו  היוצר  הוא  זה  הכחשה  מנגנון  בציונות. 
"היהודי השונא עצמו". ומה היא התוצאה? הגברת הגזענות, האלימות והמוסר הכפול 
לקבל  מסוגל  אינו  הציונות  של  הרע  המצפון  ישראל.  על  ביקורת  למתוח  המעז  כלפי 
הקבוע  האשם  מכאן  מהותה.  עצם  על  מאיימת  זו  שכן  האמינה  הביקורת  מסקנות  את 
באנטישמיות, מסך עשן נוח מאחוריו ניתן לבצע את הגרועים שבפשעים נגד האנושות. 

על מנת להעיר את האנושות מחלום הבלהות הציוני יש לשנות באופן קיצוני את 
דמותה של ישראל (it is Israel that needs to be fundamentally changed). לא 
זה המקום לדון באופן השינוי, אך את העיקרון המנחה יש להציג מפורשות: על 
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ידי כינונה של ישראל כמקלט כביכול, לפליטים ולעם מדוכא מזה מאות בשנים 
האימפריאליזם... עם   (Faustian bargain) פאוסטיאנית  עסקה  ידי  על  זאת   �

את  שהפכו  ידי  על  עברם  לסבלות  התכחשו  בציונות  שבחרו  היהודים  שאותם  מכאן 
חולשתם לעוצמה. אולם עוצמה כזאת, הנשענת על דיכויו של האחר, שעבודו וגירושו, 
הסבל  של  ראי  תמונת  הוא  בגלות  היהודי  של  שסבלו  מכאן  ונתעבת...  מאוסה  היא 

קורבנותיה.  על  הציונות  שמביאה 
שאלה  לקורא  ומפנה  הפסיכואנליטי  ההתקה  בעקרון  שימוש  המחבר  עושה  כאן 

רטורית:

דיכוי היהודים בידי הכנסייה, גירושם אל הגטאות, מניעת זכויות בסיסיות דוגמת 
גירוש  פוסקת,  בלתי  התעמרות  המוני,  טבח  של  מעשים  קרקע,  על  בעלות 
התעמרות  של  העתק  אינם  אלו  וכי  המדכא...  בידי  גזעני  ממשל  תחת  והכנעה 

בפלשתינאים?  הציונים 

והלאה...  והלאה  הלאה,  וכן 

*

טוני ג'אדט � "הגיע הזמן להעלות על הדעת את 
הבלתי ניתן לעלות על הדעת"

 (Judt,  1948-2010) ג'אדט  רוברט  טוני 
לימד היסטוריה של אירופה באוניברסיטת 
ניו יורק והיה חבר באקדמיה האמריקאית 
למדעים ואמנויות. בנעוריו היה מרקסיסט 
ההתפקחות  בקיבוץ.  ומתנדב  נלהב  ציוני 
מרעיון המדינה הציונית באה לאיש כאשר 
את   � בישראל  שהותו  בימי  עוד   � ראה 
של  וחיוך  בנשק  אוחז  הישראלי  "הקלגס 
דרכה  לא  מאז  פניו".  על  רצון  שביעות 
המכונסים  הגיגיו  ובין  בישראל,  רגלו  עוד 
בחיבורים שכתב על ההיסטוריה המודרנית 
הבלתי  השנאה  מרכיב  נכבד  מקום  תופס 
בעיניו  שהיא   � הציונית  למדינה  כבושה 
"אנאכרוניזם נפשע" � הנעדרת זכות קיום. 
אוהב  וסוציאליסט  מוסר  כאיש  זאת  ג'אדטעם  טוני 
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דו־ מדינה  של  כינונה  באמצעות  הציוני  האנאכרוניזם  את  למחות  ממליץ  הוא  אדם 
הגזענית.47  ישראל  של  חורבותיה  על  חילונית  לאומית 

האינטלקטואלים  בגידת  את  הסוקר  מושלם",  בלתי  "עבר  הכותרת  תחת  בחיבורו 
האינטלקטואלים  שתיקת  את  ג'אדט  מתאר   48 1956�1944 השנים  בין  הצרפתים 
חוסר  את  פרטים  בפרטי  מתאר  הוא  הסטליניזם.  פשעי  לנוכח  השמאל  מן  הצרפתים 
לנוכח  בצרפת  הכפול  המוסר  בעלי  של  והקונפורמיזם  הפחדנות  האדישות,  התגובה, 

הראווה.  ומשפטי  הגולגים,  הדיכוי,  הסובייטית,  הרודנות 
עיון בכתביו האנטי־ציונים של ג'אדט, שהם מסכת ארוכה של הכפשה ודמוניזציה, 
על  היהודים  מדינת  נלחמת  בהן  ההיסטוריות  הנסיבות  מן  מוחלטת  התעלמות  תוך 
שם  יסוד,  עובדות  של   � לעיתים  פתטי   � סילוף  כדי  ותוך  נפשה,  מבקשי  מול  חייה 
מתאר  הוא  אותם  האינטלקטואלים  בגידת  את  המייצג  מדגם  של  במעמד  המחבר  את 
על  לכת  להרחיק  צורך  אין  כן,  כי  הנה  בחיבורו.  הקדוש  המוסר  איש  של  קצף  בשצף 
מנת להבחין בעובדה שבהקשר הציוני, טוני ג'אדט � האומנם בעיניים עצומות לרווחה 

עצמו.  את  מתאר   �
ביסוד  המונחת  המשטמה  מן  שואב  הציונות  כלפי  היהודי  של  משנאתו  משהו 
יפה  הישנה".  "הברית  את  לבטל  הבאה  החדשה"  "הברית  של  הנוצרית  התיאולוגיה 
הגדיר זאת בנימין באלינט (Balint) במאמרו: "המבוכה בגין מדינת היהודים � המקרה 

ג'אדט".49  טוני  של 

בעוד הנוצרים תבעו מן היהודים להודות בבשורה הנוצרית לפיה היהדות עברה 
מן העולם, דורש ג'אדט שהיהודים יודו בכך שימיה של המדינה הציונית חלפו 
עברו, וכי בכל מקרה מדובר בתופעה חריגה בקרב המדינות המודרניות. כאשר 
טוען  הנוצרית,  התיאולוגיה  ידי  על  הופרכה  היהודית  שהאמונה  טענה  הנצרות 

המדינית.  ההיסטוריה  ידי  על  נפסלה  היהודים  שמדינת  ג'אדט 

להודות  שסירבו  כיוון  עורף,  בקשי  היהודים  את  האשימו  הנוצרים  בעוד  כן,  כי  הנה 
בדרכה של הנצרות לקראת מילוי הבשורה המשיחית, מאשים ג'אדט את ישראל בדחיית 
הקדמה האנושית שאין להפריכה, לפיה צועדת ההיסטוריה לקראת אוניברסאליזם נאור. 
את הנחת היסוד שלו בדבר ישראל כאנאכרוניזם היסטורי משתית ג'א דט על הטיעון 
הזכות  שמורה  ולדתם  ליהודים  בה  מדינה   � יהודים  מדינת  של  הרעיון  "עצם  לפיו 
שורשיו   � הלא־יהודים  המדינה  מתושבי  לעד  נמנעת  זו  זכות  בעוד  לקיום,  הבלעדית 

אחרים".  ומקום  בזמן 
המאה  בראשית  לאירופה  המחבר  של  כוונתו  אחרים"  ומקום  "זמן  על  בדבריו 
העשרים, בעיקר לאחר מלחמת העולם הראשונה, עם התמוטטות הקיסרות האוסטרו־

הונגרית וקריסת האימפריה הרוסית בימי מהפכת אוקטובר. בעת ההיא קמה באירופה 
"מיקרו  המחבר  מכנה  אותן  ורומניה,  צ'כוסלובקיה  פולין,  דוגמת  מדינות  של  שורה 
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שכינונה  אלא  זו,  לתופעה  דוגמה  עוד  היא  ישראל  קיומי".  רציונאל  נעדרות  מדינות 
לאותו  אותה  הופך  לערך,  עשורים  שלושה  של  באיחור  קרי:  הארבעים,  שנות  בשלהי 

לעיל.  הנזכר  אנאכרוניזם 
אחת הדוגמאות המאפיינות את האנאכרוניזם הישראלי היא האפליה הגזענית בה 
נוהגת מדינת היהודים כלפי תושביה הלא יהודים, והא ראיה: חוק השבות אותו מציג 

הבינלאומי.  המשפט  של  בוטה  כהפרה  ג'אדט 
רבות  שאומות  לדעת  היה  חייב  נתונים  בסיס  על  טיעוניו  את  הבונה  היסטוריון 
כך  ארץ.  באותה  חוק  פי  על  וזאת  אזרחות,  בקבלת  קדימה  זכות  עמם  לבני  מעניקות 
את  כך  על  הרחיב  ודנמרק.  איטליה  גרמניה,  יוון,  פינלנד,  מקסיקו,  היתר  בין  נוהגות 

רובינשטיין50 אמנון  הכתוב 

לחוק השבות מקבילה בארצות אחרות. הנודע שבהם הוא חוק השבות המעוגן 
בסעיף 116 של חוקת הרפובליקה הפדראלית הגרמנית. סעיף זה מקנה אזרחות 
הבלקן  מדינות  כל  כמעט  מקורי...  אתני  ממוצא  אדם  בני  למאות  אוטומטית 
בולגריה  כך  יוון,  כן  לארצם.  עמם  בני  להשבת  השבות  בחוק  שימוש  עושות 

ארמניה.  וכך 

 The International) גזענית  אפליה  צורות  כל  ביטול  בנושא  הבינלאומית  האמנה 
 (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
אזרחות  להעניק  למדינה  מותר  כי  היתר  בין  קובעת   ,1965 בשנת  באו"ם  שהתקבלה 
לבני עמה על מנת לתקן את האפליה (כלפי אותם מבקשי האזרחות) ממנה סבלו בעבר 
(סעיף 1, 4). האם מכיר טוני ג'אדט עוד מיעוט לאומי בכל תולדות האנושות העונה טוב 
יותר להגדרת הסעיף הנ"ל, ודי לזכור את הספר הלבן בנושא הגירת היהודים מגרמניה 
והלוא  היטלר.  של  במלכודת  הנאצי  הרייך  יהודי  את  הלוכדת  אוויאן  ועידת  את  או 
העלייה  האם  העשרים.  במאה  אירופה  של  להיסטוריה  מומחה  להיות  אמור  המחבר 
מבריה"מ רדופת השנאה הסובייטית כלפי היהודים עוד מימי סטלין לא מעוררת בליבו 

עמו?  בני  כלפי  אמפטיה  של  רגשות  מעט  ההומניסטי  הליברל  של 
כך, ואף ביתר שאת, הטענה לפיה ישראל היא "מדינה בה ליהודים ולדתם שמורה 
הקורא  הלא־יהודים".  המדינה  מאזרחי  לעד  נמנעת  זו  בעוד  לקיום  הבלעדית  הזכות 
לשונו  על  ומתגלגל  השב  ביטוי   � אפרטהייד"  "מדינת  עיניו  מול  אפוא  רואה  התמים 
בשעה  זאת  אזרח.  זכויות  משולל  הגדול  הערבי  המיעוט  בה   � זרא  עד  המחבר  של 
וחירותו"  האדם  כבוד  יסוד:  באמצעות "חוק  מובטחות  ישראל  אזרחי  של  שזכויותיהם 

ישראל.  אזרחי  לכלל  מלא  זכויות  שוויון  המבטיח 
בכנסת ה־18 מיוצג הציבור הערבי על ידי שתי רשימות ערביות: "הברית הלאומית 
הדמוקרטית" (בל"ד) ורע"מ־תע"ל (איחוד של "הרשימה הערבית המאוחדת" והתנועה 
חבריה  שרוב  יהודית־ערבית,  משותפת  סיעה  מיוצגת  כן  כמו  להתחדשות).  הערבית 
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ומצביעיה ערבים: חד"ש ("החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון"). בסך הכול יש בכנסת 
עשוי  היה  (המספר  דרוזים  כנסת  חברי  ושלושה  ערבים  כנסת  חברי  עשר  אחד  ה־18 
להיות גדול בהרבה אלמלא החרם שמטיל רובו של הציבור הערבי על הבחירות לכנסת, 
המפלגות  את  מייצגים   10 מהם  ישראל),  מדינת  של  הדה־לגיטימציה  במסגרת  זאת 
כל  קדימה.  את  ואחד  ביתנו  ישראל  את  אחד  הליכוד,  את  מייצג  אחד  לעיל,  שהוזכרו 
זאת על אף ההקצנה הרבה שחלה בעמדותיהם של הח"כים הערביים, הקצנה המתבטאת 
באיבה מופגנת וחסרת פשרות למדינת ישראל ולסמליה, שלילת אופייה היהודי, הזדהות 
להזכיר  מבלי  זאת,  המדינה.  נגד  האלים  במאבק  ותמיכה  אויב,  ומדינות  טרור  גופי  עם 
על  כפליים  העולה  הלאומי  בביטוח  חלקם  בצה"ל,  חובה  משירות  הערבים  שחרור  את 

המדינה.  לאוצר  מיסים  בתשלומי  השולי  חלקם  או  האוכלוסייה,  בכלל  חלקם 
עורך  למשל  כך  כביכול.  שוליים  בפרטים  נמצא  והוא  יש  עצמו  על  החוזר  הכזב 
המחבר השוואה בין ישראל, שקמה באיחור של כמה עשרות שנים אחר מדינות אחרות 
באירופה שקמו לאחר התפוררות האימפריות, דוגמת פולין, צ'כיה ורומניה אותן הוא 
התואר  במציאות.  אחיזה  כל  נעדרת  זו  הגדרה   .(microstates) מיקרו"  "מדינות  מכנה 
"מדינות מיקרו" בא לערוך השוואה עם ישראל שהיא אכן מדינת ננס, אך האומנם פולין 
היה  פולין  של  שטחה  מיקרו?  מדינת  הייתה  (נובמבר 1918)  כינונה  לאחר  בגבולותיה 
קרוב ל־400 אלף קמ"ר, גם היום, פולין, בשטח של 312 אלף קמ"ר נמנית על הגדולות 
במדינות אירופה. רק ספרד, שבדיה וצרפת מקדימות אותה, ושטחה גדול ב־30% מזה 
של בריטניה (הגדולה), מאיטליה, מפינלנד שלא לדבר על פורטוגל, יוון, בלגיה, ומדינות 
אך  קולמוס,  פליטת  לכאורה  ובכן,  פחות.  ואף  פולין  של  מזה  מחצית  ששטחן  נוספות 
רק  שכזה  הבל  לכתוב  לעצמו  להרשות  אירופה  לקורות  מומחה  היסטוריון  יכול  כיצד 
משום שהוא מבקש לבסס טיעון שאכן ערכו אינו עולה על אותה פליטת קולמוס. כך 
פולין וכך רומניה, עוד "מיקרומדינה" ששטחה עולה על שטחן של 15 מדינות באירופה. 
נחושה  במצח  ג'אדט  מכזב  האם  לדעת  אין  קודמים,  למקרים  בדומה  כן,  כי  הנה 
וביודעין, או שמא השנאה מעבירה את האיש על דעתו והוא בוחר לתמוך את הזיותיו 

מאין. יש  בהמצאות 
אוטופית  בועה  אפוא  הוא  הציונית  המדינה  את  למקם  ג'אדט  מבקש  בו  העולם 
הנעדרת כל אחיזה במציאות. זאת, אף לו הייתה גובלת ישראל בדנמרק ולוקסמבורג, קל 
וחומר במזרח התיכון בו השמירה על זכויות הפרט, זכויות למיעוטים לאומיים, גבולות 
פתוחים וליברליזם בנוסח הפלגת דמיונו של ג'אדט, הם לכל היותר בדיחה מקאברית. 
וכי לא היו אלה ארצות ערב שגירשו קרוב ל־900 אלף יהודים בין 1948 ל־1956 שרובם 
התאזרחות  המתירה  אחת  ערבית  מדינה  ולו  קיימת  האם  בישראל.  מקומם  את  מצאו 
יהודים או נוצרים בקרבה (לא שיש מישהו המבקש להתאזרח בערב הסעודית, מצרים 
או לוב). האם שריפת כנסיות הקופטים במצרים ורצח הנוצרים בארץ הנילוס הם עדות 
כמופת  ושוב  חזור  המוצגת  ירדן,  האם  הבינלאומי?  והחוק  הפרט  זכויות  על  לשמירה 
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של מדינה פרו־מערבית ביותר בקרב מדינות המזרח התיכון, המונעת נחרצות אזרחות 
מכל יהודי אפילו שהתגורר בה דורות, וקובעת מפורשות: ש"חוק האזרחות שלה פתוח 

יהודי".51 שאיננו  מי  כל  בפני 
ממניין  פרומיל  מ־4  פחות  המהווים  בישראל,  היהודים  מיליון  שישה  האומנם 
מכלל  אחד  מאחוז  קטן  הוא  אף  ששטחה  זעירה  במדינה  השמי,  במרחב  המוסלמים 
דבר  לכל  שהיא  הערבית  לאנטישמיות  המרכזי  הגורם  היא  האסלאם,  שבידי  המרחב 

הנאציזם? של  לזו  העתק  ועניין 
הציונות  ראשית  מאז  מדם  העקוב  הניסיון  על  לדבר  שלא  בלבד �  שטחי  ולו  עיון, 
בארץ ישראל � מלמד ש"מדינה אחת לשני עמים" הינו מרשם לחורבן הבית השלישי. 
להצעתו  מתייחס  מדינה,  באותה  ליהודים  הצפוי  לגורל  היטב  המודע  ג'אדט,  ואכן, 
 the time) הדעת"  על  לעלות  ניתן  הבלתי  את  הדעת  על  להעלות  הזמן  "הגיע  ואומר: 
סרקסטית  בהערה  המדובר  האם  לדעת  קשה   .(has come to think the unthinkable
מפיו של שונא ישראל או שמא בסיס לתיאוריה הזויה של תיקון עולם. כך או אחרת, 
הפרדוקס איננו מקרי, הוא מאפיין מובהק של הרדיקל היהודי המעביר אותו על דעתו. 
הסברה שהמחבר אינו יודע מה צפוי למיעוט יהודי ב"מדינה אחת לשני עמים", פירושה 
היא  הברורה  שכוונתו  הרי  שוטה,  איננו  אם  מאידך,  גמור.  כשוטה  האיש  של  הצגתו 
ישראל  של  במלחמותיה  שהצטבר  הניסיון  ולנוכח   � היהודים  מדינת  של  השמדתה 
במקרה  היהודים  גורל  את  לתאר  מנת  על  עשיר  בדמיון  צורך  אין  נפשה  מבקשי  מול 
ידי  על  הפעם   � הערבי  הרוב  מול  כוחה  את  תאבד  ישראל  בו  היום  בבוא  שהרי  זה. 
חתרנות מבפנים � התוצאה לא תהיה ליברליזם ואחוות האדם כי אם מסע בלתי פוסק 
של טבח. מכאן שמדינה אחת לשני עמים היא אכן "אלטרנטיבה" ככותרת מאמרו של 
ג'אדט, קרי: חלופה למדינת ישראל. שהרי על פי המחבר ישראל היא משגה היסטורי 
אותה  את  שוב  ג'אדט  מייצג  כן,  כי  הנה  אנאכרוניזם.  הוא  כן  ועל  באיחור  שהתחולל 
סינתזה של דיסוננס קוגניטיבי עם השחתה מוסרית של הרדיקל היהודי הקובע כי מאז 
מלחמת העולם השנייה הולכות אומות העולם ומתמזגות זו בזו, בעוד האמת הפשוטה, 
לא  האנושות  תולדות  בכל  בתכלית.  הפוכה  היא  במקלדת,  הקשות  במספר  הנגישה 
היה פרץ גדול יותר של ייסוד מדינות עצמאיות � למעלה מ־60 במספר � כפי שקרה 

אחרי 1945.  הדבר 

כליל  סולקו  בו  לזה,  זה  ונישאים  והולכים  מתמזגים  ועמים  אומות  בו  בעולם 
אפשרויות  כאשר  פעולה,  לשיתוף  הדרך  מן  ותרבות  טבע  של  הנגף  אבני 
חשים  היינו  אשר  עד  רבות  כה  הן  בקרבנו  והולכים  לרבים  המוצגות  הבחירה 
ישראל  כזה  בעולם  מהן,  באחת  רק  לבחור  נדרשנו  אילו  בצדק  שלא  מאולצים 
 In a world where nations and people) ממש  של  אנאכרוניזם  אכן  היא 
 increasingly intermingle and intermarry at will; where cultural and
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 natural impediments to communication have all but collapsed� in
.(such a world Israel is truly an anachronism.

אפילו היה משהו מהפלגת הדמיון האוטופי של המחבר קשור למציאות בפועל � נניח 
בקהילה האירופית או במערכת היחסים בין קנדה לארה"ב � התיאור שלעיל אינו אלא 
היפוך מקברי של המציאות במרחב המוסלמי המשתרע על חלק נכבד משטחו של כדור 

האנושות.  מכלל  לרבע  קרוב  והמהווה  הארץ 
פן נוסף בדמוניזציה של ישראל הוא אותו המרכיב האנטישמי שגובש ב"פרוטוקולים 
של זקני ציון" וחזר ללא הרף באנטישמיות של "דר שטירמר", הכוונה לשלטון היהודי 
למזימה  נדרסת  אסקופה  היותר  לכל  המהוות  ארה"ב  דוגמת  מעצמות  ועל  בעולם 
הפטרון  את  משפילה  לפיה "מדינת היהודים  ג'אדט  של  הנחרצת  קביעתו  כך  הציונית. 
האמריקני שלה" וכי "נשיא ארה"ב התכווץ לממדים של בובה מדברת, החוזרת באופן 
 ventriloquist�s dummy,) ישראל"  ממשלת  ידי  על  הנקוט  הקו  אחר  חמלה  מעורר 

 .(pitifully reciting the Israeli cabinet line
הציונות על פי המחבר היא תופעה לאומית שהתאחרה והיא העתק למדינות לאום 
שקמו בשחר המאה העשרים, דוגמת הפולנים, הצ'כים, הסרבים, הארמנים ועוד מדינות 
אתני  רוב  שבמרכזן  ישויות  והקימו  לריבונות  זכותן  את  לממש  ביקשו  אשר  מיקרו, 
שנגזר  לאומיים  מיעוטים  חשבון  על  זאת  כל  מורשת �  או  שפה,  דת,  ידי  על  המוגדר 
עליהם מעמד של אזרחים מדרגה שנייה, זרים קבועים בביתם. הציונות העתיקה מהלך 
הלאומי  המיעוט  ונידוי  האתני  הפן  הדגשת  תוך  בשנים  עשרות  של  באיחור  הגם  זה, 

הערבי. 
מזה  שונה  בעולם  הופיעה  זו  שכן  הציונות,  של  בעוכריה  היה  זה  איחור  אולם 
גבולות  הפרט,  זכויות  של  עולם  פתוח,  עולם  העשרים,  המאה  בתחילת  שהתגבש 
 Israel, in short,) אנאכרוניזם  בקצרה,  היא,  שישראל  מכאן  בינלאומי.  וחוק  פתוחים 
בידה  אולם  הקרב.  קצה  על  מעיד  זמנה  שעבר  תופעה  היותה   .(is an anachronism
פתרון אשר לבטח ימנע את קריסתה של המדינה הציונית והיא פתרון המדינה האחת 
בפלשתינה שבין הים לירדן. מדינה כזאת תציל את ישראל מן האסון אליו נקלעה היום. 
העבודה"... ממפלגת  המהולל  המדינאי  בורג,  אברהם  זאת  שכתב  שהיא, "כפי  מדינה, 

ישות  של  היא  בישראל  המציאות  להישרדות,  מאבק  שנות  אלפיים  מקץ 
אזרחי  ולמוסר  לחוק  הבזה  מושחתת,  כנופיה  בידי  הנשלטת  קולוניאלית, 
 ��Israel is a colonial state, run by a corrupt clique which scorns and)

 52.(mocks law and civic morality�

בהמשך מציג המחבר את ישראל כאסון (disaster) למדיניות החוץ של ארה"ב, כסכנה 
לאנושות בזכות שליטתה על אמל"ח גרעיני, הפרה בלתי פוסקת של החלטות האו"ם 
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ומכאן הסיבה המרכזית לעוינות הגדלה והולכת כלפי וושינגטון ברחבי תבל. כך למשל, 
עתה כבר ברור שהסיבות ליציאה למלחמה בעיראק היו מזימה של ישראל, מי שביקשה 
מדינה  עוד  איראן,  נגד  המלחמה  "חרחור  גם  כך  חוסיין.  סדאם  של  האיום  מן  להיפטר 

ישראל".  של  השנים  רב  לזעמה  יעד  שהיא 
האנטישמים  מגדולי  השואה,  מכחיש   ,(Buchanan) ביוכנן  שפטריק  מקרה  זה  אין 
הניחן  דגול  גבורה  "כאיש  הנאצי:  הפיהרר  את  המתאר  היטלר,  של  מעריצו  בארה"ב, 
 (Hitler a man of great courage and extraordinary gifts) "...א א ּוְלֵעּלָ בתכונות ְלֵעּלָ

עמים".  לשני  אחת  לכינון "מדינה  ג'אדט  של  בהצעתו  בהתלהבות  תמך 
שורש הש"ע היהודית לנוכח קיומה של מדינה יהודית ריבונית מקורו, כאמור לעיל, 
בסתירה לעקרון תיקון עולם מן האסכולה של הרדיקל היהודי. מדינת ישראל החסרה 
את נוחותו המפנקת של הפרט � הספון במגדל השן ליד שולחן הכתיבה בחדר עבודתו, 
המפליג אל עולמות וירטואליים מבלי שיהיה עליו להתמודד מול המציאות � הנאלצת 
נורמאלי  עם  ככל  להתנהל  עליה  קרי:  לשרוד.  ברצונה  יש  אם  ועכשיו  בכאן  להיאבק 
שחורג  מה  כל  היהודי  הרדיקל  בעיני  אולם  ההיסטוריה.  מכשולי  על  לגבור  שהצליח 
מהגדרת "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" הוא פסול ומושחת, מכאן אותה שנאה פתולוגית 
דבר  במציאות,  להתבונן  אותו  המחייבת  מדינה  כלפי  היהודי  האינטלקטואל  שמפתח 
עיוות  כזבים,  מסכת  בריאת  עצמית,  הונאה  הוא  שנותר  מה  פרסה.  ת"ק  ממנו  הרחוק 
המציאות והטלת האשמה על הקורבן. זאת משום שישראל מאלצת את היהודי המושחת 

בלהות.  חלום  אכן  לעיתים,  שהיא  מציאות �  אל  אוטופי  מחלום  להקיץ 
הפרולטר  בין  התיכון,  במזרח  הסוציאליסטית"  האחים  "אחוות  האירוניה  למרבה 
מקרב  רבים  של  עיניהם  לנגד  שעמדה  יסוד  הנחת  הייתה  הערבי,  למקבילו  העברי 
המחנה הסוציאליסטי ערב כינונה של ישראל. אולם, לאחר שנפקחו עיניהם למציאות 
שעה שנאלצו להילחם על חייה של המדינה שזה עתה קמה מול האויב הערבי שסרב 
בעקשנות לעיין במניפסט הקומוניסטי, עשו דרכם מן האוטופיה המשיחית אל קרקע 
אדם  לבני  עולם  ממתקני  הפכו  קרי:  נפשם.  על  והגנו  בידם  רובה  נטלו  המציאות, 
להם  יסלח  לא  הרווארד  או  בקיימברידג'  היהודי  הרדיקל  עליו  מעשה  נורמטיביים, 

לעולם. 
הדמוניזציה של ישראל משמשת את הכותב על כל צעד ושעל. הנה תיאור "המציאות 

הכבושים":  ב"שטחים  היהודי  הקולוניאליזם  של  הנגוע  פריו  האותנטית", 

מ־16  רובה  שמונה־עשרה,  בני  פירושם  ביטחון"  בו "אמצעי  מקום  היא  ישראל 
"מאבק  בו  מקום  אונים;  חסר  לזקן  הלועגים  פניהם,  על  בוז  של  וחיוך  בידם 
"חיסול  שלמים,  מגורים  בניני  קבע  דרך  מחריבים  בולדוזרים  פירושו  בטרור" 
ממוקד" הוא קוד שפירושו מסוקי קרב משגרים טילים אל רחובות שלמים, בו 
ילדים  בעוד  צמחייה  עטורות  שחייה  בבריכות  בנעימים  משתכשכים  מתנחלים 



ו סתי אריה  202

פני  על  ביותר  הגרועים  עוני  במשכנות  נמקים  משם,  ספורים  צעדים  ערבים, 
 .(worst slums on the planet...) זה...  לכת  כוכב 

והלאה...  והלאה  הלאה,  וכן 

*

ז'קלין רוז � "הפסיכואנליזה פוררה סופית את אשליית הזהות 
הלאומית שהציונות מבקשת להתהדר בה"

ז'קלין רוז (Rose) היא פרופסור לספרות באוניברסיטה של לונדון. שמה של רוז יצא 
סילביה  על  מחקרה  הציונית.  והשאלה  מודרנית  ספרות  בפסיכואנליזה,  במחקריה 
לנוסח  פמיניסטית  גרסה   ,(Albertine) 2001 "אלברטין"  ספרה  וכן   (1991) פלאת 
האקדמיה.  לכותלי  מעבר  גם  שם  לה  הקנו  פרוסט,  למרסל  האבוד"  הזמן  "בעקבות 
יוזמי  בקרב  המרכזיות  הדמויות  מן  והיא  בארצה  אנטי־ציונים  בארגונים  פעילה  רוז 

ישראל.  על  החרם 
בהוצאה  אור  ראה  סעיד,  לאדוארד  המוקדש  הציונות",  "שאלת  האחרון  ספרה 

עצמו.54  סעיד  של  לספרו  והשלמה  המשך  להיות  ואמור  מכובדת53  אוניברסיטאית 
ספרה של רוז, וכן הראיונות שהיא מעניקה לתקשורת � זאת, בדומה לקודמיה בפרק 
זה � נועדו להכפיש את מדינת היהודים, להציגה ככישלון שהרשע מובנה בתוכה, ועל 
באשמת  המפה  מן  למחותה  שיקל  מנת  על  ישראל  של  דה־לגיטימציה  לחולל  כך  ידי 
תעמולה  של  שילוב  הם  ודבריה  כתביה  זה,  בפרק  לקודמיה  בדומה  המוסריים.  כשליה 
חסרי  נתונים  הצגת  תוך  מאין  יש  מציאות  רוז  מחוללת  במהלכה  ז'דנוב־גבלס  בנוסח 

הפסיכואנליזה.  הוא  לטענותיה  התיאורטי  הבסיס  שחר. 
עיניה  את  שפקחו  ישראל  מפשעי  המזועזעת  המחברת  קובעת  ספרה  בפתח  מיד 
רק  לא  זאת  היהודים...",  מדינת  של  גורלה  תהיה  כי"האלימות  האמת,  את  לראות 
עיוותה  בשל  וראשונה  "בראש  אם  כי  בפלשתינאים  מבצעת  שישראל  הזוועות  בשל 
בלבד  זו  לא   .(the moral mission of Israel) ישראל"  של  המוסרית  השליחות  של 
אפוא שמדינת היהודים גוזרת כליה על היהודים החיים בתוכה, אלא היא "מסכנת את 
זאת   .(endangering the safety of Diaspora Jewry) התפוצות"  יהודי  של  ביטחונם 

בעולם.  האנטישמיות  להקצנת  הגורמות  מחוללת,  שהיא  הפרובוקציות  בשל 
אולם סוגיית הפשעים נגד האנושות של ישראל חורגת מעבר להיבט הצר של מדינת 
בלבד,  ליהודים  אסון  איננה  ישראל  האנושיות.  כלל  על  השלכות  בעלת  והיא  היהודים 
את  מושך   ,(latent violence) בתוכה  החבוי  הציוני  הרשע  כולם.  ראשי  על  קללה  היא 
מקורותיו, על פי רוז, עוד "מימי שבתאי צבי הטרום־ציוני" (proto-Zionist) בלשונה, מי 
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שהוריש את רוחו לתיאודור הרצל. המשותף לשניהם היה עיוותו של הרעיון המשיחי 
שהוא מעשה של טירוף (madness), בין היתר משום שהציונות חוללה את האנטישמיות 

בפלשתינאים.  הציונית  ההתעמרות  של  יוצא  פועל  הערבי �  העולם  של 
התנהלותה  את  לבחון  מבקשת  והיא  בפסיכואנליזה  הוא  כאמור,  רוז,  של  עניינה 
הפסיכו־פוליטית של ישראל בכלים פרוידיאניים. מכאן השאלה שהיא מעלה: "כיצד זה 
אחד העמים הנרדפים ביותר בעולם בא לממש את אחד ממעשי האכזריות המזוויעים 
 How did one of the most persecuted peoples of the) "?ביותר במדינת לאום מודרנית
 .(world come to embody some of the worst cruelties of the modern nation-state?
של  צורה  היא  שהציונות  הנחה  מתוך  יוצאים  "אנו  הוא:  הרטורית  לשאלה  המענה 
מכאן   .(We take Zionism to be a form of collective insanity) קולקטיבי"  טירוף 

 .(group neurosis) קבוצתית"  ב"נוירוזה  חלק  נוטל  בציונות  שהבוחר 
ושוב חוזר אותו הדיסוננס הקוגניטיבי של הרדיקל היהודי המזין את הנחות היסוד 
שלו בנתונים חסרי שחר. לא פחות ולא יותר כי אם "אחד ממעשי האכזריות המזוויעים 
ביותר במדינת לאום מודרני...". האם הגיעו לאוזניה של פרופ' רוז פרטים על השמדת 
עם בסודן במהלכו טבחו, וממשיכים לטבוח, הערבים שני מיליון שחורים ועוד 4 מיליון 
גורשו מבתיהם על מנת לפנות מקום למתעמר המוסלמי? ומה על קמבודיה בה טבח 
פול פוט � הנערץ על נועם חומסקי, הנערץ בתורו על ז'קלין רוז, 1.7 מיליון מבני עמו 

הקרחון. של  קצהו  את  רק  להזכיר  אם  זאת,  כפרים?  והחריב 6,200 
את  הקורא  בפני  לחשוף  המבקשת   � רוז  של  מחקרה  שיטות  את  המייצג  מדגם 
העיר  של  היסוד  עד  בדבר "החרבתה  טענתה  הוא  הציונות  הישות  של  רשעותה  עומק 

ב־2002.   (razing of the town of Jenin) ג'נין" 
(מבצע  לג'נין  הסמוך  הפליטים  מחנה  על  פשיטה  צה"ל  ערך  שנה  אותה  באפריל 
'חומת מגן') בניסיון לאתר את קבוצת המחבלים האחראית לשורה ארוכה של פעולות 
חבלה שהאחרונה שבהן הייתה "טבח ליל הסדר" במלון פארק בנתניה, במהלכו נרצחו 
30 ישראלים. אולם הפעולה בוצעה במחנה הפליטים ולא בג'נין והעיר לא נפגעה כלל. 
למרבה האירוניה, גם גופים אנטי ישראלים דוגמת 'אמנסטי' נאלצו להודות שלא ארע 
במהלכו  צה"ל,  לבין  מחבלים  ארגוני  בין  בקרב  המדובר  וכי  הפליטים  במחנה  טבח  כל 

הקרב. בימי  המחבלים  מעוזי  מבנים,  נפגעו 80 
אך  אור,  ראה  ספרה  בטרם  שנים  שלוש  רוז  בפני  גלויות  מונחים  היו  אלו  נתונים 
המחברת העדיפה לשקר במצח נחושה, זאת משום שהכזב והבדיה משרתים את יעדיה 

ישראל.  של  לדמוניזציה  העילה  את  למוטט  היו  עלולים  אמת  שנתוני  בעוד 
הציונות  בין  ההשוואה   � היהודי  הרדיקל  שבידי  האולטימטיבי  הנשק  אל  מכאן 
על  הנערץ  ליבוביץ'  ישעיהו  בנוסח  היודו־נאצית  המדינה  קצרה.  הדרך   � לנאציזם 
ושות'.  חומסקי־פינקלשטיין־רוז  חבורת  בכתבי  השני  כחוט  עוברת  היהודי,  הרדיקל 
כך, לשם משל, סוגיית "הסבל היהודי", ביטוי שהציונים לא חדלים לעשות בו שימוש 
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נלוז האמור להעניק לגיטימציה לפשעים שהם מבצעים בקורבן הפלשתיני: רוז דוחה 
בתנאי... רק  אותו  לקבל  ומוכנה  הסף  על  הביטוי  את 

זהה  הנאצי,  בעידן  לצידה  וילדיה  הירי  בור  סף  על  העומדת  אישה  של  שסבלה 
לסבלה של האישה הפלשתינאית שבמעבר הגבול שלא מניחים לה לנסוע לבית 

שבבטנה. התינוק  מת  מכך  וכתוצאה  חולים 

יחד.  גם  ומשעשעת  ביזארית  תפנית  מקבלת  נאציזם/ציונות  ההשוואה  וסוגיית  יש 
ואגנר,  ריכרד  של  האופרות  אחת  של  "בהופעה  בספרה,  רוז  כותבת  בפריס",  זה  "היה 
כאשר � מבלי שהשניים (הרצל והיטלר) ידעו זה על קיומו של זה, נכחו יחדיו באותו 
ה'מיין  בחיבור  ולהיטלר  היהודים'  'מדינת  לכתיבת  השראה  להרצל  העניק  אשר  ערב 
קמפף'". אכן מעשייה מרתקת. הבעיה היא רק שרגלו של היטלר לא דרכה על אדמת 
הרצל.  של  מותו  אחרי  שנים   34 קרי:   ,1940 ליוני  ב־23  הניצחון  תהלוכת  לפני  פריס 
בפריס,  ואגנר  של  האופרות  אחת  בהופעת  הרצל  עם  יחד  אדולף  נוכח  אפילו  אולם 
הדבר יכול היה להתרחש רק בביקורו האחרון של הרצל בבירת צרפת, היא שנת 1900, 

שנים... לאדולף 11  מלאו  בטרם 
דוגמא זו של כזב היסטורי תמים הבא לשרת "תיאוריה" היא עוד משל של חשיבה 
אוויל  בעוד  מדובר  לא  הכול  ככלות  שאחרי  אלא  במציאות.  בסיס  הנעדרת  כפייתית 
משריש מן השוליים, אלא במרצה בכירה באקדמיה, האמורה להיות אמונה על כללים 

רציונאלית.55  חשיבה  של 
עדות  הוא  בסופרלטיבים  כפייתי  ששימוש  לדעת  ועליה  ספרות  מבקרת  היא  רוז 
עליו  שחוזרים  "שקר  של  בנוסח  שקריו  על  לחפות  שמבקש  מי  של  בטחון  לחוסר 
שוב ושוב הופך לאמת" מאסכולת גבלס. מכאן מילון דברי הבלע בו היא נוקטת חזור 
מיליטריסטית...  ופסיכוטית...  מטורפת  שהיא:  היהודים  מדינת  את  בתיאורה  ושוב 
מסוכנת  דם...  צמאת  אכזרית...  פנאטית...  דמונית...  לרשעותה...  עיוורת  קטלנית... 
לעצמה ולשכניה... נתונה בחבלי גסיסה... מוליכה שולל... רוקמת בסתר... מושחתת... 
שואתית (cataclysmic)... ועוד ועוד. אכן תיאור נאמן של מדינת היהודים הנגלה לעיני 
שהיא  המציאות  מן  נשמתו  עמקי  עד  מבוהל  בלוד.  המטוס  מן  ברדתו  התמים  המבקר 
הציונית  התופת  מן  ונמלט  עקבותיו  על  לשוב  האיש  ממהר  גרוטסקי,  בלהות  חלום 

לתאר.  השכיל  לא  דנטה  שאפילו 
הפסיכואנליזה,  גלימת  את  עוטה  כשהיא  רוז  מתדרדרת  האיוולת  שפל  אל  ואולם 

העיקרי.  מומחיותה  תחום 
פוצץ   16 בן  מתאבד  מחבל  במהלכו  הערבי  הטרור  של  הטבח  ממעשי  אחד  לאחר 
רוז  ז'קלין  פרסמה  שלושה,  ורצח  איש  פצע 32   ,(1.11.2004) הכרמל  בשוק  עצמו  את 
את  לשפוט  רוז  טוענת  לנו",  הפרוידיאני, "אל  ההיבט  מן  הפעם  למעשה,  תגובתה  את 
ומציעה  ר"ל,   ,(without condescension) "מוסרית"  התנשאות  של  ברגשות  האירוע 
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על  וקורבנו  המרצח  את  משכיבה  היא  שכך  כיוון  רוחה.  פרי  פסיכואנליטית  פרשנות 
את...  ומסבירה  הפסיכיאטר  ספת 

האינטימיות ללא נשוא שהשניים חולקים ביניהם, המתאבד המתפוצץ וקורבנו, 
פעולה  היא  הפיצוץ  בשעת  לדעת  איבוד  האחרונים.  חייהם  ברגעי  קורבנה,  או 
של הזדהות מלאת תשוקה (passionate identiÞcation) � אתה נוטל את אויביך 
הפלשתינאים  בעוד  מבצר  מדינת  להיות  הפכה  שישראל  כיוון  קטלני.  בחיבוק 
איבוד  ופוחת,  הולך  הצדדים  שני  בין  למגע  והאפשרות  לכודים במובלעותיהם, 
לדעת תוך כדי פיצוץ הוא האופן היחיד באמצעותו יכול המתאבד להגיע לקרבה 

הישראלי).56 (עם 

זהו  טעם.  סרת  בבדיחה  הקורא  עיני  את  לאחז  מבקש  אינו  אלו  שורות  כותב  לא, 
הסברה האותנטי של המומחית לתורתו של פרויד באוניברסיטת לונדון לתאוות הרצח 
הערבית. עם זאת, יאמר לזכותה שהיא חוסכת מאיתנו את הסבריה האדיפאלים למקרה 
אונס  היה  למופת  נקרופילי  במהלך  אלא  מייד,  נשמתו  את  מוציא  היה  לא  שהמחבל 
של  האנאלי  השלב  בדבר  פרויד  של  התיאוריה  לאחדות  מביא  ובכך  הגופות  אחת  את 

פרום.  אריך  מאסכולת  והתנאטוס  הארוס  עקרון  עם  אדיפוס  תסביך 
לעומת המתאבד הערבי הצמא לקרבה אינטימית עם הישראלי(ת), ההסבר שמעניקה 

ישראל...  של  לפשעיה  רוז 

 Colossal) קולוסאלית  סובלימציה  בסיס  על  קמה  שישראל  בעובדה  ...מקורם 
sublimation) של כאב היסטורי... מכאן שישראל מעניקה לנו הזדמנות יוצאת 
דופן להתבונן במיליטריזציה של סבל... (militarization of suffering) במהלכה 
הצבא הישראלי מעורר לתחייה מקרים מעוררי חרפה מן העבר הקבורים עמוקות 

חרדה.  ומעוררים 

הניסוח מסורבל מעט, אולם הכוונה ברורה. בשלב זה טרם עוסקת רוז גלויות בהשוואה 
לרמז  מעדיפה  היא  כן  ועל  צה"ל  של  לאלו  האס.אס.  של  המבצע  אוגדות  מעשי  בין 
עליהם בעגה המעורפלת של ניסוח פרוידיאני. עם זאת מסקנתה הנחרצת היא שקיימת 
ה'אני'...  את  מקרבה  לסלק  היהודית  הלאומיות  "על  הציוני:  לאסון  אחת  תרופה  רק 
 [It] will come into being) "הדבר יתרחש רק אם זו (מדינת ישראל) תבטל את עצמה

.(only if ... it abolishes itself
כך הטענה הנשנית וחוזרת בדבר כוחה של ישראל שהיא כידוע "המעצמה הרביעית 
והחשש  איום,  כל  עליה  רובץ  שלא  מכאן  גרעיני".  בנשק  החמושה  בעולם  בעוצמתה 
ונשנית  חוזרת  האיום  טענת  ואם  שחר.  כל  חסר  הוא  במלחמה  תיחרב  שמא  המדומיין 
מפי הציונים אין זה אלא פחד מדומה, והוא המצדיק בעיני הציונים את האלימות כלפי 

הפרוידיאני:  הלהג  וחוזר  שב  וכאן  הפלשתינים. 
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האני העליון הוא אלים, והוא כופה על הבלתי מודע את חובת הכפייה על תודעת 
האלים.  העליון,  האני  בפני  הנכנעת  בתודעה  הפנימית  הפרוורסיה  מכאן  האני. 

בידי  מרכזת  אינה  סוריה  ישראל,  של  מלחמותיה  חמשת  הזיכרון  מן  נמחקו  ושוב 
הערבי  העולם  שבע,  באר  ועד  מדן  ישראל  את  המכסים  טילים  אלף   50 החיזבאללה 
ההיסטורי,  הד'ימי  במתכונת  ולהחליפה  היהודים  למדינת  קץ  לשים  דורש  אינו  כולו 
נשיא איראן לא קורא למחות את ישראל מן המפה ומכין לשם כך � בגלוי ובמוצהר 

גרעיני.  נשק   �
איבוד לדעת לאומי מרצון, עליו ממליצה ז'קלין רוז למדינת היהודים כמזור למגפת 
הציונות, עובר כחוט השני בספריה, בראיונות לתקשורת שהיא מעניקה לאוהבי ישראל, 
השבועי  המוסף  ל"אובזרבר",  ריאיון  מתוך  מובאה  הנה  היומית.  בעיתונות  בטוריה  וכן 
על  רוז  מספרת  בו  היהודים,  מדינת  של  בהכפשתה  המתמחה  הלונדוני  ה"גרדיין"  של 
מקרה מעניין שאירע לה בביקורה הראשון בישראל (1980). במטוס, בדרכה אל המדינה 
חבש,  ג'ורג'  של  הצעירה  אחייניתו  חבש,  דימה  עם  המושב  את  רוז  חלקה  הציונית, 
מנהיג "החזית העממית לשחרור פלשתין". חטיפת מטוסים, כולל חטיפת מטוס אל־על 
קוזו  רצחו  במהלכו   1972 במאי  לוד  התעופה  בנמל  והטבח   (1976 ביוני   27) לאנטבה 
אוקמוטו וחבריו, שליחי גורג' חבש, 24 בני אדם ופצעו 71, התרחשו בטרם ביקורה של 
העממית  החזית  של  חבלה  פעולות  עשרות  מתוך  שניים  אך  והיו  בישראל,  רוז  גברת 

השתיים:  בין  המתנהלת  השיחה  זו  כן,  כי  הנה  ישראלים.  מאות  חיי  שגבו 

לשאול  הצעירה  המשיכה  בחיוב,  עניתי  וכאשר  נשאלתי,  יהודיה?"  את  "האם 
לכם?" שייכת  שישראל  חושבת  את  דיחוי: "האם  ללא  אותי 

שייכת  "היא  עצמי:  של  הדחיפות  תחושת  מאותה  מופתעת  השבתי,  "לא" 
לכם".57 

יאמר לזכותה שהפעם אומרת רוז את האמת. תשובתה היא אינסטינקטיבית, מוכנית, 
ועל כן כה אותנטית, מביעה גלויות את שנאתה לישראל, ועל כן אינה צריכה הרהור שני. 
נורמטיבית,  אמת  לכל  בתודעתה בדומה  מובנית  המפה  מן  ישראל  של  מחיקתה  חובת 

עצמית. שנאה  או  המין  יצר  צימאון,  תחושת  זו  ותהיה 
לשאלת עיתונאי המבקש לדעת מה דעתה על המצב כעת, משיבה רוז כי זהו רגע 
מסוכן ביותר ופסימי מאוד, אלא שמעז יצא מתוק, שכן המצב התדרדר והוא כה קשה 
 increasing) והולכת  גדלה  התקוממות  תהיה  שהתוצאה   (so rigid and brutal) ואכזר 

ותגבר. תלך  הערבי  הטרור  רמת  הפשט,  בלשון  או   (resistance
"הציונות היא תנועה... שנולדה מלא כלום (out of nothing) לא שפה, לא מדינה, 
"הלא  טענת  את   ."(phantasmagoria) תעתועים  חזון  אלא  היא  אין  כן  ועל  בית,  לא 
אחדות  של  אב־טיפוס  אחר  פרויד  ביקש  לפיו  סעיד  של  מחיבורו  רוז  מושכת  כלום" 
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מצרי  כהן  משה,  אחד  בנוכרי,  להסתפק  מוכן  היה  יותר  טוב  מועמד  ומהעדר  לאומית, 
רוז  מזדעקת   (What a fantastic insight!) פנטסטית!"  תובנה  "איזו  השמש.58  לאל 
וקובעת ש"עובדה זו פקחה את עיניה לרווחה" ועתה היא מיטיבה להבין סוף סוף את 
אשליית  את  סופית  פוררה  שהפסיכואנליזה  "לאחר  הציונות,  של  הבסיסית  ריקנותה 

בה".  להתהדר  מבקשת  שהציונות  הלאומית  הזהות 
מאוניברסיטת  הנכבדת  המרצה  את  מעט  ולו  להשכיל  כדי  בדברים  שיש  לא  ובכן, 
לונדון, ובכל זאת מן הראוי לציין שבטרם לידת הפסיכואנליזה היה קיים מושג המכונה 
ציון, הוא שמה של מלכות ישראל, שהעניקה לאנושות את כללי האתוס בימים הרחוקים 
אלא  היו  לא  הבריטית  האומה  "אבות  ד'ישראלי:  בנימין  זאת  שציין  כפי  כאשר,  ההם, 
ומלכות  אומה   ."�ידוע בלתי  באי  שם  אי  השוכנת  אדם,  פראי  של  אכזרית  חבורה 
ובימי  ושלמה  דוד  מלכות  בימי  שנים  לאלף  קרוב  ישראל  בארץ  אדמתה  על  שישבה 
אומה  בירושלים",  הבאה  "בשנה  ביומו  יום  מדי  תפילה  הנושאת  אומה  השני,  הבית 
לו  תהיה  אם  וספק  תקדים  לו  שאין  נורא  מחיר  למולדת  לשוב  הזכות  על  ששילמה 

האנושות.  בקורות  אחרית 
בסוגיית הזוועות ופשעי המלחמה שישראל ביצעה במה שכונה לימים "אינתיפאדת 
אל אקצה" � פרץ האלימות הערבית הגדול ביותר מאז 1967 � מצטטת רוז את נועם 
אבנים"  השלכות  במעט  ביטוי  לידי  באה  השנייה  "האינתיפאדה  כי:  המציין  חומסקי 
"מעט  אותן  של  פירושן  את  אפוא  נבחן  הבה   .(certain amount of stone throwing)

אבנים".  השלכות 
ב־27 בספטמבר 2000, רצחו הערבים את דוד בירי, מי שליווה שיירה בדרך לישוב 
נצרים. למחרת היום, כיוון שחבר כנסת ישראלי � אריאל שרון � העז להציב את רגלו 
בחצר הר הבית, בבירת ישראל, החלו פרעות בהיקף בלתי נודע עד כה, שתוכננו היטיב 
נרצח  השנה,  ראש  ערב  בספטמבר,  ב־29  רבין.  עם  היד  לחיצת  לאחר  ערפאת  בידי 
והמשטרה  צה"ל  של  המשותפים  הסיורים  אחד  בעת  טבג'ה,  יוסי  הגבול  משמר  קצין 
הפלסטינית, על ידי שוטר פלסטיני שהשתתף בסיור. בהתפרעויות בקבר יוסף בשכם 
שאירעו ב־1 באוקטובר, השתלטו ערבים על אתר התפילה היהודי. שוטר מג"ב, מדחת 
יוסף שנפצע, דימם למוות שכן הערבים סרבו לאפשר את העברתו לבית חולים. לאחר 
הרס האתר היהודי בנו הערבים מסגד במקום. ב־12 באוקטובר התבצע לינץ' בשני חיילי 
מילואים ישראלים שנכנסו בטעות לרמאללה. השניים נלקחו לבניין המשטרה, שוטרי 
התחנה הכו אותם עד מוות והשליכו � לאור מצלמות של צוות צילום איטלקי � את 
ישראל  את  שפקד  הזעם  גל  לאחר  זה,  בשלב  רק  הבניין.  לחלון  מבעד  הגופות  שתי 
למראה תמונות האספסוף המתעלל בגופות שני הנרצחים, החל צה"ל בפעילות צבאית. 

המניין.  מן  ישראל  עוכרת  מאסכולת  אבנים"  השלכת  כן "מעט  כי  הנה 
ושוב שבה וחוזרת השאלה כיצד מסוגלת רוז להגיע למידה כזו של הונאה עצמית 
פעל  הק.ג.ב.  של  הפרופגנדה  אגף  לציבור.  שקוף  כה  כזב  לשווק  הפתטי  בניסיונה 
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והטלוויזיה  הרדיו  שידורי  באינטרנט.  גלויה  תקשורתית  חשיפה  טרום  של  במחשכים 
� קל וחומר העיתונות � סורסו לבלי הכר מכל מידע שעלול היה לחשוף את האמת, 
והפצת התעמולה � גסה ופרימיטיבית ככל שהייתה � נכפתה על הציבור באיום מתמיד 
בחיי  ועומד  קבוע  מחדל  ברירת  היה  לגולאג  גירוש  החרש.  ושוטר  המלשין  השכן  של 
מחירות  הנהנית  רוז,  ז'קלין  אבל  הקומוניסטית.  ברודנות  לחיות  מזלו  שאתרע  הפרט 
הדמוקרטיה הבריטית ומגישה חופשית אל מידע בזמן אמת? כיצד זו מסוגלת לעסוק 

פתרונים.  לפרויד  זו  שאלה  על  נחותה?  כה  מוח  בשטיפת 

*

ריצ'רד פאלק � "ההשוואה הקרובה ביותר למצב בעזה 
הוא גטו ורשה"

הוא   (-1930) פאלק  אנדרסון  ריצ'רד 
בינלאומי.  למשפט  (אמריטוס)  פרופסור 
פאלק  השלים  הדוקטוראט  עבודת  את 
של  בשורה  רבות  שנים  לימד  בהרווארד, 
פרינסטון  ביניהן  עילית,  אוניברסיטאות 
פאלק  קליפורניה.  של  והאוניברסיטה 
ממלא תפקידים בכירים בשורה של גופים 

עולם. ותיקון  שלום  רודפי  פרוגרסיביים 
למגיש  פאלק  מונה   2008 שנת  במרץ 
דו"ח מיוחד מטעם מועצת האו"ם לזכויות 
 United Nations Human Rights האדם 
Council (UNHRC) בסוגיית "מצב זכויות 
הכבושים  הפלשתיניים  בשטחים  האדם 
מאז 1967". מאחר ומבצע "עופרת יצוקה" 
התנהל בדצמבר אותה שנה, בדו"ח השנתי 

המבצע  את  מתאר  פאלק  זה.  לנושא  בעיקר  מתייחס  הוא  במרץ 2009  פאלק  שהגיש 
 a war crime of the) ממנו  גדול  שאין  גודל  מסדר  מלחמה  כפשע  בעזה  הישראלי 
ישראל  של  והצבא  המדינה  ראשי  את  להעמיד  המלצתו  ומכאן   (greatest magnitude
למשפט בפני בית הדין לפשעי מלחמה בהאג. ריצ'רד גולדסטון, מי שמונה באותה עת 
לתפקיד חוקר האירועים בעזה מטעם ה־UNHRC ציין שהזדעזע עמוקות מן החורבן 
שימוש  בהם  יעשה  וכי  פאלק  של  בדוחות  מתואר  שהוא  כפי  ישראל  שחוללה  בעזה 

קיים.  ואכן  הבטיח  גולדסטון  לעזה.  המשט  בסוגיית  ישראל  פשעי  על  שלו  בדו"ח 

פאלק ריצ'רד 
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המובאות ברשימה זו הן מן הדוחות שהגיש פאלק, ואשר את תמציתן הציג בשורת 
מאמרים שכתב ובראיונות שנתן לתקשורת. בדוחות של פאלק חוזרים ביטויים דוגמת 
"טרור מדיני", "מגמות של השמדת עם", והטיעון החוזר ונשנה שפיגועי מתאבדים הם 

לחירות. מאבק  של  לגיטימי  אופן 
 ,(Hedges) להלן אחד מתיאוריו של פאלק,59 כפי שנמסר לעיתונאי כריסטופר הדג'ס
מן המובילים את ארס השנאה לישראל בשורה של עיתונים במערב, ביניהם הניו יורק 

טיימס.

המצור הישראלי על עזה חולל קטסטרופה הומניטארית הנוחתת בכל יום מחדש 
 unspeakable) לתאר  מלים  שאין  ייסורים  מסע  עזה,  תושבי  מיליון   1.5 על 
ילדי  מכלל  ש־46%  כך  על  מצביע  אחרון  מחקר  להישרדות...  במאבק   (ordeal
הישראלים  המטוסים  רעש   .(acute anemia) קיצונית  מאנמיה  סובלים  עזה 

 ,2009 במאי  רשמית  נפתח  הקניון  עזה.  של  החדש  הקניון 
פאלק.  של  הדוח  הגשת  לאחר  חודשיים  קרי: 
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והבומים העל־קוליים מעל האזור גרמו להפצת תופעת החרשות, בעיקר בקרב 
של  תופעה  ניכרת  כן  כמו  שמיעה.  מכשירי  לאלפי  זקוקים  עזה  ילדי  ילדים. 
סובלים  ממנה   (Malnutrition is extremely high) במיוחד  גבוהה  תת־תזונה 
ביותר  גבוהה  היא  אף  נפשית  הפרעה  של  תופעות  עזה.  תושבי  מכלל   75%

לחיות.60 הרצון  את  אבדו  עזה  מילדי  מ־50%  שלמעלה  ונמצא 

פאלק ממשיך ומספר את רשמיו: "עתה, כיוון שישראל הביאה את בית הכלא הפתוח 
 ...(brink of collective starvation) "הגדול ביותר בעולם אל סף של מוות קולקטיבי ברעב
הוא מבקש מקרה בהיסטוריה המודרנית שניתן יהיה להשוותו לאסון ההומניטארי בעזה: 
"זהו מצב מקברי... אינני מכיר אף לא מקרה אחד שניתן להשוותו לקורה בעזה... גטו 
 the Warsaw ghetto� the) "ורשה היא ההשוואה הקרובה ביותר בתקופה המודרנית

.(nearest analog in modern times
אכן גטו ורשה. בשנת 2009 בלבד העבירה ארה"ב, במסגרת סיוע הומניטארי, 900 
מיליון דולר לעזה. יחד עם הסיוע של מדינות הקהילה האירופאית, סך הכספים הזורמים 
הסכום  לנפש,  דולר   666 קרי:  בשנה,  דולר  במיליארד  נאמדים  האחרון  בעשור  לעזה 

הומניטארי. כסיוע  כלשהי  אתנית  לקבוצה  המשולם  בעולם  ביותר  הגבוה 
מזה שנים שישראל פתחה צירי מעבר משטחה לעזה בהם מועברות מדי יום ביומו 
לרצועה  שעברו  הסחורות  רשימת  להלן  ותרופות.  בדלק  וכלה  במזון  החל   � סחורות 

הצילום  בעזה.  הפתוח  השוק  וירקות".  בפירות  מחסור  בשל  ברזל  מהעדר  סובלים  עזה  מילדי  אחוז   45"
ה־70.  משנות  החל  לפחות  מקורות  ספור  באין  אור  ראו  לזו  דומות  תמונות  אולם   ,2009 ממאי  אומנם  הינו 
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בשבוע אחד במאי 2010: המשלוח של 14,000 טון, 637 משאיות כבדות, פורק במעברי 
משאיות  ותרופות. 21  היגיינה  מוצרי  מזון,  גז,  דלק,  היתר:  בין  כלל  שלום,  וכרם  קרני 
של מזון תינוקות; 66 משאיות פירות וירקות; 51 משאיות חיטה; 27 בשר; 40 מוצרי 
חלב; 117 מזון לבהמות; 37 מוצרים היגייניים; 22 סוכר; 38 בגדים ונעליים. וזו רשימה 

בלבד.61  חלקית 
בהשוואתו לגטו ורשה כוונתו של פאלק קרוב לוודאי לסכומי העתק שהעבירו בנות 
הברית לנצורי הגטו, וכן משלוחי המזון, התרופות והבגדים שהעביר הגסטאפו במאות 
המשלוחים")  "כיכר  השם  (מכאן  האומשלגפלאץ  מן  היישר  ביומו  יום  מדי  משאיות 

כן...  כי  הנה  ורשה.  לגטו 

של  כזאת  מידה  וכלל  בשנים  עשרות  במשך  נמשך  הכיבוש  בו  מקרה  עוד  אין 
דיכוי... היקף ההפרה של החוק הבינלאומי בשאלה הומניטארית... נושא אופי 

אנושות.  נגד  פשע  של  מובהק 

אין לפאלק כל ספק שירי 10,000 הטילים של החמאס על ישראל לאחר שזו החריבה 
את ההתיישבות היהודית וגירשה את תושביה ב־2005, הוא אך ביטוי של ניסיון נואש 

שכן: לשרוד. 

הסוגים. מכל  ציוד  טון   50,000 שבועיים  בכל  לעזה  מעבירה  ישראל  שלום.  כרם  מסוף 
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רק  להם  נותרה  שבמסגרתו  דיכוי  של  במערכת  עזה  תושבי  את  כלאה  ישראל 
ברירה אחת, לקבל את הדיכוי או להתנגד לו. הירי היה מוצא של ייאוש, אלא 
כל  להסלמה.  שהביאו  הנסיבות  את  שחוללה  זו  היא  שכן  בו  אשמה  שישראל 
אפוא  פלא  מה  לעולם...  זאת  ישכח  לא  המדכא  של  מידו  השפלה  שסובל  מי 
השיבו  עזה  מילדי  אחוז   71 כי  נמצא  עזה  של  הספר  בבתי  שנערך  שבמשאל 

שהידים. להיות  שברצונם 

בהמשך מאשים פאלק את ישראל בניסיונה להשליך את הצרה הקרויה עזה אל חיקה 
השורר  הכבד  הרעב  לנוכח  שכן  חלקית,  מצליחה  ישראל  של  מזימתה  מצרים.  של 
מנהרות  תריסרי  שני  לפחות  עכשיו  "נמצאות  שהכין,  בדו"ח  פאלק  מספר  ברצועה, 

לעזה".  ממצרים  מזון  המעבירות 
 Slouching) פלשתינית"  שואה  לקראת  איטי  "בצעד   2007 ביוני  שפרסם  במאמר 
התעמרות  בין  להשוות  ניתן  אם  פאלק  תוהה   62,(toward a Palestinian Holocaust
הנאצים ביהודים לבין הזוועות שמבצעת ישראל בתושבי הרצועה. תחילה מרחיב האיש 
את  להשוות  מופרז  זה  אין  "האומנם  שואל:  הוא  ועתה  הנאציזם  אימי  על  הדיבור  את 

ומשיב:  הנאציזם?"  אימי  עם  הפלשתינאים  דיכוי 

לא, אינני חושב... ההתפתחויות האחרונות בעזה קשות במיוחד שכן הן מבטאות 
קהילה  לדכא  בריתה  ובני  ישראל  של  מצידה  מראש  מחושבת  כוונה  בבירור 

קיצונית. אכזריות  של  בכלים  חייה  עצם  את  ולסכן  שלמה  אנושית 

 (holocaust-in-the-making) "ההנחה לפיה אופן זה של התנהגות היא "שואה בהתהוותה
שהכין:  הדו"ח  את  לכנות  המחבר  את  מביאה 

קריאה נואשת אל ממשלות העולם ואל דעת הקהל העולמית, לפעול מייד על 
 .(current genocidal tendencies) מנת למנוע את המגמה של השמדת עם עכשיו

בהמשך מפקפק פאלק שמא קריאתו "הנואשת" אל מצפון האנושות אכן תועיל, זאת 
נעשה  ולא  הביטו  והעולם  האו"ם  כאשר  בשנת 1994  אוגנדה  של  המר  הניסיון  פי  על 
לאין  קשה  עזה  של  המקרה  מוסרית  מבחינה  ואולם  בדרפור.  וכך  באוגנדה  כך  דבר. 
שיעור, אומנם השמדת עם טרם יצאה אל הפועל, אך גם ארה"ב וגם הקהילה האירופית 

בעזה. ישראל  של  פשעיה  את  מעודדת 
מניין  בשטח.  לעובדות  הקיצור  בתכלית  ועתה  הדגול.  ההומניסט  מיודענו  כאן  עד 
מיליון  בשני  נאמד   � לפרטים  להיכנס  מבלי  וזאת   � באוגנדה  עם  השמדת  קורבנות 
נפש ומקורות אחרים נוקטים אף במספרים גדולים הרבה יותר. 800,000 נפש הושמדו 

בלבד.  בשנת 1994 
רצח העם בדרפור � חבל ארץ במערב סודן � מתבצע על ידי הרוב המוסלמי ונמשך 
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בין  נעים  והמספרים  במחלוקת  שנוי  הערבי  האפרטהייד  קורבנות  מספר   .2003 מאז 
זאת  נפש.  מיליון   2.7 על  עומד  מבתיהם  המגורשים  מניין  מיליון.  לשני  מיליון  חצי 
מבלי לקחת בחשבון את ההרס המוחלט של האזור. אולם בדמיונו של מיודענו היהודי 
מפרש.  ואינו  סותם  המחבר  הצער  למרבה  מוסרית.  מבחינה  יותר  חמור  בעזה  המצב 
עם זאת הוא עורך השוואה � הכרח לא יגונה בפי הרדיקל היהודי � עם העידן הנאצי: 

בימי  להיטלר  הליברליות  הדמוקרטיות  שהביעו  לכבוד  דומה?  הדבר  ולמה 
האולימפיאדה בשנת 1936 ולאחר מכן סרבו לקבל אל תחומיהן עשרות אלפי 
פשעי  בסוגיית  המובילות  הדמוקרטיות  נוהגות  כך  מגרמניה...  יהודים  פליטים 

ה־21.  המאה  בתחילת  בעזה  ישראל 

נכליה של מדינת היהודים באים בין היתר לביטוי ביציאתה "כביכול" של ישראל מעזה:

ב־2005  ההתנחלויות  ופירוק  שרון  אריאל  ידי  על  בעזה  הצבאי  המשטר  סיום 
שכן   ,(a sham)  � מרמה  מעשה  אלא  היה  לא  רמות  בתרועות  שלווה  מהלך 
ישראל רק העמיקה את שליטתה הצבאית בעזה על ידי פיקוח מלא על הגבולות, 
ושיגור  לרצועה  אלימות  בפלישות  מלווים  אלה  כל  הים.  וחוף  האווירי  המרחב 
טילים לעזה � פעולה שהיא לכשעצמה הפרה של המשפט הבינלאומי, מעשים 

כביכול.  הפינוי  מאז  עזתים  מ־300  יותר  ישראל  רצחה  שבמהלכם 

רשעותה של מדינת היהודים בולטת בעיקר לאור רדיפת השלום של החמאס ותגובת 
בעזה: שנערכו  הדמוקרטיות  הבחירות  על  ישראל 

לאחר הבחירות הדמוקרטיות בעזה בפיקוח צמוד של צוות בינלאומי בראשותו 
עם  מייד  כחוק.  בשלטון  החמאס  ארגון  זכה  קרטר,  ג'ימי  לשעבר  הנשיא  של 
היבחרו פנה ארגון החמאס אל ארגון הפתח בהצעה להקים ממשלת אחדות ואף 
החלטות  את  ליישם  ובכך   1967 בגבולות  ישראל  במדינת  להכיר  נכונות  הביע 
עשר  למשך  אש  הפסקת  הציע  החמאס  מזאת,  אף  יתירה  ו־338.   242 האו"ם 
פרובוקציות  ידי  על  והופרה  חודשים   18 רק  מעמד  החזיקה  זו  אולם  שנים 

פתטי... בירי  הפלשתינאים  השיבו  עליהן  ישראליות 

של  סף  אל  בעולם  ביותר  הגדול  הפתוח  הכלא  בית  את  הביאה  שישראל  "כיוון  עתה 
מוות קולקטיבי ברעב (brink of collective starvation), ומאחר והתנהגותה של ישראל 
השואה  בוא  מפני  להתריע  העת  הגיעה  עם',  'השמדת  של  ההגדרה  את  תואמת  אכן 
לא  'לעולם  הציונים:  מפי  הנשמעת  נאצית  הפוסט  הקריאה  את  ולזכור  הפלשתינאית 
עוד' (never again)". זוהי אפוא התמונה אותה רואה ואותה מתאר המומחה למשפט 

פאלק.  ריצ'רד  בינלאומי 
למשל,  כך  ביזאריות.  תופעות  חסר  שאינו  האמריקני  בנוף  מוזר  עוף  הוא  פאלק 
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מלחמה  בפשע  הוא  שהמדובר  טען  לעיראק,  ארה"ב  של  הפלישה  עם   ,2003 בשנת 
מכאן  נירנברג.  במשפטי  והצבא  המשטר  ראשי  נשפטו  עליהם  הנאצים,  לפשעי  הזהה 

הפשעים. אותם  על  האמריקני  הצבא  בכירי  את  גם  לדין  להעמיד  שיש 
בפריס  בגלותו  אותו  ביקר  חומייני,  האייתולה  של  מעריצו  פאלק  היה  היתר  בין 
וראה בו את גואלה של איראן מן הדיכוי של שלטון השאה. עם עלותו של האייתולה 
של  נואשות  הדרוש  מודל  לנו  תעניק  אשר  זו  תהיה  "איראן  כי  פאלק  כתב  לשלטון 

השלישי".63  העולם  במדינות  הומניטארי  שלטון 
ב־2004 יצא פאלק בהכרזת תמיכה נלהבת בתיאוריית הקונספירציה לפיה את אסון 
מגדל התאומים רקמו בסתר הניאו־שמרנים באמריקה בראשותו של הנשיא ג'ורג' בוש.

אולם כאן טמון ההבדל. בעוד על הזיותיו בסוגיית מגדלי התאומים והשוואת ארה"ב 
יהודון  עוד  בסוגיית  מבודחת  אגב  בהערת  היותר  לכל  האיש  זכה  הנאצית  לגרמניה 
תופעה  עוד   � פינקלשטיין  את  חומסקי  מאסכולת  הסהרורים  השוליים  מן  מטורף 
הרי  שלום,  בעתות  המערבית  הדמוקרטיה  שמגלה  הסובלנות  מן  הנהנית  טרגי־קומית 
שהמקרה הישראלי שונה לחלוטין. אין בכוחה של מדינת היהודים להתנער מכל מבקש 
נפשה, ויהיה זה יהודי תימהוני דוגמת פאלק, מי שמונה לתפקידו על ידי מזכיר האו"ם 
בעצמו וקיבל את ברכת הדרך מטעם ארגון זכויות האדם בג'נבה שהעניק לו יד חופשית 

חקירתו.  בניהול 
ממצאיו היו בסיס לדו"ח גולדסטון, עוד "יהודי מועיל" במסורת המלשין וה"מויסר". 
את  והעמיק  העולמית  לאנטישמיות  מדרגה  קפיצת  העניק  פאלק־גולדסטון  הצירוף 
תהליך הדה־לגיטימציה של ישראל. השניים סללו את הדרך להחלטה הצפויה בעצרת 
מדינה  בדמות  ישראל  של  חיקה  אל  נפץ  חומר  מטען  השלכת  בדבר  בספטמבר  האו"ם 

דן.  גוש  בפאתי  ישראל,  ארץ  של  בלבה  ערבית 
כל זאת כאשר כל מלה בתיאורו ההזוי של פאלק על המצב בעזה היא כזב בזדון, או 
גרוע מזה, הכחשה פתולוגית של המציאות, המזינה את שנאתו העצמית של הרדיקל 

היהודים.  מדינת  על  כליה  להביא  בניסיונו  היהודי 
אכן  אם  רציונאלי.  מניע  ללא  פאלק  אצל  מתואר  ישראל  של  השטני  אופייה 
שלום,  רודף  ארגון  אמנם  הוא  דמוקרטיות  בבחירות  ונבחר  בעזה  השולט  החמאס 
ראשה  על  המורידים  ישראל  בפשעי  ההיגיון  מה  מלשאול  מנוס  אין  פאלק,  כדברי 
הופכים  האירופאית,  בקהילה  וכלה  באו"ם  החל  גינויים  ספור  אין  היהודים  מדינת  של 
פשעי  על  למשפט  מנהיגיה  את  להעמיד  ומאיימים  ומוחרמת  מצורעת  למדינה  אותה 
זאת  לעונש,  המשתווה  יתרון  בכל  זוכה  אינה  שישראל  מחייב  ההיגיון  והלא  מלחמה. 
לנוכחות  רצון  כל  על  ויתרה  ובכך  הרצועה,  מן  המתנחלים  את  שגירשה  לאחר  בעיקר 
הנראית  הפושעת,  ההתנהלות  מאחורי  העומד  הנימוק  אפוא  מהו  במקום.  פיסית 
גלויות  משיב  אינו  פאלק  הגיון?  כל  כמשוללת  פאלק  של  דוחותיו  את  הקורא  בעיני 
שאין  הדמוניזציה,  של  דרכה  זו  אולם  אותו.  מעניינת  היא  אם  וספק  זו  שאלה  על 
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לעלילת  בהוכחות  צורך  היה  שלא  כשם  ניתוח.  או  עובדות  בנתונים,  צורך  כל  לה 
הביניים.  בימי  הדם 

*

נורמן פינקלשטיין � "ישראל... מדינת שטן שהגיחה מתוך 
יורה רותחת של הגיהינום"64

היהודים  כי  שכתב  שחק  ישראל  זה  היה  אך  ביהדות  בקי  אינני 
סוגדים לשטן � Jews worship Satan � והאיש ידע מה הוא שח. 
לאמיתה.65  אמת  הם  שכתב  שהדברים  בעובדה  ספק  מטיל  איני 

נורמן פינקלשטיין (�1953) זכה בדוקטורט 
במדעי המדינה בפרינסטון, לימד בין היתר 
במכללת ברוקלין ובאוניברסיטת רוטגרס. 
הוראה  שנות  חמש  לאחר   ,2007 בשנת 
באוניברסיטת דה־פאול (DePaul) בשיקגו, 
קביעות  לו  להעניק  סירבה  האוניברסיטה 
פנים.  בבושת  ממנה  סולק  ופינקלשטיין 
ראש החוג ראה לציין את כישוריו הדלים, 
 (mental instability) את נפשו המעורערת
בסטודנטים   (abuse) התעמרותו  ואת 
משלו.  שונות  הפוליטיות  שהשקפותיהם 

המדינה  במדעי  מחקריו  במסגרת 
התמקד פינקלשטיין בנושא השואה ומדינת 
ישראל, וגיבש את השקפתו בנושאים אלו 
על בסיס תורתו של נועם חומסקי, מורהו 

האיש. של  הרוחני 
התזה בעבודת הדוקטוראט של פינקלשטיין היא ניסיון להפרכת מחקרה של ג'ואן 

66.From Time Immemorial ומקדם" �  פיטרס, "מאז 
פיטרס סותרת במחקרה את הטענה הדמוגרפית לפיה היה קיים בארץ ישראל רוב 
צאצאי  הם  הארץ  ערביי  של  רובם  כי  וקובעת  העשרים,  המאה  בתחילת  מוצק  ערבי 
פליטים מארצות ערב שהגיעו ארצה החל מראשית המאה הי"ט ואילך. מכאן שההגירה 
הערבית  שהטענה  ומכאן  במקביל,  התרחשו  היהודית  והעלייה  ישראל  לארץ  הערבית 
אם  כי  איננו  המערבית  ישראל  בארץ  בשנים  מאות  בן  ערבי  יישוב  בדבר  המקובלת 

הציונות.  של  לדה־לגיטימציה  שנועדה  תעמולה 

פינקלשטיין נורמן 
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מונומנטלית"  "הונאה  אלא  איננו  פיטרס  של  שחיבורה  טוען  פינקלשטיין 
(monumental hoax). בכך הולך המחבר בנתיב שסללו עוד קודם לכן "ההיסטוריונים 
החדשים" בישראל שפסלו את מחקרה של פיטרס על הסף שכן זה ערער על משנתם 

עוד. ולא  וגזל  שוד  של  קולוניאליסטית  תופעה  היא  שהציונות  להוכיח  המבקשת 
עתה, כיוון ש"הוכיח" את הכזב הציוני במישור ההיסטורי והדמוגרפי, נטל על עצמו 
השואה.  אל  ההקשר  באמצעות  היהודים  מדינת  של  הדה־לגיטימציה  יעד  את  המחבר 
להזכיר  דואג  הוא  אותה  עובדה  ריכוז �  מחנות  ניצולי  של  בנם  בעצמו  פינקלשטיין � 
הדיבור  זכות  את  לו  המעניק  מוסרי  הכשר  בבחינת  פיו,  את  פותח  שהוא  פעם  בכל 
ניצול  על  הגיגים  השואה:  "תעשיית  מכנה  שהוא  במה  מתרכז  הקורבנות,  של  בשמם 
בחוגי  מסחררת  להצלחה  שזכתה  העמודים   160 בת  החוברת  כשם  היהודי",  הסבל 

האנטישמים.67 
הטענה הבסיסית, כצפוי, היא כי הציונים מנצלים את זכר השואה וכי זו הפכה לנשק 
מדינת  הפכה  וכך  ביותר,  המזוויעים  הפשעים  את  לבצע  מנת  על  בידיהם  אידיאולוגי 
אדם"  זכויות  הפרת  של  מחרידה  היסטוריה  לבעלת  בתבל,  העל  "ממעצמות  היהודים 
(a horrendous human rights record), והנה אותה מדינה פושעת, לא זו בלבד שהיא 
מנסה  עוד  שהיא  אלא  פשעיה,  על  לחפות  מנת  על  קורבן  מדינת  של  תפקיד  משחקת 
לסחוט פיצויי ענק מן הבנקים בשוויץ ובגרמניה. "זאת, באמצעות כנופיה נאלחה של 
 a repellent gang of plutocrats, hoodlums and) וסחטנים"  בריונים  פלוטוקרטים, 

השואה".  בקרקס  הקבוע  בפיו: "המוקיון  המכונה  ויזל  אלי  דוגמת   (hucksters
לייבוביץ'  מאסכולת  היודו־נאצית"  כותרת "המדינה  הקודמים,  בפרקים  שצוין  כפי 
על  ומי  ובמוצהר  בגלוי  מי  עמנו,  מבני  ישראל  עוכרי  של  הש"ע  מדורת  את  מזינה 
מסחררת  כה  בהצלחה  זאת  עשה  לא  מהם  שאיש  להודות  יש  אולם  המשל.  דרך 
האנטישמיות  של  המאפליה  לב  אל  הנכון  הנתיב  את  שמצא  מי  כפינקלשטיין, 
מקדמת  היודופוביה  את  המלווה  קדמון  חטא  היהודי,  של  הבצע  רדיפת  והוא   �
מסוימת  נוחות  אי  (עדיין)  מעוררת  הנאצים  עם  ההשוואה  הכול  ככלות  אחרי  דנא. 
במערב,  המקובל  הפירוש  פי  שעל  משום  וראשונה  בראש  זאת  המערבית.  בחברה 
שיתפו  ממילא  היהודי  שבנושא  גם  מה  השואה,  אימי  על  פיצוי  היא  היהודים  מדינת 
באור  עדיין  המבליחה  האשם  תחושת  מכאן  היטלר,  של  גרמניה  עם  פעולה  האירופאים 

המערבי.  האתוס  עיקרי  בין  עמום 
נראה שפינקלשטיין הפנים עובדה זאת ובחיפושיו אחר הנקודה הארכימדית ממנה 

היהודית".  הבצע  ב"רדיפת  בחר  ישראל  לשנאת  המסד  את  לכונן  בידו  יעלה 
כינוי  השואה"  "תעשיית  חיבורו  מסחררת.  והנה  הייתה  ההצלחה  לעיל,  שצוין  כפי 
מכל  יותר  גדול  לפרסום  זכה   ,�Holocash� מילים  במשחק  לעיתים  מחליף  שהוא 
חיבוריהם של חומסקי־רוז־ג'אדט־ברנר־ושות' גם יחד. כך למשל מספר כניסות אינטרנט 
כל  של  המרכזיים  שחיבוריהם  בעוד  מיליון,  חצי  על  עולה  פינקלשטיין  של  לספרו 
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יחס  כלומר  לכ־130,000.  זוכים  שלפנינו  בחיבור  המוצגים  ישראל  עוכרי  תשעת  שאר 
מן  אחד  כל  מול  פינקלשטיין   (!)  1:50 או  היתר,  כל  מול  פינקלשטיין  של  לזכותו   4:1

אביב 2013). אלו,  שורות  כתיבת  למועד  נכון  (הנתון  החבורה 
בשלושת  המשוער,  כל  על  עלתה  הספרון  הצלחת  בה  גרמניה  זאת  הייתה  כצפוי, 
הוצף  והמחבר  עותקים   120,000 נמכרו  לאור,  ההוצאה  לאחר  הראשונים  החודשים 

הניאו־נאצים.  חוגי  בפני  מרכולתו  את  להציע  הזמנות  של  בשורה 
למותר לציין שפינקלשטיין הוא גיבור תרבות בקרב מכחישי השואה, ניאו־נאצים, 
מוסלמים והשמאל הישראלי הקיצוני דוגמת ניב גורדון המגדיר את חיבורו של האיש 
הנערץ עליו "בחינה מדוקדקת" (meticulously examines), זאת בין היתר משום שאת 
נתוניו מושך האיש ממסד נתונים של ארגונים הומניטאריים כגון "בצלם" ו"אל חאק".68 
מכחישי  מצמרת   ,(Zundel) זונדל  ארנסט  נמנה  פינקלשטיין  של  מעריציו  גדולי  על 
בגרמניה.  בכלא  אלו  דברים  כתיבת  בשעת  היושב  היטלר,  של  הגלוי  ומעריצו  השואה 

הניאו־נאצים: מרעיו  של  דרכם  את  הסולל  ברית  בן  בפינקלשטיין  רואה  זונדל 

תועלתו של פינקלשטיין לנו ולנושא הרביזיוניסטי לא תסולא בפז. האיש ממלא 
אל  למופת.  ביעילות  זאת  עושה  והוא  שלנו  הטיעונים  מכלל  רבעי  שלושת 
דאגה, את יתרת הטיעונים נמלא אנחנו, ובסופו של דבר נמוטט את הכזב בדבר 
בדרכים  לחדור  בידינו  עולה  היה  לא  חיינו.  בימי  עוד  אירופה..."  יהודי  "שואת 
חת  לבלי  העשוי  חיבורו  השואה"  ללא "תעשיית  אירופה  של  לבה  אל  ראשיות 

פינקלשטיין.  של 
 We would not be making vast inroads in Europe with our outreach)
 program, were it not for his courageous little booklet, �The Holocaust

(Industry.�

דייוויד אירווינג נושא אותו על כפיים, שהרי פינקלשטיין בחיבורו שראה אור זמן קצר 
אחר המשפט נגד דבורה ליפשטדט בו הפסיד אירווינג, לא זו בלבד שתומך בו ומנקה 
 (an indispensable part) לו"  ערוך  שאין  "חלקו  את  משבח  אלא  אשמה,  מכל  אותו 
נהוג  השואה  מכחישי  בקרב  אגב,  הנאצי.  העידן  של  המיתוסים  בהפרכת  אירווינג  של 

היהודי".  הנכבד "אירווינג  בתואר  לכנותו 
כך דייוויד דיוק, הבזוי שבאנטישמים באמריקה, המפרסם את הגיגיו של פינקלשטיין 
השואה"  תעשיית  את  לגזרים  קורע  "פינקלשטיין  במאמרו:  דיוק  לדברי  שלו.  באתר 

 :(�Finkelstein blasts apart the Holocaust Industry�)

פינקלשטיין במחקריו המעולים מסביר שחור על גבי לבן מדוע הגזענים היהודים 
עושים כל שביכולתם על מנת להשתיק, לכלוא ולשלול את זכותם של מכחישי 

תבל. ברחבי   (Holocaust questioners בביטוי �  שימוש  עושה  (דיוק  השואה 
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היהודי  האנטישמי  בעוד  חשיבות.  רבת  בסוגיה  פינקלשטיין  על  דיוק  חולק  זאת  עם 
טוען שאף כי אובמה הוא עושה דברה של היישות הציונית, הרי שישראל היא שלוחה 
הוא  ההפך  אובמה �  בנושא  אומנם  המסכים  דיוק �  פי  על  התיכון,  במזרח  אמריקנית 
נכון: "ארצות הברית היא זו הנשלטת פוליטית על ידי קיצונים יהודים המקדימים את 

האמריקני".  זה  פני  על  הישראלי  האינטרס 
את  המשרת  הסטליניסטי  האתר   ,Counterpunchה־ ומנגד  הניאו־נאצי,  האתר  כך 
הטרור הבינלאומי בכלל ואת תעמולת החיזבאללה והחמאס בפרט, המעניק לפינקלשטיין 
במת קבע לפרסומיו, ראיונותיו לתקשורת והרצאותיו. וכך גם "רדיו אסלאם", המוקד 
ברית  בן  בפינקלשטיין  הרואה  מנורווגיה,  המשדר  באירופה  המרכזי  האסלאמו־נאצי 

הציוני".  השרץ  של  האמיתי  פרצופו  את  לחשוף  המיטיבה  למופת  מוסרית  ו"דמות 
טיפלו  וטובים  רבים  שהרי  פינקלשטיין,  של  ב"ממצאיו"  לדון  המקום  זה  לא  אמנם 
בנושא זה והציגו את הנוכל במערומיו.69 עם זאת קשה לעמוד בפיתוי ולא להציג את 
יחרץ  לא  דמי  אותם  של  הכספי  להיקף  באשר  בחיבורו,  המוצגת  הבסיסית  האיוולת 
הכותרת:  תחת  בחיבורו  המרכזי  בפרק  מוצגת  זו  הבצע.  רודפת  הציונית  המאפיה  של 
"הסחיטה הכפולה" (The Double Shakedown) שהוא אגב, שיר תהילה ביזארי משהו 
באופן  המנוצלת  יושרה,  גרמניה,  ותעשייני  השוויצרים  הבנקאים  של  ולמוסר  ליושרה 

הנ"ל.  המשוקצת"  הציונית  אותה "הכנופיה  ידי  על  מחפיר  כה 
תוכנית  האיש  בפי  שמכונה  מה  אמת.  נתוני  אל  פ'  של  הכפייתי  הכזב  מן  ועתה 
הפשרה  היא  הפרויקט,  יוזם  גריבץ,  יהודה  של  שמו  על  זאת   ,(Gribetz Plan) גריבץ 
שהתקבלה בין התובע � הקונגרס היהודי העולמי (WJC) � לבנקים השוויצרים, כאשר 
מיליארד   1.25 של  סכום   ,1998 משנת  החל  שנתיים  בתשלומים  לסלק  התחייבו  אלו 

פרטיים.70  לתובעים  שנת 2008  סוף  עד  שולמו  הסכום  מן  דולר  מיליון  דולר. 490 
לטענתו של פ' היתרה בסך 800 מיליון דולר � פ' מעדיף לעגל את נתוניו � מצאה 
את מקומה בכיסי הכנופיה הנ"ל המחזיקה בידיה נוסף לכך עוד 7 מיליארד דולר אותם 
הצליחה לסחוט בעוד היא לובשת אצטלא של מי שדואג לניצול השואה האומלל. סכום 
כי  הנה  היהודית.  הבצע  תאוות  את  המאפיינת  זדון  בכוונת  מעוכב  מיליון  של 800  זה 
לשנת  נכון  השואה  שורדי  של  הממוצע  הגיל  כי  היא  היהודי  הקונגרס  אנשי  הנחת  כן, 
1995 היה 73, קרי, קרוב מאוד לתוחלת החיים בישראל ובמדינות המערב, מכאן שאם 
יצליחו לחסום עוד מספר שנים את הגישה לאוצרות המצויים בידיהם, הרי שבתוך זמן 
קצר לא יוותר עוד איש בחיים שיוכל לתבוע פיצוי על עברו, והמיליארדים יפלו בחיקם 
למימון  כנופיה,  לאותה  ענק  משכורות  לתשלום  פ'  לדברי  משמשים  אלה  בשל.  כפרי 
הפשעים נגד האנושות של השטן הציוני ב"פלסטיין", או לכל היותר להקמת מוסדות 
דיסנילנד"  במתכונת  "דכאו  שעשועים...  מרכזי  האיש  מכנה  אותם  השואה  לזיכרון 

 .(Disneyland-meets-Dachau)
חסר  מסע  הנה  גלויה...  "הונאה  שהיא  השוויצרים  הבנקים  מן  שהתביעה  מכאן 
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 (a libel of the Swiss people) השוויצרי  העם  על  דיבה  הוצאת  הכפשה...  של  בושה 
."(the Holocaust restitution racket) השואה  על  הפיצויים  הונאת  באמצעות 

מסע הסחיטה של גרמניה ושוויץ (לפתע פתאום הופכים תעשייני גרמניה ובנקאי 
הקדמה  אלא  הייתה  לא  מושבע)  שמאלן  של  מפיו  וזאת  ו"שווייץ",  ל"גרמניה"  שווייץ 
 The shakedown of Switzerland and) אירופה  מזרח  סחיטת  הסיום:  לתפארת 
 Germany has only been the prelude to the grand Þnale: the shakedown of

 .(Eastern Europe
מזיכרונו  שמחק  לאחר  זאת  באירופה,  הגואה  האנטישמיות  גל  את  פ'  מסביר  כך 
את פרץ האנטישמיות הפולנית לשם משל, שהגיע לשיאו בשנים 1947�1946 כאשר 
הפולנים טבחו בשרידי היהודים לאחר שגזלו מכל הבא ליד מרכושם � ופרעות ֶקלֶצה 
הם רק קצה הקרחון של היודופוביה הפולנית בעת ההיא. כך גם שנאת היהודים שהגיעה 
של  הסולידריות  בימי  חדלה  ולא  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  גומולקה  בימי  לשיאה 
חיבר  בטרם  בשנים  עשרות  ימים �  באותם  היהודים  ביקשו  לא  הזכור  ככל  ָולנסה.  ֶלך 
פינקלשטיין את הפשקוויל האנטישמי � לסחוט את כיסו של "האיכר המזרח האירופאי 

מרעב".  הגווע 
הנחת היסוד של פינקלשטיין בניסיונו לחשוף את הקנוניה היהודית־ציונית בסוגיית 
הכנופיה  לכיסי  הזורמים  העתק  סכומי  מזה,  פנים.  שני  נושאת  השואה  תעשיית 
והמעוכבים בזדון על מנת להניח לזמן לעשות את שלו, קרי: מותם של ניצולי השואה 
כי  "העובדה  ומזה:  הכנופיה,  אותה  של  חלקה  יגדל  ובכך  הכספים  הזרמת  את  יצמצם 

מתחזים".  הם  השואה'  'ניצולי  שמכונה  מה  של  רובם 
הכנופיה  על  ציון  זקני  של  בפרוטוקולים  המסופר  של  עדכון  הוא  כולו  המעשה 
היהודית הסוחטת את כיסי האומות על מנת להשתלט על העולם באמצעות הציונות. 
היעד הבא של היהדות הבינלאומית הוא מזרח אירופה, קרי: "כיסו של האיכר הפולני 
 (Holocaust booty) "מכאן ש"ביזת השואה .(starving Polish peasants) "הגווע ברעב
 the greatest robbery) האנושות"  בתולדות  ביותר  הגדול  "השוד  כן  על  הוא  בלשונו, 

.(in the history of mankind
שפת  היא   � זה  בחיבור  המוצגים  ישראל  ממכפישי  בשונה  וזאת   � נוסף  מימד 
הביבים הפרימיטיבית של האיש, היודע היטב כי זו הלשון המיטיבה לשרת את כנופיות 
סיסמאות  על  האמונים  השמאל  קיצוני  ואת  הערבים,  הניאו־נאצים,  הקודקוד  גלוחי 
מסוג זה עוד מימי הנוסטלגיה הקומוניסטית. מכאן, שאת מבקריו הוא פוטר באמירה 
 a collection of) גמור"  והבל  פלגיאריזם  זיוף,  מרמה,  דברי  של  ב"אוסף  מדובר  כי 

 .(fraud, falsiÞcation, plagiarism, and nonsense
אלאן  ואת   ,(Jewish Ribentropp) יהודי"  "ריבנטרופ  פ'  מכנה  ברונפמן  אדגר  את 
מגדולי   ,(main archetypes of evil in America) באמריקה  הרשע  "אבי  דרשוביץ: 
.(One of the world�s greatest charlatans and frauds) בעולם"  והזייפנים  הנוכלים 



ו סתי אריה  220

"כל הספרות על השואה הנכתבת מחוץ לגרמניה", קובע פינקלשטיין נחרצות, "אינה 
שקרים,  של  וגיבוב  הקורא  הונאת   ,(a propaganda enterprise) תעמולה  מבצע  אלא 

ציונים".  תועמלנים  אך  הם  הגרמנים  מן  חוץ  החוקרים  וכל 
לוסי  גילברט,  מרטין  דוגמת  הנוכלים  חבורת  האשפתות  אל  הושלכה  כן  כי  הנה 
ליפשטדט,  דבורה  גולדהאגן,  דניאל  קרשו,  איאן  יחיל,  לני  וימאן,  דייוויד  דווידוביץ', 
ישראל  דוגמת  המנודה  הציונית  הכנופיה  את  להזכיר  שלא  פוליאקוב...  ליאון 
הישות  לפשעי  השותפים  פקנהיים  אמיל  או  פרידלנדר  שאול  באואר,  יהודה  גוטמן, 

הציונית...
שמורים  לשונו  על  המתגוללים  השיקוצים  מיטב  כי   � לציין  למותר   � זאת  עם 
לישראל, זו הישות "המשגרת טנק שרמן להשמיד מגרשי משחקים ולעלות באש ילדים 
.(They send a Sherman tank to a playground and torch children) "פלשתינאים
בדבר  המראיין  שאלת  על  פ'  משיב  באנגלית,  טורקי  לביטאון  שהעניק  בריאיון 

ישראל:  על  דעתו 

מטורפת...  מדינה  היא   � הפרשנים  מן  כמה  זאת  לציין  שראו  כפי   � ישראל 
בעוד העולם כולו רודף שלום... מדינת היהודים רוצה רק מלחמה, מלחמה ושוב 
הטבח  של  הראשון  בשבוע   .this state wants war, war and war  � מלחמה 
את  מסיגה  אינה  שישראל  כך  על  דיווחים  היו  יצוקה)  עופרת  למבצע  (הכוונה 
מדינה  אכן  לבנון...  ואת  איראן  את  לתקוף  מתכוננת  היא  שכן  מעזה  כוחותיה 
מוכת טירוף � lunatic state � ישראל היא מדינה ברברית, ישראל היא ג'נגיס 
של  רותחת  יורה  מתוך  שהגיחה  השטן...  מדינת  היא  ישראל  מחשב...  עם  חאן 

71 .(Israel� a satanic state came out of the boils of hell) הגיהינום 

ארצו  על  להגן  האלמנטארית  הזכות  שמורה  עם  "לכל  כי  אומר  פינקלשטיין  כאשר 
מפולש זר המבקש להחריב את ארצו" כוונתו לחמאס ולחיזבאללה, שני ארגונים אותם 
הוא מעריץ ועמם הוא מזדהה בכל נימי נפשו. לא ייפלא אפוא ש"ההתקפה של ישראל 
על  דיפלומטיות  בדרכים  הסכסוך  יישוב  הציע  שהחמאס  משום  באה  ב־2008  עזה  על 
בסיס גבולות 67'". הנה הכי כן, התוקפנות הישראלית באה כמענה ל"אופנסיבת השלום" 

 .(peace offensive) החמאס  של 
לימין  להתייצב  היא  אלו  בימים  הנאותה  הדרך  כי  פ'  משיב  החיזבאללה  בנושא 
שלא  לי  צר  לאחור  "במבט  קודם:  כך  על  חשב  שלא  חטא  על  ומכה  החיזבאללה... 

הישראלי...".  הטרור  איומי  מול  החיזבאללה  לצד  בפומבי  התייצבתי 
ללמד  הרשות  לך  ניתנה  "שלא  כך  על  לומר  לו  יש  מה  המראיין  שאלת  על 
פינקלשטיין  מדוע?"   ... המרשים (!)  האקדמי  הרקורד  למרות  פאול  דה  באוניברסיטת 

דיבוק: כאחוז  וממשיך  בעיות"  כמה  לי  היו  קצר: "אכן,  במשפט  השאלה  את  פוטר 
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אבחנה.  ללא  עזה  על  הושלכו  זרחן  פצצות  לאפר,  נשרפו  ילדים  מאות  שלוש 
היהודים  מדינת  פעם.  שוב  נחרב  ולבנות  לשוב  בקשו  אלו  שאנשים  מה  כל 
ב־2006  שוב  ב־1996,  שוב  ב־1993,  שוב  ב־1982,  שוב  ב־1978,  לעזה  פלשה 
 always destroys,) וב־2008 והיא שבה ומחריבה, תמיד שבה ומחריבה ומחריבה
ידיו  את  פושט  הנרקיסיסטי  הציוני  השטן  אותו  ואז   (destroys and destroys
כאן'?  אותי  רוצים  אינם  שכני  למה  אותי,  אוהב  לא  איש  'למה  ושואל:  למעלה 

האיש  של  הכפייתי  הפן  את  לזהות  מנת  על  אנליטי  אבחון  בכושר  צורך  שאין  דומה 
הבוחר שלא להשיב על השאלה שנשאל ותחת זאת פורק את השנאה האצורה בקרבו 
בפרץ נוסף של דברי בלע חסרי שחר. כך באשר לאותם "שלוש מאות ילדים שנשרפו 
 ,89 על  עומד  יצוקה  עופרת  מבצע  במהלך   16 לגיל  מתחת  ההרוגים  מספר  לאפר". 
מתחת  נערים  לשורותיהם  מגייסים  בעזה  הטרור  שארגוני  בחשבון  לקחת  יש  אולם 
"המרכז  אפילו  האירוניה  למרבה  בקרב.  נפלו  מהם  ידוע)  (בלתי  שחלק  מכאן  זה,  לגיל 
של  במספר  נוקט   � הכר  ללא  הנתונים  את  לנפח  הנוהג   � אדם"  לזכויות  הפלסטיני 

לגיל 16.  מתחת  הרוגים   121
היהודים  "שמדינת  קבע  לטענתו  גוריון  בן  היהודים.  מדינת  בנושא  הטיעונים  כך 
תכלול את הגדה המערבית, עזה, ירדן, רמת הגולן ולבנון...". העובדה שבן גוריון קיבל 
ולו  נזכרת  לא  זו,  פשרה  דחו  ערב  מדינות  כל  בעוד  משנת 1947  החלוקה  גבולות  את 
במלה אחת אצל פינקלשטיין. השטן הישראלי על פי פ' מגיב בפרץ של מלחמה בכל 
פעם שהפלשתינאים מגישים לו יד לשלום. כך למשל, הפלישה ללבנון ב־1982 שלא 
הייתה "אלא תגובה על הצעתו של ערפאת לפתרון בדרכי שלום של הסכסוך על בסיס 
נועם  המוסמכים:  המקורות  את  פינקלשטיין  מצטט  טענותיו  לאישור  מדינות".  שתי 
בישראל  המצדד  ספר  ש"כל  המתבקשת  המסקנה  מכאן  קוקברן.  ואלכסנדר  חומסקי, 

.(fraud) הונאה"  מעשה  הוא 
היה זה לאון ויזלטיר, העורך הספרותי של ה־New Republic שלא התאפק וכתב על 
 He�s poison,) "...פינקלשטיין "זהו רעל, יהודי מתועב השונא את עצמו, רימה ותולעה
 72(he�s a disgusting self-hating Jew, he�s something you Þnd under a rock!...
מלא  השואה  "מחקר  הנאצי:  בסגנון  הביבים  שפת  היא  פינקלשטיין  של  שפתו  ואכן, 
 indeed, the Þeld of Holocaust studies) "וגדוש בדברי הבל, אם לא בתרמית לשמה
עדויות "הניצולים",  וכך  המחקר  כך   (is replete with nonsense, if not sheer fraud
הכתוב  מן  אירווינג.  דייוויד  דוגמת  השואה  מכחישי  עם  פינקלשטיין  מזדהה  בו  תחום 
עולה שעדויותיהם של אלי ויזל וישראל גוטמן לשם משל, שניהם ניצולי מחנות מוות, 
"ניצולי  שאר  כל  וחומר  קל  אלו,  שניים  כך  ואם  גמורים",  נוכלות  מעשי  אלא  "אינם 

הגרמני.  האזרח  של  כיסו  את  לסחוט  מנת  על  המתחזים  השואה" 
בחיבורו על "השנאה העצמית היהודית" (להרחבה ראו הפרק "הניסיון להבין" בכרך 



ו סתי אריה  222

זה) מגדיר תיאודור לסינג את התופעה כביטוי קיצוני של פסיכופתולוגיה של היהודי 
חסר הזהות. איש מבין הרשימה שבפרק זה אינו מאפיין מובהק יותר של החולי הנפשי 
מאשר נורמן פינקלשטיין שאין לו דבר בחייו מלבד הדבקות הכפייתית בדה־הומניזציה 
וביקורת  ספרות  בכתיבת  היתר  בין  זמנה  את  מבלה  רוז  ז'קלין  היהודים.  מדינת  של 
שורש  את  ולחפש  הטרוצקיסטים  מרעיו  אל  להימלט  יכול  ג'אדט  טוני  פרוידיאנית, 
יואל  הישראלי.  השמירה  לכלב  האמריקני  הקפיטליזם  בין  בחיבור  בעולמנו  הרשע 
האקו־סוציאליסטית  בשיטתו  הארץ  כדור  את  להציל  בניסיון  ורובו  ראשו  שקוע  קובל 
ומחירי  האימפריאליסטית  הבצע  תאוות  בשל  הלכת  כוכב  על  המאיים  האסון  מפני 
משפחה,  אקדמי,  דוכן  הנטול  פינקלשטיין  בפני  חסום  זה  סובלימטיבי  מקלט  הנפט. 
שנאתו  כן  ועל  ומסובב,  סיבה  מחובת  פטור  שהאיש  מכאן  במדעים.  דיסציפלינה  או 
האיש  של  חייו  טעם  היא  והערבית,  הניאו־נאצית  האנטישמיות  בסגנון  המשתלחת, 

היחיד.  ומפלטו 

*

האחרונה: העת  מן  נספחים 
 � IJAN � קאופמן � קליין � רובינסון

אליס � סברוסקי � מקוב

קאופמן � החמאס ולוחמי גטו ורשה

של  הישנה  המרכזית  בתחנה  החמאס  של  החבלה  פעולת  למחרת   ,2004 ביולי  ב־12 
תל־אביב בה נרצחו ונפצעו 22 בני אדם, מפרסם ג'רלד קאופמן, חבר הפרלמנט הבריטי 
האירוע  את  מזכיר  הוא  הפותח  במשפט  ב"גרדיאן".  מאמר  הלייבור,  מפלגת  מטעם 
(The bomb attack in Tel Aviv yesterday) ומיד עובר לסדרה של הכפשות על ישראל 
אותה הוא לא חדל מלכנות "מדינה מצורעת". מסקנתו הנחרצת היא שאין טעם להביא 
את סוגיית פשעיה של ישראל למועצת הביטחון של האו"ם, שהרי ממשל בוש, הלכוד 
בידי אריאל שרון, ממילא יטיל וטו על כל החלטה המעזה למתוח ביקורת על הישות 
קרי:  עצמית,  ביוזמה  מיד  לצאת  האירופית  והקהילה  בריטניה  על  שכך  כיוון  הציונית. 
להעניש את ישראל באמצעות עיצומים כלכליים, "שכן זו הדרך היחידה... זו המדיניות 

אפריקה".73  בדרום  האפרטהייד  שלטון  את  למוטט  שהצליחה 
הטיעון ה"ציו־נאצי" אינו סר משפתי חבר הפרלמנט היהודי הרואה במדינת היהודים 
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 Israel was born) לא יותר מאשר ארגון טרור: "ישראל נוסדה על ברכי הטרור היהודי
טרוריסט".  היה  לבני  ציפי  של  אביה   ,(out of Jewish Terrorism

בנאצים.  המורדים  ורשה  גטו  ללוחמי  קאופמן  בעיני  זהה  משל,  לשם  החמאס, 
לתשובתה של דוברת צה"ל לפיה חמש מאות מבין הרוגי מבצע "עופרת יצוקה" נמנו 
 That was) נאצי  של  תשובה  הייתה  קאופמן: "זו  משיב  החמאס  של  הטרוריסטים  עם 
the reply of a Nazi). אני מציע לכנות את היהודים שנלחמו בגטו ורשה "טרוריסטים", 

מאשם". הגרמנים  את  לנקות  ובכך 
קאופמן... טוען  סבתי, 

למוות.  בה  ירה  גרמני  חיל  לביתה...  פרצו  הנאצים  כאשר  במיטה  חולה  שכבה 
סבתי לא מתה על מנת לשמש תירוץ לחיילי ישראל לרצוח את הסבתות בעזה. 
ממשלת ישראל מנצלת באופן ציני וללא רחם (ruthlessly and cynically) את 
רגש האשם הקבוע של הגויים על רצח היהודים בשואה, על מנת להצדיק את 

הפלשתינאים. רצח 

תקצר היריעה מלחזור ולצטט את קאופמן שמולו אפילו פינקלשטיין לובש דמות של 
השפעה  בעל  השלטון,  ממפלגת  בכיר  פרלמנט  בחבר  המדובר  זאת,  עם  ישראל.  אוהב 

בריטניה־ישראל.  יחסי  על  מבוטלת  בלתי  לא  פוליטית 

נעמי קליין � המרכיב הפורנוגרפי

חברתית  ופעילה  עיתונאית  קליין,  נעמי 
עם  רב  לפרסום  זכתה  מונטריאול,  ילידת 
הופעת ספרה "דוקטרינת ההלם".74 הספר 
כמאפיה  האמריקני  הקפיטליזם  את  מציג 
וחושף  האנושות  שלום  את  המסכנת 
"סנדק  פרידמן  מילטון  של  פשעיו  את 
המאפיה". לא זה המקום להתייחס לחיבור 
ודי לצטט את אחת הביקורות, "הספר לקוי 
 ßawed on virtually every) רמה"  בכל 
יצא  שכמו  פשקוויל  אפוא  והוא   75(level
בשנות  הנ.ק.ו.דה  של  התעמולה  ממדור 

הקודמת.  המאה  של  החמישים 
פרסום הספר העניק לקליין מעמד של 
וזו  הקיצוני  השמאל  ארגוני  בקרב  כבוד 
במעלה  ראשונה  משימה  עצמה  על  נטלה 

קליין נעמי 
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מרכזית  פעילה  היא  היתר  בין  הציוני.  בנגע  המלחמה  זמנה:  רוב  את  מקדישה  היא  לה 
 Divestment and Sanctions Boycott (BDS) בארגון החרם על ישראל מטעם אש"ף
(חרם, הימנעות מהשקעות ועיצומים) התובע מישראל ביצוע שורה של צעדים שיובילו 
אותה לשלוח יד בנפשה, בין היתר מילוי החלטת 194 של האו"ם בדבר השבת פליטי 

לבתיהם.   1948
לתעמולה  שופר  ולשמש  להתראיין  לכתוב,  המרבה  זו,  גברת  של  הרוחני  עולמה 
הערבית בכלל ולזו של אש"ף בפרט, כלוא בדוקטרינה קומוניסטית אותה ירשה מהוריה, 
החבורה  עם  שנעשה  כפי  המציאות,  עם  ולעמתן  דעותיה  את  לבחון  ניסיון  שכל  מכאן 
של חומסקי ושות' הוא חסר שחר מראש, שכן עולמה הכפייתי של הגברת לא מאפשר 
על  "החרם  למשל  כך  הכפשה.  של  בלשון  מתוכן  ריקות  סיסמאות  להשמיע  אלא  לה 
זאת  משי...  של  בכפפות  מתבצע  ישראל  על  שהחרם  אלא  יעיל,  היה  אפריקה  דרום 
העובדה  לאור  בעיקר  בינלאומי..."  וגיבוי  "מתמיכה  נהנית  במעשיה  שישראל  משום 
בדרום  האפרטהייד  מן  שיעור  לאין  "גרועה  בפלשתינים  הישראלית  שההתעמרות 

.(inÞnitely worse than apartheid) אפריקה" 
לסתור,  על־מנת  זאת,  דרבן,  בוועידות  נלהבת  תומכת  היא  קליין  גברת  היתר  בין 
לטענתה, את הדמגוגיה הישראלית המציגה ועידות אלו באור שלילי. כך למשל מגנה 
של  לנאומו  להפריע  שביקשו  מי  יהודים,  סטודנטים  קבוצת  של  התנהגותה  את  קליין 
אפריקה  נציגי  כלפי  כבוד  "העדר  שגילו  משום  זאת,  בג'נבה,  בוועידה  אחמדינאג'ד 
בחשבון  ניקח  אם  בפרט   .(truly awful) נוראית"  "ממש  הייתה  והתנהגותם  ואסיה", 
הפלשתיני  הסבל  בנושא  ההשתקה  את  לסכל  שביקש  היחיד  "היה  איראן...  שנשיא 

שנת 2008".  של  האירועים  על  גלויות  ודיבר 
אולם מעבר למלל הרדיקלי השגור, המתכסה למרבה הסרקזם בגלימה "ליברלית", 
ליהודים  הנאצים  יחס  של  כהעתק  ל"פלשתינים"  ישראל  של  יחסה  את  ומציג  החוזר 
 I wish to be saved from) "מישראל להינצל  לקליין "לבקש  הגורם  זה  והוא  בשואה, 
Israel), מחדשת גברת קליין בתחום מיוחד במינו, והוא הפן הפמיניסטי הלקוח במקרה 
של קליין מאנדריאה דבורקין. (בנושא הפמיניזם של דבורקין, ראו הפרק "שד הרדיקליזם 

זה.) בכרך  היהודי" 
הנה כי כן, במאמר קצר מפרי עטה תחת הכותרת "מקורבן למתעמר � למה הפכה 
ישראל: גזענות ושנאת נשים כשורש הקיום".76 "מנתחת" קליין את הזיקה בין זוועות 

הישראלית.  החברה  של  המיזוגיניות  לאימת  הציוני  הכיבוש 
הנאצי...  לרעהו  בדומה  אפוא,  הוא  הישראלי,  הקלגס 

לאסוף  הפלשתינאיות  הנשים  על  בכוח  כופה  בידיו,  מוכנה  הירייה  ...מכונת 
בידיים חשופות אשפה מפוזרת ושברי זכוכית, זאת, לאחר שהבולדוזרים הרסו 
את בתיהן ואת בתי הספר של ילדיהן. מכאן, שהשירות בצה"ל הינו פרק מכריע 
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בחיי האיש הצעיר המעצב את אישיותו לעד � במהלכו לומד החייל לשנוא את 
 .(siege mentality) המצור  מנטאליות  את  בקרבו  ומטביע  הערבים 

עד כאן השגרה המקובלת מפיה של הומניסטית יהודיה הלוחמת לזכויות אדם. עם זאת, 
הערביות  בנשים  להתעמרות  שיש  ההשלכה  הוא  קליין,  גברת  אצל  המרתק  החידוש 
עצמה.  הישראלית  בחברה  הנשים  שנאת  תופעת  על  הציוני  הכיבוש  צבא  קלגסי  מידי 
שמכונה  מה  היא,  הציונית  המיזוגיניות  את  המאפיינת  התופעות  אחת  משל  לשם  כך 

."(Holocaust pornography) השואה  של  קליין: "פורנוגרפיה  של  בפיה 

מגולחים...  ראשים  לתנורים,  בסמוך  רעב  מזות  נשים  של  תמונות  כאשר  זאת, 
קרונות רכבת ועוד, משמשות למסע קידום מכירות של בגדים ומוצרים אחרים: 
למושאי  הופכות  השואה  קורבנות  ...בדמות  יהודיות  נשים  של  "סקסואליזציה 
 Jewish women are sexualized as Holocaust � אוננות של הגבר הישראלי

 77."victims for Israeli men to masturbate

פתולוגיה זו של החברה הישראלית, ההופכת את הגבר המאונן לסכנת נפשות בחברה 
המיזוגינית, באה לידי ביטוי באותם המקרים בהם איתרע מזלה של האישה הישראלית 

לאומללה... ירושלים.  ברחובות  לבד  להלך  נאלצת  והיא  המצויה, 

לחלק  בהתאם  זאת  ההתעמרות,  אופני  משני  באחד  לבחור  אלא  נותר  ...לא 
העיר בו עליה ללכת. מצד אחד עליה לצפות לתקיפה מילולית, וקרוב לוודאי 
מבקשת  לבד  המהלכת  שאישה  המאמין  הישראלי  הגבר  של  מפיו  פיסית,  אף 
שיאנסו אותה (.a woman alone is asking to be raped). מצד שני, בשכונות 
הישראלי  הגבר  בידי  באבנים  לסקילה  צפויה  היא  העיר  של  האורתודוקסיות 

יתר.  בחשפנות  אותה  המאשים 

לזכותה של קליין יאמר שהיא מוצאת בישראל גם צדדים חיוביים. כך למשל, ההסבר 
לריבוי ארגוני שלום נשיים דוגמת "נשים בשחור" מקורו בעובדה שאלו לוחמות בעת 
וירושלים,  עזה  בגדה,  הפלשתינים  לשחרור  קרי:  וסקסיזם,  בגזענות  אחת  ובעונה 
קליין,  של  במשנה  נוסף  פן  ישראל".  הקרויה  המיזוגינית  "בישות  האישה  ולשחרור 
רקמה  שהציונות  המזימה  הוא  ציון,  זקני  של  הפרוטוקולים  מן  היישר  לקוח  הפעם 
ישראל  אומנם  קיומה.  תכלית  שהם  הגזענות  ערכי  את  ומלואו  עולם  על  להשליט 
והוא  האולטימטיבי  הרשע  של  מוקד  קיים  בה  אפילו  אולם  פושעת  ישות  היא  כולה 
של  והשלכתה  הליכוד"  של  "הדוקטרינה  קליין:  גברת  של  בפיה  שקרוי  מה  ה"ליכוד". 
של  הנוראה  לנסיגה  מעניקה  שהיא  השם  הוא  בפרט,  ארה"ב  ועל  האנושות  כלל  על  זו 
בספטמבר,  ה־11  לאחר  אמריקה  פתחה  בו  בנוסח  מלחמה  של  ברבריות  לעבר  העולם 
בסוגיית  הליכוד"  של  "הדוקטרינה  למעשה  שהיא  בוש",  "דוקטרינת  בטעות  והמכונה 
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של  "ליכודיזציה  בעולמנו  המתרחש  את  לכנות  שיש  מכאן  הפלשתיני.  העם  השמדת 
לאחרונה  ביטויה  את  המוצאת  קטלנית  מגמה   ,(Likudization of the world) "העולם
גם ברוסיה של פוטין. ומי הוא הגורו של פורענות זו? שואלת קליין ומשיבה: "אריאל 

שרון".
 100 של  קבוצה  פרסמה  ישראל  של  העצמאות  יום  "לכבוד"   ,2008 באפריל  ב־30 
בקרב  ומי  המי  כל  את  כוללת  הקבוצה  הלונדוני.  ב"גרדיאן"  קורא  קול  בריטניה  יהודי 
היהדות "הפרוגרסיבית" של בריטניה, החל בפעילים פוליטיים, עבור במרצים בכירים 
צמרת  בעיתונאי  וכלה  מחובר),  משה  בראשית,  חיים  סטיוארט,  (פרנסיס  באקדמיה 
ישראל  את  מאשים  הדעת"  "גילוי  כהן).  סילביה  פינטר,  (הרולד  שם  ידועי  ובאמנים 
בפשעים נגד האנושות, ומכל שורה זועקת ההשוואה בין הציונות לנאציזם. כך למשל 
"צעדות המוות", הדרישה להשיב את פליטי 48' לבתיהם והקביעה כי "השואה ליהודים 
 .(Holocaust is to the Jews, the Naqba is to the Palestinians) "היא הנכבה לערבים

הלשון: בזו  החתומים  מסיימים  הצהרתם  את 

טבח  מעשי  טרור,  על  המבוססת  מדינה  של  ההולדת  יום  את  חוגגים  איננו 
הפרת  אתני,  בטיהור  אלו  בימים  המעורבת  מדינה  מאדמתו...  אחר  עם  ונישול 
 monstrous collective) המשפט הבינלאומי, המטילה עונש קולקטיבי מפלצתי

הפלשתינים.  של  אדם  לזכויות  ומתכחשת  עזה  אזרחי  על   (punishment

לחרם  בארגונים  פעילותה  את  המסבירה  הנודעת,  המשוררת  לדברי  ריץ'.  אדריאן  כך 
ישראל:  על 

ספוגה  כה  במחלוקת,  שנויה  כה  יצרים,  גדושה  כה  היא  'ציונות'  המלה  עצם 
קורבן,  של  בזיכרונות   ,(ideals of blood and soil) ואדמה  דם  של  באידיאלים 
ובטענה המתמדת לזכותו להקריב את האחר ... שיש לכלותה לנוכח המציאות 

ואחת.78 העשרים  במאה 

מבני  הליברל  של  הרוחני  בעולמו  יגונה  לא  הכרח  שהוא  הציו־נאצי  המשל  וכמובן 
שהוא   Atlas of a DifÞcult World: Poems (1988-1991) שיריה  בספר  סגולה:  עם 

ריץ': כותבת  השואה,  בדרכי  נבוכים  מורה  בבחינת 

אני תעלה באירופה בה צפות הגופות / אני קבר המונים / אני גופה שחילצוה 
מתעלה בברלין... אני אישה העומדת עם נשים לבושות בשחור ברחובות חיפה, 
 I�m a woman standing with other women dressed) ...תל אביב וירושלים

לרמאללה.  הדרך  על  גלויות  בפנים  עומדת  אני   (in black

להטלת  הערבי  המסע  מיוזמי  פינטר,  לפי  לספרות.  נובל  פרס  חתן  פינטר  הרולד  כך 
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 the) בעולם  למתיחות  המרכזי  המרכיב  הם  הפלשתינים  "סבלות  ישראל:  על  חרם 
עם  של  ייאוש  תולדת  היא  הערבית  ההתנגדות   ,(central factor in world unrest.

עפר".79 עד  מדוכא 
עם זאת, למען ההגינות מן הראוי להוסיף שמר פינטר לא נוצר את לשונו גם במקרה 
מוכי  פושעים  של  כנופיה  אלא  אינו  האמריקני  הממשל  אפוא  כך  והבריטי.  האמריקני 
 �a mass) "ג'ורג' בוש הוא "רוצח המונים , (�a bunch of criminal lunatics�) טירוף

 .(�a deluded idiot�) הזוי"  הוא "אידיוט  בלייר  וטוני   (murderer�
כך פרד ניומן, המחזאי והפעיל הפוליטי, מי ששמו יצא כאבי התרפיה הקבוצתית 
(Social Therapy). ניומן, הקומוניסט המושבע הוא מעריצם של כל הרודנים, ובעיקר 

היהודי: בנושא  הגותו  הנה  טונג.  טסה  מאו  של 

האולטימטיבי  הקרבן   ,(�The Jew, the dirty Jew�) המזוהם  היהודי  היהודי, 
למתעמר  העולם  מלחמת  לאחר  הפך  עברו,  מימים  והפשיזם  הקפיטליזם  של 
מטעם הקפיטליזם... רוצח המוני של בני אדם צבעונים, גזען קנאי, מי שבשפתו 
לכולם"  עוד  לא  מ"לעולם  עוד",  לא  של "לעולם  המשמעות  את  שינה  הציונית 

היתר...  כל  של  רוחם  ותיפח  לנו"...  עוד  לא  ל"לעולם 

כמותה  הייתה  שלא  מזעזעת  ואידיאולוגית  חברתית  שחיתות  היא  ש"הציונות  מכאן 
הציונות...".  עם  לפשרה  מקום  כל  אין  כן)  (על  מעולם... 

וויליאם רובינסון � ושוב עזה היא גטו ורשה

רובינסון הוא פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת קליפורניה. לקראת קורס על המזרח 
שכך,  כיוון  בעזה.  המצב  תמונת  את  שלו  לסטודנטים  להציג  הפרופסור  ביקש  התיכון 
לתלמידיו  אלקטרוני  דואר   2009 באפריל  ב־29  רובינסון  שלח  זמן,  לחסוך  ועל־מנת 
של  גרפי  לחיזוק  תמונות  של  ארוכה  שורה  צירף  וכן  בעזה  המצב  את  מתאר  הוא  בו 

היתר:  בין  אומר  הכתוב  טיעונו. 

מצמררות  תמונות  של  שורה  בזאת  מצרף  אני  ישראל.  של  ורשה  גטו  היא  עזה 
מבצעת  שישראל  הזוועות  לבין  הנאצים  זוועות  בין  ההשוואה  את  המציגות 
 a vast) ענק  ריכוז  מחנה   � הישראלי  ורשה  גטו  היא  עזה  בפלשתינים. 
�concentration camp) המרתק וכולא את הפלשתינים. דן אותם למוות איטי 
מתת תזונה, חולי וייאוש עוד בטרם יזכו למוות מהיר מפצצות של ישראל. אנו 
 a slow-motion process) הפלשתיני  העם  השמדת  של  איטי  לתהליך  עדים 

80.(of genocide.
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עם  השמדת  של  פירושה  את  בדיוק  יודעים  אינם  הפרופסור  של  שתלמידיו  ולמקרה 
המכוונת  תוכנית  או  שיטתי  "רצח  וובסטר:  מילון  מתוך  הערך  את  המחבר  מצטט 
 �the systematic killing of, or) שלמה"  אתנית  או  לאומית  קבוצה  של  להשמדה 
 .(a program of action intended to destroy, a whole national or ethnic group
אחדים מבין תלמידיו של רובינסון נרעשו מן ההשוואה והקימו מהומה זוטא. המקרה 
פוקסמן,  אברהם  ביניהם  הפרופסור.  של  פיטוריו  את  שדרשּו  מי  והיו  לעיתונות  הגיע 
הסף,  על  הטענות  את  דחתה  האוניברסיטה  אולם   .(IDL) השמצה  נגד  הליגה  מנכ"ל 
והחוגים  פוקסמן  לדעת.  הציבור  של  זכותו  בשם  והן  האקדמי  החופש  בשם  הן  זאת, 
של  הפשיסטי  בנוסח  פיות  לסתום  ניסיונם  על  צוננין  של  למקלחת  זכו  "הפרו־ציונים" 

היום.  מסדר  ירד  והנושא  מעונה,  קדוש  של  הילה  נקשרה  לרובינסון  מק'ארתי.  ימי 

(IJAN) הרשת הבינלאומית של יהודים אנטי־ציונים81

היא  שאין  יאמר   (International Jewish Anti-Zionist Network)  IJAN של  לזכותה 
הוא  הארגון  של  קיומו  תכלית  כי  ובמוצהר  בגלוי  מכריזה  אלא  סחור  סחור  הולכת 
בגילוי  לבן  גבי  על  שחור  מוגש  שהדבר  כפי  המפה,  מן  ישראל  של  למחיקתה  להביא 

הרשת: של  הדעת 

העם  לשחרור  פשרות  ללא  המחויבים  יהודים  של  בינלאומית  רשת  הננו  אנו 
השבת  הישראלי,  האפרטהייד  לפירוק  מחויבים  אנו  ואדמתו...  הפלשתינאי 
שנה  ששים  בת  הישראלית  הקולוניזציה  של  וסיומה  הפלשתינים,  הפליטים 
פלסטיין  של   (more than sixty years of Israeli colonialism) ומעלה 

ההיסטורית. 

הארגון: של  הצהרה  בכל  פעמים  ספור  אין  אחר  או  זה  בנוסח  חוזרת  זו  דוקטרינה 

אנו רואים את עצמנו כשותפים טבעיים במאבק כנגד הדיכוי וההפליה בפלסטיין 
על ידי הממסד הציוני, אנו מרימים את קולנו כנגד דיכוי העם הפלסטיני במשך 

כיבוש. שנות  ו־42  וקולוניאליזם  ציונות  שנות   120

השלבים  שאחד  הרי  הציונית  המדינה  של  חיסולה  היא  הארגון  של  העל  מטרת  אם 
בחורבן הישות הציונית הוא הרס המדינה מבפנים, זאת בהנחה שיהודים יוצאי מדינות 
ערב יחברו לגייס החמישי הערבי בתוך ישראל: "אנחנו המזרחים, החיים בתנאי הדיכוי 
במרחב הציוני, פעלנו, פועלים ונפעל לסיום האפרטהייד, הגזענות, הכיבוש. אנו קוראים 

בפלשתינה".  הציוני  המשטר  של  הנתעבים  הפשעים  כל  על  הדין  למיצוי 
הוא  באקדמיה �  ופעילות  אספות  להפגנות,  בנוסף  הרשת �  של  המרכזי  המפעל 
ארגון החרם על ישראל והעמקתו ככל האפשר. זאת, בנוסח המקובל על גב' קליין הנ"ל, 
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ישראל  על  סנקציות  וכן  והתרבותי  הכלכלי  החרם  "עילת  הארגון:  של  התווך  מעמודי 
(ומשתפי פעולה עמה) היא הקולוניזציה הישראלית של אדמת החברה הפלשתינאית 

האנושות...". נגד  ישראל  של  והפשעים 
חייו  את  המקדיש   (Haio) האיו  מאיר  ד"ר  אושוויץ  ניצול  הוא  הארגון  מחברי  אחד 
האתני  הטיהור  להצדקת  השואה  את  ציני  באופן  "המנצלת  הציונית  בישות  למאבק 
צלם  את  נוטלים  ש"הישראלים  העובדה  את  ציין  האיו  בפלשתינים..."  מבצעת  שהיא 
ממני"  האדם  צלם  את  ליטול  ניסו  שהנאצים  כשם  בדיוק  הפלשתינאים  מן  האדם 
 The Israelis tried to dehumanize the Palestinians, just like the Nazis tried)

.(to dehumanize me
הארגון נטל חלק ביום האישה הבינלאומי בסן פרנסיסקו בשמיני למרץ 2011, שם 

של... לזכותן  פועלות  הן  כי  נציגותיו  הצהירו 

בבתי  הכלואים  אבותיהן  בעליהן,  לבניהן,  לסייע  המבקשות  פלשתיניות  נשים 
שישראל  הפלשתינית  התרבות  את  לשמר  המבקשות  נשים  הישראלים.  הכלא 

האדמה...  פני  מעל  למחות  כוחה  בכל  מבקשת 

כך הסבל בצד הערבי. אולם המצב אינו טוב יותר בצד הישראלי: המשפחה הישראלית 
הממוצעת "נתונה בתהליך של שטיפת מוח המכוונת להשריש את המסר הלאומני של 

ושנאה". פחד  גזענות, 

ישראל.  מדינת  של  ה־60  יובל  לכבוד  פרנסיסקו  בסן  ישראל  של  הקונסוליה  מול  הארגון  חברי  הפגנת 
"ישראל  הכתוב:  בא  המפה,  מן  ישראל  של  במחיקתה  שיש  להכרח  באשר  ספק  כל  למנוע  מנת  על 

לפלשתינה". הסתלקו  "יהודים  הייתה  האנטישמית  הסיסמה  פעם  מפלסטין".  הסתלקי 
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.2010 באפריל  צולם  הצפוני.  הרובע  עזה, 

מגל  מאוד  היתר  בין  מודאג  דעות,  וחופש  דמוקרטיה  בקדמה,  הדוגל  הארגון 
שנאת  את  שחולל  שמי  לציין  למותר  המערבית.  החברה  את  השוטף  האסלאמופוביה 
 Zionism is bound up with) באסלאמופוביה  הכרוכה  הציונות  היא  האסלאם 
ברחבי  אחרים  וערבים  במוסלמים  פגיעות  על  בנוסף  היווסדה.  מיום   (Islamophobia
המזרח התיכון, כולל יהודים ערבים, הציונות מחוללת סביבה של גזענות ואפליה אתנית. 

השפעת הציונות על חברתנו נועדה להזין ולהעצים את המגמה הקיימת גם כך 
של פוליטיקה פונדמנטליסטית המבוססת על הפרדה תרבותית, גזעית ואתנית, 
על אלימות המובילה לעוני, הגבלת תנועה, אבדן פרנסה, כליאה, בידוד, גירוש 

 .(incarceration, separation, deportation and death) ומוות 

הנה כי כן, הציונות היא מוקד הרשע העולמי והארגון מבקר קשות את שיתוף הפעולה 
של מדינות המערב העושות בנושא זה יד אחת עם ישראל ובכך מעניקות לגיטימציה 

המצורעת.  המדינה  מעמד  את  ממנה  ומונעות  לישראל 

ששנאת  משום  זאת  העדיפויות,  סדר  בראש  עומד  באסלאמופוביה  מאבקנו 
האסלאם היא המעניקה בסיס תרבותי ואידיאולוגי לתמיכת המערב בישראל... 
קבלת הציונות על ידי ממשלות המערב והאליטות הפוליטיות היא סכנה לכלל 

האנושות.



231האויב מבחוץ

העובדה  לאור  בעיקר  זאת  עיקרי,  שבח  לכל  הארגון  בפי  הזוכה  הערבי"  "האביב  כך 
האמריקני־ציוני:  הדיכוי  מן  ערב  עמי  בשחרור  שמדובר 

לאומץ  מצדיע  והוא  במצרים,  המהפכה  את  לעודד  לעצמו  חובה  רואה  הארגון 
עליה  שכפו  האכזרית  העריצות  נגד  הקם  המצרי  העם  של  ולנחישותו  ליבו 
העם  על  שגזרה  קטלנית  רודנות  הציוני,  השלטון  עם  פעולה  בשיתוף  ארה"ב 
מזרימה  שאמריקה  ובעוד  והשפלה.  עינויים  עוני,  של  שנים  עשרות  במצרים 
הון עתק לדיכוי והשחתת המידות במצרים, ישראל ממשיכה בטיהור אתני של 

הפלשתינאים... 

וכמובן, לשון הקלישאה המקובלת בסוגיית עזה...: "המצור הנפשע מעמיק את המשבר 
פלשתיני  ציבור  של  מזון...  העדר  מרוד,  עוני  המונית,  אבטלה  המזעזע.  ההומניטארי 

בעולם".82  ביותר  הגדול  הריכוז  במחנה  הנמק 

מרק אליס � הרהורים בליל הסדר 

 (Baylor) ביילור  באוניברסיטת  היהדות  למדעי  פרופסור   (Ellis,  1952-) אליס  מרק 
טקסס, עוסק דרך קבע בדמוניזציה של ישראל, לעיתים � וראו בהמשך � באופן מעורר 
חמלה יותר מסלידה. את משנתו בסוגיית הציונות פרש אליס בחיבורו תחת הכותרת 
חייבים  הציונות  פשעי  כי  היא  להשקפתו  היסוד  הנחת  הם".83  חד  לא  וישראל  "יהדות 
כשם  זאת  זהים.84  אינם  וישראל  שהיהדות  מכאן  היהודים,  מדינת  של  לקצה  להביא 
.(Catholicism Does Not Equal the Vatican) "ש"הדת הקתולית והוותיקן אינם זהים

היתר  בין  כך  והקתולית,  הערבית  בעיתונות  אליס  מפרסם  השוטפים  מאמריו  את 
פרסם מרק אליס את הגיגיו בסוגית סדר פסח העומד בפתח. הרשימה, כצפוי, מעוררת 
אצל האיש ספק אם העם היהודי ראוי לחגוג את חג היציאה מגלות לחירות בעוד הוא 

האיש: כותב  כן,  כי  הנה  הנאצי.  בנוסח  בפלשתינים  מתעמר  עצמו 

ערים  בטילים  ביומו  יום  מדי  מרססים  ישראל  מסוקי  כאשר  אלו  בימים 
פלשתינאיות חסרות הגנה, כפרים ומחנות פליטים... כאשר המסר של ממשלת 
הסדר  ליל  זה  יהיה  האומנם  מוות...  או  כניעה  הוא  הפלשתיני  לעם  ישראל 

שאחגוג...?85 האחרון 

הברית  מארון  היהדות  סמל  את  להחליף  האירוניה  דרך  על  מציע  הוא  שכך,  כיוון 
פסח,  של  להגדה  באשר  מגן.  חסרות  פלשתיניות  ערים  בטילים  המרסס  בהליקופטר 
מעתה והלאה עלינו לראות בפלשתינאים את העם שיצא מעבדות לחירות, כך הופכים 
 the Palestinians are part of our) "ערביי יש"ע "לחלק בסיפור של יציאתנו לחירות

.(story of liberation
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בהמשך, על מנת להעניק לרגישותו ההומניטארית ממד אישי, ובכך להטמיע בליבו 
ידידתו  את  בזיכרונו  האיש  מעלה  הציונות,  זוועות  תיאור  את  שאת  ביתר  הקורא  של 
הפלשתינית הראשונה, ניאלה איאד שמה, מי שנרצחה בירושלים בשנת 1999. לאחר 
את  שתיאר  וכיוון  בעקרונותיה,  ודבקות  נפשה  אצילות  על  מחמאות  למנוחה  שחילק 
הביקור שערך אצל משפחתה המאוימת על ידי מתנחלים המבקשים לגזול ממנה את 
פיסת הקרקע שברשותה... והנה "זמן קצר לאחר מכן ניאלה נרצחה. נעיצה בודדת של 
 Nyaela was murdered, a single stab wound) "סכין בליבה, הוצאה מקצועית להורג

.(to the heart, a professional execution�
ידידתו  משפחת  אצל  לביקור  המחבר  יצא  הפסח,  חג  בימי  שוב  מותה,  לאחר  שנה 
של  מכאבו  עמוקות  והתרשם  העתיקה  העיר  חומות  שליד  בקברה  ביקר  הוא  המנוחה, 

לשאהידה. מופת  בניאלה  הרואה  הפלשתיני  העם 
מתנחל  בעוד  שהמדובר  כמובן  ספק  אין  הקתולי,  בעיתון  בפרט  התמים,  לקורא 
והאמת  האשם  נמצא  בטרם  הערבית  התעמולה  נקטה  בה  הכיוון  היה  זה  ואכן  מרצח, 
הפשוטה יצאה לאור. ניאלה נרצחה בידי מחבל ערבי שיצא אל רובע מוסררה בירושלים 
בכוונה להרוג יהודים. לרוע מזלה של ניאלה, הופעתה המערבית הטעתה את המרצח 
במעשהו.  והודה  נתפס  שא'לן,  מוחמד  אחד  המחבל,  ביהודיה.  המדובר  כי  בטוח  שהיה 
במשפט שנערך טען עורך דינו להקלת עונשו על רקע מצוקה נפשית של מרשו. למרבה 
האירוניה, לאחר המשפט, אפילו "הארגון הפלשתיני לזכויות אדם" בדוח משנת 1999, 

כלשונם.86 המעשה  פרטי  את  מביא 
אצל  ביקורו  ממועד  ושנה  הרצח  לאחר  שנתיים  אור  ראתה  אליס  של  רשימתו 
שיגלה  להניח  סביר  אך  והלוא   � בידיו  היו  הפרטים  כל  כאשר  זאת,  ניאלה.  משפחת 
האיש  מן  מנעה  לא  זו  בסיסית  עובדה  אולם  הקרובה.  ידידתו  של  מותה  בפרשת  עניין 
מכובד  פרופסור  זה  כיצד  היא  הנשאלת  השאלה  ושוב,  כפשוטה.  דם  עלילת  לרקום 
גלויים  הפרטים  כאשר  זאת,  רציונאלי,  טיעון  של  יסוד  כללי  על  האמון  באוניברסיטה, 
לעיניו, אינו חדל מלהתגולל על ישראל שנואת נפשו. מעשה זה של הסתה פרימיטיבית, 
שהייתה קרוב לוודאי מעלה סומק אף על לחיו של המלשין המצוי מטעם הגסטאפו או 
הק.ג.ב, היא נשמת אפו של הרדיקל היהודי שהמשטמה מעבירה אותו על דעתו, וכל 
שיהיה  ובלבד  בעיניו,  כשרה  שתהיה �  ככל  שחר  חסרת  ותהיה  דעת �  וגניבת  בדותה 

היהודים.  מדינת  של  קצה  את  לזרז  כדי  בהם 

אלאן סברוסקי � ישראל גרועה מן הנאציזם

"קונספירציה  הובר:  אדגר  משל  נאה  במוטו  ה־3.3.2011  מן  רשימתו  את  שצייד  כיוון 
 (Sabrosky) סברוסקי  אלאן  מחבר  בקיומה"87  להאמין  מסרב  שהפרט  מפלצתית  כה 
היהודים  מדינת  שרוקמת  האפלה  המזימה  את  ארצו  בני  לציבור  מגלה  הוא  בו  מאמר 
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המזימה  בידי  שרת  כלי  אך  היא  אמריקה  וכיצד  בפרט,  וארה"ב  בכלל  האנושות  כנגד 
כי  הרדיקלי,  השמאל  משולי  ביזארית  בתופעה  מדובר  שלא  לציין  הראוי  מן  הציונית. 
במכללת  אסטרטגיים  למחקרים  המרכז  בראש  שעמד  ומי  בדימוס,  נחתים  בקצין  אם 
הצבא האמריקני והיה מרצה באוניברסיטאות ג'ורג'טאון וג'ון הופקינס בנושאי מדיניות 

ארה"ב.  של  חוץ 
המחבר...  כותב  אלו"  "דברים 

באים לפקוח את עיני הציבור לסוגיה הציונית המוסתרת ממנו על ידי כל רמות 
הציונים �  בידי  ככולה  רובה  המרוכזת  בעיתונות  החל  זאת,  באמריקה,  המידע 
בממשל  וכלה   � חייו  ימי  רוב  התמים  האזרח  מוזן  בה  מוח  שטיפת  זו  כן  ועל 

הציוני.  הלובי  בידי  הלכוד 

מכאן כותרת המאמר: "פניה הסמויים של ישראל: יום ארוך שהוא הלילה של כולנו".88
על מנת לתת תוקף לדבריו, פותח סברוסקי באירוע מכונן של האומה האמריקנית 
שמות 19  את  שמענו  תאומים. "כולנו  במגדלי  הפיגוע  והוא  השלישי,  האלף  בתחילת 
בבנין  פגע  אחד  התאומים,  מגדלי  את  מוטטו  מהם  שניים  מטוסים,  בארבעה  הערבים 

הסיפור". כל  זה  אין  ואולם  בפנסילבניה.  פתוח  בשטח  נפל  והרביעי  הפנטגון 
סברוסקי... של  לטענתו  ובכן,  הסיפור?"  ומהו "כל 

כלל לא יעלה על הדעת שזהו מעשה של חבורת ערבים, שכן הצלחה של מבצע 
מעין זה דורשת מקצוענות שלא הייתה לאיש מבין אותם 19 הערבים. ולמי אם 
לסיוע  נגישות  וכן  המקצועית  היכולת  הייתה  לישראל  רק  זו?  יכולת  הייתה  כן 
 inside and outside of the) � מקומי � הן בתוככי ממשלת ארה"ב ומחוצה לה
US Government) על מנת להחריב את המבנים, כאשר היעד הוא לעורר את זעמו 
של הציבור האמריקני ולהביא את אמריקה להילחם את מלחמותיה של ישראל.

סברוסקי מרחיב את הדיבור על כך שוועדת החקירה הפרו־ישראלית שקמה בעקבות 
הפיגוע דאגה למחוק כל רמז העלול להציג את האשם האמיתי � המוסד. עם זאת כל 
של  צל  ללא  מצביעים  עצמו  המחבר  של  מחקרו  כולל  שנערכו,  העצמאיים  המחקרים 

הישראלי.  המודיעין  של  מבצע  זה  שהיה  ספק 

למלחמה  מיד  יצאה  שארה"ב  היא  עובדה  מלאה,  הייתה  הישראלית  ההצלחה 
המזרח  בזירת  ישראל  של  העיקרי  האויב  את  להביס  מנת  על  עיראק  על 
התיכון. עתה, כיוון שהשתחררה מן האיום מצפון פנתה ישראל לביצוע הפשע 

עזה. החרבת  והוא  האולטימטיבי 

וכאן מביא סברוסקי את תיאורי השמדת העם בעזה כשהוא מצטט את ריצ'רד פאלק, 
ו"בצלם". גולדסטון 
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עתה, בטרם יעבור לסוגיית השלטון הציוני על הממשל האמריקני, תוהה המחבר, 
זו  לאומית  תנועה  שכן  הציונות,  של  מהותה  על  היהודי,  מוצאו  את  להזכיר  הדואג 
להשתית  המבקש  סברוסקי,  בהיסטוריה.  המוכרות  הלאומיות  התנועות  משאר  שונה 
את טיעוניו על מסד היסטורי־רציונאלי מוצק מונה את ההבדלים בין התופעה הקרויה 
המקובל  במובן  לאומיות  לבין  היהודית,  הלאומיות  שהיא  במקור)  (מירכאות  "ציונות" 

סימנים.  שלושה  בה  ונותן 

הציונות היא רשעות לשמה, מרקחת זדונית של קסנופוביה, גזענות, לאומנות    (1
witches� brew of xenophobia, racism, ultra-) ומיליטריזם  קיצונית 
הלאומנות  מן  אף  שיעור  לאין  גרועה  והיא   .(nationalism and militarism.

לשמצה.  הידועה  הנאצית 
הציונות חותרת תחת הנאמנות האזרחית של הסרים לפקודתה במדינות אחרות.    (2
אחרות,  לאומניות  תנועות  מאשר  ערוך  לאין  חמור  בהיקף  זאת  עושה  היא 
and even ultra-) הנאציזם  דוגמת  אולטרה־לאומניות  מתנועות  יותר  אפילו 

.nationalist movements like Nazism). מכאן שיהודי ארה"ב בחלקם הגדול 
תנועת  אפילו  ארצם.  של  לזו  קודמת  לציונות  נאמנותם  אשר  חמישי  גייס  הם 
הבונד הנאצית (Nazi Bund) בארה"ב חדלה להתקיים מיד עם כניסת אמריקה 

האמריקני.  לצבא  מרצונם  התגייסו  וחבריה  למלחמה, 
האויב של תנועה לאומית נורמאלית, שהוא הכוח הכובש, חדל להיות אויב מיד    (3
היחסים  מערכת  הופכת  זה  בשלב  בעצמאות.  זוכה  הלאומית  שהתנועה  לאחר 
דופן  יוצאת  הציונות  שלום.  ליחסי  מאמש  האויב  לבין  החדשה  המדינה  בין 
במובן זה, והיא נוהגת גם לאחר שזכתה בעצמאות, בעוינות כלפי כל הסובבים 

אויביה. היו  כאילו  אותה 

והוא  האולטימטיבי,  הרשע  של  מוקד  קיים  המרשעת  הציונית  ביישות  אפילו  ואולם 
"גזענות  הוא  שלהם  המרכזי  שהמאפיין  הכבושים  בשטחים  המתנחלים  בקרב  מצוי 
סובלנות  והעדר  מיליטריזם  של  בתוספת  הגזענות  ואותה   ,(blatant racism) בוטה" 
שהתקשורת  עובדה  אפריקה �  דרום  את  בשעתו  שאפיינו  מאלו  יותר  גרועים  לזולת, 

בארה"ב. הציבור  מעיני  להסתיר  מיטיבה  ההמונית 
הנה כי כן, כיוון שמדובר בתופעה מפלצתית חסרת תקדים, מסביר המחבר לקורא 
כיצד עלה בידי הציונות להפוך את ארצות הברית של אמריקה, לכאורה מעצמת העל 
העולמית, לאסקופה נדרסת המשרתת את מטרותיה של ישראל, הכופה על וושינגטון 
להטיל וטו במועצת הביטחון בעקבות כל ניסיון מצד 14 חברי המועצה לגנות את אחד 

היהודים.  מדינת  של  הפשע  ממעשי 
בידי  כי  המחבר  משיב  הציונות,  של  כוחה  סוד  מהו  השאלה  שנשאלת  כיוון  עתה, 
מקבלי  ברמת  והן  הכללי  בציבור  הן  לשלוט  מצליחה  היא  בהם  אמצעים  שני  ישראל 
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ההמונית,  התקשורת  על  שליטה  באמצעי  טמון  הסוד  ובקונגרס.  בממשל  ההחלטות 
mainstream media (MSM), השוטפת את מוחו של האמריקני המצוי ומסתירה ממנו 
רובה  כידוע  מונחת  ההמונית  התקשורת  העולם.  של  לרובו  וידוע  גלוי  שהוא  מה  את 
ככולה בכיסי היהודים. וכאן מונה המחבר שורה ארוכה של רשתות טלוויזיה, עיתונות 
יומית וכתבי עת שהם בבעלות ציונית, המבטיחים שהאמריקאי הממוצע יראה, ישמע 

בפניו.  להציג  רוצה  שישראל  מה  את  ויקרא 
כך ברמת הציבור הכללי. המצב ברמת הממשל חמור אף יותר, שהרי מן המפורסמות 
הוא שכלל לא יתכן שהנשיא הנבחר לא ידאג בראש וראשונה לאינטרסים של מדינת 
הציוניים  הלוביסטים  ארגוני  הם  המלאכה  את  שעושה  מי  הממשל  ברמת  היהודים. 
הרבים מספור � אותה מפלצת מרובת ראשים (hydra-headed) שבאמצעותה שולטת 
שטח  בשנים  עשרות  "מזה  שהוא  הקונגרס,  על  ובעיקר  ארה"ב,  ממשלת  על  ישראל 

יוצאת  הנאציזם  עם  הציונות  של  השוואותיו  שבכל  כיוון  ישראל.  בנושא  סברוסקי  כתבי  את  המעטר  הלוגו 
הקרס.  צלב  את  דוד  מגן  מקיף  העליונה,  על  וידה  הציונות 
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 Congress has for decades accurately been depicted as) ישראל"  בידי  כבוש 
.(Israeli occupied territory

והמחיר? ישראל עלתה למשלם המיסים האמריקני 1.2 טריליון דולר � עלות 
שתי המלחמות בעיראק ואפגניסטן (עד למועד כתיבת שורות אלו) וכן 67,000 
קורבנות בנפש. זאת בטרם ניקח בחשבון את ההרס שנגרם לעיראק ואפגניסטן, 
הפלשתיני  הסבל  על  לדבר  שלא  ופליטים,  פצועים  הרוגים,  מיליוני  הכולל 
והולך  נבגד  הוא  כי  יבין  בארה"ב  שהציבור  העת  הגיעה  כן,  כי  הנה  המתמשך. 
שולל מבפנים ומבחוץ. ממשלתו מזה, ומזה ישראל, מדינה פושעת אותה טיפחנו 
 .(Israel as the rogue it is � a criminal state we have fostered) במו ידינו

והלאה... והלאה  הלאה,  וכן 

הנרי מקוב � התוכנית השטנית של ההון היהודי � 
האחרית כגרוטסקה

של  הביזארית  התופעה  באמצעות  דעת  בדיחות  של  בנימה  זה  פרק  לסיים  ההחלטה 
המתעוררת  והסלידה  הלאות  מתחושת  רבה  במידה  נובעת   (Makow) מקוב  הנרי  אחד 
הסוג  מן  היהודית  המוטציה  בנפש  עמוקות  האצורה  העצמית  השנאה  עוצמת  לנוכח 

ושות'. חומסקי  של 
אחר ככלות הכול על הקורא לזכור שהדברים המובאים בפרק זה בתכלית הקיצור, 
אם  ובין  בספריהם  אם  בין  זה,  מרעים  חבר  בכתבי  ומייגע  ארוך  עיון  הח"מ  מן  דרשו 

מקלדתם.  מפרי  פשקווילים  במאות 
הבלתי  כושרו  אחר  במעקב  האיש.  של  הפרודי  ההיבט  מן  נובעת  במקוב  הבחירה 
נלאה של היהודי לשנוא את עמו ולייחל לחורבנה של הציונות, פורצת תופעה מגונה 
זו, המכונה הנרי מקוב, אל מחוזות ההזיה שאלמלא נכתבה במלוא הרצינות היה אפשר 
לראות בה מהתלה שנונה על חשבונם של חומסקי ושות'. ואולם לא כך הדבר. להפך, 
עיני  את  לפקוח  ומבקש  רבים  בת  בשער  הזעם  נביא  מתייצב  לשמו,  ייעוד  בתחושת 
בכוונתו  היהודי,  בסתר  שרוקם   (Satanic dogma) השטנית  הדוגמה  לאימת  האנושות 
בימינו  המסתתר  יעד   � המוסלמי  העולם  ולשיעבוד  המערב  תרבות  לחורבן  להביא 

הכינוי "גלובליזציה".89 מאחורי 
המכשיר  והיא  הציונות,  ניצבת  יהודי  בהון  המונעת  גלובליזציה  אותה  במוקד 
וחוקר  כהיסטוריון  מקוב,  זאת,  עם  השמית.  המזימה  של  לפועל  בהוצאה  המרכזי 
להתחקות  ומבקש  בימינו  הציונות  הישות  של  פשעיה  בחשיפת  מסתפק  אינו  תרבות, 

מקורותיה.  אחר 
להשפעתו  ביותר  המוקדם  המעשי  הביטוי  ואת  היהודית  הקנוניה  שורשי  את 
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היהודים  אלה  היו  הי"ז.  במאה  עוד  בבריטניה  מקוב  מוצא  היהודי  הממון  של  המכרעת 
 .(1649) הבריטית  והמהפכה  האזרחים  מלחמת  במהלך  קרומוול  אוליבר  את  שמימנו 
מכאן  ההיא.  העת  של  העל  למעצמת  בריטניה  של  להפיכתה  הביא  זה  מכריע  שלב 
שמאחורי "החזית" הבריטית לכאורה, אנגליה הייתה מדינה יהודית במשך 300 שנים. 
(Behind the facade, England has been a Jewish state for over 300 years), ואין 

בלפור.90 הצהרת  של  מזו  טובה  עדות  לך 
אחת משיטות ההשתלטות היהודית על אנגליה � כך מקוב � באה לביטוי בנישואים 
שנישאו  יהודיות  נשים  אלה  היו  הבריטית.  האצולה  מרום  לבין  הממון  יהדות  בין 
של  שצאצא  קובע  היהודי  החוק  שכן  המלוכה.  לחצר  קרובים  לרוב,  לאריסטוקרטים, 
אם יהודיה הוא יהודי, ומכאן הכוונה לייהד את האצולה הבריטית. ואכן, המחבר מביא 
שורה של דוגמאות, ביניהן אף מבית המלוכה, ועד הגילוי לפיו ווינסטון צ'רצ'יל עצמו 
היה יהודי כשר שהרי אמו ג'ני ג'ייקובסון Jenny (Jacobson) Jerome הייתה יהודיה... 

מקוב.  מאסכולת  קונספירציה  בעוד  שמדובר  לציין  למותר 
באופן זה, בתחילת המאה העשרים, מספר המשפחות הלא־יהודיות בקרב האצולה 
ומבטא  תארים  בעלי  אצל  לגלות  הופתעו  היבשת  מן  והמבקרים  מזערי  היה  הבריטית 
 �Europeans were surprised to see Jewish) בריטיים למהדרין, תווי פנים שמיים

.(looking persons with English titles and accents.
זאת  בבריטניה,  הגדול  ההון  של  המרכזית  הזרוע  הייתה  הימים  באותם  הציונות 
במצרים.  הבשר  סיר  אל  והכיסופים  הזהב  עגל  פולחן  של  הידועה  המורשת  פי  על 
של  הכבד  מחירו  את  ושילם  כשל  אך  היהודים  דרכי  את  לתקן  אומנם  ביקש  ישו 

הצלב.  על  הניסיון, 
שמתפקידו  הבריטי  האימפריאליזם  היה  היהודית  לקנוניה  ביותר  המובהק  הביטוי 
לא  השמש  הבריטית "בה  האימפריה  והייתה  קמה  כך  ואכן  האנושות  את  להדביר  היה 
שוקעת לעולם". בהמשך השתלטו היהודים על ארה"ב באמצעות ההון הבריטי. הדבר 

רוזוולט (1909�1901).  ר.  ת.  של  ממשלו  בימי  היה 
היכל  כס  על  בריטי־עברי  להושיב  ציונית  מזימה  שקיימת  אפוא  מפתיע  זה  אין 

בירושלים.  בימינו  במהרה  שיבנה  המלכות 

מקוב  של  בגרסתו  הפרוטוקולים 

ואכן,  ביבשת.  הכיבוש  מסע  את  היהודים  המשיכו  הבריטית  ההצלחה  מן  מעודדים 
של  משמינית  ביותר  הקרוי  הי"ח,  במאה  מזהים  אנו  ראשיתו  שאת  המודרני,  העידן 
סרקזם "תקופת הנאורות" או "ההשכלה", הוא תוצר מובהק של הקונספירציה היהודית. 
היה זה אפוא במחצית המאה הי"ח עם הגיבוש המאוחר של עקרונות הקבלה הבאה 
לשרת את השטן � ובשל סמיכות המועדים � קרוב לוודאי מאסכולת רבי משה חיים 
במהלכו  אשר  חדש  עולמי  לסדר  להביא  אומר  גמרו  הקבלה  תורת  שחסידי  לוצאטו � 
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יהיה צורך להחריב את הנצרות ועמה את תרבות המערב. זאת, על ידי פירוק הקשרים 
המשפחתי.  התא  והרס  גזע  לאום,  דת,  של  החברתיים 

העשיר  והאיש  הבנקאי,  רוטשילד,  מאיר  אמשל  אליו  זימן  בשנת 1773  כן,  כי  הנה 
בעולם בעת ההיא, 12 בעלי הון יהודים ועליהם הוסיף עוד 12 ראשי קהילות. החבורה 
עיבדה תוכנית מפורטת לכפיית סדר עולמי חדש, זאת, במידה רבה על בסיס הניסיון 
הקורבן  את  קרי   � האנושות  את  שולל  להוליך  להיטיב  מנת  על  בבריטניה.  המוצלח 
נמצא  אכן  והוא  נאות  מסווה  לה  להעניק  צורך  היה   � השטנית  התוכנית  של  המיועד 
תחת הסיסמא "חירות, שיוון ואחווה". למותר לציין את ההיבט הסרקסטי של הסיסמא 
 �Cruel Hoax� � שהייתה היפוכה המוחלט של הכוונה האמיתית, קרי: מתיחה אכזרית

מקוב.  של  בלשונו 
היבט רב חשיבות של הקנוניה, שאמור היה להסתיר את זהותם של רוקמי המזימה 
בראש  להעמיד  היה  ההמון �  בקרב  אנטישמיים  רגשות  לעורר  שלא  מנת  על  וזאת   �
הפרויקט גוי של שבת, אישיות מקובלת הנהנית מאמון הציבור. האיש שנבחר למשימה 
במסדר  וחבר  ההיא,  בעת  מכובד  גרמני  פילוסוף   ,(Weishaupt) וויסהאופט  אדם  היה 
הבונים החופשיים. וויסהאופט הקים בהוראת אדוניו השמים את מסדר האילומינאטי 
את  כנפיה  תחת  לקבץ  הייתה  שאמורה  הסתרים  אגודת  הנאורים),   �  Illuminatti)  �
לה  ולהעניק  הפועל,  אל  התוכנית  את  להוציא  מנת  על  ובשלטון  בכלכלה  ומי  המי  כל 
ממד כלל עולמי. לימים נטמעה אילומנאטי במסדר "הבונים החופשיים", מהלך שהביא 
במשך מאות בשנים אל זרועות הכנופיה היהודית שורה ארוכה של בכירי ההון והשלטון 
 ...enlisting) היהודי"  העניין  את  מהכרה  שלא  או  מהכרה  הגויים  "שרתו  וכך  העולמי 

.(non-Jews consciously or unconsciously in the service of Jewry
את  מחדש  להקים  הוא  שלהם  השטנית  בדוגמה  הקבלה  יהודי  של  התוכנית  מוקד 
ולהשאיר  ההמון  את  לשעבד  הביניים,  מעמד  את  לחסל  האמורה  הפיאודלית  השיטה 
בשלטון העולמי רק את בעלי ההון הגדולים. המוקד הפיסי של הכנופיה היהודית נקבע 

רוטשילד.  משפחת  ידי  על  הנשלט  בלונדון  הבריטי  בבנק 
הן  ימינו  ועד  הי"ח  המאה  משלהי  החל  המהפכניות  התנועות  כל  ואילך  מעתה 
הכריזו  אשר   � הצרפתית  המהפכה  לאחר   � בהן  הבולטות  האילומינאטי.  ידי  מעשה 
והנאצית.  הסובייטית  המהפכה  היו  המערב  תרבות  את  להכרית  בכוונתן  יש  כי  גלויות 
את  לפיה  האילומינאטי,  יהודי  של  הטווח  ארוכת  האסטרטגיה  של  תולדה  שתיהן 
מובהקת  דוגמה  ומשול.  הפרד  של  הטקטי  ההיבט  על  להשתית  יש  הציוויליזציה  הרס 
הנאצים  את  להסית  היטיבו  האילומינאטי  כאשר  השנייה  העולם  מלחמת  הייתה  לכך 

גדולה. להצלחה  אכן  שזכה  מהלך  באלו.  אלו  והסובייטים 
מעריץ  להפך,  במלחמה,  מעוניין  היה  לא  כלל  שהיטלר  לזכור  הראוי  מן  זאת  עם 
מלחמה  שהכריזו  הבריטים  אלה  והיו  נגדה,  מלצאת  להימנע  ביקש  בריטניה  של  נלהב 
את  המשרת  היהודי,  צ'רצ'יל  זה  היה  כן,  כי  הנה  להפך.  ולא  ב־3.9.1939  גרמניה  על 
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וגרם  היטלר  של  הצעותיו  את  שדחה  היהודים  האילומינאטי  כנופיית  של  האינטרסים 
לאסון הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית.91 מיליוני היהודים שמצאו את מותם בשואה 
היו המחיר הנדרש, שגבה היטלר בתמורה לנכונותו לשרת את המזימה של בעלי ההון 
היהודים. כך בעת ההיא, וכך היום, כאשר שוב עולים אלפי יהודים וערבים בפלשתינה 

היהודית.  הקנוניה  מזבח  על  לקרבן 
הנה כי כן, רוב הפוליטיקאים (צ'רצ'יל, בוש, בלייר וכו'...) אינם אלא מלחכי פנכה, 
נוכלים, בוגדים ופושעים, (ßunkies, con men, traitors and criminals), סחורה עוברת 

היהודים. הבנקאים  בידי  השבויה  ההמונית  התקשורת  בידי  לסוחר 

המשפחתי התא  הרס 

כאמור לעיל, הרס התא המשפחתי הוא יעד מרכזי בקנוניה, אשר יושג באמצעות ביטול 
מערכת היחסים ההטרו־סקסואליים. יעד זה בו פועלים הרוטשילדים במשנה מרץ הוא 
וכו'.  לנשים"  זכויות  "שוויון  כגון  שולל  מוליכי  מונחים  של  מסווה  הלובש  הפמיניזם 
במנהג  המחבר  מציג  הטרוסקסואלית  בחברה  מאוזנת  יחסים  למערכת  מובהק  ביטוי 

הדלת.  פתיחת  של 
וקסמה.  רגשותיה  ליופיה,  הערצתו  את  מביע  אישה  בפני  הדלת  את  הפותח  גבר 
האישה המקבלת בחפץ לב את המחווה המנומס מעניקה לגבר את הביטחון בכוחו הפיסי 
וזוכה בתמורה להגנתו של הגבר. וזוהי אפוא מהותה של מערכת היחסים ביניהם, הבאה 
לידי ביטוי ביחסי מין, משפחה והעמדת צאצאים. מנגד, הפמיניזם התובע מן האישה 
וחסר  דחוי  חש  הגבר  ההטרוסקסואלי:  להרס המבנה  מביא  הדלת בעצמה,  את  לפתוח 
אונים. האישה חשה דחויה ובלתי נאהבת. מגמה זו תביא להרס התא המשפחתי, דילול 
בלפיתת  עוצמה  תוספת  רוטשילד  ליהודי  שיעניקו  צרורות  צרות  ושאר  האוכלוסייה 

האנושי.  המין  של  בגרונו  אוחזים  שהם  החנק 

הישראלי הימין  של  ארגון  החמאס � 

בלב  טריז  לתקוע  בכוונתה  השטנית,  התוכנית  של  פרויקט־על  שהיא  לציונות,  ומכאן 
האומה הערבית (סאדאת קרא לכך "פגיון" � זאת בזכות צורת גבולותיה של ישראל). 
הקדמי  המוצב  והיא  היהודי,  ההון  בידי  השבוי  המערב  את  אפוא  מייצגת  הציונות 
לא  לכאורה,  הישראלים  ש"הקורבנות"  מכאן  הערבי.  העולם  נגד  רוטשילד  במלחמת 
נועדו אלא לחולל שנאה לערבים. כך בישות הציונית וכך "הפיגועים" באמריקה. שניהם 
נועדו לגייס את דעת הקהל, ובאמצעותו, את הממשל והקונגרס, לאותה המטרה. מכאן 
שאם השב"כ עומד מאחורי הפיגועים של החמאס, הרי שהמוסד (בסיוע ה־CIA) הוא 
העומד מאחורי ההתקפה על מגדלי התאומים. וכן שאר "הפיגועים", בלונדון, מוסקבה, 

וכו'.  ברלין  רומא, 
"הטרור הערבי" איננו אפוא אלא אחת ההונאות הגדולות בהיסטוריה המודרנית. 
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היהודי. הדולר 

מצג שווא, כל כולו מעשה ידי ההון היהודי אשר לציונות בה תפקיד מכריע. הנה כי 
כן, "האחים המוסלמים" אינם כי אם מסדר סודי של הבונים החופשיים אשר מרכזם 
המערבי.  ובעולם  ערב  בארצות  הדמוקרטיה  לחיסול  שנועד  מכשיר  והם  בלונדון 
ראויה,  תמורה  נושאת  ההשקעה  ואולם  דולרים  במיליארדי  אומנם  ממומן  הארגון 
זאת בשני מישורים, הכלכלי: זרימה חופשית של נפט, סחר בסמים, סחר בלתי חוקי 
קיצוני,  אסלאם  של  מזויף  דימוי  יצירת  האסטרטגי:  ויהלומים.  זהב  והברחת  בנשק 
טרוריסטי, שהוא לכאורה סכנה למערב. העמדת פנים זו מאפשרת למערב להילחם 

האנושות". כב"אויב  באסלאם 
מכאן שאוסאמה בין לאדן לא היה אלא שליט בובה בידי ארגון סודי שנועד לבלבל 
השאה  משטר  את  למוטט  הנועד  האילומינאטי  בידי  כלי  עוד  חומייני,  וכך  האויב.  את 
איראן  ואכן  יפה  עלתה  המזימה  משטרו.  תחת  תשגשג  איראן  שמא  מחשש  באיראן, 

ופיגור.  בעוני  ושוקעים  הולכים  כולו  התיכון  המזרח  ועימה 
להיות  הוא  אף  האמור  החמאס  הוא  מהם  אחד  משנה.  ארגוני  המוסלמים  לאחים 
שנועדה  בלבד  פנים  העמדת  של  צורה  עוד  שזוהי  היא  האמת  אולם  טרור"  "ארגון 
להכפיש את האסלאם. שהרי מן המפורסמות הוא שהימין הישראלי הוא זה הממן את 
 Hamas serves the interests of the Israeli right wing,) החמאס באמצעות השב"כ
מכאן   .(and has received secret Þnancial support from the Israeli Shin Beth

פנים.  העמדת  של  מההצגה  חלק  אך  הם  הפלשתינים"  ש"המתאבדים 
את  לפענח  ומבקש  בקטנות  עוסק  שאינו  מובהק  תרבות  חוקר  כאמור  הוא  מקוב 
סמלים  מגלה  והוא  יש  אולם  רחב.  היסטורי  מהיבט  המערבית  הציוויליזציה  קורות 
מובהקים לקנוניה היהודית. אומנם כת האילומינאטי שומרת על סודותיה מכל משמר, 

אך עינו הבוחנת של חוקר מובהק דוגמת 
הנרי מקוב, מצליחה לפענח סימני היכר 
הדוגמאות  אחת  הכנופיה.  פעילות  של 
הדולר  שטר  על  דוד  מגן  סמל  היא 
בתחכום  מוסתר  אמנם   � האמריקני 
גלוי  אך   � המצוי  המתבונן  מעיני  רב 
לעינו של מיודענו. הפירמידה הקטועה 
טרם  שהמזימה  העובדה  את  מסמנת 
מצפה  עוד  מכל  הגרוע  וכי  הושלמה 
באה  הפקוחה  העין  הפירמידה.  בראש 
להבהיר שאכן עינו של רוטשילד פקוחה 
לב  מתשומת  נעלם  לא  ודבר  לרווחה 
הנמשך  ההפוך,  המשולש  מרעיו.  חבר 
מרכז  אל  שלמעלה  האותיות  מקצות 
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הלטיני  המשפט  המזימה.  מאחורי  העומד  הוא  מי  מציין  הפירמידה  בתחתית  המשפט 
הכול.  אומר  חדש �  עולמי  סדר   � Novus ordo seclorum עצמו 

ה"אנטישמיות" 

פרק רב חשיבות המצטיין בתובנה עמוקה בספרו של מקוב עוסק בסוגייה ה"אנטישמית". 
באמצעותה  היהודית  הכת  בידי  השואה,  אחרי  בעיקר  נוח,  כלי  משמשת  האנטישמיות 

כאחד.  יהודים  הלא  ואת  היהודים  את  לתמרן  מיטיבה  זו 
האשמת השווא היהודית לפיה האנטישמיות היא שנאה פתולוגית בנפש הגוי, באה 
לחפות על המרכיב האמיתי של מה שמכונה "אנטישמיות", שהוא מנגנון תגובה בריא 
שהיהודים  האיטית  ההשמדה  מסכנת  להינצל  המבקש  והמוסלמי  הנוצרי  העולם  של 
מכינים להם. ואכן הספרות המכונה ר"ל "אנטישמית" � ומכאן שנדבקת לה משמעות 
אומות  של  האונים  חוסר  קרי:  האמיתית,  הסכנה  את  לתאר  אלא  באה  לא   � שלילית 
העולם לנוכח הכפייה היהודית, מכאן שהיא אובייקטיבית כליל ופטורה מכל גילוי של 

 .(free of hatred and rancor.) ומרירות  שנאה 
וכי כיצד היה על העולם להגיב לאור העובדה שהיהודים הם "העם השולט על העולם 
המוסדות  את  מערער   ,the people who own and control the world עליו"  ומפקח 
המסורתיים של החברה כגון משפחה ודת ומעודד הפקרות ושחיתות. עם המשעבד את 
כאשר  ותרבותי,  פוליטי  אבסולוטי,  שלטון  באמצעות  ויותר  שנים  מזה 400  האנושות 

בידיו?  שרת  כלי  אלא  אינם  העולמי  והבנק  הבינלאומית  המטבע  קרן  האו"ם, 
הלוא ההון היהודי הוא זה המחזיק בכיסו הקטן את הממשלות על ידי הלוואות 
זה  ובאופן  החוב  בהחזרת  מתקשות  הממשלות  להן.  מעניק  שהוא  קצוצה  בריבית 
על־לאומית  רודנות  ומתהווה  קמה  כך  בגרונן.  הממשלות  את  היהודי  ההון  לופת 
המוסדות  אל  היהודי  התמנון  זרועות  החדרת  באמצעות  השטן  לעבודת  המוקדשת 
ובראש  ביון  ארגוני  חינוך,  המונים,  תקשורת  הממשל,  כגון  חיינו  את  הקובעים 

המסחר.  חיי  וראשונה 
ה"אנטישמיות", ביטוי שהיהודים העניקו לו משמעות שלילית, איננה כי אם מנגנון 
הגנה של האנושות המגיבה על מזימת ההון היהודי להדביר אותה תחתיו. איור היהודי 
המדביר את העולם תחתיו משער התרגום לצרפתית של "הפרוטוקולים" מביא באופן 

ביטוי.  לידי  זו  מגמה  קולע 
 Fritsch,) האורים והתומים של מקוב בסוגיית האנטישמיות הוא תיאודור פריטש
היהודית)  לשאלה  (המדריך   Handbuch der Judenfrage שבחיבורו  מי   ,(1852-1934
משנת 1896, הניח את יסודות האנטישמיות בגרסתה הנאצית. הן היטלר והן רוזנברג 
דפי  מעל  מרבי  פרסום  לו  הביאה  ליהודים  ושנאתו  פריטש  של  הנאמנים  תלמידיו  היו 

השטירמר. 
יש  לאנושות,  היהודית  הסכנה  את  השקולה  ראייתו  על  פריטש  את  ששיבח  כיוון 
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.1911 ציון"  זקני  של  "הפרוטוקלים  של  הצרפתי  לתרגום  השער 
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הרואה  מקוב,  היהודים".  "כל  על  מדבר  פריטש  מסוימת.  הסתייגות  זאת  בכל  למקוב 
זה.  מכלל  יוצא  אישית  שהוא  להזכיר  מבקש  גזעני  טיעון  של  שמץ  בכך 

הערת סיום

ביזארית  תופעה  של  הוא  המתקבל  הרושם  מקוב,  של  הרוחנית  הקריקטורה  למקרא 
עם  האיש.  על  מרחם  אתה  ממנו  סולד  משאתה  ויותר  הסבלני,  לנייר  ראויה  בלתי 
מקוב  רציונאלי,  או  מוסרי  מחסום  כל  מעצמו  שפרק  כיוון  שדווקא  להודות  יש  זאת 
עד  מסקנותיו  את  להביא  הנכון  היהודית,  הפתולוגיה  של  מובהק  מייצג  מדגם  הוא 
האנטישמיות  במוקדי  תרבות  לגיבור  האיש  את  ההופכת  היא  זו  עובדה  אבסורד. 
האתרים  כך  המועיל",  "היהודי  את  מלצטט  חדל  שאינו  אסלאם"  "רדיו  כך  העולמית. 
המעיד  באינטרנט  העצום  הכניסות  מספר  וכך  ההלל  את  עליו  הגומרים  הניאו־נאצים 

הגדול.  מעריציו  קהל  על 
בעוד שחבורת חומסקי־פינקלשטיין־רוז־פאלק מבקשת � איש איש ומשנתו עמו 
להביא  מרומזת  בכוונה  היהודים  מדינת  של  הדמוניזציה  סחורת  את  לציבור  לשווק   �
לקצה של ישראל, מקוב איננו משחית את זמנו על רמזים וקטנות. הציונות היא מוקד 
הרשע, מכשיר בידי ההון היהודי הנועד לשעבד את האנושות תחת סדר עולמי חדש. 
זהו הסיכום � קצר, ענייני וקולע, של התורה האנטישמית מאז ומעולם. זו הייתה דרכה 
של  הקתוליות  בבולות  אם  בין  היהודי �  ב"אנטיכריסט"  להילחם  שיצאה  הנצרות  של 
האפיפיור ובין אם ב"שקרי היהודים" של מרתין לותר � זו הייתה היודופוביה הרושפת 
החל  הגרמנית  האנטישמיות  ועד  וולטייר־הולבאך־שילר  מאסכולת  הנאורות  עידן  של 
זו  מגמה  של  חלציה  יוצאי  הם  ושות'  חומסקי  רוזנברג.  באלפרד  וכלה  מאר  בווילהלם 
בהיסטוריה, ויהדותם אמורה להעניק לה את עוצמת העדות מבפנים. מקוב הוא הביטוי 

היהודי. בנשמת  הידופוביה  להטמעת  שיהיה �  ככל  ונלעג  גרוטסקי  האולטימטיבי � 
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מוסלמים  מיליוני  מאות  של  מבשרם  בשר  הם  וכי  מדינתם,  תחת  גלויות  החותרים  מוסלמים 
המקיפים את הוותיקן מכל צדדיו, מכאן שהמשמר השוויצרי המגן על הכס הקדוש בולע 10 אחוז 
ומעלה מן התוצר הלאומי של קריית האפיפיור, זאת משום שאלפים מכלי הקודש במקום מצאו 
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של  מדם  ועקובה  ארוכה  היסטוריה  כידוע,  שלוותיקן  גם  מה  ומלחמות,  חבלה  במעשי  מותם  את 
אלפיים שנה.  שונאי הכס מזה 

85 .Marc Ellis. My heavy heart at Passover. Tablet 4.14.2001.
86 . Palestinian Human Rights Monitoring Group. 1999 report.
87 .�A conspiracy so monstrous the individual cannot believe it exists�.
מאמרו של סברוסקי, מגיבורי תרבות של ארגוני הטרור הערביים והניאו־נאצים, ראה אור באתר . 88

http://www.intifada-palestine. המועילים":  "היהודים  של  הגותם  את  המרכז  אינתיפאדה 
בהמשך  המובאות   /com/2010/03/zionism-unmasked-the-dark-face-of-jewish-nationalism

ממאמר זה.  הן 
המובאות בהמשך הן מן האתר של מקוב: http://www.henrymakow.com/251102.html מומלץ . 89

מקברי. סתרים, קנוניות והומור  כתות  סתר,  מזימות  ביותר לחובבי קונספירציה, 
לאישוש טיעונו של מקוב יש להוסיף עובדה רבת חשיבות שנשכחה משום מה מליבו של מיודענו, . 90

והיא העובדה שעצם הביטוי British אינו כי אם "ברית איש" הנקרא בעברית מימין לשמאל, קרי: 
"איש ברית". כך גם הסקסונים, השבטים שהתיישבו באי הבריטי במאה החמישית לספירה. שהרי 

שהתיישב ב"אי". יצחק"  ב־I-ssac-son, "בן  מקורו   Saxon הביטוי 
91 . David Irving. ,את מסקנתו זו מבסס המחבר על ספרו של דייוויד אירווינג. מלחמתו של צ'רצ'יל

Churchill�s War. Avon Books, 1987.
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6 פרק 

האויב מבפנים

מה  ולכל  לעמם  שנאה  חולי  רוח,  חולי  פתולוגיים,  יהודים  ...אמנם 
ששייך לעמם, חולי התבטלות... השמחה לכל איד יהודי באה עכשיו 
מאנשים שנולדו על ברכי עמנו... היודע עם מן העמים נגע כנגענו, 
כזה,  סילוף  לידי  הגיעו  בניו  אשר  בעמים,  עם  היש  כצרתנו?  צרה 
שכלי ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו וכל ייסוריו הם בזויים 
אונס  וכל  רצח  וכל  שוד  כל  עמם,  אויב  שעושה  מה  וכל  ושנואים 

והתמכרות? הערצה  רגש  לבם  את  ממלא 
אכן, ברוסיה ב־1881, בעצם ימי הפרעות, ישבו בנים ובנות עם 
ישראל והדפיסו בחשאי, מתוך מסירות נפש, פרוקלמציות, הקוראות 
לפוגרומים, מתוך תקווה שהדם היהודי שיישפך יעזור להתקוממות 
רגנרטים  מיני  כל  העברית  ההיסטוריה  יודעת  אכן,  הרוסי.  המוז'יק 
ישראל,  לארץ  יהודי  ילד  שיבוא  הדבר  אפשרי  עוד  כל  ודגנרטים. 
דעתו  את  עליו  ויטריפו  לעצמו  שנאה  של  חיידקים  בו  יידבקו  וכאן 
עד כדי שיראה את הגאולה הסוציאליסטית בנאצים הפלשתינאים 
שהצליחו לרכז כאן בארץ את האנטישמיות הזואולוגית של אירופה 

שקט.  מצפוננו  ידע  אל  שבמזרח �  הפגיון  תאוות  עם 
כצנלסון  ברל   
דבר, 3.5.1936

ישראל � יודופוביה, רציונאל קיומי ואכיפה אסטרטגית 
בכל פעם שאני רואה בטלוויזיה טנק ישראלי ועליו מגן דוד, מחשבה 
אחת עולה בליבי, מה רב מזלי שמגן הדוד הוא על הטנק ולא על 

ב־1944. הדבר  שהיה  כפי  חזי, 
לספרות (2002) נובל  חתן  קרטס �  אימרה   
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הערה על היודופוביה

וחריגה, א קיצונית  קסנופוביה  של  כתופעה  האנטישמיות  של  הדופן  יוצא  ופייה 
הרצף  של  ההיבט  מן  הן  זאת,  היהודים.  שנאת  של  בטוטליות  ביטוי  לידי  בא 
הראשון  הבית  בחורבן  החל  כך  היודופוביה.  לנושאי  ביחס  והן  הכרונולוגי־היסטורי 
זינוק  ועד  הביניים,  בימי  וגירושים  דם  עלילות  גזירות,  פרעות,  בגלות,  עבור  והשני, 
מכאן  אירופה.  יהודי  בשואת  לשיאו  שהגיע  האמנציפציה  ימי  לאחר  האנטישמיות  גל 
עוד  אך  הוא  הנה  ועד  היווסדה  מיום  החל  ישראל  מדינת  על  המושת  הקיומי  שהאיום 
ציון דרך � האחרון לפי שעה � ברצף הדטרמיניסטי של הפורענות המושתת על העם 
וכך  ישראל  בקורות  האנטישמיות  כך  נבחר".  "עם  אכן  הוא  לפחות  זה  ובמובן  היהודי, 
ולא  אותו  תרדוף  המשטמה  היהודי,  ינהג  כיצד  היא  אחת  כלפיו.  השנאה  לתכני  באשר 
כרדיקל  יוצג  היהודי  הסוציאליסט  החברתית:  הקשת  של  הקצוות  בשני  כך  תחדל. 
בצע  רודף  כבנקאי  יתואר  הקפיטליסט  המערב,  תרבות  את  להשמיד  המבקש  מהפכני 
המוצץ את דם מעמד העמלים. יהיו אלה הפרוטוקולים של זקני ציון בהוצאת האוכרנה 
אביב  מתל  הקטן"  "השטן  של  דברו  עושה  בוושינגטון  הגדול"  "השטן  או  הצאר  מימי 

והלאה.  הלאה  וכן  הערבית...  בתקשורת  אלו  ימים  של 
ג'ורג': לויד  בריטניה  ממשלת  ראש  קולע  באופן  זאת  הגדיר 

מכל התופעות של פנאטיות קיצונית העושות שמות בטבע האדם, אין מטורפת 
יותר מן האנטישמיות. אם היהודי הוא עשיר הוא יהיה קורבן לשוד. אם הוא עני 
להרוויח  ברצונו  שיש  משום  שזאת  הרי  במלחמה  יצדד  אם  לביזוי.  קורבן  יהיה 
משפך דם לא יהודי. אם יתמוך בשלום זאת משום שהוא פחדן מטבעו או בוגד. 
למולדתו  לשוב  ברצונו  יש  אם  ומגורש.  נרדף  הוא  זרה  בארץ  שוכן  היהודי  אם 

הדבר.1  ממנו  ימנע 

בארץ  ריבונית  לאומית  ישות  להקים  בידה  ועלה  שזכתה  לאחר  הציונות �  כן,  כי  הנה 
ישראל � הפכה במהרה ליעד ההכפשה האנטישמית, אם כי הפעם במסווה השקוף, הכמו 
מתבקש מאליו, של "אנטי־ציונות". היה זה ברנרד לואיס שבחר להגדיר את "האנטישמיות 
החדשה" � היא האנטי־ציונות � בטענה שמדינת ישראל נמדדת על פי קני מידה שונים 
מאלו המושתים על כלל האומות.2 נתן שרנסקי נתן לכך ביטוי קולע במה שהוא מכנה 
מבחן שלושת ה־ד': דמוניזציה, דליגיטמציה, דיסקרימינציה (במובן של מוסר כפול).3
מעמדה  בלבד:  באחת  נבחר  אלו,  הגדרות  המאששות  דוגמאות  ספור  אין  מתוך 
ארגון  באו"ם.  הגינויים  במספר  ביטוי  לידי  בא  שהדבר  כפי  בעולם  ישראל  מדינת  של 
האומות המאוחדות הוא המוסד הבינלאומי המקיף ביותר שהוקם בתולדות האנושות, 
זאת, על מנת להניח מכנה משותף רחב ככל האפשר בקרב אומות העולם ובכך להבטיח 

והלאום.  הפרט  של  זכויותיו  את 
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העצרת...", מכריזה  "לפיכך 

הישגים  כרמת  האדם  זכויות  בדבר  הזאת  ההכרזה  את  העולם  באי  כל  באוזני 
כללית לכל העמים והאומות. כדי שכל יחיד וכל גוף חברתי ישווה תמיד לנגד 
עיניו וישאף לטפח, דרך לימוד וחינוך, יחס של כבוד אל הזכויות ואל החירויות 
הללו, ולהבטיח באמצעים הדרגתיים, לאומיים ובינלאומיים, שההכרה בעקרונות 
החברות  המדינות  אוכלוסי  בקרב  ויעילה  כללית  תהא  עליהם  וההקפדה  אלה 

שיפוטם.4 שבארצות  האוכלוסים  ובקרב 

ביותר  המקיף  הניסיון  הן  באו"ם  החברות  המדינות  שאותן 193  כך  על  ויכוח  אין  ואכן 
בקורות האנושות להגיע למכנה משותף בקרב אומות העולם. מאחר והארגון נטל על 
ַחְרבֹוָתם  תּו  ישראל: "...ְוִכְתּ נביאי  בנוסח  אנוש  לבני  שלום  הבאת  של  נעלה  יעד  עצמו 
א גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה" � כלשון  ׂ ים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות ֹלא ִיָשּ ְלִאִתּ
את  להעמיד  המאוחדות  האומות  דואגות  יורק,  בניו  למוסד  הכניסה  באולם  הכתוב 
החלטות  האפשר.  במידת  ולהענישם  לגנותם  הקלון,  עמוד  על  ישעיהו  בשורת  מפרי 
מוועדותיה.  באחת  או  הכללית  בעצרת  הרוב  של  הצבעה  בסיס  על  מתקבלות  הגינוי 
ואכן עצרת האו"ם הקימה לצורך כך את "המועצה לזכויות האדם" האמורה לשאת את 

האדם.  בזכויות  הפוגעים  עריצות  משטרי  ולגנות  ההומניסטי  המסר 
האו"ם"  של  האדם  לזכויות  ב"מועצה  שהתקבלו  הגינוי  החלטות  ברשימת  עיון 
לה,  שקדמה  "הוועדה"  את   2006 משנת  החל  שהחליפה   (Human Rights Council)
של  גינוי  החלטות   15 המועצה  קבלה  לקיומה,  הראשונות  השנתיים  שבמהלך  מלמד 
מדינות (להבדיל מגינוי של ארגונים ומוסדות). כולן ללא יוצא מן הכלל היו בגנותה של 
ישראל. כך למשל, סודן שבשטחה מתחוללת השמדת עם גלויה הגובה מיליוני קורבנות 

בנושא.5   (�deep concern�) עמוקה"  בהבעת "דאגה  הסתפקה  והמועצה  גונתה,  לא 
יש הטוענים שהתמונה המוצגת באמצעות ההתייחסות של "המועצה לזכויות האדם" 
ישראל.  את  עוינות  במועצה  המיוצגות  המדינות  רוב  שכן  בחסר,  לוקה  ישראל  כלפי 
ו־5  מוסלמיות  מדינות   8 מתוכן   ,48 הוא  במועצה  החברות  המדינות  מספר  האומנם? 
נוסיף  אם  גם  המוסלמי.  הקונצנזוס  פי  על  כלל  בדרך  המתיישרות  אפריקניות  מדינות 
בגלוי  ישראל  את  העוינות  המדינות  מספר  יעלה  לא  טורקיה,  ואת  קובה  את  אליהן 
מתקבלות  וההחלטות  מאחר  אחוז.  מ־30  פחות  של  מיעוט  קרי:   .15 על  במסווה,  או 
במועצה על בסיס של רוב, הרי שרוב זה מסופק על ידי מדינות אירופה החברות בוועדה 
בטענה,  אמת  של  גרעין  יש  אפילו  אולם  וכו'.  פינלנד  גרמניה,  שוויץ,  צרפת,  דוגמת 
העצרת  מדינותיה.   193 על  האו"ם  של  הכללית  בעצרת  עקרונית  שונה  אינו  המצב 
הכללית מקבלת בממוצע שנתי 19 החלטות גינוי כלפי ישראל, מספר גדול יותר מכלל 
אחת  דוגמא  בה.  החברות  המדינות   192 שאר  כל  כלפי  מקבלת  שהמועצה  הגינויים 
הפלשתינאים". 173  "הפליטים  סוגיית  על  בהצבעה  הגינוי  החלטת  הייתה  רבות  מיני 
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שבחרה  ארה"ב  מלבד  המערב  מדינות  כל  את  כולל  המספר  ישראל.  את  גינו  מדינות 
להימנע. הנציג הישראלי היה היחיד שהתנגד, 10 מדינות נמנעו, ביניהן: קמרון, פיג'י, 
לנכון  ראתה  אחת  אירופאית  מדינה  לא  אף  אולם  פפואה...,  מיקרונזיה,  מרשל,  איי 
מדינת  חורבן   � הפועל  אל  הוצאה  אילו   � משמעותה  אשר  הגינוי  להחלטת  להתנגד 
ישראל. מן הראוי לציין שבין המדינות התומכות בגינוי של ישראל נמנו פולין, רוסיה, 
מ־100,000  למעלה  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר  לעצמן  שסיפחו  מי  וצרפת,  צ'כיה 
בשנת  פליטים.  מיליון  ל־14   13 בין  אלו  משטחים  וגרשו  גרמניה  של  משטחה  קמ"ר 

ישראל.  כלפי  הופנו  בעצרת  שהתקבלו  הגינויים  מכלל  בלבד, 78%   2010
אל פסגת ההוקעה של מדינת היהודים הגיעה עצרת האו"ם בכ"ט בנובמבר (!) 2011. 
ביום זה, בו מציין ארגון האומות המאוחדות "יום של סולידריות בינלאומית עם העם 
 ,�International Day of Solidarity with the Palestinian People� הפלשתינאי" 
על 20.  עמד  לישראל  השנתי  הגינויים  מספר  בכך  לישראל.  גינויים   6 העצרת  קיבלה 

גינויים.  ב־7  זכו  יחד  גם  באו"ם  החברות  האומות  שאר 192  כל 
מדינת היהודים על ששת מיליוני היהודים שבה מהווה פחות מפרומי ל אחד מכלל 
האנושות. מכאן, שעל פי מספר הגינויים בעצרת האו"ם � קל וחומר ב"מועצה לזכויות 
האנושות,  ממוצע  על  ומעלה  מונים  אלף  עולה  ישראל  של  רשעותה  מידת   � האדם" 
טוטליטרי  משטר  בה  שורר  אם  גם  אחרת  מדינה  כל  על  מונים  מאות  ואף  ועשרות, 

האסלאם. מדינות  מבין 56  אחת  שבכל  זה  כגון  גלוי, 
שתי  קיימות  הנ"ל  הנתונים  לאור  לחלוטין.  ברורה  שהמסקנה  דומה  כן,  כי  הנה 
אפשרויות בלבד: או שמדינת היהודים היא אכן ההתגלמות האולטימטיבית של הרשע 
האנושי, או שקני המידה לפיהם נמדדת ישראל � זאת על פי הגדרת האנטישמיות לעיל 
� אינם מושתים על כלל האנושות, מכאן הזהות בין מאבחני האנטישמיות הקלאסית 

האנטי־ציונות.  של  לאלו 
מול  ישראל  של  חפותה  את  "להוכיח"  כוונה  כל  אלו  בשורות  שאין  לציין  למותר 
ההתגוללות של מוסדות האו"ם ודי אפוא להסתפק בתגובתו של אחד העם על עלילת 

הצדק".  אתנו  ורק  טועה  העולם  כל  בימיו: "כן,  הדם 
היה זה אנתוני ג'וליוס, מבכירי המשפטנים בבריטניה, הנודע בין היתר בהגנתו על 
חוקרת השואה דבורה ליפשטדט במשפטה מול מכחיש השואה דייוויד אירווינג, שכתב: 

ישראל היא המדינה האחת והיחידה בתבל שקיומה מוכחש בפי רבים, וחורבנה 
ללא  רציחתם  אשר  היחידים  הם  ישראל  אזרחי  הישראלים  גלוי.  לעידוד  זוכה 

מוצדק.6 כמעשה  נתפסת  אבחנה 

בעוד שהחלטות הגינוי של האו"ם הן בין היתר תמונת ראי המשקפת את יחסי הכוחות 
לישראל,  בשנאתן  המאוחדות  מוסלמיות  מדינות  בה 56  שחברות  העובדה  כגון  בארגון, 
מדינת  אל  הקהילה  של  יחסה  מבחינת   � האירופית  בקהילה  שהמצב  להניח  היה  ניתן 
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היהודים לאור הניסיון ההיסטורי � יהיה מאוזן יותר. ואולם לאור העלייה החריפה בשני 
קברות  בתי  חילול  בנפש,  קורבנות  הכוללים  אנטישמיות  בביטויי  האחרונים  העשורים 
האו"ם.  מעצרת  זה  במקרה  שונה  אינו  האירופית  שהקהילה  דומה  כנסת,  בבתי  ופגיעה 
הנושא נחקר על ידי "המרכז האירופאי למעקב אחר גזענות וקסנופוביה"7 שבחר בשנת 
מדינה  מכל  יותר  המסכנת  המדינה  היא  "מי  השאלה:  ובו  קהל  דעת  סקר  לערוך   2004
הנה  ישראל.  מדינת  על  הצביעו   � הנשאלים � 58%  רוב  האנושות?"  שלום  את  אחרת 
כי כן, האירופי הממוצע רואה בישראל את שורש הרע בעולמנו. אומנם הסקר לא ביקש 
לדעת מה יש לעשות באותו שורש פורה רוש ולענה, אולם המסקנה מתבקשת מאליה. 
את שורש הרע יש לעקור. לנוכח התוצאות המפתיעות של הסקר החליט הארגון להעמיק 
בנושא וערך מחקר בשאלה "האומנם אנטי־ציונות היא אך מסווה לאנטישמיות החדשה". 
וראה  ברלין,  באוניברסיטת  האנטישמיות  לחקר  המרכז  ידי  על  שבוצע  המחקר 
הגדרת  עם  אחד  בקנה  עולים  האנטי־ציונות  מאבחני  כי  מעלה   8,2005 בשנת  אור 
של  שורה  קובע  המסמך  ישראל.  מדינת  של  קיומה  שלילת  ועיקרם  האנטישמיות, 

מטרתם:9  את  להשיג  מנת  על  האנטי־ציונים  נוקטים  בהם  טיעונים 

שלילת הזכות להגדרה עצמית מן העם היהודי על ידי קביעה כי מדינת ישראל   (1
גזענית. ישות  היא 

נקיטה במוסר כפול על ידי דרישה מישראל להתנהל באופן שאיננו נדרש מכל   (2
אחרת. דמוקרטית  מדינה 

הנאצים.  של  לזו  ישראל  של  מדיניותה  בין  השוואה  עריכת   (3

למותר לציין ששלושת המאפיינים שלעיל תואמים ככפפה ליד את האינדוקטרינציה של 
ארגוני השמאל הרדיקלי בישראל, ובדיקה מקרוב של הנושא מוכיחה שאכן, היודופוביה 
האירופאית היום מוזנת במידה רבה על ידי פרסומים � בכתב ובעל פה � של ארגוני 
"היהודי המועיל" דוגמת "בצלם", "יש גבול", "מחסום ווטש" ושורה ארוכה של גופים 
כלכלי  חרם  להטיל  הקוראים  לנאציזם,  ציונות  בין  השוואה  העורכים  בישראל  נוספים 
וכו'.  מלחמה  פשעי  באשמת  צבאה  מפקדי  את  לאסור  הציונית,  המדינה  על  ותרבותי 
במימון  ביטוי  לידי  באה  הישראליות  לקבוצות  האירופית  הקהילה  מדינות  בין  הזיקה 
נדיב, בין אם של הקהילה האירופית כארגון ובין אם על ידי שורת מדינות בנפרד דוגמת 

ושווייץ.  הולנד  נורבגיה,  בריטניה, 

רציונאל קיומי � ההיבט האסטרטגי 

על מנת לקבל תמונת מצב אובייקטיבית שתעניק מסד מוצק לדיון תבוני בסוגיית קיומה 
המקובלים  בכלים  היהודים  מדינת  של  הקיומי  הרציונאל  את  לבחון  יש  ישראל,  של 

המדינה.  במדע 
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העמים"  "אביב  מרוח  היתר  בין  נבעה  הרצל  ז.  ב.  של  הציונית  היסוד  הנחת 
וההתעוררות הלאומית במאה הי"ט. קרי, בהיבטה היהודי של אותה התעוררות. מכאן, 
כיוון שהגלות הייתה � לדעת מייסדי הציונות עם הרצל בראשם � עילת האנטישמיות, 
הפתרון לשאלת האנטישמיות יבוא על ידי ריכוזם של היהודים במדינה ריבונית משל 
ברוח  זאת,   � היהודים"  "מדינת  לחיבורו  בהקדמה  הרצל  כתב   � שכך  כיוון  עצמם. 
אתר  בכל  האנטישמיות  זו "תחדל  של  כינונה  עם  מיד  כי  לאיש �  האופיינית  משיחית 
ואתר...", ואף ראה להוסיף כי "מאחר שמדינת היהודים תכריז על ניטרליות, לא תזדקק 

הגבולות".  על  בשמירה  ותסתפק  אויביה  מפני  עצמה  על  להגנה  לצבא 
לא זה המקום לדון בכשלי תפיסתו של הרצל, אך די לציין שאשליותיו של האיש 
ערב  מדינות  חמש  כאשר  המדינה,  הכרזת  למחרת  כבר  המציאות  סלע  על  התנפצו 
הצהירו גלויות על כוונתן להכרית את האוד המוצל מאש השואה ומיהרו לקום ולהשלים 
את מלאכתו של היטלר, בן בריתם מאמש. מאז ועד היום ניצבת ישראל ברצף מלחמות 
בלתי פוסק מול מבקשי נפשה, בין אם בחמש מלחמות רבתי ובין אם במלחמה בעצימות 
העולם  של  ועומדת  הקבועה  העוינות  את  להוסיף  יש  לכך  "טרור".  המכונה  נמוכה, 
הערבי והמוסלמי, עם מצרים בראש, המלבה יום יום ושעה שעה את אש השנאה, בין 
וכלה  ספר  בבתי  החל  החינוך  ובמערכת  בתקשורת  אם  ובין  הבינלאומי,  במישור  אם 
במכללות. זאת, באנטישמיות שהיא העתק נאמן של היודופוביה הנאצית ואשר עניינה 
דה־לגיטימציה של מדינת היהודים ודה־הומניזציה של האדם היהודי. כל זאת על מנת 

הבאה.  למלחמה  וגיבוי  תשתית  להעניק 
בהשוואת מרכיבי הרציונאל הקיומי של מדינת היהודים לזה של אומות אחרות � 
מאלו שעלה בידן לצלוח את אבני הנגף ההיסטוריות ולהבטיח לעצמן זכות קיום � נקל 
הוא  קיומה  ועצם  קיומי,  רציונאל  לכאורה  נעדרת  היהודים  מדינת  שאכן  להוכיח  יהיה 

מראש.  ידוע  אסון  וחלילה �  אנאכרוניזם, 
הדיון ב"רציונאל הקיומי" של לאום יתבסס על הנחות היסוד שקבע האנס מורגנתאו 
של  שלחיבורו  יצוין  ולשלום".10  לשלטון  המאבק  האומות:  בין  "פוליטיקה  בחיבורו 
מוראגנתאו � מאבני התשתית של מדע המדינה לאחר מלחמת העולם השנייה � הייתה 
דוגמת  בישראל,  ההחלטות  מקבלי  רובד  של  הרוחני  עולמו  עיצוב  על  רבה  השפעה 
שמעון פרס בחיבורו "כעת מחר", יצחק רבין ב"פנקס שירות", ויגאל אלון "בתחבולות 
מלחמה" ו"מסך של חול". שלושתם מבססים את טיעוניהם על יסוד ההנחות המוגשות 

האומות".  בין  ב"פוליטיקה  לקורא 
העוצמה  שמכפיל  יצוין  זאת  עם  מורגנתאו,  של  משנתו  את  לפרט  המקום  זה  לא 
"גבולות  הינו   ,(permanent factor) הקבוע"  "המרכיב  והוא  בתורתו,  והמכריע  המרכזי 
בני הגנה", ודי להזכיר בהקשר זה את ניסיונם הכושל של צבאות נפוליאון והוורמאכט 
צבאי,  מאזן  הם  נוספים  קבועים  מרכיבים  רוסיה.  של  האדירים  מרחביה  את  לצלוח 
בריתות צבאיות וגודל האוכלוסיה. בין "המרכיבים המשתנים" מונה מורגנתאו בין היתר 
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עוצמה כלכלית ורמה טכנולוגית. אולם כל אלה יבואו לידי ביטוי רק בתנאי של ליכוד 
מבחן.  בשעת  קיומי  סיכון  מול  להתייצב  מנת  על  שורות  ללכד  הנכונות  קרי:  לאומי, 
לחוד".  אחד  כל  נתלה  בזה  זה  תלויים  נהיה  לא  דנא "אם  מקדמת  הסיסמא  פי  על  זאת 
חריג  אכן  הוא  הישראלי  המקרה  בחיבורו,  מורגנתאו  שמניח  המידה  קני  פי  על 
כיוצא  אותו  ומציג  הישראלי  למקרה  מתייחס  המחבר  ואכן,  היסטורי.  תקדים  וחסר 
דופן בחומרתו וממליץ למדינת היהודים שלא ליפול בפח התבוסתנות האורב למדינה 

נפשה.  את  המבקשים  אויבים  מוקפת 
הנה כי כן, לא זו בלבד שאויבי ישראל בכוח ובפועל עולים עליה מאות מונים בשטח 
ועשרות מונים באוכלוסיה, אלא שישראל בגבולות 67' נעדרת כליל גבולות ביטחון ועומק 
אסטרטגי מינימלי. מכאן שהיא פיתוי קבוע ועומד לעוינות המוסלמית־ערבית. חורבנה 
של מדינת היהודים הוא בעל ערך אולטימטיבי באתוס המוסלמי הרואה בה "פגיון בלב 
פלשתינית"  "מדינה  שהקמת  מכאן  סאדאת.  אנואר  זאת  שביטא  כפי  הערבית"  האומה 
מדינת  של  וחורבנה  אש"ף,  מאסכולת  השלבים"  ב"תורת  גלויה  אסטרטגית  הונאה  היא 
ישראל הוא השלב ראשון ב"התנגשות הציוויליזציות" בנוסח שטבע סמיואל הנטינגטון. 
ובעונה  ובעת  קיומי  בסיכון  המצויה  בעולם  והיחידה  האחת  המדינה  היא  ישראל 
אחת נעדרת כליל מכפיל עוצמה בדמות ברית אסטרטגית. העדר בעל ברית אסטרטגי 
נובע מן העובדה שמנקודת ראותו של בעל הברית הפוטנציאלי אין לישראל מה להציע 
בתמורה. החותם על ברית צבאית ובה המשפט המכריע הקובע כי: "התקפה על אחת 
משתי המדינות החתומות על הסכם זה כמוה כהתקפה על החותמת השנייה..." (נוסח 
מיליארד  המונה  כולו,  האסלאם  של  עוינותו  את  לעצמו  קונה  נאט"ו)  לברית  המבוא 
ארנסט  זה  היה  אירופה.  של  משטחה  חמש  פי  הגדול  שטח  על  ומשתרע  נפש  וחצי 
מן  רחוק  הדבר  באנטישמיות.  אותי  "מאשימים  שהעיר:  מי  הבריטי,  החוץ  שר  בווין, 
האמת. ואולם הנני שר החוץ של הממלכה המאוחדת ואם אעדיף את 600 אלף יהודי 
החוץ".  כשר  בתפקידי  מעילה  זו  תהיה  סביבה,  הערבים  מיליון  שלושים  על  פלסטיין 
 � לעין  הנראה  בעתיד  אם  רב  וספק  שפוי  מדינאי  כל  לרגלי  נר  היא  בווין  של  הערתו 
כשם שמלמד ניסיונה של ישראל במהלך 64 שנותיה � תימצא מדינה שתהיה מוכנה 
לסכן את האינטרס הלאומי שלה על־ידי חתימה על הסכם לברית צבאית עם ישראל. 
לאישוש הנחות היסוד שלעיל, מן הדין לבחון בקצרה את מרכיבי האיום האסטרטגי 
המושת על מדינת היהודים בשעת כתיבת שורות אלו � אביב 2013 � והכוונה לחימושה 

זו.  אפשרות  לסכל  ישראל  של  וסיכוייה  איראן  של  הגרעיני 

אכיפה אסטרטגית � האיום הגרעיני 

ישראל מצויה תחת אכיפה אסטרטגית מיום היווסדה. יחסי הכוחות בינה לבין אויביה 
מוציאים מכלל אפשרות מצב של ניצחון צבאי שיסיר ממנה את האיום הקיומי לטווח 
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היסטורי ומכאן שעליה להיאבק על עצם קיומה בשרשרת רצופה של מאבקי הישרדות 
החל במלחמות רבתי דוגמת מלחמת העצמאות (48'), מבצע סיני (56'), מלחמת ששת 
הטרור  פרצי  מול  מקיפים  צבאיים  מבצעים  ועד  כיפור (73')  יום  מלחמת  הימים (67'), 
יצוקה"  "עופרת  מבצע  ועד  האינתיפאדות  שלוש  לבנון,  מלחמות  שתי  דוגמת  הערבי 
על  למאבק  לצאת  ישראל  על  שנים  לשש  אחת  של  בממוצע  כן  כי  הנה  עזה.  ברצועת 
אם  וספק  המודרנית  בהיסטוריה  לכך  דומה  תופעה  שאין  לציין  למותר  קיומה.  עצם 
בגלוי  מאוימת  היהודים  מדינת  בו  הנוכחי  המצב  בכלל.  בהיסטוריה  דומה  מקרה  קיים 
הוא  מקיף  גרעיני  פוטנציאל  כך  לצורך  המכין  איראני  רודן  ידי  על  בהשמדה  ובמוצהר 
את  בקצרה  לנתח  אפוא  הראוי  מן  האסטרטגית.  האכיפה  עקרון  את  המייצג  מדגם 

הנוכחי. המקרה  של  מרכיביו 
מצדו  בא  בגלוי  עליה  המושת  הקיומי  האיום  היהודים  מדינת  בתולדות  לראשונה 
הנדון.  במקרה  גרעיני  המונית,  להשמדה  נשק  של  פוטנציאל  על  המתבסס  אויב  של 
האיום אינו תוצאה של סכסוך גבולות בין מדינות שכנות דוגמת מצרים, סוריה וירדן, 
סכסוך הניתן לכאורה לפתרון באמצעות משא ומתן, פשרות ו"שטחים תמורת שלום". 
התרבותי  למרכיב  מסווה  אך  הינה  הגבולות"  "סוגיית  לעיל,  כאמור  שכן,  "לכאורה" 
המעוגן באסלאם והמבוסס באופן מוחלט על עיקרן הג'יהאד שאינו סובל ישות ריבונית 
בלתי מוסלמית בקרבו, זאת בנוסח הגדרתו של סאדאת לפיה "ישראל היא פגיון בלב 

הערבית".11  האומה 
לזכות  שלום",  תמורת  "שטחים  קרי:  עצמית,  הונאה  באמצעות  ניתן  שאם  מכאן 
כך  שלא  הרי  שנתי)  רב  בממוצע  שנים  משש  יותר  (לא  ספורות  שנים  של  זמן  בפסק 
במקרה שהאיום הגרעיני מצידה של איראן יגיע לשלב של ביצוע, מצב העלול להביא 
האסטרטגית   � החלופות  שתי  של  קצר  ניתוח  להלן  היהודים.  מדינת  של  לחורבנה 

איראן.  של  מצדה  הקיומי  האיום  את  לסכל  בניסיונה  ישראל  שבידי  והטקטית � 

האומנם "השמדה הדדית מובטחת"

שתי  בידי  כאשר  הקרה  המלחמה  מעידן  מוכר  הגרעיני  האיום  בסוגיית  היחיד  הניסיון 
מעצמות העל באותם הימים נמצא מאגר מקיף של נשק גרעיני. למרבה מזלו של המין 
פרצה,  לא  הארץ  כדור  פני  על  החיים  את  להשמיד  הייתה  שעלולה  המלחמה  האנושי 
מובטחת"  הדדית  ב"השמדה  הוא  המדובר  כי  הבנה  שררה  המעצמות  שתי  בין  שכן 
(Mutual Assured Destruction, MAD), עקרון המבטיח איבוד עצמי לדעת הנוגד את 
הקרמלין  בין  הישיר  הקו  האדום",  "הטלפון  מכאן  המערב.  בתרבות  הקיומי  הרציונאל 
אולם  אפוקליפטי.  מאיום  הצדדים  שני  את  המבטיח  קנדי  הנשיא  בימי  הלבן  לבית 
רציונאל ה־MAD אינו ישים במקרה האיראני־ישראלי, וזאת משום שעיקרון הג'יהאד 
באסלאם המבטיח לשהיד את מקומו בגן העדן הינו נטול אותו רציונאל קיומי המקובל 
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חלופת  את  לנטוש  בהחלטתם  וארה"ב  בריה"מ  את  שאיחד  המערבית  בציוויליזציה 
האייתולה  שיזם  המבצע  מן  יותר  טוב  ביטוי  לכך  שאין  ודומה  הגרעינית.  המלחמה 
חומייני כאשר עלתה שאלת שדות המוקשים שטמנו גיסותיו של סדאם חוסיין במלחמת 
איראן־עיראק בשנים 1988-1980. חומייני פתר את הבעיה על ידי שיגור של חצי מיליון 
את  בגופם  פלסו  ואלו   � צווארם  על  עדן  לגן  פלסטי  מפתח   �  15-12 בגילאי  ילדים 
דרכו של הצבא האיראני. מן הראוי להוסיף שהמבצע הוא מקור גאווה וסמל למעשה 

היום.  ועד  מאז  באיראן  מופת 
על  המבוסס  הדדית  השמדה  של  המרכיב  מן  הגיונו  את  מושך   MADה־ עיקרון 
כאז  השתרעו,  ארה"ב  והן  בריה"מ  הן  להשמדה.  הצפויות  הרכות"  "המטרות  מספר 
עבור  בערים,  החל  רכות,  מטרות  אלפי  ובהם  קמ"ר  מיליוני  של  שטחים  על  עתה,  כן 
במרכזי תעשיה וכלה במערך כבישים ותובלה. לא כך הדבר במקרה של איראן־ישראל. 
היא  שישראל  אלא  ישראל  של  מזה  שמונים  פי  גדול  איראן  של  ששטחה  בלבד  זו  לא 
למעשה מטרה רכה אחת, קרי: גוש דן המאכלס למעלה מ־50% מכלל תושביה היהודים 
אחת  פשוטה  גרעינית  בפצצה  שדי  מכאן  ייצור.  אמצעי  של  דומה  ואחוז  המדינה  של 
מדינת  של  לקצה  להביא  מנת  על  הירושימה,  את  שהחריבה  הסוג  מן  קילוטון,  של 20 
היהודים. היה זה האייתוללה סייד עלי חאמנאי, מנהיג איראן לאחר מותו של חומייני, 
לנו  לגרום  יכולה  ישראל  גרעינית  מלחמה  של  קולע. "במקרה  באופן  זאת  שהגדיר  מי 

מקרה". בכל  יישמד  הציוני  הגמד  אולם  כבד  נזק 
תעמיד  זו  לפיו  הפקיסטאני,  האיום  את  להוסיף  יהיה  הראוי  מן  חמנאי  דברי  אל 

ישראל. עם  עימות  של  למקרה  הגרעינית  עוצמתה  את  איראן  של  לרשותה 
האכיפה  מלקחי  יתלכדו  גרעיני,  בפוטנציאל  איראן  תזכה  בו  השלב  מן  כן,  כי  הנה 
צילו  תחת  יעמוד  מדיני  או  צבאי  מהלך  כל  שכן  שאת,  ביתר  ישראל  על  האסטרטגית 
שיבה  קרי:  ו־194   181 האו"ם  החלטות  ליישום  הדרישה  כך  הקיומי.  האיום  של  הקודר 
הפליטים,  ושיבת  לירדן  מערבה  ערבית  טרור  מדינת  של  כינונה  החלוקה,  לגבולות 
האייתולות  ובכירי  אחמדינאג'ד  של  בנאומיו  לבקרים  חדשות  העולות  הדרישות  מן 
ייתפס  היהודים,  מדינת  של  לקיצה  להביא  הנועד  אלו,  משלבים  אחד  כל  בטהרן. 
השמדה  היא  הצפויה  החלופה  שהרי  במיעוטו,  הרע  בבחינת  בישראל  הציבור  ידי  על 

גרעינית. 
ישראל,  בפני  העומדת  האחת  החלופה  הטקטית  ברמה  האסטרטגית.  ברמה  כך 
איראן  צפויה  ומחקר  מודיעין  גופי  הערכות  פי  על  שכן   � מאוד  הקרוב  בעתיד  וזאת 
לצאת  היא   � גרעיניות  פצצות  של  ראשונה  בסדרה   2014 בתחילת  כבר  להתחמש 
השמדת  של  התקדים  פי  על  זאת  באיראן.  הגרעיני  הייצור  מרכזי  להשמדת  בהתקפה 
כתיבת  בשעת  הלאומי  היום  סדר  על  נמצא  הנושא   .1981 בשנת  באוזיראק  הכור 
המבצע  של  בדרכו  הניצבת  האילוצים  מערכת  את  לפרט  יהיה  הראוי  ומן  אלה  שורות 

הישראלי. 
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האיום הבליסטי

המהלך  לצד  בישראל.  למלחמה  הקרקע  את  מכשירה  שאיראן  בקירוב  עשור  מזה 
הקמת  ידי  על  זאת  טקטי,  במהלך  איראן  נקטה  גרעיני,  נשק  ייצור  של  האסטרטגי 
טרור  פעילות  על  בנוסף   � שייעודם  ישראל  של  גבולותיה  על  תקיפה  בסיסי  שני 
הייצור  מרכזי  את  לתקוף  ישראל  של  כוונתה  את  האפשר  ככל  לנטרל  הוא  שוטפת � 

באיראן.  הגרעיני 
להלן תיאור קצר של פוטנציאל האיום על ישראל כאשר זו תחליט לצאת למתקפה 

איראן.  של  הגרעין  מתקני  על  קונבנציונלית 

סוריה

תקיפה  של  במקרה  סוריה  של  להתנהלותה  באשר  מוחלטת  ודאות  אמנם  אין 
של  בריתה  בעלת  היא  שסוריה  העובדה  את  הן  לזכור  יש  אולם  באיראן,  ישראלית 
דבר  לכל  הוא   � איראן  של  המערבית  השלוחה   � החיזבאללה  ארגון  כי  והן  טהרן 
סורי   � וחימושו  לדמשק,  מצפון  שוכנת  הארגון  מפקדת  סוריה.  מצבא  חלק  ועניין 
לפחות  הכולל  מקיף  בליסטי  מערך  לסוריה  סוריה.  דרך  אליו  עובר   � איראני  או 
2000 טילים וכן מצוי בידה מאגר של אמל"ח להשמדה המונית, בעיקר כימי, הגדול 

התיכון.12 במזרח  ביותר 
של  הראשון  בשלב  חוסיין  סדאם  ידי  על  אליה  הועבר  זה  אמל"ח  של  הניכר  חלקו 
הניסיוני  הכור  את  השמידה  שישראל  לאחר  כן,  כמו  בעיראק.  האמריקנית  ההתקפה 
הסורי בספטמבר 2007, האיצה דמשק במידה רבה את הפיתוח וההצטיידות באמל"ח 
סרין  גז  של  טונות  מאות  להיום  נכון  כולל  הסורי  המאגר  זהירה  הערכה  פי  ועל  כימי, 
וחרדל, וכן את סוג הגז הרעיל ביותר הקיים, ה־VX, גז עצבים המביא למותו של הנפגע 
בעשרות  ומאוחסן  בסוריה  מרכזים  בארבעה  מיוצר  הכימי  הנשק  ספורות.  דקות  בתוך 

המדינה.  ברחבי  היטב  חבויים  ריכוזים 
כימי  בנשק  לשימוש  החשש  בסוריה  המתחוללת  אזרחים  מלחמת  של  זה  בשלב 
שנלחם  כמי  מעמדו  את  לחזק  עשוי  הדבר  שכן  גובר,  סוריה  שליט  של  מצידו  וביולוגי 
המונית  להשמדה  אמל"ח  העברת  אפשרות  מכלל  להוציא  אין  כן,  כמו  הציוני.  באויב 
לידי ארגוני הטרור החמושים בידי סוריה ואיראן, ובראש וראשונה החיזבאללה, החמאס 

האסלאמי.  והג'יהאד 

איראן 

מ־1,000  למעלה  וכולל  התיכון  במזרח  ביותר  הגדול  הוא  איראן  של  הבליסטי  המערך 
טילים, מהם 500 בקירוב בעלי טווח בינוני של 1,000 ק"מ ומעלה, ומכאן שהם מכסים 
וכן  קוריאני  הצפון  דונג  נו  של  איראנית  גרסה  הוא  שהאב-3,  הטיל  כולה.  ישראל  את 
כאחד  הסוגים  שני  האיראני.  הנשק  במחסן  ביותר  המתקדם  הטיל   ,(Sajjil) ה־סאז'יל 
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כימי  בנשק  החל  המונית,  להשמדה  אמל"ח  לשאת  המיועדים  קרב  בראשי  חמושים 
הקרוב.  בעתיד  וגרעיני  וביולוגי, 

עזה

ביוני 2007, עם השתלטות החמאס והפיכת הרצועה ל"אמירות הערבית האסלאמית", 
הפכה עזה למשלט קדמי של הטרור האיראני המופעל על ידי הנהגת הארגון בדמשק. 
את  ללכוד  האמורים  המלקחיים  לשונות  משני  לאחד  עזה  הייתה  האסטרטגי  בהיבט 
נכון  שטחה,  את  המכסים  טילים  במטחי   � מצפון  וחיזבאללה  הדרום  מן  זו   � ישראל 

שבע.  באר  ועד  הלבנון  מגבול  אלו,  שורות  כתיבת  למועד 
מאז תחילת 2010 חלה הסלמה רבתי בכמות האמל"ח בעזה � והדבר כולל מספר 
ניכר של רקטות בעלות טווח של 40-20 ק"מ, אלפי פצמ"רים ונשק נ"ט. לאחר נפילת 
של  טווח  בעלי  גראד  טילי  מאות  ברצועה  החמאס  לידי  הועברו  קדאפי  של  שלטונו 
של  מסלול  רבות  שנים  מזה  שהיה  סיני,  מדבר  דן.  גוש  את  המכסים  בקירוב  ק"מ   100
העברת ציוד צבאי ממצרים לעזה, "הפך" � אם לצטט את ד"ר בועז גנור העומד בראש 

בהרצליה:  הבינתחומי  במרכז  בטרור  למלחמה  המכון 

דבר  עושה  לא  שמצרים  ברור  רבים.  ממקורות  נשק  מעבר  של  פתוח  ...לכביש 
מדבר  המצרית.  המהפכה  מאז  וחומר  קל  מובארכ,  בימי  לא  זה.  תהליך  לעצור 
צבאי.13  ציוד  והברחת  אימונים  בסיסי  טרור,  ארגוני  של  עדן  גן  הוא  עתה  סיני 

האיראני  הנשק  עיקר  בסוריה  האזרחים  מלחמת  תחילת  שמאז  להוסיף  ראוי  זאת,  עם 
מטורקיה.14 לעזה  מגיע 

חיזבאללה

שורות  כתיבת  למועד  נכון   � בלבד  טרור  ארגוני  מצד  ישראל  על  הבליסטי  האיום 
בקירוב   300% של  הסלמה  זו  וטילים.  רקטות   70,000 של  מערך  על  עומד   � אלו 
לעומת המצב ששרר ערב מלחמת לבנון השנייה ובימי מבצע "עופרת יצוקה". אליהם 
את  שנים  מזה  המציידת  סוריה,  נ"ט.  ונשק  פצמ"רים  של  מקפת  מערכת  להוסיף  יש 
של  סדרה  לחיזבאללה   2010 קיץ  מאז  מספקת  הצפון,  גבול  על  החיזבאללה  ארגון 
את  כולל  המערך  שבע.  באר  עד  ישראל  של  רובה  את  המכסים  בינוני  לטווח  טילים 
 300) הטיל  טווח   .M-600 השם  תחת  בסוריה  המיוצר   110 פתאח  האיראני  הטיל 
ק"מ), כושר הנשיאה שלו (500 ק"ג), ודיוקו מהווים קפיצת מדרגה באיום הבליסטי 

הצפון.  מן 
המשוכלל   ,D סקאד  בטיל  הארגון  את  לצייד  סוריה  החלה   2010 בדצמבר  כבר 
רש"ק  עם  אחת  טונה  של  נשיאה  וכושר  ק"מ   300 של  טווח  בעל  הסקאדים,  בסדרת 
פצצות  לחלופין 40  או  גרעיני,  נשק  כולל  המונית  להשמדה  אמל"ח  נשיאת  המאפשר 
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טעות  רדיוס  על  ועומד  מרבי  הוא   D סקאד  של  הפגיעה  דיוק  מסלול.  חודרות  מצרר 
בלבד.  מ"ר  של 50 

מצד  באיראן  ישראלית  התקפה  על  מענה  של  תרחיש  נשרטט  אם  כן,  כי  הנה 
טהרן, החיזבאללה והחמאס בלבד, ונניח שירי הטילים ימשך 30 יום, כי אז צפוי מטר 
בימי  השוואה �  (לשם  דן.  גוש  על  ברובו  ישראל,  על  ומעלה  טילים  של 2,000  יומי 
הגמור  רובן  ליום,  רקטות   120 של  ממוצע  שיגר  חיזבאללה  השנייה  לבנון  מלחמת 

מוגבל).  לטווח 
למותר לציין שאין לישראל מענה להתקפה כוללת מסוג זה. גם אם נקבל את נתוני 
(רפא"ל),  ברזל"  ו"כיפת  האווירית)  (התעשייה  החץ  טיל  של  היירוט  לכושר  היצרנים 
קרוב  תהיה  אלו  מערכות  שתי  של  ההצלחה  רמת  לפיה  הדמיונית  להפלגה  ונסכים 
תוקפים  טילים  ל־1,000  תיאורטי  מענה  מהוות  יחד  גם  ששתיהן  הרי  אחוזים,  למאה 
דולר   70,000 היא  היצרנים  נתוני  לפי  היירוט  ועלות  היות  מזאת,  יתירה  היותר.  לכל 
ליירוט בודד של כיפת ברזל ו־2 מיליון דולר לטיל החץ, הרי שעלות יירוטם של אותם 

בקירוב.15 דולר  למיליארד  להגיע  עלול  הטילים   1,000
שהמדובר  העובדה  בתוספת  ברזל",  ב"כיפת  מצויים  החץ  מערכת  של  הכשלים  כל 
במערכת לטווחים של ק"מ ספורים בלבד, מכאן שהיא בלתי רלוונטית למערך הבליסטי 

לעיל.  כמתואר  האויב  שבידי 
היה זה מתן וילנאי, השר להגנת העורף, שהציג תרחיש אימים של התקפה בליסטית 

בידיו: שהיו  נתונים  פי  על  ישראל  על 

חיזבאללה  עם  כללית  למלחמה  להתכונן  צריך  ליום,  טילים  ב־1,000  נותקף 
וחמאס; מתקני גז יעלו באש... למה אני מפחיד? זו המציאות, נוסף על קורבנות 
אני  אביב...  לתל  מכוון  וירי  אסטרטגיים  ודלק  תשתיות  גז,  מתקני  יפגעו  אדם 
לאף  לחתום  מוכן  לא  אני  לכן  סביבנו...  שנמצאים  המטורפים  את  מכיר  פשוט 

מלחמה.16 תהיה  לא  בבוקר  שמחר  מכם  אחד 

הקושי הלוגיסטי בהתקפה אווירית על מרכז איראן 

חמשת מתקני הפיתוח הגרעיני של איראן: פורדו ואראק בצפון, נתנז ואיספהן במרכז 
שכך,  כיוון  ישראל.  מגבול  ק"מ   1,600 של  ממוצע  במרחק  שוכנים  בדרום,  ובושהר 
להתקפת  ועיראק  טורקיה  או  סוריה  מעל  לטוס  האוויר  חיל  מטוסי  את  מחייב  הדבר 
המתקנים בצפון, מעל ירדן להתקפה במרכז ומעל סעודיה לתקיפת המתקנים בדרום. 
מכאן  ועניין.  דבר  לכל  מלחמתית  פעולה  שהיא  ריבוני  לשטח  תוקפנית  חדירה  קרי: 
ערב  הן  ואמנם,  לעיל.  המנויות  המדינות  מצד  לתקיפה  צפויים  האוויר  חיל  שמטוסי 
האוויר  חיל  מטוסי  שיגור  של  ניסיון  שכל  מפורשות  הצהירו  טורקיה  והן  הסעודית 
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הסורי  בנושא  בהתאם.  למענה  ותזכה  מלחמתית  כפעולה  יחשב  שטחן  מעל  הישראלי 
איראן.  של  ברית  בעלת  שזו  העובדה  את  ולהזכיר  לשוב  די 

ההערכה היא כי לשם המבצע יידרשו מאה מטוסי תקיפה, מספר המהווה את רוב 
מטוסי ה־F15 ו־F16 המצויים בידי ישראל. אין לדעת כמה מהם ייפגעו בדרך למטרה. 
הצבא  יהיה  התקיפה  יעדי  אל  האוויר  חיל  מטוסי  של  בדרכם  המרכזי  המכשול  אולם 
של  האוויר  חיל  וכך  הנ"מ  מערך  כך  ישראלית.  תקיפה  של  לאפשרות  הנערך  האיראני 
איראן המונה 300 מטוסי קרב. הנה כי כן, במאזן של 1:3 לטובת האויב הנעזר במערך 
נ"מ נרחב נראה שסיכויי ההצלחה להשמדת היעדים באיראן הם נמוכים למדי. מכשול 
את  לכך  להוסיף  אם   � ושוב  הלוך  הטיסה  מסלול  אווירי.  בתדלוק  הצורך  הוא  נוסף 
תמרוני התקיפה � נע בסביבות ה־3,500 ק"מ. המרחק הרב נמצא אמנם בטווח המרבי 
של מטוסי F15 ו־F16 המצויים בידי חיל האוויר, אולם זאת לא במקרה של הצטיידות 
הצטיידות  חשבון  על  הבא  כבד  מטען  המטרה,  להשמדת  הנדרשות  בפצצות  מקפת 
ביותר  מסוכן  כן  ועל  איטי  תהליך  אווירי.  בתדלוק  צורך  יהיה  שכך  כיוון  דלק.  במיכלי 
מטרה  הם  והאיטיים  הגדולים  התדלוק  מטוסי  שכן  אויב  שטח  מעל  מתבצע  זה  כאשר 

הקרקע.17 מן  נ"מ  באש  והן  קרב  מטוסי  ידי  על  הן  לתקיפה,  נוחה 

המדיני המכשול 

ישראלי  מבצע  של  הצלחתו  על  כבד  שאלה  סימן  ניצב  לעיל,  שהובאו  הנתונים  לאור 
עצמאי, העלול להוריד על מדינת היהודים אסון חסר תקדים. מכאן החשיבות המכרעת 

גבוה. סיכון  בעלי  זאת  עם  תיאורטית,  אפשריים  תקיפה  מסלולי 
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אף  על  ואולם,  נאט"ו.  כגון  צבאית  ברית  או  זרה,  מעצמה  עם  פעולה  ושיתוף  לגיבוי 
העובדה שהתוכנית הבליסטית האיראנית מאיימת כבר עתה על מדינות בדרום מזרח 
אירופה, אף לא מדינה אחת במערב נכונה לשתף פעולה עם ישראל. מסר נחרץ בנושא 
בטורקיה  בביקורו   .(Rasmussen) רסמוסן  אנדרס  נאטו  מזכיר  ידי  על  נשלח  האיראני 
 (Ahmet Davutoğlu) הדגיש מזכיר נאט"ו בשיחה עם שר החוץ הטורקי אחמט דבוטוגלו
שארגונו ימנע מישראל כל מידע הנאסף על ידי המרכז למודיעין בליסטי שהוקם בשנת 
על  מידע  כל  מישראל  למנוע  הכוונה  וראשונה  שבראש  לציין  למותר  בטורקיה.   2011

מאיראן.18 טילים  לשיגור  הכנות 
המדיני  בהיבט  הן  זאת,  בלבד.  ארה"ב  עם  אסטרטגי  פעולה  שיתוף  שנותר  מכאן 
אחרי  המבצעי־טקטי.  בהיבט  שאת  ביתר  ואף  הישראלי,  למבצע  לגיטימציה  המעניק 
ככלות הכול לא מדובר במבצע כירורגי בנוסח תקיפת הכור בעיראק ב־1981, או השמדת 
הכור הסורי ב־2007. אמנם התקיפה באוסיראק נערכה תוך התנגדות אמריקנית קולנית, 

אופרטיבי. צורך  היה  לא  אמריקני  לסיוע  שכן  הוסיפה,  ולא  גרעה  לא  זו  עובדה  אך 
אולם לא זו בלבד שהמצב הנוכחי עולה בחומרתו על כל פעולה צבאית בעבר, אלא 

קצה.  אל  מקצה  טעמו  את  שינה  הלבן  בבית  ש"הידיד" 

האמת  האמריקנית.  ההיסטוריה  מן  מובנה  חלק  ומתמיד  מאז  היה  אסלאם 
וחולקים  חופפים  הם  להפך,  זה.  את  זו  נוגדים  אינם  והאסלאם  שאמריקה  היא 
בעקרונות משותפים � עקרונות צדק וקדמה, סובלנות וכבוד לכל בני האדם.19

מובאה זו שיצאה מפי נשיא ארה"ב שנים ספורות לאחר אסון מגדלי התאומים � פעולת 
הטרור הקטלנית ביותר בהיסטוריה שהוליכה לעלייה חדה במספר תאי טרור מוסלמי 
ברחבי ארה"ב מאז � מעמידה את נוויל צ'מברליין והצהרתו בשובו מפגישה עם היטלר 
בקהיר  נאומו  שבהמשך  יצוין  קנאי.  מלחמה  מחרחר  של  כן  על  באירופה"  על "השלום 
ראה אובמה לערוך השוואה בין שואת יהודי אירופה לבין "סבלות הפלשתינאים". לא 
ייפלא אפוא שהנשיא מגלה התנגדות נחרצת לכל שיתוף פעולה אמריקני למקרה של 

ישראלית.20  תקיפה 
הנה כי כן, לאור העובדה שברק חוסיין אובמה נבחר לתקופת כהונה שנייה, מצאה 
מדינת היהודים את עצמה לכודה במלקחיים של אכיפה אסטרטגית מצידה של רודנות 
ג'יהאד פשיסטית המכריזה על חובתה להשמיד את "הגמד הציוני" ולמחותו מן המפה. 

מתודולוגית  הערה 

מזה,  אסטרטגית  באכיפה  מדרגה  לקפיצת  הסיכון  את  להציג  מבקש  שלעיל  הניתוח 
שבתקיפה  הטקטי  האתגר  לנוכח  עצמה  על  נוטלת  שישראל  הכבד  ההימור  ואת 
קונבנציונלית של מתקני הגרעין באיראן, מזה. שני המקרים כאחד באים להדגיש את 
אותו  העדר  והוא  ישראל",  "מדינת  הקרויה  התופעה  ביסוד  המונח  הבסיסי  העיקרון 
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בחיבורו  שהובא  כפי  ההיסטורי  מהיבטו  המונח  של  המקובל  במובן  קיומי  רציונאל 
לעיל.  מורגנטאו  הנס  של 

עומדת  בו  היהודים  מדינת  של  הקצרים  בקורותיה  ראשון  מקרה  זה  אין  זאת,  עם 
במלחמת  הדבר  היה  כך  קיומה.  לשורשי  היורדת  אסטרטגית  הכרעה  בפני  ישראל 
העצמאות וכך במלחמת ששת הימים. ההערכה האסטרטגית בשנת 67' � לנוכח מאזן 
מדינת היהודים, וברחבי  של  סופה  זהו  כי  בשטח � היה  התקדים  חסר  הכוחות והפער 
אירופה קמו בתי יתומים הערוכים לקלוט את שרידי האסון העומד לרדת על הניסיון 
הממשלה  ראש   � בישראל  ביותר  הגבוה  המדיני  שהדרג  העובדה  כן,  כי  הנה  הציוני. 
זאת  איראן,  של  הגרעינים  מתקניה  להשמדת  לצאת  בדעתו  נחוש   � הביטחון  ושר 
יש  כי  אפשרות  על  מרמזת  המורכב,  במבצע  הכרוכים  הסיכונים  של  מפורטת  בהכרה 
לסיכון  המבצע  את  ההופכים  הציבור  של  מעינו  הסמויים  וכלים  נתונים  ישראל  בידי 
ארה"ב  או  נאט"ו  זר �  פעולה  בשיתוף  וכלה  טכנולוגיים  באמצעים  החל  זאת  מחושב, 
עצמה � וכי דברי אובמה מזה ומזכיר נאט"ו מזה הם בבחינת הונאה אסטרטגית בלבד. 

*

לחץ  תחת  ישראל  של  התנהלותה  את  לבחון  נועד  לטובה  שלא  עלינו  הבא  הפרק 
(אביב  אלו  שורות  כתיבת  מועד  ועד  דייוויד  קמפ  הסכמי  מאז  האסטרטגית  האכיפה 
2013). קרי: שלבי התבוסתנות המדינית שהחלו בקמפ דייוויד ב־1978 והגיעו היום 
ערבית  טרור  מדינת  בדמות  חבלה  מטען  חיקה  אל  להשליך  ישראל  של  לנכונותה 

דן.  גוש  בפאתי 
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7 פרק 

מחירה של תבוסתנות � 
תורת השלבים

היהודים הם עם יוצא דופן. דברים המותרים לעמים אחרים אסורים 
את  מכתיבים  הקרב  בשדה  ניצחון  לאחר  אחרים  עמים  ליהודים. 
עליה  במלחמה  מנצחת  ישראל  כאשר  אך  השלום.  הסכם  תנאי 
מצליחות  במלחמה  המובסות  אחרות  מדינות  לשלום.  להתחנן 

להשמדה.  צפויה  תובס  אם  ישראל  אך  לשרוד 
הופר1 אריק 

ההיסטוריה  כי  ממנה,  הנלמד  וללקח  להיסטוריה  עיוור  התבוסתן 
מורה ברורות שתבוסתנות מחוללת מלחמה קשה ואכזרית שבעתיים 
מזו שהולידה את התבוסתנות. אין מקרה אחד בהיסטוריה האנושית 

גמורה.  תרמית  אלא  היה  שלא  לשלום,  הביאה  התבוסתנות  שבו 
הולכות  לדרישות  רק  מביאה  התבוסתנות  גם  כסחטנות,  כמוה 
שבעתיים  ואכזרית  קשה  מלחמה  היא  הסופית  והתוצאה  וגדלות 

התבוסתן. של  בדרכו  הראשון  הצעד  את  שחוללה  מזו 
מקארתור2  דגלאס 

תקום "א פלשתינית  "מדינה   .(1970) מאיר  גולדה  פלשתיני'",  'עם  כזה  דבר  ין 
ישראל", יצחק רבין (1979). כך מפי השמאל הציוני  על חורבותיה של מדינת 
בעת ההיא, וכך בפי ה"ימין" ויוצאי חלציו בימינו אלה: "ללא מדינה פלשתינית ישראל 
גמורה", אהוד אולמרט (ביום העצמאות ה־59, נובמבר 2007). "מדינה פלשתינית היא 
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וכך  וחמישי).  שני  בכל  החוץ,  כשרת  בתפקידה  לבני  (ציפי  ישראל"  של  עליון  אינטרס 
ישראל":  בתולדות  ימנית  הכי  "הממשלה  של  בראשה  העומד  הנוכחי  הממשלה  ראש 
"שתי מדינות לשני עמים", בנימין נתניהו ב"נאום בר אילן" (יוני 2009). ובעצרת האו"ם 
ב־23.9.011 קם והוסיף: "אנו לא נהיה המדינה האחרונה להכיר בעצמאותה של פלשתין 
בקמפ  בגין  מנחם  עם  שהחל  השנים   33 בן  המעגל  נסגר  בכך  הראשונים..."  נהיה  אנו 
"להיות  מברק  התובע  עוז  עמוס  של  המלצתו  את  נתניהו  מקבל  זו  בסוגיה  דייוויד. 
"מלחכי  תת־הפרק  בהמשך,  ראו  עוז  (בנושא  הפלשתינית"  במדינה  שנכיר  הראשונים 

פנכה"). 
ששת המובאות שלעיל יש בהן כדי להעניק מבט רחב ביחס לשינוי הדרמטי שחל 
בסוגיה המרכזית שעל סדר היום הלאומי במדינת היהודים. הנה כי כן, בעוד שסוגיית 
המדינה הפלשתינית הייתה מחוץ לכל שיקול מדיני בתקופת שלטון המערך, חל שינוי 
מופרז  אפוא  זה  יהיה  לא   .1977 בשנת  לשלטון  הליכוד  עליית  עם  זה  בנושא  מהותי 
מדינית  תבוסתנות  של  מסלול  על  ישראל  עלתה  ואילך  זה  ממועד  החל  כי  לטעון 
הערבי,  הטרור  של  מדרגה  בקפיצת  היתר  בין  קוצרים  אנו  הבאושים  פירותיה  שאת 
בדה־לגיטימציה של ישראל במישור הבינלאומי וכן בדמות שורה ארוכה של ארגונים 
במסווה  אם  ובין  בגלוי  אם  בין  שייעודם,   � ואילך  ה־80  משנות  החל  שקמו  רדיקלים 

הציונית".  של "המדינה  לקצה  להביא  הוא  ר"ל �  אדם",  זכויות  על  של "מאבק 
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מאסכולת  בישראל  הממסד  ראשי  מפי  מדיניים  עקרונות  של  מייצג  מדגם  להלן 
המערך: 

בספרו "כעת מחר" בו מציג שמעון פרס את עולמו הרוחני בהיבטו האסטרטגי, מתייחס 
הפלשתינית:  המדינה  לשאלת  המחבר 

"השבת  מיתוס  ואת  הנפרדת  הפלשתינית  הלאומיות  את  מטפחים  הערבים 
זכויות העם הפלשתיני" בשטחה של מדינת ישראל ובמקומה, כדי להחריב את 
הלאומיות הישראלית. התביעה הלאומית הפלשתינית נועדה לבטל את קיומה 

ישראל.3 מדינת  של 

קבע: אריאל,  לעיר  פינה  אבן  הנחת  וביום 

אי־הרתעה  של  במצב  ישראל  את  יעמיד  מינימאלי,  טריטוריאלי  מרחב  העדר 
לתקוף  עליה,  לגבור  ניתן  יהיה  שלא  תשוקה  הערבים  אצל  ויצור  מוחלטת... 

היהודית.4  המדינה  את  ולהכחיד  העברים  מכל  אותה 

להסיג  מכוונת  האו"ם 242  החלטת  שלדעתו  כך  על  לרמוז  קרטר  הנשיא  ביקש  כאשר 
העת,  באותה  הממשלה  ראש  רבין,  יצחק  ראה   ,1967 ביוני  ה־5  לגבולות  ישראל  את 
להעמיד את נשיא ארה"ב על מקומו, וזאת בלשון חריפה שלא משתמעת לשני פנים: 

חמורה  היא   1967 לגבולות  הנסיגה  בעניין  קרטר  הנשיא  של  התבטאותו 
חיוני  נושא  זהו  העובדות.  של  נכונה  ראיה  היא  ואין  אמת  בה  אין  ביותר... 
לראותה  יש  הישראלית.  בעמדה  פוגעת  הנשיא  של  והתבטאותו  לישראל, 
משמעית.  וחד  מפורשת  היא  זה  בנושא  התשובה  לכך.  אסכים  לא  רבה.  בחומרה 

לא!5

להיבנות  אמורה  ודמוקרטית  חילונית  "פלשתין  וכתב:  הוסיף  שירות"  "פנקס  ובספרו 
את  שתגרור  זמן  פצצת  תהיה  פלשתינית  מדינה  ישראל...  מדינת  של  חורבותיה  על 

למלחמה". הערבי  העולם 
גלויות: דיבר  רובינשטיין,  אמנון  ההיא)  בעת  ד"ש  (מטעם  ח"כ 

מאז ימיו של ד"ר גבלס לא היה עוד מקרה דומה, שבו חזרה מתמדת על שקר 
הניבה פירות כה מרובים, ומכל השקרים הפלשתיניים אין לך שקר גדול ומוחץ 

ושומרון.6 יהודה  בחבלי  פלשתינית  מדינה  להקים  התובע  מזה  יותר 

מי  המדיני,  ההוגה  מורגנתאו,  הנס  זה  היה  הבינלאומי.  במישור  רבה  במידה  גם  כך 
השלטונית  העילית  של  האסטרטגית  החשיבה  את  רבה  במידה  לעיל,  כאמור  שעיצב, 

אומות":7  בין  בספרו "פוליטיקה  שכתב  המערך,  בתקופת 
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הסיסמא "פלשתין חילונית ודמוקרטית" הנישאת בפיהם של ערביי ארץ ישראל, 
איננה אלא כיסוי אידיאולוגי לתביעה הקבועה ועומדת מצד הערבים להשמיד 
העולם  את  שתגרור  זמן  פצצת  תהיה  פלשתינית  מדינה  ישראל...  מדינת  את 

למלחמה. הערבי 

הרוחני: במישור  שאת �  ביתר  ואף  וכך �  ההחלטות,  מקבלי  ברמת  כך 

ניצחונו של צה"ל במלחמת ששת הימים העמיד את העם והמדינה בתוך תקופה 
כשם  היהודי,  העם  בידי  עתה  היא  השלמה  ישראל  ארץ  גורל.  וחותכת  חדשה 
שאין לנו רשות לוותר על מדינת ישראל, כך מצווים אנו לקיים את מה שקיבלנו 

ישראל. ארץ  את  מידיה � 

הדברים הם מובאה מגילוי דעת של מייסדי "התנועה למען ארץ ישראל השלמה". עם 
החותמים על המנשר נמנו בעת ההיא כל מי ומי בספרות העברית: אורי צבי גרינברג, 
ש"י עגנון, חיים הזז, יהודה בורלא, נתן אלתרמן, משה שמיר, אהרון אמיר, חיים גורי, 

גלעד... זרובבל  שלו,  יצחק  אורלנד,  יעקב 
עוז,  עמוס  לבין  שלעיל  הרשימה  בין  פעורה  ערכית  שתהום  בלבד  זו  לא 
נאמן  ביטוי  היא  זו  רביעייה  כי  בהנחה   � סובול  יהושע  גרוסמן,  דוד  יהושע,  ב.  א. 
הקוורטט  של  ביחסו  חל  סימטרי  היפוך  אלא   � הזאת  בעת  ישראל  סופרי  לצמרת 
הנ"ל אל העקרונות הבסיסיים של הציונות � היא הלאומיות היהודית. וכל המוסיף 

גורע. 

תבוסתנות � ציוני דרך בתורת השלבים

דייוויד. קמפ  של  בתה  שהייתה  מדריד  של  נכדתה  הייתה  אוסלו 
ברק אהוד 

להלן רשימה קצרה של שמונה ציוני דרך בתהליך התבוסתנות המדינית של ממשלות 
ישראל מאז עלייתו לשלטון של הליכוד בראשותו של מנחם בגין. התהליך בא לביטוי 
בסדר הכרונולוגי המגביר בכל שלב את עוצמת האכיפה האסטרטגית וביחס ישר לכך 

הכניעה. עומק  את 

דייוויד קמפ   � 1978 א) 
המדבר  סופת  מבצע   � 1991 ב) 

מדריד ועידת   � 1991 ג) 
אוסלו הסכמי   � 1994 ד) 

ירושלים" ו־1997 � "יום   1995 ה) 

של חלון  לטרוק  כיצד   � 2001 ו) 
הזדמנות  

השומרון וצפון  עזה  גירוש   � 2005 ז) 
כינונה על  הצפויה  ההכרזה   � 2011 ח) 

פלשתינית  מדינה  של   
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א) קמפ דייוויד � אם כל חטאת 

ככלות  אחרי  אותו.  להבין  אפשר  המסכן,  מנחם 
שדות  ואת  סיני  כל  את  חזרה  קיבלתי  אני  הכול 

נייר. פיסת  למנחם?  יש  ומה  באלמה.  הנפט 
סאדאת8 אנואר 

שלעג  מי  רבו,  את  מצטט  עליו,  הנערץ  היטלר  של  תלמידו  שסאדאת,  לציין  הראוי  מן 
פה  בעל  התחייבותו  את  הכתב  על  להעלות  בפניו  התחנן  שזה  לאחר  צ'מברלין  לנוויל 
כך  הזאת",  "התולעת  מינכן.  הסכמי  לאחר  טריטוריאליות  בדרישות  עוד  לבוא  שלא 

כלשהו". ערך  נייר  לפיסת  שיש  חושב  בריטניה "באמת  ממשלת  ראש  על  הפיהרר 

Ex Injuria Jus Non Oritur  (1

"ממעשה עוולה לא תצמח זכות תביעה". האומנם? עיקרון בסיסי זה של הצדק במשפט 
סיני  את  וקיבל  דרש  התוקפן  כאשר  דייוויד  קמפ  בהסכמי  תקדים  חסר  באורח  הופר 
על  וחוזר  השב  בניסיונו  קפיצה  קרש  לו  ששימש  השטח   � האחרון"  הסנטימטר  "עד 

היהודים.  מדינת  את  להשמיד  מאז 1948,  עצמו 
זו  הייתה  סיני,  במדבר  להחזיק  ישראל  של  המלאה  זכותה  זו  שהייתה  בלבד  זו  לא 
חובתה מכוח המשפט הבינלאומי הנסמך על עקרון הצדק הנועד להעניש את התוקפן 
בנוסח Nullum crimen sine poena קרי: "אין חטא ללא עונש". כך נהגו בעלות הברית 
במלחמת העולם השנייה מול גרמניה כאשר הענישו את התוקפן על ידי נטילה רבתי 
לא  וסאדאת,  לנאצר  בניגוד  היטלר,  כי  אף  זאת,  לקורבנותיו.  ומסירתם  שטחים  של 
בהסכמי  הצדק  עיקרון  של  זו  הפרה  בריה"מ.  או  בריטניה  בצרפת,  עם  השמדת  תכנן 
לסילוקה  תקדים  וקבעה  המוסרי  מעמדה  את  היהודים  ממדינת  שללה  דייוויד  קמפ 
הדרישה  מכאן  מגן.  במלחמות  שחררה  אותם  ישראל  ארץ  שטחי  משאר  ישראל  של 
הנוכחית לגבולות 1949 שאינה אלא מסווה טקטי לדרישה שתבוא במהרה לשיבה אל 
העצמאות  מלחמת  שונה  במה  שכן  מ־1947.  האו"ם  החלטת  פי  על  החלוקה  גבולות 

הימים?  ששת  ממלחמת 
לאחר  שישתרר  למצב  דאגה  מתוך  לציין  שראה  מי  קיסינג'ר  הנרי  אפילו  זה  היה 
ובלתי  קונקרטי  צעד   � טריטוריה  על  לוותר  נדרשת  "ישראל  מסיני:  תיסוג  שישראל 

מחייבות".9  בלתי  פוליטיות  להבטחות  בתמורה  זאת,  עקרונית �  הפיך 
שלום"  תמורת  "שטחים  בנוסח:  האורווליאני  הפרדוקס  נטבע  הימים  באותם 
זעירה  שמדינה  נותנת  הדעת  עת.  באותה  שנוסדה  עכשיו",  "שלום  תנועת  מאסכולת 
מביסה  זאת  ועם  אסטרטגי  עומק  כליל  הנעדרת  שווייץ,  של  מזה  מחצית  שטחה  אשר 
תהיה   � ומעלה  מאה  פי  ממנה  גדול  ששטחן  מיליטריסטיות  רודנויות   � אויביה  את 
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יחסי.  ולו  בטחון,  לה  שיעניקו  שטחים  תמורת  השלום  חסד  את  להם  להעניק  מוכנה 
אולם כוונת הסיסמא בפי "שלום עכשיו" היא ההפך המוחלט. ישראל, היא זו הנדרשת 
למסור שטחי מולדת להם היא זקוקה כאוויר לנשימה לעצם קיומה, בתמורה ל"שלום" 

נפשה.  את  המבקשות  מוסלמיות  עריצויות  של  שורה  מצד 
לסיפוחה  שבתמורה  שהאמין  מי  צ'מברלין,  מדברי  העתק  זהו  דבר  של  בעיקרו 
אולם  "שלום",  היטלר  יעניק  מצ'כוסלובקיה,  הסודטים  חבל  ושלילת  אוסטריה  של 
סמל   � הבריטי  הממשלה  ראש  מוסרית.  תהום  פעורה  לצ'מברלין  עכשיו"  "שלום  בין 
השמאל  שלישי,  צד  של  שטחים  להיטלר  מסר   � המודרנית  בהיסטוריה  התבוסתנות 

מולדתו. שטחי  את  למסור  מבקש  הישראלי 

בסיני ההתיישבות  חורבן   (2

לשיבת  מוסרי  מסד  המעניק  הציוני  באתוס  עליון  ערך  היא  ישראל  בארץ  ההתנחלות 
ישראל לארצו. מעשה המבוסס על עיקרון הצדק של הענשת התוקפן כפי שצוין לעיל. 
מוסרית  חרפה  רק  לא  הם  יהודי  צבא  ידי  על  יישוב  והחרבת  מביתו  יהודי  אדם  גירוש 
לאחר  הציוני.  ברציונאל  בעליל  בגידה  אלא  הטבעי  הצדק  מן  פלסתר  עשיית  ברמת 
בוצעו  הגירושים  ששני  יצוין  השומרון.  וצפון  בעזה  לגירוש  הפתח  נפתח  ימית  גירוש 
קמפ  לאחר  בגין  מנחם  בידי  עברה  לדבר  שליח  ששימש  מי  שרון,  אריאל  אותו  בידי 
הממשלה.  ראש  במעמד  עתה   � השני  הגירוש  במקרה  עצמו  מטעם  ושליח  דייוויד, 
על ידי  לאויב, המגובה  ירושלים  ומסירת  הגולן  ורמת  מתיישבי יו"ש  לגירוש  התביעה 
הקהילה הבינלאומית וארגוני השמאל הישראלי, ועומדת עתה על סדר היום הבינלאומי, 
זמן. של  עניין  רק  הוא  בפועל  שביצועה  מכאן  קטיף,  וגוש  ימית  תקדים  על  מתבססת 

הפלשתיני" העם  של  הלגיטימיות  3) "הזכויות 

להצדקת הנסיגה מסיני וחורבן ההתיישבות טען בשעתו מנחם בגין כי "בניגוד לחבלי 
שכך  כיוון  ישראל".  ארץ  איננו  סיני  העברית,  האומה  ערש  שהם  ושומרון,  יהודה 
ביקש לכאורה לחזק את ההתיישבות ביש"ע, אולם בעת ובעונה אחת חתם על מסמך 
 Legitimate rights of the) "הקורא להכיר "בזכויות הלגיטימיות של העם הפלשתיני
שהמסקנה  הרי  של "עם",  לזכויות  תוקף  במתן  והמדובר  מאחר   .(Palestinian People
האחת והיחידה העולה מההגדרה בסעיף זה בהסכם היא הכשרת העיקרון ליסודה של 

יו"ש. בחבלי  ערבית  מדינה 
יצוין שהתרגום העברי של המשפט אשר נוסח בידי יועצו המשפטי של מנחם בגין 
כי  אינו  ישראל",  ארץ  ערביי  של  הלגיטימיות  "זכויותיהם  ברק:  אהרון  דייוויד,  בקמפ 
שרק  הקדמה  בדברי  מפורשות  קובע  ההסכם  שהרי  שולל,  להוליך  מגושם  ניסיון  אם 

תוקף.  בר  הוא  האנגלי  הנוסח 
לביטוי  בא  ישראל"  "ערביי  בנושא  עצמית  הונאה  לאותה  חמלה  מעורר  איור 
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ב"בזכויות  התומכת  ונציה"  ב"הצהרת  יצאו  המשותף  השוק  מדינות  כאשר  ביוני 1980 
הלגיטימיות של העם הפלשתיני", זאת על בסיס ההגדרה כפי שזו ראתה אור בהסכמי 
על  הגיבה  בגין  מנחם  של  בראשותו  ישראל  ממשלת  בגין.  של  בחתימתו  דייוויד  קמפ 
ההצהרה: "מאז ה'מיין קמפף' של היטלר לא שמע העולם, כולל אירופה, הצהרה בוטה 

ומדינתו". היהודי  העם  להכחדת  השאיפה  בדבר  יותר 

במעלה ראשון  אסטרטגי  נכס  אבדן   (4

לא זה המקום לדון בערכו האסטרטגי והכלכלי של חצי האי סיני. די לציין כי שלטון של 
ישראל על סיני היה מעניק לה אחיזה באחד מן הנכסים הגיאו־אסטרטגיים החשובים 
לים  הכניסה  על  השליטה  כך  לאסיה.  אפריקה  בין  המחבר  המערבי  הארץ  כדור  בחצי 
סוף ועל תעלת סואץ � עורקי התנועה המרכזיים בין אירופה לאסיה; כך שדות הנפט, 
הגדיר  במעלה.  ראשון  אסטרטגי  ועומק  נרחבים  התיישבות  שטחי  אורניום,  מרבצי 
הכשל  אל  בדבריו  המתייחס  ההיא  בעת  הדרום  פיקוד  אלוף  גביש,  ישעיהו  היטב  זאת 

בלבד. הצבאי 

גדול.  אחד  חסרון  הוא  דייוויד  בקמפ  שסוכם  כפי  למצרים  ישראל  בין  הגבול 
אבדנו את כל העומק האסטרטגי, אבדנו את מרחב התמרון, איבדנו את מרחב 
מרתיע  גורם  שהייתה  המצרי  השלטון  למרכזי  הקרבה  את  שמטנו  ההתראה, 
נגד מלחמה מבחינתם של המצרים ואגרוף חשוב בשעת מלחמה מבחינתה של 
לאיום  וגם  הטייסים  לאימון  וגם  לתמרון  גם  ענק,  אווירי  מרחב  אבדנו  ישראל, 
אבדנו  יותר,  רחוקים  ערביים  יעדים  ואף  מצריים  מרכזים  על  הצורך  בשעת 
פגיעותם  את  לצמצם  כדי  גדולים  בשטחים  המטוסים  את  לפזר  האפשרות  את 

פתע.10 בהתקפת 

יצטרכו  הנגב...  לשטחי  צה"ל  ישוב  מוסיף: "כאשר  השריון,  גייסות  מפקד  פלד,  ומשה 
של  לאימוניה  עתה  משמש  שבסיני  בשטח,  באימונים  להסתדר  השריון  יחידות  כל 

בלבד".11 אחת  שריון  חטיבת 

ב) "סופת המדבר" ושתיקת הכבשים 

עריה  על  בליסטיים  טילים  של 39  מטח  לה  לא  במלחמה  ישראל  ספגה  בינואר 1991 
במלחמה,  מעורבת  שאיננה  מדינה  בו  בהיסטוריה  יחיד  מקרה  זהו  מִצדה.  מענה  ללא 
ואף כי מצויים בידיה כלים להענשת התוקפן, נכונה לספוג מהלומה צבאית על אזרחיה 
עילת  היה  שכיבושה  מכוויית  לבד  אפיים.  אחת  מנה  להשיב  מבלי  שלישי  צד  מידי 
על  מאוימת  הייתה  עיראק  את  שתקפה  הקואליציה  מן  אחת  מדינה  לא  אף  המלחמה, 
ואשר  להשמיד  איים  אותה  והיחידה  האחת  היהודים,  מדינת  אולם  חוסיין.  סדאם  ידי 
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ראש  טען  כוח"  הוא  "האיפוק  מלחמה.  להשיב  עצמה  על  אסרה  בפועל,  תקף  אותה 
מלחמה  להשיב  שלא  האמריקאית  לדרישה  שנכנע  לאחר  שמיר,  יצחק  דאז  הממשלה 
בכוח  חמורה  פגיעה  היה  שילמה  שישראל  המחיר  הקואליציה.  להתפוררות  מחשש 

שלה.  ההרתעה 
שתיקת הכבשים הישראלית והבריחה ההמונית ממרכזי הערים הביאו לשינוי דרמטי 
בהצטיידות  תקדים  חסרת  בהסלמה  זאת,  ישראל.  אויבי  של  האסטרטגית  בתפישה 
בטילים בליסטיים זולים, זמינים ופשוטים. אם את מספר הטילים בעלי טווח הגעה לגוש 
דן ניתן היה למנות בעשרות בלבד בשנות השמונים הרי שעשור מאוחר יותר הפוטנציאל 
 CIAהבליסטי לטווח בינוני במצרים, סוריה ועיראק קפץ מדרגה והגיע על פי נתוני ה־
למספר  הסובייטי  היצרן  של  הדוקטרינה  פי  על   � שפירושם  ומעלה,  משגרים  ל־120 
ישראל  את  המכסה  זו  כמות  בקירוב.  טילים   2,400 של  גודל  לסדר   � למשגר  טילים 
כולה חמושה בחלקה באמל"ח להשמדה המונית. ההסלמה בהצטיידות ברקטות לטווח 
קצר הייתה גדולה עשרות מונים וזו באה לידי ביטוי הן ב"מבצע שלום הגליל" וביתר 
צפון  על  רקטות  אלפי  החיזבאללה  שיגר  במהלכה  השנייה"  לבנון  ב"מלחמת  שאת 
המדינה בקצב של 200-150 ביום. נכון למועד כתיבת שורות אלו האיום מצפון מונה 
באה  בדרום  ההסלמה  החיזבאללה.  בידי  סוריה  שמחזיקה  וטילים  רקטות  כ־70,000 
לביטוי ביתר שאת באלפי הרקטות שנורו מרצועת עזה לאחר גירוש היהודים ממנה.12

ג) כשור לעקדה במדריד

הנאשמים  ספסל  על  לשבת  והסכימה  אמריקני  ללחץ  ישראל  נכנעה  ב־30.1.1991 
שלושה  ששברה  שמיר  יצחק  ממשלת  זאת  הייתה  במדריד.  הבינלאומית  בוועידה 

הערבי: האויב  עם  המו"מ  בסוגיית  ישראל  של  מדיניותה  לרגלי  נר  שהיו  עקרונות 

בקהילה  ישראל  של  מעמדה  לאור  כזו,  ועידה  שכן  בינלאומית.  לוועידה  לא   (1
הנאשמים.  ספסל  על  תתייצב  ישראל  בו  שדה  משפט  תהיה  הבינלאומית, 

באש"ף.  להכרה  לא   (2
לא להפיכת הסיסמא "שטחים תמורת שלום" מאסכולת קמפ דייוויד מעיקרון   (3

מדיני.  קפיצה  לקרש  מופשט 

שילובם של שלושת המרכיבים הנ"ל ליעד אסטרטגי יהיה נר לרגלי הנושאים ונותנים 
ה־4.6.67. לגבולות  ושיבה  פלשתינית  מדינה  של  הקמתה  לקראת  באוסלו 

כניעתה  לאור  זאת,  האב �  בוש  הנשיא  של  כבד  לחצים  מסע  לאחר  היה.  כך  ואכן, 
של ישראל בנושא חלקה במבצע "סופת המדבר" והבטחתו להסיר את החלטת האו"ם 
משנת 1975 המדביקה על מצחה של ישראל את אות הקלון של: "ציונות היא גזענות", 
כס  על  התייצבה  ישראל  כצפוי,  למדריד.  השד  שכפאו  כמי  ויצא  שמיר  יצחק  נכנע 
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לשמיר  קרא  הסורי  (הנציג  שמאל  ועל  ימין  על  עלבונות  ספגה  המשלחת  נאשמים, 
"טרוריסט"). אש"ף נטל � בחסות המשלחת הירדנית � חלק בדיונים באמצעות סאיב 
עריקאת, שליחו של ערפאת בטוניס. עתה, כיוון שארגון הטרור זכה ללגיטימציה � הגם 
עקיפה עדיין � מצדה של ישראל, נסללה הדרך למדשאת הבית הלבן ומשם לאוסלו.13

ד) אוסלו � "כרתנו ברית את מוות ועם שאול עשינו חוזה"14

לגבולות  ישראל  של  להשבתה  רבתי  אסטרטגיה  של  עקרונותיה  נקבעו  במדריד  אם 
הפרו  ישראל  שממשלות  כיוון  עתה,  הביצוע.  פרטי  נידונו  שבאוסלו  הרי  ה־4.6.67, 
הבגידה  ומעשה  אמריקני  בלחץ  צורך  עוד  היה  לא  לעיל,  שהוצגו  כפי  היסוד  כללי  את 
מן  חבורה  בידי  שבוצעה  משום  בעליל,  בגידה  אכן  כחול־לבן.  טהרת  על  כולו  התבצע 
החוק  את  ההיא,  בעת  החוץ  שר  פרס,  שמעון  של  בברכתו  שהפרה,  הקיצוני  השמאל 
ונשאה ונתנה עם ארגון טרור. אולם, אפילו הפרה בוטה זו של החוק הכתוב מחווירה 
ממשלות  ידי  על  להתקבל  זכו  נורווגיה  בבירת  שנחתמו  שההסכמים  העובדה  לאור 
יצחק  ידי  על  שיניים  בחירוק  פרס,  שמעון  ידי  על  גדולה  בהתלהבות  אם  בין  ישראל, 
רבין, ובין אם בהסכמה שבשתיקה על ידי ממשלת נתניהו, מי שהצהיר מייד עם עלותו 

אוסלו. בהסכמי  להכרה  מחויב  הוא  כי  במאי 1996  הממשלה  ראשות  לכס 
המלוות  הדרישות  סף  בעליית  כצפוי  נענה  ישראל  ממשלות  של  התבוסתנות  קו 
מול  היטלר  של  התנהלותו  את  היטיב  למד  ערפאת  ואכן,  הערבי.  הצד  מן  בטרור 

ודלדייה.  צ'מברליין  של  תבוסתנותם 
הציונות  ומשרת  כבוגד  הערבי  בעולם   � האירוניה  למרבה   � שהוצג  מי  ערפאת, 
האמיתית,  כוונתו  את  ולגלות  להזדרז  ראה  היהודים,  במדינת  להכיר  לכאורה  בנכונותו 
של  ידו  את  לחץ  בו  יום  באותו  עוד  אוסלו.  הסכמי  של  המסווה  מאחורי  המסתתרת 
בטלוויזיה  ערפאת  שידר   1993 בספטמבר  ב־13  הלבן  הבית  מדשאת  על  רבין  יצחק 
הירדנית ל"עם הפלשתיני", כי "הצהרת העקרונות" אינה אלא חלק מיישום "אסטרטגיית 
השלבים" של אש"ף, לפיה כל "שטח משוחרר מן הכובש הציוני בפלסטין ישמש לעמנו 

הציונית". הישות  להכחדת  בדרכנו  נוסף  שלב 
בנאומו  היתר  בין  ולהזכיר,  לשוב  ערפאת  טרח  עצמם  אוסלו"  ל"הסכמי  ביחס 
ביוהנסבורג ב־1994, כי החתימה על "השלום" אינה אלא תחבולה על פי התקדים של 
עליו  להסכם  משהיה  יותר  גדולה  חשיבות  זה  להסכם  מייחס  חודייבה": "אינני  "הסכם 

קורייש...".15 שבט  עם  מוחמד  הנביא  חתם 
וכי  שגוי,  לפירוש  זכו  דבריו  כי   � בראשם  פרס  ושמעון   � לטעון  שמיהרו  מי  היו 
אין בדברים כוונה מפורשת לחיסול ישראל. כיוון שכך, חזר ערפאת על אותה הטענה 
הסכם  את  וכינה  שב  אז  ב־1995,  קהיר  באוניברסיטת  סטודנטים  בפני  שנשא  בדברים 
אוסלו "הסכם חודייבה". מי שביקש יתר פירוט בנושא זכה לשמוע פרטים מפי מפקד 
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אש"ף בשטוקהולם. היה זה ב־30 לינואר 1996. 40 דיפלומטים ממדינות ערב המוצבים 
בסקנדינביה נאספו במלון גרנד הוטל בשטוקהולם לשמוע את דברו של ערפאת בסוגיית 
בתקשורת  שזכה  בנאומו,  אוסלו.  הסכמי  בעקבות  ישראל  למדינת  אש"ף  בין  המו"מ 
 ‟The Impending Total Collapse) "לכותרת: "הקריסה הגמורה והקרובה של ישראל

כוונתו:  על  גלויות  ערפאת  הצהיר   ,(of Israel�

העשירים  היהודים  כל  כולה...  קודס  אל  את  כולל  הכול,  ניקח  הפלשתינים  אנו 
יהגרו לאמריקה... אנו בפת"ח נרכז את כל מאמצינו לפיצולה של ישראל לשני 
בגדה  ערבים  מיליוני  לשבעה  ששה  בין  לנו  יהיו  שנים  חמש  בתוך  מחנות. 
המערבית ובאל קודס... ברור לכם שתוכניתנו היא להכרית את המדינה הציונית 
ולכונן מדינה פלשתינית טהורה... אין לי צורך ביהודים; הם היו ונותרו יהודים.

וגם  לעזה,  מטוניס  ביולי 2000  אותו  השיבה  שישראל  כיוון  קיים.  ונאה  דיבר  נאה  אכן 
ערכה לו קבלת פנים נאה כיאה לגיבור השלום, התמסר ראש אש"ף לבניית רשת טרור 

המדינה.  קום  מאז  תקדים  חסר  מידה  בקנה  טבח  מעשי  ליזום  והחל  מקפת 
ואמנם, אף כי ההסלמה החדה בטרור הערבי החלה עוד באפריל 1994, עם הסכמי 
ועוד),  סנטר,  דיזנגוף  ובאשקלון,  בירושלים  התאבדות  פיגועי  ליד,  בית  (צומת  אוסלו 
הרי שבספטמבר 2000, לאחר שהקים מערך טרור בן 50,000 מחבלים חמושים בנשק 
את  ערפאת  השיק  פרס,  שמעון  של  ביוזמתו  ישראל  ממשלת  ומידי  מחו"ל  שהתקבל 
מבצע הטרור המקיף ביותר, פרי באושים של הסכמי אוסלו, המכונה מאז בלשון נקייה: 
פעולות  של  האינסופית  השורה  את  לפרט  המקום  זה  לא  אל־אקצה".  "אינתיפאדת 
החבלה, מעשי הטבח והרצח שביצעו מחבליו של ערפאת (ושל אבו מאזן, לאחר מותו 
קרוב  להוסיף  יש  אליהם  נרצחים,  על 1,600  עומד  הקורבנות  מספר  אך  הראשון),  של 

פצועים.  אלפי  לעשרת 
המסר יצא מפי שליחו של ערפאת, איקרימה סברי, המופתי של ירושלים, בדרשת 
הרוחני  דרש "המנהיג  מטוניס,  אדונו  של  בואו  בטרם  חודש  במאי.  ה־25  מן  שישי  יום 

לישנא:  כהי  הציוני  האויב  באוזני  הפלשתינאי"  העם  של 

אנחנו אומרים לכם: ככל שאתם אוהבים את החיים, המוסלמי אוהב את המוות 
המוות  אחרי  החיים  את  שאוהב  מי  בין  גדול  הבדל  יש  דתו.  קודשי  מזבח  על 
הקיאה  והקדושה  המבורכת  פלסטין  אדמת  הזה...  העולם  את  שאוהב  מי  ובין 
את כל הפולשים ואת הקולוניאליזם לאורך ההיסטוריה ובמהרה תקיא בעזרת 

הנוכחי.16 הכובש  את  אללה, 

המסר נקלט היטיב והמענה לא איחר לבוא. ימים ספורים לאחר הדרשה רצחו שליחי 
אביב. בתל  הדולפינריום  במועדון  ונערים  נערות  עשרים  ערפאת 

אף  לבוא  איחרה  לא  ברק,  אהוד  של  בראשותו  הפעם  ישראל,  ממשלת  תגובת 
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מובאים  פרס)  (שמעון  השלום"  "קורבנות  בעוד  ארצה,  ערפאת  של  בואו  עם  מיד  היא. 
בהמוניהם לקבורה, יצאו ברק וערפאת לקמפ דייוויד, ושם, בתיווכו של הנשיא קלינטון, 
הציע ברק להקים מדינה פלשתינית על 90% משטחי יש"ע, לחלק את ירושלים ולמסור 
כל  שעל  הידוע  הערבי  בנוסח  ערפאת,  הבית.  והר  דוד  עיר  על  הריבונות  את  לערפאת 
הצעה ישראלית יש לתבוע יותר, לא הסכים להצעתו של ברק והוועידה כשלה. כצפוי � 
הפעם לאחר מסע הטבח של האינתיפאדה השנייה � חזר ברק על הצעתו, הפעם בטאבה, 
בתוספת נכונותה של ישראל להסכים לשיבת הפליטים. ברק הסכים לתביעה הערבית 
להכיר בכך שהחלטת האו"ם 242 מהווה אישור להחלטה 191(!) בסוגיית הפליטים, מכאן 

הירוק.  הקו  תוככי  אל  הפליטים  של  (חלקית)  לשיבה  הישראלית  ההסכמה 
"פיהרר"  הנליין,  קונראד  זה  היה  מהיטלר.  למד  אותו  התקדים  פי  על  נהג  ערפאת 
המפלגה הנאצית בחבל הסודטים, שניהל מו"מ עם ממשלת פראג בדבר מתן אוטונומיה 
לחבל שרוב תושביו היו גרמנים. היטלר הדריך את שליחו לסרב לכל הצעה צ'כית בהנחה 
מדיניותו  את  שניהל  מי  היטלר,  הקודמת.  מהצעתם  הצ'כים  ייסוגו  הבאה  שבישיבה 
חבל  נמסר  דבר  של  ובסופו  צדק,  העיקרון,  אותו  בסיס  על  ודלדייה  צ'מברלין  כלפי 
הסודטים כולו לגרמניה. זאת כשלב סופי בטרם מחיקתה של צ'כוסלובקיה מן המפה. 

ה) יום ירושלים � מעשה בעתו

מסע התבוסתנות של ישראל במישור המאבק מול העוינות הערבית וביטויו האולטימטיבי 
� הרשות הפלשתינית � בא לידי ביטוי קשה במיוחד במערך היחסים עם בעל הברית 

בוושינגטון.  הקונגרס  הבינלאומי �  במישור  לישראל  (עדיין)  שיש  ביותר  הנאמן 
יצא  שהקונגרס  ירושלים,  של  להיווסדה  שנה   3,000 לכבוד   ,1995 ביוני  זה  היה 
ביוזמת חקיקה להעברת השגרירות ל"בירת הנצח של עם ישראל", כפי שנאמר בחוק 
הנשיא  ידי  על  טורפדה  ההחלטה  אולם  הקונגרס.  בתי  בשני  תקדים  חסר  לרוב  שזכה 
ההיא,  בעת  הממשלה  ראש  רבין,  ויצחק  הקונגרס  החלטת  על  וטו  שהטיל  קלינטון 

בנושא.17 דבר  עשה  שלא 
ירושלים,  ואיחוד  לשחרור  שנה   30 לכבוד  ביוני 1997,  ב־12  הפעם  שנתיים,  מקץ 
והשיב   � תקדים  וחסר  דופן  יוצא  מעשה   � הנשיא  של  הווטו  את  הקונגרס  ביטל 
החוק  את  לרוקן  שדאג  נתניהו  בנימין  זה  היה  הפעם  ירושלים".  "חוק  של  תוקפו  את 
מתוכנו.18 רבים מבין חברי הקונגרס, נעלבים ואחוזי סלידה, משכו את ידם מן היוזמה. 
יציע  נתניהו,  את  שירש  ישראל  ממשלת  ראש  ברק,  אהוד  כי  טבעי  אך  אפוא  זה  היה 
לערפאת באופן גלוי ומוצהר למסור את ירושלים, עיר דוד, לידי ארגון הטרור הערבי. 
המושטת  ידו  את  לדחות  ונתניהו  רבין  של  המפתיעה  נכונותם  את  להבין  המבקש 
חייב  האמריקני �  הציבור  של  הנאמן  הביטוי  הינו  הנשיא  ולא  שהוא,  הקונגרס �  של 
אינו  הערבי  הצד  שכן  סוכמה  לא  בהסכמים  ירושלים  סוגיית  אוסלו.  הסכמי  אל  לשוב 
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שהכריז  מי  נתניהו,  וכן  ההסכמים,  על  החתום  שרבין,  מכאן  ישראל.  כבירת  בה  מכיר 
הסכמי  את  לכבד  ממשלתו  שבכוונת  ביוני 1996,  הממשלה  ראש  לכס  עלותו  עם  מיד 
אוסלו � אילו קבלו את החלטת הקונגרס בוושינגטון, היו חלילה "מפרים" את המזימה 

באוסלו.  ביילין-סביר-פרס-ערפאת,  גבם  מאחורי  שרקמו 

ו) כיצד לטרוק חלון של הזדמנות

אדם  בני  אלפי  שלושת  ב־11.9.2001.  ישראל  בפני  נפער  היסטורית  הזדמנות  חלון 
חפים מפשע שילמו בחייהם על מנת שהמעצמה האמריקנית תפנים את סכנת הג'יהאד 
אלפי  של  הזוועה  שתמונות  בארה"ב  הציבור  הבין  לראשונה  האסלאם.  ביסוד  העומד 
קורבנות במגדלים הקורסים במנהטן היא שגרה מקובלת בישראל. ישראל נתפסה עתה 
ארה"ב  המוסלמי.  הג'יהאד  מול  הניצבת  המערבית  הציוויליזציה  של  הקדמי  כמשלט 
מופת  להיות  ישראל  שעל  מאליו  מובן  אך  זה  והיה  הערבי  הטרור  על  מלחמה  הכריזה 
ולהדביר את הטרור של אש"ף. שהרי 3,000 קורבנות במגדלי התאומים לעומת 1,600 

תאומים. מגדלי  כ־40  כמוהם  אוסלו,  מאז  הערבי  הטרור  קורבנות 
יתירה מזאת, כל ניסיון להשוות בין בין לאדן לבין ערפאת הוא נלעג על פניו. בין 
לאדן לא נשבע להכחיד את אמריקה, על דגלו לא מתנוססת מפת ארה"ב בין ניו־יורק 
לסן פרנציסקו, הוא לא דורש להפוך את וושינגטון לבירתו. מכאן, שעל פי קנה המידה 
הערבי  הטרור  ארגון  את  לחסל  זכות  לישראל  יש  האם  שאלה  כלל  זו  אין  האמריקני 
המגדיר בגלוי ובמוצהר הן בסמלו, הן בחוקתו והן בראשי התיבות של שמו כי תכלית 
המוסלמי.  הג'יהאד  של  החנית  חוד  שהוא  ומכאן  ישראל,  מדינת  השמדת  היא  קיומו 
אם  כי  זכות  איננה  הנאציזם,  מאז  ביותר  הקטלנית  הטרור  כנופיית  אש"ף,  של  חיסולו 

כאחת.  ומוסרית  לאומית  חובה 
כניעה  הדרכים"  "מפת  בתוכנית  ישראל  על  לכפות  הבן  בוש  ג'ורג'  של  ניסיונו 
עדות  היא  הטרור,  אותו  מול  עולם  מלחמת  על  מכריזה  ארצו  בעוד  הערבי  לטרור 
בתי  שני  חברי  של  מוחלט  רוב  בעוד  ואכן  המדינות.  שתי  בין  ביחסים  החדש  לשפל 
על  חותמים  סנאט,  חברי  ו־87 (מתוך 100)  קונגרס  חברי  הקונגרס � 381 (מתוך 435) 
לישראל,  קיומית  סכנה  בה  ורואים  נשיאם  של  הדרכים"  ל"מפת  המתנגד  דעת  גילוי 
כדבריו,  הנשיא",  של  האמיצה  "יוזמתו  על  שרון  אריאל  ישראל  ממשלת  ראש  מברך 
מכריז בגלוי על תמיכתו במדינה פלשתינית, מדבר על "הכיבוש כיסוד לסכסוך הערבי 

המסמך. על  לחתום  ממשלתו  על  וכופה  ישראלי" 
ספטמבר  ועד   1948 מאי  מאז  המדינה  קיום  שנות   45 במהלך  גבה  הערבי  הטרור 
שמעון  של  הביטוי   � הלבן"  הבית  מדשאת  על  השלום  "פרץ  בו  המועד  הוא   �  1993

פצועים. מ־2,000  למעלה  ועוד  בנפש  קרבנות  פרס � 679 
רצחו   2006 ספטמבר  ועד  לתוקף  אוסלו  הסכמי  כניסת  מאז  שחלפו  שנים  ב־12 
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ארגוני הטרור בראשותם של ערפאת ואבו מאזן (בחלק מן המקרים בשיתוף פעולה עם 
אחיהם, ערביי ישראל) למעלה מ־1,600 בני אדם ופצעו קרוב ל־10,000. אולם מאחר 
ומעשי הרצח הסדרתיים מאז אוסלו נערכו בחלקם הגדול לא באמצעות רובים וסכינים 
כי אם בפיצוצי תופת, גדל במידה רבה חלקם של הפצועים קשה, שחייהם ממילא אינם 
במידה  גבוה  הממשי  שהנתון  מכאן  הזמן.  במרוצת  לעולמם  הולכים  מהם  ורבים  חיים 
היהודים  שילמו  שנתי  בסיס  על  אם  כן,  כי  הנה  לעיל.  המובא  הרשמי  המספר  מן  רבה 
ביילין &  של  אוסלו  הסכמי  עלינו  הביאו  השלום",  ימי �פרוץ  עד  בשנה  נרצחים  ב־15 
של 830%  עליה  קרי:  בשנה,  פרס)  שמעון  של  ביטוי  (עוד  שלום"  פרס 125 "קורבנות 
של  יותר  פיוטית  הגדרה  הייתה  פרס,  של  עברה  לדבר  שליחו  ביילין,  ליוסי  בקירוב. 

הטרור".  של  הברבור  בלשונו: "שירת  זוהי,  התקדים:  חסר  הטבח 
הסדרתי  הדמים  למרחץ  המיניסטריאלי  באחראי  האשמה  את  למקד  נבקש  אם 
שהתחולל באותן שנים � רצח יהודים המקיף ביותר מאז השואה � נמצא אותו בדמותו 
ממנו  נדרש  לא  נאשמים,  לדוכן  הובא  לא  שהאיש  בלבד  זו  לא  אולם  פרס.  שמעון  של 
מכל  במיעוטו �  הרע  בבחינת  סולק �  ולא  עמו,  על  שהביא  האסון  על  וחשבון  דין  כל 
תפקיד ציבורי, אלא שחודשים ספורים בלבד לאחר ספטמבר 2006 � המועד המסכם 
את שתים עשרה שנות טרור מאסכולת השלום של פרס � נבחר האיש לנשיא מדינת 
היהודים. אין זה מקרה. נשיא ישראל הוא סמל האמור לבטא את האתוס הלאומי. ואכן, 
אין אדם המבטא טוב יותר את מסלול התבוסתנות שעשתה ישראל מאדם זה, במעשיו, 
היסטורית  "טעות  לפיה  מרקס  קרל  של  לקביעתו  מוצלח  איור  ובאישיותו.  בכתביו 
החוזרת על עצמה פעם אחת היא טרגדיה, טעות החוזרת בפעם השנייה היא פארסה".
וצפון  עזה  בחבל  ההתיישבות  חורבן  הטעות?  על  לחזור  ניתן  פעמים  כמה  ואכן, 
השומרון ומסירת השטח לאויב הפכו את עזה לקרש קפיצה של החמאס ולבסיס קדמי 
של איראן על גבולה של ישראל. בדיוק כשם שהדבר קרה בגבול הצפוני. ישראל מוקפת 
כל  כי  גלויות  המכריז  האויב  של  החלוץ  חיל  שהם  טרור  בארגוני  ומדרום  מצפון  עתה 
לשני  מדינות  "שתי  שכך  כיוון  המפה".  מן  היהודים  מדינת  את  "למחות  היא  כוונתו 
הדרום  מן  האסון  העתקת  פירושו   � נתניהו  ממשלת  של  האסטרטגי  היעד   � עמים" 

דן.  גוש  פאתי  אל  הארץ �  לב  אל  והצפון 
התבוסתנות בדרג מקבלי ההחלטות היא זו הסוללת את דרכו של הרדיקל היהודי 
בישראל ומעניקה לו לגיטימציה ציבורית, הוא אפוא החלוץ הצועד לפני המחנה, מנצל 
את השלב האחרון לפי שעה בתהליך התבוסתנות, ומקצין את תהליך הדמוניזציה של 
ארצו ככל שתהליך האכיפה האסטרטגית על ישראל הולך וגובר. כך למשל העיקרון של 
"שטחים תמורת שלום", המסר הבסיסי של תנועת "שלום עכשיו" שזכה ללגיטימציה 
במדיניותו  מרכזי  ציר  היום  הוא  מדריד,  בוועידת   � בגלוי  לא  עדיין  כי  אף   � בפועל 
ויורשיה  חבוטה,  סחורה  היא  עכשיו"  "שלום  אפוא,  להיום  נכון  נתניהו.  בנימין  של 
הניצבים בחזית המאבק במדינת היהודים דוגמת "בצלם", "יש גבול", "הוועד הישראלי 
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לסולידריות", "די לכיבוש", "השנה ה־21", "זוכרות", "אנארכיסטים נגד הגדר", יוצאים 
על  עולה  עתה  בציונות.  במאבקם  חדשה  בסיסמה  במסווה �  אם  ובין  בגלוי  אם  בין   �
סדר היום "מדינה דו־לאומית דמוקרטית בין הים לירדן". מדינה אליה ישובו פליטי ערב 
(להרחבה  נאור  דמוקרטי  במשטר  מיעוט  של  זכותו  מכוח  בה  ישרוד  היהודי  והמיעוט 

השטן").  אמר  הפרק "אז  ראו  בנושא 

ז) הטיהור האתני בעזה וצפון שומרון

אזרחים  של  בכוח  עקירתם  פירושו  אתני  טיהור 
מקבוצה אתנית אחת מאדמתה ומבתיה, ומסירת 

אחרת.19 אתנית  לקבוצה  המטוהר  השטח 

הם  מבצעיו  כן  ועל  האנושות  נגד  כפשע  הבינלאומי  במשפט  מוגדר  אתני"  "טיהור 
הדין  בבית  מילושביץ'  סלובודאן  של  במשפטו  המרכזי  האישום  סעיף  פושעים. 
הבינלאומי בהאג היה הטיהור האתני שביצע באלבנים, והתביעה דרשה לפסוק לו על 

מוות. עונש  כך 
עם זאת קיים הבדל מכריע בין פשעי מילושביץ' לבין פשעי שרון. בעוד שמילושביץ' 
ארוך  היסטורי  דמים  חשבון  לו  היה  עימם  עמו,  אויבי  את  ומאדמתם  מבתיהם  גירש 
ואכזר, ומסר את השטח לבני עמו, שרון גירש את בני עמו ומסר את השטח לגרועים 
של  מדינתו  את  להשמיד  הוא  והיחיד  האחד  שייעודם  גלויות  המצהירים  אויביו,  מבין 

הסרבי. לרודן  כבד  עלבון  היא  לשרון  מילושביץ'  בין  השוואה  שכל  מכאן  שרון.  אותו 
בסוגיית  לעיל  המצוטטת  "מאדמתה"  שההגדרה  לטוענים  יאמר  מוסגר  במשפט 
"טיהור אתני", אינה תופסת, שכן הישובים שהוחרבו ישבו לכאורה על שטח כבוש, כי: 
א) ישראל לא כבשה שטחי מדינה אלא שחררה שטחים שנכבשו על ידי מצרים וירדן. 
ישראל,  של  זכותה  זו  שהייתה  רק  לא  כן  ועל  מובהקת  מגן  במלחמת  נכבש  השטח  ב) 
אלא חובתה על פי המשפט הבינלאומי המעוגן בעיקרון הצדק, להחזיק בשטחים אלה 
ברמת  וכן  העצמאות,  במלחמת  שחררה  אותם  מולדת  בשטחי  שעשתה  כפי  ולספחם 

הימים.  ששת  מלחמת  לאחר  וירושלים  הגולן 
העובדה שמדובר בפרט שולי נוסף, והוא כי אלו הם שטחי ארץ ישראל שההתיישבות 
בהם היא כל תכליתה של הלאומיות היהודית הקרויה ציונות, מוסיפה לפרשה כולה נופך 
של טירוף מערכות גמור. ואכן המדובר במערכות כולן, זו הממשלתית וזו השיפוטית.

ההחלטה על הגירוש התקבלה על ידי רוב בממשלה וזכתה לרוב מוצק בכנסת. בית 
תשעה  של  מוחץ  ברוב  לפניו,  שהובא  בנושא  דן  היהודים  מדינת  של  העליון  המשפט 
נגד אחד, קרי: ביחס גבוה לאין שיעור מזה שהתקבל בדרג הפוליטי, אישר את החלטת 
הממשלה והכנסת. הנה כי כן, הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת והרשות השיפוטית 
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של מדינת היהודים הציעו, אישרו ותמכו � כל זאת בכלים דמוקרטיים � במעשה שהוא 
במדינות  פוליטיקאים  עומדים  ביצועו  שעל  אחת,  בעונה  בעת  לאומית  ובגידה  פשע 
מתוקנות למשפט. כך שלוש הרשויות וכך כלל הציבור. מסקרי דעת קהל עולה כי רובו 
של הציבור תמך במעשה. כך בישראל וכך בקרב הגולה היהודית. הן ארגון איפ"ק והן 
ועידת הנשיאים של הארגונים היהודים בארה"ב, הכול התייצבו מאחורי ראש הממשלה. 
ידי  על  הוגדרו  ופשעיו  כפיים,  במחיאות  שרון  התקבל   2005 במאי  איפ"ק  בוועידת 
מיתון  לקראת  היסטורית  דרך  ופריצת  דגול  מדינאי  של  נועז  כ"מעשה  הוועידה  ראשי 
הסכסוך בין ישראל ושכניה". הנה כי כן, העם היהודי, באמצעות שרון, אמר את דברו.

הגדיל מכולם בית המשפט העליון במדינת היהודים אשר ראה לדחות על הסף את 
את  שקיבל  המשפט  בית  אותו  זה  היה  האתני.  הטיהור  מעשה  נגד  שהוגשה  העתירה 
שורה  ומבצע  מתכנן  אקצה",  אל  "גדודי  מפקד  עגורי,  מוחמד  עלי  אחד  של  עתירתו 
וכך  צה"ל,  כוח  מפקד  נגד  עתירה  הגיש  עגורי  ביתו.  את  הרס  צה"ל  טבח.  מעשי  של 

דינו:  בפסק  ברק  אהרון  כתב 

קשה  פוגעת  אחר,  למקום  הכפויה  והעברתו  מגוריו  ממקום  אדם  של  הוצאתו 
גם  אלא  לראשו  גג  קורת  רק  אינו  אדם  של  ביתו  ובקניינו.  בחירותו  בכבודו, 
אמצעי למיקומו הפיזי והחברתי של אדם, של חייו הפרטיים ויחסיו החברתיים. 
מספר זכויות אדם בסיסיות נפגעות בשל עקירתו הלא רצונית של אדם מביתו 
והעברתו למקום אחר, גם אם העברה זו אינה כרוכה בחצייה של גבול מדיני.20 

אולם מידת החמלה שמגלה השופט העליון אהרון ברק בעודו מתפייט בדבר חשיבות 
רק  לאיש  עומדת  רצונית"  הלא  "עקירתו  עקב  אותו  הפוקד  והאסון  האדם  של  ביתו 
רחמיו  ברק.  השופט  של  עמו  בני  את  להכחיד  הנשבע  ערבי  מרצח  הוא  הנפגע  כאשר 
נחרב. וביתו  המגורש  זה  הוא  עמו  בני  של  ציבור  כאשר  מליבו  מסתלקים  השופט  של 

אחמד  אחד  של  בנושא  הערתו  הייתה  וקולעת �  מדויקת  זאת  ועם  אירונית �  מה 
החלום  של  בחיסולו  דרך  ציון  היא  מעזה  "הבריחה  בעזה:  החמאס  מראשי  אל־באחר, 

היהודים".21  מדינת  התדרדרה  אליו  הפסיכולוגי  השפל  ונקודת  הציוני 
הנה כי כן, זו הפעם השנייה ש"הימין" המחריב את ההתיישבות ונסוג מפני האויב, 
מדרדר את ישראל "לנקודת השפל הפסיכולוגי" כדברי אותו אחמד הנ"ל. אולם, בעוד 
שהרציונאל, כושל ומגונה ככל שיהיה במקרה של סיני, הרי שבמקרה הנוכחי הוא אכן 
שילוב חסר תקדים בקורות ישראל של בריחה משדה הקרב, שחיתות של העומד בראש 

אנושות.  נגד  כפשע  המעשה  את  המגדירה  הבינלאומי  המשפט  של  והפרה  המדינה, 
עוד  הישראלי  השמאל  בעיני  האולטימטיבי  הפושע  שרון,  שאותו  לציין  למותר 
מימי מבצע של"ג, הפך בן לילה לגיבור תרבות הנישא על כפיים, שני לליבוביץ' בלבד. 
של  מטר  ישראל  על  והביא  השומרון  וצפון  עזה  בחבל  ההתיישבות  את  שהחריב  כיוון 
האגדי":  בתואר "המנהיג  ב"הארץ"  בכיר  עיתונאי  מרקוס �  יואל  אותו  מכתיר  טילים, 
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הצטלבו  ואישיותם  שכישוריהם  אגדיים  מנהיגים  מספר  מתי  עם  נמנה  שרון 
פרנקלין  כמותם,  ולמובילים  לחזקים  זקוקים  היו  עמיהם  שבו  בעיתוי  בדיוק 
רוזוולט בחילוץ אמריקה מהמשבר הכלכלי... ווינסטון צ'רצ'יל במלחמת העולם 

ישראל...22 בהקמת  גוריון  בן  דוד  אלג'יריה,  בפינוי  גול  דה  שארל  השנייה, 

הוא  מארצם  יהודים  לגירוש  אלג'יר,  לשעבר,  המושבה  מן  הצרפתים  פינוי  השוואת 
גוריון  בן  דוד  המצוי.  השמאלן  של  דעתו  את  המטריף  הקוגניטיבי  הדיסונאנס  אותו 
על  שכתב  הדבר  הנה  צ'רצ'יל,  לווינסטון  ובאשר  מארצו  אחד  יהודי  גירש  לא  מעולם 

ושכמותו:  מרקוס  יואל 

השמעת הבלים בנאליים ערבים לאוזן, הסירוב להתייצב מול עובדות טורדניות, 
באינטרסים  התחשבות  ללא  בבחירות  להצליח  והרצון  חן  למצוא  התשוקה 
בסיס  היא  שהאהבה  הפתטית  והאמונה  השלום  אהבת  המדינה,  של  הבסיסיים 
מרכיבים  אלה  כל  המציאות....  מן  המנותק  לרגש  ההתמכרות  שלום...  לאותו 
תמונה של כסילות מופקרת (Fatuity and fecklessness), שגם אם היא נעדרת 
זדון אינה פטורה מאשם, וגם אם לא דבק בה הרשע לשמו, הרי שהיא מילאה 
תפקיד מכריע באימת הזוועה חסרת התקדים שירדה על המין האנושי (ווינסטון 

הבריטי).23 השמאל  על  צ'רצ'יל 

ח) מדינה פלשתינית � השלב הנוכחי בתורת השלבים

באחד הדיונים של עצרת האו"ם (ספטמבר 2011), בהשתתפותם של אבו מאזן ובנימין 
נתניהו, הציגו ערביי יש"ע את תביעתם למדינה פלשתינית. לדוכן הנואמים עלה אבו 
מאות  נרצחו  פיקודו  שתחת  מי  הערבי,  הטרור  ארגון  וראש  ערפאת  של  יורשו  מאזן, 
ורובר  אירווינג  דייוויד  אף  שלעומתו  מי  השואה,  מכחישי  שבין  הבזויים  מן  ישראלים. 
מעוטר  קורא  הוא  ממנו  המסמך  העולם.  אומות  חסידי  של  במעמד  זוכים  היו  פוריסון 
לקיומה  זכר  ללא  כולה  ישראל  ארץ  פני  על  המשתרעת  הפלשתינית"  בסמל "המדינה 
של מדינת היהודים. ואכן, בדבריו הוא מגולל את האשמה על "הקולוניאליזם הישראלי 
נקטע  הציונית  הישות  של  בגנותה  שני  משפט  כל  שנים..."   63 מזה  בעמו  המתעמר 

במחיאות כפיים. 
בנימין נתניהו עולה לדוכן. אף לא מלת נזיפה לדברי קודמו. עם זאת הוא מתלונן 
האיש  נושא  שכך  וכיוון  היהודים  במדינת  להכיר  מסרב  הערבי  הטרור  שארגון  כך  על 
נאום ארוך על סבלות עמו. באולם, בקרב מי שטרם הסתלקו מן המקום כאות מחאה 
מציין  שנתניהו  לאחר  רק  דומיה.  שוררת  הנואמים,  לדוכן  הישראלי  הרוה"מ  עלות  עם 
לחורבן  בחוקתה  המחויבת  הערבית  הטרור  במדינת  שתכיר  הראשונה  תהיה  שישראל 



ו סתי אריה  280

מאחוריו,  היושב  נתניהו  של  הצוות  מתעורר  עליון,  אסטרטגי  כיעד  הציונית  המדינה 
ישראל.  ממשלת  לראש  כף  ומוחא 

לראיין  ביקשה  ג'זירה  אל  ורשת  נתניהו  של  מנאומו  ספורות  שעות  אלא  חלפו  לא 
מאזן  אבו  את  לרשת  המועמד  הפתח  של  המרכזי  בוועד  בכיר  חבר  ָזכי,  עבאס  את 
על  זכי  של  תגובתו  את  לשמוע  ביקש  המראיין  הפלשתינית.  הרשות  כראש  בתפקידו 
דברי ראש ממשלת ישראל, זאת, בהנחה שהאיש מבטא נאמנה את דעתה של הרשות. 

דבריו:  והנה  לב,  בחפץ  נענה  זכי 

מבין,  מאזן  אבו   ,'67 גבולות  על  להתבסס  צריך  שההסדר  אומרים  אנו  כאשר 
במהלך  להשיג  ניתן  לא  הסופית  המטרה  שאת  יודעים  וכולם  מבינים,  אנו  ואף 
אחד. אם ישראל תיסוג מירושלים ותפנה את 650 אלף המתנחלים ותפרק את 
מודאג  עצבני,  מי  אז  סופה.  אל  תגיע  היא  ישראל,  תהפוך  למה  ההפרדה,  גדר 
בכלל  מדוע  אבל  הללו...  החלאות  כי  ואובאמה,  ליברמן  נתניהו,  עכשיו?  וזועם 
יותר  זה  בחייכם,  ישראל...  את  למחוק  רוצים  שאנחנו  נאמר  אם  לזה...  להיכנס 
מדי קשה... זו לא מדיניות מקובלת להתבטא כך, אל תגידו את זה מול העולם 
להן...24  להסכים  יוכלו  שכולם  החלטות  רוצה  אני  לעצמכם...  זאת  שמרו  כולו, 

הרשתות  מן  אחת  מצלמות  מול  יושב  הוא  הומור.  בחוש  ניחן  שהאיש  ספק  אין  אכן, 
הטלוויזיה הנצפות ביותר בעולם ומבקש מצופיו: "אל תגידו את זה מול העולם כולו, 

לעצמכם...". זאת  שמרו 
למותר לציין שהתקשורת הישראלית כולה לא ראתה להוציא הגה, איש משלושת 

ליברמן.  לא  גם  לא,  וצפצף.  פיו  פצה  לא  "החלאות" 

יוסף פארה � גט כריתות

פארה,  יוסף  לישראל  שנתן  כריתות  מגט  במובאות  זה  פרק  לסיים  הראוי  מן  זה  יהיה 
מזה  המגן   ,WorldNetDaily (WND) של  הראשי  העורך  ערבי  ממוצא  בכיר  עיתונאי 

בעיתונו.25 היהודים  מדינת  על  ומעלה  שנים  עשרים 

הנני נמנה על תומכיה המובהקים של מדינת ישראל. כעיתונאי אמריקני ממוצא 
את  לקעקע  מנת  על  ומעלה  שנה  עשרים  מזה  יכולתי  כמיטב  עושה  אני  ערבי 
בשקרים,  שמקורן  הבנות  אי   � ישראלי  הערבי  בסכסוך  הקשורים  המיתוסים 
ארה"ב  שונאי  בקרב  ותומכיו  הערבי  העולם  של  כזב  ותעמולת  מכוונים  זיופים 

תבל.  ברחבי  וישראל 
...העולם המוסלמי־ערבי נשלט בידי משטרי רודנות, פשיזם ואנטישמיות... 
התיכון  במזרח  והיחידה  האחת  המדינה  היא  שישראל  לדעת  נוכחתי  כעיתונאי 
אימפריות,  של  מותן  את  ששרד  עם   � ליהודים  חופשית...  עיתונות  המכבדת 
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מצרים, רומא, בבל, פרס � רק מולדת אחת והיא ארץ ישראל הכבושה מזה אלפי 
שנים ועם זאת ארץ שמעולם לא הייתה בה מדינה עצמאית מאז מלכות ישראל.

ואולם, על אף כל זאת, קצה נפשי להוסיף ולהגן על מדינת היהודים לנוכח 
לאומי.  לדעת  איבוד  לבצע  בחרה  היום  של  בירושלים  שהממשלה  העובדה 

בשבוע הבא עומד להגיע לוושינגטון ראש ממשלת ישראל אהוד אולמרט, 
מי שחשבתי לתומי כי הוא מנהיג רציונאלי המבטא אינטרס לאומי של מדינתו. 
לביצוע  דולר  מיליארד   10 מארה"ב  לבקש  על־מנת  לכאן  בא  אולמרט  והנה 
אלף   200 ולגרש  העולמי  הג'יהאד  את  לרצות  מנת  על  זאת  לאומית,  נסיגה 
יהודה  בחבלי  היהודי  העם  של  ההיסטורית  במולדתו  מביתם  יהודים  ומעלה 
הקרויים  השטחים  מן   90-95% האויב  לידי  למסור  עומד  אולמרט  ושומרון. 
"הגדה המערבית" בלשונו, וכן חלקים גדולים מירושלים, העיר שנחשבה פעם 

היהודי. העם  של  הנצח  לבירת 
אולמרט מודע היטב לעובדה שגירוש היהודים מעזה היה אסון לאומי לעם 
קדמי  לבסיס  במהרה  הפך  השטח  ולערכיה.  המערבית  לציוויליזציה  היהודי, 
של מחבלי החמאס בני דודו של אוסמה בין לאדן וארגון החיזבאללה האיראני 

ישראל.  תושבי  על  המאיים 
הוא יודע היטב שהחמאס מתכנן ישות ריבונית בנוסח טליבאן בכל השטחים 
זינוק  לקו  במהרה  יהפכו  השטחים  שאותם  היטיב  יודע  הוא  תפנה,  שישראל 

ישראל. של  קיומה  עצם  את  שיסכן 
מדיניות  את  ולהבין  לנסות  לי  נמאס  ישראל,  על  להגן  לי  נמאס  כן,  כי  הנה 
ההלקאה העצמית של אומה, נמאס לי להילחם לזכותו המוסרית של עם ששוב 
אינו מסוגל להבחין בין שקר לאמת. לא נותר לי אלא להתבונן בירושלים ולנגב 
הרואים  תבל  ברחבי  רבים  ונוצרים  יהודים  של  בשמם  מדבר  אני  דמעותיי.  את 
שמדינת  לכך  עדות  ומבוהלת.  שפלה  בגידה  של  מעשה  ישראל  של  בכניעתה 
היהודים מעדיפה להשליך את יהבה על וושינגטון ולא על אלוהי אברהם, יצחק 

ויעקב. 
תמיד  שכשלה  לתבוסתנות  די  שלום",  תמורת  "שטחים  של  להונאה  די 
את  לרצות  לניסיון  די  כניעה,  למעשי  די  צדדיות,  חד  לנסיגות  די  בהיסטוריה, 
הרוע, די לטירוף המערכות... די במנהיגי ישראל הצועדים בנתיב שסלל עבורם 

צ'מברליין...  נוויל 
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8 פרק 

מעינות ההשראה: 
"ברית שלום" והפק"פ

�ברית שלום" � עיניים עצומות לרווחה

ניסיון לבקש אחר מקורות שנאת השמאל הקיצוני לציונות בעידן הקודם לכינונה ה
מזה,  שלום"  "ברית  תופעות:  שתי  אל  אותנו  שיביא  הדין  מן  ישראל,  מדינת  של 

מזה.  והפק�פ, 
העצמית  השנאה  שעניינו  בחיבור  שלום"  ל"ברית  שבהתייחסות  לציין  למותר 
היהודית, אין כל כוונה להכתים את מרטין בובר, גרשום שלום או יהודה מגנס � זאת 
היהודים  האינטלקטואלים  בכירי  של  חבורה  אותה  בצמרת  בלבד  אחדים  להזכיר  אם 
אין  זאת  עם  עצמם.  שנאת  של  קלון  באות   � הקודמת  המאה  של  הראשונה  במחצית 
להכחיש את העובדה כי ביסודו של דבר המדובר בשלוחה של יהדות הרפורמה בנוסח 
של  מעמד  היהודי  לעם  להעניק  המבקשת  ההרצליאנית  הציונות  אשר  שלה,  הגרמני 
ישות ריבונית בארצו, אינה עולה בקנה אחד עם הבשורה האוניברסאלית של היהדות 
למין האנושי בנוסח תיקון עולם של "צדק צדק תרדוף" ו"ממלכת כוהנים וגוי קדוש". 
פוסקת  בלתי  ובהתרפסות  עצמית  בהתבטלות  הנגועים  הפציפיסטים  מסריה  מכאן 
בפני ערביי הארץ בהנהגתו של חג' אמין אל חוסייני. מכאן, עוד קרבן שווא על מזבח 
על  אותה  ומסרסת  במציאות  להתבונן  המסרבת  אוטופיה  עוד  סהרורי,  עולם  תיקון 
בקרב  וסלידה  עוינות  עוררה  שלום�  ש�ברית  ייפלא  לא  היהודי.  הרדיקל  של  צרכיו  פי 
קיום  מקץ  בשנת 1933,  ולהיעלמותה  לפירוקה  הביאה  אשר  ביישוב  הציונית  התנועה 

שנים. שמונה  בן  קצר 
חבורת "ברית שלום" התגבשה עם ייסודה של האוניברסיטה העברית בשנת 1925. 
שהעלה  הורביץ  יוסף  פרופ'  היהודי־גרמני  המזרחן  של  הרצאתו  בעקבות  זה  היה 
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לקבל את ההתיישבות היהודית. ארתור  ישראל  של ערביי ארץ  את סוגיית נכונותם 
שהתרשם  ההיא,1  בעת  הציונית  ההסתדרות  של  הארצישראלי  המשרד  ראש  רופין, 
בפני  להופיע  אותו  הזמין  הארץ,  ערביי  עם  פעולה  בשיתוף  הורביץ  של  מתמיכתו 
פעילותה  את  שהחלה  שלום�  �ברית  חבורת  נוסדה  כך  חברים.  של  מצומצם  חוג 
לאחר הקונגרס הציוני ה־14, כאשר נרשמה רשמית ב־9 במרץ 1926 כאגודה בעלת 
תקנון ושם רשמי � �ברית שלום�. עם מייסדי האגודה נמנו בין היתר: ארתור רופין, 
"ידידי  עם  שלום.  וגרשום  לוריא  יוסף  טהון,  יעקב  כוהן,  הנס  ברגמן,  הוגו  שמואל 
האגודה" בארץ ובחו"ל נמנו נשיא האוניברסיטה העברית י. ל. מאגנס ומרטין בובר, 

בגרמניה.  עוד  ישב  ההיא  שבעת 
מדינה  ישראל  בארץ  להקים  יש  כי  הייתה  הברית  חברי  את  שהנחתה  היסוד  הנחת 

הוא: הברית  של  יעדה  כי  קובע  האגודה  תקנון  ערבית־יהודית.  דו־לאומית 

לסלול דרך להבנה בין עברים וערבים לצורות חיים משותפות בארץ־ישראל על 
יסוד שווי שלם בזכויותיהם הפוליטיות של שני לאומים בעלי אוטונומיה רחבה 

הארץ.2 של  התפתחותה  לטובת  המשותפת  עבודתם  של  ולצורותיה 

ש"אף  הקורא  את  לשכנע  נועדו  הברית,  של  העת  כתב  ב"שאיפותינו",  המאמרים 
נטועים  הברית  ש"עקרונות  הרי  דו־לאומית"  מדינה  להקים  הן  'שאיפותינו'  כי 
עמוק בציונות ההרצליאנית". את הפרכה לנוכח "מדינת היהודים" של הרצל ביקשו 
המחברים להסביר בשני אופנים: א) על ידי ציטוט נרחב מכתבי אבות הציונות ובראש 
שלום� לבעיה הערבית.  של �ברית  לכאורה בפתרון  וראשונה מאחד העם, התומכים 
של  היסוד  הנחת  כי  ואף  בשנת 1896,  הרצל  חיבר   Der Judenstaat שאת  בטענה  ב) 
על  היהודי  העם  בזכויות  ומשפטית  בינלאומית  הכרה  להשיג  יש  כי  היא  החיבור 
מדינה משלו, הרי שמדובר בלא יותר מחיבור ביכורים. מאוחר יותר � טוענים אנשי 
הברית � לאחר שגיבש את השקפתו המדינית, חזר בו הרצל ושינה את דעתו, אותה 
מאוחר  שנים  חמש  אור  שראה  "אלטנוילנד"  בספרו  דווקא  הכותבים,  לדעת  הציג, 
ישראל  בארץ  שתקום  החברה  את  לקורא  להציג  המחבר  מבקש  ובו   ,(1901) יותר 
ביחסים  זה  ובכלל  החיים,  תחומי  בכל  וסובלנות  ההדדית  הסולידריות  עקרון  על־פי 

והערבית.  היהודית  האוכלוסייה  בין 
המכונן  חיבורו  הוא  היהודים"  "מדינת  וכי  הנכון,  הוא  המוחלט  שההפך  העובדה 
מתחילתו  אוטופי  רומן  אם  כי  איננו  ש"אלטנוילנד"  בעוד  הרצל,  של  הרעיוני  והמצע 

הברית.  אנשי  של  דעתם  את  טורדת  אינה  סופו,  ועד 
תוכנית  שלום"  "ברית  לדעת  שהיא  בלפור  להצהרת  פרשנותם  גם  וכך  הרצל  כך 
המציגה מדינה דו־לאומית (!). יצוין שהיה זה מרטין בובר, מי שלאחר הצהרת בלפור 
טען מפורשות שההצהרה לוקה בחסר והיא חד צדדית כיוון שלא ניתנה הצהרה דומה 
המבטיחה את זכויותיו של העם הערבי בפלשתינה. בשנת 1924, לאחר ועידת סן רמו, 
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יצא  בנושא,  השקפותיו  את  הקצין  בובר  ישראל,  ארץ  על  הבריטי  המנדט  החלת  עם 
בחריפות נגד התנועה הציונית וראה להטיף לה, כי "המוסר היהודי מחייב ברית אמת 
שורת  למרות  זאת,  מותו.  יום  עד  בובר  שינה  לא  בנושא  דעתו  את  הערבי".  העם  עם 

השואה.  לקח  אף  ועל  בברלין,  הנאצים  עם  פעולה  בשיתוף  חלקן  ביהודים,  הפרעות 
היהודית,  ההגות  של  החוקרים  מבכירי   ,(Mendes-Flohr) פלור  מנדס  פול  זה  היה 
יהודית  מאנטישמיות  סבל  הדגול,  היהודי  התיאולוג  בובר,  ש"מרטין  לציין  שראה  מי 
כעלבון".3  ב'יהודי'  שימוש  עשה  אחת  ולא   (a heinous Jewish antisemitism) בזויה 

מרטין  שהוביל  קו   � העלייה  בהגבלת  שתמכו  מי  האגודה  חברי  בין  היו  היתר  בין 
ישראל  בארץ  הרוחני  המרכז  בדבר  העם  אחד  של  משנתו  את  להדגיש  וראו   � בובר 

לאומית.4 ריבונות  של  ההרצליאני  לעקרון  בניגוד 
ערביי  אל  התקרבות  של  בניסיונות  "הברית"  החלה  זו  עולם  השקפת  בסיס  על 
לשיתוף  וניסיונות  ההגות  ברמת  אם  כי  הפוליטי־ארגוני  ההיבט  מן  דווקא  לאו  הארץ. 
של  סדרה  וניתנה  הערבית  השפה  ללימוד  ספר  בית  נפתח  היתר  בין  תרבותי.  פעולה 
למשל  כך  ותכפו.  הלכו  בנושא  ב"שאיפותינו"  והמאמרים  ערב,  תרבות  על  הרצאות 
תשתית  הדו־לאומית  המדינה  של  המוסרי  ההיבט  לעקרון  להעניק  ברגמן  הוגו  ראה 

עולם:  של  ריבונו  בחסד  תורנית 

אנו חפצים שארץ ישראל תהיה ארצנו במובן זה שההשקפות המוסריות־מדיניות 
את  כאן  שנגשים  בארץ',  החיים  'משטר  על  חותמן  את  תטבענה  היהדות  של 
עם־ עם  הוא  ברוך  הקדוש  עשה  חסד  שנה...  אלפיים  זה  בלבנו  החיה  התורה 

עמים.5 שני  של  מולדת  הוא  הלאומי  שביתו  ישראל 

למותר לציין שכל ניסיונות ההתקרבות אל הציבור הערבי עלו בתוהו ומאמצי הברית 
נתקלו בחומה בצורה של בוז ודחייה. היה זה זאב ז'בוטינסקי שלנוכח מתק השפתיים 
 � פיגורען"  ("קאמישע  מוקיונים"  "חבורת  לכנותם  בחר  הברית  חבורת  של  המתחנף 

קומיות).6  דמויות 
הרדיקלי  השמאל  בקרב  היום  עדים  אנו  לה  לשמה,  החנופה  של  הפתטי  ההיבט 
המשרת בגלוי את האינטרס של הגיס החמישי הערבי בישראל, או את זה של ארגוני 
אל  אמין  חג'  של  בימיו  לשיאו  הישוב  בתקופת  הגיע  בהמשך)  (וראו  הערביים  הטרור 
חוסייני שכבר מראשית שנות העשרים היה בעל השפעה מכרעת ברחוב הערבי, והוא זה 
שעמד מאחרי פרעות תרפ"א ותרפ"ט. ואולם "שאיפותינו" לקנות את לב ערביי הארץ 
דו־לאומית  מדינה  הקמת  של  הקודש  במלאכת  העושים  ידי  את  רפתה  לא  מחיר  בכל 
ניסיון  למודי  תרפ"ט,  פרעות  לאחר  ספורים  חודשים  כן,  כי  הנה  יהודי.  מיעוט  בעלת 
מר ונחושים בדעתם, גמרו אומר אנשי הברית לזנוח את הדיונים האינטלקטואלים ואת 
הצעת  היא  הלוא  משלהם,  נועזת  מדינית  בהצעה  ולצאת  התיאורטיות,  הנועם  דרכי 
שבעקבותיהן  כלליות  בחירות  ישראל  בארץ  לערוך  יש  זו  הצעה  פי  על  "הפרלמנט". 
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יקום "פרלמנט ארצישראלי" ותכתב חוקה אשר במסגרתה ישמור כל אחד משני העמים 
קובעת: דפי "שאיפותינו",  מעל  שהוגשה  ההצעה  זכויותיו..."  על 

מדינה  או  עברית  מדינה  להיות  צריכה  אינה  ישראל  שארץ  מכירה  האגודה 
ערבית כי אם מדינה דו־לאומית אשר בה ישבו העברים והערבים וייהנו מזכויות 
המיעוט.  עם  לבין  הרוב  עם  בין  הבדל  בלי  שוות,  וחברתיות  מדיניות  אזרחיות, 
ומאוחדים  הפנימיים  ענייניהם  בהנהלת  אחד  כל  חופשיים  יהיו  העמים  שני 

שלהם.7 המשותפים  באינטרסים 

ב"תוכנית  הגלויה  וההתרפסות  היהודית  ההתבטלות  תופעת  שפל  אל  לרדת  מנת  על 
ישראל.  בארץ  זו  בשנה  המצב  את  לזכור  יש  שלעיל,  הפרלמנט" 

בשנת פרסום ההצעה מנתה אוכלוסיית הארץ מיליון נפש, 175,000 מהם יהודים. 
הנה כי כן, כוונת המחברים הייתה לקבע בחוק פרלמנטרי את המצב של המיעוט הלאומי 
ולהעניק ליהודים מעמד של ד'הימי בקרב רוב ערבי מוחלט, שהרי המשפט: "...מדינה 
דו־לאומית אשר בה ישבו העברים והערבים וייהנו מזכויות אזרחיות מדיניות וחברתיות 
הוא  האירוניה  שלמרבה  בלבד  זו  לא  המיעוט"  עם  לבין  הרוב  עם  בין  הבדל  בלי  שוות 
המוסלמי  שהעולם  אלא  פרלמנט,  מבוסס  עליו  דמוקרטי  עיקרון  של  בעליל  סתירה 

והיפוכו. דבר  הם  ודמוקרטיה 
התוכנית ראתה אור לאחר שורה של פרעות ומעשי טבח שכל כוונתם הייתה להביא 
לגירוש היהודים מארץ ישראל. הנה כי כן, הדעת נותנת שלאור הצהרותיהם היומיומיות 
בדבר  חוסייני  אל  אמין  ובראשם  הערבי  הציבור  מנהיגי  של  אנטישמי  ארס  הנוטפות 
ידו  את  ייתן  לא  לעולם  ש"הפרלמנט"  הברית  אנשי  הבינו  יהודית,  להגירה  התנגדותם 
לעלייה של יהודים ארצה ומכאן הניחו קרוב לוודאי כי על מנת לכבוש בכל מחיר את 
למכה.  תרופה  הקדמת  בבחינת  הפרלמנט  תוכנית  את  להציג  להם  מוטב  הערבים  לב 
ההצעה הוצגה כאמור חודשים ספורים לאחר שורת מעשי הטבח הקשים ביותר שידע 

החדשה.  בעת  היהודי  הישוב 
היה זה ביום שישי, 23 באוגוסט 1929, מקץ שבוע של הסתה, שערביי הארץ פתחו 
הבית  בהר  להתפלל  שבא  ערבי  אספסוף  הישוב.  בתולדות  תקדים  חסר  פרעות  בגל 
בדרכו,  שנקרה  יהודי  בכל  ובאלות  בסכינים  פגע  היהודית,  ירושלים  לכיוון  התפרץ 
יום  בצאת  גבעת־שאול.  בשכונת  פרעו  דיר־יאסין  ערביי  בתי־המסחר.  את  והחריב  בזז 
הפרעות נמנו 23 קורבנות יהודים ועשרות פצועים. במוצא נרצחה רובה של משפחת 
ונשותיה,  ילדיה  על  הבודדים)  השורדים  בין  היה  צה"ל  רמטכ"ל  לימים  (מרדכי,  מקלף 
שבע נפשות. למחרת היום, ה־24 לחודש, פשטו המרצחים על חברון. 67 גברים, נשים 
וטף נרצחו. הקהילה כולה גורשה. לא זה המקום לתאר את צימאון הדם והסדיזם הערבי 
ודי לציין כי היה זה אחד ממעשי הטבח האכזריים ביותר בקורות האנטישמיות, אפילו 
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בקני המידה של גזירות תתנ"ו (1096) ופרעות חמלניצקי. שרידי הקהילה שבו לחברון, 
בפרעות 1936.  ממנה  וגורשו  חזרו  אולם 

קיבוץ  פצועים.  ועשרות  נפשות   13 תבעה  ובחיפה  אביב  בתל  הפוגרומים  שורת 
חולדה נחרב עד היסוד. המושבה הר־טוב הועלתה באש וכלתה, כך כפר אוריה שנבזז 
הפורעים  בצפת.  התמקד  הארץ  צפון  את  ששטף  הפרעות  גל  באש.  הוא  אף  והועלה 
את  והעלו  ליד  הבא  מכל  בזזו  עשרות,  פצעו  אדם,  בני   18 רצחו  היהודי,  לרובע  פרצו 

באש.  הרובע 
אולם, כאמור לעיל, לא זו בלבד שהפרעות לא שינו את דעתם של בעלי "תוכנית 
הציוני  בקונגרס  זה  היה  וגברה.  הלכה  שלום  של  לפתרון  הדרישה  להפך,  הפרלמנט", 
שלום"  "ברית  שנציגי  תרפ"ט),  פרעות  אחרי  הראשון  הקונגרס   ,1931 (באזל,  ה־17 
התנגדו נחרצות להצעתו של זאב ז'בוטינסקי להכריז שמטרתה של הציונות היא מדינה 
מטרת  איננה  היהודית  ש"המדינה  עם  קבל  להכריז  הייתה  דרישתם  להפך,  יהודית. 
להגבלת  להביא  "יש  וכי   � העליון"  היעד  הוא  מיעוט  של  "סטטוס  וכי  הציונות"(!) 

שפתם).  דל  על  עלה  לא  (הביטוי "עלייה"  ההגירה..." 
�ברית  אנשי  עומדים  הערבי,  המרצח  מידי  כמים  נשפך  יהודי  דם  בעוד  כן,  כי  הנה 
ישעיהו: של  קריאתו  את  השד  אותם  שכפא  כמי  ומדקלמים  ירושלים  בשערי  שלום� 

ְוָנֲהרּו  ָבעֹות  ִמּגְ א  ְוִנּשָׂ ֶהָהִרים  ֹראׁש  ּבְ ה'  ית  ּבֵ ַהר  ִיְהֶיה  ָנכֹון  ִמים  ַהּיָ ַאֲחִרית  ּבְ ְוָהָיה 
ֱאֹלֵהי  ית  ּבֵ ֶאל  ה'  ַהר  ֶאל  ְוַנֲעֶלה  ְלכּו  ְוָאְמרּו  ים  ַרּבִ ים  ַעּמִ ְוָהְלכּו  ַהּגֹוִים:  ל  ּכָ ֵאָליו 
ַפט  ם: ְוׁשָ ָלִ ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוׁשָ ּיֹון ּתֵ י ִמּצִ ֹאְרֹחָתיו ּכִ ָרָכיו ְוֵנְלָכה ּבְ ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו ִמּדְ
ְלַמְזֵמרֹות  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם  ים  ְלִאּתִ ַחְרבֹוָתם  תּו  ְוִכּתְ ים  ַרּבִ ים  ְלַעּמִ ְוהֹוִכיַח  ַהּגֹוִים  ין  ּבֵ

ִמְלָחָמה:  עֹוד  ִיְלְמדּו  ְוֹלא  ֶחֶרב  ּגֹוי  ֶאל  גֹוי  א  ִיּשָׂ ֹלא 

ההדדית  האיבה  לשיאה,  שלום�  ל�ברית  הציוני  הציבור  משטמת  הגיעה  זה  בשלב 
החלה  האגודה  ל"קיצוניים",  "המתונים"  בין  וגברו  הלכו  עצמה  באגודה  והמריבות 
להתפורר מבפנים ובאפריל 1933 לאחר פרסום הגיליון האחרון של "שאיפותינו" עברה 

העולם.  מן  שלום"  אגודת �ברית 
כך הברית, אולם לא חבריה. היה זה מרטין בובר שבחר להתבונן במציאות בעיניים 
עצומות לרווחה. לא הפרעות בשנות העשרים, לא שיתוף הפעולה בין הצמרת הערבית 
את  להזיז  כדי  בהם  היה  לא  אירופה,  יהודי  שואת  ולא  בפרעות 1936,  הנאצי  למשטר 
מרשימתו  מובאה  הנה  ליאות.  ללא  וחזר  שב  עליהן  המשיחיות  מהשקפותיו  האיש 

משנת 1946.

מסורת הצדק מכּוונת לעתידה של הארץ הזאת כולה לא פחות מאשר לעתידו 
של העם היהודי. ממסורת זו ומן הסיבה ההיסטורית שיש ערבים בארץ ישראל, 
עם  הדורות.  בן  התפקיד  של  חדשה  צורה   � והכרחי  קשה,  גדול,  תפקיד  נובע 
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ישראל שקם לתחייה בארצו עליו לא רק לשאוף לחיות בשלום עם העם הערבי, 
אלא גם לשאוף לשתף פעולה עמו בקנה מידה רחב לפיתוחה של הארץ. שיתוף 
גאולת  הגדול �  המפעל  של  קיימא  בת  להצלחה  הכרחי  תנאי  הוא  כזה  פעולה 

הזאת.8 הארץ 

ההזיה  כנפי  על  הנישא  היהודי  העולם  מתקן  של  רוחו  ונגלית  חוזרת  שוב  כן,  כי  הנה 
המשיחית בנוסח רבני הרפורמה, שבובר הוא ביטויה האולטימטיבי. עם זאת יש לזכור 
הי"ט,  במאה  ורעיהם  צונץ  גרץ,  גיגר,  של  משנתם  ה"ברית",  לרעיונות  בוטה  בניגוד  כי 
דרכה  את  לפלס  העומדת  לייבניץ,  בנוסח  העולמות"  בכל  "הטוב  באשליית  הנאחזת 
בעידן הנאורות והאמנציפציה, נעדרה כליל כל רמז למחיר הדמים שתשלם בבוא העת 

משה". דת  בני  בתואר "גרמנים  להתנאות  שבחרה  היהדות 
שהתנפצה  לאחר  אמונתו  הושלכה  אליה  תהום  סף  על  הניצב  בובר,  מרטין  כך  לא 
לרסיסים, והוא לא חדל לבוז לכל יהודי שאינו מקדיש את חייו להגשמת הבשורה של 

קדוש.  וגוי  כוהנים  ממלכת  בנוסח  עולם  תיקון 
הציונות  אבי  על  לכתוב  ראה  שבובר  בשנת 1904  הרצל  של  מותו  עם  עוד  זה  היה 

המדינית:

תהיה זו טעות עקרונית להלל אותו כדמות יהודית כפי שראוי להלל את זכרם 
של שפינוזה, ישראל בעל שם טוב, היינריך היינה או פרדיננד לסאל. אצל הרצל 

היהודי.9  הטבע  של  מאפיין  שהוא  דבר  נתקיים  לא 

מקרוב  בחינה  הנשייה.  בתהום  כלתה  לא  שלום�  �ברית  מורשת  לעיל,  כאמור  אולם, 
הגורדי  הקשר  על  מלמדת  היום  של  בישראל  הקיצוני  השמאל  ארגוני  התנהלות  של 
שלום",  "גוש  עכשיו",  "שלום  לבין  למשנתו,  ורעיו  בובר  מרטין  של  עקרונותיו  בין 
סוגיית  כגון  בלבד,  התיאורטי  בהיבט  זאת  אולם  דומים.  וארגונים  "בצלם"  "זוכרות", 
הרדיקלי  השמאל  בין  פעורה  תהום  היומיומית  בהתנהלות  שכן  הדו־לאומית,  המדינה 
המופשט  הרעיוני,  הדיון  לבין  ישראל,  של  לדה־לגיטימציה  ולילות  ימים  העושה  היום 

עברו.  בימים  רבה,  במידה 
שמאל  ארגוני  של  לזו  שלום"  "ברית  של  הדו־לאומית  המדינה  סוגיית  בין  הזיקה 
קיצוניים בימינו אלו נשמעת כמובנת מאליה. ואולם יש לזכור שני הבדלים מהותיים בין 
אלו לאלו. בעוד השמאל הקיצוני היום שואב את השראתו מעולם רוחני של קומוניזם, 
בעיקר זה בגלימתו הטרוצקיסטית, ויום כיפור מבחינתו הוא הזדמנות לבילוי על שפת 
ואמונה  דת  מאנשי  הורכבה  מגנס-ברגמן-בובר  שחבורת  הרי  אלוני),  (שולמית  הים 
רפורמי,  רב  היה  מגנס  והמקרא.  ישראל  נביאי  מתורת  נפשם  תעצומות  את  המושכים 
כנצר  עצמו  את  ראה  בובר  מרטין  מצוות,  מקיים  אדוק  יהודי  היה  פלדמן  רדלר  יהושע 
עקיבא  אדוק,  בלתי  דתי  שהוא  עצמו  על  העיד  ברגמן  הוגו  שמואל  ישראל,  לנביאי 
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ארנסט סימון היה שומר תורה ומצוות וגרשום שלום נהג להגדיר את עצמו כאיש דת 
והיפוכו. דבר  הוא  דת  ללא  מוסר  כי  המאמין 

תבל  לעמלי  הקומוניסטית  הבשורה  אחר  ליבם  שנטה  מי  הברית  בקרב  היו  אומנם 
הנאנקים תחת עול האימפריאליזם תאב הבצע,10 ואולם היבט זה היה משני בראייתם 

שלעיל.  בשורות  שתוארה  כפי  הציונות  את 
מפלגת  את  מאגנס11  י.ל.  עם  יחד  בובר  ייסד  בילטמור,  ועידת  לאחר  ב־1942, 
תמיכה  הייתה  קיומו  תכלית  ואשר  במהרה  שנמוג  קיקיוני  פוליטי  ארגון  ה"איחוד", 
במדינה דו־לאומית. עם זאת יש לזכור שאין זה מקרה כי באותה השנה אימץ "השומר 
הצעיר" את רעיון המדינה הדו־לאומית כחלק ממצע התנועה. הייתה זו רוחו של מרטין 

יערי. ומאיר  חזן  יעקב  של  הרוחני  עולמם  על  שרתה  אשר  בובר 

השנאה דקומינטרן

נצמד  אשר  וכמנשל,  ככובש  לפלשתינה  באה  הציונות 
ונמשכת  הולכת  בשנים  עשרות  הראשון.  היום  מן  לנשק 
צבירת הנשק על ידי "ההגנה" הציונית. נשק זה מכוון נגד 

לשחרורם... הלוחמים  בפלשתינה  הערבים  ההמונים 
ספטמבר 1940 12 העם.  קול 

למותר לציין שהמוטו שלעיל, משנת 1940, תואם ללא כל צורך בשינוי הכתוב לסיסמאות 
הנשמעות מפי ארגוני השמאל הרדיקלי בישראל של היום. שהרי "פלשתינה" היא ארץ 

לשחרורם". יש"ע "הלוחמים  ערביי  גם  בה  שכלולים  מכאן  כולה,  המערבית  ישראל 
של  בריתו  בעל  הוא  היטלר  בהם  בימים  קרי:   ,1940 בשנת  אומנם  נכתבו  הדברים 
המזרח"  "עמי  בקונגרס  לכן,  קודם  עשורים  שני  עוד  הונח  העיקרון  ואולם  סטלין, 
הקומוניסטית  במפלגה  רשמית  הכיר  הקונגרס   .1920 בספטמבר  בבאקו  שהתקיים 
בהיותה  הציונות  על  חרם  רשמית  להטיל  ודאג  לכן,  קודם  שנה  שקמה  ישראל  בארץ 
חוד  להיות  הייתה  אמורה  הקומוניסטית  המפלגה  הבריטי".  האימפריאליזם  "משרתת 

בציונות.13 במלחמה  החנית 
שנפלה  הראשונה  ההזדמנות  מיד.  למלאכה  נרתמו  היהודים  הקומוניסטים  ואכן, 
בידיהם הייתה תהלוכת האחד במאי 1921 בנוה צדק שעל גבול תל אביב יפו. כנופיות 
העיתונות  מהם.   43 ורצחו  השכונה  יהודי  ועל  הצועדים  על  פשטו  ערבים  פורעים 
אלה  "היו  כי  בפלשתינה  שליחיה  דוח  על  הנסמכת  בנושא  ידיעה  פרסמה  במוסקבה 
לאומנים יהודים שהתנפלו על מצעד האחד במאי". תקדים זה של עמידה גורפת לצד 

בתרצ"ו.  והן  תרפ"ט  בפרעות  הן  בהמשך  המפלגה  את  ילווה  הערבי  הפורע 
מכאן ואילך כל מעשה פשע ערבי: פרעות, ביזה, הצתה, הרס ומעשי טבח יועלו על 
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מתקדם  "יסוד  המדוכאים �  העמלים  של  מצידם  לגיטימית  התנגדות  של  כמעשה  נס 
אנטי אימפריאליסטי", "הנאנקים תחת עול הכיבוש הציוני". לעומתם � כך בימים ההם 
וכך בימינו � כל מעשה של יהודים ציונים � משמע "קולוניאליסטים כובשים בשירות 
האימפריאליזם הבריטי" � ותהיה זו הפרחת השממה, הקמת ערים, מושבות וקיבוצים 
ועד מעשי גבורה מול הפורע הערבי � יוצגו כהתעמרות פשיסטית בפלאח חסר האונים. 
כך יוסף טרומפלדור ב־1921 המוצג חזור ושוב כקריקטורה ציונית מיליטריסטית הפולט 
מפיו סיסמה פשיסטית נפשעת: "טוב למות בעד ארצנו". רכישות הקרקע על ידי הקרן 
לצורך כיבוש  הקיימת הן: "הציונות טבלה פעם נוספת את ידיה בדם פועלים ערביים 
"תנועה  היא  הציונות  בעוד  חופש"  "לוחמי  מכונים  הערבים  הפורעים  שלה";  הקרקע 

והלאה. הלאה  וכן  הבינלאומי",  האימפריאליזם  בידי  ומכשיר  קולוניאליסטית 
הערבים.  בפורעים  גורפת  בתמיכה  כהרגלה  פק�פ  יצאה  תרפ"ט  פרעות  בעקבות 
חורבן  פצועים,   339 לעיניהם,  מוטלים  קורבנות   133 מאז,  חלפו  בלבד  חודשיים  הנה 
קהילות שלמות וישובים שכלו עד היסוד בלהבות שהציתו הפורעים. דצמבר, ערב חג 
ידי  על  המדוכאים  מעמד  למרד  היסטורי  גיבוי  להעניק  לנכון  רואה  המפלגה  החנוכה. 
השוואתו ל"מרד הגדול". הנה כי כן עולה מ"כתובת חנוכה" (זו כותרת החיבור) כי מרד 
החשמונאים לא היה אלא התקוממות כלל ארצית של הפלאחים קשי היום ומזי הרעב 

הפרסום.  בלשון  המקדש � "המופתים"  כהני  הם  הלוא  אותם,  העושקים  על  שקמו 
ברחבי  אנטישמית  לעיתונות  השראה  מקור  ושימש  ב־1922  נוסד  שטירמר"  "דר 

היורה  מסתתר  מאחוריה  המסכה 
 .(4.9.29 פרייהייט,  (מארגן 

הציוני  הצדקה  בעל 
.(19.9.29 פרייהייט,  (מארגן 
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זרוע   � פרייהייט"  "מארגן  היהודים  הקומוניסטים  ביטאון  זה  היה  בארה"ב  אירופה. 
הסברה של הפק"פ � שהעתיק במדויק הן את התוכן והן את הסגנון של "דר שטירמר" 
יותר  ופרימיטיבי  גס  הקומוניסטי־יהודי  ההעתק  האסתטי  שבהיבט  לציין,  יש  (הגם, 
מאביו הרוחני הנאצי). שתי הקריקטורות ראו אור בעקבות מסע הטבח הערבי ביהודי 
חברון וצפת. ההיפוך הגרוטסקי בו הקורבן הופך לתליין, בתוספת של דמוניזציה צורנית, 
היה עיקרון־על בתעמולה הנאצית והקומוניסטית, אותה מעתיק בדבקות בימינו אלה 

היהודי־ישראלי.  השמאלן 
של  המקרה  אל  הפק�פ  של  יחסה  הוא  היהודית  העצמית  השנאה  לסוגיית  אופייני 
אחד פואד חג'אזי, סניטר ערבי במחלקת הבריאות הממשלתית בצפת. לחג'אזי הייתה, 
בתוקף תפקידו, גישה חופשית לפצועי הפוגרום והוא רצח 17 מהם במו ידיו במיתות 
הפצועים.  המתת  לאחר  הגופות  ושיסוף  עיניים  ניכור  איברים,  בכריתת  החל  משונות 
חיג'אזי היה הערבי היחיד מבין חבורת המרצחים של יהודי צפת שנידון על ידי שלטונות 

מוות.  לעונש  המנדט 
פק"פ  של  הפועל  הוועד  יצא  היום  למחרת  להורג.  חיג'אזי  הוצא  ב־16.6.1932 
זה",  "ביום  האימפריאליסטי".  הטרור  כ"יום  להורג  ההוצאה  את  המתארת  בהצהרה 
נכתב בגילוי הדעת "בצעה הממשלה מעשה ברברי של חמס והשמדה". גילוי הדעת 
מסתיים בקריאה להמוני העמלים הערבים "לזכור את הגיבורים והקדושים ולהתכונן 

הבא". למרד 
את הרוצח הערבי הנערץ עליו, החליט יוסף ברגר ברזילי, מנהיג התנועה, להנציח 
כתב  ברזילי  הגיבור.  חיג'אזי  ובמרכזה  הערבי"  ל"מרד  הלל  שיר  והיא  שחיבר  במעשיה 
אור  ראה   � הפלאחים)14  (יום   Tag der Felachen הכותרת:  תחת   � והכתוב  גרמנית, 
בגרמניה מטעם המפלגה הקומוניסטית. היה זה זמן קצר בטרם עליית הנאצים לשלטון, 

שימוש.15  בה  לעשות  שמחו  ואלה 
העמלים הערבים והפלאחים בסיפור של ברזילי, כיוון שהשחיזו את סכיניהם, יוצאים 
למסע נקם בציונים ובפיהם סיסמאות בנוסח "ג'יהאד", "דין אללה בסיף", ו"איטבח אל 
זעם".  של  בשלהבת  הבריקו  ועיניהם  מבט  הישירו  גוום,  את  "זקפו  שכך,  כיוון  יהוד". 
מיד עם תחילת ההתקפה רץ גיבור הסיפור "לעבר הביריונים הציונים וכהרף עין נועץ 

השחורה...". בחולצה  הציוני  של  בחזהו  פגיונו  חוד  את 
לה  להעניק  שניתן  תופעה   � הערבי  המרצח  עם  מלאה  הזדהות  של  להיבט  מעבר 
הסבר בתחום הפתולוגיה היהודית מקדמת דנא, המעשה כולו מקורו בהונאה מכוונת, 
 � הישן"  "הישוב  על  הנמנית  בשנים  מאות  בת  קהילה   � בצפת  היהודי  הישוב  שהרי 
אלא  היה  לא  בחברון,  הטבח  כמוהו  צפת,  ביהודי  הפוגרום  "ציוני".  הקשר  כל  נעדרה 
הלאומית  האוטונומיה  בדבר  שלום�  של �ברית  האוטופית  ההזיה  לאותה  מובהק  איור 
של המיעוט היהודי במדינה הדו־לאומית. כך �ברית שלום�. אולם המקרה הקומוניסטי 
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הרחיק לכת. ההזדהות הגורפת עם חבר המרצחים הערבי עלה במקרה של הפק�פ בקנה 
היהודים.  קורבנות  לנוכח  הרוח  קורת  עם  אחד 

מוכנה.  בלתי  פק"פ  את  תפס   1939 לאוגוסט  ה־24  מן  ריבנטרופ-מולוטוב  הסכם 
אחרי ככלות הכול היה הבדל מהותי בין המקיאבליזם המדיני של סטאלין לבין מפלגה 
של  ברית  כבעל  לראות  היה  ניתן  היטלר  את  שתהיה.  ככל  רדיקלית  ותהיה   � יהודית 
הפיכתו  אולם   � וראשונה  בראש  הבריטי   � האימפריאליזם  נגד  במאבק  הסובייטים 
עורכו  מיקוניס,  שמואל  של  כביטויו  האחר"  "היטלר  הוא  הלוא  חדש  תרבות  לגיבור 
ופחות  ביהודים  הפרעות  נירנברג,  חוקי  לאחר  ההיא,  בעת  העם"  "קול  של  הראשי 
משנה לאחר ליל הבדולח, אכן היתה גלולה שקשה היה לבלוע, זאת על אף ההוראות 
בקרב  הפוליטיות  העמדות  שינוי  חובת  בדבר  הקומינטרן  לשכת  של  המפורשות 

הקומוניסטיות. המפלגות 
עמו.  בחזית הביא  שהמצב  היתרונות הרבים  לנוכח  נעלמו במהרה  הספקות  ואולם 
בידי  המפה  מן  הפולנית  המדינה  של  ומחיקתה  ההסכם,  לאחר  שבוע  לפולין,  הפלישה 
הנאצים ממערב והסובייטים ממזרח, הייתה בשורה מעודדת ורבת חשיבות לקומוניסטים 
בארץ ישראל במאבקם בציונות. זאת, משום שלאחר חיסולה של התנועה הציונית בידי 
בגרמניה,  הנאצים  עליית  עם  היהודית  הקהילה  וחורבן  המועצות  בברית  הייבסקציה 

הציוניות.  התנועות  של  ביותר  החשוב  האירופאי  המרכז  פולין  נותרה 
היו אלה "הציונים הכלליים", מי שהחליפו את מאבקם משנות ה־20 לשיפור מצבם 
של יהודי פולין ליעד של עלייה והתיישבות בארץ ישראל. היו אלה "פועלי ציון" שבחרו 
להגשים את משנתם הסוציאליסטית ב"פלשתינה", כך הרביזיוניסטים של ז'בוטינסקי 
יהודי   750,000 ביניהם   � המונית  עלייה  אליה  ולהביא  יהודית  מדינה  להקים  שדרשו 
ב"ספר  הבריטים  ידי  על  נחסם  אך  הפולנית  הממשלה  לגיבוי  שזכה  מהלך   � פולין 
הלבן". כך "המזרחי", וכך שורה של תנועות הנוער דוגמת "השומר הצעיר", "גורדוניה", 
לארץ.  עלייה  לקראת  מקומית  הכשרה  היה  ייעודם  שכל  ועוד,  עקיבא"  "בני  "בית"ר", 
הציוניות  לתנועות  וחברה   1938 לאחר  מדיניותה  את  שנתה  ישראל"  "אגודת  אפילו 

בנוסח:  לגנותו  חדלה  לא  שהפק�פ  מהלך  בעליה,  בתמיכתה 

הנוער היהודי מובא לפלשתינה על ידי הבטחות שקר, סיסמאות מרמה ודמגוגיה 
שפלה...16

צעיר  עבודה  כוח  להם  מספק  כלומר  בקיבוצים,  כביכול  סודר  הזה  הנוער 
ללא  לעתיד,  סיכוי  ללא  הסגר,  מחנות  של  באווירה  נמצא  הזה  הנוער  וזול... 

יד17  ואוזלת  רפיון  לניוון,  נידון  מקצוע,  לימוד 

שבועות  בתוך  העולם  מן  עבר  נפשה  שנואת  בציונות  הפק�פ  למלחמת  זה  יעד  והנה, 
הגנרל  של  בגטאות  נכלאו  אם  בין  בפולין  הציונים  וארגוני  ה־1.9.39,  לאחר  ספורים 

בסיביר.  הסגר"  ל"מחנות  גירוש  באיומי  פורקו  אם  ובין  גוברנמנט 
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הפק�פ,  ידי  על  שמחה  בצהלות  התקבל  פולין  של  שחיסולה  אפוא  ייפלא  לא 
המיעוטים  לשחרור  "שהביא  החדש  המצב  את  נס  על  מלהעלות  חדל  לא  העם"  ו"קול 
הלאומיים..." ויצא בקול קורא "ליהודי פלשתינה לשוב אל מחוזות הולדתם ולהתיישב 

הפולני".  הפאשיזם  מעול  שחררה  שבריה"מ  בשטחים 
נוסף על הרווח הפוליטי־אידיאולוגי של מחיקת המדינה הפולנית מן המפה וחיסול 
הארגונים הציוניים שבה, עוד שני יתרונות נפלו כפרי בשל בחיק הקומוניסטים בארץ. 
אחד מהם הוא הקשר אל חמולת חוסייני שבכיריה בהנהגתו של המופתי חג' אמין 
פרעות  היו  לכך  המובהקת  והדוגמא  בברלין,  הנאצים  עם  נרחב  פעולה  שיתוף  חוללו 
בין  עמוקה  איבה  שררה  בהם  בימים  ריבנטרופ-מולוטוב,  הסכם  לפני  זו,  זיקה   .1936
מצמרת  מנע  והדבר  הקומינטרן,  בעיני  פסולה  הייתה  השלישי,  לרייך  הסובייטים  ארץ 
הפק�פ לשתף פעולה עם החוסיינים על אף שנאתם המשותפת לציונות. מנגד, חמולת 
שנואי  האימפריאליסטים  הבריטים,  עם  בתיאום  פעלה  החוסיינים,  יריבת  נשאשיבי, 
חוסייני  ממשפחת  החרם  את  הסיר  למוסקבה  ברלין  בין  ההסכם  הפק�פ.  של  נפשה 
הבכיר  האנטישמי  הארגון  עם  פעולה  לשיתוף  היתר  היהודים  לקומוניסטים  והעניק 

הערבי.18  הציבור  בקרב 
של  מצידה  המלחמה  הכרזת  עם  הבריטי.  לצבא  הגיוס  לסוגיית  נגע  השני  היתרון 
גיוס  לעודד  חובה  בישראל  הציוניים  הארגונים  ראו  ב־3.9.1939,  גרמניה  על  בריטניה 
כאן  פעל  הנאצי  האיום  על  שבנוסף  לציין  למותר  המשותף.  האויב  מול  הבריטי  לצבא 
בשורה  אנגליה  תנקוט  הפעולה  לשיתוף  בתמורה  כי  הישוב  תקוות  והוא  נוסף,  גורם 
של מהלכים פרו־ציוניים, דוגמת ביטולו של הספר הלבן ויישומה של הצהרת בלפור. 
נגד  כוחם  בכל  לצאת  אומר  גמרו  מכך,  וחששו  היטב  זאת  שהבינו  הקומוניסטים 
הגיוס. הטיעון העיקרי בפיהם היה שהנה עתה � כאשר גרמניה היא בעלת ברית של ארץ 
הסובייטים, בעוד שאנגליה היא האויב � יש למנוע את הגיוס לשורות האויב הבריטי. 
בהתנגדותם  הקומוניסטים  קיוו  מברלין,  ברית  בבעלי  לבגוד  שלא  המיידי  ליעד  בנוסף 
על  כמקובל  בהיטלר.  תמך  הגמור  שברובו  הערבי  בציבור  מעמדם  את  לחזק  לגיוס 
ידע  לא  הגיוס  בסוגיית  הציונות  של  ההכפשה  מסע  ומתמיד,  מאז  רדיקלים  ארגונים 
של  מעטו  לוודאי  (קרוב   1940 במאי  הפק�פ  שפרסמה  דעת  בגילוי  למשל,  כך  גבול. 
שמואל מיקוניס), מתואר דוד בן גוריון... "בוגד זה שהציע לרוצחים האימפריאליסטים 

תותחים".19 כבשר  שלנו  הנוער  את 
בהשראת  הפק�פ  ראתה  שלום",  "רודף  ממד  הגיוס  נגד  למסע  להעניק  מנת  על 
הקומינטרן לצאת בסיסמה "שלום מידי", אביו הרוחני של "שלום עכשיו", שעיקרו היה 
לנטרל ככל האפשר פעילות אנטי־נאצית באמצעות המפלגות הקומוניסטיות בארצות 

גרמניה.  ידי  על  שהותקפו 
בעל  להיות  חדל  והיטלר  היוצרות  נתהפכו   ,1941 ביוני  ב־21  ברברוסה  מבצע  עם 
ואכן  גרמניה,  נגד  תעמולה  במסע  לפתוח  דרשו  הקומינטרן  ממשרדי  ההוראות  ברית. 
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הקומוניסטים בארץ ישראל שינו בין לילה את כיוון האינדוקטרינציה בסוגייה הנאצית. 
יהודי  וגורל  לאויב,  ברית  מבעל  הפך  שהיטלר  כיוון  עתה,  בה.  וקוץ  אליה  הנה  ואולם 
גרמניה ופולין נודע ברבים, לא היה זה נוח להתנגד למבצע ההעפלה שיזמו הארגונים 
הציונים בניסיון למלט יהודים ממוות. אולם דבר לא גרע משנאת המופסים לבני עמם. 
עתה, "בהיפוך דיאלקטי", אם לעשות שימוש במטבע לשון קומוניסטית � הפכו הציונים 
להיות משתפי פעולה עם הנאצים והם האשמים בפורענות שירדה על יהודי אירופה. 

המעפילים "סטרומה". ספינת  פרשת  הייתה  לכך  הדוגמאות  אחת 
ב־11 בדצמבר 1941, כלומר קרוב לחצי שנה לאחר תחילת מבצע ברברוסה ומבצעי 
הרצח ההמוני של יהודי פולין ואוקראינה בידי עוצבות המבצע של האס אס, הפליגה 
"סטרומה", ספינת מעפילים פגומה וישנה, מנמל קונסטנצה ברומניה בניסיון להימלט 
מאימי השואה ולהגיע לארץ ישראל. על סיפונה נדחסו 769 יהודים על משפחותיהם. 
שהתה  בו  איסטנבול  לנמל  נגררה  והספינה  הים  בלב  לפעול  חדל  הישן  הספינה  מנוע 
מדינה  נמצאה  שלא  כיוון  לבסוף,  לחוף.  לרדת  לנוסעיה  שניתן  מבלי  ימים  חודשיים 
יתנו  שלא  סופית  הצהירו  שהבריטים  ולאחר  הפליטים,  את  לקלוט  מוכנה  שהייתה 
אותה.  נטשו  ושם  ים  לב  אל  הספינה  את  הטורקים  גררו  הארץ,  בחופי  לעגון  לאונייה 
ונוסעיה  הספינה  סובייטית.  צוללת  של  בטורפדו  סטרומה  נורתה  מכן  לאחר  קצר  זמן 
בטאונה  הטרגדיה  על  הגיב  כך  בלבד.  אחד  אדם  שרד  הנוסעים  מבין  למצולות.  ירדו 

הפק"פ:  של 

מי הם הקורבנות הטרגיים של סטרומה, מי הם מאות הילדים, הנשים והגברים 
סוכני  הפאשיזם,  קורבנות  הם  הבוספורוס?...  במימי  סופם  את  מצאו  אשר 
קברים.  באוניות  אלפים  בהשטת  שהתמחו  הציונים...  והמבריחים  הגסטפו 

המוני...20 וברצח  בשוד  שהתמחו 

מן  שלום",  "ברית  של  האנטי־ציונית  ההתנהלות  מן  ההסתייגות  כל  עם  כן,  כי  הנה 
העיוורון הסלקטיבי, וההזיה האוטופית, איש לא יאשים אותם בשנאה עצמית. לעומת 
המבצע  קומוניסטי  עולם  מתקן  של  גלימה  העוטה  מנגד,  הניצב  היהודי  הרדיקל  זאת 
את הוראות מזכירות הקומינטרן במוסקבה, הוא ככל הנראה התופעה המאפיינת יותר 

היהודית.  העצמית  השנאה  פתולוגיית  את  מכל 

המורשת 

החברתי  הכשל   � הפרולטרים  ארץ  מכבר.  זה  העולם  מן  עברו  והפק�פ  שלום"  "ברית 
"תוכנית  הנשייה.  בתהום  צללה   � המערבית  הציוויליזציה  בתולדות  ביותר  הגדול 
הפרלמנט" מאסכולת בובר-מאגנס איננה היום אלא קוריוז נלעג לא מעט לאור העובדה 
שישראל היא ריכוז היהודים הגדול ביותר בתבל. מן השניים לא נותרו אלא שני ארגוני 
ההולך,  סימון,  ארנסט  עקיבא  של  בנו  סימון  אוריאל  של  מיסודו  ושלום"  שוליים "עוז 
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מזה.  המועיל"  "היהודי  חנין  דב  עם  ערבית  מפלגה  ומק"י,  מזה,  אביו  בדרכי  כיאה, 
מארגוני  ופושטת  ההולכת  והמעשית  הרעיונית  ההשפעה  ברמת  הדבר  כך  לא  ואולם 
השמאל הרדיקלי אל האקדמיה, מערכת החינוך, התקשורת ואף שולחת את זרועותיה 

הפוליטי.  הדרג  אל 
שלום",  "גוש  עכשיו",  "שלום  איש  של  הרוחני  עולמו  אחר  להתחקות  המבקש 
ובין  ובמוצהר,  בגלוי  אם  בין   � החותר  נוספים,  ארגונים  ועשרות  "זוכרות"  "בצלם", 
של  אפקטיבי  שילוב  באמצעות  מבפנים  היהודים  מדינת  את  למוטט   � בעקיפין  אם 
שורשיו  את  ימצא   � לנין  של  בהגדרה  שימוש  לעשות  אם   � והפרקסיס"  "התיאוריה 

מזה. ו"המופסי"ם"  מזה  שלום"  ב"ברית 
שלפנינו.  הפרק  לתאר  מבקש  היהודים  במדינת  עצמית  שנאה  של  זו  תופעה 
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9 פרק 

רדיקלים חופשיים � 
מישראל שחק עד ענת בילצקי

השטן... אמר  אז 

הזה, הנצור  השטן,  אמר  אז 
לו,  אוכל  איך 

המעשה, וכשרון  האומץ  אתו 
לו. עצה  ותושייה  מלחמה  וכלי 

כוחו, אטול  לא  ואמר: 
ומתג,  אשים  רסן  ולא 

בתוכו  אביא  מורך  ולא 
כמקדם. ארפה  ידיו  ולא 

מוחו אכהה  אעשה:  זאת  רק 
הצדק. שאיתו  ושכח 

השטן אמר  כך 
מאימה שמיים  חוורו  וכמו 

המזימה.1 לבצע  בקומו  אותו  בראותם 
אלתרמן נתן 

לכל  בציונות  להילחם  דחופה  חובה  רואה  הקומוניסטית  המפלגה 
גווניה ולגלות את הפרצוף האמיתי של סיסמת "בנין הארץ", גילוי כל 
תרמית ופשיטת הרגל של הלכי רוח הציונות... אנו רואים בתנועה 
נגד  למלחמה  העיקריים  הגורמים  אחד  את  הלאומית  הערבית 

והציונות.2 האימפריאליזם 
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ישראל שחק � "היהודי הנוטל את ידיו עובד את השטן"

העצמית מ השנאה  של  ביותר  המגונה  הביטוי  הוא  שחק  ישראל  כי  להניח  קובל 
הכתב  על  העלה  אותה  האיש,  של  מהגותו  מייצג  מדגם  ואכן  היהודים.  במדינת 

זו.3  בהנחה  תומך  היהודים,  תולדות  על  בחיבורו 
שחק, הצועד בטוחות בנתיב שסללו לשכמותו גדולי האנטישמים בקורות היהדות, 
מחולל  בו  בתלמוד,  אחרת? �  אפשר  כיצד  וכי  נמצא �  היהודי  הרשע  מוקד  כי  מוצא 
נירנברג".  חוקי  על  שיעור  לאין  העולה  שנאה  יהודי,  שאינו  למי  יוקדת  הכתוב "שנאה 
הנוטל  "היהודי  פתרונים:  לשחק  הכיצד?  השטן.  את  עובד  היהודי  כי  ידוע  מזו,  יתירה 

השטן".  אל  מתפלל  הארוחה  לאחר  ידיו  את 
מה  כי  שיבין  מנת  על  הנלוזה  דרכו  את  לתקן  היהודי  מן  האיש  מבקש  שכך,  כיוון 
את  המחבר  מנתח  היתר,  בין  כך,  טהור.  הומניזם  אלא  אינו  בעיניו  אנטישמיות  שהיא 
האירוע ההיסטורי המכונה בקרב היהודים "פרעות חמלניצקי" (המירכאות במקור). שחק 
מסביר כי לא היו אלה פרעות כלל ועיקר כי אם "התקוממות לגיטימית של החלכאים 
בשלילה  להתייחס  לחדול  המחבר  תובע  מכאן  היהודים".  משעבדיהם  נגד  והנדכאים 
ניצול  כנגד  טיפוסית  איכרים  בו "התקוממות  לראות  אלא  הנ"ל  ההיסטורי  המקרה  אל 
 .typical peasant uprising against extreme oppression :קיצוני", או במקור האנגלי
היהודית  הבצע  רדיפת  בדבר  האנטישמית  העלילה  את  שחק  מעדכן  זה  בשלב 
מאסכולת מורו הרוחני קרל מרקס, ומחיל אותה על כלל ישראל. הנה כי כן, ל"עוצמת 
ההתמכרות היהודית לרדיפת בצע אין גבול". אולם לתאוות הממון היהודית יעד ברור, 

והוא... 

 dominate much of the) העולם  של  רובו  על  להשתלט  היא  היהודים  כוונת 
world) זאת, על ידי הקמת אימפריה יהודית, שתשתרע מאלג'יר במערב עד סין 
במזרח, ומקניה בדרום ועד בריה"מ בצפון. את יעדיה בשעבוד ההמונים מבקשת 
ישראל להשיג באמצעות עידוד נטילת סמים, על מנת לחולל אפאתיה פוליטית 

.(encouraging drug addiction and thus promoting political apathy)

אחת  את  ישראל  חוללה  לכת  המרחיק  האסטרטגי  היעד  את  לפועל  להוציא  מנת  על 
 one of the most totalitarian) האנושות  תולדות  בכל  ביותר  הטוטליטריות  החברות 
ל"קללה  הציונית  הישות  הפכה  ובכך   ,(societies in the whole history of mankind

לו".  ומחוץ  התיכון  במזרח  והארצות  העמים  לכל 
על  שלמד  מי  ברגן־בלזן,  מחנה  ניצֹול  של  במקרה  אחרת,  היה  אפשר  וכי  וכמובן, 
בשרו את שיטות התליין הנאצי, גוזר האיש גזירה שווה בין הציונים לנאצים. הפעם 
עברית  עיתונות  קטעי  שאסף  שחק,  ושומרון.  יהודה  לערביי  ישראל  של  ביחסה 

מסכם:  בנושא, 
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ולדכא,  להשפיל  ובכוונתם  באכזריותם  אשר  זוועה,  במעשי  השיטתי  השימוש 
הוא  הגרמני,  הנאציזם  לשיטות  להשוותם  יש  כן  ועל  הנאציות  לשיטות  זהים 
זה המהווה בסיס לשיטת השלטון הישראלי על הפלשתינים... אסור שיהיה כל 
ספק בכך שזוועות נאציות אלו � אם לא יושם להן קץ מבחוץ � ילכו ויחריפו 

בפועל...4 בהשמדה  אם  ובין  בטרנספר  אם  בין  עם,  להשמדת  ויוליכו 

של  הרוחנית  הגותו  מפניני  נוספות  במובאות  הסובלני  הנייר  את  לזהם  המקום  זה  לא 
היהודים  בתיאור  פינקלשטיין  נורמן  את  הקדים  שהאיש  לציין  זה  בשלב  ודי  שחק, 
סלל  שכך,  כיוון   .�Holocaust-mongers� המונח  אבי  אפוא  והוא  השואה"  כ"סוחרי 
שחק את דרכו של לייבוביץ' בטענה כי "יהודי ישראל ובעקבותיהם רוב היהודים בעולם 

נאציפיקציה".  של  תהליך  עוברים 
עם זאת, יאמר לזכותו של שחק כי על אף העובדה שספרו הוא אך פרפרזה מעודכנת 
של "הפרוטוקולים של זקני ציון", מוצא האיש לנכון באחד מפרקי ספרו להכחיש את 

אלו...  של  קיומם 
קצוות  בשני  תרבות  לגיבור  האיש  היה  ספרו  צאת  שעם  אפוא  פלא  זה  אין 
לציין  הראוי  מן  זאת,  אם  מזה.  והניאו־נאצים  מזה  הקומוניסטים  מרעיו  האנטישמיות: 

העליונה.  על  הייתה  הניאו־נאצים  יד  שחק,  של  חסדיו  על  שבתחרות 
יהודים,  הלא  השואה  מכחישי  בקרב  הבזויים  מן   ,(Zundel) זונדל  ארנסט  זה  היה 
כלא  שנות  חמש  של  בעונש  אותו  זיכה  ומדוע"...5  אהבנו  אותו  "היטלר  שחיבורו  מי 
בגרמניה, הוא האיש שראה להצהיר כי ישראל שחק הוא מן הדמויות הנערצות עליו 
חדש  עולם  לפני  "פתחה  אחרים  אנטי־ציונים  ויהודים  שחק  פרופסור  עם  פגישה  וכי 
היה  שחק  "ישראל  דנן:  זונדל  לו  ספד  נשמתו  את  נפח  ששחק  לאחר  מוכר".  ובלתי 
והגינות  תבונה  של  קול  היה  הוא  תודה.  לו  חייבים  הגונים  אדם  בני  הרואית.  דמות 
אליו  נתגעגע  אנו  הציונות.  פושעי  שולטים �  גם  הצער  ולמרבה  חיים �  בה  במדינה 

יושרתו".  ואל 
האנטישמים  גדול  בארה"ב,  קלאן  קלוקס  הקו  מנהיג  דיוק,  דייוויד  וכך  זונדל  כך 

את...  להספיד  הוא  אף  שראה  מי  בארה"ב,  והגזענים 

להביא  מנת  על  הכול  להקריב  מוכן  שהיה  מי  שחק  ישראל  ד"ר  הדגול,  ידידי 
הציונית,  ולמדינה  ליהדות   (decent humanity) ההגון  ההומניזם  בשורת  את 
זאת לאחר שהסיר את המסכה מ"חוקי השנאה היהודים" המחייבים את היהודי 
 to cheat, to) הנוצרים  את  ולשעבד  לאנוס...  להרוג,  לשדוד,  לגנוב,  לרמות, 

 6.(steal, to rob, to kill, to rape�

הנה כי כן, זכה ישראל שחק להימנות � יחד עם חומסקי ופינקלשטיין � על פנתיאון 
גודש  השמאלני  הפסיכופט  של  האנטישמי  והרפש  הניאו־נאצים,  של  התרבות  גיבורי 
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 StormfrontAAARGH, Rense.com, Ziopedia,את כל אתרי הניאו־נאצים, דוגמת ה־
השואה,  מכחישי  של  העת  בכתב  המככב  האיש  והוא  נוספים,  ספור  ואין   Jew Watch

.Journal of Historical Reviewה־
עוד יצוין, שלאור תרומתו הרבה של ד"ר ישראל שחק ראתה האוניברסיטה העברית 

יהודית.  בהגות  לא  אם  גם  בכיר,  פרופסור  של  תואר  לו  להעניק 
להדגיש  מנת  על  שחק  ישראל  הקרויה  התופעה  אל  בקצרה  להתייחס  ראיתי 
באמצעותה את שינוי הערכים מרחיק הלכת שחל בשיח הציבורי בנושא האנטישמיות 

הרדיקלי. השמאל  של 
שחק היה בבחינת עוף מוזר בנוף הישראלי, תופעה הגובלת בקריקטורה. תימהוני 
ב"מצפן  מרעיו  חבר  אל  אם  בין  השוליים,  אל  הנמלט  הציבור,  מן  לחלוטין  המודר 
של  סדרה  לכתוב  האיש  נהג  ביטאונו  דפי  שבין  בישראל",  הסוציאליסטי  הארגון   �
הניאו־ מעריציו  אל  אם  ובין  בודדות,  בעשרות  הנאמד  קוראים  לציבור  פשקווילים 

נאצים. 
של  המוטציות  לדברי  לעיל,  שחק  של  מפיו  שצוטטו  הדברים  בין  השוואה  בכל 
האיש בקרב ארגוני השמאל הרדיקלי של העשור האחרון דוגמת ראשי "בצלם" בלבד, 
עולה כי משנתו של שחק חלחלה עמוקות אל לבם של ענת בילצקי, ניב גורדון, אורן 
בחירוק  נלחם  ש"מצפן"  בעוד  כן,  כי  הנה  להם.  הדומים  אלפי  ואף  ומאות  יפתחאל, 
ושיתוף  בגידה  על  ושוב  חזור  ונתבע  הדפוס  הוצאות  לכיסוי  פרוטה  כל  על  שיניים 
 7.8 על   2007 בשנת  עמד  בלבד  �בצלם�  של  השנתי  שהתקציב  הרי  אויב,  עם  פעולה 
מיליון ₪, זאת מהקצבות של ממשלות הולנד, נורווגיה ובריטניה, קרן פורד, ארגונים 

לישראל.7  החדשה  והקרן  נוצרים 
קל   � העברית  באוניברסיטה  לכימיה  המרצה  של  הפשקווילים  בעוד  מזו,  יתירה 
חמלה  מעוררים   � היהודי  הרשע  מקורות  אחר  המבקשים  בתלמוד  "מחקריו"  וחומר 
למדעי  הפקולטות  מן  ומי  מי  כל  נמנים  ושות'  בילצקי  מחנה  שעל  הרי  בעליבותם, 
הרוח, ��Humanistische Bewegung, אם לעשות שימוש בביטוי שהתגלגל על לשונם 
נשיאי  דיקאנים,  פרופסורים,  בכירים,  מרצים  ביניהם  היהודים.  גרמניה  משכילי  של 
מפעל חייהם  על  זכו  ישראל בו  פרס  חתני  פרסים ויוקרה, ביניהם  עטורי  מחקר  מכוני 

הביטוי. לחירות  ותרומתם 
ומימון  הבינלאומי  הפעולה  שיתוף  הציבורית,  הלגיטימציה  האקדמית,  היוקרה 
של  פוסקת  בלתי  דמוניזציה  הוא  והקרדום  בו,  לחפור  לקרדום  בידם  הופכים  נדיב, 
(עדיין)  ירשם  לא  זה  מעין  שיעד  לציין  למותר  לקיצה.  להביא  במטרה  היהודים  מדינת 
את  המוביל  אם �בצלם�  בין  אחר,  או  זה  ארגון  של  כוונות  בהצהרת  לבן  גבי  על  שחור 
אולם  שלום".  למען  נשים  "קואליציית  או  �זוכרות�  אם  ובין  בעולם,  ישראל  הכפשת 
אכן  שזהו  נקלה  על  תגלה  ארגונים  אותם  בראש  העומדים  של  הרוחני  עולמם  בחינת 

הרף.  ללא  עמלים  הם  ולמענו  מייחלים  הם  לו  הסופי  הפתרון 
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אכן, אם לעשות שימוש ציני משהו בביטוי שטבע שמחה ארליך שר האוצר בזמנו: 
קדימה".  גדול  צעד  עשינו  שמאז  הרי  התהום  קצה  על  עמדנו  בשעתו  "אם 

מסמך אולגה � ה"אני מאמין" של השמאל הרדיקלי

המבקש אחר מסמך המציג את הצהרת הכוונות המדינית של השמאל הרדיקלי ימצא 
את עיקריו בהצהרת כוונות המכונה "מסמך אולגה", התומך � הגם עדיין בכסות שקופה 
של מסך עשן מילולי � באמנה של הפת"ח בדבר חיסולה של מדינת היהודים. המסמך 
ענת  של  יוזמתם  פרי  הוא  השמאל,  מן  רדיקלים  של  שורה  בידי  ב־12.3.04  שנחתם 
בילצקי מ�בצלם� ומיכאל ורשבסקי מן "המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית". בפתיחה 
זו  שכן  היהודים,  למדינת  חלופית  תוכנית  היא  תוכניתם  כי  ההצהרה  מנסחי  קובעים 

גמור. כשלון  היא 

מבנה  כוננה  היא  ואולם  דמוקרטית  מדינה  להיות  אמורה  הייתה  ישראל  מדינת 
קולוניאלי המשלב יסודות מובהקים של אפרטהייד עם שרירות לב של כיבוש 

אכזרי...  צבאי 

עתה, כיוון שהרשע הציוני הוגדר כלשונו, הגיעה העת: "להציב חלופה רעיונית שעיקריה 
הם: חיים בצוותא של עמי הארץ, המבוססים על הכרה הדדית, על שותפות שוויונית 

היסטורי". צדק  של  עשייה  ועל 
את  עצמם  על  לקבל  היהודים  של  בנכונותם  ורק  אך  מותנה  היסטורי  צדק  ואולם 
האחריות לפורענות שהללו הביאו על עם הארץ. אשר על כן: "אנו מאוחדים באמונה, 
העם  לבני  שנגרמו  לעוולות  באחריותה  ישראל  של  בהכרה  מותנים  ופיוס  שלום  כי 

לתיקונן". ובנכונות  הפלשתיני 
עתה, כיוון שהיהודים הכו על חטא פשעי הנכבה, מגיע ההיבט המעשי בתוכנית והוא: 

הכרה בזכות השיבה נגזרת מעקרונותינו. תיקון העוול המתמשך שנגרם לפליטים 
הפלשתינים, דור אחרי דור, הוא תנאי הכרחי הן לפיוס עם העם הפלשתיני והן 

ישראל.  יהודי  שלנו �  נפשותינו  לתיקון 

והוא  ישראל,  מדינה  של  לקצה  תביא  פליטים  מיליוני  שיבת  כי  לקורא  שברור  כיוון 
דעתו  את  להפיס  ההצעה  יוזמי  מבקשים  כך,  על  בנוח  שלא  לחוש  ר"ל  עלול  עוד 
בנושא. אומנם נכון, זה יהיה סופה של המדינה הציונית ואולם בתמורה: "שיבת מיליוני 

בישראל.8 והתרבות"  החיים  את  תעשיר  הפליטים... 
לשכנינו,  מבטו  את  יסב  "תרבות"  לאותה  ומופת  דוגמה  שהמבקש  לציין  למותר 
מעללי  לעומת  אמת  של  תרבות  על  שניים  או  דבר  וילמד  מצרים  או  ירדן  סוריה, 

הישראלי. הקולוניאליזם 
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"שלום עכשיו" � החלוץ שלפני המחנה 

"מוקד",  "מצפן",  כך  עכשיו".  ל"שלום  קדמו  לציין,  למותר  הרדיקלי,  השמאל  ארגוני 
בעוד  שוליים,  תופעות  אלא  היו  לא  שאלו  כך  על  עוררין  שאין  דומה  ואולם  "של"י"... 
יחסית,  רחבה  ציבורית  מתמיכה  ליהנות  שזכה  הראשון  הארגון  הינו  עכשיו"  ש"שלום 
זאת, בימי האופוריה שנלוותה להסכמי קמפ דייוויד. ואכן, הארגון קם עוד בשנת 1978 
בקריאה  בגין,  מנחם  דאז,  הממשלה  לראש  פתוח  מכתב  הקצינים",  פרסום "מכתב  עם 
"לנצל את חלון ההזדמנויות שנפתח". עם זאת, בקני המידה של לוח הזמנים הישראלי 
היה הדבר אי שם בעבר הרחוק בטרם הביטוי "קצין" ו"צה"ל" הפכו למלות גנאי ולביטוי 
של מיליטריזם כוחני בידי הקולוניאליסטים הציוניים. ואכן, החשש שמא "שלום עכשיו" 
ייתפס כארגון "כמו ציוני" ואף "ימני" לעומת "בצלם�, "גוש שלום", "שוברי שתיקה", 
"מחסום ווטש" וכו', התגשם במהרה כאשר הארגונים הרדיקלים הצליחו לגנוב ל"שלום 
ואם  הרדיקלי,  לכיוון  בתפנית  הארגון  נקט  שכך,  כיוון  הציבורית.  הבימה  את  עכשיו� 
היום  בטוחים",  לגבולות  ישראל  של  "זכותה  על  עכשיו�  �שלום  אנשי  הכריזו  בשעתו 

קווי 67'".9 בסיס  על  עמים  לשני  מדינות  היא "שתי  הסיסמא 
ממעט  ישראל  של  פירוקה  קרי:  שלום",  תמורת  השנייה: "שטחים  הסיסמא  מכאן 
לציין  הראוי  מן  כאן  הירדן.  ובקעת  שומרון,  יהודה  בחבלי  בגולן,  האסטרטגיים  נכסיה 
הצהרתו  והיא  מכובד  היסטורי  בסיס  על  נסמכת  שלום"  תמורת  "שטחים  שסיסמת 
לי  יהיו  לא  למולדת  הגרמני  הסודטים  חבל  סיפוח  "לאחר  לפיה:  היטלר,  של  הנודעת 

טריטוריאליות".10 תביעות  עוד 
ואולם, כיוון שבתחום זה מזדנבת "שלום עכשיו" הרחק מאחורי �בצלם�, שראשיה 
התנועה  מתרכזת  דמוקרטית,  ערבית  במדינה  למיעוט  היהודים  את  להפוך  מבקשים 
לגירוש  וחתירה  יו"ש  בחבלי  הישוב  של  דמוניזציה  קיומה:  תכלית  שהוא  בפרויקט 
המתנחלים על פי הדגם של גוש קטיף. "לשם כך הקימה התנועה צוות מעקב העוקב 
אחר בניית ההתנחלויות, כולל הקמת מאחזים, הפקעת אדמות, חריגות תקציבים וכד'".11 
לביטוי  בא  עכשיו�  �שלום  של  מעקב"  "צוות  בהגדרה  המסתווה  ההלשנה  מנגנון 
בפרסום "נתונים", מסירתם לתקשורת מקומית וזרה, לארגונים אנטישמים ברחבי תבל 
ולשגרירויות זרות בישראל עם שגרירות ארה"ב בראש.12 אמצעי נוסף הוא הסתה של 

ביו"ש.  ההתנחלות  נגד  תביעות  ספור  באין  משפט  בבתי  וייצוגם  ערבים 

"בצלם" � למחיקתו של "הכתם המוסרי המכונה ישראל"

 � ובמוצהר  בגלוי  אם  ובין  בעקיפין  אם  בין   � לעיל  כאמור  �בצלם�  ארגון  של  ייעודו 
העולם  מתקני  בקרב  כמקובל  עוטה,  היעד  היהודים.  מדינת  של  קיומה  שלילת  הוא 
זאת  אולם  האדם,  זכויות  למען  מאבק  מסווה  קרי:  "מוסרית",  כסות  סגולה,  עם  מגזע 
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להלן  הערבי.  הג'יהדיסט  על  ורק  אך  תחול  הנברא �בצלם�  אדם  של  שההגדרה  בתנאי 
אם   � הפרקסיס  של  וזו  התיאוריה  של  זו  היבטים,  משני  �בצלם�  של  קצרה  סקירה 
לעשות שימוש בקביעתו של לנין. התיאוריה: בחינת עולמם הרוחני של ראשי הארגון, 

ישראל. של  הדמוניזציה  מסע  הפרקסיס: 

שגיא � בילצקי � יפתחאל 

את  לאסוף  היה  מתפקידה  הארגון.  של  המידע  אגף  מנהלת  בתפקיד  כיהנה  שגיא  ליזי 
 � הארגון  חוקרי  שמבצעים  המחקר  מסמכי  את  ובעיקר  �בצלם�,  של  העמדה  ניירות 

לפרסום. ולמסרם  לבחנם  בשטח �  ערבים  צעירים  של  חבורה 
הארגון  של  ביותר  הרגיש  במוקד  רב  זמן  שניצבה  זו  גברת  של  הרוחני  עולמה  על 
מבחינת המידע המוגש לציבור, ניתן ללמוד מהגותה בנושא הציוני אותה ראתה לפרסם 

בהרחבה.13  צוטט  אך  בינתיים  שנסגר  מרקר"  של "דה  באתר  שלה  בבלוג 
שגיא:  גברת  בעיני  ישראל  זוהי  הנה, 

ישראל גורמת לזוועות הגדולות של האנושות... ישראל מוכיחה דבקות בערכי 
הנאציזם  בערכי  דבקות  מוכיחה  דווקא  לכשעצמה,  ישראל  מדינת  הנאציזם... 
קיומי,  כהכרח  למדינתו  עם  בין  קישור  לאומנות,  הגזע,  עליונות  למיניהם: 
מדיניות ההפרדה, קשר בין נאמנות לאזרחות, דמוניזציה ל'אחר' ש'מאיים' על 
הקיום ועוד... אל מול זה, גוזרת ישראל קופונים רבים בעולם, על חשבון השואה. 

המאבק  אם  כי  ישראל  מדינת  לא  היא  לשואה  "התשובה  כי:  שגיא  מסיקה  שכך  כיוון 
בגזענות".

מגלה  הנאציזם",  בערכי  "הדבקה  היהודים  מדינת  של  קיומה  את  ששללה  כיוון 
מכנה  שהיא  מה  לנוכח  חשה  שהיא  התיעוב  את  מוסר  לערכי  הרגישה  המחברת 

איבה": פעולות  ונפגעי  ישראל  מערכות  כפולות "חללי  במירכאות 

וסתימת  השכול  הכתרת  של  פורנוגראפי  קרקס  הינו  צה"ל  לחללי  הזיכרון  יום 
הפיות. בפעם הראשונה שלא עמדתי בצפירה של יום הזיכרון "לחללי מערכות 
ישראל ונפגעי פעולות איבה", הרגשתי שזה שיא שיאי השיאים בכפירה. נפרדתי 

החיים.  מן  ומתעלמת  למתים  שסוגדת  החברה  נרטיב  העיקרי �  מהסמל 

כבכל מקרה של כל גילוי כפייתי, ממשיכה שגיא למנות את פשעי ישראל, שבה וחוזרת 
בנוסח:  לשונית  בפורנוגרפיה  שנאתה  את  ומזינה 

"לתפארת  משואה  להדליק  מעיזים  אנחנו  ואיך  בציונות...  מוצלח  כך  כל  מה 
מדינת ישראל" ביום העצמאות? בשם מה התפארת?... בשם מדינת היהודים? 
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ולכל  לעצמנו  שיקרנו  בגדנו,  הצמאנו,  הרעבנו,  רצחנו,  אדמות,  גזלנו  בינתיים 
להרים  לפאשיסטים  אפשרנו  למיניהם...  ל"אחרים"  גטאות  יצרנו  העולם, 
איזה  אז  הלום?  עד  הגענו  איך  אז  מוצלחת,  כך  כל  היא  הציונות  ואם  ראש... 
כמה  היו,  אילו  אבל  השמדה,  ומחנות  גזים  תאי  מקימים  לא  אנחנו  אנחנו?  עם 
אנשים היו מתנגדים לכך בפועל ולא בלב?... אנחנו רוצחים, טובחים, מגרשים... 
הגנרלים  לפשעיה...  מאחריות  לחמוק  כדי  האנטישמיות  את  המציאה  ישראל 
מחפשים ויאגרה בדמות מלחמות עקובות מדם... הנפת דגל ישראל הוא מופע 
להיות  ילדים  ומעודדת  ל"סלבס"  צה"ל  חללי  את  הופכת  פורנוגראפי...ישראל 

אזרחיים...  באוטובוסים  נוסעים  שחיילים  נמאס  שהידים... 

בעוד ששגיא, הפעילה בארגוני שלום רבים, נעדרת מעמד אקדמי, ולאור המהומה זוטא 
המזהמים  צה"ל  וקלגסי  היודו־נאצית  המדינה  בסוגיית  הגותה  פרסום  לאחר  שקמה 
מי  בילצקי,  שענת  הרי  מתפקידה,  להתפטר  בחרה  הציבורית  התחבורה  את  במדיהם 
שכיהנה בתפקיד יו"ר �בצלם�, היא פרופסור בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. 
מיטיבה  שבילצקי  אלא  לישראל,  השתיים  שנאת  בין  הבדל  כל  אין  דבר  של  ביסודו 
החיה  "הרוח  בילצקי �  לפרופ'  כן  כי  הנה  אקדמי.  במעטה  שלה  הפתולוגיה  את  לעגן 
רואה  והיא  המפה  מן  היהודים  מדינת  של  מחיקתה  בסוגיית  סדורה  משנה   � בארגון" 
והקמה  יהודית"  כמדינה  ישראל  מדינת  של  "מותה  בהבאת  חשיבות  רב  כלי  בארגונה 
תחתיה של מדינה שתהיה "מדינה אחת רב־לאומית", שתשתרע על שטחה של המדינה 
הציונית דהיום, הגדה המערבית ורצועת עזה. אל המדינה החדשה ישובו מיליוני פליטים 
פלשתינים על צאצאיהם ואלה יפריחו את התרבות באותה הישות המעורבת שתיבנה 

וחרות.  צדק  של  עקרונות  על  שינוי,  לשם  והלאה,  מעתה 
וכן  בחו"ל  בהרצאותיה  פה,  ובעל  בכתב  להציג  בילצקי  מרבה  בנושא  הגותה  את 
כיו"ר  כיהנה  בה  בתקופה  זה  היה   14 .Challenge למגזין  ביניהם  ראיונות,  של  בסדרה 

הארגון.
תחילה, למען הגילוי הנאות, מדגישה פרופ' בילצקי את ניכורה ממדינת היהודים. 
אינני  כהומניסטית,  והן,  ומרקסיסטית �  קומוניסטית  שהיא: "שמאלנית �  כמי  שהרי 
יכולה להיות ציונית". שהרי למותר לציין שסגולות נעלות אלו, וההומניזם הקומוניסטי 
בפרט, אינם עולים בקנה אחד עם הציונות. (הזהות קומוניזם והומניזם דוגמת הומניזם 

לפילוסופיה). לפרופ'  זאת  נניח  אולם  מעט,  בעייתית  היא  ונאציזם, 
בדבר  המראיין  של  ולשאלתו  המדינות,  שתי  רעיון  את  הסף  על  פוסלת  בילצקי 
הצעתה, החייבת להביא "לביטולה של המדינה היהודית הדמוקרטית..." משיבה בילצקי 

אוקסימורון...".  הינו  דמוקרטית  יהודית  מדינה  כי "הביטוי 

אינם  דמוקרטיים  ערכים  אתנית.  להיות  יכולה  אינה  דמוקרטית  שמדינה  כיוון 
מאפשרים העדפה של קבוצה אחת. נקודה. אין דרך אחרת לעקוף זאת. מדינה 
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היא בבסיסה מנגנון לשלטון. מדינה אינה תרבות. מדינה אינה חברה או קהילה 
יהודית  מדינה  על  לדבר  פנימית  סתירה  זו  ולכן  ממשל.  מנגנון  זה   � מסוימת 
דמוקרטית. זה נראה לי כל כך בסיסי, שאינני מבינה מדוע אנשים מוצאים זאת 

להבנה. ניתן  בלתי 

במאמר (מאי 2008) שהתפרסם בחסות אוניברסיטת MIT בבוסטון, התייחסה בילצקי 
השלום  "תהליך  שכותרתו  במאמר,  בו.  תמיכתה  את  והביעה  האחת"  "המדינה  לרעיון 
הפלשתיני־ישראלי � הרבה מהומה על לא מאומה", ניתחה בילצקי את כישלון התהליך 
"מה  הבאה:  השאלה  את  והציבה  לפלשתינים  ישראל  בין  הביניים  והסדרי  המדיני 
שיוביל  תהליך  פרוגרסיבי,  לתהליך  אותו  ויהפוך  המדיני]  הריקוד [התהליך  את  ישנה 

זו:  לשאלה  תשובה  הציגה  בילצקי  לשלום?". 

ו"מדינה  ופלשתינים  יהודים  של  פדראלית  [מדינה  האלה  להצעות  התגובות 
אחת"] היוצאות מן הקופסה, הן כצפוי שליליות ובד"כ מדגישות את ההערכה 
הריאלית שהישראלים לא יקבלו לעולם את מותה של המדינה היהודית, שהוא 

אמיתי.  טאבו  בשבילם 

עם זאת, כיוון שבילצקי פוסלת על הסף את פתרון "שתי המדינות לשני עמים" שעבר 
זמנו � "בין אם בגלל העובדות בשטח או בין אם בשל חוסר היתכנותו האינהרנטית..." 
שתוביל  יצירתית  "לחשיבה  העת  הגיעה  שכן  הקופסה,  מן  לצאת  לדעתה  חיוני   �
בלחץ  ספק  ללא  מלווה)  (שתהיה  קונבנציונאלית...  ובלתי  אמיצה  החלטות  לקבלת 

בינלאומי". 
יו"ר  יסכים  וכאשר  אם  בילצקי  של  חרדתה  את  המעורר  הבלהות  תרחיש  מכאן 
היא  המערבית.  הגדה  בשטחי  פלשתינית  מדינה  של  ליסודה  הפלשתינית  הרשות 
מתנגדת לכך בכל תוקף ורואה במדינה פלשתינית עצמאית רק בחלק משטח פלסטיין, 
ולא בכל שטח פלסטיין ההיסטורית, סכנה להמשך קיומו של משטר האפרטהייד הציוני. 
להלן ציטוטים נבחרים מדבריה של בילצקי בעניין זה: "אני חושבת שעבאס ופלשתינים 
רבים, כל־כך עייפים ושבורים עד כדי כך שהם עלולים לחתום על משהו שייקרא 'מדינה 
למחיקת  ייעודם  את  הפלשתינים  מידי  לשמוט  העלול  הזה  האסון  את  פלשתינית'". 
ישראל מן המפה, מבקשת בילצקי למנוע וקובעת כי: "זו תהיה המשימה שלנו, לומר 

האפרטהייד".  הנצחת  הוא  מדינות  שתי  של  שפתרון  להם 
אוסלו בעיני רוחה של בילצקי לא הייתה אלא "קנוניה הבאה להנציח את הכיבוש 
�בצלם�  בהנהלת  כחברה  אותה  שפקד  הקשה  בזעזוע  נזכרת  והיא  אחר",  שם  תחת 

ההסכמים.  תוצאות  לנוכח 
אומנם  הפליטים.  שאלת  היא  עמים"  לשני  מדינות  "שתי  בתוכנית  המפתח  סוגיית 
חוששת  בילצקי  אך  מתפשרת,  בלתי  תביעה  זה  בנושא  ומציגים  חוזרים  הפלשתינים 
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מכריע  בנושא  להתפשר  שנכונים  מי  בקרבם  יש  וכי  בלבד  פנים  העמדת  זו  שמא 
נוסייבה,  סארי  עם  הפליטים  בנושא  לה  שהיה  הנוקב  הוויכוח  על  מספרת  והיא  זה. 
השיבה".  זכות  על  בוויתור  לצורך  שרמז  המובילים,  הפלשתינים  המנהיגים  "מן 
בין  הישראלית.  לגזענות  מר  ניצחון  זה  שיהיה  בטענה  לוותר  שלא  בו  דחקה  בילצקי 
מישראל  יהודים   500" שכותרתה  הצהרה  על   2003 בנובמבר  בילצקי  חתמה  היתר 
חתימתה  גם  כך  הפלשתינית".  השיבה  בזכות  תמיכתם  על  מצהירים  העולם  ומרחבי 
הפלשתינים  לשיבת  קריאה  שעיקרו  לעיל)  (וראו  אולגה"  "מסמך  על  המתנוססת 
בילצקי  פי  על  המסמך  של  הרב  ערכו  ואכן,  היהודים.  מדינת  של  ולקיצה  אחת  למדינה 
מדינה  של  העיקרון  על  מוותרת  שהיא  בכך  מוסרית  הצהרה  "זו  כי  בעובדה  מצוי 

יהודית".
אופיינית היא תמיכתו של מחנה השלום בבוגדים דוגמת עזמי בשארה, עוד גיבור 
הנחשד  כנסת  בחבר  שמדובר  שהתברר  לאחר  בישראל.  הרדיקלי  השמאל  של  תרבות 
בריגול מטעם החיזבאללה, נמלט בשארה מן הארץ. בילצקי מיהרה לחבר מסמך התומך 

לדעה.  חבריה  את  עליו  והחתימה  בבשארה 
שותפים  של �בצלם�  האחרים  ההנהלה  שחברי  לציין  למותר  בילצקי.  ענת  כאן  עד 
מלאים להשקפת עולמה. כך גילה סבירסקי התומכת בסירוב פקודה של חיילי צה"ל, 
מי ש"מורידה בפניהם [הסרבנים] את הכובע", "מעריצה אותם" ומכנה אותם "גיבורים". 
להקים  מיהרה  הגברת  ואכן  מופשט,  רעיון  סבירסקי  אצל  איננה  גיוס  בסרבני  תמיכה 
הציוני"  "המשטר  מול  במאבקם  הגיוס  לסרבני  המסייע  חדש"  "פרופיל  בשם  ארגון 

בלשונה. 
יהודית  כמדינת  ישראל  של  למחיקתה  נאבקת  שהיא  עצמה  על  המעידה  בילצקי, 
עוד מראשית שנות השבעים, רואה להצהיר ש"ישראל היא כמו הנאצים בשנת 1934", 
מחנות  לכנותם  מהססת  כאלה "שאינני  הם  ועזה  המערבית  בגדה  הפלשתינים  חיי  וכי 
ריכוז".15 כיוון שכך, בבוא העת, עם שובם של הפליטים הפלשתינים והפיכת הישראלים 
היהודים  סוף  סוף  יצליחו  לנהר,  הים  שבין  האחת  במדינה  הערבי  הרוב  בקרב  למיעוט 

ישראל". הקרוי   (moral stain) המוסרי  את "הכתם  מעצמם  למחות 
ניתן היה לצפות שבימי הגירוש של ישובי גוש קטיף תתריע "בצלם" � ולו למען 
יחסי ציבור � נגד מעשה שהוא טיהור אתני לכל דבר ועניין כפי שהוא מוגדר במשפט 
הבינלאומי. ואכן, בילצקי ראתה להתערב בנושא מן ההיבט ההומניסטי של ארגון הנועד 

האדם:  זכויות  על  לשמור 

האמיתי.  הדבר  לא  הינתקות,  של  מלכודות  רק  אלה  בשטח  רואים  שאנו  מה 
הסוגיה ברורה כשמש. אם הם באמת רוצים לפנות 7,000 איש, הם היו צריכים 
לומר: "חברים הנה ההזדמנות שלכם. ב־15 באוגוסט הפלאפונים שלכם, החשמל 

עצמכם". על  להגן  תצטרכו  ואתם  יעזוב  הצבא  ינותקו,  והמים 
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אורן יפתחאל: ישראל � מדינת הכליאה 

יפתחאל, מי שירש את מקומה של בילצקי בהנהלת �בצלם�, הוא תאומה הסיאמי של 
קודמתו. האיש מלמד גיאוגרפיה פוליטית ותכנון אורבני באוניברסיטת בן גוריון, ועל 

ארצו.  של  הדמוניזציה  את  משתית  הוא  אלו  מקצועות  בשני  התמחותו  בסיס 
שיטת הכזב של פרופ' יפתחאל היא ההונאה הידועה מאסכולת ז'דנוב־גבלס: הבא 
הטל  ההיסטוריות,  הנסיבות  מן  לחלוטין  התעלם  שחר,  חסרות  השוואות  של  שורה 
בהתגלמותו,  הרשע  היא  הציונית  שהישות  הוכחת  והנה  אחד  צד  על  האשם  מלוא  את 

ממאמריו. אחד  ככותרת   (The Jailer State) כליאה  מדינת 
יהיה זה עלבון לאינטליגנציה וטרחת שווא להציג את משנתו של עוד שמאלן קיצוני 
הכלל.  את  המייצג  מדגם  בבחינת  בלבד,  אחת  בדוגמה  אפוא  נסתפק  אותה,  ולהפריך 

הכיבוש  מול  לגיטימי  כמרד  הפלשתינית  ההתנגדות  כלל  אל  מתייחסים  אנו 
הקולוניאלי... אנו קוראים למעורבות בינלאומית מיידית להפסקת ההרג של בני 
אדם המוציאים אל הפועל את זכותם האלמנטארית בשאיפתם לחופש פוליטי. 

העובדה  על  אחת  מלה  לא  אף  יצוקה".  מבצע "עופרת  בימי  חתם  עליו  קורא  בקול  כך 
שישראל גרשה קודם לכן את אוכלוסייתה מן השטח והניחה אותו יודנריין בידי ארגוני 
מעבירה  שישראל  לכשעצמה)  (ההזויה  העובדה  על  מלה  לא  אף  המוסלמי;  הג'יהאד 
מדי יום ביומו לאויביה הגרועים ביותר עשרות טונות של ציוד, מזון, תרופות ומצרכים 
על  הערה  שמץ  לא  אף  ודלק.  חשמל  להם  המספקת  זו  והיא  לעזה,  גבול  במעברי 
ועניין",  דבר  לכל  דמוקרטים  בכלים  (ש"נבחרה  החמאס  ממשלת  של  הגלויה  הצהרתה 
על פי יפתחאל), החוזרת ומצהירה גלויות, בכתב ובעל פה, כי כל כוונתה היא להשמיד 
 � המסיבית  ההצטיידות  על  הערה  לא  אף  קיומה;  תכלית  זו  וכי  היהודים  מדינת  את 
ואל  איראן  של  קדמי  לבסיס  הרצועה  והפיכת  רקטות  באלפי  צה"ל �  נסיגת  בעקבות 
קאעידה; ולבסוף, אף לא רמז קל לברד 8,000 הטילים והרקטות שירד על ישובי עוטף 
ההזניה  מן  לבד  כלום,  לא  קטיף.  בגוש  ההתיישבות  פינוי  למחרת  אשקלון  ועד  עזה 
הרוחנית־לשונית של הקומוניסט היהודי המציג את תאוות הרצח של הג'יהאד כזכות 

הציוני. הקולוניאליזם  עוולות  מול  מדוכא  עם  של  מוסרית 
זהו אפוא עולמם הרוחני של שגיא-בילצקי-יפתחאל, אותו הם מתרגמים בדוחות 
"החוקרים" בשטח, קבוצת צעירים ערבים ספוגי אינדוקטרינציה אנטישמית המתעדים 
את שעיניהם מבקשות לראות, ושולחים אל שולחנה של אחת ליזי שגיא האחראית על 
מיונם, עריכתם ופרסומם בהתאם להשקפת עולמה שלה ושל בילצקי. כיוון שתורגמו 
בכסות "אנטי־ בחלקם �  אנטישמים  לארגונים  הסופי  המוצר  נשלח  ונערכו,  לאנגלית 

ציונית" � ברחבי תבל דוגמת אמנסטי אינטרנשנל, הצלב האדום, הוועדה לזכויות אדם 
של האו"ם ועוד, זאת על מנת להפיח רוח ביודופוביה המובנית בציוויליזציה המערבית. 
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הדוגמה המאוסה ביותר הייתה דוח גולדסטון, הנסמך באופן מכריע על חומר ההסתה 
שקיבל מ�בצלם�. היה זה גולדסטון עצמו שנסוג מחלק ניכר של הממצאים אותם קיבל 
זה  היה  האירוניה,  למרבה  האדם.  לזכויות  האו"ם  לוועדת  והגיש  הישראלי  הארגון  מן 
של  והפרובוקציה  השיסוי  את  כליל  המפריכים  נתונים  שהציג  עצמו  החמאס  ארגון 

יצוקה".  במבצע "עופרת  ההרוגים  למספר  ביחס  של �בצלם�  והתיעוד  הדוחות 

�זוכרות� � "יד ושם" לזכר "השואה הערבית" 

בה  שה"השואה"  יצוין  הכותרת,  למשמעות  באשר  תוהה  אלו  שורות  שקורא  למקרה 
לסיים  ב־1948  הערבים  כשלון  קרי:  ה"נכבה".  או  הפלשתינית"  "השואה  היא  מדובר 

לכינוי "שואה".  הראוי  אסון  היא  היטלר  של  מלאכתו  את 
המייסד והמנכ"ל לשעבר של ארגון "זוכרות", איתן ברונשטיין, המטיף גלויות לחורבן 
הקיבוצית  התנועה  בביטאון  לפרסם  ראה  ישראל,  המכונה  הקולוניאליסטי"  "הפרויקט 
המאוחדת "בקיבוץ", מאמר תחת הכותרת "יד ושם" בו קובע המחבר כי יש לקבוע "יד 
ושם" לכל מקום של ישוב ערבי שננטש ב"מלחמת 48'" (הביטוי "מלחמת העצמאות" 
ומושבים.  קיבוצים  עלו  שטחו  על  ואשר  היהודי)  הרדיקל  של  שפתיו  דל  על  יעלה  לא 
שהתנחלו  מי  המערבית",  בגדה  ל"מתנחלים  שבניגוד  ברונשטיין  טוען  במאמרו 
אלא  הפלשתינים,  את  גרשו  שהקיבוצים  בלבד  זו  לא  טרשים,  וגבעות  בור  בשטחי 
שהוסיפו חטא על פשע, גזלו את אדמתם והחריבו את זכרם. כצפוי, עורר המאמר גל 
לערוך  מעז  שהמחבר  בעובדה  בעיקר  התרכז  המגיבים  של  זעמם  אולם  ביקורת,  של 

הגדה".  לבין "מתנחלי  ביניהם  השוואה 
כיוון שכך, נטל על עצמו ארגון �זוכרות� את המשימה הנעלה להשיב את זכר הישוב 
זאת  אולם  העבר.  מן  ערבי  ישוב  במקומות  שלטים  קביעת  ידי  על  בפלשתינה  הערבי 

יותר.  רחב  אסטרטגי  מהלך  במסגרת  טקטי  כיעד  אך 
"התזה" עליה מבוססת מדיניות �זוכרות�, והמוצגת בהצהרת הכוונות באתר הארגון 
הדיכוי  מערכת  את  זו "שכוננה  היא  חטאת.  כל  אם  היא  של 1948  ה"נכבה"  כי  קובעת 

כן... כי  הנה  היהודים...".  בידי  הפלסטינים  של 

תנאי  היא  הפלסטינית  בנכבה  חלקם  על  היהודים  של  מצידם  אחריות  לקיחת 
הכרחי לכינון שלום צודק ופיוס בין תושבי הארץ. הזיכרון של הנכבה הפלסטינית 
היהודים  שעל  נצחי  משא  הינם  בישראל  היהודים  של  המוסרי  בחוב  וההכרה 
הפליטים  של  השיבה  זכות  ומימוש  הכרה  פירושה...  באחריות  הכרה  לשאת. 
בזכות  הכרה  לכן,  האו"ם.  של   194 החלטה  ע"פ  לארצם  לשוב  הפלסטינים 
הפליטים הפלסטינים לשוב לבתיהם הינה תנאי הכרחי לכינונו של שלום ומשטר 

בארץ.16 אמיתי  דמוקרטי 
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את  מקדישים  הם  לו  לארגון,  מרעיו  וחבר  ברונשטיין  של  הפוליטי  ייעודו  שכך,  כיוון 
המנכ"ל:  פי  על  הוא  היהודי,  לרדיקל  האופיינית  בדבקות  חייהם 

עלי  המועדף  הקונספט  מיעוט.  הם  בה  שהיהודים  דו־לאומית  מדינה  להקים 
הוא מדינה אחת מהים עד הירדן, שבה לכל התושבים יש זכויות ולשני העמים 
יש  ולמיעוט  דמוקרטית.  במדינה  כמיעוט  לחיות  מעוניין  אני  לארץ...  זיקה  יש 

זכויות.17

היתר  בין  ברונשטיין  מציג  ישראל,  המכונה  הקולוניאליסטי"  "המיזם  מן  תיעובו  את 
בסלידתו מיום העצמאות, עוד מכנה משותף המאחד את מחנה השלום בישראל: "יום 
העצמאות מרגיז אותי מאוד. לדעתי, זהו יום של שוביניזם לאומי, שאותי אישית הוא 
ממש דוחה. מבחינתי מדובר ביום שבו רוקדים על הדם". כיוון שכך מקיימים חברי כת 
�זוכרות�, באותו היום בו הפשיזם הישראלי רוקד על הדם, יום אבל כבד � הוא הנכבה, 

הציונית.  המדינה  של  שבכינונה  הגדול  האסון  על  דמעות  היהודים  שופכים  במהלכה 
לאלו מבין הקוראים שורות אלו, מי שהתעמולה הציונית שטפה את מוחם בטענה 
אלו  והם  בנובמבר 1947,  מכ"ט  האו"ם  החלטת  את  לקבל  שסירבו  הערבים  אלו  שהיו 
שפתחו לכאורה במלחמה על הישוב העברי, מסביר איתן רייך, פעיל בכיר בארגון, הבקי 
בנושא, כי: "היישוב הציוני לא היה תמים, הוא תכנן וביצע בפועל את אי הקבלה של 

הציונים.18 כתפי  על  רובצת  הפלשתיני  לאסון  שהאחריות  מכאן  החלוקה..."  תוכנית 
דמוקרטית  ערבית  במדינה  יהודי  ד'ימי  של  למעמד  הוא  גם  הנכסף  נוסף  נלהב  תומך 
שתקום לאחר שיבת מיליוני הערבים, הוא פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, אחד יהודה 
קופרמן. ברשימה תחת הכותרת "מזכות השיבה למדינה אחת" שפרסם באתר הארגון מסביר 
במלחמות 48'  מישראל  שברחו  אחרי  אליה  יחזרו  פלשתינים  מיליוני  כי: "כאשר  המחבר 
ו־67', היהודים יחיו בתוך פלשתין הגדולה כמיעוט, זאת כמו רוב שנות חייהם בהיסטוריה".
ושורש  היהודי  בשוביניזם  מכריע  "ערך  אחרת  או  שכך  להוסיף  רואה  הפרופסור 
בפלשתין  היהודים  על  וראשונה  שבראש  מכאן  הדת".  היא  הישראלית  בחוויה  הרע 
הגדולה יהיה להיפטר מאמונתם. כיוון שכך נוטל על עצמו האיש להסביר את משנתו 

אביב.19  בתל  כנס "זוכרות"  לבאי 
המוקפת  הגטו  מדינת  "את  הציונות  הקימה  לפלשתינה  היהודים  של  בהגירתם 
בשנאה הלוהטת ביותר שידע אי פעם גטו יהודי כלשהו" ואולם קופרמן מוצא כי קיים 

הנוכחי:  לגטו  העבר  מן  גטאות  בין  סימטרי  היפוך 

אלה,  במדינות  הדכאני  הממלכתי  השלטון  של  הנפשע  אופיו  בשל  זה  היה  אז 
והפעם זה בשל פשעי הנהגת אותו גטו שהחליטה להפוך אותו למדינה. הנישול, 
והזעם  דתית.  אתנית  מדינה  של  בטבע  טבועים  שלם,  עם  של  והדיכוי  הגירוש, 

לה... שצפויה  הנגד  הנחתת  הם  הנדכאים  המגורשים,  המנושלים,  של  והמרד 
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הארגון  בפעולות  הסמלי  ההיבט  אך  הוא  הארגון  של  ושם"  "יד  מפעל  לעיל,  כאמור 
הפליטים.  שיבת  תנאי  את  עתה  כבר  להכשיר  ומבקש  בצלחת  ידו  את  טומן  שאינו 
"סדק � כתב עת לנכבה שכאן", הפרסום המקוון של �זוכרות�, מתריע בפני חוסר מעש 

מעשיים:  לצעדים  וקורא  המפה  מן  ישראל  של  מחיקתה  בסוגיית 

עתה  כבר  שיש  אלא  סמליות...  זיכרון  למצבות  מרחבית  שיבה  לצמצם  לנו  אל 
יוכלו  שאלו  מנת  על  פלשתינים  פליטים  שיבת  לקראת  הקרקע  את  להכשיר 

ישראל.20 עכשיו  שהוא  המקום  אל  מולדתם...  אל  לשוב 

ועידת חיפה למען זכות השיבה ומדינה חילונית 
דמוקרטית בפלסטין 

כצפוי, היעד המוצהר של ארגוני השמאל דוגמת �זוכרות� � להביא לקצה של מדינת 
לנהר  הים  בין  המשתרעת  ערבית  בישות  למיעוט  היהודי  הציבור  ולהפיכת  ישראל 
אחת  ישראל.  ערביי  של  האירדנטה  עם  הדוק  פעולה  לשיתוף  אותם  מביא   � הירדן 
חילונית  ומדינה  השיבה  זכות  למען  חיפה  "ועידת  הייתה  לכך  האופייניות  הדוגמאות 
היתר  בין  נמנו  הוועידה  מארגני  על   .2008 ביוני  ב־20  שנערכה  בפלסטין"  דמוקרטית 
"הוועד למען רפובליקה חילונית ודמוקרטית בכל פלסטין". אחד אלי אמינוב, ממייסדי 
הקולוניאליסטית  נייר ובו הסבר לתופעה  הגיש לוועידה  הרפובליקה והרוח החיה בה, 

ישראל.  הקרויה 
המחקר ההיסטורי מוכיח, על פי אמינוב הנ"ל, שהכנופיה הציונית לא הייתה אלא 
חיל החלוץ האימפריאליסטי של בריטניה עוד מימי הלורד פלמרסטון כשר המושבות 
במאה הי"ט. היום, כיוון שבריטניה איבדה את מעמדה האימפריאליסטי, אמריקה היא 

בכיבושיה.21 הקדמי  למשלט  הציונית  המדינה  את  והפכה  מקומה  את  שירשה  זו 
מבין שורת יהודי פלסטין שנאמו בכנס בלט יהודה קופרמן הנזכר לעיל. בבשורתו 
חילונית  דמוקרטית  "רפובליקה  הכותרת:  תחת  בהרצאה  הוועידה  לבאי  קופרמן  של 
על  חזר  קיאו  אל  השב  הכלב  וכאותו  דבר  חידש  לא  הוא  הפלסטינים",  אזרחיה  לכל 
יבוא  הפתרון  וכי  מילידיה  פלסטין  אדמת  את  שגזלה  הציונות  של  הגזענות  עוולות 
לזכויות  היהודי  המיעוט  יזכה  בה  ערבית  לישות  הארץ  והפיכת  זו  של  כיליונה  עם  רק 
השמורות למיעוטים. החידוש היה בפולמוס בין קופרמן לאחד עדאל סמרה מרמאללה, 
מי שבנייר שהגיש לוועידה הביע תמיכה בהקמת מדינה פלשתינית לצדה של ישראל, 
זאת בהתאם למדיניותו של אבו מאזן. עדאל ראה להוסיף כי גישתו מעוררת התנגדות 
נחרצת בקרב רבים מארגוני השמאל היהודי הרואים באבו מאזן משת"פ ישראלי הבוגד 
לחיות  המבקשים  היהודים  להגנת  ויצא  מותניו  את  קופרמן  שינס  כן,  כי  הנה  בעמו. 
את  שפתיו  דל  על  יעלה  שלא  קופרמן,  אחת.  במדינה  הערבי  הרוב  בקרב  כמיעוט 
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הביטוי "מדינת ישראל", והיא בפיו "מדינת המתנחלים", נזף בעדאל משום שבהצעתו 
זה  באופן  המאבדים  עמו  בבני  א)  יעדים:  בשני  בוגד  הוא  פלשתינית  מדינה  להקמת 
הציונית  לישות  לגיטימציה  מעניק  הוא  ב)  הירוק;  שבקו  לפלשתינה  לשוב  זכותם  את 
העלולה להכשיל את היעד הקדוש של החרבת ישראל. והלוא מן המפורסמות הוא כי... 

קיצונית...  אתנית  אפליה  של  משטר  תחת  מצויים   '48 שבשטחי  הפלשתינים 
נשללת זכותם להיות אזרחים חופשיים וריבונים בארצם. והרי, הם מנהלים את 

הזה.  הריאקציוני  הסדר  את  למגר  כדי  מאבקם 

כי:  התמים  עדאל  את  להשכיל  מבקש  קופרמן 

"מדינת המתנחלים" שהיא מפעל קולוניזטורי שהוקם כראש גשר אימפריאליסטי 
בליבה של האומה הערבית בא לידי ביטוי בגבולות החלוקה. החלטה שהתקבלה 
השאר,  בין  היא  לכך  הראיה  ב־29.11.1947.  האו"ם,  היא  השודדים",  ב"מערת 
וביזום  ב־1948  רפאים,  כמדינת  אפילו  כמדינה,  פלסטין  של  הקמתה  במניעת 

ו־1967.  בשנים 1948, 1956  מצרים  נגד  מלחמות 

מכאן שלהמוני הפלשתינים "למען העצמאות שלהם, למען הכבוד העצמי שלהם, אין 
ההתנחלותית".  המערכת  את  מארצם...  לטאטא  מאשר  אחרת  אופציה 

נהיה  הפלסטיני  העם  אירופית,  במטפורה  נשתמש  ש"אם  המחבר  קובע  בהמשך 
לעם היהודי של המזרח־התיכון. מגורש מארץ מולדתו, ומכל מקום, נשחט בכל מקום". 

דמוקרטית. החילונית  המדינה  מפת  הוועידה.  סמל 
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מדינת המתנחלים של קופרמן היא "מכונת מלחמה שמכוונת נגד סביבתה. היא אינה 
"אין  שכזאת  בתור  וכי  מדינה".  לו  שיש  כצבא  אלא  צבא,  לה  שיש  כמדינה  מופיעה 

תיקון". לה 
והוא: אחד  מוצא  רק  שיש  המחבר  מסכם  מכאן 

יעצור  לא   ,'67 של  הכיבוש  להרס  שיביא  לאחר  אשר  המונים  של  גוש  ליצור 
לגוש  אליהם  שיצטרפו  המשוחררת  בגדה  ההמונים  עם  במאבק  וימשיך  בדרך 
אחד שתכליתו הרס המבנה האתני הדכאני שהונח בפלסטין ב־1948 קרי: מדינת 

היהודים. 

העולה  הפסימית  לרוח  בניגוד  ליית.22  ישועה  עופרה  הייתה  בוועידה  נוספת  מרצה 
כר  "כיום  אומנם  שהיא  ישראל,  לגבי  זהירה  אופטימיות  ליית  מגלה  קודמה,  מדברי 
פורה לאידיאולוגיות פשיסטיות וגזעניות", אך הנה מוצאת גברת ליית בציבור היהודי 
גם  כך  הוקמה".  שעליהם  השגויים  היסוד  מערכי  רציונאלית  התפכחות  של  "סימנים 

ומתמוטט:  ההולך  הכוזב  המיתוס 

המיתוס המכונן של ישראל קשור להיותה "מדינה יהודית יחידה בעולם" שבה 
גם  ידוע  הוא  הלאומי.  לקיומו  "נורמאלי"  פתרון  למצוא  היהודי  העם  אמור 
כאן  מופרך  הזה  המיתוס  מבטחים".  לחוף  שהגיע  הנרדף  "העם  של  כמיתוס 
המדינה.23  במוסדות  אמון  וחוסר  מיאוס  של  תחושה  יש  שעה.  ושעה  יום  יום 

המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית � 
דקה דומיה לזכר הנופלים

הארגון בראשותו של מיכאל ורשבסקי נוסד ב־1984 והיה בעת ההיא הענף היהודי של 
"החזית העממית � ג'ורג' חבש", ובתור שכזה פועל במרץ לדה־לגיטימציה של מדינת 
המאה  של  התשעים  משנות  החל  הטרור.  בארגוני  תמיכה  באמצעות  זאת  היהודים, 
הקודמת הרחיב הארגון את פעילותו למישור הבינלאומי והוא בין המובילים להחרמת 
ישראל, בתביעה להעמדת ראשיה למשפט על פשעי מלחמה, ועוד. אופייני לפעילות 
המרכז היה "כנס חברון לתמיכה במאבקו של העם הפלסטיני", כנס שיזם הארגון ב־9 
במאי 2011, הוא יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל... הכנס � כפי שהא מתואר באתר 
ברכה  ובדברי  הנופלים,  לזכר  דומיה  בדקת  הפלסטיני,  הלאומי  בהמנון  "נפתח  המרכז: 

אלטרנטיבית".  לאינפורמציה  המרכז  נציג  נשא  אותם  המארגנת,  הוועדה  מצד 
בכנס: שהתקבלו  הסיכומים  להלן 

הציונית �  ההגמוניה  מן  התיכון  המזרח  ושחרור  וגזענות  בכיבוש  במאבק  תמיכה 
הקולוניאלית. 
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ההסכם �  על  וברכו  פעולה  שיתוף  מחייב  בציונות  שהמאבק  ציינו  הכנס  באי 
המשותף  המכנה  את  מחזק  הכנס  לפיכך  לחמאס.  אש"ף  בין  בקהיר  שנחתם 
פלסטינית  מדינה  הקמת  למען  ובמאבק  ולהתנחלויות  לכיבוש  בהתנגדות 
עצמאית, ריבונית לחלוטין, בגבולות ה־4 ביוני 1967 ובירתה ירושלים המזרחית.

ובראשונה �  בראש  משלם  הציוני  הקולוניאלי  הפרויקט  של  מחירו  ואת  מאחר 
העם הפלסטיני, בעוד המרוויח העיקרי ממנו הן האליטות הכלכליות־הפוליטיות 
והצבאיות בישראל, וכן הקולוניאליזם והאימפריאליזם העולמי, בלימת הפרויקט 

ויציב. צודק  שלום  לכינון  הדרך  היא  הזה 
הפליטים �  של  השיבה  בזכות  דבקותו  את  הכנס  מדגיש  ה־63  הנכבה  יום  ערב 

הפלסטינים אל בתיהם ונכסיהם מהם נושלו, זאת בהתאם להחלטת האו"ם 194.
להביא �  החובה  עם  יחד  מלאה  מדינית  לעצמאות  הפלסטיני  העם  בזכות  הכרה 

לפירוק המשטר הקולוניאלי בתוך ישראל בכל צורותיו הפוליטיות, החברתיות 
והתרבותיות.

פעילי �  בשיתוף  הרחבה  העממית  ההתנגדות  בדרך  דבקותו  את  מדגיש  הכנס 
בישראל. אנטי־ציוניים  ארגונים 

ישראל � הרשע האולטימטיבי 
והגלינו.24 ודחפנו  הדפנו,  פוצצנו,  שרפנו,  ירינו,  באנו, 

ואכן, המבקש אחר אחת התופעות המגונות ביותר של שנאה עצמית בשמאל הרדיקלי 
עוד  בו  זכה  שהאיש  נכבד  מעמד  לאור.  יצחק  של  בדמותו  אותה  שימצא  לוודאי  קרוב 
בימי "במצותנו דם נערים פלסטיניים". לאור, אילו ביקש לפרסם את שיקוציו בעברית 
ראש  פרס  חתן  לפייטן  כיאה  ואולם  הרדיקלי,  השמאל  של  שוליים  לאתרי  נזקק  היה 
הממשלה לשירה, מבקש האיש להלך בגדולות. כיוון שכך מצא במה ללשון הפיגולים 

בבריטניה.  שלו 
כתב העת The London Review of Books (LRB) נהנה ממעמד בכיר בקרב כתבי 
עת לספרות באירופה והוא הארסי שבין הפרסומים האנטישמים באנגליה, ובתור שכזה 
הדמוניזציה  אולם  בשנת 1979,  נוסד  העת  כתב  והאינדיפנדנט.  הגרדיאן  על  אף  עולה 
קיי  מרי  של  מינויה  עם   ,1992 בשנת  מדרגה  לקפיצת  בו  זכתה  היהודים  מדינת  של 
ווילמרס (Mary-Kay Wilmers), היהודייה, לעורכת ראשית. ווילמרס דאגה להציג את 

הלשון:  בזו  היהודים  מדינת  בנושא  שלה  המאמין  האני 

הנני עוינת את ישראל באופן שאינו משתמע לשני פנים שכן זו מדינת כזב. הם 
בעיקר  שכיהודיה,  תועלת,  וחסרי  מוסריים  בלתי  כה  שהם  דברים  שם  עושים 

זאת.25  להצדיק  יכולה  אינני  כיהודיה, 
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מתוכם  ישראל. 50  בנושא  מאמרים   92 LRBב־ ראו  ל־2010  שנת 2000  שבין  בעשור 
כישות  אלו  במאמרים  מופיעה  ישראל  ישראלים.  בידי   35 מהם  יהודים,  בידי  נכתבו 
מי  כצפוי,  הפלשתיני.  העם  השמדת  שייעודו  משטר  ובעלת  דמים  צמאת  פשיסטית 
שליים.  ואבי  אבנרי  אורי  פפה,  אילן  הם  העת  בכתב  ישראל  של  הדמוניזציה  את  שמוביל 
לאור,  יצחק  הוא  העת  בכתב  המככבים  ישראל  עוכרי  מבין  והארסי  הפופולארי  זאת  עם 
מדגם  להלן  שלעיל.  הקדוש  השילוש  את  מקדים  הוא  ובכך  מאמרים  בו 10  שפרסם  מי 
המקור  מן  (בתרגום  הארצות.  לגויי  עברי  משורר  של  העצמית  השנאה  למסר  מייצג 

האנגלי).
למותר לציין שהצגתה של ישראל כמדינה יודו־נאצית היא הנחת היסוד של השמאלן 
הישראלי המצוי, שלאור הוא אחד מביטוייו המגונים. הנה כי כן על פי לאור דנן: "צה"ל 
הוא מפלצת המבקשת להטמיע את הגזענות הצרופה של האידיאולוגיה הנאצית בקרב 

דתית". משיחיות  של  במחלפות  חייליו 
על פי לאור, לא ישראל היא המאוימת, שכן � ברוח דבריו של אילן פפה: "הציונות 

כי... לאור  מסיק  מכאן  האסלאם".  ולא  התיכון  במזרח  המרכזי  הסכנה  מוקד  היא 

הדרך  אינם  גז  תאי  לפלשתינאים.  האורבת  הסכנה  היא  האחת והיחידה  הסכנה 
חרפת  את  להביא  החברתי,  המרקם  את  להשמיד  די  אומה.  להשמיד  היחידה 

תינוקות...26 של  גבוהה  לתמותה  לגרום  כפרים,  עשרות  על  הרעב 

של  לכוונתה  שקוף  מסווה  אלא  אינו  בטרור'  'מלחמה  בישראל  שמכונה  "שמה  מכאן 
טרוריסטים  שהרי "אתם  הלאומית".  הפלשתינית  התנועה  את  ולהכרית  לדכא  ישראל 

.(�You are terrorists, we are virtuous�) סגולה"  עם  ואנו 
תקנה...  ללא  גזענית  מדינה  היא  ישראל 

רואים  הם  אין  התיכון...  במזרח  קיום  זכות  יש  להם  שרק  מאמינים  הישראלים 
נגועה  ישראל  חתולים.  או  לעופות  יותר  אותם  ומדמים  אנוש  יצורי  בערבים 
ידי  על  מוסת  המון   ,(�lynch-mob culture�) הלינץ'"  אספסוף  של  ב"תרבות 

והרס.27 אש  של  נהרות  ומחולל  לינץ'  המבצע  מנהיג, 

נגד  ופשעים  זוועה  מעשי  של  דימויים  לאור  של  לשונו  על  מתגלגלים  ושוב  שוב 
ביומו...  יום  מדי  מבצעת  שישראל  האנושות 

נפשם  על  הנמלטים  הישראלי  הטרור  אימת  מוכי  בפלשתינים  טבח  מעשי 
לצרוב  ואף  רוצה  שהיא  ככל  לעשות  מותר  לישראל  באש...  העולים  מבתיהם 
את עליונותה בגופותיהם של הערבים... כיוון שכך יש לזכור את פשעיהם של 
הדין  לבית  שמותיהם  את  למסור  יש  חלוץ,  דן  ושל  רמון  חיים  של  אולמרט, 

הדין.28 את  עמם  ימצה  שזה  מנת  על  בהאג 
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Kauft nicht bei Juden � אל תקנו מיהודים 

הקריאה לחרם על יהודים, ראשיתה בימי הביניים ושיאה בגרמניה הנאצית. את מסורת 
של  המוחלט  ברוב  מתקיים  והוא  הערבית  הליגה  המשיכה  ב־1948  מיד  שהחל  החרם 
ארצות ערב עד היום. הנה כי כן, החרם על ישראל ביוזמת ארגוני שמאל מקומיים הוא 
בעל מסורת אנטישמית מכובדת בת אלף שנים ומעלה. קפיצת המדרגה בהיקף החרם 
נלוותה ל"ועידה העולמית נגד גזענות" מטעם עצרת האו"ם שהתכנסה ב־2001 בדרבן. 
גזענות",  היא  "ציונות  בדבר   1975 משנת  האו"ם  החלטת  את  ואישרה  חזרה  הוועידה 
 ,BDSוב־9.7.2005 הקימה ארגון בין לאומי להוצאת החרם מן הכוח אל הפועל, הוא ה־
ר"ת של Boycott, Divestment and Sanction קרי: "חרם, מניעת השקעות ועיצומים". 
עם זאת, מאחורי המסווה השקוף של החרמות מסתתרת כוונה גלויה לדה־לגיטימציה 
 ,BDSמהמנהלות הבכירות ב־ ,(Blackwell) של מדינת היהודים. הייתה זאת סו בלקוול
שהצהירה גלויות כי כוונת הארגון היא לצאת ל"מלחמת חורמה במדינת ישראל הבלתי 

בלשונה.29  (�illegitimate state of Israel�) לגיטימית" 
 Human החלטות ועידת דרבן התקבלו בחפץ לב על ידי גופים חובקי עולם דוגמת
Rights Watch וכן Amnesty International, שני ארגונים הידועים בעוינותם לישראל. 
עם זאת, הצהרת דרבן נשאה אופי כללי, והיה אפוא צורך להעניק לה פן מעשי המפרט 
את צורות החרם ואת יעדיו. לשם כך התכנסה בטהרן ועדה בנושא � רובה נציגי הרשות 
הפלשתינית לוועידת דרבן � וזו חיברה מסמך מפורט שהוגש לשני הגופים הנ"ל והפך 

קוראת...  טהרן  הצהרת  פעילותם.  את  המנחה  לקו  בידיהם 

כל  של  מלא  ניתוק  וכן  ואמברגו,  סנקציות  של  וכללית  מנדטורית  לאכיפה 
הקשרים (דיפלומטיים, כלכליים וסוציאליים, הפסקת סיוע, וביטול של שיתוף 

ישראל30  לבין  כולן  המדינות  בין  ואימונים)  צבאי  פעולה 

מיד עם פרסום מסקנות הוועידה בדרבן מיהרו ארגוני השמאל הרדיקלי בישראל לקפוץ 
על עגלת "הציונות היא גזענות" שעוררה אותם לפעילות בזכות הדה־לגיטימציה של 
ראתה  הוועידה,  לאחר  ספורים  ימים   ,2001 ספטמבר  בתחילת  כבר  ישראל.  מדינת 
קבוצה של ישראלים, ערבים ויהודים, לצאת בהצהרת תמיכה בהחלטות הוועידה. עם 
גולן,  נטע  דוגמת  הרדיקלי,  השמאל  בקרב  ומי  מי  כל  נמנים  הישראלים  החותמים   60
יוזמת  פינקלשטיין...  אריה  עילם,  שרגא  אור,  עקיבא  ריינהרט,  טניה  שבתאי,  אהרון 
ההצהרה הייתה אחת עו"ד אלגרה פיצ'קו, עולה מארגנטינה � מן המוטציות של לאה 

הפלשתינים.  לזכויות  הלוחמת  צמל 
ההצהרה: של  מאנגלית)  (תרגום  להלן 

היותה  בדבר  מדרבן  העולות  להצהרות   (applaud) מריעים  ישראל  אזרחי  אנו, 
העת  הגיעה  ואפליה,  גזענות  שנות   53 מקץ  אפרטהייד.  מדינת  ישראל  של 
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שהקהילה הבינלאומית תיערך ותקרא תיגר על המדיניות של ישראל נגד העם 
ללא  מצהירים  ישראלים  פוליטיקאים  זו,  הצהרה  כותבים  בעודנו  הפלשתיני... 
שובם  את  למנוע  בניסיון  הארץ...  ויהוד  היהודים  בעליונות  תמיכתם  על  בושה 
השקפתנו  עם  אחד  בקנה  עולות  בדרבן  הצהרותיכם  ביתם.  אל  הפליטים)  (של 
אנו לפיה... יש להשיב את הפליטים הפלשתינים לארצם כחלק ממאבק גלובלי 
הפרויקט  את  לקצו  להביא  מנת  על  זאת,  וכלכלי.  פוליטי  בדיכוי  בגזענות, 

.(terminate the colonialist project�) התיכון  במזרח  הקולוניאליסטי 

החלטות ועידת דרבן היו הביטוי הקיצוני ביותר לאנטישמיות מאז היווסדה של מדינת 
על  מסקנותיה  את  דחו  בוועידה  המשתתפות  מן  מעטות  לא  מדינות  ואכן,  ישראל, 
אותם  של  הגורפת  ההזדהות  כן,  כי  הנה  מחאה.  לאות  ממנה  והסתלקו  קמו  ואף  הסף 
"אזרחי ישראל המריעים" לדרבן, היא הביטוי המוקצן של פתולוגיית השנאה העצמית 
מהצהרת  אף  לכת  מרחיק  לארצו  השנאה  שברמת  מי  בישראל,  היהודי  הרדיקל  של 
דרבן שאיננה מכריזה בגלוי כי את ישראל יש להכחיד. כיוון שכך, עושה זאת הרדיקל 
המדובר  כי  הכרוז  כותבי  מציינים  הדברים,  בכוונת  ספק  יהיה  לא  ולמען  במקומותינו. 
ב־"53 שנות גזענות ואפליה...". הכוונה אפוא לא לתחילת "הכיבוש" ב־67' כי אם למועד 
קולוניאליסטי"  "פרויקט  הראשון,  מיומה  מרושעת  ישות  ישראל,  מדינת  של  יסודה 

לקצו".31  שיש "להביא 
התנגדות  מעוררת  אף  ואולי  לכת  מרחיקת  נשמעת  זו  שאמירה  ככל  כן,  כי  הנה 
ובין  אדם  זכויות  של  במסווה  אם  בין  הרדיקלי,  השמאל  של  ייעודו  אינסטינקטיבית � 
אם בגלוי ובמוצהר הוא למחות את מדינת היהודים מן המפה. להוכחת טיעון זה מוקדש 
הפרק שלפנינו המבקש לבחון את מגוון פניה של פתולוגיית השנאה העצמית בישראל. 
להלן מדגם מייצג של ביטויי הפתולוגיה של השמאלן במקומותינו, ותחילה לאחדים 

דרבן. להצהרות  המריעים  ישראל  מאזרחי 
הגב' פצ׳קו, אם לשלושה, כיוון שראתה את תמונות ילדי משפחת פוגל הנרצחים 
באיתמר, חשה זעזוע. אולם במהרה נזפה בעצמה על שנפלה במלכודת החמלה, וחשה 
גסה   � פוליטית  פורנוגרפיה  "זוהי  שכן:  אור,  ראו  שהתמונות  העובדה  לנוכח  זעם 
וחסרת טעם � המשפילה את זכר הילדים התמימים על מנת לזכות בנקודות במאבק 

המתחולל...". 
להערצה  הראוי  למעמדה  עיניה  שנפקחו  כיוון  פמיניסטית,  פעילה  גולן,  נטע  הגב' 
זאת  לרמאללה.  מגוריה  מקום  את  להעתיק  החליטה  הערבית,  בחברת  האישה  של 
משום: ש"יש בטחון מאוד גדול לחיות בחברה שמכבדת את מבנה המשפחה, שנותנת 

לחיות".32  להיות,  ליצור,  לעבוד,  כאישה  מקום  לי 
במרץ 2002 נמנה שרגא עילם � ישראלי שבחר להילחם ב"מארת הציונות" ממקום 
מושבו הנוכחי בציריך � עם מארגני הפגנה "נגד השמדת עם" שמבצעת ישראל בעם 
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הייתה  המפגינים  בפי  שנישאה  והסיסמא  דוד  מגן  היה  ההפגנה  סמל  הפלשתיני. 
הוסבר  המסר,  את  תחילה  קלטו  שלא  ושבים  לעוברים  עם".  השמדת  עוד  לא  "לעולם 

פלשתינה. לערביי  הכוונה  עם"  ב"השמדת  כי 

מיותר. פירוש  כל  ההפגנה.  סמל 

כי:  אורח  לעוברי  שחולקו  בעלונים  נכתב  השאר  בין 

ההפגנה היא נגד הזוועות הנמשכות של ישראל וכי אנו חשים שהמצב הנוכחי 
מדיניותה  לבין  ביהודים  הנאצית  ההתעמרות  בין  ההשוואה  את  מחייב  הנורא 
איסור  בדבר  היודו־צנטרי  הטאבו  את  הסף  על  דוחים  אנו  בהווה...  ישראל  של 
הגזענות  של  פן  עוד  זהו  האנושות.  נגד  אחרים  פשעים  עם  השואה  השוואת 

הציוני.33  האינטרס  את  המשרת  היהודית 

בין  הפעולה"  "שיתוף  על  ספרו  בעקבות  בגרמניה  לפרסום  שזכה  מי  עילם,  שרגא 
נוסח  הישראלית"  השואה  ל"תעשיית  מומחה  הוא  הנאצית,  למפלגה  הציונית  ההנהגה 
פינקלשטיין. קו דמיון נוסף שעילם מוצא בין ישראל לנאציזם הוא צכ"ל (צבא הכיבוש 

זיהוי.  מספרי  הפלשתינים  האסירים  זרועות  על  הצורב  לישראל) 
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בין  מלאה  זהות  המחבר  מוצא  ישראל"  של  לאלו  הנאציזם  פשעי  בין  "בהשוואה 
הנאצים: שערכו  לאלו  בפלשתינים  ישראל  שעורכת  הפוגרומים  של  ייעודם 

חשוב לזכור שעד 1942 מטרת הנאצים הייתה רק לגרש את היהודים מאירופה 
ולא להשמידם. דוגמה לכך היה פוגרום "ליל הבדולח" מנובמבר 1938 שאמור 

השלישי.  הרייך  מן  להגר  להם  מוטב  כי  ליהודים  להבהיר  היה 

פרס  וכלת  החינוך  שרת  שהייתה  מי  אלוני,  שולמית  את  המחבר  מצטט  זה  בנושא 
חייה:  מפעל  על  ישראל 

(על  האופן  באותו  ריכוז  במחנות  הפלשתינים  את  מושיבה  ישראל  ממשלת 
ההשמדה  תתחיל  בו  היום  עד  במחאותינו  נמתין  האומנם  הנאצי).  התקדים  פי 
בגז?... ישראל מנצלת את זכר השואה לצורך יעדיה הפוליטיים, מכאן שהשימוש 

בהחלט.34 לגיטימי  מעשה  הוא  ישראל  של  למדיניותה  בהתנגדות  בשואה 

ס' יזהר, הבל וקין 

על  חזעה"  "חרבת  מימי  עוד  העמל   � יזהר  ס'  מביא  האוטו־אנטישמיות  תופעת  את 
הסופית  למסקנתה   � הנאצית  בגרמניה  הרוחניים  לאבותיהם  צה"ל  קלגסי  השוואת 
ממשיך  זה  בנושא  הקדמון.  החטא  אשמת  את  ישראל  של  שכמה  על  מטיל  כשהוא 
יזהר קו המקובל כיום על קבוצת היסטוריונים, התולה את קולר האשם של "הסכסוך 
נבכי  לעומק  נבר  טרם  איש  כי  דומה  אולם  ישראל.  של  בצווארה  הישראלי-ערבי" 
כן,  כי  הנה  יזהר.  זאת  שעושה  כשם  העצמי,  הביזוי  אחר  בכיסופיו  הפרה־היסטוריה 

היהודי:  הרדיקליזם  של  הקרבן  בתסמונת  חדש  נדבך  עם  לנו  עניין 

אשר,  והבל  קין  של  הסיפור  זהו  היהדות...  תוך  אל  עמוקות  מתבונן  אני  כאשר 
לאיש  מקום  שיש  החליט  קין  היום.  מוסרי  כיוון  לנו  להעניק  עשוי  מדגיש,  אני 
כי  אותו,  הרג  הוא  עליו.  סוגר  הבל  כי  חש  הוא  האדמה.  פני  על  בלבד  אחד 
נשמע  קול  פתאום  הארץ.  כל  תהיה  ובבעלותו  חופשי,  לבד,  יהיה  שעתה  חשב 
מלמעלה: "אי הבל אחיך". הקול אומר לו שאין הוא לבד. "הרגת מישהו, עליך 
חייב  שהצדק  אומרת  היא  היהודית.  התרבות  של  קולה  זהו  בתוצאות".  לשאת 

אחד.35 לא  עמים,  שני  פירושו  וצדק  להיעשות, 

יזכה בפרס חכמת  שבזכות מאמריו הפובליציסטיים ספק אם  שיזהר, מי  קרוב לוודאי 
אות  המטביעה  הקלסית  הנוצרית  העלילה  על  חוזר  הוא  שבדבריו  יודע  אינו  ישראל, 
קין במצחו של היהודי, בהסתמך על דברי קין עצמו: "הן גרשת אותי מעל פני האדמה 
ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני". אכן מפתיע הדבר שיזהר לא 
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נטל מקל נדודים ויצא במסע כיפורים ובקשת מחילה מתלייניו. כך או כך, מעשה זה של 
הטבעת אות קין על מצח עצמו דומה שהוא סגירת מעגל, הבאת טקס הביזוי העצמי 

עצמה. היהדות  של  האתוס  כלוז  העצמית  השנאה  הצגת  כלומר  המקראי,  המקור  אל 

בנימין בית הלחמי � ישראל והעולם השלישי

בהסתה  וכלה  ציון"  זקני  של  ב"פרוטוקולים  עבור  הכנסייה  באבות  החל  האנטישמיות, 
הנאצית, לא הסתפקה כידוע בהכפשתו הגזענית של האדם היהודי אלא ביקשה לראות 
פרופ'  בית־הלחמי,  בנימין  כך  ומלואו.  העולם  על  היורדת  הפורענות  מוקד  את  בו 
שהייתה  השמאלנית  במנטרה  מסתפק  אינו  הלחמי  חיפה.  באוניברסיטת  לפסיכולוגיה 
תנועת  מרושעת,  גזענית,  היא  לפיה: "ישראל  השלום,  מחנה  של  לאקסיומה  כבר  מזה 
דיכוי קולוניאליסטית", אלא, כאיש אקדמיה אובייקטיבי הוא חייב להוכיח את מסקנתו 
ישות  אותה  של  יעדיה  את  להציג  האיש  טורח  שכך  כיוון  עובדות.  של  נאמן  בתיאור 

קולוניאליסטית. 

ישראל לוחמת נגד כל תנועות שחרור בעולם השלישי: ממנילה שבפיליפינים.. 
בהונדורס... בנמיביה, שליחיה של ישראל מעורבים במלחמה מתמשכת, שהיא 
לאמיתו של דבר מלחמת עולם. ומיהו האויב שנגדו היא לוחמת? זו האוכלוסייה 

השלישי...36 העולם  של 

יהודה (ג'אד) נאמן � המוצא המביש של הציונות

ה"כיבוש":  את  נאמן,  ג'אד  ישראל  פרס  וחתן  הקולנוע  במאי  מתאר  ממאמריו  באחד 

הגבלה,  פיקוח,  שליטה,   � הזוועה  מרחב  אכזרי...  קולוניאליזם  הוא  הכיבוש 
צנזורה, כליאה, פציעה, הרג... בניגוד לכל היגיון ריאל־פוליטי ובסתירה למוסר 
העמים... אני מציע לחתור לגילויו של ��Pudenda Origo על־מנת לחשוף את 

הכיבוש.37  של  המביש"  "המוצא 

להתחקות  מבקש  הוא  בו  ניטשה,  על  במחקרו  פוקו  מישל  שטבע  ביטוי  נוטל  נאמן 
של  במהותה  מצוי  נאמן,  פי  על  המביש"  ש"המוצא  מכאן  החברתי.  הרשע  מקור  אחר 
הציונות, קרי: הלאומיות היהודית היא שורש הרע. כיוון שכך, סותר המחבר את ההנחה 
המופרכת לפיה המשטר בישראל אינו טוטליטרי: "להפך" נזעק נאמן ומסיר את המסכה 
מחבורת הרודנים בכנסת ישראל. "...ישיבות פרלמנט במדינה טוטליטרית הן רק עניין 
של בימוי או הפגנה..." בהמשך מסביר המחבר כי היו אלה "הממסד הביטחוני יחד עם 
ההסתדרות" (כך!) שיזמו את מלחמת 1967 ואת הכיבוש שבא בעקבותיה. ישראל היא 
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אפוא "משטר טוטליטרי" הנשען על שני מרכיבים: א) "משטר צבאי מתוחזק באמצעות 
אליטה ממושמעת..." ב) "משיחיות פוליטית מבית מדרשו של גוש־אמונים וספיחיו".

נאמן: מסכם  כן,  כי  הנה 

"הנכבה",  אסון  את  הפלסטינים  על  המיטה   1948 שבשנת  הציונית  האוטופיה 
התחלפה עם הכיבוש בשנת 1967 במשטר עריצות. הכיבוש מתקשט בגינונים 
אידיאולוגיים של "זכות אבות", אך המטרה העיקרית של המשטר הקולוניאליסטי 
היא הדיכוי עצמו. כישלון מימד האוטופיה של הציונות הוטל בכל כובד משקלו 

הפלסטיני.  העם  של  והרוח  הגוף  על 

אכן המצב קשה. השאלה הנשאלת אפוא היא כיצד יש להתמודד עם תופעת הפשיזם 
הציוני? למחנה השלום בישראל שורה של פתרונות החל במדינה לאזרחיה וכלה במדינה 
דמוקרטית מן הים עד הירדן בעלת רוב ערבי לאחר שיבת הפליטים ומיעוט יהודי בעל 

אזרחים: מלחמת  והוא  יותר,  דרמטי  שונה,  בפתרון  דוגל  נאמן  זכויות. 

ניצבים  שאנחנו  הבעיה  את  לפתור  הדרך  היא  אזרחים  שמלחמת  חושב  אני 
בפניה. אין דרך אחרת. ניסינו את כל הדרכים � זה לא הולך. אין דין ואין דיין, 
בתוך  כאלה  סכסוכים  של  הטבעי  המהלך  היא  האזרחים  שמלחמת  אומר  אני 
ציבור, במדינה אחת שיש בתוכה קרע כל כך גדול וחילוקי דעות כל כך עמוקים 

שלום38 בדרכי  פתרונם  על  באים  שלא 

איל ניר � הפגר הרקוב הקרוי ישראל

את  לכנות  בחר  גוריון,  בן  באוניברסיטת  כימיה  המלמד  קומוניסטי  פעיל  ניר,  איל 
הצועדים ביום ירושלים, מי שהעזו לצעוד בבירת ארצם ובידיהם דגלי ישראל: "כנופיות 
לנבלות  לשבור  לעזור  לבוא  לעולם  קורא  "אני  והוסיף:  בארצנו..."  השורצות  בנדיטים 
האלה את המפרקת". להלן המציאות במדינת ישראל כפי שהאיש מצייר באתר שלו: 
היא  כולה  "ישראל  להחניק";  יש  "ישראל"  עצמו  את  המכנה  הרקוב  הפגר  "את 
ישות שהוקמה על חורבות הקהילה הערבית". וכיון שמדינת היהודים היא "...המפלצת 
הציונית שדבר לא יספק אותה... יש להטיל עליה חרם בינלאומי על מנת לאלץ אותה 

הגרעיני".  הנשק  מן  לפרקה  יש  כן  וכמו  בינלאומי  לתקן  בהתאם  להתנהל 

יעקב שרת � ישראל � "מפלצת מזוינת מכף־רגל ועד ראש..."

יעקב שרת רואה בדחיקת אביו, משה שרת, לשוליים על־ידי בן־גוריון, את קו פרשת־
המים בציונות המודרנית. בחיבורו "מדינת ישראל לבית אלטנוילנד איננה"39 פורס האיש 
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הציונות  אמנם  היהודים.  מדינת  של  למותה  להביא  המחייבת  המוסרית  משנתו  את 
נשאה ברחמה את נבט הפשיזם עוד בטרם המעשה הנורא והרה־הגורל של נטרול אביו 
מהשפעה פוליטית, אלא שמאז הואצה ההידרדרות הבלתי־נמנעת, וכיום, "זו המתקראת 
דימונית"  פצצה  ועד  מַאלה  ראש,  ועד  מכף־רגל  מזוינת  "מפלצת  אלא  אינה  ישראל", 
(שרת מאוהב במשחק מילים זה על הכור בדימונה, והוא חוזר עליו שוב ושוב עד זרא). 
ל"ו: ספרו  המשך לירמיהו  פרק  של  שרת לחיבורו מעמד  בצניעותו כי רבה מייחס 
ונוגעת  משעשעת  מגלומניה  השזור   � שרת  של  עטו"  "מפרי  ל"ג...  בפסוק  פותח 
הטרוריסט...  הדמגוג  "ההוזה  בלשונו  הוא  בגין  מנחם  במילים,  בורר  אינו  שרת  ללב. 
פרזיט אלים החי ומשתולל על חשבון הגורמים הקונסטרוקטיביים"; יצחק שמיר הוא 
"טרוריסט... פשטן הדעת וצר האופקים הניאנדרטליים"; רבין הוא "קלגס בשירותו של 
שמיר בשטחים..." וכו' (אילו לפחות ירש מאביו ולו אחד בשישים מתרבות הוויכוח, או 
תרבות בכלל). את לשון השיקוצים שבפיו הוא מכנה "זעקה נואשת... פובליציסטיקה 
בתחושה  שחי  ודואג,  ש"חרד  מי  של  הקרביים'"  'מן  שנכתבת  מובהקת...  פולמוסית 

חסר־תקדים". קיומי  משבר  סף  על  עומדות  וארצו  חברתו  כי  והולכת...  מחריפה 
כתב  שלפיו  שרת,  של  בטיעונו  אמון  לתת  שלא  סיבה  כל  אין  לכאורה,  האומנם? 
הפלסתר שלו נובע מחרדתו הקשה לגורל ארצו, ולכל היותר ניתן היה לומר שהדאגה 
שכן.  כל  לא  יהודי  שמאלן  בצערו,  נתפס  אדם  ושאין  דעתו,  על  האיש  את  העבירה 
אם  היא  הציונות  לפיו  הבסיסי  הטיעון  על  שרת  חוזר  ושוב  שוב  הדבר.  כך  לא  אולם 
"מי  עצמו:  של  הרטורית  לשאלה  בתשובה  שרת  מזדעק  התחלנו"!  "אנחנו  חטאת.  כל 

ומוסיף:  התחיל", 

עצם  ועד  מראשיתה  הציונית  העשייה  שנות  לאורך  כי  היא  היסטורית  עובדה 
מבוקרים,  בלתי  צעדים  מכוח  בשטח...  עובדות  ונקבעות  נקבעו  הזה  היום 
מנטאליות  רווית  הישראלית,  ההוויה  רקע  על  וזה  היהודים...  של  אלימים... 
נקמנית, פרי מסורת דתית, גטואית ועדתית... שהושתתה על טיפוח יצרי נקם 

פרימיטיביים... 

אכן "עובדה היסטורית". מבצע סיני היה בלשונו "קנוניה נקלה ונפשעת", אשר שירתה 
את "יצר הכיבוש וההתפשטות". מלחמת ששת הימים בוודאי שהייתה קנוניה ישראלית 
שהרי  ושואפי־דמים..."  צרי־מצח  בריונים  הצבא, "חבר  ראשי  של  בראשיהם  שנרקמה 

הערבית?  המפלה  גודל  את  אחרת  להבין  ניתן  כיצד 
זו  חדשה  בהוויה  ישראל  עומדת  והיכן  תפוגה",  בכיוון  נע  הבינלאומי  "התהליך 
שוללת  ולמעשה  הכלל־עולמי  השלום  לתהליך  מחוץ  עומדת...  שרת? "ישראל  על־פי 
הכיבושים  תאוות  על  "מאיים  שהוא  כיוון  השלום?  את  שוללת  ישראל  ולמה  אותו". 
של שליטיה הפשיסטים". ומי היה "השליט האחרון עלי אדמות שביקש להדביר עמים 
מובנת  שההשוואה  לציין  ולמותר  היטלר",  אדולף  הנאצי  גבול?  קווי  ו'ליישר'  ומדינות 
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ומתבקשת מאליה, שהרי שמאלן במקומותינו שאינו גוזר גזרה שווה בין מדינת ישראל 
השלום.  מחנה  נאמן  ייחשב  לא  השלישי,  לרייך 

הטחון,  את  דק  עד  וטוחן  המוסיף  קודח,  מלל  של  עמודים   216 שרת,  של  חיבורו 
מי  היו  הממוסד.  זה  גם  בישראל,  הרדיקלי  השמאל  של  טיעוניו  לרמת  נאמן  איור  הוא 
של  הבדל  באמת  יש  האם  אך  האיש,  של  הנפשי  לאיזונו  באשר  שאלה  סימן  שהציבו 

הישראלית?  ההוויה  בתפיסת  אלוני  שולמית  לבין  בינו  ממש 

אלוני � לאומנות מיסטית אגרסיבית

הנה כיצד רואה מי שהייתה מנהיגת רצ, שרת חינוך וכלת פרס ישראל, את המציאות 
במקומותינו:

פופוליזם  אותה  שמאפיין  פשיסטית  לאומנית  תקופה  לעבור  עלינו  ...נגזר 
של  ההיתוך  כור  שרק  האלוהית...  ושליחותו  העם  נצח  בשם  ברוטאלי... 
לאומנות מיסטית אגרסיבית שרעיון העם הנבחר במרכזה ושאיפות התפשטות 

אותו.40 מניעות  טריטוריאלית 

זו אותה אלוני שנשאלה לדעתה על הלינץ' שערכו הערבים ב־12.10.2000 ברמאללה בו 
רצחו לעיני אספסוף מריע את יוסי אברהמי ואת נורזיץ ואדים, השליכו את גופותיהם 
אל הרחוב ושם ריטש אותן ההמון בחדוות הג'יהאד המוסלמי. וכך השיבה: "הפלשתינים 
ביזוי  השפלה,  סוף  בלי  לסבול  יכולים  לא  הם  צודק...  שלהם  והזעם  ונרדפים,  מבוזים 

מפחדים...".  והם  להם  מתנכלים  אנחנו  הזמן  כל  וגזילה... 
תיאור זה של המציאות, גם אם ננכה ממנו את מס השפתיים שמשלם כל פוליטיקאי 
להזניה הלשונית, הנו תיאור נאמן של הרייך השלישי; ואכן, ייתכן מאוד ששורות אלה 
בספריהם  קריאה  אגב  אלוני  של  בראשה  שנתקעו  ישיר  ציטוט  אף  או  פרפראזה  הן 
מהותו  על  שעמדו  מאלה  אחר,  היסטוריון  או  בנט  וילר  טולנד,  ג'ון  שיירר,  ויליאם  של 

הנאצי.  המשטר  של 
היה  לא  הלינץ'  אבנרי  אורי  שבעיני  זה,  בהקשר  לציין  הראוי  מן  מוסגר  במאמר 
נוראיים  פוגרומים  עשו  "יהודים  שרק  השיב  בנושא  לדעתו  נשאל  וכאשר  נברא,  ולא 

האחרונים...". בשבועות 

נתן זך � חזית סירוב מטומטמת, מרושעת...

קשה לתאר את התיעוב שחש משורר זה כלפי ישראל כמדינה ולאום. מסקנתו ההגיונית 
לשעה  אורח  רק  הוא  שזך  ומעלה  שנה  עשרים  זה  מכאן.  להסתלק  שיש  אפוא  הייתה 

לשונו: זו  לריאיון)  חסדיו  על  מתחרה  (והתקשורת  מופיע  הוא  כאשר  ואז,  בישראל, 
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מרושעת,  מטומטמת,  סירוב  חזית  על־ידי  הנשלטת  לארץ  חוזר  אני  הנה 
הרי  בן־גוריון...  של  הנוראות  בשנים  גם  פה  הייתי  ושקרנית.  שוביניסטית 
אני  מהם.  להיפטר  כדי  שלום  הסדר  רוצים  הם  הערבים,  את  שונא  פה  השמאל 
אתה  אותך  שישימו  איפה  מהגרים,  של  מנטאליות  זוהי  לכלום...  מתגעגע  לא 
תסתדר, אם ישימו אותי בוולטה עילית אני אמצא בית־קפה ובו אנשים לשחק 

דמקה.41  איתם 

נוח לו, לזך, לשלוף מטפורה בדמות וולטה עילית, אלא שהאמת הגשמית שונה במקצת. 
 � מולדתו  ארץ  היא  הישראלי,  הפשיזם  מן  ושלוות־נפש  מנוחה  זך  מוצא  בה  הארץ 
זך  מיטיב  בגרמניה  שכוחי־אל,  בבתי־קפה  דמקה  זך  משחק  לא  ובגרמניה  גרמניה. 

נאות. סופרים  שכר  תמורת  ובעל־פה  בכתב  ישראל  את  להכפיש 

"מעין" השנאה

יש והפתולוגיה של השנאה העצמית פורצת במפתיע במקומות בלתי צפויים. בספטמבר 
2005 ראה אור הגיליון הראשון של "מעין", כתב עת לשירה. תוצר של קבוצת יוצרים 
כתב  להקים  ובחרו  רוחם  פרי  את  בו  לבטא  מקום  הנראה  ככל  מצאו  שלא  מי  צעירים 
מאמין"  ה"אני  את  החגיגי  הפתיחה  בגיליון  להציג  לנכון  ראתה  הקבוצה  עצמאי.  עת 

חבריה: של  המוסרי 

אמרת ישראל, אמרת ניצול, דיכוי, הפרת זכויות אדם, תוקפנות, פלישה לשטח 
לא שלך. ישראל פלשה לכל אחת משכנותיה (מלבד קפריסין): ממצרים � סיני. 
 � מירדן  לביירות.  שמדרום  השטח  לכן  וקודם  הביטחון"  "רצועת   � מלבנון 
הביקור  כרטיס  שלנו,  הנישה  הוא  הכיבוש  רמת־הגולן.   � ומסוריה  השטחים. 
שלנו לנשף הגדול של המזרח התיכון ובבית־המשפט בהאג, אבל יותר מהכול � 
המיצוב הנכון בזמן ובמקום הנכון. דווקא בחוסר הצדק, בחמסנות, בתאוותנות 
הכוח  ובשיכרון  הלא־ממוקדים  החיסולים  בתרבות  שלנו,  שאינם  לשטחים 

המדומה... 

חיים ברעם � "הסוחרים בדם, סרסורי הגזענות והשנאה..."

ברעם, הקומוניסט, נמנה עם חניכי אורי אבנרי ב"העולם הזה". בין שאר פועליו ייזכר 
הפעולה  "ועד  הטרור  ארגון  ראש  סרטאווי,  לעיסאם  זיכרון  ערב  שהנחה  כמי  ברעם 
לשחרור פלסטין", שאחד ממבצעיו היה פיצוץ אוטובוס אל על בשדה התעופה במינכן 

ב־1970.
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לאחר שלושה מעשי טבח במהלכם נרצחו 65 יהודים, מחציתם ילדים, קיים הציבור 
כיצד נראה ציבור זה בעיני חיים ברעם ברשימתו תחת  הנסער הפגנה בירושלים. הנה 

תהיו".  ארורים  הכותרת: "גולדשטיינים, 

ביום ראשון השבוע הגיחו הכהניסטים ממחילותיהם האפלות והרעילו את אוויר 
העיר בנשימתם המצחינה... ליד מקום הפיגוע התגודדו הסוחרים בדם, סרסורי 
הגזענות והשנאה,... שניסו לתרגם כל טיפת דם וכל איבר פגוע לרווח פוליטי 
בזוי. התבוננתי בפרצופים המעוותים של האספסוף, רובם המכריע חובשי כיפות. 

ה"גולדשטיינים  שעשו  בטבח  שהמדובר  הקורא  מניח  הכותרת  פי  שעל  לציין  למותר 
הארורים" בערביי ירושלים, וכי לשם כך "הגיחו הכהניסטים ממחילותיהם האפלות...".

מכאן שהפורנוגרפיה הלשונית של ברעם היא לכאורה דוגמה מובהקת של "דפוס 
התנהגות בלתי־נורמאלית בתחום הקוגניטיבי" כהגדרת הפסיכופתולוגיה. וכי למה ניתן 
לצפות מהפגנה ציבורית בעקבות טבח של 65 בני אדם חפים מפשע � חלקם אף קרוב 
תגובה  הם  הטבח  על  לנקם  ותביעה  זעם  רגשות  המפגינים?  של  משפחה  בני  לוודאי 
אינם  דבריו  מזה.  ביותר  מדובר  ברעם  של  שבמקרה  אלא  שפוי,  אדם  של  נורמטיבית 
מטיל  בו  מוסרית  השחתה  של  מרוכז  ביטוי  זהו  לכך,  מעבר  אם  כי  קוגניטיבית  הטיה 
הכותב את מלוא האשם בטבח על המפגינים, אותם "כהניסטים שהגיחו ממחילותיהם 
אם  כי  הערבי  המרצח  לא  המצחינה".  בנשימתם  העיר  אוויר  את  והרעילו  האפלות 
קורבנו היהודי הוא אפוא "סרסור הגזענות והשנאה... הסוחר בדם למען רווח פוליטי".

כיוון שכך, לא די לו לכותב באותם 65 הקורבנות, הוא מבקש אפוא לחבור לג'יהאד 
הפלשתיני ומסיים את רשימתו בהבעת צער על כך כי: "...מאות אלפי אנשים מוכנים 

רבין".42  רצח  אחרי  טיפוחם  את  הזניח  וֶפרס  חרמה,  עד  הישראלי  בפשיזם  להלחם 

אורן בן דוד � "ישראל נוסדה באמצעות טרור" 

גדולתו  תחת  מתוסכל  הקורס  שרת  יעקב  הקומוניסט,  העיתונאי  ברעם,  לחיים  בניגוד 
של אביו ובית הלחמי הפסיכולוג, אורן בן דוד הוא אקדמאי ישראלי המלמד פילוסופיה 
משפטית ופוליטית באוניברסיטת סאות'המפטון. מכאן שהכלים בהם הוא בוחן ומנתח 
מכאן  אקדמית.  ואובייקטיביות  צרוף  הגיון  לבטח  עשויים  ישראל  של  התנהלותה  את 

היא... בעיניו  היהודים  שמדינת 

ידי  על  הבסיסית  אי־מוסריותה  את  המסתירה  כמוה  מאין  טרוריסטית  מדינה 
לטרור  זקוקה  והיא  טרור  באמצעות  נוסדה  ישראל  קורבן...  של  דימוי  אימוץ 
כדי להסוות את ליבת שחיתותה. מכאן שלפלשתינאים אין ברירה אלא לנקוט 
בהתנגדות אלימה. השתיקה ביחס למהותה הבלתי מוסרית של ישראל הופכת 
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את כולנו לשותפים לפשע של טיפוח הטרוריזם המאיים באסון העלול להשמיד 
הציונות.43  היא  בפלשתינה  העיקרית  הבעיה  העולם...  את 

כולו,  בעולם  ובהמשך  בפלשתינה  הרשע  שורש  את  ולהסביר  למקד  בידו  שעלה  כיוון 
המוסר: גלימת  את  החמאס  תנועת  על  המחבר  מאציל 

קולו של החמאס מכחיש (אומנם) את "זכותה של ישראל להתקיים"... עם זאת, 
הבנת הקול הזה כזעקה מוסרית כלפי העולם, כדי למנוע מישראל את גזענותה, 

המוסרי...44  המסר  להבעת  ביותר  היאה  דרך  היא 

אריאלה אזולאי � ישראל � האוניברסאליות של הרוע

לתרבות  מרצה  אזולאי,  אריאלה  ד"ר  אחת  בעיני  היהודים  מדינת  נראית  כיצד  הנה 
היא...  ישראל  אילן.  בר  באוניברסיטת  זמננו  בת  ולפילוסופיה  חזותית 

שיירים ארורים של אירופה... קו חזית אחרון של הקולוניאליזם הצבאי שאירופה 
השאירה  שאירופה  קוץ  אנחנו  דור.  שנות  לפני  פנים  בבושת  ממנו  הסתלקה 
בקצה המזרח... אנחנו אתר ניסויים בעיקרון האוניברסאלי היחיד שאירופה לא 

הרוע...45 של  האוניברסאליות  גבולות �  לו  להציב  ידעה 

שנאת  של  נורא  צירוף  באותו  חלק  "נוטל  עצמו  את  מוצא  המצוי  שהישראלי  מכאן 
וערים...  שכונות  של  אתני  טיהור  הסגר,  מחנות  גזענית,  אפליה  השפלה,  דיכוי,  זרים, 
שותף למשטר רשע המייצר ומפיץ רוע". (לתשומת ליבה של אזולאי, הלשון העברית 
יודעת עוד כמה מלים נרדפות בנושא... ומה יהיה על: "רשע, בהמיות, ברבריות, זדון, 

ברוטאליות...?") און, 
ההגדרה  מן  אותם  לחלץ  עלול  אזולאי  דברי  את  להפריך  ניסיון  שכל  לציין  למותר 
הפסיכוטית ולהעניק להם לגיטימציה של שפיות. נסתפק אפוא בהערה כי בכל השוואה 
בין גב' אזולאי לבין הבזויים שבאנטישמים בכל תולדות היודופוביה, יוצאת גב' אזולאי 

העליונה.  על  כשידה 

מדינה יודו־נאצית

ההשוואה אל גרמניה הנאצית היא לפי שעה אות הקלון האולטימטיבי (עד אשר המוח 
ואולם  ריבונית.  ישות  של  מצחה  על  להדביק  שניתן  מזה)  נמוך  שפל  ירקום  היהודי 
שאם  מכאן  הנאציזם.  של  היהודי  ההיבט   � לציין  למותר   � נוסף  הישראלי,  במקרה 
הנישא  התרבות  גיבור  לייבוביץ',  ישעיהו  בנוסח  היודו־נאצית  המדינה  משל  את  נפרט 
על כפיים של הליברל הישראלי, ניתן יהיה לציין שורה של מאפיינים המרכיבים יחדיו 

הישראלי.  הנאציזם  את 
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המלחמה,  מחרחר  המיליטריזם  כך  הזרים,  ושנאת  הגזענות  כך  "הפולקיזם",  כך 
ארוכה  ושורה  לשלום  המושטת  היד  דחיית  זכויות,  ושלילת  מיעוטים  דיכוי  כיבושים, 
שניתן  לציין  למותר  היהודים.  מדינת  את  המאפיין  המוחלט  הרשע  ביטויי  של  נוספת 
המובא  המייצג  המדגם  וכי  היהודי,  הרדיקל  מפי  זה  בנושא  במובאות  כרכים  למלא 

יומיומית.  הכפשה  של  ברצף  הקרחון  קצה  אם  כי  אינו  אלה  בשורות 
באשר ליעדה של הדמוניזציה הכוונה ברורה. כשם שהייתה זו חובה מוסרית עליונה 
להכחיד את המשטר הנאצי כך יש להביא לקיצו של הציו־נאציזם. עם זאת קיים הבדל 
כישות  גרמניה  של  בקיומה  פגע  לא  הנאצי  המשטר  של  חיסולו  כי  והוא  אחד  מהותי 
ריבונית. הניהיליזם של הרדיקל היהודי־ישראלי חייב להביא לקצה של מדינת ישראל. 
שבמאמר  מי  בובר,  למרטין  שמורה  לנאציזם  הציונות  בהשוואת  ראשונים  זכות 
מדינה  להקים  הציונים  כוונת  שעצם  בלבד  זו  לא  כי  טען  ה־16.11.1939  מן  ב"הארץ" 
של  מעשיו  על  חוזרים  הציונים  שהרי  מכך,  חמור  אלא  בעליל,  מוסרית  בלתי  היא 
היטלר בארץ ישראל. זאת משום שהציונים מבקשים לשרת את אלוהיו של היטלר � 

עברי: "ציונות".46 שם  לו  שהעניקו  לאחר  הלאומנות, 
וחומר  קל  השואה,  לאחר  לשונו  את  לרסן  שידע  הדגול  ההומניסט  מן  היה  צפוי 
שנואת  מדינה  אותה  הפליטה.  שארית  את  שקלטה  היהודים  מדינת  של  יסודה  לאחר 
היו  אדם  בני  מיליוני  וחיי  יתכן  לכן  קודם  אחד  עשור  נוסדה  שאילו  בובר  של  נפשו 
נחסכים. השנה היא אפוא 1958 ומרטין בובר שב וחוזר על עמדותיו משנות השלושים. 
 Old Zionism and Modern)  1958 ביוני  באנגלית  אור  שראתה  קצרה  ברשימה 
ישראל  למדינת  הישנה"  "הציונות  בפיו  שמכונה  מה  בין  השוואה  בובר  עורך   (Israel
בהווה, ומביע את אכזבתו המרה מן הציונות שהתדרדרה מסמל של הומניזם כלל אנושי 

פשיסטית.  ישות  עוד  של  למעמד 
בובר,  כותב  שנים..."  ששים  לפני  הציונית  לתנועה  חברתי  "כאשר 

של  גדולה  משיחית  תקווה  מילוי  של  מזהיר  סמל  בעיני  הציונות  הייתה 
 a great symbol of the fulÞllment of a great Messianic hope) האנושות 
of humanity). סמל המורכב מעמים רבים ובראשם ישראל המובילה � כדברי 

לציון.47  הגויים  שאר  את  הנביא �  ישעיה 

והנה אותה ציונות, שאמורה הייתה להתקיים בשלום עם שכניה, הציונות שהיא הומניזם 
צרוף המתחיל את דרכו כעם החי בשלום ואחווה עם שכניו, ושכנים אלו עם שכניהם 

ואמנם...  האנושות.  כלל  באחוות  ביטוי  לידי  הדבר  יבוא  אשר  עד 

כאשר באנו לפלשתינה השאלה המכרעת הייתה היש ברצוננו לבוא כבעל ברית, 
קולוניאליזם  כנציגי  שמא  או  הקרוב,  במזרח  אנושית  בקהילה  חבר  אח,  ידיד, 

ואימפריאליזם. 
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למותר לציין שבעיני בובר הבשורה המשיחית אכן באה לביטוי בהתנהלותם של אותם 
הכפר הערבי  שכנות טובה, בין  מערכת  על  שכניהם התבסס  אל  שיחסם  "החלוצים מי 

הערבים".  שכניהם  לבין  היהודים  בין  הסמוך,  היהודי  לכפר 
אולם עם עלייתו של היטלר לשלטון נטרפו הקלפים והחלום הציוני נגוז. מבשורת 
"התדרדרה,  אשר  לאומנית  תנועה  לעוד  הציונות  הפכה  האנושות,  לכלל  ההומניזם 
מאסכולת   �sacro egoismoה־� בנוסח  קדוש"  קוקלטיבי  ל"אגואיזם  הפכה  התנוונה", 

מוסוליני. 
החליפה  כך  נבחר...  ציבור  לא  לפלשתינה,  יהודים  המוני  ששלח  היטלר  זה  היה 
וההמון  חדלה,  האורגנית  הצמיחה  ההומאנית,  החלוצים  בשורת  את  ההמונית  ההגירה 

שהגיע... 

העדיף ללמוד מהיטלר ולא מאיתנו (מבובר ומאגנס). היטלר הראה להם שדרכה 
העם  ואם  כוח...  של  בדרך  אם  כי  רוח  של  בדרך  סלולה  אינה  ההיסטוריה  של 
מספיק חזק הוא יוכל להרוג מיליוני בני אדם ככל העולה ברצונו מבלי שיהיה 

מעשיו...  על  הדין  את  לתת  עליו 

הצעתו  את  דחתה  שישראל  העובדה  מן  הגדולה  אכזבתו  את  המחבר  מביע  בהמשך 
של  החלוקה  במעשה  שגינו  "אנחנו  כי  וקובע  דו־לאומית,  פדרציה  בפלשתינה  להקים 
פלשתינה והיא זו שהביאה עלינו את המלחמה", ומסיים באזהרה שאם מדינת ישראל 
לא תפטור את בעיית הפליטים ברוח ההומניזם היהודי היא עלולה להביא קץ על עצמה. 
ומבובר לישעיהו לייבוביץ' מי שהעניק לגיטימציה להגדרה "מדינה יודו־נאצית", וזכה 
בשל כך למעמד של גורו המוסר בקרב השמאל הרדיקלי בישראל. עתה נוח לו לשמאלן 

אלו:  בישראל במלים  את היהדות  להגדיר  להיתלות בלייבוביץ', מי שבחר  היהודי 

לרוב היהודים שרצונם להיות יהודים אין תוכן אחר ליהדותם, מלבד הסמרטוט 
סמלים  של  בשמם  הנעשות  והפעולות  הצבא,  מדי  למוט,  המחובר  הצבעוני 
אלה. מחוץ לגבורה צבאית ולשלטון אין תוכן אחר ליהדות. עכשיו מתגלם הכל 

יודו־נאצית... ובמנטאליות  במדיניות 

האישיות  הוא  "היטלר  שכך  וכיוון  הנאצים,  לקלגסי  צה"ל  חיילי  בין  ההשוואה  מכאן 
ומכאן  כנה"  הייתה...  שלו  היהודים  ששנאת  האנושית  ההיסטוריה  בכל  ביותר  הגדולה 

הנאשמים.48  כס  על  להעמידו  היה  אסור  נתפס  הפיהרר  שאילו  לייבוביץ'  מסיק 
"הם  בלשונו,  לישראל"  היום  הנמשכים  "אלה,  לישראל:  העולים  קניוק  יורם  אצל 
מוטציות יהודיות בדמות כהנא. אנשים שהתשתית הרעיונית שלהם היא תרגום חוקי 

ניאו־נאצים".49  חוגים  כמו  הפועלים  אנשים  לעברית...  נירנברג 
קניוק חוזר � האומנם בבלי דעת? על דברי הרב אלמר ברגר כי "העלייה לישראל 
היא עיוותו של המוסר היהודי". אלא שברגר הוא דמות מוקצית מחמת מיאוס אפילו 
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הרדיקליזם היהודי־אמריקני, בעוד שיורם קניוק הוא סופר היושב בארצו וזוכה  בקרב 
ויקר. כבוד  ספרותיים,  בפרסים 

ב־28 באפריל 1995, לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשנ"ה, רואיין משה צימרמן, 
כי: צימרמן  טען  היתר  בין  העברית.  באוניברסיטה  גרמניה  ללימודי  הקתדרה  ראש 

המתנדב לשרת ביהודה ושומרון כמוהו כאנשי SS..., התנ"ך מסוכן לפחות אם 
של  העתק  הוא  הישראלית  בחברה  שלם  מגזר  קמפף"...  ה"מיין  מן  יותר  לא 

יוגנד".50 ה"היטלר  כמו  בדיוק  הם  חברון  ילדי  הנאצים. 

כאשר נשאל על ידי המראיין המופתע מעט מהתוכן הפרובוקטיבי שבאמרותיו, השיב:

את  תופסים  שמיד  ביטויים  באמצעות  היא  למאזינים  להגיע  טובה  הכי  הדרך 
האוזן. ברגע שלכדת את תשומת ליבה של הסביבה, הבמה שלך. חוץ מזה, אני 

שלי. השומעים  בקהל  להתגרות  נהנה  אני  משחק,  של  אלמנט  פה  יש  מודה 

את  מאליה  כמו  מעלה  מים,  בכוס  בסערה  האיש  את  שזיכתה  צימרמן  פרשת  ואכן, 
פרשת רובר פוריסון. משהחל פוריסון � מרצה להיסטוריה באוניברסיטת ליון � לפרסם 
גדול.  בביזיון  מהאוניברסיטה  סולק  ופוריסון  סערה,  קמה  האנטישמיים,  הגיגיו  את 
בין  האיש.  מן  סלידה  ביטויי  רצוף  גילוי־דעת  על  חתמו  בצרפת  בכירים  היסטוריונים 
בו "היסטוריון  הרואה  חומסקי  נועם  היה  השואה  מכחיש  של  לימינו  שניצבו  הבודדים 

השנייה".  העולם  מלחמת  לחקר  כמוה  שמעטות  תרומה  בעל  בכיר 
כך בצרפת, ארצם של משתפי־פעולה עם היטלר, מולדתם של פטן ויורשי משטר 
אבל  העולם.  אומות  חסידי  עם  נמנה  פוריסון  גם  לצימרמן,  בהשוואה  והלא  וישי. 
מן  התנערו  שלא  בלבד  זו  לא  בפרט,  להיסטוריה  והחוג  כולה,  העברית  האוניברסיטה 
יהושע  פרופ'  של  בראשותו  להיסטוריה,  החוג  סגל  להפך,  אלא  הישראלי  האנטישמי 
בשער  מתריע  של  כתרים  לו  לקשור  ואף  יקר  קולגה  של  להגנתו  לצאת  ראה  אריאלי, 

בישראל. הפושה  הגזענות  מפני 
מי  שטרנהל,  זאב  צימרמן.  של  להגנתו  בחירוף־נפש  הרדיקלי  השמאל  יצא  כצפוי, 
ששמורה לו זכות ראשונים לקרוא למלחמת אזרחים, לא טמן את ידו בצלחת ובריאיון 

הימין:  כי  נחרצות  קבע  לעיתונות51 

פיתח... דרכי חשיבה והתנהגות זהות לאלו של הגרועות שבתנועות הלאומיות 
העיקשת  הכפירה  הנבחר,  העם  של  הייחודי  במעמדו  אמונה  האירופיות... 
בעיקרון של זכויות טבעיות... הסירוב המוחלט להכיר בזכויות הלאומיות של עם 
אחר, הנכונות להפעיל טרור כאמצעי שליטה של יום יום, השימוש במיתוסים 
פולחניים ובאינדוקטרינציה של עליונות שבטית, יוצרים... אווירה של פנטיות 

מנשוא.52 קשות  אנלוגיות  בהכרח  המעלה 
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לימוד  ספרי  לעדכון  ועדה  לראשות  להתמנות  צימרמן  זכה  מעלליו  שעל  יצוין 
חלק  את  לצמצם  המליצה  בראשותו  הוועדה  ואכן  הביניים.  בחטיבת  ההיסטוריה 
של  תלויה  ובלתי  חיצונית  בחינה  לאחר  הלימוד.  בספרי  הישראלית  ההיסטוריה 
תיקוני צימרמן נמצא כי אלה גדושים בסילוף היסטוריה, בהשמצת ישראל ובשגיאות 

רבות.53
במאמרו  שתבע  מי  אלקנה  יהודה  פרופסור  אושוויץ  וניצול  ההיסטוריון  זה  היה 
ב"הארץ" תחת הכותרת "בזכות השכחה" לחדול מללמד על השואה שכן בכך ראה האיש 
עילה ל"מנטאליות של מצור ותסביך הקורבן" בלשונו, שהם בסיס לדיכוי הפלשתינים 

השלום.  תהליך  ולמניעת 
ועליתי  המחנות  את  ששרדתי  "לאחר  אלקנה:  אותו  אומר  הודי  לעיתונאי  בראיון 
עוד  יקרה  לא  הנאצי  הכיבוש  תחת  ליהודים  שקרה  שמה  בליבי  אומר  גמרתי  לישראל 
פורענות  היהודים  מן  למנוע  היא  אלקנה  של  שכוונתו  הקורא  מניח  זה  בשלב  לעולם". 

האיש:  כוונת  זאת  לא  אולם  השואה.  דוגמת  נוספת 

מכאן אני מאמין שיש להגן על הפלסטינים מן הכיבוש הישראלי שכן אכזריות 
 ...as the violence is no less) הנאצי  הכיבוש  מאימת  נופלת  אינה  הכיבוש 
והכובש  הפלסטינים  שהמתאבדים  מכאן   .(brutal than Nazi occupation

זהה.  תבניתם  הישראלי 

חגי מטר, קומוניסט ואיש "גוש שלום", משתית את סירובו לשרת בצה"ל אף הוא על 
"רשעות  מכנה:  שהוא  במה  המאופיינת  פשיסטית  ישות  היא  שישראל  העובדה  יסוד 

תהומית". 

נראה  לא  שעוד  מוסרי  לשפל  הגיעה  שישראל  שלם  בלב  להצהיר  יכול  אני 
דיכוי  פאשיזם.  של  לרמה  והגזענות  המיליטריזציה  כבר  מגיעות  כיום   �כמותו
המחשבה הביקורתית, ההשלמה הגורפת עם כל פשעי הכיבוש, האלהת הצבא 
והחלחול האיטי של עקרונות "הטיהור האתני"... לכך יש להוסיף את האלימות 
רווית השנאה המופנית כלפי מפגינים שוחרי שלום ואת אטימות הלב הגורפת 

והחלשים.54  החריגים  כל  כלפי 

רצח  בנתניה,  פרק  מלון  אל  ערבי  מרצח  פרץ   ,2002 במרץ   27 תשס"ב,  הסדר  בליל 
באר  באוניברסיטת  המדינה  למדע  ד"ר  גורדון,  ניב  קשה.  מהם  ופצע 140, 20  איש   30
ערפאת  של  מטהו  אל  מיהר  הטבח,  על  להגיב  עלולה  ישראל  פן  שחשש  כיוון  שבע, 
מי  יודע  לא  "אני  לציין:  ראה  היתר  בין  אנושי.  מגן  לו  לשמש  מנת  על  עליו  הנערץ 
אחראי לפיגועים... ישראל וברק (אהוד) מבינים רק אלימות, ולכן על הערבים להמשיך 

זה". אמצעי  ולהפעיל 
ובכלל,



ו סתי אריה  330

הסכנה החמורה ביותר לישראל עתה אינה הרשות הפלשתינית, הפתח, החמאס 
או הג'יהאד האסלמאי, כי אם הסכנה מבית. הפשיזם. על מנת להפוך את ישראל 
מקלט  מצאו  ונמרצים  קטנים  והיטלרים  מאחר  בדיקטטורה  צורך  אין  לנאצית 

רבים.55  בלבבות  בטוח 

הנביאים  אחד  את  בו  ורואה  פינקלשטיין  נורמן  את  בגלוי  המעריץ  גורדון  אותו  זהו 
המקרא.56  בנוסח 

עידוד הטרור 

שכונה  מה  של  "האורווליאני"  הלשון  כפל  קוד  את  לפענח  שהיטיב  מי  אורוול,  ג'ורג 
בימיו "הפציפיזם הבריטי" ואת נטיותיו הפרו־נאציות, קבע נחרצות כי: "הפציפיזם הוא 
אובייקטיבית פרו־פשיסטי. זהו היגיון בסיסי: אם אתה מכביד על מאמץ המלחמה של 

האחר".57  לצד  מסייע  אוטומטית  אתה  אחד  צד 
וקובע:  מוסיף  המחבר 

תחת  השמאל  חתר  השנייה)  העולם  מלחמת  (ערב  הקריטיות  השנים  אותן  בכל 
אושיות המורל הלאומי. ערעור המורל הוא זה שהביא את הפשיסטים להניח כי הם 
(הבריטים) מנוונים וכי ניתן יהיה לגבור עליהם בנקל. החבלה של השמאל בתודעת 

מינכן ולפרוץ המלחמה.  להסכם  לא מועטה  האחראית במידה  זו  הציבור היא 

מסוגל  היה  לא  הבריטי  שהסופר  בסיסי  אחד  הבדל  קיים  ואולם  כדרבנות.  דברים  אכן 
להעלות על דעתו. החתרנות תחת המורל הלאומי, וגרוע אף מזה, מתבצעת בישראל 

המלחמה. ימי  בעצם  גלויות 
(וראו  החמאס  על  דוד  בן  אורן  של  דעתו  חוות  את  קרא  גרוסמן  דוד  אם  ברור  לא 
אנשי  את  מבין  "אני  ומצהיר:  בבריטניה,  מרעהו  לכת  האיש  מרחיק  זאת,  עם  לעיל). 
זאת  כיבוש".58  תחת  חייתי  אילו  כמוהם  נוהג  והייתי  לכיבוש,  מתנגדים  הם  החמאס. 
אילו  חבלה  לארגוני  מצטרף  היה  הוא  שגם  ברק  אהוד  של  קביעתו  משקל  על  בוודאי 

במקומם.  ונמצא  מזלו  שפר 
אברהם בורג, יו"ר המועצה הבינלאומית של הקרן לישראל חדשה (NIF), המממנת 
הכנסת  ויו"ר  היהודית  הסוכנות  יו"ר  לשעבר  בישראל,  הרדיקלי  השמאל  ארגוני  את 
בדימוס, כיוון שהבטיח לעצמו פנסיה נכבדת מן הביטוח הלאומי וכן שורת טובות הנאה 
מן  צרפתי  כאזרח  עתה  יבוא,  שלא  מקרה  לכל  צרפת  באזרחות  שבחר  ולאחר  נוספות, 

כי:  מוצא  הציונים,  במדינת  משוחדת  בלתי  בעין  המתבונן  המניין, 

מדינת ישראל נשענת על שחיתות ועל יסודות של עושק וחוסר צדק, כך שסוף 
תחת  פלסטיני  רוב  שמחזיקה  צדק,  נטולת  מדינה  בפתח.  כבר  הציוני  המעשה 



331רדיקלים חופשיים � מישראל שחק עד ענת בילצקי 

מילד  לה  אכפת  שלא  לישראל  דמוקרטיה.  להחשב  יכולה  לא  ישראלי  מגף 
מוקדי  בכל  בשמחה  ומתאבד  שנאה  ספוג  בא  כשהוא  תתפלא  שלא  פלסטיני, 
האסקפיזם הישראלי. הם מרטירים במקומות הבילוי שלנו כי חייהם הם עינוי. 

התיאבון.59  את  לנו  להרוס  כדי  במסעדות,  דמם  את  שופכים  הם 

לזאב שטרנהל, התומך בטרור הערבי על ידי הגדרתו כ"לגיטימיות ההתנגדות המזוינת...", 
בנושא: קלה  הסתייגות  יש 

לרבים בישראל, אולי אף לרוב המצביעים, אין ספק בדבר לגיטימיות ההתנגדות 
המזוינת בשטחים עצמם. אילו הייתה בפלסטינים מעט תבונה, הם היו מרכזים 
על  מירי  ונמנעים  ובילדים,  בנשים  פוגעים  לא  ההתנחלויות,  נגד  מאבקם  את 
המערבי  בצידו  מטענים  מהנחת  נמנעים  היו  כן  שדרות.  ועל  עוז  נחל  על  גילה, 

הירוק.60 הקו  של 

נורית פלד־אלחנן � מסר הפרופסור לחינוך

העברית  באוניברסיטה  לחינוך  מרצה   � פלד־אלחנן  פרופ'  של  האהובה  בתה  סמדר, 
מחבל  בידי  נרצחה  האם,  של  החיבה  בלשון  הפרח"  "ניצת   � פלד  מתתיהו  של  ובתו 
האבלה  האם  עורכת  לפניה,  המונחת  הילדה  גופת  לנוכח   .1997 בספטמבר  ב־4  ערבי 
חשבון נפש, נסוגה בזמן ומונה את שורת מעשי הטבח בירושלים שקדמו לרצח בתה. 
היה זה ביום י"ב באדר א' תש"ח � 22 בפברואר 1948, במהלך מלחמת העצמאות, 
יהודה  בן  ברחוב  תופת  מכונית  פוצצו  אל־חוסייני  אל־קאדר  עבד  של  חרב  שכירי 
לחוסייני  שותפה  מאות.  ונפצעו  אדם  בני   58 מותם  את  מצאו  בפיגוע  בירושלים. 
במעשה  חלקה  על  להצהיר  שראתה  מי  הפשיסטית",  הבריטית  "הליגה  הייתה  בטבח 
בזו הלשון: "נשבענו שבועה קדושה לצאת במסע צלב נגד היהודים... אנחנו נסיים את 

היטלר". של  מפעלו 
ציון.  בכיכר  נפץ  חומר  ק"ג   5 ובו  מקרר  סוקרא  אל  אחמד  הניח   ,1975 ביולי  ב־4 
15 איש מצאו את מותם בפיצוץ, 77 נפצעו. בשנת 2003 שוחרר אל סוקרא מן הכלא 

שרון. אריאל  הממשלה  ראש  של  לערפאת  מחווה  במסגרת 
בפיצוץ  נפצעים  ו־45  נהרגים  אדם  בני   7 לנובמבר  ב־13  חודשים,  חמישה  מקץ 

נווה. לקפה  סמוך  יפו  בדרך 
ב־3 במאי 1976 נפצעים 33 עוברי אורח בפיצוץ בפינת הרחובות בן יהודה ובן הלל. 

ציון.  בכיכר  בפיצוץ  נפצעים  ו־13  אורח  עובר  נהרג  במרץ 1997  ב־24 
מקץ חודשים מספר במהלכם נעשים ניסיונות פיגוע שלא עלו יפה, ב־4 בספטמבר 
הנרצחים  בין  בירושלים.  במדרחוב  החמאס  של  מרצחים  שלושה  עצמם  פוצצו   ,1997

ה־14.  בת  סמדר  ביניהן  ילדות,  שלוש  היו 
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חשה  ושלום,  הומניזם  לערכי  המחויבת  חינוך  ולאשת  הכבד  באבלה  לאם  כיאה 
פלד־אלחנן שאכן הגיעו מים עד נפש ומכאן שלא תוכל להחשות יותר לנוכח הזוועה. 
שני  כאשר  בדצמבר 2001  ב־1  שאת  ביתר  אף  בליבה  פרצה  עצור  זעם  של  זו  תחושה 
בו  למקום  סמוך  יהודה  בן  ברחוב   188 ופצעו  אדם  בני  ב־18  טבחו  ערבים  מרצחים 

סמדר.  בתה  מותה  את  מצאה 
מעשה  ראשית  בטרור.  למאבק  ויצאה  מותניה  את  פלד־אלחנן  שנסה  שכך,  כיוון 
להלן  הצהרות.  של  ארוכה  בשורה  ויצאה  המרצחים  נציגי  את  בתה  לקבורת  הזמינה 
מדגם המייצג נאמנה את עולמה הרוחני והמוסרי של האם השכולה המתאבלת על בתה.

הזיכרון,  יום  אצלנו  לו  קוראים  שלפניו,  ביום  וגם  ה"נכבה",  ביום  אתאבל  אני 
ואשר איננו אלא יום פולחן הבשר המת... אתאבל על פלסטין הנכחדת � שאת 
נופיו,  את  צלמו,  את  ומאבד  שהולך  הזה,  המקום  על  אתאבל  הכרתי.  לא  רובה 

יופיו... את 

שעליו  השקרי  הציוני  "הסיפור  בידי  לא  אם  צלמו"  את  הזה  "המקום  מאבד  מי  ובידי 
חונכתי ועל הסיפור הפלסטיני הדרוס שאסור לבטא...", ומה היא בעיניה אותה ישות 
קולוניאליסטית אם לא "ספינת הפיראטים המכונה ישראל". ומי הם העומדים בראשה 
של אותה ספינת פיראטים: "פוליטיקאים מושחתים ותאבי שררה ובצע וגנרלים תאבי 

וכיבושים...". דם 
מזה  "כי  פלד:  גברת  קובעת  הפיראטים  ספינת  באותה  החינוך  על  שאמונה  כמי 
כמוה  הייתה  לא  שנים  עשרות  שכבר  לגזענות  מתחנכים  ישראל  שילדי  שנה  ארבעים 

בישראל...  הספר  בתי  ברשת  הנאור".  בעולם 

מחויבים  שתלמידיה  תורתם...  את  להנחיל  הבאים  מלחמה  פושעי  שורצים 
להאזין לסיפורי גבורה מפי פושעי הטבח בעזה, שכל האמצעים הפסיכולוגיים 

ההרג.  למכונת  אותם  לרתום  כדי  מופעלים  והלימודיים  והחברתיים 

כך החינוך וכך גדר הביטחון האמורה למנוע את רצח בני עמה, שהיא בעיני מרת פלד 
הוא  חרפתנו,  קיר  הוא  זה  קיר  ואונסת.  מאיימת  נוקשה,  מכוערת,  בטון  קיר  "אנדרטת 
שהיא  ההשוואה,  לציין,  ולמותר  לגויים".  לחרפה  לגויים  מאור  שהפכנו  לכך  העדות 
הכרח לא יגונה בפי ההומניסט היהודי הגוזר גזירה שווה בין אימת גטאות הפלשתינים 

בשואה... היהודים  מקביליהם  לבין 

רק לפני שישים שנה היו היהודים יושבי גטאות ונחשבו בעיני צורריהם לבעיה 
בטון  חומות  מאחורי  סגורים  היהודים  היו  שנה  שישים  לפני  רק  לפתור.  שיש 
מכוערות ומחושמלות, מעוטרות במגדלי שמירה המגנים על זקיפים חמושים, 

בכבוד. ילדיהם  את  ולגדל  להתפרנס  יכולת  מבלי 
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אולם אפילו באותה ספינת הפיראטים של "הציונות השקרית" עלה בידה של פלד־אלחנן 
לאתר את מוקד הרשע האולטימטיבי, הלוא הוא "צבא הכיבוש וההרג" המכונה צה"ל. 
שאלה  פלד  גב'  שואלת  בעולם'?"  מוסרי  'הכי  הצבא  אותו  של  האתי  הקוד  מהו  "וכי 

ומשיבה: ראוי,  סרקזם  בנימת  רטורית 

מיליוני  של  אזרחית  באוכלוסייה  והתעללות  השמדה  הרג,  שנות   40 במשך 
בני־אדם... ארגון שבראשו עומדים פושעי מלחמה. ארגון כזה אינו יכול להיות 

פשע.  ארגון  אלא 

כיוון שכך, יוצאת פלד בקריאה לעולם ומלואו: "יש לעצור, לשפוט ולאסור כל פושע 
מלחמה שפושט את מדיו ונוסע לטייל בעולם...", ואם כבר במדים עסקינן, תוהה הגברת 
לובשים  שהם  הברוטאליות  במדי  ולהתגאות  להתנאות  ממשיכים  שילדינו  זה  "כיצד 

וההרס?" ההרג  בצבא  שירותם  בעת 
בישראל:  להורים  הקריאה  ומכאן 

ומחנכי  החיילים  מולידי  החיילים,  מספקי  מתפקיד  להתפטר  צריכים  אנחנו 
מארגון  חלק  להיות  סרבו  סרבו.  לילדינו:  ולומר  אומץ  לאזור  לעתיד,  החיילים 
שבראשו עומדים פושעי מלחמה. ארגון כזה אינו יכול להיות אלא ארגון פשע. 

מאש.61 כמו  ממנו  התרחקו 

מן הראוי יהיה לסיים את דברי הפרופסור במסקנה שהיא מוציאה לאור המציאות בה 
ישראל היא זו: "הממיטה שואה קיומית � כלכלית, חברתית ואנושית, על אזרחיה ועל 
בעיני  נחלקת  �הארץ�  שאוכלוסיית  מכאן  אותה...",  לעצור  מעז  אינו  ואיש  נשלטיה, 
הגברת לשניים. מזה, ערביי �הארץ� שהם: "בני אדם הרוצים לחיות בשלום ובשלווה..." 
ומזה המפלצות שחונכו על ערכים של הציונות השקרית: והם "בני אדם שאיבדו צלם 

החורבן".62 ועל  ההרס  על  ומתענגים  אנוש 

המלחמה השביעית

ועמוס  ישראל"  מ"קול  יששכרוף  אבי  העיתונאים  מאת  השביעית"  "המלחמה  הספר 
החמאס  הנהגת  בקרב  השניים  שעשו  מקיף  תחקיר  סמך  על  נכתב  מ"הארץ�,63  הראל 
בעזה ובבתי הכלא הישראליים. יששכרוף, שרואיין לכבוד הוצאת הספר ב"ערב חדש" 
בערוץ 1, ציטט מפיהם של ראשי החמאס כי: "השמאל הישראלי ומחנה השלום שלכם 
וההצהרה  ההתאבדות..."  בפיגועי  להמשיך  דבר  של  בסופו  אותנו  שעודדו  אלה  הם 
מלווה בדברי הסבר ביחס להיבט הרחב יותר, האסטרטגי של מניעי הטרור ותוצאותיו:

הישראלית,  בחברה  וסדקים  שבר  ליצור  הפיגועים  באמצעות  ניסינו  אנחנו 
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ותגובת השמאל העידה שזו אכן הדרך. כששמענו על מכתב הטייסים הסרבנים 
בפיגועי  אצלנו  שדגל  האגף  את  חיזק  זה  מטכ"ל,  סיירת  יוצאי  של  והעצומה 
ההתאבדות. ההתנתקות מעזה היא הוכחה לניצחוננו. עובדה ששרון מוכן לסגת 
ללא תנאי ולמעשה להרים דגל לבן ולסגת. רק בכוח נוכל ללמד את הצד השני 

לעשות.64 מה 

זכותם של הפלשתינים להרוג בנו

היה זה ימים ספורים לאחר פרשת רצח שמונה הישראלים ליד אילת. בין היתר שגרה 
דרפנר  לארי  במקום.  נהרגו  משפחה  בני  וארבעה  במכונית  נ"ט  טיל  המרצחים  חוליית 

הפיגוע:65  אל  להתייחס  בחר  פוסט  בג'רוזלם  טור  בעל   ,(Derfner)
"לדעתי זו זכותם של הפלשתינים לפעול באלימות נגדנו, אפילו להרוג בנו". עתה 
הג'יהאד  מרצחי  בין  שווה  גזירה  גזר  וגם  עקרונות  בהצהרת  רשימתו  את  שפתח  כיוון 
ליצחק שמיר ומנחם בגין, הוא מנתח מנקודת ראות הומניסטית את מה שקרה צפונה 

לאילת. 

אותם  שיהיו  מי  יהיו  ידנו...  על  הוא  הפלשתיני  הטרור  קורבנות  שדם  ...מכאן 
זכותם  אתם,  הצדק  אילת...  ליד  הישראלים  שמונת  את  שהרגו  הפלשתינים 
כל  וכמו  לחירות...  הנלחמת  בהיסטוריה  אומה  לכל  השמורה  זכות  לתקוף. 
ממשלה אכזרית ופושעת בהיסטוריה ממשלת ישראל היא זו ששפכה את הדם 

אזרחיה...  במות  האשמה  והיא 

הערבים  של  החבלה  בפעולות  אסטרטגי  פגם  המחבר  מוצא  שני,  בהרהור  זאת,  עם 
הציבור  אהדת  את  מהם  מונע  שהוא  משום  בפלשתינים,  מתנקם  עמו: "הטרור  וטעמו 

הכובשת...". לישראל  דווקא  אהדה  ומחולל 

"גדר האפרטהייד" � הערות בשולי "איווי המוות הישראלי"

ספק אם ניתן להצביע על תופעה קיצונית יותר המביאה לידי ביטוי את "איווי המוות 
הישראלי" מאשר יחסו של השמאל הרדיקלי אל גדר ההפרדה. זו, כיוון שהצילה מאות, 
תחילת  עם  ומייד  האפרטהייד"  "גדר  להיקרא  מפיהם  זכתה  ישראלים,  אלפי  ואולי 

הגדר.  של  להסרתה  בדרישה  ואלים  משפטי  מאבק  החל  הקמתה 
ארגוני  את  לפרק  הטרור,  מן  כליל  לחדול  הפלשתיני  הצד  התחייב  אוסלו  בהסכמי 
המוחלט.  ההיפך  קרה  כצפוי,  אולם,  חוקי.  הבלתי  הנשק  מצבורי  את  ולהחרים  החבלה 
ערפאת � בשיתוף פעולה עם החמאס והג'יהאד האסלאמי � הסלים את הטרור הערבי, 

אש"ף.  של  השלבים  בתורת  נוסף  כצעד  זאת 
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בידי  שעלה  הישראלים  מספר  אם  אחוזים.  במאות  ביטוי  לידי  באה  ההסלמה  ואכן 
ארגוני הטרור לרצוח בשנת 2000 היה 47, הרי שהמספר עלה ל־242 בשנת 2001 והגיע 
ל־452 ב־2002 � שנת שיא כל הזמנים במספר קורבנות הטרור הערבי בארץ ישראל. 
אחת  ולהכרית  מלחמה  להשיב  חלופות:  שתי  ישראל  ממשלת  בפני  עמדו  עתה, 
ידי  על  הגנתית  בפעולה  לנקוט  או  ושומרון,  יהודה  בחבלי  הערבי  הטרור  את  ולתמיד 
הקמת גדר בטחון על מנת למנוע מחוליות המתאבדים לחדור אל ערי ישראל. ההחלטה 
על הקמת חומת הפרדה הייתה אפוא עוד מהלך תבוסתני של ישראל, שכן תוואי הגדר 
מנתניה)  ק"מ  של 13  במרחק  במובלעת  גבולות 1967 (כולל  את  כלליים  בקווים  חופף 

פלשתינית".  של "מדינה  גבולותיה  את  בשטח  משרטט  ובכך 
של  דרכן  בחסימת  הגדר  של  להצלחתה  באשר  ויכוח  כל  אין  הטקטי  בהיבט  אולם 
בשנת  הפיגועים.  במספר  תלולה  ירידה  חלה  החומה  הקמת  עם  ואכן,  טרור.  חוליות 
ל־30  ב־2006  ל־56,  ב־2005,  ל־117,   2004 בשנת  ל־208,  ירד  ההרוגים  מספר   2003
 452 בין  ואכן,  המרצחים.  חוליות  מידי  מותם  את  מצאו  ישראלים   13 "רק"  וב־2007 
קורבנות בשנת 2002 ל־8 נרצחים 2009, הירידה של 98% היא עדות נחרצת להצלחת 

המגן.66  חומת 
שהסכמי  הפורענות  לאחר  שהשתרר  היחסי  והשקט  (יהודים)  נפשות  הצלת  אולם 
את  שתקף  בישראל  השלום"  "מחנה  של  חרונו  את  עוררו  ישראל,  על  הביאו  אוסלו 

זעם.  בחמת  כהגדרתו,  האפרטהייד"  "חומת 
הטבח  בימי  דום  שנאלמו  האזרח"  לזכויות  והן "האגודה  הפרט"  להגנת  הן "המוקד 
בנתניה (מלון פרק), חדרה (הפיגוע בשוק), ותל אביב (דולפינריום), גילו לפתע פתאום 
את הפגיעה בזכויות היסוד של התושבים הפלסטינים במרחב התפר: זכות הקניין, חופש 
התנועה, חופש העיסוק, הזכות לפרנסה, הזכות לחיי משפחה, ומה לא. אלה מצטטים 
תפיסתו..."  או  אויב  רכוש  "הריסת  האוסר  האג,  תקנות  של   23 בסעיף  הרישא  את 
הכרחיים".  מלחמה  צורכי  של  במקרה  "למעט  הסייפא...  מן  להתעלם  מעדיפים  אולם 
כדי  בהם  אין  פצועים  ל־10,000  וקרוב  הערבי  הטרור  קורבנות  מ־1,600  למעלה  וכי 

הכרחיים"? מלחמה  בהגדרת "צרכי  להיכלל 
כרגיל במקרים אלה, היה זה נועם חומסקי, האב הרוחני של ההומניסטים בישראל, 
במאמר  היהודים.  במדינת  שלו  למוטציות  הדרך  את  וסלל  בנושא  חמתו  את  ששפך 
כנשק"  "החומה  הכותרת  תחת  בגרמניה,  האנטישמי  השמאל  של  באתר  אור  שראה 

המחבר:  כותב   (Ein Mauer als Waffe)

זאת  שתיאר  כפי   � מסייע  והדבר  הפלשתינים,  מן  קרקעות  גוזלת  זו  חומה 
הסוציולוג ברוך קימרלינג � להשמדת עם באמצעות מדיניות נגד הפלשתינים 
על ידי העברתם לשורה של בתי כלא. בהשוואה אליהם, מדיניות האפרטהייד של 
הבנטוסטאנים בדרום אפריקה היא התגלמות החירות, ריבונות והגדרה עצמית.67 
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הערבי,  הטרור  מידי  ישראלים  אלפי  אף  ואולי  מאות,  של  ממוות  מילוט  כן,  כי  הנה 
שימוש  עושה  (חומסקי  קימרלינג.  בנוסח  עם"  "השמדת  של  למבצע  בעיניו  משול 
שנאתו).  של  הציו־נאצי  הפן  את  לדבריו  להעניק  מנת  על  גם  זאת,   ,�Genocideב�
מ"ידיעות  עיתונאי  היהודים,  במדינת  הנאמן  תלמידו  בריזון,  מיכאל  אחריו  מחזיק  מחרה 
של  האתר   ,Ynetב־ לפרסם  שראה  הדברים  אלו  מיכאל.  ב.  בשם  יותר  הנודע  אחרונות" 

עיתונו. 

למאה,  אחד  סיכוי  אפילו  אל־קודס  בפאתי  שצומח  המפלצתי  בקיר  היה  לו 
למנוע  חיים,  בה  להציל  לירושלים,  ביטחון  להביא  למיליון,  אחד  לאלף,  אחד 
דם  ירבה  רק  הוא  הוא.  נהפוך  אלה.  מכל  מאום  בו  אין  אך  ניחא.  אסון,  ממנה 
ומדון ומוות. כי הוא מופרך מעיקרו. כי הוא מפגן של אדנות. כי הורתו ולידתו 

ובחמדנות.68 בזדון 

החמה  הנרצחים,  במספר  החדה  הירידה  בדבר  הנתונים  פרסום  לנוכח  חודשיים,  מקץ 
ב"ידיעות  בטורו  הפעם  ממשיך,  והוא  דעתו  על  האיש  את  מעבירה  בליבו  הבוערת 

אחרונות": 

...כאילו סדיסט עיוור וחולה במחלת פרקינסון סימן את נתיב הגדר... זהו סודה 
נגד  מלחמה  אלא  טרור  נגד  מלחמה  לא  לא.  ממש  בטחון,  שום  אין  הגדר:  של 

איטי...69 חנק  זוחלת,  נכבה  ההיגיון. 

גלויים  מונחים  שהנתונים  מי  עיתונאי,  האיש,  כך  לא..."  ממש  בטחון,  שום  "אין  אכן, 
וכתוב,  קרוא  האיש  יודע  הידוע  וככל  מאחר  כותביו.  על  נמנה  שהוא  בעיתון  לעיניו 
המסקנה העולה מדבריו אותם פרסם במרץ 2004 לאחר ירידה תלולה במספר הנרצחים, 

בעיניו.  כסיכים  היא  יהודים  נפשות  הצלת  כי  היא 
אפרת וייס, עוד כתבת ynet, הפעם לענייני משטרה בירושלים ו"השטחים", מלקה 

את...  משרתת  זו  כי  על  התקשורת  את 

בירוק,  האנונימיים  הקלגסים  הביטחון"  "כוחות  המכובס  בשם  האלים  הצבא 
למרות שלא בביטחון עסקינן, אלא בשוד נדל"ן למען מתנחלים, קבלנים ואנשי 
והפוליטית  החברתית  הכלכלית,  למצוקה  באמת  אחראי  מי  לקבוע  ולא  צבא. 

ההפרדה.70 גדר  תוואי  בגלל  הפלשתינאים,  אליה  שנקלעו 

חרדתו של הרדיקל הישראלי מפני הקמת הגדר המיועדת להציל נפשות ואף מצליחה 
בכך, מביאה אותו בין היתר להקמת אתרים באינטרנט המוקדשים לנושא. אחד מהם, 
ברייטמן,  אורי  אחד  בידי  המנוהל  אחרונות"  "ידיעות  המדינה  עיתון  בחסות  הוא  גם 
מיודענו  של  מאמין  האני  מתנוסס  האתר  בראש  ההפרדה".  גדר  מהי  "דע  כותרתו: 

לישנא:  כהאי 
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האתר נבנה מתוך תחושה בלתי נסבלת של תסכול, אשמה וכאב, לאור המדיניות 
הגזענית... והמטופשת של ממשלות ישראל בעניין תוואי גדר ההפרדה... תוואי 

ומסוכן... עקום  ציני,  ערמומי,  סיפוחיסטי,  פושע, 

ברייטמן עוקב אחר הנושא באמצעי התקשורת ומרכז אותם באתר. להלן מספר אילנות 
בהם: להיתלות  בחר  שהאיש  גבוהים 

אירופה.  סוף  את  פיזית  תוחמת  הגדר  הפרנויה...  נגד  גדר  היא  ההפרדה  גדר 
של  הקדומנית  העמדה  שאתה  אומרת  היא  אירופה.  נגמרת  שכאן  אומרת  היא 
החומה  כמו  הרומית.  החומה  כמו  הברברים.  לבין  בינך  חוצצת  והגדר  אירופה 
הסינית. אבל זה כל כך פתטי. וזה נותן גט כריתות לחזון ההשתלבות. ויש בכך 

מטורף.  כך  כל  קסנופובי.  כך  כל  משהו 

מפיו  אם  כי  סגורה  ממחלקה  שנמלט  פסיכופת  של  מפי  מצוטטים  אינם  הדברים  לא, 
בורג.71  אברהם  לשעבר,  הכנסת  יו"ר  של 

משפחתך  את  ילדיך,  את  נפשך,  את  להציל  הניסיון  קסנופוביה"!  "טירוף,  אכן, 
ממסע של טבח בלתי פוסק של הג'יהאד המוסלמי הנחרץ � בגלוי ובמוצהר � לבצע 
שואה שנייה, הפעם בארצם של היהודים עצמם, היא "גט כריתות לחזון ההשתלבות" 
בפתולוגיה של השנאה העצמית נוסח בורג, מי שכאזרח נאמן של צרפת שקוע במולדתו 

היהודים.  מדינת  של  בדמוניזציה  צוואר  עד  החדשה 
היבט אחר של גדר האפרטהייד הוא הנושא הכלכלי. הגדר היא כידוע עדות לחמדנות 
לכך  שבנוסף  אלא  בגדה,  הפעם  ומתמיד,  מאז  הערבים  קרקעות  את  הגוזלת  הציונית 
היא ביטוי לרדיפת הבצע של הטייקונים בישראל המיטיבים לגרוף הון עתק בפרויקטים 
נטולי היגיון דוגמת קו בר־לב בעבר. ברשימה תחת הכותרת "מתעשרי הגדר" הרואה 
על  הרווחים  גורפי  של  חלקית  רשימה  הכותב  מציג  �הארץ�,  של  הכלכלי  במוסף  אור 

ישראל. עם  חשבון 

כמו תמיד בכלכלה, כשמישהו מפסיד מישהו אחר מרוויח... המרוויחים הגדולים 
באמת, בדומה למקרה קו בר לב שנבנה בסיני בתחילת שנות ה־70, הם קבלני 
מעבודת  נובעים  גדר  קילומטר  על  מההוצאה  ש־85%  היות   � העפר  עבודות 
תשתית... את לוחות הבטון סיפקה למשרד הביטחון חברת אקרשטיין. החברות 
כ־15%  המהווה  האלקטרוני,  הציוד  את  הביטחון  למשרד  סיפקו  ומגל  אלביט 

גדר.72 ק"מ  מעלות 

הנה כי כן, הקורא את רשימת המתעשרים בפשקוויל שלעיל � וכי הייתה דרך אחרת 
חייב  בישראל? �  לחברות  העבודות  ביצוע  את  למסור  מבלי  ההפרדה  גדר  את  לבנות 
טייקונים,  חבורת  של  בצע  תאוות  תוצר  אם  כי  אינו  כולו  שהסיפור  למסקנה  להגיע 
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עם  פעולה  בשיתוף  וזאת  מיליונים,  לגרוף  בידם  עלה  ביטחון  צרכי  של  שבמסווה  מי 
לכיסי  שזרמו  יחרץ  לא  דמי  על  מרמז  אינו  שהכותב  מפליא  וצה"ל.  הביטחון  משרד 

הקריה.  ופקידי  המרכז  פיקוד  אלוף 
ב"שלום  החל  כולו  הרדיקלי  השמאל  את  מאחדת  הביטחון  גדר  בנושא  ההסתה 
עכשיו" עבור ב"בצלם" וכלה בעשרות ארגונים לשלום, לזכויות הפרט, לחופש הביטוי, 
המגישים ללא הרף תביעות, בג"צים, מלשינים לתקשורת העולמית, חותמים על עצומות 
בדרישות לחרם על ישראל ומגישים תביעות נגד ארצם בבית המשפט הבינלאומי בהאג. 
ואולם אפילו בקרב חבורה זו, יש מי שחצה את הגבול לשיתוף פעולה גלוי עם האויב 
בניסיון פיסי � שאף עלה בידו בכמה מקומות � להרוס את הגדר על מנת לסלול את 

הגדר".  נגד  ל"אנרכיסטים  הכוונה  ישראל.  ערי  אל  הג'יהאד  מרצחי  של  דרכם 
והיה... קם  הארגון 

ופעילים  פעילות  מספר  הקימו  השנייה,  האינתיפאדה  בזמן   ,2003 ...באפריל 
ישראלים, אנרכיסטים ברובם ופעילים פוליטיים וחברתיים מחויבים כולם, את 
הדוק  פעולה  בשיתוף  הקבוצה  פועלת  היום  ועד  מאז  הגדר".  נגד  "אנרכיסטים 

המערבית...73 בגדה  והחומה  הגדר  נגד  עממי  במאבק  פלסטינים,  עם 

כיאה לאנרכיסטים אין הארגון מפרסם את השקפתו הפוליטית, המוסרית או הלאומית 
תופעת  של  וראשונה  ובראש  אנוש  סדרי  של  כוללת  שלילה  הוא  אנרכיזם  שהרי 
הלאומיות. ואכן מאבקם בחירוף נפש נועד למחות את מדינת היהודים, ובראש וראשונה 
את כיבושיה של זו ב"גדה המערבית" שהיא עילת הקמתה של מדינה פלשתינית. היפוך 
גרוטסקי זה אינו מטריד את חברי הארגון שכן המטרה היא זו המקדשת את האמצעים 
בשטח  הפעילות  רק  היא  אפוא  שנותר  מה  הציונות.  של  לסופה  להביא  היא  והמטרה 
היעד  את  מפניה.  מכשול  כל  הסרת  באמצעות  הערבית  הרצחנות  את  להגביר  הבאה 
מראשי  שלאח,  עבדאללה  קולע  לביטוי  הביא  הטרור  ולארגוני  לאנרכיסטים  המשותף 
אל   � בלבנון  הג'יהאד  של  הטלוויזיה  ברשת  בשידור  שהצהיר  מי  האסלאמי  הג'יהאד 
שהיא  ההפרדה  גדר  מרכיבים...  במספר  כרוכה  המערבית  בגדה  "פעילותינו  כי  מנאר, 
מכשול לפעולת ההתנגדות שלנו משנה את התמונה. בלעדיה המצב היה שונה בעליל".74 
לתוצאות. פעילים בתנועת "אנרכיסטים נגד הגדר"  ואכן, הפעילות בשטח מביאה 
שליד  בית־מירסין  לכפר  סמוך  ההפרדה  לגדר  השבתות  באחת  הגיעו  ערבים  וקבוצת 
מצלמות  את  ושברו  אותה  חתכו  לגדר,  הפעילים  הגיעו  פנים  רעולי  כשהם  חברון. 
האבטחה במקום. גאים בבוגדנותם מוסרים האנרכיסטים על פעילותם לתקשורת. כך 

 :ynetל־ בהודעה 

הגיעו  בינלאומיים  ופעילים  והאזור,  הכפר  תושבי  ישראלים,  פעילים  שלושים 
לבית־מירסין, ירדו לכיוון הגדר והתחילו לפרק כ־30 מטר מגדר התיל ומהגדר 
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האלקטרונית, ולהרוס את כל התשתית האלקטרונית והעמודים שהגדר עומדת 
עליהם. כעבור 10 דקות הגיעו כוחות צבא, ואז נפסקו הפעולות והפעילים נסוגו.

נעצר.  לא  איש  אך  נסוגו"  והפעילים  הפעולות  נפסקו  אכן, "אז 
נמסר:  צה"ל  מדובר 

לבית  סמוך  הביטחון,  מגדר  קטע  שמאל  פעילי  מספר  חתכו  הבוקר  בשעות 
מירסין, דרומית־מערבית לחברון... חיתוך הגדר מהווה פגיעה חמורה בביטחון 

וציבורי. צבאי  רכוש  השחתת  עם  יחד  המדינה 

שיתוף  על  לא  בעליל,  בגידה  מעשה  על  לא  נעצר,  לא  שאיש  העובדה  מן  מעודדים 
פועלם  על  לחזור  האנרכיסטים  ראו  צה"ל,  רכוש  השחתת  על  ולא  האויב  עם  פעולה 
מקץ זמן קצר, עליו ראו להודיע בסיפוק: "זו פעם שנייה בשלושה שבועות שזה קורה. 
הרבה  זאת  עושים  אנחנו  גוש־עציון.  שבאזור  בצוריף  דומה  פעולה  הייתה  ביולי  ב־26 

זאת...". לעשות  ונמשיך  שנים, 
על עומק השחיתות המוסרית של השמאל הרדיקלי בישראל ילמד הקורא ממאמרי 
התנהלות  בין  שווה  גזרה  בגזירת  הגרוטסקי  ההיפוך  להלן  �הארץ�.  של  המערכת 
המשטרה וכוחות הביטחון בגירוש תושבי גוש קטיף ליחסם מול המפגינים נגד הקמת 

בילעין.  בכפר  ההפרדה  גדר 

בגוש  הפגנות  בפיזור  וחוכמתם  רגישותם  את  הוכיחו  והמשטרה  שצה"ל  אחרי 
קטיף, אפשר היה לצפות שאותה מדיניות תינקט גם מול המפגינים נגד הקמת 

בילעין.75  בכפר  ההפרדה  גדר 

זאת  כל  מביתם,  אדם  בני  גירוש  הקהילה,  הרס  פורח,  ישוב  חורבן  שווה.  גזירה  אכן. 
"הפגנות  �הארץ�  בפי  מכונים  המדינה,  שבאויבי  לגרועים  השטח  את  למסור  מנת  על 
בגוש קטיף", והן שוות ערך מוסרי לשיתוף פעולה עם האויב בכוונתו להרוס את גדר 
הביטחון שנועדה להציל נפשות, ולהשיב את המצב לימי טרור של מאות הרוגים מידי 
גילוי  על  הביטחון  בכוחות  אפוא  נוזף  העיתון  ישראל.  ערי  אל  המסתננים  המחבלים 

לגיטימיות".  הפגנות  כלפי  כללית  סובלנות  חוסר  "של 
תת  של  בסיומו  להביא  הראוי  מן  המצב,  של  משהו  הטרגי־קומי  ההיבט  להצגת 
פרק זה את המקרה של עו"ד לימור גולדשטיין. גולדשטיין, ממפגיני בלעין, נפגע מירי 
בסכום  בפיצויים  וזכה  המדינה  את  תבע  גולדשטיין  לדין.  הועמד  השוטר  מג"ב.  שוטר 
עם  שמפגין  מי  זאת  אלף)  וחמישים  מאתיים  מיליון  שלושה  (כן,   .₪  3,250,000 של 

אדם. בחיי  החוסכת  הביטחון  חומת  נגד  הכפר  ערביי 
ונותר  השוטרים  ממכות  צעיר  נפצע  השומרון  בצפון  עמונה  הישוב  תושבי  בגירוש 
בפיצויים  זכה  ושוב,  הלוך  שנדחה  ולאחר  המשפט,  לבית  תביעה  שהגיש  הצעיר  נכה. 
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מן המדינה בסך 35,000 ₪. אכן, היחס של 1:92 בין החובר לאויב לבין המגן על ארצו 
הוא ביטוי נאמן למנגנון ההרס העצמי שהשמאל הרדיקלי מבקש � ומצליח � לכפות 

היהודים.  מדינת  על 

Deutschland über alles

מדינה  בכל  מאשר  יותר  וטעונה  רגישה  בגרמניה  היודופוביה  שסוגיית  לציין  למותר 
את  מעצמו  להסיר  המבקש  המצוי  הגרמני  שהאנטישמי  מכאן,  באירופה.  אחרת 
הצרפתי  מרעהו  יותר  המועיל"  ל"יהודי  כך  לשם  זקוק  השלישי  הרייך  מימי  הסטיגמה 
או הבריטי. דברי הבלע של הרדיקל הישראלי הם לכאורה עדות מכלי ראשון לרשעותה 
של הציונות ועל כן יש בהם כדי לנקות את גרמניה מאשמת יחסה ליהודים, שהרי � והא 
המדוכא.  הפלשתיני  העם  כלפי  השיטות  באותן  נוהגים  אמש  של  הקורבנות   � ראיה 
טניה  הס,  עמירה  זך,  נתן  לנגר,  פליציה  אבנרי,  אורי  ובראשם  ישראלים,  חבורת  ואכן 
ריינהרט המנוחה, מיכאל וורשבסקי � זאת אם למנות מדגם מייצג של עוכרי ישראל 
מתוצרת כחול לבן � הם גיבורי תרבות בגרמניה, הנישאים על כפיים הן על־ידי השמאל 
מכחיש  של  בגרמנית  ספריו  הניאו־נאצים.  ידי  על   � האירוניה  למרבה   � והן  הקיצוני 
של  ספרה  גם  כך  אחרת.  שפה  בכל  תקדים  חסר  להיט  הם  פינקלשטיין  נורמן  השואה 

עזה".76 של  מהים  הס "לשתות  עמירה 
אורי אבנרי זכה במולדתו בשורה של פרסי יוקרה החל ב"פרס אריך־מריה רמארק" 
אוסייצקי".  פון  קארל  ו"פרס  האלטרנטיבי  נובל  בפרס  וכלה  לשלום",  אאכן  ו"פרס 
הניאו־נאצי  לביטאון  היתר  בין  רואיין  אוסטרמן,  הלמוט  המקורי  בשמו  המוצג  אבנרי, 
Junge Freiheit המתמחה בהכפשת ישראל.77 כיוון שנשאל בהקשר זה האומנם מותר 
לניאו־נאצים "לבקר את ישראל", השיב: "אין מדובר באפשרות, אלא בחובה. כל ניסיון 

אנטישמיות". של  גילוי  הוא  שונה  באופן  בנו  לטפל 
אחד הנושאים הטעונים � למותר לציין � בגרמניה, הוא סוגיית רצח עם הניצב במוקד 
בפלשתינים  הציונית  המדינה  שמבצעת  שה"ג'נוסייד"  מכאן  הנאצי.  המשטר  של  האשמה 
הוא להיט עיתונאי הנידון ללא הרף בתקשורת השמאל, ולמרבה האירוניה, גם בזו הניאו־

נאצית. אבנרי, הער היטב לעובדה זו, אינו חדל בניסיונותיו לשכנע את בני עמו מאמש שאכן 
ישראל מבצעת רצח עם � Völkermord � בפלשתינים, ועדות לכך � אחת מרבים � היא: 

חיסולו של השייח' אחמד יאסין על ידי ממשלת ישראל הוא רק חלק מפעולה 
רחבה יותר שמתכננת ישראל וניתן לתארה כסמל לרצח עם... העם היהודי, מי 

הפלשתינים...78  נגד  עם  רצח  מבצע  עם �  רצח  של  קורבנו  שהיה 

 Ethnische Säuberung � עדות נוספת להשמדת עם, הפעם על בסיס של טיהור אתני
מתגלגל  והוא  השלישי  הרייך  על  שהושת  נירנברג  משפטי  של  הימים  מן  מונח  עוד   �
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טניה  של  מספרה  לקוח  הציוני,  המשטר  לאימי  ביחס  הפעם  בגרמניה,  הציבורי  בשיח 
ריינהרט:

הטיהור האתני מתבצע על ידי יזום מלחמות נגד הפלשתינים ונגד מדינות ערב 
המשחרות לשלום, חניקת הפלשתינים בעזרת חומת ההפרדה, ורצח מכוון של 
לא  כדי  להרגם,  לא  אך  אותם  לפצוע  שמכוון  ירי   � מרצח  ויותר  פלשתינים. 

הפלשתינים... ההרוגים  סטטיסטיקת  את  להתפיח 

טרנספר,  אלים,  "גירוש  כגון:  ביטויים  גדושות  ריינהרט  של  מחיבורה  המובאות  ואכן 
79.(Vertreibung, gewaltsame Umsiedlung, Deportation oder Mord) "הגליה או רצח

שנים של הסתה עשו את שלהן, ואם בשנות ה־80 תופעות של אנטישמיות גלויה 
ניתן  האחרון  שבעשור  הרי  אירופה,  מדינות  שאר  לעומת  יחסי  במיעוט  היו  בגרמניה 
לדבר על קפיצת מדרגה. הגרמני המוזן בדוחות של "בצלם", במאמרי שטנה של החבורה 
המצוטטת לעיל ובמובאות מן העיתונות העברית עם "הארץ" ו"ידיעות אחרונות" בראש, 

האירופאית.  האנטישמיות  סולם  של  העליון  בשלב  להיום  נכון  ניצב 
של  עלייה  המוצא  החוקה"80  להגנת  הפדראלי  "המשרד  של  המחקר  מן  עולה  כך 
100% בפשעים אנטישמיים בברלין בלבד. ממצאי סקרי דעת הקהל העלו ש־25% מן 
הגרמנים סבורים שיחס ישראל לפלשתינאים זהה לזה של הנאצים ליהודים. סקר דעת 
הקהל של הקהילה האירופית בשאלה מי היא המדינה המסכנת יותר מכולן את שלום 
ממצאי  התפלגות  בממוצע.   56% עם  הראשון  במקום  ישראל  את  העמיד  האנושות 
הסקר מציגה שהאחוז בגרמניה היה גבוה יותר: 64%, ונפל רק מזה של הולנד (74%). 
מכאן התמיכה הגורפת של הגרמנים בהצהרת האו"ם הקובעת ש"הציונות היא גזענות". 

פרשת Die Linke � "יותר גרמני מגרמני"

Die Linke היא מפלגת שמאל בגרמניה, המוגדרת כמפלגה דמוקרטית סוציאליסטית. 
מבין  המזרחית.  בגרמניה  השלטון  מפלגת  יורשת  והיא  ב־2007  נוסדה   Die Linke
חמש מפלגות השמאל ברייכסטאג נחשבת Die Linke לקיצונית ביותר. בחיפושיו של 
השמאל הרדיקלי בישראל אחר משתפי פעולה באירופה, בין אם לצורך דה־לגיטמציה 
של מדינתם, ובין אם בכוונה לגיוס כספים, הוגש למפלגה הגרמנית מכתב גלוי החתום 

בישראל.  שלום  רודפי  בידי 105 
המכתב, כיוון שתיאר בפתיחה את פשעי ישראל ואת אחריותו של השמאל בעולם 
של  שורה  לבצע  הגרמני  ממקבילו  דורש  הישראלי,  השלום  מחנה  עם  פעולה  לשתף 

הציונות:  הישות  על  סנקציות 

מלחמה.  פשעי  המבצעת  לישראל  נשק  יצוא  של  מיידית  הפסקה    (1
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לבין  האירופית  הקהילה  בין  היחסים  במערכת  שדרוג  של  ניסיון  כל  חסימת    (2
ישראל. בין היתר זאת משום שזהו ניסיון ישראלי לזכות בלגיטימציה להפרת 

בשטחה.  אדם  זכויות 
סחורות  יבוא  על   (Total prohibition of the import) מוחלט  חרם  הטלת    (3
לרבות  הכבושים,  הפלשתינים  בשטחים  בחלקן  אף  ולו  המיוצרות  מישראל 

המזרחית.  ירושלים 
את  ליישם  ודרישה  ישראלים  מלחמה  פושעי  של  לדין  בהעמדה  תמיכה    (4

גולדסטון.  דו"ח  של  ההמלצות 
הסעיף המסכם והחשוב מכולם: "תמיכה בארגונים ופעילים בישראל הנאבקים   (5

כבושים". פלשתינים  בשטחים  ההתנחלויות  ונגד  ההפרדה  בגדר 

המסמך בא לסיומו בהצעה תמוהה משהו, והיא דרישת החותמים לדון באחריותה של 
אזרחי  "אנו  במשפט:  אמנם  פותח  המכתב  התיכון.  המזרח  על  שירד  לאסון  גרמניה 
 103 מעלה  החתומים,   105 בשמות  עיון  אולם  חותמים...",  וערבים  יהודים  ישראל 
יהודים ושני ערבים. בין השמות כל מי ומי בקרב שונאי עצמם במדינת היהודים. כך: 
ענת  לובין,  אורלי  קלר,  אדם  חבר,  חנן  דותן,  קרן  ברטל,  יוסף  אלוני,  אודי  אלגזי,  גדי 
את  סוגר  וורשבסקי.  ומיכאל  שפירו  גדעון  סניץ,  קובי  שנהב,  יהודה  עוז,  חוה  מטר, 

צוקרמן.81  משה  הרשימה 
שהמפלגה  אלא  בלבד  זו  ולא  הגרמנים.  ידי  על  הסף  על  נדחה  הישראלים  מכתב 

כי...  נחרצות  קובע  עיקרו  אשר  בישראל  תמיכה  מסמך  לפרסם  ראתה 

הקוראות  התיכון  במזרח  הסכסוך  על  ביוזמות  חלק  ניקח  לא   (Die Linke) אנו 
ניקח  לא  כן  כמו  ישראל,  ואת  פלשתינה  את  הכוללת  אחת  מדינה  של  לפתרון 

לעזה.82 הצפוי  במשט  נשתתף  לא  ואף  מישראל,  מוצרים  על  בחרם  חלק  כל 

למותר לציין שההכרזה הגרמנית עוררה את זעמו של מחנה השלום בישראל וזה יצא 
כי...  לציין  המכתב  חותמי  ראו  תגובה  במכתב  הגרמני.  בבוגד  ארס  נוטפת  בהתקפה 
עושה  היא  והנה  בגרמניה  הפרוגרסיבי  השמאל  דעות  את  להביע  אמורה   Die Linke"

והריאקציוני".  הקיצוני  הימין  של  ישראל  ממשלת  עם  אחת  יד 
המכתב מוכיח את חברי הפרלמנט של "די לינקה" על העדר נכונותם לשתף פעולה 
במסע החרם על ישראל, ומכאן שזו פגיעה בפעילות הבינלאומית בנושא רגיש זה, שכן 
בהימנעותם הם נותנים יד "למדיניות הבלתי חוקית בעליל והיחס הברוטאלי של ישראל 
כלפי הפלשתינים". הכתוב מבקש להסביר שאל להם לגרמנים לחשוב שביקורת קשה 
מעניקים  הם  כך  להפך,  אנטישמי.  מעשה  היא  הקיצונית  הימנית  ישראל  ממשלת  נגד 

הפלשתינים.  לדיכוי  ולגיטימציה  הציונים  לפשעי  מסווה  לישראל 
פרו־ תעמלנים  של  קרבן "למניפולציה  שנפלו  מי  הגרמנים,  עיני  את  שגילו  לאחר 
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להוקיע  שיש  מעשה  אנטי־ציונות,  לבין  אנטישמיות  בין  לקשור  המנסים  ישראלים... 
צוננים:  למקלחת  פרלמנט  חברי  אותם  זוכים  אותו", 

בהצהרה פוליטית מבולבלת... משתמשת הנהגת המפלגה בטענת האנטישמיות 
מקמפיין  הפלשתינאים,  עם  הסולידריות  מתנועת  התנערותה  את  להצדיק  כדי 
עזה.  רצועת  על  המצור  נגד  המתארגן  המשט  ומן  מסנקציות  הימנעות  החרם, 
אחת מן השתיים: או שהנהגת Die Linke חוטאת בטיפשות פוליטית מדאיגה, 
תומכי  מצד  אפשרית  ביקורת  להדוף  מנת  על  וזאת  פנים,  מעמידה  שהיא  או 

טיפשות...83 זו  וגם  ישראל, 

מלחכי פנכה

הקמתה של הישות הציונית הקרויה ישראל הביאה עמה מאות 
בעיות ממאירות בגופה של האומה הערבית, פצע שיוכל להגליד 

לנצח.  יקוצצו  ואיבריו  יחוסל  הזה  הסרטן  כאשר  רק 
סאדאת84  אנואר   

המדיני  הגאון  בעיני  הוא  עוז � "סאדאת  עמוס 
ה־20" במאה  ביותר  הגדול 

ביותר  הדוחים  הביטויים  מן  היא  שפתיים,  במתק  המלווה  הפריץ,  בפני  ההתרפסות 
קיימת  אם  ספק  ויהופיץ.  ָקְטִריֶלְבקה  במסורת  היהודי  הפנכה  מלחך  של  בהתנהלותו 

עוז.  מעמוס  לכך  יותר  טובה  דוגמה 
לאחר  סאדאת.  על  הדיבור  את  הישראלי  הסופר  מרחיב  "הארץ"  למוסף  בריאיון 
שורה ארוכה של דברי הלל ושבח שהוא מעתיר על ראשו, מסיים עוז וקובע: "סאדאת 

ה־20".85 במאה  ביותר  הגדול  המדיני  הגאון  בעיני  הוא 
ובכן לא צ'רצ'יל, לא רוזוולט, (לא חלילה בן גוריון), לא קנדי, לא גורבצ'וב, לא גנדי 
האימה  מן  העשרים  המאה  של  השנייה  המחצית  את  שגאלו  דמוקרטיות  מנהיגי  ולא 
נחשלת,  עריצות  של  רודן  סאדאת:  אם  כי  מהם.  אחד  לא  אף  הנאצית־קומוניסטית, 
העולם  של  הנדיבים  המידה  בקני  אפילו  ביותר  הארסיים  האנטישמים  מן  נאצי,  מרגל 
האומה  בלב  "פגיון  היא  שישראל  קבע  הגרמני  שפיגל"  ל"דר  שבריאיון  מי  הערבי, 
כי  גלויות  שהכריז  מי  לאזור.  המיוחל  השלום  יגיע  הפגיון  שליפת  עם  ורק  הערבית" 
את  האדמה  פני  מעל  למחות  מנת  על  עמו  מבני  קורבנות  במיליון  לשלם  מוכן  יהיה 
"הסרטן הציוני", מי שהיטלר בעיניו הוא גדול המנהיגים בהיסטוריה המודרנית ועל כן 

הלשון:  בזו  איגרת  לו  משגר  הוא 
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הובסת,  עין  למראית  אמנם  ליבי.  מעמקי  טוב  כל  לך  מאחל  אני  היקר,  היטלר 
אבל במציאות אתה המנצח. גרמניה תנצח כיוון שקיומה הכרחי למאזן הכוחות 
בעולם. גרמניה תיוולד מחדש ...לא יהיה שלום מבלי שגרמניה תחזור אל מה 

בעבר...86  שהייתה 

הנה כי כן, כיוון שהיטלר הוא גדול המנהיגים בהיסטוריה המודרנית בעיני סאדאת הרי 
העשרים".  במאה  ביותר  הגדול  המדיני  הוא "הגאון  שסאדאת 

לשנאת   � מושלמת  בסימטריה   � עוז  את  להביא  חייב  מוסרי  קלון  של  זה  גילוי 
לאחר  לכן,  המתנחלים.  קרי:  המדיני",  "הגאון  אותו  של  ניגודו  את  המגלמים  עמו  בני 
שהפנים (האומנם בלא מודע?) את ארס האנטישמיות בכסותה הנאצי־ערבי של סאדאת, 

המתנחלים:  את  בתארו  שטרייכר  יוליוס  של  בלשונו  שימוש  לעשות  עתה  נכון  הוא 

נגד  פושעים  חמושים,  גנגסטרים  כנופיית  ואכזרית,  אטומה  משיחית,  כת 
של  אפלה  פינה  מתוך  שהגיחה  ורוצחים,  פוגרומיסטים  סדיסטים,  האנושות, 
דמים  פולחן  להשליט  מנת  על  וסיאוב...  התבהמות  מרתפי  מתוך  היהדות... 

ומטורף.87  צמא 

את  עוז  של  בדבריו  נקלה  על  יאבחן  "השטירמר"  של  סגנונו  על  אמון  שאיננו  מי  גם 
כאן:  יש  הכול  וחרדה.  שנאה  האנטישמית �  הפתולוגיה  של  הקלסיים  המרכיבים  שני 
גנגסטרים, פושעים, סדיסיטים, פוגרומיסטים ורוצחים. שורת המלים הנרדפות נועדה 
כדי  זאת,  מובנה,  רשע  של  הקלון  אות  את  מצחם  על  ולהטביע  פשעיהם  את  להעצים 

האדם.  צלם  את  מהם  ליטול  יהיה  שאפשר 
עוז מיטיב לפרוט על נימת החרדה האטוויסטית והפורנוגרפית. ה"סדיסטים" שלו 
הנוצרית  הדם  בעלילת  וסיאוב...".  התבהמות  מרתפי  מתוך  אפלה...  מפינה  "...הגיחו 
חבושי  אברכים  בדמות  השטן  כת  של  תמונה  הקורא  של  במוחו  לחולל  הנועד  הדימוי 
כיפה ונשותיהם חבושות השביס מתהוללים באורגיה רבתי: "על מנת להשליט פולחן 
דמים צמא ומטורף". (פסיכולוג קליני יאבחן בביטוי "מרתפי התבהמות וסיאוב" בנקל 
"במאורות  בישראל:  הרדיקלי  השמאל  של  הראי  תמונת  ואת  ההשלכה  מנגנון  את 
חשיש וזימה נולדה המאפיה השמאלנית" כך, בגילוי לב מפתיע, אמנון דנקנר, שמאלן 

אמוץ).  בן  דן  על  בספרו  למהדרין, 
את הערצתו לסאדאת תומך עוז בכבוד הרב שהוא רוחש לערפאת. כיוון שכך, הוא 
פונה מעל דפי "הארץ" אל ראש הממשלה: "על ברק לבקש מערפאת הודעה מוקדמת 
שישראל  כדי  הפלשתינית,  המדינה  של  הקמתה  על  ההכרזה  מועד  על  שעות   48 של 

בירושלים.  גם  יצירתי  פתרון  לעוז  בה".  שתכיר  הראשונה  המדינה  תהיה 

שיעשה  מוטב  נפש.  בגדלות  זאת  לעשות  ויש  היסטורי,  הכרח  היא  ...החלוקה 
התקרבות  של  התפייסות,  של  זרעים  לזרוע  ניסיון  עם  לעתיד.  פנים  עם  זאת 
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אצלנו  גם  מאוד.  מסובך  רגשי  צד  יש  הערבים  עם  שלנו  בקטטה   ... רגשית. 
ההבקעה  את  ליזום  והחובה  גדול.  הוא  רגשית  בהבקעה  הצורך  אצלם...  וגם 

עלינו...  היא  הזו 

ובהמשך מציע עוז לנתניהו לזמן עצמו "בפני המועצה הלאומית הפלשתינית בעזה או 
העמים...".  שני  על  שעבר  הסבל  על "עומק  שם  ולדבר  ברמאללה" 

המשעשע  הוא  עוז  של  הלהג  בדברי  חמלה,  המעורר  הסלקטיבי,  העיוורון  לא 
לדעת  חייב  לא  עוז  רציונאלית.  חשיבה  מכל  חף  שהאיש  העובדה  אם  כי  (והמקומם), 
המכוונים  לשיגורו,  והכלים  וסוריה  במצרים  המונית  להשמדה  האמל"ח  מצבורי  על 
בעולם  הארסית  האנטישמיות  על  מה  דבר  שידע  ממנו  לדרוש  ניתן  אולם  ישראל,  על 
הזיכרון  מן  משהו  יטמיע  שסופר  היה  הדין  מן  מרכזה.  היא  שקהיר  כולו  המוסלמי 
ההיסטורי של עמו, וילמד פרק או שניים בהיסטוריה. העדר הבנה אלמנטרית ביחסים 
הנטועים  בפרט  וישראל  ככלל  היהדות  כלפי  המוסלמית  העוינות  שרשי  מדינות;  בין 
העצום  השמי  במרחב  מוסלמית  לא  ריבונית  ישות  כל  הכחדת  הג'יהאד;  בעיקרון 
חוקת  הפלשתינית,  האמנה  הפרסי;  המפרץ  ועד  האטלנטי  האוקיאנוס  מן  המשתרע 
המדינית,  המלאה,  ל"הכחדתה  גלויות  הקוראות  החמאס,  של  מאמין  והאני  הפת"ח 
למחות  האיש  מצליח  ועוד  אלה  כל  את  הציונית".  המדינה  של  והחברתית  הכלכלית 
מלחך  של  המוכרת  חנופה  אותה  של  וירטואליים  עולמות  תחתם  ולהקים  מתודעתו 

וקטרילבקה.  יהופיץ  נוסח  היהודי  הפנכה 
לאחר  הקים  שערפאת  הטרור  ארגון  התנזים,  ראש  ברגותי,  מרואן  וכך  סאדאת  כך 
אוסלו. אפילו בקני המידה הנדיבים של הרצחנות הערבית, ברגותי הוא תופעה יחידה 

הציוני.  הכובש  מן  לשחרורה  האמצעים  וכך  לשחרר,  יש  אותה  ה"פלסטין"  כך  הכל.  אומר  הפת"ח  לוגו 
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במינה. המחבל, המרצה 5 מאסרי עולם בכלא, היה מעורב בשורה ארוכה של פיגועים 
רצח.  מקרי  ב־5  הורשע  בעצמו  הוא  ישראלים.  לרצח 35  שהביאו 

בתוספת  וחושך"  אהבה  האחרון "על  ספרו  את  להעניק  עוז  עמוס  ראה  שכך,  כיוון 
בשלום  בקרוב  "חופשי  לראותו  תקווה  הבעת  תוך  ברגותי  למרואן  אישית  הקדשה 
ובחופש". הספר הועבר לברגותי באמצעות ידידו הקרוב, חיים אורון, המבקר דרך קבע 

בכלא. הערבי  המרצח  את 
למותר לציין שעמוס עוז איננו בודד בהערצתו לברגותי. היה זה רון פונדק, במעמדו 
הלשון: בזו  איגרת  לברגותי  ששיגר  מי  אוסלו,  ומאדריכלי  לשלום"  פרס  כראש "מרכז 

מהיכרותי איתך, אני בטוח שהסורגים והשלשלאות אינם יכולים להחליש את 
אמונתך ואישיותך בדרך השלום... מעצרך הינו טעות איומה ומרה... אני מצטער 
מקווה  אני  הרבים.  ניסיונותי  למרות  היום,  עד  אותך  לבקר  יכולתי  שלא  מאוד 

לך...  זקוק  הפלשתיני  העם  טוב...  מרגיש  שאתה 

לשלום"88  פרס  מנכ"ל "מרכז  פונדק,  רון  ד"ר  חברך  רב,  בכבוד    

הלוחמת  מטר,  ענת  את  גם  ספורות  במלים  לכבד  הראוי  מן  עסקינן,  בברגותי  ואם 
הערבי.  המרצח  של  לשחרורו  הדגולה 

מטר של דברי בלע

ב־21 ביולי 2011 העניקה ענת מטר ריאיון טלפוני לתחנת רדיו קנדית בנושא "האסירים 
הפוליטיים בישראל", כפי שניסח זאת המראיין בהתייחסו למרצחי אש"ף על פלגותיו, 

בישראל.89  בכלא  היושבים  האסלאמי,  והג'יהאד  חמאס 
המראיין הציג את "פרופסור ענת מטר מרצה בכירה באוניברסיטת תל אביב, פעילה 
שחיברה  ומי  פלשתינים",  אסירים  למען  הישראלי  הוועד  של  ראש  ויושבת  פוליטית 
זו  בסוגיה  מאזיניו  את  להחכים  אפוא  אותה  מבקש  הוא  הנושא.  על  מחקר  לאחרונה 

בישראל.  ההומניסטי  המחנה  נציגת  של  ראותה  מנקודת 
קטמיש, "מי  אחמד  לאחד  שנגרם  עוול  של  דוגמה  בהבאת  דבריה  את  פתחה  מטר 
שלדעתי הוחזק במעצר מינהלי ללא סיבה מספקת" שכן האיש הוא "יושב בית, כותב 

מחקר". ועורך  מסות  לילדים,  סיפורים 
ובכן, קטמיש נמנה על מפקדיה הבכירים של "החזית העממית לשחרור פלשתין", 
אייר  מטוס  בחטיפת  החל  פיגועים,  עשרות  המונה  הארגון  של  הטרור  פעולות  שורת 
פרנס לאנטבה, עבור ברצח רחבעם זאבי וכלה בטבח בבית משפחת פוגל באיתמר, מציב 
את הארגון בחזית מרצחי אש"ף. קטמיש נעצר בחשד שלקח חלק בפעולות טרור ואכן 
שהוא  מה  כל  יודע.  שאינו  כמובן  הקנדי  המאזין  זאת  כל  אולם  מנהלי.  במעצר  הוחזק 
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סופר  הישראלי,  הכיבוש  מן  להשתחרר  המבקש  פוליטי  פעיל  הוא  רוחו  בעיני  רואה 
המרושע.  הכובש  בידי  בכפו  עוול  לא  על  הנעצר  וחוקר,  ילדים 

מטר:  ברגותי.  מרואן  אל  מקטמיש  גולשת  השיחה 

מבוים  במשפט  שנאשם  מי  ברגותי...  מרואן  את  לשחרר  חולמים  לא  כלל  הם 
 found responsible) ישראלים  כמה  של  למותם  עקיף  אחראי  שנמצא  כיוון 
...indirectly for some Israelis) איש לא טען שהוא היה מעורב אישית במקרים 
 Quite vague) מעורפלות  פקודות  אלו  אי  הכול  בסך  יודע,  אתה  רצח.  של 

כזה... משהו  או   (orders

להוכחת חפותו מצטטת מטר את ברגותי הפונה אל שופטיו: "אני לא מכיר בבית משפט 
פוליטי...".  מנהיג  אני  פוליטי,  פעיל  אני  אותי.  לשפוט  יכולים  אינכם  זה. 

למעצר  בדרישה  בהאג  הבינלאומי  הדין  לבית  פניות  על  החותמת  מטר  אותה  זו 
קצרה  מוסיקלית  אתנחתה  לאחר  עתה,  מלחמה.  בפשעי  חלקם  על  צה"ל  מפקדי  של 
רדיפה  אלא  "אינו  כולו  שהעניין  המאזינים  לקהל  ומסבירה  המראיין  אל  מטר  חוזרת 
ומגישים  מפגינים  שרק  אדם  בני  גם  הם  אך  פוליטיים,  מנהיגים  הם  אלו  פוליטית... 

הפגנות...".  ומארגנים  הסברה...  עלוני 
הבזויים  באחד  המדובר  כי  יודע  אינו  המצוי  הקנדי  קטמיש,  של  כבמקרה  ושוב, 
חשוך  ישראלי  משטר  של  היא  מקבל  שהוא  והתמונה  הערבים,  הטרוריסטים  שבקרב 

לילדים.  סיפורים  וכותבי  כרוזים  מחלקי  צוואר  עד  הרודף 
מרוויח"  "מי  צוות  של  ההיגוי  בוועדת  מטר  פרופסור  מכהנת  פעולותיה  שאר  בין 
של  בתמצית  הגדרה  להלן  לשלום".  נשים  "קואליציית  המתקרא  ארגון  של  מיסודו 

הארגון: פעילות 

השיטה  בפלשתינה?  הישראלי  הכיבוש  מן   (�Who ProÞts�) מרוויח"  "מי 
אליהם,  המשפטי  והיחס  הפוליטיים  האסירים  בנושא  ישראל  של  הגרוטסקית 
הישראלית...  הציונות  של  החברתית  הפתולוגיה  של  מקורותיה  הן  מה  וכן 

 .(The origins of the societal pathology of Israel�s Zionism)

עיקר זמנה של "מי מרוויח" מוקדש לפעילות אקטיבית בנושא סירוב השירות הצבאי, 
בעובדה...  מתברך  והארגון 

ישראל  צעירי  בקרב  הן  גיוס  סרבני  במספר  לעליה  הביאה  אכן  פעילותנו  כי 
המוצאים דרכים כיצד להשתמט משירות צבאי (evade military service) והן 

לשירות.  להתייצב  המסרבים  מילואים  חיילי  בקרב 

והביטוי  היטלר  מאז  היהודים  מרצחי  גדול  ערפאת,  מ"הארץ",  אלדר  עקיבא  בעיני 
כן...  ועל  נערצת,  דמות  הוא  המוסלמי,  הג'יהאד  של  ביותר  המגונה 
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אם לא יהיו הפתעות ובשנה הקרובה יוסכם על הקמת מדינה פלשתינית, יגיע 
ליאסר ערפאת להדליק משואה ביום העצמאות הבא... האיש הזה מחזיק במפתח 
להשלמת ניצחונה של הציונות. שמחת הכרתו של העולם במדינה יהודית בכ"ט 
שבין  הגבול  על  יחתום  ערפאת  שבו  היום  עד  שלמה  תהיה  לא  בנובמבר 1947 
מדינת  קיום  של  בלגיטימיות  ההכרה  את  מבשר  ערפאת  לפלשתין...  ישראל 

ישראל.90 

אהוד ברק � "טוב הכלב החי מן הארי המת" 

להישמע  עלולה  אלדר  ועקיבא  מטר  ענת  עם  אחת  ברשימה  ברק  אהוד  של  הבאתו 
מקבלי  ברמת  "התבוסתנות  על  בתת־פרק  שצויין  כפי  ואולם,  משהו,  צורמת 
המעניק  הוא  הישראלי.  הרדיקל  של  דרכו  את  הסולל  זה  הוא  המדיני  הדרג  ההחלטות", 
של  בדמותם  גבוהים  באילנות  השלום"  "מחנה  איש  נתלה  אחת  ולא  לגיטימציה  לו 
בדרישתם  כי  ומדגישים  החוזרים  עכשיו"  "שלום  אנשי  כך  ושריה.  ממשלה  ראשי 
על  שחתם  מי  בגין,  מנחם  של  דרכו  את  ממשיכים  הם  פלשתינית  מדינה  להקמת 
מפורשות  דיבר  לא  בגין  ואם  הפלשתיני".  העם  על  הלגיטימיות  ב"זכויות  המכיר  מסמך 
לשני  מדינות  ב"שתי  תמיכתו  על  ועולם  עם  קבל  ומצהיר  נתניהו,  יורשו,  שבא  הרי 

עמים". 
עיקרון  את  משהו  טרגי־קומי  ביטוי  לידי  שהביא  הוא  ברק  אהוד  שדווקא  מכאן 
החנופה העומד בבסיס הניסיון הישראלי לרכוש את לב הערבים. הכוונה לפרשת המו"מ 

הגולן.  רמת  בנושא  לאסאד,  ממשלה,  כראש  בתפקידו  ברק  אהוד  בין 
ומתן  במשא  ברק  אהוד  פתח   ,1999 ביולי  הממשלה  ראש  לכס  עלותו  עם  מיד 
את  לנטוש  ברק  של  הצעתו  על  הגולן.  רמת  למסירת  בתמורה  סוריה  עם  לשלום 
השיבו  הרמה,  של  המערביים  במורדות  סמלי  כוח  רק  בה  ולהשאיר  הגולן  רמת 
עתידי  הסדר  שבכל  ביקשה  אבל  הדין  את  קיבלה  ישראל  מוחלט.  בלאו  הסורים 
הדעת  על  יעלה  שלא  השיבה  סוריה  ישראלית.  ריבונות  תחת  הישובים  יישארו 
קדושה.  ערבית  באדמה  המדובר  שהרי  ישראלית  ריבונות  תישמר  הסורית  שברמה 
הגם  זאת,  בכל  יישארו  הישובים  כי  הבינה  הסורית,  התשובה  מן  מעודדת  ישראל, 
מדמשק  שבאה  התשובה  העקרונית.  הסכמתה  את  נתנה  ישראלית,  בריבונות  לא 
מעודדת  ישראל,  חדשים.  ששה  בתוך  ברמה  ישראל  של  זכר  כל  סילוק  דרשה 
הכינרת,  על  לריבונות  דרישתם  את  זה  בשלב  הזכירו  לא  שהסורים  העובדה  מן 
קו  אל  ולשוב  הישובים  את  להחריב  הרמה,  מכל  להסתלק  נכונותה  על  הודיעה 
פרס,  שמעון  את  זה  בהקשר  להזכיר  הראוי  מן  מוסגר  (במאמר  הבינלאומי.  הגבול 
ההצעה  לנוכח  חדש".  תיכון  "מזרח  חיבורו  את  לכן  קודם  קצר  זמן  שפרסם  מי 
התקופתיים  האופוריה  מפרצי  באחד  פרס  נתקף  הגולן  רמת  את  לאסאד  למסור 
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מנת  על  התיכון  המזרח  מנהיגי  כל  של  ועידה  לקיים  והציע  קם  שכך,  כיוון  שלו, 
דגול).  מנהיג  של  מעמד  זו  בהזדמנות  לאסאד  להעניק 

שידע  דגול  מנהיג  הוא  אסאד  "הנשיא  כי  בהצהרה  לצאת  ראה  ברק  מזאת,  יתירה 
והקול  הועילה  ההתרפסות  אסטרטגיית  הרם".  המדיני  המעמד  אל  ארצו  את  להביא 
הציונית  הישות  מן  הגולן  רמת  את  לקבל  תיאות  סוריה  כי  הצהיר  מדמשק  שעלה 
אל  נסיגה  הציוני,  הכיבוש  של  זכר  כל  לסילוק  שהכוונה  ברור  להיות  חייב  אולם 
הקיבוצים  של  למעשה  חורבן  קרי:  הכינרת,  של  במזרחה  המים  קו  ומסירת   '67 קווי 
העובדה  מן  נלהב  בחרמון.  ההתראה  מוצב  ומסירת  גב,  עין  דוגמת  המים,  על  היושבים 
לדבר  מה  על  יש  כי  חגיגית  ברק  מר  הצהיר  אליו,  להתייחס  מוכן  הדגול"  ש"המנהיג 
הכתיר  בשפרדסטאון  ההיסטורית  הפגישה  את  קלינטון.  הנשיא  בחסות  מפגש  והציע 
פארוק  הסורי  החוץ  ששר  משום  זאת  הדיפלומטית,  הצלחתו  כפסגת  ברק  מר 
הסתפק  אלא  בפרצופו  היישר  ירק  לא  אסאד",  של  "משרתו  בדמשק  המכונה  אשערא, 
החוץ  שר  של  ההכפשה  נאום  בתום  הידוע.  הנאצי־ערבי  המילון  מן  גנאי  בכינויי 
בניסיון  ברק  מר  עליו  עט  גנאי,  מלות  בכל  הציונית  הישות  את  גידף  במהלכו  הסורי 
עם  במגע  ידו  את  מ"לטנף  להתחמק  הצליח  אשרעא  אולם  ידו.  את  בחום  ללחוץ 
הבעת'  מפלגת  יומון  "תישרין",  של  כתבו  בגאווה  זאת  שתיאר  כפי  הציונית",  הזוהמה 

בדמשק. 
האסטרטגית  כוונתה  כי  נחרצות  הכריז  שפרדסטאון  לאחר  אשערא  שנשא  בנאום 
הגדיר  הסורי  החוץ  שר  דברי  את  כולה".  פלסטין  את  לסוריה  היא "להחזיר  דמשק  של 
מר ברק באמצעות שליחו, הפרופסור איתמר רבינוביץ', כ"מהלך קונסטרוקטיבי, הגם 

ישראל".  עם  הסדר  לקראת  הקרקע  את  המכשיר  משהו,  מגושם 
האגם  הכינרת,  אם  כי  אסאד  הודיע  וארה"ב  סוריה  נשיאי  שקיימו  בז'נבה  בפגישה 
לדבר.  מה  על  אין  לו,  תינתן  לא  נעוריו,  בימי  במימיו  ולהשתכשך  לדוג  נהג  בו  הסורי, 
הסורית  העיתונות  כתבה  בז'נבה,  הפגישה  כשלון  על  צערו  את  ברק  מר  הביע  כאשר 
ש"אסאד הוא אריה ואריות לא נכשלים", וכי "הכישלון הוא מנת חלקם של הכלבים". 
לנשיא  הדברים  "בכוונת  אין  כי  הודגש  הכוונה  למי  ברק  מר  יבין  לא  חלילה  ולמען 
קלינטון". מר ברק לא השיב על הכינוי החדש אולם על סמך ניסיון העבר סביר שמצא 
עדיף  האדם  של  הטוב  ידידו  כלב,  שכן  דמשק,  בעמדת  לריכוך  סימן  עוד  בכינוי "כלב" 

הסורית.  בעיתונות  ברק  מר  של  הקודם  כינויו  על "היטלר", 
צוות  ראש  שגיא,  אורי  (מיל')  אלוף  העניק  הסורית"  השלום  "יוזמת  כשלון  לאחר 
להגיע  ניתן  ש"עדיין  מאמין  הוא  אם  השאלה  על  לעיתונות.  ראיון  סוריה,  עם  המו"מ 
אם  "גם  שגיא:  השיב  הדלת..."  את  טרקה  שדמשק  נראה  כי  אף  סוריה  עם  להסכם 

החלון".91  דרך  להיכנס  אפשר  תמיד  נטרקה  הדלת 
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מחיקת הזיכרון � זנד את פינקלשטיין 

הצעד הראשון לחיסולו של עם מתחיל עם מחיקת זיכרונו. השמד 
חדשים...  ספרים  כתוב  ואז  קורותיו.  את  תרבותו,  את  ספריו,  את 
מי  לשכוח  האומה  תתחיל  במהרה  חדשה.  היסטוריה  המצא 
היא ומהיכן באה. העולם סביב ימהר לשכוח אף הוא. אין אומה 

מאורגנת.  שכחה  של  מדבר  לחצות  המסוגלת 
קונדרה92  מילן 

בעצם  המורידה  יודו־נאצית  קולוניאליסטית  ישות  קמה  שבפלשתינה  בכך  די  לא  כמו 
קיומה פורענות על עמי המזרח התיכון בכלל ועל העם הפלשתיני � בעליה החוקיים 
הארץ.  על  היסטורית  לזכות  טוענת  הציונית  הישות  שאותה  אלא  בפרט,  הארץ �  של 

ישראל.  הקרויה  הישות  אותה  של  העצמאות"  ב"מגילת  הכתוב  את  למשל  וראו 

והמדינית,  הדתית  הרוחנית,  דמותו  עוצבה  בה  היהודי,  העם  קם  בארץ־ישראל 
וכלל־אנושיים  לאומיים  תרבות  נכסי  יצר  בה  ממלכתית,  קוממיות  חיי  חי  בה 
והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח 
לשוב  ומתקווה  מתפילה  חדל  ולא  פזוריו,  ארצות  בכל  אמונים  לה  שמר  הזרוע 
זה  ומסורתי  היסטורי  קשר  מתוך  המדינית.  חירותו  את  בתוכה  ולחדש  לארצו 

העתיקה... במולדתם  ולהיאחז  לשוב  דור  בכל  היהודים  חתרו 

חוקרי  גיאולוגים  היסטוריונים,  ישראלית,  חוקרים  קבוצת  עצמה  על  נטלה  שכך,  כיוון 
את  ולתמיד  אחת  לסתור  הבאה   � בעיניהם  קדושה   � משימה  וארכיאולוגים,  תנ"ך 
הציוני־קולוניאליסטי,  הפולש  בין  כביכול  ההיסטורית  הזיקה  בדבר  הציוני־רבני  הכזב 
לבין אותו חבל ארץ הקרוי פלשתינה. זאת על מנת להשיב את הארץ לבעליה החוקיים. 

התנ"ך � מניפסט פולחני ופוליטי 

סילברמן,  אשר  עם  יחד  חיבר  אותו  ישראל"93  "ראשית  בספרו  פינקלשטיין,  ישראל 
קובע כי הטקסט המקראי כפי שהוא מוכר לנו נעדר תשתית ארכיאולוגית, והוא אפוא 
כך  הארץ.  לכיבוש  לגיטימציה  ומתן  אידיאולוגיה  לשרת  הבא  מאין,  יש  שנברא  כתוב 
הייתה  לא  האבות  תקופת  כן,  כי  הנה  ישראל.  קורות  של  המכוננים  המקרא  פרקי  כל 
ולא נבראה, כך לא יציאת מצרים ושנות הנדודים במדבר, כיבוש הארץ וההתנחלות. כל 
היהודית.  התעמולה  את  לשרת  הבאים  האצבע  מן  מצוצים  נרטיבים  אם  כי  אינם  אלה 
"מניפסט פולחני ופוליטי שנכתב מאות שנים לאחר האירועים וללא אחיזה של ממש 

פינקלשטיין.94  של  בלשונו  ההיסטורית"  במציאות 



351רדיקלים חופשיים � מישראל שחק עד ענת בילצקי 

לא די לו לפינקלשטיין בהכחשת ראשית קורות היהודים מימי האבות ועד כיבוש 
כל  אין  בראשה,  ושלמה  דוד  שאול,  עם  המאוחדת  הממלכה  של  לקיומה  גם  הארץ. 
להמציא  למה  זאת,  המראיינת "בכל  שאלת  על  היסטורית.  קרי:  ארכיאולוגית,  הוכחה 
של  הפוליטית  התקינות  כללי  פי  על  פינקלשטיין  משיב  המאוחדת?"  הממלכה  את 
ההיסטוריונים החדשים (ושמא של "המקראיסטים" החדשים כפי שהיו מי שראו לכנותו) 

שלנו,  בעצם  'הן  שהרי  אותן,  ולספח  הטריטוריות...  על  להשתלט  רצו  ...כי 
ישב  דוד,  שלנו,  מלך  שנים  הרבה  לפני  כיצד.  לכם  נספר  קט  רגע  בעוד  ואנחנו 
וככה  עליהן',  היסטורית  זכות  לנו  שיש  היחידים  ואנחנו  בהן,  ושלט  בירושלים 

המיתוס.  נבנה 

גדולתה:  בימי  ירושלים  לתיאורי  ובאשר 

הררי  כפר  מצרים.  או  בבל  אשור,  לערי  בהשוואה  בדיחה,  אלא  הייתה  לא  זו 
טיפוסי. כפר הררי, שום ממצא פאר, לא שערי נבוכדנצר, לא תבליטי אשורים, 

כלום. לא  ומקדשיה,  מצרים  ארונות  לא 

הנה כי כן, הזיקה בין טענת הבעלות על ארץ ישראל בימים אלו להמצאה יש מאין של 
על  אימפריאליסטית"  "מגמה  אלא  אינה  זו  לחלוטין.  ברורה  היא  ושלמה  דוד  ממלכת 
כיבוש  על  הסיפור  כך  לכאורה.  היסטורית  עדות  לה  דרושה  "שהייתה  פינקלשטיין  פי 

שלהם". הטריטוריאליים  למאוויים  מוסרי  צידוק  לתת  כדי  זאת  יהושע,  בימי  הארץ 

'זה היה פעם שלנו', הם אומרים, 'כמו בימי יהושע, ואנחנו בסך הכול מחזירים 
זאת  ובהזדמנות  ההיסטוריה  מהלך  את  מתקנים  למסלולה,  ההיסטוריה  את 
בטריטוריות  ששלט  הראשון  שהיה  דוד,  של  הזוהר  ממלכת  את  מחדשים 

האלה'.

מיודענו:  משיב  מהאצבע?"  מצוץ  הארץ  כיבוש  על  הסיפור  "אז  המראיינת:  ולשאלת 
הייתה  בארץ  הכנענים  נגד  המלחמה  מקצתיה...  ולא  מיניה  לא  נברא...  ולא  היה  "לא 

שלו". האוהל  בפתח  שישב  אחד  בדווי  נגד 
על מחקרו של פינקלשטיין בחרו חוקרים בתחום להגיב מי במשיכת כתף ומי בציון 
הכשלים של עבודתו. היה זה מייקל קוגן (Coogan), מן הארכיאולוגים הבכירים בארה"ב, 

לציין:  שראה  השחר,95  חסר  אל  סביר  והבלתי  ההיפותטי  מן  הכותרת:  תחת  במאמר 

שיחזורם של פינקלשטיין וסילברמן דומה לתאוריית קונספירציה: תחשבו על 
אלה  תסריטים  כמו  ויר.  דה  כאדוארד  שייקספיר  זיהוי  על  או  וינצ'י  דה  צופן 
על  מסתמך  וסילברמן  פינקלשטיין  של  שחזורם  כמותם,  הדמיוניים  ואחרים 

בראיות. ביותר  ומגמתי  סלקטיבי  שימוש 
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זב  "כל  פינקלשטיין:  מכנה  המאוחדת  הממלכה  של  בקיומה  התומכים  החוקרים  את 
ומצורע מדבר, אבל רוב הזבים והמצורעים (יגאל ידין, בנימין מזר, יוחנן אהרוני...) לא 
וראשונה  בראש  הנובעים  פינקלשטיין  של  בכשליו  לדון  המקום  זה  לא  כלום".  מבינים 
הידועה  למסקנה  שיתאימו  מנת  על  ארכיאולוגיים  ממצאים  של  סלקטיבית  מבחירה 
בוודאי  התנ"ך  יותר.  מורכבת  הבעיה  במטרה.  הירי  חור  על  עיגול  ציור  בבחינת  מראש 
שאיננו פרי מחקר שיטתי של קבוצת היסטוריונים הניזונים מארכיוני המדינה ומקפידים 
שהחיטוט  מכאן  הקדום.  העידן  מן  אחרת  יצירה  כל  ולא  התנ"ך  לא  יוד.  של  קוצו  על 
הנשבר  לחרס  בנוגע  אינפורמציה  לאמת  בניסיון  שנים  אלפי  בני  בטקסטים  הקנטרני 
שאיננו  העובדה  וכי  מוחין.  לקטנות  עדות  וראשונה  בראש  היא  שיבשה,  מים  אמת  או 
יודעים את מקום קבורתו של משה, קל וחומר שאין בידנו טביעת אצבעותיו על לוחות 
הברית, הופכת את המונותיאיזם ל"מניפסט פולחני פוליטי"? מן הדין היה שפינקלשטיין 

בנושא:  העם  אחד  של  אמירתו  את  בנפשם  יטמיעו  מרעיו  וחבר 

משה שלנו, זה שצורתו קבועה בלב עמנו מדור דור והשפעתו על חיינו הלאומיים 
כלל  תלויה  אינה  ההיסטורית...  מציאותו  עתה...  ועד  קדם  מימי  פסקה  לא 
אלא  סיני  שנה במדבר  ארבעים  רק  לא  לפנינו  שהלך  זה  בחקירותיהם... (והוא) 

הנה.96 ועד  ממצרים  בהם  שהתהלכנו  ה'מדברות'  בכל  שנה  אלפי 

כזב "העם היהודי" מאסכולת שלמה זנד

הנני אזרח ישראלי מחורבן, סופר ישראלי 
מחורבן.97 ישראלי  והיסטוריון  מחורבן 

הגיעה  ב"מעריב")  בטורו  ימיני  דרור  בן  של  הוא  (הביטוי  האקדמי"  "הג'יהאד  תופעת 
האיש  אביב.  תל  באוניברסיטה  פרופ'  זנד,  שלמה  של  בחיבורו  שעה)  (לפי  שיאה  אל 
מכאן  יהודה.  מממלכת  שגלו  העברים  לבין  בימינו  היהודים  בין  קשר  כל  לנתק  מבקש 

מתוכן. ריקה  המצאה  הוא  היהודי  העם  זנד,  שלפי 
הנה כי כן, היהודים אינם גזע או עם, כי אם צאצאי עובדי אלילים מצפון אפריקה, 
במאה  שם  אי  שהתגיירו  הכוזרים  צאצאי  וטורקים  הסעודית  ערב  מדרום  ערבים 
של  החוקיים  בעליה  ה"פלשתינים",  הקדומים?  העברים  צאצאי  הם  ומי  השמינית. 
מן  תסתלק  כול  שקודם  בתנאי  זאת  אולם  להתקיים,  לישראל  להניח  מוכן  זנד  הארץ. 
מגמה   � אזרחיה  מדינת  חילונית,  לדמוקרטיה  ותיהפך  והיהודית  הציונית  הגזענות 

היהודים.98  במדינת  הציבורי  בשיח  תאוצה  התופסת 
של  הנודע  טיעונו  את  לחיים  לעורר  ניסיון  היא  זנד  של  מלאכתו  דבר  של  ביסודו 
מוצאה  כי  להוכיח  המחבר  ביקש  בו  עשר",99  השלושה  "השבט  בספרו  קסטלר  ארתור 
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כי  הצהיר  קסטלר  הכוזרים.  מן  אם  כי  הקדומים  העברים  מן  אינו  אשכנז  יהדות  של 
בכך  המקראי.  ליהודי  האירופי  היהודי  בין  הזיקה  את  לשלול  הייתה  בספר  מטרתו 
ברצח  היהדות  את  המאשימה  הנוצרית  האנטישמיות  של  בסיסה  את  להשמיט  קיווה 
ביקש  הפתטי  שבניסיונו  בעוד  מוסרית.  תהום  מפרידה  לזנד  קסטלר  בין  אולם,  ישו. 
קסטלר לפתור את היהודים ממארת היודופוביה, ייעודו של זנד הוא למחות את מדינת 

המפה.  מן  היהודים 
חיבורו של זנד � ההגדרה "מחקר" אינו ראויה לו � מבקש לפרק את "הנרטיב הציוני 
שלמרות  התנ"ך  על  שהתבססה  זו  המצאה  היהודי".  "העם  את  זנד  כדברי  שהמציא" 
ללא  בדים  סיפורי  של  מקבץ  אלא   � הוכיח  כבר  פינקלשטיין  שישראל  כפי   � שאינו 
ארוכת  לאומית  היסטוריה  מאין  יש  להמציא  בידו  עלה  מוכחת,  היסטורית  תשתית 
שיעדו  מוצהר  אנטי־ציוני  קומוניסט  זנד,  של  חיבורו  נבראה.  ולא  הייתה  שלא  טווח 
הגלוי הוא להביא למחיקתה של מדינת ישראל מן המפה על ידי הפיכתה למדינת כל 
אזרחיה, מבקש לשלול מן הציונים את "יהדותם" על מנת להכחיש את זכותם על ארץ 
ישראל. כמו בכל "מחקר היסטורי" מוטה אידיאולוגית, זנד עושה שמות בהיסטוריה על 
מנת להתאים להנחת היסוד הרעיונית של המחבר. הייתה זו אניטה שפירא שהיטיבה 

בספרו:  האיש  של  הניפוי  מלאכת  את  להגדיר 

זנד מבסס את טיעוניו על פרשנות אזוטרית ושנויה במחלוקת בניסיונו לחתור 
להביא  מבלי  מסקנותיהם  ביטול  ידי  על  בכירים  חוקרים  של  אמינותם  תחת 

ראיה.100 כל  לכך 

היהדות  בין  זיקה  כל  העדר  בדבר  התזה  להוכחת  זנד  את  המשמש  ההיסטורי  הצומת 
היום לזו שלפני חורבן הבית השני, היא הגלות לאחר המרד הגדול. אם אומנם הגלות 
שהתפזרו  הגולים  אותם  צאצאי  להיות  עלולים  ימינו  שיהודי  הרי  בפועל,  התרחשה 
אפוא  יש  ופולין.  אשכנז  ספרד,  קהילות  את  הקימו  ולימים  אפריקה  ובצפון  באירופה 
להוכיח שהגלות לא הייתה ולא נבראה כי אם משל הייתה. ואכן, פוסק המחבר שסיפור 
גלו  לא  כלל  היהודים  כן,  כי  הנה  אידיאולוגיה.  לשרת  הבאה  המצאה  אלא  אינו  הגלות 
מארץ ישראל, בין היהודים של היום לבין יהודי העת העתיקה אין כל קשר ויהודי ימינו 
הפלשתינים  הם  האותנטיים  שהיהודים  בעוד  "מתייהדים".  הם  פלשתינה  את  שכבשו 
השביעית  במאה  הארץ  כיבוש  לאחר  הערבי  השלטון  תחת  מוחמד  דת  את  שקבלו 

לספירה. 
הציונים  הקולוניאליסטים  אותם  "המתייהדים",  אותם  הם  מי  אפוא  היא  השאלה 
כוזרי.  ממוצא  גרים  הם  אשכנז  יהודי  פתרונים.  לזנד  ובכן  אבות.  זכות  על  המדברים 
ומה שמכונה יהודי צפון אפריקה וספרד הם צאצאי הברברים. מכאן שהניסיון להעניק 
מעמד לאומי לאותם יוצאי חלצי הכוזרים והברברים הנעדרים כל זיקה גנטית ולאומית 
לעם שישב בפלשתינה לפני 2000 שנה, לא זו בלבד שהוא חסר שחר אלא שאין זו כי 



ו סתי אריה  354

כי  הנה  (והאנטישמי).  הציוני  האינטרס  את  המשרתת  ההיסטוריה  של  מניפולציה  אם 
כן, עתה, כיוון שעלה בידו לבסס את השקפתו האנטי־ציונית על מסד היסטורי מוצק, 
המרכיב  את  לחסל  ובכך  אזרחיה  כל  למדינת  ישראל  מדינת  את  להפוך  העת  הגיעה 
"המתייהד" שבה, לטובת דמוקרטיה ערבית בה צאצאי הכוזרים והברברים יהיו � כראוי 

הערבים. הפליטים  שיבת  של  המציאות  מכורח  מיעוט  להם � 
כושרו של זנד לתמרן עדויות היסטוריות כרצונו, בין אם על ידי התעלמות גמורה 

התפעלות.  מעורר  אכן  ההקשר,  מן  הוצאתן  ידי  על  אם  ובין  מהן 
לספירה,   70 בשנת  יהודים  של  מקפת  גלות  על  כותב  פלביוס  שיוספוס  העובדה 
כמו גם המקורות הרומאים לגלות בעקבות מרד בר־כוכבא, ולאלפי השבויים שנמכרו 
לא  אלה  כל   � הוגלו  או  המלחמה  מוראות  בשל  שנמלטו  ולרבבות  ברומא  לעבדות 
יהודי  של  מקורם  בדבר  ספור  אין  תעודות  האיש  את  מעניינות  לא  זנד.  את  מעניינים 
יהודי  של  גירושם  על  המעידים  המקורות  לא  כך  רומא,  של  היהודית  בקהילה  אשכנז 

אירופה.  למזרח  אשכנז 
עובדה  אך  היסטוריים,  בנתונים  זנד  של  המניפולציה  את  להציג  המקום  זה  לא 
כביכול  שנדדו  מי  הכוזרים,  לפיה  בטענה  השחר  חוסר  את  להציג  בה  די  אחת  פשוטה 
ממקום מושבם במזרח אירופה מערבה, הם אבות יהודי אשכנז. ממחקר בנושא שמות 
משפחה של יהודי פולין עולה ש־50 מן השמות מקורם בלשון הגרמנית. כך אייזנברג 
וגרינברג, ויס ושוורץ, קאופמן וליפמן, מאייר ובלום.... הנה כי כן, היה על הכוזרים � 
על  לשוב  משם  ורק  הריינוס  גדות  אל  ומעלה  ק"מ  תחילה 2,000  לנדוד   � זנד  פי  על 
עקבותיהם חזרה לפולין. והלוא כל סטודנט בשנה ראשונה בהיסטוריה של עמנו מכיר 
יהודים  קהילות  של  קיומן  בדבר  לספירה,  הרביעית  המאה  מן  החל  הרב,  התיעוד  את 
המאה  מן  היא  בפולין  היהודים  להתיישבות  ביותר  המוקדמת  העדות  בעוד  באשכנז, 

יותר.  מאוחר   (!) שנים  העשירית, 600 
ביסודו של דבר מדובר אפוא בעוד פשקוויל המבקש להעניק תשתית כמו אקדמית 
לטענה החוזרת ונשנית בתעמולה הערבית בכלל ובפרסומי הרשות הפלשתינית בפרט 
שאכן העם היהודי הומצא רק על מנת להדיר את רגליהם מפלסטין, וראו את מחקרו של 
ההיסטוריון הדגול שלמה זנד. עם זאת, וכצפוי, זכה חיבורו של זנד למעמד של להיט 
לזכות  האיש  מן  מנעה  לא  מקצוע  אנשי  של  הקטלנית  הביקורת  ובאירופה.  בישראל 
בפרס יוקרתי של איגוד העיתונאים בצרפת.101 המצרים על העובדה שהמחקר המכונן 
לא יצא בהוצאת אוניברסיטת ביר זית, מוצאים נחמה פורתא כי הייתה זו אוניברסיטת 
שייך מוניס שראתה בין שאר פרסומיה לתרום למאבק הפלשתיני מול הכובש הציוני. 
ועתה למובאות ספורות של חוקרים החוסים בצילם של שני ענקי הרוח שלעיל.102 
יוסי מארט, גיאולוג מאוניברסיטת חיפה, קובע על סמך ראיות מתחום הגיאולוגיה 
היהודים,  לכל  קדושה  אינה  ישראל  ארץ  מופרכת.  בדיה  אלא  אינו  בתנ"ך  הכתוב  כי 
פשע".  בבחינת  הינו  מסולף  באופן  הדברים  את  לתאר  רבנים  של  ניסיון  ש"כל  ומכאן 
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של  ההצהרות  שאותן  כמה  עד  "ברור  כי  וקובע  מסכם  האיש  פשע"?  "בבחינת  ומדוע 
מעוז  משה  פרופ'  גם  כך  רבין...".103  לרצח  תרמו  ישראל  ארץ  של  קדושתה  על  רבנים 

הארץ".104 של  הקדושים  אתריה  את  בדו  לפיו "היהודים  העברית  מהאוניברסיטה 
אורי רם, הסוציולוג מאוניברסיטת בן גוריון, המבסס את טיעוניו על מחקרי מרעיו 
אינה  בפלשתין  לחיות  היהודים  של  כי "זכותם  קובע  החדשים",  ההיסטוריונים  "מקרב 

בהודו".105 לחיות  הבריטים  של  זכותם  על  עולה 
והלאה... והלאה  הלאה,  וכן 

מן הדיסוננס הקוגניטיבי אל הכשל המוסרי, ושמא להפך?

האמת שוב איננה באופנה. השקר המיטיב לשרת 
ועניין.106 דבר  לכל  לגיטימי  הוא  המטרה  את 

לנין ו.א. 

לא אחת למקרא של פשקוויל שמאלני או למשמע דבר הבל מפיו של הרדיקל היהודי, 
גרוע  מה  יודע  אינך  בנבנישתי),  (מירון  לשלום"  המפתח  היא  "נסיגה  הסיסמה  דוגמת 
רוב  פי  שעל  לציין  למותר  שבדברים.107  המוסרית  השחיתות  שמא  או  האיוולת  ממה, 
או  הפק"פ  מאסכולת  דיאלקטית  ניגודים  אחדות  מעין  השניים.  בין  בסימביוזה  מדובר 
הכזב  את  לחולל  מנת  על  הפכים  שני  של  להכלאה  להביא  המסוגלת  הצעיר"  "השומר 
שולל  הולכת  לאותה  ספורות  דוגמאות  להלן  אינדוקטרינציה.  לצורכי  האולטימטיבי 

המוסרית.  השחיתות  או  הסלקטיבי  העיוורון  למה,  בה  קודם  מה  יודע  שאינך 

אלוף בן ומושבות האימפריה � הודו וה"גדה" 

בטורו ב�הארץ� תחת הכותרת "צ'רציל ותלמידו", ממליץ אלוף בן, הפרשן המדיני של 
הבריטי,  לקודמו  ובדומה  עליו,  הנערץ  צ'רצ'יל  של  בעקבותיו  ללכת  לנתניהו,  העיתון, 
מי שידע בשעת הצורך לוותר על מושבות האימפריה הבריטית עם הודו בראשן, לוותר 

בשטחים.108 האימפריה...  על  הוא  אף 
המצוי,  השמאלן  של  הרוחני  עולמו  את  המאפיין  הקוגניטיבי  הדיסוננס  אם  ספק 
מי שעובדות יסוד אין בהן כדי לערער את דבקותו בתבוסתנות, בא לידי ביטוי מופרך 

עיתונאי �הארץ�. נוקט  בה  זו  בהשוואה  מאשר  יותר 
השנייה,  העולם  מלחמת  הוא  ברשימתו  בן  אלוף  מתייחס  אליו  ההיסטורי  ההקשר 
ארה"ב  של  כניסתה  מועד  את  יאיץ  האימפריה  שפרוק  למסקנה  הגיע  צ'רצ'יל  כאשר 
למלחמה לצד ארצו. ובכן, לידיעתו של הפרשן המדיני של �הארץ�, גדולתו של צ'רצ'יל 
האיום  של  הטווח  ארוכת  האסטרטגית  מראייתו  נבעה  גרמניה  על  המלחמה  בהכרזת 
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הנאצי על העולם החופשי. במובן זה ווינסטון צ'רצ'יל הוא היפוכה הסימטרי של בשורת 
ועורכיו.  מאסכולת �הארץ�  התבוסתנות 

היה זה ב־3.9.1939, מבלי שעד אותו יום תיפול שערה אחת מראשו של אזרח בריטי, 
העולם,  של  השני  בצידו  שוכנת  כידוע,  הודו  גרמניה.  על  מלחמה  הכריזה  שבריטניה 
מרחק אלפי קילומטרים מלונדון, ולא זו בלבד שמעולם לא תקפה את בריטניה, אלא 
על  מלחמה  היא  אף  הכריזה  צ'רצ'יל  ממשלת  של  המלחמה  הכרזת  לאחר  קצר  שזמן 
וספגה 87,000  הציר  במדינות  למלחמה  חיילים  מיליון  של 2.5  צבא  העמידה  גרמניה, 

לעולם.  שוקעת  לא  השמש  בהן  האימפריה  מושבות  שאר  וכך  הודו  כך  אבדות. 
בנסיעה  אליה  ומגיע  ביתו  מחלון  אביבי  התל  רואה  הישראלית"  "האימפריה  את 
שרצחו  אלה  הם  "האימפריה"  ילידי  בפקקים.  תלוי   � היותר  לכל  שעה  חצי  של 
ויותר.  בריטים  ל־16,000  השקול  נתון  שנים,  עשר  של  זמן  בפרק  ישראלים   1,600
דווקא  שלאו  נראה  אולם  הקורא,  של  לאינטליגנציה  צורב  עלבון  הם  נוספים  הסברים 
"אימפריה"  שאותה  לו  נזכיר  לכך  אי  �הארץ�.  של  המדיני  הפרשן  של  לאינטליגנציה 

קיומה.  ותכלית  הציונית  האומה  ערש  במקרה  היא  קמ"ר,  על 5,860  המשתרעת 
לחלוטין  שולית  היא  �הארץ�  כתב  של  קולמוס"  "פליטת  שאותה  לציין  למותר 
ובקשנו להביא את הדברים רק על מנת להדגיש עד איזה רמה של הבל מסוגל להגיע 
ומסד  היסטורי  לקח  גיאוגרפיה,  ערכי  מתודעתו  למחוק  המבקש  הישראלי  השמאלן 
נתונים בסיסי. ואולם קביעתו האבסורדית של אלוף בן היא כאין ואפס לעומת סיסמת 
מחנה השלום המנחה את חשיבתה האסטרטגית של "שלום עכשיו" � "שטחים תמורת 
שלום". אכן התיבה "שלום" היא לכשעצמה עדות לפולחן מולך ה"שלום" ולאו דווקא 
רציונאל, שהרי גם אם נתייחס רק לאותן מדינות ערב שנלחמו בישראל במלחמותיה, 
ונוסיף את איראן, שטחן הוא על סף ה־3 מיליון קמ"ר. כלומר היחס בשטח בין ישראל 
לאויביה הוא 1:130 ומעלה. למותר לציין שאין בהיסטוריה תקדים ליחסי כוחות מעין 
האירופית.  הקהילה  מדינות  ידי  על  מאוימת  שוויץ  הייתה  בו  למצב  הדבר  דומה  אלה. 
ק"מ,   200 של  אסטרטגי  עומק  מפריד  ישראל  עם  לגבולה  מצרים  בירת  שבין  בעוד 
פי  על  המחויבת  ערבית  ישות  אל  דן  מגוש  לקבוע  עכשיו"  "שלום  שמבקשת  הגבול 
בנמל  הנוחת  ומטוס  אפס,  בטווח  יהיה  היהודים  מדינת  של  לחורבנה  להביא  חוקתה 

יד. מטול  של  ירי  בטווח  ימצא  ישראל  של  הבינלאומי  התעופה 
תחת  מסתור  הרדיקלי  השמאל  ארגוני  מוצאים   '67 גבולות  אל  לשיבה  בקריאתם 
גלימת הכסילות של העדר חשיבה, ואולם מה על "שלום עכשיו", תנועה בה לא מעטים 
הם יוצאי צבא בעלי דרגות קצונה ואשר החלה את דרכה ב"מכתב הקצינים" משנת 1978? 
סוריה,  של  ביותר  החשוב  ההיסטורי  המנהיג  הוא  "אסאד  כגון  חוכמה  פניני  מכאן 
אמיצים"  של  שלום  אתנו  לעשות  יכול  הוא  ורק  היום  מעמדה  אל  אותה  הביא  הוא 
�הארץ�);...  של  מערכת  (מאמר  אסטרטגי..."  נכס  היא  הגולן  מן  "נסיגה  ברק);  (אהוד 

תרבותית...".  לפריחה  תביא  הערביים  הפליטים  "שיבת 
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לחילופין: או 

נעדרת  היא  קוויזלינג.  של  כזו  היא  הפלשתינית  הרשות  של  התנהלותה 
ההשוואה  הציוני.  הדיכוי  משטר  של  לפקודותיו  ונשמעת  חופשי  רצון  כל 
 � היהודים  מועצת   � ליודנראט  היא  הרשות  של  ביותר  והבולטת  הקרובה 
אירופה.  יהודי  השמדת  לסיוע  כאמצעי  הכבושים  בשטחים  יסדו  שהנאצים 

גרינשטיין)109  (טוני 

והלאה... והלאה  הלאה  וכך 

"האידיוט המועיל" הפעם בגלימת היסטוריון

שזכה  מי  הסהרורי,  השמאל  של  הציבורית  הבימה  על  הטרגיקומיות  התופעות  אחת 
שריד,  שריד.  יוסי  הוא  דרשוביץ,  אלן  מפי  המועיל"  "האידיוט  של  קולעות  להגדרה 
מן  בדוגמאות  והפוליטי  הרוחני  עולמו  את  הוא  אף  לתמוך  מבקש  בן,  כאלוף  כמוהו 
שרון  ההיא: "אריאל  בעת  מר"צ  יו"ר  מיודענו,  של  מהכרזותיו  אחת  להלן  ההיסטוריה. 
על  להגן  המסוגלת  חזקה  מדינה  היא  שישראל  מפני  האמריקנים  בפני  להתנצל  צריך 

ישע".110  חסרת  הייתה  וצ'כיה  עצמה 
קל  בהיסטוריה,  אלמנטארי  ידע  שיגלה  המצוי  הפוליטיקאי  מן  מצפה  אינו  איש 
שריד  ח"כ  חצה  הגבול  את  גבול.  להיות  צריך  לבורות  אפילו  אולם  בהבנתה,  וחומר 

העובדות:  להלן  מפיו.  המצוטטים  בדברים 
ב־1938, ערב ועידת מינכן, מנה הצבא הצ'כי 35 דיביזיות, 1.5 מיליון חייל. הצבא 
היה חמוש במיטב הנשק של העת ההיא. המורל הגבוה של הצבא בא לידי ביטוי בגיוס 
מילואים בתמרוני סתיו 1938 (התייצבות של 98%). יצוין אגב, שלמרבה האירוניה, 10 
באותה  מנה  הוורמכט  הסודטים.  הגרמנים  משורות  באה  הבכירה  הקצונה  מן  אחוזים 
עת מספר דומה של דיביזיות, אולם אלה נפלו בחימושן מן הצבא הצ'כי, מורל הצבא 
היה בשפל ומטה הוורמכט היה על סף מרידה בהיטלר. הצבא הצ'כי ברובו הגמור היה 
מרוכז בחזית של 200 ק"מ מאחורי ביצורי הסודטים שהיו בעת ההיא קו ההגנה המבוצר 
ביותר בעולם. היטלר עצמו הודה שאין לצבאו כל סיכוי לחדור את "קו מז'ינו הצ'כי". 
עבור  המזרחית,  בפרוסיה  החל  ק"מ,  אלפי  פני  על  מפוזר  הוורמכט  היה  זאת  לעומת 
עצמה,  בחזית  ודנמרק.  הולנד  פולין,  עם  והגבולות  לוריין  אלזס  הסודטים,  בפומרניה, 

של 1:10.  צבאית  בנחיתות  הגרמנים  היו  הצ'כים,  מול 
מצבה של ישראל הפוך מזה של צ'כוסלובקיה. בעוד האויב הערבי יכול להציב את 
צבאותיו בחזיתות מצומצמות ביותר של עשרות קילומטרים, חייב צה"ל להתפרס על 

אילת.  עד  ממטולה  המדינה  של  גבולותיה  כל  פני 
המאזן הצבאי בין ישראל לאויביה בחילות הסדירים הוא 1:10 לרעתה, קרי: הפוך 
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מזה ששרר בין צ'כוסלובקיה לבין גרמניה בחזית הסודטים. בחישוב הכולל את מערך 
הוא 1:7.  היחס  המילואים 

שתי  בריה"מ,  ועם  צרפת  עם  חשיבות  רבות  צבאיות  בריתות  שתי  היו  לצ'כיה 
מעצמות שלרשותן עמדו למעלה מ־200 דיביזיות. הברית הצבאית בין צרפת לבריטניה 
כל  הייתה  לא  לגרמניה  פראג.  לממשלת  שהיו  הבריתות  למערכת  עצמה  יתר  העניקה 

מינכן.  ועידת  ערב  צבאית  ברית 
תותקף.  אם  אתה  להילחם  כלשהי  מדינה  המחייבת  צבאית  ברית  כל  אין  לישראל 
למחרת ועידת מינכן, לאחר שצ'מברלין ודלדייה, מוסוליני והיטלר, עשו יד אחת לגזול 
התפוררה  המדינה,  של  לקיומה  המכריע  האסטרטגי  הנכס  הסודטים,  חבל  את  מפראג 
צ'כוסלובקיה. ב־15 במרץ 1939 מחק אותה היטלר מן המפה ללא צורך בירייה אחת. 

שריד.111 יוסי  המסכיל  מיודענו  ישראל  את  להוליך  מבקש  אליו  השלב  זהו 

זנד � בובר � יפתחאל

מדינת  כי  באמצעותו  המוכיחה  הערבית,  התעמולה  של  תרבות  גיבור  הוא  זנד  שלמה 
היהודים אינה אלא כיבוש אפרטהייד קולוניאליסטי הנעדר כל זיקה לפלשתין. זנד טוען, 
הם  אירופה  "מתייהדי"  כי  הזיכרון"),  "מחיקת  הפרק  בתת  חלקו  את  (וראו  לעיל,  כאמור 
צאצאי הכוזרים. העובדה שקיים תיעוד לקיומן של קהילות יהודים באשכנז כבר במאה 
הרביעית,112 בעוד ששבטי הכוזרים עולים על בימת ההיסטוריה רק במאה השביעית ומעט 
מהם מתגיירים ככל הנראה במאה השמינית, עובדה זו לא מעניינת את מיודענו. יתירה 
מזו, זנד האמור להתמחות בין היתר בהיסטוריה של צרפת, אילו הציץ מדי פעם במפת 
ק"מ  לנדוד 3,000  הכוזרים  הגרים  על  היה  לאשכנז  להגיע  מנת  שעל  למד  היה  אירופה 
מגדות הדון והוולגה אל עמק הריינוס. לחלוף בדרכם על פני ערבות אוקראינה הפוריות 
גרמניה.  בשם  היום  המוכר  במרחב  ולהתיישב  לבוא  מנת  על  כולה,  פולין  של  ולרוחבה 
עוד  הוא   � כליל  מהם  להתעלם  בוחר  שזנד   � הגיאוגרפי  והפרדוקס  ההיסטורי  הכזב 
דוגמה מני רבות לכושרו של הקומוניסט היהודי לברוא נתונים יש מאין על מנת להציב 

אותו בורא האיש.  לכזב  יתאימו  שאלו  תרנגולת, ובלבד  כרעי  על  השקפת עולמו  את 
היודו־ המדינה  על  פרק  בתת  המצוטט  במאמרו  בובר.  מרטין  הוא  נוספת  דוגמה 

היהודים,  מדינת  של  למייסדה  היטלר  של  הפיכתו  בדבר  הבלע  דברי  על  נוסף  נאצית, 
חומרית וערכית כאחת, קובע בובר כי בטרם העלייה ההמונית מגרמניה בעקבות עלייתו 
בארץ  שררה  הפיהרר,  של  תורתו  על  האמון  המון  לכאן  שהביאה  לשלטון  היטלר  של 

ואחווה:  שלום  של  אידיליה  ישראל 

בין  טובה,  שכנות  של  מערכת  על  התבסס  שכניהם  אל  שיחסם  מי  ...החלוצים, 
הערבים.  שכניהם  לבין  היהודים  בין  הסמוך,  היהודי  לכפר  הערבי  הכפר 
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תרצ"ט  שפרעות  נראה  הכתוב  פי  על  אולם  מפרט,  אינו  המחבר  טובה"...  אכן "שכנות 
שבובר  מי  של  כזב  תעמולת  היו  אם  כי  נבראו,  ולא  היו  לא  חברון  יהודי  טבח  ובהם 
אחת  יד  שפעל  חוסייני,  אל  אמין  וכי  תרנ"ו,  פרעות  גם  כך  החדשים".  "הציונים  מכנה 
אך  הוא  צפת  יהודי  ורצח  ארלוזורוב,  לחיים  כיסוי  שם  אלא  אינו  בברלין  הנאצים  עם 

האצ"ל. או  הש"י  של  יצרים  בליבוי  ניסיון 
עם זאת, ואף על פי, בין בובר, מגדולי ההוגים בעת החדשה, לבין התופעה האזוטרית 
המכונה זנד, פעורה תהום של מוסר. מה שמותר ונסלח לכל שוטה וקטן, אסור בתכלית 

מחבר "אני־אתה".  של  ברמתו  לחוקר 
עוד אקסיומה פתטית של מחנה השלום הרב תרבותי, היא הטענה ה"אתנוגרפית" 
מאסכולת אורן יפתחאל, המלמד גיאוגרפיה באוניברסיטת באר שבע. זה טוען שבניגוד 
במדינת היהודים  המשטר  החדש, הנה,  בעידן  לנגד עינינו  הנפרש  תרבותי  הרב  לעולם 
הוא "אתנוקרטיה", קרי ישות אתנית המאופיינת בגזענות הציונית המדירה את המיעוט 
הערבי. עד כאן ההכפשה העצמית של הרדיקל היהודי העושה ימים ולילות בדמוניזציה 
של ארצו המממנת מכיסי אזרחיה את משכורתו. ואולם מבט מהיר אל העולם המערבי 

דופן...  יוצאת  תופעה  ולא  בעולם  הנורמה  היא  האתנית  שהמדינה  מלמד  הנאור 

הקבוצות האתניות הן השולטות בתרבות, בשפה ובדת המדינה, וראו את פולין, 
הרפובליקה הצ'כית, פינלנד, נורווגיה, הולנד, ליטא, אסטוניה, רומניה, הונגריה, 

ועוד.113 ועוד  יפן,  טייוואן,  קוריאה,  דרום  תאילנד,  סרביה,  קרואטיה, 

איפה אנחנו חיים?

על  לאומי  יום  סדר  להציג  שביקש  מחקר  מכון  היה  מדיניות"  למחקרי  אריאל  "מרכז 
הנחות  את  להציג  מחייב  המתודי",  ה"ספק  הוא  הלוא  בסיסי,  כלל  אולם  תפיסתו.  פי 
הזמין  כן,  כי  הנה  האידיאולוגי.  היריב  אצל  לבחינה  המחקר  בבסיס  העומדות  היסוד 
המרכז שורה של חוקרים המוגדרים כ"שמאל", החל בשמאל יוצא מפא"י ההיסטורית 
במסד  והמגובה  בבירור  המוגדרת  משנתו  את  בפניהם  והציג  רדיקלי,  בשמאל  וכלה 
על  המרכז  נתוני  על  השמאל  מן  המתדיינים  השיגו  אחד  מקרה  לא  באף  רחב.  נתונים 

עצמם.114  משל  נתונים  הבאת  ידי 
בלע.  דברי  של  ברצף  המלווה  נחרצת  פסילה  היה  בפיהם  המקובל  הנוהג  זאת,  עם 
כך למשל, לאחר שנושא הדיון הוצג על ידינו ראה יגאל עילם להגדירם תחת הכותרת: 
והסכימו  שהצגנו  הנתונים  את  קבלו  לעתים  מזאת,  יתירה  בליבם...".  תועבות  "שבע 
נתונים.  מאותם  העולה  ההיקש  מן  סימטרי  באופן  הפוכות  היו  מסקנותיהם  אך  איתם, 
דיון שאינו משיג על מסד נתונים אך מסקנותיו סותרות בעליל את המשתמע מאותו 
מסד הוא מאפיין מובהק של אותו "פלפול של הבל", כפי שנהוג להגדיר טיעונים חסרי 
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מחוללת  שהיא  סופה  רציונאלית  סתירה  מזו,  יתירה  דמגוגיה.  קרי:  בתלמוד,  בסיס 
איננו  והוויכוח  מאחר  עצמו.  של  הטעות  בתוך  ומתחפר  ההולך  קוגניטיבי  דיסוננס 
הוא  מסוים  שבשלב  הרי  לחדול,  או  להיות  של  החי  בבשר  נוגע  אלא  שמיים  לשם 
יוצא מכלל דיסוננס קוגניטיבי ונכנס אל כלל הדיסוננס האתי, והכשל הרציונאלי הופך 
לשחיתות מוסרית. ככל שהמתדיין מקצין את השקפותיו מן השמאל אל השמאלנות, 

שאת.  ביתר  הדבר  בולט 
לאיור הנחת היסוד שלעיל, ובשל קוצר המצע, נסתפק בשתי דוגמאות. אחת משל 
השמאלית,  הקשת  של  הפוסט־ציוני,  הרדיקלי,  הקצה  את  המאפיין  עילם  יגאל  פרופ' 

ההיסטורית.  מפא"י  שרידי  את  המייצג  גורני,  יוסף  פרופ'  משל  והשנייה 
בסוגיות לדיון כפי שהוגשו לקבוצת המתדיינים מן השמאל נטען כי המבחן לנכונותו 
הצעד  את  לעשות  ובכך  ישראל  של  קיומה  עם  להשלים  הערבי־מוסלמי  העולם  של 
באנטישמיות  במיתון  ביטוי  לידי  לבוא  חייב  עליה,  הקיומי  האיום  להסרת  הראשון 
ודה־ כמדינה  ישראל  של  דה־לגיטימציה  הוא  המוצהר  שייעודה  הערבית־מוסלמית 

הומניזציה של האדם היהודי. בתגובתו טוען עילם כי "...מבחנים אלה המוצגים על־ידם 
(מרכז אריאל) פשוט אינם מציאותיים ובעצם אינם רלוונטיים לעניין השלום". לחיזוק 

כי:  המחבר  קובע  דעתו 

אין לנו בהיסטוריה ולו מקרה אחד שבו המעבר מיחסי איבה ליחסי שלום היה 
מלווה בהוכחות של שינוי הרגש כלפי האויב אצל מי מבין הצדדים הלוחמים.

יותר  טובה  דוגמה  לתאר  קשה  שכן  עילם,  של  מדבריו  זו  למובאה  להתייחס  בחרנו 
במקומותינו.  היהודי  השמאלן  של  חשיבתו  את  המעוות  קוגניטיבי  לדיסוננס 

היא  שבה,  הלקח היהודי הייחודי  בשל  ולו  האולטימטיבית,  כי הדוגמה  לציין  למותר 
מלחמת העולם השנייה. ב־10 במאי 1945 כפו בעלות הברית על גרמניה הנאצית כניעה 
אחרת  או  זו  בצורה  שנמשך  כיבוש  משטר  גרמניה  על  השיתו  ובעקבותיה  תנאי,  ללא 
לעקור  יש  כי  הייתה  התהליך  מאחורי  שעמדה  המדינית  היסוד  הנחת  בשנים.  עשרות 
משורש את הנאציזם ולהשיב את גרמניה אל דרך המלך של הדמוקרטיה המערבית. או 
במלים של עילם, לחולל "מעבר מיחסי איבה ליחסי שלום על ידי הוכחות של שינוי הרגש 
מהם  שטחים,  קריעת  ביניהם  עונשים,  של  מקפת  במערכת  לווה  התהליך  האויב".  כלפי 
שהיו חלק מגרמניה זה מאות בשנים, דוגמת שלזיה, פומרניה ופרוסיה המזרחית. בין 10 
ל־12 מיליוני גרמנים גורשו משטחים אלה ללא כל פיצוי. צמרת השלטון כולה הועמדה 
למשפט בנירנברג, חלקם הוצאו להורג. תהליך ממושך של דה־נציפיקאציה שנמשך עשר 
בשנת 1955  רק  בגרמניה.  הנאציזם  שרידי  של  חיסולם  את  האפשר  ככל  הבטיח  שנים 
נמסר השלטון האזרחי (לא הצבאי) בידי אזרח גרמני, קונרד אדנאואר, שנבחר בבחירות 
היום  של  וגרמניה  יפה  עלה  התהליך  להיום,  נכון  המצב  פי  על  לשפוט  אם  חופשיות. 
אינה שונה בהתנהלותה הדמוקרטית מכל מדינה אחרת במרחב הציוויליזציה המערבית. 
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הרודנות  חטא  על  מכות  שתיהן  איתן,  דמוקרטי  מסד  לשתיהן  ביפאן.  וכך  בגרמניה  כך 
מאמש.  של האויב  ברית  שתיהן בעלות  המיליטריסטית מימים עברו, 

הנה כי כן, קביעתו הנחרצת של עילם היא היפוכה הסימטרי של האמת ההיסטורית 
והיא איור לתופעת העיוות האינטלקטואלי הקרוי "השמאל הרדיקלי בישראל". אולם 
הבעיה איננה נובעת במקרה זה מבורות. העובדות שציינתי ידועות לכל תלמיד ממוצע 
בחטיבת ביניים, קל וחומר להיסטוריון המתנאה בתואר פרופסור. אולם זה כל מהותו 
מי  מאין.  יש  "עובדות"  המחוללת  זו  היא  האידיאולוגיה  הקוגניטיבי,  הדיסוננס  של 
ההיסטוריה,  מן  אותי  "תעזבו  פרס  שמעון  היה  כדרכו  קולעת  בצורה  זאת  שהגדיר 
הבל  דברי  לפלוט  וזכותו  פוליטיקאי  הוא  פרס  אולם  אותי".  מעניינת  לא  ההיסטוריה 

באקדמיה.  תורה  המרביץ  היסטוריון  כך  לא  בעיסוקו,  מעוגנת 
ידי  על  האידיאולוגי  ביריב  אשם  הטלת  היא  משהו,  טרגי־קומית  נוספת,  דוגמה 
הפיכתו לקריקטורה. שיטה ידועה בה עשו שימוש גבלס וז'דנוב והיא נס לרגלי השמאלן 
היהודי. העיקרון הוא פשוט: הבא נתון מדברי היריב, הוצא אותו מהקשרו, הפוך אותו 
לבדיחה וְלעג לבדיחה שיצרת במו ידיך. הכוונה לנתון המובא בסוגיית העלות של פינוי 
רמת הגולן. על פי הנתונים שהוגשו על־ידנו ואשר גובשו על בסיס מחקרים שנערכו 
באוניברסיטת חיפה, במשרד הביטחון וכן ב"מרכז אריאל", ההערכה היא כי עלות הפינוי 
האזרחי והצבאי תהיה בסדרי גודל הנעים בין 25 ל־50 מיליארד דולר. עילם מלעיג על 
הנתון וקובע "נחרצות" כי עלות הפינוי לא תגיע "אף לא לעשירית מן הסכום הנקוב". 
הפעם, בניגוד לדוגמה ממלחמת העולם, בה עיוות האמת ההיסטורית משרת תיאולוגיה 
רדיקלית, עוסק עילם בסוגיה שאין לו לגביה צל של מושג. אך תחת הנוהל האלמנטארי 
המחייב בר פלוגתא לגשת לספריה הקרובה ולבדוק את הנושא לגופו של עניין, הוא קובע 
קביעה חסרת שחר כראות עיניו. הפעם הדיסוננס הקוגניטיבי הוא פרי בורות כפשוטה. 
כ"פוסט  בישראל  הציבורי  בשיח  שמוגדר  מי  מוצהר,  יהודי  רדיקל  עילם �  לעומת 
ציוני", פרופ' יוסף גורני נמנה עם שרידי מפא"י ההיסטורית ובינו לעילם פעורה תהום 
ערכית וסגולית. עם זאת זהים השניים בתפיסתם הא־היסטורית. דוגמה מובהקת לכך 
בהיסטוריה  נכשלה  לא  לאומית  תנועה  "שום  לפיה:  גורני  של  הגורפת  "קביעתו"  היא 
היסטוריון  של  מפיו  זה  נחרץ  היגד  תיכשל".  לא  הפלשתינית  הלאומית  התנועה  וגם 
לשורשי  היורדת  ערכית  ברמה  וחומר  קל  היסטורית,  כעובדה  הן  שחר  חסר  הוא  בכיר 
ההגדרה "לאום". אין צורך להיות היסטוריון, סוציולוג או בקי במדעי המדינה על מנת 
כישלון  והן  לעצמאות  בשנים  מאות  מזה  הנאבקות  לאומיות  תנועות  עשרות  למנות 
הנאבקות  לאומיות  תנועות  עשר  לפחות  למנות  ניתן  בלבד  לשעבר  בבריה"מ  גמור. 
לאומיות  תנועות  עשרות  כך  הבסקים,  הדרוזים,  הכורדים,  כך  דורות.  מזה  לעצמאות 
הנאבקות לעצמאות לאומית מן האיים הקנאריים במערב ועד פפואה המערבית בפאתי 

בהיסטוריה".  נכשלה  לא  לאומית  תנועה  ל"שום  באשר  זאת  המזרח. 
האתניות  הקבוצות  מן  הם  בסקים  מיליון  שלושה  הנותנת.  היא  הבסקית  הסוגיה 
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משלהם,  שפה  היסטוריה,  שנות  מאלף  יותר  באירופה.  ביותר  והמגובשות  המוגדרות 
שמות  של  ארוכה  שורה  מוגדר.  גיאוגרפי  באזור  ישיבה  מפוארת,  תרבות  מורשת 
המפארים את דפי ההיסטוריה, ביניהם חואנה דה לה קרוז, ז'אן אנואי, מיגל דה אונמונו, 
נובל...  פרס  חתני  איברורי,  דולורס  היא   La Pasionaria בוליבר,  סימון  ראוול,  מוריס 
וטרם  ללאום  הראויים  הבוחן  אבני  בכל  הניחן  עם  של  קלאסי  מייצג  מדגם  אפוא  הנה 
זכה בריבונות לאומית, למרות מלחמתו בת מאות בשנים לזכות זו. למותר לציין שאין 

בצפון.  צרפת  על  או  בדרום  ספרד  על  מאיימים  הבסקים 
המערבית  ישראל  ארץ  ערביי  של  ההגדרה  היא  מכך  יותר  אף  שחר  חסרת  אולם 
כתנועה לאומית. ("ערביי ארץ ישראל המערבית" ולא "פלשתינים", שהרי "פלשתיני" 
הבריטי).  המנדט  בעידן  "פלשתינית"  זהות  תעודת  שנשא  כערבי,  יהודי  אזרח  כל  היה 
עיון בכל מילון מצוי למונחי חברה ומדינה מלמד כי אין לערביי ארץ ישראל המערבית 
ולו מאפיין אחד המזכה אותם בהגדרה "לאום". יתירה מזו, אפילו היו לאום הרי שיש 
להם מדינה והיא ירדן, זאת, כפי שהמלך חוסיין המנוח טרח להדגיש שוב ושוב. המבנה 
ירדן.  ערביי  של  האתני  למבנה  אחוזים  במאה  זהה  המערבית  א"י  ערביי  של  האתני 
והלא אין מקרה אחד בכל ההיסטוריה בו דרשה קבוצה אתנית שיש לה מדינה, הקמת 
שלישי.  צד  של  מדינתו  לחורבן  כתנאי  ובמוצהר,  בגלוי  באה,  זו  כאשר  נוספת,  מדינה 

אולם אפילו המכנה המשותף בין עילם לגורני הוא הפיכת ההיסטוריה לקריקטורה, 
הרי שקיים הבדל יסודי בין השניים. הדיסוננס הקוגניטיבי אצל גורני, המונע מן האיש 
עייפות  איזו  של  תולדה  הנראה  ככל  היא  השגויות,  קביעותיו  של  אלמנטארית  בחינה 
גדולה, מעין עצלות רוחנית, אולי תקוות שווא שאם רק יתנו לערבים את חפצם, קרי: 
רגש  דרך  על  זאת  העולם.  ואומות  הם  לנו,  יניחו  דן,  גוש  בפאתי  מדינה  להם  יעניקו 
הנחיתות המלווה את היהודי הרצוץ והמושפל מזה דורות, אותו העתיק מן הגולה לציון. 
אצל עילם, לעומת זאת, סילוף ההיסטוריה הוא פרי תיאולוגיה משיחית המחייבת אותו 
לבדות עולמות וירטואליים כדרך שעורכי "האנציקלופדיה הסובייטית" נהגו "לתקן" חדשות 
המרכזי.  הוועד  ותכתיבי  הפוליטיות  לנסיבות  בהתאם  האנציקלופדיה  ערכי  את  לבקרים 
הנה כי כן, הדיסוננס הקוגניטיבי מונע מן השמאלן המצוי יכולת בסיסית של חשיבה 
לאוטופיזם  המשועבדת  משיחית  תיאולוגיה  אם  כי  איננה  ככולה  רובה  וזו  אמפירית, 

המושחת. הא־מוסרי,  מצידו  הפעם  אולם  היהודי, 

עזה � "הנסיגה היא מפתח לשלום"

מוסרית  לשחיתות  הסלקטיבי  העיוורון  בין  הגורדי  הקשר  את  נאמנה  המייצג  מדגם 
הכובלים את ידי הרדיקל הישראלי במנגנון ההכחשה ההופך על פניו את השכל הישר 
מעזה.  והגירוש  קטיף  גוש  חורבן  של  המקרה  היה  עולם,  להשקפת  להתאימו  מנת  על 
השנים  בין  להסלמה  זכו  ואלו  קבע,  של  התנהלות  הן  הרצועה  מן  טרור  פעולות 
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בזכות  זאת,  עם  עזה.  עוטף  ישובי  על  ושיגורן  קסאם  רקטות  פיתוח  עם   2004-2001
ספוראדי  היה  הירי  במקום,  צה"ל  ונוכחות  הגבול  אל  קטיף  גוש  ישובי  של  קרבתם 
יחסית. חורבן ההתנחלות ונסיגת כוחות הביטחון נתנו יד חופשית לחמאס, ומייד לאחר 
הגירוש ירד מטר של 8,000 רקטות על ישובי עוטף עזה והנסיגה התבררה � כפי שהיה 
הרציונאל  אולם  אסטרטגי.  לסיכון  הפך  הטקטי  המטרד  כאשר  צורב  ככישלון   � צפוי 
הבסיסי אינו עולה בקנה אחד עם הפולחן למולך השלום. להלן דוגמאות מספר מדברי 

בנושא.115  הישראלי  הפרלמנטר 
מר"צ:  כהן,  רן 

הקסאמים  על  ודיברו  הימין  אנשי  כאן  נאמו  הנה  לביטחון.  טובה  ההתנתקות 
מרצועת  שיצאנו  לאחר  שדרות?  על  קסאמים  עפים  מתי  לשם.  מכאן  שיעופו 
כשיצאנו  גדל,  שלהם  הטווח  מתי  עזה?  ברצועת  נמצאים  אנחנו  כאשר  או  עזה 
רק  לא  לחוס  היום  שרוצה  מי  לכם,  אומר  אני  שם?  נמצאים  שאנחנו  או  משם 
על שדרות אלא גם על אשקלון, על שתיהן, צריך להבין שאם לא נצא מרצועת 

לאשקלון. יגיע  הטווח  שנה,  אולי  שלוש,  שנתיים  בתוך  עזה 

אופיר פינס, עבודה: "אני צריך להודות לאריאל שרון מעל הבמה הזאת, על זה שהוא 
ישראל  עם  את  לשרת  יצטרך  לא  לכשיתגייס,  שלי  שהבן  תקווה  ולרעייתי  לי  נותן 

עזה".  ברצועת 
מאיר שטרית, קדימה: "יש טענה שיהיה איום על יישובים בנגב, ושראש הממשלה 

כזאת". מגוחכת  טענה  שמעתי  לא  עוד  אני  מטרור.  בורחים  אנחנו  או 
הזרם  מעזה,  והיציאה  מהפינוי  שכתוצאה  להאמין  רוצה  "אני  עבודה:  נוקד,  אורית 

יפחת". הטרור  יתחזק,  המתון  הפלשתיני 
שאול מופז, קדימה: "אני משוכנע כי המהלך הכרחי ונכון. יש בו כדי להעניק יותר 

ישראל...".  לאזרחי  ביטחון 
שרון:  אריאל  הממשלה  ראש  הרשימה  את  וסוגר 

את  ותגביר  לחץ,  תחת  מחפירה  כנסיגה  תתפרש  ההתנתקות  כי  לי  אומרים 
מתקפת הטרור, תציג את ישראל ברפיונה ואת עמנו כעם שאינו נכון להילחם 

הזאת.  האמירה  את  הסף  על  דוחה  אני  שלו.  על  ולעמוד 

בשטח: המציאות  אל  ההכחשה  ממנגנון  ועתה 
גוש  ישובי  על  הגדול  רובן  רקטות,  הרצועה 475  מן  נורו  ל־2004  השנים 2001  בין 
 401 נורו  בלבד,   2005 בשנת  הגירוש,  לאחר  מיד  עזה.  עוטף  ישובי  על  חלקן  קטיף, 
שוגרו 9,555  יצוקה  עופרת  מבצע  תחילת  לבין  זה  מועד  בין  פצמ"רים.  ו־854  רקטות 

שונים.116 מסוגים  רקטות 
אולם, כפי שצוין לעיל, העלייה באלפי אחוזים במספר השיגורים היא רק צד אחד 
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בשומרון. פדואל  מהישוב  אביב  תל  על  מבט 

של המטבע. האספקה המקפת של הרקטות ממצרים � במה שמכונה "הברחה" בלשון 
המכובסת בשיח הציבורי � באה לביטוי בקפיצת המדרגה ביכולות האמל"ח. מקסאמים 
פרימיטיביים לקטיושות, ואל טילי גראד בעלי טווח גדול פי עשרה. ואכן הירי המסיבי 
כתיבת  למועד  נכון  שבע.  ובאר  אשקלון  לאשדוד,  והגיע  עזה  עוטף  מישובי  הועתק 

אביב.  תל  את  כולל  הטווח  (אביב 2013)  אלו  שורות 
הקוגניטיבי  הדיסוננס  חומת  זה �  כהוא  ולו  נסדקה �  אלו  נתונים  לנוכח  האומנם, 
בשמאל הישראלי? למותר לציין שההפך הוא הנכון. לא זו בלבד שאיש מהם לא ערך 
מבצע  של  בהצגתו  ישראל  של  הכפשתה  עגלת  על  קפצו  שהכול  אלא  נפש,  חשבון 
ולאור  שכך,  כיוון  עם.  השמדת  של  ומעשה  ישראלי  מלחמה  כפשע  יצוקה"  "עופרת 
של  המעוות  מוחו  את  המאפיין  מסתברא  איפכא  אותו  באמצעות  עזה,  של  הניסיון 
הרדיקל היהודי, חלה הסלמה בדרישה לגירוש היהודים מן "הגדה המערבית". זאת על 
מנת שגוש דן כולו ייכנס לטווח מרצחי אש"ף, החמאס והג'יהאד. אולם בניגוד לטווח 
של 35 ק"מ מעזה לאשדוד, טווח הירי מן הגבול החדש לפתח תקווה יהיה אפס. וראו 

פדואל.  תושב  בעיני  אביב  בתל  עזריאלי  מגדלי  תמונת  את  בנידון 



365רדיקלים חופשיים � מישראל שחק עד ענת בילצקי 

שמעון פרס � ויאמר שמעון... 

של  פרק  החל  לעקור.  ניתן  לא  באוסלו  שנזרע  מה 
השלום. פרק  טובה,  שכנות  של  ביטחון,  של  תקווה, 

ספטמבר 2001 פרס,  שמעון 

נובל,  בפרס  זכייתו  לאחר  עיתונאים  במסיבת  פרס  שמעון  קרא  באופוריה!"  אני  "נכון, 
היתר  בין  היא  שאופוריה  יודע,  אינו  שמא  או  שכח,  רק  הוא  וערפאת.  רבין  עם  יחד 

נפשית.  הפרעה  של  תסמין 
ספק רב אם ניתן להצביע על תופעה טרגי־קומית יותר משמעון פרס, המביאה לידי 
ביטוי את מנגנוני ההגנה בהם מקיף עצמו הישראלי השרוי במצוקה קיומית. לא, בוודאי 
בזכות  זאת,  עם  הרדיקלי,  השמאל  בנוסח  העצמית  השנאה  את  מאפיין  אינו  שהאיש 
מעמדו הן כשר החוץ ואדריכל הסכמי אוסלו והן כנשיא המדינה מאז שנת 2007, אין 
אפוא  מקרה  זה  אין  לגיטימציה.  לו  ולהעניק  שמאל  אותו  של  דרכו  את  לסלול  כמוהו 
אלדר  עקיבא  הנה  כפיים.  על  אותו  הנושא  השמאל,  של  תרבות  גיבור  הוא  שהאיש 
רואה  סאמט  גדעון  תרבותי...".  אייקון  הוא  מיתולוגית...  דמות  הוא  "פרס  מ"הארץ": 
בו את "התקווה האחת והיחידה של הדיפלומטיה הישראלית". הרב קיינון מה"ג'רוסלם 
אפילו   .(huge stature) קומה"  רם  אינטלקטואלי  "מנהיג  בתואר  אותו  מכתיר  פוסט" 

ביותר...".117  והנערץ  המפורסם  הישראלי  המנהיג  הוא  כי "פרס  קובע  ארנס  משה 
לשעבר  הראשי  העורך  פודהורץ,  נורמן  ביניהם  האיש.  את  לבקר  מוכנים  מעטים 
של כתב העת Commentary, מי שערך השוואה בינו לבין צ'מברלין, וכן נתניהו שהעז 

הקרקע".  מן  כליל  המנותק  הראשון  הישראלי  לכנותו "האסטרונאוט 
פרס הוא כלי ראשון במעלה המשרת את התעמולה הערבית. בכך עולה האיש על כל 
השמאל הרדיקלי גם יחד. אחר ככלות הכול יש פער בלתי עביר בין הגותם הסהרורית 
של ראשי "בצלם", "שוברים שתיקה" או "זוכרות", לבין התייצבותו הנחרצת של "המנהיג 
האינטלקטואלי רם הקומה", מאחורי הסכמי אוסלו והטלת האשמה לכישלונם לא על 
כאשר  רבות:  מיני  אחת   � דוגמה  להלן  שלו.  ארצו  ממשלת  על  אם  כי  הערבי  הטרור 
נשאל פרס על ידי מראיין של רשת CNN מה דעתו על הטענה הערבית לפיה הכישלון 
התאומים  במגדלי  הטרור  לפעולת  העילה  שהיה  זה  הוא  הפלשתינית  הבעיה  בפתרון 

נכון".118 אחוז  מאה  שזה  חושב  השיב: "אני  ובוושינגטון,  יורק  בניו 
תשובתו של האיש צוטטה מיד ברחבי העולם הערבי ונכון להיום, לאחר שהוצאה 
ה"מוסד"  של  מבצע  הייתה  הפעולה  כי  לטענה  לו  שני  אין  המקור  היא  מהקשרה, 
שר  כך  תבל...  ברחבי  האיסלמופוביה  את  להקצין  המבקש  הציוני  לרשע  ביטוי  והיא 
החוץ של מדינת ישראל, המטיל את מלוא האשם לסכסוך הערבי ישראלי על כתפיה 
הערבי,  הטרור  בפעילות  מדרגה  קפיצת  בעקבות  ביוני 1997,  זה  היה  ממשלתו.  של 
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"מעולם  ערפאת.  ידי  על  אוסלו  הסכמי  מהפרות  מאוכזב  הוא  האם  נשאל  שפרס 
מאוכזב  אני  "אך  הוסיף:  שני,  הרהור  ולאחר  פרס,  השיב  מאיש..."  מאוכזב  אינני 

מממשלתנו".119  קשות 

היסטוריה

ניצבת  העתיד,  בהזיית  והדבקות  פרס  מאסכולת  המציאות  הכחשת  של  דרכן  על 
חייב  במוחו  בורא  שהוא  התעתועים  חזון  לתיאור  ייגש  בטרם  שכך,  כיוון  ההיסטוריה. 
האיש למחוק מתודעתו את ההיסטוריה ולקחיה. הן את זו הרחוקה המעניקה ללאומיות 
היהודית את טעם קיומה בארץ ישראל, והן זו הקרובה, הכרוכה ברצף בלתי פוסק של 
הניסיון  מן  מוחלט  נתק  רק  היהודים.  מדינת  לקץ  להביא  הנועד  ערבי  וטרור  מלחמות 
באמצעים  ההוזה  של  הרוחני  עולמו  את  להזין  כדי  בהם  יש  לקחיו  והדחקת  ההיסטורי 

בנוסח:  גרוטסקות  של  פוסק  הבלתי  הרצף  מכאן  באוויר.  פורחים  מגדלים  לבניית 

אותי".  משעממת  ההיסטוריה  להיסטוריה.  סבלנות  לי  "אין 
גמורה".120 הבנה  אי  אלא  אינה  שזו  משום  ההיסטוריה  מן  עייף  "אני 

"העבר מעניין אותו כשלגי דאשתקד, כולי מסור לעתיד... אין לך שגיאה גדולה 
ממנה". ללמוד  שניתן  דבר  אין  ההיסטוריה,  מן  לימוד  מאשר  יותר 

במעמד  אם  כי  יותר  ולא  פחות  לא  האיש  פלט  האחרונה  במובאה  ההבאי  דברי  את 
דייגו.121  סן  מאוניברסיטת  לכבוד  ד"ר  תואר  קבלת 

כושר ההונאה העצמית של פרס אינו יודע גבולות. במרץ 1995, שנה ורבע לאחר 
חתימת הסכמי אוסלו, נשאל פרס על ידי כתב של ה־Middle East Quarterly לדעתו 
רבתי  הקצנה  חלה  בעזה  והן  ב"גדה"  שהן  בפניו  צוין  הערבית.  בקיצוניות  ההסלמה  על 
זכה  בעזה  נכון.  הוא  "ההיפך  פרס:  החמאס.  זכה  בהן  הבחירות  מסע  היא  לכך  ועדות 
אש"ף ב־76 אחוז מן הקולות". וכאשר המראיין מעיר לו שהוא טועה וכי החמאס זכה 
בניצחון גורף עם 91%, קובע פרס: "אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, הדבר לא ישנה 

בבחירות".  שזכה  הוא  שאש"ף  העובדה  את 
עם זאת, יש והאיש מבקש לבסס את הפלגות דמיונו דווקא על הניסיון ההיסטורי 
שטחים"  "כיבוש  בסוגיית  למשל  כך  הפוליטיות.  הזיותיו  את  עליו  להסמיך  מנת  על 

אחר".  עם  על  ו"שליטה 
"בכל מלחמותיה כבשה ארצות הברית שטחים, אך מעולם לא בקשה לספח אותם או 
לשלוט על עמים אחרים..." עד כאן ההיסטוריון שמעון פרס. להלן רשימה חלקית של 
שטחים שארה"ב כבשה וסיפחה, כגון: טקסס, קליפורניה, אריזונה, נבדה ופוארטו ריקו. 
אולם לא הבורות כפשוטה היא ביטוי ההבל של פרס כי אם ההשוואה בין מעצמת־

על המשתרעת על פני מחציתה של יבשת המוקפת שני אוקיאנוסים לעומת ה"אימפריה 
הברית...  ארצות  של  ביותר  הקטנה  המדינה  של  מזה  פחות  ששטחה  הישראלית" 
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אותה  הבאה  ההצהרה  היא  האיש  של  העצמית  ההונאה  לכושר  נוסף  פתטי  ביטוי 
ראה להשמיע בפני עצרת האו"ם": "כיהודי, אוכל לומר שמהות קורותיה של היהדות 
מאז ימי אברהם ועשרת הדברות של משה באה לידי ביטוי בהתנגדות בלתי מתפשרת 

אחר...".122  עם  על  ושליטה  כיבוש  של  צורה  לכל 
הנה כי כן, כיבוש כנען לא היה ולא נברא, יהושע אף הוא אך משל היה. לא כיבוש 
שבטי החיטים, האמוראים, הגרגשים, היבוסים ולא שלטון על הגבעונים והמואבים... 

גמורה".  הבנה  אי  אלא  אינה  (לגביו)...  ש"ההיסטוריה  בטענתו  פרס  צדק  אכן 
מוסרי  "בלתי  וראשונה  בראש  שהוא  משום  למחות  יש  פרס,  פי  על  העבר,  את 
בעליל... האלימות היא מעורבותו של העבר בניסיון לשנות את העתיד. (מכאן) שבמקום 
עיסוק בהיסטוריה של העבר עלינו להתבונן בהיסטוריה של העתיד". "ולפיכך" � קובע 
משום  זאת,  לעתיד"  כולו  כל  מסור  להיות  חייב  כמוני  "אדם  רבה:  כי  בצניעותו  פרס 
ש"אין לך שגיאה גדולה יותר מאשר לימוד מן ההיסטוריה, אין לנו דבר ללמוד ממנה...". 
העוטה  פרס,  משיב  כך?"  לדבר  יכול  אתה  "איך  המופתע:  המראיין  של  ולשאלתו 

פילוסוף:  של  גלימה  מענהו  לצורך 

צועדים  אנו  אינטלקטואלי.  ולא  חומרי  מסד  על  בנויה  האנושית  ההיסטוריה 
עתה, במאה ה־21 מן החומר אל הרוח. מקורות העצמה אינם שטחים, לאומים, 

וחינוך.  יצירתיות  דמיון,  טכנולוגיה,  מדע,  הם  היום  המקורות  מחצבים... 

אז כי  שטחים...  אינם  העצמה  מקורות  קרי:  שכך,  וכיוון 

של  מספרם  את  שהגדלת  מוצא  אתה  כך  שטחים  ומוסר  מוסיף  שאתה  ככל 
הדוקטורט  על  קיומנו  את  לבסס  שעלינו  מכאן  לקמ"ר.  דוקטור  תואר  בעלי 

שטחים.123 על  ולא 

וכו',  לאומיות  גבולות,  שטחים,  על  הקץ  שבא  וכיוון 

חשוב...  כה  אינו  בעצם  בעבורו  שלחמנו  מה  שכל  ומגלים  הולכים  אנו  הנה, 
אנו  האם  עצמי,  את  שואל  אני  שטחים.  מוסרים  אתם  למה  אומרים  אנשים 

בידינו?  אלו  שטחים  היו  האומנם  שטחים?  מוסרים 

שליחי  כנס  בפני  להציג  ישראל  מדינת  של  החוץ  שר  ראה  הללו  העידוד  דברי  את 
ב־14.8.95. בירושלים,   (UJA) המאוחדת  היהודית  המגבית 

להביט  עליהם  העבר.  את  ללמוד  ישראל  לילדי  "אל  כי  פרס  של  מסקנתו  מכאן 
לזכור".124 מאשר  הדמיון  כנפי  על  להמריא  אותם  ללמד  מעדיף  הייתי  קדימה. 

פרס, שניחן לדעתו בראיה מטא־היסטורית החורגת מן המבט הצר של הפוליטיקאי 
את  הרואה  החייזר  בעיני  התיכון  במזרח  במתרחש  להתבונן  ממאזיניו  מבקש  המצוי, 

אובייקטיבי:  במבט  הארץ  כדור 
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אם תשאלו אותי מהו טבעו של הסכסוך במזרח התיכון אומר שאין זה קונפליקט 
בין מזרח למערב, אף לא בין יהודים לערבים. זהו קונפליקט החוצה את העולם 
כולו... בין כשלי העבר לבין כללי העולם החדש, עלינו להתאים את כל תפיסת 

להשתנות.  וממשיך  רדיקלי  שינוי  שעבר  לעולם  עולמנו 

חייזר.  אכן 

חיי!" פסגת  הייתה  "אוסלו 

כוונתם  הייתה  אם  היא  ואחת   � ישראל  לעם  וביילין  פרס  שטמנו  אוסלו  מלכודת 
טובה � הובילה מן הסתם לפרץ הטרור הגדול ביותר שידע הציבור מאז יסוד המדינה. 
מעשי  של  ארוכה  בשורה  יהודים   1,600 מותם  את  מצאו  תקדים  חסר  טרור  בהתקף 
עצמו  שהמעשה  העובדה  את  לציין  מבלי  זאת  נפצעו.  אלפים  עשרת  המוני.  טבח 
האחריות  כן,  כי  הנה  טרור.  ארגוני  עם  מפגשים  האוסר  החוק  של  בעליל  הפרה  היה 
ובכל  פרס,  שמעון  של  כתפיו  על  רובצת  עמו  באזרחי  הטבח  למעשי  המיניסטריאלית 
שהיה  אלא  ציבורי  מעמד  מכל  מסולק  היה  שהאיש  בלבד  זו  לא  מתוקנת  דמוקרטיה 
היא  המדינה  נשיא  של  למעמד  מעשיו  בעקבות  זכה  שהאיש  העובדה  למשפט.  עומד 
הקיצור  בתכלית  תידון  וזו  בישראל,  הציבור  של  טיבו  על  המעידה  עצמה,  בפני  סוגיה 

פרס.  אל  נשוב  אולם  זה.  בכרך  הבא  בפרק 
בירך  עליו  ערפאת,  של  ביוזמתו  אוסלו,  הסכמי  לאחר  מיד  שהתחולל  הטבח  מסע 
ראש אש"ף בגלוי (וראו בהמשך), לא פער ולו סדק בחומת העיוורון הבצורה של שמעון 
פרס, והאיש מסוגל, באמונה שלמה, לפלוט דברי הבל דוגמת: "אין ספק שהיעד הקרוב 
כתנאי  שדרש  הליגה  מזכיר  לתגובת  הערבית".  הליגה  אל  להצטרף  הוא  ישראל  של 
הדבר  "ובכן,  פרס  השיב  היהודים,  כלל  של  התאסלמות  ישראל  של  לצירופה  מוקדם 

חולפת".  תופעה  היא  הערבית  שהליגה  מעיד 
כיוון שנואש מן הליגה הערבית, מתאר פרס את המציאות במזרח התיכון בעקבות 
בבית  חסאן,  הירדני  העצר  יורש  והנסיך  קלינטון  הנשיא  עם  בפגישתו  אוסלו.  הסכמי 

כי:  פרס  ציין  הלבן (3.10.94) 

הקונפליקט במזרח התיכון היה בעיקרו קונפליקט צבאי ופוליטי, והוא זה שבא 
תחת שיתוף פעולה כלכלי וחברתי. אוכל לומר שבשנה האחרונה הכול השתנה 
.(over the last year everything has changed completely) מהקצה אל הקצה

כיוון שעתה "הכול השתנה מהקצה אל הקצה", הגיעה העת לחולל מהפך במזרח התיכון 
החדש: "במערכת היחסים בינינו לבין ירדן והפלשתינים אנו עומדים להעתיק את הדגם 

ולוקסמבורג...".  הולנד  בלגיה,  דוגמת  איחוד  זה  יהיה  בנלוקס.  של 
אולם לא רק בחזית הירדנית־פלשתינית יחול מהפך של ממש. כך גם בעזה: "גורלה 
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חוכך  המאזין  ואם  אחת..."  בקפיצה  לשפע  מעוני  סינגפור.  של  כזה  יהיה  עזה  של 
והולכות  הצעיפים  את  השליכו  הנשים  מהפכני.  שינוי  חל  מוסיף: "בעזה  פרס  בדעתו, 

בים".  להתרחץ 
(אוטובוס  בירושלים  מתאבדים  מחבלים  של  הטבח  מעשי  לאחר  ספורים  ימים 
זכה  אדם,  בני   32 נרצחו  בהם  ה־4.3.96)  סנטר,  (דיזנגוף  אביב  ובתל   (3.3.96  ,18 קו 
השלום"  ל"ועידת  שהתכנסו  העולם  מנהיגי  בפני  והכריז  נפש  התעלות  של  לרגע  פרס 
בשארם א־שייך (13.3.1996) כי "הנה ימי האופל באו אל קיצם... זריחת החמה הבלתי 

חדש...".125 תיכון  מזרח  של  בפתחו  עומדים  אנו  ובאה.  ממשמשת  נמנעת 
נתגבר   2000 "בשנת   :1996 בשנת  העבודה  תנועת  בוועידת  מכן,  לאחר  קצר  וזמן 
למזרח  מלא  שלום  נביא  הזאת  בעת  הטרור.  ועל  האסלאמי  הג'יהאד  על  החמאס,  על 

נעשה".  כאן  שאמרנו  מה  שכל  תראו  עוד  התיכון... 
היהודים  ומרצח  הטרור  ארגון  ראש  ובתמונת  ערפאת,  הוא  פרס  של  טיפוחיו  בן 
הגדול ביותר מאז היטלר, מעטר נשיא ישראל את לשכתו. הנה כי כן לדברי פרס: "העם 
זה  הוא  ממש,  של  הישגים  להם  שהביא  זה  הוא  ערפאת.  בידי  לסייע  חייב  הפלשתיני 
ששמר במהלך 29 שנים על הסוגיה של עמו על סדר היום הבינלאומי". כך במקרה של 
נלחם  "ערפאת  בישראל:  העם  לערפאת  חייב  מזה  יותר  אף  ואולם  הפלשתיני"  "העם 
ביטול האמנה הן  בטרור והן  כפי שהבטיח. הן המלחמה  את האמנה  ביטל  בטרור, הוא 

האחרונות...".126  השנים  מאה  במשך  כמוהן  היו  שלא  התפתחויות 
העובדה ששני הטיעונים הם כזב גמור ומוחלט וכי ההפך הוא הנכון אינם מעניינו 
עצומות  עיניים  באמצעות  הבעיה  את  לעקוף  ניתן  כיצד  מסביר  גם  והוא  שמעון  של 
במחול  לצאת  מנת  על  העיניים  את  לעצום  עליך  הטנגו  מולדת  "בארגנטינה  לרווחה: 
127."(Peace is a romantic process) ולהתחיל את הרומן... השלום הוא תהליך רומנטי

יתירה מזאת, פרס מעיד על עצמו שתרומתו למאבק הפלשתיני עולה אף על זו של 
ראש ארגון הטרור: "ערפאת חזר וטען שידע כי אני מסוגל לעשות בעבור הפלשתינים 
וזאת  פרס,  מתגאה  בכך,  די  לא  וכמו  עושות...".  היו  לא  ערב  שמדינות  רבים  דברים 
נלחמים  שאנחנו  יודעים  "אתם  ערביים:  עיתונאים  קבוצת  בפני  נושא  שהוא  בהרצאה 

מכם".  רבה  בהצלחה  האמריקני  בקונגרס  הפלשתינים  לטובת 
 Washington Institute) ובהרצאה בפני המכון למדיניות המזרח התיכון בוושינגטון
שהם  ככל  שכן  לפלשתינאים,  לסייע  כי "ברצוננו  האיש  מודה   (for Near East Policy

לשיחות".  עדיף  פרטנר  יהיו  יותר  חזקים  יהיו 
פיגועים  ב־31  הערבי,  הטרור  בתולדות  ביותר  הקטלניות  מן  הייתה   2001 שנת 
נרצחו יותר משבעים ישראלים. כיוון שכך רואה פרס לציין בריאיון ל"ידיעות אחרונות" 
זכתה  אוסלו)  (מאז  לראשונה  כי: "הנה,  עם  קבל  להכריז  גאה  הוא  כי  ה־17.9.2001  מן 
ורוח  עצמי  בשלטון  זכו  ויריחו  עזה  ערביי  ניכרת,  במידה  פחת  הטרור  להכרה,  ישראל 

יהודי־ערבים". ביחסי  נושבת  חדשה 
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ובמסיבת עיתונאים יחד עם שר החוץ הטורקי בתל אביב (21.9.2001), לאחר שנשאל 
השיב: האחרון,  הטרור  גל  אף  על  ערפאת  עם  להיפגש  יסכים  אם 

רוח  את  סותרים  תנאים  שהרי  מוקדמים.  תנאים  ללא  נערכות  פגישותינו 
ואם  אש,  הפסקת  של  יום  חצי  לעוד  שזכינו  שהעובדה  מעריך  אני  ההדברות... 

ניפגש.  אזי  השקיעה,  עד  וחומר  קל  הקרובה,  החמה  זריחת  עד  יימשך  הדבר 

אוסלו  הסכמי  "אילו  כי:  כך  על  שמעון  מצר  חוץ (9.10.2001)  לכתבי  תדרוך  בהרצאת 
הוא  כי  שידע  מבלי  הנראה  ככל  זאת  שיעור".  לאין  טוב  היה  כולו  המצב  מיושמים  היו 

הבטחתו...".  את  מקיים  היה  היטלר  הר  רק  צ'מברליין: "אילו  דברי  על  חוזר 
עולים  כאשר  אולם  ערפאת,  על  ביקורת  של  צל  ולו  פרס  מפי  שמע  טרם  איש 
פרס  מגיב  מתאבדים,  פיצוצי  בעקבות  השיחות  את  להקפיא  הדורשים  קולות  בכנסת 
ואומר: "אם נקשיב לקולות אלה באופוזיציה פירושו של דבר שאנו מקשיבים לקולות 

האסלאמי".128  והג'יהאד  החמאס 
הם.  חד  והג'יהאד,  החמאס  בכנסת,  האופוזיציה  כן,  כי  הנה 

בתולדות  דמותו  את  לחרוט  הצנוע  האיש  של  בחפצו  זה  פרק  לסיים  הראוי  מן 
"במשפט  להיזכר  ומבכר  ההיסטוריה  בספרי  עמודים  מאות  על  מוותר  הוא  האנושות. 
אחד: 'הנה האדם שהאמין שהצלת נפש אחת עולה בחשיבתה על מאות עמודי ביוגרפיה 

האנושות'".129  בתולדות 
 The dream) "כך שמעון פרס, מי שקבע כי "החלום מניח לנו לשנות את המציאות

 .(permits us to change reality
שראל. אזרחי  של  בלהות  לחלום  היו  פרס  של  באספמיא  שהחלומות  צר  מה 

Die Juden sind Unser Unglück! � "המתנחלים הם אסוננו"

כל הטוען שליהודים אסור להתגורר בחבלי יהודה ושומרון 
 .�Judenreinה־� בסוגיית  הנאצית  הטענה  על  חוזר 
ההתיישבות היהודית בחבלים אלה היא מוסרית במובן 

שם. להישאר  ועליה  המלה  של  ביותר  העמוק 
ישראל,  שגריר  בלום,  יהודה  פרופ' 

האו"ם, 11.6.79 בעצרת  בנאומו 

שהפך  טרייטשקה,  פון  היינריך  של  זה  משפט   ,Die Juden sind Unser Unglück!
ביומו  יום  מדי  כמעט  ועולה  שב  בשעריו,  קבוע  לכיתוב  והיה  "השטירמר"  לסיסמת 
של  השוואה  ה"מתנחלים".130  תופסים  היהודים  מקום  את  כאשר  "הארץ",  דפי  מעל 
אופני הדמוניזציה של היהודי בגרמניה לזו של ציבור המתנחלים בארץ ישראל, מעלה 
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קווי דמיון מובהקים בין היודופוביה של העת ההיא לאנטישמיות העצמית של הרדיקל 
היהודי במקומותינו. בשני המקרים מיקוד השנאה הוא במיעוט לאומי או ציבורי; בשני 
כלל  על  היורדים  והכשלים  האסונות  כל  וכעילת  כאויב  זה  מיעוט  מתואר  המקרים 

להשמדתו.  ואף  לגירושו  היא  ההסתה  המקרים  בשני  הציבור, 
מפתח  דמויות  מפי  הנשמעים  ההכפשה  דברי  של  מייצג  מדגם  נביא  בטרם  ואולם, 
בשמאל הישראלי, יש להקדים ולהציג את סוגיית ההתנחלות ביו�ש מהיבטה האסטרטגי 

הרחב. 

*

ניצחונה של ישראל במלחמת ששת הימים, שבא לידי ביטוי בתפיסת שטחים נרחבים 
זאת  שביטא  כפי  באדום"  התיכון  הים  את  "לצבוע  הערבי  לניסיון  קפיצה  קרש  שהיוו 
מכפיל  לישראל  העניק  הממשלה,  ראש  וסגן  המצרי  הרמטכ"ל  עאמר,  אל־חכים  עבד 
עוצמה בעל חשיבות ראשונה במעלה � גבולות בטחון. קרי: עומק אסטרטגי מינימלי 
ושומרון,  יהודה  בחבלי  כך  בסיני,  כך  איבה.  מעשי  פרוץ  של  למקרה  כוחות  לֵהערכות 
היהודים  מדינת  של  האסטרטגי  במצבה  הלכת  מרחיק  השינוי  אל  הגולן.  וברמת  בעזה 
יהודה  חבלי  העברית,  האומה  ערש  אל  בשיבה  ביטוי  לידי  הבא  הערכי,  הגורם  נוסף 
עד  סיני  מסירת  אומנם  ירושלים.  של  ואיחודה  שחרורה  שבעיסה �  והשאור  ושומרון, 
"הגרגר האחרון" לתוקפן המצרי היה מעשה איוולת מדינית חסרת תקדים בהיסטוריה 
(וראו הפרק "מחירה של תבוסתנות"), אולם אפילו לאחר הנסיגה מסיני היה זה שיפור 
אבא  זאת  שהגדיר  כפי  היו,  שאכן   ,'49 גבולות  של  הפרדוקסאלי  המצב  לעומת  רב 
שאכן  כפי  ישראל,  על  להתקפה  ועומד  קבוע  פיתוי  ומכאן,  אושוויץ",  "גבולות  אבן, 

ב־1967.  ביטוי  לידי  הדבר  בא 
כינונה של "מדינה פלשתינית" בארץ ישראל המערבית על בסיס גבולות 67', אמור 
להשיב את ישראל לאותם "גבולות אושוויץ", אולם בהבדל יסודי אחד. הגבול שיעבור 
בפאתי גוש דן יהיה מסוכן שבעתיים מזה שהיה ערב מלחמת ששת הימים, זאת, משום 
תהיה   � לישראל  רבה  במידה  קיומה  עצם  את  החייבת   � ההאשמית  הממלכה  שלא 
של  שחרורה  הוא  קיומה  תכלית  שכל  עוינת  ערבית  ישות  אם  כי  בישראל,  גובלת 
בעצם  לבן  גבי  על  שחור  מופיעים  שהדברים  כפי  זאת,  הציוני.  הכובש  מן  "פלסטין" 
ראשי התיבות 'אש"ף', בסמל הארגון, באמנה הפלשתינית, בתוכנית השלבים ובחוקת 
מאפייניה:  על  הציונית  הישות  ועקירת  פלסטין  של  מלא  "שחרור  לאמור:  הפת"ח. 
ובעל־ בכתב  גלויות  בהצהרות  וכן  והתרבותיים",131  הצבאיים  הכלכליים,  הפוליטיים, 

אנטישמית  באינדוקטרינציה  ביומו  יום  מדי  מוזן  הערבי  היעד  החמאס.  ארגון  של  פה 
פלגותיה  על  הערבית  בתקשורת  והן  והגבוה  העממי  החינוך  במערכת  הן  משתלחת, 

הפלשתינית.132 הרשות  של 
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הנה כי כן יש להתבונן בהתיישבות בחבלי יו�ש משלושה היבטים: א) האסטרטגי־
הערכי.  ג)  המדיני;  ב)  צבאי; 

האסטרטגי־צבאי ההיבט  א) 

עיוורון  מאותו  פטור  אובייקטיבי,  מידה  בקנה  האסטרטגי  ההיבט  את  להציג  מנת  על 
סלקטיבי המלווה את הדיון בישראל, שאיבד מזה כבר את עקרונותיו הרציונאליים, מן 
הדין לפנות לגוף מקצועי וחסר־פניות. הפעם לראש המטות המאוחדים של צבא ארה"ב. 
לחיות  באזור  מדינה  כל  של  "זכותה  בדבר  הסעיף  ובה   242 ההחלטה  קבלת  עם 
שימוש  של  ממעשים  או  מאיומים  חופשית  ומוכרים,  בטוחים  גבולות  בתוך  בשלום, 
 �in peace within secure and recognized boundaries free from threats) "בכוח
�or acts of force), ביקש הנשיא ג'ונסון מראש המטות המאוחדים של צבא ארה"ב 

בטוחים".133 אותם "גבולות  של  מפה  לו  להציג  ווילר,  הגנרל  ההיא,  בעת 
מדינת  של  הישרדותה  את  המבטיח  שטח  כ"מינימום  הוגדרה  הנשיא  של  דרישתו 
ישראל מבחינה צבאית בלבד". הודגש כי אין להתייחס לכל גורם אחר (דוגמת טיעונים 
היסטוריים או משפטיים) כי אם אל ההיבט הצבאי בלבד. הפנטגון שלח לישראל צוות 
מומחים מטעמו ולאחר שהצוות הגיש את המלצותיו, הוגשה לנשיא, באוקטובר 1967, 
מפת גבולות המינימום המוכרת מאז כ"מפת הפנטגון". המפה כוללת, נוסף על שטחה 
של ישראל ערב המלחמה, 7,000 קמ"ר בסיני, להגנת אילת והכניסה לים סוף, את חבלי 
ב־20%  הגדול  בשטח  הגולן  רמת  את  וכן  ירדן),134  בקעת  את  לא  (אך  ושומרון  יהודה 

מקונייטרה.  הנסיגה  לאחר  ישראל  בידי  הנותר  מזה 
בהקשר למרכז הארץ מדובר אפוא בחגורת ביטחון המקיפה את אזור השפלה מגוש 
דן במרכז עד חיפה בצפון ואשקלון בדרום, שטח בו מרוכזים 70% בקירוב מכלל תושבי 

ייצור.  אמצעי  של  דומה  אחוז  וכן  היהודים,  ישראל 
נושא  הוא  יו"ש  חבלי  של  האסטרטגי  בערכם  נוסף  מרכיב  ביטחון.  גבולות  כאן  עד 
שטחי מילוט לתושבי אזור החוף, וגוש דן בפרט. שיבה אל גבולות 67' עלולה להיות 
האמל"ח  כֶוונת  על  ראשונה  בעדיפות  הנמצאים  גדרה־חדרה  לתושבי  מוות  דין  פסק 
להשמדה המונית שבידי העולם הערבי ואיראן. טווח הירי של המערך הבליסטי במצרים 
בישראל.  החוף  באזור  לפגוע  שנים  מזה  מתוכנן  וביולוגי,  כימי  בנשק  החמוש  וסוריה, 
לאחרונה נוסף על כך המאגר בן עשרות אלפי טילים שבידי החיזבאללה בדרום לבנון. 
האיום הגרעיני מצידה של איראן יבוא אף הוא לביטוי, זאת, לכל המאוחר בשנת 2014. 
פשוט  הוא  הגרעיני,  והאיום  הבליסטית  ההתחמשות  מאחורי  העומד  הצבאי  ההיגיון 
של  רכות  מטרות  עשרות  לעומת  אחת,  (אזרחית)  רכה"  "מטרה  היא  ישראל  בתכלית. 
האויב הערבי, מכאן שפגיעה אנושה בגוש דן כמוה כחורבן מדינת היהודים. (להרחבה 

אסטרטגית".)  ואכיפה  קיומי  תת־הפרק "רציונאל  ראו 
הנה כי כן, לאור המצב המתואר לעיל, מצויים תושבי גוש דן, שלושה מיליון נפש 
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בקירוב, במוקד האיום הקיומי. אולם למזלה של ישראל עומדים לרשותה שטחי מילוט 
הן  אריאל  בואכה  השומרון  גבעות  החוף.  משפלת  ק"מ   30-20 של  מינימאלי  בטווח 
חנק  גחלת,  מנבגי  אם  בין  ממוות �  אביב  תל  פליטי  את  להציל  האמור  המקלט  אפוא 

גרעינית.135  משואה  אם  ובין  חרדל,  ו/או  סארין  בגאז 

המדיני ההיבט  ב) 

כינונה של "מדינה פלשתינית" בחבלי יו�ש, תביא � בנוסף לסיכונים הביטחוניים כפי 
ונהנית  הערבית  בליגה  חברה  באו"ם,  החברה  ריבונית  ישות  בו  למצב   � לעיל  שנדונו 

.242 החלטת  בסיס  על  בטוחים  לגבולות  הפנטגון"  "מפת 
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מגיבוי גורף של הרוב המוחלט בעצרת, תדרוש את יישום החלטות האו"ם 181 בדבר 
גבולות החלוקה, ו־194 בדבר שיבת הפליטים. היה זה עוד ב־1998 כאשר כינון המדינה 
בשני  דיון  לקיים  ודרש  האו"ם  למזכיר  פנה  שערפאת  הפרק,  על  עמד  הפלשתינית 
נושאים אלו מיד עם הקמת המדינה הפלשתינית. הן במזכירות האו"ם והן בקרב רבות 

גורפת.  לתמיכה  אש"ף  ראש  זכה  מחברותיה, 
הנה כי כן, ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון � המונה נכון להיום קרוב ל־400,000 
נפש ב־240 ישובים הפרושים גיאוגרפית על רוב שטחי יו"ש � היא הבלם המעשי היחיד 
מפני השלכת מטען חבלה אל חיקה של מדינת היהודים בדמותה של ישות טרור ריבונית. 

ציון שיבת  הערכי �  ההיבט  ג) 

האומה  ערש  ושומרון,  יהודה  חבלי  אל  שיבה  של  הערכי  ההיבט  הינו  השלישי  ההיבט 
מקלט  לבקש  ולא  לארצה  לשוב  הבוחרת  הציונות  ועילת  התנ"ך,  ארץ  העברית, 
בארגנטינה או אוגנדה, והוא המעניק ללאומיות היהודית את הזיקה אל שורשיה. זאת 

העצמאות:  במגילת  הכתוב  פי  על 

והמדינית;  הדתית  הרוחנית,  דמותו  עוצבה  בה  היהודי,  העם  קם  ישראל  בארץ 
אנושיים  וכלל  לאומיים  תרבות  נכסי  יצר  בה  ממלכתית,  קוממיות  חיי  חי  בה 
ומסורתי  היסטורי  קשר  מתוך  הנצחי...  הספרים  ספר  את  כולו  לעולם  והוריש 

העתיקה...  במולדתם  ולהאחז  לשוב  ודור  דור  בכל  היהודים  חתרו  זה 

בהם  ושומרון  יהודה  חבלי  אל  מתייחסת  העצמאות  בהכרזת  מלה  שכל  לציין  למותר 
"קם העם היהודי... בה עוצבה דמותו הרוחנית... בה חי חיי קוממיות ואליה הוא קשור 
אפרת,  היא  צוף �  ובארץ  אפרים  בהר  שאול  מבקש  האתונות  את  היסטורי...".  בקשר 
בגלגל  שאול  מוצא  המלוכה  את  רוטשילד.  בשדרות  ולא  עפרה,  היא  שעלים  ובארץ 
יהודה  חבלי  שנקין.  רח'  בפינת  ולא  בחברון  למלכות  נמשח  ודוד  יריחו  בערבות  אשר 
ושומרון אינם "קניין נדל"ני, עם תשואות רווח ומניות נסחרות" (יצחק רבין, אהוד ברק), 
המתריסה  ממנה,  צודקת  שאין  ציון  שיבת  של  מוסרית  ערכית  לאחיזה  ביטוי  אם  כי 

לגבולם".  בנים  ועולם: "ושבו  עם  קבל 
חבלי יהודה ושומרון, ערש האומה העברית, הם צירוף של שני מרכיבים המעניקים 
למדינת היהודים את טעם הקיום הערכי־רוחני והפיסי. ללא הרציונאל הראשון יישמט 
העם  בין  הקשר  מן  המרוקנת  וישראל,  הציוני,  הרעיון  בבסיס  הניצב  הלאומי  המרכיב 
לארצו, תאבד את תכלית קיומה. הרציונאל השני הוא זה המעניק לישראל את "מרחב 
מרכז  על  השומר  מינימאלי,  אסטרטגי  עומק  קרי:  אלון.  יגאל  כדברי  הצבאי",  החיץ 

חורבן.  של  סכנה  מפני  הארץ 
ששמר  יו"ש  בחבלי  הערבי  הישוב  דווקא  זה  שהיה  בעובדה  אירוניה  מעט  לא  יש 

בהם "התנחל". לכפרים  שהעניק  בשמות  העברי  המקור  על 
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כך הכפר ענאתא בצפון ירושלים שהוא ענתות המקראית אליה משיב שלמה המלך 
ֶלְך ֲעָנתֹת  ֵהן ָאַמר ַהֶמּ את אביתר הכהן לאחר שזה נטל חלק במרד אדוניה: "ּוְלֶאְבָיָתר ַהֹכּ
ֱאלֹוִהים  ה'  ֲארֹון  ֶאת  אָת  ָנָשׂ י  ִכּ ֲאִמיֶתָך  ֹלא  ַהֶזּה  ּוַבּיֹום  ה  ָאָתּ ָמֶות  ִאיׁש  י  ִכּ ֶדיָך  ָשׂ ַעל  ֵלְך 

כ"ו 9) ב',  פרק  א'  (מלכים  ָאִבי".  ה  ִהְתַעָנּ ר  ֲאֶשׁ ֹכל  ְבּ יָת  ִהְתַעִנּ ְוִכי  ָאִבי  ִוד  ָדּ ִלְפֵני 
ר  ֲאֶשׁ ֲהִנים  ִמן־ַהֹכּ ן־ִחְלִקָיּהּו,  ֶבּ ִיְרְמָיהּו,  ְבֵרי  "ִדּ הנביא:  ירמיהו  של  עירו  היא  ענתות 
שעל  הערים  כאחת  מתאר  שישעיהו  העיר  היא  א')  א',  (פרק  ְנָיִמן".  ִבּ ֶאֶרץ  ְבּ ֲעָנתֹות,  ַבּ
נזכרת  ענתות  כ"ד-ל')  י',  פרק  ישעיהו  (וראו  יהודה  מממלכת  אשור  של  נסיגתו  דרך 
בספר נחמיה "ָחִריף ֲעָנתֹות" ענתות נזכרת ברשימת הערים שחודש יישובם בימי בית 

כ"ב-ל"ו) (נחמיה  ְוַעָיּה...".  ִמְכָמׂש  ַבע,  עם "ָגּ יחד  שני 
נזכרת  העיר  כוכבא.  בר  של  מטהו  שכן  בה  לחם,  לבית  המערבית  ביתר,  היא  בתיר 

חז"ל. במקורות  רבות  פעמים 
ֱאָרה, בתו של  בית חור היא בית חורון הנזכרת בספר דברי הימים א', העיר שבנתה ֶשׁ
ֱאָר". (שם א' ז', כ"ד)  ְחּתֹון ְוֶאת ָהֶעְליֹון ְוֵאת ֻאֵזּן ֶשׁ ית חֹורֹון ַהַתּ ֶבן ֶאת ֵבּ ֱאָרה ַוִתּ אפרים: "ּוִבּתֹו ֶשׁ
בספר מלכים (א' ט', י"ז) נזכרת בית חורון לצד גזר כישוב שבנה שלמה המלך אחרי 
הקמת בית המקדש. היה זה בבית חורון בה הכריז יהושע בן נון: "שמש בגבעון דום וירח 
בעמק איילון" כדי להשלים את נצחונו על חמשת מלכי האמורי בטרם שקיעת החמה .

ביתין היא בית אל בה חולם יעקב על הסולם והמלאכים העולים ויורדים בו. בבית 
לו  המבטיחה  לישראל,  מיעקב  שמו  את  המשנה  אלוהית  להתגלות  יעקב  זוכה  אל 
שושלת של עם ומלכים שיצאו מחלציו. בית אל היא העיר ששמואל הנביא עובר בה 

ז', 16).  א'  שמואל  (ספר  ישראל  את  לשפוט  בארץ  בשוטו 
ט"ז,  א'  (שמואל  ישראל  למלך  נמשח  ובה  דוד  של  הולדתו  מקום  היא  לחם  בית 
13-4), בית לחם נזכרת בבראשית (ל"ה, ט"ז) וכן במגילת רות (ד', י"א), היא בית לחם 
אל  בבית  אמנו.  רחל  נקברה  בה  מיכה  בספר  אפרתה  לחם  ובית  שמואל  מספר  יהודה 

לארץ. שובה  עם  המואביה  רות  התגוררה 
הייתה  היתר  בין  ירושלים.  על  למצור  סנחריב  עלה  ממנה  גלה,  היא  ג'אלה  בית 

י"ב). ט"ו,  ב'  (שמואל  הגילוני  אחיתופל  של  משכנו 
ל"גיני"  שמה  הוסב  לימים  יששכר.  שבט  בנחלת  לויים  ישוב  גנים,  עין  היא  ג'נין 
העיר  נזכרת  כן  כמו  הוליפרנס,  של  מחנהו  חנה  אליו  שסמוך  יהודית,  בספר  הנזכרת 

השומרון. בצפון  כעיר  מתתיהו  בן  ליוסף  היהודים"  ב"מלחמות 
מכמס היא מכמש � יש לציין שהערבים שמרו על שמה המקורי כפי שהיא מכונה 
ָנִים..." (שם ב', כז). במכמש בו עמד ארמונו  ִרים ּוְשׁ י ִמְכָמס, ֵמָאה ֶעְשׂ בספר עזרא: �ַאְנֵשׁ
של שאול המלך, התגורר יהונתן המכבי, ובה חנה צבאו של סנחריב בדרכו לירושלים. 
אוהל  שכנו  בו  בנעוריו,  הנביא  שמואל  ישב  בה  שילה  הוא  סיילון  הערבי  הכפר 
של  הולדתו  מקום  תקוע,  אכן  היא  הערבית  תקוע  יהושע.  בימי  הקודש  וארון  המועד 

עמו. ישראל  על  וגפרית  אש  בכתביו  שפך  בה  עמוס  הנביא 
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יעקב  ורבקה,  יצחק  ושרה,  אברהם  האומה.  אבות  קבורים  ושומרון  יהודה  בחבלי 
יוסף  דוד;  אבי  ישי  ונכדה  המואביה  רות  גם  קבורים  בחברון  המכפלה;  במערת  ולאה 
יָטה"  ֵמָאה ְקִשׂ ֶכם, ְבּ ֵני־ֲחמֹור, ֲאִבי ְשׁ נטמן בפאתי שכם בחלקת שדה שקנה יעקב "ִמַיּד ְבּ
(בראשית ל"ג, י"ח-כ'); יהושע נקבר בתמנת חרס המקראית הסמוכה לאריאל; בגבעת 
פינחס, דרומית לשכם, סמוך לאיתמר, קבורים פנחס, אלעזר ואיתמר בני אהרן הכהן. 
ֶבת  ַמֶצּ ִהוא  ְקֻבָרָתּה  ַעל  ָבה  ַמֵצּ ַיֲעֹקב  ב  ֵצּ ַוַיּ ָלֶחם.  ית  ֵבּ ִהוא  ֶאְפָרָתה  ֶדֶרְך  "ְבּ נקברה  רחל 

ַהּיֹום...". ַעד  ָרֵחל  ְקֻבַרת 

"שטחים פלשתינים" � טיפוח הכזב

הוא  בישראל,  הציבורי  בשיח  לאקסיומה  כבר  מזה  שהפך  פלשתינים"  המונח "שטחים 
מקדים  כשלב  זאת  בגבולות 49'.  ישראל  של  גימודה  לצורך  כאמצעי  שנטבע  אבסורד 
לשיבה אל גבולות החלוקה. מעולם לא הייתה קיימת "ישות פלשתינית", מכאן שמעולם 
ירושלים.  על  ולא  ושומרון  יהודה  שטחי  על  פלשתיני"  של "שלטון  תופעה  הייתה  לא 
 1917 ומאז  עות'מאני,  שלטון  תחת  נתון  ישראל  ארץ  של  שטחה  היה  בשנים  מאות 
בית  של  ליסודו  מחויבותו  על  הכריז  בלפור  שבהצהרת  הבריטי,  המנדט  שלטון  תחת 
ארץ  את  המושבות,  כשר  בתפקידו  צ'רצ'יל,  מסר   1922 בשנת  היהודי.  לעם  לאומי 
הסיוע  על  פרס  ערב �  האי  שבחצי  מחיג'אז  ההאשמים  בריתו  לבני  המזרחית  ישראל 
שהגישו לבריטניה במלחמתה נגד טורקיה � וכך קמה והייתה, יש מאין, ממלכת ירדן, 

לאום.  של  מאפיין  כל  הנעדרת  מלאכותית  קולוניאליסטית  ישות 
בכ"ט בנובמבר 1947 התקבלה החלטה באו"ם על חלוקה נוספת של מה שנותר מן 
כי  היה  לא  שנותר  הגדם  כי  אף  המערבית.  בא"י  היהודי  לעם  המובטח  הלאומי  הבית 
הערבים  ברחובות.  לרקוד  ויצאו  הדין  את  היהודים  קיבלו  גיאוגרפית,  קריקטורה  אם 
בגל  כמנהגם,  פתחו,  אלא  החלוקה  החלטת  את  לקבל  שסירבו  בלבד  זו  לא  לעומתם, 
פרעות מקיף. פרעות ערביי ארץ ישראל הפכו למחרת יום היווסדה של מדינת ישראל 
השואה  מאש  המוצל  האוד  את  להשמיד  ערב  מדינות  חמש  קמו  בה  כוללת  למלחמה 
ולאחר  הערבית,  התבוסה  לאחר  מאמש.  בריתם  בעל  היטלר,  של  מלאכתו  את  ולסיים 
מחציתה  נותרו  עדיין  העצמאות,  במלחמת  שחררה  אותם  שטחים  סיפחה  שישראל 
של ירושלים וכן חבלי יו"ש תחת הכיבוש הירדני. הכובש הערבי דאג להשמיד כל זכר 
דוגמת  ביו"ש  יהודים  ישובים  אלה  היו  אם  בין  בידו,  שנפלו  בשטחים  יהודית  לנוכחות 

העתיקה.  בעיר  היהודי  הרובע  אם  ובין  עציון,  וגוש  חברון 
יצוין שהכיבוש הירדני לא זכה להסכמה בינלאומית, ורק בריטניה ופקיסטן העניקו 
לו הכרה. לעומת זאת, השטחים שישראל סיפחה במלחמת השחרור הוכרו כלגיטימיים. 

מגן.  במלחמת  לידיה  שנפלו  העובדה  בזכות  זאת, 
מצד  ישראל  של  הכחדתה  בניסיון  נוסף  כשלון  לאחר  הימים,  ששת  במלחמת 
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אויביה, שחררה מדינת היהודים את ירושלים, את חבלי יו"ש � ערש האומה העברית, 
במהלכה  מגן  מלחמת  של  הטיעון  לה  עמד  לכאורה,  עזה.  חבל  ואת  הגולן  רמת  את 
ספחה שטחים מן התוקפן וכך הגדירה את מה שמכונה גבולות 49'. על בסיס אותו 
העיקרון הייתה זו זכותה המלאה לספח את השטחים שנפלו בידיה ב־1967. ואולם 
מזה  בעיקרו  שונה  היה  הפוליטי  המערך  הקודמת,  המאה  של  הששים  בשנות  עתה, 
ששרר בשלהי שנות הארבעים. עידן המלחמה הקרה והתייצבותה של ברית המועצות 
המוסלמי  העולם  של  בכוחו  החדה  העלייה  וכן  ישראל,  אויבי  לצד  בריתה  ובעלי 
דרישותיה  מול  להתייצב  הבינלאומית  לקהילה  לגרום  מנת  על  בהם  היה  די  באו"ם, 
הנה  בינלאומית.  להכרה  זכו  לא  הגולן  ורמת  ירושלים  שסיפוח  מכאן  ישראל.  של 
כי כן, חבלי יהודה ושומרון לא סופחו למדינת ישראל, אך לעומת זאת החל תהליך 
בינלאומי,  לגינוי  במהרה  זכה  התהליך  אלו.  בחבלים  יהודית  התנחלות  של  מקיף 
ועצם הביטוי "התנחלות", העוטה נופך מקראי, הפך במהרה לשיקוץ בפי חלק ניכר 

בישראל.  הציבור  של 

אמנת ז'נבה הרביעית � "אירוניה על סף האבסורד"

הטיעון העקרוני של מתנגדי ההתנחלות מתמקד בטענה לפיה ההתיישבות "בשטחים 
כבושים" הינה הפרה בעליל של אמנת ז'נבה הרביעית משנת 1949, וביתר דיוק של סעיף 
49 באמנה הקובע כי: "המעצמה הכובשת לא תגרש ולא תעביר חלקים מאוכלוסייתה 

ידה".136 על  כבוש  לשטח  האזרחית 
הדיון שנערך ב־1949 בוועידת ז'נבה הושפע במידה מכרעת מזוועות הכיבוש הגרמני 
וגירוש אוכלוסיות במלחמה. בפני הוועידה בז'נבה היה מונח המסמך של ועידת הצלב 
האדום בשטוקהולם מאוגוסט 1948. ואכן ניסוח האמנה דומה ברוב המקרים לנוסח של 
האוכלוסייה  "גירושי  את  המציין  הסעיף  שבמוקד  לציין  למותר  האדום.  הצלב  ועידת 
הריכוז  מחנות  אל  גרמניה  יהודי  לגירוש  וראשונה  בראש  הכוונה  כבושים"  לשטחים 

לאושוויץ.137 צרפת �  או  הולנד  הונגריה,  הכבושים �  השטחים  יהודי  ושל  בפולין, 
ואולם המצב בישראל הוא היפוכו הסימטרי של סעיף האמנה. לא זו בלבד שממשלת 
יהודה  בחבלי  ריכוז  מחנות  אל  הירוק  הקו  מתחומי  אוכלוסייתה  את  גרשה  לא  ישראל 
האירוניה  למרבה  יהודי �  ציבור  של  ספונטנית  תנועה  זו  שהייתה  אלא  ועזה,  שומרון 
שהייתה  האומה,  אבות  אדמת  אל   � ישראל  ממשלת  של  התנגדות  תוך  אף  לעיתים 
מדינת  את  להחריב  ושב  החוזר  בניסיונו  האויב  בידי  קפיצה  קרש  לכן  קודם  קצר  זמן 
להביא  ניתן  למציאות,  תקפה  היסטורית  השוואה  אחר  מבקשים  כבר  ואם  היהודים. 
ושלזיה,  פומרניה  בשטחי  התיישבו  מאזרחיה  מיליונים  אשר  פולין  של  הדוגמה  את 
למדינה  ונמסרו  השנייה  העולם  מלחמת  לאחר  ממנה  שנקרעו  בעבר  גרמניה  שטחי 
המותקפת, מהלך שזכה לאישור המשפט הבינלאומי ולהתחייבותה של גרמניה לפולין 
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שלא לדרוש לעולם את השבת אותם השטחים או את שובם של 12 מיליוני הפליטים 
פיצוי.  כל  ללא  מהם  שגורשו  הגרמנים 

מכאן שכל ניסיון לגזור גזירה שווה בין מסכת הגירושים בשואה להתנחלות הציבור 
היהודי במולדתו, בה זכה במלחמת מגן, איננה רק סילוף מושחת של המשפט הבינלאומי 
אלא אופן מגונה של הכחשת השואה. ואכן מיטב המומחים למשפט הבינלאומי ציינו 
זאת. ביניהם יוג'ין רוסטוב, תת שר החוץ בימי הנשיא לינדון ג'ונסון והמנסח של החלטה 

ושומרון.  יהודה  לסיפוח  ישראל  של  בתביעתה  נחרצות  שתמך  מי   ,242
(בשנים  בהאג  הבינלאומי  המשפט  בית  נשיא   ,(Schwebel) שוובל  סטפן  זה  היה 
2000-1997), שקבע בנושא הישראלי: "מדינה הפועלת מכוח זכותה החוקית של הגנה 
מפני תוקף רשאית לספח שטח זר כל זמן שהסיפוח הכרחי להגנתה העצמית". מכאן... 

(ש)בין ישראל המתגוננת ב־1948 וב־1967 לבין שכניה הערבים התוקפים אותה 
הקרויים  אלו  שטחים  לסיפוח  בתביעתה  עדיפות  לישראל  אלו,  שנים  בשתי 

כולה.138  ירושלים  כולל  פלסטיין, 

הבינלאומי  המשפט  בתחום  הבולטים  מן   ,(Stone  1907�1985) סטון  ג'וליוס  זה  היה 
במחצית השנייה של המאה הקודמת, שהגדיר את ניסיון החלת אמנת ז'נבה הרביעית 

האבסורד": סף  על  כ"אירוניה  הישראלי  המקרה  על 

תהיה זו אירוניה על סף האבסורד (an irony bordering on the absurd) לטעון 
שהסעיף 49 (6) הנועד למנוע חזרה על מדיניות של השמדת עם בנוסח הנאצי 
של "יודנריין" בשטחי גרמניה, ניתן להחילו על מנת להביא למצב של יודנריין 
בחבלי יהודה ושומרון, ואף לדרוש מממשלת ישראל לפעול בכוח נגד אזרחיה... 
 49 סעיף  של  כזאת  קריאה  הסף  על  פוסלים  ההיסטורי  וההקשר  הישר  השכל 

האמנה.139  של   (6)

הצדק  עיקרון  בסיס  על  יו"ש  בחבלי  לריבונות  ישראל  של  זכותה  את  מפרט  סטון 
בסדרה של נימוקים המעוגנים במשפט הבינלאומי, ביניהם: א) השטח מעולם לא היה 

מגן.140  במלחמת  אלו  בשטחים  זכתה  ישראל  ב)  ירדן;  של  בריבונותה 
המעוותת  ופרשנותה  הרביעית  ז'נבה  מאמנת  פלסתר  שעשיית  לזכור  יש  זאת  עם 
והמושחתת מוסרית מצד ארגוני השמאל הישראלים דוגמת �שלום עכשיו� או �בצלם�, 
דרושה להם לא רק על מנת להביא לחורבן ההתנחלויות. מטרתם מרחיקה לכת. הכוונה 
להציג את ישראל כמבצעת פשעים בנוסח הנאצי, זאת, על אף העובדה שהפירוש הוא 
בירתו  האבות,  עיר  היא  בחברון,  לשבת  הזכות  ליהודי  אין  האומנם  רציונאלי.  עיוות 
בפרעות  הושמדה  שקהילתה  ישראל  בארץ  הקודש  ערי  מארבע  ואחת  המלך  דוד  של 
נפלה  כשזו   1948 לאחר  נמחק  לקיומה  סימן  וכל   1936 בשנת  נוספת  ופעם  תרצ"ט, 

הערבי?  הלגיון  בידי 
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המתנחל � נתיב השנאה העצמית 

פטפוט קופים אנטישמי אווילי, הצדקת הדין של הצוררים 
מלשינות...141  דיבה,  הוצאת  ישראל,  שינאת  ישראל,  על 

סמולנסקין  פרץ 

כותרת  תחת  ספרי  וראו  הישראלי",  המוות  "איווי  לכנותה  שבחרנו   � זו  מגמה  מול 
פחות  המהווה  מיעוט  של  דופן  יוצאת  תופעה  אכן  המתנחלים,  ציבור  מתייצב   � זו142 
מ־7% מכלל תושבי ישראל, המגן בגופו על מרכז הארץ, נכון להעניק לה מקלט בשעת 
את  לה  ומנחיל   � המונית  להשמדה  באמל"ח  חמושים  טילים  שיגור  כגון   � פורענות 
טעם המולדת האבודה. סביר היה להניח אפוא שיחסו של הציבור הכללי אל המתנחל 
יהיה הערכת מפעלו, עידודו וראייתו כחלוץ ההולך לפני המחנה, לכל לפחות כפי שרובו 
של היישוב התייחס בזמנו אל התנועה הקיבוצית שנשאה בשעתו את הסיסמא שטבע 

המחרשה".  גבול  הוא  הארץ  טבנקין "גבול  יצחק 
אולם קורה ההפך המוחלט. מעולם לא היה בתולדות השנאה העצמית היהודית � 
של  מזה  יותר  גדול  שטנה  פרץ   � ישראל  מדינת  של  הקצרים  בתולדותיה  וחומר  קל 

הירוק".  לקו  שמעבר  ל"מתנחבלים  הישראלי  השמאלן 
הרפש המילולי הנפלט מפי "מחנה השלום" הישראלי בדה־הומניזציה שהוא עורך 
למתנחלי יו"ש זהה בעיקרו לשנאת המופס"ים לציונים, וראו המוטו של פרץ סמולנסקין 
לסגנון  מעבר  ואולם  הפתולוגי,  ההיבט  על  מעיד  הקודח  המלל  עתה,  כן  כאז  לעיל. 
שהייתה  בלבד  זו  לא  הקומוניסטית  הכנופיה  רב.  הוא  ההבדל  בהמשך)  (וראו  הקללות 
מיעוט בטל בשישים המצטט כמי שכפאו השד את פקודות הקומינטרן במוסקבה, אלא 
שהייתה שנואה על היישוב שידע להשיב לה מנה אחת אפיים, גירש אותה מן הארץ, 
שלל ממנה פת לחם, השליך את חבריה ממקומות העבודה ואף פגע בהם פיסית. היה 
וכאן  המבוא).  בפרק  דבריו  (וראו  משי  כפפות  ללא  זו  חבורה  שתיאר  כצנלסון  ברל  זה 
טמון ההבדל הגדול ביניהם לבין �שלום עכשיו�, �בצלם�, "נשות ווטש", "גוש שלום", 

ושכמותם.  "זוכרות" 
האסכולה  פי  על  בישראל  הרדיקלי  השמאל  של  פרדיגמה  היא  ההתנחלות  שנאת 
מידה  ובקנה  החברה,  חוליי  כל  את  מבפנים"  ב"אויב  התולה  הקומוניסטית־נאצית 
הקפיטליסט  זה  היה  הקומוניסטי  בהיבט  האנושות.  כלל  על  אותם  מחילה  יותר,  רחב 
החל  מרכיביו  כל  על  הרשע  התגלמות  העמלים,  מעמד  של  הגדול  האויב  האמריקני � 
ברדיפת בצע והתעמרות בפועל וכלה באימפריאליזם המיליטריסטי המוריד על ראש 

המלחמות.  כל  את  הדוויה  האנושות 
במקרה הנאצי היה זה היהודי הבוגד התוקע סכין בגב האומה בשעותיה הקשות... 
הוא רודף בצע המתעשר על חשבון סביבתו... הוא ספסר הנדל"ן, הוא המוצץ את דם 
מדבקת.  במחלה  שנלחמים  כשם  העולם  מן  ולהטרידו  לגרשו  שיש  מכאן  הארץ...  בני 
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חד־הם)  המקרים  ברוב  הלוא  (והשניים  וביהודי  בקפיטליסט  המלחמה  שכך,  כיוון 
דפי  מעל  המתואר  הצדק  זה  ויהיה  הצדק  אידיאל  למען  עליונה  מוסרית  מצווה  היא 

דר־שטירמר.  בגיליונות  או  ה"פרבדה" 
שפיתח  המתודולוגיה  מן  לקוחים  היהודית  העצמית  השנאה  תעמולת  עקרונות 
גבלס, מי שלמד היטב את שיטת האינדוקטרינציה הסובייטית מבית מדרשו של ז'דנוב. 
שיטת  "גם  התעמולה:  של  המוח  בשטיפת  המרכזי  המרכיב  את  להגדיר  היטיב  גבלס 
צריכה  היא   � אחד  בסיסי  כלל  על  שמירה  ללא  תצליח  לא  ביותר  היעילה  התעמולה 
לדבוק במעט נושאים ולחזור עליהם שוב ושוב", כתב, מכאן כלל היסוד: "רק אם תחזור 

בו".  להאמין  הציבור  של  סופו  הגדול  השקר  על  ושוב  שוב 
עכשיו�.  �שלום  של  התעמולה  במנגנון  לביטוי  באה  גבלס  של  זה  בכלל  הדבקּות 
מה  "כל  הכותרת:  תחת  צנומה  חוברת  הארגון  הוציא  השמונים  שנות  בראשית  עוד 
שרצית לדעת על איכלוס הגדה". החוברת מתארת את "חזון האימים" הצפוי לישראל 
 Judenreinאם וכאשר יתגוררו "מאה אלף יהודים בגדה � מה הן ההשלכות?" מסר ה־
יהודים  שעל  נחרצות  קובע  שלהלן  סעיפים  בששה  המוגש  עכשיו�  �שלום  מאסכולת 

שכן:  המערבית  ב"גדה"  לשבת  אסור 

מאה אלף יהודים בגדה הם סתימת הגולל על האפשרות להגיע אי פעם להסכם    (1
הערבי.  העולם  עם  כלשהו  מדיני 

הישראלית.  החברה  של  המוחלטת  להשחתתה  יביאו  יהודים  אלף  מאה    (2
מאה אלף יהודים בגדה הם התעלמות עיוורת מנוכחותם של שבע מאות אלף    (3

שם.  היושבים  ערבים 
זו.  אוכלוסיה  של  ופסיכולוגי  פוליטי  כלכלי,  לחנק  יגרמו  יהודים  אלף  מאה    (4

המסקנה: סיפוח הגדה הוא חזון אימים אשר הולך ומתגבש לנגד עינינו. בעוד    (5
יהודים.  אלף  כמאה  בגדה  יתגוררו  שנים  שלוש  אולי  חמש, 

לעצור.  חייבים  הזה  האימים  חזון  את    (6

גם מי שאיננו בקי בחקר האנטישמיות יבחין על נקלה בתכנים של הידופוביה הקלאסית. 
ששת הכללים � כמעט מלה במלה � היו הסיסמאות של "המאות השחורות" ברוסיה 
קמפף",  ב"מיין  אותם  למצוא  יקשה  ולא  הנאצית,  העיתונות  את  שגדשו  הם  הצארית. 
ועיקר העיקרים: זהו תוכן ההצהרות של הפ.ק.פ. בעידן הישוב, החוזרות ומנאצות את 

והמושבים.  הקיבוצים  של  לקרקע  עלייתם 
להשחתתה  "יביאו  ישיבתם,  בעצם  הפיסי,  קיומם  בעצם  היהודים  כן,  כי  הנה 
�שלום  מאסכולת  האנטישמים  של  במקרה  "הישראלית",  החברה..." �  של  המוחלטת 
עכשיו�, הרוסית, הפולנית והגרמנית של האנטישמים הקלאסיים. המסר לפיו אדם יהודי 
הבונה בית, נוטע עץ ומגדל את ילדיו במולדתו "יביא להשחתה מוחלטת של החברה..." 
מתוקנת  חברה  בשום  הדעת  על  תעלה  לא  שכמותה  בוטה  גזענות  הסתם  מן  הוא 
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בריטניה,  בצרפת,  הדין  את  אנטישמים  נתנו  מאלו  פחות  חמורים  דברים  על  במערב. 
גרמניה ובארה"ב. כך הסיסמה האנטישמית הקלאסית בדבר החנק הכלכלי שהיהודים 
של  ופסיכולוגי  פוליטי  כלכלי,  לחנק  יגרמו  יהודים  אלף  "מאה  סביבתם:  על  מביאים 

זו".  אוכלוסיה 
תפקידם  על  פיה.  על  הקערה  את  ההופך  כזב  היא  שהאנטישמיות  לציין  למותר 
המכריע של היהודים כמאיץ רב עוצמה בפריחה הכלכלית של מקומות יישובם דומה 
שאין צורך להרחיב את הדיבור. כך היה בארץ ישראל מאז תחילת ההתיישבות הציונית, 
וערביי ישראל נהנים מרמת חיים שאינה אלא חזון אחרית הימים בעריצויות המוסלמיות 
מחפיר  מעוני  יו�ש  ערביי  את  שחילצה  זו  היא  ישראל  היהודים.  מדינת  את  המקיפות 
עשרות  ומספקת  סיפקה  ושומרון  ביהודה  ההתנחלות  חוסיין;  המלך  עליהם  שכפה 
 (!)  10 פי  גבוה  בישראל  לנפש  שהתוצר  כיוון  הסביבה.  לערביי  עבודה  מקומות  אלפי 
גנן  של  החודשית  שהכנסתו  הרי  ישראל,  את  המקיפות  ערב  מדינות  של  מזה  ומעלה 
ערבי בישוב בשומרון שוות ערך להכנסה שנתית של בני משפחתו בירדן, או בני עמו 

וסוריה.  במצרים 
הסטיגמה  אם  כי  לענייננו,  החשובה  היא  עכשיו�  �שלום  של  הדמגוגיה  לא  אולם 
הגזענית המודבקת על מצחו של ציבור שלם רק משום שהעתיק את ביתו בקילומטרים 

מנשה.  לאלפי  סבא  מכפר  לאלקנה,  תקווה  מפתח  ספורים 

כזב ההכפשה

ברחבי  וההפגנות  ישראל  תושבי  של  החברתית  המצוקה  בנושא  הציבורי  הדיון  לנוכח 
הארץ, (קיץ 2011) יצא "שלום עכשיו" בהצהרה לפיה האסון הכלכלי היורד על מעמד 
הארגון,  שהכין  בדו"ח  להתנחלויות".  "מיליארדים  בהזרמת  מקורו  בישראל  הביניים 
היתה  זו  לשנה  ההתנחלויות  שעלות  נקבע   ,2011 לשנת  המדינה  תקציב  על  המבוסס 
 ₪ ממיליארד  למעלה  יחדיו  המהווים  ביותר,  הגבוהים  הסכומים  שני   .₪ מיליארד   2

ה"התנתקות".  למימון   ₪ מיליון  וכן 240  הגדר  להקמת   ₪ מיליון  כוללים 790 
זאת  הירוק.  הקו  בגבולות  ישראל  אזרחי  על  להגנה  וראשונה  בראש  הוקמה  הגדר 
ואין  ישראלים   1,600 מותם  את  מצאו  בהן  חבלה  פעולות  של  ארוכה  שורה  בעקבות 

לגדר.  ממזרח  נמצאים  הישובים  מן  חלק  שהרי  ביו"ש,  להתיישבות  זיקה  כל  לה 
הטענה שמימון ההתנתקות, קרי: פיצוי לקורבנות הגירוש, היא "השקעה בשטחים" 
כמוה כטענה שגזל רכושו של אדם והשבתו לאחר פנייתו לערכאות, הוא "השקעה"... 
סכומים נוספים המוזכרים בדו"ח הם בין היתר "השקעות בפיתוח אגן העיר העתיקה 
בירושלים", "אבטחת מתנחלים בשכונות מזרח ירושלים". הגדרת ירושלים בירת ישראל 
שטח  על  המכריז  ארגון  היה  מתוקנת  מדינה  ובכל  החוק,  על  עבירה  היא  כ"שטחים" 
כי  הקובע  חוק  פי  על  הדין  את  נותן  זרה,  כישות   � הארץ  בירת  וחומר  קל   � המדינה 
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"מי שעשה, בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה לריבונותה של מדינת 
עולם".143  מאסר  או  מיתה  דינו �  לכך,  להביא  כדי  בו  שיש  מעשה  חוץ, 

בהר  דיור  יחידות   500 של  הפיתוח  עלות  לפיו  הנתון  הוא  לשמה  לנוכלות  דוגמה 
חומה הייתה 114 מיליון ₪. סכום זה היווה השקעה, ועם המכירות של יחידות הדיור 

ניכר.  רווח  בתוספת  המדינה  לקופת  כולו  חזר  לציבור 
מניפולציה גסה זו בנתונים נסמכת על עיקרון הכזב האנטישמי הקלאסי, לפיו אחת 

תמיד. בהם  ידבק  האשם  היהודים,  את  תכתים  במה  היא 
קשה בהקשר זה שלא להיזכר בסוגיית חובות הקיבוצים שהגיעו בשנת 1985 ל־27 
המדינה  נרתמה  זה  בשלב  כולה.  הקיבוצית  התנועה  את  למוטט  ואיימו   ₪ מיליארד 
להציל את הקיבוץ על ידי מחיקת חובותיו. ואכן, חובות בסך 18.4 מיליארד ₪, בעלות 

נמחקו.  לקיבוץ,   ₪ מיליון  של 70 
לציין  למותר  זאת  עם  חובות,  מייצר  אינו  יו"ש  בישובי  הסוציו־אקונומי  המבנה 
ידי  על  מוזרם  היה  זה  מסכום  שולי  אחוז  אף  אילו  קמה  שהייתה  המהומה  את 
וראו  עוז,  עמוס  (כדברי  ורוצחים..."  פוגרומיסטים  "סדיסטים,  לאותם  והבנקים  האוצר 

בהמשך). 

הרשע ההתנחלותי � אקסיומה שאינה זקוקה להוכחה

בנוסח  שקרים  מערכת  על  חזרה  על  אפוא  מבוססת  המתנחל  של  הדמוניזציה  תהליך 
כשורש  המתנחל  של  האקסיומה  מתייצבת  בו  השלב  עד  לעיל)  (וראו  גבלס,  שקבע 
הרשע, פושע מועד, ומכאן שאין כל צורך לעשות שימוש בטיעונים רציונאליים. דוגמה 
צורך  כל  להעדר  אופיינית  אך  לכאורה  שולית   � ספור  מאין  אחת   � לכך  אופיינית 
זהר  פרופ'  של  ברשימה  שלהלן  במקרה  תימצא  רציונאלי,  בניתוח  או  נתונים  בבחינת 
שביט, המלמדת בחוג למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. בימי ההפגנות של קיץ 
2011, כאשר במרכז השיח הציבורי עומדת שאלת יוקר המחיה בישראל, ובעיקר העלות 
הגבוהה של דירות לזוגות צעירים, מבקשת הגב' הנ"ל להוכיח שהמחירים בהתנחלויות 

למתנחלים.  המחולקות  המפליגות  ההטבות  בשל  זאת  להפליא,  זולים 
דירת  נמכרה  שבות  שבאלון  האשל  שברחוב  שביט  כתבה  ה־3.8.011  מן  ב"הארץ" 
3.5 חדרים שנבנתה ב־1972 ב־300 אלף שקל בלבד, ואילו באלקנה נמכרה דירה צמודת 
קרקע בת 4 חדרים ב־480 אלף שקל. בריאיון רדיו שהואילה להעניק באותו יום הסיקה 
את המסקנה המתבקשת, וגם נתנה לה כסות מטפורית כיאה למרצה במחלקה לתרבות 
"קוזקים")  מכנה  היא  (אותם  המתנחלים  ורק  "המתנחלים,  אביב:  תל  באוניברסיטת 
יכולים  המדינה,  אזרחי  מיתר  נגזלו  שלהם  ההנאה  טובות  כי  יתברר  שמא  החוששים 

האי". את  ואפילו  המטוס  את  לקנות  גם  אלא  לטוס  רק  לא 
בדיקה  דיין.  דני  יו�ש  מועצת  יו"ר  של  עינו  את  לכדה  הרשימה  החוקרת.  כאן  עד 
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בסיסית שערך העלתה שבאלון שבות אין כלל רח' אשל, וכי הכוונה לדירה בעכו, ואילו 
שאן...144  בבית  דווקא  נמצאת  באלקנה  קרקע  צמודת  הדירה 

אין זה משנה כלל אם שביט טעתה בנתונים שהביאה בתום לב, או שמא עיוותה 
אותם מתוך זדון לשמו. שהרי המדובר, כאמור, בקוזקים הגוזלים את כספי הציבור, 
מי שרדיפת הבצע מובנית בקרבם, מכאן שבחינת הנושא לאשורו אינה כי אם טרחת 

שווא. 
מכאן הקלות, הנונשלנטית משהו, של זיהוי המתנחל עם הרשע, עד כי שני הביטויים 
הפכו משכבר למלים נרדפות בפיו של הרדיקל השמאלני. כך נעמי חזן � לשעבר ח"כ 
בכנס  דווקא  המתנחלים  בסוגיית  עולמה  השקפת  את  להציג  בחרה  זו  מר"צ.  מטעם 
אם  "רק  האורווליאנית):  הלשון  מן  קוד  מילת  (עוד  הומניסטית"  ליהדות  "הפדרציה 
נוכל  חיינו,  על  השחור  השד  מהשתלטות  הזאת,  האיומה  הרעה  מן  להיפטר  נצליח 

הטוב". כל  את  במדינה  לטפח 
לתלות  בחר  ההתנחלות",  "מארת  המושג:  את  שטבע  כיוון  שריד,  יוסי  גם  כך 
ב"מארה" זו את כל חולייה של מדינת היהודים כפי שהוא אכן עושה בכתבי הפשקווילים 
הביטוי  על  חוזר  שהוא  לעובדה  ער  שריד  אם  ספק  ב"הארץ".  לפרסם  רואה  שהאיש 
הלטיני "מארת היהדות" ��Morbus Judaicus � סיסמת היודופוביה מאז ימי הביניים, 
שנישאה בעידן המודרני בפי אחד מן הבזויים שבקרב יהודים שונאי עצמם, הלוא הוא 

טרביטש.145  ארתור 
אלי  בפי  שריד  שכונה  כפי  מועיל"  "אידיוט  אותו  משפתי  מש  שאינו  נוסף  ביטוי 
אירופה,  במזרח  לעצמם  ביקשו  שהנאצים  מחיה",  "מרחב   ,Lebensraum הוא  ויזל, 

הכבושים".  אחרת? � "השטחים  אפשר  כיצד  וכי  ושהוא � 
המוסר"  וערכי  "ההומניזם  בשם  עמו  בני  לגירוש  יום  יום  המטיף  שריד  אותו  זהו 

באויב:  המדובר  כאשר  עורו  את  להפוך  ממהר  אבל  כלשונו, 

בחריפות  ולומר  לקום  עלינו  טרנספר...  הערבים...  של  והגלייתם  גרושם  מול 
ובפשטות: זה רעיון בלתי אפשרי, מפני שאנחנו לא ניתן לכם. אפילו אם נצטרך 
להשתטח תחת גלגלי המשאיות. אפילו אם נצטרך לפוצץ את הגשרים, אפילו 

הצבא.  ואת  המדינה  את  לפלג  נצטרך  אם 

עתה, כיוון שהשקר הגדול הוגש בנוסח "מארת ההתנחלות" או "מורסה", "זוועה" וכו', 
הגיעה העת לפירוט האקסיומה על מנת לבנות את ה־case � קרי: לתפור את התיק.

מי שביקש לרדת אל שורשי הרשע השטני הטמון בדמותו של המתנחל הוא עמוס 
במדינת  רוח  אנשי  של  מצפון  ומשמש  העברית  הספרות  בצמרת  המככב  עוז,  עוז. 
היהודים, ומי שבחן את סוגיית המתנחלים לעומקה בסדרה של פגישות עמם בעפרה 

ישראל".146  בארץ  ושם  בחיבורו: "פה  שלמד  את  סיכם  וגם  ובתקוע, 
אותם:  מתאר  הוא  כך  דעת,  שהעמיק  כיוון 
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נגד  פושעים  חמושים,  גנגסטרים  כנופיית  ואכזרית,  אטומה  משיחית,  ...כת 
של  אפלה  פינה  מתוך  שהגיחה...  ורוצחים,  פוגרומיסטים  סדיסטים,  האנושות, 
דמים  פולחן  להשליט  מנת  על  וסיאוב...  התבהמות  מרתפי  מתוך  היהדות... 

ומטורף...147 צמא 

למקרא הדברים אין מנוס מלעיין במובאות של אנטישמים נודעים לשמצה ולהשוותם 
בקטנות ונפנה  אפוא  נלך  לא  ישראל.  בארץ  של הסופר העברי  הלשונית  לפורנוגרפיה 
מ"מיין  בנושא  מובאות  מבחר  הנה  היטלר.  בהיסטוריה,  היהודים  שונאי  לגדול  היֶשר 

קמפף": 
רגל,  פושט  הציבורי  המיזם  בו  השלב  עד  המדינה,  תחת  (היהודי)  חותר  "בכלכלה 
ממורהו  מעתיק  שהיטלר  (רעיון  היהודי"  ההון  של  לרשותו  ועובר  המדינה  מן  נגזל 

מרקס).  קרל  היהודים,  לשנאת 

היהודים היו מאז ומתמיד בעלי תכונות של גזע נפרד אך מעולם לא אומה של 
כליל...  לו  זרה  דתית  שאמונה  מכאן  צורה,  בכל  אידיאליזם  נעדר  היהודי  דת... 
אם   �התבונה יסודות  תחת  לחתור  מנת  על  אמצעי  בכל  שימוש  עושה  היהודי 
נזכור  אם  בשנים,  מאות  במהלך  ההמון  כלפי  היהודים  חטאי  את  בחשבון  ניקח 
ההמון  למד  אט  אט  כיצד  ומנגד,   � דמו  את  ושוב  שוב  ומצץ  בו  התעמר  כיצד 
לו  קשה  מה  נבין  אז  רק  משמיים,  עונש  בקיומו  ולראות  היהודי  את  לשנוא 

שנאה.  באותה  מוקף  בעודו  לחיות  ליהודי 

וידו  הראשון  יוצא  ההכפשה,  כתר  על  בתחרות  לעמוס  אדולף  בין  השוואה  בכל  ואכן, 
על התחתונה. לעומת פרץ האשפה המילולית של הסופר העברי, נשמע הפיהרר מאוזן, 
שוקל את הבעיה בכלים רציונאליים ואף מגלה שביב של אמפתיה ליהודי בהערה על 

ההמון.  שנאת  תחת  הקורס  זה  של  סבלו 
הנה כי כן, לא הנאצי הוא אביו הרוחני של הסופר, כי אם הקומוניסט היהודי, יעקב 
החלטת  ביום  הפרעות  פרוץ  עם   ,1947 בנובמבר  שבכ"ט  מי  הפק"פ,  מראשי  הלפרין 
הערבי:  באויב  היישוב  של  מאבקו  את  המתאר  הבא  המשפט  ובו  כרוז  פרסם  האו"ם, 
ברציחות  העוסקות  מזוינות  כנופיות  מלחמה.  פושעי  מדם.  העקוב  היהודי  "הנאציזם 

סדיסטים".148 אדם  ציידי  ושוד,  אונס  ומעשי 
לרשימתו קרא עוז "בשם החיים והשלום", זאת, כיאה לסופר הנודע בערכי הומניזם 
ואהבת האדם. מכאן שראוי לקרוא את דברי עוז לאט ובתשומת לב, כל חירוף בנפרד, 
כל גידוף לגופו. אין זה מן הדברים הקלים לדון בפורנוגרפיה לשונית זו ביישוב־דעת, 
לתזה  כתסמין  חשובים  הדברים  אולם  אינסטינקטיבית.  היא  המיאוס  תחושת  שכן 

לעיל.  המוצגת 
אותם  דעת?),  בבלי  (האומנם  שטרייכר  מיוליוס  היישר  עוז  שואל  המטפורות  את 
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דימויים מהלכי אימה, אותו הניצול של החרדה האטוויסטית מפני "רוצחים סדיסטים 
וסיאוב...",  התבהמות  של "מרתפי  הפורנוגרפיה  אותה  אפלה..."  פינה  מתוך  המגיחים 
נגד  כ"פושעים  הגדרתם  על־ידי  ומטורף...".  צמא  דמים  "פולחן  של  עלילת־דם  אותה 
נוטל  והשלום",  החיים  "בשם  הפשקוויל:  לכותרת  סימטרי  היפוך  המהווים  האנושות" 
מהם עוז את צלם האדם. מעתה ואילך, המסקנה המתבקשת היא שעקירתם וחיסולם 

צרוף.  הומניזם  של  מעשה  יהיה 
ואם המדובר �בצלם� האדם, הנה כיצד נראה המתנחל מן הקריקטורה של אחד דן 

תדמור:

מתנחל עטוי עוזי ודובון כחול, רסיסי רוק ושיירי מזון משובצים בזקנו הפראי. 
ולצדו, בטרנספורטר המשפחתי, אשתו המתנחלת בעיצומה של אביונה לאומית. 
אבות.  זכות  על  בלהט  נואמת  בעודה  חלציה  מבין  הרף  ללא  נושרים  תינוקות 
אתה  אם  ימני  ואתה  ימני,  אתה  מטומטם  אתה  אם  ועילג...  צעקני  אידיוט 

מטומטם...149 

חוזר  הוא  בעוד  בצלחת.  ידם  את  טומנים  לא  השלום  למחנה  עוז  של  מרעיו  ואכן, 
לא  הכרח   � השוואה  לערוך  אלו  מעדיפים  הדורות,  בכל  האנטישמית  המנטרה  על 
אותם  המתאר  אברמוביץ'  אמנון  כך  לנאצים.  המתנחלים  בין   � במקומותינו  יגונה 
של  המוני  טבח  לבצע  היה  שמתפקידם  האס.אס.  של  המבצע  פלוגות  כ"אינזצגרופן", 
חמצני.  חד  גז  ובמשאיות  ירי  בבורות  המחבר)  של  במשנתו  לערבים  (ההופכים  יהודים 
פרופ' משה צימרמן מן האוניברסיטה העברית, הנוהג בין היתר לערוך השוואה בין 
היחידות הקרביות בצה"ל לאלה של הוואפן אס־אס, יודע מן הסתם מה הוא שח, שהרי 

כי:  נחרצות  קובע  גרמנית,  להיסטוריה  המרכז  בראש  העומד  האיש 

מגזר שלם בחברה הישראלית, שללא היסוס אני קובע שהוא העתק של הנאצים. 
תראה את ילדי חברון, הם בדיוק כמו נוער היטלר. מנפחים להם מגיל אפס את 
אותם  הופכים  נגדנו.  כולם  איך  על  אנטישמיות,  על  רעים,  ערבים  על  השכל 

היטלר".150 נוער  כמו  בדיוק  עליון,  גזע  בני  לפרנואידים 

בעיני עוד פרופסור מומחה, הפעם חוקר השואה דניאל בלטמן, אף הוא מן האוניברסיטה 
העברית, המתנחלים אינם אלא: "המוני בריונים אלימים... מפעל קולוניאלי ברוטאלי 
בידי  שנותר  מה  שכך  כיוון  אפרטהייד".  חברת  ויוצר  נרדף  מיעוט  של  זכויות  המדכא 
מחנה השלום הנאור � "לאלה שטרם איבדו את התקווה, זה למחות, להחרים. כן, כפי 
תוצרת  את  להחרים  כשהחליטו  שנה   80 לפני  הגדול  בתסכולם  ארה"ב  יהודי  שמחו 

בלטמן.151  של  לדידו  עליון  מוסרי  ציווי  שהוא  מעשה  גרמניה". 
מן הראוי יהיה להעיר שההשוואה שעורך בלטמן בין המתנחלים לנאצים של היטלר 
היא אומנם נכונה ומדויקת, ואולם קיים הבדל יסודי בין "יהודי ארה"ב בתסכולם הגדול 
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לפני 80 שנה" לבין ציבור שוחרי השלום במדינת היהודים. בעוד שליהודי ניו יורק לא 
נשקפה כל סכנה מן האימה הנאצית בצידו השני של כדור הארץ, המתנחלים הנאצים 
מכפר  דקות  חמש  נפשות  סכנת  אכן  הם  אלימים",  בריונים  "המוני  אותם  בלטמן,  של 

אביב.  מתל  שעה  ורבע  סבא 
בהערת אגב, מן הראוי לציין שלעומת צימרמן ובלטמן, יורם קניוק לשם משל, מתון 

אם "ניאו־נאצים".  כי  ממש,  של  נאצים  המתנחלים  את  מכנה  הוא  אין  יותר, 

הירשפלד ו"לב האפלה"

אחד  יהודי,  הומוסקסואל  על  מספר  בסוק,  נסים  של  התיעודי  סרטו  נאווי"  "האזרח 
אל  הכיבוש  מעוולות  הנמלט  הערבי  מינו  בן  פואד,  את  בביתו  המסתיר  נאווי,  עזרא 
ההומניסטי  המסר  מן  עמוקות  שהתרשם  הירשפלד  בירושלים.  היהודי  מקבילו  בית 
בכותרת  הירשפלד  מכתיר  רשימתו  את  ב"הארץ".152  בכתבה  אותו  שיבח  הסרט  של 
הקולוניאליזם  של  "המזוויע  הגילוי  ובו  קונראד  ג'וזף  של  ספרו  כשם  האפלה",  "לב 

המשחית".  כוחו  בשיא  האירופי 
לרשימה מצורפת תמונה מן הסרט בה מופיעים מתנחלים רוקדים ועל פניהם "בוז 

קמאית".  ואיבה 
הישראלי"  ב"הכיבוש  לביטוי  באה  הקולוניאליזם  זוועת   � לציין  למותר   � הפעם 
בהתנחלות חוות מעון הסמוכה לחברון, ישוב בו "רמת ההשחתה ומינון הפשע המתרחש 
היהודי  ההומוסקסואלים,  שני  בין  היחסים  מערכת  זאת,  לעומת  בגזענות".  מקורם  בו 

היא:  והערבי 

...האהבה הזאת, בהצטרפה לאישיות החזקה, לחום האנושי, לחוכמה, לאירוניה 
ולפתיחות של נאווי, יצרה נתיב פתוח לא רק בין שני האנשים האלה אלא בין 

האלה. הציוויליזציות 

ומצד  ודאגה,  אהבה  של  בנתיב  מדובר  אחד  מצד  הנתיבים:  שני  בין  הקיטוב  מכאן 
שחבריה  הכיפות  חובשי  "המתנחלים  כנופיית  המוסר.  ערכי  של  הגמור  היפוכם  שני 
המקומיים..."  הפלסטינים  בילדי  ופוגעים  האדמה  את  מרעילים  העצים,  את  כורתים 

האומללים...  בפלסטינים  שהתעמרו  כיוון 

האיכרים  של  ואסונם  משבתם  על  וצוחקים  גבעה  על  היום  למחרת  ...עומדים 
צחוק  הזה;  הצחוק  את  הסרט  מציג  ארוכה  דקה  לאורך  נשבר...  לחמם  שמטה 
צבועים נורא. הצחוק הזה הוא מן העלבונות הצורבים ביותר שספגה היהדות בכל 
תולדותיה, ולא מידיו של צר ואויב. (מכאן מסיק הכותב שמדובר)... במוטציות 

למארה. גידול  בית  יצר  הכיבוש  ממאירים.  וגידולים 
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הירשפלד.  של  מתודעתו  הנראה  ככל  שנשמטו  הערות  שתי  להלן 

חוכמה  חזקה,  אישיות  "אהבה,  של  כהתגלמות  ברשימתו  המופיע  נאווי  עזרא  א)  
מי  פדופיל,  הערבי,  תעיו"ש  בארגון  פעיל  שמאלני,  רדיקל  הוא  אנושי"  וחום 
על  ונאסר  נשפט  כן  כמו   .8 בן  ערבי  ילד  של  ואונס  התעללות  על  שנענש 

שוטר.  והכאת  הסתה  התפרעות, 
חוות מעון נוסדה בשנת 1998 על קרקע בבעלות יהודית. זאת במסגרת חידוש  ב)  
הישוב היהודי בסמיכות לחברון. מייסד החווה, דב דריבן ז"ל נרצח ב־כ"ג בניסן 
צה"ל  גירש   1999 בשנת  הסמוך.  הכפר  מן  מחבלים  ע"י   (19.4.1998) תשנ"ח 

המבנים.  את  והרס  החווה  אנשי  את 

במובאה  המופיעה  העלילה  את  הוא.  אף  חסר  אינו  הדם  עלילת  שמוטיב  לציין  למותר 
של עוז בדבר "פולחן דמים צמא ומטורף", מציגים גם דדי צוקר ויצחק לאור, ממשיכי 
מוזס  עופרה  של  מותה  למחרת  שנשא  בהרצאה  פפרקורן.  יוסף  של  הנאמנים  דרכו 
מאלפי מנשה, דרש צוקר במפגיע "לייבש את ההתנחלויות", שכן "המתנחלים צריכים 

מוזס".153  עופרה  של  דמה  את  שותים  הם  הדם.  את 
(אמונים):  לגוש"  ה"המנון  את  וחיבר  שטרח  מי  לאור,  יצחק  כך 

סרוגות...  כיפות  אנחנו 
לישראל...  הגנה  ובצבא  צבאות  אדוני  בצבא  חיילים 

הזה  המצות  חג  יום  חירותנו  חג  ואת 
בהתכוונות  נחוג  מתמכרים  גוף  ובנענועי  בקדושה 

פלסטיניים.  נערים  דם  ובמצותנו 

שראה  מי  גזית,  שלמה  (במיל')  האלוף  מחזיק  הסרוגות"  "הכיפות  על  דומה  בדעה 
השרוול  על  הקרס  צלב  כמו  הן  עבורי  הסרוגות  "הכיפות  כי:  לעיתונות,  בריאיון  לציין 
איום  טרור �  איומי  שני  עם  להתמודד  נדרשת  וכן: "ישראל  הנאצים".154  החיילים  של 
לאין  מסוכן  היהודי  הטרור  השניים,  מבין  היהודי.  הטרור  ואיום  פלשתיני  הערבי  הטרור 

ערוך".155 
ישראל,  למדינת  המתנחלים  של  הקטלנית  הסכנה  במלואה  שנחשפה  כיוון  עתה, 
זה  ובעניין  קשה,  אכן  השאלה  בפתח.  הניצב  האסון  את  לסכל  כיצד  השאלה  נשאלת 
מזהיר אותנו ישעיהו לייבוביץ', גורו המוסר היהודי הנישא על כפיים בידי מחנה השלום, 

יודו־נאצית".  היא "מדינה  ישראל  כי  העובדה  על  שעמד  הראשון  שהיה  מי 

למרצחים מעבר לקו הירוק, שהתנחלו ביהודה ושומרון, יש נשק. לכן אני קורא 
לכם לאחוז בנשק. להחזיק בנשק נגדם לפני שהם יכניסו אתכם ככלבים מצורעים 

בנשק...156 לאחוז  כן,  ריכוז...  למחנות 
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ולנהוג  למכה  תרופה  להקדים  המציע  אליעזר,  בן  בנימין  ח"כ  אחריו  מחזיק  מחרה 
חברי־כנסת  להורג  המתנחלים  יוציאו  פקודה  "ביום  כן  שאלמלא  כנדרש  במתנחלים 

צה"ל".157  וקציני 

מניפסט השמאל הלאומי � "זומבים מהופנטים... 
חרמנים בועלי הארץ..."

המחזאי  בידי  שנכתב  הלאומי"158  השמאל  של  "המניפסט  אור  ראה   2009 שנת  בסוף 
חולייה  את  שתיאר  כיוון  הכתוב,  למניפסט �  כראוי  יניב.  אלדד  ועו"ד  הספרי  שמואל 
"שמאל  הכינוי  לאומית.  תוכנית  של  סדורה  משנה  לקורא  מגיש  בהווה,  ישראל  של 
על  מגנים  הם  אותו  הרדיקלי  השמאל  מן  המחברים  של  ניכורם  את  לציין  בא  לאומי" 
בנושאים  דעתו  שפיות  את  הציוני  לשמאל  להשיב  ומבקשים  לארצו,  נאמנות  העדר 
הקיומיים של מדינת ישראל. פרק נכבד מוקדש לסוגיית המתנחלים. המחברים מזכירים 
למפעל  ופרס,  גלילי  רבין,  דוגמת  העבר,  מן  השמאל  מנהיגי  שנטו  החסד  את  לקורא 
ההתנחלויות ומבקשים להזהיר את השמאל הלאומי החדש מפני "הגולם ההתנחלותי" 
העלול חלילה להיתפס כ"חלוצים חדשים", ויש אפוא לפקוח את עיני השמאל לסכנה 
וחמס  שנאה  עושק,  גזל,  של  עשורים  מקץ "ארבעה  כי  מסביר  הכתוב  בפתח.  הרובצת 

הזה", המורעל  הפרי  את  הניבו 

בתוך ה�חלוצים החדשים� התנחלו שדים של טירוף משיחי. תחשבו על סרטי 
אימה. תחשבו על מוחות שטופים, זומבים מהופנטים, תחשבו על חבורות של 

הארץ... את  לבעול  שהולכים  חרמנים  נערים 

אותם  והנה  הכבושים,  השטחים  בבעילת  חרמנים"  "נערים  לאותם  להם  די  לא  אולם 
חרמנים... 

של  בחלקה  הזיתים  את  למסוק  שמנסה  פלשתינאית  זקנה  להכות  שמסוגלים 
לבין  בינם  הבדל  שום  אין  שנים.  מאות  אבותיה  שעשו  כפי  שלה  המשפחה 
ההיסטוריה...  לאורך  בפוגרומים  ליהודים  זקנים  שקיצצו  אנטישמים,  מנוולים 
הם מכים ויורים בילדים וקשישים � ואת כל זה הם עושים בשבת. אתה מביט 

ומתחלחל... אותם  שומע  אתה  מאמין.  ולא  בהם 

ואולם הפורענות הגדולה מכולן שהביאו אותם "זומבים מהופנטים" מחללי השבת על 
ישראל הוא האסון הכלכלי. הנה כי כן,"שפכנו בשטחים מאה מיליארד שקל... תקציבה 

כולה...".159 ישראל  מדינת  של  השנתי 
"השפיכה" הייתה לשווא שכן מן המפורסמות הוא כי "אותו מפעל התנחלויות הוא 
בהם  חזרו  קצר  הרהור  ולאחר  בהמשך,  אפרטהייד..."  מלבד  כלום  מייצר  שלא  מפעל 
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אפוא  פלא  "לא  מה:  דבר  מצמיחה  זאת  בכל  שההתנחלות  שמצאו  לאחר  המחברים 
שאותה משיחיות מטורפת... הצמיחה שכבה עבה של סוחרי קרקעות וסוחרי עבדים".
מתנחלים  משפחות  אלפי  "עשרות  שלהם  המשכורות  את  מושכים  ומהיכן 
המקומיות,  המועצות  עובדי  רבש�צים,  הקב�טים,  כל  ציבורי �  משירות  שמתפרנסות 
של  מהפה  ובגזל,  ברמאות  יום...  מעונות  מ"קיצוץ  והרבנים...?"  ההתנחלויות  מזכירי 
הילדים שלנו". אין זה פלא אפוא שכל "החבר�ה אחרי פינוי גוש קטיף נקלעו למשבר 

כפיהם. מעמל  להתפרנס  עליהם  היה  שינוי  לשם  הנה  ותעסוקתי..."  נפשי 
של  הלשונית  בפורנוגרפיה  הסובלני  הנייר  את  ולהכתים  להוסיף  שלא  מנת  ועל 
בשטחים  וילות  הוצעו  "למתנחלים  עוד:  ולא  אחת  במובאה  נסיים  הספרי־יניב,  הצמד 
להם  העניקו  המתלבטים  את  לשכנע  וכדי  להחזיר.  בלי  ענק  הלוואות  עם  כסף.  באפס 

ורוד...".  בסרט  קשורות  חדשות  מכוניות 

כיצד לעקור את שורש הרע 

שורש  את  ולעקור  ההתנחלות"  "מארת  את  למחות  כיצד  השאלה  עולה  כן,  כי  הנה 
הרוע היודו־נאצי מן השטחים הכבושים. ברור שאין לנהוג ב"סדיסטים ופוגרומיסטים" 
בכפפות של משי, ומכאן הכורח במלחמת אזרחים. ובמלחמה כמו במלחמה. כך למשל 
העובדה  לנוכח  כי  ואנונו,  מרדכי  של  ומעריצו  גבול"  "יש  ממקימי  ספירו,  גדעון  סבור 
אינו  מתנחלים  "חיסול  הישראלית,  הכיבוש  תאוות  של  החנית  חוד  הם  שהמתנחלים 

רצח".160
ואולם לאור העובדה המצערת שישראל טרם נהגה במתנחלים כראוי, תולה האיש 
ואחריהם  חוסיין  בסדאם  כך  אחר  באל־קאעידה,  טיפל  "בוש  בוש:  בנשיא  תקוותו  את 

וההתנחלויות".161 יו�ש  מועצת  יבואו 
יותר.  מעשית  היא  למלחמת־אזרחים,  הוא  אף  הקורא  שטרנהל,  זאב  של  הצעתו 

שאי־אפשר... משום  זאת, 

וכאשר  בכוח  רק  עוצרים  זה  את  רציונאליים.  בנימוקים  הפשיזם  את  לעצור 
קיימת נכונות להסתכן במלחמת אזרחים. בשעת ההכרעה נצטרך להתמודד בכוח 
עפרה  על  לעלות  מוכן  שיהיה  מי  רק  מורה.  באלון  או  בעפרה  המתנחלים  עם 
עם טנקים, יוכל לבלום את הסחף הפשיסטי המאיים להטביע את הדמוקרטיה 

הישראלית.162

בהערת ביניים מן הראוי לציין שהצעתו של שטרנהל מצאה הד בליבו של אחד אריה 
"על  הכותרת  תחת  יצירה  להלחין  מיהר  וזה  למוסיקה,  ישראל  פרס  חתן  שפירא, 
חורבותייך עפרה". היצירה, המבוססת על סירוס מכוון של פזמונים ישראלים שודרה 
ביצירתו  להביע  ביקש  כי  המלחין  הסביר  לעיתונות  בריאיון  המוסיקה".  "קול  בערוץ 
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לשון  פניני  וכיוצ"ב  אותם..."  מתעב  אני  למתנחלים...  רוחש  שאני  העמוק  "הבוז  את 
הציונות".  של  אותו "זיוף  של  האפשר  ככל  מוקדם  לחורבן  לדעתו  להביא  המחייבים 

אחר  לבקש  האיש  את  מביא  ישראל  של  הדמוקרטי  לאופיה  שטרנהל  של  חרדתו 
בעלי ברית נגד האויב המשותף. שטרנהל, התומך בטרור הערבי המכונה בפיו: "התנגדות 

כי:  בריתו,  בן  הערבי,  למרצח  מסביר  לגיטימית"  מזוינת 

לרבים בישראל, אולי אף לרוב המצביעים, אין ספק בדבר לגיטימיות ההתנגדות 
המזוינת בשטחים עצמם... אילו הייתה בפלשתינים מעט תבונה, הם היו מרכזים 
את מאבקם נגד ההתנחלויות... כן היו נמנעים מהנחת מטענים בצידו המערבי... 

הירוק.163 הקו  של 

שטרנהל ככל הנראה אינו מודע לכך, אולם ודאי ישמח לדעת שערביי יו"ש מיישמים 
הם  ירוק,  הקו  שמכונה  במה  קרבן  כל  על  וכי  כבר,  מזה  המתנחלים  לרצח  הצעתו  את 
רוצחים שלושה מתנחלים. איור � יש להודות מקברי משהו � לעובדה זו, היא פרשת 
התמיכה בטרור הערבי של ארגוני השמאל, שבא לידי ביטוי לאחר טבח משפחת פוגל 

באיתמר.
מכפר  מחבלים   שני  חדרו   ,2011 במרץ  ה־11  תשע"א,  ב'  באדר  לו'  שבת,  בליל 
האב  את  סכין  בדקירות  ורצחו  פוגל  משפחת  לבית  נכנסו  לאיתמר,  הסמוך  עוורתא 
הארבע.  בן  אלעד  את  למוות  וחנקו  ה־11  בן  יואב  של  גרונו  את  שספו  הישנים,  והאם 
למשמע צעקותיה של הדס, תינוקת בת שלושה חודשים, רצחו גם אותה בדיקות סכין. 

לשרוד.  בידם  עלה  וכך  נתגלו  לא  סמוך  בחדר  עת  אותה  שישנו  ילדים  שני 
הודו  ונחקרו,  שנתפסו   ,18 בן  וסטודנט   17 בן  תיכון  תלמיד   � הרוצחים  שני 
במעשיהם. אחד מהם, חכים שמו, הגאה במעשהו, הביע את צערו ששני ילדים שרדו 

אותם.  גם  רוצח  היה  בהם  מבחין  היה  ואילו  הכול  למרות 
למחרת היום מיהרו נציגי ארגוני השלום מישראל, ביניהם "יש גבול", "הוועד להריסת 
בתים", "קואליציית נשים לשלום", "גוש שלום", "המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית", 
שורות  שקורא  כיוון  המשפחה.  את  לנחם  ווטש",  ו"מחסום  לשלום"  לוחמים  "ארגון 
אלו עלול לחשוד בהומניסטים הישראלים שאלו מיהרו להביע השתתפות בצערם של 
שרידי משפחת פוגל, יצוין שהנ"ל באו להזדהות עם כאבה של אם הרוצחים הסובלת 
שכתב  כפי  ויגון",  צער  הלומת  שבורה,  נראתה  "האם  ואכן,  יכלא.  בנה  שמא  מחרדה 

אלטרנטיבית".164 לאינפורמציה  איש "המרכז  יעקב,  אחד 
מי שהקדים את שטרנהל וספירו בכורח שבמלחמת אזרחים היה אסי דיין המגיש 
בטבח  השלום  מחנה  של  בריתו  בני  הפעם  הזה".  "העולם  דפי  מעלי  שלי"  "החזון  את 

ישראל: ערביי  הם  המתנחלים 

החזון שלי הוא שאנחנו הולכים לקראת מלחמת אזרחים... אני מאמין שערביי 
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ישראל כולם ילכו בקרוב עם השמאל, ויתחילו פרעות בישראל. אני ממש מאמין 
שתהיה מלחמת אזרחים על־רקע מדיני. אני חושב שיום אחד הממשלה תצטרך 
ולכן  גופותינו'  'על  אומרים  כשהם  אמונים  גוש  לאנשי  מאמין  ואני  בהם  לירות 

גופותיהם.165 על  יהיה  זה 

פי  על  בחברון  היהודים  הבתים  ביושבי  לירות  האפשרות  את  לבחון  מציע  לונדון  ירון 
אלטלנה".166  רוח  את  לרענן  חותם: "יש  לונדון  ספק,  למנוע  וכדי  אלטלנה.  דגם 

של  יס"ם  ביחידות  מסתפק  אינו  בן־גוריון,  באוניברסיטת  מרצה  ניר,  אייל  ד"ר 
משטרת ישראל ויוצא בקריאה לעולם כולו: "פעילי הימין הם כנופיות בנדיטים � אני 

המפרקת...".167 את  האלה  לנבלות  לשבור  לעולם  קורא 
צעיר בשם מתן מקיבוץ נירים, כותב בעלון "קורמורן" על תחביב חדש שהוא עומד 

אש"ף:  של  הטרור  שורות  אל  שיצטרף  לאחר  לפתח 

אפתח תחביבים חדשים כמו צליפה בנשים מתנחלות, ואני אהפוך להיות מכור 
לרעש הגולגולת המתנפצת שלהן... אח! הצליל הזה, הספלאש... ורסיסי המוח 

הדליל... הלילה  באוויר  מתפזרים  שהיו 

האם,  של  סבלה  על  נכמרו  שרחמיה  לשלום"  נשים  קואליציית   � ווטש  "מחסום  דוברת  ירון,  רעיה 
חכים.  של  באמו  תומכת 
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הנגב  של  האנרכיסטי  הנוער  את "חזית  בחור)  (כבר  הנער  הקים  הדברים  פרסום  לאחר 
מערבי".  הצפון 

חלק לא בלתי מבוטל של שנאת המתנחלים בא מכיוון התנועה הקיבוצית. ההסבר 
תנועה  על  העובר  העמוק  הכלכלי־חברתי  לכשל  הנלווה  התסכול  מן  הנראה  ככל  נובע 
להתיישבות  הקיבוצית  התנועה  של  המכרעת  תרומתה  שאלמלא  דפליג  מאן  לית  זו. 
עד  שקועה  ריק,  ככלי  ניצבת  היא  היום,  והנה  קמה.  הייתה  ישראל  מדינת  אם  ספק 
הנותר  מעט  את  להציל  בניסיון  זמנו �  שחלף  אוטופיזם  של  פרודיה  בחובות �  צוואר 
באמצעות תהליך קפיטליסטי של הפרטה. לעומתה, ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון 
קצר  זמן  בפרק  כאחת.  והכלכלית  החברתית  המציאות  קרקע  על  רגליה  בשתי  ניצבת 
שפורט  כפי  והיא,  נפש,  ל־400,000  קרוב  של  לאוכלוסיה  להגיע  בידה  עלה  יחסית 
אפוא  הנה  היהודים.  מדינת  של  ההישרדות  במלחמת  המרכזי  האסטרטגי  הנכס  לעיל, 
תחת  המאוחדת,  הקיבוצית  התנועה  ביטאון  ב"הקיבוץ",  כתבה  מתוך  נבחרים  קטעים 

שלי".  האחים  לא  הכותרת "אלה 

ארוץ  אני  תהיה,  והיא  מלחמה...  תהיה  אחד  יום  ואם  שלי...  האחים  לא  אלה 
לשם, אל מעבר לקווים ששנים ארוכות לא חציתי ואדוש בשרם במכות נאמנות, 
להניס אותם והארץ תשוב ותשקוט. באמת... אצא אל הקרב... כדי להלחם פעם 
אחת מלחמה צודקת. הרבה דם, זו תהיה מלחמה ארוכה, אבל אחרונה, מלחמה 
בהם, באנשים שהחליטו להחריב את הבית שלי. קרב אחרון, כדי שהבנות שלי 
מה  כל  שעשיתי  להן  ולומר  בעיניהן  להביט  אוכל  ואני  בשלווה,  לחיות  יוכלו 

האדמה.168 אי־קדושת  את  להצדיק  כדי  שאפשר 

מקיבוצי  אחד  איש  שהוא  עצמו  על  המעיד  בגולני,  מ"פ  ר.  ד.  סרן  של  הרהוריו  והנה 
הצעיר:  השומר 

את  לפנות  לי  כשיגידו  זה  אליהם,  לבוא  אשמח  שהכי  המילואים  מבחינתי, 
המתנחלים. אבל, יש כמה התנחלויות, כמו תפוח ויצהר שלא צריך רק לפנות, 
האלה  האנשים  את  לתפוס  צריך  כולם...  את  ולהרוג  אותם  לרסס  צריך  אלא 
לי  ומותר  בשואה,  נרצחו  שלי  משפחה  קרובי  בשואה.  כמו  להם  ולעשות 
נחשב  לא  בכלל  זה  אותם  להרוג  מבחינתי  מזה,  חוץ  הזה.  במושג  להשתמש 

שוטים.169  עשבים  חיסול  רק  אלא  בני־אדם,  להרוג 

ממשיך: והסרן 

אחד  לו  ודופקים  אחד  לוקחים  התחלה  בתור  מתנחלים.  לפנות  בעיה  שום  אין 
בראש. אחר כך לוקחים את המשפחה שלו, דופקים גם להם אחד בראש, אחד 
ומורידים  המאחז  לכיוון  קרב)  (מסוקי  מסק"רים  מובילים  כך  אחר  ראש.  לכל 
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כך  אחר  הצרחות.  שמפסיקות  עד   � וולקאן  תותח   � מילימטרים   20 עליהם 
המתנחלים...170 את  ומפנים  שופל  מביאים 

פתרונו המבצעי של הסרן מגולני המעדיף להסתתר מאחורי ר"ת של שמו: ד. ר. הוא 
פרס  חתן  למשל  כך  הסרן).  על  החולקים  יש  זה  בנושא  גם  כי  (אף  ומעשי  יעיל  אכן 
ישראל נוסף, מרטין גרגור היינריך, בנו של חייל ווהרמכט, הנודע בשם "יגאל תומרקין": 
"אם נהרג למתנחלים ילד או שניים, הם אומרים: 'נעשה ארבעה במקומם והכול יהיה 

האמנים...  גילדת  של  ידה  מאוזלת  נפשו  שנקעה  תומרקין  אותו  זהו  בסדר"171 

המחנכים  מחנכים.  אינם  הנפש  יפי  האמנים  כל  המשוררים,  הציירים,  הם, 
האמיתיים הם כהנא, רפול וגנדי. תרומתי האמיתית תהיה אם אקח תת־מקלע 

אותם.172 ואהרוג  ועפרון  עט  במקום 

ההיבט  הוא  המ"פ  של  במשנתו  החסר  העיקר  מגולני �  המ"פ  אל  לשוב  אם  ואולם � 
החברתי־כלכלי, שכן אין הוא פותר את הבעיה הסוציאלית של מדוכאי עיירות הפיתוח 
המתבוססים בעוניים המרוד בעוד ה"פושעים נגד האנשות" בגדה שוכנים פאר ב"טירות 
מהלך  באמצעות  לפתור  חפר  חיים  מציע  זה  חברתי  פער  ו"חווילות".  אמונים"...  גוש 
וזו  הארוכות",  הסכינים  "ליל  והוא  ישראל,  אביוני  של  לסבלם  פורקן  שיעניק  מבריק 

ישראל: פרס  חתן  עוד  מתפייט  בה  המקאמה  לשון 

לא יהיו לך מנחם ומנוחם/ ואש תצא מזרעית שעל גבול לבנון ותיגע באש הבאה 
החווילות/  עסקי  מכל  והאבק  העשן,  יעלה  גוש־אמונים  טירות  ומכל  מירוחם/ 
וכאשר  והמובטלות/  הרעבות  ה"לחם"  עיירות  כל  שומרון  בהר  תעלנה  ועלה 
החשכה תרד עליכם בצהרים, וסכין המסכנים תבוא בלילות... כבר לא תהיינה 

שאלות.  יותר 

המובסים": חפר "ערי  פי  על  יראו  כך  הסכינים  ליל  וככלות 

ובתריסים/  בחלונות  ותנקש  חורקות  דלתות  תפער  הרוח  המובסים/  ערי  ...כך 
חרולים יתגלגלו בכיכר ועשב בר יכסה את הגבעות/ וברכות השחייה יתייבשו 
ובמתנ"סים שברי כיסאות/ ושלטי חנויות התלויים על בלימה, יספרו מה שהיה 
את יושביה, ולא נותר להם דבר, מלבד דמעות.173 אכלה  ולא יהיה עוד/ הארץ 

דמעות התנין של הסדיסטים והפוגרומיסטים 

ואכן, הגם באיחור מסוים, קרם חלומם הרטוב של שטרנהל-לייבוביץ'-חפר עור וגידים, 
ו"מארת ההתנחלות" בנוסח שריד, או "גוש קטיף הוא מורסה שיש לחסלה" (ח"כ חגי 

השומרון.  בצפון  כמה "מורסות"  לה  נוספו  ואף  כליל  חוסלה  אכן  מרום) 
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ההתחלה  אך  הכבושים",  "השטחים  מכל  לא  עדיין  אמנם   � וחוסלה  נעקרה  אכן 
בעקבות  "הארץ"  של  המערכת  בדפי  אקראי  עיון  לבאות.  וציפייה  תקווה  מעוררת 
גירוש גוש קטיף בחבל עזה והישובים בצפון השומרון, מעניק תמונת מצב של מנגנון 
הכלאה  לכלל  לאיד  והשמחה  החורבן  חדוות  את  המצרף  המצוי,  השמאלן  של  השנאה 
אלפי  שמונת  הייבסצקיה.  יהודי  של  הביולוגיים,  אחת  ולא  הרוחניים,  לאבותיו  היאה 
הנטושים  הכנסת  בתי  את  העלה  ערבי  פורע  נחרב,  ביתם  מאדמתם,  גורשו  אדם  בני 
באש, עולמם חרב עליהם, מפעל חייהם ירד לטמיון. להלן תגובת כותבי הפשקווילים 

הישובים: מגורשי  של  אבלם  לנוכח  מן "הארץ" 
כי  איננו  השומרון  וצפון  עזה  מחבל  המגורשים  של  סבלם  שטרנהל,  זאב  פי  על 
אם "התבכיינות", "שכן לא הייתה זו אלא הצגה צינית". אצל ברוך קימרלינג זו "סתם 

רוזנבלום:  דורון  אצל  בידור".  לצורכי  הפקה 

זהו טירוף יגון מופגן, הצגה מועלית על במותינו, ספקטקל המוני העושה שימוש 
באמצעים הדרמטיים של התיאטרון היידי... הטלת מורא באמצעות התפרצויות 
הפסאודו  ההתיישבות...  כל  ציוניסטי...  שמאלץ  נוסטלגי,  קיטש  היסטריות, 

מדעת... אינפנטיליות  רוזנבלום)  של  לדידו  (היא  "חלוציות" 

 .ad nauseam והלאה  הלאה  וכן 
אולם בעיני כותבי הטורים של הארץ (אברהם טל, יואל מרקוס, ברוך קימרלינג) לא 
כספי  בזבוז  והייתה  לצפוי  מעבר  התעכבה  ה"התנתקות"  לטענתם  וגירוש.  בעקירה  די 
...טלפון,  השירותים  את  לנתק  ואז  לפינוי  אחרון  מועד  לתת  צריך  "היה  שכן  המדינה, 
"אין  ההתנחלויות:  לחורבן  שלו  בתוכניתו  פרס  שמעון  של  בנוסח  זאת  מים",  חשמל, 

המים...".  את  לרוקן  מספיק  האקווריום,  מן  הדגים  את  להוציא  צורך 
לאמנון אברמוביץ', מן התופעות הטרגיקומיות בתקשורת הישראלית, אפילו בקני 
המידה הנדיבים של ערוץ 2, יש הצעה בנידון. הוא תובע ממגורשי עזה וצפון השומרון 
ש"ישאו הם עצמם בעלויות הגירוש". אברמוביץ, החוזר על דבריו ככלב השב אל קיאו, 
הרמן  דרש  הבדולח"  ב"ליל  שנגרם  ההרס  בעקבות  חדש.  איננו  שהרעיון  לציין  שוכח 
גרינג כי יהודי גרמניה יממנו מכיסם את עלויות הנזקים. שהרי כדבריו "המהומות נגרמו 
על ידי יהודים ועליהם להיות אפוא אחראיים, חוקית וכלכלית להרס שנגרם". הנה כי 
גרמניה  יהודי  ואכן,  גבוהים,  באילנות  משמע �  תרתי  להיתלות �  אברמוביץ'  יכול  כן, 
השומרון  וצפון  קטיף  גוש  יהודי  מארק.  מיליארד  של  "קנס"  שילמו  ההיא  העת  של 
שילמו ומשלמים בכסף ובשווה כסף, בהתעמרות השלטונות, בחורבן חלומם, במעמד 

מושחת. מנהל  עליהם  שכופה  פליטים  של 
המוכים  המגורשים  של  האוטובוס  כאשר  הערב,  בשעות   ,2005 באוגוסט  ב־18 
של  חבורה  עמדה  רעים,  לקיבוץ  הראשית  הכניסה  פני  על  חלף  קטיף  מגוש  והרצוצים 
אמפתיה  מעט  גילו  שלא  בלבד  זו  לא  הגירוש.  קורבנות  לאיד  שמחים  קיבוצניקים 
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יומכם  "הגיע  בחדווה:  ושאגו  מגונות  תנועות  לעברם  ביצעו  להיפך,  אלא  ל"אחיהם", 
מנוולים". מתנחלים 

ישובי גוש קטיף נחרבו, טיהור אתני המוגדר כפשע נגד האנושות הושלם, עשרות 
בתי  רקטות,  לבסיסי  הפכו  פורחת  חקלאות  של  חממות  לטמיון,  ירדו  עמל  של  שנים 
קעידה  אל  חמאס,  של  קדמי  לבסיס  הפכה  הרצועה  הערבי,  הפורע  באש  עלו  כנסת 
מנע  למלחמת  לצאת  נאלצה  וישראל  בנגב  הישובים  על  נורו  רקטות  אלפי  ואיראן. 

העולם.  בעיני  מצורעת  למדינה  הפכה  בגינה 
התקדים,  חסר  המדיני־מוסרי  הכשל  מחולל  שרון,  אריאל  זכה  ועוד  אלו  כל  על 

של "הארץ".  המערכת  בדפי  האגדי"  של "המנהיג  למעמד 

הצטלבו  ואישיותם  שכישוריהם  אגדיים  מנהיגים  מספר  מתי  עם  נמנה  שרון 
פרנקלין  כמותם,  ולמובילים  לחזקים  זקוקים  היו  עמיהם  שבו  בעיתוי  בדיוק 
רוזוולט בחילוץ אמריקה מהמשבר הכלכלי... ווינסטון צ'רצ'יל במלחמת העולם 

ישראל...174 בהקמת  גוריון  בן  דוד  אלג'יריה,  בפינוי  גול  דה  שארל  השנייה, 

אמת, הקורא הקפדן יבחין לבטח כי המובאה מפשקוויל החנופה של יואל מרקוס היא 
הוא  האיש,  שינה  האם  אך  יצוקה.  עופרת  מבצע  לפני  שנים  שלוש  קרי:  מסוף 2005, 

הנה...?  ועד  מאז  השקפותיהם  את  זה  כהוא  ולו  מדפי "הארץ",  ומרעיו 

"ֲהֵיְלכּו ְׁשַנִים ַיְחָּדו ִּבְלִּתי ִאם נֹוָעדּו?!" 
נטורי קרתא ומר"צ � אחדות הניגודים

הציונית...  המדינה  חיסול  הוא  אש"ף  של  היסוד  מגילת 
מגילת־היסוד של נטורי קרתא קוראת למדינת ישראל 
את  להבטיח  כדי  זאת,  מלהתקיים.  לחדול  הציונית 

ישראל.175 ותורת  היהודי  העם  של  קיומו  המשך 

המלכדת  הניגודים  אחדות  עיקרון  את  תואמת  אכן  ג)  (ג',  עמוס  של  הרטורית  שאלתו 
את הרדיקל היהודי משמאל עם בבואתו במראה, הרדיקל מנטורי קרתא (בהמשך נ"ק). 
מאוחדים  זאת  ועם  זה  את  זה  המתעבים  היהודי  בציבור  קטבים  בשני  מדובר  לכאורה 
בשאלה העיקרית הנוגעת לקיומה של מדינת היהודים. לכאורה, שכן בעיון, ולו שטחי, 
באני המאמין של שני פלגים אלו ביהדות קל לגלות הן את מקור ההשראה המשותף, 
עם  הגלוי  הפעולה  שיתוף  את  והן  היהודים,  מדינת  כלפי  המשטמה  ביטויי  את  הן 
האויב. רק בשיטות הפעילות בשטח מדדה היהודי חבוש השטריימל, עטור הזקן ועוטה 
הקפוטה � סמל האנטישמיות המערבית � הרחק מאחורי הפרופסור המתוקשר היטיב 

המערבית.  הדמוקרטיה  של  האינטלקטואלית  העילית  בקרב 
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את הקרבה, ואף הזהות בינו לבין המחנה החילוני בקרב היהדות האנטי־ציונית, מציג 
בירושלים,  העברית  נשיא האוניברסיטה  מאגנס,  של יהודה  מדבריו  נ�ק במובאה  דובר 
מי שהטיף אף הוא בדומה לאני המאמין הפוליטי של נ�ק, למדינה ערבית בפלשתינה 
הערבי.  הרוב  עם  בשלום  ולחיות  לאומי  מיעוט  של  מעמד  לקבל  היהודים  יסכימו  בה 
זאת כפי שהיה הדבר מאז ומעולם כאשר האסלאם המתון והסובלני נהג במיעוט היהודי 

והוקרה:  בכבוד  בקרבו  שישב 

עלינו  מוטל  אם  הילידים,  עם  עם  והבנה  לשלום  דרך  למצוא  בכוחנו  אין  אם 
ועדיף  ראוי  אינו  כולו  הציוני  המיזם  אז  כי  הזרוע,  בכוח  רק  קיומנו  את  לבסס 

ולהמתין...176 בסבלנות  להתאזר  הנצח  לעם  לו 

קהילת  רב  היה   ,(1975-1888) טייטלבוים  יואל  הרב  הוא  התנועה,  של  הרוחני  האב 
ב"רכבת  להימלט  טייטלבוים  הצליח  ביולי 1944  כינויו.  ומכאן  בטרנסילבניה,  סאטמר 

קרתא נטורי  מר"צ                               איש  מאור,  ענת                   ח"כ 
אש"ף. בדגלי  עטופים  השניים 
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המיוחסים" של רודולף קסטנר. זאת, בזכות סרטיפיקט ציוני שהיה בידו. אולם לא כך 
קהילתו, אותה חינך לשנאת הציונות. אלו כלו עד האחרון שבהם בתאי הגז של אושוויץ. 
ניו  בוויליאמסבורג,  חסידיו  קהילת  את  טייטלבוים  הקים  הארבעים  שנות  בשלהי 

בירושלים. החרדית  העדה  לרב  נבחר  ישראל,  בארץ  בביקורו  בשנת 1953  יורק. 
פרשנות  ובו  משה"177  "ויואל  בחיבורו  כתב  על  העלה  התיאולוגית  משנתו  את 
ל"שלוש השבועות", האמורה להעניק לו ביסוס מפי דרבנן לאיסור העליה לארץ ולמאבק 

יהודית.  מדינה  של  בקיומה  פשרות  חסר 

שהשביע  ואחת  בחומה,  ישראל  יעלו  שלא  אחת  למה?  הללו  השבועות  שלוש 
שהשביע  ואחת  העולם,  באומות  ימרדו  שלא  ישראל  את  הוא  ברוך  הקדוש 
הקדוש ברוך הוא את עובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדי.178

הנה כי כן, מעניק טייטלבוים בסיס תיאולוגי לקביעתו של מאגנס. בשני המקרים המדובר 
בשלילת פתרון הבעיה הלאומית של שבט ישראל בטרם היה לממלכת כהנים וגוי קדוש 
במלכות שדי. מכאן שהתנהלותו פסולה ובלתי מוסרית בעליל, בין אם בעלייתו בחומה 
ומרידתו בגויים בנוסח נ�ק, ובין אם במעלליו הכוחניים של הקולוניאליזם הציוני נוסח 

שלום". ב"ברית  ומרעיו  מאגנס 
הקמת  בנושא  האו"ם  החלטת  השבועות,  לשלוש  טייטלבוים  של  פרשנותו  פי  על 
זו  "שכן  תוקף.  חסרת  שהיא  ומכאן  האלוהי,  הציווי  על  עבירה  היא  ישראל  מדינת 
שהציונים  מכאן  העולם).  אומות  (קרי:  פלשתינא"  ערביי  של  לרצונם  בניגוד  התקבלה 

בחומה.  ועלו  בגויים  מרדו  קרי:  הראשונות,  השבועות  שתי  את  הפרו 
באשר לשבועה השלישית המבקשת מאומות העולם שלא "ישתעבדו בהן בישראל 
שהרי  בגויים,  מרד  שישראל  לעובדה  זו  שבועה  בין  זיקה  שאין  הרב  טוען  מדי",  יותר 
פי  על   � המשיח  עניין,  של  לגופו  גלינו".  חטאינו  "על  כי  במפורש  אומר  הכתוב 
בנוסח  יהודים  ויהיו  תשובה"  "יעשו  ישראל  בני  שכל  לאחר  רק  יבוא   � טייטלבוים 

הרב.  של  קהילתו 
נ�ק  של  התעמולה  רחוקה  האנטי־ישראלי,  במסר  הזהות  אף  על  לעיל,  כאמור 
מלבד   � הארגון  של  פעילותו  עיקר  שכך,  כיוון  הרדיקלי.  השמאל  של  מזו  בהישגיה 
פעולה  שיתוף  ידי  על  זאת  המוסלמי,  העולם  בקרב  אנטישמית  הסתה  הוא  הפגנות � 
בכנסים וועידות המוקדשים להכפשת ישראל. להלן עיקרי הדברים מפי רבני התנועה 

מכוננים:  אירועים  בשני 

בינלאומית  ועידה  קדאפי  מועמר  לוב  שליט  כינס   1976 ביולי  טריפולי.  כנס  א)  
בטריפולי, לדיון תחת הכותרת "גזענות וציונות". שורה של משתתפים בוועידה 
היו יהודים דוגמת אלפרד לילינטל המתחרה עם ישראל שחק על תואר הבכיר 
מועצת  חבר  ההיא  בעת  שהיה  מי  הרמן  קלאוס  עצמם,  שונאים  יהודים  בין 
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 American) ליהדות"  האמריקנית  "הוועידה  הרפורמי  הארגון  של  המנהלים 
Council for Judaism), ועוד. את נ"ק ייצג אחד מרבניה הבכירים של התנועה, 

נויבורגר.  ג. 
"ועידת טהרן לבחינה מחודשת של נושא השואה". הוועידה, ביוזמתו של שליט  ב)  
של  נכבדת  חבורה  לצד   .2006 בדצמבר  בטהרן  התכנסה  והאייתולות,  איראן 
ישרואל  רבי  ובראשם  נ"ק  רבני  של  חבורה  מקומה  את  מצאה  שואה,  מכחישי 
שמחיקת  עמו  והסכים  אחמדינג'אד  מחמוד  בשבחי  שהפליג  מי  וייס,  דוויד 
האמת  יהדות  את  המאחד  עליון  כורח  היא  ההיסטוריה  מדפי  הציונית  המדינה 
ודת האסלאם. על דבריו זכה הרב לחיבוק אוהב מצידו של המארח. להלן עיקרי 
אותו  ימצא  ההרצאות  שתי  של  מדויק  תעתיק  המבקש  השניים.  מפי  הדברים 

נ"ק.179 של  באתרים  (באנגלית) 

לריפויה"  יביא  זו  מחלה  של  מדויק  אבחון  ורק  מגפה  היא  "הציונות 

הצהרה זו מפיו של הרב נוירברגר בכנס טריפולי משמשת לו לדובר הנחת יסוד עליה 
הציונית".  בנושא "המגפה  ארגונו  משנת  עיקרי  את  הכנס  באי  בפני  ישתית 

של  התיאולוגית  בסוגיה  עוסקים  אינם  אלו  בכנסים  נ"ק  שדוברי  לציין  למותר 
שלושת השבועות, הנעלה מהבנת גויי הארצות. עם זאת, על מנת לקנות את לב המאזין 
הסימטרי  היפוכה  שהיא  היהדות  של  עיקריה  את  למאזיניו  הדובר  מסביר  המוסלמי, 
של המגפה הציונית. בעוד שהציונות היא מרד בגויים במובן של הפרת מצוות התורה 
של  מהותה  הרי  הקב"ה,  לפני  בתשובה  בחזרה  המותנית  והגאולה  כעונש  הגלות  בדבר 
היהדות שונה בתכלית. כך לשם משל, פירושו של "העם הנבחר" הוא לא לשלוט בעמים 
העדיפות  לא  האנושות.  כלל  את  מכך �  יוצא  וכפועל  הקב"ה,  את  לשרת  אלא  אחרים 
הצבאית והטכנולוגית מצויה בבסיס היהדות כי אם הרדיפה המתמדת אחר טוהר רוחני 
מטרה  לעצמה  שקבעה  מי  הציונות,  של  והכבד  הנורא  החטא  וזהו  מוסרית.  והתנהלות 
חורבות  על  ולהקים  הקדושה  הברית  את  "להפר  מאלוהיו,  היהודי  העם  את  להפריד 
מכאן  וכוזבת.  מרושעת  ריבונית  ישות  שהיא  מודרנית"  מדינה  הנעלה  היהודי  המוסר 
שהציונות היא פשע מוסרי, פרוורסיה וצביעות המפרה את רוח הפסוק "ֹלא ְבַחִיל ְוֹלא 

ו')  ד',  (זכריה  ְצָבאֹות".  ה'  ָאַמר  רּוִחי,  ְבּ ִאם  י  ִכּ ְבֹכַח 
עתה � כיוון שהוסרה אבן הנגף התיאולוגית והובהר למאזינים כי בניגוד להתנשאות 
המרחב  של  בליבו  ריבונית  ישות  של  מעמד  לעצמה  הדורשת  המרושעת  הציונית 
פי  על  הדהימי  מעמד  כללי  את  עצמה  על  לקבל  נכונה  נ"ק  בנוסח  היהדות  המוסלמי, 

המדיני.  היום  סדר  שעל  ההכפשה  שלב  מגיע  האסלאם �  מסורת 
השמאל  תעמולת  של   � במלה  מלה  לעיתים   � העתק  הגמור  ברובו  הוא  זה  שלב 
לקורא  המוגשים  ודומיהם,  "זוכרות"  שתיקה",  "שוברים  "בצלם",  מאסכולת  הרדיקלי 

זה. בפרק  בהרחבה 
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לפרצי  שהביאה  זו  היא  הפלשתיני  בעם  הציונית  ההתעמרות  כי  הטיעון  כך 
היהודים  את  אהד  ומתמיד  שמאז  המוסלמי  העולם  עם  ולסכסוך  בעולם  האנטישמיות 

אותם. וכיבד  הוקיר  שבקרבו, 
האוכלוסייה  נגד  טבח  ומעשי  אכזר  טרור  גבי  על  הנישא  הציוני,  הקולוניאליזם  כך 
מסירה  הוא  והיחיד  האחד  שהפתרון  מכאן  הבריטי.  המנדט  מימי  עוד  הפלשתינית 
העם  החוקיים,  בעליו  לידי  בירושלים,  הבית  הר  כולל   � כולה  פלשתינה  של  מיידית 
הפלשתיני. מהלך מדיני רב חשיבות המחייב החלטה בינלאומית בדבר שיבת הפליטים 

הציונית.  המדינה  של  המפה  מן  ומחיקתה  לבתיהם 
ההתנגדות הפלשתינית לכיבוש הציוני יש שהיא מביאה את הציבור המדוכא לקום 
על צורריו הקולוניאליסטים. אולם זו זכות השמורה לכל מיעוט מושפל ונואש, מכאן 
שהטרור  בעוד  והקרבה,  גבורה  מעשי  אלא  איננו  "טרור"  הציונים  בפי  שמכונה  מה 

הציונית. הרודנות  של  נחלתה  הוא  האמיתי 
הציונות והנאציזם חד הם, מכאן החזרה על הביטוי המקובל בקרב השמאל הרדיקלי 
מתאבל  בו  היום  העצמאות,  ביום  בעיקר  הנישאת  סיסמא  "ציו־נאציזם".  במערב: 
הקרס  צלב  משולב  בו  דגל  ונושא  הציונית  המדינה  של  יסודה  אסון  על  נ"ק  ציבור 
הציונית.  בתעמולה  השואה  מקום  הוא  הציו־נאצית  לסוגיה  נלווה  פועל  דוד.  מגן  עם 

השואה. נושא  של  מחודשת  לבחינה  טהרן  ועידת  המארח.  של  מצידו  אוהב  חיבוק 
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בנושא זה מיישרים נ"ק קו עם נורמן פינקלשטיין ומרעיו וטוענים כי תעשיית השואה 
נגד  ישראל  פשעי  על  ולכסות  מזה,  העולם  אומות  כיסי  את  לסחוט  נועדה  הציונית 

מזה.  הפלשתיני,  העם 
טענה נשנית בפי ארגוני השמאל הרדיקלי לפיה פעילותם בארה"ב נתקלת בעוינות 
ורדיפה מצד ארגונים פרו־ציונים דוגמת איפא"ק, חוזרת מפי הנ"ק הטוענים כי השדולה 
המעזים  ופוליטיקאים  בוושינגטון  קונגרס  חברי  של  קריירה  להרס  אחראית  הציונית 
היהודי  מן  הדורשת  הציונות  מעוררת  זה  באופן  הציונית.  הישות  פשעי  את  לבקר 
להעדיף את זהותו הלאומית עם ישראל על זו של אמריקה, את שנאת היהודים בציבור 
בדיוק  בכפו.  נפשו  שם  הפושעת  הציונות  הישות  את  לבקר  שהמעז  מכאן  האמריקני. 
הדבר  כך  בגרמניה,  אנטי־נאצי  להיות  נפש  וחירוף  לב  אומץ  של  גילוי  זה  שהיה  כשם 

בישראל.  או  באמריקה  אנטי־ציו־נאצי  להיות 
למזרח  יגיע  ידידי,  "השלום,  בהצהרה:  דבריו  את  לסיים  הדובר  רואה  כן  כי  הנה 
 Friends, there will be no peace in) "התיכון רק לאחר מחיקתה של מדינת ישראל

.(the Middle East until there is no state of Israel
כי:  נ"ק  של  המניפסט  קובע  הפרקסיס  ברמת 

בכך  הציוני.  הרשע  נגד  ולהתייצב  הפלשתינאים  אחינו  אל  מיד  לחבור  עלינו 
היא  הפלשתינים  דרישות  קבלת  שכן  שלום.  בדבר  אמונתנו  ביטוי  לידי  תבוא 
 accepting Palestinian claims is) לשלום.  התורה  של  והיחידה  האחת  הדרך 

(the only Torah true path to peace.

הרבנים  עמיתיו  הצהרות  על  הכשרות  חותם  את  הוא  אף  מטביע  הירש  משה  והרב 
ונויברגר: וייס 

בניגוד  הקיים  הממשל  עול  תחת  חי  נ�ק,  קרי:  היהודי,  הפלשתינאי  העם  גם 
להמשיך  בדעתו  נחוש  זה  פלשתינאי  יהודי  עם  היהודית.  האמונה  לעקרונות 
את  ולהציל  שלהם  היסודות  את  לקעקע  שלהם,  ומהמדינה  מהציונים  ולהיבדל 
חיסולה  משותפת:  מטרה  לשניהם  ואש"ף,  נ"ק  זה.  זדון  משלטון  היהודי  העם 

הציונית. המדינה  של 
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10 פרק 

שד הרדיקליזם היהודי

כי  לקבוע  היהודים  מן  יותר  נחרץ  באופן  שתבע  עם  עוד  אין 
להיסטוריה יש תכלית ולהומניזם יש יעד... מכאן, שהיהודים ניצבים 
של  אצילותה  את  אדם  לחיי  להעניק  המתמיד  הניסיון  במרכז 

התכלית.
ג'ונסון1  פול 

הערות פתיחה 

בימינו. א ההיסטוריונים  מבכירי  אחד  מפי  ממנו  גדול  שאין  לשבח  זכו  היהודים  כן, 
ראויה  והאומנם  תכלית,  אותה  מהי  יעד,  אותו  מהו  היא  הנשאלת  השאלה  אולם 
שאפילו  לציין  למותר  שלפנינו.  הפרק  לנתח  מבקש  זו  סוגיה  "נאצלת"?  לתואר  היא 
 � הי"ט  המאה  בשלהי  החל   � המודרני  לעידן  ג'ונסון  של  קביעתו  את  להגביל  נבקש 
ידרוש המחקר בנושא זה כרכים רבים. הכוונה היא אפוא להציג מכלול מצומצם, מדגם 
האינטלקטואל  של  בתרומתו  הרדיקלי  הפן  את  המדגיש  נושאים,  ארבעה  של  מייצג 
היהודי להגות המודרנית וליישומה בפועל, מהלך שמעצם מהותו האנארכיסטית הביא 
ארבעת  העצמית.  לשנאה   � ממנה  וכתולדה  החילונית  באנטישמיות  מדרגה  לקפיצת 
הרדיקל  של  הניסויים  כשדה  גרמניה  ב)  המרקסיסטית;  המהפכה  א)  הם:  הנושאים 
הציונות  שלילת  ד)  המשפחתי;  התא  להרס  והחתירה  פרנקפורט  אסכולת  ג)  היהודי; 

שטיינר.  ג'ורג'  בנוסח 
האמנציפציה  בימי  שהחל  המערב,  תרבות  חזית  אל  היהודי  הרדיקליזם  פרץ  את 
במחצית השנייה של המאה הי"ט, והגיע אל שיאו במהלך המאה העשרים, ניתן לדמות 
במידה רבה לאותה ההבקעה של המונותיאיזם היהודי אל העולם הפוליתיאיסטי בעידן 
הבז  ומסובב,  סיבה  של  עיקרון  הנעדר  מופשט  מונותיאיזם  אותו  וההלניסטי.  הקלאסי 
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י שראל  לבני  וקורא  האריסטוטלי,  במובנו  הלוגוס  על  המבוססת  האלילית  לאמונה 
בנוסח:  זאת  לחורבנה,  גלויות 

ּוְפִסיֵלי  ֵאׁש,  ּבָ ְרפּון  ׂשְ ּתִ ֵריֶהם  ַוֲאׁשֵ ֹבָתם,  ַמּצֵ ֶאת  ם  ְרּתֶ ּבַ ְוׁשִ ֹחָתם,  ִמְזּבְ ֶאת  ם  ְצּתֶ ְוִנּתַ
ה, ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך;  י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ עּון...". (דברים י"ב...) זאת, שהרי "ּכִ ַגּדֵ ֱאֹלֵהיֶהם ּתְ
ֵני ָהֲאָדָמה". (דברים  ר ַעל־ּפְ ים, ֲאׁשֶ ה, ִמּכֹל ָהַעּמִ ַחר ְיהָוה, ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ ּוְבָך ּבָ

ב')  י"ד, 

בעת  שהוא  ישראל"  "אלוהי  מובנת,  ובלתי  נראית  בלתי  אלוהות  של  בשמה  זאת  כל 
עם  חזיתית  שהתנגש  המונותיאיסטי  הפרץ  ואכן,  העולמים".  כל  "ריבון  אחת  ובעונה 
ובגלות.  השני  הראשון,  הבית  בחורבן  קטלני  מחיר  היהדות  מן  גבה  הפוליתיאיזם 

מדאורייתא"). הפרק "תוכחה  ראו  (להרחבה 
ההלכתי.  במובנה  דתית  בשורה  עמו  נושא  אינו  המודרני  בעידן  היהודי  הרדיקליזם 
להפך, נטישת היהדות כדת היא אחד מעמודי התווך עליו נשענת הבשורה הרדיקלית, 
 � המקרא  נביאי  בנוסח  היומין  עתיק  היהודי  המסר  זאת,  עם  ביסודה.  האנרכיסטית 
המרכיב האנארכי של שלילת המלוכה זאת על מנת "לתקן עולם במלכות שדי" � נותר 

הזמן.  לנסיבות  מותאם  הגם  כנו,  על  רבה  במידה 
זה  היה  החוקר.  של  מעינו  נעלם  לא  המודרנית  היהודית  בהגות  הרדיקלי  ההיבט 
על  היהודים  של  השפעתם  את  לכנות  שראה  מי  לעיל  המצוטט  בחיבורו  ג'ונסון  פול 
 (shattering) כ"מנתץ  בפרט  המהפכני  השמאל  מגזר  ועל  בכלל  המודרנית  ההיסטוריה 

היסטוריות".  מוסכמות 
וה־20,  ה־19  במאות  היהודים  של  הדינאמיות  "פרץ  על  היא  אף  כתבה  וייס  רות 
 ...the dynamism of the Jews in the nineteenth) ורע"2  אח  לו  יש  אם  ספק  אשר 

.(and twentieth centuries is almost unparalleled
צרפת,  ממשלת  ראש  כס  על  הראשון  והיהודי  הסוציאליסט,  בלום,  לאון  זה  היה 
ששיבח אומנם את "ייעודו המשיחי של היהודי הבא לידי ביטוי במהפכות חברתיות", 

כי:  להוסיף  זאת  עם  ראה  אך 

אותם  מובילים  שלהם...  הביקורת  כישורי  היהודים)...  (של  הקולקטיבי  הדחף 
או  העובדות  עם  אחד  בקנה  עולה  שאינה  מסורתית  תבנית  כל  רעיון,  כל  לנתץ 
המהפכני  שהסוציאליזם  (מכאן)  ההיגיון.  באמצעות  להצדיקה  אפשרות  שאין 

היהודי.3 הגזע  של  היומין  עתיקת  הרוח  של  מודרנית  צורה  אלא  אינו 

בהערת אגב, מן הראוי לציין כי "ההיגיון" ו"העובדות" אותם מזכיר בלום במובאה שלעיל 
שמיים". לשם  דווקא "במחלוקת  ולאו  במחלוקת �  שנויים  להיות  עשויים 

בלום כיוון בדבריו לעיקרון "ההרס היצירתי" Die Schöpferische Zerstörung של 
מרקס הנזכר בהרחבה ב"מניפסט הקומוניסטי". יצירתי, שכן בעקבותיו, קרי: בעקבות 
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הבצע  מרדיפת  הפטור  קומוניסטי  שוויון  של  בעולם  האדם  יזכה  הקפיטליזם,  חורבן 
מסתפק  לא  שמרקס  לציין  הראוי  מן  הפרולטריון.  את  המדכא  הבורגני  של  החזירית 
 Vernichtungב־ שלו  היצירתי"  "ההרס  את  להעצים  בוחר  והוא   Zerstörung בביטוי 

השמדה.  �
תפיסתם  פי  על  הנאורות  לפיד  נושאי  כאל  עצמם  אל  להתייחס  החלו  היהודים 
בווינה,  ברית  בני  לשכת  נשיא  של  נאומו  היה  לכך  אופייני  האמנציפציה.  בימי  עוד 
יעודה.  את  תמלא  כולה  היהדות  אם  כי  ברית  בני  רק  "לא   :(Ehrmann) אהרמן  שלמה 
האנושות כולה תעבור תהליך של התייהדות".4 (הדובר עושה שימוש בביטוי אנטישמי 
איש  בעיני  הך  היינו  הם   ,Aufklaerung והנאורות   Verjudung כן  כי  הנה   .verjudet  �

היהודי).  הרפורמה 
באשר  לספק  מקום  מניח  שלא  דומה  התופעה  להדגמת  קצר  היסטורי  משוט 
למקומו המכריע של האינטלקטואל היהודי בעיצוב תרבות המערב במהלך 150 השנים 
האחרונות. תופעה החורגת מכל רציונאל סטטיסטי המבקש לנסות ולהסביר את חלקו 
עולמה  בעיצוב  האוכלוסייה,  בכלל  בשש־מאות  אם  כי  בששים  לא  הבטל  מיעוט  של 

אוכלוסיה.  אותה  של  הקוגניטיבי 
כך העובדה שהיהודים תורמים רבע מכלל חתני פרס נובל בעוד אינם מהווים אלא 
ימצאו  אם  ספק  אדם  בני  שבקרב 1,000  בעוד  כן,  כי  הנה  האנושות.  מכלל  אחוז  שבר 
מזרע  הוא  אחד  ורפואה,  בפיסיקה  הפרס  חתני  שלושה  כל  שמבין  הרי  יהודים,  שני 
נבקש  כיצד  היא  אחת  סגולה.  לעם  נצר  הוא  אף  בכלכלה  שני  פרס  חתן  וכל  ישראל, 
היהודים  בכורח  קרי:  הדרוויניסטי,  או  הגנטי5  בתחום  ההסבר  יהיה  זו,  תופעה  לפרש 
לשרוד בסביבה עוינת במהלך דורות של יודופוביה. כך או אחרת, כל ניסיון של הסבר 
רציונאלי הוא כשלון ידוע מראש. עם זאת, על בסיס סטטיסטי לא יהיה מנוס מלקבוע 
אולם  גזעני,  ניחוח  אומנם  המדיפה  קביעה  היהודי,  של  האינטלקטואלית  עדיפותו  את 

בסיסיים.6  מחקר  בכלי  להפריכה  ניתן  לא 
הי"ט  המאה  משלהי  החל  זכתה  הרוח,  למדעי  נלווית  דיסציפלינה  החברה,  מדעי 
למעמד עצמאי הולך ורחב כאשר כל אחד מתחומי המשנה שלה הופך במאה העשרים 
לענף רחב ומקיף בפני עצמו. זאת, החל בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה ופסיכולוגיה וכלה 
במדעי המדינה, כלכלה ותקשורת. מבט, ולו חולף בלבד, בתחום זה מעיד על תרומתם 

היהודים.  של  מכרעת �  אומרים,  ויש  הרבה � 
עם ארבעת בכירי הסוציולוגים בעידן המודרני, מי שיסדו דיסציפלינה זו ו"מי שללא 
אמיל  מרקס,  קרל  נמנים  הסוציולוגיה"7,  של  וצמיחתה  לידתה  ערש  ליד  עמדו  ספק 
דורקהיים, גיאורג סימל (Simmel) ומקס ובר (Weber). רק האחרון ברשימה איננו יהודי. 
המבקש אחר עיצוב תורת הנפש � ענף שזכה למעמד בכיר במאה העשרים � ימצא 
החל  לפלגותיהם.  היהודים  הפסיכולוגים  גייסות  בקרב  הרבים  למרכיביו  פירוטו  את 
ברשימה  ודי  החברתית.  בפסיכולוגיה  וכלה  הגשטאלט,  בתורת  עבור  בפסיכואנליזה, 
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בראשה  פרויד  זיגמונד  עם  ומייצגת  קצרה 
בטלהיים,  ברונו  אדלר,  אלפרד  ולצידו 
לוין,  קורט  פרנקל,  ויקטור  רייך,  וילהלם 
מקס  רייק,  תיאודור  מילגרם,  סטנלי 
עיצוב  על  שהשפעתם  מי  ורטהיימר... 
העשרים  במאה  האדם  של  הרוחני  עולמו 
הייתה רבה, אם לא מכרעת. במחקר מטעם 
אגודת הפסיכולוגים האמריקנית נמצא כי 
הפסיכולוגים  מאה  של  צמרת  ברשימת 

יהודים.8 הם  העשרים, 39  במאה 
אמיל  בועז,  פרנץ  באנתרופולוגיה.  כך 
דורקהיים וקלוד לוי שטראוס � אם לציין 
בתחום,  הבולטים  השמות  שלושת  את  רק 
איש איש בתחומו נמנה על מחוללי המחקר 

העשרים.  במאה  האנתרופולוגי 
על  בפילוסופיה  היהודים  של  חלקם 
משנותיה, לודביג ויטגנשטיין, הנרי ברגסון, 
קרל פופר, נילס בוהר, ז'ק דרידה, אדמונד 
במשנה  בולט  ביטוי  לידי  באה  הוסרל, 
אמנם  המזוהה   � האקזיסטנציאליסטית 
על  להעלותה  אין  כלל  אך   � סארטר  עם 
ארנדט,  חנה  בובר,  מרטין  ללא  הדעת 
מנגד,  לוינס...  עמנואל  פרנקל,  ויקטור 
הקיומי"  "הניהיליזם  של  המבקרים  בכיר 
הניאו־מרקסיסט  מרקוזה,  הרברט  הוא 
שלא במקרה נחשב לאבי "השמאל החדש" 

בארה"ב. 
וכי ניתן לתאר את הספרות האמריקנית 
ללא אמה לזרוס, גרטרוד שטיין, סול בלו, 
(טננבאום),  סטון  אירווינג  מיילר,  נורמן 

יונג,  אריקה  אוזיק,  סינטיה  מלמוד,  ברנרד  פסט,  הווארד  קוניץ,  סטנלי  פרקר,  דורותי 
קליפורד  הלמן,  ליליאן  מילר,  ארתור  רות,  פיליפ  פוטוק,  חיים  סינגר,  בשוויס  יצחק 

ריץ'... אדריאן  סלינג'ר,  דייוויד  שייבסקי,  פדי  אודטס, 
אולם בתחום הספרות חשוב לא פחות הוא מקומו של מבקר הספרות והתיאורטיקן, 
בנימין,  ולטר  אווארבך,  אריך  אדורנו,  תיאודור  האיכות.  של  המידה  קני  את  הקובע 

רייך וילהלם 

מרקוזה הרברט 



ו סתי אריה  412

ליונל  לוקץ',  גיאורגי  קראוס,  קרל  קר,  אלפרד  הו,  אירווינג  דרידה,  ז'ק  בלום,  הרולד 
תרילינג, ג'ורג' שטיינר, לואיס אונטרמייר... וכי ניתן לתאר את מחקר הספרות במאה 

אלה?  שמות  ללא  העשרים 
יוהן שטראוס, פליקס מנדלסון, ז'ק אופנבאך, ג'קומו מאירבר, גוסטב מהלר, ארנולד 
הפטריוטי  שההמנון  הדבר  אופייני  מה   ...(Milhaud) מייו  דריוס  בלוך,  ארנסט  שנברג, 
מרוסיה,  יהודי  פליט  בידי   1918 בשנת  נתחבר   God Bless America הידיעה  בהא 
ישראל באלין הנודע בשמו המעודכן אירווינג ברלין, מי שלמרבה האירוניה הלחין גם 
את ��A White Christmas שהיה מאז למסורת מקודשת, לשיר חובה בחג המולד וכן 
את ��Easter Parade. ודי להזכיר את הטריומוויראט היהודי של המוסיקה האמריקנית: 

ברנשטיין.  ולאונרד  קופלנד  אהרון  גרשווין,  ג'ורג' 
כך גם גדולי המבצעים � דוגמת ישה חפץ, יהודי מנוחין, ארתור רובינשטיין, יצחק 

בירנבוים.  ודניאל  פרלמן 
 Essays of an Information) 1987 במחקר שנערך בידי יוג'ין גרפילד וראה אור בשנת
זמן  בפרק  הרוח  מדעי  בתחום  ביותר  המצוטטים  אינטלקטואלים  נבחנו 50   (Scientist

יהודים.9 מהם  שנים (1983-1976). 22  שבע  של 
אכן ביטוי נאה לקביעתו של ווינסטון צ'רצ'יל לפיה: "אין אדם בר דעת אשר יפקפק 
עם  בעולם".10  הופיע  פעם  אי  אשר  והמדהים  המצוין  הגזע  הינם  ש(היהודים)  בעובדה 

בהמשך.  וראו  פחות,  מחמיא  דבריו  של  הסיפא  זאת, 
ובעונה  בעת  חולל  רציונאלי  הסבר  מכל  החורג  אינטלקטואלי  פרץ  אותו  ואולם, 
את  שחררה  האמנציפציה  אכן,  השנים.  ברבות  כקטלנית  שהוכחה  לוואי  תופעת  אחת 
האדם היהודי, אולם בעת ובעונה אחת השתחרר בקרבו שד הרדיקליזם. תכונה רדומה 
ניתן  עדיין,  המהוססים  הראשונים,  באותותיה  אשר  אובייקטיביים �  תנאים  בתוקף   �
כבר להבחין בימי המהפכה הצרפתית, ואשר הלכה, החליפה כוח וגברה, עד אשר פרצה 
חלקה  רב  ואשר  הקודמת,  המאה  ותחילת  הי"ט  המאה  בשלהי  תקדים  חסרת  בעוצמה 

האירופאית.  האנטישמיות  בעיצוב 
למותר לציין שהיודופוביה הטבועה עמוקות באתוס של התרבות הנוצרית לא חדלה 
יהודי  קיוו  הנאורות,  בעידן  הכנסייה  של  בכוחה  הרב  הכרסום  לנוכח  זאת,  עם  מעולם. 
בעוצמתה.  לכת  מרחיק  לפיחות  הפחות  לכל  או  היהודים,  שנאת  להעלמות  הרפורמה 
עידן  היו  ה־20  המאה  וראשית  ה־19  המאה  ושלהי  המוחלט  ההפך  קרה  בפועל  אולם 
הגדול  ברובה  החילונית  המודרנית,  האנטישמיות  של  המרכזיים  המוטיבים  התגבשות 
היהודי  בנושא  הפעולה  בשיתוף  וכן  הנאצית  בגרמניה  ביטוי  לידי  באה  שזו  כפי   �
באחת  גבלס,  זה  היה  העולם.  מלחמת  במהלך  אויביה  בקרב  גם  לו  זכתה  שגרמניה 
בנושא  פיהרר,  מיין  דאגה  "אל  להעיר:  שראה  מי  היטלר,  שערך  השולחן"  מ"שיחות 

מעשיך".11 על  אותך  יברכו  והבריטים  האמריקנים  היהודי 
מזה,  השואה  באימי  טעון  כמושג  ו"אנטישמיות"  מזה  החולף  הזמן  זאת,  עם 
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המוסרי.  השיפוט  את  והן  ההיסטורית  הפרספקטיבה  את  הן  בתודעתנו  לעתים  מעוותים 
הגוי  על  היהודים  שנאת  של  האשם  מלוא  את  להטיל  נהוג  לעיל,  שנטען  כפי  לפיכך, 
(נחום  עולם"  לעם  עולם  "שנאת  אימננטית  לשנאה  כקורבן־עד  היהודי  את  ולהציג 
שהיא  שנאה  וויסטריך),  (רוברט   Antisemitism, the Longest Hatred או:  סוקולוב) 
המונותיאיזם,  משחר  החל  היהודי  העם  של  קיומו  את  המלווה  גורל  גזרת  בבחינת 
הערבים  של  וניסיונם  טרבלינקה  במשרפות  וכלה  הגלות  פרעות  הבית,  בחורבן  עבור 
בלתי  שאף  לוודאי  וקרוב  קשה,  רחב,  היסטורי  במבט  היהודים.  מדינת  את  להכחיד 
הרצף  מפרקי  פרקים  של  בשורה  מקרוב  התבוננות  אולם  זה.  טיעון  להפריך  אפשרי 
היהודי  של  מחלקו  להתעלם  קשה  שבה  מורכבת,  מציאות  בפנינו  מציגה  האנטישמי 

כלפיו.  השנאה  בליבוי 
לסל  פרדיננד  הס,  משה  מרקס,  מקרל 
ולב  לוקסמבורג  רוזה  אדלר,  ויקטור  ועד 
באירופה  הדהדה  (טרוצקי),  ברונשטיין 
עדי  ישן  "עולם  האינטרנציונל  סיסמת 
יסוד נחרימה / לא כלום היום מחר הכול". 
מה  לתאר  מנת  על  פורה  בדמיון  צורך  אין 
חשו היונקר הפרוסי, החשמן האוסטרי או 
קרב  קריאת  למשמע  הצרפתי  התעשיין 
קיומם  עצם  על  בוטה  איום  שהייתה  זו 
צדק  של  מבוטלת  בלתי  במידה  ושזוהתה 
עם האנרכיזם היהודי שבאותם הימים כבר 
זרועותיו  את  ושלח  רוסיה  על  השתלט 

ולהונגריה. לגרמניה 
לעיל,  כאמור  מבקש,  שלהלן  הפרק 
הרדיקליזם  של  פנים  ארבעה  אחר  לעקוב 

קדוש  וגוי  כוהנים  ממלכת  לחולל  הניסיון  הוא  להם  המשותף  שהמכנה  היהודי 
באמצעות הרס הערכים והמוסדות הקיימים. כך הקומוניזם, המבקש למוטט את המבנה 
שיאו  אל  המגיע  בגרמניה,  היהודי  האוונגרד  כך  עולם",  "תיקון  בשם  הקפיטליסטי 
רפובליקת  ובתקופת  הראשונה  העולם  במלחמת  גרמניה  תבוסת  לאחר  האנארכיסטי 
הגרמנית.  למורשת  בתכלית  המנוגדים  ערכים  החברה  על  לכפות  ומבקש  וויימאר, 
וכך  האדם,  חירות  בשם  המשפחתי  התא  להרס  השואף  פרויד,  מאסכולת  הרדיקל  כך 
האוניברסאלי  המוסר  בבשורת  בגידה  הוא  קיומה  שעצם  היהודים  למדינת  השנאה 

שטיינר.  ג'ורג'  מאסכולת 

לוקסמבורג רוזה 
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א) תיקון עולם קומוניסטי

אל  האדם  כמיהת  את  מלווה  האוטופיזם 
המקראי.  העדן  בגן  כבר  השלמות  אידיאל 
קדוש"  וגוי  כהנים  "ממלכת  אותה  גם  כך 
(שמות י"ט, ו'), כך "הרפובליקה" משוללת 
של  שלטונם  תחת  אפלטון  של  החוקה 
 � האלוהים"  "עיר  כך  מלכים־פילוסופים. 
��De Civitate Dei � לאוגוסטינוס מהיפו, 
שהיא תאור ירושלים עיר הנצח האידיאלית 
ברוח הנצרות. את ה"אוטופיה" שלו משנת 
1516, שאינה אלא משל סטירי על החברה 
שם  אי  מור  תומס  קובע  בימיו,  הבריטית 
גם  כך  האטלנטי.  באוקיאנוס  בדוי  באי 
 The Old) "אותה "ארקדיה משכבר הימים
Arcadia) פרי עטו של פיליפ סידני (1580), 
אותו עמק חלומות פסטורלי "מקום ענוג" 

פלופונז. האי  בחצי   (locus amoenus)
של  בכתבים  המתואר  אידיאל  אל  בכמיהה  מסתפקות  העולם  אומות  בעוד  אולם, 
האוטופיה  את  שלמות,  כלילי  מחוזות  אל  דמיונם  כנפי  על  הנישאים  רוח  שאר  בעלי 
הדבר  יהיה  אפילו  רדיקלי,  במהלך  הפועל  אל  הכוח  מן  להוציא  היהודי  נחוש  שלו 
"המטרה  שהרי  בנפש,  ספור  אין  קורבנות  ויעלה  הקיים  של  (יצירתי...)  בהרס  כרוך 
מקדשת את האמצעים", וכדברי ו. א. לנין "כאשר כורתים עצים מתעופפים שבבים". 
ומה הם אחר ככלות הכל "השבבים" לעומת ארץ הפרולטרים בהנהגתו רבת ההשראה 
של  הסרקסטי  ההיבט  מן  להתעלם  אין  זאת,  עם  ג'וגשווילי.  ו.  י.  העמים,  שמש  של 
בנוסח  בלהות  לחלום  הפכה  כהנים"  "ממלכת  משהייתה  שיותר  היהודית,  האוטופיה 

אורוול.  לג'ורג'   "1984"
אליו  המצב  מן  מכרעת  במידה  נבע  יהודי  אוטופיזם  אותו  של  האוניברסאלי  ההיבט 
נקלע המתבולל בעקבות מהפכת "אביב העמים". למרבה האירוניה ההיסטורית, פרק זמן 
זה, שהביא להתעוררות לאומית רחבה באירופה, הותיר את המתבולל היהודי, מי שעלה 
בידו "להיפטר" הן מן הפן האמוני של היהדות והן מן הזהות הלאומית, בפני שוקת שבורה. 
אביב העמים חולל אומנם בעת ובעונה אחת הן את הציונות והן את הרדיקליזם החילוני 
גוום  אחר  שהשליכו  מי  שביניהם,  להכעיס  החילונים  גם   � שהציונים  בעוד  אך  היהודי, 
המתבולל  הציונות,  של  בדמותה  לאומית  לזהות  זכו   � חפץ  בה  כאין  עמם  אמונת  את 

כלום.  בלא  נותר  למצוקת אבדן הזהות,  פתרונות אחרים  שביקש  היהודי 

טרוצקי לאון 
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הרוחנית  והעוצמה  הגטו  חומות  של  המדומה  הביטחון  ממנו  נשללו  גיסא,  מחד 
שמעניקה  אתנית  זהות  נעדר  הוא  גיסא  מאידך  למאמיניה,  אבותיו  דת  שהעניקה 
לעצמו  לרכוש  המתבולל  של  ניסיונו  ומכאן.  מכאן  קרח  אפוא  ניצב  הוא  לאום.  מדינת 
"כרטיס כניסה לחברה המהוגנת" � אותו ��billet d�entrée כפי שהגדיר זאת היינריך 
היינה ביותר משמינית של סרקזם � לא זו בלבד שלא הועיל כי אם עורר מרבצה את 
הליברליזם"  "מעוז  אותו  בגרמניה,  דווקא  וארס  תוקף  למשנה  זכתה  זו  האנטישמיות. 
בעיני היהודים, שלא הבינו � או שלא רצו להבין � את תוצאות גיבושה של הלאומנות 

ביסמרק.  של  שרביטו  תחת  הגרמנית 
אחיזתו של המתבולל במרקסיזם הייתה אפוא ברירת מחדל תרתי משמע. בעיניו, 
עיני הנוכרי, הזר לשטף האורגני של קורות העתים, היה במשנתו ההיסטורית הסדורה 
של מרקס פיתוי רב שהעניק משמעות לעצם קיומו ומעמדו. ההיסטוריה חדלה להיות 
בעיניו לפתע פתאום ריצת אמוק כאוטית, בלתי צפויה, חסרת תכלית ונואשת, שעיקרה 
רצף של מלחמות וניצול אדם בידי אדם, והפכה לבעלת משמעות, לשורה של מאבקי 
מעמדות על אמצעי היצור, כלומר בעלת הגיון פנימי. ועיקר העיקרים � לבעלת יעד 
של  עולם  לתיקון  ובאמצעותו  קיומו,  תכלית  את  היהודי  למתבולל  שהעניק  מזהיר 
מתפילת  מפתח  משפט  ליטול  אם  י",  ּדַ ׁשַ ַמְלכּות  ּבְ עוָלם  ן  "ְלַתּקֵ קרי:  האנושות,  כלל 

לשבח".  "עלינו 
האופן  שבזה  אלא  רוחני,  מקלט  במרקסיזם  מצא  שהמתבולל  אפוא  בלבד  זו  לא 
חזון  אל  האנושות  של  דרכה  את  הסולל  אוואנגרד  הִקדמה,  לחלוץ  עצמו  בעיני  נהפך 
אחרית הימים. הנה כי כן, יעד של כיסופים המובנה באדם מקדמת דנא � וביהדות על 
אחת כמה וכמה � קיבל עתה משמעות חילונית, קרי: רציונאלית, שניתן היה להסבירו 
בדיאלקטיקה של מלחמת מעמדות. לא פלא אפוא שהאינטלקטואל היהודי דבק במסר 
המרקסיסטי בכל מאודו. ואכן, "המהפכה הבולשביקית הייתה בעיקרה תוצר של הגות 
יהודית, מורת רוח יהודית, מאמץ יהודי של בנייה מחדש", כפי שהגדירו זאת נתן גלזר 

לנושא.12 המוקדש  בחיבורם  מויניהאן  פטריק  ודניאל 

האדום הפשיזם 

ההיבט האנרכי של המהפכה הקומוניסטית מעמיד אותה כתופעה יוצאת דופן, אברציה 
שינויו  ידי  על  סוציאלית  תמורה  לבצע  המבקשות  החברתיות  המהפכות  רצף  בקורות 
בשורה  המערב  בתרבות  ביטוי  לידי  הבאות  מהפכות  הפלתו,  או  הקיים  המשטר  של 

אלים. אופי  בעלי  מהם  יחסית,  מתונים  מהם  מהלכים,  של 
הפיכה  א)  מהפכנות:  סוגי  שני  בין  להבחין  שראה  מי  טוקוויל  דה  אלקסיס  זה  היה 
פוליטית, זו המבקשת להפיל את המשטר ולחולל שינוי חברתי בכוח אלימות; ב) שינוי 

דורות.13  פני  על  לעיתים  הנפרש  החברה,  של  יסוד  בערכי  יסודי  אך  איטי 
המהפכות בבריטניה ובצרפת ניצבות בשני קצוות הניסיון ההיסטורי על פי טוקוויל. 
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במגנה  החל  בשנים,  מאות  פני  על  התפרשו  אכן  הבריטים  באיים  החברתיים  השינויים 
כרטה, עבור במלחמות האזרחים (1651-1642) וכלה במה שמכונה "המהפכה האנגלית" 

 .Bloodless Revolution דמים" �  שפיכות  ללא  משנת 1688, "מהפכה 
של  אופי  נשאה  הצרפתית  המהפכה  הבריטיים,  באיים  היחסית  המתינות  לעומת 
שינוי דרמטי ואלים. האזרח שוחרר אמנם מן השלטון האבסולוטי וזכה בשוויון זכויות 
ובסיס לדמוקרטיה, אך ימי המהפכה עצמם התנהלו באלימות וטרור שביטויים המובהק 

הגיליוטינה. כיכר  היה 
הסיגו  לא  המערב  תרבות  על  שעברו  המהפכות  רחב �  היסטורי  במבט  זאת �  עם 
שלב  היו  אם  כי  חברתי  לאסון  גרמו  שלא  בלבד  זו  ולא  המדינות,  אותן  את  לאחור 
בחינת  ידי  על  זו  יסוד  הנחת  להוכיח  נקל  זו.  תרבות  המאפיינת  האורגנית  בצמיחה 
ברצף  המערבית  בחברה  הפרט  על  והשפעתם  כחיוביים  המקובלים  הערכים  אותם 
ההיסטורי, החל בימי הביניים ועד ימינו. כך בראש וראשונה מצבו הכלכלי של הפרט, 
של  בדמוקרטיה  מלא  זכויות  לשוויון  חברתי  וריבוד  אבסולוטי  ממשטר  המעבר  כך 
ימינו, כך בתוחלת חיים והשכלה, כך במעמד האישה, כך בזמן הפנוי המוקדש למנוחה 

סוציאליים.  בתנאים  וכך  ויצירה 
אנו  לאחור �  אותו  הסיגו  לא  התכופות  המלחמות  שגם  זה �  אורגני  רצף  לעומת 
כשלון  והקומוניזם.  הנאציזם  המערבית �  בציוויליזציה  חריגות  אברציות  לשתי  עדים 
שתיהן הוא עדות לעובדה שמאחוריהן לא ניצב רציונאל חברתי והן אפוא פרי אנרכיזם 
קיצוני שעלה בידו לכפות את שלטונו על ציבור רחב, ובטרם קרסו ובאו אל קיצן, אף 

האנושות.  בתולדות  ביותר  הגדולים  האסונות  לשני  להביא 
פשע  כקורבנות  מזה,  מרכזי.  תפקיד  היהודים  נטלו  ההיסטוריות  האברציות  בשתי 
אל  הכוח  מן  ומוציאיו  הקומוניזם  כהוגי  ומזה  בהיסטוריה,  אולטימטיבי  עם  השמדת 
תדיר  שהתגלגל  בביטוי  שימוש  לעשות  אם  לפרקסיס",  התיאוריה  "מן  קרי:  הפועל, 

לנין.  א.  ו.  שפתי  על 
ההגות  טריומוויראט  של  המכריע  חלקו  בתיאור  להרחיב  צורך  שאין  דומה 
החברתית  המהפכה  על   � מרקס  קרל  לסאל,  פרדיננד  הס,  משה   � הקומוניסטית 
של  "גוי  אותו  בבחינת  אנגלס,  פרידריך  חובר  אליהם  המודרני.  בעידן  ביותר  המקפת 
שבת", הדומה במעמדו לזה של קרל גוסטב יונג בצמרת הפסיכואנליזה. למותר לציין 
את חלקו המכריע של קרל מרקס בגיבוש אותו מטריאליזם היסטורי שעל בסיסו קם 

קורבנות. במיליוני  שעלה  חברתי  לכשל  רדיקלית  מהגות  והיה  הקומוניזם 
צ'רצ'יל,  ווינסטון  זה  היה  הפועל.  אל  התיאוריה  בהוצאת  וכך  התיאורטי,  ברובד  כך 
הן  ההיא �  בעת  לפחות  החם �  ביחסו  הנודע  העולמית  המנהיגות  בצמרת  המעטים  מן 
משנת  במאמר  היהודי.  הרדיקליזם  סכנת  את  לאבחן  שהיטיב  לציונות,  והן  ליהדות 
דעת  בר  אדם  "אין  לעיל:  המצוטטת  ליהדות,  גורפת  במחמאה  המחבר  פותח   1920
הופיע  פעם  אי  אשר  והמדהים  המצוין  הגזע  הינם  ש(היהודים)  בעובדה  יפקפק  אשר 
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היהודי  האנרכיזם  קרי,  המאמר,  מנשוא  שבטו  את  חוסך  לא  האיש  אולם  בעולם". 
הקומוניסטי,  בלבושו 

...נושאיה ותומכיה של הקונפדרציה השמאלנית הם (יהודים) שנרדפו בארצות 
זו  מגמה  אבותיהם...  במורשת  בגדו  כולם,  לא  אם  רובם,  גזעם.  בשל  שכנו  בהן 
בקרב היהודים איננה חדשה. כנופיה זו, החל בקרל מרקס ועבור בטרוצקי, בלה 
זו,  עולמית  כלל  מהפכנית  קנוניה  גולדמן...  באמה  וכלה  לוקסמבורג  רוזה  קון, 
החברה  את  מחדש  ולבנות  הציוויליזציה  את  למוטט  הוא  המוצהר  יעודה  אשר 
ממשיכה  בפועל,  קנאית  רשעות  שהוא  מדומה  שוויון  של  בסיס  על  האנושית 
העם  את  שלכדה  זו  היא  חריגות...  דמויות  של  זו  כנופיה  ולצמוח...  להתפתח 
הרוסי בציצית ראשו והפכה באופן זה לשליטה הבלתי מעורערת של אימפריה 

ענקית. 
בכינון  היהודי  הקוסמופוליטי  האתיאיסט  של  בחלקו  להגזים  אפשרות  אין 
הרוב  לנין,  למעט  הסובייטית.  המהפכה  של  הפועל  אל  ובהוצאה  הבולשביזם 
המכריע של דמויות המפתח הם יהודים. יתרה מזו, ההשראה העקרונית והכוח 
המניע מקורו בקרב המנהיגים היהודים. בממסד הסובייטי חלקם של היהודים 
הנועד  הטרור  במנגנון  היהודים  תופסים  במיוחד  בולט  מקום  יותר.  אף  מפתיע 
יהודים  ידי  על  הושגה  מרושעת  "הצטיינות"  אותה  המהפכה...  באויבי  להלחם 
בתקופה הקצרה של שלטון הטרור הקומוניסטי של בלה קון בהונגריה. תופעה 
זו אובחנה בגרמניה (בעיקר בבווריה) בפרק הזמן הקצר שטירוף זה הושלט על 
העם הגרמני. אמנם בכל הארצות המנויות לעיל ישנם לא־יהודים רבים שאינם 

היהודים,  מן  ברשעותם  נופלים 
ביחס  היהודים  של  מקומם  אולם 
לחלקם באוכלוסייה, הוא מדהים.14

בתובנה  ביטוי  קיבלו  שאכן  אלו  דברים 
ליישום  זכו  ההיא,  בעת  כבר  מפתיעה 
של  מותו  עם  בהמשך.  לכת  מרחיק 
לב  רוסיה  על  שלטו   1924 בינואר  לנין 
ברונשטיין, לב רוזנפלד, גריגורי רדומילסקי 
ויוסף דג'וגשווילי. שלושה יהודים וגרוזיני 
בשמותיהם  יותר  ידועים  הארבעה  אחד. 
טרוצקי,  הנ"ל):  (בסדר  קרי,  הסובייטים, 

וסטלין.  זינובייב  ָקֵמֶנב, 
סלומונוביץ')  (מוסיי  סלומון  משה 
יד  בפטרוגרד.  הצ'קה  ראש  היה  זינובייבאוריצקי  גריגורי 
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יגודה  וגנריך  הוא  הצ'קה.  מייסד  הפולני   (Dzierżyński) ג'רז'ינסקי  פליקס  של  ימינו 
(הרשל יהודה), לימים מפקד ה־נ.ק.ו.ד ויוזם הגולאגים, מאפיינים את חלקם הרב, ויש 
עבור  בצ'קה,  החל  הסובייטים,  הטרור  מנגנוני  בקרב  היהודים  של  מכריע,  האומרים 
ב־נ.ק.ו.ד, ג.פ.או וכלה ב־ק.ג.ב, הידועים לשמצה, שבוודאי לא נפלו מן הגסטאפו של 
נוזמו,  הכפייה  ומחנות  הגולגים  רשת  הקורבנות.  מניין  בסיס  על  לא  לפחות  הימלר, 
אהרון  חברו  אליהם  פרנקל,  ונפתלי  ברמן  מטוויי  ידי  על  נוהלו  רבה  ובמידה  תוכננו 
סולץ, יעקב רפופורט, לזר כוגן... חבורה נאה של פושעים ומרצחי המונים, אפילו בקנה 

הסובייטי.  הקומוניזם  של  הנדיב  המידה 
ביותר  לכנותו  נהג  שסטלין  כפי  שלי",  ("הימלר  קגנוביץ'  לזר  של  המכריע  חלקו 
משמינית של סרקזם...), קומיסר התעשייה ומבכירי המפלגה, במהפכת הקולקטיביזציה 
פחת,  פי  לעברי  הסובייטית  הכלכלה  את  שהביאה  השלושים  שנות  של  באוקראינה 
היצרני  הרובד  קרי:  ה"קולקים",  של  חיסולם  שתהליך  לציין  הראוי  מן  היטב.  מתועד 
בחקלאות הרוסית וכן הרעבתם המתוכננת היטיב, הביאה למותם של מיליונים. הערכות 
זהירות נעות בין 7 ל־10 מיליון נפש. כך לזר. חלקו של האח הבכור, מיכאיל קגנוביץ', 
סגן קומיסר לתעשייה כבדה, נופל אמנם מזה של לזר, אך גם במחנות הכפייה שארגן 

אדם.  בני  אלפי  מאות  נשמתם  את  נפחו 
של  המרכזי  הוועד  הפוליטביורו �  של  הראשון  המזכיר  שהיה  מי  סברדלוב,  יעקב 
ברית המועצות � פיקד על מעצרה של משפחת הצאר וגירושה ליקטרינבורג שבהרי 
את  לרצוח  סברדלוב  הורה  יולי 1918  בתחילת  למוסקבה.  מזרחית  ק"מ  אוראל, 1600 
ביולי,  ה־16  בליל  הטבח  את  שביצעה  הבולשביקים  יחידת  מפקד  המשפחה.  בני  כל 
אפס  מטווח  בירייה  הטבח  את  החל   ,(Yakov M. Yurovksy) יורובסקי  יעקב  אחד 
יורש  הצאר,  של  אשתו  המשפחה,  בני  כל  נרצחו  הקטל  במעשה  הצאר.  של  במצחו 
שמה  שונה  לזכרו  שנה,  מקץ  נפטר  סברדלוב  בכידונים.  רוטשו  הבנות  ארבע  העצר, 

לסברדלובסק.  יקטרינבורג  של 
הפועל  הוועד  כמזכיר  בתפקידו  המרכזית,  הוועדה  מזכיר  היה  סברדלוב  יעקב 
המרכזי הכלל רוסי היה סברדלוב בפועל ראש "הרפובליקה הפדרטיבית הסוציאליסטית 
 Российская Советская Федеративная Социалистическая) הסובייטית" 
במרץ  מותו  שאלמלא  להניח  סביר  הסובייטי.  הממשלה  ראש  קרי:   ,(Республика

כאחת. סטלין  ועל  לנין  על  מאפיל  האיש  היה  בלבד,  בן 34  והוא   1919
סברדלוב-יורובסקי,  חבורת  כלפי  המצוי  הרוסי  חש  מה  לתאר  צורך  שאין  דומה 
מאות  במהלך  רוסיה  של  סמלה  רומנוב,  לבית  האחרון  הנצר  את  מכריתים  אלה  כאשר 

הרוסי.  העם  של  הלאומית  המורשת  התגלמות  בשנים, 
הראשון  בקונגרס  אולם,  פחות.  מוכר  במהפכת 1905  היהודים  של  המכריע  חלקם 
שנתיים  למהפכה  מבוא  שהייתה   ,(1903) הרוסית  הסוציאליסטית  התנועה  של 
החברתי  הבסיס  בעל  הבונד,  זה  היה  יהודים.  היו  הצירים   17 מתוך   15 יותר,  מאוחר 
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למנשביקים  ואידיאולוגי  ארגוני  אנושי,  מאגר  שימש  אשר  היטב,  והמאורגן  הרחב 
ולבולשביקים. 

המאבק  "אחדות  בארגון  אלמוני  פעיל  אלא  עוד  היה  לא  ההיא  בעת  לנין 
בשמו  לימים  שנודע  מי  צדרבאום,  יוליוס  של  בראשותו  הפועלים"  זכויות  לשוויון 
המניפסט  האירוניה  (למרבה  בראשו.  ועמד  הארגון  את  שהקים  "מרטוב",  המהפכני 
משלוחות  אחת  שפרסמה  כוונות  הצהרת  של  מאידיש  תרגום  היה  הארגון  של 

בווילנה).  הבונד 
הממשלה  את  שהפילה  ההתקוממות  על  ופיקד  הנהיג  שארגן,  מי  טרוצקי,  זה  היה 
הזמנית של אלכסנדר קרנסקי והעלתה את הבולשביקים לשלטון, היה זה טרוצקי שיסד 
מלחמת  במהלך  הקומוניסטי  המשטר  של  קיומו  את  הבטיח  ובכך  האדום  הצבא  את 

האזרחים. 
"אל תזכיר בנוכחותי את שמה של המפלצת הזאת, פשעיו הם חרפה למין האנושי". 
 15.(Serge) סרגה  לויקטור  בריאיון  (זינובייב)  רדומילסקי  גריגורי  על  גורקי  מקסים  כך 
גריגורי זינובייב, ממנהיגי הצמרת של רוסיה בשנות מחלתו של לנין ולאחר מותו, עמד 
בין השנים 1924-1922 בראש הקומינטרן (Коминтерн), האינטרנציונל הקומוניסטי, 

תבל.  ברחבי  קומוניסטיות  למהפכות  להביא  היה  שייעודו 
פעילותו של זינובייב התרכזה אומנם בעיקר מחוץ לברית המועצות אך גם בסוגיית 

השגות: לאיש  היו  שלו  בארצו  הסובייטי  השלטון 

עלינו  סוציאליסטי.  מיליטריזם  לנו  שיהיה  חשוב  אויבינו  על  לגבור  מנת  על 
הסובייטית.  רוסיה  של  אוכלוסייתה  מיליון  מתוך 100  מיליון   90 עמנו  לאסוף 

להשמיד.16  יש  אותם  להם.  להגיד  מה  לנו  אין  ליתר,  באשר 

הסכם  חתימת  ועד   1930 משנת  החל  חוץ  לענייני  הקומיסר  (וולך),  ליטווינוב  מקסים 
בזכות  היתר  בין  ההיא.  בעת  הבכיר  הסובייטי  לדיפלומט  נחשב  ריבנטרופ-מולוטוב, 
במשטר  להכרה  המערב �  מדינות  רוב  את  ובעקבותיה  ארה"ב �  את  שהביא  העובדה 

הסובייטי. 
מארגני  על  נמנה  עיתונאית,  לתעמולה  (בפועל)  קומיסר  (סובלסון),  רדק  קרל 
של הקומינטרן והאיש  המזכיר הראשון  המהפכה הסובייטית בגרמניה (וראו בהמשך), 

סטלין.  של  היחיד  פולחן  מאחורי 
 (1919 (מרץ  הראשון  הפוליטביורו  חבר  טרוצקי,  של  גיסו  (רוזנפלד),  קמנייב  לב 
תפקיד  מילא   (Совнарком (ר"ת:  העממיים"  הקומיסרים  ב"מועצת  לנין  של  וסגנו 

הממשלה. ראש  לסגן  המקביל 
ואכן, "רוסי אינטליגנטי" אם לצטט את ולדימיר איליץ' בעצמו, "הוא ברוב המקרים 
את  לציין  ביקש  זאת  שבאמירה  יתכן  בעורקיו".  זורם  יהודי  שדם  מישהו  או  יהודי, 

הנבחר.17  העם  זרע  על  אוקראיני)  יהודי  סבו,  (מצד  נמנה  הוא  שאף  העובדה 
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רקושי מטיאס  ועד  (כהן)  קון  מבלה  הונגריה � 

הסובייטית  המהפכה  של  מוטציות  שתי 
הרפובליקה  ב־1919,  זמנית  בו  התחוללו 
הסובייטית של הונגריה וזמן קצר לאחריה 
בהמשך).  שיידון  (נושא  בוואריה  של  זו 
ושתיהן  קצר  זמן  לאחר  כשלו  שתיהן 
העממיות  הדמוקרטיות  ליסוד  בסיס  היו 
שלאחר  המזרחית  וגרמניה  בהונגריה 

השנייה.  העולם  מלחמת 
 (Béla Kun, 1886-1939 ,כהן) בלה קון
באביב 1919  בבודפשט  השלטון  את  תפס 
"הרפובליקה  על  והכריז   (21.3.1919)
שרכש  מי  קון,  ההונגרית".  הסובייטית 
בהם  בימים  הקומוניסטי  ניסיונו  את 
המפלגה  את  ארגן  שם  ברוסיה,  שהה 
הקומוניסטית ההונגרית שעם חבריה נמנו 
העתיק  ארצו,  בני  מקרב  המלחמה  שבויי 
הוקמו  כך  הרוסית.  המהפכה  מרכיבי  את 
"הצבא  הוקם  ה"סובייטים",  בהונגריה 
שמואלי  טיבור  של  בראשותו  האדום" 
 � צבא  לענייני  הקומיסר   (Shamueli)
האיש  נהג  בו  תואר  ההונגרי",  "הטרוצקי 
"המשמרות  את  הקים  שמואלי  להתפאר. 
הונגריה  על  כפה  באמצעותם  האדומים" 
בוצעה  במסגרתו  האדום"  "הטרור  את 
נכפתה  התעשייה,  של  מקפת  הלאמה 
קולקטיביזציה של החקלאות על פי הדגם 
הכנסייה  את  לחסל  ניסיון  נעשה  הרוסי, 
ונזירים,  כמרים  של  גירוש  באמצעות 
ימיה  לחוק.  מחוץ  המפלגות  כל  והוצאת 
בלבד,   133  � קצרים  היו  הרפובליקה  של 

הבולשביקי  המשטר  נפל  האדום",  "הצבא  התפוררות  לאחר   ,1919 אוגוסט  ובשלהי 
 .(Horthy) הורטי  מיקלוש  האדמירל  של  בשלטונו  והוחלף 

של  תבוסתה  בעקבות  באה  בבודפשט  הקומוניסטים  ידי  על  השלטון  תפיסת 
חבל  את  ממנה  לשלול  הברית  בעלות  וכוונת  הראשונה  העולם  במלחמת  הונגריה 

(כהן) קון  בלה 

רקושי מטיאס 
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הצ'כי  הצבא  בכך,  די  לא  כמו  ההיסטוריים.  אויביה  הרומנים,  לטובת  טרנסילבניה 
שנים   1000 מזה  הונגרית  פרובינציה   � סלובקיה  דרך  התקדם  צרפתי  פיקוד  תחת 
כי:  השלטון,  תפיסת  ביום  קון  בלה  של  הצהרתו  כן,  כי  הנה  בודפשט.  לכיוון   �
החקלאי  הפרולטריון  התעשייה,  פועלי  של  ידיהם  מעשה  היא  ההונגרית  "המהפכה 
והחיילים בחזית, שאינם מוכנים עוד לכרוע תחת נטל הקפיטליזם" וכי התשובה היא 
אלא  באה  ואינה  ההיסטורית  לאמת  זיקה  כל  נטולה  הפרולטריון",  של  "דיקטטורה 

הקומוניסטי. לפוטש  עילה  להעניק 
קון,  בלה  על  נוסף  ברובו.  יהודי  הוא  ההונגרי  המקרה  גם  הרוסי,  לתקדים  בדומה 
עוד ארבעה יהודים מילאו תפקיד מכריע בשלטון הדמים של הרודן הקומיניסטי. יוג'ין 
הצטרף  בריה"מ �  של  הכלכלנים  בכירי  עם  יותר  מאוחר  שנמנה  מי   � (Varga) וארגה 
היה   (Gero) גרו  ארנו  האוצר.  קומיסר  והיה  ב־1918  ההונגרית  הקומוניסטית  למפלגה 
הקומיסר לביטחון פנים, מטיאס רקושי הקומיסר לייצור סוציאליסטי, וטיבור שמואלי 
הנזכר לעיל. רביעייה זו מייצגת נאמנה את חלקם של היהודים בצמרת השלטון. רובו 
המדינה,  של  החקלאיות  החוות  מנהלי  הקומיסרים,  רוב   � קון  משטר  של  המוחלט 
 203 מתוך  יהודים.  בידי  למעשה  היה   � הפנים  משטרת  של  ורובה  הגבוהה  הפקידות 
שעוררה  עובדה  הקומיסרים,   32 מתוך   22 כך  יהודים,  היו   161 השלטון  בצמרת  איש 

היהודית".18  בתואר "המאפיה  המשטר  את  להכתיר  לונדון  של  הטיימס  את 
עם עליית הורטי לשלטון נמלטה הצמרת הקומוניסטית מן המדינה. חלקם לברית 
 Magyar) "המועצות וחלקם לשוויץ, שם נוסדה "תנועת ההתנגדות ההונגרית החדשה
בראש  יהודים.  היו  התנועה  חברי  מתוך 22   20 .(nemzeti függetlenségi mozgalom
לסלו  עם  יחד  שייתלה  מי   ,(Tibor Szönyi) שוני  טיבור  יהודי,  רופא  עומד  התנועה 

ב־1949.  הראווה  במשפטי  רייק 
לבין   1919 של  המהפכה  בין  המחברת  החוליה  הם  גרו  וארנו  רקושי  מטיאס 
 1945 משנת  השנייה.  העולם  מלחמת  לאחר  הונגריה  על  הקומוניסטית  ההשתלטות 
ראש  בתפקיד   1956 עד   1952 ומאז  הקומוניסטית,  המפלגה  של  הראשון  כמזכיר 
אף  יחזור  הפוליטביורו  הונגריה.  של  מעורער  הבלתי  השליט  ראקושי  היה  הממשלה, 
הוא ויהיה יהודי בעיקרו. ליצני בודפשט נהגו להתבדח ולומר כי הגוי היחיד בפוליטביורו 

בשבת.  להורג  להוצאה  דין  פסקי  על  לחתום  צורך  שיהיה  למקרה  שם  מצוי 
ופולין.  צ'כיה  ברומניה,  בעיקר  העממיות",  "הדמוקרטיות  בשאר  וכך  בהונגריה  כך 

ספורות.  שורות  נקדיש  מייצג �  מדגם  בבחינת  ברשימה �  לאחרונה 

זמברובסקי...  מינץ,  ברמן,  פולין � 

שיעור היהודים במפלגה הקומוניסטית הפולנית לפני המלחמה, על פי נתונים משנת 
האוכלוסייה.  בכלל  מחלקם  כפליים  בדיוק  כלומר  אחוזים,  ה־22  בסביבות  נע   ,1936
אולם במסגרת ה"קדרים", כלומר בדרג הפעיל, מספרם הוא כפול. בצמרת מגיע שיעור 
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היהודים ל־50 אחוז ומעלה. כך לשם משל, מבין 15 חברי הוועד המרכזי של המפלגה, 
מגיע  המפלגה,  ועיתונות  חוץ  קשרי  ואגיטציה,  הסברה  במחלקות  יהודים.  הם  שמונה 

אחוז.19  ל־80  חלקם 
עוד ביוני 1943 הקים סטלין את גרעין השלטון הקומוניסטי על פולין תחת השם 
(האירוני משהו) "איגוד הפטריוטים הפולנים" (Związek Patriotów Polskich). בראש 
באיגוד.  גמור  רוב  שהיוו  יהודים  חבורת  ועמו  ברמן  יעקב  את  סטלין  הציב  הארגון 
קמה  מכן  לאחר  ושנה  לאומי",  לשחרור  הפולני  ל"ועד  האיגוד  הפך   1944 ביולי 
של  בידיו  לוורשה.  האדום  הצבא  כידוני  על  שהגיעה  הזמנית"  "הממשלה  במוסקבה 
ברמן מסר סטלין את משטרת הפנים שמתפקידה היה לחסל כל אופוזיציה לשלטון 
מתוך  שלושה   1945 בשנת  נאמנה.  מלאכתו  עשה  להודות,  יש  ברמן,  הקומוניסטי. 
חמישה חברי הוועד המרכזי הם יהודים. יעקב ברמן, הילארי מינץ ורומן זמברובסקי 
ספיחלסקי  ומריאן   (Gomułka) גומולקה  ולדיסלאב  רק  במקור).  נוסבאום  (ראובן 

פולנים.  הם   (Spychalski)
בין השנים 1956-1945 שלטה בפולין ה"טרויקה" הנודעת: הנשיא בולסלב ביירוט 
יעקב  השלטון:  מוקדי  את  ביניהן  שחילקו  עצמה  רבות  דמויות  שתי  ולצידו   (Bierut)
מבחינת  אולם  והשכלה,  אינטלקט  ביירוט  נעדר  לסטלין,  בדומה  מינץ.  והילארי  ברמן 
שני  כן,  כי  הנה  הסובייטי.  השליט  של  לקרסוליו  האיש  הגיע  לא  וארגון  תמרון  כושר 
ברוב  למעשה  שלטו  ומינץ,  ברמן  היהודים  מובהקים,  ארגון  ואשפי  אינטלקטואלים 

בעיקר. ייצוגי  היה  ביירוט  של  תפקידו  בעוד  בפולין,  הכוח  מוקדי 
ברמן  ריכז  סטלין,  של  הישיר  דברו  ועושה  הממשלה  ראש  כסגן  תפקידו  על  נוסף 
בידיו שורה של עמדות כוח רשמיות, שהפכו אותו לשליטה למעשה של פולין. ברמן 
היה ממונה על "אוריינטציה אידיאולוגית" של המדינה הפולנית, קרי: אינדוקטרינציה על 
פי תכתיביה של בריה"מ. כמו כן ריכז בידיו את ההשכלה, החינוך, התרבות, התעמולה, 
מדיניות החוץ והביטחון, לרבות ביטחון הפנים. התחום היחיד שלא היה מופקד בידיו 
ישירות, היה התחום הכלכלי רב העוצמה עליו היה ממונה שר הכלכלה, הילארי מינץ. 
אם כי בתוקף הזיקה המובהקת בין כלכלה לאידיאולוגיה במשטר הקומוניסטי, רב היה 
לקולקטיביזציה  הנפל  ניסיון  דוגמת  כלכליים,  כשל  מעשי  של  בשורה  ברמן  של  חלקו 

ה־30.  שנות  מראשית  הסובייטית  הדוגמה  פי  על  החקלאות  של 
חלקם המכריע של היהודים במוסדות המשטר של פולין בא לסיומו בשני שלבים. 
בשני המקרים העילה לכך באה מבחוץ. השלב הראשון היה ב"יוני של פולין", בעקבות 
וגומולקה  השלטון  מעמדות  סולקו  היהודים  רוב  במוסקבה.  העשרים  הוועידה  גילויי 
שנת  של  השנייה  במחצית  היהודית  ההגמוניה  על  הקץ  בא  סופית  שלטונו.  את  חיזק 
1967 ובתחילת 68', זאת, בעקבות מלחמת ששת הימים וקריסת מעמדה של בריה"מ 
הממשל.  ומפקידות  הצבא  מן  היהודית  הקצונה  סולקה  הגדול  בטיהור  התיכון.  במזרח 

פוטר. באוניברסיטאות  היהודי  האקדמי  הסגל  של  הניכר  ורובו  סולקו  שרים  ששה 



423שד הרדיקליזם היהודי

בשאר  היהודי  הקומוניסט  של  חלקו 
מגיע  שאינו  הגם  העממיות,  הדמוקרטיות 
לרמה הפולנית או ההונגרית, חורג אף הוא 
ודי  האוכלוסייה.  בכלל  יחס  לכל  מעבר 
(חנה  פאוקר  אנה  את  להזכיר  זה  בהקשר 
בשלהי  רומניה  של  החוץ  שרת  רובינסון), 
מי  החמישים,  שנות  ותחילת  ה־40  שנות 
המפלגה  של  בפועל  המנהיגה  שהייתה 
הקומוניסטית הרומנית. כך פאוקר ברומניה 
המזכיר  סלנסקי,  רודולף  מקבילה  וכך 
אולם  בצ'כוסלבקיה.  המפלגה  של  הכללי 
אף  על  לשרוד,  הצליחה  שפאוקר  בעוד 
ועימו  סלנסקי,  נגדה,  שנערכו  המשפטים 
עוד שבעה יהודים, הוצאו להורג במשפטי 

ב־1952.  פראג  של  הראווה 

וה־70  ה־60  בשנות  בצרפת  היהודי"  "המרד 

איננו מוטרדים מן הצורך לבנות בעתיד. בשלב זה אנו 
עצמו.  ההרס  למען  הרס  הקיים.  בהרס  מטפלים 

כהן־בנדיט20 דניאל 

 ,Extreme Gauche או Gauchisme מה שכונה בזמנו בארה"ב "השמאל החדש" ובצרפת
בעד  מדברים  הנתונים  יהודי".  "מרד  אותו,  כינתה  בצרפת  שהעיתונות  כפי  אכן,  היה 
עצמם. היהודים היוו באותה עת מעט יותר מאחוז אחד מכלל אוכלוסיית צרפת. חלקם 
הסטודנטים  במרד  הבולטים  הפעילים  בקרב  חלקם  אחוזים.   6 היה  הסטודנטים  בקרב 
היה יותר משליש. זאת על בסיס רשימה של 55 שמות בעלי צליל יהודי אופייני, מתוך 
ניתן  שלא  זו  ברשימה  נכללים  נוספים  יהודים  כמה  לדעת  קשה   21 .153 של  רשימה 
ברובד  שמות  הכוללת 29  יותר  מצומצמת  רשימה  מבין  משפחה.  שם  פי  על  לאבחנם 

אחוזים.22 קרי 60  יהודים,  הם  לפחות  הבכירה, 17  המנהיגות 
אלן   ,(Krivine) קריבין  אלן  כהן־בנדיט,  דניאל  הרשמיים:  המנהיגים  ארבעה  מבין 

יהודי.  איננו  האחרון  רק   ,(Sauvageot) סובג'ו  וז'אק   (Geismar) גייסמר 
היהודים.  טהרת  על  הוא  ומאואיסטים  טרוצקיסטים  בארגונים  המנהיגות  דרג 
 12 מתוך   11 אשר   Ligue Communiste Révolutionnaire הטרוצקיסטית:  בתנועה 
חברי הפוליטביורו שלה היו יהודים, נהגו להתבדח ולומר כי אין הם יכולים לדבר אידיש 

מרוקאי.  יהודי  סעיד,  בן  דניאל  של  נוכחותו  בגלל 

פאוקר אנה 
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שני מייסדיו ומנהיגיו של הארגון המאואיסטי La gauche Proletarienne היו אלן 
סרטר).  פ.  ז'.  של  מזכירו  יותר  מאוחר  שהיה  (מי  לוי  ובני  גייסמר 

חלקם המכריע של היהודים במרד הסטודנטים של שנות ה־60 וה־70 מעמיד בסימן 
ארוכה  היסטוריה  לפיו  היתר),  בין  טלמון,  יעקב  (מאסכולת  הידוע  הטיעון  את  שאלה 
של סבל היהודים חידדה אצלם את הרגישות לעוול ואת רגשות ההזדהות עם קבוצות 
הסובלות מדיכוי והפליה. מעמדם החברתי־כלכלי של יהודי צרפת בשנות ה־60 וה־70 
המרד  מנהיגי  רוב  של  הביוגרפיה  ובחינת  הארצי,  הממוצע  מן  יותר  טוב  במפורש  היה 
מורה בבירור שרובם המוחלט בא מקרב משפחות מבוססות של המעמד הבינוני הגבוה 

צרפת.  של  הגדולות  בערים 
כצפוי, המכנה המשותף לכלל הקבוצות הייתה (ונותרה) העוינות הגורפת לציונות, וזאת 
בשל העיקרון הקוסמופוליטי המצוי ביסוד האידיאולוגי של השמאל היהודי. קשרי ישראל 
עם השלטון הגוליסטי בימי מלחמת אלג'יר (1962), בעוד השמאל היהודי כולו ניצב לצדה 
של אלג'יר, ובעיקר ניצחונה של ישראל במלחמת ששת הימים, עוררו עוינות זו למימדים 

של שנאה בקרב הארגונים האנרכיסטים למיניהם, כגון הטרוצקיסטים והמאואיסטים. 
המרכיב הפשיסטי בשמאל החדש, וזה הצרפתי בעיקרו, בא לידי ביטוי בהתייצבות 
גיסא,  מחד  ישראל.  מול  הערבי"  בעולם  "המתקדמים  והמשטרים  אש"ף  לימין  גורפת 
תגובה  היא  הרדיקלית  פעילותם  אופיינית),  דוגמה  הוא  בנדיט  (כהן  מהם  רבים  לדברי 
 � העולם  מלחמת  וימי  ה־30  שנות  שלהי  ילידי  היו  רובם   � השואה  לאימי  מאוחרת 
אויביה,  לה  שהכינו  משואה  נחלצה  ישראל  בה  הימים  ששת  מלחמת  גיסא,  מאידך 
נתפסה על ידם כ"מלחמה קולוניאלית", כשל קונספטואלי אופייני לשחיתותו המוסרית 
את  לעוות  אותו  המחייבת  עולם  תיקון  של  באופוריה  הלכוד  הרדיקלי,  השמאל  של 

הכר.  ללא  המציאות 

בארה"ב הששים  שנות  החדש �  השמאל 

חלקם  האוכלוסייה.  מכלל  אחוזים  ל־3  קרוב  ארה"ב  יהודי  מונים  הששים  בשנות 
באוניברסיטאות מגיע ל־10 אחוזים. ושוב כבמקרה הצרפתי־אירופאי, חלקם בארגוני 
השנים  מן  קומוניסטיות  למשפחות  נצר  מרביתם  שיעור.  לאין  גבוה  הקיצוני  השמאל 
שלפני מלחמת העולם. כך למשל, כבר בשנת 1962, 40 אחוזים ומעלה מכלל מפגיני 
יגיע  השמאל  ארגוני  פעילי  של  בקדרים  מניינם  יהודי.  ממוצא  הם  בוושינגטון  השלום 
שהן  בתנועות  שמדובר  מכאן  מוחלט.  רוב  יהוו  הם  ובצמרת  יותר,  ואף  אחוזים  ל־50 
בפועל ארגונים יהודים המביאים לידי ביטוי את הרדיקליזם היהודי של "תיקון עולם", 
המתבקש  שבת,  של  הגוי  לתפקיד  מעבר  חורג  אינו  היהודים  הלא  של  חלקם  בעוד 

הציבור.23 כלל  בעיני  לגיטימציה  להעניק 
המרכזית,  בתנועה  כך  מכריע.  כאמור  הוא  המנהיגות  ברמת  היהודים  של  חלקם 
בוגרי  וראשיה,  מייסדיה  שעל   ,(Students for a Democratic Society)  SDSה־
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מייק   ,(Flacks) פלקס  ריצ'רד  דוגמת  יהודים  חבורת  נמנית  העילית,  אוניברסיטאות 
עצמו,  פלאקס  פי  על  רובין.  וג'רי  הופמן  אבי  הם  נוספים  שמות  גיטלין.  וטוד  שפיגל 
63 אחוזים מקרב חבורת הרדיקלים בשיקגו ו־50 אחוזים בקליפורניה, הם יהודים. כך 
רדיקלים  בארגונים  היהודים  של  חלקם  עילית  באוניברסיטאות  הכללי.  הציבור  בקרב 

אחוזים.24  ל־90  אחוזים  בין 50  נע 
במכללות  היהודים  התלמידים  מכלל  אחוזים  בשנת 1970, 23  שנערך  מחקר  פי  על 
בארה"ב הגדיר את עצמו כשמאל קיצוני (��far left) לעומת 4 אחוזים פרוטסטנטים ו־2 

אחוזים קתולים.25 
גודמן,  פול  דוגמת  המהפכה  ונביאי  המרצים  סגל  בקרב  וכך  הסטודנטים  בקרב  כך 
נועם חומסקי, הוארד צין (Zinn) והרברט מרקוזה. זאת, אם לציין רק את קצה הקרחון. 
חלקם של היהודים בייסוד, עריכה וכתיבה של כתבי עת של השמאל החדש דוגמת 

הוא. אף  מכריע   New University Thought, Root and Branch
היה זה מיכאל לרנר, מן הקצה הרדיקלי של השמאל האמריקני ולימים עורך כתב 
העת "תיקון", המוקדש בחלקו הניכר להכפשת ישראלי, מי שביקש לעגן את האנארכיזם 
השראה  המעניקים  השל,  י.  וא.  הלוי  יהודה  של  ובמשנותיהם  התנ"ך  במורשת  היהודי 
"למאבק נגד המוסדות הגזענים, האימפריאליסטים והקפיטליסטים של אמריקה לטובת 
 �The institutions of racist, imperialist, capitalist) "הצדק, השלום ואחוות העמים

.(America and in favour of justice, peace and brotherhood�
האזרחי  הטרור  ארגון  בהקמת  ביטוי  לידי  בא  התופעה  של  יותר  חמור  היבט 
שמו:  של  תיבות  בראשי  ונודע   SDSב־ הפילוג  בעקבות  קם  הארגון   .Weatherman
הפעילים  שבעת  מתוך  ארבעה   .Weather Underground Organization  �  WUO
הבולטים בארגון היו יהודים: מרק רוד (Rudd), ברנרדין דורן (Dohrn, בורנשטיין במקור), 

גילברט. ודוד  יפה  נעמי 

ב) גרמניה � שדה ניסויים של הרדיקל היהודי

שנאת  את  ראשו  על  היהודי  הביא  ופגמים  סגולות  אילו  בזכות 
הגויים? מדוע הכול מתעמרים בו ושונאים אותו... אנשי אלכסנדריה, 
הרומאים, הפרסים, הטורקים ואומות הנוצרים? כיוון שהיהודי, בכל 

אנטי־סוציאלי.26 יצור  היה  הזה  היום  עצם  ועד  מקום 
לזאר ברנאר 

האנארכיסט  של  כוונתו  ב"אנטי־סוציאלי"  כי  נותנת  הדעת  אולם  מפרש,  אינו  לזאר 
ארץ  באותה  הציבור  כלל  לבין  היהודי  הרדיקל  בין  הפעור  שסע  לאותו  היהודי־צרפתי 

בליבו.  המקנן  הרדיקלי  השד  את  לחופשי  לשחרר  ובה  לשכון  בחר  בה 
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פרץ הרדיקליזם היהודי בא אמנם לידי ביטוי קיצוני במהפכה הקומוניסטית ברוסיה, 
אולם בהקשרו החברתי־תרבותי הרחב, מוקד בשורת המודרנה היהודית הייתה בראש 
וראשונה גרמניה. מה גם שלמרבה האירוניה, המסר הקומוניסטי והמהפכה הבולשביקית 
היו אף הם פרי הגות יהודי אשכנז עם משה הס, קרל מרקס ופרדיננד לסאל בראשם.

ואכן, מנקודת ראותו של היהודי המתבולל הייתה גרמניה בהשוואה לשאר ארצות 
אירופה "הטובה שבכל העולמות האפשריים" � אם לעשות שימוש בהערתו הסרקסטית 
של וולטר ��le meilleur des mondes possibles � מן האסכולה הדטרמיניסטית של 

לייבניץ.  גוטפריד 
כאשר התבונן היהודי יליד ברלין בראשית המאה הקודמת במפת אירופה, התמונה 
סמל  צרפת,  הנה  משה".  דת  בן  "גרמני  היותו  על  גאווה  בו  עוררה  לעיניו  שנגלתה 
משפט  בעקבות  הגואה  האנטישמיות  בגל  צוואר  עד  שקועה  האירופאית,  הנאורות 
דם  עלילות  של  בשורה  נוכח  הוא  מערביים,  במונחים  המפגרת  ברוסיה,  דרייפוס. 
ופוגרומים מאז חמלניצקי ועד קישינב, בנוסח שלא היה מבייש את חשכת ימי הביניים. 
סולדת  ונפשו  פולין  של  במזרחה  לסינג  תיאודור  של  מסעו  רשימות  את  קורא  הוא 
מקהילת האוסט־יודן הנמקה בעוני, בערות, פיגור וחולי. וזאת בטרם ימנה את הפרעות 
ביהודי מצרים, בגדד ודמשק. לא ייפלא אפוא שאסיר תודה לסובלנות שמגלה כלפיו 
דורות  מזה  היינו  גרמניה,  יהודי  "אנו,  למולדת:  נאמנות  בהצהרת  היהודי  יצא  ארצו, 
בשר מבשרה של המולדת הגרמנית, העם הגרמני והכבוד הגרמני, וכך נמשיך בעתיד. 

גרמניה...".27 את  ואהבה  בנאמנות  כוחנו,  בכל  נשרת  [אנו] 
את האנטישמיות הגרמנית, שטרם זכתה בעת ההיא לפרצי שנאה בנוסח הרוסי או 
לטאטא  רבים,  דורות  מזה  הכחשה  מנגנוני  על  האמון  המצוי,  היהודי  העדיף  הצרפתי, 
מתחת לשטיח. כך תורת הגזע של ארתור דה גובינו (Gobineau) בפרשנותה והקצנתה 
הגרמנית מעטו של יוסטון סטיוארט צ'מברלין, כך כתבי אנטישמים מוצהרים, דוגמת 
הוא   .(Dühring) דיהרינג  ואויגן   (Treitschke) טרייצ'קה  פון  היינריך  מאר,  וילהלם 
והברזל"  ה"דם  במדיניות  הגרמנית  הלאומנות  של  בהקצנתה  להתבונן  שלא  העדיף 
של  שלטונם  תחת  הגואה  והמיליטריזם  ביסמארק  פון  אוטו  של   (Blut und Eisen)

הפרוסים. היונקרים 
תת־קרקעיים  זרמים  אם  כי  מלחמת העולם הראשונה  לא היו ערב  אלה  כל  ואולם 
גלויה  יודופוביה  פרצי  של  אופי  לקבל  זכו  וטרם  לכאן,  או  לכאן  לפרשם  היה  שניתן 
ואלימה. פרץ הפרעות האחרון בגרמניה, ה־hep-hep, התחולל אי שם ב־1819 ומאז ועד 
לקפיצת  לתרגם  היטיבו  אותו  פורמאלי,  זכויות  בשוויון  האמנציפאציה  יהודי  זכו  הנה 

עת.  אותה  עד  ידועים  בלתי  מידה  בקני  וכלכלית  חברתית  מדרגה 
לכך  עדות  לה.  נאמן  והיה  ארצו  את  העריץ  גרמניה  יהדות  של  הגמור  רובה  ואכן 
העולם  במלחמת  ארצה  לימין  היהודית  הקהילה  של  הנחושה  התייצבותה  הייתה 
אותות  מקבלי  בקרב  וחלקם  אלף   12 היה  בחזית  היהודים  החללים  מספר  הראשונה. 
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הצטיינות היה גבוה אף הוא. אולם כל אלה ועוד מחווירים לעומת מעלליו של מיעוט 
רדיקלי, והוא זה שהעניק לאנטישמיות הגרמנית המבעבעת מתחת לפני השטח עילה 

משה".  דת  בני  ל"גרמנים  בשנאתו  בה  להיאחז 
דומה כי אין ספק שהעילה המרכזית בהפיכת המיעוט היהודי לשעיר לעזאזל נבעה 
העולם  במלחמת  התבוסה  לאחר  הגרמני  הציבור  את  המאפיין  העמוק  התסכול  מרגש 
והחתימה על הסכם ורסאי ביוני 1919. ההסכם שנכפה על גרמניה מטיל עליה את מלוא 
מוסר  משטחה,  אחוזים   13 קורע   ,(Kriegsschuld Klausel) המלחמה  לפרוץ  האשם 
שבעים  של  זמן  לפרק  מנשוא  כבדים  מלחמה  פיצויי  עליה  ומטיל  לאויביה,  זה  שטח 
המתנגד  ציבור  בקרב  עמוק  תסכול  של  רגשות  מעורר  שההסכם  לציין  למותר  שנה. 
היא  בהסכם  התמיכה  ברובו,  היהודי  הרדיקלי,  השמאל  של  בקצה  ואולם  בחריפות.  לו 

וגורפת.  משמעית  חד 
כך למשל, התנועות הפציפיסטיות בימי המלחמה, דוגמת הארגון המוביל, "הליגה 
ונוהל  נוסד   ,(Deutsche Liga für Menschenrechte) האדם"  לזכויות  הגרמנית 
מחבר   (Grelling) גרלינג  ריכרד  ביניהם  היהודים,  טהרת  על  כמעט  המלחמה  בימי 
של  התנהלותה  על  קטלנית  ביקורת  ובו  זולא,  אמיל  בנוסח   (1915)  J�Accuse!ה־
הפוליטיקאי,  ברנשטיין  אדוארד  בהמשך),  (וראו  הירשפלד  מגנוס  במלחמה,  גרמניה 
השמאל  של  המכריע  חלקו  הפוליטי.  והרוויזיוניזם  המהפכני"  "הסוציאליזם  מייסד 
בשם  הנודע  בגרמניה,  שהתחולל  המערכות  טירוף  את  לנצל  ביקש  הקיצוני  היהודי 
"מהפכת נובמבר" 1918 (Novemberrevolution) ולהפוך אותה ל"מהפכת אוקטובר" 
קומוניסטית, זאת בשיתוף פעולה עם השלטון הסובייטי במוסקבה. אין זה פלא אפוא 
שבשלב זה פורצת עלילת "תקיעת הסכין בגב" ה־Dolchstoß, המאשימה את היהודים 

האויב.  עם  פעולה  בשיתוף 
מהפכת נובמבר שהתחוללה בעקבות תבוסת גרמניה במלחמה ואשר בסיומה הופל 
של  יסודה  עם  סיומה  אל  ובאה   1918 בנובמבר  כאמור  החלה  האימפריאלי,  המשטר 
רפובליקת ויימאר באוגוסט 1919. המפלגה המרכזית, בעלת הרוב ברייכסטאג, הייתה 
 (Sozialdemokratische Partei Deutschlands � SPD) המפלגה הסוציאל דמוקרטית
הוותיקה, שנוסדה עוד במאה הי"ט. חלקם של היהודים באגף המתון של המפלגה לא 
שר  בקבינט,  השרים  שני  היו  ישראל  מזרע  הבכירים  האישים  שני  זאת,  עם  גדול,  היה 
 ,(Hilferding) הילפרדינג  ורודולף  מגרמני"  גרמני  שהיה "יותר  מי  רתנאו  וולטר  החוץ 
הכלכלן המרקסיסטי, שר הכלכלה בשנת 1923 ולאחר מכן בשנים 1929-1928. אישים 
האחרון   ,(Preuss) פריאוס  והוגו  ברנשטיין  אדוארד   ,(Kautsky) קאוטסקי  קרל  דוגמת 

התיאורטית.  כתיבתם  בזכות  בעיקר  נודעו  ויימאר,  חוקת  של  מנסחה 
דרכה הליברלית, ועם זאת מאופקת של המפלגה, לא סיפקה את דעתם של חבריה 
וקרל  לוקסמבורג  רוזה  של  בראשותם  הרדיקלי,  השמאל  באגף   � בעיקר  היהודים   �
 ,(Spartakusbund) "ליבקנכט. השניים יסדו עוד בשנת 1916 את ה"ליגה הספרטקיסטית
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שהתנגדה נמרצות לתמיכת מפלגת האם ביציאה למלחמה. בהשראת מהפכת אוקטובר 
 Kommunistische Partei) הגרמנית  הקומוניסטית  המפלגה  את  הליגה  יסדה  ברוסיה 

לקומינטרן.  וחברה   (Deutschlands � KPD
המפלגה נוסדה רשמית בקונגרס ברלין ב־1.1.1919 ובראשה עמדו רוזה לוקסמבורג 
היהודייה שהיגרה לגרמניה מזמושץ', עיירה בדרום מזרח פולין, וקרל ליבקנכט, יהודי 
מצד אמו הנשוי ליהודיה (השניים נרצחו בידי מיליציה של הפרייקורפס במהלך מהפכה 
רדק  קרל  היה  והממן,  המארגן  בפועל,  המייסד  זאת,  עם  בברלין).  לחולל  שביקשו 
נאום  את  שנשא  האיש  היה  והוא  במוסקבה,  הקומינטרן  בשליחות  שפעל   (Радек)
הפתיחה בקונגרס מטעם המפלגה הקומוניסטית ברוסיה. שלוש דמויות נוספות בצמרת 
המפלגה היו ארנסט מאייר, ממייסדיה ופעיליה המרכזיים של המפלגה, פאול לוי, מי 
יליד  לוין,  ואויגן  וליבקנכט,  לוקסמבורג  רצח  לאחר  המפלגה  ראשות  כס  את  שירש 
ונמנה  הגרמנית,  הקומוניסטית  למפלגה  חבר  לגרמניה  הגירתו  שלאחר  פטרבורג,  סנט 

בהמשך).  (וראו  בוואריה  של  הסובייטית  הרפובליקה  מייסדי  עם 
המפלגה  גם  הסובייטית,  המהפכה  בצמרת  היהודים  של  לחלקם  בדומה  כן,  כי  הנה 
הקומוניסטית בגרמניה היא בעיקרה מהלך יהודי, ולפחות חמישה מתוך שבעת אנשי 

ישראל.  מזרע  הם  הצמרת 
הספרטקיסטים".  "מרד  החל  ברלין  בקונגרס  המפלגה  יסוד  על  ההכרזה  למחרת 
בניסיון  זאת  אחדים,  ציבור  בנייני  ותפיסת  רחוב  הפגנות  כללה  האלימה  ההתקוממות 
לערער ולהפיל את הממשלה הזמנית. אולם ימי ההפיכה היו קצרים, והיא דוכאה מקץ 
נאסרו  וליבקנכט  לוקסמבורג  הפריירקורפס.  של  המיליציה  גדודי  באמצעות  שבועיים 
והוכו עד מוות. גופתה של רוזה נמצאה לאחר מספר שבועות צפה בתעלת מים אליה 

מותה.  לאחר  הושלכה 
לעומת הכישלון בברלין הצליחה עוד קודם לכן "מועצת הפועלים והחיילים" במינכן 
ב־8.11.1918  וכך,  התפטרותו.  את  להגיש  בוואריה,  מלך  השלישי,  לודוויג  את  לאלץ 
 ,(Räterepublik) "הייתה בוואריה, המדינה הראשונה בגרמניה, ל"רפובליקה מועצתית
קורט  נבחר  המדינה  לראשות   .(Freistaat Bayern) בוואריה"  החופשית  ל"מדינה  וכן 
 Frankfurter Zeitungבנו של תעשיין יהודי, עיתונאי בכיר, מעורכי ה־ ,(Eisner) אייסנר

במינכן.  התחמושת  פועלי  של  המהומות  את  שהנהיג  מי  בווארי,  ופוליטיקאי 
הסיבה  חדשים.  לשלושה  מעבר  מעמד  החזיקה  לא  אייסנר  של  ממשלתו  אולם 
העיקרית נבעה מן הסירוב של חבורת יהודים, ביניהם המחזאי ארנסט טולר, האנארכיסט 
ההגות,  ואיש  המבריק  התועמלן  המשורר,   (Mühsam) מיהזאם  ואריך  לנדאור  גוסטב 
לאייש את משרות השרים בממשלתו, זאת משום שהסוציאליזם הבווארי בנוסח אייסנר 
לא סיפק את יעדיהם האנרכו־קומוניסטים. ב־21 בפברואר 1919, יצא אייסנר לפרלמנט 
בלבד  אחוזים  ב־2  זכתה  (מפלגתו  התפטרותו  את  להגיש  מנת  על  במינכן  הבווארי 
Anton Arco-) בבחירות). בדרכו נרצח בידי מתנקש צעיר, קצין צבא, אנטון ארקו־ואלי
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Valley), צעיר יהודי שברצח אייסנר היהודי 
פרק את תסכוליו על שלא התקבל � בשל 
קיצוני.  לאומני  קצינים  למועדון  מוצאו � 
מהומות  של  שבועות  ששה  מקץ 
נתפס  הרצח,  לאחר  במינכן  שהשתררו 
קומוניסטים  של  קבוצה  ידי  על  השלטון 
"הרפובליקה  כעל  בוואריה  על  שהכריזו 
הוקמו  הבווארית" (7.4.1919).  הסובייטית 
"סובייטים" של "פועלים, איכרים וחיילים" 
"ועדת  והוקמה  הבולשביקי  הדגם  פי  על 
היהודים  של  חלקם  הפועל".  אל  ההוצאה 
בממשלת הרפובליקה היה מכריע. ארנסט 
של  הראשון  ממשלתה  ראש  היה  טולר 
"הרפובליקה הסובייטית", גוסטב לנדאוור, 
אויגן  החינוך,  שר  הוא  היהודי,  האנרכיסט 

לוין הוא שר התעמולה וראש הממשלה השני לאחר התפטרותו של טולר, וכן הלאה. 
יחידות  באמצעות  הצבא  פיזר  מאי  בתחילת  בלבד.  ימים  חודש  שרדה  הרפובליקה 

המהפכנית.  הממשלה  את   Freicorpsה־
אל אחריתם של לוקסמבורג, ליבקנכט ואייסנר מן הראוי להוסיף את פרשת מותם 
נסקל  ולמחרת  ב־1.5.1919  נאסר  לנדאוור  גוסטב  הרדיקלית.  הצמרת  חברי  שאר  של 
למוות בכלא. אויגן לוין הוצא להורג מול כתת יורים ימים ספורים לאחר מכן. מיזהאם 
נרצח במחנה הריכוז באורניינבורג ב־1934. ארנסט טולר תלה את עצמו ב־22.5.1939 
הטיהורים  בימי  בבגידה  נאשם  רדק  קרל  ריכוז.  למחנות  נשלחו  משפחתו  שבני  לאחר 

ה־נ.ק.ו.ד.  בפקודת  נרצח  שם  בארכאנגלסק,  לגולאג  ונשלח  הגדולים 

עם נפילת הרפובליקה הסובייטית של בוואריה בא הקץ לניסיונות הרדיקל היהודי להביא 
התרבותי.  המישור  אל  והלאה  מעתה  נותב  המרץ  ועיקר  בגרמניה,  חברתית  למהפכה 

שיעור.  לאין  גדולה  הייתה  ההצלחה  להודות �  יש  כאן � 

*

הטענה המקובלת בדבר "שלטון היהודים בעיתונות" היא מוטיב אנטישמי ידוע, ואולם 
בחינה, ולו אקראית של מוקדי העיתונות הגרמנית בימי ויימאר והשפעתם על עיצוב 

דרשני.  אומרת  אכן  הקהל,  דעת 
"הוצאת  הייתה  העשרים  המאה  בתחילת  בגרמניה  ביותר  הגדולה  לאור  ההוצאה 

אייסנר קורט 
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מי  אולשטיין,  לאופולד  של  בניו  חמשת  של  בבעלותם   (Ullstein Verlag) אולשטיין" 
 Axel � שיסד את ההוצאה ב־1877 (בשנת 1956 עברה ההוצאה לחברת אקסל שפרינגר

 .(Mosse) מוסה  הוצאת  הייתה  בהיקפה  השנייה  ההוצאה   .(Springer AG
ה־Berliner Morgenpost, עיתון הדגל של הוצאת אולשטיין הוא בעת ההיא בעל 
ניצב  השני  במקום  קוראים),  אלף  מ־600  (למעלה  בגרמניה  ביותר  הרחבה  התפוצה 
 300,000) מוסה  רודולף  היהודי  העיתונות  איל  בבעלות   ,Berliner Tageblatt (BT)ה־
עותקים ב־1920). כך ה־Frankfurter Zeitung, שנוסד על ידי שני הבנקאים לאופולד 

28.(Rosenthal) רוזנטאל  והיינריך   (Sonneman) סונמאן  (שאול) 
עיצוב  על  ביותר  החזקה  ההשפעה  בעל   BTה־ היה  הצמרת  עיתוני  שלושת  מבין 
תודעתו הפוליטית והתרבותית של הגרמני המצוי. עם כותבי הטורים נמנו כל מי ומי 
בספרות, הגות ואמנויות של גרמניה בעת ההיא. חלקם של היהודים כותבי הטורים, מי 
שהובילו את הקו הליברלי, היה מכריע, ביניהם קורט טוכולסקי, יעקב וסרמן ואלפרד 
והוא  דבר  נשק  פיו  על  ואכן  בימיו,  הבכיר  הספרותי  המבקר  היה  האחרון   .(Kerr) קר 
אמיל  של  מזלו  שיחק  משל  לשם  כך  לחסד.  או  לשבט  הסופר  של  דינו  את  שגזר  זה 
שזכה  כיוון   � גרמנית  הדובר  למרחב  מחוץ  זכור  שמו  אם  שספק  מי   � (קהן)  לודביג 
הפך  העיתון)  של  חוץ  כתב  ששימש  העובדה  לזכותו  שעמדה  (יתכן   BTב־ למחמאות 
שני  על  עלתה  ספריו  תפוצת  העשרים.  שנות  של  הגדול  ללהיט  קצר  זמן  תוך  האיש 
הבולט  הנציג  היה  לודביג  אמיל  הזר,  הקורא  ובעיני  שפות  ל־24  תורגמו  אלה  מיליון, 

ההיא.  בעת  הגרמנית  הספרות  של 
'גילו אותי'"  אופייניים לצורך ענייננו הם דבריו של תומאס מאן בנושא. "היהודים 

ב־1901:  אור  ראה  בודנברוק"  שספרו "בית  לאחר  מאן  תומס  כתב 

הם אלו שפרסמו אותי והוציאו את שמי ברבים... היה זה היהודי ס. לובינסקי 
צוננת...)  פנים  לקבלת  זכה  שהספר  (לאחר  בודנברוק"  "בית  ספרי  על  שכתב 
"הספר יקרא דורות מעתה"... כאשר אני יוצא אל העולם ומבקר בערים שונות, 
ובווינה...  בברלין  רק  ולא  יהודים,  לרוב  הם  יפות  פנים  בסבר  אותי  שמקבל  מי 
ידי  על  יפות  פנים  בסבר  שמתקבל  מה  כל  שבגרמניה  להכחיש  שאין  עובדה  זו 
היהודים,  בידי  נדחה  אך   ,(Ur Deutsche) האור־גרמנים  המקוריים,  הטווטונים 

תרבותי.29 נכס  של  במעמד  לזכות  סיכוי  כל  נעדר 

רובה של העיתונות הליברלית, קרי: רדיקלית במושגי התקופה, הייתה בידי היהודים. 
 ,Neue Freie Presse, Die Fackel :הנה מדגם מייצג מתוך רשימה גדולה לאין שיעור
עוד   � הרדר  מקסימיליאן  של  בראשותו  ההשפעה  רב   Die Zukunft מכולם  ויותר 
משומד שיצא במסע השמצות ארסי נגד סמלו של הממסד הגרמני, קייזר וילהלם. כל 

יהודים.  בידי  נכתבו  רבה  ובמידה  יהודית  בבעלות  היו  אלה 
כתב  היה  הרדיקלי  השמאל  של  האינטלקטואלית  הפעילות  ממוקדי  לאחד  דוגמה 
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"הנמר")  אופייני  שם־עט  (תחת  טוכולסקי  קורט  נהג  שבו   ,Die Weltbühne העת 
לא  היתר  בין  הגרמנית.  השמרנות  בעיני  ומקודש  יקר  שהיה  מה  כל  לגזרים  לקרוע 
SPDה־ של  הרשמי  עיתונה  התפוצה,  רב   Die Freiheit את  לתקוף  טוכולסקי  חדל 

לעיל).  (וראו   ,(Hilferding) הילפרדינג  רודולף  של  בעריכתו 
למותר לציין שעורכיו, כותביו וככל הנראה גם קוראיו של ה־Weltbühne היו יהודים 
באנארכיזם.  הכפייתית  בדבקותו  טוכולסקי  על  אפילו  שעלה  מי  היה  זאת  עם  ברובם. 
לוקסמבורג,  רוזה  של  בעריכתה  הקומוניסטי,   Rote Fahneה־ האדום",  "הדגל  זה  היה 

וחיילים".  איכרים  פועלים,  של  ל"סובייט  גרמניה  של  להפיכתה  המטיפה 
דווקא  לאו   � המצוי  הגרמני  בעיני  היהודית"  "העיתונות  של  במיוחד  מרושע  פן 
היינה,  היינריך  כאשר  היהודי.  הסטיריקון  של  בדמותו  לו  נמצא   � מושבע  אנטישמי 
מוריץ ספיר, לודוויג ברנה, קורט טוכולסקי וקרל קראוס � אם להזכיר רק את הבולטים 
יהירותו  את  ללעג  שמו   � הגרמנית  התרבות  במרחב  היהודים  הסטיריקונים  מבין 
הבורגני,  של  צביעותו  את  האיכר,  של  טמטומו  את  הפרוסי,  היונקר  של  הגזענית 
הם   � עצמו  הקייזר  את  הכפישו  וראשונה  ובראש  הנובוריש,  של  הבצע  רדיפת  את 
הטביעו בבוץ הביזוי והלעג כל מה שהוא גרמני. וכי פלא הוא שעוררו על עצמם את 
באמת  האם  משומדים;  היו  החמישה  כל  דובנוב)?  (שמעון  הנצחית"  הגויים  "שנאת 
סברו שהשמד יקנה להם כרטיס כניסה � billet d�entrée � כפי שהגדיר זאת היינה � 
למרומי היציע שממנו יוכלו לירוק ללא עונש לתוך הבאר שממנה הרוו את צימאונם 

קץ?  אין  עד 
הרב  כישרונו  את  בגרמניה.  ביותר  הנקראים  הסטיריקונים  מן  טוכולסקי,  קורט  כך 
מקדיש טוכולסקי לקריעה לגזרים של כל מה שהוא קדוש לגרמני מן השורה, מן הדת 
מעל  "גרמניה  הסרקסטית  הכותרת  בעל  מחיבוריו  באחד  ומשפחה.  מדינה  ערכי  ועד 
לכל"30 הוא קובע בנימה אירונית: "מה שאותם שופטים מכנים 'בגידה', אינו נוגע לנו, 

כבוד".  הנעדר  מעשה  מבחינתנו  אינו  בעליל'  'בגידה  מכנים  שהם  מה 
היה זה מוריץ גולדשטיין, ממבקרי התרבות הבכירים בגרמניה בתחילת המאה, מי 
שהגדיר זאת בדיוק רב: "אנו היהודים שולטים על הרכוש הרוחני של עם, אף כי הוא 

זאת".31 לעשות  וליכולתנו  לזכותנו  מתכחש 
�Wir Juden verwalten den geistigen Besitz eines Volkes, das uns die 

Berechtigung und die Fähigkeit dazu abspricht.�
הגרמנית  הספרות  על  היהודי  הסופר  של  והשפעתו  חלקו  לניתוח  המקום  זה  לא 
ניתן  אם  ספק  בלעדיהם  אשר  אחדים  שמות  לציין  אפוא  די  הקודמת.  המאה  בתחילת 
לתאר את הספרות במרחב הדובר גרמנית � לאון פויכטוונגר, אלזה לסקר שילר, יוסף 
פרנץ  קפקא,  פרנץ  ברוד,  מקס  צוייג,  ארנולד  וסרמן,  יעקב  מאן,  וקלאוס  אריקה  רות, 
דוגמת  בראשם,  היינה  היינריך  עם  סאטיריקונים,  חבורת  ללא  צוייג...  סטפן  וורפל, 
ספרות  של  תיאורטיקנים  ללא  טוכולסקי...  קורט  הרדן,  מקסימיליאן  ברנה,  לודביג 
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ובכירי המבקרים דוגמת קרל קראוס, אגון פרידל (Friedell), ויקטור קלמפרר, תיאודור 
לסינג, פליקס סלטן (Salten), ולטר בנימין, מרסל רייך־רניצקי (Reich-Ranicki), אריך 

אוורבך... 
פסטיבל  מייסד  ריינהרדט,  מקס  ללא  והקולנוע  התיאטרון  בימת  את  לתאר  אין  כך 
זלצבורג והמנהל האומנותי של התיאטרון הגרמני (Deutsches Theater) בברלין; ללא 
ארנסט לוביטש (Lubitsch), במאי הקולנוע הבכיר בגרמניה של ויימאר, הנודע בעיקר 
 Madame Du Barry, Anna) בבימויו  היריעה  רחבות  ההיסטוריות  הדרמות  בזכות 
מולנאר  פרנץ  טולר,  ארנסט  שניצלר,  ארתור   ;(Sternheim) שטרנהיים  קרל   ;(Boleyn
(Molnar) וליאופולד יסנר (Jessner), האיש הבכיר בשנות העשרים בתיאטרון ובקולנוע 
הלאומי־לאומני  האפוס  שאת  העובדה  היא  ואירונית  אופיינית  מה  האקספרסיוניסטי. 
שימוש  אגב  העושה  יהודי,  במאי  לנג,  פריץ  מביים  הניבלונגים"  "שירת  גרמניה  של 
ומעצב  בשנת 1922  בברלין  שהועלתה  ה"דיבוק"  הצגת  של  האקספרסיוניסטי  בסגנון 

רובינא.  חנה  של  דמותה  פי  על  בסרטו  הראשית  השחקנית  את 
בשנת 1931 בלבד, מתוך 67 הפקות קולנוע, 41 הן בבעלות הון יהודי. 80 אחוזים 
הבמאים  המפיקים,  שמות  את  הקורא  יהודים.  בידי  נכתבים  התסריטים  מן  ומעלה 

והבידור.32  האומנות  של  זה  בתחום  יהודי  שלטון  לפניו  מוצא  והשחקנים 
כך הקולנוע וכך התיאטרון. שבעה התיאטראות הבכירים בברלין הם בבעלות האחים 
האנארכיזם  ביטוי  לידי  בא  והשפע,  החידוש  הרב,  הכישרון  לצד  אולם   .(Rotter) רוטר 
ומוצהרת  גלויה  שנאה  בביטויי  אחת  לא  הגובלת  קטלנית  ביקורת  שביסודו  היהודי 
לסמליה  לבוז  המרבה  האקספרסיוניסטים,  במחזותיו  טולר,  ארנסט  כך  החברה.  כלפי 
המקודשים של גרמניה ובין היתר שם ללעג את הצבא הגרמני; כך פרידריך וולף, המטיף 
 (Mehring) מהרינג  וולטר  כך  בחוק;  ההפלה  להתרת   (Cyankali) "ציינקלי"  במחזהו 
במחזהו ��Der Kaufmann von Berlin. בשיאו הדרמטי של המחזה צופה הקהל במנקי 
רחוב בברלין המסלקים ערמת אשפה ובתוכה קסדת פלדה וגופת חייל. המקהלה מלווה 

אותו). לסלק  (חרה,   �Dreck, weg damit!� חוזר:  בפזמון  המעשה  את 

החופשי המין 

מנקודת  השמרנית.  הגרמנית  בחברה  המוסר  רסן  התרת  הוא  במיוחד  בעייתי  נושא 
של  וזימה,  פריצות  של  עידן  הן  העליזות"  העשרים  "שנות  המצוי,  הגרמני  של  ראותו 
ובערכי  הפרוטסטנטי  המאמין  של  הרוחני  בעולמו  הפוגעת  ופורנוגרפיה  אנרכיה  זנות, 

המשפחתי.  התא 
אומנם קורט וייל ("אופרה בגרוש") ופרידריך הולנדר ("המלאך הכחול" בכיכובה של 
במידה  הוא  זה  צמד  אך  ברלין,  של  הקלה  הבמה  במלחיני  הנודעים  הם  דיטריך)  מרלן 
והקומדיה  הקברט  של  הפורנוגראפית  באווירה  הכלל  על  המעיד  הכלל  מן  היוצא  רבה 

המוסיקלית. 
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הנושא המרכזי בקומדיה המוסיקלית המתחרה על כיסו של הצופה, הוא המין על 
האומרות  ההיא,  העת  של  הגדולים  הלהיטים  כותרות  של  בשורה  לעיין  ודי  אופניו, 

הכול. 
��Moral und Sinnlichkeit � מוסר וחושניות / ��Das Buch des Lasters � ספר 
 �  �Sündige Mutter�  / האהבה?  מחיר  מהו   �  �Was kostet Liebe?�  / החטאים 
מדרך  סוטה  האישה  כאשר   � �Wenn ein Weib den Weg verliert�  / חוטאת  אמא 

.�Prostitution� הישר / 
 � המין  כאן  שאת.  ביתר  אף   Revue  � והקברט  המוסיקלית,  הקומדיה  כך 
אורגיה,  תיאורי  אל  אחת  לא  מתגלגל  ופרוורטי,  גלוי   � היתר  בין  ההומוסקסואלי 
קדומות  דעות  בבחינת  ולקלס,  ללעג  מושמים  וצניעות"  "איפוק  שמכונה  מה  בעוד 

הכול:  האומרות  הכותרות  ושוב  הכלח.  עליהן  שאבד 
��Zieh dich aus � התפשטי / ��Tausend nackte Frauen � אלף נשים בעירום / 
האהבה /  בית   �  �Häuser der Liebe�  / העולם  חטאי   �  �Die Sünden der Welt�
�Streng verboten...� � אסור בתכלית האיסור... / ��Sündig und süss � מתוק וחוטא... 
בעירום"). דוגמניות  ובהשתתפות 60  מוסר  ללא  מצוין: "ערב  ל"התפשטי"  (בפרסומת 

היה זה ארנולד צווייג מי שבספרו "יהודים על הבמה הגרמנית"33 חושף ללא רחם 
שחקנים,  סוכנים,  במאים,  המפיקים,  בתפקידי  בתיאטרון  עמו  בני  של  מקומם  את 
של  הכלכלי  בהיבט  היהודים  של  בחלקם  בעיקר  המתרכז  צווייג,  ומחזאים.  מבקרים 
כולו  המנגנון  ואת  עבדים,  כסוחר  המצוי  הסוכן  את  מתאר  לרווחים,  כמקור  התיאטרון 
שימש   � ואכזרי  מדויק   � שהתיאור  לציין  למותר  עבדים".  כ"שוק  הקלעים  מאחורי 

ספור.  ללא  אנטישמים 
היה זה ד"ר יוסף קרליבך, הרב של אלטונה וליבק, מי שהרחיק לכת בביקורתו על חלקם 
של בני עמו על בימת הקברט: "להיות יהודי פירושו סטירה לנטיותיו הטבעיות של האדם".34
לידי  זאת  הביאו  רבים  אליו.  הגויים  שנאת  את  המעורר  לייחודו,  ער  היה  היהודי 
ביטוי. ביניהם יעקב קלצ'קין, ההוגה היהודי, בעל שם באותם ימים ומתרגם של שפינוזה 
לעברית, שראה לכתוב בחיבורו תחת הכותרת הנבואית "משבר היהדות וגורלה הנחרץ" 
כי "ביחס לאוכלוסיית המקום בכל הארצות אנו נוכרים ונמשיך להיצמד בדבקות באותו 

האסון".35  הרה  היהודי  הייחוד 
מי שהביא לידי ביטוי את ניכורו ותלישותו של היהודי מערכי יסוד כגון זיקה ללאום 

בזמנו.  הסופרים  מבכירי   (Hermann) הרמן  גיאורג  היה  בניהיליזם,  ודבקותו  ומדינה 

הן  מדינה,  מלחמה,  עם,  דוגמת  מלים  יומין...  עתיק  לגזע  שייך  אני  כיהודי 
נשים  למצוא  ניתן  בו  בעולם  מקום  בכל  בנוח  אחוש   ... באוזני,  שחר  חסרות 
ובו  נימוס,  הליכות  שחמט,  משחק  טובה,  ספריה  אמנות,  יצירת  פרחים,  יפות, 

נוח...36 האוויר  ומזג  נאה  הנוף 
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את פן הפריצות האנארכית על בימות הבידור מבקש למסד המחקר האקדמי המכונה 
רציונאל  המוסר  רסן  להתרת  להעניק  המבקש   (Sexualwissenschaft) המין"  "מדעי 
הירשפלד,  מגנוס  הוא  וראשון  ראש  בצמרת.  יהודים  חבורת  מוצאים  אנו  ושוב  מדעי. 
 Drittesה־ הוא  השלישי"  "המין  תורת  את  לציבור  המגיש  מוצהר  הומוסקסואל 
השלישי",  ו"המין  נקבה,  זכר,  מינים:  לשלושה  נחלקת  האנושות  לפיה   ,Geschlecht

וטרנסקסואלים.  לסביות  הומוסקסואלים  הכוללת  קטגוריה 
שותפיו הם איוואן בלוך, פליקס אברהם ולוי�לנץ (Lewy-Lenz). הירשפלד מקים 
הראשון   �Institut für Sexualwissenschaft� המין"  למדעי  "המכון  את   1919 ביולי 
בעולם, המגיש לציבור מחקרים דוגמת: "הקטסטרופה של המין", "הפתולוגיה המינית", 

וכו'.37  מין"  בימינו", "סטיות  "זנות", "המין 

*

הזינוק היהודי אל האקדמיה ומעמד המקצועות החופשיים שם לאל אף הוא כל רציונאל 
סטטיסטי. כך לשם משל, הנתון לפיו בשנת 1930, חמישים אחוז בקירוב מכלל הרופאים 
תעשיה  בכלכלה,  נמצא  יותר,  גבוה  ואף  דומה,  אחוז  יהודים.  הם  בברלין  הדין  ועורכי 
ובנקאות. בבורסה לניירות ערך בברלין 25 מתוך 36 חברי מועצת המנהלים הם יהודים. 
אחוז המרצים בפקולטות למשפטים, רפואה ומדעי הרוח בשלוש האוניברסיטות העילית 
ויותר  שלושים  פי  קרי,  מ־30,  יותר  ההיא  בעת  מהווה  וברסלאו,  פרנקפורט  ברלין,   �

המוחלט.  הגרמני  הרוב  מול  היהודי  המיעוט  של  סטטיסטי  ביחס 
ובמקצועות  הבמה  באומנויות  בספרות,  היהודים  של  הרב  חלקם  אפילו  אולם, 
זיגמונד  כך  בפרט.  ובפסיכולוגיה  החברה  במדעי  שלטונם  לעומת  מחוויר,  החופשיים 
הנפש  תורת  בתחום  הבכירה  הדמות  ספק  של  צל  ללא   � הפסיכואנליזה  אבי  פרויד, 
ממייסדי  אדלר,  אלפרד  כך  היהודי;  הפסיכולוגים  צבא  ובעקבותיו   � המודרני  בעידן 
החברה הפסיכואנליטית בווינה; כך וילהלם רייך וחבורת אסכולת פרנקפורט עם הרברט 
תורת  ממייסדי  וורטהיימר  מקס  כך  בראשם...  פרום  ואריך  אדורנו  תיאודור  מרקוזה, 
להבין  המבקשת  הפנומנולוגיה  תורת  מייסד   ,(Husserl) הוסרל  אדמונד  וכך  הגשטלט 
את המבנה ותהליך ההתנסות של ההכרה, הניאו־פרוידיאני אריק אריקסון, הסקסולוג 

אחרים.  ורבים  לעיל,  הנזכר  הירשפלד  מגנוס 

היצירתי ההרס  פרנקפורט �  אסכולת 

בכל ניסיון המבקש לעמוד על זרם הגותי משפיע במדעי החברה לאחר מלחמת העולם 
 Frankfurter) "השנייה, ובפרט בארה"ב, נמצא בראש הרשימה את "אסכולת פרנקפורט
Schule). אותה "כת יהודית" בלשונו של גרשום שלום, שהביאה לידי ביטוי עליון וסופי 
את מה שניתן לכנות � ללא חשש להפרזה � "גניוס יהודי אשכנז". עוצמת ההשפעה 
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במעלה  ראשונים  אינטלקטואלים  חבורת  של  מריכוז  נובעת  האסכולה  של  הרוחנית 
פרנקפורט.  אוניברסיטת  היטב �  מוגדר  אקדמי  במוקד 

 (Institut für Sozialforschung) האסכולה קמה במסגרת המכון למחקרים סוציאליים
יהודי  מרקסיסט  גרינברג,  קרל  ידי  על   1923 בשנת  פרנקפורט  באוניברסיטת  שהוקם 
מרקס־ "מכון  של  שלוחה  רבה  במידה  והיה  וינה,  באוניברסיטת  לכלכלה  ופרופסור 

 ,(Landmann) לנדמן  לודוויג  העיר,  ראש  של  בתמיכתו  קם  המכון  במוסקבה.  אנגלס" 
הסוציאליסט היהודי הנמנה על השמאל המרקסיסטי בעת ההיא, ובמימונו של פליקס 
מרקסיסט נלהב. הפרסום המשפיע הראשון  דגנים יהודי, אף הוא  של סוחר  ווייל, בנו 
שלימים  המעמדית,  התודעה  בנושא  לוקאץ'  גיאורג  של  מחקרו  היה  המכון  במסגרת 
היה לאני מאמין של חברי האסכולה. קרל גרינברג עמד בראש המוסד עד שנת 1929. 
בשלב זה ירש את מקומו הפילוסוף והסוציולוג מקס הורקהיימר (Horkheimer). היה 
ביניהם  הראשונה,  השורה  מן  תיאורטיקנים  של  שורה  למכון  שגייס  הורקהיימר  זה 
תיאודור אדורנו, אריך פרום והרברט מרקוזה. עם עליית הנאצים לשלטון, כל המרצים 
היהודים באוניברסיטה פוטרו, המכון נסגר ולאחר ניסיון כושל להתמקם בז'נבה, היגרו 
המקורי  העת  כתב  קולומביה.  באוניברסיטת  המכון  התמקם  שם  יורק,  לניו  חבריו  רוב 
 Studies in Philosophy and Social Scienceהפך ל־ Zeitschrift für Sozialforschung
את  פרסמו  האסכולה  שחברי  בארה"ב  זה  היה  בנושא.  המוביל  לפרסום  במהרה  והיה 

האמריקני.  האינטלקטואל  של  הרוחני  עולמו  עיצוב  על  רבה  להשפעה  וזכו  כתביהם 
בשנת 1950, תיאודור אדורנו ומקס הורקהיימר, מוכי געגועים למכורתם הגרמנית, 
שבו לפרנקפורט וחידשו את ימי המכון כקדם. הפעם בראשותו של הקומוניסט היהודי 

 .(Pollock) פולוק  פרידריך 
שעניינה  האסכולה,  של  המקיף  האינטלקטואלי  המרחב  את  להציג  המקום  זה  לא 
פוזיטיביסטית  בהגות  החל  זאת,  המערב,  בתרבות  יסוד  ערכי  של  נוקבת  ביקורת 
ואסתטיציזם, וכלה בניסיון לסינתזה בין המרקסיזם ותורתו של פרויד. עם זאת, מן הדין 
אינטלקטואלים  חבורת  המאפיין  הביקורתי  הרדיקליזם  של  ההיבט  על  בקצרה  לעמוד 
יהודים זו, הבאה � בגלוי ובמוצהר � למוטט את ערכי היסוד של הציוויליזציה המערבית. 
שדי"  במלכות  עולם  "תיקון  בנוסח  היהודי  האוטופיזם  בין  החזיתית  ההתנגשות  מכאן 
את  לתקן  אמנם  המבקש  נורמטיבית,  בחברה  הפרט  בעיני  המקובלת  המציאות  לבין 

לחורבנה.  להביא  שלא  בוודאי  אך  ליקוייה, 
במסתו  הורקהיימר  מקס  ידי  על  לראשונה  שהוגדרה  הביקורתית"  "התיאוריה 
"תיאוריה מסורתית וביקורתית",38 כוונתה המוצהרת הייתה לבקר את יסודות החברה, 
אולם זאת לא בנוסח המסורתי של ניסיון להבין ולהסביר כי אם על מנת לשלול אותם 
של  נקודתית  בביקורת  מדובר  שלא  מכאן  חלופית.  מציאות  תחתיהם  ולהגיש  כליל 
כגון  החברה,  מדעי  מרכיבי  כל  את  הכוללת  בביקורת  אם  כי  אחר  או  זה  חברתי  תחום 
מיזוג  ועוד.  פסיכולוגיה  אנתרופולוגיה  המדינה,  מדעי  היסטוריה,  סוציולוגיה,  כלכלה, 
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קרי:  חברתית,  למהפכה  להביא  טבעו  מעצם  נועד  אחד  למכלול  המדעים  כלל  של  זה 
של  הפוליטית  התקינות  את  יותר  שתאם  ביטוי  או "ניאו־מרקסיסטית",  מרקסיסטית, 

ה־60.  שנות 
לא  במידה  אכן,   � הביקורתית  התיאוריה  של  הרציונאלי  העיקרון  את  שהגדיר  מי 

מרקוזה:  הרברט  היה  יוהרה �  של  מעטה 

קרי:  חופשי,  איננו  העולם  לפיה  יסוד  בהנחת  פותחת  הדיאלקטית  החשיבה 
סתירה  השוללת  חשיבה  של  אחרת  דרך  כל  זה...  את  זה  עוינים  והטבע  האדם 

שגוי.39 הגיון  אפוא  היא  אותה  המנחה  הרציונאל  מן  זו 

אסכולת  חברי  שאר  ועימו  מרקוזה,  נטל  זה  בנושא  גישתו  שאת  לציין  הראוי  מן 
פרנקפורט, מקרל מרקס. ואכן אופייני הוא ההבדל היסודי בין קנט למרקס בתפיסתם 
את  לקנט נועדה לבחון  תפקיד הביקורת. ה"ביקורת" ב"ביקורת התבונה הטהורה"  את 
אמיתות התבונה בימיו ולבקר את מה שנמצא בעיניו דוגמטי, שגוי ובלתי ניתן להוכחה. 
בא  בימיו,40  החברתי  המבנה  על  מטיל  שהוא  קטלנית  ביקורת  לאחר  לעומתו,  מרקס 
בהצעה קונקרטית למהפכה חברתית, היא "ההרס היצירתי" בלשונו: "הפילוסופים בעבר 
הסתפקו במתן פרשנות לעולמנו, עתה הגיעה העת לשנותו מן היסוד",41 ואכן, הרדיקל 
האנתרופולוג,  או  הספרות  מבקר  הפסיכולוג,  הסוציולוג,  הפילוסוף,  זה  ויהיה  היהודי, 
המאמין  באני  ככתוב  בראשית  סדרי  את  לשנות  בא  הוא  הנה  כי  חוצות  בראש  מצהיר 
ָאז  עֹוָלֵמנּו  ֶאת   ... ַנְחִריָמה  ַהְיּסֹוד  ֲעֵדי  ן  ָיָשׁ "עֹוָלם  סגולה:  עם  מזרע  עולם  מתקן  של 

ל". ַהֹכּ ָמָחר �  ֶאְתמֹול,  ְכלּום  ֹלא  ָנִקיָמה / 
סוגיה אחת מאלו העומדות במרכז ההגות החברתית של אסכולת פרנקפורט, "מבנה 

הבא. בתת־פרק  תבחן  אוטוריטארית"  לחברה  כמקור  המשפחתי  התא 

ג) להרס התא המשפחתי � מווילהלם רייך ועד אנדריאה דבורקין

וצבא  פרויד  מאסכולת  הפסיכואנליזה  השלישי,  האלף  תחילת  ממרומי  לאחור,  במבט 
אך  הנפש.  תורת  בחקר   � אט  אט  הגווע   � שלב  עוד  אם  כי  אינה  היהודים  תלמידיו 
בעולם המושגים השמרן של ילידי העידן הוויקטוריאני, תיאוריה לפיה תרבות המערב 
וכי  מינית,  הדחקה  היא  זו  בתרבות  האנושית  לפתולוגיה  המרכזית  העילה  וכי  שוקעת 
"הפרעה  של  תסמין  אם  כי  איננה  הדת  וכי  לחברה,  מזור  יביא  מין  מעכבות  שחרור 
המוסר  אושיות  את  שזעזע  מסר  בחובה  טמנה  מזה,  להמונים"  ו"אופיום  מזה  נפשית" 
פסיכואנליטית  בעגה  טיעוניו  את  לעטוף  הפחות  לכל  דאג  שפרויד  בעוד  החברתי. 
וילהלם  תלמידו,  בא  הציבור,  רוב  של  להשגתו  מעבר  שהיה  מדעי  ובמינוח  מעורפלת 
החברתי.  העדיפויות  סדר  לראש  האורגזמה  את  יותר �  ולא  פחות  לא  והעלה �  רייך, 
האדם המסופק מינית של רייך, המשוחרר באופן זה מתוקפנות ועל־כן מפויס וסוציאלי, 
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הוא שיוליך את האנושות לעתיד מזהיר. היבט מפתיע זה של הרדיקליזם היהודי, אשר 
כצפוי  עורר  ודרמה,  ספרות  בהגות,  קנוני  מעמד  לו  העניקו  יהודים  פסיכולוגים  גדודי 
עוינות עמוקה. פרויד הדיר את רגליו מפוליטיקה, אבל רייך הפך את איבר המין לדגל 

הקיצוני.  השמאל  של  מתגרה 
תרבותי  החברתי  האוונגרד  של  וחשיבותו  מעמדו  ערכו,  יהיה  אשר  יהיה 
ובמערכת  היומיומית  שבמציאות  העובדה  מכרעת  לענייננו  היסטורית,  בפרספקטיבה 
הערכים החברתית־לאומית התנגש הרדיקליזם היהודי � המאופיין בניהיליזם אנרכיסטי 
עם  חזיתית,   � עולם"  "תיקון  של  בשמו  האנושית  החברה  מרקם  את  לפורר  השואף 

היהודים.  ישבו  בקרבם  העמים  מורשת  ערכי 
הוגו ברגמן, מי שעמד על חלקו של הרדיקליזם היהודי בליבוי האנטישמיות, כתב: 

מהפכנים  הם  והמטריאליזם,  האתיאיזם  אסירי  הם  אלה  מוכשרים  ...יהודים 
היפר־מודרני,  להיות  הוא  האופנה  צו  שם  מקום  בכל  אותם  תמצא  ודמגוגים. 
כלומר להביא הרס על ערכים מקדמת דנא. יהודים, ביניהם נשים, צועדים בחזית 
חינגת  של  ומשתתפיה  מנהיגיה  והם  והמשפחה,  הנישואין  לביטול  הקוראת 
הפרוורסיה בחברה העירונית של היום. מהיכן באו להם תכונות אלה � בני גזע 
הנודע בטוהר חיי המשפחה � כיצד חל היפוך זה בתוך שלושה דורות? אין זה 
אלא שאבד ליהודים האיזון הנפשי... היהודים לא צמחו צמיחה אורגנית בתרבות 
האירופית... מכאן שאין הם מבינים את עברה של התרבות ועל כן הם מערערים 
האנטישמיים,  על  נמנים  הפנאטים  הגזענים  רק  לא  זו  מסיבה  יסודותיה.  את 

היהודים.42 בידי  להשחתתו  ומתנגדים  לעבר  חשיבות  המייחסים  אלה  גם  אלא 

ומבכירי  העברית  האוניברסיטה  של  הראשון  הרקטור  ברגמן,  של  הקשים  דבריו  את 
חלציה  יוצאי  דמויות,  של  בשורה  למקד  ניתן  המדינה,  קום  שלאחר  היהודים  ההוגים 
האינסטינקטים  דיכוי  על  מבוססת  "תרבותנו  כי  הקובעת  הפרוידיאנית  המשנה  של 
רייך,  בווילהלם  החל  מביניהם,  בשלושה  בקצרה  נתרכז  הבאות  בשורות  הבסיסיים".43 
המסמלת  דבורקין,  אנדריאה  הקרויה  הביזארית  בתופעה  וכלה  מרקוזה  בהרברט  עבור 
הפמיניזם  של  האנארכיסטי  הקצה  את   � המשפחתי  התא  להרס  הגלויה  בתביעתה   �

בארה"ב. 

האורגאסטי והפוטנציאל  רייך  וילהלם 

וילהלם רייך (1957-1897), האנרכיסט הרדיקלי שהגיח מרחם הפסיכואנליזה של פרויד, 
החברה  לחוליי  כמזור  והיצירתי  החופשי  המין  את  שהציע  הראשון  אומנם  היה  לא 
הנובעים מן ההדחקה המינית, אך אין ספק שחיבורו בנושא הוא השלב החשוב ביותר 
בביסוס השקפה זו. את חיבורו "המין ומהפכת התרבות"44 פרסם רייך עוד ב־1936, ומקץ 
שש שנים ראה אור החיבור "תפקוד האורגזמה", המפרט ומחזק את תוכן חיבורו הקודם. 
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רייך, המבקש להתחקות אחר מקור הליקויים בתרבות המערב, מוצא אותו במבנה 
המשפחה הפטריארכאלית שהיא על פי תפיסתו יסוד הדיכוי החברתי והפשיזם. תרבות 
אסון  הרה  מיני  מוסר  עליו  שכפתה  ידי  על  הפרט  אצל  נפשית  הפרעה  חוללה  המערב 
הוא  האנושית  החברה  להבראת  התנאי  רייך  של  בעולמו  האדם.  של  לטבעו  המנוגד 
להביא  שיש  מכאן  מתסכוליו.  אותו  ויפטור  הפרט  של  לאוטונומיה  שיביא  חופשי  מין 

שכן... המשפחתי  התא  להרס 

שלטון  של  מיניאטורי  העתק  היא  האוטוריטארית  הסמכותית,  המשפחה 
אוטוריטארי... האימפריאליזם המשפחתי מועתק לאימפריאליזם הלאומי. מבנה 
הריאקציוני  והמבנה  הריאקציונית  האידיאולוגיה  ערש  הוא  המשפחתי  התא 

החברה.45 של 

דורשת  לכאורה,  "מוסר"  מעצורי  בשל  האורגזמה  מניעת  לפיה  רייך  של  טענתו  מכאן 
מן האדם להשחית לשווא אנרגיה רבה לצורך האיפוק המיני. אנרגיה זו מרוקנת אותו 
שהאנרגיה  מכאן  יצירתיים.  לאפיקים  להפנות  היה  יכול  אותה  היצירתית  החיוניות  מן 
אל  האדם  של  דרכו  על  מרכזי  כמכשול  העומדת  זו  היא  המודחקת  האורגאסטית 
החירות והאושר. יתירה מזאת, על פי רייך, אנרגיה מינית בלתי משוחררת היא מקור 
האורגזמה  איפוק  החברתית  ברמה  הפרט.  ברמת  זאת  סוגיה.  על  נפשית  להפרעה 
וראשונה  ובראש  בצע,  תאוות  סדיזם,  שנאה,  המחולל  זה  הוא  חברתי  מדיכוי  הנובע 

ואנטישמיות.  פשיזם 
בהקשר זה מן הראוי להוסיף את הפן הביוגראפי של רייך הכרוך בהתנסותו המינית. 
וילהלם, הילד בן ה־12 היה עד ליחסי מין שקיימו מורהו הפרטי ואימו. זמן קצר לאחר 
אבדה  זונה �  בכינוי  אשתו  את  לכנות  שנהג  ואכזר  קנאי  טיפוס  לאביו �  זאת  שסיפר 
האם את עצמם לדעת. בגיל 14 שכב וילהלם עם משרתת המשפחה ובימי האוניברסיטה 
רומן  ניהל  מטפל,  רופא  של  במעמד  שימש  בהם  בימים  כפייתי.  שמלות  כרודף  נודע 
עם אשת עוזרו הבכיר מירון שרף ( Sharaf), ונודע כמי שניצל את מעמדו לקיום יחסי 

על־ידו.46 המטופלות  הנשים  עם  מין 
הנה כי כן, כפי שלמד ככל הנראה מניסיונו האישי, האורגזמה היא הווסת המפקח 
כך  יותר,  ותכופה  מלאה  תהיה  שהאורגזמה  שככל  מכאן  האדם,  של  ונפשו  גופו  על 
תשתחרר יותר אנרגיה והאדם יהיה פגיע פחות למצבים נוירוטיים, מכאן הביטוי שטבע 
חיי  הוא  המעשי  פירושו  אשר   (orgastische Potenz) האורגאסטי"  רייך: "הפוטנציאל 
תרבות  את  המאשים  רייך,  וילהלם  של  בשורתו  אפוא  זוהי  ויצירתיים.  חופשיים  מין 
המנוגד  מיני  מוסר  של  ב"עיצובו  בפרט,  האמריקני  הקפיטליזם  ואת  ככלל  המערב 
מנת  על  בריאים  מין  יחסי  לחולל  העת  אפוא  הגיעה  הנה  מוסרי".  בלתי  כן  ועל  לטבע 
האנושי.  המין  של  מלאה  לאוטונומיה  ולהביא  לרוחו,  הזרה  מכפיה,  האדם  את  לשחרר 
השימוש  כגון  בימיו,  הטכנולוגית  בהתפתחות  מעודדים  סימנים  מזהה  רייך  זאת,  עם 
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בקונדום המסיר מנתיב השחרור המיני את אחת מאבני הנגף בדרכו של המין האנושי 
ויצירה.  פוריות  חיי  אל 

בעיני  רדיקלי  אופי  נושאת  פרויד  של  הליבידו  לתורת  רייך  של  פרשנותו  כי  אף 
יורשי  בקרב  הוויכוחים  ספור  באין  המקובל  מן  חורגת  היא  שאין  הרי  המצוי,  הקורא 
שם  יצא  שלאיש  בעובדה  מבקריו  נאחזו  רייך,  של  שבמקרה  אלא  הפסיכואנליזה.  אבי 
של אדם מעורער בנפשו. היה זה בין היתר בשל שיטת הטיפול שהציע, במהלכו אמור 
המטופל לשכב עירום ולזכות במגע ידו של המטפל המלטף את איבריו, זאת על מנת 
מחויב  במהלכה  בשיחה  מאשר  יותר  רבה  בעוצמה  ספונטנית  תגובה  במטופל  לחולל 

גמורה.  אובייקטיביות  של  למעמד  המטפל 
של  קיומה  את  להוכיח  בניסיון  רייך  של  דבקותו  היה  לחלוטין,  הזוי  שני,  נושא 
ביונית:  ביטויים  שני  של  (צירוף   Orgone  � אורגון  קרא  לה  קדומה  קוסמית  אנרגיה 
"אורג" � התרגשות, כמו באורגזמה ו"און" � אחד, יחיד). אנרגיה זו אמורה לבצע שורה 
של פלאים, בין היתר להוריד גשם ולרפא סרטן. ניסיונו לרשום את המצאתו לא עלה 
יפה ומנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) הגדיר את "המצאתו" כהונאה מוחלטת. 
��fraud of the Þrst magnitude. מצבו של רייך הלך והתדרדר, ב־1957 אושפז בבית 

לעולמו.  הלך  שנה  אותה  ובנובמבר  נפש  לחולי  חולים 

הכושל הילד  של  לשבחו  אדורנו �  תיאודור 

מחקרים  פרסם  העשרים,  במאה  ואסתטיקה  בפילוסופיה  ההוגים  מבכירי  אדורנו, 
רבים העוסקים במגוון רחב של נושאים, החל במוסיקה וניתוח כתבי קנט והגל, וכלה 
ביותר,  והמשפיע  המרכזי  חיבורו  ענייננו,  לצורך  ואולם  האסתטיציזם.  של  בתיאוריה 
 The) האדנותית"  "האישיות  הוא  פרנקפורט,  אסכולת  של  ההגות  נתיב  את  המאפיין 
Authoritarian Personality).47 המחקר מבקש להתחקות אחר "הפרט בעל הפוטנציאל 
הפשיסטי" (The potentially fascistic individual), מונח אותו נטל מרעהו לאסכולה, 

פרום. אריך 
בהיבט הכללי זהו ניסיון לכרוך במכלול אחד את שתי הרעות של המאה העשרים 
והעידן המודרני בכלל, על מנת לרדת לשורשי האסון בפניו ניצבת תרבות המערב. שתי 
הרעות החולות הן הפשיזם מזה ו"חרושת התרבות" � Culture Industry � בלשונו של 
אדורנו, מזה. בזכות סינתזה זו זכה האיש למעמד בכיר בקרב התיאורטיקנים הבכירים 

החדש.  השמאל  של 
הנחת היסוד הפרוידיאנית של אדורנו קובעת כי הישות האדנותית היא בעלת סופר־

במניעיו  שימוש  לעשות  זה  באופן  מסוגל  שאינו  החלש  האגו  את  המכניע  נוקשה  אגו 
לידי  ובאה  הילד  חיי  של  הראשונות  השנים  במהלך  מתגבשת  זו  תופעה  הבסיסיים. 
 Hierarchical, authoritarian,) � "ביטוי במה שאדורנו מכנה "הניצול האדנותי ההיררכי
ומביא  גוף,  בעונשי  המלווה  נוקשה  יחס  האב.  ובפרט  ההורים,  שני  של   (exploitative
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את הילד לפתח עוינות כלפי ההורים. עם זאת, הפחד מפני ההורה הוא זה שגורם לילד 
לנתב את עוינותו להורים אל מסלול של הזדהות עם המרכיב הטוטליטרי בחברה ולחבור 
שנותבה  מודחקת  בהומוסקסואליות  מקורה  האדנותית  האישיות  מזאת,  יתירה  אליו. 
האב.  ידי  על  סירוס  מפני  הפחד  בשל  שנדחקה  שנאה  האב,  כלפי  שנאה  של  למסלול 
כל אלה על פי אדורנו מחוללים ישות אדנותית פשיסטית המזוהה עם הימין הפוליטי. 
 (�Fascist scale�) פשיסטי"  בחיבורו "מדרג  מציע  אדורנו  המתודולוגי,  ההיבט  מן 
בן תשעה שלבים בהם מתגבשת האישיות הפשיסטית בילדות. כך בין היתר, הנכונות 
נעדרת  התיאוריה  מינית...  והפרזה  הרסנות  ציניות,  קדומות,  דעות  תוקפנות,  להיכנע, 
זאת  למרות  אך  המקצועי,48  בתחום  נוקבת  לביקורת  וזכתה  אמפירי  ביסוס  כל  אומנם 
העת  בכתב  הבכירים  הכותבים  מן  גלזר,  נתן  הרדיקלי.  השמאל  בקרב  להצלחה  זכתה 
אדורנו:  את  לשבח  ראה  ההיא),  בעת  הרדיקלי  השמאל  של  עת  (כתב   Commentary
הסוציאלית  הפסיכולוגיה  בתחום  המלחמה  מאז  אור  שראו  מאלו  אחד  חיבור  לא  "אף 

אלו".49  בימים  באוניברסיטאות  האמפירי  המחקר  כיוון  על  יותר  רבה  בהשפעה  ניחן 
המסקנה העולה מהנחת היסוד של אדורנו � המתודולוגית והפסיכולוגית כאחת � 
היא כי הילד המורד בערכי המשפחה הוא מקרה חיובי בעוד שהילד המקבל את אותם 

הפשיזם. את  מתוכו  המצמיח  פתולוגי  מקרה  הוא  ערכים 
סביר להניח שבמבט לאחור, הנחותיו של אדורנו, ובעיקר היבטן הפרוידיאני, נתפסות 
כחזיון תעתועים, פרי רוחו של רדיקל יהודי המבקש לכפות על הכלל מציאות חסרת 
שחר. כך מנקודת ראותו של האמריקני המצוי שאינו מפליג בדמיונו אל נבכי האנארכיזם 
ידם,  על  והנאהבים  הוריהם  את  האוהבים  בתו  או  בנו  כי  התמונה  מכאן,  האוטופיסטי. 
הנגדי  המין  בני  ידי  על  מבוקשים  בחברה,  מקובלים  הספר,  בבית  בהישגיהם  הגאים 
מלוכדת,  משפחה  הקמת  ועד  מכניס  מקצועי  מעיסוק  החל  בחייהם,  להצלחה  וזוכים 
הם מדגם מייצג של פתולוגיה חברתית. בני אדם נגועים בהפרעה נפשית, מי שבבוא 
העת ישמשו אבני מסד בבנין הפשיסטי והנאצי. לעומת זאת, הילד המורד, המסוכסך 
מי  משפחה,  ולהקים  פרנסה  למצוא  בניסיונו  הכושל  חברתית,  המודר  ואמו,  אביו  עם 
שמוגדר בחברה הנורמטיבית כמקרה סוציאלי, הוא המדגם המייצג של בריאות הנפש 

היהודי.  הרדיקל  של  החברתי  האוטופיזם  את  המאפיין 

מרקוזה  הרברט  של  האוראלי־אנאלי־גניטאלי  עולמו 

מבין שורת המחקרים אותם פרסם הרברט מרקוזה, ואשר על רובם אבד הכלח מזה כבר, 
בולטים שניים המעוררים עדיין עניין. זאת הן בשל המרכיב הרדיקלי המאפיין אותם, והן 
בשל ההשפעה הרבה שהייתה להם על עיצוב עולמו הרוחני של דור המהפכה של שנת 
1968. יתירה מזו, בשניהם מציג המחבר את תרומתו לתיאוריה הביקורתית של אסכולת 
 50.(1964) מימדי"  החד  ו"האדם   (1955) וציוויליזציה"  "ארוס  הם:  השנים  פרנקפורט. 
"האדם החד מימדי" פרי עטו של מרקוזה, השוכן בחברה קפיטליסטית חד מימדית 
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בחברה  הפרט  של  הפילוסופי־פסיכולוגי  ההיבט  את  לקורא  להעניק  אמור  היא,  אף 
המעמד  רובד  של  והעשרתו  אדנותו  לביצור  קרי:  לצרכיה.  שימוש  בו  העושה  מנצלת 
העליון, ומכשיר בידי השלטון, הדת ושאר מוסדות החברה המדבירים תחתם את הפרט 

הקפיטליסטי.  בעולם 
הצריכה  תרבות  היא  מרקוזה,  פי  על  זהותו,  ומחיקת  הפרט  בדיכוי  המרכזי  הכלי 
צריכה  תרבות  אותה  השנייה.  העולם  מלחמת  לאחר  המערבית  החברה  את  המאפיינת 
הבאה לידי ביטוי במגוון המוצרים העומדים למכירה שנועדו להעניק לנו חזיון תעתועים 
של חופש בחירה, בעוד שבפועל אין זו אלא מזימת דיכוי קפיטליסטית, שכן באופן זה 

הצרכנות.  במכונת  גלגל  להיות  והופך  האנושית  מהותו  את  מאבד  הפרט 
את דיכוי הפרט משיג הקפיטליזם באמצעות התקשורת, פרסומת, ניהול מתוחכם 
ומניפולטיבי של מערכת היצור, כפיית ערכי מוסר הזויים ועוד. כל זאת על מנת למנוע 
חד  אדם  אותו  שוכן  בו  מימדי  חד  עולם  וליצור  המהפכנית  הרוח  את  לדכא  ביקורת, 
של  חלקה  הוא  זה  בנושא  במיוחד  חמור  ביקורתית.  חשיבה  המשולל  הוא,  אף  מימדי 
הפרט  של  החופשית  ובחירתו  רצונו  את  ולדכא  מוחו  את  לטמטם  הבאה  הפרסומת, 

.(surplus repression) מרקוזה  של  בלשונו  עודפת"  של "הדחקה  בתהליך 
חופשית  לחברה  חזונו  את  המחבר  מציג  לענייננו,  החשוב  וציוויליזציה"  ב"ארוס 
המשוחררת מכפיה מינית ומעמדית. זאת, בניסיון להביא לסינתזה בין תורותיהם של 
בקפיטליזם.  מאבק  של  תיאורטי  כבסיס  משותף  מכנה  לצקת  מנת  על  ופרויד,  מרקס 
מאבקי  של  רצף  איננה  מרקוזה  של  במשנתו  ההיסטוריה  למרקס,  שבניגוד  מכאן, 
מעמדות, כי אם תולדות מאבקו של האדם בדיכוי האינסטינקטים שלו מצידה של חברה 
האמריקני  שהקפיטליזם  מרקס"),  של  זאת "ארוטיזציה  שכינה  מי  (היה  אוטוריטארית 

האולטימטיבי.  ביטויו  הוא 
העצורה  המינית  האנרגיה  שכן  פרויד,  בנוסח  המיני  הדיכוי  שבדחיית  הכורח  מכאן 
משתחררת באופן זה אל נתיב של קדמה (זאת, בשונה מתהליך הסובלימציה של פרויד). 
זהו אפוא המאבק הסוציאליסטי של מרקוזה בקפיטליזם המודרני, קרי: "חברה תעשייתית 
על  המבוססת  מדיכוי...  חופשית  חברה  להקים  מאיתנו  "המונעת  בלשונו,  מתקדמת" 

לטבע...".51 אדם  בין  מעיקרה  שונה  יחסים  ומערכת  מעיקרו  שונה  קיומי  ניסיון 
המשרתת  מנוכרת  כפיים  מלאכת  בין  מתחולל  מרקוזה  פי  על  שהקונפליקט  מכאן 
את המבנה הכלכלי־חברתי של הקפיטליזם, לחדוות המין � הארוס. לעומת זאת, בחברה 
עבודה  של  הגורם  יעלם  המיני,  הדיכוי  מן  המשוחררת  המחבר,  נוסח  סוציאליסטית 
מנוכרת, והארוס, שהוא נכון להיום זכות יתר של המעמד העליון בחברה הקפיטליסטית, 
היסודות  על  והלאה  מעתה  שתתבסס  האנושית  החברה  כלל  של  ידה  בהישג  יהיה 

 .(�non-repressive sublimation�) דכאנית"  בלתי  של "סובלימציה  המוצקים 
עם  ופרויד,  מרקס  יורשי  של  הסכולסטי  הפלפול  בדקויות  לעסוק  המקום  זה  לא 
זאת חובה לציין שבמובן הכלל־הומניסטי מטיף מרקוזה לביטול ערכי היסוד המרכיבים 
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את תרבות המערב, זאת תחת הסיסמא "סירוב רבתי" ��Great Refusal, בלשונו. אין 
את  הששים,  שנות  של  התרבות  מהפכת  אבי  למרקוזה,  שמייחסים  אפוא,  פלא  זה 

מלחמה".52 ולא  אהבה  הסיסמא "עשה 
לנו  שתעניק  בלבד  זו  שלא  האנרגיה  את  בנו  ישחרר  מרקוזה,  פי  על  חופשי,  ארוס 
הארוס  תקינים.  אנוש  ויחסי  יצירתיות  של  למסלול  תנותב  אלא  מינית,  והנאה  סיפוק 
אשר  אסתטית  ארוטית  סביבה  מרקוזה  פי  על  יחולל  מעקבות,  המשוחרר  החופשי, 
תשנה מיסודם את התנאים החומריים של המין האנושי, ובראש וראשונה תשחרר את 

הקפיטליסטית. החברה  של  הדיכוי  מן  האנושות 
של  הרדיקלים  לרעיונותיו  לגיטימציה  מתן  רבה  במידה  הוא  מרקוזה  של  חיבורו 
וילהלם רייך. ואולם, בעוד שאל רייך ניתן היה להתייחס כאל חולה נפש, הרי שלא כך 
מרקוזה, הנמנה על צמרת האינטלקטואלים באקדמיה האמריקנית של שנות החמישים 

השבעים.  ועד 
הדיכוי  מערכת  בסוגיית  קודמו  תורת  את  ומרחיב  מרקוזה  מקצין  זאת,  עם 
לפיו  החופשי,  המין  של  הכפוי  הטאבו  כך  המערב.  תרבות  על  משית  שהקפיטליזם 
כל מה שחורג מן המין הגניטלי, המותר והנורמטיבי, נתפס כטאבו ומוגדר כפרוורסיה 

המונוגמי. המוסד  את  הדכאני  הקפיטליזם  מקדש  זה  באופן  מוסרית.  וסתירה 
מרקוזה...  של  המשוחררת  הסוציאליסטית  בחברה  זאת,  לעומת 

הנסיגה   .(resexualized) מינית"  "שיבה  של  תהליך  יעבור  האדם  של  גופו 
כל  של  מחדש  בהפעלה  ביטוי  לידי  תחילה  תבוא  הליבידו  של  זו  בהתפשטות 
האזורים הארוטוגניים (הרגישים לגירוי מיני) וכתוצאה מכך לתחייה של מיניות 
 resurgence of pregenital polymorphous) פולימורפית  גניטאלית  טרום 
sexuality) ולמיתון מרחיק לכת במעמדם הבכיר של אברי המין. הגוף כולו יהפך 
באופן זה למכשיר של הנאה. שינוי זה בהיקף הליבידו ובערכו יוביל להתפוררות 

ופטריארכאליים.  מונוגמיים  עקרונות  פי  על  המתנהל  המשפחתי  התא 

המילים  את  ונתרגם  חן  ליודעי  המיועדת  הפסיכואנליטית  העגה  את  לפשט  נבקש  אם 
ועידוד  לגיטימציה  למתן  היא  שהכוונה  נמצא  פולימורפית",  גניטלית  טרום  "מיניות 
למין אוראלי ואנאלי וכן להנאה מינית נוספת שתתגלה לאחר הסרת מחסומי הדיכוי. 
נקבעים  החוקים  כל  באמת,  חופשית  "בציוויליזציה  זאת,  מנסח  שמרקוזה  כפי  שהרי, 

רצונו".53  את  לשרת  ובאים  הפרט  ידי  על 
מרקוזה... של  אנאלי־אוראלי־גניטאלי  עולם  באותו 

אסתטי  חיים  לאורח  היצירה,  לשמחת  חברתי  מכורח  תיהפך  הכפיים  מלאכת 
לגנים  וכבישים  חניה  ממגרשי  חייו  את  יעתיק  האדם  דיכוי,  של  קיום  תחת 
ציבוריים ולפארקים... בהם נהיה חופשיים להרהר במה שאנו מבקשים לעשות.
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הם חד  חומרים  וחילוף  המין  מסלו �  אברהם 

גיבור תרבות נוסף של השמאל החדש משנות הששים, ורעהו של מרקוזה מאוניברסיטת 
ברנדייס, הוא אברהם מסלו (Maslow, 1908-1970), אביהם הרוחני של אברהם (אבי) 
מסלו  רובין.  וג'רי  (צימרמן)  דילן  בוב  שניידר),  (לאונרד  ברוס  לני  פרידן,  ובטי  הופמן 
האמריקני.  בפמיניזם  השלישי"  "הגל  שמכונה  מה  של  בעיצובו  גם  תרומתו  את  תרם 
מסלו מצעיד את תורת קודמו שלב קדימה על ידי תפיסת יחסי המין כצורך פיסיולוגי 
האדם  של  הרגשי  המערך  מן  כליל  אותם  מנתק  ובכך  ב"אהבה",  כרוך  שאינו  טהור 

.(love is not synonymous with sex� it is purely physiological need)
בחיבורו המרכזי בסוגית "תיאוריית המניעים האנושית"54 מציג המחבר את גרסתו 
שלו לפסיכואנליזה � "פסיכולוגיה הומניסטית", המבוססת על מה שנודע לימים בשם 
החל  זאת,  האדם.  של  מניעיו  את  המהווים  שלבים  חמישה  ובה  מאסלו",  "פירמידת 
השתייכות  ביטחון,  בצרכי  עבור  הפירמידה,  בתחתית  בסיסיים  פיסיולוגיים  בצרכים 
והערכה חברתית, וכלה בראש הפירמידה, אותו שלב של מימוש עצמי, בו מביא האדם 

בו.  הטמון  הפוטנציאל  את  ביטוי  לידי 
בין הצרכים הפיסיולוגיים הבסיסים כגון אכילה, שתייה, נשימה, חילוף חומרים וכו', 
קרי פעילות פיסיולוגית טהורה הנעדרת מניע ערכי כלשהו, מונה מסלו את יחסי המין. 
למותר לציין שמדעת או שלא מדעת, מטיף מסלו ל"מין חופשי", שהצורך בו, בדומה 
לצורך לנשום, לשתות ולאכול הוא תנאי קיומי ומרכיב מכריע במערכת הפיסיולוגית 
לצורך  מין  יחסי  קיום  על  המבוסס  המשפחתי  התא  לפירוק  הדרך  סלולה  מכאן  שלנו. 

לאשתו.  בעל  בין  נפשי  לקשר  וביטוי  צאצאים  הולדת 
שאר  שבין  היהודיה־אמריקנית,  הנסיכה  של  הסטריאוטיפ  היתר  בין  נוצר  כך 
המאופרת  הנסיכה  את  משרת  המין  בהם  הלקויים,  האהבה  חיי  את  נמצא  תכונותיה 
עורמה  מדרכי  אחת  כעוד  וטבעות,  צמידים  ועטויה  מניקור  לטושת  המידה,  על  יתר 
העצלה  הנקבה  אותה  של  רגשית  ולמניפולציה  התמים  הגבר  של  האשם  רגש  לניצול 

רות. ופיליפ  ווק  הרמן  של  ברומנים  המתוארת  והמפונקת 

ו"מיניות־העל" דבורקין  אנדריאה 

פסיכולוגית,  אישית,  שררה  זו  ותהיה   � אדמות  עלי  רודנות  כל 
הגבר.55 של  הפאלית  בזהותו  מקורה  ממוסדת �  או  סוציאלית 

דבורקין אנדריאה 

והינה  הייתה  בארה"ב  הפמיניסטית  שהתנועה  העובדה  את  לציין  למותר  כי  דומה 
 (Potowski) פוטובסקי  סימונדי  לואיזה  ארנסטינה  זו  הייתה  המכריע.  ברובה  יהודית 
במחצית  שיסדה  מי  פוטובסקי,  רב  של  ובתו  בפולין  עיירה  ילידת   ,(1892-1810) רוז 
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המאה הי"ט את התנועה בארה"ב. ואכן פעילותן של גברת זו ודורות של פמיניסטיות 
ונכון  הפטריארכאלית,  בחברה  האישה  של  מעמדה  את  היסוד  מן  שינתה  שהקימה 

מלא.  זכויות  שוויון  השיגה  להיום, 
כיוון שכך, מהעדר אתגר פמיניסטי במובנו ההיסטורי המקובל, פנה מגזר פמיניסטי 
הרחב,  במובן  האישה  לזכויות  מאבק  בכסות  זאת  פוליטי,  רדיקליזם  של  לכיוון  שלם 
וויליס  ואלן  (שולי)  פיירסטון  שולמית  יהודיות,  שתי  אלה  היו  המושג.  של  ההיסטורי 
 ,Redstockings ,שיסדו ב־1969 את אחת התנועות הפמיניסטיות הרדיקליות ,(Willis)
 ,�red� אישה משכלת", עם" � Bluestocking ביטוי האמור להיות וריאציה על הביטוי
שלו  מאמין  האני  את  פרסם  הארגון  מהפכני.  אדום,  בשמאל  שהמדובר  העובדה  לציון 

כי: המציין 

הנשים הן מעמד מדוכא. הדיכוי הוא מוחלט, אנו מנוצלות כאובייקטים מיניים, 
מניקות, משרתות ומקור לעבודה זולה. אנו נחשבות לישויות נחותות. מונעים 

פיסית. באלימות  איום  ידי  על  נקבעת  והתנהלותנו  אנושיותנו,  את  מאיתנו 

על  המניפסט  למחברות  נדרש  התקופה,  במציאות  אחיזה  כל  הנעדר  הסהרורי,  המבוא 
הוא  לאישה  גבר  בין  הקונפליקט  בו  מעמדי,  כמאבק  האישה  ניצול  את  להציג  מנת 
דוגמת  ניצול,  של  אחרים  כסוגים  כמוהו  הגברי  "הניצול  וכי  במהותו,  פוליטי  סכסוך 

וכו'".  אימפריאליזם  קפיטליזם,  גזענות, 
חברתי  למאבק  פנה  סגולה  עם  מזרע  האמריקנית  הפמיניסטית  של  אחר  מגזר 
בפמיניזם  השני"  "הגל  מנהיגת  ואכן,  הפמיניזם.  בעילת  להיתלות  הצורך  ללא  גלוי, 

 Robin ) מורגן  רובין  האמריקני, 
האתגר  ממנה  שנחסך  כיוון   ,(Morgan
לכיוון  פנתה  זכויות,  לשוויון  שבמאבק 
הרדיקליזם החברתי. מורגן יסדה ארגון 
השם  תחת  אנארכיסטית  לפעילות 
מקברי �  הומור  של  בנימה  המבקש � 
 Women�s :את פעילותו בר"ת  לאפיין 
 International Terrorist Conspiracy
.from Hell, W.I.T.C.H והנהיגה שורה 
של מהלכים במסגרת פעילות השמאל 

הקיצוני. 
בתנועה  נוספות  בולטות  דמויות 
הפמיניסטית החל משנות ה־60 ואילך 
הן בטי פרידן (Friedan), מי שבחיבורה 
משנת   The Feminine Mystiqueדבורקין אנדריאה 
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 a comfortable) "1963 עורכת השוואה בין משק בית בפרוור עירוני ל"מחנה ריכוז נוח
concentration camp). למותר לציין שהמדובר בביטוי קיצוני של שנאה מרקסיסטית 
קרל,  בעלה  זה  היה  פרידן.  של  האישי  לניסיונה  זיקה  כל  הנעדרת  שנאה  לאמריקה, 
גברת  התגוררה  נישואיהם  תקופת  שבכל  עיתונאי  באוזני  שסיפר  מי  הוא,  אף  שמאלן 
לעיתים  ורק  צמודה  משרתת  עם  ההדסון  נהר  לשפת  חדרים   11 בת  "באחוזה  פרידן 

בית".56  ועקרת  אם  של  תפקיד  מלאה  רחוקות 
שולמית  כך  האישה,  לשחרור  בתנועה  המרכזיות  הפעילות  מן  שולמן,  אליס  כך 
הפמיניסטי  הירחון   ,Ms. Magazine את  שיסדה  מי  שטיינם,  גלוריה  וכך  פיירסטון 
שהעלתה   ,(Bella Abzug) אבצוג  בלה  כך  וה־80;  ה־70  בשנות  בארה"ב  המוביל 
 ,(Chesler) צ'סלר  פיליס  וכך  בוושינגטון,  בקונגרס  לדיון  האישה  שוויון  סוגיית  את 

אנטי־ציונית. שאינה  העובדה  בזכות  זו  חבורה  בקרב  דופן  יוצאת  פמיניסטית 
אנדריאה  היא  בארה"ב  הפמיניזם  במחנה  הרדיקלי  הביטוי  לעיל,  כאמור  ואולם, 
דבורקין, ששוב אינה מסתפקת בשוויון זכויות מלא ותובעת בגלוי ובמוצהר את הרס 

המשפחתי.  התא 

*

בחרנו לפתוח תת־פרק קצר זה במוטו של גב' דבורקין בשל זיקתו לעקרון היסוד של 
של  דבריה  על  חותם  היה  פרויד  אם  רב  ספק  הגם  הפרוידיאני,  בנוסח  הפסיכואנליזה 
יהודית  למשפחה  בת   ,(2005-1946) אנדריאה  בהמשך.  שיטופלו  בסוגיות  זו  גברת 
עוד  הרדיקלי  הנתיב  אל  פנתה  לציין,  שנהגה  כפי  סוציאליסטים"  "ערכים  בעלת 
יוון.  לאיי  הפליגה  האושר,  אחר  וברדיפתה  עצמה"  את  "למצוא  בניסיון  בנעוריה. 
רדיקלית  פעילות  בעוון  נאסרה  לארה"ב,  שבה  שירה,  בכתיבת  יד  שלחה  בכרתים 
לנדוד,  שוב  ויצאה  בכלא  מה  זמן  שהתה  בווייטנאם,  המלחמה  נגד  המחאה  בתנועת 
הפעם להולנד. באמסטרדם בקשה להתפרנס מזנות, אולם הדבר לא עלה בידה (וראו 
התמונה לעיל), על כן שלחה ידה בהברחת סמים. בתחילת שנות השבעים חזרה הביתה 
בספרה  מביעה  היא  הרוחני  עולמה  את  רדיקלית.  פמיניסטית  של  בקריירה  ופתחה 
רדיקלי  נתיב  אל  הפמיניזם  את  הסיטה  בהמשך,  שיוצג  כפי  דבורקין,  אשה".  "שנאת 
ואת עולמה הרוחני בנושא ביקשה לבסס על הנחת היסוד של הרס התא המשפחתי, 
שהוא לדעתה מקור כל הרשע שירד על עולמנו. זאת על ידי הקצנת משנותיהם של 

ומרקוזה.  רייך 
ברדיקליזם  כבר  למצוא  ניתן  שורשיו  ואת  חדש  אינו  שהרעיון  לציין  למותר 
והאהבה  הפצצות  "נביאת  גולדמן,  גולדמן.  אמה  היא  אחרת,  יהודיה  של  האנארכיסטי 
מק'ינלי  ארה"ב  נשיא  של  רוצחו  צ'ולגוש,  ללאון  מקורבת  שהייתה  ומי  החופשית" 
גלויות  המטיפה  יהודים  אנרכיסטים  של  חבורה  בקרב  תרבות  גיבורת  היא  ב־1901, 
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לפירוק המשפחה, מין חופשי והרס המסגרות הלאומיות. שנאתה הארסית לדת עמה � 
המולד  חג  את  אך  כיפור,  ביום  לחגוג  גולדמן  נהגה  האנארכיסטים  חבורת  נשפי  את 
ליורשה  בדומה  ראתה,  בה  לציונות,  משנאתה  רק  נפלה   � כהלכתו  לחגוג  הקפידה 
מאסכולת  הומניטארי  מסר  בעיניה  שהיה  במה  בגידה  אחריה,  שטיינר  ג'ורג'  הרוחני 

היהודי.  האנרכיזם 
היעד הגלוי של דבורקין הוא כאמור לעיל "הרס התא המשפחתי כמוסד הראשוני 
של התרבות", בלשונה. לשם כך היא ממליצה על שורה של שינויים במנהגי המין של 
גדולה  השפלה  לך  אין  שכן  ההטרוסקסואליזם,  עיקרון  את  לחלוטין  דוחה  היא  האדם. 

מין:  יחסי  מקיום  לאישה  יותר 

יחסי מין בין גבר לאישה תובעים מבת הזוג ויתור על חרותה והם אפוא מוות 
אישי מר. הם דורשים ממנה את הפנמת המזוכיזם הפסיבי ושנאה עצמית. יחסי 

בהומניזם.  לבגידה  ביותר  הנורא  הביטוי  הם  הטרוסקסואלים  מין 

ביסודה.  שגויה  לאישה  גבר  בין  הבדל  ישנו  כאילו  ההנחה  עצם  דבורקין,  של  לדעתה 
העולם הוא חד־מיני והדמיון בין אברי המין של האישה לאלו של הגבר עולה על השונה 
גבולות  את  להרחיב  יש  מעיקרו,  פסול  ההטרוסקסואליזם  בעוד  כן,  כי  הנה  ביניהם. 
המיניות ולחולל "מיניות־על" � pansexuality, יעד שניתן להשיגו אך ורק באמצעות 
הרס התרבות, וזאת על מנת לבנות קהילה המבוססת על אותה "מיניות־על", שתחולל 
את הקהילה המושלמת, נעדרת המתחים והכפייה. לשם כך חובה לשבור טאבו כפול: 
האדם  במיניות  החיים  בעלי  שילוב  ידי  על  רק  כן,  כי  הנה  עריות.  וגילוי  בהמה  משכב 

כי:  מצאה  הנושא  את  שחקרה  מי  דבורקין,  בטבע.  להשתלב  האנושות  תזכה 

"משכב בהמה ראשוני" מצוי בכל החברות הלא מתועשות. משכב בהמה משני � 
Secondary bestiality � יחסים ארוטיים במובן הכללי בין בני אדם ושאר בעלי 
חיים � נמצאים בכל מקום על פני כדור הלכת שלנו, בכל אחד מרחובות העיר, 

שדה.  עיר  בכל 

לשם  ומסבירה  העבר  תהילת  את  בהמה  למשכב  להשיב  דבורקין  מבקשת  שכך,  כיוון 
המעשה:  חשיבות  את  כך 

משכב בהמה היא מציאות ארוטית המציבה בבירור את האדם בטבע ולא מעליו. 
אין צורך לומר שבחברה אנדרוגנית, יחסי מין בין האדם לשאר בעלי חיים יהיו 
ארוטיים בהרבה, וכי ארוטיציזם מסוג זה לא יגלוש אל ניצול וכפייה. באופן זה 
ייהפכו בעלי חיים לחלק מן השבט, ויחד איתנו יהיו מכובדים, אהובים וחופשיים. 

איננו,  עריות"  גילוי  על  "הטאבו  עריות.  גילוי  שאת,  ביתר  ואף  וכך,  בהמה,  משכב  כך 
המערב:  בתרבות  כפייה  של  ביותר  השפל  הביטוי  אם  כי  דבורקין,  פי  על 
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יכולים  איננו  לעולם  חופשיים,  שנהיה  שככל  לנו  מבטיח  העריות  גילוי  טאבו 
של  מילוין  את  מאיתנו  שולל  שהוא  כיוון  הטאבו,  באמת.  חופשיים  להיות 
התשוקות כלפי הורינו... מטמיע בנו את מנגנון הדיכוי ומדחיק את היצר הארוטי.

התא  שבמבנה  האסון  את  מייצג  זה  איסור  גם  בהמה,  משכב  על  כטאבו  כמוהו  ואכן, 
למשפחה  מעל  המשפחתי  הגרעין  של  מעמדו  את  לקבע  אותנו  המחייב  המשפחתי 
דבורקין  מסיקה  מכאן   .(The nuclear family above the human family) האנושית 
על  המבוססת  אנושית  קהילה  לפתח  מנת  על  הכרחי  העריות  גילוי  טאבו  "ביטול  כי 
קרובים  ארוטיות,  ישויות  הם  "גם  לילדים...  ובאשר  טבעי..."  מין  של  חופשית  זרימה 
יותר לאנדרוגניות מאשר המבוגרים המדכאים אותם. הילדים מסוגלים לתפקוד מלא 

הארוטיים". דחפיהם  את  לחיות  מלאה  זכות  להם  ויש  בקהילה, 
כצפוי, דבורקין זכתה לביקורת על רעיונותיה, אולם לא בקרב המחנה הפמיניסטי. 

כי:  לציין  שראתה  מי  שבהן,  הנודעת  שטיינם,  גלוריה  זו  הייתה  להפך, 

דבורקין כמוה כנביאי התנ"ך (Old Testament prophet), סוערת בהרים, דוברת 
אמת... אחת למאה שנים קמה קבוצת חוקרים המסייעת בהתפתחותו של הגזע 

מהם.57  אחת  היא  אנדריאה  האנושי, 

Argumentum ad hominem הערת 

הכלל הידוע לפיו יש להתייחס לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, ספק אם הוא חל 
ונשנות  החוזרות  הטענות  אחת  זו.  גברת  של  בתמונתה  להתבונן  ודי  שלפנינו,  במקרה 
של  מעריצותו  האישה  שחרור  חובת  בנושא  דעותיה  את  כי  היא  דבורקין  של  מפיה 
הגבר למדה על בשרה, לאחר שנאנסה מספר פעמים רב במהלך חייה. אלמלא התמונה 
המצוי.  הזכר  של  יצרו  את  המעוררת  מין  נודפת  אישה  רוחו  בעיני  מעלה  הקורא  היה 
במאמר מוסגר מן הראוי לציין שדבורקין מרבה לתאר את זוועות האונס והפרוורסיה 
שמבצעים חיילי צה"ל בנשים פלשתיניות מבועתות. כך למשל: "חיילי ישראל לאחר 
של  פורנוגרפיה  מול  לאונן  מנת  על  הביתה  שבים  הפלשתיני  הגבר  את  מענים  שהם 

 58.(to masturbate to Holocaust-themed pornography...) השואה" 

ד) ג'ורג' שטיינר ו"התקלה הציונית"

על העילות לשנאה עצמית יהודית � ואחת היא אם הכוונה לשנאת היהודי את עצמו או 
לשנאתו לציונות ולמדינת ישראל � בקשנו לעמוד בפרק הקודם, עם זאת, הצגת הנושא 
בקצרה כפי שהוא בא לידי ביטוי אצל ג'ורג' שטיינר, תעניק לנו היבט ייחודי של הוגה 
מן השורה הראשונה הפוסל את הציונות על הסף שכן ישות ריבונית יהודית היא בעיניו 
עליונותו  תחת  החותר  בעליל  מוסרי  בלתי  מעשה  קרי:  עולם",  לעקרון "תיקון  סתירה 
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של המוסר היהודי. שטיינר, הרואה אומנם 
ביהדות את סמל המוסר האוניברסאלי, לא 
נצחי,  ולסבל  לנדודי־עד  אותה  לדון  נרתע 
עדות  הוא  שהסבל  מעונה  לקדוש  כיאה 

לקדושתו. 
היהודי  היעוד  בנושא  הרהוריו  את 
והתקלה הציונית גיבש המחבר בחיבור תחת 
קרי:   ,Errata משהו:  הסרקסטית  הכותרת 

קולמוס.59 פליטת  שמא  או  דפוס,  טעות 
ייעוד  כבעל  היהודי  את  רואה  שטיינר 
סביבתו.  עם  חזיתית  המתנגש  מוסרי 
לסבך  נקלעה  שטיינר,  פי  על  היהדות, 
מבקשת  היא  גיסא  מחד  פרדוקסאלי. 
להטיל על שכמו של הלא־יהודי נטל מוסרי 
כבד מנשוא שאין אומות העולם מסוגלות 
שהאתגר  לכך  ערות  הן  כי  אף  בו,  לעמוד 

מצטט  וכאן  המוסרי,  במובן  קדימה  אותן  להצעיד  אמור  בפניהן  משליכה  שהיהדות 
עליו:  הנערץ  טרוצקי  לאון  את  המחבר 

האדם,  שבו  מזהיר,  עתיד  אותו  העתיד.  למען  אלחם  בקרבי,  הנשמה  עוד  כל 
האינסופי  האופק  אל  ויכוונו  ההיסטוריה  זרם  על  ישתלט  ויופיו,  אונו  במלוא 

ואושר...  גיל  יופי,  של 

למלא  הלא־יהודי  של  בכוחו  אין  אולם  היהודי,  עם  שהצדק  הידיעה  בין  זה  קונפליקט 
אחר הציווי המוסרי � בבחינת "גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה" � הוא המערער את 
נפשו של הלא־יהודי, במישור הפרטי והקולקטיבי כאחת. לא זאת אלא אף זאת, בעוד 
הגוי כושל מול האתגר המוסרי, היהודים שנטלו על עצמם את הנטל עומדים בו, אף כי 
הוא כבד מנשוא. ביטויו של כשל אישי וחברתי זה היא היא האנטישמיות. כיוון שכך, 
שטיינר  תוהה  ובועט,  קיים  חי,  שהוא  זמן  כל  היהודי  את  תלווה  שהאנטישמיות  וכיוון 
שמא לא היה עדיף לכלות את היהודים כליל על ידי התבוללות, ובכך להביא לפתרון 
סופי של הבעיה היהודית. ואולם, פתרון הומאני זה לשאלת היהודים עלול לכבות את 
משואת התקווה המוסרית המעניקה את אורה לאנושות הדוויה. מכאן, שהאיש � כיוון 

עד.  לעדי  וסבל  נדודים  מסע  קרי:  היהודי,  הנרטיב  אל  שב  זו �  חלופה  שפסל 
לאיור טיעונו במישור ההיסטורי מונה שטיינר "שלוש נקישות שהקישו היהודים על 
המונותאיזם  א)  עולם".  לעם  עולם  את "שנאת  להם  הקנו  אשר  והן  ההיסטוריה",  דלת 
היהודי; ב) הנצרות; ג) המרקסיזם. המשותף לשלושתם � מעבר להיותם מסרים שנישאו 

שטיינר ג'ורג' 
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כניגודו  והמדינה  הלאומיות  את  השולל  האוניברסליזם  בשורת  הוא   � יהודים  בידי 
הסימטרי של המסר היהודי. מכאן שהמכנה המשותף לאותן "שלוש הנקישות" הוא... 

אלטרואיזם  מתפשרת...  בלתי  מוסרית  התעלות  אלוהי,  מצפון  של  כינונו 
מוחלט � זו היא המורשת הנעלה של העם היהודי, באמצעותה שינתה היהדות 

האנושות. של  המוסריים  פניה  את  חוזר  בלתי  שינוי 

גם אם נקבל את בשורת המוסר הצרוף המונחת ביסוד אותן שתי הנקישות הראשונות, 
קשה שלא לתמוה מה ראה שטיינר לחבור בין מוסר המונותיאיזם היהודי לתורתו של 

מרקס. 
מרקס, על פי שטיינר, הטיף "לחברה שוויונית וצודקת, החופשית מקללת המסחר 
של  שישומו  העובדה  לאמון..."  יזכה  ואמון  באהבה  לתמורה  תזכה  אהבה  בה  והרכוש, 
לצד  האנושות  בתולדות  ביותר  הכבד  המוסרי  לשפל  במהרה  הפך  היהודי  המרקסיזם 
הנאציזם, סוגיה המציבה סימן שאלה על בשורת תיקון העולם של היהודי הנודד, אינה 

שטיינר.  של  מעיניו  שינה  מדירה 
הכתוב,  פרשנות  על  האמון  ספרות  מבקר  אצל  משהו  המפתיעה  נוספת,  תופעה 
במובאות  היהודי  האוניברסליזם  בדבר  טיעוניו  את  לאשש  שטיינר  של  ניסיונו  היא 
ַוּיֹאֶמר  אברהם:  על  האלוהי  בציווי  שימוש  המחבר  עושה  משל  לשם  כך  המקרא.  מן 
ית ָאִביָך...,60  בבחינת עדות לחובתו של  ָך ּוִמּבֵ ְיהָוה ֶאל ַאְבָרם, ֶלְך־ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ

לחדול.  ולא  ולנוע  לנוד  הגבורה �  מפי  היישר  וזאת  היהודי � 
של  טיעונו  את  פיו  על  הופך  ַאְרֶאּך",  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ,  "ֶאל  הפסוק,  של  שהמשכו  אלא 
שטיינר, וכך, אף ביתר שאת, בפסוקים המוקדשים לברית בין הבתרים במהלכה מבטיח 

ישראל: ארץ  את  ירש  זרעו  כי  לאברהם  הקב"ה 

ָהָאֶרץ  ֶאת  ְלָך  ָלֶתת  ים  ּדִ ׂשְ ּכַ ֵמאּור  הֹוֵצאִתיָך  ר  ֲאׁשֶ ְיהָוה,  ֲאִני  ֵאָליו:  ַוּיֹאֶמר,  ז'. 
ְלַזְרֲעָך,  ֵלאֹמר:  ִרית  ּבְ ַאְבָרם  ֶאת  ְיהָוה  ַרת  ּכָ ַההּוא,  ּיֹום  ּבַ י"ח.  ּה...  ּתָ ְלִרׁשְ ַהּזֹאת, 
ט"ו) (בראשית  ָרת.  ּפְ ְנַהר  ֹדל  ַהּגָ ָהר  ַהּנָ ַעד  ִמְצַרִים,  ַהר  ִמּנְ ַהּזֹאת,  ָהָאֶרץ  ֶאת  י  ָנַתּתִ

שהמחבר �  העובדה  לאור  שטיינר,  של  בפרשנותו  האירוניה  מתחושת  להימלט  קשה 
לשם  בוחר  זה,  בנושא  גבוהים  באילנות  להיתלות  מבקש   � עברית  קורא  אינו  שאגב, 
בין  הגל  מסביר  שלו  היהודים  שנאת  את  עליו.  הנערץ  הגל  פרידריך  את  דווקא  כך 
היתר בציטוט הפסוק מן המקרא המשמש את שטיינר, אלא שכוונתו של הגל הפוכה 
בתכלית מזו של שטיינר. האנטישמי הגרמני נעזר בפסוק זה על מנת לפרש את הקללה 
הרובצת על היהודים, אותו שבט מקולל הנידון לנדודי עד, עונש על כך שהוא זר לכל 
שניהם  כך  או  כך   61.Deutsche Geist  � הגרמנית  הרוח  תפיסת  פי  על  אנוש  מנהגי 
עליהם  להסמיך  מנת  על  מהקשרם  אותם  ומוציאים  הפסוקים  משמעות  את  מסרסים 

לזה.  זה  סימטרית  ההפוכים  טיעוניהם  את 
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בחיר תו  הוא  ופירושם  טקסטים  קריאת  על  האמון  מבקר  אצל  נוסף  מפתיע  היבט 
להתעלם מפרשת קין, שהי א, ולא פסוקו של הקב"ה לאברהם, הייתה על פי האנטישמים 
ְהֶיה  ּתִ ָוָנד,  ָנע  ה...  ָאּתָ ָאר ּור  ה,  "ְוַעּתָ אח:  רצח  בעוון  היהודי  העם  של  הנדודים  לעילת 

ָבָאֶרץ".62
יתירה מזאת, שהרי קין מתעלם מן הקללה, ולא זו בלבד שאיננו רואים אותו בנדודיו, 
הבל  בעוד  כן,  כי  הנה  ֵעֶדן".63  ִקְדַמת  נֹוד,  ֶאֶרץ  ּבְ ב  ׁשֶ ַוּיֵ ְיהָוה;  ְפֵני  ִמּלִ ַקִין,  ֵצא  "ַוּיֵ להיפך: 
נרקב על לא עוול בקברו, קין נושא אשה, מוליד בנים בונה עיר "בארץ נוד", היא ארץ 

ועניין...  דבר  לכל  ציוני  מתנחל  אכן  ישראל. 
שטיינר...  מדמה  אותו  הנודד �  היהודי  על 

...לאורח בלתי קרוא המתדפק על הדלת באישון לילה, הניצב בשער לעת ערב 
אלוהים  הוא  בדלת  הנקישה  מאחורי  המסתתר  הזר  ארוכה.  מדרך  ששב  לאחר 
שבמשל, או מלאך ממרום הבוחן את מידת הכנסת האורחים שלנו... זרז מוסרי 

אדם. מעיני  שינה  המדיר 

לדעתו  שהוא  תפקיד   � הנצחי  הנודד   � היהודי  של  בייעודו  המחבר  רואה  שכך,  כיוון 
היהודי... על  שמוטל  מכאן   .(honor beyond honors) מכולם"  הנעלה  "הכבוד 

של  הנביאים,  של  האוניברסאלי  המסר  היה  זה  מזוודותיו.  על  תמיד  לחיות 
ישעיהו וירמיהו בריב עם הכוהנים והמלכים ...מול ישות בעלת גבולות קבועים, 
זו של מדינת מבצר. היום ויכוח זה מעורר מתח בין ישראל והתפוצות. אומנם 
עצם המחשבה, כמוה כאמירת שם אלוהים, אסור שתישמע. עם זאת, האמת היא 
שהיהדות תשרוד את חורבנה של מדינת היהודים. היא תשרוד שכן המשמעות 

נדודים...64 של  זו  אכן  היא  נבחר...  סגולה  בעם  הגלומה 

למותר לציין שהמשפט התמוה: "לחיות תמיד על מזוודותיו. זה היה המסר האוניברסאלי 
של הנביאים...", לא זו בלבד שהוא חסר כל שחר, אלא שההפך הוא נכון. הגלות בפי משה 
ֶחָך. ֶוֱהִביֲאָך ה'  ם, ִיָקּ ְצָך ה' ֱאֹלֶהיָך, ּוִמָשּׁ היא קללה שתרד על ישראל שיחטא ואולם: "ְיַקֶבּ
ָך, ֵמֲאֹבֶתיָך". (דברים ל', ו') ּה; ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבּ ָתּ ר ָיְרׁשּו ֲאֹבֶתיָך ִויִרְשׁ ֱאֹלֶהיָך, ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ
נביאי ישראל שלאחר חורבן הבית הראשון קוראים לגולי בבל לשוב ארצה, והלוא 
ּיֹום ַההּוא... ְוָאַסף ִנְדֵחי  זה כל עיקרו של קיבוץ גלויות ושיבת ציון. כך ישעיהו: "ְוָהָיה ַבּ

י"ב) י',  י"א,  (ישעיהו  ָהָאֶרץ".  ְנפֹות  ַכּ ע  ֵמַאְרַבּ ץ,  ְיַקֵבּ ְיהּוָדה  ּוְנֻפצֹות  ָרֵאל;  ִיְשׂ
ירמיהו:  כך 

ל ַהּגֹוִים  י ֶאְתֶכם ִמָכּ ְצִתּ בּוְתֶכם) ְוִקַבּ י ֶאת שביתכם (ְשׁ ְבִתּ ְוִנְמֵצאִתי ָלֶכם, ְנֻאם ה', ְוַשׁ
קֹום,  ַהָמּ ֶאל  ֶאְתֶכם  ֹבִתי  ַוֲהִשׁ ה';  ְנֻאם  ם,  ָשׁ ֶאְתֶכם  י  ְחִתּ ִהַדּ ר  ֲאֶשׁ קֹומֹות  ַהְמּ ל  ּוִמָכּ

י"ד)  כ"ט,  (ירמיהו  ם.  ִמָשּׁ ֶאְתֶכם  ר־ִהְגֵליִתי  ֲאֶשׁ
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יחזקאל:  וכך 

ַהּגֹוִים.  ְלֵעיֵני  ָבֶכם,  י  ִתּ ְשׁ ְוִנְקַדּ ם;  ָבּ ְנֹפֹצֶתם  ר  ֲאֶשׁ ָהֲאָרצֹות  ִמן  ֶאְתֶכם  י  ְצִתּ ...ְוִקַבּ
אִתי  ָנָשׂ ר  ֲאֶשׁ ָהָאֶרץ,  ֶאל  ָרֵאל  ִיְשׂ ַאְדַמת  ֶאל  ֶאְתֶכם  ֲהִביִאי  ַבּ ה',  ֲאִני  י  ִכּ ם  ִויַדְעֶתּ

מ"א)  כ',  (יחזקאל  ַלֲאבֹוֵתיֶכם.  אֹוָתּה,  ָלֵתת  ָיִדי,  ֶאת 

היהדות  כן,  כי  הנה  בשלו.  ממשיך  לרווחה,  עצומות  בעיניים  היהודי,  הרדיקל  אולם 
היהודים  כך  לא  אולם  היהדות,  כך  מאשם.  נקייה  ממנו,  נעלה  שאין  הומניטארי  כמסר 
שטיינר,  של  השקפתו  פי  על  הציונות,  שהרי  שבהם.  הציונים  וראשונה  ובראש  כולם, 
עם  רק  אשר  היסטורית  תקלה  כן,  על  ואשר  היהודי,  המוסר  בשורת  של  היפוכה  היא 
שם  את  להזכיר  שאסור  כפי  לו  יפה  שהשתיקה  ("נושא  היהודים  מדינת  של  חורבנה 

תיקונה.  על  תבוא  האלוהים...") 
לבני  עמו  בני  את  היהודי  הרדיקל  הופך  במפורש,  זאת  לציין  מבלי  גם  כן,  כי  הנה 
ומגורשים,  שנואים   ,Luftmenschen המוסרית,  הבשורה  בכלא  לעד  המוגפים  ערובה 
משלמים בחייהם ובחיי ילדיהם על דבקותם האוטופית ברעיון מופשט. ואם מקץ 2000 
התיכון"  הים  לשפת  חול  "פיסת  אותה  אל  להימלט  מבקשים  הם  ומצוקה  מצר  שנות 
הקרויה ישראל, ולהקים בה יישות ריבונית כזו של שאר העמים, הרי שזהו מבחינתם 
היהודים  מדינת  היא  מה  וכי  ישראל.  נביאי  של  הנאצל  במסר  ובגידה  נפשע  מעשה 
הנעלה...  התרבות  סמל  הם  שורשים  העדר  הנדודים,  "מסע  ומשיב:  שטיינר  שואל 

הגולן...".  וברמת  בעזה  המסר  את  החליפה  ישראל 
העובדה שחורבן ישראל, אותו נושא "שהשתיקה יפה לו" יהיה בבחינת שואה שנייה, 
לא מעסיקה את אלוף המוסר היהודי, שהרי בתמורה לחורבן, ישוב היהודי, ינוד וינוע 

ומעולם.  מאז  זאת  שעשה  כפי  בו  שינקום  הגוי  שנאת  את  ויעורר 
הנה  ואלגוריות.  במשלים  שימוש  יעשה  הספרות,  מבקר  ששטיינר,  הוא  טבעי  אך 
כי כן, בנאום שראה לשאת דווקא בפרנקפורט מכל המקומות, כיוון שהעיד על עצמו 
על  לעמוד  ביקש  שורשים...",  כליל  הנעדר   a luftmensch ונד,  נד  הנני  מודה,  "אני  כי 

אדם: לבני  עצים  בין  היסודי  ההבדל 

לעצים יש שורשים, לבני אדם יש רגליים. מכאן שעל בני האדם לאסוף דרכונים 
האדם  ברכת  הלוא  אדם,  בני  כלל  של  דרכם  זו  שלא  מאחר  אולם,  בולים.  כמו 

בלבד.65  ליהודים  השמורה  זכות  היא  הרגליים  בעל  הנודד 

בגרמניה,  ציונים  אנטי  הוגים  לפניו  שטוו  הקו  את  ממשיך  שטיינר  דבר  של  ביסודו 
כהן: פי  על  רוזנצוייג.  ופרנץ  כהן  הרמן  ובראשם 

 Der Monotheismus ist zum Messianismus) למשיחיות  היה  המונותיאיזם 
של קץ הימים וליעד  geworden). במשיחיות הנבואית רואה היהודי את היעד 
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מאוחדת...  באנושות  אחד  באלוהים  אמונתנו  זו  האדם.  בחיי  יום  כל  מכוון  זה 
 Diese Botschaft ist der Sinn) נבחר  כעם  ישראל  של  פירושו  הוא  זה  מסר 

 66.(seiner [Israels] Erwählung

מקודמו: יותר  הבוטה  רוזנצוויג,  פי  על 

כברת  או  אדמה  חלקת  של  במובן  משכן  היה  לא  מעולם  הנצח  עם  של  ביתו 
ארץ, כפי שנהוג הדבר בקרב שאר אומות העולם החורשים את אדמתם וחיים 
איבד  לא  מעולם  הוא  ימים.  לאורך  בביתו  לשכון  ניתן  לא  הנצח  עליה...לעם 

הנודד...67  של  חירותו  את 

כך גם מרטין בובר, הממשיך בנושא זה את דרכו של רעהו האנארכיסט גוסטב לנדאוואר 
(1921-1870), מסכים "כי אם תהיה אי פעם מדינת יהודים, זו אינה יכולה להיות מדינת 

צבא...".68  ועיטורי  דגלים  תותחים,  עם  גויים 
ואולם יש לזכור הבדל אחד של מה בכך בין שטיינר לבין השלושה. כהן, רוזנצוייג 
רוזנצוייג   ,1919 בשנת  כהן   � העשרים  המאה  בראשית  הגיגיהם  את  פרסמו  ובובר 
ב־1921 ובובר ב־1933 � קרי: בטרם הפכו דעותיהם לאפר יחד עם קורבנות תאי הגז 
הקודמת,  המאה  של  ה־60  שנות  מאז  הגיגיו  את  ומפרסם  פרסם  שטיינר  באושוויץ. 
"פיסת  אותה  בדמות  מבטחים  חוף  הנודד  היהודי  מן  לשלול  התובע  ששטיינר,  מכאן 
חול ללא נפט לחופו של הים התיכון", מבקש � אף כי לא יאמר זאת גלויות � להביא 
עולם"  ל"תיקון  האנושות  תזכה  בתמורה  האיש,  שיטען  כפי  הגם,  שנייה.  שואה  עליו 

וכיוצ"ב.  ויופיו..."  אונו  במלוא  האדם,  שבו  מזהיר,  עתיד  אל "אותו  בדרכה 
בעיקר  לביטוי  הבא  מביך  פן  האיש,  אצל  פרוורטי  בהיבט  להבחין  שלא  קשה  אכן, 
לאבדון  עמו  בני  גורל  בנושאי  הגיגיו  את  היהודי  הרדיקל  מסכם  בה  המסה   ,Errataב־
המלווה  הפורענות  דטרמיניזם  קללת  אל  לשוב  היהודי  על  גוזר  הוא  גיסא  מחד  כפול. 
בגזירתו  ייכשל  לבל  ארצו  את  להחריב  תובע  הוא  גיסא  ומאידך  ומקדם,  מאז  אותו 

הצרוף.  והמוסר  המידות  תורת  של  בשמה  זאת  כל  המקורית. 
בדרכה  עומדת  אינה  הציונות  את  פוסל  ששטיינר  האונטולוגית  הפסילה  זאת,  עם 
של הציונות עצמה מלקבל את האוטופיזם המשיחי בנוסח "ממלכת כהנים וגוי קדוש". 
הנה בן גוריון. על שאלתו הקלאסית של משה פרלמן "כיצד זה שרדו היהודים?", משיב 
בהיבטו  כי  אף  שטיינר,  נוסח  משיחי  מסר  של  שילוב  שהם  בדברים  הציוני  המנהיג 

הלאומי־חילוני: 

אני משוכנע שהישרדות היהודים היא תוצאה של מודעותם הקבועה והכוללת 
במהלך מאות בשנים ל"משהו" שלא אוכל לכנותו כי אם בהיגד ארכאי כביכול 
� חזון הגאולה המשיחית, ברמה הלאומית והכלל אנושית. בכך כוונתי לגאולתם 
יתעלו  בה  העתיקה  בארצם  עצמאית  אומה  של  מעמד  אל  שובם  עם  שלהם, 
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הצדק  השלום,  בניצחון  כולה,  האנושות  בגאולת  וכן  סגולה,  עם  ויהיו  מוסרית 
החזון  של  זה  כפול  מוקד  והרשע.  הרודנות  שיודברו  לאחר  בעולם,  והשוויון 
זהו  היהודית.  והאמונה  היהדות  של  קורותיה  בכל  השני  כחוט  עובר  המשיחי 

העברית.69  האומה  של  והלאומית  המוסרית  הדתית,  התודעה  שורש 

ומה יהיה אם לא "יתעלו מוסרית (ולא) יהיו עם סגולה" אלא יהיו ככל הגויים? האמנם 
"הרודנות  הדברת  עניין  ומה  העתיקה"?  בארצם  "לגאולה...  ראויים  יהיו  לא  זה  במצב 
עצמאית  אומה  של  מעמד  אל  היהודים  של  ל"שובם  כולה,  האנושות  וגאולת  והרשע" 

העתיקה"?  בארצם 
הלאומי  קיומה  עצם  את  המתנה  מתוקנת  אומה  הדעת  על  להעלות  כלל  ניתן  וכי 

הימים?  אחרית  חזון  של  ביישומו 
למותר לציין שהאוטופיזם המשיחי של שטיינר ובן גוריון כאחד, טעון במידה רבה 
של יוהרה ובוז לגויים, שלא לומר גזענות, אכן, סגולה בדוקה לאנטישמיות. וכי יעלה 
למעמדו  צורב  עלבון  שהיא  יהודית  לב  גבהות  עם  ישלים  המניין  מן  גוי  כי  הדעת  על 

ואומה?  כאדם 
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11 פרק 

הניסיון להבין

נרדף, ה מיעוט  בקרב  והן  המנודה  הפרט  אצל  הן  נחיתות,  רגש  לפיה  היסוד  נחת 
פתולוגיות,  לתופעות  המובילה  המרכזית �  אף  ושמא  עוצמה �  רבת  עילה  הוא 
"האני  תיאורית  בבסיס  היתר  בין  מונחת  זו  יסוד  הנחת  להסבר.  זקוקה  שאינה  דומה 
הסוציולוג   ,(Cooley) קולי  צ'רלס  שטבע  מונח   ,�looking glass self �  � במראה" 
עצמו  את  הפרט  תפיסת  כי  טוען  קולי  הקודמת.  המאה  בתחילת  האמריקני  והמחנך 
תכונות  את  מעצבים  שכולנו  "מכאן  הסביבה.  ידי  על  ראייתו  של  השתקפות  היא 
על  קולי,  פי  על  חל,  זה  כלל  סביבנו".  החברה  של  מכרעת  בהשפעה  שלנו  האופי 

כאחת.1  והקבוצה  הפרט 
אותו  בעיני  עצמו  על  להתבונן  ומבקש  הזולת  תפקיד  את  עצמו  על  נוטל  ה"אני" 
"אחר". אופן זה של אינטראקציה בין ה"אני" ל"אחר" מביא לפיתוח של זהות האמורה 
לזכות במרב האמפטיה של האחר. זהו כל עיקרו של המשפט "מה ששנוא עליך � אל 

לחברך". תעשה 
מאחר וה"אני" הוא תוצר סוציאלי, והפרט או הקולקטיב מפנימים בקרבם מאפיינים 
כגון התנהלות בחיי היום יום, אמונות והשקפות, על פי המקובל בחברה, הרי שהפרט 
ויטמיע  יפנים   � הנרדף  המיעוט  על  חל  הפרט  לגבי  האמור  וכל   � והמנודה  השנוא 
בקרבו את היחס והדעה המקובלים כלפיו על ידי הרוב, ויתבונן בעצמו דרך עיני הרוב 
היורד לחייו. אט אט הוא יטמיע בנפשו את הביקורת מבחוץ ביחס למרכיבי אישיותו, 
ויתגבש  יתהווה  כך  דיבורו.  באופן  וכלה  במנהגיו,  עבור  החיצוני,  במראהו  החל  זאת 

השנוא.  הסטריאוטיפ  בקרבו 
היה זה ז'אן פול סרטר בחיבורו על "השאלה היהודית",2 המאמת את תורת "האני 
במראה" של קולי, הגם בהיבט משנתו האקזיסטנציאליסטית הרואה את האדם כמי 
ממנו  והדורש  צווארו  על  הרובץ  כבד  עול  שהיא  "חירות"  אותה  לחירות",  "שנידון 
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כוחות נפש גדולים שלא לכרוע תחתיה. מהעדר עוצמה רוחנית הדרושה להתמודדות 
"מזוכיזם"  או  עצמית,  הונאה  של  תהליך  לחולל  הפרט  מעדיף  "חירות",  אותה  עם 
בלשונו של סרטר, במסגרתו הוא בוחר להתבונן על עצמו מבחוץ, בעיני הזולת, וכך 
לשפוט את עצמו. השנאה העצמית היהודית על פי סארטר היא דוגמה קיצונית של 
אותו מזוכיזם בו היהודי כושל ואינו מסוגל לעמוד עוד בניסיון להפרכת היודופוביה 
� קרי: להסיר מעליו את אותו הנטל הכבד מנשוא של הכפשה מתמדת. היהודי יעדיף 
אפוא להימלט מן האנטישמיות על ידי הפנמתה והשלכתה על בני עמו, זאת על ידי 
מחפש  הוא  שבו,  היהודי  מן  שנפטר  מדמה  שהוא  כיוון  עתה,  כיהודי.  זהותו  מחיקת 
חלופה. החלופה ברוב המקרים תהיה אוניברסאליזם הפטור ממגבלת לאומיות, מכאן 
המרכיב רב העוצמה של האנארכיזם הקוסמופוליטי בנשמתו של היהודי המתבולל. 
ארנסט טולר ויוסף רות ביטאו זאת היטב. הראשון ב"אני המאמין" שלו הפותח את 

האיש: של  האוטוביוגרפיה 

כדור  תודעתי,  את  עיצבה  אירופה  אותי,  הזינה  גרמניה  אותי,  ילדה  יהודיה  אם 
מולדתי.3 הוא  העולם  ביתי,  הוא  הארץ 

השני, יוסף רות, מעריצו של הקיסר יוזף והמונרכיה ההבסבורגית הרב לאומית מצהיר 
כי...

אחוזת  המונרכיה,  משכבר,  ביתי  הלאום.  מדינת  ואת  הלאומיות,  את  שונא  אני 
ענק רבת שערים ואולמות, רק היא הייתה זו שסיפקה את רצונו של כל אדם. 

לחפש. מה  עוד  לי  אין  לרסיסים,  נותצה  האחוזה 

אחד ממנגנוני ההגנה שהפרט המודר והמיעוט המדוכא מפתחים הוא ההסתגרות פנימה. 
הסתגרות מתוך תיעוב עצמי והעדר יכולת לגבור על המאפיינים הבזויים בעיני הרוב, 
(וראו  ויינינגר  אוטו  של  המקרה  דוגמת  לדעת,  לאיבוד  אף  להביא  העלולה  הסתגרות 

מגרמני"). גרמני  יותר  הרפורמה �  הפרק "יהודי 
לעומת הפרט, התבדלות הקהילה תבוא לידי ביטוי בהתייחדות פיסית דוגמת הגטו 

מוגן".  מעין "מרחב  לשוכניו  ומשמש  העיר  של  מוגדר  ברובע  המסתגר  היהודי, 
ביטוי אחר של מנגנון ההגנה הוא הנכונות לקבל את הסטיגמה, ולהלחם בה על ידי 
קבוצת  מבני  חבריך  על  מעצמך  הקלון,  אות  קרי:  הסטיגמה,  השלכת  א)  כפול:  תהליך 
הרוב.  בעיני  זכות  בנקודות  לזכות  מנת  על  וביזויה,  נטישתה  ידי  על  זאת  המיעוט, 
ששרר  בביטוי  שימוש  לעשות  אם  זאת,   � מגרמני"  גרמני  "יותר  להיות  הניסיון  ב) 
בגרמניה שלפני היטלר. (וראו את מקרהו של וולטר רתנאו, בפרק "יהודי הרפורמה � 

מגרמני"). גרמני  יותר 
אם  כי  ואיננה  בלבד  מדומה  היא  ההצלחה  הגנה,  מנגנון  כל  של  כבמקרה  ואולם, 
המצב  על  בחומרתו  יעלה  המשולם  שהמחיר  וסופה  מועד,  קצרת  עצמית  שולל  הולכת 
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ניגודה  בהכרח  שהיא   � החדשה  בזהות  לזכות  מנת  שעל  היא  לכך  הסיבה  הקודם. 
עליו  מבחינתו:  קטלני  לפרדוקס  המתבולל  נקלע   � המקורית  הזהות  של  הסימטרי 
למותר  החדשה.  הזהות  מאושיות  שהם  לעצמו,  השנאה  מרכיבי  את  בקרבו  להטמיע 
הראוי  נורמטיבית,  מהתנהלות  החורג  נפשי  איזון  העדר  תחולל  זו  שסתירה  לציין 
המוצגים  החוקרים  ארבעת  של  משנותיהם  את  המאחדת  מסקנה  "פסיכוזה",  להגדרה 
מקדמת  היהודי  בנפש  המעוגנת  היהודית  הזהות  של  במקרה  וחומר  קל  זה.  בפרק 
ההיבט  בהיסטוריה.  נרדף  מיעוט  של  אחר  מקרה  מכל  עוצמה  ביתר  ספק  ללא   � דנא 
עמוק  תסכול  מחוללת  הזהות  שלילת  בו  השלב  באותו  ביטוי  לידי  יבוא  הפסיכוטי 
הקודמת.  הזהות  כלפי  שנאה  של  מנגנון  פיתוח  ידי  על  פעילה  בשלילה  לביטוי  הבא 
בהתנהלותם  הסכיזופרני  ההיבט  על  בורוביץ  יוג'ין  של  חיבורו  את  ראו  בנושא  להרחבה 

ארה"ב.4  יהודי  של 
דומה כי אין לך דוגמה טובה יותר בנושא זה מ"פרשת האהבה הסוערת של היהודי 
עם תרבות גרמניה" (כפי שהגדירה זאת חנה ארנדט).5 למרבה האירוניה "פרשת אהבה 
שכן  העברית,  האומה  בקורות  ביותר  הגדול  האסון  את  עליו  שהביאה  היא  זו  סוערת" 
יותר  רבה  בעוצמה  האנטישמיות  נבג  את  בקרבה  נשאה  זו  תרבות  פרדוקסאלית, 
על  להימנות  ואף  תרבות,  באותה  להתבולל  על־מנת  כן,  כי  הנה  אחרת.  תרבות  מכל 
צמרת מבטאיה הרוחניים, היה על היהודי � כמצוין לעיל � להטמיע בקרבו את מסר 
היודופוביה. הוא עשה זאת � לא אחת מתוך התלהבות כפייתית הנושאת בקרבה את 

העצמית.  השנאה  של  הפתולוגי  הפן 
קבוצת  או  המודר  הפרט  של  מאבקו  בסוגיית  המקובלות  היסוד  הנחות  כאן  עד 
המיעוט המנודה בניסיונם להסיר מעצמם את קללת הנידוי. ניסיון העלול אף להתדרדר 
לביטוי פתולוגי של שנאה עצמית כבמקרה היהודי. עם זאת, נשאלת השאלה אם אומנם 
הדינאמיקה  עקרונות  כולל  ענפיה  על  בפסיכולוגיה  המקובלות  היסוד  הנחות  אותן 
סגולה  עם  של  הפסיכוטי  ההיבט  שמא  או  היהודי  המקרה  על  חלות  אכן  הקבוצתית, 
דורש קני מידה שונים, שהרי אם המדובר ב"עם לבדד ישכון ובגויים לא יתערב" האומנם 

הגויים? חוקי  את  עליו  להחיל  ניתן 
פרק זה יבקש להציג בתכלית הקיצור את עיקרי משנותיהם של ארבעת החוקרים 
של  משנותיהם  לוין.  וקנת  גילמן  שנדור  לוין,  קורט  לסינג,  תיאודור  בנושא:  הבולטים 
מאז  ביטוי  לידי  באה  שהיא  כפי  העצמית  השנאה  תופעת  בסיס  על  ייבחנו  הארבעה 
את  להסביר  ניתן  האומנם  קרי:  אלו.  ימים  ועד  הקודמת  המאה  של  השבעים  שנות 

המחקר.  לרשותנו  שמעמיד  הכלים  באמצעות  התופעה 
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"שנאה עצמית יהודית" � תיאודור לסינג

המקובל  המונח  לטביעת  ראשונים  זכות 
 Juedischer) יהודית"  עצמית  "שנאה 
בתופעה  להתמודד  והניסיון   (Selbsthass
אומנם  שמורה  פסיכולוגיים  בכלים 
זאת,  עם   6,(1933-1872) לסינג  לתיאודור 
מן הראוי לציין שעוד במחצית השנייה של 
המאה הי"ט התנהל בגרמניה ויכוח מר � לאו 
ביטויים  חסר  שלא   � שמיים  לשם  דווקא 
לבין  הרפורמה  יהודי  בין  הדדי,  תיעוב  של 
מאסכולת  הניאו־אורתודוקסים  החוגים 
מאשימים  הצדדים  שני  כאשר  ברסלאו, 
אלו את אלו בבגידה ביהדות ובגילויי שנאה 
הייתה,  האורתודוקסים  טענת  עצמית. 
להתבולל  בחרו  הרפורמה  יהודי  כי  כצפוי, 
ולמחות את זהותם האמונית וכי הזדהותם 

עם האמונה הפרוטסטנטית והלאומיות הגרמנית עולה בקרבם על זיקתם ליהדות. מנגד, 
טענו הרפורמים כי בדבקותם הקנאית של האורתודוקסים בערכי העבר, ובהסתגרותם 
הצדק  בשורת  את  לעולם  להביא  היהדות  של  יעודה  את  מזניחים  הם  הרוחני  בגטו 

קדוש".7  וגוי  כהנים  בנוסח "ממלכת  האוניברסאלי 
היהודים"  "מדינת  הרצל  של  בחיבורו  כבר  נמצא  יהודי"  ממוצא  "אנטישמי  הביטוי 
 Trauer und פרויד  של  במסתו  גם  אור  רואה  אנטישמי"  והביטוי "יהודי  משנת 1896, 

משנת 8.1916  Melancholie
המחבר  של  מותו  בשנת  אור  הרואה  האחרון  שבחיבורו  הרי  מדובר,  בפרויד  ואם 
"משה ומונותיאיזם" (1937-39), ניתן להבחין בתופעת ה"אוטו אנטישמיות" של המחבר 

הרפורמה").  הפרק "יהודי  ראו  הנושא  על  (להרחבה  עצמו. 
את  החוקרים  לרשימת  ביחס  המומר,  היהודי  לסינג,  של  הגדול  יתרונו  ואולם, 
הנושא, מקורו בעובדה שהאיש עצמו נמנה פרק זמן ניכר בימי חייו עם יהודים שונאי 
מסע  בגליציה,  יהודים  קהילות  בקרב  שערך  המסע  מן  שובו  לאחר  זה  היה  עצמם. 
במנטאליות  עדיין  ברובה  השקועה  היהודית  הקהילה  של  בעליבותה  "נוכח"  במהלכו 
הגטו בנוסח ימי הביניים. בשנת 1909 פרסם לסינג בעיתון הבכיר של יהודי ברלין בעת 
ההיא ה־Algemeine Zeitung des Judentums את רשמיו מן המסע. ביותר משמינית 
המשפחה  של  המרוד  העוני  את  הקהילה,  של  עליבותה  את  המחבר  מתאר  תיעוב  של 
הפרוטה;  אחר  הרף  ללא  הרודפים  ונוכלים  שקרנים  לחבר  חבריה  את  ההופך  המצויה, 

לסינג תיאודור 



461הניסיון להבין

את ה־Jargondeutsch הנפסד שבפיהם, את הזנות הפושה בקרבם אותה מייחס לסינג 
התלמודיים,  ההבל  פלפולי  את  האורתודוקסית,  בקהילה  האישה  של  הנחות  למעמדה 
הגוף  שפת  בו  שמעוררת  הסלידה  את  הפיסי,  הכיעור  את  החסידית,  הפנאטיות  את 
הנלעגת הבאה לידי ביטוי בנפנופי ידיים כפייתיים (וראו את שפת הגוף של וודי אלן), 
 �verhungerte, versehnte, krumme und schiefe Gestalten mit bleichen :או בלשונו
פנים  חיוורי  צורה,  ומעוקמי  מעוותים  (מורעבים,   Wangen und schiefen Rücken�

והדגנרציה...).9 הניוון  גבול  על  עקום...  וגב 
כבית  הכסת המתואר על ידו  כיצד, כיוון שנקעה נפשו מביקור בבית  מספר  לסינג 
המקום  מן  נמלט  האף",  דרך  ו...קוראים  מתייפחים,  "צורחים,  בו  למחצה  משוגעים 
ואור  הבהיר  הלילה  "שמי  למראה  ונרגע  החופשי  האוויר  את  לרווחה  נושם  המצחין, 

המרענן".  הכוכבים 
ביסודו של דבר ברור לקורא שבכוונת המחבר לתאר את הפער הבלתי ניתן לגישור 
בין קהילת ה־Ostjuden � יהודי המזרח � המוגפת בכבלי הכפייה הדתית, לבין העולם 
במענה  ביקורת.  דברי  עורר  המאמר  ארצו.  יהודי  של  הרציונאלי  החופשי,  המתקדם, 

יהודית".  באותה "פתולוגיה  נגועים  הם  שאף  כמי  לסינג  אותם  האשים  למבקריו 
ואכן, בהשוואה למעמדה של יהדות הרפורמה בארצו הייתה זו תמונה עגומה וקשה 
שעוררה בו סלידה מן ה־Ostjuden, ביטוי הטעון משא כבד של אוטו־אנטישמיות. מכאן 
ההיבט הנוקב והאותנטי בתיאוריו וניתוחיו של לסינג את תופעת האוטו־אנטישמיות 
בקרב מדגם מייצג של ששה אינטלקטואלים � מהם שלושה הקורסים תחת מורשתם 
מבקש  באמצעותם   � לחייהם  העשרים  בשנות  בעודם  בנפשם  יד  ושולחים  היהודית 
המחבר לחדור אל נבכי נפשו של המתבולל היהודי. השישה הם: אוטו ויינינגר, ארתור 
קלא  ולטר  וכן  הרפורמה"),  "יהודי  הפרק  ראו  (להרחבה  הרדן  מקסימיליאן  טריביטש, 
(Calé), פילוסוף המוסר וידידו של ניטשה, פול רה (Rée), פילוסוף של מוסר אף הוא, 
שטיינר  מקס  וכן  במותו,  כ"ג  בן  והוא   1904 בשנת  בנפשו  יד  השולח  ומחזאי  משורר 
(1910-1884), עוד צעיר מוכשר, הרואה בחלקם של בני עמו בעיצוב המודרניזם השנוא 
בעיניו גורם מרכזי בשקיעת התרבות בראשית המאה העשרים. הנה כי כן, נואש מבני 
עמו וכיוון שנבצר ממנו לעשות דבר בנושא, כורע שטיינר תחת נטל השנאה העצמית 
ושולח יד בנפשו והוא בן 26 במותו. כך הוא פוטר את האנושות הדוויה מעוד יהודי אחד. 
המיר  פרייבורג  באוניברסיטת  בימיו  והיסטוריה.  פילוסופיה  רפואה,  למד  לסינג 
היהודים  על  המוטל  קלאוזוס  הנומרוס  על  לגבור  בידו  יעלה  שכך  בתקווה  דתו  את 
באקדמיה � אלא שהמעשה לא סייע לקידומו והצעיר לא סיים את לימודי הרפואה. בין 
כה וכה פנה לעיון בפילוסופיה ופרסם שורה של מסות על ניטשה, ואגנר ושופנהאואר. 
לאחר מלחמת העולם הראשונה, לנוכח העלייה החדה באנטישמיות הגרמנית והאשמת 
הרדיקליזם  הפרק "שד  את  ראו  (להרחבה   ,(Dolchstoß) בגב"  סכין  ב"תקיעת  היהודים 
היהודי") שהביאה לכאורה לתבוסתה המשפילה של גרמניה בהסכמי וורסאי, חזר ליהדות 
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וחבר אל התנועה הציונית שזכתה להצלחה יתירה בראשית שנות העשרים. את האני 
היהודית  העצמית  השנאה  על  בחיבורו  כאמור  לסינג  מציג  שלו  היהודי־ציוני  המאמין 
של  הפתולוגיים  בהיבטים  התמודדות  של  בהיסטוריה  הראשון  המקיף  הניסיון  שהוא 

התופעה. 
לסינג, מי שבמסגרת לימודי הרפואה למד פסיכולוגיה, עושה אומנם שימוש כללי 
במונח "פתולוגיה" על מנת לנסות ולחדור אל נבכי התופעה, עם זאת עיקר כוחו בתיאור 

הנ"ל. הדמויות  ששת  של  אישיותם  וניתוח  ספרותי 
ה"אשמה".  בסוגיית  מקורה  זאת,  מגדיר  שלסינג  כפי  היהודית"  "הפסיכוזה  מוקד 
בעוד שהציבור הנורמטיבי הנקלע למצוקה נוהג לתלות את האשם בזולת ומבקש אחר 
האחראים לסבלו מחוץ למחנהו, המצב בקרב היהודים הינו הפוך. יהיה אשר יהיה, תהיה 
את  יאשים  מצב  ובכל  תמיד  היהודי  שתהיה,  ככל  קשה  ראשו  על  היורדת  הפורענות 
היתר:  בין  הן,  חיבורו  גיבורי  אצל  לסינג  מאבחן  אותן  אופייניות  לוואי  תופעות  עצמו. 

בשדות  רעיה  ל"ערכים":  חולנית  התמכרות  התבטלות,  רגש  העצמי,  הפיחות 
לפרש  הנטייה  והאויב...,  השונא  של  אומללה  אהבה  וממון,  תארים  למען  זרים 

חטא.10 על  ככפרה  אסון  כל 

לפתולוגיה היהודית, על פי לסינג, קיים מקור נוסף, כלל אנושי. האדם מבקש להעניק 
הצורך  מתעורר  פוסק,  ובלתי  רב  בסבל  כרוכה  שההיסטוריה  וכיוון  להיסטוריה.  הסבר 
על  היורדת  לפורענות  האשם  את  להטיל  ניתן  שכמו  על  לעזאזל  השעיר  את  למצוא 
המין האנושי. ואכן, אין צורך להרחיק לכת שכן היהודים "הם העם היחיד בהיסטוריה 
את  תומך  לסינג  האנושות".  לקורות  האחריות  את  בלבד  שכמו  על  להטיל  המבקש 
ישראל מידי אויביו כעונש על  את סבלות עם  הסברו בדברי נביאי המקרא המייחסים 

האומה.  חטאי 
הטלת האשם על עצמו הופכת אצל היהודי במהרה לפתולוגיה של שנאה עצמית 
העלולה להתדרדר להתנהלות פסיכוטית קיצונית דוגמת איבוד לדעת במקרהו של אוטו 
אל  הכלל  ומן  קראוס).  (קרל  צאצאים  העמדת  אי  ידי  על  עצמי"  "כיליון  או  ויינינגר, 
הפרט. היהודי המבקש להשליך מכתפו את העול היהודי ישליך את שנאתו על אותם 
אם  ובין  הציבור  מכלל  בהתבדלותם  אם  בין  היהודית,  זהותם  את  המשמרים  עמו  בני 
דיבור,  אופן  הלבוש,  סגנון  כך  המתבולל:  היהודי  בעיני  המתועבים  בערכים  בדבקותם 
בכל  עמו  בני  את  המתבולל  היהודי  מאשים  שכך,  כיוון  וכו'.  לגוי  הבוז  בצע,  רדיפת 
לקריאה  הדרך  קצרה  מכאן  ההתבוללות.  בנתיב  במסעו  ראשו  על  היורדים  האסונות 
של האוטו־אנטישמי לגויים להשמיד את "הטפיל היהודי" (סוגיה שהיטלר חוזר עליה 
ב"מיין קמפף"). מכאן גם הגדרתו של לסינג את השנאה העצמית היהודית כ"פתולוגיה 
קיצונית של פסיכוזה" (acute pathology of psychosis � בתרגום האנגלי של חיבורו).

לסינג:  פי  על  מקורה  עצמם  על  האשם  נטילת  של  היהודית  התכונה 
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"את  בבחינת  וייסורים  רדיפות  של  שנים  אלפי  במשך  מעמד  להחזיק  בצורך 
זמן  מספיק  לו  לקרוא  רק  צריך  לכלב  אדם  להפוך  כדי  יוכיח"...   � יאהב  אשר 

שכמוך".11 "כלב 

בקרב  העצמית  השנאה  מרכיבי  של  לגורמים  פירוק  ידי  על  פתולוגיה  אותה  ניתוח 
למסקנה  לסינג  את  מביא  היהודים  האינטלקטואלים  ששת  אותם  של  המייצג  המדגם 
ההרצליאנית כי הטרגדיה של הגלות היא זו המוחקת בתודעתו של האדם היהודי את 
כנועה  והתמכרות  אנטישמי  דיכוי  של  בשנים  מאות  העצמית.  וההערכה  הכבוד  ערכי 
מעצמו �  הסלידה  את  היהודי  בנפש  חוללה   ,Germanentumה־ ה"גרמניות"  לאידיאל 
על  גם  להשתלט  מאיימת  אך  האינטלקטואלי,  הרובד  את  בעיקר  המאפיינת  תופעה 
עם  רק  יבוא  העצמית  השנאה  לצרת  היחיד  המרפא  כי  המסקנה  מכאן  רחבים.  חוגים 

ציונות.  קרי:  ריבונית,  יהודית  ישות  של  יסודה 
במובן זה לסינג הוא ביטוי נאמן ל"תמונת הראי" של קולי. מבחינתו, הפתולוגיה של 
היהודי המתייסר נובעת מן העובדה שהוא מעדיף את הנוכרי על עצמו לאחר שהפנים 

זה. במקרה  גרמני  הנוצרי,  האנטישמי  בעיני  היהודי  של  הסטריאוטיפ  את 

“Ja Sagen zum Judentum” � "קורט לוין � "לומר כן ליהדות

שנודע  מי   ,(1947-1890) לוין  צדק  קורט 
בתרומתו הרבה לפסיכולוגיה החברתית ואף 
הדינאמיקה  תורת  אבי  של  ממעמד  נהנה 
שנת  עד  פסיכולוגיה  לימד  הקבוצתית, 
לשלטון  הנאצים  עליית  עם  בברלין.   1932
לוין  פרסם   1941 בשנת  לארה"ב.  היגר 
בקרב  עצמית  הכותרת: "שנאה  תחת  מסה 
 .(Self-hatred among Jews) היהודים" 
הוועד  של  העת  בכתב  אור  ראתה  המסה 
היהודי־אמריקני, זכתה לפרסום רב והפכה 

זה.12 נושא  בחקר  תשתית  לאבן 
לסוגיית  לוין  של  שתרומתו  ספק  אין 
שכן  ביותר,  רבה  היא  העצמית  השנאה 
ידידו  שהיה  ומי  קודמו,  ללסינג  בניגוד 
פסיכולוג  של  ממעמד  נהנה  לא  אולם   �

חובה  זאת,  עם  בתחומו.  מדעית  תשתית  הפתולוגית  לתופעה  לוין  מעניק   � מקצועי 
לציין כי מה שנחשב להישג מרשים ומעורר עניין בשנות הארבעים, הינו היום בבחינת 

לוין קורט 
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המובן מאליו, עדות להטמעת הערכים של פסיכולוגיה קבוצתית במהלך אותם שבעים 
לוין.  של  חיבורו  מאז  שחלפו  שנה 

מקופח,  מיעוט  של  התנהלותו  את  לוין  פי  על  מאפיינת  העצמית  השנאה  תופעת 
כאשר חלק מאנשי אותו מיעוט חשים רגש בושה בעובדה שהם שייכים אליו ושואפים 
להתבולל ברוב, אולם נדחים בדרך כלל, שכן קבוצת הרוב דוחה את ניסיונם להתבולל 
נמצא  עצמו  השונא  שהיהודי  מכאן  המנודה.  המיעוט  עם  לזהותם  וממשיכה  בקרבה 
במצב של מפח נפש קבוע, ותסכול זה מחולל בו את יצר התוקפנות. ואולם יצר זה אינו 
ליכולתו,  מעבר  מצוי  שהדבר  משום  הן  זאת  בו,  המתעמרת  הרוב  קבוצת  כלפי  מופנה 
תוקפנותו  שניתוב  מכאן  להזדהות,  מבקש  הוא  עמה  החברה  שזו  משום  בעיקר  אך 

היגיון.  מבחינתו  נעדר  כלפיה 
מתוך  זאת  ועושה  עמו,  בני  על  שנאתו  את  המתוסכל  היהודי  משליך  שכך,  כיוון 

.(identiÞcation with the aggressor) התוקפן"  עם  לוין "הזדהות  אצל  שמכונה  מה 
 הנה כי כן, בניגוד ללסינג, לוין מעדיף להתרכז בתופעת השנאה העצמית כפתולוגיה 
את  המאשים  ולוין,   1941 כאמור  היא  השנה  הפרט.  של  דווקא  ולאו  הקולקטיב  של 
מנהיגות יהודי גרמניה בהעדר סיוע ציבורי לארגוני היהודים, מתייחס אל סוגיית השנאה 
אחר  מידה  קנה  שבכל  אדם  המאפיינת  סוציו־פסיכולוגית  כתופעה  היהודית  העצמית 

כי:  לוין  של  מסקנתו  מכאן  כנורמטיבי,  יוגדר 

היהודי  בין  אמיתי  שוויון  יושג  כאשר  מאליה  תחדל  היהודית  העצמית  השנאה 
המקורית  קבוצתו  כלפי  הפרט  של  הפתולוגית  העוינות  זה,  בשלב  יהודי.  ללא 
תקבל ממד שולי ונעדר חשיבות ותעלה על מסלול נורמטיבי של ביקורת עצמית 

מתוקנת.13 חברה  בכל  כמקובל  מפוקחת 

והביקורת  הנחיתות  רגשי  שמול  מציין   � הסוציולוגית  למשנתו  הנאמן   � לוין 
יש  הפרט,  אצל  עצמית  שנאה  של  לנוירוזה  להתגלגל  העלולה  הקטלנית  העצמית 
הציונות  את  לדוגמה  מביא  לוין  חינוך.  הוא  העדיף  והכלי  למאבק,  כלים  להעמיד 
הסיסמא  את  הנאצית  האנטישמיות  מול  העמידה  אשר  בגרמניה,  השלושים  בשנות 
קבוצת  הגדירה  זה  ובאופן   (�Ja Sagen zum Judentum�) ליהדות"  כן  "לומר 
ומעניקים  נחיתות  מרגשי  אותו  המשחררים  חיוביים  תכנים  לפרט  המעניקה  התייחסות 

שכן...  ותוכן.  יעד  לו 

אין לך דבר חיובי יותר מאשר הזדהות מלאה ונחושה עם קבוצה היודעת להגדיר 
העתיד,  עם  היהודי  העבר  את  הכולל  לכת  מרחיק  מבט  החיוביים.  יעדיה  את 
מרכיב  הוא  האנושות,  כלל  לרווחת  המיעוט  של  הבעיה  פתרון  את  והקושר 
הוא  חיוביים  תכנים  בעלת  לקבוצה  שייכות  של  זה  רגש  זו.  בעוצמה  מכריע 
המפתח למניעת התדרדרותו של הפרט אל הפתולוגיה של השנאה העצמית.14
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לתופעה  היהודית  העצמית  השנאה  תופעת  בין  זהות  למצוא  לוין  ביקש  היתר  בין 
כושית"  עצמית  לכנות "שנאה  בחר  אותה  בארה"ב,  השחור  המיעוט  בקרב  לדעתו  זהה 
שונא  הכושי  ניצב  עצמו  השונא  היהודי  של  לצידו  כן,  כי  הנה   .(Negro self-hatred)
פרנץ  זאת  שהגדיר  כפי  לצרה"  "אחים  הינם  והשניים   (negrophobic negro) הכושים 

השחור.15 הצרפתי  וההוגה  ההומניסט  פנון, 
קורט לוין כותב כי יהודי המוכה בפתולוגיה של שנאה עצמית יתעב אינסטינקטיבית 
כל גילוי המאפיין את היהדות כיוון שיראה בכך מכשול בדרכו להתבוללות בקרב הרוב. 
עם זאת הוא ער לעובדה כי בין מצבו של היהודי במרכז אירופה לזה של אחיו בארה"ב 
פעורה תהום בלתי עבירה. בעוד שבאירופה היהודי השונא עצמו ביקש להתרחק ככל 
יותר.  הרבה  מתון  הוא  זה  מרכיב  שבארה"ב  הרי  יהודי,  ביטוי  ומכל  עמו  מבני  האפשר 

לוין.  של  בחיבורו  ניכר  חלק  מוקדש  זו  סוגיה  לבחינת 
מאפיין נוסף המסכן לדעתו את זהותה של הקהילה היהודית ותורם לתופעת השנאה 
היהודי  השוליים  איש  בלשונו.   �marginal persons�  � השוליים"  "אנשי  הם  העצמית 
על  הרוב.  קבוצת  על  אפוא  מקובל  והוא  רב  הון  שצבר  מי  מצליח,  עסקים  איש  הוא 
היהודית  הקהילה  עם  מזיהויין  האפשר  ככל  להתרחק  מבקשות  אלו  דמויות  רוב,  פי 
אליהם  פונה  הרוב,  קבוצת  בקרב  ומעמדם  עושרם  בזכות  דווקא  זאת,  עם  ומאפייניה. 
הוא  הפיתוי  מצבה.  את  לשפר  בתקווה  בראשה  לעמוד  להם  ומציעה  היהודית  הקהילה 
רב ורבים מבין "אנשי השוליים" המחוזרים נענים בחיוב ומקבלים על עצמם מעמד של 
מנהיגי הקהילה. ואולם לוין מבקש להתריע בפני דמויות אלו של "המנהיג מן הפריפריה" 
(the leader from the periphery), שכן אותו מנהיג יראה את עיקר פעילותו במחיקת 

הרוב. של  להתנהלותו  להתאימה  מנת  על  היהודית  הקהילה  של  העצמית  הזהות 
המחבר  אצל  לזהות  יקשה  לא  זאת,  עם  לוין.  קורט  של  משנתו  עיקרי  כאן  עד 
במובנה  הקבוצתית  הדינאמיקה  עקרונות  את  להשית  מניסיונו  הנובעים  כשלים  שני 

הנבחר.  לעם  בלעדי  שהוא  היהודי  המקרה  על  האוניברסאלי 
כך ניסיונו של לוין לגזור גזירה שווה בין השנאה העצמית היהודית לזו של השחורים 
בארה"ב, מסקנה שהיא לכאורה כורח המציאות על פי עקרונות הדינאמיקה הקבוצתית. 
מיעוט  של  אחר  מקרה  מכל  שונה  איננה  היהודית  הפתולוגיה  לוין,  פי  שעל  מכאן 
חברתי המפתח תסמינים של סלידה מן הדימוי העצמי, דימוי החוסם את דרכו בניסיונו 
כשל זה ניכר דווקא בהשוואה עם המיעוט השחור. דורות של עבדות  להשתלב ברוב. 
וגילויים  קנאה  נחיתות,  רגש  הכושים  בציבור  הטמיעו  אכן  הלבן  הרוב  מצד  וגזענות 
ביצ'ר  הרייט  של  טום"  הדוד  "אוהל  מהספר   Uncle Tom דוגמת  עצמית,  שנאה  של 
סטאו, מי שהפך יחד עם שאר הדמויות בספר לסטריאוטיפ של העבד השחור, הכנוע, 
שוויון  מתן  עם  ואכן,  מחיר.  בכל  למחותו  שיש  סטריאוטיפ  לאדוניו,  והנאמן  הסובל 
זכויות לשחורים, לא נותר מה"דוד טום" אלא דימוי ספרותי מימים עברו ובשום פנים 
ואופן לא ניתן לדבר היום, בימיו של ברק אובמה, קונדוליסה רייס ואופרה ווינפרי על 
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המוצא  ביטוי  איננה   Black is Beautiful הסיסמא  באמריקה.  כושית"  עצמית  "שנאה 
אף  יתירה  ה"אפרו־אמריקני".  הציבור  של  לייחודו  כסמל  בגאווה  נישא  והוא  מהקשרו 
מזו, העובדה שהיצירה הספרותית הבכירה בנושא נכתבה בידי סופרת לבנה, המפרשת 

דרשני. היא  אף  אומרת  הרוב,  קבוצת  את  שמייצגת  מי  של  ראות  מנקודת  המצב  את 
הנה כי כן, דומה שאין מקום להשוואה בין המיעוט השחור לקהילה היהודית הנושאת 
של  מזו  חומסקי  נועם  אצל  נופלת  שאינה  בעוצמה  העצמית  השנאה  נבג  את  בקרבה 
יוסף פפרקורן בימי הביניים, או ארתור טרביטש במחצית הראשונה של המאה העשרים. 
ניסיונו של לוין לרדת אל שורשי השנאה העצמית היהודית המאפיינת את המיעוט 
המנודה במקרה של הקהילה היהודית בגולה בכלים של דינאמיקה קבוצתית, נעדר עילה 
במדינת ישראל. הילד, הנער והצעיר הישראלי זוכה לחינוך המזוהה כליל עם הרוב. כך 
בכל שלבי מערכת החינוך המעצבת את אישיותו המגיעה אל ביטויה העליון בשירות 
הצבאי. מכאן שהסיסמא ��Ja Sagen zum Judentum אינה כי אם צל חיוור לאמירה 
"הגידו כן לישראליות". הנה כי כן, מדינת היהודים כחברה אורגנית המעניקה לאזרחיה 
להיות  הייתה  אמורה  נורמטיבי  ציבור  בקרב  המקובלים  ההזדהות  מרכיבי  מרב  את 
שההיפך  בלבד  זו  לא  הצער  למרבה  העצמית.  השנאה  של  הפתולוגיה  מן  כליל  פטורה 
הוא נכון, אלא שאין עוד חברת בני אדם בתבל כולו המוכה במארה זו כמדינת היהודים. 
עם זאת יש לחזור ולציין שמרכיב זה בפתולוגיה היהודית נעדר כליל מעולמו הרוחני 
קל  היהודים.  מדינת  קום  לפני  שנים  שבע  הבעיה  עם  המתמודד  יהודי  לוין,  קורט  של 

יסודה.  לאחר  ומעלה  שנים  ששים  בה  למתחולל  ער  שאיננו  וחומר 

סנדר גילמן ולשון הסתרים היהודית

באוניברסיטת  המלמד  גילמן  סנדר  פרופ' 
אינטלקטואל  הוא  ארה"ב,   ,(Emory) אמורי 
למעלה  וערך  שפרסם  מי  תחומי,  רב 
של  בביוגרפיות  החל  מחקרים,  משמונים 
פרויד וקפקא, עבור בתולדות האנטישמיות, 
היהודי,  וההומור  הגרמנית  הפילוסופיה 
העישון  תולדות  ההשמנה,  במקורות  וכלה 
מבין  הנודע  זאת,  עם  אסתטית.  וכירורגיה 
פרסומיו הרבים הוא ללא ספק חיבורו בנושא 

היהודית".16  העצמית  "השנאה 
של  הניתוח  עיקרי  את  מקבל  גילמן 
קודמיו, תיאודור לסינג וקורט לוין, בסוגיית 
היהודית,  העצמית  השנאה  של  גילמןמקורותיה  סנדר 



467הניסיון להבין

את  בקרבו  המטמיע  היהודי  המיעוט  של  הנחות  העצמי  הדימוי  של  תולדה  אכן  שהיא 
ההכפשה האנטישמית של קבוצת ההתייחסות ועושה כל שביכולתו על מנת להיפטר 
מדימוי זה. מכאן מסיק גילמן שזו תגובה רדיקלית ומוקצנת � ועם זאת ניתנת להבנה 
וזו  בכלל  האירופאית  בחברה  היהודי  את  להטמיע  בניסיונה  האמנציפציה  לכישלון   �

בפרט. הגרמנית 
של  במעמדו  ורואה  האוטו־אנטישמיות  לתופעת  ההסבר  את  מקצין  אף  גילמן 
מחוץ  המנודה  המיעוט  שקבוצת  משום  זאת  סתום,  מבוי  מעין  הנרדף  היהודי  המיעוט 
למעגל של קבוצת ההתייחסות � במקרה זה של החברה הנוצרית הגרמנית � מפנימה 
לה  מייחסת  רוב  קבוצת  שאותה  והתכונות  הדימויים  המיתוסים,  את  מוחלטת  כאמת 
ולחבריה. בני המיעוט מדמיינים לעצמם שקבוצת הרוב אכן תקבל אותם ותקרבם אם 
הם � בני המיעוט הדחוי � יתאימו את עצמם לחברת הרוב ויסגלו לעצמם את דפוסי 

ותרבותה. התנהגותה 
להטמיע  מבקשת  מצדה,  השלטת,  ההתייחסות  קבוצת  בה.  וקוץ  אליה  אולם 
כוחה  ועל  מעמדה  על  האיום  את  לצמצם  כדי  זאת,  ולהבליעה,  המיעוט  קבוצת  את 
הנשקף מעצם קיומה של קבוצת המיעוט. אולם בעת ובעונה אחת קיימת אצל קבוצת 
ההתייחסות גם מגמה להשיג תוצאה הפוכה, והיא � לשמר את קבוצת המיעוט בעינה 
המיעוט  קבוצת  של  נוכחותה  עצם  שכן  ודחייה,  ניכור  של  במצב  החזקתה  כדי  תוך 
מסמלת את השליטה החברתית של הרוב בקבוצה אחרת ומאדירה את מעמדה. מערכת 
יחסים מורכבת זו � ולא אחת אף פרדוקסאלית � בין קבוצות הרוב והמיעוט, מדגישה 
מעמדה  מבחינת  סתום  מבוי  של  במלכודת  (היהודי)  המיעוט  קבוצת  לכודה  כמה  עד 
הרוב,  עם  להזדהות  המבקש  המיעוט,  בקבוצת  שהפרט  מכאן  הנוכרית.  לחברה  ביחס 
חייב לאמץ את יחסו למיעוט. פירושו של דבר שעל המתבולל לשלול תכלית השלילה 

הרוב.  בעיני  ושליליות  מוקצות  שהן  התכונות  אותן  את 
הנה כי כן, השנאה העצמית היהודית על פי גילמן, יותר משהיא ביטוי לפסיכופתולוגיה 
של הפרט, היא פועל יוצא של כשל האינטראקציה החברתית. "השנאה העצמית נובעת 
מקבלת הזר המוקצה כמציאות נתונה של הדימוי המאוס שמדביק על מצחו אותו הרוב 

להתבולל".  מבקש  הוא  בקרבו 
בוחר  גילמן  אולם  רבות,  פנים  העצמית  השנאה  של  שלפתולוגיה  לציין  למותר 
כמצוין  והוא,   � היהודית  האנטישמיות  בסוגיית  לדעתו  המרכזי   � אחד  בפן  להתרכז 
אשר  הגלויה"  "השפה  אפוא  תהיה  היהודים.  של  הסתרים"  "שפת  המחקר:  בכותרת 
אינן  אלה  כל  האנטישמי  בעיני  אספרנטו,  ואפילו  צרפתית  גרמנית,  אנגלית,  תהיה, 
את  מעיניו  להסתיר  שנועדה  המקורית  היהודית"  "השפה  של  חיצוני  מסווה  אלא 
הדגנרטיבי  ההיבט  את  וכן  ועורמה,  בוגדנות  כגון  היהודי,  של  המולדות  תכונותיו 
אם  כי  לשון  רק  אינה  היהודית  הסתרים  שפת  בעיניו.  היהודית  הזהות  את  המאפיין 
אדולף  היה  זאת  להגדיר  שהיטיב  מי  וכוונות.  פרשנויות  של  קבועה  פנימית  שיטה 
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שמכריע  מה  מדבר,  היהודי  בה  השפה  היא  מה  היא  אחת  לפיו  קמפ",  ב"מיין  היטלר 
"יהודית".  חושב  שהוא  הוא 

עליהן.  לכסות  אמצעי  אלא  מחשבותיו,  לביטוי  כלי  איננה  היהודי  של  שפתו 
כאשר הוא מדבר צרפתית הוא חושב יהודית... כל זמן שהיהודי לא הפך לאדונם 
אותם  לשעבד  בידו  שעלה  ברגע  אך  בשפתם...  לדבר  עליו  אחרים  עמים  של 
בידו  יעלה  כך  משל),  לשם  (אספרנטו  אוניברסאלית  שפה  ללמוד  עליהם  יהיה 

קלות.  ביתר  לשעבדם  היהודי  של 

ואכן, אחת הגזירות שנכנסו לתוקף בעקבות ליל שריפת הספרים בערי גרמניה ב־6 במאי 
1933 הייתה איסור פרסום של כתבי יהודים בגרמנית, אלא באידיש או עברית בלבד. זאת 
.�undeutschen Geist� � "על מנת שלא לזהם את הרייך השלישי ב"רוח בלתי גרמנית
יוכיח  כיצד  שהרי  ההתבוללות,  של  הבעיה  במרכז  עומדת  גילמן,  פי  על  זו,  סוגיה 
היהודי הדובר גרמנית רהוטה שאין הוא חושב "יהודית?" גילמן בוחן את מה שהוא מכנה 
"שאלת שפת הסתרים היהודית" בשורה של רבדים היסטוריים, החל מימי הביניים ועד 
האולטימטיבי  הביטוי  זאת,  עם  בראשם.  רות  פיליפ  עם  ארה"ב  של  היהודים  סופריה 
לתופעת הניכור היהודי מן החברה הסובבת היא לדעתו המקרה הגרמני, כאשר העגה 
היהודית בלשון הגרמנית, היא ה"מאושלן" � ��Mauscheln, הפכה בגרמניה של המאה 
ה־19 למאפיין המרכזי באנטישמיות הגרמנית. "מאושלן", ביטוי שהוטבע ככל הנראה 
מנת  על  מאידיש  ביטויים  הכנסת  ידי  על  הגרמנית  לעיוות  כוונתו  ה־17,  במאה  עוד 
לחפות על כוונת הונאה בעשיית עסקים. המקור הוא ככל הנראה הצורה האידישאית 
ומרמה.17  נוכלות  מעשה  של  משמעות  ה־19  במאה  קיבל  הביטוי  משה, "מוישה".  של 
ה"מאושלן" באוזני הגרמני הייתה שפתו הנסתרת של היהודי, כאשר אוצר המלים 
הפך  כך  שולל.  והולכת  הונאה  מעשי  על  לכסות  בא  לכאורה,  הגרמנית  של  האידישאי 
ה"מאושלן" בעיני האנטישמי לסמל המרכזי בזהותו של היהודי. גילמן ממשיך וקובע 
היהודי  של  בדרכו  נגף  אבן  שהיה  הוא  ה"מאושלן"  עגת  של  הלשוני  הייחוד  שאותו 

הגרמנית.  ובתרבות  בלאומיות  להשתלבות 
היהודי  הסופר  כאשר  בספרות  מכריע  למעמד  גילמן  פי  על  זוכה  הלשוני  ההיבט 
לזכות  מבקש  ובכך  יודופובית  הכפשה  באמצעות  עמו  בני  את  מכתים  עצמו  השונא 
של  בכתביו  היהודים  דמויות  של  המגונה  התיאור  מכאן  האנטישמי.  הרוב  של  בחסדו 
פיליפ רות (וראו את הקריקטורה המינית של היהודי ב"מה מעיק על פורטנוי", או את 
לשונו של וודי אלן) האמורים � על פי גילמן � למרק את "חטאו" היהודי של המחבר. 
כפי ששב וצוין לעיל, ההגדרה השגורה לשנאה עצמית בקרב מיעוט אתני או לאומי 
קובעת שהלחץ או הדיכוי של קבוצת הרוב מחוללת בקרב פרטים בקבוצת מיעוט יחס 
שלילי לקבוצתם בהפנמת התיאור השלילי של אותה קבוצה מצד קבוצת הרוב. ואולם, 
הצוענים  דוגמת  מיעוט  קבוצות  אצל  זה  מסוג  ביטויים  למצוא  שניתן  העובדה  אף  על 
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באירופה או השחורים בארה"ב, הרי שהמקרה היהודי הוא חריג לחלוטין ועומד כתופעה 
הנבחר.  לעם  ייחודית  והיא  עצמה,  בפני  פתולוגית 

 � שלילי  שוביניזם  בלשונו  שמכונה  מה  הוא  גילמן  פי  על  נוסף  פתולוגי  היבט 
לשון  באותה  גרמניה  יהודי  של  הכפייתית  לדבקות  הכוונה   .�negative chauvinism�
הסתרים, זאת על אף ההערצה העיוורת כלפי תרבות הרוב הגרמני והסלידה העצמית 

היהודי.  של 
את שיאה של המגמה בסוגיה זו מציג גילמן בזיקה כביכול בין היטלר לקרל קראוס, 
המאוחדים לדעתו בתפיסתם את שפת העיתונות האוסטרית שהתרכזה בתחילת המאה 
העשרים ברובה בידי יהודים. פרק זמן זה מבחינתו של היטלר (1913-1906) היה מכריע 
בחייו, בו עוצבה האנטישמיות שלו בווינה. אותה וינה בה קרל קראוס ויהודים נוספים 
משואת  וקראוס �  תת־הפרק: "הרדן  את  ראו  העיתונות (להרחבה  מערכת  את  הובילו 

הרפורמה"). בפרק "יהודי  העתיד" 
ז'רגון  אם  כי  אינה  העיתונות  "שפת  היטלר:  של  תפיסתו  את  גילמן  מסכם  מכאן 
כאשר  עצמו  קראוס  הביע  דומה  רעיון  השטח".  פני  על  ניכר  הדבר  שאין  אפילו  יהודי, 
ראה לציין לא אחת ששפת העיתונות "היא אך 'עגה' (��jargon) עיתונאי". כיוון שהיטלר 

מסיק...  גילמן  היהודי,  הז'רגון  לבין  היהודית  העיתונות  בין  הזיקה  על  עומד 

בבעלות  העיתונות  קרי:   � העיתונות  לז'רגון  ביחס  קראוס  של  השקפתו  ...כי 
יהודית � והשקפתו של היטלר, אינן רחוקות זו מזו. ואכן, יתכן בהחלט שהיטלר 
ביסס את תפיסתו בנידון וכן את אופן הביטוי שהעניק לה, על סמך סגנונו של 

עצמו.  קראוס 

מכאן לא רחוקה הדרך מהנחה לפיה לא זו בלבד שהיטלר שאל את לשונו המשתלחת 
מקראוס, אלא שעגת העיתונות האוסטרית הייתה בעת ההיא "שפת הסתרים היהודית".

לידי  הבאה  עצמו  קראוס  של  הפרדוקסלית  אישיותו  את  לזכור  הראוי  מן  זאת  עם 
ביטוי במוטו הטאוטולוגי הנודע של האיש: "מן המפורסמות הוא שרק שנאתי לעיתונות 
לעיתונות  שנאתי  רק  בעוד  האנטישמית,  לעיתונות  שנאתי  של  מזו  גדולה  היהודית 

היהודית".  לעיתונות  שנאתי  של  זו  על  עולה  האנטישמית 
לא  אותו  מביא  לאוטו־אנטישמיות  מרכזי  כביטוי  הלשוני  בפן  גילמן  של  דבקותו 
אחת לניתוח מוקצן, אם לא תמוה, בתיאורו את השנאה העצמית בקרב היהודים. שני 
מקרים בולטים ראויים לציון והם משה מנדלסון וקרל מרקס. גילמן מצטט את מנדלסון: 

הרשויות  של  הטוב  רצונן  אל  לפנות  הנאלץ  מדוכא  עם  אנשי  על  נמנה  הנני 
 I am a member of an oppressed people that Þnds itself) .ומקלט להגנה 
 compelled to appeal to the good will of the authorities for protection

.(and shelter
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על פי מנדלסון, היהודי הטוב נמנע מכל פולמוס וויכוחי סרק ומוכן לגזור גזירה שווה 
מאוסים  שניהם  כי  לקבוע  ונכון  התלמודי  לפולמוס  הנוצרי  התיאולוגי  הפולמוס  בין 
בעיניו. אולם מכאן ועד הטענה לפיה מנדלסון, התומך בעידן הנאורות הגרמנית, מזדהה 

רחוקה.  הדרך  העצמית,  השנאה  את  מגלה  ובכך  עמו  שונאי  עם  כביכול 
האנטישמיות  בסוגיית  הדיבור  את  להרחיב  צורך  אין  מרקס.  של  במקרהו  גם  כך 
הארסית של האיש, ואולם הנחתו של גילמן לפיה המטריאליזם ההיסטורי של מרקס 
והמאבק בקפיטליזם הוא תולדה של פתולוגיית השנאה העצמית אצל אבי הקומוניזם, 

אובייקטיבי. מחקר  של  קווים  חציית  היא 
זו  היא  היהודית  הסתרים  לשון  לפיה  גילמן  של  הלינגוויסטית  היסוד  הנחת 
מביאה  ההתייחסות,  מקבוצת  היהודית  המיעוט  קבוצת  של  ניכורה  בבסיס  העומדת 
לאוטו־ הקץ  יבוא  ישראל  מדינת  של  יסודה  עם  לפיה  מתבקשת  למסקנה  האיש  את 
כוונותיו  על  לחפות  צורך  המצוי  לישראלי  שאין  הפשוט  הטעם  מן  ולו  אנטישמיות 

סתרים.  בשפת 
למותר לציין את הכשל המובנה בתיאוריה הלינגוויסטית של גילמן לאור העובדה 
המיעוט  של  מזו  נופלת  אינה  היהודים  במדינת  העצמית  השנאה  שתופעת  המצערת 
האנגלוסקסית.  בתפוצה  האוטו־אנטישמיות  גילויי  על  עולה  ובוודאי  בגרמניה  היהודי 
דעתו.  את  כך  על  נתן  טרם  הידוע  ככל  שכן  זו,  בסוגיה  גילמן  של  דעתו  מה  לדעת  אין 

(אביב 2013). אלו  שורות  כתיבת  מועד  עד  לפחות 

קנת לוין � תסמונת שטוקהולם והילד המוכה 

פרופ' קנת לוין, המלמד פסיכותרפיה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד, 
"תסמונת  היא  הראשונה  היהודית.  העצמית  השנאה  לתופעת  עילות  שתי  מוצא 
הצרים  אישומי  את  מפנימים  קבוע  מצור  תחת  אוכלוסיה  "חלקי  לפיה  שטוקהולם", 
ויהיו חסרי שחר ואכזריים ככל שיהיו". הגורם השני הוא הפסיכו־דינאמיקה של הילד 
יחס  את  למתן  בכוחו  שיש  ומאמין  שרוי,  הוא  בו  במצב  עצמו  את  המאשים  המוכה 

טוב".18  יהיה "ילד  אם  בו  המתעמרים  הוריו 

שטוקהולם תסמונת 

 Sveriges בנק  של  כספות  בחדר  ערובה  בני  של  קבוצה  נלכדה   1973 לאוגוסט  ב־23 
ימים.  חמישה  במשך  בקורבנותיהם  החזיקו  הבנק  שודדי  בשטוקהולם.   Kreditbank
בפרק זמן זה נרקמה בין החטופים לחוטפיהם מערכת יחסים במהלכה עברו החטופים 
לטובת  במשפט  העידו  החטופים  מן  כמה  שוביהם.  עם  נפשית  הזדהות  של  תהליך 
לחבר  נישאה  אף  הקורבנות  מן  ואחת  הדין,  עורכי  לתשלום  ממון  גייסו  הכנופיה, 
מענהו  עם  הקורבן  הזדהות  של  הפתולוגית  התופעה  זכתה  מכאן  השודדים.  בכנופיית 
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במהלכה  שטוקהולם",  "תסמונת  לכינוי 
התלות  מן  הנובע  אמוציונאלי  קשר  נוצר 
ומעמיק  ההולך  קשר  במענהו,  הקרבן  של 
יכולת  החוטף  בידי  שיש  העובדה  לאור 
לרצוח את קורבנו. הקשר מועצם כתוצאה 
שבסופו  והעובדה  מפורשים  מאיומים 
בקורבנו.  מלפגוע  נמנע  החוטף  דבר  של 
האיום  מהסרת  הנובעת  ההקלה  תחושת 
מחוללת רגשות של הכרת תודה מעורבים 
בפחד המסלקים מנפשו של הקורבן רגשות 

החוטף. כלפי  שליליים 
ההזדהות  תהליך  את  לחלק  נהוג 

שלבים: לארבעה 

פועל  הרציונאלי,  ראשון,  בשלב    (1
הקורבן  מניח  לפיו  הגנה  מנגנון 

בנזק  לשרוד  בידו  ויעלה  רע  כל  לו  יאונה  לא  החוטף  עם  פעולה  ישתף  שאם 
מינימאלי. 

במהלכו  יחסית  ממושך  זמן  בפרק  המדובר  אם  בעיקר   � הרציונאלי  השיקול    (2
תודה  הכרת  החטוף  אצל  מחולל  קרבנו �  את  להרוג  או  מלענות  החוטף  נמנע 

החוטף.  אל  נפשית  קרבה  ומפתח 
הקרבן נחשף לאישיותו ומניעיו של החוטף, סוגיה רבת עוצמה בעיקר בהקשרים    (3
של חטיפה על רקע טרור פוליטי ואידיאולוגי, כאשר הנחטף נחשף אט אט אל 
הנרטיב של מענהו ומזדהה עמו עד כדי קבלת עמדותיו הפוליטיות/חברתיות 

החוטף. של 
היפוך  חל  כך  עצמית,  הונאה  של  מנגנון  ומפתח  מענהו  עם  מזדהה  החטוף    (4
תפקידים � החטוף הופך לנאשם והחוטף לקרבן, ולאחר שחרורו חובר החטוף 

החוטף. של  למחנהו 

הרסט  פטרישיה  של  זה  הוא  האידיאולוגית  ההזדהות  היבט  של  קלאסי  מקרה 
נחטפה  באוניברסיטה,  סטודנטית  פטרישיה,  הנודע.  העיתונות  איל  של  בתו   ,(Hearst)
בשם  אנרכיסטי  ארגון  ידי  על  מוח  שטיפת  של  תהליך  ועברה  בברקלי  מדירתה 
��The Symbionese Liberation Army. פטרישיה שוכנעה באידיאולוגיה של הארגון, 
מראשי  באחד  התאהבה  "טניה",  המחתרת  שם  תחת  גדולה  בהתלהבות  אליו  חברה 

מאסר.  שנות  לשבע  ונדונה  נתפסה  בנקים,  בשוד  חלק  נטלה  הארגון, 
ואולם שתי דוגמאות אלה מחווירות לדעתו של לוין לעומת המקבילה הישראלית 

לוין קנת 
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שהיא הביטוי האולטימטיבי של תסמונת שטוקהולם. הביטי הקיצוני לכך מאפיין את 
הרדיקל היהודי בישראל, מי שמאשים גלויות את בני עמו ברצונם של הערבים להשמיד 
נורית  של  זו  היא  משנתו  לתמיכת  מביא  שהמחבר  הדוגמאות  אחת  שלו.  מדינתו  את 
(וראו  בהלוויה  דברו  את  לשאת  בתה  רוצחי  ארגון  של  נציגו  את  המזמינה  אלחנן  פלד 

מבפנים"). הפרק "האויב 
תסמונת נוספת בפתולוגיה של השמאל הישראלי מוצא קנת לוין בהתנהלותן של 
לא  הערבי  לעולם  ישראל  שבין  להודות  מסוגל  הישראלי  השמאל  אין  מוכות.  נשים 
מתנהל כל תהליך של שלום. כיוון שכך, מנגנוני ההגנה מחוללים הכחשה של המציאות. 
וזו  בכלל  הערבית  האנטישמיות  ביטויי  הישראלית  התקשורת  מאמצעי  מסולקים  כך 
של  ודמוניזציה  היהודים  מדינת  של  בדה־לגיטימציה  הגדושים  בפרט,  הפלשתינאית 
מסחררת  עליה  שחוללו  אוסלו,  הסכמי  היא  האולטימטיבית  הדוגמה  היהודי.19  האדם 
במספר קורבנות הטרור הערבי. המחבר מצטט בהקשר זה את ההיסטוריון פול ג'ונסון 
המתייחס אל עיקרון ההדחקה במנגנוני ההגנה של הציבור בישראל: "ההונאה העצמית 
את  וכן  תקווה".20  של  זיק  על  לשמור  היה  ניתן  שכך  משום  הכרח  הייתה  היהודים  של 

מגד: אהרון  של  דבריו 

הזדהות  בהיסטוריה.  תקדים  לה  אין  לוודאי  קרוב  אשר  בתופעה  נוכחנו 
אמוציונאלית ומוסרית של רוב האינטליגנציה בישראל עם בני אדם המחויבים 

להשמדתנו.21 גלויות 

הקהילה  בחיי  פיתחו  בשנים,  מאות  במהלך  רדיפות  של  קורבנות  לוין,  פי  על  היהודים 
הקהילה  את  המחבר  פי  על  המאחדת  הסטיגמה,  כרוניים.  נרדפים  של  סטיגמה  שלהם 
היא  השתיים,  בין  הבסיסי  השוני  אף  על  הריבונית,  ישראל  עם  בגלות  היהודית 
עצמם  את  להאשים  הנוטים  טראומות  ובעלי  מוכים  ילדים  בקרב  המוכרת  ההתנהגות 
את  לקבל  הנכונות  מכאן  רע".  שהייתי "ילד  משום  הוא  שקרה  מה  כל  בכישלונותיהם. 
הסטיגמה האנטישמית ולהאשים בה את עצמך. כך הדוגמה של דחיית הטיפוס הגלותי 
ביטוי  לידי  באה  שזו  כפי  ישראל  שנאת  של  ההפנמה  גם  כך  החדש.  הישראלי  ידי  על 
בין  שאת  וביתר  הפוליטי  המערך  בשולי  אחיזה  לה  המוצאת  תופעה  אויביה,  בקרב 
לשנאה  דומה  זו  תופעה  והקולנוע.  התיאטרון  הספרות,  אנשי  וברובד  האקדמיה  כתלי 
עליהם  ומטיל  עמו  בני  את  מאשים  היהודי  המשכיל  כאשר  בגלות,  היהודית  העצמית 

האנטישמית.  עקרונות  את 
העבר,  מחיקת  שלום";  תמורת  "שטחים  הסיסמא  מכאן  ההיסטוריה,  עיוות  מכאן 
עקרון החטא הקדמון של 48' ונרטיב "הנכבה"; מכאן "הקולוניאליזם היהודי" ו"גירוש 
מן  למחותה  ויש  חטא  הוא  ישראל  של  קיומה  שעצם  מכאן  האמיתיים",  הארץ  בעלי 

הציוני.  לרשע  ומוסרית"  כחלופה "צודקת  הפלסטיני",  המצאת "העם  מכאן  המפה. 
השינוי הגדול התחולל, על פי לוין, לאחר אובדן השלטון של מפא"י ועליית הליכוד 
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לשלטון. השמאל הישראלי שחווה זעזוע טראומטי מצא לעצמו נתיב נוח להטלת האשם 
ובהמשך  "חרות",  הימין,  מפלגות  על  הערבי  האויב  אל  מיחסו  חלק  והשלכת  ב"ימין" 
ה"ליכוד" שהן "מחרחרות המלחמה", בעוד השמאל בישראל הוא "מחנה השלום". באופן 
אהבת  אחר  לבקש  המוכה,  הילד  של  בתכונות  הניחן  השמאל,  לאותו  נוח  לו  היה  זה 
המוכה  הילד  של  במעמד  השלום"  "מחנה  זה  היה  מעתה  מבית.  האויב  מול  הערבים 
על  זאת  בו.  המתעמרים  את  לרצות  בידו  יעלה  רק  אם  לטובה  ישתנה  אליו  שהיחס 
תואמים  ומאמצים  מספקת,  עצמית  רפורמה  לפיהן  לב  ומשאלות  בהזיות  ידי "הפלגה 

לשלום".22 יביאו  טובים,  ילדים  להיות 
מאיתנו",  יצאה  לא  הגלות  אך  הגלות  מן  בבחינת "יצאנו  זו,  תופעה  של  שיאה  את 
רואה המחבר בהסכמי אוסלו, בהם קיבלה ישראל את תנאיו של ארגון טרור ושילמה 
על כך מחיר קטלני. מדגם המייצג הזיה זו של הונאה עצמית היו דבריו של יוסי ביילין, 
הקיומית  לבעיה  הפתרון  בו  בעולם  לחיות  רוצה  "אני  שהצהיר:  מי  אוסלו,  אדריכל 

לבעיות". פתרון  אין  בו  בעולם  לחיות  מוכן  אינני  פשוט  אפשרי... 
כביטוי  המוכה  הילד  בסוגיית  שטיפל  הראשון  היה  לא  לוין  שקנת  לציין  למותר 
לשאלה  שהתייחס  פרויד  כבר  זה  היה  האפשריות.  ותוצאותיו  היהודי  העם  של  לסבלו 

מעט.  שונה  בהקשר  הגם  זו, 
בקרבו  מעלה  מיעוט  של  וביזויו  הדרתו  האומנם  היא  פרויד  בפני  הניצבת  השאלה 
את סף ההומניטאריות, או שמא להפך, מגביר בו את רגשות הנקם והשנאה. כך עלול 
של  בדורות  האחר  כלפי  האדנותית  התנהלותו  את  העת  בבוא  להצדיק  מאמש  הקורבן 
לגדולה,  שעלה  מי  העבר,  מן  הקורבן  בהם  מקרים  פוסל  אינו  הוא  בעברו.  שידע  סבל 
מתעמר בנתיניו בהווה. הדוגמה הקלאסית שפרויד מביא הוא ריצ'רד השלישי במחזהו 
של שקספיר. עם זאת, פרויד, הזהיר והער לעובדה שדבריו עלולים להתפרש כדוגמה 
אין  הגם  בנושא,  היהודי  ההקשר  מן  להתחמק  מעדיף  אוטו־אנטישמיות,  של  למנגנון 

כי:  פרויד  מציין  בנושא  הדיון  במהלך  הכוונה.  למי  ספק 

אלו  היסטוריות  לדוגמאות  להתייחס  יכול  אינני  בנקל  להבינן  שניתן  מסיבות 
של  תוצאה  שהם  אופי  ליקויי  בין  שווה  גזירה  לגזור  מציע  ואינני  ואחרות 
ידעו  שבעברן  שלמות  אומות  של  התנהלותן  לבין  בילדות  מתמשכות  מחלות 

ממושך.23 סבל 

תסמונת  בדבר  משנתו  את  נקבל  אפילו  ואולם  לוין.  קנת  של  היסוד  הנחות  כאן  עד 
בולטים  כשלים  שלושה  על  מלעמוד  מנוס  אין  המוכה,  הילד  וסינדרום  שטוקהולם 

מתודולוגיים. ושניים  פוליטי־היסטורי  אחד  בתורתו. 
לשלטון  הליכוד  עליית  עם  הכלים  את  שבר  אשר  הישראלי  השמאל  זה  היה  לא 
ב־1978. היו אלה מנחם בגין בקמפ דייוויד ויצחק שמיר עם נתניהו במדריד, מי שסללו 
את הדרך לאוסלו. זכורה היטב התנגדותם העזה של גולדה מאיר ויצחק רבין לנכונותו 
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שהחריב  עברה,  לדבר  בגין  של  שליחו  שרון,  אריאל  זה  היה  מסיני.  להסתלק  בגין  של 
את הישובים בסיני, מעשה ללא תקדים בתולדות הציונות. היה זה אהוד ברק שהעיר 
כי "אוסלו היא הנכד של מדריד שהיא הבן של קמפ דייוויד". הנה כי כן היה זה ה"ימין" 
שסלל את דרכה של "שלום עכשיו" שקיבלה את בגין בזרי פרחים ובהתלהבות בשובו 

דייוויד.  מקמפ 
הכשל המתודולוגי בסוגיית הילד המוכה המושת על מדינת היהודים, קרי: השוואתה 
של ישראל לילד מוכה או למיעוט אתני הנמצא במצור תמיד, בא לידי ביטוי אם נזכור 
שאותו "ילד", לא די שאיננו מוכה כי אם בכל ניסיון להכותו הוא מיטיב להשיב לחורשי 
רעתו מנה אחת אפיים. אותו מיעוט מנודה לא זו בלבד שלא מסתגר בין חומות הגטו 
כאשר  ב־67'  כך  מדינתו.  שטח  את  והכפיל  ירך  על  שוק  האויב  את  הכה  שב־48'  אלא 
באחד הניצחונות המפוארים בהיסטוריה המודרנית שילשה ישראל את השטחים שהיו 

ודמשק. קהיר  על  מאיים  כשצה"ל  המלחמה  גמר  עם  ברשותה 
מצד  היהודים  מדינת  על  המושת  היומיומי  הקיומי  שהאיום  נניח  אפילו  ואולם, 
את  מאזן  ובאוכלוסיה �  בשטח  מונים  מאה  עליה  העולה  והמוסלמי �  הערבי  העולם 
של  העצמית  השנאה  לתופעת  הסבר  לוין  של  למשנתו  אין  הקרב,  בשדה  ניצחונותיה 

בפרט.  שלו  ארצו  ושל  בכלל  האנגלו־סקסי  העולם  יהודי 
אף לא גורם אחד מאלו המרכיבים את עולמו הרוחני של הילד המוכה או בן הערובה 
נכון.  הוא  המוחלט  ההפך  ושות'.  חומסקי  נועם  את  מאפיין  טרוריסטים  חבורת  בידי 
המדובר בצאצאי משפחות עמידות מן המעמד הבינוני הגבוה, מי שהיו לימים לבכירי 
ילד  או  נרדף  מיעוט  של  סבל  ידעו  שלא  בלבד  זו  שלא  דמוקרטית,  בחברה  האקדמיה 
עלית  באוניברסיטאות  אינטלקטואלית  צמרת  עם  נמנית  החבורה  להפך.  אם  כי  מוכה 
בדמוקרטיות שהן מופת תרבות המערב. לא זו בלבד שאין צל צילו של נידוי תלוי על 
שהם  בלבד  זו  ולא  הליברלי,  הרדיקליזם  בחזית  הניצבים  אלו  הם  להפך,  אלא  ראשם 

הכלל. על  משנתם  את  כופים  עוד  אלא  מוחלט  ביטוי  מחופש  נהנים 
הנה כי כן, עם כל הכבוד הראוי לחוקר מהרווארד, דומה שלא "תסמונת שטוקהולם" 
ולא "תסמונת הילד המוכה" יש בהן כדי להסביר את הפתולוגיה של השנאה העצמית 

היהודית.

*

השנאה  פתולוגיית  של  היסוד  הנחות  עם  להתמודד  המבקש  זה  פרק  של  לסיכומו 
העצמית כפי שהוגשה במשנותיהם של ארבעת החוקרים שלעיל, ניתן לציין כשל בסיסי 
המאחד את הארבעה. העדר תוקפם של הכללים האוניברסלים על המקרה היהודי, קל 

הישראלי.  המקרה  על  וחומר 
זה.  בנושא  לוין  וקורט  לסינג  לתיאודור  בטענות  לבוא  כוונה  שאין  לציין  למותר 



475הניסיון להבין

ויסודה  השואה  בטרם  היהודית  העצמית  השנאה  לתופעת  מענה  אחר  ביקשו  השניים 
נוסח  הסתרים  לשון  תורת  לוין.  וקנת  גילמן  סנדר  כך  לא  אולם  ישראל.  מדינת  של 
עברית.  הדובר  המצוי  הישראלי  של  הרוחני  עולמו  עם  דבר  וחצי  דבר  לה  אין  גילמן 
כך גם, כפי שצוין לעיל, "תסמונת הילד המוכה" של לוין, שהרי לא זו בלבד שישראל 
היא זו המכה את אויביה אלא ש"המיליטריזם הישראלי" ומשל "המדינה היודו־נאצית" 
במדינת  הרדיקלי  השמאל  בידי  הקבוע  האשם  כתב  הם  ומחנהו,  לייבוביץ'  מאסכולת 

היהודים. 
נפש  את  ומקדם  מאז  המשסעת  המארה  אחר  לבקש  מניסיון  מנוס  אין  שכך,  כיוון 
בשמו  המערבית  הציוויליזציה  אתוס  את  לנתץ  המבקש  הרדיקליזם  שד  והוא  היהודי, 
של "תיקון עולם". תכונה השבה ומוכיחה כי אכן ב"עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב", 

הבא. בפרק  ייבחן  הנושא  מדובר. 
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12 פרק 

הבקעת המונותיאיזם 
המופשט אל הלוגוס הפגאני

כשל המונותיאיזם היהודי מול עולם העכו"ם

גילוי המוקדם ביותר של שנאת יהודים בהיסטוריה מצוי, כידוע, במגילת אסתר, ה
ואחת היא אם המגילה הוכנסה לתנ"ך בימי הכנסת הגדולה, בתקופת הבית השני, 
במאה החמישית לפנה"ס או מאוחר יותר, במאה הרביעית. הנחת היסוד לשנאת ישראל 

המלך:  אל  המן  בדברי  היטיב  מוגדרת 

ֹכל ְמִדינֹות  ים, ּבְ ין ָהַעּמִ ר ּוְמֹפָרד ּבֵ נֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפּזָ ֵורֹוׁש ֶיׁשְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַוּיֹאֶמר ָהָמן, ַלּמֶ
ֶלְך ֵאין ׁשֶֹוה,  ים, ְוַלּמֶ ֶלְך ֵאיָנם ֹעׂשִ ֵתי ַהּמֶ ל ָעם, ְוֶאת ּדָ ַמְלכּוֶתָך; ְוָדֵתיֶהם ׁשֹנֹות ִמּכָ
קֹול  ֶאׁשְ ֶסף,  ּכֶ ר  ּכַ ּכִ ֲאָלִפים  ֶרת  ַוֲעׂשֶ ָדם;  ְלַאּבְ ֵתב  ִיּכָ טֹוב,  ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  ִאם  יָחם.  ְלַהּנִ
ְעּתֹו, ֵמַעל ָידֹו;  ֶלְך ֶאת ַטּבַ ַסר ַהּמֶ ֶלְך. ַוּיָ ְנֵזי ַהּמֶ ָלאָכה, ְלָהִביא, ֶאל ּגִ י ַהּמְ ַעל־ְיֵדי ֹעׂשֵ

ה'�י') ג',  אסתר  (מגילת  הּוִדים.  ַהּיְ ֹצֵרר  ָהֲאָגִגי  ָדָתא  ן־ַהּמְ ּבֶ ְלָהָמן  ָנּה,  ּתְ ַוּיִ

ים"  ֹעׂשִ ֵאיָנם  ֶלְך  ַהּמֶ ֵתי  ּדָ ְוֶאת  ָעם,  ל  ִמּכָ ׁשֹנֹות  "ָדֵתיֶהם  אשר  היהודים  בדבר  המן  דברי 
עולים בקנה אחד עם טיעוני היודופוביה בשאר ריכוזי יהודים בעולם העתיק. כך בבירת 
העולם ההלניסטי � אלכסנדריה במצרים, וכך בבירת האימפריה הרומית. הנה טקיטוס 

ומרחיב: המן  דברי  את  המחזק 

על מנת להבטיח את נאמנות בני עמו בעתיד, משה קבע להם דת חדשה השונה 
הוא  לנו  קדוש  שהוא  מה  כל  גיסא,  מחד  האדם.  בני  שאר  מדתות  בתכלית 
בלתי  שהוא  מה  כל  ומותר,  כאפשרי  רואים  הם  גיסא,  ומאידך  בעיניהם.  טמא 
מוסרי בעינינו.... שאר מנהגי היהודים מעוררים סלידה ברשעותם, ומצאו אחיזה 
הלב  ורוחב  העיקשת  בנאמנותם  מצויה  עושרם  עילת  ליבם...  רוע  בגין  בקרבם 
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בשנאה  עוינים  הם  העולם  שאר  את  אך  היהודים.  אחיהם  כלפי  מגלים  שהם 
ואויב.  לצר  שנועדה 

את הפרק על היהודים מסכם טקיטוס, היסטוריון האימפריה הרומית בתחילת המאה 
 Iudaeorum שחר" �  וחסרת  מרושעת  היא  לפיה: "היהדות  בקביעה  לספירה,  השנייה 

1.mos absurdus sordidusque
שונאי  של  ספור  אין  מובאות  ידי  על  המגובים   � טקיטוס  ושל  המן  של  דבריהם 
ישראל בעת העתיקה � הם ביטוי לאותה הדחייה שחש עובד האלילים כלפי דתם של 
ותואם  היטב  מבוסס  רבים,  דורות  במהלך  אורגנית  שהתפתח  הפוליתאיזם,  היהודים. 
מכאן הזהות  האגרארית בעת העתיקה.  הפרט בחברה  של  את עולמו החומרי והרוחני 
הפירנאים  הרי  ועד  במזרח  הגנגס  נהר  בין  המשתרע  הגיאוגרפי  המרחב  אלילי  בין 
במערב, בין יערות הנורדים בצפון ועד יאור מצרים. אחת היא מה שמו של אל הפריון: 
אוזיריס המצרי, אדוניס היווני, ליבר � מקבילו הרומי, תמוז הבבלי, או הבעל הכנעני, 
תכונותיהם חופפות במידה רבה וייעודם המוצהר הוא להרבות את האסיף והבציר של 
הסיפר  פרי  אך  הם  ביניהם  ההבדלים  מאמיניהם.  כתות  עם  להיטיב  וכך  האדמה  עובד 
אל  הממונה,  האלילי  הפנתיאון  יושבי  שאר  וכך  הפריון  אלי  כך  עוד.  ולא  המיתולוגי 
מקריב  אליליו,  את  המעריץ  הארץ  שוכן  של  והרוחני  החומרי  בעולמו  חלקו  על  אל, 

דמויותיהם. את  ומפסל  מצייר  עולה,  להם 
יתירה מזאת, ההיבט האנתרופומורפי במיתולוגיה האלילית מעניק למאמין קרבה 
נפשית אל אליליו. הוא סוגד להם ומושיב את החבורה במרומי האולימפוס � במקרה 
להם  מלהעניק  חדל  לא  אחת  ובעונה  בעת  אך  הנורדי,  במקרה  הוולהאלה  או  ההלני � 
תכונות אנוש. כך יכול אף אבי האלים ההלני, זאוס בכבודו ובעצמו � אף שהוא קובע 
את גורל האדם, מולך על חבורת האלילים, משגר ברקים ורעמים � להיות בעת ובעונה 
אחת נואף, פדופיל ונוכל. כך אודין (שמקורו הוא ככל הנראה ב"אדון" העברי) מקבילו 
מבאר  ללגימה  בתמורה  הימנית  עינו  את  מסר  שכן  העין,  שתום  האלים  אבי  הנורדי, 
החוכמה. בין יתר עיסוקיו ממונה אודין על עיסוקי המלחמה והמוות, השירה והחוכמה. 
גזרה  חטובות  וולקיריות  בחברת  הוולהאלה  באולם  יין  לוגם  אינו  כאשר  הפנוי,  בזמנו 
ונאות למראה, אוהב האל לשוטט בין בני אנוש בעילום שם ולהפתיע אותם בשאלות 

ותשובות. 
אדם  בני  אך  עליונים  אדם  בני  אומנם  הם  מצרים,  אלילי  ואוזיריס,  איזיס  הורוס, 
בראש וראשונה. גופם עשוי בשר ועצמות, דם זורם בעורקיהם והם התגלמות תכונות 
אל  אוזיריס,  של  מותו  ושונאים.  הורגים  נואפים,  אוהבים,  צמאים,  רעבים,  הם  אנוש. 
הנילוס, נחגג מדי שנה עם גאות היאור. סת, אליל הקמילה המכלה את הדגן בנשימתו 
היוקדת, סופו שהורוס, בנה הגיבור של איזיס, נוקם בו ומשיב את הפריחה. באופן זה 
האליל המצרי, היווני, הבבלי, האשורי, הפרסי, הרומי, העניק לחיים משמעות. פולחנו 
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החיים  למחזור  פירוש  שנתן  זה  הוא  ומסובב.  סיבה  של  רציונאלי  עיקרון  על  התבסס 
במערך  ביטוי  לידי  באה  לאליליו  האדם  זיקת  ולרע.  לטוב  וקמילה,  לפריחה  והמוות, 
בציור  אם  ובין  ואניאס,  האיליאדה  דוגמת  האפית  בשירה  אם  בין  אמצעים,  של  מקיף 
תשתית  ומהווים  האסתטי  הפן  את  לאלוהיו  המאמין  בין  לקרבה  המעניקים  ובפיסול, 

המערב.  בתרבות  הפלסטיות  לאמנויות 

.(Doré) דורה  גוסטב  הברית.  לוחות  את  משבר  משה 
ִרֵּבִעים...". ְוַעל  ִשֵּׁלִשׁים  ַעל  ָּבִנים  ַעל  ָאבֹת  ֲעֹון  ּפֵֹקד  ַקָנּא,  ֵאל   ֶהיֱא ְיהָוה  ָאנִֹכי  "ִּכי 
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מקור  מהו  השאלה  על  התשובה  לעיל,  כמתואר  האנתרופומורפי  ההיבט  לאור 
כישלונו של המונותיאיזם היהודי מתבארת לכאורה מאליה. המונותיאיזם, קרי: אמונה 
דל  על  שמו  את  המעלה  שכל  מעין,  עלום  אנוש,  תכונות  נעדר  מובן,  בלתי  אחד  באל 
גיסא  מחד  אפשרי.  הבלתי  את  הכשר  המאמין  מן  דורשת  בכפו,  נפשו  שם  שפתיו 
מחיקה גמורה של האני � שהרי הצו האלוהי לא ניתן לפירוש אנושי, הוא סוף פסוק 
והמעז להשיג עליו הוא חוטא. מאידך גיסא, יכולת חשיבה מופשטת השמורה לגאוני 
הרבנים והפוסקים ברמה שהיא מעבר לכושרו � קל וחומר לצרכיו � של בן התמותה 
המצוי. מכאן שאמונת היהודים, הגולשת לא אחת אל ההגות המופשטת (ואינה נקייה 
היא  הדת  של  עיקרה  שכל  בעוד  סגולה,  יחידי  של  נחלתם  היא  קוגניטיבי)  מדיסוננס 
היותה נחלת הכלל המלווה את הפרט בחיי יום יום, והיא זו החייבת להעניק לו תשובות 

ומסובב.  סיבה  של  ברציונאל  והמעוגנות  לפניו  הניצבות  המעשיות  לשאלות 
את  לנפץ  בקש  לעומתו,  היהודי  המונותיאיזם  אלו.  צרכים  על  עונה  הפוליתיאיזם 
שהוא  הפוליתיאיזם  נשמת  את  להכרית  קרי:  לאליליו.  האדם  בין  היחסים  מערכת 
שנים  מאות  חמש  אלף  במהלך  נותר  וכך  המקרא,  בימי  האגרארית  החברה  ערכי  תכלית 
השנה,  עונות  של  בעולם  ומתקיים  חי  האדמה  עובד  הנצרות.  של  ניצחונה  עד  ומעלה 
יבין  שביניהם  המשכיל  אשר  עד  יחלפו  שנים  אלפי  בצורת.  הנהר,  גאות  גשם,  שמש, 
של  התהוותו  ואת  הסולרית  הקרינה  של  מרכיביה  את  בטבע,  המים  מחזור  עקרונות  את 

אלה.2  לכל  תשובות  לו  מעניק  האלילי  הפנתיאון  חשמלית.  מהתפרקות  הרעם 
ההיררכיה האלילית היא במידה רבה העתק של סולם המעמדות הארצי. מאפייניו 
דמותו  אל  אותו  מקרבות  האנושיות  ותכונותיו  המסוים  האל  של  האנתרופומורפיים 
את  נזכור  אם  בעיקר  זאת,  רבה,  במידה  אמצעי  בלתי  הוא  ביניהם  והיחס  המאמין  של 
להיותו  שבנוסף   � עצמו  בזאוס  וכלה  באפרודיטה  החל  האלילים  של  הארוטי  הפן 
אבי האלים, האשמאי הזקן, כאמור לעיל, אינו מושך את ידו מסדרת ניאופים, לרבות 

היוונית.  במיתולוגיה  לפרטיהם  המתועדים  פדופיליה, 
המכריע  המיתולוגי  היסוד  הוא  האנתרופומורפי  במערך  נוסף  חשיבות  רב  מרכיב 
דרמה  שירה,  עם,  בסיפורי  לפנה"ס  הי"ב  במאה  מראשיתה  החל  הספרות  את  הגודש 
ואפוס. כך גם ההיבט האנימיסטי, מלשון אנימה (anima) � נשמה, לפיו הנשמה והרוח 
אינן נחלתו של הפרט האנושי בלבד, כי אם מצויה בעולם החי והצומח, מכאן אחדותו 
העולה  הנהר  מכאן  והרעם,  הברק  מכאן  ביניהם.  והזיקה  הטבע  עם  האדם  של  השלמה 
על גדותיו והתפרצות הר הגעש, מכאן ריבוי התכונות בקרב בעלי חיים לסוגיהם, רעיון 

ואפלטון. אריסטו  אצל  גיבוש  לכלל  שהגיע 
שבמאה  מי  ספרד,  יליד  הרומי  המחבר   ,(Sallustius) סלוסטיוס  פלביוס  זה  היה 
הרביעית ביקש להדוף את הטיעונים של התיאולוגים הנוצרים על ידי הצגת יתרונותיו 
עובד  של  משאלותיו  כל  על  לפיכך  העונה  מאחד,  הרמוני  כמערך  הפוליתיאיזם  של 

האלילים.3 
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את  באמצעותם  ומסביר  למרכיביה  היוונית  המיתולוגיה  את  מחלק  סלוסטיוס 
המחבר  הפנתיאון.  שוכני  לחבורת  היווני־רומי  הפוליתיאיסט  של  העמוקה  הזיקה 
מוצא חמישה גורמים המרכיבים יחדיו את עולמו של המאמין, מעניקים לו משמעות 

צרכיו: על  ועונים 

עם  להזדהות  ביכולתו  הפרט  של  הרוחניים  צרכיו  על  העונה  התיאולוגי,  הפן    (1
ישות נעלה, לה יוכל להעניק תכונות נשגבות מאלו המצויות בחברת בני אדם 

דעת.  ללמוד  יוכל  וממנה 
הפן הפיסי, הבא לידי ביטוי בפעילות האלים בעולמנו, פעולות המשרתות את    (2

בחייו. הקיום  תכלית  את  לו  ומעניקות  האנושי  המין 
הפן הנפשי, העונה על צרכי רוחו ונפשו של המאמין המתייחס למעשי האלים    (3

אנוש. למעשי  כאלגוריה 
הפן החומרי, המעניק לאלים את הזהות עם מרכיבי החומר על פני כדור הארץ.    (4

וכו'.  ים  שהוא  וכך "אוקיאנוס"  יבשת  שהיא  כך "גאיה" 
הפן המעורב. הוא זה שבו נוטלים חלק ארבעת קודמיו במארג של זהות פיסית־   (5

נפשית של הפרט הבא לביטוי בין אם בעלילה מיתולוגית כגון מלחמת טרויה 
ונגינה.  פיסול  בציור,  אם  ובין  האודיסיאה,  פרשת  או 

תרבות  שנות  וחמש  באלפיים  המתבונן  הפוליתיאיסט  של  ראותו  מנקודת  כן,  כי  הנה 
ֱאֹלֵהיֶהם,  ֶאת  "ְוָנְתנּו  הפסוקים:  המערבית,  לציוויליזציה  הרחב  המסד  את  שהעניקה 
י"ט,  ב'  (מלכים  דּום".  ַוְיַאּבְ ָוֶאֶבן  ֵעץ  ָאָדם  ְיֵדי  ה  ַמֲעׂשֵ ִאם  י  ּכִ ה,  ֵהּמָ ֱאֹלִהים  ֹלא  י  ּכִ ֵאׁש:  ּבָ

ההפרזה. מן  בהם  ויש  יתכן  י"ח) 

ההיפוך הסובלימטיבי

הנחת  עם  להסכים  מנת  על  פרויד  של  הפסיכואנליזה  בעקרונות  להעמיק  צורך  אין 
אל  השליליים  רגשותינו  את  המנתב  חיובי  הגנה  מנגנון  הוא  הסובלימציה  לפיה  היסוד 
אפיקי יצירה המצויים ביסודות התרבות. הפן האסתטי של הסובלימציה בעולם הקלאסי 
סוגותיה:  על  הספרות  המוזיקה,  הפלסטיות,  באמנויות  ביטוי  לידי  בא  וההלניסטי 
ההלנו־ האמנות  של  נדלה  הבלתי  בעושר  המעיין  הלירית.  והשירה  האפוס  התיאטרון, 

רומית יבחין בנקל במקומם המרכזי של נציגי הפנתיאון האולימפי מקרב גיסותיו של 
זאוס־יופיטר. 

היצירה  עלילת  את  מציגות  ה"איליאדה",  ההומרי,  העל  אפוס  של  הפתיחה  שורות 
המורכבת כגחמה של זאוס ומרעיו המסבים לצידו על האולימפוס. אל אל ובני חסותו, 
ובין  ואכילס,  מנלאוס  של  בריתו  בני  ואתנה  פוסידון  זאוס,  אשת  הרה  הם  אלו  אם  בין 

ואפרודיטה.  ארטמיס  אפולו,  דוגמת  הטרויאנים  תומכי  הם  אם 
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ָהֵאִלים, ת  ַבּ יִרי,  ִשׁ ֶלאּוס  ֶפּ ל  ֶשׁ נֹו  ְבּ ָאִכיֶלס  ַזַעם  ַעל 
ָהָאָכִאים, י  ָראֵשׁ ַעל  ֲחרֹונֹו  הֹוִריד  ֶשׁ ן  ָהֻחְרָבּ ְוַעל 

ְסֹפר, ְלֵאין  ֵלב  ַעֵזּי  לֹוֲחִמים  ִליְך  ִהְשׁ ָהֶדס  ֶאל  ֵעת 
ַמִים. ַהָשּׁ ּוְלעֹוף  ִלְכָלִבים  ַמֲאָכל  ָרם  ָשׂ ְבּ ֶאת  ָנַתן 

ַלם.4 ִנְשׁ ֶזאּוס  ל  ֶשׁ ֶחְפצֹו  ְך  ָכּ

האמנות הפלסטית, ובעיקר הפיסול ששרד, הוא המעניק לבן התקופה הפוליתיאיסטית � 
זאת בעיקר בשל מבנהו התלת־מימדי � את ערכיו האסתטיים. היופי, התואם, המופת 
הצורני והעומק התוכני של הפיסול הקלאסי יהוו לימים את תשתית האומנות בתרבות 

הנה.  ועד  ברנסנס  החל  המערב 
הערך האסתטי צועד יד ביד עם האתוס, והזיקה בין השניים באה לידי ביטוי בהגדרה 
האריסטוטלית של זהות הצורה והתוכן: קרי: אחדות היפה והטוב � הלוא היא ה"קאלוס 
קאי אגתוס" � καλός καὶ ἀγαθός. לא יהיה זה מופרז לקבוע שזו היא תכלית קיומו של 
פירושו   Καλός קאלוס �  התואר  המושלם.  האדם  תכונות  את  לתאר  המבקש  האתונאי 
התואר  כך  וה"נאצל".  "הנכבד"  משמעות  את  גם  בתוכו  כולל  הוא  ואולם  "יפה"  אומנם 
אף  נושא  לקאלוס  בדומה  ואולם  אמנם "טוב",  הוא  המילולי  תרגומו   .ἀγαθός � אגתוס
הוא משמעות עמוקה ורחבה יותר, כגון "צודק", "מוסרי", "נעלה", ואף את נאמנותו של 
אבירות,  כגון  לתארם,  מבקש  שהביטוי  הנוספים  ההיבטים  מכאן  לעיר־מדינתו.  האזרח 
שמעניק  בתכונות  מעיון  למשל,  כך  בדבר.  התלויות  סגולות  בקרב,  וגבורה  לזולת  כבוד 
קסנופון למונחי הקאלוס והאגאתוס בחיבורו "זיכרונות",5 נמצא שורה של סגולות כגון: 
חירות הרוח; תבונה וחינוך מעולה; היכולת לרכוש ידידים ולנהל מערכת יחסים חיובית; 
התכונה להיטיב עם ידיד ולנקום באויב, הכישרון לנהל משק חקלאי; לשרת את המולדת, 
וכן להשתבח בסגולות כגון: חוכמה, צדק, שליטה עצמית וחמלה. כך האדם האריסטוטלי 

נאצלים.  ערכים  למען  הפועל 
את  גם  בתוכה  הכוללת  פיסית,  בשלמות  לביטוי  הבאה  והתוכן  הצורה  זהות  את 
לפנה"ס:  השישית  במאה  עוד  מילטוס  איש  תאלס  היטב  הגדיר  הרוחנית,  השלמות 
� �Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ, אותו תרגם יובנליס, המשורר הרומי במאה הראשונה 
העברית:  הצורה  את  לו  העניק  והרמב"ם   �mens sana in corpore sano� לספירה: 
"נפש בריאה בגוף בריא". עקרונות רוחניים אלה בהם דנים בהרחבה אריסטו6 ואפלטון7 
הם הבסיס למערך הסובלימטיבי שהגיע אל שיא חסר תקדים באמנות ההלנו־רומית. 
עם זאת, כיון שפטור בלא כלום אי אפשר, היה מי שביקש לציין שעיקרון אחדות 
הצורה והתוכן של "היפה והטוב" מצוי גם בתנ"ך. להלן פרשנות (הנכתבת בכובד ראש 
(שמות  ְוַאְנֵוהּו..."  ֵאִלי  "ֶזה  הים:  שירת  מתוך  לפסוק  דעת)  בדיחות  של  צלה  צל  וללא 
ט"ו, ב'). מאחר והתיבה "ַאְנֵוהּו" עשויה להתפרש גם כ"נוה", קרי: משכן, וגם כ"נאוה" 
ל"קאלוס  מבריק  תרגום  לפנינו  הנה  כי  תלמודי  פלפול  במעט  לקבוע  ניתן  יפה,  קרי: 
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כי  הקביעה  מכאן  המשכן),  (את  הּו"  ל"ַאָיּפֵ המשורר  כיוון  ב"אנוהו"  וכי  אגתוס",  קאי 
חובה להציג את אלוהי ישראל בדמות של יפה תואר, וכיוון שהדבר אסור בתכלית, ניתן 
המקדש  ראה בית  שלא  כי "מי  ואכן, התלמוד מלמדנו  משכנו.  את  ליפות  לכל הפחות 
בבניינו לא ראה בניין מפואר מעולם".8 ואולם אליה וקוץ בה, אין לשכוח שמבנה בית 
בידי  שופץ  בבל,  עולי  בידי  שנבנה   � בתלמוד  הפסוק  מכוון  אליו   � השני  המקדש 
הורדוס בחסות הרומאים והוא לכל דבר ועניין מבנה בסגנון האדריכלות ההלניסטית.9 
הקלאסי,  האתוס  סמלי  של  ארוכה  בשורה  מופיע  והתוכן  הצורה  אחדות  היבט 
ביוונית)  הפרס"  על  ("מתחרה  ה"אתלטיס"  מכאן  ספורט.  בתחרויות  וראשונה  ובראש 
 (Δισκοβόλος) דיסקובולוס  הדיסקוס".  "זורק  הוא  בפיסול  הבולטים  מנציגיו  שאחד 
ההיא.  בעת  יוון  פסלי  גדול  מירון,  של  מפסלתו  פרי  לפנה"ס,  החמישית  המאה  מן 

הבריטי. המוזיאון   .(Δισκοβόλος) הדיסקוס  זורק  מירון, 
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את  לה  והעניק  אתלטית...  אנרגיה  של  מופת  יצר  "מירון  קלארק:  קנת  פי  על  בפסלו, 
של  גופו  בפרופורציות  והריתמוס  התואם  למופת  היה  הפסל  ואכן  הנצח".10  שלמות 
הגבר. העירום המאפיין את גוף האדם בפיסול ובציור הקלאסי העניק לצופה קני מידה 

להידמות. רצה  ולה  לחקות  ביקש  אותה  פיסית  לשלמות 
אל  יחבור  אם  רק  התמותה  בן  יגיע  והתוכן  הצורה  אחדות  פסגת  אל  אולם 
כאשר  היווני  באתוס  האנתרופומורפי  ההיבט  ומכאן  האולימפי,  האל  של  סגולותיו 
באומנויות  להביע  יבקש  אותו  רוחני־אסתטי  מופת  לפרט  משמשים  האולימפוס  אלי 
במונחי  והגברית  הנשית  השלמות  התגלמות  ואפולו,  אפרודיטה  להלן  הפלסטיות. 

אגאטוס". קאי  ה"קאלוס 
שלמותו  התגלמות  הוא  הט"ו,  המאה  בתחילת  שנתגלה  הפסל  בלוודרה",  "אפולו 
האסתטית של הגבר הצעיר (קוירוס � κοῦρος) בפיסול ההלניסטי, המבקש להביע את 
זכתה  גילויה  עם  מייד  והנבואה.  המוסיקה  המזור,  השמש,  אל   � אפולו  של  סגולותיו 
סמוך  דירר  באלברכט  החל  ופיסול  ציור  לאמני  השראה  ושימשה  רב  לפרסום  היצירה 

מוזיאון   .(Apollo Belvedere) בלוודרה  אפולו 
ככל  יווני,  ממקור  רומאי  העתק  ברומא.  הוותיקן 
המאה  מן   (Λεωχάρης) לאוכרס  משל  הנראה 

לפנה"ס. הרביעית 

אנטיוכוס,  אלכסנדרוס  של  מפסלתו  פרי  ממלוס.  ונוס 
לפנה"ס. השנייה  המאה  שלהי 
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גודשות  אפולו  עלילות  הי"ח.  המאה  בשלהי  קנובה  באנטוניו  וכלה  הפסל  גילוי  למועד 
עבור  לאפולו),  תהילה  (שירי  מהומרוס  החל  והרומית  הקלאסית  היוונית  השירה  את 

וכלה באובידיוס.  בהסיודוס 
הפסל  ביקש  המערב,  בתרבות  ביותר  הנודעת  הקלאסית  היצירה  ממלוס",  ב"ונוס 

והאהבה.  היופי  אלת  של  מהותה  את  להביע 
הוא  הקלאסית  באמנות  האנתרופומורפי  להיבט  האולטימטיבי  הביטוי  זאת,  עם 
פריס,  מול  ההלני  בפנתיאון  אלות־על  שלוש  מתייצבות  במהלכו  פריס",  של  "משפטו 

שבאלות.  ליפה  בהן  שיבחר  מנת  על  העלם  את  לשחד  ומבקשות  תמותה,  בן  צעיר 
לשפוט  האמור  פריס,  אל  והרה  אתנה  אפרודיטה,  האלות,  שלוש  את  מוליך  הרמס 
ולהחליט למי מן השלוש יבחר לתת את תפוח הזהב המכתיר אותה בכתר מלכת היופי. 
אפרודיטה המצועפת ובידה ארוס המכונף, רמז ארוטי לפריס, מתבוננת בחשד לאחור. 
וחנית  בימינה  קסדה  אתנה,  הצעיר.  השופט  את  לשחד  בניסיון  רמז  עוד  נזר,  בימינה 
של  פסלון  הרה,  בה.  יבחר  לא  פריס  אם  לקרות  שעלול  למה  רמז  הם  גם  בשמאלה, 
אריה בשמאלה ובימינה מטה לוטוס מלכותי, עדות למעמדתה כאשת זאוס. השלוש, כל 
אחת בתורה, לאחר שהציגה את מערומיה, מבקשת בגלוי לשחד את פריס. אפרודיטה, 

בתחרות.  זוכה  מספרטה,  הלנה  בנשים,  היפה  של  אהבתה  את  לו  המציעה  כידוע, 
ֶאת־ָהָאָדם  ֱאֹלִהים  ְבָרא  "ַוּיִ מבראשית:  הנאה  הפסוק  האירוניה,  למרבה  כן,  כי  הנה 
בחברה  היחסים  מערכת  של  נאמן  תיאור  אומנם  הוא  ֹאתֹו"  ָרא  ּבָ ֱאֹלִהים  ֶצֶלם  ּבְ ַצְלמֹו,  ּבְ
הפוליתיאיסטית, אולם לאור מערכת היחסים בין האדם לאלוהיו העלום ונעדר הצורה 

סרקזם.11  נוטפת  אמירה  אלא  זאת  אין  ביהדות, 
ארבע היצירות שתוארו בקצרה לעיל, ואשר היו לימים למופת באמנות האירופית 
המערבית.  הציוויליזציה  מנשמת  אפוא  הן  ואילך,  הרנסנס  ימי  הביזנטי,  בעידן  החל 

 .(Antikenmuseum, Berlin) לפנה"ס.  החמישית  המאה  כד,  על  איור  פריס.  משפט 
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גלויות   � דרשה  אלא  כנגדה,  שהתייצבה  בלבד  זו  לא  היהדות  שרוח  "הנשמה"  אותה 
ולהרוס.  להשמיד  ונחרצות � 

יש לזכור שלהערצתו של עולם האלים היווני־רומי מוקדש חלקה הניכר של היצירה 
האמנותית בתרבות המערב � החל מעידן הרנסנס ועד שלהי העידן הרומנטי, שהשיבה 
אל הקלסיציזם היווני־רומי, קרי: הפוליתיאיזם, היא כל עיקרו. כך מבוטיצ'לי ועד ז'אק 
לואי דוד; כך קיטס, שלי וביירון בבריטניה; גתה ושילר בגרמניה, משוררי הפליאד ועד 

ספור.  מאין  שמות  קומץ  להזכיר  אם  זאת  בצרפת �  בודלר 
הלוגוס,  יסודות  על  קיומו  טעם  את  להשתית  המבקש  זה  פוליתיאיסטי  מערך  אל 
הסיבה והמסובב והתואם האסתטי, פרצה היהדות המכריזה בראש חוצות, מיד בפתיחת 
ה"אני מאמין" שלה � כפי שנוסח בעשרת הדברות � כי מעתה והלאה בא הקץ לעולם 

כי:  יען  האלילי, 

ית ֲעָבִדים. ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ֱאֹלִהים  ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבּ ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשׁ
ָאֶרץ  ר ָבּ ַעל ַוֲאֶשׁ ַמִים ִמַמּ ָשּׁ ר ַבּ מּוָנה ֲאֶשׁ ה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְתּ ָני. ֹלא ַתֲעֶשׂ ֲאֵחִרים ַעל ָפּ

ָתָעְבֵדם.  ְוֹלא  ם  ָלה ֶ ֲחֶוה  ַתּ ִתְשׁ ֹלא  ָלָאֶרץ.  ַחת  ִמַתּ ִים  ַמּ ַבּ ר  ַוֲאֶשׁ ַחת  ִמָתּ

י ָאֹנִכי ְיהָוה  את ההצהרה הנחרצת תומך אלוהי ישראל באיום מפורש עד קץ הימים: "ִכּ
ִעים...".  ִרֵבּ ְוַעל  ים  ִשׁ ֵלּ ִשׁ ַעל  ִנים  ָבּ ַעל  ָאֹבת  ֲעֹון  ֵקד  ֹפּ א,  ַקָנּ ֵאל  ֱאֹלֶהיָך 

"ֹלא  מפורש �  באיום  הוא  אף  המלווה  השלישי,  הדיבר  בא  אלה,  בכל  די  לא  וכמו 
ְוא".  מֹו ַלָשּׁ א ֶאת ְשׁ ׂ ר ִיָשּ ה ְיֹהָוה, ֵאת ֲאֶשׁ י ֹלא ְיַנֶקּ ְוא � ִכּ ם ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ַלָשּׁ א ֶאת ֵשׁ ׂ ִתָשּ
אל הציווי הנחרץ הנעדר הסבר ורציונאל, נוסף פירוט המבקש למחות כל זיקה בין 

גילוייו: על  הטבע  לבין  הקב"ה  של  לפורענות  הנבחר  עמו 

ֲאֵליֶכם  ְיהָוה  ר  ּבֶ ּדִ יֹום  ּבְ מּוָנה,  ּתְ ל  ּכָ ְרִאיֶתם,  ֹלא  י  ּכִ ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם:  ְמֹאד,  ם  ַמְרּתֶ ְוִנׁשְ
ְבִנית  ּתַ ָסֶמל:  ל  ּכָ מּוַנת  ּתְ ֶסל,  ּפֶ ָלֶכם  יֶתם  ַוֲעׂשִ ִחתּון  ׁשְ ּתַ ן  ּפֶ ָהֵאׁש.  ִמּתֹוְך  ֹחֵרב,  ּבְ
עּוף  ּתָ ר  ֲאׁשֶ ָנף,  ּכָ ִצּפֹור  ל  ּכָ ְבִנית  ּתַ ָאֶרץ;  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֵהָמה  ּבְ ל  ּכָ ְבִנית,  ּתַ ְנֵקָבה.  אֹו  ָזָכר, 
ָלָאֶרץ.  ַחת  ִמּתַ ִים,  ּמַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ָגה  ּדָ ל  ּכָ ְבִנית  ּתַ ֲאָדָמה;  ּבָ ֹרֵמׂש  ל  ּכָ ְבִנית,  ּתַ ָמִים.  ָ ּשׁ ּבַ
ֵרַח ְוֶאת־ַהּכֹוָכִבים ּכֹל ְצָבא  ֶמׁש ְוֶאת ַהּיָ ֶ ַמְיָמה, ְוָרִאיָת ֶאת ַהּשׁ ָ א ֵעיֶניָך ַהּשׁ ּשָׂ ּוֶפן ּתִ
ְלֹכל  ֹאָתם,  ֱאֹלֶהיָך,  ְיהָוה  ָחַלק  ר  ֲאׁשֶ ם  ַוֲעַבְדּתָ ָלֶהם,  ֲחִויָת  ּתַ ְוִהׁשְ ְחּתָ  ְוִנּדַ ַמִים,  ָ ַהּשׁ

ט"ו-י"ט) ד',  (דברים  ָמִים.  ָ ל־ַהּשׁ ּכָ ַחת  ּתַ ים,  ָהַעּמִ

ואולם "עוד ידו נטויה". לא די לו לקב"ה בשמירת ישראל מפני תועבת שיקוצי העכו"ם 
אלילים.  בעבודת  מתפשרת  בלתי  חרמה  מלחמת  הוא  סגולה  עם  של  ייעודו  וגילוליו, 
לא זו בלבד שחל איסור גמור על עבודה זרה, אלא שמצווה היא לנתץ, להרוס ולהחריב 

אפשרית:  דרך  ובכל  מקום  בכל  אותותיה  את 

ֹאָתם  ים  ֹיְרִשׁ ם  ַאֶתּ ר  ֲאֶשׁ ַהּגֹוִים  ם  ָשׁ ָעְבדּו  ר  ֲאֶשׁ ֹקמֹות  ַהְמּ ל  ָכּ ֶאת  דּון  ַאְבּ ְתּ ד  ַאֵבּ
ֶאת  ם  ְצֶתּ ְוִנַתּ ַרֲעָנן:  ֵעץ  ל  ָכּ ְוַתַחת  ָבעֹות  ַהְגּ ְוַעל  ָהָרִמים  ֶהָהִרים  ַעל  ֱאֹלֵהיֶהם  ֶאת 
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עּון  ַגֵדּ ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ְתּ ְרפּון ָבּ ְשׂ ֵריֶהם ִתּ ֹבָתם ַוֲאֵשׁ ם ֶאת ַמֵצּ ְרֶתּ ַבּ ֹחָתם ְוִשׁ ִמְזְבּ
ג'-ד')12  י"ב,  (דברים  ַההּוא.  קֹום  ַהָמּ ִמן  ָמם  ְשׁ ֶאת  ם  ְדֶתּ ְוִאַבּ

את עליונותו של אלוהי היהודים על אלי המקום ואת השפלתם, מציג המקרא במלחמתו 
באמונה  העוצמה  רבות  הישויות  מן  הן  והירח  השמש  האמורים.  בשבטי  יהושע  של 
הפוליתיאיסטית, שכן אלה חוזרים על עצמם יום יום ולילה לילה, מכאן מעמדם הנצחי. 
ִגבעֹון ּדֹום  ֶמׁש ְבּ ואולם די בציווי אלוהי ישראל על מנת לשתק את השניים בנוסח: "ֶשׁ
ֵעֶמק ַאָיּלֹון". (יהושע י', י"ב) זאת כדברי ירמיהו, שהרי אלוהי ישראל הוא ה"ֹנֵתן  ְוָיֵרַח ְבּ
מֹו".  ְשׁ ְצָבאֹות  ה'  יו  ַגָלּ ַוֶיֱּהמּו  ַהָיּם  ֹרַגע  ָלְיָלה  ְלאֹור  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ת  ֻחֹקּ יֹוָמם  ְלאֹור  ֶמׁש  ֶשׁ

ל"ד) ל"א,  (ירמיה 
לתיאור טומאת הגויים אשר היחס אליהם הוא צירוף של תיעוב ומיאוס, מגייס סופר 
שיקוצים,  שקצים,  בהמות,  "רמשים,  במילונו:  הנרדפות  הגנאי  מילות  כל  את  המקרא 
גילולים" (מלשון גללים). ואכן, מעיר הרמב"ם שאין בתנ"ך כולו לשון זעם חריפה יותר 

האלילות:  מתיאור 

דע שאם תתבונן בכל התורה ובכל ספרי הנביאים לא תמצא לשון חרון אף ולא 
שנקרא  תמצא  ולא  דווקא.  זרה  עבודה  כלפי  אלא  קנאה  לשון  ולא  כעס  לשון 

דווקא.13 זרה  עבודה  עובד  אלא  שונא  או  צר  או  ה'  אויב 

המקרא:  סופר  מתאר  המלך,  יאשיהו  בידי  האלילים  ניתוץ  מלאכת  את 

ָרה... ים ָלֲאֵשׁ ִתּ ם ָבּ ים ֹאְרגֹות ָשׁ ִשׁ ר ַהָנּ ֵבית ה', ֲאֶשׁ ר ְבּ ים ֲאֶשׁ ֵדִשׁ י ַהְקּ ֵתּ ץ ֶאת ָבּ ֹתּ ַוִיּ
ר ִמיִמין  ַלִם ֲאֶשׁ ֵני ְירּוׁשָ ר ַעל ְפּ מֹות ֲאֶשׁ ֵאׁש... ְוֶאת ַהָבּ ַרף ָבּ ֶמׁש ָשׂ בֹות ַהֶשּׁ ְוֶאת ַמְרְכּ
ְוִלְכמֹוׁש  ִציֹדִנים  ץ  ֻקּ ִשׁ ֶרת  ֹתּ ְלַעְשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ֶמֶלְך  ֹלֹמה  ְשׁ ָנה  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ִחית,  ְשׁ ַהַמּ ְלַהר 
ַוִיְּכֹרת  בֹות  ֵצּ ַהַמּ ֶאת  ר  ַבּ ְוִשׁ ֶלְך,  ַהֶמּ א  ִטֵמּ ַעּמֹון  ֵני  ְבּ ּתֹוֲעַבת  ם  ּוְלִמְלֹכּ מֹוָאב  ץ  ֻקּ ִשׁ
י"ד)  י"ג,  י"א,  ז',  כ"ג,  ב,  (מלכים  ָאָדם.  ַעְצמֹות  ְמקֹוָמם  ֶאת  א  ַוְיַמֵלּ ִרים  ָהֲאֵשׁ ֶאת 

אמונת  של  העל  עקרון  את  להציג  האמורה  אולטימטיבית  בקביעה  מסכם  והרמב"ם 
הכופר בעבודה  וכל  כולה,  התורה  בכל  כופר  זרה  בעבודה  המודה  לפיה: "...כל  ישראל, 

אפוא!"14 זאת  דע  כולה.  התורה  בכל  מודה  זרה 
האלילים  עובד   � דווקא  נבוכדנצר  בידי  מוסר  שהקב" ה  פלא  זה  אין  כן,  כי  הנה 
גלינו  חטאינו  "מפני  חכמינו:  אמרו  שהר י  המקדש,  בית  חורבן  מלאכת  את   � הבבלי 
מארצנו", והוסיפו ופרשו את "חטאינו": "מקדש ראשון מפני מה חרב? � מפני שלושה 

דמים".  ושפיכות  עריות  וגילוי  זרה  עבודה  בו:  שהיו  דברים 
אין צורך בדמיון יוצר על מנת לתאר לעצמנו מה חש עובד האלילים מן השורה � 
שלא לדבר על כהני הדת � לנוכח המונותיאיזם היהודי הבועט ברגל גסה לא רק בכל 

והרוחני.  החומרי  קיומו  תכלית  בעצם  אלא  בעיניו,  והיקר  הקדוש 
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אליליהם:  בתיאור  תהילים  בפסוקי  הכתוב  לנוכח  האלילות  של  עלבונה  מכאן 

ָמעּו; ַאף ָלֶהם,  רּו; ֵעיַנִים ָלֶהם, ְוֹלא ִיְראּו. ָאְזַנִים ָלֶהם, ְוֹלא ִיׁשְ ה־ָלֶהם, ְוֹלא ְיַדּבֵ ּפֶ
מֹוֶהם,  ּכְ ְגרֹוָנם.  ּבִ ֹלא־ֶיְהּגּו,  כּו;  ְיַהּלֵ ְוֹלא  ַרְגֵליֶהם,  ְיִמיׁשּון  ְוֹלא  ְיֵדיֶהם,  ְיִריחּון.  ְוֹלא 

ה'-ח') קט"ו,  (תהילים  יֶהם...  ֹעׂשֵ ִיְהיּו 

ם הּוא".  יהָוה; ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ַטח ּבַ ָרֵאל, ּבְ והסיפא התמימה הנוטפת אירוניה בבלי דעת: "ִיׂשְ
ט') (שם, 

ובמוצהר  בגלוי  הבא   � היהודית  בגרסתו  המונותיאיזם  שמסר  אפוא  פלא  זה  אין 
איבה  עורר   � קיומו  תכלית  זו  שהרי  האלילים,  עובד  של  עולמו  את  להחריב 
הקובע  לפנה"ס,  הראשונה  במאה  קיקרו  של  תגובתו  היא  אופיינית  אינסטינקטיבית. 
כי: "היהודים שייכים לכוחות האופל המתועבים... מי יודע מה מניינם של אלו, החוברים 

ונוכלים...".15  נבלים  של  אומה  הם  היהודים  הציבור.  על  חיתתם  את  ומפילים  יחדיו 
סנקה, בראשית המאה הראשונה לספירה, לא טומן אף הוא את ידו בצלחת. העובדה 
שהמדובר בבכיר הוגי הסטואה, אמורה הייתה לכאורה לרכך את ביקורתו כלפי היהודים 
על ידי התבוננות מעמיקה יותר בהיבט המופשט של דתם. אולם סנקה לא מושך את 
והנה  קרבנו  אל  לחדור  הצליחו  זה  שפל  עם  "מנהגי  דוגמת:  מקובלות  מהשמצות  ידו 
הכובש"  על  חוקיו  את  מטיל  הנכבש  כיצד  הנה  כולו.  העולם  ידי  על  מתקבלים  הם 

 16.(�victi victoribus leges dederunt�)
קווינטיליאנוס, האורטור הנודע מימי הקיסר דומיטיאנוס, מכנה את היהדות "סדרה 
של אמונות תפלות" � superstitio בלשונו; קסיוס דיו � Cassius Dio, ההיסטוריון בן 
המאה השנייה לספירה מבקש לתאר את התנהלותם ("הפראית" בלשונו) של היהודים 
קורבנותיהם,  בשר  את  אכלו  הם  ורומא.  יוון  בני  את  רצחו  כוכבא: "היהודים  בר  במרד 
 244-170) פילוסטראטוס  גופם".  את  מרחו  ובדמם  חגורות  לעצמם  הכינו  וממעיהם 
לספירה), מן הפילוסופים הסופיסטים באתונה, אינו נגוע ביודופוביה, אין בדבריו שנאה 
ליהודים. זהו תיאור מצב בלבד, של הוגה אובייקטיבי המתבונן בהתנהלות המסתגרת 

המתבקשת. המסקנה  את  ומוציא  היהודית  הקהילה  של 

בכלל  אלא  הרומית,  באימפריה  רק  לא  רב  זמן  מזה  מורדים  היהודים  ...שכן 
האנושות. (זהו) גזע מנוכר שלא ניתן לרצותו, שאינו יכול לחלוק עם שאר בני 
האדם את הנאת השולחן הערוך, שאינו חובר לאיש בנסך יין, תפילה או קורבן. 
הפער ביניהם לבינינו גדול יותר מאשר המרחק בינינו לבין סוסא או בקטרא17 

הרחוקות.18  הודו  מארצות  יותר  ואף 

לפיה  למסקנה  אותנו  מחייב  הסובלימציה,  של  החיובי  שבתהליך  היסוד  הנחת  אימוץ 
המקרה היהודי הוא היפוכו הגמור של התהליך הסובלימטיבי. לא זו בלבד שהציווי "לא 
תעשה לך פסל וכל תמונה" מקדים בסולם החשיבות את דברות המוסר האוניברסאלי, 
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החל ב"לא תרצח" (הדיבר השישי בסדר הקדימויות של לוחות הברית), אלא שבאופן זה 
הוא חוסם את הנתיב הסובלימטיבי דווקא על ידי פסילתו והצגתו כהתגלמות הרשע, 
נס  על  המעלה  הפוליתיאיזם,  לערכי  סימטרי  בניגוד  זאת  הזרה".  "העבודה  היא  הלוא 
את האמנויות הפלסטיות כביטוי לשאיפה אל השלמות האסתטית. השאלה הנשאלת 
היא אפוא, האומנם יש לבקש אחר מקור השסע בנפש היהודי בהכחשת נתיב העידון, 
להפנותם  יכולת  שמהעדר  אלימות  תכני  כגון  תחתיו,  שליליים  תכנים  וצבירת  דיכויו 
על  העצמית  השנאה  פתולוגיית  להגדרת  בהתאם  זאת,  עצמך.  אל  מוסטים  האויב  אל 

להבין".19  בפרק "הניסיון  שהובא  כפי  בנושא  הבכירים  החוקרים  ארבעת  פי 
עם זאת, חובה לציין שניסיון � הגם שולי ונעדר השפעה תרבותית � של שבירת 
לספירה.  השלישית  במאה  עוד  ביטוי  לידי  בא  תמונה"  וכל  פסל  לך  תעשה  הכלל "לא 
כך בין היתר מלמדנו הרמב"ם כי "בימיו של רבי יוחנן20 התחילו מציירים על הכתלים 

בידם".21 מיחה  ולא 
המוקדם  והמקרה  קירות  לציורי  זכר  אומנם  נותר  לא  עצמו  יוחנן  רבי  של  מימיו 
הכנסת  בית  בשרידי  הפסיפס  מרצפת  לנו  מוכר  אדם,  ציורי  של  ישראל  בארץ  ביותר 
להביע  מבקש  אינו  הביזנטי  האיור  ואולם  אלפא.22  בבית  לספירה  השישית  המאה  מן 
תכנים אסתטיים במובן הריאליסטי של המלה. דמויות האדם בפסיפס הן אומנם העתק 
הסגנון הביזנטיני המוקדם, אולם זאת ברמה הפרימיטיבית ביותר של המלה. הדמויות 
האסתטי  לעושר  בהשוואה  זאת,  אנוש.  תכונות  נעדרות  כן  ועל  לחלוטין  מכניות  הן 
באיורי פסיפס ביזנטיים מן העידן היוסטיניאני המקביל כרונולוגית לרצפת בית אלפא. 
ראיה מרחיקת לכת יותר להפרת איסור עבודה זרה, עדות לתהליך ההתייוונות, באה 

וריאליזם.  הבעה  נעדרות  לחלוטין  מכניות  הן  הדמויות  אלפא.  בבית  בפסיפס  יצחק"  "עקדת 
והבן. האב  מפני  נשקף  לא  דבר 
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המרכזי  הנושא  במרכז  המצוי  ההלני  השמש  אל   (Ἥλιος) הליוס,  של  בדמותו  לביטוי 
המזלות.  גלגל  אלפא,  בית  בפסיפס 

לכאורה ניתן לטעון כי הגם שתהליך הסובלימציה ביהדות נעדר את ביטויו באמנות 
מפעם  יותר  שצוין  כפי  ואכן,  בכתובים.  ממנו  נעלה  שאין  ביטוי  לידי  בא  הוא  חזותית, 
שפתו  האירוניה,  שלמרבה  אלא  העולם.  בספרות  ורע  אח  לתנ"ך  לו  אין  זה,  בכרך 
למשל,  כך  עמו.  על  ארסית  לתוכחה  המחבר  בידי  כלי  לרוב  היא  המקרא  של  הנשגבת 
היפוכו  הוא  זה)  כרך  המסכם  הפרק  את  ראו  (להרחבה  ירמיהו  בנוסח  הנאצות  רצף 
תיאורי  של  כפייתי  רצף  מציג  הכתוב  של  בסיסי  וניתוח  העידון  תהליך  של  הסימטרי 

הנרדפות.  המלים  מאגר  את  תום  עד  המנצל  אימים 

מכות מצרים

סביר להניח שפרטי סיפור יציאת מצרים הניצב במרכז חג הפסח נעלמו מעיני רובו של 
הציבור המצרי עד למועד תרגום התנ"ך ליוונית. ואולם עם הופעת תרגום השבעים, אי 
שם בתחילת המאה השנייה לפנה"ס, נגלתה הפרשה לעיני כל יודע קרוא וכתוב, והנה 
הוא מעיין בכרכי הספטואגינטה ולומד לדעת על עשרת המכות שאלוהי ישראל הוריד 

דמותו  השישית.  המאה  איטליה,  רוונה,   ,(Basilica di San Vitale) וויטלה  סן  כנסיית  הבל.  של  קורבנו 
יתקבל. שקורבנו  בתקווה  על  אל  מופנה  הבל  של  מבטו  ריאליסטית,  ודם  בשר  דמות  היא  הבל  של 
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יתירה  בכורות.  ומכת  ארבה  בשחין,  וכלה  ודבר  ערוב  כינים  בדם,  החל  עמו,  ראש  על 
מזאת, הנה מסתבר לו לקורא כי סיפור המעשה כולו אינו אלא מזימה שאלוהי היהודים 
ח ֶאת־ָהָעם" (שמות  ּלַ ק ֶאת־ִלּבֹו, ְוֹלא ְיׁשַ רקם על מנת להקשיח את לב פרעה "ַוֲאִני ֲאַחּזֵ
ָרֵאל", (שם י', כ') זאת, כדי  ֵני ִיׂשְ ח, ֶאת־ּבְ ּלַ ְרֹעה; ְוֹלא ׁשִ ק ְיהָוה ֶאת־ֵלב ּפַ ד', כ"א)... "ַוְיַחּזֵ
ולבסוף:  המכות.  עשרת  אותן  בדמות  עמו  בני  על  פורענויות  של  רצף  להוריד  שיוכל 
ים,  ָרׁשִ ְוֶאת־ַהּפָ ֶאת־ָהֶרֶכב  ַוְיַכּסּו  ִים,  ַהּמַ בּו  ׁשֻ ַוּיָ ם.  ַהּיָ תֹוְך  ּבְ ֶאת־ִמְצַרִים,  ְיהָוה  "...ַוְיַנֵער 
ֶהם, ַעד־ֶאָחד". (שמות י"ד, כ"ז, כ"ח) ַאר ּבָ ם: ֹלא־ִנׁשְ ּיָ ִאים ַאֲחֵריֶהם ּבַ ְרֹעה, ַהּבָ ְלֹכל ֵחיל ּפַ

הביא  העברים  שאלוהי  הפורענות  כי  ומוצא  הקורא  מעלעל  אלה,  בכל  די  לא  וכמו 
הים: בשירת  כך  יהודי.  הלל  לשיר  הייתה  מצרים  על 

י־ָגֹאה  ּכִ ַליהָוה  יָרה  ָאׁשִ ַליהָוה...,  ַהּזֹאת,  יָרה  ִ ֶאת־ַהּשׁ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני  ה  יר־ֹמׁשֶ ָיׁשִ ָאז 
יו,  ִלׁשָ ׁשָ ּוִמְבַחר  ם...  ַבּיָ ָיָרה  ְוֵחילֹו,  ְרֹעה  ּפַ ֹבת  ַמְרּכְ ם....  ַבּיָ ָרָמה  ְוֹרְכבֹו  סּוס  ָאה,  ּגָ
קטעי  י"ט,  (שמות  ָאֶבן.  מֹו  ּכְ ִבְמצֹוֹלת,  ָיְרדּו  ְיַכְסֻימּו;  ֹהֹמת,  ּתְ ְבַים־סּוף.  עּו  ֻטּבְ

א'-ה') פסוקים 

עד כאן ספר שמות. אולם מי שהרחיק לכת אף מן המסופר בהגדה של פסח ופסע צעד 
מכריע משלב היוהרה העצמית אל השלב המסוכן של הכפשת תרבות הגויים � המצרים 
במקרה זה, היה מחברו האלמוני של ספר "חכמת שלמה". הסברה המקובלת על רובו 
של המחקר � ולא זה המקום לפרט את הטעמים לכך � היא כי החיבור "חכמת שלמה" 
נכתב באלכסנדריה שבמצרים. ביחס למועד חיבורו של המסמך, הדעות חלוקות. יש מי 
שמקדים את מועד חיבורו למאה השלישית לפנה"ס בימי תלמי הרביעי (פילופטור) ויש 
הקובעים זאת מאה שנים מאוחר יותר, קרי: במאה השנייה. לשון החיבור הייתה קרוב 
לוודאי יוונית, מכאן שייחוסה לשלמה המלך נעדרת היגיון היסטורי וככל הנראה ביקש 
המחבר האלמוני להיתלות באילנות גבוהים על מנת להעניק לחיבורו מעמד מעין קנוני. 
יוונית  בהגות  משולב  המחבר  של  המונותיאיזם  בכתוב.  ניכרת  ההלנית  ההשפעה 
כל־יופי"  "אבי  הוא  ישראל  אלוהי  למשל  כך  תיאולוגים־פילוסופים.  במונחים  ואף 
(פרק י"ג), המחבר מונה ארבע סגולות ראשיות האמורות להביא לידי ביטוי את השגב 
המוכר  צורה  נעדר  חומר  הוא  העולם  האריסטוטלית �  האסכולה  פי  על  זאת  האלוהי, 
של  כעידן  המחבר  בעיני  שנתפס  מה  היא  החיבור  של  כתיבתו  עילת  אפלטון.  מכתבי 
התדרדרות מוסרית בקרב עדת יהודי העיר הגדולה ומוקד התרבות בעידן ההלניסטי.23
מוכרת  שזו  כפי  התרבות  של  הבלעדי  המקור  לדעתו  היא  שהיהדות  בלבד  זו  לא 
מחמת  בעיניו  מוקצה   � בפרט  המצרית  והאמונה   � יהדות  שאינו  מה  שכל  אלא  לנו, 
בני  "מלחמת  שהיא  והמצרים,  ישראל  בני  בין  היחסים  מערכת  את  תיאורו  כך  מיאוס. 
אור בבני חושך". כך למשל מפרש המחבר את מכת החושך שירדה על מצרים לעומת 
המצרים  על  הקב"ה  שהטיל  ראוי  עונש  והוא  ישראל,  בני  בבתי  ששרר  הגדול  האור 
החשוכים המבקשים להתנכל לעמו הנבחר, העם הנושא את אור החוכמה המוסר והחוק. 
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שמחה  סגולה  עם  בקרב  המעורר  מצרים  בכורי  של  ומותם  העשירית  המכה  בסוגיית 
לאמור:  י"ב,  פרק  בשמות  לעיין  זכה  לא  והקורא  והיה  לאלוהיהם,  תהילה  ושירי  וששון 
בהמה  ועד  מאדם  מצרים  בארץ  בכור  כל  והכיתי  הזה  בלילה  מצרים  בארץ  "ועברתי 
משל  לאיד  שמחה  דברי  המחבר  מוסיף  ה'",  אני  שפטים  אעשה  מצרים  אלוהי  ובכל 

עצמו: 

יד  כי  י"ב.  בניהם.  על  ובוכים  הלכים  השמיימה,  גדלה  שונאינו  ונאקת  י"א. 
חללים  נפלו  אחת  במגפה  י"ג.  ובעם.  במלך  ובעבד  באדון  בכולם,  הייתה  ה' 

כרגע.24 תם  תולדותם  ומבחר  החיים,  לא־הספיקו  המתים  ולקבור  אין־מספר, 

להשתחוות  ומשובתם,  אם: "איוולתם  כי  המחבר  פי  על  אינם  פולחנם  וטכסי  אמונתם 
אך:  הינם  ופסליהם  (י"א)  בם..."  דעת  אין  ולחיות  עפר  לזוחלי 

שונים  בצבעים  צבוע  פסל  כי  לא־יתעונו,  הצובעים  והבלי  חרשים  ...תעתועי 
מה־הוא פסל אין בו רוח, תאוות כסילים הוא... ותהילתו במלאכת שווא ומדוחים 

מגלל.25  נבזה  וחיתו  מעפר,  שפלה  ותקוותו  עפר,  לבבו  הן  יבקש. 

לעיל:  המצוטטים  מתהילים  פסוקים  המחבר  מביא  טענתו  לאישוש 

רּו; ֵעיַנִים ָלֶהם, ְוֹלא ִיְראּו.  ה־ָלֶהם, ְוֹלא ְיַדּבֵ ה, ְיֵדי ָאָדם. ּפֶ ֶסף ְוָזָהב; ַמֲעׂשֵ יֶהם, ּכֶ ֲעַצּבֵ
ָמעּו; ַאף ָלֶהם ְוֹלא ְיִריחּון. ְיֵדיֶהם, ְוֹלא ְיִמיׁשּון, ַרְגֵליֶהם, ְוֹלא  ָאְזַנִים ָלֶהם, ְוֹלא ִיׁשְ
(תהילים  ֶהם.  ּבָ ר־ּבֵֹטַח  ֲאׁשֶ ּכֹל  יֶהם �  ֹעׂשֵ ִיְהיּו  מֹוֶהם,  ּכְ ְגרֹוָנם.  ּבִ ֹלא־ֶיְהּגּו,  כּו;  ְיַהּלֵ

ד'�ח')  קט"ו, 

לא־יישאו  וברכה  בם,  חפץ  ואין  הם,  יופי  "נעדרי  עצמו:  משל  הרהור  מוסיף  והמחבר 
ה'...".26 מאת 

קורא  בעודו  המחבר  נוקט  בהם  המשטמה  ביטויי  כל  את  מלצטט  היריעה  תקצר 
לאלוהיו לשפוך את חמתו על "הגוים אשר לא ידעוך": "וחרון־אף ה' שפוך על הרשעים 
בלי־חמלה עד־כלה..."27 יען כי "נבערים מילדים המה גם בעיוורון הוכו, כאנשים... אשר 

ה פתח".28  למצוא  וילאו  בסנוורים,  הוכו 
הגם אין לדעת אם פסלה של המלכה נפרתיתי, אשת הפרעה אחנתון (הוא אמנהוטפ 
הרביעי מן השושלת הי"ח, המאה ה־14 לפנה"ס) שימש לפולחן. עם זאת, הנטורליזם 
בתולדות  היופי  פסגת  מועטים  לא  היסטוריונים  לדעת  שהוא  זה  פסל  של  המעודן 
הצובעים  והבלי  חרשים  "תעתועי  שלמה":  ב"חוכמת  מוגדר  הנה,  ועד  מאז  האומנות 
לא־יתעונו, כי פסל צבוע בצבעים שונים מה־הוא. הבט פסל אין בו רוח, תאוות כסילים 

הוא".29 
כל זאת ביוונית מתוקנת וגלויה לעיני כל המעוניין ללמוד משהו על יחסו של נציג 

שלו. עמו  בני  אל  במצרים  היהודי  המיעוט 
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להיכנס  נבקש  אם  כן,  כי  הנה 
לנעליו של המצרי המשכיל הקורא 
מה  בכל  התגוללות  של  זו  מסכת 
שאין  דומה  בעיניו,  קדוש  שהוא 
על  אנטישמי  ברקע  צורך  עוד 
שפתיים  לזות  בכתוב  לראות  מנת 
פחות  לא   � זאת  לשמה.  והכפשה 
קדושה  של  במעטה   � יותר  ולא 

ומוסר.
לעילא  אירוני  בוודאי  נוסף,  פן 
מסכת  הוא  הזר,  הקורא  בעיני 
הברכות שישפיע � על פי המחבר 
� אלוהי ישראל על עמו אם יקיים 
את מצוותיו: "ה' אלוהים, בכל־עת 
כיבדתו  על־עמך,  חסדך  הגדלת 
ולא־בזיתו, ותמיד עמדת להם בעת 

צרתם".30
זאת לנוכח הפורענויות שמוריד 
אותו אלוהי ישראל על עמו הנבחר, 
בניגוד כה בוטה למשאלת ליבו של 
שאילו  מכאן,  האלמוני.  המחבר 

הכיר הקורא הקדום את מטבעות הלשון של הפסיכולוגיה בת ימינו היה רואה בכתבי 
מחבר "חוכמת שלמה" מדגם מייצג של השלכת תסכוליו של היהודי על האחר בקרבו 

הנוכחי.  במקרה  המצרי  שוכן,  הוא 

פרדוקס אוזלת ידו של ה' צבאות הכול יכול

היבט רב חשיבות נוסף, שאינו נופל מן הרתיעה האינסטינקטיבית של עובד האלילים 
לבין  היהודים  אלוהי  בין  היחסים  פרדוקס  היה  בתורה,  שהובא  כפי  היהודי  האתוס  מן 
השנייה  במאה  כבר  היוונית  לקורא  זמין  היה  השבעים"  "תרגום  לעיל,  כאמור  עמו. 
בעיקרי  והמצוי  בספטואגינטה  המעיין  ההיא,  בעת  המשכיל  הקורא  והנה,  לפנה"ס. 
רצף  גיסא  מחד  לעיניו.  הנפרש  הפרדוקס  מול  מופתע  ניצב  היהודים,  של  ההיסטוריה 
ההבטחות המפליגות של אלוהי ישראל לעמו הנבחר, ומאידך גיסא המציאות הסותרת 
אותן בעליל והופכת את האתוס היהודי על פיו. הפוליתיאיסט הנאור, המבקש לעמוד 
מעמד  לו  להעניק  אלוהיו  הצלחת  של  מידה  קנה  פי  על  היהודי  העם  של  מהותו  על 

לפנה"ס.  הי"ד  המאה  המלכה.  נפרתיתי 
ברלין. המצרי,  המוזיאון 



ו סתי אריה  494

האחד  האל  פיהם  על  להיות  האמור  היהודים,  אלוהי  זה  כיצד  הסתם  מן  ישאל  בגויים, 
והיחיד המדביר תחתיו את הפסילים והצלמים של שאר העמים, ובחר בישראל להיות 
לו עם נבחר, והנה הוא נכנע בפני נבוכדנצר, עובד האלילים הבבלי, שהחריב את מקדשו 
והגלה את היהודים לבבל. כיצד זה העכו"ם, עובדי גילולים האמורים להיות מתועבים 
ירושלים  את  ומחריבים  חוזרים  והדריאנוס,  אספסיאנוס  טיטוס,  דוגמת  הקב"ה,  בעיני 
ביאת  לימי  ברוחו  משועבד  שאינו  זה   � ההיגיון  והלוא  כוכבא.  בר  מרד  את  ומדכאים 
שיראה  הדין  מן   � האריסטוטלי  הלוגוס  בסיס  על  המציאות  את  והשוקל  המשיח, 
באסונות אלו עדות נחרצת לחולשת דעתו של אלוהי היהודים כאשר זה מתייצב מול 

הרומי.  יופיטר  מול  וחומר  קל  ההלני,  זאוס  הבבלי,  התמוז 
המעצמה היוונית שהשתרעה בימי אלכסנדר הגדול על פני מערב אסיה, האימפריה 
למאמיניו  המעניק  זאוס  של  לגדולתו  נחרצת  עדות  הייתה  הודו,  עד  והגיעה  הפרסית, 
את  תחתיה  המכניעה  עוצמה  של  למעמד  אותם  מעלה  אם  כי  ודעת  חוכמה  רק  לא 
ועד  בצפון  מבריטניה  רומא  לגיונות  את  המשגר  יופיטר  כך  ההיא.  בעת  הנודע  העולם 
צפון אפריקה בדרום, מספרד וגליה במערב ועד ארמניה לחוף ה ים הכספי ומסופוטמיה 
בדת,  החל  והמעש  הרוח  הישגי  את  שכבשה  לעמים  המעניקה  זו  היא  רומא,  במזרח. 

וארכיטקטורה.  פילוסופיה  בספרות,  וכלה  ומשפט  חוק  ממשל,  שיטת  שפה, 
כל זאת בעוד עמו הנבחר של אלוהי היהודים גורש מארצו והוא מפוזר בין הגויים 

בחסדיהם.  ותלוי 

הדרת התנ"ך

סוגייה נוספת המעוררת עניין היא תעלומת הדרתו של התנ"ך בעידן ההלניסטי. התרגום 
היווני נמצא זמין לעיונו של הקורא המשכיל, קל וחומר לפילוסוף ואיש המוסר המסתייג 

הרחב.  לציבור  הנועד  הפוליתיאיזם  מפשטנות 
דומה שלמותר לציין כי השפעת ספרי המקרא על כלל תרבות המערב ועל ההגות 
זה  בהקשר  לציין  ודי  בעוצמתה.  תקדים  חסרת  והיא  ורע  אח  לה  אין  בפרט,  והספרות 
בגרסת  התנ"ך  תרגום  שלאחר  זו  בעיקר  בלבד,  האנגלית  הספרות  מן  דוגמאות  קומץ 
לספרות  הבכירים  התיאורטיקנים  מן  גרדינר,  הנרי  זה  היה  בשנת 1611.  ג'יימס  המלך 
היא  ויכוח  ללא  כולנו  על  המקובלת  אחת  אקסיומה  קיימת  "אם  לציין:  שראה  בזמנו 
בגרסת  התנ"ך  בתרגום  נקבע  האנגלית  לפרוזה  האולטימטיבי  המידה  שקנה  הקביעה 

ג'יימס".31 המלך 
ואכן, הספרות הבריטית על סוגותיה, מן השירה האפית של ג'ון מילטון ב"גן העדן 
 (Hall Caine) קיין  הול  של  בנובלות  וכלה  לביירון  עבריות"  ב"מנגינות  עבור  האבוד", 
בתבנית  אם  ובין  בתוכן,  אם  בין  המקראי,  בחותם  מוטבעת  הקודמת,  המאה  בראשית 

וסגנון. 
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ואכן, מילטון קובע נחרצות: "אין עוד שירה שניתן להשוותה לשירת ציון, אין עוד 
הנביאים". כמדרשי  דרשות 

שלו  אופוס  במגנום  בלייק  וויליאם  כך  ופופ.  אדיסון  דריידן,  של  ביצירותיהם  כך 
"ירושלים", כך פרסי שלי החוזר ומשנן את פרקי ישעיהו, איוב ותהילים. כך קולרידג', 
וורדסוורת וסקוט במחצית הראשונה של המאה הי"ט, כך בראונינג ב"שאול" הפואמה 

וב"ארקדיה".  ב"אבנג'לין"  לונגפלו  וכך  לידיו,  מתחת  שיצאה  הסגולה  ורבת  המקפת 
מבכירי   (Thomas Henry Hall Caine, 1853-1931) לעיל הנזכר  קיין  הול  זה  היה 

שכתב:  מי  הקודמת,  המאה  בראשית  הסופרים 

אין עוד ספר במלוא תבל דוגמת המקרא. מיטב הנובלות שנכתבו אי פעם אינן 
מגיעות לקרסולי המסופר בספר הספרים. ספרי אינם אלא ניסיון להעתיק את 

ואוריה.  דוד  של  ובניו...  עלי  של  ועשיו,  יעקב  של  סיפורם 

השאלה שאין ממנה מנוס היא אפוא, כיצד זה יצירת המופת העברית שאין נעלה ממנה 
וסופריו  הוגיו  גדולי  בקרב  הקלאסי  בעולם  תהודה  כל  מצאה  לא  ורוח,  סיפר  בלשון, 
דוגמת טריומביראט השירה האוגוסטינית � וורגיליוס, הורציוס ואובידיוס � מי שבפני 
של  הזהב  בעידן  קרי:  לפנה"ס �  הראשונה  המאה  של  השנייה  המחצית  בני  שלושתם, 
שנים  חמישים  מאה  מזה  מונח  המקרא  של  היווני  התרגום  היה   � הרומית  הספרות 
ומעלה. זמן די והותר ללמוד מעט על ערכי הכתוב בספר הספרים. זאת, כאמור דווקא 

לספרות.  בהערצתו  הנודע  האמנויות  פטרון  אוגוסטוס,  בימי 
בתנ"ך  ראו  ורומא  יוון  של  הבכירים  וסופריה  הוגיה  מקרב  אחד  לא  אף  ואולם 
אנטישמית.  נימה  לבין  גמור  ביטול  בין  נע  היהדות  אל  ויחסם  אינטלקטואלי,  אתגר 
הצעיר,  קאטו  אצל  כך  ופוסידוניוס,  פוליביוס  וארטוסתנס,  תאופרסטוס  אצל  כך 
הראשונה  המאה  מן  האפיקוראי  וההוגה  המשורר   � לוקרטיוס  קיקרו,  ליביוס,  טיטוס 
הסטואה  של  הפילוסופים  מבכירי  האחרונים  שני   � וסנקה  אפיקטטוס  כך  לפנה"ס. 
המרותקים לסוגיית המוסר האוניברסאלי. סנקה המרחיב את הדיבור בנושא ההשגחה 
ודן בסוגיית צדיק ורע לו מבלי שיגלה עניין בנושא זה הנמנה עם האתגרים המרכזיים 
 ,Plotinus  � פלוטינוס  כך  והפילוסוף,  הקיסר  אורליוס  מרקוס  כך  ישראל.  נביאי  של 
אופייני  מקרה  הוא  פלוטינוס  ואכן,  לספירה.  השלישית  במאה  הניאו־פלטוניזם  אבי 
השקפתו  מהות  את  כי  נזכור  אם  זאת  היהודי,  המונותיאיזם  מן  התעלמות  לאותה 
פלוטינוס  מונותיאיזם.  של  כגרסה  להגדיר  בהחלט  ניתן  הגותו  ומוקד  הפילוסופית 
פיתח השקפה בדבר "האחד" הטרנסצנדנטי שאינו ניתן לריבוי או חלוקה שכן הוא מצוי 
לכל  ומעבר  מעל  שרוי  פלוטינוס  של  "האחד"  חומרית.  ישות  של  הגדרה  לכל  מעבר 
ממשות ומכאן שאיננו יכולים להעניק לו תכונה כלשהי שכן הוא מצוי מעבר לתפיסת 
עם  לזהותו  אלא  לנו  נותר  לא  בריאה,  בטרם  קיים  היה  "האחד"  ואותו  מאחר  האדם. 

והבורא.32 האלוהות  מעמד 
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על מנת לבקש תימוכין להשקפתו בדבר ה"אחד" מחליט פלוטיונוס לצאת למסע � 
שבסופו של דבר לא יצא אל הפועל � אל מחוץ לגבולות התרבות ההלניסטית, בעיקר 
אך  והחידקל,  הפרת  הגנגס,  חופי  אל  לצאת  נכון  האיש  היה  כן  כי  הנה  ופרס.  הודו  אל 
לא טרח לעיין בחומר הרב שהיה מונח לפניו במגילת הספטואגינטה המזומנת לקורא 
אליה  ברומא  ולא  ארוכות  שנים  ישב  בה  באלכסנדריה  לא  ומעלה,  שנים   400 מזה 

יותר.  מאוחר  משכנו  את  העתיק 
כמה  הביאה  הקלאסית  התרבות  על  המקרא  של  השפעה  כל  העדר  על  התמיהה 
חוקרים לחיפוש אינטנסיבי אחר אזכורים מן המקרא בספרות התקופה. המחקר בנושא 
המהוות  כליל,  שוליות  דוגמאות  בשתי  להיאחז  הניסיון  הוא  לכך  אופייני  חרס,  העלה 

זה.33  כשל  המיצג  מדגם 
של  הקטלוג  ועורך  חוקר  משורר,   ,Καλλίμαχος  � קלימכוס  של  זו  היא  מהן  אחת 
בקרב  נכבד  מקום  לעצמו  שרכש  מי  לפנה"ס.  השלישית  במאה  אלכסנדריה  ספריית 
משוררי התקופה בעיקר בזכות האפיגרמות שחיבר. והנה נמצא כי באפיגרמה שמספרה 
55 מצוי המשפט: "כיצד נפלת, הספרוס!". הספרוס, כוכב השחר והערב, מעלה על הדעת 
את נבואת ישעיהו על מלך בבל: "איך נפלת משמים ֵהיֵלל בן שחר". (ישעיהו י"ד, י"ב)
הרועים  שירת  אבי   ,Θεόκριτος  � מתיאוקריטוס  הלקוחה  זו  היא  אחרת,  דוגמה 
הבוקולית, אף הוא מן המאה השלישית לפנה"ס. באחת האידיליות שחיבר תחת הכותרת 
"נישואי הלנה" (מטרויה) המשיל הפייטן את יופייה של הלנה לברק התפארת של סוס 

תסאלי:  מירוצים 

מטסליה מירוצים  לסוס  בדומה 
התפארת,  ברק  את  למירוץ  המעניק 

השושן  כניצת  פניה  הלנה  כך 
הלקדמון. מעל  הזהירה 

הדימוי של תיאוקריטוס אמור להיות השאלה של הפסוק � התמוה משהו לכשעצמו 
(שיר  רעיתי"  דמיתיך  פרעה  ברכבי  "לסוסתי  השירים:  בשיר  שולמית  את  המתאר   �
בדימוי  שימוש  הכותבים  עשו  המקרים  שבשני  ייתכן  בהחלט  אמנם  ט').  א',  השירים 
דווקא  זאת  עם  בשירה.  המדובר  הכול  ככלות  אחרים �  מכתבי  נטלוהו  או  רוחם  מפרי 
של  הניכור  על  מעידה  החוקרים  מן  אחדים  להיאחז  מבקשים  בה  השולית  הדוגמה 

המקרא.  מן  ההלנו־רומי  העולם 
מן  היוצא  בבחינת  אפוא  והוא  אנטישמי  מסר  נושא  שאינו  הבודדים  המקרים  אחד 
הכלל המעיד על הכלל הוא החיבור "על הנשגב" � De Sublimitate השנוי במחלוקת 
הנאום  לתורת  המורה   Λογγῖνος  � לונגינוס  זה  היה  האומנם  מחברו.  לזהות  באשר 
וחוקר הספרות מן המאה הראשונה לספירה או שמא מחבר אלמוני מוקדם יותר, ככל 
הנראה מימי חתימת הספטואגינטה. כך או אחרת, החיבור, הנחשב ליצירת מופת בתחום 
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ביקורת הספרות, מצטט מתוך תרגום השבעים ויוצא בדברי שבח ל"מחוקקי היהודים", 
מי שעלה בידם "לרדת לעומק מהותו ועוצמתו של האלוהים". לצד דוגמאות שמביא 
שהשפעתם  מי  יוון,  של  הקדום  הקלאסי  בעידן  והמשוררים  הסופרים  מכתבי  המחבר 

בראשית: לספר  המחבר  מתייחס  הקלאסית,  התרבות  לעיצוב  הביאה  הרבה 

לא  שכן  ספק,  ללא  גאון  היהודי �  המחוקק  ידי  על  הושגה  לכך  דומה  השפעה 
להביע  היטיב  גם  אלא  לה,  ראוי  שהיה  כפי  האלוהית  העוצמה  את  שהבין  די 
זאת � כאשר כתב בתחילת הדברים על החוקים שחוקק, ואני מצטט את דבריו: 

ותהי.34 ארץ"  ג') "תהי  א',  (בראשית  ַוְיִהי־אֹור.  אֹור;  ְיִהי  ֱאֹלִהים,  ַוּיֹאֶמר 

יליד  יווני  סופר   ,Πολυΐστωρ  � פוליהיסטור  אלכסנדר  הוא  השני  הכלל  מן  היוצא 
מתוך  מובאות  של  מקפת  אנתולוגיה  שערך  מי  לפנה"ס,  הראשונה  המאה  מן  מילטוס 
כתבי העמים במרחבי האימפריה. ביניהם שורה של יהודים, דוגמת דמטריוס, ארטפנוס, 
ורק  הנשייה  בתהום  צללו  כתביו  הצער  למרבה  הדרמטורג.  ויחזקאל  המשורר  פילון 

ואוזביוס.35  מתתיהו  בן  יוסף  בכתבי  נותרו  בודדות  מובאות 
זאת מהיבט גויי הארצות. מנגד, ביטויים להטמעה בתרבות ההלניסטית אינם כי 
בעוד  האירופי.  ההשכלה  בעידן  ההתבוללות  למגמת  בהשוואה  וקלוש  רחוק  הד  אם 
שיהודי האמנציפציה בגרמניה, אוסטריה וצרפת עשו את דרכם במהירות שלא תיאמן 
אל צמרת היצירה של התרבות האירופית, הרי שחלקו של המתייוון בעידן ההלניסטי 
בשם  משורר  נמצא  ההיא  העת  מן  ששרד  המעט  מן  ניכר.  ובלתי  לחלוטין  שולי  הוא 
שמו,  תיאודוטוס  אחר,  פייטן  ומרושל.  צולע  בהקסמטר  שירה  לחבר  המבקש  פילון 
כותב את קורות שכם בשירה, המבוסס על הנזכר במקרא. שלושה קטעים מן השיר 

נשתמרו.36 
אף  הנזכר  (קטע   � יחזקאל  של  היוונית  הגרסה   � אזקילוס  בשם  מחזאי  גם  ידוע 
הוא אצל אוזביוס), מי שחיבר מחזה על בסיס סיפור יציאת מצרים כמתואר בבראשית, 

היוונית.  המיתולוגיה  מן  בתיאורים  גדוש  אך 
והכלל  הכלל,  על  המעידים  הכלל  מן  היוצאים  הם  אלה  שניים  לעיל,  כמצוין  ואכן, 
מחצית  של  זמן  לפרק  היא  והכוונה  ההיא �  בעת  המשכיל  של  גורפת  התעלמות  הוא 
מזאת,  יתירה  לספירה.  השנייה  למאה  לפנה"ס  השלישית  המאה  בין   � בקרוב  האלף 
בצורת   � לעיל  כאמור   � בעיקר  שני,  מכלי  הוא  הזמן  שיני  את  ששרד  המעט  החומר 
הוצאו  שמא  חשש  קיים  לפחות  שבחלקן  ואוזביוס,  מתתיהו  בן  יוסף  בספרי  מובאות 

המקורי.  מהקשרן 
קוצר  בדב ר  תוהה  הנחנו  אותו  המשכיל,  הפגאני  הקורא  אל  נשוב  אם  כן,  כי  הנה 
על  ולתהות  בנושא  דעתו  את  להרחיב  יבקש  שהאיש  נותנת  הדעת  הקב"ה,  של  ידו 
לעמם,  המוקדשים  הנביאים  בדברי  מעלעל  הוא  עוד  הנבחר.  העם  פרדוקס  של  קנקנו 
ִחיִתים..."  ִנים ַמְשׁ ֶבד ָעו ֹן ֶזַרע ְמֵרִעים, ָבּ    והנה הוא מוצא שהמדובר הוא ב"ּגֹוי ֹחֵטא, ַעם ֶכּ
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(ישעיהו א', ד'). ואם ימשיך מיודענו לקרא במגילת הספטואגינטה הזמינה לעיניו בעת 
ההיא, ויגיע אל ספר הושע, ימצא את תיאורו של הנביא למתחולל בארצו: "...ֵאין־ֱאֶמת 
ָדִמים  ְבּ ְוָדִמים  ָרצּו,  ָפּ ְוָנֹאף,  ְוָגֹנב  ְוָרֹצַח  ְוַכֵחׁש  ָאֹלה  ָאֶרץ;  ָבּ ֱאֹלִהים  ַעת  ְוֵאין־ַדּ ְוֵאין־ֶחֶסד 

א'-ב') (ד',  ָנָגעּו". 
עתה אם ירצה ללמוד משהו על הגורל הצפוי לעם סגולה מידי אלוהיו ישוב לאחור 

כ"ח: דברים  בספר  ויעלעל 

ִרי־ִבְטְנָך, ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך... ָארּור  ֶדה... ָארּור ּפְ ּשָׂ ה, ּבַ ִעיר; ְוָארּור ַאּתָ ה, ּבָ ...ָארּור ַאּתָ
ֶקְת... ְוָהִייָת  ּלֶ ַחת ּוַבּדַ ּדַ ֶחֶפת ּוַבּקַ ַ ּשׁ ָכה ְיהָוה ּבַ ֵצאֶתָך. ַיּכְ ה, ּבְ ֹבֶאָך; ְוָארּור ַאּתָ ה, ּבְ ַאּתָ
ַמִים ּוְלֶבֱהַמת  ָ ְלַזֲעָוה, ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ... ְוָהְיָתה ִנְבָלְתָך ְלַמֲאָכל, ְלָכל־עֹוף ַהּשׁ

ָהָאֶרץ... 

המשכיל, לא יבחין כי  קשה להניח שאדם בר דעת, כפי שהנו בוודאי מיודענו הפגאני 
השנאה  של  זו  כליל,  לו  הזרה  תופעה  מסתתרת  זה  בפרק  המשטמה  נחשול  מאחורי 
העצמית היהודית המלווה ללא הרף את פסוקי הנביאים. יניח אפוא האיש את הספר 
לא  אליו  בעמים  אחד  עם  שיש  יודע  משם,  רגליו  את  וישא  עמוקות  ייאנח  מידיו, 

לעולם. יחבור 
הפרובינציות  "על  לפנה"ס   56 שנת  במאי  הסנאט  בפני  בנאומו  קיקרו,  ואכן, 
אותם  שונאים  שהאלים  לכך  כעדות  היהדות  של  כישלונה  את  מציג  הקונסולריות", 
שיהיה  ביטוי  הרומי  והפילוסוף  האורטור  טובע  ובנאומו  בידם.  מסייע  אינו  ואלוהיהם 
נצח"  "לעבדות  הנולד  גזע  הם  היהודים  ליהדות:  ביחסה  הנצרות  לרגלי  נר  העת  בבוא 

37.(Perpetua servitude)
עמדה   � ההלניסטי  בעידן  בעיקר   � שהיהדות  לציין  נוכל  זה  פרק  של  לסיכומו 
כנפי  תחת  הקדום  העולם  בהכנסת  שדגל  התקופה  של  התרבותי  המסר  בפני  למכשול 
הציוויליזציה ההלנו־רומית. העוינות הגלויה של דת היהודים כלפי דת הגויים והניכור 
למנהגיהם � אשר נתפסו, ובצדק, כביטוי של התנשאות וזלזול מצדו של היהודי � היו 
גלויות,  שבזה  אומה  עוד  הייתה  לא  ההלניסטי.  העולם  של  האחדות  דרך  על  נגף  אבן 
שצוין  כפי  להפך,  מסביב.  העמים  של  המקודש  האלים  לפנתיאון  ובחוקיה,  בכתביה 
מן  בחלק  והשוני  מובהק  משותף  מכנה  קיים  היה  הפוליתיאיסטיות  הדתות  בין  לעיל, 
המקרים בא לביטוי לכל היותר בשמות האלים ולא עוד. אותה שותפות באמונה היא 
שכניו,  עם  אחד  לשולחן  לשבת  שסרב  שבט  או  עם  היה  לא  ההלניזם.  להצלחת  הסוד 
העם  לבנות  להינשא  נחרצות  סרב  אחד  לא  אף  למקדשיו.  האלים  מתת  את  דחה  או 
האחר. הנה כי כן אין זה פלא שהיהדות נתפסה כאויב מובהק של הקהילה המשותפת 
המסופר  המעשה  היה  לכך  אופייני  אלכסנדר.  כיבושי  לאחר  לחולל  ההלניזם  שביקש 
הקצונה  דרישת  על  לפנה"ס,  הראשונה  המאה  מן  היווני  ההיסטוריון  דיודורוס,  אצל 
ולהכרית  העיר  את  לכבוש  ירושלים,  על  שנה  מזה  הצר  סידטס,  אנטיוכוס  של  בצבאו 
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עם  פעולה  לשתף  המתנגד  כולו  בעולם  ויחיד  האחד  העם  "זהו  שכן  היהודי,  העם  את 
אחרים".38 עמים 

מן הראוי יהיה לסיים פרק זה במשפט מתוך פקודה של הקיסר טיבריוס קלאודיוס 
הרומאי  העולם  בכל  הזכות  ניתנה  ליהודים  כי  אומנם  קובע  הקיסר  היהודים.  בנושא 
לשמור על נאמנותם למסורות אבותיהם ללא הפרעה, עם זאת מדגיש הצו: "מתרה אני 
בהם, שינהגו בתבונה כלפי חסד זה שאני מעניק להם ולא ישימו לאין ואפס דתותיהם 

הם".39 חוקיהם  על  לשמור  להם  שניתנת  בזכות  יסתפקו  אלא  האחרים,  של 
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13 פרק 

תוכחה מדאורייתא 
ומוסר הנביאים

הערות פתיחה וחובת הגילוי הנאות

ניסיון להתחקות אחר שורשי תופעת השנאה העצמית בספר הקודש של היהדות, ה
תופעה  אכן  שאם  משום  זאת,  מראש.  ידוע  מוקשים  זרוע  שדה  הוא  התנ"ך, 
פתולוגית זו מקורה במקרא � בנביאי ישראל, ובראש וראשונה בספרי התורה (ויקרא, 
ברכה  אם  כי  אינו  רציונאליים  בכלים  את התופעה  להסביר  כל ניסיון  אזי  כי  דברים) � 
דוגמת  הגנה  מנגנוני  לגיבוש  הנדרש  הכרונולוגי  המרחב  שכן  שווא,  וטרחת  לבטלה 
החוקרים  ארבעת  של  ממשנותיהם  שעולה  כפי  זאת,  התעצב.  טרם  העצמית,  השנאה 
להתנסות  המודר  המיעוט  על  לפיה  יסוד  בהנחת  המאוחדים  הקודם,  בפרק  שנבחנו 
בפרק זמן היסטורי על מנת להפנים במהלכו את שנאת הרוב אליו. אולם ביטויי השנאה 
מושלכים  דברים,  בספר  כ"ח  בפרק  שאת  ביתר  ואף  כ"ו,  פרק  ויקרא  בספר  העצמית 
כן  אם  (אלא  ודיכוי  התעמרות  של  תקופה  המתאר  היסטורי  רקע  ללא  הקורא  בפני 
נבקש הסבר בפסוק "עבדים הייתם במצרים"). יתירה מזאת, בעוד שהפורענות שמנבא 
שהקהל  הרי  גלינו..."  חטאינו  על  פשענו...  עווינו  "חטאנו,  בבחינת  עונש  היא  הנביא 

ולפשוע.  לחטוא  הספיק  טרם  למשה,  ומאזין  סיני  הר  לרגלי  הנאסף 
שידעו  מי  ואילך,  מישעיהו  הנביאים,  בימי  וחומר  קל  תורה,  מתן  במעמד  כך  ואם 

ומדוכא.  מודר  מיעוט  של  סממן  כל  הנעדרת  מדינית  עצמאות 
לגילוי  המחבר  את  מחייב  לעיל  הנזכר  המוקשים  שדה  אותו  אל  החדירה  ניסיון 
נאות, והוא העובדה שהח"מ � כאותו "גוי הדובר עברית" � לא זכה לחינוך יהודי במובן 
המקובל של המלה. לא בימי ילדותו הרחוקים בפולין, לא בין כותלי בית הספר באחד 
עשה  אותן  הספורות  השנים  במהלך  לא  חפר,  עמק  בשיפולי  המאוחד  הקבוץ  ממשקי 
חוויה  אומנם  היא  בתנ"ך  הקריאה  שלדידו  מכאן  הפרטיים.  בחייו  ולא  באוניברסיטה, 
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הרובצת  חיים  אלוהים  דברי  של  קודש  חרדת  מאותה  פטורה  זאת  עם  עמוקה,  רוחנית 
הכשר.  היהודי  של  שכמו  על  כגיגית  הר 

תרבות  של  האפוסים  מרבית  את  לעברית  לתרגם  הזכות  בידי  נפלה  מזאת,  יתירה 
הניבלונגים  האיליאדה,  של  הרוח  ערכי  בין  השוואה  לערוך  לי  שניתן  מכאן  המערב, 
השירה  שבין  אומר  אם  דומני,  אגזים,  ולא  המקרא,  של  לאלו  האלוהית  הקומדיה  או 
האפית באוהלי יפת לבין התנ"ך אכן פעורה תהום בלתי עבירה של איכות, החל בברק 
כך  על  עמד  ניטשה  פרידריך  עולם.  תיקון  בבשורת  וכלה  רוחני  בעומק  עבור  הלשוני, 

החדשה:  הברית  לעומת  העברי  המקרא  של  בגדולתו  הפליג  כאשר 

דברים  אנשים,  מצויים   � האלוהי  הצדק  ספר  זה   � היהודית  הישנה"  ב"ברית 
להידמות  שיכול  והודו  יוון  בספרות  כלום  שאין  כל־כך,  גדול  בסגנון  ונאומים, 
אליה. אתה ניצב באימה וביראת כבוד בפני שרידים אדירים אלו של מה שהאדם 

פעם...1  היווה 

אחת: בכריכה  החדשה  הברית  ואת  התנ"ך  את  לכרוך  שלא  המחבר  מתריע  שכך,  כיוון 

כריכת "הברית החדשה" שהיא מכל הבחינות מן רוקוקו של הטעם, עם "הברית 
הישנה" להיותם ספר אחד, "ביבליה", "ספר הספרים", יתכן וזהו מעשה החוצפה 
על  הספרותית  אירופה  שנושאת  ביותר  הכבד  הרוח  כלפי  וחטא  ביותר  הגדול 

מצפונה...2

אל  ממך  "במופלא  רבותינו:  שקבעו  הדין  הח"מ  על  חל  שלא  בלבד  זו  לא  כן,  כי  הנה 
בנסתרות",  עסק  לך  אין  התבונן,  שהורשית  במה  תחקור.  אל  ממך  ובמכוסה  תדרוש 
ורש"י מפרש: "דבר המובדל ומופרש ממך, שלא רצה הקב"ה לגלות לך",3 אלא שהוא 
רואה זאת כחובתו הבסיסית במכוסה ממנו לחקור ולגלות את שהקב"ה מבקש להסתיר 

ברגמן: ש. ה.  כגון  גבוהים  באילנות  להיתלות  אבקש  זה  ובעניין  מפניו. 

למערכת  נכנע  הוא  האישיים,  לענייניו  מוגבל  ראייתו  שדה  השורה  מן  אדם 
הקוגניטיבית שלו ואינו מסוגל להתעלות אל המוסר האלוהי המוחלט הדורש ממנו 
לצאת מול עצמו. אין לי אלא השכל והרגש המוגבלים שלי... איני יכול לקבל את 
הדעה שההלכה תוכל לחייב אותי לדברים המנוגדים את החוק המוסרי שבליבי.4 

ראיתי לציין עובדה זו כבר בהערת פתיחה, שכן ניתוח הכתוב בספר הספרים � "האני 
הנו  העצמית,  השנאה  שורשי  אחר  בו  לבקש  בניסיון   � היהדות  של  הגדול  מאמין" 
בבחינת חילול קודש אשר יצרום את אוזנו של היהודי הכשר. כך אוריד על ראשי את 
הדברים  את  שיבטל  ובין  סירא,  בן  מספר  שיצטט  בין  וזה,  המאמין.  הקורא  של  חמתו 
באותו בוז נודע של עם סגולה שבגויים לא יתחשב, יטען שהמחבר כשל לרדת לעומק 

המקרא.  בשורת 
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הקודש.  בספר  היהודי  בנפש  הפעור  השסע  מקורות  אחר  מלבקש  מנוס  אין  אולם 
אין עוד בעולם אומה שהציגה קבל עם את האני מאמין שלה ביתר גילוי וחריפות מן 
האדם היהודי. אין עוד אומה ששילמה על גילוי זה ברצף דטרמיניסטי של פורענויות 
בגלות,  עבור  והשני,  הראשון  הבית  חורבן  מאז  לרדת  וממשיכות  ראשה  על  שירדו 
מדינת  על  הקיומי  והאיום  אירופה  יהודי  בשואת  וכלה  פרעות,  דם,  עלילות  גירושים, 
והוא  בו,  ומתעמר  השב  אלוהיו  את  היהודי  האדם  נטש  לא  הכול  אף  על  והנה  ישראל. 
דבק בו בחירוף נפש כמאז ומעולם, ואפשר כי אף ביתר שאת. תופעה שבמונחים של 
כגילוי  מלכנותה  מנוס  אין   � למהדרין  יהודי  מקצוע  האירוניה  למרבה   � הנפש  תורת 

מזוכיזם. של  עליון 
בפרק הקודם בקשנו להתבונן בביטוי המוקדם ביותר של הרדיקליזם היהודי, והוא 
להרס  להביא   � ומסובב  סיבה  של  רציונאל  נעדר   � ניסיון  אותו  המונותיאיזם,  פרץ 
הפוליתאיזם הנטוע עמוקות בתודעת האדם בארצות המזרח התיכון מיוון ועד מצרים, 
מרומא ועד בבל, הבקעה רדיקלית שאת מחירה שילמה היהדות בחורבן הבית הראשון, 
השני ובגלות. זה המקום להתייחס אל סוגיית מנגנון הגנה חיובי הנעדר כליל מן היהדות 
הפלסטיות  האמנויות  בתחומי  בעיקר  סובלימציה,  של  לתהליך  והכוונה  המסורתית 
המהוות את התשתית האסתטית של תרבות המערב, פרי היצירה הפוליתאיסטית בעידן 
התכנים  את  בנו  המפרק  חיובי  הגנה  מנגנון  שהוא  תהליך  העדר  וההלניסטי.  הקלאסי 
הרדיקליזם  האומנם  אחר.  או  זה  פסיכוטי  בפרץ  ביטוי  לידי  לבוא  עלול  השליליים, 

נפשי?  איזון  של  העדר  המחוללת  הדחקה  אותה  של  ביטויה  הוא  היהודי 
ההבדל  להצגת  אותנו  תשמש  איפיגניה  לקורבן  יצחק  עקדת  בין  השוואה 
המוסר  עקרונות  לבין  אדם,  רגשות  תחתיו  המדביר  מופשט  אלוהי  מוסר  בין  הבסיסי 
 � אמוציונאלי  במערך  הטעונה  הומניסטית  יחסים  במערכת  המעוגן  האוניברסאלי 
להאדרתו  וסמל  ראשית  אך  היא  יצחק  עקדת  זה  במובן  משפחה.  קרבת  של  זה  במקרה 
ראשה  על  ויורד  שירד  הפורענויות  רצף  במהלך  היהדות  את  המלווה  השם  קידוש  של 

ומקדם. מאז 
את  ולהעלות  הטבעי  הרגש  את  בקרבו  להחניק  היהודי  האדם  של  זו  נכונות 
רצף  ראשו  על  ומורידה  החוזרת  אמונה  מופשטת,  אמונה  של  מזבח  על  לקורבן  עצמו 
דטרמיניסטי של פורענות, מושכת את הסברה הרציונאלי ממנגנון של שנאה עצמית. 
פורענות  דיני  עמם  ראש  על  להוריד  המבקשים  ישראל  נביאי  אצל  התופעה  מכאן 
החורגים מכל סימטריה בין החטא לעונשו, כאשר כל סטייה ממעמד הזוי של ממלכת 

כללי. חורבן  דינו  קדוש  וכגוי  כהנים 
דנא,  מקדמא  מסורת  ממשיכי  אלא  אינם  ואילך  מישעיהו  ישראל  נביאי  אולם 
תחילה  בתורה.  "תוכחה"  פרקי  בשני  לביטוי  בא  העצמית  השנאה  של  שיאה  שהרי 
מלכנותו  להימנע  אין  רציונאלי  מידה  קנה  שבכל  משטמה  של  פרץ   � כ"ו  בויקרא 
הדובר  למחבר  לו  די  לא  אולם  המערב.  תרבות  בכתבי  ורע  אח  לו  אין  ואשר  פסיכוטי 
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מפי הגבורה, ועל כן הוא חוזר ומוסיף על רשימת הפורענויות מויקרא סדרת קללות 
נוספת בדברים פרק כ"ח, נושא המחייב ניתוח פרטני והתבוננות בכלים שתורת הנפש 

לרשותנו. מעמידה 

*

שכל  לאמור  אפשר  וכי  היהודים,  את  ׂשונאים  העולם  שכל  אחר 
זכאים? והיהודים  חייבים  העולם 

רוסי5 סופר 

אילו בחר אותו סופר רוסי � תחת הרהור מופשט בסוגיית היודופוביה � להפנות את 
הקודש.  מספר  במובאה  לוודאי  קרוב  לו  משיב  זה  היה  למהדרין,  כשר  ליהודי  שאלתו 
ולאחר תהייה קצרה במה יבחר מן השפע הבלתי נדלה, יתכן והיה בוחר בתוכחת ירמיהו 

ֲאֶׁשר  ַחָּטאֵתנּו,  ּוֶמה  ֲעוֹ ֵננּו  ּוֶמה  ַהּזֹאת,  ַהְּגדֹוָלה  ָהָרָעה  ָּכל  ֵאת  ָעֵלינּו  ְיהָוה  ִדֶּבר  ֶמה  ַעל   ,ֵאֶלי "ְוָאְמרּו 
י'�י"א) ט"ז,  (ירמיהו  ְיהָוה".  ְנֻאם  אֹוִתי  ֲאבֹוֵתיֶכם  ָעְזבּו  ֲאֶׁשר  ַעל  ֲאֵליֶהם,  ְוָאַמְרָּת  ֱאֵהינּו.  ַליהָוה  ָחָטאנּו 
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ִניָנה  ִלׁשְ ל  ּוְלָמׁשָ ה  ְלֶחְרּפָ ָהָאֶרץ,  ַמְמְלכֹות  ְלֹכל  ְלָרָעה,  ְלַזֲעָוה  ים  "ּוְנַתּתִ לאמור:  הנביא, 
ם". ׁשָ יֵחם  ַאּדִ ר  ֲאׁשֶ ֹקמֹות  ַהּמְ ָכל  ּבְ ְוִלְקָלָלה, 

לישראל  כי  הכשר,  מיודענו  של  הדק  הסרקזם  את  הרוסי  הסופר  הבין  ואילו 
אזי  ולמה?"  מה  על  כך,  "אם  ותוהה:  מוסיף  שהיה  סביר  הנביא,  בדברי  הכוונה 
מיודענו הכשר � כיוון שהתקין את התפילין על מצחו והידק את הרצועות על ידיו, 
היה מפרש לו לאותו גוי החף מדעת את הפסוק מירמיהו באמצעות מילות תפילת 
נוסח  וכו'  העוינו..."  דופי.  דיברנו  גזלנו.  בגדנו.  אשמנו.  כי...  "יען  לאמור  שחרית 

שחרית. תפילת 
וכי  חכם"  ולא  נבל  "עם  עם  לו  עניין  כי  והבין  הערל,  של  דעתו  שנחה  כיוון  עתה 
לבקש  עליו  היהודי,  של  המר  גורלו  עילת  על  שניים  או  דבר  ללמוד  ברצונו  יש  אם 
במקורותיו של אותו עם נבל בעצמו. הואיל וכך � ועל מנת להיאחז באילנות גבוהים 
שהקדימוהו בבחינת סוגיה זו � פונה הסופר אל עוכרי ישראל בעלי סמכות וניסיון. 

עוכרי ישראל מפי הגבורה � עדות הערלים

את  הציגה  האנושי,  המין  בתולדות  אחרת  אומה  מכל  יותר  לעיל,  שנטען  כפי  היהדות, 
להישג  ובצדק,  הנחשב,  הספרים,  בספר  עם  וקבל  במפורש  כתוב  שלה  המאמין  האני 
הנה.  ועד  מאז  נכתב  אשר  כל  על  המאפיל  האנושות,  בתולדות  ביותר  הגדול  הרוחני 
השנאה  בסוגיית  היהודי  לצופן  המקור  את  בתנ"ך  לחפש  טבעי  אך  זה  יהיה  כן,  כי  הנה 
העצמית. ואכן, המבקש אחר עדות להלקאה עצמית שלא אחת לובשת ממד מזוכיסטי, 
ימצא אותה ללא קושי, הן בספרי החומש והן אצל נביאי ישראל, במה שמכונה בלשון 

תוכחה". נהור "נבואות  סגי 
אין זה פלא אפוא שלנוכח אימי אותן נבואות התוכחה הפך הנביא בישראל ליקיר 
המבקשים  בנצרות,  למיניהם  והדוקטורים  האפיפיורים  התיאולוגים,  הכנסייה,  אבות 
קצה  על  מבחר  להלן  היהדות.  שנאת  של  בצורה  חומה  עליו  להקים  איתן  מסד  אחר 

המרובה.  את  המחזיק  מועט  בבחינת  המזלג 
היהודים",  "ידיד   ,(Bernard de Clairvaux, 1090-1153) מקלרבו  ברנר  זה  היה 
המגנה את טבח קהילות היהודים בחבל הריינוס בימי מסע הצלב הראשון... המסביר, 

ליהדות: יחסו  את  אירונית,  בנימה 

...ייתכן שהיהודי יבוא אלי בטענות שאני ממשיל את רוחו לזו של בהמה גסה. 
ילך אפוא ויקרא את דברי ישעיהו הנביא וימצא שאכן רוחו של היהודי נופלת 
ָעָליו;  אף מזו של הבהמה. אומר ישעיהו: א', ג'. 'ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו, ַוֲחמֹור ֵאבּוס ּבְ
ְמֵרִעים,  ֶזַרע  ָעו ֹן  ֶבד  ּכֶ ַעם  ֹחֵטא,  ּגֹוי  הֹוי  ד'.  ִהְתּבֹוָנן.  ֹלא  י  ַעּמִ ָיַדע,  ֹלא  ָרֵאל  ִיׂשְ
נביאך  של  מאלו  בחומרתם  נופלים  דברי  יהודי,  אתה  רואה  ִחיִתים...'  ַמׁשְ ִנים  ּבָ
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אף  מקומך  את  קבע  הוא  גסה,  לבהמה  אותך  המשלתי  היותר  לכל  אני  עצמו. 
והחמור.6 השור  מן  יותר  נמוך 

האפיפיור ליאו הראשון, הגדול (León I el Magno, 400-461), הנודע בין היתר בזכות 
כי  מסביר  מחורבן,  רומא  את  והציל  ייתכן  שבזכותו  מעשה  ההוני,  אטילה  עם  פגישתו 
בסיס  על  היתר,  בין  זאת,  עמו,  אל  האלוהים  בשנאת  מקורה  ליהודים  הנצרות  שנאת 

לאמור:  י"א,  פרק  ירמיהו  במקרא,  הכתוב 

ה ָהְלכּו ַאֲחֵרי  ָבַרי, ְוֵהּמָ מֹוַע ֶאת ּדְ ר ֵמֲאנּו ִלׁשְ בּו ַעל ֲעו ֹֹנת ֲאבֹוָתם ָהִראׁשִֹנים ֲאׁשֶ ׁשָ
י  ַרּתִ ּכָ ר  ֲאׁשֶ ִריִתי  ּבְ ֶאת  ְיהּוָדה  ּוֵבית  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵבית  ֵהֵפרּו  ְלָעְבָדם;  ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים 
ָלֵצאת  יּוְכלּו  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ָרָעה  ֲאֵליֶהם  ֵמִביא  ִהְנִני  ְיהָוה,  ָאַמר  ּכֹה  ָלֵכן,  ֲאבֹוָתם.  ֶאת 

(י'-י"א) ֲאֵליֶהם.  ַמע  ֶאׁשְ ְוֹלא  ֵאַלי,  ְוָזֲעקּו  ה;  ּנָ ִמּמֶ

יליד  נודע,  דומיניקאני  מיסיונר   ,St. Vincent Ferrer  � הקדוש  פרר  וינסנט  כמוהו 
במובאה  משנתו  את  הוא  אף  התומך  הרביעית,  המאה  של  השנייה  המחצית  מן  ספרד, 
ֹעֶרף  ה  ְקׁשֵ ַעם  ה  ְוִהּנֵ ה,  ַהּזֶ ָהָעם  ֶאת  ָרִאיִתי  ה:  ֹמׁשֶ ֶאל  ְיהָוה,  "ַוּיֹאֶמר  היהדות:  ממקורות 

ט') ל"ג,  (שמות  ם...".  ַוֲאַכּלֵ ָבֶהם  י  ַאּפִ ְוִיַחר  י,  ּלִ יָחה  ַהּנִ ה  ְוַעּתָ י'  הּוא. 
כך אפרם הקדוש מסוריה (Ephraem Syrus, 306-373), המבקש להוכיח שהברית 
היהודים.  חטאת  בגין  תוקף  ברת  אינה  שוב  ישראל  בני  עם  אלוהים  בשעתו  שכרת 

נ': פרק  ישעיהו,  את  לצטט  הנוצרי  הקדוש  בוחר  כך  לצורך 

אִתי  ּבָ ַמּדּוַע  ֶכם.  ִאּמְ ָחה  ּלְ ׁשֻ ֵעיֶכם  ּוְבִפׁשְ ם,  ְרּתֶ ִנְמּכַ ֲעו ֹֹנֵתיֶכם  ּבַ ֵהן  ְיהָוה...  ָאַמר  ּכֹה 
יל; ֵהן  י ֹכַח ְלַהּצִ דּות, ְוִאם ֵאין ּבִ ְוֵאין ִאיׁש, ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה. ֲהָקצֹור ָקְצָרה ָיִדי ִמּפְ
ָמא.  ּצָ ָגָתם ֵמֵאין ַמִים, ְוָתֹמת ּבַ ְבַאׁש ּדְ ר, ּתִ ים ְנָהרֹות ִמְדּבָ ַגֲעָרִתי ַאֲחִריב ָים, ָאׂשִ ּבְ

א'-ג') (נ',  סּוָתם.  ּכְ ים  ָאׂשִ ק  ְוׂשַ ַקְדרּות,  ַמִים,  ׁשָ יׁש  ַאְלּבִ ג'. 

האפיפיור גרגוריוס התשיעי (Gregorius IX, 1170-1241), הזכור לשמצה בשל שריפת 
התלמוד בעקבות משפט פריז שיזם המומר ניקולס דונין, מי ששלח לגרגוריוס סדרה 

ה':  פרק  מישעיהו  לצטט  בחר  גרגוריוס  בתלמוד.  הכתובים  בנושא  בלע  דברי  של 

ָאָבק  ּכָ ּוִפְרָחם  ִיְהֶיה,  ק  ּמָ ּכַ ם  ְרׁשָ ׁשָ ה,  ִיְרּפֶ ֶלָהָבה  ׁש  ַוֲחׁשַ ֵאׁש,  ְלׁשֹון  ַקׁש  ֱאֹכל  ּכֶ ָלֵכן 
ן  ָרֵאל ִנֵאצּו. ַעל־ּכֵ י ָמֲאסּו ֵאת ּתֹוַרת ְיהָוה ְצָבאֹות, ְוֵאת ִאְמַרת ְקדֹוׁש ִיׂשְ ַיֲעֶלה: ּכִ
ֶקֶרב  ּסּוָחה ּבְ ִהי ִנְבָלָתם ּכַ זּו ֶהָהִרים, ַוּתְ ְרּגְ הּו, ַוּיִ ּכֵ ט ָידֹו ָעָליו ַוּיַ ַעּמֹו ַוּיֵ ָחָרה ַאף ְיהָוה ּבְ

(כ"ד-כ"ה) ְנטּוָיה.  ָידֹו  ְועֹוד  ַאּפֹו,  ב  ׁשָ ֹלא  ָכל־ֹזאת  ּבְ חּוצֹות; 

עתה, כיוון שהוכיח את רשעות היהודים היישר מפי הגבורה הדוברת מגרונו של "נביא 
המורה  הצו  על  וחתם  המומר  היהודי  של  לבקשתו  האפיפיור  נענה  בישראל,  הנחמה" 

באש. התלמוד  ספרי  את  להעלות 
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הנודע  המקרא,  חוקר   ,(St. Sulpicius Severus, 363-425) הקדוש  סוורוס  סולפיקיוס 
בעיקר בזכות חיבורו על חורבן הבית השני בידי טיטוס, שנכתב על סמך פרק מחיבורו של 
טקיטוס ��Histories שאבד, מציג את חרפת היהודים במובאה מתועבת במיוחד מיחזקאל 

בצואת אדם:  שעורים מעורבת  לאכול עוגת  על עמו  פרק ד', במהלכה מצווה הקב"ה 

ְמצּוֶרָך.  ְיֵמי  ּלֹוְתָך  ּכַ ַעד  ָך  ִצּדֶ ֶאל  ָך  ּדְ ִמּצִ ֵתָהֵפְך  ְוֹלא  ֲעבֹוִתים;  ָעֶליָך  י  ָנַתּתִ ה  ְוִהּנֵ
ְכִלי  ּבִ אֹוָתם  ה  ְוָנַתּתָ ִמים,  ְוֻכּסְ ְוֹדַחן  ים  ַוֲעָדׁשִ ּופֹול  ֹעִרים  ּוׂשְ ין  ִחּטִ ְלָך  ַקח  ה  ְוַאּתָ
ֶגְלֵלי ֵצַאת ָהָאָדם  ה; ְוִהיא, ּבְ ֹעִרים, ּתֹאְכֶלּנָ יָת אֹוָתם ְלָך ְלָלֶחם... ְוֻעַגת ׂשְ ֶאָחד, ְוָעׂשִ

י"ב) ח'-ט',  (ד',  ְלֵעיֵניֶהם.  ֻעֶגָנה  ּתְ

ממלכים  פסוקים  בשלושה  דבריו  את  לתמוך  הנוצרי  הקדוש  מוסיף  בכך,  די  לא  וכמו 
כ"א: ב', 

ר,  ֲאׁשֶ ִויהּוָדה:  ַלִם  ְירּוׁשָ ַעל  ָרָעה,  ֵמִביא  ִהְנִני  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ָאַמר  ּכֹה  ָלֵכן, 
ַחת,  ּלַ ַהּצַ ֶאת  ִיְמֶחה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַלִם  ְירּוׁשָ ֶאת  ּוָמִחיִתי  ָאְזָניו...  י  ּתֵ ׁשְ ְלָנה  ּצַ ּתִ ׁשְֹמָעּה  ל  ּכָ
ְוָהיּו  ֹאְיֵביֶהם,  ַיד  ּבְ ים  ּוְנַתּתִ ַנֲחָלִתי,  ֵאִרית  ׁשְ ֵאת  י,  ּתִ ְוָנַטׁשְ ֶניָה.  ּפָ ַעל  ְוָהַפְך,  ָמָחה, 
ְהיּו ַמְכִעִסים ֹאִתי ִמן  ֵעיַני, ַוּיִ ר ָעׂשּו ֶאת ָהַרע ּבְ ה ְלָכל ֹאְיֵביֶהם. ַיַען, ֲאׁשֶ ּסָ ְלַבז ְוִלְמׁשִ
י"ד-ט"ו) י"ב,  כ"א,  ב'  (מלכים  ה.  ַהּזֶ ַהּיֹום  ְוַעד  ְצַרִים  ִמּמִ ֲאבֹוָתם  ָיְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ַהּיֹום 

כך מרתין לותר המצטט ללא הרף את נביאי ישראל ממשה ועד ירמיהו, הנביא שהיה 
ראשון  ממקור  עדות  להעניק  מנת  על  זאת,  למהדרין.  פרוטסטנטי   � לותר  פי  על   �

ליהדות.7 הרושפת  לשנאתו 
עד כאן קומץ בלבד מן השפע הבלתי נדלה של מובאות מן המקרא הבאות להעניק 
עצמם.  היהודים  דברי  על  נסמכת  כשזו  פלגותיה  על  הנוצרית  ליודופוביה  איתן  יסוד 
ספר,  על  הכתוב  להלן  מהקשרם?  הדברים  הוצאו  שמא  או  בדבריהם,  הגזימו  האומנם 

המרובה.  את  המחזיק  מעט  אך  הוא  ואף 

נביאי השנאה העצמית

ּוְבֵחָמה  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ְּבָיד  א  ִאם  ְיהִוה  ֲאֹדָני  ְנֻאם  ָאִני  ַחי 
ְיהָוה. ֲאִני  ִּכי  ...ִויַדְעֶּתם  ֲעֵליֶכם.   ֶאְמלֹו ְשׁפּוָכה 

ל"ח ל"ג,  כ',  יחזקאל 

ָעוֹ ן  ֶּכֶבד  ַעם  ֹחֵטא,  ּגֹוי  הֹוי  ישעיהו � 

כ"נביא   � לירמיהו  בניגוד   � הנודע  המאוחרים,  ישראל  נביאי  ראשון  פותח  חזונו  את 
הנחמה", מיד בפרק א', ובו תיאור משובב של עם סגולה. מי, שעל אף הפורענות שהקב"ה 
ה ֹעֶרף הּוא". "הֹוי ּגֹוי  מנחית עליו השכם והערב, מסרב לחזור בתשובה, שהרי "ַעם ְקׁשֵ
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ַצע  ף ֶרֶגל ְוַעד ֹראׁש ֵאין ּבֹו ְמֹתם, ּפֶ ִחיִתים... ִמּכַ ִנים ַמׁשְ ֶבד ָעו ֹן ֶזַרע ְמֵרִעים, ּבָ ֹחֵטא, ַעם ּכֶ
שולח  משנתו,  נשוא  את  נאמנה  שתיאר  כיוון  עתה,  ו')  ד',  (א',  ה...".  ְטִרּיָ ה  ּוַמּכָ ְוַחּבּוָרה 
הנביא את ידו בתיאור ארצו שתחרב כיאה לאותו גוי חוטא. ואולם בטרם נעבור לפסוקי 
כפי  המציאות  לתיאור  בקצרה  להתייחס  יהיה  הדין  מן  הנביא,  של  דמיונו  פרי  החורבן, 
פני  על  משתרעים  יהודה,  מלך  עוזיהו  של  מלכותו  ימי  הימים.  בדברי  לנו  נמסרת  שזו 
פרק זמן של עשרות בשנים בין 769 עד 733. במהלך אותן 52 השנים, המקבילות בחלקן 
לימי נבואת ישעיהו, ידעה ממלכת יהודה שנות הצלחה כלכלית צבאית ומדינית. עוזיהו 

כ"ב) י"ד,  ב',  (מלכים  ִליהּוָדה...".  ֶבָה  ַוְיִשׁ ֵאיַלת  ֶאת  ָנה  "...ָבּ
שהקים:  עוזיהו  זה  היה 

ֹכַח  ְבּ ִמְלָחָמה  י  עֹוֵשׂ ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ְבַעת  ְוִשׁ ֶאֶלף  ֵמאֹות  ֹלׁש  ְשׁ ָצָבא  ֵחיל 
חֹוַמת  ְוֵאת  ַיְבֵנה  חֹוַמת  ְוֵאת  ת  ַגּ חֹוַמת  ֶאת  ַוִיְּפֹרץ  בפלישתים:  נלחם  הוא  ָחִיל... 
מֹו ַעד ְלבֹוא  ֶלְך ְשׁ ְעְזֵרהּו ָהֱאֹלִהים... ַוֵיּ ים. ַוַיּ ִתּ ִלְשׁ ּדֹוד ּוַבְפּ ַאְשׁ ּדֹוד ַוִיְּבֶנה ָעִרים ְבּ ַאְשׁ

ו'-ח') כ"ו,  ב',  הימים  (דברי  ִמְצַרִים... 

המדבר: את  והפריח  ירושלים  חומת  את  ביצר  הוא 

ְקצֹוַע ַוְיַחְזֵּקם.  ְיא ְוַעל ַהִמּ ַער ַהַגּ ה ְוַעל ַשׁ ָנּ ַער ַהִפּ ַלם ַעל ַשׁ ירּוָשׁ ִלים ִבּ ָיּהּו ִמְגָדּ ֶבן ֻעִזּ ַוִיּ
יׁשֹור  ּוַבִמּ ֵפָלה  ּוַבְשּׁ לֹו  ָהָיה  ב  ַרּ ִמְקֶנה  י  ִכּ ים  ַרִבּ רֹות  ֹבּ ַוַיְּחֹצב  ר  ְדָבּ ִמּ ַבּ ִלים  ִמְגָדּ ֶבן  ַוִיּ
י ֹאֵהב ֲאָדָמה ָהָיה. (דברי הימים ב', כ"ו, ט'-י') ְרֶמל ִכּ ָהִרים ּוַבַכּ ִרים ְוֹכְרִמים ֶבּ ִאָכּ

עוזיהו הרחיב את שליטתו על הערבה, אילת, צפון פלשת, אדום, ודרום הגלעד, והיה 
לאחד המלכים הגדולים ביותר במרחב שבין אשור למצרים. ואלו רק מקצת ממפעלותיו 
ֹכל  ֵעיֵני יהוה ְכּ ר ְבּ של עוזיהו, מי שהמקרא קושר לו כתרים של מלך צדיק: "ַוַיַּעׂש ַהָיָּשׁ

ג') ט"ו,  ב'  (מלכים  ָאִביו".  ֲאַמְצָיהּו  ה  ָעָשׂ ר  ֲאֶשׁ
בצרעת.  החולה  אביו  מפעלות  את  רבה  בהצלחה  המשיך  עוזיהו,  של  בנו  יותם, 
הגיעו  והדברים  יהודה  מלכות  של  מצבה  אומנם  התדרדר  יותם,  של  בנו  חזקיהו,  בימי 
ירושלים לא חרבה, והכיבוש בא אל קיצו  מלך אשור. אולם  עד כיבושה בימי סנחריב 

עובד. מס  בהעלאת 
או "ה'  ה'"  שמו "יושיע  לפירוש  הנאמן  הנביא  ששם  המצב  לתמונת  כאמור  ומכאן 

אלוהיו: בפי  קאסוטו)  דוד  משה  פי  (על  המושיע" 

ֹאָתּה,  ֹאְכִלים  ָזִרים  ֶכם  ְלֶנְגּדְ ַאְדַמְתֶכם,  ֵאׁש;  ֻרפֹות  ׂשְ ָעֵריֶכם  ָמָמה,  ׁשְ ַאְרְצֶכם  ז'. 
ה,  ְבִמְקׁשָ ְמלּוָנה  ּכִ ְבָכֶרם;  ה  ֻסּכָ ּכְ ַבת־ִצּיֹון,  ְונֹוְתָרה  ח'.  ָזִרים.  ַכת  ַמְהּפֵ ּכְ ָמָמה,  ּוׁשְ

ז'-ח')  (א',  ְנצּוָרה.  ִעיר  ּכְ

הוא  אדמות,  עלי  גיהינום  של  סהרורית  מציאות  מאין  יש  בדמיונו  שברא  כיוון  עתה, 
לדבר:  טעם  נותן 
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י,  ַנְפׁשִ ְנָאה  ׂשָ ּומֹוֲעֵדיֶכם  יֶכם  ...ָחְדׁשֵ ֲעֹמָרה.  ַעם  ְסֹדם...  ְקִציֵני  ְיהָוה,  ְדַבר  ְמעּו  ׁשִ
י ַתְרּבּו  ם ּכִ ם ּגַ יֶכם, ַאְעִלים ֵעיַני ִמּכֶ ּפֵ ֶכם ּכַ ָהיּו ָעַלי ָלֹטַרח; ִנְלֵאיִתי, ְנׂשֹא. ...ּוְבָפִרׂשְ
ָמהּול  ָסְבֵאְך,  ְלִסיִגים;  ָהָיה  ְך  ְסּפֵ ...ּכַ ָמֵלאּו.  ִמים  ּדָ ...ְיֵדיֶכם,  ׁשֵֹמַע:  י  ֵאיֶנּנִ ה,  ְתִפּלָ
ֹלא  ָיתֹום  ְלֹמִנים;  ׁשַ ְוֹרֵדף  ׁשַֹחד,  ֹאֵהב  ּלֹו  ּכֻ ִבים  ּנָ ּגַ ְוַחְבֵרי  סֹוְרִרים,  ַרִיְך  ...ׂשָ ִים.  ּמָ ּבַ
ר  ה, ֲאׁשֶ ֵאָלה ֹנֶבֶלת ָעֶלָה; ּוְכַגּנָ י ִתְהיּו, ּכְ ּפֹטּו, ְוִריב ַאְלָמָנה ֹלא ָיבֹוא ֲאֵליֶהם... ּכִ ִיׁשְ
ה.  ו, ְוֵאין ְמַכּבֶ ֵניֶהם ַיְחּדָ ַמִים ֵאין ָלּה. ְוָהָיה ֶהָחֹסן ִלְנֹעֶרת, ּוֹפֲעלֹו ְלִניצֹוץ; ּוָבֲערּו ׁשְ

ל"א) ל',  כ"ג,  כ"ב,  ט"ו,  י"ד,  י',  (א', 

ָכל ֹזאת ֹלא  וזהו מבחר מן הפרק הפותח בלבד. אולם יהיה העונש כבד ככל שיהיה, "ּבְ
ב ַאּפו (של הקב"ה) ְועֹוד ָידֹו ְנטּוָיה". אשר על כן יקום וילמד לקח � בין היתר � את  ׁשָ

ירושלים.  בנות 
נותנת  חמדה,  ושכיות  חמודות  בגד  הלובשת  ביופייה,  להתהדר  המבקשת  האישה 
עגילים באוזניה ועונדת צמיד ושרשרת היא שנואת נפשו של הנביא הרואה בה התגלמות 
רֹות ֵעיָנִים; ָהלֹוְך ְוָטֹפף  ּקְ רֹון, ּוְמׂשַ ַלְכָנה ְנטּויֹות ּגָ נֹות ִצּיֹון, ַוּתֵ י ָגְבהּו ּבְ של שחיתות ו"ַיַען ּכִ

מטומאת הזימה:  נרתע  ולא  את זעמו  שופך עליהן אלוהי ישעיהו  ט"ז)  ַלְכָנה..." (ג',  ּתֵ

ֲאֹדָני,  ָיִסיר  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְיָעֶרה.  ְתֵהן  ּפָ ַויהָוה,  ִצּיֹון;  נֹות  ּבְ ָקְדֹקד  ֲאֹדָני,  ח  ּפַ ְוׂשִ
ְוָהְרָעלֹות...  ירֹות,  ֵ ְוַהּשׁ ִטפֹות  ַהּנְ ֲהֹרִנים.  ְוַהּשַׂ ִביִסים  ְ ְוַהּשׁ ָהֲעָכִסים  ְפֶאֶרת  ּתִ ֵאת 
ם ַמק  חֹות, ְוָהֲחִריִטים... ְוָהָיה ַתַחת ּבֹׂשֶ ְטּפָ ֲעָטפֹות, ְוַהּמִ ֲחָלצֹות, ְוַהּמַ עֹות... ַהּמַ ּבָ ַהּטַ
ַמֲחֹגֶרת  ִתיִגיל,  ּפְ ְוַתַחת  ָקְרָחה,  ה  ִמְקׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ְוַתַחת  ה  ִנְקּפָ ֲחגֹוָרה  ְוַתַחת  ִיְהֶיה, 

כ"ד) י"ז-י"ט,  (ג',  ק.  ׂשָ

בליבו  צבאות  אלוהי  גומר  שכך  כיוון  ְנטּוָיה".  ָידֹו  ְועֹוד  ַאּפֹו,  ב  ׁשָ ֹלא  ֹזאת  ָכל  ש"ּבְ אלא 
המזומנים  אשור  גיסות  הם  הלוא  זעמו,  מטה  באמצעות  לקח  ֶעְבָרִתי"  "ַעם  את  ללמד 

מצפון.  העכו"ם  וצלמים,  גילולים  עובדי  מקרב  צבאות  לאלוהי  לו 

ָעֵיף  ֵאין  ָיבֹוא.  ַקל  ְמֵהָרה,  ה  ְוִהּנֵ ָהָאֶרץ;  ִמְקֵצה  לֹו  ַרק  ְוׁשָ ֵמָרחֹוק,  ַלּגֹוִים  ֵנס  א  ְוָנׂשָ
רֹוְך ְנָעָליו.  ק ׂשְ ח ֵאזֹור ֲחָלָציו, ְוֹלא ִנּתַ ן; ְוֹלא ִנְפּתַ ל ּבֹו, ֹלא ָינּום ְוֹלא ִייׁשָ ְוֵאין ּכֹוׁשֵ
יו  ּלָ ְוַגְלּגִ בּו,  ֶנְחׁשָ ר  ּצַ ּכַ סּוָסיו  ְרסֹות  ּפַ ֻרכֹות;  ּדְ ֹתָתיו  ְ ַקּשׁ ְוָכל  נּוִנים,  ׁשְ יו  ִחּצָ ר  ֲאׁשֶ
יל.  ִפיִרים ְוִיְנֹהם ְוֹיאֵחז ֶטֶרף, ְוַיְפִליט ְוֵאין ַמּצִ ּכְ ַאג ּכַ ִביא; ְוׁשָ ּלָ ָאָגה לֹו, ּכַ ּסּוָפה. ׁשְ ּכַ
ְך  ָחׁשַ ָואֹור,  ַצר  ְך,  ֹחׁשֶ ה  ְוִהּנֵ ָלָאֶרץ,  ט  ְוִנּבַ ָים;  ַנֲהַמת  ּכְ ַההּוא,  ּיֹום  ּבַ ָעָליו  ְוִיְנֹהם 

כ"ו-ל') (ה',  ֲעִריֶפיָה.  ּבַ

נקל לזהות בכתוב את הערצתו הגלויה של המחבר לגייסות אשור, מי ש"ֵאין ָעֵיף ְוֵאין 
ל ּבֹו", אשר חיציו שנונים ושאגתו שאגת לביא והוא ניצב הכן ומצפה אך לשריקה  ּכֹוׁשֵ
עד  לפחות  ולכלותו  העברי  הְמֵרִעים"  "ֶזַרע  על  לעוט  מנת  על  צבאות  אלוהי  משפתי 

הימים.  אחרית 
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הנה כי כן, כיוון שתיאוריו של ישעיהו נעדרים כליל אחיזה במציאות דורו, מקובל 
לראות בדבריו נבואה לעתיד, נוהג המושת על כלל נביאי ישראל כאשר תמונת האימים 

המציאות.  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה  המתוארת 
אולם, הקורא את הכתוב כלשונו ואינו נאחז בפרשנות אסכטולוגית המעניקה לנביא 
בישראל מעמד של אורים ותומים הרואה את הנולד בנוסח הפיתיה מדלפי, אינו יכול 
המעוות  תיאור  פרופורציה.  מכל  החורג  עצמי  תיעוב  של  מוטיב  באותו  להבחין  שלא 
את המציאות לתמונה של גרוטסקה מקברית, מוציא דברים מהקשרם ומשית על עמו 
שלו אמות מידה של אוטופיזם הזוי שספק אם מלאכי שרת במלכות שדי היה בכוחם 

בדרישותיו.  לעמוד 

ָהָאֶרץ... ַמְמְלכֹות  ְלֹכל  ְלָרָעה,  ְלַזֲעָוה,  ּוְנַתִּתים  ירמיהו � 

אולם מה נלין על ישעיהו המכונה "נביא הנחמה" לעומת רעהו, נביא הזעם מענתות. 
עולמו הרוחני של ירמיהו, נביא החורבן, שונה בתכלית מזה של ישעיהו המקדים אותו 
במאה שנים לערך. ירמיהו חוה בימי חייו שני אירועים הרי אסון, מכוננים מבחינתו. 
איש שלהי המאה השביעית  של  כלל עולמי בראייתו הגיאוגרפית  האחד בקנה מידה 
ותחילת המאה השישית � נפילת האימפריה האשורית עם חורבן נינווה בשנת 612. 
של  לאומי־דתי  הכלל  בהיקפו  הראשון  מכריע,  אמוני  כשל  קרי:  הבית,  חורבן  השני, 
של  והייאוש  הפסימיזם  לעומק  לרדת  יקשה  לא  זה  רקע  על  ותורתו.  ישראל  בית 
זוועה,  תיאורי  הרווי  הכתוב,  מכאן  הכפול.  החורבן  עילות  אחר  התר  החורבן  נביא 
הדורש מעמו להיכנע לצורר הבבלי נבוכדנצר, זאת, בניגוד לישעיהו הקורא תיגר על 

האשורי. סנחריב 
עם זאת, תקצר היריעה ותכבד המקלדת מלחזור ולשנות, מלשוב ולשנן, את קיתון 
מגילת  אותה  מתוך  מייצג  במדגם  אפוא  נסתפק  עמו.  על  שופך  שהנביא  החרפות 

והגידופים. החרפות  והנאצות,  הקללות 

ו ְנֻאם ְיהָוה; ֹלא ֶאְחמֹול ְוֹלא ָאחּוס  ִנים, ַיְחּדָ ים ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ְוָהָאבֹות ְוַהּבָ ְצּתִ ְוִנּפַ
י"ד) (י"ג,  ִחיָתם.  ֵמַהׁשְ ֲאַרֵחם,  ְוֹלא 

ָהָרָעב  ֵני  ִמּפְ ַלִם  ְירּוׁשָ ֻחצֹות  ּבְ ָלִכים  ֻמׁשְ ִיְהיּו  ָלֶהם  ִאים  ִנּבְ ה  ֵהּמָ ר  ֲאׁשֶ ְוָהָעם 
ֶאת  ֲעֵליֶהם,  י  ַפְכּתִ ְוׁשָ ּוְבֹנֵתיֶהם;  ּוְבֵניֶהם  יֶהם,  ְנׁשֵ ה  ֵהּמָ ה  ָלֵהּמָ ר  ְמַקּבֵ ְוֵאין  ְוַהֶחֶרב, 

ט"ז) (י"ד,  ָרָעָתם. 
ר  ר ָלָרָעב ָלָרָעב, ַוֲאׁשֶ ר ַלֶחֶרב ַלֶחֶרב, ַוֲאׁשֶ ֶות ַוֲאׁשֶ ֶות ַלּמָ ר ַלּמָ ּכֹה ָאַמר ְיהָוה, ֲאׁשֶ
ְוֶאת  ַלֲהֹרג,  ַהֶחֶרב  ֶאת  ְיהָוה,  ְנֻאם  חֹות,  ּפָ ִמׁשְ ע  ַאְרּבַ ֲעֵליֶהם  י  ּוָפַקְדּתִ ִבי.  ֶ ַלּשׁ ִבי  ְ ַלּשׁ
ים  ּוְנַתּתִ ִחית.  ּוְלַהׁשְ ֶלֱאֹכל  ָהָאֶרץ,  ֱהַמת  ּבֶ ְוֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ עֹוף  ְוֶאת  ִלְסֹחב;  ָלִבים  ַהּכְ

ג'-ד') (ט"ו,  ָהָאֶרץ.  ַמְמְלכֹות  ְלֹכל  ְלַזֲעָוה, 
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בכל  ישראל  שונאי  בפי  ונשנה  החוזר  ָהָאֶרץ"  ַמְמְלכֹות  ְלכֹל  ְלַזֲעָוה  ים  "ּוְנַתּתִ המשפט 
הדורות, בבחינת עדות לפשעי עמו של ירמיהו, אהוב על הנביא והוא לא חדל מלחזור 

כ"ג) י"ג,  (ירמיהו  ֹרָתיו".  ֲחַבְרּבֻ ְוָנֵמר  עֹורֹו,  י  ּכּוׁשִ "...ַיֲהֹפְך  לא  שהרי  עליו. 

ָכל  ִניָנה ְוִלְקָלָלה, ּבְ ל ִלׁשְ ה ּוְלָמׁשָ ים ְלַזֲעָוה ְלָרָעה, ְלכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ְלֶחְרּפָ ּוְנַתּתִ
ַעד  ֶבר,  ַהּדָ ְוֶאת  ָהָרָעב  ֶאת  ַהֶחֶרב  ֶאת  ָבם,  י  ְחּתִ ּלַ ְוׁשִ ם.  ׁשָ יֵחם  ַאּדִ ר  ֲאׁשֶ ֹקמֹות  ַהּמְ

י') ט',  (כ"ד,  ְוַלֲאבֹוֵתיֶהם.  ָלֶהם  י  ָנַתּתִ ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה,  ֵמַעל  ם  ּמָ ּתֻ
ֶבר;  ַהּדָ ְוֶאת  ָהָרָעב  ֶאת  ַהֶחֶרב  ֶאת  ם,  ּבָ ַח  ּלֵ ְמׁשַ ִהְנִני  ְצָבאֹות,  ְיהָוה  ָאַמר,  ּכֹה 
ַאֲחֵריֶהם,  י,  ְוָרַדְפּתִ ֵמֹרַע.  ֵתָאַכְלָנה,  ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ָֹעִרים,  ַהּשׁ ֵאִנים  ּתְ ּכַ אֹוָתם,  י  ְוָנַתּתִ
ֵרָקה  ה ְוִלׁשְ ּמָ ים ְלַזֲעָוה ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ְלָאָלה ּוְלׁשַ ֶבר; ּוְנַתּתִ ָרָעב ּוַבּדָ ֶחֶרב, ּבָ ּבַ

י"ז-י"ח) (כ"ט,  ם.  ׁשָ ים  ְחּתִ ִהּדַ ר  ֲאׁשֶ ַהּגֹוִים,  ָכל  ּבְ ה,  ּוְלֶחְרּפָ
ְוִאיׁש  ְלָאִחיו  ִאיׁש  ְדרֹור  ִלְקֹרא  ֵאַלי,  ם  ַמְעּתֶ ׁשְ ֹלא  ם  ַאּתֶ ְיהָוה,  ָאַמר  ּכֹה  ָלֵכן, 
י  ְוָנַתּתִ ָהָרָעב,  ְוֶאל  ֶבר  ַהּדֶ ֶאל  ַהֶחֶרב  ֶאל  ְיהָוה,  ְנֻאם  רֹור  ּדְ ָלֶכם  ֹקֵרא  ִהְנִני  ְלֵרֵעהּו; 

י"ז) (ל"ד,  ָהָאֶרץ.  ַמְמְלכֹות  ְלכֹל  ְלַזֲעָוה  ֶאְתֶכם 

לזוועה:  אכן 

ִאּמָֹתם  ְוַעל  ה;  ַהּזֶ קֹום  ּמָ ּבַ ּלֹוִדים,  ַהּיִ נֹות,  ַהּבָ ְוַעל  ִנים  ַהּבָ ַעל  ְיהָוה,  ָאַמר  ֹכה  י  ּכִ
ָאֶרץ ַהּזֹאת. ְממֹוֵתי ַתֲחֻלִאים ָיֻמתּו,  ַהּיְֹלדֹות אֹוָתם, ְוַעל ֲאבֹוָתם ַהּמֹוִלִדים אֹוָתם ּבָ
ְוָהְיָתה  ִיְכלּו,  ּוָבָרָעב,  ּוַבֶחֶרב  ִיְהיּו;  ָהֲאָדָמה,  ֵני  ּפְ ַעל  ְלֹדֶמן  ֵברּו  ִיּקָ ְוֹלא  ְפדּו  ִיּסָ ֹלא 

ג'-ד') (ט"ז,  ָהָאֶרץ.  ּוְלֶבֱהַמת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְלעֹוף  ְלַמֲאָכל,  ִנְבָלָתם 

מבחוץ.  כוח  בידי  ירמיהו  אלוהי  מפקיד  החורבן  מלאכת  את  לפניו,  לישעיהו  בדומה 
ּבֹוִרים" יען  ם, ּגִ ּלָ גם עתה ניכרת הערצת המחבר אל אותו "ּגֹוי ֵאיָתן" אשר גייסותיו "ּכֻ

תּוַח".  ּפָ ֶקֶבר  ּכְ תֹו,  ּפָ כי "ַאׁשְ

ָרֵאל, ְנֻאם ְיהָוה: ּגֹוי ֵאיָתן הּוא, ּגֹוי ֵמעֹוָלם  ית ִיׂשְ ְרָחק ּבֵ ִהְנִני ֵמִביא ֲעֵליֶכם ּגֹוי ִמּמֶ
ם,  ּלָ ּכֻ תּוַח;  ּפָ ֶקֶבר  ּכְ תֹו,  ּפָ ַאׁשְ ר.  ְיַדּבֵ ַמה  ַמע  ִתׁשְ ְוֹלא  ְלׁשֹנֹו,  ֵתַדע  ֹלא  ּגֹוי  הּוא 
ֹיאַכל  ּוְבָקֶרָך,  ֹצאְנָך  ֹיאַכל  ּוְבנֹוֶתיָך  ֶניָך  ּבָ ֹיאְכלּו  ְוַלְחֶמָך,  ְקִציְרָך  ְוָאַכל  י"ז.  ּבֹוִרים.  ּגִ

ט"ו-י"ז) (ה'  ָחֶרב.  ּבֶ ה  ֵהּנָ ּבָ ּבֵֹטַח  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ִמְבָצֶריָך,  ָעֵרי  ׁש  ְיֹרׁשֵ ּוְתֵאָנֶתָך;  ְפְנָך  ּגַ
ִאם  י  ּכִ ִהּנֹם,  ֶבן  ְוֵגיא  ַהּתֶֹפת  עֹוד  ֵיָאֵמר  ְוֹלא  ְיהָוה,  ְנֻאם  ִאים,  ּבָ ָיִמים  ה  ִהּנֵ ָלֵכן 
ְלעֹוף  ְלַמֲאָכל,  ה,  ַהּזֶ ָהָעם  ִנְבַלת  ְוָהְיָתה  ָמקֹום.  ֵמֵאין  ְבֹתֶפת,  ְוָקְברּו  ַהֲהֵרָגה;  יא  ּגֵ

ל"ב-ל"ג) (ז',  ַמֲחִריד.  ְוֵאין,  ָהָאֶרץ;  ּוְלֶבֱהַמת  ַמִים,  ָ ַהּשׁ

כך  נבואתו.  שבתוכן  פנימית  בסתירה  מלהבחין  האיש  כושל  התלהבות  ומרוב  יש 
התורה  מספרי  לוודאי  קרוב  והעתיק  למד  אותו  נושא  הקניבליזם,  בסוגיית  למשל 
ם;  י ַנְפׁשָ ֶחֶרב ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם, ּוְבַיד ְמַבְקׁשֵ ים ּבַ ְלּתִ (וראו בהמשך). הנה כי כן, הפסוק: "ְוִהּפַ
לפסוק:  בסתירה  נמצא  ָהָאֶרץ",  ּוְלֶבֱהַמת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְלעֹוף  ְלַמֲאָכל,  ִנְבָלָתם  ֶאת  י  ְוָנַתּתִ
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ר ֵרֵעהּו". (י"ט, ח'-ט') שהרי  ׂשַ ֹנֵתיֶהם, ְוִאיׁש ּבְ ר ּבְ ׂשַ ֵניֶהם, ְוֵאת ּבְ ר ּבְ ׂשַ ים ֶאת ּבְ "ְוַהֲאַכְלּתִ
ְלעֹוף  "ְלַמֲאָכל,  דבר  נותר  לא  רעהו,  בשר  את  איש  שאכלו  לאחר  כי  נותנת  הדעת 

ָהָאֶרץ". ּוְלֶבֱהַמת  ַמִים  ָ ַהּשׁ
פן נוסף הנשנה בנבואתו הוא החשש שמא אף על פי כן ולמרות הכל, עלול חלילה 
ָיד ְנטּוָיה ּוִבְזרֹוַע ֲחָזָקה, ּוְבַאף  ֶכם, ּבְ י ֲאִני ִאּתְ פלוני לשרוד על אף העובדה כי "...ִנְלַחְמּתִ
ֶדֶבר  ּבְ ֵהָמה:  ַהּבְ ְוֶאת  ָהָאָדם,  ְוֶאת  ַהּזֹאת,  ָהִעיר  ֵבי  יֹוׁשְ ֶאת  יִתי,  ְוִהּכֵ דֹול  ּגָ ּוְבֶקֶצף  ּוְבֵחָמה, 
ִמן  ֶבר  ַהּדֶ ִמן  ַהּזֹאת  ִעיר  "ּבָ חלילה  השורדים  את  כן  על  אשר  ה'-ו')  (כ"א,  ָיֻמתּו".  דֹול  ּגָ
ם  ְוִהּכָ ם;  ַנְפׁשָ י  ְמַבְקׁשֵ ּוְבַיד  ֹאְיֵביֶהם,  ּוְבַיד  ֶבל,  ּבָ ֶמֶלְך  ר  ְנבּוַכְדֶראּצַ ַיד  ּבְ ָהָרָעב,  ּוִמן  ַהֶחֶרב 

ז')  (כ"א,  ְיַרֵחם".  ְוֹלא  ַיְחֹמל  ְוֹלא  ֲעֵליֶהם,  ָיחּוס  ֹלא  ֶחֶרב  ְלִפי 
ּוְלֶבֱהַמת  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ְלעֹוף  היו "ְלַמֲאָכל,  פגריהם  ואף  איש  עוד  שרד  שלא  כיוון  עתה, 
י  ַקְדּתִ ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ "ְוָהָיה  לנחם:  מבקש  הוא  ישראל,  נביא  של  רצונו  לשביעות  ָהָאֶרץ..." 
ְנֻאם  ְוִלְנֹטַע,  ִלְבנֹות  ֲעֵליֶהם  ֹקד  ֶאׁשְ ן  ּכֵ ּוְלָהֵרַע:  ּוְלַהֲאִביד  ְוַלֲהֹרס,  ְוִלְנתֹוץ  ִלְנתֹוׁש  ֲעֵליֶהם, 

כ"ז)  (ל"א,  ְיהָוה". 
לבנות  לשקוד,  מציע  הקב"ה  עליו  העם  יימצא  היכן  מלשאול  מנוס  שאין  אלא 

שרד?  עוד  מישהו  וכי  ולנטוע. 

ענתות  פרשת 

דבריו,  פי  על  נמנים,  ירמיהו,  של  ומגוריו  הולדתו  מקום  הלויים,  עיר  ענתות,  אנשי 
ִיְרְמָיהּו  ַעל  ָבה  ְוַנְחׁשְ ְלכּו  "ַוּיאְמרּו,   � בכתוב  אמון  לתת  אם   � מכאן  נפשו.  שונאי  עם 
וכיוון  שכך,  כיוון  י"ח)  (י"ח,  ָבָריו".  ּדְ ל  ּכָ ֶאל  יָבה  ַנְקׁשִ ְוַאל  ׁשֹון,  ַבּלָ הּו  ְוַנּכֵ ְלכּו  בֹות...  ַמֲחׁשָ
ֶכֶבׂש ַאּלּוף יּוַבל ִלְטבֹוַח". (י"א, י"ט) זו המארה שהוא  שהאיש מעיד על עצמו: "ַוֲאִני, ּכְ

לבם:  הרהורי  בגין  ראשם  על  יביא  כי  מאלוהיו  מבקש 

ְוַאְלָמנֹות,  לֹות  ּכֻ ׁשַ יֶהם  ְנׁשֵ ְוִתְהֶיָנה  ֶחֶרב,  ְיֵדי  ַעל  ֵרם  ְוַהּגִ ָלָרָעב,  ֵניֶהם  ּבְ ֶאת  ן  ּתֵ ָלֵכן 
יֶהם,  ּתֵ ַמע ְזָעָקה ִמּבָ ָ ּשׁ ְלָחָמה. ּתִ ּמִ י ֶחֶרב ּבַ חּוֵריֶהם, ֻמּכֵ יֶהם ִיְהיּו ֲהֻרֵגי ָמֶות; ּבַ ְוַאְנׁשֵ

כ"א-כ"ב)  (י"ט,  ְתֹאם.  ּפִ דּוד  ּגְ ֲעֵליֶהם  ָתִביא  י  ּכִ

לב:  בחפץ  נענה  הקב"ה 

ֵניֶהם  ּבְ ַבֶחֶרב,  ָיֻמתּו  חּוִרים,  ַהּבַ ֲעֵליֶהם:  ֹפֵקד,  ִהְנִני  ְצָבאֹות,  ְיהָוה  ָאַמר  ּכֹה  ָלֵכן, 
י ֲעָנתֹות,  י ָאִביא ָרָעה ֶאל ַאְנׁשֵ ֵאִרית, ֹלא ִתְהֶיה ָלֶהם: ּכִ ָרָעב. ּוׁשְ ּוְבנֹוֵתיֶהם, ָיֻמתּו ּבָ

כ"ב-כ"ג) (י"א,  ָתם.  ֻקּדָ ּפְ ַנת  ׁשְ

המקרה הפרטי של ירמיהו אופייני לכלל נבואתו, אולם בהבדל משמעותי אחד. בעוד 
שנבואות החורבן שבפיו מקורן בחטאי כלל ישראל כמושג מטה־היסטורי קבוע ועומד, 
הרי שבמקרה זה המדובר בנקמה פרטית, וזו מבליטה ביתר שאת את הפן הבלתי מוסרי 
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השנאה  מן  נפשם  נקעה  לוודאי  שקרוב  מי  ענתות �  אנשי  האומנם  האיש.  של  בעליל 
לדבריו,  להקשיב  ולא  בלשון  להכותו  היותר  לכל  שביקשו   � בנבואותיו  המפעפעת 

ובנותיהם?  ובניהם  הם  וחרב,  ברעב  למות  ראויים 

ֻרָּטָׁשה..." ָּבִנים,  ַעל  ֵאם  ִבְטָנם.  ַמֲחַמֵּדי  ְוֵהַמִּתי  ֵיֵלדּון,  ִּכי  הושע � "ַּגם 

ביותר,  רחב  פרשנות  מנעד  מעניק  הושע,  פרקי  של  בערפל,  לעיתים  הלוטה  הנוסח, 
ואכן הפרשנים חלוקים ביניהם � לעיתים מקצה עד קצה � בהבנת הנקרא. המחלוקת 
או  ממשות  היא  לזונה  הושע  נישואי  פרשת  האומנם  א.  תחומים:  בשני  בעיקר  נסובה 
שמא מדובר במשל, אלגוריה לכלל ישראל. הסוגיה האחרת השנויה במחלוקת עניינה 

בדבריו.  הנביא  מתייחס  אליו  הזמן  פרק  יותר,  נכון  או  הושע,  התנבא  בו  המועד 
ַקח  ֵלְך  ַע,  הֹוׁשֵ ֶאל  ְיהָוה  "ַוּיֹאֶמר  שבתיאורים:  ההקצנה  לנוכח  הראשון,  לנושא  ביחס 
להציג  הפרשנים  מן  חלק  בחר  ב')  (א',  ָהָאֶרץ"  ִתְזֶנה  ָזֹנה  י  ּכִ ְזנּוִנים  ְוַיְלֵדי  ְזנּוִנים  ת  ֵאׁשֶ ְלָך 
כי  במפורש  הטוען  הרמב"ם  וכך  רש"י  כך  בלבד.  המשל  דרך  על  הנביא  של  מעשיו  את 
מדובר במשל שהרי "חלילה לאלוהים מתת נביאיו דומים לשוטים ולשיכורים..."8 לעומתם 
בין  כך  משל.  ללשון  להיתפס  ולא  כפשוטו  הכתוב  את  לראות  יש  כי  האחר  המחנה  טוען 
"פירוש  בעל  קובע  הרמב"ם,  טיעוני  את  הסף  על  שדחה  לאחר  אברבנאל.  יצחק  ר'  היתר 
אברבנאל" נמרצות כי "...יתרה מזו. יש הכרח שיעשה הנביא מעשים של ממש כדי שיראו 
בני ישראל ויקחו מוסר... כי הדברים הנראים יותר פועלים בלבבות מהדברים הנשמעים".9

למותר לציין שאין זה מעניינו של דיון זה להתפלמס בסוגיות הנ"ל. הנושא העומד 
סף  שעל  מרקחה   � ימינו  במונחי   � שהיא  הנביא  של  הלשונית  ההקצנה  הוא  לדיון 

והפורנוגרפיה.  הסאדו־מזוכיזם 
ֵני  ּבְ ְיהָוה,  ְדַבר  ְמעּו  "ׁשִ קודמיו:  שני  של  לזה  זהה  ישראל  בני  את  תיאורו  כללית, 
ָאֶרץ.  ַעת ֱאֹלִהים ּבָ י ֵאין ֱאֶמת ְוֵאין ֶחֶסד ְוֵאין ּדַ ֵבי ָהָאֶרץ ּכִ י ִריב ַליהָוה, ִעם יֹוׁשְ ָרֵאל: ּכִ ִיׂשְ

א'-ב') (ד',  ָנָגעּו".  ָדִמים  ּבְ ְוָדִמים  ָרצּו,  ּפָ ְוָנֹאף  ְוָגֹנב  ְוָרֹצַח  ְוַכֵחׁש  ָאֹלה 
הרקע ההיסטורי הוא כאמור ניסיונה של ממלכת ישראל (היא 'אפרים' בפי הושע) 
הנידון  במקרה  התיכון.  במזרח   � ומצרים  אשור  בבל,   � האימפריות  במאבק  לשרוד 
בוחרת ממלכת ישראל לעמוד לצד מלך אשור בתקווה שכך תזכה להגנתו. הושע מזכיר 

ב')10 (י"ב,  ִיְכֹרתּו.  ּור  ַאּשׁ ִעם  ּוְבִרית  אגב:  כבדרך  הנושא  את 
אומנם לימים � לאחר מות הושע � יתברר שהשיקול המדיני היה שגוי והדבר לא 
הנביא,  את  מעניין  המדיני  הפן  לא  אולם  וגלות,  מחורבן  השבטים  עשרת  את  הושיע 
המסור כל כולו לתיאור שב וחוזר של ישראל � ובכמה מן המקרים אף יהודה � כחבר 

וניאוף.  זנות  פיגולי  של  באורגיה  המתגולל  סוטים 
ואכן, התיבות "זנות, ניאוף, אתנן" וכיוצ"ב מופיעים בהושע קרוב ל־40 פעם. השורש 
קורא  ילדיו  לשלושת  הספר.  פרקי  ב־14  פעמים   24 מופיע  גזרותיו,  על  בלבד,  'זנה' 
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י  ּוָפַקְדּתִ ְמַעט,  עֹוד  י  "ּכִ להיחרב:  העומדת  'ישראל'  על  מלים  משחק  יזרעאל,  הושע: 
'לא רוחמה', לציון שנאת הקב"ה  ית ֵיהּוא". (א', ד') לבתו האחת  ֵמי ִיְזְרֶעאל ַעל ּבֵ ֶאת ּדְ

עמי'. 'לא  ושמו  בן,  השלישי,  לעמו, 
זנונים: לאשת  הצפוי  לגורל  הזהה  פורנוגרפי  להיבט  היא  אף  זוכה  החורבן  נבואת 

ה  ֲעֻרּמָ ה  יֶטּנָ ַאְפׁשִ ן  ּפֶ ֶדיָה.  ׁשָ ין  ִמּבֵ ְוַנֲאפּוֶפיָה  ֶניָה,  ִמּפָ ְזנּוֶניָה  ְוָתֵסר  ֶכם...  ְבִאּמְ ִריבּו 
ָמא. ְוֶאת  ּצָ יָה, ּבַ ה, ַוֲהִמּתִ ֶאֶרץ ִצּיָ ָה ּכְ ּתִ ר, ְוׁשַ ְדּבָ יָה ַכּמִ ְמּתִ ְלָדּה; ְוׂשַ יֹום ִהּוָ יָה, ּכְ ְגּתִ ְוִהּצַ
ד'-ז')  (ב',  הֹוָרָתם.  ה  ֹהִביׁשָ ם,  ִאּמָ ָזְנָתה  י  ּכִ ה.  ֵהּמָ ְזנּוִנים,  ְבֵני  י  ּכִ ֲאַרֵחם:  ֹלא  ֶניָה,  ּבָ

פריצות: של  פן  הלובשים  בתיאוריו  להתפלש  הנביא  ממשיך  בכך  די  לא  וכמו 

ַחת  ְזנּו ִמּתַ י רּוַח ְזנּוִנים ִהְתָעה, ַוּיִ ח ֵלב. ...ּכִ ִהְזנּו ְוֹלא ִיְפֹרצּו... ְזנּות ְוַיִין ְוִתירֹוׁש, ִיּקַ
נֹוֵתיֶכם  ּבְ ַעל  ֶאְפקֹוד  ֹלא  ָנַאְפָנה.  ּתְ ְוַכּלֹוֵתיֶכם,  נֹוֵתיֶכם,  ּבְ ְזֶניָנה  ּתִ ן,  ּכֵ ַעל  ֱאֹלֵהיֶהם. 
ֵדׁשֹות  ַהּקְ ְוִעם  ְיָפֵרדּו,  ַהּזֹנֹות  ִעם  ֵהם  י  ּכִ ְתָנַאְפָנה  י  ּכִ ּלֹוֵתיֶכם  ּכַ ְוַעל  ִתְזֶניָנה,  י  ּכִ

י'-יט') (ד',  יָה.  ָמִגּנֶ ָקלֹון  ֵהבּו  ָאֲהבּו  ִהְזנּו,  ...ַהְזֵנה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ה  ַאּתָ ֹזֶנה  ִאם  חּו...  ְיַזּבֵ

והלאה:  הלאה  וכן 

ם, ְוֶאת ְיהָוה ֹלא ָיָדעּו.  ִקְרּבָ י רּוַח ְזנּוִנים ּבְ ָרֵאל. ּכִ ה ִהְזֵניָת ֶאְפַרִים, ִנְטָמא ִיׂשְ י ַעּתָ ּכִ
יֹום ּתֹוֵכָחה..." (ה', י"ב) ַוֲאִני ָכָעׁש,  ה ִתְהֶיה, ּבְ ּמָ (ה', ג'-ד') וכיון שכך: "ֶאְפַרִים ְלׁשַ
ָרֵאל.  ם ְזנּות ְלֶאְפַרִים, ִנְטָמא ִיׂשְ ה, ָעׂשּו... ׁשָ י ִזּמָ ְלֶאְפָרִים; ְוָכָרָקב, ְלֵבית ְיהּוָדה. ...ּכִ

ד')  (ז',  ֵמֹאֶפה;  ּבֵֹעָרה  ַתּנּור,  מֹו  ּכְ ְמָנֲאִפים �  ם,  ּלָ ּכֻ ט'-י')  (ו', 

י ָזִניָת ֵמַעל ֱאֹלֶהיָך; ָאַהְבּתָ ֶאְתָנן" (ט', א'), מוריד הנביא על ראשי כנופיית  כיוון שכך: "ּכִ
להם:  ראויים  שהם  העונשים  את  מיין  ושיכורים  המנאפים 

ֶצַמח  לֹו,  ֵאין  ָקָמה  ִיְקֹצרּו;  ְוסּוָפָתה  ִיְזָרעּו,  רּוַח  י  ּכִ ט"ז)  (ז',  ֵריֶהם...  ׂשָ ַבֶחֶרב  לּו  ִיּפְ
הּו,  ֹעׂשֵ ֶאת  ָרֵאל  ִיׂשְ ח  ּכַ ׁשְ ַוּיִ ז')  ִיְבָלֻעהּו. (ח',  ָזִרים  ה,  ַיֲעׂשֶ אּוַלי  ַמח �  ּקֶ ה  ַיֲעׂשֶ ִלי  ּבְ
ָעָריו, ְוָאְכָלה ַאְרְמֹנֶתיָה...  י ֵאׁש ּבְ ְחּתִ ּלַ ֻצרֹות; ְוׁשִ ה ָעִרים ּבְ ֶבן ֵהיָכלֹות, ִויהּוָדה, ִהְרּבָ ַוּיִ
ם  ׁשָ י  ּכִ ל,  ְלּגָ ּגִ ּבַ ָרָעָתם  ל  ּכָ י"ד)  (ח',  ֶאְתָנן.  ָאַהְבּתָ  ֱאֹלֶהיָך;  ֵמַעל  ָזִניָת  י  ּכִ א')  (ט', 
 � ַחל  ׁשָ מֹו  ּכְ ָלֶהם,  ָוֱאִהי  ט"ו)  (ט',  ם;  ֲאָגְרׁשֵ יִתי  ִמּבֵ ַמַעְלֵליֶהם,  ֹרַע  ַעל  ֵנאִתים,  ׂשְ
ְוֹאְכֵלם  ם;  ִלּבָ ְסגֹור  ְוֶאְקַרע  ּכּול,  ׁשַ ֹדב  ּכְ ם  ׁשֵ ֶאְפּגְ ח')  (י"ג,  ָאׁשּור.  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ָנֵמר,  ּכְ

ז')  (י"ג,  ֵעם.  ַבּקְ ּתְ ֶדה  ַהּשָׂ ת  ַחּיַ ָלִביא,  ּכְ ם  ׁשָ

ה. (י', י"ד)  ׁשָ ִנים, ֻרּטָ י ִבְטָנם. ֵאם ַעל ּבָ י ַמֲחַמּדֵ י ֵיֵלדּון, ְוֵהַמּתִ ם ּכִ איש לא ימלט מזעמו: ...ּגַ
א') (י"ד,  עּו...  ְיֻבּקָ ְוָהִרּיֹוָתיו  ׁשּו,  ְיֻרּטָ ֹעְלֵליֶהם  ִיּפֹלּו  ֶחֶרב  ...ּבַ
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ואיפה  איפה  גויים;  מול  ישראל  עמוס � 

ָהֲאָדָמה;  ִמְׁשְּפחֹות  ִמֹּכל  ָיַדְעִּתי  ֶאְתֶכם  ַרק 
ֲעוֹ נֵֹתיֶכם.  ָּכל  ֵאת  ֲעֵליֶכם,  ֶאְפקֹד  ַעל־ֵּכן 

ב' ג',  עמוס 

הגויים:  על  תוכחה  בנבואת  אומנם  פותח  עמוס 

ם  ּדּוׁשָ ַעל  יֶבּנּו:  ֲאׁשִ ֹלא  ָעה  ַאְרּבָ ְוַעל  ק,  ׂשֶ ַדּמֶ ֵעי  ׁשְ ּפִ ה  ֹלׁשָ ׁשְ ַעל  ְיהָוה,  ָאַמר  ּכֹה, 
ן ֲהָדד.  ֵבית ֲחָזֵאל; ְוָאְכָלה, ַאְרְמנֹות ּבֶ י ֵאׁש, ּבְ ְחּתִ ּלַ ְלָעד. ְוׁשִ ְרֶזל, ֶאת ַהּגִ ֲחֻרצֹות ַהּבַ ּבַ
ית ֶעֶדן; ְוָגלּו  ֶבט ִמּבֵ ְקַעת ָאֶון, ְותֹוֵמְך ׁשֵ ב ִמּבִ י יֹוׁשֵ ק, ְוִהְכַרּתִ ׂשֶ ּמֶ ִריַח ּדַ י, ּבְ ַבְרּתִ ְוׁשָ

ג'-ה') (א',  ְיהָוה.  ָאַמר  ִקיָרה,  ֲאָרם  ַעם 

זו  אתחלתא  אולם  ומואב.  עמון  אדום,  צור,  עזה,  פשעי  על  וכך  דמשק.  פשעי  על  כך 
העונש  לתיאור  שניים  או  פסוק  ועוד  החטא  לתיאור  פסוק  הנביא  מקדיש  במהלכה 
בקרב גויי הארצות, אינה אלא מעט מזער לעומת הדיווח המונוטוני של מבול החטאים 
חבר  אותו  של  ראשו  על  להוריד  עומד  שהקב"ה  החורבן  אימת  ותיאור  עמו  בני  בקרב 

ישראל".  המכונה "בית  פושעים 
ם  בעוד חטאי הגויים ממוקדים בסוגיה מוגדרת אחת, כגון זו של דמשק: "ַעל ּדּוׁשָ
הרחק  וחורגים  מספור  רבים  בית־ישראל  פשעי  ג')  (א',  ְלָעד".  ַהּגִ ֶאת  ְרֶזל  ַהּבַ ֲחֻרצֹות  ּבַ
מעבר לאותו פסוק המציג את הנביא כמי שבא להגן על בני עניים ומוכיח את ישראל: 
בחבר  שהמדובר  לקורא  וברור  ו')  (ב',  ַנֲעָלִים".  ֲעבּור  ּבַ ְוֶאְביֹון  יק,  ַצּדִ ֶסף  ּכֶ ּבַ ִמְכָרם  "ַעל 

גבול.  יודע  שאינו  העונש  חומרת  גם  ומכאן  בקרבם,  מובנה  שהרשע  מרעים 

עּו ַקְרנֹות  ית ֵאל, ְוִנְגּדְ חֹות ּבֵ י, ַעל ִמְזּבְ ָרֵאל ָעָליו: ּוָפַקְדּתִ ֵעי ִיׂשְ ְקִדי ִפׁשְ יֹום ּפָ י, ּבְ ּכִ
ְוָספּו  ן,  ֵ ַהּשׁ י  ּתֵ ּבָ ְוָאְבדּו  ִיץ;  ַהּקָ ית  ּבֵ ַעל  ַהֹחֶרף,  ֵבית  יִתי  ְוִהּכֵ ָלָאֶרץ.  ְוָנְפלּו  ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ
ּנֹוֵתיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם  ָרקֹון ַהְרּבֹות ּגַ פֹון ּוַבּיֵ ּדָ ִ ּשׁ יִתי ֶאְתֶכם, ּבַ ים ְנֻאם ְיהָוה. ִהּכֵ ים ַרּבִ ּתִ ּבָ
ַבֶחֶרב  י  ָהַרְגּתִ ִמְצַרִים  ֶדֶרְך  ּבְ ֶבר,  ּדֶ ָבֶכם  י  ְחּתִ ּלַ ׁשִ ָזם...  ַהּגָ ֹיאַכל  ְוֵזיֵתיֶכם,  ּוְתֵאֵניֶכם 
ַכת ֱאֹלִהים  ַמְהּפֵ י ָבֶכם, ּכְ ֹאׁש ַמֲחֵניֶכם ָהַפְכּתִ ִבי סּוֵסיֶכם; ָוַאֲעֶלה ּבְ חּוֵריֶכם, ִעם ׁשְ ּבַ

ט'-י"א) ט"ו-ד',  י"ד,  (ג',  ֵרָפה...  ִמּשְׂ ל  ֻמּצָ אּוד  ּכְ ְהיּו  ַוּתִ ֲעֹמָרה,  ְוֶאת  ְסֹדם  ֶאת 

דברי  של  המונוטוני  הרצף  מן  לחדול  המחבר  של  בידו  עולה  לא  לקודמיו,  בדומה  ושוב, 
בלע. והלא אין בתיאורי הזוועה החוזרים על עצמם דבר כדי להוסיף בו על אימי הגיהנום 
הנזכר  קיאו  אל  השב  הכלב  כאותו  אכן,   � חזרה  אך  זו  עמו.  את  הנביא  משלח  אליו 
לעיל � של מי שהשנאה מעבירה אותו על דעתו. הוא ממשיך אפוא במגילת הנאצות: 

י  ּתּו ֶאת ֵייָנם. ּכִ ם, ְוֹלא ִתׁשְ ְרֵמי ֶחֶמד ְנַטְעּתֶ בּו ָבם; ּכַ ִניֶתם, ְוֹלא ֵתׁשְ י ָגִזית ּבְ ּתֵ ...ּבָ
ַער  ַ ּשׁ יק ֹלְקֵחי ֹכֶפר, ְוֶאְביֹוִנים ּבַ ֵעיֶכם, ַוֲעֻצִמים ַחּטֹאֵתיֶכם; ֹצְרֵרי ַצּדִ ׁשְ ים ּפִ י ַרּבִ ָיַדְעּתִ
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יר,  ַהּקִ ַעל  ָידֹו  ְוָסַמְך  ִית  ַהּבַ ּוָבא  ַהּדֹב;  ּוְפָגעֹו  ָהֲאִרי,  ֵני  ִמּפְ ִאיׁש  ָינּוס  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִהּטּו. 
ְוַאְרְמֹנָתיו  ַיֲעֹקב,  אֹון  ּגְ ֶאת  ָאֹנִכי  ְמָתֵאב  יֶכם;  ַחּגֵ י,  ָמַאְסּתִ ֵנאִתי  ׂשָ ָחׁש..  ַהּנָ כֹו  ּוְנׁשָ

ח')  ו',  כ"א,  י"ט,  י"א-י"ב,  (ה',  ֵנאִתי...  ׂשָ
ְוַאְדָמְתָך,  ִיּפֹלּו,  ֶחֶרב  ּבַ ּוְבֹנֶתיָך  ּוָבֶניָך  ְזֶנה  ּתִ ִעיר  ּבָ ָך  ּתְ ִאׁשְ ְיהָוה,  ָאַמר  ּכֹה  ָלֵכן 
ֹלה ִיְגֶלה ֵמַעל ַאְדָמתֹו...  ָרֵאל, ּגָ מּות, ְוִיׂשְ ה, ַעל ֲאָדָמה ְטֵמָאה ּתָ ק; ְוַאּתָ ֻחּלָ ֶחֶבל ּתְ ּבַ

י"ז) (ז', 

היהודי  גורל  הקב"ה.  של  מזעמו  לנוס  ישראל  בני  של  יכולתם  חוסר  הוא  מרתק  היבט 
אף  שכן  מראש,  ידוע  כשלון  הוא  להימלט  וניסיונם  בא.  זה  הנה  הסופי  והפתרון  נחתם 

א')  (ט',  ֶאֱהֹרג".  ֶחֶרב  ּבַ את "ַאֲחִריָתם, 

ֵחם; ְוִאם  ם ָיִדי ִתּקָ ָ אֹול, ִמּשׁ רּו ִבׁשְ ִליט. ִאם ַיְחּתְ ֵלט ָלֶהם ּפָ ֹלא ָינּוס ָלֶהם ָנס, ְוֹלא ִיּמָ
ים;  ׂש ּוְלַקְחּתִ ם ֲאַחּפֵ ָ ְרֶמל, ִמּשׁ ֹראׁש ַהּכַ ם, אֹוִריֵדם. ְוִאם ֵיָחְבאּו ּבְ ָ ַמִים ִמּשׁ ָ ַיֲעלּו, ַהּשׁ
ֵיְלכּו  ְוִאם  ָכם.  ּוְנׁשָ ָחׁש,  ַהּנָ ֶאת  ה  ֲאַצּוֶ ם  ָ ִמּשׁ ם  ַהּיָ ַקְרַקע  ּבְ ֵעיַני,  ֶגד  ִמּנֶ ְתרּו  ִיּסָ ְוִאם 

א'-ד')  (ט',  ַוֲהָרָגַתם...  ַהֶחֶרב  ֶאת  ה  ֲאַצּוֶ ם  ָ ִמּשׁ ֹאְיֵביֶהם,  ִלְפֵני  ִבי  ְ ַבּשׁ

אלה:  בכל  די  לא  וכמו 

ִבי סּוֵסיֶכם; ָוַאֲעֶלה  חּוֵריֶכם, ִעם ׁשְ י ַבֶחֶרב ּבַ ֶדֶרְך ִמְצַרִים ָהַרְגּתִ ֶבר, ּבְ י ָבֶכם ּדֶ ְחּתִ ּלַ ׁשִ
אּוד  ְהיּו, ּכְ ַכת ֱאֹלִהים ֶאת ְסֹדם ְוֶאת ֲעֹמָרה, ַוּתִ ַמְהּפֵ י ָבֶכם, ּכְ ֹאׁש ַמֲחֵניֶכם... ָהַפְכּתִ ּבְ

י'-י"א) (ד',  ְיהָוה.  ְנֻאם  ָעַדי,  ם  ְבּתֶ ׁשַ ְוֹלא  ֵרָפה;  ִמּשְׂ ל  ֻמּצָ

וכן הלאה והלאה והלאה. מה דלה היא תפארת הסיום בה מבקש הנביא לכסות במתק 
לעמו: השנאה  על  שפתיים 

בּו, ְוָנְטעּו  ּמֹות ְוָיׁשָ ָרֵאל, ּוָבנּו ָעִרים ְנׁשַ י ִיׂשְ בּות ַעּמִ י, ֶאת ׁשְ ְבּתִ ִאים... ְוׁשַ ה ָיִמים ּבָ ִהּנֵ
ַאְדָמָתם;  ַעל  ים,  ּוְנַטְעּתִ ִריֶהם.  ּפְ ֶאת  ְוָאְכלּו  ַגּנֹות,  ְוָעׂשּו  ֵייָנם;  ֶאת  תּו  ְוׁשָ ְכָרִמים 
י ָלֶהם ָאַמר, ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך. (ט', י"ג-ט"ו)  ר ָנַתּתִ ְתׁשּו עֹוד, ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאׁשֶ ְוֹלא ִיּנָ

ְוִהְׁשַמְדִּתי...  ְוָנַתְׁשִּתי,  ְוָהַרְסִּתי,  ְוַהֲאַבְדִּתי,  ְוִהְכַרִּתי,  מיכה � 

ּוְגבּוָרה  ּוִמְׁשָּפט,  ְיהָוה,  רּוַח  ֶאת  כַֹח  ָמֵלאִתי  ...ָאֹנִכי 
ַחָּטאתֹו.  ּוְלִיְׂשָרֵאל  ִּפְׁשעֹו,  ְלַיֲעקֹב  ְלַהִּגיד 

ח'  ג', 

באירוע  הנאחזים  מהם   � לקודמיו  בניגוד  ואולם,  חדל.  ואינו  ומגיד  מגיד  הוא  ואכן 
נבואות  את  מסבירים  ובאמצעותו  הבית  חורבן  או  שומרון  גלות  דוגמת  היסטורי, 
"ַעל  על  המצר  עמוס  דוגמת  המעמדות,  פער  את  מדגישים  ומהם  מפיהם,  הפורענות 
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כללית  היא  לעמו  מיכה  שנאת   � ו')  (ב',  ַנֲעָלִים".  ֲעבּור  ּבַ ְוֶאְביֹון  יק,  ַצּדִ ֶסף  ּכֶ ּבַ ִמְכָרם 
ָאָדם  ּבָ ר  ְוָיׁשָ ָהָאֶרץ,  ִמן  ָחִסיד  "ָאַבד  במשפט:  מתמצה  הכול  מסוימת.  עילה  ונעדרת 
ָמָמה,  ִלׁשְ ָהָאֶרץ  "ָהְיָתה  כן:  כי  הנה  ב')  (ו',  ַעּמֹו"  ִעם  ַליהָוה  ש"ִריב  ומשום  ב')  (ז',  ָאִין". 

י"ג)  (ז',  ֶביָה...".  ֹיׁשְ ַעל 

ְוָיַרד  קֹומֹו;  ִמּמְ ֹיֵצא  ְיהָוה,  ה  ִהּנֵ י  ּכִ ּוְמֹלָאּה...  ֶאֶרץ  יִבי  ַהְקׁשִ ם,  ּלָ ּכֻ ים  ַעּמִ ְמעּו  ׁשִ
ֵני  ִמּפְ ּדֹוַנג  ּכַ עּו,  ּקָ ִיְתּבַ ְוָהֲעָמִקים  יו,  ְחּתָ ּתַ ֶהָהִרים  ְוָנַמּסּו  ָאֶרץ.  במותי  ַעל  ְוָדַרְך, 
ִמי  ָרֵאל;  ִיׂשְ ית  ּבֵ ּוְבַחּטֹאות  ֹזאת,  ל  ּכָ ַיֲעֹקב  ע  ֶפׁשַ ּבְ מֹוָרד.  ּבְ ִרים  ֻמּגָ ַמִים  ּכְ ָהֵאׁש, 
ְלִעי  ׁשְֹמרֹון  י  ְמּתִ ְוׂשַ ַלִם.  ְירּוׁשָ ֲהלֹוא  ְיהּוָדה,  מֹות  ּבָ ּוִמי  ׁשְֹמרֹון,  ֲהלֹוא  ַיֲעֹקב,  ע  ֶפׁשַ

ב'-ז')  (א',  ָיׁשּובּו...  זֹוָנה  ֶאְתַנן  ְוַעד  ָצה,  ִקּבָ זֹוָנה  ֵמֶאְתַנן  י  ּכִ ֶדה...  ַהּשָׂ
י ֶיׁש ְלֵאל ָיָדם.  אֹור ַהּבֶֹקר ַיֲעׂשּוָה, ּכִ בֹוָתם; ּבְ ּכְ ֵבי ָאֶון ּוֹפֲעֵלי ָרע, ַעל ִמׁשְ הֹוי ֹחׁשְ
ֶבר ּוֵביתֹו, ְוִאיׁש ְוַנֲחָלתֹו. (ב', א'-ב')  קּו ּגֶ אּו; ְוָעׁשְ ים ְוָנׂשָ דֹות ְוָגָזלּו, ּוָבּתִ ְוָחְמדּו ׂשָ
ר  ַוֲאׁשֶ ַעְצמֹוָתם.  ֵמַעל  ֵאָרם  ּוׁשְ ֵמֲעֵליֶהם,  עֹוָרם  ּגְֹזֵלי  ָרע;  ְוֹאֲהֵבי  טֹוב,  ׂשְֹנֵאי 
ר  ֲאׁשֶ חּו; ּוָפְרׂשּו ּכַ ּצֵ יטּו, ְוֶאת ַעְצֹמֵתיֶהם ּפִ י, ְועֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם ִהְפׁשִ ֵאר ַעּמִ ָאְכלּו, ׁשְ
ָניו ֵמֶהם  ר ּפָ ַחת. ָאז ִיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה, ְוֹלא ַיֲעֶנה אֹוָתם; ְוַיְסּתֵ תֹוְך ַקּלָ ר ּבְ יר, ּוְכָבׂשָ ּסִ ּבַ
ין  ַלִם ִעּיִ ֶדה ֵתָחֵרׁש; ִוירּוׁשָ ר ֵהֵרעּו ַמַעְלֵליֶהם. (ג', ב'-ד') ִצּיֹון, ׂשָ ֲאׁשֶ ֵעת ַהִהיא, ּכַ ּבָ

י"ב)  (ג',  ָיַער.  ְלָבמֹות  ִית  ַהּבַ ְוַהר  ְהֶיה,  ּתִ

'השמד':  לתיבה  בנרדפות  מאוהב  מיכה  'זנה',  לשורש  המכור  להושע  בדומה 

י,  ֹבֶתיָך. ְוִהְכַרּתִ י, ַמְרּכְ ָך; ְוַהֲאַבְדּתִ ְרּבֶ י סּוֶסיָך ִמּקִ ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה, ְוִהְכַרּתִ
ְפִסיֶליָך  י  ְוִהְכַרּתִ ֶדָך...  ִמּיָ ִפים  ְכׁשָ י  ְוִהְכַרּתִ ִמְבָצֶריָך.  ל  ּכָ י,  ְוָהַרְסּתִ ַאְרֶצָך;  ָעֵרי 

ט'-י"ג)  (ה',  ָעֶריָך...  י,  ַמְדּתִ ְוִהׁשְ י...  ּתִ ְוָנַתׁשְ בֹוֶתיָך,  ּוַמּצֵ

בדבר...  הנחמה  בנבואת  מיכה  נודע  לכאורה 

ְוָאְמרּו  ים,  ַרּבִ ּגֹוִים  ְוָהְלכּו  ים.  ַעּמִ ָעָליו,  ְוָנֲהרּו  ֶהָהִרים...  ֹראׁש  ּבְ ָנכֹון  ְיהָוה  ית  ּבֵ ַהר 
ֹאְרֹחָתיו:  ּבְ ְוֵנְלָכה  ָרָכיו,  ִמּדְ ְויֹוֵרנּו  ַיֲעֹקב,  ֱאֹלֵהי  ית  ּבֵ ְוֶאל  ְיהָוה  ַהר  ֶאל  ְוַנֲעֶלה  ְלכּו 

א'-ב')  (ד',  ַלִם.  ִמירּוׁשָ ְיהָוה  ּוְדַבר  תֹוָרה,  ֵצא  ּתֵ ּיֹון  ִמּצִ י  ּכִ

פיה,  על  משמעותה  את  ההופך  זו  במובאה  הסרקסטי  לפן  לב  לשים  שלא  קשה  אולם 
הדין,  יום  המשיח,  לימות  נרדף  ביטוי  הימים",  "באחרית  הדבר?  ויהי  יקום  מתי  שהרי 

לא.  לעולם  אחרות:  ובמלים  ומגוג,  גוג  מלחמת  לאחר 
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הכלל על  המעיד  הכלל  מן  היוצא  הכהנים �  ותועבת  מלאכי 

מלאכי, האחרון בקובץ תרי־עשר והחותם את ספרי הנביאים במקרא, הוא היחיד בקרב 
נביאי הזעם הנכון להעמיד את הדברים על דיוקם, לציין מפורשות מי הם שנואי נפשו 
ולהכרית  להרוס  לנתוש,  לאבד,  להשמיד,  מבלי  הראוי  העונש  את  עליהם  ולהשית 
ִמי  ׁשְ ּבֹוֵזי  "...ַהּכֲֹהִנים  מעמד  על  יוצא  מלאכי  של  חרונו  ישראל.  כלל  את  זו  בהזדמנות 
ָתה  ֶנֶעׂשְ "ְתֹוֵעָבה  שבאשמתם  מי  ז')  (א',  ְמֹגָאל".  ֶלֶחם  ִחי  ִמְזּבְ ַעל  ים  יׁשִ ַמּגִ ו')...  (א', 

י"א) (ב',  ָלים".  ּוִבירּוׁשָ ָרֵאל  ְבִיׂשְ
היטב:  ממוקד  זאת  עם  כבד  העונש  אכן, 

ֶרְך,  ַהּדֶ ִמן  ם  ַסְרּתֶ ם  ְוַאּתֶ ֵניֶכם  ּפְ ַעל  ֶפֶרׁש  ְוֵזִריִתי  ֵאָרה  ַהּמְ ֶאת  ָבֶכם  י  ְחּתִ ּלַ ...ְוׁשִ
ִפי,  ּכְ ָהָעם:  ְלָכל  ָפִלים  ּוׁשְ ִנְבִזים  ֶאְתֶכם,  י  ָנַתּתִ ֲאִני  ְוַגם  ּתֹוָרה...  ּבַ ים  ַרּבִ ם  ְלּתֶ ִהְכׁשַ

ח'-ט')  ב'-ג',  (ב',  ּתֹוָרה.  ּבַ ִנים,  ּפָ ִאים  ְוֹנׂשְ ָרַכי,  ּדְ ֶאת  ׁשְֹמִרים  ֵאיְנֶכם  ר  ֲאׁשֶ

את  שמנצלים  כמי  המלה,  של  הרחב  במובן  הדת  כהני  שהאשמת  לציין  הראוי  מן 
זאת,  הנצרות.  את  בעיקר  המאפיינת  ארוכה  מסורת  היא  לביתם,  ועושים  מעמדם 
הזה.  בזמן  פדופילים  קודש  בכלי  וכלה  ההם  בימים  האינדולגנציות  מוכרי  בנידוי  החל 
בכנסיית  ממקבילו  יותר  מוסרי  היה  הבית  בהר  המקדש  שכהן  להניח  ואין  מאחר 
אמין  לקודמיו,  מובהק  בניגוד  מלאכי,  של  שטיעונו  הרי  פטרוס,  סנט  או  נוטרדאם 

ומשכנע. 
היבט אירוני משהו לתיאור תועבת הכהנים אצל מלאכי, נמצא בספר תהילים צ"ד. 
השפוך  דמו  את  לנקום  מאלוהיו  המחבר  מבקש  י')  (ע"ט,  הקודמים  הפרקים  מן  באחד 
ֲעָבֶדיָך  ם  ַדּ ִנְקַמת  ְלֵעיֵנינּו  ּגֹוִים  ַבּ ַדע  ִיָוּ ֶאֹלֵהיֶהם,  ַאֵיּה  ַהּגֹוִים  "ֹאְמרּו  שמא  ישראל.  של 
נקמות  אל  ה';  נקמות  "אל  והנה  לבקשה,  נענה  שהקב"ה  כיוון  צ"ד  בתהילים  פּוְך".  ַהָשּׁ

בו:  המתעמרים  צורריו  מידי  עמו  ייסורי  את  ומתאר  המחבר  מרחיב  הופיע...", 

ל  ּכָ רּו,  ִיְתַאּמְ ָעָתק;  רּו  ְיַדּבְ יעּו  ַיּבִ ַיֲעֹלזּו.  ִעים  ְרׁשָ ָמַתי,  ַעד  ְיהָוה:  ִעים  ְרׁשָ ָמַתי  ַעד 
חּו.  ְיַרּצֵ ִויתֹוִמים  ַיֲהֹרגּו;  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  ְיַעּנּו.  ְוַנֲחָלְתָך  אּו;  ְיַדּכְ ְיהָוה  ָך  ַעּמְ ָאֶון.  ּפֲֹעֵלי 

ג'-ז') (ב',  ַיֲעֹקב.  ֱאֹלֵהי  ָיִבין,  ְוֹלא  ּה;  ִיְרֶאה־ּיָ ֹלא  ַוּיֹאְמרּו, 

מסתבר  במהרה  ואולם  הרשע,  לגוי  המחבר  שכוונת  הקורא  סבור  הפסוקים  למקרא 
שלא כך הדבר וכי לא ברשעי הגויים עסקינן כי אם ב"במלכים, שרים ושופטים רשעים 
מבני ישראל", והם אלו ההורגים את האלמנה ורוצחים יתום, הם הבזים לאלוהי יעקב 
ב  ׁשֶ ב... ַוּיָ ּגָ בטענה שהוא ממילא לא יראה ולא יבין דבר. וכיוון שכך: "ַוְיִהי ְיהָוה ִלי ְלִמׂשְ

כ"ג)11 כ"ב,  (שם  ֱאֹלֵהינו".  ְיהָוה  ַיְצִמיֵתם,  ַיְצִמיֵתם.  ּוְבָרָעָתם  אֹוָנם  ֶאת  ֲעֵליֶהם, 
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פורענות השגב הנבואי 

סוגיית מעמדו של הנביא בישראל, המשליך אחר גוו את הערכים הנורמטיביים והמוסר 
מרומי  של  האמות  דלת  אל  דרכו  את  ומבקיע  חפץ,  בו  לו  שאין  ככלי  האוניברסאלי 
הצדק האלוהי המוחלט, טופלה בידי רבים וטובים. עם זאת, תהיה אשר תהיה עמדתו 
האמונית של המחבר, לעולם לא יטיל ספק בגדולתו של הנביא, ולא זו בלבד שיוקיר 
הקב"ה  בין  המקשרת  החוליה  את  בו  שיראה  אלא  עליון,  מוסרי  מופת  בבחינת  אותו 
גישתם  את  הקיצור  בתכלית  להביא  הראוי  מן  הנושא  הדגמת  לצורך  ישראל.  לכלל 
של שני פרשנים בכירים משני צידי הקשת האמונית בתורת ישראל: הרב סולובייצ'יק 

מזה.  הקונסרבטיבי,  השל  יהושע  ואברהם  מזה,  האורתודוקסי, 
סוגיית  עם  להתמודד  סולובייצ'יק  הרב  מבקש  האמונה"12  "איש  המקפת  במסתו 
בדידותו של "איש האמונה" מול מי שמכונה בפיו "איש ההדר". הוא מסמיך את דבריו 
הכתוב:  אומר  א'  בפרק  וב'.  א'  בראשית  בספר  האדם  של  בריאתו  בתיאור  השוני  על 

ָרא ֹאָתם.  ָרא ֹאתֹו: ָזָכר ּוְנֵקָבה, ּבָ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ ַצְלמֹו, ּבְ ְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ַוּיִ
ָה; ּוְרדּו  רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ, ְוִכְבׁשֻ ַוְיָבֶרְך ֹאָתם, ֱאֹלִהים, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ּפְ

כ"ח)  (כ"ז,  ָהָאֶרץ.  ַעל  ת  ָהֹרֶמׂשֶ ה,  ַחּיָ ּוְבָכל  ַמִים,  ָ ַהּשׁ ּוְבעֹוף  ם,  ַהּיָ ְדַגת  ּבִ

שונה:  הנוסח  ב'  בבראשית 

ַוְיִהי  ים;  ַחּיִ ַמת  ִנׁשְ יו,  ַאּפָ ּבְ ח  ּפַ ַוּיִ ָהֲאָדָמה,  ִמן  ָעָפר  ָהָאָדם,  ֶאת  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  יֶצר  ַוּיִ
ר  ם, ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ם ׁשָ ׂשֶ ֶדם; ַוּיָ ֵעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ ע ְיהָוה ֱאֹלִהים, ּגַ ּטַ ה. ַוּיִ ָהָאָדם, ְלֶנֶפׁש ַחּיָ
ְמָרּה. (ז'-ח', ט"ו) ֵחהּו ְבַגן־ֵעֶדן, ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ ּנִ ח ְיהָוה ֱאֹלִהים, ֶאת ָהָאָדם; ַוּיַ ּקַ ָיָצר... ַוּיִ

מכאן מסיק המחבר כי המדובר בשני בני אדם שונים. הראשון, הוא "איש ההדר", הנברא 
האמונה",  "איש  הוא  השני,  בה.  וישלוט  הארץ  את  וימלא  וירבה  יפרה  יחדיו,  חוה  עם 
כיאה   � רוח  ושפל  ענוותן  והוא  לבדידות  גורלו  נגזר  העפר,  ומן  בודד  שנברא  כיוון 
לנברא מעפר. בעוד שהראשון הוא התגלמות החומרנות שהמאה העשרים היא ביטויה 
לפי־כך  וסתירות".  פנימיים  מאבקים  עמוסה  הדתית  "חוויתו  שהשני,  הרי  המושלם, 

מצויים:  האמונה"  של "איש  מסריו 

לחזון  בנאמנותו  איתן  שהוא  איש  במעבדה,  נבחנים  ואינם  ומשפט  לחוק  מחוץ 
ואפילו  בתחזית  לקבוע  אין  וכל־שכן ודאותו,  סבירותו  את  אשר  אחרית הימים 

גבוהה.13 מתמטיקה  של  מסובכים  חישובים  ע"י 

הכותב: עצמו  על  מעיד  אשר �  זו  היא  הבדידות  תחושת  דווקא  זאת,  עם 

את  כשראה  הנביא  ישעיהו  שמע  מה  שהרי  הבורא.  לעבודת  כולי  אותי  דוחקת 
ה' יושב על כסא רם ונישא? "את מי אשלח ומי ילך לנו?" � מה שמע יחזקאל 
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הנביא במסעו לצבאות השמים? "בן אדם, שולח אני אותך אל בני ישראל, אל 
הגויים המורדים..." הנביא הוא השליח למסירת דבר האלוקים אל בעלי הברית. 

ידי".14 שתי  על  הברית  לוחות  ושני  ההר,  מן  וארד  "ואפן 

סולובייצ'יק  דורו  בן  לעומת  בדעותיו  והחופשי  הקונסרבטיבי  השל,  יהושע  אברהם 
האלוהי.15  המוסר  התגלמות  את  הנביא  של  בדמותו  הוא  אף  רואה  האורתודוקסי, 

השל רואה בנביאי ישראל את בקשת האלוהים אחר האדם, "תיאוטרופיסם" בלשונו. 
 Divine  � האלוהי  השגב  את  ובפועלו  באישיותו  מטמיע   � השל  פי  על   � הנביא 
Pathos � בלשונו, שהוא צירוף של זעם ונחמה שהקב"ה רוחש כלפי עמו שנטש אותו. 

השל: של  הנביא  אף  לסולובייצי'ק,  בדומה 

...הוא אדם בודד... קני המידה בהם הוא נוקט נשגבים מדי לעולמו של ההמון... 
ומסריו (המוסריים) המוקצנים מצויים אף הם מעבר לכוחו של האדם... הוא חי 
אלוהים  אל  הקרבה  הוא  חייו  עיקרון  עמו...  האלוהים  ורק  ההר  ראש  על  בודד 
וריחוק מבני האדם... הנביא מנבא כליון לעמו האהוב ובכך מעורר את שנאתו, 
שנאה המעיקה על נפשו... עבור הנביא הצדק הוא התגלותו הנעלה של אלוהים 

חייו.  יעוד  הוא  זה  ועיקרון 

שאותם  אלא  ההמון".  של  לעולמו  מדי  נשגבים  נוקט  הוא  בהם  המידה  "...קני  אכן, 
האוניברסאלי.  המוסר  לכללי  מחוץ   � לעיל  כאמור   � מצויים  הנשגבים  המידה  קני 
ומכאן שבשלב מסוים, כאשר "ההמון", קרי: כלל האדם, ידו קצרה מלעמוד בדרישותיו 
שנאתו  את  בהם  משלח  הוא  ישראל,  נביאי  מאסכולת  היהודי  הרדיקל  של  ההזויות 
הרושפת ומנבא להם את כל אימי הפורענות שדמיונו מסוגל להפיק. למרבה התימהון 
העם  של  קורותיו  הם  לכך  ועדות  הפועל,  אל  הכוח  מן  נבואותיו  יוצאות  והטרגדיה, 

לפורענות.  הנבחר 

משה � איש רעים להתרועע

א ִתְשָׂנא ֶאת ָאִחי ִּבְלָבֶב, הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח 
ֵחְטא. ָעָליו  ִתָּשׂא  ְוא   ֲעִמיֶת ֶאת 

י"ז י"ט,  ויקרא 

עד כאן נביאי התוכחה. ואולם לא נביאי ישראל הם שגילו את עקרונות השנאה העצמית. 
שהרי: כמשה,  לנו  מי  האחרונים,  הנביאים  כך  ואם  תורה.  ספרי  להם  קדמו 

ִנים. ְלָכל ָהֹאֹתת  ִנים ֶאל ּפָ ר ְיָדעֹו ְיהָוה ּפָ ה, ֲאׁשֶ ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ...ֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ
ּוְלָכל  ֲעָבָדיו,  ּוְלָכל  ְלַפְרֹעה  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ַלֲעׂשֹות,  ְיהָוה,  ָלחֹו  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְוַהּמֹוְפִתים, 
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ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ה ְלֵעיֵני ּכָ ה ֹמׁשֶ ר ָעׂשָ דֹול ֲאׁשֶ ד ַהֲחָזָקה, ּוְלֹכל ַהּמֹוָרא ַהּגָ ַאְרצֹו. ּוְלֹכל ַהּיָ
י'�י"ב) ל"א,  (דברים 

ל"ג,  (שמות  ֵרֵעהּו".  ֶאל  ִאיׁש  ר  ְיַדּבֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִנים,  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ה  ֹמׁשֶ ֶאל  ה'  ר  ּבֵ "ּדִ והלוא: 
הנביאים  בכתבי  העצמית  ההלקאה  פן  של  מקרוב  בחינה  לאחר  כן,  כי  הנה  י"א) 
האחרונים הגיעה העת לבחון בקצרה את דברי משה רבנו בעצמו ובכבודו. לא נפליג 
ואילך,  שמות  בספר  החל  בתורה  הפזורים  הקב"ה  של  "רעהו"  דברי  אל  אלו  בדפים 
כ"ח  ופרק  ויקרא  מספר  כ"ו  פרק  אחד,  שהם  פרקים  שני  של  קצר  בניתוח  ונסתפק 
את  המפרטים  רבים  סעיפים  לו  שנוספו  מתוקן  חוזה  בבחינת  השני,  דברים.  בספר 
ָידֹו  ְועֹוד  הקב"ה)  (של  ַאּפו  ב  ׁשָ "ֹלא  שהרי  הברית.  למפרי  הצפוי  העונשים  מערך 
ְנטּוָיה". בו מקים המחבר את קיר הברזל המפריד בין מוסר העמים לתורת המידות 

הנבחר.  עמו  של 
שני הפרקים נחלקים לשניים, תחילה פסוקי הברכה בהם מציג הבורא מפי הנביא 
הפורענות  דהיינו,  התוכחה,  פסוקי  השני  ובחלק  ישראל  לעמו  הברית  יתרונות  את 
ְמָאסּו". בששת פסוקי הברכה  ֻחּקַֹתי ּתִ הצפויה לו לעם והיה ויפר את ההסכם, קרי: "ְוִאם ּבְ
ם  "ַוֲאַכְלּתֶ ובציר:  ביבול  להרבות  בעיתם,  גשמים  לעמו  לתת  הבורא  מבטיח  בויקרא 
על  אויב  ויקום  והיה  ָאֶרץ..."  ּבָ לֹום  ׁשָ י  ְוָנַתּתִ ַאְרְצֶכם.  ּבְ ָלֶבַטח  ם  ְבּתֶ ִויׁשַ ָלׂשַֹבע,  ַלְחְמֶכם 

ז')  (ו',  ֶלָחֶרב".  ִלְפֵניֶכם,  ְוָנְפלּו  ֹאְיֵביֶכם;  ֶאת  ם,  ישראל: "ּוְרַדְפּתֶ
ה", (י"ד) כי אז... וכאן  ְצו ֹת ָהֵאּלֶ ל ַהּמִ ְמעּו, ִלי; ְוֹלא ַתֲעׂשּו ֵאת ּכָ ואולם, "ְוִאם ֹלא ִתׁשְ
שבין  זה  יחס  אולם  מספרן.  ותשע  עשרים  עמו,  על  שיוריד  הגזרות  את  הקב"ה  מונה 
דבר  אין  הברכות  שבששת  בעוד  הסיפור.  של  תחילתו  רק  הוא  קללות  ל־29  ברכות   6
החורג מהבטחת התנהלות מתוקנת של עם השוכן לבטח בארצו, הרי שפרשת הקללות 

גהינום:  של  תיאורו  את  התואמת  אימים  רשימת  היא 

ַחת, ְמַכּלֹות ֵעיַנִים, ּוְמִדיֹבת ָנֶפׁש...  ּדַ ֶחֶפת ְוֶאת ַהּקַ ַ ָהָלה ֶאת ַהּשׁ י ֲעֵליֶכם ּבֶ ...ִהְפַקְדּתִ
ֶכם, ְוִהְמִעיָטה  ֶהְמּתְ ָלה ֶאְתֶכם, ְוִהְכִריָתה ֶאת ּבְ ּכְ ֶדה, ְוׁשִ ת ַהּשָׂ י ָבֶכם ֶאת ַחּיַ ַלְחּתִ ְוִהׁשְ
י  ְוָנַתּתִ ּתֹאֵכלּו.  ֹנֵתיֶכם,  ּבְ ר  ּוְבׂשַ ֵניֶכם;  ּבְ ר  ׂשַ ּבְ ם,  ַוֲאַכְלּתֶ ְרֵכיֶכם...  ּדַ ּמּו,  ְוָנׁשַ ֶאְתֶכם; 
ָמָמה,  ׁשְ ַאְרְצֶכם  ְוָהְיָתה  ֶאְתֶכם.  י,  ַנְפׁשִ ְוָגֲעָלה  ּלּוֵליֶכם;  ּגִ ְגֵרי  ּפִ ַעל  ְגֵריֶכם,  ּפִ ֶאת 

כ"ו) מפרק  פסוקים  (מבחר  ה.  ָחְרּבָ ִיְהיּו  ְוָעֵריֶכם 

אלא שהמעיין בפרק כ"ח בספר דברים ימצא במהרה שהפרק בויקרא הוא שקול ומדוד 
הארוכים  מן  פסוקים,  ס"ט  בן  זה  פרק  הגודשת  הרושפת  השנאה  פסוקי  רצף  לעומת 

כולו. בתנ"ך 
מזה  הדברות  עשרת  נוסח  את  מעט  שינה  ואף  ָהַרֲחִמים"  ַעל  "ּבַ שחזר  כיוון  עתה, 
שבספר שמות המקדים את תוכחת ויקרא, נמצא ש"עוד ידו נטויה" ולא די לו לאלוהי 
ישראל בכ"ט הקללות שהוא מוריד על עמו, והוא מכפיל אפוא את מספרם לנ"ט, ובעוד 
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שהרי  ל־59:9.  היחס  מוכפל  עתה  היה 29:6,  ויקרא  בספר  לקללות  ברכות  בין  שהיחס 
תוציאו".  חדש  מפני  אומר "וישן  הכתוב 

גם הפעם הברכות הן אמירה כללית שאינה מוסיפה דבר על שנאמר קודם, לעומת 
ירמיהו  את  מציג  עמו,  על  ַאְלָמנֹות"  ן  ּיַ וּדַ ְיתֹוִמים  "ֲאִבי  שמוריד  המשטמה  מטר  זאת, 
אופייני  ביטוי  בלשונם.  וזהירים  בדעתם  מיושבים  ישראל  אוהבי  של  במעמד  והושע 
סגולה.  עם  של  ראשו  על  להוריד  ה'  מבטיח  אותם  והנגעים  החולי  סוגיית  היא  לכך 
ְמַכּלֹות  ַחת,  ּדַ ּקַ ֶחֶפת,  ַ ּשׁ ָהָלה,  "ּבֶ והם:  נגעים  בשבעה  הקב"ה  מסתפק  שבויקרא  בעוד 
הדבר  את  ששקל  כיוון  דברים,  בספר  עתה,  (כ"ה),  ודבר  (ט"ז)  ָנֶפׁש"  ְמִדיֹבת  ֵעיַנִים, 
לגופו (תרתי משמע) ומצא שלא די בכך לעמו הנבחר, הוא מוסיף כהנה וכהנה, שהרי 

נטויה". ידו  כאמור "עוד 

ֶחֶפת  ַ ּשׁ ּבַ ְיהָוה  ָכה  ַיּכְ ְגֶעֶרת;  ַהּמִ ְוֶאת  הּוָמה,  ַהּמְ ֶאת  ֵאָרה  ַהּמְ ֶאת  ָך  ּבְ ְיהָוה  ח  ַלּ ְוׁשַ
ָכה  ַיּכְ ָאְבֶדָך.  ַעד  ּוְרָדפּוָך,  ָרקֹון;  ּוַבּיֵ פֹון,  ּדָ ִ ּוַבּשׁ ּוַבֶחֶרב,  ּוַבַחְרֻחר  ֶקת,  ּלֶ ּוַבּדַ ַחת  ּדַ ּוַבּקַ
ר ֹלא תּוַכל, ְלֵהָרֵפא.  ָרב, ּוֶבָחֶרס ֲאׁשֶ ֹחִרים), ּוַבּגָ ִחין ִמְצַרִים, ובעפלים (ּוַבּטְ ׁשְ ְיהָוה ּבִ
ֵעיֶניָך,  ְרֵאה  ִמּמַ ע,  ּגָ ְמׁשֻ ְוָהִייָת,  ֵלָבב.  ּוְבִתְמהֹון,  רֹון;  ּוְבִעּוָ עֹון  ּגָ ׁשִ ּבְ ְיהָוה,  ָכה  ...ַיּכְ
ר ֹלא תּוַכל,  ַֹקִים, ֲאׁשֶ ִים ְוַעל ַהּשׁ ְרּכַ ִחין ָרע, ַעל ַהּבִ ׁשְ ָכה ְיהָוה ּבִ ְרֶאה. "...ַיּכְ ר ּתִ ֲאׁשֶ

ל"ד) כ"ז-כ"ח,  כ"ב,  (כ',  ָקְדֳקֶדָך".  ְוַעד  ַרְגְלָך,  ף  ִמּכַ ְלֵהָרֵפא 

פסח  שמא  חושש  והוא  והנגעים,  המחלות  שמות  מאגר  לאלוהינו  לו  שאזל  כיוון  עתה 
ֵסֶפר ַהּתֹוָרה  ר ֹלא ָכתּוב ּבְ ה, ֲאׁשֶ ל ֳחִלי, ְוָכל ַמּכָ ם ּכָ על אי אלו קללות, הוא רואה לציין: "ּגַ

(ס"א)  ְמָדְך".  ָ ִהּשׁ ַעד  ָעֶליָך,  ְיהָוה  ַיְעֵלם  ַהּזֹאת 
פרח  שמא   � לקורא  להזכיר  עצמו  על  וחוזר  השב  הציווי  זהו  השמדך",  "עד  אכן, 
יגּוָך,  ְוִהּשִׂ ּוְרָדפּוָך  ה,  ָהֵאּלֶ ָללֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ָעֶליָך  "ּוָבאּו  הסופי:  הפתרון  של  יעדו  מזיכרונו 

(מ"ה) ְמָדְך".  ָ ִהּשׁ ַעד, 
מן  לבד  דבר  בהם  שאין  בפסוקים  בולטת  עצמה  על  החוזרת  הכפייתית  המשטמה 

לשמו. הזדון 

ֵצאֶתָך.  ּבְ ה  ַאּתָ ְוָארּור  ֹבֶאָך,  ּבְ ה  ַאּתָ ָארּור  ֶדה.  ּשָׂ ּבַ ה  ַאּתָ ְוָארּור  ִעיר;  ּבָ ה  ַאּתָ ָארּור 
ִרי ִבְטְנָך, ְוָהִייָת ְלַזֲעָוה, ְלֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ. ְוָהְיָתה ִנְבָלְתָך ְלַמֲאָכל, ְלָכל  ָארּור ּפְ
ֲאֵפָלה,  ר ּבָ ׁש ַהִעּוֵ ֵ ר ְיַמּשׁ ֲאׁשֶ ֳהַרִים, ּכַ ּצָ ׁש ּבַ ֵ ַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ. ְוָהִייָת ְמַמּשׁ ָ עֹוף ַהּשׁ
ב ּבֹו. (ט"ז-י"ט, כ"ו, כ"ט-ל') ְבֶנה, ְוֹלא ֵתׁשֵ ִית ּתִ ה ְתָאֵרׂש, ְוִאיׁש ַאֵחר ישגלנה, ּבַ ָ ִאּשׁ

מקומו. נפקד  לא  הוא  אף  הסדיסטי  והמרכיב 

ָמצֹור, ּוְבָמצֹוק,  ר ָנַתן ְלָך, ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ּבְ ֶניָך ּוְבֹנֶתיָך, ֲאׁשֶ ר ּבָ ׂשַ ְוָאַכְלּתָ ְפִרי ִבְטְנָך, ּבְ
ַעל  ג  ַהּצֵ ַרְגָלּה  ַכף  ָתה  ִנּסְ ֹלא  ר  ֲאׁשֶ ה,  ְוָהֲעֻנּגָ ְבָך  ה  ...ָהַרּכָ ֹאְיֶבָך.  ְלָך  ָיִציק  ר  ֲאׁשֶ
ַהּיֹוֵצת  ְלָיָתּה  ּוְבׁשִ ּה.  ּוְבִבּתָ ּוִבְבָנּה  ֵחיָקּה,  ִאיׁש  ּבְ ֵעיָנּה  ַרע  ּתֵ ּוֵמֹרְך  ג,  ֵמִהְתַעּנֵ ָהָאֶרץ, 
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ּוְבָמצֹוק.  ָמצֹור,  ּבְ ֶתר  ּסָ ּבַ ּכֹל,  ֹחֶסר  ּבְ ֹתאְכֵלם  י  ּכִ ֵלד,  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ּוְבָבֶניָה  ַרְגֶליָה,  ין  ִמּבֵ
נ"ו-נ"ז) (נ"ג, 

כיוון שכך, הנה הסייפא המקודשת על העם הנבחר המצוטטת בהתרוממות נפש, נענועי 
ה  "ֵאּלֶ לעמו:  ישראל  אלוהי  לאהבת  עדות  הכנסת,  בתי  קהל  מפי  חושים  ושכרון  גוף 

(ס"ט)16 ָרֵאל".  ִיׂשְ ֵני  ֶאת־ּבְ ִלְכֹרת  ה,  ֶאת־ֹמׁשֶ ְיהָוה  ה  ר־ִצּוָ ֲאׁשֶ ִרית  ַהּבְ ִדְבֵרי 

האומנם תוכחה 

שהיא  תוכחה"  הביטוי "נבואת  בעצם  כבר  מופיע  היהודית  העצמית  ההונאה  מן  משהו 
דברי  מוסר,  הטפת  היא  "תוכחה"  שלעיל.  הפרקים  בשני  הקללות  למטר  נקייה  לשון 
נזיפה וכו' (מילון אבן שושן) ואכן כך ניתן לפרש לכאורה את תוכחת הנביאים גם מבלי 
להסכים עם תוכן דבריהם. רש"י נתן על כך את דעתו כאשר קבע: "כל נבואה ונבואה 

והמעשה".17  הדור  השעה,  צורך  לפי 
והמרכזי  למקצוע,  ועמיתיו  ישעיהו  נבואת  נסמכת  עליהם  המרכיבים  סדרת  כך 
של  טווח  נפרש  השישית  עד  השמינית  המאה  נביאי  לעיני  ההיסטורי.  המרחב  שבהם: 
והנזיפה  המוסר  שהטפת  מכאן  ושלמה,  בדוד  החל  ישראל  מלכות  של  בשנים  מאות 
השלטון,  ראשי  של  והמדינית  החברתית  בהתנהלות  מקורן  התוכחה  נבואת  שביסוד 
המלכים, השרים, הכוהנים, שאינה נושאת חן בעיני הנביא בשער. כך מעורבותם האישית 
של ישעיהו וירמיהו בחלונות הגבוהים בסוגיות מדיניות ראשונות במעלה (וראו לעיל 
את דברי ירמיהו על צדקיהו מלך יהודה). עם זאת, המרכיב המרכזי המעניק לנביא את 
המתפרשת  ובבל  מאשור  יהודה  לממלכת  האורבת  הקיומית  הסכנה  היא  זעמו  עילת 
וכך  אשור  מלך  סרגון  אימת  כך  הקב"ה.  עם  בריתו  את  המפר  ישראל  לחטאי  כעדות 

נבוכדנצר.  בידי  המקדש  בית  חורבן  שאת  ביתר 
במעמד  משה  לעיני  ניצבת  לעיל  הנמנות  מן  היסטורית  עילה  של  קורטוב  לא  אף 
שנות  מאות  שארבע  אלא  חטא  שטרם  זו בלבד  לא  ישראל  הר סיני. ההפך הוא הנכון. 
עבדות מצרים מזה, ושיעור קומתם של אבות ואמהות האומה � אברהם ושרה, יצחק 
ורבקה, יעקב ורחל ועמם יוסף הצדיק, מזה, מי שהיו, כפי שמלמדנו התלמוד "רחמנים 

סבל. שנות  מאות  שידע  מפשע  חף  ציבור  של  נדיר  צירוף  הם  רחמנים"  בני 
אולם  הנביא,  מפי  מדבר  ישראל  שאלוהי  להניח  מקובל  אומנם  מזאת,  יתירה 
אירוע  הוא  סיני  הר  מעמד  שיעור.  לאין  משקל  רבת  זו  קביעה  משה  של  במקרהו 
מכונן ביהדות ומשה היורד מן ההר ולוחות הברית בידיו משמש בת קול לריבונו של 
אלוהים  "דברי  אפוא  והם  הגבורה  מפי  היישר  הנאמרים  דברים  שאלו  מכאן  עולם. 
חיים", עובדה המעניקה לפרק זה בתורה עוצמה רבה לאין שיעור מזו של הנביאים. 
זהו גילוי דעת, מניפסט המוגש לעם העברי, שבט הנקי עדיין מחטא, אמנה האמורה 
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חילץ  אותם  עבדים  שבט  עם  עולם  אדון  שכורת  נצח  ברית  והלאה  מעתה  להיות 
היאור. מארץ 

אך האומנם ברית? ברית היא הסכם, חוזה, אמנה בה כל אחד משני הצדדים שומר על 
חלקו. אולם הברית בהר סיני איננה הסכם כי אם מעשה כפייה בה אונס בעל זרוע כל יכול 
� ישות מופשטת הנעדרת כליל ולו מעט הבנה בטבע האדם ושמץ של חמלה וחסד � המון 
נבער מדעת, וכופה עליו גזירה שאין הציבור � כל ציבור של בני אנוש � יכול לעמוד בה. 
בייסורי  השמדתו  את  המבטיח  העונשים  מערך  מראש,  ידוע  שהכישלון  כיוון  כן,  כי  הנה 
אפילו  כולו  העם  על  שיושת  קולקטיבי  עונש  ועניין.  דבר  לכל  מוות  דין  פסק  הוא  תופת 
ָאֹנִכי  י  "ּכִ יען:  לנצח,  שיושת  עונש  והרחמים.  החסד  אלוהי  מצוות  את  יפר  מקצתו  שרק 
ִעים...". (דברים ה', ח') ים ְוַעל ִרּבֵ ׁשִ ּלֵ ִנים ְוַעל־ׁשִ א ּפֵֹקד ֲעו ֹן ָאבֹות ַעל־ּבָ ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך, ֵאל ַקּנָ
טרגית  עדות  הוא  היהודי  העם  בקורות  הפורענות  שדטרמיניזם  לציין  למותר 
העבר,  בניסיון  המעוגנים  נזיפה  דברי  אלו  שאין  מכאן  ברית.  אותה  של  למוצאותיה 
אלא: תוכחה על חטא שטרם היה ונברא. בעיני קורא החף מעולה המעיק של קדושת 
נאצות  פרץ  מפשע,  בחף  התעמרות  אלא  זו  אין  התלמוד,  פרשן  את  המחייבת  המקרא 
לקרסולי  מגיעים  שאינם  סאדו־מזוכיסטים,  לומר  מוטב  או  סדיסטים,  מאפיינים  בעל 

ישראל.  שונאי  מבין  הגרועים  של  הבלע  ודברי  פלסתר  כתבי 
על  המושתת  קללה  בכתובים  אין  מזאת,  יתירה  אף  ישראל,  עוכרי  של  לא  אכן, 
הגויים, הקרובה בהיבטיה הפתולוגיים לשנאה העצמית הבאה לביטוי בפרק זה, עיקרון 

תשמח".  אל  אויבך  הנודע "בנפול  בפסוק  ביטויו  את  המוצא 

בנפול אויבך אל תשמח

י"ז)  (כ"ד,  במשלי  פסוק  מלמדנו  ָך"  ִלֶבּ ָיֵגל  ַאל   � לֹו  ְשׁ ּוִבָכּ ָמח,  ְשׂ ִתּ ַאל   � אֹוִיְבָך  ְנֹפל  "ִבּ
תורת  מתחום  מעמיקה  בתובנה  נתמך  האלטרואיסטית  בהשקפתו  זה  מפתיע  והיגד 

ה') י"ז,  (שם,  ֶקה".  ִיָנּ ֹלא  ְלֵאיד,  ֵמַח  כי "ָשׂ הנפש: 
עדות נוספת לחמלת אלוהי ישראל נמצא במענהו של הקב"ה למלאכיו, מי שלנוכח 
לומר  השרת  מלאכי  "בקשו  סוף...  ים  קריעת  במעמד  במצולות  פרעה  גייסות  אבדן 
שירה, אמר הקדוש ברוך הוא: מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?18 ואם כבר 
וכאפס  כאין  אלא  הן  שאין  מצרים  מכות  את  להזכיר  הראוי  מן  עסקינן  פרעה  בגייסות 

כ"ח.  בדברים  עמו  ראש  על  הבורא  שמוריד  הקללות  לנ"ט  בהשוואה 
כך חזקיהו לנוכח מפלת גיסות האויב מצפון. סנחריב מלך אשור מאיים להחריב את 
ימּו  ּכִ ׁשְ ַוּיַ ָאֶלף;  ה  ָ ַוֲחִמּשׁ מֹוִנים  ׁשְ ֵמָאה  ּור,  ַאּשׁ ַמֲחֵנה  ּבְ ְך  ַוּיַ ְיהָוה  ַמְלַאְך  ֵצא  "ַוּיֵ ירושלים... 
ָגִרים ֵמִתים". (מלכים א', י"ט, ל"ה) ואולם, כאשר נודע הדבר לחזקיה  ם ּפְ ה ֻכּלָ ַבּבֶֹקר, ְוִהּנֵ
המלך, אין בלבו שמחה והוא עובר בשתיקה גמורה על הבשורה שהגיעה אליו. שתיקה 

המקרא.  פרשני  בידי  יינזף  שבגינה 
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הביטוי החריף ביותר תחת כתובתו של גדול אויבי ישראל עד ימי שאול, היה עמלק. 
קלים:  אינם  עמלק  בנושא  המלך  אל  שמואל  דברי  ואכן 

ָרֵאל;  ִיׂשְ ַעל  ַעּמֹו  ַעל  ְלֶמֶלְך,  ֳחָך  ִלְמׁשָ ְיהָוה  ַלח  ׁשָ ֹאִתי  אּול,  ׁשָ ֶאל  מּוֵאל,  ׁשְ ַוּיֹאֶמר 
ה  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ֵאת  י,  ַקְדּתִ ּפָ ְצָבאֹות,  ְיהָוה  ָאַמר,  ּכֹה  ְיהָוה.  ְבֵרי  ּדִ ְלקֹול  ַמע,  ׁשְ ה  ְוַעּתָ
יָתה ֶאת ֲעָמֵלק,  ה ֵלְך ְוִהּכִ ְצָרִים. ַעּתָ ֲעֹלתֹו ִמּמִ ֶרְך, ּבַ ּדֶ ם לֹו ּבַ ר ׂשָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֲעָמֵלק ְלִיׂשְ
ֵמֹעֵלל  ה,  ָ ִאּשׁ ַעד  ֵמִאיׁש  ה  ְוֵהַמּתָ ָעָליו;  ַתְחֹמל,  ְוֹלא  לֹו,  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ם  ְוַהֲחַרְמּתֶ

א'-ג') ט"ו,  א'  (שמואל  ֲחמֹור.  ְוַעד  ָמל  ִמּגָ ה,  ׂשֶ ְוַעד  ֹור  ִמּשׁ יֹוֵנק,  ְוַעד 

רציונאל.  בעלי  כן  ועל  לנקם  עילה  הם  שמואל  דברי  עמו,  על  לקללות  בניגוד  ואולם, 
אחרי ככלות הכול מדובר באויב שנוא, וכמו לא די בכך, לעומת השתיקה בסוגיית פרק 
כ"ח בספר דברים, מערימים גדולי התלמוד הרי פרשנויות בסוגיית ההיבט המוסרי של 
"ְוֹלא  משאול:  הדורש  ג'  בפסוק  הקשות  המלים  מן  שנרתעו  כיוון  זאת,  שמואל.  דברי 

ְוַעד־יֹוֵנק...". ֵמֹעֵלל  ה,  ָ ַעד־ִאּשׁ ֵמִאיׁש  ה  ְוֵהַמּתָ ָעָליו;  ַתְחֹמל, 
כך חז"ל על עמלק, שהוא: "בא ללוק את דמן של ישראל ככלב". דון יצחק אברבנאל 
זועם על עמלק על שיצא למלחמה על בני ישראל ללא עילה, שהרי: "ישראל לא היו 
עוברים בארצו ובאים להלחם בו..." מכאן שמלחמתו לא הייתה מלחמת מגן. הרב יעקב 
בנוסח  עמלק  פרשת  אל  להתייחס  אין  כי  טוען  ערוך,  השולחן  מפרשני  סופר,  חיים 
"מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה". על פי הרבי לוי יצחק מברדיצ'ב נקמת 
אלוהים בעמלק היא "דרך נקמה ולא דרך חסד...". כך אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, רב 
החסד והרחמים, וכך המתנבאים בשמו בפרשת עמלק. אולם לא כך בפרשת בני עמם.
לכישלון.  מראש  נידון  התנ"ך  פרשני  באמצעות  התופעה  עם  להתמודד  הניסיון 
הללו היטיבו להקים חומה בצורה � אכן "קיר ברזל" � של הדחקת התכנים באמצעות 
עמידה על קוצו של י' ופלפול המסיט את הדיון מן העיקר, שקלא וטריא שלא הייתה 
בונבנטורה  אבלרדוס,  פטר  דוגמת  הארצות  גויי  מבין  הסכולסטים  גדולי  את  מביישת 

אקווינס.  תומס  או 
הקללות  בסוגיית  הפרשני  הפלפול  של  קצהו  קצה  את  ולו  מלהכיל  המקום  צר 
בשני פרקי התורה שלעיל. נסתפק אפוא במדגם מייצג של שניים מהם. האחד דמות 
שלמה  והאחר  יש"ע,  רבני  ראש  לשעבר  מלמד,  ברוך  זלמן  הרב  ימינו,  בת  מכובדת 
חיבורו  כשם  יקר"  בכינוי "כלי  הנודע  הט"ו  במאה  פראג  של  רבה  מלונטשטיץ,  אפרים 

המקיף.  הפרשני 
בדרשה תחת הכותרת "אם בחוקותי תלכו", מתייחס הרב זלמן ברוך מלמד לסוגיית 
הברכות והקללות בויקרא כ"ו � הגם הפועל "מתייחס" הוא במקרה שלפנינו אכן יחסי 

מאוד. 
לראות  אין  בעיתם"  גשמיכם  "ונתתי  במשפט  כי  ומסביר  הרב  מרחיב  כן,  כי  הנה 
כאן  הגשמי...יש  "הגשם  לצד  וכי  לעולם".  מלמעלה  שיורד  "לשפע  השאלה  דרך  אלא 
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המקבל  הכוח  הוא  והארץ  המשפיע,  הכוח  הם  השמים  רוחני.  עליון  לשפע  הבטחה  גם 
הם  שביטויו  הרוחני  השפע  בסוגיית  ומפליג  ממשיך  והמחבר  בחזרה".  לשמים  ועונה 
הגודש  העליון  השפע  וברכת  לתלמיד".  מהרב  שעובר  שפע  לימודי,  "שפע  היתר  בין 
את ה"דברים היותר נמוכים שבתוך האדם בעצמו". הנה כך, הופכת שגרה של יום חורף 

לאלוהיו.  אדם  בין  לדו־שיח  גשום 
באות  "התוכחות  הצמצום:  תורת  פי  על  הרב  נוהג  זאת  לעומת  הקללות  בסוגיית 
וכי "מרוב  אשר יאהב ה' יוכיח"  כי "את  שהרי מן המפורסמות הוא  מאהבת ה' אותנו" 
רבש"ע  כמה  רמוז  התוכחה  בתוך  כבר  התוכחה.  באה   � רבב  מכל  נקיים  שנהיה  רצונו 

אותנו".19 אוהב 
הנה כי כן, אם נבקש אחר ביטוי לאהבת אלוהים את עמו לא נותר לנו אלא לעיין 
ה  ַאּתָ ְוָארּור  ֹבֶאָך,  ּבְ ה  ַאּתָ ָארּור  ֶדה.  ּשָׂ ּבַ ה  ַאּתָ ְוָארּור  ִעיר;  ּבָ ה  ַאּתָ "ָארּור  דוגמת...  בפסוק 
ֵצאֶתָך". והיה אם נבקש אחר ביטוי לסערת רגשות אהבה ממש, נמצא אותן בפסוק:  ּבְ
ר־ ָמצֹור, ּוְבָמצֹוק, ֲאׁשֶ ר ָנַתן ְלָך, ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ּבְ ֶניָך ּוְבֹנֶתיָך, ֲאׁשֶ ר ּבָ ׂשַ "ְוָאַכְלּתָ ְפִרי ִבְטְנָך, ּבְ

ֹאְיֶבָך".  ְלָך  ָיִציק 
ועתה כאמור, אל הרב שלמה אפרים מלונטשטיץ בחיבורו "כלי יקר", שהוא אופוס 

התורה.20 ספרי  של  ומדוקדק  מקיף  פרשנות 
חמישה  מהם  עמודים,  שמונה  המחבר  מקדיש  כ"ו)  (ויקרא  "בחקותי"  לפרשת 
אותו  נושא  (י"ב).  בתוככם"  "והתהלכתי  הפסוק:  בסוגיית  הדעות  לשלל  מוקדשים 
על  המחבר  מתעכב  בהמשך  ימיו.  ועד  ברש"י  החל  פרשנים  של  שורה  אצל  הרב  בוחן 
התעלומה הרת הגורל שבהבדל בין שני פסוקים האמורים להיות זהים לכאורה, האחד 
ְרֶזל ְוֶאת  ַבּ ֵמיֶכם ַכּ י ֶאת ְשׁ בויקרא כ"ו והשני בדברים כ"ח. בויקרא הפסוק אומר: "ְוָנַתִתּ
ר  ֲאׁשֶ ֶמיָך  ׁשָ ְוָהיּו  כתוב:  כ"ח  דברים  בספר  כ"ג  שבפסוק  בעוד  (י"ט)  ה"  ֻחָשׁ ְנּ ַכּ ַאְרְצֶכם 
נהפכו  זה  כיצד  בשאלה  המלומד  הדיון  ְרֶזל.  ּבַ יָך,  ְחּתֶ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ְוָהָאֶרץ  ת;  ְנֹחׁשֶ ָך,  ֹראׁשְ ַעל 
שמי הברזל לנחושת בעוד שהארץ הייתה מנחושת לברזל, מביא את המחבר להסכים 
עם רוב הפרשנים המשיתים את הפסוק בויקרא על חורבן הבית הראשון, ובדברים על 

עמם. וטעמם  השני,  הבית  חורבן 
לינגוויסטית  בפרשנות  מקדיש המחבר עמוד וחצי העוסק ברובו  הקללות  לפרשת 
העונשים  אימת  בנושא  אחת  מלה  לא  אף  (ל"ו)  ף".  ִנּדָ ָעֶלה  קֹול  ֹאָתם,  "ְוָרַדף  למשפט: 
קודש.  וחילול  שפתיים  כלזות  תתפרש  בנושא  ביקורת  של  רמז  אף  שהרי  עילתם,  או 
כך פרשת "כי תבוא" (פרק כ"ח) בספר דברים. הפעם, כיוון שמספר הקללות הוכפל 
את  המחבר  מצמצם  בתנ"ך,  הארוכים  מן  הוא  הפסוקים  ס"ט  בן  והפרק  לעיל)  (וראו 
פרשנותו משמונה לחמישה עמודים. כבמקרה הקודם גם כאן אף לא מלה אחת על תוכן 
הכתוב אלא דיון בסוגית ההבדל המגדרי בנושא הקניבליזם. כזכור הכתוב המתאר את 
ֶניָך ּוְבֹנֶתיָך". (נ"ג) והכוונה לאב ולאם  ר ּבָ ׂשַ אהבת ה' לעמו קובע: "ְוָאַכְלּתָ ְפִרי ִבְטְנָך, ּבְ
ָהַרְך  כ"ָהִאיׁש  מתואר  שהאב  בעוד  השניים.  בין  משמעות  רב  שוני  קיים  אולם  יחד.  גם 
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ה",  ְוָהֲעֻנּגָ ה...  "ָהַרּכָ היא  ילדיה  עצמות  את  המגרמת  שהאם  הרי  (נ"ד)  ְמֹאד"  ְוֶהָעֹנג  ָך,  ּבְ
השם "מאוד"...21 תואר  תוספת  ללא  בלבד, 

דומה כי למותר לציין שבדומה לפרק מספר ויקרא, גם כאן, על אף חומרתה לאין 
שיעור של מסכת הקללות, אין כל זכר לשאלה העקרונית בדבר אימת העונש וצידוקו. 

שנאה והערצה � אחדות הניגודים

.  .  .
גרֻדמים בצל  ילדינו  בבכות 

שמענו. לא  העולם  חמת  את 
העמים, מכל  בחרתנו  אתה  כי 

בנו. ורצית  אותנו  אהבת 
העמים" שירו "מכל  מתוך  אלתרמן,  נתן 

תהיה  לא  היהודי  נפש  את  המבתר  השסע  היא  העצמית  השנאה  לפיה  היסוד  הנחת 
שלמה ללא היפוכה הסימטרי של זו, והיא ההערצה העצמית. ואמנם, השתיים צועדות 

ניגודים.  אחדות  של  בדיאלקטיקה  בזו  זו  לכודות  ביד  יד 
היהודים  נטלו  העולם  על  שירדו  עצמית  שנאה  של  קבין  עשרה  מתוך  אם  אכן, 
עם  הנבחר,  "העם  הוא  לעצמו.  הנבחר  העם  של  הסגידה  בסוגיית  הדבר  דומה  תשעה, 
עליון, עם סגולה,22 ממלכת כוהנים וגוי קדוש, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב...", 
ָלים".  ִמירּוׁשָ ְיהָוה  ּוְדַבר  תֹוָרה,  ֵצא  ּתֵ ּיֹון  "ִמּצִ הלוא  כי  עולם  לתיקון  שיביא  העם  הוא 
ים,  ְלִאּתִ ַחְרבֹוָתם  תּו  "ְוִכּתְ מוסר  וילמד  ההיא  בעת  ישכיל  הדמים  וצמא  הנבער  והגוי 

ִמְלָחָמה".  עֹוד  ִיְלְמדּו  ְוֹלא  ֶחֶרב,  ּגֹוי  ֶאל  גֹוי  א  ִיּשָׂ ֹלא  ְלַמְזֵמרֹות  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם 
תורתו"  את  לנו  ונתן  העמים  מכל  בנו  בחר  "...אשר  יברך  לתורה  לעלות  הנקרא 
כי  בנו...  ורצה  במצוותיו  קידשנו  "אשר  המתפלל:  שפתי  ימוללו  שבת  ליל  ובקידוש 

העמים".  מכל  קידשת  ואותנו  בחרת  בנו 
ההבטחה האלוהית בדבר סגולת ישראל מלווה את אבי האומה מבראשית � תרתי 
ָלה  דֹול, ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאַגּדְ ָך ְלגֹוי ּגָ משמע. את בריתו עם אברהם פותח ה' בהבטחה "ְוֶאֶעׂשְ
(בראשית  ָהֲאָדָמה".  ֹחת  ּפְ ִמׁשְ ּכֹל  ְבָך,  ְוִנְבְרכּו  ָאֹאר,  ְלָך,  ּוְמַקּלֶ ְמָבְרֶכיָך,  ַוֲאָבְרָכה,  ֶמָך...  ׁשְ

ג')  ב',  י"ב, 
העוקב:  בפרק  כך 

י ֶאת  ה. ּכִ ה, ָוֵקְדָמה ָוָיּמָ ם ָצֹפָנה ָוֶנְגּבָ ה ׁשָ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה, ִמן ַהּמָ ׂשָ
ֲעַפר  י ֶאת ַזְרֲעָך, ּכַ ְמּתִ ה, ּוְלַזְרֲעָך, ַעד עֹוָלם. ְוׂשַ ֶנּנָ ה ֹרֶאה, ְלָך ֶאּתְ ר ַאּתָ ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּכָ
ֶנה. (י"ג, ט"ו-ט"ז) ם ַזְרֲעָך, ִיּמָ ר ִאם יּוַכל ִאיׁש, ִלְמנֹות ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ּגַ ָהָאֶרץ: ֲאׁשֶ
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ַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסּפֹר ֹאָתם;  ָ ט ָנא ַהּשׁ וכך בברית בין הבתרים: "ַוּיֹאֶמר ַהּבֶ
ארץ  למרחבי  זקוק  ככוכבים  רב  שעם  וכיוון  ה')  ט"ו,  (שם,  ַזְרֶעָך".  ִיְהֶיה  ּכֹה  לֹו,  ַוּיֹאֶמר 
ַהר ִמְצַרִים, ַעד  י ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, ִמּנְ לשכון בהם, מוסיף הקב"ה ומבטיח: "ְלַזְרֲעָך, ָנַתּתִ
בו  כ"ב,  בפרק  ישראל  אלוהי  שב  עליה  הבטחה  י"ח)  ט"ו,  (שם,  ָרת",  ּפְ ְנַהר  ֹדל  ַהּגָ ָהר  ַהּנָ

ם".  ַהּיָ ַפת  ׂשְ ַעל  ר  החול "ֲאׁשֶ את  גם  הכוכבים  משל  על  מוסיף  הוא 
המעלות  סולם  במעמד  יעקב  באוזני  ומשמיע  הקב"ה  שב  לאברהם  הבטחותיו  על 

אל:  בבית 

ָעֶליָה  ׁשֵֹכב  ה  ַאּתָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ,  ִיְצָחק;  ֵואֹלֵהי  ָאִביָך,  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ...ֲאִני 
ה;  ָוֶנְגּבָ ְוָצֹפָנה  ָוֵקְדָמה  ה  ָיּמָ ּוָפַרְצּתָ  ָהָאֶרץ,  ֲעַפר  ּכַ ַזְרֲעָך  ְוָהָיה  ּוְלַזְרֶעָך.  ה,  ֶנּנָ ֶאּתְ ְלָך 
ר  ֲאׁשֶ ֹכל  ּבְ יָך  ַמְרּתִ ּוׁשְ ְך,  ִעּמָ ָאֹנִכי  ה  ְוִהּנֵ ּוְבַזְרֶעָך.  ָהֲאָדָמה,  ֹחת  ּפְ ִמׁשְ ל  ּכָ ְבָך  ְוִנְבְרכּו 

י"ג�ט"ו)  כ"ח,  (שם,  ֵלְך.  ּתֵ

וכיוון שבסולם עסקינן, המפרש ממהר לבאר: המלאכים העולים בסולם הם משל לבני 
הארץ.  לגויי  משל  הם  מטה  והיורדים  ישראל 

כי...  ולציין  להקדים  רואה  התופת,  קללות  מבול  את  עמו  על  יוריד  בטרם  ומשה, 

ֵני ָהֲאָדָמה... ר ַעל־ּפְ ים, ֲאׁשֶ ה, ִמּכֹל ָהַעּמִ ַחר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ ָך ּבָ ּבְ
ה, ַליהָוה ֱאֹלֶהיָך;  י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ֶכם. (שם, ז', ו', ז') זאת "ּכִ ְבַחר ּבָ ֶכם ַוּיִ ק ְיהָוה ּבָ ָחׁשַ
ֵני ָהֲאָדָמה". (שם,  ר ַעל ּפְ ים, ֲאׁשֶ ה, ִמּכֹל ָהַעּמִ ַחר ְיהָוה, ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ ּוְבָך ּבָ
ְיִקיְמָך  ְלָפֶניָך...  ִפים  ִנּגָ ָעֶליָך,  ִמים  ַהּקָ ֶאת־ֹאְיֶביָך  ְיהָוה  ן  "ִיּתֵ שכך  כיוון  ב')  י"ד, 
ְיהָוה לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש... ּוְנָתְנָך ְיהָוה ְלֹראׁש, ְוֹלא ְלָזָנב, ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה, ְוֹלא ִתְהֶיה 

י"ג) ט',  ז',  כ"ח,  (שם,  ה".  ְלָמּטָ

והלאה...  והלאה  הלאה  וכן 
של  העגומה  המציאות  ולחוד  לחוד  לב  משאלות  מקצתה.  ולא  מינה  לא  ואולם 
ה..."  ָוָיּמָ ָוֵקְדָמה  ה,  ָוֶנְגּבָ "ָצֹפָנה  ולא  ָלֹרב",  ַמִים  ַהׁשָּ כֹוְכֵבי  "ּכְ לא  ורדיפות.  גירוש  חורבן, 
ים ְלַזֲעָוה ְלֹכל ַמְמְלכֹות  ָרת..." עם זאת, כן "ְנַתּתִ ֹדל ְנַהר־ּפְ ָהר ַהּגָ ַהר ִמְצַרִים, ַעד ַהּנָ ולא "ִמּנְ

לעיל.  וראו  וכו',  ִמים"  ַהּיָ ל  ּכָ ְוָרצּוץ  ָעׁשּוק  ַרק  ָהָאֶרץ..." "ְוָהִייָת 
לקח אפשרי מניתוח רציונאלי של המציאות בהשוואה להבטחה האלוהית עשוי היה 
את  להדחיק  בחרה  היהדות  אולם  האמונה.  לעקרונות  באשר  נוקב  נפש  חשבון  להניב 
המציאות על חשבון הזיה אוטופית, זאת על ידי שהטילה על כתפיה את מלוא האשם 
קוגניטיבי  דיסוננס  של  זה  אופן  ומקדם.  מאז  אותה  המלווה  הפורענות  לדטרמיניזם 
במה  קיצוני  ביטוי  לידי  באה  שזו  כפי  עצמית  שנאה  של  בפתולוגיה  ביטויו  את  מצא 

שלעיל.  בדפים  שהוצגה  כפי  תוכחה"  שמכונה "נבואת 
תקצר היריעה מלהציג ולו קומץ מביטויי ההערצה העצמית בתלמוד, המכביר תילי 
תילים של פרשנויות בנוסח "אתה בחרתנו". לעומת זאת בטלים בשישים הם המעזים 
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להתריס בפני הקב"ה � ולו בקול ענות חלושה � ולקרא לילד בשמו. אחת הדוגמאות, 
מן הספרים החיצוניים, מצויה בספר חזון עזרא23 � שנתחבר ככל הנראה בשלהי המאה 

הבית: חורבן  לאחר  מה  זמן  לספירה,  הראשונה 

כל  בחרת.  בו  אשר  העם  אנחנו,  יצאנו  וממנו  האדם...  את  הקמת  ...ועליהם 
שאר  כי  הזה.  העולם  את  בראת  שלמעננו  אמרת  כי  אדוני,  לפניך,  אמרתי  אלה 
העמים  אותם  ה'!  ועתה  כאין...  שהם  אמרת  עליהם  מאדם,  נולדו  אשר  העמים 
אשר לאין נחשבו מושלים בנו ואוכלים אותנו. ואנו עמך אשר קראת לו בכורך, 
אין  מדוע  העולם,  נברא  למעננו  ואם  בידיהם.  מסורים  ואהובך �  קרובך  יחידך, 

עולמנו?  את  נוחלים  אנו 

הוא  ההיגיון  בה  הניגודים  אחדות  של  דיאלקטיקה  אותה  את  לייצג  המיטיב  מדגם 
של  נחלתו  ואינה  הציבור  כלל  את  מאחדת  התפילה  התפילה.  סידור  הינו  פרדוקס, 
הרב הגאון בתלמוד העוקר הרים וטוחנם זה בזה. והנה, דווקא משום שעל הדת להיות 
אלוהי  האדרת  את  המלכד  השסע  אותו  שאת  ביתר  בה  בולט  לקהל,  ומובנת  פשוטה 
מילות  את  הכשר  היהודי  שפתי  דובבו  היכן  היא  אחת  העצמית.  השנאה  עם  ישראל 
התפילה. בין אם היה הדבר בימי גזירות ורמייזא, בפוגרום קישינייב או בטבח חברון, אף 
ים.  ל ָהַעּמִ נּו ִמּכָ ה ְבַחְרּתָ לא להרף עין עלה בדעתו כי בדברים ששפתיו ממוללות: "ַאּתָ
נּו  נּו ַמְלּכֵ ִמְצֹוֶתיָך. ְוֵקַרְבּתָ נּו ּבְ ּתָ ׁשְ ׁשֹונֹות ְוִקּדַ ל ַהּלְ נּו ִמּכָ נּו. ְורֹוַמְמּתָ ָאַהְבּתָ אֹוָתנּו ְוָרִציָת ּבָ
דֹוׁש ָעֵלינּו ָקָראָת..." יש יותר משמינית של הונאה עצמית  דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ַלֲעבֹוָדֶתָך ְוׁשִ

בוטה.  סרקזם  על  לדבר  שלא 
וקורא: הקהל  מוסיף  שכך  כיוון 

לשמך.  ושבח  הודיה  וליתן  ולפארך,  ולשבחך  לך,  להודות  חייבין  אנו  לפיכך 
חייבין אנו לומר לפניך בכל יום ערב ובוקר, שמע, ישראל: ה' אלוהינו, ה' אחד. 
אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו. אשרינו שאנו 

אחד. ה'  אלוהינו,  ה'  ישראל:  שמע,  ואומרין,  ומעריבין  משכימין 

וכיוון שטוב חלקנו ונעים גורלנו, מן הדין "להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם לגדל, 
כרגע  המינים  כל  תקווה,  תהי  אל  "למשומדים  כי  העובדה  לאור  בפרט  זאת  ולהדר..." 
יאבדו, ומלכות זדון תעקור ותשבור, מהרה בימינו. ברוך אתה ה', שובר אויבים ומכניע 

זדים".
ואולם והיה ושבחי ה' ורחמיו אינם עולים בהכרח בקנה אחד עם המציאות בבורות 
עסקינן,  פנים"  ב"הסתר  כי  באלוהיו  מבטחו  את  הׂשם  יסביר  האינזצגרופן,  של  הירי 
נגלית  והנה  במראה  יתבונן  אם  די  לכת,  להרחיק  עליו  יהיה  לא  האשם.  אחר  ויבקש 
מסכת  את  לשטוח  רואה  הוא  שכך  כיוון  היהודי.  בנפש  האצור  הרשע  בבואת  לעיניו 

ת'.  באות  הסייפא  את  לשלש  ואף  נאה  אלפבתי  בסדר  זדונו 
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...אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, טפלנו שקר, 
קישינו  ציררנו,  פשענו,  עווינו,  סררנו,  ניאצנו,  מרדנו,  לצנו,  כיזבנו,  רע,  יעצנו 

תיעתענו... תיעבנו  תעינו  שיחתנו,  רשענו,  עורף, 

הכשר  מיודענו  שב  הגז,  שבתֵאי  ההיגיון  ומתבאר  לעזאזל  השעיר  שנמצא  כיוון  עתה, 
לשטיפת  הדעת  את  לתת  מבלי  זאת,  הרחמים.  ובעל  ישראל  שומר  בוראו  את  להלל 

זרא:  עד  עצמן  על  החוזרות  הנרדפות  המלים  נחשול  של  המוח 

אין כאלוהינו, אין כאדונינו, אין כמלכנו, אין כמושיענו; מי כאלוהינו, מי כאדונינו, 
נודה  למלכנו,  נודה  לאדונינו,  נודה  לאלוהינו,  נודה  כמושיענו;  מי  כמלכנו,  מי 
הוא  אתה  מושיענו;  ברוך  מלכנו,  ברוך  אדונינו,  ברוך  אלוהינו,  ברוך  למושיענו; 

מושיענו.  הוא  אתה  מלכנו,  הוא  אתה  אדונינו,  הוא  אתה  אלוהינו, 
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14 פרק 

עקדת יצחק � 
האבסורד כמוסר? 

ֶאת־ְּבנֹו... ִלְׁשחֹט  ֶאת־ַהַּמֲאֶכֶלת  ַוִּיַּקח  ֶאת־ָידֹו,  ַאְבָרָהם  ַוִּיְׁשַלח 

הקרבה  של  עליון  למופת  היהודית  בהגות  הייתה  יצחק  עקדת 
אלוהים.  של  לחפצו  וכניעה  עצמית 

יצחק" ערך "עקדת  יודאיקה,  אנציקלופדיה 

אברהם,  של  חסידותו  מעשי  לשרשרת  ושיא  סיום  היא  העקדה 
האלוהית. הבחירה  ובזרעו  בו  התגשמה  שבזכותם 

יצחק" ערך "עקדת  מקראית,  אנציקלופדיה 

וגיית הרדיקליזם היהודי כיסוד לאנטישמיות בתרבות המערב פנים רבות לה, והיא ס
נבחנה בחלקה מעל דפים אלו בתחנות המרכזיות בקורות העם היהודי. אולם דומה 
כי הנחת יסוד אחת חייבת להיות ברורה לחלוטין. מאחר שבקורות העם היהודי בולט 
היבט דטרמיניסטי מובהק הבא לביטוי ברצף בלתי פוסק של חורבנות, גירושים, פרעות, 
תופעה  קרי:   � דהאידנא  היהודים  מדינת  על  המושת  הקיומי  והאיום  השואה  גזירות, 
יוצאת דופן בהשוואה לכל ַעם אחר בהיסטוריה של הציוויליזציה המערבית � המסקנה 
המתבקשת היא שהרדיקליזם היהודי איננו תופעה שצמחה על רקע נסיבות היסטוריות 

ומקדם.  מאז  העברי  באתוס  עמוקות  נטוע  הוא  אלא  היהודי  הקיום  מפרקי  באחד 
לאחר  שהתחולל  היהודי  הרדיקליזם  פרץ  על  להצביע  נקל  למשל  כך 
רדיקליות  חברתיות  בתנועות  היהודים  של  המכריע  חלקם  לנוכח  זאת,  האמנציפציה. 
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מענה  חוללה  התופעה  וברוסיה.  בגרמניה  ותלמידיו  מרקס  מאסכולת  הקומוניזם  כגון 
הפוקד  האסונות  רצף  בדבר  מה  אולם  העיקרי.  לביטויו  במהרה  הייתה  שהאנטישמיות 
שורשי  את  לבקש  יש  אכן,  הי"ט?  המאה  שלהי  ועד  הבית  חורבן  מאז  הנבחר  העם  את 
את  היהודי  העם  מגיש  שבהם  המקרא  בספרי  קרי:  עצמו,  היהודי  באתוס  ההקצנה 
בתולדות  אומה  אף  זאת  עשתה  שלא  כפי  ונחרצת  ברורה  בעוצמה  שלו  המאמין  האני 

המערב. תרבות 
הניצב  תרצח"  "לא  הציווי  בין  הנפער  המוסרי  בשסע  לדון  נועד  הנוכחי  הפרק 
של  מאמין  האני   � הדברות  בעשרת  שעוצב  כפי  היהדות  של  המוסרי  האתוס  בראש 
המונותיאיזם היהודי � לבין עקדת יצחק, מעשה שהוא לכאורה היפוכו הסימטרי של 
היה  כן  פי  על  ואף  האמונה,  מצוות  לאחר   � במקרה  ולא   � המופיע  השישי,  הדיבר 
לאות ולמופת של מוסר ואמונה במסורת היהודית ושימש דוגמא לקידוש השם במהלך 
בימי  בניה  ושבעת  חנה  בפרשת  החל  בתולדותיו,  היהודי  העם  שידע  השונות  הגזירות 

השואה. ימי  ועד  תתנ"ו (1096)  בגזירות  עבור  אנטיוכוס, 

ִיְצָחק ֲעֵקַדת 

ָידֹו ֶאת  ַאְבָרָהם  ַלח  ַוִיׁשְ
ְבנֹו. ֶאת  ֹחט  ִלׁשְ ֲאֶכֶלת  ַהּמַ ח  ַוִיּקַ

ְוֵאיֶנּנּו, ְלָאְך �  ַהּמַ קֹול  ַאַחר  ַאְבָרָהם  ׁש  ַוְיַבּקֵ
ְוֵאיֶנּנּו, ַבְך �  ּסְ ּבַ ָהַאִיל  ֶאת  ַאְבָרָהם  ׁש  ַוְיַבּקֵ

ֵעיָניו ַמִים  ָ ַלּשׁ ַאְבָרָהם  א  ּשָׂ ַוּיִ
ֱאֹלָהיו. ַבר  ּדְ ַאַחר  ִלּבֹו  ּבְ ׁש  ַוְיַבּקֵ

ַהַנַער?" ֶאל  ָיִדי  ֶאת  ַלח  ַוִיְקָרא: "ַהֶאׁשְ
ָהָהר. ַעל  ָהְיָתה  ֱאֹלִהים  ְמַמת  ּדִ ַאְך 

ְיִחידֹו �  ִיְצָחק  ּבְ ַאְבָרָהם  ט  ּבֵ ַוּיַ
ֵמֹאדּו, ָכל  ּבְ ָאַהב  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְפֵני  ּבִ

ָמגֹור. ּבְ ֵעיָניו  י  ּתֵ ׁשְ ְקרּועֹות  ְהֶייָנה  ַוּתִ
ָאחֹור. ַהב  ַהּלַ ֶאת  יב  ֵהׁשִ ֹלא  ְוַאְבָרָהם 

ִיְצָחק, ַעל  ָידֹו  ֶאת  ַאְבָרָהם  א  ְוָנׂשָ
ָרק, ַהּבָ ת  ַמּכַ מֹו  ּכְ ִהְזִהיר  ַהב  ְוַהּלַ

ְלעֹוָלה, ִיְצָחק  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַחט  ַוִיׁשְ
עֹוָלה ֶרְך  ּוַבּדֶ ֲחמֹורֹו,  ֲחֹבׁש  ַוּיַ

ָהַלְך. ַבע  ׁשָ ֵאר  ּבְ
ַבְך, ַהּסְ ִמן  ַקְרָניו  ֶאת  יר  ִהּתִ ְוָהַאִיל 

ְלָאָך, ַהּמַ ָהָהר  ִמן  ֶלְך  ַוּיֵ ָקם  ַוּיָ
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ִנְמַלְך. ֹלא  ִנַחם,  ֹלא  ֱאֹלִהים �  ַוִיְרֶאה 
ַהֵאל. ֵני  ּפְ ָעטּו  ָוֶחֶסד  ַצַער  ֹלא  י  ּכִ

ָרֵאל. ִיׁשְ תֹוְלדֹות  ּבְ ר  ְמֻסּפָ ָאר  ְ ְוַהּשׁ  

גיליון 98 סתר. "נתיב",  גדעון 

האלילי  בעולם  התבטאה  האמונה  מזבח  על  אדם  קורבנות  להקריב  הנכונות  סוגיית 
מעשה  מאחורי  הניצב  הרציונאל  לחסדו.  בציפייה  או  האל  של  זעמו  לריצוי  אדם  בקרבן 
מכל,  להם  היקר  את  לעולה  המעלים  הקורבן  משפחת  בני  של  סבלם  כי  הוא  הקרבן 
שנושא  לקבוע  מופרז  זה  יהיה  לא  זאת,  עם  חסדו.  את  להם  ְוַיטה  האל  לב  את  ירכך 
הזרה  העבודה  שלילת  בראש  העומד  הוא   � בכנען  למולך  הבכור  הקרבת  מנהג   � זה 
וכך,  האולטימטיבי.  הרע  שורש  את  הנביא  רואה  ובו  ישראל,  תורת  יוצאת  שנגדה 
נחרצ ת:  בקביעה  לביטוי  הבא  או  תלמודי  פלפול  של  מערך  הדורש  יוצרות,  בהיפוך 
המצווה  הוא  בנו,  את  לשחוט  אברהם  על  המצווה  אל  אותו  תדרוש",1  אל  ממך  "במופלא 

משה:  על 

ן  ר ִיּתֵ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִישׂ ְ ר ּבְ ר ַהּגָ ָרֵאל ּוִמן־ַהּגֵ ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ּתֹאַמר, ִאיׁש ִאיׁש ִמּבְ ֵני ִיׂשְ ְוֶאל־ּבְ
ִאיׁש ַההּוא  ַני, ּבָ ן ֶאת־ּפָ ֻמהּו ָבָאֶבן. ַוֲאִני ֶאּתֵ ְרעֹו ַלּמֶֹלְך, מֹות יּוָמת; ַעם ָהָאֶרץ ִיְרּגְ ִמּזַ
ל  ּוְלַחּלֵ י  ׁשִ ֶאת־ִמְקּדָ א  ַטּמֵ ְלַמַען  ַלּמֶֹלְך  ָנַתן  ְרעֹו  ִמּזַ י  ּכִ ַעּמֹו:  ֶרב  ִמּקֶ ֹאתֹו  י  ְוִהְכַרּתִ

ב'-ה') כ',  (ויקרא  י.  ָקְדׁשִ ם  ֶאת־ׁשֵ

 � הפוליתיאיסטי  במובנו  רציונאל  כל  הנעדרת   � יצחק  עקדת  פרשת  למקרא  אולם 
שהוא "בעל  שבשמים"  ל"אבינו  מותר  למולך  שאסור  מה  האומנם  מלשאול,  מנוס  אין 

הרחמים"? 
את:  המזהיר  י"ט (ה'-ט'),  בפרק  בעוצמה  זאת  מביע  ירמיהו  הנביא.  וכך  התורה  כך 

ֶאת־ ֹרף  ִלׂשְ ַעל,  ַהּבַ מֹות  ֶאת־ּבָ בָ נּו  אשר)...  (הם  ָלים,  ְירּוׁשָ ֵבי  ְויוׁשְ ְיהּוָדה  ...ַמְלֵכי 
ֶאת־ָהִעיר  י  ְמּתִ ְוׂשַ ְנֻאם־ְיהָוה...  ִאים,  ּבָ ה־ָיִמים  ִהּנֵ ָלֵכן  ַעל...  ַלּבָ ֹעלֹות  ֵאׁש  ּבָ ֵניֶהם  ּבְ
ר־ֵרֵעהּו,  ׂשַ ֹנֵתיֶהם, ְוִאיׁש ּבְ ר ּבְ ׂשַ ֵניֶהם, ְוֵאת ּבְ ר ּבְ ׂשַ ים ֶאת־ּבְ ה... ְוַהֲאַכְלּתִ ּמָ ַהּזֹאת, ְלׁשַ

ם. ַנְפׁשָ י  ּוְמַבְקׁשֵ ֹאְיֵביֶהם,  ָלֶהם  ָיִציקּו  ר  ֲאׁשֶ ּוְבָמצֹוק,  ָמצֹור,  ּבְ ֹיאֵכלּו; 

במעשה  רק  שמא  או  למוות  בשריפה  אכן  שהמדובר  ביטחון  כל  אין  כי  אף  ירמיהו.  כך 
סמלי. כך מפרש זאת, בין היתר, הרמב"ם, המסתמך על הפסוק "לא יימצא בך מעביר 
כל  ללא  המדורה,  להב  מעל  נישא  היה  הבן  כי  המניח  י')  י"ח,  (דברים  באש",  ובתו  בנו 

פיזית.2 פגיעה 
נפש  על  המתחנן  ההומניטארית,  רגישותו  בזכות  הנערץ  האומה  אבי  כן,  כי  הנה 
באלוהיו  לנזוף  ומעז  צדיקים  חמישה  אלא  החטאה  בעיר  שאין  אפילו  סדום  אנשי 
יק,  ּדִ ַכּצַ ְוָהָיה  ע,  ִעם־ָרׁשָ יק  ַצּדִ ְלָהִמית  ה,  ַהּזֶ ָבר  ּדָ ּכַ ֵמֲעׂשֹת  ָך  ּלְ האלמוות: "ָחִלָלה  בן  בפסוק 
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אולם  כ"ה);  י"ח,  (בראשית  ט?"  ּפָ ִמׁשְ ה  ַיֲעׂשֶ ֹלא  ל־ָהָאֶרץ,  ּכָ ֲהׁשֵֹפט  ְך,  ּלָ ָחִלָלה  ע;  ָרׁשָ ּכָ
כלה)3  עד  סדום  את  משמיד  אכן  אברהם  של  גבו  (שמאחורי  הארץ  כל  שופט  כאשר 
המוטל  את  לבצע  ומזדרז  הגה  משמיע  אינו  הוא  בנו,  את  ידיו  במו  לשחוט  ממנו  דורש 

עליו.   
אכן מזדרז. מי שהתפעל מ'זריזותו' של האב הקם לשחוט את בנו, הוא, בין היתר, 
רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד ומחבר ספר התניא, שהיה ל'אני מאמין' 

ודעת:  בינה,  חכמה,  חסידי  של 

הפלא והחידוש בניסיון העקדה היה בזריזות הנפלאה של אברהם אבינו לקיים 
רוח  נחת  ולעשות  קונו,  רצון  ולמלאות  וחפצו  שמחתו  להראות  המצווה,  את 
ליוצרו, כפי שנאמר (בראשית כ"ב, ג'): "וישכם אברהם בבוקר", ומפרש רש"י: 

למצווה".4 "נזדרז 

לא, לא סרקזם מדבר מגרונו של רבי שניאור, כי אם התפעלות תמה וכנה שהרי ביקש 
עצמו.  רש"י  פי  על  הלוא "מצווה"  שהיא  וחפצו"  שמחתו  האב "להראות 

כיצד יקרא למעשהו? האומנם "מופת עליון של הקרבה עצמית וכניעה לחפצו של 
ניסיון  אולטימטיבי,  פשע  של  מעשה  שמא  או  היודאיקה,  מן  לעיל  כמצוטט  אלוהים", 
אילו   � הפושע  היה  האוניברסאלי  המוסר  עקרונות  פי  שעל  תחילה,  בכוונה  לרצח 

.1603 קרווג'יו  יצחק.  עקדת 
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נתפס בשעת מעשה � נשפט ונכלא לשנים ארוכות, והציבור המבועת היה קורא בטורי 
לשסף  מבקש  בסכין,  אוחז  כשהוא  שנתפס  פסיכופט  אב  על  אימים  תיאורי  העיתונות 

מזבח.  על  העקוד  האונים  חסר  בנו  גרון  את 
אימת  המערב.  בתרבות  הספרות  משיאי  הוא  כ"ב  פרק  שבראשית  לציין  למותר 
ֶאת־ִיְצָחק",   , ר־ָאַהְבּתָ ֲאׁשֶ ֶאת־ְיִחיְדָך  ְנָך  ּבִ בנו, "ֶאת  את  לשחוט  העומד  אב  של  המעשה 
מתעצמת על ידי הכתוב הקצר, היבש, הענייני, הנעדר לכאורה כל מרכיב אמוציונאלי, 
מאימת  הפטור  הקורא  שבעיני  כתוב  בובר).  (מרטין  למופת"  אדריכלית  "אחדות  אכן 
האב  מעמיס  בו  הפסוק  דוגמת  סרקסטיים,  מעמדים  חסר  אינו  התנ"ך,  של  הקדושה 
ם ַעל־ִיְצָחק  ׂשֶ ח ַאבְ ָרָהם ֶאת־ֲעֵצי ָהֹעָלה, ַוּיָ ּקַ את עצי העולה על שכם הקרבן המיועד: "ַוּיִ

לבנו:  האב  בין  הדו־שיח  ממנו  ואכזר  (ו')  נֹו".  ּבְ

ָהֵאׁש  ה  ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר,  ְבִני;  י  ּנִ ִהּנֶ ַוּיֹאֶמר  ָאִבי,  ַוּיֹאֶמר  ָאִביו,  ֶאל־ַאְבָרָהם  ִיְצָחק  ַוּיֹאֶמר 
ִני (ז'-ח'). ה ְלֹעָלה ּבְ ה ְלֹעָלה. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱאֹלִהים ִיְרֶאה ּלֹו ַהּשֶׂ ה ַהּשֶׂ ְוָהֵעִצים ְוַאּיֵ

קורבן איפיגניה

לתארה!" מלים  תחסרנה  אשר  זוועה  הוא  "המעשה 
בתו את  להקריב  הדרישה  על  אגממנון 

ואולם בין הספרות � החייבת את זכות קיומה, בין היתר, להפרה בוטה של כל עשרת 
בלתי  תהום  פעורה  אמונה ,  של  מאמין  כאני  המוגש  מוסרי  צו  לבין  יחד �  גם  הדברות 
עבירה. וכי מישהו היה מעלה על דעתו לכנות את ניסיונו של אגממנון להקריב לאלים 
תהום  אולם  ממעל,  הצו  לשניהם:  אחד  מקור  אכן,  עליון"?  "מופת  בתו  איפיגניה  את 
בעיניו  נאצלת  שהיא  למטרה  איפיגניה  את  להקריב  נדרש  אגממנון  ביניהם.  פעורה 
את  להקריב  ארטמיס  האלה  של  דרישתה  בתו,  את  אוהב  האב  בטרויה.  המלחמה   �
והוא  ליבו  את  קורע  להפלגה  הערוכות  ספינותיו  במפרשי  רוח  למתן  כתנאי  איפיגניה 
עושה כל שיש ביכולתו על מנת להימנע מן העקדה. מכאן הקונפליקט הדרמטי שהוא 
אם במחזהו  בתיאורי המעשה באיליאדה להומרוס, ובין  אם  לוז הטרגדיה היוונית, בין 
של אוריפידס. ברור לקורא � כאז כן היום � כי על אף העילה הנכבדת, ברמת המוסר 
האוניברסאלי הקרבת איפיגניה תהיה פשע מוסרי. שלא כשתיקתה הנאלמת של שרה 
בעלה  את  לנאץ  חדלה  ולא  מרה  זועקת  האומללה,  האם  קליטמנסטרה,  אברהם,  אשת 

כוונתו.  על 
דרישת האלה להעלאת הבת לקרבן בידי אביה מושכת כאמור את הגיונה מן הצורך 
לעלות על טרויה ולהעניש את אנשיה. צי של מאה ספינות נאסף לחופי אוליס וגייסות 
אין ספור שגויסו ברחבי יוון נכונים להפליג לקראת המלחמה. הבשורה המרה הנמסרת 
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האב  את  ומעבירה  כמעט  הנביא,  קלכאס  של  מפיו  ההלנים,  גייסות  מצביא  לאגממנון, 
דעתו: על 

מה  שכמותי  אומלל  "אללי,  אגממנון):  (זועק  בתי!"...  רוצח  אהיה  לא  "לעולם 
אומר  מה  בבכי...  מפרוץ  אני  נכלם  בי...  מהתל  הגורל  הנה  אתחיל.  במה  אומר 
לאשתי... כיצד אקבל את פניה... הנה היא באה עם בתנו להכנת טקס הכלולות 
עלי  התרים  אבי,  תאמר?  מה  ובתי  שלי...  הנבלה  מעשה  את  בפניה  יגלו  ואלו 

להורגני?".5 ידך  את 

אל  להשיב  מנת  על  למלחמה  ביציאה  ומכריע  עליון  עניין  בעל  שהוא  מי  מנלאוס,  אף 
חיקו את הלנה אשתו החטופה, לאחר שנוכח בסבלו של אחיו, נסוג מן המעשה ומבקש 

אחיו.  בת  את  להקריב  שלא  רק  ולו  כולו  העניין  את  לבטל  מאגממנון 

אני  הקשב,  דמעה,  מזיל  אני  גם  והנה  בליבי  חמלה  עוררו  בעיניך  הדמעות 
הנערה  אל  ידך  את  תשלח  אל  בפניך  מתחנן  אני  הקודמת.  מכוונתי  בי  חוזר 
באסונך,  תלויה  להיות  לשמחתי  לה  חלילה  שלך.  על  ענייני  את  תעדיף  ואל 
ואל לבתך לשלם את המחיר... פרוק את הגייסות מנשקם, שלח אותם הביתה 

אוליס. את  ועזוב 

גורלה  עם  משלימה  איפיגניה  הכלה,  אבי  את  להרוג  נכון  חרבו  את  שולף  אכילס  מיוסר,  אגממנון 
.1819 דוד,  לואי  ז'ק  מתייפחת.  וקליטמנסטרה 
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נופלת  היא  לאכילס.  להינשא  לאוליס  מגיעה  דבר,  יודעת  אינה  שעדיין  איפיגניה, 
האב  למראה   ."�עתה אני  שמחה  מה  אבי,  ראיתיך  לא  ארוכה  "עת  אביה:  בזרועות 
אלי  חייך  תתעצב...  מדוע  אבי,  אני  "שלך  קוראת:  היא  וסבל,  ייאוש  מביעים  שפניו 
אל  לצאת  מאיצה באביה  מדעת  החפה  איפיגניה  וכאשר  פניך..."  קמטי  את  יישר  אבי, 
טרויה, הוא משיב בנימה סרקסטית אף כי לא לכך נתכוון: "תחילה מוטל עלי להקריב 
כיאה  חובתך  את  ומלא  אפוא  "הזדרז  בתמימות:  לו  משיבה  איפיגניה  לאלים".  קורבן 

כנדרש".  עולה  והעלה  לאמונתנו 
אף  החפה  אשתו  עם  שיחה  מנהל  ומבוכה,  איפוק  כולו  ואגממנון,  יוצאת,  הבת 
פורשת  קליטמנסטרה  הקרובה.  לחתונה  ההכנות  בפרטי  לכאורה  עסוקה  מדעת,  היא 
מפי.  שהוצאתי  משפט  בכל  לאשתי  "שיקרתי  במרירות:  מפטיר  ואגמנון  לענייניה 
רקמתי את מזימתי כנגד אהובתי". אכילס מספר לקליטמנסטרה את האמת, וזו � בת 
האלים � נופלת המומה לרגליו � רגלי בן אנוש, וזועקת מרה: "הנה נתתי זר כלה על 

לשחיטה". לכאן  שהבאתיה  היא  האמת  אך  ראשה 
אכילס הנואש מתחנן בפניה שתעשה הכול על מנת לשכנע את בעלה לסגת מכוונתו 
להעלות את בתו לקורבן. המקהלה פונה אף היא אל אגממנון ודורשת ממנו להקשיב 
כל".  בפי  לתהילה  שיזכה  נאצל  מעשה  "זהו  שכן  ממוות  ילדתו  את  ולהציל  לאשתו 

משיב: ולסגת,  לשוב  יכול  שאיננו  אגממנון,  אולם 

המעשה הוא זוועה אשר תחסרנה מלים לתארה, אולם לסגת עתה יהיה חמור 
שנתקבצו  השריון  עטויי  בגייסות  העצום,  האוניות  בצי  והביטו  ראו  יותר.  אף 
המעשה  את  אעשה  בטרם  טרויה  את  להכרית  בכוחם  שאין  מי  מהלאס,  כאן 

הנביא... לכלכאס  שהתחייבתי 

אברהם לעומתו, לא משחית את זמנו על זוטות מן הסוג של ייסורי אב היוצא לשחוט 
את בנו. כיוון שקיבל הוראה ממעל הוא לא פוצה את פיו, קם השכם בבוקר, לוקח את 
בנו יחידו אשר אהב ויוצא למלאכת ההרג. שרה עסוקה כנראה בענייניה, ויצחק � עצי 
העולה מעיקים על גבו � מדדה במעלה ההר. השניים "הולכים יחדיו וליבותיהם שווים, 

להישחט".6 וזה  לשחוט  זה  להיעקד,  וזה  לעקוד  זה 
את  לשחוט  הנכונות  קרי:  בניסיון,  עומד  אברהם  סיומו.  אל  בא  המקראי  הסיפור 

אלוהית:  להבטחה  זוכה  שכך,  וכיוון  בכפו;  עוול  לא  על  בנו 

ְנָך  ֶאת־ּבִ ְכּתָ  ָחׂשַ ְוֹלא  ה  ַהּזֶ ָבר  ֶאת־ַהּדָ יָת  ָעׂשִ ר  ֲאׁשֶ ַיַען  י  ּכִ ה':  ְנֻאם  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ י  ּבִ
ר  ֲאׁשֶ ְוַכחֹול  ַמִים  ָ ַהּשׁ כֹוְכֵבי  ּכְ ֶאת־ַזְרֲעָך  ה  ַאְרּבֶ ה  ְוַהְרּבָ ֲאָבֶרְכָך,  י־ָבֵרְך  ּכִ ֶאת־ְיִחיֶדָך, 
ְרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב  ַער ֹאְיָביו, ְוִהְתּבָ ם; ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ֵאת ׁשַ ַפת ַהּיָ ַעל־ׂשְ

ט"ו-י"ח) כ"ב,  (בראשית  ֹקִלי.  ּבְ ַמְעּתָ  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ

כֹוְכֵבי  ּכְ לא  נכון.  הוא  וההפך  מעולם  דברים  היו  שלא  אלא  חיים.  אלוהים  דברי  אכן, 
ם; אלא קומץ הבטל בשישים ואף בשש מאות, נרדף  ַפת ַהּיָ ר ַעל־ׂשְ ַמִים ְוַכחֹול ֲאׁשֶ ָ ַהּשׁ
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ר  "ֲאׁשֶ משום  זאת  כל  האומנם  ָהָאֶרץ".  "ּגֹוֵיי  אותם  לשנאת  תמיד  קרבן  צוואר,  על 
ֹקִלי"(?) ּבְ ַמְעּתָ  ׁשָ

הצדק  לבין  האוניברסאלי  והמוסר  האדם  טבע  בין  לאיחוי  ניתן  שאינו  זה  שסע 
האלוהי זכה אומנם לדיון נרחב, החל בתלמוד וכלה בפרשני ימינו. אולם איש לא יצא 
בסוגיה  האל  מצוות  העקדה.  בפרשת  לקורא  שהוצג  כפי  האלוהי"  כנגד "המוסר  חוצץ 
ועמידה  מזה,  ופלפולים  וטריא  שקלא  באמצעות   � המבקשת  פרשנות  בים  טבעה  זו 
יש  העקדה.  מתיאור  העולה  האימה  תמונת  על  מעט  להקל   � מזה  יוד  של  קוצו  על 
מהם  אברהם.  את  לנסות  רק  ביקש  שאלוהים  העובדה  את  המדגישים  הפרשנים  מבין 
פוסחים על שני הסעיפים ומבקשים: "ריבונו של עולם, נקראת רחום וחנון... רחם על 

אדם...".7  שהוא  יצחק 
הרשב"ם, הוא רבי שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י, מבעלי התוספות ופרשן המקרא 
הברית  בגין  אברהם  על  המוטל  כעונש  העקדה  פרשת  את  להציג  מבקש  עצמו,  בזכות 
בניגוד  כאחותו)  אותה  שהציג  לאחר  שרה  את  אברהם  מסר  (שלו  אבימלך  עם  שכרת 

הקב"ה.8  למצוות 
המבקש  איוב  בספר  השטן  דוגמת  פי  על  משל  העקדה  בפרשת  שרואה  מי  יש 
שנכתבו  החיצונים  הספרים  מן  יובלים",  ב"ספר  משטמה"  "שר  כך  איוב.  את  לנסות 

שני: בית  בימי 

בשמים  נדברו  ליובל...  הראשון  בחודש  הראשונה  בשנה  השביעי  בשבוע  ויהי 
ה'  ידבר  אשר  בכל  רוחו  נאמנה  כי  ויאמרו  אברהם.  אודות  על  אחדים  דברים 
אתו... ויבוא השר משטמה ויאמר לפני האלוהים: הנה אברהם אוהב ומוקיר את 
אם  תראה  וראה  המזבח,  על  לעולה  אותו  להקריב  אליו  אמור  מכל.  יצחק  בנו 
ואלוהים  תנסהו.  אשר  בכל  רוחו  נאמנה  אם  תדע  למען  הזה,  הדבר  את  יעשה 

אברהם.9 רוח  נאמנה  כי  ידע 

בנו,  את  לשחוט  המאכלת  את  ומניף  בניסיון  עומד  שאברהם  לאחר  המעשה,  וככלות 
השר".10 משטמה  פני  את  כיסתה  "...וכלימה  הכתוב:  מעיר 

הקלה  ולו  ביקורת  של  אפשרות  כל  הסף  על  הדוחה  פרשנים  חבר  מתייצב  מנגד 
העקדה:  לפרשת  פנים  שלוש  הקובע  רמב"ם,  כך  בעקדה.  האלוהי  הצו  כלפי  ביותר 
א) העקדה היא אירוע כלל־אנושי, "נקודת ראשית בתולדות הפצתה של אמונת הייחוד 
שילמדו  משל �  היא "...שיהיה  העקדה  כוונת  ב)  האנושות";  בקרב  אחד)  באל  (אמונה 
ממנו וילכו אחריו" שכן מעשהו של אברהם הוא סמל ומופת לאמונה עליונה: "תכלית 
יראת ה' ואהבתו להיכן היא מגעת"; ג) עקדת יצחק היא: "גבול אהבת האלוה", התובע 
אבן־חן  אלכסנדר  למטרה  קלע  אכן,  האדם".11  טבע  על  כמעט  על־אנושית  "התגברות 
בחיבורו על עקדת יצחק, לפיו אברהם הנביא, על פי הרמב"ם � כיוון שהבין את כוונת 

האב.12  מעמד  חשבון  על  נביא  של  במעמד  בוחר  האל � 
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כך הרב קלונימוס שפירא הטוען שקיימת אמת אחת בלבד והיא האמת האלוהית, 
בנו,  יצחק  את  שיעקוד  אבינו  לאברהם  "כשציווה  כן:  על  אשר  זולתה.  אמת  אין  וכי 
האמת  זה  היה  מאומה',  לו  תעש  'אל  כך  אחר  לו  אמר  לא  ובאם  לעוקדו,  אמת  זה  היה 

לשחטו".13 
מחרה מחזיק אחריו ראש ישיבת "עטרת כהנים" בירושלים, הרב שלמה אבינר, לפיו: 

ומבין:  מכיר  מרגיש,  שהאדם  במה  מתחיל  אינו  המוסר  שתוקף  לדעת  חשוב 
המוסר אינו בא מן האדם, הוא בא מאת ה'. באה העקדה מנפצת ומחריבה את 
כל עולמו המורש של האדם, כדי לבנות את המוסר על הבסיס האיתן של מקורו 
לתחייה  קם  והוא  מת,   � אנושית  מוסרית  כהוראה  תרצח'  'לא  הצו  האלוקי... 
של  מתחלפות  והרגשות  מהבנות  לא  ואמיתותו  תוקפו  את  שיונק  אלוקי  כצו 

והנצחית.14  המוחלטת  האדם,  שמעל  מהאלוקות  אלא  האדם, 

פרשנותו של הרב קוק לעקדה עולה בקנה אחד עם תפיסתו את החופש המוחלט של 
נודעים: היותר  משיריו  באחד  פיוטי  ביטוי  לידי  הבאה  שלו  נשמתו 

נפשי, ָתה  ִאּוְ ֵאל  מרחבי  מרחבים  מרחבים, 
רוחני. ולא  גשמי  לא  כלוב,  בשום  תסגרוני  אל 

שמים, ברחבי  נשמתי,  היא  שטה 
מעשה, קירות  ולא  לב  קירות  יכילוה  לא 

ונימוס � הגיון  מוסר, 
ועפה, היא  שטה  מעל־לכל־אלה 
בכל־שם, יקרא  אשר  לכל  ממעל 
ויפי, נעם  מכל  עונג  מכל  ממרום 

ונאצל.15  נשגב  לכל  ממרום 

את שאיפתה הרוחנית של נשמת אפיו הפורצת "קירות לב ו... קירות מעשה" ומעופפת 
להביע  ניתן  לא  אותו  האלוהי,  המימד  אל  קוק  הרב  משליך  ונאצל"  נשגב  "כל  מעל 

אנוש. במושגי 

אין אנו צריכים כלל להיות כבולים בכבלים חברתיים, שהם מחנקים את הרוח 
וכגודל  העליון...  מעולם  הבא  הקודש,  את  מחללים  שהם  החופשית,  העליונה 
החופש כן תגדל הקדושה� מתרוממים אנו על הבשר וזוהמותיו, מתעלים אנו 
מתגבר,  והאור  מתדבקים,  אנו  אמת  אל  באמת  הסביבה,  של  והחונף  השקר  על 

מתעלים.16  והחיים 

חברתיים,  "כבלים  לאותם  מעבר  המצוי  מעשה   � העקדה  פרשת  של  שייעודה  מכאן 
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עלייה  להעלות  הוא  האדם �  טבע  קרי:  החופשית",  העליונה  הרוח  את  מחנקים  שהם 
את  (ראו  כולה  האנושות  לכלל  מופת  לשמש  אם  כי  ישראל,  עם  את  רק  לא  רוחנית 
רמב"ם לעיל). העקדה נועדה על פי הרב קוק: "להוציא לאור ההויה את כל אור הקודש, 

(שם) אברהם".  של  הגדולה  בנשמתו  וגנוז  הטמון  והשיגוב,  הנצח  כל  את 

או  פנימי  הכרח  בשום  תלוי  בלתי  מוחלט,  חפשי  רצון  עליו  הופיע  (בעקדה) 
עזה...  גאון  בהדר  פה  תופיע  תלויה  הבלתי  הפנימית  שעצמיותו  כדי  חיצוני, 

(שם).  לבב  בקרב  כאש  הגנוזה  האב  אהבת  אש  אותה)  (ומכאן 

כך ישעיהו לייבוביץ' המרחיק לכת אף מן הרב קוק וטוען שעל המאמין לסלק מליבו 
כל טיעון הנראה מוסרי בעיניו ולציית לאלוהיו בלבד, שכן זו תמציתה של דת ישראל:

לנוכח גדולתו והדר־גאונו של האל מתבטלים כל ערכי האדם וכל הישגי האדם, 
אשר ההכרה הפילוסופית אינה אלא אחד מהם. הרמב"ם מייצג בקיצוניות את 
לשום  מקום  משאירה  שאינה  הדתית,  התודעה  של  הטוטליטרית  המשמעות 
מציאות  בכל  יש  טעם  ומה  ערך  מה  נמצא,  הוא  אלהים  אם  אחרים:  ערכים 
בכל  מאשר  יותר   ... בה?  יש  "מציאות"  ומה  ממשות  מה  כן:  על  יתר  אחרת?! 
בניסיון  הראשון  העברי  של  עמידתו  ברמב"ם  ומתגלמת  חוזרת  ביהדות  דמות 
בטלים  נעשים  האדם  וערכי  האדם  הרגשות  האדם,  מחשבות  כשכל  העקידה, 

ה'.17  ואהבת  ה'  יראת  מפני  ומבוטלים 

אך  ישראל  ארץ  בסוגיית  הרעיוני  ניגודו  אמנם  שהוא  אבינר,  הרב  וכך  לייבוביץ'  כך 
העל־אנושי:  במוסר  לאמונה  שותפו 

כל  ואת  בחייו  אברהם  ידע  אשר  כל  את  ממוטט  יצחק  את  לעקוד  האלוקי  הצו 
האלוקי  הצו  והצבת  האנושי  המוסר  עקדת  היא  העקדה  אחרים...  לימד  אשר 
במקומו... ללמדך בצורה הדרסטית ביותר, שאת מצוות ה' איננו מקיימים מפני 
שכך טוב לנו, מפני שאנו מבינים אותה, או מפני שאנו מרגישים נועם בקיומה, 
מת,  אנושית �  מוסרית  כהוראה  תרצח'  'לא  הצו  ה'...  מצוות  שהיא  מפני  אלא 
והוא קם לתחייה כצו אלוקי שיונק את תוקפו ואמיתותו לא מהבנות והרגשות 

לאדם.18 שמעל  מהאלוקות  אלא  האדם,  של  מתחלפות 

המחבר  מוסר.  ללמדנו  הבא  במשל  שמדובר  לרגע  מפקפק  לא  נון  בן  יואל  הרב  אף 
שרה של פרשת העקדה... היא  המסתמך לצורך עניינו על מדרשים, קובע נחרצות כי "ּפִ
עקירת קרבנות אדם וביטול המחשבה האלילית, שדבקה גם בקצות העם". המחבר נאחז 
לשחטו,  הקב"ה  חפץ  היה  שלא  לפי  שחטהו,  לו:  אמר  לפיו: "לא  רש"י  של  בפרשנותו 

ב')19 כ"ב,  (רש"י  הורידהו".  לו:  אמר  ומשהעלהו,  עולה,  לעשותו  להר  שיעלהו  אלא: 
הכתוב: מן  הנעדרת  פרשנות  נון  בן  הרב  מוסיף  כאן 
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...אברהם היה בטוח כל הזמן, שאין ה' חפץ בקרבן אדם בשום פנים, וכמובן לא 
ההבטחות  לכל  מוחלטת  בסתירה  עומד  זה  שהרי  ושלום,  חס  יצחק,  בהקרבת 
"ואת   � יצחק  עם  ובפרט  אחריו,  זרעו  ועם  אברהם,  עם  ה'  שכרת  והבריתות 
בטוח  אברהם  היה  כן  כ"א)  (י"ז,  שרה"  לך  תלד  אשר  יצחק  את  אקים  בריתי... 
לחלוטין, שרצון ה' האִמתי יתברר במהלך הניסיון; אף ברגע האחרון, כשהמאכלת 
בריתו,  את  יפר  לא  שה'  הנחושה,  באמונתו  אברהם  ידע  עקוד,  ויצחק  בידו 

יוקרב.20 לא  ויצחק 

עתה, כיוון שבעקבות פרשת העקדה "בטלו קרבנות ה'מולך' מן העולם" לא נותרה מן 
משמעות  זרה".  עבודה  נגד  מאבק  של  מופשטת  רעיונית  משמעות  אלא "רק  המעשה 
נוספת שיש לעקדה על פי הרב בין נון, "הוא חידוש הבחירה באברהם ובזרעו, וחידוש 
את  נס  על  המעלים  על  קוק  הרב  דברי  את  המחבר  מביא  בהמשך  ולזרעו".  לו  הברכה 

העקדה: 

התלהבותה  בֹעז  נתגלתה  בטהרתה,  להופיע  האלוהית  ההארה  הוצרכה  כאשר 
בניסיון העקדה, שהראה לדעת שאותו החום וההתמכרות לעניין האלוקי... שאין 
צריך לומר כמה שהיא מאירה את כל דרכי חייו של האדם, כמה שהיא מתקנת 
של  הרוח  מצב  את  איתן  בסיס  על  מעמדת  היא  וכמה  החברותיים  החיים  את 
האדם, ביחס לשאיפותיו הנצחיות, המתגלות בעניינים שהם למעלה מן השמש... 

עולמים.21 לדורות  העקדה  זיכרון  וִנשא  הוא  גדול  כן  על 

לאמונה: אולטימטיבי  ביטוי  העקדה  בפרשת  הרואה  סולובייצ'יק  הרב  כך 

שיתוף  ה'יחדיו'.  גובש  שם  המופלא,  באורו  אביו  את  יצחק  ראה  המוריה  בהר 
ומתבטאת  לדורות  המשותפת  אמת  של  במציאות  ייתכן  הדורות  בין  הפעולה 

המעשה.  באמיתיות 

הרב סולובייצ'יק מוסיף וטוען שאברהם לבדו לא יכול היה להגשים את ייעודו הקשור 
העקדה  פירוש  הכרחי".  הוא  ה'יחדיו'  יצחק.  של  לעזרתו  "זקוק  היה  הוא  הנצחי;  בעם 

האמיתית".22  ה'  לאהבת  העליון...  לרצון  נכנע  כולו  כל  אבינו  ש"אברהם  הוא 
האמוני  ברציונאל  כפירה  שהרי  מעניינו,  הלמד  דבר  והוא  ישראל,  חכמי  כאן  עד 
העומד מאחורי עקדת יצחק, כמוה ככפירה בעיקר. אולם ראה זה פלא, הנה נמצא גם 
בין הערלים 'גוי של שבת' המקדיש את מסתו 'חיל ורעדה' לפרשת העקדה ובה דברי 

לאברהם.  ושבח  הלל 
במובנו  שהמוסר  בעוד  אמונה.  לבין  מוסר  חוקי  בין  ברורה  אבחנה  מבחין  קירקגור 
המקובל בחברת האדם מבוסס על חשיבה רציונאלית, האמונה � שהיא פרדוקס בעיקרה 
מוסרי,  אכן  הוא  המוסרי  שהאיש  מכאן  הנורמטיבי.  המוסר  במסגרת  נכללת  אינה   �
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כללי  את  פוסל  אברהם  האמונה.  איש  של  מופת  הוא  אברהם  עליו.  עולה  המאמין  אך 
בנך  רצח  את  וחומר  קל  הרצח,  מעשה  את  השלילה  בתכלית  לשלול  המחייב  המוסר 
שלך, ומזנק היישר אל מעמד המאמין. אברהם ניצב אפוא מעל לכללי המוסר ומקריב 
את בנו למען ערך נעלה יותר: האמונה. כיוון שכך, אברהם נקי מאשם יען כי מעשהו 
לא יכול להימדד בקני המידה הארציים המקובלים שכן הוא מעבר לקטגוריה האנושית. 
קדוש,  למעשה  הרצח  את  להפוך  המסוגל  פרדוקס  "היא  קירקגור,  מסכם  "האמונה", 

אלוהים".  בעיני  וחסד  חן  הנושא 
ללייבוביץ'  אבינר,  לרב  קירקגור  את  ולקשור  למהר  שלא  היה  הראוי  מן  זאת,  עם 
המדובר  שמא  או  מעשהו  על  אברהם  את  קירקגור  משבח  האומנם  ולסולובייצ'יק. 
באירוניה דקה, שהיא כה אופיינית וקשה להבקעה בלשונו המעורפלת של ההוגה הדני. 

ולכאן.  לכאן  לפרשה  שניתן  מדבריו  מובאה  הנה 

היו וישנם מאבקי כוח בעולמנו. אדם מול אדם, אחד מול אלף, אך מי שנאבק 
באלוהים הוא הגדול בין כולם. הנה כי כן הייתה מלחמה בארץ והיה מי שכבש 
היה  חולשתו.  באמצעות  אלוהים  על  שגבר  מי  היה  ומנגד  הזרוע,  בכוח  הכול 
זה הוא אשר שם מבטחו בעצמו, זכה בכל, והיה זה הוא הבטוח בכוחו שהקריב 
הכול. אך המאמין באלוהים עלה בגדולתו על כולם. היה מי שנודע בכוח זרועו, 
ומי שזכה לגדולה בזכות חוכמתו, ואחר בזכות תקוותיו, ומשנהו בזכות האהבה; 
אך אברהם עלה על כולם � גדול בכוח שעוצמתו היא החולשה, דגול בחוכמה 
שסודה היא הכסילות; דגול בתקוות שביטוין הוא טירוף, ודגול באהבה שביטויה 

העצמית...23  השנאה  היא 

הנה כי כן, באה העת לסכם, לכפור בעיקר, ולתהות על ההבדל בין קרבן הבכור למולך 
י') כ"ד,  (תהילים  בֹוד".  ַהּכָ ל"ֶמֶלְך  הבכור  קרבן  לבין  כנען 

הרמב"ם,  כטענת  סמלי  במעשה  מדובר  שלא  אפילו   � למולך  הבכור  להקרבת 
על  ומוגדרת.  ברורה  עילה  הייתה   � ירמיהו  של  המוקצנת  גרסתו  את  נקבל  ואפילו 
כגון  ממשית,  סכנה  נוכח  הכנעני  האליל  של  בחסדיו  לזכות  כוונה  זו  הייתה  רוב  פי 
חשש מפני איום קיומי מול אויב הצר על השבט ומאיים להשמידו. הזיקה בין מעשה 
הגיונה  ומכאן  ומסובב,  סיבה  של  ברציונאל  נטועה  המיוחלת  התוצאה  לבין  הקרבן 
הפשוט, המתקבל על דעתו של עובד האלילים הכנעני, של ההלני המאזין לאגממנון 
מנשה  שבט  איש  של   � הבדלות  אלפי  אלף  דווקא  לאו   � ולהבדיל  ב"איפיגניה", 
המאזין ליפתח הנודר: "היוצא, אשר ייצא מדלתי ביתי לקראתי, בשובי בשלום מבני 
ומסובב  סיבה  של  עיקרון  אולם  ל')  י"א,  (שופטים  עולה".  והעליתיהו  לה'  והיה  עמון, 
נעדר כליל מעקדת יצחק. לא גורל משפחתו של אברהם תלוי בדבר והכתוב בפרקים 
מזו,  יתירה  רדיקלי.  כה  מהלך  הדורשת  כלשהי  עילה  על  לקורא  מרמז  לא  הקודמים 
ּיֹום  "ַבּ הבתרים:  בין  הברית  במעמד  לאברהם  אלוהית  הבטחה  היא  יצחק  של  לידתו 
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י ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזּאת..."; (בראשית ט"ו,  ִרית ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ָנַתִתּ ַרת ה' ֶאת ַאְבָרם ְבּ ַההּוא ָכּ
הברית. הפרת  תהיה  יצחק  עקדת  והלוא  י"ח) 

קוק,  קלונימוס,  הרבנים  של  הטרנסצנדנטיות  טענותיהם  הוא  אפוא  שנותר  מה 
סולובייצ'יק לייבוביץ', אבינר ודומיהם, בדבר אותה "אמת אלוהית" שהיא למעלה מהבנת 
אנוש, זאת משום שכאמור לעיל: "לנוכח גדולתו והדר־גאונו של האל מתבטלים כל ערכי 

שם גובש היחדיו...".  את אביו באורו המופלא,  יצחק  ראה  וכי "בהר המוריה  האדם..." 
אלא שאברהם מן המיתולוגיה המקראית � בניגוד להפלגות הפרשנים המסורתיים 
סגולה  יחידי  של  עיסוקם  הוא  מופשטת  בדלוזיה  שדיון  ובעוד  ודם.  בשר  איש  הוא   �
המנותקים מטבע האדם, אמונה דתית היא נחלת הכלל, ועל כן דברי הרב סולובייצ'יק 
אל  הפרשן  של  דמיונו  הפלגת  והם  ייתכן  המופלא,  באורו  אביו  את  הרואה  יצחק  על 
ההבנה  את  מבטלים  הם  אחת  ובעונה  בעת  אולם  הכבוד,  וכסא  שמיים  שערי  מפתן 
על  הסכין  את  עליו  מניף  זה  כיצד  ורואה  אביו  בידי  הנעקד  בן  הקורא.  של  הפשוטה 
ולעולם  האב,  את  ישנא  טראומה,  מוכה  לעולם.  המראה  את  ישכח  לא  לשחטו,  מנת 
יבקש לנקום בו. כך גם ניתוץ אותם "הכבלים החברתיים המחנקים את הרוח העליונה" 
על  הרב,  בעיני  המקודש  מוקצן  יהודי  אנארכיזם  לאותו  ביטוי  שהוא  קוק,  הרב  בנוסח 
פיו רצח הבן בידי האב איננו תועבה מוסרית כי אם ביטוי לאותו "אור הקודש... הנצח 

אברהם".  של  הגדולה  בנשמתו  וגנוז  הטמון  והשיגוב, 
המעניקה  הפרשנות,  העקדה.  בספרות  חז"ל  פרשנות  עניינו  נוסף  סרקסטי  פן 
שיחתו  את  מתארת  ליצחק,  הדיבור  רשות  מתן  ידי  על  דרמטי  פן  המעשה  לסיפור 
של הנועד לעקדה עם השטן המופיע לפניו במסווה. השטן מבקש להכשיל את כוונת 
זה  שבאופן  בתקווה  האב  כוונת  על  לו  מספר  כן  ועל  יצחק  נפש  את  ולהציל  אברהם 
יצחק  בהמתו.  נפש  את  יודע  לא  שהשטן  נראה  אולם  הגזירה.  את  לבטל  בידו  יעלה 
אחת  דאגה  זאת  עם  אבי".  צו  ועל  יוצרי  דעת  על  אעבור  "לא  בבוז:  אותו  דוחה 
מכרסמת בליבו של יצחק. והיה אם מעשה השחיטה לא יעלה חד וחלק, והאב יטיל 
בו מום, הרי שגופו ייפסל לקורבן. כיוון שכך הוא מבקש מאביו: "בבקשה ממך, אל 

מום".24 בי  תעשה 
בית  ציבור  על  התוהה  ברגמן  ש"ה  מאת  במובאה  לחתום  יהיה  הראוי  מן  כי  דומה 

תפילתו.  משמעות  את  להבין  והמסרב  האמונה  בכבלי  הלכוד  הכנסת 

היו  אומרים,  שהם  מה  את  בלבם  מבינים  הכנסת  בבית  המתפללים  היו  אילו 
מזדעזעים... כל כך מחריד הוא התיאור של העינויים ועוד יותר מחריד הדו־שיח 
תשובת  באה  האלה  המחרידות  הסצנות  שתי  ואחרי  והמלאכים.  אלוהים  בין 
כסא  הכול:  אף  על  המתפללים:  קהל  תשובת  זו,  בדרמה  כביכול  ה"מקהלה" 
אבינו,  מאברהם  לנו  שבא  זה  בטחון  הקלאסי,  היהודי  הביטחון  זהו  הרחמים! 

יצחק.25 מעקדת 
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אל תזוח עליך דעתך... אברהם

של  לשורה  השראה  העניק  ביהדות,  למופת  שהיה  יצחק  בעקדת  אברהם  של  התקדים 
השם  קידוש  מעשי  האומה,  לאבי  בוטה  שבניגוד  הגם  השם,  קידוש  על  קורבן  מעשי 
הנודע  מצוותיה.  על  לעבירה  או  דת  להמרת  התנגדות  של  טרגי  רציונאל  על  נסמכו 

בניה.26  ושבעת  חנה  פרשת  היא  מכולם 
"לנגוע  היהודים  חויבו  לפנה"ס)   167-168 שנת  (חורף  אנטיוכוס  גזרות  שאר  בין 
והאם  למות  מסרבים  חנה  של  בניה  חזירים".27  של  האסור  בבשרם  לאכול)  (כלומר: 
בהיותך  אלא  הזה,  להורג  המוציא  מן  תירא  השם: "אל  קידוש  על  להישחט  בהם  מאיצה 
הבבלי  בתלמוד  רבה  לתהודה  שזכה  המעשה  סיפור  המוות".28  את  קבל  לאחיך  ראוי 
אמרה  השביעי,  הבן  הריגת  לפני  המדרש,  לגרסת  עצמו.29  משל  נופך  הוסיף  ובמדרשים 

אמו:  לו 

בני, לך אצל אברהם... ואמור לו: כך אמרה אמי: אל תזוח עליך דעתך ותאמר 
והעלתה  מזבחות  שבעה  בנתה  אמי  הרי  בני.  יצחק  את  והעליתי  מזבח  בניתי 

מעשה. ואני (=האם)  ניסיון �  אתה (=אברהם)  אחד.  ביום  בנים  שבעה 

אכן "אל תזוח עליך דעתך...". משפט זה, אם לא נעניק לו היבט סרקסטי במובנו העמוק 
הוא   � מופת  מעשה  בו  הרואים  מפרשיו  של  היחס  זהו  שלא  לציין  ולמותר   � ביותר 

דעת. טירוף  על  תעיד  הנפש  תורת  של  במונחים  להבינה  ניסיון  שבכל  עדות 
ידיו  במו  ילדיו  את  לשחוט  העברי  ההורה  לנכונות  מכולם  המובהק  הביטוי  אולם 
תתנ"ו  גזירות  מימי  בהרחבה  והמתועד  המוכר  הוא  דתם,  את  ימירו  שלא  ובלבד 

.(1096)
העקדה.  מעשה  לנוכח  הביניים  ימי  פייטני  אצל  והנעקד  העוקד  לשמחת  גבול  אין 
הפעם מעורר המעשה אצל הפייטן את מוזת השירה. הנה כך כותב ר' שלמה בר אבון 
המשמעות:  רבת  הכותרת  תחת  בפיוט  השתים־עשרה)  במאה  בצרפת  שחי  (מי  הנער 

נגלה":30  לישרים  "אור 

"...ויעקוד את יצחק / ובעת הודיעו כשרון דבריך / סוד ה' בך ולעולה בחרך � 
/ � ִמלל הילד אשרי ואשריך / האמר לו יצחק / זבד טוב זבדני אלהים בכבודו 

ובמאודו...".  בלבבו  להיטבח  נכסף  סודו /  גלה  כי  וזבחני  נא  עמוד   /

כמי  ויצחק  אברהם  לשמחת  מעשה העקדה  את  המשיל  זרח,  בר  ר' בנימין  אחר,  פייטן 
שמתכוננים לחתונה: "שמח האב בזביחה כעל משתה בנו / עולץ הבן בקרבנו כבחתונת 
בפיוטיו  גם  רבה  בעוצמה  מופיע  ולחתונה  לחופה  הזהה  השחיטה  מוטיב  אפריונו".31 

מגנצה:32  איש  יהודה  בר  קלונימוס  ר'  של 
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כליל  קרבן   / לקרב  קיניהן  חשות  צדקניות   / רב  הרג  לאבחת  צוואר  "פושטים 
ריח הנערב / רוגשים לקֵדם מנחתם לַהֲעֵרב / שוחטים האבות בניהם בדמיהם 
מתבוססים / תבוסתם עליהם בַאַהב מתעלסים / ָקצים בחייהם ו(על) נפשותם 
ישראל  שמע  להשמיע  ומתאשרים   / וששים  דצים  שמך  לַיחד   / חסים  לא 
 / וכלותם  חתנים  ובנים  אבות  יחד   / זבחתם  בברכת  פיהם  נוהם   / בקריאתם 

חופתם...". ְבאפריון  ּכִ לטבח  ממהרים 

קלונימוס: ר'  כותב  אחר  במקום 

כי  נפל,  בניו  על  ואב  רוָטָשה'33  בנים  על  'אם  וקיימו  בעצמם  יד  ששלחו  ומהם 
חתנים  וגם  ובניו,  ואשתו  קרובו,  את  ואיש  אחיו  איש  ושחטו  עליהם  נשחטו 
דין  עליהם  קיבלו  שלם  בלב  וכולם  יחידיהן.  את  רחמניות  ונשים  ארוסותיהם 
שמים, ובהשלמת נפשם לקונם היו צועקים 'שמע ישראל ה' א־להינו ה' אחד'. 
ושם חגרו נשים בעוז מתניהן וישחטו בניהן ובנותיהן וגם עצמן. וגם אנשים רבים 
אימצו כוח וישחטו נשיהם ובניהם וטפם, הרכה והענוגה שחטה ילד שעשועיה. 

לזה...34 זה  וישחטו  ואישה  איש  כולם  ויעמדו 

ורבי  שמעון  בר  שלמה  רבי  של  בעדותם  אלו  דוגמאות  שורת  לסיים  יהיה  הראוי  מן 
אליעזר בר נתן (הראב"ן, מחבר ס' אבן העזר) בוורמיזא, מי שמתארים את מעשיה של 

רחל": מרת  בפיהם "הצדקת  הקרויה 

יבואו  פן  תכסו,  אל  עליהם  גם  לי,  יש  בנים  ארבעה  חברותיה:  אל  ותאמר 
הדם  את  בראותו  ואחיו  נשחט  הבנים  ראשון  חיים...  ויתפשום  הללו  הערלים 
בתולות  נערות  שתי  רחל,  של  בנותיה  אך  תיבה.  תחת  ונחבא  אץ  המזנק, 
המאכלת  הנערות  בהמתתן: "ולקחו  אמן  בידי  וסייעו  גורלן  עם  השלימו  ויפות, 
צבאות,  אלוהי  לה'  אותן  וזבחה  צווארן,  ופשטו  פגומה,  תהיה  שלא  וחידדוה 
תהיה  'תמים  כדכתיב  עמו  תמים  ולהיות  הטהורה  יראתו  להמיר  בלי  ציוונו  אשר 
הצדקת  הרימה  יוצרם,  לפני  הילדים  שלושת  טבח  וכשהסתיים  אלוהיך'".  עם 
ארחם".  ולא  אחוס  לא  עליך  גם  אהרון  "אהרון,  הנותר:  לבנה  וקראה  קולה  את 
ונישא.  רם  אל  לפני  ותזבחהו  שם  נחבא  אשר  התיבה  מתחת  ברגלו  ותמשכהו 

השלימה.35 ונפשה 

השלימה. נפשה  אכן, 
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טרבלינקה � פתחו לי שערי צדק אבוא בם, אודה יה

ועונש  חטא  של  יחס  אין  כאן  השואה,  לבעיית  ניגשים  כשאנחנו 
בעיה  כאן  אין  כולו.  ישראל  עם  של  עולמו  חשבון  אלא  היחיד,  של 
משפטית אלא תוכנה של ברית בין הבתרים שבה נולד עם ישראל 
בליל אימה חשכה מתוך כריתת ברית של ייסורים. ברית זו תובעת 

לנו. שנתן  מה  לו  להחזיר  לאלוקים,  הנפש  מסירות  את 
רבינוביץ'36 ברוך  הרב 

ישראל  ר'  האדמו"ר  של  בדבריו  ביטוי  לידי  באה  הקצנתה,  שמא  או  האמונה,  עוצמת 
הגזים: תאי  אל  לכתם  בטרם  מאזיניו  לציבור  בטרבלינקה  שפירא 

ואם  הקב"ה,  של  מעשיו  אחרי  להרהר  עלינו  לא  ה',  עם  ואחיותיי,  אחי  שמעו 
נגזר שבזמן הזה אנחנו נהיה הקורבנות של חבלי משיח בדרגה זאת של הגאולה, 
ולעלות על המוקדש, אשרינו שזכינו לכך, ומה שחז"ל אמרו "יתיי ולא אחמיניה" 
זו,  לדרגה  שהגענו  אנחנו  אבל  לכך,  שמגיעים  טרם  היינו  אראנו),  ואל  (יבוא 
מצווה  הנני  כולו.  ישראל  עם  את  יטהר  שאפרנו  זכינו  כי  לשמוח  אנו  צריכים 
ובניגון  בשמחה,  היו  אדרבא  לכבשן,  בלכתכם  תבכו  ולא  תהססו  שבל  עליכם 

ב'אחד'. ישראל",  ב"שמע  תסתלקו  בשעתו  עקיבא  וכר'  מאמין"  "אני 

אכן, הכתוב מספר שהקהל קיים את דברי קדשו ובניגון "אני מאמין" ובקריאת "שמע 
ברבים.37  שמים  שם  קידשו  ישראל" 

באושוויץ  חינוך  לסדרת  חייליה  נציגי  את  המשגרת  בצה"ל  החינוך  מפקדת  הגדילה 
פרוכת  המפקדה  נציגי  תלו  בטרבלינקה  הגזים  תאי  לפרוזדור  בכניסה  וטרבלינקה. 
קי"ח,  (תהילים  יה".  אודה  בם  אבוא  צדק,  שערי  לי  "פתחו  והכיתוב:  דוד  מגן  ועליה 

י"ז)
כמו לא די בסרקזם המובנה בפסוק זה על דלתות תאי הגזים ההופכים בזה האופן 
הפסוק  של  משמעותו  את  מסרס  ובכך  מהקשרו  מוצא  שהכתוב  הרי  צדק",  ל"שערי 
הפסוקים  של  תולדה  הוא  המצוטט  הפסוק  פניו.  על  אותו  שהופך  ידי  על  בתהילים 
ְתחּו  ֶות ֹלא ְנָתָנִני; ּפִ ּה ְוַלּמָ י ּיָ ַרּנִ י ָיּה; ַיּסֹר ִיּסְ ר ַמֲעׂשֵ י ֶאְחֶיה, ַוֲאַסּפֵ הקודמים: "ֹלא ָאמּות ּכִ

ָיּה".  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ֲעֵרי  ׁשַ ִלי 
עשר  שלושה  מתוך  זו  בהזדמנות  לצטט  בצה"ל  המחנך  ממליץ  בכך,  די  לא  כמו 
על  ואף  המשיח  בביאת  שלמה  באמונה  מאמין  "אני  לאמור:  לרמב"ם,  האמונה  עיקרי 
פי שיתמהמה, עם כל זה אני מאמין". ומן הדין היה להוסיף את העיקר הי"א "שהבורא 

מצוותיו".  לעוברי  ומעניש  מצוותיו  לשומרי  טוב  גומל  שמו  יתברך 
כתב  נרצחו,  ילדיו  וששת  אשתו  את  שאיבד  לאחר  ורשה,  גטו  מאחרוני  רקובר,  יוסל 
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בקרקע.  טמון  המלחמה  לאחר  נמצא  הבקבוק  קטן.  בבקבוק  שהסתיר  רוחנית  צוואה 
לאלוהיו:  בפנייה  רקובר  מסיים  האחרונות,  ושעותיו  בגטו  ההשמדה  תיאור  לאחר 

לך  יועיל  לא  אלה  מכל  דבר  הזועם:  אלוַהי  אליך,  האחרונות  מילותיי  גם  ואלה 
מת  אני  אבל  בך.  אאמין  שלא  כדי  ממך,  שאתאכזב  כדי  הכול  עשית  במאום! 
בדיוק כפי שחייתי, מאמין בך באמונה שאין לערערה. ישתבח שמך לעד אלוהי 
פניו  את  ויגלה  ישוב  שבמהרה  והדין,  האמת  אלוהי  הנקמות,  אלוהי  המתים, 
ה'  אלוהינו  ה'  ישראל!  שמע  האדיר.  בקולו  אושיותיו  את  שוב  וירעיד  ָלעולם, 

רוחי.38 אפקיד  ה'  בידך  אחד. 

קדיש � ואמרו אמן

יכולת ההונאה העצמית המנוגדת כליל למציאות בפועל, ובמושגים מודרניים � דוגמה 
מקדש  בה  קדיש,  בתפילת  באה  שטוקהולם �  בתסמונת  כמו  ההגנה  למנגנון  קיצונית 
נושא התפילה והציבור יחד עמו, את זיכרון היחיד או הרבים. כגון הרוגי מלכות, נרצחי 
בתפילה,  המפתח  משפט  השואה.  חללי  את  וראשונה,  ובראש  הגזירות,  מתי  פוגרום, 
לֹום  ׁשָ ה  ַיֲעּשֶׂ הּוא  ְמרֹוָמיו,  ּבִ לֹום  ׁשָ ה  ׂ "עֹוּשֶ הוא:  הקדיש  של  אמונית  יסוד  הנחת  קרי: 
אותו  בזכות  הקב"ה  שבחי  רשימת  באה  שכך  כיוון  ָאֵמן".  ְוִאְמרּו  ָרֵאל  ִיּשְׂ ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו 

ישראל: כל  ועל  עלינו  שעשה  השלום 

יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא יתברך; וישתבח ויתפאר ויתרומם 
ולעולמי  לעולם  מבורך  הגדול  שמו  יהא  ויתהלל...  ויתעלה  ויתהדר  ויתנשא 
ויתהלל  ויתעלה  ויתהדר  ויתנשא  ויתרומם  ויתפאר  וישתבח  יתברך  עולמים. 
שם הקדוש ברוך הוא למעלה מכל ברכות ושירות תשבחות ונחמות הנאמרות 

אמן. ואמרו  בעולם. 

עדות  הסתם,  מן  היא  פעמיים,  החוזרת  נרדפים,  תואר  שמות  של  הארוכה  הרשימה 
לניסיון לחפות על חוסר ביטחון ומבוכה של המחבר באמצעות רצף שבחים בלתי נדלה. 
דומה אפוא שיהיה זה מן הראוי לחתום תת־פרק זה במובאה ארסית מן ה"קדיש" של 

הצדיקים": הנודע "אחרון  ספרו  את  המסיים  בארט,  שוורץ  אנדרה 

קדיש

בוכנוואלד.  אמן.  טרבלינקה.  רבא.  שמיה  מיידאנק.  ויתקדש.  אושוויץ.  יתגדל. 
יתגדל.  חלמנו.  אמן.  סוביבור.  רבא.  שמיה  בלזן.  ויתקדש.  מאוטהאוזן.  יתגדל. 
יתגדל  ווילנה.  אמן.  ווארשה.  רבא.  שמיה  טרזיינשטאדט.  ויתקדש.  פונארי. 

אמן. רבא.  שמיה  ברגן־בלזן...  ויתקדש.  סקארז'יסקו. 
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העצמאות. ל מגילת  דוגמת  במניפסטים  כתובה  נאה  כוונות  הצהרת  איננה  אומיות 
על  יעלה  האם  הפרט.  של  הגנטי  בצופן  הטמון  בסיסי  אינסטינקט  היא  לאומיות 
דעתו של הצרפתי, הבריטי או הבולגרי לפקפק בעצם זכותו על ארצו? על קורותיה? 
על זהותו הצרפתית, הבולגרית או הבריטית? אולם סימן השאלה על זהותו של היהודי 
בארצו מלווה אותו דרך קבע וביטוייה היומיומיים הם עדות להעדר ממד לאומי מוצק.
"ציוני",  עצמו.  "ציונות"  התמוה  הביטוי  מן  יותר  טובה  דוגמה  קיימת  אם  ספק 
בשיח  שגורים  ביטוים  הם  וכיוצ"ב  ציוני"  "אנטי  ציוני",  "פוסט  ציונית",  "אידיאולוגיה 
הציבורי החל בוויכוחי סרק עיתונאיים וכלה במחקרים למדניים. אולם מה היא "ציונות" 
תושב  של  ה"בולגריות"  היא  היהודי.  העם  של  לאומיותו  לא  אם  הכול  ככלות  אחרי 
או  "צרפתיות"  על  שמע  מישהו  האם  המצוי.  הפריזאי  של  ה"צרפתיות"  או  סופיה 
ביטוי  רק  נמצא  שלעיל  הרשימה  מכל  צרפתיות".  "פוסט  או  צרפתית"  "אידיאולוגיה 

בוגד.  או  לאויב  כהגדרה  אנטי־צרפתי  והוא  אחד  מקביל 
אין זה מקרה כמובן שהלאומיות � אותו אינסטינקט בסיסי הטבוע בדמו של האיכר 
האירי, הפועל האיטלקי והחנווני בסלוניקי, היא מטבע עובר לסוחר במדינת היהודים. 
באה  "ציוניזציה",  באמצעות  ההקשר  מן  הוצאתה  ידי  על  היהודית  הלאומיות  הפרטת 
להדביק על מצחה את תו "האידיאולוגיה" שהיא, ככל אידיאולוגיה, ניתנת לפירושים 
שונים, החל בציּון כשליה ומגרעותיה וכלה בדחייתה על הסף. כך ניתן לבקר את שיטת 
האם  אך  הסובייטי,  הקומוניזם  או  האיטלקי  הפשיזם  אחר,  או  זה  לאום  של  המשטר 
מישהו יתכחש ללאומיותה, קרי: לקיומה הפיסי, של איטליה או רוסיה?  למותר לציין 
שאין תופעה בלתי מוסרית יותר מן הנאציזם הגרמני, אולם אפילו במקרה זה איש לא 

לאומי.  לקיום  הגרמנים  של  זכותם  את  לבטל  הדעת  על  יעלה 
ומצורע  זב  כל  בידי  ניגוח  כלי  היא  היהודי  העם  של  לאומיותו  רק  הארץ.  גויי  כך 

ערכי "מוסר". בשם  את "הציונות"  הפוסלים  ומהרסייך",  ובראשם "מחריבייך 
ביטוי אירוני משהו  לדחיית הלאומיות היהודית על ידי היהודים עצמם הוא ההמנון 
לכמיהת  ביטוי  הוא   1884 משנת  אימבר  נפתלי  של  שירו  דבר  של  ביסודו  "הלאומי". 
תנאי.  במשפטי  הכתוב  תנאי  כן  ועל  להתרחש  לעתיד  תפילה  זו  לארצם.  הגלות  יהודי 
השר  היהודי  וקיים.  חי  ללאום  ביטוי  בו  שיש  דבר  וחצי  דבר  השיר  במילות  אין  אולם 
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את התקווה כבר חי ב"פאתי מזרח" ו"ירושלים", אבל בהמנון הלאומי עינו עדיין צופיה 
לציון. מזה ששים שנה לפחות הוא אמור להיות עם חופשי בארצו, אך הביטוי הגלותי, 
ְקָוֵתנּו..." הוא חוט השני הכורך סביבו את תחנוני  האומלל, המתרפס "עֹוד ֹלא ָאְבָדה ִתּ
היהודי רצוץ הגב בק"ק קטרילבקה, יהופיץ או חלם עם שרידי ברגן בלזן השרים אותה 

השחרור.  ביום 

ִניָמה ְפּ ָבב  ֵלּ ַבּ עֹוד  ל  ָכּ
הֹוִמָיּה, ְיהּוִדי  ֶנֶפׁש 

ָקִדיָמה, ִמְזָרח,  ּוְלַפֲאֵתי 
צֹוִפָיּה, ְלִצּיֹון  ַעִין 

ְקָוֵתנּו, ִתּ ָאְבָדה  ֹלא  עֹוד 
ִים, ַאְלַפּ נֹות  ְשׁ ת  ַבּ ְקָוה  ַהִתּ
ַאְרֵצנּו, ְבּ י  ָחְפִשׁ ַעם  ִלְהיֹות 

ַלִים. ִוירּוָשׁ ִצּיֹון  ֶאֶרץ 

מדינת ישראל היא תופעה של אחדות ניגודים דיאלקטית. מזה, המקום המסוכן ביותר 
בכל  מאשר  יהודים  יותר  הקמתה  מאז  מותם  את  מצאו  בה  היהודי  האדם  לחיי  בתבל 
רחבי התבל גם יחד, ומזה, ניסיון הרואי להעניק לאדם היהודי בטחון ולקטוע את הרצף 

(לפורענות). הנבחר  העם  של  ראשו  על  היורד  האסונות  של  הדטרמיניסטי 
ויש  נפשה,  מבקשי  מול  בעמידה  אפוא  מותנים  בציון  העם  של  הישרדותו  סיכויי 
בידי  לעתיד.  ותקווה  התפעלות  מעורר  הסיכום  לאומי  קיום  שנות  שמקץ 64  להודות 
העברית,  השפה  את  לתחייה  להקים  הקרב,  בשדה  אויביה  את  להביס  עלה  ישראל 
להרחיב את גבולותיה, להגדיל את אוכלוסייתה בקצב חסר תקדים של 1000% � משש 
המדינות  עם  ולהימנות   � היום  מיליון  לששה  המדינה  הכרזת  עם  יהודים  אלף  מאות 
ישראל  ניצבת  להיום  נכון  אלו,  נפש  משובבי  הישגים  לצד  אולם  בתבל.  המפותחות 
מול שלושה מוקדי סכנה המהווים � כל אחד לחוד � איום קיומי על מדינת היהודים. 
מן  הציוני  את האויב  למחוק  ש"יש  גלויות  גרעינית המצהירה  איראן  א)  הם:  השלושה 
דוגמת  הערבי"  "האביב  קץ  עם  להתחולל  הצפוי  המוסלמי  האיום  הקצנת  ב)  המפה"; 
המתחולל במצרים ובסוריה; ג) מדינה פלשתינית, קרי:  ריבונות מדינית לארגון טרור, 

ההיסטורית.  ישראל  ארץ  אדמת  על  דן  גוש  בפאתי  המשתרעת 
את  עליו  להרחיב  המקום  זה  ולא  בפרק "תבוסתנות"  בקצרה  נבחן  הגרעיני  הנושא 
בכוחה  שאין   � הפנטגון  מומחי  של  דעת  חוות  על  בהסתמך  זאת   � רק  יצוין  הדיבור. 
צד  של  לסיוע  כך  לשם  זקוקה  והיא  האיראני  האתגר  עם  להתמודד  לבד  ישראל  של 

בלבד.  ארה"ב  הוא  זה  וצד  שלישי, 
הקצנת האיום המוסלמי על גבולותיה של ישראל עם מצרים וסוריה בראש, אליהם 
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את  להביא  עלולה  תרנגולת,  כרעי  על  ניצב  המלכות  כס  בה  שגם  ירדן  לחבור  עלולה 
הקרוב. בעתיד  רבתי  למלחמה  ישראל 

שונה תכלית השינוי הוא המקרה של ערביי יהודה ושומרון. כאן הפתרון כולו � הגם 
ממשלת  בידי  ברובו   �  2013 קיץ  זה,  בשלב  לפחות   � מצוי  מעטים,  לא  קשיים  אגב 

ישראל.
יש  אליהן  הפלשתינאית,  הרשות  של  הדברות  עשרת  הוצגו  "תבוסתנות"  בפרק 
ברוכה  תוספת  הוא  אשר "ישוחרר"  שטח  שכל  הקובעת  השלבים"  את "תורת  להוסיף 
קיצוניים  טרור  ארגוני  של  בעוצמתם  חדה  עליה  ניכרת  כן  כמו  הציוני.  באויב  למאבק 

והג'יהאד.  החמאס  דוגמת  עצמו,  הפת"ח  מן  אף 
החמירה  לא  התבוסתנות  בו  בהיסטוריה  אחד  מקרה  ולו  שאין  לציין  הדין  מן  כאן 
העצמית.  השנאה  עם  אחד  בקנה  עולה  שהתבוסתנות  מכאן  התבוסתן.  של  מצבו  את 
לנסיגה  בתמורה  אשר  אוסלו  מהסכמי  זו  לקביעה  יותר  טובה  דוגמה  קיימת  אם  ספק 
ישראלים  תקדים. 1,600  חסר  טרור   בגל  זו  השיבה  הפלשתינית,  הרשות  כלפי  רבתי 
לציין  ראה  האחרון  ביילין,  את  פרס  של  הפושעת  האיוולת  מעשה  על  בחייהם  שילמו 
אשר  השכול  של  לסופו  טובה,  שכנות  ליחסי  שנזכה  סיכוי  "יש  ההסכמים  שבעקבות 

בתינו". את  פקד 
יש"ע.  בחבלי  ערבית  מדינה  של  כינונה  עם  להתרחש  העתיד  של  קצר  ניתוח  להלן 
הבא  לשלב  הפלשתינית  הממשלה  תעבור  עצמאית  ערבית  ישות  של  כינונה  עם  מיד 
מוסלמיות,  מדינות  של 56  מוצק  בגיבוי  זאת,  האו"ם �  מן  ותדרוש  השלבים  בתוכנית 
את יישומן של החלטות 194 ו־181 קרי: החזרת הפליטים ושיבה אל גבולות החלוקה. 
חברה  שדרישת  הוא  טבעי  ואך  מוחלט  ברוב  האו"ם  בעצרת  התקבלו  ההחלטות  שתי 

עוררין.   ללא  להתקבל  חייבת  ליישומן  באו"ם  לגיטימית 
על  אולם  מופרך.  אף  ואולי  מוקצן  טיעון  שזהו  יאמר  המצוי  שהקורא  לח"מ  ברור 
מנת לתאר את עומק תהליך התבוסתנות של ישראל, יתאר לעצמו הקורא שהוא שב 
אל מדינת היהודים של טרם עליית הליכוד לשלטון ב־1977, והנה הוא שומע מפי מנחם 
המדינית  התבוסתנות  אכן  פלשתינית.  מדינה  של  בכינונה  הנלהבת  תמיכתו  על  בגין 
תקום  פלשתינית  "מדינה  כי  רבין  יצחק  של  הצהרתו  מאז  רב  מרחק  עברה  בישראל 
להצהיר:  ראה  בה  האו"ם  בעצרת  נתניהו  דברי  ועד  ישראל"  מדינת  של  חורבותיה  על 
מה  כן,  כי  הנה  בה".  להכיר  הראשונים  ונהיה  פלשתינית  מדינה  בהקמת  תומכים  "אנו 
שהיה אך אמש בלתי יאמן הוא היום נחלת הכלל. נחלת הכלל אמרנו, שכן רוב מוצק 
נתניהו  מאחורי  מתייצב  בנושא �  הסקרים  מן  כעולה  בישראל �  הציבור  מן  של 56% 
במירכאות,  פלשתינית"  אכן "מדינה  פלשתינית".  אותה "מדינה  של  בכינונה  בתמיכתו 
שכן מתן ריבונות מדינית לערביי יש"ע לא זו בלבד שהוא מהלך שיחריף נמרצות את 
תקדים.  חסרת  פוליטית  בהונאה  שמדובר  אלא  ישראל  על  המושת  הקיומי  הסיכון 
ערבית  ריבונית  ישות  קיימת  הייתה  לא  מעולם  כי   ולהזכיר  לשוב  צורך  אין  כי  דומה 
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בארץ ישראל וכי ערביי יו"ש נעדרים ולו מאפיין בודד אחד � דת, שפה, תרבות, קיום 
קיימת  מדינית  ישות  ואכן,  בירדן.  מאחיהם  אותם  המפריד  לאום,  של   � בעבר  לאומי 
זו,  ישות  של  אורגני  חלק  הם  ישראל  וערביי  המזרחית �  ישראל  ארץ  שהיא  בירדן � 
שהיא עצמה אגב, תופעה מלאכותית מימי הקולוניאליזם הבריטי במזרח התיכון. היה 
והיה  "פלסטין",  היא  שממלכתו  וטען  שחזר  עצמו  חוסיין  המלך  האירוניה  למרבה  זה 
ציבור  כן,  כי  הנה  יו"ש.  מערביי  נשללו  ירדניות  אזרח  שזכויות  באוגוסט 1988  רק  זה 
שיש לו מדינה, מלך, דגל, המנון וכל שאר מאפיינים של מדינה ריבונית מבקש לעצמו 
עוד מדינה, וזאת במטרה גלויה ומוצהרת להביא לחורבנה של מדינה שלישית. תופעה 

בכלל. בהיסטוריה  לא  אף  לוודאי  וקרוב  המודרנית  בהיסטוריה  כמותה  הייתה  שלא 
של  מעמד  מהעדר  אולם  הערבית,  הליגה  חברות  על  נמנית  הפלשתינית  הרשות 
ברית  על  לחתום  בכוחה  אין  למשל  כך  ריבונית.  כישות  לפעול  ממנה  נמנע  מדינה 
אסטרטגית עם צד שלישי ולהציב בשטחה מערכות נשק של חברות הליגה או של בעל 
הפלשתינית",  של "המדינה  כינונה  עם  מיד  ישתנה  זה  מצב  איראן.  דוגמת  אחר,  ברית 
והיה אם ישראל תבקש למנוע ממנה הצבת כוחות של חברות הליגה בשטחה, תסתכן 
רקטות  לטווח  כולו  דן  גוש  יכנס  בו  היום  מן  כן,  כי  הנה  ערב.  מדינות  עם  במלחמה  זו 
דוגמת הקסאם או טילי גראד פרימיטיביים, וכל מטוס נוסעים הנוחת או ממריא משדה 
התעופה בן גוריון יהיה אף הוא בטווח פגיעה מן "המדינה הפלשתינית", תילכד ישראל 
בשלב של אכיפה אסטרטגית העלול להביא אותה לאחת משתי אפשרויות: א) מלחמה 
כגון  מדינית,  תבוסתנות  של  יותר  גבוהה  מדרגה  ב)  ישורנה;  מי  אחריתה  שאת  רבתי 

ערב. בפליטי  להצפתה  הסכמה 
לקורא  ולהניח  דבר  אחרית  של  הקצר  הפרק  את  לסיים  עדיף  זה  בשלב  כי  דומה 
להסיק את מסקנותיו על הזיקה בין התבוסתנות המדינית לבין תופעת השנאה העצמית 

ביהדות. 
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