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I
לכתוב אודות האקדמאים  מדוע 

האנטי-ציונים?

תקשורת א באמצעי  או  בדפוס  הרבות,  הטענות  ת 
ואנטישמיים  אנטי-ציוניים  אקדמאים  מצד  אחרים, 
למען  ולהפריך  לבחון  יש  בישראל,  באוניברסיטאות 
את  עדיין  המכבדים  ישראל,  אזרחי  על  ההיסטורית.  האמת 
מה  להבין  שלנו,  באוניברסיטאות  פרופסורים  של  מעמדם 
כה  מדאיגים,  כה  הדברים  ומדוע  זו  קבוצה  על-ידי  נאמר 
לפחות  יש  לחלוטין.  הפוכים  גם  רבים  ובמקרים  מסולפים 

טענותיהם. הפרכת  לחיוניות  חשובות  סיבות  שלוש 
צעירינו  את  המלמדים  עם  נמנים  אלה  אנשים 
דעותיהם,  על  עצומה  השפעה  להם  ונודעת  באוניברסיטאות 
גישותיהם, ערכיהם ושאיפותיהם. פרופסורים באוניברסיטה 
הסטודנטים  על  משפיעים  הם  כיצד  בדיוק  יודעים  אינם 
שלהם. לעיתים תגובותיהם של הסטודנטים הן ההפך הגמור 
מכוונתם של הפרופסורים. אף-על-פי-כן, אין לזלזל בתפקידם 
של האקדמאים האנטי-ציונים בעיצוב דמותם של הצעירים 
הישראליים. חיוני להציב מול דעותיהם מאמצי נגד רציניים 
של  וחשיבותה  קיומה  את  המעריכים  היהודים  כל  למען 
האנטי- האקדמאים  בנושא  היהודי.  העם  כמדינת  ישראל 

ציונים המלמדים בכיתות לימוד, תיאור אחד מאת סטודנט 
בעד  מדבר   )2007 פלאוט,  על-ידי  )מצוטט  הברית  מארצות 

עצמו:

נווה  פרופ'  על  תלונה של סטודנט 
בן-גוריון גורדון מאוניברסיטת 

כהאן ד יהושע  מאת  לימוד,  מכיתת  ראייה  עד  של  ו"ח 
:]>orple@riseup.net<-ב להשיגו  ]ניתן   )Kahn(

הסבר  מסר  גורדון  ונווה  תקלות,  ללא  החלה  ההרצאה 
היסודית  האדם  זכות  )לרבות  האדם  זכויות  על  תיאורטי 
לפוליטית  ההרצאה  הפכה  מהרה  עד  הדיבור(.  לחופש 
ביותר. הוא הציג מצגת שקופיות אודות "חומת ההפרדה" 
פעמים  הזכיר  הוא  לפלשתינאים.  גורמת  שהיא  והעוולות 
הישראלים  על-ידי  ש"הוחרמה"  הקרקע  את  רבות 
תנועה  חוסר  בגלל  לפלשתינאים  שנגרמה  ו"ההשפלה" 
מן  חלקים  כי  הזכיר  הוא  שלו  במצגת  השטחים.  ברחבי 
מדובר  כי  אותו  תיקנתי  אני  זאת,  עם  מחושמלים.  הגדר 

זו.  בנקודה  ויתר  הוא  חשמליים.  במוניטורים 
לגבי האשמותיו  אותו  ואני אתגרנו  עמיתי הסטודנטים 
אמר  הוא  בהצלפות.  השיב  הוא  השאלות,  בגלל  ובתסכולו 
חי  שהוא  מאחר  מאתנו,  אחד  מכל  יותר  ציוני  הוא  כי 

שנאה עצמית
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שלמה שרן*

אלה. כגון  בדברים  להאמין  כדי  לאינטליגנציה  להשתייך   "צריך 
כך". כדי  עד  כסיל  להיות  יכול  אינו  השורה  מן  אדם 

אורוול ג'ורג' 

שלמה שרן הוא פרופסור )אמריטוס( לפסיכולוגיה חינוכית וארגונית, 
 1966 משנת  לימד  שם  אביב,  תל  אוניברסיטת  לחינוך,  הספר  בית 
ופסיכולוגיה  חינוך  בנושאי  רבים  ומאמרים  ספרים  פרסם   .2000 עד 

נתיב. ויהדות. חבר מערכת  ציונות  ובנושאי 

 Israel Affairs,( המחבר מבקש להוקיר תודה לאופירה סליקטר על מאמרה   *
ביסודיות  האנטי-ציונים  הישראלים  האקדמאים  בנושא  הדן   ,)11, No. 4
נמנעת.  זה היא בלתי  לבין מאמר  בין מאמרה  ומתוך תובנה רבה. החפיפה 
מבט  נקודות  מעניקים  ואנוכי  סליקטר  שפרופ'  והעובדה  הנושא,  חומרת 
במקצת  חופף  הנוכחי  המאמר  זה.  מאמר  לפרסם  בהחלטה  תמכה  שונות, 
.Middle East Quarterly, 1999, vol. 6-ב וורמסר  מירב  מאת  למאמר  גם 
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"עשינו  בתוכם,  ואני  התלמידים,  שמקצת  )אף  בישראל 
פשוט  אנחנו  כי  בהתנשאות  העיר  הוא  לאחרונה(.  עלייה" 
ביקש  הוא  מכן  לאחר  אמריקאית.  בתעמולה  ספוגים 

משהו.  ללמוד  וננסה  שאלות  לשאול  שנפסיק 

הערתי כי ישראל נמצאת במלחמה ולכן גידור והפרדה הם 
הושלכו  המלחמה  במשך  כי  העיר  הוא  כך  על  הכרחיים. 
משווה  הוא  אם  אותו  שאלתי  למשרפות.  יהודים  מיליוני 
את המצב בישראל לגרמניה הנאצית והוא לא השיב. לאחר 
מכן הוא ערך השוואה נוספת בין הפלשתינאים המגודרים 
של  השתלטותה  כי  טען  אף  הוא  בגרמניה.  הגטאות  לבין 
הישראלים  ואילו  חוקית  הייתה  המערבית  הגדה  על  ירדן 

חוקי.  בלתי  מעשה  עשו  במלחמה  השטח  את  שכבשו 

יכול  לבסוף, הצלחתי לגשת אליו. שאלתי אותו כיצד הוא 
הוא  הסדר.  ליל  טבח  אחרי  ערפאת  עם  הזדהות  להצדיק 

דאגות. לו  גרמה  התמונה  כי  והודה  נסער 

אחר  פרופסור  לתבוע  היה  יכול  כיצד  שאלתי  כן  אחרי 
לחופש  זכותו  מימוש  על  ש.ש(   – חיפה  )מאוניברסיטת 
מבינים  איננו  כאמריקאים,  אנו,  כי  השיב  הוא  הדיבור. 
וכי  דיבה  בגין  כזה  במקרה  לתבוע  מקובל  בישראל  כי 

הגיונית... תביעתו  בישראל 
מאד.1 ומרוגז  מוטרד  מתוסכל,  ונראה  ברוגז  יצא  הוא 

האנטי-ציוניים  האקדמאים  מן  אחדים  מזאת,  יתרה 
פרסמו  זה,  במאמר  מתייחסים  אנו  שאליהם  ואנטישמיים 
יהודים,  על  השקפותיהם  את  המציגים  ומאמרים  ספרים 
האנגלית  דובר  בעולם  נרחבת  לתפוצה  שזכו  וישראל  ציונות 
ובקרב קוראי אנגלית בארצות אחרות.2 במקום להפנות את 
האנטי- ציבורי,  ויכוח  לעורר  כדי  ארצם  בני  אל  ביקורתם 

ברורה  מטרה  מתוך  באנגלית  דעותיהם  את  מפגינים  ציונים 
נגד  הלא-יהודי  העולם  של  האיבה  מדורת  על  דלק  לשפוך 
את  דוחים  ישראל  אזרחי  כי  כמובן,  מבינים,  הם  מדינתם. 
לא-יהודים אשר  פונים אל  ולכן הם  וטענותיהם  עמדותיהם 
לאִמתו  ה"גרדיאן".  קוראי  כגון  להשקפותיהם,  אהדה  יגלו 
ישראל  שונאי  בקרב  הקיצוניים  הקנאים  מקצת  דבר,  של 
רב  יש שפע  בבריטניה שם  לגור  עברו  היהודים  האקדמאים 

לדעותיהם. השותפים  אנטישמים  של 
האקדמאים  כי  הוא  זה,  נושא  על  לכתיבה  אחר  הסבר 
נוסעים   )2006 )בוגדנור,  המרצים במוסדות שונים בישראל 
ולא- אקדמאים  מאזינים  קהל  בפני  להרצות  כדי  לחו"ל 

האנטי-ציונים  של  הרצאותיהם  רבות.  במדינות  אקדמאים 
האנטישמי  ברעל  המאזינים  את  מדביקות  הישראלים 
היו  שהמאזינים  אפשר  ובמאמריהם.  בספריהם  המופיע 
קודם  עוד  ואנטישמיות  אנטי-ישראליות  גישות  בעלי 
שציפו  מה  את  שומעים  והם  שלנו,  לאקדמאים  שנחשפו 
לנזק  מודעים  להיות  עלינו  אולם  מלכתחילה.  לשמוע 

.>http://www.israelnationalnews.com/article.php�?id-�799<-ב מצוטט   .1

מופיעות במאמרה של סליקטר  לפרסומים של האנטי-ציונים  רבות  הפניות   .2
.)2005(

נערך   ,2007 באוקטובר  עמו.  להתמודד  כדי  לנו  שנגרם 
את  המפלה  ה"אפרטהייד"  על  למחות  כדי  בבוסטון  כנס 
ערבי- ארגון  על-ידי  המאורגן  בכנס  בישראל.  הערבים 
ג'ון  פלשתינאי הנקרא "סאביל" נשאו דברים דזמונד טוטו, 
)Dugard( ]כתב מיוחד של האו"ם בנושא השטחים  דוגארד 
 .)Halper( האלפר  וג'ף   )Ateek( עתיק  נעים  הפלשתינאים[, 
בן-גוריון(  אוניברסיטת  אמריטוס,  )פרופסור  האלפר  ג'ף 
"הקואליציה  בשם   )NGO( ממשלתי  לא  ארגון  בראש  עומד 
 Israel Coalition against( בתים"  הריסת  נגד  הישראלית 
House Demolition( הממומן על-ידי האיחוד האירופי ומטרתו 
לבנות מחדש בתים של טרוריסטים ערבים שנהרסו על-ידי 
האלפר  של  מאמציו  לטרור.  סיוע  על  ענישה  כצעד  צה"ל 
בצפון  והערבים  היהודים  הקורבנות  אל  מתייחסים  אינם 
הגליל של ירי הרקטות על-ידי חיזבאללה או בשדרות, שם 
מחסה  נתנו  לא  ותושביה  ביומו  יום  מדי  בתים  נהרסים 

הערבים.  נגד  לטרוריסטים 

כמה אנשי סגל אקדמי מעורבים?

את נ או  התדירות  את  להגדיר  רבים  יסיונות 
במידת  תלויים  חברתית  תופעה  של  האפידמיולוגיה 
הזיהוי  כאשר  האנשים.  בזיהוי  מומחים  של  ההצלחה 
קשה  מחלות,  ואף  גישות  מחשבות,  אישיים,  ברגשות  כרוך 
הסגל  אנשי  רוב  התופעה.  של  קיומה  היקף  את  להגדיר 
את  מפרסמים  אינם  מדינה,  בכל  או  בישראל,  האקדמי 
חברתיים-פוליטיים-דתיים-פילוסופיים  בנושאים  דעותיהם 
מהנדסים,  מהם  שרבים  מאחר  אידיאולוגיים  בנושאים  או 
במדעי  מומחים  או  רפואי  סגל  אנשי  מתמטיקאים, 
כוללים  אלה  נושאים  המלמדים  פקולטות  אנשי  הטבע. 
כ-50 אחוזים מסגל הפקולטות המלמדים באוניברסיטאות 
האחוזים  ו-50  והטכניון(  וייצמן  מכון  )לרבות  בישראל 
)לרבות  הרוח  ומדעי  פסיכולוגיה  החברה,  במדעי  האחרים 
פקולטות  אנשי   8,000 עתה  יש  סביר  אומדן  לפי  חינוך(. 
הצטרפו  כ-500  ומהם  בישראל  באוניברסיטאות  המלמדים 
אלה  מחאות  ישראל.  נגד  מחאה  הפגנות  או  מסמכים  אל 
יותר מהתנגדויות למדיניות הממשלה בעניין "השטחים  הן 
חברתית-היסטורית  מבט  נקודת  משקפות  הן  הכבושים", 
שלמה )במקרים רבים מרקסיסטית ביסודה( בנוגע לישראל 
ולמפעל הציוני, אף שלא כל המוחים נגד חיילים ישראלים 
שלנו  האומדנים  אם  אנטי-ציונים.  הם  ביו"ש  המשרתים 
המלמדים  מכלל  אחוז  כ-6  הם  האנטי-ציונים  נכונים, 
כמה  )לרבות  במדינה  האוניברסיטאות  בכל  בפקולטות 
בהרבה  גבוה  חלקם  זאת,  עם  האקדמיות(.  מהמכללות 
מדעי  הפרופסורים המלמדים  בחשבון את מספר  נביא  אם 
של  שיעורם  מגיע  אלה  במקצועות  הרוח.  ומדעי  החברה 
הנקרא  קטן  ארגון  ויותר.  אחוזים  ל-25  האנטי-ציונים 
הישראלית"(  האקדמיה  )"צופה   Israel Academia Monitor
על-ידי  המופצים  הרעיונות  את  וללקט  לזהות  כדי  הוקם 
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מדבריהם  וציטטות  האנשים  של  שמותיהם  אלה.  אנשים 
באינטרנט.� פורסמו 

מתמטיקאים,  הם  האנטי-ציונים  קבוצת  מחברי  אחדים 
בן-ארצי,  ויוני  מתניה  כתריאל,  וחגי  תמר  יעקב,  כגון 
הם  אחרים  אילן.  בר  מאוניברסיטת   )Snitz( סניץ  וקובי 
התחומים  ופיסיקה.  כימיה  כגון  "הקשים"  המדעים  מתחום 
לחיילים  הקורא  מסמך  על  החותמים   358 של  האקדמיים 
לסרב לפקודות המחייבות אותם לשרת ב"שטחים הכבושים" 
באינטרנט.4  הנגיש  עצמו  במסמך  מצוינים  ושומרון,  ביהודה 
הרשימה כוללת: היסטוריה )משה צימרמן, אביעד קליינברג, 
אהוד )אודי( אדיב, מדע המדינה )זאב שטרנהל, נווה גורדון, 
)אורן  משפטים  ברונר(,  יגאל  לבריטניה[  ]שירד  פפה  אילן 
אנתרופולוגיה  שוורץ(,  יוסי  באנגליה,  עתה  הנמצא  בן-דור 
אורי  קימרלינג,  ברוך  )המנוח  סוציולוגיה  האלפר(,  )ג'ף 
פסיכולוגיה  שנהב(,  יהודה  יעקובסון,  דן  גרינברג,  לב  רם, 
בר-טל  דניאל  חיפה[  ]אוניברסיטת  בית-הלחמי  )בנימין 
ריינהארט  )טניה  ובלשנות  ספרות  אביב[(  תל  ]אוניברסיטת 
תל  אוניברסיטת  שוהמי,  )אילנה  חינוך  שיר(,  נעמי  המנוחה, 
תל  אוניברסיטת  אופיר,  עדי  אגסי,  )יוסף  פילוסופיה  אביב(, 
מיוצגים  אלה  תחומים  יפתחאל(.  )אורן  וגיאוגרפיה  אביב(, 
האנטי-ציונים  האקדמאים  בקרב  ביותר  תכופות  לעיתים 
מאמר  או  ספר  יכתבו  אלה  מתחומים  אנשים  הקיצוניים. 
הערבים  היהודי,  העם  הציונות,  על  מחשבותיהם  אודות 
ברחוב  המוחים  בקרב  שיימצאו  גם  אפשר  באלה.  וכיוצא 
נעצרו  שניץ  וקובי  גורדון  )נווה  כלשהו  מפוקפק  במקום  או 
בהפגנות(. התוצאה היא כי מיעוט לא מבוטל של אנשי סגל 
הנדון  בנושא  והספרים  המאמרים  רוב  את  מפרסם  אקדמי 
האקדמית  להשקפה  הטון"  את  "הנותנים  הם  זה.  במאמר 

הערבים.  בעניין  ישראל  על 

יש להבדיל בין אקדמאים ביקורתיים לגבי מדיניות כלשהי 
שמבקשים  מי  לבין  ישראל,  אזרחי  של  או  הממשלה  של 
של  קיומה  עצם  את  מגנים  או  לישראל  חמור  נזק  לגרום 
ועוד אחרים( את  )כל הנזכרים לעיל  מדינה יהודית-ציונית 
הראשונים אין לסווג כאנטי-ציונים ו/או אנטישמים. כמה 
ישראל  על  ביקורת  של  שונים  סוגים  המביעים  יהודים 
ארסיות.  אנטי-ישראליות  בדעות  להחזיק  בהחלט  עלולים 
של  ביותר  והפטריוטים  הנלהבים  מתומכיה  רבים  אולם, 
כמדינה  ולישראל  לציונות  ונפש  בלב  המסורים  ישראל, 
מאד  ביקורתיים  הם  אף  כולה,  היהדות  ולרווחת  יהודית 
היא  ביקורת  שונים.  בתחומים  הממשלה  מדיניות  לגבי 
תנאי מוקדם הכרחי בהחלט ליצירתיות ולאזרחות מועילה 
פושעת  כמדינה  בחו"ל  ישראל  הוקעת  אולם  בדמוקרטיה. 
ראויה  תופעה  היא  לנידוי  ו/או  לחרם  לגינוי,  וראויה 
ליצור  כוונות  הם  זה,  מסוג  ביקורת  של  מניעיה  לגינוי. 

עיקרי  כמקור  שימש   Israel Academia Monitor באמצעות  הזמין  המידע   .3
 http://< זה:  במאמר  האנטי-ציונים  של  ורעיונותיהם  אמונותיהם  להצגת 

.>israel-academia-monitor.com

.>http://seruv.org.il/english/academicsupporters.asp<  .4

הרס  להמיט  או  ישראל/ציונות/יהדות,  של  דה-לגיטימציה 
זה,  לדיון  רלוונטיות  היהודית.  האוכלוסייה  על  וייאוש 
אנטישמיות  לזיהוי  שרנסקי  נתן  של  המידה  אמות  הן 
השטנה  דהיינו:   ,)2007 גרסטנפלד,  אצל  מצוטטות   ;2004(
מידה  אמות  דה-לגיטימציה.  כפול,  מוסר  )דמוניזציה(, 
קאופמן  יחזקאל  על-ידי  שהוצעה  להגדרה  חופפות  אלה 

:)1995 שרן,  אצל  )מצוטטת 

של  פעולותיה  את  שמנפחים  בשעה  מתרחשת   – השטנה 
ישראל  את  משווים  סבירה,  מידה  לכל  מעבר  ישראל 

אושוויץ. נקראים  ערבים  פליטים  ומחנות  לנאציזם 

הפרת  על  בגינויה  לרעה  מופלית  ישראל   – ואיפה  איפה 
של  מאזכורן  לחלוטין  מתעלמים  אולם  אדם,  זכויות 
סין,  כגון  אדם,  בזכויות  בוטה  באופן  הפוגעות  מדינות 

וכו'. בורמה  פקיסטן,  מלזיה,  סוריה,  איראן,  קובה, 

ישראל  של  היסודית  זכותה  שלילת   – דה-לגיטימציה 
להתקיים.

אירווין  על-ידי  הוצעה  מידה  אמות  של  דומה  מערכת 
קנדה  של  המשפטים  שר  שהיה  בעת   )Cotler( קוטלר 

כי: קבע  קוטלר   .)2005 גרסטנפלד,  אצל  )מצוטט 

לחורבנם  קוראים  שהם  בשעה  לאנטישמים  נהיים  אנשים 
של  זכותו  את  שוללים  שהם  בשעה  והיהודים;  ישראל  של 
את  שוללים  שהם  בשעה  עצמית;  להגדרה  היהודי  העם 
את  מתארים  הם  כמדינה...כאשר  ישראל  של  קיומה  זכות 
את  מוקיעים  או  השואה  את  מכחישים  כנאצית,  ישראל 

הבינלאומית. בזירה  מפלה  יחס  על  ישראל 

על  לפיקוח  האירופי  המרכז  על-ידי  אומצו  אלה  הגדרות 
 EUMC – European Monitoring Center( זרים  ושנאת  גזענות 
on Racism and Xenophobia(. כולן מתייחסות באותה מידה 
דת  מוצא,  מדינה,  של  הבדל  ללא  וליהודים,  ללא-יהודים 
האירופי  האיחוד  עושה  לישראל,  ביחס  הצער,  למרבה  וכו'. 
זה  מאמר  כגזענות.  רשמית  מגדיר  שהוא  מה  את  בדיוק 
נפש  בעלי  אנשים  יהודים-ישראלים.  באקדמאים  מתמקד 

מיעוט לא מבוטל של אנשי סגל 
אקדמאים אנטי-ציוניים ואנטישמיים 
באוניברסיטאות בישראל מפרסם את 

רוב המאמרים והספרים המציגים 
את השקפותיהם על יהודים, ציונות 

וישראל. הם "הנותנים את הטון" 
להשקפה האקדמית על ישראל בעניין 

הערבים
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בעור  זאב  של  בתפקיד  לשחק  כמובן,  יכולים,  מעוותת 
כי  בעקשנות  טוענים  ומַגניה,  ישראל  מנגחי  הפורשים,  כבש. 
שימוש  עושים  הם  עצמנו.  מפני  אותנו  להציל  מנסים  הם 
החירות  על  שמגן  כמי  עצמם  להציג  כדי  במילים  מיומן 

וישראל.� היהודים  כמתנגדי  ולא  והדמוקרטיה 

חיברו  בישראל  באוניברסיטאות  אקדמאים  לדוגמא, 
ב"שטחים  לשרת  המסרבים  בחיילים  התומך  מסמך 
לציית  שלא  חיילים  של  הסתה  הוא  המסמך  הכבושים". 
למרד.  כהסתה  ידועה  זו  תופעה  מפקדיהם.  של  לפקודות 
מחאה  מסמכי  יש  אקדמאים.   358 על-ידי  נחתם  המסמך 
יותר  רבים  אקדמיה  אנשי  על-ידי  החתומים  אחרים 
המעוניינים  קוראים  בישראל.  ובמכללות  באוניברסיטאות 
היריעה  תקצר  אשר  אלה,  אנשים  של  שמותיהם  את  לדעת 
של  באתר  זה  מידע  להשיג  יכולים  זה,  במאמר  מלפרטם 

.Israel Academia Monitor
האקדמאים שחתמו על מסמכים אלה ביצעו פעולה בלתי 
דמוקרטית.  מדינה  ובכל  בישראל  חוקית  ובלתי  מוסרית 
למלחמה  מתנגדים  ובבריטניה  בארה"ב  רבים  אזרחים 
באמצעי  שפורסם  אחד  מקרה  ולו  היה  לא  בעיראק. 
קבוצת  או  בריטי  או  אמריקאי  אזרח  של  התקשורת, 
לחיילים  מכתב  ששלחו  כלשהו,  חיים  מתחום  אזרחים 
לסרב  להם  הקורא  בעיראק  או  שונות  במדינות  המשרתים 
הברית  בארצות  שלהם.  הבכירים  הקצינים  של  לפקודות 
והחותמים  הכותבים  אחרות,  במדינות  שגם  לוודאי  וקרוב 
למרד  הסתה  על  מאסר  עונש  מרצים  היו  כזה  מסמך  על 
הנסיבות.  לפי  כבד,  קנס  תשלום  עליהם  מוטל  היה  או 
מותר  ממשלתם  מדיניות  עם  מסכימים  שאינם  אזרחים 
להתערב  אופן  בשום  רשאים  הם  אין  נגדה.  למחות  להם 
רשאים  אינם  הצבא  שכוחות  כפי  ממש  הצבא,  בניהול 
לעשות  הצטוו  אם  אלא  האזרחים,  של  בחייהם  להתערב 
העם  נציגי  של  בתמיכה  המדינה  בראש  העומד  על-ידי  זאת 
הבחנה  נדירים,  במקרים  בקונגרס.  או  בפרלמנט  הנבחרים 
כוללת זו מוטלת בספק, כפי שקרה לאחרונה בישראל ביחס 

 “Why Academic Boycott: A Reply to an Israeli ריינהארט,  טניה  ראה   .5
 Comrade”, Dissident Voice website, >http://www.dissidentvoice.org/

.Articles/ReinhartBoycott.htm<, May 18, 2002

זהו  זאת,  בכל  קטיף.  מגוש  יהודים  של  הכפויה  לעקירתם 
במדינות  אזרחית  ממשלה  של  בתפעולה  השולט  העיקרון 
דמוקרטיות. יש לשפוט ולכלוא או לקנוס אקדמאים שחתמו 
קשר  ללא  ושומרון,  ביהודה  לשרת  שלא  לחיילים  הפניה  על 
החשיבות  או  השלמות  הלגיטימיות,  בשאלת  להשקפותיהם 
והתעלמו  ישראל כמדינת היהודים. הם הפרו את החוק  של 
דבר  של  בסופו  כאזרחים.  והמוסרית  החוקית  מאחריותם 
ואינם  נשפטים  אינם  המעורבים  שהאקדמאים  העובדה 
בפני  או  באוניברסיטאות  עמיתיהם  לדין  לעמוד  נאלצים 
לחברה  נזק  גורמת  בצבא,  משרתים  שילדיהם  האזרחים 

בישראל.  היהודית 
להתראיין  או  להופיע  תכופות  מתבקשים  אקדמאים 
לעורר  הזדמנות  מספקים  שהם  מאחר  התקשורת  באמצעי 
סנסציה זולה על חשבון המורל של העם בישראל, כמו למשל 
בתוכניות  השמאל  מן  יהודים  נגד  "ימניים"  יהודים  הצבת 
"שמאלנים",  שמכונים  אלה  מקרים,  בכמה  בטלביזיה.  שיח 
ואנטי-ציונים  אנטישמים  אלא  ציונים  שמאלנים  אינם 
כגון אורי אבנרי, אשר כצעיר בשנות ה-20 לחייו  מושבעים, 
בגיל  לפלשתינה  מגרמניה  כמהגר  השנייה,  העולם  במלחמת 
10, הביע את הערצתו להיטלר )לורד, 2000, עמ' 117( ואשר 
עד עצם היום הזה, בשנות ה-80 לחייו, עומד בראש קבוצה 
הנקראת "גוש שלום". עתה הוא משתף פעולה עם אילן פפה 

ההאשמות המוטחות בישראל 
ובמוסדותיה, שלעיתים קרובות הן 

חסרות אחריות, בלתי מבוססות 
ופרועות, משודרות לציבור על-ידי 

עיתונאים באצטלה של "זכות הציבור 
לדעת" או "חופש הדיבור"

ערפאת, גדול רוצחי היהודים מאז היטלר חוגג את נצחונו יד ביד עם 
אורי אבנרי( )הידוע במקומותינו בשם  הלמוט אוסטרמן 
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האקדמאים  מקרב  לגולה(  ירידתם  לפני  )לפחות  ואחרים 
שונות  דעות  בין  זה  חיבור  לעיל.  שהוזכרו  האנטי-ציונים 
כל  שאין  מכיוון  סימטרי  אינו  בטלביזיה  שיח  בתוכניות 
מכנה משותף לדיון. לעיתים קרובות, מי שמופיעים בדיונים 
"ימניים"  המכונים  כי  להבחין  עלולים שלא  שיח  ובתוכניות 
אינם מביעים שנאת ערבים. אפשר שיהודים יתנגדו להעברת 
שטחים ישראליים ביהודה ושומרון לערבים, או לא יסכימו 
אולם  לצה"ל.  ערבים-ישראלים  אי-גיוס  של  המדיניות  עם 
ה"שמאלנים" האנטי-ציונים שונאים את יהודי ישראל ממש 
לאנטישמים  דוגמאות  הם  הציונות.  את  מתעבים  שהם  כפי 
לעיל(.  מצוטט  קוטלר,   ;1958  ,[Allport] )אלפורט  קלאסיים 
זה  הטלביזיה  בתוכניות  מדברים  הגדר  עברי  משני  האנשים 

זה. אל  זה  ולא  לזה,  מעבר 
של  הכרזותיהם  את  תום  עד  מנצלת  הערבית  התקשורת 
ובין  מוחלטים  אנטי-ציונים  שהם  בין  ישראל,  נגד  יהודים 
באופן  האנטי-ציונים  מצטרפים  מקרים,  בכמה  לאו.  אם 
שעיתונאים  כך  ישראל,  ממשלת  נגד  ערביות  למחאות  אישי 
על  רק  להסתמך  צריכים  אינם  ערבים  פוליטיקאים  או 
ההאשמות  האנטי-ציונים.  של  המילוליות  התבטאויותיהם 
הן  קרובות  שלעיתים  ובמוסדותיה,  בישראל  המוטחות 
לציבור  ופרועות, משודרות  חסרות אחריות, בלתי מבוססות 
או  לדעת"  הציבור  "זכות  של  באצטלה  עיתונאים  על-ידי 
ואנטישמים  אנטי-ציונים  אקדמאים  הדיבור".  "חופש 
גינוי  או  משפטית  תביעה  מפני  הגנה  מבקשים  מובהקים 
על התנהגותם הבלתי חוקית והבלתי מוסרית הגסה בחסות 
עיתונות"  "חופש  תובעים  התקשורת  אנשי  אקדמי".  "חופש 

משפטית. מתביעה  עצמם  על  להגן  כדי 

II
מה אומרים המבקרים?

חסה של ישראל לערבים ובמיוחד לערבים בעזה, יהודה י
המוטחת  ביקורת  של  העיקרי  המוקד  הוא  ושומרון, 
בישראל כמדינה על-ידי אקדמאים אלה. הסיפור הארוך 
על- שנטען  כפי  הפשעים  היהדות,  ושל  ישראל  של  והמייגע 

שאי  ספר  למלא  יכולים  האנטי-ציונים,  האקדמאים  ידי 
להלן  זה,  קושי  אף  על  זה.  במאמר  בנקל  לתמצתו  אפשר 

דעותיהם. של  מרוכזת  הצגה 

עליה  היהודים.  במקורותיה  לדבוק  מתעקשת  ישראל 
ליהדות  וההיסטורי  הדתי  המוסרי,  מההקשר  להתנער 
ההוויה  על  התגברה  "לא  היהודית  המדינה  ולציונות. 
הדתית של הלאומיות היהודית ולכן יצרה חברה ליברלית, 

שכניה".6 ועם  עצמה  עם  בשלום  החיה  ופתוחה  חילונית 

שטרנהל  זאב  על   .1999 וורמסר,  אצל  מצוטט   ,4 עמ'   ,1998 שטרנהל,   .6
סמכותו  על  החמורה  הביקורת  ועל  ביהדות  בורותו  על  בעצמו  המודיע 
ריימונד  כגון  בצרפת  מפורסמים  אקדמאים  ברי-סמכא  מאת  כהיסטוריון 

ו-6.  ,5  ,4 הערות   ,293-292 עמ'   ,1997 אהרונסון,  ראה  ארון, 

האש  קו  בחזית  עמידה  של  לעמדה  עצמה  תמרנה  ישראל 
עצמה  את  לחלץ  עליה  לארה"ב.  המוסלמי  העולם  בין 
ממצב מסוכן זה. עלינו לשנות את מדיניותנו כלפי המדינות 
הערביות-מוסלמיות ולחדול מהתגרות בהן. ניתן להשיג זאת 
הכישלון  הגולן.  רמת  כולל  ה"התנחלויות"  פירוק  על-ידי 
כיפור, האינתיפאדה,  יום  לבנון השנייה, מלחמת  במלחמת 
כל  והקטיושות,  הקסאם  רקטות  הטרור,  הסקאד,  טילי 
מוביל  אינו  הצבאיים  הפתרונות  מחיר  כי  הוכיחו  אלה 
לשום מקום... עתה יותר מתמיד הגיע הזמן לפנות... בכבוד 

.)2007 )אזרחי,  המוסלמי..."  העולם  אל 

גרמו  שהם  מכפי  נזק  יותר  לפלשתינאים  גורמת  ישראל 
אלימות  בגין  תביעות  מטייחים  בישראל  המשפט  בתי  לנו. 
מכך,  כתוצאה  לרכושם.  שנגרמו  ונזקים  ערבים  כלפי 
בתי  אחרות,  במילים  עונש.  ללא  כאלה  מעשים  נעשים 
יהודית.  צבאית  בהגמוניה  תומכים  בישראל  המשפט 
אמצעי התקשורת בישראל מוקעים מאחר שאינם מתנגדים 
שדרות  על  הרקטות  ירי  נגד  ישראליות  תגמול  לפעולות 

קליינברג(. )אביעד  הנגב  של  סמוכים  וחלקים 

האסון  על  אחריות  לקבל  מסרב  בישראל  היהודי  העם 
הקמת  על-ידי  פלשתינה  לערביי  היהודים  שגרמו  )נאכבה( 
נורא  מאירוע  ערבים  לפליטים  להרשות  יש  ב-1948.  ישראל 
לערבים  שייכת  ישראל  גורשו.  שממנה  לישראל  לשוב  זה 
וליהודים גם יחד. האסון לערבים דומה לשואה. דיר יאסין, 
כדי  ושם".�  "יד  עניינו של  שם טבחו היהודים בערבים הוא 
היהודים  של  בדימוי  ישראל  נאחזת  זו  אלימות  להצדיק 
חיצוניים.  כוחות  על-ידי  תמיד  ומותקפים  במצור  הנתונים 
מובעת תמיכה ביהודים כנורמן פינקלשטיין, מכחיש השואה 
למשפטים  פרופסור  דרשוביץ,  אלן  את  לגנות  יש  מארה"ב. 
ישראל  של  נלהב  מגן  שהוא  מכיוון  הארוורד,  באוניברסיטת 
והאנטישמיים  האנטי-ציונים  היהודים  את  בחריפות  ומבקר 

גורדון. ונווה  פינקלשטיין  נורמן  כגון 
ניכר  הבדל  יש  הערבים.  את  לרעה  מפלה  ישראל 
היא  ישראל  בישראל.  יהודי  שלטון  לבין  דמוקרטיה  בין 
היא  היהודית  הדמוקרטיה  דמוקרטיה.  ולא  אתנוקרטיה 
מדרום  יותר  גרוע  אפרטהייד  נוקטת  וישראל  אשליה 
הרס  להפסיק  יש  בה.  הלבן  השלטון  נפילת  טרם  אפריקה 
בשנה   300 עד   250 של  בשיעור  ישראל,  על-ידי  ערבים  בתי 

http://www/israelnational news.< ,פרופ' דן בר-און, אוניברסיטת בן-גוריון  .7
.>com/Blogs/Blog.aspx|1#2265

"לשם טיהורה של ישראל מנאציזם אין 
צורך בדיקטטורה מאחר שהיטלרים 

קטנים רבים טמונים בלבבות... רבים" 
)נווה גורדון(



40

אכן,  שנהרסו.  הבתים  את  מחדש  לבנות  ויש   ,1948 מאז 
פרופסור לשעבר  ג'ף האלפר, האנטי-ציוני הקיצוני המוצהר, 
מסור  שבע,  בבאר  בן-גוריון  באוניברסיטת  לאנתרופולוגיה 
על- ערביים שנהרסו  לבנייה מחדש של בתים  לגיוס כספים 

שאותו  אחד,  איש  של  הארגון  נועד  זו  למטרה  צה"ל.  ידי 

האירופי. האיחוד  על-ידי  ממומן  הוא  ועתה  הקים 
ישראל,  על  אפשרי  תחום  בכל  חרם  להטיל  העולם  על 
וחרם  והכספית  הצבאית  התמיכה  בתחום  חרם  במיוחד 
ההוראה  את  להקדיש  יש  והמקצועי.  האקדמי  בתחום 
הפלשתינים  הערבים  של  הפיכתם  את  לחשוף  כדי  בכיתה 
לבין  האוניברסיטאות  בין  החשאי  הקשר  ואת  לקורבנות 
כוחות הביטחון של ישראל. פעולותיו של אילן פפה בתחום 
הכלכלי,  התחומים,  בכל  ישראל  על  הבריטי  החרם  עידוד 
 )2007 )יולי  לאחרונה  תאוצה  צבר  וכו',  האקדמי  התרבותי, 
ואקדמאים  עסקים  עובדים,  של  בריטיים  שארגונים  בשעה 
נגד  כבד  חרם  ינקטו  אם  יצביעו  שבו  ליום  מתקרבים 

ישראל.
פעולות הטרור של ישראל נגד הערבים הפלשתינאים חסרי 
המגן גרועות מפעולות החמא"ס, חיזבאללה ושאר הקבוצות 
ליציבות  סכנה  היא  ישראל  והיהודים.  ישראל  נגד  הערביות 
לנהל  הבריטית  הרפואית  האגודה  את  להזמין  יש  העולם. 
הפלשתינאים  הערבים  שעוברים  הטראומה  היקף  על  מחקר 

לישראל  ושומרון  מיהודה  כניסתם  עם  הביקורת  בנקודות 
של  שבוע  או  יום  לאחר  לבתיהם  בשובם  ממנה  צאתם  ועם 
לחקור  הבריטית  הרפואית  האגודה  את  להזמין  יש  עבודה. 
שמטיל  הסגרים  מן  הפלשתינאים  הערבים  סובלים  כמה 
שישראל  מאחר  הערבית.  האוכלוסייה  של  חלקים  על  צה"ל 
שפעולות  הרי  הערבים,  נגד  המדינה  בתמיכת  טרור  מנהלת 

מוצדקות.  הן  יהודים  נגד  שלהם  הטרור 
בן- גורדון מאוניברסיטת  נווה  פרופ'  האנטי-ציוני הנלהב 
יאסר  על  להגן  כדי  אנושי  כמגן  פעל  המדינה(  )מדע  גוריון 

מעצר. מפני  ברמאללה  ערפאת 

ישראל היא גזענית מרושעת, תנועת דיכוי קולוניאליסטית. 
חיפה,  באוניברסיטת  לפסיכולוגיה  הפרופ'  של  לדבריו 
שחרור  תנועת  כל  נגד  לוחמת  ישראל  בית-הלחמי,  בנימין 
בעולם השלישי: "ממנילה בפיליפינים...בהונדורס...בנמיביה, 
שהיא  מתמשכת,  במלחמה  מעורבים  ישראל  של  שליחיה 
היא  שנגדו  האויב  ומיהו  עולם.  מלחמת  דבר  של  לאִמתו 
לאפשר  שאין  השלישי  העולם  של  האוכלוסייה  זו  לוחמת? 
 Isaac, Rael and על-ידי  )צוטט  שלה"  במהפכה  לנצח  לה 

.)139 עמ'   ,1993  ,Erich

חומות  גדרות,  מאחורי  חיים  ערבים  מיליון  וחצי  שלושה 
לשלטון  קץ  לשים  הדרך  שנה.  מ-40  יותר  וגדרות-תיל 
ולמנוע  ישראל  נגד  מזוין  מאבק  לנקוט  היא  נגדם  הטרור 
ממנה לבצע עוד עינויים ורצח של ערבים. רק מדינה אחת 
ישראל  על-ידי  עתה  הכבושה  האדמה  על  לקום  ראויה 
ייתכן  לא  האלפר(.  ג'ף  כתריאל,  )תמר  ערבית  מדינה  והיא 
אלא  לערבים,  ישראל  בין  לסכסוך  מדינות  של שתי  פתרון 
שיש  כמובן  ערבית.  מדינה   – אחת  מדינה  של  פתרון  רק 
ישראל  של  טיהורה  "לשם  מנאציזם.  ישראל  את  לטהר 
קטנים  שהיטלרים  מאחר  בדיקטטורה  צורך  אין  מנאציזם 

גורדון(.� )נווה  בלבבות...רבים"  טמונים  רבים 

III
נרטיבים במקום היסטוריה

ימוץ של יחסיות בנקודת המבט ההיסטורית-חברתית א
מציגה  והחברתיים,  ההיסטוריים  העניינים  ובחקר 
את הנחת היסוד לפיה לכל יחיד, קבוצה או אומה, 
יש נקודת מבט והשקפה משלהם על אירועי העבר, העשויים 
ליצור את עברם ואת זהותם ההיסטורית. אירועים אלה הם 
את  רואים  הם  שבו  האופן  כלומר,  נרטיב,  של  אופי  בעלי 
מקצתם,  לגבי  "אובייקטיבית".  אמת  מאשר  יותר  הדברים, 
אינו  ישראל  הופיעה  וכיצד  מדוע  של  היהודי-ציוני  הנרטיב 
ישראל  הקמת  כי  הטוען  הערבי  הנרטיב  מן  יותר  לגיטימי 
למשמעותה  קשר  ללא  הערבים,  על  )נאכבה(  אסון  המיטה 
את  מאמצים  האנטי-ציונים  האקדמאים  היהודים.  עבור 

 "The Nazification of Israel", The Israel Academia Monitor, March 6,  .8
.2002

עבור היהודים האנטי-ציונים, האסון 
אינו נובע מאחיזה בהשקפת האסלאם 

על ההיסטוריה אלא מן האופן שבו 
הם מבינים את זהותם היהודית

שפתי  על  נישאה  אמש  שרק  סיסמא  עמים״.  לשני  מדינות  ״שתי 
הצמרת  לסיסמת  היום  הפכה  הציבורי  השיח  משולי  בוגדים  חבר 
ש״ללא  וקבע,  לעשות  הגדיל  הרוה״ם  היהודים.  במדינת  המדינית 

גמורה…״ ישראל  מדינה פלשתינית, 
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להצדקה  הניתן  יחיד  כנרטיב  או  כשלהם  הערבי  ה"נרטיב" 
מצד  עצמית  הגנה  של  פעולות  כי  נובע  מכאן  בעיניהם. 

הערבים. של  האסון  את  מעמיקות  ישראל 

לערבים? ישראל היא אסון  האם 

האסון ע מהו  או,  האסון?  בעצם  מהו  לשאול  לינו 
מובן  האנטי-ציונים?  של  מבחינתם  ישראל  שבהקמת 
של  עיניו  דרך  הדבר  את  רואים  הם  שאין  מאליו 
עצם  רבה,  במידה  הוא,  האסון  שלגביו  המוסלמי  העולם 
ערבית  אדמה  פעם  שהיה  שטח  תופסים  שיהודים  העובדה 
)640-638(, ולפיכך  מאז נכבש במאה השביעית על-ידי עוַמר 
האסלאמית.  הדוקטרינה  לפי  לנצח,  ערבי  להישאר  חייב 
היא  אף  חייבת  הערבים,  על-ידי  אנדלוסיה  הנקראת  ספרד, 
לשוב באחד הימים לחיק האסלאם. עבור היהודים האנטי-
על  האסלאם  בהשקפת  מאחיזה  נובע  אינו  האסון  ציונים, 
זהותם  את  מבינים  הם  שבו  האופן  מן  אלא  ההיסטוריה 
החלת  מתוך  לישראל  להתנגד  יכולים  הערבים  היהודית. 
תפיסות הנובעות מן האסלאם, אולם היהודים האנטי-ציונים 
ומן  החברה  ממדעי  הנובעות  תפיסות  של  במונחים  חושבים 
ייחודית.  וללאומיות  לדת  הלועגת  המרקסיסטית  הדֹוגמה 
בקיצור, תפיסותיהם של האקדמאים האנטי-ציונים בישראל 
אנטישמית  אידיאולוגיה  על  ובראשונה  בראש  מבוססות 

ההיסטוריה. להבנת  רציונאלית  גישה  על  ולא  מסורתית 
מתברר כי האנטי-ציונים חיים בתוך בועה היסטורית יציר 
כפיהם. נבצר מהם להתבונן בעולם כפי שהוא או כפי שהיה. 
 The Ethnic Cleansing of בספרו  טוען  פפה  אילן  לדוגמא, 
Palestine )הטיהור האתני של פלשתינה( כי ה"הגנה" תכננה 
לפנות את הערבים מן הערים הגדולות בישראל בשנת 1948. 
הערבים.  של  תוכניותיהם  היו  מה  מעולם  שואל  אינו  הוא 
האו"ם  של  החלוקה  תוכנית  שבין  החודשים  חמשת  במשך 
 ,1948 במאי  ישראל  מדינת  הקמת  עד   1947 בנובמבר  מ-29 
למעשה,  שכיחים.  היו  ערבים  בידי  יהודים  של  טבח  מעשי 
אותם  במשך  ערבים  של  בהתקפות  נטבחו  יהודים   1,256
ה"הגנה"  כגון  יהודים  ארגונים  למפקדי  חודשים.  חמישה 
הכפרים  את  לראות  המבוססות  הסיבות  כל  היו  וה"ארגון" 
גישה  כל  לכך.  בהתאם  דרכם  את  ולנווט  כעוינים  הערבים 
עתיד  מכל  הגרוע  אולם  התאבדות.  בבחינת  הייתה  אחרת 

לבוא. היה 
האנטי-ציונית,  בקבוצה  אחרים  עם  יחד  ושות',  פפה 
ונמנעים  ובצלמם  בדמותם  ההיסטוריה  את  משכתבים 
לתפוס  שימשיכו  כך  המציאות  עם  התנגשות  מכל  בקפידה 
יהודים  ורצח  הערבים  התקפות  ואילו  כשטן  היהודים  את 
ימשיכו להיות מוצגים כתגובות של ייאוש ונקמה.9 טקטיקה 
הכותבים  האנטי-ציונים  על-ידי  שיטתי  באופן  מיושמת  זו 

 Seth Frantzman, The Jerusalem Post, August 17, 2007, pp. 10,  .9
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על "הציונים" ומעשיהם הנפשעים נגד הערבים. טקטיקה זו 
היא חד-צדדיות גסה "המספרת" מה עשו היהודים ומשמיטה 
בפסקנות כל התייחסות למעשיהם של הערבים. למה הדבר 
יבשת  את  תקפו  הברית  בנות  צבאות  לפיו  ל"נרטיב"  דומה, 
אירופה ב-1944 מתוך רשעות או משום שהתחשק להם. בכך 
מגמתי  שחזור  אלא  לחלוטין  מעוותת  תמונה  רק  לא  נוצרת 
ומתקבל  רציונאלי  באופן  להבינם  שאין  מאורעות  של  נפשע 
כי  להסיק  רק  ניתן  האנטי-ציונית  הספרות  מן  הדעת.  על 
כל  ללא  ערבים  להרוג  ביולוגי  דחף  על-ידי  הונעו  היהודים 
קשר לאירועים בסביבה. הדחף הוביל לאיבה בלתי מרוסנת 
לנקוט  שנאלצו  עד  בהם  שהתגרו  שלום  שוחרי  ערבים  כלפי 
התנגדות מזוינת. זו התמונה ההיסטורית שבה האנטי-ציונים 
גישה בדיוק נמצא בכתביהם  היו רוצים שנאמין. את אותה 

זה. מאמר  בהמשך  אנטי-ציונים  מחברים  של 
כי  היא  מעורערת  והבלתי  הפשוטה  ההיסטורית  העובדה 
מדינת  את  תקפה  ערביות  מדינות  של  קואליציה  ב-1948, 
להשמיד  בגלוי  מוצהרת  בכוונה  נולדה  זה  שאך  ישראל 
העולם  מלחמת  אחרי  בלבד  שנים  שלוש  היהודים.  כל  את 
בעלי  היו  הערבים  ישראל.  מדינת  נולדה  והשואה  השנייה 
המופתי  המלחמה.  כל  במשך  הנאצים  של  הקרובים  בריתם 
של  מסור  חסיד  היה  אל-חוסייני,  אמין  חאג'  ירושלים,  של 
היטלר, שהדגיש בפניו כי להם, להיטלר ולחוסייני, יש מטרה 

כיכר הרפובליקה, פריס, 6 באוקטובר, 2000. את הבסיס האידיאולוגי 
מישעיהו  שבתמונה  הערבים  חבורת  נטלה  יודו-נאצית  למדינה 
לייבוביץ׳, נועם חומסקי, נורמן פינקשלטיין, דניאל בויארין והמוטציות 
הישראליות של הפשיזם האדום היהודי: ניב גורדון, שטרנהל, אבנרי, 

ודומיהם׳ ריינהרט  פפה, 



42

הערבית  הליגה  היהודים.  את  להשמיד  והיא  אחת  משותפת 
וכן המנהיג המתון כביכול, ראג'ב ביי אל-נאשאשיבי10 אמרו 
האקדמאים  היהודים.  לגבי  עם  רצח  של  קיצוניים  דברים 
נגד  ישראל  מלחמות  תולדות  את  מחליפים  האנטי-ציונים 
מדינות ערב ב"נרטיב" משלהם. גרסתם מתעלמת מן האסון 
ומאמצים  בישראל  היהודים  עבור  הערבים  על-ידי  שתוכנן 
אסון  הייתה  ישראל  של  הקמתה  כי  הערבי  הנרטיב  את 

לערבים.

המאורעות  של  שטחית  קריאה  גם  האירוניה,  למרבה 
כי  ממחישה  ישראל  של  העצמאות  מלחמת  את  הסובבים 
למרות  הקמתה  לאחר  בישראל  נשארו  ערבים  אלפי  מאות 
עצם  על  ואיימו  ישראל  את  תקפו  ערביים  שצבאות  העובדה 
קיומה. ישראל לא גירשה את הערבים שבתוך גבולותיה כפי 
אירידנטיסטית  לאוכלוסייה  עושה  הייתה  מדינה אחרת  שכל 
לאחר הבסת ארצות מולדתם במלחמה. לאחר תבוסת גרמניה 
באירופה,  רבות  במדינות  שגרו  הגרמני  הלאום  בני  ב-1945, 
גורשו והוחזרו לגרמניה מרצונם ושלא מרצונם, בעיקר מברית 
מיליון  כ-13  ועוד.  צ'כוסלובקיה,  פולין,  צרפת,  המועצות, 
ונשלחו  באירופה  רבות  למדינות  מחוץ  אל  הועברו  גרמנים 
מדינות  באותן  האלה  הגרמנים  גרו  אפילו  לגרמניה  בחזרה 
במשך דורות. כאשר נפגשו רוזוולט, צ'רצ'יל וסטאלין בוועידת 
יאלטה, בפברואר 1945, ההעברה של מיליוני גרמנים מחלקי 
ושליחתם  פולין  למערב  מסופחים  להיות  שתוכננו  גרמניה 
לטריטוריה שהייתה אמורה להישאר בריבונות גרמניה לאחר 
על-ידי כל שלושת המנהיגים  נדונה ברצינות  סיום המלחמה, 

.)Wheeler-Bennett and Nicholls, 1974(
ערבים  של  צאצאיהם  הם  בישראל  עתה  החיים  הערבים 
פעם  רק  ולא  ישראל  את  תקפו  שצבאותיהן  המדינות  מן 
מנהיגי  והובסו.  וב-1973  ב-1967  גם  אלא  ב-1948,  אחת 
גרים  ומשפחותיהם  מצרים  הם  הפלשתינאים  הערבים 
מהם.  כשנדרש  ברמאלה  מופיעים  אלה  מנהיגים  במצרים. 
וכן  ושומרון  מיהודה  הערבים  כל  את  ישראל  פינתה  אילו 
הערביים  הצבאות  של  תבוסתם  אחרי  והנגב  הגליל  מן 
המשולבים ב-1948, ודאי ב-1967, היה צעד זה מתקבל על-
מנת  על  מנצח  של  לגיטימית  כמדיניות  אחרות  מדינות  ידי 

זה. מידע  על  גרסטנפלד  למנפרד  תודה  אסיר  אני   .10

למנוע סכסוך מסוים בעתיד. בימינו, סכסוך בין אוכלוסייה 
ערבית ליהודית בישראל נחשב לאפשרות ברורה ואף לאיום, 
על-ידי מומחים לענייני ישראל-ערב )ישראלי 2002(, במיוחד 
אם ישראל תשלים את תוכנית ההרס העצמי המטורפת שלה 
ושומרון,  ביהודה  נוספת  ערבית  מדינה  של  הקמתה  לאפשר 
עם  "מסכמים"   )2007 שנת  )סוף  כעת  מדינתנו  שראשי  כפי 

עראפת.  של  יורשו 
הוכר   1948 אחרי  ירדן  על-ידי  ושומרון  יהודה  סיפוח 
שאר  כל  ופקיסטן.  בריטניה  בלבד,  מדינות  שתי  על-ידי 
בסיפוח.  הכירו  לא  ערב,  מדינות  לרבות  העולם,  מדינות 
חבר הלאומים ובעקבותיו האו"ם, ייעדו במפורש את שטחי 
התעמולה  היהודית.  המולדת  מן  כחלק  ושומרון  יהודה 
הערבית שכנעה את מדינות אירופה, ארצות הברית ויהודים 
ושומרון  ביהודה  ישראל  של  החזקתה  כי  בישראל  רבים 
אויב  שטח  של  "כיבוש"  היא  הימים  ששת  מלחמת  אחרי 
בפעולה של תוקפנות שאינה קבילה לפי אמנת ג'נבה. לטענה 
בהחלטת  או  הבינלאומי  במשפט  בסיס  כל  אין  זו  ולעמדה 
עצמו  על  קיבל  כאשר  ב-1945,  הקמתו  עם  מיד  האו"ם 
זאת,  לעומת  העמים.  חבר  של  והמחויבויות  ההצהרות  את 
בניגוד לכל תקדים היסטורי ולהחלטות האו"ם לפני שנעשה 
השמאלני  הממסד  הערבים,  על-ידי  הנשלט  לארגון  האו"ם 
השולט )אהוד אולמרט וחבורתו כיום( אימץ והשתיל במילון 
הישראלי המקובל את המונח "כיבוש". לגבי היהודים, מונח 
זה מתייחס ליהודה ושומרון, אולם לגבי הערבים, "שותפינו 
עמ'  )אפשטיין,  ישראל  שטחי  לכל  מתייחס  המושג  לשלום", 
שהשלימו  סבורים  כמובן,  אנאפוליס"  "שלום  תומכי   .)127
פרשת  לכל  אצלם  זכר  אין  ישראל.  של  קיומה  עם  הערבים 
התקשורת  באמצעי  שנשמעת  הממאירה  האנטישמיות 
ונלמדת  הערביים, בהטפות במסגדים ברחבי העולם הערבי, 
שהיא  כמו  דורות,  זה  הפלשתינית  הרשות  ילדי  כל  על-ידי 
כוח  בהיעדר  אבל,  ערב.  ארצות  ובשאר  במצרים  נלמדת 
הדברים.  יתהפכו  "אולי"  להגיד  אלא  נותר  לא  הנבואה, 

יגידו.  ימים 

ישראל כמדינה אתנית

המדינה, מ ומדע  סוציולוגיה  בעיקר  החברה,  דעי 
והם  מרקסיסטיים  מרעיונות  מאד  מושפעים 
מתמקדים בשייכות למעמד חברתי, שליטה חברתית, 
וכו'.  הנמוכים  המעמדות  או  הפרולטריון  הממשלה,  מבנה 
מדינה  של  הרעיון  אלה,  בתחומים  העוסקים  רבים  לגבי 

קביל. בלתי  או  ידוע  בלתי  הוא  אתנית 
בקיום  ישראל  את  מאשימים  אמריקה  יהודי  מקצת 
הדרום  את  להם  מזכירה  שהיא  מכיוון  אפרטהייד 
בישראל  והערבים  והשחורים,  הלבנים  אפריקאים 
ג'ף  של  המנטלי  הרקע  זהו  האם  השחורים.  אל  מושווים 
על  החביב  )ביטוי  "אפרטהייד"  במונח  המאוהב  האלפר 
לחברו  היה  מאז  ישראל  על  אותה  המחיל  טוטו  דזמונד 

אהוד אולמרט אימץ והשתיל במילון 
הישראלי המקובל את המונח "כיבוש". 

לגבי היהודים, מונח זה מתייחס 
ליהודה ושומרון, אולם לגבי הערבים, 

"שותפינו לשלום", המושג מתייחס לכל 
שטחי ישראל
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יכול  וחסר אחריות  בלתי מציאותי  רק אדם  עראפת(.  של 
אפריקה.  בדרום  לאפרטהייד  ישראל  בין  השוואה  לערוך 
הלבנים  נגד  במלחמה  פתחו  לא  באפריקה  השחורים 
הופרדו  אפריקה  בדרום  והשחורים  אפריקאים,  הדרום 
הפרדה  בישראל  הייתה  לא  מעולם  גזעניות.  מסיבות 
אתני.  מוצא  או  גזע  מטעמי  וערבים  יהודים  בין  כלשהי 
הערבים חופשיים לבחור היכן הם רוצים לחיות או לנסוע. 
ערביים,  ספר  לבתי  ילדיהם  את  לשלוח  בוחרים  הערבים 
הם  הקוראן.  לימוד  על  דגש  מושם  שם  מוסלמים,  בעיקר 
ילדים משבטים ערבים שונים כדי למנוע  גם מפרידים בין 
נפרדות  בקהילות  גרים  אמנם  הערבים  שבטי.  בין  סכסוך 
בחיפה,  גדולות  ערביות  אוכלוסיות  יש  אולם  בישראל, 
ובעכו, בשכונות מסוימות, הכל  בירושלים, בתל אביב-יפו 
שכונות  שיש  כשם  ממש  מרצונם,  בחירה  של  בסיס  על 
ובערים  יהודיות, שחורות או לטיניות בערים אמריקאיות 
צרפת  את  ומכנים  קמים  האם  ולונדון.  כפריס  אירופיות 
בפריז?  הגדול  המוסלמי  הרובע  בגלל  אפרטהייד  כמדינת 
הדומים  אחרים  עם  לחיות  רוצים  אנשים  כי  מקובל 
אולי  משותפים.  ודת  תרבות  מוצא,  בעלי  ביותר,  להם 
מכיוון  אנטי-ציוניות  מטרות  משרת  אפרטהייד  המונח 
לדרום  ישראל  בין  כוזבת  השוואה  מחזק  זה  מסוג  שצופן 

אפריקה. 
מאשר  לאירופה  יותר  קרובה  ישראל  גיאוגרפית  מבחינה 
אלה  מדינות  שלוש  אוסטרליה.  או  קנדה  הברית,  לארצות 
הן רב-אתניות/לאומיות. באף אחת מהן אין קבוצה אתנית 
)לבנים   WASPs-ה נחשבו  בעבר  כי  אם  שלטת,  מסוימת 
לא  אולם  השלטת  לקבוצה  פרוטסטנטים(  אנגלו-סקסיים 
שאבות  מאחר  אתנית,  קבוצה  היו  לא  מעולם  הם  עוד. 
צפון  מדינות  מכמה  הברית  לארצות  היגרו  אבותיהם 

בריטניה. כולל  אירופיות 
ובמזרח  באירופה  רבות  אתניות  למדינות  דומה  ישראל 
הרחוק, כגון הרפובליקה הצ'כית, סלובקיה, פינלנד, שוודיה, 
נורבגיה, הולנד, כמה ממדינות גרמניה, פולין, לטבייה, ליטא, 
גרוזיה,  סרביה,  קרואטיה,  הונגריה,  רומניה,  אסטוניה, 
ורפובליקות  טורקיה,  טייוואן,  הדרומית,  קוריאה  תאילנד, 
אוקראינה,  כגון  המועצות  ברית  התמוטטות  לאחר  שנוצרו 
יתרה  ועוד.  והפיליפינים  יפן  וכן  וטורקמניסטן,  אזרבייג'אן 
מיעוטים  של  אוכלוסיות  יש  רבות  אתניות  במדינות  מזאת, 
כמעט  נורמה.  אלא  חריגה  תופעה  אינה  זו  תושביהן.  בין 
או  זו  בצורה  דמוקרטיות,  הן  לעיל  הנזכרות  המדינות  כל 
תענקנה  לא  מהן  כמה  אתניות.  מדינות  הן  ובו-בזמן  אחרת 
אזרחות לאנשים ממוצא אתני שונה. יפן היא דוגמא בולטת 
יפן.  של  אזרח  להיות  יכול  לא  יפני  שאינו  מי  זו:  למדיניות 
של  הדמוקרטי  באופייה  ספק  מטיל  אינו  העולם  זאת,  עם 
זאת.  המבקשים  ללא-יהודים  אזרחות  מעניקה  ישראל  יפן. 
כ"אתנוקרטיה"  האנטי-ציונים  על-ידי  ישראל  של  גינויה 
מאשים  הערבים,  על  הגמוניה  מקיים  היהודי  הרוב  שבה 
אתנית-תרבותית-דתית.  יהודית  חברה  בקיום  ישראל  את 

העולם,  מדינות  בקרב  ונפוצה  נהוגה  כזו  הגמוניה  כאמור, 
מדינה  אולם  לא.  או  דמוקראטי  משטר  בעלות  שהן  בין 
הישראלים  האנטי-ציונים  על-ידי  נחשבת  יהודית  אתנית 
העיקרון  היא  עצמית"  ש"הגדרה  העובדה  חרף  גזעני  כמפעל 
שעליו  הראשונה(,  העולם  מלחמת  )בשלהי  וילסון  וודרו  של 
פלשתינה  את  העניקה  אשר  בלפור  הצהרת  התבססה 
של  אלה  השקפות   .)1989 )פרומקין,  ליהודים  לאומי  כבית 
כיהודים  אותם  חושפות  בישראל  אנטי-ציונים  אקדמאים 
אנטישמיים. בר-סמכא בישראל בנושא האנטישמיות, מנפרד 

ציין:  )2007( גרסטנפלד 

אנטי-ציונות היום דומה מאד לאנטישמיות. האנטי-ציונים 
לאומיים  לרגשות  אחרים  עמים  של  זכותם  את  מקבלים 
העם  של  זכותו  את  שוללים  הם  אולם  הגנה.  בת  ולמדינה 
היהודי לתודעה לאומית משלו המתבטאת במדינת ישראל 
את  שופטים  אינם  הם  המדינה.  של  ביטחונה  על  ולהגן 
ישראל על-פי אותם קני מידה המשמשים לשפיטת מדינות 

אנטישמיות. מכונה  יהודים  נגד  כזו  הפליה  אחרות. 

מאירת  בתובנה  מציינת,   )119 עמ'   ,2003( אפשטיין  רעיה 
לה: האופיינית  העיניים 

ש.ש.(   – אירופי  חילוני  ליברליזם  )של  החדשה  הכנסייה 
ש.ש(   – סובייטי  )המרקסיזם/קומוניזם  מקודמתה  ירשה 
ואמצה  אש"ף  של  הרוצחים  עם  המוסרית  ההזדהות  את 
שבה  אנטי-ישראליות  של  במסווה  אנטישמיות  אותה  את 

הקודמת.  הקומוניסטית  הכנסייה  דגלה 

מודעים  אינם  הברית  בארצות  רבים  כי  לי  ידוע  מניסיוני 
הרב-אתנית  לחברה  בניגוד  אתניות  מדינות  יש  כי  לעובדה 
לגבי  למדי.  רב  כאלה  מדינות  של  מספרן  וכי  מדינתם,  של 
של  האב-טיפוס  היא  הברית  ארצות  הממוצע,  האמריקאי 
שם  באוסטרליה  האחרונה  ההתפתחות  כי  מעניין  מדינה. 
זרם המוסלמים המהגרים אליה עורר את הממשלה להבהיר 
אופייה  את  ולהדגיש  הרב-לאומיות  עקרון  של  הגבולות  את 
האוסטרלית.  והחברה  התרבות  של  והפטריוטי  האנגלי 
בברית  מתגלה  "...אנטישמיות  באירופה,  זאת,  לעומת 
של  היהודי  האופי  לחיסול  החותרת  האירופית-מוסלמית 
יאור,  בת  ראה   ;125 עמ'   ,2003 )אפשטיין,  ישראל".  מדינת 

.)2004  ,2002

הציבור הרחב מאמין כי מוסלמים 
הם סכנה פוטנציאלית והם מאיימים 
על החברה המערבית, ולעיתים גם על 

חברות מוסלמיות
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ערבים נגד  דעה קדומה  יש  ליהודים 

ביקורת או גינויה של ישראל לדעתם של אקדמאים ה
ִריק.  כמעט  בתוך  הנראה  ככל  קיימת  אנטי-ציונים 
בתחום  מאירועים  לחלוטין  כמעט  מתעלמים  הם 
מתקראים  שהם  בין  הערבים,  של  ומהתנהגותם  הבינלאומי 
אחרות  ערביות  מדינות  של  בשמות  ובין  פלשתינים  בשם 
וכו'(.  הסעודית  ערב  ירדן,  סוריה,  )עיראק,  התיכון  במזרח 
לפעמים אירועים כאלה מתגנבים פנימה בשוגג. האקדמאים 
שאומרים  מה  כי  טוענים  הישראלים  האנטי-ציונים 
ממעמקי  פורץ  לה,  ומחוצה  בישראל  היהודים  ועושים 
או  לפעולות  בתגובה  ולא  שלהם  והשנאה  הקדומה  הדעה 
על- שנכתבו  הפרסומים  את  הקורא  הערבים.  של  להכרזות 

הסבר  מכל  התעלמותם  נוכח  נדהם  זו  קבוצה  חברי  ידי 
אפשרי להתנהגותם של יהודי ישראל כלפי הערבים כתגובה 
היהודים  זה  מסוג  בעולם  בסביבה.  המתרחשים  לאירועים 
פורעים פרעות  על מדינתם אלא  על עצמם או  אינם מגינים 

באוכלוסייה הערבית החפה מפשע וחסרת הישע. כל "חוקי" 
לטובת  האנטי-ציונים  על-ידי  מושעים  והתגובה  הפעולה 
המקורות "הפסיכולוגיים" של דעה קדומה הנטועים במעמקי 
נפשם הנחושה מבחינה היסטורית וגנטית של היהודים. אכן 
נגד  היהודית  התוקפנות  כי   )Hammerman( האמרמן  טען 
שתחילתה  מושרשת  מרדיפה  נובעת  הפלשתינאים  הערבים 
והיהודים  ישראל  נגד  פעולות התוקפנות  לאור  בימי התנ"ך. 
ונמצאות   – ערביות  ומדינות  קבוצות  על-ידי  שבוצעו 
התנגדות  בהן  הרואים  האנטי-ציונים  של  לתפיסתם  מחוץ 
כל הסבר  אין   – נגד הערבים  היהודית/ישראלית  לתוקפנות 
מתוך  מוזרה  כפעולה  מלבד  ישראל  של  להתנהגותה  ממשי 
מאורעות  של  הפנורמה  את  שוללים  אם  ביולוגיים.  דחפים 
היסטוריים )ולא רק את התנהגותה של קבוצה אחת במקום 
יש  אנושית,  להתנהגות  וכמניע  העיקרית  כזירה  מסוים( 
למצוא מפלט בביולוגיה, בגנטיקה ובמאפיינים פסיכולוגיים 
השקפה  מטפחים  האנטי-ציונים  כי  מאליו  מובן  תורשתיים. 
בשעה  גם  וציונות  ישראל  יהודים,  לגבי  מובהקת  גזענית 

כגזענית. ישראל  את  מוקיעים  שהם 

נובעת  ואינה  ביהודים  מושרשת  הרדיפה  מדוע  השאלה 
נדונה  אינה  אסתר,  במגילת  בבירור  כמתואר  הסביבה,  מן 
כלל. אכן, מנקודת מבטו של כותב המאמר, אחד המאפיינים 
רדיפה  נוכח   – כי  הוא  היהודים  של  והמצערים  המדהימים 
להסבירו  אפשר  שאי  ובאופן  הדורות  במשך  אינסופית 
הלא- במארחיהם  לבטוח  וממשיכים  בטחו  היהודים   –
יהודים בארצות גלותם הרבות, כולל יהודי גרמניה במחצית 
באותה   .)2002  Volkov )וולקוב,  ה-20  המאה  של  הראשונה 
ישראל  של  היהודים  מנהיגיה  כי  העובדה  מדהימה  מידה 
בגידות  הערבים.  עם  בהסכמים  אמון  ושוב  שוב  נותנים 
רישום  את  בתודעתם  השאירו  לא  באמון  ונשנות  חוזרות 
של  שנה   40 היום;  עד  שורר  זה  מצב  דרכיהם.  של  האיוולת 
הקרוב  כשותפו  עבאס  מחמוד  על-ידי  שואה  והכחשת  טרור 
יהודים, בגידה, הונאה ערמומית  של ערפאת; רצח של אלפי 
מנהיגים  על  משפיעים  אינם  כמעט  פומבית,  ושחיתות 
"מושרשת"  שנאה  איזו  על  המדינה.  של  יהודים-ציונים 

האנטי-ציונים? מדברים  הפלשתינאים  לערבים 
אנטי-ציונים  אקדמאים  על-ידי  "שנאה"  במונח  השימוש 
בעולם  למאורעות  אטימותם  את  שוב  מדגיש  ישראלים 
המוסלמי. האם האנטי-ציונים קוראים ספרים? האם קראו 
 Because  )2006( גּבריאל  בריג'יט  של  האחרון  ספרה  את 
)כי   They Hate: A Surivor of Islamic Terror Warns America
אמריקה(,  את  מזהיר  האסלאמי  הטרור  ניצול  שונאים:  הם 
 Hatred's Kingdom (200�) גולד  דורי  של  ספרו  את  או 
של  הקנאית  הוואהבית  התרבות  על  השנאה"(,  )"ממלכת 
המערב?  נגד  העולמי  בטרוריזם  ותמיכתה  הסעודית  ערב 
ליוזמה  מתנגדים  מארה"ב  רבים  וסנטורים  קונגרס  חברי 
לערב הסעודית  לתת   )2007 ביולי   30( האמריקאית החדשה 
שמדינה  מאחר  דולר,  מיליארד   20 של  בשווי  חדש  נשק 
רחבי  בכל  וטרוריזם  אנטישמיות  של  המממנת  היא  זו 

העולם.
האנטי-ציונים אכן מציגים את הדברים בהיפוך המציאות 
היו   )1936( פרויד  כאנה  פסיכואנליטיקאים   .)2007 )פלאוט, 
נגד  מתגונן  אדם  שבה  תגובה"  "התהוות  זו  תופעה  מכנים 
ניגודם.  אל  משמעותם  העברת  על-ידי  דחפיו  או  מחשבותיו 
מאחר שהכוונה המקורית טעונה ברגשות בלתי נסבלים, כגון 
להפנות  צורך  יש  משהו,  או  מישהו  נגד  תוקפניים  דחפים 
תוקפנות זו למקום אחר. האנטי-ציונים אינם יכולים להכיר 
העולמי  הטרוריזם  וישראל.  היהודים  כלפי  הערבית  בשנאה 
אינם  סעודיה  על-ידי  הממומנת  האסלאמית  והקנאות 
הערבית  השנאה  לפיכך,  דמיוננו.  פרי  רק  אלא  מציאותיים 
האובייקטיבית,  במציאות  כלפינו"  מ"שנאתם  הופכת 
ולישראל  ליהודים  המיוחסת  במציאות  כלפיהם"  ל"שנאתנו 

כאן. האנטי-ציונים  היהודים  האקדמאים  על-ידי 
תופעה זו, היא ללא ספק ייחודית או לפחות בלתי רגילה 
האינטלקטואלים  מן  משמעותי  חלק  הכלל:  מן  יוצא  באופן 
של מדינה דמוקרטית טוענים כי השנאה האכזרית המובעת 
בפומבי ומופצת על-ידי מדינות ערביות – כולל מצרים שבה 

דניאל בר-טל )2007( בנה קריירה 
מכתיבה אודות הסטריאוטיפים 

השליליים של היהודים בנוגע לערבים, 
במיוחד אלה המשתקפים בספרי 

לימוד, וכיצד ילדים יהודים מפנימים 
דימוי זה
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"הפרוטוקולים  )כגון  ואנטישמי  אנטי-ישראלי  חומר  פרסום 
בעולם  אחר  מקום  בכל  ורע  אח  לו  אין  ציון"(  זקני  של 
ושל  ישראל  של  לשנאה  תגובה  דבר  של  לאִמתו  היא   –
בצורה  המציאות  את  לעוות  אפשר  כיצד  כלפיהן.  היהודים 
להתחשב  בלי  תעלומה,  עודנה  ענק  לשקר  ולהפכה  גסה  כה 
פסיכולוגיים/פסיכיאטריים.  הסברים  לה  למצוא  בחתירתנו 
כזו  התנהגות  עם  משלימה  שהייתה  מדינה  אין  אכן, 
טוען  מי  מלחמה.  בעת  אזרחיה  מקרב  כלשהו  חלק  מצד 
אחד  לא  אף  עיראקים?  שונאים  האמריקאים  כי  בארה"ב 
ודאי  זאת,  טוען  אינו  בוש  ג'ורג'  שבמתנגדי  הקיצונים  מן 
אמריקאים  חיילים  על  העיראקים  להתקפות  כהסבר  שלא 
עמם,  השמורות  מסיבות  האנטי-ציונים,  בעיראק.  ובריטים 
דבר  כרעיַה.  ועל  ִקרבה  על  הערבית  מאמצים את התעמולה 
גיסא,  מחד  ערב  מדינות  עם  אחת  בשורה  אותם  מציב  זה 
ועם מדינות אירופה מאידך גיסא, נגד מדינתם שלהם. אולי 
אותן  של  האיומים  מפני  הגנה  תחושת  להם  מעניק  הדבר 

ישראל. נגד  מדינות 
אודות  מכתיבה  קריירה  בנה   )2007( בר-טל  דניאל 
לערבים,  בנוגע  היהודים  של  השליליים  הסטריאוטיפים 
ילדים  וכיצד  לימוד,  בספרי  המשתקפים  אלה  במיוחד 
למצוא  כדי  היטב  לחפש  יש  זה.  דימוי  מפנימים  יהודים 
השנאה  לאי  הסטריאוטיפים  על  כלשהו  מחקר  בפרסומיו 
של יהודים/ ישראלים בעיני ילדים ערבים ועד כמה עמוקה 
מטיפים  שאותה  ולישראל  ליהודים  השנאה  היא  וחודרת 
)שרן,  הלימוד  ובספרי  הפלשתינאים  הערביים/  הספר  בבתי 
לציבור  הבינלאומית  התקשורת  הציגה  לאחרונה   .)1999
שמטרתם  ערביים  וידיאו  משחקי  של  והדמויות  התוכן  את 
המוצהרת היא לטפח שנאה לישראל וליהודים בקרב ילדים 
יום  מדי  נמכרים  כאלה  וידיאו  משחקי  אלפי  ערבית.  דוברי 
על- מיוצרים  הם  שבה  לבנון  כולל  שונות,  ערביות  במדינות 

וידיאו אלה לילדים הופכים את כל  ידי חיזבאללה. משחקי 
ישראל  של  הלימוד  בספרי  השליליים  הסטריאוטיפים  נושא 
על  משפיע  אינו  שנון  מילולי  תיאור  שום  חולנית.  לבדיחה 
בסרטי  נעות  תמונות  של  בעוצמה  ספר  בית  ילדי  של  נפשם 
זו כולה, והתנהגותו של העולם הערבי בכלל  וידיאו. תופעה 
כלפי היהודים וישראל, פשוט אינם קיימים במחקרו של בר-

הישראלים. הלימוד  בספרי  הערבים  תפיסות  אודות  טל 
בציורים  ערבים  של  הצגה  חקרו   )2005( וטייכמן  בר-טל 
בין  להשוות  מאמץ  כל  עשו  לא  הם  ישראלים.  ילדים  של 
המציגים  ערבים  ילדים  לציורי  ישראלים  ילדים  של  ציורים 
במדחום,  שנמצאת  כפי   "0" נקודת  אין  ישראלים.  יהודים 
להשוות  פסיכולוג  כל  או  בר-טל  יכול  לעומתה  אשר 
מעלה  כלפי  סטייה  בה  יש  כי  ולקבוע  מישהו  של  התנהגות 
נורמות  מערכת  להקים  יש  "נורמלי".  ה  מן  מטה  כלפי  או 
מסוימת.  התנהגות  ולהעריך  להשוות  ניתן  לעומתה  אשר 
יהודים/  הצגת  או  יהודים,  כלפי  ערבים  של  התנהגותם  אם 
נשקלת,  או  נמדדת  אינה  ערביים,  לימוד  בספרי  ישראלים 
כדי  להשתמש  ניתן  מידה  אמת  או  נתונים  מסד  באיזה 

השוואה  יהודים?  ילדים  בציורי  הערבים  הצגת  אל  להשוות 
הבסיסי,  הפסיכולוגי  המחקר  עיקרי  כל  על-ידי  נדרשת  זו 
סקרנים  להיות  גם  עלינו  לתוצאות.  תוקף  אין  כן  לא  שאם 
יהודים  מתארים  ישראלים  ערבים  ילדים  כיצד  ללמוד 
בספרי  "נאכבה"  למונח  ההתוודעות  ואחרי  לפני  ישראלים 
שעורר  ההמולה  כל  אחרי  נדרש  זה  מחקר  שלהם.  הלימוד 
שרת  תמיר,  )יולי(  יעל  של  להבנה  ניתן  הבלתי  המעשה 

"שלום...עכשיו"!  לקידום  כאמצעי  ישראל,  של  החינוך 

לנו רבות אודות האופן שבו ערבים בוגרים מציגים  ידוע 
שלהם  ובקריקטורות  בציוריהם  והישראלים  היהודים  את 
הערבים  הילדים  ציורי  כי  לצפות  עלינו  האם   .)1999 )סתיו, 
ילדים,  הבוגרת?  החברה  מציורי  משמעותית  שונים  יהיו 
נוראים  במאורעות  הדנים  מבוגרים  השומעים  מקום,  בכל 
אחרת  קבוצה  או  מדינה  על-ידי  מדינתם  נגד  המבוצעים 
קבוצה.  אותה  אנשי  את  שלילי  באור  לוודאי,  קרוב  יתארו, 
העולם  מלחמת  בתקופת  הברית  בארצות  ילדים  ציורי 
הגרמנים  ה"אויב",  של  דמויות  כלל  בדרך  הציגו  השנייה 
אין  האם  המעטה.  בלשון  ביותר  שלילי  באופן  והיפנים, 
שכן.  ודאי  סטריאוטיפים?  כאלה משקפים  ותפיסות  ציורים 
בדרך  האנושית  המחשבה  כי  העובדה  את  בחשבון  הביאו 
אודות  מחשבות  ואף  ומדינות,  קבוצות  אנשים,  אודות  כלל 
קוגניטיבי  כאמצעי  בסטריאוטיפים  משתמשות  מדינתכם, 
אירועים  של  רב  מספר  של  לקבוצות  לחלוקה  בסיסי 
הדה- למרות  האנושית.  הנפש  ובתוך  בסביבה  המתרחשים 
קונסטרוקציוניסטים הצרפתים, אין להבין את העולם כאוסף 
מחשבה  מזה.  זה  המנותקים  מוגבלים  אירועים  של  עצום 
לקבוצות  חלוקה  על-ידי  מתאפשרת  אנשים  קבוצות  אודות 
למחשבה  מצטמצמים  היינו  כן  לא  אם  וסטריאוטיפים. 
או  בקבוצות  לעסוק  המנטלית  ויכולתנו  בלבד  יחידים  על 

נפגמת.  הייתה  במדינות 
בשימוש  עולמי  כלל  לגידול  עדה  זמננו  בת  ההיסטוריה 
מכיוון  לערבים  המתייחסים  שליליים  בסטריאוטיפים 
במערב,  רק  לא  אך  בעיקר  רבות,  מדינות  האחרון  שבעשור 
שונות.  בצורות  מוסלמי  או  ערבי  לטרוריזם  נתונות  היו 

התקת השנאה הערבית ליהודים אל 
שנאה של יהודים כלפי ערבים מעניקה 
לאנטי-ציונים דימוי עצמי של מי שמגן 

על אנשים מקופחים ונרמסים, וכמי 
שמאשים את התוקפנים, שהם אחיהם 

ובני ארצם היהודים ואשר מהם 
מבקשים האנטי-ציונים להתרחק 
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בכל  אנשים  של  בתיהם  אל  מביאים  התקשורת  אמצעי 
רחבי העולם תמונות של אסונות שבוצעו על-ידי טרוריסטים 
מוסלמים מארצות שונות, כולל טרוריסטים המכונים ערבים 
פלשתינאים. שוב ושוב העולם עוסק בסיפור אחר של חטיפה 
על-ידי קבוצות של טרוריסטים מוסלמים, בישראל, ברצועת 
אחרים שבהם  ובמקומות  באפגניסטן  באיראן,  בלבנון,  עזה, 
לעינוי  פוליטית,  או  כספית  לסחיטה  משמשים  הקורבנות 
זו  לא  עתה,  עד  ראש.  עריפת  באמצעות  להורג  ולהוצאה 
הוא  לטרוריסטים  בנוגע  בסטריאוטיפים  שהשימוש  בלבד 
ונפוץ, אלא שאנשים הורגלו לצפות כי הטרוריסטים  מקובל 
בבריטניה,  בספרד,  בין שהטרוריזם מתרחש  מוסלמים,  יהיו 
באפגניסטן,  בהודו,  באינדונזיה,  בלבנון,  בישראל,  בארה"ב, 
חברות  כיצד  משקף  הדבר  אחר.  במקום  או  בפקיסטן 
האסלאמי  העולם  אודות  וחושבות  תופסות  רבות  מערביות 
או  דמיונות  מתוך  צומחים  שאינם  מציאותיים  במונחים 
את  מבצעים  מוסלמים  של  ניכר  מספר  "מושרשת".  שנאה 

האלה.  הטרור  פעולות 

המוסלמים  רוב  כי  ואומרים  חוזרים  מדינות  ראשי  כמה 
הם אזרחים שומרי חוק. עצם העובדה כי בכירים בממשלות 
כך  על  מצביעה  זה  מסוג  בהכרזות  לצאת  בהכרח  חשים 
כי מוסלמים הם סכנה פוטנציאלית  שהציבור הרחב מאמין 
על  גם  ולעיתים  המערבית,  החברה  על  מאיימים  והם 
על  האשמה  את  לתלות  יכולים  אנו  אין  מוסלמיות.  חברות 
בפחדים  דווקא  אלא  קדומה,  בדעה  אלה  סטריאוטיפים 
כי  העובדה  קודם.  ניסיון  על  ובחשדות ממשיים המבוססים 
קבוצות אסלאמיות מצהירות על מסירותן לג'יהאד מדגישה 
"התנגשות  אודות  הנטינגטון  של  התפיסה  עוצמת  את 
כי  בהאשמות  היוצאים  פסיכולוגיה,  חוקרי  הציוויליזציות". 
שליליים  סטריאוטיפים  כוללים  ישראל  של  הלימוד  ספרי 
עבריים  לימוד  ספרי  בין  השוואות  ועורכים  ערבים,  אודות 
לבין ספרי לימוד שנמצאו בגרמניה הנאצית, מוציאים מכלל 
תחום מחשבתם את ההקשר הכלל עולמי שבו אנו חיים, על 
כמובן,  זאת,  לאחרונה.  והטרור שהתרחשו  כל מעשי האיבה 
בר-טל  דניאל  של  והדוחה  הבוטה  האנטישמיות  על  נוסף 
של  הלימוד  ספרי  כי  בקביעה  בושה  ללא  המתבטאת  עצמו 
נרמז  שבכך  ברור  הנאציים.  הלימוד  לספרי  דומים  ישראל 

הנאצית.  לגרמניה  דומה  עצמה  ישראל  כי 

הסטריאוטיפים  כי  שוכחים  אנשים  כמה  כי  נראה 
שלה  הלימוד  ובספרי  הגרמנית  בחברה  האנטישמיים 
לפני  רב  זמן  הופיעו  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת 
להתפרצויות  שהובילו  הם  הסטריאוטיפים  לא  הנאציזם. 
היהודים  רדיפת  אלא  יהודים,  ולרדיפת  אנטישמיות  של 
המאה  כל  במשך  הגרמנית  בחברה  שרווחו  והאנטישמיות 
הסטריאוטיפים  את  שיצרו  הן  ה-20  המאה  ותחילת  ה-19 
הנאצית  השליטה  ובמשך  לפני  האירופיים,  הלימוד  בספרי 
 .)Vital  1999 )ויטל,  אירופה  של  ניכר  ובחלק  בגרמניה 
ימי  בתחילת  החלה  גרמניה  של  האנטישמית  ההיסטוריה 
ערבים  של  סטריאוטיפים  להלן.  שיידון  כפי  הביניים, 
ערבים  על-ידי  יהודים  מרדיפת  הושפעו  בפלשתינה/ישראל 
במשך  ומהומות,  רצח,  יריות,  של  בהתקפות  שהתבטאה 

.)2006  ,2003  ,2002 )ישראלי,  שנה  כמאה 
שקעו  בארה"ב  השחורים  אודות  קדומות  שדעות  בשעה 
בצורה ניכרת, צלו המאיים של הטרוריסט הערבי עלה ותפס 
את תשומת הלב של העולם החופשי. אין ספק כי מוסלמים 
שומרי חוק במדינות רבות נפגעים קשה מן הדימוי המפחיד 
על המערב.  הג'יהאד הממיטים טרור  של המוסלמים תומכי 
של  המוסלמי  הכיבוש  את  מרטל  קארל  בלם  מאז  אולם 
באופן  מאוים  המערב  היה  לא   732 בשנת  בטור  אירופה 
סטריאוטיפים  מזאת,  יתרה  האסלאם.  על-ידי  מוחשי  כה 
יכולים  שהם  אף  ולאיבה  קדומה  לדעה  דומים  אינם 
גם  להתלוות  יכולים  שהם  כפי  כאלה,  לרגשות  להתלוות 
לרגשות אחרים כלפי אנשים, קבוצות או מדינות מסוימים. 
על  מקפידים  הגרמנים  חרוצים,  הם  הסינים  כי  קביעות 
והיפנים  הזמן  רוב  שיכורים  האירים  או  השבדים  פרטים, 
שאינם  )הגם  סטריאוטיפים  הם  אף  אלה  כל   – צייתנים 
בהכרח שליליים( המאפשרים לנו לחשוב על הקיום החברתי 
כמו  אביב  תל  באוניברסיטת  "חוקרים"  בעולמנו.  והלאומי 
ואת  העולם  את  לשכנע  רוצים   )2005( וטייכמן  בר-טל 

שנאה. חדורי  שהם  עצמם  היהודים 
יהודים  של  שנאה  אל  ליהודים  הערבית  השנאה  התקת 
מי  של  עצמי  דימוי  לאנטי-ציונים  מעניקה  ערבים  כלפי 
את  שמאשים  וכמי  ונרמסים,  מקופחים  אנשים  על  שמגן 
ואשר  היהודים  ארצם  ובני  אחיהם  שהם  התוקפנים, 
שנאתם  העברת  להתרחק.  האנטי-ציונים  מבקשים  מהם 
גם  מציגה  לערבים  היהודים  שנאת  אל  ולישראל  ליהדות 
"הזדהות  בשם  מכונה  פרויד  אנה  שלדעת  הגנה  מנגנון 
עצמך  של  לדחפים  התייחסות  של  זו  דרך  התוקפן".  עם 
הפנימיים  החיים  של  בדינמיקה"  ביותר  "מזיק  ל  נחשבת 
כי  לטעון  לאנטי-ציונים  מאפשרת  היא   .)1998 שב,  )דור 
מוצדקות.  הן  יהודים  על  הערבים  הטרוריסטים  התקפות 
טרוריזם  לכאורה  מפעילים  הערבים  האנטי-ציונים,  לגבי 
להביע  או  הלאומיות  מטרותיהם  את  "להשיג  כדי  בעיקר 
הטרוריסטית  לפעילותם  המעניק  העמוק"  ייאושם  את 
גורדון,  נווה  האלפר,  ג'ף  אבנרי,  )אורי  מוסרי  קומה  שיעור 

ואחרים(. גרינברג  לב 

מי היה מרהיב עוז לשער כי 
האנטישמים היהודים-ישראלים 

שלנו יגשימו מחדש, ביודעין ובלא-
יודעין, את המיזוג האידיאולוגי של 

האנטישמיות של השמאל הקיצוני עם 
זו של הימין הקיצוני?
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– עוני  ולא   –  אידיאולוגיה 
מצמיחה טרוריזם

עולם ל בחלֵקי  ערבי  טרוריזם  של  רבות  כה  שנים  אחר 
אנשים  כמה  מתעקשים  כיצד  לתמוה  אפשר  שונים, 
מ"ייאוש" שמשמעותו  נובע  טרוריזם  כי  ברעיון  לדבוק 
חברתית,  ניידות  להיעדר  לעוני,  היא  בעיניהם  העיקרית 
לארצות  שנגרם  ההרס  כלשהו.  כלכלי  או  רגשי  לחסך  או 
שהופעלו  הפצצות  וסדרת   2001 בספטמבר  ב-11  הברית 
באנגליה,  בספרד,  באפריקה,  מחבלים-מתאבדים  על-ידי 
רצחניות  התאבדויות  של  רבות  שנים  על  נוסף  בלבנון, 
על- מונע  טרוריזם  כי  ספק  של  צל  ללא  בישראל, ממחישים 

ולא  פשע  מצמיח  העוני  עוני.  על-ידי  ולא  אידיאולוגיה  ידי 
מן  משכילים  אנשים  הם  המוסלמים  הטרוריסטים  טרור. 
כגון  גבוהה,  בהשכלה  תואר  בעלי  מקצתם  הבינוני,  המעמד 
או   ,2007 ביולי  בגלזגו  פעולות הטרור  הרופאים שביצעו את 
הברית  בארצות  מטרות  המטוסים שתקפו  את  אלה שחטפו 
הפלשתינאים  הערבים  של  הייאוש   .2001 בספטמבר,  ב-11 
העוני  מן  ולא  ישראל,  את  להשמיד  מאי-יכולתם  נובע 
לגישה  כלשהי  לראיה  מרשים  אין  אולם  כביכול.  המשווע 
עולמם  השקפת  אל  להתגנב  הטרוריסטים  להבנת  הזאת 
כדי  רק  לא  בכך  יש  בישראל.  האנטי-ציונים  היהודים  של 
הערבים  לטובת  האנטי-ציונים  אצל  קדומה  דעה  על  להעיד 
משועבד  שלהם  ההיסטורי  הנרטיב  כי  העובדה  על  אלא 
זה  אפיון  ולאנטי-ציונות.  לאנטישמיות  "הדתית"  לקנאותם 
הירשפלד  אריאל  לאחרונה  שכתב  הביקורת  על  חל  ממש 
מפגין  הוא  שבה  ישראלי  סרט  על  העברית(  )האוניברסיטה 
של  והכוונות  הרגשות  לסילוף  הכלל  מן  יוצא  כישרון 
לחלוטין,  מגוחך  באופן  "דתיים"(  יהודים  )במיוחד  יהודים 
)בסרט  הערבי  לקורבן  ביותר  עמוקה  אמפתיה  מביע  בעודו 
ואדישותם  היהודים  של  הרגישות  חוסר  של  המסוים( 
המוסלמי  הטרוריזם  בנושא  גישתנו  הערבית.  למצוקה 
על-ידי  שנערך  ביותר  ומקיף  מעמיק  מחקר  על-ידי  נתמכת 
בניו  בניני התאומים  על  לפני ההתקפה  עוד  ארה"ב  ממשלת 

 .)1999 )הודסון,  יורק 
מרצם,  כוחם,  מיטב  את  משקיעים  הפלשתינים  הערבים 
שנתרמו  הדולרים  מיליארדי  את  ובמיוחד  וכספם,  זמנם 
האירופי,  האיחוד  הברית,  ארצות  על-ידי  הפליסטיני  ל"עם" 
רוסיה,  על-ידי  גם  יותר  עקיף  ובאופן  ואיראן,  ערב הסעודית 
לטרוריסטים.  ובתשלום  נשק  ברכישת  צבאותיהם,  בבניית 
הרשות  ו"נשיא"  פת"ח  הטרור  ארגון  ראש  עבאס,  מחמוד 
החמא"ס  אנשי  משכורות  את  לאחרונה  שילם  הפלישתינית, 
דולר  מיליון   650 קבלת  לאחר   )2007 )יולי-אוגוסט  בעזה 
סכומי  מעבירה  ארה"ב  )האם  מס".  כ"החזרי  מישראל 
את  חוצים  אזרחיהן  אשר  ולמקסיקו  לקנדה  כסף  של  עתק 
גבולותיה כדי לעבוד בארה"ב? מספר רב של צרפתים מאלזס-

הכספים  את  מחזירה  גרמניה  האם  בגרמניה.  עובדים  לורן 
אינה  הפלשתינית  הרשות  לצרפת?(  ממשכורותיהם  המנוכים 

מבחינה  עצמאית  תהיה  פן  כלכלי  ובפיתוח  בתכנון  עוסקת 
ביכולתה  היה  לארץ.  מחוץ  לצדקה  עוד  תזדקק  ולא  כלכלית 
פעמים,  וכמה  כמה  עצמאית  להיות  הפלשתינית  הרשות  של 

ב-1993. אוסלו  הסכמי  מאז  שאספה  עתק  סכומי  עם 
האקדמאים  כי  היא  זה  לדיון  ביותר  רלוונטית  עובדה 
בלי  הפלשתינים  הערבים  מצוקת  על  מקוננים  האנטי-ציונים 
בהיקפו  האדיר  הכלכלי  ב"סיוע"  נעשה  מה  כלל  להזכיר 
משמיים  שנפל  ה"מן"  מן  יותר  רב  בשפע  לחיקם  שנפל 
ברשות  שלקוי  מה  כי  ייתכן  במדבר.  נדדו  ישראל  בני  כאשר 
בעולם  רבות  במדינות  הרווח  הליקוי  אותו  הוא  הפלשתינית 
צבא  קיום  אחרים,  כלפי  באיבה  שקיעה  הערבי-מוסלמי: 
דמיונם  פרי  אויבים  של  מהתקפה  עליהם  להגן  כדי  גדול 
ניכר של תשומת לב  והיעדר  )הנטינגטון, 1996, עמ' 258-256( 
העובדה  החברתיים-כלכליים.  החיים  בתחומי  עצמי  לפיתוח 
שאינה  סטריאוטיפ  או  הכללה  היא  הקודמת  הקביעה  כי 
דובאי  או  קטאר  )כגון  המוסלמיות  המדינות  כל  על  חלה 
ולו במעט מתקפותה כתיאור סביר של  גורעת  לדוגמא( אינה 
התיכון,  במזרח  הגדולות  ערב  במדינות  השוררים  התנאים 
את  עדיין  המייבאת  בנפט,  העשירה  הסעודית  ערב  לרבות 
החקלאות  את  לטפח  טורחת  אינה  כי  מחו"ל  מזונה  רוב 
עושרה  את  להפיק  יותר  קל  הרי  זאת?  תעשה  ומדוע  שלה. 
וניירות ערך הנקנים במדינות  מן הנפט או מנכסים, תעשיות 
האנטי- האקדמאים  האדמה.  את  לעבד  מאשר   – אחרות 
לערבים המעוורת  ציונים שקועים לחלוטין באמפתיה שלהם 
המצב  את  המחזיקים  הרבים  הגורמים  את  מלראות  אותם 
פרימיטיבית.  ברמה  הפלשתינים  הערבים  של  הפוליטי-כלכלי 
מן  להתעלמותם  בדומה  הסביבה,  של  זה  מהיבט  התעלמות 
עצמית,  בהגנה  ישראל  של  הצורך  את  המכתיבים  הגורמים 
של  קץ  אין  עד  העמוקה  השנאה  מן  להתעלמותם  ובדומה 
ומוסלמים, מאפשרת  נוצרים  ישראל,  רוב שכניה הערבים של 
ואת  ישראל  את  ולגנות  להמשיך  עצמם  שונאי  ליהודים 

הפלשתינים. הערבים  של  ל"עוני"  כתורמים  היהודים 

IV
ידידים כאלה עם 

מי כ לך  ואומר  חבריך  מי  לי  "אמור  הפתגם:  דברי 
אתה".

גדל  מ"מצפן",  אדיב  אודי  סוריה,  למען  המרגל 
ההם  בימים  שהיה  הצעיר",  "השומר  של  שמואל  גן  בקיבוץ 
 )Flappan( פלאפן  שמחה  התגורר  שם  קומוניסטית,  חממה 
 New העת  כתב  של  ועורך  מייסד  פרו-ערבי,  קומוניסט   –
 .)Rael Jean and Erich Isaac, 199�(  1930 – משנת   Outlook
תושב  לשעבר  "מצפן",  איש  לשעבר  דייוויס,  אורי  המרגל 
)קרי  הערבי  ו"המחוקק"  באנגליה,  כיום  סחנין,  של  יהודי 
שלובי  בצילום,  הופיעו   )Karsli( כארסלי  ג'מאל  מסית( 
פפה  אילן  ישראל,  ושונא  הישראלי  האנטי-ציוני  עם  זרוע, 
ומלמד  באנגליה  יושב  והיום  חיפה  מאוניברסיטת  לשעבר 
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הערבים,  לטובת  מרגלים   .)Exeter( אקסטר  באוניברסיטת 
ישראל,  את  לערער  המיועדת  קומוניסטית  אידיאולוגיה 
פועלים  פפה,  אילן  של  מסוגו  האנטי-ציונים  והאקדמאים 
הרסניות  מטרות  אותן  למען  נאבקים  כולם  מלא.  בתיאום 
קומוניזם,  של  התבנית  הוצגה  מאז  שנים,  עשרות  במשך 
המועצות(  )ברית  אויב  מדינת  למען  וריגול  פרו-ערביות 
 .)44 עמ'  )לורד,  ה-50  שנות  בתחילת  סנה  משה  על-ידי 
"קפיטליזם  בשם  הכנס  את  בחשבון  לקחת  גם  צריכים 
המאה  בתחילת  התיכון  והמזרח  אירופה  ארה"ב,  זמננו:  בן 
הכנס  ב-2006.  בן-גוריון  באוניברסיטת  שהתקיים  ה-21" 
לרבות  והקפיטליזם,  ארה"ב  על  מרקסיסטית  התקפה  היה 
נווה גורדון, אורן  הקפיטליזם בישראל. בין המשתתפים היו 
המטיף  סבירסקי,  ושלמה  רם,  אורי  ניומן,  דוד  יפתחאל, 
הוותיק של הכנסייה המרקסיסטית האורתודוקסית, ואחרים 
תיעד   )2007  ,2005( לוין  קנת  שלנו.  האנטי-ציונים  מרשימת 
האנטי-ציונים  של  האידיאולוגי  החוב  את  מבריק  באופן 
חשיבה  של  החברה  במדעי  ארוכה  למסורת  הישראלים 
שנבחנה  ניאו-מרקסיסטית  פוסט-מודרניסטית,  "ביקורתית" 

.)2005( סליקטר  אופירה  על-ידי  בקפידה  ותועדה 

האנטי-ציונים מתרועעים גם עם נציגים מן הימין הקיצוני 
דהיינו  הקיצוני,  השמאל  עם  רק  ולא  הברית  בארצות 
בברית  חומסקי  נועם  נמצא  שעמן  ניאו-נאציות  קבוצות 
פרופסור  דרשוביץ,  אלן   .)Alexande 199�; Neuwirth, 2005(
מאוניברסיטת  גורדון  נווה  על  כתב  בהרווארד,  למשפטים 
בן-גוריון: "הוא נכנס למיטה עם ניאו-נאצים, מכחישי שואה 
שונא  וישראלי  יהודי  של  נתעבת  דוגמא  הוא  ואנטישמים. 
הולכת  וניאו-נאצים  אנטי-ציונים  של  ההתחברות  עצמו." 
חאג'  על-ידי  שנסללה  הערבית  האנטישמיות  של  בדרכה 
אמין אל-חוסייני במלחמת העולם השנייה, כפי שנדון לעיל. 
אופקיהם  את  הרחיבה  זמננו  בת  היהודית  האנטישמיות 
כך  לרעיונותיהם,  אידיאולוגי  כיסוד  קומוניזם  כוללת  והיא 
והשחור,  האדום  של  בית  תוצרת  תערובת  מפתחים  שהם 
בידם,  הדבר  עלה  אילו  וניאו-נאציזם.  קומוניזם  פסאודו 

אדמות  עלי  היחיד  כמקום  מהרה  עד  נודעת  ישראל  הייתה 
שהם  בלי  יחד,  גם  ריכוז  ומחנות  גולאגים  לקיים  המצליח 

במציאות.  קיימים 
להוכיח  יכול  בהיסטוריה  קצר  דבר, שיעור  של  לאִמתו 
מחנה  את  היטלר  פיתח  שממנו  כתקדים  שימש  הגולאג  כי 
לטכנולוגיה  הנאצים  של  מוריהם  היו  הקומוניסטים  הריכוז. 
רוזנברג,  אלפרד   .)Viereck, 1941-1965( המונים  רדיפת  של 
אחת  היה  הנאצית,  האידיאולוגיה  של  העיקרי  המייסד 
הגרמנית.  התרבות  של  ברוסיפיקציה  המרכזיות  הדמויות 
לרדוף  כדי  הרוסי  לתקדים  זקוקה  הייתה  לא  גרמניה  כמובן, 
גרמניה  את  כבשה  הקתוליות  דבר,  של  בסופו  הרי  יהודים. 
ה-15  המאה  בשלהי  לותר  של  התגלותו  לפני  שנה   600
מגדולי  אחד  ספק  ללא  הוא  ולותר  ה-16,  המאה  ותחילת 
המודרני.  העידן  שלפני  המערבית  בהיסטוריה  האנטישמים 
שורשיו  הזה.  היום  עד  קתולית  רבה  במידה  נותרה  גרמניה 
של  הראשונות  בשנים  לנאציזם  קומוניזם  בין  המיזוג  של 
המאה ה-Viereck( 20, עמ' 272-266(. ראויה לציון העובדה כי 
היטלר אפיין את תנועתו החדשה כסוציאליסטית: סוציאליזם 
היו  רוזנברג,  אלפרד  בעיקר  הקרובים,  ושותפיו  הוא  לאומני! 
מושפעים מרוסיה יותר מכפי שמקובל לחשוב. מי היה מרהיב 
יגשימו  שלנו  היהודים-ישראלים  האנטישמים  כי  לשער  עוז 
במיוחד  הקטלני  השילוב  את  ובלא-יודעין,  ביודעין  מחדש, 
האנטישמיות  של  האידיאולוגי  המיזוג  את  כלומר,  ליהודים, 

הקיצוני?  הימין  של  זו  עם  הקיצוני  השמאל  של 

מאין באו?

אלו מקורות צמחה האנומליה של יהודים-ישראלים מ
אותם?  טיפח  מה  או  מי  אנטי-ציונים/אנטישמיים? 
רבים,  אקדמיים  תחומים  מטרידה  המקורות  בעיית 
כיצד  האמת.  את  ללמוד  מזלנו  מתמזל  נדירות  לעיתים  ורק 
למצוא  כדי  שאנחנו?  למה  נעשינו  הם  או  הוא  אתה,  אני, 
ככל  אפשרית  בלתי  או  קשה  זו,  לשאלה  משכנעת  תשובה 
כמעט  הוא  הדבר  יחידים,  של  להתפתחות  ביחס  שתהיה 
בלתי אפשרי כאשר השאלה נשאלת לגבי קבוצה או מדינה. 
רבים סבורים כי אילו רק ידענו את התשובה היה ביכולתנו 
מוטל  זה  דבר  הישנותו.  ולמנוע את  מסוים  נתון  מצב  לתקן 
לחפש  אותנו  מעוררת  הסקרנות  אף-על-פי-כן,  רב.  בספק 

נמצא. שלא  ובין  אותו  שנמצא  בין  פתרון, 
הישראלים  היהודים  מן  כמה  לעיל,  שצוין  כפי 
תקופת  במשך  הקומוניסטית.  באמונה  דוגלים  האנטישמים 
המנדט הבריטי על פלשתינה ובשנים הראשונות לקיומה של 
האידיאולוגיה  השפעת  הוא  זו  לתופעה  אחד  מקור  ישראל, 
למצער,  או  בפלשתינה/ישראל,  צעירים  על  הקומוניסטית 
זו  שמאלנית.  סוציאליסטית  אידיאולוגיה  של  השפעתה 
קבוצות  על-ידי  זמן  באותו  המוצהרת  האידיאולוגיה  הייתה 
וכן על-ידי  פוליטיות ומפלגות כגון "השומר הצעיר" ומפ"ם, 
המפלגה הקומוניסטית עצמה. יש עדיין מפלגות קומוניסטיות 

האופי הבינלאומי של האידיאולוגיה 
הקומוניסטית והאידיאליזציה שלה 

לפועלי כל העולם כמקימי אחווה על-
לאומית, מובילה כמעט באופן הגיוני 

להשקפה כי הערבים הפלשתינאים 
"המרוששים" ייתפסו מתוך אמפתיה 
רבה על-ידי היהודים האנטי-ציונים 
בישראל בעלי רקע קומוניסטי או 

אידיאולוגיה קומוניסטית חזקה
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לא  אך   – בעיקר  הם  שחבריה  חד"ש  מפלגת  כגון  בישראל, 
חנין  דב  נמנים  חד"ש  של  הכנסת  חברי  עם  ערבים.   – רק 
הקרוב  ידידו  טיבי,  אחמד  וד"ר  תל-אביב  מאוניברסיטת 
האנטי- של  ילדותם  אודות  מידע  עראפת.  יאסר  של  ויועצו 

שאופיין  כך  בנקל  נגיש  אינו  היהודים-ישראלים  ציונים 
לרעיונות  חשיפה  של  במונחים  המוקדמות,  חוויותיהם  של 
ואנטי- אנטי-לאומיות  השקפות  הכוללים  קומוניסטיים 

המנוחה  ריינהארט  טניה  עתה.  לשחזור  ניתן  אינו  ציוניות, 
החשובות  הדמויות  2007(, אחת  בתחילת  בניו-יורק  )נפטרה 
נועם  ביותר בקרב האקדמאים האנטי-ציונים, תלמידתו של 
נולדה  תל-אביב,  באוניברסיטת  לבלשנות  ופרופסור  חומסקי 
וגדלה בחיפה. הייתה חברה בקבוצת נוער קומוניסטי ונשארה 
קומוניסטי  רקע  משלב  חייה  סיפור  חייה.  כל  קומוניסטית 
נועם  באמצעות  ערבי  ולטרוריזם  לניאו-נאצים  חשיפה  עם 
נסראללה בלבנון  כי חומסקי ביקר אצל  לזכור  )יש  חומסקי 
ייתכן   .)Seliktar, 2006, Alexander, 199� ראה   ,2006 במאי 
של  לאלה  רבה  במידה  דומות  פפה  אילן  של  חייו  שתולדות 
של  למשפטים  הספר  מבית  שוורץ  יוסי  ריינהארט.  טניה 
האידיאולוגיה  על  בפומבי  מצהיר  אביב  תל  אוניברסיטת 
בשנות  כנראה  הוא  אף  נחשף  קימרלינג  שלו.  המרקסיסטית 

קומוניסטית. לאידיאולוגיה  המוקדמות  חייו 
 )1988( לורד  אמנון  של  והתובנה  המידע  עשירת  החוברת 
כמעט שאינה מותירה מקום לספק כי בארץ ישראל לפני קום 
של  הקיצוני  השמאלי  האגף  הראשונות,  ובשנותיה  המדינה 
במיוחד  הדגישה  הצעיר"(  )מפ"ם-"השומר  הציונית  התנועה 
את נאמנותו לברית המועצות ולקומוניזם, וראה את המדינה 
הדוקטרינה  ולהפצת  לטיפוח  פוטנציאלי  כמכשיר  היהודית 
הצעיר"  "השומר  של  הקומוניסטית  האמונה  הקומוניסטית. 
העזה  ונאמנותו  ואחריה,  ב-1948  המדינה  הקמת  לפני 
בן-גוריון  של  זעמו  את  עוררה  המועצות,  ולברית  לסטאלין 
היומית  בעיתונות  שִפרסם  מאמרים  בסדרת  אותם  שגינה 
)לימים נאספו מאמרים אלה ופורסמו כחוברת: יריב, 1953(. 
בשנות הארבעים, קבוצות הנוער שהשתייכו "לשומר הצעיר" 
בתוך פלשתינה ומחוצה לה, כולל הקבוצות בארצות הברית, 
צעדו ברחובות ושרו בקול רם: “הפועל צועד קדימה לקראת 
הדרור, לקראת המהפכה!"; על היהודים לבוא לפלשתינה מן 
להם  היו  לא  קומוניסטים.  כיהודים  בה  לחיות  כדי  הגולה 
עם  או  לא-קומוניסטים  יהודים  ארגונים  עם  קשרים  כל 
בתי כנסת בקהילה היהודית הרחבה יותר. כאשר המציאות 
או  החמיצה  ישראל  במדינת  היהודי-קומוניסטי  הניסיון  של 
כללי  לפי  סוציאליסטית  קומונה  )קרי,  לטעמם  הייתה  לא 
מן  היישר  מוצאם  ארצות  אל  רבים  שבו  האידיאולוגיה( 
אביב  תל  הבורגניות  בערים  ביניים  תחנות  ללא  הקיבוץ 
הם  בנפשם,  בירושלים.  הדתי  בגטו  לא  וכמובן  וחיפה, 
בהתיישבות  אלא  היהודית  כמדינה  בישראל  התיישבו  לא 

הקיבוץ. של  הקומוניסטית 
איזו השפעה השפיעה האידיאולוגיה הדתית הקומוניסטית 
לסוד  כניסה  בישראל?  מכן  ואחר  בפלשתינה  היהודים  על 

העניינים של התנועה הקומוניסטית הייתה יכולה להתקיים 
קיצונים  שימשו  שבהן  בגרמניה  או  ברוסיה  צורה  באותה 
מתוך  חמישה  הקומוניזם.  של  ונביאים  ככוהנים  יהודים 
עשרים ואחד חברי הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית 
ברוסיה היו יהודים: סוקולניקוב, סברדלוב, טרוצקי, יוריצקי 
 .)703 עמ'   ,Vital( אחד  יהודי  הורה  היה  לקמינייב  וזינובייב. 
בכמה  הקומוניסטיות  התנועות  של  המנהיגות  על  נוסף 
הקומוניסטית  האידיאולוגיה  הקיפה  אירופיות,  מדינות 
חלקים גדולים של יהדות מזרח אירופה )Vital, 1999(. לימים 
החדירו  שם  לפלשתינה,  רבים  יהודים  קומוניסטים  הגיעו 
על  ניכרת  השפעה  והשפיעו  שלהם  לנוער  הדוקטרינה  את 
כמה מוסדות של יהדות פלשתינה, לרבות ה"הגנה" )לדוגמא, 
יצחק שדה( באמונותיהם החברתיות-פוליטיות )לורד, 1988(. 
רבות  נרחבות  השלכות  היו  הקומוניסטית  בתנועה  לחברות 
חברויות,  על  אלה,  אנשים  של  עולמם  השקפת  כל  על 
נאמנויות, ערכים ומטרות חיים. כל אלה השפיעו על חייהם 
חייהם  ועל  זה  במאמר  שנדונו  האנטי-ציונים  מן  כמה  של 

בישראל. רבים  יהודים  של 
באידיאולוגיה  יסודי  באופן  לטפל  יכול  אינו  זה  מאמר 
וישראל,  הציונות  היהודים,  על  ובהשפעתה  הקומוניסטית 
ישירות  המשפיעים  יסוד  רעיונות  כמה  של  הארה  אולם 
להרחיב  הרוצים  קוראים  רלוונטית.  היא  כאן  הדיון  על 
בו  המטפלים  אחדים  מקורות  אל  מופנים  זה  בנושא  עוד 
 Isaac, Rael and  ;2003 אפשטיין,   ;1996 )דותן,  בהרחבה 
ראה   ,Vital, 1999  ;1991 שילוח,   ;1988 לורד,   ;Erich 199�

.)1953 יריב,   ;754-703 עמ'  בעיקר 

ברמה  המרקסיסטית-קומוניסטית,  האידיאולוגיה 
נפרדת  לאומיות  של  לחשיבותה  מתנגדת  התיאורטית, 
הפועלים  מעמד  של  על-לאומית  ב"אחדות"  ומתמקדת 
גאולת  את  החוזה  ניאו-משיחית  תורה  הפרולטריון.  או 
תתקן  אשר  מהפכה  באמצעות  מ"כבליהם"  הפועלים 
על  שהמיטה  והשעבוד  התעשייתית  המהפכה  עוולות  את 
האדם  אחוות  עמלם.  מפרי  נהנים  אינם  אשר  ההמונים 
הנבואית תתגשם על-ידי פירוק הגבולות הלאומיים בשעה 
של  מקומה  את  יתפסו  הבינלאומיים  הפועלים  שנציגי 
הסוציאליזם.  שמטיף  כפי  הקפיטליסטית,  הלאום  מדינת 

ההתקפות  מלחץ  הסובלת  היחידה  המדינה  אינה  ישראל 
מצד אידיאולוגים מרקסיסטים מעולם האקדמיה. שטף של 
את  בקפידה  ומתעדים  מתארים  הברית  בארצות  פרסומים 
ומרקסיסטים  ניאו-קומוניסטים  אקדמאים  של  ההשפעות 
הרשויות.  מדיניות  ועל  החינוך  על  רבות  באוניברסיטאות 
היא  הברית  ארצות  כי  היתר,  בין  טוענים,  האקדמאים 
)הורוביץ,  השלישי"  הרייך  התגלמות  מדכאת,  "מדינה 
כמה  ואומרים  שכותבים  למה  הקבלה  תוך   )93 עמ'   ,2007
גם  )ראה  ישראל.  על  אנטי-ציונים  ישראלים  פרופסורים 

.)2006 הורוביץ, 
עיקר אמונה בסיסי זה של סוציאליזם קיצוני הובע כבר 
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שמואל  אהרון  על-ידי  ה-19  המאה  של  השנייה  במחצית 
כתב  )פראבדה!(,  "האמת"  של  עורך   )1880-1845( ליברמן 
הוא  ברוסיה.  שהופיע  בעברית  הראשון  הסוציאליסטי  העת 

כתב:

או  לאומות  חלוקה  כל  אין  הסוציאליסטים  לגבינו 
בעולם  מדינה  שום  העולם:  אזרח  הוא  הז'יד"...  לגזעים..." 
מיוחד  פטריוטיזם  על-ידי  אליה  אותנו  לכבול  יכולה  אינה 
עולמיים...  סוציאליסטים  רק  להיות  יכולים  כלשהו...)אנו( 

.)411-410 עמ'   Vital  ;23 עמ'  )שילוח, 

ישיר  המשך  הם  המדינה  קמילת  על  לנין  של  רעיונותיו 
שנה. בחמישים  ללנין  שקדם  זה  לרעיון 

היהודים  החברים  של  היחיד  האמיתי  המשותף  המכנה 
הבולשביקים,  הגדולות,  המהפכניות  המפלגות  בשלוש 
הנחישות  הוא  המהפכנים,  והסוציאליסטים  המנשביקים 
האינטרסים  מן  להתנתק  למדי,  הלוהטת  הקבועה, 
בכל  עצמה  היהודית  הקולקטיביות  ומן  במיוחד  היהודיים 

.)727 עמ'   ,Vital( מצורותיה  אחת 

דוקטרינה זו קבעה לא במעט את השקפותיהם של שמאלנים 
על-ידי  בתמציתיות  שהובעה  כפי  בפלשתינה-ישראל,  ציונים 

בן-גוריון:

המסמך שעליו חתמה מפ"ם הדורש כי כל הפועלים בישראל 
המסמך  משני.  עניין  עליו... אינו  לחתום  הם  גם  חייבים 
המוסריות  תפיסותינו  כל  ומגבש  מעצב  חותמו,  מטביע 
והפוליטיות, קובע כל קשרינו האנושיים והיהודים בעולם, 
שיקול  הבינלאומי...ומבטל  בתחום  והן  היהודי  בעולם  הן 
מעצמה  על-ידי  נעשה  אשר  לכל  בנוגע  החופשי  דעתנו 
לגמרי  הנמצאת  ש.ש(...   – המועצות  ברית  )כלומר,  אדירה 
זה  היה  מפ"ם...  של  רצונה  נעשה  לשליטתנו...אילו  מעבר 
ישראל  מדינת  של  ריבונותה  את  ממוסס  ולמעשה  להלכה 

.)28 עמ'  )יריב,  בקרבנו  והאדם  היהודי  צלם  ומוחק 

ניגוד  היה  הקומוניזם  בישראל,  יהודים  בעבור  בקצרה, 
והקומוניסטים  לציונות,  כלומר,  היהודית,  ללאומיות 
ה"אני  לעקרונות  בן-גוריון  של  גינויו  את  דחו  הישראלים 
הצעיר"  "השומר  היה  בן-גוריון  של  בעיניו  שלהם.  מאמין" 
ללא  כמנהיגה  סטאלין  ועם  המועצות  ברית  עם  מזוהה 

עוררין.
הפגינו  היהודים  הבולשביקים  המועצות,  ברית  בתוך 
אכזריות מפחידה כלפי דת וכלפי יהודים דתיים, כולל חילול 
בזדון של בניינים יהודיים ונוצריים ובריונות מכוונת להשפלת 
אנשים דתיים )אפשטיין, 2003; הזז, 1968-1956(. התיאולוג 
והכומר הרוסי, סרגיי בולגאקוב )נפטר ב-1944 בפריס( הציע 
בפעילויות  יהודים  של  הנלהבת  להשתתפותם  נוקב  הסבר 
 .)133-129 עמ'   ,2003 אפשטיין,  )ראה  ברוסיה  מהפכניות 
הוא ציין כי האינטלקטואלים המהפכנים היהודים התנתקו 
הסוציאליזם  בהשפעת  היהודיים  משורשיהם  לחלוטין 

התנהגותם  גם  בולגאקוב,  טוען  אולם,  וההומניזם.  הקיצוני 
הגם  דתיותם,  את  מציגה  ונוצרים  יהודים  כלפי  החייתית 
את  "לכבוש  יוכלו  כי  האמינו  הם  והפוך.  שלילי  במובן 
גאולה  תביא  שהמהפכה  משמע  אלוהים",  במקום  המקדש 
ואילו  הנוצרים,  אלוהי  או  ישראל  אלוהי  במקום  לעולם 
כגואלי  עצמם  ראו  הם  לחסל.  יש  הדתיים  המאמינים  את 
של  ההיסטורית  ההתאבדות  אחר  מבקשים  בעודם  העולם 
יהדותם".  נגד  "יהודים  של  מלחמה  ניהלו  הם  היהודי.  העם 
הערכתו של בולגאקוב שנכתבה בתחילת המאה ה-20 )אולי 
בנוגע  זמננו, במיוחד  בני  הוגי דעות  על-ידי  ב-1919( אושרה 
מצד  וליהדות  היהודים  לחיי  הנוגע  בכל  המוחלטת  לבורות 

.)293 עמ'  )אהרונסון,  יהודים  קומוניסטים 
הקומוניסטית  האידיאולוגיה  של  הבינלאומי  האופי 
והאידיאליזציה שלה לפועלי כל העולם כמקימי אחווה על-

הערבים  כי  להשקפה  הגיוני  באופן  כמעט  מובילה  לאומית, 
ייתפסו  פרולטרים(  )ולפיכך  "המרוששים"  הפלשתינאים 
מתוך אמפתיה רבה על-ידי היהודים האנטי-ציונים בישראל 
חזקה.  קומוניסטית  אידיאולוגיה  או  קומוניסטי  רקע  בעלי 
ש"הפרולטריון"  בשעה  נפרדת  למדינה  זכאים  אינם  יהודים 
במדינה  די  גם  אין  בית".  "חסר  הוא  הערבי–פלשתינאי 
תישאר  שבכך  מכיוון  ושומרון  ביהודה  חדשה  ערבית 
מדינת ישראל האתנוקרטית בידי היהודים, והמדינה תוסיף 
לפיכך,  ואחרים.  דרוזים  נוצרים,  רבים,  במוסלמים  לשלוט 
ל"כיבוש"  קץ  תשים  אשר  פלשתינית  ערבית  מדינה  עם  גם 
אסור  והרי  ישראל  את  "לכבוש"  היהודים  ימשיכו  כביכול, 
לישראל להתקיים לדעתם של האנטי-ציונים המרקסיסטים-
מקומית  גרסה  אינה  על-לאומיות  של  זו  צורה  קומוניסטים. 
על- שלטון  הדורשת  השקפה  אלא  המאוחדות,  האומות  של 

תוחלפנה  אשר  קיימות  מדינות  של  וחיסולן  בעולם  לאומי 
שמדינות  מאחר   .)Fonte, 200�( עולמית  ממשלה  על-ידי 
אחרות מגינות בעוז על זכותן להתקיים על אדמתן הלאומית 
ראשון  כצעד  היהודית  המדינה  בפירוק  די  ההיסטורית, 
לקראת על-לאומיות סוציאליסטית-קומוניסטית עד להקמה 
סופית של שלטון הפרולטריון הבינלאומי. באופן כזה, הרעיון 
ביטול  באמצעות  העולם  גאולת  של  המקורי  הקומוניסטי 
הישראלים  והיהודים  בחלקו,  יוגשם  הלאומיות  הממשלות 
עטור  במאמץ  בהשתתפותם  להתפאר  יוכלו  האנטי-ציונים 
האומות  מקהילת  ישראל  להסרת  מאבקם  על-ידי  התהילה 

"הפרולטרים". לערבים  ישראל  שטח  ומסירת 

אפשר שהרעיון המרכזי של 
זה: הוא  יהודית  שנאה-עצמית 

העצמי ל קיומם  את  להציב  נורמלית  זכות  אין  יהודים 
של  אלה  מעל  שלהם  העצמיים  האינטרסים  ואת 

אויביהם.
על  הנאצית  ההסתערות  מן  נובע  המטבע  של  השני  הצד 
היהודים. את הביטוי באידיש "קשה להיות יהודי" יש לנסח 
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יש  יהודי".  להיות  "מפחיד  השואה:  בתקופה שלאחר  מחדש 
בריחה,  על-ידי  פחד  עם  המתמודדים  פרויד,  מציין  אנשים, 
יהודים  לגבי  הפחד.  ממקור  להימלט  ניסיון  על-ידי  כלומר, 
רבים פירושו של דבר הוא להימלט מהיותם יהודים. כמובן, 
שעמו  פחד  של  ישוער  בל  נטל  חולל  ביהודים  הנאצי  הטבח 
אויביהם.  עם  קו  יישור  על-ידי  להתמודד  היהודים  ניסו 
כנראה  אמרו  זמננו  בני  האנטי-ציונים  הישראלים  היהודים 
לעצמם משהו בדומה לזה: "אם הערבים יקבלו אותנו ואף 
יעריצו את אומץ ליבנו להתכחש לתרבות השלטת של בני 
כנרטיב  הציונית  להגמוניה  להתנגד  שלנו  והנכונות  עמנו, 
על-ידי  מאויבינו.  לפחד  נצטרך  ולא  נזוכה  אנו  השולט, 
את  פוטר  הריני  לדעתי,  לפחות  לידידי,  אויבי  הפיכת 
לשעבר  שאויבי  העובדה  קורבן.  להיות  הפחד  מן  עצמי 
נוסף  צעד  לצעוד  אותי  מחייבת  ועמי  ארצי  אויב  נשאר 
כאויב".  מדינתי  ואת  היהודים  אחי  את  ולראות  הלאה 
בלא ראיות מוגדרות, אין לייחס תרחיש פסיכולוגי זה באופן 
בהחלט  נמצא  התרחיש  אולם  מסוימים,  לאנשים  אוטומטי 
ההסברים  כאחד  פסיכולוגית,  מבחינה  האפשרי  בתחום 
האנטי-ציונים  הישראלים  היהודים  הגיעו  כיצד  לשאלה 

שקעו. שאליו  השפל  אל  והאנטישמים 
האנטי-ציונים,  היהודים-ישראלים  האקדמאים  בקצרה, 
מרקסיסטית-קומוניסטית,  נטייה  או  אמונה  בעלי  שרובם 
של  הלימוד  ספרי  הנאציזם.  עם  ישראל  בזיהוי  מתהוללים 
ישראל הם בהשראה נאצית, קבוצות הנוער שלנו הן היטלר-

יוגנד, הסוציאליסטים הציונים המושבעים שעלו ארצה לפני 
קום המדינה ואחרי כן מפולין היו )כביכול( נאצים, וחיילים 
קציניהם,  של  לפקודות  בושה  ללא  המצייתים  יודו-נאצים 

ישע. חסרי  הערבים  את  רודפים 
מבחינתם, הערבים, יחד עם תומכיהם היהודים-ישראלים, 
האיזון,  לצורך  יהודים-אמריקאים  פרופסורים  קומץ  כולל 
ובכל  הסוגים  מכל  ההמונית  בתקשורת  עם  קבל  מפגינים 
מצמרות  ולישראל.  ליהודים  ושנאתם  גאוותם  את  הארצות 
האמריקאית,  המדינה  ממחלקת  או  האירופיים  הפרלמנטים 
אנטישמים  יהודים  של  בדרמה  בשמחה  צופה  העולם 
בתוקפנות  ותמיכה  שואה  הכחשת  של  למקהלה  שהצטרפו 
ראה  ודאי  ירמיהו  הנביא  וישראל.  היהודים  נגד  הערבית 
בשעה  האנטישמים  הישראלים  היהודים  את  עיניו  לנגד 

שכתב: 

ט(. י"ז:  )ירמיהו,  ֵיָדֶענו?"  מי  הוא  ואֻנש  מכל  הלב  "עקֹב 

האנטי- האקדמאים  על  להחיל  אפשר  המודרני,  בעידן 
יהודים-ציונים  בין  להשוות  התעקשותם  ועל  שלנו  ציונים 

אורוול: ג'ורג'  של  הנוקבת  הערתו  את  הנאצים  לבין 

בדברים  להאמין  כדי  לאינטליגנציה  להשתייך  "צריך 
כסיל  להיות  יכול  אינו  השורה  מן  אדם  אלה.  כגון 

כך". כדי  עד 

המקורות  לגבי  זה  במאמר  שנשאלו  השאלות  אף-על-פי-כן, 
ללא  נותרו  יהודים-ישראלים,  אנטי-ציונים  של  וההתפתחות 
כאלה  אנשים  של  תולדותיהם  את  ולהבין  לחקור  יש  מענה. 
לפני שנוכל לצייר תמונה מהימנה כיצד צמחה תופעה נוראה 

זו.
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היהודי״.  המוסר  של  והמושחת  האפל  צידו  הוא  היהודי  ״הרדיקל 
בולגקוב סרגיי 

*
את  לשרוד  יכולה  היא  אין  אולם  שבתוכה.  השררה  תאווי  ואת  כסיליה  את  לשרוד  מסוגלת  ״אומה 
הבוגד  אולם  בגלוי.  דגלו  את  נושא  הוא  שכן  לזהותו,  ניתן  פחות,  מסוכן  בשער  אויב  בקרבה.  הבוגד 
מסתיר  הבוגד  הגבוהים.  בחלונות  מתגלגל  במסדרונות,  רוחש  הערמומי  לחשו  בשערים,  חופשי  מהלך 
נימת  על  פורט  הוא  בגדיהם.  ולובש את  כמוהם  מופיע  לקורבנותיו,  בלשון המובנת  דובר  הוא  פניו.  את 
פועל  הוא  האומה.  נפש  את  משחית  הוא  מהם.  אחד  כל  של  בליבו  עמוק  המצויה  הבזויה  השפלות 
עד  הפוליטי  הדרג  את  מזהם  הוא  האומה.  אושיות  את  הלילה  בחשכת  אט  אט  ממוטט  במסתרים, 

ממנו״.  פחות  מסוכן  המרצח  לפניו.  קורס  שזה 
קיקרו טוליוס  מרקוס 




