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ואנטישמיות   אנטי-ישראליות 
בעולם האקדמי

עשורים האחרונים של המאה העשרים, אירעו סוגים ב
ואנטישמיות  אנטי-ישראליות  פעולות  של  שונים 
יוזמות  היו  הפעולות  מרבית  האקדמי.  בעולם 
השמאל   – ישראל  אויבי  של  עיקריות  קטגוריות  משלוש 
ויהודים  ישראלים  וכן  אחרים  ומוסלמים  הערבים  הקיצוני, 
את  המתארות  דוגמאות  כמה  אביא  להמחשה,  השמאל.  מן 

שיטתי. באופן  תועדו  לא  אשר  אלה,  פעולות  של  אופיין 
אירעה  זה  עניין  הממחישה  התקריות  אחת  גרמניה. 
ישראל  של  הראשון  השגריר  בן-נתן,  אשר  כאשר  ב-1969, 
ונאלץ  שנשא  הרצאה  במהלך  בצעקות  הופרע  לגרמניה, 
המפריעים,  בין  פרנקפורט.  באוניברסיטת  הבמה  מן  לרדת 
היו חברי קבוצת השמאל הקיצוני הגרמני SDS, פלשתינאים 
גם  אירע  כך  "מצפן".  הקיצוני  השמאל  מקבוצת  וישראלים 
ביקש  ובהמשך,  מכן.  לאחר  יומיים  המבורג  באוניברסיטת 
בספטמבר  ברלין,  במערב  באוניברסיטאות  להרצות  בן-נתן 
של אותה שנה. נאמר לו אז, כי האווירה השוררת שם אינה 

זאת.1 מאפשרת 
אנטי-ישראליות  פעולות  היו  יותר,  מאוחרות  בשנים 
אחרות בגרמניה. למשל, כאשר הגיע דובר מן האוניברסיטה 
השמאל  מטעם  עלון  הופץ  קיל,  לאוניברסיטת  העברית 
את  עשו   – למוות  הציונים  את  "הכו  קרא,  אשר  הקיצוני 

אדום."2 הקרוב  המזרח 

גזענות היא  ציונות 

3379 ב החלטה  את  האו"ם  קיבל  ב-1975  ריטניה. 
המגדירה ציונות כגזענות. לאחר מכן, במשך יותר מעשר 
יהודיות  ניסיונות לסירוגין להחרים אגודות  שנים, היו 
באוניברסיטאות בריטיות שונות. עם זאת, רוב ההצעות נכשלו 

בריטיות.3 סטודנטים  באגודות  להצבעה  כשהוצגו 
בקרב  אנטי-יהודית  סובלנות  חוסר  של  בניתוח  קנדה. 
תקריות   )Braun( בראון  סטפן  מזכיר  קנדיים  אקדמאים 
המאה  בשלהי  טורונטו  באוניברסיטת  השאר  בין  שאירעו 

העשרים.4
אוניברסיטאות  בכמה  התבטאה  אנטישמיות  צרפת. 
המעיטו  או  הכחישו  אשר  פרסומים  באמצעות  בצרפת, 
מאד את השואה. תופעה זו, גרמה לחקירה מטעם הממשלה 

ה-21. המאה  בתחילת  ליון  באוניברסיטת 
ארה"ב. תופעה אחרת מתייחסת ליהודים באוניברסיטאות 
ישראל  ומתמשך בהשטנת  שונות, אלה ממלאים תפקיד חשוב 
 ,MIT-מ חומסקי  נועם  הוא  מכולם,  המפורסם  רב.  זמן  מזה 
המייחס לישראל תערובת של תכונות רשע במשך עשרות שנים.6 

 Wolfgang Kraushaar, Die Bombe im Jüdischen Gemeindehaus, Hamburg:  .1
Hamburger Edition HIS, 2005, pp. 86-104, [German].

 Gerd Langguth, “Anti-Israel Extremism in West Germany”, in Robert S.  .2
 Wistrich, ed., The Left against Zion: Communism, Israel and the Middle

East, London: Vallentine Mitchell, 1979, p. 257.

 Dave Rich, “The Holocaust as an Anti-Zionist and Anti-Imperialist Tool   .3
 for the Left”, Post-Holocaust and Anti-Semitism, 65, February 1, 2008;

See note 32.

 Stefan Braun, “Second-Class Citizens: Jews, Freedom of Speech, and  .4
 Intolerance on Canadian University Campuses”, Washington and Lee
Journal of Civil Rights and Social Justice, Vol. 12, No. 2, Spring 2006.

 Henry Rousso, Le dossier Lyon III, Paris: Fayard, 2004, 100. [French].  .5
 For more information in English see Manfred Gerstenfeld, Academics
 against Israel and the Jews, Jerusalem, Jerusalem Center for Public

Affairs, 2007, p. 32.

Manfred Gerstenfeld, “Jews against Israel”, Post-Holocaust and Anti-  .6
Semitism, 30, March 1, 2005.

שמאל  רדיקאלי

– ישראל  נגד   אקדמאים 
עולמית נקודת מבט 

גרסטנפלד מנפרד 

 * תקציר הרצאתו של מנפרד גרסטפלד על השמאל הרדיקאלי מה-16.1.08.
הירושלמי  המרכז  של  ההנהלה  יו"ר  הוא  גרסטנפלד  מנפרד  ד"ר 
לענייני ציבור ומדינה, מ"ג שימש בתפקיד של יועץ אסטרטגי למועצות 
 מנהלים של תאגידים ברחבי בעולם. בין ספריו בשנתיים האחרונות:
Europe’s Crumbling Myths: The Post-Holocaust Origins of Today’s Anti-
 Semitism (JCPA, Yad Vashem, WJC, 2003);American Jewry’s Challenge:
 Conversations Confronting the 21st Century (Rowman & Littlefield, 2005);
 Israel and Europe: An Expanding Abyss? (JCPA and Konrad Adenauer

Stiftung, 2005).
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עם  נפגש  שאף  ידוע,  שואה  מסלף  הוא  פינקלשטיין  נורמן  גם 
מנהיגי חיזבאללה בתחילת 2008. אקדמאי יהודי אנטי-ישראלי 
המלמד   ,)Mezvinsky( מצווינסקי  נורטון  הוא  פחות,  מפורסם 

קונטיקט.7 מדינת  מרכז  של  באוניברסיטה  היסטוריה 

ואילך  2002 משנת 

מבט לאחור יש לראות בתקריות אלה פרה-היסטוריה ב
אנטי-ישראליות  של  יותר  הרבה  גדולה  התפרצות  של 
באפריל  ה-6   .2002 שנת  מאז  באקדמיה  ואנטישמיות 
באותה שנה, נחשב על-ידי רבים לתאריך תחילת הגל החדש 
יוזמי  העיקרי של אנטי-ישראליות ואנטישמיות במאה ה-21. 
המכתב הגלוי היו שני פרופסורים בריטים מן השמאל הקיצוני 

הילארי.8 ואשתו  במוצאו,  יהודי   ,)Rose( רוז  סטיבן   –
בתחילה נשא המכתב 120 חתימות, מהן 90 מבריטניה. עד 
ה-11 באפריל עלה המספר לכמה מאות, כולל 10 אקדמאים 
שלושה  העברית,  האוניברסיטה  מן  שניים   – ישראליים 

אביב. תל  מאוניברסיטת  וחמישה  חיפה  מאוניברסיטת 
גם  היו  האקדמיה  בחוגי  ישראל  נגד  לחרם  ניסיונות 
באוסטרליה,  הייתה  הדוגמאות  אחת  אחרים.  במקומות 
 ,)Docker( דוקר  ג'ון  היהודי,  האקדמאי  היוזמים  היו  שם 
חאגה  ראסאן  הלבנוני  הנוצרי  ועמו  הקיצוני,  השמאל  איש 
קצרי-ימים,  שונים  מאמצים  היו  בצרפת   9.)Ghassan Hage(
בהם  חזרו  שם  אך  פריז.  באוניברסיטת  אירע  בהם  שהידוע 
כמה  היו  כך,  על  נוסף  החרם.  על  ההחלטה  מן  מהרה  עד 
היו  בנורבגיה  ואף  ובאיטליה  בבלגיה  גם  לחרם  הצעות 

למימושו.10 פעולות  וגם  לחרם  ניסיונות 
ב- הברית החלה המערכה האנטי-ישראלית  בארצות  גם 
בישראל  השקעות  שלילת  בקידום  בעיקר  והתמקדה   ,2002
כאלה  מערכות  למרות  אוניברסיטאות.  של  קרנות  ידי  על 
אחת  אף  אוניברסיטאות,  מחמישים  ביותר  שהתקיימו 

כזו.11 מדיניות  אימצה  לא  האוניברסיטה  מהנהלות 

אינה המטרה העיקרית מיידית  הצלחה 

וחרם ה ישראל  למען השטנת  במערכות  מיידית  צלחה 
מאויבי  רבים  של  העיקרית  מטרתם  אינה  עליה 
היבטים  בכמה  המניעים  את  להסביר  ניתן  ישראל. 

ואישיים.  פוליטיים  לאומניים   −
שמצאו  ההזדמנות  על  עטים  קיצוני  שמאל  ארגוני  כמה   

Ibid.  .7
 <www.euroisrael.huji.ac.il/original.html>, “Protest against Call for European  .8
 Boycott of Academic and Cultural Ties with Israel”, The Guardian, Original

Press Release, April 6, 2002.

 Patrick Lawnham, “Academics Split on Israel Sanctions”, The Australian,  .9
May 22, 2002.

.Academics גרסטנפלד,  מנפרד  מאת  מבוא  מאמר  ראה  נוספים  לפרטים   .10
“A Campus War over Israel”, Time, October 7, 2002.  .11

כדי  רב,  לפרסום  הזוכה  הפלשתינאי-ישראלי  בסכסוך 
נכון  בעיקר  קיומם.  לעצם  ציבורית  לב  תשומת  למשוך 
הדבר בבריטניה, שם התופעה חורגת מעבר לעולם האקדמי 

מקצועיים. איגודים  כמה  בקרב  משל,  דרך  ופושה, 
הוא  לישראל,  הקיצוני  השמאל  של  לשנאתו  אחר  מניע 
כפי  היהודי  לפרטיקולריזם  המנוגד  לאוניברסליזם  טענתו 
שהוא מתבטא במדינת ישראל. קרוב לוודאי כי סיבה חשובה 
יותר, היא אנטי-אמריקניות, שניתן להביעה ביתר קלות נגד 
בעיקר  שמתכוונים  מי  ישראל.  יותר,  הפגיעה  בריתה  בעלת 
קרובות  לעיתים  סבורים  חרמים,  ומציעים  ישראל  להשטנת 
כי השיגו חלק ממטרותיהם אפילו נחלו הצעותיהם תבוסה. 
גם הצעות שנכשלו יכולות ליצור פרסום גרוע לישראל. מניע 
לשמאל  ניתן  בכך  כי  הוא  ישראל,  על  להתקפותיהם  נוסף 

המוסלמי. העולם  מן  חלקים  עם  משותף  עניין  הקיצוני 
בקמפוס  פעילות  מגלים  ישראל  של  אחרים  אויבים  גם 
קיצונים,  בעיקר  אחרים,  ומוסלמים  ערבים  נמנים  ועמם 
והיהודים.  ישראל  נגד  העולמי  בקרב  להשתתף  השואפים 
אף  בקמפוס,  להתקפות  נוסף,  נפוץ  מניע  היא  אנטישמיות, 

בפומבי. מוצהרת  שאינה 
עצמם  פוטרים  האקדמי,  לעולם  מחוץ  בעיקר  באירופה, 
האירופים מרגש האשם שלהם בנוגע לתפקידם של אבותיהם 
כמבצעים או כעומדים מן הצד )בתקופת השואה(, באמצעות 
ישראל  להשטנת  תת-הכרתי  במניע  מדובר  יהודים.  הרשעת 

היהודי.  והעם 
הוא  להזכירו,  שממעטים  אף  ביותר,  ומסוכן  נוסף  מניע 
המרכזי  הזרם  מן  אנשים  יותר  העתקה.  או  הידבקות 
נעשים בהדרגה רגישים להידבקות באנטי-ישראליות. משעה 
מאומץ  הוא  בחברה,  לשולט  נעשה  הפרו-פלשתינאי  שהשיח 
לגבי  במזרח התיכון.  רבים שאינם בקיאים בסכסוך  ידי  על 
דרך  אם,  שלהם.  הקריירות  לקידום  מכשיר  הוא  אחרים, 
משל, המורים המובילים במחלקה באוניברסיטה הם אנטי-
גם  יביע  אם  מעמדו,  את  לשפר  זוטר  מרצה  יכול  ישראלים, 

אנטי-ישראליות.  דעות  הוא 
אפקט  הוא  חרם,  למען  המערכה  של  נוספת  השפעה 
המכפיל. מערכה שהחלה בעיקר, אך לא רק, בעולם האקדמי 
נוצריות  ולכמה כנסיות  מתפשטת עתה לאיגודים מקצועיים 
ופעולות  מאומצות  אלה  בארגונים  לחרם  הצעות  ליברליות. 
דנמרק,  נורבגיה,  כמו  במדינות  לפעמים  נעשות  כאלה 

הברית. וארצות  קנדה  בריטניה, 

ישראל נגד  הפעולות 

בעולם ה והאנטישמיות  האנטי-ישראליות  פעולות 
החדשה  במאה  רבים  בכיוונים  מתפתחות  האקדמי 

ובהן12:
קידום אנטישמיות קלאסית. הדוגמה העיקרית מחוץ   .1

.54-52 עמ'   ,Academics גרסטנפלד,  מנפרד  ראה:  נוספים  לפרטים   .12
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 )MAUP( מאופ  אוניברסיטת  היא  הערבי,  לעולם 
בקייב, שהיא אחד המקורות האוקראינים הראשיים 

ולאנטי-ציונות. לאנטישמיות 
עם  קשריהם  את  לנתק  אקדמיים  מוסדות  המרצת   .2

ישראליים. אקדמיים  מוסדות  ועם  אקדמאים 
ישראליים מלהשיג מענקים  ניסיון למנוע אקדמאים   .3
האקדמיה  אנשי  של  עיקרית  מטרה  הייתה  זו   –
 ,The Guardian-ב הגלוי  המכתב  את  שפרסמו 

.2002 באפריל 
בישראל. לבקר  לא  אקדמאים  שכנוע   .4

אי-הזמנת ישראלים לכנסים בינלאומיים או להורות   .5
באוניברסיטאות.

אנשי  על-ידי  שנכתבו  מאמרים  לפרסם  סירוב   .6
ישראלים. אקדמיה 

סירוב לספק חוות דעת לצורך קידומם של אקדמאים   .7
ישראלים.

ישראליים. עת  בכתבי  מפרסום  הימנעות   .8
השקעה  על  אוניברסיטה  קרנות  של  חרם  עידוד   .9
ספקי  של  ערך  ניירות  או  ישראליים  ערך  בניירות 

לישראל. אמריקאיים  נשק 
הקמפוס. מן  יהודיים  ארגונים  גירוש   .10

פרו- או  יהודים  אקדמאים  של  הקריירות  עיכוב   .11
ישראליים.

ללמוד  הרוצים  לסטודנטים  המלצות  למתן  סירוב   .12
בלימודים  הכרה  למתן  לחלופין  או  בישראל 

בישראל.
את  המחרימים  בארגונים  לתמוך  סטודנטים  אילוץ   .13

בבחינות. להשתתף  שיוכלו  מנת  על  ישראל 
אנטישמיות  על  הרצאות  או  פרסומים  לדכא   .14

אסלאמית.13
של  הספריות  עבור  אנטי-ישראליים  ספרים  הזמנת   .15
פרו- ספרים  של  הזמנות  וחסימת  האוניברסיטה 

ישראליים.
– סמוי"  ה"חרם  תופעת  קיימת  לעיל,  הנזכר  כל  בצד 

מקצת האקדמאים מחרימים את ישראל או את האקדמאים 
להילחם  כך קשה  ומשום  פומבי,  לכך  בלי לתת  הישראליים 
פרו- סטודנים  הפחדת  היא  אחרת,  לוואי  תופעת  בה. 

והשתקתם. ישראליים 

להילחם באויבים כיצד 

ש לפתח אסטרטגיה מפורטת למלחמה באנטי-ישראלים י
צריכה  זו,  אסטרטגיה  בעולם.  בקמפוסים  ובאנטישמים 
להשתלב במאבק רחב נגד אנטי-ישראלים קשה להוציאה 
זה  בתחום  ישראל  ממשלת  של  מדיניות  היעדר  בגלל  לפועל 
ניטשת  אינה  מלחמה  כי  להבין  אי-נכונות  או  ואי-יכולת 

 John Steele, “Freedom of Speech Row as Talk on Islamic Extremists is  .13
.Banned”, Telegraph, March 15, 2007

בהיסטוריה  היחידה  היא המדינה  ישראל,  רק בשדה הקרב. 
זו,  גישה  להגדיר  אפשר  אויביה.  פשעי  בהדגשת  הממעיטה 
גם מערכת ההסברה של  כצמחונות מילולית. כתוצאה מכך, 

ביותר. לקויה  ישראל 
מצב זה, מותיר לעתים קרובות את המרצים והסטודנטים 
הבעיות  עם  ולהתמודד  להיאבק  בקמפוס  הפרו-ישראלים 
ארגונים  כמה  קיימים  כי  אף  אישי.  באופן  המקומיות 
לכסות  אלה,  של  ביכולתם  אין  נאמנה,  מלאכתם  העושים 
וארגון.  אחדות  יותר  דרושים  כך,  לשם  כי  התחום  כל  את 
הפרו-ישראליים  הכחות  כל  כזו  מאסטרטגיה  כחלק 
אפילו  לנאשמים.  המאשימים  את  להפוך  להשתדל  צריכים 
כיצד  להדגיש,  יש  זאת,  לעשות  מסרבת  ישראל  שממשלת 
מוסלמים קיצונים, הדיקטטורות הערביות והאוניברסיטאות 
הערביות − מעודדות מעשי רצח. צריך להסביר, שאם רוצים 
להחרים אוניברסיטאות יש להטיל חרם בראש וראשונה על 
בתור  הראשונות  הן  ופלשתינאיות,  ערביות  אוניברסיטאות 
להשמדת-עם,  סטודנטים  והן  מורים  הן  קוראים,  שם  כי 

ולגזענות.  לרצח 
זה.  כדי לשפר את הכלים בקרב  גם לעשות מאמצים  יש 
שגרתית.  בלתי  לחשיבה  רבה  חשיבות  נודעת  זה,  בהקשר 
חתמו   2006 ביולי  כאשר  הייתה  לכך,  מעניינת  דוגמה 
מכללות  של  בקמפוסים  עצומה  על  אקדמאים  מאלף  יותר 
נגד  הישראלית  "התוקפנות  של  גינויה  למען  אמריקאיות 
"מר  המדומה,  שמו  את  מסר  החותמים  אחד  ועזה."  לבנון 
גבלס,  יוזף  שם  על  לתקשורת  המחלקה  ראש  נסראללה  ח. 
)Duke(14 לעג זה למחרימים זכה לתשומת  אוניברסיטת דיוק 

עצמה.  העצומה  מאשר  יותר  רבה  לב 
מבודדות.  אינן  ישראל  ונגד  יהודים  נגד  כאלה  פעולות 
אלה הן מטרה ראשונה אבל לא אחרונה. דוגמה לכך, הייתה 
בתחילת 2008, כאשר מספר קטן של פרופסורים וסטודנטים 
שגרמה  במחאה  יצאו  ברומא  לה-סאפיינצה  מאוניברסיטת 
השנה  פתיחת  לרגל  הרצאתו  לבטל   XVI בנדיקט  לאפיפיור 
רבות  פעולות  עוד  כי  מאוד  סביר  שם.15  להתקיים  שנועדה 
וישראלים,  יהודים  נגד  רק  לא  סובלנות,  וחוסר  הפליה  של 

הבאות. בשנים  בקמפוסים  תתרחשנה 
בעולם,  מוגדרות  קבוצות  נגד  סובלנות  וחוסר  הפליה 
נגד  גם  ובימינו  יהודים,  נגד  קרובות  לעיתים  מתחילה 
ממחישים  ההפליה  גילויי  ישראל.  מדינת  ונגד  ישראלים 
שבה  החברה  של  או  המבצעים  של  בעיות  כלל  בדרך 
והאנטישמיות  האנטי-ישראליות  הפעולות  מתרחשים.  הם 
ברפורמות  הצורך  על  מצביעות  העולם  ברחבי  בקמפוסים 
ישראל  נגד  העיקרי  הקרב  כי  נראה  האקדמי.  בעולם 
ועלינו  הבאות  בשנים  הנראה  ככל  יימשך  באוניברסיטאות 
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