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לנוכח ה זאת  ומכאיב,  כואב  היום  שיחתנו  של  נושא 
מדינת  של  ולמציאות  הציוני  לרעיון  ההתנגדות 
העילית  מן  מבוטל  בלתי  לא  חלק  בקרב  היהודים 
גבוהה.  להשכלה  במוסדות  ילדינו  את  המלמדת  האקדמית, 
הרי זו לנו המדינה היהודית אשר אין לה אח ורע בהיסטוריה 
ונשארת  הייתה  שמטרתה  בפרט,  היהודים  ובתולדות  בכלל 

הארוכה.  הלאומית  גלותנו  סיום   –
מספר  פסוקים  שני  להקריא  ברצוני  לדבריי  כפתיחה 
למחרת  רבנו  למשה  המתייחסים  י"ג-י"ד(  ב',  )פרק  שמות 

במצרים: עברי  שִהכה  מצרי  הרג  בו  היום 

ויאמר  ניצים  עברים  אנשים  שני  והנה  השני  ביום  ויצא 
ושופט  שר  לאיש  שמך  מי  ויאמר  רעך?  תכה  למה  לרשע 
עלינו? הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? ויירא 
הזה  פרעה את הדבר  וישמע  נודע הדבר.  אכן  ויאמר  משה 

משה... את  להרוג  ויבקש 

אחד  עברי  האויב.  את  הרג  משה  אחיו,  על  להגן  בניסיון 
על  להגן  מנת  על  כנראה  המצריות  לרשויות  עליו  הלשין 
עברי  שִהכה  המצרי  מן  בשונה  תבוא.  שלא  צרה  מכל  עצמו 
בכך  אין  כי  ה"מוסר"  את  הרג  לא  הוא  משה,  בידי  ונהרג 
הפרשן  )לפי  סיפורו  את  לרשויות  מסר  שכבר  לאחר  תועלת 
האיש  "כנראה  ז"ל:  קאסוטו  דוד  משה  לדעת  סיפורנו(.   –
)פירוש  העניין"  על  סיפר  הקודם,  ביום  עליו  הגן  אשר משה 

 .)12 עמ'  שמות,  לספר 
ורבותיי,  מוריי 

רבות.  פעמים  אזרחיה  על  להגן  נאלצה  ישראל  מדינת 
המדינה  את  מאשימים  אחינו  מקרב  אחדים  כן,  כי  והנה 
בנו,  לחבל  לכלותנו,  עלינו  הקם  האויב  את  הורגת  שהיא 

לדידם,  רחם.  וללא  אבחנה  ללא  וטף  גברים  נשים,  לרצוח 
של  בכיבוש  מושרשת  האויב  נגד  ומלחמה  ברצח  אשמתנו 
טריטוריה לא לנו. לפיכך, כפי שהצדק היה עם פרעו שביקש 
טבח  לערוך  הערבים  בידי  צדק  יש  כן  משה,  את  להרוג 
במצרים  זרים  היינו  שלהם.  האויב   – ישראל  בני  בקרב 
ואנו זרים גם ב"ארץ ישראל הערבית", לדעת האנטי-ציונים 

הפרופסורים.  בקרב 

עיוות המציאות

בה ה שנוקטים  הגישה,  כלל  את  עוטפת  זו,  שקפה 
אחרות  ובארצות  אצלנו  אחדים,  אקדמיה  אנשי 
בבואם לדון במצב המלחמה בינינו לבין ערביי יש"ע. 
האומרת  היסטורית  גרסה  לערבים  שיש  הוא,  גישתם  יסוד 
של  מזו  בצדקתה  נופלת  אינה  ישראל  ארץ  על  זכותם  כי 
הימים,  דברי  של  נלעג  עיוות  תוך  כמובן  זאת,  כל  היהודים. 
לפיה  העמים  חבר  והחלטת  בלפור  הצהרת  על  לדבר  שלא 
ומאימוץ  היהודי,  לעם  לאומי  כבית  נמסרה  ישראל  ארץ 

העולם.  אומות  על-ידי  זו  החלטה 
את  קיומה  בחובת  ישראל  מדינת  העמידה  ומתמיד  מאז 
והענקת  הגולה,  מארצות  קליטתם  היהודים,  על  ההגנה 
זה,  הגנה  מאמץ  בה.  לנקלטים  לאומית  יהודית  סביבה 
נגד  גזענות  של  כמסע  אחדים  פרופסורים  על-ידי  מושמץ 
ישראל.  ארץ  של  הטריטוריה  על  לבעלות  הטוענים  הערבים 
שהוכר  ישראל,  ארץ  של  הרשמי  שמעמדה  איפה,  יוצא 
של  התעמולה  בגלי  נמחק  העמים  חבר  על-ידי  פורמאלית 
כאן  היהודים  שישיבת  פנים  המעמידים  ישראל,  ארץ  ערביי 

אדמתם. של  כיבוש  בחזקת  היא 
ירדן  בידי  ושומרון  יהודה  חבלי  כיבוש  כי  לזכור  כדאי 
על-ידי  רשמית  להכרה  זכה  שלא  הוא  השחרור  במלחמת 
של  שחרורו  לפיכך  ופקיסטן.  לבריטניה  פרט  העולם  אומות 
מעשה  היה  הימים  במלחמת ששת  ישראל  על-ידי  זה,  שטח 
רשמית  לה  שהוקצו  אדמות  החזרת  של  לחלוטין  לגיטימי 

הבינלאומיים.  הגופים  יד  על 

שמאל  רדיקאלי
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– תעמולה שקרית  הסכנה 

אקדמאים שלנו, כדוגמת ה"מוייסר" העברי שהלשין ה
הערבים.  של  ההיסטורי  הכזב  את  מאמצים  לפרעה, 
לאומות  אומרים  אלה,  אנטי-ציונים  פרופסורים 
הקרוים   – הערבים  בסבל  אשמים  ישראל  שיהודי  העולם, 
כלפיהם  נוהגים  היהודים  שכן   – "הפלשתינים"  בפיהם 
להיות  זכות  כל  ללא  כאן  יושבים  ואנו  אפרטהייד  במנהגי 
כאן. מאה שנה של שנאת ישראל על-ידי הערבים מתוארות 
לערבים.  יהודים  שנאת  שנות  כמאה  האנטי-ציונים,  על-ידי 
גישת  הערבים,  של  לזו  מקבילה  האקדמאים  של  הגישה 
כי  המציאות  מן  הפוך  הכול  את  ספר  מסתברא:  האיפכא 
בכל  היהודים  על  חובה  לכן,  ביותר.  הטובה  התעמולה  זאת 

דיוקם.  על  דברים  להעמיד  בעולם  מקום 
מראית  חרף  ממש,  של  דיאלוג  אין  הערבים  לביו  בינינו 
משתנה.  ואינה  מזמן  נקבעה  עמדתם  המדיני.  בדרג  העין 
כמדינה  בישראל  להכיר  מחיר  בשום  מוכנים  אינם  הם 
מדינת  את  לחסל  כוונתם  את  להסתיר  אפילו  או  יהודית, 
"פלשתין".  מכונים  שהם  מה  את  במקומה  ולקיים  ישראל 
"שלום"  לשיחות  שנפגש  לאחר  ספורות  שעות  אמש,  רק 
לכינוס  אבאס  מחמוד  נחפז   )15.01.08( היהודי  הרוה"ם  עם 
המפה  קרי:  הארגון,  לוגו  רקע  על  מצטלם  כשהוא  הפת"ח 
ישראל.  ארץ  שטח  כל  על  משתרעת  "פלשתין"  שבה 
תמורתם  לתת  מוכנים  אינם  אך  תביעות,  תובעים  הערבים 
וטענות  תפיסות  מציגים  הערבים  וגם  האנטי-ציונים  דבר. 
כי  רשמית  מכריזים  אלו  המתועדת.  למציאות  המנוגדות 

בהם. תומכים  ואלו  ישראל  של  חיסולה  היא  כוונתם 
ארץ  ערביי  שבידי  שהטריטוריה,  ספק,  לכל  מעל  ברור 
ישראל משמשת כבר ותשמש גם בעתיד, בסיס למעשי טרור 
האנטי-ציונים  האקדמאים  תמיכת  לכך,  אי  ישראל.  נגד 
בעמדות הערבים, כמוה כתמיכה גלויה ברצח אזרחי ישראל 
המחבל  כאשר  בעתיד  ייהרגו  ואשר  אלו  בימים  הנהרגים 

דן.  מגוש  אפס  בטווח  יישב  הערבי 

תופעת האנטישמיות באוניברסיטאות 
בישראל 

חמורים א בחטאים  חוטאת  הציונית  המדינה  ם 
שהם  גם  מובן  הרי  האנטי-ציונים,  שסבורים  כפי 
בפשעים  כאשמים  המדינה  אזרחי  את  מחזיקים 
אנטישמית  טענה  זו  כביכול.  פושעים,  הם  היהודים  אלה. 
בעליל.  אנטישמים  אכן  הם  והאנטי-ציונים  מובהקת 
המונים  אלה,  שאקדמאים  מסתבר  הצער,  למרבה  לפיכך, 
למדעי  בחוגים  המלמדים  הפרופסורים  מכלל  אחוזים  כ-20 
תרומה  תורמים  ובמכללות,  באוניברסיטות  והחברה  הרוח 
המשכיל  של  הבא  הדור  לחינוך  ממשקלה  להתעלם  שאין 
בעולם.  ורע  אח  לישראל  שאין  נראה  בכך  המצוי.  הישראלי 

הגבוהה  ההשכלה  של  ברמה  בניה  את  מחנכת  מדינה  איזו 
בעולם ממנה  איזו מדינה  וארצם?  לשנאת אחיהם, מולדתם 
ובכך  בישראל  הציוני  היהודי  בחינוך  המחבלת  חינוך  שרת 
היא  רבות  שנים  והרי  מדינתה?  של  קיומה  באושיות  פוגעת 
שלימד  כמי  האנטי-ציונים!  האקדמאים  קבוצת  על  נמנית 
להעיד שחזיתי  יכול  אני  בישראל  באוניברסיטאות  שנים   35

קריאה.  מספרי  רק  ולא  בשרי  על  הדברים  את 
תופעת  לפחות,  חלקי  שבאופן  לכך  רבות  עדויות  יש 
צמחה  ובעולם  בישראל  האקדמאים  בקרב  האנטי-ציונות 
שהייתה  זו  הקיצונית,  השמאלנית  האידיאולוגיה  מתוך 
השפעת  מרקסיסטית.  ובקוסמופוליטיות  בקומוניזם  נגועה 
גם  חלפה,  לא  המערבי  בעולם  באקדמיה  המרקסיזם 
המרקסיסטית  האנטישמיות  הכלכלי.  בתחום  כשנפסלה 
ביבשת  באנגליה,  בארה"ב,  שונות  באוניברסיטאות  שורצת 

בכולן.  לא  כי  אם  ובישראל,  אירופה 

בין  אומרת,  המרקסיסטית  הקוסמופוליטית  החשיבה 
אתנית,  למדינה  המודרני  בעולם  קיום  זכות  שאין  השאר, 
הרב- המדינה  הוא  הנאורה,  הדמוקרטית  למדינה  כשהדגם 

תרבותית והרב-אתנית, דוגמת ארה"ב, קנדה או אוסטרליה. 
נפוצה  זו,  תפיסה  שלטת.  אתנית  קבוצה  אלה  במדינות  אין 
מהיר  מבט  ביסודה.  מוטעית  היא  אך  המערבית,  באקדמיה 
הן  המערב  מדינות  רוב  כי  מלמד  המערב  מדינות  על  מאד 
ובדת  בשפה  בתרבות,  השלטת  אחת  אתנית  קבוצה  בעלות 
המדינה, כגון: פולניה, הרפובליקה הצ'כית, פינלנד, נורווגיה, 
הולנד, ליטא, אסטוניה, רומניה, הונגריה, קרואטיה, סרביה, 

ועוד.  ועוד  יפן,  טייוון,  קוריאה,  דרום  תאילנד, 
הנורמה בעולם ולא תופעה יוצאת  המדינה האתנית היא 
כמדינה  האנטי-ציונים  על-ידי  ישראל  מדינת  גינוי  דופן. 
הערבים  על  בצדק  שלא  שולטת  שאוכלוסייתה  אתנוקרטית 
חברה  מקיימת  שהיא  כך  על  ישראל  את  מגנה  למעשה   –
נשארו  עוד  כל  כנראה,  יהודית!  אתנית-תרבותית-דתית 
זו שמשמיעים אחדים  נצליח להימלט מהאשמה  יהודים לא 

ישראל!  בני  מאחינו 
באווירה  נעוץ  המצב  לעין.  נראה  אינו  לבעיה  פתרון 
להיחלץ  נתן  במדינה.  השוררת  הכללית  התרבותית-פוליטית 
לישראל  העלייה  המשך  על-ידי  רק  זה,  נגע  מתוצאות 
תקווה  יש  ותמיד  שלו  את  עושה  הזמן  גם  גלויות.  ובקיבוץ 
ולקדם  לשרוד  הנכונה  הדרך  את  למצוא  יידע  הבא  שהדור 

בעתיד.  והמדינה  העם  את 

הערבים תובעים תביעות, אך אינם מוכנים 
לתת תמורתם דבר. האנטי-ציונים וגם 

הערבים מציגים תפיסות וטענות המנוגדות 
למציאות המתועדת
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