ישראל – יודופוביה ,רציונל קיומי ואכיפה אסטרטגית
בכל פעם שאני רואה בטלוויזיה טנק ישראלי ועליו מגן דוד ,מחשבה אחת
עולה בליבי ,מה רב מזלי שמגן הדוד הוא על הטנק ולא על חזי ,כפי
שהיה הדבר ב.1944-
אימרה קרטס  -חתן נובל לספרות )(2002

אופייה יוצא הדופן של האנטישמיות כתופעה של קסנופוביה קיצונית וחריגה ,בא לידי
ביטוי בטוטליות של שנאת היהודים .זאת ,הן מן ההיבט של הרצף הכרונולוגי-היסטורי
והן ביחס לנושאי היודופוביה .כך החל בחורבן הבית הראשון והשני ,עבור בגלות ,פרעות,
גזירות ,עלילות דם וגירושים בימי הביניים ,ועד זינוק גל האנטישמיות בימי האמנציפציה
שהגיע לשיאו בשואת יהודי אירופה .מכאן שהאיום הקיומי המושת על ישראל החל מיום
היווסדה ועד הנה הוא אך עוד ציון דרך  -האחרון לפי שעה  -ברצף הדטרמיניסטי של
הפורענות המושתת על העם היהודי ,ובמובן זה לפחות הוא אכן "עם נבחר" .כך
האנטישמיות בקורות ישראל וכך באשר לתכני השנאה כלפיו .אחת היא כיצד ינהג
היהודי ,המשטמה תרדוף אותו ולא תחדל .כך בשני הקצוות של הקשת החברתית:
הסוציאליסט היהודי יוצג כרדיקל מהפכני המבקש להשמיד את תרבות המערב,
הקפיטליסט יתואר כבנקאי רודף בצע המוצץ את דם מעמד העמלים .יהיו אלה
הפרוטוקולים של זקני ציון בהוצאת האוכרנה מימי הצאר או "השטן הגדול" בוושינגטון
עושה דברו של "השטן הקטן" מתל אביב של ימים אלו בתקשורת הערבית ...וכן הלאה
והלאה.
הגדיר זאת באופן קולע לויד ג'ורג' :
מכל התופעות של פנאטיות קיצונית העושות שמות בטבע האדם ,אין מטורפת יותר מן
האנטישמיות .אם היהודי הוא עשיר הוא יהיה קורבן לשוד .אם הוא עני יהיה קורבן לביזוי.
אם יצדד במלחמה הרי שזאת משום שיש ברצונו להרוויח משפך דם לא יהודי .אם יתמוך
בשלום זאת משום שהוא פחדן מטבעו או בוגד .אם היהודי שוכן בארץ זרה הוא נרדף
ומגורש .אם יש ברצונו לשוב למולדתו ימנע ממנו הדבר*.
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* Of all the extreme fanaticism which plays havoc in man’s nature, there is not one as
irrational as anti-Semitism. … If the Jews are rich they are victims of theft. If they are
poor, they are victims of ridicule. If they take sides in a war, it is because they wish to
take advantage from the spilling of non-Jewish blood. If they espouse peace, it is
because they are scared by their natures or traitors. If the Jew dwells
in a foreign land he is persecuted and expelled. If he wishes to return to his own land, he
is prevented from doing so.
Lloyd George

שתי קריקטורות הרדיקל היהודי והמיליונר היהודי
הנה כי כן ,הציונות – לאחר שזכתה ועלה בידה להקים ישות לאומי ריבונית בארץ ישראל
– הפכה במהרה ליעד ההכפשה האנטישמית ,אם כי הפעם במסווה השקוף ,הכמו
מתבקש מאליו ,של "אנטי-ציונות" .היה זה ברנרד לואיס שבחר להגדיר את
"האנטישמיות החדשה" – היא האנטי-ציונות – בטענה שמדינת ישראל נמדדת על פי קני
מידה שונים מאלו המושתים על כלל בני האדם 1.נתן שרנסקי נתן לכך ביטוי קולע במה
שהוא מכנה מבחן שלשת ה-ד' :דמוניזציה ,דליגיטמציה ,דיסקרימינציה )במובן של מוסר
כפול(.2
מתוך אין ספור דוגמאות המאששות הגדרות אלו ,נבחר באחת בלבד :מעמדה של מדינת
ישראל בעולם כפי שהדבר בא לידי ביטוי במספר הגינויים באו"ם .ארגון האומות
המאוחדות הוא המוסד הבינלאומי המקיף ביותר שהוקם בתולדות האנושות ,זאת ,על
מנת להניח מכנה משותף רחב ככל האפשר בקרב אומות העולם ובכך להבטיח את
זכויותיו של הפרט והלאום" .לפיכך מכריזה העצרת...
באוזני כל באי העולם את ההכרזה הזאת בדבר זכויות האדם כרמת הישגים כללית לכל
העמים והאומות .כדי שכל יחיד וכל גוף חברתי ישווה תמיד לנגד עיניו וישאף לטפח ,דרך
לימוד וחינוך ,יחס של כבוד אל הזכויות ואל החירויות הללו ,ולהבטיח באמצעים הדרגתיים,
לאומיים ובינלאומיים ,שההכרה בעקרונות אלה וההקפדה עליהם תהא כללית ויעילה בקרב
אוכלוסי המדינות החברות ובקרב האוכלוסים שבארצות שיפוטם.
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ואכן אין ויכוח על כך שאותן  193המדינות החברות באו"ם הן הניסיון המקיף ביותר
בקורות האנושות להגיע למכנה משותף בקרב אומות העולם .מאחר והארגון נטל על
1

Bernard Lewis "The New Anti-Semitism." The American Scholar - Volume 75 No. 1
Winter 2006 pp. 25-36.
2
"3-D test" demonization, de-legitimization, double standards.
3
מצוטט מן התרגום עברי של ההצהרה כפי שהוא מופיע באתר הכנסת:
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/un_dec.htm
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עצמו יעד נעלה של הבאת שלום לבני אנוש בנוסח נביאי ישראל- :וְכִּתְ תּו חַ ְרבֹותָ ם לְאִ ּתִ ים
ו ַחֲ נִיתֹותֵ יהֶ ם לְמַ זְמֵ רֹות ֹלא י ִּׂשָ א גֹוי אֶ ל ּגֹוי חֶ ֶרב ו ְֹלא יִלְמְ דּו עֹוד מִ לְחָ מָ ה  -כלשון הכתוב
באולם הכניסה למוסד בניו יורק ,דואגות האומות המאוחדות להעמיד את מפרי בשורת
ישעיהו על עמוד הקלון ,לגנותם ולהענישם במידת האפשר .החלטות הגינוי מתקבלות על
בסיס הצבעה של הרוב בעצרת הכללית או באחת מוועדותיה .ואכן עצרת האו"ם הקימה
לצורך כך את "המועצה לזכויות האדם" האמורה לשאת את המסר ההומניסטי ולגנות
משטרי עריצות הפוגעים בזכויות האדם.
עיון ברשימת החלטות הגינוי שהתקבלו ב"מועצה לזכויות האדם של האו"ם" ) Human
 (Rights Councilשהחליפה החל משנת  2006את "הוועדה" שקדמה לה ,מלמד
שבמהלך השנתיים הראשונות לקיומה ,קבלה המועצה  15החלטות גינוי של מדינות
)בניגוד לגינוי של ארגונים ומוסדות( .כולן ללא יוצא מן הכלל היו בגנותה של ישראל .כך
למשל ,סודן שבשטחה מתחוללת השמדת עם גלויה הגובה מיליוני קורבנות ,לא גונתה,
והמועצה הסתפקה בהבעת "דאגה עמוקה" )" ("deep concernבנושא.4
יש הטוענים שהתמונה המוצגת באמצעות ההתייחסות של "המועצה לזכויות האדם"
כלפי ישראל לוקה בחסר ,שכן רוב המדינות המיוצגות במועצה עוינות את ישראל.
האומנם? מספר המדינות החברות במועצה הוא  ,48מתוכן  8מדינות מוסלמיות ו5-
מדינות אפריקניות המתיישרות בדרך כלל על פי הקונצנזוס המוסלמי .גם אם נוסיף
אליהן את קובה ואת טורקיה ,לא יעלה מספר המדינות העוינות את ישראל בגלוי או
במסווה ,על  .15קרי :מיעוט של פחות מ 30-אחוז .מאחר וההחלטות מתקבלות במועצה
על בסיס של רוב ,הרי שרוב זה מסופק על ידי מדינות אירופה החברות בוועדה דוגמת
צרפת ,שוויץ ,גרמניה ,פינלנד וכו' .אולם אפילו יש גרעין של אמת בטענה ,המצב אינו
שונה עקרונית בעצרת הכללית של האו"ם על  193מדינותיה .העצרת הכללית מקבלת
בממוצע שנתי  19החלטות גינוי כלפי ישראל ,מספר גדול יותר מכלל הגינויים שהמועצה
מקבלת כלפי כל שאר  192המדינות החברות בה .דוגמא אחת מיני רבות הייתה החלטת
הגינוי בהצבעה על סוגיית "הפליטים הפלשתינאים" 173 .מדינות גינו את ישראל.
המספר כולל את כל מדינות המערב מלבד ארה"ב שבחרה להימנע .הנציג הישראלי היה
היחיד שהתנגד 10 ,מדינות נמנעו ,ביניהן :קמרון ,פיג'י ,איי מרשל ,מיקרונזיה ,פפואה,...
אולם אף לא מדינה אירופאית אחת ראתה לנכון להתנגד להחלטת הגינוי אשר
משמעותה – אילו הוצאה אל הפועל – חורבן מדינת ישראל) .במאמר מוסגר מן הראוי
לציין שבין המדינות התומכות בגינוי של ישראל נמנו פולין ,רוסיה ,צ'כיה וצרפת ,מי
שסיפחו לעצמן לאחר מלחמת העולם השנייה למעלה מ 100.000-קמ"ר משטחה של
4

הנתונים שלהלן מצוטטים מן המקור המפורט ביותר בסוגיית מעמדה של מדינת ישראל בעצרת האו"ם: :
http://www.eyeontheun.org ,Eye on the U.N.A Hudson Institute New York
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גרמניה וגרשו משטחים אלו בין  13ל 14-מיליון פליטים (.בשנת  2010בלבד78% ,
מכלל הגינויים שהתקבלו בעצרת הופנו כלפי ישראל.
אל פסגת ההוקעה של מדינת היהודים הגיעה עצרת האו"ם בכ"ח בנובמבר )!( .2011
ביום זה בו מציין ארגון האומות המאוחדות "יום של סולידריות בינלאומית עם העם
הפלשתינאי" ”“,International Day of Solidarity with the Palestinian People
קיבלה העצרת  6גינויים לישראל .בכך מספר הגינויים השנתי לישראל עומד על  .20כל
שאר  192האומות החברות באו"ם גם יחד זכו ב 7-גינויים.
מדינת היהודים על ששת מיליוני היהודים שבה מהווה פחות מפרומיל אחד מכלל
האנושות .מכאן ,שעל פי מספר הגינויים בעצרת האו"ם  -קל וחומר ב"מועצה לזכויות
האדם"  -מידת רשעותה של ישראל עולה אלף מונים ומעלה על ממוצע האנושות,
ועשרות ,ואף מאות מונים על כל מדינה אחרת גם אם שורר בה משטר טוטליטרי גלוי,
כגון זה שבכל אחת מבין  56מדינות האסלאם
הנה כי כן ,דומה שהמסקנה ברורה לחלוטין .לאור הנתונים הנ"ל קיימות שתי אפשרויות
בלבד :או שמדינת היהודים היא אכן ההתגלמות האולטימטיבית של הרשע האנושי ,או
שקני המידה לפיהם נמדדת ישראל – זאת על פי הגדרת האנטישמיות לעיל – אינם
מושתים על כלל האנושות ,מכאן הזהות בין מאבחני האנטישמיות הקלאסית לאלו של
האנטי-ציונות.
למותר לציין שאין כאן כל כוונה להוכיח את חפותה של ישראל מול ההתגוללות של
מוסדות האו"ם ודי אפוא להסתפק בתגובתו של אחד העם על עלילת הדם בימיו" :כן ,כל
העולם טועה ורק אתנו הצדק".
היה זה אנתוני ג'וליוס ,מבכירי המשפטנים בבריטניה הנודע בין היתר בהגנתו על חוקרת
השואה דבורה ליפשטדט במשפטה מול מכחיש השואה דיוויד אירווינג ,שכתב:
ישראל היא המדינה האחת והיחידה בתבל שקיומה מוכחש בפי רבים ,וחורבנה זוכה לעידוד
גלוי .הישראלים אזרחי ישראל הם היחידים אשר רציחתם ללא אבחנה נתפס כמעשה
מוצדק.
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בעוד שהחלטות הגינוי של האו"ם הן בין היתר תמונת ראי המשקפת את יחסי הכוחות
בארגון ,כגון העובדה שחברות בה  56מדינות מוסלמיות המאוחדות בשנאתן לישראל,
ניתן היה להניח שהמצב בקהילה האירופית  -מבחינת יחסה של הקהילה אל מדינת
5

"Israel is the only state in the world whose legitimacy is widely denied and whose
destruction is publicly advocated and threatened; Israelis are the only citizens of a state
"whose indiscriminate murder is widely considered justifiable
Anthony Julius. Trials of the Diaspora: A History of Anti-Semitism in England,
להרחבה ראה מאמרו :האנטישמיות היהודית  -מוסריות ההבל .נתיב ,גיליון  122יוני .1988
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היהודים לאור הניסיון ההיסטורי – יהיה מאוזן יותר .ואולם לאור העלייה החריפה בשני
העשורים האחרונים בביטויי אנטישמיות הכוללים קורבנות בנפש ,חילול בתי קברות
ופגיעה בבתי כנסת ,דומה שהקהילה האירופית אינו שונה במקרה זה מעצרת האו"ם.
הנושא נחקר על ידי "המרכז האירופאי למעקב אחר גזענות וקסנופוביה" 6שבחר בשנת
 2004לערוך סקר דעת קהל ובו השאלה" :מי היא המדינה המסכנת יותר מכל מדינה
אחרת את שלום האנושות?" רוב הנשאלים  - 58% -הצביעו על מדינת ישראל .הנה כי
כן ,האירופי הממוצע רואה בישראל את שורש הרע בעולמנו .אומנם הסקר לא ביקש
לדעת מה יש לעשות באותו שורש פורה רוש ולענה ,אולם המסקנה מתבקשת מאליה.
את שורש הרע יש לעקור .לנוכח התוצאות המפתיעות של הסקר החליט הארגון להעמיק
בנושא וערך מחקר בשאלה "האומנם אנטי-ציונות היא אך מסווה לאנטישמיות החדשה".
המחקר שבוצע על ידי המרכז לחקר האנטישמיות באוניברסיטת ברלין ,וראה אור בשנת
 7,2005מעלה כי מאבחני האנטי-ציונות עולים בקנה אחד עם הגדרת האנטישמיות,
ועיקרם שלילת קיומה של מדינת ישראל .המסמך קובע שורה של טיעונים בהם נוקטים
האנטי-ציונים על מנת להשיג את מטרתם:
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 .1שלילת הזכות להגדרה עצמית מן העם היהודי על ידי קביעה כי מדינת ישראל היא
ישות גזענית.
 .2נקיטה במוסר כפול על ידי דרישה מישראל להתנהל באופן שאיננו נדרש מכל מדינה
דמוקרטית אחרת.
 .3עריכת השוואה בין מדיניותה של ישאל לזו של הנאצים.
למותר לציין ששלושת המאפיינים שלעיל תואמים ככפפה ליד את האינדוקטרינציה של
ארגוני השמאל הרדיקאלי בישראל ,ובדיקה מקרוב של הנושא מוכיחה שאכן ,היודופוביה
האירופאית היום מוזנת במידה רבה על ידי פרסומים – בכתב ובעל פה – של ארגונים
עוינים דוגמת "בצלם"" ,יש גבול"" ,מחסום ווטש" ושורה ארוכה של גופים נוספים
בישראל הקוראים להטיל חרם כלכלי ותרבותי על המדינה הציונית ,לאסור את מפקדי
צבאה באשמת פשעי מלחמה וכו' .הזיקה בין מדינות הקהילה האירופית לקבוצות
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European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC).

Das Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA) der Technischen Universität Berlin Das 7
Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA). 2005.
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Denying the Jewish people their right to self-determination, e.g., by claiming that the State
of Israel is a racist endeavour. Applying double standards by requiring [of Israel] a behaviour
not expected or demanded of any other democratic nation. Drawing comparisons of
contemporary Israeli policy to that of Nazis.
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הישראליות באה לידי ביטוי במימון נדיב ,בין אם של הקהילה האירופית כארגון ובין אם
על ידי מדינות שמחוץ לקהילה דוגמת בריטניה ,נורבגיה ושווייץ.

רציונל קיומי  -ההיבט האסטרטגי
על מנת לקבל תמונת מצב אובייקטיבית שתעניק מסד מוצק לדיון תבוני בסוגיית קיומה
של ישראל ,יש לבחון את הרציונאל הקיומי של מדינת היהודים בכלים המקובלים במדע
המדינה.
הנחת היסוד הציונית של ב.ז .הרצל נבעה בין היתר מרוח 'אביב העמים' וההתעוררות
הלאומית במאה הי"ט .קרי ,בהיבטה היהודי של אותה התעוררות .מכיוון שהגלות הייתה
 לדעת מייסדי הציונות עם הרצל בראשם  -עילת האנטישמיות ,התשובה לשנאתהיהודים היא ריכוזם במדינה ריבונית משל עצמם .כיוון שכך  -כתב הרצל בהקדמה
לחיבורו "מדינת היהודים" – זאת ,ברוח משיחית האופיינית לאיש  -כי מייד עם כינונה של
זו "תחדל האנטישמיות בכל אתר ואתר ,"...ואף ראה להוסיף כי "מאחר שמדינת היהודים
תכריז על ניטרליות ,לא תזדקק לצבא להגנה על עצמה מפני אויביה ותסתפק בשמירה
על הגבולות".
לא זה המקום לדון בכשלי תפיסתו של הרצל ,אך די לציין שאשליותיו של האיש התנפצו
על סלע המציאות כבר למחרת הכרזת המדינה ,כאשר חמש מדינות ערב הצהירו גלויות
על כוונתן להכרית את האוד המוצל מאש השואה ומיהרו לקום ולהשלים את מלאכתו של
היטלר ,בן בריתם מאמש .מאז ועד היום ניצבת ישראל ברצף מלחמות בלתי פוסק מול
מבקשי נפשה ,בין אם בחמש מלחמות רבתי ובין אם במלחמה בעצימות נמוכה ,המכונה
"טרור" .לכך יש להוסיף את העוינות הקבועה ועומדת של העולם הערבי והמוסלמי ,עם
מצרים בראש ,המלבה יום יום ושעה שעה את אש השנאה ,בין אם במישור הבינלאומי,
ובין אם בתקשורת ובבתי הספר והמכללות .זאת ,באנטישמיות שהיא העתק נאמן של
היודופוביה הנאצית ואשר עניינה דה-לגיטימציה של מדינת היהודים ודה-הומניזציה של
האדם היהודי .כל זאת על מנת להעניק תשתית וגיבוי למלחמה הבאה.
בהשוואת מרכיבי הרציונל הקיומי של מדינת היהודים לזה של אומות אחרות  -מאלו
שעלה בידן לצלוח את אבני הנגף ההיסטוריות ולהבטיח לעצמן זכות קיום  -נקל יהיה
להוכיח שאכן מדינת היהודים נעדרת לכאורה רציונל קיומי ,ועצם קיומה הוא אנאכרוניזם,
וחלילה  -אסון ידוע מראש.
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הדיון ב'רציונל הקיומי" של לאום יתבסס על הנחות היסוד שקבע הנס מורגנתאו בחיבורו
"פוליטיקה בין האומות  :המאבק לשלטון ולשלום" 9.יצוין שלחיבורו של מוראגנתאו -
מאבני התשתית של מדע המדינה לאחר מלחמת העולם השנייה – הייתה השפעה רבה
על עיצוב עולמו הרוחני של רובד מקבלי ההחלטות בישראל דוגמת שמעון פרס בחיבורו
"כעת מחר" ורבין ב"פנקס שירות" .שניהם מבססים את טיעוניהם על יסוד הנחותיו
האסטרטגיות של מורגנתאו.
לא זה המקום לפרט את הנחות היסוד האסטרטגיות של מורגנתאו ,עם זאת יצוין
שמכפיל העוצמה המרכזי והמכריע בתורתו ,והוא "המרכיב הקבוע" )permanent factor
( ,הינו "גבולות בני הגנה" ,ודי להזכיר בהקשר זה את ניסיונם הכושל של צבאות
נפוליאון והוורמאכט ברוסיה .בין המרכיבים המשתנים ביחסי הכוחות מונה מורגנתאו
עוצמה כלכלית ,רמה טכנולוגית ,בריתות צבאיות ועוד .אולם כל אלה יבואו לידי ביטוי רק
בתנאי של ליכוד לאומי ,קרי :הנכונות ללכד שורות על מנת להתייצב מול סיכון קיומי .זאת
על פי הסיסמא מקדמת דנא "אם לא נהיה תלויים זה בזה נתלה כל אחד לחוד".
המקרה הישראלי הוא אכן יוצא דופן וחסר תקדים היסטורי .לא זו בלבד שאויבי ישראל
בכוח ובפועל עולים עליה מאות מונים בשטח ובאוכלוסיה ,אלא שישראל בגבולות '67
נעדרת כליל גבולות ביטחון ועומק אסטרטגי .מכאן שהיא פיתוי קבוע ועומד לעוינות
המוסלמית-ערבית .חורבנה של מדינת היהודים הוא בעל ערך מוחלט באתוס המוסלמי
הרואה בה "פגיון בלב האומה הערבית" כפי שביטא זאת אנואר סאדאת וחורבנה הוא
השלב ראשון ב"התנגשות הציוויליזציות" בנוסח שטבע סמיואל הנטינגטון.
ישראל היא המדינה האחת והיחידה בעולם המצויה בסיכון קיומי ובעת ובעונה אחת
נעדרת כליל מכפיל עוצמה בדמות ברית אסטרטגית .העדר בעל ברית אסטרטגי נובע מן
העובדה שמנקודת ראותו של בעל הברית הפוטנציאלי אין לישראל מה להציע בתמורה.
החותם על ברית צבאית ובה המשפט המכריע הקובע כי" :התקפה על אחת משתי
המדינות החתומות על הסכם זה כמוה כהתקפה על החותמת השנייה) "...נוסח המבוא
לברית נאט"ו( קונה לעצמו את עוינותו של האסלאם כולו ,המונה מיליארד וחצי נפש
ומשתרע על שטח הגדול פי חמש משטחה של אירופה .היה זה ארנסט בווין ,שר החוץ
הבריטי ,מי שהעיר" :מאשימים אותי באנטישמיות .הדבר רחוק מן האמת .ואולם הנני
שר החוץ של הממלכה המאוחדת ואם אעדיף את  600אלף יהודי פלסטיין על שלושים
מיליון הערבים סביבה ,תהיה זו מעילה בתפקידי כשר החוץ ".הערתו של בווין היא נר
9

Hans Morgenthau. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (1948) New
York NY: Alfred A. Knopf.
הנס מורגנתאו .פוליטיקה בין האומות  -המאבק לשלטון ולשלום .הוצאת יחדיו  .1968תרגם והקדים מבוא :יוסף
נדבה.
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לרגלי כל מדינאי שפוי וספק רב אם בעתיד הנראה לעין – כשם שמלמד ניסיונה של
ישראל במהלך  64שנותיה – .תימצא מדינה שתהיה מוכנה לסכן את האינטרס הלאומי
שלה על-ידי חתימה על הסכם לברית צבאית עם ישראל.
לאישוש הנחות היסוד שלעיל ,מן הדין לבחון בתכלית הקיצור את מצבה של מדינת
היהודים בשעת כתיבת שורות אלה .אביב 2012
האיום המרכזי ברמה הקיומית מגיע מאיראן .שליט איראן מצהיר גלויות שאת ישראל יש
למחות מן המפה ולשם כך הוא מכין אופציה גרעינית .מן הראוי לזכור שהפוטנציאל
הגרעיני של ישראל נעדר רציונל של "השמדה הדדית מובטחת" ) MAD - Mutual
 (Assured Distractionכזה שהיה קיים בין שתי מעצמות העל בעידן המלחמה הקרה.
ישראל כולה היא מטרה רכה אחת  -גוש דן בו מתרכזים  50%ומעלה מכלל תושביה
היהודים של ישראל ואחוז דומה של אמצעי יצור .מכאן שדי בפגיעה גרעינית אחת באזור
המרכז על מנת להביא לקיצה של מדינת היהודים .היה זה האייתוללה סייד עלי ח'אמנאי,
מנהיג איראן לאחר מותו של חומייני ,מי שהגדיר זאת באופן קולע" .במקרה של מלחמה
גרעינית ישראל יכולה לגרום לנו נזק כבד אולם היא תישמד בכל מקרה".
מאגר הטילים הבליסטיים לטווח בינוני בסוריה נאמד בלמעלה מ ,1000-נוסף על כך,
מרכזת סוריה בסיועה של איראן מאגר טילים לטווח קצר על גבולה הצפוני של ישראל
בדרום לבנון .המספר עמד על  40.000טילים .זאת במאי  ,2011בטרם החל גל
המהומות בסוריה .מאז גדל ועולה המאגר מדי יום ביומו .טווח הטילים הסורים מכסה את
רוב שטחה של ישראל .טווח הרקטות שבידי החיזבאללה מגיע מן הגבול הצפוני ועד באר
שבע .על מנת לגבור על הסכנה יהיה על ישראל לצאת למלחמת מנע מקפת בהרבה
ממלחמת לבנון השנייה בקיץ  2006במהלכה נורו על עריה של ישראל ,כולל חיפה,
מאות ספורות של טילים בעלי טווח מרבי של  50ק"מ.
רצועת עזה לאחר גירוש תושביה היהודים הפכה במהרה לבסיס החמאס בסיוע סוריה
ואיראן .מדבר סיני שימש מעבר פתוח לחימוש ארגוני הפת"ח החל מן היום הראשון
שלאחר הסכמי קמפ דיוויד ומסירת סיני למצרים .אולם מאז המהפכה בקהיר גברה
הזרמת הציוד הצבאי לעזה ,הן בכמות והן באיכות ,במאות אחוזים.
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שני המבצעים ,הן "מלחמת לבנון השנייה" והן מבצע "עופרת יצוקה" ,היו – למרבה
האירוניה  -מאפיין מובהק לאכיפה האסטרטגית )להגדרת המונח ראו בהמשך( בה
מצויה ישראל .לא זו בלבד ששתיהן לא הביאו לסילוק האיום או למיתונו ,כי אם להפך,
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עדות לכך היה הפיגוע המקיף צפונית לאילת באוגוסט  2011שבוצע על ידי ארגוני טרור בסיוע הצבא המצרי
שחדרו לישראל ,הפעם לא מרצועת עזה ,כי אם היישר ממדבר סיני .וכבר עתה אם תיאלץ ישראל להסיר
מצווארה סכנה זו ,המבצע שיידרש לשם כך יהיה מקיף הרבה יותר ממבצע "עופרת יצוקה".
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שתיהן העמיקו את הדה-לגיטימציה של מדינת היהודים והביאו אותה לשפל מדיני בו היא
מצויה היום .מכאן שספק רב אם ישראל תהיה מוכנה לחזור על אותם המבצעים בהיקף
רחב יותר.
אל התמונה הקשה שלעיל יש להוסיף את המהפך הטורקי שהייתה ממעצמה ידידותית
לאויב מוצהר ,זאת לאחר שמקץ שמונים שנות משטר חילוני שבה טורקיה אל זרועות
האסלאם.
ההיבט האחרון ,ובמידה רבה אולי אף החמור ביותר ,הוא כינונה של מדינה ערבית
מערבה לנהר הירדן .ישות ריבונית בפאתי גוש דן תיהפך בתוך זמן קצר לעזה שנייה
אולם בקנה מידה גדול ומסוכן לאין שיעור ,שהרי המדובר בהשלכת מטען חבלה היישר
אל חיקה של ישראל .מדינה פלשתינית חברה באו"ם ,תדרוש את יישומן של החלטות
 188ו ,194-קרי :השבת הפליטים לבתיהם ושיבה לגבולות החלוקה – שאם ללמוד
מניסיון העבר הקרוב תזכה לתמיכת גורפת של הקהילה הבינלאומית .המדינה
הפלשתינית שתהיה חברה בליגה הערבית תהנה מברית צבאית עם מדינות ערב ,ומכאן
שכל ניסיון של התקפה עליה עלול להיות כרוך בהכרזת מלחמה כוללת .בשלב זה תזכה
קביעתו של יצחק רבין – מדינה פלשתינית תקום על חורבותיה של ישראל – למימוש
מלא.

אכיפה אסטרטגית
האכיפה האסטרטגית המושתת על ישראל היא פרי הפער ביחסי כוחות בין ישראל
לאויביה ,פער קבוע ועומד שאינו מאפשר לה לגבור על האויב במובן האסטרטגי .מכאן
שניצחונותיה של ישראל בשדה הקרב לא הובילו לניצחון במלחמה כוללת ולא העניקו לה
אלא פסקי זמן עד ההתלקחות הבאה .הדבר נכון הן בהיבט ההיסטורי הרחב של עליית
האסלאם למעמד של גורם מכריע בזירה הבינלאומית ,כאשר במאבקו מול הציוויליזציה
המערבית ישראל היא המשלט הקדמי של האויב המערבי ,והן ברצף ההתרחשויות
במזרח התיכון מאז עליית האסלאם למעמד של גורם מכריע ב"מאבק הציוויליזציות"
בנוסח הנטינגטון.
האכיפה האסטרטגית באה לביטוי בנסיגה איטית אך רציפה מעקרונות יסוד עליהם
מושת הרציונל הקיומי של אומה תחת איום .זאת ,בניסיון להרוויח זמן בתקווה לשינויים
בזירה הבינלאומית שיחלצו את המדינה המאוימת מסכנה קיומית.
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למותר לציין שעיון קצר בהיסטוריה הקרובה – וראו את תקדים צ'כוסלובקיה בהסכמי
מינכן ) (30.9.1938ואת הסכמי היטלר-סטלין )(23.8.39
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– מלמד ,שלא מדובר כי אם

בהונאה עצמית המבקשת לדחוק את הקץ .למרבה הצער ,בכל קנה מידה שייבחר מצבה
של ישראל גרוע לאין שיעור ממצבן של צ'כוסלובקיה ובריה"מ בעת ההיא.
אל סקירה תמציתית זו במצבה האסטרטגי של מדינת היהודים נכון להיום יש להוסיף את
השינוי הדרמטי כלפי ישראל שחל בעמדת הבית הלבן תחת הנשיא ברק אובמה; את
הפיכתה של טורקיה לאויב המשתף פעולה עם איראן; את החששות הכבדים מעליית
כוחם של האחים המוסלמים במצרים; ואת חוסר הוודאות לגבי המתרחש בסוריה.
ניתוח קצר של

השאלה הנשאלת היא מה תהיה תגובת הציבור לאיום קיומי העלול לגבור במידה ניכרת
לאור הניתוח לעיל ,בעיקר אם יתקיימו שני מהלכים מרחיקי לכת מבחינתה של ישראל:
א .הכנת מאגר גרעיני זמין לפעולה באיראן ב .הקמתה של "מדינה פלשתינית" בפאתי
גוש דן .לנוכח ניתוח הרציונל הקיומי בתמונת המצב כפי שהוצגה לעיל ,קיימים שלושה
פתרונות נורמטיביים:
א .אחדות לאומית ועמידה איתנה לנוכח הסיכון ,זאת לאור העובדה שישראל נקלעה
בעבר למצבים דומים ויצאה כאשר ידה על העליונה .אחרי ככלות הכול במבט היסטורי
רחב ,מדינת היהודים החל מיומה הראשון – הגם שלא הצליחה להימלט מאימת הסיכון
הקיומי  -היא הצלחה שספק אם ניתן למצוא כמותה בהיסטוריה .ודי לציין כי בניגוד לכל
נביאי הזעם בעבר ישראל היא הריכוז היהודי הגדול בעולם ,כלכלתה מעניקה לה מקום
בצמרת המדינות המפותחות ,כך גם הישגיה במדע ובטכנולוגיה עילית .קיבוץ גלויות היא
תופעה חברתית חסרת תקדים וכך החייאתה של הלשון העברית.
ב .ירידה מן הארץ .הישראלי המצוי עלול להגיע למסקנה כי עייפה נפשו מן המאבק
הקיומי הבלתי פוסק ,בעיקר עתה כאשר בתוך שנה או שנתיים יהיה עליו לחיות תחת
צילו הקודר של האיום הגרעיני ,והוא מבקש לעצמו ולמשפחתו חוף מבטחים הרחק מן
היורה הרותחת של המזרח התיכון .הוא נוטל אפוא את בני ביתו ובסכום בו יקבל
ממכירת מכוניתו ודירת ארבעה חדרים בגוש דן יוכל בנקל לגלגל לעצמו קיום על מי
מנוחות בקליפורניה ,או לכל הפחות בקנדה או באוסטרליה .הוא אומנם נוטש את
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לפירוט והרחבה בנושא ראו :אריה סתיו" ,צ'כוסלובקיה ב – 1938-ישראל היום" .מחקר מס'  ...מטעם
מרכז אריאל .1996
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האידיאל הציוני ,אולם אחרי ככלות הכול "עניי עירך קודמים" ,האדם קרוב אל עצמו
וחובתו לשלום לילדיו אינה נופלת ממחויבותו לקיומה של מדינת היהודים.
ג .בגידה .הבגידה הלאומית אין בה חדש ,ומרשל פיליפ פטן ,וידקון קוויזלינג וויליאם
ג'ויס – לורד האו האו  -הם אך שלוש דוגמאות נודעות היטיב מן ההיסטוריה הקרובה.
קוויזלינג שיתף פעולה עם הכובש הגרמני מתוך אמונה בנאציזם הנורדי וביקש לשלב את
ארצו במה שנראה היה בעיניו כניצחונה הגדול של התרבות הארית .פיליפ פטן ביקש
למנוע מארצו את גורלה של פולין ,ואכן ,באמצעות שיתוף פעולה עם היטלר ,עלה בידו
למזער את נזקי התבוסה .וויליאם ג'ויס – מי ששידר מגרמניה בשירות משרד התעמולה
של הרייך ,נמנה עם ראשי המפלגה הנאצית בבריטניה ונמלט מארצו עם פרוץ המלחמה.
שלושתם נידונו למוות .ג'ויס בתליה ,קוויזלינג בכדור לראשו ,פתן הוציא את נשמתו
בכלא .שמות השלושה ירדו לדיראון עולם בקורות בני עמם.
הדוגמא הקרובה ביותר לבוגד הישראלי המזוהה עם אויבי ארצו ,המוציא את דיבתה
רעה והמוצא לעצמו כר נוח להכפשת עמו מבחוץ ,הוא לורד האו האו ,ורשימת המוטציות
היהודיות של ג'ויס המשתפות פעולה עם האויב – במקרה זה הטרור הפלשתינאי -
ארוכה מספור ולצורך העניין מוזמן הקורא לעיין בפרק הבא.
אומנם קרוב ,אך עדיין פעורה תהום רציונאלית וערכית בין הבוגד הבריטי לבין העתקו
הישראלי-יהודי .זאת משום שאין כל מקום להשוואה בין בריטניה בימי מלחמת העולם
השנייה לבין ישראל .ג'ויס ,בדומה לקוויזלינג ,ביקש להעתיק את המופת הנאצי – הנעלה
בעיניו – לבריטניה .במחצית השנייה של שנות השלושים היטלר ומפלגתו נישאו על
כפיים בגרמניה .באי אולימפיאדת ברלין בשנת  1936מצאו מדינה שהקדימה לגבור על
המשבר הכלכלי באירופה .גרמניה הובילה במספר הטלפונים ומקלטי הרדיו לנפש ,כך
ברמת התעסוקה ובהיקף הביטוח הסוציאלי .הפועל הגרמני הגומע בפולקסווגן שלו את
האוטובאהנים ערב פרוץ המלחמה בדרכו לחופשה בים הבלטי ,עורר את קנאת אירופה
כולה ,שהייתה שקועה עמוק במשבר הכלכלי שהחל בשנת  .1929לא ייפלא אפוא
שווינסטון צ'רצ'יל ראה להצהיר ב" :1937-מי ייתן וגם לנו יקום מנהיג בדמותו של אדולף
היטלר" .הייתה זו גרטרוד שטיין היהודייה שממשכנה המפואר על גדת הסן בפריס
ראתה להמליץ על מתן פרס נובל לשלום לפיהרר של גרמניה.
מכאן ,שאף כי היה בוגד ודינו נגזר בהתאם ,אין לשלול מג'ויס שיקול רציונאלי לנוכח
המציאות כפי שזו נתגלתה לעיניו.
לא כך המשת"פ הישראלי במדינת היהודים ,מי שפועל גלויות בשרותו של האויב תוך
שבירת כלים של כללי היגיון בסיסי ,עיוורון למציאות ומחיקת הלקח ההיסטורי של עמו.
בניגוד מובהק לגרמניה של היטלר בשלהי שנות השלושים ,העולם הערבי הא הכישלון
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החברתי-כלכלי המגונה ביותר מאז פשיטת הרגל של הקומוניזם הסובייטי .מכאן
שהרדיקאל הישראלי המדבר גלויות על מדינה דו לאומית בין הים לירדן ,ועושה ימים
כלילות להקמתה ,מבקש להביא – האומנם בהיסח דעת? – לא רק לחורבן הציונות כי
אם לשפל חברתי כלכלי של אותה הישות הדו-לאומית בנוסח סוריה ,ירדן או מצרים.
הפרק הבא עלינו שלא לטובה נועד לבחון את שלבי התבוסתנות המדינית של ישראל
תחת לחץ האכיפה האסטרטגית מאז הסכמי קמפ דיוויד ועד מועד כתיבת שורות אלו,
קרי :התנהלותה של ישראל בספטמבר  ,2011בעקבות הדרישה הערבית בעצרת האו"ם
לכינונה של מדינה פלשתינית.

מחירה של תבוסתנות  -תורת השלבים
התבוסתן עיוור להיסטוריה וללקח הנלמד ממנה ,כי ההיסטוריה מורה ברורות
שתבוסתנות מחוללת מלחמה קשה ואכזרית שבעתיים מזו שהולידה את
התבוסתנות .אין מקרה אחד בהיסטוריה האנושית שבו התבוסתנות הביאה
לשלום ,שלא היה אלא תרמית גמורה.
כמוה כסחטנות ,גם התבוסתנות מביאה רק לדרישות הולכות וגדלות והתוצאה
הסופית היא מלחמה קשה ואכזרית שבעתיים מזו שחוללה את הצעד הראשון
בדרכו של התבוסתן.

דגלאס מקארתור
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"אין דבר כזה 'עם פלשתיני'" ,גולדה מאיר )" .(1970מדינה פלשתינית תקום על חורבותיה
של מדינת ישראל" ,יצחק רבין ) .(1979כך מפי השמאל הציוני בעת ההיא ,וכך בפי ה"ימין"
ויוצאי חלציו בימינו אלה" :ללא מדינה פלשתינית ישראל גמורה" ,אהוד אולמרט )ביום
העצמאות ה ,29-נובמבר " .(2007מדינה פלשתינית היא אינטרס עליון של ישראל") ,ציפי
לבני בתפקידה כשרת החוץ ,בכל שני וחמישי( .וכך ראש הממשלה הנוכחי העומד בראשה
של "הממשלה הכי ימנית בתולדות ישראל"
"שתי מדינות לשני עמים" ,בנימין נתניהו ב"נאום בר אילן" )יוני  .(2009ובעצרת האו"ם ב-
 23.9.011קם והוסיף" :אנו לא נהיה המדינה האחרונה להכיר בעצמאותה של פלשתין אנו
נהיה הראשונים ...בכך נסגר המעגל בן  33השנים שהחל עם מנחם בגין בקמפ דיוויד.
בסוגיה זו מקבל נתניהו את המלצתו של עמוס עוז התובע מברק להיות הראשונים שנכיר
במדינה הפלשתינית )וראו בהמשך ,תת-הפרק "מלחכי פנכה"(.
ששת המובאות שלעיל יש בהן כדי להעניק מבט רחב ביחס לשינוי הדרמטי שחל בסוגיה
המרכזית שעל סדר היום הלאומי במדינת היהודים .הנה כי כן ,בעוד שסוגיית המדינה
 11.4.1951בדברים שנשא בכנס המפלגה הרפובליקנית ב-
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הפלשתינית הייתה מחוץ לכל שיקול מדיני בתקופת שלטון המערך ,חל שינוי מהותי בנושא
זה עם עליית הליכוד לשלטון בשנת  .1977לא יהיה זה אפוא מופרז לטעון כי החל ממועד זה
ואילך עלתה ישראל על מסלול של תבוסתנות מדינית שאת פירותיה הבאושים אנו קוצרים בין
היתר בדמות שורה ארוכה של ארגונים רדיקאלים שקמו החל משנות ה 80-ואילך –
שייעודם ,בין אם בגלוי ובין אם במסווה של "מאבק על זכויות אדם" ,ר"ל – הוא להביא לקצה
של "המדינה הציונית".
להלן מדגם מייצג של קביעות מפי ראשי הממסד בישראל מאסכולת המערך:
בספרו "כעת מחר" בו מציג שמעון פרס את עולמו הרוחני בהיבטו האסטרטגי ,מתייחס
המחבר לשאלת המדינה הפלשתינית:
הערבים מטפחים את הלאומיות הפלשתינית הנפרדת ואת מיתוס "השבת זכויות העם
הפלשתיני" בשטחה של מדינת ישראל ובמקומה ,כדי להחריב את הלאומיות הישראלית.
התביעה הלאומית הפלשתינית נועדה לבטל את קיומה של מדינת ישראל.
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וביום הנחת אבן פינה לעיר אריאל ,קבע:
העדר מרחב טריטוריאלי מינימאלי ,יעמיד את ישראל במצב של אי-הרתעה מוחלטת ...ויצור
אצל הערבים תשוקה שלא יהיה ניתן לגבור עליה ,לתקוף אותה מכל העברים ולהכחיד את
המדינה היהודית.
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כאשר ביקש הנשיא קרטר לרמוז על כך שלדעתו החלטת האו"ם  242מכוונת להסיג את
ישראל לגבולות ה 5-ביוני  ,1967ראה יצחק רבין ,ראש הממשלה באותה העת ,להעמיד את
נשיא ארה"ב על מקומו ,וזאת בלשון חריפה שלא משתמעת לשני פנים:

התבטאותו של הנשיא קרטר בעניין הנסיגה לגבולות  1967היא חמורה ביותר ...אין בה
אמת ואין היא ראיה נכונה של העובדות .זהו נושא חיוני לישראל ,והתבטאותו של הנשיא
פוגעת בעמדה ישראלית .יש לראותה בחומרה רבה .לא אסכים לכך .התשובה בנושא זה
היא מפורשת וחד משמעית .לא!
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ובספרו "פנקס שירות" הוסיף וכתב" :פלשתין חילונית ודמוקרטית" אמורה להיבנות על
חורבותיה של מדינת ישראל ...מדינה פלשתינית תהיה פצצת זמן שתגרור את העולם הערבי
למלחמה.
13

כעת מחר .הפרק "תשתית לשלום ולביטחון ,עמ' 262 - 215
מצוטט מתוך נתיב ,גיליון ספטמבר1999 ,
15
בריאיון לדב גולדשטיין .מעריב 18.3.77
14
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ח"כ )מטעם ד"ש בעת ההיא( אמנון רובינשטיין ,דיבר גלויות:
מאז ימיו של ד"ר גבלס לא היה עוד מקרה דומה ,שבו חזרה מתמדת על שקר הניבה פירות
כה מרובים ,ומכל השקרים הפלשתיניים אין לך שקר גדול ומוחץ יותר מזה התובע להקים
מדינה פלשתינית בחבלי יהודה ושומרון.
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כך גם במידה רבה במישור הבינלאומי .היה זה הנס מורגנתאו ,ההוגה המדיני ,מי שעיצב
במידה רבה את החשיבה האסטרטגית של העילית השלטונית בתקופת המערך ,שכתב
בספרו "פוליטיקה בין אומות"
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הסיסמא "פלשתין חילונית ודמוקרטית" הנישאת בפיהם של ערביי ארץ ישראל ,איננה אלא
כיסוי אידיאולוגי לתביעה הקבועה ועומדת מצד הערבים להשמיד את מדינת ישראל ...מדינה
פלשתינית תהיה פצצת זמן שתגרור את העולם הערבי למלחמה.

כך ברמת מקבלי ההחלטות ,וכך – ואף ביתר שאת – במישור הרוחני:
ניצחונו של צה"ל במלחמת ששת הימים העמיד את העם והמדינה בתוך תקופה חדשה
וחותכת גורל .ארץ ישראל השלמה היא עתה בידי העם היהודי ,כשם שאין לנו רשות לוותר
על מדינת ישראל ,כך מצווים אנו לקיים את מה שקיבלנו מידיה  -את ארץ ישראל.

הדברים הם מובאה מגילוי דעת של מייסדי "התנועה למען ארץ ישראל השלמה" .עם
החותמים על המנשר נמנו בעת ההיא כל מי ומי בספרות העברית :אורי צבי גרינברג ,ש"י
עגנון ,חיים הזז ,יהודה בורלא ,נתן אלתרמן ,משה שמיר ,אהרון אמיר ,חיים גורי ,יעקב
אורלנד ,יצחק שלו ,זרובבל גלעד...
לא זו בלבד שתהום ערכית פעורה בין הרשימה שלעיל לבין עמוס עוז ,א.ב.יהושע ,דוד
גרוסמן ,יהושע סובול – בהנחה כי רביעייה זו היא ביטוי נאמן לצמרת סופרי ישראל בעת
הזאת – אלא ההיפוך הסימטרי שחל ביחסו של הקוורטט הנ"ל אל העקרונות הבסיסיים של
הציונות – היא הלאומיות היהודית .וכל המוסיף גורע.

אמנון רובינשטיין ,ראו מאמרו" :שקרים פלשתיניים" "הארץ" .30.7.76
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הנס מורגנתאו .פוליטיקה בין האומות .פרק המבוא .הוצאת יחדיו ,תל אביב 1968
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תבוסתנות  -ציוני דרך בתורת השלבים
"אוסלו הייתה נכדתה של מדריד שהייתה בתה של קמפ דיוויד"
אהוד ברק

להלן רשימה קצרה של שישה ציוני דרך בתהליך התבוסתנות המדינית של ממשלות ישראל
מאז עלייתו לשלטון של הליכוד בראשותו של מנחם בגין .התהליך בא לביטוי בסדר
הכרונולוגי המגביר בכל שלב את עוצמת האכיפה האסטרטגית וביחס ישר לכך את עומק
הכניעה .א – 1978 .קמפ דיוויד; ב - 1991 .מבצע סופת המדבר; ג .3 – 1991 .ועידת
מדריד; ד - 1994 .הסכמי אוסלו; ה" .יום ירושלים" ) 1995ו – 2005 ;1997-גירוש גוש
קטיף; ו' 2011 .ההכרזה הצפויה של עצרת האו"ם על כינונה של מדינה פלשתינית.

א .קמפ דיוויד – אם כל חטאת

מנחם המסכן ,אפשר להבין אותו .אחרי ככלות הכול אני קיבלתי חזרה את כל סיני
ואת שדות הנפט באלמה .ומה יש למנחם? פיסת נייר
אנואר סאדאת
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מן הראוי לציין שסאדאת ,תלמידו של היטלר הנערץ עליו ,מצטט את רבו ,מי שלעג לנוויל
צ'מברלין לאחר שזה התחנן בפניו להעלות על הכתב את התחייבותו בעל פה שלא לבוא עוד
בדרישות טריטוריאליות לאחר הסכמי מינכן" .התולעת הזאת" ,כך הפיהרר על ראש ממשלת
בריטניה "באמת חושב שיש לפיסת נייר ערך כלשהו".
" - ex injuria non oritur jus .1ממעשה עוולה לא תצמח זכות תביעה" .האומנם?
עיקרון בסיסי זה של הצדק במשפט הופר באורח חסר תקדים בהסכמי קמפ דיוויד כאשר
התוקפן דרש וקיבל את סיני "עד הסנטימטר האחרון"  -השטח ששימש לו קרש קפיצה
בניסיונו השב וחוזר על עצמו מאז  ,1948להשמיד את מדינת היהודים.
לא זו בלבד שהייתה זו זכותה המלאה של ישראל להחזיק במדבר סיני ,הייתה זו חובתה
מכוח המשפט הבינלאומי הנסמך על עקרון הצדק הנועד להעניש את התוקפן בנוסח Nullum
18

Poor Menachem [Begin]... I got back... the Sinai and the Alma oil fields, and what has
Menachem got? A piece of paper” – Anwar Sadat on the Peace Agreement with Israel, The
 .בריאיון לניו יורק טיימסNew York Times, October 19, 1980. 19.10.1980 .
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 crimen sine poenaקרי" :אין חטא ללא עונש" .כך נהגו בעלות הברית במלחמת העולם
השנייה מול גרמניה כאשר הענישו את התוקפן על ידי נטילה רבתי של שטחים ומסירתם
לקורבנותיו .זאת ,אף כי היטלר ,בניגוד לנאצר וסאדאת ,לא תכנן השמדת עם בצרפת,
בריטניה או בריה"מ .הפרה זו של עיקרון הצדק בהסכמי קמפ דיוויד שללה ממדינת היהודים
את מעמדה המוסרי וקבעה תקדים לסילוקה של ישראל משאר השטחים אותם כבשה
במלחמות מגן .מכאן הדרישה הנוכחית לגבולות  1949שאינה אלא מסווה טקטי לדרישה
שתבוא במהרה לשיבה אל גבולות החלוקה על פי החלטת האו"מ מ .1947-שכן במה שונה
מלחמת העצמאות ממלחמת ששת הימים?
היה זה אפילו הנרי קיסינג'ר מי שראה לציין מתוך דאגה למצב שישתרר לאחר שישראל
תיסוג מסיני" :ישראל נדרשת לוותר על טריטוריה – צעד קונקרטי ובלתי הפיך עקרונית –
זאת ,בתמורה להבטחות פוליטיות בלתי מחייבות.
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באותם הימים נטבע הפרדוקס האורוויליאני בנוסח" :שטחים תמורת שלום" מאסכולת תנועת
"שלום עכשיו" ,שנוסדה באותה עת .הדעת נותנת שמדינה זעירה אשר שטחה מחצית מזה
של שווייץ ,הנעדרת כליל עומק אסטרטגי ועם זאת מביסה את אויביה – רודנויות
מיליטריסטיות ששטחן גדול ממנה פי מאה ומעלה  -תהיה מכונה להעניק להם את חסד
השלום תמורת שטחים שיעניקו לה בטחון ,ולו יחסי .אולם כוונת הסיסמא בפי "שלום עכשיו"
היא ההפך המוחלט .ישראל ,היא זו הנדרשת למסור שטחים להם היא זקוקה כאוויר לנשימה
לעצם קיומה ,בתמורה ל"שלום" מצד שורה של עריצויות מוסלמיות המבקשות את נפשה.
בעיקרו של דבר זהו העתק מדברי צ'מברלין ,מי שהאמין שבתמורה לסיפוחה של אוסטריה
ושלילת חבל הסודטים מפראג ,יעניק היטלר "שלום" ,אולם בין "שלום עכשיו" לצ'מברלין
פעורה תהום מוסרית .ראש הממשלה הבריטי  -סמל התבוסתנות בהיסטוריה המודרנית -
מסר להיטלר שטחים של צד שלישי ,השמאל הישראלי מבקש למסור את שטחי מולדתו.

 ..2חורבן ההתיישבות בסיני .ההתנחלות בארץ ישראל היא ערך עליון באתוס הציוני
המעניק מסד מוסרי לשיבת ישראל לארצו .מעשה המבוסס על עיקרון הצדק של הענשת
התוקפן כפי שצוין לעיל .גירוש אדם יהודי מביתו והחרבת יישוב על ידי צבא יהודי הם לא רק
חרפה מוסרית ברמת עשיית פלסתר מן הצדק הטבעי אלא בגידה בעליל ברציונל הציוני.
לאחר גירוש ימית נפתח הפתח לגירוש בעזה וצפון השומרון .יצוין ששני הגירושים בוצעו בידי
אותו אריאל שרון ,מי ששימש שליח לדבר עברה בידי מנחם בגין לאחר קמפ דיוויד ,ושליח
מטעם עצמו במקרה הגירוש השני – עתה במעמד ראש הממשלה .התביעה לגירוש מתיישבי
19

"Israel is asked to relinquish territory - a concrete and essentially irreversible step - in
return for basically intangible political measures." L.A. TIMES. 14, 7. 1976
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יו"ש ורמת הגולן ,ומסירת ירושלים לאויב ,המגובה על ידי הקהילה הבינלאומית וארגוני
השמאל הישראלי העומדת עתה על סדר היום הבינלאומי ,מתבססת על תקדים ימית וגוש
קטיף ,מכאן שביצועה בפועל הוא רק עניין של זמן.

 .3ה"זכויות הלגיטימיות של העם הפלשתיני"
להצדקת הנסיגה מסיני וחורבן ההתיישבות טען בשעתו מנחם בגין כי "בניגוד לחבלי יהודה
ושומרון ,שהם ערש האומה העברית ,סיני איננו ארץ ישראל ".כיוון שכך ביקש לכאורה לחזק
את ההתיישבות ביש"ע ,אולם בעת ובעונה אחת חתם על מסמך הקורא להכיר "בזכויות
הלגיטימיות של העם הפלשתיני"  .Legitimate rights of the Palestinian Peopleמאחר
והמדובר במתן תוקף לזכויות של "עם" ,הרי שהמסקנה והאחת והיחידה העולה מההגדרה
בסעיף זה בהסכם ,היא הכשרת העיקרון ליסודה של מדינה ערבית בחבלי יו"ש.
יצוין שהתרגום העברי של המשפט אשר נוסח בידי יועצו המשפטי של מנחם בגין בקמפ
דיוויד ,אהרון ברק" :זכויותיהם הלגיטימיות של ערביי ארץ ישראל" .אינו כי אם ניסיון מגושם
להוליך שולל ,שהרי ההסכם קובע מפורשות בדברי הקדמה שרק הנוסח האנגלי הוא בר
תוקף.
איור מעורר חמלה לאותה הונאה עצמית בנושא "ערביי ישראל" בא לביטוי ביוני  1980כאשר
מדינות השוק המשותף יצאו ב"הצהרת ונציה" התומכת ב"בזכויות הלגיטימיות של העם
הפלשתיני" ,זאת על בסיס ההגדרה כפי שהדבר ראתה אור בהסכמי קמפ דיוויד בחתימתו
של בגין .ממשלת ישראל בראשותו של מנחם בגין הגיבה על ההצהרה" :מאז המיין קמפף
של היטלר לא שמע העולם ,כולל אירופה ,הצהרה בוטה יותר בדבר השאיפה להכחדת העם
היהודי ומדינתו.

 ..4אבדן נכס אסטרטגי ראשון במעלה
לא זה המקום לדון בערכו האסטרטגי והכלכלי של חצי האי סיני .די לציין כי שלטון של ישראל
על סיני היה מעניק לה אחיזה באחד מן הנכסים האסטרטגיים החשובים בחצי כדור הארץ
המערבי המחבר בין אפריקה לאסיה .כך השליטה על הכניסה לים סוף ועל תעלת סואץ -
עורקי התנועה המרכזיים בין אירופה לאסיה; כך שדות הנפט ,מרבצי אורניום ,שטחי
התיישבות נרחבים ועומק אסטרטגי ראשון במעלה .הגדיר זאת היטב ישעיהו גביש ,אלוף
פיקוד הדרום בעת ההיא המתייחס בדבריו אל הכשל הצבאי בלבד.

הגבול בין ישראל למצרים כפי שסוכם בקמפ דייוויד הוא חסרון אחד גדול .אבדנו את כל
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העומק האסטרטגי ,אבדנו את מרחב התמרון ,איבדנו את מרחב ההתראה ,שמטנו את
הקרבה למרכזי השלטון המצרי שהייתה גורם מרתיע נגד מלחמה מבחינתם של המצרים
ואגרוף חשוב בשעת מלחמה ,מבחינתה של ישראל ,אבדנו מרחב אווירי ענק ,גם לתמרון וגם
לאימון הטייסים וגם לאיום בשעת הצורך על מרכזים מצריים ואף יעדים ערביים רחוקים יותר,
איבדנו את האפשרות לפזר את המטוסים בשטחים גדולים כדי לצמצם את פגיעותם
בהתקפת פתע.
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ומשה פלד ,מפקד גייסות השריון ,מוסיף" :כאשר ישוב צה"ל לשטחי הנגב ...יצטרכו כל
יחידות השריון להסתדר באימונים בשטח ,שבסיני משמש עתה לאימוניה של חטיבת שריון
אחת בלבד.
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ב" .סופת המדבר" ושתיקת הכבשים
בינואר  1991ספגה ישראל במלחמה לא לה מטח של  39טילים בליסטיים על עריה ללא
מענה .זהו מקרה יחיד בהיסטוריה בו מדינה שאיננה מעורבת במלחמה ,ואף כי מצויים בידיה
כלים להענשת התוקפן ,נכונה לספוג מהלומה צבאית על אזרחיה מידי צד שלישי מבלי
להשיב מנה אחת אפיים .לבד מכוויית שכיבושה היה עילת המלחמה ,אף לא מדינה אחת מן
הקואליציה שתקפה את עיראק הייתה מאוימת על ידי סדאם חוסיין .אולם מדינת היהודים,
האחת והיחידה אותה איים להשמיד ואשר אותה תקף בפועל ,אסרה על עצמה להשיב
מלחמה" .האיפוק הוא כוח" טען ראש הממשלה דאז יצחק שמיר ,לאחר שנכנע לדרישה
האמריקאית שלא להשיב מלחמה מחשש להתפוררות הקואליציה .המחיר שישראל שלמה
היה פגיעה חמורה בכוח ההרתעה שלה.
שתיקת הכבשים הישראלית והבריחה ההמונית ממרכזי הערים הביא לשינוי דרמטי בתפישה
האסטרטגית של אויבי ישראל .זאת ,בהסלמה חסרת תקדים בהצטיידות בטילים בליסטיים
זולים ,זמינים ופשוטים .אם את מספר הטילים בעלי טווח הגעה לגוש דן ניתן היה למנות
בעשרות בלבד בשנות השמונים הרי שעשור מאוחר יותר הפוטנציאל הבליסטי לטווח בינוני
במצרים ,סוריה ועיראק קפץ מדרגה והגיע על פי נתוני ה CIA-ל 120-משגרים ומעלה,
שפירושם – על פי הדוקטרינה של היצרן הסובייט למספר טילים למשגר – לסדר גודל של
 2400טילים בקירוב .כמות זו המכסה את ישראל כולה חמושה בחלקה באמל"ח להשמדה
המונית .ההסלמה בהצטיידות ברקטות לטווח קצר הייתה גדולה עשרות מונים וזו באה לידי
ביטוי הן במבצע שלום הגליל וביתר שאת במלחמת לבנון השנייה במהלכה שיגר
 3.2.78ישעיהו גביש בריאיון לדב גולדשטיין .מעריב
1978.עיתונאים ביום גייסות השריון משה פלד ,במסיבת
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החיזבאללה אלפי טילים על צפון המדינה בקצב של  200 – 150ביום .נכון למועד כתיבת
שורות אלו האיום מצפון מונה למעלה מ 40.000-טילים שמחזיקה סוריה בידי החיזבאללה.
ההסלמה בדרום באה לביטוי ביתר שאת באלפי הרקטות שנורו מרצועת עזה לאחר גירוש
היהודים ממנה.

ג .כשור לעקדה במדריד
ב .30.1.1991-נכנעה ישאל ללחץ אמריקני והסכימה לשבת על ספסל הנאשמים בוועידה
הבינלאומית במדריד .הייתה זאת ממשלת יצחק שמיר ששברה שלושה עקרונות שהיו נר
לרגלי מדיניותה של ישראל בסוגיית המו"ם עם האויב הערבי:
 .1לא לוועידה בינלאומית .שכן ועידה כזו ,לאור מעמדה של ישראל בקהילה
הבינלאומית ,תהיה משפט שדה בה ישראל תתייצב על ספסל הנאשמים.
 .2לא להכרה באש"ף.
 .3הפיכת הסיסמא "שטחים תמורת שלום" מאסכולת קמפ דיוויד מעיקרון מופשט
לקרש קפיצה מדיני.

שילובם של שלושת המרכיבים הנ"ל ליעד אסטרטגי יהיה נר לרגלי הנושאים ונותנים באוסלו
לקראת הקמתה של מדינה פלשתינית ושיבה לגבולות ה4.6.67-
ואכן ,כך היה .לאחר מסע לחצים כבד של הנשיא בוש האב – זאת ,לאור כניעתה של ישראל
בנושא חלקה במבצע "סופת המדבר" והבטחתו להסיר את החלטת האו"ם משנת 1975
המדביקה על מצחה של ישראל את אות הקלון של" :ציונות היא גזענות" ,נכנע יצחק שמיר
ויצא כמי שכפאו השד למדריד .כצפוי ,ישראל התייצבה על כס נאשמים ,המשלחת ספגה
עלבונות על ימין ועל שמאל )הנציג הסורי קרא לשמיר "טרוריסט"( .אש"ף נטל  -בחסות
המשלחת הירדנית  -חלק בדיונים באמצעות סאיב עריקאת ,שליחו של ערפאת בטוניס.
עתה ,כיוון שארגון הטרור זכה ללגיטימציה – הגם עקיפה עדיין  -מצידה של ישראל ,נסללה
הדרך למדשאת הבית הלבן ומשם לאוסלו.
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אומנם אין הדבר מנקה את שמיר מן האחריות אולם יש לזכור שהאיש נפל במלכודת שטמן לו פרס כאשר
נפגש ב 11-באפריל  ,1987בתפקיד כשר החוץ לאחר הרוטציה ,עם המלך חוסיין בלונדון לפגישה סודית ,בה
חתם על "הסכם לונדון" בו מסכים שר החוץ של ישראל לוועידה בינלאומית בחסות האו"ם והמעצמות החברות
הקבועות במועצת הביטחון כדי להוציא לפועל את החלטת האו"ם  242בפרשנותה הערבית.
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ד .אוסלו – "כרתנו ברית את מוות ועם שאול עשינו חוזה"
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אם במדריד נקבעו עקרונותיה של אסטרטגיה רבתי להשבתה של ישראל לגבולות ה-ה-
 4.6.67הרי שבאוסלו נידונו פרטי הביצוע .עתה ,כיוון שממשלות ישראל הפרו את כללי
היסוד כפי שהוצגו לעיל ,לא היה עוד צורך בלחץ אמריקני ומעשה הבגידה התבצע כולו על
טהרת כחול-לבן .אכן בגידה בעליל ,משום שבוצעה בידי חבורה מן השמאל הקיצוני שהפרה
בברכתו של שמעון פרס ,שר החוץ בעת ההיא ,את החוק ונשאה ונתנה עם ארגון טרור.
אולם ,אפילו הפרה בוטה זו של החוק הכתוב מחווירה לאור העובדה שההסכמים שנחתמו
בבירת נורווגיה נכפו על ממשלות ישראל ,בין אם בהתלהבות גדולה על ידי שמעון פרס,
בחירוק שיניים על יצחק רבין ,ובין אם בהסכמה שבשתיקה על ידי ממשלת נתניהו ,מי
שהצהיר מייד עם עלותו לכס ראשות הממשלה במאי  1996כי הוא מחויב להכרה בהסכמי
אוסלו.
קו התבוסתנות של ממשלות ישראל נענה כצפוי בעליית סף הדרישות המלוות בטרור מן הצד
הערבי .ואכן ,ערפאת למד היטיב את התנהלותו של היטלר מול תבוסתנותם של צ'מברליין
ודלדייה.
ערפאת ,מי שהוצג – למרבה האירוניה  -בעולם הערבי כבוגד ומשרת הציונות בנכונותו
לכאורה להכיר במדינת היהודים ,ראה להזדרז ולגלות את כוונתו האמיתית ,המסתתרת
מאחורי המסווה של הסכמי אוסלו .עוד באותו יום בו לחץ את ידו של יצחק רבין על מדשאת
הבית הלבן ב 13-בספטמבר  1993שידר ערפאת בטלוויזיה הירדנית ל"עם הפלשתיני" ,כי "
הצהרת העקרונות "אינה אלא חלק מיישום "אסטרטגיית השלבים" של אש"ף ,לפיה כל
"שטח משוחרר מן הכובש הציוני בפלסטין ישמש לעמנו שלב נוסף בדרכנו להכחדת הישות
הציונית".
ביחס ל"הסכמי אוסלו" עצמם טרח ערפאת לשוב ולהזכיר ,בין היתר בנאומו ביוהנסבורג מן
ה ,1994-כי החתימה על "השלום" אינה אלא תחבולה על פי התקדים של "הסכם חודייבה":
"אינני מייחס להסכם זה חשיבות גדולה יותר משהיה להסכם עליו חתם הנביא מוחמד עם
שבט קורייש"...
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היו מי שמיהרו לטעון כי דבריו זכו לפירוש שגוי ,וכי אין בדברים כוונה מפורשת לחיסול
ישראל .כיוון שכך ,חזר ערפאת על אותה הטענה בדברים שנשא בפני סטודנטים
באוניברסיטת קהיר ב ,1995-אז חזר וכינה את הסכם אוסלו "הסכם חודייבה".

ׂשמנו כזב מחסנו ובׁשקר נסתרנו ".ישעיהו כ"ח ,ט"ו .ובהמשך הפסוק ..." :כי
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"הסכם חודייבה" נתחם בין מוחמד לאנשי מכה בשנת  628והופר בהקדם .אב טיפוס להסכמים הנחתמים
בין מוסלמים לכופרים שכל עיקרם הולכת שולל.
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מי שביקש יתר פירוט בנושא זכה לשמוע פרטים מפי מפקד אש"ף בשטוקהולם .היה זה ב-
 30לינואר  40 .1996דיפלומטים ממדינות ערב המוצבים בסקנדינביה נאספו במלון גנרד
הוטל בשטוקהולם לשמוע את דברו של ערפאת בסוגיית המו"מ בין אש"ף למדינת ישראל
בעקבות הסכמי אוסלו .בנאומו ,שזכה בתקשורת לכותרת" :הקריסה הגמורה והקרובה של
ישראל" ) " ,("The Impending Total Collapse of Israelהצהיר ערפאת גלויות על כוונתו:

אנו הפלשתינים ניקח הכול ,כולל את אל קודס כולה ...כל היהודים העשירים יהגרו
לאמריקה ...אנו בפת"ח נרכז את כל מאמצינו לפיצולה של ישראל לשני מחנות .בתוך חמש
שנים יהיו לנו בין ששה לשבעה מיליוני ערבים בגדה המערבית ובאל קודס ...ברור לכם
שתוכניתנו היא להכרית את מדינת ישראל ולכונן מדינה פלשתינית טהורה ...אין לי צורך
ביהודים; הם היו ונותרו יהודים.

אכן נאה דיבר ונאה קיים .כיוון שישראל השיבה אותו ביולי  2000מטוניס לעזה ,וגם ערכה לו
קבלת פנים נאה כיאה לגיבור השלום ,התמסר ראש אש"ף לבניית רשת טרור מקפת והחל
ליזום מעשי טבח בקנה מידה חסר תקדים מאז קום המדינה.
ואמנם ,אף כי העלייה החדה בטרור הערבי החלה עוד באפריל  ,1994עם הסכמי אוסלו
)צומת בית ליד ,פיגועי התאבדות בירושלים ובאשקלון ,דיזנגוף סנטר ,ועוד( ,הרי
שבספטמבר  ,2000לאחר שהקים מערך טרור בן  50.000מחבלים חמושים בנשק שהתקבל
מחו"ל ומידי ממשלת ישראל ביוזמתו של שמעון פרס ,השיק ערפאת את מבצע הטרור
המקיף ביותר ,פרי באושים של הסכמי אוסלו  ,המכונה מאז בלשון נקייה" :אינתיפאדת אל-
אקצה" .לא זה המקום לפרט את השורה האינסופית של פעולות החבלה ,מעשי הטבח
והרצח שביצעו מחבליו של ערפאת )ושל אבו מאזן ,לאחר מותו של הראשון( ,אך מספר
הקורבנות עומד על  1600נרצחים ,אליהם יש להוסיף קרוב לעשרת אלפי פצועים.
המסר יצא מפי שליחו של ערפאת ,איקרימה סברי ,המופתי של ירושלים .בדרשת יום שישי
מן ה 25 -במאי .חודש בטרם בואו של אדונו מטוניס ,דרש "המנהיג הרוחני של ערביי ארץ
ישראל" באוזני האויב הציוני כהי לישנא:

אנחנו אומרים לכם :ככל שאתם אוהבים את החיים ,המוסלמי אוהב את המוות על קודשי
דתו .יש הבדל גדול בין מי שאוהב את החיים אחרי המוות ובין מי שאוהב את העולם הזה...
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אדמת פלסטין המבורכת והקדושה הקיאה את כל הפולשים ואת הקולוניאליזם לאורך
ההיסטוריה ובמהרה תקיא בעזרת אללה ,את הכובש הנוכחי.

25

המסר נקלט היטיב והמענה לא איחר לבוא .ימים ספורים לאחר הדרשה רצחו שליחי ערפאת
עשרים נערות ונערים בדולפינריום בתל אביב.
תגובת ממשלת ישראל ,הפעם בראשותו של אהוד ברק ,לא איחרה לבוא אף היא .מיד עם
בואו של ערפאת ארצה ,עוד "קורבנות השלום" )שמעון פרס( מובאים בהמוניהם לקבורה,
יצאו ברק וערפאת לקמפ דייוויד ,ושם ,בתיווכו של הנשיא קלינטון ,הציע ברק להקים מדינה
פלשתינית על  90 %משטחי יש"ע ,לחלק את ירושלים ולמסור לערפאת את הריבונות על עיר
דוד והר הבית .ערפאת ,בנוסח הערבי הידוע שעל כל הצעה ישראלית יש לתבוע יותר ,לא
הסכים להצעתו של ברק והוועידה כשלה .כצפוי  -הפעם לאחר מסע הטבח של האינתיפאדה
השנייה  -חזר ברק על הצעתו ,הפעם בטאבה ,בתוספת נכונותה של ישראל להסכים לשיבת
הפליטים .ברק הסכים לתביעה הערבית להכיר בכך שהחלטת האו"ם  242מהווה אישור
להחלטת  (!) 191בסוגית הפליטים ,מכאן ההסכמה הישראלית לשיבה )חלקית( של
הפליטים אל תוככי הקו הירוק.
ערפאת נהג על פי התקדים אותו למד מהיטלר .היה זה קונראד הנליין" ,פיהרר" המפלגה
הנאצית בחבל הסודטים שניהל מו"ם עם ממשלת פראג בדבר מתן אוטונומיה לחבל שרוב
תושביו היו גרמנים .היטלר הדריך את שליחו לסרב לכל הצעה צ'כית בהנחה שבישיבה
הבאה ייסוגו הצ'כים מהצעתם הקודמת .היטלר ,מי שניהל את מדיניותו כלפי צ'מברלין
ודלדייה על בסיס אותו העיקרון ,צדק ,ובסופו של דבר נמסר חבל הסודטים כולו לגרמניה.
זאת כשלב סופי בטרם מחיקתה של צ'כוסלובקיה מן המפה.

ה .יום ירושלים – מעשה בעתו
מסע התבוסתנות של ישראל במישור המאבק מול העוינות הערבית וביטויה האולטימטיבי –
הרשות הפלשתינית – בא לידי ביטוי קשה במיוחד במערך היחסים עם בעל הברית הנאמן
ביותר שיש )עדיין( לישראל במישור הבינלאומי – הקונגרס בוושינגטון.
היה זה ביוני  ,1995לכבוד  3000שנה להיווסדה של ירושלים ,שהקונגרס יצא ביוזמת
חקיקה להעברת השגרירות ל"בירת הנצח של עם ישראל" ,כפי שנאמר בחוק שזכה לרוב
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ממר"י  ,הטלוויזיה של הרשות הפלסטינית ,סדרת שידורים מיוחדים ,מס' 226

22

חסר תקדים בשני בתי הקונגרס .אולם ההחלטה טורפדה על ידי הנשיא קלינטון שהטיל וטו
על החלטת הקונגרס ויצחק רבין ,ראש הממשלה בעת ההיא ,שלא עשה דבר בנושא.
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מקץ שנתיים ,הפעם ב 12-ביוני  ,1997לכבוד  30שנה לשחרור ואיחוד ירושלים ,ביטל
הקונגרס את הווטו של הנשיא – מעשה יוצא דופן וחסר תקדים  -והשיב את תוקפו של "חוק
ירושלים" .הפעם היה זה בנימין נתניהו שדאג לרוקן את החוק מתוכנו 27.רבים מבין חברי
הקונגרס ,נעלבים ואחוזי סלידה ,משכו את ידם מן היוזמה .היה זה אפוא אך טבעי כי אהוד
ברק ,ראש ממשלת ישראל שירש את נתניהו ,יציע לערפאת באופן גלוי ומוצהר למסור את
ירושלים ,עיר דוד לידי האויב הערבי.
המבקש להבין את נכונותם המפתיעה של רבין ונתניהו לדחות את ידו המושטת של הקונגרס
– שהוא ,ולא הנשיא הינו הביטוי הנאמן של הציבור האמריקני  -חייב לשוב אל הסכמי אוסלו.
סוגיית ירושלים בהסכמים לא סוכמה שכן הצד הערבי אינו מכיר בה כבירת ישראל .מכאן
שרבין ,החתום על ההסכמים ,וכן נתניהו ,מי שהכריז מיד עם עלותו לכס ראש הממשלה ביוני
 ,1996שבכוונת ממשלתו לכבד את הסכמי אוסלו – אילו קבלו את החלטת הקונגרס
בוושינגטון ,היו חלילה "מפרים" את המזימה שרקמו מאחורי גבם ביילין-סביר-פרס-ערפאת,
באוסלו.

הטיהור האתני בעזה וצפון שומרון
"טיהור אתני פירושו עקירתם בכוח של אזרחים מקבוצה אתנית
אחת מאדמתה ומבתיה ,ומסירת השטח המטוהר לקבוצה
28
אתנית אחרת".

"טיהור אתני" מוגדר במשפט הבינלאומי כפשע נגד האנושות ועל כן מבצעיו הם פושעים.
סעיף האישום המרכזי במשפטו של מילושביץ' בבית הדין הבינלאומי בהאג ,היה הטיהור
האתני שביצע באלבנים ,והתביעה דרשה לפסוק לו על כך עונש מוות.
עם זאת קיים הבדל מכריע בין פשעי מילושביץ' לבין פשעי שרון .בעוד שמילושביץ' גירש
מבתיהם ומאדמתם את אויבי עמו ,עימם היה לו חשבון דמים היסטורי ארוך ואכזר ,ומסר
26

את ההצעה בקונגרס יזמו בוב דול ,המועמד הרפובליקני לנשיאות ,ויו"ר בית הנבחרים ניוט גינגרי'ץ ,והם
שהגישו את הצעתם ההיסטורית ליצחק רבין .עיתונאי בכיר ב"הארץ" עורך השוואה בין השנים לבין יגאל אמיר:
"חצי שנה )לפני מותו של רבין( "תקעו שני פוליטיקאים אמריקאים סכין בעורפו...השנים קדמו את פניו
בוושינגטון בהצעה קטלנית ...הציעו להכיר בירושלים המאוחדת כבירת ישראל ,ולחייב את הממשל להעתיק
לשם את שגרירות ארצות הברית) ".עקיבא אלדר ,הארץ.( 7.11.2011,
27
להרחבה ,ראו נתיב ,גיליון ספטמבר .2005
 28ההגדרה המילונאית של "טיהור אתני" ,כפי שנקבעה אחר פרשת גירוש האלבנים ביוגוסלביה בידי משטרו
של סלובודן מילושביץ' .את ההגדרה טבע דראזן פטרוביץ' ,מומחה למשפט בינלאומי באוניברסיטת סרייבו.
להרחבה בנושא ,ראו נתיב ,גיליון שבט תשס"ה.
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את השטח לבני עמו ,שרון גירש את בני עמו ומסר את השטח לגרועים מבין אויביו,
המצהירים גלויות שייעודם האחד והיחיד הוא להשמיד את מדינתו של אותו שרון .מכאן שכל
השוואה בין מילושביץ' לשרון היא עלבון כבד לרודן הסרבי.
במשפט מוסגר יאמר לטוענים שההגדרה "מאדמתה" המצוטטת לעיל בסוגיית "טיהור
אתני" ,אינה תופסת ,שכן הישובים שהוחרבו ישבו לכאורה על שטח כבוש ,כי:

א .ישראל לא כבשה שטחי מדינה אלא שחררה שטחים שנכבשו על ידי מצרים וירדן.
ב  .השטח נכבש במלחמת מגן מובהקת ועל כן לא רק שהייתה זו זכותה של
ישראל ,אלא חובתה על פי המשפט הבינלאומי המעוגן בעיקרון הצדק ,להחזיק
בשטחים אלה ולספחם כפי שעשתה בשטחי מולדת אותם שחררה במלחמת
העצמאות ,וכן ברמת הגולן וירושלים לאחר מלחמת ששת הימים.

העובדה שמדובר בפרט שולי נוסף ,והוא כי אלו הם שטחי ארץ ישראל שההתיישבות בהם
היא כל תכליתה של הלאומיות היהודית הקרויה ציונות ,מוסיפה לפרשה כולה נופך של
טירוף מערכות גמור .ואכן המדובר במערכות כולן; זו הממשלתית וזו השיפוטית.
ההחלטה על הגירוש התקבלה על ידי רוב בממשלה וזכתה לרוב מוצק בכנסת .בית המשפט
העליון של מדינת היהודים דן בנושא שהובא לפניו ,ברוב מוחץ של תשעה נגד אחד ,קרי:
ביחס גבוה לאין שיעור מזה שהתקבל בדרג הפוליטי ,אישר את החלטת הממשלה והכנסת.
הנה כי כן ,הרשות המבצעת ,הרשות המחוקקת והרשות השיפוטית של מדינת היהודים
הציעו ,אישרו ותמכו  -כל זאת בכלים דמוקרטיים  -במעשה שהוא פשע ובגידה לאומית בעת
בעונה אחת ,שעל ביצועו עומדים פוליטיקאים במדינות מתוקנות למשפט .כך שלוש הרשויות
וכך כלל הציבור .מסקרי דעת קהל עולה כי רובו של הציבור תמך במעשה .כך בישראל וכך
בקרב הגולה היהודית .הן ארגון איפ"ק והן ועידת הנשיאים של הארגונים היהודים בארה"ב,
הכול התייצבו מאחורי ראש הממשלה .בוועידת איפ"ק במאי  2005התקבל שרון במחיאות
כפיים ,ופשעיו הוגדרו על ידי ראשי הוועידה כ"מעשה נועז של מדינאי דגול ופריצת דרך
היסטורית לקראת מיתון הסכסוך בין ישראל ושכניה ".הנה כי כן ,העם היהודי ,באמצעות
שרון ,אמר את דברו.
הגדיל מכולם בית המשפט העליון במדינת היהודים אשר ראה לדחות על הסף את העתירה
שהוגשה נגד מעשה הטיהור האתני .היה זה אותו בית המשפט שקיבל את עתירתו של אחד
עלי מוחמד עגורי ,מפקד "גדודי אל אקצה" ,מתכנן ומבצע שורה של מעשי טבח .צה"ל הרס
את ביתו .עגורי הגיש עתירה נגד מפקד כוח צה"ל ,וכך כתב אהרון ברק בפסק דינו:
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הוצאתו של אדם ממקום מגוריו והעברתו הכפויה למקום אחר ,פוגעת קשה בכבודו,
בחירותו ובקניינו .ביתו של אדם אינו רק קורת גג לראשו אלא גם אמצעי למיקומו הפיזי
והחברתי של אדם ,של חייו הפרטיים ויחסיו החברתיים .מספר זכויות אדם בסיסיות נפגעות
בשל עקירתו הלא רצונית של אדם מביתו והעברתו למקום אחר ,גם אם העברה זו אינה
כרוכה בחצייה של גבול מדיני.

29

אולם מידת החמלה שמגלה השופט העליון אהרון ברק בעודו מתפייט בדבר חשיבות ביתו
של האדם והאסון הפוקד אותו עקב "עקירתו הלא רצונית" עומדת לאיש רק כאשר הנפגע
הוא מרצח ערבי הנשבע להכחיד את בני עמו של השופט ברק .רחמיו של השופט מסתלקים
מליבו כאשר ציבור של בני עמו הוא זה המגורש וביתו נחרב.
מה אירונית – ועם זאת מדויקת וקולעת – הייתה הערתו בנושא של אחד אחמד אל-באחר,
מראשי החמאס בעזה" :הבריחה מעזה היא ציון דרך בחיסולו של החלום הציוני ונקודת
השפל הפסיכולוגי אליו התדרדרה מדינת היהודים".

30

הנה כי כן ,זו הפעם השנייה ש"הימין" המחריב את ההתיישבות והנסוג מפני האויב מדרדר
את ישראל "לנקודת השפל הפסיכולוגי" כדברי אותו אחמד הנ"ל .אולם ,בעוד שהרציונל –
כושל ומגונה ככל שיהיה במקרה של סיני – הרי שבמקרה הנוכחי הוא אכן שילוב חסר
תקדים בקורות ישראל של בריחה משדה הקרב ,שחיתות של העומד בראש המדינה ובניו
והפרה של המשפט הבינלאומי המגדירה את המעשה כפשע נגד אנושות.
למותר לציין שאותו שרון ,הפושע האולטימטיבי בעיני השמאל הישראלי עוד מימי מבצע
של"ג ,הפך בין לילה לגיבור תרבות הנישא על כפיים ,שני לליבוביץ' בלבד .כיוון שהחריב את
ההתיישבות בחבל עזה וצפון השומרון והביא על ישראל מטר של טילים ,מכתיר אותו יואל
מרקוס בתואר "המנהיג האגדי":

שרון נמנה על עם מתי מספר מנהיגים אגדיים שכישוריהם ואישיותם הצטלבו בדיוק בעיתוי
שבו עמיהם היו זקוקים לחזקים ולמובילים כמותם ,פרנקלין רוזוולט בחילוץ אמריקה
מהמשבר הכלכלי ...ווינסטון צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה ,שארל דה גול בפינוי אלג'יריה,
דוד בן גוריון בהקמת ישראל"...

29

31

נתיב ,גיליון....
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להרחבה ,ראו ,שם.
31
יואל מרקוס .הארץ כ"ב בכסלו תשס"ו – 23 23.12.05

25

השוואת פינוי הצרפתים מן המושבה לשעבר ,אלג'יר ,לגירוש יהודים מארצם הוא אותו
הדיסונאנס הקוגניטיבי המטריף את דעתו של השמאלן המצוי .דוד בן גוריון מעולם לא גירש
יהודי אחד מארצו ובאשר לוינסטון צ'רצ'יל הנה הדבר שכתב על יואל מרקוס ושכמותו:

השמעת הבלים בנאליים ערבים לאוזן ,הסירוב להתייצב מול עובדות טורדניות ,התשוקה
למצוא חן והרצון להצליח בבחירות ללא התחשבות באינטרסים הבסיסיים של המדינה,
אהבת השלום והאמונה הפתטית שהאהבה היא בסיס לאותו שלום ...ההתמכרות לרגש
המנותק מן המציאות ....כל אלה מרכיבים תמונה של כסילות מופקרת ) ,(Fatuity and
 fecklessnessשגם אם היא נעדרת זדון אינה פטורה מאשם ,וגם אם לא דבק בה הרשע
לשמו ,הרי שהיא מילאה תפקיד מכריע באימת הזוועה חסרת התקדים שירדה על המין
האנושי )וינסטון צ'רצ'יל על השמאל הבריטי(.

כיצד לטרוק חלון של הזדמנות
חלון הזדמנות היסטורית נפער בפני ישראל ב .11.9.2001-שלושת אלפי בני אדם חפים
מפשע שילמו בחייהם על מנת שהמעצמה האמריקנית תפנים את סכנת הג'יהאד העומד
ביסוד האסלאם .לראשונה הבין הציבור בארה"ב שתמונות הזוועה של אלפי קורבנות
במגדלים הקורסים במנהטן היא שגרה יומיומית בישראל .ישראל נתפסה עתה כמשלט
הקדמי של הציוויליזציה המערבית הניצבת מול הג'יהאד המוסלמי .ארה"ב הכריזה מלחמה
על הטרור הערבי והיה זה אך מובן מאליו שעל ישראל להיות מופת ולהדביר את הטרור של
אש"פ .שהרי  3000קורבנות במגדלי התאומים לעומת  1600קורבנות הטרור הערבי מאז
אוסלו כמוהם כ 40-מגדלי תאומים.
יתירה מזאת ,כל ניסיון להשוות בין בן לאדן לבין ערפאת הוא נלעג על פניו .בן לאדן לא נשבע
להכחיד את אמריקה ,על דגלו לא מתנוססת מפת ארה"ב בין ניו-יורק לסן פרנציסקו ,הוא לא
דורש להפוך את וושינגטון לבירתו .מכאן ,שעל פי קנה המידה האמריקני אין זו כלל שאלה
האם יש לישראל זכות לחסל את ארגון הטרור הערבי המגדיר בגלוי ובמוצהר הן בסמלו והן
בראשי התיבות של שמו כי תכליתו קיומו והיא השמדת מדינת ישראל ,ומכאן שהוא חוד
החנית של הג'יהאד המוסלמי .חיסולו של אש"ף ,כנופיית הטרור הקטלנית ביותר מאז
הנאציזם איננה זכות כי אם חובה לאומית ומוסרית כאחת.
ניסיונו של ג'ורג' בוש הבן לכפות על ישראל בתוכנית מפת הדרכים להיכנע לטרור הערבי
בעוד ארצו מכריזה על מלחמת עולם מול אותו הטרור ,היא עדות לשפל החדש ביחסים בין
שתי המדינות .ואכן בעוד רוב מוחלט של חברי הקונגרס ) 381 -מתוך  (435חברי קונגרס ו-
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) 87מתוך  (100חברי סנאט ,חותמים על גילוי דעת המתנגד ל"מפת הדרכים" של נשיאם
ורואים בה סכנה קיומית לישראל ,מברך ראש ממשלת ישראל אריאל שרון על "יוזמתו
האמיצה של הנשיא" ,כדבריו ,מכריז בגלוי על תמיכתו במדינה פלשתינית ,מדבר על
"הכיבוש כיסוד לסכסוך הערבי ישראלי" וכופה על ממשלתו לחתום על המסמך.
הטרור הערבי גבה במהלך  45שנות קיום המדינה מאז מאי  1948ועד ספטמבר -1993
הוא המועד בו "פרץ השלום על מדשאת הבית הלבן" ) -הביטוי של שמעון פרס( – 679
קרבנות בנפש ועוד למעלה מ  2000-פצועים.
ב 12-שנים שחלפו מאז כניסת הסכמי אוסלו לתוקף ועד ספטמבר  2006רצחו ארגוני
הטרור בראשותם של ערפאת ואבו מאזן )בחלק מן המקרים בשיתוף פעולה עם אחיהם,
ערביי ישראל ( למעלה מ  1600-בני אדם ופצעו קרוב ל .10.000-אולם מאחר ומעשי הרצח
הסדרתיים מאז אוסלו נערכו בחלקם הגדול לא באמצעות רובים וסכינים כי אם בפיצוצי
תופת ,גדל במידה רבה חלקם של הפצועים קשה ,שחייהם ממילא אינם חיים ורבים מהם
הולכים לעולמם במרוצת הזמן .מכאן שהנתון הממשי גבוה במידה רבה מן המספר הרשמי
המובא לעיל .הנה כי כן  ,אם על בסיס שנתי שילמו היהודים ב  15-נרצחים בשנה עד ימי
"פרוץ השלום" ,הביאו עלינו הסכמי אוסלו של ביילין & פרס " 125קורבנות שלום" )עוד ביטוי
של שמעון פרס( בשנה ,קרי :עליה של  830%בקירוב .ליוסי ביילין ,שליחו לדבר עברה של
פרס ,הייתה הגדרה פיוטית יותר של הטבח חסר התקדים :זוהי ,בלשונו" :שירת הברבור של
הטרור".
אם נבקש למקד את האשמה באחראי המיניסטריאלי למרחץ הדמים הסדרתי שהתחולל
באותן שנים – רצח יהודים המקיף ביותר מאז השואה – נמצא אותו בדמותו של שמעון פרס.
אולם לא זו בלבד שהאיש לא הובא לדוכן נאשמים ,לא נדרש ממנו כל דין וחשבון על האסון
שהביא על עמו ,ולא סולק – בבחינת הרע במיעוטו – מכל תפקיד ציבורי ,אלא שחודשים
ספורים בלבד לאחר ספטמבר  - 2006המועד המסכם את שנים-עשר שנות טרור מאסכולת
השלום של פרס  -נבחר האיש לנשיא מדינת היהודים .אין זה מקרה .נשיא ישראל הוא סמל
האמור לבטא את האתוס הלאומי .ואכן ,אין אדם המבטא טוב יותר את מסלול התבוסתנות
שעשתה ישראל מאדם זה ,במעשיו ,בכתביו ובאישיותו .איור מוצלח לקביעתו של קרל מרקס
לפיה " טעות היסטורית החוזרת על עצמה פעם אחת היא טרגדיה ,טעות החוזרת בפעם
השנייה היא פארסה".
ואכן ,כמה פעמים ניתן לחזור על הטעות? חורבן ההתיישבות בחבל עזה וצפון השומרון
ומסירת השטח לאויב הפכו את עזה לקרש קפיצה של החמאס ולבסיס קדמי של אירן על
גבולה של ישראל .בדיוק כשם שהדבר קרה בגבול הצפוני .ישראל מוקפת עתה מצפון
ומדרום בארגוני טרור שהם חיל החלוץ של האויב המכריז גלויות כי כל כוונתו היא ”למחות
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את מדינת היהודים מן המפה" .כיוון שכך "שתי מדינות לשני עמים"  -היעד האסטרטגי של
ממשלת נתניהו – פירושו העתקת האסון מן הדרום והצפון אל לב הארץ – אל פאתי גוש דן.
התבוסתנות בדרג מקבלי ההחלטות היא זו הסוללת את דרכו של הרדיקאל היהודי בישראל
ומעניקה לו לגיטימציה ציבורית ,הוא אפוא החלוץ הצועד לפני המחנה ,מנצל את השלב
האחרון לפי שעה בתהליך התבוסתנות ,ומקצין את תהליך הדמוניזציה של ארצו ככל
שתהליך האכיפה האסטרטגית על ישראל הולך וגובר .כך למשל העיקרון של "שטחים
תמורת שלום" ,המסר הבסיסי של תנועת "שלום עכשיו" שזכה ללגיטימציה בפועל – אף כי
עדיין לא בגלוי  -בוועידת מדריד ,הוא היום ציר מרכזי במדיניותו של בנימין נתניהו .נכון
להיום אפוא" ,שלום עכשיו" היא סחורה חבוטה ,ויורשיה הניצבים בחזית המאבק במדינת
היהודים דוגמת "בצלם"" ,יש גבול" "הוועד הישראלי לסולידריות"" ,די לכיבוש"" ,השנה ה-
" ,"21זוכרות"" ,אנארכיסטים נגד הגדר" ,יוצאים – בין אם בגלוי ובין אם במסווה – בסיסמה
חדשה במאבקם בציונות .עתה עולה סדר היום "מדינה דו-לאומית דמוקרטית בין הים לירדן".
מדינה אליה ישובו פליטי ערב והמיעוט היהודי מכוח זכותו של מיעוט במשטר דמוקרטי נאור
)להרחבה בנושא ראו הפרק "אז אמר השטן"(.

ו .מדינה פלשתינית – השלב הנוכחי בתורת השלבים
דברים אלו נכתבים במוצאי דיון בעצרת האו"מ בו הציגו ערביי ארץ ישראל המערבית את
תביעתם למדינה פלשתינית .לדוכן הנואמים עלה אבו מאזן ,יורשו של ערפאת וראש ארגון
הטרור הערבי ,מי שתחת פיקודו נרצחו מאות ישראלים .מן הבזויים שבין מכחישי השואה ,מי
שלעומתו אף דיוויד אירווינג ופוריסון היו זוכים במעמד של חסידי אומות העולם .המסמך
ממנו הוא קורא מעוטר בסמל "המדינה הפלשתינית" המשתרעת על פני ארץ ישראל כולה
ללא זכר לקיומה של מדינת היהודים .ואכן ,בדבריו הוא מגולל את האשמה על הקולוניאליזם
הישראלי המתעמר בעמו מזה  63שנים ...כל משפט שני בגנותה של הישות הציונית נקטע
במחיאות כפיים.
בנימין נתניהו עולה לדוכן .אף לא מלת נזיפה לדברי קודמו .עם זאת הוא מתלונן על כך
שארגון הטרור הערבי מסרב להכיר במדינת היהודים ונושא נאום ארוך על סבלות עמו.
באולם ,בקרב מי שטרם הסתלק מן המקום כאות מחאה עם עלות הרוה"מ הישראלי לדוכן
הנואמים ,שוררת דומיה .רק לאחר שנתניהו מציין שישראל תהיה הראשונה שתכיר במדינה
הטרור הערבית המציינת בחוקתה כי חורבן המדינה הציונית היא יעודה האסטרטגי,
מתעורר הצוות של נתניהו היושב מאחוריו ,ומוחא כף לראש ממשלת ישראל.
לא חלפו אלא שעות ספורות מנאומו של נתניהו ורשת אל ג'זירה ביקשה לראיין את עבאס
זכי ,חבר בכיר בוועד המרכזי של הפתח המועמד לרשת את אבו מאזן בתפקידו כראש
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הרשות הפלשתינית .המראיין ביקש לשמוע את תגובתו של זכי על דברי ראש ממשלת
ישראל ,זאת ,בהנחה שהאיש מבטא נאמנה את דעתה של הרשות .זכי נענה בחפץ לב ,והנה
דבריו:
כאשר אנו אומרים שההסדר צריך להתבסס על גבולות  67אבו מאזן מבין ואף אנו מבינים,
וכולם יודעים שאת המטרה הסופית לא ניתן להשיג במהלך אחד .אם ישראל תיסוג
מירושלים ותפנה את  650אלף המתנחלים ותפרק את גדר ההפרדה למה תהפוך ישראל,
היא תגיע אל סופה ,אז מי עצבני ,מודאג וזועם עכשיו? נתניהו ,ליברמן ואובאמה ,כי החלאות
הללו ...אבל מדוע בכלל להיכנס לזה...אם נאמר שאנחנו רוצים למחוק את ישראל ...בחייכם,
זה יותר מדי קשה ...זו לא מדיניות מקובלת להתבטא כך ,אל תגידו את זה מול העולם כולו,
שמרו זאת לעצמכם ...אני רוצה החלטות שכלם יוכלו להסכים להן...
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אכן ,אין ספק שהאיש ניחן בחוש הומור .הוא יושב מול מצלמות אחת מן הרשתות הטלוויזיה
הנצפות ביותר בעולם ומבקש מצופיו ," :אל תגידו את זה מול העולם כולו ,שמרו זאת
לעצמכם"...
למותר לציין שהתקשורת הישראלית כולה לא ראתה להוציא הגה ,איש משלושת "החלאות"
לא פצה פיו וצפצף .לא ,גם לא ליברמן.

יוסף פארה – גט כריתות
יהיה זה מן הראוי לסיים פרק זה במובאות מגט כריתות שנתן לישראל יוסף פארה ,עיתונאי
בכיר ממוצא ערבי העורך הראשי של ) WorldNetDaily (WNDהמגן מזה עשרים שנים
ומעלה על מדינת היהודים בעיתונו.
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הנני נמנה על תומכיה המובהקים של מדינת ישראל .כעיתונאי אמריקני ממוצא ערבי אני
עושה כמיטב יכולתי מזה עשרים שנה ומעלה על מנת לקעקע את המיתוסים הקשורים
בסכסוך הערבי ישראלי – אי הבנות שמקורן בשקרים ,זיופים מכוונים ותעמולת כזב של
העולם הערבי ותומכיו בקרב שונאי ארה"ב וישראל ברחבי תבל.
 ...העולם המוסלמי-ערבי נשלט בידי משטרי רודנות ,פשיזם ואנטישמיות ...כעיתונאי נוכחתי
לדעת שישראל היא המדינה האחת והיחידה במזרח התיכון המכבדת עיתונות חופשית...
היהודים ,עם ששרד את מותן של אימפריות ,מצרים ,רומא ,בבל ,פרס ,רק מולדת אחת והיא
ארץ ישראל הכבושה מזה אלפי שנים ועם זאת ארץ שמעולם לא הייתה בה מדינה עצמאית
מאז מלכות ישראל.
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בריאיון לרשת אל ג'זירה מיום .23.9.2011
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מתאריך  15.5.2006וזכו לתפוצה רחבה ברחבי תבל WorldNetDaily (WND) .הדברים ראו אור ב-
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ואולם ,על אף כל זאת ,קצה נפשי להוסיף ולהגן על מדינת היהודים לנוכח העובדה
שהממשלה בירושלים של היום בחרה לבצע איבוד לדעת לאומי.
בשבוע הבא עומד להגיע לוושינגטון ראש ממשלת ישראל אהוד אולמרט ,מי שחשבתי לתומי
כי הוא מנהיג רציונאלי המבטא אינטרס לאומי של מדינתו .והנה אולמרט בא לכאן על-מנת
על מנת לבקש מארה"ב  10מיליארד דולר לביצוע נסיגה לאומית ,זאת על מנת לרצות את
הג'יהאד העולמי ולגרש  200אלף ומעלה יהודים מביתם במולדתו ההיסטורית של העם
היהודי בחבלי יהודה ושומרון .אולמרט עומד למסור לידי האויב  90-95%מן השטחים
הקרויים "הגדה המערבית" בלשונו ,וכן חלקים גדולים מירושלים ,העיר שנחשבה פעם
לבירת הנצח של העם היהודי.
אולמרט מודע היטיב לעובדה שגירוש היהודים מעזה היה אסון לאומי לעם היהודי,
לציוויליזציה המערבית ולערכיה .השטח הפך במהרה לבסיס קדמי של מחבלי החמאס בני
דודו של אוסמה בין לאדן וארגון החיזבאללה האיראני המאיים על תושבי ישראל.
הוא יודע היטב שהחמאס מתכנן ישות ריבונית בנוסח טליבאן בכל השטחים שישראל תפנה,
הוא יודע היטיב שאותם השטחים יהפכו במהרה לקו זינוק שיסכן את עצם קיומה של ישראל.
הנה כי כן ,נמאס לי להגן על ישראל ,נמאס לי לנסות ולהבין את מדיניות ההלקאה העצמית
של אומה ,נמאס לי להילחם לזכותו המוסרית של עם ששוב אינו מסוגל להבחין בין שקר
לאמת .לא נותר לי אלא להתבונן בירושלים ולנגב את דמעותיי .אני מדבר בשמם של יהודים
ונוצרים רבים ברחבי תבל הרואים בכניעתה של ישראל מעשה של בגידה שפלה ומבוהלת.
עדות לכך שמדינת היהודים מעדיפה להשליך את יהבה על וושינטון ולא על אלוהי אברהם,
יצחק ויעקב.
די להונאה של "שטחים תמורת שלום" ,די לתבוסתנות שכשלה תמיד בהיסטוריה ,די
לנסיגות חד צדדיות ,די למעשי כניעה ,די לניסיון לרצות את הרוע ,די לטירוף המערכות ...די
במנהיגי ישראל הצועדים בנתיב שסלל עבורם נוויל צ'מברליין...
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"ברית שלום" והפק"פ – מעיינות ההשראה

א” .ברית שלום“ – עיניים עצומות לרווחה

הערת פתיחה
הניסיון לבקש אחר מקורות שנאת השמאל לציונות בעידן הקודם לכינונה של מדינת ישראל,
מן הדין שיביא אותנו אל שתי תופעות" :ברית שלום" מזה והפק“פ ,מזה.
למותר לציין שבהתייחסות ל"ברית שלום" בחיבור שעניינו השנאה העצמית היהודית ,אין כל
כוונה להכתים את מרטין בובר ,גרשום שלום או יהודה מגנס – זאת אם להזכיר אחדים בלבד
בצמרת אותה חבורה של בכירי האינטלקטואלים היהודים במחצית הראשונה של המאה
הקודמת – באות קלון של שנאת עצמם .עם זאת אין להכחיש את העובדה כי ביסודו של דבר
המדובר בשלוחה של יהדות הרפורמה בנוסח הגרמני שלה ,אשר הציונות ההרצליינית
המבקשת להעניק לעם היהודי מעמד של ישות ריבונית בארצו ,אינה עולה בקנה אחד עם
הבשורה האוניברסאלית של היהדות למין האנושי בנוסח תיקון עולם של "צדק מדק תרדוף"
ו"ממלכת כוהנים וגוי קדוש" .מכאן מסריה הפציפיסטים הנגועים בהתבטלות עצמית
ובהתפרסות בלתי פוסקת בפני ערביי הארץ בהנהגתו של חג' אמין אל חוסייני .עוד קרבן
שווא על מזבח תיקון עולם סהרורי ,עוד אוטופיה המסרבת להתבונן במציאות ומסרסת אותה
על פי צרכיו של הרדיקל היהודי .מכאן הסלידה שעוררה ברית שלום בקרב התנועה הציונית
ביישוב ואשר הביאה לפירוקה ולהיעלמותה בשנת  ,1933מקץ קיום קצר בן שמונה שנים.
חבורת "”ברית שלום“" התגבשה עם ייסודה של האוניברסיטה העברית בשנת  .1925היה
זה בעקבות הרצאתו של המזרחן היהודי-גרמני פרופ' יוסף הורביץ שהעלה את סוגיית
נכונותם של ערביי ארץ ישראל לקבל את ההתיישבות היהודית .ארתור רופין ,ראש המשרד
הארצישראלי של ההסתדרות הציונית בעת ההיא 34שהתרשם מתמיכתו של הורביץ לשיתוף
פעולה עם ערביי הארץ ,הזמין אותו להופיע בפני חוג מצומצם של חברים .כך נוסדה חבורת
”ברית שלום“ שהחלה את פעילותה לאחר הקונגרס הציוני ה ,14-כאשר נרשמה רשמית ב-
 9במרץ  1926כאגודה בעלת תקנון ושם רשמי ”" -ברית שלום“" .עם מייסדי האגודה נמנו
בין היתר :ארתור רופין ,שמואל הוגו ברגמן ,הנס כוהן ,יעקב טהון ,יוסף לוריא וגרשום שלום,
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עם "ידידי האגודה" בארץ ובחו"ל נמנו נשיא האוניברסיטה העברית י.ל מאגנס ומרטין בובר,
שבעת ההיא ישב עוד בגרמניה.
הנחת היסוד שהנחתה את חברי הברית הייתה כי יש להקים בארץ ישראל מדינה דו לאומית
ערבית-יהודית .תקנון האגודה קובע כי יעדה של הברית היא:
לסלול דרך להבנה בין עברים וערבים לצורות חיים משותפות בארץ-ישראל על יסוד שווי
שלם בזכויותיהם הפוליטיות של שני לאומים בעלי אוטונומיה רחבה ולצורותיה של
35.

עבודתם המשותפת לטובת התפתחותה של הארץ

המאמרים בשאיפותנו נועדו לשכנע את הקורא ש"אף כי "שאיפותינו" היא להקים מדינה דו-
לאומית" הרי ש"עקרונות הברית נטועים עמוק בציונות ההרצליאנית" .את הפרכה לנוכח
"מדינת היהודים" של הרצל ביקשו המחברים להסביר בשני אופנים :א .על ידי ציטוט נרחב
מכתבי אבות הציונות ובראש וראשונה מאחד העם ,התומכים לכאורה בפתרון של "”ברית
שלום“" לבעיה הערבית .ב .בטענה שאת  Der Judenstaatחיבר הרצל בשנת  ,1896ואף
כי הנחת היסוד של החיבור היא כי יש להשיג הכרה בינלאומית ומשפטית בזכויות העם
היהודי על מדינה משלו ,הרי שמדובר בלא יותר מחיבור ביכורים .מאוחר יותר – טוענים
אנשי הברית – לאחר שגיבש את השקפתו המדינית ,חזר בו הרצל ושינה את דעתו ,אותה
הציג ,לדעת הכותבים ,דווקא בספרו "אלטנוילנד" שראה אור חמש שנים מאוחר יותר
) ,(1901ובו מבקש המחבר להציג לקורא את החברה שתקום בארץ ישראל על-פי עקרון
הסולידריות ההדדית וסובלנות בכל תחומי החיים ,ובכלל זה ביחסים בין האוכלוסייה היהודית
והערבית.
העובדה שההפך המוחלט הוא הנכון ,וכי "מדינת היהודים" הוא חיבורו המכונן והמצע הרעיוני
של הרצל ,בעוד ש"אלטנוילנד" איננו כי אם רומן אוטופי מתחילתו ועד סופו ,אינה טורדת את
דעתם של אנשי הברית.
כך הרצל וכך גם פרשנותם להצהרת בלפור שהיא לדעת "”ברית שלום“" תוכנית המציגה
מדינה דו לאומית )!( .יצוין שהיה זה מרטין בובר מי שלאחר הצהרת בלפור טען מפורשות
שההצהרה לוקה בחסר והיא חד צדדית כיוון שלא ניתנה הצהרה דומה המבטיחה את
זכויותיו של העם הערבי בפלשתינה .היה זה בשנת  ,1924לאחר ועידת סן רמו ,עם החלת
המנדט הבריטי על ארץ ישראל ,שבובר הקצין את השקפותיו בנושא ,יצא בחריפות נגד
התנועה הציונית וראה להטיף לה ,כי "המוסר היהודי מחייב ברית אמת עם העם הערבי" .את
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התקנון פורסם בגיליון הראשון של ביטאון האגודה "שאיפותינו" שהחל לראות אור בשנת  .1927כאן מן הדין להעיר שרעיון המדינה
הדו-לאומית התגבש עוד בסדנתם של מרטין בובר ,וולטש ,הוגו ברגמן וכהן ,שנים בטרם יסודה של "ברית שלום" ותוכניתם בנושא
הוגשה על ידם לדיון בקונגרס הציוני הי"ב )ספטמבר .(1921
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דעתו בנושא לא שינה בובר עד יום מותו .זאת ,למרות שורת הפרעות ביהודים ,חלקן
בשיתוף הפעולה עם הנאצים בברלין ועל אף לקח השואה.

היה זה פול מנדס פלור ) (Mendes-Flohrמבכירי החוקרים של ההגות היהודית ,מי שראה
לציין ש"מרטין בובר ,התיאולוג היהודי הדגול ,סבל מאנטישמיות יהודית בזויה ) “a heinous
” (Jewish antisemitism,ולא אחת עשה שימוש ב"יהודי" כעלבון.
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בין היתר היו בין חברי האגודה מי שתמכו בהגבלת העלייה  -קו שהוביל מרטין בובר  -וראו
להדגיש את משנתו של אחד העם בדבר המרכז הרוחני בארץ ישראל בניגוד לעקרון
ההרצליאני של ריבונות לאומית.
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על בסיס השקפת עולם זו החלה "הברית" בניסיונות של התקרבות אל ערביי הארץ .לאו
דווקא מן ההיבט הפוליטי-ארגוני כי אם ברמת ההגות וניסיונות לשיתוף פעולה תרבותי .בין
היתר נפתח בית ספר ללימוד השפה הערבית וניתנה סדרה של הרצאות על תרבות ערב,
והמאמרים ב"שאיפותינו" בנושא הלכו ותכפו .כך למשל ראה הוגו ברגמן להעניק לעקרון
ההיבט המוסרי של המדינה הדו-לאומית תשתית תורנית בחסד ריבונו של עולם:

אנו חפצים שארץ ישראל תהיה ארצנו במובן זה שהשתקפות המוסריות-מדיניות של
היהדות תטבענה את חותמן על 'משטר החיים בארץ' ,שנגשים כאן את התורה החיה
בלבנו זה אלפיים שנה ...חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם עם-ישראל שביתו הלאומי הוא
מולדת של שני עמים.
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למותר לציין שכל ניסיונות ההתקרבות אל הציבור הערבי עלו בתוהו ומאמצי הברית נתקלו
בחומה בצורה של בוז ודחייה .היה זה זאב ז'בוטינסקי שלנוכח מתק השפתיים המתחנף של
חבורת הברית בחר לכנותם "חבורת מוקיונים" )"קאמישע פיגורען" -דמויות קומיות(.39
ההיבט הפתטי של החנופה לשמה ,לה אנו עדים היום בקרב השמאל הרדיקלי המשרת בגלוי
את האינטרס של הגיס החמישי הערבי בישראל ,או את זה של ארגוני הטרור הערביים )וראו
בהמשך( הגיע בתקופת הישוב לשיאו בימיו של חג' אמין אל חוסייני שכבר מראשית שנות
העשרים היה בעל השפעה מכרעת ברחוב הערבי ,והוא זה שעמד מאחרי פרעות תרפ"א
36
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וראו את מאמריהם ב"שאיפותינו" של ארתור רופין )תעתיק נאומו בקונגרס ה 12-משנת ,(1921
של הוגו ברגמן ומרטין בובר )נאומו של האחרון בקונגרס ה 14-משנת .(1925
38
שאיפותינו ,גיליון ג' ,תרפ"ט
39
במאמרו ב"דואר היום" ,ב' ניסן תרפ"ט ירושלים12.4.1929 ,
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ותרפ"ט .ואולם שאיפותינו לקנות את לב ערביי הארץ בכל מחיר לא רפתה את ידי העושים
במלאכת הקודש של הקמת מדינה דו לאומית בעלת מיעוט יהודי .הנה כי כן ,חודשים ספורים
לאחר פרעות תרפ"ט ,למודי ניסיון מר ונחושים בדעתם ,גמרו אומר אנשי הברית לזנוח את
הדיונים האינטלקטואלים ואת דרכי הנועם התיאורטיים ,ולצאת בהצעה מדינית נועזת
משלהם ,הלוא היא הצעת "הפרלמנט" .על פי הצעה זו יש לערוך בארץ ישראל בחירות
כלליות שבעיקבותן יקום "פרלמנט ארצישראלי" ותכתב חוקה אשר במסגרתה ישמור כל אחד
משני העמים על זכויותיו "...ההצעה שהוגשה מעל דפי "שאיפותינו" ,קובעת:

האגודה מכירה שארץ ישראל אינה צריכה להיות מדינה עברית או מדינה ערבית כי אם
מדינה דו לאומית אשר בה ישבו העברים והערבים וייהנו מזכויות אזרחיות מדיניות
וחברתיות שוות ,בלי הבדל בין עם הרוב לבין עם המיעוט .שני העמים יהיו חופשיים כל
אחד בהנהלת ענייניהם הפנימיים ומאוחדים באינטרסים המשותפים שלהם.
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על מנת לרדת אל שפל תופעת ההתבטלות היהודית וההתרפסות הגלויה ב"תוכנית
הפרלמנט" שלעיל ,יש לזכור את המצב בשנה זו בארץ ישראל.
בשנת פרסום ההצעה מנתה אוכלוסיית הארץ מיליון נפש 175.000 ,מהם יהודים .הנה כי
כן ,כוונת המחברים הייתה לקבע בחוק פרלמנטרי את המצב של המיעוט הלאומי ולהעניק
ליהודים מעמד של ד'הימי בקרב רוב ערבי מוחלט ,שהרי המשפט..." :מדינה דו לאומית אשר
בה ישבו העברים והערבים וייהנו מזכויות אזרחיות מדיניות וחברתיות שוות בלי הבדל בין
עם הרוב לבין עם המיעוט" לא זו בלבד שלמרבה האירוניה הוא סתירה בעלילה של עיקרון
דמוקרטי עליו מבוסס פרלמנט ,אלא שהעולם המוסלמי ודמוקרטיה הם דבר והיפוכו.
התוכנית ראתה אור לאחר שורה של פרעות ומעשי טבח שכל כוונתם הייתה להביא לגירוש
היהודים מארץ ישראל .הנה כי כן ,הדעת נותנת שלאור הצהרותיהם היומיומיות הנוטפות
ארס אנטישמי של מנהיגי הציבור הערבי ובראשם אמין אל חוסייני בדבר התנגדותם להגירה
יהודית ,הבינו אנשי הברית ש"הפרלמנט" לעולם לא ייתן את ידו לעלייה של יהודים ארצה
ומכאן הניחו קרוב לוודאי כי על מנת לכבוש בכל מחיר את לב הערבים מוטב להם להציג את
תוכנית הפרלמנט בבחינת הקדמת תרופה למכה .ההצעה הוצגה כאמור חודשים ספורים
לאחר שורת מעשי הטבח הקשים ביותר שידע הישוב היהודי בעת החדשה.
היה זה ביום שישי 23 ,באוגוסט  ,1929מקץ שבוע של הסתה ,שערביי הארץ פתחו בגל
פרעות חסר תקדים בתולדות הישוב .אספסוף ערבי שבא להתפלל בהר הבית התפרץ לכיוון
מתוך "שאיפותינו" ,גיליון  ,4ירושלים 1930
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ירושלים היהודית ,פגע בסכינים ובאלות בכל יהודי שנקרה בדרכו ,בזז והחריב את בתי-
המסחר .ערביי דיר-יאסין פרעו בשכונת גבעת-שאול .בצאת יום הפרעות נמנו  23קורבנות
יהודים ועשרות פצועים .במוצא נרצחה רובה של משפחת מקלף )מרדכי ,לימים רמטכ"ל
צה"ל היה בין השורדים הבודדים( על ילדיה ונשותיה ,שבע נפשות.
למחרת היום ,ה 24-לחודש ,פשטו המרצחים על חברון 67 .גברים ,נשים וטף נרצחו.
הקהילה כולה גורשה .לא זה המקום לתאר את צימאון הדם והסדיזם הערבי ודי לציין כי היה
זה אחד ממעשי הטבח האכזריים ביותר בקורות האנטישמיות ,אפילו בקני המידה של גזירות
תתנ"ו ) (1096ופרעות חמלניצקי .שרידי הקהילה שבו לחברון ,אולם חזרו וגורשו ממנה
בפרעות .1936
שורת הפוגרומים בתל אביב ובחיפה תבעו  13נפשות ועשרות פצועים .קיבוץ חולדה נחרב
עד היסוד .המושבה הר-טוב הועלתה באש וכלתה ,כך כפר אוריה שנבזז והועלה אף הוא
באש.
גל הפרעות ששטף את צפון הארץ התמקד בצפת .הפורעים פרצו לרובע היהודי ,רצחו 18
בני אדם ,פצעו עשרות ,בזזו מכל הבא ליד והעלו את הרובע באש.
אולם ,כאמור לעיל ,לא זו בלבד שהפרעות לא שינו את דעתם של בעלי "תוכנית הפרלמנט",
להפך ,הדרישה לפתרון של שלום הלכה וגברה .היה זה בקונגרס הציוני ה) 17-באזל,1931 ,
הקונגרס הראשון אחרי פרעות תרפ"ט( ,שנציגי "”ברית שלום“" התנגדו נחרצות להצעתו של
זאב ז'בוטינסקי להכריז שמטרתה של הציונות היא מדינה יהודית .להפך ,דרישתם הייתה
להכריז קבל עם ש"המדינה היהודית איננה מטרת הציונות)!( וכי "סטטוס של מיעוט הוא
היעד העליון"  -וכי יש להביא להגבלת ההגירה) "...הביטוי "עלייה" לא עלה על דל שפתם(.
הנה כי כן ,בעוד דם יהודי נשפך כמים מידי המרצח הערבי עומדים אנשי ”ברית שלום“
בשערי ירושלים ומדקלמים כמי שכפא אותם השד את קריאתו של ישעיהו:

ו ְהָ י ָה ּבְַאחֲ ִרית הַ ּיָמִ ים נָכֹון י ִהְ י ֶה הַ ר ּבֵית ה' ּבְר ֹאׁש הֶ הָ ִרים וְנ ִּׂשָ א מִ ְּגבָעֹות וְנָהֲ רּו אֵ לָיו ּכָל
הַ ּגֹוי ִם :ו ְהָ לְכּו עַ ּמִ ים ַרּבִים ו ְָאמְ רּו לְכּו וְנַעֲ לֶה אֶ ל הַ ר ה' אֶ ל ּבֵית אֱ ֹלהֵ י י ַעֲ ק ֹב ו ְי ֵֹרנּו מִ ּדְ ָרכָיו
תֹורה ּודְ בַר ה' מִ ירּוׁשָ ָלִם :ו ְׁשָ פַט ּבֵין הַ ּגֹוי ִם ו ְהֹוכִיחַ לְעַ ּמִ ים
וְנֵ ְלכָה ּבְא ְֹרח ֹתָ יו ּכִי מִ ּצִּיֹון ּתֵ צֵא ָ
ַרּבִים וְכִּתְ תּו חַ ְרבֹותָ ם לְאִ ּתִ ים ו ַחֲ נִיתֹותֵ יהֶ ם לְמַ זְמֵ רֹות ֹלא י ִּׂשָ א גֹוי אֶ ל ּגֹוי חֶ ֶרב ו ְֹלא יִלְמְ דּו
עֹוד מִ לְחָ מָ ה:

בשלב זה הגיעה משטמת הציבור הציוני ל“ברית שלום“ לשיאה ,האיבה ההדדית והמריבות
באגודה עצמה הלכו וגברו בין "המתונים" ל"קיצוניים" ,האגודה החלה להתפורר מבפנים
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ובאפריל  1933לאחר פרסום הגיליון האחרון של "שאיפותינו" עברה אגודת "”ברית שלום“"
מן העולם.
כך הברית ,אולם לא חבריה .היה זה מרטין בובר שבחר להתבונן במציאות בעיניים עצומות
לרווחה .לא הפרעות בשנות העשרים ,לא שיתוף הפעולה בין הצמרת הערבית עם המשטר
הנאצי בפרעות  ,1936ולא שואת יהודי אירופה ,לא היה בהם כדי להזיז את האיש
מהשקפותיו המשיחיות עליהם שב וחזר ללא ליאות .הנה מובאה מרשימתו משנת .1946

מסורת הצדק מכּוונת לעתידה של הארץ הזאת כולה לא פחות מאשר לעתידו של העם
היהודי .ממסורת זו ומן הסיבה ההיסטורית שיש ערבים בארץ ישראל ,נובע תפקיד גדול,
קשה ,והכרחי  -צורה חדשה של התפקיד בן הדורות .עם ישראל שקם לתחייה בארצו
עליו לא רק לשאוף לחיות בשלום עם העם הערבי ,אלא גם לשאוף לשתף פעולה עמו
בקנה מידה רחב לפיתוחה של הארץ .שיתוף פעולה כזה הוא תנאי הכרחי להצלחה בת
41".

קיימא של המפעל הגדול  -גאולת הארץ הזאת

הנה כי כן ,שוב חוזרת ונגלית רוחו של מתקן העולם היהודי הנישא על כנפי ההזיה המשיחית
בנוסח רבני הרפורמה ,שבובר הוא ביטויו האולטימטיבי .עם זאת יש לזכור כי בניגוד בוטה
לרעיונות ה"ברית" ,משנתם של גיגר ,גרץ ,צונץ ורעיהם במאה הי"ט ,הנאחזת באשליית
"הטוב בכל העולמות" בנוסח לייבניץ ,העומד לפלס את דרכו בעידן הנאורות והאמנציפציה,
נעדרה כליל כל רמז למחיר הדמים שתשלם בבוא העת היהדות שבחרה להתנאות בתואר
"גרמנים בני דת משה".
לא כך מרטין בובר ,הניצב על סף תהום אליה הושלכה אמונתו לאחר שהתנפצה לרסיסים,
והוא לא חדל לבוז לכל יהודי שאינו מקדיש את חייו להגשמת הבשורה של תיקון עולם בנוסח
ממלכת כוהנים וגוי קדוש.
היה זה עוד עם מותו של הרצל בשנת  1904שבובר ראה לכתוב על אבי הציונות המדינית:

תהיה זו טעות עקרונות להלל אותו כדמות יהודית כפי שראוי להלל את זכרם של
שפינוזה ,ישראל בעל שם טוב,היינריך היינה או פרדיננד לסאל .אצל הרצל לא נתקיים
דבר שהוא מאפיין של הטבע היהודי.42

 41מרטין בובר" .משמעותה של הציונות" ) .(1946תעודה ויעוד ,ב.
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אולם ,כאמור לעיל ,מורשת ”ברית שלום“ לא כלתה בתהום הנשייה .בחינה מקרוב של
התנהלות ארגוני השמאל הקיצוני בישראל של היום מלמדת על הזיקה בין עקרונותיו של
מרטין בובר ורעיו למשנתו ,לבין שלום עכשיו ,גוש שלום ,זוכרות ,בצלם וארגונים דומים.
אולם זאת בהיבט התיאורטי בלבד ,כגון סוגיית המדינה הדו-לאומית ,שכן בהתנהלות
היומיומית תהום פעורה בין השמאל הרדיקלי היום העושה ימים ולילות לדה-לגיטימציה של
ישראל – לבין הדיון הרעיוני בימים עברו.
הזיקה בין סוגיית המדינה הדו-לאומית של "”ברית שלום“" לזו של ארגוני שמאל קיצוניים
בימינו אלו נשמעת כמובנת מאליה .ואולם יש לזכור שני הבדלים מהותיים בין אלו לאלו .בעוד
השמאל הקיצוני היום שואב את השראתו מעולם רוחני של קומוניזם ,בעיקר זה בגלימתו
הטרוצקיסטית ,ויום כיפור מבחינתו היא הזדמנות לבילוי על שפת הים )שולמית אלוני( ,הרי
שחבורת מגנס-ברגמן-בובר הורכבה מאנשי דת ואמונה המושכים את תעצומות נפשם
מתורת נביאי ישראל והמקרא .מגנס היה רב רפורמי ,יהושע רלדר פלדמן היה יהודי אדוק
מקיים מצוות ,מרטין בובר ראה את עצמו כנצר לנביאי ישראל ,שמואל הוגו ברגמן העיד על
עצמו שהוא דתי בלתי אדוק ,עקיבא ארנסט סימון היה שומר תורה ומצוות וגרשום שלום נהג
להגדיר את עצמו כאיש דת המאמין כי מוסר ללא דת הוא דבר והיפוכו.
אומנם היו בקרב הברית מי שנטה ליבם אחר הבשורה הקומוניסטית לעמלי תבל הנאנקים
תחת עול האימפריאליזם תאב הבצע ,43ואולם היבט זה היה משני בראייתם את הציונות כפי
שתוארה בשורות שלעיל.
ב ,1942-לאחר ועידת בולטימור ייסד בובר יחד עם י.ל מאגנס 44את מפלגת ה"איחוד",
ארגון פוליטי קיקיוני שנמוג במהרה ואשר תכלית קיומו הייתה תמיכה במדינה דו-לאומית .עם
זאת יש לזכור שאין זה מקרה כי באותה השנה אימץ השומר הצעיר את רעיון המדינה הדו-
לאומית כחלק ממצע התנועה .הייתה זו רוחו של מרטין בובר אשר שרתה על עולמם הרוחני
של יעקב חזן ומאיר יערי.

*
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להרחבה בנושא ראו את חיבורו של מרטין בובר "נתיבות באוטופיה" ,1946 .בו שוטח המחבר את
השקפותיו על סוציאליזם בלבושו "היהודי-הומאני".
44
על עולמו הרוחני של מגנס ניתן ללמוד מתגובתו למרד גטו ורשה" .קרב דמים השתולל בגטו ורשה" זו הייתה
כותרת "המשקיף" ,עיתון התנועה הרביזיוניסטית בתקופת הישוב ,מיום ה .29.5.1943-בהמשך העמוד מצטט
העיתון את תגובתו של יהודה מגנס למרד" :הנציונליזם היהודי הוא שוביניסטי ,צר מוח וטרוריסטי".
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ב .השנאה דקומינטרן

הציונות באה לפלשתינה ככובש וכמנשל ,אשר נצמד לנשק מן היום
הראשון .עשרות בשנים הולכת ונמשכת צבירת הנשק על ידי
'ההגנה' הציונית .נשק זה מכוון נגד ההמונים הערבים בפלשתינה
הלוחמים לשחרורם...
קול העם .ספטמבר 1940

45

למותר לציין שהמוטו משנת  1940לפרק זה תואם ללא כל צורך בשינוי הכתוב לסיסמאות
הנשמעות מפי ארגוני השמאל הרדיקאלי בישראל של היום .שהרי פלשתינה היא ארץ ישראל
המערבית כולה ,מכאן שכלולים בה גם ערביי יש"ע "הלוחמים לשחרורם".
הדברים נכתבו אומנם בשנת  1940קרי :בימים בהם היטלר הוא בעל בריתו של סטלין,
ואולם העיקרון הונח עוד שני עשורים קודם לכן בקונגרס "עמי המזרח" שהתקיים בבאקו
בספטמבר  .1920הקונגרס הכיר רשמית במפלגה הקומוניסטית בארץ ישראל שקמה שנה
קודם לכן ,ודאג להטיל רשמית חרם על הציונות בהיותה "משרתת האימפריאליזם הבריטי".
המפלגה הקומוניסטית אמורה הייתה להיות חוד החנית במלחמתה בציונות
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ואכן הקומוניסטים היהודים נרתמו למלאכה מיד .ההזדמנות הראשונה שנפלה בידיהם הייתה
תהלוכת האחד במאי  1921בנוה צדק שעל גבול תל אביב יפו .כנופיות פורעים ערבים פשטו
על הצועדים ועל יהודי השכונה ורצחו  43מהם .העיתונות במוסקבה פרסמה ידיעה בנושא
הנסמכת על דוח שליחיה בפלשתינה כי "היו אלה לאומנים יהודים שהתנפלו על מצעד האחד
במאי" .תקדים זה של עמידה גורפת לצד הפורע הערבי ילווה את המפלגה בהמשך הן
בפרעות תרפ"ט והן בתרצ"ו.
45

קול העם ביטאונה של הפק"פ) .המפלגה הקומוניסטית בפלשתינה( ר"ת באידיש" :פַאלעסטינישע
קומוניסטישע פרט ַײ"
46
את הקונגרס בבאקו הובילה הטרויקה היהודית :נשיא הקונגרס  -גרשון ארונוביץ' רדומילסקי הוא זינובייב,
מזכיר הקונגרס וראש הקומינטרן  -קרול סובלסון הוא רדק ,וכוכב הקונגרס בלה כהן )קוהן( ההונגרי.
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מכאן ואילך כל מעשה פשע ערבי; פרעות ,ביזה ,הצתה ,הרס ומעשי טבח יועלו על נס
כמעשה של התנגדות לגיטימית מצידם של העמלים המדוכאים " -יסוד מתקדם אנטי
אימפריאליסטי"  -הנאנקים תחת עול הכיבוש הציוני" .לעומתם – כך בימים ההם וכך בימינו -
כל מעשה של יהודים ציונים – משמע "קולוניאליסטים כובשים בשירות האימפריאליזם
הבריטי"  -ותהיה זו הפרחת השממה ,הקמת ערים ,מושבות וקיבוצים ועד מעשי גבורה מול
הפורע הערבי  -יוצגו כהתעמרות פשיסטית בפלח חסר האונים .כך יוסף טרומפלדור ב1921-
המוצג חזור ושוב כקריקטורה ציונית מיליטריסטית הפולט מפיו סיסמה פשיסטית נפשעת:
"טוב למות בעד ארצנו" .רכישות הקרקע על ידי הקרן הקיימת הן" :הציונות טבלה פעם
נוספת את ידיה בדם פועלים ערביים לצורך כיבוש הקרקע שלה"; הפורעים הערבים מכונים
"לוחמי חופש" בעוד הציונות היא תנועה קולוניאליסטית ומכשיר בידי האימפריאליזם
הבינלאומי ,וכן הלאה והלאה.
בעקבות פרעות תרפ"ט יצאה פק“פ כהרגלה בתמיכה גורפת בפורעים הערבים .הנה
חודשיים בלבד חלפו מאז 133 ,קורבנות מוטלים לעיניהם 339 ,פצועים ,חורבן קהילות
שלמות וישובים שכלו עד היסוד בלהבות שהציטו הפורעים דצמבר ,ערב חג החנוכה.
המפלגה רואה לנכון להעניק גיבוי היסטורי למרד מעמד המדוכאים על ידי השוואתו ל"מרד
הגדול" .הנה כי כן עולה מ"כתובת חנוכה" )זו כותרת החיבור( כי מרד החשמונאים לא היה
אלא התקוממות כלל ארצית של הפלחים קשי היום ומזי הרעב שקמו על העושקים אותם,
הלוא הם כהני המקדש –"המופתים" בלשון הפרסום.
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המסכה מאחוריה מסתתר היורה

בעל הצדקה הציוני )מארגן פרייהייט (19.9.29

)מארגן פרייהייט (4.9.29

דר שטרימר נוסד ב 1922-ושימש מקור השראה לעיתונות אנטישמית ברחבי אירופה.
בארה"ב היה זה ביטאון הקומוניסטים היהודים מארגן פרייהייט – זרוע הסברה של הפק"פ -
שהעתיק במדויק הן את התוכן והן את הסגנון של דר שטירמר) .הגם ,יש לציין ,שבהיבט
האסתטי ההעתק הקומוניסטי-יהודי גס ופרימיטיבי יותר מאביו הרוחני הנאצי (.שתי
הקריקטורות ראו אור בעקבות מסע הטבח הערבי ביהודי חברון וצפת .ההיפוך הגרוטסקי בו
הקורבן הופך לתליין ,בתוספת של דמוניזציה צורנית ,הייתה עיקרון-על בתעמולה הנאצית
והקומוניסטית ,אותה מעתיק בדבקות בימינו אלה השמאלן היהודי-ישראלי.
אופיינית לסוגיית השנאה העצמית היהודית הוא יחסה של הפק“פ אל המקרה של אחד פואד
חג'אזי ,סניטר ערבי במחלקת הבריאות הממשלתית בצפת .לחג'אזי הייתה ,בתוקף תפקידו,
גישה חופשית לפצועי הפוגרום והוא רצח  17מהם במו ידיו במיתות משונות החל בכריתת
איברים ,ניכור עיניים ושיסוף הגופות לאחר המתת הפצועים .חיג'אזי היה הערבי היחיד
שנידון לעונש מוות מבין חבורת המרצחים של יהודי צפת.
ב 16.6.1932-הוצא חיג'אזי להורג .למחרת היום יצא הוועד הפועל של פק"פ בהצהרה
המתארת את ההוצאה להורג כ"יום הטרור האימפריאליסטי"" .ביום זה" ,נכתב בגילוי הדעת
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"בצעה הממשלה מעשה ברברי של חמס והשמדה" .גילוי הדעת מסתיים בקריאה להמוני
העמלים הערבים "לזכור את הגיבורים והקדושים ולהתכונן למרד הבא".
את הרוצח הערבי הנערץ עליו ,החליט יוסף ברגר ברזילי ,מנהיג התנועה ,להנציח במעשיה
שחיבר והיא שיר הלל ל"מרד הערבי" ובמרכזה חיג'אזי הגיבור .ברזילי כתב גרמנית ,והכתוב
– תחת הכותרת) Tag der Felachen :יום הפלאחים( - 47ראה אור בגרמניה מטעם
המפלגה הקומוניסטית .היה זה זמן קצר בטרם עליית הנאצים לשלטון ,ואלה שמחו לעשות
בה שימוש

48

העמלים הערבים והפלאחים בסיפור של ברזילי ,כיוון שהשחיזו את סכיניהם יוצאים למסע
נקם בציונים ובפיהם סיסמאות בנוסח "ג'יהאד"" ,דין אללה בסיף" ,ו"איטבח אל יהוד ".כיוון
שכך "זקפו את גוום ,הישירו מבט ועיניהם הבריקו בשלהבת של זעם".
מייד עם תחילת ההתקפה רץ גיבור הסיפור "לעבר התקופים הציונים וכהרף עין נועץ את חוד
פגיונו בחזהו של הציוני בחולצה השחורה"...
מעבר להיבט של הזדהות מלאה עם המרצח הערבי – תופעה שניתן להעניק לה הסבר
בתחום הפתולוגיה היהודית מקדמת דנא ,המעשה כולו מקורו בהונאה מכוונת שהרי הישוב
היהודי בצפת  -קהילה בת מאות בשנים הנמנית על "הישוב הישן" נעדרה כל הקשר "ציוני".
הפוגרום ביהודי צפת ,כמוהו הטבח בחברון ,לא היה אלא איור מובהק לאותה ההזיה
האוטופית של ”ברית שלום“ בדבר האוטונומיה הלאומית של המיעוט היהודי במדינה הדו
לאומית .כך ”ברית שלום“ .אולם המקרה הקומוניסטי הרחיק לכת .ההזדהות הגורפת עם
חבר המרצחים הערבי עלה במקרה של הפק“פ בקנה אחד עם קורת הרוח לנוכח קורבנות
היהודים.
הסכם ריבנטרופ-מולוטוב מן ה 24-לאוגוסט  1939תפס את פק"פ בלתי מוכנה .אחרי ככלות
הכול הייה הבדל מהותי מאוד בין המקיאבליזם המדיני של סטלין לבין מפלגה יהודית –
ותהיה רדיקלית ככל שתהיה .את היטלר ניתן היה לראות כבעל ברית של הסובייטים במאבק
נגד האימפריאליזם – הבריטי בראש וראשונה – אולם הפיכתו לגיבור תרבות חדש הלוא הוא
– "היטלר האחר" – כביטויו של שמואל מיקוניס ,עורכו הראשי של "קול העם" בעת ההיא,
לאחר חוקי נירנברג ,הפרעות ביהודים ופחות משנה לאחר ליל הבדולח ,אכן היה גלולה
שקשה היה לבלוע ,זאת על אף ההוראות המפורשות של לשכת הקומינטרן בדבר חובת
שינוי העמדות הפוליטיות בקרב המפלגות הקומוניסטיות.
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Haddad, Tag der Fellachen, Rote Reihe, MOPR Verlag, Berlin 1932.
להרחבה ראו שמואל דותן ,אדומים – המפלגה הקומוניסטית בארץ ישראל ,הוצאת שבנא הסופר תש"א –
 .1991leobaeck.oxfordjournals.org/cgi/reprintוכן:
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ואולם הספקות נעלמו במהרה לנוכח היתרונות הרבים שהמצב בחזית הביא עמו .הפלישה
לפולין ,שבוע לאחר ההסכם ,ומחיקתה של המדינה הפולנית מן המפה בידי הנאצים ממערב
והסובייטים ממזרח ,הייתה בשורה מעודדת ורבת חשיבות לקומוניסטים בארץ ישראל
במאבקם בציונות .זאת ,משום שלאחר חיסולה של התנועה הציונית בידי הייבסקציה בברית
המועצות וחורבן הקהילה היהודית עם עליית הנאצים בגרמניה ,נותרה פולין המרכז
האירופאי החשוב ביותר של התנועות הציוניות.
היו אלה "הציונים הכלליים" ,מי שהחליפו את מאבקם משנות ה 20-לשיפור מצבם של יהודי
פולין ,ליעד של עלייה והתיישבות בארץ ישראל .היו אלה "פועלי ציון" שבחרו להגשים את
משנתם הסוציאליסטית ב"פלשתינה" ,כך הרביזיוניסטים של ז'בוטינסקי שדרשו להקים
מדינה יהודית ולהביא אליה עלייה המונית – ביניהם  750.000יהודי פולין  -מהלך שזכה
לגיבוי הממשלה הפולנית אך נחסם על ידי הבריטים ב"ספר הלבן" .כך "המזרחי" ,וכך שורה
של תנועות הנוער דוגמת השומר הצעיר ,גורדוניה ,בית"ר ,בני עקיבא ועוד שכל ייעודם היה
הכשרה מקומית לקראת עלייה לארץ .אפילו "אגודת ישראל" שנתה את מדיניותה לאחר
 1938וחברה לתנועות הציוניות בתמיכתה בעלייה ,מהלך שהפק“פ לא חדלה לגנותו בנוסח:

הנוער היהודי מובא לפלשתינה על ידי הבטחות שקר ,סיסמאות מרמה ודמגוגיה
שפלה...
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הנוער הזה סודר כביכול בקיבוצים ,כלומר מספק להם כוח עבודה צעיר וזול ...הנוער
הזה נמצא באווירה של מחנות הסגר ,ללא סיכוי לעתיד ,ללא לימוד מקצוע ,נידון לניוון,
רפיון ואוזלת יד
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והנה ,יעד זה למלחמת הפק“פ בציונות שנוא נפשה ,עבר מן העולם בתוך שבועות ספורים
לאחר ה ,1.9.39-וארגוני הציונים בפולין בין אם נכלאו בגטאות של הגנרל גוברנמנט ובין אם
פורקו באיומי גירוש ל"מחנות הסגר" בסיביר.
לא ייפלא אפוא שחיסולה של פולין התקבל בצהלות שמחה על ידי הפק“פ ו"קול העם" לא
חדל מלהעלות על נס את המצב החדש "שהביא לשחרור המיעוטים הלאומיים "...ויצא בקול
קורא " ליהודי פלשתינה לשוב אל מחוזות הולדתם ולהתיישב בשטחים שבריה"מ שחררה
מעול הפשיזם הפולני".
נוסף על הרווח הפוליטי-אידיאולוגי של מחיקת המדינה הפולנית מן המפה וחיסול הארגונים
הציוניים שבה ,עוד שני יתרונות נפלו כפרי בשל בחיק הקומוניסטים בארץ.
קול העם .יוני ) .1940מתוך "אדומים" עמ' (320
מה אירונית היא העובדה שבביטוי "מחנות סגר" הכוונה הייתה לגולאגים.
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אחד מהם הוא הקשר אל חמולת חוסייני שבכיריה בהנהגתו של המופתי חג' אמין חוללו
שיתוף פעולה נרחב עם הנאצים בברלין ,והדוגמא המובהקת לכך היו פרעות  .1936זיקה זו
לפני הסכם ריבנטרופ-מולוטוב ,בימים בהם שררה איבה עמוקה בין ארץ הסובייטים לרייך
השלישי ,הייתה פסולה בעיני הקומינטרן ,והדבר מנע מצמרת הפק“פ לשתף פעולה עם
החוסיינים על אף שנאתם המשותפת לציונות .מנגד ,חמולת נשאשיבי יריבת החומיינים,
פעלה בתיאום עם הבריטים ,האימפריאליסטים שנואי נפשה של הפק“פ .ההסכם בין ברלין
למוסקבה הסיר את החרם ממשפחת חוסייני והעניק לקומוניסטים היהודים היתר לשיתוף
פעולה עם הארגון האנטישמי הבכיר בקרב הציבור הערבי.
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הגורם השני נגע לסוגיית הגיוס לצבא הבריטי .עם הכרזת המלחמה מצידה של בריטניה על
גרמניה ב ,3.9.1939-ראו הארגונים הציוניים בישראל חובה לעודד גיוס לצבא הבריטי מול
האויב המשותף .למותר לציין שבנוסף על האיום הנאצי פעל כאן גורם נוסף ,והוא תקוות
הישוב כי בתמורה על שיתוף הפעולה תנקוט אנגליה בשורה של מהלכים פרו-ציוניים ,דוגמת
ביטולו של הספר הלבן ויישומה של הצהרת בלפור.
הקומוניסטים שהבינו זאת היטב וחששו מכך ,גמרו אומר לצאת בכל כוחם נגד הגיוס .הטיעון
העיקרי בפיהם היה שהנה עתה – כאשר גרמניה היא בעלת ברית של ארץ הסובייטים ,בעוד
שאנגליה היא האויב – יש למנוע את הגיוס לשורות האויב הבריטי .בנוסף ליעד המיידי שלא
לבגוד בבעלי ברית מברלין ,קיוו הקומוניסטים בהתנגדותם לגיוס לחזק את מעמדם בציבור
הערבי שברובו הגמור תמך בהיטלר .כמקובל על ארגונים רדיקלים מאז ומתמיד ,מסע
ההכפשה של הציונות בסוגיית הגיוס לא ידע גבול .כך למשל ,בגילוי דעת שפרסמה הפק“פ
במאי ) 1940קרוב לוודאי מעטו של שמואל מיקוניס( מתואר דוד בן גוריון" ...בוגד זה שהציע
לרוצחים האימפריאליסטים את הנוער שלנו כבשר תותחים".52
על מנת להעניק למסע נגד הגיוס ממד "רודף שלום" ,ראתה הפק“פ בהשראת הקומינטרן
לצאת בסיסמה "שלום מיידי" ,אביו הרוחני של "שלום עכשיו" ,שעיקרו היה לנטרל ככל
האפשר פעילות אנטי-נאצית באמצעות המפלגות הקומוניסטיות בארצות שהותקפו על ידי
גרמניה.
עם מבצע ברברוסה ב 21-ביוני  ,1941נתהפכו היוצרות והיטלר חדל להיות בעל ברית.
ההוראות ממשרדי הקומינטרן דרשו לפתוח במסע תעמולה נגד גרמניה ,ואכן הקומוניסטים
בארץ ישראל שינו בין לילה את כיוון האינדוקטרינציה בסוגייה הנאצית .ואולם הנה אליה וקוץ
בה .עתה כיוון שהיטלר הפך מבעל ברית לאויב ,וגורל יהודי גרמניה ופולין נודע ברבים ,לא
היה זה נוח להתנגד למבצע ההעפלה שיזמו הארגונים הציונים בניסיון למלט יהודים ממוות.
ראו שמואל דותן ,הפרק" :סערות פוליטיות בלתי פוסקות".
שם ,עמ' .319
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אולם דבר לא גרע משנאת המופסים לבני עמם .עתה" ,בהיפוך דיאלקטי" אם לעשות שימוש
במטבע לשון קומוניסטית  -הפכו הציונים להיות משתפי פעולה עם הנאצים והם האשמים
בפורענות שירדה על יהודי אירופה .אחת הדוגמאות לכך הייתה פרשת ספינת המעפילים
"סטרומה".
ב־  11בדצמבר  ,1941כלומר קרוב לחצי שנה לאחר תחילת מבצע ברברוסה ומבצעי
הרצח ההמוני של יהודי פולין ואוקראינה בידי עוצבות המבצע של הס.ס .הפליגה "סטרומה"
ספינת מעפילים ישנה ,מנמל קונסטנצה ברומניה בניסיון להימלט מאימי השואה ולהגיע לארץ
ישראל .על סיפונה נדחסו  769יהודים על משפחותיהם .מנוע הספינה הישן חדל לפעול בלב
הים והספינה נגררה לנמל איסטנבול בו שהתה חודשיים ימים מבלי שניתן לנוסעיה לרדת
לחוף .לבסוף ,כיוון שלא נמצאה מדינה שהייתה מוכנה לקלוט את הפליטים .ולאחר
שהבריטים הצהירו סופית שלא יתנו לאונייה לעגון בחופי הארץ ,גררו הטורקים את הספינה
אל לב ים ושם נטשו אותה .זמן קצר לאחר מכן נורתה סטרומה בטורפדו של צוללת
סובייטית .הספינה ונוסעיה ירדו למצולות .מבין הנוסעים שרד בחיים אדם אחד בלבד .כך
הגיב על הטרגדיה בטאונה של הפק"פ:

מי הם הקורבנות הטרגיים של סטרומה ,מי הם מאות הילדים ,הנשים והגברים אשר
מצאו את סופם במימי הבוספורוס?  ...הם קורבנות הפשיזם ,סוכני הגסטפו והמבריחים
הציונים ...שהתמחו בהשטת אלפים באוניות קברים .שהתמחו בשוד וברצח המוני...
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הנה כי כן ,עם כל ההסתייגות מן ההתנהלות האנטי-ציונית של "”ברית שלום“" ,מן העיוורון
הסלקטיבי ,וההזיה האוטופית ,איש לא יאשים אותם בשנאה עצמית .לעומת זאת הרדיקאל
היהודי הניצב מנגד ,העוטה גלימה של מתקן עולם קומוניסטי המבצע את הוראות מזכירות
הקומינטרן במוסקבה ,הוא ככל הנראה התופעה המאפיינת יותר מכל את פתולוגיית השנאה
העצמית היהודית.

המורשת
"ברית שלום" והפק“פ עברו מן העולם זה מכבר .ארץ הפרולטרים – הכשל החברתי הגדול
ביותר בתולדות הציוויליזציה המערבית  -צללה בתהום הנשייה" .תוכנית הפרלמנט"

קול העם 1.3.1942
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מאסכולת בובר-מכנס -איננה היום אלא קוריוז נלעג לא מעט לאור העובדה שישראל היא
ריכוז היהודים הגדול ביותר בתבל .מן השניים לא נותרו אלא שני ארגוני שוליים "עוז ושלום"
מיסודו של אוריאל סימון בנו של עקיבא ארנסט סימו ההולך ,כיאה ,בדרכי אביו ,מזה ,ומק"י,
מפלגה ערבית עם דב חנין "היהודי המועיל" מזה .ואולם לא כך הדבר ברמת ההשפעה
הרעיונית והמעשית ההולכת ופושטת מארגוני השמאל הרדיקאלי אל האקדמיה ,מערכת
החינוך ,התקשורת ואף שולחת את זרועותיה אל הדרג הפוליטי.
המבקש להתחקות אחר עולמו הרוחני של איש "שלום עכשיו"" ,גוש שלום"" ,בצלם",
"זוכרות" ועשרות ארגונים נוספים ,החותר – בין אם בגלוי ובמוצהר ,ובין אם בעקיפין –
למוטט את מדינת היהודים מבפנים באמצעות שילוב אפקטיבי של "התיאוריה והפרקסיס" –
אם לעשות שימוש בהגדרה של לנין – ימצא את שורשיו ב"”ברית שלום“" מזה ו"המופסי"ם"
מזה.
תופעה זו של שנאה עצמית יהודית מבקש לתאר הפרק שלפנינו.
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אז אמר השטן...

אז אמר השטן ,הנצור הזה,
איך אוכל לו ,
אתו האומץ וכשרון המעשה,
וכלי מלחמה ותושייה עצה לו.
ואמר :לא אטול כוחו,
ולא רסן אשים ומתג ,
ולא מורך אביא בתוכו
ולא ידיו ארפה כמקדם.
רק זאת אעשה :אכהה מוחו
ושכח שאיתו הצדק.
כך אמר השטן
וכמו חוורו שמיים מאימה
בראותם אותו בקומו לבצע המזימה.
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רדיקלים חופשיים – מישראל שחק עד ענת בילצקי

המפלגה הקומוניסטית רואה חובה דחופה להילחם בציונות לכל גווניה ולגלות את הפרצוף
האמיתי של סיסמת "בנין הארץ" ,גילוי כל תרמית ופשיטת הרגל של הלכי רוח הציונות ...אנו
רואים בתנועה הערבית הלאומית את אחד הגורמים העיקריים למלחמה נגד האימפריאליזם
והציונות.
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ישראל שחק" :היהודי הנוטל את ידיו עובד את השטן"

 54נתן אלתרמן לא נתן סימנים בשטן .הוא הניח לקורא לנחש בעצמו.

 55כרוז מטעם הפק"פ ,התנועה הקומוניסטית ,חומר לתולדותיה .הוצ' דער פונק .ורשה.1930 ,
46

מקובל להניח כי ישראל שחק הוא הביטוי המגונה ביותר של השנאה העצמית במדינת
היהודים .ואכן מדגם מייצג מהגותו של האיש ,אותה העלה על הכתב בחיבורו על תולדות
היהודים ,תומך בהנחה זו.
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שחק הצועד בטוחות בנתיב שסללו לשכמותו גדולי האנטישמים בקורות היהדות ,מוצא כי
מוקד הרשע היהודי נמצא – וכי כיצד אפשר אחרת? – בתלמוד ,בו מחולל הכתוב "שנאה
יוקדת למי שאינו יהודי ,שנאה העולה לאין שיעור על חוקי נירנברג" .יתירה מזו ,ידוע כי
היהודי עובד את השטן .הכיצד? לשחק פתרונים" :היהודי הנוטל את ידיו לאחר הארוחה
מתפלל אל השטן".
כיוון שכך ,מבקש האיש מן היהודי לתקן את דרכו הנלוזה על מנת שיבין כי מה שהיא
אנטישמיות בעיניו אינו אלא הומניזם טהור .כך ,בין היתר ,מנתח המחבר את האירוע
ההיסטורי המכונה בקרב היהודים "פרעות חמלניצקי" )המירכאות במקור( .שחק מסביר כי
לא היו אלה פרעות כלל ועיקר כי אם "התקוממות לגיטימית של החלכאים והנדכאים נגד
משעבדיהם היהודים" .מכאן תובע המחבר לחדול להתייחס בשלילה אל המקרה ההיסטורי
הנ"ל אלא לראות בו "התקוממות איכרים טיפוסית כנגד ניצול קיצוני" ,או במקור האנגלי:
.typical peasant uprising against extreme oppression
בשלב זה מעדכן שחק את העלילה האנטישמית בדבר רדיפת הבצע היהודית מאסכולת מורו
הרוחני קרל מרקס ,ומחיל אותה על כלל ישראל .הנה כי כן ,ל"עוצמת ההתמכרות היהודית
לרדיפת בצע אין גבול" .אולם לתאוות הממון היהודית יעד ברור ,והוא,
כוונת היהודים היא להשתלט על רובו של העולם ) dominate much of the
 "(worldזאת ,על ידי הקמת אימפריה יהודית" ,שתשתרע מאלג'יר במערב עד
סין במזרח ,ומקניה בדרום ועד בריה"מ בצפון .את יעדיה בשעבוד ההמונים
מבקשת ישראל להשיג באמצעות עידוד נטילת סמים ,על מנת לחולל אפאתיה
פוליטית" ) “encouraging drug addiction and thus promoting political
( apathy

על מנת להוציא לפועל את היעד האסטרטגי המרחיק לכת חוללה ישראל את אחת החברות
הטוטליטריות ביותר בכל תולדות האנושות ) one of the most totalitarian societies in
 (the whole history of mankindובכך הפכה הישות הציונית ל"קללה לכל העמים והארצות
במזרח התיכון ומחוץ לו".
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Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years:
 .המובאות משחק בהמשך הם מספר זה בתרגום לעבריתPluto Press, London, 1994 .
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וכמובן ,וכי אפשר היה אחרת במקרה של ניצול מחנה ברגן-בלזן מי שלמד על בשרו את
שיטות התליין הנאצי? גוזר האיש גזירה שווה בין הציונים לנאצים .הפעם ביחסה של ישראל
לערביי יהודה ושומרון .שחק ,שאסף קטעי עיתונות עברית בנושא ,מסכם:
השימוש השיטתי במעשי זוועה ,אשר באכזריותם ובכוונתם להשפיל ולדכא זהים לשיטות
הנאציות ועל כן יש להשוותם לשיטות הנאציזם הגרמני ,הוא זה המהווה בסיס לשיטת
השלטון הישראלי על הפלשתינים...אסור שיהיה כל ספק בכך שזוועות נאציות אלו – אם לא
יושם להם קץ מבחוץ  -ילכו ויחריפו ויוליכו להשמדת עם ,בין אם בטרנספר ובין אם
בהשמדה בפועל...

מצוטט בספרו של מרק אליס...
Ellis, Mark H. Beyond Innocense and Redemption. Confronting the Holocaust and
Israeli Power. Creating a Moral Future for the Jewish People. Harper & Row, 1990

"The systematic use of atrocities, which in their intensity and the
special intention to humiliate are Nazi-like and should be compared
to the analogous German Nazi methods, is intentional and in fact
constitutes the Israeli method for ruling Palestinians ... There should
be also no doubt that those Nazi-like horrors can and probably
will become worse, if not stopped from the outside, and their use
can lead to actual genocide, whether by 'transfer' or extermination.

לא זה המקום לזהם את הנייר הסובלני במובאות נוספות מפניני הגותו הרוחנית של שחק,
ודי בשלב זה לציין שהאיש הקדים את נורמן פינקלשטיין בתיאור היהודים כ"סוחרי השואה"
והוא אפוא אבי המונח ” .“Holocaust- mongersכיוון שכך סלל שחק את דרכו של לייבוביץ'
בטענה כי "יהודי ישראל ובעקבותיהם רוב היהודים בעולם עוברים תהליך של נאציפיקציה".
עם זאת ,יאמר לזכותו של שחק כי על אף העובדה שספרו הוא אך פרפרזה מעודכנת של
"הפרוטוקולים של זקני ציון" ,מוצא האיש לנכון באחד מפרקי ספרו להכחיש את קיומם של
אלו.
אין זה פלא אפוא שעם צאת ספרו היה האיש לגיבור תרבות בשני קצוות האנטישמיות :מרעיו
הקומוניסטים מזה והניאו-נאצים מזה .אם זאת ,מן הראוי לציין שבתחרות על חסדיו של שחק
יד הניאו-נאצים הייתה על העליונה.
היה זה ארנסט זונדל ) ,(Zundelמן הבזויים בקרב מכחישי השואה הלא יהודים ,מי שחיבורו
"היטלר אותו אהבנו ומדוע"...
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זיכה אותו בעונש של חמש שנות כלא בגרמניה ,הוא האיש

Zündel Ernst."The Hitler we Loved and Why" Samisdat Publishers , 1977.
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שראה להצהיר כי ישראל שחק הוא מן הדמויות הנערצות עליו וכי פגישה עם פרופסור שחק
ויהודים אנטי ציונים אחרים "פתחה לפני עולם חדש ובלתי מוכר ".לאחר ששחק נפח את
נשמתו הטמאה ספד לו זונדל דנן" :ישראל שחק היה דמות הרואית .בני אדם הגונים חייבים לו את
תודה .הוא היה קול של תבונה והגינות במדינה בה חיים ,ולמרבה הצער גם שולטים .אנו נתגעגע
אליו ואל יושרתו".

כך זונדל וכך דוויד דיוק ,מנהיג הקו קלוקס קלאן בארה"ב ,גדול האנטישמים והגזענים
בארה"ב ,מי שראה אף הוא להספיד את...
ידידי הדגול ,ד"ר ישראל שחק מי שהיה מוכן להקריב הכול על מנת להביא את בשורת
ההומניזם ההגון ) (decent humanityליהדות ולמדינה הציונית ,זאת לאחר שהסיר את
המסכה מ"חוקי השנאה היהודים" המחייבים את היהודי לרמות ,לגנוב ,לשדוד ,להרוג,
לאנוס ...ולשעבד את הנוצרים )….(to cheat, to steal, to rob, to kill, to rape
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הנה כי כן ,זכה ישראל שחק להימנות – יחד עם חומסקי ופינקלשטיין – על פנתיאון גיבורי
התרבות של הניאו נאצים ,והרפש האנטישמי של הפסיכופט השמאלני גודש את כל אתרי
הניאו-נאצים ,דוגמת הStormfrontAAARGH , Rense.com, Ziopedia, Jew Watch-
ואין ספור נוספים והוא האיש המככב בכתב העת של מכחישי השואה ,הJournal of -
Historical Review.
עוד יצוין ,שלאור תרומתו הרבה ד"ר ישראל שחק להגות היהודית ראתה האוניברסיטה
העברית להעניק לו תואר של פרופסור בכיר.
ראיתי להתייחס בקצרה אל התופעה הקרויה ישראל שחק על מנת להדגיש באמצעותה את
שינוי הערכים מרחיק הלכת שחל בשיח הציבורי בנושא האנטישמיות של השמאל הרדיקלי.
שחק היה בבחינת עוף מוזר בנוף הישראלי  ,תופעה הגובלת בקריקטורה .תימהוני המודר
לחלוטין מן הציבור ,הנמלט אל השוליים ,בין אם אל חבר מרעיו ב"מצפן  -הארגון
הסוציאליסטי בישראל"  -שבין דפי ביטאונו נהג האיש לכתוב סדרה של פשקווילים לציבור
קוראים הנאמד בעשרות בודדות ,ובין אם אל מעריציו הניאו נאצים.
בכל השוואה בין הדברים שצוטטו מפיו של שחק לעיל ,לדברי המוטציות של האיש בקרב
ארגוני השמאל הרדיקלי של העשור האחרון דוגמת ראשי "”בצלם“" בלבד ,עולה כי משנתו
של שחק חלחלה עמוקות אל לבם של ענת בילצקי ,נווה גורדון אורן יפתחאל ומאות ואף אלפי
הדומים להם .הנה כי כן ,בעוד ש"מצפן" נלחם בחירוק שיניים על כל פרוטה לכיסוי הוצאות
הדפוס ונתבע חזור ושוב על בגידה ושיתוף פעולה עם אויב ,הרי שהתקציב השנתי של
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המוקדש לידידו ישראל השחק ,והפותח במוטו מפי הידיד  Jewish Supremacismבמבוא לספרו של דיוק:
הדגול לאמור" :באנטישמיות ובשוביניזם היהודי יש להלחם בעת ובעונה אחת".

49

”בצלם“ בלבד עמד בשנת  2007על  7.8מיליון  ₪זאת מהקצבות של ממשלות הולנד,
נורווגיה ובריטניה ,קרן פורד ,ארגונים נוצרים והקרן החדשה לישראל.
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יתירה מזו ,בעוד הפשקווילים של המרצה לכימיה באוניברסיטה העברית – קל וחומר
"מחקריו" בתלמוד המבקשים אחר מקורות הרשע היהודי – מעוררים חמלה בעליבותם ,הרי
שעל מחנה בילצקי ושות' נמנים כל מי ומי מן הפקולטות למדעי הרוח”Humanistische ,
“ Bewegungאם לעשות שימוש בביטוי שהתגלגל על לשונם של משכילי גרמניה היהודים.
ביניהם מרצים בכירים ,פרופסורים ,דיקאנים ,נשיאי מכוני מחקר עטורי פרסים ויוקרה,
ביניהם חתני פרס ישראל בו זכו על מפעל חייהם ותרומתם לחירות הביטוי.
פן היוקרה האקדמית ,הלגיטימציה הציבורית ,שיתוף הפעולה הבינלאומי ומימון נדיב,
הופכים בידם לקרדום לחפור בו ,והקרדום הוא דמוניזציה בלתי פוסקת של מדינת היהודים
במטרה להביא לקיצה .למותר לציין שיעד מעין זה לא ירשם )עדיין( שחור על גבי לבן
בהצהרת כוונות של ארגון זה או אחר ,בין אם ”בצלם“ המוביל את הכפשת ישראל בעולם,
ובין אם ”זוכרות“ או "קואליציית נשים למען שלום"  .אולם בחינת עולמם הרוחני של העומדים
בראש אותם ארגונים תגלה על נקלה שזהו אכן הפתרון הסופי לו הם מייחלים ולמענו הם
עמלים ללא הרף.
אכן ,אם לעשות שימוש ציני משהו בביטוי שטבע שמחה ארליך שר האוצר בזמנו" :אם
בשעתו עמדנו על קצה התהום הרי שמאז עשינו צעד גדול קדימה".

מסמך אולגה – ה"אני מאמין" של השמאל הרדיקלי
המבקש אחר מסמך המציג את הצהרת הכוונות המדינית של השמאל הרדיקלי ימצא את
עיקריו בהצהרת כוונות המכונה "מסמך אולגה" התומך – הגם עדיין בכסות שקופה של מסך
עשן מילולי  -באמנה של הפת"ח בדבר חיסולה של מדינת היהודים .המסמך שנחתם ב-
 12.3.04בידי שורה של רדיקלים מן השמאל ,הוא פרי יוזמתם של ענת בילצקי מ“בצלם“
ומיכאל ורשבסקי מן ה"המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית" .בפתיחה קובעים מנסחי
ההצהרה כי תוכניתם היא תוכנית חלופית למדינת היהודים ,שכן זו היא כשלון גמור.
מדינת ישראל הייתה אמורה להיות מדינה דמוקרטית ואולם היא כוננה מבנה קולוניאלי
המשלב יסודות מובהקים של אפרטהייד עם שרירות לב של כיבוש צבאי אכזרי...

 http://www.ngo-monitor.org/index.phpלפרטים ראו:
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עתה ,כיוון שהרשע הציוני הוגדר כלשונו ,הגיעה העת" :להציב חלופה רעיונית שעיקריה הם:
חיים בצוותא של עמי הארץ ,המבוססים על הכרה הדדית ,על שותפות שוויונית ועל עשייה
של צדק היסטורי"
ואולם צדק היסטורי מותנה אך ורק בנכונותם של היהודים לקבל על עצמם את האחריות
לפורענות שהללו הביאו על עם הארץ .אשר על כן" :אנו מאוחדים באמונה ,כי שלום ופיוס
מותנים בהכרה של ישראל באחריותה לעוולות שנגרמו לבני העם הפלשתיני ובנכונות
לתיקונן".
עתה כיוון שהיהודים הכו על חטא הנכבה ,מגיע ההיבט המעשי בתוכנית והוא:
הכרה בזכות השיבה נגזרת מעקרונותינו .תיקון העוול המתמשך שנגרם לפליטים
הפלשתינים ,דור אחרי דור ,הוא תנאי הכרחי הן לפיוס עם העם הפלשתיני והן לתיקון
נפשותינו שלנו  -יהודי ישראל.

כיוון שברור לקורא כי שיבת מיליוני פליטים תביא לקצה של מדינה ישראל ,והוא עוד עלול
לחוש שלא בנוח על כך ,מבקשים יוזמי ההצעה להפיס את דעתו בנושא .אומנם נכון ,זה
יהיה סופה של המדינה הציונית ואולם בתמורה" :שיבת מיליוני הפליטים ...תעשיר את החיים
והתרבות" בישראל.
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למותר לציין שהמבקש דוגמא ומופת לאותה "תרבות" יסב את מבטו לשכנינו ,סוריה ,ירדן או
מצרים וילמד דבר או שניים על תרבות של אמת לעומת מעללי הקולוניאליזם הישראלי.

"שלום עכשיו"  -החלוץ שלפני המחנה
ארגוני השמאל הרדיקלי ,למותר לציין ,קדמו ל"שלום עכשיו" .כך "מצפן"" ,מוקד"" ,של"י" ...
ואולם דומה שאין עוררין על כך שהיה זה הארגון הראשון שזכה ליהנות מתמיכה ציבורית
רחבה ,זאת ,בימי האופוריה שנלוותה להסכמי קמפ דיוויד .ואכן ,הארגון קם עוד בשנת
 1978עם פרסום "מכתב הקצינים" ,מכתב פתוח לראש הממשלה דאז ,מנחם בגין ,בקריאה
"לנצל את חלון ההזדמנויות שנפתח" .עם זאת ,בקני המידה של לוח הזמנים הישראלי היה
הדבר אי שם בעבר הרחוק בטרם הביטוי "קצין" ו'צה"ל' הפכו למלות גנאי ולביטוי של
מיליטריזם כוחני בידי הקולוניאליסטים הציוניים .ואכן ,החשש שמא "שלום עכשיו" ייתפס
כארגון "כמו ציוני" ואף "ימני" לעומת ”בצלם“ ,גוש שלום ,שוברי שתיקה ,מחסום ווטש וכו'
התגשם במהרה כאשר הארגונים הרדיקלים הצליחו לגנוב "ל“שלום עכשיו“" את הבימה
הציבורית .כיוון שכך ,נקט הארגון בתפנית לכיוון הרדיקלי ,ואם בשעתו הכריזו אנשי ”שלום
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עכשיו“ על "זכותה של ישראל לגבולות בטוחים" ,היום הסיסמא היא "שתי מדינות לשני עמים
על בסיס קווי ".'67

61

מכאן הסיסמא השנייה" :שטחים תמורת שלום" קרי :פירוקה של ישראל ממעט נכסיה
האסטרטגיים בגולן ,בחבלי יהודה שומרון ,ובקעת הירדן .זאת על בסיס התקדים ההיסטורי
שטבע אדולף היטלר בהצהרתו לפיה" :לאחר סיפוח חבל הסודטים הגרמני למולדת לא
יהיו לי עוד תביעות טריטוריאליות*".
* אדולף היטלר בוועידת מינכן.30.9.1938 ,
ואולם כיוון שבתחום זה מזדנבת "”שלום עכשיו“" הרחק מאחורי ”בצלם“ שראשיה מבקשים
להפוך את היהודים למיעוט במדינה ערבית דמוקרטית ,מתרכזת התנועה בפרויקט שהוא
תכלית קיומה :דמוניזציה של הישוב בחבלי יו"ש וחתירה לגירוש המתנחלים על פי הדגם של
גוש קטיף" .לשם כך הקימה התנועה צוות מעקב ההתנחלויות אשר עוקב אחר בניית
ההתנחלויות ,כולל בניית מאחזים ,הפקעת אדמות ,חריגות תקציבים וכד'.
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מנגנון ההלשנה המסתווה בהגדרה "צוות מעקב" של ”שלום עכשיו“ בא לביטוי בפרסום
"נתונים" ,מסירתם לתקשורת מקומית וזרה ,לארגונים אנטישמים ברחבי תבל ולשגרירויות
זרות בישראל עם שגרירות ארה"ב בראש .63אמצעי נוסף הוא הסתה של ערבים וייצוגם
בבתי משפט באין ספור תביעות נגד ההתנחלות ביו"ש.

”בצלם“ – "למחיקתו של "המיזם הקולוניאליסטי המכונה ישראל"
ייעודו של ארגון ”בצלם“ כאמור לעיל – בין אם בעקיפין ובין אם בגלוי ובמוצהר – הוא שלילת
קיומה של מדינת היהודים .היעד עוטה ,כמקובל בקרב מתקני העולם מגזע עם סגולה ,כסות
"מוסרית" ,קרי :מסווה מאבק למען זכויות האדם ,אולם זאת בתנאי שההגדרה של אדם
הנברא ”בצלם“ תחול אך ורק על הג'יהדיסט הערבי .להלן סקירה קצרה של ”בצלם“ משני
היבטים ,זו של התיאוריה וזו של הפרקסיס – אם לעשות שימוש בקביעתו של לנין.
התיאוריה :בחינת עולמם הרוחני של ראשי הארגון ,הפרקסיס :מסע הדמוניזציה של ישראל.

א .שגיא – בילצקי – יפתחאל
ליזי שגיא כיהנה בתפקיד מנהלת אגף המידע של הארגון .מתפקידה היה לאסוף את ניירות
העמדה של ”בצלם“ ,ובעיקר את מסמכי המחקר שמבצעים חוקרי הארגון – חבורה של
צעירים ערבים בשטח – לבחנם ולמסרם לפרסום.
61

“שלום עכשיו“  -מי אנחנו? http://www.peacenow.org.il/content
 62שם.
להרחבה בנושא ראו הפרק" :ההתנחלויות – השעיר לעזאזל".
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על עולמה הרוחני של גברת זו שניצבה זמן רב במוקד הרגיש ביותר של הארגון מבחינת
המידע המוגש לציבור ,ניתן ללמוד מהגותה בנושא הציוני אותה ראתה לפרסם בבלוג שלה
באתר של "דה מרקר" שנסגר בינתיים אך צוטט בהרחבה.
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הנה ,זוהי ישראל בעיני גברת שגיא:
ישראל גורמת לזוועות הגדולות של האנושות ...ישראל מוכיחה דבקות בערכי הנאציזם..
מדינת ישראל לכשעצמה ,דווקא מוכיחה דבקות בערכי הנאציזם למיניהם :עליונות הגזע,
לאומנות ,קישור בין עם למדינתו כהכרח קיומי ,מדיניות ההפרדה ,קשר בין נאמנות
לאזרחות ,דמוניזציה ל'אחר' ש'מאיים' על הקיום ועוד ...אל מול זה ,גוזרת ישראל קופונים
רבים בעולם ,על חשבון השואה.

כיוון שכך מסיקה שגיא כי" :התשובה לשואה היא לא מדינת ישראל כי אם המאבק בגזענות".
כיוון ששללה את קיומה של מדינת היהודים "הדבקה בערכי הנאציזם" ,מגלה המחברת
הרגישה לערכי מוסר את התיעוב שהיא חשה לנוכח מה שהיא מכנה במירכאות כפולות
"חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה":
יום הזיכרון לחללי צה"ל הינו קרקס פורנוגראפי של הכתרת השכול וסתימת הפיות .בפעם
הראשונה שלא עמדתי בצפירה של יום הזיכרון "לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות
איבה" ,הרגשתי שזה שיא שיאי השיאים בכפירה .נפרדתי מהסמל העיקרי  -נרטיב החברה
שסוגדת למתים ומתעלמת מן החיים.

כבכל מקרה של כל גילוי כפייתי ,ממשיכה שגיא למנות את פשעי ישראל ,שבה וחוזרת
ומזינה את שנאתה בפורנוגרפיה לשונית בנוסח:
מה כל כך מוצלח בציונות ...ואיך אנחנו מעיזים להדליק משואה 'לתפארת מדינת ישראל'
ביום העצמאות? בשם מה התפארת?  ...בשם מדינת היהודים? בינתיים גזלנו אדמות,
רצחנו ,הרעבנו ,הצמאנו ,בגדנו ,שיקרנו לעצמנו ולכל העולם ,יצרנו גטאות ל'אחרים'
למיניהם ...אפשרנו לפאשיסטים להרים ראש ...ואם הציונות היא כל כך מוצלחת ,אז איך
הגענו עד הלום ?.אז איזה עם אנחנו? אנחנו לא מקימים תאי גזים ומחנות השמדה ,אבל
אילו היו ,כמה אנשים היו מתנגדים לכך בפועל ולא בלב?  ...אנחנו רוצחים ,טובחים,
מגרשים ...ישראל המציאה את האנטישמיות כדי לחמוק מאחריות לפשעיה ...הגנרלים
מחפשים ויאגרה בדמות מלחמות עקובות מדם ...הנפת דגל ישראל הוא מופע
פורנוגראפי...ישראל הופכת את חללי צה"ל ל'סלבס' ומעודדת ילדים להיות שהידים ...נמאס
שחיילים נוסעים באוטובוסים אזרחיים...

 http://www.news1.co.il/archive/003-d-47170-00.htmlלפרטים ראו:
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בעוד ששגיא ,הפעילה בארגוני שלום רבים ,נעדרת מעמד אקדמי ,ולאור המהומה זוטא
שקמה לאחר פרסום הגותה בסוגיית המדינה היודו-נאצית וקלגסי צה"ל המזהמים במדיהם
את התחבורה הציבורית ,בחרה להתפטר מתפקידה ,הרי שענת בילצקי ,מי שכיהנה בתפקיד
יו"ר ”בצלם“ ,היא פרופסור בחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב .ביסודו של דבר אין כל
הבדל בין שנאת השתיים לישראל ,אלא שבילצקי מיטיבה לעגן את הפתולוגיה שלה במעטה
אקדמי .הנה כי כן לפרופ' בילצקי – "הרוח החיה בארגון" – משנה סדורה בסוגיית מחיקתה
של מדינת היהודים מן המפה והיא רואה בארגונה כלי רב חשיבות בהבאת "מותה של מדינת
ישראל כמדינה יהודית" והקמה תחתיה של מדינה שתהיה "מדינה אחת רב-לאומית",
שתשתרע על שטחה של המדינה הציונית דהיום ,הגדה המערבית ורצועת עזה .אל המדינה
החדשה ישובו מיליוני פליטים פלשתינים על צאצאיהם ואלה יפריחו את התרבות באותה
הישות המעורבת שתיבנה מעתה והלאה ,לשם שינוי ,על עקרונות של צדק וחרות.
את הגותה בנושא מרבה בילצקי להציג בכתב ובעל פה ,בהרצאותיה בחו"ל וכן בסדרה של
ראיונות ,ביניהם למגזין  .65Challengeהיה זה בתקופה בה כיהנה כיו"ר הארגון.
תחילה ,למען הגילוי הנאות ,מדגישה פרופ' בילצקי את ניכורה ממדינת היהודים .שהרי כמי
שהיא" :שמאלנית  -קומוניסטית ומרקסיסטית – והן ,כהומניסטית ,אינני יכולה להיות ציונית".
שהרי למותר לציין שסגולות נעלות אלו ,וההומניזם הקומוניסטי בפרט ,אינן עולות בקנה אחד
עם הציונות) .הזהות קומוניזם והומניזם דוגמת הומניזם ונאציזם ,היא בעייתית מעט ,אולם
נניח זאת לפרופ' לפילוסופיה(.
בילצקי פוסלת על הסף את רעיון שתי המדינות ,ולשאלתו של המראיין בדבר הצעתה,
החייבת להביא "לביטולה של המדינה היהודית הדמוקרטית "...משיבה בילצקי כי "הביטוי
מדינה יהודית דמוקרטית הינו אוקסימורון....
כיוון שמדינה דמוקרטית אינה יכולה להיות אתנית .ערכים דמוקרטיים אינם מאפשרים
העדפה של קבוצה אחת .נקודה .אין דרך אחרת לעקוף זאת .מדינה היא בבסיסה מנגנון
לשלטון .מדינה אינה תרבות .מדינה אינה חברה או קהילה מסוימת  -זה מנגנון ממשל .ולכן
זו סתירה פנימית לדבר על מדינה יהודית דמוקרטית .זה נראה לי כל כך בסיסי ,שאינני
מבינה מדוע אנשים מוצאים זאת בלתי ניתן להבנה.

במאמר )מאי  (2008שהתפרסם בחסות אוניברסיטת  MITבבוסטון ,התייחסה בילצקי לרעיון
"המדינה האחת" והביעה את תמיכתה בו .במאמר ,שכותרתו "תהליך השלום הפלשתיני-
ישראלי  -הרבה מהומה על לא מאומה" ,ניתחה בילצקי את כישלון התהליך המדיני והסדרי
הביניים בין ישראל לפלשתינים והציבה את השאלה הבאה" :מה ישנה את הריקוד ]התהליך
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http://www.challengeשלושה ערבים ואחד יהודי המוקדש ל"דיון בקונפליקט הישראלי-פלשתיני.mag.com/en/about
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המדיני[ ויהפוך אותו לתהליך פרוגרסיבי ,תהליך שיוביל לשלום?" .בילצקי הציגה תשובה
לשאלה זו:
התגובות להצעות האלה ]מדינה פדראלית של יהודים ופלשתינים ו"מדינה אחת"[ היוצאות
מן הקופסא הן כצפוי שליליות ובד"כ מדגישות את ההערכה הריאלית שהישראלים לא יקבלו
לעולם את מותה של המדינה היהודית ,שהיא בשבילם טאבו אמיתי.

עם זאת ,כיוון שבילצקי פוסלת על הסף את פתרון "שתי המדינות לשני עמים" שעבר זמנו
– "בין אם בגלל העובדות בשטח או בין אם בשל חוסר היתכנותו האינהרנטית – "...חיוני
לדעתה לצאת מן הקופסה ,שכן הגיעה העת "לחשיבה יצירתית שתוביל לקבלת החלטות
אמיצה ובלתי קונבנציונאלית) ...שתהיה מלווה( ללא ספק בלחץ בינלאומי".
מכאן תרחיש הבלהות המעורר את חרדתה של בילצקי אם וכאשר יסכים יו"ר הרשות
הפלשתינית ליסודה של מדינה פלשתינית בשטחי הגדה המערבית .היא מתנגדת לכך בכל
תוקף ורואה במדינה פלשתינית עצמאית רק בחלק משטח פלשתין ,ולא בכל שטח פלשתין
ההיסטורית ,את המשך קיומו של משטר האפרטהייד הציוני .להלן ציטוטים נבחרים מדבריה
של בילצקי בעניין זה:
"אני חושבת שעבאס ופלשתינים רבים ,כל-כך עייפים ושבורים עד כדי כך ,שהם עלולים
לחתום על משהו שייקרא "מדינה פלשתינית" .את האסון הזה העלול לשמוט מידי
הפלשתינים את ייעודם למחיקת ישראל מן המפה" ,מבקשת בילצקי למנוע וקובעת כי" :זו
תהיה המשימה שלנו ,לומר להם שפתרון של שתי מדינות הוא הנצחת האפרטהייד".
אוסלו בעיני רוחה של בילצקי לא הייתה אלא "קנוניה הבאה להנציח את הכיבוש תחת שם
אחר" ,והיא נזכרת בזעזוע הקשה שפקד אותה כחברה בהנהלת ”בצלם“ לנוכח תוצאות
ההסכמים.
סוגיית המפתח בתוכנית "שתי מדינות לשני עמים היא שאלת הפליטים .אומנם הפלשתינים
חוזרים ומציגים בנושא זה תביעה בלתי מתפשרת ,אך בילצקי חוששת שמא זו העמדת פנים
בלבד וכי יש בקרבם מי שנכונים להתפשר בנושא מכריע זה .והיא מספרת על הוויכוח הנוקב
שהיה בנושא הפליטים עם סארי נוסייבה" ,מן המנהיגים הפלשתינים המובילים ,שרמז לצורך
בוויתור על זכות השיבה" .בילצקי דחקה בו שלא לוותר בטענה שיהיה זה ניצחון מר לגזענות
הישראלית .בין היתר חתמה בילצקי בנובמבר  2003על הצהרה שכותרתה " 500יהודים
מישראל ומרחבי העולם מצהירים על תמיכתם בזכות השיבה הפלשתינית" .כך גם חתימתה
המתנוססת על "מסמך אולגה" )וראו לעיל( שעיקרו קריאה לשיבת הפלשתינים למדינה אחת
ולקיצה של מדינת היהודים* ואכן ,ערכו הרב של המסמך על פי בילצקי מצוי בעובדה כי "זו
הצהרה מוסרית בכך שהיא מוותרת על העיקרון של מדינה יהודית".
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אופיינית היא תמיכתו של מחנה השלום בבוגדים דוגמת עזמי בשארה ,עוד גיבור תרבות של
השמאל הרדיקלי בישראל .לאחר שהתברר שמדובר בחבר כנסת הנחשד בריגול מטעם
החיזבאללה ,נמלט בשארה מן הארץ .בילצקי מיהרה לחבר מסמך התומך בבשארה
והחתימה עליו את חבריה לדעה.
עד כאן ענת בילצקי .למותר לציין שחברי ההנהלה האחרים של ”בצלם“ שותפים מלאים
להשקפת עולמה .כך גילה סבירסקי התומכת בסירוב פקודה של חיילי צה"ל מי ש"מורידה
בפניהם ]הסרבנים[ את הכובע"" ,מעריצה אותם" ומכנה אותם "גיבורים .תמיכה בסרבני גיוס
איננה אצל סבירסקי רעיון מופשט ,ואכן הגברת מיהרה להקים ארגון בשם 'פרופיל חדש'
המסייע לסרבני הגיוס במאבקם מול "המשטר הציוני" בלשונה.
בילצקי ,המעידה על עצמה שהיא נאבקת למחיקתה של ישראל כמדינת יהודית עוד מראשית
שנות השבעים רואה להצהיר ש"ישראל היא כמו הנאצים בשנת  1934וכי חיי הפלשתינים
בגדה המערבית ועזה הוא כזה "שאינני מהססת לכנותם מחנות ריכוז *66".כיוון שכך ,בבוא
העת עם שובם של הפליטים הפלשתינים והפיכת הישראלים למיעוט בקרב הרוב הערבי
במדינה האחת שבין הים לנהר ,יצליחו סוף סוף היהודים למחות מעצמם את "הכתם המוסרי
) (moral stainהקרוי ישראל"
ניתן היה לצפות שבימי הגירוש של ישובי גוש קטיף תתריע "”בצלם“" – ולו למען יחסי ציבור
– נגד מעשה שהוא טיהור אתני לכל דבר ועניין כפי שהוא מוגדר במשפט הבינלאומי .ואכן,
בילצקי ראתה להתערב בנושא מן ההיבט ההומניסטי של ארגון הנועד לשמור על זכויות
האדם:
מה שאנו רואים בשטח אלה רק מלכודות של הינתקות ,לא הדבר האמיתי .הסוגיה ברורה
כשמש .אם הם באמת רוצים לפנות  7,000איש ,הם היו צריכים לומר' :חברים הנה
ההזדמנות שלכם .ב 15-באוגוסט הפלאפונים שלכם ,החשמל והמים ינותקו ,הצבא יעזוב
ואתם תצטרכו להגן על עצמכם.

אורן יפתחאל :ישראל  -מדינת הכליאה
יפתחאל ,מי שירש את מקומה של בילצקי בהנהלת ”בצלם“ הוא תאומה הסיאמי של קודמתו.
האיש מלמד גיאוגרפיה פוליטית ותכנון אורבני באוניברסיטת בן גוריון ,ועל בסיס התמחותו
בשני מקצועות אלו הוא משתית את הדמוניזציה של ארצו.

גיליון יולי  Brooklyn Rail, .2004בריאיון ל-
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שיטת הכזב של פרופ' יפתחאל היא ההונאה הידועה מאסכולת ז'דנוב-גבלס :הבא שורה של
השוואות חסרות שחר ,התעלם לחלוטין מן הנסיבות ההיסטוריות ,הטל את מלוא האשם על
צד אחד והנה הוכחת שהישות הציונית היא הרשע בהתגלמותו ,מדינת כליאה ) The Jailer
 (Stateככותרת אחד ממאמריו.
יהיה זה עלבון לאינטליגנציה וטרחת שווא להציג את משנתו של עוד שמאלן קיצוני ולהפריך
אותה ,נסתפק אפוא בדוגמה אחת בלבד ,בבחינת מדגם המייצג את הכלל.
אנו מתייחסים אל כלל ההתנגדות הפלשתינית כמרד לגיטימי מול הכיבוש הקולוניאלי ...אנו
קוראים למעורבות בינלאומית מיידית להפסקת ההרג של בני אדם המוציאים אל הפועל את

זכותם האלמנטארית בשאיפתם לחופש פוליטי.
כך בקול קורא עליו חתם בימי עופרת יצוקה .אף לא מלה אחת על העובדה שישראל גרשה
קודם לכן את אוכלוסייתה מן השטח והניחה אותו יודנריין בידי ארגוני הג'יהאד המוסלמי; אף
לא מלה על העובדה )ההזויה לכשעצמה( שישראל מעבירה מדי יום ביומו לאויביה הגרועים
ביותר עשרות טונות של ציוד ,מזון ,תרופות ומצרכים במעברי גבול לעזה ,והיא זו המספקת
להם חשמל ודלק .אף לא שמץ הערה על הצהרתה הגלויה של ממשלת החמאס )ש"נבחרה
בכלים דמוקרטים לכל דבר ועניין" ,על פי יפתחאל( ,החוזרת ומצהירה גלויות ,בכתב ובעל
פה ,כי כל כוונתה היא להשמיד את מדינת היהודים וכי זו תכלית קיומה; אף לא הערה על
ההצטיידות המסיבית – בעקבות נסיגת צה"ל – באלפי רקטות והפיכת הרצועה לבסיס קדמי
של איראן ואל קעידא; ולבסוף ,אף לא רמז קל לברד  8000הטילים והרקטות שירד על ישובי
עוטף עזה ועד אשקלון למחרת פינוי ההתיישבות בגוש קטיף; לא כלום ,לבד מן ההזניה
הרוחנית-לשונית של הקומוניסט היהודי המציג את תאוות הרצח של הג'יהאד כזכות מוסרית
של עם מדוכא מול עוולות הקולוניאליזם הציוני.
זהו אפוא עולמם הרוחני של שגיא-בילצקי-סבירסקי-יפתחאל ,אותו הם מתרגמים בדוחות
"החוקרים" בשטח ,קבוצת צעירים ערבים ספוגי אינדוקטרינציה אנטישמית המתעדים את
שעיניהם מבקשות לראות ,ושולחים אל שולחנה של אחת ליזי שגיא האחראית על מיונם,
עריכתם ופרסומם בהתאם להשקפת עולמה שלה ושל בילצקי .כיוון שתורגמו לאנגלית
ונערכו ,נשלח המוצר הסופי לארגונים אנטישמים בחלקם – בכסות "אנטי-ציונית"– ברחבי
תבל דוגמת אמנסטי אינטרנשנל ,הצלב האדום ,הוועדה לזכויות אדם של האו"ם ועוד ,זאת
על מנת להפיח רוח ביודופוביה המובנית בציוויליזציה המערבית .הדוגמה המאוסה ביותר
הייתה דוח גולדסטון ,הנסמך באופן מכריע על חומר ההסתה שקיבל מ“בצלם“ .היה זה
גולדסטון עצמו שנסוג מחלק ניכר של הממצאים אותם קיבל מן הארגון הישראלי והגיש
לוועדת האו"ם לזכויות האדם .למרבה האירוניה ,היה זה ארגון החמאס עצמו שהציג נתונים
המפריכים כליל את השיסוי והפרובוקציה של הדוחות והתיעוד של ”בצלם“ ביחס למספר
ההרוגים.
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”זוכרות“ – "יד ושם" לזכר השואה
למקרה שקורא שורות אלו תוהה באשר למשמעות הכותרת ,יצוין שה"השואה" בה מדובר
היא "השואה הפלשתינית" או ה"נכבה ".קרי :כשלון הערבים ב 1948-לסיים את מלאכתו של
היטלר היא אסון הראוי לכינוי "שואה".
המייסד והמנכ"ל לשעבר של ארגון "”זוכרות“" ,איתן ברונשטיין ,המטיף גלויות לחורבן
"הפרויקט הקולוניאליסטי" המכונה ישראל ,ראה לפרסם בביטאון התנועה הקיבוצית
המאוחדת "בקיבוץ" ,מאמר תחת הכותרת "יד ושם" בו קובע המחבר כי יש לקבוע "יד ושם"
לכל מקום של ישוב ערבי שננטש ב"מלחמת ) "'48הביטוי "מלחמת העצמאות" לא יעלה על
דל שפתיו של הרדיקאל היהודי( ואשר על שטחו עלו קיבוצים ומושבים.
במאמרו טוען ברונשטיין שבניגוד ל"מתנחלים בגדה המערבית" ,מי שהתנחלו בשטחי בור
וגבעות טרשים ,לא זו בלבד שהקיבוצים גרשו את הפלשתינים ,אלא שהוסיפו חטא על פשע,
גזלו את אדמתם והחריבו את זכרם .כצפוי ,עורר המאמר גל של ביקורת ,אולם זעמם של
המגיבים התרכז בעיקר בעובדה שהמחבר מעז לערוך השוואה ביניהם לבין "מתנחלי הגדה".
כיוון שכך ,נטל על עצמו ארגון ”זוכרות“ את המשימה הנעלה להשיב את זכר הישוב הערבי
בפלשתינה על ידי קביעת שלטים במקומות ישוב ערבי מן העבר .אולם זאת אך כיעד טקטי
במהלך אסטרטגי רחב יותר.
"התזה" עליה מבוססת מדיניות ”זוכרות“" ,והמוצגת בהצהרת הכוונות באתר הארגון קובעת
כי ה"נכבה" של  1948היא אם כל חטאת .היא זו "שכוננה את מערכת הדיכוי של הפלסטינים
בידי היהודים ."...הנה כי כן...

לקיחת אחריות מצידם של היהודים על חלקם בנכבה הפלסטינית היא תנאי הכרחי לכינון
שלום צודק ופיוס בין תושבי הארץ .הזיכרון של הנכבה הפלסטינית וההכרה בחוב המוסרי
של היהודים בישראל הינם משא נצחי שעל היהודים לשאת .הכרה באחריות פירושה...
הכרה ומימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים לשוב לארצם ע"פ החלטה  194של
האו"ם .לכן ,הכרה בזכות הפליטים הפלסטינים לשוב לבתיהם הינה תנאי הכרחי לכינונו של
שלום ומשטר דמוקרטי אמיתי בארץ.

כיוון שכך ,ייעודו הפוליטי של ברונשטיין וחבר מרעיו לארגון ,לו הם מקדישים את חייהם
בדבקות האופיינית לרדיקאל היהודי ,הוא על פי המנכ"ל:
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להקים מדינה דו-לאומית שהיהודים בה הם מיעוט .הקונספט המועדף עלי הוא מדינה אחת
מהים עד הירדן ,שבה לכל התושבים יש זכויות ולשני העמים יש זיקה לארץ...אני מעוניין
לחיות כמיעוט במדינה דמוקרטית .ולמיעוט יש זכויות.

את תיעובו מן "המיזם הקולוניאליסטי" המכונה ישראל ,מציג ברונשטיין בין היתר בסלידתו
מיום העצמאות ,עוד מכנה משותף המאחד את מחנה השלום בישראל" :יום העצמאות
מרגיז אותי מאוד .לדעתי ,זהו יום של שוביניזם לאומי ,שאותי אישית הוא ממש דוחה.
מבחינתי מדובר ביום שבו רוקדים על הדם" .כיוון שכך מקיימים חברי כת ”זוכרות“ ,באותו
היום בו הפשיזם הישראלי רוקד על הדם ,יום אבל כבד – הוא הנכבה ,במהלכה שופכים
היהודים דמעות על האסון הגדול שבכינונה של המדינה הציונית.
לאלו מבין הקוראים שורות אלו ,מי שהתעמולה הציונית שטפה את מוחם בטענה שהיו אלו
הערבים שסירבו לקבל את החלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר  ,1947והם אלו שפתחו לכאורה
במלחמה על הישוב העברי ,מסביר איתן רייך ,פעיל בכיר בארגון הבקי בנושא ,כי" :היישוב
הציוני לא היה תמים ,הוא תכנן וביצע בפועל את אי הקבלה של תוכנית החלוקה "...מכאן
שהאחריות לאסון הפלשתיני רובצת על כתפי הציונים.
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תומך נלהב נוסף הנכסף גם הוא למעמד של ד'ימי יהודי במדינה ערבית דמוקרטית שתקום
לאחר שיבת מיליוני הערבים ,הוא פרופסור מאוניברסיטת תל אביב ,אחד יהודה קופרמן.
ברשימה תחת הכותרת "מזכות השיבה למדינה אחת" שפרסם באתר הארגון מסביר
המחבר כי" :כאשר מיליוני פלשתינים יחזרו אליה אחרי שברחו מישראל במלחמות  '48ו.'67-
היהודים יחיו בתוך פלשתין הגדולה כמיעוט ,זאת כמו רוב שנות חייהם בהיסטוריה".
הפרופסור רואה להוסיף שכך או אחרת "ערך מכריע בשוביניזם היהודי ושורש הרע בחוויה
הישראלית היא הדת" .מכאן שבראש וראשונה על היהודים בפלשתין הגדולה יהיה להיפטר
מאמונתם .כיוון שכך נוטל על עצמו האיש להסביר את משנתו לבאי כנס "”זוכרות“" בתל
אביב.68
בהגירתם של היהודים לפלשתינה הקימה הציונות "את מדינת הגטו המוקפת בשנאה
הלוהטת ביותר שידע אי פעם גטו יהודי כלשהו" ואולם קופרמן מוצא כי קיים היפוך סימטרי
בין גטאות מן העבר לגטו הנוכחי:
אז היה זה בשל אופיו הנפשע של השלטון הממלכתי הדכאני במדינות אלה ,והפעם זה בשל
פשעי הנהגת אותו גטו שהחליטה להפוך אותו למדינה .הנישול ,הגירוש ,והדיכוי של עם
שלם טבועים בטבע של מדינה אתנית דתית .והזעם והמרד של המנושלים ,המגורשים,
הנדכאים הם הנחתת הנגד שצפויה לה...
למותר לציין שרייך מסתמך בדבריו על כתבי "ההיסטוריונים החדשים" עם אילן פפה בראשם.
 www.ror1statהרחבה בנושא ראו באתר
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כאמור לעיל ,מפעל "יד ושם" של הארגון הוא אך ההיבט הסמלי בפעולות הארגון שאינו טומן
את ידו בצלחת ומבקש להכשיר כבר עתה את תנאי שיבת הפליטים" .סדק  -כתב עת לנכבה
שכאן" ,הפרסום המקוון של ”זוכרות“ ,מתריע בפני חוסר מעש בסוגיית מחיקתה של ישראל
מן המפה וקורא לצעדים מעשיים:
אל לנו לצמצם שיבה מרחבית למצבות זיכרון סמליות ...אלא שיש כבר עתה להכשיר את
הקרקע לקראת שיבת פליטים פלשתינים על מנת שאלו יוכלו לשוב אל מולדתם...אל המקום
שהוא עכשיו ישראל.
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ועידת חיפה למען זכות השיבה ומדינה חילונית דמוקרטית בפלסטין
כצפוי ,היעד המוצהר של ארגוני השמאל דוגמת ”זוכרות“ – להביא לקצה של מדינת ישראל
ולהפיכת הציבור היהודי למיעוט בישות ערבית המשתרעת בין הים לנהר הירדן – מביא
אותם לשיתוף פעולה הדוק עם האירדנטה של ערביי ישראל .אחת הדוגמאות האופייניות
לכך הייתה "ועידת חיפה למען זכות השיבה ומדינה חילונית דמוקרטית בפלסטין" שנערכה
ב 20-ביוני  .2008על מארגני הוועידה נמנו בין היתר "הוועד למען רפובליקה חילונית
ודמוקרטית בכל פלשתין" .אחד אלי אמינוב ,ממייסדי הרפובליקה והרוח החיה בה ,הגיש
לוועידה נייר ובו הסבר לתופעה הקולוניאליסטית הקרויה ישראל.
המחקר ההיסטורי מוכיח על פי אמינוב הנ"ל שהכנופיה הציונית לא הייתה אלא חיל החלוץ
האימפריאליסטי של בריטניה עוד מימי הלורד פלמרסטון כשר המושבות במאה הי"ט .היום,
כיוון שבריטניה איבדה את מעמדה האימפריאליסטי ,אמריקה היא זו שירשה את מקומה
והפכה את המדינה הציונית למשלט הקדמי בכיבושיה.
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http://www.zochrot.org/content
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אלי אמינוב  -המדינה היהודית כחלק אורגני של האימפריאליזם
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סמל הוועידה .מפת המדינה החילונית דמוקרטית

מבין שורת יהודי פלסטין שנאמו בכנס בלט יהודה קופרמן הנזכר לעיל .בבשורתו של קופרמן
לבאי הוועידה בהרצאה תחת הכותרת" :רפובליקה דמוקרטית חילונית לכל אזרחיה
הפלסטינים" ,הוא לא חידש דבר וכאותו הכלב השב אל קיאו חזר על עוולות הגזענות של
הציונות שגזלה את אדמת פלשתין מילידיה וכי הפתרון יבוא רק עם כיליונה של זו והפיכת
הארץ לישות ערבית בה יזכה המיעוט היהודי לזכויות השמורות למיעוטים .החידוש היה
בפולמוס בין קופרמן לאחד עאדל סמרה מרמאללה ,מי שבנייר שהגיש לוועידה ,הביע תמיכה
בהקמת מדינה פלשתינית לצדה של ישראל ,זאת בהתאם למדיניותו של אבו מאזן .עדאל
ראה להוסיף כי גישתו מעוררת התנגדות נחרצת בקרב רבים מארגוני השמאל היהודי
הרואים באבו מאזן משת"פ ישראלי הבוגד בעמו .הנה כי כן ,שינס קופרמן את מותניו ויצא
להגנת היהודים המבקשים לחיות כמיעוט בקרב הרוב הערבי במדינה אחת .קופרמן ,שלא
יעלה על דל שפתיו את הביטוי "מדינת ישראל" ,והיא בפיו "מדינת המתנחלים" ,נזף בעאדל
משום שבהצעתו להקמת מדינה פלשתינית הוא בוגד בשני יעדים .א .בבני עמו המאבדים
באופן זה את זכותם לשוב לפלשתינה שבקו הירוק .ב .הוא מעניק לגיטימציה לישות הציונית
העלולה להכשיל את היעד הקדוש של החרבת ישראל .והלוא מן המפורסמות הוא כי
הפלשתינים שבשטחי  48מצויים תחת משטר של אפליה אתנית קיצונית ...נשללת זכותם
להיות אזרחים חופשיים וריבונים בארצם .והרי ,הם מנהלים את מאבקם כדי למגר את הסדר
הריאקציוני הזה.

קופרמן מבקש להשכיל את עאדל התמים כי:
"מדינת המתנחלים" שהיא מפעל קולוניזטורי שהוקם כראש גשר אימפריאליסטי בליבה של
האומה הערבית בא לידי ביטוי בגבולות החלוקה .החלטה שהתקבלה במערת השודדים ,היא
האו"ם ,ב .29 11 47-הראיה לכך היא בין השאר ,במניעת הקמתה של פלסטין כמדינה,
אפילו כמדינת רפאים ,ב 1948-וביזום מלחמות נגד מצרים בשנים  1956 ,1948ו.1967-

מכאן שלהמוני הפלשתינים "למען העצמאות שלהם ,למען הכבוד העצמי שלהם ,אין אופציה
אחרת מאשר לטאטא מארצם" ...את המערכת ההתנחלותית".
בהמשך קובע המחבר ש"אם נשתמש במטפורה אירופית ,העם הפלסטיני נהיה לעם היהודי
של המזרח-התיכון .מגורש מארץ מולדתו ,ומכל מקום ,נשחט בכל מקום ".מדינת המתנחלים
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של קופרמן היא "מכונת מלחמה שמכוונת נגד סביבתה .היא אינה מופיעה כמדינה שיש לה
צבא ,אלא כצבא שיש לו מדינה ".וכי בתור שכזאת "אין לה תיקון".
מכאן מסכם המחבר שיש רק מוצא אחד והוא:
ליצור גוש של המונים אשר לאחר שיביאו להרס הכיבוש של  ,67לא יעצור בדרך וימשיך
במאבק עם ההמונים בגדה המשוחררת שיצטרפו אליהם לגוש אחד שתכליתו הרס המבנה
האתני הדכאני שהונח בפלסטין ב 1948-קרי מדינת היהודים.

מרצה נוספת בוועידה היתה עופרה ישועה ליית .71בניגוד לרוח הפסימית העולה מדברי
קודמה ,מגלה ליית אופטימיות זהירה לגבי ישראל ,שהיא אומנם "כיום כר פורה
לאידיאולוגיות פשיסטיות וגזעניות" ,אך הנה מוצאת גברת ליית בציבור היהודי "סימנים של
התפכחות רציונאלית מערכי היסוד השגויים שעליהם הוקמה ".כך גם המיתוס הכוזב ההולך
ומתמוטט:
המיתוס המכונן של ישראל קשור להיותה "מדינה יהודית יחידה בעולם" שבה אמור העם
היהודי למצוא פתרון "נורמאלי" לקיומו הלאומי .הוא ידוע גם כמיתוס של "העם הנרדף
שהגיע לחוף מבטחים" .המיתוס הזה מופרך כאן יום יום ושעה שעה .יש תחושה של מיאוס
וחוסר אמון במוסדות המדינה.72

המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית – דקה דומיה לזכר הנופלים
הארגון בראשותו של מיכאל וורשבסקי נוסד ב 1984-והיה בעת ההיא הענף היהודי של
"החזית העממית  -ג'ורג' חבש" ,ובתור שכזה פועל במרץ לחיסולה של מדינת היהודים ,זאת
באמצעות תמיכה בארגוני הטרור .החל משנות התשעים של המאה הקודמת הרחיב הארגון
את פעילותו למישור הבינלאומי והוא בין המובילים להחרמת ישראל ,בתביעה להעמדת
ראשיה למשפט על פשעי מלחמה ,ועוד .אופייני לפעילות המרכז היה "כנס חברון לתמיכה
במאבקו של העם הפלסטיני ,כנס שיזם הארגון ב 9-מאי  ,2011הוא יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל .הכנס – כפי שהא מתואר באתר המרכז" :נפתח בהמנון הלאומי הפלסטיני ובדקת
דומיה לזכר הנופלים ,ובדברי ברכה מצד הוועדה המארגנת ,אותם נשא נציג המרכז
לאינפורמציה אלטרנטיבית.
להלן הסיכומים שהתקבלו בכנס:
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עופרה ישועה ליית היא עיתונאית ופעילה בולטת בארגונים לזכויות אדם .ספרה :ארץ ברית :איך ניגפה
הציונות המדינית בפני הדת היהודית ,ראה אור בהוצאת נמרוד.2005 ,
72
בנייר שהגישה לוועידה תחת הכותרת :מבט אופטימי :ה"'יאוש מהמדינה' כמנוף לסיום הקיבעון הדתי-
לאומי".
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* תמיכה במאבק בכיבוש וגזענות ושחרור המזרח התיכון מן ההגמוניה הציונית הקולוניאלית.
* באי הכנס ציינו שהמאבק בציונות מחייב שיתוף פעולה וברכו על ההסכם שנחתם בקהיר
בין אש"ף לחמאס .לפיכך הכנס מחזק את המכנה המשותף בהתנגדות לכיבוש ולהתנחלויות
ובמאבק למען הקמת מדינה פלסטינית עצמאית ,ריבונית לחלוטין ,בגבולות ה 4-ביוני 1967
ובירתה ירושלים המזרחית.
* מאחר ואת מחירו של הפרויקט הקולוניאלי הציוני ,משלם בראש ובראשונה העם הפלסטיני,
בעוד המרוויח העיקרי ממנו הן האליטות הכלכלית-הפוליטית והצבאית בישראל ,וכן
הקולוניאליזם והאימפריאליזם העולמי ,לכן בלימת הפרויקט הזה היא הדרך לכינון שלום
צודק ויציב.
* ערב יום הנכבה ה 63-מדגיש הכנס את דבקותו בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים אל
בתיהם ונכסיהם מהם נושלו בהתאם להחלטת האו"ם .194
*הכרה בזכות העם הפלסטיני לעצמאות מדינית מלאה יחד עם החובה להביא לפירוק
המשטר הקולוניאלי בתוך ישראל בכל צורותיו הפוליטיות ,החברתיות והתרבותיות.
* הכנס מדגיש את דבקותו בדרך ההתנגדות העממית הרחבה בשיתוף פעילי ארגונים אנטי-
ציוניים בישראל.

ישראל – הרשע האולטימטיבי
"באנו ,ירינו ,שרפנו ,פוצצנו ,הדפנו ודחפנו והגלינו"
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ואכן ,המבקש אחר אחת התופעות המגונות ביותר של שנאה עצמית בשמאל הרדיקאלי
קרוב לוודאי שימצא אותה בדמותו של יצחק לאור .מעמד נכבד שהאיש זכה בו עוד בימי
"במצותנו דם נערים פלסטיניים" .לאור ,אילו ביקש לפרסם את שיקוציו בעברית היה נזקק
לאתרי שוליים של השמאל הרדיקאלי ,ואולם כיאה לפייטן חתן פרס ראש הממשלה לשירה,
מבקש האיש להלך בגדולות .כיוון שכך מצא במה ללשון הפיגולים שלו בבריטניה.
כתב העת  (LRB) The London Review of Booksנהנה ממעמד בכיר בקרב כתבי עת
לספרות באירופה והוא הארסי שבין הפרסומים האנטישמים באנגליה ,ובתור שכזה עולה אף
יצחק לאור .כותרת מאמר לזכרו של ס .יזהר .הארץ  25באוגוסט .2006
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על הגרדיאן והאינדיפנדנט .כתב העת נוסד בשנת  ,1979אולם הדמוניזציה של מדינת
היהודים זכתה בו ,לקפיצת מדרגה בשנת  ,1992עם מינויה של מרי קיי ווילמרס )Mary-Kay
) ,(Wilmersהיהודייה ,לעורכת ראשית .ווילמרס דאגה להציג את האני המאמין שלה בנושא
מדינת היהודים בזו הלשון" :הנני עוינת את ישראל באופן שאינו משתמע לשתי פנים שכן זו
מדינת כזב .הם עושים שם דברים שהם כה בלתי מוסריים וחסרי תועלת שכיהודיה ,בעיקר
כיהודיה ,אינני יכולה להצדיק זאת".
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בעשור שבין שנת  2000ל 2010-ראו ב 92 LRB-מאמרים בנושא ישראל 50 .מתוכם נכתבו
בידי יהודים ,מהם  35בידי ישראלים .ישראל מופיעה במאמרים אלו כישות פשיסטית צמאת
דמים ובעלת משטר שייעודו השמדת העם הפלשתיני .כצפוי מי שמוביל את הדמוניזציה של
ישראל בכתב העת הם אילן פפה ,אורי אבנרי ואבי שליים .עם זאת הפופולארי והארסי מבין
עוכרי ישראל המככבים בכתב העת הוא יצחק לאור ,מי שפרסם בו  10מאמרים ובכך הוא
מקדים את השילוש הקדוש שלעיל .להלן מדגם מייצג למסר השנאה העצמית של משורר
עברי לגויי הארצות) .בתרגום מן המקור האנגלי(.
למותר לציין שהצגתה של ישראל כמדינה יודו-נאצית היא הנחת היסוד של השמאלן
הישראלי המצוי ,שלאור הוא אחד מביטוייו המגונים .הנה כי כן על פי לאור דנן" :צה"ל הוא
מפלצת המבקשת להטמיע את הגזענות הצרופה של האידיאולוגיה הנאצית בקרב חייליו
במחלפות של משיחיות דתית".
על פי לאור לא ישראל היא המאוימת ,שכן – ברוח דבריו של אילן פפה" :הציונות היא מוקד
הסכנה המרכזי במזרח התיכון ולא האסלאם ,".מכאן מסיק לאור כי...
הסכנה האחת והיחידה היא הסכנה העורבת לפלשתינאים .תאי גז אינם הדרך היחידה
להשמיד אומה .די להשמיד את המרקם החברתי ,להביא את חרפת הרעב על עשרות
כפרים ,לגרום לתמותה גבוהה של תינוקות...
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מכאן "שמה שמכונה בישראל "מלחמה בטרור" אינו אלא מסווה שקוף לכוונתה של ישראל
לדכא ולהכרית את התנועה הפלשתינית הלאומית ".שהרי "אתם טרוריסטים ואנו עם סגולה"
)’(You are terrorists, we are virtuous
ישראל היא מדינה גזענית ללא תקנה...
הישראלים מאמינים שרק להם יש זכות קיום במזרח התיכון ...אין הם רואים בערבים יצורי
אנוש ומדמים אותם יותר לעופות או חתולים .ישראל נגועה ב"תרבות של אספסוף הלינץ'"
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‘I’m unambiguously hostile to Israel because it’s a mendacious state. They do things that
are just so immoral and counterproductive and, as a Jew, especially as a Jew, you can’t
justify that.
After Jenin,’ 9 May 2002
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)’ ,(‘lynch-mob cultureהמון מוסת על ידי מנהיג ,המבצע לינץ' ומחולל נהרות של אש
והרס.
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שוב ושוב מתגלגלים על לשונו של לאור דימויים של מעשי זוועה ופשעים נגד האנושות
שישראל מבצעת מדי יום ביומו...
מעשי טבח בפלשתינים מוכי אימת הטרור הישראלי הנמלטים על נפשם מבתיהם העולים
באש ...לישראל מותר לעשות ככל שהיא רוצה ואף לצרוב את עליונותה בגופותיהם של
הערבים ...כיוון שכך יש לזכור את פשעיהם של אולמרט ,של חיים רמון ושל דן חלוץ ,יש
למסור את שמותיהם לבית הדין בהאג על מנת שזה ימצה עמם את הדין.
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 – Kauft nicht bei Judenאל תקנו מיהודים
הקריאה לחרם על יהודים ראשיתה בימי הביניים ושיאה בגרמניה הנאצית .את מסורת החרם
המשיכה הליגה הערבית שהחל מיד ב 1948-ונמשך ברוב המוחלט של ארצות ערב עד היום.
הנה כי כן ,החרם על ישראל ביוזמת ארגוני שמאל מקומיים הוא בעל מסורת אנטישמית
מכובדת הנמשכת מזה אלף שנים ומעלה .קפיצת המדרגה בהיקף החרם נלוותה ל"ועידה
העולמית נגד גזענות" מטעם עצרת האו"ם שהתכנסה ב 2001-בדרבן .הוועידה חזרה
ואישרה את החלטת האו"ם משנת  1975בדבר "ציונות היא גזענות" ,וב 9.7.2005-הקימה
ארגון בין לאומי להוצאת החרם מן הכוח אל הפועל ,הוא ה , BDS-ר"ת של Boycott,
 Divestment and Sanctionקרי" :חרם ,מניעת השקעות ועיצומים" .עם זאת ,מאחורי
המסווה השקוף של החרמות מסתתרת כוונה גלויה לדה-לגיטימציה של מדינת היהודים.
הייתה זאת סו בלקוול ) ,(Blackwellמהמנהלות הבכירות ב ,BDS -שהצהירה גלויות כי
כוונת הארגון היא לצאת ל"מלחמת חורמה במדינת ישראל הבלתי לגיטימית" ) "illegitimate
" ( state of Israelבלשונה.78
החלטות וועידת דרבן התקבלו בחפץ לב על ידי גופים חובקי עולם דוגמת Human Rights
 Watchוכן  ,Amnesty Internationalשני ארגונים הידועים בעוינותם לישראל .עם זאת,
הצהרת דרבן נשאה אופי כללי ,והיה אפוא צורך להעניק לה פן מעשי המפרט את צורות
החרם ואת יעדיו .לשם כך התכנסה בטהרן ועדה בנושא – רובה נציגי הרשות הפלשתינית
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‘In Hebron,’ LRB, 22 July 2004.
ראו ,שם.
78
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לוועידת דרבן – וזו חיברה מסמך מפורט שהוגש לשני הגופים הנ"ל והפך בידיהם לקו
המנחה את פעילותם .הצהרת טהרן קוראת...
לאכיפה מנדטורית וכללית של סנקציות ואמברגו ,וכן ניתוק מלא של כל הקשרים
)דיפלומטים ,כלכליים וסוציאליים ,הפסקת סיוע ,וביטול של שתוף פעולה צבאי ואימונים( בין
המדינות כולן לבין ישראל
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מיד עם פרסום מסקנות הוועידה מיהרו ארגוני השמאל בישראל לקפוץ על עגלת "הציונות
היא גזענות" שעוררה אותם לפעילות בזכות הדה-לגיטימציה של מדינת ישראל .כבר
בתחילת ספטמבר  ,2001ימים ספורים לאחר הוועידה ,ראתה קבוצה של ישראלים ,ערבים
ויהודים ,לצאת בהצהרת תמיכה בהחלטות הוועידה .עם  60החותמים הישראלים נמנים כל
מי ומי בקרב השמאל הרדיקאלי ,דוגמת נטע גולן ,אהרון שבתאי ,טניה ריינהרט ,עקיבא אור,
שרגא עילם ,אריה פינקלשטיין ...יוזמת ההצהרה הייתה אחת עו"ד אלגרה פיצ'קו ,עולה
מארגנטינה – מן המוטציות של לאה צמל הלוחמת לזכויות הפלשתינים.
להלן )תרגום מאנגלית( של ההצהרה:
אנו ,אזרחי ישראל מריעים ) (applaudלהצהרות העולות מדרבן בדבר היותה של ישראל
מדינת אפרטהייד .מקץ  53שנות גזענות והפליה ,הגיעה העת שהקהילה הבינלאומית
תיערך ותקרא תיגר על המדיניות של ישראל נגד העם הפלשתיני ...בעודנו כותבים הצהרה
זו פוליטיקאים ישראלים מצהירים ללא בושה על תמיכתם בעליונות היהודים ויהוד הארץ...
בניסיון למנוע את שובם )של הפליטים( אל ביתם .הצהרותיכם בדרבן עולות בקנה אחד עם
השקפתנו אנו לפיה  ...יש להשיב את הפליטים הפלשתינים לארצם כחלק ממאבק גלובלי
בגזענות ,בדיכוי פוליטי וכלכלי .זאת ,על מנת להביא לקצו את הפרויקט הקולוניאליסטי
במזרח התיכון(…terminate the colonialist project) .

החלטות ועידת דרבן היו הביטוי הקיצוני ביותר לאנטישמיות מאז היווסדה של מדינת ישראל,
ואכן ,מדינות לא מעטות מן המשתתפות בוועידה דחו את מסקנותיה על הסף ואף קמו
והסתלקו ממנה לאות מחאה .הנה כי כן ,ההזדהות הגורפת של אותם "אזרחי ישראל
המריעים" לדרבן ,היא הביטוי המוקצן של פתולוגית השנאה העצמית של הרדיקל היהודי
בישראל ,מי שברמת השנאה לארצו מרחיק לכת אף מהצהרת דרבן שאיננה מכריזה בגלוי כי
את ישראל יש להכחיד .כיוון שכך ,עושה זאת הרדיקל במקומותינו .ולמען לא יהיה ספק
בכוונת הדברים ,מציינים כותבי הכרוז כי המדובר ב 53"-שנות גזענות והפליה ."...הכוונה
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"…the imposition of mandatory and comprehensive sanctions and embargoes, the full
)cessation of all links (diplomatic, economic, social, aid, military cooperation, and training
between all states and Israel".
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אפוא לא לתחילת "הכיבוש" ב '67-כי אם למועד יסודה של מדינת ישראל ,ישות מרושעת
מיומה הראשון" ,פרויקט קולוניאליסטי" שיש "להביא לקצו".
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הנה כי כן ,ככל שאמירה זו נשמעת מרחיקת לכת ואולי אף מעוררת התנגדות
אינסטינקטיבית – ייעודו של השמאל הרדיקלי ,בין אם במסווה של זכויות אדם ובין אם בגלוי
ובמוצהר – הוא למחות את מדינת היהודים מן המפה .להוכחת טיעון זה מוקדש הפרק
שלפנינו המבקש לבחון את מגוון פניה של פתולוגית השנאה העצמית בישראל.
להלן מדגם מייצג של מביטויי הפתולוגיה של השמאלן במקומותינו ,ותחילה לאחדים מאזרחי
ישראל המריעים להצהרות דרבן.
הגב' פצ׳קו ,אם לשלושה ,כיוון שראתה את תמונות ילדי משפחת פוגל הנרצחים באיתמר,
חשה זעזוע .אולם במהרה נזפה בעצמה על שנפלה במלכודת החמלה ,וחשה זעם לנוכח
העובדה שהתמונות ראו אור ,שכן" :זוהי פורנוגרפיה פוליטית – גסה וחסרת טעם –
המשפילה את זכר הילדים התמימים על מנת לזכות בנקודות במאבק המתחולל"...
הגב' נטע גולן ,פעילה פמיניסטית ,כיוון שנפקחו עיניה למעמדה הראוי להערצה של האישה
בחברת הערבית ,החליטה להעתיק את מקום מגוריה לרמאללה .זאת משום :ש"יש בטחון
מאוד גדול לחיות בחברה שמכבדת את מבנה המשפחה ,שנותנת לי מקום כאישה לעבוד,
ליצור ,להיות ,לחיות".
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במרץ  2002נמנה שרגא עילם  -ישראלי שבחר
להילחם ב"מארת הציונות" ממקום מושבו הנוכחי
בציריך  -עם מארגני הפגנה "נגד השמדת עם"
שמבצעת ישראל בעם הפלשתיני .סמל ההפגנה היה
מגן דוד והסיסמא שנישאה בפי המפגינים הייתה
"לעולם לא עוד השמדת עם" לעוברים ושבים שלא
קלטו תחילה את המסר ,הוסבר כי ב"השמדת עם"
הכוונה לערביי פלשתינה.

סמל ההפגנה .כל פירוש מיותר

בין השאר נכתב בעלונים שחולקו לעוברי אורח כי:
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בין הארגונים התומכים במסקנות וועידת דרבן נמנו בין היתר" :קואליציית נשים לשלום"" ,הוועד הישראלי
נגד הרס בתים"" ,בויקוט" ,ועוד .כיוון שעלה בידם לשפוך דלק על מדורת האנטישמיות ,זכו במימון נדיב על
פועלם מגורמי חוץ החל בקהילה האירופית וכלה בארגונים יהודים בארה"ב.
" Occupation Magazine16.3.2010לחצות את הקווים" ,נטע גולן בראיון למגזין הכיבוש -
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ההפגנה היא נגד הזוועות הנמשכות של ישראל וכי אנו חשים שהמצב הנוכחי הנורא מחייב
את ההשוואה בין ההתעמרות הנאצית ביהודים לבין מדיניותה של ישראל בהווה ...אנו דוחים
על הסף את הטאבו היודו-צנטרי בדבר איסור השוואת השואה עם פשעים אחרים נגד
האנושות .זהו עוד פן של הגזענות היהודית המשרת את האינטרס הישראלי.
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שרגא עילם ,מי שזכה לפרסום בגרמניה בעקבות ספרו על שיתוף הפעולה בין ההנהגה
הציונית למפלגה הנאצית ,הוא מומחה ל"תעשיית השואה הישראלית" נוסח פינקלשטיין .קו
דמיון נוסף שעילם מוצא בין ישראל לנאציזם הוא צכ"ל )צבא הכיבוש לישראל( הצורב על
זרועות האסירים הפלשתינים מספרי זיהוי.
"בהשוואה בין פשעי הנאציזם לאלו של ישראל" מוצא המחבר זהות מלאה בין ייעודם של
הפוגרומים שעורכת ישראל בפלשתינים לאלו שערכו הנאצים:
חשוב לזכור שעד  1942מטרת הנאצים הייתה רק לגרש את היהודים מאירופה ולא
להשמידם .דוגמא לכך היה פוגרום "ליל הבדולח" מנובמבר  1938שאמור היה להבהיר
ליהודים כי מוטב להם להגר מן הרייך השלישי.

בנושא זה מצטט המחבר את שולמית אלוני ,מי שהייתה שרת החינוך וכלת פרס ישראל על
מפעל חייה:
ממשלת ישראל מושיבה את הפלשתינים במחנות ריכוז באותו האופן )על פי התקדים
הנאצי( .האומנם נמתין במחאותינו עד היום בו תתחיל ההשמדה בגז? ...ישראל מנצלת את
זכר השואה לצורך יעדיה הפוליטיים ,מכאן שהשימוש בשואה בהתנגדות למדיניותה של
ישראל הוא מעשה לגיטימי בהחלט.
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ס' יזהר ,הבל וקין
את תופעת האוטו-אנטישמיות מביא ס' יזהר  -העמל עוד מימי חרבת חזעה על השוואת
קלגסי צה"ל לאבותיהם הרוחניים בגרמניה הנאצית  -למסקנתה הסופית כשהוא מטיל על
שכמה של ישראל את אשמת החטא הקדמון .בנושא זה ממשיך יזהר קו המקובל כיום על
קבוצת היסטוריונים ,התולה את קולר האשם של "הסכסוך הישראלי-ערבי" בצווארה של
ישראל .אולם דומה כי איש טרם נבר לעומק נבכי הפרה-היסטוריה בכיסופיו אחר הביזוי
העצמי ,כשם שעושה זאת יזהר .הנה כי כן ,עניין לנו עם נדבך חדש בתסמונת הקרבן של
הרדיקליזם היהודי:
82

/http://shraga-elam.blogspot.com
המובאה מאלוני היא משל עילם.
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כאשר אני מתבונן עמוקות אל תוך היהדות ...זהו הסיפור של קין והבל אשר ,אני מדגיש,
עשוי להעניק לנו כיוון מוסרי היום .קין החליט שיש מקום לאיש אחד בלבד על פני האדמה.
הוא חש כי הבל סוגר עליו .הוא הרג אותו ,כי חשב שעתה יהיה לבד ,חופשי ,ובבעלותו
תהיה כל הארץ .פתאום קול נשמע מלמעלה" :אי הבל אחיך" .הקול אומר לו שאין הוא לבד.
"הרגת מישהו ,עליך לשאת בתוצאות" .זהו קולה של התרבות היהודית .היא אומרת שהצדק
חייב להיעשות ,וצדק פירושו שני עמים ,לא אחד.84

קרוב לוודאי שיזהר ,מי שבזכות מאמריו הפובליציסטיים ספק אם יזכה בפרס חכמת ישראל,
אינו יודע שבדבריו הוא חוזר על העלילה הנוצרית הקלסית המטביעה אות קין במצחו של
היהודי ,בהסתמך על דברי קין עצמו" :הן גרשת אותי מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי
נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני" .אכן מפתיע הדבר שיזהר לא נטל מקל נדודים ויצא
במסע כיפורים ובקשת מחילה מתלייניו .כך או כך ,מעשה זה של הטבעת אות קין על מצח
עצמו דומה שהוא סגירת מעגל ,הבאת טקס הביזוי העצמי אל המקור המקראי ,כלומר הצגת
השנאה העצמית כלוז האתוס של היהדות עצמה.

בנימין בית הלחמי – ישראל והעולם השלישי
האנטישמיות ,החל באבות הכנסייה עבור בפרוטוקולים של זקני ציון וכלה בהסתה הנאצית,
לא הסתפקה כידוע בהכפשתו הגזענית של האדם היהודי אלא ביקשה לראות בו את מוקד
הפורענות היורדת על העולם ומלואו .כך בנימין בית-הלחמי ,פרופ' לפסיכולוגיה אוניברסיטת
חיפה .הלחמי אינו מסתפק במנטרה השמאלנית שהייתה מזה כבר לאקסיומה של מחנה
השלום ,לפיה" :ישראל היא גזענית מרושעת ,תנועת דיכוי קולוניאליסטית" ,אלא ,כאיש
אקדמיה אובייקטיבי הוא חייב להוכיח את מסקנתו בתיאור נאמן של עובדות .כיוון שכך טורח
האיש להציג את יעדיה של אותה ישות קולוניאליסטית.
ישראל לוחמת נגד כל תנועת שחרור בעולם השלישי :ממנילה ש בפיליפינים ..בהונדורס...
בנמיביה ,שליחיה של ישראל מעורבים במלחמה מתמשכת ,שהיא לאמתו של דבר מלחמת
עולם .ומיהו האויב שנגדו היא לוחמת? זו האוכלוסייה של העולם השלישי...

85

יהודה )ג'אד( נאמן – המוצא המביש של הציונות
באחד ממאמריו מתאר במאי הקולנוע וחתן פרס ישראל ג'אד נאמן ,את ה"כיבוש":
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 .הקטע מתורגם מאנגלית15.11.1990 Jerusalem Report, The.
*Isaac, Rael and Erich, "Israelis against Themselves", in E. Alexander. (Ed.), With Friends
Like These, NY: Shapolsky 1993
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הכיבוש הוא קולוניאליזם אכזרי ...מרחב הזוועה  -שליטה ,פיקוח ,הגבלה ,צנזורה ,כליאה,
פציעה ,הרג ...בניגוד לכל היגיון ריאל-פוליטי ובסתירה למוסר העמים ...אני מציע לחתור
לגילויו של " “Pudenda Origoעל-מנת לחשוף את "המוצא המביש" של הכיבוש.86

נאמן נוטל ביטוי שטבע מישל פוקו במחקרו על ניטשה ,בו הוא מבקש להתחקות אחר מקור
הרשע החברתי .מכאן ש"המוצא המביש" על פי נאמן ,מצוי במהותה של הציונות ,קרי:
הלאומיות היהודית היא שורש הרע .כיוון שכך ,סותר המחבר את ההנחה המופרכת לפיה
המשטר בישראל אינו טוטליטרי" :להפך" נזעק נאמן ומסיר את המסכה מחבורת הרודנים
בכנסת ישראל..." .ישיבות פרלמנט במדינה טוטליטרית הם רק עניין של בימוי או הפגנה."...
בהמשך מסביר המחבר כי היו אלה "הממסד הביטחוני יחד עם ההסתדרות" )כך!( שיזמו את
מלחמת  1967ואת הכיבוש שבא בעקבותיה .ישראל היא אפוא "משטר טוטליטרי" הנשען על
שני מרכיבים :א".משטר צבאי מתוחזק באמצעות אליטה ממושמעת ."...ב" .משיחיות
פוליטית מבית מדרשו של גוש-אמונים וספיחיו".
הנה כי כן ,מסכם נאמן:
האוטופיה הציונית שבשנת  1948המיטה על הפלסטינים את אסון "הנכבה" ,התחלפה עם
הכיבוש בשנת  1967במשטר עריצות .הכיבוש מתקשט בגינונים אידיאולוגיים של "זכות
אבות" ,אך המטרה העיקרית של המשטר הקר הוא הדיכוי עצמו .כישלון מימד האוטופיה של
הציונות הוטל בכל כובד משקלו על הגוף והרוח של העם הפלסטיני.

אכן המצב קשה .השאלה הנשאלת אפוא היא כיצד יש להתמודד עם תופעת הפשיזם הציוני?
למחנה השלום בישראל שורה של פתרונות החל במדינה לאזרחיה וכלה במדינה דמוקרטית
מן הים עד הירדן בעל רוב ערבי לאחר שיבת הפליטים ומיעוט יהודי בעל זכויות .נאמן דוגל
בפתרון שונה ,דרמטי יותר ,והוא מלחמת אזרחים:
אני חושב שמלחמת אזרחים היא הדרך לפתור את הבעיה שאנחנו ניצבים בפניה .אין דרך
אחרת .ניסינו את כל הדרכים  -זה לא הולך .אין דין ואין דיין ,אני אומר שמלחמת האזרחים
היא המהלך הטבעי של סכסוכים כאלה בתוך ציבור ,במדינה אחת שיש בתוכה קרע כל כך
גדול וחילוקי דעות כל כך עמוקים שלא באים על פתרונם בדרכי שלום
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איל ניר – הפגר הרקוב הקרוי ישראל
איל ניר ,פעיל קומוניסטי המלמד כימיה באוניברסיטת בן גוריון ,בחר לכנות את הצועדים ביום
ירושלים ,מי שהעזו לצעוד בבירת ארצם ובידיהם דגלי ישראל" :כנופיות בנדיטים השורצות

יהודה נאמן" : .הכיבוש – הקבר החי של הציונית" .אתגר .גיליון  ,23אוקטובר .2007
 ttp://www.nrg.co.il/online/47/ART2/257/507.htmlבריאיון מן .7.7.2001
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בארצנו "...והוסיף" :אני קורא לעולם לבוא לעזור לשבור לנבלות האלה את המפרקת ".להלן
המציאות במדינת ישראל כפי שהאיש מצייר באתר שלו:
"את הפגר הרקוב המכנה את עצמו "ישראל" יש להחניק" ;".ישראל כולה היא ישות שהוקמה
על חורבות הקהילה הערבית" .וכיון שמדינת היהודים היא "...המפלצת הציונית שדבר לא
יספק אותה ...יש להטיל עליה חרם בינלאומי על מנת לאלץ אותה להתנהל בהתאם לתקן
בינלאומי וכמו כן יש לפרקה מן הנשק הגרעיני".

יעקב שרת – ישראל " -מפלצת מזוינת מכף-רגל ועד ראש"...
יעקב שרת רואה בדחיקת אביו ,משה שרת ,לשוליים על-ידי בן -גוריון ,את קו פרשת-המים
בציונות המודרנית .בחיבורו "מדינת ישראל – לבית אלטנוילנד – איננה" 88פורס האיש את
משנתו המוסרית המחייבת להביא למותה של מדינת היהודים .אמנם הציונות נשאה ברחמה
את נבט הפשיזם עוד בטרם המעשה הנורא והרה-הגורל של נטרול אביו מהשפעה פוליטית,
אלא שמאז הואצה ההידרדרות הבלתי-נמנעת ,וכיום" ,זו המתקראת ישראל" ,אינה אלא
"מפלצת מזוינת מכף-רגל ועד ראש ,מַאלה ועד פצצה דימונית" )שרת מאוהב במשחק מילים
זה על הכור בדימונה ,והוא חוזר עליו שוב ושוב עד זרא(.
בצניעותו כי רבה מייחס שרת לחיבורו מעמד של פרק המשך לירמיהו ל"ו :ספרו פותח
בפסוק ל"ג" ...מפרי עטו" של שרת  -השזור מגלומניה משעשעת ונוגעת ללב ,אינו בורר
במילים .מנחם בגין הוא בלשונו "ההוזה הדמגוג הטרוריסט ...פרזיט אלים החי ומשתולל על
חשבון הגורמים הקונסטרוקטיביים"; יצחק שמיר הוא "טרוריסט ...פשטן הדעת וצר האופקים
הניאנדרטליים"; רבין הוא "קלגס בשירותו של שמיר בשטחים "...וכו') ,אילו לפחות ירש
מאביו ולו אחד בשישים מתרבות הוויכוח ,או תרבות בכלל( .את לשון השיקוצים שבפיו הוא
מכנה "זעקה נואשת ...פובליציסטיקה פולמוסית מובהקת ...שנכתבת 'מן הקרביים"' של מי
ש"חרד ודואג ,שחי בתחושה מחריפה והולכת ...כי חברתו וארצו עומדות על סף משבר קיומי
חסר-תקדים".
האומנם? לכאורה ,אין כל סיבה שלא לתת אמון בטיעונו של שרת ,שלפיו כתב הפלסתר שלו
נובע מחרדתו הקשה לגורל ארצו ,ולכל היותר ניתן היה לומר שהדאגה העבירה את האיש
על דעתו ,ושאין אדם נתפס בצערו ,שמאלן יהודי לא כל שכן .אולם לא כך הדבר .שוב ושוב
חוזר שרת על הטיעון הבסיסי לפיו הציונות היא אם כל חטאת" .אנחנו התחלנו"! מזדעק
שרת בתשובה לשאלה הרטורית של עצמו" :מי התחיל" ,ומוסיף:

הוצ' תשר.1988 ,
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עובדה היסטורית היא כי לאורך שנות העשייה הציונית מראשיתה ועד עצם היום הזה נקבעו
ונקבעות עובדות בשטח ...מכוח צעדים בלתי מבוקרים ,אלימים ...של היהודים ...וזה על
רקע ההוויה הישראלית ,רווית מנטאליות נקמנית ,פרי מסורת דתית ,גטואית ועדתית...
שהושתתה על טיפוח יצרי נקם פרימיטיביים...

מבצע סיני היה בלשונו "קנוניה נקלה ונפשעת" ,אשר שירתה את "יצר הכיבוש
וההתפשטות" .מלחמת ששת הימים בוודאי שהייתה קנוניה ישראלית שנרקמה בראשיהם
של ראשי הצבא" ,חבר בריונים צרי-מצח ושואפי-דמים "...שהרי כיצד ניתן להבין אחרת את
גודל המפלה הערבית?
"התהליך הבינלאומי נע בכיוון תפוגה" ,והיכן עומדת ישראל בהוויה חדשה זו על-פי שרת?
"ישראל עומדת ...מחוץ לתהליך השלום הכלל-עולמי ולמעשה שוללת אותו" .ולמה ישראל
שוללת את השלום? כיוון שהוא "מאיים על תאוות הכיבושים של שליטיה הפשיסטים" .ומי
היה "השליט האחרון עלי אדמות שביקש להדביר עמים ומדינות ו"ליישר' קווי גבול? הנאצי
אדולף היטלר" ,ולמותר לציין שההשוואה מובנת ומתבקשת מאליה ,שהרי שמאלן
במקומותינו שאינו גוזר גזרה שווה בין מדינת ישראל לרייך השלישי ,לא ייחשב נאמן מחנה
השלום.
חיבורו של שרת 216 ,עמודים של מלל קודח ,המוסיף וטוחן עד דק את הטחון ,הוא איור
נאמן לרמת טיעוניו של השמאל הרדיקלי בישראל ,גם זה הממוסד .היו מי שהציבו סימן
שאלה באשר לאיזונו הנפשי של האיש ,אך האם יש באמת הבדל של ממש בינו לבין שולמית
אלוני בתפיסת ההוויה הישראלית?

אלוני  -לאומנות מיסטית אגרסיבית
הנה כיצד רואה מי שהייתה מנהיגת רצ ,שרת חינוך וכלת פרס ישראל ,את המציאות
במקומותינו:
 ...נגזר עלינו לעבור תקופה לאומנית פשיסטית שמאפיין אותה פופוליזם ברוטאלי ...בשם
נצח העם ושליחותו האלוהית ...שרק כור ההיתוך של לאומנות מיסטית אגרסיבית שרעיון
העם הנבחר במרכזה ושאיפות התפשטות טריטוריאלית מניעות אותו.
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זו אותה אלוני שנשאלה לדעתה על הלינץ' שערכו הערבים ב12.10.2000 -ברמאללה בו
רצחו לעיני אספסוף מריע את יוסי אברהמי ואת נורזיץ ואדים ,השליכו את גופותיהם אל
הרחוב ושם ריטש אותן ההמון בחדוות הג'יהאד המוסלמי .וכך השיבה" :הפלשתינים מבוזים
ונרדפים ,והזעם שלהם צודק ...הם לא יכולים לסבול בלי סוף השפלה ,ביזוי וגזילה ...כל
הזמן אנחנו מתנכלים להם והם מפחדים"...
פוליטיקה )כתב עת( ,גיליון אוקטובר .1987
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תיאור זה של המציאות ,גם אם ננכה ממנו את מס השפתיים שמשלם כל פוליטיקאי להזניה
הלשונית ,הנו תיאור נאמן של הרייך השלישי ; ואכן ,ייתכן מאוד ששורות אלה הן פרפראזה
או אף ציטוט ישיר שנתקעו בראשה של אלוני אגב קריאה בספריהם של ויליאם שיירר ,ג'ון
טולנד ,וילר בנט או היסטוריון אחר ,מאלה שעמדו על מהותו של המשטר הנאצי.
יצוין אגב ,שבעיני אורי אבנרי הלינץ' לא היה ולא נברא ,וכאשר נשאל לדעתו בנושא השיב
שרק "יהודים עשו פוגרומים נוראיים בשבועות האחרונים"...
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נתן זך  -חזית סירוב מטומטמת ,מרושעת..
קשה לתאר את התיעוב שחש משורר זה כלפי ישראל כמדינה ולאום .מסקנתו ההגיונית
הייתה אפוא שיש להסתלק מכאן .זה עשרים שנה ומעלה שזך הוא רק אורח לשעה בישראל,
ואז ,כאשר הוא מופיע )והתקשורת מתחרה על חסדיו לריאיון( זו לשונו:

הנה אני חוזר לארץ הנשלטת על-ידי חזית סירוב מטומטמת ,מרושעת ,שוביניסטית
ושקרנית .הייתי פה גם בשנים הנוראות של בן-גוריון ...הרי השמאל פה שונא את הערבים,
הם רוצים הסדר שלום כדי להיפטר מהם" .אני לא מתגעגע לכלום" ...זוהי מנטאליות של
מהגרים ,איפה שישימו אותך אתה תסתדר ,אם ישימו אותי בוולטה עילית אני אמצא בית-
קפה ובו אנשים לשחק איתם דמקה.
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נוח לו ,לזך ,לשלוף מטפורה בדמות וולטה עילית ,אלא שהאמת הגשמית שונה במקצת.
הארץ בה מוצא זך מנוחה ושלוות-נפש מן הפשיזם הישראלי ,היא ארץ מולדתו  -גרמניה.
ובגרמניה לא משחק זך דמקה בבתי-קפה שכוחי-אל ; בגרמניה מיטיב זך להכפיש את
ישראל בכתב ובעל-פה תמורת שכר סופרים נאות.

"מעין" השנאה
יש והפתולוגיה של השנאה העצמית פורצת במפתיע במקומות בלתי צפויים .בספטמבר
 2005ראה אור הגיליון הראשון של "מעין" ,כתב עת לשירה .תוצר של קבוצת יוצרים צעירים
מי שלא מצאו ככל הנראה מקום לבטא בו את פרי רוחם ובחרו להקים כתב עת עצמאי.
הקבוצה ראתה לנכון להציג בגיליון הפתיחה החגיגי את ה"אני מאמין" המוסרי של חבריה:

"הארץ"

מוסף הארץ15.11.90 ,
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אמרת ישראל ,אמרת ניצול ,דיכוי ,הפרת זכויות אדם ,תוקפנות ,פלישה לשטח לא שלך.
ישראל פלשה לכל אחת משכנותיה )מלבד קפריסין( :ממצרים – סיני .מלבנון – "רצועת
הביטחון" וקודם לכן השטח שמדרום לביירות .מירדן – השטחים .ומסוריה – רמת-הגולן .
הכיבוש הוא הנישה שלנו ,כרטיס הביקור שלנו לנשף הגדול של המזרח התיכון ובבית-
המשפט בהאג ,אבל יותר מהכול – המיצוב הנכון בזמן ובמקום הנכון .דווקא בחוסר הצדק,
בחמסנות ,בתאוותנות לשטחים שאינם שלנו ,בתרבות החיסולים הלא-ממוקדים ובשיכרון
הכוח המדומה...

חיים ברעם – "הסוחרים בדם ,סרסורי הגזענות והשינאה"...
ברעם ,הקומוניסט ,נמנה עם חניכי אורי אבנרי ב"העולם הזה" .בין שאר פועליו ייזכר ברעם
כמי שהנחה ערב זיכרון לעיסאם סרטאווי ,ראש ארגון הטרור "ועד הפעולה לשחרור פלסטין",
שאחד ממבצעיו היה פיצוץ אוטובוס אל על בשדה התעופה במינכן ב.1970-
לאחר שלושה מעשי טבח במהלכם נרצחו  65יהודים ,מחציתם ילדים ,קיים הציבור הנסער
הפגנה בירושלים .הנה כיצד נראה ציבור זה בעיני חיים ברעם ברשימתו תחת הכותרת:
"גולדשטיינים ,ארורים תהיו".

ביום ראשון השבוע הגיחו הכהניסטים ממחילותיהם האפלות והרעילו את אוויר העיר
בנשימתם המצחינה ...ליד מקום הפיגוע התגודדו הסוחרים בדם ,סרסורי הגזענות
והשנאה ..,שניסו לתרגם כל טיפת דם וכל איבר פגוע לרווח פוליטי בזוי .התבוננתי בפרצופים

המעוותים של האספסוף ,רובם המכריע חובשי כיפות.
למותר לציין שעל פי הכותרת מניח הקורא שהמדובר בטבח שעשו ה"גולדשטיינים הארורים"
בערביי ירושלים ,וכי לשם כך "הגיחו הכהניסטים ממחילותיהם האפלות"...
מכאן שהפורנוגרפיה הלשונית של ברעם היא לכאורה דוגמה מובהקת של "דפוס התנהגות
בלתי-נורמאלית בתחום הקוגניטיבי" כהגדרת הפסיכופתולוגיה .וכי למה ניתן לצפות מהפגנה
ציבורית בעקבות טבח של  65בני אדם חפים מפשע – חלקם אף קרוב לוודאי בני משפחה
של המפגינים? רגשות זעם ותביעה לנקם על הטבח הם תגובה נורמטיבית של אדם שפוי,
אלא שבמקרה של ברעם מדובר ביותר מזה .דבריו אינם הטיה קוגניטיבית כי אם מעבר לכך,
זהו ביטוי מרוכז של השחתה מוסרית בו מטיל הכותב את מלוא האשם בטבח על המפגינים,
אותם "כהניסטים שהגיחו ממחילותיהם האפלות והרעילו את אוויר העיר בנשימתם
המצחינה" .לא המרצח הערבי כי אם קורבנו היהודי הוא אפוא "סרסור הגזענות והשנאה...
הסוחר בדם למען רווח פוליטי"
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כיוון שכך ,לא די לו לכותב באותם  65הקורבנות ,הוא מבקש אפוא לחבור לג'יהאד
הפלשתיני ומסיים את רשימתו בהבעת צער על כך כי..." :מאות אלפי אנשים מוכנים להלחם
בפשיזם הישראלי עד חרמה ,ופרס הזניח את טיפוחם אחרי רצח רבין".
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אורן בן דוד – "ישראל נוסדה באמצעות טרור"
בניגוד לחיים ברעם ,העיתונאי הקומוניסט ,יעקב שרת הקורס מתוסכל תחת גדולתו של אביו
ובית הלחמי הפסיכולוג ,אורן בן דוד הוא אקדמאי ישראלי המלמד "פילוסופיה משפטית
ופוליטית“ באוניברסיטת סאות‘המפטון .מכאן שהכלים בהם הוא בוחן ומנתח את התנהלותה
של ישראל עשויים לבטח הגיון צרוף ואובייקטיביות אקדמית :מכאן שמדינת היהודים בעיניו
היא...
מדינה טרוריסטית מאין כמוה המסתירה את אי-מוסריותה הבסיסית על ידי אימוץ דימוי של
קורבן ...ישראל נוסדה באמצעות טרור והיא זקוקה לטרור כדי להסוות את ליבת שחיתותה.
מכאן שלפלשתינאים אין ברירה אלא לנקוט בהתנגדות אלימה .השתיקה ביחס למהותה
הבלתי מוסרית של ישראל הופכת את כולנו לשותפים לפשע של טיפוח הטרוריזם המאיים
באסון העלול להשמיד את העולם...הבעיה העיקרית בפלשתינה היא הציונות.

כיוון שעלה בידו למקד ולהסביר את שורש הרשע בפלשתינה ובהמשך בעולם כולו ,מאציל
המחבר על תנועת החמאס את גלימת המוסר:
קולו של החמאס מכחיש )אומנם( את 'זכותה של ישראל להתקיים '  ...עם זאת ,הבנת הקול
הזה כזעקה מוסרית כלפי העולם ,כדי למנוע מישראל את גזענותה ,היא דרך היאה ביותר
להבעת המסר המוסרי...
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* “Hamas’ victory, a new hope?” The Palestine Chronicle, 1 February 2006.

אריאלה אזולאי – ישראל  -האוניברסאליות של הרוע
הנה כיצד נראית מדינת היהודים בעיני אחת ד"ר אריאלה אזולאי ,מרצה לתרבות חזותית
ולפילוסופיה בת זמננו באוני' בר אילן .ישראל היא...

חיים ברעם ,כל העיר8.3.1996 ,
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חיים ברעם ,כל העיר8.3.1996 ,
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שיירים ארורים של אירופה ...קו חזית אחרון של הקולוניאליזם הצבאי שאירופה הסתלקה
ממנו בבושת פנים לפני שנות דור .אנחנו קוץ שאירופה השאירה בקצה המזרח ...אנחנו אתר
ניסויים בעיקרון האוניברסאלי היחיד שאירופה לא ידעה להציב לו גבולות  -האוניברסאליות
של הרוע...
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מכאן שהישראלי המצוי מוצא "את עצמו נוטל חלק באותו צירוף נורא של שנאת זרים ,דיכוי,
השפלה ,אפליה גזענית ,מחנות הסגר ,טיהור אתני של שכונות וערים ...שותף למשטר רשע
המייצר ומפיץ רוע) ".לתשומת ליבה של אזולאי ,הלשון העברית יודעת עוד כמה מלים
נרדפות בנושא  ...ומה יהיה על" :רשע ,בהמיות ,ברבריות ,זדון ,און ,ברוטאליות("?...
למותר לציין שכל ניסיון להפריך את דברי אזולאי עלול לחלץ אותם מן ההגדרה הפסיכוטית
ולהעניק להם לגיטימציה של שפיות .נסתפק אפוא בהערה כי בכל השוואה בין גב' אזולאי
לבין הבזויים שבאנטישמים בכל תולדות היודופוביה ,יוצאת גב' אזולאי כשידה על העליונה.

מדינה יודו-נאצית
ההשוואה אל גרמניה הנאצית היא לפי שעה אות הקלון האולטימטיבי )עד אשר המוח
היהודי ירקום שפל נמוך מזה( שניתן להדביק על מצחה של ישות ריבונית .ואולם במקרה
הישראלי ,נוסף  -למותר לציין  -ההיבט היהודי של הנאציזם .מכאן שאם נפרט את משל
המדינה היודו-נאצית בנוסח ישעיהו לייבוביץ' ,גיבור התרבות הנישא על כפיים של הליברל
הישראלי ,ניתן יהיה לציין שורה של מאפיינים המרכיבים יחדיו את הנאציזם הישראלי.
כך "הפולקיזם" ,כך הגזענות ושנאת הזרים ,כך המיליטריזם מחרחר המלחמה ,כיבושים,
דיכוי מיעוטים ושלילת זכויות ,דחיית היד המושטת לשלום ושורה ארוכה נוספת של ביטויי
אריאלה אזולאי ועדי אופיר ,ימים רעים )תל אביב :רסלינג(2002 ,
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הרשע המוחלט המאפיין את מדינת היהודים .למותר לציין שניתן למלא כרכים במובאות
בנושא זה מפי הרדיקל היהודי ,וכי המדגם המייצג המובא בשורות אלה אינו כי אם קצה
הקרחון ברצף של הכפשה יומיומית.
באשר ליעדה של הדמוניזציה הכוונה ברורה .כשם שהייתה זו חובה מוסרית עליונה להכחיד
את המשטר הנאצי כך יש להביא לקיצו של הציו-נאציזם .עם זאת קיים הבדל מהותי אחד
והוא כי חיסולו של המשטר הנאצי לא פגע בקיומה של גרמניה כישות ריבונית .הניהיליזם של
הרדיקל היהודי-ישראלי חייב להביא לקצה של מדינת ישראל.
זכות ראשונים בהשוואת הציונות לנאציזם שמורה למרטין בובר ,מי שבמאמר ב"הארץ" מן
ה 16.11.1939-טען כי לא זו בלבד שעצם כוונת הציונים להקים מדינה היא בלתי מוסרית
בעליל ,אלא חמור מכך ,שהרי הציונים חוזרים על מעשיו של היטלר בארץ ישראל .זאת
משום שהציונים מבקשים לשרת את אלוהיו של היטלר – הלאומנות ,לאחר שהעניקו לו שם
עברי" :ציונות".
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צפוי היה מן ההומניסט הדגול שידע לרסן את לשונו לאחר השואה ,קל וחומר לאחר יסודה
של מדינת היהודים שקלטה את שארית הפליטה .אותה מדינה שנואת נפשו של בובר שאילו
נוסדה עשור אחד קודם לכן יתכן וחיי מיליוני בני אדם היו נחסכים .השנה היא אפוא 1958
ומרטין בובר שב וחוזר על עמדותיו משנות השלושים.
ברשימה קצרה שראתה אור באנגלית ביוני (Old Zionism and Modern Israel) 1958
עורך בובר השוואה בין מה שמכונה בפיו "הציונות הישנה" למדינת ישראל בהווה ,ומביע את
אכזבתו המרה מן הציונות שהתדרדרה מסמל של הומניזם כלל אנושי למעמד של עוד ישות
פשיסטית.
כאשר חברתי לתנועה הציונית לפני ששים שנים "...כותב בובר" ,הייתה הציונות בעיני סמל
מזהיר של מילוי תקווה משיחית גדולה של האנושות ) of great symbol of the fulfillment
 (a great Messianic hope of humanityסמל המורכב מעמים רבים ובראשם ישראל
המובילה  -כדברי ישעיה הנביא  -את שאר הגויים לציון.
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והנה אותה ציונות ,שאמורה הייתה להתקיים בשלום עם שכניה ,הציונות שהיא הומניזם
צרוף המתחיל את דרכו כעם החי בשלום ואחווה עם שכניו ,ושכנים אלו עם שכניהם עד אשר
יבוא הדבר לידי ביטוי באחוות כלל האנושות .ואמנם" ,כאשר באנו לפלשתינה השאלה
המכרעת הייתה היש ברצוננו לבוא כבעל ברית ,ידיד ,אח ,חבר בקהילה אנושית במזרח
הקרוב ,או שמא כנציגי קולוניאליזם אימפריאליזם ".למותר לציין שבעיני בובר הבשורה
המשיחית אכן באה לביטוי בהתנהלותם של אותם "החלוצים מי שיחסם אל שכניהם התבסס
95

 The Jewish State. New York: Basic Books, 2000מצוטט בספרו של יורם חזוני
Martin Buber: Old Zionism and Modern Israel. Jewish Newsletter
June 2, 1958 N.Y
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על מערכת שכנות טובה ,בין הכפר הערבי לכפר היהודי הסמוך ,בין היהודים לבין שכניהם
הערבים".
אולם עם עלייתו של היטלר לשלטון נטרפו הקלפים והחלום הציוני נגוז .מבשורת ההומניזם
לכלל האנושות ,הפכה הציונות לעוד תנועה לאומנית אשר "התדרדרה ,התנוונה ,הפכה
"לאגואיזם קוקלטיבי קדוש" בנוסח ה 'sacro egoismo'-מאסכולת מוסולויני".
היה זה היטלר ששלח המוני יהודים לפלשתינה ,לא ציבור נבחר ...כך החליפה ההגירה
ההמונית את בשורת החלוצים ההומאנית ,הצמיחה האורגנית חדלה ,וההמון שהגיע...
העדיף ללמוד מהיטלר ולא מאיתנו )מבובר ומגנס( .היטלר הראה להם שדרכה של
ההיסטוריה אינה סלולה בדרך של רוח כי אם בדרך של כוח ...ואם העם מספיק חזק הוא
יוכל להרוג מיליוני בני אדם ככל העולה מרצונו מבלי שיהיה עליו לתת את הדין על מעשיו...

בהמשך מביע המחבר את אכזבתו הגדולה מן העובדה שישראל דחתה את הצעתו להקים
בפלשתינה פדרציה דו לאומית ,קובע כי "אנחנו שגינו במעשה החלוקה של פלשתינה והיא זו
שהביאה עלינו את המלחמה" ,ומסיים באזהרה שאם מדינת ישראל לא תפטור את בעיית
הפליטים ברוח ההומניזם היהודי היא עלולה להביא קץ על עצמה.

ומבובר לישעיהו לייבוביץ' מי שהעניק לגיטימציה להגדרה "מדינה יודו-נאצית ,וזכה בשל כך
למעמד של גורו המוסר בקרב השמאל הרדיקלי בישראל .עתה נוח לו לשמאלן היהודי
להיתלות בליבוביץ' ,מי שבחר להגדיר את היהדות בישראל במלים אלו:
לרוב היהודים שרצונם להיות יהודים אין תוכן אחר ליהדותם ,מלבד הסמרטוט הצבעוני
המחובר למוט ,מדי הצבא ,והפעולות הנעשות בשמם של סמלים אלה .מחוץ לגבורה צבאית
ולשלטון אין תוכן אחר ליהדות .עכשיו מתגלם הכל במדיניות ובמנטאליות יודו-נאצית...

מכאן ההשוואה בין חיילי צה"ל לקלגסי הנאצים ,וכיוון שכך "היטלר הוא האישיות הגדולה
ביותר בכל ההיסטוריה האנושית ששנאת היהודים שלו הייתה ...כנה" ומכאן מסיק לייבוביץ שאילו
הפיהרר נתפס אסור היה להעמידו על כס הנאשמים.

*הארץ .2.3.1988
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אצל יורם קניוק העולים לישראל"" :אלה ,הנמשכים היום לישראל" בלשונו" ,הם מוטציות
יהודיות בדמות כהנא .אנשים שהתשתית הרעיונית שלהם היא תרגום חוקי נירנברג
לעברית ...אנשים הפועלים כמו חוגים ניאו נאצים".
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קניוק חוזר – האומנם בבלי דעת ? על דברי הרב אלמר ברגר כי "העלייה לישראל היא
עיוותו של המוסר היהודי" .אלא שברגר הוא דמות מוקצית מחמת מיאוס אפילו בקרב
הרדיקליזם היהודי-אמריקני ,בעוד שיורם קניוק הוא סופר היושב בארצו וזוכה בפרסים
ספרותיים ,כבוד ויקר.
ב 28-באפריל  ,1995לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשנ"ה ,רואיין משה צימרמן ,ראש
הקתדרה ללימודי גרמניה באוניברסיטה העברית .בין היתר טען צימרמן כי
המתנדב לשרת ביהודה ושומרון כמוהו כאנשי  ,...SSהתנ"ך מסוכן לפחות אם לא יותר מן המיין
קמפף...מגזר שלם בחברה הישראלית הוא העתק של הנאצים .ילדי חברון הם בדיוק כמו ה"היטלר
יוגנד".
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כאשר נשאל על ידי המראיין המופתע מעט מהתוכן הפרובוקטיבי שבאמרותיו ,השיב:
הדרך הכי טובה להגיע למאזינים היא באמצעות ביטויים שמיד תופסים את האוזן.
ברגע שלכדת את תשומת ליבה של הסביבה ,הבמה שלך .חוץ מזה ,אני מודה יש
פה אלמנט של משחק ,אני נהנה להתגרות בקהל השומעים שלי.

ואכן ,פרשת צימרמן שזיכתה את האיש בסערה בכוס מים ,מעלה כמו מאליה את פרשת
רובר פוריסון .משהחל פוריסון – מרצה להיסטוריה באוניברסיטת ליון – לפרסם את הגיגיו
האנטישמיים ,קמה סערה ,ופוריסון סולק מהאוניברסיטה בביזיון גדול .היסטוריונים בכירים
בצרפת חתמו על גילוי-דעת רצוף ביטויי סלידה מן האיש .בין הבודדים שניצב לימינו של
מכחיש השואה היה נועם חומסקי הרואה בו "היסטוריון בכיר בעל תרומה שמעטות כמוה
לחקר מלחמת העולם השנייה".
כך בצרפת ,ארצם של משתפי-פעולה עם היטלר ,מולדתם של פטן ויורשי משטר וישי .והלא
בהשוואה לצימרמן ,גם פוריסון נמנה עם חסידי אומות העולם .אבל האוניברסיטה העברית
כולה ,והחוג להיסטוריה בפרט ,לא זו בלבד שלא התנערו מן האנטישמי הישראלי אלא
להפך ,סגל החוג להיסטוריה בראשותו של פרופ' יהושע אריאלי ,ראה לצאת להגנתו של
קולגה יקר ואף לקשור לו כתרים של מתריע בשער מפני הגזענות הפושה בישראל.

פוליטיקה ,גיליון אוקטובר .1987
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היה זה אותו צימרמן שלמחרת היום הכתיר את מאמרו ב"הארץ" ) 30.4.95 (1.5.95אחרונות ידיעות
קיר ירושלים" בכותרת" :כתובת ויימאר על
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כצפוי ,יצא השמאל בחירוף-נפש להגנתו של צימרמן .זאב שטרנהל ,מי ששמורה לו זכות
ראשונים לקרוא למלחמת אזרחים ,לא טמן את ידו בצלחת ובריאיון לעיתונות 99קבע נחרצות
כי הימין:
פיתח ...דרכי חשיבה והתנהגות זהות לאלו של הגרועות שבתנועות הלאומיות האירופיות ...אמונה
במעמדו הייחודי של העם הנבחר ,הכפירה העיקשת בעיקרון של זכויות טבעיות ...הסירוב המוחלט
להכיר בזכויות הלאומיות של עם אחר ,הנכונות להפעיל טרור כאמצעי שליטה של יום יום ,השימוש
במיתוסים פולחניים ובאינדוקטרינציה של עליונות שבטית ,יוצרים ...אווירה של פנטיות המעלה
בהכרח אנלוגיות קשות מנשוא*.

יצוין שעל מעלליו זכה צימרמן להתמנות לראשות וועדה לעדכון ספרי לימוד ההיסטוריה
בחטיבת הביניים .ואכן הוועדה בראשותו המליצה לצמצם את חלק של ההיסטוריה
הישראלית בספרי לימוד .לאחר בחינה חיצונית ובלתי תלויה של תיקוני צימרמן נמצא כי אלה
גדושים בסילוף היסטוריה ,בהשמצת ישראל ובשגיאות רבות.
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מצוטט במאמרו של דוד הורניק "הערות לתופעת השנאה העצמית באקדמיה" .נתיב ,גיליון מרץ.2005 ,

היה זה ההיסטוריון וניצול אושוויץ פרופסור יהודה אלקנה מי שתבע במאמרו ב"הארץ" תחת
הכותרת "בזכות השכחה" לחדול מללמד על השואה שכן בכך ראה האיש עילה ל"מנטאליות
של מצור ותסביך הקורבן" בלשונו ,שהם בסיס לדיכוי הפלשתינים ולמניעת תהליך השלום.
בראיון לעיתונאי הודי אומר אותו אלקנה" :לאחר ששרדתי את המחנות ועליתי לישראל
גמרתי אומר בליבי שמה שקרה ליהודים תחת הכיבוש הנאצי לא יקרה עוד לעולם ".בשלב
זה מניח הקורא שכוונתו של אלקנה היא למנוע מן היהודים פורענות נוספת דוגמת השואה.
אולם לא זאת כוונת האיש:
מכאן אני מאמין שיש להגן על הפלסטינים מן הכיבוש הישראלי שכן אכזריות
הכיבוש אינה נופלת מאימת הכיבוש הנאצי ) as the violence is no less brutal
 .than Nazi occupationמכאן שהמתאבדים הפלסטינים והכובש הישראלי
תבניתם זהה.

חגי מטר ,קומוניסט ואיש "גוש שלום" ,משתית את סירובו לשרת בצה"ל אף הוא על יסוד
העובדה שישראל היא ישות פשיסטית המאופיינת במה שהוא מכנה" :רשעות תהומית"
המקומון קול תל אביב28.4.95 ,
Times of India. Jan 19, 2011
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אני יכול להצהיר בלב שלם שישראל הגיעה לשפל מוסרי שעוד לא נראה כמותו… כיום
מגיעות כבר המיליטריזציה והגזענות לרמה של פאשיזם .דיכוי המחשבה הביקורתית,
ההשלמה הגורפת עם כל פשעי הכיבוש ,האלהת הצבא והחלחול האיטי של עקרונות
"הטיהור האתני" ...לכך יש להוסיף את האלימות רווית השנאה המופנית כלפי מפגינים
שוחרי שלום ואת אטימות הלב הגורפת כלפי כל החריגים והחלשים.101

בליל הסדר תשס"ב 27 ,במרץ  ,2002פרץ מרצח ערבי אל מלון פרק בנתניה ,רצח  30איש
ופצעו  20 ,140מהם קשה .נווה גורדון ,ד"ר למדע המדינה באוניברסיטת באר שבע ,כיוון
שחשש פן ישראל עלולה להגיב על הטבח ,מיהר אל מטהו של ערפאת הנערץ עליו על מנת
לשמש לו מגן אנושי.
בין היתר ראה לציין" :אני לא יודע מי אחראי
לפיגועים ...ישראל וברק )אהוד( מבינים רק
אלימות ,ולכן על הערבים להמשיך ולהפעיל אמצעי
זה".

נווה גורדון ויאסר ערפאת .חדווה הניצחון בעקבות
הטבח במלון פרק

ובכלל,
הסכנה החמורה ביותר לישראל עתה אינה הרשות הפלשתינית ,הפתח או החמאס או
הג'יהאד האסלמאי כי אם הסכנה מבית .הפשיזם .על מנת להפוך את ישראל לנאצית אין
צורך בדיקטטורה מאחר והיטלרים קטנים ונמרצים מצאו מקלט בטוח בלבבות רבים.102

זהו אותו גורדון המעריץ בגלוי את נורמן פינקלשטיין ורואה בו את אחד הנביאים בנוסח
המקרא.103

חגי מטר" ,מול רוע מוחלט" .עד כאן! עדויות של סרבנים )תל אביב :חרגול וספרי עליית הגג(2004 ,
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 israel-academia-monitor .מצוטט באתר של  Baltimore Sunמתוך מאמרו של גורדון ב-
 Crossovers: anti-zionism & anti-semitism Shlomoלהרחבה על מעללי גורדון ראו בין היתר:
Sharan, David Bukay. Transaction Publishers, 2009.
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עידוד הטרור

ג'ורג אורוול ,מי שהיטיב לפענח את קוד כפל הלשון "האורווליאני" של מה שכונה בימיו
"הפציפיזם הבריטי" ואת נטיותיו הפרו-נאציות ,קבע נחרצות כי"" :הפציפיזם הוא
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אובייקטיבית פרו פשיסטי .זהו היגיון בסיסי :אם אתה מכביד על מאמץ המלחמה של צד אחד
אתה אוטומטית מסייע לצד האחר.

104

המחבר מוסיף ואומר:

בכל אותן השנים הקריטיות )ערב מלחמת העולם השנייה( חתר השמאל תחת אושיות
המורל הלאומי .ערעור המורל הוא זה שהביא את הפשיסטים להניח כי הם )הבריטים(
מנוונים וכי ניתן יהיה לגבור עליהם בנקל .החבלה של השמאל בתודעת הציבור היא זו
האחראית במידה לא מועטה להסכם מינכן ולפרוץ המלחמה.

אכן דברים כדרבנות .ואולם קיים הבדל אחד בסיסי שהסופר הבריטי לא היה מסוגל להעלות
על דעתו .החתרנות תחת המורל הלאומי ,וגרוע אף מזה ,מתבצעת בישראל גלויות בעצם ימי
המלחמה.
לא ברור אם דוד גרוסמן קרא את חוות דעתו של אורן בן דוד על החמאס )וראו לעיל( .עם
זאת ,מרחיק האיש לכת מרעהו בבריטניה ,ומצהיר" :אני מבין את אנשי החמאס .הם
מתנגדים לכיבוש ,והייתי נוהג כמוהם אילו חייתי תחת כיבוש 105".זאת בוודאי על משקל
קביעתו של אהוד ברק שגם הוא היה מצטרף לארגוני חבלה אילו שפר מזלו ונמצא במקומם.
אברהם בורג ,יו"ר המועצה הבינלאומית של הקרן לישראל חדשה  (NIF),לשעבר יו"ר
הסוכנות היהודית ויו"ר הכנסת בדימוס ,כיוון שהבטיח לעצמו פנסיה נכבדת מן הביטוח
הלאומי וכן שורת טובות הנאה נוספות ,ולאחר שבחר באזרחות צרפת לכל מקרה שלא יבוא,
עתה כאזרח צרפתי מן המניין ,המתבונן בעין בלתי משוחדת במדינת הציונים ,מוצא כי זו:
מדינת ישראל נשענת על שחיתות ועל יסודות של עושק וחוסר צדק ,כך שסוף
המעשה הציוני כבר בפתח .מדינה נטולת צדק ,שמחזיקה רוב פלסטיני תחת מגף
ישראלי לא יכולה להיחשב דמוקרטיה .לישראל שלא אכפת לה מילד פלסטיני ,שלא
תתפלא כשהוא בא ספוג שנאה ומתאבד בשמחה בכל מוקדי האסקפיזם הישראלי.
הם מרטירים במקומות הבילוי שלנו כי חייהם הם עינוי .הם שופכים את דמם
במסעדות ,כדי להרוס לנו את התיאבון.
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Pacifism is objectively pro-Fascist. This is elementary common sense. If you hamper the
war effort of one side you automatically help that of the other. George Orwell: ‘Pacifism and
the War’ Partisan Review. London. — August-September 1942.
105
“הארץ“12.3.03 ,
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זאב שטרנהל ,התומך בטרור הערבי על ידי הגדרתו כ"לגיטימיות ההתנגדות המזוינת ,"...יש
הסתייגות קלה בנושא:
לרבים בישראל ,אולי אף לרוב המצביעים ,אין ספק בדבר לגיטימיות ההתנגדות
המזוינת בשטחים עצמם .אילו הייתה בפלסטינים מעט תבונה ,הם היו מרכזים את
מאבקם נגד ההתנחלויות ,לא פוגעים בנשים ובילדים ,ונמנעים מירי על גילה ,על
נחל עוז ועל שדרות .כן היו נמנעים מהנחת מטענים בצידו המערבי של הקו
הירוק".
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נורית פלד אלחנן – מסר הפרופסור לחינוך
סמדר ,בתה האהובה של פרופ' פלד-אלחנן  -מרצה לחינוך באוניברסיטה העברית ובתו של
מתתיהו פלד " -ניצת הפרח" בלשון החיבה של האם ,נרצחה בידי מחבל ערבי ב4-
בספטמבר  .1997לנוכח גופת הילדה המונחת לפניה ,עורכת האם האבלה חשבון נפש,
נסוגה בזמן ומונה את שורת מעשי הטבח בירושלים שקדמו לרצח בתה.
היה זה ביום י"ב באדר א' תש"ח  22 -בפברואר  ,1948במהלך מלחמת העצמאות ,שכירי
חרב של עבד אל-קאדר אל-חוסייני פוצצו מכונית תופת ברחוב בן יהודה בירושלים .בפיגוע
מצאו את מותם  58בני אדם ונפצעו מאות .שותפה לחוסייני בטבח הייתה "הליגה הבריטית
הפשיסטית" ,מי שראתה להצהיר על חלקה במעשה בזו הלשון" :נשבענו שבועה קדושה
לצאת במסע צלב נגד היהודים ...אנחנו נסיים את מפעלו של היטלר".
ב 4-ביולי  ,1975הניח אחמד אל סוקרא מקרר ובו  5ק"ג חומר נפץ בכיכר ציון 15 .איש מצאו
את מותם בפיצוץ 77 ,נפצעו .בשנת  2003שוחרר אל סוקרא מן הכלא במסגרת מחווה
לערפאת של ראש הממשלה אריאל שרון.
מקץ חמישה חודשים ,ב 13-לנובמבר  7בני אדם נהרגים ו 45-נפצעים בפיצוץ בדרך יפו
סמוך לקפה נווה.
ב 3-במאי  1976נפצעים  33עוברי אורח בפיצוץ בפינת הרחובות בן יהודה ובן הלל.
ב 24 -במרץ  1997נהרג עובר אורח ו 13-נפצעים בפיצוץ בכיכר ציון.
מקץ חודשים מספר במהלכם נעשות ניסיונות פיגוע שלא עלו יפה ,ב 4-בספטמבר 1997
פוצצו עצמם שלושה מרצחים של החמאס במדרחוב  ...בין הנרצחים היו שלוש ילדות ביניהן
סמדר בת .14
סהרורית” ,הארץ“  11.5 .01זאב שטרנהל ,מול ממשלה
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כיאה לאם באבלה הכבד ולאשת חינוך המחויבת לערכי הומניזם ושלום ,חשה פלד אלחנן
שאכן הגיעו מים עד נפש ומכאן לא תוכל להחשות יותר לנוכח הזוועה .תחושה זו של זעם
עצור פרצה בליבה אף ביתר שאת ב 1-בדצמבר  2001כאשר שני מרצחים ערבים טבחו ב-
 18בני אדם ופצעו  188ברחוב בן יהודה סמוך למקום בה מצאה את מותה בתה סמדר.
כיוון שכך ,שנסה פלד-אלחנן את מותניה ויצאה למאבק בטרור .ראשית מעשה הזמינה
לקבורת בתה את נציגי המרצחים ויצאה בשורה ארוכה של הצהרות .להלן מדגם המייצג
נאמנה את עולמה הרוחני והמוסרי של האם השכולה המתאבלת על בתה.
אני אתאבל ביום ה"נכבה" גם ביום שלפניו ,קוראים לו אצלנו יום הזיכרון ,ואשר איננו
אלא יום פולחן הבשר המת ...אתאבל על פלסטין הנכחדת  -שאת רובה לא הכרתי.
אתאבל על המקום הזה ,שהולך ומאבד את צלמו ,את נופיו ,את יופיו...

ובידי מי מאבד "המקום הזה את צלמו" אם לא בידי "הסיפור הציוני השקרי שעליו חונכתי ועל
הסיפור הפלסטיני הדרוס שאסור לבטא "...ומה היא בעיניה אותה ישות קולוניאליסטית אם
לא "ספינת הפיראטים המכונה ישראל" .ומי הם העומדים בראש של אותה ספינת פיראטים:
"פוליטיקאים מושחתים ותאבי שררה ובצע וגנרלים תאבי דם וכיבושים"...
כמי שאמונה על החינוך באותה ספינת הפיראטים קובעת גברת פלד" :כי מזה ארבעים שנה
שילדי ישראל מתחנכים לגזענות שכבר עשרות שנים לא הייתה כמוה בעולם הנאור ".ברשת
בתי הספר בישראל...
שורצים פושעי מלחמה הבאים להנחיל את תורתם ...שתלמידיה מחויבים להאזין לסיפורי
גבורה מפי פושעי הטבח בעזה ,שכל האמצעים הפסיכולוגיים והחברתיים והלימודיים
מופעלים כדי לרתום אותם למכונת ההרג.

כך החינוך וכך גדר הביטחון שהיא בעיני מרת פלד "אנדרטת קיר בטון מכוערת ,נוקשה,
מאיימת ואונסת .קיר זה הוא קיר חרפתנו ,הוא העדות לכך שהפכנו מאור לגויים לחרפה
לגויים ".ולמותר לציין ,ההשוואה ,שהיא הכרח לא יגונה בפי ההומניסט היהודי הגוזר גזירה
שווה בין אימת גטאות הפלשתינים לבין מקביליהם היהודים בשואה...
רק לפני שישים שנה היו היהודים יושבי גטאות ונחשבו בעיני צורריהם לבעיה שיש
לפתור .רק לפני שישים שנה היו היהודים סגורים מאחורי חומות בטון מכוערות
ומחושמלות ,מעוטרות במגדלי שמירה המגנים על זקיפים חמושים ,מבלי יכולת
להתפרנס ולגדל את ילדיהם בכבוד.

אולם אפילו באותה ספינת הפיראטים של "הציונות השקרית" עלה בידה של פלד-אלחנן
לאתר את מוקד הרשע האולטימטיבי ,הלוא הוא "צבא הכיבוש וההרג" המכונה צה"ל" .וכי
מהו הקוד האתי של אותו הצבא "הכי מוסרי בעולם?" שואלת גב' פלד שאלה רטורית בנימת
סרקזם ראוי ,ומשיבה:
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במשך  40שנות הרג ,השמדה והתעללות באוכלוסייה אזרחית של מיליוני בני-אדם...
ארגון שבראשו עומדים פושעי מלחמה .ארגון כזה אינו יכול להיות אלא ארגון פשע.

כיון שכך ,יוצאת פלד בקריאה לעולם ומלואו" :יש לעצור ,לשפוט ולאסור כל פושע מלחמה
שפושט את מדיו ונוסע לטייל בעולם"...
ואם כבר במדים עסקינן ,תוהה הגברת "כיצד זה שילדינו ממשיכים להתנאות ולהתגאות
במדי הברוטאליות שהם לובשים בעת שירותם בצבא ההרג וההרס?"
ומכאן הקריאה להורים בישראל:

אנחנו צריכים להתפטר מתפקיד מספקי החיילים ,מולידי החיילים ומחנכי החיילים לעתיד ,לאזור
אומץ ולומר לילדינו :סרבו .סרבו להיות חלק מארגון שבראשו עומדים פושעי מלחמה .ארגון
כזה אינו יכול להיות אלא ארגון פשע .התרחקו ממנו כמו מאש*107

מן הראוי יהיה לסיים את דברי הפרופסור במסקנה שהיא מוציאה לאור המציאות בה ישראל
היא זו" :ה"ממיטה שואה קיומית – כלכלית ,חברתית ואנושית ,על אזרחיה ועל נישלטיה,
ואיש אינו מעז לעצור אותה "...מכאן ש"אוכלוסיית ”הארץ“ נחלקת בעיני הגברת לשניים.
מזה ,ערביי ”הארץ“ שהם" :בני אדם הרוצים לחיות בשלום ובשלווה ...ומזה המפלצות
שחונכו על ערכים של הציונות השקרית :והם "בני אדם שאיבדו צלם אנוש ומתענגים על
ההרס ועל החורבן".
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המלחמה השביעית
הספר 'המלחמה השביעית' מאת העיתונאים אבי יששכרוף מ"קול ישראל" ועמוס הראל
מ'”הארץ“' 109,נכתב על סמך תחקיר מקיף שעשו השניים בקרב הנהגת החמאס בעזה ובבתי
הכלא הישראליים .יששכרוב ,שרואיין לכבוד הוצאת הספר ב'ערב חדש' בערוץ  ,1ציטט
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בחרנו שלא להפנות את הקורא למקורות התשפוכת הפרוורטית של גברת פלד כשם שאין להעניק
לגיטימציה לכל להג של חולה נפש .עם זאת הדברים המוצגים מפיה בזאת אינם אלא טיפה בים השיקוצים אותו
ימצא הקורא המעוניין באתרים אנטישמים לאין ספור המציגים את הגברת כגיבורת תרבות ומוסר ,המוכנה
“The real truth is spoken by this wonderful and Peaceלהציג את הפשיזם הישראלי ללא כחל וסרק.
”loving Israeli professor
כפי שמציג אותה אחד האתרים האנטישמים .וראו:
http://www.youtube.com/watch
108

לא ,בניגוד לאחדים מן הקוראים הסוברים אולי שהמדובר במלל פסיכוטי של חולה נפש במחלקה סגורה.
הפרלמנט האירופי לזכויות אכן ,איש לא יטיל ספק בזכותה של פרופ' נורית אלחנן-פלד לזכות בפרס סחרוב של
האדם ולחופש המחשבה.
109
עמוס הראל ואבי יששכרוף ,המלחמה השביעית  :איך ניצחנו ולמה הפסדנו במלחמה עם הפלסטינים.
הוצאת ידיעות אחרונות.2004 ,
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מפיהם של ראשי החמאס כי" :השמאל הישראלי ומחנה השלום שלכם הם אלה שעודדו
אותנו בסופו של דבר להמשיך בפיגועי ההתאבדות "...וההצהרה מלווה בדברי הסבר ביחס
להיבט הרחב יותר ,האסטרטגי של מניעי הטרור ותוצאותיו:
אנחנו ניסינו באמצעות הפיגועים ליצור שבר וסדקים בחברה הישראלית ,ותגובת
השמאל העידה שזו אכן הדרך .כששמענו על מכתב הטייסים הסרבנים והעצומה של
יוצאי סיירת מטכ"ל ,זה חיזק את האגף שדגל אצלנו בפיגועי ההתאבדות .ההתנתקות
מעזה היא הוכחה לניצחוננו .עובדה ששרון מוכן לסגת ללא תנאי ולמעשה להרים דגל
לבן ולסגת .רק בכוח נוכל ללמד את הצד השני מה לעשות".
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זכותם של הפלשתינים להרוג בנו
היה זה ימים ספורים לאחר פרשת רצח שמונה הישראלים ליד אילת .בין היתר שגרה חוליית
המרצחים טיל נ"ט במכונית משפחת ...ארבעה בני המשפחה נהרגו במקום .לארי דרפנר
) ,(Derfnerבעל טור בג'רוזלם פוסט בחר להתייחס אל הפיגוע
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"לדעתי זו זכותם של הפלשתינים לפעול באלימות נגדנו ,אפילו להרוג בנו ".עתה כיוון
שפתח את רשימתו בהצהרת עקרונות וגם גזר גזירה שווה בין מרצחי הג'יהאד ליצחק שמיר
ומנחם בגין ,הוא מנתח מנקודת ראות הומניסטית את מה שקרה צפונה לאילת.

 ...מכאן שדם הקורבנות הטרור הפלשתיני הוא על ידנו ...יהיו מי שיהיו אותם הפלשתינים
שהרגו את שמונת הישראלים ליד אילת ..הצדק אתם ,זכותם לתקוף .זכות השמורה לכל
אומה בהיסטוריה הנלחמת לחירות ...וכמו כל ממשלה אכזרית ופושעת בהיסטוריה ממשלת
ישראל היא זו ששפכה את הדם והיא האשמה במות אזרחיה...

עם זאת ,בהרהור שני ,מוצא המחבר פגם אסטרטגי בפעולות החבלה של הערבים וטעמו
עמו" :הטרור מתנקם בפלשתינים ,משום שהוא מונע מהם את אהדת הציבור ומחולל אהדה
דווקא לישראל הכובשת"...

זכותם של הפלשתינים להרוג בנו
"גדר האפרטהייד"  -הערות בשולי איווי המוות הישראלי

 http://webcache.googleusercontent.com/להרחבה בנושא ראו:
ג'רוזלם פוסט21.8.2011 ,
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ספק אם ניתן להצביע על תופעה קיצונית יותר המביאה לידי ביטוי את "איווי המוות
הישראלי" מאשר יחסו של השמאל הרדיקלי אל גדר ההפרדה .זו ,כיוון שהצילה מאות ,ואולי
אלפי ישראלים ,זכתה מפיהם להיקרא "גדר האפרטהייד" ומייד עם תחילת הקמתה החל
מאבק משפטי ואלים בדרישה להסרתה של הגדר.
בהסכמי אוסלו התחייב הצד הפלשתיני לחדול כליל מן הטרור ,לפרק את ארגוני החבלה
ולהחרים את מצבורי הנשק הבלתי חוקי .אולם ,כצפוי ,קרה ההיפך המוחלט .ערפאת –
בשיתוף פעולה עם החמאס והג'יהאד האסלאמי – הסלים את הטרור הערבי ,זאת כצעד
נוסף בתורת השלבים של אש"ף.
ואכן ההסלמה באה לידי ביטוי במאות אחוזים .אם מספר הישראלים שעלה בידי ארגוני
הטרור לרצוח בשנת  2000היה  ,47הרי שהמספר עלה ל 242-בשנת  2001והגיע ל452 -
ב – 2002-שנת שיא כל הזמנים במספר קורבנות הטרור הערבי בארץ ישראל.
עתה ,עמדו בפני ממשלת ישראל שתי חלופות :להשיב מלחמה ולהכרית אחת ולתמיד את
הטרור הערבי בחבלי יהודה ושומרון ,או לנקוט בפעולה הגנתית על ידי הקמת גדר בטחון
על מנת למנוע מחוליות המתאבדים לחדור אל ערי ישראל .ההחלטה על הקמת חומת
הפרדה הייתה אפוא עוד מהלך תבוסתני של ישראל ,שכן תוואי הגדר חופף בקווים כלליים
את גבולות ) 1967כולל במובלעת במרחק של  13ק"מ מנתניה( ובכך משרטט בשטח את
גבולותיה של "מדינה פלשתינית".
אולם בהיבט הטקטי אין כל ויכוח באשר להצלחתה של הגדר בחסימת דרכן של חוליות
טרור .ואכן ,עם הקמת החומה חלה ירידה תלולה במספר הפיגועים .בשנת  2003מספר
ההרוגים ירד ל ,208-בשנת  2004ל ,117-ב ,2005-ל ,56-ב 2006-ל 30-וב" 2007-רק"
 13ישראלים מצאו את מותם מידי חוליות המרצחים .ואכן ,בין  452קורבנות בשנת  2002ל-
 8נרצחים  ,2009הירידה של  98%היא עדות נחרצת להצלחת חומת המגן.
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אולם הצלת נפשות )יהודים( והשקט היחסי שהשתרר לאחר הפורענות שהסכמי אוסלו הביאו
על ישראל ,עוררו את חרונו של מחנה השלום בישראל שתקף את "חומת האפרטהייד"
כהגדרתו ,בחמת זעם.
הן "המוקד להגנת הפרט" והן "האגודה לזכויות האזרח" שנאלמו דום בימי הטבח בנתניה
)מלון פרק( ,חדרה )הפיגוע בשוק( ,ותל אביב )דולפינריום( ,גילו לפתע פתאום את הפגיעה
בזכויות היסוד של התושבים הפלסטינים במרחב התפר :זכות הקניין ,חופש התנועה ,חופש
העיסוק ,הזכות לפרנסה ,הזכות לחיי משפחה ,ומה לא .אלה מצטטים את הרישא בסעיף 23
של תקנות האג ,האוסר "הריסת רכוש אויב או תפיסתו "...אולם מעדיפים להתעלם מן
112

לפירוט הנתונים ראו אתר "שירות הביטחון הכללי":
http://www.shabak.gov.il/SiteCollectionImages/terror-portal/docs/
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הסייפא"...למעט במקרה של צורכי מלחמה הכרחיים ".וכי למעלה מ 1600-קורבנות הטרור
הערבי וקרוב ל 10.000-פצועים אין בהם כדי להיכלל בהגדרת "צרכי מלחמה הכרחיים"?
כרגיל במקרים אלה ,היה זה נועם חומסקי ,האב הרוחני של ההומניסטים בישראל ששפך
את חמתו בנושא וסלל את הדרך למוטציות שלו במדינת היהודים .במאמר שראה אור באתר
של השמאל האנטישמי בגרמניה ,תחת הכותרת "החומה כנשק" ) (Ein Mauer als Waffe
כותב המחבר:
חומה זו גוזלת קרקעות מן הפלשתינים ,והדבר מסייע – כפי שתיאר זאת הסוציולוג ברוך
קימרלינג – להשמדת עם באמצעות מדיניות נגד הפלשתינים על ידי העברתם לשורה של
בתי כלא .בהשוואה אליהם ,מדיניות האפרטהייד של הבנדוסטאנים בדרום אפריקה היא
התגלמות החירות ,ריבונות והגדרה עצמית.
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הנה כי כן ,מילוט ממוות של מאות ,ואולי אף אלפי ישראלים מידי הטרור הערבי ,משול בעיניו
למבצע של "השמדת עם" בנוסח קימרלינג) .חומסקי עושה שימוש ב" "Genocideזאת ,גם
על מנת להעניק לדבריו את הפן הציו-נאצי של שנאתו (.מחרה מחזיק אחריו מיכאל בריזון,
תלמידו הנאמן במדינת היהודים ,עיתונאי מ"ידיעות אחרונות" הנודע יותר בשם ב .מיכאל,
אלו הדברים שראה לפרסם – ,Ynetהאתר של עיתונו.
לו היה בקיר המפלצתי שצומח בפאתי אל-קודס אפילו סיכוי אחד למאה ,אחד לאלף ,אחד
למיליון ,להביא ביטחון לירושלים ,להציל בה חיים ,למנוע ממנה אסון ,ניחא .אך אין בו
מאום מכל אלה .נהפוך הוא .הוא רק ירבה דם ומדון ומוות .כי הוא מופרך מעיקרו .כי הוא
מפגן של אדנות .כי הורתו ולידתו בזדון ובחמדנות.
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מקץ חודשיים ,לנוכח פרסום הנתונים בדבר הירידה החדה במספר הנרצחים ,החימה
הבוערת בליבו מעבירה את האיש על דעתו והוא ממשיך ,הפעם בטורו ב"ידיעות אחרונות":
...כאילו סדיסט עיוור וחולה במחלת פרקינסון סימן את נתיב הגדר ...זהו סודה של הגדר :אין
שום בטחון ,ממש לא .לא מלחמה נגד טרור אלא מלחמה נגד ההיגיון .נכבה זוחלת ,חנק
איטי...

115

אכן" ,אין שום בטחון ,ממש לא  "...כך האיש ,עיתונאי ,מי שהנתונים מונחים גלויים לעיניו
בעיתון שהוא נמנה על כותביו .מאחר וככל הידוע יודע האיש קרוא וכתוב ,המסקנה העולה
מדבריו אותם פרסם במרץ  2004לאחר ירידה תלולה במספר הנרצחים ,היא כי הצלת
נפשות יהודים היא כסיכים בעיניו.

22.3.2004 Znet

 16.01.04פורסם Ynet
ידיעות אחרונות 23.3.2004
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אפרת וייס ,עוד כתבת  ,ynetהפעם לענייני משטרה בירושלים ו"השטחים" ,מלקה את התקשורת על כי זו
משרתת את...

הצבא האלים בשם המכובס "כוחות הביטחון" הקלגסים האנונימיים בירוק ,למרות שלא
בביטחון עסקינן ,אלא בשוד נדל"ן למען מתנחלים ,קבלנים ואנשי צבא .ולא לקבוע מי אחראי
באמת למצוקה הכלכלית ,החברתית והפוליטית שנקלעו אליה הפלשתינאים ,בגלל תוואי גדר
ההפרדה

116

חרדתו של הרדיקל הישראלי מפני הקמת הגדר המיועדת להציל נפשות ואף מצליחה בכך,
מביאה אותו בין היתר להקמת אתרים באינטרנט המוקדשים לנושא .אחד מהם ,גם הוא
בחסות עיתון המדינה "ידיעות אחרונות" המנוהל בידי אחד אורי ברייטמן ,כותרתו" :דע מהי
גדר ההפרדה" בראש האתר מתנוסס האני מאמין של מיודענו כהאי לישנא:

האתר נבנה מתוך תחושה בלתי נסבלת של תסכול ,אשמה וכאב ,לאור המדיניות הגזענית...
והמטופשת של ממשלות ישראל בעניין תוואי גדר ההפרדה ...תוואי פושע ,סיפוחיסטי,
ערמומי ,ציני ,עקום ומסוכן* ...

ברייטמן ,עוקב אחרי הנושא באמצעי התקשורת ומרכז אותם באתר .להלן מספר אילנות
גבוהים שהאיש בחר להיתלות בהם:
גדר ההפרדה היא גדר נגד הפרנויה ...הגדר תוחמת פיזית את סוף אירופה .היא אומרת
שכאן נגמרת אירופה .היא אומרת שאתה העמדה הקדומנית של אירופה והגדר חוצצת בינך
לבין הברברים .כמו החומה הרומית .כמו החומה הסינית .אבל זה כל כך פתטי .וזה נותן גט
כריתות לחזון ההשתלבות .ויש בכך משהו כל כך קסנופובי .כל כך מטורף.

לא ,הדברים אינם מצוטטים מפי של פסיכופת שנמלט ממחלקה סגורה כי אם מפיו של יו"ר
הכנסת לשעבר ,אברהם בורג.117

 http://breitman.homestead.com/wall/דע מהי גדר ההפרדה
"גט כריתות" ,ראיון ,מוסף ”הארץ“ 8 ,יוני .2007
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אכן" ,טירוף,קסנופוביה"! הניסיון להציל את נפשך ,את ילדיך ,את משפחתך ממסע של טבח
בלתי פוסק של הג'יהאד המוסלמי הנחרץ – בגלוי ובמוצהר – לבצע שואה שנייה ,הפעם
בארצם של היהודים עצמם ,היא "גט כריתות לחזון ההשתלבות" בפתולוגיה של השנאה
העצמית נוסח בורג ,מי שכאזרח נאמן של צרפת שקוע במולדתו החדשה עד צוואר
בדמוניזציה של מדינת היהודים.
היבט אחר של גדר האפרטהייד הוא הנושא הכלכלי .הגדר היא כידוע עדות לחמדנות
הציונית הגוזלת את קרקעות הערבים מאז ומתמיד ,הפעם בגדה ,אלא שבנוסף לכך היא
ביטוי לרדיפת הבצע של הטייקונים בישראל המיטיבים לגרוף הון עתק בפרויקטים נטולי
היגיון דוגמת קו בר-לב בעבר .ברשימה תחת הכותרת "מתעשרי הגדר" הרואה במוסף
הכלכלי של ”הארץ“ ,מציג הכותב רשימה חלקית של גורפי הרווחים על חשבון עם ישראל.

כמו תמיד בכלכלה ,כשמישהו מפסיד מישהו אחר מרוויח ...המרוויחים הגדולים באמת,
בדומה למקרה קו בר לב שנבנה בסיני בתחילת שנות ה ,70-הם קבלני עבודות העפר  -היות
ש 85%-מההוצאה על קילומטר גדר נובעים מעבודת תשתית ...את לוחות הבטון סיפקה
למשרד הביטחון חברת אקרשטיין .החברות אלביט ומגל סיפקו למשרד הביטחון את הציוד
האלקטרוני ,המהווה כ 15%-מעלות ק"מ גדר.
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הנה כי כן ,הקורא את רשימת המתעשרים בפשקוויל שלעיל – וכי הייתה דרך אחרת לבנות
את גדר ההפרדה מבלי למסור את ביצוע העבודות לחברות בישראל? – חייב להגיע
למסקנה שהסיפור כולו אינו כי אם תוצר תאוות בצע של חבורת טייקונים ,מי שבמסווה של
צרכי ביטחון עלה בידם לגרוף מיליונים ,וזאת בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון וצה"ל.
מפליא שהכותב אינו מרמז על דמי לא יחרץ שזרמו לכיסי אלוף פיקוד המרכז ופקידי הקריה.
ההסתה בנושא גדר הביטחון מאחדת את השמאל הרדיקלי כולו החל ב"שלום עכשיו" עבור
ב"בצלם" וכלה בעשרות ארגונים לשלום ,לזכויות הפרט ,לחופש הביטוי ,המגישים ללא הרף
תביעות ,בג"צים ,מלשינים לתקשורת העולמית ,חותמים על עצומות בדרישות לחרם על
ישראל ומגישים תביעות נגד ארצם בבית המשפט הבינלאומי בהאג .ואולם אפילו בקרב
חבורה זו ,יש מי שחצה את הגבול לשיתוף פעולה גלוי עם האויב בניסיון פיסי – שאף עלה
בידו בכמה מקומות – להרוס את הגדר על מנת לסלול את דרכם של מרצחי הג'יהאד אל ערי
ישראל .הכוונה ל"אנרכיסטים נגד גדר".

The Marker 23.5.2008

118

91

הארגון קם והיה...
 ...באפריל  ,2003בזמן האינתיפאדה השנייה ,הקימו מספר פעילות ופעילים ישראלים,
אנרכיסטים ברובם ופעילים פוליטיים וחברתיים מחויבים כולם ,את "אנרכיסטים נגד גדר".
מאז ועד היום פועלת הקבוצה בשיתוף פעולה הדוק עם פלסטינים ,במאבק עממי נגד הגדר
והחומה בגדה המערבית...

כיאה לאנארכיסטים אין הארגון מפרסם את השקפתו הפוליטית ,המוסרית או הלאומית
שהרי אנרכיזם הוא שלילה כוללת של סדרי אנוש ובראש וראשונה של תופעת הלאומיות.
ואכן מאבקם בחירוף נפש נועד למחות את מדינת היהודים ,ובראש וראשונה את כיבושיה
של זו בגדה המערבית שהיא עילת הקמתה של מדינה פלשתינית .היפוך גרוטסקי זה אינו
מטריד את חברי הארגון שכן המטרה היא זו המקדשת את האמצעים והמטרה היא להביא
לסופה של הציונות .מה שנותר אפוא היא רק הפעילות בשטח הבאה להגביר את הרצחנות
הערבית באמצעות הסרת כל מכשול מפניה .את היעד המשותף לאנרכיסטים ולארגוני
הטרור הביא לביטוי קולע עבדאללה שלאח ,מראשי הג'יהאד האסלאמי מי שהצהיר בשידור
ברשת הטלוויזיה של הג'יהאד בלבנון – אל מנאר ,כי "פעילותינו בגדה המערבית כרוכה
במספר מרכיבים ...גדר ההפרדה שהיא מכשול לפעולה ההתנגדות שלנו משנה את
התמונה .בלעדיה המצב היה שונה בעליל".
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ואכן ,הפעילות בשטח מביאה לתוצאות .פעילים בתנועת "אנרכיסטים נגד הגדר" ופעילים
וקבוצת ערבים הגיעו באחת השבתות לגדר ההפרדה סמוך לכפר בית-מירסין שליד חברון.
כשהם רעולי פנים הגיעו הפעילים לגדר ,חתכו אותה ושברו את מצלמות האבטחה במקום.
גאים בבוגדנותם מוסרים האנרכיסטים על פעילותם לתקשורת .כך בהודעה ל:ynet-
שלושים פעילים ישראלים ,תושבי הכפר והאזור ופעילים בינלאומיים הגיעו לבית-מירסין ,ירדו
לכיוון הגדר והתחילו לפרק כ 30-מטר מגדר התיל ומהגדר האלקטרונית ,ולהרוס את כל
התשתית האלקטרונית והעמודים שהגדר עומדת עליהם .כעבור  10דקות הגיעו כוחות צבא,
ואז נפסקו הפעולות והפעילים נסוגו.

אכן" ,אז נפסקו הפעולות והפעילים נסוגו" אך איש לא נעצר.
מדובר צה"ל נמסר:
בשעות הבוקר חתכו מספר פעילי שמאל קטע מגדר הבטחון ,סמוך לבית מירסין ,דרומית-
מערבית לחברון ...חיתוך הגדר מהווה פגיעה חמורה בביטחון המדינה יחד עם השחתת
רכוש צבאי וציבורי.

 http://www.mfa.gov.il/MFAHebמצוטט באתר משרד החוץ.
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מעודדים מן העובדה שאיש לא נעצר ,לא על מעשה בגידה בעליל ,לא על שיתוף פעולה עם
האויב ולא על השחתת רכוש צה"ל ,ראו האנרכיסטים לחזור על פועלם מקץ זמן קצר ,עליה
ראו להודיע בסיפוק:
זו פעם שנייה בשלושה שבועות שזה קורה .ב 26-ביולי הייתה פעולה דומה בצוריף שבאזור
גוש-עציון .אנחנו עושים זאת הרבה שנים ,ונמשיך לעשות זאת"...

על עומק השחיתות המוסרית של השמאל הישראלי ילמד הקורא ממאמרי המערכת של
”הארץ“ .להלן ההיפוך הגרוטסקי בגזירת גזרה שווה בין התנהלות המשטרה וכוחות הביטחון
בגירוש תושבי גוש קטיף ליחסם מול המפגינים נגד הקמת גדר ההפרדה בכפר בילעין.

אחרי שצה"ל והמשטרה הוכיחו את רגישותם וחוכמתם בפיזור הפגנות בגוש קטיף ,אפשר
היה לצפות שאותה מדיניות תינקט גם מול המפגינים נגד הקמת גדר ההפרדה בכפר
בילעין.
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אכן .גזירה שווה .חורבן ישוב פורח ,הרס הקהילה ,גירוש בני אדם מביתם ,כל זאת על מנת
למסור את השטח לגרוע שבאויבי המדינה ,מכונים בפי ”הארץ“ "הפגנות בגוש קטיף" ,והן
שוות ערך מוסרי לשיתוף פעולה עם האויב בכוונתו להרוס את גדר הביטחון שנועדה להציל
נפשות ,ולהשיב את המצב לימי טרור של מאות הרוגים מידי המחבלים המסתננים אל ערי
ישראל .העיתון נוזף אפוא בכוחות הביטחון על גילוי "של חוסר סובלנות כללית כלפי הפגנות
לגיטימיות".
להצגת ההיבט הטרגי-קומי משהו של המצב ,מן הראוי להביא בסיומו של תת פרק זה את
המקרה של עו"ד לימור גולדשטיין .גולדשטיין ממפגיני בלעין ,נפגע מירי שוטר מג"ב .השוטר
הועמד לדין .גולדשטיין תבע את המדינה וזכה בפיצויים בסכום של ) .₪ 3.250.000כן,
שלושה מיליון מאתיים וחמישים אלף( זאת מי שמפגין עם ערביי הכפר נגד חומת הביטחון
החוסכת בחיי אדם.
בגירוש תושבי הישוב עמונה בצפון השומרון נפצע צעיר ממכות השוטרים ונותר נכה .הצעיר
שהגיש תביעה לבית המשפט ,ולאחר שנדחה הלוך ושוב ,זכה בפיצויים מן המדינה בסך
 .₪ 35.000אכן ,היחס של  1:92בין החובר לאויב לבין המגן על ארצו הוא ביטוי נאמן
למנגנון ההרס העצמי שהשמאל הרדיקאלי מבקש – ומצליח – לכפות על מדינת היהודים.
*

”הארץ“ ,מאמר מערכת 06/09/05
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Deutschland über alles
למותר לציין שסוגיית היודופוביה בגרמניה רגישה וטעונה יותר מאשר בכל מדינה אחרת
באירופה .מכאן ,שהאנטישמי הגרמני המצוי המבקש להסיר מעצמו את הסטיגמה מימי
הרייך השלישי זקוק לשם כך ל"יהודי המועיל" יותר מרעהו הצרפתי או הבריטי .דברי הבלע
של הרדיקל הישראלי הם לכאורה עדות מכלי ראשון לרשעותה של הציונות ועל כן יש בהם
כדי לנקות את גרמניה מאשמת יחסה ליהודים ,שהרי – והנה הראיה – הקורבנות של אמש
נוהגים באותן השיטות כלפי העם הפלשתיני המדוכא .ואכן חבורת ישראלים ,ובראשם אורי
אבנרי ,פליציה לנגר ,נתן זך ,עמירה הס ,טניה ריינהרט המנוחה ,מיכאל וורשבסקי – זאת
אם למנות מדגם מייצג של עוכרי ישראל מתוצרת כחול לבן – הם גיבורי תרבות בגרמניה,
הנישאים על כפיים הן על-ידי השמאל הקיצוני והן – למרבה האירוניה – על ידי הניאו-נאצים.
ספריו בגרמנית של מכחיש השואה נורמן פינקלשטיין הם להיט חסר תקדים בכל שפה
אחרת .כך גם ספרה של עמירה הס "לשתות מהים של עזה".121
אורי אבנרי זכה במולדתו בשורה של פרסי יוקרה החל ב"פרס אריך-מריה רמארק" ו"פרס
אאכן לשלום" ,וכלה בפרס נובל האלטרנטיבי ו"פרס קארל פון אוסייצקי" .אבנרי ,המוצג בשמו
המקורי הלמוט אוסטרמן ,רואיין בין היתר לביטאון הניאו-נאצי  Junge Freiheitהמתמחה
בהכפשת ישראל .122כיוון שנשאל בהקשר זה האומנם מותר לניאו-נאצים "לבקר את
ישראל" ,השיב" :אין מדובר באפשרות ,אלא בחובה .כל ניסיון לטפל בנו באופן שונה הוא
גילוי של אנטישמיות".
אחד הנושאים הטעונים – למותר לציין  -בגרמניה הוא סוגיית רצח עם הניצב במוקד האשמה
של המשטר הנאצי .מכאן שה"ג'נוסייד" שמבצעת המדינה הציונית בפלשתינים הוא להיט
עיתונאי הנידון ללא הרף בתקשורת השמאל ,ולמרבה האירוניה ,גם בזו הניאו-נאצית .אבנרי,
הער היטב לעובדה זו ,אינו חדל בניסיונותיו לשכנע את בני עמו מאמש שאכן ישראל מבצעת
רצח עם –  – Völkermordבפלשתינים ,ועדות לכך – אחת מרבים – היא:
חיסולו של השייח' אחמד יאסין על ידי ממשלת ישראל הוא רק חלק מפעולה רחבה יותר
שמתכננת ישראל וניתן לתארה כסמל לרצח עם ...העם היהודי ,מי שהיה קורבנו של רצח
עם – מבצע רצח עם נגד הפלשתינים...
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בתרגומו לגרמנית .1996 Gaza. Tage und Nächte in einem besetzten Land .החדשה ,הספרייה
Junge Freiheit 31.5. 02
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 Znet 23/3/2004אתר
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עדות נוספת להשמדת עם ,הפעם על בסיס של טיהור אתני – – Ethnische Säuberung
עוד מונח מן הימים של משפטי נירנברג שהושת על הרייך השלישי והוא מתגלגל בשיח
הציבורי בגרמניה ,הפעם ביחס לאימי המשטר הציוני ,לקוח מספרה של טניה ריינהרט:
הטיהור האתני מתבצע על ידי יזום מלחמות נגד הפלשתינים ונגד מדינות ערב
המשחרות לשלום ,חניקת הפלשתינים בעזרת חומת ההפרדה ,ורצח מכוון של
פלשתינים .ויותר מרצח  -ירי שמכוון לפצוע אותם אך לא להרגם ,כדי לא להתפיח
את סטטיסטיקת ההרוגים הפלשתינים...

ואכן המובאות מחיבורה של ריינהרט גדושות ביטויים כגון" :גירוש אלים ,טרנספר ,הגליה או
רצח"
( gewaltsame Vertreibung, Umsiedlung, Deportation oder Mord.) 124

שנים של הסתה עשו את שלהן ,ואם בשנות ה 80-תופעות של אנטישמיות גלויה בגרמניה
היו במיעוט יחסי לעומת שאר מדינות אירופה ,הרי שבעשור האחרון ניתן לדבר על קפיצת
מדרגה .הגרמני המוזן בדוחות של "בצלם" ,במאמרי שטנה של החבורה המצוטטת לעיל
ובמובאות מן העיתונות העברית עם "הארץ" ו"ידיעות אחרונות" בראשם ,ניצב נכון להיום
בשלב העליון של סולם האנטישמיות האירופאית.
כך עולה מן המחקר של "המשרד הפדראלי להגנת החוקה"

125

המוצא עלייה של 100%

בפשעים אנטישמיים בברלין בלבד .ממצאי סקרי דעת הקהל העלו ש 25%-מן הגרמנים
סבורים שיחס ישראל לפלשתינאים זהה לזה של הנאצים ליהודים .סקר דעת הקהל של
הקהילה האירופית בשאלה מי היא המדינה המסכנת יותר מכולן את שלום האנושות העמיד
את ישראל במקום הראשון עם  59%בממוצע .התפלגות ממצאי הסקר מציגה שהאחוז
בגרמניה היה גבוה יותר ,64% :ונפל רק מזה של הולנד ) .(74%מכאן התמיכה הגורפת של
הגרמנים בהצהרת האו"ם הקובעת ש"הציונות היא גזענות".

124

ראוGaza. Tage und Nächte in einem besetzten Land ,
125
" .“Bundesamt for Verfassugsschutzלהרחבה בנושא ראו את מאמרה של סוזן אורבן :כיצד מזינה
השנאה העצמית היהודית את האנטישמיות בגרמניה .נתיב ,גיליון יוני .2004
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" - Die Linkeיותר גרמני מגרמני"
 Die Linkeהיא מפלגת שמאל בגרמניה ,המוגדרת כמפלגה דמוקרטית סוציאליסטיתDie .
 Linkeנוסדה ב 2007-והיא יורשת מפלגת השלטון בגרמניה המזרחית .מבין חמש מפלגות
השמאל ברייכסטאג נחשבה  Die Linkeלקיצונית ביותר .בחיפושיו של השמאל הרדיקאלי
בישראל אחר משתפי פעולה באירופה ,בין אם לצורך דהלגיטמציה של מדינתם ובין אם
בכוונה לגייס כספים ,הוגש למפלגה הגרמנית מכתב גלוי החתום בידי  105רודפי שלום
בישראל.
המכתב ,כיוון שתיאר בפתיחה את פשעי ישראל ואת אחריותו של השמאל בעולם לשתף
פעולה עם מחנה השלום הישראלי ,דורש ממקבילו הגרמני לבצע שורה של סנקציות על
הישות הציונות.
 .1הפסקה מידית של יצוא נשק לישראל המבצעת פשעי מלחמה.
 .2חסימת כל ניסיון של שדרוג במערכת היחסים בין הקהילה האירופית לבין ישראל .בין
היתר זאת משום שזהו ניסיון ישראלי לזכות בלגיטימציה להפרת זכויות אדם בשטחה.
 .3הטלת חרם מוחלט ) (Total prohibition of the importעל יבוא סחורות מישראל
המיוצרות ולו אף בחלקן בשטחים הפלשתינים הכבושים ,לרבות ירושלים המזרחית.
 .4תמיכה בהעמדה לדין של פושעי מלחמה ישראלים ודרישה ליישם את ההמלצות של דוח
גולדסטון .הסעיף המסכם והחשוב מכולם" :תמיכה בארגונים ופעילים בישראל הנאבקים
בגדר ההפרדה ונגד ההתנחלויות בשטחים פלשתינים כבושים".
המסמך בא לסיומו בהצעה תמוהה משהו ,והיא דרישת החותמים לדון על אחריותה של
גרמניה לאסון שירד על המזרח התיכון .המכתב פותח אמנם במשפט" :אנו אזרחי ישראל
יהודים וערבים חותמים ,"...אולם עיון בשמות  105החתומים ,מעלה  103יהודים ושני
ערבים .בין השמות כל מי ומי בקרב שונאי עצמם במדינת היהודים .כך :גדי אלגזי ,אודי
אלוני ,יוסף ברטל ,קרן דותן ,חנן חבר ,אדם קלר ,אורלי לובין ,ענת מטר ,חוה עוז ,יהודה
שנהב ,קובי סניץ ,גדעון שפירו ומיכאל וורשבסקי .סוגר את הרשימה משה צוקרמן.
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 Monthlyהמכתב ראה אור בשורה של אמצעי תקשורת של השמאל הקיצוני .בין היתר בכתב העת
 ,הירחון המרקסיסטי הרואה אור בניו יורק .כתב העת נוסד בשנת  1949על ידי הקומוניסט היהודי לאו Review
הוברמן ומאז הופעתו עוסק דרך קבע בהכפשת ישראל והציונות .וראו:
http://mrzine.monthlyreview.org/2010/left100410.html
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מכתב הישראלים נדחה על הסף על ידי הגרמנים .ולא זו בלבד אלא שהמפלגה ראתה
לפרסם מסמך תמיכה בישראל אשר עיקרו קובע נחרצות כי
אנו ) ( Die Linkeלא ניקח חלק ביוזמות על הסכסוך במזרח התיכון הקוראות לפתרון של
מדינה אחת הכוללת את פלשתינה ואת ישראל ,כמו כן לא ניקח כל חלק בחרם על מוצרים
מישראל ,ואף לא נשתתף במשט הצפוי לעזה.

127

למותר לציין שההכרזה הגרמנית עוררה את זעמו של מחנה השלום בישראל וזה יצא
בהתקפה נוטפת ארס בבוגד הגרמני .במכתב תגובה ראו חותמי המכתב לציין כיDie "...
 Linkeאמורה להביע את דעות השמאל הפרוגרסיבי בגרמניה והנה היא עושה יד אחת עם
ממשלת ישראל של הימין הקיצוני והריאקציוני".
המכתב מוכיח את חברי הפרלמנט של "די לינקה" על העדר נכונותם לשתף פעולה במסע
החרם על ישראל ,ומכאן שזו פגיעה בפעילות הבינלאומית בנושא רגיש זה ,שכן בהימנעותם
הם נותנים יד "למדיניות הבלתי חוקית בעליל והיחס הברוטאלי של ישראל כלפי
הפלשתינים ".הכתוב מבקש להסביר שאל להם לגרמנים לחשוב שביקורת קשה נגד ממשלת
ישראל הימנית הקיצונית היא מעשה אנטישמי .להפך ,כך הם מעניקים לישראל מסווה
לפשעי הציונים ולגיטימציה לדיכוי הפלשתינים.
לאחר שגילו את עיני הגרמנים ,מי שנפלו קרבן "למניפולציה של תעמלנים פרו-ישראלים...
המנסים לקשור בין אנטישמיות לבין אנטי-ציונות ,מעשה שיש להוקיע אותו" זוכים חברי
הפרלמנט של דה לינקה למקלחת צוננים:
בהצהרה פוליטית מבולבלת...משתמשת הנהגת המפלגה בטענת האנטישמיות
כדי להצדיק את התנערותה מתנועת הסולידריות עם הפלשתינאים,
מקמפיין החרם ,הימנעות מסנצקיות ומן המשט המתארגן נגד המצור על רצועת
עזה .אחת מן השתיים :או שהנהגת  Die Linkeחוטאת בטיפשות פוליטית
מדאיגה או שהיא עושה את עצמה ,וזאת על מנת להדוף ביקורת אפשרית מצד
ידידי ישראל ,וגם זו טיפשות...
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 7.6.011מסמך תמיכה בישראל/http://www.maxajl.com/die-linke-rejects-bds :
128
ראו ,שם.
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מלחכי פנכה
הקמתה של הישות הציונית הקרויה ישראל הביאה עמה מאות בעיות
ממאירות בגופה של האומה הערבית ,פצע שיוכל להגליד רק כאשר
הסרטן הזה יחוסל ואיבריו יקוצצו לנצח.
129
אנואר סאדאת

מלחכי פנכה
עמוס עוז " -סאדאת הוא בעיני הגאון המדיני הגדול ביותר במאה ה"20-
ההתרפסות בפני הפריץ ,המלווה במתק שפתיים ,היא מן הביטויים הדוחים ביותר
בהתנהלותו של מלחך הפנכה היהודי במסורת קטרילבקה ויהופץ .ספק אם קיימת דוגמה
טובה יותר לכך מעמוס עוז.
בריאיון למוסף הארץ מרחיב הסופר הישראלי את הדיבור על סאדאת .לאחר שורה ארוכה
של דברי הלל ושבח שהוא מעתיר על ראשו ,מסיים עוז וקובע" :סאדאת הוא בעיני הגאון
המדיני הגדול ביותר במאה ה."20-
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ובכן לא צ'רצ'יל ,לא רוזוולט) ,לא חלילה בן גוריון( ,לא קנדי ,לא גורבצ'וב ,לא גנדי ולא
מנהיגי דמוקרטיות שגאלו את המחצית השנייה של המאה העשרים מן האימה הנאצית-
קומוניסטית ,אף לא אחד מהם .כי אם סאדאת; רודן של עריצות נחשלת ,מרגל נאצי ,מן
האנטישמים הארסיים ביותר אפילו בקני המידה הנדיבים של העולם הערבי ,מי שבריאיון
ל"דר שפיגל" הגרמני קבע שישראל היא "פגיון בלב האומה הערבית" ורק עם שליפת הפגיון
יגיע השלום המיוחל לאזור .מי שהכריז גלויות כי יהיה מוכן לשלם במיליון קורבנות מבני עמו
על מנת למחות מעל פני האדמה את "הסרטן הציוני" ,מי שהיטלר בעיניו הוא גדול המנהיגים
בהיסטוריה המודרנית ועל כן הוא משגר לו איגרת בזו הלשון:
היטלר היקר ,אני מאחל לך כל טוב מעמקי ליבי .אמנם למראית עין הובסת ,אבל במציאות
אתה המנצח .גרמניה תנצח כיוון שקיומה הכרחי למאזן הכוחות בעולם .גרמניה תיוולד
מחדש ...לא יהיה שלום מבלי שגרמניה תחזור אל מה שהייתה בעבר...
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ציטוט אחד מרבים מתוך ספרו "מהפכה על הנילוס"
הארץ17.3.2000 ,
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הנה כי כן ,כיוון שהיטלר הוא גדול המנהיגים בהיסטוריה המודרנית בעיני סאדאת  ,הרי
שסאדאת הוא "הגאון המדיני הגדול ביותר במאה העשרים".
גילוי זה של קלון מוסרי חייב להביא את עוז  -בסימטריה מושלמת  -לשנאת בני עמו
המגלמים את ניגודו של אותו "הגאון המדיני" ,קרי :המתנחלים .לכן ,לאחר שהפנים )האומנם
בלא מודע?( את ארס האנטישמיות בכסותה הנאצי-ערבי של סאדאת ,הוא נכון עתה לעשות
שימוש בלשונו של שטרייכר בתארו את המתנחלים:
כת משיחית ,אטומה ואכזרית ,כנופיית גנגסטרים חמושים ,פושעים נגד האנושות ,סדיסטים,
פוגרומיסטים ורוצחים ,שהגיחה מתוך פינה אפלה של היהדות ...מתוך מרתפי התבהמות
וסיאוב ...על מנת להשליט פולחן דמים צמא ומטורף.
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גם מי שאיננו אמון על סגנונו של השטירמר יאבחן על נקלה בדבריו של עוז את שני
המרכיבים הקלסיים של של הפתולוגיה האנטישמית  -שינאה וחרדה .הכול יש כאן:
גנגסטרים ,פושעים ,סדיסיטים ,פוגרומיסטים ורוצחים" .שורת המלים הנרדפות נועדה
להעצים את פשעיהם ולהטביע על מצחם את אות הקלון של רשע מובנה ,כדי שאפשר יהיה
ליטול מהם את צלם האדם.
עוז מיטיב לפרוט על נימת החרדה האטוויסטית והפורנוגרפית .ה"סדיסטים" שלו "...הגיחו
מפינה אפלה ...מתוך מרתפי התבהמות וסיאוב ."...בעלילת הדם הנוצרית הדימוי הנועד
לחולל במוחו של הקורא תמונה של כת השטן בדמות אברכים חבושי כיפה ונשותיהם
חבושות השביס מתהוללים באורגיה רבתי" :על מנת להשליט פולחן דמים צמא ומטורף".
)פסיכולוג קליני יבחין בביטוי "מרתפי התבהמות וסיאוב" בנקל את מנגנון ההשלכה ואת
תמונת הראי של השמאל היהודי" :במאורות חשיש וזימה נולדה המאפיה השמאלנית" ,כך,
בגילוי לב מפתיע ,אמנון דנקנר ,שמאלן למהדרין ,בספרו על דן בן אמוץ(.

את הערצתו לסאדאת תומך עוז בכבוד הרב שהוא רוחש לערפאת .כיוון שכך ,הוא פונה מעל
דפי "הארץ" אל ראש הממשלה" :על ברק לבקש מערפאת הודעה מוקדמת של  48שעות על
מועד ההכרזה על הקמתה של המדינה הפלשתינית ,כדי שישראל תהיה המדינה הראשונה
שתכיר בה".
...פתרון יצירתי גם בירושלים... .החלוקה היא הכרח היסטורי )ויש לעשות זאת(
בגדלות נפש .מוטב שיעשה זאת עם פנים לעתיד .עם ניסיון לזרוע זרעים של התפייסות ,של
התקרבות רגשית ... .בקטטה שלנו עם הערבים יש צד רגשי מסובך מאוד .גם אצלנו וגם
אצלם...הצורך בהבקעה רגשית הוא גדול .והחובה ליזום את ההבקעה הזו היא עלינו...
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לנוכח שמועות שהילכו ב 1953-שהיטלר נותר בחיים ,כתב סאדאת מכתב לפיהרר הנערץ עליו .המכתב
ראה אור בספטמבר  1953ב-אל מוסאוור ,עיתון מצרי בכיר בעת ההיא.
132
) 8.6.להרחבה ראו הפרק "השעיר לעזאזל" בכרך זה(1989.ידיעות אחרונות,
133
ראו ,שם.
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ובהמשך מציע עוז לנתניהו לזמן עצמו "בפני המועצה הלאומית הפלשתינית בעזה או
ברמאללה" ולדבר שם על "עומק הסבל שעבר על שני העמים"...
לא העיוורון הסלקטיבי ,המעורר חמלה ,בדברי הלהג של עוז הוא המשעשע )והמקומם( ,כי
אם העובדה שהאיש חף מכל חשיבה רציונאלית .עוז לא חייב לדעת על מצבורי האמל"ח
להשמדה המונית במצרים וסוריה והכלים לשיגורו המכוונים על ישראל ,אולם ניתן לדרוש
ממנו שידע דבר מה על האנטישמיות הארסית בעולם המוסלמי כולו שקהיר היא מרכזה .מן
הדין היה שסופר יטמיע משהו מן הזיכרון ההיסטורי של עמו ,וילמד פרק או שניים
בהיסטוריה .העדר הבנה אלמנטארית ביחסים בין מדינות; שרשי העוינות המוסלמית כלפי
היהדות ככלל וישראל בפרט הנטועים בעיקרון הג'יהאד; הכחדת כל ישות ריבונית לא
מוסלמית במרחב השמי העצום המשתרע מן האוקיאנוס האטלנטי ועד המפרץ הפרסי;
האמנה הפלשתינית ,חוקת הפתח והאני מאמין של החמאס ,הקוראות גלויות ל"הכחדתה
המלאה ,המדינית ,הכלכלית והחברתית של המדינה הציונית" .את כל אלה ועוד מצליח האיש
למחות מתודעתו ולהקים תחתם עולמות וירטואליים של אותה חנופה המוכרת של מלחך
הפנכה היהודי נוסח יהופץ וכטרילבקה.
כך סאדאת וכך מרואן ברגותי ,ראש התנזים ,ארגון הטרור שערפאת הקים לאחר אוסלו.
אפילו בקני המידה הנדיבים של הרצחנות הערבית ,ברגותי הוא תופעה יחידה במינה.
המחבל ,המרצה  5מאסרי עולם בכלא ,היה מעורב בשורה ארוכה של פיגועים שהביאו לרצח
 35ישראלים .הוא בעצמו הורשע ב 5-מקרי רצח.
כיוון שכך ,ראה עומס עוז להעניק את ספרו האחרון "על אהבה וחושך" בתוספת הקדשה
אישית למרואן ברגותי תוך הבעת תקווה לראותו "חופשי בקרוב בשלום ובחופש" .הספר
הועבר לברגותי באמצעות ידידו הקרוב ,חיים אורון ,המבקר דרך קבע את המרצח הערבי
בכלא.

ברגותי ,ראש התנזים ומי שהיה
המזכיר הכללי של " הארגון
לשחרור פלסטין" – פת"ח" .לוגו
הארגון אומר הכל .כאן
ה"פלסטין" אותה יש לשחרר
וכאן האמצעים לשחרורה מן
הכובש הציוני.
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למותר לציין שעמוס עוז איננו לבד בהערצתו לברגותי .היה זה רון פונדק ,במעמדו כראש
מרכז פרס לשלום ומאדריכלי אוסלו ,מי ששיגר לברגותי איגרת בזו הלשון:
מהיכרותי איתך ,אני בטוח שהסורגים והשלשלאות אינם יכולים להחליש את אמונתך
ואישיותך בדרך השלום ...מעצרך הינו טעות איומה ומרה ..אני מצטער מאוד שלא יכולתי
לבקר אותך עד היום ,למרות ניסיונותיי הרבים .אני מקווה שאתה מרגיש טוב...העם
הפלשתיני זקוק לך...
בכבוד רב ,חברך ד"ר רון פונדק ,מנכ"ל מרכז פרס לשלום
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ואם בברגותי עסקינן ,מן הראוי לכבד במלים ספורות גם את ענת מטר ,הלוחמת הדגולה
לשחרורו של המרצח הערבי.

מטר של דברי בלע
ב 21-ביולי  2011העניקה ענת מטר ריאיון טלפוני לתחנת רדיו קנדית בנושא "האסירים
הפוליטיים בישראל" כפי שניסח זאת המראיין בהתייחסו למרצחי אש"ף על פלגותיו ,חמאס
והג'יהאד האסלאמי היושבים בכלא בישראל.
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המראיין הציג את "פרופסור ענת מטר מרצה בכירה באוניברסיטת תל אביב ,פעילה פוליטית
ויושבת ראש של הוועד הישראלי למען אסירים פלשתינים" ,ומי שחיברה לאחרונה מחקר על
הנושא .הוא מבקש אותה אפוא להחכים את מאזיניו בסוגיה זו מנקודת ראותה של נציגת
המחנה ההומניסטי בישראל.
מטר פתחה את דבריה בהבאת דוגמה של עוול שנגרם לאחד אחמד קטמיש" ,מי שלדעתי
הוחזק במעצר מינהלי ללא סיבה מספקת" שכן האיש הוא "יושב בית ,כותב סיפורים לילדים,
מסות ועורך מחקר".
ובכן ,קטמיש נמנה על מפקדיה הבכירים של החזית העממית לשחרור פלשתין ,שורת
פעולות הטרור של הארגון המונה עשרות פיגועים ,החל בחטיפת מטוס אייר פרנס לאנטבה,
עבור ברצח רחבעם זאבי וכלה בטבח בבית משפחת פוגל באיתמר ,מציב את הארגון בחזית
מרצחי אש"ף .קטמיש נעצר בחשד על חלקו בפעולות טרור ואכן הוחזק במעצר מנהלי .אולם
כל זאת המאזין הקנדי כמובן שאינו יודע .כל מה שהוא רואה בעיני רוחו הוא פעיל פוליטי
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המכתב ראה אור במעריב 24.8.04
CHUO 89.1 FM Ottawa http://trainradio.blogspot.com/2011/07
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המבקש להשתחרר מן הכיבוש הישראלי ,סופר ילדים וחוקר ,הנעצר על לא עוול בכפו בידי
הכובש המרושע.
השיחה גולשת מקטמיש אל מרואן ברגותי .מטר:

הם כלל לא חולמים לשחרר את מרואן ברגותי ...מי שנאשם במשפט מבוים כיוון שנמצא
אחראי עקיף על כמה ישראלים )(...found responsible indirectly for some Israelis
איש לא טען שהוא היה מעורב אישית במקרים של רצח.

להוכחת חפותו מצטטת מטר את ברגותי הפונה אל שופטיו" :אני לא מכיר בבית משפט זה.
אינכם יכולים לשפוט אותי .אני פעילי פוליטי ,אני מנהיג פוליטי"...
"אתה יודע ,בסך הכול אי אלו פקודות מעורפלות ) (Quite vague ordersאו משהו כזה ".זו
אותה מטר החותמת על פניות לבית הדין הבינלאומי בהאג בדרישה למעצר של מפקדי צה"ל
על חלקם בפשעי מלחמה .עתה ,לאחר אתנחתה מוסיקלית קצרה חוזרת מטר אל המראיין
ומסבירה לקהל המאזינים שהעניין כולו "אינו אלא רדיפה פוליטית ...אלו הם מנהיגים
פוליטיים ,אך הם גם בני אדם שרק מפגינים ומגישים עלוני הסברה ...ומארגנים הפגנות"...
ושוב ,כבמקרה של קטמיש ,הקנדי המצוי אינו יודע כי המדובר באחד הבזויים שבקרב
הטרוריסטים הערבים .והתמונה שהוא מקבל היא של משטר ישראלי חשוך הרודף על צוואר
מחלקי כרוזים וכותבי סיפורים לילדים.
בין שאר פעולותיה מכהנת פרופסור מטר בוועדת ההיגוי של צוות "מי מרוויח" מיסודה של
ארגון המתקרא "קואליציית נשים לשלום" .להלן הגדרה בתמצית של פעילות הארגון:
"מי מרוויח" )" ("Who Profitsמן הכיבוש הישראלי בפלשתינה? השיטה הגרוטסקית של
ישראל בנושא האסירים הפוליטיים והיחס המשפטי אליהם ,וכן מה הן מקורותיה של
הפתולוגיה החברתית של הציונות הישראלית) .גם באנגלית הניסוח הוא אוויליthe origins :
.of the societal pathology of Israel's Zionism

עיקר זמנה של "מי מרוויח" מוקדש לפעילות אקטיבית בנושא סירוב השירות הצבאי
והארגון מתברך בעובדה
כי פעילותנו אכן הביאה לעליה במספר סרבני גיוס הן בקרב צעירי ישראל המוצאים דרכים
כיצד להשתמט משירות צבאי ) (evade military service.והן בקרב חיילי מילואים
המסרבים להתייצב לשירות.

102

בעיני עקיבא אלדר מן "הארץ" ,ערפאת ,גדול רוצחי היהודים מאז היטלר והביטוי המגונה
ביותר של הג'יהאד המוסלמי ,הוא דמות נערצת ,ועל כן...
אם לא יהיו הפתעות ובשנה הקרובה יוסכם על הקמת מדינה פלשתינית ,יגיע ליאסר ערפאת
להדליק משואה ביום העצמאות הבא ...האיש הזה מחזיק במפתח להשלמת ניצחונה של
הציונות .שמחת הכרתו של העולם במדינה יהודית בכ"ט בנובמבר  1947לא תהיה שלמה
עד היום שבו ערפאת יחתום על הגבול שבין ישראל לפלשתין ...ערפאת מבשר את ההכרה
בלגיטימיות של קיום מדינת ישראל.
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העסקה שברק הציע לאסאד הייתה יכולה לבצר את מעמדה האסטרטגי של ישראל באזור"...
הנ"ל .הארץ במרס

אהוד ברק" :טוב הכלב החי מן הארי המת"
הבאתו של אהוד ברק ברשימה אחת עם ענת מטר ועקיבא אלדר ,עלולה להישמע צורמת
משהו ,ואולם ,כפי שצויין בתת-פרק על "התבוסתנות ברמת מקבלי ההחלטות" ,אלה הם
הסוללים את דרכו של הרדיקאל הישראלי .הם המעניקים לו לגיטימציה ולא אחת הוא נתלה
באילנות הגבוהים של ראשי ממשלה ושריה .כך "שלום עכשיו" החוזרים ומדגישים כי
בדרישתם להקמת מדינה פלשתינית הם ממשיכים את דרכו של מנחם בגין ,מי שחתם על
מסמך המכיר ב"זכויות הלגיטימיות על העם הפלשתיני".
מכאן שדווקא אהוד ברק הוא שהביא לידי ביטוי טרגי-קומי משהו לעיקרון החנופה העומד
בבסיס הניסיון הישראלי לרכוש את לב הערבים .הכוונה לפרשת המו"מ בין אהוד ברק
בתפקידו כראש ממשלה ,לאסאד ,בנושא רמת הגולן.
מייד עם עלותו לכס ראש הממשלה ביולי  ,1999פתח אהוד ברק במו"מ ומתן לשלום עם
סוריה בתמורה למסירת רמת הגולן .על הצעתו של ברק לנטוש את רמת הגולן ולהשאיר בה
רק כוח סמלי במורדות המערביים של הרמה ,השיבו הסורים בלאו מוחלט .ישראל קבלה את
הדין אבל בקשה שבכל הסדר עתידי יישארו הישובים תחת ריבונות ישראלית .סוריה השיבה
שלא יעלה על הדעת שברמה הסורית תישמר ריבונות ישראלית שהרי המדובר באדמה
ערבית קדושה .ישראל ,מעודדת מן התשובה הסורית ,הבינה כי הישובים יישארו בכל זאת,
הגם לא בריבונות ישראלית ,נתנה את הסכמתה העקרונית .התשובה שבאה מדמשק דרשה
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עקיבא אלדר ,הארץ ,במאמר לכבוד יום העצמאות ... ,במאי
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סילוק כל זכר של ישראל ברמה בתוך ששה חדשים .ישראל ,מעודדת מן העובדה שהסורים
לא הזכירו בשלב זה את דרישתם לריבונות על הכינרת ,הודיעה על נכונותה להסתלק מכל
הרמה ,להחריב את הישובים ולשוב אל קו הגבול הבינלאומי) .במאמר מוסגר מן הראוי
להזכיר בהקשר זה את שמעון פרס ,מי שפרסם זמן קצר קודם לכן את חיבורו "מזרח תיכון
חדש" .לנוכח ההצעה למסור לאסאד את רמת הגולן נתקף פרס באחד מפרצי האופוריה
התקופתיים שלו ,כיוון שכך קם והציע לקיים ועידה של כל מנהיגי המזרח התיכון על מנת
להעניק לאסאד בהזדמנות זו מעמד של מנהיג דגול(.
יתירה מזאת ,ברק ראה לצאת בהצהרה כי "הנשיא אסאד הוא מנהיג דגול שידע להביא את
ארצו אל המעמד המדיני הרם" .אסטרטגיית ההתרפסות הועילה והקול שעלה מדמשק
הצהיר כי סוריה תיאות לקבל את רמת הגולן מן הישות הציונית אולם חייב להיות ברור
שהכוונה לסילוק כל זכר של הכיבוש הציוני ,נסיגה אל קווי  67ומסירת קו המים במזרחה של
הכינרת ,קרי :חורבן למעשה של הקיבוצים היושבים על המים דוגמת עין גב ,ומסירת מוצב
ההתראה בחרמון .נלהב מן העובדה ש"המנהיג הדגול" מוכן להתייחס אליו ,הצהיר מר ברק
חגיגית כי יש על מה לדבר והציע מפגש בחסות הנשיא קלינטון .את הפגישה ההיסטורית
בשפרדסטאון הכתיר מר ברק כפסגת הצלחתו הדיפלומטית ,זאת משום ששר החוץ הסורי
פארוק אשערא ,המכונה בדמשק "משרתו של אסאד" ,לא ירק היישר בפרצופו אלא הסתפק
בכינויי גנאי מן המילון הנאצי-ערבי הידוע .בתום נאום ההכפשה של שר החוץ הסורי במהלכו
גידף את הישות הציונית בכל מלות גנאי ,עט עליו מר ברק בניסיון ללחוץ בחום את ידו .אולם
אשרעא הצליח להתחמק מ"לטנף את ידו במגע עם הזוהמה הציונית" ,כפי שתיאר זאת
בגאווה כתבו של "תישרין" ,יומון מפלגת הבעת' בדמשק.
בנאום שנשא אשערא לאחר שפרסטאון הכריז נחרצות כי כוונתה האסטרטגית של דמשק
היא "להחזיר לסוריה את פלסטין כולה" .את דברי שר החוץ הסורי הגדיר מר ברק באמצעות
שליחו ,הפרופסור איתמר רבינוביץ' ,כ"מהלך קונסטרוקטיבי  ,הגם מגושם משהו ,המכשיר
את הקרקע לקראת הסדר עם ישראל".
בפגישה בז'נבה שקיימו נשיאי סוריה וארה"ב הודיע אסאד כי אם הכינרת ,האגם הסורי ,בו
נהג לדוג ולהשתכשך במימיו בימי נעוריו ,לא תינתן לו ,אין על מה לדבר .כאשר הביע מר
ברק את צערו על כשלון הפגישה בז'נבה ,כתבה העיתונות הסורית ש"אסאד הוא אריה
ואריות לא נכשלים" ,וכי "הכישלון הוא מנת חלקם של הכלבים" .ולמען חלילה לא יבין מר
ברק למי הכוונה הודגש כי אין "כוונת הדברים לנשיא קלינטון" .מר ברק לא על השיב על
הכינוי החדש אולם על סמך ניסיון העבר סביר שמצא בכינוי "כלב" עוד סימן לריכוך בעמדת
דמשק ,שכן כלב ,ידידו הטוב של האדם עדיף על "היטלר" ,כינויו הקודם של מר ברק
בעיתונות הסורית.
לאחר כשלון "יוזמת השלום הסורית" העניק אלוף )מיל( אורי שגיא ,ראש צוות המו"מ עם
סוריה ,ראיון לעיתונות .על השאלה אם הוא מאמין שעדיין ניתן להגיע להסכם עם סוריה אף
104

כי נראה שדמשק טרקה את הדלת "...השיב שגיא" :גם אם הדלת נטרקה תמיד אפשר
להיכנס דרך החלון".
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מחיקת הזכרון  -זנד את פינקלשטיין -

הצעד הראשון לחיסולו של עם מתחיל עם מחיקת זכרונו .השמד את ספריו ,את
תרבותו ,את קורותיו .ואז כתוב ספרים חדשים ...המצא היסטוריה חדשה .במהרה
תתחיל האומה לשכוח מי היא ומהיכן באה .העולם סביב ימהר לשכוח אף הוא .אין
אומה המסוגלת לחצות מדבר של שכחה מאורגנת.
מילן קונדרה
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כמו לא די בכך שבפלשתינה קמה ישות קולוניאליסטית יודו-נאצית המורידה בעצם קיומה
פורענות על עמי המזרח התיכון בכלל ועל העם הפלשתיני – בעליה החוקיים של הארץ –
בפרט ,אלא שאותה הישות הציונית טוענת לזכות היסטורית על הארץ .וראו למשל את
הכתוב ב"מגילת העצמאות" של אותה הישות הקרויה ישראל.
בארץ-ישראל קם העם היהודי ,בה עוצבה דמותו הרוחנית ,הדתית והמדינית ,בה חי חיי
קוממיות ממלכתית ,בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר
הספרים הנצחי .לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו,
ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית .מתוך קשר
היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה...

כיוון שכך ,נטלה על עצמה קבוצת חוקרים ישראלית ,היסטוריונים ,גיאולוגים חוקרי תנ"ך
וארכיאולוגים משימה – קדושה בעיניהם – הבאה לסתור אחת ולתמיד את הכזב הציוני-רבני
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בתוכנית "פגוש את העיתונות" ,ערוץ ...תאריך

138

ספר הצחוק והשכחה1977 ,
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בדבר הזיקה ההיסטורית כביכול בין הפולש הציוני-קולוניאליסטי ,לבין אותו חבל ארץ הקרוי
פלשתינה .זאת על מנת להשיב את הארץ לבעליה החוקיים.

התנ"ך  -מניפסט פולחני ופוליטי
ישראל פינקלשטיין ,בספר "ראשית ישראל" 139אותו חיבר יחד עם אשר סילברמן ,קובע כי
הטקסט המקראי כפי שהוא מוכר לנו נעדר תשתית ארכיאולוגית ,והוא אפוא כתוב שנברא יש
מאין ,הבא לשרת אידיאולוגיה ומתן לגיטימציה לכיבוש הארץ .כך כל פרקי המקרא המכוננים
של קורות ישראל .הנה כי כן ,תקופת האבות לא הייתה ולא נבראה ,כך לא יציאת מצרים
ושנות הנדודים במדבר ,כיבוש הארץ וההתנחלות .כל אלה אינם כי אם נרטיבים מצוצים מן
האצבע הבאים לשרת את התעמולה היהודית" .מניפסט פולחני ופוליטי שנכתב מאות שנים
לאחר האירועים וללא אחיזה של ממש במציאות ההיסטורית" בלשונו של פינקלשטיין.
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לא די לו לפינקלשטיין בהכחשת ראשית קורות היהודים מימי האבות ועד כיבוש הארץ .גם
לקיומה של הממלכה המאוחדת עם שאול ,דוד ושלמה בראשה ,אין כל הוכחה ארכיאולוגית,
קרי :היסטורית .על שאלת המראיינת "בכל זאת ,למה להמציא את הממלכה המאוחדת?"
משיב פינקלשטיין על פי התקינות הפוליטית של ההיסטוריונים החדשים )ושמא של
"המקראיסטים" החדשים כפי שהיו מי שראו לכנותו(
כי רצו להשתלט על הטריטוריות ...ולספח אותן ,שהרי 'הן בעצם שלנו ,ואנחנו בעוד רגע קט
נספר לכם כיצד .לפני הרבה שנים מלך שלנו ,דוד ,ישב בירושלים ושלט בהן ,ואנחנו היחידים
שיש לנו זכות היסטורית עליהן' ,וככה נבנה המיתוס.

ובאשר לתיאורי ירושלים בימי גדולתה:
זו לא הייתה אלא בדיחה ,בהשוואה לערי אשור ,בבל או מצרים .כפר הררי טיפוסי .כפר
הררי ,שום ממצא פאר ,לא שערי נבוכדנצר ,לא תבליטי אשורים ,לא ארונות מצרים
ומקדשיה ,לא כלום.

הנה כי כן ,הזיקה בין טענת הבעלות על ארץ ישראל בימים אלו להמצאה יש מאין של ממלכת
דוד ושלמה היא ברורה לחלוטין .זו אינה אלא "מגמה אימפריאליסטית" על פי פינקלשטיין
"שהייתה דרושה לה עדות היסטורית לכאורה .כך הסיפור על כיבוש הארץ בימי יהושע ,זאת
כדי לתת צידוק מוסרי למאוויים הטריטוריאליים שלהם".
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ישראל פינקלשטיין ,אשר סילברמן ,ראשית ישראל ,הוצאת אוניברסיטת תל אביב,
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בריאיון לאביבה לורי" .הספין הגדול ביותר בהיסטוריה" .הארץ9.5.03 .
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'זה היה פעם שלנו' ,הם אומרים' ,כמו בימי יהושע ,ואנחנו בסך הכול מחזירים את
ההיסטוריה למסלולה ,מתקנים את מהלך ההיסטוריה ובהזדמנות זאת מחדשים את ממלכת
הזוהר של דוד ,שהיה הראשון ששלט בטריטוריות האלה'.

ולשאלת המראיינת" :אז הסיפור על כיבוש הארץ מצוץ מהאצבע?" משיב מיודענו" :לא היה
ולא נברא...לא מיניה ולא מקצתיה....המלחמה נגד הכנענים בארץ הייתה נגד בדווי אחד
שישב בפתח האוהל שלו".
על מחקרו של פינקלשטיין בחרו חוקרים בתחום להגיב מי במשיכת כתף ומי בציון הכשלים
של עבודתו .היה זה מייקל קוגן ) (Cooganמן הארכיאולוגים הבכירים בארה"ב במאמר
תחת הכותרת :מן ההיפותטי והבלתי סביר אל חסר השחר 141שראה לציין:
שיחזורם של פינקלשטיין וסילברמן דומה לתאוריית קונספירציה :תחשבו על צופן דה
וינצ'י או על זיהוי שייקספיר כאדוארד דה ויר .כמו תסריטים אלה ואחרים הדמיוניים
כמותם ,שחזורם של פינקלשטיין וסילברמן מסתמך על שימוש סלקטיבי ומגמתי ביותר

בראיות.
את החוקרים התומכים בקיומה של הממלכה המאוחדת מכנה פינקלשטיין" :כל זב ומצורע
מדבר) ,יגאל ידין ,בנימין מזר ,יוחנן אהרוני.(...
אבל רוב הזבים והמצורעים לא מבינים כלום .לא זה המקום לדון בכשליו של פינקלשטיין
הנובעים בראש וראשונה מבחירה סלקטיבית של ממצאים ארכיאולוגיים על מנת שיתאימו
למסקנה הידועה מראש בבחינת ציור עיגול על חור הירי במטרה .הבעיה מורכבת יותר.
התנ"ך בוודאי שאיננו פרי מחקר שיטתי של קבוצת היסטוריונים הניזונים מארכיוני המדינה
ומקפידים על קוצו יוד .לא התנ"ך ולא כל יצירה אחרת מן העידן הקדום .מכאן שהחיטוט
הקנטרני בטקסטים בני אלפי שנים בניסיון לאמת אינפורמציה בנוגע לחרס הנשבר או אמת
מים שיבשה ,היא בראש וראשונה עדות לקטנות מוחין .וכי העובדה שאיננו יודעים את מקום
קבורתו של משה ,קל וחומר שאין בידנו טביעת אצבעותיו על לוחות הברית ,הופכת את
המונותיאיזם ל"מניפסט פולחני פוליטי"? מן הדין היה שפינקלשטיין וחבר מרעיו יטמיעו
בנפשם את אמירתו של אחד העם בנושא:
משה שלנו ,זה שצורתו קבועה בלב עמנו מדור דור והשפעתו על חיינו הלאומיים לא פסקה
מימי קדם ועד עתה ...מציאותו ההיסטורית ...אינה תלויה כלל בחקירותיהם) ...והוא( זה
שהלך לפנינו לא רק ארבעים שנה במדבר סיני אלא אלפי שנה בכל ה'מדברות' שהתהלכנו
בהם ממצרים ועד הנה.
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Michael D. Coogan, "Assessing David & Solomon: From the Hypothetical to the
Improbable to the Absurd ",The Biblical Archaeology Review July/August ,2006 pp.
56-60
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אחד העם ,משהhttp://benyehuda.org/ginzberg/Gnz018.html .
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כזב "העם היהודי" מאסכולת שלמה זנד

הנני אזרח ישראלי מחורבן ,סופר ישראלי מחורבן
והיסטוריון ישראלי מחורבן* .

שלמה זנד בריאיון לחאלד דיאב ,עורך אתר ה .12.3.12 chronikler -זנד מסביר
למראיין כי הוא איננו יהודי שכן הלוא אמרנו שהיהדות היא המצאה חסרת שחר של
התעמולה הציונית .הוא אפוא לכל היותר אזרח ישראלי ,אלא שגם זו נחמה פורתא ,שכן
פירושו של דבר להיות "אזרח ישראלי מחורבן ,סופר ישראלי מחורבן והיסטוריון ישראלי
מחורבן ".הריאיון נערך באנגלית קלוקלתI am Israeli, a shitty Israeli citizen, a :
* shitty Israeli writer and a shitty Israeli historian
* http://chronikler.com/middle-east/israel-palestine/shlomo-sand/

תופעת "הג'יהאד האקדמי" )הביטוי הוא של בן דרור ימיני בטורו במעריב( הגיעה אל שיאה
)לפי שעה ( בחיבורו של שלמה זנד ,פרופ 'באוניברסיטה תל אביב .האיש מבקש לנתק כל
קשר בין היהודים בימינו לבין העברים שגלו מממלכת יהודה .לפי זנד ,העם היהודי הוא
המצאה ריקה מתוכן.
היהודים אינם גזע .או עם ,כי אם צאצאי עובדי אלילים מצפון אפריקה ,ערבים מדרום ערב
הסעודית וטורקים צאצאי הכוזרים ,שהתגיירו אי שם במאה השמינית .ומי הם צאצאי
העברים הקדומים? ה"פלשתינים" ,בעליה החוקיים של הארץ .זאנד מוכן להניח לישראל
להתקיים ,אולם זאת בתנאי שקודם כול תסתלק מן הגזענות הציונית והיהודית ותיהפך
לדמוקרטיה חילונית ,מדינת אזרחיה – מגמה התופסת תאוצה בשיח הציבורי במדינת
היהודים.
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רסלינג .2007 ,הוצאת היהודי ,העם הומצא ואיך מתי זנד ,שלמה
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ביסודו של דבר מלאכתו של זנד היא ניסיון לעורר לחיים את טיעונו הנודע של ארתור קסטלר
בספרו "השבט השלושה עשר" ,144בו ביקש המחבר להוכיח כי מוצאה של יהדות אשכנז אינו
מן העברים הקדומים כי אם מן הכוזרים .קסטלר הצהיר כי מטרתו בספר הייתה לשלול את
הזיקה בין היהודי האירופי ליהודי המקראי .בכך קיווה להשמיט את בסיסה של האנטישמיות
הנוצרית המאשימה את היהדות ברצח ישו .אולם ,בין קסטלר לזנד מפרידה תהום מוסרית.
בעוד שבניסיונו הפתטי ביקש קסטלר לפתור את היהודים ממארת היודופוביה ,ייעודו של זנד
הוא למחות את מדינת היהודים מן המפה.
חיבורו של זנד – ההגדרה "מחקר" אינו ראויה לו – מבקש לפרק את "הנרטיב הציוני
שהמציא" כדברי זנד את "העם היהודי" .המצאה זו שהתבססה על התנ"ך שלמרות שאינו –
כפי שישראל פינקלשטיין כבר הוכיח – אלא מקבץ של סיפורי בדים ללא תשתית היסטורית
מוכחת ,עלה בידו להמציא יש מאין היסטוריה לאומית ארוכת טווח שלא הייתה ולא נבראה.
חיבורו של זנד ,אנטי-ציוני מוצהר שיעדו הגלוי הוא להביא למחיקתה של מדינת ישראל מן
המפה על ידי הפיכתה למדינת כל אזרחיה ,מבקש לשלול מן הציונים את "יהדותם" על מנת
להכחיש את זכותם על ארץ ישראל .כמו בכל "מחקר היסטורי" מוטה אידיאולוגית ,זנד עושה
שמות בהיסטורי על מנת להתאים להנחת היסוד הרעיונית של המחבר .הייתה זו אניטה
שפירא שהיטיבה להגדיר את מלאכת הניפוי של זנד בספרו:
זנד מבסס את טיעוניו על פרשנות אזוטרית ושנויה במחלוקת בניסיונו לחתור תחת אמינותם
145

של חוקרים בכירים על ידי ביטול מסקנותיהם מבלי להביא לכך כל ראיה.

הצומת ההיסטורי המשמש את זנד להוכחת התזה בדבר העדר כל זיקה בין היהדות היום לזו
שלפני חורבן הבית השני ,היא הגלות לאחר המרד הגדול .אם אומנם הגלות התרחשה
בפועל ,הרי שיהודי ימינו עלולים להיות צאצאי אותם הגולים שהתפזרו באירופה ובצפון
אפריקה ולימים הקימות את קהילות ספרד ,אשכנז ופולין .יש אפוא להוכיח שהגלות לא
הייתה ולא נבראה כי אם משל הייתה .ואכן ,פוסק המחבר שסיפור הגלות אינו אלא המצאה
הבאה לשרת אידיאולוגיה .הנה כי כן ,היהודים כלל לא גלו מארץ ישראל ,בין היהודים של
היום לבין יהודי העת העתיקה אין כל קשר ויהודי ימינו שכבשו את פלשתינה הם
"מתייהדים" .בעוד שהיהודים האוטנטיים הם הפלשתינים שקבלו את דת מוחמד תחת
השלטון הערבי לאחר כיבוש הארץ במאה השביעית לספירה.
השאלה היא אפוא מי הם אותם "המתייהדים" ,אותם הקולוניאליסטים הציונים המדברים על
זכות אבות .ובכן לזנד פתרונים .יהודי אשכנז הם גרים ממוצא כוזרי .ומה שמכונה יהודי צפון
144

. The Thirteenth Tribe
הספר ראה אור ב ,1976-ניתן לקראו היום באתר
התרגום לעברית :השבט השלושה עשר http://www.fantompowa.net/Flame/koestlerindex.htm . -
.מאזנים ,תש"ס 1999-ההיסטוריה הכוזרית ומורשתה .ראה אור בהוצאת
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Shapira, Anita. "The Jewish-people deniers" The Journal of Israeli History. March 2009
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אפריקה וספרד אף הם צאצאי הברברים .מכאן שהניסיון להעניק לאותם יוצאי חלצי הכוזרים
והברברים הנעדרים כל זיקה גנטית ולאומית לעם שישב בפלשתינה לפני  2000שנה ,לא זו
בלבד שהוא חסר שחר אלא שאין זו כי אם מניפולציה של ההיסטוריה המשרתת את
האינטרס הציוני )והאנטישמי( .הנה כי כן ,עתה ,כיוון שעלה בידו לבסס את השקפתו האנטי-
ציונית על מסד היסטורי מוצק ,הגיע העת להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה ובכך
לחסל את המרכיב "המתייהד" שבה לטובת דמוקרטיה ערבית בה צאצאי הכוזרים והברברים
יהיו – כראוי להם – מיעוט מכורח המציאות של שיבת הפליטים הערבים.
כושרו של זנד לתמרן עדויות היסטוריות כרצונו ,בין אם על ידי התעלמות גמורה מהן ובין אם
מהן הוצאתן מן ההקשר ,אכן מעורר התפעלות.
העובדה שיוספוס פלביוס כותב על גלות מקפת של יהודים בשנת  70לספירה ,כמו גם
המקורות הרומאים לגלות בעקבות מרד בר-כוכבא ,ולאלפי השבויים שנמכרו לעבדות ברומא
ולרבבות שנמלטו בשל מוראות המלחמה או הוגלו – כל אלה לא מעניינים את זנד .לא
מעניינים את האיש תעודות אין ספור בדבר מקורם של יהודי אשכנז בקהילה היהודית של
רומא ,כך לא המקורות המעידים על גירושם של יהודי אשכנז למזרח אירופה.
לא זה המקום להציג את המניפולציה של זנד בנתונים היסטוריים ,אך עובדה פשוטה אחת די
בה להציג את חוסר השחר בטענה לפיה הכוזרים ,מי שנדדו כביכול ממקום מושבם במזרח
אירופה מערבה ,הם אבות יהודי אשכנז .ממחקר בנושא שמות משפחה של יהודי פולין עולה
ש 50-מן השמות מקורם בלשון הגרמנית .כך אייזנברג וגרינברג ,ויס ושוורץ ,קאופמן וליפמן,
מאייר ובלום  ....הנה כי כן ,היה על הכוזרים – על פי זנד – לנדוד תחילה  2000ק"מ ומעלה
אל גדות הריינוס ורק משם לשוב על עקבותיהם חזרה לפולין .והלוא כל סטודנט בשנה
ראשונה בהיסטוריה של עמנו מכיר את התיעוד הרב ,החל מן המאה הרביעית לספירה,
בדבר קיומן של קהילות יהודים באשכנז ,בעוד העדות המוקדמת ביותר להתיישבות היהודים
בפולין היא מן המאה העשירית 600 ,שנים )!( מאוחר יותר.
ביסודו של דבר מדובר אפוא בעוד פשקוויל המבקש להעניק תשתית כמו אקדמית לטענה
החוזרת ונשנית בתעמולה הערבית בכלל ובפרסומי הרשות הפלשתינית בפרט שאכן העם
היהודי הומצא רק על מנת להדיר את רגליהם מפלסטין ,וראו את מחקרו של ההיסטוריון
הדגול שלמה זנד .עם זאת ,וכצפוי ,זכה חיבורו של זנד למעמד של להיט בישראל ובאירופה.
הביקורת הקטלנית של אנשי מקצוע לא מנעה מן האיש לזכות בפרס יוקרתי של איגוד
העיתונאים בצרפת . 146המצרים על העובדה שהמחקר המכונן לא יצא בהוצאת אוניברסיטת
ביר זית ,מוצאים נחמה פורטא כי הייתה זו אוניברסיטת שייך מוניס שראתה בין שאר
פרסומיה לתרום למאבק הפלשתיני מול הכובש הציוני.
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פרס העיתונאים הצרפתים" ,היום" )’ (Aujourd'huiלשנת  ,2009הניתן "לספר עיון פוליטי או היסטורי"
הבולט באותה שנה.
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ועתה למובאות ספורות של חוקרים החוסים בצילם של שני ענקי הרוח שלעיל.147
יוסי מארט ,גיאולוג מאוניברסיטת חיפה קובע על סמך ראיות מתחום הגיאולוגיה כי הכתוב
בתנ"ך אינו אלא בדיה מופרכת .ארץ ישראל אינה קדושה לכל היהודים ,ומכאן ש"כל ניסיון
של רבנים לתאר את הדברים באופן מסולף הינו בבחינת פשע" .ומדוע "בבחינת פשע"?
האיש מסכם וקובע כי "ברור עד כמה שאותן ההצהרות של רבנים על קדושתה של ארץ
ישראל תרמו לרצח רבין .148"...כך גם פרופ' משה מעוז מהאוניברסיטה העברית לפיו
"היהודים בדו את אתריה הקדושים של הארץ".149
אורי רם ,הסוציולוג מאוניברסיטת בן גוריון ,המבסס את טיעוניו על מחקרי מרעיו "מקרב
ההיסטוריונים החדשים" קובע כי "זכותם של היהודים לחיות בפלשתין אינה עולה על זכותם
של הבריטים לחיות בהודו".
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וכן הלאה ,והלאה והלאה...

מן הדיסוננס הקוגניטיבי אל הכשל המוסרי ,ושמא להפך?
האמת שוב איננה באופנה .השקר המיטיב
לשרת את המטרה הוא לגיטימי לכל דבר ועניין.
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להרחבה בנושא ראו את מאמרו של סוקרט" ,הרדיקליזם של השמאל באקדמיה העברית ".נתיב ,גיליון יוני
.2004
148
"התנ"ך לא התרחש וארץ ישראל אינה קדושה" .הארץ4.11.99 ,
149
ג'רוזלם פוסט 29.5.2001
150
Uri Ram, The Colonization Perspective in Israeli Sociology: Internal and External

Comparisons. Journal of Historical Sociology. September 1993/
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ו.א .לנין במכתבו אל גיאורגי צ'יצ'רין ,הקומיסר לענייני חוץ .מצוטט מתוך ספרו של שאול קנצלר,השמאלנות
בישראל ,אינטליגנציה בסבך הניכור .הוצאת ספרית מעריב.1984 ,
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לא אחת למקרא של פשקוויל שמאלני או למשמע דבר הבל מפיו של הרדיקאל היהודי,
דוגמת הסיסמה "נסיגה היא המפתח לשלום" )מירון בנבנישתי( ,אינך יודע מה גרוע ממה,
האיוולת או שמא השחיתות המוסרית שבדברים 152.למותר לציין שעל פי רוב מדובר
בסימביוזה בין השניים .מאין אחדות ניגודים דיאלקטית מאסכולת הפק"פ או השומר הצעיר
המסוגלת להביא להכלאה של שני הפכים על מנת לחולל את הכזב האולטימטיבי לצורכי
אינדוקטרינציה .להלן דוגמאות ספורות לאותה הולכת שולל שאינך יודע מה קודם בה למה,
העיוורון הסלקטיבי או השחיתות המוסרית.

אלוף בן ומושבות האימפריה :הודו והגדה
בטורו ב“הארץ“ תחת הכותרת "צ'רציל ותלמידו" ממליץ אלוף בן ,הפרשן המדיני של העיתון,
לנתניהו ,ללכת בעקבותיו של צ'רצ'יל הנערץ עליו ,ובדומה לקודמו הבריטי ,מי שידע בשעת
הצורך לוותר על מושבות האימפריה הבריטית עם הודו בראשן ,לוותר אף הוא על
האימפריה ...בשטחים.
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ספק אם הדיסוננס הקוגניטיבי המאפיין את עולמו הרוחני של השמאלן המצוי ,מי שעובדות
יסוד אין בהן כדי לערער את דבקותו בתבוסתנות ,בא לידי ביטוי אינפנטילי יותר מאשר
בהשוואה זו של עיתונאי ”הארץ“.
ההקשר ההיסטורי אליו מתייחס אלוף בן ברשימתו הוא מלחמת העולם השנייה ,כאשר
צ'רצ'יל הגיע למסקנה שפרוק האימפריה יאיץ את מועד כניסתה של ארה"ב למלחמה לצד
ארצו .ובכן ,לידיעתו של הפרשן המדיני של ”הארץ“ ,גדולתו של צ'רצ'יל בהכרזת המלחמה
על גרמניה נבעה מראיתו האסטרטגית ארוכת הטווח של האיום הנאצי על העולם החופשי.
במובן זה ווינסטון צ'רצ'יל הוא היפוכה הסימטרי של בשורת התבוסתנות מאסכולת "”הארץ“"
ועורכיו.
היה זה ב ,3.9.1939-מבלי שעד אותו יום תיפול שערה אחת מראשו של אזרח בריטי,
שבריטניה הכריזה מלחמה על גרמניה .הודו כידוע ,שוכנת בצידו השני של העולם ,מרחק
אלפי קילומטרים מלונדון ,ולא זו בלבד שמעולם לא תקפה את בריטניה ,אלא שזמן קצר
לאחר הכרזת המלחמה של ממשלת צ'רצ'יל הכריזה אף היא מלחמה על גרמניה ,העמידה
צבא של  2.5מיליון חיילים למלחמה במדינות הציר וספגה  87.000אבדות .כך הודו וכך שאר
מושבות האימפריה בהן השמש לא שוקעת לעולם.
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העבודה ,בדבריו על יוסי ביילין ביטא זאת ביתר פרופ' שלמה אבינרי ,מאנשי הרוח הבולטים של תנועת
http://halemo.net/tmp2/hinam2.pdfאמת" *.איפוק" :או שביילין סובל מאי הבנת הנקרא או שאינו דובר
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את "האימפריה הישראלית" רואה התל אביבי מחלון ביתו ומגיע אליה בנסיעה של חצי שעה
לכל היותר – תלוי בפקקים .ילידי "האימפריה" הם אלה שרצחו  1600ישראלים בפרק זמן
של עשר שנים ,נתון השקול ל 16.000-בריטים ויותר .הסברים נוספים הם עלבון צורב
לאינטליגנציה של הקורא ,אולם נראה שלאו דווקא לאינטליגנציה של הפרשן המדיני של
”הארץ“ .אי לכך נזכיר לו שאותה "אימפריה" המשתרעת על  5.860קמ"ר ,היא במקרה ערש
האומה הציונית ותכלית קיומה.
למותר לציין שאותה "פליטת קולמוס" של כתב ”הארץ“ היא שולית לחלוטין ובקשנו להביא
את הדברים רק על מנת להדגיש עד איזה רמה של הבל מסוגל להגיע השמאלן הישראלי
המבקש למחוק מתודעתו ערכי גיאוגרפיה ,לקח היסטורי ומסד נתונים בסיסי .ואולם קביעתו
האבסורדית של בן הוא כאין ואפס לעומת סיסמת מחנה השלום המנחה את חשיבתו
האסטרטגית של שלום עכשיו " -שטחים תמורת שלום" .אכן התיבה שלום היא לכשעצמה
עדות לפולחן מולך ה"שלום" ולאו דווקא רציונל ,שהרי גם אם נתייחס רק לאותן מדינות ערב
שנלחמו בישראל במלחמותיה ,ונוסיף את אירן ,שטחן הוא על סף ה 3-מיליון קמ"ר .כלומר
היחס בשטח בין ישראל לאויביה הוא  130 :1ומעלה .למותר לציין שאין בהיסטוריה תקדים
ליחסי כוחות מאין אלה .דומה הדבר למצב בו הייתה שוויץ מאוימת על ידי מדינות הקהילה
האירופית .בעוד שבין בירת מצרים לגבולה עם ישראל מפריד עומק אסטרטגי של  200ק"מ,
הגבול שמבקשת שלום עכשיו לקבוע מגוש דן אל ישות ערבית המחויבת על פי חוקתה
להביא לחורבנה של מדינת היהודים יהיה בטווח אפס ,ומטוס הנוחת בנמל התעופה
הבינלאומי של ישראל ימצא בטווח ירי של מטול יד.
בקריאתם לשיבה אל גבולות  '67מוצאים ארגוני השמאל הרדיקאלי מסתור תחת גלימת
הכסילות של העדר חשיבה ,ואולם מה על "שלום עכשיו" ,תנועה בה לא מעטים הם יוצאי
צבא בעלי דרגות קצונה ואשר החלה את דרכה ב"מכתב הקצינים" משנת ?1978
מכאן פניני חוכמה כגון "אסאד הוא המנהיג ההיסטורי החשוב ביותר של סוריה ,הוא הביא
אותה אל מעמדה היום ורק הוא יכול לעשות אתנו שלום של אמיצים" )אהוד ברק(; "נסיגה מן
הגולן היא נכס אסטרטגי) "...מאמר מערכת של ”הארץ“(; ...שיבת הפליטים הערביים תביא
לפריחה תרבותית;(....)...
התנהלותה של הרשות הפלשתינית היא כזו של קוויזלינג .היא נעדרת כל רצון חופשי
ונשמעת לפקודותיו של משטר הדיכוי הציוני .ההשוואה הקרובה והבולטת ביותר של הרשות
היא ליודנראט – מועצת היהודים – שהנאצים יסדו בשטחים הכבושים כאמצעי לסיוע
השמדת יהודי אירופה) .טוני גרינשטיין(
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וכך הלאה והלאה והלאה...

 154וראו את פרסומיו באתר ALEPH
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"האידיוט המועיל" הפעם בגלימת היסטוריון
אחת התופעות הטרגיקומיות על הבימה הציבורית של השמאל הסהרורי ,מי שזכה להגדרה
קולעות של "האידיוט המועיל" מפי אלאן דרשוביץ הוא יוסי שריד .שריד ,כמוהו כאלוף בן,
מבקש לתמוך אף הוא את עולמו הרוחני והפוליטי בדוגמאות מן ההיסטוריה .להלן אחת
מהכרזותיו של מיודענו ,יו"ר מרץ בעת ההיא" :אריאל שרון צריך להתנצל בפני האמריקנים
מפני שישראל היא מדינה חזקה המסוגלת להגן על עצמה וצ'כיה הייתה חסרת ישע".
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איש אינו מצפה מן הפוליטיקאי המצוי שיגלה ידע אלמנטארי בהיסטוריה ,קל וחומר בהבנתה,
אולם אפילו לבורות צריך להיות גבול .את הגבול חצה ח"כ שריד בדברים המצוטטים מפיו.
להלן העובדות:
ב ,1938-ערב ועידת מינכן ,מנה הצבא הצ'כי  35דיביזיות 1.5 ,מיליון חייל .הצבא היה חמוש
במיטב הנשק של העת ההיא .המורל הגבוה של הצבא בא לידי ביטוי בגיוס מילואים בתמרוני
סתיו ) 1938התייצבות של  .(98%יצוין אגב ,שלמרבה האירוניה 10 ,אחוזים מן הקצונה
הבכירה באה משורות הגרמנים הסודטים .הוורמכט מנה באותה עת מספר דומה של
דיביזיות ,אולם אלה נפלו בחימושן מן הצבא הצ'כי ,מורל הצבא היה בשפל ומטה הוורמכט
היה על סף מרידה בהיטלר .הצבא הצ'כי ברובו הגמור היה מרוכז בחזית של  200ק"מ
מאחורי ביצורי הסודטים שהיו בעת ההיא קו ההגנה הטוב ביותר בעולם .היטלר עצמו הודה
שאין לצבאו כל סיכוי לחדור את "קו מז'ינו הצ'כי" .לעומת זאת היה הוורמכט מפוזר על פני
אלפי ק"מ ,החל בפרוסיה המזרחית ,עבור בפומרניה ,הסודטים ,אלזס לוריין והגבולות עם
פולין ,הולנד ודנמרק .בחזית עצמה ,מול הצ'כים ,היו הגרמנים בנחיתות צבאית של .1:10
מצבה של ישראל הפוך מזה של צ'כוסלובקיה .בעוד האויב הערבי יכול להציב את צבאותיו
בחזיתות מצומצמות ביותר של עשרות קילומטרים ,חייב צה"ל להתפרס על פני כל גבולותיה
של המדינה ממטולה עד אילת.
המאזן הצבאי בין ישראל לאויביה בחילות הסדירים הוא  1:10לרעתה ,קרי :הפוך מזה
ששרר בין צ'כוסלובקיה לבין גרמניה בחזית הסודטים .בחישוב הכולל את מערך המילואים
היחס הוא .1:7
לצ'כיה היו שתי בריתות צבאיות רבות חשיבות עם צרפת ועם בריה"מ ,שתי מעצמות
שלרשותן עמדו למעלה מ 200-דיביזיות .הברית הצבאית בין צרפת לבריטניה העניקה יתר
עצמה למערכת הבריתות שהיו לממשלת פראג .לגרמניה לא הייתה כל ברית צבאית ערב
וועידת מינכן.
לישראל אין כל ברית צבאית המחייבת מדינה כלשהי להילחם אתה אם תותקף.

ח"כ יוסי שריד ,קול ישראל 5 ,באוקטובר 2001
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למחרת ועידת מינכן ,לאחר שצ'מברלין ודלדייה ,מוסוליני והיטלר ,עשו יד אחת לגזול מפראג
את חבל הסודטים ,הנכס האסטרטגי המכריע לקיומה של המדינה ,התפוררה צ'כוסלובקיה.
ב 15-במרץ  1939מחק אותה היטלר מן המפה ללא צורך בירייה אחת .זהו השלב אליו
מבקש להוליך את ישראל מיודענו המסכיל יוסי שריד.
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זנד – בובר -יפתחאל
שלמה זנד הוא גיבור תרבות של התעמולה הערבית ,המוכיחה באמצעותו כי מדינת היהודים
אינה אלא כיבוש אפרטהייד קולוניאליסטי הנעדר כל זיקה לפלשתין .זנד טוען ,כאמור לעיל,
)וראו את חלקו בתת הפרק "מחיקת הזיכרון"( ,כי "מתייהדי" אירופה הם צאצאי הכוזרים.
העובדה שקיים תיעוד לקיומן של קהילות יהודים באשכנז כבר במאה הרביעית 157בעוד
ששבטי הכוזרים עולים על בימת ההיסטוריה רק במאה השביעית ומעט מהם מתגיירים ככל
הנראה במאה השמינית ,עובדה זו לא מעניינת את מיודענו .יתירה מזו ,זנד האמור
להתמחות בין היתר בהיסטוריה של צרפת ,אילו הציץ מדי פעם במפת אירופה היה למד שעל
מנת להגיע לאשכנז היה על הגרים הכוזרים לנדוד  3000ק"מ מגדות הדון והוולגה אל עמק
הריינוס .לחלוף בדרכם על פני ערבות אוקראינה הפוריות ולרוחבה של פולין כולה ,על מנת
לבוא ולהתיישב במרחב המוכר היום בשם גרמניה .הכזב ההיסטורי והפרדוקס הגיאוגרפי -
שזנד בוחר להתעלם מהם כליל  -הוא עוד דוגמה מני רבות לכושרו של הקומוניסט היהודי
לברוא נתונים יש מאין על מנת להציב את השקפת עולמו על כרעי תרנגולת ,ובלבד שאלו
יתאימו לכזב אותו בורא האיש.
דוגמה נוספת הוא מרטין בובר .במאמרו המצוטט בתת פרק על המדינה היוד-נאצית ,נוסף
על דברי הבלע בהפיכתו של היטלר למייסדה של מדינת היהודים ,חומרית וערכת כאחת,
קובע בובר כי בטרם העלייה ההמונית מגרמניה בעקבות עלייתו של היטלר לשלטון שהביאה
לכאן המון האמון על תורתו של הפיהרר ,שררה בארץ ישראל אידיליה של שלום ואחווה:
...החלוצים מי שיחסם אל שכניהם התבסס על מערכת של שכנות טובה ,בין הכפר הערבי
לכפר היהודי הסמוך ,בין היהודים לבין שכניהם הערבים.
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בהרהור שני ,יתכן וכותב שורות אלו לא קלט את ההיבט הסרקסטי בדברי שריד ,מי שהעברית מתגלגלת
על לשונו .הכוונה למילים "חסרת ישע" .לא אחת צוין כי חבלי יש"ע הם "חבל הסודטים" של מדינת ישראל.
האומנם על ידי שהשמיט את המירכאות מיש"ע ,טמן שריד הלשונאי פח יקוש לקורא התמים? אם אומנם כך ,כי
!Chapeauאז:
157
– הוא משנת  Germania Magnaהתיעוד הראשון לקיומה של קהילה יהודית על גדות הריינוס ב-
.321The Cambridge History of Judaism. Cambridge University Pressלספירה .לפרטים ,ראו בין היתר:
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אכן "שכנות טובה" ...המחבר אינו מפרט ,אולם על פי הכתוב נראה שפרעות תרצ"ט ובהם
טבח יהודי חברון לא היו ולא נבראו ,כי אם היו תעמולת כזב של מי שבובר מכנה "הציונים
החדשים" .כך גם פרעות תרנ"ו ,וכי אמין אל חוסייני ,שפעל יד אחת עם הנאצים בברלין אינו
אלא שם כיסוי לחיים ארלוזורוב ,ורצח יהודי צפת הוא אך ניסיון בליבוי יצרים של הש"י או
האצ"ל.
עם זאת ,ואף על פי ,בין בובר ,מגדולי ההוגים בעת החדשה ,לבין התופעה האזוטרית
המכונה זנד ,פעורה תהום של מוסר .מה שמותר ונסלח לכל שוטה וקטן ,אסור בתכלית
לחוקר ברמתו של מחבר "אני-אתה".
עוד אקסיומה פתטית של מחנה השלום הרב תרבותי ,היא הטענה ה"אתנוגרפית" מאסכולת
אורן יפתחאל ,המלמד גיאוגרפיה באוניברסיטת באר שבע .זו טוענת שבניגוד לעולם הרב
תרבותי הנפרש לנגד עינינו בעידן החדש ,הנה ,המשטר במדינת היהודים הוא "אתנוקרטיה",
קרי ישות אתנית המאופיינת בגזענות הציונית המדירה את המיעוט הערבי .עד כאן ההכפשה
העצמית של הרדיקאל היהודי העושה ימים ולילות בדמוניזציה של ארצו המממנת מכיסי
אזרחיה את משכורתו .ואולם מבט מהיר אל העולם המערבי הנאור מלמד שהמדינה האתנית
היא הנורמה בעולם ולא תופעה יוצאת דופן...
הקבוצות האתניות הן השולטות בתרבות ,בשפה ובדת המדינה ,וראו את פולין,
הרפובליקה הצ'כית ,פינלנד ,נורווגיה ,הולנד ,ליטא ,אסטוניה ,רומניה ,הונגריה,
קרואטיה ,סרביה ,תאילנד ,דרום קוריאה ,טייוואן ,יפן ,ועוד ועוד.
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איפה אנחנו חיים?
"מרכז אריאל למחקרי מדיניות" הוא מכון מחקר המבקש להציג סדר יום לאומי על פי
תפיסתו .אולם כלל בסיסי ,הלוא הוא ה"ספק המתודי" ,מחייב להציג את הנחות היסוד
העומדות בבסיס המחקר לבחינה אצל היריב האידיאולוגי .הנה כי כן ,הזמין המרכז שורה של
חוקרים המוגדרים כ "שמאל" ,החל בשמאל יוצא מפא"י ההיסטורית וכלה בשמאל רדיקאלי,
והציג בפניהם את משנתו המוגדרת בבירור והמגובה במסד נתונים רחב .באף לא מקרה
אחד השיגו המתדיינים מן השמאל על נתוני המרכז על ידי הבאת נתונים משל עצמם.
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להרחבה ראו :הנגע מבית ,מאמרו של פרופ' שלמה שרן ,נתיב ,גיליון מרץ.2008 ,
הדיון שנערך בכתב והופיע בשורה של גיליונות נתיב נערך על ידי ד"ר יונה הדרי .היא זו שהזמינה את
המתדיינים וניהלה את הדיון .המחקר ,תחת הכותרת" :איפה אנחנו חיים?" ראה אור בהוצאת אחיאסף .2007
הדברים שלהלן הם תמצית של פרק א'.

159

116

עם זאת הנוהג המקובל בפיהם היה פסילה נחרצת המלווה ברצף של דברי בלע .כך למשל,
לאחר שנושא הדיון הוצג על ידינו ראה יגאל עילם להגדירם תחת הכותרת" :שבע תועבות
בליבם ."...יתירה מזאת ,לעתים קבלו את הנתונים שהצגנו והסכימו איתם ,אך מסקנותיהם
היו הפוכות באופן סימטרי מן ההיקש העולה מאותם נתונים.
דיון שאינו משיג על מסד נתונים אך מסקנותיו סותרות בעליל את המשתמע מאותו מסד הוא
מאפיין מובהק של אותו "פלפול של הבל" ,כפי שנהוג להגדיר טיעונים חסרי בסיס בתלמוד,
קרי :דמגוגיה .יתירה מזו ,סתירה רציונאלית סופה שהיא מחוללת דיסוננס קוגניטיבי ההולך
ומתחפר בתוך הטעות של עצמו .מאחר והוויכוח איננו לשם שמיים אלא נוגע בבשר החי של
להיות או לחדול ,הרי שבשלב מסוים הוא יוצא מכלל דיסוננס קוגניטיבי ונכנס אל כלל
הדיסוננס האתי ,והכשל הרציונאלי הופך לשחיתות מוסרית .ככל שהמתדיין מקצין את
השקפותיו מן השמאל אל השמאלנות ,בולט הדבר ביתר שאת.
לאיור הנחת היסוד שלעיל ,ובשל קוצר המצע ,נסתפק בשתי דוגמאות .אחת משל פרופ' יגאל
עילם המאפיין את הקצה הרדיקלי ,הפוסט-ציוני ,של הקשת השמאלית ,והשנייה משל פרופ'
יוסף גורני ,המייצג את שרידי מפא"י ההיסטורית.
בסוגיות לדיון כפי שהוגשו לקבוצת המתדיינים מן השמאל נטען כי המבחן לנכונותו של
העולם הערבי-מוסלמי להשלים עם קיומה של ישראל ובכך לעשות את הצעד הראשון
להסרת האיום הקיומי עליה ,חייב לבוא לידי ביטוי במיתון באנטישמיות הערבית-מוסלמית
שייעודה המוצהר הוא דה-לגיטימציה של ישראל כמדינה ודה-הומניזציה של האדם היהודי.
בתגובתו טוען עילם כי "...מבחנים אלה המוצגים על-ידם )מרכז אריאל( פשוט אינם
מציאותיים ובעצם אינם רלוונטיים לעניין השלום ".לחיזוק דעתו קובע המחבר כי "אין לנו
בהיסטוריה ולו מקרה אחד שבו המעבר מיחסי איבה ליחסי שלום היה מלווה בהוכחות של
שינוי הרגש כלפי האויב אצל מי מבין הצדדים הלוחמים ".בחרתי להתייחס למובאה זו
מדבריו של עילם ,שכן קשה לתאר דוגמה טובה יותר לדיסוננס קוגניטיבי המעוות את
חשיבתו של השמאלן היהודי במקומותינו.
למותר לציין כי הדוגמה האולטימטיבית ,ולו בשל הלקח היהודי הייחודי שבה ,היא מלחמת
העולם השנייה .ב - 10במאי  1945כפו בעלות הברית על גרמניה הנאצית כניעה ללא תנאי,
ובעקבותיה השיתו על גרמניה משטר כיבוש שנמשך בצורה זו או אחרת עשרות בשנים.
הנחת היסוד המדינית שעמדה מאחורי התהליך הייתה כי יש לעקור משורש את הנאציזם
ולהשיב את גרמניה אל דרך המלך של הדמוקרטיה המערבית .או במלים של עילם ,לחולל
"מעבר מיחסי איבה ליחסי שלום על ידי הוכחות של שינוי הרגש כלפי האויב ".התהליך לווה
במערכת מקפת של עונשים ,ביניהם קריעת שטחים ,מהם שהיו חלק מגרמניה זה מאות
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בשנים ,דוגמת שלזיה ,פומרניה ופרוסיה המזרחית .בין  10ל 12 -מיליוני גרמנים גורשו
משטחים אלה ללא כל פיצוי .צמרת השלטון כולה הועמדה למשפט בנירנברג ,חלקם הוצאו
להורג .תהליך ממושך של דה-נציפיקאציה שנמשך עשר שנים הבטיח ככל האפשר את
חיסולם של שרידי הנאציזם בגרמניה .רק בשנת  1955נמסר השלטון האזרחי )לא הצבאי(
בידי אזרח גרמני ,קונרד אדנאואר ,שנבחר בבחירות חופשיות .אם לשפוט על פי המצב נכון
להיום ,התהליך עלה יפה וגרמניה של היום אינה שונה בהתנהלותה הדמוקרטית מכל מדינה
אחרת במרחב הציוויליזציה המערבית .כך בגרמניה וכך ביפאן .לשתיהן מסד דמוקרטי איתן,
שתיהן מכות על חטא הרודנות המיליטריסטית מימים עברו ,שתיהן בעלות ברית של האויב
מאמש.
הנה כי כן ,קביעתו הנחרצת של עילם היא היפוכה הסימטרי של האמת ההיסטורית והיא
איור לתופעת העיוות האינטלקטואלי הקרוי "השמאל הרדיקלי בישראל" .אולם הבעיה איננה
נובעת במקרה זה מבורות .העובדות שציינתי ידועות לכל תלמיד ממוצע בחטיבת ביניים ,קל
וחומר להיסטוריון המתנאה בתואר פרופסור .אולם זה כל מהותו של הדיסוננס הקוגניטיבי,
האידיאולוגיה היא זו המחוללת "עובדות" יש מאין .מי שהגדיר זאת בצורה קולעת כדרכו
היה שמעון פרס "תעזבו אותי מן ההיסטוריה ,ההיסטוריה לא מעניינת אותי" .אולם פרס הוא
פוליטיקאי וזכותו לפלוט דברי הבל מעוגנת בעיסוקו ,לא כך היסטוריון המרביץ תורה
באקדמיה.
דוגמה נוספת ,טרגי-קומית משהו ,היא הטלת אשם ביריב האידיאולוגי על ידי הפיכתו
לקריקטורה .שיטה ידועה בה עשו שימוש גבלס וז'דנוב והיא נס לרגלי השמאלן היהודי.
העיקרון הוא פשוט :הבא נתון מדברי היריב ,הוצא אותו מהקשרו ,הפוך אותו לבדיחה ו ְלעג
לבדיחה שיצרת במו ידיך .הכוונה לנתון המובא בסוגיית העלות של פינוי רמת הגולן .על פי
הנתונים שהוגשו על-ידנו ואשר גובשו על בסיס מחקרים שנערכו באוניברסיטת חיפה,
במשרד הביטחון וכן במרכז אריאל ,ההערכה היא כי עלות הפינוי האזרחי והצבאי תהיה
בסדרי גודל הנעים בין  25ל 50 -מיליארד דולר .עילם מלעיג על הנתון וקובע "נחרצות" כי
עלות הפינוי לא תגיע "אף לא לעשירית מן הסכום הנקוב".
הפעם ,בניגוד לדוגמה ממלחמת העולם ,בה עיוות האמת ההיסטורית משרת תיאולוגיה
רדיקלית ,עוסק עילם בסוגיה שאין לו לגביה צל של מושג .אך תחת הנוהל האלמנטארי
המחייב בר פלוגתא לגשת לספריה הקרובה ולבדוק את הנושא לגופו של עניין ,הוא קובע
קביעה חסרת שחר כראות עיניו .הפעם הדיסוננס הקוגניטיבי הוא פרי בורות כפשוטה.
לעומת עילם  -רדיקאל יהודי מוצהר" ,מי שמוגדר בשיח הציבורי בישראל כ"פוסט ציוני",
פרופ' יוסף גורני נמנה עם שרידי מפא"י ההיסטורית ובין השניים פעורה תהום ערכית
וסגולית .עם זאת זהים השניים בתפיסתם הא-היסטורית .דוגמה מובהקת לכך היא "קביעתו"
הגורפת של גורני לפיה" :שום תנועה לאומית לא נכשלה בהיסטוריה וגם התנועה הלאומית
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הפלשתינית לא תיכשל ".היגד נחרץ זה מפיו של היסטוריון בכיר הוא חסר שחר הן כעובדה
היסטורית ,קל וחומר ברמה ערכית היורדת לשורשי ההגדרה "לאום" .אין צורך להיות
היסטוריון ,סוציולוג או בקי במדעי המדינה על מנת למנות עשרות תנועות לאומיות הנאבקות
מזה מאות בשנים לעצמאות והן כישלון גמור .בבריה"מ לשעבר בלבד ניתן למנות לפחות
עשר תנועות לאומיות הנאבקות לעצמאות מזה דורות .כך הכורדים ,הדרוזים ,הבסקים ,כך
עשרות תנועות לאומיות הנאבקות לעצמאות לאומית מן האיים הקנאריים במערב ועד פפואה
המערבית בפאתי המזרח .זאת באשר ל"שום תנועה לאומית לא נכשלה בהיסטוריה".
הסוגיה הבסקית היא הנותנת .שלושה מיליון בסקים הם מן הקבוצות האתניות המוגדרות
והמגובשות ביותר באירופה .יותר מאלף שנות היסטוריה ,שפה משלהם ,מורשת תרבות
מפוארת ,ישיבה באזור גיאוגרפי מוגדר .שורה ארוכה של שמות המפארים את דפי
ההיסטוריה ,ביניהם חואנה דה לה קרוז ,ז'אן אנואי ,מיגל דה אונמונו ,מוריס ראוול ,סימון
בוליבר La Pasionaria ,היא דולורס איברורי ,חתני פרס נובל ...הנה אפוא מדגם מייצג
קלאסי של עם הניחן בכל אבני הבוחן הראויים ללאום וטרם זכה בריבונות לאומית ,למרות
מלחמתו בת מאות בשנים לזכות זו .למותר לציין שאין הבסקים מאיימים על ספרד בדרום או
על צרפת בצפון.
אולם חסרת שחר אף יותר מכך היא ההגדרה של ערביי ארץ ישראל המערבית כתנועה
לאומית") .ערביי ארץ ישראל המערבית" ולא "פלשתינים" ,שהרי "פלשתיני" היה כל אזרח
יהודי כערבי ,שנשא תעודת זהות "פלשתינית" בעידן המנדט הבריטי( .עיון בכל מילון מצוי
למונחי חברה ומדינה מלמד כי אין לערביי ארץ ישראל המערבית ולו מאפיין אחד המזכה
אותם בהגדרה "לאום" .יתירה מזו ,אפילו היו לאום הרי שיש להם מדינה והיא ירדן ,זאת ,כפי
שהמלך חוסיין המנוח טרח להדגיש שוב ושוב .המבנה האתני של ערביי א"י המערבית זהה
במאה אחוזים למבנה האתני של ערביי ירדן .והלא אין מקרה אחד בכל ההיסטוריה בו דרשה
קבוצה אתנית שיש לה מדינה ,הקמת מדינה נוספת ,כאשר זו באה ,בגלוי ובמוצהר ,כתנאי
לחורבן מדינתו של צד שלישי.
אולם אפילו המכנה המשותף בין עילם לגורני הוא הפיכת ההיסטוריה לקריקטורה ,הרי
שקיים הבדל יסודי בין השניים .הדיסוננס הקוגניטיבי אצל גורני ,המונע מן האיש בחינה
אלמנטארית של קביעותיו השגויות ,היא ככל הנראה תולדה של איזו עייפות גדולה ,מעין
עצלות רוחנית ,אולי תקוות שווא שאם רק יתנו לערבים את חפצם ,קרי :יעניקו להם מדינה
בפאתי גוש דן ,יניחו לנו ,הם ואומות העולם .זאת על דרך רגש הנחיתות המלווה את היהודי
הרצוץ והמושפל מזה דורות ,אותו העתיק מן הגולה לציון.
אצל עילם ,לעומת זאת ,סילוף ההיסטוריה הוא פרי תיאולוגיה משיחית המחייבת אותו לבדות
עולמות וירטואליים כדרך שעורכי "האנציקלופדיה הסובייטית" נהגו "לתקן" חדשות לבקרים
את ערכי האנציקלופדיה בהתאם לנסיבות הפוליטיות ותכתיבי הוועד המרכזי.
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הנה כי כן ,הדיסוננס הקוגניטיבי מונע מן השמאלן המצוי יכולת בסיסית של חשיבה
אמפירית ,וזו רובה ככולה איננה כי אם תיאולוגיה משיחית המשועבדת לאוטופיזם היהודי,
אולם הפעם מצידו הא-מוסרי ,המושחת.

עזה – "הנסיגה היא מפתח לשלום"
מדגם המייצג נאמנה את הקשר הגורדי בין העיוורון הסלקטיבי לשחיתות מוסרית הכובל את
ידי הרדיקל הישראלי במנגנון ההכחשה ההופך על פניו את השכל הישר על מנת להתאימו
להשקפת עולם ,היה המקרה של חורבן גוש קטיף והגירוש מעזה.
פעולות טרור מן הרצועה הן התנהלות של קבע ,ואלו זכו להסלמה בין השנים 2004 – 2001
עם פיתוח רקטות קסאם ושיגורן על ישובי עוטף עזה .עם זאת ,בזכות קרבתם של ישובי גוש
קטיף אל הגבול ונוכחות צה"ל במקום ,הירי היה ספוראדי יחסית .חורבן ההתנחלות ונסיגת
כוחות הביטחון נתנו יד חופשית לחמאס ,ומייד לאחר הגירוש ירד מטר של  8.000רקטות על
ישובי עוטף עזה והנסיגה התבררה – כפי שהיה צפוי – ככישלון צורב כאשר המטרד הטקטי
הפך לסיכון אסטרטגי .אולם הרציונל הבסיסי אינו עולה בקנה אחד עם הפולחן למולך
השלום .להלן דוגמאות מספר מדברי הפרלמנטר הישראלי בנושא.
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רן כהן ,מר"צ:
ההתנתקות טובה לביטחון .הנה נאמו כאן אנשי הימין ודיברו על הקסאמים שיעופו מכאן
לשם .מתי עפים קסאמים על שדרות? לאחר שיצאנו מרצועת עזה או כאשר אנחנו נמצאים
ברצועת עזה? מתי הטווח שלהם גדל ,כשיצאנו משם או שאנחנו נמצאים שם? אני אומר
לכם ,מי שרוצה היום לחוס לא רק על שדרות אלא גם על אשקלון ,על שתיהן ,צריך להבין
שאם לא נצא מרצועת עזה בתוך שנתיים שלוש ,אולי שנה ,הטווח יגיע לאשקלון.

אופיר פינס ,עבודה" :אני צריך להודות לאריאל שרון מעל הבמה הזאת ,על זה שהוא נותן לי
ולרעייתי תקווה שהבן שלי לכשיתגייס ,לא יצטרך לשרת את עם ישראל ברצועת עזה".
מאיר שטרית ,קדימה":יש טענה שיהיה איום על יישובים בנגב ,ושראש הממשלה או אנחנו
בורחים מטרור .אני עוד לא שמעתי טענה מגוחכת כזאת".
אורית נוקד ,עבודה" :אני רוצה להאמין שכתוצאה מהפינוי והיציאה מעזה ,הזרם הפלשתיני
המתון יתחזק ,הטרור יפחת".
שאול מופז ,קדימה " :אני משוכנע כי המהלך הכרחי ונכון .יש בו כדי להעניק יותר ביטחון
לאזרחי ישראל"...
 http://www.knesset.gov.il/divrey/AdQForm.aspמתוך אתר דברי הכנסת:
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וסוגר את הרשימה ראש הממשלה אריאל שרון:
אומרים לי כי ההתנתקות תתפרש כנסיגה מחפירה תחת לחץ ,ותגביר את מתקפת הטרור,
תציג את ישראל ברפיונה ואת עמנו כעם שאינו נכון להילחם ולעמוד על שלו .אני דוחה על
הסף את האמירה הזאת.

ועתה ממנגנון ההכחשה אל המציאות בשטח:
בין השנים  2001ל 2004 -נורו  475רקטות ,רובן הגדול על ישובי גוש קטיף ,חלקן על ישובי
עוטף עזה .מיד לאחר הגירוש ,בשנת  2005בלבד נורו  401רקטות ו 854-פצמ"רים .בין
מועד זה לבין תחילת מבצע עופרת יצוקה שוגרו  9555רקטות מסוגים שונים.
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אולם ,כפי שצוין לעיל ,העלייה באלפי אחוזים במספר השיגורים היא רק צד אחד של
המטבע .האספקה המקפת של הרקטות ממצרים – במה שמכונה "הברחה" בלשון המכובסת
בשיח הציבורי – באה לביטוי בקפיצת המדרגה ביכולות האמל"ח .מקסמים פרימיטיבים
קטיושות ,ואל טילי גראד בעלי טווח גדול פי עשר .ואכן הירי המסיבי הועתק מישובי עוטף
עזה והגיע לאשדוד ,אשקלון ובאר שבע .נכון למועד כתיבת שורות אלו )אוקטובר (2011
הטווח כולל את תל אביב.
האומנם ,לנוכח נתונים אלו נסדקה – ולו כהוא זה – חומת הדיסוננס הקוגניטיבי בשמאל
הישראלי? למותר לציין שההפך הוא הנכון .לא זו בלבד שאיש מהם לא ערך חשבון נפש,
אלא שהכול קפצו על עגלת הכפשתה של ישראל בהצגתו של מבצע "עופרת יצוקה" כפשע
מלחמה ישראלי ומעשה של השמדת עם .כיוון שכך ,ולאור הניסיון של עזה ,באמצעות אותו
איפכא מסתברא המאפיין את מוחו המעוות של הרדיקל היהודי ,חלה הסלמה בדרישה
לגירוש היהודים מן "הגדה המערבית" .זאת על מנת שגוש דן כולו ייכנס לטווח מרצחי אש"ף,
החמאס והג'יהאד .אולם בניגוד לטווח של  35ק"מ מעזה לאשדוד ,טווח הירי מן הגבול
החדש לפתח תקווה יהיה אפס .וראו בנידון את תמונת מגדלי עזריאלי בתל אביב בעיני
תושב פדואל )עמ'(...

שמעון פרס – ויאמר שמעון...

לפרטים ראו את הדוח בנידון מטעם לשכת ההסברה של משרד החוץ.
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מה שנזרע באוסלו לא ניתן לעקור .החל פרק של תקווה ,של ביטחון ,של
שכנות טובה ,פרק השלום.
שמעון פרס ,ספטמבר .2001

תמונת פרס
Ich bin ein Bayer
כך ,בחיקוי לקריאתו של קנדי  Ich bin ein Berlinerשמעון פרס במינכן ,קילומטרים
ספורים ממחנה...

"נכון ,אני באופוריה!" קרא שמעון פרס במסיבת עיתונאים לאחר זכייתו בפרס נובל ,יחד עם
רבין וערפאת .הוא רק שכח ,או שמא אינו יודע ,שאופוריה היא בין היתר תסמין של הפרעה
נפשית.
ספק רב אם ניתן להצביע על תופעה טרגי-קומית יותר משמעון פרס ,המביאה לידי ביטוי את
מנגנוני ההגנה בהם מקיף עצמו הישראלי השרוי במצוקה קיומית .לא ,בוודאי שהאיש אינו
מאפיין את השנאה העצמית בנוסח השמאל הרדיקאלי ,עם זאת ,בזכות מעמדו הן כשר החוץ
והאדריכל של הסכמי אוסלו והן כנשיא המדינה מאז שנת  2007אין כמוהו לסלול את דרכו
של אותו שמאל ולהעניק לו לגיטימציה .אין זה מקרה אפוא שהאיש הוא גיבור תרבות של
השמאל ,הנושא אותו על כפיים .הנה עקיבא אלדר מ'הארץ'" :פרס הוא דמות מיתולוגית...
הוא אייקון תרבותי "..גדעון סמאט רואה בו את "התקווה האחת והיחידה של הדיפלומטיה
הישראלית ".הרב קיינון מה'ג'רוסלם פוסט' מכתיר אותו בתואר "מנהיג אינטלקטואלי רם
קומה" ) .(huge statureאפילו משה ארנס קובע כי "פרס הוא המנהיג הישראלי המפורסם
והנערץ ביותר"...
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מעטים מוכנים לבקר את האיש .ביניהם נורמן פודהורץ ,העורך הראשי לשעבר של כתב
העת  ,Commentaryמי שערך השוואה בינו לבין צ'מברלין ,וכן נתניהו שהעז לכנותו
"האסטרונאוט הישראלי הראשון המנותק כליל מן הקרקע".
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 SHIMON SAYS - A Man for All Seasonsבמובאות מפיו המפיק מרגליות של נשיאנו נעזרתי בחוברת
בארה"ב .המבקש אחר המקור לדברים שלא צוינו בהערה ,יעיין באתר הארגוןAFSI :שראתה אור מטעם ארגון
http://www.afsi.org/SHIMON/SHIMON1996/shimon.htm
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פרס הוא כלי ראשון במעלה המשרת את התעמולה הערבית .בכך עולה האיש על כל
השמאל הרדיקלי גם יחד .אחר ככלות הכול יש פער בלתי עביר בין הגותם הסהרורית של
ראשי 'בצלם'' ,שוברים שתיקה' או  ...לבין התייצבותו הנחרצת של "המנהיג האינטלקטואלי
רם הקומה" מאחורי הסכמי אוסלו והטלת האשמה על כישלונם לא על הטרור הערבי כי אם
על ממשלת ארצו שלו .להלן דוגמא  -אחת מיני רבות :כאשר נשאל פרס על ידי מראיין של
רשת  CNNמה דעתו על הטענה הערבית לפיה הכישלון בפתרון הבעיה הפלשתינית הוא
זה שהיה העילה לפעולת הטרור במגדלי התאומים בניו יורק ובוושינגטון ,השיב" :אני חושב
שזה מאה אחוז נכון".
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תשובתו של האיש צוטטה מיד ברחבי העולם הערבי ונכון להיום ,לאחר שהוצאה מהקשרה,
היא המקור אין שני לו לטענה כי הפעולה הייתה מבצע של ה"מוסד" והיא ביטוי לרשע הציוני
המבקש להקצין את האסלמופוביה ברחבי תבל ...כך שר החוץ של מדינת ישראל ,המטיל את
מלוא האשם לסכסוך הערבי ישראלי על כתפיה של ממשלתו .היה זה ביוני  ,1997בעקבות
קפיצת מדרגה בפעילות הטרור הערבי ,שפרס נשאל האם הוא מאוכזב מהפרות הסכמי
אוסלו על ידי ערפאת" .מעולם אינני מאוכזב מאיש "...השיב פרס ,ולאחר הרהור שני ,הוסיף:
"אך אני מאוכזב קשות מממשלתנו".
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היסטוריה
על דרכן של הכחשת המציאות מאסכולת פרס והדבקות בהזיית העתיד ,ניצבת ההיסטוריה.
כיוון שכך ,בטרם ייגש לתיאור חזון התעתועים שהוא בורא במוחו חייב האיש למחוק
מתודעתו את ההיסטוריה .הן את זו הרחוקה המעניקה ללאומיות היהודית את טעם קיומה
בארץ ישראל ,והן זו הקרובה ,הכרוכה ברצף בלתי פוסק של מלחמות וטרור ערבי הנועד
להביא לקץ מדינת היהודים .רק נתק מוחלט מן הניסיון ההיסטורי והדחקת לקחיו יש בו כדי
להזין את עולמו הרוחני של ההוזה באמצעים לבניית מגדלים פורחים באוויר .מכאן הרצף
הבלתי פוסק של גרוטסקות בנוסח:
"אין לי סבלנות להיסטוריה .ההיסטוריה משעממת אותי".
*ריאיון בג'רוזלם פוסט 12 ,ביולי.2001 ,
אני עייף מן ההיסטוריה משום שזו אינה אלא אי הבנה גמורה*.
* Wall St. Journal, September 30, 1994

October 23, 2001

 CNN Cב ריאיון שהעניק לרשת ""I think it's 100 percent right.
Australia/Israel Review, June 6-26, 1997
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"העבר מעניין אותו כשלגי דאשתקד ,כולי מסור לעתיד ...אין לך שגיאה גדולה יותר מאשר לימוד מן
ההיסטוריה ,אין דבר שניתן ללמוד ממנה".

את דברי ההבאי במובאה האחרונה פלט האיש לא פחות ולא יותר כי אם במעמד קבלת
תואר ד"ר לכבוד מאוניברסיטת סן דייגו.
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כושר ההונאה העצמית של פרס אינו יודע גבולות .במרץ  ,1995שנה ורבע לאחר חתימת
הסכמי אוסלו ,נשאל פרס על ידי כתב של ה Middle East Quarterly-לדעתו על ההסלמה
בקיצוניות הערבית .צוין בפניו שהן בגדה והן בעזה חלה הקצנה רבתי ועדות לכך היא מסע
הבחירות בהן זכה החמאס .פרס" :ההיפך הוא נכון .בעזה זכה אש"ף ב 76-אחוז מן
הקולות ".וכאשר המראיין מעיר לו שהוא טועה וכי החמאס זכה בניצחון גורף עם  ,91%קובע
פרס" :אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ,הדבר לא ישנה את העובדה שאש"ף הוא שזכה
בבחירות".
עם זאת יש והאיש מבקש לבסס את הפלגות דמיונו דווקא על הניסיון ההיסטורי על מנת
להסמיך עליו את הזיותיו הפוליטיות .כך למשל בסוגיית "כיבוש שטחים" ו"שליטה על עם
אחר".
"בכל מלחמותיה כבשה ארצות הברית שטחים ,אך מעולם לא בקשה לספח אותם או לשלוט
על עמים אחרים "...עד כאן ההיסטוריון שמעון פרס .להלן רשימה חלקית של שטחים
שארה"ב כבשה וסיפחה ,כגון טקסס ,קליפורניה ,אריזונה ,נבדה ופוארטו ריקו.,
אולם לא הבורות כפשוטה היא ביטוי ההבל של פרס כי אם ההשוואה בין מעצמת-על
המשתרעת על פני מחציתה של יבשת המוקפת שני אוקיאנוסים לעומת ה"אימפריה
הישראלית" ששטחה פחותה מזו של המדינה הקטנה ביותר של ארצות הברית...
ביטוי פתטי נוסף לכושר ההונאה העצמית של האיש היא ההצהרה הבאה אותה ראה
להשמיע בפני עצרת האו"ם":

כיהודי אוכל לומר שמהות קורותיה של היהדות מאז ימי אברהם ועשרת הדברות של משה
באה לידי ביטוי בהתנגדות בלתי מתפשרת לכל צורה של כיבוש ושליטה על עם אחר...
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San Diego Union Tribune, August 29, 1997

✱

בדבריו לפני באי עצרת האו"ם8.9.1993 ,
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הנה כי כן ,כיבוש כנען לא היה ולא נברא ,יהושע אף הוא אך משל היה .לא כיבוש שבטי
החיטים ,האמוראים ,הגרגשים ,היבוסים ולא שלטון על הגבעונים והמואבים ...אכן צדק פרס
בטענתו ש"ההיסטוריה )לגביו(...אינה אלא אי הבנה גמורה".
את העבר ,על פי פרס ,יש למחות משום שהוא בראש וראשונה "בלתי מוסרי
בעליל"...האלימות היא מעורבותו של העבר בניסיון לשנות את העתיד) .מכאן( שבמקום
עיסוק בהיסטוריה של העבר עלינו להתבונן בהיסטוריה של העתיד" ".ולפיכך – קובע פרס
בצניעותו כי רבה"" :אדם כמוני חייב להיות מסור כל כולו לעתיד"
"אין לך שגיאה גדולה יותר מאשר לימוד מן ההיסטוריה ,אין לנו דבר ללמוד ממנה"...
ולשאלתו של המראיין המופתע" :איך אתה יכול לדבר כך?" משיב פרס ,העוטה לצורך מענהו
גלימה של פילוסוף:
ההיסטוריה האנושית בנויה על מסד חומרי ולא אינטלקטואלי .אנו צועדים עתה ,במאה ה21-
מן החומר אל הרוח .מקורות העצמה אינם שטחים ,לאומים ,מחצבים ...המקורות היום הם
מדע ,טכנולוגיה ,דמיון ,יצירתיות וחינוך.

וכיוון שכך ,קרי :מקורות העצמה אינם שטחים ...כי אז
ככל שאתה מוסיף ומוסר שטחים כך אתה מוצא שהגדלת את מספרם של בעלי תואר
דוקטור לקמ"ר  .מכאן שעלינו לבסס את קיומנו על הדוקטורט ולא על שטחים".
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וכיוון שבא הקץ על שטחים ,גבולות ,לאומיות וכו'" ,הנה ,אנו הולכים ומגלים שכל מה שלחמנו
בעבורו בעצם אינו כה חשוב ...אנשים אומרים למה אתם מוסרים שטחים .אני שואל את
עצמי ,האם אנו מוסרים שטחים? האומנם היו שטחים אלו בידינו?" את דברי העידוד הללו
ראה שר החוץ של מדינת ישראל להציג בפני כנס שליחי המגבית היהודית המאוחדת )(UJA
בירושלים ,ב.14.8.95 -
מכאן מסקנתו של פרס כי "אל לילדי ישראל ללמוד את העבר .עליהם להביט קדימה .הייתי
מעדיף ללמד אותם להמריא על כנפי הדמיון מאשר לזכור".
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פרס ,שניחן לדעתו בראיה מטה-היסטורית החורגת מן המבט הצר של הפוליטיקאי המצוי,
מבקש ממאזיניו להתבונן במתרחש במזרח התיכון בעיני החוצן הרואה את כדור הארץ
במבט אובייקטיבי:
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The more we give up land, we discover we have more Ph.D.s per kilometer so we are
going to make a living on the Ph.D.s and not on the mileage. (Pennsylvania Gazette,
) November 1994, p.16
168
Jerusalem Post, May 4, 2000
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אם תשאלו אותי מהו טבעו של הסכסוך במזרח התיכון אומר שאין זה קונפליקט בין מזרח
למערב ,אף לא בין יהודים לערבים .זהו קונפליקט החוצה את העולם כולו ...בין כשלי העבר
לבין כללי העולם החדש ,עלינו להתאים את כל תפיסת עולמנו לעולם שעבר שינוי רדיקלי
וממשיך להשתנות.

"אוסלו הייתה פסגת חיי !"
מלכודת אוסלו שטמנו פרס וביילין לעם ישראל – ואחת היא אם הייתה כוונתם טובה – היא
מן הסתם פרץ הטרור הגדול ביותר שידע הציבור מאז יסוד המדינה .בהתקף טרור חסר
תקדים מצאו את מותם  1600יהודים בשורה ארוכה של מעשי טבח המוני .עשרת אלפי
נפצעו .זאת מבלי לציין את העובדה שהמעשה עצמו היה הפרה בעליל של החוק האוסר
מפגשים עם ארגוני טרור .הנה כי כן ,האחריות המיניסטריאלית למעשי הטבח באזרחי עמו
רובצת על כתפיו של שמעון פרס ,ובכל דמוקרטיה מתוקנת לא זו בלבד שהאיש היה מסולק
מכל מעמד ציבורי אלא שהיה עומד למשפט .העובדה שהאיש זכה בעקבות מעשיו למעמד
של נשיא המדינה היא סוגיה בפני עצמה ,המעידה על טיבו של הציבור בישראל ,וזו תידון
בתכלית הקיצור בפרק הבא בכרך זה .אולם נשוב אל פרס.
מסע הטבח שהתחולל מיד לאחר הסכמי אוסלו ,ביוזמתו של ערפאת עליו בירך ראש אש"ף
בגלוי )וראו בהמשך( ,לא פער ולו סדק בחומת העיוורון הבצורה של שמעון פרס ,והאיש
מסוגל ,באמונה שלמה ,לפלוט דברי הבל דוגמת" :אין ספק שהיעד הקרוב של ישראל הוא
להצטרף אל הליגה הערבית ".מקור ,בטוח יש כאן אי הבנה לתגובת מזכיר הליגה שדרש
כתנאי מוקדם לצירופה של ישראל התאסלמות של כלל היהודים ,השיב פרס "ובכן ,הדבר
מעיד שהליגה הערבית היא תופעה חולפת".
כיוון שנואש מן הליגה הערבית ,מתאר פרס את המציאות במזרח התיכון בעקבות הסכמי
אוסלו .בפגישתו עם הנשיא קלינטון והנסיך יורש העצר הירדני חסאן ,בבית הלבן )(3.10.94
ציין פרס כי:
הקונפליקט במזרח התיכון היה בעיקרו קונפליקט צבאי ופוליטי ,והוא זה שבא תחת שיתוף
פעולה כלכלי וחברתי .אוכל לומר שבשנה האחרונה הכול השתנה מהקצה אל הקצה ) over
.(the last year everything has changed completely

כיוון שעתה "הכול השתנה מהקצה אל הקצה" ,הגיעה העת לחולל מהפך במזרח התיכון
החדש" :במערכת היחסים בינינו לבין ירדן והפלשתינים אנו עומדים להעתיק את הדגם של
בנלוקס .יהיה זה איחוד דוגמת בלגיה ,הולנד ולוקסמבורג"...

126

אולם לא רק בחזית הירדנית-פלשתינית יחול מהפך של ממש .כך גם בעזה" :גורלה של עזה
יהיה כזה של סינגפור .מעוני לשפע בקפיצה אחת "....ואם המאזין חוכך בדעתו ,פרס מוסיף:
"בעזה חל שינוי מהפכני .הנשים השליכו את הצעיפים והולכות להתרחץ בים".
בעקבות מעשי הטבח של מחבלים מתאבדים בתל אביב )דיזנגוף סנטר( ובירושלים )אוטובוס
קו  (18בהם נרצחו  61בני אדם ,זכה פרס לרגע של התעלות נפש והכריז בפני מנהיגי
העולם שהתכנסו ל"ועידת השלום" בשארם א-שייך ) (13.3.1996כי "הנה ימי האופל באו אל
קיצם...זריחת החמה הבלתי נמנעת ממשמשת ובאה .אנו עומדים בפתחו של מזרח תיכון
חדש"...

169

וזמן קצר לאחר מכן ,בוועידת תנועת העבודה בשנת " :1996בשנת  2000נתגבר על
החמאס ,על הג'יהאד האסלאמי ועל הטרור .בעת הזאת נביא שלום מלא למזרח התיכון...
עוד תראו שכל מה שאמרנו כאן נעשה".
בן טיפוחיו של פרס הוא ערפאת ,ובתמונת ראש ארגון הטרור ומרצח היהודים הגדול ביותר
מאז היטלר ,מעטר נשיא ישראל את לשכתו .הנה כי כן לדברי פרס:
העם הפלשתיני חייב לסייע בידי ערפאת .הוא זה שהביא להם הישגים של ממש ,הוא זה
ששמר במהלך  29שנים על הסוגיה של עמו על סדר היום הבינלאומי.

כך במקרה של "העם הפלשתיני" ואולם אף יותר מזה חייב לערפאת העם בישראל:
ערפאת נלחם בטרור ,הוא ביטל את האמנה כפי שהבטיח .הן המלחמה בטרור והן
ביטול האמנה הן התפתחויות שלא הייתה כמוה במשך מאה השנים האחרונות....

170

העובדה ששני הטיעונים הם כזב גמור ומוחלט וכי ההפך הוא הנכון אינם מעניינו של שמעון
והוא גם מסביר כיצד ניתן לעקוף את הבעיה באמצעות עיניים עצומות לרווחה:
בארגנטינה מולדת הטנגו עליך לעצום את העיניים על מנת לצאת במחול ולהתחיל את
הרומאן ...השלום הוא תהליך רומנטי ),171(Peace is a romantic process

יתירה מזאת ,פרס מעיד על עצמו שתרומתו למאבק הפלשתיני עולה אף על זו של ראש
ארגון הטרור" :ערפאת חזר וטען שידע כי אני מסוגל לעשות בעבור הפלשתינים דברים רבים
שמדינות ערב לא היו עושות ."...וכמו לא די בכך ,מתגאה פרס ,וזאת בהרצאה שהוא נושא
בפני קבוצת עיתונאים ערביים" :אתם יודעים שאנחנו נלחמים לטובת הפלשתינים בקונגרס
האמריקני בהצלחה רבה מכם".
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New York Times, March 14, 1996
Jerusalem Post International Edition, June 1, 1996
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San Diego Union-Tribune, August 29, 1997
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ובהרצאה בפני המכון למדיניות המזרח התיכון בוושינגטון ) Washington Institute for
 (Near East Policyמודה האיש כי "ברצוננו לסייע לפלשתינאים ,שכן ככל שהם יהיו חזקים
יותר יהיו פרטנר עדיף לשיחות".
זמן קצר לאחר מכן ,בריאיון לידיעות אחרונות מן ה 17.9.2001-גאה האיש על כך כי:
הנה ,לראשונה )מאז אוסלו( זכתה ישראל להכרה ,הטרור פחת במידה ניכרת ,ערביי עזה
ויריחו זכו בשלטון עצמי ורוח חדשה נושבת ביחסי יהודי-ערבים.

ובמסיבת עיתונאים יחד עם שר החוץ הטורקי בתל אביב ) ,( 21.9.2001לאחר שנשאל אם
יסכים להיפגש עם ערפאת על אף גל הטרור האחרון ,השיב:
פגישותינו נערכות ללא תנאים מוקדמים .שהרי תנאים סוטרים את רוח ההדברות ...אני
מאריך העובדה שזכינו לעוד חצי יום של הפסקת אש ,ואם הדבר יימשך עד זריחת החמה
הקרובה ,קל וחומר עד השקיעה ,אזי ניפגש.

בהרצאת תדרוך לכתבי חוץ ) ( 9.10.2001מצר שמעון על כך כי" :אילו הסכמי אוסלו היו
מיושמים המצב כולו היה טוב לאין שיעור ".זאת ככל הנראה מבלי שידע כי הוא חוזר על
דברי צ'מברליין" :אילו רק הר היטלר היה מקיים את הבטחתו"...
איש טרם שמע מפי פרס ולו צל של ביקורת על ערפאת ,אולם כאשר עולים בכנסת קולות
הדורשים להקפיא את השיחות בעקבות פיצוצי מתאבדים מגיב פרס ואומר :אם נקשיב
לקולות אלה באופוזיציה פירושו של דבר שאנו מקשיבים לקולות החמאס והג'יהאד
האסלאמי.172
הנה כי כן ,האופוזיציה בכנסת ,החמאס והג'יהאד חד הם.
מן הראוי לסיים פרק זה בחפצו של האיש הצנוע לחרוט את דמותו בתולדות האנושות .הוא
מוותר על מאות עמודים בספרי ההיסטוריה ומבכר להיזכר "במשפט אחד' :הנה האדם
שהאמין שהצלת נפש אחת עולה בחשיבתה על מאות עמודי ביוגרפיה בתולדות
האנושות"'.

173

כך שמעון פרס ,מי שקבע כי "החלום מניח לנו לשנות את המציאות ) The dream permits
.(us to change reality
מה צר שהחלומות באספמיא של פרס היו לחלום בלהות של אזרחי שראל.

New York Times, July 26, 1995
Australia/Israel Review, June 6-June 26, 1997
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"המתנחלים הם אסוננו"Die Juden sind Unser Unglück ! :

כל הטוען שליהודים אסור להתגורר בחבלי יהודה ושומרון חוזר על
הטענה הנאצית בסוגיית ה" ."Judenreinההתיישבות היהודית
בחבלים אלה היא מוסרית במובן העמוק ביותר של המלה ועליה
להישאר שם.
פרופ' יהודה בלום ,שגריר ישראל ,בנאומו בעצרת
האו"ם11.6.79 ,

! Die Juden sind Unser Unglückמשפט זה של היינריך פון טרייטשקה ,שהפך
לסיסמת "השטירמר" וחזר והופיע בגיליונותיו ,שב ועולה כמעט מדי יום ביומו מעל דפי
"הארץ" ,כאשר את מקום היהודים תופסים ה"מתנחלים" .174השוואה של אופני הדמוניזציה
של היהודי בגרמניה לזו של ציבור המתנחלים בארץ ישראל ,מעלה קווי דמיון מובהקים בין
היודופוביה של העת ההיא לאנטישמיות העצמית של הרדיקאל היהודי במקומותינו .בשני
המקרים מיקוד השנאה הוא במיעוט לאומי או ציבורי; בשני המקרים מתואר מיעוט זה כאויב
וכעילת כל האסונות והכשלים היורדים על כלל הציבור ,בשני המקרים ההסתה היא לגירושו
ואף להשמדתו.
ואולם ,בטרם נביא מדגם מייצג של דברי ההכפשה הנשמעים מפי דמויות מפתח בשמאל
הישראלי ,יש להקדים ולהציג את סוגיית ההתנחלות ביו“ש מהיבטה האסטרטגי הרחב.
*
ניצחונה של ישראל במלחמת ששת הימים ,שבא לידי ביטוי בתפיסת שטחים נרחבים שהיוו
קרש קפיצה לניסיון הערבי "לצבוע את הים התיכון באדום" כפיי שביטא זאת עבד אל-חכים
עאמר ,הרמטכ"ל המצרי וסגן ראש הממשלה ,העניק לישראל מכפיל עוצמה בעל חשיבות
ראשונה במעלה – גבולות בטחון .קרי :עומק אסטרטגי להֵ ערכות כוחות למקרה של פרוץ
 174לזכותו של טרייטשקה יש לציין שבאמצעות משפט זה ביקש ההיסטוריון הגרמני ,מי שהעיד על עצמו שאיננו
אנטישמי ,לתאר את היודופוביה בציבור הגרמני.
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מעשי איבה .כך בסיני ,כך בחבלי יהודה ושומרון ,בעזה וברמת הגולן .אל השינוי מרחיק
הלכת במצבה האסטרטגי של מדינת היהודים נוסף הגורם הערכי ,הבא לידי ביטוי בשיבה אל
ערש האומה העברית ,חבלי יהודה ושומרון ,והשאור שבעיסה – שחרורה ואיחודה של
ירושלים .אומנם מסירת סיני עד "הגרגר האחרון" לתוקפן המצרי היה מעשה איוולת מדינית
חסרת תקדים בהיסטוריה )וראו הפרק "מחירה של תבוסתנות"( ,אולם אפילו לאחר הנסיגה
מסיני היה זה שיפור רב לעומת המצב הפרדוקסאלי של גבולות  ,'49שאכן היו ,כפי שהגדיר
זאת אבא אבן" ,גבולות אושוויץ" ,ומכאן ,פיתוי קבוע ועומד להתקפה על ישראל ,כפי שאכן
בא הדבר לידי ביטוי ב.1967-
כינונה של "מדינה פלשתינית" בארץ ישראל המערבית על בסיס גבולות  ,'67אמור להשיב
את ישראל לאותם "גבולות אושוויץ" ,אולם בהבדל יסודי אחד .הגבול שיעבור בפאתי גוש דן
יהיה מסוכן שבעתיים מזה שהיה ערב מלחמת ששת הימים ,זאת ,משום שלא הממלכה
ההאשמית – החייבת את עצם קיומה במידה רבה לישראל – תהיה גובלת בישראל ,כי אם
ישות ערבית עוינת שכל תכלית קיומה הוא שחרורה של "פלסטין" מן הכובש הציוני .זאת ,כפי
שהדברים מופיעים שחור על גבי לבן בעצם ראשי התיבות 'אש"ף' ,בסמל הארגון ,באמנה
הפלשתינית ,בתוכנית השלבים ובחוקת הפתח .לאמור" :שחרור מלא של פלסטין ועקירת
הישות הציונית על מאפייניה :הפוליטית ,הכלכלית ,הצבאית והתרבותית" ,175וכן בהצהרות
גלויות בכתב ובעל-פה של ארגון החמאס .היעד הערבי מוזן מדי יום ביומו באינדוקטרינציה
אנטישמית משתלחת ,הן במערכת החינוך העממי והגבוה והן בתקשורת הערבית על
פלגותיה של הרשות הפלשתינית.

176

הנה כי כן יש להתבונן בהתיישבות בחבלי יו“ש משלושה היבטים .א .האסטרטגי-צבאי; ב.
המדיני ג .הערכי.

א .ההיבט האסטרטגי-צבאי
על מנת להציג את ההיבט האסטרטגי בקנה מידה אובייקטיבי ,פטור מאותו עיוורון סלקטיבי
המלווה את הדיון בישראל ,שאיבד מזה כבר את עקרונותיו הרציונאליים ,מן הדין לפנות לגוף
מקצועי וחסר-פניות .הפעם לראש המטות המאוחדים של צבא ארה"ב.
175

מתוך חוקת הפתח סעיף  ,12המגדיר את יעדו של הארגון והמהווה תכלית קיומו .לאחר מותו של ערפאת,
חתום על המסמך יורשו ,אבו מאזן ,ראש הארגון ,מכחיש השואה ,מתכנן רצח הספורטאים במינכן ,אחראי
למותם של מאות ישראלים ומפקד ארגון הטרור גדודי אל אקצא.
176

לתיעוד נרחב ומפורט של סוגיית ההסתה מטעם הרשות הפלשתינית ראו אתר ,www.palwatch.org :וכן האתר של
המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון .www.memri.org.il
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עם קבלת ההחלטה  242ובה הסעיף בדבר "זכותה של כל מדינה באזור לחיות בשלום,
בתוך גבולות בטוחים ומוכרים ,חופשית מאיומים או ממעשים של שימוש בכוח" ) in peace
,(within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force
ביקש הנשיא ג'ונסון מראש המטות המאוחדים של צבא ארה"ב בעת ההיא ,הגנרל ווילר,
להציג לו מפה של אותם "הגבולות הבטוחים".

177

דרישתו של הנשיא הוגדרה כ"מינימום שטח המבטיח את הישרדותה של מדינת ישראל
מבחינה צבאית בלבד ".הודגש כי אין להתייחס לכל גורם אחר )דוגמת טיעונים היסטוריים או
משפטיים( כי אם אל ההיבט הצבאי בלבד .הפנטגון שלח לישראל צוות מומחים מטעמו
ולאחר שהצוות הגיש את המלצותיו ,הוגשה לנשיא ,באוקטובר  ,1967מפת גבולות המינימום
המוכרת מאז כ"מפת הפנטגון" .המפה כוללת ,נוסף על שטחה של ישראל ערב המלחמה,
 7,000קמ"ר בסיני ,להגנת אילת והכניסה לים סוף ,את חבלי יהודה ושומרון )אך לא את
בקעת ירדן( 178וכן את רמת הגולן בשטח הגדול ב 20%-מזה הנותר בידי ישראל לאחר
הנסיגה מקונייטרה.

177

למותר לציין שההחלטה העורכת אנלוגיה שוות ערך בין ישראל למבקשי נפשה..." ,כל מדינה באיזור"...
עוררה בשעתו זעם והתנגדות נחרצת בישראל .עם זאת ,אפילו אותה כבשת הרש ,קרי" :גבולות בטוחים ...
חופשית מאיומים "...הפכה לימים לסיסמת שיבה אל גבולות ה.4.6.67-
178
הטיעון הצבאי הוא כי בקעת הירדן תהיה מלכודת מוות לכל צבא שיבקש לחצותה ,זאת בשל הנחיתות
הקרקעית לנוכח העליונות הקרקעית של ההרים ממערב לה .לפירוט והרחבה בנושא ,ראו :אדווארד שטורם:
יהודה ושומרון  -כורח קיומי בעידן הנשק החכם .נתיב ,גיליון ינואר .1997
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"מפת הפנטגון" לגבולות בטוחים על בסיס החלטת 242

בהקשר למרכז הארץ מדובר אפוא בחגורת ביטחון המקיפה את אזור השפלה מגוש דן
במרכז עד חיפה בצפון ואשקלון בדרום ,שטח בו מרוכזים  70%בקירוב מכלל תושבי ישראל
היהודים ,וכן אחוז דומה של אמצעי ייצור.
עד כאן גבולות בטחון .מרכיב נוסף בערכם האסטרטגי של חבלי יו"ש הוא נושא שטחי מילוט
לתושבי איזור החוף ,וגוש דן בפרט .שיבה אל גבולות  67עלולה להיות פסק דין מוות לתושבי
גדרה-חדרה הנמצאים בעדיפות ראשונה על כוֶונת האמל"ח להשמדה המונית שבידי העולם
הערבי ואיראן .טווח הירי של המערך הבליסטי במצרים וסוריה ,החמוש בנשק כימי וביולוגי,
מתוכנן מזה שנים לפגוע באזור החוף בישראל .לאחרונה נוסף על כך המאגר בן עשרות אלפי
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טילים שבידי החיזבאללה בדרום לבנון .האיום הגרעיני מצידה של איראן יבוא אף הוא לביטוי,
זאת ,לכל המאוחר בשנת  .2013ההיגיון הצבאי העומד מאחורי ההתחמשות הבליסטית
והאיום הגרעיני ,הוא פשוט בתכלית .ישראל היא "מטרה רכה" )אזרחית( אחת ,לעומת
עשרות מטרות רכות של האויב הערבי ,מכאן שפגיעה אנושה בגוש דן כמוה כחורבן מדינת
היהודים.
הנה כי כן ,לאור המצב המתואר לעיל ,מצויים תושבי גוש דן 2.5 ,מיליון נפש ,במוקד האיום
הקיומי .אולם למזלה של ישראל עומדים לרשותה שטחי מילוט בטווח מינימאלי של 30-20
ק"מ משפלת החוף .גבעות השומרון בואכה אריאל הן אפוא המקלט האמור להציל את פליטי
תל אביב ממוות ,בין אם מנבגי גחלת ,חנק בגאז סארין ו/או חרדל ,או בין אם משואה
גרעינית.
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ב .ההיבט המדיני
כינונה של "מדינה פלשתינית" בחבלי יו“ש ,תביא – בנוסף לסיכונים הביטחוניים כפי שנדונו
לעיל – למצב בו ישות ריבונית החברה באו"ם ,חברה בליגה הערבית ונהנית מגיבוי גורף של
הרוב המוחלט בעצרת ,תדרוש את יישום החלטות האו"ם  181בדבר גבולות החלוקה ,ו-
 194בדבר שיבת הפליטים .היה זה עוד ב 1998-כאשר כינון המדינה הפלשתינית עמד על
הפרק ,שערפאת פנה למזכיר האו"ם ודרש לקיים דיון בשני נושאים אלו מיד עם הקמת
המדינה הפלשתינית .הן במזכירות האו"ם והן בקרב רבות מחברותיה זכה ראש אש"ף
לתמיכה גורפת.
הנה כי כן ,ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון ,המונה נכון להיום קרוב ל 350.000-נפש ב-
 240ישובים הפרושים גיאוגרפית על רוב שטחי יו"ש היא הבלם המעשי היחיד מפני השלכת
מטען חבלה אל חיקה של מדינת היהודים בדמותה של ישות טרור ריבונית.

ג .ההיבט הערכי  -שיבת ציון
ההיבט השלישי הינו ההיבט הערכי של שיבה אל חבלי יהודה ושומרון ,ערש האומה
העברית ,ארץ התנ"ך ,ועילת הציונות הבוחרת לשוב לארצה ולא לבקש מקלט בארגנטינה או
אוגנדה ,והוא המעניק ללאומיות היהודית את הזיקה אל שורשיה .זאת על הכתוב במגילת
העצמאות:
 179וראו את בריחת תושבי גוש דן בימי מבצע "סופת המדבר" ב .1991-הבריחה ההמונית נבעה מן החשש
הכבד שמא עיראק לא תסתפק באותם  39טילי הסקאד הקונבנציונליים ותשגר ראשי קרב החמושים באמל"ח
להשמדה המונית .חלק ניכר מן הנמלטים מצא מקלט בשומרון הסמוכה .העובדה הטרגית שישראל אינה
ערוכה לעשות שימוש בשטחי המילוט של יהודה ושומרון ,היא נושא לדיון נפרד.
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בארץ ישראל קם העם היהודי ,בה עוצבה דמותו הרוחנית ,הדתית והמדינית; בה
חי חיי קוממיות ממלכתית ,בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש
לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי ...מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו
היהודים בכל דור ודור לשוב ולהאחז במולדתם העתיקה...

למותר לציין שכל מלה בהכרזת העצמאות מתייחסת אל חבלי יהודה ושומרון בהם "קם העם
היהודי ...בה עוצבה דמותו הרוחנית...בה חי חיי קוממיות ואליה הוא קשור בקשר
היסטורי ."...את האתונות מבקש שאול בהר אפרים ובארץ צוף – היא אפרת ,ובארץ שעלים
היא עפרה ,ולא בשדרות רוטשילד .את המלוכה מוצא שאול בגלגל אשר בערבות יריחו ודוד
נמשח למלכות בחברון ולא בפינת רח' שנקין .חבלי יהודה ושומרון אינם" קניין נדל"ני ,עם
תשואות רווח ומניות נסחרות") ,יצחק רבין ,אהוד ברק( כי אם ביטוי לאחיזה ערכית מוסרית
של שיבת ציון שאין צודקת ממנה ,המתריסה קבל עם ועולם" :ושבו בנים לגבולם".
חבלי יהודה ושומרון ,ערש האומה העברית .הם צירוף של שני מרכיבים המעניקים למדינת
היהודים את טעם הקיום הערכי-רוחני והפיסי .ללא הרציונל הראשון יישמט המרכיב הלאומי
הניצב בבסיס הרעיון הציוני ,וישראל ,המרוקנת מן הקשר בין העם לארצו ,תאבד את תכלית
קיומה .הרציונל השני הוא זה המעניק לישראל את "מרחב החיץ הצבאי" ,כדברי יגאל אלון.
קרי :עומק אסטרטגי מינימאלי ,השומר על מרכז הארץ מפני סכנה של חורבן.
יש לא מעט אירוניה בעובדה שהיה זה דווקא הישוב הערבי בחבלי יו"ש ששמר על המקור
העברי בשמות שהעניק לכפרים בהם "התנחל".
כך הכפר ענאתא בצפון ירושלים שהוא ענתות המקראית אליה משיב שלמה המלך את
אביתר הכהן לאחר שזה נטל חלק במרד אדוניהּ" :ולְאֶ ְבי ָתָ ר הַ ּכ ֹהֵ ן ָאמַ ר הַ ּמֶ ֶלְך עֲ נָת ֹת לְֵך עַ ל
את אֶ ת אֲ רֹון ה' אלוהים ִל ְפנֵי ּדָ ו ִד ָאבִי וְכִי
ׂשָ דֶ יָך ּכִי אִ יׁש מָ ו ֶת אָ ּתָ ה ּובַּיֹום הַ ּזֶה ֹלא אֲ מִ יתֶ ָך ּכִי נָׂשָ ָ
הִ תְ עַ ּנִיתָ ּבְכ ֹל אֲ ׁשֶ ר הִ תְ עַ ּנָה ָאבִי")מלכים א' פרק ב' ...כו .(9
ענתות היא עירו של ירמיהו הנביאּ" :דִ ב ְֵרי י ְִרמְ י ָהּוּ ,בֶן-חִ לְקִ ּיָהּו ,מִ ן-הַ ּכ ֹהֲ נִים אֲ ׁשֶ ר ּבַעֲ נָתֹות,
ּבְאֶ ֶרץ ִּבנְיָמִ ן" )פרק א' א'( .היא העיר שישעיהו מתאר כאחת הערים שעל דרך נסיגתו של
אשור מממלכת יהודה )וראו ישעיהו פר י' כ"ד – ל'( ענתות נזכרת בספר נחמיה " חָ ִריף
עֲ נָתֹות" ענתות נזכרת ברשימת הערים שחודש יישובם בימי בית שני יחד עם ָּגבַע ,מִ כְמָ ׂש
ו ְעַ ּיָה " ...נחמיה כ"ב  -ל"ו(
בתיר היא ביתר ,המערבית לבית לחם ,בה שכן מטהו של בר כוכבא .העיר נזכרת פעמים
רבות במקורות חז"ל.
בית חור היא בית חורון הנזכרת בספר דברי הימים א' ,העיר שבנתה ׁשֶ אֱ ָרה ,בתו של
אפריםּ":ובִּתֹו ׁשֶ אֱ ָרה ו ַּתִ בֶן אֶ ת ּבֵית חֹורֹון הַ ַּתחְ ּתֹון ו ְאֶ ת הָ עֶ לְיֹון ו ְאֵ ת אֻ ּזֵן ׁשֶ אֱ ָר")שם א ,ז כד(
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מגדלי עזריאלי .מבט מהישוב פדואל שב"מדינה הפלשתינית"

בספר מלכים )א ,ט יז( נזכרת בית חורון לצד גזר כישוב שבנה שלמה המלך אחרי הקמת
בית המקדש .היה זה בבית חורון בה הכריז יהושע בן נון" :שמש בגבעון דום וירח בעמק
איילון" כדי להשלים את נצחונו על חמשת מלכי האמורי בטרם שקיעת החמה.
ביתין היא בית אל בה חולם יעקב על הסולם והמלאכים העולים ויורדים בו .בבית אל זוכה
יעקב להתגלות אלוהית המשנה את שמו מיעקב לישראל ,מבטיחה לו שושלת של עם ומלכים
שיצאו מחלציו .בית אל היא העיר ששמואל הנביא עובר בה בשוטו בארץ לשפוט את ישראל.
)ספר שמואל )א' ז' (16
בית לחם היא מקום הולדתו של דוד ובה נמשך למלך ישראל )שמואל א' ,ט"ז (13 – 4 ,בית
לחם נזכרת בבראשית )ל"ה ,ט"ז( וכן במגילת רות) .ד' ,י"א( היא בית לחם יהודה מספר
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שמואל ובית לחם אפרתה בספר מיכהף בה נקברה רחל אמנו .בבית אל התגוררה רות
המואביה עם שובה לארץ.
בית ג'אלה היא גלה ,ממנה עלה סנחריב למצור על ירושלים .בין היתר הייתה משכנו של
אחיתופל הגילוני )שמואל ב' ט"ו י"ב(.
ג'נין היא עין גנים ,ישוב לויים בנחלת שבט יששכר .לימים הוסב שמה ל"גיני" הנזכרת בספר
יהודית שסמוך אליו חנה מחנהו של הוליפרנס ,כמו כן נזכרת העיר ב"מלחמת היהודים"
ליוסף בן מתתיהו כעיר בצפון השומרון.
מכמס היא מכמש  -יש לציין שהערבים שמרו על שמה המקורי כפי שהיא מכונה בספר
עזראַ” :אנְׁשֵ י מִ כְמָ ס ,מֵ ָאה עֶ ׂשְ ִרים ּוׁשְ נָי ִם)...שם ב' ,כז( .במכמש בו עמד ארמונו של שאול
המלך ,התגורר יהונתן המכבי ,ובה חנה צבאו של סנחריב בדרכו לירושלים.
הכפר הערבי סיילון הוא שילה בה ישב שמואל הנביא בנעוריו ,בו שכנו אוהל המועד וארון
הקודש בימי יהושע .תקוע הערבית היא אכן תקוע ,מקום הולדתו של הנביא עמוס בה שפך
בכתביו אש וגפרית על ישראל עמו.
בחבלי יהודה ושומרון קבורים אבות האומה .אברהם ושרה ,יצחק ורבקה ,יעקב ולאה
במערת המכפלה; בחברון קבורים גם רות המואביה ונכדה ישי אבי דוד; יוסף נטמן בפאתי
שכם בחלקת שדה שקנה יעקב "מִ ּיַד ְּבנֵי-חֲ מֹור ,אֲ בִי ׁשְ כֶםּ ,בְמֵ ָאה קְ ׂשִ יטָ ה" )בראשית ל"ג יח-
כ(; יהושע נקבר בתמנת חרס המקראית הסמוכה לאריאל; בגבעת פינחס ,דרומית לשכם,
סמוך לאיתמר ,קבורים פנחס ,אלעזר ואיתמר בני אהרן הכהן .רחל נקברה "ּבְדֶ ֶרְך אֶ ְפ ָרתָ ה
הִ וא ּבֵית לָחֶ ם .וַּיַּצֵב י ַעֲ ק ֹב מַ ֵּצבָה עַ ל קְ ב ָֻרתָ ּה הִ וא מַ ֶּצבֶת קְ ב ַֻרת ָרחֵ ל עַ ד הַ ּיֹום"...

"שטחים פלשתינים" טיפוח הכזב
המונח "שטחים פלשתינים" שהפך מזה כבר לאקסיומה בשיח הציבורי בישראל ,הוא אבסורד
שנטבע כאמצעי לצורך גימודה של ישראל בגבולות  .'49זאת כשלב מקדים לשיבה אל
גבולות החלוקה .מעולם לא הייתה קיימת "ישות פלשתינית" מכאן שמעולם לא הייתה
תופעה של "שלטון פלשתיני" על שטחי יהודה ושומרון ולא על ירושלים .מאות בשנים היה
שטחה של ארץ ישראל נתון תחת שלטון עות'מאני ,ומאז  1917תחת שלטון המנדט הבריטי,
שבהצהרת בלפור הכריז על מחויבותו ליסודו של בית לאומי לעם היהודי .בשנת  1922מסר
צ'רצ'יל ,בתפקידו כשר המושבות ,את ארץ ישראל המזרחית לבני בריתו ההאשמים מחיג'אז
שבחצי האי ערב  -פרס על הסיוע שהגישו לבריטניה במלחמתה נגד טורקיה – וכך קמה
והייתה ,יש מאין ,ממלכת ירדן ,ישות קולוניאליסטית מלאכותית הנעדרת כל מאפיין של לאום.
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בכ"ט בנובמבר  1947התקבלה החלטה באו"ם על חלוקה נוספת של מה שנותר מן הבית
הלאומי המובטח לעם היהודי בא"י המערבית .אף כי הגדם שנותר לא היה כי אם קריקטורה
גיאוגרפית ,קיבלו היהודים את הדין ויצאו לרקוד ברחובות .הערבים לעומתם ,לא זו בלבד
שסירבו לקבל את החלטת החלוקה אלא פתחו ,כמנהגם ,בגל פרעות מקיף .פרעות ערביי
ארץ ישראל הפכו למחרת יום היווסדה של מדינת ישראל למלחמה כוללת בה קמו חמש
מדינות ערב להשמיד את האוד המוצל מאש השואה ולסיים את מלאכתו של היטלר ,בעל
בריתם מאמש .לאחר התבוסה הערבית ,ולאחר שישראל סיפחה שטחים אותם שחררה
במלחמת העצמאות ,עדיין נותרו מחציתה של ירושלים וכן חבלי יו"ש תחת הכיבוש הירדני.
הכובש הערבי דאג להשמיד כל זכר לנוכחות יהודית בשטחים שנפלו בידו ,בין אם היו אלה
ישובים יהודים ביו"ש דוגמת חברון וגוש עציון ,ובין אם הרובע היהודי בעיר העתיקה.
יצוין שהכיבוש הירדני לא זכה להסכמה בינלאומית ,ורק בריטניה ופקיסטן העניקו לו הכרה.
לעומת זאת ,השטחים שישראל סיפחה במלחמת השחרור הוכרו כלגיטימיים .זאת ,בזכות
העובדה שנפלו לידיה במלחמת מגן.
במלחמת ששת הימים ,לאחר כשלון נוסף בניסיון הכחדתה של ישראל מצד אויביה ,שחררה
מדינת היהודים את ירושלים ,את חבלי יו"ש – ערש האומה העברית ,את רמת הגולן ואת
חבל עזה .לכאורה ,עמד לה הטיעון של מלחמת מגן במהלכה ספחה שטחים מן התוקפן וכך
הגדירה את מה שמכונה גבולות  ,'49על בסיס אותו העיקרון הייתה זו זכותה המלאה לספח
את השטחים שנפלו בידיה ב .1967-ואולם עתה ,בשנות הששים של המאה הקודמת
המערך הפוליטי היה שונה בעיקרו מזה ששרר בשלהי שנות הארבעים .עידן המלחמה הקרה
והתייצבותה של ברית המועצות ובעלי בריתה לצד אויבי ישראל ,וכן העלייה החדה בכוחו של
העולם המוסלמי באו"ם ,די היה בהם על מנת לגרום לקהילה הבינלאומית להתייצב מול
דרישותיה של ישראל .מכאן שסיפוח ירושלים ורמת הגולן לא זכו להכרת הבינלאומית .הנה
כי כן ,חבלי יהודה ושומרון לא סופחו למדינת ישראל ,אך לעומת זאת החל תהליך מקיף של
התנחלות יהודית בחבלים אלו .התהליך זכה במהרה לגינוי בינלאומי ,ועצם הביטוי
"התנחלות" ,העוטה נופך מקראי ,הפך במהרה לשיקוץ בפי חלק ניכר של הציבור בישראל.

אמנת ז'נבה הרביעית – "אירוניה על סף האבסורד"
הטיעון העקרוני של מתנגדי ההתנחלות מתמקד בטענה לפיה ההתיישבות "בשטחים
כבושים" הינה הפרה בעליל של אמנת ז'נבה הרביעית משנת  ,1949וביתר דיוק של סעיף
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 ,49באמנה הקובע כי" :המעצמה הכובשת לא תגרש ולא תעביר חלקים מאוכלוסייתה
האזרחית שלה לשטח כבוש על ידה".

180

הדיון שנערך ב1949-בוועידת ז'נבה הושפע במידה מכרעת מזוועות הכיבוש הגרמני וגירוש
אוכלוסיות במלחמה .בפני הוועידה בז'נבה היה מונח המסמך של ועידת הצלב האדום
בשטוקהולם מאוגוסט  .1948ואכן ניסוח האמנה דומה ברוב המקרים לנוסח של ועידת הצלב
האדום .למותר לציין שבמוקד הסעיף המציין את "גירושי האוכלוסייה לשטחים כבושים"
הכוונה בראש וראשונה לגירוש יהודי גרמניה אל מחנות הריכוז בפולין ,ושל יהודי השטחים
הכבושים – הונגריה ,הולנד או צרפת – לאושוויץ.

181

ואולם המצב בישראל הוא היפוכו הסימטרי של סעיף האמנה .לא זו בלבד שממשלת ישראל
לא גרשה את אוכלוסייתה מתחומי הקו הירוק אל מחנות ריכוז בחבלי יהודה שומרון ועזה,
אלא שהייתה זו תנועה ספונטנית של ציבור יהודי – למרבה האירוניה לעיתים אף תוך
התנגדות של ממשלת ישראל – אל אדמת אבות האומה ,שהייתה זמן קצר קודם לכן קרש
קפיצה בידי האויב בניסיונו החוזר ושב להחריב את מדינת היהודים .ואם כבר מבקשים אחר
השוואה היסטורית תקפה למציאות ניתן להביא את הדוגמה של פולין אשר מיליונים
מאזרחיה התיישבו בשטחי פומרניה ושלזיה ,שטחי גרמניה בעבר שנקרעו ממנה לאחר
מלחמת העולם השנייה ונמסרו למדינה המותקפת ,מהלך שזכה לאישור המשפט הבינלאומי
ולהתחייבותה של גרמניה לפולין שלא לדרוש לעולם את השבת אותם השטחים או את שובם
של  10מיליוני הפליטים הגרמנים שגורשו מהם ללא כל פיצוי.
מכאן שכל ניסיון לגזור גזירה שווה בין מסכת הגירושים בשואה להתנחלות הציבור היהודי
במולדתו ,בה זכה במלחמת מגן ,איננה רק סילוף מושחת של המשפט הבינלאומי אלא אופן
מגונה של הכחשת השואה .ואכן מיטב המומחים למשפט הבינלאומי ציינו זאת .ביניהם יוג'ין
רוסטוב ,תת שר החוץ בימי הנשיא לינדון ג'ונסון והמנסח של החלטת  ,242מי שתמך
נחרצות בתביעתה של ישראל לסיפוח יהודה ושומרון.
היה זה סטפן שוובל ) ,(Schwebelנשיא בית המשפט הבינלאומי בהאג )בשנים -1997
 ,(2000שקבע בנושא הישראלי" :מדינה הפועלת מכוח זכותה החוקית של הגנה מפני תוקף
רשאית לספח שטח זר כל זמן שהסיפוח הכרחי להגנתה העצמית" .מכאן...
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’The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into
) the territory it occupies’.יש לציין שהתרגום העברי "העברה" לביטוי המקורי " "transferאינו מעניק את
המשמעות של גירוש בכוח ,של המקור האנגלי(.
181
 the International Committee of the Redאולם הדבר לא מנע מן הוועד הבינלאומי של הצלב האדום )
( להצהיר גלויות בהודעתו לתקשורות מן ה 26.12.2010-ש"ההתנחלות הישראלית בשטחיםCross (ICRC) ,
( (war crime .של אמנת ז'נבה ,אלא גם "פשע מלחמה" )grave breachלא זו בלבד שהיא הפרה חמורה )
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htmלפרטים ראו:
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)ש(בין ישראל המתגוננת ב 1948וב 1967-לבין שכניה הערבים התוקפים אותה
בשתי שנים אלו ,לישראל עדיפות בתביעתה לסיפוח שטחים אלו הקרויים פלסטיין,
כולל ירושלים כולה.
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היה זה ג'וליוס סטון ) ,(Stone 1907–1985מן הבולטים בתחום המשפט הבינלאומי
במחצית השנייה של המאה הקודמת ,שהגדיר את ניסיון החלת אמנת ז'נבה הרביעית על
המקרה הישראלי כ"אירוניה על סף האבסורד":

תהיה זו אירוניה על סף האבסורד ) (an irony bordering on the absurdלטעון
שהסעיף  (6) 49הנועד למנוע חזרה על מדיניות של השמדת עם בנוסח הנאצי של
"יודנריין" בשטחי גרמניה ,ניתן להחילו על מנת להביא למצב של יודנריין בחבלי
יהודה ושומרון ,ואף לדרוש ממשלת ישראל לפעול בכוח נגד אזרחיה ...השכל הישר
וההקשר ההיסטורי פוסלים על הסף קריאה כזאת של סעיף  (6) 49של האמנה.
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סטון מפרט את זכותה של ישראל לריבונות בחבלי יו"ש על בסיס עיקרון הצדק בסדרה של
נימוקים המעוגנים במשפט הבינלאומי ,ביניהם :א .השטח מעולם לא היה בריבונותה של
ירדן .ב .ישראל זכתה בשטחים אלו במלחמת מגן.

184

עם זאת יש לזכור שעשיית פלסתר מאמנת ז'נבה הרביעית ופרשנותה המעוותת והמושחתת
מוסרית מצד ארגוני השמאל הישראלים דוגמת ”שלום עכשיו“ או ”בצלם“ ,דרושה להם לא רק
על מנת להביא לחורבן ההתנחלויות .מטרתם מרחיקה לכת .הכוונה להציג את ישראל
כמבצעת פשעים בנוסח הנאצי ,זאת ,על אף העובדה שהפירוש הוא עיוות רציונאלי .האומנם
אין ליהודי הזכות לשבת בחברון ,היא עיר האבות ,בירתו של דוד המלך ואחת מארבע ערי
הקודש בארץ ישראל שקהילתה הושמדה בפרעות תרצ"ט ,ופעם נוספת בשנת  ?1936וכל
סימן לקיומה נמחק לאחר  1948כשזו נפלה בידי הלגיון הערבי?
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להרחבה ראו http://middleeastfacts.org/content/schwebel/what - weight - to - conquest.htm
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Julius Stone, International Law and The Arab-Israel Conflict Jirlac Pty, Limited, 2003
184
אין זה מפתיע שלנוכח עמדתו בנושא הישראלי זכה ג'וליוס סטון בקיתונות של רותחין מצד "הליברלים
היהודים" .הבולט ביניהם הוא פרופ' בן שאול ,מאוניברסיטת סידני המאשים את סטון בהטיית הפרשנות של
Ben Saul "Julius Stone and the Question ofהמשפט הבינלאומי לטובת השקפותיו הציוניות .ראה
Palestine in International Law". Legal Studies Research Paper (University of Sidney) . 2009.
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המתנחל – נתיב השנאה העצמית
"פטפוט קופים אנטישמי אווילי ,הצדקת הדין של הצוררים על
ישראל ,שינאת ישראל ,הוצאת דיבה ,מלשינות...

185

מול מגמה זו – שבחרתי לכנותה "איווי המוות הישראלי" ,וראו ספרי תחת כותרת זו– 186
מתייצב צבור המתנחלים ,אכן תופעה יוצאת דופן של מיעוט המהווה פחות  6%מכלל
ישראל ,המגן בגופו על מרכז הארץ ,נכון להעניק לה מקלט בשעת פורענות ומנחיל לה את
טעם המולדת האבודה .סביר היה להניח אפוא שיחסו של הציבור הכללי אל המתנחל תהיה
הערכת מפעלו ,עידודו וראייתו כחלוץ ההולך לפני המחנה ,לכל לפחות כפי שרובו של היישוב
התייחס בזמנו אל התנועה הקיבוצית שנשאה בשעתו את הסיסמא שטבע יצחק טבנקין "גבול
הארץ הוא גבול המחרשה".
אולם קורה ההפך המוחלט .מעולם לא היה בתולדות השנאה העצמית היהודית – קל וחומר
בתולדותיה הקצרים של מדינת ישראל – פרץ שטנה גדול יותר מזה של השמאלן הישראלי
ל"מתנחבלים" שמעבר לקו הירוק.
בחינה הרפש המילולי הנפלט מפי "מחנה השלום" הישראלי בדה-הומניזציה שהוא עורך
למתנחלי יו"ש זהה בעיקרו לשנאת המופס"ים לציונים וראו לעיל .כאז כן עתה ,המלל הקודח
מעיד על ההיבט הפתולוגי ,ואולם מעבר לסגנון הקללות )וראו בהמשך( ההבדל הוא רב.
הכנופיה הקומוניסטית לא זו בלבד שהייתה מיעוט בטל בשישים המצטט כמי שקפאו השד
את פקודות הקומינטרן במוסקבה ,אלא שהייתה שנואה על היישוב שידע להשיב לה מנה
אחת אפיים ,גירש אותה מן הארץ ,שלל ממנה פת לחם ,השליך את חבריה ממקומות
העבודה ואף פגע בהם פיסית .היה זה ברל כצנלסון שתיאר חבורה זו ללא כפפות משי ) וראו
דבריו בפרק המבוא( .וכאן טמון ההבדל הגדול ביניהם לבין ”שלום עכשיו“” ,בצלם“" ,נשות
ווטש"" ,גוש שלום"" ,זוכרות" ושכמותם.
שנאת ההתנחלות היא פרדיגמה של השמאל הרדיקאלי בישראל על פי האסכולה
הקומוניסטית-נאצית התולה ב"אויב מבפנים" את כל חוליי החברה ,ובקנה מידה רחב יותר,
מחילה אותם על כלל האנושות .בהיבט הקומוניסטי היה זה הקפיטליסט האמריקני – האויב
הגדול של מעמד העמלים ,התגלמות הרשע על כל מרכיביו החל ברדיפת בצע והתעמרות

185

פרץ סמולנסקין מאמרים) ,תרפ"ה  -תרפ"ו(
אריה סתיו .איווי המוות הישראל .הוצאת מודן ,תשנ"ט – .1998
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בפועל וכלה באימפריאליזם המיליטריסטי המוריד על ראש של האנושות הדוויה את כל
המלחמות
במקרה הנאצי היה זה היהודי ,והיהודי הקומוניסט בפרט .הוא...

הבוגד התוקע סכין בגב האומה בשעותיה הקשות ...הוא רודף בצע המתעשר על
חשבון סביבתו ...הוא ספסר הנדל"ן ,הוא המוצץ את דם בני הארץ ...מכאן שיש
לגרשו ולהטרידו מן העולם כשם שנלחמים במחלה מדבקת.

מובאות ספורות אלו מתוך חיבורו של אלפרד רוזנברג 187משמשות – מדעת או שלא מדעת
– את תעמולת השנאה של השמאלן המצוי במקומותינו.
כיוון שכך ,המלחמה בקפיטליסט וביהודי )והשניים הלוא ברוב המקרים חד-הם( היא מצווה
מוסרית עליונה למען אידיאל הצדק ויהיה זה הצדק המתואר מעל דפי ה"פרבדה" או
בגיליונות דר-שטירמר.
עקרונות תעמולת השנאה העצמית היהודית לקוחים מן המתודולוגיה שפיתח גבלס ,מי
שלמד היטב את שיטת האינדוקטרינציה הסובייטית מבית מדרשו של ז'דנוב .גבלס היטיב
להגדיר את המרכיב המרכזי בשטיפת המוח של התעמולה" :גם שיטת התעמולה היעילה
ביותר לא תצליח ללא שמירה על כלל בסיסי אחד – היא צריכה לדבוק במעט נושאים ולחזור
עליהם שוב ושוב ".כתב ,מכאן כלל היסוד" :רק אם תחזור שוב ושוב על השקר הגדול סופו
של הציבור להאמין בו".
הדבקּות בכלל זה של גבלס באה לביטוי במנגנון התעמולה של "”שלום עכשיו“" .עוד
בראשית שנות השמונים הוציא הארגון חוברת צנומה תחת הכותרת" :כל מה שרצית לדעת
על איכלוס הגדה" .החוברת מתארת את "חזון האימים" הצפוי לישראל אם וכאשר יתגוררו
"מאה אלף יהודים בגדה  -מה הן ההשלכות?" מסר ה Judenrein-מאסכולת ”שלום עכשיו“
המוגש בששה סעיפים שלהלן קובע נחרצות שעל יהודים אסור לשבת ב"גדה" המערבית
שכן:

 .1מאה אלף יהודים בגדה הם סתימת הגולל על האפשרות להגיע אי פעם להסכם
מדיני כלשהו עם העולם הערבי.
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מצוטט מתוך חיבורו Die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik, 1923
)הפרוטוקולים של זקני ציון והפוליטיקה היהודית העולמית(.
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 .2מאה אלף יהודים יביאו להשחתתה המוחלטת של החברה הישראלית.
 .3מאה אלף יהודים בגדה הם התעלמות עיוורת מנוכחותם של שבע מאות
אלף ערבים היושבים שם.
 .4מאה אלף יהודים יגרמו לחנק כלכלי ,פוליטי ופסיכולוגי של אוכלוסיה זו.
 .5המסקנה :סיפוח הגדה הוא חזון אימים אשר הולך ומתגבש לנגד עיננו.
בעוד חמש ,אולי שלוש שנים יתגוררו בגדה כמאה אלף יהודים.
 .6את חזון האימים הזה חייבים לעצור.

גם מי שאיננו בקי בחקר האנטישמיות יבחין על נקלה בתכנים של הידופוביה הקלאסית.
ששת הכללים – כמעט מלה במלה – היו הסיסמאות של "המאות השחורות" ברוסיה
הצארית .הם שגדשו את העיתונות הנאצית ,ולא יקשה למצוא אותם ב"מיין קמפף" ,ועיקר
העיקרים :זהו תוכן ההצהרות של הפ.ק.פ .בעידן הישוב החוזרות ומנאצות את עלייתם
לקרקע של הקיבוצים והמושבים.
הנה כי כן ,היהודים בעצם קיומם הפיסי ,בעצם ישיבתם" ,יביאו להשחתתה המוחלטת של
החברה" – "...הישראלית" ,במקרה של האנטישמים של ”שלום עכשיו“ ,הרוסית ,הפולנית ו
הגרמנית של האנטישמים הקלאסיים .המסר לפיו אדם יהודי הבונה בית ,נוטע עץ ומגדל את
ילדיו במולדתו "יביא להשחתה מוחלטת של החברה "...הוא מן הסתם גזענות בוטה
שכמותה לא תעלה על הדעת בשום חברה מתוקנת במערב .על דברים חמורים פחות נתנו
אנטישמים את הדין בצרפת ,בריטניה ,גרמניה ובארה"ב .כך הסיסמה האנטישמית
הקלאסית בדבר החנק הכלכלי שהיהודים מביאים על סביבתם" :מאה אלף יהודים יגרמו
לחנק כלכלי ,פוליטי ופסיכולוגי של אוכלוסיה זו".
למותר לציין שהאנטישמיות היא כזב ההופך את הקערה על פיה .על תפקידם המכריע של
היהודים כמאיץ רב עוצמה בפריחה הכלכלית של מקומות יישובם דומה שאין צורך להרחיב
את הדיבור .כך היה בארץ ישראל מאז תחילת ההתיישבות הציונית ,וערביי ישראל נהנים
מרמת חיים שאינה אלא חזון אחרית הימים בעריצויות המוסלמיות המקיפות את מדינת
היהודים .ישראל היא זו שחילצה את ערביי יו“ש מעוני מחפיר שכפה עליהם המלך חוסיין;
ההתנחלות ביהודה ושומרון סיפקה ומספקת עשרות אלפי מקומות עבודה לערביי הסביבה.
כיוון שהתוצר לנפש בישראל גבוה פי  (!) 10ומעלה מזה של מדינות ערב המקיפות את
ישראל ,הרי שהכנסתו החודשית של גנן ערבי בישוב בשומרון שוות ערך להכנסה שנתית של
בני משפחתו בירדן ,או בני עמו במצרים וסוריה.
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אולם לא הדמגוגיה של ”שלום עכשיו“ היא החשובה לענייננו ,כי אם הסטיגמה הגזענית
המודבקת על מצחו של ציבור שלם רק משום שהעתיק את ביתו בקילומטרים ספורים מפתח
תקווה לאלקנה ,מכפר סבא לאלפי מנשה.
כזב ההכפשה
לנוכח הדיון הציבורי בנושא המצוקה החברתית של תושבי ישראל וההפגנות ברחבי הארץ,
יצא "שלום עכשיו" בהצהרה לפיה האסון הכלכלי היורד על מעמד הביניים בישראל מקורו
בהזרמת "מיליארדים להתנחלויות" .בדו"ח שהכין הארגון ,המבוסס על תקציב המדינה לשנת
 ,2011נקבע שעלות ההתנחלויות לשנה זו היה  2מיליארד  .₪שני הסכומים הגבוהים
ביותר ,המהווים יחדיו למעלה ממיליארד  ₪כוללים  790מיליון  ₪להקמת הגדר וכן 240
מיליון  ₪למימון ה"התנתקות".
הגדר הוקמה להגנה בראש וראשונה על אזרחי ישראל בגבולות הקו הירוק .זאת בעקבות
שורה ארוכה של פעולות חבלה בהן מצאו את מותם  1560ישראלים ואין לה כל זיקה
להתיישבות ביו"ש ,שהרי חלק מן הישובים נמצאים ממזרח לגדר.
הטענה שמימון ההתנתקות ,קרי :פיצוי לקורבנות הגירוש ,היא "השקעה בשטחים" כמוה
כטענה שגזל רכושו של אדם והשבתו לאחר פנייתו לערכאות ,הוא "השקעה"...
סכומים נוספים המוזכרים בדו"ח הם בין היתר "השקעות בפיתוח אגן העיר העתיקה
בירושלים"" ,אבטחת מתנחלים בשכונות מזרח ירושלים" .הגדרת ירושלים בירת ישראל
כ"שטחים" היא עברה על החוק ,ובכל מדינה מתוקנת היה ארגון המכריז על שטח המדינה –
קל וחומר בירת הארץ – כישות זרה ,נותן את הדין על פי חוק הקובע כי "מי שעשה ,בכוונה
ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה לריבונותה של מדינת חוץ ,מעשה שיש בו כדי
להביא לכך ,דינו  -מיתה או מאסר עולם".
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דוגמא לנוכלות לשמה הוא הנתון לפיו עלות הפיתוח של  500יחידות דיור בהר חומה הייתה
 114מיליון  .₪סכום זה היווה השקעה ,ועם המכירות של יחידות הדיור לציבור חזר כולו
לקופת המדינה בתוספת רווח ניכר.
מניפולציה גסה זו בנתונים נסמכת על עיקרון הכזב האנטישמי הקלאסי ,לפיו אחת היא במה
תכתים את היהודים ,האשם ידבק בהם תמיד.
קשה בהקשר זה שלא להיזכר בסוגיית חובות הקיבוצים שהגיעו בשנת  1985ל 27-מיליארד
 ₪ואיימו למוטט את התנועה הקיבוצית כולה .בשלב זה נרתמה המדינה להציל את הקיבוץ

188

סעיף ) 47ב( בחוק הבגידה.

143

על ידי מחיקת חובותיו .ואכן ,חובות בסך  18.4מיליארד  ,₪בעלות של  70מיליון  ₪לקיבוץ,
נמחקו.
המבנה הסוציו-אקונומי בישובי יו"ש אינו מייצר חובות ,עם זאת למותר לציין את המהומה
שהייתה קמה אילו אף אחוז שולי מסכום זה היה מוזרם על ידי האוצר והבנקים לאותם
"סדיסטים ,פוגרומיסטים ורוצחים) "...כדברי עמוס עוז ,וראו בהמשך(.

הרשע ההתנחלותי  -אקסיומה שאינה זקוקה להוכחה
תהליך הדמוניזציה של המתנחל מבוססת אפוא על חזרה על מערכת שקרים ,עד השלב בו
האקסיומה היא של המתנחל כשורש הרשע ,פושע מועד ומכאן שאין כל צורך לעשות שימוש
בטיעונים רציונאליים .דוגמא אופיינית לכך – אחת מאין ספור – שולית לכאורה אך אופיינית
להעדר כל צורך בבחינת נתונים או בניתוח רציונאלי תימצא במקרה שלהלן ברשימה של
פרופ' זהר שביט ,המלמדת בחוג למחקרי תרבות באוניברסיטת תל אביב .בימים אלו )סתיו
 (2011בהם במרכז השיח הציבורי עומדת שאלת יוקר המחיה בישראל ,ובעיקר העלות
הגבוהה של דירות לזוגות צעירים ,מבקשת הגב' הנ"ל להוכיח שהמחירים בהתנחלויות זולים
להפליא ,זאת בשל ההטבות המפליגות המחולקות למתנחלים.
ב"הארץ" מן ה 3.8.011-כתבה שביט שברחוב האשל שבאלון שבות נמכרה דירת 3.5
חדרים שנבנתה ב 1972-ב 300-אלף שקל בלבד ,ואילו באלקנה נמכרה דירה צמודת קרקע
בת  4חדרים ב 480-אלף שקל .בריאיון רדיו שהואילה להעניק באותו יום הסיקה את
המסקנה המתבקשת וגם נתנה לה כסות מטפורית כיאה למרצה במחלקה לתרבות
באוניברסיטת תל אביב" :המתנחלים ,ורק המתנחלים )אותם היא מכנה "קוזקים"( החוששים
שמא יתברר )כי טובות ההנאה שלהם( נגזלו מיתר אזרחי המדינה ,יכולים לא רק לטוס אלא
גם לקנות את המטוס ואפילו את האי".
עד כאן החוקרת .הרשימה לכדה את עינו של יו"ר מועצת יו“ש דני דיין .בדיקה בסיסית שערך
העלתה שבאלון שבות אין כלל רח' אשל ,וכי הכוונה לדירה בעכו ,ואילו הדירה צמודת קרקע
באלקנה נמצאת דווקא בבית שאן...
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אין זה משנה כלל אם שביט טעתה בנתונים שהביאה בתום לב ,או שמא עיוותה אותם מתוך
זדון לשמו .שהרי המדובר ,כאמור ,בקוזקים הגוזלים את כספי הציבור ,מי שרדיפת הבצע
מובנית בקרבם ,מכאן שבחינת הנושא לאשורו אינה כי אם טרחת שווא.
מכאן הקלות ,הנונשלנטית משהו ,של זיהוי המתנחל עם הרשע ,עד כי שני הביטויים הפכו
משכב למלים נרדפות בפיו של הרדיקאל השמאלני .כך נעמי חזן – לשעבר ח"כ מטעם מר"צ.
וראו את רשימתו "תעלומה ביש'ע" ,הארץ12.8.2011 ,
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זו בחרה להציג את השקפת עולמה בסוגיית המתנחלים דווקא בכנס "הפדרציה ליהדות
הומניסטית") :עוד מילת קוד מן הלשון האורווליאנית(" :רק אם נצליח להיפטר מן הרעה
האיומה הזאת ,מהשתלטות השד השחור על חיינו ,נוכל לטפח במדינה את כל הטוב".
כך יכול יוסי שריד ,כיוון שטבע את המושג" :מארת ההתנחלות" לתלות ב"מארה" זו את כל
חולייה של מדינת היהודים כפי שהוא אכן עושה בכתבי הפשקווילים שהאיש רואה לפרסם
ב"הארץ" .ספק אם שריד ער לעובדה שהוא חוזר על הביטוי הלטיני "מארת היהדות"
" – "Morbus Judaicusסיסמת היודופוביה מאז ימי הביניים ,שנישאה בעידן המודרני בפי
אחד מן הבזויים שבקרב יהודים שונאי עצמם ,הלוא הוא ארתור טרביטש.190
ביטוי נוסף שאינו מש משפתי אותו "אידיוט מועיל" כפי שכונה בפי אלי וויזל,
הוא " Lebensraumמרחב מחיה" ,שהנאצים ביקשו לעצמם במזרח אירופה ,ושהוא – וכי
כיצד אפשר אחרת? – "השטחים הכבושים".
זהו אותו שריד המטיף יום יום לגירוש בני עמו בשם "ההומניזם וערכי המוסר" כלשונו ,אבל
ממהר להפוך את עורו כאשר המדובר באויב:

מול גרושם והגליתם של הערבים...טרנספר...עלינו לקום ולומר בחריפות ובפשטות" :זה
רעיון בלתי אפשרי ,מפני שאנחנו לא ניתן לכם .אפילו אם נצטרך להשתטח תחת גלגלי
המשאיות .אפילו אם נצטרך לפוצץ את הגשרים ,אפילו אם נצטרך לפלג את המדינה ואת
הצבא.

עתה ,כיוון שהשקר הגדול הוגש בנוסח "מארת ההתנחלות" או "מורסה" ,זוועה" וכו' ,הגיעה
העת לפירוט האקסיומה על מנת לבנות את ה – case-קרי :לתפור את התיק.
מי שביקש לרדת אל שורשי הרשע השטני הטמון בדמותו של המתנחל הוא עמוס עוז .עוז,
המככב בצמרת הספרות העברית ומשמש מצפון של אנשי רוח במדינת היהודים ,ומי שבחן
את סוגיית המתנחלים לעומקה בסדרה של פגישות עמם בעופרה ובתקוע ,וגם סיכם את
שלמד בחיבורו" :פה ושם בארץ ישראל".191
כיוון שהעמיק דעת כך הוא מתאר אותם:
 ...כת משיחית ,אטומה ואכזרית ,כנופיית גנגסטרים חמושים ,פושעים נגד
האנושות ,סדיסטים ,פוגרומיסטים ורוצחים ,שהגיחה ...מתוך פינה אפלה של
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להרחבה ראו את הפרק יהודי הרפורמה.
עמוס עוז ,פה ושם בארץ ישראל .עם עובד .1983
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היהדות ...מתוך מרתפי התבהמות וסיאוב ...על מנת להשליט פולחן דמים צמא
192

ומטורף...

למקרא הדברים אין מנוס מלעיין במובאות של אנטישמים נודעים לשמצה ולהשוותם
לפורנוגרפיה הלשונית של הסופר העברי בארץ ישראל .לא נלך אפוא בקטנות ונפנה הישֶ ר
לגדול שונאי היהודים בהיסטוריה ,היטלר .הנה מבחר מובאות בנושא מ"מיין קמפף":
"בכלכלה חותר )היהודי( תחת המדינה ,עד השלב בו המיזם הציבורי פושט רגל ,נגזל מן
המדינה ועובר לרשותו של ההון היהודי) ".רעיון שהיטלר מעתיק ממורהו לשנאת היהודים,
קרל מרקס(.

היהודים היו מאז ומתמיד בעלי תכונות של גזע נפרד אך לא מעולם לא
אומה של דת ...היהודי נעדר אידיאליזם בכל צורה ,מכאן שאמונה דתית
זרה לו כליל ... ...".היהודי עושה שימוש בכל אמצעי על מנת לחתור
תחת יסודות התבונה… אם ניקח בחשבון את חטאי היהודים כלפי
ההמון במהלך מאות בשנים ,אם נזכור כיצד התעמר בו ומצץ שוב ושוב
את דמו  -ומנגד ,כיצד אט אט למד ההמון לשנוא את היהודי ולראות
בקיומו עונש משמיים ,רק אז נבין מה קשה לו ליהודי לחיות בעודו מוקף
באותה שנאה.

ואכן בכל השוואה בין אדולף לעמוס בתחרות על כתר ההכפשה ,יוצא הראשון וידו על
תחתונה .לעומת פרץ האשפה המילולית של הסופר העברי ,נשמע הפיהרר מאוזן ,שוקל את
הבעיה בכלים רציונאליים ואף מגלה שביב של אמפטיה ליהודי בהערה על סבלו של זהי
הקורס תחת שנאת ההמון.
הנה כי כן ,לא הנאצי הוא אביו הרוחני של הסופר ,כי אם הקומוניסט היהודי ,יעקב הלפרין
מראשי הפק"פ ,מי שבכ"ט בנובמבר  ,1947עם פרוץ הפרעות ביום החלטת האו"ם ,פרסם
כרוז ובו המשפט הבא המתאר את מאבקו של היישוב באויב הערבי" :הנאציזם היהודי
העקוב מדם .פושעי מלחמה .כנופיות מזוינות העוסקות ברציחות ומעשי אונס ושוד ,ציידי
אדם סדיסטים".193

ידיעות אחרונות.8.6.89 ,
 193ראו מחקרו של שמואל דותן" :אדומים בארץ ישראל" הוצאת שבנא הסופר .1996/
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לרשימתו קרא עוז "בשם החיים והשלום" ,זאת ,כיאה לסופר הנודע בערכי הומניזם ואהבת
האדם .מכאן שראוי לקרוא את דברי עוז לאט ובתשומת לב ,כל חירוף בנפרד ,כל גידוף
לגופו .אין זה מן הדברים הקלים לדון בפורנוגרפיה לשונית זו ביישוב-דעת ,שכן תחושת
המיאוס היא אינסטינקטיבית .אולם הדברים חשובים כתסמין לתזה המוצגת לעיל.
את המטפורות שואל עוז היישר מיוליוס שטרייכר )אומנם בבלי דעת( ,אותם דימויים מהלכי
אימה ,אותו הניצול של החרדה האטוויסטית מפני "רוצחים סדיסטים המגיחים מתוך פינה
אפלה "...אותה הפורנוגרפיה של "מרתפי התבהמות וסיאוב ,"...אותה עלילת-דם של "פולחן
דמים צמא ומטורף ."...על-ידי הגדרתם כ"פושעים נגד האנושות" המהווים היפוך סימטרי
לכותרת הפשקוויל" :בשם החיים והשלום" ,נוטל מהם עוז את צלם האדם .מעתה ואילך,
המסקנה המתבקשת היא שעקירתם וחיסולם יהיה מעשה של הומניזם צרוף.
ואם המדובר ”בצלם“ האדם ,הנה כיצד נראה המתנחל מן הקריקטורה של אחד דן תדמור:

מתנחל עטוי עוזי ודובון כחול ,רסיסי רוק ושיירי מזון משובצים בזקנו הפראי .ולצדו,
בטרנספורטר המשפחתי ,אשתו המתנחלת בעיצומה של אביונה לאומית .תינוקות
נושרים ללא הרף מבין חלציה בעודה נואמת בלהט על זכות אבות .אידיוט צעקני
ועילג ...אם אתה מטומטם אתה ימני ,ואתה ימני אם אתה מטומטם....
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ואכן ,מרעיו של עוז למחנה השלום לא טומנים את ידם בצלחת .בעוד הוא חוזר על המנטרה
האנטישמית בכל הדורות ,מעדיפים אלו לערוך השוואה  -הכרח לא יגונה במקומותינו  -בין
המתנחלים לנאצים .כך אמנון אברמוביץ' המתאר אותם כ"אינזצגרופן" ,פלוגות המבצע של
האס.אס .שמתפקידם היה לבצע טבח המוני של יהודים )ההופכים לערבים במשנתו של
המחבר( בבורות ירי ובמשאיות גז חד חמצני.
פרופ' משה צימרמן מן האוניברסיטה העברית ,הנוהג בין היתר לערוך השוואה בין היחידות
הקרביות בצה"ל לאלה של הוואפן אס-אס ,יודע מן הסתם מה הוא שח ,שהרי האיש העומד
בראש המרכז להיסטוריה גרמנית ,קובע נחרצות כי:

מגזר שלם בחברה הישראלית ,שללא היסוס אני קובע שהוא העתק של הנאצים.
תראה את ילדי חברון ,הם בדיוק כמו נוער היטלר .מנפחים להם מגיל אפס את

דן תדמור ,עיתון ירושלים28.5.93 ,
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השכל על ערבים רעים ,על אנטישמיות ,על איך כולם נגדנו .הופכים אותם
לפרנואידים בני גזע עליון ,בדיוק כמו נוער היטלר".195

בעיני עוד פרופסור מומחה ,הפעם חוקר השואה דניאל בלטמן ,אף הוא מן האוניברסיטה
העברית ,המתנחלים אינם אלא" :המוני בריונים אלימים ...מפעל קולוניאלי ברוטאלי המדכא
זכויות של מיעוט נרדף ויוצר חברת אפרטהייד ".כיוון שכך מה שנותר בידי מחנה השלום
הנאור – "לאלה שטרם איבדו את התקווה ,זה למחות ,להחרים .כן ,כפי שמחו יהודי ארה"ב
בתסכולם הגדול לפני  80שנה כשהחליטו להחרים את תוצרת גרמניה" .מעשה שהוא ציווי
מוסרי עליון לדידו של בלטמן.196
מן הראוי יהיה להעיר שההשוואה שעורך בלטמן בין המתנחלים לנאצים של היטלר היא
אומנם נכונה ומדויקת ,ואולם קיים הבדל יסודי בין "יהודי ארה"ב בתסכולם הגדול לפני 80
שנה" לבין ציבור שוחרי השלום במדינת היהודים .בעוד שליהודי ניו יורק לא נשקפה כל סכנה
מן האימה הנאצית בצידו השני של כדור הארץ ,המתנחלים הנאצים של בלטמן אותם "המוני
בריונים אלימים" הם אכן סכנת נפשות חמש דקות מכפר סבא ורבע שעה מתל אביב.
בהערת אגב ,מן הראוי לציין שלעומת צימרמן ובלטמן ,יורם קניוק מתון יותר ,אין הוא מכנה
את המתנחלים נאצים של ממש ,כי אם "ניאו-נאצים".

הירשפלד ו"לב האפלה"
"האזרח נאווי" סרטו התיעודי של נסים בסוק ,מספר על הומוסקסואל יהודי ,אחד עזרא נאווי,
המסתיר בביתו את פואד ,בן מינו הערבי הנמלט מעוולות הכיבוש אל בית מקבילו היהודי
בירושלים .הירשפלד שהתרשם עמוקות מן המסר ההומניסטי של הסרט שיבח אותו בכתבה
בהארץ 197את רשימתו מכתיר הירשפלד בכותרת "לב האפלה" כשם ספרו של ג'וזף קונראד
ובו הגילוי "המזוויע של הקולוניאליזם האירופי בשיא כוחו המשחית".
לרשימה מצורפת תמונה מן הסרט בה מופיעים מתנחלים רוקדים ועל פניהם "בוז ואיבה
קמאית".
הפעם – למותר לציין – זוועת הקולוניאליזם באה לביטוי ב"הכיבוש הישראלי" בהתנחלות
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משה צימרמן בריאיון שפורסם ביום  28.4.95במקומון "ירושלים" .יצוין שצימרמן הכחיש את הדברים
לאחר פרסומם.
196

הארץ17.7.2011 ,
 197הארץ25/07/07 ,
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חוות מעון הסמוכה לחברון ,ישוב בו "רמת ההשחתה ומינון הפשע המתרחש בו מקורם
בגזענות ".לעומת זאת ,מערכת היחסים בין שני סוטי המין ,היהודי והערבי היא:

האהבה הזאת ,בהצטרפה לאישיות החזקה ,לחום האנושי ,לחוכמה ,לאירוניה ולפתיחות
של נאווי ,יצרה נתיב פתוח לא רק בין שני האנשים האלה אלא בין הציוויליזציות האלה.

מכאן הקיטוב בין שני הנתיבים :מצד אחד מדובר בנתיב של אהבה ודאגה ,ומצד שני היפוכם
הגמור של ערכי המוסר .כנופיית "המתנחלים חובשי הכיפות שחבריה כורתים את העצים,
מרעילים את האדמה ופוגעים בילדי הפלסטינים המקומיים "...כיוון שהתעמרו בפלסטינים
האומללים,

עומדים למחרת היום על גבעה וצוחקים על משבתם ואסונם של האיכרים שמטה
לחמם נשבר...לאורך דקה ארוכה מציג הסרט את הצחוק הזה; צחוק צבועים נורא.
הצחוק הזה הוא מן העלבונות הצורבים ביותר שספגה היהדות בכל תולדותיה ,ולא
מידיו של צר ואויב) .מכאן מסיק הכותב שמדובר( במוטציות וגידולים ממאירים.
הכיבוש יצר בית גידול למארה.

להלן שתי הערות שנשמטו ככל הנראה מתודעתו של הירשפלד .א .עזרא נאווי המופיע
ברשימתו כהתגלמות של "אהבה ,אישיות החזקה ,חוכמה וחום אנושי" הוא רדיקאל שמאלני,
פעיל בארגון תעיו"ש הערבי ,פדופיל ,מי שנענש על התעללות ואונס של ילד ערבי בן  .8כמו
כן נשפט ונאסר על התפרעות ,הסתה והכאת שוטר .ב .חוות מעון נוסדה בשנת  1998על
קרקע בבעלות יהודית .זאת במסגרת חידוש הישוב היהודי בסמיכות לחברון .מייסד החווה,
דב דריבן ז"ל נרצח ב -כ"ג בניסן תשנ"ח )  (19/4/1998ע"י מחבלים מן הכפר הסמוך .בשנת
 1999גירש צה"ל את אנשי החווה והרס את המבנים.
למותר לציין שמוטיב עלילת הדם אינו חסר אף הוא .את העלילה המופיעה במובאה של עוז
בדבר "פולחן דמים צמא ומטורף" ,מציגים גם דדי צוקר ויצחק לאור ,ממשיכי דרכו הנאמנים
של יוסף פפרקורן .בהרצאה שנשא למחרת מותה של עופרה מוזס מאלפי מנשה ,דרש צוקר
במפגיע "ליבש את ההתנחלויות ,שכן "המתנחלים צריכים את הדם .הם שותים את דמה של
עופרה מוזס".

198

 198בשנת  1987הושלך בקבוק תבערה למכוניתה של משפחת מוזס מאלפי מנשה .האם ,עופרה ,שהייתה
בהריון ,ובנה טל ,נספו בלהבות הרכב הבוער .בתחילת  1989נשרף למוות ברכבו תושב הישוב אלברט ג'רסי.
בשנת  2001רצחו הערבים ביריות את תושבת אלפי מנשה רותי שועאי.
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כך יצחק לאור ,מי שטרח וחיבור את ה"המנון לגוש" )אמונים(:

אנחנו כיפות סרוגות...
חיילים בצבא אדוני צבאות ובצבא הגנה לישראל...
ואת חג חרותנו יום חג המצות הזה
בקדושה ובנענועי גוף מתמכרים נחוג בהתכוונות
ובמצותנו דם נערים פלסטיניים.

בדעה דומה על "הכיפות הסרוגות" מחזיק האלוף )במיל'( שלמה גזית ,מי שראה לציין
בריאיון לעיתונות ,כי" :הכיפות הסרוגות עבורי הן כמו צלב הקרס על השרוול של החיילים
הנאצים 199 ".וכן" :ישראל נדרשת להתמודד עם שני איומי טרור -איום הטרור הערבי
פלשתיני ואיום הטרור היהודי .מבין השניים ,הטרור היהודי מסוכן לאין ערוך"

200

עתה ,כיוון שנחשפה במלואה הסכנה הקטלנית של המתנחלים למדינת ישראל ,נשאלת
השאלה כיצד לסכל את האסון הניצב בפתח .השאלה אכן קשה ,ובעניין זה מזהיר אותנו
ישעיהו לייבוביץ' ,גורו המוסר היהודי הנישא על כפיים בידי מחנה השלום ,מי שהיה הראשון
שעמד על העובדה כי ישראל היא "מדינה יודו-נאצית".

למרצחים מעבר לקו הירוק ,שהתנחלו ביהודה ושומרון ,יש נשק .לכן אני קורא
לכם לאחוז בנשק .להחזיק בנשק נגדם לפני שהם יכניסו אתכם ככלבים מצורעים
למחנות ריכוז ...כן ,לאחוז בנשק...

201

מחרה מחזיק אחריו ח"כ בנימין בן אליעזר ,המציע להקדים תרופה למכה ולנהוג במתנחלים
כנדרש שאלמלא כן "ביום פקודה יוציאו המתנחלים להורג חברי-כנסת וקציני צה"ל”.
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 199ידיעות אחרונות .83.98 ,היה זה שלמה גזית שהציע בזמנו להכות על חטא גירוש הפליטים הערביים על
ידי העברת הפיצויים מגרמניה לניצולי השואה ,לפליטי תש"ח.
 200מעריב5.10.08 ,
 201הארץ27.9.85,
 202בנימין בן -אליעזר ,דבר1.6.89 .
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מניפסט השמאל הלאומי " -זומבים מהופנטים ...חרמנים בועלי הארץ
בסוף שנת  2009ראה אור "המניפסט של השמאל הלאומי" 203שנכתב בידי המחזאי שמואל
הספרי ועו"ד אלדד יניב .כראוי למניפסט ,הכתוב ,כיוון שתיאר את חולייה של ישראל בהווה,
מגיש לקורא משנה סדורה של תוכנית לאומית .הכינוי "שמאל לאומי" בא לציין את ניכורם של
המחברים מן השמאל הרדיקלי אותו הם מגנים על העדר נאמנות לארצו ,ומבקשים להשיב
לשמאל הציוני את שפיות דעתו בנושאים הקיומיים של מדינת ישראל .פרק נכבד מוקדש
לסוגיית המתנחלים .המחברים מזכירים לקורא את החסד שנטו מנהיגי השמאל מן העבר,
דוגמת רבין ,גלילי ופרס ,למפעל ההתנחלויות ומבקשים להזהיר את השמאל הלאומי החדש
מפני "הגולם ההתנחלותי" חלילה "חלוצים חדשים" ויש אפוא לפקוח את עיניו לסכנה .הכתוב
מסביר כי מקץ "ארבעה עשורים של גזל ,עושק ,שנאה וחמס הניבו את הפרי המורעל הזה"

בתוך ה”חלוצים החדשים” התנחלו שדים של טירוף משיחי .תחשבו על סרטי
אימה .תחשבו על מוחות שטופים ,זומבים מהופנטים ,תחשבו על חבורות של
נערים חרמנים שהולכים לבעול את הארץ...

אולם לא די להם לאותם "נערים חרמנים" בבעילת השטחים הכבושים ,והנה אותם
חרמנים...
שמסוגלים להכות זקנה פלשתינאית שמנסה למסוק את הזיתים בחלקה של
המשפחה שלה כפי שעשו אבותיה מאות שנים .אין שום הבדל בינם לבין מנוולים
אנטישמים ,שקיצצו זקנים ליהודים בפוגרומים לאורך ההיסטוריה ...הם מכים
ויורים בילדים וקשישים – ואת כל זה הם עושים בשבת .אתה מביט בהם ולא
מאמין .אתה שומע אותם ומתחלחל...

ואולם הפורענות הגדולה מכולן שהביאו אותם "זומבים מהופנטים" מחללי השבת על ישראל
הוא האסון הכלכלי .הנה כי כן",שפכנו בשטחים מאה מיליארד שקל ...תקציבה השנתי של
מדינת ישראל כולה"...

204
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תקציב המדינה לשנת  - 2009מועד פרסום המניפסט  -עמד על  316.5מיליארד  .₪העיוות מעורר החמלה בשיעור
של  300%של נתון שניתן לוודא בהקשה אחת על מקלדת – עומד ביחס ישר לאמינות הגרוטסקה שבתיאור
המתנחלים.
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"השפיכה" הייתה לשווא שכן מן המפורסמות הוא כי "אותו מפעל התנחלויות הוא מפעל שלא
מייצר כלום מלבד אפרטהייד "...בהמשך ,ולאחר הרהור קצר חזרו בהם המחבר לאחר
שמצאו שההתנחלות בכל זאת מצמיחה דבר מה" :לא אפוא שאותה משיחיות
מטורפת...הצמיחה שכבה עבה של סוחרי קרקעות וסוחרי עבדים".
ומהיכן מושכים את המשכורות שלהם "עשרות אלפי משפחות מתנחלים שמתפרנסות
משירות ציבורי – כל הקב”טים ,רב”שים ,עובדי המועצות המקומיות ,מזכירי ההתנחלויות
והרבנים  "?...מ"קיצוץ מעונות יום ...ברמאות ובגזל ,מהפה של הילדים שלנו . ".אין זה פלא
אפוא שכל "החבר’ה אחרי פינוי גוש קטיף נקלעו למשבר נפשי ותעסוקתי "...הנה לשם שינוי
היה עליהם להתפרנס מעמל כפיהם.
ועל על מנת שלא להוסיף ולהכתים את הנייר הסובלני בזוהמה  ...נסיים במובאה אחת ולא
עוד:

למתנחלים "הוצעו וילות בשטחים באפס כסף .עם הלוואות ענק בלי להחזיר .וכדי
לשכנע את המתלבטים העניקו להם מכוניות חדשות קשורות בסרט ורוד"...

כיצד לעקור את שורש הרע
הנה כי כן ,עולה השאלה כיצד למחות את "מארת ההתנחלות" ולעקור את שורש הרע
היהודי מן השטחים הכבושים .ברור שאין לנהוג ב"סדיסטים ופוגרומיסטים" בכפפות של משי,
ומכאן הכורח במלחמת אזרחים .ובמלחמה כמו במלחמה .כך למשל סבור גדעון ספירו,
ממקימי "יש גבול" ומעריצו של מרדכי ואנונו ,כי לנוכח העובדה שהמתנחלים הם חוד החנית
של תאוות הכיבוש הישראלית "חיסול מתנחלים אינו רצח".
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ואולם לאור העובדה המצערת שישראל טרם נהגה במתנחלים כראוי ,תולה האיש את
תקוותו בנשיא בוש" :בוש טיפל באל-קאעידה ,אחר כך בסאדם חוסיין ואחריהם יבואו מועצת
יו“ש וההתנחלויות".
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 205גדעון ספירו בראיון ל"סוף שבוע" ,מעריב 9.3.2001
אפריל  ,2003ערוץ 1
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הצעתו של זאב שטרנהל ,הקורא אף הוא למלחמת-אזרחים ,היא מעשית יותר .זאת ,משום
שאי-אפשר...

לעצור את הפשיזם בנימוקים רציונאליים .את זה עוצרים רק בכוח וכאשר קיימת
נכונות להסתכן במלחמת אזרחים .בשעת ההכרעה נצטרך להתמודד בכוח עם
המתנחלים בעפרה או באלון מורה .רק מי שיהיה מוכן לעלות על עפרה עם טנקים,
יוכל לבלום את הסחף הפשיסטי המאיים להטביע את הדמוקרטיה הישראלית.

207

בהערת ביניים מן הראוי לציין שהצעתו של שטרנהל מצא הד בליבו של אריה שפירא ,חתן
פרס ישראל למוסיקה ,וזה מיהר להלחין יצירה תחת הכותרת "על חורבותייך עופרה".
היצירה ,המבוססת על סירוס מכוון של פזמונים ישראלים שודר בערוץ "קול המוסיקה".
בריאיון לעיתונות הסביר המלחין כי ביקש להביע ביצירתו את "הבוז העמוק שאני רוחש
למתנחלים ...אני מתעב אותם "...וכיוצ"ב פניני לשון המחייבים להביא לדעתו לחורבן מוקדם
ככל האפשר של אותו "זיוף של הציונות".
חרדתו של שטרנהל לאופיה הדמוקרטי של ישראל מביא את האיש לבקש אחר בעלי ברית
נגד האויב המשותף .שטרנהל ,התומך בטרור הערבי המכונה בפיו" :התנגדות מזוינת
לגיטימית" מסביר למרצח הערבי ,בן בריתו ,כי:

לרבים בישראל ,אולי אף לרוב המצביעים ,אין ספק בדבר לגיטימיות ההתנגדות
המזוינת בשטחים עצמם ...אילו הייתה בפלשתינים מעט תבונה ,הם היו מרכזים את
מאבקם נגד ההתנחלויות ...כן היו נמנעים מהנחת מטענים בצידו המערבי ...של הקו
הירוק.

208

שטרנהל ככל הנראה אינו מודע לכך ,אולם ודאי ישמח לדעת שערביי יו"ש מיישמים את
הצעתו לרצח המתנחלים מזה כבר .וכי על כל קרבן במה שמכונה הקו ירוק ,הם רוצחים
שלושה מתנחלים .איור – יש להודות מקברי משהו – לעובדה זו ,היא פרשת התמיכה בטרור
הערבי של ארגוני השמאל ,שבא לידי ביטוי לאחר טבח משפחת פוגל באיתמר.
בליל שבת ,לו' באדר ב 'תשע"א ,ה 11 -במרץ  2011חדרו שני מחבלים מכפר עוורתא
הסמוך לאיתמר ,נכנסו לבית של משפחת פוגל ורצחו בדקירות סכין את האב והאם הישנים,
זאב שטרנהל ,דבר5.4.1988 ,
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 208זאב שטרנהל ,הארץ11.5.01 ,
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שספו את גרונו של יואב בן ה 11-וחנקו למוות את אלעד בן הארבע .למשמע צעקותיה של
הדס ,תינוקת בת שלושה חודשים ,רצחו גם אותה בדיקות סכין .שני ילדים שישנו אותה עת
בחדר סמוך לא נתגלו וכך עלה בידם לשרוד.
שני הרוצחים – תלמיד תיכון בן  17וסטודנט בן  ,18שנתפסו ונחקרו הודו במעשיהם .אחד
מהם ,חכים שמו ,הגאה במעשהו הביע את צערו ששני ילדים שרדו למרות הכול ואילו היה
מבחין בהם היה רוצח גם אותם.
למחרת היום מיהרו נציגי ארגוני השלום מישראל ,ביניהם "יש גבול"" ,הוועד להריסת בתים",
"קואליציית נשים לשלום"" ,גוש שלום"" ,המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית"" ,ארגון לוחמים
לשלום" ו"מחסום ווטש" ,לנחם את המשפחה .כיוון שקורא שורות אלו עלול לחשוד
בהומניסטים הישראלים שאלו מיהרו להביע השתתפות בצערם של שרידי משפחת פוגל,
יצוין שהנ"ל באו להזדהות עם כאבה של אם הרוצחים הסובלת מחרדה שמא בנה יאסר.
ואכן" ,האם נראתה שבורה ,הלומת צער ויגון" ,כפי שכתב אחד יעקב ,איש "המרכז
לאינפורמציה אלטרנטיבית".

209

רעיה ירון ,דוברת "מחסום ווטש  -קואליציית נשים לשלום" שרחמיה נכמרו על סבלה של האם,
תומכת באמו של חכים.
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מן הראוי להוסיף את ההיבט האידיאולוגי של הקרבה בין ארגוני השמאל הרדיקלי לבין צמד המרצחים .כך
למשל "המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית" תומך גלויות ב"החזית העממית לשחרור פלסטין" מיסודו של ג'ורג'
חבש"  -עליו נמנו שני המרצחים  -שבדומה לבני מינו הישראלים אף הוא ארגון טרור "סוציאליסטי".
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מי שהקדים את שטרנהל וספירו בכורח שבמלחמת אזרחים היה אסי דיין המגיש את "החזון
שלי" מעלי דפי "העולם הזה" .הפעם בני בריתו של מחנה השלום בטבח המתנחלים הם
ערביי ישראל:

החזון שלי הוא שאנחנו הולכים לקראת מלחמת אזרחים ...אני מאמין שערביי ישראל
כולם ילכו בקרוב עם השמאל ,ויתחילו פרעות בישראל .אני ממש מאמין שתהיה מלחמת
אזרחים על-רקע מדיני .אני חושב שיום אחד הממשלה תצטרך לירות בהם ואני מאמין
לאנשי גוש אמונים כשהם אומרים 'על גופותינו' ולכן זה יהיה על גופותיהם".

210

ירון לונדון מציע לבחון את האפשרות לירות ביושבי הבתים היהודים בחברון על פי דגם
אלטלנה .וכדי למנוע ספק ,לונדון חותם" :יש לרענן את רוח אלטלנה".

211

ד"ר אייל ניר ,מרצה באוניברסיטת בן-גוריון ,אינו מסתפק ביחידות יס"ם של משטרת ישראל
ויוצא בקריאה לעולם כולו" :פעילי הימין הם כנופיות בנדיטים  -אני קורא לעולם לשבור
לנבלות האלה את המפרקת"...

212

צעיר בשם מתן מקיבוץ נירים ,לימים המייסד של "חזית הנוער האנרכיסטי של הנגב הצפון
מערבי ".כותב באלון "קורמורן" על תחביב חדש שהוא עומד לפתח לאחר שיצטרף אל שורות
הטרור של אש"ף:

אפתח תחביבים חדשים כמו צליפה בנשים מתנחלות ,ואני אהפוך להיות מכור לרעש
הגולגולת המתנפצת שלהן...אח! הצליל הזה ,הספלאש ...ורסיסי המוח שהיו מתפזרים
באוויר הלילה הדליל"...

לאחר פרסום הדברים הקים הנער )כבר בחור( את "חזית הנוער האנרכיסטי של הנגב הצפון
מערבי".
חלק לא בלתי מבוטל של שנאת המתנחלים בא מכיוון התנועה הקיבוצית .ההסבר נובע ככל
הנראה מן התסכול הנלווה לכשל הכלכלי-חברתי העמוק העובר על תנועה זו .לית מאן דפליג
שאלמלא תרומתה המכרעת של התנועה הקיבוצית להתיישבות ספק אם מדינת ישראל
הייתה קמה .והנה היום ,היא ניצבת ככלי ריק ,שקועה עד צוואר בחובות ,פרודיה של
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 4.7.79אסי דיין ,העולם הזה
בתוכניתו בטלוויזיה .6.8.2007 ,עם זאת יש לציין שבעקבות המהומה שקמה בתגובה לדבריו ,טען לונדון
שכוונתו הייתה להתבדח.
212
www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4080326,00.html
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אוטופיזם שחלף זמנו ,בניסיון להציל את מעט הנותר באמצעות תהליך קפיטליסטי של
הפרטה .לעומתה ,ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון ניצבת בשתי רגליה על קרקע המציאות
החברתית והכלכלית כאחת .בפרק זמן קצר יחסית עלה בידה להגיע לאוכלוסיה של 330.00
נפש והיא ,כפי שפורט לעיל ,הנכס האסטרטגי המרכזי במלחמת ההישרדות של מדינת
היהודים .הנה אפוא קטעים נבחרים מתוך כתבה ב"הקיבוץ" ביטאון התנועה הקיבוצית
המאוחדת ,תחת הכותרת "אלה לא האחים שלי".

אלה לא האחים שלי ...ואם יום אחד תהיה מלחמה ...והיא תהיה ,אני ארוץ לשם ,אל מעבר
לקווים ששנים ארוכות לא חציתי ואדוש בשרם במכות נאמנות ,להניס אותם והארץ תשוב
ותשקוט .באמת ...אצא אל הקרב ...כדי להלחם פעם אחת מלחמה צודקת .הרבה דם ,זו
תהיה מלחמה ארוכה ,אבל אחרונה ,מלחמה בהם ,באנשים שהחליטו להחריב את הבית
שלי .קרב אחרון ,כדי שהבנות שלי יוכלו לחיות בשלווה ,ואני אוכל להביט בעיניהן ולומר להן
213

שעשיתי כל מה שאפשר כדי להצדיק את אי-קדושת האדמה.

והנה הרהוריו של סרן ד .ר .מ"פ בגולני המעיד על עצמו שהוא איש אחד מקיבוצי השומר
הצעיר:

מבחינתי ,המילואים שהכי אשמח לבוא אליהם ,זה כשיגידו לי לפנות את המתנחלים .אבל,
יש כמה התנחלויות ,כמו תפוח ויצהר שלא צריך רק לפנות ,אלא צריך לרסס אותם ולהרוג
את כולם ...צריך לתפוס את האנשים האלה ולעשות להם כמו בשואה .קרובי משפחה שלי
נרצחו בשואה ,ומותר לי להשתמש במושג הזה .חוץ מזה ,מבחינתי להרוג אותם זה בכלל
לא נחשב להרוג בני-אדם ,אלא רק חיסול עשבים שוטים.

214

והסרן ממשיך:

אין שום בעיה לפנות מתנחלים .בתור התחלה לוקחים אחד ודופקים לו אחד בראש .אחר כך
לוקחים את המשפחה שלו ,דופקים גם להם אחד בראש ,אחד לכל ראש .אחר כך מובילים
מסק"רים )מסוקי קרב( לכיוון המאחז ומורידים עליהם  20מילימטרים – תותח וולקאן  -עד
שמפסיקות הצרחות .אחר כך מביאים שופל ומפנים את המתנחלים...215

213

הקיבוץ 17.8.95
ידיעות אחרונות ,ל' באב תשנט 12.8.99
ראו אתר "הפנקס הפתוח" המפרסם "ספרות אלטרנטיבית".
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פתרונו המבצעי של הסרן מגולני המעדיף להסתתר מאחורי ר"ת של שמו :ד.ר .הוא אכן יעיל
ומעשי) .אף כי גם בנושא זה יש החולקים על הסרן .כך למשל חתן פרס ישראל נוסף ,מרטין
גרגור היינריך ,בנו של חייל ווהרמכט ,הנודע בשם "יגאל תומרקין"" :אם נהרג למתנחלים ילד
או שניים ,הם אומרים' :נעשה ארבעה במקומם והכול יהיה בסדר"

216

זהו אותו תומרקין

שנקעה נפשו מאוזלת ידה של גילדת האמנים...

הם הציירים ,המשוררים ,כל האמנים יפי הנפש אינם מחנכים .המחנכים האמיתיים הם
כהנא ,רפול וגנדי .תרומתי האמיתית תהיה אם אקח תת-מקלע במקום עט ועפרון ואהרוג
217

אותם.

ואולם – אם לשוב אל המ"פ מגולני  -העיקר החסר במשנתו של המ"פ מגולני הוא ההיבט
החברתי-כלכלי ,שכן אין הוא פותר את הבעיה הסוציאלית של מדוכאי עיירות הפיתוח
המתבוססים בעוניים המרוד בעוד ה"פושעים נגד האנשות" בגדה שוכנים פאר ב"טירות גוש
אמונים" ...ו"חווילות" .פער חברתי זה מציע חיים חפר לפתור באמצעות מהלך מבריק
שיעניק פורקן לסבלם של אביוני ישראל ,והוא "ליל הסכינים הארוכות" ,וזו לשון המקאמה בה
מתפייט עוד חתן פרס ישראל:

לא יהיו לך מנחם ומנוחם /ואש תצא מזרעית שעל גבול לבנון ותיגע באש הבאה מירוחם/
ומכל טירות גוש-אמונים יעלה העשן ,והאבק מכל עסקי החווילות /ועלה תעלנה בהר שומרון
כל עיירות ה"לחם" הרעבות והמובטלות /וכאשר החשכה תרד עליכם בצהרים ,וסכין
המסכנים תבוא בלילות ...כבר לא תהיינה יותר שאלות.

וככלות ליל הסכינים כך יראו על פי חפר "ערי המובסים":
 ...כך ערי המובסים /הרוח תפער דלתות חורקות ותנקש בחלונות
ובתריסים /חרולים יתגלגלו בכיכר ועשב בר יכסה את הגבעות /וברכות
השחייה יתייבשו ובמתנ"סים שברי כיסאות /ושלטי חנויות התלויים על

בראיון ל"עיתון תל אביב" ,פברואר .2004
 28.9.88יגאל תומרקין ,חדשות
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בלימה ,יספרו מה שהיה ולא יהיה עוד /הארץ אכלה את יושביה ,ולא נותר להם דבר ,מלבד
דמעות.

218

דמעות התנין של הסדיסטים והפוגרומיסטים
ואכן ,הגם באיחור מסוים ,קרם חלומם הרטוב של שטרנהל-לייבוביץ'-חפר עור וגידים,
ו"מארת ההתנחלות" בנוסח שריד ,או "גוש קטיף הוא מורסה שיש לחסלה" )ח"כ חגי מרום(
אכן חוסלה כליל ואף נוספו לה כמה "מורסות" בצפון השומרון.
אכן נעקרה וחוסלה – אמנם עדיין לא מכל "השטחים הכבושים" אך ההתחלה מעוררת תקווה
וציפייה לבאות .עיון אקראי בדפי המערכת של "הארץ" בעקבות גירוש גוש קטיף בחבל עזה
והישובים בצפון השומרון ,מעניק תמונת מצב של מנגנון השנאה של השמאלן המצוי ,המצרף
את חדוות החורבן והשמחה לאיד ,לכלל הכלאה היאה לאבותיו הרוחניים ,ולא אחת
הביולוגיים ,של יהודי הייבסצקיה .שמונת אלפי בני אדם גורשו מאדמתם ,ביתם נחרב  ,פורע
ערבי העלה את בתי הכנסת באש ,עולמם חרב עליהם ,מפעל חייהם ירד לטמיון .להלן
תגובת כותבי הפשקווילים מן "הארץ" לנוכח אבלם של מגורשי הישובים:
על פי זאב שטרנהל ,סבלם של המגורשים מחבל עזה וצפון השומרון איננו כי אם
"התבכיינות"" ,שכן לא הייתה זו אלא הצגה צינית" .אצל ברוך קימרלינג זו" סתם הפקה
לצורכי בידור " .אצל דורון רוזנבלום:

זהו טירוף יגון מופגן ,הצגה מועלית על במותינו ,ספקטקל המוני העושה שימוש
באמצעים הדרמטיים של התיאטרון היידי ...הטלת מורא באמצעות התפרצויות
היסטריות ,קיטש נוסטלגי ,שמאלץ ציוניסטי ...כל ההתיישבות ...הפסאודו" חלוציות")
היא לדידו של רוזנבלום( אינפנטיליות מדעת...

וכן הלאה והלאה .ad nauseam
אולם בעיני כותבי הטורים של הארץ )אברהם טל ,יואל מרקוס ,ברוך קימרלינג( לא די
בעקירה וגירוש .לטענתם ה"התנתקות" התעכבה מעבר לצפוי והייתה בזבוז כספי המדינה,
שכן "היה צריך לתת מועד אחרון לפינוי ואז לנתק את השירותים ...טלפון ,חשמל ,מים ",
 218חיים חפר" .ליל הסכינים הארוכות" .דבר * .15.4.88 .ב"ליל הסכינים הארוכות" ) (28.6.34רצחו אנשי ה-
אס.אס של היטלר את צמרת הפיקוד של ה S.A-בראשותו של ארנס רהם ) .(Röhmהעובדה שהמרצחים מן
ההתחלויות אינם טובים יותר מקלגסיו של רהם אינה צריכה הוכחה והיא מובנת מעליה .השאלה היא לגבי אנשי
עיירות הפיתוח דוגמת ירוחם וזרעית ,האומנם השוואתם לאנשי האס.אס .של היטלר-גרינג-הימלר אינה פוגעת
משהו בזהותם.
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זאת בנוסח של שמעון פרס בתוכניתו שלו לחורבן ההתנחלויות" :אין צורך להוציא את הדגים
מן האקווריום ,עדיף לרוקן את המים...".
לאמנון אברמוביץ' ,מן התופעות הטרגיקומיות בתקשורת הישראלית ,אפילו בקני המידה
הנדיבים של ערוץ  ,2יש הצעה בנידון .הוא תובע ממגורשי עזה וצפון השומרון ש"ישאו הם
עצמם בעלויות הגירוש" .אברמוביץ ,החוזר על דבריו ככלב השב אל קיאו ,שוכח לציין
שהרעיון איננו חדש .בעקבות ההרס שנגרם ב"ליל הבדולח" דרש הרמן גרינג כי יהודי
גרמניה יממנו מכיסם את עלויות הנזקים .שהרי כדבריו "המהומות נגרמו על ידי יהודים
ועליהם להיות אפוא אחראיים ,חוקית וכלכלית להרס שנגרם " .הנה כי כן ,יכול אברמוביץ'
להיתלות  -תרתי משמע  -באילנות גבוהים .ואכן ,יהודי גרמניה של העת ההיא שילמו" קנס "
של מיליארד מארק ,יהודי גוש קטיף וצפון השומרון שילמו ומשלמים בכסף ובשווה כסף,
בהתעמרות השלטונות ,בחורבן חלומם ,במעמד של פליטים שכופה עליהם מנהל מושחת.
ב 18 -באוגוסט  ,2005בשעות הערב ,כאשר האוטובוס של המגורשים המוכים והרצוצים
מגוש קטיף חלף על פני הכניסה הראשית לקיבוץ רעים עמדה חבורה של קיבוצניקים שמחים
לאיד קורבנות הגירוש .לא זו בלבד שלא גילו מעט אמפתיה ל"אחיהם" ,אלא להיפך ביצעו
לעברם תנועות מגונות ושאגו בחדווה" :הגיע יומכם מתנחלים מנוולים".
ישובי גוש קטיף נחרבו ,טיהור אתני המוגדר כפשע נגד האנושות הושלם ,עשרות שנים של
עמל ירדו לטמיון ,חממות של חקלאות פורחת הפכו לבסיסי רקטות ,בתי כנסת עלו באש
הפורע הערבי ,הרצועה הפכה לבסיס קדמי של חמאס ,אל קעידה ואיראן .אלפי רקטות נורו
על הישובים בנגב וישראל נאלצה לצאת למלחמת מנע בגינה הפכה למדינה מצורעת בעיני
העולם.
על כל אלו ועוד זכה אריאל שרון ,מחולל הכשל המדיני-מוסרי חסר התקדים ,למעמד של
"המנהיג האגדי" בדפי המערכת של הארץ.

שרון נמנה על עם מתי מספר מנהיגים אגדיים שכישוריהם ואישיותם הצטלבו בדיוק
בעיתוי שבו עמיהם היו זקוקים לחזקים ולמובילים כמותם ,פרנקלין רוזוולט בחילוץ
אמריקה מהמשבר הכלכלי ...ווינסטון צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה ,שארל דה גול
בפינוי אלג'יריה ,דוד בן גוריון בהקמת ישראל"...
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יואל מרקוס .הארץ ,כ"ב בכסלו תשס"ו – 23 23.12.05
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אמת ,הקורא הקפדן יבחין לבטח כי המובאה מפשקוויל החנופה של מרקוס היא מסוף
 ,2005קרי :שלוש שנים לפני מבצע עופרת יצוקה .אך האם שינה האיש ,הוא ומרעיו מדפי
"הארץ" ,ולו כהוא זה את השקפותיהם מאז ועד הנה?...

*
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