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מהדורת הדפוס קפטן אינטרנט ספורט גלריה חדשות 

כתבות << המהדורה המודפסת

העולם היהודי
גם בתפוצות מחפשים תשובות

מאת אליהו סלפטר

המלחמה בלבנון החריפה את האנטישמיות כלפי יהודי התפוצות. והם מצדם
שואלים מה קרה לצה"ל

מאז הקמת מדינת ישראל, היחסים בינה ליהודי התפוצות הם מרכיב חיוני לקיומו
ולשגשוגו של העם היהודי. כל שינוי במצבה ובמעמדה הבינלאומי של ישראל

משפיע, תוך זמן קצר, על מצבן ועל מעמדן של הקהילות היהודיות. מלחמת לבנון
השנייה אינה יוצאת מכלל זה. 

בתקופה האחרונה אירעו ארבע התפתחויות חשובות בעולם היהודי: לראשונה מאז
חורבן הבית השני חיים רוב יהודי העולם בארץ ישראל; מספר היהודים בתפוצות

ממשיך לקטון; בקרב היהודים בחו"ל יש התרחקות מהזהות היהודית, כתוצאה
מתהליכי חילון ובשל העלייה בשיעור נישואי התערובת; גדל הקיטוב בין המיעוט

האורתודוקסי והחרדי לרוב הרפורמי והחילוני. 

על רקע זה גוברות ההשפעות של תוצאות המלחמה בלבנון והן מורגשות כבר עתה:
מספר התקריות האנטישמיות גדל, מקנדה עד אירופה ועד אוסטרליה; אנטישמיות

נהפכה למדיניות גלויה ורשמית של קיצוני האיסלאם, ובראשם איראן; התקלות
והכישלונות במלחמה פגעו בגאוות יהודי התפוצות; יש חשש שהתקלות הצבאיות

בלבנון הפחיתו מההערכה לצה"ל בחוגים צבאיים ואולי אף מדיניים בארה"ב. 

בשבועיים האחרונים זכתה לתשומת לב מיוחדת העלייה התלולה במספר גילויי
האנטישמיות בבריטניה, עליה דיווחה ועדה מיוחדת של הפרלמנט לראש הממשלה,

טוני בלייר. הדו"ח מציין, שחוגים אנטי-ישראליים ומוסלמיים קיצוניים מנצלים את
הביקורת על פעולות ישראל בלבנון, כדי ללבות שנאה ליהודי בריטניה. לפי מוסדות

יהודיים, מספר התקריות האנטישמיות במדינה גדל פי שלושה מפרוץ המלחמה
בלבנון. עוד ביטוי לקשר בין אנטישמיות לאיסלאם הוא העובדה, שתרגומים לערבית

של "מיין קאמפף" ושל "הפרוטוקולים של זקני ציון" נמכרים בגלוי בחנויות ספרים
ערביים בלונדון. 

בארה"ב, חלק ניכר מהפעילות האנטישמית והאנטי-ישראלית מתמקדת
באוניברסיטאות. ארגון ספמ"א ("אקדמאים למען שלום במזרח התיכון") שלח
החודש איגרת מחאה בחתימת 3,000 מרצים וסטודנטים נגד ריבוי התקריות

האנטישמיות באוניברסטאות קליפורניה. תקריות אלה כללו מעשים אלימים נגד
סטודנטים יהודים, ציור צלבי קרס על דלתות חדרי תלמידים יהודים במעונות,

והדבקת כרזות על עלילות דם לקראת חג הפסח. במקביל טען ספמ"א, שאולמות
האוניברסטאות משמשים לעריכת אסיפות אנטי-ישראליות ואנטישמיות. 

בגרמניה נרשם גידול בפעילות של חבורות גלוחי ראש ושל המפלגה הלאומנית.
גלוחי הראש מארגנים קונצרטים של שירים גזעניים ומחלקים תקליטורים ליד בתי

ספר. בארגנטינה בולטית הסתה אנטישמית מצד פוליטיקאים מהימין
ובאוניברסיטאות שם הודבקו כרזות שקראו לרצח יהודים. 

גם במזרח אירופה, ובייחוד ברוסיה, גדלה פעילות גלוחי הראש נגד "זרים" ויהודים
מקומיים. בצרפת, האלימות של הנוער המוסלמי העמידה בצל את האנטישמיות של
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הימין הקיצוני וברמה הפוליטית מצאה לה בעלי ברית בשמאל הקיצוני. יהודי צרפת
מגיבים בהגירה לישראל ולצפון אמריקה. 

לפני כחודשיים פירסמו שני פרופסורים מאוניברסיטת ייל שבארה"ב, אדוורד קפלן
וצ'רלס סמול, תוצאות מחקר שבדק את הקשר בין אנטישמיות לאיבה כלפי ישראל

בקרב 5,000 נשאלים מעשר מדינות במערב אירופה. לפי המחקר, שיעור
האנטישמיות הנמוך ביותר קיים בדנמרק (8%) והגבוה ביותר בספרד (22%). נמצא
גם, שיש יחס ישיר בין מידת האיבה לישראל לבין רגשות אנטישמיים אצל הנשאלים:

פחות מ-25% מבעלי דעות אנטי-ישראליות חלשות גילו רגשות אנטישמיים חזקים,
בעוד שבקרב בעלי דעות אנטי-ישראליות חזקות היו 56% בעלי רגשות אנטישמיים

חזקים. "על סמך ניתוח זה, הגיוני לשאול אם כשביקורתו של אדם כלפי ישראל
נהיית קיצונית, אם ביקורת כזאת מסווה בעצם אנטישמיות", נכתב במסקנות

המחקר. 

פרטי המחקר מגלים, שדימויים ודעות אנטישמיות "מסורתיות" ממשיכים להתקיים.
למשל, "החטא" הנפוץ ביותר המיוחס ליהודים, לפי 59% מהנשאלים, הוא שהם

"שורדים יותר מכל העמים אחרים". 44% מאמינים שהיהודים נאמנים יותר לישראל
מאשר למדינה שבה הם חיים. 29% טענו, שליהודים יש "יותר מדי כוח בשווקים

הפיננסיים" ורבים אחרים אמרו, ש"ליהודים יש יותר מדי כוח בארצנו". קפלן וסמול
הדגישו, שהקשר בין מידת העוינות כלפי ישראל למידת הרגשות האנטישמיים דומה
בכל עשר המדינות ואינו שונה משמעותית בחתך על פי מעמד חברתי ורמת הכנסה.

ממחקרם של קפלן וסמול עולה, ששיעורם היחסי של מוסלמים בעלי דעות
אנטישמיות באירופה גדול פי שמונה מאשר בקרב הנוצרים. מחקרים אחרים,
שנעשו במדינות מוסלמיות, גילו שיעורים עצומים של בעלי דעות אנטישמיות. 

הקהילות היהודיות דורשות מהשלטונות להגביר את ההגנה על מוסדותיהן, אך
במקביל פועלות להגן על עצמן באמצעות גידור, מערכות אלקטרוניות והעסקת

שומרים. הדבר, כמובן, קל יותר לקהילות הגדולות והעשירות יותר.
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נביעות לגוף ולנשמה
הקולקציה החדשה של נביעות שיא הנוחות, שיא

העיצוב, שיא האסתטיקה. הצטרפו עכשיו!
www.neviot.co.il/

P1000 - הכי כדאי לקנות
מכירות פומביות וקבוצתיות אחריות מלאה על כל

קנייה
www.P1000.co.il

פרחים לכל אירוע - משלוח חינם
עובדים עם מיטב חנויות הפרחים בישראל מתנה לכל

מטרה, משלוחים לכל הארץ
www.Flowers.co.il
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