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מבחן ה 3D -לBDS-
תנועת ה( BDS-חרם ,מניעת השקעות וסנקציות)
משתמשת בכלים אנטישמיים מסורתיים כדי לחסל
את המדינה היהודית
מאת נתן שרנסקי
למרות העובדה שרבים מתומכי תנועת החרם ,מניעת ההשקעות והסנקציות (תנועת ה)BDS-
תומכים בתפיסת עולמה מתוך אמונה תמימה כי התנועה פועלת להשגת פתרון לקונפליקט הישראלי-
פלסטיני ,האמת לאמיתה היא כי לתנועת ה BDS-יש מטרה אחת והיא  -חיסול מדינת ישראל.
ואולם מטרה זו מסתתרת במסווה של מאבק למען זכויות אדם וביקורת לגיטימית על מדינת
ישראל.
לפני כעשרים שנה ,בראשית שנות ה ,2000-כיהנתי כשר לענייני התפוצות ותוך כדי התעוררות
של גל אלימות אנטישמי באירופה ,הגיתי את מה שאני קורא לו מבחן ה - 3D-שעושה הבחנה בין
ביקורת לגיטימית על מדינת ישראל ובין אנטישמיות.
שלושת הממדים ( )3Dהם ממד הדמוניזציה ( ,)Demonizationממד הדה-לגיטימציה
( )Delegitimizationוממד המוסר הכפול ( .)Double Standardאלה הם שלושת הכלים הבולטים
ביותר שבהם השתמשו אנטישמים נגד יהודים לאורך ההיסטוריה כולה.
במשך אלפי שנים נעשתה ליהודים דמוניזציה והם הואשמו בעלילות דם ,בהרעלת בארות ,ומאוחר
יותר – בהשתלטות על מערכת הבנקים הבין-לאומית .לאורך ההיסטוריה היו תקופות שנעשתה דה-
לגיטימציה לדת היהודית והתביעה ללאום היהודי נשללה.
על יהודים גם הוחל מוסר כפול ,בין שבאמצעות הטלת חוקים מיוחדים עליהם ,החל בימי הביניים
באירופה ,דרך האימפריה הרוסית וגרמניה הנאצית ,וכלה במדיניות ממשלתית שהפלתה את היהודים
בפועל ,כמו שנעשה בברית המועצות.
לאורך ההיסטוריה ,דמוניזציה של יהודים ,דה-לגיטימציה של אמונתם או הלאום שלהם והמוסר
הכפול שהופנה כלפי היהודים ,יצרו קרקע פורייה לפוגרומים ,לגירושים ולרצח העם שבוצעו כלפי העם
היהודי.
משמעו של מבחן ה 3D-שלי הוא כי אם אנו עדים גם היום לכך שנעשה שימוש באותם הכלים
של דה-לגיטימציה ,דמוניזציה והמוסר הכפול נגד הקולקטיב היהודי – הלוא הוא המדינה היהודית ,כפי
שנעשה נגד יהודים בעבר ,אזי אנחנו עדים לפניה החדשות של האנטישמיות הישנה.
כאשר קריקטורות שמתפרסמות נגד מנהיגים ישראלים חוזרות על הקריקטורות האנטישמיות
שפורסמו ברוסיה בתקופת שלטון הצאר או בתקופת גרמניה הנאצית ,והפעם אלה ישראלים אשר
צולבים פלסטינים או עושים שימוש טקסי בדמם ,בעוד הפלסטינים מוצגים כמי שחיים במחנות המוות
של הנאצים ,אזי מדובר בדמוניזציה לשמה ,בעלילת דם של זמננו ,וזוהי אנטישמיות לשמה.
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כאשר נשללת הלגיטימציה לקיומה של המדינה היהודית ,ובשפתם של מקימי תנועת הBDS -
– אין מקום למדינה יהודית במזרח התיכון ,במסגרת כל גבול שהוא ,מדובר בדה-לגיטימציה ,וזוהי
אנטישמיות לשמה.
וכאשר על המדינה היהודית נמתחת ביקורת
שכמוה לא מופנית אפילו כלפי משטר דיקטטורי
מהסוג השפל ביותר ,והיא נבחנת באמות מידה
מוסריות שעל פיהן אפילו הדמוקרטיה התוססת
ביותר לא נשפטת ,מדובר במוסר כפול ,וזוהי
אנטישמיות לשמה.

כשם שהאנטישמיות של יום האתמול
ביקשה להכין את הקרקע לקראת גירוש
ורצח של יהודים ,כך מנהיגי תנועת
ה BDS-תרים אחר הכלים העתיקים של
דמוניזציה ,דה-לגיטימציה ומוסר כפול
על מנת להניח את היסודות לעולם ללא
מדינת ישראל

תמיד יש מקום לבקר את ישראל ,כפי שיש
מקום לבקר כל חברה חופשית ,אך אין הביקורת
מורשית לחצות את קו האנטישמיות .כשאנשים
מדברים על ישראל ,עלינו לזהות האם שלושת
האלמנטים האמורים של דה-לגיטימציה ,דמוניזציה והמוסר הכפול חלים על השיח כאמור ,והאם
הביקורת מוכתמת באנטישמיות ,אם לאו.
הדוח הזה מספק משקפי תלת-ממד לראייה בהירה של התמונה במלואה .בעת צפייה בסרט
תלת-ממד ללא משקפיים מתאימים ,איננו יכולים לראות את התמונה המלאה .רק עם הרכבת משקפי
התלת-ממד הכול הופך ברור .דוח זה ,הודות למחקר המקיף שנערך סביבו ,מציג לקוראיו ,דוגמה אחר
דוגמה ,משקפי תלת-ממד אשר דרכם אפשר לראות כיצד מנהיגי תנועת ה ,BDS-מראשית פועלה ,חצו
את קו הגבול של ביקורת לגיטימית אל עבר אנטישמיות מוחלטת.
כשם שהאנטישמיות של יום האתמול ביקשה להכין את הקרקע לגירוש ולרצח של יהודים ,כך
מנהיגי תנועת ה BDS-תרים אחר הכלים העתיקים של דמוניזציה ,דה-לגיטימציה ומוסר כפול ,על מנת
להניח את היסודות לעולם ללא מדינת ישראל.
התנועה מבקשת להביא את רמת השנאה כלפי מדינת ישראל של היום לרמת השנאה שהייתה
נגד יהודים בעבר ,ולהביא לידי דה-לגיטימציה של מדינת ישראל עד לנקודה שבה היא תיחשב לגידול
סרטני שיש להסיר.
מדובר באותה הגישה שיצרה את האווירה שהובילה לשואה.
כבר מלכתחילה ,הרעיון מאחורי תנועת ה BDS-ומטרת העל של מנהיגיה היו לחסל את מדינת
ישראל .המייסד של התנועה והמנהיג שלה ,עומר ברגותי ,הצהיר על כך חד משמעית" :בהחלט ,אנו
בהחלט מתנגדים למדינה יהודית בכל חלק מפלסטין".
תפקידנו הוא לא רק לחשוף את אופייה האמיתי של תנועת ה ,BDS-אלא גם ליידע את אלה
שמשרתים את מטרתה בתמימות.
אלה המעוניינים בעולם טוב יותר לא צריכים לתת יד למי שמטרתו לראות את העולם ללא מדינת
ישראל .עלינו לחשוב יחד כיצד לשפר את העולם ,במקום לסייע למי שרוצים להיפטר מיהודים בעולם.

נתן שרנסקי הוא אסיר ציון לשעבר ששהה תשע שנים בכלא הסובייטי .הוא כיהן כשר לענייני
התפוצות וסגן ראש ממשלת ישראל .הוא שימש כיו"ר הסוכנות היהודית לארץ ישראל ומונה
לאחרונה כיו"ר המכון לחקר האנטישמיות הגלובלית ומדיניות.
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האפליה שנוקט ה BDS-אינה בתחומי
"חופש הביטוי"
מאת אלן דרשוביץ

במשך שנים אני יוצא נגד קמפיין ה BDS-הידוע לשמצה ,במסגרתו מקודמים חרם ,מניעת השקעות
וסנקציות נגד ישראל ( .)Boycott, Divestment and Sanctionsאני עושה זאת מתוך אמונה מלאה
כי ה BDS-מפר את עקרונות היסוד של זכויות האדם ,פוגע בסיכוי להשגת פתרון של שלום לסכסוך
במזרח התיכון ,ומלבה את האנטישמיות על ידי מיתוגה של מדינת ישראל כפורעת החוק הגרועה ביותר
בקרב הקהילה הבין-לאומית .טענתי שמדובר למעשה בגרסת המאה ה 21-של עלילות הדם נגד מדינת
הלאום של העם היהודי.
לפני שלוש שנים הגיעה הקהילה הבין-לאומית להסכמה חשובה על הגדרת העבודה לאנטישמיות
כפי שהוגדרה על -ידי הברית הבינלאומית לזיכרון השואה ( 15 .)IHRAמדינות וכן האיחוד האירופי
אימצו את ההגדרה .גם ארצות הברית משתמשת בהגדרה זו .הגדרת העבודה של  IHRAלא נועדה
לצמצם את הביקורת המופנית נגד ישראל ולא נועדה להשתיק אותה או לפגוע בחופש הביטוי .מה
שהיא כן עושה – הוא לאתר שיח שעשוי להיות אנטישמי ,כשם ששיח גזעני או צורות אחרות של שיח
שנאה בודדו וגונו בשיח הציבורי.
 BDSאינה תנועה ,משום שאין בה יסודות אוניברסליים כמו שיש לתנועה הפמיניסטית ,לתנועה
לזכויות ההומוסקסואלים או לתנועות אחרות לזכויות האזרח BDS .היא טקטיקה אנטישמית המופנית
רק כלפי יהודים ותומכי מדינת ישראל .התנועה מבקרת לכאורה את מדיניות ישראל ,אבל למעשה
מוחה נגד עצם קיומה של מדינת ישראל .אין לה דבר וחצי דבר עם קמפיין מחאה של תנועה שורשית,
היות שהיא מונהגת בידי מספר מועט של ארגונים ממומנים היטב ומתואמים בקפידה ,אשר יחד
מקבלים החלטות בדבר אסטרטגיות וטקטיקות פעולה – ומסתתרים מאחורי מצג של שמירה על החוק
הבין-לאומי והגנה על זכויות אדם.
אם נבחן את מסמכי ההקמה של קמפיין ה ,BDS-נמצא שהם מדיפים ריח רע של גזענות .ראשית,
הם קוראים לסיים את מה שקרוי בפיהם "הקולוניזציה של אדמות ערב" ,אינם מתייחסים כלל לשאיפות
הלגיטימיות של העם היהודי להגדרה עצמית  -שזכו שוב ושוב להכרה בהצהרת בלפור ,על ידי מנדט
חבר הלאומים ובתוכנית החלוקה של האומות המאוחדות – ושוללים כל זכות של העם היהודי להגדרה
עצמית במולדתו ההיסטורית .שנית ,יש במסמכים קריאה לכל הפליטים הפלסטינים ,לרבות צאצאיהם
וקרובי משפחה אחרים ,לשוב לבתיהם ונכסיהם ,בהתאם להחלטה מספר  194של האומות המאוחדות,
דבר שמשמעותו המעשית היא קיצה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
כפי שיוצג בעבודת מחקר זו ,מנהיגים רבים של ארגונים פלסטיניים  -הפועלים במעטה של קידום
זכויות אדם ,במטרה לקדם את הרעיון של "קהילה אזרחית פלסטינית פעילה" – מפיצים ומקדמים
רטוריקה ומוטיבים אנטישמיים .הדה-לגיטימציה והדמוניזציה חסרות הרסן שמקדם ה BDS-ביחס
למדינה היהודית תורמות  -ישירות או בעקיפין – להטלת דופי ביהודים כבני אדם.

6

חזרה לתוכן >

דברי פתיחה

אני עצמי הייתי מושא לכמה קריקטורות אנטישמיות שפרסמו תומכי קמפיין ה .BDS-יתרה מכך,
המייסד של ה BDS-סירב להזמנה של  Oxford Unionלהתעמת איתי בטענה שאני – ציוני שאינו
ישראלי – מושא לחרם.
זה הרי לעולם לא נגמר במילים .הסתה ושיח אלים מובילים לעיתים קרובות למעשים .אילו
הוגבלה האנטישמיות לאורך ההיסטוריה אך ורק למילים ודיבור ,היא הייתה בעיה בקנה מידה קטן.
ואולם ההיסטוריה היא הוכחה לכך שהשיח הגזעני מוביל למעשים קטלניים.
כפרופסור למשפטים וסניגור פלילי ,אני יודע כיצד להגן על עצמי מפני גזענים .אולם ,הטרדות
ואיומים על סטודנטים שמביעים דעות פרו-ישראליות הפכו דבר שבשגרה בחצרות הקמפוסים ברחבי
העולם .נדרש מאמץ רב כדי להבטיח כי מי שנוקט עמדה פומבית לטובת מדינת היהודים היחידה
בעולם ,יהיה מוגן מפני אלימות ,הפחדה ושלילת זכותו לחופש הביטוי.
הטלת איסור על פעולות של אפליה נגד ישראלים ,ציונים ויהודים אינה פוגעת בחופש הביטוי.
לגזענים יש זכות להביע תמיכה באפליה כזאת ,באותה המידה שיש להם זכות להביע תמיכה באפליה
נגד שחורים ,מוסלמים ,נשים ,הומוסקסואלים וקבוצות אחרות .עם זאת ,אין להם זכות לנקוט צעדים
של אפליה.
ב 17-במאי  ,2019קיבל הפרלמנט הגרמני החלטה חשובה בנוגע לאנטישמיות .לא רק
שהבונדסטאג התייחס לאחריות ההיסטורית של גרמניה כלפי מדינת ישראל ,אלא שהוא גם התייחס
לשיטות ולטיעונים האנטישמיים שבהם משתמש קמפיין ה .BDS-הפרלמנט הגרמני צדק בתפיסתו
כי קריאה לחרם על בתי עסק של יהודים או על אומנים יהודים מזכירה לנו את התקופה הנוראה מכל
בהיסטוריה של גרמניה ,ומעוררת באופן בלתי נמנע זיכרונות של הקריאה הנאצית "אל תקנו מיהודים".
למדתי מניסיוני כי אם ממשלות מתכוונות להילחם ברצינות באנטישמיות – כפי שרבות הבטיחו
שיעשו – עליהן להתעמת עם קמפיין ה ,BDS-לראות בו אחראי להפרת החוקים נגד אפליה ,ולהוקיע
את האג׳נדה האנטישמית שלו.
כמי שקידש כל חייו את הזכות לחופש הביטוי וההתארגנות ,חשוב לי לומר :אפליה על בסיס
אנטישמיות איננה מימוש הזכות לחופש הביטוי .היא עבירה .והיא חייבת להטריד כל אדם שוחר טוב.

אלן דרשוביץ הוא פרופסור אמריטוס למשפטים בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הארוורד.
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תקציר מנהלים
תנועת ה ,BDS-המובלת על ידי ארגון החרמות המרכזי (BDS National Committee (BNC
שבסיסו ברמאללה ,פועלת באופן עקבי ומתמשך לקדם קמפיין גזעני לחרמות נגד מדינת ישראל ,תוך
שימוש במוטיבים ובביטויים אנטישמיים קלאסיים ומודרניים גם יחד .זאת באמצעות ניסיון להסוות את
פעילותה מאחורי מסכה של קידום זכויות אדם של האוכלוסייה הפלסטינית בעודה מסתתרת תחת
ערכים ליברליים של צדק ושוויון .בפועל כל פעילות התנועה מכוונת לייצר דה-לגיטימציה למדינת
ישראל תוך כדי שלילת קיומה.
קמפיין ה BDS-הוא קמפיין עולמי ,המופעל כרשת מתואמת של ארגונים המוכוונים מרמאללה,
אשר פועלת בשני העשורים האחרונים ,מאז כינוס ועידת דרבן בדרום אפריקה בשנת  .2001קמפיין
ה BDS-פועל באמצעות מתקפה בלתי פוסקת על מדינת ישראל במדינות המערב ובעולם הערבי ,תוך
ניסיונות חוזרים ונשנים לקדם חרמות נגדה במגוון רחב של תחומים .התנועה אינה עוסקת בביקורת
לגיטימית לקידום שינוי פוליטי או תהליך שלום כפי שהיא מנסה להצטייר בקרב חוגים מערביים.
מטרת-העל שלה היא חיסולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית .זאת דווקא בשעה שמדינת ישראל
מצידה מעריכה ומבטיחה את חופש הביטוי ומשמשת בית לשיח פוליטי מגוון.
עבודת מחקר זו היא תוצר של סקירה מקיפה של תכנים ואמירות שפרסמו פעילים וארגוני BDS
מובילים ,תוך הדגשת השימוש התדיר ברטוריקה ובתמונות בעלות אופי אנטישמי .המחקר בוצע על ידי
המשרד לנושאים אסטרטגיים ,האחראי על תיאום ותכלול פעילות ממשלת ישראל נגד ניסיונות הדה-
לגיטימציה וקמפיין החרמות נגדה.
העבודה הינה חלק ממאמץ מתמשך של המשרד להבין לעומק ולחשוף את האסטרטגיה ואת
שיטות הפעולה של תנועת ה BDS-ופעילי התנועה המובילים .כך ,מוקדם יותר השנה ,פרסם המשרד
דוח בשם "מחבלים בחליפות" ,בו חשף את הקשרים העמוקים שבין ארגוני טרור מוכרזים ,ובראשם
החמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין ,לבין פעילי מפתח בארגונים המקדמים את תנועת ה.BDS-
הדוח הראה גם כיצד ארגוני הטרור מנסים להלבין את פעילותם במדינות המערב ,תוך שימוש בארגוני
הדה-לגיטימציה והתחזות לפעילי זכויות אדם.
באופן דומה ,הדוח הנוכחי“ ,מאחורי המסכה” ,מתעד כ 80-דוגמאות של פעילים או ארגונים
בולטים מטעם תנועת ה BDS-המפיצים תוכן אנטישמי בוטה ,וזאת על פי הגדרת העבודה לאנטישמיות
של הברית הבינלאומית לזיכרון השואה ( .)IHRAהגדרה זו אושרה פה אחד בשנת  ,2016ואומצה באופן
רשמי על ידי  15מדינות ועל ידי האיחוד האירופי.
הדוגמאות המצוטטות בדוח זה נחלקות לשלושה חלקים עיקריים :ביטויים אנטישמיים קלאסיים;
שימוש מניפולטיבי בשואה; ושלילת זכותם של יהודים להגדרה עצמית – כולן דוגמאות של ביטויי
אנטישמיות בהתאם להגדרת העבודה לאנטישמיות של .IHRA
עוד מצטט הדוח הצהרות של מנהיגי מדינות המערב וגורמים רשמיים הקושרים בין תנועת הBDS-
לאנטישמיות ,ומדגיש את ההחלטה חסרת התקדים שקיבל הפרלמנט הגרמני בחודש מאי  ,2019כי
הטיעונים והשיטות של תנועת ה BDS -הם אנטישמיים.
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הממצאים העיקריים של דוח זה חושפים את האנטישמיות המושרשת בקרב ראשי ה,BDS-
ומדגישים את הקשר הישיר שבין תנועת ה BDS-לקידום שיח אנטישמי:
ƈ ƈדה-לגיטימציה ודמוניזציה של מדינת ישראל על ידי תנועת ה BDS-מובילות להכפשה של יהודים
ברחבי העולם ובישראל;
ƈ ƈתנועת ה BDS-היא תנועה גזענית בעלת מוטיבים אנטישמיים ,שמקדמת את ביטול רעיון מדינת
הלאום של העם היהודי ,כפי שהתקבלה ע"י האו"ם בשנת ;1947
ƈ ƈחברי הנהגת תנועת ה BDS-מקדמים ומחוללים אנטישמיות ,לרבות חברי מפתח ב ,BNC-המוביל
ומעצב את קמפיין החרם נגד מדינת ישראל;
ƈ ƈהטיעונים ושיטות הפעולה שמפיצים ארגוני ופעילי ה BDS-הם תכנים אנטישמיים במהותם,
ובהם שלילת הזכות של יהודים להגדרה עצמית ,בידודה ואפלייתה של מדינת ישראל.
דחייתם הנחרצת והחד-משמעית של מנהיגי תנועת ה BDS-את הזכות של העם היהודי להגדרה
עצמית בישראל ,היא כשלעצמה ביטוי של אנטישמיות .עומַר ברגותי ,המייסד והמנהיג של תנועת
ה ,BDS-מצהיר שוב ושוב בפומבי כי “אנו בהחלט מתנגדים למדינה יהודית בכל חלק שהוא מפלסטין”.
הדוח מראה כיצד במעטה של ביקורת פוליטית לגיטימית לכאורה ,הצליחה תנועת הBDS-
להשתמש בדימויים ובמוטיבים אנטישמיים הקשורים במדינת ישראל בלי לעורר ביקורת או לתת את
הדין על כך ,ובעקבות זאת הפכו חלק מהגורמים במערב בהדרגה לקהי חושים לשיח אנטישמי כשהוא
עולה בהקשר אנטי-ישראלי.
מעבר לכך ,עבודת מחקר זו ממחישה כיצד באמצעות הקמפיין המתמשך לקדם דה-לגיטימציה
של מדינת ישראל ,תוך כדי שימוש מכוון ברטוריקה אנטישמית מובהקת ,נעשתה תנועת ה BDS-לאחד
הגורמים המרכזיים המקדמים את האנטישמיות בת זמננו .יתרה מכך ,השקפת העולם הקיצונית של
מנהיגי תנועת ה BDS-מחלחלת אל פעילים בכל הדרגים ,אשר מאמצים שיח אנטישמי ,וכך הרעיונות
האנטישמיים של קמפיין ה BDS-זוכים לחשיפה רחבה .מגמה זו מתרחשת בתקופה שבה גילויי
אנטישמיות על כל צורותיה גוברים ברחבי העולם בצורה מסוכנת ומעוררת דאגה .אם מגמה זו לא
תיבלם ,הדבר עלול אף להוות זרז לאלימות פיזית כנגד יהודים.
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להלן מוצגות דוגמאות של תכנים בעלי אופי אנטישמי אשר הופצו על ידי פעילים וארגונים
מובילים של תנועת ה:BDS-

סאנא דאוד ( ,)Sana Daoudשכיהנה כחברה במועצה הארצית
של ארגון ( ,American Muslims for Palestine (AMPפרסמה
את התמונה לעיל ברשת פייסבוק ,שמציגה מחיקה של העם
היהודי/המדינה היהודית ,המיוצגים בסמל מגן דוד.
הקריקטורה המובאת לעיל ,של גבר יהודי מזוקן ,האוחז בידו
קלשון אדום מדם ומפתחות של בתים ,עומד על אנדרטה של
מלחמת  ,1948מעל ילדים פלסטינים מתים וגולגלות מפוזרות,
זכתה במקום שני ובפרס כספי במסגרת תחרות קריקטורות
שנערכה על ידי ארגון  ,BADILארגון מקדם .BDS

סלאח חוואג’ה ( ,)Salah Khawajaחבר במזכירות ה ,BNC-פרסם
בעמוד הפייסבוק שלו את התמונה לעיל של ראש ממשלת
ישראל ,בנימין נתניהו ,בה הוא נראה גדול בהרבה ממידותיו,
מניף גרזן קצבים נוטף דם ולבוש סינר אדום מדם ,כשהוא מוקף
ביהודים דתיים ומתעמת עם פלסטינים המיידים אבנים.
פרסום בפייסבוק של סניף של ארגון Palestine Solidarity
 - )PSC( Campaignארגון ה BDS-המוביל בבריטניה ,המציג תמונה
של יהודי דמוני חובש כיפה ,אשר מפזר בשדה רימונים במקום
זרעים ,ותחתיו מופיע הכיתוב “זורע את הארץ המובטחת”.
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לנוכח הממצאים החמורים ומעוררי הדאגה המוצגים בעבודת מחקר זו ,מדינת ישראל קוראת
לממשלות ולארגונים בין-לאומיים ומדינתיים:
ƈ ƈלעמוד על המשמר ביחס להתבטאויות של ארגוני  BDSופעילים אשר תואמות להגדרת
העבודה לאנטישמיות של  IHRAולנקוט פעולות מתאימות נגדם;
ƈ ƈלפעול ברוח החלטת הפרלמנט הגרמני ולחשוף את הקשר בין תנועת ה BDS-לאנטישמיות,
בייחוד לנוכח העובדה שדה-לגיטימציה ודמוניזציה של מדינת ישראל מובילות להגברת
האנטישמיות;
ƈ ƈלהפסיק את המימון של עמותות וארגונים המקדמים את תנועת ה BDS-או כאלה אשר
מפרסמים תוכן בעל אופי אנטישמי;
ƈ ƈלקרוא לפלטפורמות פיננסיות להפסיק לספק שירותים לארגוני  BDSאשר מפרסמים
תוכן בעל אופי אנטישמי או שיש להם קשר לטרור;
ƈ ƈלדרוש מרשתות חברתיות להסיר תוכן בעל מאפיינים אנטישמיים של תנועת ה.BDS-
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מתודולוגיה
ממשלת ישראל הטילה על המשרד לנושאים אסטרטגיים את הובלת המערכה נגד תופעת הדה-
לגיטימציה וקמפיין החרמות נגד מדינת ישראל .ישראל מוצאת עצמה במצב חסר תקדים בו היא מתמודדת
עם מתקפה על זכותה להגדרה עצמית שנועדה להביא לסוף קיומה ,ולא לשינוי מדיניותה.
במחקר שביצע המשרד אודות ההתבטאויות של ארגוני ובכירי תנועת ה BDS-נמצא מגוון רחב של
ביטויים בעלי גוון אנטישמי .מהמחקר עולה באופן חד משמעי כי הנהגת ה BDS-מפיצה תוכן הנחשב
לאנטישמי על פי הגדרת העבודה לאנטישמיות של .IHRA
המחקר מתבסס על מידע בשפות אנגלית ,צרפתית ,ספרדית וערבית ,המופץ באופן מקוון
או במדיה ,וכולל סקירה של ריאיונות ,נאומים ,כרזות בהפגנות ,פרסומים (פוסטים וציוצים) במדיה
החברתית ,רובם ככולם מהשנים האחרונות .הדגשות של הטקסט המקורי הוספו על ידי מחברי הדוח
על מנת להבליט את הביטויים או המשפטים הרלוונטיים ביותר .במהלך חודש אוגוסט  2019נבדקו
ונמצאו נגישים כל הקישורים המופיעים בהערות השוליים בדוח.
מחקר זה הינו חלק ממאמץ מתמשך של המשרד להבין טוב יותר ולחשוף את האסטרטגיה ואת
שיטות הפעולה של תנועת ה BDS-ומוביליה .בדוח שפרסם במהלך השנה האחרונה חשף המשרד את
הקשרים העמוקים שבין ארגוני טרור מוכרזים ,ובפרט בין החמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין
לפעילי מפתח בארגונים שמטרתם לקדם את ה ,BDS-והצביע על ניסיונותיהם להסוות את אותם
קשרים ולקדם פעילויות במערב במסווה של פעילי זכויות אדם.
הדוגמאות המצוטטות בדוח זה נחלקות לשלושה חלקים עיקריים :ביטויים אנטישמיים קלאסיים;
שימוש מניפולטיבי בשואה; ושלילת זכותם של יהודים להגדרה עצמית – כולן דוגמאות של אנטישמיות
בהתאם להגדרת העבודה לאנטישמיות של .IHRA
במסגרת דוח זה ,בעת ציון של אדם או של ארגון ,יופיע תיאור קצר של תפקידו גם בתנועת ה.BDS-
פרטים נוספים בדבר חלק מהארגונים והאישים אשר מצוטטים במסגרת דוח זה ניתן למצוא בדוח קודם
של המשרד ,הנושא את הכותרת “מחבלים בחליפות”1.
ראוי לציין כי מטרת דוח זה אינה לתאר את התופעה או להעריך את ההיקף המלא של אנטישמיות כיום.
הדוח אינו מתמקד בדיון התיאורטי החשוב אודות החפיפה בין אנטי-ציונות לאנטישמיות ואינו מנתח את
התופעה שבאמצעותה הוחלפה הגישה השלילית כלפי “היהודי” בגישה שלילית כלפי “מדינת היהודים” ,דבר
המספק קרקע פורייה להתרחבות תנועת ה BDS-במערב 2.יתר על כן ,אין המשתמע מן הדוח כי כל מי שתומך
ב BDS-או בחרם על ישראל הוא אנטישמי .כמו כן ,אין משתמע מהדוח שחרם שאינו מייחד מדינה ספציפית
ואינו מכוון לפגוע בלגיטימיות שלה או במעמדה וביכולתה להגן על עצמה נחשב ,בפני עצמו ,כאנטישמי.
למרות האמור לעיל ,ראוי באותה מידה להצביע על הקשר הישיר שבין תנועת ה BDS-לאנטישמיות.
ההתקפות הבלתי פוסקות של תנועת ה BDS-וניסיונות ההכפשה והדה-לגיטימציה של מדינת ישראל,
של הציונות ושל יהודים ולא יהודים אשר תומכים בה ,תורמים בקביעות לעלייה של אנטישמיות בעולם
ולמצב הנוכחי שבו יהודים ברחבי העולם חשים יותר ויותר בסיכון.
1
2

“טרוריסטים בחליפות” ,דוח של המשרד לנושאים אסטרטגיים ,פברואר https://bit.ly/2HsQDWe ,2019
ר’ את ספרו של רוברט וויסטריך“ ,אובססיה קטלנית” ,עמודים  938-929וכן  , 514-494וכן את ספרו “אנטי-יהדות ,אנטישמיות
ודה-לגיטימציה של מדינת ישראל”.
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הקדמה
ההטמעה של מוטיבים אנטישמיים בקמפיין ה BDS-במערב
קמפיין הדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל ותנועת הציונות החל טרם הקמתה של מדינת ישראל.
בעקבות הכישלונות של מדינות ערב להכריע את מדינת ישראל במערכות צבאיות ,הן ניסו לקרוא עליה
תיגר באמצעים אחרים .הניסיון הבולט ביותר היה חרם כלכלי מלא נגד ישראל ,שנקרא “החרם הערבי”,
ובמסגרתו לא רק שמדינות ערב החרימו סחורה ישראלית ,הן גם החרימו כל חברה אשר מנהלת יחסי
מסחר עם מדינת ישראל.
מאמץ נוסף לחתור תחת המדינה היהודית בא לידי ביטוי בקידום קמפיין דה-לגיטימציה חסר תקדים,
רווי באנטישמיות מפורשת .במשך מספר עשורים מדינת ישראל ,מנהיגיה ואזרחיה הוצגו בתקשורת
ובשיח הערבי בכלל ,ולאחרונה ברשתות החברתיות ,במונחים אנטישמיים מובהקים .השימוש הקבוע
בשפה אנטישמית הוביל להעמקת האיבה בעולם הערבי כלפי העולם היהודי בכללותו ומדינת ישראל
בפרט 3.על כן ,אין זה מפתיע שבעולם הערבי שוררת רמת האנטישמיות הגבוהה ביותר4.
בעקבות ועידת דרבן של האו”ם בשנת
 2001הונחו היסודות לגרסה חדשה ומודרנית עומַר ברגותי ,המייסד-שותף והמנהיג
של דה-לגיטימציה נגד ישראל ,שיצרה של תנועת ה ,BDS-מביע פעם אחר פעם
הקבלה שקרית ומסולפת בין ישראל ומשטר
האפרטהייד בדרום אפריקה .על הרקע את רעיון שלילת זכותו של העם היהודי
האידיאולוגי הזה נוסדה באופן רשמי תנועת להגדרה עצמית בישראל בכל גבול שהוא,
ה BDS-בשנת  ,2005על ידי הוועדה הלאומית שלילה זהה לזאת שמקדמים ארגוני הטרור
ל,)BNC- BDS National Committee( BDS-
שבסיסה ברמאללה .ארגון גג זה שילב בתוכו את הקמפיין הפלסטיני לחרם אקדמי ותרבותי על ישראל
( )PACBIשהושק שנה קודם לכן .כך ,ה BNC-החל במאמץ מתואם בין -לאומי להחרים ולעשות דה-
לגיטימציה לישראל בזירות שונות -כלכלית ,תרבותית ואקדמית.
ארגון ה BNC-מורכב מקואליציה של  28ארגונים פלסטיניים .הארגון הראשון ברשימה הוא מועצת
הכוחות הלאומיים האסלאמיים הפלסטיניים ( 5,)PNIFהכוללת ארגוני טרור מוכרזים ע”י ארצות הברית
והאיחוד האירופי ,ובראשם חמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין (ראה נספח ג')6.
עומַר ברגותי ,המייסד-שותף והמנהיג של תנועת ה ,BDS-מביע פעם אחר פעם את רעיון שלילת
זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית בישראל בכל גבול שהוא ,שלילה זהה לזאת שמקדמים ארגוני
הטרור ,המהווים כאמור חלק בקואליציה של ה .BNC-ברגותי אף הצהיר בעבר כי “אנו בהחלט מתנגדים
למדינה יהודית בכל חלק שהוא מפלסטין” 7.לאחרונה ,בחודש יולי  ,2019חזר ברגותי על הצהרה זו
בריאיון שהעניק לעיתון “ניו יורק טיימס” .כך ,כאשר נשאל אם משמעות ההצהרה שלו היא כי יהודים

3
4
5
6
7

ר’ ,https://bit.ly/2zq6rVm ,'Joseph Braude
ר’ סקר  Global 100של הליגה נגד השמצה :מדד האנטישמיות https://bit.ly/2MBDaQ1
האתר הרשמי של תנועת הhttps://bit.ly/2a5UIzG ,BDS-
ר’ “טרוריסטים בחליפות” ,עמוד https://bit.ly/2HsQDWe ,16
 .https://bit.ly/2zrvxDf ,Vimeo ,Dag Hammarskjöld Societyעל פי הגדרת העבודה לאנטישמיות של “ IHRAשלילת הזכות

של העם היהודי להגדרה עצמית ,למשל  -בטענה כי קיומה של מדינת ישראל היא יוזמה גזענית” ,היא דוגמה לאנטישמיות.
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אינם יכולים לחיות במדינה משלהם ,הוא השיב – ‘לא
בפלסטין’” 8.שלילת הזכות היהודית להגדרה עצמית
בחלק כלשהו במדינת ישראל – עמדה המשותפת
למנהיגי תנועת ה - BDS-מצביעה באופן ברור על היותה
של תנועת ה BDS-אנטישמית בבסיסה9.

שלילת הזכות היהודית להגדרה עצמית
בחלק כלשהו במדינת ישראל -עמדה
המשותפת לכל המנהיגים של תנועת
ה -BDS -מצביעה על היותה של התנועה
אנטישמית בבסיסה

ברגותי וה BNC-מגבשים את האסטרטגיה
הכוללת של קמפיין ה BDS -ומעצבים את השיח בכל
הקשור לחרם ולדה -לגיטימציה של ישראל בעולם ,ומובילים רשת של ארגוני  BDSבעולם המקדמים את
החרם על ישראל.

תנועת ה BDS-מצאה קרקע פורייה בסנטימנט האנטי-ציוני שהיה קיים בחלקים מסוימים של
האקדמיה ובקרב ארגונים בין-לאומיים ומוסדות רב-לאומיים .10כבר בשנת  2002נשיא אוניברסיטת
הרווארד דאז ,לורנס סאמרס ,ציין כי “השקפות אנטי -ישראליות שואבות תמיכה בקרב קהילות
אינטלקטואליות -פרוגרסיביות .אנשים נבונים ורציניים נוקטים פעולות שהן אנטישמיות ,בהשלכותיהן,
גם אם לא בכוונה”11.
דימויים ומוטיבים אנטישמיים קלאסיים שהיו מכוונים בעבר נגד “היהודי” מכוונים היום נגד
“האומה היהודית” ,היא מדינת ישראל 12.כך ,כפי שאנטישמיות קלאסית הובילה לרדיפה ,לפוגרומים
ובסופו של דבר להשמדה של יהודים ,אנטישמיות בת-זמננו המופנית נגד מדינת ישראל ,עלולה להוביל
בתרחיש קיצוני לחיסולה של המדינה היהודית.
עם זאת ,היות שהרטוריקה האנטישמית כלפי ישראל מופנית נגד מדינה ריבונית ,היא מוסווית
במעטה של ביקורת פוליטית לגיטימית לכאורה .כתוצאה מכך האנטישמיות בת-זמננו המופנית נגד
מדינת ישראל פיתחה חסינות מפני גינויים אשר שמורים לאנטישמיות קלאסית ,והתחמקה מהאחריות
שיש לה כלפי יהודים בעולם ובישראל13.
כך ,ניתן לראות את ההשפעות של האנטישמיות בת זמננו ברחבי הקמפוסים בארצות הברית.
במחקר שנערך באוניברסיטת ברנדייס בקמפוס נמצא ,כי אחד הגורמים המשפיעים ביותר על
העוינות כלפי מדינת ישראל וכלפי היהודים הוא פעילותו של ארגון Students for Justice( SJP
 ,)in Palestineהזרוע של תנועת ה BDS-בקמפוסים בארה”ב 14.באופן דומה ,מחקר של AMCHA
(המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי השואה והדור השני) ,מצביע כי הסבירות
לעוינות כלפי יהודים עולה במידה ניכרת בקמפוסים בהם הפקולטה מממנת אירועים תומכי BDS
המתקיימים בקמפוס15.
8
9
10
11
12

13

14
15

 19 ,New York Timesיולי https://nyti.ms/32WFIgH ,2019
לטענת היסטוריון שואה בכיר ,הפרופ’ יהודה באואר ,דרישות היסוד של ה ,BDS-כולל זכות השיבה לכל הפלסטינים ,הן “מקרה
ברור של אנטישמיות .יתר על כן ,מדובר באנטישמיות השואפת להשמדת העם היהודי”https://bit.ly/2zqpYVr .
ר’ את ספרו של רוברט וויסטריך“ ,אובססיה קטלנית” ,עמודים 394 - 564 , 814 - 804
נשיא אוניברסיטת הארוורד לורנס סאמרסhttps://bit.ly/2ktaZGy ,
או כפי שאמר אבא אבן“ :אנטישמיות קלאסית שוללת את הזכויות של היהודים כאזרחים בחברה .אנטי-ציונות שוללת את
שוויון הזכויות של העם היהודי לריבונות חוקית בין קהילת האומות ...כל שהתרחש הוא שהעיקרון המפלה הועבר מתחום
זכויות הפרט לתחום הזהות הקולקטיבית” .טור דעה של אבא אבן בניו יורק טיימס ,שכותרתו “ציונות והאומות המאוחדות”,
מיום  3בנובמבר.1975 ,
ר’ גם כתבים של רוברט וויסטריך ,ובאופן ספציפי את התמצית המובאת בקישורhttps://bit.ly/2PjaDAQ :
זהו ההיגיון שמאחורי ההחלטה של הבונדסטאג המצוטטת לעיל ומצהירה כי“ :קריאות מקיפות לחרם מובילות ברדיקליות
שלהן להכפשה של אזרחי מדינת ישראל ויהודים בכלל” .ר’ גם  -החרם האנטי-ישראלי כהפליה נגד קבוצות של יהודים
ואזרחים ישראלים ,שנכתב על ידי טליה נעמת“ :הקריאות להחרמה רחבת היקף של מוצרים תוצרת ישראל ,מוסדות אקדמיים
ישראליים ואזרחי ישראל ,משפיעות לרעה ויוצרות סביבה עוינת ליחידים יהודים ולקהילות המתגוררות באותה מדינה”.
 ,https://bit.ly/2KY1auQעמוד .7
אוניברסיטת ברנדייס ,נקודות חמות של אנטישמיות בקמפוסים בארה”בhttps://bit.ly/2ZlqwLE ,
המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית בניצולי השואה והדור השני ,ההשפעה של חרמות אקדמיים על ישראל על
קמפוסים בארצות הבריתhttps://bit.ly/2yGNHSN ,
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בית הנבחרים של ארצות הברית ביטא את החשש מתופעה זו והצהיר כי פעילות תנועת הBDS-
בקמפוסים ברחבי ארצות הברית “מובילה לאיום ולהטרדה של סטודנטים יהודים ואחרים אשר מביעים
תמיכה בישראל” 16.באופן דומה ,ראש ממשלת קנדה ,ג’סטין טרודו ,התייחס לקשר שבין תנועת הBDS-
לתחושתם של סטודנטים יהודים המרגישים “חוסר ביטחון בתחומי הקמפוס בשל דתם” 17.כמו כן
באירופה ,סטודנטים יהודים חשופים במיוחד להטרדות אנטישמיות מכיוון חבריהם ,אשר באות לידי
ביטוי בצורה של שיח אנטי-ישראלי .זאת ,בהתבסס על ניתוח סקר שנערך לאחרונה בנושא אנטישמיות
על ידי ה18.European Union Agency for Fundamental Rights -
במהלך הקמפיין המתמשך לקדם דה-לגיטימציה
של מדינת היהודים ,אימצה תנועת ה BDS-מוטיבים
אנטישמיים ,לרבות כאלה הבולטים בעולם הערבי
בעשרות השנים האחרונות .היות ותנועת הBDS-
נתפסת כשחקן חברתי אזרחי לגיטימי שלכאורה
עושה שימוש בביקורת פוליטית לגיטימית  -היא
עשתה שימוש ומוסיפה להשתמש בדימויים
ובמוטיבים אנטישמיים בלי לתת על כך את הדין19.

היות שתנועת ה BDS -נתפסת כשחקן
חברתי אזרחי שלכאורה עושה שימוש
בביקורת פוליטית לגיטימית ,היא הצליחה
ומוסיפה להשתמש בדימויים ובמוטיבים
אנטישמיים בלי לתת על כך את הדין

הנהגת תנועת ה BDS-טוענת כי מי שקורא להפסקת פעילותה ,מנסה לעמעם את הביקורת שלה
על ישראל ולהגביל את חופש הביטוי שלה .בד בבד היא מכחישה טענות לאנטישמיות ,ומתעקשת כי
פעילותה הינה בגבולות ביקורת פוליטית לגיטימית וכי היא מתנגדת לכל ביטוי שנאה שהוא ,לרבות
אנטישמיות 20.מחקר זה בא להראות כי לטענה זו אין בסיס .לא רק שהאנטישמיות מושרשת היטב
באידאולוגיה של קמפיין החרם ,אלא היא גם נוכחת בו הלכה למעשה.
רצף הקריקטורות להלן ממחיש את האופן שבו מכלול הדימויים והמוטיבים האנטישמיים
התפתחו לאורך זמן ,החל באנטישמיות האירופית הקלאסית ,דרך גרמניה הנאצית והעולם הערבי
וכלה באנטישמיות הממוקדת נגד ישראל במדיה המערבית ובמדיה החברתית .כפי שהגדיר חוקר
האנטישמיות המנוח ,רוברט וויסטריך“ :שנאת היהודים של שנים עברו לא רק הפכה למוטציה ,אלא
היא מתודלקת באופן פעיל בסכסוך במזרח התיכון ומייצאת מחדש את פירותיה הרעילים לאירופה
ומחוצה לה”21.

16
17
18
19
20

21

החלטה מספר  246של הקונגרס האמריקני – מאמצים להתנגדות לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל ולתנועת החרם ,מניעת
ההשקעות ,והסנקציות המכוונות נגד ישראלhttps://bit.ly/2JNhTQW ,
האספה העירונית באוניברסיטת ברוק 15 ,בינוארhttps://bit.ly/2LaAgyx ,2019 ,
 ,European Union Agency for Fundamental Rightsעמוד ,https://bit.ly/2XwZIrf ,26
“את ההקבלה של נאציזם לציונות עודדו גם אנשי אקדמיה ,עיתונאים ומומחים מכובדים לכאורה במזרח התיכון .הכבוד שניתן
על ידי האקדמיה והתקשורת להשוואה כה חסרת אחריות הקל על מתן לגיטימציה .תעמולה נלהבת שכזו הפכה לחיזוק עצמי
דרך הכוח העצום של החזרה ,שהתגברה רבות בשל השימוש ברשת” ,שם ,עמוד 934
ר’ לדוגמה  .https://bit.ly/2bVYyuWעם זאת ,הנהגת ה BDS-מסרבת לקבל את הגדרת העבודה של  IHRAאו את העובדה
כי ישנה תפיסה כזאת שהיא בבחינת אנטישמיות כנגד מדינת היהודים .במילים אחרות ,מנקודת המבט של ה ,BDS-יש
לתת לגיטימציה ליהודים שבחרו בדת היהודית ,והם זכאים להגנה מלאה; יהודים כעם ,עם מולדת היסטורית וזכות להגדרה
עצמית  -אין להם לגיטימציה .כך ,היהודי האנטי-ציוני הוא יהודי טוב והיהודי הציוני יכול להיות נתון להכפשה ,הטרדה וביטויים
אנטישמיים ,הכול על בסיס “השקפותיו הפוליטיות”.
ר’ את ספרו של רוברט וויסטריך“ ,אובססיה קטלנית” ,עמוד 938
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מוטיבים אנטישמיים  -מאנטישמיות קלאסית
לדמוניזציה של ישראל במערב
רצף הקריקטורות להלן ממחיש (משמאל לימין) ,כיצד נעשה שימוש בדימויים אנטישמיים שונים
באירופה בעידן הנאציזם; וכן בעת האחרונה ,כחלק מקמפיין הדמוניזציה והדה-לגיטימציה נגד ישראל,
בעיתונות הערבית ובמערב ,על ידי מובילי ה.BDS-

מוטיב אנטישמי :היהודים כרוצחי ישו

Mohammad Sabaaneh,
Electronic Intifada, 2015
Peter Lombard,
Commentary on the
Psalms,1166 CE

Al Hayat Al Jadida,
Via Palestinian Media
Watch,2000
Der Stürmer, “Jüdischer
Racheschrei,” 1939

מוטיב אנטישמי  -יהודים כשטן

Al-Watan, 2002
Exchequer Receipt Roll,
England, 1233

BDS activist Carlos
Latuff, Boykot-Israil.org
and Artintifada, 2002

Der Stürmer, “Wirtschaft
und Judentum,“ 1937
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 יהודים כתמנון:מוטיב אנטישמי

Al-Raya, 2017,
by Umayya Juha

BDS activist Carlos Latuff 2010

Der Stürmer,1935- 1943,
by Josef Plank

 יהודים כחזירים:מוטיב אנטישמי

Woodcut, “Die Judensau,”
Sandstone relief
“The Jewish pig,” 15th
Stadtkirche Wittenberg,
century
“Judensau,” ca. 1440

Al-Watan, Moving the
American Embassy to
Jerusalem,” 2018

BDS activist Roger
Waters, The Wall Live
Tour, 2013, pig balloon
with the Star of David,
Jerusalem Post

 יהודים כנאצים:מוטיב אנטישמי

Vecherniaia Moskava,
“Idols and their Fans,”
1972. From The IsraeliArab Conflict in Soviet
Caricatures, 1967–1973
by Yeshayahu Nir,
Tcherikover Publishers,
1976

> חזרה לתוכן

Popular Front for the
Liberation of Palestine
terrorist organization:
“Zionism and Nazism:
Two Sides of the Same
Coin,” 1980; Liberation
Graphics

Posted by Luton branch of the Palestine Solidarity
Campaign, Facebook, 2014
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התהליך של אימוץ מוטיבים אנטישמיים באופן כה בוטה כמאפיין של מדינת ישראל ממחיש
שביקורת מהסוג האמור היא לא אחרת מאשר אנטישמיות לשמה.
תהליך זה של היווצרות קהות החושים ( )De-Sensitizationבאשר לאנטישמיות בהקשר הישראלי
בא לידי ביטוי בפרסום באפריל  2019במהדורה הבין-לאומית של הניו יורק טיימס ,בקריקטורה שהעיתון
עצמו הגדיר כקריקטורה אנטישמית22.

מערכת הניו יורק טיימס התייחסה לסכנה הטמונה בתופעה באופן הבא:
"הופעתה של קריקטורה חריגה כזו בפלטפורמה השייכת לזרם המרכזי ( )mainstreamהיא
עדות לסכנה עמוקה  -לא רק לאנטישמיות אלא גם לחדירתה מבלי שתורגש ,לאופן המגוחך
שבו דעות קדומות עתיקות עושות את דרכן שוב לשורות התפיסה הציבורית ולשיח המקובל...
אנטי-ציונות בהחלט יכולה לשמש ככיסוי לאנטישמיות – ואי אילו ביקורות נגד מדינת
ישראל ,כמו זאת המתוארת בקריקטורה ,מקבלות ביטוי בגלוי במושגים של אנטישמיות"23.
(הדגש אינו במקור)

22
23

ניו יורק טיימס 25 ,באפריל  ,2019מאיירAntonio Moreira Antunus :

אתר העיתון ניו יורק טיימס 30 ,באפריל https://nyti.ms/2GUCIII ,2019
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פרק 1
התגברות הקונצנזוס הבין-לאומי ביחס
לקשר בין תנועת ה BDS-לאנטישמיות
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ב 17-במאי  2019הפרלמנט הגרמני קיבל
החלטה תקדימית הקובעת כי ”הטיעונים
והשיטות של תנועת ה BDS -הם
אנטישמיים”.
ב 23-ביולי  2019בית הנבחרים האמריקני
קיבל החלטה בי-פרטיזנית הקובעת כי
תנועת ה ,BDS -שסימנה את ישראל
כיעד“ ,חותרת תחת הלגיטימציה של
המדינה ואזרחיה”.
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הגדרת המושג אנטישמיות
כיום ,ההגדרה הבין-לאומית המקובלת לאנטישמיות היא ההגדרה של הברית הבינלאומית לזיכרון
השואה ( .)IHRAמקורה של הגדרת העבודה הוא בוועידה השנייה של הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה
באירופה ( )OSCEבנושא אנטישמיות ,שנערכה בברלין בשנת  ,2004וכן בדוח של האיחוד האירופי
מאותה שנה ,שכותרתו “ביטויים של אנטישמיות” ,אשר בחן את התשובה לשאלה האם גישות אנטי-
ישראליות או אנטי-ציוניות הן בבחינת אנטישמיות24.
בחודש ינואר  2005פרסם המרכז האירופי לפיקוח על גזענות ושנאת זרים הגדרת עבודה בלתי-
מחייבת לאנטישמיות ,המוכרת כהגדרת  .EUMCהגדרה זו אף כוללת מספר דוגמאות של אנטישמיות
בהקשר של ישראל ,אשר נכללו בהמשך בהגדרת העבודה של 25.IHRA
בשנת  2010ניסח משרד החוץ האמריקני הגדרה משלו לאנטישמיות ,בהתבסס על ההגדרה של
 ,EUMCהכוללת חלק ספציפי שכותרתו “מהי אנטישמיות ביחס לישראל”26.
שנים אחדות מאוחר יותר ,הוועדה של  IHRAשעסקה באנטישמיות והכחשת השואה ,השיגה
קונצנזוס בין-לאומי של הגדרה בלתי-מחייבת מבחינה משפטית של אנטישמיות ,והיא אומצה ב 26-במאי
 2016בידי הנציגים של כל  31המדינות החברות דאז .המוטיבציה להגיע להגדרה מקובלת התבססה
על הנחת היסוד ולפיה “על מנת להתחיל לטפל בבעיית האנטישמיות ,יש להבהיר מהי אנטישמיות”27.
כמו ההגדרה של  EUMCשקדמה לה ,גם ההגדרה של  IHRAכוללת את צורות האנטישמיות
“הקלאסיות” וגם את צורת האנטישמיות “בת-זמננו” ,אשר מופנית כלפי מדינת היהודים .הכרה זו
מעוגנת בתפיסה כי גילויי אנטישמיות יכולים להיות מופנים גם נגד מדינת ישראל ,שנתפסת כ”קולקטיב
יהודי”28.

24
25

26
27
28

 ,EUMCביטויים של אנטישמיות באיחוד האירופי  http://bit.ly/30MOMTX ,2003-2002פורסם באפריל 2004
ההגדרה של  EUMCלאנטישמיות  .https://bit.ly/2U5Re58בין השאר ,ה EUMC-כוללת תחת “ביטויים של אנטישמיות” גילויים
כמפורט להלן" :עריכת השוואה בין המדיניות שמנהיגה מדינת ישראל למדיניות של הנאצים .הרחבת האחריות על מעשים
שנעשו על ידי מדינת ישראל באופן ישיר או עקיף על היהודים ככלל .החלת אמות מידה קיצוניות ומעל לממוצע על מדינת
ישראל ביחס למדינות אחרות במעמד זהה".
מחלקת המדינה של ארצות הבריתhttps://bit.ly/2hEUFOo ,
https://bit.ly/2NFQi6e ,IHRA
אתר משרד החוץ הישראליhttps://bit.ly/2ZtWccU ,
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הגדרת העבודה לאנטישמיות של הברית
הבינלאומית לזיכרון השואה ()IHRA
29

ברוח הצהרת שטוקהולם המציינת כי“ :כשהאנושות עדיין מצולקת ...מאנטישמיות ומשנאת זרים,
הקהילה הבין-לאומית חולקת אחריות כבדה להיאבק ברעות אלו” ,הוועדה לענייני אנטישמיות והכחשת
השואה של  IHRAקראה למליאת  IHRAבבודפשט בשנת  2015לאמץ את הגדרת העבודה הבאה
לאנטישמיות.
ב 26-במאי  2016החליטה מליאת  IHRAבבוקרשט:
לאמץ את הגדרת העבודה הבלתי-מחייבת מבחינה משפטית הבאה של אנטישמיות:
“אנטישמיות היא תפיסה מסוימת של יהודים ,שיכולה לבוא לידי ביטוי כשנאה כלפי יהודים.
ביטויים מילוליים ופיזיים של אנטישמיות המכוונים כלפי יחידים ,יהודים או לא-יהודים ,ו/או נגד
רכושם ,נגד מוסדות של קהילה יהודית ואתרים דתיים”.
כדי להנחות את  IHRAבמלאכתו ,הדוגמאות הבאות ישמשו להבהרה :ביטויים מעין אלה יכולים
גם להיות מכוונים נגד מדינת ישראל ,אשר נתפסת כקולקטיב יהודי .עם זאת ,ביקורת כלפי ישראל
הדומה לזו המופנית כלפי כל מדינה אחרת אינה יכולה להיתפס כאנטישמית.
לעיתים קרובות ,אנטישמיות מאשימה יהודים ברקימת מזימות "לפגיעה באנושות" ,ופעמים רבות
משתמשים בה להטלת האחריות על היהודים בגין “כל מה שמשתבש” .אנטישמיות באה לידי ביטוי
בדיבור ,בכתיבה ,באופנים ויזואליים ובמעשים ,ומשתמשת בסטריאוטיפים אפלים ובקווי אופי שליליים.
דוגמאות בנות-זמננו של אנטישמיות בחיים הציבוריים ,בתקשורת ,בבתי-ספר ,במקומות עבודה
ובמרחבים דתיים יכולות לכלול גם ,אך לא רק ,את האלמנטים הבאים:
ƈ ƈקריאה למעשה ,סיוע במעשה או הצדקה של הרג יהודים או פגיעה בהם בשם אידיאולוגיה
קיצונית או בשם ראייה דתית קיצונית.
ƈ ƈהעלאת התייחסויות זדוניות השוללות מיהודים את אנושיותם ,עושות להם דה-הומניזציה,
דמוניזציה או מייחסות להם סטריאוטיפים כיחידים או כקשורים לעוצמה של היהודים כקבוצה –
כמו ,אם כי לא באופן בלעדי ,המיתוס על מזימה יהודית עולמית לשלוט על התקשורת ,הכלכלה,
הממשלה או מוסדות אחרים של החברה.
ƈ ƈהאשמת היהודים כעם באחריות למעשים שליליים ,אמתיים או מדומים ,שבוצעו בידי אדם יהודי
אחד או בידי קבוצה ,או אפילו למעשים שבוצעו בידי מי שאינו יהודי.
ƈ ƈהכחשה של קיום או היקף המכניזם (למשל :תאי-הגזים) או הכוונה שמאחורי השמדת העם
היהודי בידי גרמניה הנאצית ,תומכיה ובנות בריתה במהלך מלחמת העולם השנייה (השואה).
ƈ ƈהאשמת היהודים כעם ,או את מדינת ישראל כמדינה ,בהמצאת השואה או בהגזמת ממדיה.
ƈ ƈהאשמת אזרחים יהודים ,שאינם חיים בישראל ,בהיותם נאמנים יותר למדינת ישראל או בהעדפת
האינטרסים של היהודים ברחבי העולם על פני האינטרסים של המדינה שהם חיים בה.
ƈ ƈהכחשת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ,בין היתר באמצעות הטענה שקיומה של מדינת
ישראל היא יוזמה גזענית.
 	29תרגום לעברית על פי הנוסח המופיע באתר משרד החוץ הישראלי

22

חזרה לתוכן >

פרק  – 1התגברות הקונצנזוס הבין-לאומי ביחס לקשר בין תנועת ה BDS-לאנטישמיות

ƈ ƈשימוש בסמלים או בדימויים הקשורים לאנטישמיות הקלאסית (למשל הטענה כי יהודים הרגו
את ישו או עלילות-דם) על מנת לאפיין את ישראל או ישראלים.
ƈ ƈהשוואה בין המדיניות הנוכחית של מדינת ישראל למדיניות הנאצים.
ƈ ƈיישום סטנדרטים כפולים כלפי ישראל בדרישה ממנה לנהוג באופן ,שאינו צפוי או נדרש מכל
אומה דמוקרטית אחרת.
ƈ ƈתפיסה שלפיה היהודים כקבוצה אחראים לפעולותיה של מדינת ישראל.
אקטים אנטישמיים הם פליליים כאשר הם מוגדרים כך על פי חוק (למשל הכחשת השואה או
הפצת חומרים אנטישמיים במדינות מסוימות).
מעשים פליליים הם אנטישמיים כאשר נשואי המתקפות ,בין שהם אנשים ובין שהם רכוש –
כגון בניינים ,בתי-ספר ,מקומות תפילה ובתי-קברות – נבחרו כמטרה לפגיעה משום שהינם ,או נתפסים,
כיהודיים או קשורים ליהודים.
אפליה על רקע אנטישמי היא מניעה מיהודים הזדמנויות או שירותים הפתוחים לאחרים והיא
איננה חוקית במדינות רבות.

האימוץ המהיר של  15מדינות שקיבלו עליהן את הגדרת העבודה של  IHRAמבטא את הקונצנזוס
ההולך וגובר ביחס להגדרה ,ואת ההכרה כי אנטישמיות קיימת הן בצורה הקלאסית והן בצורתה בת-
זמננו ,כלומר – מופנית נגד מדינת ישראל .נוסף על קבלתה על ידי מדינות ,אומצה הגדרת העבודה גם
על ידי עיריות ,מפלגות פוליטיות ,איגודי סטודנטים לאומיים ,ואוניברסיטאות.
רשימת המדינות שאימצו את הגדרת העבודה של :IHRA
1.1בריטניה (דצמבר;)2016 ,
2.2ישראל (ינואר;)2017 ,
3.3אוסטריה (אפריל;)2017 ,
4.4רומניה (מאי;)2017 ,
5.5גרמניה (ספטמבר;)2017 ,
6.6בולגריה (אוקטובר;)2017 ,
7.7בלגיה (דצמבר;)2018 ,
8.8ליטא (ינואר;)2018 ,
9.9הרפובליקה של צפון מקדוניה (מרץ;)2018 ,
1010סלובקיה (נובמבר;)2018 ,
1111הרפובליקה של מולדובה (ינואר;)2019 ,
1212צ’כיה (ינואר;)2019 ,
1313הונגריה (פברואר;)2019 ,
1414צרפת (פברואר;)2019 ,
1515קנדה (יוני,
30

30.)2019

https://bit.ly/2lDrDn4 , IHRA
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ביוני  2017אימץ האיחוד האירופי את הגדרת העבודה וקרא “למדינות החברות באיחוד ולמוסדות
ולסוכנויות האיחוד לאמץ ולהחיל את הגדרת העבודה” ולהסמיך נציב שמשימתו תהיה להיאבק
באנטישמיות31.
מזכ”ל האו”ם ,אנטוניו גוטרש ,הדגיש את חשיבות המאמצים של המדינות לעבוד כמקשה אחת
באמצעות  IHRAלשם קביעת “הגדרה מקובלת לאנטישמיות” .לדבריו ,הגדרה זו יכולה לשמש בסיס
לאכיפה חוקית ,וכן למדיניות מנע 32.בהקשר זה יצוין כי הדווח המיוחד של האו”ם לחופש דת או אמונה,
אחמד שאהיד ,ערך דוח בנושא אנטישמיות ,אשר יוצג בפני האסיפה הכללית של האו”ם בסתיו 33.2019
בדוח ראשון מסוגו ,שאהיד מציין כי יש טענות לפיהן “המטרות ,הפעילויות והתוצאות של תנועת
ה BDS-הן אנטישמיות ביסודן” .שאהיד מוסיף וקובע ,כי “יש לגנות ביטויים המתבססים על סטריאוטיפים
או דימויים אנטישמיים ,דוחים את זכותה של מדינת ישראל להתקיים או מקדמים אפליה כלפי יהודים
בגלל דתם” .שאהיד מצביע על דיווחים המראים עלייה במדינות רבות של מה שמכונה "אנטישמיות
מהצד השמאלי" ,במסגרתה אינדיבידואלים המחזיקים בעמדות אנטי-גזעניות ואנטי-אימפריאליסטיות
לכאורה ,מבטאים נרטיבים ומוטיבים אנטישמיים תוך כדי הבעת הזעם שלהם כלפי מדיניות ממשלת
ישראל ושיטותיה .שאהיד מוקיע ביטויים שיש בהם מוטיבים אנטישמיים או שלילת זכות קיומה של
מדינת ישראל34 .
באוגוסט  2019אישרה מחלקת המדינה של ארצות הברית כי ארצות הברית משתמשת בהגדרת
העבודה של  IHRAוכי היא “מעודדת ממשלות אחרות וארגונים בין-לאומיים להשתמש בהגדרה גם כן”35.

פעולות גרמניה נגד ה - BDS-החלטת הפרלמנט
ב 17-במאי  2019קיבל הפרלמנט הגרמני החלטה תקדימית הממתגת את “השיטות והטיעונים של
תנועת ה BDS-כאנטישמיים” ,וקרא לממשלה הפדרלית של גרמניה ,למחוזות ולעיריות שבתחומה שלא
לתמוך בשום אירוע או פרויקט של תנועת ה BDS-ולא בקבוצות שתומכות באופן פעיל במטרות התנועה.
על פי ההחלטה ,מוסדות בתחום השיפוט הפרלמנטרי לא יארחו אירועים כלשהם של קבוצות  BDSאו
של “קבוצות אשר מצהירות הצהרות אנטישמיות או הצהרות המערערות את זכות הקיום של ישראל”.
ההחלטה מצביעה על כך שדה-לגיטימציה מתמשכת של מדינת ישראל באמצעות קריאות לחרם
יש בה כדי “להכפיש את אזרחי מדינת ישראל ואת היהודים באופן כללי .דבר זה אינו מקובל ויש לגנות
אותו ביד רמה” 36.במילים אחרות ,כפי שצוין קודם לכן ,ההחלטה מכירה בכך שההשפעה של התקיפה
המתמשכת נגד מדינת ישראל מובילה באופן בלתי נמנע להשמצה של יהודים כיחידים .ההחלטה
ממשיכה כך:

31
32
33
34
35
36

הגדרת העבודה של  IHRAאומצה על ידי הפרלמנט האירופי בהחלטה מספר  2017/2692מיום  1ביוני .2017 ,הנציבות
האירופית למאבק באנטישמיותDefinition of anti-Semitism ,
האומות המאוחדותhttps://bit.ly/2ZiJVx5 ,
https://bit.ly/2TVRwho , OHCHR
האומות המאוחדות ,הנציב העליון לזכויות אדם ,אתר האינטרנטhttps://bit.ly/2kxmigY ,
מחלקת המדינה של ארצות הבריתhttps://bit.ly/31oEVTW ,
החלטה  19/10191של הבונדסטאג (בית הנבחרים הפדרלי של גרמניה) ; https://bit.ly/2ZkA4qc ,הטקסט המקורי המלא
בגרמנית  ; https://bit.ly/2NzI4Niתרגום לא רשמי לאנגלית https://bit.ly/2Laat9J
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הקריאות של הקמפיין להחרמת ישראל ,כמו גם המדבקות המפצירות שלא לקנות מוצרים תוצרת
מדינת ישראל ,אשר כל מטרתן היא להניא אנשים מרכישתם ,מזכירות לנו את העידן הנורא מכל
בהיסטוריה של גרמניה ...ומעוררות באופן בלתי נמנע זיכרונות של קריאות מפי הנאצים “ -לא לקנות
מיהודים!”( 37.ר’ החלטת בית הנבחרים הפדרלי של גרמניה – נספח ב')
כל מפלגות המרכז של הבונדסטאג (בית
הנבחרים הפדרלי של גרמניה) ,לרבות מפלגת האיחוד
הדמוקרטי הנוצרי ( )CDUבהנהגת הקנצלרית אנגלה
מרקל ,האיחוד הסוציאלי הנוצרי ( ,)CSUהמפלגה
הסוציאל-דמוקרטית ( ,)SPDהמפלגה הדמוקרטית
החופשית ( )FDPומפלגת הירוקים  -הצביעו בעד
ההחלטה אשר התקבלה בתמיכה מוחצת של רוב
חברי הבית38.

הקריאות של הקמפיין להחרמת ישראל,
כמו גם המדבקות המפצירות שלא לקנות
מוצרים תוצרת מדינת ישראל ,אשר כל
מטרתן היא להניא אנשים מרכישתם,
מזכירות לנו את העידן הנורא מכל
בהיסטוריה של גרמניה
החלטת הבונדסטאג

מנהיגים זרים תמכו בהחלטת הפרלמנט הגרמני,
ובהם שר החוץ של בריטניה ,ג’רמי האנט ,שצייץ כי
“החרמת ישראל – מדינת היהודים היחידה בעולם – היא מעשה אנטישמי .אני מצדיע לגרמניה על
נקיטת עמדה”39.
החלטת הפרלמנט הייתה שיאו של תהליך שבו מוסדות גרמניים רשמיים מתחו ביקורת על תנועת
ה .BDS-כך ,שנה קודם לכן ,בינואר  ,2018העביר הפרלמנט הגרמני החלטה המגנה אנטישמיות וכן
כל חתירה תחת חיי יהודים בגרמניה .ההחלטה קראה לממשלת גרמניה “להתעמת עם תנועת הBDS-
הבין-לאומית בנחישות” 40.ההחלטה גם הובילה להקמת משרת נציב הממשלה הפדרלית לחיי יהודים
בגרמניה ולמאבק באנטישמיות .ד”ר פליקס קליין ,שמונה לתפקיד הנציב ,גילה מראשית דרכו
גישה חסרת פשרות במאבק נגד אנטישמיות והבהיר כי“ :תנועת ה BDS-היא אנטישמית בשיטותיה
ובמטרותיה .הפעילים מנסים לבודד את מדינת ישראל ולהכפיש אותה כמדינת אפרטהייד לכאורה.
לגישתם ,יש לבצע דה-לגיטימציה של המדינה היהודית ,צעד אחר צעד”41.
גרמניה מוסיפה להיות פעילה נגד תנועת ה BDS-גם ברמה המקומית ,תחת המאבק נגד
אנטישמיות .כך ,מספר ערים מרכזיות (ברלין ,מינכן ופרנקפורט) העבירו החלטות האוסרות על תמיכה
או על שיתוף פעולה של העיריות עם תנועת ה ,BDS-לרבות מימון של ארגוני  BDSאו אירוח של אירועי
 BDSבשטחים בבעלות עירונית .גם באדן-וירטמברג ,המדינה השלישית בגודלה בגרמניה ,גינתה את
ה BDS-וארגוני המודיעין במדינה אף טענו כי המאמצים להחרים את ישראל הם ביטוי ל”צורה חדשה
של אנטישמיות”42.

37
38
39
40
41
42

החלטה  19/10191של הבונדסטאג (בית הנבחרים הפדרלי של גרמניה) ; https://bit.ly/2ZkA4qc ,הטקסט המקורי המלא
בגרמנית  ; https://bit.ly/2NzI4Niתרגום לא רשמי לאנגלית https://bit.ly/2Laat9J
 ,Deutsche Welleרשות השידור הבין-לאומי הציבורי של גרמניה https://bit.ly/341vA6N
ג’רמי האנט ,טוויטרhttps://bit.ly/2ZhoP1X ,
החלטת הבונדסטאג ,ינואר https://bit.ly/2JgfaQw ,2018
העיתון  ,https://bit.ly/2Huoq19 ,Judische Allgemeineפורסם ביום  6באוגוסט 2018
דוח רשות הביטחון של באדן-וירטמברגhttps://bit.ly/2WphKaF ,
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“אנטי -ציונות היא אחת מהתצורות המודרניות
של אנטישמיות .מאחורי שלילת הקיום של
ישראל מתחבאת שנאת יהודים”
נשיא צרפת ,עמנואל מקרון

“אני חושב שזה (בהתייחס ל )BDS -בדרך
כלל נובע מהתסמונת ההיא (בהתייחס
לאנטישמיות) ,חד משמעית”
ראש ממשלת בריטניה ,בוריס ג’ונסון

“לא אוכל להיות נחרצת יותר :תנועת החרמות,
משיכת ההשקעות והסנקציות שוגה; זה בלתי
מקובל ,ולמפלגה זו ולממשלה זו לא יהיו לעולם
יחסים הדדיים עם כל מי שיצטרף אליה”
ראש ממשלת בריטניה לשעבר ,תרזה מיי

“האנטישמיות הוכיחה כי היא לא מכוונת רק
כלפי אינדיבידואלים אלא ...נגד מדינת ישראל...
לכן ,כן ,אני אמשיך לגנות את תנועת ה”BDS-
ראש ממשלת קנדה ,ג’סטין טרודו
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התייחסויות מנהיגים לקשר בין  BDSלאנטישמיות
נשיא צרפת עמנואל מקרון הצהיר בשנת  2019כי“ :אנטי-ציונות היא אחת מהצורות המודרניות
של אנטישמיות .מאחורי שלילת קיומה של מדינת ישראל מסתתרת שנאת יהודים” 43.לעניין תנועת
ה ,BDS-שר הכלכלה והכספים של צרפת ,ברונו לה-מר ,הצהיר ( )2018כי“ :ברור כי ישנן כוונות
פוליטיות מאחורי תנועת החרם .האנטישמיות ההולכת וגוברת לאחרונה גם בצרפת לובשת צורה של
אנטי-ציוניות והאנשים ששואפים להחלשתה ולהעלמתה של מדינת ישראל רוצים אותו הדבר בעבור
היהודים של צרפת .אנטי-ציונות היא צורה חדשה של אנטישמיות”44.
ראש ממשלת בריטניה בוריס ג’ונסון התייחס גם
הוא לקשר שבין ה BDS-לאנטישמיות ,כאשר הצהיר
בריאיון שנתן ביולי  2019טרם כניסתו לתפקיד“ :אני
חושב שלעיתים קרובות זה נובע מהתסמונת ההיא
[אנטישמיות]”45.

תנועת החרם העולמית המכוונת נגד
ישראל אינה עוסקת בקידום דו קיום,
זכויות האזרח ופיוס פוליטי ,אלא
מטרתה לעורר ספק ולערער את עצם
הלגיטימציה של קיום המדינה ואזרחיה

קודמתו בתפקיד ,ראש הממשלה תרזה מיי,
גינתה גם היא את תנועת ה BDS-ואמרה“:איני יכולה
להיות ברורה יותר :תנועת החרם שוגה; היא אינה מקובלת ,ולמפלגה הזו ולממשלה הזו לא יהיו יחסים
הדדיים עם כל מי שיצטרף אליה” 46.יתרה מכך ,היא הכירה בכך שעמדות אנטי-ישראליות כלליות
ודה-לגיטימציה מתורגמות לרוב לשנאה כלפי יהודים“ :אם נגן על הערכים שאנו חולקים  -אחד הדברים
שעלינו לעשות הוא לאפשר לצעירים יהודים ביטחון להתגאות בזהותם  -כבריטים ,כיהודים וכציונים...
ביקורת על ממשלת ישראל אינה – ולא תהיה לעולם  -תירוץ לשנאה כלפי העם היהודי”47.

ראש ממשלת קנדה ג’סטין טרודו ציין ( )2019כי תנועת ה BDS-הגבירה את תחושת חוסר הביטחון
בקרב יהודים“ :האנטישמיות הוכיחה שהיא לא מכוונת רק כלפי אינדיבידואלים ,אלא גם נגד מדינת
ישראל ,וזוהי האנטישמיות החדשה ...עלינו להכיר בכך שיש דברים שאינם מקובלים ,לא בשל שיקולים
של מדיניות חוץ ,אלא בשל הערכים הקנדיים .אין זה נכון להפלות אדם או לגרום לו להרגיש לא בטוח
בקמפוס בגלל הדת שלו ,ולצערנו תנועת ה BDS-קשורה לכך לעיתים קרובות .לכן אני אוסיף לגנות את
תנועת ה48.”BDS-
באופן דומה אלן קאר ,השליח המיוחד למעקב ולמאבק באנטישמיות שמונה ע”י מזכיר המדינה
האמריקני ,אפיין את תנועת ה BDS-כתנועה “המוקדשת לפגיעה בקיומה של המדינה היהודית” .לדבריו,
כל תנועה שמטרתה לשלול את הלגיטימציה לקיומה של מדינת ישראל היא תנועה אנטישמית .הוא
הוסיף כי “שנאת המדינה היהודית היא שנאת העם היהודי”49.

43
44
45
46
47
48
49

עיתון הדיילי טלגרף ,Anti-Zionism is anti-Semitism, warns Emmanuel Macron ,שפורסם ביום  21בפברואר.2019 ,
https://bit.ly/2ZmqW4E ,European Leadership Network
https://bit.ly/2ZtJfAb , Jewish News
הנאום של תרזה מיי בפני ידידי ישראל במפלגה השמרנית 14 ,בדצמברhttps://bit.ly/2UdvOmU ,2016 ,
חדשות  ,https://bbc.in/2KYUc8T ,BBCפורסם ביום  17בדצמבר2018 ,
האספה העירונית באוניברסיטת ברוק 15 ,בינוארhttps://bit.ly/2LaAgyx ,2019 ,
אתר עיתון הוושינגטון פוסטhttps://bit.ly/2Pehony ,
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הקונגרס האמריקני מגנה את הBDS-
הקונגרס האמריקני התגייס אף הוא למאבק נגד תנועת ה .BDS-בינואר  2019העביר הסנאט
חוק המביע תמיכה בחקיקה שעברה ב 27-מדינות ,ושבמרבית המקרים אוסרת על המדינה ומוסדותיה
לעשות עסקים עם חברות המעורבות בחרם על ישראל.
ב 23-ביולי  2019קיבל בית הנבחרים באופן גורף ( 398מצביעים בעד ו 17-מצביעים נגד) החלטה
דו-מפלגתית ,המביעה “התנגדות למאמצים לבצע דה-לגיטימציה של מדינת ישראל על ידי תנועת
החרם ,מניעת ההשקעות והסנקציות” .ההחלטה מציינת כי “תנועת ה BDS-לא מכירה ,ורבים מהתומכים
בה שוללים באופן מפורש ,את הזכות של העם היהודי להגדרה עצמית לאומית” .בקמפוסים התנועה
“מובילה לאיומים ולהטרדה של סטודנטים יהודים ואחרים התומכים בישראל” .כמו כן ,באופן כללי,
התנועה “מקדמת עקרונות של אשמה קולקטיבית ,ענישה המונית ובידוד קבוצתי ,ההורסים את סיכויי
ההתקדמות לקראת השגת השלום”50.
לבסוף ,וחשוב מכך ,ההחלטה מצביעה על ההבדל בין ה BDS-לתנועות אחרות התרות אחר צדק
ושינוי חברתי:
בניגוד לתנועות מחאה ששואפות לצדק גזעי ולשינוי חברתי ,תנועת החרם העולמית המכוונת
נגד ישראל אינה עוסקת בקידום דו קיום ,זכויות האזרח ופיוס פוליטי ,אלא מטרתה לעורר ספק
ולערער את עצם הלגיטימציה של קיום המדינה ואזרחיה51.

50

החלטה מספר  - 245התנגדות למאמצים לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל ולתנועת החרם ,מניעת ההשקעות ,והסנקציות,

51

שם

https://bit.ly/2JNhTQW
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תנועת ה BDS -עושה שימוש במוטיבים
אנטישמיים קלאסיים כדי לאפיין את
פעולותיה של המדינה היהודית ואזרחיה:
עלילות הדם  -בהן יהודים הואשמו ברצח
ילדים נוצרים ושימוש בדמם לטקסים
דתיים; הטלת האחריות לצליבת ישו על
היהודים; והרעלת מי בארות על ידי יהודים.
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הקדמה
פרק זה מוקדש לתיאור התבטאויות ,ציוצים וקריקטורות של ארגוני ופעילי תנועת הBDS-
המשתמשים במוטיבים של אנטישמיות קלאסית בהתייחסותם למדינת ישראל ,למנהיגיה ,לאזרחיה
וליהודים בכלל .תנועת ה BDS-עושה שימוש במוטיבים הקלאסיים של אנטישמיות ,ששימשו במשך
שנים רבות לאפיון התנהלותם של היהודים.
מקבץ הדוגמאות הראשון כולל מוטיבים אנטישמיים הקשורים לעלילות דם :יהודים רוצחים
ילדים נוצרים ועושים שימוש בדמם במסגרת טקסים דתיים; יהודים (או כפי שנראה בדוגמאות להלן –
ישראלים) מוצגים כצמאי דם וכמרעילי גויים (ובייחוד פלסטינים); ויהודים המוצגים כמחלה מדבקת.
המקבץ השני של דוגמאות מתאר ישראלים המוצגים כשטניים ,דמוניים או רשעים.
מקבץ הדוגמאות השלישי מתייחס לנאמנות הכפולה של יהודים – יהודים הנאמנים למדינת
ישראל יותר מאשר למדינות שהם מתגוררים בהן.
מקבץ הדוגמאות הרביעי מציג תיאורים אנטישמיים קלאסיים של יהודים – כגון החזיר ,העכביש,
התיקן וכדומה.
מקבץ הדוגמאות האחרון מתייחס לדימויים אנטישמיים הקשורים לקונספירציה בדבר הלובי
היהודי והשתלטותו על העולם.
הדוגמאות בפרק זה עולות בקנה אחד עם הקריטריונים הבאים מתוך הגדרת העבודה לאנטישמיות
של :IHRA
ƈ ƈשימוש בסמלים או בדימויים הקשורים לאנטישמיות הקלאסית (כמו הטענה כי יהודים הרגו את
ישו או עלילות-דם) על מנת לאפיין את ישראל או ישראלים.
ƈ ƈהתייחסויות זדוניות השוללות מיהודים את אנושיותם ,עושות להם דה-הומניזציה ,דמוניזציה או
מייחסות להם סטריאוטיפים כיחידים או כקבוצה – כדוגמת המיתוס על מזימה יהודית עולמית
לשלוט על התקשורת ,הכלכלה ,הממשלה או על מוסדות אחרים של החברה.
ƈ ƈהאשמת אזרחים יהודים ,שאינם חיים בישראל ,בנאמנות יתר למדינת ישראל או בהעדפתם את
האינטרסים של היהודים ברחבי העולם על פני האינטרסים של המדינה שבה הם חיים.
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עלילות דם אנטישמיות קלאסיות
ארגון ה BNC-הוא כאמור ארגון החרמות המוביל ,אשר משמש כהוגה הרעיוני של תנועת הBDS-
העולמית .ה BNC-פועל ברחבי העולם באמצעות רשתות חברתיות ,ובאמצעות נציגים הפרוסים בכמה
מדינות (הודו ,ספרד ,ארה”ב ,ברזיל) ,הפועלים לקדם את משנתו האידיאולוגית .מנהיגי ה BNC-מקדמים
מוטיבים אנטישמיים כחלק מהניסיונות שלהם לתקוף את מדינת ישראל ולקדם חרמות נגדה.
סלאח חוואג’ה ( ,)Salah Khawajaחבר ה BNC-ופעיל החזית העממית לשחרור
פלסטין בעבר ,משמש כחבר במועצת הכוחות הלאומיים האסלאמיים הפלסטיניים
( .)PNIFמשנת  1983נעצר חוואג’ה שבע פעמים בשל מעורבותו בפעולות טרור.
המאסר האחרון שלו חל בשנת  ,2016אז נגזרה עליו שנת מאסר אחת בגין קשריו
עם ישות עוינת52.
בפרסום בפייסבוק אשר מובא להלן ,חוואג’ה משתמש בדימויים של עלילות דם
של יהודים 53.זאת ,על ידי הצגה של ראש ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו ,מוקף ביהודים דתיים ,מניף
גרזן קצבים נוטף דם ולבוש סינר מלוכלך בדם ,בעימות מול פלסטינים המיידים אבנים.

(מתוך עמוד הפייסבוק של סלאח חוואג’ה ,פורסם ביום  29בנובמבר)2013 ,

אתר אלקטרוניק אינתיפאדה ( ,)EIאשר נוסד בשנת  2001על ידי עלי אבונימה (,)Ali Abunimah
שמוסיף לשמש כעורך האתר 54,הוא פלטפורמת חדשות אלטרנטיבית המתיימרת לשמש “מקור חינוכי”
המתמקד ב”פלסטין ,אנשיה ,פוליטיקה ,תרבות ומקומה בעולם”55.
בפועל ,אתר אלקטרוניק אינתיפאדה משמש כפלטפורמה לאנשי מפתח בקמפיין ה,BDS-
וה BNC-עצמו מפרסם מאמרים באתר 56במקביל לפרסומם באתר הארגון  ,BDSmovement.netשהוא
המקור העיקרי והפלטפורמה המארגנת של תנועת ה BDS-בעולם57.

52
53
54
55
56
57

ר' "מחבלים בחליפות" ,https://bit.ly/2HsQDWe ,עמוד 17
סלאח חוואג'ה ,פייסבוק ;https://bit.ly/2KXIA5L ,אמןDavid Dees :
אתר אלקטרוניק אינתיפאדה ,https://bit.ly/31YsuP8 ,אתר אלקטרוניק אינתיפאדה https://bit.ly/2Pd5p9H
שם
אתר אלקטרוניק אינתיפאדהhttps://bit.ly/2ZvT2JS ,
https://bit.ly/2zzvvcF , BDSmovement.net
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בציוץ מפברואר  ,2019המייסד והעורך של אתר אלקטרוניק אינתיפאדה ,עלי אבונימה ,מאשים
את מדינת ישראל בהרעלת אספקת המים של הפלסטינים 58,האשמה שמקורה בעלילת דם
אנטישמית מימי הביניים ,שבה הואשמו יהודים בהרעלת בארות באירופה ובאחריות למגפה השחורה.

(מתוך חשבון הטוויטר של עלי אבונימה ,פורסם ביום  13בפברואר)2019 ,

 )PSC( Palestine Solidarity Campaignהוא ארגון שמקום מושבו בבריטניה והוא בעל כ60-
סניפים מקומיים PSC 59.הוא הארגון הבולט ביותר המקדם את תנועת ה BDS-במדינה ,והוא מארגן
מספר רב של חרמות  60ושל אירועים שבועיים אנטי ישראליים 61.כך לדוגמה ,ארגן ה PSC-עצרות
אנטי-ישראליות שבהן השתתפו רבבות משתתפים ,וכן היה אחראי לארגון המחאה להחרמת תחרות
האירוויזיון שנערכה בישראל במאי 62.2019
הברונית ג’ני טונג ( ,)Jenny Tongeלשעבר מראשי ה ,63PSC-היא תומכת  BDSאדוקה ומתייחסת
לישראל כמדינת אפרטהייד 64.בשנה שעברה ,במהלך חג הפסח ,שיתפה טונג מאמר בעמוד הפייסבוק
שלה ,בו נטען כי כוחות ישראליים פצעו  27פלסטינים כולל תינוק .טונג כתבה בתגובה“ :כל זה כדי לחגוג
את חג הפסח?” .65באמירה זו רמזה טונג לעלילת הפסח האנטישמית הקלאסית לפיה משתמשים יהודים
בדם של ילדים נוצריים לאפיית מצה לפסח.

58
59
60
61
62
63
64
65

עלי אבונימה ,טוויטרhttps://bit.ly/2kzGYVA ,
אתר https://bit.ly/2z5KWJG ,PSC
אתר https://bit.ly/2Zm6q48 ,PSC
אתר https://bit.ly/2Zm6GjC ,PSC
עמוד הטוויטר של  ,https://bit.ly/31YsZJ0 ,PSCפורסם ביום  10במאי2019 ,
אתר https://bit.ly/30yHnr0 ,PSC
ג'ני טונג ,פייסבוקhttps://bit.ly/2LdYLe8 ,
ג'ני טונג ,פייסבוקhttps://bit.ly/2koAlFH ,
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(מתוך עמוד הפייסבוק של ג’ני טונג ,פורסם ביום  24באפריל)2019 ,

באופן דומה ,הכומר ד”ר נעים עתיק ( ,)Rev. Dr. Ateek Naimחבר במועצת המנהיגות של
קיירוס פלסטין ( )Kairos Palestineוהמייסד והמנהל של  66, Sabeel Jerusalemפרסם הודעה ערב
חג הפסחא ובה השווה ישראלים לרוצחי ישו בהקשר של הפלסטינים67.
קיירוס פלסטין היא תנועה פלסטינית נוצרית שנולדה מתוך הצהרת קיירוס נגד האפרטהייד.
קיירוס פלסטין מביעה תמיכה בסיום “הכיבוש הישראלי” ובקמפיין ה BDS-נגד מדינת
בהודעת חג הפסחא שלו הצהיר עתיק:

ישראל68.

“הסבל של ישו הנוצרי בידי כוחות פוליטיים ודתיים רשעים לפני אלפיים שנה חוזר לחיים
בפלסטין ...רק אנשי תבונה יכולים לראות את מאות אלפי הצלבים ברחבי הארץ ,כאשר גברים ,נשים
וילדים פלסטינים נצלבים .פלסטין הפכה לגולגולתא (שבה התרחשה לפי המסורת צליבת ישו) אחת
ענקית .מערכת הצליבה של ממשלת ישראל פועלת מדי יום69.”...

66
67
68
69

חברים למען  ,Sabeelצפון אמריקה ,https://bit.ly/2ZqCxi9 ,פורסם ביום  27ביולי2011 ,
הקרן האקומנית הנוצרית בארץ הקודשhttps://bit.ly/2lTR3Nj ,
אתר התנועה קיירוס פלסטיןhttps://bit.ly/2k0MgsY ,
הקרן האקומנית הנוצרית בארץ הקודשhttps://bit.ly/2lTR3Nj ,
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הפעיל עאדל מחמוד ( ,)Adel Mahmoudשמקום מושבו בעזה ,הפיץ את עלילת הדם בת מאות
השנים ,והאשים את מדינת ישראל בשתיית דמם של ילדים פלסטינים .באחד מציוציו ציין“ :תשתו את
דמם של ילדינו המתים מבקבוקים של מיץ ישראלי70.”BDS #BoycottResistance# .

(מתוך חשבון הטוויטר של עאדל מחמוד ,פורסם ביום  4בינואר)2019 ,

מארק למונט היל ( ,)Marc Lamont Hillאיש חדשות ופרופסור באוניברסיטת טמפל ארה”ב ,71
המקושר לארגון ה BDS-האמריקני , (US Campaign for Palestinian Rights) USCPR ,האשים
בנאום בכנס השנתי של הארגון לשנת  72 2018את מדינת ישראל בהרעלה של מקורות מים פלסטיניים
(בדומה להאשמות האנטישמיות מימי הביניים שלפיה יהודים הרעילו את בארות אירופה והיו אחראים
למגפה השחורה):
“כשיש לך מדינה שבכל רגע מנהלת מלחמה נגדך ,נגד גופך ,מרעילה את המים שלך ,מגבילה את
הגישה שלך למים ,נועלת את הילדים שלך ,הורגת אותך ,אנחנו לא יכולים להאיר באור רומנטי
את ההתנגדות.”...
יודגש ,כי  USPCRהוא ארגון שלא למטרות רווח 73המשמש מטרייה לארגוני  BDSבצפון
אמריקה 74,ונחשב עד לקיץ  2018לנותן החסות ( )fiscal sponserשל ארגון ה BNC-ברמאללה75.

מארק למונט היל מדבר בכנס “ :USCPR 2018כשיש לך מדינה ...מרעילה את המים שלך.”...
(מתוך הכנס הלאומי של  USCRPלשנת  YouTube, 28 ,2018בספטמבר)2018 ,

70
71
72
73
74
75

עאדל מחמוד ,טוויטרhttps://bit.ly/2lK49ws ,
אתר אוניברסיטת טמפלhttps://bit.ly/30B9FB7 ,
 ,USCPRאתר הארגון ;https://bit.ly/2MEGlXk ,ד31:01
USCPRה ,https://bit.ly/2U6YI8f
,
GuideStarה
,
הידוע בשמו
אתר הארגון , USCPRנ https://uscpr.org/about-us
ארמין רוזן וליאל לייבוביץ ,מגזין טאבלט ,https://bit.ly/2SDpUxD ,פורסם ביום  1ביוני2018 ,
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הצגת היהודים כשטנים וכדמויות דמוניות
הארגון הפלסטיני בדיל ( ,)BADILשטוען שהוא מחויב להגנה ולקידום של “פליטים פלסטינים ועקורים”76,

הוא אחד הארגונים החתומים על הקריאה של החברה האזרחית הפלסטינית ל BDS-בשנת

77.2005

הקריקטורה האנטישמית המובאת להלן זכתה בפרס כספי כשהגיעה למקום השני בתחרות
הקריקטורות  Al-Awda Nakbaשל  BADILבשנת  .2010בקריקטורה שאייר אחמד אשרף ג’ריב מוצג
יהודי בעל אף מעוקל ופאות ,לבוש בלבוש החסידי המסורתי ,עומד מעל ילדים מתים וגולגלות ,ומחזיק
בקלשון נוטף דם 78.לאחר שנחשפה ,הוסרה הקריקטורה מאתר בדיל79.

קריקטורה זו דורגה במקום השני וזכתה בפרס כספי בתחרות שערך הארגון מקדם ה-
 BDSבדיל ,מקורhttps://bit.ly/2ls9Olu :
(בדיל ,ארכיון אתר)2010 ,

76
77
78
79

בדילhttp://www.badil.org/en/about-us.html ,
אתר הhttps://bdsmovement.net/call ,BNC-
בדילhttps://bit.ly/2Zru4vW ,
https://www.ngo-monitor.org.il/ngos/badil , NGO Monitor

36

חזרה לתוכן >

פרק  – 2תנועת ה BDS-והאנטישמיות הקלאסית

דוגמא נוספת לשימוש במוטיב דמוני כלפי יהודים הוא פרסום משנת  2018מטעם סניף Waltham
 Forestשל ארגון ( PSCהארגון המוביל של תנועת ה BDS-בבריטניה ,כמוזכר לעיל) .בקריקטורה שצייר
 E.H. Shepardמעל הכיתוב “זורע את הארץ המובטחת” ,נראית תמונה של יהודי דמוני חובש כיפה
(תמונה זהה לזו ששימשה בתעמולה הנאצית) ,שמפזר בשדה רימונים במקום זרעים80.

(מתוך עמוד הפייסבוק של סניף  Waltham Forestשל  ,PSCפורסם ביום  19בדצמבר)2018 ,

80

 ; https://bit.ly/34cOjfT ,PSC Waltham Forestאמן ,E.H. Shepard :תאריך פרסום 31 :ביולי 1946
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( American Muslims for Palestine (AMPהוא ארגון  BDSבולט שמקום מושבו בארצות
הברית .רבים מחבריו הבכירים היו בעבר דמויות מפתח בארגונים (Holy Land Foundation )HLF
ו .Islamic Association for Palestine (IAP( -בשנת  2004האשים בית המשפט הפדרלי את IAP
במתן סיוע כספי לארגון החמאס 81.בימים אלה מתנהלת תביעה נגד ארגון  ,AMPבטענה שהוא ממשיך
דרכו של הארגון  IAPשנסגר בעבר 82.בשנת  2001ציין משרד האוצר האמריקני כי  HLFמממן טרור83,
והעריך כי בתקופה שבין שנת  1995ל 2001-העביר  HLFסך של  12.4מיליון דולר מתוך ארצות הברית
במטרה לתרום את הכספים ,הסחורות והשירותים לארגון הטרור המוכרז חמאס 84.חמישה בכירים
ב HLF-נמצאו אשמים בבית המשפט בארצות הברית באשמה של מתן “סיוע חומרי לארגון החמאס”85.
חאתם בזיאן ( ,)Hatem Bazianהוא המייסד ויושב הראש הנוכחי של ארגון  86AMPוהמייסד של
ארגון (( National Students for Justice in Palestine )NSJPמוזכר להלן) ,ארגון ה BDS-המשמעותי
ביותר בקמפוסים ברחבי ארצות הברית .בזיאן ,מרצה באוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה ,צייץ מחדש
פרסום של זוג קריקטורות שבהן נראה יהודי צעיר בפאות ובלבוש חסידי ,כשהוא אומר“ :אימא,
תראי – עכשיו אני יכול להרוג ,לאנוס ,להבריח איברים ולגנוב את אדמתם של הפלסטינים”.
בתחתית מופיע הכיתוב “אשכ-נאצי” 87.ההאשמה של גניבת איברים היא הצגה מודרנית של עלילת
הדם האנטישמית הקלאסית .אותה התמונה גם מתייחסת ליהודים כאל נאצים .רק לאחר שהציוץ
נחשף ,בזיאן מחק אותו.

(מתוך חשבון הטוויטר של רון הוגס ,פורסם ביום  21ביולי)2017 ,

81
82
83
84
85
86
87

העיתון שיקאגו טריביוןhttps://bit.ly/2PctHAP ,
Americanמ ,http://bit.ly/325WHvwבית המשפט המחוזי של ארצות הברית
,
 Boimואח' נMuslims for Palestine (AMP( .
במחוז הצפוני של החטיבה המזרחית באילינוי ,עתירה שהוגשה ביום  18באוגוסט2017 ,
משרד האוצר האמריקניhttps://bit.ly/2HrsfEs ,
בית המשפט לערעורים של ארצות הברית ,https://bit.ly/2ZlpH5w ,עמוד 10
משרד המשפטים האמריקניhttps://bit.ly/2GwMlM2 ,
https://bit.ly/2NFxZOy ,AMP
רון הוגס ,טוויטר ,https://bit.ly/2zpw1Kc ,פורסם ביום  21ביולי2017 ,
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The Council on American - Islamic Relationsי ( )CAIRהוא ארגון גדול ובולט המציג עצמו
כתומך במוסלמים בארצות הברית CAIR .טוען כי מטרתו לקדם “צדק והבנה הדדית” .בפועלCAIR ,
משמש כקול מוביל בקמפיין החרם נגד מדינת ישראל בארצות הברית 88.חסאן שיבלי (Hassan
 ,)Shiblyבכיר בשלוחת  CAIRבפלורידה 89,קרא למדינת ישראל ולתומכיה “אויבים של אלוהים
והאנושות”90.

(מתוך חשבון הטוויטר של חסאן שיבלי ,פורסם ביום  3באוגוסט)2014 ,

האשמת יהודים בנאמנות כפולה
אוסאמה אבו אירשיד ( ,)Osama Abuirshaidמנהל המדיניות הלאומית של  AMPוחבר הנהלת
הארגון 91,נאם בכנס השנתי ה 15-של האגודה המוסלמית האמריקנית ( - )MASהחוג האסלאמי של צפון
אמריקה ( ,)ICNAוהאשים את הציונים האמריקנים בנאמנות כפולה ,האשמה הנחשבת לאנטישמית
על פי הדוגמה השישית בהגדרת העבודה לאנטישמיות של  .IHRAאבו אירשיד הצהיר:
“גורמים ציוניים המחזיקים בדרכון אמריקני ונמנים עם אזרחי ארצות הברית לוקים בסינדרום
שנקרא נאמנות כפולה ,ועל פיו הם שמים את האינטרס הישראלי בראש ,לפני האינטרס האמריקני”92.

אוסאמה אבו אירשיד מדבר בכנס  ...“ :MAS-ICNAלוקים בסינדרום שנקרא נאמנות כפולה”...
(אוסאמה אבו -אירשיד ,YouTube ,פורסם ביום  9בינואר) 2017 ,
88
89
90
91
92

אתר הארגון https://bit.ly/2ztrar3 ,CAIR
אתר הארגון  CAIRפלורידה CAIR ,https://bit.ly/2MDtx3q ,פלורידהhttps://bit.ly/2kl5nOw ,
חסאן שיבלי ,טוויטרhttps://bit.ly/2kq3z75 ,
אתר הארגון https://bit.ly/2jR96mE , AMP
כנס האגודה המוסלמית האמריקנית ( - )MASהחוג האסלאמי של צפון אמריקה ()https://bit.ly/2ktmwWa ,)ICNA
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סמלים אנטישמיים קלאסיים
רוג’ר ווטרס ( ,)Roger Watersהבסיסט לשעבר של להקת פינק פלויד ,הוא אולי הידוען המוכר
ביותר שתומך בקמפיין ה 93.BDS-ווטרס מפרסם חדשות לבקרים הצהרות פומביות התומכות בתנועת
ה BDS-ומרתיע אמנים מלהופיע בישראל 94.בהופעה של ווטרס בבלגיה ביולי  2013הופרח בלון ענק
בצורת חזיר מעוטר במגן דוד שריחף מעל הקהל 95.תיאור היהודים כחזירים הוא סטריאוטיפ אנטישמי
קלאסי של יהודים .כאמור ,על הבלון היה גם מגן דוד ,הסמל המוכר של היהדות ,לצד סמלים של
קפיטליזם (כגון הסימן המסמל את הדולר האמריקני ,ולוגו של חברת נפט גדולה) .הבלון נתן ביטוי
לקונספירציה אנטישמית קלאסית שלפיה יהודים שולטים בעולם הכלכלי.

()Jerusalem Post, credit: courtesy, 2013

בעקבות האירוע הכליל מרכז שמעון ויזנטל ( )Wiesenthal Centerבלוס אנג’לס את ווטרס
ברשימת “עשרת המשמיצים האנטישמיים המובילים לשנת  96.”2013בשנת  2018שוב נכלל ווטרס
ברשימת "התקריות האנטישמיות הגרועות ביותר” של המרכז בהתייחס לאמירותיו במהלך סיבוב
ההופעות שלו באותה שנה97.
ווטרס ,שעושה שימוש תדיר בסטראוטיפים ,בתמונות ובמסרים אנטישמיים כביקורת חריפה נגד
מדינת ישראל ,זוכה על כך לביקורת .לדוגמה ,ראש העיר של מינכן ,דיטר רייטר ,הצהיר כי “ווטרס
אחראי על התגברות של הצהרות אנטישמיות” 98.בחודש נובמבר  ,2017חמישה סניפי טלוויזיה ורדיו
ממשלתיים בגרמניה של רשת  ,ARDהודיעו על ביטול שידורים ציבוריים מתוכננים של הופעותיו של
ווטרס .זאת ,בעקבות האשמתו באנטישמיות והתעמולה שהוא מקדם מטעם ה .BDS-תחנות הרדיו
הציבוריות של ברלין וברנדנבורג ( ,)RBBשהן חלק מרשת  ,ARDהצהירו כי כוונתן הייתה להעביר מסר
לאומנים אחרים אשר סרבו להופיע בישראל בשל תמיכתם בקמפיין ה99.BDS-
93
94
95
96
97
98
99

 , https://bit.ly/2ks4947 ,BDSmovement.netאתר אלקטרוניק אינתיפאדה,http://bit.ly/2ZmbxBm ,
פורסם ביום  2בנובמבר2016 ,
 ,http://bit.ly/30ElR4i ,BDSmovement.netפורסם ביום  24באפריל2017 ,
https://bit.ly/2Lf6olQ , Jerusalem Post
מרכז שמעון ויזנטלhttp://bit.ly/2NKewwz ,
מרכז שמעון ויזנטלhttp://bit.ly/2L8LO5m ,
הגרסה המקוונת של העיתון  ,http://bit.ly/2UaQKuO ,Die Zeitפורסם ביום  15ביוני2018 ,
עיתון הגרדיאן ,http://bit.ly/2NARUhG ,פורסם ביום  29בנובמבר2017 ,
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ארגון סמידון ( ,)Samidounתומך מרכזי של ה ,BDS-הוא ארגון ללא מטרות רווח שהוקם בצפון
אמריקה .פעילותו של סמידון מתמקדת בשחרור אסירים פלסטינים העצורים בגין הקשר שלהם
לטרור ובפרט לארגון החזית העממית לשחרור פלסטין ( 100,)PFLPלצד קידום קמפיינים של 101.BDS
ג’ו קטרון ( ,)Joe Catronהמתאם האמריקני מטעם ארגון סמידון 102,עשה שימוש בדימוי אנטישמי
קלאסי ,כשקרא ליהודים חזירים בניסיונו לתאר את הציונים103.

(מתוך חשבון הטוויטר של ג’ו קטרון ,פורסם ביום  13בינואר)2016 ,

באופן דומה ,הציג רוברט ווילם ואן נורן ( ,)Robert Willem van Norrenפעיל חרם הולנדי ידוע,
את דגל ישראל המכסה דגל של גרמניה הנאצית (עם צלב קרס) במהלך מחאה אנטי-ישראלית שנערכה
בכיכר דאם בעיר אמסטרדם ביום  29ביוני .2017 ,במהלך מחאה אחרת שנערכה ביום  19באוגוסט,
 ,2018ואן נורן הציג דגל ישראל בו מופיע מקק במקום מגן דוד 104,בהתייחס לדימוי הקלאסי של יהודים
כמקקים.

( ,CIDI, Anti-Semitismקרדיט)Michael Jacobs :

100
101
102
103
104

אתר הארגון סמידוןhttp://bit.ly/2Nz5QZJ :
לדוגמא ,ארגון סמידון קידם את הקריאה של  BNCלהחרים את חברת האבטחה  ,G4Sבשל מעורבותה בבניית מתקני מעצר
בישראלhttp://bit.ly/2Nwgrod ,
אתר הארגון סמידון ,http://bit.ly/2NBv3T5 ,פורסם ביום  25בפברואר2018 ,
ג'ו קטרון ,טוויטרhttps://twitter.com/jncatron/status/687469297149554689 ,
המגזין ההולנדי https://bit.ly/2lziiwo ,NIW
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ארגון  NSJP - National Students for Justice in Palestineהוקם בשנת  2010כדי להוביל
ולתאם את המאמצים הפרו-פלסטיניים בקמפוסים ברחבי ארצות הברית NSJP 105.פועל לקידום
החלטות  BDSבקמפוסים106.
בכנס הלאומי של  NSJPבשנת  ,2018הצהיר הנואם המרכזי ,חאתם אבודייה (Hatem
 ,)Abudayyehחבר קואליציית שיקגו למען צדק בפלסטין“ :ישראל ,כמו גם אלה כאן [בארצות הברית]
המאמינים בעליונות הגזע הלבן ,מקבלת את הפרגון של טראמפ ושל החתן החזיר שלו” 107,בהתייחס
לג’ראד קושנר ,שהוא יהודי.
במהלך הפגנה שנערכה על ידי ארגון  AMPועל ידי סניף שיקאגו של ארגון  SJPעם ארגונים
אנטי-ישראלים אחרים ,החזיק אחד המפגינים דגל ישראל מאולתר עם צלב קרס.

(הפגנה ותהלוכה למען עזה אל עבר קונסוליית ישראל בשיקגו ,YouTube ,פורסם ביום  20ביולי ;2014 ,הקישור הוסר)

105
106
107

ארגון http://bit.ly/2ZgAX3j ,NSJP
ארגון http://bit.ly/2ZgKVl7 ,NSJP
https://bit.ly/2ZvBY7w ,USPCN
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הקונספירציה על הלובי היהודי
ארגון ( Al-Awdaשמשמעו בערבית " -השיבה") הוא קואליציה למען זכות השיבה של
הפלסטינים ,אשר הוקמה בשנת  ,108 2000כגוף אמריקני ללא כוונת רווח ,109בעלת יותר מ 14-סניפים
בארצות הברית ,וסניפים נוספים באירופה 110ובקנדה .111הארגון מקדם חרם מקיף הכולל נגד ישראל,
סיום “הסיוע הפוליטי ,הצבאי והכלכלי שניתן על ידי ארצות הברית לישראל ”,וכן את “זכות השיבה
לפליטים פלסטינים” 112,ובמילים אחרות תומך בחיסולה כמדינה יהודית.
מאזין אל נאג’ר ( ,)Mazen Al Najjarפעיל פלסטיני היושב בדרום פלורידה ,הקשור לארגון
 113,Al-Awdaנעצר והוגלה מארצות הברית בעקבות הפרת אשרת השהייה שלו והקשרים שלו לחמאס
ולג’יהאד האסלאמי הפלסטיני ( ,)PIJשניהם ארגוני טרור מוכרזים 114.אל נאג'ר פרסם ברשת הפייסבוק
את הקריקטורה האנטישמית המוצגת להלן 115,המציגה יד ועליה מגן דוד (דגל ישראל) ,משלשלת כסף
לתוך “קופת חיסכון” שפתחה בגבו של נציג הקונגרס האמריקני המצהיר “אני מצביע לישראל” ,ובכך
מקדם את הדימוי של היהודים שמשתמשים בכסף כדי לקנות השפעה.

(מתוך עמוד הפייסבוק מאזין אל נאג’ר ,פורסם ביום  6במרץ ;2019 ,אמן)Carlos Latuff :

108
109
110
111
112
113
114
115

http://bit.ly/2ZlzF79 ,Al- Awda
אתר http://bit.ly/2Zlujsm ,Discover the Networks
סניף  Al-Awdaאתונהhttp://bit.ly/2NyogJX ,
אתר הארגון http://bit.ly/2ND0mNt ,Al-Awda
סניף  Al-Awdaסן-דייגוhttp://bit.ly/2NyojW9 ,
http://bit.ly/2Zluvb4 ; http://bit.ly/2ZjxoZZ Al-Awda
מתוך אתר משרד המשפטים האמריקני ,http://bit.ly/2Zop3EI ,פורסם ביום  24בנובמבר2001 ,
מאזין אל נאג'ר ,פייסבוקhttps://bit.ly/2ZElLs9 ,
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מחמוד נאוואג’ה ( ,)Mahmoud Nawajaaהמתאם הכללי של ה 116 BNC-השתמש גם הוא
בתוכן אנטישמי .כך לדוגמה ,נאוואג'ה שיתף פודקאסט בשם רדיו אנטי-ציוני בעמוד הפייסבוק שלו,
וביקש מאנשים “להפיץ בבקשששה!! [טעות במקור] האזינו לקול האמת”117.

(מתוך עמוד הפייסבוק של מחמוד נאוואג’ה ,פורסם ביום  10ביולי)2010 ,

הפרק שהוא שיתף ,הנושא את הכותרת“ ,על המאבק באמריקה נגד הציונות ,פקידי הבנק
הזרים ,הלוביסטים והתאגידים” 118,כולל כמה דוגמאות של אנטישמיות בוטה ,ובהן השוואת המדיניות
הישראלית בעזה לזאת של “הפתרון הסופי” של גרמניה הנאצית ,האשמתם של ציונים ב”שטיפת מוח”
והשתלטות על מדיניות ממשלת ארצות הברית ,וכן האשמת ישראל בשימוש ב”טקטיקות של רצח עם”.
באופן דומה ,בריאיון מדצמבר  2013למגזין  ,CounterPunchאמר פעיל ה BDS-והבאסיסט
לשעבר של להקת פינק פלויד ,רוג’ר ווטרס (שהוזכר לעיל):
“...הלובי היהודי כאן חזק בצורה קיצונית ,ובפרט בתעשייה שאני עובד בה – תעשיית המוזיקה
והרוקנרול ...אני מבטיח לך ,בלי לציין שמות ,דיברתי עם אנשים שמבועתים לעמוד לצידי כתף אל
כתף מחשש שהם הולכים ‘לאכול אותה’”.119
ווטרס גם שימש כקריין בסרט התיעודי הנושא את השם “כיבוש התודעה האמריקנית” 120.הסרט
מתיימר להסביר כיצד “מכונת התעמולה” הישראלית משפיעה על אמריקנים .הסרט מתאר את מדינת
ישראל כ”מדינה רוצחת עם קולוניאלית” ומציגה את המנהיגים היהודים בארצות הברית כמי שמתכוונים
להשפיע על הסיקור החדשותי בנוגע לסכסוך הישראלי-פלסטיני ,ובכך משפיעים בעורמה על אמצעי
התקשורת בארצות הברית ושולטים בהם.
116
117
118
119
120

אתר הhttps://bit.ly/2mNx2CY ,BNC-
מתוך עמוד הפייסבוק של מחמוד נאוואג'הhttp://bit.ly/2ZgbUNI ,
הבלוג http://bit.ly/2Zj9SfH ,Talk Radio
המגזין http://bit.ly/2ZiwOvR ,CounterPunch

 ,Occupationmovie.orgהפקה של (http://bit.ly/2Ny45fi Media Education Foundation )MEF
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בשנת  2002חאתם בזיאן (יו"ר  AMPהמוזכר מעלה) ארגן הפגנה באוניברסיטת  .UCLAבנאומו
בפני הקהל הוא ציין את שמות התורמים היהודים החקוקים על בנייני האוניברסיטה ואמר“ :הביטו
בשמות על הבניינים סביב הקמפוס -האס ,זלרבך -ותחליטו מי שולט באוניברסיטה הזו”121.
אוסאמה אבו אירשיד ( ,)Osama Abuirshaidמנהל המדיניות הלאומית של ( AMPהמוזכר
לעיל) 122,התייחס בציוץ בטוויטר ל”מכונת התעמולה הציונית”123.

(מתוך חשבון הטוויטר של אוסאמה אבו אירשיד פורסם ב 25 -ביולי )2019
121
122
123

מגזין  ,Towerפברואר https://bit.ly/1P7T794 ,2016
אתר הארגון https://bit.ly/2jR96mE ,AMP
אוסאמה אבו אירשיד ,טוויטרhttp://bit.ly/2NFF55E ,
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תנועת ה BDS-ושימוש מניפולטיבי בשואה
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השוואה בין יהודים או המדינה היהודית
לגרמניה הנאצית היא התצורה
האולטימטיבית לדמוניזציה .היא שואפת
לשלול מישראל את הלגיטימציה
המוסרית שלה ולהציג אותה כישות
מרושעת אשר יש לחסל ,כמו גרמניה
הנאצית.
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הקדמה
שימוש מניפולטיבי בשואה נועד להציג את היהודים כנאצים 124,כדי לייצר מציאות מעוותת ,שבה
הישראלים יוצגו כ"נאצים" החדשים ,והפלסטינים כ"יהודים" החדשים .עיוות זה בא לייצר מבנה הפוך,
שבו השואה משמשת שיעור מוסרי נגד ישראל125.
אסטרטגיית ההיפוך של "קורבן-מבצע" מקדמת כמה עיוותים :הצגה אנטישמית של יהודים
כמבצעים של פשעים שהם עצמם סבלו מהם; הפיכת השואה לעניין טריוויאלי באמצעות השוואת
"פשעים" של מדינת ישראל לאלה שביצעו הנאצים; הצגת הקמת מדינת ישראל כפיצוי ליהודים על
רצח העם שביצעו הנאצים  -על חשבון הפלסטינים; ערפול הקשרים ההיסטוריים בין גורמים ערביים
ופלסטיניים (ובראשם חאג' אמין אל-חוסייני) לנאצים.
לפיכך ,האשמת אזרחי ישראל היהודים בביצוע מעשים דומים לאלה שבוצעו נגד היהודים
על ידי הנאצים בשואה  -רצח העם המזעזע ביותר בהיסטוריה האנושית  -משמשת בסיס להכחשה
של הלגיטימיות המוסרית של ישראל .כך ,בעוד הנאצים משמשים כמטפורה בת-זמננו לרשע
האולטימטיבי ,השוואה בין היהודים או מדינת היהודים לנאצים היא צורת הדמוניזציה האולטימטיבית,
המבקשת להציג את ישראל כמדינה נחותה ולא מוסרית ,וכמו גרמניה הנאצית ,היא מרושעת מטבעה
ויש לחסל אותה126.
פרק זה מציג דוגמאות של פעילי וארגוני  BDSהמתארים את מדינת ישראל כמדינה נאצית; משווים
את מנהיגיה להיטלר; עושים שימוש במוטיבים של מחנות הריכוז או הגטאות לשם תיאור השליטה
הישראלית על הפלסטינים; מאשימים את הציונות בביצוע שואה; ומקבלים השראה מהנאציזם
בקריאתם להשמיד את מדינת ישראל.
הדוגמאות בפרק זה עולות בקנה אחד עם הקריטריונים הבאים מתוך הגדרת העבודה של :IHRA
ƈ ƈהשוואה בין המדיניות הנוכחית של מדינת ישראל למדיניות הנאצים.
ƈ ƈהאשמת היהודים כעם ,או את מדינת ישראל כמדינה ,בהמצאת השואה או בהגזמת ממדיה.

124
125
126

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינהhttp://bit.ly/2Zqzr9N ,
העיתון http://bit.ly/30AXKU9 ,Fathom

ר' גם בספר  ,Anti-Zionism and Antisemitism: The Dynamics of Delegitimizationבעריכת אלווין ה .רוזנפלד ,עמודים
 ,199-175את הפרק "אנטישמיות במסווה של אנטי-נאציזם"
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ישראל כמדינה נאצית
 BDSצרפת היא השלוחה הצרפתית של תנועת ה 127.BDS-ארגון זה הוא אחד הארגונים הבולטים
ביותר ברשת הדה-לגיטימציה באירופה ,והוא פעיל מאוד בקידום חרמות נגד מדינת ישראל .בחודש
אוגוסט  ,2014פעיל  BDSצרפת ,בשם "סעדיה פלסטינייה" ( 128,)Saadia Falastinyaפרסם תמונה
ברשת פייסבוק המשווה את חיילי צה"ל לנאצים .בפוסט נעשה שימוש בתמונה מזויפת של אישה
שנראית כחיילת צה"ל לצד חברה בתנועת הנוער ההיטלראי ,והכותרת הייתה" :הנאצים והציונים הם
שני צדדים של אותו מטבע".

(הפוסט נמחק)

127
128

 BDSצרפתhttp://bit.ly/2zpwFqO ,
סניף מונפלייה של קמפיין ה BDS-בצרפתhttp://bit.ly/2Zu8ZQK ,

49

חזרה לתוכן >

מאחורי המסכה

באופן דומה ,סניפים של ארגון החרמות הבריטי  PSCמפרסמים השוואות ארסיות ושקריות בין
מדינת ישראל ומדיניותה לבין מדיניות הנאצים129.

(מתוך עמוד הפייסבוק של סניף  PSCשל לוטון ,פורסם ביום  10בנובמבר)2014 ,

ביקורת נגד ארצות הברית (מיוצגת על ידי סמלים של המפלגות הדמוקרטית
והרפובליקנית) ,שאינה מגלה כל סובלנות כלפי ניאו-נאצים אך מקבלת את ההתנהגות
הדומה לנאצים ,לכאורה ,של מדינת ישראל (מתוך עמוד הפייסבוק של סניף  PSCשל
לידס ,פורסם ביום  18באוגוסט ;2017 ,אמן ;Carlos Lattuf :פורסם דרך )Mondoweiss

129

ארגון  ,PSCפייסבוקhttps://bit.ly/2kzPy6K ,
https://bit.ly/2lYheCu ; https://bit.ly/2k60HMh ; https://bit.ly/2lIUtlQ
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פרסום זה מעוות בזדון את המצב בעזה ,שם ישראל מנסה למנוע מארגון הטרור חמאס,
השולט ברצועת עזה ,להשתמש במנהרות להברחה של אמצעי לחימה וטרוריסטים
שמטרתם לפגוע באזרחים ישראלים ומשווה זאת להברחות מזון בגטו ורשה (מתוך עמוד
הפייסבוק של סניף  PSCבלוטון ,פורסם ביום  11בינואר)2015 ,

(מתוך עמוד פייסבוק של סניף  PSCשל לוטון ,פורסם ביום  17בספטמבר)2015 ,
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בשידור חי ברשת הפייסבוק ,עומַר ברגותי ( )Omar Barghoutiראיין את רוג'ר ווטרס (שניהם
מוזכרים לעיל) ,והשני האשים את מדינת ישראל בניהול "מכונת תעמולה" כמו זאת של גרמניה הנאצית
ושל שר התעמולה של אדולף היטלר ,ג'וזף גבלס:
"קשה שלא לחזור לגבלס או לשנות ה ...30-אתה מבין שהטקטיקה היא לספר את השקר הגדול
שוב ושוב ובאופן תכוף ככל האפשר130."...

(רוג'ר ווטרס ועומַר ברגותי ,מתוך עמוד הפייסבוק של תנועת ה ,BDS-פורסם ביום  15ביולי)2017 ,

ביום  22במאי  ,2019הוביל ארגון ה BNC-מחאה ברמאללה בעקבות החלטת הפרלמנט הגרמני
(בונדסטאג) הממתגת את הדפוסים ושיטות הטיעון של תנועת ה BDS-כאנטישמים .בין מנהיגי החרם
הבולטים שהגיעו לעצרת היו עומַר ברגותי ( 131,)Omar Barghoutiוחברי המזכירות של מועצת הBNC-
סלאח חוואג'ה ( )Salah Khawajaופאדי ברגותי (( )Fadi Barghoutiהנציג של מועצת הכוחות
הלאומיים הפלסטינים ,PNIF ,ב 132.)BNC-במהלך המחאה החזיק חוואג'ה צילום של נשיא ארצות
הברית ,דונלד טראמפ שהוצג כהיטלר .לצדו של חוואג'ה החזיק פאדי ברגותי בקריקטורה של כלב,
שעל הקולר שלו מגן דוד והניבים שלו נוטפים דם .זנבו של הכלב היהודי צבוע בצבעי דגל גרמניה .דמות
הכלב מופיעה תחת הכיתוב "בושה לפנים של גרמניה"133.

עיתון  , Al-Hadathמפגינים מול הקונסוליה הגרמנית ,פורסם ביום  22במאי ; 2019 ,קרדיט :מוחמד ג’עפרי

130
131
132
133

 ,BNCפייסבוק ;https://bit.ly/2lWndI1 ,פורסם ביום  17ביולי 20:30 ,2017
עיתון  https://bit.ly/2X2iaU7 ,Al-Hadathפורסם ביום  22במאי ;2019 ,קרדיט :מוחמד ג'עפרי
 ,https://bit.ly/2DcWQ5n ,BDSmovement.netפורסם ביום  28במאי2019 ,
חאליד מנסור ,פייסבוק , http://bit.ly/2HrthAk ,פורסם ביום  28במאי2019 ,
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פאדי ברגותי ,סלאח חוואג’ה ,Facebook ,פורסם במאי 2019

שרה ווילקינסון ( ,)Sarah Wilkinsonחברה בארגון ( 134 PSCהמוזכר לעיל) שיתפה ציוץ ובו היא
מתייחסת למדינת ישראל כאל "כיבוש ציו-נאצי" ומאשימה אותה ב"הגשמת רצח עם"135.

(מתוך חשבון הטוויטר של שרה ווילקינסון ,פורסם ביום  16באפריל)2016 ,

שאקיל סעיד (Syed
 ,)Shakeelחבר בהנהלת ארגון
( 136AMPהמוזכר לעיל) ,שיתף
את הציוץ המובא בתגובה
להחלטת הפרלמנט הגרמני
ביחס ל BDS-ולאנטישמיות,
והתייחס לישראל כcurrent"-
137."Nazi like

(מתוך חשבון הטוויטר של שאקיל סעיד ,פורסם ביום  18במאי)2019 ,

 134סניף  PSCלוטון ,פייסבוק ,http://bit.ly/33Zjye5 ,פורסם ביום  29בדצמבר2016 ,
 135שרה ווילקינסון ,טוויטר ,http://bit.ly/2U8wvhd ,פורסם ביום  16באפריל2016 ,
 	136אתר הארגון http://bit.ly/2NzdGCz ,AMP
 137שאקיל סעיד ,טוויטרhttps://bit.ly/2kaNeTB ,
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קואליציית  (RESCOP) Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestinaהיא קואליציה
המורכבת מיותר מ 40-ארגונים וקבוצות פרו-פלסטינים בספרד 138.בכמה מקרים  RESCOPעשתה
הקבלה בין המשטר בגרמניה הנאצית לישראל בעידן המודרני ,למשל על ידי שיתוף של המאמר והציוץ
להלן בחשבון הטוויטר של הקואליציה ,שעל פיו" :הפתרון הסופי בפלסטין ,שואה חדשה139"...

תרגום:
"הפתרון הסופי בפלסטין"
שואה חדשה ,מאמרו של
הכתב פילר אברדי
#Idontbuyapartheid

(מתוך חשבון הטוויטר של  ,RESCOPפורסם ביום  3באוגוסט)2014 ,

 BDSמדריד ,השלוחה הספרדית של קמפיין ה BDS-הבין-לאומי 140,פרסמה ברשת פייסבוק
קריאה להחרמת תחרות האירוויזיון שנערכה בישראל בחודש מאי  .2019אחד המגיבים
כתב" :היהודים המזדיינים (כך במקור) צריכים להפסיק עם כל ההיטלר והאושוויץ" ,ואחר כתב
"יהודים" לצד תמונה של חזיר BDS .מדריד השיבו בתגובה כי "עדיף להגיד ציונים חחחח"141.

(מתוך עמוד הפייסבוק של  BDSמדריד ,פורסם ביום  6בדצמבר)2018 ,

138
139
140
141

http://bit.ly/2ZCmvSI ,Boicotisrael.net
 ,RESCOPטוויטרhttps://bit.ly/2lF8GQS ,
אתר https://bit.ly/2kh8mYt ,BDS
 BDSמדריד ,פייסבוקhttps://bit.ly/2k61Tzf ,
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 )USPCN( US Palestinian Community Networkהיא תנועה אמריקנית המבקשת להעצים
את הקהילה הפלסטינית בארצות הברית 142,ותומכת בתנועת ה 143.BDS-במהלך תהלוכה שארגנה
תנועת  USPCNנגד פעילותה של מדינת ישראל במהלך מבצע צוק איתן בשנת  ,2014תחת
הכותרת "עימדו לצד עזה :צאו במחאה נגד הציונות בשיקגו!" 144,הניפו מפגינים שלטים המשווים
את מדינת ישראל למשטר הנאצי בגרמניה של מלחמת העולם השנייה ,כפי שמובא להלן145.

(מתוך עמוד הפייסבוק של קריסטין ג’ובניס ,פורסם ביום  13ביולי )2014

142
143
144
145

אתר http://bit.ly/2L8NGet ,USPCN
 BDSצרפתhttp://bit.ly/30BWxf5 ,
 ,http://bit.ly/2ZlBAsn ,USPCNפורסם ביום  19בנובמבר2018 ,
 ,USPCNפייסבוקhttp://bit.ly/3247jLx ,
קריסטין ג'ובניס ,פייסבוקhttps://bit.ly/2lIm2vI ,
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זאהרה בילו ( ,)Billoo Zahraבכירה ב)CAIR( Council on American Islamic Relations -
(המוזכרת לעיל) בסניף של אזור מפרץ סן פרנסיסקו 146,השוותה בין המדיניות של מדינת ישראל לזו
של הנאצים147.

(מתוך חשבון הטוויטר של זאהרה בילו ,פורסם ביום  24ביולי)2010 ,

(מתוך חשבון הטוויטר של זאהרה בילו ,פורסם ביום  13במאי)2014 ,

עבאס חמידה ( )Abbas Hamidehהוא פעיל אנטי-ישראלי בולט בארצות
הברית 148,המקדם את קמפיין ה 149.BDS-חמידה הוא מנהל בפועל ומייסד במשותף של
 150.Al-Awda -The Palestine Right of Return Movementחמידה נוהג להשוות ישראלים וציונים
לנאצים .להלן מספר דוגמאות151:

(מתוך חשבון הטוויטר של עבאס חמידה ,Twitter ,פורסם ביום  3בפברואר)2019 ,

146
147
148
149
150
151

סניף קליפורניה של http://bit.ly/2MG0g81 ,CAIR
זאהרה בילו ,טוויטרhttps://bit.ly/2lD56XC; https://bit.ly/2k5l10f ,
http://bit.ly/2ZqNpbL ,ADL
עבאס חמידה ,טוויטרhttp://bit.ly/2ND3xET ,
http://bit.ly/30FEwNc , Al-Awda - The Palestine Right of Return Movement
עבאס חמידה ,טוויטרhttps://bit.ly/2ktGMHd, https://bit.ly/2lCPL9w ,
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(מתוך חשבון הטוויטר של עבאס חמידה ,פורסם ביום  18באפריל)2019 ,

במרץ  2019הוביל חמידה תהלוכת מחאה שיצאה מהבית הלבן והסתיימה מחוץ לכותלי ועידת
המדיניות של  .AIPACכאשר פנה למשתתפי התהלוכה ,הכריז חמידה:
"לא הגענו לכאן כדי לעשות פוצי-מוצי עם הציונים הפרוגרסיביים כי הציוני הפרוגרסיבי הוא כמו
הנאצי הפרוגרסיבי! אין כל הבדל בין הציוני הפרוגרסיבי לחבר במשטר הנאצי הפרוגרסיבי!"152

(מתוך עמוד הפייסבוק של עבאס חמידה ,פורסם ביום  25במרץ)2019 ,

סרטון הווידיאו הזה נצפה  23,000פעמים.

152

עבאס חמידה ,פייסבוק  ,http://bit.ly/2KZU3BXפורסם ביום  24במרץ2019 ,
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ג'ו קטרון ( ,)Joe Catronהמתאם של סמידון (המוזכר
האנטישמית שבין מדינת ישראל לגרמניה הנאצית154.

לעיל)153,

ערך גם הוא את ההקבלה

(מתוך חשבון הטוויטר של ג’ו קטרון,
פורסם ביום  7ביולי)2018 ,

(מתוך חשבון הטוויטר של ג’ו קטרון ,פורסם ביום  6בספטמבר)2018 ,

לילא ח'אלד ( )Khaled Leilaהיא פעילת טרור מטעם ארגון הטרור המוכרז ,החזית העממית
לשחרור פלסטין ,שהשתתפה בחטיפת מטוס  TWAבשנת  1969ובחטיפת מטוס אל-על בשנת .1970
ח'אלד משמשת כיום כחברה בלשכה המדינית של ארגון ה 155.PFLP-במקביל היא גם פעילה בולטת
מאוד בתנועת ה ,BDS-ומקדמת שיתופי פעולה עם ארגונים רבים .לדוגמה ,בשנת  2015השתתפה
ח'אלד בסבב גיוס כספים עבור שלוחת ה BDS-של דרום אפריקה 156.בהודעת תמיכה ב"יום האסיר
הפלסטיני" שנערך בבריסל ,שארגן הארגון מקדם ה BDS-סמידון ,157הצהירה ח'אלד כי:
"העינוי הישראלי הוא גרסה חדשה של עינוי נאצי ...אני קוראת לכם להסלים את הקמפיין במדינתכם,
בבריסל ובכל האמצעים ...נגד הנאצים המרושעים החדשים אשר כובשים את פלסטין"158.

153
154
155
156
157
158

סמידון ,http://bit.ly/2Zjc8DH ,פורסם ביום  25בפברואר2018 ,
ג'ו קטרון ,טוויטרhttps://bit.ly/2m5i6p5 ; https://bit.ly/2lImzOs ,
 ,http://bit.ly/2ND6h59 , CNSNews.com ,פורסם ביום  27בספטמבר2017 ,
שלוחת  BDSדרום אפריקה ,פייסבוקhttp://bit.ly/2Zn7Zij, http://bit.ly/2Zt82bC ,
סמידון ,http://bit.ly/2MEPpvk ,פורסם ביום  20באפריל2014 ,
שרלוט קייטס ,יוטיוב07:35 ;https://bit.ly/2MOMiky ,
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לילא ח'אלד בסרטון שפורסם ע"י שרלוט קייטס (סמידון)" :העינוי הישראלי הוא הגרסה החדשה של העינוי הנאצי".
(לילא ח’אלד ,יוטיוב ,פורסם ביום  19באפריל)2014 ,

עלי אבונימה ( ,)Ali Abunimahהעורך של אלקטרוניק אינתיפאדה (שניהם מוזכרים לעיל),
כתב מאמר בשם "הנאצים החדשים של גרמניה רואים בישראל מודל לחיקוי" ,ובו טען כי" :בעוד הקישור
הנועז הזה עשוי להיות מזעזע ,מקורו בימיה הראשונים של הציונות והנאציזם"159.

מתוך האתר אלקטרוניק אינתיפאדה“ ,הנאצים החדשים של גרמניה רואים בישראל מודל לחיקוי”
(פורסם ביום  1ביוני)2019 ,

בחודש מרץ  ,2019דודו מסנגו-מהלנגו ( ,)Masango-Mahlangu Duduחברה בהנהלת שלוחת
 BDSשל דרום אפריקה ( 160,)BDS-SAפרסמה מאמר בעיתון  ,Mail & Guardianובו השוותה בין המצב
שאיתו מתמודדים הפלסטינים למצבים שאיתם התמודדו יהודים במחנות הריכוז של הנאצים:
"עלובי העולם במחנות הריכוז בשואה הרימו את אגרופיהם והתקוממו נגד הנאצים ...באופן דומה
נוהגת ילדה פלסטינית כשהיא יוצאת שבוע אחר שבוע לברוח מהגטו שלה ...פלסטינים מסרבים
לרדת על ברכיהם בוויתור ומתעקשים להילחם בעודם עומדים על הרגליים – כשם שעשו אנשים
בגרמניה הנאצית".
159
160

אתר אלקטרוניק אינתיפאדה ,http://bit.ly/2ZxKL88 ,פורסם ביום  1ביוני2019 ,
עיתון http://bit.ly/2L98zq0 , Mail & Guardian
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(מאמר של דודו מסנגו-מהלנגו בעיתון  ,Mail & Guardianפורסם ביום  3ביוני)2019 ,

 BDSקולומביה היא השלוחה המקומית של קמפיין ה 161.BDS-בחשבון הטוויטר שלה הפיצה
השלוחה השוואות בין המשטר של גרמניה הנאצית לזה של מדינת ישראל162.

תרגום:
מכתב מיהודי לאנה פרנק:
השוואות בין היבטים
מסוימים של הנאציזם
לבין הכיבוש הישראלי של
פלסטין.
(מתוך חשבון הטוויטר של  BDSקולומביה ,פורסם ביום  15באוקטובר)2013 ,

	  BDS ,http://bit.ly/2ZtLHKX BDSmovement.netקולומביהhttp://bit.ly/30CcJgw ,
161
 BDSקולומביה ,טוויטרhttps://bit.ly/2lKfkVT ,
162
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מלכה פלדמן ( ,)Malkah Feldmanהיא פעילה אמריקנית שתומכת ברבים מארגוני תנועת
ה ,BDS-לרבות הקבוצה האנטי-ישראלית הקיצונית  163 CODEPINKוארגון ה BDS-האמריקני,
הקול היהודי למען השלום ( 164.)JVP –JEWISH VOICE FOR PEACEפלדמן אף עובדת כמנהלת
פילנתרופיה אסטרטגית בארגון  165.Grassroots Internationalפלדמן שיתפה תמונות המשוות בין
המצב של הפלסטינים לבין השואה ואף מקבילות את חיילי ישראל של ימינו לנאצים רוצחי ילדים166.

(מתוך עמוד הפייסבוק של מלכה פלדמן ,פורסם במאי )2012

 ,RESCOPגוף הBDS-
המוביל בספרד (המוזכר
לעיל) ,פרסם בציוץ תמונה
של דגל ישראל עם צלב
קרס167:

(מתוך חשבון הטוויטר  ,RESCOP-BDSפורסם ביום  31ביולי)2014 ,

163
164
165
166
167

מלכה פלדמן ,פייסבוק http://bit.ly/2HH28tp
סניף בוסטון של ארגון http://bit.ly/2LcGJsF, http://bit.ly/2NAlP9M, http://bit.ly/2NAlXWO ,JVP
אתר הארגון http://bit.ly/2PeuYHv ,Grassroots International
מלכה פלדמן ,פייסבוקhttps://bit.ly/2lCmb3Z ,
 ,RESCOPטוויטרhttps://bit.ly/2kb6BMk ,
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מנהיגי ישראל כהיטלר
סניף לוטון של ארגון ( PSCהמוזכר לעיל) ,השווה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו

להיטלר168:

(מתוך עמוד הפייסבוק של סניף  PSCשל לוטון ,פורסם ביום  15בנובמבר)2014 ,

עבאס חמידה (( )Abbas Hamidehהמוזכר לעיל) ,שיתף בציוץ את ההשוואה להלן בין היטלר
לראש הממשלה בנימין נתניהו.169.

(מתוך חשבון הטוויטר של עבאס חמידה ,Twitter ,פורסם ביום  13במאי)2016 ,

168
169

 PSCלוטון ,פייסבוקhttps://bit.ly/2lKty9e ,
עבאס חמידה ,טוויטרhttps://bit.ly/2m6vQ2U ,
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מדינת ישראל ככולאת את הפלסטינים במחנות ריכוז ובגטאות
ג'וש רובנר ( ,)Josh Ruebnerלשעבר בכיר בארגון ה( USCPR ,BDS-המוזכר לעיל) 170,תקף את
מדינת ישראל על כך שהיא למדה לכאורה "את מה שהנאצים עשו בגטו ורשה" על מנת לאסוף מידע
על האופן שבו עליה לפעול נגד הפלסטינים בעזה .הוא הצהיר כי:
"מנהיגי צבא ישראל סקרו את תוכניות הנאצים בגטו ורשה על מנת ללמוד כיצד להמשיך את
מלחמתם ואת הכיבוש שלהם ברצועת עזה ...ישראל לומדת את התוכניות של הנאצים על מנת
לגבש את תוכניותיה שלה"171.

ג'וש רובנר ..." :ישראל לומדת את התוכניות של הנאצים על מנת לגבש את תוכניותיה שלה".
(ג’וש רובנר ,יוטיוב ,פורסם באפריל )2012

חאתם בזיאן ( ,)Hatem Bazianהמוזכר לעיל ,הגדיר את עזה "גטו ורשה

אפיסטמי172."...

(מתוך חשבון הטוויטר של חאתם בזיאן ,פורסם ביום  13ביולי)2015 ,

170
171
172

אתר הארגון http://bit.ly/2ZtMziH , USCPR
http://bit.ly/3413poE ,YouTube
חאתם בזיאן ,טוויטר http://bit.ly/2HpIIZx
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חשבון הטוויטר הרשמי של תנועת ה( BDS-הזהה ל ,BNC-שהוזכר לעיל) 173התייחס לרצועת עזה
כאל "גטו" פלסטיני174.

(מתוך חשבון הטוויטר של תנועת ה ,BDS-פורסם ביום  14ביוני )2019

כפי שהוזכר לעיל ,הקמפיין הפלסטיני לחרם אקדמי ותרבותי נגד מדינת ישראל ()PACBI
הוא הזרוע האקדמית והתרבותית של ארגון ה 175.BNC-ערב פתיחת תחרות אירוויזיון  2019בתל אביב,
צייצו גורמים מטעם  PACBIכי על תיירים למרוד נגד ריכוז הפלסטינים ב"גטו עזה" של מדינת ישראל176.

(מתוך חשבון הטוויטר של  ,PACBIפורסם ביום  5במאי )2019

173
174
175
176

תנועת ה ,BDS-טוויטר http://bit.ly/2ZpNmND
תנועת ה ,BDS-טוויטר ,https://bit.ly/2lRH8I3 ,פורסם ביום  14ביוני2019 ,
http://bit.ly/2U7vGFa ,BDSmovement.net
חשבון הטוויטר של http://bit.ly/2MH615w ,PACBI
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חיידר עיד ( ,)Haidar Eidאחד מבכירי ( 177PACBIשהוזכר לעיל) ,השווה בין המדיניות של מדינת
ישראל לבין זו של הנאצים והשתמש בהגדרות "גטו" ו"מחנות ריכוז" לשם כך178 .

(מתוך חשבון הטוויטר של חיידר עיד ,פורסם ב 17 -במרץ )2019

(מתוך חשבון הטוויטר של חיידר עיד 16 ,באוגוסט )2017

בריאיון מחודש דצמבר  2013למגזין  CounterPunchאמר רוג'ר ווטרס:
"הקול ,לדוגמה ,של הרבנות מצד ימין [של המפה הפוליטית] ,שעל פיו כל מי שאינו יהודי הגיע
לעולם אך ורק על מנת לשרת אותם ,והם מאמינים כי קהילות ילידים של האזור ,שאותן הם גירשו
מהאדמה בשנת  ,1948והמשיכו לגרש מהאדמה מאז ,הם תתי-אדם .ההקבלה למה שהתחולל
בשנות ה 30-בגרמניה ברורה לחלוטין ...היו הרבה אנשים שהעמידו פנים שהדיכוי של היהודים
לא מתרחש בין השנים  1933ל .1946-לכן אין זה תסריט חדש  -מלבד העובדה שהפעם זה העם
הפלסטיני שהולך ונרצח"179.

177
178
179

חיידר עיד מוזכר כאן כבכיר בhttp://bit.ly/343Azng ,PACBI-
חיידר עיד ,טוויטרhttps://bit.ly/2kb74OA https://bit.ly/2lYn6M2 ,
מגזין http://bit.ly/2U8dpb0 , CounterPunch
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ארגון  BDSאמסטרדם צייץ בטוויטר" :עזה היא מחנה הריכוז הגדול בעולם ,עם  65שנים בשליטת
הכיבוש הציוני"( 180.ראוי לציין ,כי אפילו מסגרת הזמן שגויה ,שכן רצועת עזה עברה לשליטה ישראלית
בשנת  1967והיא נסוגה ממנה באופן חד צדדי בשנת .)2005

(מתוך חשבון הטוויטר של  BDSאמסטרדם ,פורסם ביום  1בינואר)2014 ,

עלי אבונימה ( ,)Ali Abunimahהעורך של האתר אלקטרוניק אינתיפאדה (המוזכר לעיל),
פרסם ציוץ בחשבון הטוויטר שלו לאחר פטירת רעייתו של נשיא מדינת ישראל ,ובו הביע התייחסות
לחיילים ישראלים כ"שומרים בגטאות ,כובשים ,צלפים ורוצחים של ילדים פלסטינים"181.

(מתוך חשבון הטוויטר של עלי אבונימה ,פורסם ביום  4ביוני)2019 ,

180
181

חשבון הטוויטר של ארגון ה BDS-של אמסטרדם ,http://bit.ly/2U3XURs ,פורסם ביום  1בינואר2014 ,
חשבון הטוויטר של עלי אבונימהhttp://bit.ly/2PebfaY ,
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ציונות כמחוללת שואה
אנה סנצ'ז ( ,)Ana Sanchezהאחראית לקמפיינים הבין-לאומיים של ארגון  182,BNCהמתגוררת
בספרד ,צייצה "משואת הנאצים לזו של הציונים" וכללה מאמר המרחיב את ההשוואה האנטישמית
האמורה183.

(מתוך חשבון הטוויטר של אנה סנצ'ז ,פורסם ביום  21ביולי)2014 ,

ארגון  BDSמדריד (המוזכר לעיל) הוא סניף מקומי של הקמפיין הבין-לאומי של ה-
הארגון פרסם את הציוץ המובא להלן185.

184.BDS

תרגום:
הציונות המכחישה את
הנכבה היא שוות ערך
מבחינה מוסרית להכחשת
השואה.
(מתוך חשבון הטוויטר של  BDSמדריד ,פורסם ביום  8בינואר )2013

182
183
184
185

http://bit.ly/328rrfz ,BDSmovement
חשבון הטוויטר של אנה סנצ'ז (http://bit.ly/2ZqRKM5 ,)anutajeru
http://bit.ly/2ZCmvSI ,Boicotisrael.net
חשבון הטוויטר של ארגון  BDSמדרידhttp://bit.ly/2Pf5jP2 ,
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קריאות להרג יהודים בהשראת הנאצים
להלן מובאות דוגמאות להצהרות אנטישמיות שפרסמו חברים בארגון ( SJPהמוזכר לעיל)
בחשבונות המדיה החברתית שלהם.
דוגמאות אלה ורבות אחרות ממחישות כיצד השקפת העולם הקיצונית של מנהיגי תנועת
ה BDS-מחלחלת לדרגים השונים והופכת לרטוריקה בקריאותיהם נגד מדינת ישראל.
כל הפרסומים המובאים להלן נמחקו:
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בשנת  2017כתב סאמר עוואדיה ( ,)Samar Owaidaפעיל בארגון  186 SJPבעמוד האינסטגרם
שלו "תהרוג את הנאצי המקומי שלך" .אחד העוקבים של עוואדיה הגיב" ,תהרוג את הציוני המקומי
שלך" ,ובתגובה כתב לו עוואדיה "אותו חרא"187.

(מתוך חשבון האינסטגרם של סאמר עוואדיה ,פורסם ביום  30בספטמבר)2017 ,

186
187

חשבון הטוויטר של וואליד שאמי (סאמר) ,http://bit.ly/2HqE7GC ,ר' ציוץ מיום  3באוקטובר2015 ,
סאמר עוואדיה ,אינסטגרםhttps://bit.ly/2kywiX6 ,
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פרק 4
תנועת ה BDS-ושלילת זכותם של יהודים
להגדרה עצמית
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ארגוני ופעילי ה BDS-שוללים את הזכות
היהודית להגדרה עצמית במדינת ישראל-
בכל גבול שהוא .תנועת ה BDS -מנסה
להפריך את הקשרים ההיסטוריים
והדתיים בין היהודים למולדתם.
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הקדמה
בפרק האחרון של הדוח מוצגות דוגמאות של פעילים וארגונים בתנועת ה BDS-השוללים את
זכות הקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית או לחלופין את הזכות של יהודים להגדרה עצמית
במדינת ישראל ,במסגרת כל גבול שהוא .בניגוד לעמדה שלפיה ה BDS-חותר ,לכאורה ,לפתרון סכסוך
טריטוריאלי בין ישראל והפלסטינים  -אין זו אלא זריית חול בעיניהן של החברה האזרחית והקהילה
הבין-לאומית.
תנועת ה BDS-מציגה את מדינת ישראל כמדינה בלתי חוקית וכפושעת ,ומתעלמת במכוון מכל
קשר היסטורי ודתי של העם היהודי למולדתו.
למעשה ,מסמך היסוד של תנועת ה BDS-הקורא לישראל "לסיים את הכיבוש והקולוניאליזם על
כל אדמות ערביות" 188מעביר מסר ברור כי מדינת ישראל כולה משתרעת על "אדמות ערביות" ,ועל כן
יש לפנות אותה במלואה .במילים אחרות ,לשים קץ לקיומה של ישראל כמדינת הלאום של היהודים.
דוגמאות המצוטטות בפרק זה מציגות את ישראל כמשוללת זכות קיום (שלילת זכותה של המדינה
להגדרה עצמית); ולקריאות להשמדה של מדינת ישראל ("הפרויקט הציוני").
הדוגמאות המוצגות בפרק זה עולות בקנה אחד עם הקריטריון המובא להלן מתוך הגדרת העבודה
לאנטישמיות של :IHRA
ƈ ƈהכחשת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית ,בין היתר באמצעות הטענה שקיומה של מדינת
ישראל הוא יוזמה גזענית.

188

האתר הרשמי של תנועת ה ,https://bit.ly/344KfOK ,BDS-הדגש אינו במקור
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שלילת זכות הקיום של מדינת ישראל
עומַר ברגותי ( )Omar Barghoutiשב ומסרב לקבל את קיומה של מדינת היהודים בתוך תחומי
שטח ישראל של היום .בהרצאה שנשא בשנת  2014הוא ציין" :אנו בהחלט מתנגדים למדינה יהודית
בכל חלק מפלסטין .שום פלסטיני ,פלסטיני בעל תבונה – לא פלסטיני בוגד – לעולם לא יסכים
למדינה יהודית בפלסטין".189

עומר ברגותי מדבר בהרצאה ב" :2014 -שום פלסטיני ...לעולם לא יסכים למדינה יהודית בפלסטין"
(עומר ברגותי ,יוטיוב)2014 ,

.במאמר בעיתון ניו יורק טיימס מחודש יולי  ,2019הנושא את הכותרת "האם תנועת הBDS-
אנטישמית?" ,נשאל עומַר ברגותי אם ליהודים יש זכות למדינה משלהם .הוא השיב "לא בפלסטין".190
חאתם בזיאן (( )Hatem Bazianהמוזכר לעיל) ,השולל את הזכות של היהודים להגדרה עצמית
וכן כל קשר יהודי לאדמת ישראל ,פנה לאמריקנים יהודים בציוץ" :אין לכם זכות אבות"191.

(מתוך חשבון הטוויטר של חאתם בזיאן ,פורסם ביום  26ביולי)2017 ,

189
190
191

יוטיוב01:08 ,http://bit.ly/2ZnA9ZG ,
אתר העיתון ניו יורק טיימסhttps://nyti.ms/324C8zD ,
חאתם בזיאן ,טוויטרhttp://bit.ly/2U73yCr ,
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הפעיל האמריקני עבאס חמידה ( )Abbas Hamidehחזר והצהיר כי לישראל אין זכות קיום וכי
ציונות היא יוזמה גזענית192.

(עבאס חמידה ,טוויטר 24 ,בפברואר )2013

(עבאס חמידה ,טוויטר 19,בנובמבר )2016

(עבאס חמידה ,טוויטר 12 ,בנובמבר )2012

(עבאס חמידה ,טוויטר 12 ,בדצמבר )2013
(עבאס חמידה ,טוויטר 27 ,באפריל )2014

חמידה היה גם בין פעילי  BDSרבים ששיתפו 193את מאמרו של ההאקר והפעיל האמריקני ג'רמי
האמונד ( )Jeremy Hammondבעיתון  ,Foreign Policyהטוען כי לישראל אין זכות קיום ומכנה אותה
"משטר גזעני בבסיסו".

(מתוך המאמר של ג'רמי ר .האמונד בעיתון  ,Foreign Policyפורסם ביום  15במרץ)2019 ,

192
193

עבאס חמידה ,טוויטר ,http://bit.ly/2Hs1YG0 ,שם  ,http://bit.ly/2HsMmBZשם ,http://bit.ly/2Lbrfp2
שם  ,http://bit.ly/2ZxkneKשם http://bit.ly/2ZqEs6l
עבאס חמידה ,טוויטרhttps://bit.ly/2lFeUjI ,
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(מתוך חשבון הטוויטר של עבאס חמידה ,פורסם ביום  22במרץ)2019 ,

 )PYM( Palestinian Youth Movementהיא תנועה בין-לאומית שהחזון שלה הוא להשיג
"שחרור מלא של פלסטין" PYM .מקדמת חרמות נגד ישראל והייתה לדוגמה ,שותפה עם ארגון AMP
בקמפיין להחרמת תמרים מתוצרת ישראל לקראת חודש הרמדאן האחרון"194.
בחשבון הטוויטר של  PYMפורסם הציוץ" :לישות הציונית אין זכות

קיום"195.

(חשבון הטוויטר של תנועת ה,PYM-
פורסם ביום  6בנובמבר)2017 ,

194
195

 ,PYMפייסבוק http://bit.ly/2L0Rdgd
 PYMארצות הברית ,טוויטר http://bit.ly/2ZgaVx0
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קריאות להשמדת מדינת ישראל
חיידר עיד ( ,)Haidar Eidבכיר ב( PACBI-המוזכר לעיל) ,הצהיר בפרסום בפייסבוק כי" :אנו
נקבור את הציונות ...וכשנעשה את זה ,העולם הלבן יתחנן שנהיה רחמנים"196.

(מתוך עמוד הפייסבוק של חיידר עיד ,פורסם ביום  2בפברואר)2018 ,

חאתם בזיאן (המוזכר לעיל) פרסם ציוץ ובו הצהיר כי "'האומה היהודית' היא המיתוס העיקרי של
הציונות .יש לפרק אותה"197.

(מתוך חשבון הטוויטר של חאתם בזיאן ,פורסם ביום  19באפריל)2018 ,

196
197

חיידר עיד ,פייסבוקhttp://bit.ly/2ZqBBpV, ,
חאתם בזיאן ,טוויטר http://bit.ly/2U3GGUi
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סאנא דאוד ( )Sana'a Daoudשהייתה חברה בהנהלה של ארגון ( AMPנכון ליום  21ביולי,
 198)2019וחברת הנהלה של שלוחת הארגון בשיקגו 199,פרסמה את הקריקטורה להלן בעמוד הפייסבוק
שלה ,המתארת מחיקה של העם היהודי/מדינת היהודים (המסומלת על ידי מגן דוד)200.

(מתוך עמוד הפייסבוק של סאנא דאוד ,פורסם ביום  7ביוני)2010 ,

אחמד מור ( )Ahmed Moorהוא פעיל פלסטיני אמריקני שנולד ברצועת עזה .מור זכה במלגת
 P. D. Sorosומחבר-שותף של הספר  ,After Zionism: One State for Israel and Palestineומייסד-
שותף ומנכ"ל של  .liwwa.comמור פרסם מאמר ברשת אלג'זירה ( ,)Aljazeeraהמציג את תנועת
ה BDS-ותומך בה ,שכותרתו" :עלייתו של ה201."BDS-
מור אף פרסם מאמר בפלטפורמה האנטי-ישראלית  Mondoweissבשם "BDS is a long term
 ."project with radically transformative potentialבמאמר הוא מודה" :אוקיי ,בסדר BDS .אכן
משמעותו סופה של מדינת ישראל202."...

198
199
200

אתר ארגון http://bit.ly/2KWDiHS ,AMP
אתר  AMPשיקגוhttp://bit.ly/2MDGiLi ,
סאנא דאוד ,פייסבוק ; http://bit.ly/2ZqLST3 ,הקריקטורה שדאוד שיתפה פורסמה בעיתון  Al- Rayaב 31-בינואר  ;2010אמן:

201
202

אחמד מור ,אלג'זירהhttp://bit.ly/2U4hLQo ,
אחמד מור ,מונדוויסhttp://bit.ly/2HsVLts ,

Amya Ghakhya
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" "Boycott Israeli Apartheid Irelandהיא קבוצת פייסבוק אירית שמצהירה כי מטרת העמוד
היא "להוציא את המוצרים מתוצרת ישראל מאירלנד ולעצור את מימון הכלכלה הישראלית שמטרתה,
לטענת הקבוצה ,רצח של אלפי אזרחים פלסטינים חפים-מפשע וחסרי הגנה"203.
קבוצה זו פרסמה תמונה שבה מחקה את המילה "ישראל" וכתבה "פלסטין" ,וכך העבירה את
המסר שמדינת ישראל צריכה לחדול מלהתקיים204.

(מתוך עמוד הפייסבוק של ","Boycott Israeli Apartheid Ireland
פורסם ביום  24בספטמבר)2018 ,

203
204

" ,"Boycott Israeli Apartheid Irelandפייסבוק http://bit.ly/2U5EQCh
" ,"Boycott Israeli Apartheid Irelandפייסבוק http://bit.ly/2ZtNHi0
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סוף דבר
במבוא לדוח זה ,אסיר ציון לשעבר וסגן ראש הממשלה ,נתן שרנסקי ,התייחס לכלי שימושי לצורך
חשיפת האנטישמיות שמאחורי תנועת החרם ,מניעת ההשקעות והסנקציות (תנועת ה )BDS-ולצורך
הבחנה בין ביקורת לגיטימית על מדינת ישראל לבין רטוריקה אנטישמית .על ידי שימוש במבחן ה3D -
ששרנסקי מציע ,שנועד לקבוע האם רטוריקה כאמור נגועה בדמוניזציה ,דה-לגיטימציה או מוסר כפול
– ניתן לראות בבירור כיצד ההצהרות של הנהגת תנועת ה BDS-והארגונים המצוטטים בדוח תואמות
את הקריטריונים האמורים.
תנועת ה BDS-עושה דרך קבע דמוניזציה
ודה-לגיטימציה למדינת ישראל ואינה מיישמת את
הסטנדרטים שהיא מחילה על מדינת ישראל על
שום אומה אחרת .הנהגת תנועת ה BDS-שוללת
את הזכות של יהודים להגדרה עצמית במסגרת כל
גבול שהוא ,שוללת את הקשר היהודי ההיסטורי
והדתי למולדת היהודית ושואפת ליצור קרקע בשלה
לחיסול המדינה היהודית .במילים אחרות ,פעילות
ואמירות תנועת ה BDS-עולות בקנה אחד עם מבחן
האנטישמיות.

מטרת דוח זה היא לחשוף את האנטישמיות
של תנועת ה BDS-ולהציג כיצד היא עושה
שימוש בדימויים אנטישמיים במטרה לקדם
את הסטיגמטיזציה והדמוניזציה של מדינת
ישראל ,כאשר מטרת העל שלה היא להביא
לחיסול מדינת ישראל כמדינה יהודית

מיום הקמת התנועה שאפה הנהגת ה BDS-לעשות שימוש בעקרונות של זכויות אדם על מנת
להנחיל את המסר שהיא מותחת ביקורת פוליטית לגיטימית על מדינת ישראל .כל זאת בזמן שהיא
מסווה את מטרתה האמיתית להביא לדה-לגיטימציה של קיום המדינה היהודית עד לחיסולה כליל.
שיטת הפעולה של תנועת ה BDS-היא הסתרת מטרותיה האמיתיות .התנועה מונהגת על ידי
הוועדה הלאומית של ה BDS-ברמאללה ומנהיגיה מבינים את הצורך להשאיר במכוון את סדר היום
האמיתי שלהם לוט בערפל .בדרך זו הם מנסים להוליך שולל את המערב ולגרום לו להאמין כי הBDS-
אינו אלא תנועת זכויות אדם בלתי-אלימה ולא תנועה גזענית המוקדשת לחיסול של אומה שלמה.
בדוח קודם שכותרתו "מחבלים בחליפות" ,חשף המשרד לנושאים אסטרטגיים את הקשר שבין
ה BDS-לישויות טרור ייעודיות כגון החמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין.
מטרת דוח זה היא לחשוף את האנטישמיות של תנועת ה BDS-ולהציג כיצד היא עושה שימוש
בדימויים אנטישמיים כדי לקדם את הסטיגמטיזציה והדמוניזציה של מדינת ישראל ,ומטרת העל שלה
היא להביא לידי חיסול מדינת ישראל כמדינה יהודית.
כפי שנדון בדוח זה ,המסרים המופצים על ידי תנועת ה BDS-מהווים אנטישמיות ,וזאת בהתאם
להגדרת העבודה של הברית הבין-לאומית לזיכרון השואה ( ,)IHRAאשר אומצה עד כה באופן רשמי
על ידי  15מדינות והאיחוד האירופי .בנוסף ,דוח זה גם מצביע על האופן שבו תנועת ה BDS-מסייעת
להפוך רטוריקה אנטישמית למקובלת כשזאת מופנית בהקשר האנטי-ישראלי ,ועל ידי כך מפחיתה את
הרגישות ביחס לאנטישמיות במערב ,וכיצד – אם יימשך ללא הגבלה – עניין זה עלול להפוך זרז לגילויי
אנטישמיות נגד אזרחים יהודים במדינות המערב.
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על מנת להילחם במגמה זו ,קיבלה גרמניה לאחרונה החלטה הממתגת את תנועת ה BDS-כתנועה
המקדמת שיח ופעילות אנטישמיים .במקביל ,בית הנבחרים של ארצות הברית העביר החלטה דו-
מפלגתית המתנגדת ל .BDS-מנהיגי המערב יצאו בהצהרות חריפות נגד התנועה.
לנוכח התמונה שנחשפה בעבודת מחקר זו ,ממשלות במערב חייבות לפעול ,בדומה לגרמניה
ולארה"ב ,כדי לחשוף את הקשר שבין תנועת ה BDS-לאנטישמיות ,ולהעביר החלטות המחייבות
להילחם בתופעה ,לשלול את המימון מארגונים תומכי  BDSולהביא להפסקת הרטוריקה האנטישמית
שלהם ברשתות החברתיות.
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'נספח א
 המצוטטים בדוח זהBDS-פעילים וארגונים בתנועת ה
ארגונים

Al-Awda - The Palestine Right of Return Coalition, 43
Al-Awda - The Palestine Right of Return Movement, 56
American Muslims for Palestine (AMP), 10, 38, 39, 42, 45, 53, 75, 77
Artintifada, 16
BADIL, 10, 36
BDS Amsterdam, 66
BDS Colombia, 60
BDS France, 49
BDS Madrid, 54, 67
BDS National Committee (BNC), 8, 9, 10, 13-14, 32, 35, 36, 41, 44, 52, 64, 67
BDS South Africa (SA), 61-62
Boycott Israeli Apartheid Ireland, 78
CODEPINK, 61
Council on American-Islamic Relations (CAIR), 39, 56
Electronic Intifada (EI), 16, 32-33, 40, 59, 66
Islamic Association for Palestine (IAP), 38
Islamic Circle of North America (ICNA), 39
Kairos Palestine, 34
Muslim American Society (MAS), 39
National Students for Justice in Palestine (NSJP), 38, 42
Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI), 13, 64-65, 76
Palestinian Islamic Jihad (PIJ), 43
Palestinian National and Islamic Forces (PNIF), 13, 32, 52
Palestine Solidarity Campaign (PSC), 10, 33-34, 37, 50-51, 53, 62
Palestinian Youth Movement (PYM), 75
Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), 8, 12, 13, 32, 41, 58-59, 79
PSC Leeds, 50
PSC Luton, 51-50, 53, 62
PSC Waltham Forest, 37
Radio Anti-Zionist, 44
Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), 54, 61
Samidoun, 41, 58-59
Students for Justice in Palestine (SJP), 14, 42, 68-69
U.S. Campaign for Palestinian Rights (USCPR), 35, 63
U.S. Palestinian Community Network (USPCN), 42, 55
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פעילים

45 ,39 , )Abuirshaid Osama(  אוסאמה,אבו אירשיד
42 ,)Abudayyeh Hatem(  חאתם,אבודייה
66 ,59 ,32-33 ,)Abunimah Ali(  עלי,אבונימה
43 ,)Al Najjar Mazen(  מאזין,אל נאג'ר
76 ,73 ,63 ,45 ,38 , )Bazian Hatem(  חאתם,בזיאן
56 ,)Billoo Zahra(  זאהרה,בילו
73 ,52 ,13-14 ,9 ,5 ,)Omar Barghouti(  עומַר,ברגותי
53-52 ,)Barghouti Fadi(  פאדי,ברגותי
77 ,10 ,)Sana’a Daoud(  סאנא,דאוד
41 ,)Willem van Norren Robert(  רוברט ווילם,ואן נורן
65, 52, 44, 40 ,)Waters Roger(  רוג'ר,ווטרס
53 ,)Wilkinson Sarah(  שרה,ווילקינסון
59-58 ,)Khaled Leila( ח'אלד לילא
53-52 ,32 ,10 ,)Khawaja Salah( , סלאח,חוואג'ה
75-74 ,62 ,57-56 ,)יAbbas Hamideh(  עבאס,חמידה
34-33 ,)Tonge Jenny(  ג'ני,טונג
43 ,17-16 ,)Latuff Carlos(  קרלוס,לטוף
35 ,)Lamont Hill Mark(  מארק,למונט היל
77 ,)Ahmed Moor(  אחמד,מור
60-59 ,)Masango-Mahlangu Dudu(  דודו,מהלנגו-מסנגו
44 ,)Nawajaa Mahmoud(  מחמוד,נאוואג'ה
34 ,)Rev. Dr. Ateek Naim(  עתיק,נעים
16 ,)Sabaaneh Mohammad(  מוחמד,סבאנה
67 ,)Sanchez Ana(  אנה,סנצ'ז
35 ,)Mahmoud Adel(  מחמוד, עאדל
69 ,)Owaida Samar(  סאמר,עוואדיה
76 ,65 ,)Eid Haidar(  חיידר,עיד
61 ,)Feldman Malkah(  מלכה,פלדמן
49 ,)Falastinya Saadia(  סעדיה,פלסטינייה
58 ,41 ,)Joe Carton(  ג'ו,קטרון
63 ,)Ruebner Josh(  ג'וש,רובנר
53 ,)Syed Shakeel(  סעיד,שאקיל
39 ,)Shibly Hassan(  חסן,שיבלי
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נספח ב'
להלן תרגום בלתי רשמי לעברית להחלטת בית הנבחרים הפדרלי של גרמניה הקובעת כי השיטות
והטיעונים של ה BDS-הם אנטישמיים
הבונדסטאג הגרמני ()Deutscher Bundestag
חומר מודפס פרלמנטרי 19/10191
תקופת החקיקה ה19-
 15במאי2019 ,
הצעה לסדר היום
על ידי הסיעות הפרלמנטריות של  CDU/CSU, SPD, FPDוBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -
מאבק נחוש מול תנועת ה – BDS-להילחם באנטישמיות
הבונדסטאג הגרמני יחליט:
 Iהבונדסטאג הגרמני מציין:
הבונדסטאג הגרמני מוסיף להכיר בהבטחתו להוקיע את האנטישמיות על כל צורותיה ולהילחם בה,
ומאשר במפורש את ההצעה לסדר היום שהעבירו הסיעות הפרלמנטריות של CDU/CSU, SPD,
 FPDו" BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-להילחם באנטישמיות בנחישות" ,מיום  17בינואר.2018 ,
בהתאם להגדרת העבודה של כוח המשימה הבין-לאומי להנצחת זכר השואה ,אנטישמיות היא
תפיסה מסוימת של יהודים ,שעשויה לבוא לידי ביטוי בגילוי שנאה כלפיי יהודים .אנטישמיות יכולה
לבוא לידי ביטוי במילים או במעשים נגד יחידים יהודים או שאינם יהודים ,ו/או נגד רכושם של
אלה ,וכן נגד הקהילה היהודית או מוסדות דתיים שלה .יתרה מכך ,מדינת ישראל ,שניתן לראותה
כקולקטיב יהודי ,עשויה להיות נתונה להתקפות כאמור.
אין הצדקה לגיטימית לעמדות אנטישמיות .הגישה המוחלטת האוסרת על שנאה כלפי יהודים,
ללא קשר לאזרחותם ,היא חלק מ"הגיון המדינה" ( .)raison d’étatהאנטישמיות הייתה ,בתוצאותיה
הרצחניות ,הצורה ההרסנית ביותר של שנאה ממוקדת-קבוצה בהיסטוריה של ארצנו ושל אירופה
כולה והיא מהווה גם היום איום על אנשים המאמינים ביהדות כמו גם על המשטר הדמוקרטי החופשי
שלנו .אין זה מקובל שהאנטישמיות התגברה בשנים האחרונות ושהקהילה היהודית מרגישה יותר
ויותר שהיא נתונה בסכנה.
מי שמכפיש אנשים בשל הזהות היהודית שלהם ,מנסה להגביל את תנועתם ,מטיל ספק בזכות
הקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או בזכותה של מדינת ישראל להגנה לאומית,
ייתקל בהתנגדות מלאה מצידנו.
מתוך אחריות היסטורית מיוחדת ,גרמניה מחויבת לביטחון של מדינת ישראל .ביטחונה של מדינת
ישראל הוא חלק מ"הגיון המדינה" ( )raison d’étatשלנו ,אנו ממשיכים לדבוק בפתרון של שתי
מדינות ,כפי שאושר במועצת הביטחון של האו"ם בכמה החלטות :מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית
ומדינה פלסטינית עצמאית ,דמוקרטית ובת-קיימא.
במשך שנים רבות ,תנועת "החרם ,מניעת ההשקעות ,והסנקציות" (בקצרה[ ,)BDS :הפועלת] גם
בגרמניה ,קוראת לחרם על מדינת ישראל ,על מוצרים ושירותים מתוצרת מדינת ישראל ,ועל אומנים,
אקדמאים וספורטאים ישראלים .הקריאה המקיפה להחרים את מדינת ישראל מובילה ברדיקליות
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שלה להכפשה של אזרחי מדינת ישראל ושל בעלי אמונה יהודית בכלל .דבר זה אינו מקובל ויש
לגנותו בחריפות.
הדפוסים ושיטות הטיעון של תנועת ה BDS-הם אנטישמיים .הקריאות של הקמפיין להחרים אומנים
ישראלים ,וכן מדבקות המפצירות "לא לקנות" על מוצרים מתוצרת ישראל ,שמטרתם להניא מרכישה
[של מוצרים מתוצרת ישראל] מזכירים לנו את העידן הנורא מכל בהיסטוריה של גרמניה .המדבקות
של תנועת ה BDS-על מוצרים מתוצרת מדינת ישראל המפצירות "לא לקנות" מעוררות באופן בלתי
נמנע זיכרונות של קריאות מפי הנאצים (" ,)NSלא לקנות מיהודים! ( ")!Kauf nicht bei Judenושל
השחתת חזיתות וחלונות ראווה של חנויות.
הבונדסטאג הגרמני מגנה כל הצהרה ותקיפה על רקע אנטישמי ,אשר עוטה לכאורה מעטה של
ביקורת על הפוליטיקה של מדינת ישראל ,אך למעשה היא ביטוי לשנאה של העם היהודי ודתו,
ויתמודד נגד מקרים אלה בנחישות ,כאמור.
 .IIהבונדסטאג הגרמני מברך על כך שכמה קהילות (עיריות) החליטו זה מכבר שלא לתמוך כספית
בתנועת ה BDS-או בקבוצות שלה שמקדמות את מטרות הקמפיין ,ולא להקצות להן שטחים ציבוריים.
הבונדסטאג הגרמני מחליט בזאת:
1.1שוב ,להיאבק בכל צורה של תפיסה אנטישמית בעקביות מרבית ,לגנות את קמפיין הBDS-
והקריאה להחרים מוצרים מתוצרת ישראל וחברות ישראליות וכן אומנים ,אקדמאים
וספורטאים ישראלים;
2.2לא להקצות שטחים ומתקנים שהם בסמכות הנהלת הפרלמנט לארגונים שיוצאים בהצהרות
אנטישמיות או מפקפקים בזכות הקיום של מדינת ישראל .הפרלמנט הגרמני מפציר בממשלה
הפדרלית שלא לתמוך בשום אירוע של תנועת ה BDS-או של קבוצות התומכות באופן פעיל
במטרות התנועה;
3.3להוסיף ולתמוך בכל הכוח בממשלה הפדרלית ובנציב הפדרלי בכל הקשור לחיים היהודים
בגרמניה ולמאבק באנטישמיות ,בתחום המניעה ,וכן במלחמה הנחרצת באנטישמיות ובכל
צורה של גזענות;
4.4לא לתמוך כלכלית בארגונים המפקפקים בזכות הקיום של מדינת ישראל;
5.5לא לתמוך כלכלית בפרויקטים הקוראים להחרים את מדינת ישראל ,או כאלה התומכים
באופן פעיל בתנועת ה;BDS-
6.6קורא לכל מדינות המחוז ,הערים והקהילות וכן לכל בעלי השליטה הציבוריים לצדד בעמדה זו.

ברלין 15 ,במאי2019 ,
ראלף ברינקהאוס ( ,)Ralph Brinkhausאלכסנדר דוברינדט ( )Alexander Dobrindtוהסיעה
הפרלמנטרית
אנדראה נאהלס ( )Andrea Nahlesוהסיעה הפרלמנטרית
כריסטיאן לינדנר ( )Christian Lindnerוהסיעה הפרלמנטרית
קטרין גורינג-אקהארדט ( ,)Katrin Göring-Eckhardtד"ר אנטון הופרייטר ()Anton Hofreiter
והסיעה הפרלמנטרית
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נספח ג'
(Palestinian BDS National Committee (BNC
( Palestinian BDS National Committee )BNCהוא הארגון שמשמש כחוד החנית של הקמפיין
העולמי לקידום חרמות ,משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל .ה BNC-לא מכיר בזכותה של ישראל
להתקיים ,מתנגד לתהליך השלום בין הישראלים והפלסטינים ,ופועל כדי להחרים את ישראל ולבודד
אותה .ה BNC-מתנגד גם לתהליכי הנורמליזציה עם ישראל ,שכן בראייתו יש בכך כדי להכיר בקיומה.
ל BNC-יש גם זרוע אקדמית -תרבותיתThe Palestinian Campaign for the Academic -
) PACBI . and Cultural Boycott of Israel (PACBIעושה שימוש בטקטיקות של הפחדה והצקה
בזירה התרבותית נגד אומנים ,דמויות מפתח ושחקנים שמקיימים קשרים עם ישראל .ה BNC-מפעיל
מתאמים אזוריים שממוקמים ברחבי העולם ,ובכלל זה באירופה (ספרד) ,ארה”ב ,דרום אסיה (הודו),
המזרח התיכון ואמריקה הלטינית.
ה BNC-הוא קואליציה של  28ארגונים ,התאחדויות ואיגודים פלסטיניים ,והראשונה שבהם לפי
הרישומים היא מועצת הכוחות הלאומיים והאסלאמיים בפלסטיןThe Council of National and -
) 205.Islamic Forces in Palestine (PNIFה PNIF-חתומה על “הקריאה הפלסטינית ל ”BDS-משנת
 206,2005והשתתפה בוועידת הקמת ה BNC-ב 2007-ובוועידות ה BNC-שבאו בעקבותיה .מטרת
ה ,PNIF-אשר נוסדה בשנת  ,2000הייתה לתאם פעילויות טרור בין הארגונים השונים החברים בה
במהלך גל האלימות הפלסטינית בשנים 207.2003-2000
ה PNIF-היא מסגרת תיאום ל 12-פלגים לאומיים ודתיים פלסטינים ,הכוללת חמישה ארגוני
טרור ובהם ארגוני הטרור המוכרזים על-ידי ארה"ב והאיחוד האירופי  -חמאס ,החזית העממית לשחרור
פלסטין והג’יהאד האסלאמי208.

205
206
207
208

אתר https://bdsmovement.net/bnc ,BNC
אתר  9 ,BNCביולי https://bdsmovement.net/call ,2005
 ,PMWספטמבר https://www.youtube.com/watch?v=Ys-V2gZn0N4 ,2019

 ,)”Al Aqsa Intifada“( Jerusalem Media & Communication Centerפברואר ,2001
/http://web.archive.org/web/20051027143846
/http://www.jmcc.org:80/banner/banner1/bayan
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ה PNIF -קראה לאחרונה להתפרעויות נגד ישראלים המתגוררים בגדה המערבית בנקודות מועדות
לפורענות ,ולאחר העברת השגרירות האמריקנית לירושלים הגבירה ה PNIF -את רמת העוינות שלה
כלפי ארה”ב 209.נוסף על כך ה PNIF -מהללת בעקביות טרוריסטים .כך לדוגמה ערכה ה PNIF-מצעד
לכבודם של “קדושי פלסטין” אשרף נעאלווה וסאלח ברגותי ,אשר ביצעו פעולות טרור רצחניות בסוף
שנת 210.2018
ה PNIF -קוראת בעקביות להחרמת מוצרים ישראליים ,ומקדמת  BDSעל בסיס

209
210
211

קבוע211.

 ,News 24מאי https://bit.ly/2MFEFtM ,2018
סוכנות הידיעות שיהאב ,פייסבוקhttps://bit.ly/2ksGzUY ,
https://bit.ly/2mmPnfE ,Institute for Palestine Studies
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דברי פתיחה

במשך מאות שנים נרדפו יהודים בשל אמונתם ודתם .סטיגמטיזציה ודמוניזציה של
העם היהודי הובילו לאלימות ופוגרומים ובסופו של דבר למאורעות השואה .עם הקמתה של
מדינת ישראל ,הופיעה האנטישמיות בתצורה חדשה ,ושנאת יהודים הוחלפה בשנאת המדינה
היהודית.
קמפיין ה BDS-מוביל בשני העשורים האחרונים את הקריאות והפעילות לדה-לגיטימציה
של מדינת ישראל (חרם ,משיכת השקעות וסנקציות) .תחת סיסמאות המאבק למען זכויות אדם
ומאחורי מסווה של ביקורת לגיטימית ,תוקף קמפיין ה BDS-את ישראל תוך שימוש ברטוריקה
אנטישמית .דוח זה חושף כ 80-מקרים שבהם בכירי תנועת החרם וארגוניה השונים עשו שימוש
במוטיבים אנטישמיים כדי לקדם את משנתם ופעילותם כנגד מדינת ישראל.
כפי שמציין נתן שרנסקי בהקדמה לדוח זה" ,אם אנו עדים גם היום לשימוש בכלים של
דה-לגיטימציה ,דמוניזציה ומוסר כפול נגד הקולקטיב היהודי (הלוא הוא המדינה היהודית) כפי
שנעשה נגד יהודים בעבר ,אזי אנו יודעים כי אנו עדים לפניה החדשות של האנטישמיות הישנה".
דוח זה מדגיש את הצורך בעמידה על המשמר של ממשלות המערב ומנהיגים בזירה האזרחית
מפני גילויי אנטישמיות בכל צורותיה ,ובהן זו של קמפיין ה ,BDS-ואת הצורך בנקיטת צעדים
יזומים כדי לבלום את תופעת השנאה.

#UNMASKBDS
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