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השפעתן של זירות המלחמה בסוריה ובאוקראינה על התעצמות 
האנטישמיות במערב

אריאל קוך

שפרחו  קיצוניות  תנועות  שלוש  של  משותף  כמכנה  באנטישמיות  יעסוק  זה  מאמר 

במדינות דמוקרטיות־ליברליות בשני העשורים האחרונים: הסלפיה־ג'האדיה, הימין 

ומדינת ישראל  יהודים  יבחן את איום הטרור כלפי  והוא  הקיצוני והשמאל הקיצוני, 

הגלום בתנועות אלו ובאלו שמקבלים השראה מהן או מזוהים עימן מבחינה רעיונית  

ברחובות  פעילותן  במרחב  בעיקר  אלו,  את  אלו  מזינות  הקיצוניות  התנועות  שלוש 

וברשתות החברתיות  לצד מרחב זה, כיום יש להן שתי זירות מרכזיות שבהן הן יכולות 

להילחם בפועל ולרכוש ניסיון קרבי לצד ידע בתפעול אמצעי לחימה שונים: סוריה 

ואוקראינה  בשתי הזירות הללו מצאו קיצוניים יחידות שתואמות להשקפת עולמם, 

לארצותיהם  ישובו  קיצוניים  שאותם  סיכוי  יש  עדיין  שולי,  במיעוט  מדובר  אם  וגם 

טעונים לא רק באידיאולוגיה שמצדיקה אלימות ודוגלת באלימות נגד אלו הנחשבים 

בעיניהם אויבים, אלא גם עם הידע הנדרש לתכנון ולהוצאה לפועל של מתקפות טרור  

הואיל ואנטישמיות, באחת מצורותיה – הקלאסית, המודרנית או כאנטי־ציונות – היא 

חלק בלתי נפרד מקיצוניים אלו, נשקף איום ליהודים וליעדים ישראליים, ויש להכירו  

איום זה מתגבר נוכח משבר הפליטים באירופה, המשמש זרז המניע את הימין הקיצוני 

ואת השמאל הקיצוני כאחד 
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מבוא

"האביב  כאירועי  שנודעו  שונות,  ערביות  במדינות  ענק  הפגנות  פרצו   2011 בשנת 

החלו  אלו  אירועים  התיכון   המזרח  של  לדמוקרטיזציה  תקוות  ושהעלו  הערבי", 

בתוניסיה ובמהרה התפשטו ללוב, מצרים, תימן וסוריה  עם זאת, בכל אותן מדינות 

התחזקו ארגוני טרור ִג'האדיסטיים שקיבלו השראה מארגון אל־קאִעדה, פעלו בשיתוף 

פעולה עימו או הזדהו עם האידיאולוגיה הדתית שלו, המּוכרת כ"סלפיה־ג'האדיה" 1 

טרור חדש  איום  מפני  והתחלפו בחששות  במהרה  נגוזו  לדמוקרטיזציה  כך התקוות 

ספק  וללא  סלפים־ג'האדיסטיים,  ארגונים  מאותם  אחד  אירופה   של  לפתחה  הניצב 

המרכזי שבהם, הוא ארגון "המדינה האסלאמית", שנודע בראשי התיבות דאע"ש )אל־

דולה אל־אסלאמיה פי אל־עראק ואל־שאם(, והחל את דרכו כשלוחה של אל־קאעדה 

בעיראק  לאחר כניסתו לזירה הסורית נעשה ארגון הג'האד העולמי הבכיר, מסוכן אף 
יותר מאל־קאעדה ומשפיע השפעה רבה באזור 2

אחת הסיבות לאיום הגלום בדאע"ש היא תופעת הלוחמים הזרים: עשרות אלפי 

מוסלמים מרחבי העולם הצטרפו לשורות הארגון בסוריה ובעיראק, ואחרים הצטרפו 

לשורות שלוחות דאע"ש שהופיעו בשנים האחרונות באפגניסטן, בפקיסטן, בחצי האי 

סיני ובלוב  על פי הערכות, בין תומכי דאע"ש שהגיעו לסוריה ולעיראק יש ארבעת 

"היהודים"  של  שותף  הוא  הג'האדיסטים,  מבחינת  "המערב",  אירופאים 3  אלפים 

בדיכוי המוסלמים, ועל כן יעדים מערביים ו"יהודיים" הם מטרות לגיטימיות לתקיפה  

כפי שנראה בהמשך המאמר, מלבד האיום הברור מצד ג'האדיסטים, המלחמה בסוריה 

שלעיתים  המערב,  מן  ג'האדיסטים  לא  מתנדבים  גם  אלו  למדינות  משכה  ובעיראק 

גלי  בריש  שתומכים  ומשמאל(,  )מימין  אחרת  או  כזו  פוליטית  קיצוניות  עם  מזוהים 

באחד הצדדים הלוחמים, ושאף מתגייסים ללחימה נגד אויב משותף – דאע"ש 

המלחמה בסוריה אינה הזירה היחידה שנוגעת לקיצוניות הפוליטית האלימה באירופה 

עם  המזוהים  זרים  לוחמים  שמושכת  היחידה  הזירה  לא  וגם  ואחת,  העשרים  במאה 

קיצוניות פוליטית  זירה נוספת היא אוקראינה, ובה הודיעו בשנת 2014 בדלנים התומכים 

 Assaf Moghadam, “The Salafi-Jihad as a Religious Ideology,” CTC :להרחבה על זרם רעיוני זה ראו  1
Sentinel, Vol. 1, No. 3 (February 2008), pp. 14–16, www.ctc.usma.edu/posts/the-salafi-jihad-

 as-a-religious-ideology (Accessed on April 16, 2018); Roel Meijer (ed.), Global Salafism:
 Islam’s New Religious Movement (New York: Columbia University Press, 2009); Shiraz
 Maher, Salafi-Jihadism: The History of an Idea (Oxford: Oxford University Press, 2016); Peter
 R. Neumann, Radicalized: New Jihadists and the Threat to the West (London & New York: I.

.B. Tauris, 2016), pp. 35–43
 Joby Warrick, Black Flags: The Rise of ISIS (New York: :להרחבה על ההיסטוריה של דאע"ש ראו  2
Doubleday, 2015(; וראו גם: יורם שוייצר ועומר עינב )עורכים(, המדינה האסלאמית: דגל שחור מתנוסס 
www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/ ,)2015 ,מעליה )תל אביב: המכון למחקרי ביטחון לאומי

sites/2/systemfiles/IslamicState_9.pdf )נצפה ב־16 באפריל 2018( 
 Neumann, Radicalized, pp. 85–89 :ראו  3

http://www.ctc.usma.edu/posts/the-salafi-jihad-as-a-religious-ideology
http://www.ctc.usma.edu/posts/the-salafi-jihad-as-a-religious-ideology
http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/systemfiles/IslamicState_9.pdf
http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/systemfiles/IslamicState_9.pdf
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למלחמת  שהוביל  מהלך  המדינה,  מן  "פרישתם"  על  מוסקבה,  בידי  ונתמכים  ברוסיה 

אזרחים, הנמשכת גם כיום  יש להדגיש כי מאמר זה מתמקד בהתעצמות האנטישמיות 

במדינות דמוקרטיות־ליברליות, ולכן מקומה של רוסיה בתהליך זה לא ייבחן  עם זאת, 

ידוע שלרוסיה יש תפקיד מרכזי בשתי הזירות, ולא מן הנמנע שהיא משתתפת במישרין 

או בעקיפין בהעברת האנטישמיות והבערתה במהלך הלחימה בזירות אלו, אף שבשטחה 

חלה מגמת ירידה במספר התקריות האנטישמיות המדווחות 4 על פי דו"ח קנטור לשנת 

ובהנהגה  באוקראינה  במשבר  קבוע  באופן  עוסקת  הרוסית  התקשורת  למשל,   2016
האוקראינית החדשה, המתוארת כ"יהודית", "פשיסטית" ו"אנטישמית" 5

מדּווחות כאמור פחות תקריות אנטישמיות, בשטח אוקראינה  רוסיה  אם בשטח 

יש מגמה הפוכה  בשנים האחרונות חלה מגמת עלייה במספר התקריות האנטישמיות 

במספר  וכן  השנייה,  העולם  מלחמת  מימי  ולאומניים  אנטישמיים  לגורמים  ובאהדה 

אינן  שכבר  יהודית",  "השפעה  או  יהודית"  "השתלטות  בדבר  האנטישמיות  הטענות 

ידי השוליים הקיצוניים  על  זה שבעבר הושמעו  "טענות מסוג  נחלת הקיצוניים:  רק 

דוגמת הבדלנים במזרח או הלאומנים במערב הופכות שכיחות גם בקרב כלל הציבור 

האוקראיני", נכתב בדו"ח משרד התפוצות 6 לשון אחר, פלישת רוסיה לאוקראינה לא 

רק חיזקה את תופעת האנטישמיות ברוסיה אלא גם באוקראינה, ובה היא קשורה גם 

לתופעה אחרת: הלוחמים הזרים שמגיעים למדינה זו 

אומנם המלחמה באוקראינה אינה מושכת תשומת לב כמו המלחמה בסוריה, אך 

היא טומנת בחובה איום: לוחמים זרים, גם מן הימין הקיצוני וגם מן השמאל הקיצוני 

זו )כמו בסוריה ובעיראק( ניסיון  במערב, המשתתפים בלחימה ורוכשים בזירת קרב 

קרבי בשטח פתוח ובשטח אורבני, ידע בתפעול אמצעי לחימה שונים )רובים, אקדחים, 

רימוני יד, משגרי טילים, מטעני חבלה וכדומה(, וכמובן גם קשרים עם גורמים שונים 

בגבול  נעצר  צרפתי  אזרח  לדוגמה,  ללחימה   ועמיתים  לחימה(  אמצעי  ספקי  )כגון 

להרחבה ראו: משרד התפוצות, האנטישמיות בשנת 2017: תמונת מצב, מגמות ואירועים )ירושלים: משרד   4
התפוצות, 2017(, עמ' http://antisemitism mda gov il/media/1440 ,49–46/דוח-האנטישמיות-
 Johannes Due Enstad, גם:  וראו   ;)2018 באפריל  ב־16  )נצפה   pdf 2-2017-משרד-התפוצות
 Antisemitic Violence in Europe, 2005–2015: Exposure and Perpetrators in France, UK,
 Germany, Sweden, Norway, Denmark and Russia (Oslo: HL-Senteret & C-REX, 2017), p. 2,
www.hlsenteret.no/publikasjoner/digitale-hefter/antisemittisk-vold-i-europa_engelsk_

 endelig-versjon.pdf (Accessed on April 16, 2018); Moshe Kantor Database for the Study of
 Contemporary Antisemitism and Racism Antisemitism, Worldwide 2016 General Analysis
 Draft (Tel Aviv: Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry, Tel Aviv

.University, 2017), p. 11
 Ibid  5

 Kantor Database, Worldwide 2016 General  ;49 עמ'   ,2017 בשנת  משרד התפוצות, האנטישמיות   6
 Analysis Draft, p. 12

http://antisemitism.mda.gov.il/media/1440/דוח-האנטישמיות-2017-משרד-התפוצות-2.pdf
http://antisemitism.mda.gov.il/media/1440/דוח-האנטישמיות-2017-משרד-התפוצות-2.pdf
http://antisemitism.mda.gov.il/media/1440/דוח-האנטישמיות-2017-משרד-התפוצות-2.pdf
http://antisemitism.mda.gov.il/media/1440/דוח-האנטישמיות-2017-משרד-התפוצות-2.pdf
http://www.hlsenteret.no/publikasjoner/digitale-hefter/antisemittisk-vold-i-europa_engelsk_endelig-versjon.pdf
http://www.hlsenteret.no/publikasjoner/digitale-hefter/antisemittisk-vold-i-europa_engelsk_endelig-versjon.pdf
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עלה  מחקירתו  חבלה   ומטעני  רובים  טילים,  משגרי  כשבאמתחתו  אוקראינה־פולין 
שבין השאר תכנן מתקפות על בתי כנסת ומסגדים 7

הזירה האוקראינית משפיעה על מדינות מערב אירופה מעצם הקרבה הגיאוגרפית 

הזירה  זו   לחימה  בזירת  המערב  מן  קיצוניים  גורמים  של  מעורבותם  ולאור  ביניהן 

הסורית משפיעה על אירופה באמצעות דאע"ש מחד ופליטים מאידך  קמפיין הטרור 

חוצה הגבולות של דאע"ש, ובו רצחו ג'האדיסטים אירופיים מאות בני אדם, העצים 

את האיום הביטחוני על מדינות אירופה והפך את הסוגיה הסורית לסוגיה אירופית  

אם לא די בכך, אל איום הטרור התווספו גלי פליטים ומהגרים שברחו מן המלחמה 

שאיפה  מתוך  לאירופה  והגיעו  אחרות,  ומוסלמיות  ערביות  ממדינות  וכן  בסוריה, 

להתיישב במדינות הדמוקרטיות־ליברליות ביבשת  גלי פליטים אלו חיזקו את טענות 

קיצוני  ימין  תנועות  לעליית  והביאו  "אסלאמיזציה"  בדבר  באירופה  הקיצוני  הימין 

חדשות, הפורחות בכל רחבי אירופה  נראה שהמפסידים הגדולים מתהליכים אלו הם 
היהודים, שבורחים מאירופה 8

מטרת מאמר זה היא להרחיב את היריעה על אנטישמיות כמכנה משותף לקיצוניות 

החל  כלומר,  האוקראינית,  והזירה  הסורית  הזירה  לאור  זמננו  בת  אלימה  פוליטית 

בתחילת המלחמה בסוריה )2011(, המשך בתחילת המלחמה באוקראינה ובהכרזה על 

הקמת הח'ליפות של דאע"ש ביוני בשנה זו, וכלה בעלייה המדאיגה בשנת 2017 במספר 

הפעולות האנטישמיות באירופה ובארצות הברית  השאלה המרכזית שעומדת בבסיס 

המאמר היא: כיצד תרמו שתי זירות לחימה אלו להתחזקות תנועות קיצוניות וכך גם 

להתגברות האנטישמיות במערב? כדי לענות על שאלה זו ינותחו טקסטים שפורסמו 

באינטרנט בידי גורמים המזוהים עם הקיצוניות האסלאמית )הסלפיה־ג'האדיה(, עם 

הימין הקיצוני ועם השמאל הקיצוני, ושמציגים את ביטויי האנטישמיות בחוגים אלו 

ואת עוינותם כלפי מדינת ישראל 

ובהשפעתה  באנטישמיות  שמתמקדת  המחקר  בספרות  ישתמש  המאמר  כן,  כמו 

על העולם המוסלמי, נושא שממשיך להיות רלוונטי בעשור השני של המאה העשרים 

את  המשקפת  זו,  תופעה  על  וכותבים  כתבו  ובימינו  בעבר  רבים  חוקרים  ואחת  

"האחים המוסלמים",  תנועת  לדוגמה:  הרדיקליזם האסלאמי־סוני,  האנטישמיות של 

 Pavel Polityuk, “Ukraine Says Detained Man Planned Attacks on Euro Soccer ראו:   7
Championship in France,” Reuters, June 6, 2016, www.reuters.com/article/us-
ukraine-arrest-attacks/ukraine-says-detained-man-planned-attacks-on-euro-soccer-

.championship-in-france-idUSKCN0YS0WU (Accessed on April 16, 2018)
 Manfred Gerstenfeld, “The Clouded Future of Western European Jewry,” The Jerusalem ראו:   8
Post, March 20, 2018, www.jpost.com/Opinion/The-clouded-future-of-Western-European-

 Jewry-546614 (Accessed on April 16, 2018); Adam Lebor, “Exodus: Why Europe’s Jews
Are Fleeing Once Again,” Newsweek July 19, 2014, www.newsweek.com/2014/08/08/ 
.exoduswhy-europes-jews-are-fleeing-once-again-261854.html (Accessed on April 16, 2018)

http://www.reuters.com/article/us-ukraine-arrest-attacks/ukraine-says-detained-man-planned-attacks-on-euro-soccer-championship-in-france-idUSKCN0YS0WU
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-arrest-attacks/ukraine-says-detained-man-planned-attacks-on-euro-soccer-championship-in-france-idUSKCN0YS0WU
http://www.reuters.com/article/us-ukraine-arrest-attacks/ukraine-says-detained-man-planned-attacks-on-euro-soccer-championship-in-france-idUSKCN0YS0WU
http://www.jpost.com/Opinion/The-clouded-future-of-Western-European-Jewry-546614
http://www.jpost.com/Opinion/The-clouded-future-of-Western-European-Jewry-546614
http://www.newsweek.com/2014/08/08/exodus-why-europes-jews-are-fleeing-once-again-261854.html
http://www.newsweek.com/2014/08/08/exodus-why-europes-jews-are-fleeing-once-again-261854.html
http://www.newsweek.com/2014/08/08/exodus-why-europes-jews-are-fleeing-once-again-261854.html
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תנועת  ציוניות;10  ואנטי  אנטישמיות  בעמדות  מחזיקה  ימינו  ועד  היווסדה9  שמיום 

"ההתנגדות האסלאמית" )חמא"ס(11 וארגוני טרור פלסטיניים אחרים; וארגוני ג'האד־

סלפים כגון אל־קאעדה, ובימינו גם דאע"ש 

בידי  האחרונות  בשנים  שפורסמו  דו"חות  ועל  מחקרים  על  אסתמך  זה  במאמר 

ועל  תפוצתה  על  האנטישמיות,  ממדי  על  נתונים  מובאים  ובהם  שונים,  גופים 

מחקרים  ש"מספר  נכתב   ,2017 בשנת  התפוצות  משרד  שפרסם  בדו"ח  מאפייניה 12 

ממדינות שונות מצטברים כבר לכדי מגמה ומצביעים על תפיסות אנטישמיות בקרב 

ביבשת",  היהודי  החיים  במרקם  ובפגיעה  בהסתה,  באלימות,  המתבטאות  הפליטים 

וקסנופוביות,  לאומניות  בהתבטאויות  לעלייה  מביאה  המהגרים  של  ש"נוכחותם  וכן 

גם  לעיתים  פוגעות  ההגירה,  את  להגביל  שבניסיונן  פופוליסטיות  מפלגות  ולעליית 

הזירה הסורית למחקר עדכני  לאור האמור מתבהרת חשיבות  היהודית" 13  בקהילה 

לזירה  דומה  בהתייחסות  החיסרון  גם  מתבהר  ולצידה  באירופה,  אנטישמיות  על 

האוקראינית ולהיבט הלא מוכר והלא נחקר כמעט של הלוחמים הזרים המזוהים עם 

קיצוניות פוליטית, ימנית או שמאלנית, שלוחמים בשתי הזירות הללו 

אנטישמיות בתחילת המאה העשרים ואחת
ובמהלך השנים היא  אנטישמיות היא תופעה המלווה את המין האנושי מאות שנים, 

זה  נושא  העולם   ברחבי  השונות  לחברות  )אדפטציה(  והתאמה  סיגול  תהליך  עברה 

ממשיך להיות מוקד התעניינות אקדמית, תקשורתית, פוליטית, תרבותית וחברתית, 

והוא ממשיך להעסיק מדינות ומוסדות בין־לאומיים, וכן חוקרים רבים מרחבי העולם, 

פוליטיקאים, אנשי תקשורת, אנשי רוח וכדומה 14 לכן, המונח "אנטישמיות" גם הוגדר 

בהגדרות רבות במרוצת השנים: יש חוקרים שתמצתו את ההגדרה בפשטות כ"שנאה 

ועוינות המכוונות כלפי יהודים בגלל שהם יהודים",15 ויש שהגדירו מונח זה בהגדרות 

 Robert S. Leiken, Europe’s Angry Muslims: The Revolt of the Second Generation ראו:   9
.(Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 83–84

 Samuel Tadros, “The Sources of Egyptian Anti-Semitism,” The Hudson Institute April 21, :ראו  10
 2014, www.hudson.org/research/10245-the-sources-of-egyptian-anti-semitism )Accessed on

.April 16, 2018)
 Meir Litvak, “The Anti-Semitism of Hamas,” Palestine-Israel Journal of Politics, ראו:   11

.Economics and Culture, Vol. 12, Nos. 2–3 (2005), pp. 41–52
 The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Antisemitism: לדוגמה:  ראו   12
Overview of Data Available in the European Union 2006–2016 (Vienna: FRA, 2017), http://

 fra.europa.eu/en/publication/2017/antisemitism-overview-2006-2016 )Accessed on April
.16, 2018)

משרד התפוצות, האנטישמיות בשנת 2017, עמ' 22   13
אחד המחקרים המקיפים על ההיסטוריה של האנטישמיות ועל מצבה בשנים האחרונות הוא מחקרו של   14
 Robert S. Wistrich, A Lethal Obsession: Anti-Semitism from Antiquity to the :רוברט ויסטריך

 Global Jihad (New York: Random House, 2010)
.Enstad, Antisemitic Violence in Europe, 2005–2015, p. 4 :ראו  15

http://www.hudson.org/research/10245-the-sources-of-egyptian-anti-semitism
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/antisemitism-overview-2006-2016
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/antisemitism-overview-2006-2016
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מורכבות יותר  לדוגמה, בוועידה בין־לאומית בקורדובה שבספרד בשנת 2005 אומצה 

ההגדרה הזאת למונח "אנטישמיות":

כלפיהם   בשנאה  להתבטא  העלולה  יהודים,  של  מסוימת  תפישה 

יחידים,  כלפי  מכוונים  אנטישמיות  של  ופיזיים  מילוליים  ביטויים 

וקהילה  דת  מוסדות  וכלפי  רכושם  או/וכלפי  ולא־יהודים,  יהודים 

יהודיים  בנוסף, ביטויים כגון אלה יכולים להיות מכוונים נגד מדינת 

לעיתים  מאשימה  האנטישמיות  יהודי   כקולקטיב  הנתפסת  ישראל, 

קרובות את היהודים ככאלה החותרים להזיק לאנושות, והיא לעיתים 

קרובות מאשימה את היהודים בכל פגע  היא ]האנטישמיות[ מוצאת 

]שונות[,  ובפעולות  ויזואליות  בצורות  בכתיבה,  בדיבור,  ביטויה  את 
היא עושה שימוש בסטריוטיפים מרושעים ובתכונות אופי שליליות 16

כפי שהסבירה אסתר ובמן, מומחית בחקר האנטישמיות ותפיסות שואה בעולם הערבי 

ששורשיו  היהודים,  כלפי  ועמוק  שלילי  יחס  הבעת  היא  "האנטישמיות  והמוסלמי, 

אתניות  קדומות,  דעות  של  אחרות  מצורות  חורג  והוא  ופסיכולוגיים  תיאולוגיים 

ייחודיות  תכונות  ליהודים  מייחס  הוא  כאשר  לאנטישמי  נחשב  ביטוי   ]   [ וגזעניות 

מאז  כולו  בעולם  נצחי, כשורש הרע  ככוח רשע  אותם  ומתאר  לשינוי  ניתנות  ובלתי 

ימי קדם ועד עצם היום הזה" 17 במלחמת העולם השנייה הגיעה האנטישמיות לשיאה 

– רדיפה שיטתית של היהודים והשמדת שישה מיליון מהם, רוב רובם באירופה  עם 

זאת, האנטישמיות המשיכה לשגשג גם בעידן שלאחר מלחמת העולם השנייה, בעיקר 

באשר  הערבי 18  ובעולם  דמוקרטיות־ליברליות  במדינות  גם  אך  המועצות,  בברית 

לאנטישמיות בעולם הערבי כתבה דינה פורת:

זו הפעם הראשונה בתולדותיה של האנטישמיות, שבה מועתקת הזירה 

העיקרית מן העולם הנוצרי אל המוסלמי, המייבא מוטיבים אנטישמיים 

נוצריים ומערביים, ועושה אותם, יחד עם המוטיבים הקיימים בעולמו 

של האיסלאם, לכלי להשגת מטרות פוליטיות, וקודם כל כלי במאבקו 

וישראל, המייצגים את  יהודים  זה,  במערב ובארצות הברית  במאבק 

מרכז  השרון:  )רמת  והשלכותיה  זמננו, משמעויותיה  בת  והמוסלמית  הערבית  מתוך: האנטישמיות  מובא   16
 www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_08_AS_1.pdf  ,8 עמ'   ,)2008 ולטרור,  למודיעין  המידע 
 Organization for Security and ראו:  הוועידה  בדו"ח המלא של  לצפייה   ;)2018 ב־16 באפריל  )נצפה 
 Co-operation in Europe (OSCE), OSCE Conference on Anti-Semitism and on Other Forms of
 Intolerance: Cordoba, 8 and 9 June 2005 – Consolidated Summary (Helsinki: OSCE, 2005),

.www.osce.org/odihr/16564?download=true (Accessed on April 16, 2018)
אסתר ובמן, "המשכיות ותמורה בשיח האנטישמי בארצות ערב," כיוונים חדשים, כרך 3 )2000(, עמ' 135–136   17

 Esther Webman, “From the Damascus Blood Libel to the ‘Arab Spring’: The Evolution :ראו  18
.of Arab Antisemitism,” Antisemitism Studies, Vol. 1, No. 1 (2017), pp. 157–206

http://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_08_AS_1.pdf
http://www.osce.org/odihr/16564?download=true
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המערב ואת הציוויליזציה המודרנית הדמוקרטית, הם האויב הראשון 
שהאיסלאם הרדיקלי שואף לנצח, ואולי אף להעביר מן העולם 19

בהמשך לדבריה של פורת, ניכר שכיום אין זירה עיקרית לאנטישמיות  תופעה זו חזרה 

האינטרנט,  חשובים:  גורמים  שני  בעקבות  בעיקר  העולם,  רחבי  בכל  שכיחה  להיות 

המאפשר חופש ביטוי לכל המעוניין בכך; והגירה מארצות ערב והאסלאם להשלכותיה, 

כגון התחזקות הימין הקיצוני, שמצידו מחזק את השמאל הקיצוני  מלבד אנטישמיות 

הימין  הקיצוני,  האסלאם  עם  המזוהים  גורמים  ציונות(,  באנטי  לעיתים  )המתגלמת 

ולפיהן  שונות,  קונספירציה  תיאוריות  לעיתים  חולקים  הקיצוני  והשמאל  הקיצוני 

העולם  את  לשעבד  שזומם  המוחלט,  הרוע  את  מגלמים  ישראל  מדינת  או  היהודי 

ולהשתלט עליו, כפי שכבר השתלט על התקשורת, על הכלכלה וכיוצא באלו  דוגמה 

לכך אפשר למצוא בתפוצה הרחבה של "הפרוטוקולים של זקני ציון", מסמך שהפיקו 

שניים מסוכני הצאר הרוסי ב־1905 כששהו בצרפת, ועד היום אנטישמים משתמשים 

את  חקרה  בן־עתו  הדסה  בדימוס  השופטת  היהודים   זדוניות  את  "להוכיח"  כדי  בו 

"הפרוטוקולים" האלה, והיא מתייחסת לתהודה שהם קיבלו בארצות ערב והאסלאם 

ולאופן שבו טרוריסטים משתמשים בהם:

ברוסיה  פוגרומצ'יקים  של  מוחם  לשטיפת  ששימשו  הפרוטוקולים, 

הצארית ושל הקצבים של היטלר בגרמניה הנאצית, משמשים עכשיו 

בידי מנהיגי ארגוני טרור ציניים כדי לשכנע צעירים ערבים להקריב 

את חייהם במעשי התאבדות שנועדו להרוג ביהודים, כדי להציל את 
ארצם מהשתלטות ציונית 20

דוגמה נוספת מובאת בספרה של בן־עתו, "השקר מסרב למות: 100 שנות הפרוטוקולים 

של זקני ציון", ובו מביאה בן־עתו בין היתר דיווח על מפגש של ארגון הג'האד האסלאמי 

הפלסטיני )גא"פ(  במפגש הצהיר אחד המשתתפים כי "הג'יהאד האסלאמי רואה את 

ישראל ואת הארצות הנאציות ארצות הברית, בריטניה וצרפת, כסרטן שיש להסירו", 

ב"פרוטוקולים  פורסמה  העולם  על  להשתלט  היהודית  התוכנית  גא"פ,  פעילי  ולפי 

הם,  ואילו  העולם",  כל  את  להרוס  ש"רוצים  כמי  נתפסים  והיהודים  ציון",  זקני  של 

וזו חשיבות  כרצונם,21  היהודים לעשות  מן  למנוע  היחידים שיכולים  הג'האדיסטים, 

דינה פורת, "הגברת והאדרת: ההתפתחויות הבינלאומיות שהובילו לגל האנטישמיות הנוכחי," בתוך יואל   19
רפל )עורך(, פני השנאה: אנטישמיות באלף השלישי )תל יצחק: משואה, 2003(, עמ' 13 

)אור יהודה: כנרת, זמורה־ביתן,  זקני ציון"  הדסה בן־עתו, השקר מסרב למות: 100 שנות "הפרוטוקולים של   20
דביר, 2006(, עמ' 338 )ההדגשה במקור(; יהושפט הרכבי, עמדת הערבים בסכסוך ישראל־ערב )תל אביב: דביר, 

1968(, עמ' 208 
בן־עתו, השקר מסרב למות, עמ' 338–339   21
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מאבקם בישראל  כפי שנראה בהמשך המאמר, גם ניאו־נאצים בימינו יכולים להסכים 

עם קביעה זו, וייתכן שגם היטלר היה מסכים עימה 

שלילת קיומה של מדינת ישראל )להלן: אנטי־ציונות( הייתה ועודנה מרכיב מרכזי 

והשמאליים  הימניים  השוליים  אצל  גם  כמו  והאסלאמי,  הערבי  בעולם  רבים  אצל 

במערב 22 בהקשר זה ראוי לשים לב להגדרת המושג "אנטישמיות" שאימצו מדינות שונות 

ומוסדות כגון האיחוד האירופי, ולפיה אנטי־ציונות היא היבט של אנטישמיות 23 ביקורת 

על מדינת ישראל אינה בהכרח אנטישמית, אך היא מתקשרת ישירות לאנטישמיות דרך 

הסעיפים הבאים:

שלילת זכותם של היהודים להגדרה עצמית, למשל באמצעות הטיעון שישראל   1

היא ישות גזענית 

נדרשים ממדינות   2 כפולים שאינם  ישראל בסטנדרטים  בחינת התנהלותה של 

דמוקרטיות אחרות 

למשל   3 קלאסית,  אנטישמיות  עם  המזוהים  בייצוגים  או  בסמלים  שימוש 

תיאוריות קונספירציה ועלילות דם 

השוואת מדיניותה של ישראל לזו של גרמניה הנאצית   4

ראיית היהודים כאחראים קולקטיבית למעשיה של ישראל 24  5

הללו  הסעיפים  את  תמצת  היהודית,  הסוכנות  ראש  יושב  לשעבר  שרנסקי,  נתן 

דמוניזציה   ,)de-legitimization( דה־לגיטימציה   :)The 3D Test(  "3Dה־ ל"מבחן 

אפוא  אנטי־ציונות   25 )double standards( כפולים  וסטנדרטים   )demonization(

היא צורה של אנטישמיות, וזה מכבר היא נעשתה כלי במאבק של גורמים אנטישמיים 

שונים הן נגד הציונות הן נגד המערב 

מחקרים שונים מלמדים שמתחילת האלף החדש יש מגמת עלייה מתמדת במספר 

התקריות האנטישמיות ברחבי העולם  ביטויים לכך נמצאו בהפגנות סוערות שהתחוללו 

בעולם הערבי ומחוצה לו מספטמבר 2000, כשפרצה האינתיפאדה השנייה בישראל 

)"אינתיפאדת אל־אקצא"( 26 גם אירופה חווה מאז התעוררות של אנטישמיות, אולם 

הרכבי, עמדת הערבים בסכסוך ישראל־ערב, עמ' 162–203; רוני שטאובר, "אנטי־ציונות כביטוי לשנאת   22
היהודים לאחר השואה", בתוך יואל רפל )עורך(, פני השנאה, עמ' 37–53 

 European גם:  וראו   ;Kantor Database, Worldwide 2016 General Analysis Draft, p. 79 ראו:   23
Forum on Antisemitism, “Working Definition of Antisemitism,” https://european-forum-on- 

.antisemitism.org/definition-of-antisemitism/english-english (Accessed on April 16, 2018)
 Kantor Database, Worldwide 2016 General Analysis Draft, p. 79  24

 Nathan Sheransky, “3D Test of Anti-Semitism: Demonization, Double Standards, ראו:   25
Delegitimization,” Jewish Political Studies Review, Vol. 16, Nos. 3–4 (2004), pp. 5–8, http://

 antisemitism.mda.gov.il/media/1151/jewish-political-studies-review-3d.pdf )Accessed on
.April 16, 2018)

אסתר ובמן, "אינתיפאדת אל־אקצא: גילויים אנטישמים בעולם הערבי," בתוך רפל, פני השנאה, עמ' 87–96   26

https://european-forum-on-antisemitism.org/definition-of-antisemitism/english-english
https://european-forum-on-antisemitism.org/definition-of-antisemitism/english-english
https://european-forum-on-antisemitism.org/definition-of-antisemitism/english-english
http://antisemitism.mda.gov.il/media/1151/jewish-political-studies-review-3d.pdf
http://antisemitism.mda.gov.il/media/1151/jewish-political-studies-review-3d.pdf
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אל הגורמים האנטישמיים המסורתיים, בין מן הימין הקיצוני ובין מן השמאל הקיצוני, 

נוספו גורמים "חדשים": מהגרים ובני מהגרים  לפי רוברט לייקן )Leiken(, התעוררות 

האנטישמיות בצרפת למשל התפתחה מן האינתיפאדה הפלסטינית השנייה, שפרצה 

בספטמבר בשנה זו  האחראים לסדרת תקיפות אלימות יותר או פחות, להשחתת בתי 

"צעירים מהגרים",  מכונים  יהודיים,  מבנים  או  יהודים  נגד  זדוניות  ולפעולות  עלמין 
וברור שהכוונה לבני מהגרים מוסלמים 27

ונאצות,  גידופים  קללות,  אופנים:  בכמה  ביטוי  לידי  באות  אנטישמיות  תקריות 

במציאות הממשית ובמרחב האינטרנטי כאחד, הן דוגמה שכיחה לכך, ויש להוסיף לה 

ריסוס כתובות גרפיטי וונדליזם נגד רכוש יהודי )בית מגורים, בית עסק, מבנה השייך 

לקהילה היהודית או בית עלמין יהודי(  עם זאת, אנטישמיות נעשית קטלנית כשהיא 

באה לידי ביטוי בפגיעה ממשית ביהודים משום יהדותם, כגון רצח הנער הצרפתי־יהודי 

)2006(;28 רציחתן של נשים יהודיות קשישות )2018-2017(;29 מתקפות  אילן חלימי 

טרור נגד יעדים יהודיים )בני אדם או מבנים(, יעדים המזוהים עם מדינת ישראל, כגון 

הפיגוע בטולוז שבצרפת במאי 2012, וארחיב עליו בהמשך, או כמו הפיגוע בקופנהגן, 

ופצע  בעיר  כנסת  לבית  מחוץ  במאבטח  למוות  ירה  דאע"ש  תומך  כאשר   דנמרק, 
שני שוטרים 30

באירופה,  מופצים  הישראלי־פלסטיני,  העימות  ובהם  התיכון,  במזרח  האירועים 

המחזיקים  אירופה  במערב  ליחידים  "מספקים  והם  החדשה,  המדיה  בעידן  בעיקר 

בדעות אנטישמיות ומּועדים לאלימות את ההזדמנות לתקוף יהודים" 31 בהקשר זה יש 

לציין שלפי אחד המחקרים, בתקריות אנטישמיות )תקיפות ואיומים( שאירעו בשנים 

האנטישמי  הגורם  זהות  יוחסה  ובשבדיה  בצרפת  בגרמניה,  באנגליה,   2015–2005

 someone with Muslim( קיצונית"  מוסלמית  השקפה  עם  ל"מישהו  )"התוקף"( 

יוחסו ל"מישהו עם  extremist view(; בכל אותן ארבע מדינות מיעוט מן התקריות 
השקפה ימנית" )someone with right-wing view(; באנגליה, בצרפת ובשבדיה יוחסו 

יותר תקריות לשמאל )someone with left-wing view( מאשר לימין; ורק בגרמניה 

 Robert S. Leiken, Europe’s Angry Muslims: The Revolt of the Second Generation ראו:   27
.(Oxford: Oxford University Press, 2012), p. 21

 Craig S. Smith, "Torture and Death of Jew Deepen Fears in France", The New York ראו:   28
Times, March 5, 2006. https://www.nytimes.com/2006/03/05/world/europe/torture- 

.and-death-of-jew-deepen-fears-in-france.html
 "Thousands march against anti-Semitism in Paris after murder of Jewish grandmother", :ראו  29
The Local, March 28, 2018. https://www.thelocal.fr/20180328/french-march-against- 

.anti-semitism-after-murders-of-jewish-women
 Ralph Ellis, Holly Yan and Susanne Gargiulo, "Denmark terror suspect swore ראו:   30
fidelity to ISIS leader on Facebook page", CNN, February 23, 2015. https://edition.cnn.
.Neumann, 2016, p. 135 :ראו גם ;com/2015/02/16/europe/denmark-shootings/index.html

.Enstad, Antisemitic Violence in Europe, 2005–2015, p. 24 :ראו  31
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יוחסו יותר תקריות לימין, וגם שם כאמור יוחסו רוב התקיפות למוסלמים 32 תובנה 

הְמבצעים   2016–2006 ולפיו בשנים  נוסף של האיחוד האירופי,  בדו"ח  זו השתקפה 

ניאו־ ומוסלמים,  "אסלאמיסטים"  היו  באירופה  אנטישמיות  תקריות  של  העיקריים 
נאצים והשמאל הקיצוני 33

ראוי לציין שאומנם רוב התקיפות מיוחסות למוסלמים, אך אין ראיה לכך שאמונה 

אנטישמיות,  דעות  של  תפוצה  או  ביהודים  פגיעה  שמכשירה  היא  כדת  באסלאם 

כך,  ובין  כך  בין  התוקף   לזהות  אינדיקציה  נותן  אינו  נאציים  בסמלים  השימוש  וגם 

אנטישמיות המתפרצת בצורה אלימה ממשיכה להיות שכיחה גם כיום  על פי הדו"ח 

השנתי על אנטישמיות שפרסם בשנת 2017 מרכז קנטור באוניברסיטת תל אביב, בשנת 

2016 חלה מגמת ירידה במספר התקריות האנטישמיות האלימות )פיזית( בעולם כלפי 

יהודים, אך בה בעת חלה גם מגמת עלייה במספר התקיפות האנטישמיות המילוליות 

זה  בהקשר  )"אוף־ליין"( 34  הממשית  במציאות  הן  )"אונליין"(  האינטרנטי  במרחב  הן 

ראוי לציין כי האנטישמיות, במקרים רבים, אינה נותרת רטוריקה ריקה מתוכן, ותמיד 

יימצא הגורם שיהיה מוכן לממש את האנטישמיות שהוא סופג בצורה מעשית יותר; 

קרי, לא וירטואלית  כך או כך, לאחר עשורים שבהן הייתה האנטישמיות "מוקצית" 

ושולית, היא חזרה למרכז הבמה במערב ומתפקדת כ"גשר" בין קיצונים 

אנטישמיות כ"גשר" והמאבק נגד מדינת ישראל

במקומות  ולשגשג  להתקיים  האנטישמיות  המשיכה  השלישי  הרייך  נפילת  לאחר 

לעדנה  זכתה  היא  ובעיקר  הסובייטי,  הגוש  במדינות  למשל  העולם,  ברחבי  שונים 

זו  לא  נגדה   מלחמה  במצב  היו   )1948( ישראל  מדינת  הקמת  שמזמן  ערב,  במדינות 

אימצו  גם  שהן  אלא  לשעבר,35  לנאצים  שעריהן  את  פתחו  ערביות  שמדינות  בלבד 

את האנטישמיות הנאצית הקטלנית, עודדו אותה ואפשרו לה להתפשט בחברותיהן  

כשמהגרים ממדינות אלו הגיעו לאירופה )המערבית( הם הביאו עימם דעות קדומות 

אסתר  שהסבירה  וכפי  במדינותיהם,  שספגו  קונספירציה  ותיאוריות  יהודים  נגד 

ובמן: "במדינות ערב, החינוך מלמעלה לשנאת יהודים 'הצליח', וגם אם הוא הופסק, 

הקהילות      [ מלמטה  בעיקר  מגיעה  השנאה  כיום,  נספגו   השליליות  התפיסות 

המוסלמיות באירופה[ בונות את הזהות המקומית שלהן, כך שהסכסוך במזה"ת הוא 
חלק ממנו ]ממשקלן הפוליטי[" 36

.Ibid, pp. 17-18 :ראו  32
.FRA, Antisemitism: Overview, p. 14 :ראו  33

.Kantor Database, Worldwide 2016 General Analysis Draft, pp. 5–7 :ראו  34
ראו: אמנון לורד, "מחקר חדש: המופתי אל-חוסייני, ארצות ערב והנאציזם שאחרי המלחמה", מידה, 26 באוקטובר,   35

https://mida.org.il/2015/10/26  2015/מחקר-חדש-המופתי-אל-חוסייני-ארצות-ערב-ו/ 
www.globes. ,2014 יניב מגל, "שילוב של אסלאם רדיקלי, עם ימין ושמאל קיצוניים," גלובס, 2 באוקטובר  36

co.il/news/article.aspx?did=1000975965 )נצפה ב־16 באפריל 2018( 

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000975965
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000975965
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לגורמים  המוסלמים  מן  טרוריסטיים  גורמים  חיברה  ישראל  למדינת  העוינות 

אלימים אחרים, הן מן הימין הן מן השמאל, ומשנות השבעים הם אימצו את הטרור 

כדרך מאבק נגד יריביהם השונים, ובהם היהודים )ומדינת ישראל(  דוגמאות לכך הן 

ארגוני שמאל רדיקליים ששיתפו פעולה עם טרוריסטים פלסטיניים והתאמנו במחנות 

האימונים שלהם  לפי הפובליציסט והסופר בן־דרור ימיני, כיום "רוב הימין הקיצוני 

האירופי הוא אנטי־ישראלי  ככל שאתה ימני יותר, הסיכוי שתהיה נגד ישראל גדול 

יותר ]   [ זה תקף גם לגבי שמאל – ככל שאתה יותר שמאל, אתה יותר נגד ישראל" 37 

וככל שאתה נגד ישראל, כך אתה מוצא שותפים פלסטיניים להובלת המאבק בישראל, 

וכן גורמים אסלאמיסטיים שונים שעוינים את ישראל, את המערב ואת הדמוקרטיה 

ביטוי לעוינות אנטישמית אפשר למצוא בהפגנות רבות נגד ישראל שמתרחשות 

)שבעקיבות  הקיצוני  מן השמאל  בין  נוספים,  קיצון  גורמי  מושכות  ולעיתים  במערב 

תומך בפלסטינים ובארגוני טרור הלוחמים בישראל( ובין מן הימין הקיצוני  אכן, נדמה 

אירועים  או  נושאים  סביב  ישראל לפלסטינים  בין  שבכל פעם שמתגברת המתיחות 

שונים, עולה מפלס האנטישמיות באירופה, ובדרך כלל הגורמים האנטישמיים מגיעים 

מקהילות המוסלמים  כך אירע למשל בצרפת, בגרמניה, בהולנד, בשבדיה ובמדינות 

נוספות במהלך מבצע "צוק איתן" ברצועת עזה – בהפגנות נגד ישראל הובעו לעיתים 
תכופות מסרים אנטישמיים 38

מדינות  שאימצו  "אנטישמיות"  המושג  הגדרת  ולפי  חוקרים,  כמה  שהבחינו  כפי 

מערביות רבות, שלילת קיומה של מדינת ישראל היא אומנם רק אחד ההיבטים של 

אנטישמיות בתחילת המאה העשרים ואחת, אך הוא מאחד כיום את קשת הקיצוניות 

הפוליטית האלימה במערב  לדוגמה, תנועת החרם על ישראל, שנודעה בשם "חרם, 

מניעת השקעות וסנקציות" )BDS – Boycott, Divestment and Sanctions( ומאחדת 

זכתה  רדיקלי,  שמאל  גורמי  לצד  לציונות  ומתנגדים  בפלסטינים  התומכים  גורמים 

בין  משנאה  המּונע  לחיבור  נוספות  דוגמאות  גרמניים 39  ניאו־נאצים  מצד  לעידוד 

גורמים קיצוניים שונים אפשר למצוא בהפגנות שנערכו בשנים האחרונות באירופה 

נגד מדינת ישראל, בעיקר בעקבות מבצעים צבאיים ברצועת עזה, כגון מבצע "עופרת 

יצוקה" )2008( או מבצע "צוק איתן" )2014( 

שם   37
 Dan Bilefsky, “Israel’s Gaza Incursion Sets Off Protests in Europe,” New York Times,  :ראו  38
July 21, 2014, www.nytimes.com/2014/07/22/world/europe/israels-gaza-incursion- 

.sets-off-protests-in-europe.html (Accessed on April 16, 2018)
 Benjamin Weinthal, “Neo-Nazis Praise German Mayor for Israel Boycott,” The ראו:   39
Jerusalem Post, June 5, 2012, www.jpost.com/International/Neo-Nazis-praise-German- 

.mayor-for-Israel-boycott (Accessed on April 16, 2018)

http://www.nytimes.com/2014/07/22/world/europe/israels-gaza-incursion-sets-off-protests-in-europe.html
http://www.nytimes.com/2014/07/22/world/europe/israels-gaza-incursion-sets-off-protests-in-europe.html
http://www.nytimes.com/2014/07/22/world/europe/israels-gaza-incursion-sets-off-protests-in-europe.html
http://www.jpost.com/International/Neo-Nazis-praise-German-mayor-for-Israel-boycott
http://www.jpost.com/International/Neo-Nazis-praise-German-mayor-for-Israel-boycott
http://www.jpost.com/International/Neo-Nazis-praise-German-mayor-for-Israel-boycott
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רבים  ביהודים  הלמו  ובעקבותיו  איתן"  "צוק  מבצע  במהלך  שנערכו  ההפגנות 

 European-Jewish( היהודי־אירופי  הקונגרס  מטעם  בכיר  יהודי  גורם  באירופה  

צעקו  והמפגינים  כנסת  בתי  שני  הותקפו  בפריז  ההפגנות  במהלך  כי  מסר   )Congress
"מוות ליהודים" ו"היטלר צדק"  מנהיג יהודי בכיר בגרמניה אמר כי יהודי גרמניה מעולם 

לא האמינו שייתכן שקריאות אנטישמיות "מהסוג הפרימיטיבי ביותר" יישמעו בצורה 

 ,)Nhari( וגלויה ברחובות גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה  ולאורה נהרי  ברורה 

 CRIF – Conseil Représentatif( דוברת המועצה המייצגת של מוסדות יהודיים בצרפת

des Institutions Juives de France(, אמרה בעקבות ההפגנות הללו ש"אנטי־ציונות 
היא הפנים החדשות של האנטישמיות בצרפת" 40

ההפגנות נגד ישראל )הציונות( מצליחות לאחד באיבתן קשת מוזרה של גורמים 

השני  כלפי  אחד  עוינים  להיות  אמורים  אידיאולוגית  שמבחינה  האירופית  בחברה 

)ובדרך כלל הם אכן כך(: אסלאמיסטים, פעילי ימין קיצוני ופעילי שמאל קיצוני  חיים 

פיירברג הסביר שכאשר הפגינו בברלין "במסגרת המבצע שמאל טרוצקיסטי, ניאו־

נאצים וטורקים, תערובת לא קדושה, הקריאות לא היו נגד ישראל, אלא 'יהודים לגז'", 
והוא הוסיף שבשנת 2014 "הגולם האנטישמי קם על יוצרו, בעיקר המוסלמי" 41

הכרזת  בעקבות  התרחשו  אנטישמיים  ביטויים  בהן  שהובעו  ישראל  נגד  הפגנות 

האמריקאית  השגרירות  העברת  על  והודעתו  ישראל  כבירת  ירושלים  על  טראמפ 

מדינות  בכמה  בפלסטינים  סוערות  תמיכה  הפגנות  פרצו  וכן  לירושלים,  אביב  מתל 

במערב אירופה, לדוגמה: בברלין שרפו המפגינים דגלי ישראל,42 ותומאס דה מייזר 

)de Maiziere(, שר הפנים לשעבר בגרמניה, גינה את שרפת הדגלים בידי המפגינים 

להתקיים";43  מדינה  של  זכותה  של  הסמלית  "ההריסה  את  משקף  המעשה  כי  ואמר 

באמסטרדם שבר צעיר עם דגל פלסטין חלונות במרכול בעיר;44 ובגטבורג שבשבדיה 

תבערה,  בקבוקי  המבנה  אל  זרקו  ואף  כנסת,  בית  מול  פנים  רעולי  כעשרים  הפגינו 
כששהו בו בני נוער יהודים 45

על  מבוסס  ליהודים  בעוינות  האסלאמי  הגורם  הרכבי,  יהושפט  ההיסטוריון  לפי 

ההנחה שהיהודים ומדינתם יצאו מתחום החסות שהאסלאם פרשׂ עליהם, ולכן מוצדקת 

.Bilefsky, "Israel’s Gaza Incursion Sets Off Protests in Europe" :ראו  40
מגל, "שילוב של אסלאם רדיקלי, עם ימין ושמאל קיצוניים "  41
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.vows-to-fight-migrants-anti-semitism/ (Accessed on April 16, 2018)
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המלחמה נגדם  לכן, כשדוברים ערביים מדגישים "כי אין להם דבר נגד היהודים, אבל 

על מדינתם יאסרו מלחמה, הריהם דוברים ברוח האסלאם, המכיר ביהודים כמיעוט 

וכאנשי חסות ]אהל אל־ד'מה[ בלבד, אך כלפי היהודים שמחוץ לתחום האסלאם ]דאר 

אל־אסלאם[ שוררים יחסי מלחמה" 46 יתרה מזו, הקמת מדינת ישראל היא בבחינת 

חצי  יהודי  עם  מחמד  הנביא  של  המפגש  מזמן  אדוקים:  למוסלמים  תיאולוגי  שבר 

ויש לכך תימוכין גם  האי ערב במאה השביעית נחשבו היהודים מובסים ומושפלים, 

"והנה התהפך  זו:  בקוראן,47 אולם הקמת מדינת ישראל מבטאת שינוי של תדמיתם 
גלגל ההיסטוריה ויהודים הביסו מוסלמים" 48

בספרו "שמיים ואנטישמיים" הסביר ברנרד לואיס שמבחינת מדינות ערב והאסלאם 

האויבים  נגד  פוליטית  לוחמה   – חדשה  "צורה  הציונות  נגד  הערבי  המאבק  לבש 

הברורים שלהן: מדינת־ישראל, ומאחוריה יהדות העולם", וכך נעשתה האנטישמיות 

והשמאל הקיצוני  מזה  הימין הקיצוני  ובין  )ומוסלמים(  בין ערבים  יעיל שחיבר  נשק 

והגלויות,  מזה 49 לפי לואיס, הקבוצות הניאו־נאציות והניאו־פשיסטיות "המוצהרות 

את  משקפת  וספרותן  פרו־ערביות,  הן  העולם,  של  שונים  בחלקים  עדיין  הפעילות 

רגשותיהן האמיתיים ואת מטרותיהן בבהירות גדולה" 50 לעומתן, תמיד היו מוסלמים 

ולדעתם  הצדדים,  בין  הפעולה  שיתוף  את  שדחו  אסלאמיסטים,  בעיקר  וערבים, 

הפשיזם והנאציזם היו "שיטות מערביות שגויות, 'פגאניות' ו'שטניות', שעל המוסלמים 
לגבש כנגדן חלופות אסלאמיות" 51

השתמשו  ]אסלאמיסטים[",  ומהפכנים  ]ערביות[  ממשלות  כולל  "אחרים,  זאת,  עם 

אפשר  הללו  המהפכנים  בין  הקיצוני 52  הימין  ובין  בינם  המגשר  כמכשיר  באנטישמיות 

למנות את חסידי זרם הסלפיה־ג'האדיה באסלאם האורתודוקסי )סוני( שמרכיבים את מה 

שמכונה "תנועת הג'האד העולמי"  אם בעבר תנועה זו הונהגה בידי אל־קאעדה בראשות 

הבכורה  את  "גנב"  )דאע"ש(  האסלאמית  המדינה  ארגון  שכיום  הרי  בן־לאדן,  אסאמה 

עולמם  והשקפת  באנטישמיות,  נגועים  הארגונים  שני  המרכזי   הג'האד  ארגון  ונחשב 

מצדיקה פגיעה ביהודים ומעודדת אותה, ובכך מתדמה לאנטישמיות של הימין הקיצוני 

לקיצוניים אסלאמיסטיים מבוסס,  הימין  מן  קיצוניים  בין  בימינו  שיתוף הפעולה 

כמו בעבר, על ההנחה ש"האויב של אויב חברי הוא" 53 אלא שראוי גם לזכור שהיו כמה 

יהושפט הרכבי, עמדת הערבים בסכסוך ישראל־ערב, עמ' 128–129   46
שם, עמ' 205   47
שם, עמ' 129   48

ברנרד לואיס, שמיים ואנטישמיים )תל אביב: דביר, 1989(, עמ' 214   49
שם, עמ' 259   50

ישראל גרשוני, אור בצל: מצרים והפאשיזם, 1922–1937 )תל אביב: עם עובד, 1999(, עמ' 137   51
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 and the Extreme Right (Lawrence: University Press of Kansas, 2006)
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הזיכרונות של  במידה מסוימת את האסלאם  בספר  בכירים שאהדו  נאציים  גורמים 

אלברט שפר )אדריכלו של היטלר(, "בתוככי הרייך השלישי", שפר מצטט את היטלר 

כמי שאומר ש"האיסלם היה הרבה יותר מתאים לנו מאשר הנצרות דווקא, והסובלנות 

היו  הערבים  אמר שאם  טען שהיטלר  גם  בכך, שפר  די  לא  ואם  הרכרוכית שלה" 54 

הגזעית  נחיתותם  למוסלמית" 56  הופכת  "הייתה  אירופה  פואטייה,55  בקרב  מנצחים 

של הערבים לא אפשרה להם לעמוד בפני העמים האירופיים, אולם אם הערבים היו 

מנצחים בקרב, בסופו של דבר "הגרמאנים המוסלמיים היו עומדים בראש הממלכה 
העולמית של האיסלם" 57

נאצים שהתאסלמו;  גם  אין תמה שהיו  כזו מצד מנהיג הרייך השלישי,  גישה  עם 

ולאחר המלחמה חלקם התיישבו במדינות ערביות הסמוכות לישראל, בדגש על מצרים, 

שם יכלו להמשיך את מאבקם ביהודים 58 ג'ני לבל למשל מוסרת כי "בגרמניה נרשמה 

השלושים",  שנות  באמצע  התאסלמו  גרמנים  של  למדי  רב  מספר  מעניינת:  תופעה 

וכי בשנת 1938 בברלין היו כ־2,000 מתאסלמים  לפי לבל, באחד העיתונים הנאציים 

היא  המוסלמית  הדת  הנוצרית,  לדת  "בניגוד  להתאסלמות:  הסבר  הובא  גזע  לענייני 

דת גברית, ולפיכך מותרת לאריים טהורים"  הסבר זה מתכתב עם הטיעון והאמירה 
ששפר מייחס להיטלר 59

בין המתאסלמים הנאצים היו ששירתו בתפקידים בכירים בדיביזיות הס"ס השונות, 

האוסטרי  היה  לכך  דוגמה  מוסלמית   אוכלוסייה  התגוררה  שבהם  באזורים  בעיקר 

אל־רשיד  הארון  השם  את  שאימץ   ,)Hintersatz( הינטרזאץ  וילהלם  גרמני(   )ואולי 

)el-Rashid(60 ופיקד על יחידות מוסלמיות במלחמה נגד הפרטיזנים בפולין 61 בהקשר 

זה ראוי לציין שבבלקן למשל הוקמה דיביזיית הס"ס השלוש־עשרה "ח'נג'ר" )מערבית: 

פגיון(, שרוב חייליה היו מוסלמים בוסניים ואלבניים 62 גורם חשוב ששיתף פעולה עם 

הנאצים, גייס מוסלמים ל"ח'נג'ר", הסית ועודד לרצח יהודים, וחתר למימוש ההשמדה 

אלברט שפר, בתוככי הרייך השלישי: זכרונות )בן־שמן: מודן, 1979(, עמ' 108   54
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המוסלמים דרומה לספרד  שליטת המוסלמים בחלק זה של אירופה נמשכה עד 1492, כשהמעוז המוסלמי 

האחרון בגרנדה שבספרד נפל, וספרד אוחדה תחת הצלב של המלך פרננדז והמלכה איזבל 
שפר, בתוככי הרייך השלישי, עמ' 107   56

שם   57
לורד, 26 באוקטובר, 2015   58

ראו: ג'ני לבל, חאג' אמין וברלין )תל אביב: המחבר, 1996(, עמ' 33   59
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.University Press, 2016), pp. 277–278
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גם בארץ ישראל תחת המנדט הבריטי )פלסטין המנדטורית(, היה חג' אמין אל־חוסייני, 
המופתי של ירושלים, שנודע כתומך נלהב של היטלר 63

מתיאס קונצל כתב ש"אין למעשה אדם שהשפעתו על ההיסטוריה המוקדמת של 

הסכסוך במזרח התיכון רבה מזו של המופתי", ולדבריו אל־חוסייני "השתמש בתפקידו 

הדתי הבכיר ]כמופתי של ירושלים[ כדי לצקת נופך איסלאמי באנטי־ציונות, וסיפק 

צידוק דתי לשנאת היהודים" 64 ולא זו בלבד אלא ש"בציירו את מאבקו האנטי־יהודי 

"נטע המופתי את הסכסוך הערבי־יהודי בארץ־ישראל  קונצל,  כמשימה דתית," טען 

'פלישת  על  מלחמה  הכרזת  גם  הייתה  ליהודים  שנאתו  הפאן־איסלאמי:  בהקשר 

הרעיונות הליברליים' אל העולם המוסלמי" 65 במכתב ששלח המופתי להיטלר הוא 

כתב ש"הבעיה הפלשתינאית איחדה את כל ארצות ערב בשנאה משותפת נגד האנגלים 

והיהודים  אם שנאה משותפת היא תנאי־קודם לאחדות לאומית, ניתן לומר, כי בעיית 

פלשתינה החישה אחדות זו", ובהמשך דבריו כתב:

אהדתם החמה ביותר של עמי ערב לגרמניה ולציר היא עובדה קיימת 

יהיו עמי ערב  ]   [ בהיותם משוחררים ממעצורים חומריים מסוימים, 

מוכנים להשיב לאוייב המשותף כגמולו ולהתייצב בהתלהבות לצד הציר, 

כדי למלא חלקם בהנחלת תבוסה מוצדקת לקואליציה האנגלית־יהודית 

]   [ הערבים מוכנים להניח את כל כובד משקלם במערכה ולהקריב את 
דמם במלחמתם הקדושה על זכויותיהם ושאיפותיהם הלאומיות 66

לכאורה  העומדים  ליהודים,  עזה  שנאה  הצדדים  שני  חולקים  בעבר,  כמו  כיום,  גם 

תהומית  שנאה  חולקים  הם  וכן  האנושות,  את  שפקדו  החולות  הרעות  כל  מאחורי 

אינה  זו  גישה  למעשה,  ודמוקרטיזציה   גלובליזציה  המקדם  הקפיטליסטי,  למערב 

הקיצוניים  ובין  בינם  גם  אלא  מימין,  לקיצוניים  האסלאמיסטים  בין  רק  מחברת 

"יותר פרודוקטיבי להבין את אל־קאעדה באירופה   ,)Roy( רוי  משמאל  לפי אוליבר 

כגון  התנגדות",  של  נוספות  צורות  עם  רבים  מאפיינים  החולקת  צעירים,  כתנועת 

השמאל הקיצוני,67 והוא מוסיף ש"אל־קאעדה הוא התגלמות ]avatar[ הרדיקליזציה 

להרחבה על המופתי ופועלו ראו: צבי אל־פלג, המופתי הגדול )תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור,   63
1990(; אליהו אילת, חאג' מוחמד אמין אל־חוסיני: מופתי ירושלים לשעבר )תל אביב: רשפים, 1969( 

)ירושלים: טובי,  יהודים: על שורשיה הנאציים של מתקפת 11 בספטמבר  מתיאס קונצל, ג'יהאד ושנאת   64
2008(, עמ' 44 

שם, עמ' 45-44   65
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של השמאל הקיצוני ]ultra-left[  מטרותיו הן כמו המטרות המסורתיות של השמאל 
הקיצוני: אימפריאליזם אמריקאי, סמלים של גלובליזציה" 68

כיום יש איום שהולך וגדל מצד חוגי השמאל הקיצוני, בעיקר האנרכיסטי, שרואים 

נגדה  המאבק  ולכן  בפלסטינים,  ו"פשיסטית" שמתעמרת  גזענית  ישות  ישראל  במדינת 

ויהודים מרחבי העולם  וגם ישראלים  אינו חדש,  מוצדק  המאבק האנרכיסטי בישראל 

בהתנגדות  מאופיין  והוא  נשק,  בכלי  בו  משתמשים  לא  כלל  בדרך  אך  בו,  משתתפים 

)direct action( נגד צבא ההגנה לישראל, שמגלם את זרוע הכיבוש  וב"פעולה ישירה" 

גדרות",  נגד  "אנרכיסטים  הארגון  של  פעולותיו  הן  לכך  דוגמה  הציונית"   "המדינה  של 

ארגון ישראלי שקשור לקבוצות אנרכיסטיות במערב 69 עם זאת, בימינו גם מאבק אלים 

אינו זר לחוגים אלו, לדוגמה: בדצמבר 2015 אופנוען חמוש בקלצ'ניקוב ירה אל שגרירות 

ישראל באתונה, וארגון יווני אנרכיסטי לקח אחריות על המתקפה 70 כמו כן, אף שהמאבק 

האנרכיסטי האלים פעיל כיום בזירה הסורית ובזירה האוקראינית יותר מאשר במקומות 

אחרים, נראה שעדיין האיום מצד ג'האדיסטים או ניאו־נאצים חמור יותר, בפרט ליהודים 

החדש  לדור  הנאצים  של  החדש  הדור  בין  לחיבור  דוגמאות  כמה  למצוא  אפשר 

שנולד  שוויץ  אזרח  עיתונאי   ,)Huber( הובר  אחמד  לדוגמה,  האסלאמיסטים   של 

נוצרית־פרוטסטנטית  למשפחה  הובר  ארמנד  פרידריך  אלברט  בשם   1927 בשנת 

והתאסלם בשנת 1962, התפרסם לאחר פיגועי 11 בספטמבר כשטען שהימין הקיצוני 

"הגיב למתקפה באופן חיובי" 71 הוא גם נפגש עם פעילי אל־קאעדה ואף גייס כספים 

לטובת הארגון 72 דוגמה נוספת היא דיוויד מיאט )Myatt(, גזען בריטי שייסד בשנות 

התשעים את הארגון הניאו־נאצי הרצחני "קומבט Combat 18( "18(, שמטרתו ליצור 

 מלחמת גזעים, ובסופו של דבר הוא התאסלם ונעשה פעיל אל־קאעדה  מיאט הילל את 

בן־לאדן וכינה את פיגועי 11 בספטמבר "מעשה גבורה" 73 לדידו, הימין הקיצוני אינו 

מסוגל להילחם ביהודים )הציונות( ובמערב, לעומת האסלאם:

.Ibid  68
 Uri Gordon, “Against the Wall: Anarchist Mobilization in the Israeli-Palestinian ראו:   69
Conflict,” Peace and Change, Vol. 35, No. 3 (2010), pp. 412–433, https://dspace.lboro.

 ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/15916/1/Against%20the%20Wall%20LUPIN.pdf
.(Accessed on April 16, 2018)

 "Greek Anarchist Group Claims Attack on Israeli Embassy,” Haaretz, February 2, 2015,  :ראו  70
 www.haaretz.com/jewish/greel-anarchists-say-they-attacked-israeli-embassy-1.5301673

.(Accessed on April 16, 2018)
מובא אצל: קונצל, ג'יהאד ושנאת יהודים, עמ' 122   71

.Michael, The Enemy of My Enemy, pp. 149–150 :להרחבה על הובר ראו  72
 "Protocols Revisited: Antisemitism 2003 – No Price to Pay for Playing the ‘Jewish Cabal’  73
Card," Response, Vol. 24, No. 2 (2003), p. 5, www.wiesenthal.com/atf/cf/%7BDFD2AAC1-

 2ADE-428A-9263-35234229D8D8%7D/RESPONSE%20SUMMER%202003.PDF )Accessed
.on April 16, 2018)

https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/15916/1/Against%20the%20Wall%20LUPIN.pdf
https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/15916/1/Against%20the%20Wall%20LUPIN.pdf
http://www.haaretz.com/jewish/greel-anarchists-say-they-attacked-israeli-embassy-1.5301673
http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7BDFD2AAC1-2ADE-428A-9263-35234229D8D8%7D/RESPONSE%20SUMMER%202003.PDF
http://www.wiesenthal.com/atf/cf/%7BDFD2AAC1-2ADE-428A-9263-35234229D8D8%7D/RESPONSE%20SUMMER%202003.PDF
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המעשי  בג'יהאד  שמכיר  התחייה,  של  הטהור  האותנטי  האסלאם 

היחיד  הכוח  הוא  המוסלמי[,  על  ]המוטלת  כחובה  קודש(  )מלחמת 

ולהרוס את הכבוד, את היהירות, את המטריאליזם  המסוגל להילחם 

של המערב ]   [ למערב אין דבר קדוש, אולי מלבד הציונים, הציונות, 

או  עובדים,  ומשרתיו  שהמערב  והאלילים  לכאורה,  השואה  מתיחת 
מעמידים פנים שהם עובדים, כמו דמוקרטיה 74

בשנת 2009 ניאו־נאצי שהתאסלם הגיע לפקיסטן יחד עם אשתו, שם השניים הצטרפו 

כשנה,  כעבור  אולם,  אל־קאעדה   עם  המזוהה  הפקיסטנית,75  הטאליבאן  לתנועת 

מקום  יש  בתורכיה 76  נעצרו  והם  לעזוב  לזוג  גרמו  ההיגיינה  וחוסר  המחיה  תנאי 

תמיד  אינו  בסלפיה־ג'האדיה,  המתגלם  לאסלאמיזם,  מניאו־נאציזם  שהמעבר  לציין 

ניאו־נאצי  )Tampa( שבפלורידה  2017 עצרה משטרת טמפה  במאי  לדוגמה,  "חלק"  

מדיווחים  החדשה 77  לדתו  )לשעבר( משום שלעגו  מחבריו  שניים  ורצח  שהתאסלם 

הניאו־נאצי  לארגון  קשורה  שהשלישייה  עלה  הברית  בארצות  התקשורת  בכלי 

האמריקאי Atom-Waffen Division )"דיביזיית הנשק אטומי"(,78 שנוסד בשנת 2015 

ושמו הוזכר בקשר לכמה פרשיות רצח שהתרחשו בשנים האחרונות ברחבי ארצות 
הברית, ובהן רציחתו של הומוסקסואל יהודי בינואר 2018 79

הוא  הסלפיה־ג'האדיה,  בזרם  המיוצג  )הסוני(,  הקיצוני  האסלאם  שרק  ההנחה 

ובהווה  בעבר  הנאצים  של  הנצחי  אויבם   – ביהודים  במלחמה  ביותר  החשוב  הגורם 

שמשנות  מחשבה  האסלאמיסטית,  במחשבה  היהודי  מקום  את  להכיר  מחייבת   –

העשרים של המאה הקודמת הלכה והתקבעה כאלטרנטיבה לשלטונות שקמו בארצות 

ערב והאסלאם  כפי שראינו לעיל, לאנטישמיות אירופית היה מקום במרחב הערבי־

 Nicola Woolcock and Dominic Kennedy, “What the Neo Nazi Fanatic Did Next: ראו:   74
Switched to Islam,” The Times, April 24, 2006, www.thetimes.co.uk/article/what-the-neo- 

.nazi-fanatic-did-next-switched-to-islam-qv3ph5k0jv8 (Accessed on April 16, 2018)
גרמנים, ביניהם כאלו שהתאסלמו, אף הקימו יחידה משלהם בתוך תנועת הטאליבאן הפקיסטנית, והם אף הופיעו   75

.Leiken, 2012, pp. 231-236 :בסרטוני תעמולה שהפיקו ג'האדיסטים מאזור אפגניסטן־פקיסטן  ראו
"Ex neo-Nazi: Joining Taliban – terrible mistake", Ynet News, March 11, 2012. https:// :ראו  76 

.www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4300638,00.html
 Amy B. Wang, “A Neo-Nazi Converted to Islam and Killed 2 Roommates for ראו:   77
‘Disrespecting’ His Faith, Police Say,” The Washington Post, May 23, 2017, www.
washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2017/05/23/a-neo-nazi-converted-to-

 islam-and-killed-2-roommates-for-disrespecting-his-faith-police-sa/ )Accessed on April
.16, 2018)

https:// :ארגון זה נוסד בשנת 2015, ונראה שכיום הוא עדיין פעיל; ראו למשל את אתר האינטרנט שלו  78
 A"Atomwaffen Division," Southern Poverty Law Center, :להרחבה ראו ;atomwaffendivision.org
 [no date], www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/atomwaffen-division

.(Accessed on April 16, 2018)
.Ibid  79

http://www.thetimes.co.uk/article/what-the-neo-nazi-fanatic-did-next-switched-to-islam-qv3ph5k0jv8
http://www.thetimes.co.uk/article/what-the-neo-nazi-fanatic-did-next-switched-to-islam-qv3ph5k0jv8
http://www.thetimes.co.uk/article/what-the-neo-nazi-fanatic-did-next-switched-to-islam-qv3ph5k0jv8
http://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2017/05/23/a-neo-nazi-converted-to-islam-and-killed-2-roommates-for-disrespecting-his-faith-police-sa/
http://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2017/05/23/a-neo-nazi-converted-to-islam-and-killed-2-roommates-for-disrespecting-his-faith-police-sa/
http://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2017/05/23/a-neo-nazi-converted-to-islam-and-killed-2-roommates-for-disrespecting-his-faith-police-sa/
https://atomwaffendivision.org
https://atomwaffendivision.org
http://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/atomwaffen-division
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לפי התנאים  ביהודים התעצבה  והמלחמה  ישראל,  לפני הקמת מדינת  עוד  אסלאמי 

שבתחומן  ערב,  מדינות  נגד  במלחמות  והצלחתה  המדינה  הקמת  לאחר  שהוכתבו 

זו  זאת, מצד האסלאמיסטים, לא  הופצו תיאוריות אנטישמיות חדשות לבקרים  עם 

בלבד שמדינות ערב נכשלו בהבסת היהודים, אלא שהן אף חתמו עימם הסכמי שלום 

ומנהלות עימם מגעים דיפלומטיים  לכן, האסלאמיסטים, ולּו בעיני עצמם, היו "חוד 

החנית" של המאבק ביהודים, שעובר גם דרך המאבק בשלטונות 

הג'האד העולמי ושנאת יהודים

המאה  בתחילת  נעוצה  הסלפיה־ג'האדיה  זרם  בהתפתחות  החשובה  המפנה  נקודת 

העשרים, כשקרסה האימפריה הע'תמאנית, ששימשה הח'ליפות האסלאמית האחרונה  

מלחמת  לאחר  העת'מאנית  האימפריה  של  התמוטטותה  בודנסקי,  יוסף  החוקר  לפי 

העולם הראשונה וחדירתו של המערב הנוצרי לתחומי עולם האסלאם "חוללו זעזוע הן 

באסלאם המסורתי והן בלאומיות הערבית", ובעקבות הזעזוע הזה פרחה האנטישמיות: 

"מנהיגים, אינטלקטואלים ומטיפים ביקשו לרכוב על גל הזעזוע והעוינות הנרחב על 

מנת לקדם צורה כזו או אחרת של אחדות כל־ערבית או כל־אסלאמית ]   [ התגובה 

לכל המגמות הללו הייתה רגשות אנטי־יהודיים עזים כגורם מאחד – כיוון שהם היו 
המכנה המשותף הנמוך ביותר בין מגזרים שונים של אוכלוסייה באזור" 80

ואת  אחיזתן  את  והעמיקו  והאסלאם  ערב  לארצות  המערב  מדינות  שחדרו  ככל 

השפעתן הפוליטית והשפעתן התרבותית, כך גברה העוינות כלפיהן וגבר גם הרצון 

"האחים  ההמונים  תנועת  להקמת  הרקע  זה  שנעלמה   הח'ליפות  את  מחדש  להקים 

התפתחו  המוסלמים"  "האחים  ומתנועת  אל־בנא,  חסן  בידי   1928 בשנת  המוסלמים" 

זרמים רעיוניים רדיקליים וקיצוניים יותר, שגם חתרו לשינוי מיידי וגם דגלו בשימוש 

בעיקר  היו  ומייצגיו  לזמן,  מזמן  השתנה  האויב  מטרותיהם 81  לקידום  באלימות 

בה  חיו  שהקיצוניים  החברה  אלו   במשטרים  שתמכו  האזרחים  גם  אך  המשטרים, 

הוגדרה מחדש כחברה ג'אהלית, כלומר – חברה חוטאת וכופרת  אבי הרעיון הזה היה 

סיד ֻקטּב, שנחשב אבי הרדיקליזם האסלאמי ותקף בפרסומיו את היהודים שהוגדרו 

בספרו  לדוגמה,  נגדם   המאבק  את  הצדיק  ואף  האסלאם,82  של  הנצחיים"  כ"אויבים 

"ציוני דרך" הוא הסביר שהיהודים )והנוצרים( זכאים לחסות רק בתחום האסלאם )דאר 

יוסף בודנסקי, איסלאמיות אנטישמית כמכשיר פוליטי )תל אביב: תמוז, 2000(, עמ' 36   80
יורם שוייצר ואביב אורג, "האודיסיאה של אל־קאעדה אל הג'יהאד העולמי," מזכר 132 – המכון למחקרי   81
http://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/  ,17–15 עמ'   ,)2014 )ינואר  לאומי  ביטחון 

sites/2/systemfiles/memo132f.pdf )נצפה ב־16 באפריל 2018( 
 David Patterson, Anti-Semitism and Its Metaphysical Origins (New York: Cambridge ראו:   82

.University Press, 2015), pp. 85–86
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אל־אסלאם(, אך אם הם נמצאים בתחום המלחמה )דאר אל־חרב( חובה על המוסלמי 

להילחם בהם עד שיורחב תחום האמונה לתחום הכפירה:

האזורים שבהם האסלאם אינו שולט ואין מונהגת בהם השריעה הם "דאר 

אל־חרב" ביחס למוסלמי ואף לבן החסות שלו  המוסלמי יילחם בו אף 
אם זו מולדתו ובה נמצאים קרובי משפחתו, רכושו ומקורות הכנסתו 83

גישה זו נפוצה, והיא השפיעה על רבים ברחבי העולם המוסלמי, ממערב אפריקה ועד 

ג'האדיסטיות־סלפיות  קבוצות  האחרונים  בעשורים  הופיעו  שם  אינדונזיה,  למזרח 

זו גם הייתה שאיפתם העילאית של עבדאללה  שמטרתן להקים "מדינה אסלאמית"  

עזאם ואסאמה בן־לאדן, שהשתמשו ב"ֻקטּביזם" כדי לכונן מאבק עולמי נגד המערב, 

ורוע,  נהנתנות  תאוותנות,  שחיתות,  זילות,  בו  ששולטים  כמקום  בעיניהם  שנתפס 

בעיקר לאחר עידן "המלחמה הקרה"  נראה שגישת "האויב הקרוב" של ֻקטּב התמזגה 

א־ "חזב  בארגון  השתקפה  אחת  גישה  נוספות:  אסלאמיות־רדיקליות  גישות  עם 

תחריר" )מפלגת השחרור(, ארגון שמשנת 1953 ועד ימינו פועל כדי להקים מחדש את 

הח'ליפות האסלאמית באמצעות מאבק לא אלים בדמוקרטיה ובצורות משטר אחרות 

שפועלות בעולם הערבי ובאסלאם  גישה נוספת היא גישת המאבק הבין־לאומי נגד 

עבדאללה  של  בפעילותו  המשתקפת  מוסלמיות,  לארצות  שפלשו  האסלאם  אויבי 

כשפלשה  המועצות  ברית  נגד  למלחמה  מוסלמים  כמגייס  לתהילה  שזכה  עזאם, 

בדצמבר 1979 לאפגניסטן; בין השאר הוא גם נחשב "אביו הרוחני של בן־לאדן" 

גישה שלישית נוצרה לאחר שברית המועצות קרסה וארצות הברית נותרה מעצמת־

העל היחידה  בגישה זו חברו תפיסות אנטי־אימפריאליסטיות, אנטי־קולוניאליסטיות 

למאבק   – אסלאמיסטיות  תפיסות  לצד  אנטישמיות  תפיסות  וגם  ואנטי־מערביות, 

הג'האד  ארגוני  את  לאפיין  שממשיך  מאבק  הציונית־צלבנית",  "הברית  נגד  עולמי 

האמריקאים  "כי  סברו  בן־לאדן  וגם  עזאם  גם  שי,  ושאול  מליח  אסף  לפי  העולמי 84 

בידי  "מנוהלת"  הברית  ארצות  היהודית" 85  ולהתנשאות  לשליטה  לגמרי  נכנעים 

ובעולם  בכלל  בעולם  תכניותיהם  את  "לבצע  האמריקאים  את  שמדרבנים  יהודים 

נשק  כלי  בהספקת  ישראל,  במעשי  בתמיכתה  מואשמת  והיא  בפרט",  האיסלאמי 

בה  ולהקים  פלסטין  את  לכבוש  לישראל  ובסיועה  באו"ם,  עליה  ובהגנתה  לה 

מובא אצל: סייד קוטב, מניפסט האסלאם הרדיקלי: ציוני דרך )תל אביב: רסלינג, 2011(, עמ' 62   83
 "Anti-Semitism: A Pillar of Islamic Extremist Ideology," Anti-Defamation League, ראו:   84
2015, https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/combating-hate/ 

.Anti-Semitism-A-Pillar-of-Islamic-Extremist-Ideology.pdf (Accessed on April 16, 2018)
אסף מליח ושאול שי, מכאבול לירושלים: אל־קאעידה, הג'יהאד האיסלאמי העולמי והעימות הישראלי־  85

פלסטיני )תל אביב: מטר, 2009(, עמ' 267 
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 התנחלויות 86 אפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר, תיאר בהקדמה לספרם של מליח ושי 

דתית  אמונה  בין  שממזגת  כהשקפה  עזאם  של  השקפתו  את  לירושלים"(  )"מכאבול 
לתיאוריות קונספירציה אנטישמיות "ברוח הפרוטוקולים של זקני ציון" 87

"לדידו של עזאם", הסביר הלוי, "מטרת היהדות היא לחסל את דת האיסלאם, וזהו 

טיעון מוביל בעימות הכולל בין התרבות המערבית לעולם המוסלמי  עימות זה חייב 

עזאם" 88  עבדאללה  שואף  שאליה  ההכרעה  אופי  מה  ספק  ואין  בהכרעה,  להסתיים 

ועל  אל־אקצא  מסגד  על  להגן  בקריאה  ישראל, המתגלם  ובמדינת  ביהודים  המאבק 

אל־קאעדה,  ארגון  מייסד  בן־לאדן,  אסאמה  של  בהצהרותיו  משתקף  הפלסטינים, 

נואם במסגד  שחוסל במאי 2011 באבוטבאד שבפקיסטן  כך לדוגמה תועד בן־לאדן 

בעיר ג'דה שבערב הסעודית "בשנת 1990, זמן מה לפני הפלישה העיראקית לכוויית, 

ומדבר ]בנאומו[ על האינתיפאדה הפלסטינית הראשונה, על סבלם של הפלסטינים 

הסיוע  בשל  השאר  )בין  ארצות־הברית  כלפי  האיסלאמיסטים  לשנאת  הסיבות  ועל 
שהיא מעניקה לישראל(" 89

האיבה לישראל, ליהודים ולמערב התבטאה בהכרזה של אל־קאעדה בשנת 1998 

שכללה  והצלבנים",  היהודים  נגד  לג'האד  העולמית  האסלאמית  "החזית  הקמת  על 

מקשמיר  נוספים  ארגונים  גם  מכן  ולאחר  ומפקיסטן,  מבנגלדש  ממצרים,  ארגונים 

ומדינת  היהודים  כלפי  העולמי  הג'האד  של  האיבה  אומנם  הפיליפינים   ומן  )הודו( 

ישראל נחשבו עד 2001 רטוריקה מתלהמת וריקה מתוכן,90 אך מאז ועד היום ברור 

 ,)Reid( שהמגמה השתנתה לחלוטין  לדוגמה, בקיץ 2001 הגיע לישראל ריצ'רד ריד 

פעיל ג'האד אנגלי שנשלח לאסוף מודיעין על טיסות "אל על" וערי ישראל, והתפרסם 

בנעליו בטיסה מסחרית  לפוצץ מטען חבלה שהוטמן  בדצמבר באותה שנה כשניסה 
91 )Shoe Bomber( "מצרפת לארצות הברית, וזכה לכינוי "מחבל הנעל

בנובמבר 2002 עמדו פעילי אל־קאעדה מאחורי שני פיגועים שהתרחשו כמעט בו־

זמנית בקניה וכוונו נגד ישראלים: תחילה פיגוע שביצע מחבל מתאבד כשנהג במשאית 

תופת סמוך לבית מלון שבו התארחו תיירים מישראל, וכמעט באותו זמן שוגרו טילי 

את  החטיאו  הטילים  אך  אביב  לתל  ממומבסה  שהמריא  "ארקיע"  מטוס  אל  כתף 

מטרתם 92 באפריל 2003 ניסו שני אזרחים בריטיים לבצע פיגועי התאבדות בישראל, 

שם   86
שם, עמ' 13, להרחבה ראו: שם, עמ' 140–180   87

שם, עמ' 14   88
שם, עמ' 266–267   89

שוייצר ואורג, "האודיסיאה של אל־קאעדה אל הג'יהאד העולמי," עמ' 29   90
Leiken, Europe’s Angry Muslims, pp. 162, 182, 253– ;280 'שם, עמ' 57; מליח ושי, מכאבול לירושלים, עמ  91

.254
הג'יהאד  אל  אל־קאעדה  של  "האודיסיאה  ואורג,  שוייצר   ;284–281 עמ'  לירושלים,  מכאבול  ושי,  מליח   92

העולמי," עמ' 39, 57–58 



47* השפעתן של זירות המלחמה בסוריה ובאוקראינה על התעצמות האנטישמיות במערב 

תקפו   2003 בשנת  אביב 93  בתל  פלייס"  "מייק'ס  בפאב  עצמו  את  פוצץ  מהם  ואחד 

בטורקיה  במרוקו,  ויהודיים,  ישראליים  יעדים  גם  ובהם  שונים,  יעדים  ג'האדיסטים 
ובמעבר הגבול בין ישראל לירדן 94

ביולי 2004 בוצע פיגוע התאבדות נגד שגרירות ישראל ושגרירות ארצות הברית 

ברבת  מלון  בבתי  התאבדות  פיגועי  שלושה  התרחשו   2005 בנובמבר  באוזבקיסטן  

עמון שבהם נוהגים להתאכסן תיירים מישראל  בפברואר 2008 ירו מחבלים המזוהים 

עם אל־קאעדה על שגרירות ישראל במאוריטניה וזרקו עליה רימונים 95 מ־26 עד 28 

בנובמבר 2008 ביצעו פעילי "לשכר אל־טיבה", ארגון ג'האד־סלפי מפקיסטן המזוהה 

עם אל־קאעדה, מתקפת טרור שבה הותקפו כמה יעדים במומבאי, ובהם מלונות יוקרה 

כגון "הטאג' מאהל", וכן בית חב"ד בעיר  בפיגוע המשולב נהרגו יותר ממאה ושבעים 
בני אדם, ובהם שישה ישראלים בבית חב"ד 96

)להלן:  קיצוניות  סלפיות  קבוצות  הופיעו בתחילת האלף החדש  אירופה  במערב 

קבוצות השריעה( שתמכו בפעילותיהם של ארגוני טרור ולעיתים אף השתתפו בהן, 

מאלי,  סומליה,  עיראק,  כגון  הג'האד  בחזיתות   – בחוץ  בין  )במדינותיהן(  בבית  בין 

 ,)Al-Muhajiroun( "אל־מהאג'רון"  מארגון  הושפעו  אלו  קבוצות  ועוד   אפגניסטן 

ומצטפא  מחמד  בכרי  עמר  באנגליה:  שהתיישבו  מטיפים  שני  שייסדו  בריטי  ארגון 

כמאל מצטפא, שמּוכר בכינויו "אבו חמזה אל־מצרי" )Abu Hamza al-Masri(; לשני 

המטיפים האלה היו קשרים עם מטיפים נוספים המזוהים עם אל־קאעדה שהתיישבו 

באירופה  קבוצות השריעה אימצו שמות דומים, בייחוד "שריעה ל־" )Sharia4( ו"מלת 

אבראהים" )Millatu Ibrahim; דת אברהם(, והן ייצרו חיכוך מכוון גם עם אוכלוסיית 
הרוב וגם עם הרשויות 97

 ,)Choudry( תלמידם הבולט של אבו חמזה אל־מצרי ובכרי מחמד הוא אנג'ם צ'אודרי

מי שלא פעם הביע את תמיכתו בג'האד ואת שאיפתו לאסלם את המרחב הלא אסלאמי, 

שם, עמ' 57   93
מליח ושי, מכאבול לירושלים, עמ' 284–285   94

שם, עמ' 287   95
שוייצר ואורג, "האודיסיאה של אל־קאעדה אל הג'יהאד העולמי," עמ' 37; מליח ושי, מכאבול לירושלים, עמ' 287   96

 Lorenzo Vidino, “Sharia4: From ראו:  השריעה  וקבוצות  אל־מהאג'רון  ארגון  על  להרחבה   97
 Confrontational Activism to Militancy,” Perspectives on Terrorism, Vol. 9, No. 2 (2015),
 pp. 2–16, www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/415 )Accessed
 on April 16, 2018); Raffaello Pantucci, “Al-Muhajiroun’s European Recruiting Pipeline,”
CTC Sentinel, Vol. 8, No. 8 (2015), pp. 21–24, www.ctc.usma.edu/posts/al-muhajirouns-

 european-recruiting-pipeline (Accessed on April 16, 2018); Neumann, Radicalized, pp.
 115–118; Lorenzo Vidino, Francesco Marone and Eva Entenmann, Fear thy Neighbor:
 Radicalization and Jihadist Attacks in the West (Milano: George Washington University’s
 Program on Extremism and The International Centre for Counter-Terrorism [ICCT], 2017),
pp. 87–92, https://icct.nl/wp-content/uploads/2017/06/FearThyNeighbor-Radicalizatio 

.nandJihadistAttacksintheWest.pdf (Accessed on April 16, 2018)

http://www.terrorismanalysts.com/pt/index.php/pot/article/view/415
http://www.ctc.usma.edu/posts/al-muhajirouns-european-recruiting-pipeline
http://www.ctc.usma.edu/posts/al-muhajirouns-european-recruiting-pipeline
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וכפי שכתב למשל באחד מציוציו ברשת "טוויטר": "אני מצפה ליום שבו דגל האסלאם 

אנגליה[  ממשלת  ראש  ]מעון  דאונינג  רחוב  הלבן,  הבית  הכנסת,  מעל  גבוה  יונף 

והקרמלין" 98 כיום צ'אודרי יושב בכלא בגין תמיכתו בדאע"ש, ובחודש מרס 2017 הוא 

צ'אודרי שקד  זאת,  עם  האמריקאי 99  החוץ  משרד  בידי  בין־לאומי  כטרוריסט  הוכרז 

אירופה  במערב  הסלפיה־ג'האדיה  חסידי  של  ומקוונת  ממשית  רשת  בניית  על  שנים 

גם בצרפת,  )מלבד אנגליה(  וידוע שהוא היה קשור לקבוצות דומות שפעלו  )ובכלל(, 
איטליה, בלגיה, הולנד, דנמרק, פינלנד, ספרד, גרמניה, נורבגיה ומדינות נוספות 100

 Profetens( הנביאים"  "אומת  שנקראה  למשל,  הנורבגית  הקבוצה  מחברי  אחד 

Ummah(, הוא עוביידאללה חוסיין  בשנת 2012, לאחר שהקהילה היהודית באוסלו 
במדינה,  האנטישמיות  עליית  נוכח  חששה  את  והביעה  הרשויות  הגנת  את  ביקשה 

כתב חוסיין בעמוד ה"פייסבוק" שלו שהוא "יעניק להם הגנה, אנשאללה, מייד ברגע 

שאעבור את מבחן ]קבלת רישיון[ הציד שלי ואשיג לעצמי קלצ'ניקוב" 101 גם בצרפת 

 ,)Forsane Alizza :למשל פעלה הקבוצה "פרסאן אל־עזה" )"אבירי הגאווה"; בצרפתית

שהייתה קשורה לקבוצות השריעה, והרשויות בצרפת פעלו נגדה רק בעקבות הפיגוע 

שהתרחש בבית הספר היהודי בעיר טולוז שבדרום צרפת במאי בשנת 2012 

מ־11 עד 19 במאי 2012 פתח מחמד מראח, צעיר צרפתי ממוצא אלג'ירי, במסע 

ל"פרסאן אל־עזה",102 רצח תחילה שלושה  נקשר  קטל בדרום צרפת  מראח, ששמו 

"אוצר  היהודי  הספר  לבית  הגיע  במאי  וב־19  שונות,  בהזדמנויות  צרפתיים  חיילים 

של  ובאביהם  הספר,  בית  תלמידי  ילדים,  בשלושה  למוות  וירה שם  בטולוז  התורה" 

אל־ח'לאפה"  "ג'נד  קבוצה ששמה  הספר 103  בבית  מורה  הקורבנות, שהיה  מן  שניים 

https://twitter.com/anjemchoudary/ סגור(:  החשבון  )כיום  צ'אודרי  של  הטוויטר  חשבון  מתוך   98
status/491619595770675200 )נצפה ב־22 ביולי 2014( 

 Office of the Spokesperson, "State Department Terrorist Designations of El Shafee ראו:   99
 Elsheikh, Anjem Choudary, Sami Bouras, Shane Dominic Crawford, and Mark John
Taylor", U S  Department of the State, March 30, 2017. https://www.state.gov/r/pa/prs/ 

.ps/2017/03/269306.htm
Vidino, “Sharia4: From Confrontational Activism to Militancy”; Pantucci, גם:  וראו  שם    100 

."Al-Muhajiroun’s European Recruiting Pipeline"
"Norway’s Islamist Referee Convicted of Hate Speech,” The Local, February 7, 2014, www. :ראו  101

 thelocal.no/20140207/norways-referee-islamist-convicted-of-hate-speech )Accessed on April
.16, 2018)

 Pantucci, “Al-Muhajiroun’s European Recruiting Pipeline”, p. 21; “Profile: French ראו:   102
Islamist Group Forsane Alizza,” BBC, March 30, 2012, www.bbc.com/news/world- 

.europe-17562412 (Accessed on April 16, 2018)
 Pascale Combelles Siegel, “French Counterterrorism Policy :להרחבה על פיגועיו של מראח ראו  103
 in the Wake of Mohammed Merah’s Attack,” CTC Sentinel, Vol. 5, No. 4 (2012), pp. 5–8,
 https://ctc.usma.edu/app/uploads/2012/04/CTCSentinel-Vol5Iss4.pdf )Accessed on
 April 16, 2018); Virginie Andre and Shandon Harris-Hogan, “Mohamed Merah: From Petty
.Criminal to Neojihadist,” Politics, Religion and Ideology, Vol. 14, No. 2 (2013), pp. 307–317

https://twitter.com/anjemchoudary/status/491619595770675200
https://twitter.com/anjemchoudary/status/491619595770675200
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269306.htm
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http://www.bbc.com/news/world-europe-17562412
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על  אחריות  לקחה  האסלאמי,  במגרב  אל־קאעדה  עם  המזוהה  הח'ליפות(,  )חיילי 

"יוסף  )המכונה  הספר  בבית  הפיגוע  הקבוצה,  הודעת  פי  על  מראח   של  המתקפות 

בכלל  הפלסטינים  נגד  ישראל  ל"פשעי"  בתגובה  בוצע  הצרפתי[(  ]יוסף  אל־פרנסי" 

וברצועת עזה בפרט  בסוף ההודעה צורף מסר ליהודים: "אנו אומרים להם: אל תשגו 

באשליות בגלל מצבכם  אנו עומדים לפגוש אתכם ואנו משתוקקים לכך יותר מאשר 

]שאנו משתוקקים[ להתחתן עם הכלות היפות בעולם  המפגש איתכם קרוב, ואתם 
תהיו המומים ממה שמצפה לכם מאיתנו" 104

 )Souad( הבכור, סואד )Abdelkader( למשפחת מראח ארבעה ילדים: עבד אל־קאדר

הבת, מחמד, ובן הזקונים עבד אל־ע'אני  רק האחרון הפנה עורף לרדיקליזם האסלאמי, 

הייתה  חייו  בראיונות לכלי תקשורת אמר שבביתם  והוא אף כתב ספר המבוסס על 

שכיחה אנטישמיות: "אימא שלי לימדה אותנו לשנוא יהודים ]   [ מאז שהיינו קטנים 

אימא שלי חזרה שוב ושוב שהערבים נולדו כדי לשנוא את היהודים" 105 סואד האחות 

והגיעה  מחמד,  באחיה  גאה  היא  כי  שהכריזה  לאחר   ,2013 באפריל  צרפת  את  עזבה 

לסוריה  סואד  לאחר שעזבה  כחודש  לדאע"ש 106  הנראה הצטרפה שם  וככל  לסוריה 

ביצע מהדי נמוש )Nemouche(, אזרח צרפתי מן העיר רובה )Roubaix( שבצפון צרפת, 
פיגוע ירי במוזיאון היהודי בבריסל, ובו נהרגו ארבעה הרוגים, שניים מהם ישראלים 107

לטרור  הקשורות  תקריות  עוד  בצרפת  התרחשו  לעיל  שצוינו  התקריות  מלבד 

האסלאמי מבית היוצר של דאע"ש, לרבות פיגועי דריסה וירי אל בית כנסת בפריז 108 

בשנת 2015 חוותה צרפת חוותה סדרת מתקפות טרור ג'האדיסטיות  בינואר התרחשה 

מתקפת טרור נגד משרדי המגזין הסטירי "שרלי הבדו" בידי האחים סעיד ושריף קואשי 

אמדי  נכנס  מכן  לאחר  יממה  )בתימן(   אל־קאעדה  בשם  פעלו  כי  )Kouachi(, שטענו 
קוליבלי )Coulibaly( למרכול יהודי בפריז, רצח ארבעה לקוחות והחזיק בשבעה־עשר 

לקוחות אחרים כבני ערובה; גם קוליבלי וגם האחים קואשי נהרגו לבסוף בידי כוחות 

בשליחות  פעל  וקואשי  אל־קאעדה  בשליחות  פעלו  קואשי  שהאחים  אף  המשטרה  

אל־מג'אהדין  אנצאר  הפורום  מתוך  ואנגלית(,  )בערבית  פרנסא"  עמליאת  בשאן  אלח'לאפה  ג'נד  "ביאן   104
.http://as-ansar.com/vb/showthread.php?t=57912 ,)22 3 2012( בערבית

 Alexandra Gil, “El Hermano del ‘Lobo Solitario’ Yihadista Francés: ‘Pronto Sufriréis ראו:   105
Otro Ataque en España,’” El Español, July 2, 2016, www.elespanol.com/reportajes/ 

.grandes-historias/20160630/136487015_0.html (Accessed on April 16, 2018)
 Anne Penketh, “French Suspect in Brussels Jewish Museum Attack Spent Year in Syria,” :ראו  106
The Guardian, June 1, 2014, www.theguardian.com/world/2014/jun/01/french-suspect- 

.brussels-jewish-museum-attack-syria (Accessed on April 16, 2018)
.Vidino, Marone and Entenmann, Fear thy Neighbor, p. 34 :ראו  107

 Joseph Strich, “More military deployed in France following attacks,” Jerusalem Post, ראו:   108
 December 24, 2014, www.jpost.com/Diaspora/Shots-fired-at-synagogue-in-Paris-385530

.(Accessed on April 16, 2018)

http://as-ansar.com/vb/showthread.php?t=57912
http://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20160630/136487015_0.html
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דאע"ש, אפשר להתייחס לשני הפיגועים הללו כמתקפה אחת, בייחוד לאור העובדה 
ששריף קואשי וקוליבלי הכירו זה את זה, ואף ריצו תקופת מאסר יחדיו 109

ארגון דאע"ש התפתח משנת 2001 בעיראק, והוא החליף את שמותיו מפעם לפעם 110 

אמונים  נשבע   2004 שבשנת  אל־זרקאוי,  מצעב  אבו  ירדני,  אזרח  בידי  נוסד  הארגון 

לבן־לאדן  אל־זרקאוי – חוסל בידי האמריקאים ביוני 2006 – ראה ביהודים, בשיעים, 

במשפחת המלוכה בירדן ובמערב כופרים שיש להרוג אותם 111 אחת הסיסמאות שחזר 

ממשיכה  ובהווה  שבעבר  סיסמה  לירושלים",  נשואות  "עינינו  הייתה  בנאומיו  עליה 

להלהיב ג'האדיסטים רבים, בעיקר מאפריל 2013, כשדאע"ש הופיע בסוריה 112 האיבה 

היוקדת של דאע"ש למדינת ישראל אינה מוסתרת, והיא אף משמשת לעיתים תעמולה, 

רצח  ומעודדים  לישראל  המכּוונים  סרטונים  כמה  פורסמו   2015 באוקטובר  לדוגמה: 

יהודים 113 בד בבד האיבה הזאת גם מחריפה את תגובת הנגד מצד הימין הקיצוני 

אנטישמיות, הקצנה הדדית במערב וזירות הלחימה בסוריה ובאוקראינה

בשנת 2006 הניח איש מדע המדינה רוג'ר איטוול )Eatwell( את היסודות לתיאוריית 

אחת  קיצונית  קבוצה  ולפיה   ,)cumulative extremism( המצטברת"  "הקיצוניות 

אבו  של  תלמידיהם  כיצד  הבחין  איטוול  שנייה 114  קיצונית  קבוצה  ומעוררת  מזינה 

תנועת  להיווצרות  הביאו   – וחבורתו  צ'אודרי  אנג'ם   – מחמד  ובכרי  אל־מצרי  חמזה 

 English Defense( המונים המזוהה עם הימין הקיצוני "החדש": הליגה להגנה אנגלית

League( 115 ההבדלים בין הקיצוניות הימנית החדשה לזו המסורתית נעוצים ביחסם של 
שני הגורמים הללו לדמוקרטיה ולמיעוטים )יהודים או קהילות להט"ב(, וכן בהשקפת 

"נחלק  בימינו  הקיצוני  הימין   ,)Ebner( אבנר  ג'וליה  החוקרת  שהסבירה  כפי  העולם  

בגישתו כלפי היהדות": מצד אחד ניאו־נאצים וגזענים לבנים משמרים את האנטישמיות 

המסורתית )גזענית(, ואילו מצד שני הימין הקיצוני החדש מתגלם בתנועה לג'האד נגדי 

)counter Jihad movement(,116 שמתאפיינת בלאומנות תרבותית – במקום לאומנות 

.Neumann, Radicalized , p. 169 :ראו  109
מליח ושי, מכאבול לירושלים, עמ' 306–319   110

.Neumann, Radicalized, p. 58 :ראו  111
.Ibid, p. 59  112

www.ynet. ,2015 18 באוקטובר ,Ynet ",רועי קייס, "נדיר ומטריד: דאעש במתקפת סרטונים נגד ישראל  113
co.il/articles/0,7340,L-4713104,00.html )נצפה ב־16 באפריל 2018( 

 Julia Ebner, The Rage: The Vicious Circle of Islamist and Far-Right Extremism )New ראו:   114
.York & London: I. B. Tauris, 2017), p. 10

Roger Eatwell and Matthew J. Goodwin, “The ‘New’ Extremism in Twenty-First- ראו:   115
 Century Britain,” in Roger Eatwell and Matthew J. Goodwin (eds.), The New Extremism in

.the 21st Century Britain (Abingdon, Oxon: Routledge, 2010), p. 7
 Alexander Meleagrou-Hitchens and Hans Brun, A Neo-Nationalist Network: The ראו:   116
 English Defence League and Europe’s Counter-Jihad Movement )London: The International
Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence [ICSR], 2013), http://icsr.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4713104,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4713104,00.html
http://icsr.info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR-ECJM-Report_Online.pdf
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אויב  עיניה  לנגד  ורואה   – המסורתי  הקיצוני  הימין  את  שמאפיינת  גזעית־ביולוגית 

אחד: האסלאם 117 על אף האמור יש לשים לב שהגבולות בין שני חלקי הימין הקיצוני 

במדינות  שפעלו  השריעה  לקבוצות  כתגובת־נגד  התעצמו  וששניהם  מטושטשים,118 

דמוקרטיות־ליברליות ולטרור הג'האדי שממשיך להוות איום 

הקיצונים משני המחנות באירופה – האסלאמיסטי והלאומני – מלבים בהדדיות 

ויתרה מזו – הם אף לומדים אלו מאלו   נגד אלו,  ופועלים אלו  את האיבה, מסיתים 

תהליך זה בא לידי ביטוי גם בתעמולה וגם במעשה  לדוגמה, פיגועי הדריסה שביצעו 

פעילי דאע"ש ותומכיו באירופה נענו בפיגועי דריסה שביצעו פעילי ימין קיצוני וכוונו 

כלפי מוסלמים: ב־14 ביוני 2017 בשבדיה דרס ניאו־נאצי מהגרים מוסלמיים שהפגינו 

)Osborne(, ברכבו  במאלמו,119 וחמישה ימים לאחר מכן דרס בריטי, דארן אוסבורן 

בלונדון    )Finsbury Park Mosque( פינסבורי  במסגד  מתפילה  שיצאו  מוסלמים 
בשבועות לאחר מכן היו ניסיונות דריסה נוספים של מוסלמים באנגליה ובצרפת 120

טרור הימין הקיצוני מופנה גם כלפי יריביו מן השמאל  לדוגמה, הלאומן הנורבגי 

רובם  אדם,  בני  ושבעה  שבעים   2011 בשנת  רצח   )Breivik( בריוויק  בהרינג  אנדרס 

)שישים ותשעה( בני נוער ששהו במחנה קיץ של מפלגת העבודה הנורבגית; בריוויק 

גם היה מקור השראה ללאומנים אחרים 121 דוגמה נוספת הוא רצח חברת הפרלמנט 

הבריטית ג'ו קוקס )Cox( בידי לאומן בריטי שצעק כשירה בה: "בריטניה תחילה" – בין 

במקרה ובין לא במקרה, זהו שמה של תנועת ימין קיצוני "חדש" שהוקמה כתגובת־נגד 

)Charlottesville( שבארצות הברית  לסלפים הקיצוניים באנגליה  גם בשרלוטסוויל 

 info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR-ECJM-Report_Online.pdf (Accessed on April 16,
 2018); Matthew J. Goodwin, The Roots of Extremism: The English Defence League and the
Counter-Jihad Challenge (London: Chatham House, 2013), www.chathamhouse.org/sites/

 files/chathamhouse/public/Research/Europe/0313bp_goodwin.pdf )Accessed on April
.16, 2018)

.Enber, The Rage, p. 60 :ראו  117
ב"דור  למצוא  אפשר  "המסורתי"  הקיצוני  לימין  "החדש"  הקיצוני  הימין  בין  הגבולות  לטשטוש  דוגמה   118
אופוזיציה  להיות  שמטרתה  פאן־אירופית  צרפתית  צעירים  תנועת   ,)Generation Identitaire( הזהות" 
באוסטריה,  בגרמניה,  באנגליה,  שלוחות  זו  לתנועה  יש  כיום  אירופה"   של  ל"אסלאמיזציה  מיליטנטית 
 Markus Willinger, ראו:  על האידיאולוגיה של התנועה  נוספות  להרחבה  ובמדינות  באיטליה, בספרד 

.Generation Identity: A Declaration of War Against the ‘68ers (London: Arktos, 2013)
 "Man with Alleged Nazi Links Admits Driving His Car Into a Refugee Demonstration in ראו:   119
Malmö,” The Local, June 14, 2017, www.thelocal.se/20170614/man-with-alleged-nazi-links-

 admits-driving-his-car-into-refugee-demonstration-in-malmo-sweden (Accessed on April 16,
.2018)

 "Fighting Terror with Terror: Right-Wing Extremists in EU Strike Back,” Sputnik News, :ראו  120 
July 5, 2017, https://sputniknews.com/europe/201707051055250944-right-wing- 

.extremists-strike-back/(Accessed on April 16, 2018)
 Gerard Taylor, “French Extremists Inspired by Breivik,” Norway Today, November 6, :ראו  121
 2017, http://norwaytoday.info/news/french-extremists-inspired-breivik/ )Accessed on

.April 16, 2018)

http://icsr.info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR-ECJM-Report_Online.pdf
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דרס ניאו־נאצי מפגינים "אנטי־פשיסטיים" ורצח מפגינה  ואם לא די בכך, חברי "כוח 

ניאו־נאצי אמריקאי, תכננו הפגנה שבזמן  )Aryan Strikeforce(, ארגון  המחץ הארי" 
שיתאספו נגדם "אנטי־פשיסטים" בהפגנת־נגד, אחד מהם יבצע פיגוע התאבדות 122

בתעמולה   גם  ביטוי  לידי  באים  שונות  קיצוניים  קבוצות  בין  והלמידה  החיקוי 

ניאו־נאצי  אנגלי  ארגון   ,)National Action( לאומית"  "פעולה  הארגון  לדוגמה, 

שהוצא מחוץ לחוק, הקרין לפעיליו סרטוני תעמולה של דאע"ש במחנה אימונים 123 

באינטרנט וברשתות החברתיות אפשר למצוא סרטוני וידאו שהופקו בידי גוף ששמו 

"המדינה הצלבנית" )Crusader State(, קבוצה איטלקית קתולית קיצונית ומיליטנטית 

והתאימה  ומתפשטת"(  נשארת  האסלאמית  )"המדינה  דאע"ש  סיסמת  את  שאימצה 

אותה לנצרות )"המדינה הצלבנית נשארת"(, וכן את צורת ההפקה של סרטוני הווידאו 

שלהם ואת הרטוריקה הדתית האלימה שמאפיינת אותם  אומנם אין פרטים ומידע על 

קבוצה זו, אך יש לה עמוד "פייסבוק" )Facebook( שמעוטר ביותר מ־ 10,000 "לייקים", 

והיא נעזרת גם בערוץ "יוטיוב" )YouTube( 124 ההקצנה ההדדית באה לידי ביטוי גם 

בשאיפה להילחם נגד "אויבים", ובהקשרנו, לצאת לשדה הקרב  גישה זו מקבלת ביטוי 

בסרטוני הווידאו של "המדינה הצלבנית" ובפעילותם של קיצוניים ימניים אחרים 

למלחמה בסוריה יש קשר ישיר וקשר עקיף להתגברות האנטישמיות בכמה רבדים:

ארגון   1 את  גם  וכך  העולמי,  הג'האד  תנועת  התעצמות  את  אפשרה  המלחמה 

דאע"ש, שנחשב מייצגה הבולט כיום והארגון המאיים ביותר על מדינות רבות 

בעולם ועל קהילות יהודיות באירופה 

פליטים   2 גלי  יצרו  אלו  במדינות  דאע"ש  והתעצמות  ובלוב  בסוריה  המלחמות 

שנעו לאירופה ביבשה ובים, ולעיתים קרובות דעותיהם על היהודים קדומות 
ושליליות, כפי שהושפעו מן היחס ליהודים במדינותיהם 125

 Steve Novak, “Plot to Suicide-Bomb Harrisburg Allegedly Hatched by Lehigh Valley ראו:   122
White Supremacists,” Lehigh Valley Live, March 20, 2018, www.lehighvalleylive.com/
news/index.ssf/2018/03/harrisburg_suicide_bomb_white_supremacist_lehigh_valley. 

.html (Accessed on April 16, 2018)
 Julia Ebner and Amarnath Amarasingam, ”Calls for a ‘White Jihad’ Show how :ראו  123
 Terrifyingly Intertwined Islamists and the Far-Right have Become,“ The Telegraph,
September 7, 2017, www telegraph co uk/news/2017/09/07/calls-white-jihad-show- 

 terrifyingly-intertwined-islamists-far/ )Accessed on April 16, 2018(
וידאו  סרטוני   ./www.facebook.com/crusaderstate הצלבנית":  "המדינה  של  הפייסבוק  עמוד   124
 "The Honorable Knights :ביוטיוב, ראו למשל Status Crucesignatus שפרסמה הקבוצה הועלו לערוץ
- Crusader State - Deus Vult,” YouTube, July 10, 2017, www.youtube.com/watch?time_ 

.continue=1&v=gywZZkIBrSg (Accessed on April 16, 2018)
 "Study: Antisemitism Rampant Among Muslim Refugees in Germany,” The Jerusalem :ראו  125
Post, December 15, 2017, www.jpost.com/International/Study-Antisemitism-rampant-

 among-Muslim-refugees-in-Germany-518154 (Accessed on April 16, 2018); Uriel
 Heilman, “What Syria’s Refugees Think About Israel Might Surprise You,” The Jewish
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הקיצוני,   3 הימין  להתעצמות  סייעו  הללו  הפליטים  וגלי  הג'האדי  הטרור  איום 

הן זה ה"מסורתי" )ניאו־נאצים למשל( הן זה ה"חדש", המתגלם בתנועות אנטי־

אסלאמיות שיחסן ליהודים ולמדינת ישראל מתבטא בגישה חיובית או אפתית 

די   4 לא  ואם  הקיצוני   השמאל  להתעצמות  הביאה  הקיצוני  הימין  התעצמות 

כלי תעמולה בשירות  נעשה  היוצר של דאע"ש  בכך, הטרור האסלאמי מבית 

סוכנות  המוסד,  של  כפיו  יציר  היא  דאע"ש  שלמעשה  הטוענים   אנטישמים 
הביון הישראלית 126

ביטויים לקיצוניות המצטברת אפשר כאמור למצוא באירופה, אך גם מחוץ לה  לדוגמה, 

דאע"ש  לשורות  אירופאים,  אלפי  ובהם  מוסלמים,  של  המונית  התגייסות  בעקבות 

וארגוני ג'האד שפועלים בסוריה, הגיבו מערביים בהתגייסות להגנת מיעוטים שנרדפו 

משתמשים  זרים  לוחמים  מאותם  כמה  הנוצרים 127  או  הכורדים  כגון  דאע"ש,  בידי 

בסמלים וברטוריקה המזכירים את השיח של הימין הקיצוני החדש, האנטי־אסלאמי, 

עצמם  את  שמציגים  קיצוני  ימין  גורמי  על  בדיווחים  למצוא  אפשר  לכך  ודוגמאות 

כ"צלבנים" חדשים 128 המחשבה על צלבנים, שמאפיינת רבים בימין הקיצוני בימינו 

היסטורי   זיכרון  בעלי  ליהודים  חיובית  נשמעת  אינה  ה"חדש"(,  הן  ה"מסורתי"  )הן 

כפי שכתב ההיסטוריון הבריטי סר מרטין גילברט )Gilbert(, "כאשר צעדו הצלבנים 
באדמות נוצריות ומוסלמיות, באירופה או בלבנט, יהודים נרצחו בדרכם" 129

לצד מתנדבים אלו, ראוי לשים לב שזירת המלחמה בסוריה משכה גם ניאו־נאצים )ימין 

קיצוני "מסורתי"( ממדינות שונות באירופה ובארצות הברית, שתמכו בעבר ותומכים גם 

ארגון  חברי  ביקשו  בשנת 2006  למשל,  כך,  ואיראן   חזבאללה  אל־אסד,  כיום במשטר 

כתגובה למלחמת  צ'כיה להצטרף לצבא האיראני,  נשיא  אישור  ניאו־נאצי מצ'כיה את 

Telegraph, October 10, 2015, www.jta.org/2015/10/08/news-opinion/israel-middle-
 east/what-syrias-refugees-think-about-israel-might-surprise-you (Accessed on April 16,
 2018); Abraham H. Foxman, “Rising Anti-Semitism in Europe: History Repeating Once
Again,” The Huffington Post [no date], www.huffingtonpost.com/abraham-h-foxman/ 

.rising-anti-semitism-in-e_b_7835610.html (Accessed on April 16, 2018)
 Manfred Gertenfeld and Leah Hagelberg, “Israel and ISIS: the Genesis of New Antisemitic :ראו  126
Motif,” The Washington Post, September 21, 2016, www.jpost.com/Opinion/Israel-and- 

.ISIS-the-genesis-of-a-new-antisemitic-motif-468343 (Accessed on April 16, 2018)
 Nir Arielli, From Byron to bin Laden: A History of Foreign War Volunteers לדוגמה:  ראו   127

.(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018), p. 2, 65, 76
 Ariel Koch, “The New Crusaders: Contemporary Extreme Right Symbolism and ראו:   128
Rhetoric,” Perspectives on Terrorism, Vol. 5, No. 5 (2017), pp. 12–24, www.terrorismanalysts. 

.com/pt/index.php/pot/article/view/641 (Accessed on April 16, 2018)
 Martin Gilbert, In Ishmael’s House: A History of Jews in Muslim Lands )London: Yale ראו:   129

.University Press, 2010), pp. 54–55
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בארצות  הגזעני  הקיצוני  הימין  ממנהיגי  אחד  שנה 130  באותה  שפרצה  השנייה,  לבנון 

הברית, דיוויד דיוק )Duke(, הביע לא אחת את אהדתו למשטר אסד ולחזבאללה דרך 

חשבון הטוויטר האישי שלו, וכפי שכתב למשל ב־25 בדצמבר 2017: "אלוהים יברך את 

הנשיא אסד, העם הסורי האמיתי וחזבאללה על שמחצו את הפסיכופטים הרצחניים של 

דאע"ש – בדיוק בזמן לחג המולד" 131 מת'יו היימבאך )Heimbach(, ניאו־נאצי שהקים 

את ארגון "מפלגת הפועלים המסורתית" )Traditionalist Workers Party( וזכה לכינוי 

"דיוויד דיוק הבא", ידוע אף הוא כתומך של אסד וכמי ששואב השראה מארגון חזבאללה 
בלבנון ומארגון חמא"ס ברצועת עזה 132

מדיווחים של גורמים אזרחיים שעוקבים אחר הימין הקיצוני עולה שניאו־נאצים 

מיוון, מרוסיה, מסרביה, מאיטליה וממדינות נוספות הגיעו לסוריה כדי לתמוך באסד, 

האינטרנט,  דרך  נעשה  גיוסם  דאע"ש 133  נגד  בלחימה  משתתפים  אף  מהם  וכמה 

וקשה להתעלם מכך שהמכנה המשותף של שני הצדדים הוא אנטישמיות והתנגדות 

לישראל,134 המואשמת כמי שעומדת מאחורי דאע"ש  תופעת הלוחמים הזרים מן הימין 

במערב שהגיעו לסוריה נראית שולית לצד תופעת הלוחמים הזרים הג'האדיסטיים, 

בייחוד  האנטי־פשיסטיים,  הזרים  הלוחמים  תופעת  לעומת  שולית  נראית  גם  והיא 

אנרכיסטים ופעילי שמאל רדיקלי )סוציאליסטים, קומוניסטים וכיוצא באלו( שהגיעו 

מיליציה   135,)People's Defense Units( העם"  להגנת  ל"יחידות  והצטרפו  לסוריה 

 Miroslav Mares and Richard Stojar, "Extreme Right Paramilitary Units in Ukraine", In  :ראו  130
 Andrea Mammone, Emmanuel Godin and Brian Jenkis (eds.), Mapping the Extreme Right

.in Contemporary Europe (New York: Routledge, 2012), p. 167
מתוך חשבון הטוויטר של דיוויד דיוק: https://twitter.com/DrDavidDuke )נצפה ב־26 במרץ 2018(   131

 Caitlin Dickson, “The Neo-Nazi Has No Clothes: In Search Of Matt Heimbach’s Bogus :ראו  132
‘White Ethnostate,’” The Huffington Post, February 2, 2018, www.huffingtonpost.com/entry/

 neo-nazi-matthew-heimbach-bogus-white-ethnostate_us_5a745c5fe4b01ce33eb1d720
 (Accessed on April 16, 2018); Vegas Tenold, “The Little Führer: A Day in the Life of the New
Newest Leader of White nationalists,” Al-Jazeera, July 26, 2015, http://projects.aljazeera. 

.com/2015/07/hate-groups/ (Accessed on April 16, 2018)
 Øyvind Strømmen, “Assad’s Far-Right Europe Corps?,” Hate Speech International, ראו:   133
 November 25, 2013, www.hate-speech.org/other-volunteers/ (Accessed on April 16,
 2018); Patrick Strickland, “Why Do Italian Fascists Adore Syria’s Bashar al-Assad?,” Al
Jazeera, February 14, 2018, www.aljazeera.com/news/2018/01/italian-fascists-adore-

 syria-bashar-al-assad-180125115153121.html (Accessed on April 16, 2018); Benjamin
 Weinthal, “German Neo-Nazi Party Builds Alliance with Assad and Hezbollah,” The
Jerusalem Post, May 16, 2017, www.jpost.com/Diaspora/German-neo-Nazi-party-builds- 

.alliance-with-Assad-and-Hezbollah-490847 (Accessed on April 16, 2018)
 James Snell, “Why Nazis from Charlottesville to Europe Love Bashar al-Assad,” The ראו:   134
New Arab, August 17, 2017, www.alaraby.co.uk/english/Comment/2017/8/17/Why- 

.Nazis-love-Bashar-al-Assad (Accessed on April 16, 2018)
"היחידות להגנת העם" )בכורדית: YPG – Yekî�neyên Parastina Gel( מורכבות מגופים "אנטי־פשיסטיים"   135
שונים שלוחמים במסגרת "בריגדת החופש הבין־לאומית" )International Freedom Battalion(  גופים 

אלו קולטים לוחמים זרים המזוהים עם השמאל הקיצוני, כגון אנרכיסטים 

https://twitter.com/DrDavidDuke
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55* השפעתן של זירות המלחמה בסוריה ובאוקראינה על התעצמות האנטישמיות במערב 

כורדית שמזוהה פוליטית עם השמאל הרדיקלי במערב ויש לה חלק מרכזי בלחימה 
נגד דאע"ש, מתוך מטרה להקים ישות אוטונומית ומהפכנית בצפון־מזרח סוריה 136

וההקצנה  המצטברת  הקיצוניות  שתהליך  ההבחנה  היא  כאן  המעניינת  הנקודה 

ההדדית )reciprocal radicalization(, כפי שאבנר הגדירה זאת בספרה, אינו מתרחש 

רק בהקשר של אסלאם קיצוני )הסלפיה־ג'האדיה( וימין קיצוני )"מסורתי" או "חדש"(, 

קיצוני  הברוטליות של דאע"ש הביאה  ושמאל  קיצוני  גם בהקשר של אסלאם  אלא 

להתגייסות המערב למלחמה נגדו,137 ובהתאם התגייסותם של ג'האדיסטים מן המערב 

לשורות דאע"ש הביאה להתגייסות נגדית של חוגי השמאל הקיצוני במערב לשורות 

הכורדים  יש מקום לציין שאומנם מבחינה פוליטית ה"יחידות להגנת העם" מזוהות 

עם השמאל הרדיקלי והן קלטו בעיקר מתנדבים בעלי אידיאולוגיה דומה,138 אך הן גם 
קלטו לאומנים שרצו להילחם נגד דאע"ש 139

נוכחותם של חוגי הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני מן המערב מורגשת גם בזירת 

לחימה אחרת, באירופה עצמה – אוקראינה 140 בשנת 2014 התרחשו במדינה הפגנות 

 ,)Novorossiya( "סוערות, ובהן הכריזו בדלנים שתומכים ברוסיה על הקמת "נובורוסיה

ישות מדינית עצמאית בדרום־מזרח המדינה  בחודש מרס באותה שנה סיפחה רוסיה 

ושניהם   – הצדדים  בין  העוינות  הוחרפה  זה  מהלך  ובעקבות  קרים,  האי  חצי  את 

מושכים מתנדבים זרים מן המערב 141 מתחילת המלחמה באוקראינה התקבלו דיווחים 

.Arielli, From Byron to bin Laden, pp. 92–93 :ראו  136
.Ibid, pp. 65, 71  137

 Kyle Orton, The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria (London: The Henry Jackson :ראו  138
Society, 2017), http://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2017/08/3053- 

.PYD-Foreign-Fighter-Project-1.pdf (Accessed on April 16, 2018)
 "Neo-Nazi YPG Member Killed, Foreign O� calan Followers Reveal Group’s Radicalism,” ראו:   139
The Daily Sabah, February 19, 2018, www.dailysabah.com/war-on-terror/2018/02/20/

 neo-nazi-ypg-member-killed-foreign-ocalan-followers-reveal-groups-radicalism )Accessed
.on April 16, 2018)

 Kacper Rękawek, “Neither ‘NATO’s Foreign Legion’ Nor the ‘Donbass International ראו:   140
 Brigades:’ (Where Are All the) Foreign Fighters in Ukraine?” Paper Policy - Polish Institute for
 International Affairs (PISM), No. 6 (108) (2015), p. 10, www.pism.pl/files/?id_plik=19434
 (Accessed on April 16, 2018); Kacper Rekawek (ed.), Not Only Syria? The Phenomenon of
 Foreign Fighters in a Comparative Perspective (Amsterdam: IOS Press, 2017); Margarete
 Klein, Ukraine’s Volunteer Battalions: Advantages and Challenges, RUFS Briefing Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, No 27, (April 2015), www.foi.se/download/18.2

 bc30cfb157f5e989c3181f/1477482863677/%20RUFS+Briefing+No.+27+.pdf )Accessed
 on April 16, 2018); Anna Bulakh, Grigori Senkiv and Dmitri Teperik, First on the Front
 Lines: The Role of Volunteers in Countering Russia’s Military Aggression Against Ukraine
(Tallinn, Estonia: The International Centre for Defence and Security [ICDS], 2017), www.

 icds.ee/fileadmin/media/icds.ee/doc/ICDS_report_First_on_the_front_lines_ukraine.pdf
.(Accessed on April 16, 2018)

.Arielli, From Byron to bin Laden, p. 40 :ראו  141
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המצביעים על גיוס ניאו־נאצים מן המערב לטובת המלחמה באוקראינה 142 יתרה מזו, 

המלחמה נגד רוסיה גם מקרבת בין קיצוניים, לדוגמה: הכוחות האוקראיניים מורכבים 

מצד אחד מלאומנים מקומיים ומזרים, ומצד שני מג'האדיסטים צ'צ'ניים שמבחינתם 

רוסיה היא האויב המרכזי  גם ידוע על צ'צ'נים שלחמו בסוריה כחלק מארגוני המורדים, 

בעיקר המורדים הג'האדיסטים, ולאחר מכן הגיעו לאוקראינה כדי להשתתף בלחימה 
נגד רוסיה 143

המיזנתרופית"  "הדיביזיה  הוא  ניאו־נאצים  לגייס  שאחראים  הגופים  אחד 

האינטרנט  אתר  ולפי  אוקראיני־רוסי,  ניאו־נאצי  ארגון   ,)Misanthropic Division(

 144 )revolt against modern world( המודרני"  העולם  נגד  ב"מרי  דוגל  הוא  שלו 

האומה  "רצון  מגרמנית:   ;Töten für Wotan( ווטן"  פור  "טוטן  היא  הארגון  סיסמת 

בדגל  הפוליטית:  לזהותו  באשר  לספק  מקום  מותיר  אינו  הארגון  דגל  וגם  הארית"(, 

מובא הכיתוב Misanthropic Division, מתחתיו הסלוגן Töten für Wotan, ומצדדיו 

שתי "טוטנקופף" )Totenkopf( – "גולגולת המת", הסמל של דיביזיות הס"ס הנאציות 

במלחמת העולם השנייה, המשמש עד ימינו סמל של ניאו־נאצים – ולצידן שני רובי 

קלצ'ניקוב אנכיים, על רקע שחור 

לדיביזיה המיזנתרופית שלוחות במדינות שונות ברחבי העולם  לפי סרטון וידאו 

באוקראינה,  ותומכים  חברים  זה  ניאו־נאצי  לארגון  שיש  נראה  ליוטיוב,  שהועלה 

אנגליה, ברזיל, פורטוגל, איטליה, ספרד, ארצות הברית, צרפת, אוסטרליה, פינלנד, 

רשת  זו  הנראה  ככל  נוספות 145  ומדינות  גרמניה  בלרוס,  רוסיה,  צ'ילה,  ארגנטינה, 

ניאו־נאצית טרנס־לאומית שמגייסת לוחמים למלחמה באוקראינה  לפי דיווח ארגון 

Hope not Hate למשל, ארגון אזרחי בריטי שעוקב אחר הקיצוניות האסלאמיסטית 
ידוע  מאנגליה 146  ניאו־נאצים  גייסה  המיזנתרופית  הדיביזיה  הימנית,  והקיצוניות 

גוף שמשך מתנדבים רבים  מן "הסקטור הימני",  שהדיביזיה המיזנתרופית היא חלק 

 Lewis Barton, “Is Europe Overlooking the Far-Right ‘Foreign Fighter’ Issue in Ukraine?,” :ראו  142
The Huffington Post, January 23, 2015, www.huffingtonpost.co.uk/lewis-barton/ukraine- 

.far-right_b_6531154.html (Accessed on April 16, 2018)
.Arielli, From Byron to bin Laden, p. 118 :ראו  143

 Anya Hrytsenko, “Misanthropic Division: A Neo-Nazi Movement from Ukraine ראו:   144
and Russia,” Reft Light, September 10, 2016, http://reftlight.euromaidanpress.
com/2016/09/30/misanthropic-division-a-neo-nazi-movement-from-ukraine-and- 

.russia/ (Accessed on April 16, 2018)
 DerDunklerMagier GameGoth, "Misanthropic Division", YouTube, February 2, 2018. ראו:   145

https://www.youtube.com/watch?v=bkv4PTz-8u4 )כניסה: 2018 04 17( 
 Kevin Rawlinson, “Neo-Nazi Groups Recruit Britons to Fight in Ukraine,” The Guardian, :ראו  146
March 2, 2018, www.theguardian.com/world/2018/mar/02/neo-nazi-groups-recruit- 

.britons-to-fight-in-ukraine (Accessed on April 16, 2018)
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 ,)Azov( "אזוב"  במסגרת  פועל  הימני"  "הסקטור  הברית 147  ומארצות  מאירופה 

מיליציה אוקראינית המזוהה עם הימין הקיצוני ה"מסורתי", שמשתתפת במלחמה נגד 

וכן שהטענה שהלאומנים  "ניאו־נאצית",  אינה  רוסיה 148 אף שיהיו שיטענו ש"אזוב" 

מן  להתעלם  אפשר  אי  בקרמלין,149  מקורה  אנטישמיים  ניאו־נאצים  הם  באוקראינה 

ההצדעות במועל יד של חברי "אזוב" ומן השימוש בסמלים נאציים, וכן מכך שהדיביזיה 

המיזנתרופית היא חלק ממערך הכוחות של "אזוב", ואף מגייסת לו לוחמים 

"אנטי־פשיסטים"  להתגייסות  גם  הביאה  אוקראינה  בדרום־מזרח  המלחמה 

אירופאים  כמה  שיש  ידוע  לדוגמה,  ברוסיה   התומכים  הכוחות  לטובת  המערב  מן 

 )Ghost Brigade( "ואמריקאים שהצטרפו ל"יחידה 404", שפועלת ב"בריגדת הרפאים

ולוחמת למען עצמאות נובורוסיה ונגד "הפשיזם האוקראיני" המגובה באימפריאליזם 

בסרטוני  הופיעו  זו  ליחידה  שהצטרפו  זרים  מתנדבים  האמריקאי   הקפיטליסטי 

או  מערביים  תקשורת  לכלי  התראיינו  מהם  וכמה  באינטרנט,  שהופצו  תעמולה 

לאתרי אינטרנט המזוהים עימם מבחינה פוליטית  מתנדבים מספרד למשל הסבירו 

שהם רואים במלחמה באוקראינה "הזדמנות היסטורית" לבנות מדינה סוציאליסטית 

באירופה 150 אף על פי כן, נראה שיש יותר מתנדבים המזוהים עם הימין באוקראינה 

נראה שהאיום  היהודי־ציוני,  ההיבט  מן  כן,  כמו  עם השמאל   המזוהים  כאלה  מאשר 

ניאו־נאצים,  של  מכיוונם  שנשקף  האיום  לעומת  זניח  האנטי־פשיסטים  של  מכיוונם 

וקל וחומר מזה הנשקף מצד ג'האדיסטים, אך בכל זאת ראוי להתייחס להיבט זה של 

המלחמה באוקראינה ולהשלכותיו האפשריות 
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דיון ומסקנות

במאמר זה בחנו את התגברות האנטישמיות באירופה לאור עליית הקיצוניות החדשה 

במערב, המתגלמת בחסידי זרם הסלפיה־ג'האדיה, באלו המזוהים עם הימין הקיצוני 

אנרכיסטים(   )בייחוד  הקיצוני  השמאל  עם  המזוהים  ובאלו  וה"חדש"(  )ה"מסורתי" 

המוחלטת  העוינות  משותף:  מכנה  אלו  קבוצות  לשלוש  יש  ביותר  הנמוכה  ברמה 

למדינת ישראל כמדינה יהודית, כלומר כמדינת היהודים  הגדרת המושג "אנטישמיות" 

שאימצו מדינות מערביות רבות מצביעה על ההבנה כי שלילת קיומה של מדינת ישראל 

היא צורה של אנטישמיות )"חדשה"(  צורת אנטישמיות זו מחברת בין העולם הערבי 

והעולם האסלאמי – עולם שבמידה מסוימת עדיין מצוי במצב לחימה עם ישראל – 

ובין קיצוניים מערביים מן השמאל ומן הימין כאחד 

במאה  הערבי־מוסלמי  לעולם  שחדרה  לצורותיה,  האירופית  האנטישמיות 

הקודמת, חזרה לאירופה באמצעות גלי הגירה, והם התעצמו לאור המלחמה בסוריה  

אפשרה  וכדומה(,  סומליה  )אפגניסטן,  הג'האד  של  נוספות  חזיתות  כמו  זו,  מלחמה 

לארגוני ג'האד עולמי הידועים בעוינותם ליהודים ולישראל, לשגשג, להתעצם ולגייס 

לוחמים זרים, כפי שראינו לעיל בתיאור תקיפותיהם של מחמד מראח ומהדי נמוש נגד 

יעדים יהודיים וישראליים  האיום הג'האדי כלפי יהודים נותר אפוא בגדר איום רציני  

לוחמים זרים אלו רוכשים בסוריה ובעיראק )ובחזיתות נוספות של הג'האד( ידע צבאי 

מגוון: החל בשיטות לוחמה )למשל לחימה אורבנית(, עבור בשימוש באמצעי לחימה 

מעשי   קרבי  בניסיון  וכלה  חבלה(,  ומטעני  טילים  משגרי  רובים,  )אקדחים,  שונים 

כלומר, הם לומדים להרוג ומיישמים את שלמדו הלכה למעשה 

שזוכה  הניאו־נאציזם,   – יותר  מוכר  נוסף,  אנטישמי  גורם  הדגיש  גם  זה  מאמר 

לעדנה בשנים האחרונות באירופה ובארצות הברית, אף שנראה כי בשנים האחרונות 

האחראים לתקריות אנטישמיות ומתקפות קטלניות נגד יהודים היו "מהגרים" ו"בני 

במערב  "מסורתי"(  קיצוני  )ימין  ניאו־נאצים  למוסלמים   שהכוונה  וברור  מהגרים", 

עדיין מהווים איום על יהודים ועל "אויבים" אחרים שלהם: השמאל הרדיקלי )"אנטי־

פשיסטים"(, המוסלמים, היהודים או קהילות מיעוט אחרות )למשל הלהט"ב(  בהקשר 

זה מעניין לציין את החיבור בין ניאו־נאציזם לאסלאמיזם הסלפי, חיבור שיש לו שורשים 

היסטוריים ושממשיך להיות רלוונטי גם במאה העשרים ואחת  אין ספק שאנטישמיות 

מתפקדת כמעין "גשר" המאפשר מעבר קל יותר, שכן אף שהאידיאולוגיה משתנה – 

האויב אינו משתנה 

נחלתם  אינה  אנטישמיות  רבים שנערכו בשנים האחרונות,  כפי שהראו מחקרים 

הבלעדית של הימין הקיצוני או של האסלאם הקיצוני, כיוון שהיא גם אופיינית לחוגי 

השמאל הקיצוני, בעיקר אנרכיסטים ו"אנטי־פשיסטים"  חוגים אלו מצדיקים אלימות, 

לצורותיו  ב"פשיזם"  מאבקם  לצורך  באלימות  להשתמש  ונכונים  אלימות  מעודדים 



59* השפעתן של זירות המלחמה בסוריה ובאוקראינה על התעצמות האנטישמיות במערב 

מצורות  אחת  היא  ישראל  מדינת  הללו,  ה"אנטי־פשיסטים"  מבחינת  המגוונות  

זו הסיבה לכך שארגון  ולכן המאבק בה מוצדק   "הפשיזם האימפריאליסטי" בזמננו, 

אנרכיסטי ירה אל עבר שגרירות ישראל באתונה, וזו גם הסיבה לכך שבהפגנות רבות 

ו"אנטי־פשיסטים"  אחד  מצד  מוסלמים  משתתפים  במערב  המתרחשות  ישראל  נגד 

מצד שני  ההפגנות נגד ישראל מאפשרות לאנטישמים מכל סוג ולפי כל אידיאולוגיה 

לבטא את שנאתם כלפיה, ותנועת החרם BDS למשל מקבלת תמיכה גם מן המוסלמים 

במערב, גם מחוגי השמאל הקיצוני וגם מחוגי הימין הקיצוני 

תיאוריית הקיצוניות המצטברת שניסח רוג'ר איטוול מסבירה כיצד מתעצמים הן 

הקיצוניים האסלאמיסטיים הן הקיצוניים הימניים במהלך הזנתן ההדדית אלו את אלו, 

גם להסביר את התעצמות הקיצוניות השמאלית, שעולה  היא עשויה  מידה  ובאותה 

באמצעות  כיום,  מיוצגות  האלה  הקיצוניות  שלוש  הקיצוני   הימין  לעליית  בהתאמה 

זירות  שתי   – באוקראינה  המלחמה  ובזירת  בסוריה  המלחמה  בזירת  זרים,  לוחמים 

המחוברות יחדיו לאור המעבר של לוחמים מזירה אחת לזירה השנייה  הזירה הסורית 

ה"צלבנים  למשל  הקיצוני,  באסלאם  להילחם  שמעוניין  למי  שואבת  אבן  נעשתה 

המורדים  לכוחות  והצטרפו  במערב  האנטי־אסלאמי  הימין  עם  המזוהים  החדשים", 

שתמכו  ה"מסורתי",  הקיצוני  הימין  נציגי  גם  לסוריה  הגיעו  לצידם  אסד   במשטר 

ותומכים במשטר אסד ואף לוחמים בשורות כוחותיו 

ביטוי  לידי  כיצד התיאוריה של איטוול באה  כן, המלחמה בדאע"ש הראתה  כמו 

לתגובת־נגד  הביאו  דאע"ש,  של  אלו  ובייחוד  הג'האדיסטים,  מעשי  לאירופה:  מחוץ 

לא רק מצד הימין הקיצוני )ה"חדש" וה"מסורתי"( אלא גם מצד "אנטי־פשיסטים" מן 

המערב, שהתגייסו ללחימה נגד ארגון הטרור, המייצג מבחינתם צורת "פשיזם" נוספת 

שעליה אסרו מלחמה  כפי שראינו לעיל, גם הימין הקיצוני וגם השמאל הקיצוני במערב 

נוכחים גם באוקראינה, שם הצטרפו לכוחות הלוחמים משני צדי המתרס  המעורבות 

ולא  ליהודים  לא  טובות,  אינה מבשרת  אלו  לחימה  בזירות  המערב  מן  קיצוניים  של 

למוסלמים, וקל וחומר שאין היא מבשרת טובות לחברות הדמוקרטיות־ליברליות 

הזירות  שתי  לאור  יהודים  וקהילות  ישראל  מדינת  בפני  שעומדים  האתגרים 

מאזורי  שהגיעו  קיצוניים  של  מעורבותם  על  הדיווחים  נוכח  מתבהרים  המדוברות 

מלחמה אלו והיו מעורבים בפיגועים או בניסיונות לביצוע פיגועים; הדיווח שהובא 

יעדים  נגד  מתקפות  שתכנן  באוקראינה,  צרפתי  ניאו־נאצי  של  מעצרו  על  לעיל 

אזרחים  עם  ההתמודדות  הוא  האתגרים  אחד  לכך   דוגמה  הוא  ויהודיים,  מוסלמיים 

אנטי־ ובין  אנטישמיות  )בין  קיצוניות  עולם  בהשקפות  המחזיקים  רבות  ממדינות 

וידע בתפעול אמצעי לחימה  ניסיון קרבי  ובאוקראינה  ורוכשים בסוריה  מוסלמיות( 

שונים  לא מן הנמנע שידע זה יסייע לאותם לוחמים זרים כשיחזרו למדינותיהם, שכן 

האויב מבחינתם לא מוגר והוא נוכח גם ב"בית" 
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