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תמיכת "כוחות הפני"%
הראל ישראל
לפני כשנתיי %הגיש תדי כ" ,1פעיל שלו ,%עבודה לתואר א4%אי שמוכיחה כי
במלחמת השחרור ביצעו חיילי %מחטיבת אלכסנדרוני טבח בערביי טנטורה  .ועדת
השיפוט באוניברסיטת חיפה מצאה שהעבודה האקדמית ראויה לשבח והעניקה לה
ציו" 9מעולה" .כשהעניי 9התפרס %ברבי ,%נזעקו אנשי אלכסנדרוני והגישו
תביעה בגי 9הוצאת דיבה .במהל; המשפט ,כשהתבררו הדעות הקדומות ובעיקר
הממצאי %הבלתי מבוססי ,%נאלצה האוניברסיטה להקי %ועדת בירור .זו מצאה,
שהעבודה לא עמדה בקריטריוני %מינימליי %הדרושי %לעבודת מחקר .ג %בית
המשפט היה סבור כ;.
מה מניע אקדמאי יהודי להשתמש בעדות קלושה כדי לבנות בניי 9של ,%שאי9
לו כלל יסודות ,במטרה להוכיח שחיילי %מבני עמו טבחו ,כביכול ,בכפריי%
ערבי %תמימי ?%הרי עכשיו ,ג %משהוכח שלא היה ולא נברא ,הערבי %משוכנעי%
שהטבח אכ 9היה ,וה %הוסיפוהו לרשימת החטאי %הבלתי נסלחי %של ישראל.
הא %הפרסו %השקרי הזה יקרב את השלו %בי 9יהודי %לערבי?%
וא %מניעיו של כ" 1היו זרי ,%מה הניע חוקרי %ותיקי ,%שיש להניח כי ה%
יודעי %פרק בשיפוט טקסטי %מחקריי ,%לתת לעבודה ציו 9מעולה? מסתבר שג%
ה ,%ככ" 1וכערבי %שבחשו בפרשה ,מוכני %לקבל ,בלא הוכחות אלמנטריות,
שמועה קלושה שחיילי %ישראלי %טבחו בערבי .%בדיר יאסי 9היה טבח? היה.
וא %כ ,9אי 9צור; להתאמ 1ולהביא הוכחות ,אפילו בעבודות מחקר ,שהיו מעשי
טבח ג %במקומות אחרי .%כ; ,מ 9הסת ,%חושבי %חוקרי %מסוימי %באוניברסיטת
חיפה .שא %לא כ ,9ה %היו מסלקי %את כ" 1מהאוניברסיטה בגי 9זיו< .כ",1
לפחות ,התנצל בבית המשפט וחזר בו (באחרונה חזר בו מהחזרה) .א; מה בקשר
לפרופסורי %שנתנו לו "מעולה" רק כי "הוכיח" את דעותיה %הקדומות? כ",1
יש להניח ,לא יעשה עוד חיל באקדמיה .א; מה ביחס לסטטוס האקדמי של אלה
שנתנו את הציו 97 9לכתב פלסתר שהבאיש את זכר %של הלוחמי %לעצמאות ישראל?
יש יהודי %הממשיכי %להאמי ,9למרות ועדת הבירור ולמרות פסיקת בית המשפט,
בגרסתו הראשונה של כ" .1תמיד יש יהודי %המוכני %לייחס את ההאשמות הדמיוניות
ביותר המוטחות בבני עמ ,%ג %א %לש %כ; יש צור; לאמ 1את הטרמינולוגיות
של האויב .ג %עכשיו ,כשהדר; היחידה להציל יהודי %מפיגועי תופת היא בהריגת
המחבלי ,%או שולחיה ,%לפני ביצוע זממ ,%יש יהודי %המכני %פעולות מנע
אלה "מעשי טבח" ו"רצח" .וג %התקשורת הישראלית ,שכידוע תמיד מתייצבת
לצד עמה וארצה ,אינה טומנת את ידה בצלחת וקובעת ,שמעשי הצלה אלה ה" %
חיסולי ."%וכאשר מזדמנת לידה נקודת אחיזה ,תלושה ובלתי אמינה ככל שתהיה,
להוכיח כי ישראל ,ולא הערבי ,%אשמה ,שוב ,בכל המתרחש ,היא תיאחז בה
כמוצאת שלל רב.
כזאת ,למשל ,היא ההיאחזות ב"מחקר" של רוברט מאלי ,שהיה עוזרו של ביל
קלינטו 9בקמפ4דייוויד .מאלי כותב  4לא ,חלילה ,כעדות אישית סובייקטיווית
 4שג %אהוד ברק וביל קלינטו ,9ולא רק יאסר ערפאת ,נושאי %באחריות לפיצו1
קמפ4דייוויד .והמחקר היה ,מאז פורס ,%כדש 9בעצמותיה של התקשורת הישראלית
ושל יהודי %רבי( %שא< הוסיפו ופירשו את הדברי %כאילו ברק האחראי העיקרי),
שלא ידעו את נפש %מרוב תסכול לנוכח הקונסנסוס הישראלי שק %לתחייה בעשרת
החודשי %האחרוני .%שוב נית 9להוכיח ,כמאז ,שהיהודי ,%בעוונותיה ,%הביאו
על עצמ %את הטרור ,הדר; היחידה שנותרה לפלשתינאי %להילח %בכיבוש .ולא
מעט מורי %באקדמיה ,שלא היו מקבלי %מתלמידיה %אפילו עבודה סמינריונית
המסתמכת רק על עדות אחת ,סובייקטיווית ,עדותו של כותב המחקר עצמו 4
אימצו את "מחקרו" של מאלי ומשתמשי %בו כדי להוכיח את חטאה הקדמו 9של
ישראל.
לא מעט נכתב על הצור; הכפייתי של היהודי %להאשי %את עצמ %בכל מה שהגויי%
מעוללי %לה" .%חזית הפני ",%כינה ערפאת את תומכיו האוטומטיי %בישראל,
שעתה ,לאחר תקופת מבוכה ממושכת ,מתאוששי %אט אט ,שבי %לעמוד לימינו
ומסבירי %את מצוקותיו .בכ; ה %מעניקי %לו ,ג %בלא יודעי ,9כוח מורלי,

שנהפ; בידו מיד לכוח הסברתי ופוליטי .וכוח זה ירחיק ,ודאי לא יקרב,
את הפסקת האש .ויהודי %נוספי %ייהרגו ,נוס< על אלה שכבר נהרגו ,בכל
מיני מיתות משונות .וג %קורבנות ערבי %מיותרי ,%הרבה יותר מיהודי,%
ייפלו ,א %יהודי %ממשיכי %לומר ,ג %אחרי פיגועי %נוסח הדולפינריו,%
שערפאת הוא לוח %חופש ולא טרוריסט .ואלה שמלביני %את חטאיו בעיני העול,%
ומשלי %אותו שישראל לא תוכל לעמוד זמ 9ממוש; במלחמת ההתשה ,יש לה %חלק
בהארכת המלחמה  4ובתוצאותיה.
פורס %בתארי; 09/08/2001 4

למעלה | חזרה לעמוד הקוד%
כל הזכויות שמורות לעיתו 9האר2001 )c) 1

