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 15/04/10 | 15:50ו   1981מאור ומתבקשתדיהשאלהאזנו•

 16/04/10 | 00:49ו   1ישראליעודד ועולםשלריבונו•

 16/04/10 | 11:54ו   יצחקיאהרוןדוקטור ואפרטהיידמדינת-ישראלמדינת•

מזרחיםביןלהפרידאוטובוסלידשעומדשוטראיןשבישראל,הטועניםשישליהעירל'אברגראובן

,המזרחיםליהודיםהמדינהליחסבאשר,אפרטהייד:במונחהשימושלהםברורלא,לכן.ואשכנזים
.הערביםכלפיוהגשמתוהאפרטהיידעלשמלמד,חומראליהועבר,לכךבנוסף.המזרחים:להלן

לשוןבכלזאתלגנותויש,למזרחיםהיחסמאשריותרניכרתבמידהקשהלערביםשהיחסמסכיםאני

גםאפרטהיידבמונחבשימושסתירהרואהאינני,זאתעם.הזאתהרעהלהסרתולעשותגינוישל

בשל,חיוני.אפרטהיידכמדינתישראלמדינתאתלצייןונכוןחיוני,להיפך.למזרחיםהמדינהיחסלגבי

אפרטהיידשהמונחמפני,ונכון,הממסדמצדבכללהעבריתובלשוןבמילים,במונחיםהחריגהשימוש

ולמרותזאתעם.האשכנזילמגזרשייךשאינומיכלכלפיישראלבמדינתהמשטרמהותאתמשקף

ערבי-היהודיהמאבקלאחדותלחתורחשוב,והערביםהמזרחיםכלפיהאשכנזיהממסדביחסהשוני

.מישראלהאפרטהיידמאירתלהסרת

מדינתגם.המאוחדותהאומותמוסדותואלהגדולהעולםאלמזמןפרץהערבישהמאבק,ספקאין

.הערבילמאבק,המערבלממשלותבניגוד,העולמיתהקהלדעתשלהאוהדליחסמודעתישראל
זולא.תעלומהבחזקתעדייןנשארהמזרחיםכלפיישראלמדינתשלהגזענייחסה,זאתלעומת

.הישראליהציבורילמרחבאפילוחדרלאהוא,העולמיתהקהלבדעתמוכראינוזהשנושאבלבד

שלהגזעניתהראותמנקודת,הישראליובממסדבתקשורתמוצגהמזרחיםכלפישמופעלהדיכוי

חשוב,לכן.ובילדיהםבמזרחיםהתעללותהואתהמזרחיהסבלאתמכחישהישראלמדינת.המדינה

שיבשהישראלמדינת.הפרקעלהמזרחיםכלפישמופעלוהדיכויהמאבקנושאאתגםלהעלות

מדיניותהשללצרכיםלהתאימםבכדי,הכרללא,בנושקשורמהוכלשלנוההיסטוריהאתועיוותה

רקולוחשובהמזרחיהנושאהעלאת,לכן.בפשעיה,הקורבנותאת,אותנואתולהאשיםהגזענית

הדורותלמען,ואובייקטיביתאמיתית,מחדששלנוההיסטוריהשלוכתיבתהההיסטוריהתיעודבשל

.הבאים

***

נושאתאינהבמקורה.הפרדה:משמעותה,אפריקנסמשפת-)apartheid(  אפרטהיידהמילה

כינוי,ייחודילמונחוהפכההמקוריתהלשוניתממשמעותהחרגההיא.חברתיתאופוליטיתמשמעות

לגזעלמשתייכיםהעדפההיאשמטרתוגזעיתהפרדהעלשבנוי,לשעבראפריקהבדרוםלמשטר

.גזעיתעליונותשלבתואנה,הלבן

אועליונותקביעתללא,בהםלדוןאואותםולחקורוגזענותגזעהמונחיםביןלהפרידניתן,תיאורטית

נחיתותאועליונותלקביעתיסודכלשאין,שוניםבמחקריםהוכח.גזעניתמדיניותלנהלובלינחיתות

במישורהקובעתהיא,והחברתיהכלכליהמצב,הקיוםתנאי:כגון,הסביבה.הקבוצהברמתמורשות

.הקבוצתי

כפי,המגמתיותבשל,לעמדתםרבההצדקהויש.הגזעיםחקרשלהלגיטימיותעלהחולקיםיש

,סרקסיפורי–מיתוסיםליצירתנעשה,הגזעיםחקר.האירופיהלבןהאדםבקרבביטוילכללשבאה
,השארבין,הלבניםלהעדפתמוסריתוקףולתתהקולוניאליזםואתהגזענותאתלהצדיקבכדי

.מדעימחקרשלבתואנה

מהבחינה,דוגמתהידעהלאשהאנושות,גזעניתלקיצוניותהיגיע,ישראלבמדינת,המזרחים"חקר"

.האידיאולוגית

מדינהאו,גזעניתמדינהבמקום,אפרטהיידמדינת:המיליםבצירוףפעםמדילהשתמשנוטהאני

בשימוש,גזענות:המונחשלהאמיתיתשהמשמעותהיאהסיבה.גזענית-גזעיתהפרדהעלהמבוססת

כמעט,הנכוןבמובנו,זהמונח.הישראליבציבורבכללידועהאינהכמו,אחריםובמוסדותבתקשורת

לעומת.לגווניהוהמשודרתהכתובההלגיטימיתהממסדיתבספרות,הציבוריבמרחבמופיעשאינו

ולא,אפריקהלדרוםשהתייחסכיוון,הממלכתיהגזעניבהקשרו,מוכראפרטהיידהמונחזאת

להפרדההואאפרטהיידבמונחבשימושהכוונהמקוםובכלמקרהבכל.ישראלמדינתבתוךלמתרחש

המדינהבאמצעותרקאפשריתזוהפרדהריבוניתבמדינה.גזענייםלצרכיםהאוכלוסייהחלקיבין

.ובתמיכתה

.בהםוכיוצאהשמצות,גידופים,שנאהכמולמיליםלתחליףהפכההממסדמצדגזענותהמילה
אואמיתיים,ראוייםלאכינוייםשמשקפותלמילים,גגמסגרתמשמשת,גזענותהמילהבישראל

ובלבד,אחרותאתניותקבוצותאוקבוצהעםמזוהיםשהםבתואנהאחריםכלפייחידיםמצד,מדומים

שמדינת,היאלכךהסיבה.האוניברסאליתהאמיתיתמשמעותהאתתכלוללאגזענותשהמילה

האמיתיתבמשמעותה,גזענותהמילה.גזעניתמדינהבתור,בקלונהלהיחשףמעוניינתאינהישראל

התקשורת,האקדמיהובכללם,הציבורייםהמוסדותוכלהמדינההתנהלותאתבמדויקמתארת

.והאמנות

שבמדינתראינו.זהיםמשטריםשנילהיותיכוליםולאאין.המשטריםלתורתחדראפרטהיידהמונח

משתנה,מדינהבאותההמשטראפילו.לצרכיובהתאם,שונהבאופןנוהגהאפרטהיידשלטוןישראל

ברקשלנשיאותותחתלמשטרדומהלאבוש'ורג'גהנשיאמימיב"בארההמשטר.לעתמעת
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מתכווניםאנו.זהותשהןלומראינההכוונה,מערביותדמוקראטיותבמונחמשתמשיםכאשר.אובאמה

מהבחינה,מפלגתיות-ורבהעםריבונות,בחירות:כגון,להתקייםשחייבים,בסיסייםמאפייניםשישנם

.בהןוכיוצאהמיעוטיםזכויותושמירתאדםזכויות,הומאניותשלליבראליתוכן:והעיקר,הארגונית

אתזיהוהם.דמוקרטיותבבחירותלשלטוןעלובאיטליהמוסוליניובניטובגרמניההיטלראדולף

טועניםאנחנוזאתעם.בזמנונכוןוזה.הנבחרתנציגותובאמצעותהעםושלטוןהעםרצוןעםרצונם

רקולאלכךטובותסיבותלנויש.דמוקרטיהשלכלשהוסוגבראשותםאלובמדינותלראותשאין

מדינות.האידיאולוגייםהתכניםבשלוראשונהבראשאםכי,המשטרשלמפלגתי-החדהמבנהבגלל

קפיטליסטייםמשטריםשולטיםבמערב.עממיותדמוקרטיותלעצמןקראו,לשעברסוציאליסטיות

.ב"וארהדנמרקנמצאותבקצוות.מגוונים

לתכניםבאשרוהןהמבנהמבחינההן,פשיסטיתהיא,ישראלמדינת,המערביותלדמוקרטיותבניגוד

,הערכייםתכניה.בדמוקרטיהמדוברכאילו,שוללמוליךהמשטרמבנה.הממשלשלהאידיאולוגיים

יותרשבהלמדינההדמוקרטיהאתליחסנכוןלא]1[.ונאציזםפשיזםביןשילובהםישראלמדינתשל

.בסיסיותאדםזכויותמשוללהמדינהאזרחיממחצית

ממסדיניסיוןתוך,ישראלבמדינתקיימתוזו,גזעיתלהפרדההממלכתיתלכפייהסמלהואהשוטר

שלהגזעניהערכיהבסיס.גזענייםערכיםבצורתקיימתהיא.עקבותיהאתולטשטשאותהלעמעם

שלדובפרקגבפרקקונקרטיתנדונוהכתובהחוקיהמערךעםשלווהקשרבישראלהשלטוןמבנה

ופועלתהמדינהשלהחוקיהמבנהאתמחליפההגזענייםהערכיםפירמידת.זומאמריםסדרת

.גזענייםערכיםשלבסיסעל,בהוהתחיקההישראליהמשפטלהפעלתהסוואהמשמשהחוק.במקומו

הבסיסאתברורהבצורהלהביןיהיהשניתןבכדי,המאמריםשלהסדרהבכללעייןראוילמעמיקים

.גזענייםואידיאולוגיהערכיםעלשבנוי,ישראלמדינתשלהגזעניהמשטרשלהמבני

שוטריםמעמידיםוהיו,מוצהריםחוקייםיסודותעלמבוססתהייתהבישראלשהגזענותהלוואי

מאבטחיםמעמידיםבישראלמהמועדוניםחלק.האוטובוסבפתחואשכנזיםמזרחיםביןשמפרידים

היום.לפיתרוןיותרקלהדברהיה,הדבריםפניהיוכךאילו.מזרחיתחזותמבעליכניסהלמנועבכדי

הממשלאפילו.אלולתופעותמתנגד,העולמיהתיעובבעקבות,הישראליתהקהלמדעתחלק

  .וביוזמתםיחידיםידי-עלהמתנהלותהזהמהסוגשוליותלתופעותמתנגדהואכאילונוהגהישראלי

בישראל.המזרחיםחשבוןעלהאשכנזיםהעדפתאתלבטלובעקבותיהם,לבטלאפשרחוקים

כל,ישראלומדינתהציוניתהתנועה.גזענייםואידיאולוגיהערכיםעלומתבססים,מכחישים.מתחכמים

בתור,המזרחיםמןניכרחלקבקרבואפילוהאשכנזיהציבורשלבנפשותהגזענותאתמעגנות,ימיהן

עלויתרהלאישראלמדינתבזמןבו.האשכנזי,השליטהמגזרשלבאינטרסיםמגובה,אמונה

ישראלשמדינתהוחלטמלכתחילהאולם.זאתמחייביםמהותייםענייניםכאשר,המשפטייםהיסודות

."כמוסבסוד"אפרטהיידמדינתתקיים

    
נפרדבחלוןתגובההוספת

אותיעדכן ◄   להודעהקישור ◄   הדפסה ◄   באימיילשליחה ◄   כחברהוסף◄   ת/למחברמסר ◄

SMSב
X

 16/04/10 | 11:58ו   יצחקיאהרוןדוקטור ו'בחלקאפרטהיידמדינת-ישראלמדינת•

לזהותבכדימזרחיםוביןאשכנזיםבין,אפרטהייד-להפרדהבאמצעיםלנקוטחייבתישראלמדינת

נחשביםהגזענים.המזרחי"גזע"להשייכיםאלהואתהאשכנזי"גזע"להשייכיםהאזרחיםאת

מאחורילהסתתרמנסהישראלמדינתלכן.באירופהמהממשלותבשונה,העמיםבקרבלמצורעים

צבעהאתומשנההדמוקרטיתהמסכהמאחורימסתתרתהיא.דמוקרטיתלגיטימיותשלמסכה

.ובעולםבישראלהציבוראתשולללהוליךבכדי,לשמוערוצההעולםאשראתומשמיעהכזיקית

."המסכה":הראשוןספריאתכיניתי,כךבשל

ולבטחישראלמדינתלגבולותמחוץבהיותנועליהלדעתיכולנו,גלויההייתההגזעיתההפרדהאילו

אותנולכדהישראלמדינת.הגזעיהדיכוישלטוןעםפעולהמשתפיםהיינוולאלארץמגיעיםהיינולא

תשתיותללא,ארוכהתקופה,חשדותמעורריםשאינםשוניםבשמותשנקראו,ריכוזמחנותבתוך

הגשמת:המטרה.טוטאליחורבןבתוכנוולחוללשלנוהמורלאתלהרוסבכדי,ביותרחיוניות

.הבאיםבדורותשתימשךגזענית-הגזעיתההפרדה

שאינם,לאישיםאופרטייםאנשיםשללגזענותםמתכווןאינניאפרטהיידבמונחמשתמשכשאני

תומכיםאוגזעניםאינםשהאשכנזיםלטעוןכדיבכךאין.בעקיפיןאובמישרין,המדינהאתמייצגים

אותושמעליםוהםבדמותםאותםמייצגהממשל.אשמהנטולישאינםובודאי,הגזעניבממשל

,ישראלמדינת.הציבורבתוךרוחבהלךמסתפקיםלאאנחנו,אפרטהיידעלמדבריםכשאנו.לשלטון

הנושאאתהבהרתי.גזעניאידיאולוגיבסיסעל,מדיניותהאתלהנחיל,עוצמתהאתמפעילה

ארגונית]2[,רעיוניתיחדולכולםהממשלהממשרדיאחדלכל,ספציפיתמוקדשיםפרקיםבאמצעות

]4[.ולשונית]3[

שמאפשרהחשוביםהגורמיםאחדהוא,הגזענימשטרהאתלהסוותישראלמדינתשליכולתה
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מדינת.הקולוניאליותהמעצמותשלהעיןלעצימתהודותבמיוחד,לשרודבתוכההאפרטהיידלמשטר

עלמתבססתישראלמדינת.מכחישההיאלהיפך.גזעניתמדינהבתורעצמהעלמכריזהלאישראל

גזעניתמדינהשהיא,ישראלמדינתמצדמפורשתאמירה.מחייבתכאידיאולוגיה,גזענייםעקרונות

.האנושותנגדפשעיםשמבצעתפושעתשהיאישראלמדינתמצדהודאהאומרת

,עליונותוהמשךאתלהבטיח,האשכנזיהמגזרעבוראינטרסיםסיפוקעלמבוססתהגזענות
מנקודת,המדינהשלהגזעניותפעולותיהשלהלגיטימיות.לגיטימייםלאוגזלעושקבאמצעות

שהםבתואנההאשכנזיותהעדותבניעליונות:אחדהזוימעיקרוןנובעת,ישראלמדינתשלראותה

מהווהאינההגזענותאם,אפרטהיידמדינתהיאגזענותבהשישמדינהכללא,זאתבכל.לבנים

.המדינהשלמדיניות

.אחראוזהפרטשללגזענותולאהמדינהשללגזענותמתייחסכהעדשכתבתימהכלכמעט

קיוםאתלהכחיש.המדינהומטעםהמדינהשלגזעיתהפרדה,באפרטהיידמדובר,כלומר

ישראלמדינת.ישראלמדינתשלהממלכתיתהגזענותאתלהכחישהיאבישראלהאפרטהייד

כגון,בתואנות,רביםואחרים,תימןובילדימרוקובילדי,נכויותוהטלתהמונירצחשלפשעיםביצעה

לבצעמעיזהיהלאמוסדושוםגורםשום.המזרחימוצאםבשלורקאך,רפואיותבדיקות,גזזת

המדינהשלביותרהגבוהיםמהגורמיםוהכוונההסכמהללאהנאציםפשעיעלשמאפילים,פשעים

מוסדותיהבאמצעותובשמההמדינהידי-עלנעשוהללוהפשעים.הממשלהראשוראשונהובראש

.הרשמיים
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מנהיגידעתעלמקובלת,לגמריתוכנהאתמתוכהשמעקרת,המסולפתבצורתה,האאוגניקה

מוטציהיצרוישראלומדינתהיישוב.הבריאותמערכתשלאידיאולוגיתכתשתיתוהמדינההיישוב

תשתיתזוהי.השמדהעדבמזרחיםפיסיתלפגיעהלהתאימובכדי,זהמונחשלבתוכנו

,המונילרצחהמיועדת,ישראלמדינתושלהרשמיתהבריאותמערכתשלרצחניתאידיאולוגית
.מזרחיםותינוקותילדיםנגדובמיוחדהמזרחיםנגד,ממשבפועלשניהלה

ותינוקותילדיםשלהרבותהממלכתיותהרציחותאתלהצדיקאידיאולוגייסודקיים,לפיכך

ניסיונותיש,זאתבכל.מזרחיםשהםהואלכךהיחידיהטעם.ישראלמדינתידי-עלגופותוהעלמת

חלקאינםוכאילו,מטרותיהםאתולסלףהללוהפשעיםאתלמזערודובריוהממסדמצדמגוחכים

.ישראלמדינתשלגזעניתואסטרטגיהעולםמהשקפת

לזוהנאציתהאאוגניקהביןהקבלהליצור,10.6.2004-מהבכתבה,טראובמןתמרהשלניסיונה

הנאצים.ההיסטוריתלאמתעוולועושההוגנתאינה,נכונהאינהישראלמדינתושל]5[היישובשל

ישראלומדינתהישובבקרבהאאוגניקה.הנאציתבגרמניההשולט,האריהגזעאתלשפרדאגו

העומדיםושלישראלמדינתשלהמדממיםמעלליהאתלהצדיק,הציבורלהונאתאמצעיהיא

.המזרחיםנגד,בראשה

הייתה,רמייהלצורכיבאאוגניקהלהשתמשהתכוונהולאכנההייתהאילו,האשכנזיתההנהגה

,האאוגניקהשל%0000eמוחלטבניגודנהגהישראלמדינתאולם.האשכנזיםעלאותהמחילה
ניתןשלאגזעהםהמזרחים,ישראלמדינתראותמנקודת.האשכנזיםעלאותההחילהולא

החילההמדינה.לתמידותקפהמורשתהיא,לכן,המוצאבארץמותניתשהנחיתותמפנילשיפור

אותםלשבור,אותםלהשפיל,בהםלפגועבכדי,גזענייםמטעמים,המזרחיםעלהאאוגניקהאת

.הציוניתבתנועהנעלהמטרההםבמזרחיםוהרגדיכוי.מספרםאתלדללובראשונהובראש

שלתפקידהזהו.נחותיםבגזעים,מוותומפיצהרציחותמבצעתאינההאמיתיתהאאוגניקה

האאוגניקה.בילדיםנכויותיוצרתואינהאבחנהללאוהרגמוותמפיצהאינההאאוגניקה.הגזענות

.השליטהגזעבתוךבהםוכיוצאסופנייםחולים,הנפשחולי,המפגריםמספראתלצמצםדאגה

נשיםובחיסולבפגיעהדווקאמיוחדענייןלהוהיה,מהילדיםלידהבאמכלרצחהישראלמדינת

נכדיםילדיםשלטבעיריבוישלתהליךהפסקתהואבחיסולןהיתרון.וצעירותפוריות,בריאות

מפגריםביןאבחנהללא,להרגכיעד,בתינוקותואפילובילדיםהשתמשהישראלמדינת.ונינים

לאבכללהיא.סופניתחולההייתהלאזוהרה.המזרחימוצאםהואהיחידיהמבחן.מחונניםלבין

]6[.פריחתהובשיאלהריונהבשמיניהייתההיא.חולההייתה

בהםולהטילבהםלהרוג,רפואייםלניסוייםחיותכגופותובנשיםבילדיםהשתמשהישראלמדינת

הגזעלשיפורואמיתיתכנההייתההאאוגניקההנאציםאצל.טובותכוונותשלבתואנה.נכויות

בעשייה,במזרחיםנתעבותופגיעותרצחלמעשיהסוואהשימשההאאוגניקהבישראל.הארי

.גזענייםמטעמים,ובמחדל

באמצעותהמדינהידיעלכולםנעשים,הפיתוחובעיירותבספר,במחנותוהדיכויהללוהפשעים

ושארבכיריה,מנהיגיהבאמצעותישראלמדינתידי-עלנעשתהההפרדה.מלאבשכרעובדיה
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.קיומהביסודאשר,הגזעניתהאסטרטגיהאתלהגשיםבכדישכיריה

:כדלקמן,משוניסשלזוהיאלגזענותהעולםבכלהמקובלתהקלאסיתההגדרה

גזעית]קבוצה[שקטגוריההגזענותהיאבמיוחדעוצמה-ורבהרסנימסוגקדומהדעה:גזענות"

]7[".מהןנחותהאוהאחרותעלברייתהמטבעעולהמסוימת

להפרדהמובהקיםמשפטייםיסודותגםיש.הפרדהשלמשמעותתמידבתוכהנושאתהגזענות

ולפי,המוצאארץשלהרישוםהואלמדינהבהגיענושנעשההראשוןהדבר.ישראלבמדינתגזעית

אנושילקיוםתשתיותנעדריריכוזלמחנותמזרחיותמארצותשהגיעואלהאתהעבירההמדינהזה

חינוכיותתשתיותבהםולמקומותלעריםהעבירוהאשכנזיותהעדותבניואתמינימאלי

שוניםבטפסיםהמוצאארצותפי-עלההזדהותוחובתהזיהויבתעודותההפרדה.ותרבותיות

אתשקבעדבר,מעורביםבמקומותהקיפוחאתולאפשרמוצאולפיואחדאחדכללזהותאפשרו

הגזענישהדיכוידאגההמדינהאולם.משאביםוחלוקתחינוךובכללם,התחומיםבכלהחייםאיכות

בפריפריה,בספרמרוחקיםבמקומותהמזרחיםאתרכזהלכן.הקבוצהברמתיתנהלוהעושק

ביןהשוואותעלהמתבססותסטטיסטיקותגםקיימות.זהלצורךהותאמהשבנייתם,עוניובשכונות

.גזעיתהפרדהעלשמלמדות,אשכנזיםוביןמזרחים
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הגזעניותהתוכניותאתלבצעהחליטה,שבדרךישראלממשלתהיא,היהודיתהסוכנותהנהלת

שתוכניות,לכלברור,מפוליןליהודיםמתייחסתשההחלטהלמרות]8[."כמוסבסוד"

הכמוסהסוד.הגזעניאופיםעללהכריזמבלייתבצעוגזעניוקיפוחהעדפהשלאופרטיביות

.המחייבהמשפטימאפייםגורעאינוהממשלידי-עלשנדרש

אותנוולהאשים,בנפשותהגזענותאתלעגןכזביםמפיצהתולדותיהכללאורךישראלמדינת

בישיבות,שלההביטחוןושרישראלממשלתראשהנחיות."כמוסבסוד"זאתוכל,בפשעיה

לקידוםהתניהמשמשותהן,כן-כמו.מחייבמשפטיתוקףנושאות,אחרותובדרכיםסגורות

מילכלחברתיונידויכלכליטרורמפעילהישראלמדינתבזמןבו.וחברתיכלכליולמעמד

.הגזעניתלמדיניותהשמתנגד

לפיהן,בפירוטהממשלשלהגזעניותהפעולותביצועאופןאתהבהרתישחיברתיבספרים

באופןהתהליכיםואתהפעולותאתהסברתי.ישראלבמדינתהשלטוןמבנהלפיוהןנושאים

שלהישירהלקליטהבניגודהמזרחיםנגדהדחייהמדיניות.לאשכנזיםמזרחיםביןהשוואתי

תוכניותהגשמת,המוצאבארצותלהםשהיההמזרחיםהיהודיםשלהרכוששוד.האשכנזים

,עוניולשכונותלפריפריה,לספרהמזרחיםדחיקת,"אשכולתוכנית"המכונהזו:כגון,גזעניות

פעולותהםאלהכל.ממלכתיתלמדיניותביטויהםאלהכל.הריכוזומחנותהדחקעבודות

בישראלוהממסדהממשלראשי,גזעניםשלמפורטאינדקסהבאתי.המדינהשלממלכתיות

מדינתידי-עלשנכפיתגזעיתהפרדהעלבעלילמלמדיםאלהכל.כתביהםמתוךוציטוטים

.ומוסדותיהישראל

כינויים.אפרטהיידמדינת=גזעיתהפרדהשמקיימתמדינה=גזעניתמדינההיאישראלמדינת

.גזעניתמדינהבתורישראלבמדינתלמשטרמתאימיםכולםאלה

בפשטות,להסבירבכדיזומאמריםבסדרתדיאגראמותבצורתהאלההדבריםאתהמחשתי

האמצעיםאתהסברתי5'מסבדיאגראמה.פעילותוואופןהמדינהמשטרמבנהאת,שניתןככל

'מסבדיאגראמה.בישראלאפרטהיידוליצורהמזרחיםאתלדכאישראלמדינתמשתמשתבהם
בניגוד,יכולתהככלעושהישראלמדינתבהם,אחריםובמוסדותבאקדמיה,מקצועותפירטתי6

בספרבחינוךהעוסקבפרק.בגזענותהאמונהאתלהעמיקבכדי,העולםמדינותבכללמקובל

אתהבהרתיבאמצעותם,ואשכנזיםמזרחיםביןהשוואתייםרשמייםמספריםהבאתי,"המסכה"

וממלאתמילאההמדינהבזמןובו.בילדינוחוללהישראלשמדינתהחרוכההאדמהואתהחורבן

.מחייבזדוניממלכתיתבתכנוןנעשהוהכל.האשכנזיםלילדיביחסהומטפחבונהתפקיד
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היא.והמגוריםהחברה,הכלכלהבתחומיגזענית-גזעיתהפרדהמקיימתישראלמדינת
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ובמוסדותבאקדמיההמקצועותבכליזומהממלכתיתטוטאליתפסיכולוגיתהפרדהמקיימת

הצורותובכלברציפות,ושובשובוטועניםחוזרים.אחריםשאנחנושמהבהירים,אחרים

לעםשייכיםלאשאנחנו,כךבשלשופעותויוקרתםשפרנסתם,מקצועניםידי-ועלוהאמצעים

ישראלמדינתלאכאילו,בינינוכביכול,ההבדליםבתוקף,אחרוגזעאחרעםאנחנו.הזה

המדינהידיעלונכפים,נאמריםאלהכל.והאיפההאיפהמדיניותעקב,ההבדליםאתיוצרת

  .אפינוומזיעתמעמלנו,שלנובכספים,הממסדייםושלוחותיה

,מהםהנגזרותהגזעניותולמגמותלהםלהסכיםמבלי,הדבריםאותםאתאומריםאנחנואם
ההתנפלות.אשכנזיםשונאיםשאנחנואותנוומאשימיםנסעריםומשולחיהםהממסדדוברי

אוניברסאלייםבמונחיםהדבריםאותםאתאומריםשאנחנוהעובדהבשלהיאעלינו

,מגמותיהואתישראלמדינתשלהגזעניאופייהאתשמבהירים,כולוהעולםעלשמקובלים

.אפרטהיידכמדינת

דעתנואתלהביעהבסיסיתהזכותאתמאיתנוומונעיםאותנומבטליםומוסדותיההמדינה

ברכותגשםשזהולהגידעלינוכופההמדינהבזמןובו,שלנובפרצוףיורקים.המתרחשכלפי

מרשההמדינה.משפחותינושלהקיוםיכולתאתמאבדיםאנואחרת,כךעללהולהודות

.הרעבהעדכלכליטרורנגדנולהפעיללעצמה

שאנו,ושובשובלנומבהירים]9[ואחריםשושןאבן,גויטין,פרלשטיין,פרנקשטיין,אייזנשטדט

הציוניתהתנועה.המדינהעמדתזוהי.האשכנזי-היהודיומהגזעישראלמעםחלקאיננו

במדינתהיהודיםשהאזרחיםהזאתהמציאותאתועיצבושהמציאוהןורקהןישראלומדינת

כך.אלהאתאלהועויניםלאלהאלהמנוגדים,מזהזהשוניםגזעיםושניעמיםשניהם,ישראל

.זאתלתפוסמסוגליםלא,המזרחים,אנחנו.המדינהשלוהרוחנייםהפוליטייםהאבותקבעו
הרדיפהאתלהעמיקבכדי,הנהגתםבמיוחד,האשכנזיםרקזועובדהשיבינומעונייניםהם

כלמאיתנולמנועבכדי,המזרחיםמצדהנושאלהבנתמתנגדתישראלמדינת.הדיכויואת

הבערותאתמפיצההמדינה,כךבשל.האידיאולוגיבמישוראפילו,מגננהשלאפשרות

אתלתקוענוחתמידכי,בחושךשנחיהמאודמעוניינתישראלמדינת.יכולתהככל,בתוכנו

.למעלליהמודעיםשנהיהומבליבמחשכים,בגבהסכין

    
נפרדבחלוןתגובההוספת

עדכן ◄   להודעהקישור ◄   הדפסה ◄   באימיילשליחה ◄   כחברהוסף◄   ת/למחברמסר ◄

SMSבאותי
X

 16/04/10 | 12:02ו   יצחקיאהרוןדוקטור ו'וחלקאפרטהיידמדינת-ישראלמדינת•

דרךעל,תוכניתואתופורש,'"גזעיםשני"ו"עמיםשני"עלמפורשתבלשוןמדברגוריוןבן

:מאחריותלהתחמקכדרכו,השלילה

קליטתםאתלהסוותבכדיוותיקיםכינומאירופהחדשיםעוליםגם[הוותיקהישוב]מ["

;וסופריםמוסדותומנהליופקידיםדין-עורכייהיוובניותורהתצאשממנו]הישירה
]10[.'"מיםושואביעציםחוטבי'יהיו]ואפריקהמאסיהוותיקיםיהודיםגםכינוכך['העולים'ו

כראש,תחתיושפעלוומנהיגיםמדעניםושלגוריוןבןשלקביעהזוהי.שלנוקביעהאינהזו

בארץהעבריםהפועליםשלהכלליתההסתדרותבראשעמדגוריוןבן.ביטחוןושרממשלה

המנהיגותובראש"ציוןפועלי"בראשאלהכלולפני,היהודיתהסוכנותובראשישראל

:קבעהוא.גזעניטירוףשלמדיניותניהלהואתמיד.האשכנזיתהיישובית

אימצהכמוובכךהממשלהבשנתוןפורסמוהדברים.…'המזרחמעדותנסתלקההשכינה"'

בןנולדשבהקטנהעיירה[בפלונסקיהודיסמרטוטרשלשביתוההשקפהאתהמדינהלה

בורךלא–יריה'באלג,הסורבוןחניך,יהודירופאשלביתוואילו'שכינה'בבורך  ]גוגריון

]11[".כעבדיםלאמריקהשהובאולכושים]ערביהודיאת[אותםהשווהגוריוןבן….בה

הקשותההשלכותכלעלישראלמדינתשללעמדההיה,לאשכנזיםהשכינהעלהמונופול

מעלההיהכזהגזעניהבלדבר.דרכואתהמשיכואחריווהבאים,הזהמהסוגטענותשל

,עליוהדעתאתלתתמבלי,בדרכנווממשיכים,האדםפסולתכלפילגלוגשלחיוךבנו
להתנהלות,אסטרטגיבסיסמשמשיםהזההסוגמןדבריםכאשר.הדרךבצדכנבלה

,ישראלמדינתשלבעינההגזענותזוהי,מראשיתןישראלומדינתהציוניתההסתדרות
.אפרטהיידכמדינת

קרל'פרופשבה,השנהשבאותה]12[,"אחדעםאיננו"במאמרו,מצייןששרמיכאל

מצייןזהבמאמר.ישראלפרסאתלוהעניקההמדינה"אחדעםאיננו"שטעןפרנקשטיין

החשיבהשלקיומהעלדברשלבעיקרומבוססת'הפרופשלשתפיסתו,ששרמיכאל

להיות:כגון,גבוהההכשרהאו,החברתיבסולםעליהתתכןלאשבלעדיה,המופשטת

האירופיהסקטורבתוךקיימתהמופשטתשהחשיבהטועןהוא.מהנדסאורופא,מתמטיקאי

שלטונותאתמשחררהואבכך.המזרחיהדותבתוךקיימתאינהכמעטאוקיימתאינהאך

בקרבבהשכלהמחוללתשהיאמהחורבן,ובמחדלבעשייהמאחריותוהממסדהמדינה

רקאינההמשמעות."מופשטתחשיבה"העדרשלקולקטיבית,שחרחסרתבטענה,ילדינו

השכליתהמוגבלותבשל,ברייתומעצםנחות,אחרבגזעמדובראםכי,אחדעםשאיננו
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הגזע-העםעבורמונופוללהיותחייבתהאקדמיתההכשרה,לדידו,לכן.כביכול,שלנו

.האשכנזי

קרלמצד,האשכנזים"מלומדים"המקרבואחריםפרנקשטייןקרלשלמהשמצותיוחלקיקעל

.כךעללולסלוחיכלהולאלמחותרגליהעלקמה,העולםיהדותסערה,היהודיםכלפייונג

לחבלדרכםאתמוצאיםהיוומרעיושהואאפשר,הנאציתבגרמניההדברהתרחשאילו

תואראתקיבל,הקיצוניותהגזעניותעמדותיובשל.אחרתבישראל.בנירנברגהתלייה

אתלהעמיקבכדי,המזרחיםשלחינוךבעניינימרכזיותפקידישראלפרסאת,הפרופסורה

.החורבן

:הסבריםעםהפעםאותוואביא,שלהלןהציטוטאתקודםהבאתי

הינהעצמההחלוקה.וספרדיםלאשכנזיםאזרחיהאתמחלקבישראלהגדולהפיצול-קו"

הקבוצה,הזאתהחלוקהבאמצעות.השנייםביןהעוצמהמהבדליהנובעפוליטיאקט

-איאתהמצדיקותסטיגמותלהצמדתבסיסהמשמשתקטגוריותמערכתיוצרתהשלטת

]13[".השוויון

לבצעיכולההמדינהרק."דיכוטומיה–לשנייםהפיצול"הכותרתתחתהובאוהללוהדברים

אותםולקבעחלקיםלשניבישראלהיהודיתהאוכלוסייהחלוקתכלומר,הדיכוטומיהאת

-קו":ההפרדה:כלומר,"הפיצול-קו"הציטטהבגוףנאמריםהדבריםושוב.מוגמרתכעובדה

במקוםמזרחיםבמונחמשתמשיםהיום."וספרדיםלאשכנזיםאזרחיהאתמחלקהפיצול

ישראלמדינתידי-עלומתוכננתמכוונתפעולה:כלומר,"פוליטיאקט"היאהחלוקה.ספרדים

.ממשבפועלומתבצעתשהתבצעהכפיחלקיםלשנילהפרדה

,הסוציולוגיהממקצוע,דוד-בןעמיתר"ודרביןקלייר'פרופ,אלובכירותחוקרותשתי

הקבוצהזאתחלוקהבאמצעות":במפורש,המשותףבמחקרןכותבות,יהודיותישראליות

,קטגוריותיוצריםהם.האשכנזיםהםהשלטתהקבוצה."קטגוריותמערכתיוצרתהשלטת

,המזרחיםאת-האחרתהקבוצהאתשמגדירים,אבמושגיאומושגיםמערכתכלומר
."השוויוןאיאתהמצדיקותסטיגמותלהצמדתבסיסהמשמשים"

,האומנות,האקדמיהמוסדות,הממשלהכלומר,מוסדותיהםבאמצעותהאשכנזים
שמשמעותן,סטיגמותומדביקיםמפברקים,והפרטהציבורמתחום,בהםוכיוצאהתקשורת

שלטוטאליתושלילהמורשתגזעיתנחיתותשלגזעניגזעיסטאטוסקיבוע:היאהכוללת

המזרחיםאתהפרידהישראלמדינת.אפשריתבחינהמכל,וכפרטיםכקבוצההמזרחים

,אומנות,מדעשלבתואנה,וגידופיםהשפלותשעיקרם,כזביםולפברקליצורבכדי

מבצעתישראלשמדינתבפשעים,המזרחים,אותנולהאשיםבכדיהמזרחיםנגד,ותקשורת

.נגדנו

והאומנותהמדעתחומיובכלהאפשריותהצורותבכלוייעשונעשיםוייאמרונאמריםאלהכל

מדינתישראלמדינת?גזענים?אנחנו:ואומריםמיתממיםזאתובכל.צוררינוידי-על

,גזעניתמדינההיאישראלמדינת.גזעניםאתם,בהחלט,כןפעםועוד,כן,כן?אפרטהייד
.ממלכתיתהיאבהשהגזענותמפני,אפרטהיידמדינת

ביתנשיאתהגדרתאתתואמת,ישראלבמדינתהגזעיתלהפרדהדודובןרביןשלההגדרה

:אפרטהיידלמונחבינישדוריתהעליוןהמשפט

עלהמבוססת,ולאוםגזעבסיסעלואפליהגזעיתהפרדהשלמדיניות'מבטאאפרטהייד"

גזעיםבניולדכאמסויםגזעבנישלעליונותליצורמטרתןאשר,מפלותפרקטיקותשורת

]14[".'אחרים

    
נפרדבחלוןתגובההוספת

עדכן ◄   להודעהקישור ◄   הדפסה ◄   באימיילשליחה ◄   כחברהוסף◄   ת/למחברמסר ◄

SMSבאותי
X

 16/04/10 | 12:03ו   יצחקיאהרוןדוקטור ו'זחלקאפרטהיידמדינת-ישראלמדינת•

.נכוןזההעיקרוןמבחינת.אפרטהיידאינהביטחוןמטעמישהפרדהמעירהביניש'גב

ביסודהאםכי,ביטחונייםמטעמיםרקאינהבישראלויהודיםערביםביןההפרדהאולם

מדינת,זאתבכל.הביטחוניהאלמנטקייםלא,היהודיםלמזרחיםביחס.גזענייםמטעמים

.נגדנואפרטהיידשלמשטרמקיימתישראל

שלצאצאיםשהםמפנירק,מפגריםכלומר,"טיפוחטעוני"שלנושהבניםקבעההמדינה

הנצחת,אקונומי-הסוציוהסטאטוסלתחתית"המזרחים"שלדחיקתם:המטרה.מזרחים

.החייםתחומיבכל,וזדוניתנפשעתגזעניתאסטרטגיהשלתוצאותיהוהצדקתהעושק
קבעישראלמדינתשלהחינוכיתהפסיכולוגיהשלותמיםאורים,סמילנסקימשה

,גדלהמזרחישהילדככללכן.האשכנזיתהתרבותלפינמדדתשהאינטליגנציה
הגדרת]15[.מהוריוהמזרחיתלתרבותספיגתובשל,יורדתשלוהאינטליגנציה

למנועהכוונה.הישראליהחינוכיהממסדעלמקובלת,אשכנזיתכתרבותהאינטליגנציה
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המזרחיםריבויהדאיגישראלמדינתואתסמילנסקיאת.המזרחיםלילדיםתקינההשכלה

הוא.תואנהרקהיא"תרבות"השלהטענה]16[.למדינהלהובלתםבסמוך,באקדמיה

מדינתלכן]17[.מוצאםבארץהחינוךבזכותהואבאקדמיהמספרםשריבויכמתנצלמציין

.המזרחיםילדישלבחינוךחורבןחוללה,ישראל

ישראלמדינתשלהעיקריתמשימתההיאאפרטהיידמדינתוהקמתהמזרחיםשעבוד

ישראלמדינת.וביטחוןצבאמענייניבחשיבותהפחותהאינהזומשימה.הפניםבמדיניות

כלבמשךכוחותיהכלאתמגייסתישראלמדינת.מלחמהבעתכוחותיהאתמגייסת

'פרופ,השחרורמלחמתבימיאפילו.הגזעניתמדיניותהלביסוס,השניםכל,ימותיה
."תהילתם"זאתועל,המזרחיםנגדפלסתרכתביופרסמוהכינו,הוארקולאאייזנשטדט

,לעיןשנראיתסיבההייתהלא.והמדינההיישובבראשארוכהתקופהעמדגוריוןבן
ייצגהוא.מאמציועיקראתלהוהקדישיכולתוככל,הפיץהואשאותה,למזרחיםלשנאתו

.האשכנזיהמגזראתעולמוובהשקפתברוחו

רודן'כגוריון-בןאתתיאר"וייצמןחיים.להיטלראותודימהוייצמןחיים,תכונותיומבחינת

אירופהלרודניגוריון-בןאתכשהשווהאך,בשמוהיטלראדולףאתהזכירלאהוא.'קטן

שלאישיותובתיאורממשיךוייצמןחיים  ]18[".כוונתולמילספקמקוםהותירלא,זמנובני

:גוריון-בן

פגומים,פסקניים,הומורנטולי]היטלרכגון,גוריון-בןאתהשווהשאליהם,מנהיגים[הם"

מסוכןואין,אחרתאוזובשאיפהמתוסכליםכנראה,ועקשנייםקנאים,מוסריתמבחינה

אםאסוןזהיהיה',לדבריו'.לבובסתרשלוהמרירותרגשיאתהמטפחקטןמאדםיותר

מדברכנראהוייצמן]19[".'גוריון-בןבהנהגתפשיזםשלומסוכןחדשבסוגללחוםניאלץ

בשללהתאבדשניסתהפולהעםונישואיו,נכזבותאהבות,הפרטייםבחייוכישלונועל

.התנהגותו

פי-על.להיטלראותוודימהפשיסטגוריוןבבןשראההיחידיהיהלאוייצמןהנשיא

רוחהלוךיוצרים…גוריון-ובןהיטלרשלמסוגםשליטיםכי"צייןעילםיגאלאהרונסון

שאיןקונקרטיותלפקודות'הדבריםרוח'אתהופכיםלהםהכפופיםאך,כוונותומשדרים

פרטיםאולם,עילםעלחולקאהרונסון]20[.…"פורמליתלהםאחראיםעצמםהשליטים

וכולם,אליוולכפופיםלממסדגוריון-בןשלההוראותהעברתמשיטתטפחמגליםאלה

.שיהיוככלנוראיםפשעיםעלמאחריותההתחמקותאומןהיהגוריון-בן.אליוכפופיםהיו

אליוהכפופיםבאמצעות,שביצעהרביםהרצחממעשיגוריוןבןשלהתחמקותו

ראשיידי-עלבהשזכההמסיביתהתמיכהבשל,המשפטיבמובןהצליחה,ובהשראתו

מייצגהואמוסריתמבחינה.בכללהאשכנזיוהמגזרהממסד,לדורותיהםישראלממשלות

.ביותרהמכוערתבצורתוהרשעאת

    
נפרדבחלוןתגובההוספת

קישור ◄   הדפסה ◄   באימיילשליחה ◄   כחברהוסף◄   ת/למחברמסר ◄

SMSבאותיעדכן ◄   להודעה
X

 16/04/10 | 12:04ו   יצחקיאהרוןדוקטור ו'חחלקאפרטהיידמדינת-ישראלמדינת•

הנערציםיהיומנהיגיה,תנצחהנאציתגרמניהשאםפעםאמרהנאציםממנהיגיאחד

לדיראוןהיוניצחואילוגם.לכךלהסכיםאין.לדיראוןיהיותובסואםבהיסטוריהביותר

,ישראלבמדינתמסוגוואחריםגוריוןבןשלגורלו.ישריםואנשיםהומניסטיםבעיני

,בדמותו,הישראליתהגזעניתהמנהיגות.פושעתאפרטהיידמדינתהנהיגהוא.שונה
שלהמכוערפרצופהאתמגלהרקזאתתופעה.נאומיםונושאתקברואלעולה

וישריםהומניסטיםבעיני.חומרמאותובנוייםשמנהיגיהמפני,הישראליתהמנהיגות

אתשממשיכים,הגזעניםובדומיובורואיםאינם,מעלליועלשיודעים,ובעולםבארץ

  .דםנוטפותשידיהןממפלצותיותר,מדיניותו

.למזרחיםתהומיתשנאהביטאגוריון-בן,ל"צהשלהגבוההפיקודשלסגורבפורום
,המדינהאתמחייבותהנחיותשימשודבריו,ביטחוןושרממשלהכראשתפקידובתוקף

המרץבמלואפעלהוא.האשכנזיהגזעניהממסדואתבההתפקידיםממלאיאת

:אפרטהיידכמדינת,ישראלבמדינתהגזעיתההפרדהשלאדניהלחיזוק

כמוהכסא-בביתלשבת,]המזרחארצות[אלומארצותשבא,הצעיראתלחנך)צריך("

זה–אותהולרצוחאותהלאנוסערביתנערהלתפושלא,לגנובלא,להתרחץ,אדם

.]21["הדבריםשארלכלקודם

הוא.שהפיץנפשוזוהמתעלולהגיב,עליולחרבןידענושלא,הואבדבריושנכוןמה

בגבהסכיןאתולתקועשלנוהאימוןאתלנצל,הזההיוםעד,לשלטוןחבריועם,ידע

.שלנו

הפיץגוריוןבן,"אשכנזים"כהמוגדרהציבורשללאידיאליזציהלמאמץמוחלטבניגוד

.כאחתוציבוריתממלכתיתלמדיניותבסיסשמשואשר,אלווהסתהביזוי,בלעדברי
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עםלעשותמהיודעשאינואוניםלחסרמתחזה,ביטחוןושרממשלהראש,זהאדם

למדינתהמזרחיםמצדודאיתביטחוניתסכנהשלנופךלגידופיוומצרף,המזרחים

באמצעותהשארבין,למדינהבואנואתוכפהרכושנואתגזלבטרםזאתכל.ישראל

המזרחיםמתוךכנופיותשלודאיתהצטרפותעלמדברהוא.עלינושהוטלופצצות

.לערבים

:ימיםבאותםכביכול,חסוישהיהמיומנו,להלן

המזרחעדותיקלטוכיצדיודעיםאנוואיןמשתנהמדינתנוהרכב–נוזלהכלאצלנו"

]22[."הערביםעםיחדאצלנושיפעלו]יתארגנו[יסתדרופושעיםכנופיותוכמה

הממסדעמדת,משטרועמדתאתבכךמבטאשהואללמדנו,רביםבלשוןמדברהוא

עלהשמיעהואאלהומסיתיםבוטיםדברים.ישראלבמדינתהאשכנזיהמגזרועמדת

השמיעהוא.לישראלהובלתםאתכפהבטרם,האסלאםמארצותהחדשים"העולים"

אתהפיץהואבפועל.ומחויבותרצינותיתרלהםליחס,סגוריםבפורומיםאותם

,ישראלבמדינתוהארגוניםהמוסדותשארואתממשלואתוהנחההארסיותעמדותיו
נדליתשממנו,ל"צהשלהבכירהפיקודבפניזאתשעשהכפי,עמדותיווברוחברוחו

עמדתאתמשקפתהמזרחיםנגדשלווהרדיפהגוריוןבןשלהעמדות.המדינההנהגת

הממסד.לדורותיוומנהיגותוהאשכנזיהמגזרידי-עלשנתמכוומוסדותיהישראלמדינת

,הסית;ביותרהקיצוניתבצורה,המכוערהגזעניפרצופואתהראהכולוהאשכנזי
הקשיםהנוראיםומהפשעיםמתעלוליונחתושבע,גסהברגלורמסשיקר,השפיל

.ישראלמדינתשלוהמדממים

כלכמעטשלהכלליתהמציאותאתמשקפתביותרהקיצוניתבצורתההגזענות

,דנקנראמנוןכאשר.במחדלומיבעשייהמי,בהתבטאויותומי,בשתיקהמי,האשכנזים
.האשכנזיםמצדמחאותנשמעולא,בבוניםאותנוכינה,"הליברלי"העיתוןבאמצעות

"התרבות"במוקד,הגזעניתתפיסתועללהתראייןהופיעכאשר12.3.1983שבתביום

ניתן.סוערותכפייםלמחיאותזכההואאביבבתל"קאמרי"הבאולם,האשכנזית

נבדלים,ישראלבמדינתהאשכנזיםבקרבהכללנחלתהיאשהגזענותבוודאותלקבוע

ביטוילתת"הצלחתו"מנובעתדנקנראמנוןבהשזכהההערכה.האובססיביותבמידת

]23[.האשכנזיוהציבורהממסדלדעת

:סיכום

ממלכתייםופרסומיםמסמכיםעלמבוססיםכתביכל,וכןזהבמאמרהכתובכל

.ישראלבמדינתהאשכנזיתהאוכלוסייהועל,הממסדיהקונצנזוסבמסגרת,מקובלים
מןאםכי,נכוניםשאינםמפנילא,הללוהדבריםאתדוחהישראלמדינתזאתבכל

.בישראלהאפרטהיידלתופעתבאהדהלהתייחסמקוםרואהשאינניהטעם

מדינתעלהמקובלתהשיטה.האנושותנגדפשעהיאבישראלאפרטהיידמדינתהקמת

מדינת.העובדותעםעימותכלשעוקףדרךקיצורזהו.הדובראתלפסולהיאישראל

טעםרואהלאכךבשל,נכונותהןהעובדותשכליודעת,הממסדובכללה,ישראל

כמדינתישראלמדינת  שלמהותהאתלהלןאסכם,טלגרפיבקיצור.עימןלהתעמת

.אפרטהייד

שלותוצאהישראלמדינתשלביוזמתההיאהאשכנזיםוביןהמזרחיםביןהחלוקה

אתלטובהלהפלותהיאהפיצולמטרת.האוכלוסייהעלשנכפית,הממלכתיתפעילותה

שלטוןעקרוןעלמבוססבישראלהאפרטהיידמשטר.המזרחיםחשבוןעל,האשכנזים

.הוןבעלישלגזענישלטון,גזעניתפלוטוקרטיה:כלומר,ההוןבעלי

בישראלהאפרטהיידמשטר.זהיםמשטריםשנישאיןהיאהמשטריםבתורתאכסיומה

:ייחודיותבעיותבשתימתאפיין

.הערביהלאומיתהבעיה      .א

.בישראלהאפרטהיידהגשמה      .ב

גזעניתהפרדה:כלומר,האפרטהיידהגשמתלצורךמתאחדותהללוהבעיותשתי

.והאשכנזיםהמזרחיםביןממלכתית

הערביםנגדהמזרחיםשלהאיבהאתולהקציןליצורשניתןככלעשתהישראלמדינת

באמצעותהושגואלומטרות.בשלטוןעצמאיתהשתתפותמהמזרחיםלמנועבזמןובו

מזרחיםשלכניסהאפשרההמדינה.מזרחיותחילוניותמפלגותהקמתעלמוחלטאיסור

צבאאנשיהםאםהתקדמוהמזרחים.השלטוןמפלגותשהן,הציוניותלמפלגות

מעמדתימינה,שלהםשהעמדותכאלהאו,הערביםנגדלפעולנכונותםאתשהוכיחו

בתוך,מזרחיםמצדלערביםהאיבההפגנת.מאורגניםהםשבתוכםהמוסדאוהמפלגה

משתפילקדםבכדיבישראלהאפרטהיידמשטרעבורחשובה,הציוניותהמפלגות

.ברוחןאשכנזיותאואשכנזיות,שכולן,ציבוריותממסדיותבמסגרותמזרחיםפעולה
.לאומניתלהתחרדותהמזרחיםאתניתבהישראלמדינתזאתלצד
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נפרדבחלוןתגובההוספת

קישור ◄   הדפסה ◄   באימיילשליחה ◄   כחברהוסף◄   ת/למחברמסר ◄

SMSבאותיעדכן ◄   להודעה
X

 16/04/10 | 12:05ו   יצחקיאהרוןדוקטור ו'טחלקאפרטהיידמדינת-ישראלמדינת•

פושעתמדינהשהיאמשמעותה,אפרטהיידכמדינהישראלמדינתמצדההודאה

משתמשתהיא,פשעיהעקבותאתלטשטשבכדי.האנושותנגדפשעיםשמבצעת

,הפוךאו,מסולףבאופןהעבריתבלשוןשימושזהו."הלשוןניקיון":שמכונהבמה

להסוותבכדינוקטתשהיאאופרטיבייםלאמצעיםבנוסף,פשעיהאתלהסוותבכדי

.מעלליהאת

אפשר,שכזובתורעצמהעלתכריזשהמדינהמבליבישראלהאפרטהיידמשטרקיום

אילו.אחדעםהםשהיהודיםבתואנהלמזרחיםהציבהשהמדינההמלכודתמימושאת

היינוולאלישראלמגיעיםהיינולא,אפרטהיידמדינתהיאישראלשמדינתידענו

שללצרכיו,ישראלמדינתידי-עלהשעבודואתרכושנושודאתשאפשראימוןנותנים

.האשכנזיהמגזר

השארכל.גזעניתפלוטוקרטיה:הואבפעילותהישראלמדינתאתשמנחההעיקרון

משמעותזולתופעה.בישראלהאפרטהיידמשטראתלשרתשבאהטקטיקההוא

ועלישראלבמדינתהמשטרמבנהעל,העבריתבלשוןהשימושעל,לכתמרחיקה

:האידיאולוגייםתכניו

מושגיםובעיקר,העבריתהשפההפיכת:העבריתבשפההשימוש      .א

דואליושימושגיסאמחד"הלשוןניקיון"ברוחסתריםלשפת,חשוביםאוניברסאליים

:לכךדוגמאות,הפוכהבמשמעותבמושגים

מדוברהמזרחיםלגבי.המקובלתבמשמעותומשמשלאשכנזיםביחס"חינוך"המונח

חינוךמוסדותהעדר:כגון,האפשרייםהאמצעיםבכלהילדיםשלבחינוךבחבלה

מוראליהרס.נחותהחינוךורמתראוייםלאלמוסדותניתוב,ממושכתתקופהמוחלט

מבחניוללאמנהלית,נקבעוהמזרחיםהילדים:כגון,סטיגמותבאמצעותתלמידיםשל

הטענהאתהעלהסמילנסקימשה.מפגרים:כלומר,"טיפוחטעוני"כאינטליגנציה

מאמץעשתההמדינה.גדליםשהםככלמתדרדרהמזרחיםהילדיםשלשהמשכל

.יתממשושלנומהילדיםאלהשציפיותיהאדיר

במחנותפיסיתגזעיתלהפרדהלשוניתהסוואהשימש,"גלויותמיזוג"הואנוסףמונח

.תשתיותללא,ובפריפריהבספר"פיתוח"עיירות,ריכוז

הזנחההיא,שמשמעותהמפניכפולותמירכאותביןסגרתי,"פיתוח"המונחאת

.תמידית

למדיניותהנוגעבכל,בכללהעבריתוהשפההמיליםלהבנתקיימתויחידהאחתדרך

.השטחהעובדותמבחןהיאהמדינהשלהפנים

לנושאבכתבינרחבמקוםהקדשתי,והטעייתוהציבורלהונאתהנושאחשיבותבשל

]24[.זה

וקיוםהמפלגותריבויבשל,דמוקראטילכאורה,המשטרמבנה:השלטוןמבנה      .ב

-חדבפועלהיאישראלמדינת.ושופטתמחוקקת,מבצעת:השלטוןרשויותשלוש

הציוניתלהסתדרותהכפיפותבשל,הרשויותביןהפרדהוללאמפלגתית

מותניתהמפלגתיתהלגיטימיות.מהותההיאשהגזענותהציוניתולאידיאולוגיה

בשל,מפלגה,בפועל,היאהציוניתההסתדרות.הציוניתלהסתדרותסניפיםבהיותן

ישראלמדינתבאמצעותמכןולאחרבישובמראשיתהוהתנהלותההמדינימצעה

.אפרטהיידכמדינת

רשויותכלשלמוחלטתכפיפותאפשרישראלבמדינתהמשטרשלהפשיסטיהמבנה

שלהגזעניתהאסטרטגיהלשירות,הציבוריותוהעמותותהארגוניםכלושלהשלטון

,ומוסדותיוהשלטוןרשויותשלעצמאותםנשמרתדמוקרטיבמשטר.ישראלמדינת
הללווהמוסדותהרשויותכלישראלבמדינת.והתקשורתהאומנות,האקדמיהכגון

,הגזענותשלוקיצוניתמתמדתלהנחלהומוקדשיםלמדינהבכפיפותמחויבים
.מפלגתית-חדפשיסטיתבמדינהכמקובל

]25[."הבגידה"בספרלעייןממליץאני,זהבנושאולהעמיקלהרחיבהמעוניינים

קיצוניתבישראלהאפרטהיידמשטרשבבסיסהאידיאולוגיה:אידיאולוגיה        .ג

וגיוונההקצינההמדינה.לחלוטיןהמזרחיהאדםאתמבטלתישראלמדינת.ביותר

הנפשערעוראתהוסיפהישראלמדינת.הידועמכליותרהגזעניתהאידיאולוגיהאת

הרחיקהישראלמדינת,כן-כמו.הגזענותבתורתהמקובלעלהגזעיתהאמינותוחוסר

אותושמיחסתמהדגם,הלבנהבגזענותמהמקובלהאשכנזיתהעליונותבקביעתלכת

הבחירהעיקרוןאתהאשכנזיםעבורייחדהשהיאבכך,הנאציתבגרמניהלארים
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והעבירההשכינהאתמהמזרחיםהסירהישראלמדינת.גזעני-הגזעיבמובן,האלוהית

,מסולפתבצורה,האאוגניקהאתהוסיפהישראל.לאשכנזיםכמונופולאותה
המזרחיםלדיכויבהוהשתמשה,הבריאותמערכתשלאידיאולוגיתכתשתית

עימנומטיבהשהיאזובדרךטוענתישראלמדינת.אוכלוסייתםדילולולהצדקת

.שבתוכנוהבריאיםביניהם,מאיתנווחלקתינוקות,ילדיםבהשמידה

,זאתבכל.אפרטהיידמדינתמנהליםומנהיגיהישראלממשלותראשי,אלהבתנאים
.הגזעניתאמונתםעומקבשל,אשמהנטוליעצמםאתמרגישיםהם

***

:שלהלןבמיליםזומאמריםסדרתאסיים

לנומאודחשוביםבווההתנסותהממלכתיהרועשהכרת,למדאניהשניםרבמניסיוני

.ובנותינובנינולמעןלנולאואםבחייםדרכנואתלמצואהמזרחים

ואתהדיכויאת,העושקאת,שניתןככל,לעקוףמיומנויותלנויקנווהניסיוןהידע

האדםותחושתהעצמיהכבודולמעןראוילקיום,ישראלמדינתמצדההשפלות

.בתוכנו

.טובהשנה

    
נפרדבחלוןתגובההוספת

קישור ◄   הדפסה ◄   באימיילשליחה ◄   כחברהוסף◄   ת/למחברמסר ◄

SMSבאותיעדכן ◄   להודעה
X

אהרוןדוקטור ובביליוגרפיהאפרטהיידמדינת-ישראלמדינת•

ו   יצחקי
12:06 | 16/04/10 

מקורות–הבגידה":המלאבשמוהספר.זהלנושאכולומוקדש"הבגידה"ספרי]1[

אהרוןר"דמאת,כותרות'הוצ,2007,"ישראלבמדינתהמשטרשלאידיאולוגיים

.יצחקי

מחקר[ישראלבמדינתהמשטרשלהאתניתלאסטרטגיהמבוא–המסכה"]2[

.13-338'ע,יצחקיאהרוןר"דמאת,כותרות'הוצ,2003,"]השוואתי

.339-687'ע,שם]3[

1'העראהוכן,85-101'ע,"וסגנונייםמילולייםהונאהאמצעי",8פרק,שם]4[

.146-199'ע,"העבריתהשפהעלהגזענותהשפעת".3פרק,כאן

להימנעחייביםמנווניםיהודים,שלנוהגזעטוהרעללשמורכדי",אינטרנט]5[

.6.10.2004ליוםעודכן,טראובמןתמרהאת,"ילדיםמללדת

עדויות*חשיפה–הנעלמותהנשיםפרשת","ימיםשבעה","אחרונותידיעות"]6[

קוםלאחרומהמעברותעולים-ממחנותצעירותתימניותנשיםחטיפתעלחדשות

,שם,"אותיקושרים,הצילו"הכותרתתחתהקטע.54-59'ע,25.8.2000,"המדינה
.59'ע

שלמדעיתעריכה,שדהיורם:תרגום,משוניס'גון'גמאת,"סוציואלוגיה"]7[

ט"תשנ,הפתוחההאוניברסיטה'הוצ,שטרןופנחסאנוךיעל'דר:העבריתהמהדורה

.319'ע,1999–

,1984דומינוספריםהוצאת,שגבתוםמאת,"הראשוניםהישראלים–1949"]8[

.171'עלמשל,"שמותללאאנשים.3–לחדשיםותיקיםבין"

.כאן,2'העראה,"המסכה"בבאינדקסערכיםעיין]9[

.164-165'ע,1968,חולון,"עמי"הוצאת,עמנואלמשהיצחקמאת,"הפער"]10[

,1984דומינוספריםהוצאת,שגבתוםמאת,"הראשוניםהישראלים–1949"]11[

.156'ע,"שמותללאאנשים.3–לחדשיםותיקיםבין"
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.9.6.1965,"הארץ"]12[

,רביןקליירעורכת,"בישראלבטיפולומיןעדתימוצא–בישראלשונהלהיות"]13[
:בטיפולומגדרעדההבדלי",1999ט"תשנ,אביב-תלאוניברסיטת–רמותהוצאת
–לשנייםהפיצול"'סע,רביןוקליירדויד-בןעמיתמאת,"הגישהשבבסיסהרעיון

.17'ע,"דיכוטומיה

מאת,"הנכוןבכיווןדרךציון–443כביש",30.12.2009,"אחרונותידיעות"]14[

.אוקוןבעז

,סמילנסקימשה'פרופמאת,"בישראלהחינוךמבנהשלהחברתיתהבחינה"]15[
.244-243'ע,1פרקהילדבעיותלחקררבעון,"מגמות"

.242-243'ע,שם]16[

.239'ע,")העדתיתהבעיה(גלויותוקיבוץהחינוך",שם]17[

שגבתום  .94-93'ע,שגבתוםמאת,"והשואההישראלים-השביעיהמיליון"]18[

22-1-1942הסוכנותהנהלתאלוייצמןחיים:עלבהתבססאלהדבריםאתמביא
שלא,ארוךמכתבמתוך.394,396'ע,1988,עובדעם."וייצמןאגרותמבחר"

.לבסוףנשלח

.שם]19[

אבי,גינוסרםנחסעורכים,"ישראלבתקומתעיונים–זמננובןפולמוס:ציונות"]20[

הציונותלחקרהמכון*בוקר-שדהקריית*גוריון-בן  למורשתהמרכז'הוצ,בראלי

-בןאוניברסיטתשלהספריםהוצאת*אביב-תלאוניברסיטת*וייצמןחייםש"ע

,"במערבהאנטישמיתוהמסורת'ציונות-הפוסט'על".1996–ז"תשנ,בנגבגוריון
.179'ע,אהרונסוןשלמהמאת

דליהעורכת,1953-1948הגדולהבעלייהישראל–לוותיקיםעוליםבין"]21[

עמדותשתי:ולבוןגוריון-בן",1996ו"תשנירושלים,צביבןיצחקידהוצאת,עופר

.77'ע,צמרתצבימאת,"הקליטהכלפי

)מתודיחומר,הרצאותדיונים(ל"בצהומורלחינוך:מתוךלקוחיםהדברים,שם]22[

ללאמכורכיםסטנסילעמודי,ראשיחינוךקצין,ל"צהשלהכלליהמטההוצאת,

נערכההגבוההפיקודבפניגוריון-בןהרצאת.עמודיםמספריוללאהוצאהשנת

.1950באפריל6ביום

,מנחםנחוםמאת,")סוציולוגיותהערות(בישראלעדתיתואפליהמתחים"]23[

.53'ע,1983יולי,גן-רמתרוביןפרסוםלאורהוצאה

.כאן4'עהראה]24[

ומבנההגזעניתהאידיאולוגיהביןגומליןיחסי":4פרק,כאן,1'העראה]25[

200-271'ע,"המשטר

    
נפרדבחלוןתגובההוספת

קישור ◄   הדפסה ◄   באימיילשליחה ◄   כחברהוסף◄   ת/למחברמסר ◄

SMSבאותיעדכן ◄   להודעה
X

 16/04/10 | 00:58ו   7שירז ובשואההערביםעמדת•

 16/04/10 | 06:34☼ו   1ישראליעודד ווהקשבההתפייסותשוםתהיהלא•

 16/04/10 | 03:55☼ו   1981מאור וצנזורהעלוהשטויותהלאומיהשמאל,ספריםצומת•

 16/04/10 | 06:14☼ו   1ישראליעודד ולאוייבהימיןסיועשלדוגמאעוד,נו•

 ...להמשך

סקר  

:הוא"הנאכבהאתזוכר"


