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 17גיליון  –ת מראֹו

 במזרח אירופהוקמפיין החרמות דה לגיטימציה מופעי 
 

תופעת הדה לגיטימציה ופעילות תנועת את המאפיינים הכלליים של מציג גיליון זה של מראות 
ומציג בקצרה את הדיפלומטי ואת ההקשר  מאפיין מגמות בולטות ,החרמות במזרח אירופה

חשיבות המסמך טמונה בהבנת תנועת . סלובקיהבסלובניה וביה, צ'כבפולין, בליטא, הפעילות הזו ב
זכתה לתשומת לבה של הרשת הפרו  שטרם בזירה מתפתחת BDS-הדה לגיטימציה ורשת ה

 ישראלית וארגונים יהודיים.

בעל תואר שני בפוליטיקה (, Isandrijus Linkus) איסנדריוס לינקוסהעבודה הזו התאפשרה בזכות 
הגיע ו BDS-על תנועת ה התזה שלועבודת כתב את אשר  סיטת וילנא,אוניברמ השוואתית,

 על ארגונים ופעילים בולטים,  רחבאיסנדריוס יצר מאגר מידע . 2017קיץ להתמחות במכון ראות ב
-מאגר זה לרשות גופים ברשת הפרויעמיד לגיטימציה ואנטישמיות. מכון ראות -מופעי דהוכן 

המרכזיות המסקנות והמגמות התובנות, את רק אנו מביאים  במסמך זה. , על פי דרישהישראלית
  מעבודתו של איסנדריוס.

 תופעה זניחה יה לישראל במזרח אירופה עודנהלגיטימצ-היא שפעילות הדההמרכזית מסקנתנו 
מזרח יחד עם זאת,  .ת מזרח אירופהולא הכתה שורש במדינ BDS -, ועד כה תנועת הושולית

צריכה לחזק ישראלית -ואנו נציג מספר שיקולים מדוע הרשת הפרו אירופה היא זירה מתפתחת
 . הלגיטימציה של ישראללהגן על שם כדי את אחיזתה 
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 רקע

מקודמת בעיקר במספר כרכים של מדינת ישראל  1לגיטימציהלובלית על ההמתקפה הג .1
-בין הרכזות הבולטות של הדהעירוניים גדולים במערב ובקמפוסים בצפון אמריקה. 

, ריזונטו, שטוקהולם, אוסלו, בריסל, פלגיטימציה ניתן למנות את לונדון, מדריד, טור
לגיטימציה לישראל היא בראש -, הדהככלל פרנסיסקו.-ואזור המפרץ של סאן יוהנסבורג,

ולמקומות  חדרה בשנים האחרונות גם לצפון אמריקהראשונה תופעה מערב אירופאית, שוב
 .נוספים

                                                      

מכון ראות מגדיר דה לגיטימציה כשלילת זכות קיומה של מדינת ישראל להתקיים כביטוי לזכותו של העם  1 
היא מתקפה על המודל הפוליטי, הביטחוני והכלכלי של מדינת  שלה המשמעותהיהודי להגדרה עצמית לאומית. 

 יסתה. קמפיין זה מושפע מקריסת משטר האפרטהייד בדרום אפריקה.ישראל במטרה להביא לקר
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מאז מבצע 'צוק לגיטימציה בולטת במזרח אירופה, -בעוד שלא ניתן להצביע על רכזת דה .2
, מאפיינים לליםהכו מופעים אנטי ישראלייםבה , החלו להתגבר 2014איתן' שהתקיים בקיץ 

קריאות  לגיטימציה הגלובלי, לרבות-קמפיין הדהדפוסי פעולה וטרמינולוגיה השאובים מ

 .BDS-התנועת החרמות נגד ישראל, לתמיכה ב

זניחה, ועד עדיין תופעה לגיטימציה לישראל במזרח אירופה היא -פעילות הדהיחד עם זאת,  .3

מאנטישמיות להבדיל  , זאתפהבמדינת מזרח אירו לא הכתה שורש BDS -תנועת הכה 
 .2יותר מאשר במערבאשר רווחת בה  קלאסית

 ?למה מזרח אירופה חשובה

-, ההון הפוליטיפוליטיות שונות-גאובשל מגמות  – עליית קרנן של מדינות מזרח אירופה .4
הצטרפות רבות  :אתניתן לציין מבין מגמות אלה, של מדינות מזרח אירופה עולה.  דיפלומטי

חיזוק הקשרים והבריתות בין מדינות מזרח  3;רח אירופה לאיחוד האירופיממדינות מז
שמחלישות את האיחוד בקרב מדינות מערב אירופה  מגמות הבדלנות ;לבין עצמן אירופה

צמצום ו ;ובמשאל העם להיפרדות מספרד שנערך בקטלוניה עד כה בברקזיט ןששיאהאירופי 
 מעורבותה של ארה"ב בזירה הגלובלית. 

-מקדמי הדהבין ישראל ובנות בריתה לבין וות קרקע פוריה למאבק אירופה עשויה לה מזרח .5
, מזרח אירופה היא כמעט "קרקע בתולית" מבחינת הדיפלומטיה הישראלית –לגיטימציה 

ניתן להגיע בעוד שתנועת החרמות עושה צעדים ראשונים לקנות אחיזה באזור זה. עדיין 
   .גיבשו את דעתם ביחס לישראל שטרםבמזרח אירופה רחבים לקהלים 

יש כאלה הסוברים שמערב אירופה, ובמיוחד חלק  –כר נוח יותר לפעולה ממערב אירופה  .6
מזרח אירופה את בניגוד ל, זהדיפלומטיה הישראליתממדינות סקנדינביה, "אבודות" מבחינת 

 ' להלן(. אפילו על מגמה של תמיכה גוברת בישראל מצד קהלים שונים )רלהצביע שבה ניתן 

קרבה לעלייתן והתחזקותן של מפלגות הימין באירופה הובילו  –פוטנציאל מינוף דיפלומטי  .7
. כך תמיכה דיפלומטית נדירהולעם מדינת ישראל בשנים האחרונות, הולכת וגוברת 

, המייצגים את V4-, עם מנהיגי ה2017נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו ביולי לאחרונה, 
שאינו היחידי בכנס זה, ראש המדינה  של נתניהו הופעתו ונגריה וסלובקיה.פולין, צ'כיה, ה

במעמדה של השינוי שחל בשנתיים האחרונות מדגימה את מזרח אירופאי שהוזמן לכנס, 
 .4מדינות מזרח אירופהישראל ב

 במזרח אירופה לגיטימציה-דהמאפייני קמפיין ה

 מזרח אירופה: בקנות לעצמם אחיזה לניסיונות של פעילי תנועת החרם לסימנים מעידים  .8

, בהם גם ישראליים ופלסטינים, העלו את BDS -פעילים מתנועת ה –" BDS"תיירות  .א
מספר קבוע ומצומצם ניתן לזהות בשנתיים האחרונות מזרח אירופה על מפת הנסיעות. 

ופה כדי לקדם את רעיונות מבקרים במדינות מזרח איראשר  לגיטימציה-דה של פעילי
 ה. התנוע

מקומיות במדינות מזרח אירופה משתפות  BDSקבוצות  – שיתוף פעולה חוצה גבולות .ב
על שיתוף פעולה  , בדגשלאומית-הביןברמה  הןברמה הארציות ולאחרונה פעולה הן 

                                                      

לגיטימציה היא התכחשות ייחודית רק ללאומיות היהודית, קמפיין -מכון ראות טוען משום שמשמעותה של הדה 2 
זה מייצג סוג של אנטישמיות, ואכן, ניתן להצביע לא פעם על מוטיבים אנטישמיים בקמפיין. עם זאת, 

 הווה רק גורם אחד של הקמפיין, המונע גם מגורמים נוספים.אנטישמיות מ

 צ'כיהפולין וו הן קבוצות ימין קיצוני מסלובקיה, "מרבית הקבוצות המתנגדות לאיחוד האירופי ולנאט  3 
(politika/-m/zahranicnihttp://narodnidemokracie.cz/progra). 

4 -to-darling-from-went-israel-europe-western-opinion/world/in-http://www.jta.org/2017/05/15/news

years-50-in-visivedi  

http://narodnidemokracie.cz/program/zahranicni-politika/
http://www.jta.org/2017/05/15/news-opinion/world/in-western-europe-israel-went-from-darling-to-divisive-in-50-years
http://www.jta.org/2017/05/15/news-opinion/world/in-western-europe-israel-went-from-darling-to-divisive-in-50-years
http://www.jta.org/2017/05/15/news-opinion/world/in-western-europe-israel-went-from-darling-to-divisive-in-50-years
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קבוצות ו BDS5ומכות  מהלך זה מתבטא בקרב קבוצות שמאל ת .אירופאי-מזרח-פנים
 .6ימין

ניתוח קמפיין  - הקמפיין הגלובלידפוסי את מאמץ ופי המזרח איר לגיטימציה-דהקמפיין ה .9
החרמות מגלה שהקבוצות שמקדמות חרמות נגד ישראל אימצו רבים מדפוסי הפעולה, 

)ראו מסמך מכון ראות  הטרמינולוגיה הליברלית והסמלים של הקמפיין הגלובלי נגד ישראל
לגיטימציה -מופע הדה ,כך לדוגמה, בדומה למערב אירופה. "(יצירת חומת אש מדינית"

בערי מתרכזת מרבית פעילותו . BDS -המרכזי במזרח אירופה הוא קמפיין החרמות, ה
, ממשלתיים לאומיים הלא-ובקרב קהילות הארגונים הרב קשורתבתבקמפוסים,  בירה, 

  .פרוגרסיביים-לחוגים הליברליםשמופנה בעיקר מסר ב מלווהה

  :לגיטימציה במזרח אירופה-ישנם מאפיינים כלליים ייחודיים למסע הדהיחד עם זאת,  .10

-בעוד שהדה .התמיכה בקמפיין החרמות נגד ישראל מגיעה גם מקבוצות ימין .א
ירוקה )ברית בין -אדומהעל ידי הברית הבאופן מסורתי לגיטימציה במערב מובלת 

נה הם הגוש האדום חהשמאל הקיצוני לאסלאם הפוליטי(, במזרח אירופה מובילי המ
זוכה במזרח אירופה  BDS - (הקיצוני והגוש החום )הימין)השמאל הקיצוני( 

, אלא גם של בארצות הברית ומערב אירופהכמו רק של קבוצות שמאל לתמיכה לא 
האשמות אנטישמיות נגד ישראל בעלות ניחוח  לבותהמש, קבוצות ימין קיצוני

 7במדינות מזרח אירופהה ישראלית שליטב דוגמה לכך היא האשמה קונספירטיבי.
קבוצות זאת בעוד ש 9.ביבשתפליטים הביצירת משבר כמו גם  8באיחוד האירופי,ו

 ןפעולתאת  ותמקדמ, הגם שאינן חפות מסממנים אנטישמיים, במערב אירופההימין 
קבוצות האסלאם  .ןסדר היום שלהבישראל את  אינן כוללותנות, ולדה ובעד בירנגד הג

הפוליטי פחות מורגשות בקמפיין נגד ישראל יחסית למערב אירופה בשל ההרכב 
 הדמוגרפי שם.

                                                      

סט שבאיטליה, כדי להשתתף בהפגנה נגיד ישראל יחד עם ישנסעו לטריסלובניים למשל, אקטיביסטיים כך  5 
צ'כיות  BDSקבוצות ניתן להצביע גם על (.   /http://www.bds.si/trst2092014 )ר' מפגינים איטלקיים

 . שיתופי מידע באתר האינטרנט שלהםהנפגשות פיזית כדי לתאם את פעולותיהן באמצעות ובקיות וסל

-nepritomni-pritomni-kandalaft-kamil-prednasku-na-czech.org/2016/04/24/pozvanka-mhttp://is

praha/-1900-v-kvetna-5-ctvrtek-izraele-obcane-palestinsti 

משתפות פעולה ומתקשרות ביניהן על מהימין הקיצוני בנקודות שונות בעולם תנועות לאומיות במזרח אירופה,   6 
קבוצות ימין קיצוניות במזרח אירופה מבקשות לשתף פעולה ולייצר בריתות ומי משותף". בסיס של "מאבק לא

. למשל, תנועת 'הלידה [10סלבי]יסוד שיתוף פעולה הוא ערך וכך יוצרים רשת ארגונים בעלי מטרות שונות. 
המחודשת של פולין', יוצרת באופן תדיר שיתופי פעולה עם קבוצות נוספות מחוץ לפולין )ר' 

movements-nationalist-http://www.nop.org.pl/2011/01/06/european/   :וגםGiovanni Savino, "From 

ropean Far Eurasianism and the EuEurasianist Connection in Italy" in -Evola to Dugin: The Neo

(ed. Marlene Laruelle: Lexington Books, 2015),  Russia Relationship–Right: Reshaping the Europe

p. 115 . 

(, מארגן כנס שנתי עבור קבוצות הימין הקיצוני Russia Motherlandגם הארגון "מדינת האם של רוסיה" )  
 the-of-content/uploads/2015/12/Resolution-http://realpatriot.ru/wp-)ר'  בסנט פטרסבורג

Forum.jpg-Conservative-Russian-International)אחת ממטרות העל של הכנס הייתה איחוד מפלגות . 
הימין הקיצוני תחת רשת אחת. ראוי לציין כי כנסים אלו החלו במקביל למלחמה באוקראינה, על מנת לחזק את 

 הלגיטימציה הרוסית באזור זה.

ישראל, כמו סלובקיה נשלטת על ידי שטוענת שמפלגת הימין הקיצוני בסלובקיה, מפלגת העם, דוגמה לכך היא   7 
  /http://www.naseslovensko.net. הבריתארצות ו האיחוד האירופיגם על ידי 

( National Rebirth of Polandבפולין בשם הלידה המחודשת של פולין )ת ימין קיצוני קבוצכך לדוגמה,   8 
פעילויות ותף להפקת זה שארגון  ."במערב אירופה, בכלכלה ובמדיה המצהירה כי "הציונים שולטים בפוליטיק

  /declaration-point-10-position-http://en.nop.org.pl/thirdר' אנטי ישראליות בערים שונות בפולין. 

שראל בהגירת מוסלמים לאירופה מאשים את ילמשל, אדם ברטוס, אחד ממנהיגי המפלגה הדמוקרטית בצ'כיה,  9 
  ר':  לשלוט באיחוד האירופי ולהשיג ריבונית בצ'כיה.  . מפלגה זו מאמינה כי ישראל שואפתובאיסלמיזציה

-znameni-nebeska-2015-rok-prave-proc-a-vec-dobra-je-evropy-.cz/news/islamizacehttps://aeronet

bible/-a 

http://reut-institute.org/Data/Uploads/PDFVer/20100217%20-%20final%20delegitimacy.pdf
http://reut-institute.org/Data/Uploads/PDFVer/20100217%20-%20final%20delegitimacy.pdf
http://www.bds.si/trst2092014/
http://ism-czech.org/2016/04/24/pozvanka-na-prednasku-kamil-kandalaft-pritomni-nepritomni-palestinsti-obcane-izraele-ctvrtek-5-kvetna-v-1900-praha/
http://ism-czech.org/2016/04/24/pozvanka-na-prednasku-kamil-kandalaft-pritomni-nepritomni-palestinsti-obcane-izraele-ctvrtek-5-kvetna-v-1900-praha/
http://ism-czech.org/2016/04/24/pozvanka-na-prednasku-kamil-kandalaft-pritomni-nepritomni-palestinsti-obcane-izraele-ctvrtek-5-kvetna-v-1900-praha/
http://ism-czech.org/2016/04/24/pozvanka-na-prednasku-kamil-kandalaft-pritomni-nepritomni-palestinsti-obcane-izraele-ctvrtek-5-kvetna-v-1900-praha/
http://ism-czech.org/2016/04/24/pozvanka-na-prednasku-kamil-kandalaft-pritomni-nepritomni-palestinsti-obcane-izraele-ctvrtek-5-kvetna-v-1900-praha/
http://www.nop.org.pl/2011/01/06/european-nationalist-movements/
http://realpatriot.ru/wp-content/uploads/2015/12/Resolution-of-the-International-Russian-Conservative-Forum.jpg
http://realpatriot.ru/wp-content/uploads/2015/12/Resolution-of-the-International-Russian-Conservative-Forum.jpg
http://realpatriot.ru/wp-content/uploads/2015/12/Resolution-of-the-International-Russian-Conservative-Forum.jpg
http://www.naseslovensko.net/
http://en.nop.org.pl/third-position-10-point-declaration/
https://aeronet.cz/news/islamizace-evropy-je-dobra-vec-a-proc-prave-rok-2015-nebeska-znameni-a-bible/
https://aeronet.cz/news/islamizace-evropy-je-dobra-vec-a-proc-prave-rok-2015-nebeska-znameni-a-bible/
https://aeronet.cz/news/islamizace-evropy-je-dobra-vec-a-proc-prave-rok-2015-nebeska-znameni-a-bible/
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ישראל של  המשפיע על מעמדמעמדה של רוסיה במזרח אירופה  –הפקטור הרוסי  .ב
קבוצות ימין במזרח אירופה רוסיה ו .לגיטימציה-הדהגם על קמפיין וכך  באיזור

הרוח הגבית שרוסיה חולקות סדר יום משותף של התנגדות למערב ולארצות הברית. 
עם ארצות הברית נותנת לקבוצות ימין קיצוני, אשר בתורן מזהות את ישראל 

 ת באיזור.ישראלי-"האימפריאליסטית" ואף עם נאט"ו, מלבות גם את הפעילות האנטי

-הרשת הפרו מזרח אירופה אינה "על המפה" של –קהילה היהודית מענה חלש של ה .ג
לשה יותר מאשר תשתית הקהילה היהודית במדינות אלה חישראלית בעיקר משום ש

בנוסף, קהילות אלו קטנות יותר בהשוואה לצפון אמריקה.  במערב אירופה, וודאי
משמעותי.  באופן BDS-להתמודד מול תופעת ה בעבר מבחינה מספרית והן לא נדרשו

הן חסרות השפעה אולם  אכן זוכות להכרה מהרשויות המקומיות אלו קהילות יהודיות
 . באופן יחסיואחיזה רחבה 

במדינות מזרח הממשלות . על הקהילות היהודיותדקה ממסדית מעטפת הגנה  .ד
ת יבו, אולם לעתים נדמה שמחואכן מגנות גילויי אנטישמיות ודה לגיטימציהאירופה 

מטיים עם ישראל, לא ובהונגריה, התחממות היחסים הדיפלכך למשל,  .זו מוגבלת
 10קמפיין בעל מאפיינים אנטישמיים נגד איל ההון היהודי ג'ורג' סורוס.מנעה 

  במדינות נבחרות במזרח אירופה BDS-התמצית פעילות 

-דהמופע ה -טטוס של קמפיין החרמות נגד ישראל סנסקור בצורה תמציתית בלבד את החלק זה ב
שיש בסיס נתונים על  ןנשעהסיכום הקצר המובא כאן . כאמור, לגיטימציה המרכזי במזרח אירופה

במדינות מזרח אירופה, שאותו נעמיד לרשות  לגיטימציה ואנטישמיות-מופעי דהבנוגע לבידינו 
 . על פי דרישה ישראלית-רשת הפרוגופים ב

 פולין 

המקומית  BDS-נועת התת מזרח אירופה. בפולין היא המפותחת מבין מדינו BDS-תנועת ה .11
 קרקוב, ביאליסטוק ,ומאז ארגנה מספר אירועים בוורשה, פוזנן 2009הוקמה בשנת הפולנית 

 .12רנט פעילטאינאתר ו  11. הקבוצה מפעילה דף פייסבוקוטראנו

עם כדי לקדם את משנתן משתפות פעולה  BDS-תנועת הפולניות שהצטרפו לקבוצות שמאל 
קבוצת האנרכיסטיים "יוזמת איגוד העובדים דוגמת , ונישתיות מקומיות תנועות שמאל

אמנים פולנים מוכרים, ביניהם עיתונאים ומנהלי עם תנועת החרמות מזדהים גם הלאומי". 
 תיאטראות. 

אשר , "פולין להלידה המחודשת שובראשן ", אנטישמיתקבוצת ימין מהצד השני של המפה, 
ישראליים -מספר אירועים אנטיהובילה  13ציוני מוצהר,-אנטיקו בעלת ומכחישה את השואה 
 במספר ערים בפולין. 

 ליטא 

 BDS-בליטא היא הפחות מפותחת. תנועת ה BDS-מבין מדינות מזרח אירופה, תנועת ה .12
 המקומית בליטא פועלת בעיקר במרחב האקדמי ובקמפוסים. 

                                                      

  10 https://www.themarker.com/wallstreet/1.3231964  

 11  Kampania Solidarności z alestine” (pl. Polish Facebook group “Solidarity Campaign with P

Palestyną) 

  12 www.palestyna24.pl  

 “Country Reports on Human Rights Practices 2006”, 13

;v/j/drl/rls/hrrpt/2006/78832.htmhttps://www.state.go 

https://www.themarker.com/wallstreet/1.3231964
http://www.palestyna24.pl/
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2006/78832.htm
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2006/78832.htm
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בין קבוצות שמאל ר מטרתה לחב, ו2009נוסדה בשנת המקומית בליטא  BDS-תנועת ה
בייחוד אלו הפועלים בקמפוסים ומזמינה דוברים קיצוניות, ארגונים ללא מטרות רווח, 

בארגוני שמאל קיצוני בליטא, אשר הובילו  BDS-בין היתר, נעזרה תנועת הלאוניברסיטאות. 
 BDSיתרה מזאת, פעילי  14.הקהילה הלהטביתיות התנועה באירועים וכנסים של פעילואת 

מאמרי דעה בעיתונים מובילים על שהניבו פרויקטים משותפים עם פלסטינים הובילו מליטא 
   15חוויותיהם מביקורים בפלסטין.

פחות בתנועת  אלו מעורבותככלל, למרות האנטישמיות הניכרת של קבוצות ימין בליטא, 
ם בחגיגות המרכזיי המוטיבים ציוני ברור, שאף היה אחד -קו אנטיהגם שנוקטות , החרמות

  .יום העצמאות האחרון של ליטא

  סלובניה

מובלת על ידי תנועות שמאל קיצוני, ללא  BDS-בסלובניה תנועת הבדומה למערב אירופה,  .13
שהוקמה בשנת  16בסלובניה המקומית BDS-תנועת המעורבות משמעותית של תנועות ימין. 

 University of Ljubljana and University)בלובליאנה אוניברסיטאות בעיקר בפועלת  ,2012
of Primorska) התנועה פועלת דוגמת קופר וקרני. , אולם היא גם פעילה בערים קטנות יותר

  17.ישראלעל החרם בזכות את משנתו פרס אשר יזק, 'ז בויפילוסוף סלשל הבהשראתו 

למית, קהילה המוסהבית, "הילה הלהטקפעילות בעיקר נגד ה בימין הקיצוני סלובניותתנועות 
ובשונה מתנועות ימין במקומות אחרים במזרח אירופה, ישראל לא נמצאת  18,קומוניסטייםוה

 . ככלל על סדר היום שלהן

 צ'כיה 

 מצוינות במסמך זה הליתר מדינות מזרח אירופה מפותחת יחסית בצ'כיה  BDS-תנועת ה .14
מפתח הל. פעילי קבוצות שמאשל והן קבוצות ימין של הן בה וניתן להצביע על פעילות ערה 

 אלו הם אנשי תרבות וממשל.ם את החרמות יבארגונים המקדמ

לצד תנועות נוספות המקדמות דה לגיטימציה,  19יש סניף מקומי "רשמי" BDS-לתנועת ה
חרמות נתמכת המקדמת קבוצת הימין הקיצוני צ'כית לשחרור פלסטין". דוגמת "התנועה ה

 אדם ברטוס. והמנהיג הבולט בשורותיה הוא  על ידי מפלגת הדמוקרטיה הלאומית הימנית,

מקדמות את החרמות נגד תנועות סוציאליסטיות ואנרכיסטיות הצד השמאלי של המפה, ן מ
. eft Perspective (cz .Levá perspektiva ,)Socialist Solidarity (czדוגמת ישראל, 

Socialistická Solidarita ,)derJust Peace in the Middle East (lea kačk JehliěZden) .
דמויות מפתח בעולם תומכים, חלקם כאמור,  תנועות אלו צוברות מספר הולך וגדל של 

כיהן ז'אן קוואן שורומן סיקורה, מבקר תיאטרון, דוגמאות בולטות הן התרבות והממשל. 
  חוץ. שר כ

                                                      

    14 http://sapfofest.wixsite.com/main/edu 

 https://www.15min.lt/tema/dienorasciai-ראו למשל את סיכום הביקור של פעילים ליטאים לגדה המערבית  15 

32951-kranto-vakaru-is 

 Slovenija-https://www.facebook.com/BDS-ואת דף הפייסבוק שלה   www.bds.si -ר' את אתר התנועה   16  

304730176266465/-Palestino-za-Kampanja  

The Case for Sanctions Žižek, S., “What Goes on When Nothing Goes on?” in Audrea Lim (Ed.),  17

Against Israel, 2012. 

-Nationalism and Re-Between EthnoKrasteva A., "Populism in the Slovenian Context:   18

Traditionalization", (Ed.)Lazaridis G., Campani G., The Rise of the Far Right in Europe: Populist 

Shifts and “Othering”, 2016,139. (137-161). 

   /https://www.facebook.com/ismczף הפייסבוק שלה: וד  , czech.org-http://ismר' אתר התנועה:  19 

http://sapfofest.wixsite.com/main/edu
http://sapfofest.wixsite.com/main/edu
https://www.15min.lt/tema/dienorasciai-is-vakaru-kranto-32951
https://www.15min.lt/tema/dienorasciai-is-vakaru-kranto-32951
https://www.15min.lt/tema/dienorasciai-is-vakaru-kranto-32951
http://www.bds.si/
https://www.facebook.com/BDS-Slovenija-Kampanja-za-Palestino-304730176266465/
https://www.facebook.com/BDS-Slovenija-Kampanja-za-Palestino-304730176266465/
https://www.facebook.com/BDS-Slovenija-Kampanja-za-Palestino-304730176266465/
http://ism-czech.org/
https://www.facebook.com/ismcz/


 

 

 

6 
 

  סלובקיה

ת מזרח אירופה. לשאר מדינוביחס כמעט ואינה מורגשת בסלובקיה  BDS-תנועת הפעילות  .15
 תנועות הימין הקיצוניות. מובלת על ידי במדינה מעט הפעילות הקיימת 

בעלת אלמנטים היא מפלגת הימין הקיצוני בסלובקיה, המפלגה הסלובקית הלאומית, 
התבטאויות אנטי ישראליות אחרות  אנטישמיים מובהקים ורטוריקה אנטי ישראלית ברורה.

 . "האחים הסלובקיים"ת וקבוצות ימין קיצוניות אחרות כמו קבוצות ניאו נאציומשמיעות גם 

'היוזמה הסלובקית ישראל. התנגדות לשלה היא היחידה אשר סיבת הקיום תנועת שמאל אין 
ההתארגנות המשמעותית ביותר נגד ישראל, ומובל היא   20עבור צדק הוגן במזרח התיכון'

 סלובקי, קמיל קנדלפט.  -פלסטיני אותה פעיל 

 

 ם ומסקנות סיכו

, ועד כה לגיטימציה לישראל במזרח אירופה היא עדיין תופעה זניחה ושולית-פעילות הדה .16
מזרח אירופה היא זירה לא הכתה שורש במדינת מזרח אירופה. יחד עם זאת,  BDS -תנועת ה

 מתפתחת שיש לשים אליה לב בשל מספר סיבות שהתייחסנו אליהם לעיל. 

ראלית לבחון את האסטרטגיה הרלוונטית להתמודדות עם יש-כבכל זירה, על הרשת הפרו .17
עקרונות הפעולה  קמפיין הדל"ג לנוכח המאפיינים הייחודיים של הקמפיין בזירה זו. 

ישראלית עשויים שלא להיות רלוונטיים באותה מידה גם למזרח של הרשת הפרו המוכרים 
  .קהילה היהודיתזיהוי של מחוללי התופעה והפריסה של ההשוני ב, לנוכח אירופה

להוכיח לגיטימציה במזרח אירופה הוא הזדמנות -הגבול המטושטש בין אנטישמיות לדה .18
לגיטימציה היא התכחשות -משמעותה של הדה. ציונות לאנטישמיות-בין אנטיאת הקשר 

ואולם קהלים רחבים ייחודית רק ללאומיות היהודית, קמפיין זה מייצג סוג של אנטישמיות, 
 ם רבים לא מקבלים את הנחת העבודה הזו. יהודיבהם גם 

 

  סוף. 

                                                      

  20 http://ismbv.sk/liferay/uvod  

http://ismbv.sk/liferay/uvod

