אנטישמיות ישנה לחדשה – רקע ,אידאולוגיה ומניעים
ד"ר אלי וינוקור
האנטישמיות החדשה היא תופעה ייחודית ומרתקת ,שלא ניתן להבינה באמצעות כלי הניתוח
ומסגרות הדיון הישנים בלבד .ערש הולדתה בליבה של המחשבה הפוסטמודרניסטית
והפרוגרמה הפוליטית של הכוחות הפרוגרסיביים במערב ,ויחד עם זאת היא נטועה עמוק
ביחס קדמוני עוין כלפי היהודים .הקורס יבקש להתמקד במקורותיה של תופעת האנטישמיות
החדשה ולבחון שאלות כדוגמת :מה בין אנטישמיות חדשה לישנה ,מה בין הטרופוביה,
קסנופוביה ,גזענות ואנטישמיות ,מה בין אסלאם רדיקלי ,שמאל רדיקלי ואנטישמיות ,מתי
ביקורת על ישראל היא לגיטימית ומתי היא הופכת לאנטישמיות ומנגד ,מה בין ביקורת
לגיטימית לניסיונות השתקה באמצעות שימוש ברטוריקה האנטישמית.
נושאי הקורס:
 .1בין אנטישמיות ישנה לאנטישמיות חדשה – על קורותיו של מושג
 .2הטרופוביה ,קסנופוביה ,גזענות ואנטישמיות – אבחנות מושגיות
 .3המפנה הפוסטמודרני ואנטישמיות – המפנה הלשוני ,פוסט-סטרוקטורליזם,
פוסט-קולוניאליזם ,דקונסטרוקציה :מות ה״אמת״ .חיסולו של נראטיב-העל ,ועלייתם
של נראטיבים מושתקים ומודרים .השאיפה המוסרית לתיקון ״נקודות העיוורון״ של
המודרנה וחטאיה.
 .4שמאל רדיקלי ואנטישמיות – סדר היום של השמאל הפרוגרסיבי בהקשר של
אנטישמיות חדשה.
 .5אסלאם ,אסלאם רדיקלי ואנטישמיות  -חזרתם של מוטיבים אנטישמים עתיקים
למרכז השיח של האסלאם הרדיקלי העכשווי מזה ,והדרך שבה הפך האסלאם
הפוליטי הרדיקלי לאלטרנטיבה המועדפת על השמאל הרדיקלי המערבי ,מזה.
 .6העולם השלישי ואנטישמיות  -על האופן שבו עמדות פרוגרסיביות חדשות
המתנסחות בעולם השלישי ממקמות את ייחודיותו של "היהודי"/ייחודיותה של מדינת
היהודים ,כייצוג של יהירות המערב ,בתור רוע אולטימטיבי וכמוקד להתנגדות.
 .7המפנה הניאו ליברלי ואנטישמיות  -מה בין שינוי רדיקלי של צורת משטר
כלכלית-פוליטית ובין התרחבותה של תודעה אנטישמית?
 .8מה בין ביקורת על ישראל ,פוסט-ציונות ,דה-לגיטימציה לישראל ,דה-הומניזציה
ואנטישמיות?
 .9החברה הישראלית והאנטישמיות החדשה  -התנוולות ,התבהמות והתקרנפות אל
מול האתגר הקיומי שבפתח.
 .10חשיבותה של ביקורת ,הכרחיותה של ביקורת ומתי ביקורת היא לגיטימית?
 .11לחשוב מחוץ לקופסה  -הרהורים בדבר האפקטיביות של התגובה הישראלית
לאנטישמיות החדשה
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