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На критично настроените към Израел германци не им е лесно. Техните изяви биват
саботирани, а критичните им възгласи срещу израелската политика биват
обявявани за антисемитизъм. Дори еврейските учени не биват пощадени.
Във Франкфурт на Майн в момента се разисква въпросът дали еврейският публицист
Алфред Гросер има право да държи реч по повод годишнината от Кристалната нощ.
Обвинението към критиците на Израел в антисемитизъм е основна тема в книгата на
изреалския историк Моше Цукерман, която беше представена в Берлин.

Има ли право някой в Германия да критикува Израел? Това е въпрос, който през
последните години често се дискутира. Защото окупацията на палестинската
територия, военните действия срещу Ливан и Ивицата Газа и нападението над
международната флотилия - всичко това води до нарастващо неразбиране на Израел
от страна на германската общественост. През последните години постоянно имаше
протести пред израелското посолство в Берлин.

И критично настроените евреи - антисемити?

Но колкото повече критики предизвиква политиката на Израел, толкова по-обединени
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стават нейните защитници. Те отхвърлят всеки упрек към израелското правителство и
го определят като антисемитски. Дори и критиците сред евреите са обявявани за
еврейски антисемити.

Примери за това са Евелин-Хехт-Галински, дъщерята на бившия председател на
Централния съвет на евреите Хайнц Галински, публицистът Алфред Гросер,
израелският историк Илан Папе и американският политолог Норман Финкелщайн.
Всички те критикуваха остро Израел и бяха ругани и очернени в Германия, а техните
изяви - саботирани.

Израелският историк Моше Цукерман представи наскоро в Берлин книгата си, която
анализира "обвинението в антисемитизъм като управленченски инструмент". Той казва:
"На антисемитизмът трябва да се противодейства веднага, щом се появи, независимо в
каква форма."

Това, което всъщност би трябвало да се разбира от самосебе си - борбата срещу
антисемитизма, междувременно се е превърнало в политическо оръжие, което Израел
използва в борбата срещу своите критици.

Германия затваря устите на критиците

Според Моше Цукерман обвинението в антисемитизъм се използва с удоволствие в
Германия, за да се затворят устите на критиците на Израел. За него е странен
фактът, че това се прави именно в Германия и то все по-често от не-еврейска страна.
Израелски активисти за мир като Ури Авнери и други също не са пощадени от яростта
на защитниците на Израел в Германия. Как е възможно някой в Германия да се опитва
да определя как да мислят хората в Израел, пита Цукерман.

Следващата седмица предстои нов конфликт: на 9 ноември във Франкфурт на Майн по
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покана на кметицата Петра Рот германско-френският хуманист Алфред Гросер ще
държи реч по повод годишнината от Кристалната нощ през 1938 година. Централният
съвет на евреите в Германия иска да попречи на тази изява, защото 85-годишният
публицист бил прекалено критично настроен към Израел.
Източник: Дойче Веле
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