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דפנה הירש*

ולא רק  ביהודים כסובייקטים ־  וחצי האחרונים הייתה עדנה למחקרים העוסקים  בעשור 
כאובייקטים ־ של מדע הגזע. את המחקרים האלה יש לראות בהקשר של העניין המחקרי 
הגובר בתקופה זו בתולדותיו של המאמץ המדעי להוכיח את טבעיותם של סיווגים אנושיים. 
התקדמותו של פרויקט הגנום האנושי וגל הגזענות המלווה את גלי ההגירה שחוללו תהליכי 
הגלובליזציה הם שתיים מהסיבות המרכזיות שתרמו לכך. המחקרים על מדעני גזע יהודים 
הם תוצר של ריאקציה כלפי עבודות קודמות, שראו במדע הגזע מעין עשב שוטה של השדה 
המדעי המהוגן: החשיבה במונחים של גזע הייתה חלק מהמיינסטרים המדעי ורווחה בקרב 
קבוצות מכל קצות הקשת הפוליטית. עם זאת, רוב העבודות בנושא זה מתמקדות באירופה 
של לפני מלחמת העולם השנייה, ובכך מציגות את העיסוק היהודי בגזע כנחלתם של זמן 
בוחן  זאת,  לעומת  היהודים,  של  והביולוגיה  ציונות  פלק  רפאל  של  ספרו  אחרים.  ומקום 
עבודות של מדענים ציונים על “הביולוגיה היהודית” על פני רצף שראשיתו באירופה של 
מפנה המאה העשרים והמשכו בישראל של ימינו. בניגוד לתפיסה הרווחת, שלפיה החשיבה 
הביולוגית על הזהות היהודית תפסה מקום שולי בציונות, פלק מראה שלא זו בלבד שחשיבה 
כזו הייתה נפוצה למדי, אלא שהיא נושא מרכזי בארץ גם כיום. בצד כל ההגדרות של הזהות 
היהודית ־ דת, תרבות, השתייכות לאומית או שילוב שלהן ־ ברקע נשמרה תמיד ההגדרה 

הביולוגית.
שרווחה  הפולקיסטית  החשיבה  את  אימצה  שהציונות  היא  פלק  של  המרכזית  טענתו 
ואדמה,  בדם  הגזע שעוצבה  אומת  של  הרעיון  את  והדגישה  ה–19  המאה  בשלהי  באירופה 
ומתוקפו תבעה את מיסוד לאומיותה בארץ משלה )עמ‘ 19(. התפיסה הביולוגית של הזהות 
של  עבודותיהם  שמעידות  כפי  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר  גם  ננטשה  לא  היהודית 
גנטיקאים ציונים במחצית השנייה של המאה העשרים. פלק מזהה שלושה מקבצי שאלות 
שסביבן התארגן הדיון של מדענים ציונים בביולוגיה של היהודים: מהו הייחוד של היהודים, 
מי הם היהודים האמיתיים, וכיצד אפשר לזהות יהודים. אם בעשורים הראשונים של המאה 
העשרים הושם הדגש על זיהוי התכונות היהודיות ־ ובייחוד על השאלה אם הן תורשתיות או 
נרכשות, ובהתאם לכך, אילו אמצעים יש לנקוט כדי לשנותן ־ הרי שמשנות החמישים הוסט 
המוקד לאופי המאגר התורשתי של קבוצות המוצא שנתקבצו בישראל. אין עוד דוגמה, טוען 
פלק, למאמץ כה אינטנסיבי להוכיח את השתייכותן הביולוגית של קהילות שונות לישות 

לאומית אחת כמו זה שמצוי בציונות.
הציוני  בדיון  המרכזיים  בנושאים  עוסק  הוא  ותמטי.  כרונולוגי  ציר  על  מאורגן  הספר 
“המחלות  האופייניות,  תכונותיהם  היהודים,  של  הגזעי  ההרכב  היהודים:  של  בביולוגיה 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים 	*
למען הגילוי הנאות אציין כי שמי מופיע ברשימת התודות של הספר, אולם זאת אך ורק על סמך שיחה   

שניהלתי עם המחבר על נושאי עניין משותפים. 
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היהודיות”, שיפור הגזע )איגניקה(, שאלת המוצא המשותף ועוד. פלק מראה כיצד הסוגיות 
שהעסיקו חוקרים בתקופות שונות נבעו לא רק מההתפתחויות המדעיות, אלא גם מאינטרסים 
בדבר  סלאמן  רדקליף  האנגלי  היהודי  הביולוג  של  טענתו  לדוגמה,  ספציפיים.  פוליטיים 
החומר הגנטי המשובח של האשכנזים נועדה לספק נימוק מדעי למען הגירת יהודי מזרח 
אירופה לאנגליה )עמ‘ 130-129(. פלק אינו מסתפק בסקירת העבודות, אלא מתמודד גם עם 
טענותיהן. כך למשל הוא מראה כיצד מחקרים שנערכו לאחר קום המדינה כדי להוכיח את 

המוצא המשותף של היהודים הניחו את מה שביקשו לכאורה לאשש )עמ‘ 175(. 
לטענת פלק, הביולוגיה אינה יכולה לספק את התשובה לשאלה מיהו יהודי או להוכיח כי 
ליהודים מוצא משותף. אין דבר כזה “ביולוגיה של יהודים”; לכל היותר אפשר לומר שקיומם 
ביניהם. חשוב לציין, שהמאמץ  גנטיים  של היהודים כישות נפרדת הוביל ליצירת קשרים 
פירושו  אין  בארץ  שנתקבצו  היהודיות  האוכלוסיות  כלל  בין  גנטית  קרבה  להוכיח  המדעי 
השימוש  את  רק  לא  בדחייתו  פלק  צודק  כך  משום  בחברה.  לשלבן  דומה  מאמץ  שנעשה 
בביולוגיה כדי לייצר לגיטימציה להיררכיה בין קבוצות אנושיות, אלא גם את השימוש שעשוי 

לכאורה לקרב ביניהן )למשל באמצעות מחקרים על קרבת דם בין יהודים לפלסטינים(. 
זהו הספר הראשון המוקדש כולו לנושא חשוב זה, ובעברית. ייחודו בכך שהוא נכתב על 
ידי גנטיקאי, ולפיכך הטיפול שלו בצד המדעי של העבודות הנדונות מעמיק יותר מזה שאפשר 
למצוא בדרך כלל במחקרים היסטוריים בנושא. יתרה מכך, פלק עצמו השתתף במחקרים 
על הגנטיקה של אוכלוסיות ישראל, אך בניגוד לכמה מעמיתיו, יושרתו הביאה אותו להכיר 
במוטיבציה האידיאולוגית שעמדה בבסיס מחקרים אלה ובהשלכותיה. גם אם לא תמיד היא 
הייתה המניע הבלעדי, או אפילו המרכזי, לעריכת המחקרים ־ שכן ישראל סיפקה מקרה 
מבחן מרתק עבור גנטיקאים ־ הרי שעמדתם האידיאולוגית של החוקרים עיצבה את הנחות 
המוצא, את המתודולוגיה ואת הסקת המסקנות. זוהי דוגמה טובה לפוליטיות גם של מדעים 

“קשים” כמו מדעי הטבע.
האלה  השנים  במרוצת  לראשונה.  ספרו  את  לפרסם  פלק  ניסה  מאז  עברו  שנים  שבע 
לי  נדמה  נושאים אלה בקרב הקהילה האקדמית.  כלפי  חל שינוי מסוים במידת הפתיחות 
שהסיבה לשינוי אינה רק ההתבססות של שיח ביקורתי ביחס להיסטוריה הציונית; הצד השני 
של המטבע הוא ההכשר המסוים שלו זכה מדע הגזע הודות למחקרים המפרקים את הקשר 
ההכרחי בין תיאוריות הגזע והאיגניקה לגזענות הנאצית ולהשמדה. עם זאת, גם היום דרוש 
הגזעית  בחשיבה  הדיון  שבה  המקומית,  בזירה  כזה  ספר  לפרסם  כדי  אינטלקטואלי  אומץ 

ובגזענות בישראל עדיין בחיתוליו. 
יש בספר גם בעיות. נראה שבחלקן הן נובעות מעמדתו של פלק כציוני וביולוג. אף על 
פי שפלק אינו חוסך את שבט ביקורתו מהתנועה הציונית, הוא נותר שבוי בנרטיב הציוני 
של ההיסטוריה היהודית. הקטעים המוקדשים לסקירה היסטורית הם החלשים בספר. הם 
את  באנטישמיות  לראות  ומנטייתה  המקובלת  הציונית  מההיסטוריוגרפיה  חורגים  אינם 
הכוח המניע בהיסטוריה היהודית: אימוץ החשיבה הגזעית והאיגנית מצטייר בעיקר כתגובה 
הלאומיות  שעליית  כשם  אולם   .)71 עמ‘  )למשל  הפיזית  הגזענות  ולתנועות  לאנטישמיות 
היהודית לא הייתה רק ריאקציה לאנטישמיות, כך גם האימוץ הציוני של רעיון הגזע. ראיה 
לכך היא אימוץ החשיבה הגזעית והאיגנית במקומות רבים בעולם בתקופה זו. פלק אמנם 
מודע לכך, אולם העבודות הרבות שנכתבו בשנים האחרונות על ההיסטוריה של רעיונות 
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נותרים עם שני שחקנים  ואנו  ביטוי בספר,  לידי  אינן באות  אלה במקומות שונים בעולם 
מרכזיים: ציונים ואנטישמים גזענים. חיזוק הממד ההשוואתי עשוי היה לחלץ את הציונות מן 
“הדרך המיוחדת” המיוחסת לה לעתים קרובות לא רק במחקרים שנכתבים מעמדת הזדהות, 

אלא גם במחקרים ביקורתיים. 
פלק יוצא, ובצדק, נגד הפנייה אל הביולוגיה שתספק הכשר מדעי למיתוסים לאומיים, 
אלא שהוא נוטה להחליף את מיתוס המוצא המשותף במיתוס אחר: מיתוס התרבות המשותפת. 
פעמים אחדות מופיעה בספר התפיסה שלפיה היהודים חולקים תרבות משותפת, תפיסה שאף 
מביאה את פלק לטעון שהסכסוך הישראלי–פלסטיני הוא סכסוך לאומי–תרבותי )עמ‘ 29(, 
במקום סכסוך לאומי–טריטוריאלי. כפי שטען הפילוסוף והסוציולוג הצרפתי אטיין בליבר 
)Balibar(, תרבות יכולה לשמש מצע לתפיסות מהותניות וגזעניות לא פחות מהביולוגיה. 
רעיון השותפות בין חברי האומה הוא פיקציה של הלאומיות, ואיזו עדות לכך טובה יותר 
מעצם האימוץ הציוני של רעיון הגזע, שהרי מה צורך היה לציונות בגזע אם לא לשם הקניית 

שותפות לכאורה למי שאחרת חיו בתנאי פיצול גיאוגרפי, לשוני ותרבותי? 
בעיה נוספת בספר קשורה באופן שבו מטפל פלק במושג הגזע: הוא עושה זאת כמדען 
הבוחן את המושג מהפרספקטיבה של תוכנו המדעי. אולם גזע לא היה רק קונסטרוקט ביולוגי, 
אלא גם פוליטי, חברתי ותרבותי, ולפיכך רעיון שיפור הגזע לא התייחס לתכונות ביולוגיות 
בלבד. התבוננות מפרקת יותר הייתה יכולה לחשוף הן את ההבדלים בין המשמעויות של 
מושג הגזע אצל אנשים שונים, והן את המתחים והסתירות בהגותם של אנשים אלה בהתאם 
לשימושים השונים ־ הפוליטיים והחברתיים ־ שנעשו בו. באופן זה ניתן היה למשל להסביר 
את העובדה שהרצל דיבר על שיפור הגזע היהודי ובה בעת שלל את הטענה שהיהודים הם 
גזע )עמ‘ 77(. יותר משהסתירות בדבריו של הרצל נבעו משינוי דעתו, הן נבעו מהסתירות 

האינהרנטיות בחשיבה הגזעית ומהשימושים שנעשו במושג הגזע בהקשרים שונים.
לבסוף, בעיה משותפת לספרו של פלק וכמעט לכל שאר העבודות שנכתבו עד כה בנושא 
החשיבה הביולוגית על הזהות היהודית היא הנטייה להצטמצם להיסטוריה אינטלקטואלית. 
העיסוק בדמויות הפועלות נותר בדרך כלל שטחי, וההקשר המרכזי שבו מנותחת עבודתם 
של  הדינמיקה  של  ניתוח  כמעט  בהן  אין  הפוליטי.  והן  המדעי  הן  הרעיוני,  ההקשר  הוא 
המקצועיים  האינטרסים  של  ביניהם,  היחסים  ושל  בו  שפעלו  הכוחות  של  המדעי,  השדה 
שהניעו אותם וכיוצא באלה. דיון בעבודתם של אנשי מדע יהודים מפרספקטיבה המשלבת 
סוציולוגיה של המדע, ולא רק היסטוריה של הרעיונות, עשוי היה לספק תמונה מורכבת יותר 

של הדינמיקות הפועלות בממשקים שבין השדה הפרופסיונלי לפוליטי.
נגישים באותה מידה לקוראים  ומרתק. לא כל חלקיו  זהו ספר חשוב  על אף הבעיות, 
החשיבה  עם  מפושטת  היכרות  מספק  הוא  זאת,  עם  אך  הגנטיקה,  במונחי  מצויים  שאינם 
הגנטית ועם מגבלותיה. בעידן שבו השאיפה להשביח בני אדם באמצעות גנטיקה עוד רחוקה 

מלהיות נחלת העבר, יש לכך חשיבות רבה.


