
זה היה שבוע כואב במיוחד. אחרי הטרגדיה
שאירעה במירון בהילולה לכבוד ל"ג בעומר,
מדינת ישראל התכנסה לתוך עצמה. ונראה
שבימים כואבים הערבות ההדדית הישראלית
בולטת בשיא תפארתה. המוני אנשים דתיים,
חילוניים, ימין ושמאל הלכו לבקר את
משפחות השכולים, אלפי אנשים מילאו את
עמדות תרומת הדם, אחרים הזמינו את אלו
שנשארו באזור להעביר את השבת ביחד.
החברה הערבית נתרמה גם היא, ובכפרים
הסמוכים הקימו עמדות התרעננות לסייע
לאנשים שהצליחו לחמוק מן האסון.
בינתיים הסתפקנו בדוגמא חיה לחוסן
אזרחי בזמן משבר, וביכולת לדמיין איך

דו-קיום אמיתי יכול להיראות.
 

בזמן שישראל התמודדה עם ההלם הקשה,
ברשתות החברתיות האנטישמיות והשנאה
חוגגות. מאות ציוצים בירכו על האירוע
הקשה ולא הסתירו את שמחתם על מותם של
יהודים. אולי  אירוע זה גם עודד פעילי טרור
לבצע את פיגוע הירי בצומת תפוח, שהביא
לפציעתם של שני אנשים ולמותו של יהודה

גואטה בן ה-19. 
 

אירועים מסוג זה, שהם מציאות בלתי
נסבלת, בדרך כלל לא מוצאים את מקומם
בדוחות של Human Rights Watch, אבל
אולי הם מעודדים אנשים כמו ג'רד קושנר
יועצו הבכיר של טרמפ, להמשיך לפעול למען
הסכמי שלום. קושנר, שבימים אלו שוקד על
האוטוביוגרפיה הדיפלומטית שלו מימיו
בבית הלבן הודיע על הקמת "מכון הסכמי
אברהם לשלום" וממשיך לפעול נמרצות
לקידום הנורמליזציה במזרח התיכון.
בינתיים, הנשיא ביידן הביע את מחויבותו
הבלתי מתפשרת לקידום וחיזוק תהליך
הנורמליזציה שהתחיל בחסות קודמו הנשיא
טרמפ, ועל הדרך ברך את נשיא איחוד
האמירויות לכבוד 50 שנות העצמאות של

המדינה. 
 

נראה שגם רוסיה רוצה חלק בקידום השלום
במזרח התיכון: רוסיה פועלת למלא את
החלל שארה"ב משאירה באזור המזרח
התיכון. השבוע שר חוץ הרוסי דן עם מקבילו
הפלסטיני ויצא בהודעה דרמטית לפיה
רוסיה מוכנה לפעול כמתווכת בשיחות בין
ישראל לפלסטינים על מנת לפתוח את

הבעיות המהותיות בין שני הצדדים. 
 

בצד השני של הגלובוס, המושג "שיח" נמצא
באתגר מסוג אחר: קבוצת ראות כתבה על
השיח הרדיקלי המשתלט על המרחב הציבורי
בשל קבוצות כוח שפוגעות בגיוון הדעות.
ביולי 2020 כמאתיים אינטלקטואליים
אמריקאים, אנשי אקדמיה, עיתונאים
וסופרים כתבו מכתב פתוח התומך בצדק
ובשיח פתוח ללא משטור ומגבלות. מכתב זה
לימים נקרא The Harper’s Letter. השבוע
כ-49 אנשי רוח מהקהילה היהודית הביעו
את תמיכתם בתוכן המכתב במכתב משלהם,
תוך הדגשת החלוקה הבינארית בין מדכאים
למדוכאים הרווח בשיח המודרני האמריקאי
(ראו מסמך ראות). "הדרך להתמודד עם
גזענות היא לא ע"י השתקה, אלא ע"י קידום
שיח פתוח שמאפשר דיאלוג". מכתב ה
 Jewish Harper’s Letter מפורסם בתקופה
שבה עולות קריאות אקדמיות לביטול הגדרת
האנטישמיות של IHRA, בטענה שהגדרה זאת
מונעת את חופש הביטוי של פעילים
פרו-פלסטינים. הגדרת ה-IHRA מתייגת שיח
אנטי-ציוני כסוג של אנטישמיות לאור
הגבולות המטושטשים בין שני הסוגים,
ומונעת מפעילים אנטי ציוניים לבטא את
רגשותיהם האנטי-ציוניים. אולי הבעיה
העיקרית היא לא בהגדרה, אלא בגבולות
המטושטשים של פעילים כאלו בין

אנטישמיות לבין ביקורת לגיטימית.
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