
 
במוצאי שבת האחרון, לאחר שנת קורונה,
התקיים סוף סוף האירוויזיון ברוטרדם.
ישראל הגיעה למקום ה-17. וזה עדיין הישג
לאור הקריאות לבטל את השתתפותה של
ישראל בתחרות בצל הביקורת הציבורית
הנוקבת במהלך מבצע שומר החומות. באופן
כללי, אלה ימים לא רעים עבור פעילי
הדה-לגיטימציה לסוגיהם. הביקורת נגד
ישראל נמצאת בעיצומה, ומגיעה מדמויות
בעלות פרופיל גבוה. כך לדוגמא, השחקן
מארק רפאלו טען שישראל מבצעת רצח עם
בפלסטינים. למרות שאח"כ השחקן התנצל,
קשה שלא להבין בקשר שבין התבטאויות
כאלו לפרץ האירועים האנטישמיים נגד
יהודים מסביב לעולם מאז המבצע. הקהילות
היהודיות הביעו דאגה מעליית מקרי
האנטישמיות בעקבות מבצע שומר החומות.
כמו כן, העלייה הדרמטית באירועי השנאה
נגד יהודים עוררה גם את דאגתם של
מנהיגים מסביב לעולם שגינו והבהירו שלא
יגלו סלחנות מול אירועי אנטישמיות. בצעד
נדיר, אפילו באמנסטי טרחו להבהיר
שלמרות הביקורת הנוקבת כלפי ישראל,

אנטישמיות היא שנאה הראויה לגינוי. 
 

צעדים נוספים לא אופייניים בזירת
הביקורת הבינלאומית היו התבטאויותיו של
נציג אונר"א ששהה בעזה במהלך ימי
הלחימה ואמר שהפעולה הישראלית הייתה
מדויקת ומבחינה. למרות שהנציג טרח
להגיד שפעולה הישראלית גם הייתה קשה,
בחמאס לא אהבו את התיאור של וביקשו

 מהאיש להתנצל על כך. 
 

בינתיים ישראל כבר מזהירה מפני המערכה
הבאה בגבול הצפוני, "הטפטופים" של
טילים שהגיעו מכיוון לבנון במהלך מבצע
שומר החומות, לא עברו ליד מקבלי
ההחלטות בישראל. שר הבטחון הגדיל

לעשות ואמר ש"האדמה תרעד בלבנון, אם 

ארגון חיזבאללה יתקוף את ישראל". בו
בזמן, העריכו בכירים בישראל כי נסראללה
בכלל נדבק בקורונה לאחר הופעתו
השברירית בתקשורת ולאחר שלא הצליח
להשלים אפילו איום אחד נגד ישראל בלי

להשתעל. 
 

אבל לפני שנתחיל עם האיום מהצפון,
תוצאות המלחמה בגבול הדרומי עדיין
נמצאות בדיאגנוזה. מצריים הציעה לתווך
את השיחות בין ישראל לחמאס, ביקשה
להשאיר את קטאר מחוץ לעניינים והציעה
לשקם את הרצועה. ישראל מבקשת לייצר
הפרדה בין רגיעה בעזה לבין החזרת
השבויים וארה"ב כבר הודיע שתעביר,
כסכום התחלתי, 37.5 מיליון דולר לשיקום

הרצועה. 
 

באופן כללי, מדיניות החוץ של ביידן בכל
הנוגע לישראל הייתה מעיין רכבת הרים.
רבים טענו שביידן היה מעדיף שלא להתערב
בסכסוך ובמקום זה להתעסק בהבאת
הוכחות לכך שסין אשמה בהתפרצות
הקורונה, יחד עם זאת, מול לחצים
אסטרונומיים ביידן הראה עמוד שדרה
מרשים. הפוליטיקה האמריקאית משתנה,
התקשורת והשיח הופך להיות יותר ויותר
פרוגרסיבי ומעמדה של ישראל כקונצנזוס
דו-מפלגתי הולך ומתערער. ובכל זאת,
ביידן, גילה אורח רוח והפגין תמיכה ראויה
לציון בזכותה של ישראל להגן על עצמה.
למרות שבישראל היו שהחמיצו פנים לאור
הלחץ שהפעיל ביידן בימים האחרונים של
המבצע, חשוב להבין כי השיח בארה"ב

משתנה ואיתו גם מרחב הפעולה של ישראל. 
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