
המדינאיים הישראלים היו מפוזרים השבוע
בכל רחבי העולם. מישהו מבחוץ היה עלול
לחשוב שהם מנצלים את ימי החסד
האחרונים שבהם נתב"ג עדיין פעיל לפני
החמרת ההגבלות בהתאם לעקומת הקורונה
שחזרה לחיינו מוקדם מהצפוי. שר החוץ
היה בביקור רשמי באבו דאבי והרשת סערה
בעקבות ציוצו בטוויטר. ובכל זאת, שר החוץ
הפגין ממלכתיות יוצאת דופן במהלך הביקור
באמירויות כאשר נתן לראש הממשלה היוצא
נתניהו את הכבוד על קידום וטיפוח
ההסכמים עם מדינות המפרץ. לפיד חנך את
השגרירות הישראלית החדשה באבו דאבי
וקרא לשאר המדינות במזרח התיכון לבוא
לשולחן הדיונים כדי לפתח קשרים עם

ישראל. 
 

בזמן שלפיד עושה סיבוב אתרים בבנייני
הענק של המפרץ, שר התפוצות נחמן שי גם
יצא לביקור חשוב ומשמעותי. בעקבות
קריסת הבניין במיאמי, בסוף השבוע שעבר
נסע שר התפוצות הטרי להביע תמיכתה
בקהילה היהודית שחלק מחבריה נספו בין
ההריסות. הביקור של השר, ומשלחת
החילוץ שיצאה מישראל הן צעדים נוספים
וחשובים בהפגנת האחריות של מדינת ישראל

לעם היהודי כולו. 
 

גם נשיא המדינה היוצא ראובן ריבלין ביקר
השבוע בארה"ב. ריבלין נפגש עם ג'ו ביידן
לשיחה חברית בה הנשיא האמריקאי הודה
לריבלין על כהונתו ועל פעולותיו לשימור
היחסים בין שתי המדינות, ולא שכח
להבטיח לריבלין כי ארה"ב לא תאפשר את
קיומה של איראן גרעינית. באופן
פרדוקסלי, בזמן שביידן מרגיע את ריבלין,
מועצת הביטחון של האו"ם קראה לאותו
ביידן להסיר את הסנקציות על איראן מתוך 

 

האמונה כי "הסכם הגרעין הוא הדרך הכי
טובה לוודא שתוכנית הגרעין של איראן

תתקיים בצעדי שלום." 
 

אבל הפצצה הגדולה איתה התמודד ביידן
השבוע היו התבטאויותיה של חברת הקונגרס
the Squad "אילהן עומר, חברת "הנבחרת
שלא היססה להשוות את ישראל לחמאס ואת
ארה"ב לטאליבן. כתב ה-CNN, שראיין את
עומר, נתן לה את האפשרות להבהיר את
דבריה שמא לא פורשו כראוי, אבל לא, עומר
נותרה איתנה בדעתה והסבירה לכולנו שחלק
מעמיתיה היהודים, לא מחויבים לצדק כמוה
וכמו חבריה הפרוגרסיביים. הבית הלבן
מצדו התנער מדבריה של חברת הקונגרס
השנויה במחלוקת. דוברת מחלקת המדינה
של הבית הלבן אמרה שהשוואה בין ארה"ב
ובת בריתה ישראל לארגוני טרור היא

שיקרית ולא מקובלת. 
 

אין ספק שאילהן עומר והאווירה
הפרוגרסיבית השוררת בארה"ב, במיוחד
במעוזי הליברליזם, נותנת רוח גבית לחמאס
שהולך וצובר כוח בזירה הבינלאומית מאז
מבצע שומר החומות, ובעיקר כתוצאה
מאיבוד התמיכה של יו"ר הרשות הפלסטינית
מחמוד עבאס. ההפגנות של השבוע האחרון
נגד אבו מאזן הן תולדה של ביטול הבחירות
במאי האחרון, השחיתות הגוברת ברשות,
והדיקטטורה ההולכת ומתהדקת. למרות
התמיכה המסתמנת, סביר שהאלטרנטיבה
שחמאס יציע לפלסטינים תהיה דומה
מבחינת מאפייני המשטר, אבל זה כמובן לא
מונע מהאזרחים הפלסטינים לצאת ולהפגין.
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