
באופן סימבולי למדי, בדיוק בשבוע שבו
ישראל חגגה 73 שנות עצמאות, אחת
המדינות שהחרימו את קיומה מתכוננת
לנורמליזציה. במסגרת תחושות 'המזרח
התיכון החדש' העוטפות את אזורינו
לאחרונה, סודן הודיעה שהיא תסיר את
החרם על ישראל. גישתה של סודן לישראל
הייתה חד משמעית לאורך העשורים
האחרונים במיוחד לאור "שלושת הלאווים"
המפורסמים שנוסחו בועידת ח'רטום: לא
להכרה בישראל, לא למשא ומתן עם ישראל,

לא לשלום עם ישראל. 
 

בעוד נירמול היחסים בין ישראל לשכנותיה
הערביות צובר תאוצה, אתגרים חדשים
נשקפים מכיוון אלו שנחשבות לחברותיה.
המסמך האחרון שפרסמנו השבוע מראה על
תהליכים מדאיגים בשיח האמריקאי
שנראים כמו סוג חדש של אנטישמיות
המבוססת על שלילת הזכות להגדרה עצמית
של הקהילה היהודית. הסיבות לשלילה
הזאת מגוונות, אבל בעיקר נשענות על שיח
השיח האנטי ציוני הרווח. רק השבוע התברר
שמועמדת לראשות העיר ניו יורק דאגה

להגיד שישראל היא מדינת אפרטהייד. 
 

השיח האנטי ציוני שם את הקהילה היהודית
בארה"ב במכבש לחצים. פוליטיקת הזהויות
המתפשטת בארה"ב ממסגרת כל תמיכה
בישראל כביטוי של עליונות יהודית לבנה
(ראו עוד על זה כאן וכאן) בימים בהם
המאבק נגד הגזענות מגיע למרכז הבמה.
השבוע, דרק שאובין, השוטר שחנק למוות
את ג'ורג' פלויד במיניאפוליס לפני כמעט
שנה, הואשם ברצח מדרגה שניה והריגה.
הקהילה היהודית מיהרה לברך על
ההחלטה. והדגישה שיש עוד הרבה מה

לעשות כדי להתגבר על הגזענות הממסדית. 

השיח הפרוגרסיבי מחלחל לבית הלבן.
לדוגמא, השבוע פורסם שברני סנדרס,
ואליזבת' וורן קראו לנשיא להגביל את
הסיוע הצבאי לישראל. קולות אלו נשמעים
על רקע המדיניות האמריקאית היֹוִנית בכל
הנוגע לגרעין האיראני. כך, בעוד טהרן
הצהירה שהיא תעשיר אורניום ברמה של
60%, מחדרי המשא ומתן בוינה נשמעות
ברכות על כך שהסכם הגרעין הגיע לשלבי
ניסוח. על רקע ההתפתחויות האלו, ישראל
תמנע מאיראן להשיג בטוח  הודיעה, שהיא 

גרעין. 
 

בינתיים, אצל שכנינו הפלסטינים מתקיימת
מהומה פוליטית וכבר לא בטוח שהבחירות
הפלסטיניות שאמורות להתקיים במאי אכן
יתקיימו. אם הסיבה של עבאס לצאת
לבחירות היא לקרוץ לוושינגטון (כפי
שפרסמנו המסמך הזה), נראה שהוא לא
מחכה לקלפי ושולח רמזים עבים לביידן.
בכנס של J-Street, עבאס הודיע שהוא מוכן
להסיר את המחסומים ביחסים בין הרשות
לבין ארה"ב. עבאס כנראה מדבר על עניין
התשלומים למחבלים הנמצאים בכלא

הישראלי שמועברים באמצעות הרשות. 
 

ובנימה יותר אופטימית, השבוע עלתה
לאוויר הסדרה "היהודי החדש" בכיכובו של
גורי אלפי. בפרויקט יוצא דופן, גורי אלפי
מצליח לבצע היכרות בין יבשתית בין
הקהילה היהודית בארה"ב לבין ישראל.
הפרק הראשון הדגיש את המתחים העמוקים
בין הממסד האורתודוקסי, אשר מנקודת
להיות יהודים, לבין נבחרים  מבטו היהודים 
היהדות המתחדשת בארה"ב, שמנקודת
להיות יהודים. לא בוחרים  מבטה, היהודים 
בטוח שאלפי יצליח לגשר על שלל האתגרים
הממלאים את הפער הזה, אבל אין ספק
שהסדרה יכולה לעורר דיון חברתי בעל

חשיבות עליונה.
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