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לקבל את ברוך אובמה
הימין טעה בכך שאימץ גישה כל כך שלילית כלפי נשיא ארצות הברית .הגיע הזמן
שתושבי יו"ש יאמינו בו קצת יותר
נתנאל אלישיב | 6:35 22/1/2012

תגיות :ברק אובמה
ברק אובמה נכנס לשנתו הרביעית כנשיא המעצמה החזקה בעולם כשריח חריף של בחירות מצוי
באוויר .מצבו ההתחלתי לא קל – רבים בארה"ב חשים תיעוב כלפיו ,ובכלל ,מי שבונה ציפיות כמו-
משיחיות סביבו בהכרח יאכזב את מאמיניו כשיגיע השלב לנסות ולממש את חזונו .מצד שני ,אף
אחד מהמועמדים הרפובליקנים העסוקים כעת בהקזת דם יריביהם בפריימריז אינו נראה כמי
שיצליח להביס את אובמה בקלות.
ומה בארץ? נראה שהחלוקה המסורתית בין ימין לשמאל בפוליטיקה הפנים-ארצית מתקיימת גם
ביחס לנשיא ארה"ב – בשמאל אוהבים אותו ,במיוחד כשהוא מגשים את חלומם ומפעיל לחץ על
ישראל ,ובימין מתעבים אותו .מתייחסים אליו כאל שונא ישראל ,אוהבים להדגיש את שמו השני –
חוסיין ,ולעתים קרובות נשמעת גם נימה גזענית כלפיו בתור הנשיא השחור הראשון של ארה"ב.
הימין טעה בכך שאימץ גישה כל כך שלילית כלפי אובמה .קודם כל ,מבחינה עניינית גרידא,
אובמה איננו שונא ישראל .מי שביקר בשדרות ואמר שם ש"אפילו אם לא הייתי פוליטיקאי ומישהו
היה יורה רקטות על הבית שבו שתי הבנות הקטנות שלי ישנות ,הייתי עושה כל מה שאני יכול כדי
לעצור אותו ,וגם על ישראל לעשות כן" – איננו שונא ישראל .ומי שטמן בין אבני הכותל
תפילהלהינצל מיוהרה ומקיים ליל סדר בכל שנה בבית הלבן ,איננו מנוכר למורשת ישראל.
כמובן שניתן להתייחס לכך בציניות ולומר שכל זה נעשה רק מסיבות פוליטיות ,אבל גם במבחן
החשוב יותר ,מבחן התוצאה ,אובמה נחלץ למען ישראל בכמה צומתי הכרעה מכריעים ,הן במישור
האסטרטגי ,הן במישור הכלכלי ,ובמיוחד בעצרת האו"ם בה סיכל את המזימה הפלסטינית לכפות
עלינו מדינה טרוריסטית בלבה של ארץ ישראל.

התנהגות פרובנציאלית
בכלל ,למרות שזה לגיטימי שבתור ישראלים נחשוב קודם כל על מדינתנו ,זה פרובינציאלי וקטנוני
להתייחס אל נשיא של מדינה זרה אך ורק מהזווית הישראלית .גדלתי בארצות הברית ,לא
בתקופת העבדות אלא לפני כשלושים שנה ,והרעיון שבעל עור שחור יהיה אי פעם נשיא נשמע אז
מופרך.
ניצחונו של אובמה היה ניצחון של רוח האדם ,ניצחון על הרוח הגזענית שפגעה פגיעה קשה גם
בעם ישראל במהלך ההיסטוריה ,ואף שבאופן אישי העדפתי בבחירות  2008את ג'ון מקיין ,לא
יכולתי שלא להתרגש מניצחונו של אובמה .כמו כן ,בתור
איש חינוך ,אני מעריך מאוד את העובדה שאובמה מאמין בכך שיש טעם לפנות אל בני אדם
ולנסות לשכנעם בצדקת דרכו.
אחרי כל זאת ,לא נכון להתעלם מן השגיאות הקשות שהוא עשה ביחס לישראל בכלל וביחס לראש
הממשלה נתניהו בפרט ,אם כי אני כלל לא בטוח שמקורה של הרוח הרעה שנשבה אלינו מן הבית
הלבן באובמה עצמו ,ולא בעוזריו היהודים אשר מעלו בתפקידם וניסו לכפות על הממשל
האמריקאי את עמדותיהם השמאליות .בהחלט אבין את מי שלא ירצה לקחת סיכון אתו פעם
נוספת ,אבל השנאה והשטנה כלפי האיש אינם מוצדקים.

עלינו להזמין את אובמה להפתיע
כמי שבנה את ביתו ביהודה ושומרון ומעוניין לשמור על ההתיישבות היהודית ,אני חושב שאסור
לנו ,המתיישבים ,להניח את כל הביצים שלנו בסל אחד .זו טעות היסטורית שעשינו כשבחרנו לצדד
באופן מוחלט בליכוד במקום לשמור על ערוצים פתוחים עם כלל המפלגות ,וחבל לחזור עליה.
אני חושב שעלינו להזמין את אובמה להפתיע ,ולהיות הנשיא האמריקאי הראשון שמבקר ביישובים
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היהודיים ביהודה ושומרון .משמעות שמו הפרטי של אובמה הוא 'ברוך' ,ואכן אני נוהג לכנותו בשם
ברוך אובמה .הוא ברוך בכישרון ,הוא בורך בכך שנבחר לתפקידו הרם כנגד כל הסיכויים ,ואם הוא
ישנה את גישתו השלילית להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ,הוא ודאי יהיה ברוך הרבה יותר.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום אקטואליה של תפוז אנשים-
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