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מתחילה לשאת פירות אזוריים אך )עדיין?( לא   נגד איראן ארה"ב אולי מעריכה שמדיניות "הלחץ המירבי" 

לפגוע בעמוד השדרה האיראני. האתגר התורכי לא התמוסס למרות השבחים שהעתיר טראמפ על  הצליחה
ואף הפכה לנושא  נותרה בעינה שוקג'י )עם השלכותיה לתימן('ח-שלאחר תסעודיהערב ארדואן. בעיית 

וחוסר   מזגזג בשאלת הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור חשוב במערכת הבחירות לנשיאות. טראמפ
שוושינגטון לא הקדישה לו תשומת לב ממשית עד כה. בלוב, העקביות הכללי שלו החריף את המשבר 

היוצא מזה הוא שארה"ב פוגשת כיום את רוסיה בכל צומת במזרח התיכון, למרות פערי העוצמות ביניהן.  
 בקהילה היהודית )ובישראל( תמיכהרצה להפגין ש – טראמפ ,ת בארה"בבגבור גילויי האלימות האנטישמי

 יתר" מילולי אך לא פעל לטיהור האווירה הרעילה שתרמה להתפרצויות האחרונות. -יצע "תיקוןב –
 

נשיא מכון קרנגי ולשעבר סגן מזכירת מנתח וויליאם ברנס,    אטלנטיקב  אמר נוקבבמ:  ארה"ב במזרח התיכון
יחדה אכורדים  לקראת שנתו הרביעית של טראמפ, שבגידתו ב  התפקוד האמריקני במזרח התיכון  המדינה, את

של אזורית  ותי. טראמפ שגה, אך חמור מכך הוא ניהול "מדיננגדו נוקבת רפובליקנים ודמוקרטים בביקורת
, נטען . לעומת הגישה הרציונלית של נשיאי ארה"ב מאז תום המלחמה הקרה, טוען ברנסמקסם שווא" 

לשנות עוצמותיה ויכולותיה אינן כמו בעבר,  שאך עליה להבין    ,ארה"ב היא עדיין כוח משמעותי באזור  במאמר,
Foreign סקר של  לתעדף באופן מציאותי יותר את מטרותיה באזור.  ו  בה נוקט הנשיא  המכשילהאת הגישה 

Affairs    מהם יהיו פתוחים לקיום יחסים עם כי שלושה  קרטים לנשיאות הראה  המועמדים הדמו  14על עמדות
. )השאר התחמקו ממתן תשובה ברורה(יתנגדו    ושבעה  ()ברני סנדרס, טולסי גבארד ואנדרו יאנג  משטר אסד

-ו תומכים בסיום הסיוע המודיעיני לערב הסעודית בתימן,  12מתכוונים לשוב להסכם הגרעין עם איראן,  11
  פלסטיני.-סכסוך הישראלילהמדינות -תומכים בפתרון שתי 12

 
מדיניות ארה"ב תומכים ב 31%רק שעלה ה בלבנוןדעת קהל סקר בשפל.  תבאזור נמצאתדמית ארה"ב 

מתנגדים(. רוב הלבנונים ממליצים לארה"ב  46%תומכים במדיניות רוסיה )ש 55%לעומת  מתנגדים( 70%)
אם כי  ,בקרב הנוצרים( 43%-בקרב הסונים ו 48%בקרב השיעים,  71%לצמצם את מעורבותה באזור )

רק כי הראה  סקר מקביל בירדןאיראן. ומול דאעש  פעילות אמריקניתתומכים עקרונית בהנוצרים והסונים 
, בערב הסעודית נוסףסקר לפי  סבורים שהיחסים עם ארה"ב חשובים לירדן. אשתקד( 14%)לעומת  20%

חושבים  ש  73%חשובים או חשובים מאד )לעומת  כמהסעודים רואים את יחסי הממלכה עם ארה"ב    25%רק  
הצורך להגביר  ביןהסעודים , ואילו בשאלה מה צריכה ארה"ב לעשות באזור, נחלקו רוב המשיבים הפוך(

נוכחותה את ל ארה"ב לצמצם עסברו ש 23%; (29%) ותימן  (33%) , איראן(12%) קאעדה-אל פעילות מול
 בשנה שעברה(.  12%)לעומת באזור 

 
בספטמבר למרות ש מצפון מזרח סוריה,האמריקאיים מזכיר ההגנה אספר עדכן כי הושלמה נסיגת הכוחות 

בהמשך, הוכחשה . הידיעה הזו איש 14,000-בכבאזור  הודיע הפנטגון על תגבור הנוכחות האמריקנית 
רח התיכון במז איש 80,000-ל 60,000נוכחות של בין כיום לארה"ב יש  ,עלתה מחדש. מכל מקוםהחודש ו

אמצעים נגד פיתוח סיוע בנוסך על מיליארד דולר לישראל ) 3.3הוקצבו  2020במסגרת תקציב  .ובאפגניסטן
סיוע למיליון דולר  75הביטחוני ועוד  לסיועמיליון דולר  75מיליון דולר(. לפלסטינים הוקצבו  500טילים בסך 

 . מיליון דולר 220 –  מיליארד דולר וללבנון 1.43 –מיליארד דולר, למצרים   1.52 –אזרחי. לירדן  
 

 
    שירת בין היתר כסמנכ"ל צפון אמריקה במשרד החוץ, כשגריר השגריר לשעבר ברוך בינה הוא עמית מדיניות במכון מיתווים. הוא

 בוושינגטון, וכקונסול כללי בשיקגו.ישראל בדנמרק, כסגן ראש הנציגות 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/12/end-magical-thinking-middle-east/602953/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/12/end-magical-thinking-middle-east/602953/
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https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/policy-2020/foreign-policy/
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https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/new-lebanon-poll-despite-protests-most-shiites-still-back-hezbollah-and-ira
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/jordans-public-still-focused-on-economic-problems-but-opposition-has-little
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/New-Saudi-Poll-Shows-Just-One-Fourth-Back-Moderate-Islam-or-Count-on-U.S
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ברשימת המדינות הרואות את ארה"ב , ישראל נמצאת במקום הראשון כון פיוסקר מלפי : ישראל-ארה"ב
קוריאה, -דרוםמהישראלים חושבים כך, ובהמשך הדירוג מופיעות  82%. כבעלת הברית הקרובה שלהן

ג'ייסון  סדר היום הוושינגטוני, אך  לא נכחה בתקופה האחרונה ב"עסקת המאה" של טראמפ    .אוסטרליה וקנדה
הנשיא צדק בהכירו בירושלים כבירת ישראל וכי כי    במאמר שפרסםטען  לשעבר של הנשיא,  -יועצו,  גרינבלאט

 מכשילים את השלום ופוגעים בפלסטינים ובעמי האזור. גם  ו המתנגדים למדיניות לאומיים נגורמים אזורים ובי
את ההכרה  מנהתהליך ההדחה נגדו, בו מחה על  ננסי פלוסי במכתב ליו"ר בית הנבחרים הנשיא עצמו,

   כחלק מהישגיו.בירושלים ובגולן 
 

הבריטים,    ל ידיבשולי פסגת נאט"ו בווטפורד )כנראה ע  ופומפאו  תניהוה בין נפגישניסיון לקיים  ה  לאחר שסוכל
(, נפגשו השניים האבטחה הדרושהמעטפת את לנתניהו בטענה שישראל אינה חברה בנאט"ו ולכן לא יוכלו 

. הגנה ברית כינון הירדן ובקעת ת סיפוח וגם את סוגי , לדבריו,העלה נתניהו ,ןאירא לסוגייתבליסבון. מעבר 
 בנאומו הנלהבטראמפ, . גם המשותפת םבמסיבת העיתונאילא התייחס לנושאים אלה פומפאו, מצדו, 

ידידו , נמנע מלהזכיר זאת )הוא גם לא הזכיר את ( בפלורידהIAC) אמריקנית-בוועידת המועצה הישראלית
בבית   את החלטת התובעת  נמרצות  גינתה  ארה"ב  נאום(.של  דקות    45נתניהו אפילו פעם אחת במהלך  הטוב  

פגש היועצים  במהוגנת. -, בתור החלטה לאפשעי מלחמהבחשד לביצוע  ישראלבנושא חקירת הדין בהאג 
, התאום מול בין המדינות נדון מכלול היחסים  ,בדצמבר 18-ב , שנערךשל ארה"ב וישראל לביטחון לאומי

קונגרס אושרה מחדש סוריה, עיראק ולבנון. בהמצב בהשלכות המהומות באיראן, והפעילות האיראנית באזור,  
משותפות ועברה  פלסטיניות-מימון לפעילויות ישראליותהוחלט על חידוש ה, המדינות-בפתרון שתי התמיכה

 גדה המערבית.  בלסיפוח  הצעת חקיקה שמתנגדת
 

התקפות על  ששיורק אירעו במהלך דצמבר  במרחב ניושהליגה נגד השמצה הודיעה : יהודים בארה"ב
כלפי מוסדות ועסקים   גםנוכח התגברות האנטישמיות,    . סיטי  שגבו חיי אדם במונסי ובג'רזי   כאלו  יהודים, כולל

-במה שנראה כ"מתקפת (, פתח טראמפהחברתיות )כולל ברשתות של יהודים  ותקיפות גופניות ומילוליות
יהודים התומכים במפלגה   טראמפ גינה בדצמבר 8-ב IAC-באהבה" כלפי ישראל והיהודים. בנאומו 

במיוחד  תקף את האנטישמיות, בו צו נשיאותי למלחמה באנטישמיותבהמשך, פרסם  .הדמוקרטית
בחוק עוד  , שמעוגן לאומי או דת-החדש נשען על איסור אפליה על בסיס גזעי, מוצא באוניברסיטאות. הצו

כי היהדות אינה רק דת  להצהירנפוצו שמועות שהנשיא עומד  , . לקראת פרסום הצו1964-זכויות האזרח מ
מרתק  שמועות אלו לוו בחשש מפני בידול בין יהודי ארה"ב לארצם, ועוררו מחדש דיון פנימי לאום.אלא 

היהודיים אך הנהגות הארגונים , תנגדים לטראמפרוב יהודי ארה"ב מ .אמריקנית-הזהות היהודיתבשאלת 
מחוקקים יהודיים  18 אינן יוצאות בדרך כלל נגד נשיא מכהן. עקרון זה אינו מחייב כמובן פוליטיקאים, וכך, 

"עליונות בעמדות אותן הם מתארים כתומכות , שמביע את יועצו )היהודי( סטיבן מילר שהנשיא יפטר ו דרש
. מנהיג ימני קיצוני" שעמדותיו "אינן מועילות" " ביידן כינה את נתניהו  המובילהמועמד הדמוקרטי  לבנה".ה

ואמר שאינו מסכים עם   ביידן  "תיקן"  , לאורך השנים נושאים יהודיים וישראלייםעמדותיו בבכתבה מקפת על 
הוא רואה את התנהגותו בסוגיה שכי נתניהו יודע  ביידן  אמר    PBS-ראיון ל. בעמדות נתניהו אך הוא אוהב אותו

הביע  ,החוץסיוע תחום מאבות ויועצו של הנשיא קרטר סטו אייזנסטט, ד, גמנ הפלסטינית כ"שערורייתית".
  .הבשינוי מדיניות ההתנחלות של לישראל להתנות סיוע של כמה דמוקרטיםהצעה ה נגד  ביקורת חריפה

 
תמונות וסרטונים, מעריך הממשל  36,000מודיעין רבים על ההפגנות באיראן, כולל בעקבות דיווחי : איראן

ושוקל החרפת הסנקציות על ( )כולל בצמצום ההשפעה האיראנית באזור המצליח " הלחץ המרבימדיניות " כי 
פגיעות בזכויות אדם   תיארה  הודעת מזכיר ההגנה אספרבזכויות אדם.  בגלל שפגעו  בכירים במשטר האיראני  

, ףבנוסן לעיראק.  אאיתרה משלוחי טילים בליסטיים לטווח קצר מאירארה"ב  כי    בעהוק  באיראן  בשני בתי כלא
קווי  ) תחבורהחברות  עיצומים על הטילה ארה"ב .מאיראן לח'ות'ים טיליםח משלו לכדהספינה אמריקאית 

השמדת המונים. להפצת רכיבי נשק ( בגין Mahan חברת התעופהו, ESAIL  חברת השייט ,IRISLהשייט 
דרדרות והחשש מפגיעה של טילים איראניים בכלי היהאפשרות ל ו , נדונבינוארעוד לפני חיסולו של סולימאני 

אינן מהוות , על אף היותן גבוהות, כי היכולות האיראניות מומחים מעריכים ,אולםשייט או נכסים אמריקניים. 
לפיו ניתן    ,(םחתכבר  הנשיא  עליו  )"  חוק קיסר"   חוק בנוגע לסוריה המכונההעביר    הקונגרס  .עדיין איום מכריע

, 2020-נה לגההה בנוגע לתקציב חמה. בחקיקלבפשעי מ, האיראנים ואולי גם את רוסיה להאשים את אסד
מיליארד דולר פיצויים למשפחות נפגעי הפיגוע בבסיס הנחתים בביירות   1.68סעיף לפיו על איראן לשלם  נכלל  

. נוספים ם  ואיראן אף הודיעה שהיא נכונה לחילופי  בדצמבר  8-החליפו ארה"ב ואיראן אסירים ב  מנגד,.  1983-ב
 מתחלפים הממשלים למעבר  ,עיראק ולבנוןם בעמיהעם  םיחיובי יחסיםדם שהקונגרס יק ציעהדניס רוס 
 . להציעשאיראן יכולה או "הקשה" עוגן טוב יותר מאשר "העוצמה הרכה"  להן  כדי להעניק, בוושינגטון

https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/chinas-economic-growth-mostly-welcomed-in-emerging-markets-but-neighbors-wary-of-its-influence/
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https://www.jta.org/2019/12/12/united-states/where-does-joe-biden-stand-on-anti-semitism-israel-and-other-issues-that-matter-to-jewish-voters-in-2020
https://www.jta.org/2019/12/12/united-states/where-does-joe-biden-stand-on-anti-semitism-israel-and-other-issues-that-matter-to-jewish-voters-in-2020
https://jewishinsider.com/2019/12/stu-eizenstat-on-why-2020-dems-are-wrong-about-conditioning-aid-to-israel/
https://ge.usembassy.gov/this-week-in-iran-policy-december-2-6-december-6/
https://www.state.gov/united-states-designates-key-iranian-shipping-and-aviation-entities/
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/31/text
https://sy.usembassy.gov/passage-of-the-caesar-syria-civilian-protection-act-of-2019/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-united-states-can-offer-the-people-of-lebanon-and-iraq-something-tehran
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הפגנות ועל אלים של ארה"ב הטילה סנקציות על ארבעה בכירים עיראקיים, שלוחי איראן, על דיכוי : ראקיע

מזכיר ההגנה אספר לראש ממשלת האחרון בבגדאד פנה  בביקורו   שחיתות, וזאת על פי "חוק מגניצקי".
 ת עיראקאש ממשלר.  (אסד- תקיפת עין אל)לאחר    התקפות על בסיסים אמריקנייםנגד    לפעולראק בדרישה  יע

 קיצוץ הממשל הודיע על בינתיים, צדדי. -חדבאופן לארה"ב לפעול וטען שאסור  הגיב מהדי-)הפורש( עבד אל
בנובמבר בארביל, בו דיבר על קשר   23-ביקור פנס ב  בעיראק.האמריקאי שמוצב    בסגל הדיפלומטי  28%של  
 בפייסבוק   רשמי-לא בסקרסייע לתיקון יחסי ארה"ב והכורדים. לא  ,קיימא בין העם הכורדי והאמריקני-בר

 ת ארה"ב על הנסיגה.ותחושת פחד בעקבות הודע  אכזבה רבה, ניכרו ראק ובסוריהיכורדים בעבקרב 
 

על יכולותיה ותזרים הפיננסי של חזבאללה,  ה  כולל על   בלבנון,  על איראן נותן אותותיו גם   " המרביהלחץ  " :  לבנון
ביה המתדלדלים של אנצל את משהוסיף וללוחרירי    ממשלה לטעמה לאחר התפטרותהפוליטיות לכפות ראש  

כספים  כמלביני שהוגדרו שני אנשי עסקיםסנקציות על ישירות, בהטלת על לבנון גם  ארה"ב לוחצת .לבנון
עוזר מז חזבאללה, כמו שר תומכייכולה להרחיב את הסנקציות גם לגורמים נוצריים  היא לטובת חזבאללה.

  ר החוץכוונותיה בכך שתימנע מקשר עם שעל רצינות  , ולאותתדיוויד שנקר למזרח התיכון המדינה מזכיר
הסגן   ואכן  בהמשך.שלוטש עיניו לנשיאות  חזבאללה(,  באסל ג'בראן, קרובו של הנשיא עון )המקורב ל  הלבנוני

עם צמרת  בלבנון בדצמבר 20-ב נועד ,דייויד הייל בלבנוןארה"ב שגריר  ולשעברינה דהמדיני של מזכיר המ
איץ את המגעים לכינון  פגישותיו של הייל נועדו בעיקר להנמסר על פגישה עם שר החוץ.  אך לאהמדינה, 

 . ןוקרא למתינות כוחות הביטחובמדינה  אלים של ההפגנות  -שיבח את אופיין הלאבלבנון. הוא    ממשלה חדשה
 

,  בווטפורד  על סדר היום של וועידת נאט"ו הייתהאמנם לא  סוגיית הנשק הגרעיני המוצב בתורכיה: תורכיה
בין ארה"ב   על אף המתיחות  אינגצ'רליק.בבסיס   המוצבנשק גורל המאחורי הקלעים לאור החשש ל  נדונהאך  

 המדינות  יחסי על םטיבילוטראמפ הכביר סופרו, " בשולי וועידת נאט 11-טראמפ וארדואן ב נועדו, ותורכיה
ובצעד שנתפס באנקרה   ,בעקבות בית הנבחריםהסנאט הלך    .בצפון סוריה  ועל התפקוד התורכי באזור הבטוח

גו הנשק את אמברהקונגרס ביטל בנוסף, למורת רוחה של תורכיה, . הכיר ברצח העם הארמניכהתגרות, 
 הנשיא.ההחלטה צפויה לזכות לאישור ו, 1987מעל קפריסין שהיה קיים מאז 

 
 חמישה סעודים על מוות גזרו שניתנו בערב הסעודית וש פסקי הדיןיצאה נגד  םדווחית האו" : ערב הסעודית

הוושינגטון   ןגם פרשטענתה הייתה שהאשמים האמיתיים עדיין מהלכים חופשי. שוקג'י. 'רצח חשהורשעו ב
פסקי הדין נה את  ישוקג'י היה מכותביו, כ', שחעצמו  הוושינגטון פוסט, ונקט עמדה דומהדייויד איגנשיוס    פוסט

, תכנית אימון לאנשי מודיעין סעודיים . בהיעדר תשובות סעודיות סבירות לפרשה, ארה"ב לא אישרה  "נלעגים" 
עם זאת,  .יעמידו במבחן את יחסי ארה"ב עם ערב הסעודיתשפסקי הדין  ועריכהומחים לערב הסעודית מו

תוף  המדיניות בה נוקט בן סלמאן, שממתנת את ייצוא האסלאם הסלפי, צפויה דווקא לעזור ליחסי המדינות. שי
  , על אף כחוקיתתימן ממשלת  מקבל אתעדיין  עם ערב הסעודית בתימן נמשך וטראמפהאמריקאי הפעולה 

. הסנאט בשלטון בשנתו החמישיתה לכהונתו, ונמצא את גבול השנתיים שהוקצ עבר מזמן שהעומד בראשה
 חייב את ראש החוק מ  . אולםעל בן סלמאןהעביר את חוק הרשאות תקציב ההגנה תוך הסרת כל הסנקציות מ

 רוב המועמדים  מנגד,שוקג'י. 'יום מי באמת אחראי לרצח ח 30תוך  המודיעין הלאומי לדווח לקונגרס
ם לבע כי על הממלכה לשביידן שק  לעשותגדיל  מבתימן, ו  הפעולה  שיתוףאת    יפסיקוכי    מצהירים  הדמוקרטים

יפסיק את אספקת  ,נשיאבקהילה הבינלאומית. הוא הצהיר גם שכ "מוקצה"  להיותו שוקג'י 'מחיר על חיסול ח
אמריקנים, בוודאי שאיננה  שלושה  בבסיס פנסקולה, בה רצח משתלם סעודי    התקרית.  נשק לערב הסעודיתה

זו שרוצחת   – והרחוק, על ארה"ב להחליט איזו מין ערב סעודית לפניה    הבינונימקלה על היחסים. אולם בטווח  
 ומתירה לנשים לנהוג ולהיכנס למסעדות בגפן.   חברתייםהמשחררת חסמים    בן סלמאןשוקג'י או זו של  'את ח

 
 בממשל הרשמי תומכת אנקרה: אתגר רוסי הן ו מעורבות תורכיתהן  חוסר עקביות מצד ארה"ב הוליד: לוב

שיגור  כולל באמצעות מוסקבה בח'פתר תומכת הלעומת סימון הגבול הימי.עמו גם חתמה לאחרונה הסכם ל
שיחה טלפונית שנתפסה  פ, המונות מאות לוחמים. לאחר שבאפריל קיים טראמ " לוחמים "פרטיותקבוצות 

הרוסי )שנועד לאתגר את נאט"ו יותר מאשר ח'פתר, מתחילה וושינגטון להתעורר לאיום  אתכמעודדת 
  להשתלט על לוב בתור שכזו(, לשקול את נכסיה במדינות ערב ולראות עד כמה היא יכולה לתפעל אותם כדי 

נותר לראות ו באותו צד עם אנקרהכאן של הלובי, שיציבותו חשובה לאזור. וושינגטון נמצאת מאת המלתֵקף 
   .אינטרסים רוסיים (אזרח אמריקני)אשר לגביו יש ידיעות כי הוא בכלל   פתר'ח עד כמה יקדם כעת

 
  כשנה. החוק קובע כי כל מי שהיה   לאחר שהפרקליט הרוסי סרגיי מגניצקי נעצר על ידי השלטונות הרוסיים ומת בכלא לאחר 2012חוק מגניצקי" נחקק בשנת

 " .וכן אפשר חלט רכוש והון בבעלותו הנמצאים בארצות שונות עורב בפרשה או בעניינים דומים יהיה מנוע מכניסה לארה"ב מ

https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-usa/pentagon-chief-urges-iraq-to-stop-attacks-on-bases-housing-u-s-forces-idUSKBN1YK0YK
https://foreignpolicy.com/2019/12/17/state-department-dramatic-scale-down-presence-iraq-trump-middle-east-pompeo-diplomacy-iran/
https://foreignpolicy.com/2019/12/17/state-department-dramatic-scale-down-presence-iraq-trump-middle-east-pompeo-diplomacy-iran/
https://foreignpolicy.com/2019/12/17/state-department-dramatic-scale-down-presence-iraq-trump-middle-east-pompeo-diplomacy-iran/
https://foreignpolicy.com/2019/12/17/state-department-dramatic-scale-down-presence-iraq-trump-middle-east-pompeo-diplomacy-iran/
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/the-u.s.-kurdish-relationship-in-iraq-after-syria
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/lebanons-latest-moves-show-the-effectiveness-of-targeted-international-pres
https://www.wsj.com/articles/u-s-sanctions-two-lebanese-men-as-top-donors-to-hezbollah-11576251182
https://www.wsj.com/articles/u-s-sanctions-two-lebanese-men-as-top-donors-to-hezbollah-11576251182
https://www.wsj.com/articles/u-s-sanctions-two-lebanese-men-as-top-donors-to-hezbollah-11576251182
https://www.the961.com/news/david-hale-arrived-in-lebanon-and-heres-what-he-said
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-resolution/150/text
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-resolution/150/text
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-resolution/150/text
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-khashoggi-verdict-is-exactly-what-impunity-looks-like-it-must-be-denounced/2019/12/23/60b5226c-25cc-11ea-ad73-2fd294520e97_story.html?utm_campaign=opinions&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&wpisrc=nl_opinions&wpmm=1
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/saudi-arabia-says-five-sentenced-to-death-in-killing-of-jamal-khashoggi/2019/12/23/02fc0ea4-256a-11ea-9cc9-e19cfbc87e51_story.html?utm_campaign=post_most&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&wpisrc=nl_most&wpmm=1
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/we-still-dont-have-answers-on-khashoggis-murder/2019/12/23/fad5580e-25d0-11ea-9c21-2c2a4d2c2166_story.html?utm_campaign=opinions&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&wpisrc=nl_opinions&wpmm=1
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/saudi-arabias-khashoggi-verdict-is-a-mockery-of-justice/2019/12/23/f2adb4f2-1c3c-11ea-8d58-5ac3600967a1_story.html?utm_campaign=opinions&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&wpisrc=nl_opinions&wpmm=1
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/saudi-arabias-khashoggi-verdict-is-a-mockery-of-justice/2019/12/23/f2adb4f2-1c3c-11ea-8d58-5ac3600967a1_story.html?utm_campaign=opinions&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&wpisrc=nl_opinions&wpmm=1
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/saudi-arabias-khashoggi-verdict-is-a-mockery-of-justice/2019/12/23/f2adb4f2-1c3c-11ea-8d58-5ac3600967a1_story.html?utm_campaign=opinions&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&wpisrc=nl_opinions&wpmm=1
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/saudi-arabias-khashoggi-verdict-is-a-mockery-of-justice/2019/12/23/f2adb4f2-1c3c-11ea-8d58-5ac3600967a1_story.html?utm_campaign=opinions&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter&wpisrc=nl_opinions&wpmm=1
https://thehill.com/opinion/international/475740-saudi-sentences-in-khashoggi-murder-will-again-test-us-relations
https://thehill.com/opinion/energy-environment/474698-turkey-doubles-regions-troubles-first-in-syria-and-now-in-libya
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/libyan-officials-cite-evidence-russian-mercenaries-war-191205083745552.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/libyan-officials-cite-evidence-russian-mercenaries-war-191205083745552.html
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/libyan-officials-cite-evidence-russian-mercenaries-war-191205083745552.html
https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-12-29/libya-battlefields-fighters-turkey
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להתכונן לבוקר שאחרי  , גם בתוך הכאוס הפוליטי בישראל, אנו מתמידים בהמלצתנו: המלצות לישראל

להראות אמפתיה אמיתית ,  עם הרפובליקנים(היחסים    )ולשמר את  , לחזק את הקשר עם הדמוקרטים טראמפ
 בגבור גילויי האנטישמיות בארה"ב ולסייע לה בגיבוש ההתייחסות לאנטישמיות, הקהילה היהודיתכלפי 

 .בבארה" נציגויותיו י ואת ולקומם מהריסותיו את שרות החוץ הישראל
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 2019 דצמבר בחודש  אירועים מרכזיים

 בעקבות אירועים אנטישמיים  צו נשיאותיאמפ מפרסם טר

 גדה המערבית ח בתנגדת לסיפושמ  הר החלט מאשית הנבחרים ב

 נפגשים בליסבון  פומפאומזכיר המדינה נתניהו ו

 הקונגרס  מאשר מחדש  מימון לפעילויות ישראליות-פלסטיניות

 ביידן טוען  שנתניהו מנהיג ימין קיצוני שגורם נזק 

https://forward.com/opinion/436380/trumps-order-does-not-classify-jews-as-a-nationality-but-that-doesnt-mean/
https://www.haaretz.com/us-news/.premium-u-s-house-of-representatives-passes-landmark-resolution-opposing-israeli-annexation-1.8229217
https://www.state.gov/secretary-pompeos-meeting-with-israeli-prime-minister-benjamin-netanyahu-4/
http://www.allmep.org/congress-restores-cross-border-funding/
https://twitter.com/jacobkornbluh/status/1203728358108024832
https://twitter.com/jacobkornbluh/status/1203728358108024832
https://twitter.com/jacobkornbluh/status/1203728358108024832

