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  ידי על לשגריר בישראל  פרידמןדיוויד של  וקתהשנוי במחל ומינוי –פרידמן  לישראל דיוויד השגרירמינוי
במזרח  צות הבריתדונלד טראמפ חושף פער בין הנשיא הנבחר לבין קהל הבוחרים שלו. מדיניותה של אר

פלסטיני על בסיס העיקרון -הישראלי סכסוךהתיכון כללה לאורך עשורים מחויבות לפתרון בדרכי שלום של ה
 רצות הבריתמיהודי א %17סקרים מראים כי . רוב הציבור האמריקני תומךמדינות, ובקו זה -של שתי

פרידמן  מנגד,. במצעההמדינות מופיע -, אשר עקרון שתי6172טית בבחירות הצביעו למפלגה הדמוקר
 הימין, המתייחס לבעיה שאינה קיימת", יש לו קשרים הדוקים עם פתרון של אשליהמתאר פתרון זה כ"

את  כינה. הוא בהרחבת מפעל ההתנחלויות –אידיאולוגית וכספית  –, והוא תומך ועם המתנחלים הישראלי
". השקפות אלה אנטישמינשיא אובמה בגלוי "ל קרא", ואים בשואהגרועים מקאפוסטריט " ן ג'ייאנשי ארגו

התנגדות ועוררו ובישראל בפרט, מן לייצג את ארצו בעולם, מעמידות בספק את יכולתו הבסיסית של פריד
 למינויו. נרחבת

   

 נציג מיוחד לשני לענייני ישראל, ג'ייסון גרינבלט, ה צויועאת טראמפ מינה זה עתה  – מינויי בכירים בממשל
בין ישראל לפלסטינים.  בעתיד חות שייערכושיאחריות על , תפקיד חדש שאמור לכלול בינלאומישא ומתן למ

צריך המדינות -שפתרון שתי סבורהוא אפילו ובניגוד לפרידמן, גרינבלט אינו מעורב במימון התנחלויות, 
(. מי שמונו על ידי טראמפ לשר ההגנה לכפות את הפתרון)אף כי הוא מתנגד לכל ניסיון  להיות על הפרק

, עשויים גם הם לשמש משקל נגד לפרידמן רקס טילרסוןולמזכיר המדינה, הגנרל בדימוס ג'יימס מאטיס ו
, יש לו יחסים קרובים עם רוסיה, ואין בעסקים עם העולם הערבי עשירניסיון בנושא הישראלי. לטילרסון יש 

, צפוי להיות קול מתנגד להתנחלויותה ,פלסטיני. הגנרל מאטיס-לו רקורד של מעורבות בסכסוך הישראלי
 על השפעה בממשל.ב
 

 להעתיק כי בכוונתו לממש את הבטחת הבחירות שלו  מאותתטראמפ  – ?לירושלים העתקת השגרירות
אביב לירושלים, אך עדיין לא ברור אם אכן יעשה זאת. כשלעצמו, צעד  מתל צות הבריתאת שגרירות אר

נקיטת מ כחלק. אך אם יבוצע בזהירות, ואלימותכזה עלול לערער את המצב באזור וללבות גל חדש של 
עשוי אולי לעורר את תהליך המהלך  – ון שתי המדינותשמטרתם תהיה קידום פתר ,שורת צעדים נוספים

לשעבר בישראל, מרטין אינדיק, מתאר את התרחיש הזה כחלק צות הברית השלום מקפאונו. שגריר אר
שתעביר את העיסוק בירושלים, שעד כה נתפס כשאלה הנוגעת ", ירושלים תחילה" לגישה שאימוץ מ

קים טראמפ להצהיר כי הוא מעוניין לה עשויהמשא ומתן. אם יאמץ גישה כזאת, לתחילת  – להסדר הקבע
פסגה  בהמשך לכנסו –, שתמוקם בירושלים המזרחית עבור הצד הפלסטיניעוד שגרירות בירושלים, הפעם 

 מד ירושלים.פלסטינית לדיון במע-ישראלית
 

 ה חקיקה נגד- BDS –  נגד ה חוקנבאדה היא המדינה האחרונה שהעבירה- BDSגופים  , המחייב
ממשלתיים לחתום על חוזים רק עם חברות שמתחייבות בכתב שלא להחרים את ישראל לאורך תקופת 

ישות שעושים עסקים על על אדם או "שווה  מידהחוק יחול בה ,BDS-ה החוזה. כמו חוקים רבים אחרים נגד
 שעברו במדינותבחוקים ש, שנכללים גם בחוקים אלהכבישראל או בשטחים הנשלטים על ידה". ניסוחים 

מדיניות מלמדים על המאמצים לכרוך בין ישראל לבין ההתנחלויות ולערער על אחרות בארצות הברית, 
 .ןביניה ההבחנה

 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2016/12/david-friedman-trump-embassy-israel/510905/
http://www.nytimes.com/2016/12/16/opinion/a-dangerous-choice-for-ambassador-to-israel.html?smid=tw-nytopinion&smtyp=cur&_r=0
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/05/23/5-facts-about-how-americans-view-the-israeli-palestinian-conflict/
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http://jstreet.org/joining-fight-friedman/#.WGvAJLYrKfS
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/12/27/trump-names-his-longtime-business-lawyer-jason-greenblatt-to-an-administration-position/?utm_term=.b6a045a724a6
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/12/27/trump-names-his-longtime-business-lawyer-jason-greenblatt-to-an-administration-position/?utm_term=.b6a045a724a6
http://foreignpolicy.com/2016/12/27/trump-israel-advisor-tapped-to-run-trade-deals-tom-bossert-homeland-security/
http://foreignpolicy.com/2016/12/27/trump-israel-advisor-tapped-to-run-trade-deals-tom-bossert-homeland-security/
http://foreignpolicy.com/2016/12/27/trump-israel-advisor-tapped-to-run-trade-deals-tom-bossert-homeland-security/
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.761315
http://forward.com/news/356827/trumps-pick-of-exxons-rex-tillerson-as-secretary-of-state-spooks-jewish-gro/
http://forward.com/news/356827/trumps-pick-of-exxons-rex-tillerson-as-secretary-of-state-spooks-jewish-gro/
https://peacenow.org/entry.php?id=22113#.WGvCbLYrKfQ
http://www.politico.com/story/2016/12/trump-us-embassy-jerusalem-232724
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/03/us-embassy-israel-jerusalem-republican-bill
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/03/us-embassy-israel-jerusalem-republican-bill
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/03/us-embassy-israel-jerusalem-republican-bill
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/12/27/should-the-us-embassy-be-moved-from-tel-aviv-to-jerusalem/moving-the-embassy-to-jerusalem-would-likely-lead-to-violence
http://www.nytimes.com/2017/01/04/opinion/the-jerusalem-first-option.html
http://www.leg.state.nv.us/Session/79th2017/Bills/SB/SB26.pdf
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.762600?v=7AF729A70D532C37A5E02544E665B71D
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.762600?v=7AF729A70D532C37A5E02544E665B71D
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של  6332החלטה הצבעה על אמריקנית בהההימנעות  –ההתנחלויות  בנושאהחלטת מועצת הביטחון  ●

בנושא ההתנחלויות  צות הבריתשל אר מסורתיתעמדה המה אינה חורגתמועצת הביטחון של האו"ם 
משלב  ר,ו, סמנתה פאובאו"ם צות הבריתשגרירת אר נתנהש להימנעות ההסברהמדינות. -ופתרון שתי

יחד עם ביקורת  ,של האו"ם בישראל הבלתי פרופורציונליתביקורת על ההתמקדות אף תמיכה בישראל ו
עות בביטחון גר טענה, כי ההתנחלויות פווחלויות מנקודת מבט ביטחונית. פאוחריפה על מפעל ההתנ

אמפ את חוסר היציבות בין ישראל לפלסטינים. טר ותהמדינות, ומחמיר-ת את פתרון שתיוישראל, מסכנ
קרא לנשיא אובמה להטיל וטו על ההצעה, ולאחר מכן גינה הוא בתחילה  .הצבעה לע הגיב בטוויטרמצדו 

מבחר ון מיתווים פרסם זה מכבר ". מכבינואר קרב במהרה 61, והזכיר כי "בהצבעה את ההימנעות
 באשר להיבטים אחדים של החלטת האו"ם ומשמעויותיה לעתיד. של חוקרי המכון ניתוחים

 
פלסטיני וגם -העקרונות לשלום ישראלי עלהאמריקני, ג'ון קרי,  נאומו של מזכיר המדינהגם  –נאום קרי  ●

כי ישראל  ,עומדים בניגוד מובהק לטענת ראש ממשלת ישראל נתניהו 6332החלטת מועצת הביטחון 
. לאחר שנים שבהן הממשל בוושינגטון נלאומיה להמשיך ולדבוק בסטטוס קוו בלא לשלם מחיר בייכול
המדינות, בעיקר בגלל מדיניות ההתנחלות, אפשר לראות -ק במחויבותה של ישראל לפתרון שתיפקפ

נזוס בינלאומי לגבי צקונ ציבנאום מה" הישראלי. לאה"להוסיף ולקבל את ירוב של הממשל סבנאום קרי 
של הסדר הקבע. עקרונות אלו יכולים לשמש קווים מנחים לממשל הנכנס, או נקודת ציון  שישה עקרונות

נאומו של קרי הכיל קישור ליוזמת  שביחס אליה יושוו שינויים משמעותיים שיוכנסו במדיניות מעתה ואילך.
 . ממצרים, ירדן וערב הסעודיתהשלום הערבית וזכה לתמיכה 

 
בינלאומית למסד הזדמנות לקהילה ה עניקהמ בינואר, 75-ל, שנקבעה הוועידה –ועידת השלום בפריז  ●

חלקת פלסטיני, כל עוד מכהן ממשל אובמה. בעוד שמ-שלום ישראליה בנושאנזוס צעוד יותר את הקונ
ימשיך לעסוק ר שמזכיר המדינה אישאחד הדוברים שם אם קרי ישתתף בוועידה,  הטרם הודיע המדינה 
להחלטה יובילו  זבפרי ת השלוםו בוועידיתקבלות שכרעבסכסוך עד סוף כהונתו. יש אפשרות שה בהרחבה

צות בינואר, אם כי אין ודאות שאר 61-עוד לפני השבעתו של טראמפ לנשיאות ב מועצת הביטחוןבנוספת 
( מבטאת את 6332תתמוך בצעד כזה. דובר הבית הלבן, בן רודס, אמר כי "הימנעותנו )בהחלטה  הברית 

, האו"ם ישמש במה לעסוק במרכיבי הסדר הקבע, או שמעבר להחלטה זאת בכך העובדה שאיננו תומכים
 להכיר בפלסטין כמדינה, או לקבוע עקרונות ליישוב הסכסוך".

 
חודש  מחציתקרסו ב חאלבורוסיה לקדם משא ומתן להפסקת אש בעיר  צות הבריתמאמצי אר  - סוריה ●

דצמבר, וכוחות המשטר הסורי שבגיבוי מוסקבה כבשו את העיר מחדש תוך פגיעה קשה מאוד באזרחים, 
סיה ואיראן". כוחות המשטר , רופשעים שביצעו משטר אסדבאו"ם תיארה "צות הברית ששגרירת אר

, כי אזרחים ולוחמי תורכיהבתיווכן של רוסיה והסכמה  לאחר שלבסוף הושגה ,חאלבשולטים כעת ב
ממחישה את  חאלב. הצלחתו של המשטר הסורי לכבוש מחדש את לאידליב לצאת מהעיראופוזיציה יוכלו 

, תורכית-מעורבות רוסיתביותר, אף היא  נרחבתמחויבותה האיתנה של מוסקבה לדמשק. הפסקת אש 
 צות הברית. אר6332בהחלטה מועצת הביטחון של האו"ם אף אושרה בבסוף דצמבר, ו נכנסה לתוקף

ות כי המשטר הפר טענתמכה בהחלטה על אף דאגתה נוכח דיווחים על מתקפה של המשטר ליד דמשק. 
לאמצע  ולהודיע כי לא יופיעו לשיחות השלום, שנקבע קבוצות האופוזיציה הסוריתאת הפסקת האש הביאו 

נדונו עובדה שהדברים לא על הבאופן ממשי  הגיבלא החלקת המדינה ינואר באסטנה, בירת קזחסטאן. מ
הצדיק הנשיא אובמה  6172-ב כינסבמסיבת העיתונאים האחרונה ש .במגעים האחרונים להפסקת האש

 את רוסיה. וביקר בחריפות ,סוריהכל הנוגע לב את מדיניות וושינגטון
 

 
 
 

https://www.un.org/press/en/2016/sc12657.doc.htm
https://usun.state.gov/remarks/7621
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/12/23/record-press-call-un-security-council-resolution-israeli-settlement
https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://mitvim.org.il/images/The_UN_Security_Council_Resolution_on_Israeli_Settlements_-_Mitvim_Commentaries_-_December_2016.pdf
http://mitvim.org.il/images/The_UN_Security_Council_Resolution_on_Israeli_Settlements_-_Mitvim_Commentaries_-_December_2016.pdf
http://mitvim.org.il/images/The_UN_Security_Council_Resolution_on_Israeli_Settlements_-_Mitvim_Commentaries_-_December_2016.pdf
https://www.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.htm
http://www.vox.com/policy-and-politics/2016/12/29/14105458/john-kerry-israel-speech-matthew-duss
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/12/266156.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/12/266156.htm
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.762217
https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/01/266401.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/01/266401.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2017/01/266401.htm
http://www.haaretz.com/israel-news/1.761317
http://www.haaretz.com/israel-news/1.761317
http://www.haaretz.com/israel-news/1.761317
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/12/23/record-press-call-un-security-council-resolution-israeli-settlement
https://usun.state.gov/remarks/7607
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/13/deal-reached-to-evacuate-rebels-and-civilians-from-aleppo
https://www.cnas.org/press/in-the-news/shaky-start-for-new-cease-fire-launched-in-syria-without-the-u-s
http://www.un.org/press/en/2016/sc12663.doc.htm
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38492939
http://www.npr.org/2016/12/16/505870540/watch-president-obama-holds-final-news-conference-of-2016
http://www.npr.org/2016/12/16/505870540/watch-president-obama-holds-final-news-conference-of-2016
http://www.npr.org/2016/12/16/505870540/watch-president-obama-holds-final-news-conference-of-2016
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 העברה של תחמושת מדויקת לערב הסעודית בתור "הבעת  עצרה צות הבריתאר – תימן/ערב הסעודית
צות שגבו חיי אזרחים", כך מסרו גורמים אמריקניים רשמיים. אר ,דאגה נוכח התקיפות הסעודיות בתימן

לאיומים לאורך  נוגעעם ערב הסעודית בכל ה דיעינימתכננת להרחיב את שיתוף הפעולה המוהברית 
מחדש מכירת נשק ושיתוף פעולה נוסף עם ריאד, וזאת בשל העלייה במספר  תקלוגבולותיה, אך ש

, בריטניה, ערב הסעודית, עומאן צות הבריתשרי החוץ של אר .במלחמה בתימן הקרבנות האזרחיים
לדון במיתווים לסיום המלחמה ואיחוד האמירויות, יחד עם השליח המיוחד של האו"ם, נפגשו בדצמבר 

 , אולם המאמצים להשיג הפסקת אש עלו בתוהו.בתימן
 

 

  מכתב פתוח לטראמפפרסמו צות הברית מדענים בכירים באר –ההסכם עם איראן תחת ממשל טראמפ ,
 צות הבריתבאראת הסכם הגרעין עם איראן, לאור הערכות של מומחי ביטחון  בו הם קוראים לו לאמץ

, וכבר הפחית את האיום הגרעיני האיראני. על אף הבטחת הבחירות של כהלכה ההסכם מיושםש ובישראל
טראמפ לסגת מההסכם, במערכות הממשל יש מעט מאוד התלהבות מכך שמהלך כזה ייצא על הפועל. שר 

לחזור אינה צריכה  ", ארצות הבריתיעדר הפרה ברורה וגלויהבהההגנה המיועד, הגנרל מאטיס, אמר כי "
בה מההסכם, מה גם שכל סנקציות חד צדדיות שיוטלו מחדש על טהראן יהיו יעילות פחות ממערך הצעדים 
הבינלאומי המתואם, שהופעל לפני הסכם הגרעין. בינתיים, הקשרים העסקיים בין שתי המדינות ממשיכים 

הכילה מסר  אייר-איראןחברת שלה עם  מיליארד דולר 72.2העסקה בשווי אינג על לצמוח, והודעת חברת בו
 ברית.צות היצירת מקומות עבודה בארבה על חשיבות העסקה לצורך ברור לטראמפ בדגש שהושם 
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