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wm
הראלעמום

מעמודהמשך

סי־כיבריאיוןאמרעבדאללה

פוח

$TS1$סיפוח$TS1$

$DN2$סיפוח$DN2$ביןגדולה"להתנגשות"יביא
לאזהכיטעןהואהמדינות.שתי

המדינהבפתרוןלדוןהנכוןהזמן

הישראלי־פלסטי־לסכסוךהאחת

ני

$TS1$הישראליפלסטיני$TS1$

$DN2$הישראליפלסטיני$DN2$צעדילהובילעלוליםשאליו

לה־האזורלמדינותוקראסיפוח,

תמקד

$TS1$להתמקד$TS1$

$DN2$להתמקד$DN2$בקורונה.המשותףבמאבק
אש־עלתהלסיפוחהאפשרות

תקד,

$TS1$,אשתקד$TS1$

$DN2$,אשתקד$DN2$השלוםיוזמתהצגתלקראת

שלושרקעועלטראמפממשלשל

לכ־הרצופותהבחירותמערכות

נסת

$TS1$לכנסת$TS1$

$DN2$לכנסת$DN2$.להכ־שקלנתניהובישראל

ריז

$TS1$להכריז$TS1$

$DN2$להכריז$DN2$בספ־הירדןבקעתסיפוחעל

טמבר

$TS1$בספטמבר$TS1$

$DN2$בספטמבר$DN2$2019,הש־הבחירותערב

ניות.

$TS1$.השניות$TS1$

$DN2$.השניות$DN2$האחרון,ברגעבוחזרהוא
התייעצותבהשפעתגםכנראה

אזהרו־אתשמעשבהטלפונית

תיהם

$TS1$אזהרותיהם$TS1$

$DN2$אזהרותיהם$DN2$כוכ־אביבהרמטכ"ל,של

בי

$TS1$כוכבי$TS1$

$DN2$כוכבי$DN2$מפ־ארגמן,נדבשב"ב,וראש

ני

$TS1$מפני$TS1$

$DN2$מפני$DN2$ירדןעםהיחסיםעלההשלכות
והאפשרותהפלסטיניתוהרשות

בשטחים.אלימההסלמהשתפרוץ

הצגתעםשובנדונההסוגיה

האמריקאישהנשיאהיוזמה,
בינוארהמאה","עסקתמכנה

הקואליציוניבהסכםהאחרון.
כינקבעלבןלכחולהליכודבין

הסיפוחאתלקדםיוכלנתניהו

ביולימ-1ואישורלהצבעה

האחרוניםבימיםאולםהשנה.

הסי־כיהממשלומאותתשב

פוח

$TS1$הסיפוח$TS1$

$DN2$הסיפוח$DN2$במסגרתלהיעשותצריך

השלום,יוזמתעלהדיונים
וושינגטון.עםבתיאום

האמרי־החוץמשרדדוברת

קאי

$TS1$האמריקאי$TS1$

$DN2$האמריקאי$DN2$עלישראלים,לכתביםאמרה
פוט־מייקהחוץשרביקוררקע

פאו

$TS1$פוטפאו$TS1$

$DN2$פוטפאו$DN2$מה־כישעבר,בשבועבארץ"

לך
$TS1$מהלך"$TS1$

$DN2$מהלך"$DN2$להיותצריךישראליסיפוח

לפל־ישראלביןמשיחותחלק

סטינים,

$TS1$,לפלסטינים$TS1$

$DN2$,לפלסטינים$DN2$השלום".יוזמתבסיסעל

האירופיהאיחודנערךכךבתוך

פרויקטיםהקפאתשללאפשרות
עלבתגובהישראל,עםמשותפים
האיחודחד־צדדיים.סיפוחצעדי

אזהרההודעתמחרלהוציאצפוי

סיפוח.מפנילישראל

גלעד,עמוס)מיל׳(אלוף
אתמולאמרהרצליה,כנסיו"ר

עםביחסיםפגיעהכיל"הארץ"

לביטחון"מהלומהתהיהירדן
מספקתירדןישראל.שלהלאומי
ומרחי־המזרחיבגבולשקטלנו

קה

$TS1$ומרחיקה$TS1$

$DN2$ומרחיקה$DN2$סיפוחמישראל.האיומיםאת

מה־יהיהזהעמה.ביחסינויכרסם

לך
$TS1$מהלך$TS1$

$DN2$מהלך$DN2$אסט־יתרוןשוםבליפוליטי

רטגי.

$TS1$.אסטרטגי$TS1$

$DN2$.אסטרטגי$DN2$צה"לצמרתשגםבטוחאני
זה".אתמבינה

בגדההתחממות

הסי־לשאלתישירקשרבלי

פוח,

$TS1$,הסיפוח$TS1$

$DN2$,הסיפוח$DN2$הת־החולףבשבועחלה

חממות

$TS1$התחממות$TS1$

$DN2$התחממות$DN2$בגדהבמתיחותניכרת

נה־תקריותבסדרתהמערבית.

רג

$TS1$נהרג$TS1$

$DN2$נהרג$DN2$בןעמיתרב־סמלצה"ל,חייל

פלסטיניםשהשליכומאבןיגאל,

יעבדבכפרמעצריםמבצעבעת

נו־חיילקשהנפצעג׳נין;שליד

סף

$TS1$נוסף$TS1$

$DN2$נוסף$DN2$חברון;באזורדריסהבפיגוע
פלסטינינערהדורס,הנהגנהרג

מי־גילובןנוסףנערנהרג,15בן

רי

$TS1$מירי$TS1$

$DN2$מירי$DN2$באזוראחרתבתקריתחיילים

פלסטי־שלושהונפצעוחברון;

נים

$TS1$פלסטינים$TS1$

$DN2$פלסטינים$DN2$שהפעילולאחרחייליםמירי
רמאללה.באזורמאולתרמטען

התקריותבמספרהעלייה
גו־כמהשללהצטברותמיוחסת

רמים

$TS1$גורמים$TS1$

$DN2$גורמים$DN2$.שהדבריםייתכןמשפיעים

העיסוקהיקףבירידתגםקשורים

היחסיתההצלחהלאחרבקורונה,

יש־כמוהרשות,כהעדשרשמה

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$,אבלהנגיף.בבלימתוירדן

לדאגותומעברלקורונה,מעבר

עומדלסיפוח,בנוגעהעתידיות

בגדה.הכלכליהמצב

המשבראתהחריףהנגיף

אתשהקפיאמשוםשם,הכלכלי

שיעורהמשקית.הפעילותרוב

העובדיםהפלסטיניםהפועלים

הירוקהקוובתחומיבהתנחלויות
המשקהשבתתעםבהדרגה,ירד

אמנםהוסכםתחילההישראלי

גלעד:עמוסבמיל,אלוף
ירדןעםביחסיםפגיעה
לביטחוןמהלומהתהיה
ישראלשלהלאומי

פל־פועליםשלהישארותםעל

סטינים

$TS1$פלסטינים$TS1$

$DN2$פלסטינים$DN2$,בענ־לעבודהבישראל

פי

$TS1$בענפי$TS1$

$DN2$בענפי$DN2$חלקםאבלוהחקלאות,הבניין
שה־לאחרבגדהלבתיהםחזרו

רשות

$TS1$שהרשות$TS1$

$DN2$שהרשות$DN2$קשהמהתפרצותחששה
לגדהשתזלוגהקורונהשליותר

הפועליםשלהידבקותבאמצעות
בישראל.השוהים

גו־עודנוסףהכלכלילקושי

רם

$TS1$גורם$TS1$

$DN2$גורם$DN2$הישראליתההחלטהלחץ

המסיםכספיהחזראתלהקפיא

כח־הרשות,עבורישראלשגובה

לק
$TS1$כחלק$TS1$

$DN2$כחלק$DN2$שמנהלתהארוךמהמאבק

שמ־המימוןנגדנתניהוממשלת

עניקה

$TS1$שמעניקה$TS1$

$DN2$שמעניקה$DN2$בר־הפלסטיניתהממשלה

מאללה

$TS1$ברמאללה$TS1$

$DN2$ברמאללה$DN2$הכ־הביטחונייםלאסירים

לואים

$TS1$הכלואים$TS1$

$DN2$הכלואים$DN2$.בישראל

בסינידומינואפקט

נגיףשחוללהכלכליהמשבר

במער־תהליכיםהאיץהקורונה

כת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$העו־האמריקאית,הביטחון

סקים

$TS1$העוסקים$TS1$

$DN2$העוסקים$DN2$שממשלפעילותבקיצוץ

כחיונית.רואהאינוטראמפ

התפר־לפניעודהחלוהקיצוצים

צות

$TS1$התפרצות$TS1$

$DN2$התפרצות$DN2$בסוףהברית,בארצותהנגיף
מאסטר־כחלקשעברה,השנה

טגיית

$TS1$מאסטרטגיית$TS1$

$DN2$מאסטרטגיית$DN2$והסטתהלאומיתההגנה

סין.עםלתחרותהמשקל
שלהמשולביםהמטותיו"ר

מא־הגנרלהברית,ארצותצבא

רק

$TS1$מארק$TS1$

$DN2$מארק$DN2$,בקונ־באחרונהאמרמילי
גרס

$TS1$בקונגרס$TS1$
$DN2$בקונגרס$DN2$לפיתיבדקמשימהכלכי

לאסט־שלההרלוונטיותמידת

רטגיה

$TS1$לאסטרטגיה$TS1$

$DN2$לאסטרטגיה$DN2$.ב-1891",האמריקאית"

מה־כחלקבסיני"הוצבתיסיפר,

כוח

$TS1$מהכוח$TS1$

$DN2$מהכוח$DN2$.המשימההאםהרב־לאומי

רלוונטית?"עדייןהזו

אמריקאיםחיילים450רק

אנשיכמחציתםבסיני;משרתים

מהמשמרבכללבאיםוהשארצבא

ארצותשלהחלטהאבלהלאומי

מתוךאנשיהאתלשלוףהברית

יישוםעללפקחכדישהוקםהכוח,

למצרים,ישראלביןהשלוםהסכם
ולה־כולוהכוחאתלמוטטעלולה

ביא

$TS1$ולהביא$TS1$

$DN2$ולהביא$DN2$נוספות.מדינותשללעזיבה

בסיניבכוחמשרתיםכיום

קולו־ובהןמדינות,מ-31חיילים
מביה,

$TS1$,קולומביה$TS1$
$DN2$,קולומביה$DN2$צ׳כיהאיטליה,אורוגוואי

שמ־מניחיםהאמריקאיםופיג׳י.

דינות

$TS1$שמדינות$TS1$

$DN2$שמדינות$DN2$החללאתימלאואחרות

הםלעזוב.יחליטואםשיותירו,

יש־ביןשהיחסיםגםמעריכים

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$ושי־דיים,חוקיםלמצרים

תוף

$TS1$ושיתוף$TS1$

$DN2$ושיתוף$DN2$ביניהםהביטחוניהפעולה

תג־לאשעזיבתםעדהדוק,כה

רום

$TS1$תגרום$TS1$

$DN2$תגרום$DN2$ממש.שלנזק

אוריון,אסף)מיל׳(תת־אלוף

לאומיביטחוןלמחקרימהמכון

(inss),הכוחפעילותאתליווה

השארביןמקרוב,הרב־לאומי

קש־חטיבתכראשבתפקידו

רי

$TS1$קשרי$TS1$

$DN2$קשרי$DN2$במטכ"ל.והאסטרטגיההחוץ

"המנ־כיל"הארץ"אמראוריון

גנון

$TS1$המנגנון"$TS1$

$DN2$המנגנון"$DN2$לה־פעםלאסייעהכוחשל

רגיע

$TS1$להרגיע$TS1$

$DN2$להרגיע$DN2$פיגועיםאחריהרוחותאת

הפי־כמוהמצרי,בגבולשאירעו

גוע

$TS1$הפיגוע$TS1$

$DN2$הפיגוע$DN2$2011ב-2נטפיםבעין כשמצ־שכ .1. 

רים

$TS1$כשמצרים$TS1$

$DN2$כשמצרים$DN2$כוחותיהאתלהגדילרצתה

בטרוריסטיםלהילחםכדיבסיני,

ישראלקיצוניים,ג׳יהאדמארגוני

הביט־מהנספחלחריגההסכימה

חוני

$TS1$הביטחוני$TS1$

$DN2$הביטחוני$DN2$התהליךכיהשלוםלהסכמי
אמריקאי".ותיווךבפיקוחנעשה

הצבאי"החיסכוןלדבריו,

האמריקאיםשישיגווהתקציבי
כמי־מתוך450מזערייהיה

ליון
$TS1$כמיליון$TS1$

$DN2$כמיליון$DN2$בלבד.היבשהצבאחיילי

אסט־מחויבותקיימתבמצרים

רטגית

$TS1$אסטרטגית$TS1$

$DN2$אסטרטגית$DN2$לצדישראל,עםלשלום

אתלממשמתמשכתשאיפה

נוכ־באמצעותבסיניהריבונות

חות

$TS1$נוכחות$TS1$

$DN2$נוכחות$DN2$,ההגב־כרסוםתוךצבאית

לות

$TS1$ההגבלות$TS1$

$DN2$ההגבלות$DN2$ההסכמים.כךעלשהטילו

ישראלביןהביטחונייםהיחסים

הז־כלשללשיאהגיעולמצרים

מנים,

$TS1$,הזמנים$TS1$

$DN2$,הזמנים$DN2$אינהמכךהמסקנהאולם

ומיצהמיותרהרב־לאומישהכוח

הצ־בזכותושדווקאאלאעצמו,

ליחו

$TS1$הצליחו$TS1$

$DN2$הצליחו$DN2$ולפ־הקשייםעללהתגבר

תח

$TS1$ולפתח$TS1$

$DN2$ולפתח$DN2$ביניהןהפעולהשיתוףאת
המשקיפיםכוחאלה.לגבהים
הצל־סיפורהואהרב־לאומי

חה

$TS1$הצלחה$TS1$

$DN2$הצלחה$DN2$השקעהשבונדיר,א־סימטרי

תשואותמניבהמצומצמתצבאית

החלטהעצומות.אסטרטגיות

רקלאשתתקבלראויכךעל
ביטחונית,אףאוצבאיתבראייה
המדינית־אסטרטגיתברמהאלא

הברית".בארצותהעליונה
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טורים

$TS1$סנאטורים$TS1$

$DN2$סנאטורים$DN2$מכ־נבחריםביתוחברי

תב

$TS1$מכתב$TS1$

$DN2$מכתב$DN2$מא־ההגנה,ולשרלפומפאו

רק

$TS1$מארק$TS1$

$DN2$מארק$DN2$,בה־להמשיךקראוובואספר

שתתפות

$TS1$בהשתתפות$TS1$

$DN2$בהשתתפות$DN2$בסיני.בכוחהאמריקאית

הסכםצפוי,בלתיתיכון"במזרח

עו־הואהישראלי־מצריהשלום

גן

$TS1$עוגן$TS1$

$DN2$עוגן$DN2$כתבו.יציבות",של

חיוניהיההרב־לאומי"הכוח

המחו־כתבוההסכם",לשימור

קקים.

$TS1$.המחוקקים$TS1$

$DN2$.המחוקקים$DN2$שלוהתיווך"הפיקוח

ההס־שחוסרמבטיחיםהכוח

כמות

$TS1$ההסכמות$TS1$

$DN2$ההסכמות$DN2$נפתרהצדדיםשניבין

ודיסקרטית.דיפלומטיתבצורה
נשעןלכוחהניתןהאשראי
ההובלהתפקידעלרבהבמידה

פריסתכוללהברית,ארצותשל

בסיני".האמריקאיםהחיילים

קשהטעותזו"תהיהלדבריהם,

כוחו־אתתסיגהבריתארצותאם

תיה

$TS1$כוחותיה$TS1$

$DN2$כוחותיה$DN2$.תמיכהלשמרעליהמסיני

היצי־אתשחיזקלארגוןמספקת

בות

$TS1$היציבות$TS1$

$DN2$היציבות$DN2$תפקידובאמצעותהאזורית
לעשותכישלוןהשלום.בשמירת
יציב".פחותתיכוןלמזרחיובילכן
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