
 

 www.cis.org.il מפקדים למען ביטחון ישראל )ע"ר(
 

.202011.09 

 פ״א תש ,חשוון כ״ב

 שלום רב, 

 
 

 ישראלית  מדינית  ויוזמה בארה״ב  ממשל שינויי :הנדון

 

  של  חשיבותה  לאור  .ארה״ב  של  46- ה  לנשיא  ביידן   ג׳ו  יושבע   מחודשיים  יותר   מעט   בעוד 

  במשוואת   כמרכיב  וכמובן  והאזוריים   הגלובאליים   וליציבות  לביטחון  חזקה  ארה"ב 

  האתגרים  מול   אל  בהצלחתו  עניין  יש  בישראל   אזרח  לכל  ישראל,  של  הלאומי  הביטחון

   ומחוץ.   מבית לפתחו המונחים העצומים

  לארה״ב,   שראלי   מדינת  בין  והאחר  המדיני  הביטחוני,  הקשר  העמיק  טראמפ  ממשל  תחת

  עם   חשובים  נורמליזציה  להסכמי  הדרך  פריצות  את  כמובן  למנות  ניתן  פירותיו  ועל

 נוספים. להסכמים  יסודות  והנחת  באזור מדינות

  נבחנו   אשר  ,לביטחונה  ומחויבותו   לישראל,  הנבחר  הנשיא  של  העמוקה  ידידותו   רקע  על

  כסגן   שכיהן  וכמי  מדינית,וה  הציבורית  פעילותו  שנות  עיםבאר  לאורך  ושוב  שוב  והומחשו

  והיה  תקדים,  מכל   חרג  ישראל  לביטחון   האמריקאי   הסיוע  בה  בתקופה   אובמה   הנשיא

  ספק  לנו  אין  בהיסטוריה,  הגדולה  הביטחוני  הסיוע  חבילת  על  ולחתימה  למו"מ  שותף

  ואף  תימשך  לישראל  ארה"ב  בין  האסטרטגית הברית  ביידן  הנשיא של  כהונתו  שבמהלך

 תתעצם. 

  החדשות   האזוריות  ההזדמנויות  לבין  ארה"ב   עם  הברית  ועוצמת  יציבות  ןבי  השילוב

  תשתית  ומהווה  מאפשר  מחייב,  -  ואחרים  ביטחוניים  -  משותפים  אינטרסים  על  הנשענות

 . מציאות לשינוי  יוזמה  לנקיטת אחרים,  למהלכי  מתגובה מגמה: לשינוי  נוחה

  נה ביטחו  על  שמירה  ,ישראל  מדינת   של  עתידה  לעיצוב  הפלסטיני  הנושא   מרכזיות   לאור 

  מתהליך   לעבור  כדי  השעה  בנסיבות  הגלום  הפוטנציאל  את  למצות  חיוני  זהותה,  עצם  ואף

 הפתרון.  ניהול  של לתהליך סוךהסכ ניהול של
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  מדיניים,  ביטחוניים,   ישראלים   מהלכים   המשלבת   יוזמה  נקיטת  חייבמ  כזה   מעבר

  אמינות   עתידי.  מדינות  שתי  להסדר  בדרך  מהפלסטינים  פרדות י לה   כלכליים -ואזרחיים 

  החדש   הממשל  ושכנוע  הרלבנטיות   האזור  מדינות   גיוס  תאפשר  הישראלית  היוזמה

  לסיוע   התגייסות   מצדיקה   למהלכינו   כתוצאה   הנוצרת   נותההזדמ  כי   בוושינגטון

 ביישומה. 

  אינה   ,יהודית  שאינה  ופלסטינים,  לישראלים  אחת  למדינה  הגלישה  תיבלם  בכך

  השליטה  המשך  תוך   ומבוקר   הדרגתי  פרדותיה   תהליך  וייפתח  ציונית,  ואינה   ,דמוקרטית

  ההנהגה   על   ליםמקוב   שיהיו  אחרים   ביטחון  בהסדרי  שתוחלף  עד   הקיימת   הביטחונית 

  קרוב  של  הדמוגרפית  המציאות  תא  הכל,  אחרי  ישראל.  מדינת  של  והמדינית  הביטחונית 

  מוצק   יהודי  רוב  להבטיח  ההחלטה   אך  , לשנות  בידינו   אין   פלסטינים  מיליון  לשלושה

 .בידינו הינה לדורות

  התמורות  לוצי נ ל  פעולל  בבקשה  אליך  פונה  אני  ״המפקדים״  תנועת   חברי  מאות  בשם

  האינטרס   את  לקדם   מנת  על  ארה"ב,  עם  האסטרטגית  הברית  יציבות   גם  כמו  האזוריות

  היפרדות  באמצעות  הציוני  המפעל  של  עתידו  הבטחת  שלנו:  במעלה   הראשון  הלאומי

 מהפלסטינית.   ובטוחה מושכלת
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