
 

 והמזרח התיכוןמדיניות ארה"ב כלפי ישראל 
 ( 2021ינואר )  97ן גיליו  

 

 
 
 

  
 

  
  

 סיגלר אולי גל
 

 2021  פברואר

 
החוץ, בהם הטלת סנקציות נוספות -הנשיא טראמפ צעדים משמעותיים בתחום מדיניותקידם  ,בשלהי כהונתו

(, העברת ישראל מתחום GCCעל איראן, סיוע בפיוס בין קטר למועצת שיתוף הפעולה של מדינות המפרץ )
)הכולל   CENTCOMפיקוד המרכז  של הפנטגון )החולשת על אירופה( לזה של  EUCOMמפקדת  אחריות

בתחום   ים כארגון טרור. הנשיא ביידן אייש תפקידי מפתח'ת, והגדרת המורדים החורח התיכון(את המז
 החוץ, והממשל הנכנס הכריז על כוונתו לחדש את יחסי ארה"ב עם הפלסטינים ולהשיב על כנה את-מדיניות

מתמיכתו המוחלטת של טראמפ בנתניהו. בשונה  המדינות,-התמיכה האמריקאית המסורתית בפתרון שתי
איראן הסלימה במהלך ימיו האחרונים של טראמפ בתפקיד, ממשל ביידן  בין ארה"ב לבעוד שהמתיחות 

 לפעול למען הסכם גרעין חדש.צדדיות על מנת -רבמתכוון לפעול בדרכים דיפלומטיות ו

 
 ארה״ב-יחסי ישראלא. 

 
על ארגון מחדש בפיקוד    הורהטראמפ  .  ארה"ב- ישראל  יחסירכזית ביה האיראנית הופכת מיהסוג .1

, יחד  העביר את ישראל לתחום אחריותועל מנת לקאי  האמרישל משרד ההגנה    (CENTCOM)המרכז  
קודם לכן,  בנות בריתה הסוניות של ארה"ב במזרח התיכון, ובכך לגבש חזית מאוחדת מול איראן. עם 

הפנטגון.   של  האירופי  הפיקוד  של  אחריותו  תחום  תחת  היתה  היחסים  מהמהלך  ישראל  את  שקף 
מזכיר המדינה בלינקן ומקבילו הישראלי   דנוהמתחממים בין ישראל למדינות ערב. בשיחתם הראשונה,  

בסוגיית    דןן. שר הביטחון גנץ  אמול טהר, לקראת מהלכים מדיניים אמריקאיים  אשכנזי באיום האיראני
והיציב ישראלבות האזורית  עם מקבילו האמריקאי, מזכיר ההגנה אוסטין, שהביע  - יחסי  את  ארה"ב 

 לשימור יתרונה הצבאי האיכותי של ישראל. רה"ב מחויבות א
 

תבצר עד הרגע האחרון במחויבותו לנתניהו. הבעוד טראמפ  נסח מדיניות חדשה,  צוותו של ביידן מ .2
בריבונות ישראל ברמת הגולן  ארה"ב    את הכרת רראשבראיון לסיכום כהונתו, מזכיר המדינה פומפאו  

ירושלים.  ו בסוגיית  ישראל  בעמדת  תמיכתה  וטראמפאת  קושנר  את מאמציהם של  שיבח  גם    , הוא 
במספר   47-על איראן. המפגש המדיני  והדגיש את חשיבותו של לחץ צבאי ו  ,שהניבו את הסכמי אברהם

של הקבוצה הצבאית המשותפת לישראל וארה"ב התכנס )חלקית פנים אל פנים וחלקית בשיחת וידאו(  
ת לאשר את הברית האיתנה בין שתי המדינות ולציין את כינונם של הסכמי אברהם. בשימוע על מנ

"ב בישראל לא תועבר מירושלים,  ששגרירות ארה  עמד על כךשהתקיים בקונגרס על מינויו, בלינקן  
הכריז כי ירושלים היא בירת ישראל ואישר את התנגדותו העיקשת של הממשל החדש לתנועת החרם 

את תכניתו של טראמפ לתייג ארגונים    להוציא לפועלעל ישראל. עם זאת, הממשל החדש אינו צפוי  
ביידן    BDSתומכי   של   מינהכאנטישמיים.  הפרוגרסיבי  באגף  לחברה  הנחשבת  בייקר,  סשה  את 

כיהנה כסגנית מנהלת לענייני   , היאכמנהלת בכירה לתכנון אסטרטגי. קודם לכן  ,המפלגה הדמוקרטית
וורן אליזבת  הסנטורית  של  במשרדה  מעבר    שתמכה  ,מדיניות  וביטול  לישראל  הסיוע  בהשעיית 

ישראל תחבל במאמצים להשגת שלום. תוך שהיא חוזרת על תמיכתה שהשגרירות לירושלים במידה  
בישראל,   ארצה  של  תומאס  הביעההמסורתית  לאו"ם,  ביידן  של  המיועדת  את   ,גרינפלד-שגרירתו 

נחישותה להגן על ישראל מפני ביקורת במוסדות בינלאומיים ולשכנע את מדינות ערב שנרמלו יחסים  
 עם ישראל לעמוד לצדה בזירה הבינלאומית.

 

 
  לו כוללים את מדיניות  שתחומי העניין , וארה"ב  לומד מדעי המדינה באוניברסיטת ייל,קר במכון מיתווים. הוא והוא חסיגלר אולי גל

 ארה"ב במזרח התיכון, מדיניות גרעין, פוליטיקה ישראלית, חוק בינלאומי, רפורמות חברתיות וביואתיקה. 

http://wsj.com/articles/trump-orders-u-s-military-reorganization-favored-by-pro-israel-groups-11610670130
https://www.timesofisrael.com/new-us-secretary-of-state-blinken-speaks-to-israeli-fm-ashkenazi-for-first-time/
https://www.jns.org/in-call-with-gantz-austin-reiterates-us-commitment-to-israels-military-edge/
https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-with-david-rubenstein-of-bloomberg-news/
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/20/us-secretary-of-state-blinken-us-embassy-to-remain-in-jerusalem
https://www.haaretz.com/us-news/.premium-trump-plan-to-label-pro-bds-groups-antisemitic-is-off-the-table-sources-say-1.9477763
https://buildbackbetter.gov/press-releases/president-elect-joe-biden-and-vice-president-elect-kamala-harris-announce-additional-members-of-the-national-security-council/
https://twitter.com/sashanbaker/status/1232504043471298560
https://www.middleeasteye.net/news/linda-thomas-greenfield-envoy-un-pledges-support-israel
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 ב. הפלסטינים ותהליך השלום  
 

 את תמיכת  אישר מחדשבמהלך שימועו בקונגרס, בלינקן    המדינות.- רון שתיפתממשל ביידן תומך ב .1
המדינות, אולם הביע ספק באשר לסיכוי להגיע לעסקה בעתיד הנראה לעין. ביידן  -פתרון שתיארה"ב ב

(, שנועד לה תפקיד מרכזי בהשבת  USAIDפאוור כמנהלת הסוכנות לסיוע חוץ )את סמנת'ה    מינה
ביידן   1.פלסטינים-ישראליםמימון מיזמים כלכליים וחברתיים  ביחסי ארה"ב עם הפלסטינים לקדמותם ו

סדיר  להגם בכוונה  והרשות הפלסטינית,    יני ישראלמזכיר המדינה לעני   עוזר-מר, כתתעאדי  את ה  מינה
והפלסטינים ארה"ב  יחסי  במזרח את  הסוער  המצב  על  האו"ם  של  הביטחון  במועצת  דיון  במהלך   .

המדינות -את תמיכתה ארה"ב בפתרון שתי  חזר ואישרהתיכון, ממלא מקום השגריר האמריקאי מיל  
בין  תווך  כי ביידן מתכוון לעוד  צדדיים. מיל אמר  -מצעדים חד הצדדים לסכסוך צריכים להימנע  והדגיש ש
כי אחד מיועציו של ביידן דן עם ראש ממשלת הרשות    דווח את היחסים עם הפלסטינים.    ולשקםהצדדים  

 בוושינגטון.  פיחה מחדש של נציגות אש"שתייה בחידוש הסיוע האמריקאי ובפת-אהפלסטינית 
 

המגפה.   .2 במהלך  הפלסטינים  של  לבריאותם  אחראית  ישראל  כי  טוענים  רבים  חרף  דמוקרטים 
נגד   שלה  והמהיר  הנרחב  החיסון  מבצע  על  קצרה  שישראל  הבינלאומיים  הקורונה, השבחים  נגיף 

על הדרתם של הפלסטינים ממבצע   הביעו ביקורתמחוקקים דמוקרטים רבים, בהם חבר הקונגרס ניומן,  
 . ת" של ישראל להגן על בריאותםתוך הדגשת אחריותה "המוסרית וההומניטרי ,החיסונים

 

 מדינות ערב -ג. ארה״ב ויחסי ישראל
 

  הצטרפה האוצר מנוצ'ין בחרטום,  מזכיר  במהלך ביקור של    .סודן מצטרפת רשמית להסכמי אברהם .1
במזכר הבנות כי    הבטיחסודן להסכמי אברהם והסכימה רשמית לנרמל את יחסיה עם ישראל. מנוצ'ין  

 ארה"ב תלווה לסודן יותר ממיליארד דולר כדי לסייע לה בפירעון חובה לבנק העולמי. 
 

למלך מוחמד    העניקטראמפ    .יחסים עם ישראלנרמול הלמרוקו בעקבות  שיתוף פעולה בין ארה"ב   .2
השישי אות כבוד )אות לגיון ההצטיינות( על החלטתו לכונן יחסים דיפלומטיים עם ישראל. בעקבות 

על    חתם ושגריר ארה"ב למרוקו פישר    רוקו לארה"ב,בין מ  זאת, נחתמו הסכמי שיתוף פעולה מגוונים 
ו מרוקו  הבטיחו  נוסף,  במזכר  מרוקו.  של  והמורשת  התרבותי  הקניין  לשימור  הבנות    ארה"ב מזכר 

גילוי של אנטישמיות ניסיונות דהלהיאבק בכל  לגיטימציה כלפי ישראל. סגן מזכיר המדינה -, לרבות 
ברבאט עם פקידים מרוקאים לדון בשיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי.    נועד  ,שנקר  לענייני המזרח הקרוב

 את עמדתו בנוגע למעמדה של סהרה המערבית.  טרם הבהירממשל ביידן 
 

אחרי שממשל טראמפ קידם בהתלהבות   .מירויותיחוד האלא  ם מתקדמיםמטוסי   ביידן משעה מכירת .3
יידן  עסקאות נשק עם מדינות המפרץ, לעתים תוך התעלמות מהפרת זכויות אדם על ידי השלטונות, ב

ביידן השעה לעת "לבחון מחדש" את הבריתות של ארצו ולהגן על ערכיה בזירה הבינלאומית.    הבטיח
כגורם מרכזי בהחלטה   רבים עיני  שבת בשנחהאמירויות,  איחוד  עסקת הנשק הגדולה עם  עתה את  

 חסים דיפלומטים עם ישראל. האמירתית לכונן י
 

 ד. מדיניות ארה״ב במזרח התיכון 
 

מזכיר המדינה    .טוןלהמתיחות בין ארה"ב לאיראן שוברת שיאים בימיו האחרונים של טראמפ בש  .1
דצמבר שאפשרה לסלק מתחומה פקחים של האו"ם. פומפאו  מחודש  את החלטת איראן    גינה  י   פומפאו

הצהיר כי סירובה של איראן לשתף פעולה משקפת את כוונותיה הזדוניות. בתגובה להבטחתה של  
הפנטגון מהוראתו לנושאת המטוסים נימיץ   חזר בואיראן לנקום את מותו של הגנרל קסאם סוליימני,  

מילר הפציר   לה להישאר באזור המפרץ. ממלא מקום מזכיר ההגנה  והורה  לשוב מהמזרח התיכון 
 הצהירבינלאומיים ובאיראן להימנע מהטלת ספק ב"נחישותה" של ארה"ב. בעוד המתח גובר,    גורמיםב

מפקד הכוח האווירי של משמרות המהפכה כי בתרחיש של התנגשות בין ארה"ב לאיראן, משמרות 

 
ישראלי במהלך כהונתו הראשונה של אובמה, כשגרירת ארה"ב באו"ם סירבה פאוור להטיל  -חרף היחסים החמים עם המחנה הפרו 1

 יניות הכיבוש הישראלית שהועלתה בשלהי כהונתו של אובמה. וטו אמריקאי על הצעת החלטה נגד מד 

https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/1611088440-biden-to-seek-two-state-solution-to-israeli-palestinian-conflict-despite-skepticism-of-near-term-prospects-blinken
https://www.politico.com/news/2021/01/13/samantha-power-usaid-biden-458701
https://en.ammonnews.net/article/46409
https://usun.usmission.gov/remarks-at-a-un-security-council-open-debate-on-the-situation-in-the-middle-east-via-vtc-2/
https://www.middleeasteye.net/news/biden-administration-restore-aid-palestinians-fix-atrophied-relations
https://twitter.com/KhaledAbuToameh/status/1355593518337634305
https://www.middleeasteye.net/news/us-congresswoman-calls-israel-ensure-palestinians-access-covid-vaccine
https://www.voanews.com/africa/sudan-signs-abraham-accords-normalizing-relations-israel
https://www.npr.org/2021/01/06/954186825/u-s-treasury-secretary-signs-massive-loan-deal-with-sudan
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-awarding-legion-merit-degree-chief-commander-majesty-mohammed-vi-king-morocco/
https://www.state.gov/united-states-and-morocco-sign-cultural-property-agreement/
https://www.state.gov/assistant-secretary-schenker-travel-to-jordan-algeria-and-morocco/
https://www.trtworld.com/opinion/biden-will-alter-rhetoric-but-won-t-change-course-on-western-sahara-43595
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/27/us-reviewing-billions-in-arms-sales-to-saudi-arabia-uae
https://apnews.com/article/israel-united-arab-emirates-middle-east-bills-mike-pompeo-f6e113dc6ff35d344270da4e900e9f32
https://www.state.gov/iran-threatening-to-expel-un-investigators/
https://news.usni.org/2021/01/03/pentagon-carrier-uss-nimitz-will-stay-in-middle-east-after-threats-from-iran
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2021/01/02/IRGC-Iran-will-not-distinguish-between-US-bases-Arab-host-countries-in-case-of-war
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  טסו אמריקאים  52-ו בין "בסיסים אמריקאים למדינות המארחות אותם". מפציצי ביהמהפכה לא יבחינ
ארה נוכחותה של  את  להדגיש  כדי  החודש  פעמים  התיכון שלוש  מחלקות  בשמי המזרח  באזור.  "ב 

פלדה שלה סדרת סנקציות נוספות על איראן, תחילה נגד תעשיית ה  הטילושל ארה"ב    והאוצרהמדינה  
על מכירת   איסור  גם    15באמצעות  נשק. ארה"ב  לייצור  חיוניים  לאיראן שנחשבים   הגדירה חומרים 

על מוסדות הפועלים בחסות איראן. פומפאו    והטילה סנקציותפקידים איראנים בכירים כטרוריסטים,  
כה למטה של ארגון הטרור, אולם גורמי  עידה, בטענה כי איראן הפאק-מפני ברית בין איראן לאל  התריע

 מודיעין טענו כי המידע על כך מפוקפק, במקרה הטוב. 
 

את   הציגימים אחדים לפני השבעתו, ביידן    .חזונו של ביידן לחידוש מגעים דיפלומטיים עם איראן .2
הצוות שבחר להוביל את מחלקת המדינה, בהם בוגרים רבים של ממשל אובמה לרבות שרמן ונולנד.  

ביידן מתכוו למנות לתתשרמן, שאותה  בלינקן,  -ן  ומתןמזכיר המדינה תחת  על    הובילה את המשא 
איראן ששרר  - רה"ביחסי אדפוס  לשוב לשל ביידן  הסכם הגרעין עם איראן, מה שמאותת על כוונתו  

שתפקידו לשכנע את איראן להגביל   , בתקופת אובמה. ביידן מינה את מאלי כנציג מיוחד לענייני איראן
את שאיפותיה הגרעיניות ולנהל משא ומתן על הסרת הסנקציות הכלכליות החונקות אותה. היועץ של  

סאליבן   לאומי  ביטחון  לענייני  בין   טעןביידן  הגרעין  הסכם  להשבת  במהירות  יפעל  ביידן  ממשל  כי 
לאיראן שלה    ,המעצמות  הראשון  בתדריך  איראן.  של  הטילים  יכולות  הגבלת  על  ומתן  משא  וינהל 

ותיה הצבאיות של איראן  הבהירה כי מטרת הממשל להכיל את יכול  סאקי  לעיתונות, דוברת הבית הלבן
ועצות  בשימועו בסנאט כי היו אמרוקראה לאיראן לעמוד בתנאים המגבילים של הסכם הגרעין. בלינקן 

- בישראל ובבני ברית אחרים של ארה"ב בנוגע למדיניות כלפי איראן היא גורם מרכזי בחזון מדיניות
 החוץ של הממשל החדש. 

 
  סייע  , קושנר  ,יועצו הבכיר של טראמפינות המפרץ.  מהלך הפיוס בין מדארה"ב מקדמת בברכה את   .3

שהוביל לסיום שלוש שנות מצור על קטר. מחלקת המדינה פרסמה    ת,סעודיערב הבפיוס בין קטר ל
תמיכה ה  הודעת  הפסגה  מפגש  קשרים    ,GCC-ה  של   41-בהצהרת  של  חידושן  את  שאפשרה 

בין הצדדים תודלק בין השאר על  סכסוך  דיפלומטיים וכלכליים בין מדינות המפרץ )ומצרים( לקטר. ה
 אנים, שהוכחשו נמרצות על ידי פקידי קטרים.  של קטר עם ארגוני טרור איר םידי טענות לקשרי

 
בתימן, הנתמכים    ים' תהמורדים החו  להגדרתהמזכיר פומפאו דחף    ארגון טרור.כים  'תחוהתייחסות ל .4

ידי איראן, כארגון טרור, אולם עשה זאת   בגורמי מקצוע. החלטתו העמידה לרשות   לי להיוועץבעל 
 למנוע מתימןלשימוש נגד הארגון, לרבות אפשרות    יםוצבאי  יםלכליאמצעים כ  ארה"ב מאגר נרחב של

החוץ של הממשל הקודם, -אמנם נמנע מביטול נמהר של מהלכי מדיניות  סיוע הומניטרי. ממשל ביידן
בלינקן   החו   הודיע אולם  מעמד  של  מחדש  בחינה  את  'תעל  זמנית  והשעה  הנרחבות ים,  הסנקציות 

 שהוטלו על הארגון על ידי הממשל הקודם.
 

ביומו הראשון בתפקיד, ביידן מבטל את האיסור על כניסת אזרחים ממדינות מוסלמיות לארה"ב.   .5
לארה"ב. את   על כניסת אזרחים ממדינות מוסלמיות מסוימותה  האיסור הידוע לשמצ  את  ביטלביידן  

טראמפ   הטיל  העולם  2017-בהאיסור  ברחבי  מוסלמים  תקווה    שיבחו .  והביעו  ביידן  החלטת  את 
 .בארה"ב בשנים האחרונות ת תחושת האפליה שחשו מוסלמים רביםשתרגיע א
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