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בניסיונות ליישב בין גישות שונות של הצדדים כלפי איראן, אפיינו הת ארה"ב במהלך חודש מרץ-יחסי ישראל

חן את עמדתו כלפי תורכיה, ערב הסעודית והמשבר הממשל בסוגיות אחרות. הנשיא ביידן מתמקד בבעוד 
י בעלות בריתה של ארה"ב. קט גישה נוקשה בנוגע להפרת זכויות אדם על ידבתימן ואילו הקונגרס נ

 התנעתלבלא שנעשו צעדים משמעותיים  ,ורה להעניק סיוע לפלסטיניםהלראשונה מאז נכנס לתפקיד, ביידן 
פלסטיני. חידוש הסכם הגרעין עם איראן נתון במלכוד בשל דרישתו של כל צד למחווה של  -ישראלימתן ושא מ

 . רצון טוב מהצד השני כתנאי לשיחות

 
 ארה״ב-יחסי ישראלא. 

 
  התלווה מטוס של חיל האוויר הישראלי    שיתוף הפעולה עם ישראל נמשך לנוכח תוקפנות איראנית. .1

בי מפציצי  קטאמ  52-לשני  ומטוסים  ישראלים ריקאים  צוותים  איראן.  בקרבת  שטסו  וסעודים  רים 
בן  ,ואמריקאים הישראלי  ומקבילו  סאליבן  לאומי  לביטחון  היועץ  ת(  )וירטואלי  נועדו  ,שבת-בראשות 

במסגרת הדיאלוג האסטרטגי בין ישראל לארה"ב והביעו "נחישות להתייצב מול האתגרים והאיומים"  
 המסכנים את האזור.

 

מזכיר המדינה בלינקן והדובר  מסורתית בישראל בזירה הבינלאומית.  הה  ת תמיכאת  ארה"ב מביעה   .2
את התנגדותה של ארה"ב להחלטת בית הדין הבינלאומי בהאג לקיים חקירת פשעי    חזרו והביעו פרייס  

על הסנקציות שממשל   תשפיע טרם הובהר אם ההחלטה  חודש מרץ  במלחמה נגד ישראל. עם זאת,  
סנטורים דמוקרטים ורפובליקנים    57למזכיר בלינקן הביעו    במכתב.  2019-ב  בית הדין  טראמפ הטיל על

סגנית הנשיא האריס עם נתניהו   שוחחההחלטת בית הדין. לראשונה מאז נכנסה לתפקידה,  נוכח  דאגה  
לינקן ב  אמרוחזרה על התנגדותה של ארה"ב להחלטת בין הדין. במהלך דיון בקונגרס על החלטה זו,  

כי הוא מוטרד מכך שביקורת בזירה בינלאומית מפלה את ישראל לרעה. במהלך דיון על מינויה של 
האמריקאית   הסיוע  סוכנות  מנהלת  לתפקיד  פאוואר  סנטורים  USAIDסמנת'ה  לה  הציגו  שאלות  , 

עמדתה כלפי ישראל. פאוואר אמנם נמנעה  לאו"ם ועל  על כהונתה כשגרירת ממשל אובמה    נוקבות
ישראל ומכנה את ההתנחלויות במזרח   המבקרת את,  2334מהבעת דעה על החלטת מועצת הביטחון  

שהרובע היהודי בעיר העתיקה אינו    עמדה על כךאך  ירושלים ובגדה המערבית שטח פלסטיני כבוש,  
ראגלס -השגריר בארקס  הדגישח כבוש וטענה כי האו"ם "מוטה" נגד ישראל. בשיחה עם עיתונאים,  שט

מהמשרד לעניינים בינלאומיים במחלקת המדינה כי אסור לאו"ם לנהוג כלפי ישראל ב"אופן בלתי הוגן" 
  7את התנגדות ארה"ב לסעיף    חזר והביע פרייס  וכי הברית בין ארה"ב לישראל "תימשך לאשורה".  

 בסדר היום של מועצת זכויות האדם של האו"ם המבקר את המצב בשטחים הפלסטינים.
 

 הפלסטינים ותהליך השלום  ב. 
 

הסנטור הקונגרס מביע דאגה בנוגע לזכויות הפלסטינים, במיוחד בעניין גישתם לחיסוני קורונה.   .1
ביר את  למזכיר בלינקן שבו האיץ בו להפעיל לחץ על ממשלת ישראל כדי שתג  פנה במכתבסנדרס  

לפלסטינים   עםהסיוע  ה  להתמודדות  לחיסונים.  ה  נקורומגפת  גישה  להם  אחר ותאפשר   במכתב 
קראו  לבלינקו להבטיח   17,  מנת  על  ישראל  על  לחץ  להפעיל  הנבחרים  בבית  דמוקרטים  חברים 

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

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

https://www.hindustantimes.com/world-news/us-flies-two-b-52-bombers-over-iran-as-washington-tehran-tensions-rise-101615125829648.html
https://il.usembassy.gov/first-virtual-meeting-of-the-u-s-israel-strategic-consultative-group/
https://www.jpost.com/breaking-news/us-state-department-says-icc-has-no-jurisdiction-investigating-israel-660889
https://www.jpost.com/breaking-news/us-state-department-says-icc-has-no-jurisdiction-investigating-israel-660889
https://www.jpost.com/breaking-news/us-state-department-says-icc-has-no-jurisdiction-investigating-israel-660889
https://www.timesofisrael.com/us-opposes-icc-probe-into-israel-palestinians-weighs-maintaining-sanctions/
https://www.timesofisrael.com/us-opposes-icc-probe-into-israel-palestinians-weighs-maintaining-sanctions/
https://www.middleeastmonitor.com/20210305-harris-assures-netanyahu-of-us-opposition-to-icc-probe/
https://responsiblestatecraft.org/2021/03/11/blinken-grilled-for-maintaining-trumps-sanctions-on-war-crimes-court/
https://jewishinsider.com/2021/03/samantha-power-usaid-nomination-hearing/
https://jewishinsider.com/2021/03/samantha-power-usaid-nomination-hearing/
https://www.state.gov/briefing-with-bureau-of-international-organization-affairs-senior-bureau-official-ambassador-erica-barks-ruggles-on-secretary-antony-j-blinkens-upcoming-virtual-travel-to-the-united-nations/
https://www.state.gov/key-outcomes-at-the-46th-session-of-the-un-human-rights-council/
https://jewishinsider.com/wp-content/uploads/2021/03/SandersBlinken-Letter.pdf
https://pocan.house.gov/sites/pocan.house.gov/files/documents/Final%20Letter%20to%20Secretary%20Blinken%20encouraging%20Israel%20to%20provide%20Palestinians%20Covid%20Vaccine%203.15.21.pdf
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ואילו עשרה דמוקרטים נוספים מבית הנבחרים, בראשות חברי הקונגרס   ,לפלסטינים גישה לחיסונים
הריסת בתים. בנאום    לרבותאדם בשטחים הפלסטינים,  הזכויות    למצבלבלינקן בקשר    פנו   , טליב ופוקן

פגיעה בזכויות  הנסיגה בדמוקרטיה והת נגד  כי ארה"ב תביע עמדה נחרצ  הצהירבבריסל, בלינקן  שנשא  
 אדם המתרחשות במדינות שונות.

 

  מתכנן דלף לתקשורת, ממשל ביידן פנימי שאמריקאי לפי מזכר  .ביידן פועל להשיב סיוע לפלסטינים .2
בנוגע   נוקשה  יותר  אמריקאית  עמדה  לנקוט  בזמן  ובו  הפלסטינים  עם  היחסים  את  מחדש  לכייל 

בלינקן כי    הודיע,  להתנחלויות הישראליות והתשלומים של הרשות הפלסטינית לאסירים. באותו הקשר
צרכים הומניטריים מצילי חיים".  " הקורונה ולמיליון דולר לפלסטינים להתמודדות עם    15ארצו תעביר  

המתנה כל    פורס-חוק טיילורנציג רפובליקני בבית הנבחרים על כך שמהלך זה מפר את    הצרבתגובה,  
לימות". הדו"ח השנתי הראשון של ממשל ביידן בנוגע  "מעשי הא הפסקת  השבה של סיוע לפלסטינים ב

 .2018-מפ באת המונח "שטחים כבושים" שנמחק על ידי ממשל טרא  השיבלמצב זכויות האדם בעולם  

 

 מדיניות ארה״ב במזרח התיכון ג. 
 

  הגישו שלושה מחוקקים דמוקרטים  פגיעה ביחסים עם ערב הסעודית בשל הדגש על זכויות אדם.   .1
יחתו  הצעת חוק להטלת סנקציות על פקידים סעודים לאור הדו"ח האמריקאי שפורסם באחרונה על רצ

בבית הנבחרים להטיל סנקציות על יורש   הפצירהי, ואילו חברת הקונגרס עומאר 'גקשוח של העיתונאי
נציגים דמוקרטים לבית הנבחרים הצעת חוק שמטרתה להגן    הגישוהעצר הסעודי בין סלמן. בו בזמן,  

בית הנבחרים  -על מתנגדי משטר סעודים. תת ועדת החוץ של  דיון תחת הכותרת   קיימהועדה של 
עוד ס-עם מקבילו הסעודי פרחן אל  שוחח"בחינת מצב זכויות האדם בערב הסעודית". המזכיר בלינקן  

, כמו  דיתערב הסעועל המחויבות האמריקאית לשלמותה הטריטוריאלית ולאינטרסים הביטחוניים של  
 גם על יישוב הסכסוך בתימן. 

 
במהלך שימוע בסנאט  צדדיים.  - רב  מהלכים  ארה"ב מטילה סנקציות על פקידים איראנים ומקדמת .2

מינו כי המועמדת לתפקיד תת,  היעל  היה  נחרצת   חוזרת בהשרמן    מזכיר המדינה-נראה  מתמיכה 
בהסכם הגרעין עם איראן תוך שהיא קוראת להגיע להסכם כולל להכלת האיום האיראני. בעוד שאיראן  

את הסרת הסנקציות האמריקאיות כתנאי סף לחזרה להסכם הגרעין, אישר הדובר    לדרושהמשיכה  
לתקשורת כי ארה"ב   דיווח צדדי. היועץ לביטחון לאומי סאליבן  -פרייס כי ארה"ב לא תנקוט כל צעד חד

ה השנה  ביום  השיחות.  חידוש  על  אירופים  מתווכים  באמצעות  איראן  עם  עקיף  קשר   14-מקיימת 
לאיראן לשחרר את כל האסירים האמריקאים    קראהלוינסון, מחלקת המדינה  איי  -בי-סוכן האף  לחטיפת

ונציג   הנבחרים  בבית  רבים  דמוקרטים  מטעם  הודעה  הצדק.  לחוקי  בניגוד  מחזיקה  היא  שבהם 
ממנה לחדול מהסלמת    ודרשהרפובליקני אחד גינתה את איראן על העשרת האורניום שהיא מבצעת  

המזכיר בלינקן כי    ודיעהעם מקבילו הסיני,    המצב ומסיכון האזור. במסיבת עיתונאים בעקבות דיונים
האינטרסים של ארה"ב "מצטלבים" עם אלה של סין. מחלקת המדינה הודיעה כי חיל הים של ארה"ב  

בלגיה, צרפת ויפן במזרח התיכון לנוכח המתיחות עם איראן. המזכיר בלינקן תמרון משותף עם    יבצע
ספדארי,  המטיאן ו  פכה,כי ארה"ב תמנע את כניסתם לשטחה של שני חוקרים במשמרות המה  הודיע

איראנים   נתינים  זכויות אדם". עשרה  בוטות של  "הפרות  ובני משפחותיהם, בשל מה שהגדיר  ושל 
ביצוע    נמצאו אשמים דולר. חבר בית    300עסקאות בשווי  בעקיפת סנקציות אמריקאיות תוך  מיליון 

בצירוף חתימותיהם של    הגישול  קהנבחרים הרפובליקני מק'  חוק  רפובליקנים    20הצעת  בית  חברי 
 לבטל סנקציות על איראן.  הממשל להשעות אוצד מבדרישה לחייב אישור של הקונגרס לכל ניסיון 

 

המזכיר  בינלאומי להשכנת שלום.  יתוף פעולה  קדמת ש כלפי החות'ים ומ  תועמד   ארה"ב מחריפה .3
כי שני מנהיגים בולטים של המורדים החות'ים יוגדרו כ"בני אדם המאיימים על השלום,    הודיע בלינקן  

הביטחון או היציבות של תימן", והיפנה אצבע מאשימה כלפי איראן בעקבות ההסלמה בתימן. ארה"ב,  
משותפת המגנה את המתקפה המתמשכת של החות'ים על   פרסמו הודעהיטניה, גרמניה וצרפת  בר

את המתקפה    גינהוריבונותה. הדובר פרייס  עודית  ערב הסומביעה מחויבות לביטחונה של  העיר מאריב  
שהחות'ים נוהגים לגנוב סיוע הומניטרי מכך    והביע דאגה  דיתב הסעוערהחות'ית על מתקני נפט במזרח  

על האישור שניתן לארבע ספינות דלק לעגון    בירכהשנועד לאזרחים תימנים עניים. מחלקת המדינה  
בתימן, והדגישה את הצורך בזרימה חופשית של סיוע הומניטרי ומצרכים חיוניים לתימן.    בנמל הודיידה

https://twitter.com/RepRashida/status/1370453083151605764
https://www.state.gov/reaffirming-and-reimagining-americas-alliances/
https://www.middleeasteye.net/news/biden-plan-reset-relations-palestinians
https://www.state.gov/u-s-humanitarian-assistance-for-the-palestinians-in-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://fmep.org/wp/wp-content/uploads/Zeldin-press-release-25-March-2021.pdf
https://fmep.org/wp/wp-content/uploads/Zeldin-press-release-25-March-2021.pdf
https://fmep.org/wp/wp-content/uploads/Zeldin-press-release-25-March-2021.pdf
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/1164
https://www.thenationalnews.com/world/biden-human-rights-report-equivocates-on-occupied-palestinian-territory-1.1194338
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1464
https://omar.house.gov/media/press-releases/rep-omar-introduces-mbs-mbs-act-sanction-saudi-arabian-crown-prince-mohammed
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1392/titles
https://foreignaffairs.house.gov/hearings?ID=DEBDC37C-655A-41DE-866C-EA1FB5F31062
https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-saudi-foreign-minister-faisal-bin-farhan-al-saud-4/
https://www.washingtonpost.com/national-security/wendy-sherman-biden-state-department/2021/03/03/26f6ad80-7c50-11eb-b0fc-83144c02d676_story.html
https://www.i24news.tv/en/news/international/middle-east/1615527037-us-rejects-unilateral-gestures-towards-iran-to-foster-talks-on-nuclear-deal
https://www.middleeastmonitor.com/20210313-white-house-adviser-us-engaged-in-indirect-diplomacy-with-iran/
https://www.state.gov/fourteenth-anniversary-of-robert-bob-levinsons-abduction/
https://www.state.gov/fourteenth-anniversary-of-robert-bob-levinsons-abduction/
https://www.state.gov/fourteenth-anniversary-of-robert-bob-levinsons-abduction/
https://jewishinsider.com/2021/03/iran-letter-house-elaine-luria/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-national-security-advisor-jake-sullivan-statements-to-the-press/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-national-security-advisor-jake-sullivan-statements-to-the-press/
https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-national-security-advisor-jake-sullivan-statements-to-the-press/
https://www.republicworld.com/world-news/middle-east/us-belgium-france-and-japan-hold-mideast-naval-exercise.html
https://www.state.gov/designation-of-iranian-officials-due-to-involvement-in-gross-violations-of-human-rights/
https://www.middleeasteye.net/news/iran-nationals-charged-evading-us-sanctions
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1699
https://www.state.gov/designation-of-two-ansarallah-leaders-in-yemen/
https://www.state.gov/designation-of-two-ansarallah-leaders-in-yemen/
https://www.state.gov/designation-of-two-ansarallah-leaders-in-yemen/
https://www.state.gov/joint-statement-of-the-governments-of-france-germany-italy-the-united-kingdom-and-the-united-states-of-america-on-houthi-attacks/
https://www.state.gov/joint-statement-of-the-governments-of-france-germany-italy-the-united-kingdom-and-the-united-states-of-america-on-houthi-attacks/
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ועל החזרה  דן עם ראש ממשלת תימן סעיד על המחויבות של ארצו לשלום בתימן  המזכיר בלינקן 
מיליון דולר לתימן, בעיקר באמצעות    191כי ארה"ב תספק סיוע הומניטרי בשווי    והצהיר להסכם ריאד,  
עם שליח האו"ם לתימן גריפית' על המצב ההומניטרי בתימן.   שוחח. בלינקן גם  USAIDסוכנות הסיוע  

תימן  במזרח התיכון עם מנהיגים ממדינות המפרץ, ירדן ו  נפגשהשליח המיוחד של ארה"ב לנדרקינג  
על מנת לקדם הצעה של האו"ם להפסקת אש בתימן. לנדרקינג שב לאזור בהמשך החודש להיוועד 

 עם גריפית' ופקידים בכירים נוספים.  
 

לנשיא ארדואן ואילו    טרם התקשרהנשיא ביידן    ביידן מסרב להתעלם ממצב זכויות האדם בתורכיה. .4
ידבר עמו "מתישהו". מחלקת המדינה    יצה האדוברת הבית הלבן סאקי אמרה לעיתונאים שהנשיא 

גרגרליאוגלו. ארה"ב כורדי  -של חבר הפרלמנט הפרו  מעצרובתורכיה ל"כבד את חופש הביטוי" לנוכח  
במטרה    2011-את החלטת תורכיה לסגת מאמנת איסטנבול שאותה ניסחה מועצת אירופה ב  גינתה

בורל בעניין הפגת המתחים במזרח    יהאירופ עם שר החוץ    שוחחנשים. המזכיר בלינקן    להגן על זכויות
ומימוש אינטרסים משותפים עם תורכיה. המזכיר בלינקן גם   עם מקבילו התורכי    שוחח הים התיכון 

 הרוסית.  400-על שיתוף פעולה ביטחוני והאיץ בו לוותר על מערכת טילי האס צ'אבושולו
 

שארצו חתמה   אישר בפומבישר החוץ הירדני ספאדי  ארה"ב וירדן מודיעות על שיתוף פעולה צבאי.  .5
אדי הגן על העסקה, המעניק לאמריקאים גישה לשטח ירדן. ספ  ה"בעם אר  בינואר על הסכם הגנה 

כי היא תחזק את ביטחון הממלכה ויציבותה "באמצעות הכשרה  טען ושהושגה תוך עקיפת הפרלמנט, 
 צבאית וציוד", והדגיש כי ההסכם אינו מאפשר לארה"ב לבצע מהלכים התקפיים על אדמת ירדן. 
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