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ציין הישגים רבים לממשל במזרח התיכון, ובראש ובראשונה "הסכם אברהם" בין   2020ספטמבר 

.  , בינתיים ללא הצלחהעומאן להסכםו האמירויות ובחרין. כן פעל הממשל לצירוף סודאן איחוד ישראל, 
ם לא רק הצלחה מדינית אלא גם הישג אישי לנשיא טראמפ. בזירה אחרת, הצליח  שנחתמו הההסכמים 

הממשל להביא את לבנון השסועה והמפורקת להסכים למשא ומתן עם ישראל על מיפוי הגבולות הימיים 
והאזורים הכלכליים עם ישראל. מנגד, הצהרותיו התקיפות של הממשל כלפי איראן לא הניבו הסכמה 

)המזניק מחדש סנקציות שהושעו בהסכם(  snapback-מית או תמיכה כלשהי בהפעלת מנגנון הבינלאו
 והותירו נקודת מוצא לא נוחה לממשל הבא, בין אם רפובליקני ובין אם דמוקרטי.

 
  בחרין ו אמירויותאיחוד ה" בין ישראל, ם אברהם הסכהחתימה על "  - האמירויות, בחרין וישראלאיחוד הסכם 

, ארצו מוכנה להשתתף בבניית של האמירויות בוול סטריט ג'ורנלר החוץ  שנחגגה ברוב פאר, וכפי שהדגיש  
אך לא ערב הסעודית, על אף מאמצי קושנר מול בן סלמאן   השתתפו גם נציגי עומאן וסודאן,  עתיד טוב יותר. 

בביקור בריאד, בו הדגיש את תפקידה המיוחד של ערב הסעודית. גם מלך בחרין הדגיש את מרכזיותה של  
והאמריקנים   ,בבית המלוכה  על כך   ישראל אך יש מחלוקתעודית. בן סלמאן היה רוצה להתקדם מול  ערב הס

הסתפק בתודה טלפונית למלך   טראמפ  .נורמליזציה  ככל הנראה  מבינים שכל עוד חי המלך סלמאן לא תהיה
מדינות תצטרפנה   8או    7כי    ציין טראמפ  סלמאן על פתיחת השמים לטיסות מישראל. בשיחה עם אמיר כווית

ראקים(. וכן סודאן, תמורת ימהלך בו מעוניינים האמריקנים )אך לאו דווקא הע  –ראק  ילהסכם, ובהן אולי גם ע
 מיליארד דולר.  7טרור וסיוע בסך ההסרתה מרשימת 

 
ה את כך גרר, ולתמיכה בהסכם  ייכים,ששאינם  כאלה  , כולל  נוספים  מהלכים מדינייםלרתום  ארה"ב פועלת  

ל וקוסובו  לסרביה  שפתוח  התחייב  מהלך  בירושלים,  עסקתשגרירויות  סרביה.  ידי  על    F-35-ה  הוכחש 
טוענים ירויות  באיחוד האמוהיא למעשה "סוכרייה" בעבור ההסכם,  המסתמנת בין ארה"ב לאיחוד האמירויות  

החקיקה האמריקנית המחייבת שימור היתרון הצבאי   םלקראת "שלום חם" אין חלה עליהים  צועד  םשמאחר שה
מצפים לסיום   ת המטוסים, וכעת)באופן פרטי( את מכיר  נתניהו אישר   ,לפי הניו יורק טיימס  .איכותי של ישראלה

 מינוף "הסכם אברהם" ב, שעסק  נושא ביקורו של גנץ בוושינגטון  זה היה  ,ככל הנראה  המכירה בדצמבר.  מגעי
 לקידום יעדי הביטחון המשותפים. 

 
היו  התגובות להסכמים  ברובן.    בוושינגטון  סטיבנסחיוביות  הצלחה    ברט  בהסכם  אישי ו  נדירהרואה  הישג 

מסביר שהסכמי השלום עם מצרים וירדן נולדו כי ארצות אלו רצו להחזיר לעצמן שטחים   ןתום פרידמלטראמפ.  
בתחומים אלה מעוניינות בעיקר  האמירויות  , ואילו  עם ישראל  תיירות ו  סחר, תרבותיחסי  אך לא היו מעוניינות ב

הסכמים אלו להיות יציבים וליצור תשתית עתו יכולים  . לכן, לדוכמובן בחילופי מודיעין על האויב המשותף איראן
 כלכלית וטכנולוגית.

 
לקטר  -  קטר ארה"ב  בין  האסטרטגי  הדיאלוג  בלצד  הקטריר  ציין שבספטמבר,    14-, שהתקיים  את   החוץ 

  על קטר.   צרימ-מפרציה  והודה לארה"ב על תמיכתה בסיום החרם  ,התעצמות קטר וחשיבות יחסיה עם ארה"ב
הדגיש שארה"ב  . הוא  איראן  בלימת, וללרגיעה בלבנון ובסוריה  ,תרומת קטר ליציבות בעזהאת    פומפאו שיבח

החרם על קטר שקושנר ציין    .ן המדינות קטר ועמד על השיפור ביחסים בי גבולות    מעוניינת לפתוח מחדש את
בעיקר בשל העימות ,  ישראלעם    מים שחתמו שכנותיהמותחת בקורת על ההסכ  , מצדה,קטר   מדי.נמשך זמן רב  

 
    שירת בין היתר כסמנכ"ל צפון אמריקה במשרד החוץ, כשגריר  השגריר לשעבר ברוך בינה הוא עמית מדיניות במכון מיתווים. הוא

   בוושינגטון, וכקונסול כללי בשיקגו.ישראל בדנמרק, כסגן ראש הנציגות 

https://jewishinsider.com/wp-content/uploads/2020/09/Abraham-Accords-Peace-Agreement.pdf
https://jewishinsider.com/wp-content/uploads/2020/09/Abraham-Accords-Peace-Agreement.pdf
https://jewishinsider.com/wp-content/uploads/2020/09/Abraham-Accords-Peace-Agreement.pdf
https://jewishinsider.com/wp-content/uploads/2020/09/Abraham-Accords-Peace-Agreement.pdf
https://jewishinsider.com/wp-content/uploads/2020/09/Abraham-Accords-Peace-Agreement.pdf
https://jewishinsider.com/wp-content/uploads/2020/09/Abraham-Accords-Peace-Agreement.pdf
https://bh.usembassy.gov/joint-statement-of-the-united-states-the-kingdom-of-bahrainand-the-state-of-israel/
https://jewishinsider.com/wp-content/uploads/2020/09/Abraham-Accords-Peace-Agreement.pdf
https://www.nytimes.com/2020/09/03/us/politics/israel-uae-weapons.html
https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2337882/readout-of-secretary-of-defense-dr-mark-t-espers-phone-call-with-israeli-defens/
https://www.nytimes.com/2020/09/14/opinion/bahrain-israel-trump.html
https://www.nytimes.com/2020/09/15/opinion/trump-israel-bahrain-uae.html
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המפרציות על  ממונה  , הג'זירה להירשם בתור "סוכן זר" -וושינגטון דורשת מרשת אל. בעוד  שלה עם האמירויות
ל יחסיה עם רוסית דווח כי קטר שוקלת בחיוב נירמוהבמחלקת המדינה ציין שבקטר יש פתיחות. בתקשורת  

 ללחץ אמריקני על מדינות המפרץ להסיר את החרם מעל קטר. ישראל אך זאת בכפוף
 

צודק לבעיה   בשיחתו עם טראמפ, המלך סלמאן הדגיש את שאיפת ערב הסעודית לפתרון  -  ניההקשר הפלסטי
הם אלו המביאים על עצמם שהאשים את הפלסטינים    קושנריתר מדינות המפרץ.  בגם  טוענים  כך    הפלסטינית.

התבטאותו של נביל כגון , ם חריפיםקשים להעביר מסריע הם מתלדבריו, את מצוקותיהם בסרבם לכל תכנית. 
  כמוהו גם חנאן עשראויובגידה בפלסטינים.  אמריקנית-המשך המזימה הישראליתהוא  טקס החתימהשעת' ש

הסכמים הזדמנות אך יש הרואים ב.  באוניברסיטת סן פרנסיסקווריסטית,  , כטרוליילה ח'אלד שנפסלה מלדבר
הדיפלומט הוותיק לדעתו של   .הזדמנות להחיות את יוזמת השלום הערבית, או  מחמד דג'אנילפלסטינים, כמו  

הערבירוס שלעולם  עניין    ,  אין  מקובסקי    בסוגיה  אמיתיכבר  והחוקר  שפירו  השגריר  ממליצים הפלסטינית. 
ישראל לא תרצה לסכן עם מצרים וירדן, שכן    את ההסכמים, כשם שעשו בעבר עם ההסכמים  לפלסטינים למנף

   המדינות.-תמיכת ארה"ב בפתרון שתיעל ואילו היועץ לביטחון לאומי אובראיין צייץ  .את הישגיה
 

ומנה בין    בספטמבר  22-ב  םטראמפ נאם במליאת עצרת האו"   -לנשיאות    מערכת הבחירותוהמזרח התיכון  
מי שלום בין ישראל והשגת הסכעם איראן  , נטישת הסכם הגרעין  חיסול סולימאני  הישגיו את הבסת דאעש,

 מועמדה  איך ניתן לעשות יותר במזרח התיכון בפחות משאבים? נייר מכון ברוקינגס שואל   .למדינות המפרץ
דעה בהדמוקרטי   טען במאמר  נכשל    CNN-ביידן  ביד: ש איראןבשממשל טראמפ  עלה  לגייס שותפים   ולא 

פי עשרה אורניום מועשר בהשוואה לסיום  , שsnapback-בינלאומיים להארכת האמברגו או ל איראן צברה 
אובמה ו-כהונת  ההתעצמות את  הגבירה  שהיא  ביידן  על  פומפאו  טענת  את  מאשר  הוא  )בכך  חתרנותה 

ינקוט: התחייבות ", טען ביידן ופירט את הצעד"ישנה דרך חכמה להיות נוקשיםהאיראנית(. אולם    ים אותם 
מוחלטת למנוע מאיראן נשק גרעיני; חזרה להסכם הגרעין כנקודת מוצא להמשך משא ומתן; תאום עם בעלות 

פעילות משותפת עם בעלות הברית לסיום עימותים, כגון בתימן; הקלה בכל הקשור   מגבלות; ההברית להארכת  
ת; פעולה צמודה עם ישראל כך שתוכל להגן על עצמה; למאבק בקורונה; פעילות נמרצת מול החתרנות האיראני

  ביידן  ,איראן תבחר בעימותבמידה ש   ,המשך סנקציות ממוקדות בתחומי הטרור, זכויות אדם וטילים. אולםו
 את הדרך הדיפלומטית. למרות העדפתו יגן על האינטרסים החיוניים של ארה"ב,  הצהיר שכנשיא הוא

 
מדיניותו עיקרי  ג'יי סטריט  תומכי בפני  גם    ביידן שטח את  ב,  ארגון  לתוך התמקדות  תמיכתו ישראל: מעבר 

וסיכ  ביידן   חזרה להסכם הגרעין, אמרב ן את ישראל בהסכמתו לכניסת שטראמפ בזבז את הנכסים שקיבל 
כמדינה דמוקרטית ובזכות   ביטחון ישראלב,  המדינות-תמוך בפתרון שתיביידן קבע שיכוחות עוינים לסוריה.  

למדינה כנשיאהפלסטינים  שי  ,.  הצהיר  אתביידן  יחזיר  לסיפוח,  ו  תנגד  לפלסטינים  מחדש  הסיוע  את יפתח 
נתניה  לדבריו,ירושלים.    מזרחבהקונסוליה   רק  והימין הישראלי אחראיםלא  גם לקיפאון בתהליך השלום,    ו 

בין   הפלסטינים אינם נאחזים בהזדמנויות המוצעות להם. בצד שבחים לממשל על ההישג שבעצם ההסכם 
  המזהירים מפני היסחפות של ארה"ב אחרי האמירויות ישראל לאמירויות נשמעים במחנה הדמוקרטי גם קולות  

 עם בן סלמאן.בעבר כפי שקרה לה 
 

הודיעה ב  -  איראן לזכויות ארה"ב במסגרת בספטמבר    20-מחלקת המדינה  חידוש הסנקציות בהתאם  על 
שאיראן לא עמדה במחויבויותיה  משוםזאת  .snapback-ה מנגנוןעל הפעלת ו 2231החלטת מועצת הבטחון 

הסכם ואילו מועצת הבטחון לא האריכה את אמברגו הנשק, מחדל המאפשר לאיראן לשוב ולרכוש נשק הלפי  
איסור על ה על    תקפדנה  שחברות המועצה  מצפההדגישה כי היא  באוקטובר. ארה"ב    18-בהחל    נציונליבקונ

הסכם הגרעין מקרב את איראן ליכולות גרעיניות מסוכנות, יישום  -איאיראן לעסוק בהעשרה או בפיתוח טילים.  
ק כריז על אמצעים נוספים לחיזו צפויה ארה"ב להשכן עוד חמש שנים יפוגו תוקף ההגבלות. בימים הקרובים  

עד שאיראן תגיע להסכם עם מור להמשיך  א  הלחץ המקסימלי על המשטר האיראני, ו יישום ואכיפת הסנקציות
כל   יוטלו על  כי הסנקציות  בייצור  עם איראן  חברות שתהיינה מעורבות  הארה"ב. מחלקת המדינה הבהירה 

או   גרעיניטילים  קונבנציונלי.  שינסואו  ,  נשק  נותרה   2231ה  שהחלטקבעה בתגובה  רוסיה    למכור לה נשק 
האיחוד נציב החוץ של    . גרמניה, בריטניה וצרפת, כמו גםם הגרעיןיימשכו המאמצים ליישום ושימור הסכבעינה ו
נשיא צרפת   שפרשה מההסכם., לאחר  snapback-נון המנגארה"ב אינה יכולה ליישם את  קבעו ש,  האירופי

 המרבי על איראן כשלה. האמריקאי מקרון אף אמר כי מדיניות הלחץ 
 רשימת החברותסייבר איראניות, ופרסם את    סנקציות על קבוצותבספטמבר    17- האוצר האמריקני הטיל ב

 ם שגריר איראן לאו"   איראניים עליהם הוטלו סנקציות.  843,9בת    רשימהן  נרגיה מול איראן וכהא  שפעלו בתחום
לכל הרפתקה אפשרית. זאת בעוד איראן ממשיכה להבטיח   טיל על ארה"ב אחריותהומי טראמפ  גינה את איו

https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/uae-israel-peace-agreement-opportunity-peace-palestine
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/normalization-can-inject-new-life-into-the-arab-peace-initiative#utm_term=READ%20THIS%20ITEM%20ON%20OUR%20WEBSITE&utm_campaign=Normalization%20Can%20Revive%20the%20API%20%28al-Omari%20%7C%20PolicyWatch%203373%29&utm_content=email&utm_source=Act-On+Software&utm_medium=email&cm_mmc=Act-On%20Software-_-email-_-Normalizati
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/09/13/middle-east-is-changing-will-palestinians-be-left-behind/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/09/09/heres-how-palestinians-could-benefit-diplomatic-deal-between-israel-united-arab-emirates/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/09/09/heres-how-palestinians-could-benefit-diplomatic-deal-between-israel-united-arab-emirates/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-75th-session-united-nations-general-assembly/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-75th-session-united-nations-general-assembly/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-75th-session-united-nations-general-assembly/
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2020-09-15/how-do-more-less-middle-east
https://www.cnn.com/2020/09/13/opinions/smarter-way-to-be-tough-on-iran-joe-biden/index.html
https://www.cnn.com/2020/09/13/opinions/smarter-way-to-be-tough-on-iran-joe-biden/index.html
https://jewishinsider.com/2020/09/what-joe-biden-told-donors-at-a-j-street-fundraiser/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/09/08/dont-let-united-arab-emirates-play-us-way-mohammed-bin-salman-did/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/9c._full_version_eu_statement_on_npt_safeguards_agreement_with_the_islamic_republic_of_iran.pdf
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( אלא שףחכפי שנ) ום אפריקהגיעה בשגרירת ארה"ב בדרפאמצעות לא בהכרח בנקמה על הריגת סולימאני,  
, לפגוע באיראן שמי שהיה מעורב בחיסול לא יינקה. עוד מתרברבת איראן שאין לארה"ב למעשה יכולת  בניסיון  

רטוריקה המעידה על למעשה  הם  , וכי צעדי ארה"ב  תחשוף אותם לפגיעההיא    לאיראן  תקרב כוחותהיא  ם  כי א
 תמרונים על מודלים של מטרות אמריקניות. הצבאיות, ומבצעת איראן ממשיכה להתגאות ביכולותיה  חולשה.

 
חיילים אמריקניים במהלך ספטמבר כפי שהוסכם בביקור   3,000הודיע על פינוי  CENTCOMמפקד  - ראקיע

כאט'ימי בוושינגטון. המהלך עשוי להתחיל לפני הבחירות בארה"ב כדי לעמוד בהבטחת ראש ממשלת עיראק  
ארה"ב תגיב ש  , וטענתו לאחר מכן פינוי השגרירותעל בספטמבר    20-הודעת פומפאו ב  ,אולם  טראמפ לבוחר. 

ג נובעת  פגיעה,  כל  על  נתקלת בכוח  זו  הודעה  יעדים אמריקניים.  ועל  על השגרירות  ם מהמשך ההתקפות 
ובקריאה לארה"ב לשקול זאת מחדש,    בביקורת כי    ,המהלך מעביר מסר מוטעה. אולם  שכןבעיראק  נראה 

ראק של מקתדא צדר ישובו לע  החודשים הקרובים.   ההחלטה האמריקנית כבר נפלה והדבר יתבצע במהלך
הלהט ההתקפי של אך ייתכן ש. בעיראק ת הלחץ הפוליטי בכל הקשור לנוכחות ארה"בהגבראת  מלבנון מסמן

הקוראת   מהודעת מיליציית עצאא'ב אהל אלחק  מטרות אמריקניות ימותן, כפי שעולה  נגד  ראקיותימיליציות ע 
   ראק.יאמנם לנסיגת האמריקנים אך מגנה פעילות צבאית נגדם שתגרום נזק לע

 
סיילס    -  לבנון היהודי האמריקני    גילהמתאם הלוט"ר של מחלקת המדינה  הוועד  פעיל שבכינוס  חזבאללה 

אירופה צריכה להגדיר את חזבאללה כארגון  שקבע  הוא  לצורך פיגועים. עוד    אמוניוםבאירופה ואוגר מצבורי  
עתיד לבנון. על אף האזהרות האיראניות ללבנון לבל תתפתה למשא ומתן על ואזורי  ה טרור להבטחת הביטחון  

בעניין. ארה"ב התמידה ארה"ב בלחץ    ,, ועל אף מכשלות בפוליטיקה הלבנוניתת הימיים עם ישראלסימון הגבולו
אופן  אלא רק ב  ,הלבנוניתהשלטונית  שיאיישו את המערכת  זהות האישים  מתעניינת בהבהירה שהיא אינה  

מנצל את השחיתות בלבנון לאגירת אמל"ח   סגן מזכיר המדינה הייל אמר בשימוע בסנאט שחזבאללה  תפקודה.
רמזה אולם במקביל    ,על בכירים שיעים בלבנוןהאמריקאיות    את הסנקציותפירט    האוצר האמריקני   וחתרנות.

התריס באמרו שהסנקציות הן אות של   הזבאללח  כולתה לסייע ללבנון בקרן המטבע הבינלאומית.על יארה"ב  
 הודעה על תחילת שיחות בין לבנון לישראל. הלכים האמריקאייםהניבו המ ,בשורה התחתונה. כבוד

 
ראק יחדירתה המחודשת של רוסיה לע  לאורגם  ,  כים בין חיילים אמריקניים ורוסיםמחיכו  חששקיים    -  סוריה

חברת בין הכורדים לסכמים שנחתמו לאחרונה  ה  עם מיליציות.  יםבאמצעות שותפויות, מכירות אמל"ח ומגע
  1,000-ואשר בגינם נותרו בסוריה למעלה משדות הנפט של צפון מזרח סוריה,  של  בהקשר  נפט אמריקאית  

 יושמו. אכן י, במידה ש, עשויים לעודד את הכורדים בצפון מזרח המדינהאמריקאיים חיילים
 

שנבנה על ידי חברה המחודש,    נמל חיפהעם פתיחת  .  מול סין  גם  אתגרמתפתח לארה"ב    -במזרח התיכון  סין  
סינית, ולאור האפשרויות לנתיב יבשתי בין חיפה לדובאי, גוברים החששות האמריקניים מהשתלטות סינית על 

 מפעילה ארה"ב לחצים עוד  מישראל שלא כך יקרה.  ת  יוגיאופוליטי זה, וארה"ב דרשה ערבו-משאב תחבורתי
גם אמריקנית על פני סינית. האתגר לארה"ב אינו קל    5Gעל ישראל ומדינות אחרות כדי שיעדיפו טכנולוגית  

  46.1לעומת    ,מיליארד דולר  24.5  2018-של איחוד האמירויות עם ארה"ב היה ב  : הסחרם כלכלייםבשל פערי
  37.7לעומת    , מיליארד דולר  63באותה שנה היה  של ערב הסעודית עם סין    סין. הסחרעם    דולר   מיליארד

   מיליארד דולר עם ארה"ב.
 

נתניהו והכביסה הוושינגטון פוסט אודות " שולי סיקור "הסכם אברהם" כיכב הסקופ של  ב  -   יהודיםוה  ישראל  
המכסות ארגוני סיוע רבים, הולידו סיוע יהודיות  ההפדרציות    146-בתקציבית    "מצוקת קורונה"    ".המלוכלכת 

דולר.   54בסך    ארגון הפדרציות היהודיות בצפון אמריקהחרום מצד   נגד לשעבר    המנכ"ל  מיליון  של הליגה 
האנטישמיות גברה )לפי  וש  אמריקה חלשה יותרש  ,עים שטראמפ רע לאמריקה וליהודיםטהפוקסמן  השמצה  

ה לו  נע. בתשובה  (סבורים שהשואה היא מיתוס  האמריקאיםמהצעירים    אחוזים   23  סקר שפורסם בגרדיאן 
 ישראל. ב  ותמיכתוהצלחותיו בגלל  הסנטור קולמן שהיהודים יצביעו לטראמפ

 
עם גורמים ם  לקידום יחסיהנוכחי  רונים של ממשל טראמפ  לניצול ימיו האח  מאמץיש לעשות    -  המלצות לישראל

ביידן ושל   אפשרי של  ורמים שיפעלו בממשלגמיפוי מוקדם של אישים ומומלץ לבצע    ;נוספים בעולם הערבי
שאבים הנחוצים יש להקצות את המ  ;נכתבים כיום עבור ממשל שכזה במכוני מחקר ומדיניותש  מטה-ניירות

את ה הכללית של ישראל בפילדלפיה, המכסה את סביבתו האישית של ביידן ולפתיחתה מחדש של הקונסולי
   מקורביו.
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