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יתרון קל על פני מהמועמד הדמוקרטי, ג'ון קרי, נהנה  2004ם לפני הבחירות לנשיאות של חודשים ארוכי

ממלחמת וייטנאם,  Purple Heartהנשיא המכהן ג'ורג' וו. בוש בדרך אל הבית הלבן. קרי, בעל שלושה עיטורי 
המגדלים  על בספטמבר 11-ה מתקפת הטרור שלוהיה בטוח שינצח את הנשיא הכושל של מלחמת המפרץ 

האסטרטג העיקרי של המפלגה הרפובליקנית, חשש מניצחון דמוקרטי,  ,קארל רוב . גםוהפנטגון התאומים
והחל לגייס במרץ את נאמני המחנה השמרני מרחבי הפריפריה האמריקנית תחת החשש מאובדן השלטון. 
ואכן, בימים האחרונים שלפני הבחירות חל שינוי במגמה והנשיא בוש ניצח את הסנטור קרי ברוב קטן. כך 

 בוש מגורלם של אביו או של ג'ימי קרטר ולא הפך להיות "נשיא של קדנציה אחת".ניצל ג'ורג' וו. 
 

תיכונית החשובה ביותר  מבר הן ככל הנראה ההתפתחות המזרחבנוב 6-ב שיתקיימו בארה"ב בחירות האמצע
טראמפ. אם ינצחו דונלד מידת חופש הפעולה של הנשיא  יים הבאות, שכן הן תשפענה מאד עללשנת

"ברווז צולע" זמן רב לפני שמצב זה אמור לקרות ממילא לקראת בחירות לנשיאות. היה הנשיא לי הדמוקרטים
בייחוד אמורים הדברים לגבי הסנאט, שכן ללא רוב רפובליקני )הקיים היום( לא יוכל הנשיא למנות שגריר 

 (.מאטיסג'יימס , כמצופה, ממזכיר הגנה בקרוב או מזכיר הגנה לטעמו )לאחר שייפטר םחדש לאו"
 

הנבחרים, אם כי מציינים לפחות בבית  דמוקרטי ןערב הבחירות, רוב התחזיות והסוקרים מנבאים ניצחו
"גל כחול ]צבעה של המפלגה הדמוקרטית[ אך לא בצונאמי כחול". אם אכן יתרחש ניצחון דמוקרטי שמדובר ב

 רח תיכוניות שונות.של ארה"ב בסוגיות מזתנהלותה ויכולותיה עשוי להשפיע רבות על ההוא 
 

וושינגטון רצח העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י, תושב ארה"ב ובעל טור באמירה לפיה  -ת סעודיערב ה
לטראמפ היו ציפיות רבות  .ממששל  ממעיטה-בבחינת לשון היא תסעודיערב ה-א מכה ליחסי ארה"בוה ,פוסט

מאז התקרית,  סוס הלא נכון.ו רבים שהימר על אבל כעת טוענים כלפי ,מחמד בן סלמאןהסעודי מיורש העצר 
ובהמשך שיגר דאגה, ערב הסעודית ועל בן סלמאן. תחילה הוא הביע על  הלחץהגביר טראמפ בהדרגה את 

מוסיף . ואולם, טראמפ מסקנות קיהסלחקירה נמרצת ולריאד ודרש לקיים פומפאו מייק מזכיר המדינה את 
, וזהו המרכיב העיקרי תחתם עם ערב הסעודי העליהדולרים  מיליארדי 110לגונן בתוקף על עסקת הנשק בת 

בשל הפגיעות  ,תמיכתה במלחמה הסעודית בתימןל ארה"ב לחדול מלאומי עכעת מתפתח  לחץ בינ שיקוליו.ב
ארגון מיליבנד )וכיום ראש ה דיוויד הבריטי לשעברר החוץ . ש(ילדים ועוד-גיוס חיילים)שכוללות  בזכויות האדם

הרבה יותר כדי לעצור את שארה"ב יכולה לעשות  בעק( International Rescue Committeeההומניטרי 
  הזוועות.

 
 כאסון אסטרטגי והומניטריאת המלחמה בתימן  מתארסנטור ברני סנדרס החמורים יותר הם הלחצים מבית. 

לא בן סלמאן כי אינו מאמין שניו יורק טיימס ב קובע במאמרולארה"ב, ואילו בעל הטור המוביל תום פרידמן 
היא בן סלמאן  עבר וכי האסכולה שהולידה את בן סלמאן ידע על הרצח, כי על הנשיא להבין שזמנו של

אינו ערב הסעודית ל האינטרס העיקרי של ארה"ב מו , לדבריו,על כןבספטמבר.  11-ה שהולידה גם את פיגועי
בן סלמאן צורך לקדם אסלאם מסוג חדש, סובלני יותר ותוקפני פחות, דבר שהענקית, אלא נשק וד עסקת ע

, כאשר משמעותי מצד הקונגרס כבר לא יוכל לספק. עוד ניצב הנשיא בפני אתגר, ושאותו הוא סימל עד כה
 אנגלוט אלייס ורואד  ועדת החוץ בבית הנבחריםראשי )וזאת בתמיכת  קראו לומשתי המפלגות  סנטורים 20

                                                
  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://foreignpolicy.com/2018/10/09/starvation-and-child-soldiers-in-yemen/
https://www.nytimes.com/2018/10/24/opinion/bernie-sanders-saudi-arabia-war-yemen.html
https://www.nytimes.com/2018/10/24/opinion/bernie-sanders-saudi-arabia-war-yemen.html
https://www.nytimes.com/2018/10/16/opinion/jamal-khashoggi-saudi-mohammed-bin-salman.html
https://www.nytimes.com/2018/10/16/opinion/jamal-khashoggi-saudi-mohammed-bin-salman.html
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/10/11/saudi-arabias-ruler-should-understand-that-the-ends-dont-justify-the-means/?ut%E2%80%A6&utm_term=.ea198702f3c8
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/10/11/saudi-arabias-ruler-should-understand-that-the-ends-dont-justify-the-means/?ut%E2%80%A6&utm_term=.ea198702f3c8
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רפובליקניים בקהילת  -נגד מי שאחראי לרצח חשוקג'י. חוגים פרו 1"להפעיל את "חוק מגניצקי (הדמוקרטים
את חטאי העבר של כעת ומונים  מבן סלמאן, פיללוזה גלי שלא ל-י של וושינגטון אומרים ברישמהביטחון הלאו

 מעצרםו ירי, המלחמה הנמשכת בתימןחר-אלסעד הלבנוני אש הממשלה המשטר הסעודי ובהם חטיפת ר
בן שבמפורש  גרהאם אומרלינדזי הסנטור הרפובליקני המוביל  המפנק( של בכירים סעודים רבים. )אמנם

 חייב ללכת.סלמאן 
 

זירה על גם פיע עשויה להשערב הסעודית היכולת האמריקנית להישען על  היחלשות -ישראל והפלסטינים 
גם )שלהערכתו אינו נוחל הצלחות  בה להיענות ללחץ האמריקני המסיביכל סיכעת אינו רואה זאת. אבו מאזן 

ארה"ב ממילא כבר ( 1)לפחות לא לפני הבחירות בארה"ב, וזאת מכמה טעמים: , איראן(או ון קוריאה מול צפ
, והוא אינו נדרש לתשלום נוסף עבור סחורה ר את תמיכתה ברעיון שתי המדינותהביעה בפומבי בחודש שעב

במטבע  אינו עולה לו בשלב זה ,על כל מורכבותו האנושית והפוליטית הקשה ,עזהרצועת המצב ב( 2) זו;
 320ארה"ב זכתה בינתיים לשיפוי כלכלי בינלאומי של  אונר"א על ידי נטישת( 3)פוליטי, כלכלי או מדיני; 

ות אמריקנית( על הרשהאפשרות ללחץ סעודי )בהשראה  (4) ;2018נת כל הפחות עבור שמיליון דולר, ל
שמבוסס על  ,הרעיונות האמריקנים בדבר "נאט"ו מזרח תיכוני" (5) ;תאיינה בשלב הנוכחיהפלסטינית ה

"מן החוץ אזורי כלפי הסוגיה הפלסטינית )להוביל למהלך ערב הסעודית ושיכול היה אולי מדינות המפרץ ו
 אינם מתקדמים. ,(פנימה"

 
לידי ביטוי בשורת כפי שבא רחים, ויחסי ארה"ב וישראל מתקדמים ופואה כיצד אבו מאזן ר כל זאת, בעוד

הנשיא אמריקאי שנחתם בתקופת -הישראלי (UMoמזכר ההבנה )של ה כניסה לתוקףה התפתחויות ובהן
 ,באוקטובר 22-23-בשהתקיים וישראל  משרדי ההגנה והביטחון של ארה"בן (, הדיאלוג בי2016אובמה )ברק 

, מנגדאותו.  שארה"ב הייתה רוצה לראותפי זרח התיכון כלמ מודלפומפאו כי ישראל משמשת קביעתו של ו
  83, מדובר בתמיכה בשיעור של מכון פיו סקרהתמיכה המסיבית לה זוכה הנשיא טראמפ בישראל )לפי 

כל אבו מאזן אין ל ,אחוזים ברוב מדינות אירופה, למעט בריטניה(. ככל הנראה 40-לעומת פחות מ ,וזיםאח
שאולי יהיה  ,היילילאו"ם ניקי ישראלית -הפרוהאמריקאית לשגרירה  למינוי מחליף. הוא ממתין סיבה  למהר

להמשיך ולסנן אבו מאזן בשל כל אלה, יכול  צפוי אולי בקונגרס.הפחות נחרץ בתמיכה בישראל, וכן לשינוי 
 ולהמתין לשעת כושר טובה יותר. ,את ברכתו הידועה )"יחרב ביתך"( כלפי הנשיא טראמפ

 
ככל הנראה, איראן מעריכה אל נכון כי על אף הקביעה האמריקנית שפעולותיה  - רוסי-סורי-המכלול האיראני

היכולת האמריקנית הרי שמולידת הטרור, על ידי ארה"ב כ הסימון שלהו( malignבסוריה הן "מזיקות" )
עם שלו לשקם את היחסים צריך כעת הממשל האמריקני  היא מוגבלת. ,מעבר לסנקציות כלכליות ,לפעולה

 3-הגרמני הייקו מאס בר החוץ בעלות הברית בריטניה, צרפת וגרמניה )ואכן פגישת מזכיר המדינה עם ש
 גתימפל-גם לייצר שיתוף פעולה דואך , "עסקים כרגיל" בכל הקשור לאיראן(ובר שידרה מסר של באוקט

 כעת. בקונגרס, דבר שלא סביר שיקרה בנושא איראן
 
של סנקציות על ארגונים כלכליים המסייעים למיליציית  ר הטיל משרד האוצר האמריקני שורהבאוקטוב 16-ב

בנובמבר, הצפוי  4-היא לגל הבא של הסנקציות ב. הציפייה כעת ה האיראנייםהבסיג' ולמשמרות המהפכ
-לפגוע אנושות במערכת הבנקאית האיראנית. בובכך  עברת הכספים הבינלאומי הסוויפט מנגנון הכלול את ל

, פעל (ממוקם בבלגיהמנגנון הסוויפט )שו ,אלא שאז הצטרף האיחוד האירופי למהלך ,צלח צעד דומה 2012
אירופית. כעת, לאור ההיסוס ואף המיאון האירופי ללכת בעקבות טראמפ בנטישת הסכם -לפי החקיקה הכל

 של גל הסנקציות הקרוב.ויעילותו  (, לא ברורה משמעותוJCPOA-)ה עם איראן הגרעין
 

 ,בספטמבר 28-שנסגרה ב ,בבצרה השל איראן  מזהה שארה"ב אינה ממהרת לשוב ולפתוח את הקונסוליה
ב"תערובת של חשש  ים בארה"בתייחסמ עדיין אליהול ממשלה ידידותית למדי בעיראק, או לנצל הזדמנות מ

, וריהעד כה את צעדיה בסשבלמה  –ולא ארה"ב  –הייתה זו ישראל ותקווה." עוד נראה שאיראן  מעריכה כי 
וי . הגיבוהיא ממתינה לראות מה תוכל ישראל להוסיף ולעשות בהקשר זה לאור המשבר ביחסיה עם רוסיה

ששררה בסוריה  המבצעית הישראלית למתכונתאינו מביא בינתיים לחזרה  זהשנותנת ארה"ב לישראל בנושא 
מפקד אומי טראמפ במועצת הביטחון או מאיומיו של . וכך איראן, שאינה מתחלחלת מנלפני פרוץ המשבר
אל מטרות  קרקע-שישה טילי קרקע באוקטובר מטח בן 1-שיגרה ב ( האמריקאי,סנטקו"םהפיקוד המרכזי )

                                                
השלטונות הרוסיים ומת בכלא לאחר ל ידי לאחר שהפרקליט הרוסי סרגיי מגניצקי נעצר ע 2012בשנת ק מגניצקי" נחקק "חו 1

 .כשנה. החוק קובע כי כל מי שהיה מעורב בפרשה יהיה מנוע מכניסה לארה"ב

https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/10/286363.htm
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/10/286363.htm
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/253067
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/253067
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/09/how-the-world-views-the-u-s-and-its-president-in-9-charts/?utm_source=Pew+Research+Center&ut%E2%80%A6
https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2018/10/09/haleys-departure-sparks-a-battle-for-the-future-of-trumps-foreign-policy/?noredirect=%E2%80%A6&utm_term=.87691cfbf8dc
https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2018/10/09/haleys-departure-sparks-a-battle-for-the-future-of-trumps-foreign-policy/?noredirect=%E2%80%A6&utm_term=.87691cfbf8dc
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-10-07/iraq-s-new-government-deserves-american-support
https://www.thenational.ae/world/mena/us-general-warns-iran-over-reckless-and-escalatory-strikes-in-syria-1.777362
https://www.thenational.ae/world/mena/us-general-warns-iran-over-reckless-and-escalatory-strikes-in-syria-1.777362
https://www.thenational.ae/world/mena/us-general-warns-iran-over-reckless-and-escalatory-strikes-in-syria-1.777362
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וממתינה בספטמבר,  22-ה על המתקפה שספגה באהואז בנקמכ ,בסוריהשל ארגון המדינה האסלאמית 
 לבאות.

 
תכניותיו  יוכל הנשיא לנוע קדימה עם כל ,אם ינצחו הרפובליקנים .בחירות האמצעתוצאות נותר אפוא להמתין ל

בית ב". אם ינצחו הדמוקרטים מזרח תיכונינאט"ו הה"יון עור ,ין ישראל לפלסטיניםובהן "העסקה הגדולה" ב
 .רח התיכון, סביר שיצטמצם חופש הפעלה הנשיאותי בכל תחום שהוא, כולל במזלפחות אחד

 
עלולות הבחירות לחשוף עוד יותר את השסע החמור עם יהדות ארה"ב. הפיגוע בבית הכנסת  ,מבחינת ישראל

גם העם בישראל( תומכת  ,עילפיו שמוזכר ל עוד ממשלת ישראל )ולפי סקר"עץ חיים" בפיטסבורג המחיש כי ב
ברובה המכריע את הנשיא ואת כל  עוינת בנשיא טראמפ ומאמצת אותו אל ליבה, הקהילה היהודית בארה"ב 

אווירת האשמה ביצירת בנשיא טראמפ את תולים הטבח בפיטסבורג, רובם ככולם, ניצולי מה שהוא מסמל. 
דה את הלאומנות הלבנה והאנטישמית שעלתה בחיי אחד עשר קורבנות, וסביר שהתנגדותם השנאה שהולי

 גבר. תנשיא ולמפלגתו רק תלך ותל
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 2018 אוקטוברבחודש  אירועים מרכזיים

 ב בהתנחלות "הריר ארשג וביקורהקונסוליה האמריקאית במזרח ירושלים  סגירת

 את בין המדינות בעקבות ז וצמצום המתיחותרנסון כומר בה לשחרור תורכי-אמריקאיהסכם 

 ן שונות במזרח התיכושר האוצר האמריקאי בישראל במסגרת סיור שלו במדינות  רוביק

 נים קהילה היהודית למדיניות טראמפ כלפי ישראל והפלסטיב נגדותמראה על הת חדשסקר 

 קאסם-ב למניעת הכניסה מלארה אל"בקהילה היהודית בארה שליליותתגובות 
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