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הנושא הראשון על סדר היום של הממשל והקונגרס הוא מגפת הקורונה העולמית. אשר למזרח התיכון, אין  

סוף  ל נכוןנפטרים  3,500-על כ שדיווחההתפשטות המגפה )אולי למעט איראן,   היקףמידע רב או אמין על 
וביטול מופעים ציבוריים. חוסר  (, וההערכות מתבססות על מידע עקיף כגון סגירת מוסדות חינוך 2020מרץ 

 .לסכן את בחירתו מחדש של טראמפ יםעלולהמגפה בארה"ב עצמה,  נזקי עם, יחד  יציבות במזרח התיכון
 ,למשיכת יד של ארה"ב מהמזרח התיכוןמימין )טראמפ( ומשמאל )סנדרס, וורן ואחרים(, נוכח הקריאות 

קובע דניס רוס כי   מעצמתית,-בשאיפה לשחרר משאבים ויכולות של ארה"ב לטובת התחרות הביןתים ילע
שאינו מבשר טובות לארה"ב ועל מצב . זהו בר רוסיה, איראן ותורכיהכאליו נכנסות  ללא ארה"ב ייווצר ואקום

 כן אין היא יכולה להתנער מהאזור.

 
לציונים גבוהים בארה"ב על רקע התפשטות מגפת הקורונה במזרח התיכון, ישראל זוכה  - ישראלויהודים 

ומהשינויים   חששות ביחס לאופי המשטר בישראלביקורות ושם  במקביל נשמעות    , על מוכנותה למגפה. אולם
השלטוניים שמבצע נתניהו בנצלו את הלחימה בנגיף הקורונה. בולט גם השסע המתרחב בין ישראל לקהילה 

יורק טיימס בישראל(  )לשעבר ראש משרד הניו איתן ברונרשכתב יקורת מבהיהודית בארה"ב, כפי שעולה 
, אלא החברה האמריקאית מישראל מתרחקתהיהודית על שני ספרים עדכניים לפיהם לא רק הקהילה 

 בכללותה.
 

משתתפים אך תוך מיעוט   18,000בנוכחות בראשית מרץ התקיימה  "ועידת המדיניות" השנתית של איפא"ק
. מהמועמדים , גם בגלל בעיתוי שנפל על הבחירות המקדימות במדינות רבותאים מוביליםשל פוליטיק

וורן וסנדרס נמנעו  ו,בווידא  תביידן, קלובוצ'אר ובוטג'יג' שלחו ברכו  .הדמוקרטים לנשיאות הופיע רק בלומברג
רבים בוועידת   מנגד, משתתפים .אופק" -וסנדרס כינה את הוועידה בשם "במה לקנאות צרת, מהשתתפות

 הסיוע התנייתבשל מועמדים דמוקרטיים שתמכו  תבטאויותהגינו  , רפובליקנים ודמוקרטים כאחד,איפא"ק
הדמוקרטים שבהם הדגישו כי יתמכו במועמדותו של  .בצעדים שתנקוט ישראל בנושא הפלסטיני לישראל

תניה. יו"ר וועדת החוץ בבית הנבחרים אליוט אנגל שהוא מתנגד לרעיון הה, גם בגלל ביידן )ולא של סנדרס(
הוועידה היתה לזירת התנגחות מפלגתית.  "הרעיון המטומטם ביותר" ששמע. הגדיר את ההתניה בתור

יד פרידמן, הלין על הדמוקרטים האמונים על "שנאת דונלד טראמפ ]אשר[ איננה מדיניות והשגריר לישראל דייו
 המדינות שהיה הבסיס-ממרילנד השיב שהרפובליקנים נטשו את פתרון שתי  הולן-ואןבנושא ישראל". הסנטור  

חגיגי    היה  הפומפאו בוועיד  מזכיר המדינה  נאוםלנושא פוליטי.   מפלגתי לאורך שנים וכי הפכו את ישראל-הדו
רתי והשתבח בהישגי הממשל: העברת השגרירות לירושלים, חוקיות ההתנחלויות, תכנית טראמפ,  אך שג

ושיפור יחסים עם מדינות   BDS-נטישת הסכם הגרעין עם איראן, חיסול סולימאני, קידום פעילות נגד ה
יים הקרובים ערביות. למגינת ליבם של אלו החוששים מסין, פומפאו נמנע מלהעיר לישראל על יחסיה הטכנולוג

  BDS-הכנס שנתי של תומכי הבאותו עניין,  .  BDS-חקיקה נגד ה  מנע  הקונגרסהוא גם קבל על כך שעם סין.  
 הקורונה. שברשנועד להתקיים בוושינגטון בסוף מרץ נדחה לספטמבר, זאת בגלל מ

 
תכנית השלום של הנשיא טראמפ. את פרטי  הציג ג'ארד קושנרבמרץ  4-בתדרוך סגור לקבוצת סנטורים ב

פיצוי כספי אך ישראל מתנחלת בשטחים    אולי  הפלסטינים מקבלים  ,הוא ציין כי בכל פעם שהמשא ומתן נתקע
התייחסות לתכנית מהצד הפלסטיני, אך במידה שהפלסטינים לקבל  ןמוכממשל נוספים. קושנר הוסיף כי ה

בהינתן ששני המחנות הפוליטיים . עוד אמר קושנר שיתקדם בלעדיהםזה    –לא יגלו נכונות להצטרף לתהליך  

 
    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://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/how-instability-in-the-middle-east-could-affect-trumps-reelection-bid/2020/03/03/9c9e7ee4-5d86-11ea-9055-5fa12981bbbf_story.html
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Singh20200330-RISG.pdf
https://www.bostonherald.com/2020/03/09/in-the-mideast-the-las-vegas-rules-dont-apply/
https://www.bostonherald.com/2020/03/09/in-the-mideast-the-las-vegas-rules-dont-apply/
https://www.bostonherald.com/2020/03/09/in-the-mideast-the-las-vegas-rules-dont-apply/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/03/19/with-pandemic-cover-netanyahu-is-carrying-out-coup-israel/
https://jewishinsider.com/2020/03/ethan-bronner-explores-the-evolving-relationship-between-israel-and-america/
https://www.state.gov/israel-central-to-the-middle-easts-future/
https://www.documentcloud.org/documents/6795407-UN-Message-Boards-
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בינתיים וועדות שו הוא משוכנע שתהיה התקדמות,פוליטי בארץ, על אף הכאוס התכנית, בישראל תומכים ב
בתחום שיתוף   משיכות בעבודתן.מ –ח שבוחנות אפשרויות סיפו –המשותפות לישראל וארה"ב  המיפוי

מיליארד דולר לרכישת סוללות "כיפת ברזל" נוספות  ךט בס את הפרויק צבא ארה"ב חדלהפעולה הביטחוני, 
להטמעה   )מעבר לשתי הסוללות שכבר נרכשו( בגלל סירוב ישראלי להעביר לאמריקנים את הקודים הנחוצים 

אשר  ,KC-46מנגד, ארה"ב מוכרת לישראל מכליות אוויריות חדישות מסוג בואינג  מול מערכות אמריקניות.
 יחליפו את מכליות האוויר הישנות.

 
נוכח מצוקתה בחזית הקורונה והשפעתן הקשה של הסנקציות על כלכלתה, יזמה טהראן מערכה  - איראן

 מיליארד  5 של חירום  הלוואת העולמית המטבע מקרן האמריקניות. היא ביקשהלהסרת הסנקציות  מדינית
 אכזריות" " בהן הלין על  מדינות לראשי אף פנה באיגרות הנשיא רוחאני דולר לסיוע במערכה נגד הנגיף.

המנגנון  טען כי  אף  זריף   החוץ שר  .ביכולתה של איראן לפעול נגד המגפה פוגעות הסנקציות האמריקניות אשר
להקלת  האיראניות קריאותהלאור  השוויצרי שהוקם לרכישת מזון ותרופות )בתאום עם ארה"ב( אינו יעיל.

עם  פומפאו בהקשר זה נועד  הבהיר הממשל האמריקני שיתמיד בהן ואף יטיל סנקציות נוספות. ,הסנקציות
בתימן, בעלי בריתה של איראן, ובכך  ותים 'לח םהאיראנישנותנים  הסיועפחית את מזכ"ל האו"ם כדי לה

האמירויות( איחוד )ובמידה פחותה מול  תסעודיערב העוד פועלת ארה"ב מול  להגביר את הלחץ על טהראן.
זירה ב לכוחות בתימן המתנגדים לאיראן.מוחשיים לסייע לממשלת תימן מול הח'ותים ולספק הישגים 

התנגדות יש  ת בסנקציות )כגון מצד ברני סנדרס(,, נוכח קריאות להקלה הומניטאריבארה"ב הפוליטית
אפילו לא בשם הלחימה בקורונה. אולם  ,לאיראן" בעת הזאת זריקת גלגל הצלהל" ו להקלות בסנקציות

מה בסנקציות, כולל -הרוסים וארגון הבריאות העולמי הובילו להקלת ,האירופים, הבריטים, םהפצרות האו" 
 בפעילות בנקאית שנועדה לאפשר לטהראן לרכוש ציוד ותרופות ללוחמה במגפה. 

 
במקביל הודיעה סבא"א כי איראן שוב חצתה את סף כמות הדלק הגרעיני הדרושה לייצור נשק גרעיני ואף לא 

ברשימת  ארה"ב הכלילה חמישה מדענים איראניים פקחי הסוכנות. בתגובה, לתרים אפשרה גישה לא
  , דה ימצ ,איראן .שסחרו עם איראן הסנקציות שלה וכן שבע חברות אנרגיה מסין, הונג קונג ודרום אפריקה

יש בארה"ב חשש  .National Iranian American Council-הרה"ב, י לטובתה באדמת מערך לובמק
 רדומים ברחבי העולם, כולל בארה"ב. לאחרונה אף חזבאללה  גד ארה"ב על ידי תאימפעולות איראניות נ

 בחשד שהעבירה חומרים מודיעיניים לחזבאללה.  נעצרה מתורגמנית בשירות הפנטגון
 

, לחץ צבאי על ארה"ב כך שתוציא את כוחותיה מעיראקהפעיל מאמץ להאיראנית וב מצוקההנוכח  - עיראק
גם בגדר המשך לתגמול  יתה במרץ. תקיפה זו הי 11-צפונית לבגדאד ב בסיס האמריקני תאג'יההותקף 

מפני פעילות ו האיראני על הריגת סולימאני, אך גם נועדה להרתיע מפני פעילות אמריקנית )ובריטית( צבאית
משמרות המהפכה, להשפיע על תהליך השלטון בבגדאד  להצביע על חיוניותית נגדה, אצב-בינלאומית לא

ארה"ב   .ולאותת כי גם אם ארה"ב עשויה לגבות מאיראן מחיר בחיי אדם, הרי זהו מחיר שח'מנאי מוכן לשלם
ר ראק. מזכיר ההגנה אספיכוח נחתים וכן סוללות טילי "פטריוט" לע, בשיגור שתי נושאות מטוסים הגיבה

שינויי היערכות    הבהיר שבכוונת וושינגטון לשמור כוח זה באזור לזמן מה במאמץ לבלום את איראן. עוד נעשו
 ראק.  י בין בסיסים, כולל הוצאת כמה יחידות מע

 
ה הכללית ומאיינים בכך את היתרון  ימעבר לשימוש בכוחות מקומיים המוטמעים באוכלוסי מן הצד האיראני,

הצבאי הקלאסי שיש לארה"ב ולבעלות בריתה, ניתן לצפות לתגמול איראני נוסף שלא בהכרח יהיה באזור 
שם, דהיינו פגיעה ביעדים אמריקניים ) ריקה הלטיניתכלפי "הבטן הרכה" של ארה"ב, למשל באמשיכוון אלא 

משאבים יש . לאיראן (נוס איירס לאחר חיסול עבאס מוסאוויכפי שפעלה איראן כלפי ישראל בפיגועים בבוא
נציגויות וקהילות שיעיות מקומיות רבות העשויות לשמש עורף לוגיסטי  11כולל  ,ריקה הלטיניתרבים באמ

 ומבצעי לחזבאללה.
 

מעורבותן באנגליה בינואר להגביר את  שהתקיימה  חברות נאט"ו לקריאת טראמפ בוועידת נאט"ו    ההיענות של
 במטרה. בעיראק מתוכננת עשויה להתבטא )לפי מזכ"ל נאט"ו סטולטנברג( בהצבת כוחות במזרח התיכון,

ן מלמד איסיון העבר באפגניסט. ואולם, נמעצמתית-ביןיוכלו להתפנות לתחרות הת שנמ  לעלאמריקנים  לסייע  
ות עצמם ולא יכלו להסתמך על שבסופו של דבר נאלצו האמריקנים לחזור ולבצע את המשימות השונות בכוח

 . מיומנים כוחות פחות
 

https://www.aei.org/op-eds/sorry-now-is-not-the-time-to-lift-sanctions-on-iran/
https://www.aei.org/op-eds/sorry-now-is-not-the-time-to-lift-sanctions-on-iran/
https://www.state.gov/constraining-iranian-nuclear-scientists/
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/op-eds/how-the-iranian-regimes-allies-are-calling-the-shots-in-washington
https://www.justice.gov/opa/pr/defense-department-linguist-charged-espionage


 (2020 מרץ) 87מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון, גיליון                                                                   3

 

 

 

ן הריבונית( משקף את השניות א)ולא עם אפגניסט  בין ארה"ב לטליבאן  נוסח ההסכם  -  הסכם עם הטליבאןה
בעמדה האמריקנית. מצד אחד, מול התחייבות ערטילאית למנוע טרור כלפי ארה"ב ובעלות בריתה מהשטחים  

נסיגת ,  יום  135תוך    8,600-ויתורים מפליגים ובהם צמצום כוחות למוכנים האמריקנים לושבשליטת הטליבאן,  
 . ןאאפגניסט  חילופי אסירים ושמירה על ריבונות  ,2020סט  , הסרת הסנקציות עד אוגו2021הנותרים עד סוף  

 ארה"ב אינה מסוגלת להביא את עצמה להכיר בשותפתה להסכם במלוא תאריה וכך נחתם ההסכם   ,מצד שני
ן אשר ארה"ב אינה מכירה בה ותקרא אבין ארה"ב לבין "האמירות האסלאמית של אפגניסט באופן פורמאלי

את הגיון המהלך האמריקני: במשך   מזכיר ההגנה אספר  שטח ,  במאמר בוושינגטון פוסט  להלן בשם טליבאן".
כעת ההסכם יוצר מצב בו החיילים יוכלו  , ואמריקניים-פיגועים אנטישנה הצליחה נוכחות ארה"ב לבלום  18

כי ההסכם שנחתם הוא צעד ראשון   הלשוב הביתה. מישל פלורנוי, סגנית מזכיר ההגנה בממשל אובמה, כתב
שלארה"ב יהיה מנוף   , להקפיד על כך שהנסיגה האמריקנית תהיה הדרגתית ומותנית ביישום בשטח כךשיש  ו

הצדדים שנות לחימה בהן    18לאחר    לארה"ב  אך איזו ברירה יש  ,אמנם אינו מושלם  . ההסכםימים  135לעוד  
 לא הצליחו להכריע זה את זה?

 
בבית הדין   ההסכם מעורר שאלות רבות. למשל, איך תגן ארה"ב על חייליה אם וכאשר יעמדו בפני תביעה

ה שלום ואילו הטליבאן רוצים ֶאִמירּות. הפער בין הצדדים נעוץ בזה שארה"ב רוצ (?ICCהפלילי הבינלאומי )
ן, כאשר הסכמים עם המדינות התורמות יפקעו בתום איש קושי כלכלי אמיתי להתאוששותה של אפגניסט

בהינתן גם . הבעייתיות שבהסכם מתגלעת המזומנים השנה והמיסוי האפגאני רחוק מלספק את צרכי תזרים
שלא כובדו; היא מתגלעת בהתעלמות של וושינגטון מן הממשלה בין הצדדים    ותהעבר, שהיה משופע בהסכמ

-או מהקשרים הטובים בין הטליבאן לאל )התעלמות שעוררה מרירות, כעס וחששות בקאבול( האפגאנית
אקום שייווצר אל נכון בקאבול עם השלמת ביצוע ולוארגון המדינה האסלאמית  קאעדה ומהסכנה שבזליגת

שנתיים לאחר חתימת הסכם  . שם,  מיטנאייוהו גם זיכרון המודל  נוכח  . ברקע  יציהונסיגת כוחות הקואל  ההסכם
ם דרומה וחיסלה את אפלשה צפון וייטנ  )בין ארה"ב ודרום וייטנאם מצד אחד וצפון וייטנאם מצד שני(  פאריס

הממשל   .הממשלה בקאבולמית. בינתיים, הטליבאן מסרב אפילו לשאת ולתת עם נציגי  אטנייו-המדינה הדרום
במרץ שיחה טלפונית עם בכיר  3-וטראמפ אף קיים בשבהגעה להסכם, לכאורה -בוושינגטון מתבשם בהישג

והוא נתון בהקשר  של ההסכם פומפאו מסרב לחשוף ארבעה נספחים סודייםואולם, הטליבאן ד'ביחאללה. 
ליקנים בהובלת חברת הקונגרס ליז צ'ייני מחוקקים רפוב 22זה לביקורת מצד חברי קונגרס, כולל קבוצה של 

 דיק צ'ייני(. לשעבר )בתו של סגן הנשיא הרפובליקני 
 

מצא את ביטויו בשחרור חסמים בשערי  יחסים עם אירופה התסכול התורכי מהעדר התקדמות ב - תורכיה
 האירופי ועל ארה"בבפברואר לכיוון אירופה. בכך מפעילה אנקרה לחץ על האיחוד  28-יציאת הפליטים ב

מנאט"ו  גדול יותר תביעתו לסיוע ,בין שאיפתו להיכנס לאיחוד האירופי ארדואן בגלל הקישור שעושה כאחד
והיחסים שלו עם רוסיה סביב אידליב. ואכן התגובות מנאט"ו והמערב היו   ,בסוגיות שאיפותיו בצפון סוריה

בעלת בריתה מנאט"ו, תורכיה, וקוראת להפסקה אמר כי ארה"ב עומדת לצד    לקת המדינהאוהדות; דובר מח
. הדובר הוסיף כי ארה"ב בוחנת נגד תורכיה איראן-מיידית של התקפת משטר אסד, רוסיה והכוחות נתמכי

 עשויה  , הגם שאינה מספקת את אנקרה,ע לתורכיה במשבר זה. תמיכת נאט"ו וארה"ביאת האפשרויות לסי
לחץ על משטר אסד.  להחריף את הו  המטריה התורכית מעל צפון סוריהאת  לחזק  לאפשר לארדואןבכל זאת 

אין תמימות דעים בין אגפי הממשל ביחס לאופי ואיכות הסיוע שיש לספק לתורכיה: פומפאו והשגריר ,  עם זאת
יה,  חלקת המדינה פעלה בקרב בעלות הברית האירופיות, כולל בריטנ, ומהמיוחד ג'פרי תומכים בחיזוק תורכיה

בפנטגון מהססים לתת לתורכיה את כל חפצה לאור לעומת זאת,  לחזק את שיתוף הפעולה שלהן עם תורכיה.  
לה עם רוסיה והדחתה ש S-400-הראק ובסוריה בשנים האחרונות, וכן על רקע עסקת ימעורבותה בע

הואיל דליב "ביום שאחרי",  יעל תפקיד ארה"ב באמתקיימים דיונים    בקונגרס כברעקב זאת.    F-36-ה מפרויקט
משאבים הדרושים את ה היהילא  – הרוסים או האיראניםמשטר אסד,  – כעתשם פעיל שרור שלאף גורם וב

ותורכיה,   האיחוד האירופי, םיחד עם האו"  הדבר מאפשר לארה"ב להיכנס לתהליך השיקום. לשיקום האזור
 ולעצבו מחדש בצורה מועילה.

 
המורידות את מחירי הנפט, כדי למנוע , הממשל שוקל פעולה מול ערב הסעודית ורוסיה - ערב הסעודית

לשמר את רמת המחירים המיטבית עבור תעשיית האנרגיה . ארה"ב מעוניינת הצפת השוק באנרגיה זולה
פגיעה בתעשיית הנפט המופק מפצלי שמן, שאינה יכולה להתמודד עם מלחמת מחירים   ולצמצם האמריקנית,  

על ערב הסעודית לפרוש מעבר לכמה חודשים. שישה סנטורים רפובליקניים כתבו למזכיר המדינה ששתימשך  
 לאור הצפת שווקי האנרגיה. מאופ"ק

 

https://nation.com.pk/01-Mar-2020/full-text-of-us-taliban-peace-agreement
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/02/29/defense-secretary-mark-esper-this-is-our-chance-bring-troops-home-afghanistan-good/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/02/29/defense-secretary-mark-esper-this-is-our-chance-bring-troops-home-afghanistan-good/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/02/29/defense-secretary-mark-esper-this-is-our-chance-bring-troops-home-afghanistan-good/
https://www.energy.senate.gov/public/index.cfm?a=files.serve&File_id=36C4A67D-7C57-49B2-BEF2-4EB95E441B99
https://www.energy.senate.gov/public/index.cfm?a=files.serve&File_id=36C4A67D-7C57-49B2-BEF2-4EB95E441B99
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 2020מרץ  בחודש  אירועים מרכזיים

 מועמדים דמוקרטיים  בהשתתפות מעטה של  , "קנתית של איפאכינוס ועידת המדיניות הש

 ראמפ בעקבות פרסום תכנית טאמריקאית -ת הישראלי גבולות ה  פוימי  תעד ופעילות 

 ן ארה"ב מגיעה להסכם עם הטליבאן בנושא אפגניסטא

ב שבסוריה ידלו מביעות תמיכה בתורכיה על רקע המשבר באיארה"ב ונאט"  

מגפת הקורונה על יציבות המזרח התיכון כות חשש בארה"ב מהשל  


