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אמור להיות  בהכלכלית  א: סדנהאמריקניתהחוץ -והתלבטויות בתחום מדיניות ויכוחיםוב התאפיין מאי חודש
בצד  קרב ששון; ביקורת חריפה על התכנית וקריאות לגניזתהלצד  הכלכלי של תכנית טראמפ,חלק ה ושקמ

קטנות מול עיראק -יוםמתובל בדילמות מול ערב הסעודית;  ,רגעה מול איראן; המשך המשבר בתימןהמסרי 
 לצד רוסיה,על רקע עסקה עם  אך ברקע הפיל )האיראני( הגדול שבחדר; חמיצות ביחסים עם תורכיה –

הקנטרנית בחוגי  לת הקבעאשאת דגישים מזאת ועוד  כל. "ורת נאטמאמץ לשמר את היחסים במסג
 ?חוץ-מדיניותבכלל האם יש לטראמפ : בוושינגטוןהחוץ -מדיניות

 
לפני ההכרזה על בחירות חדשות בישראל, עוד נדמה היה כי : בבחריין הכלכלית והסדנה טראמפ תכנית

התייחס ג'ארד קושנר ל מכון וושינגטון, , מנכ"עם רוב סאטלוף במפגשתכנית טראמפ נמצאת על סף פרסום. 
בחר להתמקד בפרטים ולא בכותרות הגדולות על אופי הפתרון, מתוך הנחה הצוות שלו לתכנית. לדבריו, 

להישגים יפים  הממשל הגיע, בדומה למשאים ומתנים עסקיים. לדבריו, פתרוןהיצמח גם  בפרטים שמטיפול
הוא . לסייע גורמים אזוריים על פלסטינית-הישראליתבסוגיה אך  – , דאעש וסוריהאיראן – הבעיות שירשבכל 

פתרון. לארה"ב אינטרס ראשון  לא הוליד, שהייתה ניסיון נאצל 2002-השלום הערבית מהדגיש כי יוזמת 
פתרון שמהם אולי יצמח  אך יש לאפשר לפלסטינים חיים הוגנים ובכבוד , הוא אמר,בביטחון ישראלבמעלה 
שמוטב להסיר קבע  , כולל בירושלים, אךעתכנית תציע גם פתרונות ביחס גבולות הקבען שקושנר טפוליטי. 

בידי  ווהגולן תמיד יישאר הבירהמלכתחילה ברור שירושלים "מאחר שסדר היום ם והגולן מאת שאלות ירושלי
  .המדינות-, ולא הביע תמיכה בפתרון שתינתניהוהסיפוח של  התחמק ממענה להכרזותהוא . "ישראל

 
אסור י כהיא "אסון" וכלפי תכנית קושנר, קבע כי  סאטלוף על ביקורתו הנוקבתהמראיין  , חזרבמאמר תגובה

סיונו של קושנר, הסבור כי כל בעיה בינלאומית ניתנת לפתרון יביקר את תמימותו וחוסר נהוא . שתראה אור יום
 הכניסו ישראל כלפי האמריקניות המחוותשגם דניס רוס הצטרף לביקורת, והדגיש  הטן.כעסקת נדל"ן במנ

 שבירתה מדינה פלסטינית אם אינה כוללת להסכים לתכנית, יכולים לא הם ה.הערבים למגננ המנהיגים את
שהוא , כפי קשה יותר לדחות אותה מראש ועל הסף ןו מאז. לו תמכו מנהיגי ערב, היה  לאבירושלים במזרח

הכריז על כוונתו לחשוף קודם כל את החלק הכלכלי של תכנית טראמפ ולכנס  , מצדו,. הממשלעושה כעת
ות הרששרי אוצר ממדינות שונות וגורמים עסקיים.  בהשתתפותביוני,  26-25-ב סדנא כלכלית בבחריין

לעומת זאת, ערב הסעודית, איחוד האמירויות וקטאר וסין.  רוסיההודיעה שלא תגיע. כן ייעדרו הפלסטינית 
הודיעו על כוונתם להשתתף, והממשל הפעיל לחץ בכיוון זה גם על ירדן. במקביל, המשיכו נציגי הממשל 

 האמריקאי בהתקפות על הרשות הפלסטינית והתנהלותה. 
 

טראמפ מפלה לטובה את שיהודי ארה"ב סבורים שצא מ PEWסקר מכון  :יהדות ארה"בקהל בקרב  דעת
אחוזים לעומת ממוצע כללי  42ישראל מעבר למתבקש, וזאת בשיעורים גבוהים בהרבה מאמריקנים אחרים )

רוב המצביעים הדמוקרטים היהודיים שמעלה  סקר שבוצע עבור ארגון ג'יי סטריטאחוזים(. ואילו  29של 
אחוזים בין העמדה החיובית לשלילית( וכלפי הפלסטינים  25מחזיקים בעמדה חיובית כלפי ישראל )פער של 

אחוזים לטובת העמדה  27ער של אחוזים(, אך בעמדה שלילית כלפי ראש הממשלה נתניהו )פ 13)פער של 
 שלמכתב , הזוכה לשבחים של מחוקקים )בישראל על אף תמיכתו המופגנת של ממשל טראמפהשלילית(. 

אין פני הדברים כך בקרב הקהילה  טראמפ על הכרתו בריבונות ישראל על הגולן(,להמודים  סנטורים 10
מלמד  שרוב יהודי ארה"ב אינם מקנים להעדפת טראמפ את ישראל קדימות בשיקוליהם  סקר חדשהיהודית. 

                                                
  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/does-a-trump-doctrine-on-foreign-policy-exist-ask-john-bolton/2019/05/02/6d209220-6d1c-11e9-a66d-a82d3f3d96d5_story.html?utm_term=.9b93bcbf3d8e
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/testimony/KushnerConversation-Soref2019-Transcript-FINAL.pdf
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/testimony/KushnerConversation-Soref2019-Transcript-FINAL.pdf
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/jared-kushners-peace-plan-would-be-a-disaster
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/jared-kushners-peace-plan-would-be-a-disaster
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/trump-must-not-let-jared-kushners-peace-plan-see-the-light-of-day
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/trump-must-not-let-jared-kushners-peace-plan-see-the-light-of-day
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/trump-must-not-let-jared-kushners-peace-plan-see-the-light-of-day
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-united-states-america-kingdom-bahrain/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/06/u-s-jews-are-more-likely-than-christians-to-say-trump-favors-the-israelis-too-much/
https://jstreet.org/press-releases/new-poll-democratic-primary-voters-pro-israel-and-simultaneously-critical-of-israeli-government-policies/
https://jstreet.org/press-releases/new-poll-democratic-primary-voters-pro-israel-and-simultaneously-critical-of-israeli-government-policies/
https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/2839d2d4-2c41-43af-b2a5-0939bd4db628/DC11723700BBF6E5F0A988BEA26CE232.golan-letter.pdf
https://www.rubio.senate.gov/public/_cache/files/2839d2d4-2c41-43af-b2a5-0939bd4db628/DC11723700BBF6E5F0A988BEA26CE232.golan-letter.pdf
https://www.algemeiner.com/2019/05/22/new-poll-of-us-jews-connects-growing-anxiety-over-antisemitism-with-broader-opposition-to-trump/
https://www.algemeiner.com/2019/05/22/new-poll-of-us-jews-connects-growing-anxiety-over-antisemitism-with-broader-opposition-to-trump/
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זים מהם מרגישים כיום פחות בטוחים מאשר לפני שנתיים וטוענים כי הממשל אחו 70-הפוליטיים, ולמעלה מ
 אינו עושה די נגד האנטישמיות.   

 
 תעבורת האנרגיה, שייטעל חופש ה האיראני לאיום יםודעבוושינגטון מ: איראןהלחץ האמריקני על 

במאמץ  כוח אוויריוטוסים יגרה ארה"ב לאזור נושאת מש, ועל כן והאינטרסים האמריקנים במפרץ הפרסי
 סנקציות יפגעבממשל האמריקאי מעריכים שמשטר ה. למנוע הסלמה, וייתכן גם כהכנה לתקיפה עתידית

מתקרב איראן, כשח'מינאי האיראני, אבל שהעיתוי הנוכחי יכול להיות מתאים למהלך מול  בציבורבעיקר 
עימותים מ עלהימנידה משתדל מאך בה ב ,ריםלתפקידים בכי אדוקים. הוא אמנם ממנה צעירים כהונתו לסיום

ארה"ב אינה מכוונת א חושש שווה ,המשטר גם לאחר לכתו היא שרידותמיותרים עם ארה"ב. מטרתו 
בולטון היועץ לביטחון לאומי  אלא לשינוי משטר. איראני לשינוי מדיניותאינם מכוונים מהלכים אמריקנים ה

הזהיר מפני כוח , אך אין פניה של ארה"ב למלחמהשאמנם  (של המודיעין הישראלי התרעהלאחר ) הבהיר
ב של ארה" לחץ המקסימליההוסיף כי . בולטון לתקוף מטרות אמריקניות איראן שיופעל אם תעז "חסר רחמים"

שא ולחזור למת, לכבד את זכויות העם האיראני, את מדיניותם ההרסניילמדו לשנות יימשך עד שמנהיגי איראן 
ֵהד למערכה -במעין רועננו דרכי הפעולהבית הלבן אך ב חיילים 1,500. עד כה העבירה ארה"ב למפרץ ומתן

 חיילים.  120,000של עד בוחנים אפשרות שיגור ראקית, שגם אותה הוביל בולטון, ויהע
 

ועל אף איומו  ,התבטא שאינו רוצה במלחמה עם איראן. טראמפ קיימת שניּות מסוימת בעמדה האמריקנית
ניגוד לדעתם , בלהידבר עם מנהיגי איראן ןרצו הביעהוא שאם איראן תתקוף "זה יהיה הסוף הרשמי שלה", 

על רקע זה מתחולל ויכוח בין היועץ לביטחון לאומי בולטון לבין מזכיר המדינה . ניציים-של כמה מיועציו היותר
יחוד האירופי בפגישתו עם  שרי החוץ של הא פומפאו לא הצליחנשיא. לעמדת השקרובים יותר  ,פומפאו וצוותו

 וארבעה סנטורים כתבוהמחלוקת נמשכת:  ,אך תופי המלחמה מהדהדיםבריסל להעבירם אל עמדת ארה"ב. 
מדינה ברנס בדאגה שמא הממשל מנפח דו"חות מודיעין. בכירי ממשל אובמה, כגון ראשי מחלקת ה לנשיא

סגן היועץ ו ;כי כוחנות ללא דיפלומטיה לא תעבוד רבמאמו טענוסאליבן שנשאו ונתנו על הסכם הגרעין, 
ברית באיראן, על רקע ה לתקוף ישראלה להרשאמתן וות למלחמה היסחפמזהיר ה לשעבר לאומי ןלביטחו

עצירת אמנם יעילות בהסנקציות בארה"ב מעריכים כי  חוץה-בקהילת מדיניות ההדוקה בין טראמפ לנתניהו.
תכנית פעולה למקרה , ותוהים האם יש לטראמפ כדי להביא להחלפת משטראך שאין בהן הנפט האיראני, 

שאיראן לא תישבר. מחוקקים, כולל רפובליקנים, מצטרפים לדאגה ויוזמים ביטול "חוק ההרשאות לשימוש 
 מאפשר לנשיא לפעול בחרום גם ללא הקונגרס.ש, ו9.11.2001-לאחר פיגועי המעט בכוח צבאי" שנחקק 

 
קבעה , בו הסכם הגרעיןהחתומות על  במאי מכתב למדינות 8-אל מול המהלכים האמריקנים, איראן שלחה ב

. התחייבויותיהמימוש תפחית את אך  מההסכם צדדי של ארה"ב היא אמנם לא פורשת-לאור המהלך החד יכ
איום איום בהתקפה על ישראל; צעדים נוספים שאיראן עלולה לנקוט ובהם: ל תשובותארה"ב תצטרך למצוא 

של חקר והפיתוח האצת המביטחונות של הסכם הגרעין; פרוטוקול ה נטישת; ת האורניוםלחדש את העשר
חברי  400. בינתיים, עודפים )אורניום מועשר ומים כבדים( אגירת חומרים גרעינייםו סרכזות מתקדמות;

, והאיום שהן ורוסיהבסוריה נגד איראן  פעולבו קראו לו ל לטראמפ כתבו מכתב קונגרס משתי המפלגות
 מציבות כלפי ישראל. 

 
לעיראק בעניין לבשר על המשך הפטור במטרה במאי  6-בביקר בעיראק  פומפאוק: עיראביקור פומפאו ב

פעולות או  לא תאפשר שימוש בשטחה לתקיפות בארה"להעביר לעיראק מסר לפיו אך גם רכש נפט מאיראן, 
, מוביל-אקסוןחברת לפיתוח מאגרי האנרגיה בדרום עיראק עבור פומפאו קידם גם חוזה . איראניות תגמול

 ראקי"עכי  ,מהדי-ד אלממשלת עיראק עבאש רבות הביקור הצהיר קעמיליארד דולר. ב 53-ששוויו מוערך ב
 מדובר אם ביןיש, בא פגיעה נקבל לא  [...] בשטחה שנוכחות החברות במדינות כל פגיעה למנוע אחראית

ורתה רקטה אל "האזור הירוק" בבגדאד, בו שוכנות במאי נ 19-בלמרות זאת,  ."צבאי כוח או בשגרירות
  י, ביקר בבגדאד עוזר מזכיר האוצר האמריקני לשיחות כלכליות.למחרת הירזרות, כולל של ארה"ב.  שגרירויות

 
 לטעון ארה"ב ל , מאפשרפלילי על רקע PMF-הת ואיראני-הפרו ותמיליציהשל פעילי בחודש פברואר מעצרם 

אם ה: ויכוח ברמת המומחיםבחודש מאי התקיים בוושינגטון  לשיעים.כי איראן ובעלי בריתה אינם מועילים 
בסופו של דבר בכוחות העיראקיים או להתנות סיוע  נהתיטמעות לקבל את עמדת ממשלת עיראק שהמיליצי

   .כוחות העיראקים במהלך ממשלתי עיראקי נגד המיליציות הללול
 

https://www.npr.org/2019/05/22/725428447/what-to-know-about-the-sudden-talk-of-war-with-iran
https://www.nytimes.com/2019/05/13/world/middleeast/us-military-plans-iran.html
https://www.nytimes.com/2019/05/13/world/middleeast/us-military-plans-iran.html
https://www.vanhollen.senate.gov/imo/media/doc/Van_Hollen_Iran_Letter.pdf
https://www.vanhollen.senate.gov/imo/media/doc/Van_Hollen_Iran_Letter.pdf
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/05/trumps-iran-strategy-all-coercion-no-diplomacy/589558/
https://foreignaffairs.house.gov/_cache/files/9/c/9cd4bda2-ca38-4d10-8099-55ec0f48e358/9FBE011D413F4AE806806A3F5F5E5181.syria-letter-final.pdf
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/how-the-u.s.-government-should-think-about-iraqs-popular-mobilization-force
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/how-the-u.s.-government-should-think-about-iraqs-popular-mobilization-force
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 החות'ים, שלוחי בתימן ינצחו, הסעודית הקואליציהללא היא ש הדילמה האמריקניתהסעודית ותימן:  ערב
 ולחקיקהוהדרדרות המצב ההומניטרי הביאו ללחצים בקונגרס  של הקואליציה איראן. אך מעשי הזוועה

. חקיקה זו הגבילה סיוע צבאי גם לירדן ואיחוד האמירויות, מכירות הנשקלהפסיק את הסיוע המודיעיני ו
רבות אלא להמשיך  ברירותאין . לארה"ב אין די קולות לבטלו שלדמוקרטים בקונגרס, הטיל עליה וטווטראמפ 
בשלטון תמורת סילוק  בעתיד הח'ותים לשילוב דרישותובקואליציה שלה, תוך  בערב הסעודיתלתמוך 

, מכריז על מצב חירוםקוח על מכירות נשק, ימנצל פרצה בחוק הפ הממשללשם כך,  האיראנים והחזבאללה.
-איבשל רצח ח'שוקג'י,  ערב הסעודית גוברת בקונגרס עלהביקורת ה ועוקף כך את הצורך באישור הקונגרס.

 עוינותהו ,בערב הסעודיתגוברת החברתית האזרחית והודרניזציה , המהאנרגיה בתחומי תהאמריקני התלות
 , אךביחסי המדינות משברעל  לבשר שוייםבן סלמאן היו ע על יורש העצר לביקורת האמריקנית הסעודית

-כבכלכלה האמריקנית ב הצמרת הסעודית היא חניכת ארה"ב והממלכה מושקעת .כךתכנות ליאין ה כרגע
   .מיליארד דולר 800

 
מתעצם עם צאתם של צוותים תורכיים לאימונים ברוסיה  מול ארה"ב S-400-משבר ה: תורכיההמתיחות עם 
 F-35-את מטוסי ה לתורכיה ארה"ב אינה מוכנה לנפק .רהמערכת באוקטובה צפויה של לקראת קליט

בעקבות בנובמבר כמתוכנן, גם מחשש שהמערכת הרוסית תוכל ללמוד את מאפייני המטוס האמריקני. 
ומשבר הלירה התורכית עלול להתעצם. ארה"ב נוספת,  הכלכלה התורכית עתידה לספוג מהלומההמשבר, 

רה תורכיה שלכאו הכלכלית של , רשמית בגלל התקדמותעם תורכיה גם מבטלת את הסכמי ההעדפה בסחר
, אך היא בוודאי כלפי תורכיה גינתה בחריפות את העמדה האמריקנית רוסיהכבר אינה זקוקה לסיוע זה. 

תצטרך  ,F-35-ל מאותתת כי תוכל לשקול חלופות רוסיותשתורכיה,  מרוצה מהמתח בין אנקרה לוושינגטון.
לתורכיה אינטרסים ולסכן בכך את יחסיה עם ארה"ב ונאט"ו.  להיסחף לכיוון רוסיה,ועד כמה אם הלהחליט 

כולל בצפון סוריה, ולאור זאת ניתן להבין את נכונותה לכבד את משטר הסנקציות חשובים מול ויחד עם ארה"ב, 
ספות( האמריקאיות על איראן ולהפסיק לרכוש נפט איראני לאחר שפג הפטור שהעניקה לה )ולמדינות נו

פסגת ייתכן כבר בחודש יוני, ב ,הקיץארדואן וטראמפ צפויים להיפגש במהלך  עם איראן. ארה"ב ביחס לסחר
 . ביפןשתתכנס  G-20-ה
 

אינו מסייע לפתרון המשבר  ראשית אפרילמאז  הזיגזג האמריקני בלוב: לובחוסר בהירות במדיניות כלפי 
, וכוחות הגנרל חפטאר. בכאוס םרקע העימות בין "ממשלת ההסכמה הלאומית" הנתמכת ע"י האו" שנוצר על

על ארה"ב לפעול להפסקת האלימות, למנוע תמיכה חיצונית בפלגים היריבים ולהיות נוכחת במגעים  ,שנוצר
שטח מעבר לפליטים לכיוון בעלות מהווה ו ,אוגרפיתיאנרגטית וג מבחינהלארה"ב לסיום המשבר. לוב חשובה 

 בריתה של ארה"ב באירופה.
 

פסק זמן, גם אם לא  הממשלתית הכאוס הפוליטי המחודש בישראל מספק למערכת :לישראל המלצות
בנובמבר. מומלץ אפוא באופן רשמי הבחירות האמריקנית, שתיפתח ומתחיל לחפוף את שנת מבורך, 
כינון ושיקום בישראל, הן מצד הממשלה  והן מצד האופוזיציה, יפעלו במרץ ל םם הפוליטיים הרלבנטיישהגורמי

לא רק  רמערכות יחסים עם המפלגה הדמוקרטית, תוך המשך טיפוח הקשר עם הרפובליקנים. מדוב
במקביל, יש בולטים לקונגרס ולמֹוְשלּויֹות. מתמודדים במרוצים הלנשיאות, אלא גם בהאפשריים במועמדים 

 .וחיזוק המערך הדיפלומטי של משרד החוץ בארה"ב היחסים השסועים עם הקהילות היהודיותלפעול לשיקום 
 
 

 
 

 
 
 

 

 2019 מאיבחודש  אירועים מרכזיים

 על כינוס סדנה כלכלית בבחריין כחלק מתכנית טראמפ מודיעהבית הלבן 

  בישראל ובמזרח התיכון במסגרת קידום תכנית טראמפ מבקריםקושנר וגרינבלט 

 שקיבלה מארה"ב לכך לרכוש נפט מאיראן לאחר פקיעת ההארכה מפסיקהתורכיה 

לערב הסעודית, איחוד  מכירת נשקלמרות התנגדות הקונגרס, טראמפ מאפשר 
 האמירויות וירדן

 אזורמתגבר כוחות בטראמפ  ,בין ארה"ב ואיראן במפרץ הפרסי המתיחותלאור 

 בסכסוך הגבול הימי בין ישראל ללבנון מתווכת ב"האר
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