
 ולהיות לשוב צריכה "אוה״ב רוס: דנים
התיכון" במזרח והמשפיעה הגדולה המעצמה

 עושה והוא מגיע הוא כי מעניין, "טראמפ פרושאור: רון לשעבר השגריר
מזה" נדהמים ואנחנו הבטחותיו, מקיים טראמפ —

 פאר א. מאת
הצבאי סופרנו
 לשחק צריכים "האמריקנים

 ולחזור ההיסטורי תפקירם את
בא הגרולה המעצמה להיות

 כך התיכון", המזרח מור
 היועץ רום, דנים אמש הצהיר
 ארצות לנשיא לשעבר הבכיר
 בריוני שהשתתף בעת הברית

 שנערך 18ה־ הרצליה כינוס
בבינתחומי.

 טראמפ מה לחזות לי "קשה
 חושב אני רוס. אמר יעשה,
 תמיד שהוא הוא שקרה שמה
 רצה והוא מההסכם, לצאת רצה

 חזק להיות יכול שהוא להראות
 החוץ מדיניות כל את ולאתגר
 גם חושב אני לפניו. שהיתה

קור לצפון מסר של סוג שזה
 לא אם יקרה מה תראו — יאה

אתי". תהיו
 תשחק ארה״ב האם לשאלה,

 השיב באיזור, מרכזי תפקיד
היום "לדעתי רוס: דניס

רוס הוא פה המרכזי השחקן
 שם מבקר נתניהו בנימין יה.

 הסעודי הנסיך השמינית, בפעם
 נוסע הירדני המלך לשם, נוסע

 הם שהרוסים תפיסה יש לשם,
ש חושב אני פה. האחראים

 טראמפ עם מסוימים במקרים
 אולי צריך משהו, אומר כשהוא

 להיות יכול וזה לו להקשיב
 עוזב שהוא אומר כשהוא מסוכן

 עם ישתנה זה אולי האיזור. את
 אבל שמינה, החדשים היועצים

 הממשל מה לצפות מאוד קשה
 האי- את לעצור מנת על יעשה
 טראמפ של השפה באיזור. רנים

 מה אבל אולי, חזקה יותר הרבה
 בטוח לא ואני המדיניות, באמת

לדעת". שאפשר
 לא שהטבע משהו יש "אם

 יש פה ואם וואקום, זה סובל
 ממלאים רעים כוחות וואקום

 ואקום יצרנו בעיראק אותו.
 ובסוריה חוסיין, סדאם אחרי

שלא משום אובמה, הנשיא

 עיראק, מקרה על לחזור רצה
 להיות צריכה ארה״ב התרחק.

כשה באזור, החזקה המעצמה
 התפקיד את משחקים רוסים
 מייצבים לא הם משחקים שהם

 רואים שאנו כפי האזור, את
 צריכים האמריקנים בסוריה.

ההיסטורי". תפקידם את לשחק
 בציבור חשש שיש ספק "אין

שי כך מפני חשש בארה״ב,
 במזרח הסכסוכים לתוך שאבו

 הוא ההפך אם אבל התיכון,
 מחיר נשלם ואקום, של מצב

 את מבין אני גבוה. יותר הרבה
 שותפים עם לעבוד הרצון

 לא אנחנו אם אבל מקומיים,
 את ימלאו לא הם שם נהיה

 ישראל רק כן. גם תפקידם
 שירגישו היחידים הם כי תפעל,

האיום". את
ש היחידה היא "ארה״ב

 של התפקיד את למלא יכולה
 ארה״ב אם במזה״ת. מתווכת

 סופו הרי רצינית עמדה תציג
 את תמלא היא דבר של

אחר מדינה אין אבל התפקיד,
 תפקידה את לקחת שיכולה ת

ארה״ב". של
 עם לסכסוך בהתייחסו
 רוס: דניס אמר הפלשתינים,

 טוב הסכם להביא "אפשר
 יאהבו הצדדים שני שאולי
 אבל אחרת, או כזו במידה

 לחמאם תשובה אין אחד לאף
בה בכינוס בעיה". וזו מעזה,
יש שגריר גם התייחס רצליה

 הברית בארצות לשעבר ראל
 "פרישת כי שאמר שובל, זלמן

 הצהרה היתה מהסכם טראמפ
 לישראל גם לארה״ב, חשובה

 ארה״ב לארה״ב, בעיקר אבל
 האמינות את לעצמה החזירה
רבה". במידה

 עם ישראל של "היחסים
 הדגיש עכשיו, טובים רוסיה
 יחליף לא לעולם זה אבל שובל,

 בגלל ארה״ב. עם היחסים את
לרו הדלת את פתח שאובמה

 התיכון, למזרח ולאירנים סים
 משחד! לשחק צריכה ישראל
 אבל ואסטרטגי, מחושב מאוד

 היחסים את מחליף לא זה
הוותיקים האסטרטגיים

 עכשיו ארה״ב. עם והחשובים
 הממשל האם היא, השאלה

 של ההצהרה אחרי האמריקני
 אמיתית מדיניות יקדם טראמפ
התיכון? במזרח

 שהיה מי פרושאור, רון
 באו״ם, ישראל של שגרירה

בה בדיון הוא גם והשתתף
 הנשיא כי אמש אמר רצליה,
 מגיע הוא "כי מעניין, טראמפ

 מקיים טראמפ עושה. והוא
 נדהמים ואנחנו הבטחותיו,

קור צפון על תסתכלו מזה.
 לכשלון מעולה דוגמה זו יאה,

 ופתאום כה עד שהיה דיפלומטי
 שהוא בשוק וכולנו טראמפ בא

הרא בפעם הסינים את מזיז
 מעבירה גם ארה״ב שונה.
 מנהיגות. לו קורא שאני משהו
 המנהיגות באו״ם, כשגריר בימי

 אובמה בימי האמריקנית
 בריתה ובנות מאוד, נשחקה

 אותה, כיבדו לא ארה"ב של
 ממנה. פחדו לא ואויבותיה

לאיז חוזרת ארה״ב עכשיו,
 "כבדהו של מעמד שהו

 יכול לא אחד אף וחשדהו",
 היא יעשה, טראמפ מה לצפות

מעמדה". את לעצמה מחזירה

פלש הישראלי הסכסוך על
 "תמיד פרושאור: אמר תיני

 לא שהפלשתינים חשבתי
 להסכם להגיע באמת יכולים
 הערביות המדינות בלי שלום

 גם ואנחנו ויתמכו, שידחפו
 הערביות. המדינות את צריכים

 הם האזורי המהלך בלי כן על
 ואולי המהלך, לעשות יוכלו לא

 האזורית בגישה יפתיע טראמפ
 האולטימטיבי" ב״דיל הנחוצה

לצדדים". להגיש עתיד שהוא


