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שלוש סוגיות עם פרגמטיסט כמו רייגן, יתמודד , טראמפהנבחר תקציר: הנשיא 

שיכלול  ניאיראבוערות: ניהול מו"מ מחודש על הסכם הגרעין החוץ -מדיניות

; פתרון הרוסישבשתיקה של -והסכמה אמריקנית-יתציה צבאית ישראלאופ
עסקה חשובה בסוריה בשותפות עם הנשיא פוטין; וכן הקטסטרופה האנושית 

על , האתגר של טראמפ יהיה לגשר ענייני פניםאוקראינה. בבנושא עם פוטין 

המזרח בסוגיית מפלגתית -ביןפערים פוליטיים וגזעיים מרים. הקמת ועדה פני 
 .עשויה לעזורפטראוס הגנרל דוד  תשואבר  התיכון ורוסיה

 הבחירות מסע התקשורת, של המרכזי הזרם ארה"ב, לנשיאות הבחירות לפני

 של כביכול סיכון מפני ושוב שוב הזהירו ,יםנרפובליק מספר ואפילו הדמוקרטי,
 פוטין. וולדימיר לבין טראמפ דונלד בין לכאורה הזיקהמ ארה"ב של הלאומי האינטרס

 לסייע, דווקא יוכל אל רוסי-ינאמריק פעולה-שיתוף והאם בסיכון מדובר אכן האם אבל

 ?וושינגטון של לאומי-ןהבי מעמדהל להזיק, ולא

 לבקש כדי בוש וו. ג'ורג' הנשיא עם תובפגיש 1332 ביוני .כלל מופרך תרחיש זה אין
-אל לש קרובה התקפה מפני פוטין הזהיר בצ'צ'ניה, המלחמב רה"בא של תמיכה

 שני זאת עם אך להתייחסות, זכתה לא זו אזהרהש כנראה .ארה"ב על דהיקאע
 באפגניסטן אסלאמיסטיה האויב נגד אמיתית אסטרטגית שותפות תחויפ הנשיאים

 כוחותה עבור לוגיסטית ותמיכה טיסה זכויות תהסדר .בספטמבר 22-ה פיגועי אחרי
 את מסיימת הייתה וושינגטון שאם ייתכן .ביותר ותחיוני היו אסיה מרכז דרך יםנאמריקה

 הגון... "אדם בושב גילהש פוטין, היה לעיראק, ממשיכה ולא באפגניסטן המלחמה

 בראיון שציין כמו נאט"ו,ל להצטרף מבקש אפילו ,"עסקים אתו לעשות שאפשר מישהו
  לבי.בי.סי. טלוויזיוני

 ואקום היצרש בעיראק האמריקנית ההתערבות עם ,האירועים כשהתבהרו ברם,

 יציאת ועם ,מיתאהאסל המדינה ארגון דבר של בסופו נכנס שלתוכו מסוכן שלטוני
 על לדבר החל הוא הרוסי, הגבול לעבר מסוכנת פשטותהתכ תפס פוטיןש מהל נאט"ו

 על ןלהג כדי לכאורה ,אורגיהגל פוטין פלש 1338 באוגוסט רוסיה. של מחודש "כיתור"

 גאורגיה חוףה קוב השליטה את שיבלה כדי גם ךא ,תרוסי דוברי יםבדלני מחוזות שני
 .המועצות ברית של קריסתה עם שאבד )אבחזיה( החשוב
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 קלינטון הילרי המדינה מזכירתל אובמה הנשיא שנתן הגיבוי למרות ,זו בתקופה
 .מהרה עד םיחסיה נעכרו רוסיה, ביןל ארה"ב בין פעולהה-שיתוף את "מחדש תחל"לא

 ,1322-ב בלוב להתערבות שהתנגד גייטס, רוברט לשעבר ההגנה רש זאת ניסחש כפי
 התערבות הרחבת ידי-על לוב" לגבי שולל הולכו הםש לבם בכל האמינו "הרוסים

 צבאיים חוזים אובדןל שהביא קדאפי, משטר להפלת אזרחים על מהגנה נאט"ו

 לע] עתידית ההחלט כלל יתנגדו הם ואילך, מכאן" רוסים.ה עבור רבים וכלכליים
 ."בסוריה אסד בשאר הנשיא נגד וללכ,]התערבות

 יוכל קאעידה-ואל תתרסק לוב "אם - הזהיר רוסיה ממשלת ראש ,מדבדב דימיטרי

 ,קדאפי הרג לאחר ."הקווקז צפוןל גם דבר של בסופו הקיצונים יגיעו שם, שורש להכות
 המשטר נשקכש יריבות, תואסלאמיסטי מיליציות של רב-ערב בין לוב ופירוק

 תכמקפצ לוב את מנצלים מהגרים המוניו לים מעבר טרור קבוצותל צאמיּו שהתמוטט
 מלבד אסד. משטר של קיומו המשך את להבטיח נחוש היה פוטין לאירופה, ַמעבר

 סדר בראש קבעה אשר ארה"בל בניגוד ,אזורב העיקרית הברית-בבת תמיכתה

 בשיפוץ רבים כספים השקיעה כבר מוסקבה ברית, בת אותה את למוטט יהעדיפויות
 סוריה. דרך נפט ותצינור להעביר נהותכנ טרטוס נמל

 בהתחשבש למסקנה, פוטין הגיע ,22-1322-ב ארה"ב לנשיאות הבחירות כשהחלו

 אין בפרט, לובב הכושלת הרפתקהבו בכלל חוץ-מדיניות בסוגיות הילרי של ברקורד
 טראמפ של הלאסטרטגי מודע היה הואש סביר .הכנשיא תהא   לעבוד מסוגל הוא

 של מחדש הבניי ידי-על עוצמה דרך שלום של מחודש כינון על דיבר רייגןל שבדומה

 משטר שינוי ןשמטרת גדול-היקףב זרות התערבויות דחיית עם בבד בד ארה"ב צבא
 היו רייגן של יותפעולו רוסיה. עם ושותפות פעולה-שיתוףב ענייןו ,אומה תבנייו
 כמו דומה, זםפרגמטי כמציג נראה טראמפ אידיאולוגיה. לא רגמטיזם,פ על בוססותמ

 פוטין. כלפי יחסית, ,חיובי יחס גם

 משימתוש בכך להכיר - יעשה כךש וסביר - חייב טראמפ רוסיה,ב להילחם במקום
  את יםסיל כדי תימעצמ פעולה-שיתוף לחפש היא התיכון במזרח ביותר הדחופה

 דייוויד גנרל זאת שביטא כפי ,"הגיאופוליטי "צ'רנובילה ,הסורית האזרחים מלחמת
 המזרח ברחבי מוקרנת שהשפעתה אסלאמיסטית חממה היא זו מלחמה .פטראוס
 כדאי השבעתו, לפני עוד העולם. מרחבי צעירים ג'יהאדיסטים אליה שכתוומ התיכון

 א( לכלול: ןעליה .הסורי בנושא משותפת למדיניות הצעות פוטיןל ציגי הנבחר נשיאשה
 יצירת ב( לב;אח העיר על רוסיה של אוויריותה התקפותה של לאלתר הפסקה

 ותמיכה האו"ם בתמיכת שיוקמו מפשע, חפים אזרחים על להגן כדי מובלעות
 חנינה מתן תהצהר ד( סוריה; משטח האסלאמיות הקבוצות כל רחקתה ג( לאומית;נבי

 עם פעולה לשתף הסורי המשטר של נכונותו על הכרזה ה( ;המורדים לקבוצות

 אסד של הגנרלים טיהור ו( מאוחדת; הממשל תהרכבב םג'יהאדיסטי-הלא המורדים
 אזרחים. נגד בפשעים מיםאש שיימצאו

 יותר תמקובל ת,אחר עלווית אישיות עם אסד את להחליף כויצטר דבר, של בסופו

 חברההו תשתיתה של מחדש הבנייה הסורים(. הנוצרים על להגנה חיוניים )העלווים
 המעצמות האו"ם, בהשתתפות לאומי-רב פרויקט להיות כהצרי הסורית האזרחית
 ישראל. אפילו ואולי מיות,אאסל-אנטיה הסוניות הממשלות הגדולות,

 עקב - אוקראינה לבין הסורי הסכסוך בין בשתיקהש בקשר כירי טראמפש חיוני
 תנפרד ותהתייחס קבלל יצטרכו אלה סכסוכים שלו. החוץ מדיניות של אכילס
 החזיתות. בשתי ותקש עסקאות לפתרונן נדרשות כאשר אחת, ובעונה בעת פתומשות

 רוסיה בין גשר אוקראינהב הרואה קיסינג'ר הנרי של ותיסתפ תא ץאמל יכול טראמפ
 חמושה ותניטראליב מחוזק להיות חייב הגשר ךא מערבי. מעוזכ במקום מערב,ה ביןל

 נשק להסיר גרוע ייעוץ קיבל טראמפ .אמריקני הגנתי ונשק אוסטרי-שוויצרי בסגנון



 זה נשק בנאט"ו, חברות תבקש לא אוקראינהש וןומכי הרפובליקני. עצמהמ זה הגנתי
  בלבד. הגנה למטרות ישמש

 כדי איראן. עם הגרעין עסקת את ,לבטל ולא ,תקןל בכוונתו כי הדגיש גם טראמפ
 והן ארה"ב ידי-על הן רצינית צבאית לתגובה אופציהה את חזירשי סביר ,בכך צליחלה
 ההסכם. בדרישות תעמוד אל טהראןו במקרה ישראל, ידי-על

 על המסורתית ההשקפה פי-על הסוברים אלה עם להתמודד חייב יהיה החדש הנשיא
 של ושהכלה התיכון, מהמזרח תורחק קבהמוסש לוודא חייבים כי הקרה המלחמה

 את להרגיע להצליח טראמפ עשוי כאן גם שכנוע. פני על עדיפה הרוסי הדוב

-שנויה שהייתה הסוגיה עם התמודדות תוך רייגן. של בדרכו הליכה ידי-על מתנגדיםה
 הקים ,עת באותה ארה"ב את פילגהשו אמריקה,-מרכז על השמונים בשנות במחלוקת

 בגיבוש סייעהש קיסינג'ר, בראשות אמריקה מרכז בנושא מפלגתית-בין ועדה רייגן
 של םממומחיות ליהנות טראמפ יכול דומה פעולה נקיטת ידי-על לאומית. סכמהה

 רק אינו אשר פטראוס, דייויד גנרלה הוא הדוגמאות אחת .במעלה ראשונות סמכויות

  מבריק. אסטרטג גם אלא מנוסה צבאי מפקד

 תועליי .וניצח שלמה מערכת מול התמודד הוא חדש. סוגמ נשיא הוא טראמפ
 שותפות עצמם. כבלו בהם קרהה המלחמה כבלימ להשתחרר יםנאמריקל מאפשרת

 רתוסבמ מושרשתה המערבית התרבות להצלת הכרחי תנאי היא הנוצרית רוסיה עם
 נוצרית.-היהודית

 הנאצי. יוםהא   נגד סטאלין עם אמיצה ברית יצרו צ'רצ'יל ווינסטון רוזוולט פרנקלין

 היה יטלרה "אם :מתמפורס עקיצהב אמר צ'רצ'יל סטאלין. אינו נוצרי, אוטוקרט פוטין,
 אם לזכור יםנאמריקל כדאי ."שטןה לצד התייצבות על ממליץ הייתי ,הינוםיגל לשופ
 להשמיד. עליהם שטן ואיזה לחיות יכולים הם שטן סוג יזהא

 

חברי ונמנה על הוא יועץ לשעבר לממשל רייגן  רוסיה, ג'ירי ולנטה, מומחה לענייני
-טראמפ. לני פרידמןדונאלד במועמדותו של  וכמתש םידדבוה המועצה ליחסי חוץ

כת עורקומוניסטיים וטרור, -לימודים פוסטלשל בני הזוג א מנכ"ל המכון יולנטה ה
 .jvlv.netהם עבור אתר האינטרנט שלוכותבת 

 לנדיבותה של משפחת גרג רוסהנדלר מתפרסמת הודותסדרת הפרסומים מבט מבס"א 


