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فشل المحافظون الجدد والواقعيون في التعاطي مع الشرق ا�وسط

نجاح أمريكا مشروط بسياسات
مستمدة من الواقع




2009

من كانت له خبرة دينيس روس في ميدان المحاوالت التي تكاد ال تنتهي للتوصل إلى تسوية 
لقضية الشرق اAوسط، هو جدير باهتمام القارئ العربي عمومًا، فكيف إذا ضّم صوته إلى صحفي 

ومحلل إسرائيلي طويل الباع في المشهد السياسي في بالده وفي أمريكا؟ هنا قراءة لثمرة 
التعاون بين اثنين من العارفين جيداً كواليس السياسة اAمريكية واQسرائيلية حيال الشرق اAوسط.
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