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دعم ليسعى  إذ، عن سياسة باراك أوباما اا كبير  األوسط تغيير  تمثل سياسة دونالد ترامب في الشرق 

 ال يوصفها ةمجزأ صورةببرزت هذه األجندة  .إسرائيل والسعودية على وجه الخصوص، وعزل إيران

 فكرواوهناك القليل من املؤشرات على أن املسؤولين في اإلدارة قد  ،من استراتيجية متماسكة اجزء  

 املدى الطويل. في قاربتهمماآلثار املترتبة على ب

 

 
امللك السعودي لتقديم  ،ركي يسير مع سلمان بن عبد العزيز آل سعوديالرئيس األم ،دونالد ترامب

 رنست / رويترزإجوناثان  .(2017مايو أيار/  21املالحظات في الرياض، اململكة العربية السعودية )

 

رئاسة جورج  الذي وقع خالل إلصالح الضرر صاغ باراك أوباما استراتيجية شرق أوسطية مصممة 

وتها الناعمة، وأن عيد تعبئة قكان على الواليات املتحدة أن تستريح من الجيش املنهك، وأن ت .دبليو بوش

مستويات القوات أوباما ض ولتحقيق هذه الغاية، خف   طويلة األمد.ا للتصدي للتحديات ا سياسي  تخلق حيز  

العسكرية واسعة النطاق، وطلب من الحلفاء تحمل مزيد من املسؤولية عن في العراق، وتجنب التدخالت 

ا من  .من خالل الدبلوماسية تملعالجة املشكال  في أغلب األوقاتاألمن اإلقليمي، وسعى  استخدم مزيج 

لتوسط في تحقيق السالم بين لوالعقوبات إلقناع إيران بوقف برنامج أسلحتها النووية، وسعى االشتباك 

بما في ذلك حل الدولتين واملرونة بشأن ، ئيليين والفلسطينيين على أسس معتمدة من املجتمع الدولياإلسرا

 بخصوص .وضع القدس الشرقية وإيقاف التوسع في املستوطنات اإلسرائيلية على األراض ي الفلسطينية

مقراطية في املنطقة، على ا اإلصالحات الديع أوباما أيض  استياء الحلفاء مثل اململكة العربية السعودية، شج  

االنقسام السني أي جانب من تفضيل  ةعلني بصورةالرغم من عدم االتساق وبقليل من النجاح، وتجنب 

 .الشيعي
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جوانب من  بالتأكيد، هناك، 2016ا كما وعد خالل حملة عام تمام  اتخذ دونالد ترامب مقاربة مختلفة 

لقد شجع الرئيس الحلفاء على قبول مزيد من عبء األمن اإلقليمي، وقاوم إغراء إرسال أعداد  .االستمرار

مع تدخل اململكة العربية  تساهل -مثل أوباما-وغيرها من النقاط الساخنة، و ةكبيرة من القوات إلى سوري

تحسنت العالقات  .، فقد خرج عن سياسات سلفهمفتاحية ما يتعلق بجوانب فيلكن  .السعودية في اليمن

امع الرياض    تحسن 
 
ركية والسعودية في كثير من األحيان على خالف يكانت الحكومتان األمبينما  ،املحوظ

رئيس الوزراء  ،تحسين العالقات مع حكومة بنيامين نتنياهوت األولوية لوباملثل، كان .رئاسة أوباماة مد  خالل 

هدف إلى تقليص يكان ي ذال 2015انسحب ترامب من اتفاق  .والية أوباماة مد  اإلسرائيلي التي عانت خالل 

فرض  وإعادة -JCPOA ،باسم خطة العمل املشتركة الشاملة ااملعروف رسمي  -برنامج إيران لألسلحة النووية 

ا لم ي   .العقوبات على طهران تعزيز اإلصالح السياس ي أو تعزيز املعايير بظهر ترامب أي اهتمام وأخير 

 .ما يسمى بحظر سفر املسلمين بعد وقت قصير من توليه منصبه في تبينا كم ،الديمقراطية

ج لكتلة تقودها اململكة ، يبدو أن الرئيس يرو  قابل لإلدراك /إلى الحد الذي يوجد فيه نمط واضح

الراهن على الوضع  حافظةواملالعربية السعودية وإسرائيل واإلمارات العربية املتحدة، تسعى الحتواء إيران 

ومع ذلك هناك سبب للشك في أن هذا جزء من  .في مواجهة اإلصالح الديمقراطي وانتشار اإلسالم السياس ي

 .استراتيجية متماسكة

 

 إيران
أولوية  هامرة، وتدرج 17 2017استراتيجية األمن القومي لعام  تذكرها ،إيران هي شاغل رئيس لإلدارة

 .إشارة واضحة إلى طهران ، وهي"أي قوة معادية للواليات املتحدة"من خالل رئيسة في املنطقة تمنع الهيمنة 

، من 2018مايو أيار/ سياسة واقعية في عقب انسحابها، في  وغصومع ذلك، فإن اإلدارة تكافح من أجل 

واشتكى  .في كثير من األحيانتفاق انتقد ترامب اال ]االتفاق النووي اإليراني[. خطة العمل املشتركة الشاملة

ة األخرى في السياسة الخارجية اإليرانية، شكلا ملعالجة الجوانب املشيئ   والم يفعل مأنهبوغيره املحافظين هو 

تهميش املستشارين إن  .بما في ذلك تطلعاتها إلى الهيمنة اإلقليمية ودعم الجماعات املتطرفة مثل حزب هللا

وزير الدفاع،  ،مثل جيمس ماتيس- همخروجأو  املةالذين يميلون إلى دعم خطة العمل املشتركة الش

جون بولتون  نفوذو  -ماكماسترومستشار األمن القومي السابق  ،وزير الخارجية السابق ،ريكس تيلرسون و 

 احتمالية.مستشار األمن القومي املتشدد، جعل االنسحاب أكثر 

وزير الخارجية أن اإلدارة ستكون مستعدة  ،، أعلن مايك بومبيو2018مايو أيار/ في خطاب ألقاه في 

وقف برنامج إيران و  ،إلعادة العالقات الدبلوماسية واالقتصادية مقابل: نزع السالح النووي الكامل

دولة أي الذين يحملون جنسية الواليات املتحدة أو جميعهم  سجونيناإلفراج عن املو  ،للصواريخ البالستية

واليمن  ةخاصة في العراق وسوريبتوسيع النفوذ اإليراني في املنطقة، و  إنهاء الجهد الرامي إلىو  ،حليفة

 )القرصنة اإللكترونية(. ووضع حد لهجمات السيبرانية ،وأفغانستان
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ا عليه بالفشلكان هذا األمر  ا محكوم  املوقعون فقد أشار عالوة على ذلك،  .فاوضاتتلل بوصفه أساس 

 رد   .إلى أنهم ينوون االلتزام باالتفاق ومعارضة نظام العقوبات اآلخرون على خطة العمل املشتركة الشاملة

التي وصفتها اإلدارة  2018أغسطس آب/ على تأسيس بومبيو ملجموعة العمل اإليرانية، في  الخبراء بشك  

 ةى دبلوماسيو تنفيذ "حملة ضغط قصلسعى تبأنها "فريق نخبة من املتخصصين في السياسة الخارجية" س

 ". وعزلة دبلوماسية

 

 
 

 نافذة عرض/ وسيلة ترويج إنهم يرونها 
 

هو  برايان هوكخاصة ألن وب، جدية اتجماعة مهم من بدال

ريكس لـ الذي شغل منصب النائب الرئيس هوك  .طويلةة مد  جمهوري منذ  عميل، وهو من يقودها

الوزارة، رة تخطيط السياسات في املهمة التقليدية ملوظفي دائوأنهى وزير الخارجية السابق،  ،تيلرسون 

س للوزير كمستقل.قدم املشورة  حيث  .قرارات املوظفين وسي 

 

 الفجوة الشيعية السنية
اختاروا  إذالشيعي والسني،  ينسياسة طويلة األمد ملعارضة التطرفاللقد تخلى ترامب ومستشاروه عن 

تؤيد املواجهة مع دوٌل وكلها  -إسرائيل من ثمو –دعم اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 



 
 6 

، اتهم ترامب 2016خالل حملة عام  .هذا القرار بمزيد من عدم االستقرار في الشرق األوسطر يخاط .طهران

ا ، أعطى السعوديين تفويض  ارئيس  بوصفه ركية، ولكن يالضمانات األمنية األم منبحرية  باالستفادةالرياض 

وتجاهل تدخل الرياض زيارة خارجية له، تضافت اململكة العربية السعودية أول اس .ملنطقةا فيا مطلق  

املعارضة الداخلية، ومحاوالتها ة قمعها ضد الكارثي ضد الحوثيين املدعومين من إيران في اليمن، وحمل

سجل الحكومة السعودية في مجال حقوق انتقاد أوتاوا في عقب كندا  تها تخويفلعزل قطر، ومحاول

 .اناإلنس

 -وهو "الناتو العربي"-، أن اإلدارة في طور إنشاء التحالف االستراتيجي للشرق األوسط كثر أهميةواأل

اوسيكون الهدف هو زيادة التعاون األمني واالقتصادي  .وهو اقتراح طرحه السعوديون في املاض ي ، عموم 

ا في جدول أعمال ا رئيس  إيران دور   املواجهة معتخذ للصواريخ، وست الدرع الدفاعية اإلقليمية املضاد ومنه

ويقال إنه سيعلن هذا الخريف في قمة تعقد في واشنطن من املقرر عقدها في منتصف  .التحالف الجديد

 .2018 أكتوبرتشرين األول/ 

اتفاق سالم في الشرق من أجل وقد تكهن املحللون أن ترامب يريد الدعم السعودي ملواجهة إيران و 

اململكة العربية السعودية  يمكن أن تكون  كان .قيعات على سوء فهم تفكير الرياضالتو ترتكز  .األوسط

 بغض النظر عن التنازالت -التهديد اإلقليمي الرئيسها د  تعالتي -مستعدة لدعم خط أكثر صرامة ضد إيران 

صفقة السالم تراجع عن عالوة على ذلك، من غير املرجح أن يكون السعوديون راغبين في ال .في مناطق أخرى 

 .التي تحاول واشنطن فرضها على الفلسطينيين

ظبي، ازداد االستقطاب اإلقليمي، وأصبح بعض الالعبين  يرب إدارة ترامب من الرياض وأباقتمع 

ا الرئيسين أكثر 
ًّ
 شك

 
ة ركية لألنظمة السني  ياألماباة املح تزز علنفوذ اإليراني،  من تقليص افي واشنطن. فبدال

  .العالقات بين طهران وجماعات مثل حزب هللا والحوثيين

 تالذي -فالعراق 
 
يران إل من السكان السنة، و  ركبي دعد على اأيض   يحتوي  هلكن ،فيهأغلبية الشيعة ل شك

  .األطرافأحد إلى االنحياز ل تجنب يفض  س -دخاصة بين امليليشيات الشيعية القوية في البال وب ركبي ذنفو 

 السعودية وانتقد انسحاب الواليات املتحدة من خطة العمل املشتركة مواقفلقد تفاعل بحذر مع 

 .ت تركيا وقطر على التعاون املتزايد مع طهرانرد   وقد الشاملة.

 

 إسرائيل وعملية السالم
اها د  املواجهة مع طهران التي تعبإسرائيل شيد ت ا وجودي  في الواقع، إسرائيل هي واحدة من الدول  .تهديد 

معايير اإلدارات السابقة، التي  وفقحتى  ترامب. القليلة في املنطقة التي تشعر بالرضا عن سياسات الرئيس

إلى -هذا  .، فقد ذهب ترامب إلى مدى غير عادي إلرضاء نتنياهواوثيق   احليف  بوصفها إسرائيل  ت كلهاعامل

وقد وصف برنامج  .إيمان مسألةالدعم املطلق إلسرائيل هو  إذنتاج ثقافة سياسية محافظة،  -حد كبير
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مسافة/ هذا الدعم بأنه "تعبير عن األمركة" ودعا إلى وضع سياسات ال تترك " 2016الحزب الجمهوري لعام 

ا"
 
 .بين البلدين خالف

نسحاب من خطة العمل املشتركة إضافة إلى اال عليمات.تبنى ترامب ومستشاروه بحماسة هذا الت

"، نقل ترامب السفارة ا"خطأ تاريخي   بوصفها التي انتقدها نتنياهو الشاملة )االتفاق النووي اإليراني( 

وأخطر الفلسطينيين  -طويلةة مد  هي خطوة سعى لها اإلسرائيليون منذ و - ركية من تل أبيب إلى القدسياألم

وهو  ،ديفيد فريدمان ، أرسل املحامياوبوصفه سفير   .غلقي  طن سالدبلوماسية في واشنمركز بعثتهم بأن 

 تكان .الدولتينعلى أساس لصراع اإلسرائيلي الفلسطيني امعارض صريح لحل و  ،صديق قديم للرئيس

وهي -لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين كلها التمويل أشكال اإلدارة تقوم بإلغاء 

 .الالجئصفة نحوا من عدد الفلسطينيين الذين م   ةكبير  صورةبوتود أن تقلل  -خطوة أخرى أشاد بها نتنياهو

، وهو تنازل ملحوظ معظمهم إن القيام بذلك سيؤدي في األساس إلى إلغاء حق العودة للفلسطينيين

  .رائيليينللصقور اإلس

ضت  .مليون دوالر من املساعدات الثنائية إلى الضفة الغربية وغزة 200ركية أكثر من ياإلدارة األم خف 

اع اإلسرائيلي صر ال الجانب، فقد وعد ترامب بأنه سيحل   ةأحاديقاربة امل هوعلى الرغم من هذ

 جاسون ري، واملحامي لعقاوالسمسار ا صهره ،قام بتجميع فريق بقيادة جارد كوشنر. الفلسطيني

أي تفاصيل  يذكرارينبالت لم غعلى الرغم من أن كوشنر و  .في مؤسسة ترامبقديم رينبالت، وهو موظف غ

ا ، بلةقعن املبادرة امل ا للتقارير، رفضت الجهات الفاعلة اإلقليمية ووفق   طرحها. حال  التي ستموت فور 

بعد نقل السفارة إلى  .األساسية للخطة عناصرواألردن الالرئيسة مثل اململكة العربية السعودية ومصر 

 إضافة إلىمقابلة كوشنر وغرينبالت،  ،رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،القدس، رفض محمود عباس

 حدودبما في ذلك -الخطة بنية  اإلسرائيليون  من غير املرجح أن يقبلو  .مناقشة إمكان التوصل إلى تسوية

 .لديها أي احتمال للنجاحليس التي  -ينية في القدس الشرقيةوعاصمة فلسط الدولتين

 

 مصر وتركيا
العالقات مع اثنين من الحلفاء الرئيسين في املنطقة، مصر وتركيا، في السنوات األخيرة، ويرجع توترت 

آلخرين لقادة األقوياء اإلى اترامب ميل يبدو أن  .كلتيهما في الدولتين ستبدادذلك في جزء منه إلى تزايد اال 

 .تبشر بالوعد بعالقات عمل جيدة، لكن ذلك كان هو الحال فقط عندما يتعلق األمر بمصر

مليار دوالر من  1,3من  الجمهورية العربية ديستفت، 1979منذ اتفاق السالم مع إسرائيل عام 

ن هؤالء على العالقات بي حافظةاملاملساعدات العسكرية السنوية، إلى حد كبير ألن واشنطن حريصة على 

ومع ذلك، في عقب استيالء الرئيس عبد الفتاح السيس ي على السلطة  .الحلفاء الرئيسين على أساس قوي 

ت إدارة أوباما بعض جمدللقلق.  ة، كانت حملة القمع التي شنتها مصر على املعارضة مثير 2014عام 

بسبب القلق من استمرار  .2015عام  تراجعتوجيزة بعد االنقالب، لكنها ة مد  املساعدات العسكرية 
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انتهاكات حقوق اإلنسان، واألهم من ذلك، من خالل تسهيل القاهرة ملبيعات األسلحة الكورية الشمالية، 

ا بعض التمويل و إدارة ترامب م أوقفت عيدلكن  -مليون دوالر 300 ىحوال-قت 
 
يوليو تموز/ كثير منها في  أ

2018. 

، ةأنقرة غير الليبراليانعطافة إن  .ئيس التركي رجب أردوغان بكيمياء قويةفي البداية، تمتع ترامب والر 

حليف رئيس وهم -على املقاتلين األكراد  ةسوري فيوالتوتر من شراء تركيا للسالح الروس ي، وهجماتها 

 وهو رجل دين متهم بالتورط في محاولة االنقالب- ورفض واشنطن تسليم فتح هللا غولن -للواليات املتحدة

ا للتقارير، قام ترامب في الواقع، وفق   .العالقة بين الرجلين فيلم يكن هناك تأثير واضح  -ضد الحكومة

، وأثنى عليه لعدم 2018يوليو عام تموز/ خالل اجتماع الناتو في هلسنكي في بقوة الزعيم التركي  بمصافحة

 .ألوروبيين اآلخرينعكس الزعماء ابالسماح للمجامالت الديمقراطية بمنع العمل الحاسم، 

ق بن ترامب لم يعترض على استبداد أردوغان، إال أنه رسم الخط عندما إفي حين 
 
حماية مصالحه تعل

ركيين املحتجزين في تركيا، ركزت اإلدارة على أندرو يبين مجموعة من املواطنين األم .السياسية الداخلية

أساس من القاعدة املحافظة  جزءٌ  موه-يليين إن مصير القس له أهمية خاصة للمسيحيين اإلنج .برونسون 

توقعت اإلدارة إطالق  .الضوء على قضية برونسون  ،نائب الرئيس ،ما يسلط مايك بينس اغالب  و  -للرئيس

إطالق ، بموجب اتفاق بين ترامب وأردوغان. عندما فشلت تركيا في 2018يوليو تموز/ سراح برونسون في 

العدل والداخلية، وضاعفت التعريفات الجمركية على يري ، فرضت واشنطن عقوبات على وز سراحه

ا مفي نهاية املطاف، ولكن حتى اآلن، تراجع يتوقع املحللون أن أنقرة ست ين.واردات الصلب واألملنيوم التركي

ا.حدمتال أردوغان يز   ي 

 

 )داعش( والعراق والدولة اإلسالمية ةسوري
ستخدم يو  ةتركيا هي جهة فاعلة مؤثرة في سوري .ةالئمميأتي عداء ترامب مع أردوغان في لحظة غير 

إضافة إلى ذلك،  )داعش(. الجوية لضربات جوية ضد الدولة اإلسالمية إنجرليكركي قاعدة يالجيش األم

  .تتعلق بالحرب األهلية السورية استراتيجية متماسكة غو لصناضلت اإلدارة 

إلى في سورية قوات ال بقاءخطة تتضمن  -وزير الخارجية السابق-، أعلن تيلرسون 2018عام  بدايةفي 

، أمر 2018أبريل نيسان/ بعد ذلك، في  .إطاحة بشار األسدضمان أجل غير مسمى من أجل مواجهة إيران و 

خاصة في شرق وب، جندي 2200هناك ما يقرب من -التخطيط لسحب القوات ترامب الجيش بالبدء في 

جزاء األ ل تكاليف إعادة بناء وحث الحلفاء اإلقليميين، مثل اململكة العربية السعودية، على تحم   -ةسوري

ِّرتمن البالد التي 
ر  مستشار األمن القومي  ،بولتون و خطط ترامب  )داعش(. من الدولة اإلسالمية ح 

 ل
 

 رحيل.ركية، إلقناع طهران بالي من وجود القوات األمالعتماد على روسيا، بدال

 خطة عمل، لشؤون سوريةركية يا، أعلن جيمس جيفري، املمثل الجديد لوزارة الخارجية األممؤخر  

رر ترامب ومستشاروه ق .اذلك ضروري   ما دامركية يا للدبلوماس ي السابق، ستبقى القوات األموفق   .أخرى 
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 -ق لتحقيق أهدافنا" ائ"إيجاد طر 
 
 التي سترك

 
حكومة على ع نفوذ إيران وتشج   التقليل منأخرى على  ز مرة

ا على حسن نية الروسوهو  -مستقرة مقبولة من السوريين واملجتمع الدولي لن تصر  "."أقل اعتماد 

"وظيفة" الواليات األمر ليس  بل" ولكنا لجيفري، فهو ليس لديه مستقطبق  -واشنطن على رحيل األسد 

  -تهاملتحدة إلطاح
 
ر من أنه سيكون هناك عواقب كبيرة إذا استخدم األسد األسلحة الكيماوية ولكنه حذ

 .أو إذا قامت القوات السورية والروسية بقتل أعداد كبيرة من املدنيين ،مرة أخرى 

 لكنه، اا قبل توليه منصبه رئيس  ا وتكرار  ار  على الرغم من أن ترامب انتقد سياسة أوباما السورية مر 

ما بعد في مرحلة نظام المسار الصراع و  فيوهو الرغبة في التأثير -الذي واجهه سلفه نفسه يواجه التحدي 

 مقاربة مشابهة، ترامب مثل أوباما، تبنى  .أعداد كبيرة من الجنود إرسالالحرب، من دون 
 
على هزيمة  مركزة

لقد حقق  .ركيةيوالضغط على الدول األخرى التخاذ إجراءات تخدم املصالح األم )داعش( الدولة اإلسالمية

ا في هذ ا ضعيف  ا ر ركية لن يغي  يإن الوجود املستمر لعدد صغير من القوات األم .الجهد انجاح  الدينامية تغيير 

السياس ي السوري ملا بعد الصراع، من املحتمل أن  ، وعندما يتعلق األمر بتحديد طبيعة املشهداجوهري  

 .يكون لواشنطن نفوذ أقل من روسيا أو إيران أو تركيا

  تمتلك
 
أكبر في العراق، ولكن حتى هناك، على الرغم من االستثمارات الهائلة  االواليات املتحدة نفوذ

ا املاضية، واستمرار وجود  ا -ركية يالقوات األممن  5,200للموارد على مدار الخمسة عشر عام  وفق 

امليليشيات التي وافقت عليها -الشعبي  الحشدلعبت وحدات . تتمتع بموقف أقوى فإن إيران  -للبنتاغون 

من هذه  ا، وتخش ى اإلدارة من أن عدد  )داعش( ا في هزيمة قوات الدولة اإلسالميةا حاسم  دور   -الدولة

 -وهو شخصية قيادية في الحركة-مهدي املهندس  ان أن أباملسؤولون األميركيو د  ويع .لطهران تابعالوحدات 

وحدة القوات وهو القدس،  فيلققائد  ،قاسم سليمانيـ إرهابي، ألسباب ليس أقلها أنه على صلة وثيقة ب

 .الخاصة التابعة للحرس الثوري اإليراني التي تعمل في الخارج

 و، وهوالعامري أحد قادة وحدات الحشد الشعبي[، 2018]أسسه هادي العامري عام - فتحالاحتل 

 .2018املركز الثاني في االنتخابات البرملانية في أيار/ مايو  -التحالف السياس ي الذي يمثل امليليشيات

 

 الخالصة
 .اإلمارات والعواقب الجيوسياسية املقابلة - إسرائيل – يبدو أن ترامب يدعم صعود محور السعودية

إن عرض اإلدارة الوحيد العام لرؤيتها  .ما يدل على أن هذا هو نتاج دراسة متأنيةومع ذلك، ليس هناك 

ا غامضة فقط مثل تعزيز االستقرار وتوازن  هااستراتيجية أمنو للمنطقة، 
 
 ،لقوى مفيد لالقومي، يذكر أهداف

حول  األخرى  الرئيس تصريحاتبوكما الحظ املحللون اآلخرون، فإنه ال يحمل سوى قليل من العالقة 

  .السياسة الخارجية

 
 

 بدال
 
  .التقاء عدد من العوامل املستقلة إلى حد كبيرنقطة لقرار ل هل صنع من ذلك، يمث
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ة طويلة مع السعودية وإسرائيل، ومضاعفة حجمها أسهل من اتباع مد  لدى واشنطن تحالفات منذ 

ا م التيالعالقات مع طهران،  تحسينلتسعى عقدة املسار الذي أطلقه أوباما الذي استلزم عملية توازن م

 -ينقليلسوى يرض ي ال وهو ترتيب -ن يتزال متوترة، وقبول عالقات أقل ودية مع السعوديين واإلسرائيلي

 تهقابلينتصار، وأعطى مضيفيه الفرصة لالستفادة من اال  بصيغةسمح لترامب بزيارة الرياض والقدس 

 .إلطراءل بحبهاملعروفة 

عالوة على ذلك، فإن االنحياز إلى كتلة اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة يرض ي 

ا  الئميوهو هاجس شخص ي -الجوانب األساسية إلرث سلفه  تلغي يفه ة. الرئيس السياسيقاعدة  كثير 

 .سرائيلما يتعلق بإيران وإ ويعطي األولوية ملخاوف املسيحيين اإلنجيليين في -املحافظين

فهو بطبيعته يحكم  .سياسته في الشرق األوسط وغصفي  يمحور  ر سلوب ترامب القيادي دو أل  كان

ا وقد أدى ميله إلى إعطاء األولوية  .ويتجاهل القضايا التي يجدها غير مثيرة لالهتمام اوغريزي   اتفاعلي   حكم 

ن للوالء على الكفاءة إلى تهميش املعتدلين النسبين و 
 
ز غرائز الرئيس عز  ين مثل بولتون الذي املستشاريمك

ا عدوانية ال  ة.سوري بما يخص  عندما يتعلق األمر بإيران، وقاده إلى مواقف أكثر تشدد 

ما هي  .ربما يكون القلق األكبر هو أن الرئيس ومستشاريه لم يفكروا في اآلثار املترتبة على قراراتهم

اع اإلسرائيلي الفلسطيني؟ ماذا سيحدث إذا انفجرت خطة صر عواقب التخلي عن دعم حل الدولتين لل

ماذا لو  واستأنفت إيران برنامج أسلحتها النووية؟ شاملة )االتفاق النووي اإليراني(،العمل املشتركة ال

؟ هل ستؤدي االلتزامات األمنية زديادفي اال  النفوذ اإليرانيو ركي في العراق في التقلص ياستمر النفوذ األم

إلى أجل غير مسمى،  ةالقوات في سوريبقاء الجديدة، في شكل التحالف االستراتيجي للشرق األوسط وخطة إ

 إلى املشاركة في صراعات إقليمية أخرى؟

ا. ترامب والهذه األسئلة امللحة،  نع جوابالال أحد يعرف   طبع 
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