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 رؤية دونالد ترامب وإدارته مللفات الصراع في الشرق األوسط

د. زياد عقل

مقدمة

األمريكية، ولكن  الرئاسية  االنتخابات  الفائز يف  نتيجة  انتظارًا إلعالن  الرتقب  بأكمله حالة من  العامل  العادة، سادت  كام جرت 
بالرغم من كون هذه احلالة تقليدية ومتكررة كل أربعة أعوام، إال أن انتخابات عام ٢٠١٦ كانت أكثر حساسية نظرًا حلجم التطورات 
التي طرأت عيل السياسة األمريكية وأدت حلصول كل من هيالري كلينتون ودونالد ترامب عيل دعم أحزاهبم للرتشح، وهي أيضًا 
ذات التغيريات والتطورات التي أدت يف النهاية إلعالن فوز دونالد ترامب يف االنتخابات الرئاسية، وبالتايل ملجموعة من التبعات 
داخليًا وخارجيًا. ولعل النقطة األهم يف هذا السياق والتي جيب إدراكها مبكرًا هي ما يمثله نجاح دونالد ترامب من سيطرة لتيار 
سيايس متشدد ختتلف رؤاه السياسية داخليًا وخارجيًا عن أسالفه، بمعنى أن القضية الرئيسية ليست يف فوز دونالد ترامب، بالرغم 
من كل اجلدل الذي حييط بشخصه وبترصحياته وبكونه بعيدًا عن الشكل التقليدي لرئيس الواليات املتحدة، ولكن القضية يف صعود 
تيار سيايس وتراجع آخر، وبالتايل، يستتبع ذلك بالرضورة عدد من التحوالت يف السياسات واملواقف، حتوالت نابعة من تيار سيايس 
ببناء رؤيتهم إزاء  التيار الذي يدعمه قاموا  وإدارة سياسية باملعني املؤسيس وليس فقط من ترامب كرئيس، كام أنه سواء ترامب أو 
السياسية األمريكية داخليًا وخارجيًا عيل أرضية رفضهم للفشل املتكرر يف سياسات أوباما، وهو ما يعني ان التغريات آتية ال حمالة. 
ومن ثم، بات من الرضوري قراءة املعطيات املختلفة بصورة استرشافية حتي نتمكن من رسم مالمح رؤية دونالد ترامب وإدارته 

السياسية مللفات الرصاع واألزمات السياسية يف منطقة الرشق األوسط.
ومما ال شك فيه ُتعد منطقة الرشق األوسط واملصالح األمريكية هبا احد أولويات السياسية اخلارجية للواليات املتحدة خاصة 
يف الوقت احلايل، فبخالف كل املصالح اإلسرتاتيجية الثابتة للواليات املتحدة يف منطقة الرشق األوسط، كأمن إرسائيل أو النفط أو 
التحالفات السياسية والعسكرية، يمر الرشق األوسط يف املرحلة احلالية بعدد من الرصاعات يف مناطق خمتلفة، وهي رصاعات باتت 
هتدد املصالح الدولية يف املنطقة ككل وليس فقط املصالح األمريكية، وبالتايل أصبح املوقف األمريكي إزاء هذه الرصاعات بحاجة 
لتحديث مستمر وفقًا لتغريات الرؤية لدى اإلدارة األمريكية من ناحية والتطورات امليدانية للرصاعات عيل أرض الواقع من ناحية 
أخرى. ولكن تظل األزمة احلقيقية يف حماولة استرشاف املوقف األمريكي من مناطق الرصاع بالرشق األوسط يف ظل إدارة ترامب هي 
املصادر التي من املمكن االعتامد عليها للوصول إىل تقييم موضوعي واستنتاجات ُتبنى عىل ُاسس منطقية، فاالعتامد عيل ترصحيات 
دونالد ترامب اثناء احلملة االنتخابية غري كايف، فالترصحيات من ناحية متناقضة مع بعضها البعض يف الكثري من األحيان، ومن ناحية 
أخرى من غري املمكن بناء استنتاجات عيل ترصحيات أطلقها سيايس يف سياق محلة انتخابية، حيث أهنا ال تعني بالرضورة أية التزامات 
للسياسة  اجلمهوري  احلزب  رؤية  االعتامد عيل  أن  كام  األحيان.  متاح يف كل  الواقع  أرض  لسياسة عيل  يكون حتويلها  سياسية ولن 
اخلارجية أو لقضايا الرشق األوسط غري كايف أيضًا، حيث أن دونالد ترامب ال يمتلك اخلربة الكافية يف احلزب اجلمهوري التي جتعل 
من رؤى احلزب توجهًا سياسيًا له، وهو يف النهاية حديث العهد باحلزب اجلمهوري كمؤسسة ذات رؤى اسرتاتيجية. وبالتايل سوف 
الفاعلون  السياسية، والتواصل مع  املصادر، كالترصحيات، وتوجهات احلزب، واختيارات اإلدارة  الدراسة لعدد من  نلجأ يف هذه 
الدوليون، حيث أن الدمج بني هذه املصادر املتنوعة من شأنه أن يمكننا من رسم رؤية استرشافية لتوجهات دونالد ترامب وإدارته 

إزاء األزمات الرئيسية يف منطقة الرشق األوسط خالل الفرتة القادمة.
ولعل نقطة االنطالق يف استرشاف تعامل دونالد ترامب مع أزمات الرشق األوسط هي موقف وعالقة ترامب بالفاعليني الرئيسيني 
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يف املنطقة، وعيل رأسهم مرص، والسعودية، وإيران، وتركيا، وإرسائيل. فمام ال شك فيه أن دونالد ترامب يواجه حتديان رئيسيان فيام 
يتعلق بالرشق األوسط، األول هو التعامل مع األزمات اإلقليمية الكربى، والثاين هو إدارة العالقات مع القوى اإلقليمية املركزية. 
موقف الواليات املتحدة حتت قيادة ترامب من ملفات الرصاع يف الرشق األوسط، والدور الذي من املتوقع أو من املفرتض أن تلعبه 
الواليات  بني  التفاعالت  كنتيجة ملجموعة من  يتحدد بشكل كبري  املنطقة، سوف  املختلفة يف  الرصاع  املتحدة يف حاالت  الواليات 
احلساسية  شديد  توقيت  يف  جاءت  املتحدة  للواليات  ترامب  دونالد  رئاسة  أن  بالذكر  واجلدير  باملنطقة.  اإلقليمية  والقوى  املتحدة 
بالنسبة للرشق األوسط، سواء فيام يتعلق بعالقة دول الرشق األوسط بالواليات املتحدة أو فيام يتعلق بإعادة بناء بعض التحالفات 
اإلقليمية يف املنطقة كنتيجة للتطورات السياسية التي شهدها العامل العريب عيل وجه اخلصوص خالل اخلمسة أعوام األخرية. ولذا، 
من الرضوري التعرف عيل موقف ترامب من هذه القوى اإلقليمية املختلفة، ألن شكل ونمط التدخل والتفاعل األمريكي مع املنطقة 

سوف تتم صياغته من خالل عالقة الواليات املتحدة بالفاعلني الرئيسيني يف الرشق األوسط.

جمهورية مصر العربية

والرئيس  السييس  الفتاح  الرئيس املرصي عبد  أمريكي من خالل  تقارب مرصي  املقبلة سوف تشهد  املرحلة  أن  ال يوجد شك 
األمريكي دونالد ترامب، وسوف يتجاوز هذا التقارب حدود العالقة املبارشة، سواء السياسية أو التجارية أو العسكرية، بني مرص 
والواليات املتحدة ليصل إىل نوعًا من التنسيق يف الرؤي اإلقليمية ملناطق الرصاع يف الرشق األوسط. وهذا التقارب سوف حيمل يف 
طياته حتوال جوهريا يف السياسة األمريكية احلاكمة للعالقة مع مرص، خاصة يف السنوات العرش األخرية حني باتت قضية التحول 
ومن  أوباما  إدارة  وضغطت  املتحدة،  والواليات  مرص  بني  العالقة  أبعاد  أهم  أحد  االنسان  وحقوق  احلريات  وقضايا  الديمقراطي 
قبلها إدارة بوش عيل النظام السيايس يف مرص إلجراء عدد من اإلصالحات الديمقراطية، وقد وصلت هذه الضغوط لذروهتا بعد 
التي  األمهية  بذات  يكون  لن  البعد  هذا  أن  املختلفة  املؤرشات  تدل  اخلارجية.  حقيبة  كلينتون  هيالري  تويل  فرتة  يف  يناير   ٢٥ ثورة 
أعطتها له إدارة الرئيس أوباما، وسوف تتفق رؤى كل من النظام السيايس املرصي والواليات املتحدة حول كون األمن ومكافحة 
اإلرهاب مها األساس املحوري للعالقة وتفوق أولويتهم أية قضايا أو أبعاد أخرى، وهي السياسة التي حياول نظام عبد الفتاح السييس 
اتباعها يف إدارة عالقاته مع الغرب بشكل عام، سواء يف أوروبا أو يف أمريكا. كام أن املؤرشات تقول أن التوافق املرصي األمريكي يف 
املرحلة املقبلة سيتخطى مرحلة التوافق السيايس ليصل ملرحلة التوافق العميل، بمعنى أن تتحول مرص ألحد آليات ترمجة وتنفيذ الرؤية 
األمريكية يف املنطقة نظرًا للتقارب الشديد يف وجهات النظر واملصالح. ولعل ما تم الكشف عنه يف األيام املاضية حول اتصال ترامب 
بالرئيس املرصي عبد الفتاح السييس إلقناعه بسحب مرشوع قرار يدين االستيطان اإلرسائييل يف جملس األمن، واستجابة مرص هلذا 

الطلب أحد أهم الدالئل عيل حجم التوافق املستقبيل بني كل من مرص والواليات املتحدة.

اململكة العربية السعودية

قام دونالد ترامب باإلدالء بعدد من الترصحيات العدائية حول السعودية أثناء محلته االنتخابية، ومتحورت الغالبية العظمى من 
الواليات  بني  والعسكري  السيايس  التحالف  وربط  السعودية،  موارد  من  القصوى  املالية  االستفادة  فكرة  حول  الترصحيات  هذه 
املتحدة واململكة العربية السعودية بحجم املكاسب االقتصادية واملادية املبارشة العائدة عيل الواليات املتحدة. وبالرغم من أنه من 
غري املمكن االعتامد عيل هذه الترصحيات كمؤرش عيل طبيعة العالقة السعودية األمريكية يف والية ترامب، إال أنه مما ال شك فيه أن 
ترصحيات دونالد ترامب خلقت إطار من التوتر حول مستقبل العالقات الثنائية بني البلدين، وهو ما مل يكن موجودًا يف العالقة من 
قبل، ولكن ترصحيات ترامب، وبالرغم من كوهنا مل تتحول إىل سياسات بعد، أضفت ُبعدًا من عدم اليقني يف مستقبل العالقة بني 
اململكة والواليات املتحدة. باإلضافة هلذه الترصحيات العدائية، تتزايد مع الوقت احتامالت الصدام السعودي األمريكي فيام يتعلق 
بامللف السوري، فالسعودية موقفها يف سوريا واضح يف رفضها الستمرار بشار األسد يف منصبه، وعيل اجلانب اآلخر، رؤية ترامب 
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للملف السوري ختتلف عن الرؤية السعويدية كثريًا. ولكن بالرغم من كون الصدام حمتمل، إال أن حجم املصالح االسرتاتيجية بني كل 
من السعودية والواليات املتحدة أكرب من أن يتمكن ترامب من جتاهله، وبالتايل سوف تظل جماالت التعاون املشرتك يف جماالت األمن 
البلدين. ومما ال شك فيه، سيكون  الثنائية بني  التسليح تلعب دورها كأسس داعمة الستقرار العالقة  التجاري وصفقات  والتبادل 
موقف ترامب من إيران أحد أهم العوامل التي سوف تؤثر سلبًا أو اجيابًا عيل العالقة مع اململكة، خاصة وأن أغلب ترصحيات ترامب 

حول إيران كانت هي األخرى عدائية بشكل قد يصب يف مصلحة اململكة يف النهاية.

تركيا

تشري أغلب املعطيات الحتامالت توتر يف العالقات بني كل من الواليات املتحدة وتركيا يف فرتة رئاسة ترامب. أدىل ترامب بعدد 
من الترصحيات العدائية حول تركيا، واهتم تركيا، ولو بشكل غري مبارش، بأهنا تدعم تنظيم داعش، وهو ما يشري الحتامالت تصعيد يف 
الفرتة املقبلة بني الدولتني نظرًا لكون مواجهة والقضاء عيل تنظيم داعش أحد ركائز رؤية دونالد ترامب للرشق األوسط وأحد أهدافة 
املحورية يف املنطقة. كام أن التوتر يف العالقة بني الواليات املتحدة وتركيا قد يأيت عيل أرضية انتهاج ترامب للموقف الذي عرب عنه 
خالل محلته االنتخابية أكثر من مرة عن وقف الدعم العسكري حللف الناتو، وهو ما ُيعد بمثابة أحد املؤرشات عيل تبني دونالد ترامب 
لسياسة خارجية أكثر انعزالية من اإلدارات السياسية التي سبقته، ففي حال توترت العالقة بني الواليات املتحدة وحلف الناتو، أو تم 
ختفيض حجم الدعم العسكري الذي تقدمه الواليات املتحدة للحلف، سوف ينعكس ذلك دون شك عيل العالقات الثنائية بني تركيا 
)والتي ُتعد جزئًا ال يتجزأ من حلف الناتو( والواليات املتحدة. وباإلضافة ملا سبق، يظل امللف السوري أحد النقاط التي من املحتمل 
أن تؤدي للمزيد من التوتر يف العالقات األمريكية-الرتكية، خاصة يف ظل رفض تركيا لبقاء بشار األسد وختوفها من تبعات ذلك عيل 
أمنها القومي وعيل عدد الالجئني هبا وعيل تصاعد نفوذ التيار الراديكايل، وهو ما جيعل من تركيا كالسعودية احد القوى اإلقليمية التي 

من املتوقع أن تواجه توترات سياسية مع الواليات املتحدة حول الشأن السوري.
تظل يف النهاية مواقف دونالد ترامب من كل من إرسائيل وإيران أحد املحددات للرؤية األمريكية يف الرشق األوسط خالل الفرتة 
القادمة. وفيام يتعلق بإرسائيل، من غري املتوقع أن يتمكن دونالد ترامب من تغيري األسس الثابتة للعالقات اإلرسائيلية-األمريكية، 
البعض، ولعل ما حدث مؤخرًا من  تتفق مع بعضها  املتحدة وإرسائيل  الواليات  السياسية واملصالح اآلنية لكل من  الرؤى  أن  كام 
جلوء إرسائيل للتواصل مع دونالد ترامب )يف سابقة مل حتدث من قبل أن تتواصل دولة مع الرئيس األمريكي املنتخب الذي مل يتسلم 
السلطة بشكل رسمي بعد( إلقناع الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس بسحب مرشوع القرار املرصي من جملس األمن خري دليل عيل 
عمق العالقات اإلرسائيلية-األمريكية وعدم تأثرها بالتغري يف اإلدارات السياسية. وعي اجلانب اآلخر، تظل العالقات األمريكية-
اإليرانية مرهونة يف األساس باالتفاق النووي، والذي أشار دونالد ترامب يف عدد من ترصحياته باحتاملية مراجعته، ولكن الدالئل 
تشري الستمرار االتفاق يف شكله احلايل مع زيادة آليات الرقابة األمريكية عيل نشاطات إيران النووية، ويف نفس الوقت زيادة حجم 

املصالح االقتصادية األمريكية يف إيران.

رؤية دونالد ترامب مللفات الصراع في الشرق األوسط

مثلام كانت العالقة مع القوى اإلقليمية الرئيسية أحد حمددات الشكل املستقبيل للسياسة اخلارجية األمريكية يف الرشق األوسط 
يف ظل رئاسة ترامب، فمام ال شك فيه أن موقف دونالد ترامب من األزمات والرصاعات السياسية الرئيسية يف الرشق األوسط هو 
اآلخر ضمن هذه املحددات. وبالتايل، من الرضوري أن نتعرض لترصحيات ومواقف ترامب من ملفات حمورية يف الرشق األوسط يف 

اللحظة الراهنة، خاصة احلرب يف سوريا، واألوضاع يف ليبيا، وحماربة تنظيم داعش، وامللف النووي اإليراين.
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امللف السوري

تعد األزمة السورية يف الوقت احلايل عيل رأس أولويات مناطق الرصاع يف الرشق األوسط، ليس فقط الحتدام الصدام العسكري 
بني بشار األسد وقوى املعارضة، ولكن نظرًا حلجم التفاعالت اإلقليمية والدولية املرتبطة بالتطورات السياسية والعسكرية يف امللف 
السوري. وقد أبدى ترامب أكثر من مرة قابلية جتاه احلد من حجم الدخل األمريكي يف الرشق األوسط، وهو توجه اتسمت به إدارة 
أوباما حني عملت عيل التقليل من حجم القوات األمريكية املوجودة عيل األرض يف الرشق األوسط، ولكن جممل ترصحيات دونالد 
ترامب حول الرشق األوسط تشري إلعادة التفكري يف حجم الفائدة العائدة عيل الواليات املتحدة من فكرة الريادة يف الرشق األوسط، 
وهو ما قد يتطور يف املستقبل لنوعًا من االنعزالية أو التدخل عن بعد فيام يتعلق بعالقة الواليات املتحدة بالرشق األوسط. وبالتايل 
فمن املتوقع أن تتوقف الواليات املتحدة يف ظل والية ترامب عن تقديم الدعم للمعارضة السورية، سواء كان هذا الدعم عسكريًا أو 
سياسيًا، كام أن أغلب ترصحيات ترامب محلت يف طياهتا مرونة واضحة نحو استمرار بشار األسد يف موقعه، ودعم للتدخل العسكري 
الرويس يف األزمة. وبناء عليه، من املتوقع يف الفرتة املقبلة أن تنسحب الواليات املتحدة من التواجد العسكري )سواء يف صورة دعم 
عسكري لفصيل أو تدخل مبارش( يف سوريا، ومن املحتمل أن يأيت هذا االنسحاب بالتزامن مع نوافق رويس-أمريكي حول مسودة 

قرار أو خارطة طريق للتسوية السياسية يف سوريا بعد تعديل موازين القوى العسكرية عيل األرض كنتاج للتدخل الرويس.

امللف الليبي

مثلام كان احلال مع عدد غري قليل من ترصحيات دونالد ترامب، أتت ترصحياته حول ليبيا متناقضة مع بعضها البعض هي األخرى، 
الناتو يف سياق عملية  بتقييم التدخل العسكري الذي شاركت فيه الواليات املتحدة يف ٢٠١١ حتت مظلة حلف  خاصة فيام يتعلق 
»فجر أوديسا«، والتي قامت بفرض حظر جوي عيل ليبيا ورضب الدفاعات اجلوية وسالح الطريان اخلاص بمعمر القذايف يف إطار 
حماوالت إسقاط نظامه ومحاية الشعب الليبي من العنف املفرط الذي أبدى القذايف كل استعداد الستخدامه ضد الثوار. ففي أكثر من 
مرة اعرتض ترامب عيل فكرة التدخل العسكري يف ليبيا، ثم رصح مرة أخرى بأن القذلفي كان قائدًا رشيدًا، ثم عاد ليؤكد أنه لو كان 
صاحب القرار لتدخل عسكريا يف ليبيا بأسلوب خمتلف عن ذلك الذي اتبعه أوباما، ولكن جممل املؤرشات توضح أن ترامب يرى ليبيا 
كأحد أهم مصادر النفط يف الرشق األوسط وبالتايل جيب محايتها من سطوة تنظيم داعش، كام أن موقف ترامب املتشدد من املهاجرين 
السواحل  القيود عيل  املزيد من  املتحدة مهتمة بوضع  الواليات  العدائية، وهو ما جيعل من  غري الرشعيني والالجئني موقف شديد 
الليبية ملراقبة حركة اهلجرة غري الرشعية. كام أنه من غري املمكن استرشاف موقف ترامب من ليبيا دون ربطه بحجم التوافق املرصي 
األمريكي حول القضية، ونظرا لوضوح وجود تنسيق بني دونالد ترامب والرئيس املرصي عبد الفتاح السييس، من املتوقع أن تتبنى 
الواليات املتحدة الرؤية املرصية-اإلماراتية حول ليبيا، وهي الرؤية الداعمة لرشعية جملس نواب طربق كاجلهة الترشيعية الرسمية 
وللجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفرت كالذراع العسكري الرسمي للدولة، ومن املتوقع أن تكون ليبيا أحد نامذج استخدام مرص 
كأحد آليات تطبيق الرؤية األمريكية يف املنطقة، وهي الرؤية القائمة خالل رئاسة ترامب عيل االنسحاب املبارش والعمل من خالل 

احللفاء اإلقليميني.

تنظيم داعش، وامللف النووي اإليراني، وسائر ملفات الصراع

يظل تصاعد نفوذ التيارات الراديكالية يف الرشق األوسط، وعيل رأسهم تنظيم داعش، أحد القضايا ذات األولوية يف السياسة 
الرئييس هو  أكثر من مرة عيل أن هدفه  اخلارجية األمريكية جتاه الرشق األوسط، فترصحيات ترامب خالل محلته االنتخابية أكدت 
اقتالع التنظيم من جذوره، هذا باإلضافة ألن اختيارات دونالد ترامب إلدارته السياسية جاءت بالعديد من الوجوه التي ُعرف عنها 
اختاذ مواقف حمافظة ومتزمتة neo-conservative hardliner positionsفيام خيص قضايا األمن القومي بالرشق األوسط، 



5
acpss.ahram.org.eg  : املوقع االليكتروني

وبالتايل من املتوقع أن يكون ملف احلرب عيل التنظيامت الراديكالية بمثابة بوابة إلعادة بناء التحالفات اإلقليمية للواليات املتحدة 
املنطقة  املتحدة ودول  الواليات  الثنائية بني  القضايا  العدد من  القادمة، وهو ما يعني أن  السنوات األربع  يف الرشق األوسط خالل 
سوف تتحدد بشكل كبري عيل حجم التأييد والدعم املقدم من قبل هذه الدول يف سياق احلرب األمريكية عيل تنظيم داعش. وبالطبع 
يشري التقارب الرويس-األمريكي يف وجهات نظر بني بوتني وترامب إىل احتاملية إعادة تشكيل حتالف عسكري دويل-إقليمي بقيادة 

الواليات املتحدة وروسيا ملحاربة تنظيم داعش.
يأيت بعد ذلك الصعود املستمر إليران وأثر ذلك عيل التفاعالت اإلقليمية يف الرشق األوسط وموقف دونالد ترامب من االتفاق، 
واقعية هو  األكثر  بنوده، ولكن  بعض  تعديل  أن حياول  املمكن  أنه من  وقال  »كارثي«،  االتفاق  أن  مرة  أكثر من  ترامب  فقد رصح 
وجود حالة من عدم اليقني وغياب الرؤية فيام يتعلق بإيران، فحجم االستثامرات واملصالح االقتصادية األمريكية واألوروبية يف إيران 
كبري، وترامب كرجل ينتمي ملجال األعامل أكثر من جمال السياسة، من غري املتوقع أن يتم املساس هبذه املصالح، ولكن يأيت التخوف 
السعودي من زيادة التقارب األمريكي-اإليراين كأحد عوائق تطورات العالقة الثنائية، إال أن املرجح هو بقاء االتفاق السيايس عيل 

وضعه احلايل مع حماوالت أمريكية لزيادة الرقابة املبارشة عيل أنشطة إيران النووية.
تبقى يف النهاية عدد من ملفات الرصاع يف الرشق األوسط التي مل تنال نفس درجة االهتامم من قبل دونالد ترامب، وعيل رأس هذه 
امللفات القضية الفلسطينية واألزمة اليمنية. ومما ال شك فيه مل يقم ترامب باإلدالء بأية ترصحيات تشري الحتامالت استعداء إرسائيل أو 
الدفاع عن القضية الفلسطينية، بل مقارنة باالنتخابات الرئاسية األمريكية السابقة، كانت انتخابات ٢٠١٦ من أقل املرات التي حتدث 
فيها املرشحون عن القضية الفلسطينية. ولعل حترك ترامب إلقناع عبد الفتاح السييس بسحب القرار املرصي داخل جملس األمن دليل 
قوي أن ترامب لن حياول العمل عيل أية اتفاقات دولية من شأهنا دعم حل الدولتني. وعيل نفس النهج جاءت ترصحيات ترامب حول 
األزمة يف اليمن لتشري أن الواليات املتحدة ال تنتوي لعب دور أكثر فاعلية يف اليمن، باستثناء احتاملية قيادة جولة جديدة من التسوية 

السياسة وفقًا للتقارب األمريكي-السعودي حول تطورات الوضع يف األزمة اليمنية.

اخلالصة

ُتشري جممل ترصحيات ترامب حول السياسة اخلارجية األمريكية يف الرشق األوسط الحتامالت ختيل ترامب عن فكرة »السيادة« 
primacyيف الرشق األوسط، وهو ليس بالرضورة ميل لالنعزالية، ولكنه توجه النحو احلد من التواجد األمريكي املبارش واالعتامد 
ترامب  التخوف األكرب هو جلوء  يبقى  باملنطقة.  للمصالح األمريكية  فائدة  أنه األكثر  اثبات  ترامب  ما حياول  التحالفات، وهو  عيل 
لتطبيق مرشوعات اليوم األول first day projectsيف السياسة اخلارجية حيال املنطقة، بمعنى أن يقوم ترامب باإلقدام عيل خطوة 
حماولة  تكون  سوف  ترامب  رئاسة  أركان  أحد  وأن  خاصة  اخلارجية،  بالسياسة  اخلاص  مرشوعه  يف  البدء  ملجرد  كافية  دراسة  دون 
إصالح ما أفسدته إدارة أوباما، والسياسة اخلارجية أحد املجاالت التي يرى ترامب أنه تم إفسادها. ولكن يظل السؤال األهم واألكثر 
حمورية هو مدى استطاعة ترامب حتويل كل ما جاء عيل لسانه من ترصحيات إيل سياسة متسقة ومرتابطة، وهو ما يبدو حتي اآلن بعيدًا 

عن التحقق.


