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عمر تاشبينار*

ترامب والشرق األوسط**

ما 
هي السياسات التي ستتبعها إدارة 

ترامب يف الشرق األوسط؟ اجلواب 

السريع هو أن من املبكر التحدث عن ذلك، 

ل بعد، وال نعلم كيف  فحكومة ترامب مل تشكَّ

سيقارب الرئيس املنتخب مشكالت املنطقة 

بعيداً عن تصريحاته الفضفاضة وغالبًا 

املبتذلة، خالل احلملة االنتخابية بشأن 

احلاجة إىل تدمير "داعش" وجمابهة إيران. 

ومن الضروري أيضًا اإلشارة إىل أن احلملة 

االنتخابية مل تركز حقيقة على السياسة 

اخلارجية، كما أن أغلبية القضايا السياسية 

االستقطابية بين دونالد ترامب وهيالري 

كلينتون كانت تدور حول الديناميات احمللية 

يف البلد، فيما يتعلق باالقتصاد، واألمن، 

والهجرة.

من جانب آخر، فإن إشارات مبكرة 

ومؤشرات يمكن أن تساعدنا يف تصّور وتوّقع 

نوع السياسات التي يمكن أن تّتبعها اإلدارة 

اجلديدة يف هذه املنطقة األكثر اضطرابًا 

من العامل. وإذا ما اتبعنا هذه الطريقة، فإن 

التحديات األساسية هي حماولة استخالص 

ما إذا كان الرئيس املنتخب ترامب سيختار 

مساراً مغايراً بشكل جذري للسياسة اخلارجية 

املتبعة للواليات املتحدة. ويف حين أن 

ويف  والعاملي،  األميركي  الصعيدين  على  مفاجأة  ترامب  دوانالد  انتخاب  مّثل 

اإلدارة  سياسة  عليه  ستكون  ملا  أساسية  معامل  ثمة  فإن  إدارته،  تشكيل  انتظار 

األميركية اجلديدة على مستوى السياسة اخلارجية، وخصوصًا إزاء منطقة الشرق 

سياسة  عليه  ستكون  ما  توّقع  حتاول  املقالة  هذه  االضطراب.  الشديدة  األوسط 

ترامب يف املنطقة، تأسيسًا على ما صدر خالل احلملة االنتخابية، وعبر املالمح 

األولية إلدارته ومواقف املسؤولين املتوقع أن يتولوا مسؤوليات قيادية فيها.

* مدير مشروع تركيا يف معهد بروكينجز، وأستاذ 
استراتيجيات األمن القومي يف كلية "احلرب القومية" 

األميركية، وأستاذ مساعد يف دائرة الدراسات 

 األوروبية يف جامعة جون هوبكينجز.

 ** مقالة خاصة باجمللة بعنوان:
Trump and the Middle East 

ترجمة: أنيس حمسن.
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سورية

بداية، ال بد من حماولة حتليل ما سيكون 

األمر عليه بشأن سورية، وهو األكثر إحلاحًا 

بين جميع التحديات التي تنتظر إدارة ترامب 

يف املنطقة. ومن الضروري هنا أن نتذكر أن 

إدارة أوباما رفضت، دائمًا، نشر قوات أميركية 

لوقف املذبحة يف سورية، وذلك لثالثة 

أسباب: أواًل، ساد اعتقاد أن سورية واحلرب 

األهلية فيها ال تمثالن تهديداً حيويًا لألمن 

القومي األميركي مثلما كان األمر مع الرئيس 

صدام حسين يف العراق، أو طموحات إيران 

النووية؛ ثانيًا، كان الرئيس أوباما يعتقد أن 

زج قوات أميركية يف سورية لن يساهم يف 

إيجاد حلول مستدامة لألزمة، وبهذا املعنى، 

كانت اإلدارة تسترشد بالدروس املستفادة 

من حرب العراق خالل فترة رئاسة بوش، إذ 

إن احلضور العسكري األميركي القوي، مل يقد 

إىل سالم واستقرار بعد إسقاط صدام حسين؛ 

ثالثًا، باختيار مقاربة احلد األدنى يف سورية، 

فإن إدارة أوباما كانت تصغي إىل ما يريده 

الرأي العام األميركي احمللي، ذلك بأن أغلبية 

استطالعات الرأي كانت تشير إىل أن الشعب 

األميركي ال يؤيد مغامرة عسكرية ُأخرى يف 

الشرق األوسط.

خالل احلملة االنتخابية، حّمل الرئيس 

املنتخب ترامب إدارة أوباما وهيالري 

كلينتون املسؤولية عن ظهور "داعش" يف 

سورية والعراق، وكرر تعهده تدمير هذا 

التنظيم، وبهذا املعنى، يبدو أن لديه رغبة 

أكبر يف استخدام القوة العسكرية األميركية 

يف كال البلدين. وثمة أمر آخر مهم، يختلف 

ترامب فيه عن أوباما، هو نيته إعالن اإلسالم 

"الراديكايل" و"اجلهادي" تهديداً وجوديًا 

للواليات املتحدة، وهذه النظرة إىل "داعش" 

بصفته العدو رقم واحد، يشاركه فيها الرأي 

العام األميركي وفق آخر استطالعات للرأي 

الشخصية املتمردة للرئيس اجلديد قد تقود 

إىل ابتعاد ملحوظ عن املعايير املتبعة يف 

السياسة األميركية إزاء املنطقة، فإن الرئيس 

يف الدرجة ذاتها، يمكن أن يصغي إىل جمتمع 

اخلبراء البيروقراطيين والرأي العام األميركي، 

ويختار االستمرارية بداًل من التغيير اجلذري.

لكن ما هو شكل التغيير اجلذري، إن حدث؟ 

إذا أخذنا على حممل اجلد تصريحات ترامب 

املعادية إليران، فإنه يمكن توّقع إعادة نظر 

يف موازين القوى يف الشرق األوسط ملصلحة 

الدول العربية السّنية وإسرائيل، فالتهديد 

بالتراجع عن االتفاق النووي مع إيران، الذي 

عّد أحد أهم منجزات السياسة اخلارجية 
ُ
ي

للرئيس أوباما، يمكن أن يمثل هذا التغيير 

اجلذري. وكذلك، فإن تقاربًا أساسيًا مع 

روسيا، وقطع املساعدات عن الثوار السوريين، 

وانحياز الواليات املتحدة إىل جانب النظام 

السوري يف دمشق، سيعني مقاربة خمتلفة 

تمامًا للصراع األكثر عنفًا يف الشرق األوسط. 

ومن جهة ُأخرى، فإن عناصر استمرار سياسة 

إدارة أوباما تظهر يف استعداد ترامب للتعاون 

مع روسيا ضد "داعش"، وتوّقع مشاركة 

أكبر لدول سّنية عربية مثل السعودية ودول 

خليجية ُأخرى، ماليًا وعسكريًا، يف حفظ أمن 

املنطقة.

لكن ماذا عن االستراتيجيا الكبرى يف 

السياسة اخلارجية؟ يف هذه املرحلة املبكرة، 

ليس واضحًا ما إذا كانت إدارة ترامب ستكون 

أكثر "انعزالية" عبر اتباع تعريف ضيق 

ملصالح األمن القومي احليوية للواليات 

املتحدة، أو أنها بداًل من ذلك، ستّتبع سياسة 

تدّخل أكبر ملواصلة حرب شاملة ضد إرهاب 

"داعش" والقاعدة. فترامب كثيراً ما شدد على 

ضرورة أن تركز الواليات املتحدة خططها 

على الداخل، واضعًا أميركا أواًل يف السياسة 

اخلارجية، إاّل إن إدارته لن يكون يف إمكانها 

التخلي عن أداء دور يف الشرق األوسط.
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لكبح جماح األسد.

وبصرف النظر عّمن اختاره ترامب وزيراً 

للخارجية، فإنه سيدرك سريعًا أن أي تقارب 

بين واشنطن وروسيا، أو بين واشنطن ونظام 

األسد، سيفيد إيران على األرجح، وهذه معضلة 

رئيسية تعترض أي حل سهل تريده اإلدارة 

اجلديدة لقتال "داعش" بشكل فاعل أكثر يف 

سورية. فإيران هي أقرب احللفاء إىل األسد يف 

احلرب ضد الثوار السوريين، وتوفر له اجلسم 

األكبر من القوات امليدانية، وهي قوات احلرس 

الثوري وامليليشيات الشيعية وقوات حزب 

الله التي ستتحرك إىل أي منطقة يستعيدها 

النظام، األمر الذي يمثل مشكلة أساسية 

لترامب الذي يريد إضعاف التأثير اإليراين يف 

املنطقة، بل إنه قد يكتشف سريعًا أن واشنطن 

لن تكون قادرة على التقارب أكثر مع روسيا 

يف سورية من دون أن يؤدي ذلك إىل تعزيز 

الدور اإليراين أيضًا.

إيران

السؤال األكثر إحلاحًا هو ما إذا كانت إدارة 

ترامب ستنظر جديًا يف التخلي عن االتفاق 

النووي، مثلما تعهد ترامب املرشح خالل 

حملته االنتخابية، إذ ثمة مؤشرات إىل أنه ال 

السعودية وال إسرائيل تريدان الوصول إىل هذا 

اخليار، جزئيًا ألن إيران ستفاقم االضطراب 

يف املنطقة عبر زيادة دعمها حللفائها يف 

غزة، ولبنان، واليمن، وسورية، والعراق، 

والبحرين. بكالم آخر، هناك فيما يبدو، 

تقدير يف املنطقة أن الواليات املتحدة بإدارة 

ترامب، سيتعين عليها أن تكون حذرة يف 

السير قدمًا يف مواجهة إيران، كما أن حلفاءها 

يف املنطقة يريدون استراتيجيا احتواء أكثر 

فاعلية ضد إيران، لكنهم يتحفظون عن 

استفزاز النظام اإلسالمي ]يف إيران[.

التحدي الذي يواجه ترامب سيكون إيجاد 

تشير أيضًا إىل رغبة متزايدة يف دفع قوة 

عسكرية أكبر ضد اجملموعات "اجلهادية". ويف 

اخلالصة، يمكن توّقع أن تكون إدارة ترامب 

مستعدة لنشر قوات ومصادر عسكرية أميركية 

يف القتال ضد "داعش" و"القاعدة"، وهذا 

االجتاه احملتمل، يعززه اختيار مايك فلين 

مستشاراً لألمن القومي، وهو جنرال متقاعد 

معروف بآرائه املعادية لإلسالم.

لكن ما ليس معروفًا، هو ما إذا كانت إدارة 

ترامب ستلتزم نشر قوات ميدانية يف القتال 

ضد "داعش" يف سورية، علمًا بأن ترامب، رجل 

األعمال، يؤمن بقوة التفاوض وبالصفقات. 

فعلى الرغم من ميله إىل السردية احلربية، فإن 

من املرجح أن يسعى أواًل إلقناع دول املنطقة 

باملساهمة أكثر يف قتال "داعش"، بداًل من 

اخملاطرة بحياة اجلنود األميركيين، ولذلك، 

فإن عالقته بروسيا وتركيا ونظام الرئيس 

بشار األسد ستكون مهمة جداً.

من املعروف أن ترامب لديه مواقف 

إيجابية من بوتين وروسيا، فهو يؤمن بأن 

روسيا والواليات املتحدة تتشاركان يف 

العداء لـ "داعش" وحماربتها. وثمة أيضًا 

إشارات إىل انفتاحه على العمل مع نظام 

األسد يف القتال نفسه، والتوقعات يف دمشق 

اآلن هي أن واشنطن ستوقف دعمها للثوار 

السوريين، وتشارك يف قصفهم إىل جانب 

روسيا، بل من املمكن أيضًا إعادة العالقة 

الدبلوماسية مع األسد. وطبعًا هذا يعتمد على 

ن سيختارهم ترامب لتويّل مناصب يف 
َ
م

عتبر 
ُ
إدارته، فبعض أعضاء دائرته الضيقة ي

من الصقور إزاء روسيا، وبعضهم اآلخر إزاء 

سورية. فعلى سبيل املثال، نائب الرئيس 

املنتخب، مايك بينس، الذي يترأس فريق 

ترامب االنتقايل، كان قد اقترح إقامة منطقة 

حظر جوي يف سورية، بينما دعا نافذون يف 

احلزب اجلمهوري من أمثال ستيفان هاديل 

وريتشارد هاس، إىل استخدام صواريخ كروز 
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مواجهة بين الواليات املتحدة وإيران، نظراً 

إىل املصالح االقتصادية واجليو ـ استراتيجية 

يف امليزان. وبمقدار ما ستكون مقاربة اإلدارة 

األميركية اجلديدة معنية بالديناميات احمللية 

يف تركيا، فإنني أتوقع قيام حوار إيجابي 

بين ترامب وأردوغان، إاّل إن الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان لن تكون يف مركز متقدم يف 

أجندة إدارة ترامب الذي يبدي إعجابًا بالقادة 

األقوياء من أمثال بوتين وأردوغان، بل إن 

ترامب سيقترب من أردوغان من موقعه كرجل 

أعمال يبحث عن صفقات مربحة. ومطالبة 

أردوغان بتسليم فتح الله غولن ستالقي أذنًا 

صاغية أكثر يف واشنطن، لكن قدرة ترامب 

على التسليم ستعتمد على ما إذا كان يستطيع 

جتاوز القوانين يف الواليات املتحدة.

إسرائيل

مل تضع سياسة أوباما اخلارجية املسألة 

السورية يف طليعة أولويات األمن الوطني، 

وذلك بخالف سياسته جتاه إسرائيل، لكن 

على الرغم من النيات احلسنة، ومواظبة 

اجلهود، فإن وزير اخلارجية جون كيري 

فشل يف جسر الهوة بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين، ويف إجناز هدفه املفترض يف 

الوصول إىل اتفاق سالم شامل، إذ إن جهوده 

بهت بشكوك 
ُ

خالل الفترة 2013 ـ 2014 ج

واسعة من جانب املسؤولين اإلسرائيليين، 

ويف النهاية، أثبتت عدم جدواها.

وبعد خطاب نتنياهو يف الكونغرس 

يف آذار / مارس 2015، اّدعى كثيرون أن 

العالقات اإلسرائيلية ـ األميركية وصلت إىل 

أدنى مستوى لها، لكن إذا سارت إدارة ترامب 

على هدي سردية حملته االنتخابية، فإن 

الرئيس املقبل قد يقلب االجتاه عبر إثبات 

أنه الرئيس األكثر تأييداً إلسرائيل يف تاريخ 

الواليات املتحدة.

التوازن الصحيح يف مواجهة طموحات إيران 

اإلقليمية من دون تصعيد التوتر الطائفي على 

امتداد املنطقة. وواشنطن أيضًا ستكون معنية 

بأمن قواتها التي نشرتها يف العراق حملاربة 

"داعش"، إىل جانب امليليشيات الشيعية التي 

تدعمها إيران، ذلك بأن رجال دين وقادة 

ميليشيات شيعة معادين ألميركا يف العراق، 

مثل مقتدى الصدر الذي قاتلت قواته اجليش 

األميركي، أصدروا حتذيرات واضحة معلنين 

"عداءهم األبدي" لترامب، وأدانوا مواقفه 

جتاه املسلمين، وطالبوه بالتقيد بااللتزامات 

الدولية القائمة للواليات املتحدة.

تركيا

ما ستكون عليه العالقات األميركية ـ 

التركية يف عهد ترامب، يعتمد على ما إذا 

كانت اإلدارة األميركية ستذهب حقيقة يف 

اجتاه التقارب مع روسيا ومواجهة إيران، 

ويبدو أن ترامب يريد التعاون مع روسيا 

واألسد حملاربة "داعش"، األمر الذي يعني 

أن واشنطن ستعتمد أقل على األكراد يف 

سورية. وبما أن املقاربة التركية لسورية 

حمورها املركزي هو املسألة الكردية، 

فإن أنقرة لن تتذمر من الوضع املستجد، 

وستكّيف موقفها إزاء األسد وفقًا لهذه 

املقاربة، وهذا األمر لن يكون صعبًا لها ما 

دامت ستنال ما تريده يف مسألة االحتاد 

الديمقراطي الكردي السوري )PYD(. لكن 

التوقعات التركية بأن إدارة ترامب ستتخذ 

اجتاهًا معاكسًا يف اعتماد استراتيجيا إدارة 

أوباما على األكراد يف حماربة تنظيم "الدولة 

اإلسالمية" ]"داعش"[، قد تزيل بعض العقبات 

وتثير أُخرى جديدة يف احلرب ]ضد "داعش"[، 

ألن األكراد يسيطرون على معظم خط اجلبهة 

ضد اجملموعات املسلحة يف سورية.

يف أي حال، تركيا لن ترغب كثيراً يف 
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مقابل جتميد البناء يف مناطق ُأخرى. ويف 

الكنيست، حقق مشروع قانون يقضي ببناء 

املستعمرات على أراٍض فلسطينية خاصة 

جناحًا أوليًا، وإذا ما تم تمريره نهائيًا، فإن 

ذلك سيمهد الطريق لضم الضفة الغربية.

وتصاعدت بقوة يف األعوام القليلة 

املاضية التصريحات التي تتحدث عن موت 

حل الدولتين، كما أن توّجه ترامب الرئاسي 

ال يسعى لطمأنة املشككين يف أن له دوراً 

يف تخّلي اللجنة الوطنية للحزب اجلمهوري 

عن سياسة تدعو منذ عقود إىل قيام فلسطين 

مستقلة يف إطار حل الدولتين.

وعلى الرغم من مواقف ترامب املذكورة، 

فإن أوباما قد يعرقل خططه بإجراء حاسم 

فيما تبّقى من فترته الرئاسية من خالل وضع 

خطوط عامة ملسائل جوهرية يف الصراع 

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، ربما تخدم كنقاط 

مرجعية ترتكز عليها املفاوضات املقبلة، 

وخصوصًا حتديد اإلجماع الدويل بشأن 

قضايا احلل النهائي: احلدود؛ تبادل األراضي؛ 

حق العودة؛ تقسيم القدس؛ الدولة الفلسطينية 

اجملردة من السالح؛ تعريف إسرائيل كدولة 

يهودية. وقد يتم ذلك إّما عبر قرار يف 

جملس األمن التابع لألمم املتحدة، يتضمن 

هذه العناصر، وإّما من خالل قرار يعتبر 

املستعمرات اإلسرائيلية أنشطة غير قانونية.

وإذ يعّول الطرفان، تاريخيًا، على الواليات 

املتحدة كوسيط ومرشد يف املفاوضات، 

فإن هذه ربما تكون الفرصة األخيرة لرئيس 

أميركي القتراح مثل هذا اإلطار وتنظيمه، 

ما دام ترامب يرفض فكرة أن تفرض أي 

قوة خارجية التوجهات على اإلسرائيليين 

والفلسطينيين. وطرح مثل هذا اإلطار قد يعقد 

سياسة ترامب اإلسرائيلية من خالل وضع حد 

لبعض املواقف اخلرقاء خالل جولة مقبلة من 

احملادثات، ذلك بأن الطرفين سيكون أمامهما 

بنى عليه.
ُ
أساس واضح ي

لقد رحب رئيس احلكومة اإلسرائيلية 

نتنياهو بفوز ترامب، وقال أنه يثّمن عاليًا 

الدعم الثابت الذي أظهره هذا األخير، وأنه 

يتطلع قدمًا إىل العمل من أجل حتقيق السالم، 

واألمن، واالزدهار، لدولتين. لكن يف املقابل، 

فإن بعض السياسات التي يدعمها ترامب، 

ربما يقود إىل اجتاه معاكس من خالل قضايا 

تقود إىل تنفير الفلسطينيين وإغضابهم. 

وتتضمن هذه القضايا: نقل السفارة األميركية 

من تل أبيب إىل القدس؛ إزالة العقبات أمام 

بناء املستعمرات يف الضفة الغربية؛ معارضة 

نيت 
ُ
إزالة املستعمرات "غير الشرعية" التي ب

على أراضي الفلسطينيين. إن سياسة ترامب 

إزاء هذه املسائل الثالث ستتسّبب كثيراً 

بتصّلب هذا الصراع املصاب باجلمود، وإذا 

طّبق ما جاء يف تصريحاته ]خالل احلملة 

االنتخابية[، فإن تصريح وزير التعليم نفتايل 

بينت املرحب بفوز ترامب، والذي جاء فيه 

أن "زمن الدولة الفلسطينية انتهى"، قد يثبت 

صحته.

لقد تمّلص ترامب من تعهده نقل 

السفارة األميركية إىل القدس، بينما تعّهد 

عضوا فريقه اإلسرائيلي، دافيد فريدمان 

وجايسون غرينبالت، بتنفيذ هذا التعهد. 

وهذه املسألة تبقى خالفية بسبب ما يتركه 

هذا االعتراف من تداعيات سياسية على 

الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، ذلك بأن 

مثل هذه اخلطوة التي ُتظهر أن الواليات 

املتحدة تعترف بالقدس كلها عاصمة 

إلسرائيل، من شأنها أن تعقد مسألة مطالبة 

الفلسطينيين بالقدس الشرقية كعاصمة 

للدولة الفلسطينية.

أّما فيما يتعلق بقضية املستعمرات، 

فإن وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور 

ليبرمان عّبر عن رغبته يف التوصل إىل 

اتفاق يتيح مواصلة توسيع االستيطان يف 

الكتل االستعمارية يف الضفة الغربية، يف 
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بين السلطوية والليبرالية، فإن احترامه 

للسيسي وارتياحه له، قد يكون إشارة إىل 

حتول مهم يف النظرة إىل الديمقراطية 

املتهاوية، يف الشرق األوسط، ويف الغرب.

خالصة

فوز ترامب غير املتوقع يمثل حتديًا 

كامنًا لرغبة أميركا يف قيادة النظام 

العاملي. وإذا كان الاليقين يف السياسة 

األميركية اخلارجية يجعل الالعبين 

احملليين يدركون ضرورة تأسيس هندسة 

عّد 
ُ
أمنية ذاتية، فإن الشرق األوسط ي

أنموذجًا لغياب احلكمة والرؤية. ونظراً إىل 

األزمات التي تعج بها املنطقة، فإن الاليقين 

املستحكم يف واشنطن، ليس أمراً جيداً.

عتبر صعود 
ُ
ويف اإلطار األشمل، ي

القومية والشعبوية على نطاق عاملي، حتديًا 

لليبرالية العاملية وللقواعد التي حتكم 

النظام العاملي بحسب تصورها، كما أن 

الفرضيات التي اعتبرها النظام الليبرايل 

أمراً مفروغًا منه، هي اآلن يف حالة تغير 

مستمر، وأي تنبؤ بشأن استراتيجيا ترامب 

يف السياسة اخلارجية تبقى سابقة ألوانها، 

وبالتايل يجب انتظار كيف سيصوغ 

اخلبراء خياراتهم بشأن املسار املستقبلي 

للسياسة األميركية اخلارجية. ويف النهاية، 

فإن الوقائع على األرض هي التي ستقود 

اجتاهات السياسة األميركية يف الشرق 

األوسط، أكثر من االستراتيجيات الكبرى. 

مصر

احتفت مصر بفوز ترامب للسبب ذاته 

الذي احتفى به كثيرون يف الواليات املتحدة: 

هزيمة هيالري كلينتون. فوجود ترامب يف 

البيت األبيض يعني االبتعاد عن خطأ إدارة 

أوباما يف التعامل مع مصر، والذي يتضمن 

التخلي عن الرئيس حسني مبارك بعد 

انتفاضة ساحة التحرير، فضاًل عن إعجاب 

تلك اإلدارة املفترض باإلخوان املسلمين.

وبينما مرر ترامب إشارات عديدة 

بإلزام حلفاء أميركا بدفع جزء من فاتورة 

مساهمة الواليات املتحدة يف الدفاع عنهم 

)فيما يتعلق بالسعودية، فإن ذلك يتضمن 

تطوير السالح النووي(، فإن هذه املطالب ال 

تتضمن مصطلحات كانت إدارة إوباما تشدد 

عليها، وخصوصًا حماية حقوق اإلنسان، 

أو سلطة القانون. هذا األمر بمثابة موسيقى 

يف أذن مصر، وجزء من السبب وراء تأييد 

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي علنًا 

لترامب يف أكثر من مناسبة.

إن معلمًا واحداً على األقل من معامل 

سياسة ترامب ما زال ثابتًا، وهو احترامه 

العميق للقيادة احلازمة والرجال األقوياء، 

فقد أظهر اهتمامًا ضئياًل بأساسيات النظام 

الليبرايل العاملي الذي عملت إدارة أوباما 

بقوة لدعمه، وخصوصًا حقوق اإلنسان، 

واجملتمع املدين، وسلطة القانون واستقاللية 

القضاء. وإن مديح ترامب للديماغوجيين ربما 

يضفي بعض التوتر، لكن مع استعار احلرب 


