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سبعة حتديات داخلية وخارجية تواجه الرئيس القادم

ــة  ــة فــي ظــل ســياقات داخلي ــات الرئاســية األمريكي تأتــي االنتخاب
وعالميــة معقــدة، إذ علــى الناخــب األمريكــي حســم االختيــار 
ــي  ــون، الت ــاري كلينت ــة هي ــحة الديمقراطي ــن المرش ــب بي الصع
تمثــل اســتمراراً لسياســات الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا 
بدرجــة أو بأخــرى، أو انتخــاب المرشــح الجمهــوري دونالــد 
ترامــب، الــذي يتبنــى سياســات حديــة مغايــرة تمامــاً للمألــوف فــي 
السياســة األمريكيــة فــي التعامــل مــع قضايــا االقتصــاد والهجــرة 
ــة. ــة األمريكي ــة الخارجي ــة والسياس ــة الصحي ــن والرعاي والاجئي

وبغــض النظــر عــن اختيــارات الناخبيــن األمريكييــن فــي 
ــإن  ــادم، ف ــر الق ــن نوفمب ــن م ــي الثام ــرى ف ــي تج ــات الت االنتخاب
الرئيــس األمريكــي القــادم عليــه أن يتعامــل مــع واقــع غير مســتقر، 
يتضمــن تحديــات غيــر تقليديــة، فــي ظــل قيــود مؤسســية تفــرض 
ــزام  ــه عــدم تجــاوز حــدود االختصاصــات الدســتورية، وااللت علي
بمبــادئ الفصــل بيــن الســلطات، والتــوازن والرقابــة بين الســلطتين 
التشــريعية والتنفيذيــة، ممــا يعــوق قــدرة الرئيــس األمريكــي عــن 
حســم عــدد كبيــر مــن القضايــا، خاصــًة إذا لــم يتمتــع الحــزب الــذي 
ينتمــي إليــه باألغلبيــة فــي الكونجــرس. وفــي هــذا اإلطــار تتمثــل 
ــادم فيمــا  ــات التــي ســيواجهها الرئيــس األمريكــي الق أهــم  التحدي

يلــي:

1- االســتقطاب الداخلــي: شــهد المجتمــع األمريكــي فتــرة ممتــدة 
مــن االنقســامات الداخليــة نتيجــة التدافــع بيــن التيــارات الليبراليــة 
ــل الحــق فــي  ــرة للجــدل، مث ــا مثي ــق بقضاي والمحافظــة فيمــا يتعل
حمــل الســاح والحريــات الفرديــة والرعايــة الصحيــة ومنظومــة 
تفجــر  إلــى  باإلضافــة  األقليــات،  وحقــوق  الجنائيــة  العدالــة 
ــات  ــن لألقلي ــن الســود والمنتمي ــن المواطني ــة بي ــات العنيف المواجه
والشــرطة، نتيجــة سياســات االشــتباه، وتعــرض بعــض المنتميــن 

ــد الشــرطة. ــى ي ــل عل ــات للقت لألقلي

أدى ذلــك لصعــود تأثيــر حركــة "حيــاة الســود مهمــة"، التــي 
باتــت تدافــع عــن إصــاح وإعــادة هيكلة منظومــة العدالــة الجنائية، 
فــي مقابــل تأســيس المحافظيــن تيــار "حيــاة كل المواطنيــن مهمــة" 
للتركيــز علــى ضحايــا الشــرطة في مواجهــة العصابــات اإلجرامية 

ــف المجتمعي. والعن

وينطبــق األمــر ذاتــه علــى قضيــة حمــل الســاح، فعقــب تكرار 

حــوادث اإلطــاق العشــوائي للنــار، ضغــط أعضــاء الحــزب 
الديمقراطــي بقــوة عقــب الحــادث لوضــع قيــود علــى تــداول 
وامتــاك األســلحة، خاصــة بعــد هجــوم أورالنــدو فــي يونيــو 
2016، الــذي أســفر عــن مقتــل 50 شــخصاً وإصابــة العشــرات، 
حينمــا قــام "عمــر متيــن" بإطــاق النــار علــى رواد ملهــى ليلــي 
فــي مدينــة أورالنــدو، إال أن لوبــي األســلحة بزعامــة جمعيــة 
ــن بالكونجــرس تصــدوا  ــة )NRA(  والجمهوريي ــادق الوطني البن
ــل الســاح. ــذه المحــاوالت دفاعــاً عــن الحــق الدســتوري لحم له

ــة  ــدة األمريكي ــات المتح ــهدت الوالي ــة: ش ــة االجتماعي 2- العدال
ــد عــدم المســاواة فــي الدخــول بيــن األفــراد، واتســاع نطــاق  تزاي
ــر  ــة، حيــث حــذر تقري ــات االجتماعي ــن الطبق ــة بي الفجــوة الفاصل
صــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي يونيــو 2016 مــن تزايــد 
ــاره يعــوق  ــات المتحــدة، باعتب ــر، وعــدم المســاواة فــي الوالي الفق
قــدرة االقتصــاد األمريكــي علــى النمــو، ووفقــاً لكريســتين الجــارد 
مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي، فإن االســتقطاب االجتماعــي والفقر  
ســيؤديان لتــآكل قواعــد النمو االقتصــادي، ووفقاً لجيســون فورمان 
ــإن  رئيــس مجلــس االستشــاريين االقتصادييــن للبيــت األبيــض، ف
نســبة 1% مــن المواطنيــن األمريكييــن تســتحوذ علــى 18% مــن 
إجمالــي الدخــل القومــي بعدمــا كان نصيبهــا ال يتجــاوز 8% مــن 

الدخــل القومــي فــي عــام 1973.

كمــا تجــاوزت نســبة الفقــر بيــن المواطنيــن األمريكييــن حوالي 
ــى  ــدل إل ــذا المع ــاً لإلحصــاءات الرســمية، ويصــل ه 14%، وفق
24% بيــن المواطنيــن الســود و21% بيــن المواطنيــن مــن 
أصــول التينيــة، وتســبب تصاعــد إدراك الشــعب األمريكــي لهــذه 
االختــاالت فــي صعــود بعــض الرمــوز السياســية األقــرب للنهــج 
ــيوخ  ــس الش ــيناتور بمجل ــاندرز" الس ــي س ــل "بيرن ــاري، مث اليس
األمريكــي والمرشــح الخاســر باالنتخابــات التمهيديــة للحــزب 
الديمقراطــي، حيــث اجتذبــت رؤى ســاندرز تأييــداً واســع النطــاق 
بيــن الشــباب فــي ظــل تعهــده بتفكيــك الشــركات االحتكاريــة 
المرتفعــة،  الدخــول  ذوي  علــى  الضرائــب  وزيــادة  الكبــرى، 
والتعامــل بصرامــة مــع القطــاع المصرفــي، وتوفيــر التعليــم 
الجامعــي بالمجــان، وإنهــاء نظــام القــروض التعليميــة، وهــو مــا 
ــي المجــال  ــادم ف ــي يواجههــا الرئيــس الق ــات الت ــد مــن التحدي يزي

االجتماعــي.
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لمرحلــة  األمريكــي  االقتصــاد  يتعــرض  النمــو:  تراجــع   -3
ضاغطــة علــى مســتوى معــدالت النمــو، حيــث خفــض صنــدوق 
النقــد الدولــي توقعاتــه لنمــو االقتصــاد األمريكــي فــي 22 يونيــو 
إلــى حوالــي 2.2% فــي مقابــل 2.4% كان  2016 لتصــل 
ــة  ــي بداي ــي ف ــو االقتصــاد األمريك ــي لنم ــك الدول ــا البن ــد توقعه ق
عــام 2016، وتؤكــد بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي أن معــدالت 
ــن  ــى م ــة األول ــهر الثاث ــال األش ــي خ ــاد األمريك ــو االقتص نم
ــة  ــة بالمقارن ــم تتجــاوز 0.5% وهــي نســبة ضئيل عــام 2016 ل
ــا مــن عــام  ــرة ذاته ــو االقتصــاد األمريكــي خــال الفت ــدل نم بمع
2015، والتــي وصلــت لحوالــي 1.4%، وهــو مــا دفــع المرشــح 
ــى  ــز عل ــد ترامــب للتركي ــات الرئاســية دونال الجمهــوري لانتخاب
رفــع معــدالت النمــو عبــر تحفيــز االســتثمار وتقليــص الضرائــب 

ــو االقتصــادي. ــم النم ــرى لدع ــى الشــركات الكب عل

4- االرتــداد للداخــل: تســبب صعــود االتجاهــات القوميــة واليمينيــة 
ــم لتحــوالت ضاغطــة أدت النحســار موجــات العولمــة،  فــي العال
وهــو مــا يســتدل عليــه بتصويــت غالبيــة المواطنيــن فــي بريطانيــا 
ــذي  ــي االســتفتاء ال ــي ف ــح االنفصــال عــن االتحــاد األوروب لصال
أجــري فــي يونيــو 2016، وتزايــد ضغــوط التيــارات اليمنيــة 
المتطرفــة فــي دول أوروبــا إلغــاق الحــدود، ومنــع تدفقــات 
ــا،  ــن الجــدد فــي ألماني ــدا، والنازيي ــن، مثــل حركــة بيجي المهاجري
وحــزب الفجــر الذهبــي فــي اليونــان، وحــزب المصلحــة الفلمنكيــة 

ــة فــي فرنســا. ــكا، وحــزب الجبهــة الوطني فــي بلجي

ولــم تكــن الواليــات المتحــدة اســتثناًء مــن هــذا االتجــاه، حيــث 
شــهدت اتجاهــات متصاعــدة لرفــض اتفاقــات التجــارة الحــرة 
والشــراكة االقتصاديــة مــع دول الجــوار، خاصــة اتفاقيــة الشــراكة 
 ،)Trans-Pacific Partnership( الهــادي  المحيــط  عبــر 
التــي واجهــت رفضــاً متصاعــداً مــن جانــب عــدد كبيــر مــن 
المواطنيــن بدعــوى تأثيرهــا الســلبي علــى فــرص العمــل والقطــاع 
الصناعــي داخــل الواليــات المتحــدة، وَتبنــى آخــرون دعــوات 
لفــرض إجــراءات حمائيــة لصالــح االقتصــاد األمريكــي لحمايتــه 
مــن المنافســة مــع الــدول األخــرى، التــي تتعمــد اتبــاع ممارســات 
غيــر تنافســية لتخفيــض أســعار منتجاتهــا، مثــل الصيــن، وهــو مــا 
يزيــد مــن اتجاهــات االرتــداد للداخــل وتفكيــك مؤسســات التكامــل 
ــات الهجــرة  ــن لتدفق ــض المحافظي ــد رف ــا تصاع االقتصــادي، كم
للواليــات المتحــدة بالتــوازي مــع انتشــار توجهــات العــداء لألجانب 
وثقافــة الكراهيــة، وهــو مــا يهــدد ثوابــت النمــوذج األمريكــي القائــم 
ــي  ــوع الثقاف ــراء التن ــي إث ــرة ف ــات الهج ــن تدفق ــادة م ــى اإلف عل
ــن  ــن المنتمي ــش بي ــاف، والتعاي ــتيعاب االخت ــي، واس واالجتماع

ــة. ــات المختلف ــات والديان للثقاف

5- تهديــدات اإلرهــاب: تصاعــدت حــدة التهديــدات اإلرهابيــة فــي 
الداخــل األمريكــي فــي ظــل تزايــد أنماط اإلرهــاب الفــردي، وتبني 
المنتميــن لتنظيــم "داعــش" تكتيــكات "جهــاد الممكــن" التــي تقــوم 
علــى توظيــف المــوارد واإلمكانــات المتاحــة كافــة لتنفيــذ هجمــات 
غيــر متوقعــة فــي قلــب الــدول الغربيــة علــى غــرار هجــوم نيــس 
اإلرهابــي، الــذي قــام خالــه محمــد بوهــال بقيــادة شــاحنة ودهــس 
ــو  ــي 14 يولي ــة ف ــاب الناري ــاهدة األلع ــة لمش ــر المتجمع الجماهي
2016، وهــو التكتيــك ذاتــه الــذي تــم اســتخدامه فــي التفجيــر الذي 

وقــع فــي حــي تشيلســي فــي منهاتــن، والــذي تســبب فــي إصابــة 
ــاً  ــم يعــد ممكن ــم ل ــي 19 ســبتمبر 2016، ومــن ث 29 شــخصاً ف
أن تتعامــل الواليــات المتحــدة مــع التهديــدات اإلرهابيــة باعتبارهــا 
تهديــدات خارجيــة يمكــن احتواؤهــا والتركيــز علــى منــع وصولهــا 
للداخــل األمريكــي، ومــن المرجــح أن يكــون التعامل االســتباقي مع 
بــؤر التطــرف واإلرهــاب والتصــدي لتمــدد التنظيمــات اإلرهابيــة 

فــي العالــم فــي صــدارة أولويــات الرئيــس األمريكــي القــادم.

6- اختــال التحالفــات: تعرضــت عاقــات الواليــات المتحــدة 
ــة  ــة الخارجي ــج السياس ــبب نه ــددة بس ــات متع ــا ألزم ــع حلفائه م
إلدارة الرئيــس أوبامــا، حيــث رأى أوبامــا أن "السياســة الخارجيــة 
األمريكيــة اســتنزفت قــدراً كبيــراً من المــوارد واالهتمــام األمريكي 
علــى مــدار العقــود الماضيــة، وأن حلفــاء الواليات المتحدة يســعون 
الســتغال قوتهــا العســكرية لتحقيــق مصالحهــم الذاتيــة"، وهــو مــا 
ــادة مــن الخلــف،  ــة والقي ــادئ التشــارك فــي التكلف ــي مب دفعــه لتبن
واإلحجــام عــن التدخــل العســكري للتصــدي للتهديــدات وهــو مــا 
تجلــي فــي رفــض التدخــل العســكري فــي ســوريا فــي أغســطس 
2013 عقــب اســتخدام األســد أســلحة كيماويــة ضــد المدنيين، على 
ــردع األمريكــي،  ــة ال ــآكل مصداقي ــك مــن ت ــه ذل الرغــم ممــا يمثل
وتســببت سياســة أوبامــا فــي تراجــع الثقــة فــي الواليــات المتحــدة 
كحليــف يمكــن االعتمــاد عليــه وصعــود دور القــوى اإلقليميــة فــي 
التصــدي للتهديــدات وتحقيــق األمــن اإلقليمــي، األمــر ذاتــه ينطبــق 
علــى حلــف الناتــو، الــذي بــات يواجــه تهديــدات لتماســكه نتيجــة 
الختــال توزيــع األعبــاء بيــن الحلفــاء، ورفــض الواليــات المتحــدة 

تحمــل التكلفــة العســكرية األكبــر داخــل التحالــف.

ــدد  ــيا للتم ــن وروس ــن الصي ــت كل م 7- تراجــع الصــدارة: اتجه
عالميــاً اســتغاالً لارتــداد األمريكــي نحــو الداخــل، ورفــض 
الواليــات المتحــدة أداء أدوار التدخــل التقليــدي التــي فرضهــا نظــام 
األحاديــة القطبيــة، حيــث كشــف الصــدام الروســي األوروبــي 
عقــب التدخــل العســكري الروســي فــي شــبه جزيــرة القــرم وشــرق 
أوكرانيــا عــن اتبــاع الواليــات المتحــدة سياســة "االحتــواء الناعــم" 
إزاء روســيا، وهــو مــا تجلــى فــي عــدم االعتــراض علــى التدخــل 
العســكري الروســي فــي ســوريا، كمــا تجنبــت الواليــات المتحــدة 
الصــدام المباشــر مــع الصيــن، علــى الرغــم مــن تمددهــا العســكري 
ــازع  ــزر المتن ــى الج ــا عل ــي، وهيمنته ــن الجنوب ــر الصي ــي بح ف
ــة انعــدام الثقــة  ــد مــن حال عليهــا مــع دول الجــوار، وهــو مــا يزي
فــي قــدرة الواليــات المتحــدة علــى تحمــل تبعــات القيــادة العالميــة.

ــر المســتقبل"  ــن ملحــق "تقري ــدد م ــذا الع ــاول ه ــم يتن ــن ث وم
االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة، حيــث يركــز علــى تحليــل كيفيــة 
ــي  ــة ف ــة االنتخابي ــزات العملي ــس األمريكــي ومرتك انتخــاب الرئي
ــة  ــخصية والمهني ــص الش ــة الخصائ ــدة، ومراجع ــات المتح الوالي
للمرشــحين المتنافســين فــي الســباق الرئاســي، وخريطــة الجماعات 
ــط  ــات الضغ ــال السياســي وجماع ــم، ودور الم ــكل منه ــدة ل المؤي
فــي االنتخابــات، كمــا يتنــاول الملحــق مقارنــة البرامــج االنتخابيــة 
ــارة للجــدل  ــر إث ــة األكث ــا الداخلي ــق بالقضاي ــا يتعل للمرشــحين فيم
ــا  ــاه قضاي ــادم تج ــس الق ــا الرئي ــي يتبعه ــة الت ــة األمريكي والسياس

احملررالشــرق األوســط. 




