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عــرض الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب فــي خطــاب تنصيبــه 
رؤيتــه لألســس التــي ســتعمل مــن خاللهــا إدارتــه لتعيــد الواليــات 
المتحــدة إلــى مكانتهــا كدولــة عظمــى، والتــي فقدتهــا بســبب 
السياســات الخاطئــة التــي اتبعتهــا النخبــة السياســية الحاكمــة خــالل 
ــن  ــى م ــابيع األول ــام واألس ــي األي ــاول ف ــم ح ــابقة، ث ــود الس العق
واليتــه تطبيــق هــذه الرؤيــة مــن خــالل سلســلة مــن اإلجــراءات 
ــن  ــعة م ــة وواس ــة قوي ــا بمعارض ــت مواجهته ــي تم ــة الت التنفيذي
والمؤسســات  األمريكيــة  السياســية  النخبــة  أطيــاف  مختلــف 
الحكوميــة والســلطة القضائيــة، باإلضافــة إلــى احتجاجــات شــعبية 
ــي أول  ــس ف ــبة لرئي ــبوقة، بالنس ــر مس ــون غي ــكاد تك ــعة، ت واس

ــده.  عه

�أواًل: نظرة قومية �سيقة
شــكل شــعار "أمريــكا أوالً" جوهــر الرؤيــة التــي طرحهــا ترامــب 
فــي خطــاب تنصيبــه، والتــي اســتندت، وفقــاً لمــا يــراه الكثيــرون، 
إلــى تعريــف "ضيــق" لفكــرة االنتمــاء القومــي تتعــارض مــع القيــم 
السياســية األمريكيــة والدوليــة الراســخة. فقــد قــال ترامب: "ســوف 
نســعى للصداقــة والعالقــات الجيــدة مــع كل أمــم العالــم، مــع األخــذ 
ــه مــن حــق كل األمــم أن تضــع مصالحهــا هــي  ــار أن فــي االعتب

ــب  ــا ترام ــي يتحــدث عنه ــة الت ــح األمريكي ــن المصال أوالً")1(، لك
هــي فــي األســاس مصالــح ماديــة واقتصاديــة، غيــر معنيــة 
بحمايــة أو نشــر القيــم الليبراليــة، التــي يذهــب الكثيــرون إلــى أنهــا 

أصبحــت قيمــاً كونيــة أو عالميــة. 

وتتمثــل المصلحــة األمريكيــة، وفقــاً لترامــب، فــي حمايــة 
الوظائــف والصناعــة والحــدود األمريكيــة، مــن آخريــن يســعون 
لنهــب وإهــدار هــذه الحقــوق. وكان مــن أول القــرارات التــي 
ــن  ــول مواطني ــع دخ ــذي بمن ــراره التنفي ــة، ق ــذه الرؤي ــت ه عكس
مــن ســبع دول ذات أغلبيــة مســلمة إلــى الواليــات المتحــدة علــى 
الرغــم مــن حصولهــم علــى تأشــيرات أو تصاريــح إقامــة ســارية 
المفعــول، وهــو مــا أثــار احتجاجــات فــي مختلــف أنحــاء البــالد، 
وقوبــل أيضــاً برفــض مــن القضــاء األمريكــي الــذي رأى أن ذلــك 
يعــد تمييــزاً غيــر مقبــول ضــد فئــة معينــة مــن النــاس، وهــو مــا 

ــع الدســتور األمريكــي.  يتعــارض م

ومــن جانــب آخــر، فــإن فكــرة تســاوي الواليــات المتحــدة مــع 
الــدول األخــرى فــي طريقــة تحقيــق مصالحهــا أثــارت االســتنكار، 
ــع  ــل م ــة حــول اســتعداده للتعام ــة إعالمي ــي مقابل ــا ســئل ف فعندم
بوتيــن علــى الرغــم مــن أنــه "قاتــل"، بحســب وصــف اإلعالمــي 
موجــه الســؤال، رد ترامــب "وهــل نحــن أبريــاء؟"، مثيــراً بذلــك 
ــى  ــيا عل ــدة بروس ــات المتح ــاواته الوالي ــد لمس ــن النق ــة م عاصف

المســتوى األخالقــي.

وتعــد هــذه الرؤيــة، بحســب آن مــاري ســلوتر، وهــي أكاديميــة 
ديمقراطيــة مرموقــة تنتمــي إلــى تيــار الليبراليين الدولييــن، عدواناً 
ــا التــي تربــط  علــى الهويــة األمريكيــة ذاتهــا، وعلــى المثــل العلي
األمريكييــن بعضهــم ببعــض كأمــة)2(، نظــراً إلــى ســعي ترامــب 

القت رؤية ترامب منذ أيامه األوىل معارضة واسعة، وهو 
ما يرجع إىل تناقضها مع ما يعده الكثريون أسسً ثابتة 
ملعارضتها  وكذلك  األمريكية،  السياسية  الثقافة  يف 
التقاليد واملؤسسات، التي خلقتها عقود من العوملة، 
متعددة  سيناريوهات  أمام  مفتوحً  الباب  يرتك  ما  وهو 

لكيفية إدارة الواليات املتحدة عالقاتها اخلارجية.

كارن أبو اخلري     
مستشارة حترير جملة السياسة 

الدولية، مؤسسة األهرام - القاهرة
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حالة العامل

الســتبدال "الــروح الحقيقيــة للوطنيــة األمريكيــة" بـــ "القوميــة 
ــة"  ــة القبلي ــراً عــن "القومي ــل إن مــا يطرحــه يعــد تعبي الفجــة"، ب
مــن وجهــة نظرهــا، بينمــا الواليــات المتحــدة كأمــة تأسســت علــى 

مبــادئ  كونيــة أو عالميــة.

وبحســب ســلوتر، فــإن جوهــر الفكــرة األمريكيــة هــو أن "كل 
ــوا سواســية، ولهــم  ــن منهــم"، خلق ــط األمريكيي البشــر، وليــس فق
ــق الســعادة.  ــة والســعي لتحقي ــاة والحري ــة فــي الحي حقــوق طبيعي
ومــن المفتــرض أن تنيــر التجربــة األمريكيــة للعالــم الطريــق 
لتحويــل هــذه المبــادئ إلــى واقــع مــن خــالل الحكــم الديمقراطــي، 
والمســاواة أمــام القانــون، والحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
ــن،  ــى المواطني ــي ال يقتصــر تطبيقهــا عل ــق الرســمية، والت الوثائ
ــارة  ــي إش ــة، )ف ــى األراضــي األمريكي ــش عل ــن يعي ــكل م ــل ل ب

ــكان". ــي كل م ــن( وللبشــر ف ــة المهاجري ــى قضي واضحــة إل

ــاً  ــح كلي ــم تنج ــدة ل ــات المتح ــداً أن الوالي ــلوتر جي ــدرك س وت
فــي تحويــل هــذه المبــادئ إلــى واقــع، فقــد ارتكبــت "فظائــع 
فــي الداخــل والخــارج"، ولكــن التمســك بهــذه الرؤيــة "الكونيــة" 
يعنــي أن األمريكييــن وضعــوا علــى عاتقهــم محاولــة تطبيــق هــذه 
المبــادئ، ومحاســبة أنفســهم حيــن يفشــلون فــي ذلــك. فليــس مــن 
المقبــول أن يبــرر األمريكيــون ارتكابهــم للفظائــع بذريعــة أن 
ــى  ــي إشــارة إل ــع أيضــاً )ف ــذه الفظائ ــارس ه ــدول األخــرى تم ال

ــيا(.  ــن روس ــه ع تصريحات

وتضيــف أن اإليمــان بهــذه المبــادئ وبــدور الواليــات المتحــدة 
فــي دعمهــا مــن خــالل تجربتهــا فــي الحكــم والسياســة، باإلضافــة 
ــع  ــذي يجم ــو ال ــة، ه ــاحة العالمي ــى الس ــادي عل ــا القي ــى دوره إل
األمريكييــن بعضهــم ببعــض كأمــة. فاالنتمــاء األمريكــي هــو 
فكــرة "أكبــر" مــن الرؤيــة القوميــة التقليديــة، تتجــاوز االنقســامات 
العرقيــة واإلثنيــة والدينيــة والثقافيــة، وتعطــي لألمريكيين إحساســاً 

بالهويــة المشــتركة.

وفــي المقابــل، تمثــل الرؤيــة التــي يطرحهــا ترامــب "تهديــداً 
الدســتوري  وللنظــام  المحوريــة  األمريكيــة  السياســية  للقيــم 
ــى  ــي إل ــذي ينتم ــت، ال ــتيفن وال ــل س ــب المحل ــي"، بحس األمريك
فــي  الســبب  هــو  هــذا  أن  والــت  يــرى  الواقعيــة)3(.  مدرســة 
اصطفــاف مختلــف األطيــاف داخــل الواليــات المتحــدة ضــد 
ترامــب وضــد الرؤيــة التــي يطرحهــا، بمــا فــي ذلــك الواقعيــون 
مؤسســات  ومختلــف  التقليــدي  واليســار  الجــدد  والمحافظــون 
ــة  ــر مسيســة، باإلضاف ــا غي ــي أغلبه ــي هــي ف ــة، الت البيروقراطي
إلــى عــدد كبيــر مــن رؤســاء الشــركات الكبــرى وغيرهــم. وتنبــع 
ــذي  ــوم ال ــذا الهج ــح ه ــو نج ــه ل ــة بأن ــن قناع ــذه المعارضــة م ه
ــة،  ــية األمريكي ــية والمؤسس ــد السياس ــى التقالي ــب عل ــنه ترام يش

ــف. ــر وأضع ــدة أفق ــات المتح ــيترك الوالي ــك س ــإن ذل ف

وال يقتصــر هــذا الموقــف علــى مــن يعارضــون ترامــب 
المحافظيــن  أوســاط  فــي  أيضــاً  يتــردد  إنــه  بــل  سياســياً، 
الجمهورييــن، الذيــن لهــم مصلحــة فــي مســاندته لتمريــر أجندتهــم  
السياســية، ومنهــم علــى ســبيل المثــال بيــن شــابيرو، الــذي يذهــب 
ــة  ــه، لكــن القومي ــب رؤيت ــي قل ــة ف ــى أن ترامــب يضــع القومي إل
التــي يتبناهــا "ال عالقــة لهــا بإعــالن االســتقالل أو بالدســتور")4(. 

الواليــات  مصالــح  بيــن  وثيقــاً  ارتباطــاً  يــرون  فالمحافظــون 
ــرة"، وإذا  ــى "فك ــت عل ــة تأسس ــا أم ــا، بوصفه ــدة ومبادئه المتح
تخلــت الواليــات المتحــدة عــن دفاعهــا عــن حريــة الديــن والتعبيــر 

ــوز".  ــتحق أن "تف ــال تس ــا، ف ــة وغيره والصحاف

وفــي المقابــل، يقيــم ترامب، بحســب شــابيرو، عظمــة الواليات 
ــا  ــاد، م ــادي بحــت، متجاهــالً هــذه األبع ــى أســاس م المتحــدة عل
ــي  ــوض األســس الت ــة"، ويق ــى "قبلي ــي إل ــاء الوطن ــّول االنتم يح
تربــط األمريكييــن بعضهــم ببعض. فعندما "تســود القوميــة القبلية، 
فــإن األواصــر التــي تجمعنــي بالمجتمــع المحلــي الــذي أعيــش فيــه 
هــي أقــوى مــن تلــك التــي تجمعنــي بالبيروقراطيــة فــي العاصمــة 
واشــنطن، وعالقتــي بالذيــن يشــاركونني الديــن نفســه أو األفــكار 
نفســها ســتكون أقــوى مــن تلــك التــي تجمعنــي بمــن يعيشــون علــى 

بعــد ألفــي كيلومتــر فــي منطقــة لــم أزرهــا مــن قبــل". 

وفــي هــذا اإلطــار يــرى أنــه "ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن 
60% ممــن صوتــوا لترامــب فــي تكســاس كانــوا علــى اســتعداد 
للمطالبــة بانفصــال الواليــة عــن البــالد لــو فــازت هيــالري 
ــا  ــاك م ــون هن ــن يك ــه ل ــابيرو أن ــد ش ــة". ويؤك ــون بالرئاس كلينت
ــتغناء عــن  ــم االس ــا ت ــم إذا م ــق ترابطه ــن ويحق ــع األمريكيي يجم
الهويــة القوميــة المســتندة إلــى "فكــرة" لصالــح االنتمــاء القومــي 

ــرن الماضــي.  ــي الق ــا ف ــذي ســاد أوروب ــدي ال التقلي

ــه  ــي خطاب ــن ف ــر الســيناتور الجمهــوري جــون ماكي ــد عّب وق
أمــام منتــدى ميونــخ لألمــن فــي فبرايــر 2017 عــن العالقــة بيــن 
ــث وجــه  ــات ترامــب، حي ــن توجه ــي والخارجــي م ــق الداخل القل
هجومــاً الذعــاً لرؤيــة ترامــب مــن دون أن يذكــره باالســم)5(. 
ــن  ــات المتحــدة، م ــي الوالي ــا يحــدث ف ــى أن م ــن إل وذهــب ماكي
ــدم  ــط ال ــد رواب ــل تصاع ــة مقاب ــة أو العالمي ــم الكوني ــع للقي تراج
والعــرق والطائفيــة، وبــروز المشــاعر الســلبية تجــاه المهاجريــن 
والالجئيــن واألقليــات، خاصــة المســلمين، يثيــر القلــق فــي أوروبــا 
ــذا  ــد ه ــرة لتصاع ــات المدم ــاً التبع ــت تاريخي ــي عان أيضــاً، والت
ــراه  ــا ي ــن مم ــذر ماكي ــي. ويح ــكال الحــس القوم ــن أش ــكل م الش
تراجعــاً فــي الواليــات المتحــدة، والعديــد مــن الــدول األوروبيــة، 
عــن التمســك بفكــرة "الغــرب"، فبينمــا لــدى الــدول الغربيــة القــدرة 
علــى الدفــاع عــن النظــام الدولــي الليبرالــي، فليــس مــن الواضــح 

ــك.  ــك اإلرادة السياســية لفعــل ذل أنهــا تمتل

ثانيًا: تر�جع �لدور �لعاملي
تمثــل رؤيــة ترامــب تراجعــاً عــن الدعــم األمريكــي للنظــام الدولــي 
القائــم، وعــن عمليــة العولمــة االقتصاديــة والفكريــة التــي قطعــت 
أشــواطاً كبيــرة فــي العقــود الماضيــة، وهــو مــا يعــود بنســبة كبيرة 
ــد  ــي يري ــال، الت ــر ورأس الم ــارة والبش ــة التج ــة حرك ــى حري إل
ترامــب اآلن أن يقيدهــا، وهــو مــا دفــع العديــد مــن المحلليــن إلــى 
محاولــة استشــراف موقــف ترامــب مــن هــذه القضايــا وتداعيــات 

ذلــك علــى النظــام العالمــي.

جامعــة  مــن  المرموقــة  األكاديميــة  وودز،  نجيــر  تطــرح 
مــن  يــزال  ال  بأنــه  التفــاؤل  بعــض  بهــا  رؤيــة  أوكســفورد، 
المبكــر الحديــث عــن نهايــة النظــام الدولــي الليبرالــي، وأنــه 
ــف  ــاً  موق ــب تدريجي ــد ترام ــة ألن يعتم ــاك فرص ــت هن ــا زال م
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رؤية “ضيقة” للمصلحة القومية تصطدم بواقع عاملي معقد

ــه الرئيــس  أكثــر "اســتنارة" فــي هــذا الصــدد، كمــا فعــل مــن قبل
ــه  ــر وودز بأن ــاً)6(. وتق ــذ 35 عام ــان من ــد ريج ــي رونال األمريك
فــي الفتــرة الوجيــزة منــذ مجيئــه للحكــم، فــإن ترامــب عمــل 
ــد  ــدة، فق ــات المتح ــي للوالي ــدور العالم ــس ال ــر" أس ــى "تدمي عل
ــح  ــر مالم ــيفيكي، وغّي ــر الباس ــارة عب ــة التج ــن اتفاقي انســحب م
وأبعــاد التفــاوض حــول الصــراع اإلســرائيلي – الفلســطيني، 
وهــدد بفــرض تعريفــات جمركيــة علــى الصــادرات الصينيــة إلــى 
الواليــات المتحــدة، كمــا أعلــن عــن تقليــل أو وقــف الدعــم المالــي 
األمريكــي لعــدة منظمــات دوليــة، ولــوح بانســحاب الواليــات 
المتحــدة مــن اتفاقيــات دوليــة متعــددة األطــراف. وهــو فــي الوقــت 
ــق  ــا يتعل ــات" فيم ــد الصفق ــلوب "عق ــكا بأس ــدو متمس ــي يب الحال
بعالقــات الواليــات المتحــدة الخارجيــة، حتــى فيمــا يتعلــق بشــركاء 

ــتراليا.  ــيك وأس ــل المكس ــى مث ــاء قدام وحلف

وتحــذر وودز مــن أن دبلوماســية "صفقــة بصفقــة"، المعتمــدة 
علــى صفقــات شــخصية يعقدهــا رئيــس يظــل فــي الحكــم أربعــة أو 

ثمانيــة أعــوام لــن تنجــح فــي حمايــة مصالــح 
ــاك  ــون هن ــب أن تك ــة، فيج ــة ديمقراطي دول
اســتمرارية بيــن اإلدارات، وأن يحتــرم كل 
رئيــس تعهــدات من ســبقوه. وســوف يصطدم 
ترامــب ســريعاً، كمــا تــرى، بحقائــق معقــدة 
علــى األرض، قــد تدفعــه لتغييــر موقفــه كمــا 

فعــل الرئيــس ريجــان مــن قبــل. 

وتذّكــر وودز بــأن ريجــان فــاز بمنصبــه 
ــاء القــوة  ــاًء علــى وعــود بإعــادة بن أيضــاً بن
ــه  ــم بتصريحات ــه صــدم العال ــة، وأن األمريكي
اســتعداد  علــى  الســوفييتي  االتحــاد  بــأن 
الجرائــم  أنــواع  مــن  نــوع  أي  القتــراف 

ليحقــق تفوقــاً علــى الواليــات المتحــدة، علــى الرغــم مــن بــوادر 
الوفــاق، التــي كانــت تلــوح بيــن البلديــن فــي ذلــك الوقــت. 
ــي، وانســحبت  ــار الدول ــون البح ــة قان ــان اتفاقي ــض ريج ــد رف وق
ــادرة  ــت مب ــكو، وعارض ــة اليونس ــن منظم ــدة م ــات المتح الوالي
البنــك الدولــي لتشــجيع توفيــر الطاقــة، ومثــل ترامــب أيضــاً، تعهــد 
بتقليــص الدعــم األمريكــي للمنظمــات الدوليــة. لكــن خــالل عــام أو 
عاميــن، بــدأ ريجــان فــي تعديــل موقفــه، حيــث أدرك أن الواليــات 

ــة. ــات الدولي ــى المؤسس ــة إل ــدة بحاج المتح

ثالثًا: �سيناريوهات متعددة
ــة  ــل والمتناقض ــددة، ب ــف المتع ــب والمواق ــلوب ترام ــف أس يكش
أحيانــاً، التــي عّبــر عنهــا هــو وأعضــاء إدارتــه، عن ســيناريوهات 
متعــددة عــن شــكل تفاعلــه مــع النظــام الدولــي، لــكل منهــا 
تداعياتــه المختلفــة علــى هــذا النظــام. وفــي هــذا اإلطــار، يطــرح 
مديــر برنامــج المنظمــات الدوليــة والحوكمــة العالميــة فــي مجلــس 
الشــؤون الخارجيــة ســتيوارت باتريــك، خمســة ســيناريوهات 
محتملــة لكيفيــة تفاعــل الواليــات المتحــدة مــع العالــم، مؤكــداً أنــه 
مــن األرجــح أن يعتمــد ترامــب عناصــر مــن كل منهــا)7(، كاآلتــي:

1- العــودة إلــى التوافق )Concert Redux(: هذا الســيناريو 
يمثــل إعــادة إنتــاج لشــكل جديــد مــن أشــكال هيمنــة القــوى الكبــرى 

ــه التوصــل لتفاهمــات محــددة  ــم بموجب ــم، يت ــدرات العال ــى مق عل
علــى مجموعــة مــن أعــراف التعامــل الدولــي تتيــح عالقــات 
ــة  ــوى الفاعل ــن الق ــة م ــدة ومجموع ــات المتح ــن الوالي ــة بي سلس
ــدول  ــي وال ــي، ومــن أهمهــا االتحــاد األوروب ــي المجتمــع الدول ف
المهمــة فيــه، باإلضافــة إلــى اليابــان، والصيــن، وروســيا، والهنــد. 

وفــي هــذا الســيناريو، ال تهتــم الواليــات المتحــدة على اإلطالق 
بشــكل النظــام السياســي الداخلــي للــدول األخــرى، وال تهتــم بدعــم 
ــر  التحــول الديمقراطــي أو حقــوق اإلنســان، وكلهــا توجهــات عّب
ــي  ــة ف ــات الدولي ــا تســتمر المنظم ــا ترامــب صراحــة. وبينم عنه
إطــار هــذا الســيناريو، فإنهــا ســتمثل مجــرد إطــار لســيطرة القــوى 
الكبــرى علــى مقــدرات األمــور، كمــا أنهــا ســتعمل علــى أســاس 
مفهــوم ويســتفالي للســيادة، مــا يعنــي نهايــة مبــدأ التدخــل اإلنســاني 

بشــكل حاســم. 

وفــي األغلــب ســوف تتعــاون هــذه الــدول الكبــرى فيمــا بينهــا 
حــول قضايــا ذات اهتمــام مشــترك، مثــل مكافحــة اإلرهــاب ومنــع 
انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل، وســيكون 
هــدف الواليــات المتحــدة الرئيســي هــو منــع 
أي قــوة أو مجموعــة مــن القــوى مــن تحقيــق 
الســيطرة والهيمنــة علــى الفضاء األوراســي.

 Spheres of( النفــوذ  مجــاالت   -2
الســيناريو،  هــذا  وفــق   :)Influence
ــاً بمناطــق  ــات المتحــدة ضمني تعتــرف الوالي
ــم،  ــي العال ــرى األخــرى ف ــوى الكب ــوذ للق نف
الهنــد،  وربمــا  والصيــن  روســيا  خاصــة 
ــاً  ــياً واقتصادي ــم سياس ــم العال ــي، ينقس وبالتال
ــوة  ــوم الق ــم، وتق ــن األقالي ــة م ــى مجموع إل
الكبــرى بإرســاء النظــام وإدارة التعــاون االقتصــادي فــي منطقــة 

جوارهــا. 

ــة  ــود األمريكي ــة الوع ــع مصداقي ــار، تتراج ــذا اإلط ــي ه وف
ــو،  ــف النات ــود حل ــتمر وج ــا يس ــا، وبينم ــة لحلفائه ــم الحماي بتقدي
فإنــه يصــاب بالجمــود. وفــي أوروبــا، تأخــذ أوكرانيــا موقفــاً أشــبه 
ــر  ــكو تأثي ــح لموس ــاردة، ويصب ــرب الب ــام الح ــدا أي ــف فنلن بموق
عليهــا، بــل وربمــا تدخــل مســتقبالً فــي نــوع مــن االتحــاد معهــا. 
كمــا تدعــم الصيــن هيمنتهــا فــي آســيا، خاصــة مــع انســحاب 
الباســيفيكي،  عبــر  التجــارة  اتفاقيــة  مــن  المتحــدة  الواليــات 
وتراجعهــا التدريجــي عــن دورهــا األمنــي فــي المنطقــة، مــا يفقــد 
الــدول اإلقليميــة البديــل الــذي تــوازن بــه القــوة الصينيــة، وبالتالــي 
تــزداد الضغــوط والمحفــزات النضوائهــا تحــت الهيمنــة الصينيــة.

هــذا   :)Fortress America( األمريكيــة  القلعــة   -3
الســيناريو هــو األكثــر انعزاليــة فــي الســيناريوهات الخمســة، 
ــر  ــي عّب ــات الت ــع التوجه ــكل واضــح م ــقاً بش ــدو متس ــذي يب وال
عنهــا ترامــب خــالل حملتــه االنتخابيــة، والتــي دارت حــول 
"تشــييد األســوار" لحمايــة الواليــات المتحــدة مــن األعــداء، ومــن 
ــة  ــة"، والمنافســات التجاري ــر األمريكي ــكار "غي األشــخاص واألف

ــة".  ــر العادل "غي

ينطــوي هــذا الســيناريو علــى تراجــع كبيــر للدعــم األمريكــي 

إن فكـــرة تســـاوي الواليـــات املتحـــدة 
مـــع الـــدول األخـــرى يف طريقـــة حتقيـــق 
مصاحلهـــا أثـــارت االســـتنكار، فعندمـــا 
إعالميـــة  مقابلـــة  يف  ترامـــب   ســـئل 
حـــول اســـتعداده للتعامـــل مـــع بوتـــني 
ـــب  ـــل"، بحس ـــه "قات ـــن أن ـــم م ـــى الرغ عل
وصـــف اإلعالمـــي موجـــه الســـؤال، رد 
ترامـــب "وهـــل نحـــن أبريـــاء؟"، مثـــريًا 
بذلـــك عاصفـــة مـــن النقـــد ملســـاواته 
علـــى  بروســـيا  املتحـــدة  الواليـــات 

األخالقـــي. املســـتوى 
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إضعــاف  وعلــى  األطــراف،  والمتعــددة  الدوليــة  للمؤسســات 
التحالفــات األمريكيــة، وانســحاب أمريكــي مــن الــدور الداعــم 
للنظــام الدولــي، بــل وربمــا التراجــع عــن االلتــزام بالقانــون 

ــه.  ــي نفس الدول

وفــي هــذه الحالــة، تنضــوي السياســات الخارجيــة، وتلــك 
المتعلقــة باألمــن القومــي، بشــكل متزايــد تحــت إطــار األمــن 
الداخلــي، وتتركــز علــى حمايــة الحــدود، وتقــل بشــكل كبيــر جميع 
ــدة.  ــات المتح ــرعية، للوالي ــر ش ــرعية أو غي ــرة، ش ــواع الهج أن

واقتصاديــاً ســيتم التركيــز علــى دعــم اإلنتــاج المحلــي وتطبيق 
اإلجــراءات الحمائيــة، بينمــا يتقلــص نصيــب التجــارة الخارجيــة 
فــي الناتــج القومــي، ويتراجــع الــدور العالمــي للــدوالر. وتتعــزز 
فــرص هــذا الســيناريو فــي حالــة وقــوع هجمــات إرهابيــة علــى 

األراضــي األمريكيــة.

 A League of Market( :ــات الســوق ــة ديمقراطي 4- عصب
بدرجــة  مســتبعداً  الســيناريو  هــذا  يعتبــر   )Democracies
كبيــرة، وتتوقــف فــرص تحققــه علــى تبنــي ترامــب وجهــة نظــر 
ســلبية حيــال روســيا، فضــالً عــن ســعي ترامــب إلبــرام نــوع مــن 
ــدول الصناعيــة الديمقراطيــة المتقدمــة، ويســتغل  التحالــف مــع ال
ــان  ــبع والياب ــة الس ــو ومجموع ــع دول النات ــة م ــات القائم التحالف

ــة.  ــا الجنوبي وكوري

وبموجــب هــذا الســيناريو، تفــي الواليــات المتحــدة بتعهداتهــا 
األمنيــة تجــاه حلفائهــا، كمــا تدعــم بعــض الــدول الصاعــدة التــي 
لهــا توجهــات ديمقراطيــة، مثــل الهنــد والبرازيــل وإندونيســيا. فــي 
هــذا الســيناريو يأخــذ التنافــس الجيوســتراتيجي بعــداً أيديولوجيــاً،  
ــى  ــر عل ــد لتؤث ــن وتمت ــيا والصي ــع روس ــات م ــد الخالف وتتصاع
االهتمــام  ذات  القضايــا  فــي  البرجماتــي  التعــاون  مجــاالت 
ــف  ــن مختل ــاً م ــاً داخلي ــيناريو دعم ــذا الس ــيلقى ه ــترك. وس المش
ــي تعتــرض  ــات المتحــدة، والت التوجهــات السياســية داخــل الوالي
كمــا أشــرنا ســابقاً علــى تخلــي ترامــب عــن القيــم الليبراليــة 

والديمقراطيــة.

5- عالــم التحالفــات المؤقتــة )Ad Hoc World(: يتســق 
هــذا الســيناريو أيضــاً بشــكل كبيــر مــع توجهــات ترامــب، حيــث 
ال تركــز اإلدارة األمريكيــة علــى تطويــر اســتراتيجية شــاملة 
ــة، وتطــور ردود  ــة انتقائي ــد مقارب ــل تعتم ــم، ب ــع العال للتعامــل م
أفعــال محــددة لتحديــات معينــة تبــرز إلــى الواجهــة بحيــث يتعيــن 

ــا.  التعامــل معه

ــراً  ــات أو أط ــدة تحالف ــات المتح ــم الوالي ــار، تقي ــذا اإلط ــي ه وف
للتعــاون علــى أســس مصلحيــة فيمــا يتعلــق بــكل مشــكلة أو تحــد 
علــى حــدة، مثــل مكافحــة اإلرهــاب أو القضايــا المتعلقــة باســتقرار 
النظــام المالــي العالمــي. وســتحتفظ بعــض التجمعــات الدوليــة 
ــي  ــبع، وف ــة الس ــرين أو مجموع ــة العش ــل مجموع ــا، مث بفاعليته
حيــن ستســتمر المؤسســات الدوليــة كأطــر للتشــاور، فــإن ازدراء 
ترامــب ألي التــزام بقــرارات هــذه المؤسســات الدوليــة مــن 
المحتمــل أن يدفــع بالتعامــل مــن خــالل األطــر الجزئيــة والمؤقتــة 

ــة.  ــات الدولي ــخ العالق ــر مســبوق فــي تاري ــى مســتوى غي إل

ــن،  ــيا والصي ــع روس ــاون م ــدة التع ــات المتح ــك للوالي ــح ذل ويتي
ــا وتجاهلهــا أو إقصائهــم  علــى ســبيل المثــال، فــي بعــض القضاي
مــن التفاعــل حــول قضايــا أخــرى. ومــن المنتظــر أن يــؤدي 
هــذا الســيناريو إلــى اإلســراع فــي تقويــض أســس النظــام الدولــي 

ــل. ــم أســس لنظــام بدي ــم، مــن دون تقدي القائ

ر�بعًا: تكلفة عدم �لو�سوح
تختلــف التحليــالت حــول أداء إدارة ترامــب بشــكل عــام، وحــول 
ــإدارة  ــق ب ــا يتعل ــا فيم ــا أو كفاءته ــا أو مصداقيته وضــوح رؤيته
ــر سياســته  ــن يعتب ــاك م ــة بشــكل خــاص. فهن ــات الخارجي العالق
ــدة،  ــال اإلدارة الجدي ــدم اكتم ــط والتناقــض نتيجــة لع تتســم بالتخب
بينمــا يشــير آخــرون إلــى فلســفة ترامــب التــي أعلــن عنهــا مــراراً، 
ــبقاً، وأن  ــه مس ــاه ومواقف ــن نواي ــالن ع ــذ اإلع ــه ال يحب ــي أن وه
ــة مــن الترقــب وعــدم اليقيــن هــو جــزء  ــاء اآلخريــن فــي حال إبق

أساســي مــن أســلوبه التفاوضــي.

وعلــى الجانــب اآلخــر، فــإن هــذا األســلوب لــه ثمنــه، حيــث 
ــات  ــاء فــي الوالي ــة الحلف ــذي لحــق بثق يــرى البعــض أن األذى ال
ــي  ــة الت ــن يكــون مــن الســهل تداركــه)8(، وأن الصعوب المتحــدة ل
ــع  ــدة، وتراج ــات المتح ــع الوالي ــي التواصــل م ــم ف ــا العال يالقيه
ــددة األطــراف ســوف  ــة والمتع ــات الدولي ــي التجمع ــا ف انخراطه
يصبــح "الوضــع العــادي الجديــد" الــذي يتعيــن علــى الجميــع 
ــك  ــع ذل ــل م ــات للتعام ــورون مقارب ــوف يط ــه، وس ــل مع التعام
تجعــل اســتبعاد الواليــات المتحــدة مــن عمليــة صنــع القــرار علــى 
المســتوى الدولــي أيضــا أمــراً اعتياديــاً. وحينهــا، لــن يصبــح 
مــن المســلم بــه أن الواليــات المتحــدة هــي الدولــة التــي ال يمكــن 
االســتغناء عنهــا فــي إدارة النظــام الدولــي، وبالتالــي، فقــد دخــل 
العالــم فــي مرحلــة جديــدة مــن الصعوبــة بمــكان التكهــن بمالمحها.  
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