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 مراجعة للمفهوم:الهيمنة في العالقات الدولية
في ضوء الحالة األميركية
Hegemony in International Relations:
A Conceptual Review of US Policy

 وما طرأ،تســعى هــذه الدراســة للبحث في السياســة الخارجيــة للواليــات المتحدة األميركيــة
ً
مقارنة بمن ســبقه من الرؤســاء
،عليهــا مــن تغييرات في عهد الرئيس الســابق دونالد ترامب
 وانعكاس ذلك على مستقبل الهيمنة األميركية والنظام الدولي،بعد انتهاء الحرب الباردة
 وتطرح ســؤالين. وســيناريوهات الهيمنة في ظل حكم الرئيس الحالي جو بايدن،الليبرالي
 ما السياســة الخارجية التي اتبعها الرئيس ترامب؟ وما أثرها في مســتقبل الهيمنة:رئيســين
األميريكــة والنظــام الدولــي الليبرالــي؟ تعتمــد الدراســة فــي تحليلهــا علــى دراســة مفهوم
 وتخلص إلى وضع سيناريوهات ثالثة. ونظريات العالقات الدولية ورؤيتها للهيمنة،الهيمنة
 وترجح أن يراوح عهده بين،محتملــة تنتظر مســتقبل الهيمنة األميركية في ظل حكم بايــدن
.اإلصالح الجزئي والفشل الذريع
 دونالد، النظــام الدولي الليبرالــي، نظريــات العالقات الدوليــة، الهيمنة:كلمــات مفتاحية
. جو بايدن،ترامب
This study examines US foreign policy and the changes that occurred under former
President Donald Trump, compared to other post-Cold War administrations,
assessing their impact on the future of US hegemony and the liberal international
system, with projections for current president Joe Biden's rule. Two main questions
arise: First, what foreign policies did Trump pursue? Second, what impact do
they have on the future of US hegemony and the liberal international order?
The analysis studies the concept of hegemony in international relations theory.
It concludes with three possible scenarios awaiting the future of US hegemony
under Biden's rule, with his administration likely to move between partial reform
and catastrophic failure.
Keywords: Hegemony, International Relations Theory, The Liberal International
Order, Donald Trump, Joe Biden.
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مقدمة
انشغل علامء العالقات الدولية بالبحث يف مآالت الهيمنة األمريكية
أكرث من أي موضوع آخر((( ،وكانت حصيلة هذا االنشغال والدة
تيارين؛ األول يرى يف الواليات املتحدة دولة مهيمنة ،ويدافع
عن استمرارية بقائها مرتبعة عىل قمة هرم النظام الدويل ،ويربز
يف هذا التيار كل من روبرت كاجان  ،Robert Kaganوجوزيف
ناي  ،Joseph Nyeووليم وويلفورث  .William Wohlforthأما
التيار الثاين ،فيمثله ستيفن والت  ،Stephen Waltوروبرت غيلبني
 ،Robert Gilpinويعتقد أن الواليات املتحدة مت ّر بحالة تراجع تنزاح
فيه عن الهيمنة؛ إذ برزت قوى دولية قادرة عىل تغيري النظام الدويل.
ازداد الجدل حول الهيمنة ومستقبلها ح ّدة ،مع تويل دونالد ترامب
 )2021-2017( Donald Trumpرئاسة الواليات املتحدة ،واع ًدا
بإجراء إصالح للسياسة الخارجية األمريكية ،ومنذ ًرا بشأن مصري النظام
الدويل الليربايل ،وهو قاعد ُة انطالق سياسة الواليات املتحدة الخارجية
بُعيد الحرب العاملية الثانية؛ ما أثار التساؤالت حول مستقبل الهيمنة
األمريكية .وبعد ميض أربع سنوات عىل حكمه ،تنامت التحليالت
عن مصري الهيمنة األمريكية .يتمحور سؤال الدراسة حول ماهية
السياسات التي اتبعها ترامب يف سياسته الخارجية ،وأثرها يف مستقبل
الهيمنة األمريكية ويف النظام الدويل الليربايل .وتعتمد الدراسة يف
إجابتها عن أسئلتها عىل مراجع ٍة أدبي ٍة مكثفة لنظريات الهيمنة،
وتحليل الخطابات ووثائق األمن القومي األمرييك والسياسات التي
أصدرها ترامب ،مع مقارنة سياساته بسياسة الرؤساء السابقني بُعيد
الحرب الباردة.
تفرتض الدراسة أن ترامب ليس البادئَ يف تقويض الهيمنة األمريكية،
ولك ّنه ،عمليًا ،كثّف هدمها ،ومثّلت الحرب عىل العراق أيّام جورج
بوش االبن  )2009-2001( George W. Bushبداية انهيارها((( .أرض
ترامب مبستقبل الهيمنة املعتمدة منذ الحرب الباردة عىل الغرامشية
التي تزاوج بني القوة واملوافقة ،باستثناء فرتة بوش االبن املتّكئة ج ًدا
عىل القوة يف واليته األوىل ،محولً إياها إىل هيمنة قوامها القوة.
تناقش الدراسة سياسة الواليات املتحدة الخارجية ،وما طرأ عليها
من تغيريات يف عهد ترامب ،مقارن ًة بسابقيه بعد الحرب الباردة،
وآفاق ذلك عىل مستقبل الهيمنة األمريكية والنظام الدويل الليربايل،
وسيناريوهات الهيمنة يف ظل حكم الرئيس جو بايدن .وتبدأ
"1 John Ikenberry, "Rethinking the Origins of American Hegemon,
Political Science Quarterly, vol. 104, no. 3 (Autumn 1989), p. 375.
 2فريد زكريا" ،من البداية إىل الزوال  ...قراءة يف الهيمنة األمريكية" ،الغد،2019/1/25 ،
شوهد يف  ،2020/12/27يفhttps://bit.ly/2X3fjfr :

ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

باستعراض محورين أساسيني :أولهام ،تحليل مفهوم الهيمنة ،بخلفية
تاريخية حول جذوره .أما الثاين فيتناول نظريات العالقات الدولية
ورؤيتها للهيمنة ،لتقديم ملحة عامة عن استخدامها املفهوم يف ثناياها.

ً
أوال :مفهوم الهيمنة :تاريخه ومضمونه
اهتم منظرو العالقات الدولية مبفهوم الهيمنة ،فأفردوا له حيّ ًزا
مهم يف أطروحاتهم ،وشملت جذوره ،واستعامالته ،والتغيريات التي
ًّ
أُدخلت عليه .هناك اتفاق بني الباحثني عىل إرجاع مفهوم الهيمنة
إىل املؤرخ اإلغريقي ثيوسيديدس  ،(((Thucydidesيف وصفه للحرب
البيلوبونيزية ،ولكن مفهومه للهيمنة ات ّسم بالتعقيد  -بحسب
ا ّدعاء ريتشارد نيد ليبو وروبرت كييل  -وذاك بتمييزه بني الهيمنة
 Hegemoniaالتي تقوم عىل القيادة الرشعية و Arkheالتي تعني
السيطرة((( .وال تنحرص نظرة ثيوسيديدس للهيمنة يف إطار مادي
يتمثل يف امتالك القوة ،ولكنها تتطلب من الدولة املهيمنة اكتساب
الرشعية ،وهذا مينحها القبول من الدول األعضاء؛ فالهيمنة الناجحة
عنده تسعى للحفاظ عىل الوالء ،بتوفري مكافآت للدول الواقعة يف
فلكها ،أو عىل األقل للطبقات السياسية القوية((( .إذًا ،ال يقوم مفهوم
الهيمنة عىل اإلجبار ،وإمنا يُبنى عىل الرشعية والقبول بالقوة املهيمنة.
أعــاد املفكر اإليطايل أنطونيو غراميش Antonio Gramsci
( )1937-1891إحياء مفهوم الهيمنة يف القرن العرشين ،رغم أنه مل
يناقشه يف أبعاده الدولية ،وإمنا تح ّدث عن الهيمنة الثقافية والرصاع
الناتج بني طبقتَي الرأسامليني والعامل .اقرتب غراميش يف أطروحاته
عن الهيمنة من ثيوسيديدس؛ معت ًربا أساس الهيمنة القبول برشعية
املحكومني وارتضائهم فرضها عليهم((( .مل يعد الطرح القائم عىل
القبول بالرشعية األساس الذي ينطلق منه الباحثون جمي ًعا يف تفسري
مفهوم الهيمنة؛ ذلك أ ّن ثلّة منهم ترى إمكانية قيامها عىل اإلجبار.
فمفهوم الهيمنة ،استخدم بداية للداللة عىل الرشعية ،أما اليوم،
فيستخدم أكرث للداللة عىل القوة والجرب(((.
 3ثيوسيديدس :مؤرخ يوناين من أشهر كتبه التي أ ّرخت للحرب بني أسبارطة وأثينا تاريخ
الحرب البلوبونيزيّة.
4 Richard Ned Lebow & Robert E Kelly, "Thucydides and Hegemony:
Athens and the United States," Review of International Studies, vol. 27, no. 4
(October 2001), p. 593.
5 Ibid., p. 603.
6 Martin A. Smith, Power in the Changing Global Order: The US, Russia
and China (London: Polity Press, 2012), p. 31.
7 Ibid., p. 29.
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ويعترب مفهوم الهيمنة من املفاهيم الخالفية بني الباحثني .فقد
ع ّرف روبرت كيوهني وناي الدولة املهيمنة بأنها "دولة واحدة قویة
مبا یكفي للحفاظ عىل القواعد الرئیسة التي تحكم العالقات بین
الدول ،ولدیها الرغبة يف فعل ذلك"((( .أما غيلبني ،فع ّرفها بالحالة
التي "تتحكم وتسيطر فيها دولة واحدة قویة عىل الدول األقل قوة
يف النظام"((( .ويرى وليام ويلفورث أنه "لتحقيق الهيمنة ،يجب أن
ترتكز السلطة مبا فيه الكفاية يف دولة واحدة ،لتتمكن من وضع
القوانني لآلخرين"( .((1أما كريستوفر الين ،فع ّرف الهيمنة بداي ًة
من منطلقات القوة الصلبة ،ويُجسدها يف الدولة التي متلك تفوقًا
عسكريًّا واقتصاديًّا ،ثم بارتباطها بوجود طموح لدى الدولة املهيمنة
للحفاظ عىل مصالحها كافة ،إضافة إىل متتع تلك الدولة بتفوقها عىل
الدول األخرى؛ ما يجعلها قوة عظمى وأحادية ،والهيمنة عنده تغري
النظام من الفوضوية إىل الهرياركية(.((1
تُظهر التعريفات السابقة أن االختالف مل يقترص عىل تضمني فكرة
الرشعية يف مفهوم الهيمنة ،ونوع القوة التي عىل الدولة املهيمنة
أن متتلكها ،والتي تراوح بني املادية وغري املادية ،وهذا التباين ميكن
ربطه باألطر النظرية التي ينتمي إليها الباحثون.

ّ
منظري
ثان ًيا :نقاش الهيمنة بين
العالقات الدولية
كيف تُع ّرف نظريات العالقات الدولية الهيمنة؟ وعال َم تعتمد الدولة
املهيمنة؟ هناك عدد من النظريات التي أولت قضية الهيمنة والتغري
يف هيكل النظام العاملي ،وطبيعة العالقات بني القوى املهيمنة
والصاعدة ،اهتام ًما .ومن بني هذه النظريات أربع نظريات رئيسة:
نظرية استقرار الهيمنة ،والواقعية ،والليربالية ،والغرامشية الجديدة.
تشرتك األغلبية العظمى من كتابات العالقات الدولية التي عالجت
مفهوم الهيمنة يف توافر عنرصين أساسيني مميزين لها ،هام :اإلكراه
والسيطرة ،أو التأثري يف هياكل النظام الــدويل والسلوك الدويل
8 Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the
World Political Economy (Princeton: Princeton University Press, 1984),
pp. 34-35.
9 Robert Gilpin, War and Change in World Politics (Cambridge:
Cambridge University Press, 1981), p. 29.
10 Wiliam Wohlforth, The Elusive Balance: Power and Perceptions during
the Cold War (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993), p. 13.
11 Christopher Layne, "The Unipolar Illusion Revisited: The Coming
end of the United States' Unipolar Moment," International Security, vol. 31,
no. 2 (Fall 2006), p. 11.
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لوحداته .ال تشمل الهيمنة قيام سيطرة مبارشة عىل الحكومات ،أو
األقاليم األجنبية .وامتدا ًدا لذلك يف ّرق بني الهيمنة واالستعامر(.((1
وتُع ّد نظرية استقرار الهيمنة من أهم النظريات التي تعالج املسألة
مبارشة ،وتفرتض يف أسسها أن استقرار النظام يقوم عىل وجود قوة
واحدة مهيمنة ،تؤدي دور الضامن لالستقرار االقتصادي والسيايس
الدويل ،عرب وضع القواعد الدولية التي تسهل التبادل املنظم بني
الدول ،ومعاقبة املخالفني( .((1وهذه الهيمنة ،بحسب هذه النظرية،
ال تدوم؛ ألن الدول التعديلية لن تستمر يف قبولها ،وستعمل عىل
تغيري النظام( .((1يقوم االدعاء املحوري لنظرية االستقرار املهيمن
عىل حتمية وجود قوة عظمى واحدة إلقامة نظام ليربايل ،واالنفتاح
يف السياسة الدولية واالقتصاد والحفاظ عليه( .((1ففي ظل الطبيعة
غياب النظام الذي يضمنه املهيمن
الفوضوية للنظام الدويل ،سيجعل ُ
مستحيل(.((1
ً
التعاو َن االقتصادي
ويعتقد تشارلز كيندلبريجر  Charles Kindlebergerأن الدولة
املهيمنة هي الوحيدة القادرة عىل تح ّمل مهامت الحفاظ عىل
النظام الليربايل يف فرتات األزمات؛ وهذا عائد المتالكها القوة املطلقة
لفعل ذلك .بحسب كيندلبريجر ،يقع عىل عاتق الدولة املهيمنة
"أول ،الحفاظ عىل
خمسة واجبات لرتسخ استقرار النظام الدويلً :
سوق مفتوحة للبضائع .ثان ًيا ،توفري قروض طويلة األجل أثناء فرتات
الركود .ثالثًا ،ضامن وجود نظام مستقر ألسعار الرصف .راب ًعا ،أداء
خامسا ،العمل عىل ضامن
دور املنسق للسياسات االقتصادية الكليةً .
توافر السيولة ،فتكون املالذ األخري لإلقراض"( .((1وافرتاضه قائم عىل
12 Andreas Antoniades, "From 'Theories of Hegemony' to 'Hegemony
Analysis' in International Relations," in: 49th Annual Convention of the
International Studies Association (ISA), San Francisco, USA, 26-30/3/2008,
p. 2, accessed on 1/10/2020, at: https://bit.ly/38M96rr
13 Mohd. Noor & Mat Yazid, "The Theory of Hegemonic Stability,
Hegemonic Power and International Political Economic Stability," Global
Journal of Political Science and Administration, vol. 3, no. 6 (December 2015),
p. 68, accessed on 1/10/2020, at: https://bit.ly/2UjsQNU
 14إيفانز غراهام وجيفري تونهام ،قاموس بنغوين للعالقات الدولية (ديب :مركز الخليج
لألبحاث ،)1997 ،ص .301-300
15 Ikenberry, p. 377.
16
Goda Dirzauskaite & Nicolae Cristinel Ilinca, "Understanding
'Hegemony' in International Relations Theories," Aalborg University,
31/5/2017, p. 35, accessed on 20/9/2020, at: https://bit.ly/2QiKS1S
17 Matthew Gillard, "Hegemonic Stability Theory and The Evolution of
The Space Weaponization Regime During the Cold War," Unpublished Master
Thesis, The University Of British Columbia, 2006, p. 17.
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الخي" للحفاظ عىل التجارة
وجود دولة تهيمن ،أسامها "املستبد ّ
الحرة ،وتوفري بعض املنافع العامة(.((1
يُعترب غيلبني من الواقعيني الجدد ،ولكن عند الحديث عن الهيمنة،
فإنه يصنف ضمن إطار مدرسة "استقرار الهيمنة"( ،((1فيعتربها أحد
ثالثة أشكال للنظام الدويل ،إضافة إىل ثنايئ القطبية وتوازن القوى.
ويف نظره ،توجد بنية مهيمنة عندما "تتحكم دولة واحدة قوية ،أو
تهيمن عىل الدول األقل أهمية يف النظام"( .((2ويرى أن "الهيمنة
رضورية لوجود اقتصاد دويل ليربايل […] والتجربة التاريخية تشري
إىل أن غياب قوة ليربالية مهيمنة يُصعب للغاية تحقيق التعاون
االقتصادي الدويل أو إدامته ،وكان الرصاع هو القاعدة"( .((2وهذا
معناه أن الهيمنة رضورية للحفاظ عىل النظام الليربايل ،فتستخدم
الدولة املهيمنة أشكال القوة كافة للحفاظ عليه.
ويرى غيلبني أن الدولة التي تسيطر بعد حرب الهيمنة تصبح هي
الدولة القائدة .ويف هذا السياق ،يحدد ثالثة مالمح تربز الدولة
املهيمنة :توفري السلع ،ومشاركة األيديولوجيا أو األفكار مع الدول
األخرى ،وامتالك القوة العسكرية؛ لذا يعترب الركيزة األساسية التي
تدفع الدول لقبول هيمنة هذه الدولة هي الخوف من قوتها(.((2
كام يرى غيلبني يف حدوث حرب الهيمنة الحل ملشكلة عدم التوازن
املتزايد ،الذي ينشأ بسبب التغيري يف ترتيب القوى داخل النظام.
فهذه الحرب تؤسس ملا يسميه "التسلسل الهرمي الواضح من الهيبة
املطابقة للتوزيع الجديد للقوة يف النظام"( .((2وبذلك يُعاد ترسيم
النظام الدويل وتحديد من سيقوده ويحقق مصالحه منه؛ ما يؤدي
إىل بروز مجموعة جديدة من القواعد(.((2
تعرضت نظرية استقرار الهيمنة للنقد ،فظهرت مدارس جديدة
يف الهيمنة ،اعتربت أن طرح هذه النظرية ملفهوم الهيمنة مبسط،
وحاولت تقديم تحليل أكرث ثــراء( .((2من هذه املــدارس نظرية
18
"Duncan Snidal, "The Limits of Hegemonic Stability Theory,
International Organization, vol. 39, no. 4 (Autumn 1985), p. 580.
 19اختلف منظرو الواقعية الجديدة يف الهيمنة وأحادية القطبية ،لالستزادة ،ينظر :عيل
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"التسلسل الهرمي" ،ومن أشهر روادها ديفيد ليك الذي انص ّبت
محاولته عىل الخروج من التأطري الضيق لهذا املفهوم( .((2فرأى أن
"السياسة الدولية ليست كلها قطعة واحدة [...] ،إنه ليس نظا ًما
نسيج متنوع من عالقات متفاوتة"(.((2
فوضويًا أو هرميًا ،ولكنه واقعيًا ٌ
عندما يتعلق األمر بعالقات الواليات املتحدة مع دول قوية ،يكون
النظام فوضويًا ،ولكن حينام يرتبط األمر بعالقات واشنطن بدول
ضعيفة ،يغدو النظام هريارك ًيا وتسلسل ًيا(.((2
يقدم ليك رؤية مختلفة للعالقة بني الواليات املتحدة ،بوصفها دولة
مهيمنة ،والدول الضعيفة التابعة؛ فيسميها "السلطة العالئقية"،
ويرى أن الواليات املتحدة قد أنشأت نظا ًما من التسلسل الهرياريك يف
السياسة العاملية ،ويستند عىل قبول الدول التابعة للقيادة األمريكية،
يقل إنفاقها عىل أمنها .ترى الدول التابعة
ألنها توفر لها األمن ،وبذلكّ ،
أس
فوائد الهيمنة تتجاوز تكاليف العودة إىل نظام الفوىض ،وهذا ّ
امتثالها لرشعية الدولة املهيمنة( .((2وتستخدم الواليات املتحدة يف
عالقتها بالدول التابعة األدوات االقتصادية والعسكرية ،فتامرس هذه
الدول تجارة أكرث انفتا ًحا ،وتتبنى سياسات اقتصادية أكرث ليربالية؛
ألن واشنطن تضمن حالة عدم األمان املتعلقة بالتبادل االقتصادي(.((3
وتجري عملية التفاوض واملساومات بني الدول املهيمنة والدول
التابعة عىل نحو ثنايئ(.((3
أما املدرسة الواقعية ممثلة بكريستوفر الين الذي يعترب واقع ًّيا
كالسيكيًّا جدي ًدا ،ففي طرحه "الهيمنة تتعلق بالتغيري الهيكيل ،ألنه
إذا حققت دولة ما الهيمنة ،فإن النظام يتوقف عن كونه فوضويًّا
ويصبح هرم ًّيا"( .((3ويفرتض أن الهيمنة يلزمها أربع سامت أساسية:
أولً  ،التفوق يف الجانب العسكري واالقتصادي ،فتوافر القوة الصلبة
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للدولة املهيمنة رضوري حتى تسيطرة عىل أي حرب تخاض ضدها.
أما التفوق االقتصادي فيتحقق بالسيطرة عىل املوارد ،ألنه عامل مهم
لرقعة توسع الدولة املهيمنة .ثانيًا ،تتعلق الهيمنة بطموحات القوة
املهيمنة ،أي أن "تعمل الدولة املهيمنة وفق مصلحتها الذاتية ،إلنشاء
نظام دويل مستقر يحمي أمنها ومصالحها االقتصادية واأليديولوجية".
ثالثًا ،الهيمنة تعني التوزيع الهرياريك ،ألنه إذا كانت الهيمنة لدولة
واحدة ،فالنظام يُع ّرف بأحادي القطبية .وأخ ًريا" ،الهيمنة تتعلق
باإلرادة" ،فيؤكد الين" :ال يكفي امتالك الدولة املهيمنة قوة ساحقة
فحسب ،بل عليها مامرستها بقصدية لفرض االنضباط يف النظام
الدويل"(.((3
ويف هذا السياق ،ع ّرف جون مريشامير  John Mearsheimerالقوة
املهيمنة بأنها "دولة بلغت من القوة ما ميكنها من السيطرة عىل
كل الدول األخرى يف النظام" .ويضيف موض ًحا "ال متتلك دولة
أخرى املوارد العسكرية الالزمة لخوض حرب كربى ضدها"( ،((3فال
تجتمع مع املهيمنة دولة عظمى أخرى ألن "الدولة املهيمنة تكون
مشريا إىل االختالف
فعل ًّيا القوة العظمى الوحيدة يف النظام"(ً ،((3
بني الهيمنة اإلقليمية والعاملية ،ويخلص إىل أن الهيمنة العاملية
مستحيلة عمل ًّيا ،فاألجدى الرتكيز عىل الهيمنة اإلقليمية .يف حالة
الرصاع عىل الهيمنة اإلقليمية ،سيؤدي ذلك إىل منافسة أمنية رشسة.
تحقيق الهيمنة ممك ًنا باتباع اسرتاتيجية ال تنحرص يف
ويرى مريشامير
َ
حيازة القوة النسبية فحسب ،وإمنا منع اآلخرين من زيادة قوتهم
عىل حسابها(.((3
أما الليرباليون فينظرون إىل الهيمنة من منطلق "القيادة"؛ أي
القدرة عىل تشكيل جدول أعامل السياسات للمؤسسات العاملية
أو التحالفات( ،((3مق ّدمني صياغة مختلفة للقوة القامئة عىل
الهيمنة ،فليس لزا ًما طابعها العسكري ،بل تنهض عرب مزيج من
القوة واألعراف(.((3
رؤية كيوهني للهيمنة اقتصادية يف املقام األول ،ويع ّرفها بأنها رجحان
املوارد املادية؛ لذا عىل القوى املهيمنة أن تسيطر عىل أربعة أنواع
33 Ibid., p. 6.
 34جون مريشامير ،مأساة سياسة القوى العظمى ،ترجمة مصطفى محمد قاسم (الرياض:
جامعة امللك سعود ،)2012 ،ص .50
 35املرجع نفسه.
 36املرجع نفسه.
37 Simon Reich & Richard Ned Lebow, Good-Bye Hegemony! Power and
Influence in the Global System (Princeton, NJ: Princeton University Press,
2014), p. 6-7.
38 Ibid., p. 18.
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من املوارد االقتصادية :املواد الخام ،ومصادر رأس املال ،واألسواق،
إضافة إىل امتالك قدرات ومزايا تنافسية خاصة يف إنتاج مواد وبضائع
أساسه الرضا؛ إذ إن بغية
لها قيمة عالية( .((3إن تقييم كيوهني للهيمنة ُ
الدول املهيمنة هي إقناع اآلخرين بالتوافق مع رؤيتها للنظام العاملي
والتجاوب مع قيادتها ،فمصالح الدول هي النسيج الذي يتشكل منه
نظام الهيمنة ،ومن بوابة قناعة الدول بأنها مستفيدة منه(.((4
يجادل كيوهني بأن "القوة املهيمنة تؤدي دو ًرا فري ًدا ،فتزود الرشكاء
بالقيادة مقابل االحرتام  -خالفًا للقوة اإلمربيالية ‑ فال ميكنها وضع
القواعد وإنفاذها من دون درجة معينة من املوافقة من الدول
األخرى"( .((4ما يع ّول عليه كيوهني ،أن الدولة املهيمنة تسعى لضبط
سلوك الدول ،وتسهل التعاون عن طريق األنظمة الدولية التي
تؤسسها ضمن رشوطها ،وتؤدي دور الضامن التساق النظام كل ًيا(.((4
وال ينكر كيوهن أن تستخدم املهيمنة القوة؛ ألن "القوة العسكرية
الكافية لحامية االقتصاد السيايس الدويل من عمليات التوغل التي
تقوم بها القوى املعادية ،هي حقًا رش ٌط رضوري لنجاح الهيمنة"(.((4
أما جون إيكنبريي ،فقد استخدم يف تفسريه قوة الواليات املتحدة
واستمرارها مفهوم "النظام الدستوري" ،مطبقًا إياه عىل النظام
الدويل .وهو يرى أن لدى الدولة التي تفوز بعد حرب كربى ثالثة
خيارات :إما أن تنسحب من املرسح الدويل مبتعدة عن الحروب
والرصاعات ،وإما أن تسعى للهيمنة باستخدام قوتها فتدخل رصاعات
ال تنتهي ،وإما أن تجند فوزها يف الحرب ،بتحويل النظام لصالحها ،مبا
يضمن والء الدول األخرى لها ،واألخري يسميه "النظام الدستوي"(.((4
جادل إيكنبريي بأن النظام الذي أنشأته الواليات املتحدة ،بعد الحرب
العاملية الثانية ،أساسه "النظام الدستوري" ،الذي عامده الرشعية
وقبول الدول املنضوية تحته .فهو يقوم عىل توافر ثالثة عنارص
أول :االتفاق عىل قواعد اللعبة داخل النظام الذي يتم
أساسيةً :
تأسيسه ،وهذا يف سبيل نظام مستقر وغري قرسي .ثان ًيا :وض ُع القواعد
وإنشاء املؤسسات التي تقوم بكبح استخدام القوة ،فاملؤسسات هنا
تتمتع باستقاللية عالية عن املصالح الخاصة للدول .ثالثًا :ترسيخ
هذه القواعد واملبادئ واملؤسسات ،وتشارك الدول فيه انطالقًا من
39 Dirzauskaite & Ilinca, p. 29.
40 Keohane, p. 137.
41 Ibid., p. 46.
42 Ibid., pp. 137-138.
43 Ibid., p. 136.
44 G. John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint,
and the Rebuilding of Order after Major Wars (Princeton/ NJ: Princeton
University Press, 2001), p. 4.
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رغبتها والتزامها الطوعي بقواعده ومبادئه( .((4ما مييز هذا النظام أنه
نقيض نظا َمي توازن القوى
قائم عىل التوافقية وليس اإلجبار ،وهذا ُ
والهيمنة؛ فاألول يقيد قدرة الدولة القوية من خالل التحالفات
املوازنة لها ،أما اآلخر ،فال مجال لتقييد قوة الدولة ،فالدول تجرب عىل
االمتثال للقوة املهيمنة ،سواء بالتهديد أو باإلغراء(.((4
أما الهيمنة من منطلق الغرامشية الجديدة ،التي ساهم ،يف األساس،
روبرت كوكس يف تطويرها ،معتم ًدا عىل أفكار أنطونيو غراميش ،فهي
مزيج من اإلكراه واملوافقة ،فال تقترص عىل عمليات اإللزام ،ومتزج رضا
األطراف التابعة لتشكيل رؤية جديدة للعامل( .((4فالهيمنة الغرامشية
ليست مبنية عىل أساس االستخدام القرسي للقوة ،ولكنها تُبنى عىل
"املوافقة املكتسبة من خالل عملية القيادة الفكرية واألخالقية"(.((4
ومن هذا املنطلق ،قدم كوكس وصفًا جام ًعا ملفهوم الهيمنة مستن ًدا
إىل غراميش بالقول إنها "بنية اجتامعية واقتصادية وسياسية ]...
[ تتجىل الهيمنة العاملية يف املعايري واملؤسسات واآلليات العاملية،
التي تضع القواعد العامة لسلوك الدول وقوى املجتمع املدين املمتد
عملها عابرة للحدود الوطنية ،والقواعد التي تدعم النمط السائد
لإلنتاج"(.((4
ويرى كوكس أن الهيمنة ،بنطاقها الكوين ،تبدأ وطنية وتنشئها طبقة
اجتامعية ،وتنداح دوليًا .وركائز الهيمنة الثالث عنده :األفكار،
واملؤسسات ،والقدرات املادية( .((5ويعترب الغرامشيون الجدد أن
استخدام القوة املادية وحدها ال يكفي لتحقيق الهيمنة ،وال بد
من أن ترافقها القيادة الثقافية ،فهي ال تقل أهمية عن العوامل
االقتصادية أو العسكرية ،فال مناص من تحصيل املوافقة(.((5
واعتام ًدا عىل املنطلقات الغرامشية الجديدة ،تكلّم عدد من الباحثني
عن دور املؤسسات الفكرية وشبكات املجتمع املدين األمريكية يف
تعزيز الهيمنة .فقد اهتم إنديرجيت بارمار بدراسة قوة البنية
التحتية الفكرية األمريكية ،موض ًحا الدور الكبري للمؤسسات الخاصة
والنخب املوسومة عنده "بشبكات املعرفة النخبوية العابرة للحدود"
يف تدعيم القوة األمريكية وحاميتها .وساعدت هذه الشبكات
45 Ibid., pp. 30-31.
46 Ibid., pp. 36-37.
47 Dirzauskaite & Ilinca, p. 31.
48 Stephen Gill, American Hegemony and the Trilateral Commission
(Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 42.
49 Robert W. Cox & Timothy J. Sinclair, Approaches to World Order
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 137.
50 Dirzauskaite & Ilinca, p. 31.
51 Ibid., pp. 32-33.
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يف تأسيس النظام الليربايل ،ويف ربط الدول تحت قيادة واشنطن.
ومن أمثلة تلك الشبكات مؤسسات فورد وروكفلر وكارنيجي ،التي
عززت املصالح األمريكية عىل حساب دول أخرى .فشبكات النخبة
تسهل الهيمنة التي شُ يدت يف جزء كبري منها عرب االخرتاق الثقايف
والفكري(.((5
ويف اإلطار نفسه ،يؤكد ألكسندر كويل ودانيال نيكسون ،دور الفواعل
من غري الدول يف التأثري سلبيًا يف الهيمنة .ففي سياق تشخيصهام
تراجع الهيمنة األمريكية والتحديات التي تواجهها من قوى فاعلة
أصغر من الدولة ،يعلّالن الرتاجع يف بناء مرشوع ليربايل شامل
للتكامل االقتصادي والسيايس بانحسار دورها ،إضافة إىل عوامل
أخرى غري هذه.
طوال التسعينيات ،أسهمت هذه القوى يف إنتاج وهمٍ لنظام ليربايل،
غري قابل للتغري ،يرتكز عىل الهيمنة األمريكية الدامئة( .((5تالىش هذا
الوهم ،فزاحمت املنظامت اإلقليمية الجديدة والشبكات عرب الوطنية
غري الليربالية الواليات املتحدة يف التأثري .ويف حني يبدو الرتاجع يف نفوذ
الشبكات الليربالية لصالح شبكات أخرى مناهضة لألفكار الليربالية
ونظامها الدويل ،الذي ترأسته واشنطن ،مل تعد القوى الليربالية تتمتع
بنفوذها السابق .فالقوى غري الليربالية ليست مقتنعة مبزايا استمرار
العضوية يف املؤسسات الرئيسة للنظام الليربايل ،مثل االتحاد األورويب،
وحلف شامل األطليس "الناتو"(.((5
استنا ًدا إىل ما سبق ،ينبثق منبع االختالف الجوهري بني النظريات
يف رؤيتها للهيمنة من تحديد نوع القوة التي ت ُستخدم يف تحقيقها.
فالواقعية تركز عىل اإلكراه واستخدام القوة العسكرية .وتؤصل
الليربالية الهيمنة من كـ ّوة الحصول عىل املوافقة والرضا من
املحكومني .أما الغرامشية الجديدة ،فتدمج بني اإلكراه واملوافقة(.((5
وترى نظرية استقرار الهيمنة القوة االقتصادية الركيزة مع وجود
القوى العسكرية.
52 Inderjeet Parmar, Foundations of the American Century: The Ford,
Carnegie, and Rockefeller Foundations in the Rise of American Power (New
York: Columbia University Press, 2015).
53 Alexander Cooley & Daniel H. Nexon, "How Hegemony Ends:
The Unraveling of American Power," Foreign Affairs (July/ August 2020),
accessed on 14/2/2021, at: https://fam.ag/382lNkL
54 Ibid.
55 Franziska Böhm, "Hegemony Revisited A Conceptual Analysis of
"the Gramscian Concept of Hegemony in International Relations Theory,
Unpublished Thesis Master of Science in Global Studies Department of
Political Science, Lund University, 2018, pp. 4, 9.
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 1986إصدارها ،وفيها تفصيل األهداف واملصالح األمريكية وكيفية
حاميتها ،واألخطار التي تتعرض لها البالد(.((5

ً
ثالثا :السياسات الخارجية األميركية
في ظالل استراتيجية األمن القومي
األميركي
قامت السياسة الخارجية األمريكية ،منذ قرابة خمسة وسبعني
عا ًما ،عىل تأمني مصالحها من خالل أداء دور القائد يف نظام عاملي،
تتحمل أعباءه مقابل منافع هائلة( .((5ورغم أن اإلدارات األمريكية
من الجمهوريني والدميقراطيني اختلفت يف توجهاتها ،فإنها دعمت
دو ًما تأسيس نظام دويل قامت أركانه عىل امتالك القوة ،وإنشاء
التحالفات ودعمها ،ومتتني نظام اقتصادي مفتوح(.((5
أدى انهيار املعسكر الرشقي إىل هيمنة متفردة للواليات املتحدة عىل
النظام الدويل ،وما عاد هناك ن ٌّد يضع قوتها االقتصادية والعسكرية
والثقافية عىل املحك ،ووجدت نفسها يف عامل ال عدو فيه وال حدود؛
ما حفّز اإلدارات املتعاقبة إىل أن تبتغي دو ًرا لواشنطن يف العامل
الجديد( .((5يتجىل دور البيت األبيض يف ترسيخ هيمنة الواليات
املتحدة يف السياسات الخارجية التي اتبعوها ،إضافة إىل اسرتاتيجية
األمن القومي التي أوجب الكونغرس األمرييك عىل كل إدارة منذ
56 Hal Brands, "U.S. Grand Strategy in an Age of Nationalism: Fortress
America and its Alternatives," The Washington Quarterly, vol. 40, no.1
(Spring 2017), p. 73.
57 Thomas Wright, "The Folly of Retrenchment: Why American Can't Withdraw
from the World," Foreign Affairs, vol. 99, no. 2 (March/ April 2020), p. 10.
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تؤكّد االسرتاتيجيات التي أعلنها الرؤساء األمريكيون بعد الحرب الباردة
متسكهم بالدور القيادي للواليات املتحدة ،وهذا واضح يف خطاباتهم
ّ
رصح جورج بوش األب George H. W. Bush
عن "حالة االتحاد"ّ .
( )1993‑1989عام " 1991اليوم ،يف عامل رسيع التغري ،الزعامة األمريكية
ال غنى عنها"( .((6أما بيل كلينتون  ،)2001-1993( Bill Clintonفقد
أكد ذلك بقوله "األمن يعتمد عىل قيادتنا العاملية املستمرة من أجل
السالم والحرية والدميقراطية"( ،((6وحذا بوش االبن حذوهام ،معل ًنا
يف خطابه عام  2006أن "الطريقة الوحيدة للسيطرة عىل مصرينا
هي من خالل قيادتنا ،لذا فالواليات املتحدة األمريكية ستواصل
ريادتها"( .((6واقتفى باراك أوباما )2017-2009( Barack Obama
قائل" :بينام نقف عىل مفرتق طرق التاريخ ،فإن عيون الناس
أثرهم ً
يف جميع الدول تنظر إلينا ك ّرة أخرى لرتى ماذا سنفعل يف هذه
اللحظة ،يف انتظار قيادتنا"( .((6اتضح آنفًا ،أن االختالف بني اإلدارات
ليس ناب ًعا من أهمية الواليات املتحدة بوصفها قائدة مهيمنة عامل ًيا،
وإمنا من االختالف املتجدد منذ القرن التاسع عرش الذي يدور حول
املبادئ التوجيهية للسياسة الخارجية ،ومالمح الجدل حول األفضلية؛
املثالية أم الواقعية ،االنفرادية أم التعددية(.((6
انسحاب االتحاد السوفيايت من أفغانستان ،وانتصار املقاومة هناك،
وسقوط جدار برلني ،وانهيار الحزب الشيوعي بوصفه تجسي ًدا
النهيار االتحاد السوفيايت ،هي أحداث رافقت اعتالء جورج بوش
األب س ّدة الحكم يف الواليات املتحدة ،وساهمت يف تتويجها قوة
عاملية منفردة( .((6ويف ظل هذه التغريات ،دشن بوش سياسة قامئة
عىل التعددية ،واالعتقاد بأهمية التعاون مع الحلفاء .ومتاه ًيا مع
ذلك أكدت اسرتاتيجيته القومية الصادرة عام  1990االلتزام األمرييك
"أساسا أكرث دميومة من مجرد تصور
باسرتاتيجية التحالف باعتباره
ً
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or Reluctant Sheriff? (London/ New York: Routledge, 2005), p. 33.
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وجود عدو مشرتك"( ،((6وينبني عىل "رؤية أخالقية مشرتكة" تقوم عىل
رسخت هذه االسرتاتيجية
االلتزام بالدميقراطية ونقض االستبداد(ّ .((6
ثالث غايات أساسية :بقاء الواليات املتحدة دول ًة حر ًة ومستقل ًة
وباقتصاد متنامٍ  ،وتحقيق عامل مستقر وآمن ،يقوم عىل تعزيز الحرية
السياسية وحقوق اإلنسان والدميقراطية ،وتأكيد رضورة وجود
عالقات قوية تعاونية بالحلفاء(.((6
لقد حملت اسرتاتيجية بوش الثانية عام  1991جدي ًدا بإعالنها عن
بَدء نظام عاملي جديد ،مع اإلبقاء عىل األهداف األربعة السالفة
الذكر( .((6أعلن يف اسرتاتيجية  1993انتهاء اسرتاتيجية االحتواء التي
ظلّلت السياسات الخارجية األمريكية طوال الحرب الباردة "مل تعد
الواليات املتحدة متورطة بسبب املتطلبات العسكرية لالحتواء
العاملي" ،وبنا ًء عليه ،لدى األمريكيني "فرصة غري مسبوقة لتعزيز
مصالحنا ً
بدل من مجرد الدفاع عنها"( ،((7موض ًحا السمة التعددية
للقيادة األمريكية العاملية عرب "وجود إميان عاملي راسخ بأن الواليات
املتحدة تستطيع وستقود استجابة جامعية لألزمات العاملية"(.((7
سعى بوش خالل فرتة حكمه إىل دمج روسيا وأوروبا الرشقية يف
النظام العاملي ،إضافة إىل دعم مسرية أوروبا الغربية نحو وحدة
اقتصادية ،وتوسيع تحالف شامل األطليس ،وتعزيز نظام تجاري دويل
مفتوح .وعمل عىل زيادة االستثامر يف تحالفات جديدة بتقويتها
وتوسعتها مع الدول الدميقراطية ،مع االلتزام باملؤسسات الدولية
مثل منظمة األمم املتحدة(.((7
ط ّبق بوش مع الحلفاء سياسات التعاون والتعددية يف أزمة الخليج
إثر احتالل العراق الكويت ،وابتغى تأيي ًدا دول ًيا لحرب العراق ،فلجأ
إىل مجلس األمن ،وحظي بقرار األمم املتحدة  678الذي يطالب فيه
بغداد بانسحاب كامل من الكويت لغاية  15كانون الثاين /يناير ،1991
وإال فجميع الوسائل الالزمة متاحة الستعادة السيادة الكويتية(.((7
66 George H.W. Bush, "National Security Strategy of the United
States," The White House (March 1990), p. 1, accessed on 22/12/2020, at:
https://bit.ly/3p3BQog
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70 Ibid., p. 2.
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Peace, 2017, p. 13, accessed on 20/12/2020, at: https://bit.ly/38DoqIQ
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ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

وعمل عىل حيازة الدعم من الكونغرس الذي تر ّدد بداية حتى
ت ُستنفد جميع الوسائل قبل ولوج الحرب( .((7لقد أدرك بوش أن تنفيذ
دعم متعدد األطراف(((7؛
مرشوعه" ،النظام العاملي الجديد" ،يتطلب ً
لك أنه ال يستطيع الترصف منفر ًدا .فالحرب عىل الكويت مثّلت
فرصته لتحديد القواعد الخاصة بـ "النظام العاملي الجديد" ،العتقاده
أن الواليات املتحدة بعدم ثنيها للعراق ،ستكون الحقبة الجديدة
رصاعية ،التعاونية(.((7
أما تدخالته العسكرية يف دول أخرى ،فكانت يف أدىن درجاتها؛
إذ رفض التدخل يف بدايات األزمة يف البلقان ،ويف نهاية والياته ،وأق ّر
إرسال قوات أمريكية ملساعدة القوات الدولية يف الصومال .ومن هنا
اتُهمت إدارته باالزدواجية ،عىل اعتبار أن التدخل يف العراق مر ّده
النفط واملصالح األمريكية(.((7
أما كلينتون الذي كان شعار حملته االنتخابية "إنه االقتصاد يا غبي"،
فركز يف سياسته الخارجية عىل األمن االقتصادي األمرييك بوصفه هدفًا
رئيسا ،ولكنه آمن برضورة الحفاظ عىل القوة العسكرية ،والعمل
ً
عىل تكيفها لتالئم التحديات األمنية الجديدة ،معل ًنا تنظيم السياسة
الخارجية حول محور دعم الدميقراطية وحرية السوق ونرشهام(.((7
وقد انعكس هذا التوجه يف اسرتاتيجيته( ((7لعام 1994؛ فاختار
سياسة خارجية تقوم عىل التدخالت والتوسع.
تقوم سياسة التدخالت عىل االنتقائية يف القضايا الدولية ،وتعتمد
أساسا عىل صلتها باملصلحة األمريكية( .((8فالواليات املتحدة تحوز
ً
دو ًرا قياديًا عامل ًيا ،واألمن ال يتحقق باالنعزالية ،أو باتباع الحامئية(.((8
فال يرى منطق كلينتون عظمة قوة بالده كافية لتحقيق أهدافها
عىل نحو منفرد ،وأحادي الجانب .فاألمن يتحقق من خالل الحفاظ
عىل قدرة دفاعية قوية ،وتعزيز تدابري األمن التعاونية( .((8أما سياسة
74 Ibid., p. 23.
75 Ibid., p. 25.
76 Ibid., p. 31.
77 Cameron, p. 17.
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80 William J. Clinton, A National Security Strategy of Engagement and
Enlargement, The White House (1994), p. 1, accessed on 20/12/2020, at:
https://bit.ly/2WCjDSl
81 Ibid., p. 2.
82 Ibid., p. 6.
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التوسع ،فقد ارتبطت بنرش الدميقراطية واألسواق الحرة ،واعتُربت
رضورية لحامية الواليات املتحدة وأمنها(.((8
لقد حملت االسرتاتيجيات التي أعلنها كلينتون تبا ًعا لغاية 1996
العنوان نفسه "التدخالت والتوسع" ،وكانت اإلضافات إليها محدودة،
وال تحمل تغيريات جذرية ،لذا مل يغري يف عنوان الوثيقة .أما
اسرتاتيجياته منذ عام  ،1997فعنونت بـ "اسرتاتيجية األمن القومي
لقرن جديد" ،وتح ّدث جل ًيا عن األدوات الدبلوماسية واملساعدات
اإلنسانية( .((8وأكد فيها الخطوط العريضة للدور الريادي األمرييك،
وأهمية التحالفات ،واستخدام وسائل متعددة لتحقيق األهداف
األمريكية التي ال تتحقق ،وال تقوم باستخدام القوة العسكرية
فحسب ،بل يواكبها تركي ٌز عىل األدوات الدبلوماسية واالقتصادية(.((8
عمل ًيا ،استخدم كلينتون القوة العسكرية يف الصومال وكوسوفو
وهايتي .بعد هجامت عىل القوات األمريكية يف الصومال ،وبسبب
تغيري األهــداف األمريكية من املساعدات اإلنسانية إىل تعزيز
الدميقراطية وبناء الدولة ،أرسل كلينتون قوات النخبة للقبض عىل
أحد أمراء الحرب املعروفني؛ هو محمد عديد ،ويف هذه العملية،
قتل مثانية عرش جنديًا أمريكيًا ومئات الصوماليني( .((8ويف كوسوفو،
استخدمت القوة العسكرية تحت مظلة الناتو.
ورغم استخدام كلينتون القوة العسكرية ،فإن سياسته الخارجية
غلب عليها االهتامم بــاألدوات االقتصادية والدبلوماسية ،عرب
املــزج بينهام .فــأوىل التفاوض عىل صفقات تجارية جديدة
اهتاممه ،وفتح آفاق االستثامر لألمريكيني ،باالستفادة من األسواق
الجديدة والعوملة؛ فعقد اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشاملية
( North American Free Trade Agreementالنافتا) يف 1992
وغدت نافذة يف أول عام  ،1994وعزز عالقاته بالدول األوروبية،
ووسع الناتو وأعاد تنشيطه .واتبع سياسات قامئة عىل الدبلوماسية
ّ
مع الصني وروسيا ،فقدمت إدارته الدعم لروسيا يف عملية انتقالها
إىل اقتصاد السوق ،ويف انضاممها إىل مجموعة الثامنية ومنتدى
التعاون االقتصادي لدول آسيا واملحيط الهادئ ،وأسهم يف إدخال
الصني يف النظام العاملي .ويف مواجهة الخطر الكوري ،استخدم سياسة
الردع والدبلوماسية(.((8
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84 William J. Clinton, A National Security Strategy for a New Century,
The White House (1997), accessed on 20/12/2020, at: https://bit.ly/3rNi96g
85 William J. Clinton, A National Security Strategy for a Global Age, The
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عمو ًما ،كان كلينتون م ّيالً إىل العمل من خالل املؤسسات املتعددة
األطــراف( ،((8واتبع يف سياسته الخارجية ،بحسب ستيفن والت،
منحى الهيمنة بثمنٍ ٍ
بخس .فالشعب األمرييك مل يرِد انعزالية وحروبًا
صليبيةً ،واعترب أن أعظم إنجازات كلينتون متثلت بقيامه بعمل جيد،
وبتكلف ٍة قليلة(.((8
ظهر التحول الجذري يف السياسة الخارجية األمريكية مع بوش االبن،
وذاك من تداعيات أحداث  11سبتمرب ،موج ًها إياها نحو الحرب
عىل اإلرهــاب .أكدت االسرتاتيجيتان اللتان صدرتا يف عهده يف
 2002و 2006الحرب عىل اإلرهاب بوصفها محو ًرا أساسيًّا ،وعىل
وتدليل عىل ذلك ،تضمنت
ً
استخدام القوة العسكرية عىل نحو ف ّعال.
اسرتاتيجية  ،2002يف سبيل دحر اإلرهاب ووقف متويله "يجب
أن نستخدم كل أداة متوافرة يف ترسانتنا العسكرية"( .((9فاتخذت
سياسات بوش تلك منحى الرضبة االستباقية والحروب الوقائية،
معتم ًدا عىل القوة الخشنة.
قاد بوش ثورة يف السياسة الخارجية ،مخالفًا ما تب َّناه والده وكلينتون
من قبل .وبنى سياساته عىل معتقدين :الواليات املتحدة تعيش يف
عامل خطر ،وهي مستهدفة من الدول املعادية للغرب ،ومواجهتها
رصا؛ مبيض الواليات املتحدة ح ّرة يف خياراتها ،بعي ًدا عن القيود
ذلك ح ً
(((9
املفروضة عليها ،حتى من حلفائها واملؤسسات الدولية  .وعربت
اسرتاتيجية  2002عن ذلك؛ بأن الهدف الرئيس للحكومة الفدرالية
هو "الدفاع عن الواليات املتحدة ضد أعدائها"( .((9أ ّما االعتقاد الثاين،
فعىل الواليات املتحدة أال ترتقب الهجوم يف حياضها ،بل تبادر
تغي الوضع الراهن يف العامل ،فعامل الوقت ليس يف
بقوتها ،حتى ّ
صالحها؛ ولذا ،فاملسارعة أصوب ملواجهة الدول املارقة ،وكان هذا
األساس الذي اعتمده بوش يف حربه عىل العراق(.((9
بعد الحرب عىل أفغانستان ،اتخذ بوش الخطوة الثانية يف توسيع
رقعة الحرب عىل اإلرهاب .ففي خطابه عن حالة االتحاد ،فاجأ بوش
شامل فيه العراق وإيران وكوريا
األمريكيني باإلعالن عن "محور الرش"ً ،
88 Ibid., p. 24.
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الشاملية ،واتهام هذه الدول بالسعي لتطوير أسلحة دمار شامل(،((9
ناقل مركز االهتامم من أفغانستان
ف ّربر إلدارته محاربة هذه الدولً ،
إىل هذه األقطار.
وقد نتج من ذلك اتباع ثالث سياسات :تتمثل األوىل يف العمل أحاديًّا،
وبعي ًدا عن السياسات التقليدية  -منذ ترومان حتى كلينتون  -التي
امتازت بالعمل مع املؤسسات الدولية والرتتيبات املتعددة األطراف.
وهــذا ال يعني أن بوش استبعد ،كل ًيا ،العمل الجامعي ،وإمنا
استخدم ما أطلق عليه ريتشارد هاس "التعددية بحسب الطلب"،
وهذا يندرج يف بناء تحالفات مع األطراف املؤيدة ،عندما ال يكون
ِ
يكتف بإهامل
العمل أحاديًا ممك ًنا .أما الثانية فتتمثّل يف أنه مل
العمل املشرتك ،بل ذهب بعي ًدا بخطوات وقائية واستباقية ضد
التهديدات املحتملة( ،((9وبينت ذلك اسرتاتيجيته القومية املنصوص
فيها "إلحباط أو منع مثل هذه األعامل العدائية من قبل خصومنا،
ستقوم الواليات املتحدة ،إذا لزم األمر ،بالعمل بشكل استباقي"(.((9
كام انتهج سياسة ثالثة مفادها أن عىل الواليات املتحدة استغالل
قوتها الكبرية لتغيري األنظمة يف الدول املارقة( .((9وأطلق مريشامير
عىل تغيري األنظمة بالجرب "الويلسونية بأسنان" ،وذاك لجمعها مثالية
ويلسون ،مع استخدام القوة العسكرية لتحقيقها( .((9وانسحب بوش
من اتفاقيات دولية مختلفة ،واختلف مع الدول الحليفة مثل فرنسا
وكندا .وكانت حصيلة سياساته "تدمري السلطة األخالقية والسياسية
للواليات املتحدة"(.((9
وصل أوباما إىل البيت األبيض ،معل ًنا عزمه تصحيح السياسات التي
اتبعها بوش .وأصدرت إدارته وثيقتَي "اسرتاتيجية األمن القومي" يف
 2010و ،2015مشددة فيهام عىل الدور القيادي للواليات املتحدة(.((10
وقد ب ّينت وثيقة  2010أنها ستنتهج الوسائل الدبلوماسية ،وتعزز
94 James Mann, Rise of the Vulcans (New York: Penguin Group, 2004),
p. 318.
95 Daalder & Lindsay.
96 Bush, p. 15.
97 Ivo H. Daalder & James M. Lindsay, "America Unbound: The Bush
Revolution in Foreign Policy," Brookings, 1/9/2003, accessed on 14/2/2021,
at: https://brook.gs/3bpUbGW
98 Brian C. Schmidt & Michael C. Williams, "The Bush Doctrine and the
Iraq War: Neoconservatives Versus Realists," Security Studies, vol. 17, no. 2
(2008), pp. 191-220.
 99زكريا.
100 Barak Obama, National Security Strategy of the United States
of America, The White House (2015), p. 1, accessed on 17/12/2020, at:
https://bit.ly/34Mjroi; Barak Obama, National Security Strategy of the United
States of America, The White House (2010), pp. 1-2, accessed on 22/12/2020,
at: https://bit.ly/3mQMGfC
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دور املؤسسات الدولية واملساعدات يف سبيل ريادة الواليات املتحدة
العاملية ،وذلك قبل اللجوء إىل استخدام القوة التي هي رضورية،
فاألولوية الستنفاد "الخيارات األخرى قبل الذهاب للحرب ما أمكننا
ذلك ]...[ ،عندما نضطر إىل استعامل القوة ،سنفعلها بطريقة تعكس
قيمنا ،وتعزز رشعيتنا ،وسنسعى للحصول عىل دعم دويل واسع،
والعمل مع مؤسسات مثل الناتو ومجلس األمن"(.((10
ورفضت الوثيقة الحرب االستباقية ،معلنة حربها تجاه القاعدة
واإلرهابيني .فاستبدلت الحرب عىل اإلرهاب بقضايا أخرى؛ وذاك
لوجود مخاطر شتّى تهدد العامل ،نحو ظاهرة التغري املناخي،
وتهديدات شبكة اإلنرتنت وشبكات الجرمية الدولية ،واألوبئة(.((10
يبدو جل ًّيا أن سياسة أوباما فارقت كل ًيا ما انتهجه بوش ،فركزت عىل
الوسائل الدبلوماسية ،وعىل "القوة الناعمة"؛ ما يعني أن الخيار
العسكري أضحى ملجأً أخ ًريا(.((10
مل تسلم سياسة أوباما الخارجية من النقد؛ ف ُوصفت باالنكفاء والرتدد،
ما قلّل من مكانة الواليات املتحدة وهيبتها بوصفها دولة قائدة(.((10
فقد سعى أوباما لخ ّط مسا ٍر متوازنٍ يحافظ فيه عىل القيادة األمريكية،
من دون توريطها؛ ذلك أن استخدام القوة العسكرية منو ٌط بتعرض
املصالح األمريكية الحيوية للخطر( ،((10لذا متيزت سياسته بانحسا ٍر يف
استخدام القوة العسكرية.
رص استخدام الواليات املتحدة
حدد أوباما عنارص مبادئه :األول ،ح ُ
ق ّوتها العسكرية يف حال تع ّرض مصالحها وأمنها وحلفائها للخطر.
الثاين ،أك ُرب تهديد للواليات املتحدة هو اإلرهاب الصادر عن التنظيامت
املتحالفة مع القاعدة ،أو تنظيامت متطرفة ،فالحل يكمن يف عمليات
املسية ،وتشكيل تحالفات ملواجهة
التصفية ،أو باستخدام الطائرات ّ
هذه األخطار .الثالث ،يجري استخدام القوة األمريكية بالرشاكة الدولية
مع املؤسسات املختلفة؛ فاألولوية الستخدام األدوات غري العسكرية،
مثل :العقوبات الدولية والدبلوماسية ،والتحالفات الدولية(.((10
نتيجة لهذا غدت الواليات املتحدة قوة عسكرية واقتصادية ضخمة
يف عهده ،ولكنها مل تتعامل  -بحسب منتقديه  -بحزم مع التحديات
Obama, p. 22.
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الكبرية التي واجهتها مع القوى الكربى مثل الصني وروسيا وإيران،
وشاب الرتدد سياساته(.((10
ال يعني االتفاق عىل الدور القيادي بني رؤساء الواليات املتحدة
أن سياستهم مل يتخللها االرتباك يف رؤيتها ومرشوعها ،إضافة إىل
اإلشكاليات املتتالية التي واجهوها .وصل التخبط يف القرارات
االسرتاتيجية ذروته يف فرتة بوش ،وإعالنه الحرب عىل اإلرهاب(.((10
ففي الحرب الباردة كان العدو مح ّد ًدا ،واالسرتاتيجيات املتبعة
واضحة؛ إذ إ ّن غياب العدو ،واالنفراد بالساحة الدولية ،خلق حالة
من االرتباك .لحقت االنتقادات سياسات البيت األبيض بعد الحرب
الباردة ،من دون استثناء ،فو ّجهت انتقادات إىل بوش األب ،لرتكيزه
عىل السياسة الخارجية ،وإهامل االقتصاد الذي تراجع .أما كلينتون
وأوباما فوصفت سياستهام بعدم الوضوح ،وخل ّوها من األهداف
والتوجهات ،وقيامها عىل رد الفعل .ونال بوش االبن القسط األكرب
من االنتقادات الالذعة؛ ألن سياساته أرضت كث ًريا بصورة الواليات
املتحدة ودورها العاملي.
تُظهر سياسات الرؤساء السابقني يف سبيل القيادة اختالفًا بني
اإلدارات ،حتى بالنسبة إىل الحزب نفسه .فمنبع الخالفات بينهم
ليس حزبيًا ،وإمنا حول طريقة القيادة ،وخالصتها بإجابتهم عن
السؤال" :هل نقود عرب تحالفات أم وحدنا؟" .فبوش األب الجمهوري
وكلينتون الدميقراطي ،قادا عن طريق بناء تحالفات ،أما إداراة بوش
االبن ،فقادت منفردة ومل تُعر التحالفات اهتام ًما ،إال حينام واجهت
تعقيدات يف احتالل العراق(.((10
حاول الرؤساء قبل ترامب تأكيد الهيمنة األمريكية ،وكانت سياساتهم
متباينة؛ فبوش األب وكلينتون وأوباما ،أرادوا الهيمنة بأرخص مثن،
ومل يفضلوا استخدام القوة العسكرية كث ًريا ،فنسجوا خيوط الهيمنة
عرب الرضا والتعددية واإلجامع .غري أ ّن هذا مل مينعهم من استخدام
القوة عىل نحو أحادي ،ولكن السمة الغالبة تحقيق الهيمنة من
دون تكلفة .وأخذ بوش االبن بسياسات الهيمنة القامئة عىل استخدام
متجاهل الحلفاء ،فهيمنته كانت باهظة عىل بالده
ً
القوة بإفراط،
من نوا ٍح مختلفة .يبدو أن الهيمنة األمريكية كانت أقرب إىل املفهوم
الغراميش ،أما عهد بوش فهو إىل الهيمنة الواقعية أقرب.
 107أسامة أبو ارشيد" ،هل تنتحر الواليات املتحدة ذات ًيا؟" ،العريب الجديد،2019/8/9 ،
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ترامب" ،الجزيزة .نت ،2020/12/10 ،شوهد يف  ،2020/12/15يفhttps://bit.ly/2NhmsYj :

رابعا :استراتيجية األمن القومي لترامب
ً
ميض عام عىل حكمه،
صدرت االسرتاتيجية القومية لرتامب قبيل ّ
أول ،يف صناعتها ،فعادة ما يأخذ إعداد
وأثريت إشكالياتٌ حولهاً .
االسرتاتيجية زم ًنا أطول من سنة؛ ألنها حصيلة تفاعالت وتجاذبات
وتنسيق بني الوكاالت املختلفة ،وهذا ييش بتجاوزها املراحل تلك
تناقض يف تقديم ترامب السرتاتيجيته
يف عملية البلورة .ثان ًيا ،ظهر
ٌ
فعل ،ومام يدل عىل ذلك غياب الرصامة
خطابيًا ،وبني ما تضمنته ً
يف خطابه تجاه الصني وروسيا ،فلم يُفهم منه أنهام عدوتان للواليات
املتحدة ،أو حتى منافستان لها كام ورد يف صيغة االسرتاتيجية ،بل
ذهب خطابه إىل مفردات التعاون معهام(.((11
انطلقت اسرتاتيجية ترامب من شعار "أمريكا أولً " ،محددة أربعة
أهداف؛ حامية الشعب األمرييك ،وتعزيز رخاء الواليات املتحدة،
والحفاظ عىل السالم من خالل القوة ،ودعم النفوذ األمــريك(،((11
معلنة عودة الواليات املتحدة بقوة إىل النظام الدويل( .((11صيغت
الوثيقة بطريقة الواقعية املبدئية ،مع تغليب املنطق الواقعي القائم
عىل مبدأ القوة ،وتغليب املصلحة القومية( .((11فهو يرى أن بالده
110 Carlota García Encina, "The Trump Administration's National
Security Strategy," Elcano Royal Institute, Working Paper 14/2018, 13/7/2018,
p. 5, accessed on 17/12/2020, at: https://bit.ly/2L2iCAD
111 Donald Trump, National Security Strategy of the United States of
America, The White House (December 2017), accessed on 17/12/2020, at:
https://goo.gl/CQFtzV
 112الجرباوي ،ص .13
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تواجه "املنافسة بصورة مستمرة يف جميع املنافسات التي نتعرض لها
يف املناطق املختلفة ،وعىل صعيد العامل كله"(.((11
شعب
وقد حددت الوثيقة املخاطر التي تواجه الواليات املتحدة يف ٍ
ثالث "مجموعات رئيسة من املنافسني ،وهي :القوتان التعديليتان،
روسيا والصني اللتان تخوضان منافسة رشسة مع الواليات املتحدة عىل
مستوى العامل ،من أجل 'تغيري النظام الدويل ملصلحتهام' والدولتان
املارقتان ،إيران وكوريا الشاملية اللتان تحاوالن زعزعة هذا النظام
يف إقليميهام ،اإلرهابية ،وكارتيالت الجرمية املنظمة التي تسعى لبث
الفوىض يف كل أرجاء هذا النظام"(.((11
كام اتهمت االسرتاتيجية سياسات الرؤساء قبله يف تعاملها مع الدول،
سواء الحليفة أم العدوة؛ وذاك بعدم تحميل الحلفاء األعباء ،وعقد
اتفاقيات تراعي مصالح الحلفاء عىل حساب مصالح واشنطن،
وصا َحبه توجي ُه النقد يف التعامل مع ملفي إيران وكوريا(.((11
ورغم إشــارة الوثيقة إىل التحالف مع أوروبــا ،وأهمية تعميقه
"ملواجهة القوى التي تهدد بتقويض قيمنا املشرتكة ومصالحنا األمنية
ورؤيتنا املشرتكة" ،ودوره يف "مكافحة التخريب والعدوان الرويس،
والتهديدات التي تشكلها كوريا الشاملية وإيران"( ،((11فإن مأخذها
ناب ٌع من عدم إيفاء الحلفاء مبسؤولياتهم يف تحمل األعباء ،معت ًربا
"الواليات املتحدة تفي مبسؤولياتها الدفاعية ،وتتوقع من اآلخرين،
أن يفعلوا اليشء نفسه ،ونتوقع من حلفائنا األوروبيني زيادة اإلنفاق
الدفاعي إىل  2يف املئة من إجاميل الناتج املحيل لسنة  ،2024مع
تخصيص  20يف املئة ،من هذا اإلنفاق لزيادة القدرات العسكرية"(.((11
ويف ظل األخطار والعامل الرصاعي املعروض يف الوثيقة ،نتج تشدي ٌد
عىل أهمية تحديث القوة العسكرية بجميع مجاالتها( .((11بحسب
الخلفية الواقعية ،غيبت االسرتاتيجية الحديث عن االتفاقيات
الدولية ،والتعاون مع املؤسسات الدولية ،ألنها ال تراها وسيل ًة
لتحقيق املصالح األمريكية ،فتتعامل مع كل دولة منفردة من منطلق
العالقات الثنائية( .((12وقد طابقت االسرتاتيجية املنطلقات الواقعية
 114املرجع نفسه.
 115املرجع نفسه ،ص .12
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التي ال تعرتف بوجود صداقات دامئة ،ومؤمنة بوجود املعضلة األمنية
املانعة من االعتامد عىل الغري والتعاون معه دو ًما.

خامسا :نواحي التغير في سياسة
ً
ترامب الخارجية
امتدت صعوبة فهم سياسة ترامب الخارجية من الباحثني ،إىل
قادة العامل ،وبحسب رتشارد هاس" :ما زال معظم القادة األجانب
يحاولون التعامل معه [ ]...يف كل مكان أذهب إليه ،ما زلت أُسأل.
ساعدنا يف فهم هذا الرئيس ،ساعدنا يف التعامل مع هذا املوقف"(.((12
فاسرتاتيجيته املتناقضة عقدت فهم سياساته ،وازدادت غموضً ا بأهواء
ترامب الشخصية يف تطبيقها .كام وصف النقاد إدراة ترامب بعدمية
االسرتاتيجية ،بل صورة للمهزلة(.((12
لعل تحليل سياسات ترامب مشوب بالتعقيد؛ لصعوبة مقارنة إدارته
ّ
بــاإلدارات السابقة ،نظ ًرا إىل سيطرته الشخصية البالغة يف صنع
القرار التنفيذي( .((12لقد اتسمت صناعة السياسة الخارجية الرتامبية
متجاهل اآلراء
ً
بالفردية؛ فهو املسيطر واملصدر الرئيس يف بلورتها،
(((12
كثريا
األخرى وبناء التوافقات ،خالفًا لإلدارات السابقة ؛ لذا يلجأ ً
إىل وسائل التواصل االجتامعي بغية إعالن سياساته الجديدة.
وغابت املهنية يف تعامله مع مؤسسات صنع القرار األمرييك ،فقام
بإبعاد وزارة الخارجية عن عملية صنع القرار الخارجي ،وتراجع
دورها يف رسم السياسة الخارجية ،لتحل محلها املؤسسة العسكرية،
املتمثلة يف مجلس األمن القومي ووزارة الدفاع ،وبعض املقربني من
ترامب( .((12متيزت إدارته بعدم التوافق بينه وبني عدد من املسؤولني،
وشهد عهده ارتفاع عدد املستقيلني ،إضافة إىل فجوات تظهر غال ًبا
بينهم وبني الرئيس( .((12فهو أول رئيس أمرييك يشهد خالل عامني من
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American Foreign Policy," The New York Times (28/12/2017), accessed on
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مستهل حكمه مغادر َة وزير الخارجية ،ووزير الدفاع ،ومستشار األمن
القومي ،فالتبدل الدائم لكبار املسؤولني يعطل جريان السياسات؛
ما جعل سياسات ترامب دامئة التحول مع كل أزمة جديدة ،وهذا
يتامهى مع األسلوب غري املتوقع للرئيس(.((12
هناك توجهان يف تقييم السياسة الخارجية لرتامب :يرى منتقدوه
أن مآالت سياساته منذ  2016نهاية السالم العاملي واألمن البرشي.
أما أنصاره ،فيعتقدون أنها ستعيد العزة للواليات املتحدة ،وستواجه
نظا ًما عامليًا قمعيًا( .((12لفهم وجهتي النظر هاتني؛ تسلّط الدراسة
الضوء عىل طبيعة سياسة ترامب الخارجية ومعاملها ،مع بيان
االختالفات مقارن ًة بسابقيه.
اعتىل ترامب الحكم منته ًجا سياسة خارجية تقوم عىل ما أعلنه
"'أمريكا أولً ' ستكون املوضوع الرئيس إلداريت"( ،((12ومعتق ًدا "ستضع
سياستي الخارجية دامئًا مصالح الشعب األمرييك ،واألمن األمرييك،
فوق كل اعتبار"( .((13رفع هذا الخطاب قيمة مكانة االعتبارات
القومية فوق الحوكمة العاملية(.((13
ليس ترامب هو ناحت الشعار الــذي تبناه ،بل اسرتجعه من
متصل
ٌ
ثالثينيات القرن املايض ،وأحياه( .((13نف ُخ الروح يف املفهوم
بعدم إميان ترامب بالواليات املتحدة قو ًة مهيمنةً ،ومهمتها تسهيل
عمليات التجارة الدولية ،وفرض سيادة القانون داخل النظام الدويل،
وتوفري السلع العامة الدولية ،فهذا أمر عنده مستهج ٌن وغريب(.((13
استجلب ترامب مبدأ "أمريكا أولً " حتى يوضح أن مصالح بالده
هي األولوية ،وهي األرضية لخيارات السياسة الخارجية .فليس عىل
الواليات املتحدة تح ّم ُل أعباء دول أخرى من دون مقابل .فمنذ توليه
منصبه يف كانون الثاين /يناير  ،2017اتبع سياسة أحادية الجانب،
قوامها تحقيق املصلحة الذاتية الوطنية .فلم مييز بني الدول التي
تربطها بالواليات املتحدة تحالفات ،وأخرى منافسة .وبتفضيله
متحمسا كسابقيه ملوقع الضامن لألمن
أول" ،مل يكن
شعار "أمريكا ً
ً
الدويل ،لذا ،رفض العوملة ،وألقى بظالل من الشك عىل التحالفات
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واملعاهدات املتعددة األطراف ،وأعطى املخاوف الشعبوية للجامهري
املحلية األولوية(.((13
رأى إيكنبريي أن ترامب يق ّوض أسس السياسة الخارجية التي قامت
 يف اعتقاده  -عىل خمس سياسات أساسية:•السياسة األوىل هي الدولية املتمثلة برضورة قيادة الواليات
املتحدة للعامل ،وانخراطها يف الشؤون الدولية ،ويف املناطق
سبيل تعزيز مصالحها
واألقاليم املختلفة يف العامل؛ ألن ذلك ُ
االقتصادية والسياسية واألمنية .أما ترامب فال يؤمن بالدور
القيادي األمرييك ،وال يعتربه رضورة ،فعالقات واشنطن مرشوطة
بتحقيق مصالحها ،وهي أشبه بعالقات تجارية ،وعىل الجميع
الدفع ،والتحالفات عنده بال فائدة ومغزى .ما ذُكر آنفًا ،جعل
ترامب يتجاهل الرتتيبات الدولية الخارجية ،إذ "يبدو أنه ال
يرى نظا ًما محد ًدا ببيئة اسرتاتيجية ذات قواعد ومؤسسات
ورشكاء وعالقات"( .((13وتجسي ًدا ملا سبق ،اعترب الرئيس أن الناتو
"عفا عليه الزمن" ،مقرت ًحا أن يدافع حلفاء الواليات املتحدة
الرئيسون عن أنفسهم( ،((13فالناتو عنده بال جــدوى؛ ألن
تكاليفه أعىل من عائداته ،فلم يعد يفي باألغراض التي أُ ّسس
من أجلها( .((13وك ّرس دعواه بالطلب من أعضاء الناتو تح ّمل
مزيد من املسؤولية حتى يتحقق أمنها وأمن منطقتها(.((13
وبتأثري الرتامبية ،انسحبت الواليات املتحدة من خطة العمل
الشاملة املشرتكة بشأن إيران ،والرشاكة عرب املحيط الهادئ،
ومن اتفاق باريس بشأن تغري املناخ ،ومعاهدة القوات النووية
الوسيطة( .((13وشكك يف جدوى تحالفات الواليات املتحدة
والوجود العسكري يف أوروبا وآسيا والرشق األوسط(.((14
•السياسة الثانية هي تنكّر ترامب اللتزام الواليات املتحدة
بسياسة فتح التجارة ،التي ترجع بداياتها إىل عام  ،1934حينام
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صدر "قانون اتفاقيات التجارة املتبادلة" ،وعمل عىل إعادة
فتح االقتصاد العاملي بعد الكساد الكبري .ومنذ ذلك الحني غدا
دور الواليات املتحدة مركزيًا لضامن انسيابية التجارة الدولية،
ولكن ترامب بنى سياسته التجارية عىل النقيض من ذلك ،واتبع
سياسة قامئة عىل املركنتالية واللعبة الصفرية( .((14وتطبيقًا
لذلك ،أعلن ترامب حربًا تجارية شملت معظم اقتصادات
العامل ،ففرض رسو ًما جمركية عىل بعض املنتجات الواردة من
االتحاد األورويب والصني وكندا واملكسيك .ومل يكتف بذلك ،بل
فضل
دول حليف ًة بالعقوبات ،مثل اليابان وكوريا الجنوبيةً ،
هدد ً
أساسا ،منها فنزويال وكوريا
عن دول مفروض عليها عقوبات ً
الشاملية وباكستان( .((14وأعاد التفاوض عىل اتفاقية التجارة
الحرة ألمريكا الشاملية "نافتا" ،واتفاق التجارة الحرة بني الواليات
املتحدة وكوريا ،وفرض رسو ًما جمركية بلغت أكرث من  250مليار
دوالر أمرييك عىل الواردات الصينية( .((14سياسة فرض التعريفات
الجمركية هذه ما سلم الحلفاء منها ،مثل كندا واالتحاد
األورويب ،وال املنافسون مثل الصني ،فعاملهم عىل حد سواء(.((14
ويف تعامله مع الصني  -الرشيك األكرب يف التعامل التجاري مع
الواليات املتحدة  -اعتربها قوة منافسة ،مطبقًا عقلية املواجهة
الشاملة ،فعزز بذلك التنافس الصيني  -األمرييك( .((14واجه
الصني ،حيال ما اعتربها مامرسات غري منصفة تفعلها ،بعدم
فتح أسواقها أمام املنتجات والخدمات األمريكية ،وعمليات
نقل التكنولوجيا القرسية ،ورسقة امللكية الفكرية .وهدفت
سياساته  -بحسب رؤيته – إىل التقليل من اآلثار السلبية
للعوملة( .((14فرض الرئيس قيو ًدا جديدة تخص االستحواذ عىل
الرشكات األمريكية ،متثلت بإقرار قانون جديد لتحديث مراجعة
مخاطر االستثامر األجنبي( .((14نتيجة هذه اإلجراءات  -بحسب
إحصائيات تقرير يعود إىل عام  - 2019انخفضت االستثامرات
الصينية يف الرشكات األمريكية بنسبة  94.6يف املئة ،مقارن ًة بعام
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ددعلالا
رياني /يناثلا نوناكوناك

 ،2016من  55.3مليار دوالر إىل  3مليارات دوالر( .((14وتواصل
انتقاد ترامب الهيئات املتعددة األطراف واالتفاقيات التجارية
الداعمة للتجارة الدولية :منظمة التجارة العاملية ،واتفاقية
التجارة الحرة ألمريكا ،واالتحاد األورويب ،ومنظمة الدول املصدرة
للنفط (أوبك)(.((14

•السياسة الثالثة التي حاول ترامب إطاحتها هي دعم الواليات
املتحدة القواعد واملؤسسات املتعددة األطراف ،مع أنها أسهمت
يف رشعنة قوة الواليات املتحدة .فقد عملت واشنطن بعد الحرب
العاملية الثانية عىل إنشاء شبكة عاملية من املؤسسات واألنظمة،
وهذا أسهم يف زيادة التعاون ،وجذب الدول األخرى للهيمنة
األمريكية ،ألنها اعتربتها مفيدة ،وهذا ما جعل وجودها العاملي
قبول واستدامة .مل يأبه ترامب لهذه السياسة وال إلنجازاتها.
أكرث ً
فقد أعلن استعداده إلعادة التفكري يف التزام واشنطن املايل
والسيايس تجاه األمم املتحدة ،محق ًرا من قيمة القانون الدويل
وأهميته( .((15وتطبيقًا لهذه النظرة السلبية للمؤسسات الدولية،
انسحبت الواليات املتحدة من اليونسكو ،واالتحاد الربيدي
العاملي ،ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،وامليثاق
العاملي لألمم املتحدة بشأن الهجرة( ،((15واملحكمة الجنائية
الدولية( .((15كام انسحبت من منظمة الصحة العاملية يف ظل
جائحة كورونا ،ومل تبا ِل بتأثري ذلك يف املنظمة والعامل يف ظل
األوضاع الصحية املتدهورة(.((15

•السياسة الرابعة تكمن يف احتقار ترامب ورفضه الطابع املتعدد
الثقافات واملفتوح للمجتمع األمرييك .فالواليات املتحدة قامت
عىل كونها أمة من املهاجرين ،وانفتاحها هذا جذب الناس
إليها من أنحاء العامل جمي ًعا .قلبت إدارة ترامب ظهر املجن
لذاك االنفتاح ،وال سيام موضوع الهجرة ،فتبنى إقامة جدار
عازل عىل طول الحدود املكسيكية ،وحظر استقبال املهاجرين
من ستة بلدان ذات أغلبية مسلمة ،وأغلق الحدود مؤقتًا أمام
الالجئني جمي ًعا(.((15
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•ذهبت سياسة ترامب الخامسة يف اتجاه تقويض الدميقراطية التي
آمن بها الرؤساء السابقون ،من توماس ويلسون إىل أوباما ،فبنوا
سياساتهم الخارجية عىل رضورة وجود الدميقراطيات الليربالية،
وأهميتها يف تعزيز التعاون الدويل .يرفض ترامب التمييز بني
األصدقاء الدميقراطيني الليرباليني واملنافسني املستبدين( ،((15فلم
يظهر اهتام ًما كب ًريا بنرش الدميقراطية ،ووجود مجتمعات حرة،
وانجذب إىل القادة االستبداديني( .((15واستطال األمر به بتجاهله
للتعامل الدبلومايس ،فأهان ترامب رؤساء الحكومات الحليفة
يف كندا وأملانيا واململكة املتحدة ،بيد أنه مل يلم القادة الروس
والسعوديني لخرقهم القانون الدويل وانتهاكهم له( .((15وبناء
عليه ،اعترب أنه يثق بأنجيال مريكل وفالدميري بوتني عىل قدم
املساواة .ر ًّدا عىل ذلك ،ينظر بعض األوروبيني الغربيني إىل إدارة
ترامب  -ومن ث َ ّم الواليات املتحدة  -عىل أنها تهديد أكرب من
نقل السفارة األمريكية يف إرسائيل إىل
روسيا بوتني( .((15وكان ُ
القدس ترسيخًا آخر لتغريد ترامب خارج اإلجامع الدويل(.((15
إن سياسات ترامب املتّبعة ال تندرج يف إطار االنعزالية؛ فإدارته مل
تذهب إىل سياسة االبتعاد الكيل عن الشؤون الدولية ،بل أرادت
تقليل العبء عنها ملنع (الركوب املجاين) ،ثم الفوز باللعبة الصفرية.
لذلك تتّسم سياسته باالنتقائية يف التدخالت التي تحقق الفائدة
األكرب .ويف هذا السياق ،انتهجت سياسة ترامب الخارجية عملية
ٍ
تفكيك لِام ُحقّق يف عهد سلفه أوباما(.((16
إذًا؛ ما جديد سياسات ترامب؟ أمل يق ّوض بوش االبن أسس النظام
الليربايل ،حينام ترصف منفر ًدا وخاض حروبًا استباقية؟ اإلجابة عن
التساؤالت ،تحيل إىل اإلشكالية الكربى التي شهدتها إدارة ترامب،
فهي "جمعت كث ًريا من عيوب اإلدارات التي سبقتها وب ّزتها فيها
[ ]...ال ميكن االتفاق عىل ناظم موضوعي لسياستها الخارجية ،ال مع
الحلفاء وال مع الخصوم ،وال حتى مع األعداء"(.((16
كام أن حالة التخبط الخارجي يف عهد ترامب غري مسبوقة؛ فم ّيع
الحدود بني الدول الحليفة والعدوةِ ،
وسم ُة التقلّب لصقت سياساته
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 161أبو ارشيد" ،هل تنتحر الواليات املتحدة ذاتيًا؟".

القامئة عىل رغباته الشخصية؛ ما أضعف مكانة الواليات املتحدة
دوليًا .فالقيادة تتطلب اسرتاتيجية بيّنة ،ال االرتجالية .وعمل عىل
ولعل األمر
تهشيم صورة الواليات املتحدة بوصفها قائدة العاملّ ،
كام ٌن يف عدم رغبته يف قيادة العامل ،فرتك الساحة فارغة(.((16

سادسا :ترامب وتقويض أسس
ً
النظام الدولي الليبرالي
مثة جدل فكري دائب حول العالقة بني الهيمنة األمريكية والنظام
الدويل الليربايل( ،((16يدور حول سؤال أسايس" :أيوجد' نظام دويل
ليربايل' ،أم أن الجملة تقال لتربير الهيمنة األمريكية واإلمرباطورية غري
تفسريا تاريخيًّا لهذا الرتابط ،عائ ًدا
الرسمية؟"( .((16يطرح إيكنبريي
ً
قائل :قامت الواليات املتحدة
إىل بدايات تأسيس النظام الليربايلً ،
ورشكاؤها بـ "بناء النظام الدويل املرتامي األطراف ،املنظم ،حول
االنفتاح االقتصادي واملؤسسات املتعددة األطراف والتعاون األمني
والتضامن الدميقراطي […] أصبحت الواليات املتحدة 'املواطن
األول' يف هذا النظام ،ووفرت القيادة املهيمنة ،وترسيخ التحالفات،
واستقرار االقتصاد العاملي ،وتعزيز التعاون ،ومنارصة قيم 'العامل
الحر'"(.((16
لعل رسم الصورة السابقة للنظام الدويل الليربايل بعد الحرب العاملية
ّ
الثانية أمر مبالغ فيه ،فالنظام ،بحسب ناي ،مل يكن ليربال ًيا وال عامل ًيا،
بل قام عىل "إطار أمني ومجموعة متنوعة من املؤسسات املتعددة
األط ـراف"( .((16فالواليات املتحدة دعمت الحكومات االستبدادية
أحيانًا كثرية ،يف إطار املنافسة املحمومة أيام الحرب الباردة .واعتمد
النظام عىل توازن القوى ،واألمن الذي ُع ّزز بإنشاء الناتو( .((16إذًا،
فالنقد املوجه إىل واشنطن وعالقتها بالنظام الليربايل يتمثّل يف أنها مل
تترصف وفق القيود الليربالية ،فاستخدمت القوة القرسية بطريقة
غري ليربالية(.((16
 162زكريا.
 163ال اتفاق بني الباحثني حول تعريف النظام الدويل الليربايل ،فالجدل حول حدوده،
ومضامينه .لالستزادة ،ميكن الرجوع إىل:
Alexander Cooley & Daniel H Nexon, "(No) Exit from Liberalism?" New
Perspectives, vol. 28, no. 3 (2020).
164 Ibid., p. 281.
165
"?John Ikenberry, "The End of Liberal International Order
International Affairs, vol. 94, no. 1 (January 2018), p. 7.
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to Trump," International Affairs, vol. 95, no. 1 (2019), p. 71.
167 Ibid.
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تلك العالقة األزلية  -بحسب الليرباليني ُ -وضعت عىل املحك،
وتنامت التخوفات يف الواليات املتحدة ،منذ بداية عهد ترامب .هذا
ما دفع أكادمييني كُرثًا إىل املناداة برضورة استمرار الدعم األمرييك
للنظام الدويل ،بوصفه وسيلة لتحقيق الهيمنة؛ إذ إنهم ال يرون
الهيمنة األمريكية إال من خالله ،فالدعم صنو الهيمنة .فقد وقّع مئاتُ
خرباء العالقات الدولية رسالة عامة تحذر من سياسات إدارة ترامب
امله ّددة للنظام العاملي الليربايل(((16؛ ذلك أنهم يرون أنه يهدف إىل
تدمري النظام الدويل ومؤسساته ،ويُقرون برضورة إصالح النظام من
دون تدمريه؛ ألنه خدم الواليات املتحدة وحلفاءها ما يربو عىل سبعة
عقود .ويعتربون مآل التخيل عن النظام الليربايل االنحدار والفوىض،
وخاصة ،مع غياب مؤسسات ف ّعالة تشجع التعاون وتنظمه(.((17
انتقد الليرباليون والواقعيون م ًعا سياسة ترامب؛ فعرب الليرباليون
عن الحنني إىل "النظام الليربايل الذي تقوده الواليات املتحدة"،
أما الواقعيون  -أمثال والت ومريشامير  -فلم يدافعوا عن النظام
الليربايل ،ولكنهم تاقوا إىل النظام الواقعي يف الحرب الباردة( ،((17ألنهم
يعتقدون أن النظام الليربايل ما كان عامليًّا البتة ،وشابته سلوكيات غري
ليربالية .لقد انتهكت الواليات املتحدة قواعد هذا النظام ،مبا يتامىش
مع مصالحها الذاتية ،فساندت حكا ًما استبداديني ،وسعت لتفكيك
نظام بريتون وودز  ،Bretton Woodsوغزت العراق عام .((17(2003
مع ذلك ،فإن الواقعيني أطلقوا سهام النقد عىل سياسة ترامب؛ وذاك
لغبش الرؤية الواقعية يف سياساته املفتقرة إىل توازن القوى ،مقارن ًة
بالحرب الباردة ،حينها كان لدى واشنطن دور ف ّعال يف تعزيز األمن
األمرييك ،مبنع ظهور هيمنة إقليمية ،والحفاظ عىل توازن القوى
العاملي .أما ترامب ،فنأى عن ذلك ،فاعتُربت سياساته غري واقعية(.((17
واالنتقاد األكرب لسياسته الخارجية كان من أصحابه الليرباليني الذين
يُضفون الطابع الرومانيس عىل النظام الليربايل ،ويعربون عن مزاياه،
169 Paul Musgrave, "International Hegemony Meets Domestic Politics:
Why Liberals can be Pessimists," Security Studies, vol. 28, no. 3 (2019),
pp. 455-456.
170
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171 Jeanne Morefield, "Trump's Foreign Policy Isn't the Problem," Boston
Review (January 2019), accessed on 25/9/2020, at: https://bit.ly/34KfTC0
172 Stephen M. Walt, "Why I Didn't Sign Up to Defend the International
Order," Foreign Policy (August 2018), accessed on 25/9/2020, at:
https://bit.ly/2SDVSHR
173 Morefield.
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منتقدين هجامت ترامب املتكررة عليه( .((17وهذا ما استند إليه
إيكنبريي يف اعتباره ترامب مذن ًبا ،بتعريضه النظام العاملي الذي
تقوده الواليات املتحدة للخطر(.((17
ويف هذا السياق ،ال بد من التمييز بني الهيمنة واألحادية القطبية ،عىل
أساس رضورة وجود القبول والرشعية للدولة املهيمنة .يرى مايكل
ماستاندونو أنه "ميكن أن تكون هناك هيمنة بال قطبية أحادية،
وقطبية أحادية بال هيمنة .وميكن أن تستمر األحادية القطبية ،سواء
أحبت ذلك الدول األخرى أم ال"(.((17
يدعو الطرح السالف إىل التفرقة بني بقاء الواليات املتحدة دولة
أحادية القطبية واستمرار الهيمنة باملزاوجة مع النظام الدويل
الليربايل .فالهيمنة األمريكية اعتمدت عىل شبكة العالقات واملؤسسات
امل ُنشأة للدفاع عن النظام والحفاظ عليها ،لذلك اعتربت واشنطن
رئيسا عن أسلوب الحياة الرأساملية الدميقراطية
نفسها مداف ًعا ً
املبني عىل القيم والقواعد .ووفّــرت الحامية العسكرية لبعض
الــدول ،وطرق الشحن اآلمنة .وعملت عىل تسهيل الوصول إىل
الدوالر واألسواق األمريكية .يف املقابل ،أبدت الدول والءها للواليات
املتحدة وللنظام(.((17
174 Paul Staniland, "Misreading the'Liberal Order': Why We Need New
Thinking in American Foreign Policy," Lawfare Blog (July 2018), accessed on
25/9/2020, at: https://bit.ly/34HOPU8
175 Rhodes, p. 47.
176 Michael Mastanduno, "Partner Politics: Russia, China, and the
Challenge of Extending US Hegemony after the Cold War," Security Studies,
vol. 28, no. 3 (2019), p. 482, accessed on 25/9/2020, at: https://bit.ly/3cWxfiH
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American Century," Foreign Affairs (November/ December 2020), accessed
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ليست أبعاد دفاع الليرباليني عن النظام أيديولوجية فحسب ،بل
مصلحية يف شق آخر؛ ألن الواليات املتحدة استفادت كث ًريا من النظام
الليربايل القائم الذي ساهم يف تحقيق املصالح األمريكية ،يف أنحاء
العامل جمي ًعا عىل املدى الطويل .ورغم أن التكاليف التي قدمتها
واشنطن لحلف الناتو علت أسه َم حلفائها ،فإنها حازت مثاره الكربى؛
إذ إ ّن الواليات املتحدة شكلت الحلف وقادته .وساهم الحلف يف
ردع االتحاد السوفيايت سابقًا ،ثم روسيا الحقًا ،ويف الحرب األهلية
اليوغوسالفية يف كوسوفو وأفغانستان وليبيا وأماكن أخرى( .((17ويف
اتجاه آخر ،ساهمت املؤسسات املختلفة ،مثل االتحاد األورويب
ومنظمة التجارة العاملية وصندوق النقد الدويل ،يف دعم النظــام
الدويل وازدهاره(.((17
رفض ترامب النظام الدويل الليربايل مع ترشحه للرئاسة .ويف
بدأ ُ
رئيسا ،أعلن نه ًجا مختلفًا يف التعامل مع الدول ،أساسه
خطاب تنصيبه ً
قائل:
تحقيق مكاسب نسبية تجاه بقية النظام االقتصادي العاملي ً
"الفضل لنا يف ثراء دول ،يف الوقت الذي اضمحلت ثروتنا وقوتنا []...
أقفلت املصانع مغا ِدرة سواحلنا ،غري آبهة مبصري املاليني من عاملنا،
وانتزعت ثروة الطبقة الوسطى من عقر دارهم ،لتوزّع يف أنحاء العامل
شتى [ ]...فرض علينا حامية حدودنا من رشر األقطار األخرى ،التي
تصنع منتجاتنا ،وتنهب رشكاتنا ،وتدمر وظائفنا .ستؤدي الحامية إىل
ازدهار وقوة عظيمني"(.((18
أفعال ،فعمد إىل تدمري ركيزة
ومع بداية حكمه ،غدت ترصيحاته ً
االنفتاح االقتصادي العاملي يف النظام .وأعاد النظر يف االتفاقيات،
فانسحب من بعضها ،وع ّدل أخرى .وفرض الرسوم الجمركية ،إلعادة
توزيع املنافع عىل الواليات املتحدة( .((18وعملت إدارته كذلك عىل
التقليص من حجم االنتشار الدائم للواليات املتحدة عىل أرايض
الحلفاء ،واستعاضت عنه بوحدات متنقلة .كام طالب الحلفاء بدفع
تكاليف استضافة القوات األمريكية ،مضافًا إليها زيادة بنسبة  50يف
املئة( .((18فص ّوب رفضُ ه مبادرة الرشاكة عرب املحيط الهادئ األنظار
نحو الصني بوصفها الع ًبا مركزيًّا يف املنطقة .ونشأت تخوفات من
178 David A. Lake & Peter Gourevitch, "Hundreds of Scholars Have
Signed a Statement Defending the International Institutions That Trump
Has Attacked," The Washington Post, 14/8/2018, accessed on 28/9/2020, at:
https://wapo.st/3k5h3iU
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تعامل ترامب مع الحلفاء ،فقد يؤدي إىل نهاية النظام املهيمن،
والعالقات التي تدعمه.
أث ّرت حصيلة سياسات ترامب سلب ًيا يف عالقات واشنطن ورشكائها،
فقلل من قيمة العالقات التشاركية ،معت ًربا إياها مؤقتة وخارسة؛ إذ مل
تتسع نظرته لرياها عالقات طويلة واسرتاتيجية ،يستفيد منها الطرفان،
بل تعامل معها عىل أساس لعبة صفرية "رابح وخــارس"( .((18فقد
انعكست سياساته عىل العالقات بدول يف أمريكا الالتينية وأفريقيا؛
ذلك أ ّن الصني أنفقت أموالً ضخمة طوال عقدين للحاق بالنفوذ
األمرييك ودعم صورتها هناك ،ولكن التفوق األمرييك أخذ يتالىش بفعل
سياسات ترامب(.((18
مل ِ
تؤت سياساته تلك أكلها ض ّد املنافس التجاري األسايس؛ فمفاوضات
واشنطن مع بكني لخفض العجز يف امليزان التجاري األمرييك مل ت ُفلح،
فأعلنت إدارة ترامب حربًا تجارية مع الصني يف  2018بعد فشل
جوالت التفاوض .ورسي ًعا ،ردت الصني بزيادة الرسوم الجمركية عىل
عدة سلع أمريكية .فشل ترامب يف خفض العجز التجاري الحايل وفق
إحصاءات أظهرت أنه "بلغ إجامليه  347مليار دوالر يف عام ،2016
وزاد إىل  375مليار دوالر يف عام  ،2017وإىل  420مليار دوالر بعد
تطبيق اإلجراءات الحامئية"(.((18
لعل ترامب نجح يف الضغط عىل بعض رشكاء الواليات املتحدة،
ّ
باستخدام الرتهيب للوصول إىل صفقات تجارية أفضل ،أو زيادة
يف تحمل أعباء الدفاع .يف املقابل ،قد يقيض هذا النجاح عىل ما
استثمرته الواليات املتحدة عرب سبعة عقود ،بجعل العامل ساحة
أكرث أمانًا ونفوذًا لها( .((18فحصيلة سياساته تصاعد العداء العاملي
تجاه واشنطن.
رأى إيكنبريي أن النظام الدويل الليربايل مير بأزمة ،فقال" :املرة األوىل
رئيسا معاديًا
منذ ثالثينيات القرن املايض ،تنتخب الواليات املتحدة ً
لليربالية الدولية وما تحتويه من التجارة والتحالفات والقانون الدويل
والتعددية والبيئة ومنع التعذيب وحقوق اإلنسان"( .((18فالخطر
األكرب الذي يواجه الهيمنة األمريكية والنظام الليربايل يتمثل بواشنطن
وليس بالدول التعديلية مثل الصني وروسيا(.((18
183 Mastanduno, p. 504.
184 Jacob Levy, "The Weight of the Words," Niskanen Center, 7/2/2018,
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سابعا :هل يبعث بايدن الروح في
ً
الهيمنة األميركية؟
بدايةً ،مل يذهب مرشوع الواليات املتحدة بعد الحرب العاملية الثانية
بعي ًدا عن املصالح القومية األمريكية ،واستهدف تحقيق املصالح
الوطنية للواليات املتحدة ،ولكن عرب اتباع الوسائل الدولية( .((18لقد
أجربت األوضاع الدولية صانعي القرار يف واشنطن عىل توسعة املفهوم
الضيق للمصالح ،فنحت صوب بنا ِء نظام دويل جديد بقيادتها ،يتميز
باقتصاد عاملي مفتوح ،وتستثمره يف تعزيز املثل الليربالية؛ نحو
الدميقراطية وحقوق اإلنسان .بحسب إيكنبريي ،كان هذا املرشوع
"األكرث طمو ًحا واألبعد مدى [ ]...ومل يشهده العامل حتى اآلن"(.((19
وضع ترامب أوىل الخطوات يف سبيل إحياء عقيدة قدمية يف السياسة
الخارجية ،وتعريف املصلحة ضيّ ٌق ج ًّدا فيها .يجعل هذا السلوك
الواليات املتحدة دولة عظمى ،تق ّدم مصالحها عىل حساب اآلخرين،
مه ّمش ًة النظام الدويل الليربايل الذي أقامت أركانه منذ نهاية الحرب
العاملية الثانية(.((19
قام النظام األمرييك بأول خطواته إليقاف سياسة ترامب ،عن طريق
قوته التعديلية املستندة إىل االنتخابات الرئاسية ونتائجها ،وقد أتت
رئيسا .فسامت السياسة الخارجية األمريكية "ليست ثابتة،
ببايدن ً
ونهائية ،وقطعية ،بل متغرية تعمل وفق مبدأ تحرك 'بندول' الحائط
الذي يستمر يف التأرجح ميي ًنا ويسا ًرا"( .((19مع كل انتخابات يتحرك
البندول ،فإما أن يستمر الرئيس أربع سنوات أخرى ،وإما أن يأيت
نفسه بنفسه.
رئيس جديد ،ويف حوزته سياساته ورؤاه ،فيُعدل النظام َ
رئيسا جدي ًدا؟
نتساءل هنا :ما السياسات التي سيتبعها بايدن بوصفه ً
وكيف ستؤثر يف الهيمنة والنظام الدويل الليربايل؟
وعد بايدن  -يف مقالة له بعنوان "ملاذا عىل الواليات املتحدة أن
تقود مرة أخرى؟"  -بنسف سياسات ترامب داخل ًيا وخارج ًيا ،وإجراء
إصالحات جذرية داخليًا وخارجيًا .فأك ّد دور الواليات املتحدة
القيادي بالرشاكة مع الحلفاء ،وتصويب العالقات بالصني ،مؤي ًدا
العودة إىل االتفاقيات الدولية التي غادرتها بالده ،متعه ًدا بعقد
اتفاقيات جديدة أساسها املصلحة األمريكية.
189 Brands, p. 74.
190 Ibid.
191 Eliot A. Cohen, "America's Long Goodbye: The Real Crisis of the
Trump Era," Foreign Affairs, vol. 98, no. 1 (January-February 2019), p. 144.
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وعد بايدن باستخدام الوسائل الدبلوماسية ،والعودة إىل الحث عىل
نرش الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،ولكنه أبقى خيار القوة العسكرية
مالذًا أخ ًريا ،يف حال فشل السبل األخرى ،فسيعمل عىل تقوية القوة
العسكرية والحفاظ عليها .تبدأ قاعدة االنطالق لعودة القيادة
األمريكية من الداخل ،مبي ًنا "كأمة علينا أن نربهن للعامل أن الواليات
ليس فقط من خالل منوذج
املتحدة مستعدة للقيادة من جديدَ .
(((19
قوتنا ،بل أيضً ا من خالل ق ّوة النموذج الذي نُق ِّدمه لآلخرين" .
إن تحقيق أفكار بايدن ليس أم ًرا يس ًريا؛ فسياسته التعديلية تضعه
يف مواجهة العقبات الداخلية والخارجية ،وتداعيات إرث ترامب.
فداخل ًيا ،أمامه مهمة مواجهة الشعبوية يف املجتمع األمرييك التي
ترفض العوملة واالنفتاح عىل السوق .كام أن توجهات بايدن
تحتم عىل متبعيه إعطاء األهمية لقضايا تتعلق بعدم املساواة
االقتصادية ،ومساعدة الفئات املترضرة عىل التكيف يف ظل املتغريات
االقتصادية( .((19ويرى ناي أن "مكانة الواليات املتحدة يف هذا العامل
قد تكون مهددة أكرث من صعود الشعبوية يف الداخل أكرث من القوى
األخرى يف الخارج"( .((19فعىل بايدن حل املشاكل الداخلية بالتوازي
مع الخارجية.
يواجه بايدن تحديات خارجية جسيمة ،وقد ال يتمكن من حلّها
جذريًا ،بل جزئيًا .وهذا ما يؤكده ريتشارد هاس بقوله" :ليست هناك
عودة إىل ما كانت عليه األمور .قد ال تكون أربع سنوات فرتة طويلة
يف اكتساح التاريخ ،لكنها طويلة مبا يكفي لتغيري األشياء بشكل ال
رجعة فيه .الصني أغنى وأقوى ،وكوريا الشاملية لديها أسلحة نووية
أكرث وصواريخ أفضل ،وتغري املناخ أكرث تقد ًما ،وتم نقل السفارة
األمريكية إىل القدس ،ونيكوالس مادورو أكرث ترسخًا يف فنزويال ،مثل
بشار األسد يف سورية .هذا هو الواقع الجديد"( .((19إذًا ،عىل الرئيس
الجديد تحجيم اآلثار التي خلّفها ترامب يف تعامله مع انتشار كورونا،
وعليه بذل جهد لرتميم العالقات بالدول الحليفة ،وإرجاع بلده إىل
االتفاقيات الدولية التي انسحبت منها ،وتعديل سياسات الهجرة(.((19
ليس مستقبل الواليات املتحدة الخارجي مرتبطًا بسياسات بايدن
فحسب؛ ولكنه متعلق بأمرين :يتمثّل أولهام باسرتاتيجيات الدول
193 Joseph R. Biden, Jr. "Why America Must Lead Again Rescuing U.S.
Foreign Policy after Trump," Foreign Affairs (March/ April 2020), accessed
on 28/9/2020, at: https://fam.ag/3kaInfq
194 Nye, p. 71.
195 Ibid., p. 80.
196 Richard Hass, "Present at the Disruption: How Trump Unmade U.S.
Foreign Policy," Foreign Affairs, vol. 99, no. 5 (September/ October 2020), p. 33.
197 Ibid., pp. 33-34.
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الكربى صاحبة التأثري الحاسم ،بقدرتها عىل انتهاج سياسات تعديلية
يف النظام الدويل ،والتي مل تظهره منها جليًا حتى اليوم ،كام أن الدول
تتخل عن النظام الليربايل .فقد أعلن الرئيس
الحليفة لواشنطن مل َ
الصيني يف دافوس عام  ،2017أن مشاكل العامل ليست نتاج العوملة
االقتصادية .أما اليابان ،فقامت بدور كبري بعد خروج واشنطن
من الرشاكة عرب املحيط الهادئ ،وعملت عىل استبدالها باالتفاقية
الشاملة واملتقدمة للرشاكة عرب املحيط الهادئ ،أما الهند فقد زاد
رئيس وزرائها ناريندرا مودي جهود بالده لتحقيق أهدافها املتعلقة
بكبح انبعاثات الغاز الدفيئة مبوجب اتفاقية باريس التي انسحبت
منها الواليات املتحدة ،وأما فرنسا وأملانيا فزادتا دعمهام للناتو عىل
نحو ملحوظ منذ  ،2017بعد سنوات من الرتاجع(.((19
ويتمثّل األمر الثاين مبسألة الفراغ األمني الذي تركته واشنطن عامل ًيا،
سهل تنفي ُذ سياسة "التوازن خارج املجال" ،Offshore balance
فليس ً
التي نفذها ترامب بحسب بعض الباحثني .ويقوم هذا النهج عىل
تشجيع الدول لكبح القوى الصاعدة يف مناطقها ،فتكون خ َّط الدفاع
األول ،والواليات املتحدة تتدخل عند الرضورة( .((19هذه السياسة،
حتى الواقعيون يخشون من نتائجها ،فتحدث شويلر عن صعوباتها
بقوله" :الحيلة تكمن يف تنفيذ االسرتاتيجية ،أي كيفية فطم العامل
عن القوة األمريكية ،مع تجنب الهبوط الصعب (عىل سبيل املثال،
سباقات التسلح اإلقليمية واملعضالت األمنية الشديدة) .حتى مع
القيادة األكرث مهارة ،ميكننا أن نتوقع رحلة وعرة للغاية"(.((20
يقع عىل بايدن تحدي ُد سياساته الخارجية ،إ ْن كانت ستتشابه مع
سياسة أوباما املنتقدة برتددها؟ وهل سيبنيها هيمنة بأقل تكلفة
نحو صنيع الرؤساء السابقني؟ وهل حقًا هناك مجال للعودة إىل
الهيمنة مع تركة ترامب الثقيلة ،وبعد التدهور يف النظام الليربايل؟
أسئلة تحتاج من بايدن حلولً وسياسات واضحة املعامل.
ال ضامن الستمرار سياسات الدول التعديلية أو الحليفة؛ فبحسب
افرتاضات غيلبني ،يعتمد التغيري الذي تحدثه القوى الكربى عىل
املعادلة بني الفوائد والتكاليف فـ "كلام زادت قوة الدولة ،تتناقص
التكلفة النسبية لتغيري النظام ،ومن ث ّم ،تحقيق أهداف الدولة []...
لذلك ،وفقًا لقانون الطلب ،ومع زيادة قوة الدولة ،تزداد احتاملية
198 Rohan Mukherjee, "Two Cheers for the Liberal World Order:
"The International Order and Rising Powers in a Trumpian World,
H-Diplo | ISSF POLICY Series (February 2019), accessed on 20/9/2020, at:
https://bit.ly/3nwrihs
 199ملزيد من املعلومات حول التوازن خارج املجال ،ينظر :الجرباوي وحبش ،ص .44-42
200 Schweller.

رغبتها يف السعي إىل تغيري النظام"( ،((20فال ميكن املراهنة عىل
استمرار الصني وروسيا واالتحاد األورويب يف النهج نفسه ،إذا مل يصلح
بايدن ما أفسده ترامب ،وتغريت حسابات الفوائد والتكلفة .هناك
أول ،هل تستطيع تحمل أعباء
عقبتان يف طريق القوى التعديليةً :
قيادة النظام الدويل؟ وهل هي قادرة ماديًّا عىل ذلك؟ أما اآلخر :فهل
متتلك هذه الدول رؤية واضحة وطروحات وترتيبات مؤسسية بديلة
(((20
يف حال تغيري النظام جذريًا؟

خاتمة
وعد دونالد ترامب ناخبيه بجعل الواليات املتحدة عظيمة من جديد،
ولكنه غادر البيت األبيض من دون تحقيق شعاره .وترك لخلفه
جو بايدن إرث ًا ليس ً
سهل التعامل معه( .((20لقد أسهم ترامب يف
تقويض الركيزة السابقة للسياسة الخارجية األمريكية ،بدعمها النظام
الدويل الليربايل ،ووضع الحلفاء قبل األعداء يف وضع صعب ومعقّد،
وأذاب التمييز بني األصدقاء واألعداء .لقد كانت املزاجية والغطرسة
والالمنهجية والتقلب سامت سياسته الخارجية؛ ولذا ،فعىل الرئيس
الجديد ضبط حدود العالقات األمريكية وطبيعتها مع الدول جمي ًعا.
لقد اجرتح الرؤساء األمريكيون جمي ًعا بسياساتهم بعد الحرب الباردة
أخطاء ،فأُيسء استخدام الهيمنة ،فال ادعاء صائب بأن ترامب أ ّول
من ق ّوض الهيمنة والنظام الليربايل ،ولكن الفارق الكبري أنه "تحت
إدارة ترامب ،يبدو أن اإلدارة األمريكية فقدت الرغبة أو االهتامم أو
باألصح فقدت إميانها بالفكرة والهدف الذي ساهم يف هيمنتها لعقود
ثالثة خلت"(.((20
كام أن فقدان اإلميان بالفكرة ،م ّيز ترامب من سابقيه ،فليس األمر
سياسات خاطئة محدودة فحسب ،وتجاهل ترامب تحذيرات
زبيغنيو بريجنسيك  -املقتسبة من رميون آرون  -أنه عىل الرؤساء
األمريكيني أن يدركوا "إن قوة الدولة العظمى تتقلص إذا توقفت
201 Randall L. Schweller, "A Third-Image Explanation for Why Trump
"Now: A Response to Robert Jervis's 'President Trump and IR Theory',
H-Diplo/ISSF Policy Series: America and the World - 2017 and Beyond,
8/2/2017, accessed on 20/9/2020, at: https://bit.ly/3nCU8g9
202 Mukherjee.
203 Mara Oliva, "The Foreign Policy Legacy that Donald Trump
Leaves Joe Biden," Conversation, 10/11/2020, accessed on 20/12/2020, at:
https://bit.ly/3dyiYLB
 204زكريا.
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عن خدمة فكرة ما"( .((20ولذا ،يستحق ترامب بجدارة وسم عهده
بـ "القيادة الكوارثية"(.((20
من املرتقب أن يسعى بايدن إىل القطيعة مع حقبة ترامب التي
ستسفر عن "أمرين ال ثالث لهام :إ ّما أن تحتل دول أخرى مكانة
يرسخ مصالحنا وقيمنا ،وإما لن يستطيع
الواليات املتحدة ،وبنه ٍج ال ِّ
أحد القيام بذلك ،فتنترش الفوىض .يف كلتا الحالتني ،مردود ذلك سيئ
عىل الواليات املتحدة"( .((20فالهيمنة األمريكية املوعودة من بايدن ،ال
تقوم عىل أساس القوة العسكرية والفرض ،بل عىل األساس الغراميش
املزاوج بني القوة واملوافقة ،وهي هيمنة أعمدتها ليربالية .السؤال
هنا :كيف سيجابه بايدن التحديات الجمة الداخلية والخارجية التي
تعرتي الهيمنة األمريكية؟ وهل سيعيد ضبط البوصلة؟
مثة سيناريوهات ثالثة محتملة تنتظر مستقبل الهيمنة األمريكية ،يف
ظل حكم بايدن .األول ،إشعال جذوة الهيمنة األمريكية وقدرته يف
فرتته األوىل عىل إصالح ما اعرتاها جذريًا .والثاين ،قد ميثل وصول
بايدن إىل البيت األبيض خطوة أوىل عىل طريق استعادة الهيمنة،
فتتسم حقبته بالتغيري الجزيئ ،وذاك لتشعب الحمل الذي خلفه
له ترامب وثقله .والثالث ،الفشل يف مجابهة التحديات الجسام
التي تؤرق الواليات املتحدة ،ثم التيه والتذبذب يف سياسات ردات
األفعال ،إذا ما شابه بتوجهاته إدارة أوباما.
أعلن بايدن يف خطابه يف  24ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020أن
"الواليات املتحدة عادت" .لكن رجوع الواليات املتحدة ليس مفروشً ا

 205زبيغنيو بريجنسيك ،الفرصة الثانية :ثالثة رؤساء وأزمة القوة العظمى األمريكية،
ترجمة عمر األيويب (بريوت :دار الكتاب العريب ،)2007 ،ص .223
 206وسم "القيادة الكارثية" ،تم استعارته من بريجنسيك يف وصفه سياسات جورج بوش
االبن املدمرة للواليات املتحدة .لالستزادة ،يُنظر :بريجنسيك.
207 Biden.
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بالورود ،فإصالح ما تركه ترامب صعب ومعقد؛ وهذا أمر يوقنه
بايدن جي ًدا .لذا من املستبعد ج ًدا أن تستوعب فرتته ما تراكم من
معضالت أوهنت خيوط الهيمنة األمريكية ،فالحلم الليربايل ببعث
الهيمنة األمريكية من جديد أمر صعب املنال ،وتكاليفه باهظة
أضعاف ما احتاجته سابقًا ،خاصة يف ظل تعاظم قوة الدول التعديلية
كالصني وروسيا.
لذا فمن املرجح ،أن يراوح عهده بني اإلصالح الجزيئ والفشل الذريع.
وهذا منوط بطبيعة سياساته وخياراته ،فنجاح بايدن مرهون مبعالجة
االنقسامات الداخلية والتوجهات الشعبوية ،وإصالح الدميقراطية،
وإعادة صهر املجتمع األمرييك .ثم "استعادة ما يصفها (بـالقيادة
األخالقية) يف العامل ،وإظهار (قوة النموذج األمرييك) ،بغض النظر،
اقتنعنا بأنهام قامئان ً
أصل أم ال"( .((20أما إذا مل ترتقِ سياساته إىل
مستوى التحديات وغاب عنها الحزم املستمر فمصريها اإلخفاق.
إن قيام بايدن بإعادة الواليات املتحدة إىل االتفاقيات التي انسحبت
منها واشنطن لن يكفي السرتجاع وميض الهيمنة ،إن مل يستتبع ذلك
تغيريات جذرية تعيد الثقة بالواليات املتحدة .فهي تفتقر إىل سنوات
من الجهد الهائل والرباعة االسرتاتيجية الستعادة دورها القيادي،
فالهيمنة محاطة بأخطار تدنيها من التاليش تدريج ًيا .ويستمر
(((20
التساؤل :هل ستحظى الواليات املتحدة بفرصة ثالثة مع بايدن؟
ستبقى تلك السيناريوهات واألسئلة الجوهرية برسم اإلجابة.

 208أسامة أبو ارشيد" ،هل ينجح بايدن يف إصالح ما أفسده ترامب؟" ،العريب الجديد،
 ،2020/11/13شوهد يف  ،2020/12/15يفhttps://bit.ly/3nXIUTi :
 209تم اقتباس فكرة الفرصة من بريجنسيك يف كتابه الفرصة الثانية :ثالثة رؤساء وأزمة
القوة العظمى األمريكية ،الذي اعترب أن الفرصة الثانية املتاحة للواليات املتحدة الستعادة
دورها العاملي مرهونة بالرئيس الذي سيخلف بوش االبن ،ومبا أنها كانت من نصيب
أوباما ،فالثالثة لبايدن لرتميم الوضع الكاريث ،عىل الرغم من اعتقاد بريجنسيك أنه ال توجد
فرصة ثالثة.
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