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العالقات الدولية

د  .شمال حسين

مادة االمن الدولي وتحدي السياسات االهفرادية

السياسات االنفرادية للقوى العظمى
االنفرادية يف السياسة العاملية;
االٔفطاز٠خ اٌس١ٌٚخ رعٕ ٟوً االفعبي ٚإٌشبغبد اٌربضج١خ ٌٍٛحساد اٌس١ٌٚخ ٚاٌز ٟال ر ٌٟٛأ ٞحؽابة
ٚا٘زّاابَ ٌٍمااٚ ُ١االذتل١اابد ٚاٌّٛاص١ااك اٌس١ٌٚااخ اٌمباّااخة ٘ٚاا ٟثبٌعاابزح رعزجااط ذطٚجااب اآ اٌّاابٌ ٛفااٟ
اٌؽ١بؼخ اٌس١ٌٚخ ٚف ٟاغبض اٌعتلبد اٌّزجبزٌخ ث ٓ١اٌسٚية فحز ٝاٌزابض٠د اٌماسٌٍ ُ٠عتلابد اٌس١ٌٚاخ اٙسد
ِطاحااً ٚارفبل١اابد ِٚعب٘ااساد جؽااسد ٔ ٛااب ِاآ ِمبضثاابد رعب١ٔٚااخ – جّب ١ااخ ز١ٌٚااخ ة اِاات ِاآ رٍااه
اٌٛحساد ٌزجٕت اٌحطٚة ٚاٌّٛاجٙبد اٌعؽىط٠خ.
ٌٚىاآ رغ١ااطد اٌؽ١بؼااخ اٌعبٌّ١ااخ ثشااىً اؼبؼاا ٟذااتي اٌعمااس اٌّبظااٚ ٟشٌااه ٚفااك صااتس ِجاابزٞ
ؼزطار١ج١خ ِطرجطخ ثبٌم ٜٛاٌس١ٌٚخة اال ٟ٘ ٌٝٚأٙب لس ا ١س رطر١جٙب ثشىً ج٘ٛطٍ ٞاٚ ٝفاك اٌرطاٛغ
اٌضمبف١خ ٚاٌحعبض٠خة ٚاٌضبٔ١خ ٘ ٟاْ اٌؽ١بؼخ اٌعبٌّ١خ رزّحٛض زااّب حٛي اٌمٛح ٚاٌصطاع ِٓ اجٍٙبة اِب
اٌضبٌضااخ ٘اا ٟاْ اٌعتلاابد اٌس١ٌٚااخ اٌطإ٘ااخ رزغ١ااط ٚفااك اٌجعااس اٌضماابفٚ ٟااللزصاابزٚ .ٞوابْ اٌ١ٙىااً إٌماابَ
اٌعبٌٌٍّ ٟمٛح اثبْ اٌحطة اٌجبضزح ٠م ٍٝ َٛاٌمطج١خ اٌضٕبا١خ اِب اٌ١ٙىً إٌب  ٝثعس اٌحطة اٌجبضزح فىبْ
شاد غج١عخ ٚحسأ١خ اِط٠ى١خ ثبِز١بظ .
اِااب إٌماابَ اٌااس ٌٟٚاٌااطا٘ٓ حبٌ١اابة فبٔااٗ ِرزٍ ا رّبِااب فٕٙاابن ا ْ٢لااٛح مّاا ٝضا١ؽاا١خ اٌٛال٠اابد
اٌّزحااسح االِط٠ى١ااخ ة ٌىاآ ٘ااصا ال ٠عٕاا ٟاْ اٌعاابٌُ احاابز ٞاٌمطااتة فبٌٕماابَ االحاابز ٞاٌمطاات ٠عااُ لااٛح
مّٚ ٝاحسح ٚال رٛجس ف ٗ١ل ٜٛوجاطِّٙ ٜاخ ٚاٌعس٠اس ِآ اٌما ٜٛاٌصاغ١طحة ٔٚز١جاخ ٌاصٌه ّ٠ىآ ٌٍماٛح
اٌعمّ ٝاْ رحً ٚثشىً فعبي لعب٠ب ز١ٌٚخ ِّٙخ ٚحاس٘بة ٚالرؽازط١م ِجّ ٛاخ ِآ اٌاسٚي االذاط ٜاْ
رّٕع ٙب ِٓ شٌهٚ .لس الزطة اٌعبٌُ اٌمس٘ ِٓ ُ٠صا اٌٛصا ٌعاسح لاط ْٚرحاذ ؼا١ططح ضِٚابة وّاب الزاطة

طق اؼ١ب ِٓ شٌه ٌجعط اٌٛلذ رحذ اٌؽ١ططح اٌص١ٕ١خ٘ٚ .ىصا وبْ ذتي ِطحٍخ ِب ثعس رفىه االرحبز
اٌؽٛف١ز .ٟاال اْ االِاط ٠رزٍا واً االذازت فا ٟاٌؽ١بؼاخ اٌس١ٌٚاخ اٌطإ٘اخ ثح١اش اْ ثٕ١ابْ ِاب ٠ؽاّٝ
ثبٌٕمبَ اٌس ٌٟٚف ٟغٛض٘ب االٔزمبٌٟة فٍُ رعس ا ّسح االحبز٠خ اٌمطج١خ لباّخ ثفعً اٌعس٠اس ِآ اٌعاغٛغبد
ِٓ جبٔت اٌم ٜٛاٌعبٌّ١خ إٌّب٘عخ ٌٍمطت االِط٠ى.ٟ
ٍ ٝشٌه فابْ اٌٛالام اٌاس ٌٟٚاٌاطا٘ٓ رجؽاس ؼ١بؼابد أفطاز٠اخ ٚذبصاخ ِآ غاط اٌما ٜٛاٌعمّاٝ
اٌجس٠سح اوضط ِٓ رجؽ١س٘ب ٔمابَ رعاب ٟٔٚزٌٚاٟة االِاط اٌاص ٞأصاط اٌا ٝإٔاب ٔشاٙس ؼ١بؼابد أفطاز٠اخ
ز١ٌٚخ ؼإا رعٍك االِط ثبِط٠ىب ا ٚضٚؼ١ب ا ٚاٌص .ٓ١فبٌٛال٠بد اٌّزحسح جؽسد ٘صٖ اٌؽ١بؼاخ فا ٟاوضاط
ِٓ ِٕبؼجخ ز١ٌٚخ ثس ا ِٓ االٔؽحبة ِٓ االرفبل١بد اٌس١ٌٚاخ ٚذاطق اٌمابٔ ْٛاٌاس ٌٟٚاٌا ٝاٌزحاطن ذابضط
ٔماابَ االِااُ اٌّزحااسحِٚ .ااب ٠زعٍااك ثطٚؼاا١ب ٚرجٍاا ٟزٚض٘ااب اٌجس٠ااس ٍااِ ٝؽااطا اٌؽ١بؼااخ اٌعبٌّ١ااخ فاابْ
حعٛض٘ب االٔفطاز ٞا٠عب رّضً ٍٚ ٝالم اٌعتلبد اٌس١ٌٚخ ثسا٠خ ِٓ حطة جٛضج١ب بَ ٚ 8002ا٠عب
ظّٙب جٗ جع٠طح اٌمطَ فٚ 8002 ٟوصٌه رسذترٙب اٌعؽىط٠خ ف ٟؼٛض٠ب ف ٟبَ  .8002اِب ِاب ٠زعٍاك
ثبٌص ٓ١فبٔٗ ا٠عب ٌُ ٠ؽٍُ ِٓ رجٕ ٟؼ١بؼبد أفطاز٠خ ف ٟاٌعتلبد اٌس١ٌٚخ ٚاٌزحطن ثبرجبٖ لعب٠ب اطق
االٚؼااػ ٚاصجاابد حعااٛض٘ب اٌؽ١بؼااٚ ٟااللزصاابزٚ .ٞا٠عااب اذزاابضد ثط٠طبٔ١ااب اٌزٛجااخ االٔفااطاز ٞفااٟ
اٌؽ١بؼخ اٌعبٌّ١خ ٕسِب لطضد اٌراطٚط ِآ االرحابز االٚضثاٚ .ٟفا٘ ٟاصا اٌؽا١بق ا٠عاب رجاطظ زٚض لاٜٛ
ز١ٌٚخ الً لاٛح ِآ اٌما ٜٛاٌعمّا ٝذبصاخ فا ٟاٌّعبزٌاخ اٌؽ١بؼا١خ ٚاالِٕ١اخ اٌشاطق االٚؼاط١خ .واً شٌاه
٠طجم ثبش٘بٕٔب اٌ ٝرصٛض اٌؽ١بؼخ اٌس١ٌٚخ ٚفك ِعب١٠ط ِطحٍخ اٌمط ْٚاٌٛؼطٝة ٚذبصاخ فا ٟاٌّطحٍاخ
اٌطإ٘ااخ ِاآ اٌؽ١بؼااخ اٌس١ٌٚااخ فبٌربصاا١خ اٌج٘ٛط٠ااخ ٘اا ٟاٌؽ١بؼااخ االحبز٠ااخ ٌٍااسٚي ٚاالٔىّاابؾ اٌؽ١بؼااٟ
اٌربضجٚ ٟاالثزعبز ٓ اٌزحطن ٚفك ِعب١٠ط اٌزٕم ُ١اٌسٚ ٌٟٚرحس٠اسا ٚفاك اٌ١ابد ١ِٚىبٔ١عِابد اٌمابْٔٛ
اٌس ٌٟٚاٌّزجؽس ف١ِ ٟضبق ِٚجبز ٞاالُِ اٌّزحسح .
ٚاؼزٕبزا ٌىً شٌه فبْ إٌمبَ اٌس ٌٟٚفِ ٟطحٍزٗ اٌطإ٘خ رعابِٔ ٟآ اذزٕابق ٚاظِاخ حم١م١اخة فٙا ٛفاٟ
غٛض االٔزمبي ِٓ جٙخة ٍا ٝا زجابض إٔاب ٔشاٙس ٔٙب٠اخ ِطٔاخ ٌتحبز٠اخ اٌمطج١اخة ٚاْ اٌعابٌُ رعابٔ ٟا٠عاب
اظِخ ٚا ىبٌ١خ ف ٟرشىّٔ ً١ػ اذط ِٓ إٌمبَ اٌس ِٓ ٌٟٚجٙخ اذط.ٜ

اوال ً  /االنفرادية االمريكية
اٌجصٚض اٌزبض٠ر١خ ٌٍؽ١بؼبد االٔفطاز٠خ االِط٠ى١خ
ئْ وزبة اٌّإضخ األِط٠ى ٟأضصط ٍ١عٔجط اٌحطة  ٚاٌطابؼخ األِط٠ى١خ ِ٘ ٛجّ ٛخ أعىبؼبد
ربض٠ر١خ رفٕس ثّٙبضح وج١طح األؼػ اٌؽ١بؼ١خ ٚاٌفىط٠خ ٌٍؽ١بؼخ اٌربضج١خ ٌٍطا١ػ األِط٠ى ٟاٌحبٌٟ
جٛضط ثٛؾ.
٠جسأ اٌّإضخ األِط٠ى ٟوزبثٗ ثززجم اٌجصٚض اٌزبض٠ر١خ ٌزٛجٗ اإلزاضح األِط٠ى١خ ٔح ٛاٌّع ٟلسِب ف ٟرٕف١ص
أ٘سافٙب ثّفطز٘ب ٚثّععي ٓ اٌّجزّم اٌسِ ٌٟٚش١طا ئٌ ٝأٔٗ ٍِ ٝساض اٌجع األوجط ِٓ ربض٠د

اٌٛال٠بد اٌّزحسح وبٔذ ٘صٖ اٌسٌٚخ رعزّس ِجسأ االٔفطاز٠خ ف ٟاٌعتلبد اٌربضج١خ ٚثمسض وج١ط ِٓ اٌعٕبز .
ٚلس اررص ِٓ ّٔٛشط اٌّشبضوخ األِط٠ى١خ ف ٟاٌحطة اٌعبٌّ١خ اٌضبٔ١خ ّٔٛشجب ٌزأو١س ِب ٠م.ٌٗٛ
فمس احزبط اٌطا١ػ األِط٠ى ٟف ٟشٌه اٌٛلذ فطأىٍ ٓ١ضٚظفٍذ ئٌ ٓ ٝحٍّخ زثٍِٛبؼ١خ بِخ ِٓ أجً
ئلٕبع اٌشعت األِط٠ى ٟثعطٚضح ِؽبٔسح اٌحٍفب ف ٟاٌحطة ٚثبٌؽّخ اٌّطوع٠خ ٌٍم١بزح اٌس١ٌٚخ.
٘ٚصٖ اٌؽّخ اٌز١ِ ٟعد اٌعتلبد األِط٠ى١خ ثبٌفعً ذتي ؼٕٛاد اٌحطة اٌجبضزح ٕسِب وبٔذ ٚا ٕطٓ
رزحطن ثِٚ ٓ١م حٍفباٙب ثب زجبض٘ب ِطوع اٌم١بزح اٌس١ٌٚخ ِ ٛ٘ٚب ٌُ ٠زحمك ِم ئزاضح اٌطا١ػ ثٛؾ.
٠ٚإوس ٍ١عٔجط ٍ ٝأٔٗ ال ه ِطٍمب ف ٟاٌمٛح اٌسافعخ اٌز ٟرزّزم ثٙب ٍّ١خ ئح١ب إٌع خ االٔفطاز٠خ
ف ٟاٌؽ١بؼخ اٌربض ج١خ األِط٠ى١خ ٠ٚ .إوس أ٠عب أْ رٍه إٌع خ اؼزّسد اٌّع٠س ِٓ اٌطبلخ ِٓ ذتي
أفطاز اٌٛال٠بد اٌّزحسح ثبٌزفٛق اٌعؽىطِ ٍٝ ٞرزٍ زٚي اٌعبٌُ ثعس أزٙب اٌحطة اٌجبضزحٚ .رجٍذ
٘صٖ إٌع خ ثأٚظح صٛض٘ب فِ ٟجسأ اٌحطة االؼزجبل١خ اٌز ٟرجٕزٙب اٌٛال٠بد اٌّزحسح ثّب ٠ز١ح ٌٙب ٓ
اٌحطة ظس أ ٞزٌٚخ إِٔ ٚمّخ رط ٜأٔٙب رّضً ذططا ِحزّت ٍٙ١ب.
ٌٚىٓ ٍ١عٔجط ٠حصض ف ٟوزبثٗ اٌحطة ِٚإؼؽخ اٌطابؼخ األِط٠ى١خ ِٓ أْ اٌمٛح اٌعؽىط٠خ ال ّ٠ىٓ
أْ رى ْٛثس٠ت ٓ األصسلب أ ٚاٌحٍفب  .وّب أٔٙب ٌ١ؽذ ثس٠ت ٓ اٌحىّخ اٌّطٍٛثخٌٚ .ىٕٙب ٌألؼ
رحفع ٍ ٝاالؼزىجبضٚ .االؼزىجبض ٠مٛز ف ٟإٌٙب٠خ ئٌ ٝاٌٙعّ٠خ.
٠ٚإوس اٌىبرت األِط٠ى ٟأْ اٌمٛح اٌعؽىط٠خ ال ّ٠ىٓ أْ رى ْٛثس٠ت ٓ اٌحىّخ ٚأٔٙب ال رؽزط١م رحم١ك
ؼ ٜٛأ٘سا ِحسٚزح ٌٍغب٠خ ِّٙب وبٔذ رفٛق ٘صٖ اٌمٛح اٌعؽىط٠خٚ .لس ذطط ٍٕ١ب اٌطا١ػ ثٛؾ ٌ١مٍت
ِجسأ اٌؽتَ ِٓ ذتي ِٕم اٌحطة ٌ١جعٍٗ اٌؽتَ ِٓ ذتي اٌحطة اٌٛلبا١خ  ٛ٘ٚأمتة جصضٞ
ٕ٠طِ ٍٝ ٞٛربغطح وجطٚ .ٜاٌحم١مخ أٔٗ ال ّ٠ىٓ أْ رّٕم أ ٟ ٞثبٌحطة ئال اٌؽتَ ٚ .حز ٝئشا
ؼٍّٕب ثّٕطم١خ اٌحطة اٌٛلبا١خ ف١جت أْ ٔإوس ٍ ٝأّ٘١خ اؼزٕبز ٘صٖ اٌحطة ٍِ ٝعٍِٛبد ِربثطار١خ
زل١مخ ِ ًّ ٚطاجعخ ٌىً زضٚغ اٌزبض٠د ِٓ أجً اٌرطٚط ِٕٙب ثأفعً ص١غخ ِّىٕخ رعّٓ ٌٕب
اٌؽ١ططح ٍ ٝاٌّٛل ثعس اٌحطة حز ٝال رزحٛي ئٌ ٝحط٠ك ال ّ٠ىٓ اٌؽ١ططح ٍٚ ٗ١رصجح اٌّربغط
إٌبجّخ ٕٙب أ س ِٓ اٌّربغط اٌزٕ ٟذ اٌحطة إلجٙبظٙب٠ٚ .طبٌت اٌىبرت ثعطٚضح اٌطلبثخ
اٌّؽزّطح ٌّعطفخ وً ِب ّ٠ىٓ أْ ٕ٠ط ٗ١ٍ ٞٛغغ١بْ اٌمٛح ٚاٌغططؼخ ِٓ ِربغط ف ٟاٌّؽزمجًٚ .لس
وبْ اٌطا١ػ األِط٠ى ٟاألؼجك ض٠زشبضز ٔ١ؽى ْٛآذط اٌطؤؼب األثبغطح لجً جٛضط ثٛؾ ح١ش رّىٓ
ِٓ اذزطب اٌؽ١بؼخ اٌربضج١خ األِط٠ى١خ ثع١سا ٓ أ ٞضلبثخ ِٓ جبٔت اٌىٔٛجطغ ٚرّىٓ ِٓ
اإلذتي ثّٛاظ ٓ٠اٌم ٜٛث ٓ١اٌؽٍطخ اٌزٕف١ص٠خ ٚاٌؽٍطخ اٌزشط٠ع١خٕ ٚ .سِب جب أؼبِخ ثٓ الزْ ثٙجّبد
اٌحبز ٞشط ِٓ ؼجزّجط فزح اٌجبة أِبَ اٌطا١ػ جٛضط ثٛؾ ٌ١سذً ثٕب ِطح أذط ٜصط اٌطابؼخ
اإلِجطاغٛض٠خ ِٚ .م ثٛؾ جب ٚظ٠ط سٌٗ ج ْٛأ ىطٚفذ ٚلبِٔ ْٛىبفحخ اإلض٘بة اٌجس٠س ٌ١فطض
ٍ ٝاٌحط٠بد ا ٌّسٔ١خ ٌألِط٠ى ٓ١١لٛ١زا صبضِخ ٠ٚطٍك ٠س اٌؽٍطخ اٌزٕف١ص٠خ ثع١سا ٓ ضلبثخ اٌؽٍطزٓ١
اٌزشط٠ع١خ ٚاٌمعبا١خ ثس ِ ٜٛحبضثخ اإلض٘بةٚ .ئشا وبْ إٌمبز ٠م ٌْٛٛئْ ٔجبا أ ٞوزبة ٠طرجػ ثعسز
األؼئٍخ اٌزّ٠ ٟىٓ أْ ٠ض١ط٘ب ف ٟش٘ٓ لبضاٗ حٛي ِٛظ ٗ ٛفاْ وزبة اٌحطة ٚاٌطابؼخ األِط٠ى١خ

حمك لسضا ال ثأغ ثٗ ِٓ إٌجبا ألٔٗ ثبٌفعً أصبض اٌعس٠س ِٓ األؼئٍخ ٚزفم ئٌ ٝاٌزفى١ط ف ٟاٌعس٠س ِٓ
اٌّشىتد.
ٍ ٝؼج ً١اٌّضبي ئشا وبٔذ اٌحطة ٘ ٟاٌز ٟرجؽس غج١عخ اٌطابؼخ اإلِجطاغٛض٠خ  ِٓٚاٌّإوس أْ
األحساس ثعس ٘جّبد اٌحبز ٞشط ِٓ ؼجزّجط جعٍذ اٌطأ ٞاٌعبَ أوضط اظططاثب ٚأوضط ضغجخ فٟ
اٌؽ١ط ٚضا لبزرٗ ف ًٙاٌشعت اٌسّٛ٠لطاغٛ٠ ٟاجٗ اٌزعاِب أذتل١ب ٌٛل اٌّعبضظخ ف ٟظِٓ اٌحطة ؟
٘ ً٘ٚصا ٘ ٛإٌّٛشط اٌص ٞلسِٗ ٌٕب األجساز فّ١ب ِعٝ؟ ٚثبٌٕؽجخ ٌشعت وبٌشعت األِط٠ى ٟلبَ ٍٝ
أوزب إٌّشم ٓ١األٚضٚث ٓ١١اٌص ٓ٠غبزضٚا أٚضٚثب ئٌ ٝاٌعبٌُ اٌجس٠س ف ٟاألِط٠ىزِ ٓ١ب ٘ ٟغج١عخ
اٌٛغٕ١خ.

التوجهات االنفرادية يف السياسة اخلارجية األمريكية يف ظل رئاسة دونالد ترامب
تمهيد:
يعد الرئيس في الواليات المتحدة األمريكيػ العبػب الرئي ػي فػي ال يا ػ الةارويػ ا وىػو الم ػؤوؿ األوؿ بػف
إدارة وتنفيذ الشؤوف الةاروي لبعده .صحيح أف الواليات المتحدة األمريكي دول مؤ اتا غير أف شةصػي
الرئيس تؤثر بشكؿ كبير في بمؿ ىذه المؤ ػاتا ذلػؾ ألف تمػؾ المؤ ػات ال تمتمػؾ أونػدة يا ػي بػذاتياا
وانما يتـ ا تةداميا لتنفيذ األوندة ال يا

لمرئيس األمريكي1ا (أوندة الحري والديمقراطي لمرئيس وورج دبميو

بػػوش أبػػرز دليػػؿ بمػػي ذلػػؾا حينمػػا ا ػػتةدمت المؤ ػػات األمريكي ػ لتنفيػػذ األونػػدة التػػي يحمميػػا المحػػافظوف
الوػػدد فػػي ال يا ػ ػ الةاروي ػ األمريكي ػ ي .ف ػػالرئيس األمريكػػي الف ػػائز باالنتةابػػات ي ػ تي بفريق ػػو واتبابػػو بم ػػي
الم توى ال يا ي في كؿ المؤ ات وذلؾ لضماف حال االن ػواـ بمػي م ػتوى القػ اررات والتنفيػذا وفػي ضػو
الصعحيات الحقيقي التي يمتمكيا الرئيس في الواليات المتحدة األمريكي ىو قادر إذا ما أراد أف يحقؽ أوندتو
ال يا ي ا وأف كانػت تةػالؼ ال ػياؽ العػاـ لمػا ابتػادت بميػو ىػذه المؤ ػات .2وتمثػؿ توويػات الػرئيس بػاراؾ
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بمي ح يف باكيرا أوندة ترامب لمشرؽ األو ط :الفرص والتحدياتا بربي 32ا  23نوفمبر 3127ا ينظر الرابط اآلتي:
http://arabi21.com/story/959897/
المصدر نف و.

أوباما أبرز دليؿ بمي ذلؾا التي تواوزت قوابد المعب في واشنظف في الكثير مػف المواقػؼ ال يا ػي ا ال ػيما
في األزم ال وري (حال الضرب الع كري ي واألزم األوكراني (حال ضـ رو يا لشبو وزيرة القرـي.
لػػذلؾا تتػ ثر بمميػ صػػن وتنفيػػذ ال يا ػ الةارويػ األمريكيػ بشةصػػي الػرئيس ومقدرتػػوا وبقيدتػػو ال يا ػػي ا
وطريؽ تفكيره في أي مرحم مف مراحؿ إدارتو لمبيت األبيضا وال يما في الوقت الحاضر الذي يشيد ارتفابػاً
ممحوظ ػاً نحػػو نمػػوذج الدبموما ػػي ال يا ػػي (دبموما ػػي القػػادة والرؤ ػػا ي أي دحػػوؿ القػػادة بشػػكؿ مباشػػر فػػي
بممي تنفيذ ال يا

الةاروي ا وبميو تعكس ال يا

الةاروي األمريكي لم ات الػرئيس الشةصػي وتووياتػو

في التعامؿ م تفاصيؿ تمؾ ال يا .3
وين حب ذلؾ األمر بمي الرئيس دونالد ترامبا وما أظيره مف مواقؼ ةعؿ حممتو االنتةابي ا والودؿ المثار
حػػوؿ ةطابتػػو وتووياتػػو فػػي ال يا ػ الةارويػ 4ا فمنػػذ ت ػػممو مقاليػػد الحكػػـ ظيػػرت العػػددي مػػف األ ػػئم حػػوؿ
شػػةثي ت ارمػػب المثي ػرة لموػػدؿ فػػي األو ػػاط العالمي ػ ا مػػف قبيػػؿ مػػا ىػػي ال ػػمات الشةصػػي الػػذي يتصػػؼ بيػػا
ترامب؟ وكيؼ يفكر؟ وما ىي بقيدتو ال يا ؟ ا وكيؼ يدرؾ العممي التفاوضي ؟ وما ىو نمػط أدارتػو لعمميػ
صن القرار؟ا وكيؼ يكوف نمط قيادتػو لمواليػات المتحػدة المريكيػ ؟ ومػا ىػي ووياتػو فػي ال يا ػ الةارويػ ؟
وكيؼ تنعكس تمؾ التوويات بمي ا تراتيويتو لمشؤوف الةاروي .
أوالً :مات شةصي الرئيس دونالد ترامب

3

صػػباح ببػػدالرزاؽ كب ػ ا يا ػ ال ػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ أوبامػػا الةاروي ػ توػػاه الع ػراؽا ط2ا (بغػػداد :مطبع ػ شػػرك األحمػػدي
لمطباب الفني ا 3126يا ص.37
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إف التوويات ال يا ي التي بينيا الرئيس دونالد ترامب ةعؿ ال باؽ االنتةػابي ال تةمػو مػف دالالت موضػوبي ا والكثيػر منيػا
كانت ناوم بف قنابات ار ة طرحت بو ائؿ االبعـ األمريكي قبؿ توليو منصب الرئا

بعقػودا فقبػؿ ثعثػ بقػود كػاف

روػػؿ األبمػػاؿ دونالػػد ت ارمػػب يفػػاوأل النةبػ األمريكيػ ب نفػػاؽ بش ػرات االالؼ مػػف الػػدوالرات فػػي إبعنػػات م ػ ت الصػػحؼا
يػدور مضػمونيا حػوؿ بيانػػو ال يا ػي الشةصػي الػػذي يفيػد(( :بػ ف الػػدوؿ الػذي تغمرىػا الواليػػات المتحػدة األمريكيػ بحمايتيػػا
الع كري -كال ػعودي والكويػت واليابػاف وكوريػا الونوبيػ يوب أف تػدف كثيػر لقػا تمػؾ الحمايػ وفيمػا يةػص االتحػاد األوربػي
كاف ترامب يؤكد(( :أف مف يريد مظمػ (األطم ػيي بميػو أف يػدف فواتيرىػايي .و ػيـ ابػراىيـا غمػوض اال ػتثمارات الةارويػ

لترامب ي تنفر أوروبا ب كرياًا وريدة ال فيرا العدد 24724ا  23تشريف الثاني 3127ا ص.7

بمي الرغـ مف تعدد النظريات الةاصػ بد ار ػ الشةصػي فػي موػاؿ العمػوـ النف ػي 5ا إال أننػا ػنعمد فػي ىػذا
المواؿ بمػي نظريػ (العوامػؿ الةم ػ الكبػرى لمشةصػي ي لد ار ػات ال ػمات الشةصػي لدونالػد ت ارمػب لكونيػا
اكثر النمػاذج وصػفا وشػمولي لمشةصػي انن ػاني ا وقػدرة بمػي تحديػد تووياتيػا وطبيعتيػاا وىػي تحتػوي بمػي
موموبات كبيرة مف ال مات الشةصي الشائع ل فػراد والتػي تب ػط بػدورىا وصػؼ طبيعػ الشةصػي ا وكػذلؾ
ت ػػيـ فػػي تح ػػيف الفيػػـ العػػاـ لمشةصػػي ا وتتومػػي أىميػ ىػػذه النظريػ فػػي قػػدرتيا بمػػي التنبػػؤ ب ػػموؾ األفػرادا
واالىػػـ أنيػػا تػػوفر بنػػا بػػاـ ألبعػػاد اشةصػػي (مػػف مقيػػاس العوامػػؿ الةم ػ ي بشػػكؿ يتميػػز بدرو ػ بالي ػ مػػف
الصدقي .6
لػػذلؾ تعػػد نظريػ العوامػػؿ الةم ػ األكثػػر معئمػ واألكثػػر انتشػػا اًر فػػي بمػػـ نفػػس الشةصػػي ا كونيػػا مؤلفػ مػػف
ةم

تومعات مةتمف ألبرز مات الشةصي يمثؿ كؿ بامؿ منيا توريداً لموموب مف ال مات المتناغم ا

وىذه العوامؿ ىي:7
 -2االنب اطي  :يعكس ىذا العامؿ موموع ال مات الشةصي انيوابي التي تركز بمي( :اآللف والمودةا
المةالط االوتمابي ا توكيد الذاتا النشاطا الحماسا البحث بف االثػارةيا وتعبػر ىػذه ال ػمات بػف
كمي ػ فػػوة الععقػػات والتفػػابعت الشةصػػي والمةالط ػ االوتمابي ػ وال ػػيطرةا فالدرو ػ المرتفع ػ تػػدؿ
بمي أف األفراد مرتفعي االنب اطي يكونوف نشػطيفا ووػاذبوف ل ةػر (يمتمكػوف الكاريزمػايا ويبحثػوف
بف الوماب ا وي عوف نحو ال يطرةا بينما تدؿ الدرو المنةفض بمي االنطوا واليدو والتحفظ.
 -3العص ػػابي  :يعك ػػس ى ػػذا العام ػػؿ موم ػػوع ال ػػمات االنفابميػ ػ ال ػػمبي مث ػػؿ( :القم ػػؽا الغض ػػبا ب ػػدـ
اال تقرار العاطفيا والعواطؼ ال مبي ا االكتئابا انةفاض تقدير الذاتا االندفاعي .والدرو المرتفع
5

ينظر :يموف كعبيو فاالدوفا نظريت الشةصي ا تروم بمي المصريا ط3ا (بيروت :المؤ

6

نضػ ػػاؿ ببػ ػػدالمطيؼ الشػ ػػماليا لعوامػ ػػؿ الةم ػ ػ لمشةصػ ػػي وبعقتيػ ػػا باالكتئػ ػػاب لػ ػػدى المرشػ ػػي المتػ ػػردديف بمػ ػػي مركػ ػػز غ ػ ػزة

والتوزي ا 2::4يا ص  22ما بعدىا.

الوامعيػ لمد ار ػات والنشػر

الموتمعػػي-برنػػامغ غػزة لمصػػح النف ػػي ا ر ػػال ماو ػػتير غيػػر منشػػورةا (غػزة :كميػ التربيػ ا الوامعػ ان ػػعمي ا 3126يا
ص.44
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ال يد محمد أبو ىاشـا المكونات األ ا ي لمشةصي في نموذج كؿ مف كاتؿ وأيزيؾ ووولدبيرج لػدى طػعب الوامعػ (د ار ػ
باممي يا موم كمي التربي ا العدد 81ا (الرياذ :كمي التربي ا وامع الممؾ عودا أبريؿا 3118يا ص.336-335

تدؿ بمي أف األفراد يتميزوف بالعصابي فيـ أكثر برض لعوػـ األمػافا واألحػزافا بينمػا تػدؿ الدروػ
المنةفض بمي أف األفراد يتميزوف باال ػتقرار االنفعػاليا وأكثػر مرونػ ا وأقػؿ برضػ ل حػزاف وبػدـ
األماف.
 -4يقظ ػ الضػػمير أو الضػػمير الحػػي :يعكػػس ىػػذا العامػػؿ مومػػوع ال ػػمات الشةصػػي التػػي تركػػز بمػػي:
(المثابرةا والتنظػيـا واالنضػباطا وااللتػزاـ فػي الواوبػاتي لتحقيػؽ األىػداؼ المروػوةا فالدروػ المرتفعػ
تدؿ بػؿ أف الفػرد مػنظـ ويػؤدى واوباتػو با ػتمرار وبػيةعصا بينمػا الدروػ المنةفضػ تػدؿ بمػي أف
الفرد أقؿ حذ اًر وأقؿ تركي اًز أثنا أدائو لممياـ المةتمف .
 -5الطيبػ أو المقبولػ  :يعكػػس ىػػذا العامػػؿ مومػػوع ال ػػمات الشةصػػي التػػي تركػػز بمػػي نوبيػ الععقػػات
(الب ػػيف شةص ػػي ي مث ػػؿ( :التع ػػاطؼا وال ػػدؼ ا والربايػ ػ لحةػ ػريفا وااليث ػػارا والرحمػ ػ ا والتواضػ ػ يا
فالدرو المرتفع تدؿ بمي أف األفراد يكونػوف أىػؿ ثقػ ا ويتميػزوف بػالود والتعػاوف وانيثػار والتعػاطؼ
والتواضػ ا ويحترمػػوف مشػػابر وبػػادات اآلةػػروفا بينمػػا تػػدؿ الدروػ المنةفظ ػ بمػػي العدواني ػ وبػػدـ
التعاوف.
 -6االنفتػػاح بمػػي الةب ػرة :يعكػػس ىػػذا العامػػؿ مومػػوع ال ػػمات الشةصػػي التػػي تركػػز بمػػي( :الفضػػوؿا
الةياؿا االبتكار التقبؿ ل فكار الوديدةا االنفتاح بمي مشػابر االةػريف وقػيميـيا ويعبػر ىػذا العامػؿ
بػػف النضػػغ العقمػػي واالىتمػػاـ بالثقاف ػ ا والدرو ػ المرتفع ػ تػػدؿ بمػػي أف األف ػراد ةيػػاليوفا ابتكػػاريوفا
يبحثػػوف بػػف المعمومػػات ب نف ػػيـا بينمػػا تػػدؿ الدرو ػ المنةفض ػ بمػػي أف األف ػراد يولػػوف اىتمام ػاً أقػػؿ
بالففا وأنيـ بمميوف في الطبيع .
وبح ػػب ىػػذه العوامػػؿ الةمػػسا صػػنؼ بعػػض بممػػا الػػنفس األم ػريكييف الرؤ ػػا ال ػػابقيف لمواليػػات المتحػػدة
األمريكيػ ػ ا فوو ػػدوت أف و ػػورج دبمي ػػو ب ػػوش ترتفػ ػ لدي ػػو بع ػػض ال ػػمات االنب ػػاطي وت ػػنةفض بن ػػده ػػمات
االنفتاح بمي الةبرةا فيو متحمس لمغاي ويعمؿ مف دوف تحفظ أو قيودا ولكف مف وي أةرى ىو غير مبػاؿ

ووامػػد فكريػاً .أمػػا بػػاراؾ أوبامػػا فووػػدوه انطػوائي ن ػػبياًا تػػنةفض لديػػو ال ػػمات العصػابي لدروػ كبيػرةا وترتفػ
مات الطيب والمقبولي ا فيو باطفي وىادئا ومتواض .8
وبقػػدر تعمػػؽ األمػػر بدونالػػد ت ارمػػبا يمكػػف القػػوؿ :بنػػد وض ػ شةصػػي ت ارمػػب بمػػي مقيػػاس العوامػػؿ الةمػػس
نمحظ :ارتفاع ال مات االنب اطي مقابؿ انةفاض مات الطيب أو المقبولي ا وىو أمر قد يتفؽ بميو الكثيػر
مف الباحثيف الذيف يراقبوف تصرفاتو الشةصي .9
فمعمنػػا ال نوانػػب الص ػواب إذا قمنػػا :أف ت ارمػػب يػػؤدي دوره اال يا ػػي واالوتمػػابي مػػف دوف تحفػػظ أي بطريق ػ
غير مقيدةا متحم اً ومندفعاًا يتصػؼ بقػوة الععقػات والتفػابعت الشةصػي والكةالطػ االوتمابيػ وال ػيطرةا
وترتف لديو الييمن الكاريزمي (القائد الذي يظف نف و مدبواً لت دي ميم ي ليػذا فيػو شةصػي واثقػ فػي القػدرة
بمػػي قيػػادة اآلةػػري بمػػي نحػػو فعػػاؿ10ا يموػػد القػػوة وال ػػيطرةا حتػػي إف ىنػػاؾ مػػف يػػرى(( :أف ترشػػح ت ارمػػب
لمرئا ػ األمريكيػ تتوػاوز م ػ ل البحػث بػػف الثػروة بػػؿ لمرغبػ فػػي الحصػوؿ بمػػي ال ػمط والنفػػوذييا ويف ػػر
الباحثيف في بمػـ الػنفس أف رغبػ ت ارمػب شػديدة فػي الحصػوؿ بمػي ال ػمط ىػي مػف أبػرز ال ػمات التػي تؤكػد
بمػي شةصػػيتو النرو ػي  .11ويشػػير مفيػوـ النرو ػػي الػػي التصػور المفػػرط لمػذات (بشػػؽ الػذاتي مػ الصػػفات
المعزمػ لمعظمػ ا والشػػعر باال ػتحقاؽ واألىميػ والتعػالي والغػػرورا والنرو ػي بػادة مػػا يعتقػد بانػػو مػف أفضػػؿ
االشػػةاص المحيطػػيف بػػوا وي ػػعي نحػػو غاي ػ لفػػت االنتبػػاه الشػػديد الػػي نف ػػوا ويتوػػو نحػػو تعظ ػيـ مصػػالحو
الةاص (األناني يا وىدفػو فػي الحيػاة ىػو تعزيػز بظمػ الػنفس .وىػذا مػا يمكػف معحظتػو فػي شةصػي ت ارمػب
حتي قبؿ أف يرشح لعنتةابات في عيو نحو الشيرة وتحقيؽ الثروةا والصعود ولفت االنتباها مف اوؿ تحقيػؽ
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Dan P. Mcadams, The Mind of Donald Trump, The Atlantic, June 2016. At:
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/6/the-mind-of-danald-trump/480771/
9
Ibid.
10
Aubrey Immelman, The Political Personality of 2016 Republican Presidential Nominee
Donald j. Trump, Working Paer No. 1. 1, (New York: Unit for the Study of Personality in
Politics, Johns University and the College of St. Benedict, October 2016), p. 1.
 11نقعً بف :صبريف زىوا كيؼ حممت صػحيف رو ػي شةصػي دونالػد ت ارمػب؟ا بربػي 32ا  39تشػريف الثػانيا  .3127ينظػر
الرابط االتي:

http://arabia21.com/story/963440/

الت يد االوتمػابي .12وبمػي مػا يبػدو أف نرو ػي ت ارمػب اكت ػب حتػي ةطابتػو وشػعاراتو االنتةابيػ ا فكثيػ اًر مػا
كاف يكرر في ةطاباتو وممػ (أمريكػا العظميػ يا وحينمػا يتحػدث يقػوؿ( :أنػا وبػعدي...ي فػي حػيف كػاف شػعار
(مصمح أمريكا أوالًي مف أبرز شعارتو في الحمم االنتةابيػ ا لششػارة الػي ػعيو فػي تعشػـ المصػالح الةاصػ
لمواليات المتحدة األمريكي بعيداً بف مصالح الدوؿ األةرى.
وفي الواق يكاد يكوف مف الم تحيؿ الحديث بف ترامب مف دوف ا ػتةداـ كممػ النرو ػي ا فت ارمػب ينػزع نحػو
(تض ػػةيـ ال ػػذاتي ال ػػي دروػ ػ العظمػ ػ ا وت ػػرى ىان ػػا ى ػػوب المتةصصػ ػ ف ػػي بم ػػـ ال ػػنفس ود ار ػ ػ الشةص ػػيات
ال يا ػػي فػػي وامعػ

ترمػػب يػػرى نف ػػو بانػػو روػػؿ لطيػػؼ ومحبػػوب مػػف الوميػ ا
ػػانت وػػوف األمريكيػ (( :إف ا

وتقػػوده األحػػعـ النرو ػػي لمموػػدا فيػػو يعتقػػد :أنػػو مػػف المحتمػػؿ أف يكػػوف واحػػداً مػػف أبظػػـ الرؤ ػػا فػػي تػػاري
الواليات المتحدة األمريكي يي.13
يػذكر فػػي ىػذا الصػػدد الػػدكتور قا ػـ ح ػػيف صػالحا رئػػيس الومعيػ النف ػي العراقيػ ا أف الغريػب فػػي شةصػػي
(األنا المتضةـي أنيا توم صفات ثعث شةصيات مةتمف ىي :النرو ي والت مطي واالحتوائي ا فيػي ت ةػذ
مف الشةصي النرو ي واوتيا الق ري الي األبوابا أي أنيا شةصي تريد مف االةريف األبواب بالصورة
التي ىي تريدىاا وت ةذ منيا أيضاً شعار النرو ػي( :أنػا مميػزيا وةاصػيتيا األ ا ػي المتمثمػ فػي انح ػاس
بتفة ػػيـ أىميػ ػ ال ػػذاتا والتظ ػػاىر ب ػػامتعؾ ق ػػدرات فري ػػدة .ف ػػي ح ػػيف ت ة ػػذ م ػػف الشةص ػػي الت ػػمطي انفعاالتي ػػا
الغاضػػب وأنػػدفابيتياا وتنصػػيفيا النػػاس (بالثنائيػػات المتقابمػ يا أي ثنائيػ األصػػدقا مقابػػؿ األبػػدا  .ومػ ذلػػؾ
فيي ت ةذ مػف الشةصػي االحتوائيػ ال ػعي نحػو ال ػيطرة بمػي اآلةػريفا واحتػوا ووػودىـ المعنػوي وأفكػارىـا
وا كاف ذلؾ بانبيار (الوذبي أو ب اليب درامي ا أو التوائي ةدابي .14

12

Hannah Hoppe, Trump Driven by Narcissistic Dreams of Glory, St. Cloud Times, Unit for the
Study of Personality in Politics, August 9, 2015. http://personality-politics.org/trump-drevinby-narcissistic-dreams-of-glory
13
Hannah Hoppe, Trump Driven by Narcissistic Dreams of Glory.
 14قا ـ ح يف صالحا ةصائص شةصي ت ارمػب ومةاطرىػا بمػي العػالـ وأميركػا (تحميػؿ ػيكولووييا صػحيف صػوت المثقػؼ
الع ارقػي انلكترونيػ ا  31تشػريف الثػاني  .3127ينظػر الػرابط االتػيhttp://iqhere.blogspot.com/2016/11/blog- :
post-98.html

فضعً بف تمؾ ال مات يعد ت ارمػب نشػطاً الػي دروػ كبيػرى وفػي حركػ دائمػ ا فيػو يػذكر فػي ىػذا الصػدد أنػو
قميؿ لنوـ وداًا ويقوؿ(( :إنو يناـ مف ثعث الي أرب

ػابات فػي اليػوـ وذلػؾ لكػي يكػوف لػو مت ػ مػف الوقػت

ليفكػػر بمػػا يحػػاؾ ضػػدهيي فيػػو يعتقػػد أف النػػوـ دليػػؿ ضػػعؼا ويعتبػػر أف اليقظػ ىػػي ميػزة تناف ػػي ا فقػػد حػػاوغ
قػ ار ه فػػي العػاـ 3115ا بكتابػػو المو ػػوـ (فكػر مثػػؿ مميػارديري :لػػدى أصػػدقا يرغبػوف فػػي النوػاح وىػو ينػػاموف
بشر ابات يومياًا وانا ا ليـ كيؼ يمكػنكـ التنػافس ضػد أنػاس مثمػيا إذا كػانوا ينػاموف ػوى أربػ

ػابات

فقط.15
وم ذلؾ تت ـ شةصي ترامب بالبحث بف انثارةا فعندما ئؿ فػي العػاـ 2:98ا بمػا إذا كػاف يػود أف يعػيف
رئي ػاً لمواليػػات المتحػػدة األمريكي ػ ا بػػدالً مػػف االضػػطرار لعرشػػح ليػػذا المنصػػبا أوػػاب ت ارمػػب(( :أنيػػا (أي
ال باؽ الرئا يي مطارةا وأنا أودىا كذلؾيي.16
ولكػػف مقابػػؿ ارتفػػاع ال ػػمات االنب ػػاطي فػػي شةصػػي ت ارمػػبا تػػنةفض لديػػو ػػمات الطيب ػ أو المقبولي ػ الػػي
درو كبيرةا فيو يتصؼ ب نو :قا ي القمبا فظا متعورؼا ويفتقر الي التعاطؼ م اآلةريفا ومف المعروؼ
أا األفراد الذي تنةفض لدييـ مات الطيب أو المقبولي ا يتميزوف بالعدواني وبدـ التعاوف.17
صػػحيح أف ميػػوؿ ت ارمػػب نوػػو العدواني ػ كانػػت واضػػح فػػي حياتػػو منػػذ الصػػغر – فقػػد لكػػـ فػػي الصػػؼ الثػػاني
االبتدائي مدرس الم يقي مةمفاً كدم فػي بينػوا تعبيػ اًر بػف غضػبو – ولكػف يمكػف أف نمحػظ العقميػ العدوانيػ
بنػػدما يشػػف ت ارمػػب ىوومػاً شةصػػياً بمػػي مناف ػػو بكممػػات :ةا ػػرا غبػػيا أحمػػؽا وىػػو مػػا بػػرز بشػػكؿ واضػػح
ةعؿ حممتو االنتةابي  .فعدواني ترامب تكمف في قمب الكاريزمػا الػذي يتمتػ بيػاا وكثيػ اًر مػا تتةمػؿ فػي اغمػب
ةطابتو ال يا ي ا فيو يعتقد(( :إذا كنت وحشاً تكوف صعباًيي.18
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وم العدائي تميؿ شةصي ترامب نحو الييمن ا وبدـ التعػاوف مػ اآلةػريفا ويعتقػد بعػض بممػا الػنفس مػف
الػػذيف قػػاموا بتحميػػؿ شةصػػي ت ارمػػبا أنػػو كفػػرد يزدىػػر فػػي البيئػػات التناف ػػي (أوقػػات الحػػربي وال يزدىػػر أو
يتفابؿ في البيئات التعاوني (أوقات ال مـيا لذلؾ ي ود االبتقػاد بػيف الةبػ ار النف ػييف أف زيػادة ةػط انرىػاب
حوؿ العالـ قد ابد ترامب كثي اًر في الفوز باالنتةابات الرئا ي األمريكي .19
ثالجاً :دونالد ترامب واجلاكسونية :مالمح أولية يف العقيدة السياسية
إذا أةػػذنا فػػي الح ػػباف المعػػايير النف ػػي الةم ػ مػ مقاربتيػػا مػ شةصػػيات يا ػػي أةػػرى حكمػػت الواليػػات
المتحدة األمريكي بنزبات نف ي مشابي ا يمكننا القوؿ :إف ترامب قد يشبو الي حد كبير الرئيس ال اب أندرو
واك ػػوف لمفت ػرة (2948-293:ي الػػذي ات ػػـ بمعػػايير نف ػػي تباينػػت بػػيف مظػػاىر النرو ػػي والعدائي ػ وحػػب
الحظوة االوتمابي ا والعنصري تواه قبائؿ الينود الحمر .20غير أف أووو الشبو بيف ترامب وواك وف ال تمتد
بمي الصعيد النف ي فح با بؿ تصؿ الي االقتراب أيضاً مف العقيدة الواك وني في ال يا

الةاروي .

فقػػد ميػػز ت ارمػػب تووياتػػو ال يا ػػي ةػػعؿ ال ػػباؽ االنتةػػابي بميمػػو نحػػو المدر ػ الواقعيػ ا وال ػػير بحػػذر نحػػو
التػػدةؿ الةػػارويا وبػػف طريػػؽ ا ػػتطعع أ ار ه فػػي ال يا ػ الةارويػ ا يمكػػف اال تشػػفاؽ :ب نػػو قريػػب وػػداً مػػف
التقميد الواك وني في ال يا

الةاروي األمريكي ا وىو التقميد الذي يتصؼ أنصاره بالواقعي مف وي ا وشػبو

االنعزاليػ مػػف ويػ أةػػرىا والقوميػ والشػػعبوي بصػػورة تامػ 21ا وىػػو األمػػر الػػذي يتصػػؼ بػػو ت ارمػػب كثيػ اًرا إذا
اشػػتير ت اركػػب بةطابػػات ش ػػعبوي

يا ػػي تعئػػـ شػ ػريح كبي ػرة مػػف الشػػعب األمريك ػػيا حيػػث ةاطػػب ت ارم ػػب

بواطؼ األمريكييف فب بب ازديػاد الفوػوة فػي الػدةؿ والنفػوذ بػيف النةبػ والطبقػ المتو ػط ا حػاوؿ ت ارمػب فػي
حممتػػو االنتةابي ػ ا ػػتثمار تصػػابد مشػػابر الغضػػب الشػػعبي ضػػد النةب ػ ال يا ػػي واالقتصػػادي فػػي الواليػػات
19

Stacy Liberator, Donald Trumps FACE gives away his leadership style, Gaily Mail, January
2017.
20
Ibid.
 21يؤيػػد ىػػذا اال ػػتنتاج التػػي توصػػؿ ليػػو الباحػػث مػػف ةػػعؿ تحميػػؿ ةطابػػات دونالػػد ت ارمػػبا أ ػػتاذ ال يا ػ الةاروي ػ األمريكي ػ
والمؤرخ والتر ار يؿ ميدا الذي صنؼ ترامب أيضاً ضمف التقميد الواك وني في ال يا الةاروي األمريكي  .ينظر:
Max Fisher, What Is Donald Trumps Foreign Policy?, The New York Times, November 11,
2016.

المتحػػدة األمريكيػ ا وتووييػػو فػػي إطػػار التواطػػؤ بػػيف النةػػب ال يا ػػي واالقتصػػادي أللحػػاؽ الضػػرر بالمصػػالح
األ ا ي لمطبق الو طيا وقدرتيا بمي تحقيؽ التقدـ االقتصادي واالوتمابي.
فػػي حػػيف يتو ػػد الموقػػؼ شػػبو االنع ازلػػي بنػػد ت ارمػػب مػػف تمػػؾ الفكػرة القائمػ التػػي تفيػػد :بػػيف (الموتمػ المحػػب
لمةيػػري ىػػو فقػػط الموتمػ األمريكػػيا أمػػا البقيػ المتبقي ػ مػػف العػػالـ فيػػـ (الربػػاع بنػػد البواب ػ يا وببػػر حمعتػػو
االنتةابيػ و ػػد ت ارمػػب فكػرة االرتيػػاب مػػف الةػػارج أو الربػػاع بػػف البوابػ مػػف ةػػعؿ تصػػويره :أف العػػالـ ةػػارج
الواليات المتحدة األمريكي يتكوف بقضو وقضيضو مف إرىابييف ومف الوئف معظميـ أيضاً إرىابيوفا لموميػؿ
(كػؿ الػػدوؿ األوربيػ يا بمػداف ت ػػتغبي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ إيػراف ورو ػػيا االتحاديػ  .22وقػػد و ػػد ت ارمػػب
فك ػ ػرة (الربػ ػػاع بنػ ػػد البواب ػ ػ ي بشػ ػػكؿ واضػ ػػح أيض ػ ػاً فػ ػػي رؤيتػ ػػو المثي ػ ػرة لمشػ ػػعوبي ا بترحيػ ػػؿ الميػ ػػاوريف غيػ ػػر
الشربييف23ا وق ارراتو في بنا ودار بازؿ بيف الواليات المتحدة األمريكي والمك يؾا ومن العوئيف الم مميف
مف الدةوؿ لمواليات المتحدة األمريكي  .ويربط البعض مف الباحثيف بيف مواقؼ ترامب المناىض لميورة وبيف
مػػا يعانيػػو مػػف مػػرض (رىػػاب القػػذارةي أو (الةػػوؼ مػػف الو ػراثيـي24ا فيػػو يػػرى الميػػاويف والعوئػػيف كنػػاقعت
محتمم لممرض أو العدوى (الرباع بف البواب يا لذلؾ يشير البعض الػي أف ةػوؼ مػف األمػراض المعديػ ىػو
وذر مواقفو ال يا ي المناىض لممياوريف.25

22

Aron Lund, Donald Trumps policies on Syria suggest he may favor Assad and has learned
little about the country, Carnegie Middle East Center, October 14, 2016.
23
Jeremy Diamond and Stephan Collinson, Is Donald Trumps Foreign Policy: America first,
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ومثممػػا ال يحبػػذ الواك ػػونيوف نشػػر الديمقراطيػ وبنػػا األمػ فػػي الةػػارج بوصػػفيا محاولػ نىػػدار حيػػاة وأمػواؿ
األمػريكييف والبتقػػادىـ بػ ف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ لي ػػت كيانػاً موويػػا نحػػو تحقيػػؽ ر ػػال بالميػ قيميػ ا
يرى ترامب في ةطابو االنتةابي حوؿ ال يا

الةاروي (( :إف الويود المبذول نبادة تشكيؿ الشرؽ األو ط

بمػػي نمػػط الػػديمقراطيات الغربي ػ ىػػي فك ػرة ةط ػرة أ ػػفرت بػػف إىػػدار فضػػي لمكثيػػر مػػف تريميونػػات الػػدوالراتا
والحياة العديد مف األمريكييفيي لػذلؾ أبمػف ت ارمػب( :إنػو لػيس مػ بنػا فػي الةػارجيا منتقػداً بػذلؾ المحػافظيف
الودد الذيف وصفيـ(( :ب نيـ يرددوف ال يا ات الفاشم نف يا منذ بقوديي.26
ومثمما ينطمؽ الواك ونيوف مف نظرة واقعي لم يا

الدولي التي ت ػودىا الفوضػي والتيديػدا ويػروف :أف القػوة

الع كري ىي وحدىا القوة التي يمكف االبتماد بمييا لضماف مصػالح الدولػ ا فػيف ت ارمػب يػدبـ م ػابي زيػادة
الق ػػوة الع ػػكري األمريكيػ ػ ا ويؤي ػػد ةط ػػط زي ػػادة اننف ػػاؽ والتح ػػديث والتودي ػػد الع ػػكريا إذ ي ػػرى( :أف الييمنػ ػ
الع ػػكري األمريكي ػ فػػي العػػالـ الوػػداؿ فييػػاي .ولكنػػو وضػػح(( :أف القػػوة العظمػػي الحقيقي ػ تعػػرؼ أف الحػػذر
وضػػبط الػػنفس لي ػػتا بعمػػات الضػػعؼ...ا فمػػدينا القػػوةا و ػػوؼ ت ػػتةدـ إذا كػػاف األةػػروف ال يمعبػػوف وفق ػاً
لمقوابديي .27لذلؾ كموا تعيد ترامب فػي أكثػر ةطاباتػو االنتةابيػ حػوؿ ال يا ػ الةارويػ بيبػادة بنػا القػوةى
الع كري األمريكي .28
ومثمما ال يعير الواك ونيوف أىمي كبيػرة لمنزبػ العالميػ ا يعتقػدوف أف النةبػ ذات النزبػ العالميػ الويم ػوني
أشبو بالةون الذيف ال يضعوف بمدىـ ومواطنييـ أوالً .فيف ترامب يفضػؿ النزبػ القوميػ ويرفػ شػعار (أمريكيػا
أوالًيا ويولي أىمي لبنا األم في الداةؿا وال يعيػر أىميػ كبيػرة لعلت ازمػات األمنيػ األمريكيػ فػي الةػارجا إذ
يػرى :أنيػا تكمػؼ الواليػات المتحػدة األمريكيػ الكثيػر مػػف األمػواؿ الباىظػ  .فيػو مػف أنصػار االنةػراط المحػػدود
فػػي الةػػارجا بػػذلؾ يبتعػػد ت ارمػػب بػػف التوويػػات الويم ػػوني فػػي ال يا ػ الةاروي ػ الػػذي يناصػػرىا المحػػافظيف
الودد في الحزب الوميوري أو أصحاب التدةؿ الميبرالي في الحزب الديمقراطي .وقد أبطػاه ذلػؾ التووػو شػبو
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االنعزالي شعبي كبيرة بيف أو اط الموتم األمريكي مف الذيف يعتقدوف(( :أف الواليات المتحدة األمريكي تبذؿ
ويوداً مبالغ فييا نيواد الحموؿ لممشاكؿ ةارج حدودىايي .29لػذلؾ تشػير العقيػدة الفكريػ لمػرئيس ت ارمػب بميمػو
نحو االنكفا بمي الداةؿ األمريكي في محاول منو نبادة بنا بناصر القوة األمريكي وىذا ما وعمو يتشبث
في شعار (لنوعؿ أميركا بظمي مرة أةرىي.
ومف الودير بالذكر في ىذا الصددا أف صعود ترامب الي دة الرئا
التي ىيمنت بمي مؤ

الرئا

األمريكي يمثؿ نيايػ ل حػعـ المثاليػ

األمريكي منذ انتيا الحرب البػاردةا وي ػوؿ بػودة وديػدة لممدر ػ الواقعيػ

فػ ػػي ال يا ػ ػ الةاروي ػ ػ األمريكي ػ ػ ا باتوػ ػػاه االبتعػ ػػاد بػ ػػف المدر ػ ػ الميبرالي ػ ػ ب طروحاتيػ ػػا المثالي ػ ػ واألممي ػ ػ
والمؤ ػػاتي ا وىػػو بمػػي مػػا يبػػدو ػػيكوف مؤشػػر وديػػد فػػي ديناميكي ػ ال ػػموؾ ال يا ػػي الةػػاروي األمريكػػيا
فالرؤ ػػا األمػ ػريكييف من ػػذ بي ػػد الػ ػرئيس كمينت ػػوف وصػ ػوال لمػ ػرئيس أوبام ػػا تش ػػبثوا بطروح ػػات وافك ػػار المدر ػ ػ
الميبرالي ا وأصبحت دليميـ في ال يا

الةاروي ا وىو ما وعؿ الواليات المتحدة األمريكي تض م ػ ل تغييػر

األنظم واقام ونشر الديمقراطي في صميـ بمميا الةارويا غير أف األمر يةتمؼ م ترامب الػذي تنطمػؽ
نظرتػػو فػػي ال يا ػ الدوليػ مػػف نظػرة واقعيػ بعيػػدة بػػف األطروحػات الفكريػ لممدر ػ الميبراليػ ا وليػػذا لػػـ يكػػف
م تغرياً تحذير فران يس فوكوياما الذي قاؿ(( :إف فترة رئا

دونالد ترامب لمواليات المتحدة األمريكي

تؤذف

بانتيا العيد الذي كانت فيو الواليات المتحدة األمريكي تشكؿ رم اًز لمديمقراطي نف يا في أبيف الشعوب التػي
تػػرزح تحػػت حكػػـ األنظم ػ ال ػػمطوي فػػي مةتمػػؼ أروػػا العػػالـ ...و تشػػكؿ منعطف ػاً كبيػػر بمػػي الديمقراطي ػ
الميبرالي في العالـيي.30
والحػػؽ أف تةػػوؼ فوكويامػػا مػػف رئا ػ ت ارمػػب بمػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ ينبػ مػػف ابتبػػارات ايديولوويػ
تتعمػػؽ باحتماليػ ت اروػ نفػػوذ المدر ػ الميبراليػ بمػػي ال يا ػػات األمريكيػ لصػػالح المدر ػ الواقعيػ ا وىػػو امػػر
يعنػػي كثيػ اًرا ذلػػؾ بػػيف المدر ػ الميبراليػ ا ومنػػذ انتيػػا الحػػرب البػػاردةا وحتػػي إدارة أوبامػػا ىػػي أكثػػر تػ ثي اًر فػػي
ال يا ات األمريكي مف المدر

الواقعي ا وبف طريؽ د ار تنا ىذها ت كدنا أف ىناؾ ابتعػاد داةػؿ أروقػ القػرار

Aron Lund, Donald Trumps policies, op. cit.
Francis Fukuyama, US against the world? Trumps America and the new global order, The
Financial Times, November 11, 2016.
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األمريكي بف األطروحات الفكريػ لممدر ػ الواقعيػ لمصػمح األطروحػات الفكريػ لممدر ػ الميبراليػ ا وتحديػداً
توػاه التنػاوب بػيف المثاليػ واألمميػ الميبراليػ

الن ػواميا مػ النػزوع نحػو الييمنػ ا ذلػؾ بػ ف تصػابد (الييمنػ

اليبرالي بمي اال تراتيويات األمريكي يا  -بح ب وصؼ تيفف والت-ا منذ انتيا الحػرب البػاردةا أدى الػي
تراو تػ ثير المدر ػ الواقعيػ فػي ال يا ػات األمريكيػ ا حتػي إف الكثيػر مػف الػواقعييف يعػانوف التيمػيش داةػؿ
األو ػاط انبعميػ واألكاديميػ وال يا ػػي األمريكيػ  .31مػػف ىنػا يمكػػف أف نفيػػـ لمػػاذا يتةػػوؼ فوكويامػػا وغيػره
مف الميبرالييف مف صعود ترامبا الذي مف ش نو أف يعمي مف ت ثير المدر

الواقعيػ فػي ال يا ػات األمريكيػ

الةاروي ا فيػو تةػوؼ قيمػي لػيس م ػتغرب مػف مفكػر يعتقػد إف الديمقراطيػ الميبراليػ تشػكؿ نقطػ النيايػ فػي
التطور األيديولووي لشن اني ا ومف ثـ فيي تمثؿ نياي التػاري  .وفػي الواقػ إذا كانػت المدر ػ الميبراليػ تؤيػد
نش ػػر األنم ػػوذج القيم ػػي األمريك ػػيا وتص ػػديره ال ػػي الة ػػارج وى ػػو م ػػا ينش ػػده فوكويام ػػا والكثي ػػر م ػػف الميبػ ػرالييف
والمحافظيف الوددا فيف المدر
فيي – بمي ةعؼ المدر

الواقعي ال ترى أىمي تذكر في تصدير القيـ األمريكي نحو الةارجا ومف ثػـ

الميبرالي – ال تؤيد وال تحبذ ويود نشر الديمقراطي فػي الةػارجا وىػو أمػر يحػبط

أماؿ المثالييف واألمميف الميبرالييف.

رابعاً :الواقعية البختة :أمنوذج عملية صنع القرار عند دونالد ترامب
مػػف المعػػروؼ فػػي العمػػوـ النف ػػي أف األشػػةاص الػػذيف تػػنةفض لػػدييـ دروػػات الطيبػ أو المقبولػ ا ويتصػػفوف
ب ػػمات انب ػػاطي مرتفع ػ ا تػػنةفض لػػدييـ فػػي الوقػػت نف ػػو ػػمات االنفتػػاح بمػػي الةب ػرةا وتػػدؿ األبحػػاث أف
األشػػةاص الػػذي ترتفػ لػػدييـ ػػمات االنفتػػاح يميمػػوف نحػػو المةػػاطرةا بمػػي بكػػس األشػػةاص الػػذيف تػػنةفض
لدييـ مات االنفتاح فينيـ يكونوا بمميوف وبراغماتيوف وبالتالي ىـ أقؿ أيديولووي  .32وال ؤاؿ الذي ينبغي أف
يطرح في ىذا المواؿ ىو :كيؼ تنعكس تمؾ ال مات الشةصي بمي أ موب ترامب في اتةاذ القرار؟
يعتقد البعض أف ترامب يكوف أكثر مرون وبراغماتي في بممي اتةاذ الق ارراتا و ػيكوف أقػؿ مػيع لمةػاطرة
بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػ مقارنػ بػػالرئيس ال ػػابؽ وػػورج دبميػػو بػػوش الػػذي ػػعي نحػػو اتةػػاذ قػ اررات وريئ ػ
Stephan M. Walt, What Would a Realist World Have Looked Like?, Foreign Policy, January
8, 2016.
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تمي ػػؿ نح ػػو المة ػػاطرة الكبيػ ػرة ف ػػي الة ػػارج .وذل ػػؾ ألف ت ارم ػػب يع ػػد اق ػػؿ أيديولوويػ ػ بكثي ػػر مقارنػ ػ بغيػ ػره م ػػف
المرشحيفا وىذا ما الحظو الكثير مف المراقيف ال يا ػييفا وبالتػالي ىػو ال يبحػث بػف قػ اررات تػوفر لػو مػردود
باطفي33ا أي ق اررات ذات طبيع قيمي – وبميو فماذا نف ر ق ارراتو الموردة مف أي داف قيمي بحظػر دةػوؿ
الم ػػمميف والعوئػػيف الػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ – صػػحيح أف ت ارمػػب شةصػػي مندفعػ ويصػػعب التعامػػؿ
معياا إال انو يتمت بالقدرة بمػي تبػديؿ مواقفػو ب ػحب مصػالحوا وىػو األمػر الػذي مػف شػ نو أف يعطيػو موػاالً
لممنػػاورة فػػي اتةػػاذ الق ػرار ػوا كػػاف ذلػػؾ بمػػي صػػعيد ال يا ػ الداةمي ػ أو الةاروي ػ ا ففػػي تقري ػ اًر ليػػا حػػوؿ
شةصػػي ال ػرئيس ت ارمػػب ت ػذكر صػػحيف (رو ػػكايا في ػػناي الرو ػػي (( :أف ت ارمػػب يعػػد مفاوض ػاً ويػػداًا ي ػػتمت
بعمموا ويحب المفاوضاتا وقادر بمي مناقشػ الصػفقاتا ػوا بشػكؿ ةػاصا أـ أمػاـ الصػحاف ا وىػو غالبػاً
ينوح في ذلؾ ...وىو شةصي قادرة بمي انقناعا وبمي شد األطراؼ المقابم ييا وفي إشارة الي تبػدؿ موقفػو
تشػػير الصػػحيف الػػي :أف ت ارمػػب قػػادر بمػػي التةمػػي بػػف أقػػرب م ػػابديو فػػي حػػاؿ أفشػػؿ ةططػػوا (وفػػي ىػػذه
الحال

يمكف أف ينقمب ترامب الي نقيضوي.34

وبميػػو فػػي ظػػؿ انةفػػاض ػػمات الطيب ػ أو المقبول ػ (أي شػػعؼ التعػػاطؼ م ػ اآلة ػريفي م ػ انةفػػاض ػػمات
االنفتاح بمي الةبرة (أي تصابد البراغماتي ي فمف المتوق أف يتطابؽ أ موب صن القرار بند الرئيس ت ارمػب
م ػ أ ػػموب ال يا ػ الواقعي ػ البحت ػ التػػي كانػػت بنػػد ال ػرئيس ال ػػابؽ ريتشػػارد نيك ػػوف .فت ارمػػب كالحال ػ م ػ
نيك وف ال يميؿ نحو التعاطؼ م اآلةريفا وال يولي أىمي لمدواف انن اني ا ويتوو نحو المكر والميكافيمي ا
وبنػػدما يتعمػػؽ األمػػر بالشػػؤوف الدولي ػ ا فػػيذا كػػاف نيك ػػوف يعقػػد الم ازيػػا بػػؿ موازن ػ المصػػالح المتناف ػ ا أو
الم ػػاوم م ػ الةصػػوـ كالصػػيف مػػثعا فػػاف ت ارمػػب يميػػؿ بتحويػػؿ كف ػ الم ػػاوم م ػ رو ػػيا االتحادي ػ ا وذلػػؾ
لتحييدىا في لعب الصراع المقبم م الصيف .ولكف إذا كاف نيك وف يتصػؼ بالصػعوب ا والواقعيػ ا والعقعنيػ
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نقعً بػف :صػبريف زىػوا كيػؼ حممػت صػحيف رو ػي شةصػي دونالػد ت ارمػب؟ا بربػي 32ا  39تشػريف الثػاني  .3127ينظػر
الرابط االتي:

http://arabi21.com/story/963440/

اليادئ ػ ا فػػاف ت ارمػػب يتصػػؼ بالصػػعب ا والبرغماتي ػ الفض ػ ا ولكػػف بمػػي مػػا يبػػدو أف العقعني ػ اليادئ ػ أو
الباردة ال تنا بو كثي اًر في ظؿ تميز شةصيتو بالعدائي والغضب.35

خامساً :الطريقة املتشددة :أمنوذج العملية التفاوضية يف خميلة دونالد ترامب
ىنػػاؾ ط ػريقتيف ف ػػي العممي ػ التفاوض ػػي  :الطريق ػ ال م ػػم ا والطريق ػ المتش ػػددةا يميػػؿ أنم ػػوذج المفػػاوض ف ػػي
الطريق ال م

الي تونب النزاع أو الصراعا وي عي نحو تقديـ العروض والتنازالتا وةمؽ الثقػ مػ الطػرؼ

اآلةر مف اوؿ تونب المواوي والوصوؿ الي اتفاؽ .بينما يميؿ أنموذج المفاوض في الطريقػ المتشػددة نحػو
القوةا ويرى كؿ موقؼ بمي أنو مباراة في انرادة (أي أنو يعتمػد بمػي قػوة انرادة الصػمب يا ويعتقػد أف الطػرؼ
الذي يفوز في ىذه المباراة ىو الذي يصمد بمي المواقؼ المتشددة أكثرا وىو يرى الطرؼ اآلةػر فػي العمميػ
التفاوضي بمي أنو بدو بدال مف رؤيتو كصديؽا وىو ال يقبؿ بالرضوخا ويركز بمػي ىػدؼ النصػر أو الفػوز
بػػدالً مػػف التركيػػز بمػػي ضػػرورة التوصػػؿ الػػي اتفػػاؽا وبميػػو فيػػو ينشػػد الفػػوز ال االتفػػاؽا والوػػدوؿ (2ي يوضػػح
أنموذج المفاوض في الطريق المتشددة بنو في الطريق ال م .36
ودوؿ (2ي أنموذج المفاوض في الطريق المتشددة والطريق ال م
الطريق المتشددة

الطريؽ ال م
المشاركوف في المفاوض أصدقا

المشاركوف في المفاوض أبدا

اليدؼ مف التفاوض ىو التوصؿ الي إتفاؽ

اليدؼ مف التفاوض ىو تحقيؽ النصػر أو الفػوز
بمي الطرؼ اآلةر

يقػ ػػدـ التنػ ػػازالت مػ ػػف أوػ ػػؿ تعزيػ ػػز الثق ػ ػ وتنمي ػ ػ

يطالب بالتنػازالت كشػرط لممحافظػ بمػي الععقػ

الععق بيف الطرفيف

بيف الطرفيف

يكوف مت اىعً ويثؽ باآلةريف

يكوف متشدداً وحازماً وال يثؽ باآلةريف
35

36

Dan P. McAdams, The Mind of Donald Trump, op. cit.
روورز فيشير وآةروفا التوصؿ الي نعـ :االتفاؽ التفاوضي مف دوف ا ت عـا تروم لميس اليحيي ومحمود الوزاويا ط3ا
(بماف :األىمي لمنشر والتوزي ا 2::6يا ص.36-26

يغير موقفو ب يول

يتزمت بموقفو

يقدـ العروض أو الحوافز

يقدـ التيديدات

يكشؼ ما يكنو في أبماقو

يتظاىر بةعؼ ما في أبماقو

يقبػؿ بالة ػائر مػػف وانػب واحػػد لغػرض التوصػػؿ ال يقبؿ بالة ػائر ويطالػب بمكت ػبات مػف وانػب
الي أتفاؽ

واحد كثمف لمتوصؿ الي اتفاؽ

يصر بمي التوصؿ الي اتفاؽ

يصر بمي موقفو بدالً مف االتفاؽ

يحاوؿ تونب مباراة انرادة

يحاوؿ الفوز في مباراة انراة

يذبف لمضغط

ي مط الضغط

المصػػدر :رووػػرز فيشػػير وآةػػروفا التوصػػؿ الػػي نعػػـ :االتفػػاؽ التفاوضػػي مػػف دوف ا ت ػػعـا تروم ػ لمػػيس
اليحيي ومحمود الوزاويا ط3ا (بماف :األىمي لمنشر والتوزي ا 2::6يا ص.38
وفػػي إحػػدى المقػػابعت انبعمي ػ بػػاـ  2:92قػػاؿ ت ارمػػب(( :إف انن ػػاف أكثػػر الحيونػػات ض ػراوة وبنف ػاًا وأف
الحياة لي ت وى م م مف المعارؾ تنتيي بالفوز أو الة ارةيي .ىػذه النوبيػ مػف الشةصػيات صػنفيا بػالـ
النفس الشيير كارؿ يونغ بمي أنيا تمثؿ شةصي (المحارب البدائيي .ومف أىـ مقومات ىذه الشةصي ىي:
الميارة المشحوذة دائماًا والشواب ا واالنضباطا ميمتيا في الحياة ىي القتػاؿ مػف أوػؿ الفػوزا واكبػر مةػاوؼ
ىذه الشةصي ىي الضعؼ أو انباق  .37ويمكف لممتب أف يمحظ أف ترامب طواؿ حممتو االنتةابي لـ ي عي
نحػػو الت ارو ػ بػػف المعرك ػ االنتةابي ػ ا رغػػـ تعػػدد االنتقػػادات التػػي وويػػت إليػػو مػػف داةػػؿ حزبػػو وةاروػػوا ولػػـ
يعػػدؿ بػػف التفكيػػر فػػي الفػػوز حتػػي فػػي ظػػؿ تيديػػد القيػػادات الوميوري ػ بالتصػػويت لغي ػره مػػف المرشػػحيف فػػي
المؤتمر العاـ لمحزب الوميوري.
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يبقي القوؿ في ضو النوازع النف ي والعقيدي اليت تتصػؼ بيػا شةصػي ت ارمػبا فمػف المػروح أف يكػوف نمػط
قيادتو لمواليات المتحدة األمريكي بمي وفؽ التصورات اآلتي :38
 -2الدافعيػ نحػػو القيػػادة .كفػػرد يعػػد ت ارمػػب واثػػؽ بنف ػػو بشػػكؿ ا ػػتثنائي مػ أيمػػاف ال يتزبػػزع فػػي مواىبػػو
الةاص ا والقدرة بمي القيادة م إمكاني النواحا وبميو فاف ال ػعي نحػو القػوة ػيكوف الػداف الػرئيس
لم وؾ القيادي بند ترامبا فضعً بػف الرغبػ فػي ال ػيطرة بمػي األوضػاعا والييمنػ بمػي الةصػوـ.
وم ذلؾ مف المروح أف يكوف ال موؾ القيادي بند ت ارمػب أكثػر واقعيػ ا وأقػؿ أيديولوويػ فػي تحقيػؽ
أىدافو ال يا ي .
 -3التووػػو القيػػادي .نظػ اًر لمػػا تتمتػ بػػو شةصػػي ت ارمػػب مػػف ارتفػػاع الييمنػ الكارزميػ ا فمػػف المػػروح أف
يكػػوف ت ارمػػب أكثػػر مػػيعً م ػ األىػػداؼ المووي ػ نحػػو الميػػاـ المحػػددة (أي قيػػادة ألدا ميػػاـ محػػددةيا
وبميو ف نو لف يعير أي أىمي لمععقات م اآلةريف حتي واف كانت ويدةا إذا كانػت تقػؼ بائقػاً فػي
طريؽ تحقيؽ أىدافو في ال يا

الةاروي  .ولكف مف وي أةػرى فػاف توويػو القيػادي بمػي الم ػتوى

الداةمي يميؿ نحو إيع األىمي لموال المتوق مف م تشاريو ووزرائو وغيرىـ مف أبضا إدارتو.
 -4النمط انداري .في بممي تنظيـ وادارة صن القرار مػف المػروح أف يميػؿ ت ارمػب نحػو التػرويغ الػذاتي
لقنابتو الةاص ا األمر الذي يوعمو ي عي نحو الدفاع بف أونداتػو ال يا ػ ا أكثػر مػف ػعيو نحػو
بنا التوافؽ في اآل ار بيف م تشاريو ووز ار ها وبميو ف ف ويود ترامب تنصب باالتوػاه الػذي يكػوف
فيو ىو مصدر لعممي صن القرارا و يتوو نحو فرض اآل ار الػذي يعتقػد بيػا بمػي وز ارئػوا وىػذا مػا
يمكف ا تشفافو مػف إقالػ الػرئيس ت ارمػب لمقائمػ ب بمػاؿ وزيػر العػدؿ ( ػالي ييػتسي البت ارضػيا بمػي
ق ارراتو بش ف حظر فر مواطني ب دوؿ م مم الي الواليات المتحدة األمريكي .
 -5التعامؿ مػ الكػونغرس .فػي بعقتػو مػ ال ػمط التشػريعي مػف المػروح أف يميػؿ ت ارمػب نحػو الطريقػ
التناف ي واألحادي ا وال عي نحو ال يطرةا فيما إذا كاف الكونغرس يتةػذ منحػي المعػارض ل يا ػاتوا
Aubrey Immelman, The leadership Style of U.S. President Donald J. Trump, Working Paper
No. 1, (New York: Unit for the Study of Personality in Politics, Johns University and the
College of St. Benedict, January 2017), p. 10-11.
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غيػر أنػػو مػػف المػػروح أف يميػػؿ ت ارمػػب نحػػو الطريػػؽ التعاونيػ والتناغميػ إذا كػػاف يػػرى فػػي الكػػونغرس
بيع لتعزيز يا اتو.
 -6الععقات انبعمي  .فػي التعامػؿ مػ االبػعـ مػف المػروح أف يحػافظ ت ارمػب بمػي قػد اًر مػف االن ػواـ
إذا كػػاف يشػػعر بانػػو قػػادرة بمػػي األمػػع والتعبػػب فػػي و ػػائؿ االبػػعـ .ولكػػف بةػػعؼ ذلػػؾا أي م ػ
ووػػود صػػحاف تنتقػػد بشػػدة ال يا ػػات التػػي ينتيويػػا ال ػرئيس ت ارمػػب (بػػالتزامف م ػ ح ا ػػيتو النف ػػي
المفرط مف انىانات الشةصي ا و رب التفابؿ مػ االنتقػاداتي فمػف المػروح أف يميػؿ ت ارمػب نحػو
االنغعؽ وبدـ التعاوف م االبعـا وصوال الي العدا الصريح.
 -7الععقػػات العام ػ  .نظ ػ اًر ل ػػمات االنب ػػاطي المرتفع ػ فػػي شةصػػي ت ارمػػبا والميػػؿ نحػػو التفابػػؿ مػػف
دوف تحفظ أو قيودا فمف المروح أف تكوف بعقتو م الوميور نشػط الػي دروػ كبيػرةا األمػر الػذي
ػػيوعمو يميػػؿ نحػػو التعبيػػر والػػدفاع بػػف يا ػػاتو بصػػورة شةصػػي مباش ػرةا بػػدالً مػػف االبتمػػاد بمػػي
الوكع (وىذا ما يمكػف معحظتػو فػي تغريداتػو المتواصػم بمػي مواقػ التواصػؿ االوتمػابيي وىػو مػا
ي يؿ بميو حشد الدبـ الشعبيا وتعزيز ثقتو بنف و في مواوي الحمعت المضادة ل يا اتو.

سادساً :اسرتاتيجية االرئيس دونالد ترامب وتوجهاته يف الشؤون اخلارجية
وفقػ ػاً ألوندت ػػو وآ ارئ ػػو ف ػػي ال يا ػ ػ الةارويػ ػ الت ػػي أطمقي ػػا ة ػػعؿ حممت ػػو االنتةابيػ ػ يمك ػػف اال تشػ ػراؼ :ب ػػيف
اال ػػتراتيوي الت ػػي ػػيتبعيا الػ ػرئيس دونال ػػد ت ارم ػػب :تتو ػػو نح ػػو ا ػػتراتيوي الت ػػوزاف م ػػف ة ػػارج الح ػػدودا وى ػػي
اال ػتراتيوي التػػي يتبناىػػا االتوػاه التقميػػدي فػػي المدر ػ الواقعيػ  .ولكػػف مػػا فحػػوى ىػذه اال ػػتراتيوي ؟ ومػػا ىػػي
المؤشرات التي تفيد باف الرئيس ترامب يتبعيا في ال يا

الةاروي لبعده؟

-1فحوى استراتيجية التوزان من خارج الحدود
تنطمػػؽ ا ػػتراتيوي التػػوزاف مػػف ةػػارج الحػػدود مػػف األطروحػػات الفكري ػ لممدر ػ الواقعي ػ ا باتواىيػػا التقميػػديا
وتتبني ووي نظر ضيق لممصالح القومي األمريكي ا إذ تقتصر المصالح الحيوي لمواليات المتحػدة األمريكيػ
بمػ ػػي الػ ػػدفاع بػ ػػف وحػ ػػدة اال ارضػ ػػي األمريكي ػ ػ ا وحكاي ػ ػ األم ػ ػف والحري ػ ػ ا والحفػ ػػاظ بمػ ػػي ممتمكػ ػػات الشػ ػػعب
األمريكي.39
والفكرة األ ا ي ليت تدور حوليا ا تراتيوي التوزاف مف ةػارج الحػدود قواميػا :إف الواليػات المتحػدة األمريكيػ
ىي دولػ مييمنػ فػي مػ مف مػف الناحيػ اال ػتراتيوي ا ولػيس ىنػاؾ دولػ قػادرة بمػي قيرىػاا فبػدالً مػف محاولػ
ال ػػيطرة بمػػي ومي ػ الػػدوؿ األةػػرى واألةػػعؿ بت ػوازف القػػوىا بمييػػا ال ػػماح لمقػػوى الكبػػرى ب ػ ف تتنػػافس م ػ
بعضيا الػبعض فيمػا ىػي (أي الواليػات المتحػدة األمريكيػ ي تػوازف بينيمػا مػف بعيػد .40وفػي ىػذا لموػاؿ يصػبح
ت ػوازف الق ػػوى كبػػديؿ لمييمنػ ػ بصػػفتو ا ػػتراتيوي لحفػػظ التػ ػوازف بػػف بع ػػد فػػي المن ػػاطؽ الواقع ػ ة ػػارج الح ػػدود
األمريكي .
إذ يعتقد انصار ا ػتراتيوي التػوازف مػف ةػارج الحػدود :أف الواليػات المتحػدة األمريكيػ تتمتػ بدروػ باليػ مػف
المنابػ ػ ض ػػد أي تيدي ػػد ة ػػارويا ب ػػبب رقعتي ػػا الوغرافيػ ػ المحاطػ ػ بالمحيط ػػاتا وض ػػعؼ ووارى ػػا الون ػػوبي
والشماليا وامتعكيا ال عح النوويا ومف ثـ با تطابتيا – أي الواليات المتحدة األمريكي – أف تن ى بنف ػيا

Barry R. Posen and Andrew L. Ross, Competing Visions for U.S. Grand Strategy,
International Security Journal, Vol. 21, No.3. (Cambridge: Belfer Center for Science and
International Affairs at Harvard University, winter 1996/1997), p.7.
Ethan Landau, Cooperative Security: The American Strategy for a Rising China, Senior
Theses, (Los Angeles: Claremont McKenna College, 2014), p. 12.
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بف ال باقات األمني مػ القػوى الكبػرىا وتعمػد الػي الػتممص الةػارويا فتضػطر اآلةػريف الػي تحمػؿ مةػاطر
توازف القوىا وتكابد نفقاتو ضد القوى الكبرى الميددة مف بعضيا البعض.41
وىو األمر الذي يتطمب ةفض االلتزامات األمني األونبيػ فػي الةػارج البعيػد :كالتحالفػات الع ػكري ا واغػعؽ
القوابد األمريكي ا وتونب نشػر أي قػوات أمريكيػ فػي أ ارضػي الػدوؿ األةػرىا واالبتمػاد بمػي القػوات البحريػ
والوويػ لمتػ ثير فػػي توازنػػات القػوى بحػػاالت الضػػرورة القصػػوىا إذ يعتقػػد أنصػار ا ػػتراتيوي التػػوزاف مػػف ةػػارج
الح ػػدود :أف مةػ ػػاطر الص ػ ػرابات التػ ػػي بيمكانيػ ػػا أف تعػ ػػرض األرضػ ػػي األمريكي ػ ػ لميوػ ػػوـ ت ػ ػ تي مباش ػ ػرة مػ ػػف
االلتزامات األمريكي في الةارج البعيدا وىي االلتزامات الناشئ مف التحديد الفضفاض لممصالح األمريكي في
النظاـ الدولي.42
ومنطقيػ تمػػؾ االنعزالي ػ فػػي نظػػر انصػػار ا ػػتراتيوي التػػوزاف مػػف ةػػارج الحػػدود تيػػدؼ الػػي :ةفػػض التكمفتػػيف
الداةميػ ػ والةارويػ ػ الت ػػي ػػتنطوي بم ػػي ا ػػتبعاد أي من ػػافس محتم ػػؿ لموالي ػػات المتح ػػدة األمريكيػ ػ ا وتقم ػػيص
احتمػػاالت التػػورط فػػي حػػرب ممكن ػ فػػي الم ػػتقبؿ بػػيف القػػوى الكبػػرىا وابػػع القػػوة الن ػػبي لمواليػػات المتحػػدة
األمريكي في النظاـ الدولي ذلؾ بػ ف المبػدأ الػذي تنطػوي بميػو ا ػتراتيوي التػوزاف مػف ةػارج الحػدود ىػو :أف
محافظ الواليات المتحػدة األمريكيػ بمػي األمػف العػالميا و ػيطرتيا األحاديػ بمػي النظػاـ الػدولي تصػبحاف
بم ػػرور الوق ػػت أصػ ػػعب بم ػػي الوالي ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػ ا وأش ػػد ةط ػ ػ اًر وأكث ػػر كمفػ ػ
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ل ػػذلؾ ي ػػرى أنصػ ػػار

ا تراتيوي التو ازف مف ةارج الحدود :أف المعيات المتحدة األمريكي بابتعادىا بف االلتزامات األمني المو ع
في الةارجا وا تمرارىا ب يا ات الػردعا وانشػراؼ الػدولي بمػي توازنػات القػوىا ػتكوف أقػؿ برضػ لمةػاطر
التورط في حرب محتمم م القوى الكبرى في النظاـ الدولي.44

Ethan Landau, Cooperative Security: The American Strategy for a Rising China, op. cit, p.11.
Christopher Layne, Preponderance to Offshore Balancing: Americas Future Grand Strategy,
International Security Journal, Vol. 22, No. 1, (Cambridge: Belfer Center for Science and
International Affairs at Harvard University, Summer 1997), p. 116.
Ibid, p. 112.
Ethan Landau, Cooperative Security: The American Strategy for a Rising China, op. cit, p.12.
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فعمي الرغـ مف أف ا ػتراتيوي التػوزاف ةػارج الحػدود ال تثػبط م ػابي الواليػات المتحػدة األمريكيػ فػي الحيمولػ
دوف ظيور منافس محتمؿ لزبامتيا في النظاـ الػدوليا غيػر أنيػا ال تبػالغ كثيػ اًر بةطػر ظيػور زبامػ أوروبيػ
أو آ يوي مناف

لمواليات المتحدة األمريكي ا وتعده ةط اًر صغي اًر بمي مكانتيا العالمي .

وم ذلؾا فمف أوؿ من صعود أي قوة إقميمي مييمن في آ يا أو أوروبا تقتػرح ا ػتراتيوي التػوازـ مػف ةػارج
الحدود :ابتمػاد يا ػات التػوازف بػيف بريطانيػا وفرن ػا وألمانيػا ورو ػيا فػي أوروبػا مػف ويػ ا والصػيف واليابػاف
ورو ػػيا والينػػد وكوريػػا الونوبيػ فػػي آ ػػيا مػػف ويػ أةػػرىا مػ تونػػب تقػػديـ أيػ ضػػمانات أمنيػ أمريكيػ لتمػػؾ
الػػدوؿ45ا إذ يحػػاوغ أنصػػارىا :ب نػػو لػػيس لػػدى الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ أي ػػبب ذاتػػي يوبرىػػا بمػػي تحمػػؿ
الثمف الباىظ الذي يتطمبو ضماف أمف الدوؿ األةرىا فعمي بكس االتواه ال ائد تعتمد ا ػترايوي التػوزاف مػف
ةارج الحدود بمي االبتقاد :ب ف الوضػ األمريكػي اال ػتراتيوي ػوؼ يقػوى حػيف تحػوؿ م ػؤولي الػدفاع الػي
الدوؿ ذاتيا.46
فصعود الصػيف كقػوة بظمػي فػي النظػاـ الػدولي – بػالتزامف مػ ت ازيػد الشػكوؾ حػوؿ وػدوى الضػمانات األمنيػ
األمريكي في شرؽ آ يا – يوفر حاف اًز لمياباف لتصبح قوة مكتفي ذاتيػاً مػف الناحيػ اال ػتراتيوي ا وىػو األمػر
الػػذي ينبغػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ ا ػػتغعلوا أكثػػر مػػف التح ػػب إليػػو ب ػػبب ةشػػيتيا مػػف بػػودة اليابػػاف
كقوة بظميا فبدالً مف محاول احتوا كؿ مف :الياباف والصيف فػي وقػت واحػدا تقتػرح ا ػتراتيوي التػوازف مػف
ةػػارج الحػػدود ال ػػماح لمصػػيف واليابػػاف بػػاحتوا بعضػػيما الػػبعضا فػػي حػػيف تبقػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكي ػ
بمي م اف آمن وبعيدة منيماا ومف ثـا فيف الواليات المتحػدة األمريكيػ ا وبػف طريػؽ ا ػتراتيوي التػوزاف مػف
ةػػارج الحػػدود ػػتحقؽ ىػػدفيا المتمثػػؿ بمن ػ الصػػيف مػػف أف تصػػبح قػػوة إقميمي ػ مييمن ػ فػػي آ ػػياا بػػف طري ػؽ
ال ماح لمياباف ورو يا االتحادي بػاحتوا الصػيفا والتػورط معيػا فػي المناف ػات األمنيػ بالمنطقػ ا وىػو األمػر
الذي يحوؿ دوف انتصار الصيف ب ي حرب مقبم في آ يا.47

Ethan Landau, Cooperative Security: The American Strategy for a Rising China, op. cit, p.13.
Christopher Layne, Preponderance to Offshore Balancing: Americas Future Grand Strategy,
op. cit, p. 115.
Ethan Landau, Cooperative Security: The American Strategy for a Rising China, op. cit, p.13.
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وميما يكف مف أمرا فيف ا تراتيوي التوازف ال تدبـ أي تدةعت ب كري في الةارجا وتفترض :بيف الواليات
المتحدة األمريكي غير م ؤول بف تحمؿ تكاليؼ الحفاظ بمي النظاـ العالميا وي ودىا االبتقاد :بيف تعزيز
ونشػػر القػػيـ فػػي الةػػارج كالديمقراطي ػ وحقػػوؽ االن ػػاف يميػػـ الحػػروب الطائش ػ ا ويولػػد اال ػػتيا ضػػد الواليػػات
المتح ػػدة األمريكيػ ػ ا ل ػػذلؾ يقت ػػرح أنص ػػارىا بم ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكيػ ػ بالبق ػػا بعي ػػداً ب ػػف الصػ ػرابات
والحروب الةاروي ا ويفضموف تةمي الواليػات المتحػدة األمريكيػ بػف التحالفػات التقميديػ الممزمػ بيػاا وتفكيػؾ
حمػػؼ النػػاتوا وكػػذلؾ ال يػػروف فائػػدة تػػذكر فػػي المنظمػػات الدولي ػ لصػػن ال ػػعـ الػػدوليا بػػؿ يعػػدونيا مكان ػاً
لمحديث مف ش نو أف يروط الواليات المتحدة األمريكي وي تدويا الي الصرابات الدولي .48
وبمي أي حاؿا فيف ىيكؿ القوة الع كري الػذي تفضػمو ا ػتراتيوي التػوازف مػف ةػارج الحػدود لمواليػات المتحػدة
األمريكي ىو :االحتفاظ بقدرة الضرب الثاني لردع اليومات النووي مف أي وي كانتا وتو ػي نشػاط أويػزة
اال تةبارات األمريكي لمراقب التطورات في ومي أنحا العالـا وباألةص :انتشار أ مح الدمار الشػامؿ مػف
أوؿ من أي تيديدات إرىابي ضد الواليات المتحدة األمريكي ا واالحتفاظ بقوات بحري قادرةا وقوات العمميػات
الةاص المتنوب لغرض حماي التوارة األمريكي في الةػارج مػف األنشػط انوراميػ وانرىابيػ التػي تتعػرض
ليػاا ومػ ذلػػؾ تفتػرض ا ػػتراتيوي التػوازف مػػف ةػارج الحػدود :أف الواليػػات المتحػدة األمريكيػ

ت ػتةدـ قواتيػػا

الع ػكري فقػػط لمػػدفاع بػف مصػػالحيا الحيويػ المتمثمػ بالػػدفاع بػػف الػوطفا والحفػػاظ بمػػي حريػ وأمػػف الشػػعب
األمريكي.49

D. Robert Worley, Orchestrating the International of Power: A Critical Examination of the
U.S. National Security System, 1Ed, (USA, Lulu Press, 2012) p.222.
Barry R. Posen and Andrew L. Ross, Competing Visions for U.S. Grand Strategy, op. cit. pp.
13-14.
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-2توجهات الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية ومؤشرات استراتيجية التوزان من خارج الحدود
أ .السمات العامة لمسياسة الخارجية لمرئيس دونالد ترامب
فػػي ةطابػػو األكثػػر تفصػػيعً حػػوؿ ال يا ػ الةارويػ األمريكي ػ ا والػػذي أدلػػي بػػو فػػي مركػػز نيك ػػوف لممصػػمح
الوطني ا وىو المؤ

التي تعبر بف األصوات الواقعي 50ا تبني ت ارمػب وويػ نظػر ضػيق لممصػالح القوميػ

األمريكي ػ ت ػػتند الػػي مشػػابر (أمريكػػا أوالًيا وىػػو الشػػعار الػػذي تبنػػاه دبػػاة االنعزالي ػ فػػي العػػاـ 2:51ا بعػػد
تػ ليفيـ لونػ أمريكػػا أوالًا والتػػي طالبػػت بعػػدـ مشػػارك الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ ا ودةوليػػا فػػي أتػػوف الحػػرب
العالميػ ػ الثانيػ ػ ا والت ػػي حم ػػت نف ػػيا بع ػػد ثعثػ ػ أي ػػاـ م ػػف وق ػػوع اليو ػػوـ الياب ػػاني بم ػػي مين ػػا (بي ػػرؿ ى ػػاربري
األمريكي.51
ففي كتابو الموصوـ (أمريكا التي ن تحقيايا والصادر في العاـ 3111ا حدد ترامب أربع مبػادئ تمثػؿ رؤيتػو
لمصالح الواليات المتحدة األمريكي في موالي :ال يا
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الةاروي والدفاع الوطنيا وىي بمي النحو اآلتي:52

لقػػد كػػاف ةطػػاب ت ارمػػب لم يا ػ الةارويػ فػػي مركػػز نيك ػػوف ي ػػتيدؼ ك ػػب ت ييػػد الػواقعييف فػػي الحػػزب الوميػػوري (الػػذيف
ىمشػوا مػػف الحػػزب منػػذ العػػاـ 2::3يا بمػػي ح ػػاب المحػػافظيف الوػػدد الػػذيف أبمن ػوا دبميػػـ لممرشػػح الديمقراطي ػ ىػػيعري
كمينتػػوف لتػػولي منصػػب الرئا ػ األمريكي ػ ا ب ػػدال مػػف دونالػػد ت ارمػػبا وذل ػػؾ الةػػتعؼ األةيػػر مػػ التوويػػات األيديولوويػ ػ
واال تراتيوي لممحػافظيف الوػددا و ػعييو لمتعػاوف مػ رو ػيا االتحاديػ والصػيفا وابعنػو بػف يا ػ ةارويػ أمريكيػ تقػوـ
بمػػي فك ػرة (أمريكػػا أوالًي والتػػي تتنػػاقض م ػ مطالػػب المحػػافظيف الوػػدد فػػي إر ػػاؿ القػػوة الع ػػكري األمريكي ػ لمةػػارج لنشػػر

الديمقراطي وضماف أمف ومصالح الحمفا  .ففي شباط مف العاـ 3127ا أبمف روبرت كاوات أحد أبرز أقطػاب المحػافظيف
الوػدد صػراحو دبمػو ليػيعري كمينتػوف فػػي افتتاحيػ صػحيف (واشػنطف بو ػتيا بصػػفتو الةيػار الوحيػد ألنصػاره فػي الحػػزب
الوميوريا وقاؿ(( :أني أشعر بالراح معيا في ال يا الةاروي ا فيي وؼ تنتيغ ال يا التي نعتقدىايي .ينظر:
Thomas Wright, Five things we (learned) from Trumps foreign policy speech, The Brookings
Institution, April 27, 2016.
 51الماركينتيمي ػ الوديػػدة :يا ػ ت ارمػػب الةاروي ػ ا التقريػػر ان ػػبوبي لم اركػػز األبحػػاث األمريكيػػ ا مركػػز الد ار ػػات األمريكيػػ
والعربي ا  3:ني اف  .3127ينظر الرابط اآلتي:
http://thinktankmonitor.org/weekly-report/weekly-report-arabic/
 52نقعً بف:
& John R. Haines, Divining a Trump Doctrine: Finding the Contours of Donald Trumps Foreign
National Security Policy, (Philadelphia: Foreign Policy Research Institute, March 2016).
ولممزيد ينظر:
Donald Trump, The America We Deserve. (New York: Macmillan, 2000).

 -2يوب بمي الواليات المتحدة األمريكي أف تحافظ بمي دفابيا المني ا وأف تتكيؼ با تمرار م طبيع
التيديدات المتطورة.
 -3ال يمكف لمعدو أف ينوح بمياوم الواليػات المتحػدة األمريكيػ ا إذا كانػت أمريكػا م ػتعدة ويػداً لمنعػو.
ولكف إذا تعذر األمر يوب بمي الواليات المتحدة األمريكيػ أف ت ػتبؽ التيديػدات الصػادرة مػف الػدوؿ
األونبي ووكعئيـا والومابات انرىابي العابرة لمحدود الوطني .
 -4إف التدةؿ الع كري األمريكي في الصرابات انقميمي البعيػدة – با ػتثنا التيديػدات المباشػرة لمػوطف
– ال تة ػػدـ مص ػػالح أمنن ػػا الق ػػوميا وتػ ػزاحـ األولوي ػػات المحميػ ػ ا وأف أي م ػػابدة حربيػ ػ قص ػػيرة ف ػػي
مناطؽ الصراعا وال يما في الشرؽ األو ط تعرض مصالحنا القومي لمةطر وتيديد تػورط الػبعد فػي
الحروب الةاروي .
 -5إف العػػب االقتصػػادي نرث االلت ازمػػات األمريكي ػ ا مثػػؿ :حمػػؼ شػػماؿ األطم ػػيا واتفاقيػػات الػػدفاع
انقميمي المماثم – با تثنا االلتزاـ بالدفاع بف (إ رائيؿي – ال يمكف تحمموا ويوب أف يتحػوؿ الػي
حمفائنا.
ويمكف لممتب أف يمحظ :إف آ ار المرشح ترامب في حممتو االنتةابي ا وال يما في موالي :ال يا ػ الةارويػ
واألمف القومي لـ تبتعد كثي اًر بف تمػؾ المبػادئ المػذكورة آنفػاًا وفػي الواقػ تعػد تمػؾ المبػادئ وػز اً مػف المبػادئ
الت ػػي ح ػػددتيا لونػ ػ أمريك ػػا أوالً ف ػػي الع ػػالـ 532:51ا إذ ي ػػرى ت ارم ػػب :إن ػػو ي ػػتمد انلي ػػاـ م ػػف تم ػػؾ المرحمػ ػ
االنعزالي ػ ا واف االتوػػاه الػػذي يتبنػػاه فػػي ال يا ػ الةاروي ػ (( :يػػروـ العػػودة الػػي المبػػادئ الةالػػدةييا ويضػػيؼ
53

يمةص وأيف اس كوؿ البنود الرئي

األربع التي وضعتيا لون أمريكا أوال في العالـ 3:51ا بمي النحو اآلتي:

 -2يوب بمي الواليات المتحدة األمريكي بنا الدفابات المنيع .

 -3ليس ىناؾ أي قوة أونبي أو موموب مف القوى يمكف أف تياوـ الواليات المتحدة األمريكي ا إذا كانت أمريكا م تعدة.
 -4بالبقا بعيداً بف الحروب األوربي يمكف لمواليات المتحدة األمريكي أف تحافظ بمي العناصر الحيوي لمديمقراطي .

 -5إف تقديـ أي م ابدة قصيرة في الحرب (الي بريطانيا وفرن اي تضعؼ الدفاع الوطني األمريكي فػي الػداةؿا وتيػدد باشػراؾ
األم األمريكي في الحرب في الةارج.

ينظر:
Wayne S. Cole, America First: The Battle Against Intervention, 1940-1941. (Madison:
University of Wisconsin Press, 1953), p.15.

ترامب(( :أف ال يا

الةاروي التي

تبناىا تض مصػالح الشػعب واألمػف األمريكػي فػي المقػاـ األوؿا وقبػؿ

ك ػػؿ االبتب ػػارات األة ػػرىييا مؤك ػػداً (إف ش ػػعاري أمريك ػػا أوال (( ػػيكوف مح ػػور يا ػػتنا الةارويػ ػ ا والموض ػػوع
الرئيس في إدارتنػايي .54ومػف ىػذا المنطمػؽ يصػؼ فران ػيس فوكويامػا الػرئيس دونالػد ت ارمػب ب نػو(( :ينػزع نحػو
االنعزالي وغير تواقاً أو حريصاً بمي ا تةداـ القوة الع كري حوؿ العالـيي.55
وبميػػو مػػف ةػػعؿ ةطاباتػػو األ ا ػػي يمكػػف الوقػػوؼ بمػػي المبػػادئ والمنطمقػػات الفكري ػ التػػي تحكػػـ ال يا ػ
الةاروي لمرئيس دونالد ترامب:56
 -2يتبني ترامب فػي يا ػتو الةارويػ مبػدأ (أمريكػا أوالًي كيػدؼ بػاـ ل ػموؾ الواليػات المتحػدة األمريكيػ
في النظاـ الدوليا بمعني :أنو ال يوب بمي الواليات المتحدة األمريكي أف تؤمف مصالح غيرىاا م
ضػػرورة االلت ػزاـ بالمصػػالح القومي ػ األمريكي ػ ا والتعامػػؿ معيػػا بمػػي أنيػػا الػػداف األوؿ واأل ػػاس ألي
تحرؾ بمي م توى ال يا

الةاروي ا فالواليات المتحدة األمريكي مف ووي نظر ترامب ليس بمييػا

أف تتحمؿ بب حماي أو دفػاع بػف دوؿ أةػرى دوف مقابػؿا أو تػوفر الحمايػ لمػراكبيف بالموػاف فػي
إشارة لمدوؿ التي توفر ليا الواليات المتحدة الحماي األمين بقوتيا الع كري .
 -3يعد ترامب مف أنصار االنعزالي في ال يا
مصالحيا القومي بمي نطاؽ وا

الةاروي ا ويعتقد بيف الواليات المتحدة األمريكي حددت

وداًا ومػ ذلػؾ يػرى ت ارمػب :أف الواليػات المتحػدة األمريكيػ لػيس

بمييا أف تتدةؿ في تنظيـ شؤوف العالـ وحؿ مشكعتوا لذلؾ يعارض ت ارمػب فكػرة تعزيػز الديمقراطيػ
ونشرىا في الةارجا وتقديـ الضمانات األمني لمدوؿ األةػرىا وىػو يتونػب فػي ةطاباتػو الحػديث بػف
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العالمي ا في الوقت الػذي يغمػب بمػي ةطاباتػو الت كيػد بمػي الػروح القوميػ وأىميػ الدولػ القوميػ فػي
ال يا

الةاروي.

 -4ومثممػػا ال يػػرى أنصػػار ا ػػتراتيوي الت ػوازف مػػف ةػػارج الحػػدود فائػػدة تػػذكر فػػي المؤ ػػات الدولي ػ ا ال
يؤمف ترامب بالمنظمات الدولي وفي قدرتو بمي إحعؿ ال عـا وال يؤمف بالعمؿ فػي إطارىػا إذ يقػوؿ
ترامب(( :أنا متشكؾ وداً مف المنظمات واالتحادات الدولي ا ألنيا تقمؿ مػف قػدرتنيا بمػي الػتحكـ فػي
شؤوننايي.57
 -5ال ي ػػؤمف ت ارم ػػب بفكػ ػرة الت ػػدةؿ انن ػػاني أو م ػػؤولي الحمايػ ػ انن ػػاني ك ػػاس أو دافػ ػ لمت ػػدةؿ
الع كري في الدوؿ األةرىا وغير مؤيد لنشر الديمقراطي في الةارجا وبالتالي فيو ينزع نحو التةمي
بف األىداؼ انن اني وااللتزامات األةعقي ا والتركيز فقط بمي مصالح الواليات المتحدة األمريكي ا
فطالمػا أف األمػر ال يمػس المصػالح األمريكيػ ا فػع دابػػي لتػوريط القػوات األمريكيػ فػي الةػارج .لكػػف
بنػػدما تتيػػدد لمصػػالح األمريكي ػ ا يوػػب بمػػي الواليػػات المتحػػدة التػػدةؿ الع ػػكري األحػػادي وبالشػػكؿ
الذي ال تعتمد فيو بمي أي أطراؼ أةر.
 -6يتبني ترامب مبػدأ الحمايػ التواريػ لم ػوؽ األمريكػي فػي الععقػات االقتصػادي الدوليػ ا ويشػكؾ فػي
م ػػدى فابميػ ػ وتػ ػ ثير االتفاقي ػػات التواريػ ػ الدوليػ ػ بم ػػي االقتص ػػاد األمريك ػػيا لكون ػػو ي ػػرى :أف تم ػػؾ
االتفاقيات غالبا ما تصب في مصمح الطرؼ االةر وبمي ح اب الواليػات المتحػدة األمريكيػ ا ليػذا
فيي تضر باالقتصاد وال وؽ األمريكي.
ب.توويات الرئيس دونالد ترامب حياؿ حمفا الواليات المتحدة األمريكي في أوروبا وآ يا
تقترب آ ار ترامب في ال يا ػ الةارويػ كثيػ اًر مػف أفكػار ا ػتراتيوي التػوزاف مػف ةػارج الحػدود بشػ ف تةفػيض
االلتزامات األمني األمريكي في الةارج البعيدا إذ يشكؾ ترامب بالتحالفات األمريكي في أوروبا وآ ياا ويػرى:
((أف حمػػؼ النػػاتو منظمػ بفػػا بمييػػا الػػزمفا ويضػػيؼ ت ارمػػب(( :أف الحمػػؼ الػػذي يضػػـ (39ي دولػ ا أنشػ فػػي
بيد مةتمؼ بندما كاف االتحاد ال وفيتي ال ابؽ يمثؿ التيديد الرئ ي لمغربا وتاب يي أف الحمؼ ليس مػؤىعً
Donald J. Trump Foreign Policy Speech, op. cit.
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لمكافح انرىابا ويكمؼ الواليات المتحدة األمريكي ثروة مالي طائ ل ا مؤكداً بقولو(( :أف الواليات المتحػدة
األمريكي قد تضطر الي تةفيض إلتزاماتيا المالي في حمؼ الناتويي.58
وي ػػرى ت ارم ػػب أف بم ػػي دوؿ أورب ػػا تحم ػػؿ ب ػػب ال ػػدفاع ب ػػف نف ػػيا وتكاليف ػػو الماديػ ػ ا وأف الوالي ػػات المتح ػػدة
األمريكيػ ػ ل ػػيس بميي ػػا أف تنفػ ػؽ تم ػػؾ المب ػػالغ اليائمػ ػ لتػ ػ ميف أوروب ػػا انش ػػا القواب ػػد الع ػػكري بم ػػي األ ارض ػػي
األوروبي ػ ا فاالتحػػاد األوروبػػي بميػػو أف يتحمػػؿ تكمف ػ األمػػف التػػي يريػػدىاا لػػذلؾ يعتػػرض ت ارمػػب بمػػي تحمػػؿ
الواليات المتحدة األمريكي النصيب األكبر مف ميزاني حمؼ الناتو الذ يضـ (39ي دوؿ أوربي ا وال تنفػؽ بميػو
ػػوى الواليػػات المتحػػدة األمريكي ػ ا الػػي وانػػب انفػػاؽ متواض ػ مػػف أرب ػ دوؿ أوربي ػ وبن ػػب ال تتوػػاوز (3ي
بالمائ ػ مػػف ناتويػػا المحمػػي انومػػالي .59ويبػػدو أف ت ارمػػب يريػػد مػػف ذلػػؾ تحميػػؿ دوؿ االتحػػاد األوربػػي نفقػػات
توازف القوى م رو يا االتحادي ا فمف ىذا المنطمؽ يشير ت ارمب بصراح الػي ضػرورة االبتعػاد األمريكػي بػف
تحالفاتػػو م ػ الػػدوؿ األوروبي ػ إذا لػػـ تمتػػزـ بتحمػػؿ نصػػيبيا مػػف اننفػػاؽ الع ػػكريا بػػؿ وييػػدد باالن ػػحاب مػػف
الناتو إذا لـ يمتزـ أبضاؤه بالحد المتفؽ بميو لشنفاؽ الع كري.
وبمي ما يبدو أف قمؽ الم ؤوليف األوربييف مف م ابي ت ارمػب الوديػ لمتحمػؿ مػف ثقػؿ فػواتير الحمايػ األمنيػ
ألوروباا ىو الػذي وعػؿ دوؿ االتحػاد االوربػي تفكػر بواقعيػ فػي ةيػار (اال ػتقعلي اال ػتراتيوي ألوروبػاي بعػد
وصوؿ ترامب ل دة الرئا

األمريكي .

فمػػف أوػػؿ تفػػادي تػػدابيات بػػدـ االلت ػزاـ األمريكػػي ب ػ مف أوروبػػاا تبنػػي وز ار الػػدفاع والةاروي ػ لػػدوؿ االتحػػاد
األوربي في  25تشريف الثاني 3127ا (ةط بمؿ بروك ؿي ألنشا تكتؿ دفابي مشترؾ يشمؿ :العمػؿ بمػي
مشاري دفابي مشترك ا وض أمواؿ كبيرة في مواؿ الصػنابات الع ػكري ا وأنشػا مقػر موحػد لتن ػيؽ وادارة

Maggie Haberman and David E. Sanger, Highlights From Our Interview With Donald Trump
on Foreign Policy, The New York Times, March 26, 2016.
 59يمني ميمافا توويات ال يا الةاروي بند دونالد ترامبا مصدر بؽ ذكره.
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الميمات الع كري األوروبي  .60وكؿ ذلؾ ل د فووة القوة الع كري في أوروبا في حاؿ تةمت إدارة ترامب بف
االلتزامات األمني والدفابي تواىيا.
وبح ب وزيػرة ةارويػ االتحػاد األوروبػي فيػدريكا مػوغيرينيا أف مشػروع التكتػؿ الػدفابي األوربػي يشػمؿ ثعثػ
محاور :األوؿ /يشمؿ تعزيز إمكانيات الحمايػ الذاتيػ لعتحػاد األوربػي لتػوفير الضػمان األمنيػ ألوروبػا بعيػداً
بػػف الضػػمان األمني ػ األمريكي ػ  .الثػػاني /يشػػمؿ القػػدرة بمػػي اال ػػتواب الع ػػكري لمص ػرابات والن ازبػػات التػػي
تحيد ب وروبا .ويشمؿ الثالث العمؿ بمي بنا القدرات األمني والدفابي بما يعزز مناب الدوؿ األوربي .61
أما فيما يةص حمفا الواليات المتحدة األمريكي في آ ياا فمثمما يحاوغ أنصار ا تراتيوي التوزاف مف ةػارج
الحدود :بيف ليس لمواليات المتحدة األمريكي أي بب ذاتي يوبرىا بمي تحمؿ الثمف الذي يتطمبو أمػف الػدوؿ
األةرىا فاف ترامب يشتكي مػف تكػاليؼ الػدفاع بػف كوريػا الونوبيػ واليابػاف وحمايػ آ ػيا البا ػفيؾا إذ يقػوؿ:
((إف الووود الع كري األمريكي بمي الحدود بيف كوريا الشمالي وكوريا الونوبي يضػ ببئػاً غيػر بػادؿ بمػي
دافعي الضرائب في الواليات المتحدة األمريكي ييا وال يػرى ت ارمػب :أف القوابػد األمريكيػ فػي آ ػيا وغيرىػا مػف
االلتزامات األمني أك بت الواليات المتحدة األمريكي شيئاً ذا قيم .62
بمي الرغـ مف أف ترامب ت اروػ بػف فكػرة بػدـ االلتػزاـ بػ مف كوريػا الونوبيػ ا إال أف الحوػ التػي انطمػؽ منيػا
ت ارمػػب ليػػا مػػا ي ػػوغيا فػػي ا ػػتراتيوي التػػوزاف مػػف ةػػارج الحػػدودا اليػػت تفتػػرض :بػػيف الوض ػ اال ػػتراتيوي
األمريكي وؼ يقوى حيف تحوؿ م ؤولي الػدفاع الػي الػدوؿ ذاتيػاا يقػوؿ ت ارمػب(( :إف بمػي أوروبػا وآ ػيا أف
ت ػػدافعا ب ػػف نف ػػيماييا فم ػػف منظ ػػور ت ارم ػػب ال ينبغ ػػي لموالي ػػات المتح ػػدة األمريكيػ ػ أف تق ػػدـ األم ػػف (موانػ ػاًي
لحمفائياا وينبغػي ليػا بػدال مػف ذلػؾ أف تتػركيـ يػدافعوف بػف أنف ػيـ .ويضػيؼ ت ارمػب فػي موضػ آةػر(( :إف
العالـ ػيكوف أمانػاً إذا قػاـ حمفائنػا بػدورىـ فػي الػدفاع بػف أنف ػيـا ودبػـ دفاباتنػا المشػترك يي63ا وفػي مقابمػ
60
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م ػ صػػحيف نيويػػورؾ تػػايمز قػػاؿ ت ارمػػب(( :إف ػػيبحث ال ػػماح لميابػػاف وكوريػػا الونوبي ػ بػػامتعؾ أ ػػمحتيما
النوويػ ػ ب ػػدالً مػ ػف االبتم ػػاد بم ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكيػ ػ ف ػػي ت ػػوفير الحمايػ ػ لي ػػا ض ػػد كوري ػػا الش ػػمالي
والصيفيي.64
وىػػو األم ػػر الػػذي ي ػػروـ مػػف و ارئ ػػو ت ارمػػب إب ػػع القػػوة الن ػػبي لمواليػػات المتح ػػدة األمريكي ػ ا وةف ػػض التكمفػ ػ
الداةمي اليت تنطوي بمي ميم من نشو منافس محتمؿ لمواليات المتحدة األمريكي فػي النظػاـ الػدوليا إذ
يقػػوؿ ت ارمػػب(( :أف يا ػػتنا الةارويػ كارثػ حقيقيػ أةػػذت تنحػػرؼ بػػف م ػػارىا منػػذ انتيػػا الحػػرب البػػاردةييا
ويضيؼ(( :نحف نعيد بنا الدوؿ األةرىا ونضعؼ بمدنايي مندداً بف ميمات بنا الدوؿ في الشرؽ األو ػطا
والعوز التواري األمريكي م الصيفا لذلؾ أبمف ت ارمػب(( :أف الموضػوع الػرئيس بالن ػب لػو ىػو :إبػادة بنػا
الواليات المتحدة األمريكي مف الداةؿ قبؿ الذىاب والتووو الي الةارجيي.65
مػػف ىػػذا المنظػػور يػػرى روبػػرت كيدل ػػكي أشػػتاذ االقتصػػاد ال يا ػػي بوامع ػ وارويػػؾ بػػينكمتراا فػػي مقػػاؿ لػػو
بعنواف(( :تميموا في التعامؿ م ترامبييا أف م ابي ترامب في فؾ االرتباط بالم ؤوليات العالمي ىو مبػرر
ب ػػبب تعثػػر االقتصػػاد األمريكػػيا وزيػػادة حوػػـ المديونيػ ا وزيػػادة معػػدؿ الضػرائبا  -ناىيػػؾ بػػف ات ػػاع فوػػوة
التفػػاوت بالػػدةوؿ فػػي الموتم ػ األمريكػػي ب ػػبب العولم ػ األمػػر الػػذي بػػزز مػػف نفػػوذ الحركػػات الشػػعبوي –
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لقد أثارت تصريحات وةطابات دونالد ترامب الكثير مف الودؿ داةػؿ األو ػاط ال يا ػي اليابانيػ ا حيػث بػدأت الحكومػ اليابانيػ

تناقش بواقعي م ل إبادة النظر في موضوب امتعكيا لم عح النووي مف بدموا وقد بػدأ بعػض المعارضػيف اليابػانييف –
الذيف يشككوف في ةطط إصػعح الػدفاع اليابػاني الػذي يتبناىػا رئػيس الػوز ار اليابػاني شػينزو آبػي – ي ػودىـ االبتقػاد :بػيف
ىناؾ مؤامرة رة م الواليات المتحدة األمريكيػ لتحويػؿ اليابػاف الػي دولػ مالكػ ل

ػمح النوويػ  .ولكػف بح ػب ا ػتراتيوي

التوزاف مف ةارج الحدودا فمف المفترض اف تتحمؿ الياباف مةاطر توزاف القوى م الصيف وكوريا الشمايم بدالً مف تحمؿ

الواليات المتحدة تمؾ التكاليؼ ابعىظ  .لممزيد بف مناقشات ةطط إصعح الدفاع اليابانيا ينظر:
Yuriko Koike, Trumps Dangerous America First Campaign, The Project Syndicate April 27,
2016. At: http://www.project-syndicate.org/commentary/trump-isolationist-foreign-policyby-yuriko-koike-2016-04
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وبالتػػالي فػػيف انعزاليػ ت ارمػػب ىػػي و ػػيم شػػعبوي لمقػػوؿ :بػ ف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ البػػد أف تن ػػحب مػػف
االلتزامات التي ال تمتمؾ القدرة وال انرادة العزم الحتراميا.66

الواليات المتحدة األمريكية في عهد الرئيس ترامب...رؤية مستقبمية
لعمنػػا ال نبػػالغ إذا قمنػػا :أف صػػعود ت ارمػػب الػػي ػػدة الرئا ػ األمريكي ػ

قػػد مثػػؿ محط ػ ميم ػ فػػي ال يا ػػات

األمريكي الةاروي  .فثم ةيط ناظـ بيف شػعار ((لنوعػؿ أميركػا بظيمػ مػرة أةػرىيي وبػيف اال ػتراتيوي التػي
تبناىػػا ت ارمػػب وفريقػػو ل مػػف القػػومي .وتشػػير الكثيػػر مػػف المؤش ػرات أف اال ػػتراتيوي الكبػػرى لمواليػػات المتحػػدة
األمريكي تغير في بيد ترامب البتبارات تتعمؽ بالوض الم تقبمي الداةمي لمقوة العظمي .والتورب التاريةيػ
فػػي نشػػو و ػػقوط القػػوى العظمػػي تثبػػت :أف القػػوى العظمػػي ال تنيػػار مػػف الةػػارجا وانمػػا تتػػدابي مػػف الػػداةؿ
حينمػػا تفػػرط بالتزاماتيػػا وتو ػػعاتيا الةاروي ػ  .وىػػي الحو ػ الت ػي أثبتيػػا بػػوؿ كنػػدي حػػيف تتب ػ بحصػػاف تػػاري
صعود و قوط القػوى العظمػيا فووػد أنيػا حصػيم تفابػؿ بػيف االقتصػاد واال ػتراتيوي ا بعػد أف ا ػتنتغ(( :أف
ومي دوؿ الطميع لمنظاـ العالمي لـ ت ؿ ويداً كي تعزز ثروتيا وقوتيا حتي تغدو (اة تبقػيي ثريػ وقويػ مػرة
أةرى ...وبالعكش لو ةصصت الدول ن ب كبيرة مف مصادرىا ألغراض التو

الع كري فح ػبا بػدال مػف

توظيفييا ألغراض ةمؽ الثروة وتنميتياا ال ةتطت لنف ػيا طريػؽ التػدابي بمػي المػدى البعيػد .و ػتمقي الدولػ
بنف يا في ةطر تو عيا اال تراتيوي المفرطا لو روحت كف األنفاؽ اليائؿ بمي مثؿ ىػذا التو ػ الةػارويا
وحينيا تدةؿ تمؾ الدول مرحم االنييار االقتصادي الن بييي.67
وأل ػباب تتعمػػؽ ببنػػا الػداةمي واال ػػتعداد لمرحمػ أبظػػـا ولمموازنػ بػػيف اننتػػاج ونمػػو بوائػده مػػف ويػ ا وبػػيف
االلت ازمػػات الةاروي ػ المفرطػ ػ مػػف ويػ ػ أةػػرىا ف ػػيف اال ػػتراتيوي الكب ػػرى لمواليػػات المتح ػػدة األمريكي ػ آة ػػذة
بالتغيرا وبمي ما يبدو أنيا تتغير بمي بيد الرئيس دونالد ترامب.
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Robert Skidelsky, Slouching Toward Trump, The Project Syndicate, November 12, 2016.
بوؿ كنديا نشو و قوط القوى العظميا تروم مالؾ البديريا ط2ا (بماف :األىمي لمنشر والتوزي ا 2::5يا ص.24-22

إف اال ػ ػ ػػتراتيوي الكبػ ػ ػػرى لمواليػ ػ ػػات المتحػ ػ ػػدة األمريكي ػ ػ ػ التػ ػ ػػي ػ ػ ػػتتبعيا إدارة ت ارمػ ػ ػػبا ػ ػ ػػوؼ تةتمػ ػ ػػؼ بػ ػ ػػف
اال تراتيويات المتبع في بيدي وورج دبميو بوشا وباراؾ أوباماا في محاول لتواوز االنعطافػ الكبيػرة التػي
مف الممكف أف يواويا الداةؿ األمريكي في الم تقبؿ البعيد.
ففػػي بيػػد إدارة وػػورج دبميػػو بػػوش ػػارت الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ باتوػػاه ا ػػتراتيوي أولويػ الييمنػ ا وىػػي
ا ػػتراتيوي ا ػػتنزفت االقتصػػاد األمريكػػيا فالةطػ الػػذي اقترفػػو بػػوش ىػػو أنػػو ووػػو الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ
نحو ا تراتيوي الييمن في أربع مناطؽ متتالي  :الشرؽ األو ط وشماؿ أفريقيػاا أ ػيا الو ػطي وشػرؽ أوروبػا
(أطراؼ آو ار ياي ومف ثـ شرؽ ى ػيا .وقػد حػاوؿ بػوش أف يوعػؿ الواليػات المتحػدة األمريكيػ تيػيمف بمػي تمػؾ
المناطؽا األمر الذي ا تنزؼ الكثير مف موارد القوة األمريكيػ ا وبػرز ذلػؾ بشػكؿ واضػح بقػب األزمػ الماليػ
في العاـ 3119ا حينما تدابي االقتصاد األمريكي بشكؿ غير م بوؽ.
ف ػػي الع ػػاـ 311:ا أدرك ػػت إدارة ب ػػاراؾ أوبام ػػا مة ػػاطر اال ػػتمرار با ػػتراتيوي الييمنػ ػ بم ػػي وضػ ػ الوالي ػػات
المتح ػػدة األمريكيػ ػ ف ػػي النظ ػػاـ ال ػػدوليا ال ػػيما ؼ ظ ػػؿ ب ػػروز الق ػػوة الثينيػ ػ والرو ػػي بم ػػي ال ػػاح الدوليػ ػ
و عييما الي أثبات الذات في النظاـ الدولي قبال التراو االقتصادي األمريكي.
فبػدالً مػػف ا ػػتراتيوي أولويػ الييمنػ

ػػارات الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ فػي بيػػد إدارة أوبامػػا بمػػي ا ػػتراتيوي

االنة ػراط االنتقػػائي فػػي المنػػاطؽ التػػي تػػؤثر بمػػي م ػػتقبؿ القػػوة األمريكي ػ فػػي العػػالـا كمنطق ػ آ ػػيا البا ػػفيؾ
الممتدة مف غرب المحيط اليادي وشرؽ آ يا الي منطق المحيط اليندي وونػوب آ ػياا حيػث الصػيف ورو ػيا
االتحاديػ ا القػػوى التػػي مػػف شػ ف ت ازيػػد صػػعودىا ونفوذىػػا أف يضػػعؼ مػػف قػػوة الواليػػات المتحػػدة األمريكي ػ فػػي
النظاـ الدولي.
في حيف اتبعت إدارة أوباما ا تراتيوي حفظ التوزاف بف بعدا فػي المنػاطؽ التػي ال تػؤثر بمػي القػوة األمريكيػ
بشػكؿ مباشػػرا كالحالػ مػ أوروبػا ومنطقػ الشػرؽ األو ػػط التػي انتيػػت كمحػور ثقػػؿ بالن ػب لمواليػػات المتحػػدة
األمريكي لصػالح الشػرؽ األ ػيويا وىػذا مػا شػيدناه فػي االن ػحاب مػف العػراؽا والت اروػ األمريكػي فػي الشػرؽ
األو طا (وأف تضاؤؿ ذلؾ التراو فػي األبػواـ األةيػرة ندارة أوبامػا ال ػيما بعػد ظيػور (دابػشي فػي العػراؽ
و وريايا وبدـ رغب إداة أوباما باالنغماس في صرابات المنطق .

رغػػـ أف تمػػؾ اال ػػتراتيويات التػػي ػػارت بمييػػا الواليػػات المتحػػدة األمريكي ػ فػػي بيػػد إدارة أوبامػػا نوحػػت فػػي
تقميؿ الضرر الداةمي األمريكيا وىػو مػا ظيػر فػي حالػ التعػافي الن ػبي لعقتصػاد األمريكػي مقارنػ بالوضػ
الذي كاف بميو بعد العاـ  .3119ولكف م ذلؾ بقيت الفووة كبيرةا وأف ا تمرارىا مف ش نو أف يعوػؿ بت اروػ
القوة األمريكي بمي الم توى العالمي.
وبميوا مف اوؿ د الفووة الداةمي التي مف الممكف أف تطفو بمي ال طح م تقبعً وتػؤثر بمػي م ػتوى القػوة
األمريكي في النظاـ الدولي فاف إدارة ترامب اتوو بالواليات المتحدة األمريكيػ باتوػاه ا ػتراتيوي حفػظ التػوازف
بػػف بعػػد فػػي الشػػرؽ األو ػػط وأوروبػػا وآ ػػيا البا ػػفيؾ .وفػػي ىػػذا الموػػاؿ يصػػبح تػػوزاف القػػوى كبػػديؿ لمييمنػ ا
بصػػفتو ا ػػتراتيوي ندارة التوازنػػات انقميمي ػ والدولي ػ فػػي المنػػاطؽ الواقع ػ ةػػارج الحػػدود األمريكي ػ  .وتػػدور
أىداؼ تمؾ اال تراتيوي حوؿ تونب االنغمػاس فػي الصػرابات الدوليػ ا وتقميػؿ االلت ازمػات الةارويػ الباىظػ ا
وأبع القوة الن بي لمواليات المتحدة األمريكي في النظاـ الدولي.
إف النمػػوذج التػػاريةي لتمػػؾ اال ػػتراتيوي ىػػو بريطانيػػا حينمػػا كانػػت فػػي ذروة قوتيػػاا والتػػي ا ػػتطابت بمقػػدر
بالي رغـ شػح مواردىػا القيػاـ بػدور الػزبيـ ألنيػا كانػت قػادرة بمػي القيػاـ بػدور المحػافظ بمػي التػوزاف ةػارج
حػػدودىاا وبمػػي اغتنػػاـ الفػػرض لكػػي تػػدف مناف ػػييا لعقتتػػاؿ فيمػػا بيػػنيـ .فبػػانعزاؿ بريطانيػػا بػػف الص ػرابات
األوروبي بفضػؿ وضػعيا الوغ ارفػي المميػز (وطبعػاً بفضػؿ ػيطرة األ ػطوؿ الممكػي بمػي البحػاريا كانػت فػي
الغالب قادرة بمي البقا بعيدة بف حروب التي تنشب فػي أوروبػا .وحتػي إذا اضػطرت لمتػدةؿ كانػت بريطانيػا
ت ػػتطي أف تح ػػد مػػف م ػػدى تورطيػػاا وتحم ػػؿ حمفائي ػػا معظػػـ نفق ػػات الحػػرب وأةطارى ػػا .وبالتػػالي ك ػػاف بو ػ ػ
بريطانيػػا فػػي معظػػـ الوقػػت زيػػادة قوتيػػا الػػي الحػػد األقصػػي مقارنػ بالػػدوؿ األوروبيػ الكبػػرى مػػف دوف أف تفعػػؿ
شيئاً أكثر مف مراقب األوربييف وىـ يقتتموف فيما بينيـا وبذلؾ فيـ يضعفوف أنف يـ لصالح بريطانيا.68
وبمػي مػػا يبػدو أف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ بمػػي بيػػد ت ارمػب ػػتقوـ بػدورىا القيػػادي فػػي النظػاـ الػػدولي مػػف
ة ػػعؿ ا ػػتراتيوي حف ػػظ التػ ػوازف ب ػػف بع ػػدا ولي ػػذا ل ػػيس م ػػف المتغ ػػرب أف يتحم ػػؿ ت ارم ػػب م ػػف ثق ػػؿ االلت ازم ػػات
األمريكيػ ػ الباىظ ػ ػ فػ ػػي الة ػػارجا ولكػػػف بصػػػورة اقػ ػػؿ ح ػػدة ممػ ػػا أبمن ػػو فػ ػػي حممت ػػو االنتةابي ػ ػ  .فمػػػف الناحي ػ ػ
Christopher Layne, Preponderance to Offshore Balancing, op. cit. p.116.
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اال تراتيوي يمكف لممر أف يرى أف االلتزامات األمريكي الةاروي (كالتحالفاتا واالتفاقيات األمنيػ ا والتواوػد
الع كريي لـ تمن مف تقييد القوى المناىض لمواليات المتحدة األمريكي ا فيي لػـ تمنػ مػف صػعود الصػيف أو
تقي ػػد م ػػف نفوذى ػػاا وك ػػذلؾ ل ػػـ تقي ػػد النف ػػوذ الرو ػػي ف ػػي ش ػػرؽ أوروب ػػاا وا ػػيا ال ػػوطيا والش ػػرؽ األو ػػط .أف
االلتزامات األمريكي الةاروي رغـ أىيمتياا إال أنيػا أفػادت الػدوؿ األةػرى بالموػاؿ أو بػززت مػف قوتيػا توػاه
الصيف ورو يا االتحادي ا لكف مف ناحي أةرى ىي زادت األببا الداةمي األمريكي .
وبميو بدالً مف تمؾ اال تفادة المواني ا ف ف إدارة ترامب تعمد الي تبني مقارن وديػدة لتمػؾ االلت ازمػاتا فبػدالً
مػػف اال ػػتفادة مػػف قػػوة الواليػػات المتحػػدة لتػػوفير األمػػف واقام ػ التػػوزافا ػػتعمد إدارة ت ارمػػب بمػػي قػػوة الحمفػػا
والشركا (وحتي غير الحمفا كرو يا االتحادي ي لتوفير األمف واقام التوزاف بػيف القػوى انقميميػ والدوليػ فػي
النظػاـ الػػدولي .ومػػف ثػػـ ػتكوف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ ىػػي بموضػ ال اركػػب الموػػاني ولػػيس حمفائيػػاا أي
ت عي الي تحقيؽ المنفع مف ةعؿ الحمفا والشركا وليس العكس كما ىو الحاؿ في بيػد إدارة أوبامػا ومػا
قبم ػػو مػ ػػف اندارات ال ػ ػػابق ا حيػ ػػث ي ػػػتفاد الحمفػ ػػا والشػ ػػركا بالموػ ػػاف م ػػف الت ػػدةعت الع ػ ػػكري األمريكي ػ ػ ا
والضمانات األمني والدفابي التي توفرىا ليـ الواليات المتحدة األمريكي .
وذلؾ ىو ووىر ا تراتيوي التوزاف مف ةارج الحدود او ا تراتيوي حفظ التوزاف بف بدا التي تقوـ بمي مبدأ
مفػػاده :أف محافظ ػ الواليػػات المتحػػدة األمريكي ػ بمػػي األمػػف الػػدولي مػػف ةػػعؿ تو ػػي االلت ازمػػات الةاروي ػ ا
و ػػعييا (وبػػذؿ مواردىػػاي نحػػو الييمن ػ بمػػي النظػػاـ الػػدوليا تصػػبحاف بمػػرور الوقػػت أصػػعب بمػػي الواليػػات
المتحػػدة األمريكيػ واشػػد ةطػ اًر بمػػي قوتيػػا الن ػػبي ا وأكثػػر كمفػ بمػػي االقتصػػاد األمريكػػي وبالتػػالي فػػاف ابتعػػاد
إدارة ترامب بف االلت ازمػات األمنيػ المو ػع فػي الةػارجا وا ػتمرارىا ب يا ػات الػردعا واألشػراؼ الػدولي بمػي
توازنات القوىا يوعؿ الواليات المتحدة األمريكي اقؿ برض لمتورط في مةاطر الصرابات الدولي ا و ػوؼ
ي ابدىا بمي التفرغ ل د فووتيا الداةمي وتعظيـ موارد قوتيا الذاتي .
ويوب أف ال نن ي أف ترامب روؿ أبماؿا فيو يفكر بالطريق التي توفر الماؿ لمواليات المتحدة األمريكي .

فرص االنفرادية االمريكية يف ظل االدارة اجلديدة ( جو بايدن )
ّ٠ىٓ اٌزٕجإ ٔؽج١ب ثأْ فٛظ اٌّط ح اٌطابؼ ٟج ٛثب٠سْ ِط ح اٌحعة اٌسّ٠مطاغ ٟؼ١غ١ط اٌىض١ط ِٓ
اٌّعبزالد األِط٠ى١خٌ .مس لٍت اٌطا١ػ رطاِت اٌؽ١بؼخ اٌربضج١خ األِط٠ى١خ فِ ٟجبالد سح رزعٍك
ثبٌصٚ ٓ١أٚضٚثب ٚئ٠طاْ ٚؼٛض٠ب ٚفٍؽطٓ١ة وّب لٍت اٌطا١ػ رطاِت ؼٍجب ِعبزالد رزعٍك ثبٌزجبضح
اٌعبٌّ١خ ٚإٌّبخ ٚاٌج١ئخ.
ؼ١ىٌ ْٛعاِب ٍ ٝاٌطا١ػ اٌجس٠س اٌعًّ ٍ ٝرحم١ك رغ١ط ف ٟاٌؽ١بؼخ األِط٠ى١خ اٌربضج١خ  .ؼزىزش
اٌٛال٠بد اٌّزحسحة ِم أزربة ثب٠سْة أْ اٌزٛجٙبد اٌشعج١خ األِط٠ى١خ رعبضض اٌزٛضغ ف ٟحطٚة
جس٠سحة وّب ٠عُ اٌطأ ٞاٌعبَ األِط٠ى ٟحبٌخ ظ١ك ِٓ آفبق اٌزسذً اٌعؽىط ٞف ٟزٚي أذطٚ ٜشٌه
ثؽجت اٌعت االلزصبزٚ ٞاألٌِٕٙ ٟصٖ اٌزسذتدٌٙ .صا ؼ١ى ْٛاٌعٙس اٌسّ٠مطاغ ٟأوضط ِٙبزٔخ ٌٍسٚي
اإللٍ١ّ١خ وا٠طاْ ٚرطو١بة وّب ٌٍٚصٚ ٓ١غ١ط٘ب ِٓ اٌسٚي .ثبٌطجم ٌٓ ٠ى ْٛأوضط ِٙبزٔخ ٌٍٍّّىخ اٌعطث١خ
اٌؽعٛز٠خ ٚاإلِبضادة فزغ١ط اٌطبلُ اٌحبوُ ؼ١ع١س اٌعتلخ ٌّطحٍخ ِب لجً رطاِتٚ .ثٕفػ اٌٛلذ ال
٠عط

ثأ ٞارجبٖ ؼ١ؽ١ط اٌىٔٛغطغ األِط٠ى ٟف ٟاٌعتلبد ِم زٚي طث١خ سح ذبصخ ِم اوزؽبا

اٌحعة اٌسّ٠مطاغ ٟأزربثبد اٌىٔٛغطغ ِٓ .جٙخ أذط ٜلس رىٚ ْٛر١طح اٌس ٛح األِط٠ى١خ ٌٍسّ٠مطاغ١خ
ٌٚحمٛق اإلٔؽبْ أ ٍٚ ٝأل ٜٛفٙ ٟس ضا١ػ زّ٠مطاغ ٟثٕفػ اٌٛلذ.
ِٕص أزربة اٌطا١ػ زٔٚبٌس رطاِت ٚاإل تَ األِط٠ى ٟثطِزٗ رحٛي ٌؽٍطخ ضلبثخ حبؼّٗ ٍ ٝاٌج١ذ
األث١طِٚ .م رطٛض فزطح ضابؼخ رطاِت ٚوضطح األذطب ٚاالؼزمبالد ٚؼ ٛاٌزمس٠ط ف ٟاٌزعبًِ ِم
األحساس وٛضٔٚب ٚاٌحطان اٌشعج ٟاألِط٠ى٠ ٌُ ٟجك ِم اٌطا١ػ ؼِ ٜٛحطخ فٛوػ ِٚحطبد
صغ١طح ظع١فخ اٌزأص١طة ٚثبٌطجم ثعط ِحطبد اإلٔجٌٙ .ٓ١١ٍ١صا ِٓ اٌّزٛلم أْ ٠ؽزع١س اإل تَ
األِط٠ى ٟثعس االٔزربثبد ِىبٔزٗ ٚرعسز٠زٗ ٚزٚضٖ.
ف ٟاٌّطحٍخ اٌمبزِخ ؼزىزش

اٌٛال٠بد اٌّزحسح ثأٔٙب ٌٓ رؽزط١م ل١بزح اٌعبٌُ ٌٛحس٘بة ٚأْ اٌٍحمخ

األِط٠ى١خ االحبز٠خ لس فبرذة ٚأٔٙب ٌٓ رؽزط١م ئزاضح اٌسٚي األذط ٜوّب رط٠سة ثً ؼزعطط ٌٍزعبْٚ
اٌسٚ ٌٟٚاٌزعب ْٚاإللٍّٟ١ة ذبصخ ٚأْ األ٠ٌٛٚخ ف ٟاٌؽ١بؼخ اٌربضج١خ اٌجس٠سح ؼزىٌٍ ْٛزعبًِ ِم آصبض
وٛضٔٚب االلزصبز٠خ ٌٍٚزعبًِ ِم وبفخ اٌمعب٠ب اٌّطرجطخ ثبٌزجبضح ٚرحؽ ٓ١األزا االلزصبزِ .ٞم

اإلزاضح اٌجس٠سح ٌٓ رى ْٛرصٛضاد ثِٛج ٛ١حٛي اٌعمٛثبد ٍ ٝئ٠طاْ ِضت ٘ ٟاٌف١صًة وّب ٠صعت أْ
رؽزّط رصٛضاد األؼٛز ٚاألث١ط ف ٟاٌزعبًِ ِم اٌصٚ ٓ١أٚضٚثبة ؼزجس اٌٛال٠بد اٌّزحسح أْ اٌزعبْٚ
ٚاٌزفبٚض ٘ ٛاألفعً ِٓ اٌّمبغعخ ٚاالثزعبز.
ف ٟاٌّطحٍخ اٌمبزِخ ضثّب ؼزطفم أٚضٚثب ِٓ ٔؽجخ ا زّبز٘ب االلزصبز ٍٝ ٞاٌص .ٓ١فبٌص ٓ١فٟ
اٌّطحٍخ اٌمبزِخ ؼزى ْٛط٠ىب اؼزطار١ج١ب ٚالزصبز٠ب ألٚضٚثب٘ٚ .صا ؼ١عٕ ٟاْ أٚضٚثب ؼزرف

ٔؽج١ب

ِٓ ا زّبز٘ب ٍ ٝاٌٛال٠بد اٌّزحسحٌ .مس وشفذ جباحخ وٛضٔٚب اٌىض١طة ٘ٚصا ؼ١زعح ثعس ظٚاي اٌجباحخ
ِ ٚج ٟاٌطا١ػ اٌجس٠س .فأٚضٚثب ٌُ رعس رحزًّ أصط االٔؽحبة األِط٠ى ِٓ ٟارفبل١خ إٌّبخة  ِٓٚاالرفبق
إٌِ ٞٚٛم ئ٠طاْ  ِٓٚغ١ط٘ب ِٓ االرفبل١بد ثّب فٙ١ب اٌعتلخ ِم حٍ

إٌبر.ٛ

ف ٟاٌحمجخ اٌمبزِخ حمجخ اٌطا١ػ ثب٠سْ ؼ١شٙس اٌسٚض األِط٠ىِ ٟع٠سا ِٓ اٌزطاجمة ٌىٓ شٌه ال
٠عٕٙٔ ٟب٠خ اٌسٚض األِط٠ى ٟاٌعبٌّٟة ثً ؼ١عٕ ٟرطاجعب ٌٙصا اٌسٚض ٌٚجٌٍ ٖ ٛغخ اٌزحبٌفبد ٚاٌزعبْٚ
ٚاٌجس٠ط ثبٌّزبثعخ أْ أٚضٚثب  ٍٝ ٚاألذص أٌّبٔ١ب اوزشفذ ِم اٌٛلذ ثأْ اٌطا١ػ رطاِت ٠ط ٜفٟ
أٌّبٔ١ب ِٕبفؽب الزصبز٠ب ٠جت اٌزصسٌٙ .ٌٗ ٞصا فاْ أٚضٚثب ؼزؽعٌٍ ٝزٛاظْ ٌى ٟال ٠ىٌ ْٛس ٜاٌٛال٠بد
اٌّزحسح اٌّمسضح ٍ ٝاؼزٕعافٙب ف ٟاٌّطاحً اٌمبزِخٌ .ىٕٙب ثٕفػ اٌٛلذ ؼزطحت ثطا١ػ ّ٠ىٓ اٌزفبُ٘
ِعٗ .أْ رطاجم اٌزعب ْٚاألِط٠ى ٟاألٚضٚث ٟحٛي ئ٠طاْ ٚأِٓ اٚضٚثب زفم األٚضٚثٌٍ ٓ١١زفى١ط
ثاجطا اد جس٠سح ٚرٛاظٔبد جس٠سح.
ٌٕأذص اٌّؽأٌخ اإل٠طأ١خة ٌمس أٌغ ٟاٌطا١ػ األِط٠ى ٟاالرفبق إٌ ٞٚٛاإل٠طأٚ ٟضفم ِٓ ٔؽت اٌزعبْٚ
ِم ئؼطاا ً١ثصٛضح رزجبٚظ أٔٛاع اٌزعب ْٚاٌؽبثمخٌ .ىٓ اٌطا١ػ األِط٠ىٕ٠ ٌُ ٟجح ف ٟحً اٌّشىٍخ
اإل٠طأ١خة اٌز ٟالظاٌذ رطاٚا ِىبٔٙبة وّب أٔٗ ٌُ ٕ٠جح ف ٟحً أِ ِٓ ٞشىتد اإللٍ ُ١األذطٜة
وبٌّشىٍخ اٌفٍؽط ١ٕ١خ اٌّؽزّطح ٚاٌز ٟلس رٕفجط ثأٚ ٞلذة أ ٚحً األظِخ اٌرٍ١ج١خ ٚئٔٙب حصبض لططة
وّب ٌُ ٠ؽزطم اٌزأص١ط ٍ ٝحطة اٌٚ ّٓ١حطة ٌ١ج١بة ٚغ١ط٘ب ِٓ إٌعا بد.
 ِٓٚاٌّزٛلم ِم ضا١ػ جس٠س أْ رغ١ط اٌٛال٠بد اٌّزحسح اٌؽٍٛن األِط٠ى ٟأٚال رجبٖ ئ٠طاْ٘ .صا اٌزحٛي
ؼزمجً ٍ ٗ١اٌٛال٠بد اٌّزحسح ِعط١ب ثمب إٌمبَ اإل٠طأ ٟفِ ٟىبٌٔٗٙ .صا ؼزجس اٌٛال٠بد اٌّزحسح أٔٙب
ثحبجخ ٌٙس ٚأوجط فٍِ ٟفٙب اٌشباه ِم ئ٠طاْة ٌٙ ٚصا ؼزجزعس ٓ ِؽبٌخ ظ٠بزح اٌعمٛثبد اٌطإ٘خة ٓ ٚ
اٌعغػ اٌّجبٌغ ثٗ ٍ ٝئ٠طاْة ٌىٕٙب ؼزجط ئ٠طاْ ٌّفبٚظبد رؽّح ثبٌزٙساخ ٚاٌزٛاظْٚ .ثّٕ١ب ٠سٚض
جبٔت ِٓ اٌصطاع األِط٠ىِ ٟم ئ٠طاْ حٛي لعب٠ب ِحسزح وبٌٕٚ ٞٚٛزٚض ئ٠طاْ ف ٟاإللٍُ١ة ٌىٓ

اٌٛال٠بد اٌّزحسح ف ٟظً ازاضح زّ٠مطاغ١خ جس٠سح ؼزى ْٛألً حّبؼخ ٌٍزصسٌٍ ٞسٚض اإل٠طأ ٟفٟ
اإللٍُ١ة ثً ؼزى ْٛرٍه اإلزاضح أوضط حّبؼخ ٌٍٛصٛي ٌزؽ٠ٛخ ِم ئ٠طاْ .ضثّب رٕشأ رحبٌفبد ٘سفٙب
اٌزٙساخ ٚرغ١ط ؼٍٛن ئ٠طاْ ثت ِٛاجٙخ ِجب طح٘ .صٖ احزّبالد لباّخ رزٕبلط ِم اٌرػ اٌعبَ إلزاضح
اٌطا١ػ رطاِت.
ٌىٓ شٌه ال ٠عٕٙٔ ٟب٠خ اٌسٚض األِط٠ى ٟاٌعبٌّٟة ثً ؼ١عٕ ٟرطاجعب ٌٙصا اٌسٚض ٌٚجٌٍ ٖ ٛغخ اٌزحبٌفبد
ٚاٌزعب .ْٚؼزجم ٝاٌٛال٠بد اٌّزحسح زٌٚخ ل٠ٛخ ِٚإصطح ٚاح١بٔب حبؼّب ف ٟلعب٠ب ٍِٚفبد بٌّ١خة ٌىٓ
زٚض٘ب ٌٓ ٠ى ْٛوبٌؽبثك ٚلسضارٙب ٌٓ رؽّح ٌٙب ثأْ رى ْٛث١ٌٛػ اٌعبٌُ.

ثانياً  /السياسات االنفرادية لروسيا االحتادية
شيد العقد األةير مف القرف العشريف العديد مف المتغيرات الدولي التي ابقبت مرحم الحرب الباردة بيف
الواليات المتحدة واالتحاد ال وفيتي ال ابؽ ومف ثـ انتيي الصراع األيديولووي بيف الدولتيف.
فقد أدت تدابيات انتيا الحرب الباردة في باـ  1991الذي نوـ بف اتفاؽ رؤ ا الوميوريات ال عفي
الثعث بوريس يمت ف رئيس رو يا االتحادي و تاتيعؼ شوشكفيتش رئيس رو يا البيضا وليونيد كرافتشوؾ
رئيس أوكرانيا في اوتماع بقد في بري تا بمي إبعف تفكؾ االتحاد ال وفيتي ر مياً .واتفؽ الويات الثعث
بمي إقام رابط الكومنولث لمدوؿ الم تقم (CISي تكوف باصمتيا من ؾ .إال أف تفكؾ االتحاد ال وفيتي
ال ابؽ لـ يؤد إال الي ان عخ رب م احتوا أما الثعث أرباع الباقي بقيت بيد رو ياا حيث ورثت معظـ ما
كاف يممكو االتحاد ال وفيتي مف إمكانيات مادي وبشري وب كري ا وكذلؾ احتفظت رو يا بمقعدىا الدائـ في
مومس االمف.
اذف في أبقاب انتيا الحرب الباردة وتفكؾ االتحاد ال وفييتيا تغيرت ال يا

الةاروي الرو ي ا ةعؿ

بقد الت عينياتا توافقا اًو ا تواب ً م ال يا ات األميركي ا وان حبت رو يا مف مواق كاف ووودىا فييا
تحدياً لم تراتيوي االمريكي ا و يا ات إ رائبؿ بمي حد وا ا ال يما في منطق الشرؽ األو ط.
يمثؿ ّ
وفضع بف ذلؾا كانت رو يا مف بيف دوؿ كثيرةا حاولت ا تثمار أحداث " 11بتمبر" في العاـ2001ا
لمتقارب م الواليات المتحدةا فراحت تقدـ نف يا الشريؾ والحميؼ الذي يعتمد بميو في محارب ما ي مي
بالحرب بمي انرىاب .وفي بيؿ ذلؾا قدمت رو يا تنازالت يا ي وأمني وب كري في آ يا الو طيا
المحرمات في ال يا
كاف بعضيـ يعتبرىاا إلي بيد قريبا مف
ّ
وكا ال ؤاؿ ال ؤاؿ المطروح ىو كيؼ يمكف ل ا

الرو ي .

الروس صياغ

يا

ةاروي وديدة تعيد المركزي

الدولي لرو يا يتوافؽ م مقدراتيا الع كري ا وكيؼ يمكف التوفيؽ بيف مقتضيات بظم رو يا كقوة كبرى
وااللتزامات الضةم لتمؾ العظم التي ال ت تطي رو يا الوفا بيا وحدىا ؟ ةاص واف ا تقعؿ رو يا
تزامف م صعود قوى دولي وديدة كاالتحاد االوروبيا الذي تكوف بمووب معاىدة ما تريةتا والصيف التي
حققت معدالت لمنمو بمغت  %12في المتو ط في الت عيناتا اضاف الي صعود دوؿ النمور اال يوي

وبالتالي اصبح مف الضروري اف تصوغ رو يا يا ات ةاروي وديدة لمتعامؿ م ىذه القوى الصابدةا
وكذلؾ تؤمف لرو يا دور والمكان العالمي تميؽ بيا.
وم موي الرئيس فعديمير بوتيف الي دة الرئا
التووو االو ار يوي في يا

الرو ي في كانوف الثاني ن  2000عي الي تعميؽ

رو يا الةاروي ا وفي ىذا االطار قدـ بدة مبادئ برفت با ـ " مبدأ بوتيف "

كاف في مقدمتيا التركيز بمي برامغ االصعح الداةمي بمي ح اب ال يا

الةاروي .

وركز مبدأ بوتيف بمي تطوير دور رو يا في بالـ متعدد االقطاب ال يةض لييمن قوة بظمي
واحدة والعمؿ بمي ا تعادة دور رو يا في ا يا والشرؽ االو ط تدريوياا وبدـ ال ماح لمغرب بتيميش الدور
الرو ي في الععقات الدولي  .كما أضاؼ بوتيف بناصر وديدة لم يا
ا تمر تو

الةاروي الرو ي اىميا انو اذا

حمؼ االطمنطي شرقاا فاف رو يا وؼ ت عي الي دبـ الترابط بيف دوؿ االتحاد ال وفيتي

ال ابؽا لحماي منطق دفابيا االوؿ ..واف رو يا تعارض نظاـ القطبي االحادي ولكنيا تعمؿ م الواليات
المتحدة في بدة قضايا مثؿ محارب االرىاب الدوليا والحد مف الت مح وةاص من االنتشار النوويا
واالىتماـ بالبيئ الدولي ا وقضايا حقوؽ االن اف وغيرىا ..واف رو يا تعمؿ بمي دبـ بيئتيا االمني في
الشرؽ بف طريؽ تقوي بعقاتيا م الصيف واليند والياباف.
وم احداث  11ايموؿ ن  2001في الواليات المتحدة وما تعىا مف تحوؿ في اال تراتيوي العالمي
لمواليات المتحدة نحو الحرب بمي االرىابا فقد حاوؿ بوتيف ا تثمار ىذا التحوؿ مف ةعؿ تقديـ رو يا
نف يابمي انيا شريؾ في محارب االرىاب الدوليا بغي الحصوؿ بمي دبـ امريكي ضد الحرك االنفصالي
الشيشاني والتةمص مف نظاـ طالباف في افغان تاف والحصوؿ بمي دبـ اقتصادي امريكي.
وبمي ىذا النحو والتووو قدمت رو يا نف يا بقوة في الععقات الدولي ا بغي تحقيؽ اىداؼ بالمي ا واةذت
تركز بمي ا موبيف في صياغ

تراتيوي

يا تيا الةاروي تارة باالبتماد بمي النيغ الدبموما يا وتارة

اةرى تعتمد النيغ الع كري في ح ـ بدد مف القضايا منيا امني واةرى

تراتيوي ا وىذا المزج بيف

اال موبيف ال يا ي – الدبموما يا والع كري -االمنيا اثبتت حضورىا بمي م رح ال يا
المعاصرة .فيناؾ العديد مف المحطات الميم في الععقات الدولي المعاصرة التي

الدولي

ومت فييا رو يا

الحضور الدبموما ي وكذلؾ الع كري ومنذ باـ  2008والتي تعتبر نقط االنطعؽ بالن ب لم يا

الةاروي الرو ي نحو العالمي ا بداً مف حربيا بمي ووروياا ومرو اًر بضميا شبو وزيرة القرـ في باـ
2013ا ووصوالً الي تدةعتيا الع كري في االزم ال وري وتحديداً ةعؿ باـ 2015ا باالضاف الي
حضورىا واشرافيا بمي مؤتمرات دولي لحمحم القضايا والممفات االمني التي تتعمؽ بمنطق الشرؽ االو ط
وا تعمؽ االمر بالممؼ النووي االيراني او االزم ال وري ا والتي و دت حركتيا ونشاطيا الدبموما ي بمي
م توى الععقات الدولي .

مراحل تطور السياسة اخلارجية الروسية
تعتمد وؿ الدوؿ إلي تبني إ تراتيوي ةاص ا ىناؾ بعػض الػدوؿ تبنػي ا ػتراتيوي دائمػ فػي حػيف ىنػاؾ دوؿ
أةػػرى تبنػػي إ ػػتراتيوي مؤقت ػ ا كمػػا تةتمػػؼ كػػؿ ا ػػتراتيوي مػػف فت ػرة إلػػي أةػػرى وككػػؿ اال ػػتراتيويات مػػرت
ان تراتيوي الرو ػي بم ارحػؿ مةتمفػ ا ةاصػ كػوف رو ػيا وال تػزاؿ تتمتػ بثقػؿ يا ػي بمػي م ػتوى المشػيد
الدوليا كونيا الوريث ال يا ي والع كري لشتحاد ال وفياتيا فقد كانت التوويات ال يا ي بعد تفكؾ االتحاد
ال وفياتي مف أىـ المعضعت التي واويتياا في ظؿ المعطيات الوديدة المتمثم في اننييار الشامؿ لشتحاد
ال ػػوفياتي وفػػي ظػػؿ تشػػكؿ النظػػاـ الػػدوليا أحػػادي القطبي ػ بزبام ػ الواليػػات المتحػػدة األمريكي ػ وعػػؿ بممي ػ
صػ ػ ػػياغ اال ػ ػ ػػتراتيوي الرو ػ ػ ػػي فػ ػ ػػي إطارىػ ػ ػػا الةػ ػ ػػاروي ذات تناقضػ ػ ػػات مػ ػ ػػا بػ ػ ػػيف الواق ػ ػ ػ الوديػ ػ ػػد والواق ػ ػ ػ
ال ابؽ(.شكعط ا2016ا ص89ي.

 : 1 . 7 . 2املرحلة االوىل :السياسة اخلارجية الروسية مابعد احلرب الباردة
بانتقػػاؿ رو ػػيا إلػػي المرحمػ ال ػػوفياتي صػػارت قطبػػا دوليػػا بيمتيػػازا ال يتنػػازع فػػي بػػالـ متعػػدد األقطػػاب بمػػي
غرار ما وربتو مو كو في القروف الفائت ا بؿ يتنازع ىذه المرة م قطب وحيد منافس تمثمو الواليات المتحدةا
في تمؾ المرحم لـ يكتؼ الروس بصػناب قػوة بظمػي ابتمػادا بمػي اثنيػ واحػدة تضػـ ال ػعفيف فح ػبا بػؿ
ػػرباف مػػا تووػػو الشػػيوبيوف إلػػي ضػػـ أراض شا ػػع واثنيػػات وقوميػػات متعػػددة فػػي رق ػ وغرافي ػ مترامي ػ ا
بانضاف إلي ضـ الدوؿ واألقاليـ تمكنت رو يا مف نشر ر التيا انيديولووي دوف غػزو ب ػكري حتػي وػا
منتصػػؼ القػػرف العشػريف كانػػت الشػػيوبي قػػد ىيمنػػت بمػػي أكبػػر وأو ػ مقاطعػػات العػػالـا مػػف نيػػر األلػػب فػػي
و ط أوربا إلي ةميغ كمتشتكا وشػنغياي وكوريػاا وفيتنػاـ بػؿ تمكنػت األحػزاب الشػيوبي فػي أوربػا الغربيػ مػف

الوصوؿ إلي ال مط ا وصارت انيديولووي المارك ي بيف المفكريف األوربييف ىي المثاؿ والمنيغ بؿ وببرت
الشيوبي المحيط األطم ي لتوتاح أمريكا العتيني  (.باطؼا 2009ا ص20-19ي.
قػػد صػػيغ المػػذىب الع ػػكري لشتحػػاد ال ػػوفياتي ف ػػي ضػػو اآل ار الحزبي ػ لنظريػ ػ المارك ػػي الميني ػ والعقي ػػدة
ال يا ػػي لمح ػػزب الش ػػيوبي ال ػػوفياتي كم ػػا كان ػػت تنظ ػػر إل ػػي الح ػػرب بوص ػػفيا حالػ ػ حتميػ ػ ب ػػيف النظ ػػاميف
انوتمػػابييف ال أر ػػمالي وانشػػتراكيا وأحػػد أشػػكاؿ الص ػراع الطبقػػي التػػي تمو ػ القػػوى ال أر ػػمالي إلػػي إشػػعاليا
لمحصوؿ بمي ال يطرة العالمي ا تبنت ان تراتيوي ال وفييتي في بقود الحرب الباردة مفيوما بالميا ل مػفا
تو

ليشمؿ الدوؿ األبضا في حمؼ وار وا والحمفا واألصدقا في المنطق العربي وافريقيا وآ يا وأمريكػا

العتيني (.ةيرة فراحتي ا 2018ا ص27ي.
تركزت اال تراتيوي ال وفياتي في محاول تثبيت النفوذ ال وفياتي فػي دوؿ منطقػ شػرؽ أوربػا مػف ةػعؿ بقػد
م م مف مواثيؽ الػدفاع المشػترؾا أو األمػف المتبػادؿ بػيف انتحػاد ال ػوفياتي وبػيف كػؿ مػف ىػذه الػدوؿا وقػد
أبطت ىذه المواثيؽ ال وفييت حؽ الووػود بػؿ ال ػيطرة الع ػكري المباشػرة بمػي ىػذه الػدوؿ يضػاؼ إلػي ذلػؾ
حرص انتحاد ال وفياتي بمي إيواد أنظم شيوبي فيياا تديف بييديولووي وتحمؿ الوال المطمؽ لػوا ويف ػر
ذلؾ م م إو ار ات التطيير التي نفذىا ضد بعض القيادات الحاكم فػي شػرقي أوربػا لكػي يكتبيػا بعيػدا بػف
تحزبات المصالح الوطني أو الوال ات القومي في محور واحد يواوو بو النظاـ ال أر مالي العالمي بمركز ثقمػو
المتمثػػؿ فػػي قػػوة أمريكػػاا وقػػد روػ انتحػػاد ال ػػوفياتي بػػف أ ػػموب التحالفػػات الثنائيػ فيمػػا بعػػد م ػػتبدال إياىػػا
بحم ػػؼ وم ػػابي كبي ػػر ى ػػو حم ػػؼ وار ػ ػوا ال ػػذي أص ػػبح أداة المواويػ ػ ال ػػوفيتي الرئي ػػي ض ػػد حم ػػؼ ش ػػماؿ
األطم ي(.ةيرة ا 2018ا ص28-27ي.

 : 2 . 7 . 2املرحلة الجانية :السياسة اخلارجية الروسية ( ) 2000-1990اعاادة ييكلاة السياساة
اخلارجية.
واوػػو االتح ػػاد ال ػػوفياتي العديػػد م ػػف األزم ػػات أدت ف ػػي النياي ػ إل ػػي إنيي ػػار الكتم ػ الشػػرقي ا و ػػقوط انتح ػػاد
ال وفياتي بعد فترة وويزة ومف ثـ فشؿ التورب الشيوبي ككؿا وتفككو إلي العديد مف الدوؿ التي كانت تكونو
بقوميػػات مةتمف ػ وأفكػػار مةتمف ػ ا ومػػف بػػيف ىػػذه الػػدوؿ لػػـ تكػػف ػػوى رو ػػيا بػػالحوـ الوغ ارفػػي وانقتصػػادي

وال ػػكاني والع ػػكري ال ػػذي يمنحي ػػا المكانػ ػ الدوليػ ػ وأص ػػبحت ى ػػي مح ػػور ا ػػتقطاب دوؿ المنطقػ ػ ف ػػي دور
إقميمي قبمتو بدال مف دورىا العالمي (.وليد ا2000ا ص 19-12ي.
م ػػف الناحيػ ػ القانونيػ ػ وال يا ػػي ورث ػػت رو ػػيا مكانػ ػ انتح ػػاد ال ػػوفياتي م ػػف غي ػػر أف تمم ػػؾ أ ػػباب الق ػػوة
ال وفياتي ا كامم ورغـ أنيا تم ؾ بػبعض ىػذه القػوة وةاصػ بمػي الصػعيد اال ػتراتيوي الع ػكري ورغػـ أنيػا
بانت في المػدة التػي تمػت بػاـ 1991ـا لكنيػا لػـ تتنػازؿ بػف الػنيغ اال ػتراتيوي لمدولػ الرو ػي ذات الػدور
الميـ في ال يا

الدولي (.ةيرة ا 2018ا ص28ي.

ركزت رو يا في ىذه المرحم التي قادىا يمت ف ووزير ةاروي كوزريؼ بمي االتواه غربا واتباع يا

الحد

األدنػػي مػػف التفابػػؿ م ػ بػػاقي دوؿ الكومنولػػث الم ػػتقم إال بمػػا يحفػػظ مصػػالح رو ػػيا الحيوي ػ ا كػػذلؾ ركػػزت
بمي التحالؼ م الواليات المتحدة األمريكي مف منطمؽ القبوؿ بالمنظور األمريكي لمععقػات الدوليػ وابطػا
تنازالت مف طرؼ واحد(.ةيرة ا 2018ا ص28ي.
وم ػ نياي ػ

ػػن  1992بػػدأت تظي ػػر متغي ػرات وديػػدة دبػػت رو ػػيا إل ػػي التفكيػػر فػػي تووػػو وديػػد ل يا ػػتيا

الةاروي ػ تمثمػػت فػػي مواوي ػ يمت ػػف المعارض ػ

يا ػػي قوي ػ لتووػػو األوربػػي -األطمنطػػي مػػف قبػػؿ الحػػزب

الشيوبي واألحػزاب القوميػ ا حيػث انعقػدت ىػذه األحػزاب يا ػ ألنيػا أضػعفت مكانػ رو ػيا وطالبػت بيتبػاع
يا ػ وديػػدة قواميػػا إبػػادة ىيمن ػ رو ػػيا بمػػي الػػدوؿ التػػي ا ػػتقمت بػػف انتحػػاد ال ػػوفياتي وحماي ػ الػػروس
المقيميفا في تمؾ الدوؿ إضاف إلي ذلؾ فقد ظيرت متغيرات وديدة بيتباع يا ي وديدة قواميا إبادة ىيمن
رو ػػيا بمػػي الػػدوؿ التػػي ا ػػتقمت بػػف انتحػاد ال ػػوفياتي وحمايػ الػػروس المقيمػػيف فػػي تمػػؾ الػػدوؿ إضػػاف إلػػي
ذلػػؾ فقػػد ظيػػرت متغيػرات وديػػدة فػػي آ ػػيا الو ػػطي دبػػت رو ػػيا إلػػي إبػػادة التفكيػػر فػػي تووػػو يا ػػتيا وىػػي
انػػدالع التنػػافس التركػػي اني ارنػػي بمػػي آ ػػيا الو ػػطي ممػػا ىػػدد المصػػالح الرو ػػي فػػي تمػػؾ المنطق ػ ا وتػػدفؽ
الروس مف الدوؿ الةارج القريب (.ذيبا 2017ا ص 2ي.
اذف ن ػػتطي القػػوؿ اف فػػي ىػػذه المرحمػ اىتمػػت رو ػػيا بالو ػػيم الدبموما ػػي واالنفتػػاح نحػػو الغػػرب والواليػػات
المتحدة االمريكي ا بمي امؿ التووػو بػالنيوض االقتصػادي وتونػب الصػرابات االيديولوويػ ا مػف اوػؿ تثبيػت
الػػدبائـ الرتبػػاط رو ػػيا بػػالغرب وتمييػػداً لةمػػؽ شػػبك مػػف التعاونػػات االقتصػػادي وال ػػتراتيوي واالمني ػ تو ػػد
نوباً مف الشراك م القوى الميبرالي الغربي  .والتػي غابػت ب ػبب تػدابيات الحػرب البػاردة فػي م ارحػؿ ػابق (
بابديا 2008ا ص 110ي .

ىكػػذا بػػدأ يمت ػػف فػػي تف ػػير تووػػو ال يا ػ الةاروي ػ الرو ػػي اببتػػا ار مػػف 1994ا وبػػدأ تبمػػور معمػػح التووػػو
األو ار ي الوديد الذي يرتكز بمي أ اس أف رو يا ىي دول أو ار ي وبمييا أف تووو يا تيا الةاروي نحػو
العػػالـ األو ار ػػي الػػذي تكمػػف فيػػو مصػػالحياا كمػػا أف ىػػذا العػػالـ تنب ػ منػػو مصػػادر التيديػػد األ ا ػػي ل مػػف
القومي الرو يا وقد بػدأ ىػذا التحػوؿ تػدريويا فػي بيػد كوزريػؼا إذ بػدأ يتحػدث بػف أىميػ التكامػؿ مػ دوؿ
الكومنولػثا وحمايػ األقميػات الرو ػي فييػا ابتبػا ار مػف االنتةابػات الرئا ػي

ػن 1993ا وبػدأتا رو ػيا فػػي

انتقػػاد يا ػػات الواليػػات المتحػػدة األمريكي ػ فػػي مةتمػػؼ أنحػػا العػػالـ ومػػف بينيػػا القصػػؼ الوػػوي األمريكػػي
لمعراؽا كما بدأ الحديث بف دور رو ػي بابتبارىػا ضػامف األمػف وان ػتقرار فػي دوؿ الوػوار القريػب(.ةيرة ا
2018ا ص29ي.
واىػػـ مػػا امتػػازت بيػػا ىػػذه المرحم ػ مػػف ةصوصػػيات والتػػي و ػػدتيا ومم ػ مػػف دواف ػ فػػي ال يا ػ الةاروي ػ
الرو ي بما يمي( شماؿ ا2018ا ص 5-4-404ي -:
 م ال نيؿ المقعد الدائـ لرو يا في مومس االمف في اطار العمؿ داةؿ اروق االمـ المتحدة. اشراؾ رو ػيا فػي مػؤتمرات القمػ ال ػبع الصػنابي (  G7يا دوف االةػذ بابتبػارت تػدىور االوضػاعاالقتصادي لرو يا ما بعد انييار االتحاد ال وفيتي.
 مف اوؿ اقامػ بعقػات متينػ وتعػزز شػراكات مػ القػوى الغربيػ ا بمػي ابتبػار اف لػدى رو ػيا العديػدمف الععقات التواري التري تربطيا م تمؾ القوى.
 انيا فتر العداوة م القػوى المنضػوي تحػت لػوا حمػؼ الشػماؿ االطم ػي النػاتو ةػعؿ مرحمػ الحػربالباردة.
 بدـ التةمي بف التر ان الع كري – النووي لرو ياا ومف اوؿ التم ؾ ب ياالقوة م القوى الغربي وفي مقدمتيا الواليات المتحدة االمريكي .

المفاوض مف موقػ

 : 3 . 7 .2السياسااة اخلارجيااة الروسااية مرحلااة  ( 2008 – 2000مرحلااة السااعا العااادة الاادور
واملكانة العاملية)
بعد م م مف اننييارات انقتصادي ب بب التبعي لمغربا والتػي أدت بيمت ػف إلػي تغييػر رئػيس الػوز ار بػدة
م ػراتا وا ػػتقر األمػػر أةي ػ ار بنػػد فعديميػػر بػػوتيفا الػػذي أصػػبح رئػػيس لمػػوز ار بػػاـ 1999ا وبعػػدىا رئػػيس
لموميوري بعد فوزه في االنتةابات الرئا ي في مارس  (.2000فرقافيا2010ا ص 112ي.
بقب توليو ال مط أبمف بوتيف أف مف أىـ أولوياتو ىو العمؿ بمي إ تعادة رو يا مكانتيا في مصاؼ الػدوؿ
الكبػػرىا وذلػػؾ فػػي إطػػار نظػػاـ متعػػدد القػػوى ي ػػمح بيػػامش مػػف المنػػاورة والتػ ثير لمعديػػد مػػف القػػوى إلػػي وانػػب
الواليػػات المتحػػدة األمريكيػ ا ورأى أنػػو ال يمكػػف لرو ػػيا ا ػػتعادة مكانتيػػا كقػػوى كبػػرى والحفػػاظ بمػػي ا ػػتقعلي
قررىا الداةمي والةػارويا طالمػا ظمػت معتمػدة بمػي مػا تتمقػاه مػف م ػابدات ةارويػ ا وأف رو ػيا دولػ غنيػ
بالموارد ويمكنيا تواوز أزمتيا انقتصادي ابتمادا بمي مواردىا الذاتي  (.نورىاف ا ص83ي.
األور ي في يا
ا
عي فعديمير بوتيف إلي تعميؽ التووو

رو ػيا الةارويػ وقػدـ بػدة مبػادئ برفػت بمبػدأ"

بػػوتيف "وفػػي مقدمػ تمػػؾ المبػػادئ التركيػػز بمػػي بػرامغ انصػػعح الػػداةميا وركػػز بمػػي تطػػوير دور رو ػػيا فػػي
بالـ متعدد األقطاب ال يةض لييمن قوة بظمي واحدةا والعمؿ بمػي ا ػتعادة دور رو ػيا فػي آ ػيا والشػرؽ
األو طا وبدـ ال ماح لمغرب بتيميش الدور الرو ي في الععقات الدولي ا وقد أضاؼ بػوتيف ثػعث بناصػر
وديدة لم يا
-1

الةاروي الرو ي .

أنو إذ ا تمر حمؼ األطم ي شرقا مف رو يا ف ت عي إلي دبـ الترابط بيف الػدوؿ انتحػاد ال ػوفياتي

ابقا لحماي منطق دفابيا األوؿ.
-2

إف رو ػػيا تعػػارض نظػػاـ القطبي ػ األحادي ػ ا ولكنػػو ا ػػتعمؿ م ػ الواليػػات المتحػػدة األمريكي ػ فػػي بػػدة

قضػايا مثػؿ الحػد مػف الت ػمح وحقػوؽ انن ػاف وغيرىػاا فػيف رو ػيا تعمػؿ بمػي دبػـ بيئتيػا األمنيػ فػي الشػػرؽ
بف طريؽ تقوي بعقاتيا م الصيف واليند والياباف(.ةيرة ا 2018ا ص31-30ي.
لكف أحداث  11بتمبر  2001في الواليات المتحدة ومػا تعىػا مػف تحػوؿ فػي ان ػتراتيوي العالميػ لمواليػات
المتحػدة األمريكيػ نحػػو الحػػرب اليووميػ ا وابتبػػار انرىػػاب بمثابػ قضػي المحوريػ لم يا ػ األمريكيػ ا أدت
إلي حدوث تحوؿ في ال يا

الةارويػ الرو ػي نحػو التووػو األورو -أطم ػي فقػد ػعي بػوتيف إلػي إ ػتثمار

التحوؿ األمريكي بيحداث تحوؿ مماثؿ نحو دبـ ان ػتراتيوي األمريكيػ الوديػدة مػف ةػعؿ تقػديـ رو ػيا بػؿ

أنيا شريؾ في محارب انرىابا إف أحداث  11بتمبر 2001ـا وعمػت تووػو رو ػيا نحػو الغػرب ي ػير فػي
إتواه انندماج في الفضا الغربيا كما تحدث بوتيف مشي ار إلي أف وذور رو يا ترتد إلي القيـ الغربيػ (.ةيػرة
ا 2018ا ص31ي.
حػػاوؿ بػػوتيف بػػاـ  2006المػػزج بػػيف التػػووييف األورو-أطم ػػي واألو ار ػػي الوديػػد فػػي يا ػ وديػػدة تحقػػؽ
لرو يا المكان الدولي دوف أف يعني ذلؾ الصداـ م الواليات المتحدة أو أوربا .ويمكف إبراز أىـ معمػح ىػذا
التووو الوديد فيما يمي :
-1

العمؿ بمي بنا القوة الذاتي الرو ي بشكؿ م تقؿ بف النماذج القريب الواىزةا والنظر إلي تمؾ القوة

وحدىا بمي أنيا المحدد لوض رو يا في ال يا
-2

الدولي .

انتقػػد الػرئيس بػػوتيف ال يا ػ األمريكيػ األحاديػ واالنفراديػ ا وطالػػب بينشػػا نظػػاـ بػػالمي ديمق ارطػػيا

أي متعػػدد األقطػػاب وبتقوي ػ دور القػػانوف الػػدولي .وكػػاف ذلػػؾ بمثاب ػ ابػػعف ر ػػمي لبداي ػ بيػػد الةػػروج بػػف
النيغ الغربي في التعامؿ م القضايا والممفات العالمي .
-3

ػػعت رو ػػيا إلػػي بنػػا مشػػارك ا ػػتراتيوي مؤ ػػي مػ الصػػيف فػػي إطػػار منظمػ شػػنغياي لمتعػػاوفا

والتي تضـ دوؿ آ يا الو طي بػدا تركمان ػتافا وتشػمؿ ذلػؾ مشػارك نفطيػ لمػد ةطػوط نقػؿ الػنفط الرو ػي
م
-4

يبيريا إلي الصيف.
كما بممت رو يا بمي إبادة تقوي بعقاتيا م دوؿ كومنولث (رابط دوؿ م تقم يا مػف ةػعؿ بػدة

أ ػػاليب بمػػا فييػػا الدبموما ػػي الع ػػكري ا ةاص ػ لػػدى الػػدوؿ ذات التووػػو األمريكػػي فػػي يا ػػتيا الةاروي ػ ا
وبمي األةص وورويا (محمد ا 2007ا ص4-1ي.
كؿ ىذه النقاط تحمؿ في طياتيػا العديػد مػف الػدالالت حيػث أصػبحت ال يا ػ الةارويػ فػي بيػد بػوتيف أكثػر
تحديػػدا ووضػػحا مػػف ةػػعؿ ت ارو ػ الكػػرمميف بػػف فك ػرة اننػػدماج فػػي الموتم ػ األوربػػي بمػػي األقػػؿ فػػي المػػدى
القريػػب – التحػػرر مػػف العقػػدة اليوياتي ػ المتمثم ػ فػػي اننتمػػا الرو ػػي ىػػؿ يكػػوف ضػػمف الحضػػارة الغربي ػ أـ
الشرقي ا الموو إلي يا ػ أكثػر واقعيػ تحػاوؿ إحػداث تػوازف بػيف الطموحػات الكبيػرة لرو ػيا وامكاناتيػا التػي
تبقي محدودةا محاول انبتعاد بف فكرة المواوي م الغرب وتكثيؼ الويػود الراميػ إلػي ضػماف دور ميػيمف
لرو يا بمي ةارويا القريب (.صابرا2012ا ص13ي.

:2.7.4السياسة الخارجية الروسية مرحمة  ( 4040 -4002مرحمة االنغماس في السياسةة
الدولية) وتثبيت المكانة الدولية.
في ىػذه المرحمػ بػدات وميػاًا اف رو ػيا اةػذت تحػذو يا ػات انفراديػ ا والتػي و ػدت مرحمػ المغػامرة الدوليػ
في بيؿ ابػادة الػدور والمكانػ العالميػ لرو ػياً بمميػاًا باتوػاه انيػا االنفراديػ واالحاديػ القطبيػ االمريكيػ ا
والعمؿ بمي تثبيت دبائـ لترتيبات دولي وديدة تكوف بنوانيا االبرز ىو التوازف الدولي مف ةعؿ اقام نظاـ
دولػي متعػدد االقطػاب .واف تكػػوف لرو ػيا يا ػ ةارويػ قويػ ونشػط وم ػتقم حيػػاؿ القضػايا الدوليػ  .ومػػف
اوػػؿ كػػؿ ذلػػؾ ةطػػت رو ػػيا وممػ مػػف الةطػواط التػػي و ػػدت المبػػادي اال ا ػػي لم يا ػ الةارويػ الرو ػػي
الوديدة والتي يمكف ابرازىا بما يمي- :
 تقوي وتعزيز االقتصػاد الرو ػي والقطػاع الع ػكري مػف ةػعؿ بمميػات اصػعحي وتح ػيف القطابػاتالع كري وفؽ تراتيوي بعيدة المدى .
 تشديد المواقؼ حياؿ ال يا ات االنفرادي الغربي وتحديداً حيػاؿ يا ػات الواليػات المتحػدة االمريكيػ اوالعمؿ بمي تثبيت الدبائـ التي تؤىؿ رو يا لتصبح مرك اًز قوياً في ال يا

الدولي  .وابادة حضورىا

في ا يا ومنطق الشرؽ االو ط وكذلؾ في افريقيا.
 الدفاع بػف حقػوؽ رو ػيا فػي الحصػوؿ بمػي اىػدافيا ال ػتراتيوي فػي المحافػؿ الدوليػ ا وانيػا لػف تقبػؿبدور التاب والمضي ةمؼ القوى الغربي حياؿ القضايا العالمي .
 العمؿ بمي ابادة وتشكيؿ التحالفات الدولي في مةتمؼ المواالت الع كري واالقتصادي – التواري امػ الػػدوؿ التػػي ا ػػتقمت ػػابقاً بػػف االتحػػاد ال ػوفيتي .وكػػذلؾ مػ القػػوى اال ػػيوي ةاصػ مػ الصػػيف
واليند .
-

وكػػذلؾ الولػػوج والػػدةوؿ فػػي بعقػػات تعاوني ػ م ػ الػػدوؿ التػػي كانػػت حميف ػ ف ػي ال ػػابؽ م ػ االتحػػاد
ال وفيتي وتحديداً في الشرؽ االو ط .بمي بيؿ المثاؿ التقارب م ايراف وابػادة الععقػات الع ػكري
م ليبيا و وريا.

اما ما يتعمؽ بالووانب العممي ةعؿ ىذه المرحم مف ال يا

الةاروي الرو ي ا فيمكف تممس العديد مف

النشػػاطات التػػي و ػػدت الغمػػوس المكثػػؼ فػػي ال يا ػ العالمي ػ مػػف اوػػؿ تثبيػػت دبػػائـ ػػتراتيوي ابػػادة

الػػدور والمكان ػ العالمي ػ لرو ػػيا فػػي اطػػار الععقػػات الدولي ػ ا فػػالبروز االوؿ لرو ػػيا باتوػػاه احيػػا دورىػػا
كقطػػب دولػػي تو ػػدت فػػي احتكاميػػا لمقػػوة الع ػػكري

وحربيػػا بػػاـ  2008بمػػي وورويػػاا حيػػث بػػدات

واضحا عييا نحو ابراز قوتيا كقطب دولي مف وديدا بعد اف ظمت تتموقػ بعيػداً بػف القضػايا العالميػ ا
والتي ظمت اكت حياؿ تو عات الناتو شرقاً .وةاص واف ىذه النشاطات الدولي الوديدة لرو يا قد اتػت
بعػػد اقام ػ مشػػروع الػػدرع الصػػاروةي لمحمػػؼ فػػي بولنػػدا ( .شػػماؿ ا 2018ا ص 455ي .ا فػػي الحقيق ػ
شػػكمت احػػداث الحػػرب بمػػي وورويػػا المحط ػ االولػػي لم يا ػ الةاروي ػ الرو ػػي لمرحم ػ مػػا بعػػد تفكػػؾ
االتحػػاد ال ػػوفيتي فيمػػا يتعمػػؽ باحتكاميػػا بمػػي العامػػؿ الع ػػكري لح ػػـ قضػػي دوليػ  .فبعػػد اوبػػار القػوات
الووروي بالتراو ا ابترفت رو يا ر مياً بابغازيا واو يتيا كدولتيف وديدتيف .وبيذا فقد دةمت رو يا ومف
ةعؿ ا موبيا الع كري مرحم وديدة في ال يا

الدولي ( دوكيفا 2017ا ص 275يا بمي ذلؾ شكمت

احػػداث الحػػرب بمػػي وورويػػا مرحمػ ابػػادة الصػراع مػػا بػػيف رو ػػيا والقػػوى الغربي ػ والنػػاتوا وكشػػفت ىػػذه
االزم ػ بػػف اف رو ػػيا بممي ػاً توػػري و ار ابػػادة الػػدور والمكان ػ العالمي ػ ا حيػػث بػػدات اف موقػػؼ رو ػػيا
متشددة وبنيف وداً حياؿ الم ائؿ التي تشكؿ تيديداً بمي تراتيوي امنيا القوميا ولػـ تعطػي أي فرصػ
لت ػػوي االزم ػ مػػف ةػػعؿ مومػػس االمػػفا او اصػػدار ق ػرار مػػف قبػػؿ المومػػس فيمػػا يةػػص ادانتيػػا و ػ ار
نش ػػاطيا الع ػػكري( ش ػػماؿ ا 2018ا ص 456ي .ل ػػـ تك ػػف موق ػػؼ رو ػػيا حي ػػاؿ االزمػ ػ الوورويػ ػ

ػػوى

المحط ػ االولػػي مػػف م ػػم محطػػات وم ارحػػؿ التػػي ابػػدت مػػف ةعليػػا مواقػػؼ متشػػددة ومعارض ػ لمػػنيغ
االمريكي في التعامؿ م القضايا العالمي ا بؿ امتدت الػي ابعػد مػف ذلػؾا وةاصػ ةػعؿ االزمػ ال ػوري
ومنذ باـ 2011ا اةذت رو يا موقفاً مغاي اًر في النيغ والعمؿ حياؿ تمؾ االزم فبوانب مواقفيػا القانونيػ
والدبموما ي في مومس االمفا اقدمت بمي الدةوؿ ب كرياً في وريا باـ 2015ا وبدوف تفويض دولي
ووقفػػت بوانػػب النظػػاـ ال ػػوريا ممػػا روحػػت كفػ النظػػاـ وقمبػػت مػوازيف القػػوى لصػػالح اال ػػد( BBC ,
 2018ي ا مثمت االزم ال وري االمتحاف الحقيقي لقدرة رو يا بمي النيوض فػي ال يا ػ الدوليػ مػف
ودي ػػد واحتعلي ػػا موقػ ػ القط ػػب ف ػػي القض ػػايا العالميػ ػ ا فاة ػػذت تتن ػػافس الق ػػوى الغربيػ ػ والوالي ػػات المتح ػػدة
االمريكي معاً .

ثالجَا  /االنفرادية يف السرتاتيجية اجلديدة للصني
"انحيا الحضاري :أي م تقبؿ لمصيف في النظاـ الدولي؟" .تركز ىذه الورق بمي المحددات الثقافي
والتنموي والموتمعي شديدة الةصوصي لمصيفا والتي توعؿ لرؤيتيا تمايزىا وتفردىا .اف الصيف الحالي

تعتمد في بنا رؤيتيا و يا تيا الةاروي وتعامميا م العالـا بمي موموب مف اآلليات الحضاري التي

قامت بيحيائيا وتوديدىاا وبمي المقومات ال يا ي واالقتصادي والموتمعي التي تطورت ةعؿ العقود

األربع الماضي  .ويمكف في ىذا االطار أربع

يناريوىات لدور الصيف الدولي في األمد المنظورا األوؿ:

أف تتحوؿ إلي قوة بالمي بظميا متوقعا أف تظؿ الصيف القوة الثاني في العالـ بمي األقؿ حتي منتصؼ

القرف الحادي والعشريف الثاني :أف تتحوؿ الصيف إلي قوة إقميمي ا ولكف غير مييمن

الثالث :ا تمرار

الصيف كقوة صابدة في إطا ر حدودىا الوطني ا ويرى أف ىذا ال يناريو يواوو العديد مف المعضعت الراب :
أف ال ت عي الصيف لمييمن انقميمي أو العالمي وانما تكرس نموذوا إقميميا يعيد إحيا مفيوـ الحضارة
الصيني في موكيا التاريةيا والمتمثؿ في بنا الصيف القوي ووحدة الصيف وترابيا الوطني والتعامؿ م

العالـ الةاروي مف ةعؿ التعاوف االقتصادي.

مف وانب اةر ترتكز ال تراتيوي الوديدة لمصيف بمي أولوي االقتصاد :انعكا ات تحوؿ نمط

التنمي بمي آفاؽ الصعود الصيني"ا ال ؤاؿ الذي يثير في ىذا االطار مدى كفاي نمط التنمي الذي تنتيوو
الصيف لمواصم تقدمياا وصعودىا بمي الم رح الدولي .ىنا بامكاننا االشارة إلي ببارة قاليا الزبيـ الصيني
الراحؿ دنغ شياو بينغ ةعؿ وولتو التفقدي لونوبي الصيف باـ 1992ا فقد قاؿ ال يد دنغ" :ربما نحتاج إلي
ثعثيف ن أةرى لتشكيؿ موموب كامم مف النظـ األكثر نضووا واألكثر ر وةا في المواالت المةتمف ".
الموبد الذي أشار إليو ال يد دنغا ميندس يا
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انصعح واالنفتاح الصيني ا يصادؼ احتفاؿ الصيف باـ

ن بمي ت يس الحزب الشيوبي الصينيا وىو ذات التاري الذي ت تيدؼ فيو

القيادة الصيني تحقيؽ "موتم الحياة الرغيدة بمي نحو شامؿ" (شياو كانغ بالصيني ي .وفي النصؼ الثاني

مف باـ 2017ا يعقد الحزب الشيوبي الصيني مؤتمره الوطني التا

بشرا الذي يض

يا ات الصيف

لمدة ةمس نوات تمتد حتي باـ 2022ا في ظؿ تغيرات داةمي واقميمي ودولي بميق ا وو ط تكينات

متباين بم تقبؿ التنمي الصيني بعد تراو معدؿ النمو ال نوي لعقتصاد الصيني في ال نوات األةيرة.

بمي أنو مف األىمي بمكافا قبؿ تحميؿ "التنمي الصيني " وتومياتيا في يا اتيا الداةمي وانقميمي

والدولي ا التوقؼ بند الةمفي الفم في والثقافي لمصيف والتي مازالت محددا ىاما لرؤي الصيف لنف يا ولمعالـ.

وىنا يمكف تحديد ةصائص التنمي الصيني ا ب نياا أوال :مركزي القيادةا ما يوعؿ الحكوم العبب الرئي ي

في بممي التنمي االقتصادي وتحديد اتواىيا وأىدافياا مف ةعؿ المؤ ات الممموك لمدول أو مف ةعؿ

المؤ ات ذات الععق الوثيق م الدول

ثانيا :االنفتاح بمي الةارج والتعمـ مف األنماط األةرىا حيث أتاح

االنفتاح لمصيف الحصوؿ بمي التكنولوويا المتقدم وأ موب اندارة الحديث والمعارؼ المتقدم ورأس الماؿ

األونبي ثالثا :اال تدام والقدرة بمي التكيؼا فالصيف تنتيغ في تنميتيا أ موب "التورب والتقويـا ثـ إبادة

التورب وابادة التقويـ"ا ا تنادا إلي مقول دنغ شياو بينغ "ببور النير بتح س األحوار"ا رابعا :العائد
الديموغرافيا واف كاف دور العائد الديموغرافي بدأ يتراو في ال نوات األةيرة م ارتفاع األوور ةام ا:
اال تقرار ال يا ي والتدرج في انصعحا فقد حققت الصيف إنوا ازت اقتصادي واوتمابي ىائم لـ ت بقيا أو

ترافقيا تنمي

يا ي بنفس ال رب .

بمي ذلؾ تبدو أف اتواه الصيف إلي ما ي مي بػ"الوض الطبيعي الوديد"ا ضرورة اقتضتيا ظروؼ

داةمي وتطورات ةاروي ا تمثمت في انةفاض الطمب المحمي واصعح قطاع العقارات وانصعحات الييكمي

العم يق ا فضع بف تراو الطمب الةاروي القتصاد ظؿ يعتمد لفترة طويم بمي التصدير .كما ي تووب

ا تعراض م ببات وتدابيات تباطؤ معدؿ نمو االقتصاد الصينيا مبين أف تراو معدؿ النمو في ال نوات
األةيرة ليس ا تثنا ا وانما اال تثنا ىو ا تمرار التراو لفترة طويم ن بيا في ال نوات ال ب األةيرةا وأف
صعود وىبوط معدؿ نمو االقتصاد الصيني ةعؿ تمؾ الفترة ت ثر بالتطورات الداةمي وانقميمي والعالمي  .كما

أف التشكيؾ الغربي في بيانات االقتصاد الصينيا وز مف إطار أو

لمتشكيؾ الغربي في مقاصد الصيف

و يا اتيا .بدأ ذلؾ بنظري "التيديد الصيني"ا ثـ نظري "انييار الصيف"ا التي ظيرت لممرة األولي بعد باـ

1989ا مبينا أف األ باب الرئي ي لتباطؤ نمو االقتصاد الصيني لي ت أ بابا ىيكمي تةص االقتصاد
الصيني بقدر ما ىي أ باب ةاروي .

وحوؿ انعكا ات تنمي الصيف في يا تيا الةاروي ا يمكف تممس المعمح الرئي ي لم يا

الةاروي

الصيني ب نيا :البراغماتي ا بدـ التدةؿ في الشؤوف الداةمي لمدوؿ األةرىا وتفادي االصطداـ م واشنطف.

وبميو يوب االشارة إلي أف دور الصيف في بني النظاـ االقتصادي وال يا ي العالمي يرتبط بتو

إطار

مصالحيا اال تراتيوي ا وبةبرتيا التاريةي وثقافتيا ورؤيتيا لمتطورات الواري في مناطؽ العالـ المةتمف  .كما

أف الصيف معني بتعديؿ قوابد النظاـ االقتصادي الدولي أكثر مف اىتماميا بتعديؿ الييكؿ ال يا ي الدولي.

واذا كاف الةطاب ال يا ي الصيني يدبو إلي إقام نظاـ دولي أكثر بدال وانصافا ومتعدد األقطابا فيف
"مصمِح " لييكؿ النظاـ الدوليا وتعتقد أف النظاـ الدولي الحالي ال يمكف تبديمو وال يمكف
الصيف ترى نف يا ُ
أف يبقي بمي حالو أيضا.

تراتيوي

أدوات ال يا

"التو

المتدرج :ال يرورة الودلي لتطوير الصيف أدوات يا تيا الةاروي "ا وىنا تبرز

الةاروي الصيني ا وىي :األدوات الدبموما ي ا األدوات االقتصادي ا األدوات المعرفي ا

واألدوات الع كري  .ارتباطا بذلؾ ف ف التدرج يعد مبدأ أ ا يا طب م ار أدوات ال يا

الةاروي الصيني

و ياقات تطورىا منذ انييار النظاـ ثنائي القطبي ا وأف األدوات االقتصادي تطورت في ال يا

الصيني داةميا وةاروياا كما برفت األدوات الع كري تطو ار مطردا .وىنا تبرز أربع

الةاروي

يناريوىات لما

يمكف اف ن ميو بنموذج التنمي الصينيا األوؿ :العودة إلي نموذج تنمي مبني بمي أفكار التيار المحافظا

بالتطوير العممي آلليات االقتصاد المووو الثاني :ت ري بممي االندماج في ال وؽ تبعا ألفكار تيار اليميف
انصعحي وتحرير األ عار ووعؿ ال وؽ يحدد قيم العمم الوطني ا الثالث :ت يس منظوم تنمي ت ةذ مف
االشتراكي المثالي والحرك التعاوني لروبرت أويف نموذوا الراب  :اال تمرار بمي أفكار دنغ شياو بينغ بنيغ

اقتصاد ال وؽ االشتراكي دوف رف تحكـ الدول في العمم .
تراتيوي

"االنةراط الحذر :ىؿ تقيد يا

التوازف دور الصيف في الشرؽ األو ط؟"

وىنا ايضاً

تبرز بدة محددات لم يا

الةاروي الصيني المعاصرة ا أوال :غمب النزب البراغماتي بمي ح اب النزب

ثانيا :غمب

ثالثا :أولوي

األيديولووي

نزب

الحوار بمي نزب

المواوي

بمي الم توى الدولي

النمواالقتصادي وانعكا و بمي النمو المتواصؿ في النفقات الدفابي

رابعا :الت ني في إدارة الععقات

الةاروي وبدـ الت رع في ال عي لتحقيؽ موق متقدـ في النظاـ الدولي .ووفقا لتمؾ المحددات نرى أف
ال يناريو األروح لم يا

الصيني الم تقبمي في الشرؽ األو طا ىو ابتماد يا

التوازف بيف المتةاصميف

انقميمييفا وابتماد ووود ب كري "ةدماتي" في المنطق ا وبقا دور ن بي في ت وي المنازبات في المنطق

ةعؿ ال نوات الةمس المقبم بمي األقؿا وضماف بعقات ويدة م كؿ دوؿ المنطق لضماف ببور مشروع

"الحزاـ والطريؽ" المناطؽ المقرر لو ببورىا لربط أ واؽ الصيف ب وروبا ببر الشرؽ األو ط.

ىؿ العالـ مقبؿ بمي ما يمكف ت متيا ( بالقيادة المؤوم ي :ا تراتيوي الصيف لت يس ركائز التعددي

الدولي " .وىنا يتحدد توويات ال يا

الةاروي الصيني إلي شقيف :تووياتيا تواه دوؿ الدائرة التقميدي ا

وتووياتيا تواه دوؿ وأقاليـ آةذة في الصعود بمي مـ األولويات الصيني  .إلي أف الصيف تدير بعقات
تعاوني ممتدةا تتمت فييا بمواقؼ قوة تزيد مف مقومات قوتيا االقتصادي التي حققتيا ةعؿ م يرة تنميتياا
وتؤىميا لموصوؿ لمكان "قوة كبرى" ولكنيا لـ تصؿ بعد لمكان القطب الدولي المكافأل لمواليات المتحدة

األمريكي .

اثار وتداعيات السياسات االنفرادية على العالقات الدولية

