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المجازفة دومًا ممار�سة التعميم من 

ال�سامل خالل الفترة الأولى من 

توّلي رئي�س اأميركي جديد الحكم. ومع ذلك، 

فاإنه ل يمكن �سوى النظر بت�ساوؤم واقعي

اإلى الدور القيادي العالمي الذي تتوله 

الوليات المتحدة في ظل رئا�سة دونالد 

ترامب. فبعد مرور عامين تقريبًا على 

انتخابه، ي�سح القول اإن ال�سيا�سة الخارجية 

الأميركية هي الآن في حقبة جديدة من 

 .)belligerent isolationism( ''العزلة العدائية''

وهذا الو�سع ل يوؤ�سر فقط اإلى نهاية م�سوؤومة 

 Pax( عرف با�سم ''ال�سالم الأميركي'' اأو
ُ
لما ي

Americana(، بل يطرح اأي�سًا تحديًا اأكبر: 

تاآكل نظام عالمي ليبرالي تحكمه اأنظمة 

و�سوابط محددة. لقد اأدت تبعات رئا�سة 

عمر تا�شبينار*

نهاية ع�رص ''ال�شالم الأمريكي''**

مع انهيار مفهوم ''ال�شالم الأميركي'' )Pax Americana(، تعتمد اإدارة الرئي�س دونالد 

ية خارج الوليات 
ّ
ترامب مفهوم ''التوازن من الخارج'' ــ اأي التخلي عن ن�شر قوات بر

المتحدة، مع ا�شتخدام تاأثيرها الكبير على اأطراف اإقليمية لممار�شة نفوذها وحماية 

اأُخرى مثل  لقوى  دوليًا  المجال  الن�شحاب يخلي  العالم. لكن هذا  م�شالحها حول 

الإبقاء  مع  وتركيا،  اإيران  مثل  الأو�شط  ال�شرق  في  اإقليمية  ولقوى  وال�شين،  رو�شيا 

على العالقات الوطيدة مع اإ�شرائيل، الأمر الذي يقود حتمًا اإلى عالم متعدد الأقطاب 

يت�شارع فيه كل وفق م�شالحه.

ترامب،  لإدارة  الأميركية  ال�شيا�شة  في  الم�شتجدات  تحليل  تحاول  المقالة  هذه 

وتاأثيرها في ال�شيا�شة العالمية عامة، ومنطقة ال�شرق الأو�شط خا�شة.

* مدير م�سروع تركيا في معهد بروكينجز، واأ�ستاذ 
ا�ستراتيجيات الأمن القومي في كلية الحرب الأميركية، 

 واأ�ستاذ م�ساعد في دائرة الدرا�سات الأوروبية في

جامعة جون هوبكينجز.

 The End of Pax :مقالة خا�سة بالمجلة بعنوان **
Americana

ترجمة: �سفاء كنج.
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اإليهم على اأنهم ا�ستفادوا منها.

ا خارجيًا، فاإن ''ال�سالم الأميركي'' 
ّ
اأم

يواجه مخاطر ناجمة عن التحول في مراكز 

القوة العالمية القت�سادية ــ والجيو�سيا�سية ــ 

من العالم الأوروبي الأطل�سي اإلى اآ�سيا، وهذا 

الو�سع الجديد هو تحول نمطي يوؤ�سر اإلى 

نهاية خم�سة قرون من الهيمنة الغربية على 

العالم. ويرجع �سعود اآ�سيا في المقام الأول 

اإلى �سعود ال�سين الذي �سرعان ما �سيعقبه 

�سعود الهند. وفي ظل هذا الو�سع، فاإن ما 

ن�سهده، واإن لم يكن �سقوط الوليات المتحدة، 

فاإنه تراجعها الن�سبي مقارنة بالقوى 

القت�سادية والع�سكرية الجديدة. واإلى جانب 

عودة ظهور رو�سيا في ال�سرق الأو�سط، فاإن 

�سعود اآ�سيا هذا ي�سكل تحديًا كبيراً للتفوق 

القت�سادي )وبالتالي( الع�سكري الأميركي، 

ولذلك فاإن اأفول اأيام ''ال�سالم الأميركي'' يجب 

عدم رّده اإلى انتخاب دونالد ترامب، بقدر ما 

يتعين تف�سيره بفعل تحولت التاريخ الكبرى ــ 

اأي التراجع الن�سبي للقوة الأميركية، وبروز 

ال�سين ال�ساعدة. فحتى قبل اأن يتولى ترامب 

من�سبه، وا�ستناداً اإلى خطاب حملته وحده، 

قال الزعيم ال�سيني �سي جينبينغ اأمام 

المنتدى القت�سادي العالمي في دافو�س 

ب�سوي�سرا، اإن ال�سين م�ستعدة لقيادة النظام 

العالمي اإذا لم تفعل الوليات المتحدة ذلك.

كيف �سيوؤثر هذا في ال�سرق الأو�سط؟ يتمثل 

الجواب المخت�سر في ا�ستعداد اأميركا 

لالن�سحاب من المنطقة من اأجل تحديد 

اأولويات التحديات الجيوا�ستراتيجية 

''الحقيقية'' التي تطرحها لي�س فقط اآ�سيا، بل 

اأي�سًا ق�سايا اأمنية جديدة مثل الحرب 

الإلكترونية. وفي الواقع، يبدي الخبراء 

ال�ستراتيجيون الأميركيون قلقًا متزايداً مرّده 

ترامب وا�ستراتيجيته ''اأميركا اأوًل'' اإلى خلق 

توترات غير م�سبوقة، واإلى فراغ خطر في 

النظام العالمي في مناطق تمتد من ال�سرق 

الأو�سط اإلى اأميركا الالتينية.

قبل تحليل تاأثيرات هذا التغيير في النظام 

العالمي على م�ستوى ال�سرق الأو�سط، من 

المهم اأن نفهم �سبب و�سول الوليات المتحدة 

اإلى هذه النقطة، ففي نهاية الأمر، فاإن النظام 

الذي ينطلق منه ترامب هو نف�سه النظام الذي 

اأر�سته وا�سنطن. لقد اأن�ساأت الوليات المتحدة 

هذا النظام الليبرالي بعد الحرب العالمية 

الثانية، وما �سعود ترامب اإلى ال�سلطة �سوى 

اأحد اأعرا�س الم�سكالت التي يعانيها هذا 

النظام العالمي الليبرالي، ولي�س �سببًا لها. 

هناك عوامل داخلية وخارجية على حد �سواء 

�س نظام ''ال�سالم الأميركي''، 
ّ
ت�سرح �سبب تعر

والنظام العالمي القائم على �سوابط محددة، 

ل�سغوط. داخليًا، اأدى هذا النظام اإلى عدم 

الم�ساواة في الدخل، واإلى ركود المداخيل 

الفعلية وال�ستعانة بالعمالة الخارجية في 

الت�سنيع وبطء نمو الإنتاجية و�سوًل اإلى 

ا�سمحالل الطبقة الو�سطى. وهذه التجاهات 

اأثرت ب�سورة كبيرة في الطبقة العاملة 

البي�ساء على وجه خا�س، كما اأن تاأثيرها 

ت�سّخم بفعل التغييرات الديموغرافية ال�سريعة 

مع م�ستويات الهجرة المرتفعة اإلى الوليات 

المتحدة. وتمّكن ترامب من ال�ستفادة من قلق 

عرفون با�سم ''ذوي 
ُ
الناخبين العمال الذين ي

ر الطارىء على 
ّ
الياقات الزرقاء''، اإزاء التغي

الهوية الوطنية الأميركية. وقد �ساعدت هذه 

ال�سربات ال�سيا�سية في �سمان انت�سار 

ترامب ــ وهو ن�سر يمكن اعتباره ردة فعل 

�سعبوية عنيفة �سد تاأثيرات العولمة، و�سد 

نظر 
ُ
�سمون ''الواحد بالمئة''، وي

ُ
النخب الذين ي
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الذي اأدى اإلى الركود العظيم في �سنة 2008، 

و''الحروب المزمنة'' التي غرقت في رمالها في 

ال�سرق الأو�سط واأفغان�ستان ــ اأعطت قوى 

 impersonal( التاريخ الكبرى المو�سوعية

forces of history( هذه، دفعة قوية اإلى الأمام.

كيف �شتكون تداعيات الن�شحاب 

الأمريكي يف ال�رصق الأو�شط؟

بينما ياأمل البع�س في الوليات المتحدة 

وحول العالم، منذ فترة طويلة، بدور اأميركي 

اأممي يت�سم بقدر اأقل من الهيمنة، فاإنه ربما 

�سُتكت�سف قريبًا وب�سرعة الجوانب ال�سلبية 

لمثل هذا التحول. فعلى �سبيل المثال، داأبت 

اأميركا لعدة اأعوام على القول اإن دول ال�سرق 

الأو�سط يجب اأن توؤدي دوراً اأكبر في تحديد 

م�ستقبل المنطقة، لكن كما نرى، فاإن تراجع 

اأميركا يخلق فراغًا، وبع�س اأولئك الذين 

يمالأون الفراغ الأميركي الذي تركه '' ال�سالم 

الأميركي''، هم مناف�سو الهيمنة الأميركية مثل 

رو�سيا واإيران.

يظل اهتمام الوليات المتحدة الرئي�سي 

ًا على ال�ستقرار 
ّ
بال�سرق الأو�سط من�سب

الإقليمي من خالل احتواء اإيران ودعم 

اإ�سرائيل وتجّنب المواجهات الع�سكرية 

الجديدة. هذا ي�سير اإلى اأن ال�سيا�سة ال�سرق 

الأو�سطية الأمثل بالن�سبة اإلى وا�سنطن هي 

اأقرب اإلى ما ي�سميه منّظرو العالقات الدولية 

''التوازن من الخارج'': وهذا يعني المتناع من 

خو�س عمليات ع�سكرية خارجية، والتخلي 

عن بناء دولة �سبه اإمبريالية، والتركيز بدًل 

من ذلك على ا�ستخدام تاأثيرها الكبير ب�سكل 

انتقائي على اأطراف اإقليمية لممار�سة نفوذها 

وحماية الم�سالح الأميركية. وهذا الم�سار 

�سيتطلب من وا�سنطن تجّنب اأي اإنزال اإ�سافي 

اإلى اأن طبيعة الحرب تتغير ب�سرعة من 

الو�سائل التقليدية اإلى القدرة الإلكترونية، 

وحتى ال�سين قد ل تكون قادرة اليوم بعد 

على تحدي القدرات الع�سكرية الأميركية. لكن 

كاًل من ال�سين ورو�سيا، ف�ساًل عن مناف�سين 

من الدرجة الثانية مثل كوريا ال�سمالية 

واإيران، لديها قدرة كبيرة على الرد والتحدي 

بقدرات غير متوازية، وهي ت�ستطيع ا�ستخدام 

عملياتها في الإنترنت ل�ستهداف اأمن 

الوليات المتحدة، والبنية التحتية، والأنظمة 

المالية الأميركية المت�سلة تقنيًا بال�سبكة 

الإلكترونية.

عالوة على مثل هذه التهديدات الجديدة 

الماثلة في الأفق، والتي ت�سغل عقول 

ال�ستراتيجيين الأميركيين، هناك اأي�سًا عامل 

الراأي العام الأميركي الذي �سئم من خو�س 

حروب في اأماكن مثل العراق واأفغان�ستان. 

فهناك �سعور باأن هجمات 9 اأيلول/�سبتمبر 

2001 تبعها عقد من �سرف النتباه عن 

التهديدات الأمنية الحقيقية: حملة جورج 

دبليو بو�س المفرطة والأحادية الجانب اأبعدت 

ا رغبة باراك 
ّ
ت اأعداءنا''؛ اأم

ّ
''حلفاءنا عنا وقو

اأوباما في التخلي عن �سيا�سات بو�س وتفادي 

ارتكاب الأخطاء نف�سها فدفعته اإلى البتعاد 

اإلى م�سافة اأكبر من الالزم، واإلى اأن يكون غير 

حا�سم في مواجهة التحديات؛ ثم جاء دونالد 

ترامب الذي، نظراً اإلى جهله وعدم كفاءته 

نظر اإليه على 
ُ
حه، ل ي

ّ
واأهوائه المتقلبة وتبج

اأنه يمعن في خف�س مكانة اأميركا فح�سب، بل 

يج�سد رمز هذا التراجع اأي�سًا.

واإلى حد كبير، يمكن القول اإن التاأثيرات 

الم�سببة لل�سلل، والناجمة عن ال�ستقطاب 

ال�سيا�سي في النظام الأميركي و�سيا�سات 

اأميركا نف�سها ــ بدءاً من �سوء اإدارة اقت�سادها 
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التحدي ال�ستراتيجي: فحركة ''حما�س'' 

الفل�سطينية الم�سلحة لم تكن قادرة على 

تحويل الدعم الإيراني الوا�سع اإلى ميزة خطرة 

تهدد اإ�سرائيل، ف�ساًل عن دور م�سر وال�سلطة 

الفل�سطينية اللتين هما في حالة تعار�س مع 

''حما�س''.

لقد وجدت اإيران موطئ قدم في لبنان 

و�سورية منذ عقود، لكن على الرغم من اأن 

القوى المتحالفة معها في كال البلدين عززت 

ب�سكل ثابت التزامها الدفاع عن نظام الأ�سد، 

فاإن النتائج متباينة. ف�سورية تبرز ب�سكل 

متزايد كجبهة جديدة لحرب غير معلنة بين 

اإ�سرائيل واإيران، واأف�سل ما يمكن اأن تح�سل 

عليه طهران في �سورية هو تعزيز ال�ستاتيكو 

في الوقت الذي تتقا�سم المكافاآت ال�سئيلة مع 

مو�سكو. ولذلك فاإن �سورية يمكن اأن تكون 

نقطة انطالق للنفوذ الإيراني، لكنها بالكاد 

ُتعتبر قاعدة فاعلة لل�سيطرة على المنطقة في 

موازاة رو�سيا واإ�سرائيل.

في هذه الأثناء، لم ي�سع ترامب حداً فقط 

لالتفاق النووي الإيراني، بل اإنه اأنهى اأي�سًا 

النق�سام بين وا�سنطن و�سركائها الإقليميين 

مثل اإ�سرائيل ودول الخليج النفطية. وفي ظل 

ترامب، فاإن وا�سنطن، واأكثر من اأي وقت 

م�سى، �ستحتفظ بعالقاتها الفريدة وم�سالحها 

ال�ستراتيجية مع اإ�سرائيل من خالل الحفاظ 

على العالقات الثنائية مع الجي�س الإ�سرائيلي 

عّد حتى الآن، واإلى حد كبير، اأقوى قوة 
ُ
الذي ي

قتالية في المنطقة. و�سيكون من م�سلحة كل 

من اإ�سرائيل والمملكة العربية ال�سعودية العمل 

على الحد قدر الإمكان من نطاق الن�سحاب 

الأميركي من المنطقة، و�ستعمالن على تفادي 

اأي تغيير في ب�سمة الوجود الع�سكري 

الأميركي في المنطقة.

للقوات الأميركية في المنطقة ــ على �سبيل 

المثال، ن�سر قوات برية قتالية على نطاق 

وا�سع لمحاربة تنظيم داع�س.

اإن قرار ترامب الن�سحاب من التفاق 

النووي مع اإيران يوؤ�سر اإلى الحاجة اإلى احتواء 

اإيران بطريقة ت�سادمية اأكبر. لكن بما اأن 

الوليات المتحدة لي�ست راغبة في الدخول في 

حرب جديدة، فاإنها �ستواجه اإيران وتحتويها 

وتردعها من خالل وكالئها الإقليميين، 

و�ستوؤدي اإ�سرائيل والتحالف ال�سّني العربي 

بقيادة المملكة العربية ال�سعودية دوراً رئي�سيًا 

في هذا ال�ساأن. ما لي�س معروفًا هو اإلى اأي 

مدى �ستكون تركيا جزءاً من هذا الئتالف، 

فاأردوغان لديه م�سكالته الخا�سة مع وا�سنطن 

ب�سبب دعم البنتاغون لالأكراد ال�سوريين في 

القتال �سد داع�س.

ا العراق، من ناحية اأُخرى، ف�سي�ستمر في 
ّ
اأم

اأن يكون مركز التناف�س بين الوليات المتحدة 

واإيران. لقد قوي النفوذ الإيراني في العراق 

بفعل الفراغ الناجم عن الغزو الأميركي، لكنه 

ينبع ب�سكل اأو�سع من التفوق الديموغرافي 

وال�سيا�سي ل�سيعة العراق، وبالتالي ل يمكن 

تجّنبه. وما دامت بغداد معتمدة على كل من 

الوليات المتحدة واإيران لمجابهة الجماعات 

ال�سّنية المتطرفة، فاإن على وا�سنطن اأن تحتفظ 

بنفوذ كاٍف لدى ال�سيا�سيين المعتدلين في 

العراق، واأن تحّد من نفوذ اإيران.

اإن الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين في 

اليمن والمعار�سين ال�سيعة في البحرين هو 

انتهازي تكتيكي اأكثر من كونه ا�ستراتيجيًا، 

ر ميزان 
ّ
وبالتالي من غير المرجح اأن يغي

القوى في اأي منهما.

كما اأن تدّخل طهران في ال�سراع 

الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي ل يرتقي اإلى م�ستوى 
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وتركيا، على الرغم من اأن العديد منها 

يعار�س ب�سدة ما يفعله في �سورية. لقد اأبرمت 

مو�سكو �سفقات ناجحة مع المملكة العربية 

ال�سعودية لدعم اأ�سعار النفط الدولية، 

ا هي 
ّ
وعالقاتها مع اإ�سرائيل لم تكن اأقرب مم

عليه الآن، مع اأنها )رو�سيا( عززت وجود 

اإيران في �سورية ب�سكل كبير.

لقد تجاوز الرئي�س التركي رجب طيب 

اأردوغان وبوتين التوتر الناجم عن القتال مع 

جبهات متعار�سة في �سورية، وعن ع�سوية 

تركيا في حلف �سمال الأطل�سي )الناتو(، 

وا�ستطاعا التفاق على �سراء اأنقرة �سواريخ 

الدفاع الجوي الرو�سية ومفاعل نوويًا رو�سيًا.

ا الرئي�س الم�سري عبد الفتاح ال�سي�سي، 
ّ
اأم

فهو على غرار اأردوغان ورئي�س الحكومة 

الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو، قام بعدة 

زيارات لمو�سكو، ووّقعت م�سر ورو�سيا م�سودة 

اتفاقية ت�سمح لمو�سكو بعبور المجال الجوي 

الم�سري، وربما التحليق فوق قواعد ع�سكرية، 

كما اأن مو�سكو وافقت على بيع م�سر نظام 

ال�سواريخ المتطور الذي ت�ستريه تركيا، وعلى 

بناء اأول مفاعل نووي في م�سر.

وخالفًا لإهمال الوليات المتحدة، فاإنه ل 

توجد �سفارات رو�سية غير مكتملة في الدول 

 مو�سكو، ذلك باأن لهذه الأخيرة 
ّ
التي تهم

ح�سوراً دبلوما�سيًا قويًا على الأر�س، وهو ما 

يتناق�س ب�سكل �سارخ مع المنا�سب 

الأميركية ال�ساغرة في م�سر والأردن وليبيا 

وقطر والمملكة العربية ال�سعودية و�سورية 

وتركيا، وطبعًا اإيران حيث ل توجد �سفارة 

للوليات المتحدة.

اخلامتة

�ستوا�سل اأميركا ا�ستراتيجيتها لحتواء 

ويبدو اأن اإدارة ترامب لن تنفذ عملية 

ان�سحاب جذرية ب�سبب �سيا�ستها الرامية اإلى 

احتواء اإيران. كما اأن القيادة المت�سددة في 

مجل�س الأمن القومي مع جون بولتن ومايك 

بومبيو في وزارة الخارجية، ت�سير اإلى م�ستوى 

من ال�ستمرارية على م�ستوى النت�سار الع�سكري.

قد تغادر الوليات المتحدة �سورية قريبًا، 

لكن ل بد من اأن تبقى حاملة طائرات قتالية 

اأميركية واحدة على الأقل في بحر العرب، 

توقع اأن تحافظ القواعد الع�سكرية الأميركية 
ُ
وي

في ال�سرق الأو�سط على ما لديها اليوم من قوة 

بنيتها وعديدها، كما �ست�ستمر الحملة الجوية 

�سد داع�س، و�ستظل القوات الأميركية بحاجة 

اإلى النت�سار من وقت اإلى اآخر على اأ�سا�س 

انتقائي لردع التهديدات الإرهابية، اأو حتى 

الرد ب�سكل محدود على مجازر وا�سعة النطاق 

اأو كوارث بيئية. لكن �سيا�سة �سبط النف�س 

ال�سارمة تتطلب تجّنب اأي تدخل بري ع�سكري 

كبير و�سريع من جانب الوليات المتحدة في 

ال�سرق الأو�سط، واأن يتم ت�سجيع ال�سركاء 

ل المزيد من الم�سوؤولية 
ّ
الإقليميين على تحم

في حماية اأمنهم.

دور رو�شيا

في غ�سون ب�سعة اأعوام، اأنهى بوتين 

عقوداً من الغياب الرو�سي في ال�سرق الأو�سط، 

ا كان يحظى به التحاد 
ّ
وبنى موقعًا اأقوى مم

ال�سوفياتي قبل اأربعين عامًا. لي�س �سراً كيف 

فعل بوتين ذلك، فهو يعرف كيف يجمع بين 

الدبلوما�سية القوية والقوة الع�سكرية، كما اأنه 

منذ اأن اأنقذ نظام الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد 

من النهيار، اأقام عالقات فاعلة مع كل قوة 

كبيرة في ال�سرق الأو�سط، بما في ذلك م�سر 

والمملكة العربية ال�سعودية واإ�سرائيل واإيران 
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فاإن ذلك كله �سيكون له عواقب وخيمة، لي�س 

فقط على ال�سرق الأو�سط، بل على النظام 

العالمي ال�سامل اأي�سًا. وفي هذه المجالت 

كلها، فاإننا ن�سبح في مياه مجهولة في ظل 

رئا�سة ترامب. وحقيقة اأن الديمقراطية 

الليبرالية تتراجع على الم�ستوى العالمي 

ب�سبب ت�ساعد النزعة ال�سعبوية القومية، يجب 

اأن تكون م�سدر قلق لجميع المفكرين 

ال�ستراتيجيين الذين يرغبون في الحفاظ على 

نظام عالمي ذي اأ�س�س و�سوابط.

وعلى مدى عقود، كانت النخب الرو�سية 

وال�سينية تتطلع اإلى عالم متعدد الأقطاب، 

معتقدة اأنها بطبيعة الحال �ستحل محل 

مناف�سيها الأميركيين في مناطق نفوذهم في 

قارات العالم كافة. وفي ظل غياب الدور 

القيادي الأميركي الفاعل على الم�ستوى 

العالمي، فاإننا نتحرك في اتجاه هذا العالم 

المتعدد الأقطاب حيث من الممكن اأن ي�سبح 

مفهوم ''ال�سالم الأميركي'' جزءاً من م�ساعر 

الحنين اإلى الما�سي. 

اإيران في ال�سرق الأو�سط على الرغم من 

رغبتها في اإعطاء الأولوية لآ�سيا والأمن 

الإلكتروني والم�سكالت القت�سادية في 

الداخل. و�ستحاول اأميركا احتواء اإيران من 

خالل اإحداث ''توازن من الخارج'' عبر الحلفاء 

الإقليميين، والحفاظ على وجودها الع�سكري 

على الأر�س، ومع ذلك، فاإن الت�سور الناجم 

عن الفراغ الذي خّلفه غياب الدور القيادي 

الأميركي ي�ساعد رو�سيا على ملء الفراغ.

وبا�ستثناء ما يحدث في ال�سرق الأو�سط، 

نذر 
ُ
فاإن ما ن�سهده على الم�ستوى العالمي ي

بالخطر ب�سورة خا�سة: اإنه التاآكل المتدرج 

لمفهوم ''ال�سالم الأميركي'' والنظام الليبرالي 

العالمي. النظام العالمي القائم على اأ�س�س 

محددة يعتمد على الدور القيادي الأميركي، 

واإذا قررت اأميركا الن�سحاب من التفاقيات 

النووية، والتفاقات ب�ساأن المناخ، ومعاهدات 

التجارة الحرة، والتخلي عن التزاماتها اإزاء 

حلف الناتو، وعن العالقات الجيدة عبر 

الأطل�سي، وعن �سيادة القانون في الداخل، 
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