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يف 13 تشرين األول عام 1806، َتواَجَه الفيلسوف األملاين الشاب )جورج فيلهلم فريدريش 
هيغل( مع التأريخ، إذ كان انبليون وجيشه يسريان يف جامعة أملانيا الشرقية مبدينة )يينا( يف طريقهم 
إىل إابدة القوات الربوسية بعد 24 ساعة؛ ومل يستطع هيغل إخفاء خوفه من أن هذه الفوضى 
قد تضيع خمطوطة كتابه )ظاهرة الروح(، ومل يتمكن من مقاومة قوة املوقف، فكتب إىل صديقه 
)فريدريش نيهامر(: “رأيت اإلمرباطور خارج املدينة يف جولة استطالع، إنه ألمر رائع حقاً أن نرى 

مثل هذا الشخص، ميتطي اخليل، ومتتد قوته إىل مجيع أحناء العامل.”

أثناء  دانييل سارجنت( -يف  )بريكلي  املؤرخ  أاثر  رقة-  أكثر  عام -ويف ظروف  مئيت  بعد 
شخص  جتاه  املرة  هذه  لكن  العاملية،  الروح  مصطلح  األمريكية-  التأرخيية  اجلمعية  أمام  خطابه 
دوانلد ترامب ومن على عربة اجلولف؛ إذ ميكن مقارنة ترامب بنابليون -على وفق سارجنت-؛ 
ألن كليهما مدمران للنظام الدويل؛ ففي أعقاب الثورة الفرنسية، دمر انبليون ما تبقى من النظام 
الشرعي ألورواب، ويبدو أن ترامب بدوره أهنى النظام العاملي األمريكي، أو كما يفضل سارجنت 
تسميته )ابكس أمريكاان( )حالة من السالم الدويل النسيب الذي تشرف عليه الوالايت املتحدة(.

إن اقرتاح سارجنت غري اعتيادي على الرغم من أن املقارانت التأرخيية اليت أصبحت شائعة 
يف الوقت احلاضر، ففي أوائل عام 2017 كنت من بني أولئك الذين ظنوا أهنم شاهدوا هناية القرن 
األمريكي، لكن حىت يف األايم األَول إلدارة ترامب، بدا من الضروري التمييز بني القوة األمريكية 
والسلطة السياسية األمريكية؛ وبعد مرور عامني يبدو هذا التمييز أكثر أمهية من أي وقت مضى.
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تستند فكرة أن ترامب هو هادم للنظام العاملي بقيادة الوالايت املتحدة إىل ثالثة ادعاءات:

املتحدة  للوالايت  رئيساً  الرجل  هذا  مثل  فانتخاب  يشغله،  الذي  للمنصب  مالءمته  عدم  أواًل: 
يكشف عن تدهور عميق يف الثقافة السياسية األمريكية، ويلحق الضرر الدائم مبصداقية البالد.

اثنياً: أضعف سعيه إىل فكرة »أمريكا أواًل« التحالفات األمريكية، وحّرض على اخلروج من العوملة 
القائمة على التجارة احلرة. 

اليت يقودها  للعوملة  اثلثاً: أاثر هذه األزمة يف وقت كانت فيه الصني تشكل حتدايً غري مسبوق 
الغرب.

إن من الصعب إنكار كل هذه االدعاءات، لكن السؤال املطروح هو: هل تشّكل هذه 
-فضاًل عن التحّول التأرخيي املهم- يف أسس القوة العاملية ألمريكا؟

ابحلسبان  األخذ  مع  حىت  األمريكية،  ابلرائسة  جسيمة  أضراراً  أحلق  ترامب  أن  شّك  ال 
القليل  تلقيه  بلة هو  الطني  السابقني؛ وما يزيد  الرؤساء  اإلخفاقات الشخصية والسياسية لبعض 
اليت يُفرتض أهنا حمرتمة. وابملثل، استفاد رجال  القيادة اجلمهورية  النقد الصريح من صفوف  من 
األعمال األمريكيون الكبار -على الرغم من شكوكهم جتاه ترامب- من التخفيضات الضريبية اليت 
فرضتها إدارته، وساعدوه يف تفكيك جهاز التنظيم البيئي واملايل، وحصل ترامب على الدعم أيضاً 
من اإلعالم األمريكي الداعم لليمني، وما تزال أقلية قوية من الناخبني تقدم له الدعم التام؛ وما يثري 

القلق بنحو أكرب هو القوى الفاعلة يف الوالايت املتحدة اليت تقف وراءه.

ابلطبع، ليس ترامب أول رئيس مجهوري يصبح موضع سخرية وغضب وخوف يف الداخل 
واخلارج على حد سواء، إذ اهتمه كل من )روانلد ريغان، وجورج دبليو بوش( بتعريض شرعية النظام 
العاملي األمريكي للخطر؛ كون النزعة احملافظة الثقافية والقومية العلنية لليمني األمريكي تتعارض 
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بشدة مع الرأي العام العاملي؛ وهلذا الصدام الثقايف جذور أترخيية يف صراعات أمريكا احمللية جتاه 
احلقوق املدنية، وصراعات حترير املرأة واملثليني، ويف حركة االحتجاج العاملية ضد احلرب الوحشية 
اليت شنتها أمريكا يف فيتنام. فمنذ أايم نيكسون و«االسرتاتيجية اجلنوبية« سعى اجلمهوريون إىل تعزيز 
قبضتهم على الناخبني البيض يف اجلنوب والغرب األوسط، وحبلول مثانينيات القرن املاضي، كان 
احلزب اجلمهوري يف حتالف غري مستقر مع النخب من األسواق احلرة املؤيدة لألعمال، والطبقة 
العاملة اليت تكره األجانب، إال أن هذا كان حتالفاً تسود فيه القومية املتفشية والشك جتاه احلكومة؛ 
ومتكن احلزب من احلكم -إىل حد كبري- بسبب رغبة احلزب الدميقراطي يف املساعدة يف رفع العبء 
الثقيل. وأُطلقت اتفاقية التجارة احلرة )انفتا( بني الوالايت املتحدة واملكسيك وكندا بواسطة جورج 
بوش األب، لكنه طُبق يف عام 1993 من قبل بيل كلينتون على الرغم من معارضة احلركة العمالية 
األمريكية. وكانت إدارة كلينتون هي اليت صححت األوضاع املالية بعد أن عاجلت العجز يف عهد 
ريغان، مث عاد العجز إىل امليزانية بسبب احلروب والتخفيضات الضريبية إلدارة جورج دبليو بوش.

ويف الوقت نفسه، بدأ احلزب اجلمهوري يف التطرف. ففي تسعينيات القرن املاضي، ومع 
أكثر  املعركة  أصبحت  اجلمهوري،  احلزب  غينغريتش( و)كارل روف( يف  )نيوت  من  صعود كل 
الكونغرس يف عام  الدميقراطيني على  العراق بصورة مروعة، وسيطرة  استمرار حرب  ضراوة. ومع 
2006، أصبح اليمني أكثر هيمنة داخل احلزب اجلمهوري. يف عام 2008 ويف خضم األزمة 
املالية، ختلى اجلمهوريون يف الكونغرس عن إدارة بوش، واعتمد حلُّ املشكلة لألزمة املالية )هلانك 
للحصول  الدميقراطيني  على  الفيدرايل  االحتياطي  براننكي يف  وبن  بوش،  بولسون( كوزير خلزانة 
على دعم من الكونغرس. وقد اهنارت قيادة النخبة للحزب اجلمهوري، واختار جون ماكني )سارة 
ابلني( غري املؤهلة بنحو مثري للصدمة كمرشحة ملنصب انئب الرئيس يف انتخاابت عام 2008؛ 
ألهنا حتظى بشعبية كبرية يف قاعدة احلزب اجلمهوري، اليت كشفت عن الغضب الذي أاثرته بني 

الليرباليني. ومل يؤد انتصار ابراك أوابما يف تلك االنتخاابت إال إىل تفاقم األزمة. 
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لقد عمل اجلمهوريون يف الكونغرس على التشكيك يف شرعية أوابما كرئيس، وتسببت هزمية 
)ميت رومين( يف عام 2012 إىل ميل احلزب اجلمهوري حنو اليمني بنحو أكرب؛ مما فتح الباب أمام 
ترامب. ويف عام 2016، مل ترغب أي شركة كربى يف رعاية املؤمتر الذي ُرشح فيه ترامب كمرشح 
رائسي مجهوري، إذ ساد قلق من أن أعالم الكونفدرالية ستلوح يف قاعة املؤمترات. وميثل ترامب 
صوت القاعدة اليمينية -املمولة من جمموعة صغرية من املتشددين أيديولوجيًا- الذي مل يعد مقيداً 

من قبل النخب التجارية العاملية.

الداعمني  قد يقول أحد املتهكمني إن ترامب يقول بصوت عاٍل ما يفكر به الكثري من 
لليمني منذ مدة طويلة على انفراد، ومن الواضح أنه عنصري، لكن السجن اجلماعي للرجال السود 
منذ سبعينيات القرن املاضي كان سياسة اتبعها احلزابن. إن مالحظاته املثرية لالمشئزاز بشأن اهلجرة 
مروعة، لكن األمر ليس كما لو أن الليرباليني يدافعون عن سياسة احلدود املفتوحة، وإن ما يثري 

القلق اآلن هو سلسلة ردود الفعل غري الليربالية يف الداخل واخلارج.

يف قميت )G20، وG7( وحلف الناتو، كان املزاج متوتراً جداً، فالشائعات اليت تفيد أبن 
الوالايت املتحدة ختطط إىل أن تقوم احلكومات املضيفة للجيش األمريكي بدفع التكاليف زائد 
)50 %( للقواعد العسكرية املوجودة يف مجيع أحناء العامل هي آخر مثال على املوقف الذي يبدو 
أنه -يف بعض األحيان- حيد من القوة األمريكية، وحيوهلا إىل قوة محاية فقط. لكن على الرغم 
من كل هذا السخط، فإن ما يهم هو أتثري أسلوب ترامب السياسي التخرييب على توازن القوى 

العاملي، وما إذا كان يشري إىل متزق أترخيي للنظام العاملي األمريكي. 

ما الفرق الذي ستسببه )وقاحة( الوالايت املتحدة جتاه أعضاء الناتو األوروبيني، أو رفضها 
التعاون مع منظمة التجارة العاملية، أو التأثري سلبياً على واردات السيارات؟



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

هذه ليست جمرد نقطة نقاش، بل هي حتٍد إلدارة ترامب يف مواجهة حلفائها وشركائها، 
فهل التحالفات األمريكية -املؤسسات الدولية- مهمة حقاً؟ ختترب اإلدارة االفرتاض أبن الروابط 
التكنولوجية والتجارية عرب احلدود جيب أن تؤخذ مثلما تعطى. وحينما يزعم نقاد ترامب أنه يف 
الوقت الذي تزداد فيه قوة الصني، جيب على الوالايت املتحدة أن تقوي حتالفاهتا يف اخلارج، إال 
أن مؤيدي ترامب يتبنون الرأي املعاكس. فبالنسبة هلم -ومن أجل مواجهة الصني حتديدًا- على 
الوالايت املتحدة أن هتزَّ التحالفات الغربية، وأن تعيد حتديد شروطها حبيث ختدم املصاحل األمريكية 
متعمدة  اسرتاتيجية  بل  وتدمري،  تفكيك  عملية  ليس جمرد  نشهده  ما  إن  أكثر وضوحاً.  بشكل 

الختبار اإلجهاد، وهي اسرتاتيجية جيسدها ترامب، لكنها تتجاوز ذلك بكثري.

هاري  إس  إس  )يو  العمالقة  الطائرات  حاملة  انسحبت   ،2018 عام  الثاين  تشرين  يف 
املتوسط، إذ كانت طائراهتا تقصف مواقع داعش يف  البحر  ترومان( بنحو غري متوقع من شرق 
سوراي، وأحبرت إىل احمليط األطلسي مث فجأة ودون سابق إنذار اجتهت إىل الشمال. أما شركات 
الطريان فال تفعل هذا، فمساراهتا خمططة لسنوات مقبلة. لقد كان هذا خمتلفاً، إذ توجهت حاملة 
الطائرات ترومان وكل السفن املرافقة إىل القطب الشمايل؛ مما جيعلها أول جمموعة تنتشر هناك منذ 
27 عاماً، وتسبب هذا الرعب بفرحة يف البنتاغون. إن »توظيف القوة الديناميكية« الذي ال ميكن 

التنبؤ به هو جزء أساس من اسرتاتيجية الوالايت املتحدة اجلديدة ملواجهة منافسيها.

تعدُّ حاملة الطائرات )يو إس إس هاري ترومان( سفينة مثرية للجدل، ويود البنتاغون إيقاف 
العمل هبا واالعتماد على السفن احلديثة، لكن الكونغرس يرفض ذلك. يريد البيت األبيض جمموعة 
 )Nimitz(انقالت أكرب، وترغب البحرية يف احلصول على 12 سفينة. ستستبدل أساطيل الفئة
العمالقة اليت مت تشغيلها بني عامي 1975، و2009 أبسطول جديد من سفن عمالقة أكثر 

تعقيداً وتطوراً. وما يتفق عليه اجلميع يف واشنطن هو احلاجة إىل حشد عسكري ضخم.
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2018 جولة  عام  هناية  للدفاع يف  ماتيس( كوزير  )جيمس  اجلنرال  استقالة  أاثرت  لقد 
أخرى من التكهنات عن السياسة اليت جتري داخل إدارة ترامب. لكن من األفضل أن نويل مزيداً 
من االهتمام لبديله املؤقت )ابتريك شاهنان( واألجندة اليت يتبعها. ُوصف شاهنان -الذي قضى 
ثالثني عاماً يف شركة بوينغ- من قبل أحد املطلعني على أنه »شخص شغوف جداً ابلصناعات 
العسكرية«. ويف عهد ماتيس، كان شاهنان القوة التنظيمية يف وزارة الدفاع مع تركيز على الصراعات 
املستقبلية بني القوى العظمى، ويرغب شاهنان يف االستثمار يف التقنيات املتقدمة: تقنية الصوت، 
والطاقة املوجهة، والفضاء، والفضاء اإللكرتوين، والعلوم الكمية، واحلرب اليت تعتمد على الذكاء 
االصطناعي؛ ولديه امليزانية لتحقيق هذه االغراض. وقد طلبت إدارة ترامب مبلغ 750 مليار دوالر 

للدفاع يف عام 2020، أكثر من إنفاق الدول السبع اليت تليها يف العامل جمتمعة.

يشري العديد من الذين يعارضون ترامب إىل أن الوالايت املتحدة مل تعد حتتكر األسلحة عالية 
التقنية، لكن هذا ما يسعى إليه اخلرباء االسرتاتيجيون يف عهد ترامب، فهم يدركون التهديد الذي 
تشكله منافسة القوى العظمى، وخطتهم هي املنافسة والفوز. على أية حال، إن معظم املنفقني 
العسكريني الرئيسني هم حلفاء للوالايت املتحدة أو بلدان حتتوي على قواعد أمريكية، مثل اململكة 
العربية السعودية، أو الدول األوروبية األعضاء يف الناتو. ومتثل روسيا والصني التحدي احلقيقي الذي 
تواجه الوالايت املتحدة، إذ تشكل روسيا ازعاجاً للوالايت املتحدة فهي العدو القدمي؛ وأّدى خروج 
أمريكا من معاهدة احلد من انتشار األسلحة النووية إىل طرح أسئلة مهمة عن املستقبل. أما شعار 

شاهنان اليوم فهو “الصني، الصني، الصني”.

مل تبدأ االسرتاتيجية األمريكية ملواجهة الصني يف عهد ترامب بل يف عهد أوابما عام 2011، 
حتت قيادة وزيرة اخلارجية )هيالري كلينتون(، وحىت يف ذلك احلني -وعلى الرغم من قيادهتم األكثر 
لباقة- تسببت هذه االسرتاتيجية بعدة مشكالت. وتكمن املشكلة يف أن احتواء الصني ليس هو 
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اهلدف الرئيس لنظام واشنطن، فمنذ أوائل سبعينيات القرن العشرين -أي أايم نيكسون وكيسنجر- 
ُعّدت الصني شريكاً أمريكياً يف احلفاظ على توازن القوى مع االحتاد السوفييت. أما ترامب فريغب 
بضم روسيا له حليفاً ضد الصني. وبداًل من ذلك، تضاعف الوالايت املتحدة حتالفاهتا يف احلرب 
الباردة حبثِّ كلٍّ من كوراي اجلنوبية والياابن على زايدة جهودمها الدفاعية. وهذا له فائدة إضافية إذ 
سيتعني عليهم شراء مزيد من املعدات األمريكية، ويف حال انظم النظام الفيتنامي أيضاً إىل اجلانب 

األمريكي، فمن املؤكد أن واشنطن سرتحب به أبذرع مفتوحة.

وال شيء مما ذُكر يعين أن اسرتاتيجية ترامب حمورية، فإذا كان احتواء الصني هو اهلدف، 
فيجب على شركاء أمريكا اآلسيويني أن يتساءلوا عن سبب إلغاء الرئيس صفقة التجارة واالستثمار 
عرب احمليط اهلادئ خالل أايم من تسلمه مهام منصبه، فقد كانت تلك احلزمة املفصلة هي أساس 
اسرتاتيجية أوابما الحتواء الصني، وابلنسبة لرتامب ال تعد هذه االسرتاتيجية مناسبة، إذ ال ميكنك 
بناء القوة األمريكية على خلفية عجز جتاري ضخم، ومل تعد واشنطن مستعدة لدفع مثن التعاون 

العسكري بتنازالت اقتصادية، إهنا تريد مسامهات، أكرب وجتارة أكثر توازانً.

يف أورواب، تعمل إدارة ترامب على األساس نفسه، ويعد كره ترامب لالحتاد األورويب وثقافته 
وحىت  نشأهتا  منذ  الناتو  تطارد  بقيت  األعباء  تقاسم  مشكلة  لكن  للقلق،  مثرياً  أمراً  السياسية 
الثمانينيات كان األوروبيون مسامهني مهمني، وحىت عام 1989 كان اجليش األملاين ميتلك قوة 
مدرعة واليات وجيش يبلغ 500.000 رجل، مع قوة تعبئة تصل إىل 1.5 مليون، فعلى الرغم من 
أن والءه للجمهورية مل يكن موضع شك، إال أنه بال شك نسل للجيش العسكري األملاين السابق.

ولكن  أملانيا  فقط يف  ليس  مثرية  الباردة  احلرب  هناية  أعقبت  اليت  الراحة  مدة  لقد كانت 
يف مجيع أحناء أورواب، إذ قل اإلنفاق، وألغي التجنيد اإللزامي، وتضاءلت مشاركة أورواب يف قوة 
الناتو. وكانت هناك أيضاً خالفات عميقة بني أملانيا، وفرنسا، والوالايت املتحدة بشأن األولوايت 
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االسرتاتيجية، والسيما بشأن العراق واحلرب على اإلرهاب. لكن االختالفات يف إدراك التهديد 
كما  حقاً  ابألمان  تشعر  أورواب  وإذا كانت  األورويب.  األمين   املشهد  يف  للتقصري  عذراً  ليست 
تزعم، فيجب أن تكون لديها الشجاعة للقيام بتقليصات أكرب. بداًل من ذلك، تستمر يف أورواب 
ابالحتفاظ ابملنشآت العسكرية اليت جتعلها اثين أو اثلث أكرب ُمنِفق عسكري يف العامل؛ لكن ابلنظر 
إىل أن هذه القوة موزعة على 28 دولة بنحو سّيئ، وصغري احلجم، فإن اإلنفاق الدفاعي الذي 
تبلغ قيمته 270 مليار دوالر يف أورواب ال يكفي لنشر قدرة عسكرية كافية، وإن املربر الوحيد هلذا 

اهلدر الضخم للموارد هو لضمان بقاء األمريكيني.

املاضية غري  الثالثني  السنوات  بقيت على مدى  اليت  القوة  توازن بني  والنتيجة هي وجود 
العسكرية مشتتة كما هي  القوة  التاريخ أن  اعتيادي. ومل حيدث من قبل يف  متوازنة بشكل غري 
اليوم، ولألفضل -أو لألسوأ- فإن غلبة أمريكا هي اليت تشكل ما نسميه النظام الدويل. ونظراً 
ملدى استخدام هذه القوة حبرية، فإن تسمية )ابكس أمريكاان( ال تبدو مناسبة. فقد اعتاد جيل من 
اجلنود األمريكيني على خوض احلروب بشروط غري متكافئة متاماً، وهذا ما يعنيه هلم النظام العاملي 

األمريكي، وتبذل إدارة ترامب جهوداً لتعزيز هذا التباين

يسأل األوروبيون كيف ميكن للوالايت املتحدة احملافظة على اإلنفاق العسكري؟ هل هذا 
جمرد مثال آخر للدستور األمريكي غري املتوازن؟ هل هناك خطر؟ كان هذا ابلتأكيد هو مصدر 
القلق يف هناية الثمانينيات، وتكررت هذه املخاوف خالل عهد بوش من قبل منتقدي حرب العراق 
وصقور امليزانية يف احلزب الدميقراطي. ال يدخل الدستور يف النقاش احلايل حول القوة األمريكية، 
ولسبب وجيه. واحلقيقة هي أنه ابلنسبة للمجتمعات يف مستوى الثراء احلايل يف الغرب، فإن اإلنفاق 
العسكري غري متناسب بشكل مثري للصدمة. هدف حلف الناتو هو الوصول إىل )2 %( من 
الناتج احمللي اإلمجايل، ويرتاوح اإلنفاق األمريكي بني )3، و4 %( من الناتج احمللي اإلمجايل. إن 
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البنتاغون تنفق يف الوالايت املتحدة أو مع حلفاء مقربني، وتتدفق  األغلبية الساحقة من ميزانية 
مئات املليارات إىل الشركات واجملتمعات كأرابح، وأجور، وإيرادات ضريبية. واألكثر من ذلك، يعد 

البنتاغون هو املسؤول عن السياسة الصناعية املوجهة حنو املستقبل يف أمريكا.

وإذا أراد الكونغرس متويل اإلنفاق الدفاعي، فيمكنه القيام بذلك بفرض الضرائب، وهذا ما 
حاولت إدارة أوابما القيام به، أما اجلمهوريون يفعلون األشياء بنحٍو خمتلف، إذ عملت ثالث من 
اإلدارات اجلمهورية األربع األخرية -ريغان، وجورج دبليو بوش، وترامب- بفرض ختفيضات ضريبية 
القيام بذلك.  الدفاعي، ملاذا؟ ألهنم يستطيعون  هائلة لصاحل األثرايء مع زايدة هائلة يف اإلنفاق 
ويقول ديك تشيين: »لقد أظهر رجيان أن العجز ال يهم«، وستكون سندات اخلزانة األمريكية عبئاً 
لدافعي الضرائب األمريكيني يف املستقبل، ولكن من املنوال نفسه، فإهنا تشكل إىل حد بعيد أهم 
جمموعة من األصول اآلمنة. أما املستثمرون األجانب فيمتلكون 6.2 تريليون دوالر من الدين العام 
للوالايت املتحدة، أي )39 %( من الديون املستحقة على املستثمرين خبالف الوكاالت احلكومية 
األمريكية. وسيقوم دافعو الضرائب األمريكيون بعمليات سداد طويلة يف املستقبل، لكنهم سيجرون 
هذه املدفوعات بعملة تطبعها الوالايت املتحدة نفسها، ويسعد األجانب ابإلقراض ابلدوالر؛ ألن 

الدوالر هو العملة االحتياطية العاملية البارزة.

وما تزال هيمنة العالقة بني الدوالر واخلزانة األمريكية يف التمويل العاملي بال منازع، ومل ينج 
الدوالر يف التمويل العاملي من أزمة عام 2008 فحسب، بل عززه. وبينما كانت البنوك العاملية 
أخري.  عاملي كمالذ  مقرض  إىل  نفسه  الفيدرايل  االحتياطي  بشأن  الدوالر،  سيولة  يف  تتالعب 
وكجزء من محلته االنتخابية يف عام 2016، إذ قام ترامب بعمليات أثر غري اعتيادية ضد رئيسة 
جملس االحتياطي الفيدرايل )جانيت يلني(، لكنه كان أكثر حتفظاً بعد توليه منصبه، وكان تعيينه 
)جلريوم ابول( كخليفة هلا هو التنازل األكثر أمهية عن الرأي السائد يف السياسة. وغين عن القول 
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إن ترامب ال حيرتم »استقالل« االحتياطي الفيدرايل، فحينما بدأ تشديد أسعار الفائدة يف عام 
2018، تراجع االحتياط الفدرايل بقوة )كرجل يعرف شيئاً ما عن الديون، فإنه يفضل أن تكون 
تدخالته  كانت  عاملية،  الدوالر كعملة  تقويض  من  بداًل  ولكن  منخفضة(.  االقرتاض  تكاليف 
مفيدة للمقرتضني الذين يعانون من ضغوط شديدة يف األسواق الناشئة. واألمر نفسه ينطبق على 
من هشاشة  الرغم  وعلى  الضريبية،  بتخفيضاهتم  اجلمهوريون  أطلقه  الذي  الضخم  املايل  التحفيز 
احلرب التجارية، إال أهنا أبقت على الطلب األمريكي على الواردات -وهي عنصر رئيس يف قيادهتا 

العاملية- عند مستوايت قياسية.

مل يتم بناء النظام االقتصادي العاملي الذي تشرف عليه أمريكا عرب االنضباط الثابت من 
جانب واشنطن. فاالنضباط حلل األزمات الضعيفة، وحلها هو وظيفة وكاالت مثل: صندوق النقد 

الدويل، والبنك الدويل، وكالمها مّر مبراحل الضعف. 

ويف عامل يكون فيه التمويل اخلاص رخيصاً ووفرياً حىت لبعض أفقر البلدان يف العامل، يكافح 
البنك الدويل لتحديد الدور الذي يؤديه، لكن صندوق النقد الدويل يف وضع جيد، ويعزى ذلك 
إىل حد كبري إلدارة أوابما اليت دفعت جمموعة العشرين إىل إضافة تريليون دوالر لتمويلها يف عام 
2009. وحىت اآلن مل ُتظهر إدارة ترامب أي اهتمام مبحاربة كريستني الجارد. وخالل أحدث 
خطة إنقاذ لألرجنتني، كان األمريكيون يتعاونون بنحو ملحوظ. وستكون القضية الرئيسة هي يف 
متويل الطوارئ يف أثناء األزمة. ومن وجهة نظر اإلدارة االقتصادية الدولية قد يكون هذا االختبار 

األكثر وضوحاً حىت اآلن ملوقف ترامب.

األمريكي  العاملي  للنظام  املتكافئ  اهليكل غري  مثال صارخ على  ظهر يف األشهر األخرية 
يغريهم  الذين  أولئك  لتهديد  الدولية  التجارة  يف  الدوالر  على  القائم  الفواتري  نظام  استخدام  يف 
التعامل مع إيران ابلعقوابت. وحىت األوروبيون كانوا متحمسني للحديث عن احلاجة إىل »السيادة 
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االقتصادية«، وإن ما يزعجهم هو عدم وجود نظام واستخدام أمريكا له. ابلنسبة للكثريين، فإن 
انسحاب ترامب من االتفاق النووي اإليراين هو مؤشر آخر على عدم املوثوقية األمريكية واألحادية. 
ولكن ملاذا التفاجؤ؟ لقد تطلب األمر براعة سياسية استثنائية من جانب إدارة أوابما لتأمني الدعم 
للصفقة اإليرانية يف واشنطن، وكان من املرجح أكثر من أي وقت مضى أن تتنصل اإلدارة اجلمهورية 
العاملي  النظام  من ذلك، فقد يكون ذلك غري مقبول، لكن يصعب وصفه أبنه متزق يف قواعد 
األمريكي. وبينما هناك آخرون ملزمون ابالتفاق، فإن أمريكا حتتفظ حبرية السيادة يف االختيار، 
ويشمل ذلك احلق يف العودة إىل احلرب الباردة اليت ختوضها ضد الثورة اإليرانية منذ عام 1979.

وينطبق املنطق القاسي نفسه حينما يتعلق األمر ابتفاقية ابريس بشأن تغرّي املناخ، إذ من 
الواضح أن انسحاب الوالايت املتحدة منها ميثل كارثة، لكن الكونغرس وإدارة جورج دبليو بوش 
فعلوا الشيء نفسه لربوتوكول كيوتو يف بداية القرن. جيب أال تفسر التحركات من هذا القبيل على 
أهنا رفض حملكمة النظام الدولية، فضاًل عن أهنا تنازل عن القيادة األمريكية. لدى إدارة ترامب رؤية 
واضحة لنظام يعتمد على القوة للقيادة والنفوذ، ويعتمد هذا على االخرتاق التكنولوجي والتجاري، 
مصدر  إىل  املتحدة  الوالايت  وحّول  النفط،  أسواق  على  والسعوديني  روسيا  قبضة  الذي كسر 

للهيدروكربوانت ألول مرة منذ اخلمسينيات. 

على ساحل  بناء حمطات أبقصى سرعة  ويتم  املستقبل،  وقود  املسال  الطبيعي  الغاز  ميثل 
تكساس، وكانت شركات التنقيب يف األصل ممواًل مهماً، لكن أموال الشركات الكبرية بدأت تتدفق 
اآلن، إذ عادت شركة النفط العمالقة إكسون موبيل )بعد التصحيح التجاري الضعيف وإقصاء 
ريكس تيلرسون املهني يف وزارة اخلارجية(، ابالستثمار بكثافة يف اكتشافات جديدة ضخمة يف 
أمريكا الالتينية. إن كل هذا سيكون مرعباً ألي شخص مقتنع أبن مستقبل البشرية يعتمد بنحو 
عاجل على إزالة الكربون، ولكن مرة أخرى، من غري املفيد -إذا كان اهلدف هو فهم حقيقة النظام 
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الدويل- أن خُتلط بتفسري ليربايل حمدد لتلك الفكرة.

ال  األمريكية  العسكرية  والقوة  مجهورية،  سياسة  جمرد  هي  اجلمهورية  السياسة  إذا كانت 
تتضاءل، وبقاء الدوالر يف قلب االقتصاد العاملي، فما املشكلة؟ تكمن املشكلة يف التجارة، وما 
يرتبط هبا من تصعيد جيوسياسي مع الصني، وتشارك الوالايت املتحدة يف مقاطعة مستمرة وفعالة 
جولة  وصلت  أن  فمنذ  طويلة،  مدة  منذ  تعاين  اليت  العاملية،  التجارة  منظمة  يف  التحكيم  لنظام 
املنظمة  العشرين، مل تقدم  القرن  العقد األول من  الدوحة إىل طريق مسدود يف أوائل  مفاوضات 
مشاركة تذكر يف حترير التجارة. على أي حال، فإن فكرة أن االتفاقيات القانونية مثل تلك اليت 
التكنولوجيا واالقتصاد  هو  يهم حقاً  العوملة. وما  يدفع  ما  العاملية هي  التجارة  أبرمت يف منظمة 
اخلام لتكاليف العمالة، إذ تعد احلاوية والرقاقة الدقيقة من احملركات األكثر أمهية للعوملة يف االتفاقية 
العامة للتعرفة اجلمركية والتجارة واحملاداثت يف منظمة التجارة العاملية. وإذا بدا أن العوملة قد توقفت 
يف السنوات العشر األخرية، فإن األمر يتعلق بنحو أكرب بتطور سالسل التوريد العاملية أكثر من 

الرتاجع إىل احلمائية.

التجارة  ترتيبات  على  ترامب  إدارة  به  قامت  الذي  القوي  اهلجوم  يعد  الصدد،  هذا  ويف 
التكامل  اتفاقيات  العاملية؛ ففي إطار  التجارة  اإلقليمية ألمريكا أكثر أمهية من مقاطعتها ملنظمة 
اإلقليمي يتم وضع شبكات سلسلة التوريد الرئيسة يف إطار. وكان االنسحاب املفاجئ للوالايت 
املتحدة -يف األايم األَول من رائسة ترامب- من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط اهلادئ يف منطقة 
األطلسي  احمليط  لألطلسي يف  العابرة  واالستثمارية  التجارية  الشراكة  اتفاقية  اهلادئ  واحمليط  آسيا 
صدمة حقيقية. لكن من غري الواضح أن إدارة هيالري كلينتون كانت ستلتزم هباتني االتفاقيتني، 
وكانت ستغرّي موقف الوالايت املتحدة بشفافية أكرب، لكن التكلفة السياسية لدفع هذا التغيري يف 

الكونغرس كانت ستكون مرتفعة جداً.
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يف ربيع عام 2017، كان هناك قلق حقيقي من أن ترامب قد يلغي )انفتا( فجأة من 
جانب واحد، ويبدو أن اليوم املئة من رائسته قد مت تعيينه للقيام بذلك، لكن هذا التهديد مت احتواؤه 
من طريق تعبئة منسقة للمصاحل التجارية، ومبجرد بدء املفاوضات مع املكسيك وكندا، كانت النربة 
قاسية، ومع وجود )روبرت اليتزر( كممثل جتاري، ومتّكن ترامب من احلصول على بعض القوة. 
لكن مرة أخرى، إذا نظرت إىل أتريخ مفاوضات )انفتا( ومنظمة التجارة العاملية، سنالحظ العديد 
من املناقشات احلادة. يف النهاية، ظهر بديل لنافتا، يف شكل اتفاق املكسيك والوالايت املتحدة 
األمريكية )USMCA(، وبصرف النظر عن التنازالت الطفيفة بشأن صادرات األلبان إىل كندا 
ومحاية امللكية الفكرية للمستحضرات الصيدالنية األمريكية، فإن أحكامها الرئيسة تتعلق بصناعة 
السيارات اليت هتيمن على جتارة أمريكا الشمالية. للتخلص من التعريفات اجلمركية، جيب أن يكون 
%40 من أي مركبة يتم إنتاجها يف املكسيك من صنع العمال الذين يكسبون 16 دوالراً يف 
الساعة، أي أعلى بكثري من احلد األدىن لألجور يف الوالايت املتحدة وسبعة أضعاف متوسط   أجر 
التصنيع يف املكسيك. وجيب أن تنشأ ثالثة أرابع قيمة السيارة داخل منطقة التجارة احلرة؛ مما حيد 
من استخدام املكوانت املستوردة الرخيصة من آسيا؛ وسيؤدي هذا على األرجح إىل إجراء تعديل 
ولكن ليس تفكيك شبكات اإلنتاج املنشأة مبوجب اتفاقية )انفتا(. وعلى الرغم من أن النقاابت 
األمريكية مل تصادق عليها، إال أهنا مل تتنازل عنها، وعّلق االحتاد األمريكي للعمل ومؤمتر املنظمات 

الصناعية عن أن التأثري سيعتمد على كيفية تنفيذه.

كانت صناعة السيارات يف قلب عملية إعادة التفاوض يف )انفتا(، وهي العنصر احلاسم يف 
أتجيج التوترات التجارية بني الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب أيضاً، ومع ذلك، لن يكون هناك 
تكافؤ زائف، فالفهم وعدم االحرتام اللذان أبدامها البيت األبيض جتاه االحتاد األورويب مل يسبق 
له مثيل. ومن غري الواضح أن ترامب والوفد املرافق له قد أدرك أن أمريكا مل تعد حتتفظ بصفقات 
جتارية ثنائية مع أفراد من االحتاد األورويب، كانت دعوة ترامب العلنية إىل خروج بريطانيا من االحتاد 
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األورويب وتشجيعه ملزيد من التحدايت أمام متاسك االحتاد األورويب استثنائية. إن استخدام املادة 
)232( من قانون التوسع التجاري للتحقيق يف واردات السيارات من أملانيا كتهديد لألمن القومي 
األمريكي أمر سخيف؛ ومع ذلك، فإن هاجس ترامب حول انتشار سيارات الليموزين األملانية يف 
األجزاء الفخمة من نيويورك يسلط الضوء على اختالل مؤمل آخر يف العالقات عرب احمليط األطلسي: 
استمرار الفائض التجاري األورويب. وابلطبع، تشارك أمريكا يف هذا اخللل من طريق سياستها املالية 
ولكن كما  األملانية.  السيارات  شراء  احتمال  زاد  أفضل،  حبال  األمريكيون  فكلما شعر  احملبطة، 
أشارت إدارة أوابما مراراً وتكراراً، فإن رفض أورواب القوي لتحفيز منو أسرع أمر سيّئ ألورواب كما 
هو احلال ابلنسبة لالقتصاد العاملي. وإن حجم فائض احلساب احلايل اإلمجايل يف منطقة اليورو غري 
معتاد إىل حد كبري ابملقارنة مع املعايري التارخيية ويشكل نقطة ضعف ألورواب؛ مما جيعل منتجيها 

رهينة للطلب األجنيب ومصدر يتأثر ابلصدمات العاملية.

إن تقويض أورواب قد يقّوض النظام العاملي، لكن االحتاد األورويب ال يشكل حتدايً مباشراً 
للسلطة األمريكية، أما الصني فمختلفة؛ وهذا ما مييز العالقات اخلارجية احلالية على أهنا انفصال 
عن العقود اليت تلت هناية احلرب الباردة. مل يتوقع أحد، مبا يف ذلك الصينيون، مدى سرعة تصعيد 
إدارة ترامب للتوترات التجارية يف عام 2018، أو أن يتطّور هذا إىل حتد شامل لوجود الصني يف 

قطاع التكنولوجيا العاملي.

كانت الصني وحدها مسؤولة عن مضاعفة القدرة العاملية إلنتاج الصلب واألملنيوم يف العقد 
مستورد  من  والتطوير  البحث  يف  الضخم  استثمارها  وحّوهلا  والعشرين،  احلادي  القرن  من  األول 
ومدير  الرئيس  مساعد  أمثال  ويرى  اخلامس.  اجليل  يف  رائدة  عاملية  قوة  إىل  الغربية  للتكنولوجيا 
سياسة التجارة والتصنيع بيرت انفارو واملمثل التجاري للوالايت املتحدة روبرت اليتثايزر أن سذاجة 
املتحمسني لنظام عاملي بقيادة الوالايت املتحدة يف التسعينيات هي اليت مسحت للصني ابلدخول 
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إىل منظمة التجارة العاملية، وستندمج الصني -لكن بشروطها اخلاصة-، ففي عام 1989 كان 
االقتصاد الصيين ميثل )4 %( فقط من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، واآلن هذا الرقم يقرتب من 
)20 %(. فيما خيص الصقور التجاريني األمريكيني، فإن املنافسة يف إطار نظام دويل متفق عليه 
االقتصادية  األمريكية  القواعد  وفق  اللعب على  املنافسون على  وافق  إذا  إال  ترحيب  غري موضع 
واجليوسياسية على حد سواء؛ وكان هذا هو الدرس الذي تعلمته أورواب بعد احلرب العاملية الثانية، 
وهو الدرس نفسه الذي تعلمته الياابن ابلطريقة الصعبة يف الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وإذا 

رفضت الصني أن تتعلم هذا الدرس، فيجب احتواؤه.

يف بعض األحيان، جيب الدفاع عن الغلبة األمريكية عن طريق »حرب املناورة«، وتتمثل 
والتجسس  التجارية  السياسة  على  العقوابت  فرض  هتديد  استخدام  يف  األمريكية  االسرتاتيجية 
املضاد يف اجملال التكنولوجي، فضاًل عن تكثيف اجلهود العسكرية األمريكية إلجبار بكني على 
قبول ليس فقط غلبة أمريكا العاملية بل أيضاً شروطها اخلاّصة ابملالحة يف حبر جنوب الصني. ويف 
متابعة هذا املسار، كانت الرائسات السابقة إلدارة ترامب واضحة: الدفع ضد االحتاد السوفييت يف 
أوائل الثمانينيات من قبل إدارة ريغان، اليت فرضت ضغوطاً اقتصادية وسياسية لكسر ما كان يعّد 
مرحلة هتديد للتوسع السوفييت يف السبعينيات. وعلى الرغم من كل املخاطر اليت ينطوي عليها األمر 

للمحافظني األمريكيني، إال أن هذا األمر ميّثل معياراً السرتاتيجية كربى انجحة.

والسبب يف عدم جناح تطبيق هذه االسرتاتيجية على الصني يف الوقت احلاضر هو أن األعمال 
األمريكية متشابكة مع الصني أكثر أي وقت مضى. إذا كنت تبحث عن مكون من النظام العاملي 
األمريكي فعليك النظر إىل )Apple( يف شرق آسيا. وعلى عكس شركة )Samsung( الكورية 
اجلنوبية، راهنت عمالق التكنولوجيا يف كاليفورنيا ابجتاه واحد على أن يكون التصنيع يف الصني، 
ويتم جتميع مجيع هواتف )iPhone( تقريباً هناك. وهي ليست الوحيدة، إذ تبيع جنرال موتورز 
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حالياً سيارات يف الصني أكثر مما تبيعه يف الوالايت املتحدة، وحّول املزارعون األمريكيون حقوهلم 
ابجلملة لتنمية حبوب الصواي للتصدير إىل الصني، فقط ليجدوا أنفسهم خارج سوق املنافسة بسبب 
الربازيليني، وال تعد الشركات األمريكية املتضررة الوحيدة من تصاعد التوتر، فالشركات األوروبية، 

والكورية اجلنوبية، والتايوانية، والياابنية قد راهنت على الصني أيضاً.

وابلنظر إىل هذه االستثمارات، قد يتوقع املرء مزيداً من الضغط على اسرتاتيجية ترامب جتاه 
الصني من قبل شركات األعمال التجارية األمريكية، وقد يكون االنفصال اجلذري لالقتصاديني 
الصيين واألمريكي احتماالً غري مرغوب فيه؛ ألن قادة األعمال يفضلون ببساطة عدم مناقشته يف 
األماكن العامة. وقد ال يعملوا شيئاً على أمل أن تنتهي األزمة، أو رمبا تعتمد الشركات األمريكية 
على التشخيص املتشائم لالستخبارات ووزارة الدفاع األمريكية، وما يقولونه عن أن احلمائية والقومية 
االقتصادية املستمرتني يف الصني متثالن هتديداً أكثر مما مها فرصة، وحىت »أايدي الصني« -مثل: 

)ستيف شوارزمان(، )وهانك بولسون(- حذروا من برود العالقات بني البلدين.

املواقف جتاه الصني على أمريكا، إذ أاثر احتاد االستخبارات اإلجنلو- وال يقتصر تشدد 
أمريكي املعروف ابسم »العيون اخلمسة« انقوس اخلطر من قدرة هواوي على بناء أبواب خلفية يف 
شبكات االتصاالت األكثر حساسية يف الغرب. وتشعر كندا وأسرتاليا بقلق عميق إزاء االخرتاقات 
الصينية، وال يقتصر التشاؤم اجلديد بشأن العوملة اليت تتمركز على مركزية الصني العاملية على صقور 
الرئيسني يف  السياسيني  والعلماء  االقتصاديني  من  العديد  يتقامسها  ولكن  فقط،  األمنية  السياسة 
الصينية.  الشؤون  على  واملعلقني  والصحفيني،  البحوث،  ومراكز  األمريكية،  األكادميية  األوساط 
وتتأثر النسخة الليربالية للنظام العاملي األمريكي بعمق بنظرية التحديث، اليت مت تضمينها يف أحدث 
نسخة من مذهب فخ الدخل املتوسط. وقد متكن عدد قليل جداً من البلدان الكبرية من النمو 
إىل ما بعد مستوى الدخل احلايل للصني، وأولئك الذين فعلوا نظموا أنفسهم يف جمموعة كاملة 



18

مركز البيان للدراسات والتخطيط

من املؤسسات الليربالية وسيادة القانون. ويف هذه القراءة تكون الصني يف وضع غري مستقر، وإن 
إتباع الرئيس الصيين للنهج االستبدادي خطوة حامسة يف االجتاه اخلاطئ، وتشمل عالمات الضعف 
الصينية اليت يتم االستشهاد هبا بنحو متكرر التوترات العرقية وشيخوخة السكان كأثر طويل األجل 
لسياسة الطفل الواحد. وهناك اعتقاد سائد خارج اإلدارة األمريكية أبن املّد قد ينقلب على بكني، 

وأن الوقت مناسب اآلن للغرب لتشديد جبهة ملواجهة الصني.

وسيشكل هذا ابلفعل انفصااًل عن سرد العوملة يف التسعينيات، فخيل النظام العاملي األمريكي 
ابعتباره عاملياً كاماًل هو تطور حديث نسبياً، فبعد عام 1945، مت بناء نظام ما بعد احلرب الذي 
يُنظر إليه عموماً على أنه اهليمنة األمريكية على االنقسامات الصارمة يف احلرب الباردة. وفيما يتعلق 
ابلصني، فإن القضية ال تتمحور عن نية أمريكا للقيادة بقدر ما إذا كان اآلخرون على استعداد 
استخدم  نسبياً. وقد  أورواب وشرق آسيا سهاًل  الباردة يف  نظام احلرب  بناء  للسري وراءها. وكان 
ستالني واالحتاد السوفييت الكثري من القوة، وال ينطبق الشيء نفسه على الصني املعاصرة، فاقتصادها 
هو القلب النابض للمجتمع الصناعي شرق آسيوي الضخم. ويف حال حدوث تصعيد مع الصني، 
والسيما يف شرق آسيا، فقد جند أنفسنا ال نواجه هناية األمر الذي تقوده الوالايت املتحدة، بقدر 
ما هو انعكاس لشروطه، إذ استخدمت الوالايت املتحدة يف السابق القوة الناعمة ملواجهة هتديد 
القوة العسكرية الشيوعية املدعومة ابلقوة الصلبة كمالذ أخري، ويف املرحلة التالية قد تصبح الوالايت 

املتحدة مزوداً لألمن العسكري ضد املضايقات اليت تقدمها آلة النمو الصينية.

املبالغة  من  يكون  الرائسة،  ترامب  تويل  على  عامني  مرور  فبعد  ألوانه،  سابق  هذا  لكن 
احلديث عن هناية النظام العاملي األمريكي، إذ ما تزال الركائز األساسية لقوهتا العاملية -العسكرية 
واملالية- قائمة بثبات، لكن ما انتهى هو مطالبة الدميقراطية األمريكية بتقدمي أمنوذج سياسي. وبدأ 
ترامب إبغالق الفصل الذي بدأه )وودرو ويلسون( يف احلرب العاملية األوىل بدعوى أن الدميقراطية 
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األمريكية تعرّب عن أعمق مشاعر اإلنسانية الليربالية. وبعد مئة عام، جسد ترامب إىل األبد التعنت 
هو  نواجهُه  وما  األمريكية،  السياسية  احلياة  معظم  على  يسيطر  الذي  املطلق  والغباء  والسخرية 

انفصال جذري بني استمرارية اهلياكل األساسية للسلطة وشرعيتها السياسية.

لنتخيل أن الرئيس على ظهر حاملة طائرات نووية تبلغ قيمتها 13 مليار دوالر ومنخرط يف 
نشر قوات عسكرية يف حبر الصني اجلنويب، وهذا جيسد بنحو أفضل إحياء سياسة القوى العظمى 
اليت ختّيم على الوقت احلاضر. وما إذا كان هذا قد يتحّول إىل عمل عدمي اجلدوى، أو فصل جديد 

يف عصر القوة العاملية األمريكية، فما يزال يتعنّي علينا انتظار رؤيته.

املصدر:

https//:www.lrb.co.uk/v41/n07/adam-tooze/is-this-the-end-of-the-
american-century 


