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O Boletim RI Up2Date 

 

O Boletim RI Up2Date é parte do projeto RI Up2Date da graduação em Relações Internacionais do UniBH, que 

visa a formar um corpo discente capacitado e apto a analisar questões atuais do ambiente internacional. 

Semestralmente, temas que vêm sendo objeto de atenção da mídia e cobrados em processos seletivos são 

selecionados pela equipe de docentes, por fim escolhidos pelo voto dos estudantes. As questões levantadas são 

discutidas em mesas redondas entre os alunos, estimulados pelos professores a construírem uma discussão 

informal e provocadora.  

 

Para enriquecer os debates, os corpos docente e discente do curso de Relações Internacionais e seus 

pesquisadores convidados enviam ao Boletim RI Up2Date textos próprios ou referências relevantes para o campo. 

A finalidade desse compêndio é levantar pontos mais polêmicos do tema sob apreciação, e proporcionar aos 

alunos base para a fundamentação de seus argumentos nas mesas-redondas, além de subsidiar o estudo das 

temáticas escolhidas para o semestre. Na edição deste semestre do projeto, publicamos um boletim para cada 

tema, iniciando com o boletim de nº 13, publicado no mês passado, com discussões sobre O meio ambiente como 

uma questão internacional. Nesta edição de maio, discutimos os Desdobramentos da política estadunidense no 

sistema internacional, completando os dois temas mais votados pelas alunos e alunos do Curso para integrarem 

os debates em 2017/1. 

 

 

Boa leitura! 
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As relações Rússia-EUA na era Trump:  
pragmatismo em meio a incertezas 

 

Prof. Daniela Secches 

 

A eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América (EUA) multiplicou as 

incertezas sistêmicas já tão marcantes no ambiente internacional do pós-Guerra Fria (LAYNE, 1993). A 

dificuldade de se definir claramente as polaridades geradas pela distribuição de poder no mundo deixa 

espaço para uma única certeza. Atualmente, o maior arsenal militar encontra-se nas mãos de uma 

liderança de posicionamentos assertivos e polêmicos, pautados pela confiança no papel inconteste de 

Washington como guardião e promotor de uma ordem internacional moldada pelos interesses dos EUA 

(BENDER, 2015). 

 

As relações com a Rússia são um dos pontos mais controversos da plataforma de política externa de 

Donald Trump desde sua campanha eleitoral. Durante a corrida para a presidência dos Estados Unidos, 

o candidato republicano reiteradamente manifestou sua simpatia pelo presidente russo Vladimir Putin, 

bem como sua intenção de reafirmar a amizade com o Kremlin e promover a cooperação entre os dois 

países (G1, 2015). Por seu turno, Hilary Clinton e os democratas mostraram-se reticentes em se 

aproximar da Rússia, coerentes com o passado recente de enfrentamentos durante o mandato da 

candidata no Departamento de Estado (WARRICK; DE YOUNG, 2016). Não obstante, ambas as 

campanhas insistiram na manutenção das sanções contra a Rússia em virtude da crise na Crimeia 

(FARIVAR, 2016). 

 

Essa aparente contradição do agora presidente Donald Trump dissolve-se quando pensada no contexto 

de seu discurso político pragmático voltado para atender às descrenças de um público interno que se 

demonstrou não necessariamente majoritário, mas mais atento nas eleições do dia 8 de novembro de 

2016 (TYSON; MANIAM, 2016). Em um sistema eleitoral no qual o voto é facultativo, a habilidade da 

campanha republicana para vocalizar as demandas dessa parcela da população e faze-la presente nos 

postos de votação foi crucial para o surpreendente resultado. Os quatro primeiros meses da presidência 

http://www.businessinsider.com/these-are-the-worlds-20-strongest-militaries-ranked-2015-9
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/12/donald-trump-declara-admiracao-vladimir-putin-e-um-lider-forte.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/from-reset-to-pause-the-real-story-behind-hillary-clintons-feud-with-vladimir-putin/2016/11/03/f575f9fa-a116-11e6-8832-23a007c77bb4_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/from-reset-to-pause-the-real-story-behind-hillary-clintons-feud-with-vladimir-putin/2016/11/03/f575f9fa-a116-11e6-8832-23a007c77bb4_story.html
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/behind-trumps-victory-divisions-by-race-gender-education/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/behind-trumps-victory-divisions-by-race-gender-education/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/behind-trumps-victory-divisions-by-race-gender-education/
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de Trump parecem indicar que o empresário pretende, de fato, manter as promessas de campanha que 

o levaram ao cargo (GRAHAM, 2017). 

 

As promessas sobre a Rússia e as ações do presidente e de seu Departamento de Estado coadunam-

se com esse quadro-geral. A apologia à liderança forte e centralizadora de Vladimir Putin alinhadas à 

defesa da continuidade das sanções ecoam no discurso extremista do hard power republicano encarnado 

em Ronald Reagan e na máxima “paz pela força” (FARIVAR, 2016). Ou seja, o intento inicial de 

fortalecimento das relações com o Kremlin espelha uma política de poder com vistas a valorizar o papel 

do culto ao líder. Por seu turno, a manutenção das sanções em meio a ações mais impositivas é coerente 

com o projeto de retomada da posição hegemônica dos Estados Unidos no ambiente internacional, 

espaço que teria sido perdido pelos anos de gestão democrata e de baixa assertividade para com as 

ameaças internacionais, segundo interpretação de Trump (ROBBINS, 2017). O eleitor médio que colocou 

Trump no poder reflete justamente esse conjunto de estadunidenses brancos, homens, e na idade adulta, 

que interpreta os governos anteriores como fracos e condescendentes. 

 

As promessas de campanha sobre a Rússia parecem ser cumpridas, a despeito de contar com aparentes 

contradições do discurso de Donald Trump, as quais precisam ser interpretadas no contexto mais amplo 

da estratégia do presidente de sustentar seu poder nesses grupos atentos que se sentiram 

negligenciados. Pode, assim, ser identificado um momento de forte aproximação com a Rússia, 

acompanhado por um recente distanciamento. Primeiramente, a nomeação de Rex Tillerson como 

secretário de Estado mostrou-se uma tentativa marcante de reafirmação da amizade com o Kremlin. Rex 

Tillerson foi CEO da Exxon Mobil Corporation e é considerado próximo a Vladimir Putin desde 1990, 

quando trabalhou no país para alinhamento dos interesses da gigante petrolífera (BUMP, 2017).  

 

Encontrando forte resistência dentro do Partido Republicano e diante dos escândalos sobre o possível 

envolvimento russo nos resultados eleitorais (THE NEW YORK TIMES, 2017), as tentativas de 

aproximação foram reinterpretadas, culminando com a decisão de uma política mais ofensiva em relação 

ao Oriente Médio. No último mês, Donald Trump autorizou o uso de uma potente bomba – the mother of 

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2017/01/trump-promises-cheat-sheet/507347/
https://www.usnews.com/opinion/world-report/articles/2017-03-02/donald-trump-dumped-obamas-foreign-policy-idealism
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/12/10/who-is-rex-tillerson-the-exxonmobil-chairman-who-may-become-secretary-of-state/?utm_term=.fa7f60fd2d92
https://www.nytimes.com/news-event/russian-election-hacking
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/13/us-military-drops-non-nuclear-bomb-afghanistan-islamic-state
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all bombs (ACKERMAN; RASMUSSEN, 2017), que tinha por alvo montanhas afegãs onde estariam 

escondidos membros do Talibã. Alguns dias antes, o presidente enviou uma ofensiva contra a Síria 

(ROSENFELD, 2017), em reação a um suposto ataque químico do governo de Bashar Al Assad, com 

vítimas civis.  

 

Ambas as ações conversam com o mesmo público que o elegeu. Por um lado, atende às demandas por 

uma inserção mais proativa dos Estados Unidos da América nas questões globais de segurança como 

forma de combate ao terrorismo em um de seus mais afamados palcos – o Oriente Médio, e de 

demonstrar a liderança do país em uma versão ampliada do Destino Manifesto e da ação missionária 

que tanto marcara sua constituição (MEAD, 2002). Por outro lado, a reação ao caso sírio, somada a 

iniciativas de Rex Tillerson de concertação em torno do G7 contra o regime de Assad, apoiado pelo 

Kremlin, demonstram uma manobra para um distanciamento retórico no contexto de cobranças e 

crescentes escândalos sobre o envolvimento russo nas últimas eleições estadunidenses (ROBINSON, 

2017). 

 

Por seu turno, a política externa russa do período Vladimir Putin (2000-2008 e 2012 até o presente) 

apresenta uma tentativa pragmática de conciliação das três orientações que marcam o posicionamento 

do país no último século – nacionalistas, equilibradores, e liberais pró-ocidente (KUCHINS; ZELEVEV, 

2012). Os nacionalistas entendem os Estados Unidos da América como inimigos diretos, e excluem 

quaisquer possibilidade de aproximação. Os equilibradores assumem que a Rússia deve buscar projetar 

sua dominância em meio a unipolaridade estadunidense. Já os liberais pró-ocidente favorecem a 

aproximação irrestrita com Washington.  

 

A projeção da Rússia como liderança na resolução das controvérsias no Oriente Médio é uma estratégia 

construída pragmaticamente em meio a esses três grupos, a qual provocou nos Estados Unidos de 

Trump, também desejoso de protagonismo, uma reação confrontadora. A princípio, os recentes eventos 

parecem surpreendentemente indicar uma política externa mais assertiva em Washington, o que poderá 

rivalizar com os interesses da Rússia no que é entendido pelo país como uma ordem internacional 

https://www.theguardian.com/world/2017/apr/13/us-military-drops-non-nuclear-bomb-afghanistan-islamic-state
http://www.cnbc.com/2017/04/06/heres-what-trump-had-to-say-about-the-us-attack-on-syria.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4401248/G7-nations-agree-Assad-step-peace-Syria.html
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=2871011&Itemid=1.
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policêntrica e emergente. O desenrolar da situação na Síria, a capacidade de conciliação paciente e 

pragmática de Putin (GRAHAM-HARRISON; BORGER; ACKERMEN, 2017), e o fôlego de Trump para 

mobilizar a agenda externa em apoio doméstico diante de seu atribulado programa interno serão três 

fatores importantes para refletir sobre as relações entre esses dois países no futuro próximo (MALONE, 

2017). 

 

Nota: Os termos grifados possuem hyperlink para leituras complementares, também referenciadas 

abaixo. 
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“Trumapada”? 

Prof. Pedro H.N. de Carvalho 

 

Donald Trump, presidente eleito, é uma figura icônica para as relações internacionais e, sobretudo, para 

a política internacional. Ao senso comum versam-se ideias e perspectivas sobre um Estadista vinculado 

a noções ideológicas defasadas em um momento de amplas e complexas questões internacionais. A 

partir daí o termo Trumpada torna-se viral em referência às decisões questionáveis do presidente, e é 

utilizado como metáfora a equívocos quaisquer no dia a dia do cidadão comum. Esta reprodução comum 

de ideias se repercute tanto pela forma ou condição costumeira de posicionamento do Estadista, quanto 

pelo conteúdo e sentido atribuído aos posicionamentos apresentados. Frente à forma, o twitter como 

instrumento político para veicular um combinado de posições do Estadista com os desejos do indivíduo; 

e quanto ao conteúdo, as remontadas retóricas acerca dos males compreendidos da globalização sobre 

a sua sociedade. 

 

A despeito dos posicionamentos críticos e sarcásticos sobre o presidente estadunidense, é necessário 

ampliar a compreensão sobre a história e avaliar os fatores que abriram espaço para o desenvolvimento 

de argumentos e matizes políticos conforme a imagem que Trump representa. Frente a um objeto de 

importância e destaque sobre a política internacional, o maior risco para a elaboração de uma análise é 

o simplismo que tende a repercutir e potencializar argumentos e ideias no cerne do senso comum. As 

ideias precisam ser trabalhadas e, para tanto, atém-se ao presidente estadunidense enquanto uma 

realidade concreta, a qual é constituída de fatores sociais-históricos que alicerçam espaços para haver 

uma possibilidade prática e condução política equivalente à condição iconográfica ampliada por Donald 

Trump. Nesses termos, Trump não é um acidente da história, mas é um fruto dela. 

 

Os exercícios compreensivos, para lidar com esta questão apresentada, perpassam pela numeração de 

problemas dependentes ligados à imagem do estadista. Sobre a estrutura do estadista está posta uma 

condição que antecede o comportamento e condiciona as escolhas conforme os arranjos nacionais-

domésticos e internacionais. Para além de uma ordem que poderia ser imagética no quadro dos jogos 
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de dois níveis, cumpre observar que a despeito do perfil da liderança influenciar na condução da 

barganha política e nas próprias decisões frente aos objetivos pretendidos, não é seguro afirmar que 

sobre qualquer tipo de agenda Trump executará um tipo de comportamento atrelado à sua figura. Dito 

isso, uma breve cautela permite diferenciar e identificar uma condição pragmática do presidente.  

 

Em primeiro lugar, frente aos temas de grande agenda, que envolve relações de poder no âmbito 

internacional, não é prudente afirmar que a presença de Trump implicará em um remonte das estratégias 

e das barganhas, sobretudo a envolver os grandes tópicos de segurança como a linha da OTAN frente 

ao oriente próximo, a tentativa de uma gestão compartilhada do mar do sul da China e, ainda, um espaço 

para o terrorismo no contexto global. Frente aos problemas de ordem secundária são listados os 

elementos que dialogam, em primeiro plano, com os arranjos de política doméstica. É neste sentido que 

o paradigma da dualidade cria um mecanismo de defesa a fim de legitimar e fortalecer a postura do 

presidente estadunidense frete à sua nação. Por essas circunstâncias as questões referentes ao 

clima/regime de mudanças climáticas, imigrantes/refugiados e o comércio internacional são alinhados 

frente à necessidade de defesa dos interesses nacionais, atribuídos como uma ordem homogênea que 

uniria todos os cidadãos em favor de um objetivo único: tornar a sociedade estadunidense grandiosa 

novamente. 

 

Apesar de apartar-se dois níveis para compreender o posicionamento do presidente Trump, não há um 

grau maior de importância atribuído a qualquer um dos eixos. Ambas as linhas contribuem para gerar 

uma condição metodológica para compreender as diferenças atribuídas ao comportamento do 

presidente. Dito isso, enquanto frente aos problemas de cunho globais/internacionais o presidente é 

constrangido pelo “papel” do estadista, em face dos elementos internacionais-domésticos o presidente 

se transfigura na imagem do estadista passional, orientado por achismos políticos e afoito pela 

reconstrução valorativa da política estadunidense. Ora, mas com um olhar mais cuidadoso sobre esta 

ordem passional, a regra presente não é uma governabilidade ancorada no elo do desejo com a vontade. 

Em ambas as esferas o estadista é presente, mas os constrangimentos que o conduzem às escolhas 

partem de determinantes distintos. Enquanto para a prática global o estabilishment que comporta a elite 
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corporativa denota uma posição de destaque, a contribuir para as movimentações estratégicas 

estadunidenses, reduz-se a figura passional-estratégica do presidente. A despeito de o presidente 

importar para a exposição da agenda internacional do Estado, o faz sob circunstância que tende a blindar 

as ações que possam ferir os interesses da elite corporativa estadunidense.  

 

No cerne do segundo eixo, o establishment encontra novos atores para a construção das ações políticas, 

o que implica para interveniências na construção da barganha política. É nessa linha que a sociedade 

precisa ser compreendida enquanto um amplo espaço para construção de consensos e organização dos 

interesses a partir de unidades políticas de arranjos como associações corporativas, grupos de 

interesses, think tanks e os próprios partidos políticos. Neste entremeio, há um amplo espaço para a 

construção de uma estrutura dialética na qual o presidente aprofunda e fortalece a sua legitimidade 

executando as promessas eleitorais nas cercanias da estratégia da dualidade (nós vs outros). E como 

neste cenário há uma interveniência de atores sociais a participar da barganha política, cria-se a 

possibilidade do presidente avançar com os temas de defesa do interesse nacional, compreendendo que 

esta retórica é a interseção encontrada entre as distintas agendas políticas internas. É por este sentido 

que, a despeito do questionamento sobre as escolhas do presidente para aquilo que representa o 

fortalecimento da sua sociedade, a retórica da formação de uma sociedade unida em face de uma 

ameaça social externa torna-se um mecanismo de fortalecimento do governo, assim como da figura do 

presidente. Por certo, pode-se pressupor que esta estratégia deverá ser alterada com o tempo, tendo em 

vista que se torna necessário sempre materializar o eixo externo como o elemento incerto que constitui 

os problemas reais das famílias e dos grupos sociais estadunidenses. Todavia, no presente esta é uma 

condição observada. 

 

Afora esta breve interpretação sobre a condição doméstica e internacional, é importante observar o 

presidente Trump enquanto um fruto da história, como anteriormente colocado. A sua representatividade 

implica uma resposta ofensiva de uma estrutura social que não apresenta respostas plausíveis a um 

diálogo e cooperação para os efeitos negativos das crises econômicas da atualidade. E esta reflexão 

implica em considerar que há, ao menos, duas formas para que uma crise possa ser trabalhada: a 
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primeira diz respeito à coordenação de esforços em favor da institucionalização de práticas para frear as 

instabilidades econômicas. A coordenação de esforços implica que, no curto prazo, todos tendem a ceder 

e a perder para que haja uma recuperação em favor da estabilidade global. O melhor exemplo desta 

primeira forma se aplica aos acordos de Bretton Woods firmados nos capítulos finais da Segunda Grande 

Guerra Mundial; a outra forma político-econômica é uma contra-resposta à cooperação e à ação 

conjunta. E frente a esta estratégia os momentos vividos tem reforçado a retórica da independência das 

escolhas nacionais frente aos regimes construídos pela cooperação multilateral em diversas áreas 

temáticas. Trump é um fruto deste arranjo, e a explicação para o espaço desta retórica é encontrada no 

desgaste da forma voltada à coordenação da política internacional.  

 

Um exemplo seguro que contribui para compreender o presente se aloca no fim do sistema monetário 

internacional do Padrão Ouro a partir da entrada da década de 1930 do século passado. Neste episódio 

econômico clássico o regime monetário internacional perdeu força para a nacionalização das práticas 

monetárias, o que ruíra com a presunção da automaticidade das relações de troca no quadro do câmbio 

como mecanismo favorável para o crescimento econômico. Neste sentido, os paradigmas político-

econômicos da história apresentam uma danosa valsa que é restringida ao momento ou às 

circunstâncias mais próximas. Há, por certo, um risco com as ações em favor da defesa de interesses 

que tendem a minar o diálogo como ferramenta da política internacional. Os resultados possíveis a partir 

desta nova ordem poderão ser compreendidos a partir das duas principais contendas geopolíticas da 

atualidade. Por um lado, a questão da Síria. Por outro, a Ásia e o teste da prudência e tolerância da 

China frente os interesses da Coréia do Norte e dos EUA na região. Como o período tem apresentado 

sinais de enfraquecimento do diálogo no cenário internacional, há um risco atrelado ao escalonamento 

da percepção da ameaça enquanto os fóruns multilaterais são esvaziados pela intolerância e pela 

incerteza. 

 

Há inúmeras variáveis que precisam ser atribuídas ao contexto. E neste sentido, seguem algumas 

contribuições que ajudam na condução do argumento. Os textos indicados resumem-se em 

interpretações sobre a política (internacional, externa, doméstica) do presidente, assim como abrem para 
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uma leitura mais ampla acerca das inconstâncias da atualidade sob a luz de uma epistemologia 

polanyiana na economia política internacional, a qual é utilizada na construção desta breve análise. 
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Six Things We Know About Trump’s Foreign Policy After 100 Days 

Hal Brands1 

 

The Trump administration is nearing its 100-day marker, a useful milestone for reflecting upon what the 

president has done and where he is going. There is certainly much to consider: President Donald Trump 

came to Washington pledging to break dramatically with American foreign policy as we have known it for 

decades, and his early presidency has been a whirlwind of activity, controversy, and chaos. So what do 

we know about foreign policy in the Trump era? There are six key takeaways so far. 

1. Trump’s “America first” instincts are real. On the campaign trail, Trump evinced marked hostility to U.S. 

alliances, free trade agreements, support for human rights and democracy overseas, and other 

longstanding features of American internationalism. Since taking office, he has shown that he meant at 

least some of what he said. 

He gave an inaugural address that seemed ripped straight from the 1930s, and withdrew from the Trans-

Pacific Partnership on day one. He berated or perplexed allies, from Australian Prime Minister Malcolm 

Turnbull to German Chancellor Angela Merkel, and conveyed an unmistakable “drop dead” to the 

struggling European Union. He doubled down, at least initially, on fortifying the southern border with 

Mexico, and issued his infamous executive orders on refugees and immigration. 

Some of these initiatives have floundered in practice, of course, while others the administration has 

subsequently walked back or modified. But we have seen that America First is not simply a meaningless 

slogan for Trump — it captures some of his most basic instincts about international affairs. 

2. Radical change is hard to enact. Fortunately, the above is not the full story of Trump’s first 100 days. 

Nearly every president starts by pledging fundamental change, and nearly every president eventually 

                                                 
1 Hal Brands é professor na Escola de Estudos Internacionais Avançados da Johns Hopkins University. É autor 
de vários livros, incluindo “Making the Unipolar Moment: U.S. Foreign Policy and the Rise of the Post-Cold War 
Order”. Texto publicado originalmente na Foreign Policy em 26/04/2017 (http://foreignpolicy.com/2017/04/26/6-
things-we-know-about-trumps-foreign-policy-after-100-days/) 
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does a good deal of reversion to the mean. So it has been for Trump, whose foreign policy has already 

proven more normal than many observers expected. 

After a standoffish start, Trump has apparently learned to tolerate NATO, and he has affirmed U.S. 

alliances with Japan and South Korea amid a growing crisis with North Korea. He has taken a more 

moderate stance on North American Free Trade Agreement renegotiation and other trade issues than his 

campaign rhetoric augured, and he has not torn up the Iran nuclear deal or the “One China” policy. He 

has shelved, at least for a time, plans for a post-election rapprochement with Russian President Vladimir 

Putin. And most notably, Trump has pulled back from an incipient effort to make peace with Syrian 

President Bashar al-Assad, sending 59 cruise missiles into Syria in response to Assad’s latest chemical 

weapons outrage. 

There are various reasons why Trump’s bark has proven worse than his bite. In some cases, such as 

reconciliation with Russia, radical change just proved too hard to make happen, given strong resistance 

from the bureaucracy, Congress, and Trump’s own advisers. In other cases, the world got a vote — China 

simply refused to do business until Trump reaffirmed the One China policy. And in many cases, the 

president has had to confront the fact that the changes he had proposed simply did not make sense in 

light of even a rudimentary acquaintance with the facts. 

One can thus be reassured that Trump is apparently learning — or horrified that he knew so little to begin 

with. But at least this most exceptional president has proven no exception to the rule that changes 

promised on the campaign trail almost always exceed those delivered from the Oval Office. 

3. Looking tough is Trump’s top priority — but it isn’t a strategy. Trump has increased the pressure on a 

range of bad actors, from Iran to North Korea to Syria. There are good reasons to do so, for one can 

legitimately argue that President Barack Obama was too accommodating and timid in dealing with these 

threats to U.S. interests. The problem, though, is that so far Trump seems to have mastered the art of 

posturing — without necessarily determining how to get what he wants. 

The administration has talked tough on Iran, but how will Trump confront Tehran in the Middle East while 

also preserving a nuclear deal that his advisers now concede is working? The administration has directed 
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numerous coercive threats at North Korea, but whether it has a workable strategy for reining in 

Pyongyang’s nuclear and missile programs remains to be seen. Similarly, the administration lobbed cruise 

missiles into Syria and demanded that Putin ditch Assad, but it still lacks the leverage necessary to coerce 

Moscow — or Damascus — to fundamentally change its policies. The Trump team has shown that looking 

tough is easy. it will soon learn that getting results is hard. 

4. Turning the generals loose has both rewards and risks. Trump has announced that his top commanders 

have “total authorization,” and he has loosened the Obama-era strictures on military operations. Trump 

has approved more aggressive and riskier counterterrorism raids, he has permitted U.S. Central 

Command to delegate responsibility downward when it comes to calling in airstrikes against the Islamic 

State, and he has permitted his commanders in the field to employ powerful weapons — such as the 

Massive Ordnance Air Blast — without prior approval from Washington. 

In some ways, this approach represents a healthy correction from the Obama years. Obama’s White 

House was notorious for requiring top-level approval of essentially tactical decisions. In fast-moving 

campaigns, a more decentralized and flexible approach may pay dividends. But this approach also brings 

risks, as Trump has begun to discover. 

Decentralizing control of airstrikes can enable a more aggressive counter-Islamic State campaign, but it 

can also lead to higher civilian casualties. Using cartoonishly large munitions like the MOAB can undercut 

— fairly or unfairly — the narrative that America uses unmatched precision in conducting air campaigns. 

Green-lighting aggressive counterterrorism raids can increase the risk that missions will go awry, as 

occurred in Yemen in late January. And in general, taking a hands-off approach to military matters can 

remove procedural safeguards that prevent mistakes. Here, as in so many things, moderation is a virtue. 

Whether Trump strikes the right balance between delegation and centralization remains to be seen. 

5. Discipline is not the administration’s strong suit. No one expected that this would be the case, of course, 

and National Security Adviser H.R. McMaster actually appears to doing a good job of bringing somewhat 

greater order to decision-making. But the administration is still struggling here. The profusion of mixed 
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messages about U.S. policy toward Assad following the Syria airstrikes, for instance, led to a rhetorical 

muddle that raised more questions than it answered about what exactly Trump was trying to achieve. 

More recently, there have been signs that presidential rhetoric continues to diverge from reality: Trump 

announced that an “armada” was headed toward North Korea, when it was on routine patrol thousands 

of miles away. These slips are not trivial — they undermine presidential credibility and perceptions of 

American competence. They also raise troubling questions about how well the administration will perform 

in a crisis — whether a showdown with North Korea, or something utterly unexpected. 

6. The destination of Trump’s foreign policy remains unknown. In a perfect world, the first 100 days would 

reveal precisely what Trump’s foreign policy will ultimately be. But right now, not even the administration 

itself can answer this question. 

Key policy questions remain unresolved. Will the administration withdraw from the Paris climate change 

accords? Will it live with Assad or seek his ouster? Key personnel matters, such as the fate of the firebrand 

White House Chief Strategist Steve Bannon, are still unsettled. First-order questions, such as what level 

of interest Trump will take in foreign policy, and how much pressure he will feel to deliver on at least some 

of his more radical campaign pledges, have not been conclusively resolved. Then, of course, there is the 

matter of what a world that has been relatively quiet to date will throw at Trump — and how a thin-skinned 

and easily rattled leader will respond. 

We may have learned a fair amount about Trump’s foreign policy so far, but the biggest takeaways, and 

perhaps the biggest surprises, are yet to come. 


