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 مقدمة :

فً شرك احتمال استبثار السلطة من أحد فروعها  دستور الوالٌات المتحدةلم ٌقع المشرعون األمرٌكٌون الذٌن كتبوا 
الوالٌات المتحدة فالحكومة فً السلطة القضابٌة /  –السلطة التنفٌذٌة  –الثالثة الربٌسٌة / السلطة التشرٌعٌة 

. فالسلطة 1المؤسسات والكونجرس والمحكمة العلٌا الدستورٌة والهٌبات والوكاالتِمن  األمرٌكٌة تؤلفها مجموعة
الربٌس -ذٌة هً مجموعة من الوزارات والمؤسسات التً تمارس وظابفها وفق توجهات السلطة المنتخبة التنفٌ
لٌست مطلقة الصالحٌات وخصوصاً فً  -أي السلطة المنتخبة–ً وعلى أساس ما ٌتٌح الدستور لها، فه -وناببه

)النواب + الشٌوخ( س بمجلسٌه القضاٌا الكبرى التً تتعلق باألمن القومً للبالد فهً مسؤولة أمام الكونغر
والكونغرس هو من ٌوافق على خطط الحكومة المالٌة والتجارٌة والحربٌة والتعٌٌنات فً وظابف المفاصل الربٌسٌة 
لمؤسسات الدولة ووكاالتها، وكال السلطتٌن / التنفٌذٌة والتشرٌعٌة / ال تستطٌعان التدخل فً شؤون القضاء، 

تقلة تمارس سلطتها بموجب تفوٌض الدستور لها. وٌعكس واقع السلطات الثالث فالمؤسسة القضابٌة مؤسسة مس
الربٌسٌة حقٌقة الوضع السٌاسً العام فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والتً تنوس ما بٌن سٌاسات الحزبٌن الربٌسٌٌن 

 )الجمهوري والدٌمقراطً(.

لمصلحة فبة صغٌرة، فإذا كان فً البٌت األبٌض ربٌس هذه المعادلة الدستورٌة هً من ٌمنع اختطاف قرار الحكم 
جمهوري فلٌس بالضرورة أن ٌكون الحزب الجمهوري هو من ٌسٌطر على مجلسً الكونغرس وبالتالً فصناعة 

ن هذا القرار إفً مفاصل الدولة بل  القرار األمرٌكً ال تخضع إلرادة فرد أو مجموعة صغٌرة من الشاغلٌن لمناصب
وهم من ٌسمح بمروره أو رفضه لذلك ٌمكن تسمٌة  -الضرابب دافعً-أمام ممثلً األمرٌكٌٌن  ورةسٌمّر بالضر

 الكونغرس بأنه الصانع الفعلً للسٌاسات الوطنٌة األمرٌكٌة .

ٌُّن كٌفٌة تشكل هرم السلطة فً  وفق هذه اآللٌة ٌمكن فهم الصراعات الداخلٌة فً اإلدارة األمرٌكٌة الحالٌة، وٌمكن تب
ت المتحدة بما ٌتناسب وتنفٌذ البرامج االنتخابٌة التً انتخب األمرٌكٌون قادتهم على أساسها، وكٌفٌة انعكاس الوالٌا

الصراعات المحتملة أو القابمة داخل بٌت الحكم األمرٌكً على سٌاسات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة على منطقة الشرق 
  .األوسط

  :دةكم السٌادٌة فً الوالٌات المتحأجهزة الح

بمجرٌات االنتخابات األمرٌكٌة وهذه التهم  تدخٍل روسًٍ البٌت األبٌض األمرٌكً مع تهِم  أتت إدارة دونالد ترامب إلى
انتقلت إلى مستوى التحقٌقات حٌث شهدت األزمة " تشكٌل لجنة  تحقٌق خاصة فً واشنطن من قبل الكونغرس 

التقارٌر على تورط العدٌد من مستشاري ترامب فً اتصاالت  األمرٌكً برباسة روبرت مولر، والتً ساقت العدٌد من
وباعتبار أن السلطة التنفٌذٌة هً سلطة   2أو ممن جاء فً فرٌقه االستشاري مع روسٌا سواًء من فرٌقه االنتخابً

ٌحقُّ للكونغرس دعوتها للسؤال عن إجراءات تطلّب القٌام بها أو قامت بها، فإن إدارة ترامب وجدت نفسها مع 
  ٌ ن كمستشار لألمن القومً وصولها إلى البٌت األبٌض فً أول ورطة حٌث اضطر ترامب إلى عزل ماٌكل فلٌن المع

لصحٌفة  وزٌر خارجٌة روسٌا االتحادٌة  أمام لجنة التحقٌق، وفً تصرٌح له قال سٌرجً الفروف األمرٌكً بعد مثوله
"إن هناك أمالً بإخراج التعاون من المأزق المفتعل الحالً، لكن مستقبل العالقات  :الشرق األوسط الصادرة بلندن
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ات الروسٌة األمرٌكٌة هو نتٌجة مباشرة ٌتوقف لٌس فقط علٌنا بل على الجانب األمرٌكً أٌضاً، وأن تدهور العالق
من  ا من أجل تعقٌد حٌاةلسٌاسات إدارة باراك أوباما التً دمرت أسس التعاون وقبل رحٌلها وضعت قنابل موقوتة فٌه

سٌخلفها، وقال الفروف: ٌتكون انطباع بأّن البعض فً واشنطن ال ٌرٌدون الموافقة على تعبٌر إرادة األمرٌكٌٌن 
  . 3اسً بال خجل "ٌاء اللوم على عاتقنا بسبب اخفاقاتهم وٌستخدمون الورقة الروسٌة فً الصراع السوٌحاولون إلق

ة ، وجذور صراع المؤسساتالسٌاسات العامة إلدارة ترامب ٌّ  : الداخل

 ٌّن قوةهذا الصراع السٌاسً بٌن الكونغرس األمرٌكً والبٌت األبٌض ٌعكس صراع المؤسسات األمرٌكٌة الحاكمة وٌب
سلطات الكونغرس التً ٌمنحها الدستور " سلطة فرض الضرابب والرسوم والعوابد والمكوس وجباٌتها لدفع الدٌون 
وتوفٌر سبل الدفاع المشترك، إضافًة إلى أنه السلطة المسؤولة عن استدانة األموال وتنظٌم التجارة بٌن الوالٌات ومع 

إلرادة الناخب األمرٌكً فً تقرٌر  اً الكونغرس بمجلسٌه انعكاس. وعادة ٌكون 4"الدول األجنبٌة وغٌرها من المهام
 السٌاسات الكبرى للدولة األمرٌكٌة.

ة الحكم فً البٌت األبٌض استند إلى وعود انتخابٌة طرحها ترامب وفرٌقه االنتخابً "تمثلت إن وصول ترامب إلى سدّ 
برغبة إدارة ترامب بإلغاء االتفاقٌات مع دول المحٌط الهادئ واتفاقٌة  ) نافتا ( للتجارة بٌن دول شمال القارة 

خفض الضرابب على الشركات ى اعتزامه إضافة إل  .المكسٌك /–الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  –األمرٌكٌة / كندا 
والقٌام بإجراءات الحماٌة األمرٌكٌة من خالل فرض ضرابب عقابٌة على الشركات األمرٌكٌة واألجنبٌة حتى ُتتنج داخل 

 . 5أمرٌكا وتوفر فرص عمل"

ا النووي والذي عالن ترامب عن إصراره على إلغاء االتفاق الموقع مع إٌران بشأن برنامجهإهذه الخطوات إضافة إلى 
نه ال تهدٌداً لألمن القومً األمرٌكً ألٌرى فً هذا االتفاق  " الموقع مع إٌران. فهو 1+5"  تّم توقٌعه من خالل اتفاق

ٌحقق رقابة تامة على برنامجها النووي مما ٌجعلها تقترب من تصنٌع وامتالك القنبلة النووٌة، كذلك ٌرى ترامب أن " 
ادة إٌران إلى ما وراء صناعة الفوضى وعدم االستقرار فً الشرق األوسط والمطلوب إعإلٌران دوراً كبٌراً فً 

 .6حدودها "

مع مصالح سٌاسٌة واقتصادٌة داخل البٌت األمرٌكً مما ٌجعل من تنفٌذها أمراً لٌس راءات ال بّد أن تصطدم هذه االج
والخارجٌة على إلى فرٌق عمل متماسك ٌتوحد حول رؤٌة شاملة إلدارة الملفات الداخلٌة  سهالً وٌحتاج بالضرورة

 ُصعد االقتصاد والتجارة ومسابل األمن القومً .

على هذه القاعدة ٌمكن قراءة وفهم عزل وزٌر الخارجٌة األمرٌكٌة رٌكس تٌلرسون وعزل مكماستر مستشار األمن  
، فهذه الخطوات أتت بشخصٌات CIAربٌس جدٌد لوكالة المخابرات األمرٌكٌة  القومً األمرٌكً، إضافة إلى تعٌٌن

متماهٌة مع رؤٌة ترامب إلدارة الملفات الكبرى وتحدٌداً ما ٌتعلق منها بسٌاسة واشنطن حٌال روسٌا والصٌن وحٌال 
لى حجمها الطبٌعً الموقف من البرنامج النووي لكورٌا الشمالٌة إضافة إلى رؤٌة ترامب لضرورة إعادة إٌران إ

 اإلقلٌم .وإخراجها من 
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وتٌن فً سّدة الخارجٌة األمرٌكٌة أمراً معّوقاً بكان وجود رٌكس تٌلرسون وهو صدٌق مقّرب للربٌس فالدٌمٌر  لقد
بعد اقتطاعها بالقوة العسكرٌة  2114لتنفٌذ سٌاسات أكثر صرامة تجاه موسكو التً ضّمت شبه جزٌرة القرم إلٌها عام 

ٌكسون موبٌل للنفط ولدٌه عالقة وثٌقة مع الربٌس الروسً كس تٌلرسون هو مدٌر سابق لشركة اانٌا. فرٌمن أوكر
، كذلك فإن تٌلرسون رفض وصف بوتٌن بأنه مجرم حرب، إذ أنه سبق وعقد 2113الذي منحه وسام الصداقة عام 

ل "إٌغور  ٌلرسون صدٌق حمٌمصفقات مع شركة "روسنفت" الروسٌة بملٌارات الدوالرات. ولٌس مجهوالً أن ت
سٌتشٌن" ربٌس شركة روسنفت. وهذا ما ٌفسر رفض تٌلرسون فرض عقوبات على روسٌا بسبب ضمها لشبه جزٌرة 

كسون برباسته تقرٌراً تقول فٌه: " إن العقوبات المفروضة من قبل الحكومة قدمت شركة ا ، إذ2114القرم عام 
 . 7 لّفتها ملٌار دوالر "األمرٌكٌة واالتحاد األوربً على روسٌا ك

وٌمكن فهم طبٌعة االختالفات داخل الحزب الجمهوري أو الدٌمقراطً فً تقرٌر السٌاسات وفقاً للتٌار المهٌمن على 
السلطة فً البٌت األبٌض وقربه أو بعده عن مجموعات الضغط الداخلٌة فترامب أقرب إلى الصقور ومجموعة حزب 

ار لألمن القومً األمرٌكً النفط وهذا ما دفعه إلى تعٌٌن جون بولتون فً منصب مستشالشاي منه إلى ممثلً شركات 
وكالة بماٌك بومبٌو وزٌراً للخارجٌة وهو من الصقور، وكذلك تعٌٌن جٌنا هاسبل فً منصب مدٌر  والمجًء

 .CIAاالستخبارات المركزٌة 

  صراعات ٌدٌرها ترامب لتثبٌت موقعه:

خابً على إعادة االعتبار لقوة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والتً تراجع نفوذها الدولً فً أقام ترامب برنامجه االنت
فترة حكم باراك أوباما كما ٌقول ترامب. وإعادة االعتبار لهذا النفوذ ٌستند إلى ضرورة مراجعة كل االتفاقٌات 

ا بشأن نفوذ الوالٌات المتحدة وتحدٌداً فً االقتصادٌة التً أبرمها سلفه وكذلك مراجعة السٌاسات التً انتهجها أوبام
أفغانستان والعراق ومواجهة المشروع النووي الكوري الشمالً والبرنامج النووي اإلٌرانً وكذلك حول موقف النأي 
بالنفس حٌال مسألة الصراع فً سورٌة والذي أدى إلى تخٍل أوسع لكٍل من إٌران وروسٌا لمصلحة النظام السوري 

باعتبارها قوى إرهابٌة عابرة تهّدد مصالح الغرب عموماً ت األصولٌة المتشددة فً هذا الصراع وظهور الحركا
والوالٌات المتحدة خصوصاً. لذلك وجدت إدارة ترامب خلالً فً البناء اإلداري تمّثل بوجود اختالفات فً رسم سٌاسة 

خصوص الدور اإلٌرانً فً إقلٌم الشرق األوسط موحدة حٌال إدارة هذه الملفات، فاإلدارة األمرٌكٌة أجرت مراجعات ب
ورأت أن هذا الدور ٌهّدد على المدٌٌن المتوسط والبعٌد النفوذ االقتصادي والسٌاسً للوالٌات المتحدة حٌث سٌصل 
اإلٌرانٌون إلى شواطا المتوسط وٌكون لهم حضور عسكري مهّدد، وكذلك سٌعمل البرنامج النووي اإلٌرانً بشقٌه 

عسكري على زٌادة قوة ونفوذ إٌران مما ٌجعل منها قوًة منافسًة ومهّددًة للوجود األمرٌكً فً كامل منطقة المدنً وال
الشرق األوسط. وقد كتب رٌتشارد هاس وهو دبلوماسً أمرٌكً سابق على توٌتر: " دونالد ترامب مصّمم اآلن على 

اقتصادٌة ضد  -2عام الخاص روبرت مولر. سٌاسٌة ضد المدعً ال -1شّن حروب على ثالث جبهات فً وقت واحد 
وحرب حقٌقٌة ضد إٌران أو كورٌا الشمالٌة وهذه هً أخطر لحظة فً التارٌخ  -3الصٌن وشركاء تجارٌٌن آخرٌن. 

 . 8األمرٌكً الحدٌث 

لى هذه فعلٌاً هً مالمح السٌاسة التً ٌعمل ترامب وطاقمه المعاون على تنفٌذها، وهو أمر ٌحتاج إلى اإلنسان وإ
لماذا استعان ترامب بتعٌٌن ماٌك بومبٌو وجون بولتون وجٌنا هاسبل بدالً من  ؛صالبة الموقف وهذا ما ٌدفع إلى فهم
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نهاك الروس إرٌكس تٌلرسون ومكماستر. فترامب الذاهب إلى مواجهات ساخنة مع إٌران فً الشرق األوسط ومع 
عبر العقوبات االقتصادٌة واإلعداد لحرٍب تجارٌة حقٌقٌة مع الصٌن ٌحتاج بالضرورة إلى طاقم عمل منسجم مع 

وهً باألساس أهداف جناح الصقور فً الحزب الجمهوري والذي ٌعتقد بضرورة استخدام القوة توجهاته وأهدافه 
 لمتحدة وشركاتها العالمٌة.العسكرٌة وشن الحروب من أجل تثبٌت مصالح الوالٌات ا

هو تعمٌق لدور هذه الوكالة فً القٌام بمهام سرٌة  CIAوٌمكن ببساطة اعتبار اختٌار جٌنا هاسبل على رأس وكالة 
لذلك واجه قرار تعٌٌن هاسبل  ،خصوصاً وأن هاسبل شغلت منصب مدٌر الخدمة السرٌة الوطنٌة فً هذه الوكالة

مرٌكٌٌن ومن جماعات حقوقٌة على اعتبار أن هذه المرأة أدارت سجناً سرٌاً معارضًة من عدد من المشرعٌن األ
ولعبت دوراً فً برنامج التسلٌم االستثنابً "تسلٌم المسلحٌن السرى إلى الحكومات  2112للوكالة فً تاٌلند عام 

 . 9"األجنبٌة واحتجازهم فً مرافق سرٌة

على قاعدة معاداته لالتفاق النووي اإلٌرانً واعتباره أن الصٌن تشكل أما اختٌار ماٌك بومبٌو وزٌراً للخارجٌة فقد أتى 
لسرقة معلومات  سعت مؤخراً تهدٌداً أكبر من روسٌا بسبب تجسسها ضد البلدان األخرى. فقد قال بومبٌو: " الصٌن 

. 11لكترونٌةإجمات مرٌكً عن طرٌق هتتعلق بأنشطة الوالٌات المتحدة التجارٌة ومعلومات تتعلق بسبر الرأي العام األ
ٌران أكبر داعٍم لإلرهاب فً العالم وأنها تقوم بدور معرقل فً الشرق األوسط ٌغذي التوترات مع إوٌقول بومبٌو: إن 

 . 11الدول الحلٌفة للوالٌات المتحدة

وال ٌقٌم بومبٌو وزناً كبٌراً لتهدٌدات الربٌس الروسً بوتٌن حول امتالك موسكو أسلحة نووٌة جدٌدة بعضها ذو نطاق 
للبرنامج الروسً ونضمن أن ٌظلّ  هذا عن كثٍب وأن لدٌنا فهماً جٌداً غٌر محدود، إذ قال بومبٌو: إننا نتابع كل 

. وٌعتقد بومبٌو أن مصالح واشنطن وموسكو هً مصالح متباٌنة 12من من تهدٌدات فالدٌمٌر بوتٌناألمرٌكٌون فً مأ
 . 13فً سورٌا، وهما لٌستا حلٌفتٌن هناك معتبراً أن روسٌا تسعى إلى البقاء فً الساحة السورٌة

أما اختٌار جون بولتون كمستشار جدٌد لألمن القومً األمرٌكً فقد أتى على ذات الهدف بوحدة قرار اإلدارة األمرٌكٌة 
ٌُعتبر جون بولتون من صقور الحزب الجمهوري المتشددٌن ال الصراع الذي تنوي إدارته بشأن الملفات الكبرى. حٌ و

. ودعم قرار غزو العراق وٌدعو إلى استخدام القوة  2119 – 2111" فهو عمل مع جورج بوش االبن من عام 
" القصف هو السبٌل الوحٌد إلٌقاف البرنامج  :العسكرٌة ضد كورٌا الشمالٌة وإٌران وهو صاحب المقولة الشهٌرة

 .  14النووي اإلٌرانً". وتبنى بولتون مواقف متشددة ضد روسٌا

أٌضاً لخلق وحدة فً اتخاذ إن هذا الطاقم الجدٌد الذي اختاره دونالد ترامب لم ٌأت فقط إلدارة الملفات الكبرى وإنما 
عف والتردد، وٌمنحه سمة القوة والحزم وهو ما تحتاجه رؤٌة القرار األمرٌكً مما ٌمنع عن هذا القرار سمة الض

ترامب لفرض الرؤٌة األمرٌكٌة على الصراعات العالمٌة وإدارتها بما ٌخدم المصالح العلٌا للوالٌات المتحدة وحلفابها 
 الدولٌٌن. 
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 الدور الروسً فً الصراع األمرٌكً:

األخٌرة التً حملت دونالد ترامب إلى البٌت األبٌض وأبعدت  لعب التدخل الروسً فً مجرٌات االنتخابات األمرٌكٌة
ألف حساب وهمً  36منافسته هٌالري كلٌنتون عنه. هذا التدخل أتى عبر التأثٌر على الرأي العام األمرٌكً من خالل 

استنكار على شبكات التواصل فً الوالٌات المتحدة، وهذا ما جعل من مراكز صناعة القرار األمرٌكً فً حالة غضب و
لهذا التدخل ومحاولة معرفة ركابزه وتحدٌداً ضمن الفرٌق االنتخابً أو االستشاري لترامب. لقد كشفت التحقٌقات 

شخاص آخرٌن مثل جورج بابادو بولوس مستشار أضافة إلى إفً التخابر مع السفٌر الروسً تورط  ماٌكل فلٌن 
رامب ابن دونالد ترامب وكذلك مدٌر حملة ترامب االنتخابٌة السٌاسة الخارجٌة وجارٌد كوشنر صهر ترامب وجونٌور ت

 بول مانافورت.

التدخل الروسً غاٌته الربٌسٌة إقامة جسور فعالة مع إدارة ترامب بعد وصولها إلى البٌت البٌض من خالل معاونٌه 
عهد تً تضررت كثٌراً فً نتاج للعالقات الروسٌة األمرٌكٌة الإوفرٌقه االنتخابً ومستشارٌه، فالروس ٌرٌدون إعادة 

أوباما. هم بهذا التدخل ٌقتربون كثٌراً من التأثٌر على اتجاهات سٌاسة ترامب، لكن هذا الدور الروسً لم ٌقطف  باراك
الثمار التً توخى قطفها، بل أتى بنتابج عكسٌة أدت إلى توترات كبرى فً العالقات بٌنهم وبٌن الوالٌات المتحدة. 

البلدٌن منذ الحرب الباردة بٌن أمرٌكا واالتحاد السوفٌاتً بٌن وتعٌش واشنطن وموسكو أكثر فترات توتر عالقات 
السابق فً أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة. وٌبقى الترقب موجوداً بما ٌخص نتابج التحقٌقات التً ٌقودها روبرت مولر 

سبق أن حصلت والتً إذا ما ثبت تورط دونالد ترامب فٌها فإنها ستؤدي إلى إخراجه من البٌت األبٌض وهً حالة لم ٌ
 نتٌجة تورط دولة أجنبٌة فً اللعب بمجرٌات السٌاسة الداخلٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .

على هذا المستوى ٌنبغً توقع إجراءات أكثر صرامة نحو الروس فً ساحات الصراع معهم سواًء فً سورٌة أم فً 
لسٌاسً مب إلى مزٌد من مربعات التشدد اأوكرانٌا، وكذلك فً أمور الطاقة والدرع الصاروخٌة. إن ذهاب ترا

تجاه موسكو قد ٌشكل حالة تثبٌت لوضع إدارته فً خضم هذه الصراعات غٌر المسبوقة، واالقتصادي وحتى العسكري 
الجدٌد هو مؤشر إلى هذا االتجاه ومؤشر إلى تغٌرات عمٌقة فً بنٌة السٌاسة  الجمهورٌٌن وأن اختٌاره لطاقم الصقور

الملفات األكثر خطورة على األمن القومً األمرٌكً كملف إٌران ونفوذها فً الشرق األوسط والملف ل األمرٌكٌة حٌا
 النووي الكوري الشمالً، إضافة إلى اتخاذ خطوات تصعٌدٌة ضد موسكو فً سورٌة وربما فً مواقع أخرى.

  التأثٌرات المحتملة للصراع الداخلً األمرٌكً: 

رات المحتملة للصراع الداخلً األمرٌكً على دول الشرق األوسط ٌنبغً التأكٌد أن حدة قبل الذهاب إلى قراءة التأثٌ
التجاذب السٌاسً الداخلً فً اإلدارة األمرٌكٌة سٌدفع بعجلة التشدد األمرٌكً حٌال الملفات الساخنة فالوضع فً 

انخراط إٌرانً مباشر فً الصراع سورٌة هو أحد نتابج التردد األمرٌكً فً عهد إدارة أوباما والتً سمح ترددها ب
العسكري وكذلك بانخراط روسً مباشر. لذلك لم تعد ساحة الصراع السورٌة هً ساحة صراع داخلً بالقدر الذي 

، فإدارة ترامب ودرءاً للرأي القابل بتعاملها مع الروس سُتضطر إلى ممارسة الضغط أصبحت فٌه ساحة صراع دولً
اإلقلٌمً الحاصل برعاٌة روسٌة، فاألمرٌكٌون معنٌون بتفكٌك هذا التحالف المؤقت العسكري والسٌاسً بحق التكتل 

الذي نشأ بٌن روسٌا وإٌران وتركٌا رغم التناقضات بٌنهم بما ٌخص الموقف من النظام السوري ومستقبل الحل 



 

 

 

 

 

 

 

8 

 

بوضع عراقٌل أمام لقد اكتشف األمرٌكٌون أن استعجالهم  السٌاسً لسورٌة ومسابل أخرى ذات طبٌعة استراتٌجٌة.
تموز سّبب لهم إرباكاً جدٌداً. فاألمرٌكٌون بنوا تدخلهم فً  15النهضة االقتصادٌة التركٌة من خالل تشجٌعهم النقالب 

فً صراعهم مع  PYDالصراع السوري من خالل االعتماد على طرف منبوذ إقلٌمٌاً وداخلٌاً، فهم اعتمدوا على حزب 
التارٌخً األتراك رغم أن مصلحة تركٌا تقتضً بجعل اإلقلٌم خالٌاً من التوترات داعش ولم ٌعتمدوا على حلٌفهم 

 والحروب مما ٌساعد فً النهضة االقتصادٌة التركٌة. لم ٌجر األمرٌكٌون مقارنة دقٌقة بٌن احتواء التطور االقتصادي
وهذا ما دفعهم إلى وضع العراقٌل  التركً واعتباره حلقة من حلقات القوة لحلف شمال األطلسً بل اعتبروه قوة مهّددة

أمام هذا التطور من خالل دعم قوًى معادٌة للدولة التركٌة، وٌبدو أن األمرٌكٌٌن تناسوا أنهم صنفوا حزب العمال 
والتً ظهرت عالنٌة عبر نشر  PKKو   PYDوا عن قصد عن العالقة بٌن لبأنه تنظٌم إرهابً وتغاف PKKالكردستانً 

 من أصول تركٌة فً ساحة الرقة الربٌسٌة بعد طرد داعش منها. وجالن الكرديأصورة 

ٌمكن لألمرٌكٌٌن أن ٌتعاملوا مع التحالف المؤقت بصورة براغماتٌة، فلتفكٌك هذا التحالف ال تكفً الوعود 
ركً، لفكه على األقل من الطرف التركً، فهناك استحقاقات على الوالٌات المتحدة أن تقدمها لحلٌفها التوالتصرٌحات 

بالسالح وإبعاده إلى ما وراء شرق الفرات وتصحٌح العالقات التركٌة األمرٌكٌة  PYDمن هذه االستحقاقات وقف دعم 
سواًء ما ٌتعلق منها بإجراءات اقتصادٌة أو سٌاسٌة ومنها ملف الداعٌة فتح هللا غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف 

. إذا لم ٌفعل األمرٌكٌون ذلك فهم سٌزٌدون عملٌاً من تصلب 2116خلف المحاولة االنقالبٌة التً حدثت فً تموز 
التحالف المؤقت وهذا أمر سٌعقد مهمتهم فً الشرق األوسط وفً الصراعات الدولٌة االستراتٌجٌة، فكٌف ٌمكن أن 

  ؟ٌتجنب األمرٌكٌون أخطاء فً سٌاساتهم فً المنطقة

 نارٌو األول: ٌالس

م هو مع محور روسً صٌنً إٌرانً فهذا ٌرتب علٌهم أن ٌعٌدوا االعتبار للتعاون مع إذا اعتبر األمرٌكٌون أن صراعه
تركٌا ومع القوى المناهضة للمشروع اإلٌرانً فً سورٌة والذي قد ٌصبح ذات ٌوم حلقة من حلقات طرد النفوذ 

وٌتطلب هذا السٌنارٌو من األمرٌكٌٌن إجراءات عسكرٌة ملموسة ضد النظام  قطاب.مرٌكً بحثاً عن عالم متعدد األاأل
السوري وحلفابه فً الساحة السورٌة واللبنانٌة وبالتالً كسر مشروع الهالل الشٌعً الذي تقاتل إٌران وحلفاؤها 

صود باإلجراءات لتحقٌقه انطالقاً من طهران مروراً ببغداد ودمشق ثم الوصول إلى البحر البٌض المتوسط، والمق
العسكرٌة الملموسة هو ضرب وسحق قدرات النظام السوري وحلفابهم ومنعهم من بسط سٌطرتهم بمساعدة الروس 
على مناطق المعارضة السورٌة، وإجبار النظام تحت وقع الضربات العسكرٌة بالذهاب إلى جنٌف لتحقٌق تنفٌذ القرار 

ام على انتهاكاته باستخدام السالح الكٌماوي وعملٌات اإلبادة والتهجٌر تحت طابلة التهدٌد بمحاسبة النظ 2254الدولً 
 والقتل والتدمٌر.
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  السٌنارٌو الثانً:

ن فً إخراج اإلٌرانٌٌن من الساحتٌن السورٌة واللبنانٌة ثم العراقٌة والٌمنٌة فعلٌهم اعتماد إذا كان األمرٌكٌون جادٌ
الدولة التركٌة، وهذا ٌتطلب إجراءات ثقٍة مادٌة وملموسة مع األتراك سٌاسة جدٌدة حٌال قوى فاعلة فً المنطقة وهً 

تسمح بتطوٌر عالقات التعاون بٌنهما من جهة وبٌن دول اإلقلٌم المتضررة من النفوذ اإلٌرانً والروسً، فال ٌمكن 
عسكرٌة وهذا و بإجراءات ثقة اقتصادٌة وسٌاسٌة قبول إمالءات سٌاسات محددة على الطرف التركً بل استبدال ذلك

ٌسمح بتعاون عسكري تركً أمرٌكً ومساندة الجٌش الحر لتعدٌل مٌزان القوى فً ساحة الصراع السورٌة بما ٌخدم 
 االنتقال السٌاسً الحقٌقً للسلطة فً هذا البلد الذي انهكته الحرب.

 السٌنارٌو الثالث:

وسط فهذا ٌتطلب حاّلً حقٌقٌاً إقلٌم الشرق األ إذا اعتمد األمرٌكٌون سٌاسات استراتٌجٌة للحفاظ على مصالحهم فً
على أراضً لمسابل الصراع فً المنطقة وأولها مسألة الصراع الفلسطٌنً اإلسرابٌلً من خالل قٌام دولة فلسطٌنٌة 

مقدسة لكل الدٌانات وال ٌمكن أن تكون عاصمة للدولة العبرٌة. وكذلك  ةواالعتراف بأن القدس هً مدٌن م1967عام
ضعاف حزب هللا عبر إحاّلً حقٌقٌاً الجتثاث النظام اإلٌرانً وذهنٌته الطابفٌة المهددة الستقرار المنطقة. وٌتطلب ٌتطلب 

وكذلك فك االرتباط عراقٌاً بٌن الدولة العراقٌة والهٌمنة اإلٌرانٌة علٌها عبر تذوٌب مرتكزاتها  .ضرب مرتكزاته
  .السٌاسٌة والمٌلٌشاوٌة

فً المنطقة بعٌداً عن الحسابات الضٌقة لبعض  الفاعلٌنشكٌل تحالف حقٌقً بٌنهم وبٌن األمرٌكٌون معنٌون بت
اقم الجدٌد فً اإلدارة مجموعات الضغط فً اإلدارة األمٌركٌة فهل ٌحدث ذلك فً الفترة القادمة مع تشكٌل الط

 . ألمور رهن التشكل فلننتظر قلٌالً ؟ ال تزال ااألمرٌكٌة

ٌّة تخص وعلٌه ٌبقى جوهر صراع ال مؤسسات الحاكمة فً الوالٌات المتحدة هو صراع نفوذ، عبر فرض سٌاسات داخل
عبر رسم من جهة أخرى التكوٌن المؤسساتً، ونظام العمل والتأمٌن، والحٌاة القابمة فً أمرٌكا، هذا من جهة، و

ٌّة فً بؤر التوتر الدولً تُ  ٌّة توجهات خارج ٌّة للساحة الدول ة األمرٌك ٌّ رة أوباما القابمة على ابعد سٌاسات إدعٌد الفاعل
 تبرٌد الملفات الساخنة فً البؤر األكثر تأثًٌرا وعلى رأسها الشرق األوسط. 
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