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 اتجاهات في دراسات أجنبية:

 والحروب األهلية في الشرق األوسطاألمريكية  الواليات المتحدة

شهدت المنطقة ما بعد الثورات موجة من  الرنروا الية نة الضنب  نرضت بعنا دوي الرض ن  
وضناولت العديد م  الدراسات الجنب ة ضةك الرروا  ،وذات ضأثيرات مخضةفة ةلسباا مخضةفالعرضب 
 Kenneth M.Pollack and دراسننة ل نن  منن  ، ومنهننا ىةنني سننبي  المثننايسننة والضرةينن بالدرا

Barabara F.Walter الررا الية نة فنب الشنرأل الوسن  " الهرا م  فخ Escaping The 
Civil War Trap in the Middle East "  ىماي دورية أ .  مWashington Quarterly 

 .1ال ات المضردة المريك ةالضب ضصدر ى  جامعة جورج واشنطو  بالو  

: كيننننع ضضعامنننن  الوال ننننات المضرنننندة سنننن اي  وفننننب ضةننننك الور ننننة  رنننناوي ال اضبننننا  ا جابننننة ىنننن
وكيننع  مكنن  الخننروج منهننا دو  ضننأثير ىةنني  ؟المريك ننة منن  الرننروا الية ننة فننب الشننرأل الوسنن 

لوسن  الضنب فب بدا ة الدراسة يضردث ال اضبا  ى  مشا   منطقة الشرأل ا مصالرها فب المنطقة؟
وزيننادة وضيننرة الرننروا الية ننة فننب كنن  منن  العننراأل ضننديورت ىةنني منندار الىننواة القةيةننة الما نن ة 

بالضبع ننة النضشنناريا دلنني دوي الجننوار مثنن  ضرك ننا ومصننر ولبنننا    ديممننا سننيوسننوريا وليب ننا والنن م  
ضشنابك ضةنك  يبا  نافة دلنوالرد  وضونس وانضشار الجماىنات المضشنددة  نب ر عنة جيراف نة أوسن ، 

  خر..الرروا وضداخةها م  العديد م  المشكالت فب الدوي ال

لضعام  م  يجيضها فب ااض اح اسضراض دلي ضقاىس الوال ات المضردة وىدةوضةك السباا أدت 
 قةننر رةبننة المجضمنن  المريكننب والمجضمنن  العننالمب فننبل ؛راه ال اضبننا رسننا مننا ينن ىةننيضةننك الرننروا 

 المنطقة.الضدخ  فب معالجة مشا   

ضفننا ة مشننكالت الشننرأل  يسنني دي دلنن اال اضبننا  أ  ضخننب  االسننضراضيج ة وىنندة و ننوره . ويننر 
أ  الضعام  الجزئب م  مشكالت المنطقنة سنوا   يبا  افة دل ،الوس  لدرجة  سضري  معها رةها

  لنن   رنن  أي منن  جئننيفننب الضرننالع النندولب  نند ضنلنن ة الدولننة أو المناشنندات الخاصننة بأزمننة الال
 أال ويب الرروا الية ة. ؛زمات الفرى ةب  يجا الضعام  م  مسببات ضةك ال ،ضهامشكال

 ننن  اسنننضراضيج ة فنننب أ  ضالوال نننات المضرننندة المريك نننة   فضنننرا ال اضبنننا  أننننر يجنننا ىةننني و 
خاصننة مننن   ابة نننة  ل  ذلننك يهننندد مصننالرها فنننب المنطقنننة ؛مراولننة  نهنننا  ضةننك الرنننروا الية نننة

الضننب منن  وجننود العدينند منن  الدب ننات الس اسنن ة  وبننالخ ي المجنناورة، انضشننار ضةننك الرننروا لةنندو 
                                                           

1 Kenneth M. Pollack and Barbara F. Walter, Escaping the Civil War Trap in the Middle 

East,: http://twq.elliott.gwu.edu/escaping-civil-war-trap-middle-east 
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وبالرةة م  الرروا الية ة فب الشرأل الوسن  مضفنردة فنب  .هائضرة  الرروا الية ة وك ف ة دنها
الشنننن عب دال دنهننننا فننننب النها ننننة ضخ نننن  لنننننفس العوامنننن  -مثنننن  الصننننرا  السنننننببعننننا خصائصننننها 

لننننذلك فيجننننا لو نننن  ضةننننك  ؛ية ننننة  نننند سننننبا وضننننة دنها ينننناأي رننننرا أ والمنننن ضراث الضننننب ضضفاىنننن  منننن  
 االسضراضيج ة الخذ باالىضبار الضرا ة المعرفب وال اد مب فب الضعام  م  الرروا الية ة.

لمننناذا يجنننا ىةننني الوال نننات المضرننندة و ننن  ضةنننك االسنننضراضيج ة الخاصنننة لةضعامننن  مننن  ول ننن  
 ضهديدات لمصالرها: ةعأرضمواجهة لالجواا: ا الية ة فب الشرأل الوس ؟ الررو 

أوي ضةك الضهديدات يو ارضمال ة انخفاا رجة دنضاج البضروي، وذلك  عد من  المصنال   -1
ورضمنننا ضبننندو ضةنننك ارضمال نننة  نننعف ة مننن  انخفننناا  ،الول نننة لةوال نننات المضرننندة المريك نننة

سعار البضنروي دال أ  ذلنك لن   سنضمر طنو الة خاصنة أ  البضنروي منازاي رجنر السناس أ
اد العننالمب، ومنن  اسننضمرار الرننروا الية ننة فننب بعننا دوي الشننرأل الوسنن  فننب اال ضصنن

 المضوس  والبعيد. . نضاج البضروي العالمب فب المسضو دفم  المرضم  أ  يضأثر 
اسننضمرار الرننروا الية ننة فننب المنطقننة ينند الجماىننات المضشننددة، فالضهدينند الثننانب يننو ضزا -2

ا الجماىننات المضشننددة ممننا خةننا مسننارات ىةنني الرا ةيننر مركومننة لضسنن طر ىةيهنني
 .مها وضجمعها داخ  ضنل مات  ضال ة سه  م  انضلا

ضصننننر ىسننننكريةا فننننب منننن  المضعننننارن ىة ننننر أ  المنمنننن  المنضصننننر فننننب الرننننرا الية ننننة؟  -3
شنننروطر ىةننني بق نننر القنننوي المهزومنننة والموجنننودة ىةننني  الرنننروا الية نننة ينننو مننن   مةنننب

العننننع، وىنننادة منننا ض نننو  وىنننادة منننا ض نننو  ينننب ال ثنننر  ننندرة ىةننني اسنننضخداة  ،الرا
 ركومات معاد ة لةوال ات المضردة المريك ة.

مجاورة لها ي زىزىة االسضقرار فب الدوي الريث ضمي  الرروا الية ة دلأثر الدومينو،  -4
م  خةا مزيد م  العننع، فالندوي المجناورة لةرنروا الية نة فنب المنطقنة العرض نة سنيضة 

سناىدة أرند طرفنب الصنرا  فنب الرنرا الية نة نضيجنة لنهنا ضضندخ  لم ؛جريا لنفس الفخ
خر الردودي لينطةا بعمة اضر  د الطرن اآل أرد طرفب الصرا   سضي  الضماس  أ  أو 

 م  أرا ب الدوي المجاورة.

ومنها زيادة وضينرة  ؛يذا با  افة دلي مجموىة م  المشا   الضب ضصارا الرروا الية ة
، ئنني  وارضمال ننة ضقسنن ة النندوي الضننب ضشننهد الرننروا الية ننةالعمة ننات ا رياب ننة وزيننادة أىننداد الالج

وزيننادة المضشننددي  فننب النندوي المجنناورة، منن  زيننادة المشننكالت اال ضصنناد ة واالجضماى ننة فننب النندوي 
 المجاورة.

مننا ينني االسننضراضيج ة المقبولننة لةوال ننات المضرنندة  - يرسننا ال نناضب-والسنن اي المطننروح ينننا 
 ة ة فب الشرأل الوس ؟المريك ة  نها  الرروا الي
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ي كننند ال اضبنننا  ىةننني فكنننرة أ  االنضصنننار العسنننكري لرننند أطنننران الرنننرا الية نننة لننن   كنننو  
هننزوة منن   بنن  النندوي المجنناروة ريننث سننيضة ضشننج   الطننرن الم ،هننا ول نن  السننضمراريائالسننبي   نها

م  لةشن عة اسنضمرار الرنرا الية نة فنب العنراأل س سن : فنن سنبي  المثناي يفعةن، ا من  المنضصنرخوفة 
نن ننا فننب  ممننا سنني دي ؛نة وىةنني العكننس فننب سننوريابسننرا الس  ننا و أ ثننر ىمقة دلنني صننراىات أ ثننر ىنفة
ت البيئة أدو  ر  الزمة الضب ي ول   ضركيز الوال ات المضردة ىةي سرا ضنل ة الدولة  .المنطقة

 ىنات سنه  ىمة نة لهنور جماىنات ومجمو بن  سل   كنو  رنالة  م  الساس لةلهور لذلك الضنل ة
ا . أخننر  يجننا ىةنني الوال ننات المضرنندة خةننا البيئننة  ة،، ولرنن  كنن  رننرا أية ننة ىةنني رنندأ ثننر ضشننددة

منننن   طننننرن مننننن  االنضصننننار العسننننكري لي :يننننب ؛ىناصننننر ةهننننا منننن  خننننالي ثالثننننئالمناسننننبة  نها
 ي  السابقي  طواي الو ت.دي لةسةطة الس اس ة،  ما  العنصر الطران، ضوزي  ىا

ضيج ة المطةوبنننة مننن  الوال نننات المضرننندة فنننب بعنننا دوي الرض ننن  و سنننضعرا ال اضبنننا  االسنننضرا
 العراأل وسوريا وليب ا وال م . :ومنها ؛العرضب الضب ضخوا اآل  رروبةا أية ة

ب ةيننننر طننننائفب فننننب العننننراأل ويننننو سننننراولننننت ددارة أوبامننننا ضأسنننن س جنننن   س االعننننراأل:  -1
ولنذلك  ؛البعيندا  ىةني المسنضوي القرينا أو المطةوا  نها  رالة الصرا  فب العراأل سو 

 ؛ ىننادة بننا  الجنن   العرا ننبكنا  ا ضننراا واشننطو  فننب العنراأل يننو درسنناي مسضشناريي  
أنهنة لن  ينضصنروا    نة يضفهمنو لمرارضة داى  مما يجع  الس   . وم  ثة درسالهة مرة أخر 

ةيننر الننذي فشنن  ىةنني ينند المننال ب  اس اسنن ا  وذلننك منن  أجنن  أ   قبةننوا رننالا  ؛ىةنني الشنن عة
ي فرا ا رادة الش ع ة ىةي العراأل ممنا سنه  اسنضمرار الرنرا الية نة، ويو الذي راو 

أمنننا ف منننا يضعةنننا  مننن   نننما  الوال نننات المضرننندة أ  منننا رننندث مننن  المنننال ب لننن  يض نننرر.
بنننال راد فيجنننا ىةنننيهة أ   كوننننوا خنننارج ضةنننك العمة نننة الس اسننن ة وباسنننضطاىضهة المنننناداة 

 .سضقالي بعد رسو  االضفاأل بي  السنة والش عةباال

نننر يضوجننا يننو أ -ذلننك االضفنناألومنن  أجنن  دنجنناح -الجننز  الرننرج فننب ضةننك الر  ننة 
ىةنني الوال نننات المضرنندة المريك نننة زيننادة المسننناىدات الس اسنن ة والعسنننكرية واال ضصننناد ة 

الرا  ىةنني واضهننا  ضواجنند منن   والض نولوج ننة كور ننة  نني  لضرقيننا مثنن  يننذا االضفنناأل،
 ومهمر ضةك القوات ضروي  وضشيي  الج   العرا ب. ،لمدة ال ضق  ى  ىشر سنوات

ومن  الممكن  أ  ضمنن   ا،ىرا  ان افيندرال ا  افب الو ت الذي سون  طةا السنة اضرادة 
منن  السنةطة الس اسنن ة  ىنادالة  امن  طرفنب الصننرا  السننة والشنن عة جنز ة  ضةنك الصن ية كننالا 

ال نراد، -الش عة-ضرت ج   ي كةب م  السنةالررا الية ة  السضمرار االضفاأل  نها 
وذلننك ل  ننم  السننة أ  مننا فعةننر  ،ويندىة اسننضمرار ضةننك الفيدرال نة جنن   فينندرالب صنيير

 المال ب ل  يض رر.
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أ( النلناة الرنالب ةينر (: سوريا: الررا فب سنوريا أصنعا فنب رةهنا لعندة أسنباا منهنا -2
 ننة مضشننعبة ومقسننمة لعنندة فصننائ  مضننناررة، مربننوا و مثنن  ال ة ننة فقنن ، اا( المعار 

 2006أل ىنناة سنوريا لن س لهنا ضناريخ فنب اسننضمرار الرةنوي الوسن  فهنب ضشنبر العنرااج( 
 .ولبنا  فب الثمانينات

ومث  العراأل فالر  فب سنوريا أ  ضسناىد الوال نات المضرندة فنب بننا  جن   سنوري 
ومرارضنة  ضنلن ة الدولنة وذلنك من  أجن  ضندمير ؛  العرا نببنفس المعنايير فنب بننا  الجن 

المجموىات الجهاد ة و ىنادة بننا  نلناة س اسنب وا ضصنادي فنب بعنا المنناطا، وفنب 
 االنضصنننار ىةننني ضنلننن ةبمسننناىدة الوال نننات المضرننندة و نفنننس الو نننت سننن قوة ذلنننك الجننن   
وذلنننك رضننننب ضفهنننة كننن  مننن  الجماىنننات العةو ننننة  . والجماىنننات السنننن ة الجهاد نننة الخنننر 

نصر العسكري ةير ممك  ممنا يجعن  كن  من  الطنران الداخة نة الش ع ة والسن ة أ  ال
ينننرا  والسنننعود ة ضر نننخ دلننني   نننادة الوال نننات المضرننندة  والخارج نننة مثننن  روسننن ا وضرك نننا واد

نضنننناج ركومننننة جدينننندة ممثةننننة منننن  نضنننناج اضفنننناأل جدينننند لضوزينننن  السننننةطة  لةمفاو ننننات  
 الجماىات الموجودة فب سوريا.

نفنس الرةنوي المقضررنة فنب سنوريا والعنراأل خاصنة من  فيهنا ليب ا: وينطبا ىةني الو ن   -3
وم  مصةرة الوال ات المضردة  ،مخزونها م  البضروي وجواريا لدوي مث  مصر وضونس

المضردة فع  ذلك  ول   ال يجا ىةي الوال ات ،أ  ال ضنضق  ضةك الررا دلي ضةك الدوي
ننخاصننة وأ  يننناك ا  ؛ةعدينند منن  السننباالمنن   بنن  االضرنناد الوروضننب ضجنناه ليب ننا  الضزامة

أ  االضراد الوروضب المضأثر ال بر م  الررا الدائرة يناك خاصنة ىةني ضندفا  :أيمها
 موجات الالجئي . والخون م النف  

دد الممة ننننة لةوال ننننات المضرنننندة ول نهننننا ضهنننن ةاسننننضراضيج  ذات أيم ننننةالنننن م : النننن م  ل سننننت  -4
 ند الشن ع ة من  أنهنة ينة  ةالسعود ة مما جع  الخيرة ضنخرط فب الن م  وضسناىد السنن

ة ننة السنعود ة منن  م، وينذا بنندو  شنك سنن كو  فنب ةا نة ا رينناأل بالنسنبة لةما!(الةةب نة
النار ة الس اس ة واال ضصاد ة خاصة م  انخفاا أسعار البضروي وضدخ  الممة ة ةير 

 المباشر فب بعا دوي الرض   العرضب لسرا مطالا الضييير.

فنننر يضوجنا ىةني الممة ننة أ   -صنر   الو نن  فنب الن م ومن  أجن  ض-ال اضبنا  أننر  . وينر 
 ضدير مفاو ات جد ة ل   الطران المضصارىة فب ال م .

 وبعد،،،
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و ننن  اسنننضراضيج ة لةوال نننات المضرننندة لةضعامننن  مننن  الرنننروا  خنننالي الور نننة  رننناوي ال اضبنننا 
؛ ول ن  ال اضبنا  بنا  ىةي مصال  الوال ات المضردة وأيم ة الندوي لنديها الية ة فب الشرأل الوس 

 يضجايال  دور الوال ات المضردة فب ضةك الزمات وضأجيجها ىةي مدار السنوات الما  ة.
 صر ال اضبا  أ  الضعام  ال ةب م  أزمات المنطقة يو ما سي دي دلي رةها ول س الضعام  

ها  ضةك أ  الر  العسكري يو الر  الوريد المطروح  ن لمشكالت الجزئ ة، ول   الور ة ضر. م  ا
هنا،   الرروا م  الساس وك ف ة دنهائالرروا م  أ  ضةك الر  ة جزئ ة فب فهمها لسباا اندال

ضضجاينن  المشننا   اال ضصنناد ة والس اسنن ة والثقاف ننة والفكريننة الضننب ضعننانب منهننا فضةننك الر  ننة مبضسننرة 
 .المنطقة والضب سايمت فب زيادة وضيرة العنع والدخوي فب الرروا الية ة

ننا الرةننوي الس اسنن ة فننب الرقننوأل والرريننات والض ركيننز ىةنني الرنن  العسننكري فقنن  يضجاينن  أ  ة
الشن عب -م  اىضنران الور نة بالصنرا  السننب وىةي الرةة ،ةمنطقةالثقاف ة والدين ة لوالخصوص ات 

 دال أنها ضضجايةر ضماما ف ما يضعةا بالر  المطةوا  نها  الرروا الية ة.
ضيج ة الضننب يجننا اضباىهننا فننال  قنندة ال اضبننا  سننو. الرنن  العرا ننب ليننضة وأمننا ف مننا يضعةننا باالسننضرا

فر ننر ىةنني جم نن  النندوي الضننب ضعنن   الرننروا الية ننة ل ونننر الرنن  النننار  رةننة فشننةر فننب العننراأل 
واسضمرار الررا الية ة بها وفش  الج   العرا ب فب الضصندي لضنلن ة الدولنة ىةني سنبي  المثناي أو 

 أل الوي الذي و عضر الوال ات المضردة ل ما  اسضقرار العراأل.أ   ما  اسضمرار االضفا
نا  يضجاي  ال اضبنا  مطالنا الضرنوي الند مقراطب الضنب ننادت بهنا الشنعوا العرض نة مننذ بدا نة أ  ة

والضننب سنناندضها الوال ننات  . الثننورة الم ننادة،الرض نن  العرضننب والضننب  وضةننت برصننار ورننرا منن   بنن   ننو 
والضنننب أسنننهمت بشننك  كبينننر فنننب ضفننا ة العننننع فنننب المنطقنننة  ،مباشنننرالمضرنندة بشنننك  مباشنننر أو ةيننر 

 .أو مشارفها ودخوي ىدة دوي فب جر ة الررا الية ة
  أولو ننات الوال ننات المضرنندة ، ويرضبننابضننروي فقنن  مننا المنطقننة بئننرال اضبننا  منن  خننالي ور ضه يننر. 

ا الوال ننات المضرنندة ة والضننب يجننا أ  ضبننذي فيهنن رسننا ذلننك المننر، فالنندوي ذات اليم ننة االسننضراضيج
جهوداة يب الدوي ذات المخنزو  البضرولنب، دو  الخنذ باالىضبنار ماليني  البشنر النذي  يضنأثرو  بضةنك 

 الرروا وضأثير ذلك ىةي مجضمعاضهة وىةي مسضقبةهة ومسضقب  المنطقة كك .
ضةننك الور نننة ينني ر  ننة أمريك ننة لمنننا يجننا ىةنني الوال نننات فننن   وفننب الخضنناة وكمننا سنننبا الننذكر 

لمضردة فعةنر لةرفناع ىةني مصنالرها اآلن نة فنب المنطقنة دو  الخنذ باالىضبنار بمطالنا الشنعوا أو ا
ذا اسضمرت الوال ات المضردة فب ضةنك  سالمضها أو مسضقبةها فب ل  زيادة وضيرة العنع فب المنطقة، واد

ال  لعننعوضينرة افقن  فنن  دورينا فنب المنطقنة سينرصنر فنب زينادة ذلك الضوجر المصنةرب الس اسة أو 
 .الرد منر


