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السياسة الخارجية ن الجدد في يالمحافظ تياردور 
 األمريكية

 )سورية نموذجًا(
 *محمد حسوند. 

 الملخص 
شكّلت دراسة "دور تيار المحافظين الجدد وأثره في عملية صنع القرار في الواليات 

 الواحد والعشرين.المتحدة األمريكية"، إحدى أهم الدراسات ذات الطابع اإلشكالي في العقد الثاني من القرن 
، إلى القول باألثر الكبير للمحافظين الجدد في عملية نإذ ذهب عدد من المفكرين االستراتيجيي

صنع القرار األمريكي، والتحذير من اإلشكاليات الكبرى التي رافقت السياسة الخارجية األمريكية 
بوش االبن. ويذهب  خالل مدة وجودهم في مراكز صنع القرار خالل مدة الرئيس األسبق جورج

عدد آخر من المفكرين والباحثين المهتمين في شؤون الشرق األوسط، إلى القول: إنَّ ما يحدث 
في الوقت الراهن في منطقة الشرق األوسط وفي سورية بشكل خاص، إنَّما هو نتيجة لسلوك 

 المحافظين الجدد ومشاريعهم وسياساتهم في هذه المنطقة آنذاك. 
راسة التعريف بالمحافظين الجدد، ابتداًء من ظهورهم في الساحة السياسية والفكرية تناولت هذه الد

األمريكية، وانتهاًء بوصولهم إلى مراكز صناعة القرار في الواليات المتحدة األمريكية، والمكانة التي 
ية احتلوها في المنظومة السياسية األمريكية، وقدرتهم على التأثير في تحديد السياسة الخارج

 أألمريكية، وخاصة تجاه منطقة الشرق األوسط عامة وسورية خاصة.
، ، للشروع في تطبيق أجندتهم2001م أيلول عا 11اغتنم المحافظون الجدد فرصة وقوع أحداث 

فاستحوذوا على ملفات السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط، وبنوا تحالفًا قويًا 
ين واللوبي اإلسرائيلي، وهدفوا من وراء ذلك إلى فرض هيمنة الواليات مع المسيحين المتصهين

المتحدة األمريكية على منطقة الشرق األوسط، وتحقيق أهداف الكيان الصهيوني في تفتيت دول 
 المنطقة ومجتمعاتها، وخاصة سورية من خالل رسم المخططات والمشاريع الهادفة لذلك. 

                                                           
 .كلية العلوم السياسية ــ جامعة دمشق -أستاذ مساعد في قسم العالقات الدولية *
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 المقدمة:
 اتعو المتحدة األمريكية، من أهم الموض المؤثرة في صناعة القرار في الوالياتُتعدُّ الفواعل 

الفكر السياسي الدولي، نظرًا  أساتذةالتي تشغل حيزًا مهمًا في آراء الباحثين في حقل العالقات الدولية، و 
للمكانة الدولية المؤثرة التي تحتلها الواليات المتحدة األمريكية على الساحة الدولية كونها القوة األولى 

الحراك السياسي واالقتصادي واألمني في  وفيمستقبل العالم،  فيتأثير تلك القرارات  فضاًل عنعالميًا، 
المتحدة السلم واألمن الدوليين، خاصة بعد استالم الواليات  فيا تؤثر هالعالم، بل أكثر من ذلك إذ إنّ 

، بعد التحوالت الكبرى التي حدثت على مستوى النظام الدولي إثر تفكك االتحاد األمريكية قيادة العالم
من توازن القوى على الساحة العالمية، ويحد من استبداد الواليات  اً نوع ثُ د  ح  السوفيتي الذي كان يُ 

تحاد السوفييتي عجل باستفراد الواليات المتحدة بالقوة ال ا تفككلمتحدة األمريكية بالقرار الدولي، لكن ا
ازع وال منافس، دون منمن جعل منها القوة العالمية األولى و  ،والهيمنة على القرار السياسي الدولي

 "هوبير فيدرين"األسبق  من السياسيين وعلى رأسهم وزير الخارجية الفرنسي اً كثير األمر الذي جعل 
، لكن هذه القوة الكبيرة التي أضحت الواليات (Super Power)يصف القوة األمريكية بالقوة الخارقة 

لفتت النظر إلى الفواعل المؤثرة داخل اإلدارة المتحدة األمريكية تتمتع بها على الساحة الدولية، 
في صناعة القرار، ومن بين أهم الفواعل التي ذاع  سود"األ صندوقبال"األمريكية، أو ما يصطلح عليه 

ات يأي منذ عهد الرئيس األمريكي األسبق دونالد ريغان في ثمانين ،صيتها في العقود الثالثة الماضية
في  هاكلّ أضحت الحروب والتدخالت العسكرية األمريكية إ ذ   ،ن الجدديالمحافظتيار القرن الماضي، 

منطقة ب لحقتالعالم كحرب الخليج الثانية والثالثة، والحرب على أفغانستان، والفوضى العارمة التي 
الشرق األوسط تنسب بمجملها إليهم، وما زاد من قوة المحافظين الجدد هو استحواذهم على أهم 

التي يتكون  لفكريةبة اطبيعة التركي فضاًل عنالدولية،  االستراتيجيةالمراكز البحثية الخاصة بالدراسات 
منها هذا الفاعل والمكونة من نخبة من العلماء والباحثين والمنظرين في العالقات الدولية، كما أن 

، ومع المؤسسات اليهودية الداعمة إلسرائيل "إسرائيل"العالقة الوطيدة التي تجمع المحافظين الجدد مع 
شكلت هي األخرى محورًا مهمًا في الدراسات الدولية،  في الواليات المتحدة األمريكية كمنظمة )االيباك(،

والكشف عن منطلقاته الفكرية وفلسفته  ،بر أغوار هذا الفاعلسإلى  يدفع الباحثيناألمر الذي 
توجيه السلوك الخارجي األمريكي وصياغة القرارات األمريكية  فيأهدافه، وتأثيراته  فضاًل عنالسياسية، 

 .خصوصاً وتجاه سورية  ،عموماً ق األوسط الخارجية تجاه منطقة الشر
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 أواًل: أهمية البحث
في التاريخ  تياراتتناول بالدراسة والتحليل أحد أهم ال تنبع أهمية هذا البحث من كونه

في صناعة القرار األمريكي، ورسم سياسته  المحافظين الجدد، ودوره تيار ووهاألمريكي المعاصر، 
ا فيما يتعلق باألهمية العملية لهذا الخارجية تجاه منطقة الشرق األوسط عامة، وسورية خاصة. أمَّ 

البحث، فتنبع من كونها تحاول تتبع نتائج وتداعيات وجود المحافظين الجدد في مراكز صنع القرار في 
السياسة األمريكية في منطقة الشرق  فيالواليات المتحدة األمريكية، وما كان لذلك من تأثير واضح 

الحركة في ترسيخ مفهوم الحروب االستباقية، وانتهاج ، إذ أسهمت هذه ةاألوسط وتجاه سورية خاص
سياسة الفوضى الخالقة في منطقتنا، وتشكيل المقدمات الفكرية والعملياتية للعدوان على سورية، 

 .2011عام في وافتعال األزمة في هذا البلد 

 ثانيًا: مشكلة البحث وتساؤالته
لجدد في دوائر صنع القرار األمريكي، الدور الكبير الذي أضحى يتمتع به المحافظون ا إنَّ 

هذا الدور وتداعياته، خاصة بعد الحروب التي خاضتها  أبعادأصبح يشكل حافزًا حقيقيًا للباحثين لمعرفة 
تدخالتها العسكرية في ليبيا ودعمها للجماعات  فضاًل عنالواليات المتحدة في أفغانستان والعراق، 

الخالقة لتدمير الدول وتفتيتها، وانحيازها الكبير للرؤية  في سورية فيما يسمى بالفوضى المسلحة
للحل المزعوم في منطقة الشرق األوسط، عدا الدعم الكبير الذي تقدمه عسكريًا وسياسيًا  اإلسرائيلية
للمحافظين الجدد بصمة واضحة فيها  كان كّلها ، هذه السياساتإلسرائيل والعصابات اإلرهابية واقتصادياً 

شكاليتنا يدور حول إد الرئيس جورج بوش االبن، ومحور خاصة بعد اعتالئهم سدة الحكم في عه
دورهم  فضاًل عنالفلسفة السياسية للمحافظين الجدد وأجندتهم السياسية على المستوى الدولي، 

 ية.الحقيقي في الحروب والصراعات التي نشبت في المنطقة العرب

 وبهذا، تثير مشكلة البحث عدة تساؤالت، أهمها:
 دور مؤثر للمحافظين الجدد في صناعة القرار األمريكي؟ يوجدهل  .1

 ما األسس الفلسفية والنظرية التي بنى عليها المحافظون الجدد توجهاتهم الفكرية والعلمية؟ .2

 فياستطاع المحافظون الجدد التأثير بأفكارهم ورؤاهم العلمية والعملية  ي مدىأإلى  .3
 المؤسسات السياسية والمراكز البحثية في الواليات المتحدة األمريكية.
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في دوائر صنع القرار في الواليات المتحدة  هموتغلغلما مدى تأثير المحافظين الجدد   .4
السياسي الخارجي للواليات المتحدة وكيف انعكس ذلك على توجيه السلوك  ،األمريكية
 األمريكية؟

منطقة الشرق  في هموتصرفاتالتي خلفها فكر المحافظين الجدد  واإلرهاصاتما التداعيات  .5
 ؟خصوصاً سورية  فيو  ،عموماً األوسط 

 ثالثًا: فرضيات البحث
 حاول الباحث اإلجابة عن تساؤالت البحث، من خالل االنطالق من عدة فرضيات، أهمها:

خاصة خالل  ،الجدد دور واضح ومؤثر في عملية صناعة القرار األمريكي ونكان للمحافظ .1
 والية الرئيس األسبق جورج بوش االبن.

يرتبط فكر المحافظين الجدد بالمنطلقات الفكرية للحركة الصهيونية، ويخدم أجندة الحركة في  .2
 تحقيق أهداف إسرائيل في المنطقة العربية.

 ،الجدد إلى السيطرة على مراكز صنع القرار في الواليات المتحدة األمريكيةيسعى المحافظون  .3
 .االستراتيجيةوتوجيه السلوك الخارجي األمريكي وفق رؤيتهم 

الفاعل  الوجودفي الواليات المتحدة األمريكية، و  االستراتيجيةمراكز البحوث والدراسات  تعدُّ  .4
في الحزب الجمهوري، وفي الكونغرس، األداة الرئيسة التي يستعملها المحافظون الجدد 

 صناع القرار في الواليات المتحدة األمريكية، وفي الرأي العام األمريكي. فيللتأثير 

ضعاف الكيانات  .5 تهدف سياسة المحافظين الجدد إلى تقسيم منطقة الشرق األوسط، وا 
سقاط النظام المقاوم فيها.السياسية في المنط  قة العربية، وبشكل خاص استهداف سورية وا 

 رابعًا: أهداف البحث
عن تساؤالته، واختبار فرضياته، من خالل تسليط الضوء  واإلجابةحاول الباحث معالجة مشكلة البحث، 

 على عدة نقاط، أهمها:
 ن الجدد من النشأة إلى دوائر صنع القراروالمحافظ .1

 المحافظين في المنظومة السياسية األمريكية.مكانة  .2

 المشروع السياسي والفكري للمحافظين الجدد وعالقته بإسرائيل. .3

وسورية  ،دور المحافظين الجدد في رسم السياسة األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط .4
 خاصة.
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 خامسًا: منهجية البحث
يسهل علينا توظيف  علمي   ج  ناولناها تقضي منا استعمال منهإن طبيعة الدراسة التي ت

م  المادة العلمية توظيفًا علميًا ممنهجًا، ويضفي على الدراسة طابعًا أكاديميًا، ولهذا الغرض  د  ُتخ   ا س 
 المنهج الوصفي التحليلي، ومنهج دراسة الحالة، نظرًا لما تقتضيه طبيعة البحث.

فأهمية هذا المنهج ال تتوقف عند وصف الظواهر، بل تتعداها لتفسر العوامل والمؤثرات، 
 هاوتفسير حصائيات لتحليل البيانات فهذا المنهج يقترن بالبيانات واإلوجميع ما يحيط بالظاهرة العلمية، 

قمنا  األساسوعلى هذا  واستنباط النتائج، ومعالجة المشكلة البحثية معالجة علمية ممنهجة. ها،وتنظيم
وتغلغله  ،ن الجددوالمحافظتيار باالستعانة بهذا المنهج بشكل أساسي لدراسة التطورات التي مر بها 

المرحلي في دوائر صنع القرار في الواليات المتحدة األمريكية، وتحليل المرجعية الفكرية والسياسية لهذا 
لى نتيجة مفادها أن االرتباط العضوي بين الطرفين التيار المرتبطة بالفلسفة الصهيونية، والوصول إ

جعل منهما حليفين استراتيجيين، فجمع البيانات وتحليلها مكننا من وصف الظاهرة وصفًا دقيقًا 
والوصول إلى نتائج علمية مبنية على حقائق موضوعية فيما يخص العالقة بين الفلسفة الفكرية 

 عند الصهاينة. والنظرية لدى المحافظين الجدد ونظيرتها
وتوضيح العالقة بين المحافظين الجدد  ،ا منهج دراسة الحالة، فيمكننا من تسليط الضوءأمَّ 

 هم في وضع الخطط وتنفيذها حيال الدولة السورية.ور ود

 سادسًا: اإلطار المكاني والزماني لبحث
تيار المحافظين أحد أقوى الفواعل  التي يعدُّ  ؛اإلطار المكاني للدراسة هو الواليات المتحدة األمريكية

 السياسية داخل الواليات المتحدة األمريكية.
الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش االبن،  مرحلةالزمنية فتنحصر بالدرجة األولى خالل  المرحلةا أمَّ 

سابقة أو الحقة لوالية الرئيس بوش االبن بما تقتضيه ضرورات  مرحلةهذا وقد يعود الباحث إلى 
 البحث.
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 مخطط البحث
 المقدمة

 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي والنظري للمحافظين الجدد
 .المطلب األول: المحافظون الجدد من النشأة إلى دوائر صنع القرار
المطلب الثاني: مكانة المحافظين الجدد في المنظومة السياسية 

  .األمريكية
  الواليات المتحدة سياسة ن الجدد في صناعة القرار في يالمبحث الثاني: دور المحافظ

 )الحالة السورية(الخارجية  األمريكية
 المطلب األول: المشروع السياسي للمحافظين الجدد وعالقته بإسرائيل

 المحافظون الجدد والسياسة األمريكية تجاه سوريةالمطلب الثاني: 
 والنتائج الخاتمة
 المراجع

 

 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي والنظري للمحافظين الجدد
شكل التطور الكبير الذي وصل إليه المحافظون الجدد في الواليات المتحدة األمريكية، محورًا 

من السياسات األمريكية  اً كثير هذا التطور استحدث  إنَّ أساسيًا في حقل التنظير في العالقات الدولية، إذ 
وجعل مواقف الواليات المتحدة األمريكية أكثر تشددًا، واندفاعًا نحو استعمال  ،على المستوى الدولي

القوة، وهو ما تجسد فعليًا في حربها على العراق، وعلى أفغانستان وجنوحها نحو التهديد والوعيد للدول 
وكوريا الشمالية، بل األدهى من ذلك أن سياسة  مثل إيران وسورية "محور الشر"التي صنفتها على 

الواليات المتحدة األمريكية في عهد الرئيس بوش االبن المنتمي للمحافظين الجدد أضحت أكثر تحيزًا 
سرائيل، أكثر من أي إدارة أمريكية سابقة، هذا ما دفع بالمحللين والخبراء في الشأن الدولي إلى إل

لسفة السياسية للمحافظين الجدد وأصولها النظرية، وعالقتها بالحركة البحث في األصول الحقيقية للف
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في هذا المبحث إلى اإلطار المفاهيمي واألساس النظري  ناتطرقلصهيوني، وعلى هذا األساس والفكر ا
 لتيار المحافظين الجدد.

 المطلب األول: المحافظون الجدد من النشأة إلى دوائر صنع القرار
ألمريكي في بداية القران الواحد والعشرين، هو تحالف )مثلث از المشهد أبرز ما يميّ  إنَّ 

الرعب( المكون من الجمهوريين وأتباع الفكر المحافظ، وأنصار اليمين الديني المتطرف بشكل غير 
على سياسات أمريكية عدوانية في العالم، خاصة في منطقة الشرق  عكسا انممَّ  1؛مسبوق تاريخياً 

دت حروبًا ودمارًا نتيجة هذه التوجهات الفكرية، القائمة على البحث عن عدو بديل األوسط، التي شه
ويكون شماعة لتفسير النهج األمريكي الجديد على الساحة الدولية القائم على فكرة  ،يخلف الشيوعية

 ، والسيطرة العالمية الكاملة.االستراتيجيةالقوة العسكرية لتحقيق األهداف 

 فظون الجدد؟أواًل: من هم المحا
المحافظين الجدد،  ق ألصوله، فإنَّ لإذا كان لكل شيء بداية وجذر يشكل األساس والمنط

كتيار أو مدرسة فكرية في السياسة األمريكية لهم جذور فكرية وفلسفية تؤطر حركتهم، وترسم اإلطار 
ن إ :الفكري لمن هو في السلطة في الواليات المتحدة األمريكية، ومن هذا المنطلق يمكننا القول

ى اليمين المسيحي المتطرف، ن الجدد هم مجموعة سياسية وتيار فكري أمريكي، يميل إليالمحافظ
يهدف إلى تجسيد الهيمنة األمريكية في "العالم الجديد"، مؤسسين فكرهم على نظرية فلسفية وعقائدية 
متطرفة، نشأت هذه المجموعات على أيدي مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي الرافضين لسياسة 

الدافع المحرك للحركة آنذاك هو معاداة  وكان 2ات،يلينة مع االتحاد السوفييتي في السبعين عّدوها
وانشقت تلك المجموعة فيما بعد عن الحزب  ،عاملة اليهود السوفييتمالشيوعية، خاصة فيما يتعلق ب

ريغان( في  نالداستعان بهم الرئيس األمريكي األسبق )رو  إذالديمقراطي، والتحقوا بالحزب الجمهوري، 
في مناصب حكومية، مثل ريتشارد بيرل الذي شغل منصب ن بعضهم ات القرن الماضي، وعيّ يثمانين

يلقب باسم "أمير الظالم" للتعبير عن خطه السياسي الممعن في التشدد  نمساعد وزير الدفاع وكا
هم على زادت هيمنت إذوالتطرف نحو اليمين، وبول وولفوفيتز الذي شغل منصب وكيل وزارة الدفاع، 

رونالد ريغان، الذي آمن بفكرة التصعيد، ورفض سياسة المهادنة  سة الخارجية األمريكية في عهدالسيا
 مع االتحاد السوفييتي.

                                                           
 .9(، ص2003أميمة عبد اللطيف، المحافظون الجدد قراءة في خرائط الفكر والحركة، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  - 1

 :، في2016/كانون الثاني/ 4رونية، أفكارهم وسياساتهم؟"، مجلة ساسة االلكت أمريكا؟ وما"من هم المحافظون الجدد في  - 2
www.sasapost.com 
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عنوان )من أين أتى بن الجدد يوياما" في كتابه عن حركة المحافظيتحدث "فرنسيس فوك
لسوف اليهودي ليو شتراوس الفي الفكرية والفلسفية، ويعدُّ  ألصولهممن خالل العودة 1،المحافظون الجدد(

وتوفي في تشرين  ،بألمانيا 1899سنة  "ليو شتراوس"األب الروحي لحركة المحافظين الجدد، وولد 
عمر ال يتجاوز السابعة ب، التحق بالحركة الصهيونية األمريكيةبالواليات المتحدة  1973األول سنة 

، األندلسيبن ميمون اوثيوسيدس، و ، تأثر ليو شتراوس بعدة فالسفة قدامى أمثال أفالطون ةعشر 
لحقيقة معتقده على العامة والمعارضين  اإلنسان إخفاءوالفارابي الذي استقى منه فكرة التقية التي تعني 

هذه الفكرة التي  2له في الفكر، حتى ال يكون عرضة للخطر، التي سماها ليو شتراوس )بالكذبة النبيلة(،
أضحت عقيدة للمحافظين الجدد فيما بعد والتي مفادها أن نخبة قليلة فقط هي المؤهلة فكريًا لمعرفة 

ألسلحة وهو األسلوب الذي استعملوه في اإلشهار للحرب على العراق باتهامه زورًا بملكيته 3الحقيقة،
باط فكر المحافظين الجدد بالفلسفة كثير من المثقفين الغربيين عن ارتالدمار الشامل، وقد كتب 

، Alain Frachonين "ألين فراشون" مثال ذلك الكتاب الذي ألفه الصحفين الفرنسالصهيونية، و 
،  وكتاب الباحث 2004عنوان "أمريكا المؤمنة بعودة المنقذ" سنة ب، Daniel Vernetودانييل فيرني 

عنوان "ارتفاع البراكين" الذي كتبه ب، 2004ه عام ف، الذي ألJames Mannاألمريكي "جيمس مان" 
في إدارة الرئيس األسبق عن نائب وزير الدفاع األمريكي "بول وولفوويتز" أحد صقور المحافظين الجدد 

، عن الجذور Murray Fridmenجورج بوش االبن، كما كتبت المفكرة األمريكية "مواري فريدمان" 
مدرسة فكرية ذات أطياف في السياسة  جمالوالمحافظون هم باإل 4الفكرية اليهودية للمحافظين الجدد،

 األمريكية بعضها معتدل، وآخر متطرف، والمحافظون الجدد يقفون في أقصى يمين هذه الحركة.

 ثانيًا: الظهور السياسي للمحافظين الجدد
من أصول  األمريكيينانطلقت فعليًا حركة المحافظين الجدد مع مجموعة من المثقفين 

هودية، الذين درسوا في جامعة نيويورك، والذين كانوا في بداية األمر ينتمون إلى اليسار القريب من ي
الحزب الديمقراطي، وتذهب بعض الكتابات التاريخية إلى أن أول ظهور لهم في عهد الرئيس األمريكي 

حكمه، قام بموجبه بتعيين  مدةأثناء في األسبق جون كنيدي، وذلك من منطلق تقليد اتبعه كيندي 

                                                           
 ، في :11/1/2010فرانسيس فوكوياما، من أين أتى المحافظون الجدد، ترجمة: أنور المرتجى،  - 1

www.miniculture.gov.ma/indexhttp//:  
 .8-1أين أتى المحافظون الجدد، مرجع سابق، ص فرانسيس فوكوياما، من  - 2

: محمد محمود التوبة، )الرياض: مكتبة العبيكان، ق ما بعد المحافظين الجدد، ترجمةفرانسيس فوكوياما، أمريكا على مفترق الطر  - 3
 .30(، ص 2007

 www.miniculture.gov.ma/index، في 15/8/2008أنور المؤتجي تمارة، "من هم المحافظون الجدد؟،  - 4
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مجموعة من الباحثين واألساتذة الجامعيين المنتمية ليسار الوسط من جامعة هارفارد في مناصب إدارية 
التي أطلق عليها آنذاك )النخبة  االستراتيجيةعليا لالستعانة بهم في رسم السياسات العامة، وهي 

ل ى  1واألكثر ذكاء(. الُفض 
 "، وكريستوفر يعدُّ تولطلح المحافظين الجدد، فهو "ايرفينغ كريسا أول من استعمل مصأمَّ 

نشر مقالة بعنوان )المحافظون الجدد:  إ ذ  األب المؤسس لهذا التيار في الواليات المتحدة األمريكية، 
التقليدين، وله كذلك كتاب  المحافظينراء آرائه عن آاستعمل فيها هذا المصطلح لتمييز قصة األفكار(، 

 هموأفكار ن الجدد يراء المحافظآ، تناول فيه 1983د( ألفه في عام ن الجديلمحافظبعنوان )انعكاسات ا
زمن في الواليات المتحدة  وتداعياتها على السياسة األمريكية، فإذا كان تيار التقليديين قد ظهر منذ

ق عليه )تيار ولسن( نسبة إلى الرئيس لوكان يط ،من السياسات في الواليات المتحدة اً كثير ورسم 
إلى قوة قادرة على فرضها  األمريكي األسبق "وودر ويلسون" الذي يؤمن بأن القيم الديمقراطية تحتاج

يمكن لها  باعتبار أن أمريكا المكان من العالم،  أي، والضرب بقوة على يد من يقف ضدها في ونشرها
هذا التيار و وديمقراطيًا،  تعيش آمنة وديمقراطية ومتمتعة بالرخاء االقتصادي، إال إذا كان العالم آمناً  أن

تعزز بقوة في عهد الرئيس األمريكي األسبق "رونالد ريغان"، وقد برزت في عهده مالمح توجهات 
عقائدية اف الكبرى، المحافظة الجديدة، وتفضيله اللجوء إلى القوة، والحرص على ذلك لتحقيق األهد

وقد ترجم ذلك بالفعل في سلوكه متخذًا منحى استراتيجيًا متصلبًا تجاه كانت أم سياسية أم اقتصادية، 
االتحاد السوفييتي، من خالل ما عرف ببرنامج "حرب النجوم" الذي أجبر االتحاد السوفييتي في النهاية 

ة األمريكية، وانتهت بذلك الحرب الباردة نهاية على الخضوع والتسليم بالهزيمة أمام الواليات المتحد
 نصر بال حرب.
التي شهدت نهاية الحرب الفيتنامية، ظهر "المحافظون الجدد" في ظل بيئة  المرحلةبعد 

عكف الكونغرس حول التشريع  إ ذ  داخلية أصبحت أكثر عداًء للتدخل العسكري األمريكي في الخارج، 
البيت األبيض نحو سياسة الوفاق في العالقات غرب ـــ شرق. وابتداًء المتعلق بمراقبة التسلح، واتجه 

الضغط التقليدية للمحافظين لوقف زحف السياسة الجديدة المخالفة  آلة، تحركت 1975من سنة 
إدارة أوجان ف. روستو، وبول بألفكارهم وجعلتهم يعيدون إحياء لجنتهم األولى "لجنة الخطر الراهن"، 

ة "الصقور" من بينهم هنري فاولو، ماكس كامبلمان، شارل وولكر، ريتشارد آالن، نيتز وأعضاء جماع
نشاء تنظيم إيكي األسبق جيمس شليسنجر، قرروا وآخرون، وبعد اتصاالتهم مع وزير الدفاع األمر 

المسائل األمنية من أجل ضمان األمن الدائم للواليات المتحدة  فيوطني نقاش  تنظيميهدف إلى 

                                                           
 .15أميمة عبد اللطيف، المحافظون الجدد قراءة في خرائط الفكر والحركة، مرجع سابق، ص - 1
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في الوقت الذي وصل فيه جيمي كارتر إلى السلطة، نشروا وثيقة  1976وفي تشرين الثاني األمريكية، 
بعنوان "الرؤية المشتركة والخطر المشترك" وأعلنوا في نادي واشنطن للخطر الراهن، من أهدافها 

في صيف  اً لمرحلة الوفاق الدولي، وكان تأثيرهم واضح االستراتيجيةالمطالبة بالتخلي عن االتفاقيات 
عندما تبنى الرئيس األسبق جيرالد فورد ومدير المخابرات المركزية جورج بوش األب فكرة إنشاء  1976

 .السوفيتيةلجنة متخصصة من خارج الحكومة "الفريق ب" لتقييم القدرة 
نجم المحافظين الجدد لم يبزغ إال بعد ثالثة عقود حينما تولى رونالد ريغان مقاليد الحكم  إنَّ 

الذي كان يتبناه  هنفسالواليات المتحدة األمريكية، الذي كان يتبنى الخطاب األيديولوجي والسياسي في 
المحافظون الجدد مثل "شرور الشيوعية" و "إمبراطورية الشر"، وهو ما جعلهم يتقلدون مناصب كبيرة 

أن تحكم العالقات األمريكية مع  لمحافظين الجدد هي التي ال بدَّ إلى افالقوة بالنسبة  1في إدارة ريغان،
إذ يرى المفكر األمريكي )ولتر أف. هان( "أن القوة هي درجة التأثير التي تكون فيه  ،العالم الخارجي

كما اعتمد المحافظون الجدد  2نجاز أهدافها"،لى جعل األجندة الدولية مالئمة إل الدولة المعنية قادرة ع
الدفاع عن األحادية األمريكية والتفوق العسكري األمريكي،  يةاستراتيجفي عهد الرئيس األسبق ريغان 

مع  االستراتيجيةفي الوقت الذي رفضوا فيه كل معاهدة أو اتفاقية لخفض أو الحد من انتشار األسلحة 
ألنه حسب قناعاتهم أن التفوق العسكري األمريكي سيمكن اإلدارة األمريكية من  ؛االتحاد السوفييتي
مريكي" الخاضع لحسابات المصالح األمريكية في العالم، كما يسمح لها بفرض فرض "السالم األ

  3شروطها من موقع قوة في أي مفاوضات دولية.

 ن الجدد في المنظومة السياسية األمريكية يالمطلب الثاني: مكانة المحافظ
 نستعرضبعد التعريف بالمحافظين الجدد، وتاريخ ظهورهم في الواليات المتحدة األمريكية، 

ودورهم في المنظومة السياسية األمريكية، التي يقصد بها الحياة السياسية  ،ن الجدديمكانة المحافظ
هنا على مكانة المحافظين الجدد داخل الحياة السياسة األمريكية في كال الحزبين  ناركز و األمريكية، 

االنتخابات التشريعية  بشكل غير مباشر داخل الكونغرس عبرومن ث مَّ الديمقراطي والجمهوري، 
وهذا بالطبع ال يعني أن المحافظين الجدد لم يتمكنوا من الوصول إلى البيت األبيض ومكتب  األمريكية.

األمن القومي ووزارة الدفاع، وفي المؤسسات الرسمية األخرى ذات األهمية في عملية صنع القرار 

                                                           
 .15المرجع السابق، ص  - 1

2  - Walter F. Hahn, The Frustration of National Power, in Frederick H. Hartman (ed): World in 

crisis,4th ed, New York: The Macmillan Company, p62. 
 .341(، ص 2010مصطفى صايج، السياسة األمريكية تجاه الحركات اإلسالمية، )الجزائر: دار قرطبة للنشر والتوزيع،  - 3
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ولكننا  1في الواليات المتحدة. هاكلّ صنع القرار األمريكي. فقد استطاعوا التغلغل في المؤسسات المعنية ب
 بوصفها واالنتخابات، الجمهوري والديمقراطي فقط على تغلغل المحافظين الجدد في الحزبين ناركز هنا 

  تشكل األساس لإلدارة التي تحكم في البيت األبيض.
نعلى حد سواء والّديمقراطي الجمهوري الحزبين في الجدد المحافظونيوجد   أكثر تركزوا ، وا 

 هنا ومن األمريكية، داخل الساحة المحافظ تمثياًل لالتجاه أكثر الجمهوري فالحزب  الجمهوري، الحزب في

 واضحًا في ذلك ويبدو .الديمقراطي الحزب إلى منه الجمهوري الحزب إلى قربأ هم الجدد المحافظين نَّ إف

 المتعلقة القضايا يماالسَّ و  تام بشكل المحافظ االتجاه أهداف تجسد التي الحزب يتبناها التي البرامج

  2الدفاعية. بالسياسة
 األسبق الدفاع كوزير ،"تسمية "الصقور عليهم يطلق من الجدد المحافظين من وهناك

 وقد الخارجية، القضايا حسم في العسكرية للخيارات وتغليبهم المتشددة لنبرتهم يعود وهذا ،"رامسفيلد"

 نشاطات حالياً  ويعّدون واليهودية، منها المسيحية الدينية الحركات على يحسبون م من كثير إليهم انضم

  3.األمريكية المتحدة الواليات يتهدد الذي األول الخطر اإلسالمية الحركات
 الساخطين الديمقراطيين يضم متنوع إيديولوجي خليط عنتوجه المحافظين الجدد  عبر وقد

 ذرعًا بثقافة ضاقوا الذي المثقفين وبعض المتطرف، اليسار من وعناصر الديمقراطي الحزب سياسة على

 األمم لعمل المعارضين فضاًل عن السوفيتي االتحاد تجاه متشددة مواقف اتخاذ إلى الستينيات الداعين

4. الصهيونية باألفكار المتأثرين اليهود وأخيراً  المتحدة
كان  السبعينيات أواخر حتى هبأنَّ  التذّكير وجدير   

 الصدى المطلوب تلق   لم أفكارهم أنَّ  ويبدو الديمقراطي، الحزب إلى عملياً  منتمين الجدد المحافظين معظم

 فقد ت،يتجاه السوفي المتساهل الديمقراطيين بموقف وصفوه مما وزاد إحباطهم الديمقراطيين جانب من

 خالل الجمهوري إلى الحزب غالبيتهم انضم اتيالثمانين أوائل وفي الجمهوري الحزب إلى منهم كثير تحول

      5.الحزب على ساحة اً ملحوظ وجودهم وبدا1988_ 1980 إدارة رونالد ريغان 

                                                           
1  - Gary Dorrien, Imperial Designs: Neo-conservatism and the New Pax American, Routledge, New 

York, 2004, p34. 
نصر محمد علي الحسيني، النظام الحزبي وأثره في أداء النظام السياسي للواليات المتحدة األمريكية دراسة حالة الحرب على  - 2

 .290(، ص2012، أطروحة دكتوراه غير منشورة، )بغداد: جامعة النهرين، كلية العلوم السياسية، 2003العراق 
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 .54ص(، 2006، )القاهرة: مركز األهرام للدراسات والنشر، 166الدولية، العدد  السياسة

نصر محمد علي الحسيني، النظام الحزبي وأثره في أداء النظام السياسي للواليات المتحدة األمريكية دراسة حالة الحرب على  - 5
 .291، مرجع سابق، ص2003العراق 
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 الجدد المحافظين بين مسبوق غير وتالقياً  مداً  شهدت ريغان عهد في الجمهوريين فإدارة

1.األولى المحافظة الثورة تسميتها ببعضهم حدا الذي األمر الجمهوري،  والحزب
 قوة يفسر ما وهو 

 معارضة يواجهون الجدد المحافظون كان إذ مضى، وقت أي من أكثر ريغان إدارة في وتأثيرهم تنظيمهم

 القوة استخدام إلى اللجوء تمنع الباردة الحرب مقتضيات كانت بالمقابل النواب مجلس في ديمقراطية

 – الجدد المحافظون أي – استطاعوا همأنَّ  ومع .نووية حرب في التورط خشية واسع نطاق على العسكرية
 لوجود نتيجة الخارجية، السياسة إلى النفاذ يستطيعوا لم همأنَّ  إالَّ  واالجتماعي السياسي المجال إلى النفاذ

  الكونغرس. داخل الديمقراطيون عليها سيطر التي األغلبية
 السابق بحماسهم مقارنة له تأييدهم بفتور الجدد المحافظين أداء تميز األب بوش عهد وفي

 المحلية سياسته في ريغان سلفه اعتدااًل من أكثر – الجدد المحافظون يرى كما -كونه "بوش" لريغان
 التي االحتواء لسياسة قاطعاً  رفضهم كان فقد كلينتون" الديمقراطي "بيل الرئيس عهد في اأمَّ   2والخارجية.
 االقتصاد هنَّ إشعار "ب االنتخابية معركته خاض الذي وهو واليته، مدتي في كلينتون بيل الرئيس اعتمدها

 غير فهي ضعيفة اقتصادياً  كانت إذا العالم في الوحيدة العظمى القوة نَّ إ :أراد القول بذلك وهو" الغبي أيها

 التي كلينتون" الثانية للرئيس "بيل الوالية بداية مع ولكن. للسقوط آيلة حتماً  وستكون البقاء على قادرة

 مسبوق اقتصادي غير ازدهار االقتصادية، حدث لإلرباكات المتحدة الواليات تخطي نجاحًا في أظهرت

 الباردة الحرب نهايةإنَّ  ذاته الوقت في فرص العمل، وازدادت البطالة معدل وانخفض القومي الناتج وارتفع

 خاصة الجدد للمحافظين تحدياً  شكل المنصرم من القرن التسعينيات أوائل في السوفيتي االتحاد تفككو 

 التوجهات يقود قد جديد عدو على العثور في الجدد المحافظون أخفق إذ الخارجية، السياسة مستوى على

 الجيش نفقات وزيادة، األمريكية العسكرية القوة استخدام بالتروي في يرى لمن المضادة الواقعية

 األبيض البيت على الديمقراطيين سيطرة أنَّ  األهم والعامل. أمريكية كبرى مشاريع واطالق، األمريكي

 اويضغطو  نشاطهم يضاعفوا أن إلى بهم دفع ما وهذا الجدد، أمام المحافظين التحدي زيادة في همتسأ
 انتصار فإنَّ  هذا مع لكن .العالمية السيطرة على للحفاظ متشددة سياسات وشعارات تبني باتجاه

الرئيس  واليتي ظل في الكونغرس داخل أغلبية وتحقيقهم ، 1994عام الكونغرس في انتخابات الجمهوريين
 كلينتون األمريكي الرئيس مواقف تجاه التوازن من نوعاً  وأحدثا ذلك عوضا قد كلينتون بيل الديمقراطي

                                                           
(، ترجمة: قاسم المقداد، 2008-2005رتريه، أربعة أعوام لتغيير العالم إستراتيجية بوش )لمزيد من المعلومات، انظر: برنيو ت - 1

 .35(، ص2008، )دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 231مجلة الفكر السياسي، العدد 

 كساحة العراق وموقع الجديدة األمريكية اإلستراتيجية في للعالم النمطية لمزيد من المعلومات، انظر: عماد فوزي شعيبي، الصورة - 2

قليميا عربيا   وتداعياته العراق احتالل باحثين، في مجموعة للعمليات، (، 2003العربية،  الوحدة دراسات )بيروت: مركز ودوليا ، وا 
 .103ص
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 إعادة عند بدأت قد الثانية المحافظة الثورة نَّ إف مَّ ث   ومن .المحافظين ضغوط مع تتجاوب تكن لم التي

 الفوز من تحالف الجمهوريين من الجيل المتكون تمكن إذ ،كبيراً  انتصاراً  وحققت بوش جورج انتخاب

 هذا أدى وقد ، غرنج" نيوت بزعامة " أميركا" من أجل تعاقد شعار"ب 1994 عام الكونغرس بانتخابات

 الكونغرس في أقلية الجمهوريون كان فيها الزمن من لعقود نهاية وضع إلى االنتصار
1
. 

 سياسيين لتيارين المتبادل التعزيز هو الجدد، للجمهوريين األيديولوجي االنتصار حقق ما إن
 مدة فعل على رد بوصفها التياران هذان ونجح. اإلنجيلي والتيار الجديد المحافظ التيار هما جيدي التنظيم

إلى البيت  االبن بوشجورج  بوصول ذلك لهم تحقق و األيديولوجية. المبادرة زمام استعادة في الستينيات
 من مجموعة تجلى في متشدداً  سلوكاً  مارسوا 2001 يناير في اإلدارة الجمهوريون تسلم أن فمنذ .األبيض

 الواليات معها التي تتعامل والملفات القضايا تجاه "رؤية "محافظة المجمل في تعكس التي السياسات
 .وخارجياً  داخلياً  األمريكية المتحدة

 هؤالء سياسة يتبنى األبيض البيت جعل الذي المسرع سوى 2001 أيلول/ 11 أحداث كانت وما
 .القرار األمريكية صنع دوائر في مهمة مراكز يشغلون الذين

 أفغانستان احتالل إفرازاتها أهم من كان التي2

     2003.3 عام العراق وغزو 2001 عام
هذا، وتسود حالة قريبة من اإلجماع في الوسط الليبرالي األمريكي على رفض السياسة التي 
انتهجتها وتنتهجها حركة المحافظين الجدد، وقد بدت في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين 

يكي يدرك بات التيار الليبرالي في المجتمع األمر  إ ذ  مالمح تشير إلى تعاظم المعارضة لهذا المنحى، 
شعار محاربة بعنوان محاربة قوى الشر، وتارة بخطورة هذه السياسة، التي تمارس بأسماء مختلفة، تارة 

ها كلها على ما  أنَّ تقويض األنظمة الديكتاتورية، إالَّ لاإلرهاب والسعي لنشر الديمقراطية، وتارة أخرى 
العالم وفرض نوع من النظام اإلمبراطوري يبدو تسعى إلى تحقيق هدف واحد هو السيطرة السياسية على 

 4األمريكي عليه.

                                                           
رب على دراسة حالة الح ،نصر محمد علي الحسيني، النظام الحزبي وأثره في أداء النظام السياسي للواليات المتحدة األمريكية - 1

 .293-292، مرجع سابق، ص2003العراق 

 سياسية قضايا مجلة ذاتها، رؤية على تجرؤ هل الجدد: المحافظين بعد المتحدة الواليات العمار، منعم لمزيد من المعلومات، انظر: - 2

 .9(، ص 2010،  السياسية العلوم ، ) بغداد: جامعة النهرين، كلية20-19العددان ، 

دراسة حالة الحرب على  ،محمد علي الحسيني، النظام الحزبي وأثره في أداء النظام السياسي للواليات المتحدة األمريكية نصر - 3
 .294-293، مرجع سابق، ص2003العراق 

4 - Maria Ryan, Neo-conservatism and the new American century, palglrave, Boulder, 2010,p27. 
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من كبار المتعاطفين مع  وفي هذا السياق، فقد وجه "فرانسيس فوكوياما"، الذي كان يعدُّ 
ه وجد نفسه مضطرًا إلى التهجم على الحركة حركة المحافظين الجدد، نقدًا الذعًا لهذه الحركة، ألنَّ 

سياسة أمريكا الخارجية خالل عهد الرئيس األسبق بوش االبن، تلك  فيوسياساتها وخطورة تأثيرها 
ضررًا بالغًا على المصلحة األمريكية العليا. ففي كتابه  -فوكوياما برأي –السياسة التي باتت تشكل 

المعنون "أمريكا على مفترق طرق" يقدم فوكوياما عرضًا تحليليًا، وطرحًا دقيقًا، ونقدًا شديدًا لسياسة 
  1ظين الجدد.المحاف

المحافظين الجدد يحاولون تغيير كل  إنَّ "في كتابه "محافظون بال ضمير": ويقول مارك دين 
من خالل اآللية الضخمة من أجهزة إعالمهم المتمثلة بعدد  –شيء في الواليات المتحدة، ويجهدون 

ناع المجتمع األمريكي إلى إق -والدراسات التي أسسوها، أو التي سيطروا عليها البحوثكبير من مراكز 
   2. "بقبول مشاريعهم، ونظرياتهم، وبرامجهم الفكرية

لسياسة األمريكية في منطقة الشرق األوسط، ففي العراق زادت هذا، وبعد اإلخفاق النسبي ل
، وفي أفغانستان عادت حركة طالبان بمساندة تنظيم القاعدة ائر األمريكية المالية والبشريةالخس

(، وتكبيد القوات األمريكية وقوات التحالف هناك خسائر 2007مع بداية ) ىالقتال مرة أخر  ىالعالمي إل
في  كما نكثت القيادات العربية بتعهداتها باإلصالح الديمقراطي، كما أخفقت واشنطن أيضاً  ،فادحة

 قواإلخفانووية  ةدور على الساحة الشرق أوسطية، أو امتالك قو  ألداءوقف إيران عن مساعيها 
في أفكار التيار المحافظ الجديد التي قامت عليها السياسة  إخفاقاً  األمريكي على تلك المستويات ُيعدُّ 

 حكم بوش. مرحلتياألمريكية خالل 
إلى سقوط العديد من المؤيدين ألفكار المحافظين الجدد، الذين  ىوهذا اإلخفاق األمريكي أد

، في ظل تزايد السخط الشعبي والعالمي من سياسات ريكيةركان األساسية لإلدارة األمكانوا يمثلون األ 
استقال "ريتشارد بيرل" من منصبه في مجلس سياسات الدفاع داخل  2004اإلدارة الحالية. ففي فبراير 

من منصبه كمساعد وزير الدفاع األمريكي للشؤون  2005البنتاجون، و"دوجالس فيث" في يناير 
، 2005موظفي مكتب نائب الرئيس األمريكي "ديك تشيني" في أكتوبر السياسية، و"لويس ليبي" كبير 

عميالت االستخبارات األمريكية "فاليري بليم" زوجة  ىبعد توجيه التهم له في قضية تسرب اسم احد

                                                           
: 1العطار، المحافظون الجدد والحلم اإلمبراطوري، )دمشق: دار وائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، طموفق صادق  - 1

 .70-69(، ص2007

 .135-133مرجع سابق، ال - 2
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من زوجها الذي شكك في حصول العراق على  السفير األمريكي السابق "جوزيف ويلسون"؛ انتقاماً 
 يورانيوم من النيجر.

(؛ بعد 2006قب هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس )نوفمبر وع
العراق وأفغانستان "دونالد  ى( عامًا، تخلصت اإلدارة األمريكية من مهندس الحرب عل12هيمنة دامت )

، هي استقالة الكبرىرامسفيلد"؛ إلخفاق المشروع األمريكي في العراق وأفغانستان. وكانت الصدمة 
 1.بيتين وأقرب مستشاريه "كارل روف"مستشار بوش للشؤون السياسية ومهندس حملتيه االنتخا

ن لنا أن المحافظين الجدد هم مجموعة سياسية وتيار فكري وبناًء على ما سبق، يتبيَّ 
أمريكي، يميل إلى اليمين المسيحي المتطرف، ويهدف إلى تجسيد الهيمنة األمريكية في العالم؛ وهم 
ن يتركز وجوده اليوم بشكل أكبر في الحزب  يتوزعون في كال الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وا 

بن"، وتركزت ي إدارة كل من الرئيسين "دونالد ريغان"، و"جورج بوش االنما دورهم وتجزر فالجمهوري، 
سياساتهم تجاه الهيمنة والسيطرة على منطقة الشرق األوسط بشكل أساسي والدعم المطلق للكيان 

 اإلضاءة عليه في المبحث الثاني.  جرتالصهيوني، وهذا ما

 الواليات  سياسة  ين الجدد في صناعة القرار فيالمبحث الثاني: دور المحافظ
 )الحالة السورية(الخارجية  المتحدة األمريكية

 الصعيد على ،"الهيمنة األمريكية إدامة"و" األحادية القطبية استمرار ضرورة" أطروحة تستمد

 الخارجية، للّسياسة األيديولوجي األساس شكلت التي الدينية المعتقدات من الفكرية مقوالتها الخارجي،
 "المبين القدر" فكرة تحقيق أجل فمن األمريكية. المتحدة الواليات استراتيجية رسم في التفكير ومنهج

 هي األمريكية المتحدة الواليات تبقى أن يجب ،"األرض في اهلل خطة" و "للكون اإللهي التدبير"و

 العسكرية بالمعالجات تبادر أن يجب كما ذاتها، عن الّدفاع في بحقها تحتفظ أن عسكريًا، ويجب األقوى

 المحافظ المنهج "رحم" إلى الدخول نقطة يمثل القوة استخدام ضرورة على التشديد هذا االستباقية. ومثل

 رسالتهم بأن إعالنهمومع  اإلنساني. والمجتمع البشرية الطبيعة بشأن عميقاً  تشاؤماً  يبدي الذي الجديد

. حد   إلى خطابية دعوة يكون أن يعدو ال ذلك أنَّ  إالَّ  اإلنسان، وحقوق والديمقراطية الحرية إلى تدعو  كبير 

 القوة استخدام األمر تطلب لو حتى الليبرالي، النموذج فرض ومحاوالت واإلمالئية، الّتدخلية فالّسياسات

                                                           
، )واشنطن: معهد اإلمام الشيرازي الدولي للدراسات(، 130 "أي مستقبل للمحافظين الجدد في أمريكا؟"، تقرير واشنطن، العدد - 1

 . الرابط االلكتروني للموقع: 10/2/2017تاريخ الدخول: 
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/453.htm   

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/453.htm
http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/453.htm
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 التطبيقية والنماذج المعلنة الّسياسية الخطابات بين كبير   تناقض   على تنطوي مفارقة تشكل العسكرية،

 1ع .الواق أرض على األمريكية للّسياسة
 بخلق االستقرار، لعدم بالّتهيئة وذلك استراتيجياتهم، إحدى الفوضى "جيوبوليتيكا" وتعد

 االقتصادي المنظر يؤكد إذ عليها، الّسيطرة إلحكام وذلك األمر، اقتضى إذا المناطق بعض في األزمات

 بناء حلم األمريكيين الّقادة بعض ويستلهم الخالق، التدمير عملية وليد االبتكار أن "شومبيتر جوزيف"

 من كبيرة أجزاء على بسيطرتهم وذلك وغيرهم، للرومان الّسابقة الّتجارب بعض من اإلمبراطورية األمريكية

2.الوسطىة آسي في وخاصة العالم،
  

الشرق األوسط، ومن ن الجدد في صناعة القرار األمريكي تجاه منطقة يتناول دور الحافظ ناحاولوبهذا، 
 ثم محاولة تبيان أثر هذه الحركة في السياسة األمريكية تجاه سورية.

 المطلب األول: المشروع السياسي للمحافظين الجدد وعالقته بإسرائيل
 بعض يفسر أن يمكن الجدد، للمحافظين السياسية الفكرية األيديولوجيا على الضوء إلقاء إنَّ 

 الشرق ومنطقة الدولية، السياسة تجاه ، 2001 أيلول 11 أحداث بعد األمريكية الخارجية السياسة جوانب

 . تحديداً  سوريةو  األوسط،

 التي هي األفكار هذه أن خاصة كبرى أهمية ذات الجدد للمحافظين السياسية األفكار دراسة عدُّ تُ 

 العربي بالصراع يتعلق فيما سواء الخارجية، سياستها في االبن بوش إدارة بأخرى، أو بصورة وجهت

 الجدد المحافظون أطلقها التي التهديدات أو اإلرهاب، على الحرب أو العراق، احتالل في أو، اإلسرائيلي

 . سورية تجاه

 والتأثيرات الدولية، والمؤسسات الدولي، القانون بقيمة االعتقاد يرفضون الجدد فالمحافظون

 الجدد المحافظون وينظر .الدول بين العالقات تحسين في المتبادل واالقتصادي التجاري لالعتماد النافعة

 3أيديولوجية. مواقف الصدام هذا ويحكم سياسية، أنظمة بين صدام أنها على الدولية الشؤون إلى
 المحافظين حركة فكر خصائص أهم) الكونغرس في سابق عضو وهو (بول" "رون هذا، وقد حدد

1حو اآلتيالن على ، 2003عام من يوليو 20 بتاريخ الكونغرس أمام له في خطاب الجدد،
: 

                                                           
 المتحدة للواليات السياسي التفكير منهج في وأثرها الدينية العقيدة" فهمي، محمد القادر عبد من المعلومات، انظر: لمزيد - 1

 .35 ص (،2010مجلة العلوم السياسية، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،  ،"األمريكية
 .131-128 ص ،(2005: 1، طمدبولي مكتبة :القاهرة) ،األمريكية لالستراتيجية الفكرية األصول دوالر، شريف - 2

 -2001أيلول) 11منتصر غازي الصواف، تأثير المحافظين الجدد على السياسة الخارجية األمريكية تجاه سورية ما بعد أحداث  - 3
 . 31، ص 2013(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، 2009



   محمد حسون                              2018-األولالعدد  -34المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

329 
 

 الوسائل أو القوة فيها تستخدم وقد دائمة، الثورة أنَّ  على تروتسكي مع الجدد المحافظون يتفق .1
 الفكرية.

 تحقيق أجل من القوة الستخدام مستعدون وهم األوسط، الشرق خريطة تشكيل بإعادة يطالبون .2
 ذلك.

 المطلوبة. النتائج لتحقيق الوقائية بالحرب يؤمنون .3

 األمر. هذا على يوافقون بل ،"األمريكية اإلمبراطورية"فكرة  من يخجلون ال .4

 الدولة. تحيا أن أجل من ضروري الكذب بأن يؤمنون .5

 الحاكمة، النخبة بيد تظل أن بدَّ  ال المجتمع إدارة كيفية عن المهمة الحقائق أن يجدون .6
 معها. للتعامل الشجاعة لهم ليست الذين أولئك عن إخفائها وضرورة

 به. يوصى ال أمر الخارجية السياسة شؤون في الحياد أن يرون .7

 جيد. أمر فهي بطبيعتها تقدمية كانت إذا اإلمبريالية بأن يؤمنون .8

 على مقتصرة تكون أالَّ  يجب القوة وأن مقبول، أمر والقيم المثل لفرض األمريكية القوة استخدام .9

 فحسب. البالد أمن عن الدفاع

 .الليكود حزب مع وثيق تحالف ولديهم مشروط، غير بشكل إسرائيل يساندون .10

 فيلسوفهم توصيات اً حرفي يطبقون الجدد المحافظين ُيستنتج أنَّ  الخصائص، هذه خالل ومن

 .ليوشتراوس

2اآلتية باألفكار ينادي الجدد للمحافظين السياسي فإنَّ البرنامج دين"، "جون الكاتب وحسب
: 

 .ةكبير  زيادة الدفاع ميزانية زيادة .1
 والديمقراطية. للحرية المعادية الحكم لنظم الواليات المتحدة األمريكية تصدي .2

 الديمقراطي العالمي النظام على الحفاظ في األعظم بالدور الواليات المتحدة األمريكية قيام .3

 الحر.

 العالم. في الدكتاتورية النظم على القضاء في القوة درجات أقصى باستعمال المطالبة .4

 البلدان. من بلد في أو الشعوب، من شعب في والديمقراطية الحرية قيم حصر عدم .5

 .والشر الخير بين الصراع منظور من العالم إلى النظر .6

                                                                                                                                   
  .21-20صمرجع سابق،  والحركة، الفكر خرائط قراءة في :الجدد المحافظون اللطيف، عبد أميمةلمزيد من المعلومات، انظر:  - 1
 القاهرة: دار -دمشق( ،!!الكارثي والسيناريو اإلسالمي، التطرف الصهيونية، المسيحية كامل، مجديلمزيد من المعلومات، انظر:  - 2

 .22 ص، (2007: 2ط العربي، الكتاب
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 الجدد المحافظين تميز أساسية موضوعات أو مبادئ أربعة فإنَّ هناك فوكوياما"، وبحسب "فرانسيس

1وهي الخارجية، السياسية مجال في األخرى الفكر مدارس عن
: 

 أن الخارجية السياسة على ويجب مهمة، الحكم ألنظمة الداخلية الشخصية طبيعة بأنَّ  اإليمان .1

 الديمقراطية. الليبرالية المجتمعات قيم أعمق تعكس

 وأنَّ  أخالقية، أغراض أجل من تستخدم أن ويمكن استخدمت، قد أمريكا قوة بأنَّ  اإليمان .2
 المتحدة، الواليات وعلى الدولية، الشؤون في منغمسة تبقى أن إلى تحتاج المتحدة الواليات
 األمن. مجال في خاصة مسؤوليات المهيمنة، العالمية القوة بوصفها

 الطموحة. االجتماعية الهندسة بمشاريع الثقة عدم .3

 في فاعليتها وفي مؤسساته، ومشروعية فاعليته وفي الدولي، القانون مشروعية في ارتياب .4
 .والعدالة األمن تحقيق

 ثالثة حول يجتمعون الجدد المحافظين أنَّ  2كالرك" هالبر" و"جوناثان "ستيفان الكاتبان ويرى
 وهي: مشتركة، موضوعات

الحقيقي  المقياس وأنَّ  والشر، الخير بين اختيار بأنَّه يعرف اإلنساني الوضع بأنَّ  اإليمان .1
 األشرار. لمواجهة أنفسهم الخيرين استعداد في يوجد الحقيقية للشخصية

 استخدامها. في والرغبة العسكرية القوة هو الدول بين للعالقة الجوهري المحدد أنَّ  التأكيد .2
 التهديد يمثالن بوصفهما العالمي واإلسالم األوسط الشرق على -أساسي وبشكل - التركيز .3

.الخارج في األمريكية للمصالح الرئيسي
3

 

صدام  في أنفسهم وضعوا الجدد المحافظين أنَّ  األخيرة النقطة هذه خالل من مالحظته يمكن وما
 أي ضد ووقوفهم إلسرائيل، المطلق انحيازهم خالل من وخاصة واإلسالمي، العربي العالمين مع مباشر

 قد جيدة عالقة أليّ  التصدي على دوماً  يعملون أنَّهم كما اإلسرائيلي، -العربي للصراع سلمية تسوية عملية

 المتحدة. والواليات والمسلمين العرب بين تنشأ

                                                           
 .75-73صمرجع سابق،  (،الجدد المحافظين بعد ما (الطرق مفترق على أمريكا فرانسيس فوكوياما،لمزيد من المعلومات، انظر:  - 1
 والنظام الجدد المحافظون :األميركي التفرد كالرك، وجوناثان هالبر ستيفانرؤية الكاتبين، انظر:  عن لمزيد من المعلومات - 2

 .20ص (،2005األيوبي، )بيروت: دار الكتاب العربي،  عمر :ترجمة العالمي،
، 3)الجزائر: جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه غير منشورة، بوعالم العباسي، دور المحافظين الجدد في صناعة القرار األمريكي،  - 3

 .46-45(، ص2013-2012العام الدراسي 
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 إسرائيل تأثير أنَّ  إلى االبن، بوش لجورج الذاتية السيرة في كتاب في ليند مايكل ويشير
الحكومة  في التنفيذي الجهاز أندمج قد االبن بوش جورج حكم عهد ففي .إنكاره يمكن ال الجدد والمحافظين
شدة  على الوضع وهذا التاريخ األمريكي، في مسبوقة غير درجة إلى اإلسرائيلية بالحكومة األمريكية
1االبن بوش جورج حكومة في الجدد المحافظين في اإلسرائيلي النموذج تأثير إلى فيه الفضل يعود غرابته

.  

دارة الجدد المحافظين سعي أنَّ  والحقيقة  كثيرين استفز المطلق إسرائيل دعم في االبن بوش وا 
بقوله:  الموقف لوكاريه جون المشهور البريطاني الروائي الكاتب اختصر العالم. وقد أنحاء مختلف في

 ما عملياً  إسرائيل من جعلت األمريكية المتحدة الواليات على تسيطر التي الجدد المحافظين "إنَّ جماعة

 بمعاداة فيتهمونك إسرائيل، ارتكبت بإنشاء مخيفة جريمة إنَّ  الجماعة لهذه قل  سياسة كل يشوه

 2السامية".
 عوامل عدة خالل من المسيحية بالصهيونية االبن بوش جورج الرئيس عالقة هذا، وقد ظهرت

 :باآلتي تتلخص أن لها يمكن التي األمريكية الرئاسة تسلمه من األول العام في لديه تكونت

 هذه قادة تقرب في يجسد الذي األمر المسيحية، الصهيونية حركة بعقيدة والتزامه إيمانه :األول العامل

 . األمريكية المتحدة للواليات كرئيسفيه  والتأثير منه، الحركة
 تعزيز في المسيحية الصهيونية للحركة التابعة والجمعيات والمؤسسات المنظمات : نجاحالثاني العامل

 الفعالية شديدة انتخابية ضغط قوة إلى وتحولها سواء، حد على والديني واإلعالمي السياسي منظورها

 .والتأثير

 مشاعر العداء ضد ألهبت التي وواشنطن، نيويورك في  2001أيلول  11أحداث وقوع الثالث: العامل

     3والعرب. المسلمين
 ؛االبن بوش جورج الرئيس عهد في األمريكية باإلدارة األصوليين المسيحيين حركة توحدت وقد

 موقفاً  بوش الرئيس وقف إذ. إلسرائيل الداعمة مواقفها أكثر وتبنيه الحركة، ألفكار الرئيس ميل بسبب وذلك

 الحركة بذلك مسايراً  حكومته، لتوجهات تماماً  وخضع اإلسرائيلي، اليمين مع عالقاته في التطرف غاية في

                                                           
الحرب الكبار، ترجمة: عبد اللطيف أبو بصل، )الرياض: مكتبة مايكل كولنز بايبر، كهنة لمزيد من المعلومات، انظر:  - 1

 .44(، ص2006العبيكان، 
وليد شميط، إمبراطورية المحافظين الجدد التضليل اإلعالمي وحرب العراق، )بيروت: دار الساقي، لمزيد من المعلومات، انظر:  - 2

 .84(، ص2005
 .123(، ص 2004دار الفكر،  خلف الجراد، أبعاد االستهداف األمريكي، )دمشق: - 3
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 وعدم إسرائيل، تأييد على األمريكية اإلدارة لحمل جندتها التي اإلعالمية، وأدواتها الصهيونية المسيحية

  1الفلسطيني. الشعب ضد عملياتها العدوانية لوقف عليها الضغط

 :باآلتي يتلخص الصهيوني المسيحي التحالف أولويات من أهم يمكن القول: إنَّ  لذا،

الخارجية  السياسة صلب في يقع ما وهذا ودعمها، عليها، والحفاظ إسرائيل أمن حماية .1
 .األمريكية

النهضة  مكونات لضرب األمثل الغطاء ألنها اإلرهاب، مكافحة حملة زخم على المحافظة .2
 .خاصة سورية وفي، عامة األرض بقاع في اإلسالمي، المشروع في الناشئة

أبنية  بمنظومة فيها، جديد إقليمي نظام وبناء ،سورية وخاصة للمنطقة اإلقليمية الهيكلة إعادة .3
2المقبلة. للسنوات األمريكي والمخطط تتناسب جديدة

  
من  عشر الحادي هجمات عقب الجدد المحافظين أجندة تحضير يبدأ هذا، ويمكن القول: إنَّه لم

 فقط ينتظرون أصحابها وكان بسنوات، التاريخ ذلك قبل جاهزة كانت األجندة فهذه ،2001 عام من سبتمبر

 :يأتي ما األجندة تلك محاور أبرز ومن الفور. على تنفيذها لبدء السانحة الفرصة
 بول" من قديمة توصية هو العراق على الحرب إنَّ مخطط للبنتاغون": الدفاعي التخطيط دليل" .1

 من بتكليف وشامل، متكامل مشروع في 1992 عام في جديد من صياغتها أعاد ولفوفيتز"،
 دليل "بــ سمي ما إطار في األب"، بوش الرئيس" عهد في آنذاك الدفاع وزير تشيني"، ديك"

 ،"للبنتاغون الدفاعي التخطيط
 .نفسه هو ظل جوهره أن غير عدة، تعديالت عليه جرت ثم3

بعنوان:  دراسة المتقدمة، والسياسية اإلستراتيجية الدراسات معهد نشر ، 1992 سنة في .2
 عمل المحافظين الجدد كخطة من فريق أعدَّها ،"البالد لتأمين جديدة إستراتيجية "انفصال تام:

 .نتنياهو" آنذاك،"بنيامين الجديد اإلسرائيلي الوزراء لرئيسسياسية 

 األرض) مبدأ ورفض أوسلو، اتفاقات على االنقالب إلى اإلسرائيلي الوزراء رئيس الوثيقة هذه دعت

عادة للفلسطينيين وحشي قمع والى ،) السالم مقابل  الفلسطينية للسلطة الخاضعة المناطق احتالل وا 

 وقطاع الغربية الضفة ضم ثم ومن ،"اإلرهابيين مالحقة" ذريعة تحت اإلسرائيلية، الدفاع قوات بواسطة

                                                           
 .62موفق صادق العطار، المحافظون الجدد والحلم االمبراطوري، مرجع سابق، ص  - 1
 -2001أيلول) 11منتصر غازي الصواف، تأثير المحافظين الجدد على السياسة الخارجية األمريكية تجاه سورية ما بعد أحداث  - 2

 .42-40(، مرجع سابق، ص 2009
3 - For more information, look: “ U.S. Defense Planning Guidance 1992 “, at: 

http://www.gwu.edu/nsarchiv/nukevault/ebb245/doc03_extract_nytedit.pdf 

 .واشنطن وفي القدس في له بمكاتب ،1984 سنة في أنشئ إسرائيلي معهد هو* 

http://www.gwu.edu/nsarchiv/nukevault/ebb245/doc03_extract_nytedit.pdf
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 حسين"، "صدام بنظام العراق لإلطاحة ضد بحرب القيام إلى الوثيقة دعت إسرائيل. كما إلى نهائياً  غزة

1المنطقة، دول وبسائر دمشق، في البعث وبنظام
 :القول ويمكن جديد. أوسط شرق خريطة تمهيدًا لرسم 

 بشكلكّلها  المنطقة صياغة إلعادة الوثيقة، تلك في جاء لما تجسيد هو سورية في حالياً  يحدث ما نَّ إ

 .فيها الطولى اليد صاحبة هي إسرائيل يجعل
 إيرفنغ نجل كريستول" "وليام يد على "الجديد األمريكي القرن "مشروع أنشئ ، 1997 عام في .3

 وخاصة العالم، على أمريكا هيمنة بسط أجل من الجدد المحافظين ألفكار للترويج) كريستول
 .بالقوة العسكرية

 "الجديد األمريكي القرن مشروع"عن صادرة وثيقة كشفت ،2000 عام من سبتمبر شهر في .4
 عن ،"الجديد القرن في والقوى والمصادر االستراتيجيات الدفاعية: أمريكا بناء إعادة" :بعنوان
 بقي سواء الخليج، منطقة على للسيطرة عسكري بعمل المتحدة الواليات بقيام تقضي خطة

 الحتالل فقط ذريعة سوى يكن لم صدام بأن نيبيّ  ما ،يبق   لم أم الحكم في حسين" صدام"

 .العراق
ا سبق، بأن مشروع المحافظين الجدد وأجندتهم كانت قديمة تنتظر الوقت يتضح لنا ممَّ  اً إذ

األوسط، إلى الدرجة  العميق مع إسرائيل بكل ما يخص منطقة الشرقالمناسب لتطبيقها، وبالتنسيق 
أجندة المحافظين الجدد هي في األساس أجندة  نَّ أفي الواليات المتحدة األمريكية ب ونكثير التي عدها 

صهيونية إسرائيلية، تخدم المصلحة اإلسرائيلية قبل مصلحة الواليات المتحدة األمريكية، وفي هذا 
من قبل حركة المحافظين الجدد واللوبي  "أمريكا"وأقصي كل من تبنى وجهة النظر هذه في  السياق انتقد

 الكونغرس عضو ، David Dukeديوك" اإلسرائيلي. ويمكن إيراد بعض األمثلة على ذلك. إذ قال "ديفيد

 " CBS /آس بي .سي"لمحطة  برنامج في صرَّح بأنه وليام فولباريت، السيناتور عن األسبق، األمريكي

 شيوخ مجلس في تتحكم إسرائيل"بأن  األوسط، الشرق في األمريكية السياسة بحث أثناء في التلفزيونية،

 جهر ألنه األضواء عنه وابتعدت فولباريت اختفى - ديوك يضيف - فجأة"و ،"األمريكية المتحدة الواليات

 األوسط، الشرق في األمريكية الحكومة سياسة انتقاد بسبب الشيوخ مجلس في مقعده وفقد بالحقيقة،

 2". هكلّ  ذلك وراء اليهود وكان

                                                           
1 - For more information, look:  “ A Clean Break : A New Strategy for Securing the Realm “, 

Institute for Advanced Strategic and Political Studies Report, June 1996. Available at                    
      : : http://www.informationclearinghouse.info/article1438.htm 

 يحيى إبراهيم ترجمة: األمريكية، المتحدة الواليات في اليهودي النفوذ الصحوة: ديوك، ديفيدلمزيد من المعلومات، انظر:   - 2

 .209-208(، ص2002 الفكر، دار :دمشق(الشهابي
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 معارضة الجدد المحافظين تعارض كثيرة سياسية أوساط األمريكية المتحدة الواليات في يوجد 
 بالدهم مصالح خدمة إلى الميل من أكثر إسرائيل مصالح خدمة إلى بالميل وتتهمهم شديدة،
 -اإلسرائيلي المزدوج الوالء"بأصحاب  وتصفهم صهاينة، يهوداً  كونهم بسبب (المتحدة ياتالوال(األصلية

 القومية المصالح على اليهودية المصالح يؤثرون  بأنهم اتهمهم ديوك ديفيد فالكاتب األمريكي".

 بحملة ذلك مرفقين السامية، بمعاداة اتهامه وهو أال الشهير، سالحهم من يسلم لم هأنَّ  إالَّ  األمريكية.

1.كلياً  لتحطيمه واسعة تشهير
 

 – السامية بمعاداة اتهمونا لقد "بإسرائيل: الجدد المحافظين عالقة بخصوص بوكانان ويقول
 يكيلون الذين أولئك أن هي فالحقيقة باطل. وهذا أجدادهمـ  أو تراثهم أو عقيدتهم بحسب اليهود أي كراهية

 في بالدهم مصالح يضعون ذلك وجعلهم دولتنا، ليست بدولة " عاطفية بصلة ارتبطوا " قد االتهامات هذه

  2أمريكا".  صالح في -ما بشكل – فهو إسرائيل، صالح في هو ما أن بافتراض ويتصرفون أدنى، مرتبة
 ليس المناصرين أعتى ومن صهاينة، يهود هم الجدد المحافظين حركة أعضاء من 90% إنَّ 

 المتطرف الليكود لحزب بل وحسب، إلسرائيل
3
 الصهيوني اليهودي الطابع ينفي أن همبعض حاول ومهما.

 Michael نوفاك أمثال مايكل من الحركة، في اليهود غير من أسماء بإيراد الجدد المحافظين لحركة

Novak ، كيركباتريك وجينJeane Kirkpatrick ، غافني وفرانكFrank Gaffney، بوت وماكس 

Max Boot ، اليهود غير األعضاء على تنطبق الليكود ولحزبنفسها  إلسرائيل الوالء صفة نفس فإن 

 .الصهيونية لواء تحت منضوون جميعاً  ألنهم الحركة، هذه صفوف في

 موقف حقيقة يبرر أن الجدد، المحافظين لحركة الروحي األب كريستول، إيرفنغ حاول قدف
 غير عدواني وسط في موجودة ديمقراطية يرىـ واحة كما - بكونها إلسرائيل المنحاز المتحدة الواليات

 فعلت كما عنها تدافع أن المتحدة للواليات القومية المصلحة من وبأنه جهة، كل من بها يتربص ديمقراطي

ألنَّ  إلسرائيل، والئه إخفاء كريستول حاول عبثاً  ولكن .4 الثانية العالمية الحرب خالل وبريطانيا فرنسا مع
 .والصهيونية إسرائيل تمجيد من تخلو ال هاكلّ  كتاباته

                                                           
 .90-89ص مرجع سابق، اإلمبراطوري،  والحلم الجدد العطار، المحافظون صادق موفق - 1
، )بيروت: مركز دراسات الوحدة 114عربية، العدد  شؤون مجلة ،"؟ من حرب" بوكانان، باتريكلمزيد من المعلومات، انظر:  - 2

 .100-99(، ص 2003العربية، صيف 
 .93اإلمبراطوري، مرجع سابق، ص والحلم الجدد العطار، المحافظون صادق موفق - 3

4 - Irving Kristol, « Neoconservative Persuasion: What it was, and what it is ? » The Weekly 

Standard, Vol. 8, No 47 (August 25, 2003): 

http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/003/000tzmlw.asp 
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 الليبرالية أساس القيم على قائم إسرائيل عن بالدفاع االلتزام بأن بوت ماكس زعم كريستول، اط  خُ  وعلى

  أعداءها وألن األوسط، الشرق في الوحيدة الديمقراطية هي" -يقول كما - إسرائيل أن بحيث الديمقراطية،
 هنا يتجنب بوت ولكن . "المتحدة للواليات أعداء أنهم أيضاً  يعلنون ) سورية إيران، حماس، حزب اهلل، (

 جديد كمحافظ فهو يدعي. كما العداء أمريكا هؤالء يناصب ألجلها التي الحقيقية األسباب عن الحديث

 الجميع، يعرفها التي بالحقيقة يجاهر أن يخدمها التي القضية مصلحة من وال مصلحته من ليس صهيوني

نما األمريكية للدولة أو األمريكي للشعب ليس والمسلمين العرب عداء أن وهي  حكمتها التي لإلدارات وا 

 1.هاجميع واألحوال الظروف في إلسرائيل والمنحازة وتحكمها،

 المطلب الثاني: المحافظون الجدد والسياسة األمريكية تجاه سورية
 إسرائيلية مشتركة: فكرة األصل في هية، سوري في القالقلو  الفوضى من بيئة خلق مسألة إنَّ 

 إلى الجدد المحافظون قدمها التي المذكرة ففي أخرى. جهة من جديدة محافظة وأمريكية جهة، من ليكودية
 طريق عن لبنان في اإلسالمية المقاومة محاصرة إمكانية إلى فيها التطرق جرى ، 1996 عام في نتنياهو

 2ه.علي انقالب دعم أو السوري، النظام إضعاف
 يتعلق فيما الجدد للمحافظين السياسي الفكر وُتعدُّ هذه الدراسة من أكثر الدراسات تعبيرًا عن

في  الجديد" األمريكي القرن مشروع " معهد عن الصادرة الدراسة هي ،ةاألوسط وسوري الشرق بمنطقة
 ،"إسرائيل "بالمملكة والمقصود المملكة"، أمن لحفظ جديدة إستراتيجية نظيف: "اختراق بعنوان واشنطن،

 رئيس منصب شغل الذي بيرل"، ريتشارد"برئاسة  الجدد المحافظين من فريق الدراسة هذهQ~ أعد وقد

 المؤلفة الدراسة هذه دعت وقد ، 2003نيسان حتى األولى االبن بوش إدارة في الدفاعية السياسات مجلس

لى ،"السالم مقابل األرض" ولمبدأ أوسلو التفاقات الكامل الرفض إلى صفحات، ست من  تحالف بناء وا 

 جديد نهج "عنوانب الدراسة في جاء اوممَّ  ؛األوسط للشرق جديدة خريطة لرسم ويمهد ،ةسوري يحاصر

 مهما مقدورنا في وليس ونبيل، مشروع حق هو به تمسكنا الذي األرض في حقنا السالم، إنَّ  لعملية
 يعني األراضي، في حقوقنا ماسيَّ  وال بحقوقنا المشروط غير العرب قبول إن وحدنا، السالم نصنع أن حاولنا

 3المستقبل".  في عالقتنا أساس هو" السالم مقابل السالم " مبدأ أنَّ 

                                                           
 .64-61اعة القرار األمريكي، مرجع سابق، ص بوعالم العباسي، دور المحافظين الجدد في صن - 1
والواقعية، )بيروت:  الجديدة مدرستين: المحافظية بين األمريكية الخارجية السياسةلمزيد من المعلومات، انظر: هادي قبيسي،  - 2

 60ص(، 2008الدار العربية للعلوم ناشرون، 

 -2001أيلول) 11الخارجية األمريكية تجاه سورية ما بعد أحداث  منتصر غازي الصواف، تأثير المحافظين الجدد على السياسة - 3
 .48-47(، مرجع سابق، ، ص2009
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الرئيس  إلى الموجهة الرسائل من اً عدد الجديد"، األمريكي القرن مشروع"معهد  أصدر وقد
على  تحضه بوش الرئيس إلى موجهة مفتوحة رسالة المعهد أصدر ، 2001أيلول 20 ففي االبن". بوش"

 السلطة مع العالقات وقطع حسين صدام إزالة لتشمل أفغانستان من أبعد اإلرهاب على الحرب توسيع

تواقيع  الرسالة وحملت لبنان، في اهلل وحزب ولبنانة سوري ضد إجراءات التخاذ واالستعداد الفلسطينية
 رئيس الوزراء وأوضح 1.فوكوياما غافيني وفرانسيس وفرانك بيرل ريتشارد بينهم منؤواًل مس نيوأربع واحد

 تهديد اً  بوصفها سورية إلى ينظرون أنهم البداية، منذ بوش، إلدارة ومساعدوه، شارون األسبق اإلسرائيلي

     2 ."إلسرائيل" كما األمريكية، المتحدة للواليات خطراً 
 العراق، غزو على أسبوع يمض   فلم في األصل؛مستهدفة  وهذا يشير إلى أن سورية كانت

 علنية تهديدات يطلقان باول، كولن الخارجية، ووزير رامسفيلد، دونالد األمريكي، الدفاع وزير راح حتى

 الهجوم لتوسيع طوارئ خطط برسم السياسية، للشؤون الدفاع وزير مساعد فيث، دوغالس وقام ضدها.

 منتصف في بغداد سقطت إن وما .ولفوفيتز من وبتحريض رامسفيلد،بموافقة  ،سورية ليشمل العراق على

 استخدام وعلى دمشق استهداف على واشنطن يحثون وجنراالته شارون بدأ حتى ، 2003 عام من أبريل

 لربما العراق، في األوضاع سوء نفسه. ولوال النظام ربما أو النظام، سلوك لتغيير لها مثيل ال التي قوتهم

.وقتذاك سورية على زحفه األمريكي الجيش واصل
3 

 الهيمنة بسط األسبق هو االبن بوش بقيادة األمريكية اإلدارة إليه سعت الذي الرئيسي فالسبب

 بينها من الشر"، حسب إدعاءاتهم، التي دول "محور وخصوصًا على األوسط الشرق على األمريكية

 وجد إ ذ  ، 2001عام مطلع الحكم إلى اليمين عودة مع راوحي األمريكية الهيمنة بسط قرار ألن ،سورية

4واإلسالمية. العربية والدول المنطقة على أمريكا لهيمنة المناسبة الجدد الفرصة المحافظين صقور
 

ممثلي  مكاتب غلق إليها تطلب فكانت تكرارًا ومرارًا؛ سورية تستفز المتحدة الواليات كانت
يقاف الفلسطينية، المقاومة فصائل  وتدمير لبنان، من قواتها وسحب اهلل اللبناني، لــحزب دعمها وا 

 كما العراق، مع حدودها وغلق إيران، مع تحالفها استغالل عن والتوقف الشامل، للدمار المزعومة أسلحتها

.اإلرهاب مكافحة غطاء تحت البلد هذا في أبرياء وقتل مدنية مواقع بقصف قامت
5 

                                                           
 .106(، ص 2005جهاد الخازن، المحافظون الجدد والمسيحيون الصهيونيون، )بيروت: دار الساقي،  -  1
سياسة الخارجية األمريكية، ترجمة: عماد لمزيد من المعلومات، انظر: ستيفن والت، وجون ميرشايمر، اللوبي اإلسرائيلي وال - 2

 .145-138(، ص 2007شيحة، )دمشق: دار المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .253بوعالم العباسي، دور المحافظين الجدد في صناعة القرار األمريكي، مرجع سابق، ص  - 3

 .79-78(، ص 2005حدي والتصدي، )بيروت: معهد إبراهيم، لمزيد من المعلومات، انظر: غسان العزي، الشرق األوسط الت  - 4
 .254-253بوعالم العباسي، دور المحافظين الجدد في صناعة القرار األمريكي، مرجع سابق، ص - 5
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 ضد الحملة يزكيان وموفاز شارون أن إلى بوست واشنطن أشارت ، 2003 ابريل / نيسان وفي

 بشار السوري الرئيس أعمال عن استخبارية بتقارير األمريكية المتحدة الواليات تزويد خالل من سورية

 اتهمت عليها، الضغط بتصعيد المتحدة الواليات إلغراء شيطان بأنها سورية لتصوير جهد وفي األسد.

 بتخبئة ذلك من أسوأ بل السابق، حسين صدام نظام من المستوى رفيعي عراقيين بإيواء سورية إسرائيل

خفا عراقية شامل دمار أسلحة   1السورية. األراضي علىئها وا 
 قانون" طرح بإعادة ، Eliot Engel إنجل إليوت الكونغرس، عضو قام ذلك، وفضاًل عن

 من تنسحب لم إن عليها عقوبات بفرض سورية القانون هذا هيل. ويهدد كابيتول في "سورية محاسبة
 اتخاذ إلى ولبنان سورية دعا كما اإلرهاب".  "دعم عن وتتوقف الشامل، الدمار أسلحة عن وتتخلَّ  لبنان،

 منظمة وخاصة بقوة، التشريع هذا بدعم الصهيوني اللوبي وقام إسرائيل. مع سالم إلقامة ملموسة خطوات

 سوريةل المناهض القانون وأُق رَّ  الكونغرس. في إسرائيل أصدقاء أفضل قبل من صياغته وجرت األيباك،

 بوش الرئيس الشيوخ(، ووقَّعه مجلس في 4 إلى  89و النواب، مجلس في 4 إلى 398) ساحقة بأغلبية

2003.2 عام من ديسمبر 12 في قانوناً  ليصبح
 

 هدد أن األمريكي، الدفاع وزير نائب ولفوفيتز، لبول سبق وفي سياق االستهداف لسورية،

3.فيها الحكم نظام بتغيير 2005 عام من أبريل 5 بتاريخ سورية
 

 بأن علمها رغم لإلرهاب، الراعية الدول قائمة ضمن سورية المتحدة ياتالالو  أدرجتهذا، وقد 

 الدول قائمة من اسمها يحذف أن سورية على عرض كلينتون، عهد ذلك. ففي في غير متورطة سورية
باسترداد  تشبثت عندما ولكن اإلسرائيلية. – األمريكية السالم شروط على وافقت هي إن لإلرهاب الراعية

 وظل ،اإلرهابية البلدان قائمة على البلد هذا كلينتون خارجية وزارة أبقت إسرائيل، احتلتها التي ضيهااأر 

.المستمر لالستفزاز عرضة
4

 

 رقم الدولي األمن مجلس رارق تطبيق في تتمثل "سورية محاسبة" قانون مطالب أهم كانت ذاوا  
 اإلعالم وسائل وال األمريكي الكونغرس ال فإنه ،تهاووحد لبنان ضيأرا سيادة مرااحت إلى الداعي 520

                                                           
 .296-294ستيفن والت، وجون ميرشايمر، اللوبي اإلسرائيلي والسياسة الخارجية األمريكية، مرجع سابق، ص  - 1
تأثير  عن. ولمزيد من المعلومات 254بوعالم العباسي، دور المحافظين الجدد في صناعة القرار األمريكي، مرجع سابق، ص  - 2

اللوبي اإلسرائيلي في ذلك، انظر: ستيفن والت، وجون ميرشايمر، اللوبي اإلسرائيلي والسياسة الخارجية األمريكية، مرجع سابق، 
 .71ص

شعيبي، )بيروت: الدار العربية  فوزي عماد ترجمة: األوسط، والشرق األميركي السالم تاير، نظر: برادلي أ.لمزيد من المعلومات، ا - 3
 .67(، ص2004: 1للعلوم ناشرون، ط

 .254بوعالم العباسي، دور المحافظين الجدد في صناعة القرار األمريكي، مرجع سابق، ص  - 4
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 الدولة ئيل،راإس ضد موجهاً  كان ماإنّ  ،1982 عام في الصادر األصلي األمن مجلس رارق أن إلى أشارت

 أحد يطالب لم الدولية، تراراالق من ولغيره رارالق لهذا خروقاتهامع  ولكن .رراالق في اسمها الوارد الوحيدة

.النفس عنًا ودفاع اً مشروع حقاً  به تقوم ماوُعدَّ  عليها، عقوبات بفرض
1 

 إدارة استغلت سبتمبر، من عشر الحادي وهجمات السوري النظام بين صلة أي تظهر لم عندما

 التهم وهكذا، بدأت لها. تهم بتلفيق لها المزعجة واألنظمة النظام هذا إلضعاف الحدث ذلك االبن بوش

 دونالد الدفاع ووزير باول، كولن الخارجية ووزير االبن، بوش الرئيس من كل وجه فقد ؛سورية تالحق

 بعض بإخفاء أيضاً  وربما شامل، دمار أسلحة بحيازة اتهامها فهي األولى أما لها. ناتهمت رامسفيلد،
 آمن مكان إلى حولوها قد العراقيون يكون والتي العراق، في المتحدة الواليات عليها تعثر لم التي األسلحة

 .أراضيها على العراقيين القادة بعض باستقبالها اتهامها فهي الثانية، اوأمَّ  الحدود. من األخرى الجهة في

 اإلدارة" بأن تفيد رسمية سرية وثيقة لديها بأن األمريكية " Time تايم " مجلة كشفت وقد
 كانت بوش حكومة وبأن دمشق، حكومة ضد السياسية المعارضة لتمويل خطة تدرس كانت األمريكية

 الرئيس استقرار نظام لزعزعة محاولة في السورية، الحكومة يعارضون جماعات أفرادًا أو بهدوء ترعى

قة الفوضى"سياسة  تنفيذ إطار في ،"األسد بشار  2."الخالَّ
 اللوبي هاءورا يقف لسورية، األمريكي التهديد سياق في تدخل ةعدّ  أسباب، هناك اً إذ  

 يرون فهم األمريكي، القرار في مؤثرة وهذه األمريكية، المتحدة الواليات والمحافظون الجدد في الصهيوني

 من سورية وع دَّ  المنطقة، في المشروع األمريكي ـــ الصهيوني وجه في تقف الممانعة، من دول سورية أن

 الدول الراعية من األمريكية المتحدة نظر الواليات في سورية إ ذ  ُعدَّت   اإلرهابية، الدول ومن محور الشر

 إعالن الحكومة منذ أي ، 1979عام منذ لإلرهاب الراعية الدول قائمة على مدرجة وهي لإلرهاب،

 الفلسطينية من التنظيمات ومجموعة اللبناني اهلل حزب تدعم أنها كما ،أول مرة القائمة هذه األمريكية
المقاتلين  تسلل كانت تسهل سورية وأن ،"شامل دمار أسلحة" تملك وأنها ،المقاومة للكيان الصهيوني

3العراق. إلى األجانب
أنَّ سورية سعت إلى تعزيز تحالفاتها اإلقليمية والدولية لمواجهة  فضاًل عن 

الهيمنة والنفوذ األمريكي في منطقة الشرق األوسط، فقوت عالقاتها بإيران، وبكل من روسيا والصين، 
 وسعت بشكل خاص إلى تقوية النفوذ الروسي في منطقة الشرق األوسط.

                                                           
 .254رجع السابق، مال - 1

 .255المرجع السابق،  - 2

 -2001أيلول) 11منتصر غازي الصواف، تأثير المحافظين الجدد على السياسة الخارجية األمريكية تجاه سورية ما بعد أحداث - 3
 .51-50(، مرجع سابق، ص2009
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هذه األسباب هي التي أسهمت في تبلور نظرة عدائية لسورية ولدورها  إن الواقع وفي
اإلقليمي، بما يخدم ويحقق األهداف الصهيونية اإلسرائيلية، والمصالح األمريكية في هذه المنطقة، وهذا 

في بدوره أسهم في تبني سياسة عدائية ضد سورية باإلسهام في دخول سورية في أزمة معقدة ومركبة 
هذه  السياسة. هذه ضمن يندرج سورية في اآلن يجري ما ولعل بغية إسقاط الدولة السورية.، 2011عام 

السياسة التي تقوم على ضرورة تفتيت المنطقة وفق أسس ومقومات دينية وطائفية وعرقية، بما ينسجم 
 األمريكيةالممارسات فويتالقى مع سياسة "الفوضى الخالقة" التي اعتمدها وطرحها المحافظون الجدد. 

ت البيئة المناسبة أ، قد هيوعقيدتهم ، بفكر المحافظين الجددزمن إدارة الرئيس األسبق بوش االبن كّلها
لتجسيد نظرية "الفوضى الخالقة" في منطقة الشرق األوسط، ودخول هذه المنطقة زمن االضطرابات 

فاعالت الوطنية واإلقليمية زمنية طويلة، مرهونة بمجمل الت مدةوالفوضى العارمة، التي قد تستمر 
 والدولية.

 

 الخاتمة
شكلت دراسة دور حركة المحافظين الجدد وأثرها في عملية صنع القرار في الواليات المتحدة 
األمريكية، إحدى أهم الدراسات ذات الطابع اإلشكالي في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. إذ 

، إلى القول باألثر الكبير للمحافظين الجدد في عملية صنع ناالستراتيجييعدد من المفكرين ذهب 
 مرحلةالكبرى التي رافقت السياسة الخارجية األمريكية خالل  اإلشكالياتالقرار األمريكي، والتحذير من 

الرئيس األسبق جورج بوش االبن. ويذهب عدد آخر من  مدةوجودهم في مراكز صنع القرار خالل 
ما يحدث في الوقت الراهن  إنَّ  :هتمين في شؤون الشرق األوسط، إلى القولالمفكرين والباحثين الم

ما هو نتيجة لسلوك المحافظين الجدد ومشاريعهم في منطقة الشرق األوسط وسورية بشكل خاص، إنَّ 
وتندثر مع وصول باراك أوباما إلى السلطة في الواليات  ، التي لم تنته  ةوسياساتهم في هذه المنطق

مريكية. وبالتأكيد هناك طائفة أخرى من المفكرين الذين يعتقدون بأهمية مشاريع المتحدة األ
عاقة صعود القوى  المحافظين الجدد وسياساتهم لتثبيت زعامة الواليات المتحدة األمريكية في العالم، وا 

 األخرى غير القانعة إلى النسق األول في النظام الدولي.
)مباحث ومطالب(، استعراض دور المحافظين الجدد في حاولت الدراسة في الفقرات السابقة 

عملية صنع القرار في الواليات المتحدة األمريكية، خاصة في السياسة الخارجية تجاه منطقة الشرق 
وتطور  بالمحافظين الجدد، واستعراض نشأتهم التعريف وسط وسورية تحديدًا. وذلك من خاللاأل 

تبيان مكانة المحافظين الجدد في المنظومة السياسية وجودهم في مراكز صنع القرار؛ ومن ثم 



 السياسة الخارجية األمريكيةن الجدد في يالمحافظ تياردور 

340 

 

خاصة في كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وعملية التنقل بين الحزبين ألنصار هذا ، األمريكية
التيار، وتحالفاتهم مع المسيحية الصهيونية والتيارات المتطرفة في الواليات المتحدة األمريكية. ومن 

المشروع الفكري والسياسي للمحافظين الجدد، وارتباطه بإسرائيل واللوبي ثم استعرض الباحث 
بة السيطرة على منطقة الشرق الوسط، و الصهيوني في الواليات المتحدة األمريكية، ومحاولتهما الدؤ 

سقاط األنظمة المقاومة للمشروع اإلسرائيل تهيئة  تفي المنطقة وفي مقدمتهم سورية، إذ تمّ  يوا 
 ة باستهداف الدولة والمجتمع السورية خالل العقد الماضي. األسس الكفيل

باحث قد حاول معالجة مشكلة البحث، واإلجابة عن تساؤالته، واختبار وبهذا، يكون ال
 :، وهيفرضياته. وفي هذا السياق، يمكن ذكر أهم النتائج التي توصلنا إليها

تمكن المحافظون الجدد من تهميش دور االتجاه االنعزالي في الواليات المتحدة  .1
األمريكية، والنأي بأمريكا عن تفاعل السياسات العالمية والتورط في حروب "غير 
ضرورية" ال تصب في خدمة األمن القومي األمريكي بشكل مباشر، وتمكنوا من 

، والتأسيس 2001من أيلول  11داث الوصول إلى مراكز صنع القرار المؤثرة بعد أح
على التدخل النشط في الشؤون الداخلية للدول األخرى، يقوم لنهج سياسي جديد 

واستخدام القوة العسكرية وتبني سياسة الحروب االستباقية، واعتماد مفهوم "الفوضى 
 الخالقة" لتدمير الدول والمجتمعات من الداخل، وهذا ما يلحظ أثره في الوطن العربي

 .2011بعد الفوضى العارمة بعد عام 

منطقة الشرق األوسط بشكل أساسي،  على استهدافتركزت سياسات المحافظين الجدد  .2
العالمية على اإلرهاب التي أعلنتها  الدين اإلسالمي السائد فيها. فالحرباستهداف وعلى 

إدارة بوش االبن، جعلت من هذين الموضوعين مجال حركتها وعملها، وذلك بهدف حماية 
إسرائيل، واستهداف الدول المقاومة لها في المنطقة وفي مقدمتها الجمهورية العربية 

 السورية.

، بقدر استقوائهم بالظروف المحافظين الجدد ليسوا قوة سياسية في ذاتها نَّ إ :يمكن القول .3
 ىدور في السياسة األمريكية. فتأثيرهم يقو  وأداءالسياسية التي هيأت لهم القدرة على التأثر 

للظروف الداخلية، وطبيعة المصالح والتحديات التي تواجه الواليات المتحدة.  ويضعف وفقاً 
تهم على استثمار أحداث فهذا التصاعد في النفوذ يمكن إرجاعه بصورة أساسية إلى قدرة قياد

من أفكارهم وأجندتهم، وهو ما  اً كبير  إلى الحكم وتبنيه جزءاً  االبن سبتمبر، ووصول بوش
 .سنواتمر سست ،مكن المحافظين الجدد من إرساء قواعد ثابتة في السياسة األمريكية
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الجدد مؤسسات بحثية ومفكرين وكتاب ُيعبرون عن أفكارهم بصورة واسعة، والتي  للمحافظين .4
يستطيعون من خاللها أن يضفوا الشرعية على مشروعهم األيديولوجي، وتكون مراكزهم 

ولذلك يتوقع أن  البحثية واإلعالمية نقطة االنطالق للترويج ألفكارهم في الداخل والخارج.
عالمية  ،دد في السياسة األمريكيةيستمر تأثير المحافظين الج فأفكارهم ال تزال حالة ثقافية وا 

ا يجعلهم قادرين على االستمرار والتجديد والتأثير وبحثية لها جذورها وتحالفاتها؛ ممَّ 
 والضغط. 
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