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 قوة المحافظين في أمريكا: اليمين أمة

 ء بيوميعال: عرض بقلم

  للناشر ، حقوق الطبع والنشر محفوظة٢٠٠٥أكتوبر ٢ ، الرياض جريدة :الناشر

 الواليات المتحدة لمراسلي مجلة ذا أكونوميست البريطانية في" قوة المحافظين في أمريكا: أمة اليمين" كتابيحتوي 
 المثيرة عن مدى وأسباب قوة التيار المحافظ األفكار على عدد يصعب حصره من يان ولدريدج وجون مايكلثويتإدر

  تتضمن مختلف القضايا المثارة حول اليمينأشبه بموسوعة شاملةالحالية، فالكتاب  في الواليات المتحدة خالل الفترة
  .تيب الموسوعاتٕاألمريكي في الفترة الحالية، وان كان يفتقد لسهولة وتر

الكتب الحديثة التي  ألكثر شموال إن لم يكن األفضل بين يعد ا٢٠٠٤الكتاب الصادر في عام يمكن القول أن  عموما
الكتاب يتميز بقدر من السهولة يرشحه ألن يكون  ، خاصة وأنتتناول اليمين األمريكي بالشرح والتحليل بشكل عام

  ).غير األمريكي( للقارئ األجنبي -يء عن اليمين األمريكي الش ٕ وان كانت طويلة بعض-مقدمة مفيدة 

ألسباب عديدة  إيمان مؤلفي الكتاب بأن أمريكا أمة محافظة أو يمينية بطبعهااألساسية تدور حول  فكرة الكتاب
  .وفصوله السبعة عشر أجزاء الكتاب األربعةيشرحها المؤلفان في مناسبات عديدة ومتفرقة عبر 

 أكثر دول العالم نفوذا في – اليمين هو الذي عثر على أمريكا  أن أمريكا لم تتحول نحو اليمين ولكنإذ يرى المؤلفان
السنوات  كما يتنبئان باستمرار صعود اليمين وهيمنته على السياسة األمريكية خاللبطبعها،   محافظة–الفترة الحالية 

 لالستعداد للتعايش -خاتمة الكتاب   في–اصة أوربا ، لذا يدعوان العالم وخالمقبلة بغض النظر عن شخصية الرئيس
  .اليمين أمريكا يهيمن عليهافي السنوات المقبلة مع 

ألن شعوب  انتشار ونفوذ اليمين في أمريكا مدىكما يعبران عن اعتقادهما بأن الرأي العام األمريكي يغفل حقيقة 
  فالعالم ال يعرف عن أمريكا سوى مدنها الكبرىات عدة،الليبرالية على مستوي العالم ال تعرف عن أمريكا سوى رموزها

، كما األمريكي الزراعية المحافظة ال يعرف كثيرا عن واليات الوسط، ولكنه نيويورك وسان فرانسيسكوالليبرالية مثل 
 مراكز ولكنه ال يعرف كثيرا عن، نيويورك تايمز وواشنطن بوست جرائدها الليبرالية مثلأن العالم يعرف عن أمريكا 

المستوى   علىبهوليود واألفكار الليبراليةإضافة إلى أن صورة أمريكا في العالم مرتبطة أكثر  ، هذااألبحاث اليمينية
المتقدم محافظة على مستويات مختلفة  ولكن العالم ال يدرك أن أمريكا من أكثر بلدان العالماألخالقي واالجتماعي 

  .كانتشار المشاعر الدينية والقومية

 

 

http://www.alriyadh.com/2005/10/02/article97810.html
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  أمريكا أمة محافظة بطبعها
دائما   أن أمريكا كدولة وتجربة تاريخية مثلت- في الجزء الرابع من الكتاب – وجون مايكلثويت إدريان ولدريدجيرى 

 لوجدنا أن –يرى مؤلفا الكتاب   كما–، وذلك لعدة أسباب، فلو عدنا للتاريخ تربة خصبة لصعود قوي التيار المحافظ
 وخاصة األوربية منها، فأمريكا ورثت التقاليد السياسية القديمة م تشهد ثورات أو معاناة الدولأمريكا دولة حديثة ل
األوربية لكي   التي مرت بها بعض الشعوبلم ترث المعاناة التاريخية والثورات الداميةحد كبير  األوربية ولكنها إلى

  .تصل إلى دساتيرها ونظمها السياسية الديمقراطية

بلد شاسع مليء   وجدوا أمامهمسعيا نحو الحرية الدينية باء المؤسسون للواليات المتحدة من أوربااآل هربفعندما 
ٕ، وان لم يمنع هذا وجود التفرقة والتمييز الجدد دون وجود ضرورة تحتم الصدام بين المهاجرينبالثورات يتسع للجميع 

 لذا لم تمر - رمان والعرقية كاألفارقة األمريكيينكالموواألقليات الدينية  ضد فئات عديدة كأهل البالد األصليين
، كما أن كبيرة بتحديات سياسيةالتي وضعها اآلباء المؤسسات للواليات المتحدة بعد حرب االستقالل  المؤسسات

مبالغ فيها على الدولة أو على الطبقات  ولم يسعى األمريكيون لوضع قيود، الثورة األمريكية نفسها لم تكن دامية
فهي لم تمر بثورات ، معتدلة أو محافظة سياسيا –العالم بأنها دولة الحرية   التي عرفت في-، لذا ظلت أمريكا يةالغن

 كما يظهر في السياسي من الرضا والفخر بتراثه، لذا يشعر األمريكي بمستوى كبير ولم تواجه تحديات كبرى راديكالية
 والتي كاليابانيين واأللمانهذا على عكس شعوب أخرى  يات المتحدةاحتفال األمريكيين الدائم باآلباء المؤسسين للوال

  .تعيد التفكير في تراثها القومي بشكل عام مرت بتجارب تاريخية مريرة جعلتها

كما أنه أعطى سلطة كبيرة ، بطبيعته أضعف من سلطة الدولة لحساب الواليات الدستور األمريكيهذا إضافة إلى أن 
أعطى ، مما األمريكي يلة عدد السكان ألنه أعطى جميع الواليات نفس عدد المقاعد بمجلس الشيوخالزراعية قل للواليات

جذب أمريكا دوما نحو اآلن مما ساعده على   مازال مستمرا حتىالريف األمريكي المحافظ بطبيعته نفوذا كبيرا
  .اليمين

األمريكية   أدى إلى تقوية المؤسسات الدينية–ولة والتي أقرها الدستور بفصله الدين عن الد – كما أن علمانية أمريكا
، وهنا يشير مؤلفا الكتاب إلى أن واألصلح للمؤسسات الدينية األقوى، إذ أصبح البقاء الديني في أمريكا ولم يضعفها

  .ديانات غير ديانتهم األصلية من الشعب األمريكي اعتنقوا تاريخيا% ١٦

 شعورا دائما بالثراء والوفرة والتفاؤلعديدة، فقد أعطت األمريكيين  تثنائيةأما الجغرافيا فقد أعطت أمريكا فرص اس
بشكل مستمر  في االقتصاد، وتأييد رجال األعمال والرأسمالية، واألمل في زيادة ثرائهم واستهالكهم ورفض تدخل الدولة

  .في المستقبل

 مساحة واسعةاصية استثنائية أخرى وهي  أمريكا خ–خاتمته   كما يوضح مؤلفا الكتاب في–كما أعطت الجغرافيا 
اليمين   على الرغم من سيطرةمازال منقسما على نفسه أيدلوجيايعتقدان بأن الشعب األمريكي  للجميع، فمؤلفا الكتاب
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، هذا في مقابل ليبرالية التوجه كفئات ترى نفسها – قد تصل لنصف الشعب األمريكي –سياسيا، فهناك فئات واسعة 
في واشنطن وعلى الجدل السياسي العام في الفترة الحالية  سيطرة اليمين سياسيا بحكم سيطرته على مؤسسات الحكم

 ، وهنا يرى مؤلفا ألية بدائل سياسية حقيقة في الوقت الراهن–كما يرى مؤلفا الكتاب  – وافتقار اليسار األمريكي
 بغض النظر الجماعات في المكان تكفي ألن تعيش جميع رةوفالكتاب أن مساحة أمريكا الشاسعة جعلت هناك دائما 

األمريكية المزدحمة يمكنه االنتقال للعيش على  فمن ال يعجبه العيش في المدن الشماليةعن توجهاتها األيدلوجية، 
 فيمكنمدن الجنوب أو الوسط أو الغرب أو أي مكان أمريكي أخر يرديه،   أو في بعضأطراف المدينة األكثر هدوءا

  .يعثر على المدينة التي يفضلها ويعيش فيها لكل أمريكي أن

  اليمين األمريكي صعود
 في - كما يشرح إدريان ولدريدج وجون مايكلثويت –فتعود  أما قصة صعود اليمين األمريكي خالل العقود األخيرة

  التنافس بين مرشح الحزب التي شهدتلحملة االنتخابات الرئاسية، وتحديدا ١٩٦٤ لعام -الجزء األول من الكتاب 
ويقول المؤلفان أن ما   وانتهت بفوز ساحق لألخير،ليندون جونسون والمرشح الديمقراطي باري جولدواترالجمهوري 

في صورتها المتطرفة وليست المعتدلة أو  مثلت مواقف اليمينميز باري جولدواتر وحملته الرئاسية هي أنها 
نفسه كمنافس معتدل أو مرضي لجميع األطراف، بل سعى لتقديم نفسه على  تقديم، فباري جولدواتر لم يسع لالمتخفية

والتي تركزت حول  ثالثينات القرن العشرين التي قادها الديمقراطيون منذ وقوى للسياسات الليبرالية بديل واضحأنه 
  .الجتماعيةوتقديم الخدمات ا  وزيادة دور الدولة في مساعدة الفقراءحقوق اإلنسانالدفاع عن حركة 

ونادي بخفض دور الدولة ومؤسساتها ألقصى حد، وشن هجوما  حركة الحقوق المدنيةفي المقابل عارض جولدواتر 
، ولكنه ترك من خلفه حركة محافظة جديدة مما أدى إلى هزيمته هزيمة ساحقة مرضيا ضد اليسار ومؤسساته،

والتي امتدت خالل  ،بداية العودة لليمين األمريكيمثلت نقطة  الهزيمة المدوية لجولدواترالكاتبان أن  ويقول
الجمهوري من استعادة سيطرته على مجلس  تمكن الحزب حين ١٩٩٤ لتظهر واضحة في عام السبعينات والثمانينات

  .إرادة الجماهير المباشرة من بين المؤسسات الفيدرالية األمريكية النواب األمريكي وهي المؤسسة األكثر تعبيرا عن

الجزء الثاني من   في الفترة الحالية فيشرحها إدريان ولدريدج وجون مايكلثويت فيقوة اليمين األمريكي سبابأأما 
 في الحكم ونجاحه وجود الرئيس األمريكيهي   أولها وأقلها أهميةلثالثة أسباب رئيسيةالكتاب، وهنا يشر المؤلفان 

  . اليمين األمريكي المختلفةوصعب بين قوى توازن محكم في بناء كارل روفهو ومساعده 

، وهنا يرى مؤلفا الكتاب أن سر صعود اليمين األمريكي خالل اليمين األمريكي عقل وعضالتأما السببين األهم هما 
يفوق الليبراليين  األخيرة يكمن في نجاح اليمين في بناء شبكة مهولة من المؤسسات الداعمة ألهدافه بشكل السنوات

  . الراهنبدرجة كبيرة في الوقت
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 مراكز أبحاثة ووسائل اإلعالم وهو يتمثل في عقل اليمينيطلق عليه المؤلفان اسم  الجزء األول من هذه المؤسسات
ٕواقناع واشنطن  المعبرة عنه، وهدف هذه المؤسسات األساسي يكمن في البحث في حلول وأفكار سياسية جديدة

من حيث حجمها وحجم نفوذها السياسي  ألبحاث اليمينيةعدد كبير من مراكز ا، وهنا يستعرض المؤلفان بتبنيها
  .وطبيعة المؤسسات التي تمولها

 عبر الجماهيرية حشد قوى اليمين األمريكي التي تركز على المؤسسات الجماهيريةالثاني فيتمثل في  أما الجزء
الجماعات وعة األولى حيث تضم المجم ،مجموعتين أساسيتينالواليات المتحدة، ويقسم الكتاب هذا الفريق إلى 
طريق الحد من الضرائب ورفض تدخل الدولة لفرض قيود على  األمريكية التي تنادي بالحد من دور الدولة عن

  .الخاصة استخدام األسلحة

، وهنا يعبر المؤلفان عن اعتقاديهما بأن والدينية المحافظين المعنيين بالقضايا األخالقيةأما الجماعة الثانية فهي تضم 
 بدأ يعاني من مشاكل سياسية متزايدةمن نفوذه الكبير خالل السنوات األخيرة   على الرغممين المسيحي األمريكيالي

 وغيرهم وفرانكلين جرام بات روبرتسون عليه مثل سيطرة قيادات كبيرة في السن غير محبوبة جماهيريابسبب  مؤخرا
 كما حدث في واالنخراط في مؤسسات يمينية أخرى تيارترك المما دفع بعض الوجود الجديدة والذكية سياسيا إلى 

، ولكنه قرر النتصارات سياسية كبيرة - والذي يرأسه بات روبتسون – المسيحي التحالف الذي قاد رالف ريدحالة 
  . بجورجياكرئيس للحزب الجمهورياإلتحاد للعمل  ترك

  لنفسه اليمين األمريكي هو التهديد الرئيسي
اليمين األمريكي يمثل التهديد الرئيسي مايكلثويت أن   يرى إدريان ولدريدج وجون اليمين األمريكيبمستقبلفيما يتعلق 

وسياساته  اليسار األمريكي في حاجة لمراجعة أفكارهوذلك لعدة أسباب فهما يريان أوال أن  ،لنفسه خالل الفترة الحالية
ال تختلف كثيرا عن سياسات  مواقفه السياسية، وبعد أن أصبحت يعيش حالة إفالس سياسي راهنةبعد أن أصبح 
  .اليمين في الفترة الحالية  الذي يشعر به أنصاريفتقد للوحدة والحماساليمين، كما أنه 

 والذين يضم األثرياء، فاليمين األمريكي جماعات متناقضة عديدة يضمأما السبب الثاني فهو كون اليمين األمريكي 
األمريكي  ، كما يضم اليمينيرفض أخالق األثرياء الذي اليمين المسيحي، كما يضم ليبرالية أجندات ثقافيةيتبنون 

الدولة منذ عقود، كما يضم اليمين   ولكن بوش قاد أكبر تضخم لمشاريع ومؤسساتالمنادين بالحد من تضخم الدولة
تذاب المهاجرين الجدد يمثل خطرا على قدرة الحزب على اج  مماجماعات معادية لألقليات وللمهاجرينبين جوانبه 

  .الالتينيين إليه خاصة األمريكيين

، قد تستمر أو تختفي خالل السنوات المقبلة سيطرة الحزب الجمهوري على البيت األبيضأخيرا يعتقد المؤلفان أن 
، ألن أمريكا كما يرى مؤلفا الكتاب سوف تبقى بلدا الواليات المتحدة لن يضعف سيطرة اليمين داخلولكن ذلك 

  .ربما عقود عديدة قادمة حافظا لسنوات أوم


