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 من هم المحافطون الجدد؟

  

لثثاالالقسم 



 التحدي الصهيوني                        )٣- ١٩(المتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز األلكتروني

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد
  البد لكـل متـابع ومهـتم وهو ملفن الجدد؟ظوالمحاف: هو و المهمة اإلستراتيجية َ ملفا من الملفاتيتناول هذا العدد

ظـاهرة إجتماعيـة وتيـار فكـري عميـق الجـذور فـي ذ أنه يسلط الضوء علـى إ ويحيط به، ّ أن يلممريكياألي ّبالتحد
بعــد صــعود  فــي الوقــت الحاضــر، عــدم تــسليط األضــواء عليــه، علــى الــرغم مــن  اليمكــن تجاهلــهالواليــات المتحــدة

  .الديمقراطيين الى البيت األبيض ومجلسي الكونغرس
وسيتكون هـذا الملـف مـن عـدة أقـسام لكـي تـتم اإلحاطـة النـسبية بعـدد البـأس بـه مـن المقـاالت والدراسـات واألبحـاث 

َ، والغرض مـن هـذا كلـه هـو وضـع القـارئ فـي أجـواء الملـف وألوانـه المختلفـة لكـي تكـون عونـا  ذات العالقة كتبوال
  .اس والمهمّلحسااإلستراتيجي في فهم واستيعاب األبعاد المختلفة لهذا الموضوع 

  :وفيما يلي أهم األفكار الواردة في هذا العدد

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

  يفوق الليبراليين بدرجة كبيرة في الوقت الراهن
 

ونظرا لألسباب السابق شرحها يرى كثير من الكتاب المحافظين أن االنتخابات األخيرة كانت استفتاءا على 
ن من خسر في تلك االنتخابات هم بوش سياسات الحزب الجمهوري ال على قيم ومبادئ اليمين األميركي، وأ

وقيادات المحافظين في الكونجرس ال تلك المبادئ والتي مازالت مسيطرة، وأن الحل يكمن بالعودة إليها والتشبث 
  بها، وأن عودة الجمهوريين لها سوف تضمن عودة الناخبين للحزب الجمهوري مجددا

 

خطاء الديمقراطيين وتعثراتهم وتقديمها كدليل على وبهذا يضع كريستول المحافظين في موضع المتأهب أل
  فشلهم في القيادة التي كانوا يتوقون إليها

   

سيطرة الرئيس والحزب على البيت األبيض والكونجرس بمجلسيه ما كانت لتتحقق دون ترسانة كبيرة من 
 تلك القيادات وساندتها رغم التبرعات السياسية ومراكز األبحاث ووسائل اإلعالم والقواعد الحزبية التي مكنت

  أخطائها على مدى ست سنوات كاملة
 

 والذي – الفيلسوف األميركي الراحل ذي األصول األلمانية –كما يعد مانسفيلد أحد أشهر طالب ليو ستراوس 
يعده البعض أبا روحيا لفكر المحافظين الجديد، وهي عالقة ال يخفيها مانسفيلد الذي يمجد ليو سترواس 
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 على اقتفاء أثاره الفكرية مثل حرصه على الكتابة في دوريات المحافظين الجدد وعلى رأسها مجلة ذا ويحرص
  ويكلي ستاندرد أشهر مجالتهم

 

ويرفض الخالف العلني بين المفكرين والساسة األميركيين حول األوضاع السياسية األميركية، فهو يؤمن 
كي العادي أن يشك في قوة حكومته ودولته ودستوره والعملية بالحرية وبالديمقراطية ولكنه ال يريد األمير

  السياسية ببالده

  فإذا لم تعجبك فكرة فعليك الصراع من أجل هزيمتها حتى لو كنت أكاديميا أو فيلسوفا أو مفكرا
 

 الجهاديين يقولون أنهم سوف ينتصرون ألنهم يؤمنون بالموت في حين أننا نؤمن"ويمضي رامسفيلد قائال أن 
بالحياة، هذا ليس صحيحا، نحن نؤمن بالحياة ولكن ليس بأي تكلفة، نحن أيضا نقدر التضحية والشرف من 

  أجل األهداف السامية، ولكننا نترك جنودنا ليتحدثوا نيابة عنا
 

حياة وأفكار نورمان بودهويتز يرى فيهما البعض تأريخا لتطور تيار المحافظين الجدد فكريا وسياسيا، 
تز هو ابن لبان يهودي هاجر ألميركا هربا من اضطهاد أوربا لليهود، وتمكن في الثالثينات من عمره فبودهوري

رئاسة تحرير مجلة كومنتاري الصادرة عن اللجنة اليهودية األميركية، وهي إحدى أكبر المنظمات اليهودية 
 تربط يهود أميركا فكريا بعضهم األميركية، وكان هدف المجلة هو السعي إليجاد قناة ثقافية يهودية أميركية

  البعض وبمثقفي المجتمع األميركي، ومن ثم تقود عملية اندماج اليهود المهاجرين في مجتمعهم الجدد
 

الشعور بوجود عدو وتقوم حروب بودهوريتز على إستراتيجية فكرية يكررها باستمرار، إستراتيجية تقوم على 
اج لحرب عالمية ضده، لذا يسمى بودهوريتز الحرب الباردة بالحرب  يهدد الواليات المتحدة ويحتخارجي خطير

الحرب العالمية  ٩-١١ بأن أميركا تخوض من ٢٠٠٧العالمية الثالثة، وينادي في كتاب جديد نشره في عام 
  "باإلسالم الفاشي"ضد ما يسميه الرابعة 

 

بودهوريتز، ويكفي هنا اإلشارة إلى أن ٕفعديد من أهم رموز المحافظين الجدد هم من أصدقاء وتالميذ واتباع 
  إليوت إبرامز نائب مستشار األمن القومي األميركي هو زوج إلحدى بنات بودهوريتز

 

والتي تقوم على النظر للحرب على اإلرهاب على أنها حرب عالمية تستغرق أجياال وتتطلب مواجهة الجماعات 
ضي عسكري أحيانا والسعي لنشر الديمقراطية عبر العام اإلرهابية والدول المساندة لها بشكل استباقي إجها
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  كخير وسيلة لهزيمة الدكتاتوريات والتي تمثل السبب األساسي لصعود اإلرهاب كما يرى بودهوريتز
  

وعلى المستوى الجماعي عكست خبرة المحافظين الجدد تجربة جيل معين من اليهود األمريكيين وهو الجيل 
         ًاني من القرن العشرين وينتمي لليهود الذين هاجروا إلى أمريكا هربا الذي ترعرع في الربع الث

  من االضطهاد في أوروبا
 

ومع ذلك دفع الجيل الراهن من المحافظين الجدد أمريكا تحت قيادتهم إلى أن تكون واحدة من تلك الدول 
العراق، وبذلك يصبح المحافظون الجدد الشمولية المتطرفة الساعية لبناء دولة أخرى، كما حدث في حرب 

  مثقفين غير أوفياء ألساتذتهم أو آبائهم المفكرين
 

ويقول البعض إن المحافظين الجدد يبرعون في إنشاء المراكز البحثية بسبب عجزهم عن إثبات أنفسهم 
  كأساتذة في جامعات ذات وزن

 

 اليسار األميركي الجديد بأجندته ىصعود قوويقول هؤالء أن الستينات لم تكن عقد الجمهوريين فهي عقد 
المنادية بالحقوق المدنية وبحقوق األقليات والمستضعفين وبتدخل الحكومة من خالل تشريع القوانين وبرامج 

  الرفاهية لمساعدة تلك الجماعات المستضعفة تاريخيا
 

يير مسار المجتمع األميركي على غرار فقيادات اليسار األميركي الحالية مازلت تفتقر لثورة يسارية قدرة على تغ
  ما حدث في الستينيات

  

أما السبب الثاني للقلق فهو أن الجيل الراهن من القيادات اليمينية أضر بعالقة الشعب األميركي بالعالم 
اإلسالمي وبالمسلمين بدرجة مقلقة في ظل تركيز المحافظين الجدد واإلنجليكيين المتصهينين وبعض الجماعات 

مينية المتعصبة غير المسبوق على اإلسالم وعلى العالم اإلسالمي وسعيهم لتصويرهما على أنهما عدو الي
  أميركا والغرب الجديد

 

وهو أمر يجعلنا معنيين بدرجة كبيرة بتتبع مايدور في أوساط المجتمع األميركي من جدل بخصوص عالقته باإلسالم 
يمين األميركي بصفة خاصة، والذي من شأنه أن يقود إلى والدة الجيل والمسلمين بصفة عامة، وبالمخاض الدائر بال

القادم من القيادات الجمهورية، فتتبع هذه القيادات وموقفها من أميركا والعالم بات ضرورة ليس فقط لألميركيين ولكن 
  يمين األميركيللمسلمين والعرب وللعديد من شعوب العالم، فهل أعددننا أنفسنا للجيل القادم من قيادات ال
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ألنها عندما تكشف الحقيقة الرديئة ، من جهة أخرى رأى شتراوس أن الفلسفة السياسية المعاصرة خطرة
ولذلك ميز شتراوس بين ، لألخالق التي يقوم عليها النظام المدني تضعف قناعة اإلنسان العادي بهذا النظام 

 فهم حقيقة ما يقوله فقط من قبل قلة متخصصة بحيث يجري، مستويين من إعالن أو تصريح النص الفلسفي 
  دون أن يفهم من الناس العاديين و بالتالي دون أن يؤثر على قناعتهم و خضوعهم للنظام السائد

 

، وهو "بالمحافظين الجدد"وقد عرف هؤالء الديمقراطيون التاركون للحزب الديمقراطي في أواخر السبعينيات 
ن في بداية الثمانينات وبات مسيطرا على السياسة الخارجية إلدارة الرئيس جورج التيار الذي انضم إلدارة ريجا

  دبليو بوش وقادها إلى حرب العراق
 

على " الليبراليين الجدد"و" المحافظين الجدد"وجاءت أخطاء بوش في العراق وحول العالم لتؤكد لألميركيين خطأ 
              النصفية٢٠٠٦ي انتخابات عام حد سواء ولتعطي اليسار الجديد روحا جديدة ظهرت ف

  التي اكتسحها الديمقراطيون
 

" اليساريين الجدد"على ساحة السياسة الداخلية ومال ألجندة " الليبراليين الجدد"باراك أوباما والذي تبنى أجندة 
  ول مثل إيران وسورياعلى ساحة السياسة الخارجية بسبب معارضته لحرب العراق وتفضيله للحوار مع د

 

حيث رأى هؤالء أن السياسة األميركية ال يصنعها أفراد إنما تصنعها مؤسسات ونخب وجماعات مصالح كبيرة 
هم نموذج لذلك وتطبيقا لصحة هذه النظرية، فمواقفهم " الليبراليين الجدد"ومتشعبة، ونحن هنا نرى أن 

  ، ونفوذهم داخل الحزب الديمقراطي قوي ومتشعب"الجددالمحافظين "السياسية ال تختلف أحيانا عن مواقف 
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 أمريكاقوة المحافظين في : اليمين أمة

 عالء بيومي: عرض بقلم

الرياض جريدة ، حقوق الطبع ٢٠٠٥أكتوبر  ٢،  :الناشر
 للناشر والنشر محفوظة

" قوة المحافظين في أمريكا: أمة اليمين" كتابيحتوي 
لواليات ا لمراسلي مجلة ذا أكونوميست البريطانية في

 على عدد إدريان ولدريدج وجون مايكلثويت المتحدة
المثيرة عن مدى وأسباب  األفكاريصعب حصره من 
  في الواليات المتحدة خالل الفترةقوة التيار المحافظ
 تتضمن أشبه بموسوعة شاملةالحالية، فالكتاب 

األمريكي في الفترة  مختلف القضايا المثارة حول اليمين
  .ان يفتقد لسهولة وترتيب الموسوعاتٕالحالية، وان ك

الكتاب الصادر في عام يمكن القول أن  عموما
  يعد األكثر شموال إن لم يكن األفضل بين٢٠٠٤

الكتب الحديثة التي تتناول اليمين األمريكي بالشرح 
الكتاب يتميز بقدر  والتحليل بشكل عام، خاصة وأن

 ٕ وان-من السهولة يرشحه ألن يكون مقدمة مفيدة 
 -الشيء عن اليمين األمريكي  كانت طويلة بعض

  ).غير األمريكي(للقارئ األجنبي 

األساسية تدور حول إيمان مؤلفي الكتاب  فكرة الكتاب
ألسباب  بأن أمريكا أمة محافظة أو يمينية بطبعها

عديدة يشرحها المؤلفان في مناسبات عديدة ومتفرقة 
  .شروفصوله السبعة ع أجزاء الكتاب األربعةعبر 

 إذ يرى المؤلفان أن أمريكا لم تتحول نحو اليمين ولكن
 أكثر دول العالم – اليمين هو الذي عثر على أمريكا

بطبعها، كما يتنبئان   محافظة–نفوذا في الفترة الحالية 

باستمرار صعود اليمين وهيمنته على السياسة 
السنوات المقبلة بغض النظر عن  األمريكية خالل

 –ذا يدعوان العالم وخاصة أوربا شخصية الرئيس، ل
 لالستعداد للتعايش في السنوات -خاتمة الكتاب  في

  .اليمين أمريكا يهيمن عليهاالمقبلة مع 

كما يعبران عن اعتقادهما بأن الرأي العام األمريكي 
 ألن انتشار ونفوذ اليمين في أمريكا مدىيغفل حقيقة 

 شعوب العالم ال تعرف عن أمريكا سوى رموزها
لليبرالية على مستويات عدة، فالعالم ال يعرف عن ا

نيويورك الليبرالية مثل  أمريكا سوى مدنها الكبرى
، ولكنه ال يعرف كثيرا عن واليات وسان فرانسيسكو

األمريكي الزراعية المحافظة، كما أن العالم  الوسط
نيويورك  جرائدها الليبرالية مثليعرف عن أمريكا 

نه ال يعرف كثيرا عن ، ولكتايمز وواشنطن بوست
إضافة إلى أن صورة  مراكز األبحاث اليمينية، هذا

بهوليود واألفكار أمريكا في العالم مرتبطة أكثر 
المستوى األخالقي واالجتماعي ولكن   علىالليبرالية

المتقدم  العالم ال يدرك أن أمريكا من أكثر بلدان العالم
محافظة على مستويات مختلفة كانتشار المشاعر 

  .الدينية والقومية

 أمريكا أمة محافظة بطبعها
 في الجزء – وجون مايكلثويت إدريان ولدريدجيرى 

 أن أمريكا كدولة وتجربة تاريخية -الرابع من الكتاب 
، تربة خصبة لصعود قوي التيار المحافظدائما  مثلت

يرى مؤلفا   كما–وذلك لعدة أسباب، فلو عدنا للتاريخ 
ريكا دولة حديثة لم تشهد أم لوجدنا أن –الكتاب 

 وخاصة األوربية منها، القديمة ثورات أو معاناة الدول
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حد  فأمريكا ورثت التقاليد السياسية األوربية ولكنها إلى
 التي لم ترث المعاناة التاريخية والثورات الداميةكبير 

األوربية لكي تصل إلى  مرت بها بعض الشعوب
  .يةدساتيرها ونظمها السياسية الديمقراط

اآلباء المؤسسون للواليات المتحدة من  هربفعندما 
بلد   وجدوا أمامهمسعيا نحو الحرية الدينية أوربا

دون وجود ضرورة شاسع مليء بالثورات يتسع للجميع 
ٕ، وان لم يمنع هذا الجدد تحتم الصدام بين المهاجرين

وجود التفرقة والتمييز ضد فئات عديدة كأهل البالد 
كالمورمان والعرقية يات الدينية واألقل األصليين

التي   لذا لم تمر المؤسسات- كاألفارقة األمريكيين
وضعها اآلباء المؤسسات للواليات المتحدة بعد حرب 

، كما أن الثورة كبيرة بتحديات سياسيةاالستقالل 
األمريكية نفسها لم تكن دامية، ولم يسعى األمريكيون 

 على الطبقات مبالغ فيها على الدولة أو لوضع قيود
العالم بأنها   التي عرفت في-الغنية، لذا ظلت أمريكا 

، فهي لم معتدلة أو محافظة سياسيا –دولة الحرية 
ولم تواجه تحديات كبرى، لذا  تمر بثورات راديكالية

 من الرضا والفخر بتراثهيشعر األمريكي بمستوى كبير 
 كما يظهر في احتفال األمريكيين الدائم السياسي

هذا على عكس  باء المؤسسين للواليات المتحدةباآل
 والتي مرت بتجارب كاليابانيين واأللمانشعوب أخرى 

تعيد التفكير في تراثها القومي  تاريخية مريرة جعلتها
  .بشكل عام

بطبيعته أضعف  هذا إضافة إلى أن الدستور األمريكي
من سلطة الدولة لحساب الواليات، كما أنه أعطى 

الزراعية قليلة عدد السكان ألنه  الياتسلطة كبيرة للو
أعطى جميع الواليات نفس عدد المقاعد بمجلس 

أعطى الريف األمريكي األمريكي، مما  الشيوخ
اآلن   مازال مستمرا حتىالمحافظ بطبيعته نفوذا كبيرا

  .جذب أمريكا دوما نحو اليمينمما ساعده على 

فصله والتي أقرها الدستور ب – كما أن علمانية أمريكا
  أدى إلى تقوية المؤسسات الدينية–الدين عن الدولة 

األمريكية ولم يضعفها، إذ أصبح البقاء الديني في 
، وهنا يشير واألصلح للمؤسسات الدينية األقوىأمريكا 

من الشعب األمريكي % ١٦مؤلفا الكتاب إلى أن 
  .ديانات غير ديانتهم األصلية اعتنقوا تاريخيا

عديدة،  عطت أمريكا فرص استثنائيةأما الجغرافيا فقد أ
شعورا دائما بالثراء والوفرة فقد أعطت األمريكيين 

في االقتصاد، وتأييد   ورفض تدخل الدولةوالتفاؤل
رجال األعمال والرأسمالية، واألمل في زيادة ثرائهم 

  .بشكل مستمر في المستقبل واستهالكهم

  كما يوضح مؤلفا الكتاب في–كما أعطت الجغرافيا 
مساحة  أمريكا خاصية استثنائية أخرى وهي –خاتمته 
يعتقدان بأن الشعب   للجميع، فمؤلفا الكتابواسعة

 على مازال منقسما على نفسه أيدلوجيااألمريكي 
 –اليمين سياسيا، فهناك فئات واسعة  الرغم من سيطرة

 ترى نفسها –قد تصل لنصف الشعب األمريكي 
قابل سيطرة اليمين ، هذا في مليبرالية التوجه كفئات

في  سياسيا بحكم سيطرته على مؤسسات الحكم
واشنطن وعلى الجدل السياسي العام في الفترة الحالية 

 –كما يرى مؤلفا الكتاب  – وافتقار اليسار األمريكي
ألية بدائل سياسية حقيقة في الوقت الراهن، وهنا يرى 

الكتاب أن مساحة أمريكا الشاسعة جعلت هناك  مؤلفا
 في المكان تكفي ألن تعيش جميع وفرةما دائ
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فمن  بغض النظر عن توجهاتها األيدلوجية، الجماعات
األمريكية  ال يعجبه العيش في المدن الشمالية

المزدحمة يمكنه االنتقال للعيش على أطراف المدينة 
مدن الجنوب أو الوسط أو   أو في بعضاألكثر هدوءا

فيمكن لكل الغرب أو أي مكان أمريكي أخر يرديه، 
يعثر على المدينة التي يفضلها ويعيش  أمريكي أن

  .فيها

  اليمين األمريكي صعود
 أما قصة صعود اليمين األمريكي خالل العقود األخيرة

 كما يشرح إدريان ولدريدج وجون مايكلثويت –فتعود 
، ١٩٦٤ لعام - في الجزء األول من الكتاب -

 شهدت  التيلحملة االنتخابات الرئاسيةوتحديدا 
 باري جولدواترالجمهوري  التنافس بين مرشح الحزب

 وانتهت بفوز ليندون جونسونوالمرشح الديمقراطي 
ويقول المؤلفان أن ما ميز باري  ساحق لألخير،

مثلت مواقف جولدواتر وحملته الرئاسية هي أنها 
في صورتها المتطرفة وليست المعتدلة أو  اليمين

نفسه كمنافس  يسع لتقديم، فباري جولدواتر لم المتخفية
معتدل أو مرضي لجميع األطراف، بل سعى لتقديم 

 وقوى للسياسات الليبرالية بديل واضحنفسه على أنه 
 ثالثينات القرن العشرينالتي قادها الديمقراطيون منذ 

 حقوق اإلنسانوالتي تركزت حول الدفاع عن حركة 
مات وتقديم الخد وزيادة دور الدولة في مساعدة الفقراء

  .االجتماعية

 حركة الحقوق المدنيةفي المقابل عارض جولدواتر 
ونادي بخفض دور الدولة ومؤسساتها ألقصى حد، 

مما أدى  وشن هجوما مرضيا ضد اليسار ومؤسساته،

 ولكنه ترك من خلفه حركة إلى هزيمته هزيمة ساحقة
الهزيمة المدوية الكاتبان أن  محافظة جديدة، ويقول

 نقطة بداية العودة لليمين األمريكي، مثلت لجولدواتر
 لتظهر السبعينات والثمانيناتوالتي امتدت خالل 

الجمهوري   حين تمكن الحزب١٩٩٤واضحة في عام 
من استعادة سيطرته على مجلس النواب األمريكي 

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

 في الفترة الحالية قوة اليمين األمريكي أسبابأما 
الجزء  فيشرحها إدريان ولدريدج وجون مايكلثويت في

لثالثة أسباب الثاني من الكتاب، وهنا يشر المؤلفان 
 وجود الرئيس األمريكيهي   أولها وأقلها أهميةرئيسية

 في بناء كارل روففي الحكم ونجاحه هو ومساعده 
ن قوى اليمين األمريكي وصعب بي توازن محكم

  .المختلفة

اليمين  عقل وعضالتأما السببين األهم هما 
، وهنا يرى مؤلفا الكتاب أن سر صعود األمريكي

األخيرة يكمن في  اليمين األمريكي خالل السنوات
نجاح اليمين في بناء شبكة مهولة من المؤسسات 

يفوق الليبراليين بدرجة كبيرة في  الداعمة ألهدافه بشكل
  .الوقت الراهن

يطلق عليه المؤلفان  الجزء األول من هذه المؤسسات
مراكز أبحاثة ووسائل  وهو يتمثل في عقل اليميناسم 

المعبرة عنه، وهدف هذه المؤسسات األساسي  اإلعالم
 يكمن في البحث في حلول وأفكار سياسية جديدة

عدد ، وهنا يستعرض المؤلفان ٕواقناع واشنطن بتبنيها
من حيث حجمها  اكز األبحاث اليمينيةكبير من مر
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وحجم نفوذها السياسي وطبيعة المؤسسات التي 
  .تمولها

 المؤسسات الجماهيريةالثاني فيتمثل في  أما الجزء
 حشد قوى اليمين األمريكيالتي تركز على 

 عبر الواليات المتحدة، ويقسم الكتاب هذا الجماهيرية
حيث تضم  ،مجموعتين أساسيتينالفريق إلى 

المجموعة األولى الجماعات األمريكية التي تنادي 
طريق الحد من الضرائب  بالحد من دور الدولة عن

ورفض تدخل الدولة لفرض قيود على استخدام 
  .الخاصة األسلحة

أما الجماعة الثانية فهي تضم المحافظين المعنيين 
والدينية، وهنا يعبر المؤلفان عن  بالقضايا األخالقية

  على الرغماليمين المسيحي األمريكين اعتقاديهما بأ
بدأ يعاني من من نفوذه الكبير خالل السنوات األخيرة 

سيطرة قيادات بسبب   مؤخرامشاكل سياسية متزايدة
بات  عليه مثل كبيرة في السن غير محبوبة جماهيريا

 وغيرهم مما دفع بعض وفرانكلين جرام روبرتسون
 رك التيارتالوجود الجديدة والذكية سياسيا إلى 
 كما حدث في واالنخراط في مؤسسات يمينية أخرى

 والذي – المسيحي التحالف الذي قاد رالف ريدحالة 
، النتصارات سياسية كبيرة -يرأسه بات روبتسون 

كرئيس للحزب اإلتحاد للعمل  ولكنه قرر ترك
  . بجورجياالجمهوري

  لنفسه اليمين األمريكي هو التهديد الرئيسي
 يرى إدريان ستقبل اليمين األمريكيبمفيما يتعلق 

مايكلثويت أن اليمين األمريكي يمثل  ولدريدج وجون
وذلك لعدة  التهديد الرئيسي لنفسه خالل الفترة الحالية،

اليسار األمريكي في حاجة أسباب فهما يريان أوال أن 
يعيش حالة وسياساته بعد أن أصبح  لمراجعة أفكاره

صبحت مواقفه ، وبعد أن أإفالس سياسي راهنة
ال تختلف كثيرا عن سياسات اليمين، كما أنه  السياسية

اليمين   الذي يشعر به أنصاريفتقد للوحدة والحماس
  .في الفترة الحالية

 يضمأما السبب الثاني فهو كون اليمين األمريكي 
يضم ، فاليمين األمريكي جماعات متناقضة عديدة

، كما راليةليب أجندات ثقافية والذين يتبنون األثرياء
، يرفض أخالق األثرياء الذي اليمين المسيحييضم 

المنادين بالحد من تضخم األمريكي  كما يضم اليمين
  ولكن بوش قاد أكبر تضخم لمشاريع ومؤسساتالدولة

الدولة منذ عقود، كما يضم اليمين بين جوانبه 
يمثل خطرا   مماجماعات معادية لألقليات وللمهاجرين

لى اجتذاب المهاجرين الجدد إليه على قدرة الحزب ع
  .الالتينيين خاصة األمريكيين

سيطرة الحزب الجمهوري على أخيرا يعتقد المؤلفان أن 
قد تستمر أو تختفي خالل السنوات  البيت األبيض

 لن يضعف سيطرة اليمين داخل، ولكن ذلك المقبلة
، ألن أمريكا كما يرى مؤلفا الكتاب الواليات المتحدة

ربما عقود عديدة  لدا محافظا لسنوات أوسوف تبقى ب
  .قادمة

 قراءة في النقد الذاتي الجمهوري

 ٢٠٠٦ مايو ١٧الجزيرة نت، /عالء بيومي

هزيمة الحزب الجمهوري مرور ستة أشهر على 
تضعنا  التشريعية ٢٠٠٦ في انتخابات نوفمبر المدوية
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 الساعية إلى أمام كم وفير من المقاالت والدراسات
األسباب الحقيقية للحدث الكبير ومغزى الوقوف على 

تلك األسباب بالنسبة لمستقبل الحزب الجمهوري 
 .وعالقته بالحزب الديمقراطي في الفترة المقبلة

 خسر الجمهوريون وفاز المحافظون

 على أن هزيمة اليمين يجمع الكتاب المحافظينيكاد 
هزيمة للحزب الجمهوري في االنتخابات األخيرة هي 

ساته وسياسات قادة الكونجرس والرئيس  وسيانفسه
ال تمثل بأي حال من األحوال هزيمة األميركي، وأنها 

 .للتيار األميركي المحافظ أو لليمين األميركي

ويرى هؤالء أن اإلدارة األميركية وقيادات الجمهوريين 
 خانت المبادئ اليمينية والمحافظةفي الكونجرس 

محافظون، وعلى وتخلت عنها فتخلى عنها الناخبون ال
تخفيض اإلنفاق الحكومي والحد رأس تلك المبادئ 

من حجم الحكومة وسيطرتها والحفاظ على السمعة 
، في المقابل وقعت اإلدارة وحسن السير والسلوك

فريسة األميركية والقيادات الجمهورية بالكونجرس 
 حتى باتت الفضائح األخالقية والسياسية واإلدارية

 الغرق والذي ينبغي على ركابه كالمركب المشرف على
 .القفز منه هربا بحياتهم على أمل النجاة

خانوا مبادئ وهناك من يرى أن بوش وقادة الكونجرس 
خفض الضرائب والعمل على  والتي قامت على ريجان

تقليص حجم الحكومة وميزانيتها ودورها وبناء جيش 
، وهو رأي أميركي قوي يحمي أميركا حول العالم

رئيس لجنة العمل السياسية  -دايفيد كينه يذهب إلي
أحد أكبر  والتي يعد مؤتمرها السنوي المحافظة

 –تجمعات المحافظين السياسية السنوية بواشنطن 
 .في أكثر من مقال له

 حكم أميركا ثمانية ريجان أن دايفيد كينويدعي 
سنوات ولكنه ظل خالل تلك السنوات على عهده في 

يص حجمها وكأنه ضدها نقد للحكومة وسعيه لتقل
عالمة على انحياز ريجان وليس جزءا منها، وذلك 

 الحقيقة وعدم ارتماءه في أحضان لمبادئ المحافظين
السلطة مما مكنه من بناء تحالف شعبي وجماهيري 

جذب إليه بعض أبناء الحزب الديمقراطي والذين قوي 
 ويجب بدءوا في التحول نحو اليمين منذ ذلك الحين،

شارة إلى أن أدبيات أميركية مختلفة تشير إلى هنا اإل
عهد ريجان كان البداية الفعلية لتحول المحافظين أن 

الجدد من الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوري 
بعدما أعجبهم موقف ريجان المتشدد في عداءه 

 .للشيوعية

 وكتاب محافظين آخرين أن اإلدارة دايفيد كينويقول 
ش وقيادات الجمهوريين األميركية والرئيس بو

 بداية من القيادات التي تمكنت من - بالكونجرس 
 -  ١٩٩٤بثورة المحافظين في عام تحقيق ما سمي 

 نوت جينجريتشحين تمكن الجمهوريون تحت قيادة 
من استعادة السيطرة على مجلس النواب األميركي 

وقعوا سريعا فريسة للسلطة  –ألول مرة منذ عقود 
عدهم ونسوا مبادئهم والناخبين وللحفاظ على مقا

، كما أغرتهم الذين مكنوهم من الوصول إلى السلطة
قوتهم ودفعتهم إلى انتهاك وسوء استغالل السلطة مما 
استعدى هزيمتهم لكي يتخلص اليساريون واليمينيون 

 .منهم على حد سواء
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الحزب كما يعزي أبناء هذا التيار أنفسهم بالقول بأن 
 في االنتخابات األخيرة بسبب الديمقراطي لم ينجح

ٕوانما ، أفكار جديدة تبناها أو قيادات خالقة قادته
نجح ألنه اكتفي بتقديم نفسه على أنه معارض 

، كما أنه حرص على تذكير لسياسة الجمهوريين
الناخبين المحليين بما يدور في واشنطن على 
الساحتين الداخلية والخارجية وأن تصويتهم في 

حلية سوف يؤثر على قضايا كبرى االنتخابات الم
كما لجأ الديمقراطيون ، العراقبواشنطن وعلى رأسها 

إلى مرشحين أقرب لليمين المحافظ عنه لليسار 
، فكثير من مرشحي الحزب الديمقراطي الجدد الليبرالي

قدموا أنفسهم إلى الناخبين في االنتخابات األخيرة 
 كمرشحين محافظين على المستويات االجتماعية

ونظرا لألسباب السابق شرحها يرى كثير  ،واألخالقية
من الكتاب المحافظين أن االنتخابات األخيرة كانت 
استفتاءا على سياسات الحزب الجمهوري ال على قيم 
ومبادئ اليمين األميركي، وأن من خسر في تلك 
االنتخابات هم بوش وقيادات المحافظين في 

وأن ، الت مسيطرةالكونجرس ال تلك المبادئ والتي ماز
الحل يكمن بالعودة إليها والتشبث بها، وأن عودة 
الجمهوريين لها سوف تضمن عودة الناخبين للحزب 

 .الجمهوري مجددا

 مفاجئة الهزيمة ومعالم المستقبل

وال يخفي بعض الكتاب تفاجئهم بحجم الهزيمة التي 
خسارة فاقت توقعاتهم، في حين يرى البعض منهم أن 

كم لدورة ثانية في انتخابات حزب رئيس يح
، كما يرى الكونجرس ليس أمرا جديدا أو غير مألوف

بعضهم أن الهزيمة أفادت اليمين األميركي وحظوظه 
 ألسباب مختلفة ٢٠٠٨في االنتخابات المقبلة في 

نتيجة طبيعة ألخطاء بوش على رأسها أنها جاءت 
 والتي كان ينبغي وقفها ،وقادة الكونجرس المتكررة

حها وعدم التستر عليها حتى يشفى اليمين وفض
 .األميركي منها

 محرر مجلة ذا ويكلي -ويليام كريستول كما يرى 
 – مجالت المحافظين الجدد أشهر ستاندرد األسبوعية

 في شهر مجلة تايم األميركيةفي مقال نشره في 
أن هزيمة الجمهوريين في  - مارس الماضي 

ارة عديدة االنتخابات األخيرة حملت أخبارا س
 :للمحافظين األميركيين يأتي على رأسها ما يلي

مكنت الديمقراطيون من يرى كريستول أن االنتخابات 
، وبذلك أصبحوا السيطرة على الكونجرس بمجلسيه

شركاءا في السلطة وفي مواجهة مشاكل اإلدارة 
األميركية والكونجرس العديدة في الوقت الراهن، وعلى 

 السيطرة على الكونجرس رأسها العراق، كما أن
وبهذا يضع تقليديا كما يرى كريستول، " صعبة"

كريستول المحافظين في موضع المتأهب ألخطاء 
الديمقراطيين وتعثراتهم وتقديمها كدليل على فشلهم في 

، وهو رأي براجماتي يلجأ القيادة التي كانوا يتوقون إليها
ن في إليه عدد غير قليل من الكتاب والساسة األميركيي

 .مواجهة خصومهم في أوقات مختلفة

الديمقراطيين ال يمتلكون قيادات كما يرى كريستول أن 
 وخاصة قادرة على حشد تأييد الرأي العام األميركي

تأييد ناخبي الوسط المعتدلين في انتخابات عام 
 هيالري كلينتون، حيث يعتقد كريستول أن ٢٠٠٨

سيفقدها معروفة بمواقفها اليسارية الواضحة مما 
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 فرص باراك أوبامامساندة اليمنيين والمعتدلين، كما أن 
 جون إدواردزفي الفوز بالرئاسة ضعيفة، وكذلك فرص 

 .كما يعتقد كريستول

الجمهوريين يمتلكون في المقابل يرى كريستول أن 
مرشحي رئاسة ذوي قدرة على حشد تأييد اليمين 

 جون ماكينمن أمثال والوسط في وقت واحد 
اتور اليمين المحافظ المعروف بمواقفه الليبرالية، السين

 عمدة نيويورك السابق القادر أيضا ورودي جولياني
وهم قادة ال يمتلكهم على حشد أصوات اليسار، 

 .الحزب الديمقراطي

أميركا ستظل في حرب حتى "كما يقول كريستول أن 
الحرب على "مشيرا إلى استمرارية " ٢٠٠٨عام 

سيدفع الناخبين لعراق، مما أو حرب ا" اإلرهاب
األميركيين إلى البحث عن قائد قوي وعن حزب قادر 

 عن أمن أميركا القومي وهي قضايا تمثل على الدفاع
 .مواضع قوة تقليدية وتفوق نسبي للجمهوريين

أما فيما يتعلق بحرب العراق فيبدي كريستول سعادته 
 وبزيادة القوات األميركي، وهما رامسفيلدباستقالة 

مطلبان طالب بهما كريستول بشدة في الماضي، ويرى 
في حدوثهما مصدرا لألمل للجمهوريين الذين مازالوا 

 ."محتمال"يعتقدون بأن النصر في العراق أمرا 

 قراءة في النقد الذاتي الجمهوري

 

فالواضح أن الكتابات السابقة تتغافل حقيقة هامة وهي 
سيطرة بوش على البيت األبيض وقيادات أن 

الجمهوريين على الكونجرس لم تكن لتتحقق دون 
، وهي ساندة قواعد جماهيرية يمينية واسعة لكليهمام

حقيقة تبرزها كتابات كثيرة ليبرالية وأخرى محايدة كتبت 
، وهي حجة تبدو ٢٠٠٦قبل وبعد انتخابات نوفمبر 

سيطرة الرئيس والحزب على بديهية أيضا وذلك ألن 
البيت األبيض والكونجرس بمجلسيه ما كانت لتتحقق 

لتبرعات السياسية ومراكز دون ترسانة كبيرة من ا
األبحاث ووسائل اإلعالم والقواعد الحزبية التي مكنت 
تلك القيادات وساندتها رغم أخطائها على مدى ست 

 .سنوات كاملة

وقد سمحت تلك الترسانة بمصادرها المختلفة ألن 
تشارك قيادات البيت األبيض والكونجرس الجمهورية 

ير تلك في أخطائهم بل وتسابقت بعضها في تبر
األخطاء وترويجها وعلى رأسها وسائل اإلعالم اليمينية 
كقناة فوكس نيوز ومراكز أبحاث كمعهد أميركان 

، هذا ناهيك عن إنتربرايز ومعهد هيرتيج فويندايشين
دور جماعات معينة في وضع وتبرير سياسات اإلدارة 

كالمحافظين الجدد على الساحتين الداخلية والخارجية 
ك السياسات كالجماعات اإلنجليكية وفي تأييد تل

 .المتدينة

اليمين األميركي في حاجة لمراجعة وهذا يعني أن 
، وأن تلك المراجعة في الغالب قائمة على أكبر للذات

الرغم من حرص القيادات الجمهورية على تجنب 
 .الحديث عنها على المأل

وبدون شك تتميز الكتابات السابقة وغيرها من الكتابات
 بقدر  األخيرةتناولت هزيمة الجمهورييناليمينية التي 

والبعد عن كشف ال يستهان به من الدعائية والتسييس 
 مما يجعلها دليال على األسباب الحقيقية لألزمة

 .األزمة ال حل لها
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الحزب الجمهوري يعيش مرحلة كما من الواضح أن 
ك بسبب بقاء الرئيس بوش في  وذلمخاض صعبة

السلطة بأخطائه المتكررة وبتراجع شعبيته لمستويات 
غير مسبوقة في أوساط الجمهوريين والديمقراطيين إلى 
حد سواء بعدما تحول إلى رمز للمشكلة ال يريد أن 

 .يتوارى عن األعين

كما يعيش الحزب الجمهوري مرحلة مخاض بحثا عن 
 وربما بحثا ،يد الحزبقيادات جديدة قادرة على توح

عن تحالفات جماهيرية جديدة وربما أفكار جديدة تعيد 
فأخطاء الفترة صياغة تحالفات وسياسات الجمهوريين، 

األخيرة أكبر من أن يتم عالجها بأساليب دعائية 
 .سطحية

 حظوظ الديمقراطيين وموقف المعنيين

هذا ال يعني أن السلطة مقدمة للديمقراطيين على طبق 
هب، فالواضح أيضا أن الديمقراطيين مازالوا من ذ

يبحثون عن قيادات أقوى، وعن أفكار جديدة تتعدى 
تقديم حلوال حقيقية لمشاكل نقد الجمهوريين إلى 

 والتي تمثل خطرا معقدة وعلى رأسها حرب العراق
محدقا على صورة أميركا وأمنها في حالة بقاء أميركا 

 .أو انسحابها من هناك

 الديمقراطيين االنتباه لتبعات سنوات كما يجب على
سيطرة الجمهوريين على السلطة على توجهات الشعب 
األميركي ذاته والذي يخشى من تأثره بالدعاية اليمينية 
على مستويات هامة مثل موقفه من قضايا الهجرة 
واألقليات والحقوق والحريات المدنية واألمن القومي، 

 اليمينية صعود وسائل اإلعالمخاصة في ذلك 
، مما يتحتم على األميركية الكبير في السنوات األخيرة

الديمقراطيين الحذر من أن يضطرهم سعيهم للسلطة 
 .وإلرضاء الناخبين لتبني مواقف خصومهم

أخيرا بالنسبة للمواطن األميركي والمعنيين بسياسات 
أميركا المختلفة فليس أمامهم إال مزيد من المعرفة 

 أراء الكتاب والسياسيين األميركيين فقراءةوالتعبئة، 
والتي تغلب عليها الدعاية السياسية قد تدفع المواطن 
، العادي بعيدا عن الحقيقة بدال من تقريبه منها

وكبديل ينبغي عليه تسليح نفسه بمعرفة أدق 
بالسياسات األميركية والمسيطرين عليها، وخاصة فيما 

 التعليم يتعلق بالسياسات التي تمس حياته كقضايا
والضرائب والرعاية الصحية والحقوق المدنية وحقوق 

 .الفقراء واألقليات

 في ًفوقوف المواطن األميركي موقف المتفرج أمال
فالتعبئة والتنظيم التغيير لن يعود عليه إال بالخسارة، 

 لمعرفة مسار السياسة األميركية والتأثير ضروريان
بسياسة عليها، وهي نصيحة تنطبق على المعنيين 

فالساحة األميركية كانت أميركا الخارجية أيضا، 
ومازالت مفتوحة أمام اللوبيات وجماعات المصالح، 
وليس هناك أسلوب لإلصالح أفضل من التدافع من 

 .أجل اإلصالح المنشود

أما بالنسبة للمستقبل فالسياسة األميركية مليئة بمشاعر 
مة يصعب سلبية تجاه الجمهوريين وبتغييرات عديدة قاد

التنبؤ بها في الوقت الراهن خاصة في مواجهة سيل 
الكتابات األميركية التي تسعى لتوصيف المستقبل 

  .إنطالقا من مصالحها السياسية
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إطاللة على فكر هارفي : ميكافيلي أميركا
 مانسفيلد

  ٢٠٠٧ سبتمبر ٢الجزيرة نت، /عالء بيومي

لة  الفكري يشعر القارئ بالوههارفي مانسفيلدخط 
، بالحاجة لمعرفة المزيد عن هذا الرجل وفكرهاألولى 

فهو أحد أهم المتخصصين األميركيين المعاصرين في 
دراسة مفكري العصور الوسطى وعلى رأسهم 

 وعدد منهم –، حتى أنه عندما قرر طالبه ميكيافيللي
 االحتفال به – أشهر قيادات المحافظين الجددمن 

وأهدوه إليه في إشارة " يرتعليم األم"كتبوا كتابا سموه 
اهتمام هارفي مانسفيلد بميكافيلي ودور مانسفيلد إلى 

 على غرار ميكافيللي الذي كان في تعليمهم السياسية
يسعى لتعليم الملوك وأمراء الحرب السياسية بمفهومه 

 .الخاص

 –كما يعد مانسفيلد أحد أشهر طالب ليو ستراوس 
 –ل األلمانية الفيلسوف األميركي الراحل ذي األصو

، والذي يعده البعض أبا روحيا لفكر المحافظين الجديد
وهي عالقة ال يخفيها مانسفيلد الذي يمجد ليو 
سترواس ويحرص على اقتفاء أثاره الفكرية مثل حرصه 
على الكتابة في دوريات المحافظين الجدد وعلى رأسها 

، والتي يرأس مجلة ذا ويكلي ستاندرد أشهر مجالتهم
، وهو بدوره أحد أشهر الكتاب ويليام كريستولا تحريره

باالبن المعبرين عن فكر المحافظين الجدد والملقب 
وأحد طالب مانفسيلد بجامعة هارفرد  المدلل للحركة

  .األميركية
 

 أفكار عميقة مقلقة

مقاالت هارفي مانسفيلد المقلق هنا هو أنك عندما تقرأ 
عليها مر  يصعب عليك المرور في ذا ويكلي ستاندرد

 يختلف عن بعض كتاب المحافظين الجددالكرام، فهو 
الذين تتميز كتاباتهم بسطحية مضحكة في بعض 

ينبغي عليك األحيان، فعندما تقرأ كتابات مانسفيلد 
، وذلك حتى الوقوف والعودة لقرأتها مرة أخرى ومرتين

تتمكن من فهمها وفهم معانيها اليمينية الراسخة، وفك 
ية والرموز التاريخية التي يستشهد بها طالسمها الفكر
 .مانسفيلد كثيرا

تضطر للتوقف باختصار عندما تقرأ مقاالت مانسفيلد 
ألنك أمام فيلسوف كبير يحاول الكتابة للقارئ 

، بعكس بعض الصحفيين الذين يكتبون في العادي
مجالت المحافظين الجدد، والذين يستعيضون عن 

يدلوجية التي تصدمك معرفتهم السياسية بمواقفهم األ
 .بسبب تشددها وسطحيتها في آن واحد

أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفرد  -أما مانسفيلد 
، وعضو مجلس إدارة ١٩٦٢األميركية منذ عام 

 فهو حالة - الجمعية األميركية للعلوم السياسية
فهو مفكر كبير تسهل عليه الكتابة مختلفة، 

لعصور الوسطي للمتخصصين المتعمقين في فكر ا
، كما أن مقارنة بالكتابة للقارئ األميركي العادي

مقاالته األكاديمية وكتبه والتي يصعب قرائها وفهمها 
نظرا لما تحتوي عليه من معلومات ومقارنات بين 
أفكار كبار الفالسفة الغربيين تفوق بكثير أهمية 
مقاالته المنشورة في الصحف السيارة والمجالت 

لتي يحرص مانسفيلد على الكتابة فيها األسبوعية، وا
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حرصا على القيام بدوره النضالي المنطلق من إيمانه 
 .بدور المفكر في خوض الحروب الفكرية والسياسية

إذن نحن أمام خاصة تستدعي اهتمام القارئ األجنبي 
والذي يتهمه بعض األميركيين بضعف معرفته بأميركا 

 عندما تقرأ المحافظة، وهو اتهام يتردد في خاطرك
كتابات مانسفيلد والتي تختلف كثيرا عن الكتابات 
األميركي الليبرالية المنتشرة في الصحف األميركية 

مام مانسفيلد ينبغي على القارئ أن يشعر أ، فوالدولية
بأنه أمام مفكر يميني خالص قوي متمكن من مادته 

يمكن للكتاب  صياغة فكر يميني متكاملويحاول 
، ولقوة فكر ر أن يعتمدوا عليهوالساسة الصغا

مانسفيلد اليميني البد وأن تشعر بالقلق خاصة إذا 
ٕكنت من أصحاب الميول الليبرالية واذا كنت ال تعرف 

 .كثيرا عن أميركا اليمينية

 مع الدولة والمؤسسات التقليدية

سساتها 

أمام مفكر من العصور وبهذا يشعرك مانسفيلد أنك 
كتابها بشكل  والتي يعود إليها مانسفيلد ولالوسطى
فهو يرى أن فكر العصور الغربية الوسطي متكرر، 

، والقديمة هو األصل وأن الفكر الحديث هو الصورة
وأن العودة إلى حكمة القدماء ضرورية إن لم تكن 

الحق ، وأن الحكمة حقيقة وليست نسبيةحتمية، وأن 
، وأن ال سبيل للمهادنة في الفضيلة حق والباطل باطل
النسبية خطأ، وأن الصراع هو أن أو الحقيقية، و

فإذا لم تعجبك فكرة فعليك ، وأن البقاء لألصلح، البديل
الصراع من أجل هزيمتها حتى لو كنت أكاديميا أو 

، فعليك الدخول لساحة الصراع فيلسوفا أو مفكرا
وتلطيخ يديك بدماء األعداء الفكرية، ال الفكري 

نسفيلد ، فمابقتلهم، ولكن بهزيمتهم فكريا وسياسيا
فارس من فرسان العصور الوسطي يرفض المهادنة، 

مهادنة المفكرين المحافظين لليسار حيث يرى أن 
األميركي الجديد منذ ستينات القرن العشرين سمحت 

 وتلويث عقول لسيطرة على الجامعاتبالهذا التيار 
األميركيين فشغلتهم بالتودد لألقليات والمهاجرين 

ن تقوية إيمانهم بالقيم والعالم اإلسالمي بدال م
األميركية وبمؤسسات الحكومة األميركية وبالبيت 
األبيض وبحاجتهم للتوحد خلف تلك المؤسسات للفوز 
بحرب طويلة ضد أعداء أميركا عموما بما في ذلك 

 .صراعها الراهن فيما يعرف بالحرب على اإلرهاب

فمانسفيلد يقف مع مساندة الدولة ومؤ
باء المحافظة ويقدس الدستور األميركي واآل

، والعالقة بين السلطات األميركية، ويرفض المؤسسين
نقد الديمقراطية األميركية أو الحكومة الفيدرالية والتي 

يريد يريد مانسفيلد تقويتها وخاصة مكتب الرئيس، كما 
إطالق يد الرئيس في حالة الحروب واألزمات الدولية 

ويرفض الخالف العلني بين ، كالحرب على اإلرهاب
 فارس يرفض المساواةن والساسة األميركيين حول األوضاع السياسية المفكري

األميركية، فهو يؤمن بالحرية وبالديمقراطية ولكنه ال 
يؤمن وسطى مرة أخرى أنت أمام مفكر من العصور ال

بقيم مختلفة غير القيم الليبرالية السائدة في المجتمع 
، األميركي والتي تعودنا على السماع عنها في الخارج

يريد األميركي العادي أن يشك في قوة حكومته ودولته 
 .ودستوره والعملية السياسية ببالده
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، بالرجولةنحن أمام مفكر يؤمن بقيمه يسميها عادة 
 حتى ولو وجدت تقترن بالرجال ال بالنساءويرى أنها 

 امرأة مارجريت تاتشرأحيانا في بعض النساء مثل 
 الرجولة تقترن بالرجالنيا الحديدية، فهو يرى أن بريطا

حتى لو وجدت أحيانا في النساء، وأن على النساء 
والحركة النسوية أن تشجع تلك الخاصية أو القيمة في 

فبدونها سوف تضعف الرجل أو الولد الصغير 
 والتي بدأت تضعف بالفعل من المجتمعات الغربية

نسوية تحت وجهة نظرها بعد أن شنت الحركات ال
شعار المساواة حربا ضروسا على قيمة الرجولة 

أضلت الحركات الذكورية حتى كادت تفنيها، وبذلك 
 كما يرى - النسوية الغرب ومجتمعاتها بفكرها الفاسد

 واستمرت في الهجوم على الرجولة حتى -مانسفيلد 
أضعفتها في الرجل وعجزت عن زرعها المستحيل في 

ٕحملن ظروف حياة صعبة وان النساء والالئي بتن يت
لما تكن مستحيلة معتمدين على شركاء من الرجال 

 .ضعفت فيه خاصية الرجولة

فالرجولة نزعة أو حمية يحتاجها الرجال في الحروب 
، نزعة تدعو للتفرد والقيادة والمسئولية والصراعات

والصراع إلثبات الذات وحماية األسرة والوطن، فهي 
رجل لوسطي والقديمة أو أشبه بقيم رجل العصور ا

الغاب الذي كان ينبغي عليه الصراع للبقاء، فالبقاء 
وألن الدنيا تأخذ غالبا كما يرى مانسفيلد ، لألقوى

، حيث يرى أن الفكر الذي يرفض قيمة المساواة
الغربي الحقيقي قائم على قيم الحرية والفردية والتنافس 

فالبشر لم ال المساواة، فالمساواة غير موجودة وكاذبة، 
ولن يكونوا متساويين، فهنا قوي وضعيف، وهناك 

خر ال يعمل، فإذا أردت أن تغير من آشخص يعمل و

فعليك العمل ليال نهارا أوضاعك وحياتك ومستواك 
 ٕوالصراع والتنافس واعداد نفسك لهزيمة خصومك،

الحكومة من فإذا فشلت فال تلوم إال نفسك، وال تطلب 
ء أن يساعدوك، فالحركات أو القوانين أو األثريا

الليبرالية أوهمت األقليات والمهاجرين والفقراء بعد أن 
غشتهم وغشت الشعب األميركي والمجتمعات الغربية، 
فهي تؤجج فيه قيمة المساواة الكاذبة وتنفخ فيه روح 

وتوهمهم بأن البشر نقد الغرب ونخبه الحاكمة 
، حمتساويين بدال من أن تشجعهم على العمل والكفا

حتى أن الطلبة في الجامعات باتوا يرون أن من حقهم 
الحصول على درجات مرتفعة وأن من حقهم النجاح 
في االمتحانات وأن األساتذة يعلمون عندهم ال 
العكس، وأن األستاذة مطالبون بمناصرة األقليات 
والحركات النسوية والطالب الكسالى حتى ال يتهمون 

ت الجامعات وضعفت ضعفبالرجعية والتخلف، وبهذا 
 . والغربي الجديدنواة بناء الجيل األميركي

 من ينقذ الغرب

أما الحل لدى مانسفيلد فهو يرتكز على عدة ركائز 
 على غرار وجود مفكرين أميركيينأساسية على رأسها 

 رفض هيمنة الدين على السياسية والذي مكيافيللي
بتحرير وعلى تعريف الفضيلة للمجتمع، وطالب 

، وبإعادة تعريف الفضيلة السياسية لة من الدينالفضي
كالدهاء على أساس واقعي يسلح الحاكم بقيم جديدة 

، والقوة والبطش والقدرة على الخداع وهزيمة األعداء
مفكرين غير منعزلين يرفضون المهادنة ومستعدين 
للنزول إلى ساحة المعارك الفكرية وتلطيخ أيديهم 

 .اسيةبدماء أعدائهم الفكرية والسي
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كما أن الغرب وأميركا في حاجة لقيادات جدية على 
 والذي نجح كما يرى مانسفيلد في رونالد ريجانغرار 

إشعار األميركيين باألمل في حكومتهم ومجتمعهم 
ابتسامته وتفاؤله والثقة في أنفسهم من خالل 

، وحرصه على وقدراته الخطابية بخصوص المستقبل
 –م أعدائه الخارجيين عدم مهادنة أعدائه وعلى رأسه

إيمان ريجان بالقيم اإلتحاد السوفيتي، هذا إضافة إلى 
 وقدرته على مخاطبة المواطن األميركية التقليدية

 .األميركي بلغة سهلة يفهمها ويقتنع بها

أميركا بحاجة لحكومة مركزية قوية مطلقة كما أن 
 في الوقت الراهن، اليد في مكافحة أعدائها الخارجيين

ما أراده اآلباء المؤسسين للواليات المتحدة فهذا 
األميركية، حيث حرصوا على بناء حكومة قوية ورئيس 
قادر على قيادة الجيش األميركي في أوقات الحروب 
وأياديه حرة غير مقيدة، وشعبه موحد خلفه متأهب 

، فبدال من أن ينشغل اليسار لهزيمة خصومه
 الحكومة ٕاألميركي بنقد أميركا واسرائيل وتصرفات

األميركية في الحرب على اإلرهاب، كأن من األفضل 
له حشد تأييد الشعب األميركي لحكومته المركزية 

 .ولقيمه الراسخة ولجيشه ومقاتليه

 حالة الحرب

دعاة الحريات المدنية على "وهنا يقول مانسفيلد أن أن 
اليمين واليسار يفترضون أن الحكومة هي هدف 

حتاج لعناية خاصة، وقد يبدو نقمتهم وأن األقليات ت

هذا صحيحا في أوقات السالم، ولكن في حالة الحرب 
جب حماية تالحكومة هي صديقك األول، كما 

الجهاديين "ويمضي رامسفيلد قائال أن ، "األغلبية
يقولون أنهم سوف ينتصرون ألنهم يؤمنون بالموت في 

هذا ليس صحيحا، نحن نؤمن ، حين أننا نؤمن بالحياة
اة ولكن ليس بأي تكلفة، نحن أيضا نقدر بالحي

التضحية والشرف من أجل األهداف السامية، ولكننا 
 –، أساتذة الجامعات نترك جنودنا ليتحدثوا نيابة عنا

 لم يتعلموا –وهم من يفترض أن يتحدثوا نيابة عنا 
شيئا من جنودنا، وليس لديهم ما يقولونه لكي يشرحوا 

 .حياتهملهؤالء الجنود لماذا يضحون ب

في خاتمة هذا المقال ال يسعنا إال التأكيد على أننا 
حرصنا عبر المقال على عرض أفكار هارفي 

، وبغض مانسفيلد عرضا موضوعيا بقدر اإلمكان
النظر عن اتفاقنا أو اختالفنا مع أفكاره، وذلك انطالقا 

بتفرد هذه األفكار واختالفها عن األفكار من إيماننا 
ة عن المفكرين األميركيين خارج الليبرالية السائد
، على أمل أن يقدم مقالنا نافذة على الواليات المتحدة
ودعوة للتعرف على كتبات مانسفيلد تلك األفكار 

 من المفكرين األميركيين المؤثرين في الساحة وغيرهم
 .األميركية المعاصرة
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 آخر قالع المحافظين الجدد: إليوت إبرامز

 ٢٠٠٧ أكتوبر ٣٠ الجزيرة نت،/عالء بيومي

إليوت إبرامز نائب مستشار األمن القومي يستحق 
 لقب آخر قالع المحافظين الجدد في إدارة األميركي

الرئيس جورج دبليو بوش، فمؤهالت إبرامز السياسية 
 أثقل المحافظين الجددواأليدلوجية تضعه في مصاف 

 الرئيس جورج دبليو بوشالذين أثروا على إدارتي 
ريتشارد بيرل وبول انية، وذلك على غرار األولى والث

 .ولفويتز ودوجالس فايث

أخطاء وفضائح اإلدارة األميركية والمحافظين وبتوالي 
 العراق وعلى رأسها الجدد خالل السنوات األخيرة

 ،تخلت األسماء السابقة عن مناصبها ألسباب مختلفة
وبقى إبرامز وحده قلعة صامدة يدافع عن تراث 

 وأفكارهم خاصة فيما يتعلق بواحدة جددالمحافظين ال
قضية الصراع العربي من أهم قضاياهم وهي 

 والتي يبدو أن إبرامز هو أحد أهم المؤثرين اإلسرائيلي
 .٢٠٠٢عليها داخل اإلدارة األميركية منذ نهاية عام 

 رجل غامض

 

باعت من ، والتي كونترا-أدين في قضية إيرانكما 
خاللها إدارة الرئيس ريجان أسلحة إليران واستخدمت 
عائدها بشكل غير قانوني لدعم متمردي الكونترا في 
نيكاراجوا بأميركا الالتينية، وكان إبرامز أحد أبطال 

وأدين قضائيا بحجب معلومات عن الفضيحة 
، وأمضي عقد التسعينات معزوال سياسيا الكونجرس

أميركية وتابعة  هوديةمراكز أبحاث ييعمل في 
مشروع القرن ، وعلى رأسها للمحافظين الجدد
، وهو أبرز مشاريع المحافظين الجدد األميركي الجديد

 .الفكرية

وفوجئ الكثيرون بتعيين إبرامز بمجلس األمن القومي 
األميركي في والية جورج دبليو بوش األولى وتحت 

تشير ، وكونداليزا رايسرئاسة مستشارة األمن القومي 
 رايس أعجبت بعمل إبرامزتقارير صحفية إلى أن 

خبرته الواسعة وقدرته على اتخاذ كثيرا بسبب 
والذي يمكنه من النظر  ووعيه اإلستراتيجي، القرارت

، وتقول تلك التقارير أن رايس ألكثر من خطوة لألمام
عندما انتقلت لوزارة الخارجية في والية بوش الثانية 

 كمساعد لها ولكنها  معهاأرادت اصطحاب إبرامز
 خشيت معارضة مجلس الشيوخ ووسائل اإلعالم
ٕبسبب خلفية إبرامز وادانته في فضيحة إيران كونترا، 
لذا فضل الجميع إبقاء إبرامز في منصبه في مجلس 

 ملف نشر الديمقراطيةاألمن القومي مع ترقيته وتوليه 
 ،ةالذي منحه الرئيس بوش أهمية كبيرة في واليته الثاني

خاصة في منطقة الشرق األوسط بعد أن فشلت القوات 
األميركية في العثور على أسلحة دمار شامل في 

 .العراق، كما ترى كتابات مختلفة

نسيب وتشير المعلومات المتاحة عن إبرامز أنه
ي تيار المحافظين أحد أهم مؤسس نورمان بودهوريتز

 وغيرهم من رموز زميل قديم لبيرل وفايث، وأنه الجدد
ينتمي إلى أسرة يهودية المحافظين الجدد، كما أنه 

، وتحول في السبعينات لليمين وأصبح أميركية ليبرالية
مساندا لريجان وعمل بإدارته كحال غالبية المحافظين 

 .الجدد

  الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية           مركز                 ٤١ من١٩                                               ٢٠١٠ -شباط

 



 التحدي الصهيوني                        )٣- ١٩(المتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز األلكتروني

التزامه ويعزز من قدرة إبرامز على البقاء في منصبه 
، وقد يعود الصمت والبعد عن اإلعالم بقدر ما أمكن

ولكنه أمر ، ارتباطه بفضائح سياسية سابقةذلك إلى 
عزز فيما يبدو بأسهمه لدى اإلدارة األميركية، ففي 

ولفويتز وفايث الوقت الذي تعرض فيه أشخاص مثل 
 النتقادات إعالمية كبيرة خاصة بسبب حرب وبيرل

العراق، وهي انتقادات ساهمت بدون شك في رحيلهم، 
، لدرجة بقى إبرامز خلف الستار يعمل في صمت

 اإلعالم تتبع أخباره جعلت من الصعب على وسائل
ومعرفة فيما يفكر والتنبؤ بمواقفه السياسية والتي أثارت 
انتقادات واسعة في الفرص القليلة التي تسربت فيها 
لوسائل اإلعالم األميركية خالل فترة عمل إبرامز 

 .بإدارتي الرئيس جورج دبليو بوش

 للتوجهات العلمانية واليسارية لليهود ويعبر عن انتقاده
األميركيين، فهو يرى أن اإلفراط في العلمانية أضعف 

اإلفراط في اليسارية الروابط اليهودية الدينية، وأن 
، يضر بعالقة اليهود األميركيين بالحزب الجمهوري

وبالمسيحيين المتدينين المساندين إلسرائيل في الواليات 
امز عبر عن انتقاده القوي إبرالمتحدة، خاصة وأن 

للكنائس الليبرالية األميركية والتي تساند الفلسطينيين 
، وتعاطف معهم على حساب إسرائيل من وجهة نظره

ويقول أن إسرائيل دفعت ثمن وقوفها مع أميركا في 
الحرب الباردة، في حين وقف العرب مع اإلتحاد 
السوفيتي مما جعل الكنائس الليبرالية تنظر إلى 

لفلسطينيين كحركة مقاومة ضد االحتالل، ويتساءل ا
عما إذا كان يفترض أن تقف إسرائيل مع اإلتحاد 
السوفيتي لكي ترضي الكنائس األميركية الليبرالية، 
ويقول أن تلك الكنائس تعتقد أن عنف الفلسطينيين 
ضد اإلسرائيليين نابع من االضطهاد، وال تريد أن 

اهية القاتلة والتحيز للكر"تصدق أن العنف قد يعود 
ويطالب اليهود األميركيين باالنفتاح على ، "الديني

الجماعات المسيحية المتدنية والتي تؤمن بحق 
كما يطالبهم باالنفتاح  إسرائيل الديني في أرضها،

على الحزب الجمهوري، ويستبشر خيرا بإقبال الشباب 
، ويأمل أن اليهودي األميركي على الحزب الجمهوري

ذلك تيارا ينهي سيطرة اليهود الليبراليين على يمثل 
 .يهود أميركا

 خوف على اليهود األميركيين

لى فكر إبرامز تعود الفرص القليلة المتاحة للتعرف ع
 كتاب كتبه في التسعينات عن اليهود األميركيينإلى 

وبضع مقاالت كتبها عن اليهود في السياسة األميركية 
، ويبدو موقع ديني أميركي يدعى بليف نتعلى 

من األبناء المخلصين لألقلية إبرامز في كتاباته واحدا 
 الناشط في قضاياها الواعي اليهودية األميركية

 .ومها ومؤسساتها وقياداتهابهم

فهو يخشى من تراجع أعداد اليهود األميركيين 
وانصهارهم في المجتمع األميركي بفعل قوى العلمانية 
والتزاوج المختلط، ويطالبهم بمزيد من التركيز على 
التعليم الديني وزيارة إسرائيل لتقوية الروابط اليهودية 

 .ومقاومة قوى الذوبان

ويذكر أحد التقارير المكتوبة عن إبرامز وخلفيته أن 
 والتي عينت كعضو بلجنة الحريات ليلى المرياتي

الدينية األميركية التي كان إبرامز أول رئيسا لها 
 بتحيز إبرامز حين رفض مصاحبة فريق من تشعر
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ل للبحث عن مشاكل الحريات الدينية اللجنة إلى إسرائي
ال توجد مشكلة حريات دينية هناك، باعتبار أنه 

ولكنه زار السعودية ومصر وكاد أن يتسبب ، بإسرائيل
في أزمة دبلوماسية بسبب تجاهله ألكبر قيادة دينية 
إسالمية في مصر لوال تدخل السفير األميركي لدى 

 .القاهرة إلصالح ما أفسده إبرامز

 لية السالمال لعم

وينتقد إبرامز في كتاباته عملية السالم اإلسرائيلية 
الفلسطينية واتفاقات أوسلو، ويقول أنها لم تعود على 
إسرائيل إال بالتنازالت، وأنها كشفت حقيقة موقف 
الفلسطينيين وهو موقف لن يرضى بأي تنازالت 

موقف الفلسطينيين إسرائيلية مهما كان حجمها، ألن 
، ويقول أن عرفات رد على إزالة إسرائيلالحقيقي هو 

تنازالت إيهود باراك الكبيرة بانتفاضة األقصى، ويرحب 
الرئيس جورج في مقاالته التي نشرها في أوائل عهد 

 إلى السلطة، ويقول أن دبليو بوش بقدوم شارون
شارون رجل يدرك أن السالم لن يقوم على أساس من 

القوة، وأنه قادر التنازالت وأنما يقوم على أساس من 
على أن يمنح اإلسرائيليين األمن من خالل مواجهة 

 .عنف الفلسطينيين بشد وحزم

ويقول أن العرب يهاجمون شارون بسبب مواقفه خالل 
ولكن المجازر التي ارتكبت في حق حرب لبنان، 

 كما الفلسطينيين قامت بها كتائب لبنانية مسيحية،
من منصبة أن شارون تعرض النتقادات واستقال 

 .كوزير للدفاع وهذا يكفي

كما يذكر أولمرت الجميع بأن أراضي لبنان محتلة من 
قبل السوريين، وأن السبب األساسي لدعم أميركا 

إلسرائيل هو حرص أميركا على الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان، وأن عرب إسرائيل يتمتعون بحقوق سياسية 

 .ةأكثر من التي يتمتع بها شعوب أي دولة عربي

 مبعوث اإلدارة إلسرائيل وليهود أميركا

وتقول التقارير المختلفة التي نشرت عن إبرامز أن 
 هي من معارضته لعملية السالم واتفاقات أوسلو

إيمانه القديم مثل أساسيات تفكيره، وأن ذلك يعود إلى 
عدد كبير من المحافظين الجدد بأن السالم يقوم على 

ازالت أو المفاوضات،  وليس على أساس من التنالقوة
 كما يظهر فيما هو –ولكن ال يبدو أن لدى إبرامز 

 رؤية واضحة لتحقيق السالم بين –مكتوب عنه 
الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس من المفاوضات، 
حيث يبدو أن إبرامز يؤمن بأن مسار عملية السالم 
هو الفشل، وأنه ال ينبغي على أميركا بأي حال من 

الضغط على إسرائيل لتقديم أي تنازالت، فقد األحوال 
هاجم إبرامز كلينتون بسبب دبلوماسيته النشطة في 
مجاالت مفاوضات السالم العربية اإلسرائيلية، حيث 
رأى إبرامز أن كلينتون كان يخاطر بأمن إسرائيل من 
 .أجل بناء مجده الشخصي قبل ترك الرئاسة األميركية

بدايتها ورفض مبدأ كما انتقد خارطة الطريق في 
الضغط على إسرائيل في أي حال من األحوال، ولكنه 
عاد وساندها بعد ما بدا له وللمتابعين في إسرائيل أن 
الخارطة ال تفرض سقفا زمنيا محددا، وأنها تمنح 

 .إسرائيل لوقت والغطاء لتفادي الضغوط

سل اوتقول التقارير المنشورة عنه أن إبرامز هو مر
ركية إلى إسرائيل والمنظمات اليهودية اإلدارة األمي

، وأن المسئولين بوش ينصت لهاألميركية، وأن 
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اإلسرائيليين والقيادات اليهودية األميركية يستبشرون 
برؤيته، وأنه مرافق دائم لرايس في رحالتها في المنطقة 
وأنه في العادة ما يتخلف عنها ليبقى في المنطقة 

مسئولين لفترات إضافية لكي يتحدث مع ال
كما يرى البعض أن قوة إبرامز اإلضافية اإلسرائيليين، 

تكمن في عالقاته القوية والمباشرة مع أهم مستشاري 
 وبمستشاري نائب ٕشارون وايهود أولمرت على التوالي

 لعملية السالم والشرق ديك تشينيالرئيس األميركي 
األوسط، وأنه يسافر أحيانا ليلتقي مستشاري أولمرت 

ه شارون في أوربا وأماكن أخرى ليستمع ومن قبل
لرؤاهم ويطمئنهم حيث يبقى خالل ذلك على اتصال 
بمستشاري تشيني، ويقول البعض أن صالت إبرامز 

سببا لإلزعاج لكونداليزا ونفوذه ومواقفه جعلته أحيانا 
 خاصة خالل حرب إسرائيل على لبنان في رايس

حيث وقف إبرامز موقفا متشددا ، ٢٠٠٦صيف 
لب إسرائيل باستمرار الحرب وتوسيعها لتصل إلى يطا

 على عكس إرادة ،سوريا كما تشير بعض التقارير
رايس التي كانت تشعر بالخسائر التي تكلفها الحرب 

 .ألميركا وسمعتها ومصالحها لدى الدول العربية

 يدري ما يفعل

 مجلة يهودية أميركيةكما تشير تقارير حديثة نشرتها 
ل اجتماعه بقادة يهود أميركيين في أن أولمرت أكد خال

صيف العام الحالي أن زيارات رايس المتكررة للمنطقة 

لن تقود إلى " عملية"إلحياء عملية السالم ما هي إال 
نتائج ملموسة أكثر من فتح بعض المعابر للفلسطينيين 
بموافقة إسرائيل داخل األراضي المحتلة، وهي 

 .يركيةتصريحات تنصلت منها الخارجية األم

وتشير تقارير أخرى أن عالقات أولمرت الوثيقة 
بالقيادات اإلسرائيلية ووعيه بحقيقة مواقف اإلدارة 
األميركية جعلته يقف أحيانا موقف النقيض مع بعض 
القيادات اليهودية األميركية، حيث يرى البعض أن 

لالنسحاب األحادي من أولمرت ساند خطة شارون 
غزة في الوقف الذي عارضتها فيه منظمات يهودية 
أميركية أخرى، كما أنه ساند سياسات الرئيس بوش في 
وقت عارضتها فيه منظمات يهودية أميركية، ويقول 
البعض أن مواقفه السابقة أدت إلى غضب بعض 
ٕالمنظمات والقيادات اليهودية األميركية منه واعالن 

والتساؤل حول ما إذا كانت اقفه ونواياه، شكها في مو
 .إبرامز قد تغير

وتقول تقارير أن مواقف إبرامز السابقة لم تزعج 
مناصريه ومتابعيه الذين يعرفونه على حقيقته من 

 والمعروف بمواقفه المتطرفة تجاه دانيال بايبسأمثال 
المسلمين والعرب األميركيين ومنظماتهم وتجاه عملية 

 الشعب الفلسطيني، والذي كان يقف السالم وحقوق
عادة في وجه منتقدي أبرامز مؤكدا لهم أن إبرامز 

 .يعرف جيدا ماذا يفعل وأنه ال داعي للقلق عليه
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ٕنورمان بودهوريتز واستراتيجية بوش 
 والحمل اإلسرائيلي

 )مقال مهم( ٢٠٠٨الجزيرة نت، فبراير /عالء بيومي

الهجمة  وزيارة بوش للمنطقة ومؤتمر أنابوليس
تحثنا على قراءة اإلسرائيلية الشرسة على قطاع غزة 

كتابات وأفكار نورمان بودهوريتز أحد أهم مؤسسي 
 لما يتميز به من شجاعة في ،تيار المحافظين الجدد

االعتراف بأفكار سياسية يمينية يصعب العثور عليها 
 .في مكان أخر خاصة فيما يتعلق بالشرق األوسط

 دأسد المحافظين الجد

حياة وأفكار نورمان بودهويتز يرى فيهما البعض 
، تأريخا لتطور تيار المحافظين الجدد فكريا وسياسيا

فبودهوريتز هو ابن لبان يهودي هاجر ألميركا هربا 
من اضطهاد أوربا لليهود، وتمكن في الثالثينات من 
عمره رئاسة تحرير مجلة كومنتاري الصادرة عن اللجنة 

، وهي إحدى أكبر المنظمات اليهودية األميركية
اليهودية األميركية، وكان هدف المجلة هو السعي 
إليجاد قناة ثقافية يهودية أميركية تربط يهود أميركا 
فكريا بعضهم البعض وبمثقفي المجتمع األميركي، 
ومن ثم تقود عملية اندماج اليهود المهاجرين في 

 .مجتمعهم الجدد

عقودة عليه وعلى  اآلمال المكومنتاريكما لم يخيب 
جيله من المثقفين اليهود األميركيين فقد تحولت 

منبر كومنتاري في أوائل الستينات وتحت قياده إلى 
، ولكن يستقطب كبار المفكرين اليساريين بأميركا

يشعر بمشكلة مع اليسار بمرور الوقت بدأ بودهوريتز 

 خاصة مع شعوره القوي بالحاجة األميركي الجديد
، وشعوره ١٩٦٧سرائيل بعد حرب عام للدفاع عن إ

 في بخطر صعود اليسار السياسي األميركي الجديد
الستينات، وبأن ذلك اليسار الجديد بات معاديا 
إلسرائيل وألميركا وقيمها التقليدية إلى حد كبير، وأن 
محاربة هذا اليسار ضرورة أولية لكي يتمكن 

 .بودهوريتز من تحقيق أهدافه السياسية األخرى

نحو ذا تحولت كومنتاري ومعها بودهوريتز تدريجيا ل
، ولم يكن تحولهما صامتا أو خافتا بل كان اليمين

ثائرا غاضبا كعادة بودهوريتز والذي يتميز في كتاباته 
بعدم تردده في كيل النقد لخصومه الفكريين لدرجة 

، حيث يؤكد بودهوريتز في قبل أعدائه أقلقت أصدقائه
ه يمثل بالنسبة له شهوة طموحمذكراته على أن 

" الشهوة الجنسية"عارمة يصعب التحكم فيه تفوق 
ورغبته في الظهور والشهرة والثناء ال ، وفقا لتعبيره

، وأن معاركه الفكرية كالمعارك الحربية ال تنتهي تشبع
إال بسفك دماء خصومه والقضاء عليهم، ولعل ذلك ما 

 ."الجددبأسد المحافظين "دفع بعض الصحفيين بتلقيبه 

 حروب بودهوريتز

إستراتيجية فكرية وتقوم حروب بودهوريتز على 
، إستراتيجية تقوم على الشعور بوجود يكررها باستمرار

عدو خارجي خطير يهدد الواليات المتحدة ويحتاج 
لحرب عالمية ضده، لذا يسمى بودهوريتز الحرب 

وينادي في كتاب جديد ، الباردة بالحرب العالمية الثالثة
 ٩-١١ بأن أميركا تخوض من ٢٠٠٧ره في عام نش

باإلسالم "الحرب العالمية الرابعة ضد ما يسميه 
،"الفاشي وفي الحالتين يرى بودهوريتز أن أعداء 
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أميركا دوليين أصحاب أجندة دولية ورغبة في الدمار 
ٕالعالمي وهزيمة أميركا واسرائيل، كما يرى أن أميركا 

اها لمحاربة العدو ليس أمامها بديل سوى حشد كل قو
الخارجي في حرب ال هوداه فيها، فحروب بودهوريتز 
ال تعترف إال بالهجوم المستمر إلجبار العدو على 

 .التراجع واالنهيار في أقرب فرصة

القوى ويعود تلك األفكار إلى إيمان بودهوريتز أن 
 خالل فترة العالمية الكبرى تهاونت في مقاومة النازية

لعالميتين مما ساعد هتلر على شراء ما بين الحربين ا
مزيد من الوقت لناء جيشه وارتكاب ما ارتكبه خالل 

 .الحربين العالميتين األولى والثانية من جرائم

لذا انتقد بودهوريتز كارتر بسبب مساعيه للحوار مع 
السوفيت ومهادنته لهم مما سمح بسقوط أفغانستان في 

س الوزراء السابق يد السوفيت، كما انتقد بودهوريتز رئي
بنيامين نتانياهو على مهادنة عرفات واالستمرار في 

 .التي يعارضها بودهوريتز" عملية السالم"

 الدفاع عن بوش والحرب العالمية الرابعة

وتشير الكتابات الصحفية أن بودهوريتز لم يلتق بوش 
إال مرات قليلة جدا، وهذا يعني أن نفوذ بودهورتيز 

دارته تتخطى العالقات المباشرة لدى بوش وعالقته بإ
فعديد من أهم رموز لتصل إلى ما غير ذلك، 

ٕالمحافظين الجدد هم من أصدقاء وتالميذ واتباع 
بودهوريتز، ويكفي هنا اإلشارة إلى أن إليوت إبرامز 
نائب مستشار األمن القومي األميركي هو زوج إلحدى 

 .بنات بودهوريتز

حترام لبوش ويكن بودهوريتز قدرا كبيرا من اال
وسياساته ويدافع عنهما باستمرار، وذلك ألن بوش كما 

أول رئيس أميركي خالل فترة الحرب يرى بودهوريتز 
، حيث يحلو لبودهوريتز تشبيه بوش العالمية الرابعة

، والذي حكم هاري ترومانبالرئيس األميركي السابق 
أول ، ليكون ١٩٥٣ إلى ١٩٤٥أميركا في الفترة من 

 أميركا في الفترة التالية لنهاية الحرب رئيس يحكم
 والتي يطلق العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة

عليها بودهوريتز الحرب العالمية الثالثة، ويشيد 
 ألنه أعد أميركا لخوض بعظمة ترومانبودهوريتز 

 .الحرب الباردة

لم تنتصر في الحرب الباردة إال ولكنه يقول أن أميركا 
 وأن استعداد ود من والية ترومان،بعد ثالثة عق

ترومان للحرب العالمية الثالثة ال يقارن باستعداد بوش 
للحرب العالمية الرابعة، وهنا يشيد بودهوريتز 
بالتغييرات التي أدخلها بوش على سياسة أميركا في 

 ١١بداية الحرب العالمية الرابعة والتي بدأت في 
ت في العادة ، ويطلق على تلك التغييرا٢٠٠١سبتمبر 

تقوم على النظر للحرب على والتي " عقيدة بوش"اسم 
اإلرهاب على أنها حرب عالمية تستغرق أجياال 
وتتطلب مواجهة الجماعات اإلرهابية والدول المساندة 
لها بشكل استباقي إجهاضي عسكري أحيانا والسعي 
لنشر الديمقراطية عبر العام كخير وسيلة لهزيمة 

ي تمثل السبب األساسي لصعود الدكتاتوريات والت
 .اإلرهاب كما يرى بودهوريتز

ويرى بودهوريتز أن أفكار بوش السابقة عبقرية وأنها 
تمثل نقلة نوعية في السياسة الخارجية األميركية، وأن 
بوش لم يكتف بتقليد سابقيه، بل قام بإجراء تعديالت 
كبيرة على السياسة الخارجية األميركية سوف يتبعها 

 .تي بعدهمن يأ
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ويقول بودهوريتز أن التحديات التي يواجهها تطبيق 
عقيدة بوش عبر العالم خاصة في العراق ال يجب أن 

أي سياسية بها تقلق مسانديه لألسباب التالية، أوال أن 
 وأن مساندي بوش قد تكتيكات وبها إستراتيجية عامة،

يختلفوا معه في بعض التحركات التكتيكية، ولكن ذلك 
 أن يدفعهم إلى الخالف معهم ألنهم ال يدركون ال يجب

إستراتيجيته العامة الشاملة والتي سوف تقود للنجاح 
 .في النهاية

وخاصة الدول ألن أعداء أميركا عبر العالم : وثانيا
 سوف تسعى إلفشال إستراتيجية بوش الديكتاتورية

وسياساته خوفا على مصالحهم، وهو شيء متوقع 
 .ندي بوش وال يقلقهميجب أن ينتبه له مسا

 النابع ،أن أي سياسة معرضة لالختالف حولها: ثالثا
من االختالف الطبيعي في وجهات النظر، وأن 
الخالف مع بوش في بعض سياساته في العراق مثل 

 ف هو خالسياسة عزل البعثيين بعد غزو العراق
طبيعي نابع من اختالف وجهات النظر وليس خالفا 

 . أو الخطأ المطلقينجوهريا يفترض الصواب

 ال وجود لعملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية

أما أحد أهم أسباب إعجاب بودهوريتز ببوش فهو 
موقف األخير من عملية السالم الفلسطينية 

 وهو من - اإلسرائيلية، وذلك ألنه بودهوريتز 
ال سالم  يرى أن -المعارضين المتشددين ألوسلو 

ٕاسرائيل خالل هذه الفترة يمكن تحقيقه بين العرب و
، وذلك إليمانه بأن المسلمين عن طريق المفاوضات

والعرب يكرهون إسرائيل وال يريدون بقاءها ويريدون 
اتفاقاتهم معها التخلص منها في أقرب فرصة، وأن 

 والدعم ليست إال هدنة يشتري بها العرب الوقت
لالستعداد إلزالة إسرائيل، ولتشويه صورة إسرائيل من 

الل إرسال الفلسطينيون أطفالهم للموت أمام كاميرات خ
اإلعالم، وحمل المصابين لكاميرات التلفزيون 

 .لتصوريهم

ياسر عرفات ويرى بودهويتز أن ال يوجد اختالف بين 
 فاألخيرين هم من رجال ومحمود عباس أو أحمد قريع

 سياساته لسنوات، وأن تضليل اعرفات وساندو
بالتعايش مع اليهود في سالم هو اإلسرائيليين بإقناعهم 

البد وأن يأتي يوم بمثابة وضع الحمل مع األسد، وأن 
 لينقض فيه األسد الفلسطيني على الحمل اإلسرائيلي

 .الذي ال يريد سوى السالم والبقاء على أرض أجداده

ويشير بودهوريتز أكثر من مرة في مقاالته إلى ابنته 
 منذ أكثر من ربع اإلسرائيلية والتي تعيش في إسرائيل

ٕ، والى ابنها الذي يخدم في قرن أكثر تشددا منه
الجيش اإلسرائيلي أكثر تشددا من كليهما، وأن اليهود 
المتدينين الذي يخدمون في الجيش األميركي أكثر 

 .تشددا منهم جميعا

، وأن أحالم رابين بالسالم كانت واهيةويقول أن 
 في إسرائيل  أوهي منها، وأن الحل يكمنبيريزتخيالت 

 ١٩٦٧قوية على حدود آمنة ال تلتزم بحدود عام 
 .الواهية

ومن خلفه بوش، شارون ويقول أنه وجد ضالته في 
لذا دعا بودهوريتز ابنته للثقة في شارون وفي خطته 
لالنسحاب األحادي من غزة وفي حائط الفصل الذي 

 .يبنيه، خاصة وأن بوش من وراءه
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 إسهام بوش

ن عظمة بوش وتأثيره على مسار ويرى بودهوريتز أ
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي هو قدرته على تغيير 
السياق العام الذي يجري فيه الصراع والمفاوضات، 
حيث رفض بوش كما يرى بودهوريتز أن يحذو حذو 
سابقيه في المساواة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين 

 حيث دأبت إدارة بيل ،في المسئولية عن العنف
ينتون على مطالبة الفلسطينيين واإلسرائيليين بوقف كل

دوامة العنف ولومهما معا على استمرارها، ولكن بوش 
 تخلى عن ذلك، وحمل – كما يشيد بودهوريتز –

الفلسطينيين مسئولية وقف العنف وطالبهم بتغيير 
بشكل " العنف واإلرهاب"قيادتهم وتبني قيادة ترفض 
 .مطلق قبل بداية المفاوضات

بهذا غير بوش مسار الصراع العربي اإلسرائيلي و
، ولما بوضعه المسئولية كاملة على الفلسطينيين

وهي " اللجنة الرباعية"وفكرة " خارطة الطريق"طرحت 
 ألنها تأتي من وزارة مبادرات يكرهها بودهوريتز

الخارجية األميركية واألمم المتحدة والتي يرى أنها 
 تفرض ّالأ بوش على كيانات معادية إلسرائيل، حرص

 .تلك الكيانات سقف زمني معين على إسرائيل

هذا إضافة إلى سعي بوش لنشر الديمقراطية بالشرق 
األوسط، وهي مبادرة يساندها بودهوريتز بكل طاقته 
ويدافع عنها، حيث يرى أن العرب ومسانديهم يروجون 
لمقولة أسطورية تقول أن إحالل السالم بين العرب 

ين هو حجر األساس لبناء السالم واالستقرار واإلسرائيلي
ومكافحة العداء ألميركا في الشرق األوسط، وهي 

يرى أن الشرق مقولة يرفضها بودهوريتز والذي 
األوسط منطقة غير مستقرة ألسباب كثيرة على رأسها 

، وعادة ما يضرب بودهوريتز وجود الديكتاتوريات
ة، حيث المثل بحروب المنطقة خالل العقود األخير

يقول أن الشرق األوسط شهد منذ تأسيس إسرائيل عدد 
كبير من الحروب، وأن كثير من تلك الحروب 

 مثل -والصراعات ال يرتبط بإسرائيل، وأنه بعضها 
 أوقع ضحايا أكثر من الذي -الحرب العراقية اإليرانية 

 .أوقعتهم جميع حروب العرب مع إسرائيل

فلسطينيين لذا يرى أن عملية السالم بين ال
واإلسرائيليين بشكلها الراهن لن تؤدي للسالم ولن تؤدي 

ستضع الحمل مع األسد الستقرار الشرق األوسط، بل 
تقوية ، وأنه ال حل أمام إسرائيل سوى ليس أكثر

العرب لها والتي يؤكدها  نفسها لمواجهة كراهية
، وأن تستمر ضدها بشكل متكرر" الجهاد"إعالنهم 

تحدث المفاجأة التاريخية قوتها حتى إسرائيل في بناء 
ٕ، فالسالم بين العرب واسرائيل ويقتنع العرب بإسرائيل

يتوقف لدى بودهوريتز على عامل واحد وهو تغير 
 .موقف العرب وقلوبهم إيجابيا تجاه إسرائيل

وفي الخاتمة نؤكد على أننا حرصنا على عرض أفكار 
 النظر  بغضبأكبر قدر من األمانة العلميةبودهوريتز 

  .على موقفنا منها، أما التعليق فنتركه للقارئ
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المحافظون  ..المثقف األمريكي والسلطة
 ًالجدد نموذجا

  ١٣/٤/٢٠٠٨ -عالء بيومي

أخطاء المحافظين الجدد العديدة والخطيرة وتحاملهم 
على العالمين العربي واإلسالمي خالل سنوات 
و سيطرتهم على إدارة الرئيس األمريكي جورج دبلي

التأمل في أفكارهم وخاصة بوش يجب أال تمنعنا من 
في ما يتعلق برؤيتهم للدور السياسي للمثقف 

، وهي رؤية لم يكتف المحافظون الجدد األمريكي
بالتعبير عنها باستفاضة في كتاباتهم العديدة بل 

 في واشنطن تحت أعين تعدوها إلى ساحة التنفيذ
 مما ترك العالم كله على مدى السنوات األخيرة،

ًسجال وفيرا من النقد والتمحيص في رؤية المحافظين  ً
يساعدنا على فهمها وشرحها الجدد السابقة 

  .وتفنيدها

إن نقطة انطالق المحافظين الجدد في رؤيتهم للدور 
يعبر عنها بوضوح السياسي للمثقف األمريكي 

نورمان بودهوريتز وهو أحد أهم مؤسسي تيار 
 الراهنة بالمشاركة مع  بصورتهالمحافظين الجدد

والمعروف . إيرفينج كريستولالقطب اآلخر للحركة 
) كومنتاري(تولى رئاسة تحرير مجلة أن بودهوريتز 

 وهو في الصادرة عن اللجنة اليهودية األمريكية
ًأوائل الثالثينات من عمره، ونما معها ليصبحا معا 
من أهم عالمات تيار المحافظين الجدد الفكرية، 

ظهور الجامعات األمريكية ودهوريتز إن ويقول ب
وانتشارها بالشكل الراهن أضعفا من دور الثقافة 

حولت الجامعات ، وذلك بعد أن والمثقفين األمريكيين
  . كما يرى بودهوريتزالمثقفين إلى موظفين

يجب أن يختلط فالمثقف، كما يرى بودهوريتز، 
بالجماهير ورجل الشارع ويشعر بمعاناتهم ويكتب 

، كما يجب ً سعيا للفوز بتأييدهم ودعمهم الماليلهم
من بيع كتاباته ومن أن يحصل على أمواله 

مصادر  التي يلقيها، وهي من دون شك المحاضرات
، مصادر تحتم على المثقف صعبة وشحيحة للرزق

النزول لرجل الشارع والحديث على مستواه، كما تحتم 
 عليه المعاناة وهي من شروط اإلبداع، وتربطه
بالجماهير وتوعيه بحاجاتهم وهي من المتطلبات 
الرئيسية لدور المثقف السياسي الذي ينبغي عليه 
التقرب من السلطة ورجالها والسعي إلقناعهم 

 على أمل العمل معهم بما يمكنه من تطوير بأفكاره
أفكاره السياسية وتطبيقها واختبار صحتها للعودة مرة 

ياسية إلى معترك أخرى بعد انقضاء فترة خدمته الس
الحياة الثقافية ليكتب من جديد ويعرض أفكاره على 
  .الجماهير في انتظار فرصة جديدة للتجربة السياسية

أما األكاديمي أو األستاذ الجامعي، في بعض صوره 
 تحول إلى خطر على المثقف األمريكيالحالية، فقد 

تحول  ألن أستاذ الجامعة – كما يرى بودهوريتز –
 من خالل  حريص على إرضاء رؤسائهإلى موظف

الكتابة في مواضيع شديدة التخصص ال يفهمها سوى 
ًبات معزوال يكتفي بتأدية أساتذته إن فهموها، كما 

الحد األدنى من متطلبات وظيفته التي تمنحه راتبه 
  . الشهري
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 المثقفين هارفي مانسفيلدوعلى المنوال نفسه يشجع 
 عن مبادئهم ًعلى خوض المعارك الفكرية دفاعا

ومن المعروف أن هارفي مانسفيلد يعمل . السياسية
 منذ ًأستاذا للعلوم السياسية في جامعة هارفرد

وهو أحد أنبغ وأوفى طالب ليو ستراوس الستينات، 
، األب الروحي أو الفكري لتيار المحافظين الجدد

ويتميز مانسفيلد بكتابته الفلسفية السياسية العميقة 
إعادة تأويل كتابات مفكري  والتي تتخصص في

، وهي كتابات في العصور الغربية الوسطى الكبار
معقدة قد تعجز القارئ العادي أو حتى غالبيتها 

، ومع ذلك يحرص مانسفيلد على كتابة المتخصص
مجالت المحافظين بعض المقاالت القصيرة في 

التي ) ذا ويكلي ستاندرد(الجدد وعلى رأسها مجلة 
ليام كريستول نجل إيرفينج يرأس تحريرها وي

  . كريستول

لمجلة 

ومؤسس  رفيق كفاح بودهوريتز إيرفينج كريستولأما 
 فيقول األكاديمية) ذا ناشيونال إنتريست(مجلة 

البعض إنه احتل مكانته المركزية لدى تيار 
المحافظين الجدد، ليس بقدرته على الكتابة البسيطة 

 ومراكز األبحاث فقط، والتنظير وتأسيس المجالت
ولكن لتفوقه في مجال بناء عالقاته بكبار 

 الذين ساعدوه على السياسيين وأثرياء المحافظين
من خالل ًدعم تالميذه من المحافظين الجدد ماليا 

ً وسياسيا من خالل فتح أبواب دعم مراكز أبحاثهم
واكتساب الخبرة المؤسسات الحكومية أمامهم للتدرب 

  . زمة الختبار أفكارهم السياسيةالسياسية الال

يشكر لذا ال ينسى مانسفيلد في بعض كتاباته أن 
ًإيرفينج على دعم بعض طالبه بحثيا وسياسيا ً ،

من خالل تعليم ويقول إنه سعى إلى رد جميل إيرفينج 
ً عندما كان طالبا في جامعة هارفرد، ولما ولده ويليام

لكبير في أراد ويليام وزمالؤه االحتفال بأستاذهم ا
تعليم (ًإحدى السنوات كتبوا كتابا وأهدوه إليه بعنوان 

تعليم في إشارة إلى حرص مانسفيلد على ) األمير
  .الساسة على غرار فيلسوفه المفضل ميكافيللي

ًفبين حين وآخر ينشر مانسفيلد مقاال في هذه ا
ًيبدو سطحيا في كثير من األحيان، وال يرتقي لمستوى 

ولكنها مقاالت كتب مانسفيلد الفلسفية المعقدة للغاية، 
تعبر عن التزام مانسفيلد بدور المثقف الحريص 

 الصراعات على التخاطب مع الجماهير وخوض
، والتي يشبهها مانسفيلد بساحة الحرب، الفكرية

أيديهم بدماء أعدائهم ) تلطيخ(ًمشجعا المثقفين على 
وهي استعارة يبدو أن مانسفيلد اقتبسها من الفكرية، 

 حتى كثرة قراءاته لكتابات مفكري العصور الوسطى،
ًإن مانسفيلد يبدو أحيانا أحد هؤالء الفرسان وقد بثت 

ًياة في القرن الحادي والعشرين راكبا فرسه فيه الح
  .ًومستال قلمه

 استراتيجيات الهيمنة الثقافية

بناء على الرؤية السابقة لدور المثقف السياسي يتبنى 
راتيجيات الواضحة ًالمحافظون الجدد عددا من االست

  :والتي يمكن تخليصها فيما يليلتحقيق رؤاهم، 

التعبير عن  يحرص المحافظون الجدد على :ًأوال
، فكتاباتهم وأفكارهم أفكارهم بأبسط أسلوب ممكن

تتميز بغالبيتها بسهولة كبيرة، وأسلوبهم أقرب 
لألسلوب الصحفي واألدبي من األسلوب السياسي 
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ك إلى خلفية بعضهم التي قد وقد يعود ذلاألكاديمي، 
ال ترتبط بالعلوم االجتماعية، فتخصص بودهوريتز 
هو األدب اإلنكليزي أما تشارلز كروتهامر فهو 

  . طبيب

بقدرتهم غير  يتميز المحافظون الجدد :ًثانيا
، حيث يعرفون بأنهم متحدثون المحدودة على الجدل

  .جيدون ومجادلون مرهقون لخصومهم

بقدر من حافظون الجدد فيما بينهم  يتميز الم:ًثالثا
، حيث يشير بودهوريتز إلى الود والتقرب الفكري

ّزوج ابنته ، كما أنه )العائلة(رفاقه الفكريين بصفة 
 الذي )إليوت إبرامز(ألحد شباب المحافظين الجدد 

يعمل (عمل في إدارتي ريغان وجورج دبليو بوش 
ًحاليا نائبا لمستشار األمن القومي ، وال )كياألمري  ً

تمل وسائل اإلعالم األمريكية والدولية عن تنقيب 
الروابط الشخصية التي تربط المحافظين الجدد خارج 

لذا يمكن وصفهم بالمجموعة الفكرية أوقات العمل، 
  . المترابطة على المستوى الشخصي ال الفكري فقط

بالمقدرة على صياغة  يتميز المحافظون الجدد :ًرابعا
الحرب  (ية في صورة أفكار كبرىمواقفهم السياس

وغيرها من ) العالمية الرابعة ومحور الشر
المصطلحات الفضفاضة التي يروجها المحافظون 
الجدد، وهي قدرة يتميز بها المثقفون، ويبرع فيها 
المحافظون الجدد بغض النظر عن مدى دقة أو 

  .صواب شعاراتهم الكبرى

ة حب المحافظين الجدد للجدل وهزيم :ًخامسا
ً تتفوق لديهم أحيانا على ارتباطهم بأفكارهم خصومهم

ًأحيانا ومواقفهم السياسية، فالمحافظون الجدد يبدون 

مستعدين لطرح األفكار ومزيد من األفكار وأفكار 
بدرجة ، فأفكارهم تتميز تعارض أفكارهم الجديدة

 ورفض التعلق باألفكار القديمة، عالية من السيولة
 ال يؤمنون باألفكار الكبرى، لذا يردد بعضهم أنهم

وأنهم كمثقفين يؤمنون بمحدودية دور المثقف على 
وأنهم يرفضون األيديولوجيات الرغم من أهميته، 

، حتى إن ومستعدون لتغيير أفكارهم إذا ثبت خطؤها
حرب  ذكر في أكثر من مرة أن ويليام كريستول

العراق ذاتها والتي أيدها المحافظون الجدد وعارضها 
ٕ إن نجحت نجحوا معها وان الم هي بمثابة تجربةالع

  .فشلت أطاحت بهم

 على المستوى المادي يعتمد المحافظون :ًسادسا
سلسلة واسعة من الجدد لتقوية أفكارهم من خالل 
مراكز  وعلى رأسها المؤسسات الثقافية الداعمة لهم

 التي يتنقلون بينها وبين المؤسسات السياسية األبحاث
معقلهم الرئيسي، ) أمريكان إنتربرايز(كمركز أبحاث 
ٕ والى عالقاتهم سلسلة من المجالتإضافة إلى 

الوثيقة بوسائل اإلعالم اليمينية األمريكية التي 
  .ّتستضيفهم وتوظفهم كمعلقين وكتاب دائمين

ً يجب أيضا اإلشارة إلى أن المحافظين الجدد :ًسابعا
 إلى حد ما خاصة في تجمعهم جذور فكرية مشتركة

 على المستوى باتباعهم ألفكار ليو ستراوسا يتعلق م
 على إلبرت والستترالسياسي الفلسفي وألفكار 
  .المستوى السياسي االستراتيجي

وعلى المستوى الجماعي عكست خبرة المحافظين 
الجدد تجربة جيل معين من اليهود األمريكيين وهو 
الجيل الذي ترعرع في الربع الثاني من القرن العشرين 
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ًينتمي لليهود الذين هاجروا إلى أمريكا هربا من و
ً، ورأى هذا الجيل في نفسه قائدا االضطهاد في أوروبا

لحركة اندماج المهاجرين اليهود الجدد في المجتمع 
األمريكي مستغلين قدراتهم التي اكتسبوها كجيل جديد 

وبذلك عكس . نشأ وترعرع في الواليات المتحدة
 ٕريتز وايرفينج كريستولنورمان بودهوأشخاص مثل 

خبرة جيل معين من أبناء مجتمعهم بالشكل الذي رأوه 
ًمناسبا مما يعزز رفض المحافظين الجدد للعزلة، 
فهناك روابط مجتمعية تبدو قوية ربطت المحافظين 

 بأبناء عشيرتهم – خاصة الجيل األول منهم –الجدد 
  . وجلدتهم

 ثقوب في النموذج

بين المثقف والسياسة ال يخلو النموذج السابق للعالقة 
من عيوب فندها بعض المحافظين الجدد أنفسهم، 

  :نلخصها فيما يلي

باالنقالب على  يتهم البعض المحافظين الجدد :ًأوال
 وسوء فهم هذه األفكار مبادئهم وأفكارهم األصلية

وتطبيقاتها المحتملة، وهو اتهام يأتي من داخل التيار 
 فرانسيس فوكوياماابات نفسه، حيث ظهر بقوة في كت

وأحد كاتب العالقات الدولية األمريكي المعروف 
أعلن  الفكرية والذي رموز تيار المحافظين الجدد

أمريكا على مفترق ( عليهم في كتابه انقالبه الفكري
، حيث رأي فوكوياما أن ٢٠٠٦الصادر في ) طرق

الجيل الراهن من المحافظين الجدد لم يحافظ على 
لى أفكار الجيل األول التي ركزت على التيار أو ع

رفض سياسات القوى الدولية الشمولية المتطرفة 
كألمانيا النازية واالتحاد السوفييتي الشيوعي، كما 

، وعابوا على رفض الجيل األول الهندسة االجتماعية
الدول الشمولية التي تزعم القدرة على بناء المجتمعات 

ل الراهن من ومع ذلك دفع الجيوالدول األخرى، 
المحافظين الجدد أمريكا تحت قيادتهم إلى أن تكون 
واحدة من تلك الدول الشمولية المتطرفة الساعية لبناء 

كما حدث في حرب العراق، وبذلك ، دولة أخرى
يصبح المحافظون الجدد مثقفين غير أوفياء 

  . ألساتذتهم أو آبائهم المفكرين

 الجدد  هناك من يرى أن بعض المحافظين:ًثانيا
ٕليسوا غير أوفياء فقط، وانما هم أغبياء وقليلو 

ً، حيث يشير البعض إلى أن شخصا ًالمعرفة أيضا
 عجز عن العثور على عمل دانيال بايبسمثل 

جامعي في جامعة أمريكية ذات أهمية مما اضطره 
للبحث عن وظيفة في كليات خاصة بالجيش 
ٕاألمريكي والى إنشاء مركز بحثي خاص به وهو 

ومركزه مدينة فيالدلفيا بوالية ) نبر الشرق األوسطم(
ويقول البعض إن المحافظين . بنسلفانيا األمريكية

الجدد يبرعون في إنشاء المراكز البحثية بسبب 
عجزهم عن إثبات أنفسهم كأساتذة في جامعات ذات 

  .وزن

أخالقهم  يعيب البعض على المحافظين الجدد :ًثالثا
 مع  صفات كالشراسةالفكرية التي تطغى عليها

المعارضين وحب السمعة والشهرة والنفوذ، وهي 
صفات ال ينكرها شخص مثل بودهوريتز الذي يؤكد 
في سيرته الذاتية أن طموحه يمثل بالنسبة له شهوة 

) الشهوة الجنسية(عارمة يصعب التحكم فيها تفوق 
ًوفقا لتعبيره، وأن رغبته في الظهور والشهرة والثناء ال 

أن معاركه الفكرية كالمعارك الحربية ال تنتهي تشبع، و
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إال بسفك دماء خصومه والقضاء عليهم، هي 
اعترافات دفعت بعض أقرب أصدقائه إلى االبتعاد 

  .  كما يشير المتابعون– عنه
 ال يخفي بعض المحافظين من أمثال تشارلز :ًرابعا

واستعدادهم لتبني سياسة ) ميكافيلليتهم(كراوتهمر 
 ولو كانت سوف تأتي بثمار إيجابية، ةغير أخالقي

 ألنه حرر ويشيد هارفي مانسفيلد بميكافيللي
السياسة من الفضيلة، حتى إن خروج المحافظين 

ٕ مثل بول ولفويتز واليوت إبرامز ودوغالس –الجدد 

 من وظائف سياسية أمريكية ودولية مختلفة -فيث 
  .  متنوعةبفضائح أخالقية وسياسيةارتبط 

 لنا اإلشارة إلى أن نموذج العالقة بين ًأخيرا بقي
المثقف األمريكي والسلطة كما يراه المحافظون الجدد 
ما هو إال نموذج واحد له مزاياه وعيوبه نشأ في 
ظروف خاصة تحكمها قوانين المجتمع والدولة في 
الواليات المتحدة وطبيعة العمل الثقافي والسياسي 

ا هذا إال العبرة وما أردنا من تناوله في مقالن. هناك
 .والتفنيد واالستفادة من إيجابياته ورفض سلبياته

 الجيل القادم من قيادات اليمين األميركي

 ٢٠٠٨/عالء بيومي

جيري في الخامس عشر من مايو رحل عن عالمنا 
 التي اإلنجليكيين األميركيين أحد أشهر قيادات فاويل

صعود نجم اليمين المسيحي لعبت دورا محوريا في 
 وخارجها منذ لمتدين سياسيا في الواليات المتحدةا

سيرة سبعينات القرن الماضي، وقد ترك فالويل خلفه 
 ذاتية طويلة مليئة باإلنجازات على الساحة األمريكية

موقفه والدولية واإلساءات المختلفة بما في ذلك 
 بعد أحداث المصر على اإلساءة لإلسالم والمسلمين

وبعد ذلك بيومين  ٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر 
 استقالته من رئاسة البنك الدولي بعد بول ولفويتزقدم 

، والتي شغلت فضيحة محاباته لصديقته الشخصية
الرأي العام الدولي والذي عرف ولفويتز كنائب لوزير 
الدفاع األميركي السابق وكأحد أهم المسئولين عن 

 .الغزو األميركي للعراق

تفتحان ملف جديد يتز وفاة فالويل واستقالة ولفو
، تغير قيادات اليمين األميركي، وهو قضية متجدد

والتي تمر حاليا بمرحلة مخاض صعبة بحثا عن 
شخصيات وأفكار وسياسات جديدة بعدما تحول الجيل 
الراهن من القيادات اليمينية األميركية خالل السنوات 

ٕلعبئ سياسي واعالمي وجماهيري على اليمين األخيرة 
 بصفة خاصة واألميركيين بصفة عامة ياألميرك

 .ألسباب مختلفة

 القيادات الدينية

فعلى المستوي الديني واجهت وتواجه القيادات 
جيري فالويل وبات اإلنجليكية الكبرى من أمثال 

 انتقادات واسعة ألسباب روبرتسون وويليام جرام
مواقفها المتشددة تجاه األديان األخرى مختلفة مثل 
 التي كونتها خالل سنوات الثروات الهائلةواألقليات، و

انتماءها عملها الديني واإلعالمي، هذا إضافة إلى 
 كثيرا عن األجيال عمريا وفكريا لجيل قديم يختلف

 .الجديدة التي ولدت منذ سبعينات القرن الماضي
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 من الجيل الثانيالمثير هنا أن بعض أقرب رموز 
أيادي جيل قيادات اليمين المسيحي التي تربت على 

صعوبات وهزائم فالويل وربرتسون يواجهون بدورهم 
 يمثل نموذجا لتلك القيادات، رالف ريد، ولعل مختلفة

، والذي مر في سنوات ١٩٦٤فريد المولود في عام 
دراسته الجامعية بفترة تدين قربته من بات روبتسون، 

قيادة منظمة حيث عرض عليه األخير العمل مع في 
 أحدى أشهر منظمات اليمين – التحالف المسيحي

األميركي المتدين السياسية على األطالق، وكان ذلك 
في نهاية الثمانينات وريد مازال في العشرينات من 
عمره، مما جعله في ذلك الحين وجه اليمين األميركي 
المتدين السياسي وصوته باإلعالم بشبابه وعنفوانه 

 .وبإصراره السياسي

 الماضي في إنتخابات حاكم ولكن ريد خسر في العام
 وهي أحدى واليات الجنوب –والية جورجيا األميركية 

قيادات اليمين األميركي التي حولها ريد ورفاقه من 
 لمعقل قوي للجمهوريين ولليمين األميركي، ولم المتدين

يخسر ريد اإلنتخابات بسبب منافسة الديمقراطيين له 
ون ٕوانما خسر بعدما انقلب الجمهوريفحسب، 

رمزا لجيل إنقضت  والذين رأوا فيه أنفسهم عليه،
صالحيته السياسية واإلعالمية على الرغم من 

شراسة مع ، وذلك لما عرف عن ريد من شبابه
خصومه، وانتهازية سياسية، والرتباطه بفضائح جيل 

جاك  األميركية الشابة من أمثال من القيادات اليمينية
 .إبراهوموف

 كان أحد أبرز –دي الديانة  وهو يهو–ٕوابراهوموف 
القيادات اليمينية الشابة التي أنتجها اليمين األميركي 
في سنوات صعوده في أوائل الثمانينات بعد الخسائر 

الواسعة التي مني بها ذلك التيار في الستينات، فقد 
 في قيادة إتحاد الطالب الجمهوريينتولى إبراهموف 

معه ثم ترك له أوائل الثمانينات واكتشف ريد وعينه 
ور الوقت تحول إبراهوموف رقيادة إتحاد الطالب، وبم

لناشط سياسي معروف، وفتح شركة عالقات عامة 
ولوبي إمتلكت عالقات واسعة بقيادات الجمهوريين بما 
في ذلك قيادات اإلدارة األميركية الراهنة، وفي العام 
الماضي ملئت فضائح إبراهوموف السياسية الفضاء 

 ارتبطت أدين في قضايا فساد سياسيبعدما األميركي 
بأسماء سياسيين وأعضاء كونجرس جمهوريين كبار 

 .وأثرت على مستقبل وسمعة عدد كبير منهم

 القيادات السياسية والمحافظين الجدد

مصير قيادات اليمين األميريكي المتدينة من أمثال 
لم يختلف كثيرا عن مصير عدد كبير من رالف ريد 

افظين السياسية والتي مكنت قيادات المح
 بداية من الجمهوريين من السيطرة على الكونجرس

الثالثي ، وعلى رأس تلك القيادات ١٩٩٤عام 
المعروف نوت جينجريتش وتوم ديالي ورتشارد 

، وقد تولى ثالثتهم قيادة الجمهوريين بمجلس آرمي
، ١٩٩٤النواب األميركي على فترات مختلفة منذ عام 

هم نفوذه الشخصي الواسع وشراسته وعرف عن كل من
في التعامل مع المعارضين لهم بالكونجرس بغض 
النظر عن انتمائهم الحزبي حتى أخضعوا النواب 

 .الجمهوريين والديمقراطيين لسلطتهم على حد سواء

كما تمكن الثالثة من تدشين سيطرة الجمهوريين على 
الكونجرس وتوطيد عالقته بقوي اليمين المسيحي 

أحكموا قبضة اليمين دينة والمتصهينة، كما المت
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األميركي الحديدية على الجنوب وعلى واليات الغرب 
، وساهموا في صعود نجم الجمهوريين والوسط

وسيطرتهم على الكونجرس بمجلسية وكذلك البيت 
ومع ذلك خسر الثالثة مناصبهم القيادية األبيض، 

لة حا، وبات ينظر إليهم اليوم كمسئولين عن تباعا
 التي نالت اليمين األميركي وأدت إلى خسارته التشدد

 التشريعية األخيرة، ٢٠٠٦في إنتخابات نوفمبر 
 ودفعتهم للتخلي عن غرتهم السلطةوكسياسيين 

 .مبادئهم

وال يختلف ذلك عن تركة عدد اليستهان به من قيادات 
 الذي أصبح دونالد رامسفيلدإدارة بوش من أمثال 

 وكارل روف، ثر أميركا في العراقكرمز لتعينظر إليه 
الذي فشلت ماكينته اإلنتخابية في مساعدة الجمهوريين 
في االنتخابات األخيرة، وكذلك قيادات المحافظين 

دوجالس فيث وريتشارد بيرل وجون الجدد من أمثال 
تراجع شعبية  هذا إضافة إلى بولتون وبول ولفويتز،
 . لمستويات غير مسبوقةبوش ونائبه تشيني

 الهزيمة بداية الصعود

الهزائم الواسعة للجيل الراهن من الواضح هنا أن 
قيادات اليمين األميركي تعني أن اليمين األميركي في 
حاجة لجيل جديد من القيادات القادرة على إعادة 

، وهو ما يثير صياغة أجندته في السنوات المقبلة
التساؤل حول طبيعة تلك القيادات الجديدة وهل يمكن 

 .التنبؤ بها وبأجندتها

 بعض المعنيين بتاريخ اليمين األميركي أن ىوير
يعود إلى هزيمته  صعوده الكبير في أوائل التسعينات

 وهو ،١٩٦٤الواسعة في الستينات وخاصة في عام 

 خسارة السيناتور باري جولدواترالعام الذي شهد 
مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة األميركية بفارق كبير 

ويقول ، ندون جونسونيلالمرشح الديمقراطي أمام 
ينات لم تكن عقد الجمهوريين فهي عقد تهؤالء أن الس

صعود قوي اليسار األميركي الجديد بأجندته المنادية 
بالحقوق المدنية وبحقوق األقليات والمستضعفين 
وبتدخل الحكومة من خالل تشريع القوانين وبرامج 

 لمستضعفة تاريخيا،الرفاهية لمساعدة تلك الجماعات ا
ويرى هؤالء أن األجندة السابقة والتي طغت على عقد 
الستينات لم تخف جولدواتر، والذي فضل عدم 

وخاض اإلنتخابات بأجندة يمينية أصولية مهادنتها 
 مما متشددة رافضة ألجندة اليسار األميركي الجديد

 –أدى إلى هزيمته هزيمة ساحقة، ولكن هزيمته هذه 
كانت  - ال يستهان به من المتابعين كما يرى عدد

 والتي شرارة انطالق قوى اليمين األميركي الجديد،
تمكنت السيطرة في أوائل التسعينات معتمدة إلى حد 

 .كبير على أفكار جولدواتر

ويثير التحليل السابق سؤاال هاما حول ما إذا كانت 
تحمل في طياتها أسباب هزيمة الجمهوريين الراهنة 

قد ال يكون ، والذي ل الجمهوري القادمصعود الجي
جب اإلشارة إلى المالحظات توهنا ، بعيد زمنيا عنا
 :الهامة التالية

 أن هزيمة الجمهوريين في الفترة الحالية تعود إلى :أوال
 أكثر منه إلى تمكن فساد قيادتهمحد كبير إلى 

الحزب الديمقراطي من تقديم أجندة أو قيادات أو أفكار 
 .جديدة
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 أن المجتمع األميركي بصفة خاصة والمجتمعات :ياثان
بمرحلة الغربية بصفة عامة مرت في السنوات األخيرة 

تحول واسعة نحو اليمين على المستويات 
ٕالجماهيرية ألسباب ثقافية واقتصادية وسياسية 

 يأتي على رأسها التحول في أساليب اإلنتاج ،مختلفة
د من وقوي العولمة والهجرات، وصعود جيل جدي

القيادات اليمينة المتعصبة الديماغوغية، والتي لم تترد 
في إستغالل التحوالت الصعبة التي تمر بها 
المجتمعات الغربية في تعبئة الجماهير الغربية ضد 

 .األقليات والمهاجرين واألجانب

 أين نحن من الجيل اليميني القادم

آماال واسعة  يعقد بعض الجمهوريين األميركيين :ثالثا
قيادات الجمهورية  على عدد من الفي إستعادة السلطة

المعتدلة والتي تمكنت من البقاء في وجه عاصفة 
العراق وسلسلة فشل الجمهوريين األخيرة، والتي توجت 

، وعلى رأس تلك ٢٠٠٦بهزيمتهم في انتخابات 
 جون ماكينالقيادات السيناتور األميركي المعروف 

أحد أبرز المتنافسين على زعامة الحزب الجمهوري في 
 ٢٠٠٨ نوفمبر -ئاسة األميركية المقبلة إنتخابات الر

يمتلك بعض وهذا يعني أن اليمين األميركي مازال 
، والتي ستخوض انتخابات القيادات األقل تشددا

الرئاسة األمريكية المقبلة بعد عام ونصف، وهي فترة 
هامة سوف تعد مختبرا حقيقا للوقوف على حقيقة 

 وبالجيل ومدى الهزيمة التي لحقت باليمين األميركي
والتي سوف تسعى لتضميد الراهن من قياداته، 

ٕجراحها واعادة تنظيم صفوفها إستعدادا لإلنتخابات 
 .المقبلة على أمل إنقاذ ما يكمن إنقاذه

  

الخسائر الكبيرة التي مني بها الجيل هذا ال يقلل من 
ماء جديدة،  وحاجتها لدالراهن من القيادات اليمينية

بل لجيل جديد من القيادات، بعد أن استشرت هزائم 
الجيل الراهن لحد يصعب تداركه، والمقلق في كل ما 

 أن صعود اليمين في السنوات أولهما :سبق أمرين
األخيرة والظروف التي مرت بها الواليات المتحدة دفعا 
عدد ال يستهان به من األميركيين إلى التحرك يمينا 

ٕويات السياسية واالجتماعية والثقافية، والى على المست
تبني أجندات متشددة على تلك المستويات، وأن 
اليسار األميركي مازال بفتقد للقوة وللعنفوان 

 األميركية وللقيادات القادرة على إعادة الجماهير
 التي تسيطر موجة التحول لليمينللوسط في ظل 

ألميركي فقيادات اليسار اعلى المجتمعات الغربية، 
الحالية مازلت تفتقر لثورة يسارية قدرة على تغيير 
مسار المجتمع األميركي على غرار ما حدث في 

 .الستينيات

 للقلق فهو أن الجيل الراهن من أما السبب الثاني
أضر بعالقة الشعب األميركي بالعالم القيادات اليمينية 

في ظل تركيز  وبالمسلمين بدرجة مقلقة اإلسالمي
ظين الجدد واإلنجليكيين المتصهينين وبعض المحاف

الجماعات اليمينية المتعصبة غير المسبوق على 
اإلسالم وعلى العالم اإلسالمي وسعيهم لتصويرهما 

 وهو أمر على أنهما عدو أميركا والغرب الجديد،
بتتبع مايدور في أوساط يجعلنا معنيين بدرجة كبيرة 

  من جدل بخصوص عالقتهالمجتمع األميركي
وبالمخاض الدائر باإلسالم والمسلمين بصفة عامة، 
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، والذي من شأنه أن باليمين األميركي بصفة خاصة
، والدة الجيل القادم من القيادات الجمهوريةيقود إلى 

فتتبع هذه القيادات وموقفها من أميركا والعالم بات 
ضرورة ليس فقط لألميركيين ولكن للمسلمين والعرب 

فهل أعددننا أنفسنا للجيل ، عالموللعديد من شعوب ال
 .القادم من قيادات اليمين األميركي

اللب الفكري للمحافظين : ليو شتراوس 
 الجدد

 مازن كم الماز

 

على العكس تماما كان هذا الفكر ردة نحو الماضي ..
قبل الرأسمالي باتجاه تشريع و تأسيس نظام شمولي 
يقوم على خطاب فكري سياسي شعبوي مؤلف من 
مزيج من الفلسفة و الدين بغرض خداع الناس 

في الحقيقة كان تنامي ....العاديين و ضمان والئهم
في األوساط  ) ١٩٧٣ – ١٨٩٩ ( ليو شتراوسنفوذ 

األكاديمية األمريكية عالمة هامة على العودة القوية 
لألفكار المحافظة المعادية لليبرالية لممارسة تأثير 

واالقتصادي           مركزي في الفكر السياسي 
بدأ  ..األمريكي منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي

شتراوس مما اعتبره نقائص الليبرالية التي اعتبرها 
أي ما ، النتيجة المنطقية لألفكار الفلسفية للحداثة

آمن شتراوس أن ..يمكن اعتباره نقائص الحداثة نفسها
، كما مورست في القرن العشرين في الغرب، الليبرالية 

تشتمل على ميل داخلي نحو النسبية الذي يؤدي إلى 
 أن الدولة الليبرالية األلمانية كانت واعتبر..العدمية

مفرطة في تحملها للشيوعيين و النازيين األمر الذي 
وأنها بتحملها ، أدى في نهاية األمر إلى تدميرها 

للفوضى األخالقية قلبت األلمان العاديين 
بسبب ديانته  ١٩٣٨بعد مغادرته ألمانيا عام ...ضدها

مة السياسية حمل معه نفس التقييم للمنظو ، اليهودية
اعتقد شتراوس أن أمريكا قد وجدت ..األمريكية الليبرالية

معاصر و كالسيكي و آخر ، على أساس متنوع 
و انتقد االستبعاد الليبرالي للعنصر ، إنجيلي 

تبنيه الكالسيكي و عمل على إعادة إحيائه عن طريق 
في وقت كان الفكر  ، للمثال السياسي األفالطوني

لنقد و حتى اإلهمال من المدرسة الكالسيكي عرضة ل
الوضعية التجريبية السائدة يومها في الفكر 

خالفا لكل مزاعم النيو ليبرالية االمتداد النظري
فإن األساس الفعلي لصعود ، للمحافظين الجدد 

المحافظين الجدد ال يشكل على اإلطالق تطورا 
فالتنظير  ..إلمبراطوريةانية البرجوازية في فترة للعقال

الفكري الرأسمالي في فترة نهاية الحرب الباردة و ما 
شكل ) منذ صعود ريغان حتى بوش االبن ( بعدها 

على األشكال ، بل و تمرد جذري ، قطيعة حقيقية 
ال ينتمي فكر ..المتأخرة للعقالنية البرجوازية الحداثية

الذي يعود الفضل في إحيائه و ، المحافظين الجدد 
إلى نقد ما بعد الحداثة النيتشيوي  ، نشره لشتراوس

بل هو نقد ينطلق من موقف كالسيكي قبل ،  عموما
،  و ذلك خالفا لكل مزاعم الليبراليين العرب ،حداثوي 

الذين تحدثوا عموما عن العالقة الوثيقة بين فكر 
رق المحافظين الجدد و مشروعهم العالمي و الش

أوسطي و بين الحداثة كهدف نهائي للنهضة العربية 
 .المعاصرة
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لهذا الموقف أصل أكثر عمقا عند شتراوس ..األمريكي
فقد رأى أن الفلسفة السياسية المعاصرة قد اعتبرت ، 

متطلبات الفضائل التي وضعتها الفلسفة السياسية 
ذا هك ، أرفع بكثير من أن يمكن بلوغهاالكالسيكية 

مساومة نحو تصبح الفلسفة السياسية المعاصرة مجرد 
 لكن أكثر تواضعا و ذلك عندما تقدم فضائل واقعية

أساسا واقعيا إلنجاز إنساني معتدل من االستقرار و 
من المشهور عن شتراوس وصفه           ...الرخاء

للحداثة أنها تقف على أرض صلبة لكن 
ن الفلسفة رأى شتراوس أمن جهة أخرى ...منخفضة

ألنها عندما تكشف الحقيقة ، السياسية المعاصرة خطرة
الرديئة لألخالق التي يقوم عليها النظام المدني 

ولذلك  ،  تضعف قناعة اإلنسان العادي بهذا النظام
ميز شتراوس بين مستويين من إعالن أو تصريح 

بحيث يجري فهم حقيقة ما يقوله فقط ، النص الفلسفي 
ة دون أن يفهم من الناس من قبل قلة متخصص

العاديين و بالتالي دون أن يؤثر على قناعتهم و 
على العكس من ، لذلك نراه ..خضوعهم للنظام السائد

األكاديميين الليبراليين الذين اعتبروا سقراط شهيدا 
و رغم ...يرى أن إعدام أثينا له كان مفهوما، للفكر 

ي قادت أنه اعتبر ماكيافيلي نقطة التحول الكبرى الت
انتقده ألنه إلى الفلسفة السياسية المعاصرة إال أنه 

وانتقد إطاحة ماكيافيلي بالقيم  ، صرح عن آرائه للعامة
القديمة ودعوته لتشكيل النظام السياسي وفق القيم 

األمر الذي انتهى إلى علوم اجتماعية ال ، اإلنسانية 
تقوم على القيم و سياسات حداثية وضعية تقوم على 

في الحالة الليبرالية ( بة تكنوقراطية بحتة مقار
و التي ، النقطة المركزية في الميكافيلية )...البرجوازية

اإلنسان يقف هي أن ،  من بعده هوبز و لوكطورها 
عندها لن توجد ، بل في مواجهتها  ، خارج الطبيعة

أو ستبقى دائما موضعا  ، قيم أو الهوت طبيعي
ظرة لإلنسان يعود على العكس من هذه الن...للشك

كائن شتراوس إلى تعريف أرسطو لإلنسان على أنه 
بالتالي فالسياسة و قيمها الجيدة  ، سياسي بطبيعته

و إذا كانت هناك تراتبية هرمية ، هي طبيعية 
لهذه القيم فمن الضروري عندها وجود تراتبية " طبيعية"

هنا يستخدم شتراوس ذات ( بين البشر " طبيعية"هرمية 
و )..ير األرسطي للعبودية على أنه نظام طبيعي التبر

يستعير شتراوس أيضا موقف أفالطون المعادي 
، للديمقراطية األثينية في موقفه من الليبرالية البرجوازية 

هكذا كانت أفالطونية شتراوس سالحا لتبرير االنقسام 
وانقسام البشر إلى حكام و محكومين من   الطبقي 

   األوليغاركية من جهة أخرىوللدفاع عن       جهة 
، أوليغاركية النخبة المالية االجتماعية (

للنزعة أما في سعيه للبحث عن حل )..البرجوازية
قرر شتراوس أن يعود فقد ،  لما بعد الحداثةالعدمية

كأساس ضروري للفكر اليومي للبشر  إلى الدين
كأساس لخطاب السلطة الشعبوي الذي  ، العاديين

هنا يجد شتراوس رده ....وع الناس لهايعيد إنتاج خض
فأمريكا ليست فقط حالة ، على عدمية ما بعد الحداثة 

تحمل خطورة متقدمة جدا لليبرالية البرجوازية و بالتالي 
، جزئيا، بل أنها قامت  ، إلى العدمية" لالنزالق"عالية 
 و قد مثل هذا األساس أساس كالسيكي إنجيليعلى 

لمخرج ،  باألمر الواقع مصدرا لخطاب شعبوي يقبل
و فيم بدت العولمة ...واقعي لخطر العدمية هذا

كان شتراوس معاد لمفهوم ، محصلة لمشروع الحداثة 
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المواطنة العالمية واعتقد أن ، المجتمع العالمي 
الناس ، مثلها مثل الصداقة العالمية ، مستحيلة 

هدف ...يحبون وطنهم األم، الجيدون هم وطنيون فقط 
 النقد الشتراوسي للحداثة إلى إحياء المثل التي مشروع 

و ذلك وفقا ، هدمها النقد الحداثي و ما بعد الحداثي 
خداع مبرر تماما للجماهير لخطاب شعبوي يقوم على 

يحتل ...من قبل النخبة و السلطة السائدتين
الشتراوسيون اليوم مراكز قيادية في معظم أقسام العلوم 

يكفي ....الجامعات األمريكيةالسياسية و الفلسفة في 
، جين كيركباتريك ، ولفوفيتز ، أن نذكر بين أتباعه 

و صموئيل ، فرانسيس فوكوياما ، جون أشكروفت 
هذا يسهل بالتأكيد فهم األساس النظري ...هنتنغتون

قبل الحداثية بل و المعادية ، ألطروحة هنتنغتون 
 ....صراع الحضاراتعن ، للحداثة 

 ل عراب المحافظين الجددإيرفينغ كريستو

   الجزيرة نت—١٩/٩/٢٠٠٩

 

 

 

 

 

 

 اليد الخفية لحركة المحافظين الجددمنهم من يسميه 
لكن الذي ال ، بمنظر هذه الحركةومنهم من يصفه 

 ابن العائلة إيرفينغ كريستوليختلف عليه اثنان هو أن 
اليهودية التي استقرت في نيويورك بعد هجرتها من 

 التي الروحي لحركة المحافظين الجدداألب  أوكرانيا

، تغلغلت في أوساط صناعة القرار السياسي لهذا البلد
  .مغيرة مجرى السياسة األميركية الحديثة برمته

لقد استطاع هذا الكاتب الصحفي من خالل مقاالته 
وأعمدته في دوريات ومجالت بعضها من إنشائه أن 

  .يؤثر في تفكير الساسة األميركيين

 إلى ما شيوعي تروتسكيقل هذا المفكر من وقد انت
ما أطلق وهو " الليبرالي المصدوم بالواقع"يصفه هو بـ

عليه في سبعينيات القرن الماضي الكاتب االشتراكي 
  ".المحافظ الجديد" اسم مايكل هارنغتون

وقد استطاع كريستول أن ينشر أفكاره عبر عدد من 
 Interest The Publicالدوريات لعل أهمها 

 عام دانييل بيلالتي أنشأها مع ) المصلحة العامة(
ومثلت هذه الدورية بداية بث فكر ، ١٩٦٥

  .المحافظين الجدد

نشر كريستول وحرر مقاالت ، وفضال عن هذه الدورية
وذي نيو ، إنكانوتررأي وتعليقات في دوريات شملت 

  . ليدر وذي ريبورتر وذي ناشيونال إنترست

تكن واسعة االنتشار فإن ورغم أن تلك الدوريات لم 
 ينظر لذلك باعتباره نقطة قوة ال ضعفكريستول كان 

إذ بإمكان " نوع القراء ال كمهم"فالمهم بالنسبة له هو 
يغير العالم بدورية أو مجلة "المرء حسب كريستول أن 

فهو يرتاح " ال يتجاوز حجم توزيعها بضعة مئات
  .للدوائر الصغيرة وللمناورة خلف الكواليس

بل كان كما ، يهتم كثيرا بالشهرةم يكن كريستول ول
اليد الخفية  "غود وانسكييصفه خبير االقتصاد 
وكان يبتعد عن أضواء " لحركة المحافظين الجدد
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يديرها ابنه  التي مجلة ويكلي ستاندرد اوكتب محررو
 في نعيهم لكريستول على موقعها على اإلنترنت وليام
ومرحه وكرمه جعلت منه صديقا حكمة كريستول "إن 

وراعيا ألجيال عدة من المفكرين والموظفين 
  . "الحكوميين

التلفزيونات ووسائل اإلعالم األخرى ويسعد بدال من 
ذلك باللقاءات الثنائية مع األشخاص المؤثرين 

رته في الذي أقنعه بنظ، كالسيناتور جاك كمب
االقتصاد ثم جلس يتفرج عليه وهو يهدي الرئيس 

رونالد ريغان إلى هذا المذهب األميركي الراحل 
  بإسرائيل في القل  .الجديد

 رجل أفكار يعتقد في قوة األفكارفكريستول كان فعال 
، وقد شن أشرس معاركه ضد المثقفين من أمثاله

أجدر بالثقة في فعل ، حسب رأيه، فالناس العاديون
  .ثقفينما هو صواب من الم

ورغم أن كريستول يرى أن الدين واالعتقاد في اليوم 
ورغم أنه كان ، أساس قيم الطبقة المتوسطةاآلخر 

ضد النزوات يقول إن الدين هو صمام أمان العالم 
انهيار  "ٕ وان الدين هو الذي يحول دون الفوضوية

 كان غامضافإن رأيه الشخصي عن الدين " العالم
نوا يتساءلون عما إذا كان لدرجة أن بعض أصدقائه كا

  .مؤمنا أصال باهللا

 للصحفي الذي ١٩٩٦فقد قال في إحدى مقابالته عام 
لكن ال تسألني  "مضيفا " أنا مؤمن دائما"كان يحاوره 

ألن كلمة اإلله ،  أمر معقد فذلكعن الذي أؤمن به
  ". تشوش على كل شيء

 ٨٩ومع ذلك فكريستول الذي مات أمس الجمعة عن 
المحافظين الجدد الذين يتخذون من " عراب"عاما هو 

  .الدين مرجعيتهم في كثير من قراراتهم السياسية

 

ولئن كان كريستول يحاول في أكثر من مناسبة أن 
متطرف  سبب تحوله من ناشط شيوعي يسارييشرح 

فإن مواقفه وآراءه تبعث على الشك ، إلى يميني متشدد
  .في روايته حول أسباب ذلك التحول

 الذي ينشر تحقيقاته فيليب ويسوقد كتب الصحفي 
ة في كثير من الدوريات والصحف والمجالت األميركي

يقول في أحد أعماله إنه حصل على تصريح للمؤلف 
نورمان اليهودي المعروف بميوله للمحافظين الجدد 

إن  يقول فيه ١٩٧٩ أدلى به في العام بودوريتس
حركة المحافظين الجدد نشأت أول ما نشأت بسبب 

تقليص بالقلق اليهودي من نية الحزب الديمقراطي 
باشرا ألمن اإلنفاق العسكري مما يمثل تهديدا م

  .إسرائيل

 في دورية إيرفينغ كريستوفويؤيد ذلك ما كتبه 
الكونغرس التي تصدر عن كونغرس اليهود 

السيناتور ال شك أن "حيث يقول ، األميركيين
 مخلص في قوله إنه سيسعى لخفض ماكغفرن

تحريك وهو ما يعني .  ٪٣٠الميزانية العسكرية بنسبة 
ال يرغبون في اليهود ... ين في قلب إسرائيلّسك

من مصلحة اليهود لكن ، الميزانيات العسكرية الكبيرة
أن تكون لديهم مؤسسة عسكرية كبيرة وقوية في 

 جورج بوشوقد منحه الرئيس األميركي السابق
ى وسام مدني أميركي  وأعلالوسام الرئاسي للحرية

  .٢٠٠٢تموز عام /وذلك في يوليو
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وعلى اليهود األميركيين ... الواليات المتحدة األميركية
الحريصين على بقاء دولة إسرائيل أن يقولوا، ال، إننا 

، إذ من المهم ال نريد خفض الميزانية العسكرية
نتمكن اظ على تلك الميزانية العسكرية كبيرة، حتى الحف

  ".من الدفاع عن إسرائيل

وقد برهن ابنه وليام على تماه في األفكار مع أبيه 
وهو يدفع نحو شن  عبر عن نفس الموقفعندما 

الحرب "إذ يقول في كتابه ، حرب أميركية على العراق
 إن لورانس كبالنالذي ألفه بالتعاون مع " على العراق

على أميركا أن تتصرف في حالة هجوم عراقي على 
  ". تهديد لنا، فتهديد مصالح حلفائنا "إسرائيل 

ٕوانما ، وال يرى ويس فرقا في معنى كالم األب وابنه
 ألنه ال يكتب لجمهور كان حذرا أكثريالحظ أن االبن 

  .١٩٧٣يهودي كما كان أبوه في العام 

ب التي وقد كشف كريستول عن رأيه هذا بعيد الحر
شنتها قوات التحالف بقيادة أميركية على العراق بعد 

األميركي آنذاك حين حذر الرئيس ، احتالله الكويت
 مغبة الضغط على إسرائيل لحملها من  جورج بوش
  . تنازالت من أجل السالمعلى تقديم

إذا أراد اهللا "وقال كريستول آنذاك موجها كالمه لبوش 
أن يدمر شخصا جعله يحاول إيجاد تسوية للصراع 

وذلك تعليقا على قول بوش إن " العربي اإلسرائيلي
  . الوقت قد حان لوضع حد للصراع العربي اإلسرائيلي

ي سبب هزيمة بوش األب فوترجع األوساط األميركية 
 التي خاضها بعد محاولته الجادة نوعا ما االنتخابات

لتسوية الصراع العربي اإلسرائيلي إلى ضغطه ماديا 

اللوبي  مرجحة أن يكون، وسياسيا على إسرائيل
 .اليهودي بأميركا اضطلع بدور كبير في تلك الهزيمة

من هم الليبراليون الجدد؟ ولماذا يسيطرون 
 على إدارة أوباما؟

 ١١/٣/٢٠٠٩—عالء بيومي

الذراع اليميني للحزب هم " الليبراليون الجدد"
، والذي يسيطر باألساس على الديمقراطي األميركي

نخب الحزب وعلى قواعده الجماهيرية البيضاء 
المنتمية للبطقات الفقيرة والمتوسطة، ويميل أيدلوجيا 
نحو الحد من برامج الرعاية والدعم الحكومية على 

خلية ونحو دعم سياسة خارجية مستوى السياسة الدا
 .تدخلية على الساحة الخارجية

داخل الحزب الديمقراطي " الليبراليين الجدد"جذور 
، ولكن تبلورهم الحديث يعود قديمة للغايةاألميركي 

اليسار "صعود قوى لنهاية الستينيات كرد فعل على 
 وهي الجناح اليساري واألكثر ثورية داخل ،"الجديد

اطي، والذي سيطر على قواعد الحزب الحزب الديمقر
الديمقراطي الجماهيرية بشكل طاغي منذ منتصف 

وسط المهاجرين واألقليات والنساء الستينيات وخاصة 
، في حين بقى كبار السن والشباب والمثقفين

والمحافظين أخالقيا والبيض من أبناء الطبقات الفقيرة 
 أو ليمين الحزب الديمقراطيوالمتوسطة أقرب 

 .لليبراليين الجددا"

المتزايدة على الحزب " اليساريين الجدد"ونظرا لسيطرة 
 انعزل جناح الحزب ١٩٦٤الديمقراطي منذ عام 

اليميني في تيار معارض بدأ يتبلور تدريجيا، ودخل 
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منذ عام " اليساريين الجدد"في صراع مستمر مع 
خسارة ، وهو صراع كلف الحزب الديمقراطي ١٩٦٨

 .اسة األميركيةسطوته على السي

" اليساريين الجدد"مع " الليبراليين الجدد"صراع 
أضعف الحزب الديمقراطي كثيرا وكلفه انتخابات تلو 
األخرى وساهم في صعود ريجان وقوى اليمين 

، ومع استمرار الهزائم انشق عن المسيحي السياسية
استحال بعض الليبراليين الذين " الليبراليين الجدد"

 في ظل سيطرة مع الحزب الديمقراطيعليهم التعايش 
عرف هؤالء عليه، وقد " اليساريين الجدد"ونفوذ 

الديمقراطيون التاركون للحزب الديمقراطي في أواخر 
، وهو التيار الذي "بالمحافظين الجدد"السبعينيات 

انضم إلدارة ريجان في بداية الثمانينات وبات مسيطرا 
جورج دبليو بوش على السياسة الخارجية إلدارة الرئيس 

 .وقادها إلى حرب العراق

البقاء داخل الحزب " الليبراليون الجدد"عموما فضل 
الديمقراطي وجذبه بإستمرار نحو اليمين مدفوعين 
بشعورهم العميق باالنهزام أمام قوي اليمين األميركي 

 .المتدينة منها والعلمانية والتي باتت متعاظمة النفوذ

 

 في أواخر الثمانينات نتاجا بيل كلينتونوجاء صعود 
وتجسيدا لها حيث إلتف حوله " الليبراليين الجدد"لحركة 

الليبراليين "بعض شباب الحزب الذين أيدوا أجندة 
وبدأوا في تطبيقها تدريجيا بعد فوز كلينتون " الجدد

 مما أحدث صراعات ١٩٩٢ركية في بالرئاسة األمي
عميقة بين نخب الحزب الديمقراطي الملتفة حول 
كلينتون وبين جذوره الملتفة شعوريا حول أفكار 

 ".اليساريين الجدد"

" الليبراليين الجدد" جاءت تطبيقا ألفكار كلينتونرئاسة 
وتطويرا لها وأحدثت تطورا ال رجعة فيه على الحزب 

الليبراليين "ه السياسية لصالح الديمقراطي وعلى أجندت
، إذ تخلى الديمقراطيون تدريجيا عن دعم "الجدد

البرامج الحكومية الكبيرة الموجهة نحو مصالح 
الطبقات الفقيرة واألقليات، وأصبحوا حزبا حريصا على 
موازنة الميزانية العامة والحد من عجز الميزانية وعلى 

توسطة، مكافحة الجريمة وضمان مصالح الطبقة الم
كما تخلوا تدريجيا عن نزعتهم اإلنعزالية على ساحة 

 وأصبحوا حزبا معنيا ببناء النظام السياسة الخارجية
العالمي الجديد بشكل يضمن استمرار نفوذ أميركا 

 .وهيمنتها
التخلي عن حول " ليين الجددالليبرا"وقد دارت أفكار

برامج الحكومة الكبيرة والبرامج الموجهة لمساعدة 
 وحول االهتمام بمصالح رجال األعمال الفقراء

والطبقات البيضاء المتوسطة، وكذلك حول تبني 
سياسة خارجية أكثر إحتراما للقوة العسكرية األميركية 

 ولمصالح أميركا الدولية وألهمية والجيش األميركي
 .بني سياسة خارجية تدخلية وصقورية إذا لزم األمرت

 في آل جور أمام جورج دبليو بوشومع هزيمة 
 عاد الديمقراطيون إلى المعارضة ٢٠٠٠انتخابات عام 

بشكل متزايد وواضح " الليبراليون الجدد"طر بعد أن سي
على النخب السياسية للحزب الديمقراطي، والتي 

 .دعمت حرب العراق ولم تبد أمامها مقاومة تذكر

وجاءت أخطاء بوش في العراق وحول العالم لتؤكد 
" الليبراليين الجدد"و" المحافظين الجدد"لألميركيين خطأ 
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يد روحا جديدة على حد سواء ولتعطي اليسار الجد
 النصفية التي ٢٠٠٦ظهرت في انتخابات عام 

 .اكتسحها الديمقراطيون

 انقسم الديمقراطيون بين ٢٠٠٨وفي أوائل انتخابات 
 مرشحة نخب الحزب هيالري كلينتونمؤيدي 

" الكلينتونية"ووريثة " الليبراليين الجدد"الديمقراطي و
جندة  والذي تبنى أباراك أوباماالشرعية وبين مؤيدي 

على ساحة السياسة الداخلية ومال " الليبراليين الجدد"
على ساحة السياسة الخارجية " اليساريين الجدد"ألجندة 

بسبب معارضته لحرب العراق وتفضيله للحوار مع 
، وهي مواقف أزعجت دول مثل إيران وسوريا

استسلموا في النهاية بشدة ولكنهم " الليبراليين الجدد"
 األكثر زب الديمقراطي الجماهيريةإلرادة قواعد الح

 على األقل ٢٠٠٦يسارية والتي تميل بوضوح منذ 
وأجندته والتي رأت في أوباما " اليسار الجديد"نحو 

ممثال لها على ساحة السياسة الخارجية وتتويجا 
لطموح األفارقة األميركيين وحركة الحقوق المدنية 

 .األميركية على الساحة الداخلية

اختيار هيالري كنائبة " يساريون الجددال"لذا رفض 
 كنائب جوزيف بايدنألوباما ولم يرحبوا كثيرا بإختيار 

وال " الليبراليين الجدد"ألن بايدن بدوره من ألوباما 
، ومن يمثل التغيير المنشود بأي حال من األحوال

يشعرون بقدر كبير من " اليساريين الجدد"المؤكد أن 
أوباما نفسه بشخصيات اإلحباط حاليا بعدما أحاط 

مثل هيالري كلينتون والتي باتت وزيرة للخارجية 
األميركية على الرغم من أن قواعد الحزب الديمقراطي 
اليسارية لفظت هيالري وفضلت أوباما عليها للسبب 

 .نفسه، وهو سياستها الخارجية الصقورية

 المعروف رام إيمانويل شخصا مثل أوباماكما اختار 
اسية وبصراعات مع يسار الحزب بشراسته السي

 .الديمقراطي ورموزه ككبير لموظفي البيت األبيض

 لمساعديه على ساحة السياسة أوباماوتبدو اختيارات 
خضوعا تدريجيا ومستمرا الخارجية والداخلية وكأنها 

أصحاب سيطرة ، ولما ال وهم وأجندتهم" لليبراليين الجدد"
 على أقل كلينتونكبيرة على الحزب ونخبه منذ عهد بيل 

ظلوا " المحافظين الجدد"تقدير، وتجب هنا اإلشارة إلى أن 
أقلية أو تيار محدود جدا داخل الحزب الجمهوري ال يمتلك 

فيمتلكون " الليبراليين الجدد"قواعد جماهيرية تذكر، أما 
 . الجماهيرية تقريبانصف قواعد الحزب الديمقراطي

وممثليهم " يبراليين الجددالل"هذا يعني أننا في حاجة لدراسة 
في إدارة أوباما وحقيقة مواقفهم تجاه العالم العربي أكثر من 

مواقف أوباما التعويل على مواقف أوباما نفسه، خاصة أن 
 في كثير من األحيان لقلة ما يتوافر عنه من تبدو غامضة

 .معلومات قد توضح مواقفه السياسية الحقيقة

الذي تبناه كثير من وهذا يؤكد صواب الموقف الحذر 
حيث رأى هؤالء العرب تجاه أوباما واالنتخابات األميركية، 

أن السياسة األميركية ال يصنعها أفراد إنما تصنعها 
ونحن ، مؤسسات ونخب وجماعات مصالح كبيرة ومتشعبة

هم نموذج لذلك وتطبيقا " الليبراليين الجدد"هنا نرى أن 
ة ال تختلف أحيانا فمواقفهم السياسي، لصحة هذه النظرية

، ونفوذهم داخل الحزب "المحافظين الجدد"عن مواقف 
 .الديمقراطي قوي ومتشعب

من الخطأ القفز إلى األمام بالتركيز على هذا يعني أنه 
 أخذ خطوة للخلف، وأنه من األفضل شخصية أوباما

لدراسة الجماعات التي تسيطر على أجندة الحزب 
 .الديمقراطي األميركي الحاكم
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