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 من هم المحافطون الجدد؟
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  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

ًال يشكل المحافظون الجدد حزبا  ًبقدر ما هم تيار أيديولوجي فضفاض يعتمد ميراثا فكريا متعددا » ًسياسيا«ّ ً ً
ًوثقافة سياسية متناثرة ً  

 

ًن التاريخيان اللذان شكال مفصال مهما لتيار المحافظين الجدد في حقبة التسعينيات، حينما بدأت أما الحدثا ً ّ
  سقوط الشيوعية، والثورة التكنولوجية: أفكاره تسيطر على كثير من مراكز األبحاث االميركية، فهما

 

َره الشيوعي والواقعي، وصاحب إن غياب العدو خلق لديهم وهم التفوق الكاسح للفكر الليبرالي في مواجهة نظي
  هذا الوهم اعتقاد بأن الحكومات المستبدة قابلة للسقوط بسهولة ومن دون آثار سلبية

   

ّالتطور الثاني الذي عزز موقف المحافظين الجدد، هو الثورة التكنولوجية وما رافقها من ظهور األسلحة الذكية 
  ُوتفوق أسلحة التحكم عن بعد والتصويب الدقيق

 

  ٍسيطر المحافظون على إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، ما أدى إلى تحول ملحوظ في السياسة األميركية 
  منذ توليه السلطة

 

ًواألهم من ذلك، من وجهة نظر فوكوياما، أنها في خضم حربها على التطرف اإلسالمي حولت انتباهها بعيدا عن التحدي  ّ
  آسيا، التي تتطلع الى منافسة الواليات المتحدة على مركز القوة العظمىالحقيقي المتمثل في القوى الصاعدة في 
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يقول كريستول، ويتبعه آخرون في الحركة، إن المحافظين الجدد غير نادمين على دورهم في دفع الرئيس 
  ّبوش للتدخل العسكري في أفغانستان وغزو العراق وما زالوا يلحون من أجل حرب ضد إيران

 

ّيرين غيره، يصر على أن أميركا جاهزة لحرب باردة جديدة على مستوى العالم، ومستعدة كاغان، مع كث
  لمواجهة دولية لعلها األخطر بالمقارنة بالمواجهات السابقة التي خاضتها خالل القرن العشرين

 

ٕرت، وان ّتمردت األغلبية الساحقة من دول العالم على سيطرة المحافظين الجدد على االقتصاد العالمي وقر
  فوضى األسواق» استبداد«بحياء حتى اآلن، تحرير اقتصاداتها من 

 

ًتبدو هذه المحصلة للتسلل المنتظم للمحافظين الجدد على امتداد ثالثة عقود دافعا كافيا يحفزهم لتصفية  ً
د منذ عقد ًحركتهم والتخلي عن أفكارهم بعد أن امتد الفشل أخيرا ليشمل ما سعوا لتحقيقه على صعيد االقتصا

  السبعينيات ثم بتركيز أشد في عهد ريغان والعهود التالية
 

ّوأظن أن قادة المحافظين الجدد كغيرهم من قادة التيارات المماثلة لن يتركوا هذه الفرصة تمر، على رغم 
  مسؤوليتهم عن األزمة، أو على األقل لن ينسحبوا بسالم ولن يعترفوا بالفشل

 

كم على ان تيار المحافظين الجدد ربما وصل إلى نقطة النهاية وأخذ يستعد نخطئ إن تعجلنا في الح
لالستسالم، فالحرب التي شنها تحت عنوان مكافحة اإلرهاب ما زالت مشتعلة، وأفكاره ما زالت تقود اإلستراتيجية 

 وأتباعه في أجهزة العسكرية األميركية، وقوانينه المعادية للحريات والحقوق ما زالت مشرعة وجاهزة لالستعمال،
  ٕالحكم وادارات الدولة ما زالوا في أماكنهم

  

ًكما أنني أعتقد أن الرؤية االختزالية التي هيمنت على النخبة الحاكمة في الواليات المتحدة لن تعمر طويال،  ّ
ي اآلونة ورغم أنني ال أستطيع تحديد مدى زمني متوقع لهذه التحوالت، فعلينا مالحظة أن الدورات التاريخية ف

  األخيرة أصبحت أكثر سرعة وذلك بسبب وسائل االتصال الحديثة
 

ً، يقول فيه مؤلفه إن هناك تناسبا عكسيا بين التراجع االقتصادي "ما بعد اإلمبراطورية"وقد صدر كتاب بعنوان  ً
دليل على بداية األميركي الذي يعتقد أنه ال رجعة فيه، وبين زيادة النزعة العسكرية العدوانية، ويقول إن ال

  زيادة عملياتها العدوانية ضد البالد األخرىسقوط اإلمبراطورية األميركية هو 
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حاجة اآللة األميركية الصناعية الشرهة ّأما العراق فال يمكن تفسير غزو الواليات المتحدة له إال في إطار 
ع البترول في كل أنحاء العالم ، وحتى يتسنى للواليات المتحدة أن تسيطر على منابللبترول بأسعار رخيصة

  حتى تعوض تراجعها االقتصادي
 

  : للواقع قد قوضتها تغيرات حدثت على المستوى العالمي والمستوى المحلي منها" المحافظين الجدد"ورؤية 

ّدخلت المنظومة الحضارية الغربية مرحلة األزمة، كما اتضح من سقوط االتحاد السوفييتي، وكما تتبدى : ًأوال
   في الواليات المتحدةمظاهر التفكك المجتمعي في

 

، سوف يؤثر »االرابوفوبيا»ال ريب ان التراجع الذي اصاب المحافظين الجدد، الذين يجمعهم الوالء السرائيل و
رابطة مناهضة «وفي » ايباك«على اللوبي الصهيوني، فهم يتمتعون بدعم قوي في مؤسساته الرئيسية مثل 

  »معهد واشنطن لدراسات الشرق االدنى«وفي االميركية » التشهير
  

ًاما الفريق األوسع عددا وتمثيال لليهود االميركيين فهو ال يتمثل بالمحافظين الجدد الذين نشطوا داخل الحزب  ً
  ًالجمهوري، وانما باليهود االميركيين المؤيدين السرائيل وللحزب الديموقراطي معا

 

بعد هذه الخسارة لن يتمكنوا من بسط نفوذ واسع في البيت .  اكثر من خسارة مؤقتةان خسارة المحافظين الجدد لن تكون
  » األرابوفوبيا«االبيض وفي اروقة الحكم االميركي، ولكن سيبقى لهم بعض النفوذ في عالم 

 

ديم الدعم ومن االرجح ان يتمكن اللوبي الصهيوني من تجاوز خسارة تلم بأحد فرقائه، وان يتمكن من االستمرار في تق
القوي الى اسرائيل عبر رموز وشعارات وأدوات جديدة لم تستهلكها حرب العراق المحرقة، او السياسات الجامحة التي 

              اصطبغت بها سياسات المحافظين الجدد ومشاريعهم الجهنمية التي استهدفت العراق باالمس 
   اليومتستهدف ايرانوالتي 

 

ً، إذ قال إن كال من ديك تشيني »نيويوركر«ك الصحافي سيمور هيرش في مقابلته الشهيرة مع وأشار إلى ذل ّ
  ّوأبرامز، هما اللذان دفعا إسرائيل لشن حربها على حزب اهللا بهدف القضاء عليه

 

ًوالمهم في دور أبرامز، هو تأديته دورا أساسيا في توافق المحافظين الجدد في واشنطن على توحيد الرؤي ة ً
  مواجهة إيرانٕحول صراع العرب واسرائيل في 
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ّإال أن أبرامز وغيره في إدارة بوش، يرون اليوم أن استراتيجيتهم في نشر الديموقراطية في الشرق األوسط  ّ ّ
  ، هي سياسات إيديولوجية باءت بالفشل»ّالسالم من خالل القوة«واعتماد سياسة 

 

 خلفية الخسائر األمريكية البشرية والمالية في العراق، بتساؤل رئيسي ينشغل الرأي العام األمريكي حالياً، على
مفاده هل اإلخفاق األمريكي في العراق يكون بداية النحسار الفكر المحافظ الجديد، وانتهاء تأثيره مع انتهاء 

لي سيظل فترتي بوش، أم أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها على المستويين الفكري والتطبيقي العم
ًفاعال ومؤثرا على اإلدارات األمريكية القادمة ً  

 

ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة، وتفكك الكتلة االشتراكية، وانهيار االتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن المنصرم، ثار تساؤل رئيسي حول دور المحافظين الجدد على الساحة السياسية الدولية 

   والمنافس الرئيسي للواليات المتحدةفي ظل غياب العدو
 

ُولذا فعقب انتهاء الحرب الباردة، بدأ يتشكل نوع جديد من المحافظين، يعلي من مكانة القيم واألخالق، فانتقل 
تجاه أعمالهما " سلوبودان ميلوسوفيتش"و" صدام حسين"الغضب والنقد من االتحاد السوفيتي السابق إلى 

  ية في الكويت والبوسنة على الترتيبالعدوان
 

المحافظين الجدد ليسوا قوة سياسية في ذاتها، بقدر استقوائهم بالظروف السياسية التي هيأت لهم القدرة على 
فتأثيرهم يقوى ويضعف وفقا للظروف الداخلية، وطبيعة المصالح . التأثر ولعب دور في السياسة األمريكية

  يات المتحدة والتحديات التي تواجه الوال
 

فهذا التصاعد في النفوذ يمكن إرجاعه بصورة أساسية إلى قدرة قيادتهم على استثمار أحداث سبتمبر، ووصول 
بوش إلى الحكم وتبنيه جزءا كبير من أفكارهم وأجندتهم، وهو ما مكن المحافظين الجدد من إرساء قواعد ثابتة 

   خسر الجمهوريين االنتخابات القادمةفي السياسة األمريكية قد تستمر لسنوات حتى لو
 

فال يفل (وما يدعم من فرص االستمرار أن المحافظين الجدد تيار فكري ال يمكن تقويضه إال بأفكار مناهضة له 
، وخالل السنوات الست األخيرة دعم المحافظون الجدد أفكارا اكتسبت رواجا واسعا في )الحديد إال الحديد

 اإليمان بأن الواليات المتحدة أمامها فرص غير مسبوقة إلعادة صياغة النظام واشنطن، تأتي في مقدمتها
العالم بعد غياب االتحاد السوفيتي، وأن الفراغ الناتج عن هذا الغياب البد أن تمأله واشنطن، وأن الشعب 
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         األمريكي شعب خير ديمقراطي غير استعماري يريد مساعدة العالم النامي للحاق بالعالم المتقدم 
  والمتمثل في واشنطن

 

ُوللمحافظين الجدد مؤسسات بحثية ومفكرين وكتاب يعبرون عن أفكارهم بصورة واسعة، والتي يستطيعون من 
خاللها أن يضفوا الشرعية على مشروعهم األيديولوجي، وتكون مراكزهم البحثية واإلعالمية نقطة االنطالق 

  للترويج ألفكارهم في الداخل والخارج
 

ٕ في السياسة األمريكية فأفكارهم ال تزال حالة ثقافية واعالمية يتوقع أن يستمر تأثير المحافظين الجددولذلك 
  وبحثية لها جذورها وتحالفاتها؛ مما يجعلهم قادرين على االستمرار والتجديد والتأثير والضغط

 

وأول . ، تعتبر فكرة عملية ذات فائدة واقعيةومن هنا فأن فكرة بناء قوة أمريكية كبرى بغية محاربة الشر بالعالم
          من طرح هذه الفكرة هو الفيلسوف األلماني ليفي شتراوس الذي هاجر من ألمانيا إلى أمريكا 

  ًفضال على أنه من مؤيدي الحركة الصهيونية ،ًهربا من النازية كونه يهودي
 

يجب أن تنحصر د تثير حفيظة العامة من الناس، التي ق" الحقيقة"وحسب تصور شتراوس الفلسفي بأن 
فإذا تطلب األمر منهم أن يكذبوا، فال ضير في ذلك طالما كان . الساسة-ضمن فئة محدودة من الحكماء

  الهدف هو الحفاظ على استقرار المجتمع
 

ل الشرع حيث جع). ١١٩٨- ١١٢٦(إن فكرة حجب الحقيقة عند شتراوس، تذكرنا بفكرة التأويل عند ابن رشد 
واآلخر يخص العلماء الذين يؤولون النص . ًمنقسما إلى ظاهر ومؤول، األول يخص العامة من الجمهور

  للجمهور دونما أن يخبروهم بحقيقة النص
 

وهم . يعتبر شتراوس المرجع الفكري األعلى للمحافظين الجدد الذين اشتد عودهم في تسعينات القرن المنصرم
ًسياسيين والعسكريين والمثقفين، نسبة كبيرة منهم يهود، حيث أبدوا نشاطا ملحوظا مجموعة من المفكرين وال ً

  تجاه أفكارهم وأرائهم
 

ًعموما فقد عبر المحافظين الجدد عن عقيدتهم عبر أقوالهم وكتاباتهم السيما وأنهم يهيمنون على جانب 
ويسيطرون على ". ا ويكلي ستاندردذ"فهم يملكون مجلة . إعالمي مهم داخل الواليات المتحدة األمريكية

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٤٠ من٦                                               ٢٠١٠ -آذار

 



 التحدي الصهيوني                        )٥- ١٩(المتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز األلكتروني
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          باإلضافة إلى سيطرتهم على مقاالت الرأي في صحيفة . لألبحاث" أمريكان انتر برايز"مؤسسة 
  " وول ستريت جورنال"

 

ًفضال عن كتاباتهم بشكل دوري في ثالثة من . المعروفة" فورين أفايرز"كما ويكتب مفكريهم باستمرار في مجلة 
نيويورك "، ويكتب ديفيد بروكس في "لوس أنجلس تايمز"حيث يكتب ماكس باوت في . صحف األمريكيةأكبر ال

  ".واشنطن بوست"، ويكتب روبرت كاجن وكذلك تشارلز كروتهمز في "تايمز
 

ًإن جزءا كبيرا من نجاح المحافظين الجدد، إنما يعود إلى أحداث  سبتمبر ولتحقيق حلم في العثور / أيلول١١ً
  عيم سياسي يتبنى أفكارهم وهو جورج بوشعلى ز

 

الكتاب نبوءة جديدة تؤكد على نهاية عهد المحافظين الجدد خالل السنوات الخمس المقبلة، وبالتالي سنشهد 
ًتغييرا ملموسا في شكل وجوهر السياسات األمريكية القادمة ً  
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ٕوالى ... َمن هم؟: المحافظون الجدد
   أين؟

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣ /ليلى نقوال الرحباني
   موقع إنباء–

تعود األصول الفكرية للمحافظين الجدد الى 
كرين يهود ظهروا في حقبتي مجموعة مف

ُ من القرن الماضي، وعرفوا الثالثينيات واألربعينيات
والمفارقة . بمجموعة سيتي كوليدج أوف نيويورك

جاءت الالفتة أن بداية النظريات السياسية لهؤالء 
 المتمثل في القيم من الفكر اليساري التحرري

 لكن مع. االجتماعية واالقتصادية المنادية بالمساواة
ٕمرور الوقت وازاء التحفظ على النظام الشيوعي 
السوفياتي، وقمع الحريات الذي مارسه ستالين، 

 الى تحولوا إلى مجموعة فكرية تعادي الشيوعية
  .أقصى الحدود

ّال يشكل بحسب العديد من الباحثين االميركيين، 
بقدر ما هم تيار » ًسياسيا«ًالمحافظون الجدد حزبا 
ًد ميراثا فكريا متعددا وثقافة أيديولوجي فضفاض يعتم ً ً ً

، ترتكز على بضع مبادىء أساسية ًسياسية متناثرة
  :ّعامة يوجهون السياسة الخارجية من خاللها أهمها

يقيم : نظام الحكم الداخلي هو محور السياسة )١
المحافظون الجدد أهمية خاصة لشكل الحكم 

وعليه، فإن . الداخلي ونظامه والقيم المصاحبة له
ة الخارجية للنظم الديموقراطية ومنها الواليات السياس

تعكس قيم المجتمعات المتحدة األميركية يجب أن 
، وعلى األميركيين نشر هذه القيم في الليبرالية
  .العالم

تقع على الواليات المتحدة مسؤولية حماية   )٢
 بالتالي ال مانع من :هتأمن المجتمع الدولي وسالم

صول إلى أهداف استخدام القوة األميركية للو
استعمال القوة وعليه، تأتي الدعوات الى . أخالقية

  . لفرض قيم الديموقراطية وحقوق االنسانواالحتالل

االعتقاد بأن محاوالت تحقيق العدالة)٣  
ّ تفتت العالقات ّاالجتماعية عن طريق تدخل الدولة

االجتماعية وتدمر الكيان االجتماعي واالقتصادي 
من هنا يبرز . كسيةبرمته، وتأتي بنتائج ع

 ٍكدعاة لليبرالية المتوحشةالمحافظون الجدد 
  .وأدواتها االقتصادية المهيمنة

عدم الثقة بفاعلية المؤسسات الدولية والقانون)٤  
 وقد برز هذا :الدولي للوصول الى األمن والعدالة

إلغاء االمم ًالتوجه جليا من خالل الدعوات الى 
 .ٕ، وان تعذر ذلك، فتهميشهاالمتحدة

ألبرت هولستر في حقبة الحرب الباردة، قام 
 وغيرهما من رموز التيار المحافظ بترجمة وولفوفيتز

برامج سياسية مناهضة هذه األسس النظرية إلى 
كما رسمها هنري » المدرسة الواقعية«لسياسة 
 التي تميزت بمفهوم الردع المتبادل والتوازن كيسنجر

اتي في مرحلة االستراتيجي ومهادنة االتحاد السوفي
نيكسون «التي أرساها حكم الثنائي » االنفراج الدولي«

  .»وكيسنجر

ومع بزوغ الثمانينيات، وجد المحافظون الجدد 
 الذي اتسمت ضالتهم في الرئيس رونالد ريغان

سياسته الخارجية بالتشدد حيال االتحاد السوفياتي، 
، حيث »إمبراطورية الشر«أو ما سمي آنذاك بـ

 أرساها مالمح حرب باردة جديدةفق الحت في األ
 بدأ ،»حروب النجوم«مشروع ريغان بعدما أطلق 

على أثرها التالحم الفكري بين المفكرين المحافظين 
اتحدوا في واليمينيين من إدارة الرئيس ريغان الذين 
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السائدة والسياسة مواجهة النظريات الواقعية 
  .الخارجية المنبثقة منها

ًيان اللذان شكال مفصال مهما أما الحدثان التاريخ ً ّ
حينما ، لتيار المحافظين الجدد في حقبة التسعينيات

بدأت أفكاره تسيطر على كثير من مراكز األبحاث 
سقوط الشيوعية، والثورة : االميركية، فهما

  .التكنولوجية
تعزيز كان النتهاء الحرب الباردة األثر الكبير في 

فقد .  بأفكارهٕ واحياء الثقةتيار المحافظين الجدد
جاء سقوط االتحاد السوفياتي المفاجئ وانهيار 

إعالن صريح واعتراف المنظومة االشتراكية، بمثابة 
واضح بانتصار الفكر الرأسمالي الليبرالي الذي 

ّ، حيث لم يتوان أحد منظري هذا التيار يمثلونه
، نهاية التاريخ عن إعالن »فوكوياما«وأشهرهم 

ّاألفكار الواقعية كما جسدها ونهاية نهاية الحروب، 
إن غياب .  وغيرهممورغنتاو وكينان وكيسنجر

العدو خلق لديهم وهم التفوق الكاسح للفكر الليبرالي 
َوصاحب هذا ، في مواجهة نظيره الشيوعي والواقعي

الوهم اعتقاد بأن الحكومات المستبدة قابلة للسقوط 
  وبأنه بمجرد انهياربسهولة ومن دون آثار سلبية،

. ستكون الديموقراطية تحصيل حاصلالنظام القديم 
وترتب على هذا االعتقاد إمكانية استخدام القوة 
إلسقاط أنظمة الحكم المناوئة لقيم الديموقراطية 

 .األميركية

ّالتطور الثاني الذي عزز موقف المحافظين الجدد، 
هو الثورة التكنولوجية وما رافقها من ظهور األسلحة 

ُأسلحة التحكم عن بعد والتصويب الذكية وتفوق 
عقدة «، التي كان لها األثر الكبير في إزالة الدقيق
 من ذهن المسؤولين األميركيين، والخوف »فيتنام

ّمن التورط في حروب إقليمية تعرض الجيش 

األميركي لخسائر في األرواح، وتستنزف معنويات 
  .المجتمع األميركي ككل

نولوجي الهائل في ومما ال شك فيه أن التطور التك
ًالصناعة العسكرية خلق توجها جديدا في السياسة  ً ّ

باتت أكثر جرأة في الخارجية األميركية، التي 
النجاح في ، وقد زاد اعتماد الحل العسكري

 امكانية التوجه الى وحرب الخليج الثانية كوسوفو
، التدخل العسكري المباشرخيارات جديدة أهمها 
ًمما أعطى ثقة وصدقية  لفكر المحافظين الجدد، ً

ٍولم يبق إال أن تترجم أفكارهم هذه الى سياسة  ُ
وهنا ّخارجية بأن يتبناها أحد الرؤساء األميركيين، 

  .أتى دور الرئيس جورج بوش االبن

سيطر المحافظون على إدارة الرئيس جورج دبليو 
ٍبوش، ما أدى إلى تحول ملحوظ في السياسة 

فظهر في قاموس . األميركية منذ توليه السلطة
السياسة الخارجية واستراتيجيا األمن القومي 

الهيمنة األميركية «: مصطلحات جديدة أبرزها
شرعية «، »تغيير أنظمة الحكم بالقوة«، »الحميدة

التي » استخدام القوة العسكرية في حرب استباقية
الحرب «ما لبثت أن تطورت الى مفهوم 

أجندة سياسية  ونتج من هذه األفكار ...»الوقائية
تبيح للواليات المتحدة االميركية بالتحديد، ال ألي 

 حق التدخل العسكري إلطاحة أي حكمقوة أخرى، 
ترى أنه يهدر قيم الديموقراطية وحقوق اإلنسان 
ويهدد االستقرار العالمي، وذلك ضمن إطار القيام 
بمسؤولياتها كقوة عظمى منوط بها الحفاظ على 

  .ناألمن والسلم الدوليي
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  ولكن، إلى أين يتجهون؟

وبعد اإلخفاقات المتعددة التي تشهدها اليوم، 
... سياسة الواليات المتحدة في العراق وأفغانستان

ًيبدو أن التململ بدأ يظهر جليا في صفوف 
المفكرين المحافظين، حيث بدأ بعض مؤسسي 

فرنسيس ، وأبرزهم »المحافظين الجدد«مدرسة 
 في طروحاتهم الفكرية التي ، يعيدون النظرفوكوياما

انبثقت منها سياسة الواليات المتحدة الخارجية، وقد 
تحت عنوان ) ٢٠٠٦ربيع (جاء كتابه الجديد 

الديموقراطية والقوة ... أميركا على مفترق طرق«
ليكشف ضعف السياسة » وميراث المحافظين الجدد

  .األميركية بشقيها النظري والعملي
 الذي استند الى  العراقانتقد فيه فوكوياما غزو

استخبارات مضللة ومعلومات كاذبة تفيد بامتالك 
العراق أسلحة الدمار الشامل ووجود عالقة بين 

ومن وجهة نظره، إن . صدام حسين وتنظيم القاعدة
المبالغة حيال أخطاء السياسة األميركية تتجسد في 

، وعدم توقعها ردود الفعل خطر التطرف االسالمي
لبية الناجمة من الهيمنة، وانعدام الرؤية واآلثار الس

يؤدي االحتالل إلى إحالل لديها إذ توقعت أن 
  .السالم في منطقة الشرق االوسط

ويظهر من خالل هذا الكتاب أن االفتراق بين 
فوكوياما واالدارة االميركية يتجلى في نقاط عدة 

 :أهمها

يرى فوكوياما أن : خطر التطرف اإلسالمي) ١
سالمي ال يكمن في عودة السلفية التطرف اإل

رد فعل على األصولية والتدين، بقدر ما هو 
 التي أدت الى زعزعة هويتهم تحت وطأة العولمة

وفي ضوء ذلك، يرى أن المسلمين . طغيان المادة
ًال يشكلون خطرا أمنيا على الواليات بصورة عامة  ً ّ

، ويالحظ أنهم ال يشككون في جدوى قيم المتحدة
يعترضون على السياسات طية، بل الديموقرا

ويعتبر فوكوياما أن . األميركية في الشرق األوسط
مصدر التهديد الحقيقي ألميركا يكمن في 

 التي تعاني المجتمعات اإلسالمية في الغرب
  .االغتراب وفقدان الهوية

ال : إرساء الديموقراطية في الشرق األوسط) ٢
قراطية يرى فوكوياما أية عالقة مباشرة بين ديمو

النظم في الشرق األوسط وأمن الواليات المتحدة، 
فإرساء الديموقراطية في الشرق األوسط ال يعني 

 والتطرف بالضرورة أمن الواليات المتحدة،
نتيجة غياب االسالمي السائد ليس بالضرورة 

ويالحظ أن السياسة األميركية في . الديموقراطية
سالمية إلى دفع التيارات اإلهذه المنطقة أدت إلى 

كما يتضح من فوز حماس في ، الصدارة
االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وصعود اإلخوان 
المسلمين في مصر وتأجيج الصراعات الدينية 

  .الطائفية في العراق

يشير : شرعية استخدام القوة العسكرية) ٣
، الفاعلية المحدودة للقوة العسكريةفوكوياما الى 

ت لمواجهة المد اإلسالمي ُوخاصة إذا ما استعمل
األصولي، حيث إن مقاومة المجاهدين في 
أفغانستان والعراق ال تحتاج إلى تدخل عسكري، بل 

ٍاحتواء سياسي يستهدف عقل الشعوب إلى 
  . وضميرها في أنحاء العالماإلسالمية

ًيستنتج فوكوياما، أخيرا، أن كشف حساب السياسة 
لته، فالقوات ّالخارجية األميركية هو سلبي في محص

 تعيد متورطة في حرب ممتدة في العراقاألميركية 
باالضافة الى . لألذهان حرب فيتنام المأساوية

ٍانعدام صدقية اإلدارة األميركية في العالم، وعداء 
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ٍمتنام لها في المجتمعات اإلسالمية التي تضم 
حوالى مليار نسمة، وفتور حلفائها التقليديين في 

. سياأوروبا الغربية وآ

ّالنهاية أم والدة : المحافظون الجدد
   جديدة؟

واألهم من ذلك، من وجهة 
 تشرين ٢١نشر يوم الثالثاء /ةصحيفة الحياة اللندنينظر فوكوياما، أنها في خضم حربها على التطرف 

ًاإلسالمي حولت انتباهها بعيدا عن التحدي الحقيقي   ٢٠٠٨أكتوبر /األول ّ
  )كاتب مصري ( جميل مطرالمتمثل في القوى الصاعدة في آسيا، التي تتطلع 
األزمة االقتصادية ّمع كل يوم يمر منذ اندالع الى منافسة الواليات المتحدة على مركز القوة 

، أو على األقل منذ االعتراف باندالعها، العالمية
القادم من التطورات سيكون واقتناعي يزداد بأن 

 من كل ما حدث حتى ساعة كتابة هذه أشد إثارة
ي أننا، في أقل من شهر، انتقلنا من يكف. السطور

الحديث عن أزمة مالية إلى الحديث عن أزمة 
، واآلن نتحدث، ويتحدثون في أميركا اقتصادية

 ال شك قادمة أو لعلها أزمة سياسيةوخارجها، عن 
 .ناشبة بالفعل

من المؤكد، أن اإلدارة األميركية تواجه . العظمى
ًزقا كبيرا بعد فشل سياساتها في الشرق مأ ً

، فالعراق يبدو كأنه على فوهة بركان حرب االوسط
أهلية طائفية، وأفغانستان مهددة بالعودة الى عصر 

الذي » الشرق األوسط الجديد«طالبان الظالمي، و
ّبشرت به كوندوليزا رايس خالل العدوان االسرائيلي 

إن مالمح .. .على لبنان، يبدو أنه لن يبصر النور
هذا المأزق ال بد من أن تنجلي في انتخابات 
الكونغرس االميركي في تشرين الثاني المقبل، التي 

 في إحدى مقاالته »توماس فريدمان«يتمنى 
هزيمة الجمهوريين » نيويورك تايمز«الحديثة في 

، لكي تنسحب هذه الهزيمة على إدارة الرئيس فيها
 .لجددَبوش ومن وراءه من المحافظين ا

وليام كريستول، الزعيم الروحي كنت أستمع إلى 
بداية أعترف و. والقائد األول لتيار المحافظين الجدد

أذهلني أكثر مما أذهلتني أن الرجل في هذه المقابلة 
، وبخاصة تلك التي تتعلق من قبل كتاباته وأفكاره

ًبنا كعرب أو مسلمين أو غير منتمين أساسا إلى 
 .المنبثقة عن التراث اليهودي» الحضارية«الجماعة 

ويبقى أبلغ تعبير عن هذا المأزق، ما أعلنه أحد 
في كتابه، إذ » فرنسيس فوكوياما«ّأبرز منظريهم 

ٍإن حركة المحافظين الجدد كرمز سياسي «: قال
ٍوكيان فكري، تطورت الى شيء ال أستطيع بعد 

  .»اآلن تأييده

سئل عما إذا كانت حركة المحافظين الجدد وأفكارها 
ْ نعم م كثيرة خالل العهد الذي كان فيهأصيبت بهزائ

وعندما أجاب بعد . الراعي والمخلص والتابع األمين
رفض االعتراف بأن عهد الرئيس بوش تسبب تردد 

، في مشكالت معقدة أضرت بأميركا وسمعتها
وأساءت بصفة خاصة إلى سمعة حركة المحافظين 
ٕالجدد، سواء في قيادة البنتاغون واداراته أو في 

يقول . ت االقتصاد والسياسة الخارجيةقطاعا
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كريستول، ويتبعه آخرون في الحركة، إن المحافظين 
الجدد غير نادمين على دورهم في دفع الرئيس بوش 
للتدخل العسكري في أفغانستان وغزو العراق وما 

فالحروب، . ّزالوا يلحون من أجل حرب ضد إيران
ًحسب رأيه، يجب أن تبقى خيارا جاهزا باعتبار ها ً

 .أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية األميركية

الديموقراطيين سوف يشكلون وفي رأي كريستول أن 
، وأن لسنوات مقبلة األغلبية في السلطة التشريعية

ًالرئيس القادم ألميركا قد يكون ديموقراطيا، ومع ذلك 
. القافلة تسير ولن تتوقففهو مطمئن إلى أن 

تفاؤله بأن اليمين ليؤكد ًوضرب مثال بل أمثلة 
األميركي المعلن والمستتر على حد سواء منتصر 

، كلينتونألم يكن الرئيس . على رغم األزمة الراهنة
ًوهو من الحزب الديموقراطي، هو الذي أصدر قانونا 

أطلق به ، أي في آخر سنوات واليته، ١٩٩٩عام 
ّوحررها من قيود  عقال البنوك وشركات االئتمان

ن إنها وغيرها كانت أهم أسباب كثيرة يقال اآل
 سقوط سوق االئتمان؟

يتراجع باراك أوباما عن مواقفه من ناحية أخرى، ألم 
 وشؤون دولية أخرى، بالنسبة الى الحرب في العراق

وتراجعت معه األقالم الليبرالية التي أشعلت نيران 
غضب الشعب األميركي ضد هذه الحرب؟ ولم 

ختارها بعناية ليؤكد تفاجئني كلمات كريستول التي ا
. رضى الشعب األميركي مسألة غير مهمةأن 

وتذكرت في تلك اللحظة كلمات مشابهة نطق بها 
ريتشارد تشيني نائب رئيس منذ أيام قليلة 

 وأحد قادة تيار المحافظين الجدد، في الجمهورية
تعليق له على موقف الناخب األميركي من الحرب 

وليام رات استخدمها كما لم تفاجئني عبا. ضد العراق
، ماكينً تعليقا على أن أوباما، وكذلك كريستول

لكسب أنصار لهما » شعبوية«ن إلى أساليب ئايلج
قال ما معناه إن المحافظين . في صفوف الشعب
فالشعبوية في حد «، »الشعبوية«الجدد ليسوا ضد 

ذاتها ال يجوز رفضها، إذ قد تكون ضرورية لتحقيق 
كيف تستخدمها وفي أي اتجاه المهم . أهداف معينة
  .»ولمصلحة من

روبرت كاغان، أحد كبار منظري التيار ومن يقرأ 
، يكاد يصل إلى النتيجة التي توقعها منذ ومفكريه

متابعة ما سنوات كاتب هذه السطور من خالل 
كاغان، مع . يكتبه قادة هذا التيار وما يفعلون

ّكثيرين غيره، يصر على أن أميركا جاهزة لحرب 
باردة جديدة على مستوى العالم، ومستعدة لمواجهة 
دولية لعلها األخطر بالمقارنة بالمواجهات السابقة 

يطرح كاغان . التي خاضتها خالل القرن العشرين
 كمنظمة دولية لم تعد تفي فكرة إلغاء األمم المتحدة

وال تحقق للواليات » الدول الديموقراطية«بحاجات 
لقد قامت األمم . االمتحدة األميركية مصالحه

ًالمتحدة تجسيدا لرؤية أميركية تهدف إلى تحقيق 
عدد من مصالح وأهداف الدول المنتصرة في الحرب 
العالمية الثانية، ولما تغيرت المصالح واألهداف، 
وتغيرت كذلك طبيعة المنظمة الدولية وعضويتها 

التفكير في تنظيم ًوأساليب عملها، أصبح واجبا 
 .  ومصالح جديدةجديد يخدم أهداف

 ينشئ ًحلفا من الدول الديموقراطيةواقترح كاغان 
الحلف الذي هزم دول منظومة جديدة مثلما فعل 

ويشترط كاغان .  في الحرب العالمية الثانيةالمحور
 قياسا الصين وروسيا خارج هذه المنظومةأن تكون 

بما فعلته الدول المنتصرة حين استبعدت الدول 
بمعنى آخر .  مجلس األمنالمنهزمة من عضوية

ًيقترح حربا ضد دولتين من الدول العظمى لثقته 
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، في أنهما في النهاية لن تعتنقا الديموقراطية
  .وبالتالي ستتخذان موقف العداء للدول الغربية

على الطرف اآلخر من األطلسي، تعلو أصوات قادة 
. بنظام اقتصادي عالمي جديدفي أوروبا يطالبون 

لنظام الذي وضعت أسسه بريطانيا يعترفون بأن ا
والواليات المتحدة، انحرف عن مبادئه وقواعده عندما 

ميلتون فريدمان وتالميذه ونظرياته على هيمن 
، وتولت حكومات السياسات االقتصادية الدولية

الواليات المتحدة فرض هذه السياسات على العالم 
وأجبرت معظم الدول على تبنيها من خالل القيود 

منظمة التجارة روط الصارمة التي فرضتها والش
واآلن، وبعد سقوط هذه السياسات، عادت . العالمية

تطالب بضبط السوق وتنظيم عالقات دول الغرب 
على » الدولة«االئتمان واالستثمار واستعادة سيطرة 

ّتمردت بمعنى آخر، . المصارف وسوق االئتمان
األغلبية الساحقة من دول العالم على سيطرة 

لمحافظين الجدد على االقتصاد العالمي وقررت، ا
ٕوان بحياء حتى اآلن، تحرير اقتصاداتها من 

 .فوضى األسواق» استبداد«

أمام هذا الوضع، لن يقف المحافظون الجدد 
األيام الراهنة قد تكون أسوأ متفرجين على رغم أن 
فأميركا البيضاء في ظل . ّما مر بهم من أيام

ماية حدودها الجغرافية من قيادتهم، لم تفلح في ح
غزو المهاجرين مـن أصول التينية، ولم تنجح في 
منع صعود أميركي أسود الى مستوى الترشيح 
لمنصب رئيس الجمهورية، وفشلت في تحسين أحوال 
الطبقة الوسطى عماد النظام الجمهوري، ولم تحقق 
ًنصرا حربيا حاسما في أي مواجهة عسكرية، ولم  ً ً

ًلميزانية أو عجزا في الميزان ًتصحح عجزا في ا
التجاري، ولم تحافظ على قيمة الدوالر، ولم تضع 

ًنظاما متقدما للرعاية االجتماعية والصحية، وقبل  ً
هذا وذاك، لم تكسب شعبية ألميركا في أي مكان 

خسرت شعبية كانت لها في في العالم بل ربما 
تبدو هذه المحصلة للتسلل المنتظم . أوروبا الغربية

ًمحافظين الجدد على امتداد ثالثة عقود دافعا كافيا لل ً
يحفزهم لتصفية حركتهم والتخلي عن أفكارهم بعد أن 
ًامتد الفشل أخيرا ليشمل ما سعوا لتحقيقه على 
صعيد االقتصاد منذ عقد السبعينيات ثم بتركيز أشد 

.في عهد ريغان والعهود التالية  

ل تيار يحكي لنا التاريخ عن تجارب لتيارات تماث
ًالمحافظين الجدد انتهزت فرصا مماثلة لألزمة 
الراهنة، كما في فترات أعقبت وقوع هزائم عظمى 
وفورات من غضب الشعوب وصعود ميول 

قامت باالستيالء على . أو غوغائية» شعبوية«
مفاتيح السلطة وتخلصت من معارضيها وأثارت 

وأظن . مشاعر قومية متطرفة وأشعلت حرائق هائلة
دة المحافظين الجدد كغيرهم من قادة التيارات أن قا

ّالمماثلة لن يتركوا هذه الفرصة تمر، على رغم 
مسؤوليتهم عن األزمة، أو على األقل لن ينسحبوا 

أتصور أن بعض . بسالم ولن يعترفوا بالفشل
في وصف » النكسة«مفكريهم سوف يستخدم تعبير 

السقوط وبعضهم سيوافق على إجراءات 
ّولكن األكثرية بينهم سوف تصر، ، »تصحيحية«

ّوهي تصر بالفعل، على أنها توافق على هذه 
وهو التعبير الذي . اإلجراءات ولكن بأسف شديد

استخدمه الرئيس بوش في أحد مؤتمراته الصحفية 
. ًمعتذرا عن خطته لوقف التدهور المالي. األخيرة

هذه األكثرية هي التي تشن هذه األيام حملة إعالمية 
ًيركا وخارجها دفاعا عن سياسات أميركا في أم

ًاالقتصادية واالقتصاد العالمي عموما وتتهم فيها 
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أميركا وكارهيها باغتنام فرصة األزمة » خصوم«
لتقويض مكانة أميركا في العالم، وبالتهويل في 
تصوير أبعاد األزمة أو بالرغبة في العودة إلى 

  .سياسات ليبرالية أو اشتراكية

نا في الحكم على ان تيار المحافظين نخطئ إن تعجل
الجدد ربما وصل إلى نقطة النهاية وأخذ يستعد 
لالستسالم، فالحرب التي شنها تحت عنوان مكافحة 
اإلرهاب ما زالت مشتعلة، وأفكاره ما زالت تقود 
اإلستراتيجية العسكرية األميركية، وقوانينه المعادية 
للحريات والحقوق ما زالت مشرعة وجاهزة 

ٕالستعمال، وأتباعه في أجهزة الحكم وادارات الدولة ل
لم تحن بعد نهاية المحافظين  .ما زالوا في أماكنهم

  .الجدد، وقد تكون نهايتهم بعيدة

  المحافظون الجدد والعربدة العسكرية

 ٠٨نشر يوم السبت /جريدة االتحاد االمارتية
 ٢٠٠٨مارس /آذار

 عبد الوهاب المسيري. د

ربدة العسكرية األميركية في العالم يمكن القول إن الع
ٕ، وان القطبية "المحافظين الجدد"تعود إلى تصور 

الثنائية التي كانت من سمات النظام العالمي القديم 
ٕقد تساقطت، وان النظام العالمي الجديد أحادي 

فهم من (ولكن بسبب إنكارهم التاريخ . القطب
ال هذه األحادية لم يدركوا أن ) المؤمنين بنهايته
فأوروبا في حالة خوف من هذا . يمكن أن تستمر

 - ألماني- تكتل فرنسيالقطب الواحد وربما يحدث 
، وهي ومن المحتمل أن تنضم إليه الصين، روسي

ولعل . قوة عظمى آخذة في النمو وكذلك دول آسيا
وعسى بعض الدول العربية تفيق، وتدرك أن عليها 

قتصادية التكتل فيما بينها لتواجه التكتالت اال
ًوان كنت متشائما والسياسية الكبرى في عالم اليوم،  ْ ٕ

ًعموما . بخصوص صحوة النخب العربية الحاكمة
ًأعتقد أن هذه القطبية األحادية لن تستمر طويال، 

المعارضة المتزايدة للواليات تؤيدني في ذلك تلك 
كما أنني . المتحدة على مستوى الرأي العام العالمي

االختزالية التي هيمنت على النخبة أعتقد أن الرؤية 
ًالحاكمة في الواليات المتحدة لن تعمر طويال، ورغم  ّ
أنني ال أستطيع تحديد مدى زمني متوقع لهذه 
التحوالت، فعلينا مالحظة أن الدورات التاريخية في 
اآلونة األخيرة أصبحت أكثر سرعة وذلك بسبب 

 . وسائل االتصال الحديثة

، يقول "ما بعد اإلمبراطورية "وقد صدر كتاب بعنوان
ًفيه مؤلفه إن هناك تناسبا عكسيا بين التراجع  ً
االقتصادي األميركي الذي يعتقد أنه ال رجعة فيه، 
وبين زيادة النزعة العسكرية العدوانية، ويقول إن 
الدليل على بداية سقوط اإلمبراطورية األميركية هو 

وأنا . ىزيادة عملياتها العدوانية ضد البالد األخر
ًأتفق معه تماما، وأعتقد أن كل اإلحصاءات تبين 

 كوندوليزا رايسذلك، فوزيرة الخارجية األميركية 
لخصت الموقف في قولها إن ميزانية الحرب، أو 

تصل إلى حوالي ميزانية الدفاع في الواليات المتحدة، 
 مليار دوالر، وهذا يعادل ميزانيات الدفاع في ٥٠٠

م أضافت قائلة إن تكاليف السلم ث. كل أرجاء العالم
أعلى بكثير من تكاليف الحرب، أي أنها تجاهلت 

فهي تدور داخل إطار نفعي (ًتماما التكلفة البشرية 
ونظرت إلى الحرب باعتبارها مجرد استثمار ) مادي

البد اقتصادي ال يختلف عن أي مشروع رأسمالي، 
وحيث إنه البد لمصانع السالح أن يكون له عائد، 

، باعتبار أن هذا من أهم  تستمر في الدورانأن
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مع تعاظم األزمة البيئية ومع اكتشاف أن : ًثانيا
المصادر الطبيعية ال تتجدد، بدأت تظهر في الغرب 
قطاعات كثيرة تدرك أن مفهوم التقدم الغربي بتركيزه 
على اإلنتاج واالستهالك، وبإغفاله أي مرجعية 

ًدخلنا جميعا في ورطة كونية، فظهرت إنسانية قد أ
والجماعات المعارضة للعولمة " الخضر"جماعات 

  .ومنظمة التجارة العالمية

القطاعات االقتصادية في الواليات المتحدة، البد وأن 
تكون هناك حالة حرب، كما أن الواليات المتحدة 

تعويض تراجعها االقتصادي عن طريق القوة تحاول 
، واختيار أفغانستان والعراق للغزو هو العسكرية

هناك تهديد ، فلم يكن اختيار اقتصادي باألساس
قد يمكن القول إن . عراقي ألمن الواليات المتحدة

ًفيها كانت تشكل تهديدا " طالبان"أفغانستان بوجود  ّ
اكتشف االستعمار الغربي أن المواجهة : ًثالثاّأما . ًأمنيا للواليات المتحدة، وهذا أمر مشكوك فيه

العسكرية مع قوى التحرير في العالم الثالث، 
أصبحت باهظة التكاليف، مما اضطره إلى اللجوء 

الم لصالحه، ولعل إلى وسائل مراوغة لتوظيف الع
طرح فكرة النظام العالمي الجديد هو أحد هذه 

 .اآلليات

العراق فال يمكن تفسير غزو الواليات المتحدة له إال 
في إطار حاجة اآللة األميركية الصناعية الشرهة 

ول بأسعار رخيصة، وحتى يتسنى للواليات للبتر
المتحدة أن تسيطر على منابع البترول في كل أنحاء 

وقد قمت . العالم حتى تعوض تراجعها االقتصادي
، أي شراهة اإلنسان "المسألة الغربية"بنحت مصطلح 

الغربي ومحاولته الوصول إلى معدالت استهالكية ال 
مصادر تتناسب مع معدالت إنتاجيته وال مع ال

يجب أال . الطبيعية المتاحة في الحركة األرضية
ننسى أن منظومة التقدم الغربية مبنية على 
افتراض خاطئ، وهو أن المصادر الطبيعية ال 

، لكن تفنى، وأنها ال نهائية وهو أمر غير حقيقي
بالرغم من ذلك تظل آلة االستهالك الغربية في 
ًالتصاعد يوما بعد يوم، وكل هذه الحروب 
االستعمارية والعربدة العسكرية هي محاولة لالحتفاظ 

. بمعدالت استهالكية عالية

بعد إخفاق النظم الحاكمة في العالم الثالث في : ًرابعا
تحقيق التنمية المرجوة، تزايدت القناعة بأن محاكاة 
النموذج الغربي بشقيه الرأسمالي واالشتراكي لم يعد 

نموية يجدي، وأن المطلوب هو الوصول إلى رؤية ت
  .جديدة
تساقطت فكرة الدولة المركزية، كما تساقطت : ًخامسا

فكرة الحزب الواحد أو الزعيم الواحد الذي يملك 
الحقيقة المطلقة، وبالتالي تأكدت ضرورة ظهور دولة 
المؤسسات وتداول السلطة ومشاركة الجماهير، إما 
ٕمباشرة من خالل االنتخاب، واما من خالل 

ّلكل هذا تغير الوضع . نيمؤسسات المجتمع المد
  . ُتمام، وفتحت نوافذ لقوى الممانعة

 أن -على المستوى المحلي- أدرك الجميع :ًسادسا
الدولة الحديثة مركبة للغاية، وأن إدارتها ال يمكن أن 
تتم من خالل فرد أو حزب واحد أو نخبة مغلقة، 
فالمطلوب هو إدارة الدولة من خالل مجموعة من 

  .صةالمؤسسات المتخص

المحافظين "ورؤية 
للواقع قد قوضتها تغيرات حدثت على " الجدد

   :المستوى العالمي والمستوى المحلي منها

دخلت المنظومة الحضارية الغربية مرحلة : ًأوال
، األزمة، كما اتضح من سقوط االتحاد السوفييتي

ّوكما تتبدى في مظاهر التفكك المجتمعي في 
 .الواليات المتحدة
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كانت الدولة المركزية تحتكر المعلومات، : ًسابعا
ولكن . فتذيع ما يخدم رؤيتها وتحجب ما عدا ذلك
األمر ، ظهر مجتمع المعلومات وتطورت الفضائيات

ّالذي وفر المعلومات والتحليالت للجماهير، وقد زاد 
هذا من وعيها ونشط الوعي النقدي عند جيل 

 .الشباب

ن الجدد يغرقون مع سفينة المحافظو
   جولياني أما اللوبي الصهيوني فباق

كون أن الديمقراطية ليست بدأ الجميع يدر: ًثامنا
ٕمطلبا سياسيا وحسب، وانما هي مطلب اقتصادي  ً ً

ضرورة المساءلة لمنع الفساد باعتباره العائق األكبر (
أمام جذب االستثمارات، كما أنه يشجع على 

ومطلب أمني ) الطفيلية واالنصراف عن اإلنتاج
تجنيد الجماهير للتصدي لمحاوالت االعتداء على (

تأكيد (ومطلب ثقافي حضاري ) نيةالسيادة الوط
الهوية القومية في مقابل اتجاهات العولمة التي تريد 

 ).اكتساح كل الهويات

 يتعامل معه 

 ٠٧نشر يوم الخميس /صحيفة الحياة اللندنية 
 ٢٠٠٨فبراير /شباط

 رغيد الصلح

الصعود المذهل الذي سجله المحافظون الجدد في 
سلم النفوذ السياسي االميركي خالل النصف االول 
نه من ادارة الرئيس االميركي جورج بوش بدا وكأ

مقدمة لمرحلة جديدة في الحياة السياسية 
فلوقت من األوقات ظهر المحافظون . االميركية

 وليس الحزب حزب بوش الحقيقيالجدد وكأنهم هم 
وبدوا وكأنهم يمسكون بأعنة التوجيه . الجمهوري

ًالفكري والقرارات السياسية معا داخل ادارة بوش 
ن، وظن الكثيرو. واستطرادا في الحزب الجمهوري

هذه الظاهرة خرجت الى لوهلة من الزمن، ان 
اال . الوجود لكي تستقر في عالم السياسة االميركية

ان صعود المحافظين الجدد السريع لحقت به 
مرحلة تراجع مستمر لهذا الفريق من الناشطين 

 . والدعاة السياسيين االميركيين

كل هذه العناصر جعلت العالم الذي
ًعالما مركبا" المحافظون الجدد" ًوليس بسيطا أو ، ً

. أحادي البعد، عالم القطب الواحد الذي يتخيلونه
ل عالمنا المركب بسبب فهم يصرون على اختزا

خريطتهم اإلدراكية المتحيزة وبسبب رؤيتهم 
ولهذا السبب . األيديولوجية الجامدة المعادية للتاريخ

فهم لن يغيروا من مواقفهم إال من خالل ما أسميه 
، أن نرسل لهم برسائل مسلحة أو الحوار المسلح
 -  مقاطعة- صواريخ-مقاومة مسلحة(شبه مسلحة 

حملة إعالمية لتوضيح واكبها ت) ضغط اقتصادي
ولعل هذه الرسائل المسلحة وشبه المسلحة . موقفنا

ِتدخل بعض الرشد على عقل أعضاء النخبة  ُ
ال يدركون العالم إال من خالل الحاكمة الذين 
 الورطة التاريخية، فيدركون طبيعة حواسهم الخمس

  .واهللا أعلم. بهم فيها" المحافظون الجدد"ّالتي زج 

ترافق هذا التراجع وتأثر بعدد من العوامل كان من 
، الذي كانوا في مقدمة تحول غزو العراقأهمها 

نزهة عسكرية الى معضلة المخططين له، من 
، وتراجع التأييد لجورج بوش وللعاملين اميركية كبرى

كما كان من العوامل المهمة في تراجع . في ادارته
إبعاد عدد حظوظ المحافظين الجدد لجوء بوش الى 

ز بول وولفووفيت من امثال من رموزهم الرئيسيين
 عن االدارة، وابتعاد وريتشارد بيرل وجون بولتون

بعض الشخصيات الفكرية البارزة من أمثال 
 . عنهمفرانسيس فوكوياما
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ًازاء هذه التراجعات، وسعيا وراء ضمان استمرار 
مقدمهم نفوذهم السياسي، عمد فريق من هؤالء وفي 

» كومنتري«نورمان بودهوريتز، محرر مجلة 
ٕالى اعادة تنظيم صفوفهم، والى ، الدورية االميركية

التفتيش عن مرشح قريب منهم ومن معتقداتهم 
وقد . للتحالف معه ودعمه في االنتخابات الرئاسية

وجد بودهوريتز وفريقه من المحافظين الجدد ضالتهم 
، او رودي جوليانيفي محافظ نيويورك السابق 

 . ، كما دعوه»المرشح الحلم«

 في اعقاب احداث قفز رودي الى شاشات االعالم
عندما سارع، كحاكم نيويورك ) سبتمبر( ايلول ١١

آنذاك، الى تفقد مناطق الدمار في المدينة وطفق 
يتجول فيها، هذا في الوقت نفسه الذي ابعد فيه 

واذ جعلته . الرئيس االميركي عن مسرح االحداث
الصدف هدفا للتقريظ والمديح، فانه لم يقصر في 

. ا في خدمة مطامحه السياسيةاالفادة منها وتوظيفه
واذ فجرت احداث ايلول الدامية مخزونا كبيرا من 

لدى الصهاينة ) التخويف من العرب(» االرابوفوبيا«
والمتعاطفين معهم في االوساط االميركية العنصرية، 
فقد تحول رودي الى رمز لهذه الحملة العنصرية 

وبسهولة ويسر تمكن . المتفاقمة من العداء للعرب
معها وركوب موجتها، » التجدد«اكم نيويورك من ح

انترناشيونال هيرالد « في مورين دودكما تقول 
من حام ... «فتحول ) ٢٩/٠١/٠٨(» تريبيون

للنيويوركيين من االفارقة االميركيين الذين يريدون 
 الذين مخلص لالميركيين من العربسرقتهم، الى 
  ! »يريدون قتلهم

 منافسه ون ماكينجلقد وصف المرشح الرئاسي 
رجل ضيق األفق، متستر بصورة «جيولياني بأنه 

ولكن مثل هذه . »تثير االشتباه، ومحب لالنتقام

لم تكن لتقلل من حماس المحافظين االوصاف 
 باوصاف مشابهة بريجنسكي الذين وصفهم الجدد

جعلتهم اكثر بالعكس، انها . لحاكم نيويورك السابق
يق االفق الذي ينسبه فض. اندفاعا في تأييد االخير

ماكين الى خصمه هو، في نظر المحافظين الجدد 
وأي دليل على ذلك . عنوان للصالبة، وسداد الرأي

أعظم وأهم من ان يدعو جيولياني بصراحة ووضوح 
 قبل ان تنتج القنبلة اعالن الحرب على ايرانالى 

 فهو كما يرونه، دليل على حب االنتقامالذرية؟ اما 
حماية اميركا من االشرار وعلى التصميم على 

فأي . معاقبة اولئك الذين يهددون أمنها ومصالحها
يطرد جولياني ياسر عرفات من احد عيب في ان 

 عندما كان الزعيم الفلسطيني مسارح نيويورك
الراحل يلبي دعوة لحضور حفلة لموسيقى بيتهوفن؟ 

الفلسطيني ياسر » االرهابي«وهل يكفي ان يوقع 
ة السالم مع اسرائيل حتى تقبل توبته عرفات معاهد

وينسى االميركيون تهديده لمصالح بالدهم 
 والسرائيل؟ 

حقق المحافظون الجدد نجاحا عظيما عندما القوا 
بحظهم السياسي الى جانب جورج بوش، وكما حققوا 

النجاح في الماضي فقد املوا ان يحالفهم الحظ  هذا
 انهم في بل. مرة اخرى عبر التحالف مع جيولياني

لحظة التراجع الذي يعانون منه، تحول تحالفهم مع 
حاكم نيويورك السابق الى ما يشبه سفينة نجاة، كما 

» نيويورك اوبزرفر«في جون هوروفيتز يراه 
وكما وضع المحافظون الجدد ). ٢٣/١٠/٠٧(

طاقاتهم االعالمية والدعائية في خدمة بوش سابقا، 
شكلوا لجنة من فانهم كرروا االمر مع جولياني ف

االسماء الالمعة في معسكرهم لالهتمام بسياسته 
ضمت فضال عن بودهوريتز الذي ترأس الخارجية 
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اللجنة، بول ولفوويتز، ودانييل بايبس، ومارتين 
  .كرايمر، وتشارلز هيل، ومايكل روبين

من المفروض ان تقدم هذه اللجنة النصح الى 
الواليات جولياني حول القضايا المتعلقة بسياسة 

ومن المفروض ان يعكس . المتحدة الخارجية كافة
تشكيل هذه اللجنة تنوع اهتمامات القوة العالمية 
االعظم، واتساع مصالحها االستراتيجية بحيث تشمل 

اال ان اللجنة التي شكلها . مناطق العالم كله
المحافظون الجدد لجولياني ال تضم، كما يالحظ 

  ريتشارد نورتوناوغستوساالكاديمي االميركي 
والمختص بقضايا الشرق االوسط، اي خبير في 
! شؤون اوروبا او آسيا او اميركا الالتينية او افريقيا

كلهم من المعنيين بامتياز بقضايا ما عدا ذلك فانهم 
، وكلهم كما يقول نورتون وتدل عليه الشرق االوسط

من المؤيدين المتحمسين كتاباتهم ومواقفهم 
ن جولياني مرشح لرئاسة الجمهورية فكأ، السرائيل

 . االسرائيلية وليس االميركية

الطريق الى البيت االبيض يمر كثيرون يقولون ان 
ولكن ما يحدث اليوم في االنتخابات . عبر اسرائيل

الرئاسية االميركية يدل على ان هذه النظرية ليست 
على االقل ثبت حتى اآلن ان االقرب الى . مؤكدة

جولياني، هو ليس بالضرورة االقرب اسرائيل، مثل 
وثبت ان المبالغة في الحماس . الى البيت االبيض

السرائيل وللصهيونية هي ليست الطريق االقصر 
بالعكس نجد ان ذلك . الى الرئاسة االميركية

الحماس لم ينفع جولياني وال شفع له في االمتحان 
فجاء ترتيبه في ادنى السلم بين الرئاسي 
ل يعني ذلك ان المحافظين الجدد فه. المرشحين

 هل يعني انهيار فقدوا االمل في ركوب سفينة نجاة؟
الذي » الحزب«حملة جولياني الرئاسية انتهاء هذا 

بدا وكأنه امسك بمقاليد السياسة االميركية؟ وكيف 
يكون اثر هذا االنهيار على اللوبي الصهيوني 

 االميركي؟ 

فظين الجدد، ال ريب ان التراجع الذي اصاب المحا
، سوف »االرابوفوبيا»الذين يجمعهم الوالء السرائيل و

يؤثر على اللوبي الصهيوني، فهم يتمتعون بدعم 
وفي » ايباك«قوي في مؤسساته الرئيسية مثل 

معهد «االميركية وفي » رابطة مناهضة التشهير«
 والخسائر التي .»واشنطن لدراسات الشرق االدنى
 في واشنطن سوف يصاب بها المحافظون الجدد

اال ان ما ينبغي . تتردد اصداؤها في هذه المؤسسات
فريق من تذكره هنا هو ان المحافظين الجدد هم 
اما الفريق . مؤيدي اسرائيل في الواليات المتحدة

ًاألوسع عددا وتمثيال لليهود االميركيين فهو ال يتمثل  ً
بالمحافظين الجدد الذين نشطوا داخل الحزب 

نما باليهود االميركيين المؤيدين الجمهوري، وا
 . ًالسرائيل وللحزب الديموقراطي معا

ان خسارة المحافظين الجدد لن تكون اكثر من 
بعد هذه الخسارة لن يتمكنوا من بسط . خسارة مؤقتة

نفوذ واسع في البيت االبيض وفي اروقة الحكم 
االميركي، ولكن سيبقى لهم بعض النفوذ في عالم 

ومن االرجح ان يتمكن اللوبي   .»األرابوفوبيا«
الصهيوني من تجاوز خسارة تلم بأحد فرقائه، وان 
يتمكن من االستمرار في تقديم الدعم القوي الى 
اسرائيل عبر رموز وشعارات وأدوات جديدة لم 
تستهلكها حرب العراق المحرقة، او السياسات 
الجامحة التي اصطبغت بها سياسات المحافظين 

الجهنمية التي استهدفت العراق الجدد ومشاريعهم 
 وال ريب ان .باالمس والتي تستهدف ايران اليوم

تضحيات الفلسطينيين والعراقيين ساهمت الى حد 
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ًإذ قال إن كال من ديك تشيني وأبرامز، هما اللذان  ّ بعيد في اضعاف المحافظين الجدد من فرسان 
في واشنطن والمتعاطفين مع صقور » االرابوفوبيا«

السياسة االسرائيلية، ولكن دحر حمالت العدوان 
اللوبي الصهيوني، بأجنحته المختلفة، التي ينظمها 

في الواليات المتحدة ال يحتاج الى هذه التضحيات 
يحتاج ايضا الى وضع القضية فحسب، وانما 

 مثل العربية في صلب القضايا االنسانية الكبرى
األمن والمساواة والتقدم والحرية، وهذا ما نبدو اليوم 

  .ًأكثر بعدا عنه من اي وقت مضى

ّدفعا إسرائيل لشن حربها على حزب اهللا بهدف 
 .القضاء عليه

  »ّالسالم من خالل القوة«ز وإليوت أبرام

 تشرين ٢٤نشر يوم األربعاء /صحيفة االخبار اللبنانية
 ٢٠٠٧أكتوبر /األول

 )باحث لبناني(ّفنسان الغريب 

 

كبير خالل والية بوش األولى، كان أبرامز 
مستشاري الرئيس لمنطقتي الشرق األوسط وشمال 

» نيويوركر«ح في حديث له إلى ّ، وقد صرإفريقيا
ثلثي محور «مسؤول عن منطقة تحوي ّحينها بأنه 

 وخالل والية بوش الثانية، شغل أبرامز .»ّالشر
ّاستراتيجية «رئيس : وظيفتين في البيت األبيض

، وكذلك نائب »الرئيس لنشر الديموقراطية في العالم
 وعلى رغم .مستشار األمن القومي ستيفن هادلي

ًؤوال عن مجمل السياسات األميركية في كونه مس
الشرق األوسط، فهو قد أعطى عناية خاصة 

ً الفلسطيني رافضا إعطاءه -للصراع اإلسرائيلي 
ّ، معتبرا إياه »ّحق تقرير مصير«صبغة صراع  ً
ًصراعا عربيا  وهو عادة ما يسبق أو . ًّ إسرائيليا-ًّ

 في رحالتها كوندوليزا رايسيرافق وزيرة الخارجية 
ًإلى الشرق األوسط، حيث الوجهة األساسية طبعا 

 .ّهي القدس المحتلة

ّ مستشارا أول ٢٠٠٢منذ التحاقه بإدارة بوش في عام ً
لشؤون الشرق األوسط في البيت األبيض، عمل 

، على إليوت أبرامز، األميركي اليهودي األصل
ّتماد سياسات تغييرية في الشرق األوسط مع جعل اع

وهو المسؤول . اسرائيل مركز الثقل في تلك المنطقة
ّمباشرة عن فشل اإلدارة األميركية في سياساتها 

ّجر اسرائيل إلى الشرق أوسطية، وبالتحديد في 
ّإن خطورة هذا الرجل تكمن في . حربها على لبنان

األوسط الجديد، أنه يعتنق رؤية إيديولوجية للشرق 
إن أبرامز . شرق أوسط يدور في الفلك اإلسرائيلي

هو، بحسب مدير مركز العالقات الدولية في 
ّمحافظ كرس عمله، منذ «، توم باريواشنطن 

السبعينيات، إلعادة صياغة السياسات الخارجية 
، وهو اليوم في صلب سياسة بوش »األميركية

ّالشرق أوسطية التغييرية

ًوالمهم في دور أبرامز، هو تأديته دورا أساسيا في  ً
توافق المحافظين الجدد في واشنطن على توحيد 
ٕالرؤية حول صراع العرب واسرائيل في مواجهة 

ونقصد هنا بالعرب األنظمة التي ترى في . إيران
ًإيران خطرا داهما ّإن تعيين الرئيس بوش ألبرامز . ً

ّمؤشر واضح إلى ّفي هذه المواقع الحساسة، هو 
انقياد بوش االبن وراء سياسات المحافظين الجدد 

الشرق األوسط » دمقرطة«لناحية مشروع 
 .»تغييره«و

  لك الصحافي وأشار إلى ذ. 
، »نيويوركر« في مقابلته الشهيرة مع سيمور هيرش
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 ّالمحافظون الجدد والريغانيون الجدد

المحافظين والريغانيين «ّيعتز أبرامز بانتمائه إلى 
 زوج ابنة كل من نورمان بودهوريتز ، وهو»الجدد

ً، الثنائي النشط الذي أدى دورا فاعال وميدج داكتر ً
ّتأسيس المحافظية الجديدة كتيار سياسي مؤثر في 

وكما كانت . منذ السبعينيات من القرن الماضي
حال معظم المحافظين الجدد من الجيل الثاني، 

جناح ًعضوا في الّاستهل أبرامز نشاطه السياسي 
ً ومستشارا اليميني من الحزب الديموقراطي األميركي

ًلصقور مجلس الشيوخ المقربين جدا من إسرائيل ّ .
وفي نهاية السبعينيات من القرن الماضي، عمل مع 
ّديموقراطيين آخرين من الجناح اليميني في 

، وهي كانت محاولة »التحالف ألكثرية ديموقرطية«
تحويل األنظار عن ، لطوم باريّغير موفقة، برأي 

ّ نحو التشدد هزيمة الديموقراطيين في حرب فيتنام
ّفي مواجهة الشيوعية، وبعد ذلك أصبح مع 
ديموقراطيين آخرين من داعمي الرئيس رونالد ريغان 

 .ومؤيديه خالل الحرب الباردة

يتابع وحين لم يكن في خدمة الحكومة، كان أبرامز 
جماعات نشاطاته في معاهد المحافظين الجدد و

، ّمركز السياسات العامة، بما فيها ّالضغط المؤثرة
ّتجمع « و،»مشروع لقرن أميركي جديد«ًوخصوصا 

. »ّمؤسسة المقاومة النيكاراغوية«و» ّألجل عالم حر
النزعة، خدم أبرامز في إدارة » ّريغاني«ولكونه 

ريغان، في البدء سكرتير دولة لحقوق اإلنسان، وبعد 
ومع . ّن األميركية الداخليةًذلك سكرتيرا للشؤو

ًاحتالله منصبا دبلوماسيا،  ساعد في إعطاء دعم ً
، التي في نيكاراغوا» الكونترا«غير قانوني لحركة 

مقاتلين من أجل «ُعرف أعضاؤها في عهد ريغان بـ
وساهم في بيع األسلحة إلى إيران . »ّالحرية

، وهي عملية غير قانونية نفى بواسطة إسرائيل
ا أثناء إدالئه بإفادته أمام لجنة التحقيق ّتورطه فيه

 .في الكونغرس

صلة الوصل ما ُوخالل عهد ريغان، اعتبر أبرامز 
ّبين العسكريين في مجلس األمن القومي 

 وقد عمل حينها في مكتب .ّودبلوماسيي اإلدارة
ّالبيت األبيض للديموقراطية العامة، حيث كان دور 

إلقناع الرأي هذا المكتب القيام بحمالت دعائية 
ّالعام األميركي بصوابية سياسات ريغان التدخلية  ّ

  .ّفي أميركا الالتينية والعالم

رأس أبرامز اللجنة قبل التحاقه بإدارة بوش االبن، 
، وهي لجنة حكومية األميركية للحريات الدينية

ّأسسها رئيس الغالبية   وتحالف نيوت غينغريتشّ
ّحية اليمينيةّالمحافظين الجدد والمنظمات المسي إال . ّ

ّأن إدارته لتلك اللجنة كانت شديدة التحيز، حيث  ّ
، العضو في ليلى ماراياتيرفض أبرامز، بحسب 

اللجنة، أن تكون المملكة العربية السعودية ومصر 
ّضمن زيارات اللجنة للشرق األوسط، معتبرا أن  ً

، وهو أمر إسرائيل بلد يحترم الحريات الدينية
لى ممارستها سياسة التمييز ًمستغرب، نظرا إ

 .العنصري والديني تجاه غير اليهود

« في الشرق األوسط» السالم من خالل القوة
ّانطالقا◌ من هويته  َ ، دافع أبرامز في »الريغانية«ً

بضرورة التسعينيات عن وجهة نظره التي تقول 
إعادة تجديد السياسة الخارجية الريغانية التي 

، »ّم من خالل القوةالسال«كانت تقوم على مبدأ 
وفي عام . ًوخصوصا في منطقة الشرق األوسط

لجنة المصالح «، ساهم أبرامز في تأسيس ١٩٩٢
وهي لجنة كانت ، »األميركية في الشرق األوسط

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                 ٤٠ من٢١                                               ٢٠١٠ -آذار

 



 التحدي الصهيوني                        )٥- ١٩(المتابع االستراتيجي                التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز األلكتروني

ًتسعى في الحقيقة لجعل التطابق كامال ما بين 
السياسة األميركية الشرق أوسطية وسياسات حزب 

تلك اللجنة من بين ّوقد ضمت . الليكود اإلسرائيلي
ريتشارد بيرل ودوغالس فيث ًأعضائها، كال من 

، إلى جانب عدد كبير وفرانك غافني وجون ليهمان
ّمن المحافظين الجدد المقربين من الصقور ذوي 

  .الصلة الوثيقة بإسرائيل

ّوقد عبر هؤالء عن قلقهم إزاء المسافة الخطرة 
مارسة ٕالفاصلة ما بين إدارة بوش واسرائيل، بسبب م

ًاإلدارة األميركية ضغوطا على حكومة إسرائيل 
ّلالنسحاب من بعض المناطق الفلسطينية المحتلة 
وإليقاف عمليات االستيطان في تلك المناطق، وقد 
ّعبروا عن رفضهم لسياسات بوش التي ال تتوافق 

 .بنظرهم، مع المصالح القومية األميركية

مشروع «ّالعضو المؤسس في لقد كان أبرامز، وهو 
 من الداعين لتغيير النظام في ،»لقرن أميركي جديد

فريق الدراسة «، شارك في ٢٠٠٠وفي عام . العراق
فوروم «الذي انبثق عن مجموعتين هما » اللبناني

، »ّاللجنة األميركية للبنان حر«و» الشرق األوسط
والذي طالب الواليات المتحدة بنزع أسلحة الدمار 

رض عقوبات عليها ّالشامل من يد سوريا وف
 .ٕواخراجها عنوة من لبنان

ً أيضا، كتب أبرامز تقريرا عنوانه ٢٠٠٠وفي عام  ً
ّ، ليكون مسودة السياسة التي »األخطار الراهنة«

نقرأ في هذا التقرير . يجب على الرئيس بوش اتباعها
ٕإن قوتنا العسكرية وارادتنا وتصميمنا على «: ما يلي ّ ّ

الحاسم في قدرتنا استخدامها سوف تبقى العامل 
إن تقوية . على نشر السالم في الشرق األوسط

إسرائيل، حليفنا األساسي في المنطقة، يجب أن 
ويجب . تكون من صلب سياساتنا الشرق أوسطية

ّأال نسمح بقيام دولة فلسطينية إذا لم تقم تلك األخيرة 
بتقديم الدعم العلني للسياسات األميركية في 

ّوفي الوقت نفسه، حذر الرجل إدارة بوش . »المنطقة
ّإن المصالح «: ًمن السياسات المعتمدة قائال

ّاألميركية ال تكمن في تقوية الفلسطينيين على 
ّال تكمن أيضا في التخلي عن ّحساب اإلسرائيليين، و ً

أهدافنا لناحية نشر الديموقراطية وتعزيز حقوق 
اإلنسان، أو عدم إعطاء األولوية لتحقيق أهدافنا 
ّالسياسية واألمنية تحت حجة إنجاح عملية السالم 

ّيقدم لذلك نرى أبرامز . »اإلسرائيلية -العربية 
ّالمصالح األميركية واالسرائيلية على أي اعتبار 

ً، رافضا تقديم التضحية إلنجاح عملية السالم، آخر
ًوداعيا األميركيين اليهود » ًوهما«ًمعتبرا تلك األخيرة 

 .للخروج منه

ّمجلة تابعة ، وهي »كومنتري«وفي كتاباته في الـ
اليهودية،  - في اللجنة األميركية للمحافظين الجدد

دعمه لمواقف صقور الجناح أعلن أبرامز صراحة 
، بما فيها في حزب الليكود اإلسرائيلياليميني 

، بنيامين نتنياهو وآرييل شارونمواقف كل من 
» األرض مقابل السالم«ًمعلنا رفضه معادلة 

ًكأرضية تفاوض مع الفلسطينيين، معتبرا اتفاقيات 
ًومنتقدا في الوقت نفسه سياسة تقديم » ًوهما«أوسلو 

وأكثر . نّللفلسطينيي» التنازالت«الحكومة اإلسرائيلية 
الذي يعيش عدد من أفراد من ذلك، فقد دعا أبرامز، 

، الواليات المتحدة إلى االعتراف عائلته في إسرائيل
صراحة بسيادة دولة إسرائيل على القدس من خالل 

 .نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

إن السالم في الشرق األوسط، وفق هذا الرجل، 
ة األميركية ّنتيجة القوتين العسكريسوف يأتي 
:  ما يلي٢٠٠٠لقد كتب في شباط . واالسرائيلية
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بعد مرور عقد من إيهام وخداع الذات، يجب على «
ّإن الزعيم : ّاليهود األميركيين أن يعوا الحقيقة

 .»الفلسطيني ال يريد إقامة السالم مع إسرائيل

 اليهودية -ّوفي معرض انتقاده المنظمات األميركية 
إن سنوات «: الم، كتب أبرامزالداعمة لعملية الس

. »الضغط األميركي على إسرائيل يجب أن تنتهي
ً رئيسا للوزراء، كتب أبرامز شارونوبعيد انتخاب 

ّإن شارون يجسد مقاربة جديدة تتميز بالصرامة « ّ
. »ّوالمقاومة في مواجهة العنف والتهديد الفلسطينيين

ّوقد ذهب الى حد تشبيه عودة شارون إلى رئاسة 
بعودة ونستون تشرشل إلى كومة االسرائيلية الح

 عندما كانت بريطانيا رئاسة الحكومة البريطانية
 .ّالعظمى تتعرض للتهديد الخارجي

 »الشيطان«حزب اهللا 

ّ، ال شك في أن أبرامز هو طوم باريبحسب  مدافع ّ
 وناقد الذع لحزب اهللا الذي شرس عن إسرائيل

رة إلسرائيل فإثر عودته من زيا. »الشيطان«وصفه بـ
ّالعام الماضي، جمع أبرامز ممثلي المنظمات 

ًاليهودية في الواليات المتحدة، مؤكدا لها  دعم اإلدارة ّ
ولكونه صلة الوصل ما . األميركية الكامل إلسرائيل

ّبين الرئيس وتلك المنظمات في ما يتعلق بقضايا  ّ
ّالشرق األوسط، فقد أعلن لهذا الوفد اليهودي أن 

شيطان يجب التعامل معه «و حزب اهللا ه
 .»بصرامة

ّإن آراء أبرامز ال تتوقف عند حدود العالقات  ّ
ّ اإلسرائيلية، بل تتعداها إلى القضايا -األميركية 

الدينية ومسائل الهوية الوطنية ليهود الواليات 
ًوباعتباره انفصاليا متطرفا، يجادل أبرامز . المتحدة ًّ
سال أوالدهم الى على اليهود االمتناع عن إرّفي أن 

 وبحسب أبرامز، .المدارس التي يرتادها غير اليهود
رفض االندماج في يجب على اليهود خارج اسرائيل 

التي يعيشون فيها واالمتناع عن  المجتمعات
ًاالختالط بغير اليهود، مبررا ذلك بالعقد المبرم ما  ّ

 .بين اهللا والنبي إبراهيم

ّددة، ينفي وعلى رغم إطالقه تلك المواقف المتش
للواليات » قليلة الوفاء«أبرامز أن تكون مواقفه تلك 

ّالمتحدة، مبررا ذلك بأن  ً على اليهود البقاء أوفياء ّ
بسبب العقد المبرم بينهم وبين اهللا وأرض  إلسرائيل

  .إسرائيل وشعبها

 إيديولوجي بلباس دبلوماسي

يسود االعتقاد خارج واشنطن، وبالتحديد في العالم 
ّ، بأن الحكومة األميركية موحدة لناحية االسالمي ّ

دعم العمليات العسكرية االسرائيلية في كل من قطاع 
ّإال أن حقيقة األمر غير ذلك برأي . غزة ولبنان

االنقسام التقليدي ما بين ّباري، حيث إن 
ّالعسكريين والمحافظين الجدد من جهة، 

، يبطل ّوالدبلوماسيين والواقعيين من جهة أخرى
ّإن . وجود توافق داخلي على دعم إسرائيلء ّادعا

هذا االنقسام الحاصل داخل اإلدارة تجاه اسرائيل 
من أكثر من ّيتجسد في إدارة ملف الشرق األوسط 

، وهي أطراف على تعارض وتناقض في ما طرف
بينها في إطار رؤية كل منها لطريقة التعامل مع 

ففي زيارتها للمنطقة في آب . أزمة المنطقة
ستيفن ٌّ في رحلتها كل من رايساضي، رافق الم

، حيث بقي هذا األخير على اتصال هادلي وأبرامز
  .ديك تشينيمباشر بمكتب نائب الرئيس 

وفي الوقت الذي يلقى فيه الرئيس بوش الدعم من 
ّمؤيديه اليمينيين بسبب دعمه الكامل إلسرائيل، نجد  ّ
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ي إن الذ. ينتقدون رايس بشراسةّأن هؤالء أنفسهم 
يقود حملة االنتقادات تلك لوزيرة الخارجية األميركية، 

 الذي عمل مع أبرامز منذ ريتشارد بيرلليس سوى 
وهكذا . دوغالس فيثالسبعينيات، إضافة إلى 

ّتتعرض رايس لهجوم دائم من بيرل في صحيفة 
ّالتي رصت صفوف المحافظين » واشنطن بوست«

وقد جاء في مجلة . الجدد في مواجهة رايس
ّفي تموز من العام الماضي، أن حلفاء » إنسايت« ّ

الرئيس بوش من المحافظين الجدد في مجلس األمن 
القومي، قد ثاروا على وزيرة الخارجية التي اعتبروها 
ّغير كفوءة وغير مؤهلة للتعامل مع قضايا الشرق 

ّ، وذهبوا الى حد اتهامها بقلب أولويات إدارة األوسط
ي مجال السياسة الخارجية األمن القومي األميركي ف

واألخطر في تلك االنتقادات، ما يذهب . األميركية
نيوت إليه صقور المحافظين الجدد من أمثال 

، اللذين أجمعا على غينغريتش وويليام كريستول
 ّإيران قد استفادت من قلة خبرة رايسالقول إن 

المعتمدة » التهدئة«وعدم كفاءتها، كما من سياسة 
 .من قبلها

 تعاون أبرامز مع رايس، إذ عمل تحت سلطتها ّإن
في مجلس األمن القومي خالل والية بوش األولى، 
ًوأخيرا كأهم مستشاري اإلدارة في قضايا الشرق 
ًاألوسط، قد طرح أسئلة وشكوكا لدى المحافظين 
. ّالجدد لناحية صفاء التوجه اإليديولوجي ألبرامز

 الجانب فحين أعلن شارون إرادته االنسحاب أحادي
ّمن قطاع غزة، تعرض النتقادات حادة م ّ

ّالمحافظين الجدد، الصهاينة المسيحيين ومتطرفي  ّ
ّمجلس األمن القومي، إلى جانب متطرفي حزب 
الليكود كرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، فيما 

  . تلكأعلن أبرامز تأييده لخطوة شارون

َشكوا مطلقا◌ في ّإال أن المقربين من أبرامز لم ي ً ّ
ففيما بدأ بعض المحافظين الجدد . ّتوجهات أبرامز

بالتساؤل عما إذا كان أبرامز قد استسلم 
مثل رايس والفريق » المحافظين المعتدلين«لـ

، دافع »التهدئة«الحكومي الداعي العتماد سياسة 
 وعضو دوغالس فيثكل من سكرتير وزارة الدفاع 

، عن أبرامز،  بايبسدانيال» فوروم الشرق األوسط«
َلكون هذا األخير يعلم جيدا◌ ماذا يفعل وهو يعمل « ً

 .»ًدائما لخدمة مصالح إسرائيل

 

وبعد عمله في إدارتي كل من ريغان وبوش االبن، 
برهن أبرامز عن قدرته على تسويق أجندة سياسته 
الراديكالية في كل مفاصل إدارات السلطة التنفيذية 

تاريخه الطويل في خدمة ًوانطالقا من . األميركية
ّمصالح إسرائيل داخل اإلدارة األميركية وانتمائه إلى 
َجماعة المحافظين الجدد، ركز أبرامز دوما◌ على  ً ّ
اعتماد سياسة براغماتية لتسويق أجندته بدل اتخاذ 

وكما اعتبر أحد كبار . ّمواقف إيديولوجية متسرعة
ّموظفي اإلدارة، فإن عبقرية أبرامز تمكنه من  خدمة ّ

 .إسرائيل بشكل دائم ومتواصل

ن كل من

وعلى اعتبارها مبتدئة في قضايا الشرق األوسط 
حين كانت مستشارة األمن القومي واليوم وزيرة (

ًاعتمدت رايس دوما على أبرامز باعتباره ، )خارجية
ذا خبرة كبيرة غير مشكوك فيها في قضايا 

وقد قال أحد أصدقاء رايس في . المنطقة
ّال ترى في أبرامز مجرد لك األخيرة ّإن ت» نيويوركر«

ّمدير جيد، بل أيضا استراتيجي جيد يتمتع برؤية  ّ ًّ
بكالم . »يمكنه إدارة اللعب الخطر« وشخص شاملة

ًآخر، يعتبر أبرامز محافظا جديدا ذا رؤية  ً ُ
تحويل ًإيديولوجية، قادرا من موقعه في اإلدارة على 

. ة للتنفيذااليديولوجيا إلى استراتيجية وسياسة قابل
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من هنا تكمن أهميته، ال بل خطورته في إطار إدارة 
 . ملف الشرق األوسط والصراع العربي ـ اإلسرائيلي

ًإيديولوجيا متعصبافلكونه   في خدمة إسرائيل، يذهب ًّ
 قد تشعل اعتماد سياسات خطرةأبرامز إلى 

هل : من هنا يطرح السؤال المحوري التالي. المنطقة
ّقبة تلك ومؤهالته لتحويل رؤية أبرامز الثا

اإليديولوجيا الى استراتيجيا، سوف تخدم مصالح 
 الواليات المتحدة في المنطقة؟

ّايمان مسخر لخدمة الديموقراطية ّ 

، زميل أبرامز منذ ريتشارد جون نوهوسإن 
السبعينيات ومثله عضو في فريق المحافظين الجدد، 

ًإيمانا دينيا مسخرالدى أبرامز «ّيقول إن  ً  لخدمة ًّ
ّوهو يعتقد بالتالي بأن التغيير . »الديموقراطية

 .الديموقراطي في الشرق األوسط أمر ممكن تحقيقه

ّانطالقا من عمله المزدوج مسؤوال عن خطة البيت  ً ً
األبيض لنشر الديموقراطية حول العالم ونائب 

يوفر له موقعه مستشار في مجلس األمن القومي، 
الحملة « في مجال ديكاليةإمكانية تطبيق أفكاره الرا

، بحسب تعبير »الصليبية الديموقراطية األميركية
باري، إلعادة تشكيل منطقة الشرق األوسط مع 

ّإال . ضمان موقع إسرائيل المحوري والمركزي فيها
ّأن أبرامز وغيره في إدارة بوش، يرون اليوم أن  ّ
استراتيجيتهم في نشر الديموقراطية في الشرق 

، »ّالسالم من خالل القوة«اد سياسة األوسط واعتم
 .هي سياسات إيديولوجية باءت بالفشل

وفي إطار عمله قائد حملة الرئيس لما يطلقون عليه 
الثورة الديموقراطية «داخل البيت األبيض تسمية 

، حاول أبرامز تنظيم لقاء في واشنطن »ّالعالمية
، وفي اليوم نفسه أرسل موفدين للمعارضين اإليرانيين

ّى المنظمات اليهودية مطمئنا إياها بشأن دعم إل ً
ّإال أن معظم . اإلدارة األميركية المطلق إلسرائيل

المدعوين اإليرانيين رفضوا حضور اللقاء معتبرين 
ّأن التدخل األميركي في القضايا اإليرانية يضعف  ّ

وقد . من قدرتهم على نشر الديموقراطية في بالدهم
 أكبر غانجيروف رفض المعارض اإليراني المع

ًدعوة البيت األبيض للقاء، معتبرا أن لقاءات كتلك 
وفي خطاب له . ّتفقد المعارضة اإليرانية صدقيتها

حرب العراق قد ّفي واشنطن، اعتبر غانجي أن 
األصولية «ّساهمت في تضخم حجم الحركات 

ّ، وفي الوقت نفسه أعاقت تقدم المسار »ّاإلسالمية
 .ألوسطالديموقراطي في الشرق ا

في المنطقة » السالم من خالل القوة«إن رؤية 
ّوضمان أمن اسرائيل، إن تلك الرؤية قد أثبتت فشلها 

ّفبدل التخلص من النظام . ُوبعد واضعيها عن الواقع
ّالمعادي إلسرائيل والواليات المتحدة، فإن غزو 
ٕالعراق المدعوم من أبرامز وايديولوجيين آخرين من 

قد أوجد، برأي باري، دد، فريق المحافظين الج
العابرة » ّاإلرهابية«ّأرضية جديدة لعمل المجموعات 

ّ وأدت إلى نشوء دولة قد تنضم للمحور للحدود، ّ
ّفي ظل النفوذ (المناهض إلسرائيل في المنطقة 

وفي الوقت نفسه، ). الطاغي إليران داخل العراق
ًفإن الحملة االسرائيلية، المدعومة أميركيا، لمطاردة 

، بحسب تعبير المحافظين الجدد، كحزب »الوحوش«
ّ، إضافة إلى إيران وسوريا، إن »حماس«اهللا وحركة 

تلك الحملة قد تعيد تشكيل الشرق األوسط وخلق 
، ولكنه شرق أوسط سوف تكون شرق أوسط جديد

ًفيه إسرائيل أقل أمنا والواليات المتحدة مكروهة  ً ّ
 .أكثر
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ًن الذين اجتمعوا أخيرا اللبنانيو» ثورة األرز«هل قادة 
مع إليوت أبرامز وغيره من صقور المحافظين 
ًالجدد، الداعمين دعما مطلقا إلسرائيل والتابعين لها  ً

ًعقائديا ودينيا،   هل يعون أين تذهب المنطقة اليومً
الرؤية ّوأي كلفة سوف تدفعها شعوبها نتيجة تلك 

السالم في الشرق األوسط «ّاإليديولوجية المسماة 
أن يعوا » القادة« على هؤالء ؟»ّن خالل القوةم

مخاطر تلك الرؤية واستحالة تحققها، قبل فوات 
  !األوان

أي مستقبل للمحافظين الجدد في 
   أمريكا؟

 تشرين ٢٣نشر يوم الثالثاء /موقع تقرير واشنطن
 ٢٠٠٧أكتوبر /األول

  عمرو عبد العاطي

ينشغل الرأي العام األمريكي حالياً، على خلفية 
الخسائر األمريكية البشرية والمالية في العراق، 
بتساؤل رئيسي مفاده هل اإلخفاق األمريكي في 
العراق يكون بداية النحسار الفكر المحافظ الجديد، 
وانتهاء تأثيره مع انتهاء فترتي بوش، أم أنه على 
الرغم من التحديات التي يواجهها على المستويين 

ً فاعال ومؤثرا على الفكري والتطبيقي العملي سيظل ً
 .اإلدارات األمريكية القادمة

ففي الكثير من التحليالت األكاديمية داخل وخارج 
بدأ الحديث عن نهاية الواليات المتحدة األمريكية، 

، والتي بدأت عصر األيديولوجيات في واشنطن
تتصدر عناوين الصحف والمجالت واللقاءات، بل 

 ولذلك ذهب المنتديات والمؤتمرات األكاديمية؛
ُاإلخفاق األمريكي الذي منيت به البعض إلى أن 

ًاإلدارة األمريكية يعد فشال في أفكار المحافظين  ُ
، فقد كانت أفكار األخير هي األساس الذي الجدد

 . بوشةقامت عليه السياسة األمريكية في فتر

ولم يقتصر نقد أفكار المحافظين الجدد على منتقدين 
لفكري، بل كان هناك عدد من من خارج هذا التيار ا

منتقدي تلك األفكار من منظريه وقياداته، والسيما 
 ،"نهاية التاريخ"صاحب كتاب " فرانسيس فوكاياما"

والذي انتقد السياسة الخارجية لإلدارة الحالية، التي 
تعمد على أفكار المحافظين الجدد خالل الحرب 

أمريكا علي "األمريكية على العراق، في كتابه 
الديمقراطية والقوة وميراث .فترق الطرق م

وكذلك المستشار السابق في ". المحافظين الجدد
، وأحد مروجي "ريتشارد بيرل"وزارة الدفاع األمريكية 

الحرب األمريكية على العراق، وصاحب مخطط 
مجلس "الحرب منذ أن كان عضوا ورئيسا لـ 

أمير "، والذي ُأطلق عليه لقب "سياسات الدفاع
، األمريكية "فانيتي فير"، فيقول لمجلة "مالظال

السياسة األمريكية في العراق تحولت الشهيرة، أن 
، وأن الرئيس بوش مسئول عن هذا إلى كارثة

اإلخفاق، وأنه لو علم ما سيحدث لما كان دعم 
ُويضاف إلى صوت . الحرب األمريكية على العراق

، "كينث أديلمان"انتقاد في المجلة نفسها لـ " بيرل"
ًتنبأ سابقا وهو أيضا من المحافظين الجدد، الذي 

 .ًبأن تلك الحرب ستكون سهلة جدا

ولتفنيد تلك األفكار واالدعاءات والنداءات التي 
ًتصاعدت في اآلونة األخيرة، معلنة انتهاء أفكار 

 Joshua" "جوشوا مورافيك"المحافظين الجدد، كتب 
Muravchik " معهد المشروع "ـ الباحث بـ

 American Enterprise" "مريكياأل
Institution" ،أحد معاقل الفكر المحافظ الجديد ،
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ومن المؤسسات البحثية التي تتبني أفكاره وتعبر 
ـ " Commentary" "كومنتري"عنهـ، في مجلة 

المعبرة أيضا عن أفكار التيار المحافظ الجديد، 
، وتعد والتي تصدر عن اللجنة اليهودية األمريكية

 مطبوعات اللجنة تشددا إزاء قضايا منطقة من أشد
، والتي تهاجم أي الشرق األوسط، والمؤيدة إلسرائيل

فرد أو مؤسسة تنتقد إسرائيل والدعم األمريكي المقدم 
ماضي وحاضر ومستقبل " لهاـ تحت عنوان 
 The Past, Present, and" "المحافظين الجدد

Future of Neo-Conservatism " في عددها
 .أكتوبر الحاليلشهر 

 النشأة والتطوير .. المحافظين الجدد

نشأة الفكر المحافظ تناول الكاتب في مقالته 
، والذي رأي أنه تيار فكري يعتنقه مجموعة الجديد

من الكتاب واإلعالميين والسياسيين واألكاديميين، 
ورغم صغر ذوي التوجهات واألهداف المتشابهة، 

نافذة في السياسة تلك المجموعة إال أنها مؤثرة و
 .األمريكية

وقد قامت أفكار هذا التيار الفكري على اتجاهين 
  :أساسيين

القضايا ركز بصورة أساسية على : االتجاه األول
ً، وتحديدا إعادة دراسة ومراجعة البرامج المحلية

المجتمعية المتبعة منذ ستينيات القرن المنصرم، وقد 
" العامةالمصلحة "عبرت عن هذا االتجاه دورية 

"Public Interest " إرفينج كريستول"تحت قيادة "
"Irnring Kristol" الشخصية المركزية التي ، وهو

، فيلتف حوله مجموعة من ًتتزعم حاليا هذا التيار
المفكرين من تخصصات مختلفة كاالقتصاد، 

ركز : الثانيواالتجاه . التاريخ، السياسة والالهوت

سة الخارجية والحرب ، والسياالقضايا الدوليةعلى 
تحت قيادة " كومنتري"الباردة، وقد عبرت عنه مجلة 

 ".Norman Podhortz" نورمان بودهيرتز "

رؤية وركز الكاتب في جزء كبير من مقالته على 
 على أنه المحافظين الجدد لالتحاد السوفيتي

، وأنه يمثل "Evil Empire" "إمبراطورية الشر"
ولكن بعد . مصالح األمريكيةًتهديدا للهوية والتميز وال

انتهاء الحرب الباردة، وتفكك الكتلة االشتراكية، 
وانهيار االتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن المنصرم، ثار تساؤل رئيسي 
حول دور المحافظين الجدد على الساحة السياسية 
الدولية في ظل غياب العدو والمنافس الرئيسي 

يقول في " بودهيرتز"، وهو ما جعل يات المتحدةللوال
، أن التيار المحافظ )١٩٩٦(منتصف التسعينيات 

هذا االنتهاء لم يكن نتيجة ، وأن )ىانته(قد مات 
  .هزيمة، ولكن كان نتيجة االنتصار والنجاح

ولذا فعقب انتهاء الحرب الباردة، بدأ يتشكل نوع 
م ُجديد من المحافظين، يعلي من مكانة القي

واألخالق، فانتقل الغضب والنقد من االتحاد 
سلوبودان "و" صدام حسين"السوفيتي السابق إلى 

تجاه أعمالهما العدوانية في الكويت " ميلوسوفيتش
والتركيز على القوة األمريكية . والبوسنة على الترتيب

والثقة فيها، والتشكيك في فاعلية العقوبات 
األمم المتحدة، االقتصادية والدبلوماسية أو تدخل 

ومواجهه التحديات والمشكالت في مهدها قبل أن 
تأتي إلى األراضي األمريكية، وهو ما ترجمته إدارة 

  .الضربات اإلستباقية واإلجهاضيةبوش االبن في 

 ألفكار التيار المحافظ ًاخرآ ًويضيف الكاتب بعدا
، والذي اإليمان بالديمقراطية وتعزيزهاالجديد، هو 
 ١٩٨٢، ففي عام "ريجان" في إدارة كان له بعدا
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مزج ريجان بين قضية الديمقراطية وسياسته 
 في خطابه أمام البرلمان البريطاني، والذي الخارجية

" اللجنة الوطنية للديمقراطية" إلى إنشاء ىأد
"National Endowment For Democracy"  

وتنصب أفكار المحافظين الجدد في االعتقاد بأن 
، يجب أمة صاحبة رسالةة هي األمة األمريكي

إيصالها إلى غيرها من المجتمعات، وأن الواليات 
أن تتبوأ مكانة متفردة، تعكس تفوقها المتحدة يجب 

، وأن تحقيقها يقتضي مواجهة ومكانتها الدولية
 . المناوئة لكبح الميول العدوانية لدي اآلخرينىالقو

 تأثير المحافظين الجدد في السياسة ىمد
 ة األمريكي

 بمثابة ك

تعزيز الديمقراطية في هذا فضال عن الحديث عن 
، انطالقا من قناعة مفادها منطقة الشرق األوسط

ًأن هناك ارتباطا بين النظام السياسي والثقافة 
المجتمعية والنظام التعليمي بمنطقة الشرق األوسط 
وتفريخ اإلرهاب، الذي أصاب الواليات المتحدة 

البد من لذا كان والعديد من المجتمعات األوربية؛ و
لإلرهاب سواء  القضاء على تلك البيئة المواتية

باستخدام القوة على غرار الحرب األمريكية على 
كولن "، والتي رأي فيها وزير الخارجية السابق العراق
سوف يكون واحة أن العراق بعد تلك الحرب " باول

، ورمح التغير في منطقة الشرق الديمقراطية
الوسائل السلمية كمبادرات ًفضال عن، . األوسط

فاإلدارة األمريكية انطلقت من . اإلصالح والمعونات
عالقة عكسية بين قناعة مفادها أن هناك 

الديمقراطية في منطقة الشرق األوسط وقضية 
، بمعني أنه إذا أصبحت النظم العربية اإلرهاب

أقل تصديرا ديمقراطية، أصبحت على الجانب األخر 
والخبرة التاريخية والهجمات التي . ٕوانتاجا لإلرهابيين

حدثت بعد الحادي عشر من سبتمبر دحضت جزءا 
كبيرا من تلك القناعة، بل قوضتها في الكثير من 

 .األحيان

نقطة انت أحداث الحادي عشر من سبتمبر
، فقبل تلك األحداث مفصلية في التاريخ األمريكي

ُأعلن بوش أنه لن يبدي اهتماما بالسياسة الخارجية 
والدولية، وأن واشنطن يجب عليها لعب دور مع أقل 

حدث تحول في ولكن بعد تلك األحداث . االلتزامات
يث حدث التقاء خالل فترة بح، فكر اإلدارة األمريكية

. حكم بوش بين نهجه وأفكار المحافظين الجدد
ولعل أهم مظاهر هذا االلتقاء، أن أصبحت السياسة 

أكثر اعتمادا على القوة في ظل مفهوم األمريكية 
، يذهب إلى ما هو أبعد جديد ألمن القومي األمريكي

من الحدود األمريكية؛ ليشمل أي تهديد مستقبلي أو 
ورفض التقيد . لألمن والمصالح األمريكيةمحتمل 

باألمم المتحدة والتحالفات واالتفاقيات والمعاهدات 
الدولية، ورفض المشاركة أو التوقيع على اتفاقيات 

، ناهيك "كيوتو"ومعاهدات دولية والسيما برتوكول 
 التأييد غير المسبوق والالمتناهي إلسرائيلعن 

  .وممارساتها في األراضي الفلسطينية

وهو ما جعل كاتب المقال السابق اإلشارة إليه، 
رصد نجاح التيار المحافظ الجديد في يذهب إلى 

 ، وتخليتكوين حكومة ديمقراطية في أفغانستان
عن سعيه المتالك أسلحة دمار " معمر القذافي"

بأقل خسائر في " صدام حسين"شامل، وأخيرا إسقاط 
 ".مورافيك"األرواح، وذلك حسب 

إخراج القوات ويرصد أيضا النجاحات األمريكية في 
 عاما من االحتالل ٣٠ بعد السورية من لبنان

االنتخابات على السوري للبنان، حسب رأيه، وكذلك 
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المستويات في مصر، السعودية، الكويت، مختلف 
والضغط على . السلطة الفلسطينية، والعراق أيضا

القيادات العربية لاللتزام بتعزيز الديمقراطية، توسيع 
المشاركة السياسية، ترسيخ قيم الديمقراطية، 
المواطنة، وتمكين المرأة من لعب دور في كافة 

  .ميادين الحياة العامة

أخفقت السياسة األمريكية في ر ولكن في واقع األم
، ففي العراق زادت الخسائر منطقة الشرق األوسط

األمريكية المالية والبشرية، وأصبحت العراق حاليا 
، كما أن سوريا حسب العديد شفى حرب أهليةعلى 

لعب دور على من المسئولين األمريكيين عادة إلى 
، وهو ما تكشف عنه األحداث الساحة اللبنانية

عادت رة على الساحة اللبنانية، وفي أفغانستان األخي
 بمساندة تنظيم القاعدة العالمي ـ المتهم حركة طالبان

من قبل االستخبارات األمريكية والغربية في ارتكاب 
أحداث سبتمبر والعديد من الهجمات اإلرهابية التي 

 مع ى القتال مرة أخرىشهدتها مدنا عربية وغربية ـ إل
، وتكبيد القوات األمريكية )٢٠٠٧(بداية الربيع 

نكثت كما . وقوات التحالف هناك خسائر فادحة
، القيادات العربية بتعهداتها باإلصالح الديمقراطي

كما أخفقت واشنطن أيضا في وقف إيران عن 
مساعيها للعب دور على الساحة الشرق أوسطية، أو 

  .  نوويةةامتالك قو

عد فشال في ُوالفشل األمريكي على تلك المستويات ي
أفكار التيار المحافظ الجديد التي قامت عليها 

 .السياسة األمريكية خالل فتري حكم بوش

 قيادات خارج السلطة 

سقوط العديد من  إلى ىوهذا اإلخفاق األمريكي أد
، والذين كانوا المؤيدين ألفكار المحافظين الجدد

كأوراق يمثلون األركان األساسية لإلدارة األمريكية 
 والعالمي من تزايد السخط الشعبي، في ظل يفالخر

 استقال ٢٠٠٤ففي فبراير . سياسات اإلدارة الحالية
من منصبه في مجلس سياسات " ريتشارد بيرل"

في يناير " دوجالس فيث"الدفاع داخل البنتاجون، و
 من منصبه كمساعد وزير الدفاع األمريكي ٢٠٠٥

كبير موظفي " لويس ليبي"للشؤون السياسية، و
في " ديك تشيني"مكتب نائب الرئيس األمريكي 

تسرب ، بعد توجيه التهم له في قضية ٢٠٠٥أكتوبر 
فاليري  "اسم احدى عميالت االستخبارات األمريكية

جوزيف "زوجة السفير األمريكي السابق " بليم
شكك في حصول ؛ انتقاما من زوجها الذي "ويلسون

  . من النيجرالعراق على يورانيوم

مندوب الواليات المتحدة " جون بولتون"إلى باإلضافة 
الرئيس السابق " بول وولفويتز"باألمم المتحدة، و

للبنك الدولي، الذي رشحه بوش لهذا المنصب رغم 
المعارضة الشديدة لألعضاء األوروبيين في البنك، 

فضيحة ترقية صديقته على خلفية تورطه في 
بول "و" جاي جارنر"و. ٕواعطائها مرتب خيالي

اللذان حكما العراق بعد سقوط الحكومة " يمربر
 .العراقية عقب الحرب األمريكية على العراق

هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد وعقب 
؛ بعد هيمنة )٢٠٠٦نوفمبر  (النصفي للكونجرس

ًعاما، تخلصت اإلدارة األمريكية من ) ١٢(دامت لـ 
دونالد  "مهندس الحرب علي العراق وأفغانستان

؛ إلخفاق المشروع األمريكي في العراق "مسفيلدرا
، هي استقالة الصدمة األكبروكانت . وأفغانستان

مستشار بوش للشؤون السياسية ومهندس حملتيه 
ورغم ". كارل روف"االنتخابيتين وأقرب مستشاريه 

تلك االستقاالت يظل هناك قطبين من المؤيدين 
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يرة والمؤمنين بأفكار المحافظين الجدد، وهما وز
، ونائب الرئيس األمريكي "كونداليزا رايس"الخارجية 

 ".ديك تشيني"

 مستقبل المحافظين الجدد 

المحافظين من خالل تناولنا السابق، يمكن القول أن 
الجدد ليسوا قوة سياسية في ذاتها، بقدر استقوائهم 
بالظروف السياسية التي هيأت لهم القدرة على التأثر 

فتأثيرهم يقوى . ألمريكيةولعب دور في السياسة ا
ويضعف وفقا للظروف الداخلية، وطبيعة المصالح 

فهذا . والتحديات التي تواجه الواليات المتحدة
التصاعد في النفوذ يمكن إرجاعه بصورة أساسية 
إلى قدرة قيادتهم على استثمار أحداث سبتمبر، 
ووصول بوش إلى الحكم وتبنيه جزءا كبير من 

هو ما مكن المحافظين الجدد أفكارهم وأجندتهم، و
من إرساء قواعد ثابتة في السياسة األمريكية قد 
تستمر لسنوات حتى لو خسر الجمهوريين 

 .االنتخابات القادمة

وما يدعم من فرص االستمرار أن المحافظين الجدد 

وللمحافظين الجدد مؤسسات بحثية ومفكرين وكتاب 
ُيعبرون عن أفكارهم بصورة واسعة، والتي يستطيعون 
من خاللها أن يضفوا الشرعية على مشروعهم 

ون مراكزهم البحثية واإلعالمية األيديولوجي، وتك
نقطة االنطالق للترويج ألفكارهم في الداخل 

 .والخارج

ولذلك يتوقع أن يستمر تأثير المحافظين الجدد في 
السياسة األمريكية فأفكارهم ال تزال حالة ثقافية 
ٕواعالمية وبحثية لها جذورها وتحالفاتها؛ مما يجعلهم 

. تأثير والضغطقادرين على االستمرار والتجديد وال
يقل هذا التأثير في السنوات ولكن في واقع األمر 

 لحكم ى عن مثيله خالل السنوات األولالقادمة
بوش؛ نظرا إلخفاق المشروع األمريكي في العراق، 
وأن الحركة المعادية للواليات المتحدة آخذة في 
االزدياد، ليس فقط في منطقة الشرق األوسط ولكن 

بية وهو ما تكشف عنه في المجتمعات األورو
  .ًاستطالعات الرأي التي ظهرت مؤخرا

المحافظون الجدد والنظام : أميركا وحدها
تيار فكري ال يمكن تقويضه إال بأفكار مناهضة له  الدولي

وات الست ، وخالل السن)فال يفل الحديد إال الحديد(
 ٠٦ | ١٦٤٢: العدد / محرر الملف السياسي-الوسط 
  ٢٠٠٧مارس 

األخيرة دعم المحافظون الجدد أفكارا اكتسبت رواجا 
تأتي في مقدمتها اإليمان بأن ، واسعا في واشنطن

عزت يستعرض المتخصص في الشأن األميركي 
المحافظون الجدد : أمريكا وحدها« كتاب إبراهيم

مسلطا الضوء على . فية رفيعةِبحر» والنظام الدولي
الكثير من النقاط والعناصر المؤثرة في المرحلة 

 .الراهنة

الواليات المتحدة أمامها فرص غير مسبوقة إلعادة 
صياغة النظام العالم بعد غياب االتحاد السوفيتي، 
وأن الفراغ الناتج عن هذا الغياب البد أن تمأله 

عب األمريكي شعب خير واشنطن، وأن الش
ديمقراطي غير استعماري يريد مساعدة العالم النامي 

يناقش صعود تيار المحافظين الجدد في الكتاب .للحاق بالعالم المتقدم والمتمثل في واشنطن  
 ويحمل في طياته قراءة متأنية اإلدارة األميركية
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هذا . ومعمقة لهذا الصعود على أكثر من صعيد
 بحسب تعبير إبراهيم -العمق الذي احتواه الكتاب 

تحليال إضافة مهمة ألنه يقدم ربما للمرة األولى  «-
 في األعوام علميا راقيا لصعود المحافظين الجدد

العشرين األخيرة وسياسة الخطوة خطوة التي مكنتهم 
من السيطرة على جميع أوجه السياسة في الواليات 
المتحدة بعد وصول جورج بوش االبن إلى البيت 

 .»األبيض

) أحد مؤلفي الكتاب (ن كالركجوثاناإبراهيم حاور 
شخصيا على هامش ندوة عقدت بالمؤسسة 

إن «: وقال كالرك. األميركية الجديدة بواشنطن
الحركة ركزت منذ وصول بوش إلى البيت األبيض 
على جزئية صناعة السياسات والتحكم في المناصب 

 .»الحيوية وتحديدا منصب نائب الرئيس

قد أظهرت حرب العراق «ويشير كالرك إلى أن 
 وليس قدرات هذه القوة، مثلما حدود القوة األميركية

يتخيل اليمين األميركي المحافظ وأن المصالح 
الخاصة باتت تمثل خطرا على السياسة الخارجية 

ويؤكد أن أمن . »األميركية في هذه المرحلة
، يقع في قلب حركة المحافظين الجدد» إسرائيل«

هره الخالفات ٕوان كان هذا األمر يتجاوز في جو
الحزبية في الواليات المتحدة، وأن االيدولوجيا لها 
دور مركزي في مسار الحركة، إال أن صعود هذه 

استمرار حال عدم فهم قضايا الحركة ساعد على 
، إذ ال يوجد الشرق األوسط في الواليات المتحدة

ٍبين أنصارها عدد كاف من المتخصصين في اللغة 
ا المنطقة أو من يمتلكون رؤية العربية أو انثروبولوجي

 .متماسكة عن هذه المنطقة

كالرك نفسه تنبأ في المقابلة التي أجراها مع إبراهيم 
قد يخسرون الكثير في بأن المحافظين الجدد 

 -  المحافظين الجدد - الكونغرس، ولكن انتخابات
 .»َأرسوا قواعد لهم يمكن أن تستمر لسنوات«

حافظة الجديدة تدور وينوه كالرك إلى أن حركة الم
أفكارها حول ثالثة محاور أساسية، وهي كما 

 :أوردها إبراهيم في استعراضه المطول للكتاب

 بأن األوضاع -  من منطلق ديني- اإليمان - ١
 وأن للصراع بين الخير والشرُاإلنسانية تحدد وفقا 

هو إذا ما ) السياسية(القياس الحقيقي للشخصية 
قوى الشر من خالل كانت عازمة على مواجهة 

 .تفعيل قوى الخير في السياق المشار إليه

القوة  العالقة بين الدول تحدد بناء على - ٢
 وحدها واالستعداد الستخدام هذه القوة، وأن العسكرية

 .العالقة تتوقف على طريقة استخدام القوة العسكرية

الشرق األوسط  التركيز األساسي على - ٣
َّرهما المسرح الرئيسي  باعتباواإلسالم العالمي َ

لمصالح الواليات المتحدة األميركية الخارجية أو 
 .عبر البحار

الثوابت ٕواذا كان المحافظون الجدد قد وضعوا هذه 
: َ، فإن هناك حقائق أساسية وهيفي طور التنفيذ

 األبيض واألسودتحليل القضايا العالمية في صورتي 
  والشربالفصل التام بين الخيرأو ما يمكن وصفه 

في هذا الشأن يرى . في تصنيف أخالقي قاطع
المحافظون الجدد أنهم وحدهم الذين يملكون القدرة 
على تحديد مدى االلتزام باألخالق وأن الخالف معه 

 .البد أن يسفر عن هزيمة الطرف المضاد

 المحافظون الجدد والنظرية اللينينية

حركة «إن » أمريكا وحدها«يقول مؤلفا كتاب 
فظين الجدد تبنت منذ صعودها على سطح المحا
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مبدأ نابعا من النظرية الحوادث في عهد ريغان 
 نسبة إلى مؤسس الحركة الشيوعية الروسية اللينينية

وفي ظل وجود عدد من ... فالديمير لينين
 اإلعالم والتدريس الجامعيالمحافظين الجدد في 

اليوم فهم يعملون على تحقيق هذه النبوءة عن دراية 
الترويج ويشير المؤلفان إلى عملية . امةت

 : عن هذه الحركة عبر آليتين اثنتينألسطورتين

أنها متفردة في اإلعالء من شأن القيم : ألولىا
 .األميركية

 أن أبناء الحركة هم الورثة الحقيقيون :الثانية
والطبيعيون لريغان وهم وحدهم الذين يمكنهم 

السلبية للتعاون التصدي لليبرالية كلينتون والجوانب 
وقد جرى تصميم الجانب . الدولي متعدد األطراف

األول الخاص بالقيم األميركية للتوجه إلى الشعب 
األميركي على نحو واسع النطاق، بينما الجانب 

قدر من الثاني استهدف الزمالء في الحركة إلظهار 
التميز من المجموعة الواقعية التقليدية في 

، ويأتي في مقدمتهم يركيةالسياسة الخارجية األم
/ بوش األب وفريق كيسنجر/محور نيكسون 

 .تيار العزلة التقليدي فضال عن سكوكروفت

هذا االتجاه يصفه إبراهيم بأنه معاكس تماما لما دعا 
 عن جوزيف نايإليه عالم السياسة الشهير 

إقناع اآلخرين استخدام القوة الناعمة، التي تعني «
 أو سة وسائل عنيفةبما تريده من دون ممار

التلويح بها، إذ إن حركة المحافظين الجدد تفرغت 
للدعوة إلى تفعيل القوى في سنوات التسعينات 

 في الخارج في الوقت الذي كانوا يستخدمون الخشنة
فيه وسائل الترغيب في الداخل من خالل بناء شبكة 
عالقات مع قوى سياسية أخرى، ومن أبرز ما قامت 

) عسكرية(بناء مؤسسة دفاعية هو به هذه الحركة 

من خالل مجموعات من الخبراء  في الظل
والباحثين في مراكز البحث األميركية لتوفر البدائل 

علما أن هذه . الممكنة في السياسة الخارجية
الكثير من المتبرعين المراكز تحظى بدعم هائل من 

 في الواليات المتحدة وتقوم بإصدار أوراق واألثرياء
طابات مفتوحة إلى الرؤساء األميركيين عمل وخ

 تحضرها استضافة مؤتمرات وندواتباإلضافة إلى 
ينتقل الكثير من أسماء بارزة في واشنطن، وطبعا 
 بعد أي تغيير في هؤالء الخبراء إلى مواقع السلطة

 .»البيت األبيض

ويشير الكتاب بوضوح إلى أن حركة المحافظين 
 في االرتباط -ولى  منذ بداياتها األ-الجدد نجحت 
مع المجموعات المتوافقة معها في «بعالقة قوية 

ٕواذا كانت . أبناء الطائفة البروتستانتيةاآلراء من 
حال المحافظين الجدد تستلزم استراتيجيات محددة 
لتحقيق أهدافها فإن السعي وراء الحصول على دعم 
من اإلعالم وخصوصا وسائل اإلعالم الخبرية كان 

منشود لبناء ملف تذهب به الواليات هو الهدف ال
ٕالمتحدة إلى العراق واقناع الرأي العام األميركي بأن 
هناك ضرورة تستوجب دخول الحرب وقد أثبتت 
/ االستطالعات التي أجريت في المدة ما بين يناير

وجود ، ٢٠٠٣أيلول العام / كانون الثاني وسبتمبر
تحول ونجاح ملحوظ للمحافظين الجدد في تقديم 

 بغض النظر عن القضية للرأي العام األميركي
 .»عدالتها أو أخطائها

 انعزال األميركيين عن بقية العالم

من المؤشرات المدهشة كما يورد إبراهيم في تقريره 
في المئة فقط من األميركيين كانوا  ٧ نسبة «أن 

 ولم تكن فكرة ١٩٩٦يحملون جوازات سفر قبل العام 
ِي سوى األشخاص الذي السفر إلى بلد أجنبي تغر
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يبحثون عن شواطئ مغايرة لتلك الموجودة في 
بالنسبة إلى كثير من األميركيين، . الواليات المتحدة

أسفرت نهاية الحرب الباردة عن المزيد من 
االنقسام والتفتت السياسي والعرقي في مناطق 

وهذه المناطق في التصور . مختلفة من العالم
ا عن التأثير في الحياة األميركي العادي بعيدة جد

هذه األجواء لم تخلق البيئة . »اليومية لألميركيين
وضع الواليات المتحدة الفريد «المناسبة لمناقشة 

على الساحة الدولية إال أن حركة المحافظين الجدد 
لملء الفراغ الناشئ عن انتهاء شرعت في القفز 

. » والرأي العامالحرب الباردة في اإلعالم األميركي
وتبقى المراهنات . وهذا ما نجحت فيه إلى حد اآلن

األخرى بعد انتهاء االنتخابات األميركية على نتائج 
  . خسارة مدوية لهذا التيار في مد وجزر

نهاية .. المحافظون الجدد وفلسفة القوة
  أم ضمور

المحافظون الجدد : أميركا وحدها: اسم الكتاب
 والنظام الدولي

The Neo-Conservatives and the Global 
Order: America Alone 

 

 خاص لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

 -كاتب وأكايمي عراقي /عماد الدين الجبوري.   د
٢٠/٥/٢٠٠٨ 

بالمذهب ً رغم أن الفلسفة األمريكية تمثلت طويال 
-١٨٣٩ (لذرائعي الذي أسسه تشارلز بيرسا

-١٨٤٢ (وليم جيمس، وطوره أكثر )١٩١٤
حيث ينص على أن اإلنسان يتخذ من ). ١٩١٠

أفكاره وأرائه ذرائع يستعين بها على استمرار وجوده 
والسير بالحياة نحو تطور وبلوغ الكمال . من ناحية

والمقصود باألفكار هنا ليست . من ناحية أخرى
إذ كلما كانت الفكرة مثمرة . لمجردة بل العمليةا

ًواقعيا، تعتبر حقيقة يجب تقبلها بغض النظر عن 
التي تبث " اإليمان"وهذا يعني بأن فكرة . سبر غورها

فينا شحنة تفاؤلية، نأخذ بحقيقتها كقوة روحية تزين 
لنا الحياة دون االكتراث إلى العالم العلوي إن كان 

 & STEFAN HALPER :المؤلفان                                                 .       حقيقة أم ال

JONATHAN CLARKE 

األمريكي إلى " االحتالل"بعبارة أخرى إذا كانت فكرة 
ألن . العراق فيها فائدة عملية، فعلى أمريكا تطبيقها

الفكرة أداة لترقية الحياة وليس وسيلة إلى معرفة "
- ١٨٥٩ (جون ديويكما قال ". األشياء في ذاتها

المطور الثالث لهذا المذهب الفلسفي) ١٩٥١

 كمبردج: دار النشر

  ٣٨٤: عدد الصفحات

                        .

بناء قوة أمريكية كبرى بغية ومن هنا فأن فكرة 
، تعتبر فكرة عملية ذات فائدة محاربة الشر بالعالم

الفيلسوف وأول من طرح هذه الفكرة هو . واقعية
 الذي هاجر من ألمانيا إلى ني ليفي شتراوساأللما

ًفضال على أنه . ًأمريكا هربا من النازية كونه يهودي
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وحسب تصور . من مؤيدي الحركة الصهيونية
التي قد تثير حفيظة " الحقيقة"شتراوس الفلسفي بأن 

العامة من الناس، يجب أن تنحصر ضمن فئة 
فإذا تطلب األمر . الساسة-محدودة من الحكماء

نهم أن يكذبوا، فال ضير في ذلك طالما كان م
                                                                            .الهدف هو الحفاظ على استقرار المجتمع

ن فكرة حجب الحقيقة عند شتراوس، تذكرنا بفكرة إ
حيث جعل ). ١١٩٨-١١٢٦ (التأويل عند ابن رشد
، األول يخص ظاهر ومؤولًالشرع منقسما إلى 
واآلخر يخص العلماء الذين . العامة من الجمهور

يؤولون النص للجمهور دونما أن يخبروهم بحقيقة 
ن تصريح التأويل يجب أن يكون ألهل أل. النص

. كما يسميهم ابن رشد" البرهانيون"العلم فقط، أو 
ولكن شتان بين قصد ابن رشد الشرعي، وهدف 

                                                                                 .    شتراوس السياسي

يعتبر شتراوس المرجع الفكري على أية حال، 
األعلى للمحافظين الجدد الذين اشتد عودهم في 

وهم مجموعة من المفكرين . تسعينات القرن المنصرم
هم والسياسيين والعسكريين والمثقفين، نسبة كبيرة من

ًيهود، حيث أبدوا نشاطا ملحوظا تجاه أفكارهم  ً
 .                                              وأرائهم

 عقيدة المحافظين الجدد

، ثم تفكك ١٩٩١مع انهيار االتحاد السوفييتي عام 
وكذلك . منظومة الدول االشتراكية في شرقي أوروبا

عض حرب الخليج األولى ضد العراق، التي يزعم ب
، بأنها أندروا باسفيتشنالباحثين األمريكيين أمثال 

فقد برز الجيل .  ثقة األمريكيين بجيشهمتأعاد
بالتركيز على مبدأ الثاني من المحافظين الجدد 

حيث أن أفكارهم السياسية والدينية والفلسفية . القوة

ما هي إال حلقات تدور حول مركز القوة العسكرية 
قيدتهم تتمحور بشكل عام ولهذا فأن ع. األمريكية

 :                       على الفقرات التالية

لذا أمامها . أن أمريكا قد كسبت الحرب الباردة: ًأوال
 الدولي بقيادة فرصة تاريخية لملء هذا الفراغ

وعلى الغرب وبقية دول العالم أن تتوحد تحت . العالم
إلعادة تشكيل النظام العالمي القيادة األمريكية 

.                                                             الجديد

 أن القوة العسكرية هي أداة لخدمة األهداف :ًثانيا
فالسالم الحقيقي ال يتحقق عبر المثالية، 
 أو القوانين الدولية أو المنظمات المدنية الدبلوماسية

ولذلك . لعالمية، بل بإنجاز النصر في المعركةا
يجب دعم وتطوير واستخدام القوة العسكرية لفرض 

 .                       السياسة األمريكية المطلقة على العالم

 إلى األرض" المسيح"التعجيل بعودة  يجب :ًثالثا
بشن الحرب "لكي تتحقق نبوءة الكتاب المقدس وذلك 

ستيالء على كل األراضي على المسلمين واال
 ".                                           المقدسة

ً أن الخطر الرئيسي الذي يهدد أمريكا حاليا هو :ًرابعا
 الذي تقوم به مجموعات وحركات خطر اإلرهاب

.                   إسالمية متطرفة سواء في تنظيم القاعدة أو غيرها

النظام العالمي "في الفقرة األولى ظهرت جملة 
-١٩٨٩ (جورج بوش األبعلى لسان " الجديد
، ولم يدرك حينها الكثير من األمريكان )١٩٩٣

أما الفقرة الثالثة فقد ظهرت على . خفايا التفاصيل
عقب أحداث ) -٢٠٠١ (جورج بوش األبنلسان 
 لكن اإلعالم". الحرب الصليبية: " عندما قال١١/٩

خفايا ألنه كشف عن . سارع إلى طمرهااألمريكي 
أما . ً، ولو كان شتراوس حيا لعنفه بال ترددالحقيقة
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العراق الفقرة الثانية، فأن أمريكا قد مارستها على 
، وما زالت تمارسها أبشع والصومال وأفغانستان

                                                .              ٢٠٠٣ممارسة في العراق ومنذ االحتالل عام 

أن مسألة التعجيل بعودة المسيح وذلك بشن الحروب 
والدمار على بالد المسلمين، هي شبيهة بالفكرة 
الصفوية التي تدعو لقتل المسلمين السنة ونشر 

ألن في عودة . الفساد لكي تعجل بظهور المهدي
ٕالمسيح أو المهدي تعني نشر العدل وانهاء الظلم 

ولكن ال أحد يفهم لماذا هذا . ر في العالموالجو
ًالمسلك الدموي بالتعجيل؟ لماذا ال يكون مسلكا آخرا  ً
بالعبادة أو التصوف أو الدعوة للسالم؟ ثم أن 
طريقتهم الدموية بالتعجيل هل تعني مشاركتهم إلى 
الذات اإللهية بالقرارات السماوية لإلسراع بعودة 

 عن عقلية انتقامية أم أنها تنمالمسيح أو المهدي؟ 
 .                      حاقدة تتستر بمفاهيم دينية غيبية

ًعموما فقد عبر المحافظين الجدد عن عقيدتهم عبر 
أقوالهم وكتاباتهم السيما وأنهم يهيمنون على جانب 

فهم . إعالمي مهم داخل الواليات المتحدة األمريكية
 على ويسيطرون". دذا ويكلي ستاندر"يملكون مجلة 

باإلضافة إلى . لألبحاث" أمريكان انتر برايز"مؤسسة 
وول "سيطرتهم على مقاالت الرأي في صحيفة 

كما ويكتب مفكريهم باستمرار في ". ستريت جور نال
ًفضال عن كتاباتهم . المعروفة" فورين أفايرز"مجلة 

. بشكل دوري في ثالثة من أكبر الصحف األمريكية
، "س أنجلس تايمزلو" في ماكس باوتحيث يكتب 

، ويكتب "نيويورك تايمز" في ديفيد بروكسويكتب 
واشنطن " في تشارلز كروتهمز وكذلك روبرت كاجن

 ".بوست

- ٩-١١أن هجوم عناصر تنظيم القاعدة في 
أعطى للمحافظين الجدد مساحة هائلة في ، ٢٠٠١

 السياسية والتي تبناها جورج بوش تصدير عقيدتهم
:  في كتابهباسقيتشوكما ذكر . على نحو مطلق

ًن جزءا كبيرا إ. ٢٠٠٤" النزعة العسكرية الجديدة" ً
من نجاح المحافظين الجدد، إنما يعود إلى أحداث 

سبتمبر ولتحقيق حلم في العثور على / أيلول١١
   .زعيم سياسي يتبنى أفكارهم وهو جورج بوش

 جيمي كارتروكذلك ما أشار إليه الرئيس األمريكي 
القيم األمريكية : "تابهفي ك) ١٩٨١-١٩٧٧(

حيت نبه به إلى أن مقولة ". المعرضة للخطر
أما أن تكون معنا أو أن تصبح "المحافظين الجدد 

هي فكرة وفق فلسفتهم اإلمبريالية صاروا بها ". ضدنا
 يشكلون أكبر خطر على سمعة الواليات المتحدة

            .                                     األمريكية في العالم

أن فلسفة القوة التي آمن بها المحافظين الجدد 
جعلتهم ال يرفضون فقط المنظمات والهيئات الدولية، 
بل وحلفائهم الغربيين الذين عارضوا سياسة التدخل 

كما عاب وزير الدفاع . بالقوة العسكرية في العراق
انيا وفرنسا ونعتهما بأوروبا دونالد رامسفيلد على ألم

 .                                        العجوز

 رتداد البعضإ

من أوائل الذين تراجعوا عن دعمهم لغزو العراق هو 
بعد أن ). -١٩٥٢ (فرانسيس فوكويامااألكاديمي 

ًكان واحدا من المنظرين للمحافظين الجدد الذين 
" القرن األمريكيمشروع "ًأسسوا مركزا للبحوث بأسم 

بيل ولقد دعا هو ومجموعته الرئيس . ١٩٩٣عام 
إلى ضرورة التخلص من ) ٢٠٠١-١٩٩٣ (كلنتون

-١٩٧٩(نظام الرئيس العراقي صدام حسين 
وكذلك كان أحد الذين وقعوا على رسالة ). ٢٠٠٣

 بعد أعقاب هجمات جورج بوشمماثلة إلى الرئيس 
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ن لم ، بالتخلص من النظام العراقي حتى إ١١/٩
ًفقدا كان مؤمنا كبقية . يكن له صلة بتنظيم القاعدة

زمالئه بضرورة تغيير الخارطة السياسية بالشرق 
                                                                                      .األوسط وبالقوة

لجسيمة

، حيث انقالب فوكوياما على إدارة بوشبيد أن 
امسفيلد، وأعلن بأنه لن يصوت طالب باستقالة ر

؛ فيعود سبب ٢٠٠٤لصالح بوش في انتخابات عام 
األخطاء السياسية ذلك حسبما قال إلى 

ولقد حددها في ثالثة . التي ارتكبتها هذه اإلدارة
                   :نقاط رئيسية هي

 ا

إن سوء إدارة بوش بعد غزو العراق جعلت بعض 
. وا خلف ركب فوكوياماالمحافظين الجدد يسير

ًوخصوصا المجموعة المتشددة التي أيدت الحرب 
 الموصوف ريتشارد بيرلعلى العراق، وعلى رأسهم 

، عندما كان "العراب الفكري لحرب العراق"بأنه 
وكذلك زميله بالوظيفة . ًمستشارا في وزارة الدفاع

 الذي تراجع عن تأييده لهذه كينث أدلمانوالتيار 
بأن جورج : قوله" فانيتي فير" مجلة ونقلت. الحرب

تبين أنهما من أقل الفرق كفاءة في "بوش ورامسفيلد 
وأضاف بأن األمر ال يتعلق ". فترة ما بعد الحرب

ألنهما "فقط بارتكاب كل منهما أخطاء فادحة، بل 
ًيعمالن معا بصورة قاتلة، وفاشلة وظيفيا ً                            ."

 في تصوير خطر التشدد اإلسالمي المبالغة -١
 .                        األمريكيةعلى الواليات المتحدة 

 إدارة بوش لردود الفعل السلبية إساءة تقدير -٢
وازدياد مشاعر العداء للواليات المتحدة األمريكية في 

                                                    .                                                     العالم

 في الترويج للثقافة والقيم الغربية مفرطالتفاؤل ال -٣
 .          في العراق خاصة والشرق األوسط عامة

لفاته 

أن اتساع رقعة المحافظين الجدد باالرتداد عن 
تأييدهم لسياسة بوش في العراق، تنم عن خيبة 

ألن النصر العسكري الذي ينجز السالم . أملهم
عدم وجود رؤية واضحة لمشروع ما الحقيقي، قابله 

رتدين ال يمنع من ولكن تنصل هؤالء الم. بعد الحرب
فما جرى . تحملهم لجزء من هذا اإلخفاق بالعراق

ًويجري بالعراق هو أيضا انعكاسا إلى طريقة تفكيرهم  ً
فالخلل . وفلسفتهم وعقيدتهم القائمة على مبدأ القوة

هنا ال يتحمله غباء يوش وبقية بطانته، بل كل من 
ًكان مشاركا في التخطيط أو التنفيذ من المحافظين 

ًفقد أثبتوا بأنهم معاوال للهدم والدمار وليس . ددالج
 .                     ًعقوال للرشد والبناء

إال أن هذا لم يمنع فوكوياما في مقاالته ومؤ
أمريكا ينبغي عليها استخدام باالستمرار للقول بأن 

ولكن كحل أخير البد . القوة في نشرها للديمقراطية
 التي دبلوماسيةفاألولوية يجب أن تكون لل. منه

ًتحتاج صبرا ووقتا كما وأنه طالب بالتركيز على . ً
 ودعم مشاريع التنمية في دول العالم إصالح التعليم

ألن هكذا سياسة سوف تمنح . المراد تغير أنظمتها
 .ًأمريكا أبعادا شرعية لنشر الديمقراطية 

 الذي كان يكتب الخطابات لجورج ديفيد فرامأن 
ما " فانيتي فير"بوش، يقول عن رئيسه في مجلة 

لكنه على الرغم من أن الرئيس نطق بكلمات، : "يلي
ًرئيسا ان بوش ذن إذا كا". لم يكن يستوعب األفكار

، فكيف يؤيده ويدعمه هو وبقية مجموعة ًأبلها
المحافظين الجدد؟ لماذا يجدون فيه ضالتهم في 

تنفيذ فلسفة القوة ثم يتنصلون عنه؟                                   

 قد رد على ديك تشينيصحيح أن نائب الرئيس 
منتقدين في مقابلة مع محطة أي بي سي أولئك ال

أن اإلدارة لن تعيد النظر في : "التلفزيونية، حيث قال
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إال أن أصل اللعبة قد تم ". سياستها في العراق
تنفيذها سواء في تدمير العراق أو السيطرة على 

 .                    موارده النفطية أو حماية إسرائيل

  فشل المحافظون الجدد

الباحثين األمريكيين أن الفشل الذي يرى بعض 
الزمرة أصاب المحافظين الجدد يعود سببه إلى 

فهم ليسوا . بالرئيس جورج بوش الضيقة المحيطة
 من األشرار عصابة صغيرة غامضةأكثر من 

الساعين للسيطرة على السياسة الخارجية للواليات 
ٕبول وولفويتز واليوت ومن بينهم . المتحدة األمريكية

ًاألول كان نائبا لرامسفيلد، .  وديفون كروسكوهين
جون ًفضال عن . والثاني والثالث كانا مستشارين له

ُ الذي كان وكيال لوزارة الخارجية ثم سفيرا في بلتون ً
 الذي شغل منصب إليوت إيرامز.  األمم المتحدة

كان ولويس ليبي نائب مستشار األمن القومي، 
                                                    .                             ن غيرهمكبير موظفي مكتب ديك تشيني، وآخري

هذا جانب، والجانب اآلخر الذي أدى إلى فشل 
يتكونون من مجموعة المحافظين الجدد، كونهم 

ًمعين، وليس حزبا له قواعده أو حركة  تمتاز بفكر
 بل فئة غالبية منظريها من اليهود .لها جماهيرها

تأثر بهم رهط من المثقفين والمحاربين القدماء 
ًفشكلوا تيارا وبحثوا ، وبعض السياسيين واألكاديميين

عمن يتقبل أفكارهم من األحزاب والمنظمات والقوى 
ً ولقد وجدت أفكارهم قبوال عند .األمريكية األخرى

) اإلنجيلين ( المتدينيناللوبي الصهيوني والمسيحيين
وبعض  الليبراليين، عالوة على الحزب الجمهوري 

                                         .                                              في عهد بوش

 الليبراليين التقليدينيضاف إلى هذا معارضة بعض 
الذين ال يجدون من ضرورة توجب التضحية 

ب مغامرات سياسية خارج األمريكية في ارتكا
ورغم ضآلة هذه المعارضة، لكنها . الواليات المتحدة

.                                    تبقى ضد تيار المحافظين الجدد

وبعد الحرب على العراق واإلخفاقات المتوالية إلدارة 
. محافظين الجددبوش، أدرك األمريكيون أخطاء ال

فبدأت استقاالتهم أو إقاالتهم من مناصبهم في 
ٕواذا . صناعة القرار للسياسة الخارجية األمريكية
فأن . كانت هذه األسباب تخص الداخل األمريكي

أهم وأقوى األسباب الخارجية التي أصطدم بها 
المحافظين الجدد وأفشلت جوهر عقيدتهم في مبدأ 

 .                  العراقيةالقوة، هو صالبة المقاومة

 المقاومة العراقية

ًلم تستمر طويال نشوة بوش وأركان إدارته من زمرة 
المحافظين الجدد في ما يسمونه السالم المتأتي عبر 

حيث استطاعت المقاومة . النصر في المعركة
الوطنية العراقية أن تسقط نظرية القوة القائمة على 

اسة األمريكية النزعة العسكرية في فرض السي
أن المقاومة العراقية البطلة بصمودها . المطلقة

ٕوتصديها والحاقها الخسائر اليومية بالقوات األمريكية 
. قد كسرت شوكة هذا الجيش وباعتراف جنراالته

وبالتالي أعادت أزمة الثقة بين الشعب وجيشه، كما 
 ). ١٩٧٥-١٩٦٤(كانوا عليه في حرب فيتنام 

ً الجدد التي القت رواجا وتزامنا أن أفكار المحافظين ً
مع قوى أمريكية أخرى، ما كان لها أن تفشل لوال 

وما كان للشعب األمريكي أن . المقاومة العراقية
يفيق من أكاذيب رئيسهم وأخطاء عصابة المحافظين 

 . الجدد لوال بسالة فصائل المقاومة الجهادية بالعراق

أن ما كتبه شتراوس من غموض في الفلسفة 
السياسية وما سار عليه تالمذته من المحافظين 
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الجدد وعلى رأسهم ريتشارد بيرل الملقب بأمير 
تلك الكتابات . الظالم، قد مزقته المقاومة العراقية

التي كان شتراوس يحررها في أروقة مغلقة لمجموعة 
أن الحكمة . غامضة تتصف بالحكمة والسياسة

راوسي لكي والسياسة شرطين أساسيين في الفكر الشت
تتمكن هذه المجموعة أو الزمرة الصغيرة من 

ولوال . اإلطالع على الحقيقة وعزلها عن العامة
المقاومة العراقية لبقت هذه الحقيقة معزولة عن 

 . عموم األمريكيين

 خالصة

:  مان في كتابهموري فريديرى الباحث األمريكي 
. ٢٠٠٥" المثقفون اليهود.. ثورة المحافظين الجدد"
تصارع بين يهود  تيار المحافظين الجدد نتج عن أن

وسبب هذا الصراع بغية . ليبراليين ويهود محافظين
ولذلك . فرض السيطرة على زمام وجهة يهود أمريكا

                         .                                                     فأن غالبية قيادات المحافظين الجدد هم من اليهود

وهذا يعني وبكل وضوح أن هذا التيار عبارة عن 
بدليل . جزء من أجزاء منظومة الصهيونية العالمية

أن شتراوس كان من مؤيدي الصهيونية منذ وقت 
كما وأن المحافظين الجدد يجاهرون بميولهم . مبكر

الصهيونية وبعدائهم الشديد إلى العرب والمسلمين 
وما . م المطلق إلى إسرائيلومناصرتهم ودعمه

الدمار الذي خططوا له في العراق إال جزء كبير منه 
ٕواذا تقهقروا عن سلطة القرار . لصالح إسرائيل

التي أخفوها عن " الحقيقة"السياسي، فأنهم قد أدوا 
فالحقيقة التي من أجلها تم تدمير العراق، لم . العامة

بت يتفوه بها أحد من الزمرة الصغيرة التي تدر
ٕواذا انكشفت . وتعلمت من فيلسوفها شتراوس

ًأكاذيبهم في أسلحة الدمار الشامل سابقا، ونشر 
ألن . ًالديمقراطية الحقا، فال أحد منهم يخجل منها

نظرية شتراوس تجيز للحكيم السياسي ممارسة 
                          .الكذب إن استلزم األمر

حافظين الجدد هل أن فشل وتراجع الم: والسؤال هنا
يعني نهايتهم؟ أم أن تواريهم يعني ضمور مؤقت 
يعيدون ترتيب أوضاعهم وفق رؤية مغايرة، كما 

وفي كل األحوال فأنه من . ًعند فوكوياما مثال
المؤكد اآلن أن تيار المحافظين الجدد يعاني من 
االنكسار والتقهقر وسببه الرئيسي هو المقاومة 

 والعنجهية األمريكية العراقية التي مرغت الغطرسة
 المحافظين الجدد امما دفع منتقدو. بوحل العراق

داخل أمريكا أن يقولوا عنهم بأنهم مغرورين وغير 
 .             قادرين على فهم حدود القوة األمريكية

 نبوءة صدام الحضارات اعوّكتاب ـ مد
 وحرب اإلرهاب

 ريتشارد بوني : تأليف

  ازقمصطفى عبدالر: عرض ومناقشة 

تأثير األيديولوجيا على السياسة يعالج هذا الكتاب 
 ويحاول أن يكشف كيف تمكن مجموعة الخارجية

من المستشارين الذين مثلوا المحافظين الجدد 
وحلفاؤهم من اليمين المسيحي واللوبي األميركي 
الموالي إلسرائيل من التحكم في قرارات السياسة 

زمة أحداث الخارجية للواليات المتحدة خالل أ
 . سبتمبر

ويوسع الكتاب من نطاق تناوله ليكشف كيف تمكن 
 المختلفة وامتداداتهم في وسائل اإلعالمهؤالء 

إخماد الترويج لرؤاهم الكاذبة إلى الحد الذي وصل 
وقد كان . أي صوت معارض واتهامه بعدم الوالء

من أثر هذه السياسة نتائج أقرب ما تكون إلى 
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الكثير من األسر ذويهم في الكوارث فقد جراءها 
حروب وصراعات كان من الممكن احتواء أسبابها 
بحكمة دون إساءة استغالل، كما ألقت بتأثيرها على 
جوهر الديمقراطيات الغربية التي فقدت مظهرها 

 بسبب ما تقييد الحريات المدنيةالليبرالي حيث تم 
سمي بالحرب على اإلرهاب، وهى الحرب التي يرى 

ه مهما كانت دقة المصطلحات التي يتم المؤلف أن
تورط الدين اإلسالمي استخدامها في توصيفها فإنها 

 من ثم تتغافل الدور اإليجابي في تعريف العدو
 . لإلسالم وتتجاهل الدور اإليجابي له

والنظام  الجدد المحافظون :أمريكا وحدها
  العالمي

  ٢٠٠٧  أكتوبر ١٦--طارق ديلواني

 

 

 العالمي والنظام الجدد المحافظون :أمريكا وحدها/الكتاب

تنطلق الفكرة األساسية للكتاب من أن المروجين
 نبوة كاذبة، اعوّلفكرة صدام الحضارات هم مد

اء على ذلك أن يقدم الخطوط الرئيسية ويحاول بن
للحجج التي يقدمها عدد من رواد التيار الذي أطلق 

محاوال شرح األساس الذي » المحافظين الجدد«عليه 
ينطلق منه المؤلف في اإلشارة إلى أن منطق هؤالء 

وسوء فهم للتاريخ يقوم على أساس مغلوط 
 ريتشاردوحسبما يقول المؤلف . واألحداث المعاصرة

 فإن الرواد الفكريين لتيار المحافظين الجدد بوني
وبشكل   تعزز أجواء الصدام مع الخارجىقدموا رؤ

 وعملوا بالتضافر مع أساسي مع العالم اإلسالمي
السياسيين على تحققها وعلى رأسها أو في القلب 

 سبتمبر والتي أدت بقدر ما إلى ١١منها أحداث 
حضارات، التبكير بما يمكن اعتباره صداما لل

، وهي صموئيل هنتنجتوناألطروحة التي قدمها 
  .أطروحة تقوم على التنبؤ

 ستيفن هلبر و جوناثان كالرك/المؤلف

 المملكة المتحدة/ جامعة كامبريدج /الناشر

 صفحة ٣٨٤/الصفحات

لمأزق الواليات المتحدة بعد أن يعرض هذا الكتاب 
، وتخلى عنها حلفاؤها الميدان باتت وحدها في

 الغطرسة على بسبب سياساتها في العالم القائمة

ً ، وتحديدا في منطقة الشرق األوسط واالستبداد
بوش وفريقه من  ًاستنادا إلى رؤية الرئيس األمريكي

   .الجدد صقور المحافظين

ّوالكتاب يعد الكتب القليلة التي تقدم دراسة من  ُ
وتاريخها في  الجدد  معمقة لظاهرة المحافظينتحليلية
 ( اسي الدينيالفكر السيالمتحدة، وهو  الواليات

من  الذي تبناه القسم األكبر) المسيحي الصهيوني 
ًإدارة بوش الحالية ، وهو يتحدث بإسهاب أيضا عن 

ًشيئا فشيئا إلى  الجدد تسلل هؤالء المحافظين ً
ُّ الماضية، والتي توجت ًخالل العشرين عاما الحكم

بعد انتصار  بالسيطرة الكاملة على الساحة السياسية
  .٢٠٠٠عام  تشيني –بوش 

سياسات  ًكما يقدم تحذيرا بشأن وقع استمرار
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ًإدارة بوش، نظرا لسوء الفهم  في الجدد المحافظين
الواضح لما يدور من أحداث وحراك في الشرق 

، وما "إسرائيل"واستمرار التركيز على حماية  األوسط
للواليات  لذلك من ضرر على المصالح اإلستراتيجية

جية األمريكية في هذه المتحدة والسياسة الخار
  .المرحلة الحاسمة من التاريخ

 الكتاب نبوءة جديدة تؤكد على نهاية عهد المحافظين

المقبلة، وبالتالي  خالل السنوات الخمس الجدد
ًسنشهد تغييرا ملموسا في شكل وجوهر السياسات  ً

  .األمريكية القادمة

 فكر "وحول المكونات األساسية لهذا الفكر

اإليمان  تشمليقول المؤلف إنها  "دالجد المحافظين
فالعالقات . "الشر"و " الخير"الديني والصراع بين 
ومبدأ . على القوة العسكرية الدولية بالنسبة لهم تقوم

التركيز على الشرق األوسط واإلسالم في مركز 
بهدف تعزيز المصالح األمريكية في  الصدارة هو

   .الخارج

 لسان المحافظين وفي هذا السياق يقول المؤلف على

ُنعتقد أن كل المسائل يمكن أن ينظر إليها  - الجدد
هو  من خالل عدسه الخير والشر، واستخدام القوة

ًالخيار األول إلنهاء النزاع بدال من استخدام 
وزارة الخارجية  الدبلوماسية من خالل كيانات مثل

   .واألمم المتحدة

 المثير في حديث المؤلف إشارته إلى أن إدارة

 كانت بمثابة رونالد ريغانالرئيس األمريكي األسبق 
التي عززت  الجدد الدستور لحركة المحافظين

وأيدلوجيتها في المجتمع األمريكي من  معتقداتها
 كالبرامج اإلذاعية، ومحطات: خالل عدة أساليب

مثل فوكس نيوز، والتغلغل بين المسيحيين 
   . البروتستانت

  أفكار المحافظيناألساليب تسللت ومن خالل هذه

الثقافة الغربية  اآلخر وسيادة"  برع الجدد
واستخدامها إلظهار اإلسالم والمسلمين بصورة 

  ."سلبية

والخالصة التي يستنتجها المؤلف هو أن أحداث 
التربة الخصبة  شكلت ٢٠٠١الحادي عشر سبتمبر 

، على نحو غير الجدد  القوية للمحافظينلالنطالقة
بضتهم على إدارة بوش التي أحكموا ق مسبوق؛ إذ

 نجحت في إيجاد التأييد الشعبي لكل سياساتها من

   .خالل سلسلة أكاذيب

 -كما أسماها-ًالمؤلف أيضا يحذر األمة األمريكية 
؛ ألنها ستقود استمرار رهن إرادتها لهذه العصبة من

والتفكك  الواليات المتحدة إلى مزيد من الضعف
 . د تعبيرهالداخلي والوهن الخارجي على ح
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