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 :قراءة يف اظترجعية الفلسفية والطروحات السياسية: احملافظوف اصتدد

 ابسم علي خريساف.د
 
 

 :اظتقدمة

احملافظوف اصتدد تسمية أخذت ابلربوز يف األدب السياسي واطتطاب اإلعبلمي  األمريكي والعاظتي   
لوالايت اظتتحدة يف ىذه اظترحلة التارمتية، لتشري إذل تلك اجملموعة الفاعلة اليـو يف سياسة ا

األمريكية ، الدولة األكثر أتثريا  يف العادل، ،خاصة واف الكثري من اظتنتميني إذل ىذه اظتدرسة ىم 
اليـو يف موقع صنع القرار ، ؽتا كتعل ألفكارىم تلك أتثرياً واضحاً  يف السياسة األمريكية، فالطموح 

ؾ، ورفض أفكار التنوير والركوف ظترجعيات األمريكي ابلسيطرة العاظتية واستخداـ القوة لتحقيق ذؿ
قبلية ، ما ىي إال جزء من أفكار ىذه اجملموعة ، من ىنا يصبح السؤاؿ عن اظترجعية الفكرية 

 .واإليديولوجية واارز الطروحات السياسية عتذه اجملموعة أمراً ىاماً 
ومن ىم اآلابء إذاً من ىم احملافظوف اصتدد؟ وماذا نتيزىم عن احملافظني التقليديني ؟ 

اظتؤسسوف؟ وما ىي أارز أفكارىم ومرجعياهتم اإليديولوجية، وما ىو أتثريىم يف السياسة 
. األمريكية؟

 
 

البداية :احملافظوف اصتدد:أوال

إذا كاف لكل شي اداية وجذر يشكل األساس واظتنطلق ألصولو، فإف  احملافظني اصتدد ،كتيار أو   
ية عتم جذور فكرية وفلسفية تؤطر حركتهم، وترسم اإلطار مدرسة فكرية يف السياسة األمريك

يشري إذل معاين كثرية "  احملافظ"فتعبري . الفكري ظتن ىو يف السلطة يف الوالايت اظتتحدة األمريكية 
منها ما لو دالالت سلبية ، ومنها ما لو دالالت اكتااية ، فمن اظتمكن أف يشري إذل السلوؾ اضتذر 

لوب للعيش ػتافظ أخبلقياً ، أو يضيف اجتاىاً نتيل إذل اطتوؼ من كل ما ىو أو اظتعتدؿ ، أو أس
ولكن يف غتاؿ األيديولوجيات ودراسة اظتذاىب السياسية يعد . جديد أو يرفض التغري والتغيري

" الفكر احملافظ"الفكر احملافظ مدرسة فكرية ابرزة على خريطة الفكر الغريب، وقد استخدـ مصطلح 
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وقد ظهرت ىذه الفكرة . يديولوجية سياسية ؽتيزة يف أوائل القرف التاسع عشر اظتيبلديللتعبري عن أ
، واليت 1789نتيجة للتغري السريع يف االقتصاد والسياسة الذي تزامن مع الثورة الفرنسية عاـ 

أاثرت ردود أفعاؿ لدى العديد من القوى الفكرية واالجتماعية اليت وجدت يف ىذا التحوؿ السريع 
أتمبلت يف ( "1()أدموند اريؾ)ديداً لبلستقرار السياسي والنظاـ الثقايف األوريب ولعل كتاب تو

، يف القرف الثامن عشر، ىو مرجع للكثري من األفكار تيار احملافظة ، واحملافظة  اليـو "للنظاـ القدمي
احملافظوف مدرسة فكرية ذات أطياؼ يف السياسة األمريكية اعضها معتدؿ، وأخرى متطرؼ، و: ىي

يشري اذل حركة سياسية ( احملافظوف اصتدد)اصتدد يقفوف يف أقصى نتني ىذه اضتركة ، ومصطلح 
. وأيديولوجية وأىداؼ سياسية عامة لتيار فكري وسياسي فاعل يف الوالايت اظتتحدة األمريكية 

خداـ حيث است(( ايرفينغ كريستوفر))فهو ( احملافظوف اصتدد)أما أوؿ من استخدـ مصطلح   
فتقدـ اشكوى اذل البوليس ( الليربارل الذي وقع ضحية الواقع)تشبيهاً غتازايً حينما عرؼ احملافظ اػ

، يف حني الليربارل ىو الذي وقع ضحية اعتداء من الواقع ورفض اف يتقدـ اشكوى اذل البوليس و 
يث نشر مقالة  اعنواف كريستوفر يعترب األب اظتؤسس عتذا التيار يف الوالايت اظتتحدة األمريكية، ح

، استخدـ فيها ىذا اظتصطلح لتمييز آرائو عن آراء احملافظني (قصة األفكار:احملافظوف اصتدد)
  1983أّلفو يف عاـ ( انعكاسات احملافظني اصتدد )التقليديني ، ولكريستوفر كذلك كتاب اعنواف 

. األمريكية تناوؿ فيو آراء وأفكار احملافظني اصتدد وانعكاساهتا يف السياسة 
واحملافظوف اصتدد ىم اليـو  الصورة األخرى للمحافظني التقليديني يف الوالايت اظتتحدة     

األمريكية،  فإذا كاف تيار التقليديني قد ظهر منذ زمن  يف الوالايت اظتتحدة ورسم الكثري من 
إذل الرئيس األمريكي  نسبة( تيار ولسن)السياسات يف الوالايت اظتتحدة األمريكية وكاف يطلق عليو 

حتتاج إذل قوة قادرة على فرضها ( القيم الدنتقراطية )الذي يؤمن أبف ( ودرو ويلسوف)األسبق 
ونشرىا ، والضرب اقوة على يد من يقف ضدىا يف أي مكاف من العادل، ابعتبار اف أمريكا ال نتكن 

اف العادل آمناً ودنتقراطياً ، فاف اف تعيش آمنة ودنتقراطية ومتمتعة ابلرخاء االقتصادي ، اال اذا ؾ
، وقد ارزت يف عهده ( روانلد ريغاف) ىذا التيار تعزز اقوة يف عهد الرئيس اصتمهوري األسبق

تفضيل اللجوء اذل القوة، واظتثاارة على ذلك لتحقيق : مبلمح توجهات احملافظة اصتديدة، مثل 
، وقد ترجم ذلك ابلفعل يف سلوكو األىداؼ الكربى، عقائدية كانت أو سياسية أو اقتصادية 

حرب )متخذاً منحى اسًتاتيجياً متصلباً جتاه االحتاد السوفييت السااق، من خبلؿ ما عرؼ اربانمج 
الذي اجرب االحتاد السوفييت يف النهاية على الركوع والتسليم ابعتزنتة أماـ الوالايت اظتتحدة ( النجـو

. اية نصر ابل حرب األمريكية، وانتهت اذلك اضترب الباردة نو
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الفارؽ األساسي اني احملافظني اصتدد واحملافظني اصتمهوريني التقليديني يكمن يف اف احملافظني   
التقليديني يتمسكوف افكرة تقليل االنغماس األمريكي يف الشؤوف العاظتية ، والتخلي عن طموحات 

اظتتحدة األمريكية من حلف  اعتيمنة على العادل، لدرجة اف اعضهم اقًتح اف تنسحب الوالايت
اينما يتميز احملافظوف اصتدد . الناتو، وتستعيض عنو يف زتاية أمنها مبشروع الدرع الصاروخي 

ابلنزوع اذل االهنماؾ يف السياسات اطتارجية ، ونتيلوف اذل عدـ التقييد اقيود السلطة التشريعية ؽتثلة 
خرى اني الطرفني يف مسائل على الصعيد يف غتلسي النواب والشيوخ، كذلك ىنالك اختبلفات أ

الداخلي األمريكي  وابألخص ما يتعلق مبوضوع  تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي ، ومسألة 
. اضتقوؽ اظتدنية واعتجرة وغريىا 

واحملافظوف اصتدد يشكلوف اليـو يف الوالايت اظتتحدة غتموعة مؤثرة يف رسم السياسية األمريكية،     
دوغبلس )والذي أصبح اآلف رئيس البنك الدورل ، و( ولفويتز)زير الدفاع السااق مثل انئب و

الذي ( جوف اولتوف)وكيل الوزارة للشؤوف السياسية، ومن اظتنتمني لتيار احملافظني اصتدد( فايث
يشغل منصب سفري الوالايت اظتتحدة األمريكية يف األمم اظتتحدة، وريشريد ايلر، وديفيد ، وليم 

. اان ايرفينغ كريستوؿ، وزظتاي خليل زادا سفري الوالايت اظتتحدة يف العراؽ وآخروف  كريتسوؿ
 
ىذا ابإلضافة اذل عدد كبري من صناع الفكر واإلعبلـ واجملبلت اظتتخصصة ومراكز األحباث اليت   

ة تسهم يف  تقدمي االستشارات السياسية ورسم  السياسات واالسًتاتيجية العليا للوالايت اظتتحد
 -مؤسسة ارادرل  -ومعهد ىريتج، ومنتدى الشرؽ األوسط ( معهد أمريكا انًتاارايز)األمريكية منها

غتلس سياسة الدفاع، مشروع القرف األمريكي  -مكتب اظتهمات اطتاصة  -مركز سياسة األمن 
. اخل ........ اصتديد، غتلة اظتصاحل القومية، غتلة تعليق ، وغتلة السياسة 

 
 

: رجعية الفلسفية للمحافظني اصتددادل:اثنياً 
 
ال اد لكل حركة سياسية من مرجعية فكرية أو فلسفية ترسم األطر العامة ضتركتها، واحملافظوف  

. اصتدد عتم منظومة فلسفية ترسم األطر العامة ضتركتهم يف اجملاؿ السياسي
اظتولود ( ليو شًتاوس)صل أألظتاين األ -ويرجع احملافظوف اصتدد يف أفكارىم اذل اظتفكر األمريكي  

يف مقاطعة ىيس األظتانية ، والذي غادر أظتانيا اذل اريطانيا مع وصوؿ ىتلر للسلطة  1899يف عاـ 
اذل الوالايت اظتتحدة األمريكية، حيث  1938، مث غادر اريطانيا إذل فرنسا، اليت غادرىا يف عاـ 
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ا، مث استقر يف مدينة شيكاغو ، ودرس يف أقاـ يف نيويورؾ ، ودرس يف معهد للبحوث االجتماعية او
ولشًتاوس ستسة عشر (. رااطة الفكر االجتماعي)وأسس ىناؾ  1967-1949جامعتها من 
ما ىي الفلسفة السياسية، اضتقوؽ الطبيعية والتاريخ، الليربالية القدنتة واضتديثة، )كتاب منها 

مبائة من طلبة الدكتوراه الذين  ادا شًتاوس نشاطو(. دراسات يف الفلسفة السياسية ألفبلطوف
تتلمذوا على يده مث زتلوا فلسفتو، وقد أصبحت ىذه الرااطة فيما اعد نواة ظتذىب فكري يعرؼ 

كذلك وجدت ىذه األفكار . ، ويقـو على خدمتو ونشره سبعة وسبعني من تبلمذتو(الشًتاوسية)اػ
من أمثاؿ . ى اضتزب الدنتقراطيعتا صدى عند غتموعة من اليساريني والليرباليني اظتنشقني عل

واناثف كلزير، دانيل ايل ، جيمس  -وميج ديكًت  -نورماف اودرىورتز )أو ( ايرفينغ كريستوؿ)
.  وغريىم ( ويلسوف ،سيمور مارتن ليبسيت 

:- ويركز مذىب شًتاوس على نقطتني   
واجهة الطغياف، واف إف الدنتقراطية ال تستطيع فرض نفسها إذا اقيت ضعيفة وعاجزة عن ـ: األوذل

النزعة النسبية األخبلقية تفسد كل شي وتسمح ابالنزالؽ اذل الفاشية والشيوعية ومن خبلؿ جتراتو 
رفض األفتوذج الدنتقراطي الليربارل الذي كاف قائماً فيها ورأى ابف  1923( 2()رتهورية فانتار)يف 

الة عاجزة عن اللجوء للقوة، إذا ىذه اصتمهورية يف غتملها عبارة عن عدالة من دوف قوة أو عد
. الاد للدنتقراطية من أنياب وؼتالب

 –يرى شًتاوس أف الدنتقراطية دتثل الفضيلة وابلتارل أي فكر رافض عتا يعد رفضاً للدنتقراطية : اثنياً 
وعلى ضوء ذلك تقسم األنظمة اذل قسمني جيدة وسيئة ، وىذا ما تولد  -مثل الفكر الشيوعي 

الذي نتثلو الفكر  -ػتور اطتري  –اظتناىض للتوجو الدنتقراطي يف مقاال ( ور الشرمح)عنو مصطلح 
ورأى شًتاوس أف من حق أنظمة اضتكم الصاضتة ، ال من واجبها أف توجو . الغريب الدنتقراطي

وكاف شًتاوس معجب كثرياً ابإلمرباطورية الربيطانية كنظاـ ، كوهنا فرضت ىيمنتها ( األنظمة السيئة)
ابعتباره زعيماً ( ونستنوف تشرشل)وة والضم والسيطرة وكاف معجب اشخصية الزعيم الربيطاين ابلق

. نتثل رجل الدولة وذي اإلرادة الصلبة 
:- أما أىم األفكار اليت تشكل فلسفة احملافظني اصتدد  

: رفض اضتداثة وتفضيل اظتنطق على التقليد  -1
اضتداثة، فهم ضمن التيار الذي يؤمن افلسفة ما قبل  إف الشًتاوسيني يعتقدوف افلسفة ما قبل    

اضتداثة  ويف الوقت نفسو ىم ابلضد من فلسفة اضتداثة، ولكن  موقفهم ىذا من اضتداثة ليس ابسم 
مثل احملافظني )أو ابسم التقليد ( كما يف العديد من أشكاؿ األصولية الدينية يف أؿتاء العادل)الدين 

ولكن ابسم اظتنطق، وابسم الفلسفة ، ففهمهم للمنطق والفلسفة ( 1797-1729-اريؾ منذ ادموند 
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إف ىذه الطريقة يف التفكري ىي ااتعاد : ؼتتلف عن ذلك يف عصر التنوير ، أف لذلك أتثريين ، األوؿ
عن احملافظة السائدة يف الوالايت اظتتحدة األمريكية واليت عتا أتثري واضح يف اجملتمع األمريكي، 

لعكس، يعترب الشًتاوسيوف اظتنطق ىو الشكل الصحيح الوحيد للتفكري، ولتتقروف اينما، على ا
أف ذلك يضع الشًتاوسيني يف مواجهة مباشرة مع : والثاين.  الفكر اإلمربايرل، واشكل أقل التقليد

فبلسفة ما اعد اضتداثة ، الذين يعتقدوف أف فبلسفة ما قبل اضتداثة قد عفا عليهم الزمن، وإهنم 
اذي أقتية ، ولذلك فإف الشًتاوسيني يعتمدوف كثرياً على فبلسفة من أمثاؿ ابلتو ، ىواز،  ليسوا
...  ولوؾ 

 
. الفبلسفة ىم اضتكاـ الطبيعيوف للمجتمع -2
إف تعاليم شًتاوس تركز كثريًا، على طبع اجملتمع ابألفكار الفلسفية، يف اصتوىر، نتكن فقط    

حيث القوة ىي ضرورية لتطبيق األفكار على اجملتمع كما شدد وصف تعاليمو أبهنا فلسفة سياسية، 
شًتاوس على اضتاجة إذل إعادة فهم األفكار الفلسفية للفبلسفة الكبلسيكيني ، ففي رأيو، دل يكن 

فبلسفة ما قبل اضتداثة قادرين على التعبري عن آرائهم حبرية، خوفاً من االضطهاد، وعمدوا إذل 
خفية، لقد اعتقد انو لوحده من لديو القدرة على كشف تلك اظتعاين كتاابت كانت تتضمن معاين 

لقد كاف يكره فبلسفة العصر اضتديث الذين اهتمهم افتح . أو اضتقائق، وتطبيقها يف العادل اضتديث
أاواب اظتعرفة للناس العاديني، واذلك يكونوف قد قللوا من منصب الفبلسفة، ال وأسهموا كذلك 

يش عقوؿ الناس  وحتميلهم قتـو ليسوا قادرين على زتلها، وابلتارل فهو يف عملهم ىذا يف تشو
مضر ابظتصلحة العامة، فعندما خرج سقراط عن ذلك التقليد ، وراح يناقش عامة الناس ولتاورىم ، 

فقد اعتربه شًتاوس مذنبًا، والتهمة اليت وجهت إليو صحيحة ، وعقاب اظتوت الذي حل او كاف 
عي شًتاوس انو دتكن من قراءة الفبلسفة الكبار الذين يشكلوف اإلرث الفكري ويد. عقاابً عادالً 

للحضارة الغراية، وإف تلك القراءة أكدت لو أف الفبلسفة العظاـ يعتقدوف انو ال يوجد آعتة ظتعاقبة 
اطتاطئني، وليس ىنالك نظاـ أخبلقي لتدد ما ىو خري وما ىو شر، وال يوجد حق طبيعي غري حق 

ي يف الضعيف ، وأف اضتقيقة الوحيدة يف العادل ىي عدـ وجود حقيقة، وأف ىذا األسلوب حتكم القو
أدى إذل اطتروج عن تقاليد استمرت مئات السنني وقد اضر ابضتضارة الغراية ، إنو خلق يف رحم 

 وىو يرى أف االستمرار يف أسلوب اضتداثة الليربالية ، الذي. اضتداثة ميبًل ؿتو الفوضى والعدمية 
يلتـز او جزء كبري من اظتثقفني األمريكيني والدولة األمريكية سيقود إذل إضعاؼ اجملتمع األمريكي 

وعتذا ، فإف واجب النخبة األمريكية أف تتوقف عن ؽتارسة األسلوب الليربارل . والدولة األمريكية 
ضتقيقة عن عامة يف النقاش واضتوار، ال عليها العودة إذل أسلوب الفبلسفة التقليدين يف حجب ا
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الناس وتزويدىم فقط مبا لتتاجوف إليو يف حياهتم العملية، وهبذا فإف أتباع شًتاوس، اعتقدوا ابف 
اظتبادئ العاظتية اشأف اضتق موجودة ونتكن الوصوؿ إليها ومعرفتها من خبلؿ دراسة الفبلسفة الذين 

التوجو اضتديث لتفسري  يؤمنوف هبذه اظتبدأ ، وابألخص أفبلطوف وأرسطو، لذلك فهم رفضوا
الفبلسفة القدماء يف سياؽ العصر الذي  يعيشوف فيو وىذا ما دفعهم اذل اكتشاؼ معاٍف ، أو 

حقائق جديدة، والعمل على احتكارىا ، لذلك أصبح لديهم هنم شديد للسلطة، حىت يستطيعوف 
. تطبيق نسختهم ىم للحقيقة يف اجملتمع

 
. ذل السلطةالكذب واطتداع ضرورة للمحافظة ع-3
ولكن على . اعتقد شًتاوس أف البعض قادروف على القيادة ، اينما اآلخروف كتب أف يُقادوا 

، الذي اعتقد أف القادة كتب أف يكونوا أشخاصاً ذوي مقاييس أخبلقية (ابلتو) خبلؼ اظتفكر
لذين عالية، حىت يستطيعوا أف يقاوموا إغراءات السلطة، فاف شًتاوس كاف يعتقد، أف أولئك ا

يصلحوف للقيادة ىم الذين يعلموف انو ليس ىنالك أخبلقيات، وإفتا ىناؾ فقط، حق طبيعي واحد، 
حق القوي أف لتكم الضعيف، اعبارة أخرى، فإف ذلك يتطلب خداعاً مستمراً من قبل اضتكاـ، من 

ا ىي يف ىذا النوع من اجملتمع، يتم إعبلـ اصتموع مبا كتب أف يعملوا، وليس ـ. أجل رعاايىم
، وىو ػتافظ جديد (مايكل الدين)إف فهم اضتقيقة ىو مسؤولية النخبة اضتاكمة، ويعلق . اضتقيقة

من اجل اف ننجز أنبل اإلؾتازات، نتكن أف كترب القائد : )مشهور، حوؿ اضتاجة إذل الكذب ، قائبلً 
اصتدد تقـو على أبف عقيدة احملافظني ( وليم افاؼ)ويف نفس السياؽ يعلق ( على القياـ اعمل شرير

وتبقي النخبة .. الكذب حيث من الضروري إخبار الناس األكاذيب حوؿ طبيعة الواقع السياسي
اضتقيقة لنفسها ، وىذا نتنح النخبة تبصراً وقوة ال تتوافر لآلخرين  ، ويف الدراسة اليت قدمتها 

سية ، رأت أف تلك الفلسفة األكادنتية األمريكية حوؿ عبلقة تيار احملافظني اصتدد ابلفلسفة الشًتاو
ىي األساس الفكري لعملية اطتداع اليت  نتارسها احملافظوف اصتدد ابلنسبة ظتوضوعي الدين والقومية 

 .
 

. استخداـ الدين للسيطرة على اصتموع-4
متتلف موقف احملافظني من الدين عن موقف االجتاىات السياسية األخرى اليت تركز على الدور  

، فهو ليس فقط ظاىرة روحانية ولكنو أيضاً الدعامة األساسية للمجتمعات اليت  االجتماعي للدين
. كتب أف تقـو على غتموعة من األسس والقواعد األخبلقية اليت يوفرىا الدين 
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واحملافظني اصتدد يرفضوف . والدين، ابلنسبة لشًتاوس، ىو الصمغ الذي يبقي على اجملتمع واحداً   
. دعوف إذل ضرورة أحياء القيم الدينية يف اجملتمع األمريكي فصل الدين عن الدولة وي

إف اظتوت من أجل الدؾ ال أييت طبيعيًا، إف اصتيوش )وحوؿ نفس اظتوضوع، قاؿ مايكل الدين    
إف الدين أساسي . اضتديثة اليت تتشكل من اصتماىري، كتب أف تلهم وتشجع ويتم إعدادىا ابلعقائد

اؿ قد كتازفوف أبرواحهم، إذا ما اعتقدوا أبهنم سوؼ يكافئوف حبياة للمشروع العسكري، الف الرج
، وأف السبب وراء أتييد احملافظني اصتدد للدين ىو أف شًتاوس اعتقد (أادية على خدمة الدىم

أبقتية الدين من اجل فرض القانوف األخبلقي على اصتماىري، اليت ادونو تكوف خارجة عن 
على أف الدين ىو فقط للجماىري، وليس على اضتكاـ أف يكونوا  ويف الوقت نفسو، شدد. السيطرة

ألنو يقود اذل الفردية، والليربالية ( اجملتمع العلماين يف نظرىم، ىو أسوأ األشياء اظتمكنة. )ملزمني او
قد تشجع على اظتعارضة، وابلتارل سوؼ يضعف ذلك، واشكل خطري، قدرة اجملتمع على التعامل 

ويعمد احملافظوف اصتدد إذل إضفاء اظتسحة الدينية العامة على شعاراهتم . جيةمع التهديدات اطتار
ويصفوف ( خطة هللا لئلنسانية)الفكرية والسياسية ، فهم يتحدثوف عن أف اضترية األمريكية اوصفها

. أهنا رسالة األمة اطتالدة  ( –الويلسنية)ويعتربوف ( إمرباطورية الرزتة) أمريكا أبهنا 
ار العملي ؾتد أف ىناؾ توجو لدى احملافظني اصتدد ؿتو تقوية اظتؤسسات الدينية يف ويف اإلط   

اجملتمع األمريكي ، على أساس أف ذلك يساعد اإلنساف العادي على العيش وفق مفاىيم واضحة 
من اطتري والشر ، واضتق والباطل ، وانفس الوقت، فأهنم يروف أف من الضروري التزاـ النخبة 

ؾ اظتفاىيم ، فهي يف اضتقيقة مفاىيم كاذاة ليس عتا أساس حقيقي، ولكنها مفيدة فقط اضتاكمة اتل
، (ايرفنج كريستوؿ)يف توجيو عامة الناس إلاعادىم عن الفوضى والعدمية ، ونتيجة لذلك ، نرى أف 

ف يوجو انتقاد اذل اآلابء اظتؤسسني الذين صاغوا الدستور األمريكي ألهنم كرسوا فكرة فصل الدين ع
الدولة ، ونتيجة لذلك أيضاً نرى أف احملافظني اصتدد يعقدوف حتالفاً مع التيار اظتسيحي األصورل يف 
الوالايت اظتتحدة ، مع إف أغلبهم من العلمانيني ، واذلك تكوف نظرة احملافظني اصتدد للدين عامبًل 

ـ السياسية، ولعل أتثريىم مهماً ومساعداً يف حتقيق ما يصبوف إليو، من توظيف الدين خدمًة ألىدافو
الواضح اليـو يف السياسة األمريكية نتكن تلمسو من خبلؿ اطتطاب السياسي للرئيسي األمريكي 

. جورج داليو اوش حيث تغلب عليو اظتسحة الدينية
 

. الوطنية والقومية-5
لة ، يف ومثل ىواز، اعتقد شًتاوس أف العدائية األصي. لقد أتثر شًتاوس كثرياً اتوماس ىواز   

الطبيعة البشرية، ال نتكن ضبطها إال عن طريق دولة قوية تقـو على الوطنية، ألف اصتنس البشري، 
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إف ىكذا حكم ال نتكن إقامتو إال حينما يكوف : وكتب مرة. افطرتو شرير، إذاً كاف الاد من حكمة
الضوء على  ومسلطاً مزيداً من. الناس متحدين، وال نتكنهم أف يتحدوا إال ضد أانس آخرين

، إف الوطنية ىي شعور ( قناعة احملافظني اصتدد)اظتوضوع، كتب ايرفينغ كريستوؿ ، يف مقالة اعنواف 
وابلتحديد ؿتن أمة من . طبيعي وصحي، وكتب أف يشجع من قبل اظتؤسسات اطتاصة والعامة

مستمر، أو  اظتهاجرين، إف ىذا شعور أمريكي قوي وأف كل ذلك يعين أف أمريكا حباجة اذل هتديد
يف أعني احملافظني اصتدد، كاف كتب . عدو دائم، من أجل تسعري أتوف اظتشاعر الوطنية والقومية

ويدخل الولع ابلقومية األمريكية ، يف أطار ما يًتدد . استبداؿ سقوط، االحتاد السوفيايت اعدو آخر
اليت يراد عتا أف ترفع شعاراً ، (البلامريكانية)يف أوساط احملافظني اصتدد اتعااري ؼتتلفة  عن فكرة 

. رافضاً لكل معارضة لتفرد أمريكا وىيمنتها وسيطرهتا 
 

اضترب الدائمة تولد االستقرار -6
. اعتقد شًتاوس أف النظاـ السياسي نتكن أف يكوف مستقراً فقط، إذا ما جواو اتهديد خارجي  

يف نظر شًتاوس، . صنع واحدفعلى هنج ميكافيلي، يقوؿ إف دل يكن ىناؾ خطر خارجي، فإنو كتب 
. كتب عليك أف تقاتل دائماً لكي تبقى، وىذا ادوره سيؤدي اذل ظهور سياسة خارجية مقاتلة 

ايليوف )إف اضترب كما يقوؿ . إف اضترب الدائمة ىي ما يؤمن او شًتاوس، وليس السلم الدائم   
إف ىكذا وجهات نظر، . ذىا ىي أخطر من أف متطط عتا العسكريوف ، وإفتا ىم أداة لتنفي( كوىني

من الطبيعي أف تؤدي إذل سياسة خارجية عدائية، وهتديدية، تعتمد اضترب االستباقية كوسيلة 
ظتواجهة أي خطر تعتقد أنو سوؼ يظهر يف اظتستقبل، واذل سياسة داخلية حيث ال تتهاوف مع 

السياسة اطتارجية كوسيلة إف تبلمذة شًتاوس احملافظني اصتدد، يروف . اظتعارضة وال تتسامح معها
، الذي يتجاوز اضتدود 1983كما عرفو سااقاً ايرفينغ كريستوؿ سنة ( القدر القومي)لتحقيق 
( . أمن قومي قصري النظر)الضيقة 

إف أي شيء قد يؤدي اذل االستقرار العاظتي، من مثل األمم اظتتحدة أو اضتكومة العاظتية، ىو أمر   
إف )كتب ايرفينغ كريستوؿ ( قناعة احملافظني اصتدد)يف مقالتو . مكروه، من قبل أتباع شًتاوس

إف اظتؤسسات الدولية، اليت . اضتكومة العاظتية ىي فكرة رىيبة، ألهنا قد تؤدي إذل الطغياف العاظتي
كوهنا تؤسس ظتشاركة ( تشري اذل حكومة عاظتية يف اظتدى النهائي، كتب أف ينظر أليها اشكِل عميق

العادل ، وىذا  لو انعكاسات سلبية حتد من طموح احملافظني اصتدد يف حتقيق  االنفراد  دولية يف إدارة
. واعتيمنة األمريكية اظتطلقة على العادل
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إف شًتاوس دل يكتب حوؿ الرايدة األمريكية، ولكن تبلميذه قد كتبوا ابستفاضة حوؿ ىذا   
ف، قد أعلنا ىذا النفري، يف غتلة الشؤوف فاحملافظاف اصتديداف، وليم كريستوؿ وراريت كايغ. اظتوضوع
(: ؿتو سياسة خارجية ريغنية جديدة)اعنواف  1996آب سنة  -، يف دتوز(فورين افريز)اطتارجية 

اآلف، ومبا أف اإلمرباطورية الشريرة قد ىزمت، فانو كتب على أمريكا أف تطمح كي دتارس رايدة )
مريكا فرصة ذىبية ، من أجل الًتويج للدنتقراطية ألنو دل لتدث سااقًا، أف كاف أل. أمريكية خرية

واألسواؽ اضترة يف اطتارج، يف الوقت الذي دل يكن وضع األمريكيني فيو من قبل على أفضل ما 
واذلك فإف اعتدؼ اظتناسب للوالايت اظتتحدة كتب أف يكوف احملافظة على تلك ( يكوف عليو اآلف

كما أف الكاتبني ،قد قّلبل من شأف أولئك . يف اظتستقبل السيادة، قدر اظتستطاع ، أطوؿ فًتة ؽتكنة
اظتتشائمني الذين لتذروف من التوسع اإلمربايرل، أو خطر استقطاب أعداء، ودعوا ادؿ ذلك اذل 

كما دعوا اذل إجراءات ( للمحافظة على دور أمريكا كسند عاظتي)زايدة كبرية يف اظتيزانية العسكرية 
ي، رمبا عن طريق أشكاؿ من االـتراط العسكري، وسياسة خارجية لزايدة زتاس الشعب األمريك

. أخبلقية سافرة هتدؼ اذل الدعوة الفاعلة للمبادئ األمريكية للحكم يف اطتارج
إف نظرية السيادة ال تستطيع العمل اوجود عادل متعدد األقطاب، عوضاً عن ذلك، أهنا تدعم فكرة  

فعن . كتب أف تعيد تشكيل العادل اضتارل حبسب مصاضتهاأف دولة قوية، دتلك سلطة ال مثيل عتا، 
ومن . طريق فرض القوانني، فإف القوة السائدة تستطيع أف حتافظ على موقفها اظتسيطر على العادل

خبلؿ تبين ىذه النظرة، فقد قاـ احملافظوف اصتدد إبحداث شق يف اضتزب اصتمهوري وأقساـ 
 يزالوف يعتقدوف أف أمريكا تستطيع أف حتافظ على منصب اضتكومة، إذ أف العديد من اصتمهوريني ال

. القوة العظمى، عن طريق ؽتارسة سلطتها يف عادل متعدد األقطاب 
إف . ىذه اعض أفكار مدرسة ليو شًتاوس، واليت جتسد ادقة معظم التفكري لدى احملافظني اصتدد   

ظوف عن العادل، من مثل دور الدين يف اعض ىذه األفكار متجذرة يف وجهة النظر اليت يتبناىا احملاؼ
واغض النظر، فإف اظتيزة اظتعربة للفلسفة الشًتاوسية ىي، حىت . اجملتمع أو توسيع السلطة األمريكية

. مبقاييس احملافظني ىي فلسفة متطرفة على اقل التقدير
 

احملافظوف اصتدد وقضااي اضتروب والتسليح -7
موقف غتموعتو من قضااي اضترب والسبلـ ( مايكل الدين)د طتص الرمز الكبري يف احملافظني اصتد 

ىذا ليس صحيحًا، اضتياة ..األمريكيوف يعتقدوف أف السبلـ أمر طبيعي: ) اعبارة ؼتتصرة قاؿ فيها
وأف العنف  كتب أف يكوف يف خدمة الدنتقراطية ، لذلك ( ليست ىكذا، السبلـ شيء غري طبيعي 

الشاملة ،اليت رأى هبا الطريقة لبلوغ األىداؼ األمريكية يف  اذل ما أشتاه ابضترب( الدين)دعا 
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إحداث تغيري يف العادل ، لذلك ، فاف التغيري يف العراؽ، وسوراي ، وإيراف ، ينبغي أف يتم عن طريق 
العنف فقط، وىذه الروح اضتراية عند احملافظني اصتدد، تؤشر التحوؿ يف السياسة األمريكية  ؿتو 

ر للقوة ألحداث التغيري اظتطلوب، كذلك يصّر ايرفينغ كريستوفر أبف ىنالك مهمة االستخداـ اظتباش
اترمتية وىدؼ سياسي للمحافظني اصتدد يف الوالايت اظتتحدة األمريكية ىو العمل على إنشاء 

.  واحملافظة على اضتكومات الدنتقراطية اضتديثة 
 

( اإلرىاب)احملافظوف اصتدد واظتوقف من قضااي -8
من القضااي اليت ختصهم ىدفاً ووسيلة ، ( اإلرىاب) احملافظوف اصتدد اضترب على ما يسمى يعترب  

اعث ولياـ كريستوؿ، اان مؤسس جتمع احملافظني  2001فبعد تسعة أايـ فقط من إحداث سبتمرب 
ال يكفي حتطيم شبكات اإلرىاب يف أفغانستاف، ال من : ))اصتدد خطاابً اذل جورج اوش، جاء فيو

((. وري إسقاط صداـ حسني ، والقصاص من سوراي، وإيراف، وحزب هللا يف لبنافالضر
، (اإلرىاب)على اإلدارة األمريكية يف حرهبا ضد ( احملافظوف اصتدد)أما اإلسًتاتيجية اليت يقًتحها   

وكيل وزارة الدفاع األمريكية للشؤوف السياسية، واظتنفذ الفاعل يف ( دوغبلس فايث)فقد حددىا 
: عة احملافظني اصتدد، حيث حددىا اثبلثة ػتاورغتمو

. مث تدمريىم مع انيتهم األساسية( اإلرىاايني)ىو تعطيل نشاط : احملور األوؿ
معهم ، تستهدؼ جتنيد اعضهم وحتويلهم إذل اظتبادئ ( معركة أفكار)يتمثل يف خوض : احملور الثاين

، يتوجب على أمريكا أف ( أيديولوجية)ة الصحيحة ، واستخدامهم يف تلك اظتعركة اليت تعترب معرؾ
تكسبها أيضًا، ألف اإلرىاب ظاىرة سياسية حتركها أيديولوجية، واأليديولوجيات نتكن أف هتـز مثلما 

. ىزمت الشيوعية يف االحتاد السوفييت السااق
ارة فيتمثل يف عمل اظتزيد ضتماية األمن القومي األمريكي الذي أنشت من أجلو وز: احملور الثالث

جديدة، وىي وزارة األمن الوطين، كما أنشأت وزارة الدفاع قيادة جديدة يتوذل فيها للمرة األوذل 
قائد عسكري مقاتل، اإلشراؼ األمين على رتيع أراضي الوالايت اظتتحدة القارية، مث خلص 

رىاب، إذل القوؿ أبف احد مكوانت احملور الثالث من إسًتاتيجية أمريكا يف حرهبا ضد اإل( فايث)
  .ىو استخداـ الصواريخ االسًتاتيجية ظتواجهة اإلرىاب عندما يقتضي األمر 

 
 

: اظتشاريع االسًتاتيجية : احملافظوف اصتدد: اثلثاً 
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يعتمد احملافظوف اصتدد غتموعة من اظتشاريع االسًتاتيجية اليت هتدؼ اذل حتقيق أطروحاهتم الفكرية 
ليت مت صياغتها يف شكل تقرير قدـ لئلدارة األمريكية قتا والسياسية ولعل أارز تلك اظتشاريع وا

. مشروع اإلمرباطورية ومشروع القرف األمريكي اصتديد
 

 مشروع اإلمرباطورية. 
واوؿ ولفتويز، وفايث، وجيمس ووسلي، وارمتاج ، ( ريتشار تشيين)تكونت ىذه اجملموعة ارائسة  

. زا رايس سكرترية ىذه الفريقوفرانك كالوتش ودوانلد رامسفيلد ، وكانت كوندورل
، 1992لدراسات البًتوؿ اتكساس عاـ ( جيمس ايكر)وقد ادأ ىذا الفريق ورشة عملو يف مركز  

وتوجو أعضاؤه اذل اوش األب الذي أصبح راعي ىذه اجملموعة مستغلني رغبتو يف استئناؼ العمل 
، توصل ىذا الفريق اذل تقرير اعد سنة من العمل يف ايت اوش األب. يف مشروع اعتيمنة األمريكية

: هنائي وقع عليو ريتشار تشيين، وأارز مبلمح ىذا التقرير ما يلي
اضتزب اصتمهوري ال اد أف نتسك زماـ السلطة من جديد، ألنو اضتزب صاحب الرؤية  .1

. الكاملة للقرف القادـ
رد فيها أمريكا عليها أف تستغل  الفرصة التارمتية اليت تنف -اعد كلنتوف  -الرائسة القادمة  .2

ينبغي البناء على ما . مبوقع القطب الوحيد يف العادل لتمكن ظتبادئ أمريكا وسطوهتا يف العادل
 .الستكماؿ اناء اإلمرباطورية اليت وضعا أساسها( اصتمهوريوف)أؾتزه ريغاف واوش األب 

أمريكا على اإلدارة اصتمهورية عندما تعود للسلطة أف دتارس دورىا يف التمكني ظتصاحل  .3
 .ادوف قيود من أي جهة يف العادل

من واجبها أف تشاور حلفاءىا ولكن من  -حتت حكم اصتمهوريني  -الوالايت اظتتحدة  .4
 .حقها أف ختالفهم وتتصرؼ مبفردىا

اضترب ضد اإلرىاب ىي الدعوة اليت نتكن توحيد العادل كلو حوعتا، سواء القوى الكربى او  .5
على حشد العادل خلف أمريكا، ألف كل دولة يف العادل الصغرى، وتلك ىي أقدر الدعوات 

نتكن أف تصبح معرضة لئلرىاب حقيقة ، والوالايت اظتتحدة من حقها قيادة تلك اضترب 
 .من ابب الدفاع عن النفس 

 .نزع فتيل الصراعات اإلقليمية .6

 .منع أعدائنا من هتديدان .7

 .تدشني عهد اقتصادي جديد .8

 .توسيع دائرة التنمية .9
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 .ؤسسات األمن القومي األمريكيتطوير ـ .10

 ( .كحلف مشاؿ األطلسي،واالحتاد األوريب)التعاوف اظتؤسسات اظتركزية  .11

 

   ( .القرف األمريكي اصتديد)مشروع 

، وقد (ارادرل)ـ حتت رعاية مؤسسة اظتواطنة، ومولتو مؤسسة  1997أتسس ىذا اظتشروع عاـ  
، ((تعزيز القيادة األمريكية للعادل:))ظتعلن ىو ، وىدفو ا(أمريكا انًتاارايز)ارتبط أيضا مبؤسسة 

( جاري مشيت)زعيم احملافظني اصتدد، واظتدير التنفيذي لو ىو ( ولياـ كريستوؿ)ويًتأس اظتشروع 
 ((.ليو شًتاوس))احملافظ اصتديد اظتستميت يف االحتفاء افكر 

 اء يف ديباجتو ، ج3/6/1997وعتذا اظتشروع مبادئ وغاايت معلنة ،صدر اشأهنا اياف يف  

ظتواجهة السياستني اطتارجية والدفاعية التائهتني خبلؿ الغرب اظتتقدـ، تظهر أقتية صياغة :((
الظروؼ قبل اروز األزمات، مواجهة األخطار قبل أف تستفحل ، ولتحقيق ذلك يتطلب ما 

: يلي
. زايدة األنفاؽ الدفاعي لتحمل مسؤولياتنا حوؿ العادل .1
لفاء الدنتقراطيني ، وحتدي األنظمة اظتعادية ظتصاحل أمريكا تعزيز العبلقات مع احل .2

 .وقيمها
 .تعزيز اضترية السياسية واالقتصادية حوؿ العادل انشر الدنتقراطية واقتصاد السوؽ .3

فهم الدور األمريكي اظتميز، ومسؤوليتو جتاه حفظ نظاـ دورل جديد يفيد أمن أمريكا  .4
 .ورفاىيتها ومبادئها

 .ألمريكيالدفاع عن الوطن ا .5

 .إحداث ثورة عسكرية يف إمكانيات القوات األمريكية .6

 .شخصية من رموز احملافظني اصتدد على ىذا اظتشروع  25وقد وقع 
مشروع من اجل عصر ()PANC)وحتوؿ ىذا اظتشروع اذل مركز لؤلحباث حتت تسمية 

 يسًتشد هبا ، يقـو إبعداد الدراسات واظتشاريع السياسية واالسًتاتيجية اليت(أمريكي جديد
صناع القرار يف الوالايت اظتتحدة ، فمشروع حترير العراؽ كاف يف األصل مشروع مت أعداده  

ليقدـ لئلدارة األمريكية لتحولو من ذتة اذل ( PANC)من قبل مركز  1998يف عاـ 
. سلوؾ سياسي يف الواقع
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: االنتقادات:رااعاً 
 

فكرية والسياسية صتملة من االنتقادات، ولعل تعرض احملافظوف اصتدد كغريىم من التيارات اؿ
:- اارز تلك االنتقادات اليت وجهت عتم من قبل خصومهم قد دتثلت اباليت 

أتكيد احملافظني اصتدد على اظتكاسب الفردية على حساب مصاحل اجملتمع أو األمة، . 1
، وقوانني  كما يف حالة رجاؿ األعماؿ الذين يسعوف إلضعاؼ القوانني اطتاصة ابالئتماف

. البيئة، والقوانني اطتاصة ازايدة األجور اظتنخفضة
عدـ اظتباالة أو العداء جتاه حرية اختيار اآلراء اشأف الدين واصتنس ، والسلوكيات اليت .2

ختتلف عن األفتوذج االجتماعي التقليدي، كما يف حالة دعم احملافظني اصتدد للقوانني أو 
. اإلجهاض، الزواج اظتثلي، اإلابحية التعديبلت الدستورية ابلضد من 

معارضة احملافظني اصتدد للمعاصتة اضتكومية اليت تتعلق اعقود طويلة من العنصرية والتمييز .3
جتاه السود واألقليات األخرى يف الوالايت اظتتحدة األمريكية واليت حدثت خبلؿ قروهنا 

. األوذل، وكذلك اظتعارضة للرفاه االجتماعي
اـ ابلضحااي الذين يسقطوف نتيجة ؽتارسات السلطات اضتكومية غري عدـ االىتم.4

. اظتقيدة،كما يف حالة حتديد القيود على حقوؽ أولئك اظتتهمني ابصترائم
  

: اطتادتة
تشهد الساحة الفكرية والسياسية اني التيارات واألحزاب واظتؤسسات السياسية   

مريكية عملية تصارع حاد حوؿ الفوز ابلتأثري واالقتصادية والثقافية يف الوالايت اظتتحدة األ
األكرب يف رسم السياسة واالسًتاتيجية العليا للوالايت اظتتحدة، حيث يسعى كل طرؼ من 

تلك األطراؼ أف تكوف أفكاره ومرجعياتو الفلسفية أساس تلك السياسة، وإذا كاف 
 السلطة متآزراً احملافظوف اصتدد ىم األكثر حظاً ، وابألخص مع وصوؿ اوش االان اذل

افريق ينتمي الكثري منو فكرايً أو سياسياً لتيار احملافظني اصتدد، ؽتا جعل السياسة اطتارجية 
األمريكية تصطبغ اصبغة الطروحات الفكرية للمحافظني اصتدد ، حيث االنغماس الشديد 

عارضها او ال يف السياسة العاظتية وولوج القوة العسكرية كأداة يف التغيري واعتبار كل من ي
يقف اذل جانبها عدواً كتب التخلص منو او على األقل أضعافو ، من ىنا كاف وصف 

( اثوريي واشنطن أصحاب اظتشروع الكوين)الفيلسوؼ األظتاين ىاارماس للمحافظني اصتدد 
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إذل جانب السعي إذل االنفراد يف القرار واإلدارة الدولية اعيداً عن السماح لآلخرين صغاراً 
. ابراً اظتشاركة يف ذلكأو ؾ

حيث تكشف القراءة للسياسة األمريكية على الصعيد الدورل ، ذلك اوضوح كبري حيث  
اللجوء اذل القوة إلحداث التغيري كما حصل يف أفغانستاف والعراؽ ، وتبين اسًتاتيجية 
اضترب االستباقية اليت تقـو على ضرب اطتصم عسكرايً جملرد الشعور أبنو  قد يشكل 

ديداً يف اظتستقبل ، كذلك تبين أطروحة دمقرطة العادل ابلقوة من خبلؿ ؽتارسة الضغط تو
على النظم االستبدادية إلحداث التغيري الدنتقراطي وإال سوؼ يتم اللجوء اذل القوة 

. ألحداث ذلك التغيري 
كة ىذا سعي من قبل احملافظني اصتدد للتأثري يف السياسة األمريكية ؾتده قد وجو حبر   

مقاالة للحد من أتثريه سواًء يف داخل الوالايت اظتتحدة أو خارجها ، ففي داخل الوالايت 
اظتتحدة ىنالك مواجهة شديدة اني اضتافظني اصتدد وخصومهم ، ابألخص حوؿ موضوع 
اضترب عموماً وموضوع اضترب يف العراؽ خصوصاً حيث ىنالك رفض من قبل التيارات 

ي ال يفسر يف عمومو رفض أنساين اقدر ما ىو رفض سياسي األخرى عتذه اضترب ، والذ
اعتدؼ منو اضتد من  انفراد احملافظني اصتدد يف السياسة األمريكية وهتميش التيارات 

األخرى، وخارجياً من خبلؿ العمل على وضع العصي يف اظتشروع األمريكي القائم على 
نسجم مع اظتصاحل األمريكية دوف أف االنفراد يف عملية تفكيك واناء العادل ابلشكل الذي ي

يكوف لآلخرين دوراً يف عملية إعادة التشكيل تلك ؽتا يفقد اظتعارضني جزءاً من مغازل 
.   التغيري

ىذه اظتعارضة الشديدة اليت تعرض عتا مشروع احملافظني اصتدد دفع ابلنخبة السياسية يف   
ت ، حبيث تعطي للتيارات الفكرية الوالايت اظتتحدة األمريكية اذل إجراء اعض اظتراجعا

والسياسية يف الداخل األمريكي دوراً يف رسم السياسية األمريكية من جهة ، ومن جهة 
أخرى على الصعيد الدورل أصبح ىنالك قبوؿ أكثر ظتشاركة األطراؼ الدولية يف عملية 

ة ابلشراكة إدارة السياسة العاظتية ، كما ىو حاصل يف أفغانستاف والعراؽ، او االستعاف
. الدولية للضغط ؿتو التغيري كما لتدث يف لبناف وسوراي وإيراف

  
 

 
 :اعتوامش 
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واىتم ابلدراسات القانونية والسياسية ،أىم  1750يف دالن  وغادرىا اذل لندف  1729ولد عاـ :ادموف اريؾ -( 1) 

والذي ىجما او الثورة الفرنسية  تويف يف عاـ ( أتمبلت يف الثورة الفرنسية)أعماؿ اريؾ كتااو اظتناىض للثورة الفرنسية 
1797 .

 
. يـو وصوؿ ىتلر للحكم 1933واستمرأت حىت عاـ  1918رتهورية أسست اعد ىزنتة أظتانيا يف اضترب العاظتية األوذل  -( 2)

 


