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عرض كتاب
Of Empires and Citizens
?Pro-American Democracy or no Democracy at all

عن اإلمبراطوريات والمواطنين
ً
إطالقا؟
إ ّما ديمقراطية موالية ألميركا وإ ّما ال ديمقراطية
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مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
عن اإلمبراطوريات والمواطنين :إمّا ديمقراطية موالية ألميركا وإمّا ال ديمقراطية إطال ًقا؟

هذا الكتاب ،كغريه من املؤلفات التي تتعامل مع قضايا سياسية
نقل إنها عرضة للتغري الرسيع،
راهنة ،ويف أوضاع دامئة التغري ،أو لِ ْ
رمبا احتاج إىل تحديث دائم.
تبدأ املؤلفة بالحديث عن سقوط حكم حسني مبارك ،لكن ما كاد
الحاكم الجديد يستلم الحكم حتى سقط يف انتفاضة شعبية مامثلة
لتلك التي أسقطت سلفه .ما نعنيه ،أ ّن هذه الكتب السياسية تكاد
ميض فرتة قصرية عىل صدورها .نقول
تفقد الكثري من قيمتها بعد ّ
هذا؛ أل ّن املؤلفة طرحت يف مقدمة كتابها سؤالً عن طبيعة النظام
الذي يليه.
أي حال ،إ ّن الكتاب يبحث يف سياسات الواليات املتحدة
عىل ِّ
األمريكية تجاه املنطقة العربية ،ومواقف الشعوب العربية منها،
وأسبابها .وهو يبحث كذلك يف خلفيات املواقف األوىل تجاه العرب
وطموحاتهم االقتصادية ،والسياسية ،واالجتامعية ،وغريها.

باختصار ،رسالة الكتاب الرئيسة هي عدم إمكانية ف ْهم افتقار
الشعوب العربية إىل الدميقراطية ،كيفام كانت هذه الدميقراطية ،من
لتحصن الواليات املتحدة يف املنطقة ،وما متارسه
دون دراس ٍة وفهمٍ
ُّ
من أدوار؛ خدم ًة ألهداف خاصة بها ،ال خدم ًة ملصلحة الشعوب
العربية.
من هذا املنطلق ،تهت ّم املؤلفة مبسألة النظرات املتبادلة بني العرب
وبعض األمريكيني يف ما يتعلَّق بأسباب العداء ،أو لِنقُل الشكوك بني
الطرفني .ويبدو أ ّن هذه الشكوك نتاج سياسات الواليات املتحدة
التي تلهث وراء مصالحها التي كث ًريا ما تناقض مصالح شعوب العامل.
املؤسسة الحاكمة يف الواليات املتحدة األمريكية
بعد البحث يف فهم ّ
ملعنى الدميقراطية يف عالقته بالنظامني يف الكويت واألردن ،ودور
الحركات الدينية ،أو اإلسالم السيايس فيهام ،تتناول املؤلفة أوضاع
كل عىل حدة؛ ومنها املغرب ونظام
العديد من الدول العربيةًّ ،
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السلطة الوطنية يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام  ،1967والنظام
يف اململكة العربية السعودية.
قسمتها إىل مثانية
وتتناول املؤلفة ّ
كل ما سبق ضمن أنساق مح َّددةَّ ،
فصول هي:
1.1املقدمة :دميقراطية متحالفة مع أمريكا أو ال دميقراطية
إطالقًا
2.2استحالة صنع األردن والكويت أنظم ًة موالي ًة ألمريكا وتثبيتها
3.3الرتاكم اإلسالمي يف العامل العريب :جبهة العمل اإلسالمي يف
األردن والحركة الدستورية اإلسالمية يف الكويت
4.4التعامل مع النظام بعيون أمريكية :أفضليات املواطنني
السياسية
5.5د ْعم الدميقراطية والتسلطية :منفعة القيادات املتعاونة
6.6املغرب :د ْعم الوضع القائم
7.7فلسطني والسعودية وحدود الدميقراطية
8.8تأثري السياق الدويل يف أمثلة املستوى املحيل لتغري النظام
وتعزيز الدميقراطية
وتلخص املؤلفة رأيها يف أ ّن عملية االنتقال إىل الدميقراطية يف البالد
العربية ال ميكن أن تكون مستقل ًة متا ًما ،نظ ًرا إىل تأثري الواليات
املتحدة يف املنطقة وهيمنتها عىل مقادير األمور.
لنرتك لأليام أن ترينا ذلك؛ فالتطورات األخرية يف مرص تُثبت غري ذلك،
عالو ًة عىل أ ّن تن ُّبؤ السيدة أماين ال يأخذ بحسبان التغريات الكبرية
التي يشهدها املرسح السيايس العاملي وصعود ق ًوى جديدة مؤث ِّرة؛ إذ
أثبتت األزمة السورية أ ّن مفاتيح العامل مل تَ ُعد ملكًا للواليات املتحدة،
ومن مث َّة الغرب ،من دون استهان ٍة مبقدرات تلك الدولة؛ ألنها القوة
العاملية األكرث سلطانًا .فهي متلك من األساطيل والقواعد العسكرية
يف مختلف بقاع العامل ما مل متلكه دول أخرى .وكثري من الرصاعات
الحالية يف مختلف أنحاء العامل ليست إال انعكاسات لصورة العامل
ٍ
وتكتالت دولية جديدة أهمها مجموعة
املتغري املوسوم بصعود ق ًوى
دول الربيكس ،إضاف ًة إىل أ ّن وضْ ع االقتصاد األمرييك مل يَع ْد يسمح
لواشنطن باالستمرار يف سياسات بوش األب واالبن اللذين خاضا
كل منهام إىل كارثة .وإ ّن األيام هي التي
الحرب تلو األخرى ،وانتهى ّ
ستحكم يف توقعات الكاتبة ،صحيح ًة كانت أو خاطئةً.
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