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الھیمنة األمریكیة من منظور موالي ھشام

لقد أصبحت ھیمنة الوالیات المتحدة األمریكیة على المشھد السیاسي الدولي معطى مؤكدا، 
على األرجح، في لعب دور مھم في الشرق األوسط في المستقبل القریب. بل إنھا ستستمر، 

قرطة الدول العربیة، شریطة أن كما ال یمكن إال أن نشید وبحرارة بدعوة األمریكیین لدم
تفھم ھذه الدعوة كخطوة نحو إقامة أنظمة دیمقراطیة ونظام دستوري ھو من اختیار القوى 

وتولي ھذه القوى نفسھا مھمة تنفیذه. بالمقابل، ال السیاسیة الداخلیة في كل بلد على حدة،
حدة األمریكیة باتخاذ یمكن أن نسمح بقیام سیاسة للتدجین تقوم في إطارھا الوالیات المت

فیما تكتفي دولنا باالھتمام بالقضایا القرارات التي تھم القضایا اإلقلیمیة األكثر حساسیة، 
الداخلیة كالتنمیة والدیمقراطیة. ورغم اعترافنا بأھمیة التأثیر األمریكي، فإننا نرغب في أن 

وبكون رفاھیة شعوبنا ھي ، یتم االعتراف أیضا بمبدأ التنسیق مع القوى االجتماعیة لشعوبنا
امتداد في نھایة المطاف لحریتھم في تحدید مصیرھم بأنفسھم عبر التوافقات واآللیات 
الدیمقراطیة. لكن، ورغم االنسجام الحاصل بین األفكار بخصوص إقرار الدیمقراطیة، فانھ 
علینا أن نستحضر أن المدافعین عن وجھتي النظر ھاتین ال یمتلكون نفس الفھم 
للدیمقراطیة. فالدیمقراطیة داخل الدول العربیة تعني، بالنسبة لواشنطن، ضمان شرعیة 

فالوالیة االنتخابیة التي یتم الفوز بھا في سیاق دستوري وھكذاظاھریة أو شرعیة الواجھة. 
معین لن تكون نھایتھا سوى ضمان نجاح األھداف اإلستراتیجیة للوالیات المتحدة األمریكیة 

كالتجانس اإلیدیولوجي (أي الحكم الشخصي الرجعي)، واالستعداد للقبول في المنطقة،
(مع ما یرافق ذلك من إحداث قواعد عسكریة، منطقةبالوجود االستراتیجي األمریكي في ال

وإبرام صفقات التسلح، والقیام بالتداریب العسكریة أو المناورات العسكریة المشتركة، 
واالرتباطات المرتبة مع إسرائیل)، وتبني سیاسة "مسؤولة" فیما یتعلق بتحدید سعر النفط 

یات النابعة من االقتصادیات (أو بمعنى آخر، اعتماد سیاسة موجھة من قبل األولو
منخفضة). التي ترغب في الحصول على النفط بأسعارالمھیمنة،

اقتصادیة والمدنیة في -بالمقابل، ال یمكن أن تختزل الدیمقراطیة، بالنسبة للحركات السوسیو 
في البعد الدستوري وحده، رغم استنادھا إلى ھذا األخیر. و لكن یمكن أن العالم العربي،

ترجم إلى نتائج ملموسة ومحسوسة، مثل المشاركة المواطنة، ومساءلة الحكام وإقرار تنمیة ن
تحت قیادة الدولة. 

حول" 2005ماي 31و30من مداخلة موالي ھشام في ندوة نظمھا المعھد الفرنسي للعالقات الدولیة یومي
. الدیمقراطیة في العالم اإلسالمي"


