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مقــــال

ـــنتون ..خيارات �صعبة»
يخ�ص باك�ستان ،فقد بينت موقفها وه��و بالطبع موقف
ومب��ا ُّ
الإدارة الأمريكية من هذا البلد ال��ذي ي��راوح بني احلاجة �إليه
بو�صفه �شريكا يف مكافحة الإره��اب ،وبني ال�شك والريبة وعدم
الثقة التي تتحكم مبجمل العالقة معه ،وق��د �سيطرت عملية
قتل بن الدن على م�ساحة كبرية من هذا اجلزء بحيث بدا �أنها
م��ع فكرة قتله؛ لأن ه��ذا العمل يعد انت�صاراً لل�شرف الوطني
وه��و �أ�شبه بالرغبة العارمة يف االنتقام ال��ذي يتجاوز مبراحل
ف �ك��رة ال �ع��دال��ة وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ،ب�ح�ي��ث ب ��دا يف ه ��ذا اجل ��زء موقفها
الداعم ال�ستعمال القوة يف مواجهة الإره��اب ،و�إن كان بو�ساطة
الطائرات ب��دون طيار التي تعد و�سيلة من و�سائل القتل خارج
القانون� ،أو القتل بدون حماكمة.

 بني ال�شخ�صي والعام:وع�ل��ى غ ��رار امل��وازن��ة ب�ين اخل��ا���ص وال �ع��ام ،تتجلى �سيا�ستها يف
�أوروبا منهجا قائما على ذلك؛ �إذ تو�ضح �أ َّن العالقات بني الدول
تقوم على امل�صالح امل�شرتكة والقيم ،ولكن �أي�ضا على �شخ�صيات
امل�س�ؤولني .يهم العن�صر ال�شخ�صي يف ال�ش�ؤون الدولية �أكرث مما
يعتقد البع�ض ليح�سنها �أو ي�سيء �إليها .وق��د حر�صت يف ذلك
على �صنع عالقة خا�صة ومتينة مع كثري من الزعماء ال �سيما
ال�شركاء يف �أوربا ف�أكرثت من �سرد املواقف ال�شخ�صية.
�أما رو�سيا ،فعلى الرغم من حماولة ال�سري على هذا النهج� ،إال
�أنها تعرتف ب�صعوبة الو�صول �إىل النتيجة املرغوبة؛ فالعالقة
ي�شوبها اال�ضطراب وع��دم االت�ساق ،فقد كانت حماولتهم كما
تقول ع�بر �سيا�سة �إع ��ادة ال�ضبط ،وق��د قامت ب��إه��داء �سريجي
الف��روف وزي��ر اخلارجية ميدالية كتب عليها بالرو�سية �إع��ادة
ال���ض�ب��ط كتعبري ح ��ريف لل�سيا�سة ال�ت��ي ي��رغ�ب��ون يف انتهاجها
لت�صفري عداد اخلالفات ،ولكن مع عودة بوتني �إىل الرئا�سة مرة
�أخرى عادت اخلالفات �إىل ما كانت عليه.
ويف �أم��ري�ك��ا الالتينية ،ك��ان��ت ال�سيا�سة املعلنة للرئي�س �أوب��ام��ا
وم��ا حاولت تكري�سها هناك حتت عنوان ال�سيا�سة املت�ساوية �أو
ال���ش��راك��ة امل�ت���س��اوي��ة ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ا�ستحالة ه��ذا ال�ت���س��اوي،
خا�صة مع وج��ود دول مثل فنزويال وكوبا على خالف تاريخي
م��ع �أم��ري�ك��ا ،وي�ستحيل ع�م��ل ه��ذه ال�سيا�سة ،ن��اه�ي��ك ع��ن �سلم
امل�صالح الذي يقرب دولة على ح�ساب الأخرى.
�أم��ا يف حديثها عن �إفريقيا ،فيبدو و�سيلة للرتويج ل�سيا�سات
الأمريكية ،خا�صة فيما يتعلق بالفقر ،واجلوع ،والعنف اجلن�سي
�ضد املر�أة ،وعمالة الأطفال �أو توظيفهم يف ال�صراعات ،وانت�شار
الأوب �ئ��ة والإي ��دز ،ول�ك��ن ف��وق ه��ذا ك�ل��ه ،ي�ب��دو االه�ت�م��ام مب��وارد
�أفريقيا الطبيعية هو املهيمن يف خلفية كل تلك املو�ضوعات،
وب��امل �خ��اوف ال �ك�برى م��ن ن�ف��وذ ال���ص�ين االق�ت���ص��ادي يف ال �ق��ارة،
وه��ي ا�ستمرار ل�سيا�سة تقييم العالقات عرب منظور املناف�سة
وحماولة ال�صراع على الهيمنة� ،إذ يخفت االهتمام مبكافحة
اجل��وع وع��دم اال�ستقرار والتهديدات والنظر فقط �إىل خطر
تزايد نفوذ ال�صني.

وتبد�أ ذلك من �إعجابها ب�إ�سرائيل التي كما تقول بنت ال�صحراء
وبنتها بالدميقراطية يف بيئة مليئة باخل�صوم وامل�ستبدين،
وهي مع ذلك ال تذكر �أبداً �أن هناك احت ً
الال ،بل بو�صفها موطنا
ل�شعب ظلم طوي ً
ال .كما �أنها ِّ
ت�شخ�ص امل�شكلة يف تلك املنطقة
ب�أنها تتمثل يف ح�شد الكراهية �ضد �إ��س��رائ�ي��ل .وه��ي �إذ ت�شري
عر�ضا لال�ستيطان فهي ال ت�شخ�صه م�شكلة يف طريق ال�سالم،
كما تبدو يف كثري من الأحيان -خا�صة يف ظل توتر العالقة بني
�أمريكا و�إ�سرائيل ب�سبب اال�ستيطان -يف �صورة الناقل للكالم
لإ�سرائيل ،ومل ت� أش� -كما تقول� -أن تبدو يف �صورة ال�شرطي.
وم��ن ناحية �أخ ��رى ،فيما يُ�شبه االع�ت�راف بال�سيا�سة املعقدة
واملتناق�ضة لبالدها يف ال�شرق الأو�سط واملتمثل يف دعم الكثري
من الأنظمة القمعية التي تهاوت مع الربيع العربي مع علمها
ب�أن هذه الأنظمة ا�ستبدادية وفا�سدة واال�ستثناء الوحيد تقريبا
يف ال�شرق الأو��س��ط ب��دا يف �إعجابها بالتجربة العمانية؛ حيث
ق��ال��ت« :ذه�ب��ت �إىل ع�م��ان ال�ت��ي ق��ام حاكمها ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد بخيارات حكيمة طوال �أعوام �ساعدت بالده على بناء
جمتمع ح��دي��ث ،فيما بقيت وف�ي��ة لثقافتها وت�ق��ال�ي��ده��ا» ،كما
�أبدت �إعجابها بتجربة تعليم املر�أة و�إدخالها يف احلياة العامة يف
عُمان ،و�أثنت على الدور املحوري الذي بذلته عُمان يف الو�ساطة
التي بقيت �سرية بني �أمريكا و�إيران بخ�صو�ص الأبحاث النووية
الإي ��ران �ي ��ة ،وال �ت��ي ك�م��ا ن�ع�ل��م ت�ك�ل�ل��ت ب��ات�ف��اق �أجن ��ز م�ن��ذ ف�ترة.
وكذلك ال��دور العُماين يف إ�ط�لاق املعتقلة الأمريكية يف إ�ي��ران
�سارة �شورد ،الذي قالت �إنها ات�صلت بال�سلطان لكي ت�شكره على
موقفه؛ فقال لها« :نحن دائما م�ستعدون لفعل الأمور املنا�سبة
للم�ساعدة» ،وتقول �إن كلماته تلك ال تزال ترتدد يف ذهنها.
لقد � ْ
أظهرت التناق�ض �أي�ضاً مبا يتعلق بـ»الربيع العربي»؛ فبدت
 ال�شرق الأو�سط وجتلي التناق�ضات:�أوال �ضد التغيري م��ع علمها بف�ساد الأنظمة يف م�صر وتون�س
يتج َّلى التناق�ض الأمريكي يف ال�شرق الأو�سط حتى على م�ستوى وال�ي�م��ن ،لكنها حت��ول��ت بعد ذل��ك وت���س��وغ حتولها ب ��أن م�شاهد
خطابها الذي يكر�س لي�س امل�صالح الأمريكية فح�سب ،بل وتقدمي القمع املفرط وا�ستعمال القوة جعل من امل�ستحيل اال�ستمرار يف
دعم تلك الأنظمة.
م�صلحة �إ�سرائيل و�أمنها بالدرجة الأوىل على �أي م�صلحة.

َّ
ويتبي من خالل ما تر�صده مدى حمورية م�صر و�أهميتها يف
البيت الأبي�ض؛ �إذ تبني �أنهم كانوا يتابعون اخلطابات جمتمعني
�أمام التليفزيون يف البيت الأبي�ض متاما كما كان يفعل املواطنون
داخ��ل م�صر ،وخارجها ،بانتظار اجل��دي��د .وبخ�صو�ص موقفها
من الإخ��وانِّ ،
تبي �أنها كانت على ا�ستعداد لتقبلهم للحكم �إذا
�أخل�صوا ملبادئ الدميقراطية ،لكنها حتملهم م�س�ؤولية ف�شلهم
يف عدم ا�ستطاعتهم �إدارة املرحلة االنتقالية يف م�صر.
�أما بخ�صو�ص �سوريا ،فهي ترغب يف �إزاحة الأ�سد ولكنها تخ�شى
م��ن ع��دم وج��ود البديل ،وحت��اول دع��م املعار�ضة ولكنها تخ�شى
و�صول الأ�سلحة �إىل الإرهابيني ،وه��ي تبني �أن �أمريكا حاولت
� ْأن ال ت�صل معدات قتالية �إىل املعار�ضة ،ولكنها تعرتف �أخريا
ب��إدخ��ال �أ�سلحة للجي�ش احل��ر كما َّ
تبي .وعلى الرغم من ذكر
تفا�صيل كثرية عن �سوريا� ،إال �أنها جتنبت متاما التطرق �إىل
«داع�ش» وم�شكلتها ،مع �أن هذه املع�ضلة هي �أهم م�شكلة تتهدد
العامل حالياً.

 -ق�ضايا امل�ستقبل:

حت� َّدث��تْ يف اجل��زء الأخ�ي�ر ع��ن ع��دد م��ن الق�ضايا ب��داي��ة باملناخ
الذي تقول �إنه �أهم حتد يواجه �أمريكا والعامل ،وقد �سعت حتى
و��ص�ل��ت �إىل ات�ف��اق ن��اق����ص مل ي�صل ب�ع��د �إىل م�ستوى امل�ع��اه��دة
للحد م��ن ان�ب�ع��اث ال �غ��ازات امل���ض��رة ب��امل�ن��اخ .ويف ك��ارث��ة هاييتي،
ت ��ؤك��د �أ َّن امل���س��اع��دة الأم��ري�ك�ي��ة لهاييتي �أو لأي م�ك��ان �آخ ��ر له
بُعدان :م�ساعدة من �أجل امل�ساعدة ،وم�ساعدة من �أجل �أهداف
�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة .وه��ي ت��رى �أ َّن الأم��ري��ن معا م��ا تعمل مبوجبها
ال�سيا�سة الأمريكية ،وق��د تبني �أن هناك �صراعا للم�ساعدات،
وه ��و ج ��زء م��ن � �ص��راع ال�ن�ف��وذ ب�ين امل��ؤ��س���س��ات ال�ع��امل�ي��ة وال ��دول
الكربى ،يف �أوروبا �أو ال�صني.
ك�م��ا ت�ب ِّ�ين َد ْع�م�ه��ا للمن�شقني يف ال �ع��امل ب��ال��دع��م التقني ال��ذي
ي���س��اع��ده��م ع �ل��ى جت� ��اوز ال ��رق ��اب ��ة احل �ك��وم �ي��ة ل �ب �ل��دان �ه��م ،عرب
تخ�صي�ص ماليني الدوالرات وتقدمي الدعم املادي واللوج�ستي
وامل �ع �ن��وي ل �ه��م ،ك �م��ا ع�م�ل��ت ع �ل��ى ت���ش�ج�ي��ع دب�ل��وم��ا��س�ي�ي�ه��ا على
االن �خ ��راط م��ع ال�ن��ا���س يف ال�ب�ل��دان يف ال�ف���ض��اءات الإل�ك�ترون�ي��ة
ور�صد اهتماماتهم وتعليقاتهم على خمتلف الق�ضايا.
�أ َّم��ا يف جم��ال حقوق الإن���س��ان ،فبدا �أنها متع�صبة ج��دا حلقوق
املر�أة وحقوق املثليني؛ �إذ ت�ؤكد يف �أكرث من مرة �أن حقوق املر�أة
هي حقوق الإن�سان ،وكذلك حقوق املثليني هي حقوق الإن�سان.
وت�شري �أي�ضا �إىل معتقل جوانتانامو ال��ذي ك��ان �إغالقه �ضمن
برنامج �أوباما االنتخابي ولكن مل ينجز حتى اللحظة .الغريب
�أنها حني تتكلم عن حقوق الأقليات الدينية ت�ساوي بني حقوق
امل�سيحيني يف م�صر وحقوق الروهينجا يف ب��ورم��ا ،على ما بني
الأمرين من اختالف �شا�سع.
.............................
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«مذكرات هيالري كليـــــــ
ُم َّمد املحفلي
ما �إن �صدر كتاب «مذكرات هيالري كلينتون» بطبعته الإجنليزية ،حتى تلقفه املرتجمون لكثري من اللغات الأخرى ،ومنها العربية ،كون الوطن
العربي وال�شرق الأو�سط عموما ،قد لقي الن�صيب الأكرب من الأحداث .وقد ُق ِّ�سم الكتاب �إىل �ستة �أجزاء رئي�سة� ،إ�ضافة �إىل مقدمة وخامتة
وقائمة �شكر .وكل ق�سم ت�ض َّمن عدد ًا من الف�صول تزيد �أو تنق�ص بح�سب م�ساحة امل�ضمون الذي يتطلبه اجلزء؛ بحيث و�صلت الف�صول �إىل
مق�سمة على تلك الأجزاء ال�ستة .وعند ت�أمل هذا التق�سيم وفح�ص املنهجية التي مت مبوجبها ،يتبني �أنها اختارت
خم�سة وع�شرين ف�ص ًال َّ
الإطار الزمني �أو املكاين� ،أو بح�سب املو�ضوع.
«اخليارات ال�صعبة» عنوانٌ ُيظهر التوازن بني اخلا�ص والعام؛ فمنها على امل�ستوى ال�شخ�صي لها ،ويتمثل يف قرار الزواج وت�شكيل العائلة واالنتقال،
وكذلك الرت�شح للرئا�سة وخو�ض مناف�سة �شر�سة ،ومن ثم التعاون مع املناف�س من �أجل العمل على فوزه .ومنها ال�صعبة املتعلقة بال�سيا�سة
الأمريكية ب�شكل عام ،حني ت�سلمها وزارة اخلارجية؛ وهي :امل�شكالت املوروثة من عهد جورج بو�ش االبن ،ومنها حربان يف العراق و�أفغان�ستان
و�أزمة مالية عاملية ،وتهديدات نا�شئة من رمال ال�شرق الأو�سط املتحركة� ،إىل �أمواج املحيط الهادئ الهائجة...وغريها من اخليارات.
 القرارات ال�صعبة وبداية اتخاذها:يبدو للقارئ �أن �أهم قرار اتخذته ومل ت�صرح به هو �أنها اتخذت
�إط��اراً زمنيا مرتبطاً بفرتة عملها يف وزارة اخلارجيةَ ،ب ْيد �أنها
مل تلتزم متاما بهذا التحديد؛ فت�ش َّعبت ملا قبلها وم��ا بعدها،
و�شمل الكتاب كثرياً من ذكرياتها بو�صفها ال�سيدة الأوىل .ومع
ه��ذا ،فقد منحها التحديد ق��درة على ال�ه��روب م��ن ذك��ر بع�ض
التفا�صيل ،ال �سيما تلك التي تعلقت بف�ضيحة مونيكا ليون�سكي
�أثناء فرتة بيل كلينتون الثانية ،فلم َّ
يتبي للقارئ �أي مالمح
لتك احلادثة؛ �إذ �إن دور ال�سيدة الأوىل كان �سيقدم الكثري من
الإجابات التي يرغب القارئ مبعرفتها ،خا�صة و�أ َّن احلادثة ال
ت�سلم من ال�سياق ال�سيا�سي على الرغم من مظهرها الذاتي.
وبعد قرار قبول من�صب وزارة اخلارجية ،جاء قرار جديد متعلق
بطبيعة ال�سيا�سة التي �ستتخذها والتي حددتها بالقوة الذكية،
وهي كما ت�سميها االحتاد ال�سليم بني كل الأدوات الدبلوما�سية
واالق�ت���ص��ادي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة -وف �ق��ا لكل
ظ� � ��روف ،ك ��ذل ��ك ال�ت�رك �ي ��ز ك �م ��ا ت �ق ��ول ع �ل ��ى ت ��وظ �ي ��ف و� �س��ائ��ل
التوا�صل االجتماعي بو�صفها واحدة من و�سائل القوة الذكية.
وعلى الرغم من ه��ذه ال�سيا�سة التي تقول �إنها تنتهجها ،ف��إ َّن
القارئ يلحظ انحيازها غالبا للقوة اخل�شنة ،املتمثل يف اخليار
الع�سكري يف كثري من املوا�ضع ،ال �سيما يف �أفغان�ستان �أو ليبيا �أو
حتى يف �سوريا.

 خيارات ال�سيا�سة الأمريكية يف �آ�سيا:ت�ع��دُّ ط��وك�ي��و �أوىل حم�ط��ات �سفرها خ ��ارج �أم��ري�ك��ا وه��ي وزي��رة
للخارجية؛ للت�أكيد على �أ َّن اليابان حجر الزاوية يف �إ�سرتاتيجية
حتالفاتهم يف �آ�سيا ،وهي �إذ ت�سرد عملية و�صولها وم�شاوراتها،
ت��ذك��ر ال�ي��اب��ان م��ن احلا�ضر �إىل امل��ا��ض��ي ،لكنها تتجاوز م�س�ألة
�ضربها بالقنابل النووية الأمريكية وجعلها حقل جتربة عملية
لأ�سلحة الدمار ال�شامل ،وهذه �إحدى التناق�ضات امل�سكوت عنها
حتى يف خطاب دعاة ال�سالم فيها .ومع هذا التناق�ض ال�صارخ،



جندها ت�صف التناق�ض ال�صيني يف كثري من ال�سيا�سات .وكما واجلرناالت» ،تذكر ال�صراع العرقي وم�أ�ساة الروهينجا امل�سلمني
ت��ؤك��د على ق��وة التناق�ضات ب�ين النظامني ،ف ��إ َّن ه�ن��اك ترابط عر�ضا ،دون �أن ِّ
تبي حجم امل�أ�ساة التي يتعر�ضون لها ،وال تبني
م�صريي بني ال�صني و�أمريكا ،فال ميكن لطرف �أن ي�ستغني عن الدور الذي كان يجب �أن تقوم به حلمايتهم.
الآخ��ر .وهي يف زيارتها الأوىل التي امتدت عرب اليابان وكوريا  -خيار احلرب وخيار ال�سالم:
اجلنوبية والهند وكمبوديا وبورما وفيتنام والفلبني و�إندوني�سيا
وتايالند وماليزيا حت��اول �أن تع ِّزز التواجد الأمريكي بعد �أن �إذا ك��ان احل��رب وال�سالم وعالقة �أمريكا بهما ال متثل منطقة
�أدى غيابه يف الفرتات املا�ضية �إىل تعزيز الدور ال�صيني وجعله بعينها م��ن �أف�غ��ان���س�ت��ان �إىل ال���ش��رق الأو� �س ��ط و�إف��ري�ق�ي��ا و�شبه
جزيرة القرم وجورجيا ،ف�إنها كخيارات يف هذا الكتاب ،تنح�صر
املهيمن بال مناف�س.
وتبدو ال�سيا�سة الأمريكية يف �آ�سيا كما تتجلى يف حماولة التوازن ب�شكل م��ر ِّك��ز فيما يتعلق ب��احل��رب الأم��ري�ك�ي��ة يف �أف�غ��ان���س�ت��ان،
ب�ين ال�ق���ض��اي��ا ال �ف��ردي��ة ذات ال�ب�ع��د ال�ق�ي�م��ي ك��احل��ري��ة وح�ق��وق وحماولة �سيا�سة �أوباما �صنع ال�سالم بعد �أن كانت احل��رب قد
الإن�سان ،مقابل احلفاظ على امل�صالح الأمريكية الإ�سرتاتيجية ب��د�أت بعد تفجريات احل��ادي ع�شر من �سبتمرب و�إثرها مت غزو
والتجارية واالقت�صادية وحماولة �شد اخليط؛ بحيث ال ي�ؤثر �أفغان�ستان ،ولكن مع ذلك مل يتحقق ال�سالم املن�شود ،ويتمثل
�أمر على الآخر ،مع �ضرورة احلفاظ على حتالفاتها القائمة مع �أول �أقوى خيار �صعب هو قرار �إر�سال �أو عدم �إر�سال املزيد من
يتبي �أنها و�ضعت ف�صال القوات �إىل �أفغان�ستان ،لكنها �أخرياً وافقت على زيادة القوات مع
اليابان وك��وري��ا اجلنوبية .وم��ن ه��ذا َّ
لا ع��ن ق�ضية املن�شق ال�صيني ت�شن ج ��واجن � �ش��اجن ،ال��ذي �أنها كانت -كما تقول -تقف �إىل جانب �سيا�سة ريت�شارد هلربوك
ك��ام� ً
جل�أ �إىل ال�سفارة الأمريكية ،ومن ثم ح�صلت �أزم��ة دبلوما�سية ال��ذي مييل �إىل ت�شجيع التنمية والعمل ال�سيا�سي بو�صفهما
ب�ين البلدين ،وب� َّي�ن��ت دوره ��ا ك��وزي��رة خ��ارج�ي��ة يف ه��ذه احل��ادث��ة مدخ ً
ال لهزمية التمرد.
َّ
التي ج�سدت عملية اخليط الرفيع بني امل�صالح العليا والقيم ومن التناق�ضات :دعم كرزاي ،فمع �إدراكهم ب�أنه زور االنتخابات
ال �ف��ردي��ة ،وال�ترك�ي��ز عليها لت�صبح ق�ضية ع��ام��ة ع�ل��ى و�سائل �إال �أنهم مرروها ،حيث عرف حاجتهم �إليه فا�ستغل هذه احلاجة
الإعالم ،وتكون جزءًا من الدعاية الأمريكية التي تريد �أن تقنع ليفعل م��ا ي�شاء ،وهنا يت�ضح ب�شكل جلي ال��وق��وع يف تناق�ضات
القيم التي تقول �إن �أمريكا ت�سعى �إىل حتقيقها و�إىل حتطيم
العامل ب�أنها الراعي الأول حلقوق الإن�سان.
والأم ��ر نف�سه جن��ده يف مو�ضوع ب��ورم��ا والتحول الدميقراطي الثوابت التي تقيم احلروب من �أجلها .فهم يدركون �أي�ضا حجم
فيها بعد �سنوات م��ن احلكم الع�سكري؛ �إذ ت�ستخدم ال�سيا�سة الف�ساد يف �أفغان�ستان -كما يتبني م��ن تلك امل��ذك��رات -ولكنهم
الأم��ري�ك�ي��ة الع�صا واجل� ��زرة ،ول �ك� َّ�ن الأم ��ر ال ي�خ��رج م��ن �سياق ي��ري��دون اخل ��روج ول ��و �شكليا ع�بر ت�شكيل م��ا ي�سمى باجلي�ش
املناف�سة م��ع ال�صني ،وال ميكن القفز على الرتكيز يف ق�ضية الوطني.
النا�شطة احلقوقية �أوجن �سان �سوكي ،جت�سيدا �آخر لهذا التوازن �أم ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة ل���ص�ن��ع ال �� �س�لام يف �أف �غ��ان �� �س �ت��ان وال �ت �ف��او���ض مع
بني اخلا�ص والعام والو�صول لتحول دميقراطي من خالل هذا طالبان الذي كان لها دور مبا�شر يف التوا�صل �إىل هذه العملية
التفاو�ضية ع�بر و�ساطة قطرية ،ف�إنها ق��د و�صلت �أخ�ي�راً �إىل
اخلا�ص الذي قد يحدث تغرياً عاماً من وجهة نظرهم.
وه ��ي ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �إ��ش��ادت�ه��ا مب ��دى ال�ت�ح��ول ال��دمي�ق��راط��ي الف�شل ،نتيجة لغياب الإ�سرتاتيجية وغياب الثقة بني الطرفني
يف ب ��ورم ��ا� ،إال �أن �ه��ا يف �آخ ��ر ال�ف���ص��ل ال ��ذي ع�ن��ون�ت��ه ب�ـ»ال���س�ي��دة كما يبدو.

