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مقــــال

ـمعركة من �أجل التعدُّ د ِّية
تعريف االع �ت��دال ب�ن��ا ًء على املعطيات اجل��دي��دة يف املنطقة،
�إذ ي��رى �أنّ االع�ت��دال ك��ان يف ال�سابق م��أخ��وذاً من املوقف من
�إ�سرائيل بغ�ض النظر ع ّما يعتمل داخ��ل تلك املجتمعات من
قمع للحريات وع��دم اح�ترام لقواعد التعدد وقواعد حقوق
الإن �� �س ��ان ،ف�ه��و ي �ق��ول �إنّ االع� �ت ��دال ال �ع��رب��ي ي�ح�ت��اج لإع ��ادة
تعريف؛ لكي ي�شتمل على ق�ضايا حملية مثل التنوع ال�سيا�سي
والت�سامح الديني والت�شاركية.
�إنّ ح��دي�ث��ه ع��ن االع �ت ��دال وع�لاق �ت��ه م��ع �إ� �س��رائ �ي��ل وق���ض��اي��ا
الإ� �ص�ل�اح ال�سيا�سي ق ��اده �إىل مناق�شة اجل�م��اع��ات الدينية
و�إظ�ه��اره��ا يف بداية الأم��ر بو�صفها فزاعة لتخويف الداخل
واخل��ارج ث� ّم ما لبثت ه��ذه الفزاعة �أن �أف��رزت ظهور العديد
من احلركات والأحزاب الدينية ،حيث وجدت تلك اجلماعات
ف��راغ�اً يف اجل��ان��ب االجتماعي ال��ذي تركته الأنظمة وف��راغ�اً
�سيا�سياً �أي�ضاً نتيجة جتريف احلياة ال�سيا�سية �أمامها.
وق ��د ق���س��م امل ��ؤل ��ف ح��رك��ات الإ� �س�ل�ام ال���س�ي��ا��س��ي �إىل ق�سمني
رئي�سني الق�سم الأول احلركات الإق�صائية العنيفة التي ت�شمل
القاعدة وما تفرع بعد ذلك عنها ،وكذلك ال�سلفية اجلهادية
وحركة حما�س وحزب اهلل بو�صفهما حركات مقاومة عنيفة.
والق�سم الآخر هي ما ي�سميها احلركات ال�سلمية وقد مثل لها
ب�أربعة مناذج هي حزب العدالة والتنمية يف م�صر كما يقول
يف الكتاب ويبدو �أ ّن��ه يق�صد ح��زب احلرية وال�ع��دال��ة ،وحزب
النه�ضة يف تون�س ،وحزب العدالة والتنمية يف املغرب ،وجبهة
العمل الإ�سالمي يف الأردن .ويف ه��ذا التق�سيم ن��وع من عدم
التدقيق فبني ه��ذه احل��رك��ات ت��داخ��ل �إذ تعد ح��رك��ة حما�س
مث ً
ال فرعاً حلركة الإخ��وان امل�سلمني يف فل�سطني يف حني �أنّ
ه��ذه احل��رك��ات الأرب ��ع يف م�صر وامل�غ��رب والأردن وتون�س هي
امتداد حلركات الإخ��وان امل�سلمني على ما فيها من اختالف
نتيجة للرتاكم املعريف للمنتمني لها من بلد �إىل �آخر.
فاملنطلق الفكري والأيديولوجي حلركات الإ�سالم ال�سيا�سي
يف �أغلبها واحدة ،و�إذا كان امل�ؤلف قد �أ�صبغ ال�صورة الإيجابية
ل�ع�م��ل ت�ل��ك الأح � ��زاب يف ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة ،ف ��إ ّن ��ه ح�ين وق��ف
لتقييم �أداء جبهة العمل الإ�سالمي يف الأردن فقد كان يبدو
�أكرث دقة حيث �إ ّنه يف موقع قريب ي�سمح له بالتمعن والتقييم
ب�شكل �أدق من النظرة العامة التي جعلته يبني �أحكاماً على
تلك احلركات يف البلدان الأخرى مع �أن �أغلب تلك احلركات
يقع يف الأخطاء ذاتها يف خمتلف البلدان التي تعمل فيها.
�إعادة تقييم:
يت�ساءل ّ
املع�شر بعد ثالث �سنوات من بداية حركة اليقظة كما
يراها عن احلكم الذي ميكن �أن ي�صدره على هذا التغيري .وهو
�إذ يت�ساءل يُقدم الإجابة على �شكل تق�سيم البلدان �إىل ق�سمني
بح�سب الوقت املتاح �أمامها للإ�صالح ،فهناك دول مازال �أمامها
وقت لكي ت�صلح ذاتها وحتمي نف�سها و�شعبها ،ودول مل يعد لديها
الوقت الكايف فا�ست�سلمت بع�ضها لإرادة ال�شارع وقاوم الآخر هذه
الإرادة العامة ووقف �ضدها وماتزال ،ومن وقف هم امل�س�ؤولون
املتقاعدون و�أجهزة املخابرات ووجهاء النظام بو�صفها الأكرث
مقاومة للتغيري حتى عندما يفكر احلاكم نف�سه بذلك.
ويرى ب�أن الإ�سالميني فقدوا قدا�ستهم عند دخولهم املعرتك
ال�سيا�سي ،والعلمانيون �أي�ضاً فقدوا قدا�ستهم وم�صداقيتهم

�إذ مل يظهروا التزاماً بالتعددية ،وبذلك يكون الطرفان قد
فقدا قدا�ستهما و�سوف تعترب اجلماعات م�س�ؤولة عن جناح
براجمها �أو ف�شلها يف تلبية احتياجات النا�س.
ومي ��ر م��ن خ�ل�ال ه ��ذا التقييم ال���س��ري��ع ع�ل��ى ت��ون����س وم�صر
و�سوريا والبحرين والأردن واملغرب ،مفنداً ب�صورة مف�صلة
طبيعة التحول وح��رك��ة التغيري بناء على معيار التعددية،
ففي حني يرى �أن جناح حركة التغيري من الأدنى قد جنحت
يف تون�س ف�إنها يف املغرب مث ً
ال قد جنحت عرب حركة التغيري
من �أعلى وا�ستباق ال�شارع بذلك.
العوامل الأ�سا�سية لبناء التعددية:
تكمن يف الق�سم الثاين من هذا الكتاب احلمولة الفكرية التي
ي�ضعها امل ��ؤل��ف لبناء جمتمع ح��دي��ث ي��ؤم��ن بالتعددية فكراً
و��س�ل��وك�اً ،وق��د ق��دم هنا مفهوماً لها ب�أنها االل �ت��زام ال�سيا�سي
بالتنوع يف جميع الأوق ��ات .وتعني �أن��ه لي�س لأيّ ح��زب احتكار
احلقيقة ولي�س ب�إمكان �أي حزب �أن يفر�ض وجهة نظره على
بقية املجتمع .وينبغي ملثل هذا االلتزام �أن ي�شتمل على تطوير
نظام �ضوابط وتوازنات يعمل على �إعادة توزيع ال�سلطة بعيداً
عن ال�سلطة التنفيذية ونحو ال�سلطتني الت�شريعية والق�ضائية.
وقد و�ضع يف املقام الأول التعليم والفكر والثقافة و�إ�صالحها
يف �سبيل الو�صول �إىل القبول بالتعددية� ،إذ يرى �أن الفطرة
الب�شرية والغريزة ال تقبل التعددية� ،إذ ال تكت�سب التعددية
�إال ب��ال�ت�ع�ل��م ،ف��ال�ت�ك�ت��ل � �ش��يء ف �ط��ري .وق ��د ع�م�ل��ت الأن�ظ�م��ة
العربية على تكري�س الثقافة الوطنية والإقليمية وتر�سيخها
ع�ل��ى ح���س��اب االخ �ت�لاف يف ال�ث�ق��اف��ة وال� ��ر�أي ،فالتعليم ج��زء
�أ�سا�سي يف تغيري هذه املفاهيم و�إن كانت نتيجته لن ت�أتي �إال
على املدى البعيد.
وي�ل�ق��ي ال �� �ض��وء ع�ل��ى الأن �ظ �م��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة احل��ال �ي��ة م�ب�ي�ن�اً �أن
خ�صائ�صها تقو�ض الإبداع وتقمع التفكري احلر وتنتج خريجني
م ��درب�ي�ن ب���ش�ك��ل � �س ��يء ،وق ��د ف���ش�ل��ت ت �ل��ك الأن �ظ �م��ة م ��ن �إن �ت��اج

خريجني قادرين على املناف�سة يف �سوق الوظائف عاملياً ،كما �أ ّنها
متيل �إىل اال�ستبدادية ولي�س فيها �أيّ جمال للحوار �أو النقا�ش
ويتم تقدمي حمتويات الكتاب على �أ ّنها حقائق ال تقبل اجلدل.
ويخل�ص املع�شر �إىل �أه��م اخل�ط��وات ال�لازم��ة لإ��ص�لاح التعليم
وت�ت�م�ث��ل ب��دع��م ال�ت�ع�ل�ي��م م ��ن خ�ل�ال دع ��م ال �ت �ج��دي��د والإب � ��داع
وت�شجيع الطالب على الإنتاج وت�سهيل ذلك لهم ،كما يجب �أن
ال ت�ستمر امل��دار���س بتقييد اخت�صا�صها على اكت�ساب احلقائق
فقط بل يجب �أن تعتمد تعريفاً للمعرفة ي�شتمل على التنمية
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع��اط�ف�ي��ة �أي �� �ض �اً ،وي�ج��ب ع�ل��ى ال ��دول العربية
�أن تعلم الطالب ال�صغار ما ال��ذي يعنيه �أن يكونوا مواطنني
ي�شاركون وي�ساهمون يف جمتمعاتهم بد ًال من التبعية.
ويبني امل�ؤلف �أ ّن ال�صراع يف العامل العربي طوال الفرتات املا�ضية
قد تقل�ص لينح�صر يف طرفني رئي�سني ،وهما القوى التقليدية
املت�شبثة بال�سلطة وال �ت��ي ت�شكلت داخ ��ل ��ش�ب�ك��ات م�صاحلها،
والقوى الأخرى هي قوى الإ�سالم ال�سيا�سي باختالف م�شاربها
و�أن��واع �ه��ا؛ ل��ذل��ك ي��رى �أ ّن ��ه الب��د م��ن وج ��ود ق��وى ثالثة ق��ادرة
على حتمل م�س�ؤولية تنفيذ التعددية من خارج هاتني القوتني
التقليديتني على �أن تقوم على ثالث قيم �أ�سا�سية :التعددية،
واالعتماد على �أ�ساليب �سلمية فقط ،والت�شاركية.
ال�صراع العربي الإ�سرائيلي:
على الرغم من �أن هذا املو�ضوع ميثل �أهمية كبرية يف م�سار
اال��س�ت�ق��رار وال�ب�ح��ث ع�ن��ه يف امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة ،و�أن ال���ص��راع
العربي الإ�سرائيلي �أهم عائق �أمام ح�صول هذا اال�ستقرار ،ف�إن
وجود هذا املو�ضوع يف هذا الكتاب قد وجد كما يبدو لتحقيق
غ��اي��ات تتعلق ب�سيا�سة امل��ؤ��س���س��ة ال�ت��ي يكتب يف ظلها وحت��ت
رعايتها� .صحيح �أن له ارتباط وثيق باليقظة ،ولكن مو�ضوع
التعددية له ارتباط وثيق باجلانب الداخلي لل�شعوب العربية.
يناق�ش امل ��ؤل��ف يف ه��ذا اجل��ان��ب �أه�م�ي��ة ح���ص��ول ال���س�لام بني
اجل��ان�ب�ين ال�ع��رب��ي والإ� �س��رائ �ي �ل��ي الآن و�إن مل يح�صل ذل��ك
فال ميكن �أن يكون يف امل�ستقبل ،وهو يقول �إن �أم��ام �إ�سرائيل
خيارين �إما القبول بتوطني الفل�سطينيني داخلها ومعنى هذا
�أن ي�صبح اليهود �أقلية� ،أو القبول بحل الدولتني ،وهو احلل
الذي ينادي به املع�شر والأمريكان.
ويرى املع�شر �أن ال�شباب يف فل�سطني مل يتحركوا على غرار
ما عمل ال�شباب يف تون�س وم�صر ،ولو حتركوا رمبا لأجنزوا
�شيئا يذكر �سلمياً على م�ستوى حل الق�ضية والو�صول بها �إىل
م�ستوى مقبول عاملياً ،ولكن قد يغيب هنا على املع�شر مقدار
العنف ال��ذي ت�ق��وم ب��ه �إ��س��رائ�ي��ل جت��اه الفل�سطينيني و�أن ما
قامت به الأنظمة العربية القمعية ل�شعوبها ما هو �إال �صورة
م�صغرة ملا ميكن �أن تقوم به �إ�سرائيل.
----------------الكتاب :اليقظة العربية الثانية واملعركة من �أجل التعدُّ ديِّة
امل�ؤلف :مروان ّ
املع�شر
املرتجم :عماد �إبراهيم عبده.
ال�ن��ا��ش��ر :املكتبة الأه�ل�ي��ة للن�شر وال�ت��وزي��ع ،ع� َّم��ان  -الأردن،
2014م.
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اليقظة العربية الثانية والــــ
حممد املحفلي
ميثل كتاب اليقظة العربية الثانية واملعركة من �أجل التعددية حماولة حتليلية وتنظريية لتوجيه التحوالت ال�سيا�سية يف الوطن العربي نحو �أفق
ي�صل بها �إىل بر الأمان ،والو�صول �إىل جمتمع يتعاي�ش فيه اجلميع بتعددهم واختالفهم ،بتجاوز � ّأي �شكل معني للنظام ال�سيا�سي ،فالغاية التي يريد
�أن ي�ؤكدها الكاتب عرب �أجزاء الكتاب هي االعرتاف باالختالف والتعددية ،فهي العامل الأ�سا�سي ل ّأي ا�ستقرار �سيا�سي وحتم ًا �سي�ؤدي �إىل ا�ستقرار
اقت�صادي واجتماعي ومن ثم فكري وعلمي ،ومناف�سة العامل احلديث.
م�ؤلف الكتاب مروان َّ
املع�شر الذي ي�شغل حالي ًا من�صب نائب الرئي�س للدرا�سات يف م�ؤ�س�سة كارنيغي الأمريكية ،يقوم بالإ�شراف على الأبحاث يف وا�شنطن
وبريوت حول ال�شرق الأو�سط ،وهو قبل �أن يكون باحث ًا متخ�ص�ص ًا حول هذه املنطقة امللتهبة من العامل كان قد عمل �سفري ًا للأردن يف الواليات املتحدة
الأمريكية ووزير ًا للخارجية ونائب ًا لرئي�س الوزراء ،يظهر يف هذا الكتاب باحث ًا يحاول التجرد من �أية انتماءات �سيا�سية� ،أو فكرية والو�صول بالقارئ
�إىل قناعات تتجاوز الظرف اجلغرايف والتاريخي الذي يبحث فيه .ومع كل هذه املحاولة للحيادية ف�إنّ مل�سات م�ؤ�س�سة كارنيغي بو�صفها م�ؤ�س�سة �أمريكية
قد �أثرت كثري ًا يف �سري طروحاته ال �سيما حني يتعلق الأمر بال�صراع العربي الإ�سرائيلي.
تق�سيم الكتاب:
ي�ق���س��م ال �ك �ت��اب �إىل ج ��ز�أي ��ن ،اجل ��زء الأول ي�ع�ن��ون��ه ب� �ـ :فهم
ال�ي�ق�ظ��ة ،وف �ي��ه �أرب �ع ��ة �أق �� �س��ام الأول ت�ك�ل��م ف�ي��ه ع��ن اليقظة
العربية الأوىل ،والتي كانت حتت راي��ة اال�ستقالل والتحرر
الوطني من اال�ستعمار ،والق�سم الثاين و�ضعه بعنوان �إعادة
تعريف االع�ت��دال العربي وفقاً ملا ي��راه من ت�ط��ورات حا�صلة
ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل ال�ع��رب��ي ،وال�ق���س��م ال�ث��ال��ث يناق�ش فيه
احلركات الإ�سالمية مبختلف توجهاتها وم�شاربها فيما �إذا
كانت دميقراطية �أم ا�ستبدادية ،ويف الق�سم الرابع يعيد تقييم
ما قد تغري.
�أما اجلزء الثاين فيعنونه بـ :من اليقظة �إىل التعددية ،وهو
ي�شمل اجل��ان��ب التنظريي مل��ا ينبغي �أن ت�ك��ون عليه اليقظة
الثانية من وجهة نظره ،وقد ت�ضمن هذا اجلزء ثالثة �أق�سام،
الأول :يتحدث فيه عن التعليم ودوره يف تر�سيخ التعددية
لدى الأجيال ،والثاين :يناق�ش فيه اليقظة العربية الثانية
وال�صراع مع �إ�سرائيل ويرى فيه �أنّ ال�سالم �إذا مل يكن الآن
فال وقت �آخر ميكن �أن يكون فيه .والق�سم الأخري من الكتاب
يتحدث فيه ع ّما ي�سميه بالقوى الثالثة ودوره ��ا يف املعركة
من �أجل التعددية بو�صفها قوى خارجة عن تيارات ال�صراع
التقليدي يف العامل العربي.
مالحظة على �سبيل الت�أكيد:
يف مالحظته الأولية للقارئ التي ت�أتي بعد �أن �أجنز الكتاب
وبعد �أن تبدلت الكثري من املعطيات التي و�ضع الكتاب على
�أ��س��ا��س�ه��ا ،وال �ت��ي ج ��رت �أغ �ل��ب �أح��داث �ه��ا ع�ل��ى م���س��رح ال��وط��ن
العربي منذ  2011وما تاله ،ي�ؤكد �صحة �أطروحاته� ،إذ يرى
�أنّ االلتزام بقواعد التعددية وجتاهل الإرادة ال�شعبية �سواء
كان ذلك من القوى العلمانية �أو من القوى الإ�سالمية �أو من
غريها ،هو ال�سبب يف عدم �إجناز حتول �إيجابي حتى اللحظة،
فالد�ستور الذي �أعده الإ�سالميون يف م�صر جتاهل �إرادة عدد
كبري م��ن امل�صريني؛ مم��ا جعل اجلهة املقابلة ت�صطف �ضد
الإ��س�لام�ي�ين ف�أنتجت نظاماً يلغي الإ��س�لام�ي�ين م��ن امل�شهد



ال�سيا�سي .وكل هذا ال�صراع هو منوذج لعدم اال�ستقرار الذي
�سببه الأ�سا�سي عدم االعرتاف بالتعدد والتعاي�ش� ،إذ يرى �أنّ
ال�صراع يف الوطن العربي هو �صراع من �أجل التعددية.
اليقظة العربية الأوىل:
يف ال��وق��ت ال��ذي ي��رى فيه امل��ؤل��ف �أن اليقظة الثانية ج��اءت
م��ن �أج��ل التعددية ف��إ ّن��ه يقول ب ��أنّ اليقظة العربية الأوىل
جاءت من �أجل التحرر واال�ستقالل بدءًا من التحرر الثقايف
والفكري وانتهاء بالتحرر ال�سيا�سي ،ولكن كل تلك الثورات
مل تنجح ومل حت�ق��ق احل��ري��ة ب��امل�ف�ه��وم ال��دق�ي��ق ل�ه��ا ف�ق��د مت
ا�ستبدال اال�ستعمار اخلارجي باملحلي .وحتى اال�ستقالل مل
يتحقق ب�صورة �شاملة ومل يتحقق غري الف�شل وعدم القدرة
على حل الق�ضية الفل�سطينية ،و�ضعفت املناف�سة لتنح�صر
بني النخبة احلاكمة والإ�سالم ال�سيا�سي فقط.
لقد بد�أت كما يرى اليقظة الأوىل على يد النخبة عرب �إدخال
�أف�ك��ار ج��دي��دة ويف خمتلف جم��االت احل�ي��اة قبل ال��دخ��ول يف
مرحلة ال�صدام مع امل�ستعمر و�أدوات��ه يف الداخل .وكان ذلك
يف مراكز الإ�شعاع احل�ضاري يف الوطن العربي ،م�صر ولبنان
و�سوريا وتون�س ،ومع هذا التعدد يف الأمكنة فقد كانت حتمل
الهوية العربية ال�شاملة على الرغم من �أن بع�ض املفكرين
هم من العرب غري امل�سلمني.
ويرى امل�ؤلف �أن من �أهم عوامل ف�شل اليقظة الأوىل هو �أن
ال��دول التي تكونت يف ه��ذه املنطقة العربية بعدها مل تول
اهتماماً لتطوير �أنظمة حكم تعددية ،ثم حتولت فل�سطني
�إىل ق���ض�ي��ة ع �ن��د ك �ث�ير م ��ن الأن �ظ �م ��ة ل�ل�اب �ت ��زاز ال���س�ي��ا��س��ي
وال�تروي��ج الأي��دي��ول��وج��ي وت��أج�ي��ل الإ��ص�لاح ال�سيا�سي حتت
غطاء هذه الق�ضية.
ث ��م مل ��ا ت�ع��ر��ض��ت الأن �ظ �م��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ذات ال �ط��اب��ع ال�ق��وم��ي
للهزمية يف ال�ستينيات م��ن ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ظ�ه��ر م��ا ي�سمى
بالإ�سالم ال�سيا�سي ،لي�س لإيجاد �شيء من التنوع بل جلعله
ف��زاع��ة �أخ��رى يف طريق �إي�ج��اد �أي مظهر لهذا التعدد داخ��ل
الدول والأنظمة ال�سيا�سية.

�إن الف�شل يف اليقظة الأوىل كما يرى كان �سبباً حتمياً لظهور
الثانية ،معتمدة على �أهم ما ميتلكه العامل العربي املتمثل يف
التنوع العرقي والثقايف والديني والفكري .بل وب�أن البداية
كانت من تلك الدول التي و�ضعت على عاتقها حمل م�شاعل
اليقظة الأوىل و�إن انطف�أت �أخرياً.
اليقظة الثانية حلم وواقع:
ي�سجل امل ��ؤل��ف ب��داي��ة اليقظة ال�ث��ان�ي��ة ك�م��ا ي�سميها بحادثة
�إحراق البوعزيزي نف�سه م�سج ً
ال اعرتا�ضه املبا�شر على قمع
ال�شرطة له ومنعه من مزاولة عمله املتوا�ضع الذي يحاول �أن
يك�سب فيه لقمة العي�ش يف ظل ا�ست�شراء البطالة واالعرتا�ض
غ�ير املبا�شر على الأو��ض��اع امل��زري��ة �سيا�سياً واجتماعياً التي
ا��س�ت���ش��رت يف ت��ون����س بو�صفها من��وذج �اً ل�غ�يره��ا م��ن ال�ب�ل��دان
العربية ،وبقدر ما متثل هذه احلادثة من ت�سجيل النتفا�ضة
ثانية ف�إنها تعلن ف�شل االنتفا�ضة الأوىل.
وعلى الرغم من �أن هذه اليقظة قد تعرثت على ما يبدو ،ف�إ ّنه
قد و�ضع ا�ستدراكاً ميكن �أن يجيب على هذا الطرح الذي قد
يلقيه القارئ عليه بالقول� :إن نتائج هذه اليقظة ال ميكن �أن
تظهر �إيجابياً على املدى القريب بل �إ ّنها لن تتك�شف �إال على
م��دى عقود ق��ادم��ة ،ولي�س على م��دى �أ�شهر �أو �سنوات ،وهو
�إذ يقدم ذلك ف�إنه يعزو الق�صور �إىل عدم وج��ود إ�ط��ار فكري
معني ينظم ه��ذه احل��رك��ة التي ب��د�أت �شعبية ،ث��م وج��دت مع
حركتها ع��دداً من التدخالت اخلارجية .وي�سوغ قوله بت�أخر
نتائج ه��ذه االنتفا�ضة من خ�لال تقدمي الكثري من النماذج
التي ت�أخرت فيها الدميقراطيات حتى عهود قريبة كما ح�صل
يف اليابان و�إ�سبانيا والربازيل.
مفهوم االعتدال والإ�سالم ال�سيا�سي:
على الرغم من �أنّ امل�ؤلف قد و�ضع الكتاب بنا ًء على احتياجات
التحرر للعامل العربي ،ف�إ ّنه مل يتحرر من �سيطرة امل�ؤ�س�سة
التي يكتب فيها بو�صفها م�ؤ�س�سة �أمريكية لها وجهة نظر
معينة نحو املنطقة وعالقتها بال�شرق الأو� �س��ط ،فقد �أف��رد
اهتماماً كبرياً ملا ي�سميه ال�سالم مع �إ�سرائيل ويحاول �إعادة

