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  العراقي: الزلزال
  الدروس والعبر

 خدوريوليد 

أدى الهجوم العســـــــــــكري األميركي على العراق إىل إطــــاحــــة نظــــام احلكم، واحتالل 
البلد، وتغيير معامل اخلريطة الســــــــياســــــــية العربية لفترة طويلة. ومن غير الواضــــــــح حتى 
اآلن ردات الفعل الرســـــــمية والشـــــــعبية على املدى البعيد. فقد صـــــــدم الشـــــــعب العربي مرة 

، وعند احتالل بيروت، ويف أثناء 1967رب ، وبعد ح1948أُخرى، كما صـــــــدم يف ســـــــنة 
احتالل الكويـــــت، وبعـــــد االنتكـــــاســــــــــــــــات الكثيرة يف فلســـــــــــطين، وبـــــالـــــذات بعـــــد انطفـــــاء 

  االنتفاضتين األوىل والثانية.
طبعاً مل يكن الهجوم غير متوقع، إذ كان واضحاً وضوح الشمس. وقد بدأت معامله 

ل/ســبتمبر، وبعده كانت العملية أيلو 11األوىل مع الهجوم على نيويورك وواشــنطن يف 
قضـــــــــــية وقت، ال أكثر وال أقل، على الرغم من اختالف الذرائع يف شـــــــــــأن القضـــــــــــاء على 

  أسلحة الدمار الشامل، أو إيقاف تهديد العراق لدول اجلوار، أو تغيير النظام.
أيلول/ســــــــــبتمبر  11فحقيقة األمر أن الفئة احلاكمة يف واشــــــــــنطن اســــــــــتغلت هجوم 

الشـــــــرق األوســـــــط الســـــــياســـــــية وفق تصـــــــورات ودراســـــــات كان تم تداولها لتغيير خريطة 
ومناقشــــــتها علناً خالل عدة أعوام، يف كل من واشــــــنطن وإســــــرائيل. ويف هذا الصــــــدد مل 

اإلسرائيلي، هذا التحالف والتناغم  -		يشهد الشرق األوسط، كما مل يشهد الصراع العربي
.ما بين الواليات املتحدة وإسرائيل كما نشهده ال   يوم، وكما سيتضح مستقبالً

إالّ إن مــا يميز الفترة احلــاليــة كــذلــك هو املفهوم االســـــــــــتراتيجي اجلــديــد للواليــات 
املتحدة يف إدارة ســـياســـتها اخلارجية والدفاعية، وتبني مبدأ الضـــربة الوقائية لتفادي 
خطر حمتمـــل على أمن الواليـــات املتحـــدة تقرره هي وحـــدهـــا من دون موافقـــة جملس 

فهــذا املبــدأ يعطي واشـــــــــــنطن حريــة احلركــة والهجوم، وبــالــذات مع انتهــاء احلرب األمن. 
  الباردة وغياب االحتاد السوفياتي وانقسام أوروبا على نفسها.

  الغياب الرسمي العربي
)، وقبيل 2003عكس كل من مؤتمري القمة يف القاهرة وقطر يف أوائل هذه السنة (

الســــــــياســــــــي العربي. فقد غطت املهاترات  احلرب، الوهن والضــــــــعف الذي أصــــــــاب النظام
واملعارك الكالمية ما بين بعض رؤســـــاء الوفود على االهتمام باألمور األســـــاســـــية، وتم 

                                                            
)(   (نيقوسيا). "ميس"رئيس حترير نشرة  
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التعامل مع قشـــــــــور املشـــــــــكلة وترك األمور احليوية، األمر الذي عكس فشـــــــــل احلكام مرة 
  أُخرى يف التصدي للمشكالت أو حلها.

ت العربيــــــة منــــــذ فترة طويلــــــة هو فقــــــدان إن اخلطر احلقيقي الــــــذي داهم املؤتمرا
املنظومة الســــــياســــــية العربية، أي إرادة حقيقية ذات صــــــدقية يف التعامل مع الواقع من 
أجــل الــدفــاع عن األمن العربي وســـــــــــيــادة الــدول. وبصـــــــــــراحــة، عنــدمــا تفتقــد أيــة حكومــة 

ذا اإلرادة والقدرة على حتقيق أبســــــــط شــــــــروط احلكم، وهو الدفاع عن ســــــــيادة الدولة، فه
  معناه أن أمرها وىلّ، ودورها انتهى، وعليها الرحيل.

لقــد كــان من املمكن، مثالً، وعلى الرغم من صـــــــــــعوبــة األوضـــــــــــــاع، اتخــاذ مبــادرة 
جماعية شــــجاعة، والضــــغط على النظام العراقي بكل الوســــائل املتاحة من أجل التخلي 

وإمّا عن طريق دعوة  عن احلكم بطريقة أو بأُخرى، إمّا من خالل اقتراح إجراء اســــتفتاء،
جملس األمن إىل التدخل سياسياً؛ وكل هذا من أجل إيقاف احلرب التي كان من الواضح 
أنها ســـــتلحق الدمار واخلراب بالبلد، وتســـــبب الهالك للســـــكان. فاملعركة العســـــكرية غير 
متكافئة، ونتائجها كانت معروفة. ولو كان هناك ذرة من الوطنية باقية لدى احلكام 

اد لتنحّوا، بعــد أكثر من ثالثــة عقود من احلكم الــذي كلف البلــد كثيراً يف حربين يف بغــد
عاماً، ودكتاتورية ال مثيل لها يف النصــــــــــف  12مدمرتين، وحصــــــــــار دويل دام أكثر من 

  الثاين من القرن العشرين.
إالّ إن أحـــداً مل يســـــــــــتغرب إخفـــاق اجملموعـــة العربيـــة يف اتخـــاذ املبـــادرات اجلـــادة 

فقد ضـــــعف النظام العربي وهزل ألن حكوماته نفســـــها أخفقت، ومنها العراق،  والفعلية.
يف التجاوب املعقول مع شــــــعوبها. وهذا الفقدان اخمليف الحترام النفس أوالً، من خالل 
عدم احترام الدفاع عن ســــــيادة البالد، ومن خالل الفســــــاد الذي اســــــتشــــــرى على خمتلف 

ل تخلف األقطــار العربيــة عن حمــاكــاة املســـــــــــتويــات ويف خمتلف القطــاعــات، ومن خال
األنظمة الديمقراطية األُخرى، ال يف أوروبا والدول الصــــــناعية فقط، بل أيضــــــاً يف الدول 

فريقية وأميركا الالتينية، إىل جانب غياب أبســـــــــــط حقوق اآلســـــــــــيوية وبعض األقطار األ
. كما أدى اإلنســـــــان واملواطنة، كل هذا أدى إىل خلق هوة ســـــــحيقة بين احلاكم واملواطن

هذا التخلف الســــــياســــــي وفقدان أي نوع من موازين القوى يف املنطقة إىل فســــــح اجملال 
لتمكن الدول األُخرى من اســــتغالل األوضــــاع املترهلة هذه لتنفيذ نظرياتها الســــياســــية 
اجلديدة، وممارســــــــــــة نفوذها وقوتها بشـــــــــــكل ال يمكن حتقيقه يف أي منطقة أُخرى يف 

  عسكري بالذات.العامل، وبهذا النمط ال
إن نتيجــة جميع هــذه الترســـــــــــبــات، وغيرهــا، هي الهوة النفســـــــــــيــة مــا بين الســـــــــــلطــة 
والشـــــــعب، إضـــــــافة إىل االزدواجية يف التفكير والتصـــــــرف الســـــــياســـــــي اللذين يســـــــمحان 
للبعض بترديد الكالم الوطني عبر وســـــــائل اإلعالم، ويف الوقت نفســـــــه الهرب من حتمل 

  املسؤولية عند الضرورة.
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  ة الصامتةاألغلبي
لقد كان واضـــــــحاً للعيان ماهية شـــــــعور األغلبية الســـــــاحقة يف أوســـــــاط الرأي العام 

ة . فمع املعرف"الشـــــارع العربي"العربي، الذي اصـــــطلح على تســـــميته يف وســـــائل اإلعالم 
التامة باســـــــــــتحالة فوز القوات املســـــــــــلحة العراقية يف معركة غير متكافئة، إالّ إنه كان 
هنـــاك رغبـــة عـــارمـــة عنـــد املواطنين العرب يف حـــدوث نوع من املقـــاومـــة لكســـــــــــر هـــذا 
املسلسل اخمليف من الهزائم العسكرية التي حلقت بالدول العربية، الواحدة تلو األُخرى، 

  حتى يومنا هذا. 1948منذ سنة 
كما صـــــــــــاحب هذا التيار ثالثة مشـــــــــــاعر أســـــــــــاســـــــــــية: األول هو األمل الذي خيم على 
املواطن العربي طوال الســـــــــــنتين املاضـــــــــــيتين نتيجة القهر والدمار اللذين مارســـــــــــتهما 
إسرائيل على الشعب الفلسطيني احملتل، واللذين دخال كل منزل عربي عن طريق انتشار 

ثاين هو اخلوف واحلرص لدى الرأي العام العربي على شـــــــــــعب الفضــــــــــــائيات العربية؛ ال
العراق واملصــــير اجملهول الذي ســــيواجهه نتيجة احلرب، بغض النظر عن العذاب والقهر 
اللذين كان الشـــــــــــعب العراقي يعيشـــــــــــهما يف ظل النظام الســــــــــــابق؛ الثالث هو الصــــــــــــدمة 

ومــا يمكن أن يعنيــه  اجليش األميركي، جــانــبوالــذهول جرّاء إمكــان احتالل العراق من 
  هذا لشعوب املنطقة ودولها.

الغريب يف األمر أن هذه املشـــاعر واالجتاهات طغت على وجدان األغلبية الســـاحقة 
يف الرأي العـــــام العربي، بغض النظر عن مواطنيـــــة الفرد أو دينـــــه أو ملتـــــه. لكن هـــــذه 

ت ة والتظاهرااملشاعر، ومع األسف الشديد، ال تذهب أبعد من بعض التصرفات العاطفي
  واملشاعر اخلارجية.

فقد أصــــــــــبح واضــــــــــحاً للعيان، وبعد جتارب مريرة كثيرة، أن املواطن العربي يتأثر 
بما حوله، لكنه ينأى عن االنتظام يف مؤســــســــات ســــياســــية حديثة ذات صــــلة أســــاســــية 
باجملتمع املدين، وذلك من أجل كســــــــــــب حقوق املواطنة وحقوق اإلنســــــــــــان التي تكفلها 

الدولية، واملتوفرة ألغلبية ســــــــاحقة من أبناء البشــــــــر. ويف الواقع، فإنه من  التشــــــــريعات
دون االرتفاع يف العمل الســـياســـي عن األســـاليب التقليدية إىل املؤســـســـات احلديثة التي 
تثبت حقوق املواطنة، وحترص على احلريات العامة، وتوفر فرصــــــاً اقتصــــــادية ناجحة 

اســــتئثار، فمن غير اجملدي تأمل الكثير، ســــوى ومنتجة جلميع الســــكان، بال مفاضــــلة أو 
احلســـــــــــرة والندم واألمل على ما يفوت ويضـــــــــــيع، وعلى مســـــــــــتقبل جمهول ال يعرف حده 

  األدنى.
إن جتربة احلرب األخيرة تكشــــــــف ضــــــــعف األنظمة العربية وما هو خمبأ لها. فعلى 

ت، فإن الرغم من كل ما تنفقه احلكومات على القوات املســـــــــــلحة واألمن واالســـــــــــتخبارا
جتربة حرب العراق فضـــــــــــحت العورة التي كان بعض األنظمة يســـــــــــتقوي بها، وهي أن 
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اجليش سيدافع عن أرض الوطن وسيادته وشرفه وكرامته. إن الواقع املرير الذي نعيشه 
يشير إىل أن القوات املسلحة ستضحي بمؤسساتها ورجالها من أجل الدفاع عن األرض 

ات تلـــك التي ال تراعي حقوق املواطنين ومصـــــــــــــاحلهم. والوطن، لكن ال األنظمـــة، وبـــالـــذ
وهذه التجربة القديمة/احلديثة ســــــــــتؤدي إىل نتائج خطرة وطويلة األمد، رأينا نتائجها 

. ومما يزيد يف الطين بلة 1948يف األعوام التي أعقبت هزيمة حرب فلســـــطين يف ســـــنة 
مل، والتي يعتقد اليمين الدولة العظمى يف العا جانبأن الهجوم على العرب اآلن هو من 

اجلديد احلاكم فيها أن الدول العربية أرض خصـــــــــــبة لتطبيق نظرياته عليها، ملصـــــــــــلحة 
  أفكاره وملصلحة إسرائيل.

  مستقبل العراق
من الصـــعب جداً تصـــور العراق حتت االحتالل، وبالذات لفترة طويلة. فهذا أمر شـــاذ 

رة الذهول والصــدمة اللذين أصــابا وغير طبيعي، وال يمكن أن يســتمر. وبعد أن تنتهي فت
املواطن العراقي، يتوقع أن يبدأ العمل الســـياســـي إلنهاء اإلدارة العســـكرية األميركية يف 

  البلد.
ماذا حدث يف العراق تماماً، وكيف وملاذا قاومت ناحية أم قصـــــر ومدينة البصـــــرة 

لمؤرخين. لكن والناصــــرية بينما ســــقطت بغداد من دون مواجهة تذكر؟ هذا األمر يُترك ل
  هناك بعض األمور التي ال يمكن إخفاؤها، أو نكرانها، أو غض النظر عنها.

لقد ظلم النظام الســـــابق شـــــعب العراق وأوصـــــله إىل حالة مهينة قلما نشـــــاهدها يف 
التاريخ، إالّ يف حاالت اســتثنائية. وال ندري ما الســبب يف هذا النوع من احلكم الشــمويل 

لقهر والتعــذيــب واإلذالل من أجــل البقــاء يف احلكم. ومــا مســـــــــــرحيــة الــذي ال يفكر إالّ يف ا
االستفتاء واالنتخابات يف األشهر األخيرة من احلكم، ورعب املواطن من عدم التسجيل 
واالســتفتاء واإلدالء بالصــوت اإليجابي الشــامل وغير املســبوق تاريخياً، إالّ تعبير واحد 

  العراقي يف ظل النظام السابق. عن احلالة العدمية التي وصل إليها الشعب
وقد انعكســــــــــت الصــــــــــورة احلقيقية لهذا الواقع األليم يف مشــــــــــاعر الناس بعد إطاحة 
نظام احلكم، من حتالف اســـــتراتيجي بين قوى ســـــياســـــية وطنية (احلزبين الكرديين) مع 
قوات التحالف، والتفاف الرأي العام مع املســـــــــــجد واالعتماد عليه من أجل إيقاف حالة 

هود ونهب العصــــــــابات املســــــــلحة التي انتشــــــــرت يف البلد مع اختفاء الســــــــلطة وعدم الفر
استعداد السلطة اجلديدة الستالم مقاليد احلكم يف الوقت املناسب، والتعاون الوثيق من 

بعض األفراد والتنظيمات الســـــــــــياســـــــــــية (مثل جمموعة املؤتمر الوطني العراقي  جانب
الدكتور أحمد اجللبي) مع مؤســــــــســــــــات اإلدارة األميركية، وذهول املواطن  جانباملمثلة 

  جرّاء الزلزال الرهيب الذي أصابه يف عقر داره وضميره.
كما أن النظام الســـــــــابق اســـــــــتهتر بالعقد االجتماعي غير املكتوب، الذي قامت عليه 
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 ارية، واســـتحوذالدولة العراقية احلديثة، واســـتهان بكل املؤســـســـات والقيم واألنظمة اإلد
على خيرات البلد، وبذر األموال واملوارد بشــــــــكل اســــــــتهتاري ال مثيل له وال ســــــــبب له إالّ 
نتيجة أعوام من عدم احملاســـــــــــبة، وتلزيم البلد للزمرة احلاكمة والعائلة واألصــــــــــــدقاء. 
وكانت نتيجة هذه التصرفات الفقر املدقع الذي تمثل أمامنا فجأة على شاشات التلفزة 

ء احلرب، ال يف األرياف فقط، بل أيضـــــاً يف ضـــــواحي بغداد وغيرها، إضـــــافة إىل يف أثنا
اخلراب الذي أصــــــــاب املرافق العامة ومنازل الســــــــكان نتيجة احلروب املتكررة، ونتيجة 

  أكثر من عقد من نظام حصار دويل صارم.
إذاً ثمة رســـــالة واضـــــحة يجب إيصـــــالها بســـــرعة إىل كل من يهمه األمر، وهي الكف 

ذا الكالم على ثروات العراق وخيراته، وعن كل هذا الكالم على عشــــــــــرات املليارات عن ه
من براميل النفط يف أرضــــــــــــه الطيبة، وعن كل هذا الكالم على تقاســـــــــــم الكعكة ما بين 
الدول والشــركات األجنبية. فمن الواضــح أن ال اســتقرار يف العراق قبل أن يســتطيع أفراد 

بلد بطريقة عقالنية ومتســـاوية، وردم الفجوة االجتماعية شـــعبه جميعاً التنعم بموارد ال
واالقتصــادية الهائلة بين خمتلف الطبقات والفئات االجتماعية. فمن دون هذا العمل ال 
يمكن تصـــــــــــور حلول االســـــــــــتقرار يف العراق. إذ ما فائدة هذا النفط كله إذا مل يتم توزيع 

االجتمــاعي واالقتصــــــــــــادي الثروة على الســـــــــــكــان كي يتمكنوا من حتســـــــــــين مســـــــــــتواهم 
  والثقايف بصورة متوازية ومتساوية.

لكن مهما نتصــور ونأمل فنحن أمام واقع جديد يفرضــه علينا االحتالل األميركي. 
فاحلاكم العســـــــــكري هو الذي ســـــــــيقرر اخلطوات املهمة يف األســـــــــابيع واألشـــــــــهر املقبلة. 

توطد نفوذها من أجل وســـــتحاول األحزاب العراقية، بمختلف أطيافها وجمموعاتها، أن 
التهيؤ لفترة مـــا بعـــد االحتالل واحلصـــــــــــول على موقع قـــدم يف الفترة االنتقـــاليـــة التي 
ســــــــتحضــــــــر األرضــــــــية الالزمة لالســــــــتفتاء على الدســــــــتور املقترح واالنتخابات النيابية 

.   املوعودة بعد عامين تقريباً
. ف ل أهمية الزلزامن الواضح أن تصوُّر ما سيحدث يف املستقبل املنظور صعب جداً

ال تكمن يف طريقة حســــم املعركة العســــكرية فحســــب، بل أيضــــاً فيما حل يف نفوس أهل 
البلـــد ووجـــدانهم. فمنهم من هو قـــابـــل بمـــا يجري، ال بـــل متعـــاون معـــه؛ ومنهم من هو 
رافض ذلــك رفضـــــــــــــاً قــاطعــاً؛ ومنهم من ال يزال مــذهوالً جرّاء مــا حــدث؛ ومنهم من هو 

د أن يصــــــل إىل ســــــدة احلكم، لكن بشــــــروط معينة. ومن املتوقع موافق على التعاون ويري
أن تقبل األحزاب الســـياســـية جميعها، من دون اســـتثناء، ببقاء القوات األجنبية إىل حين 

هذا إذا قررت احلكومة األميركية االنســـــــــــحاب كلياً حتى بعد تلك  -  االنتخابات العامة
ا ذُكر يف الصـــــــحافة األميركية ونفاه الفترة، أو قررت إبقاء قواعد عســـــــكرية يف البلد كم

  وزير الدفاع األميركي.
يتوقع أيضـــاً بروز قوى ســـياســـية جديدة على الســـاحة العراقية، إىل جانب األحزاب 
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الســــياســــية التي لها جذور وقواعد واســــعة على األرض اآلن. لكن من غير الواضــــح حتى 
أوســــــــــــاط الرأي العام اآلن ماهية هذه القوى الســـــــــــياســـــــــــية اجلديدة، ومدى نفوذها يف 

العراقي: فهل ســــــــــتعكس القوى اجلديدة نواة جمتمع مدين جديد قائم على املؤســــــــــســــــــــات 
احلديثة ذات القاعدة الشـــــــعبية املتعددة األطياف، والتي تلتقي على مشـــــــروع ســـــــياســـــــي 
حمدد، أم العودة أكثر فأكثر إىل العشـــــــــــيرة والدين والطائفة وامللة؟ ومن غير الواضـــــــــــح 

تم فرز هذه القوى الســـــياســـــية اجلديدة بطرق ســـــلمية وحضـــــارية، أم عن كذلك ما إذا ســـــي
  طريق الصراع املسلح، وبالذات حتت لواء االحتالل األجنبي.

من املتوقع بروز قوى ســـــــــــيــاســـــــــــيــة وزعــامــات حمليــة إىل جــانــب األحزاب الكرديــة 
د يوالتنظيمات الســـــياســـــية الشـــــيعية الرئيســـــية، ومن املتوقع أيضـــــاً أن يفرز النظام اجلد

ا من خالل موافقــــة الشـــــــــــعــــب يف  حــــدوداً وقيوداً على احلكومــــة املركزيــــة يف بغــــداد: إمــــّ
استفتاء يجري بعد عامين تقريباً على إقامة نظام فيدرايل، وإمّا من خالل تأسيس عقد 
اجتماعي جديد ما بين العراقيين يأخذ يف االعتبار فســــــيفســــــاء اجملتمع العراقي بكامل 

ا  من خالل طريقـة توزيع أموال الـدولـة على التقســـــــــــيمـات اإلدارية أطيـافـه وأنواعـه، وإمـّ
اجلديدة. املهم يف هذا األمر ليس الشـــــــكل القانوين، وإنما احلرص على بناء مؤســـــــســـــــات 
ديمقراطية وشــــــــــفافة ومســــــــــؤولة يتم تدوير الســــــــــلطة فيها وحماســــــــــبتها وفق الدســــــــــتور 

  .والقوانين املرعية، وإالّ ال فائدة من هذه التغييرات كلها
أخيراً، وليس آخراً، هناك مســــــــــــألة دور العراق اإلقليمي. لقد تغيرت الصـــــــــــورة اآلن. 
فبدالً من مغامرات النظام الســـــــابق يف االعتداء على اجليران والتدخل يف شـــــــؤون الدول 
األُخرى، تتم الدعوة من جانب اليمين اجلديد يف واشنطن، وبمساندة بعض أنصاره يف 

جديد، ســـــــــــواء أكان ذلك مع إســـــــــــرائيل أم مع الدول العربية  بغداد اليوم، إىل خلق واقع
األُخرى أم مع إيران، وذلك تمشــــــياً مع تصــــــورات هذه اجملموعة ملا يجب أن يكون عليه 
. هذه االستراتيجيا اجلديدة، ويف حال املضي فيها إىل نهايتها،  الشرق األوسط مستقبالً

العراق وجيرانه مرة أُخرى، إىل أن ستعني أعواماً مديدة من النزاعات واخلصومات بين 
  تتوضح الصورة بشأن الغالب واملغلوب يف هذا الصراع.

  خاتمة
إن عدم وضوح الصورة املستقبلية نابع من أننا أمام واقع جديد يف طور التكوين، 
واقع عســـــــــكري أجنبي قوي يف مرحلة ســـــــــقط فيها النظام الســـــــــياســـــــــي العربي بمختلف 

مبــــادئ ال يمكن التخلي عنهــــا، مثــــل رفض االحتالل أنواعــــه ومشــــــــــــــاربــــه. هنــــاك قيم و
والدفاع عن ســــيادة البلد. لكن من الواضــــح أيضــــاً أن موازين القوى انقلبت على رأســــها، 
ومن الصــــعب تبني األنماط القديمة نفســــها من أجل الدفاع عن أبســــط القيم األســــاســــية. 

ار حقوق اإلنســــان، والســــبب الرئيســــي يف ذلك هو العقود الطويلة من كبت احلريات وإهد
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بحيث انفصل املواطن عن نظامه، وأصبح الهدف من أي مقاومة هو الدفاع عن النظام 
  ال عن سيادة البلد وحرية املواطنين وكرامتهم.

إن ما يمكن تصـــــــــــوره، إذا مل يكن الوقت متأخراً، هو زحزحة األنظمة احلاكمة عن 
ر على الشـــــــــــعب عن طريق احترام أســـــــــــاليبها االحتكارية يف احلكم، واالعتماد أكثر فأكث

الدساتير واملؤسسات التمثيلية احلقيقية وتدوير السلطة والشفافية واحملاسبة وتوزيع 
الثروات بطريقة عادلة، مع حترير االقتصـــاد بطريقة مســـؤولة وحيوية يف الوقت نفســـه. 

اع الدفوإنما يف  ،وهنا يأتي دور الطبقة املتوســـــــطة واملهنية، ال يف الدفاع عن األنظمة
ر وتوف ،عن جمتمعات حديثة متحررة تســــــتطيع أن تعيش فيها بحرية وكرامة ومســــــاواة

الفرص لألجيال املقبلة يف النهوض والتقدم بعد الســـــنوات العجاف التي مرت بنا. كما 
أن يف إمكان اجليل اجلديد أن يبدأ باتخاذ املبادرات لبناء مؤســـــــــــســـــــــــات اجملتمع املدين 

لى مؤســــــــســــــــات اجملتمع التقليدي يف كل ما هب ودب، إذ ال احلضــــــــاري وعدم االتكال ع
 مستقبل للبلد يف ظل هذا النوع من القوقعة االجتماعية.



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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