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خصوصا عندما يتعلق
قليل منا من يعرف حياة الرؤساء والزعامات،
ً
ٍ
املحل.
سلطات هائل ًة عىل الصعيد اإلقليمي أو ّ
األمر بالذين ميتلكون
هذا الغموض رمبا يرشح ،جزئيًّا ،اهتامم القراء بكتب املذكرات
والسري الذاتية ،يضاف إليها دافع آخر ال يجوز إهامله؛ أال وهو حب
التلصص لدى الكثريين منا .لكن هذا العامل ال ينطبق عىل القادة
السياسيني.
املؤلَّف ،موضوع عرضنا ،يوضح حياة رؤســاء أمريكا عرب وصف
املكان الذي يعيشون فيه ،وأساليب حياتهم ،وعالقاتهم املهنية
والشخصية ..إلخ ،ومن مثة مدى ارتباطهم بالناخبني الذين أوصلوهم
إىل املنصب وعهدوا إليهم مبه ّمة معرفة مشكالت الجمهور وإيجاد
الحلول املالمئة لها.
واملؤلِّف كان يف موقع مراسل يف البيت األبيض مل َّدة أربعة عقود،
من روالند ريغان إىل باراك أوباما ،ما يؤهله لالطالع عىل أرسار
كثرية متعلقة مبنصب الرئاسة ،إضاف ًة إىل األوراق الرسمية امل ُفرج
عنها ،واستطالعات الرأي التي أُنجزت داخليًّا ملصلحة البيت األبيض،
واألحاديث املطولة التي عقدها مع عاملني فيه ،واملعلومات شبه
الرسية وغري املعلنة التي ساعدته عىل كتابة هذا املؤلَّف املثري
الذي يغطِّي مرحل ًة تاريخي ًة محدد ًة تبدأ بفرانكلن روزفلت وتنتهي
بالرئيس الحايل باراك أوباما.
إ ّن املدخل األفضل لفهم طبيعة حياة الرئيس األمرييك ،يف رأينا ،يكمن
يف وصف البيت األبيض؛ فقد ذَكر املؤلِّف أنَّه مب ًنى يحوي  132غرفةً،
و 32حام ًما ،وصالة عرض أفالم ،وملعب تنس ،وقاعة بولينغ ،وغرف ًة
كامل للآمدب والحفالت واملناسبات
رشقي ًة مزخرف ًة ُمجهز ًة تجهي ًزا ً
األخرى .كام ذَكر أ ّن لدى سيده مجموع ًة من الخدم تحت ترصفه
تبتاع له حاجاته اليومية ،وطباخني يطهون له ما يريد من الوجبات،
وخد ًما يُع ُّدون مالبسه ويل ِّمعون أحذيته ويأخذون أطفاله إىل
املدارس ،ويستقبلون االتصاالت الهاتفية ..إلخ ،وأنَّه مث َّة متخصصني يف
إعداد الحفالت التي يريدها وفرقة موسيقية تابعة للامرينز لتسلية
الضيوف .وذَكر أيضً ا أ ّن الرئيس ال يحمل نقو ًدا معه ألنها مؤ َّمنة لدى
مرافقيه ،وأنَّه ال يقود السيارة ،إال يف أمكنة محروسة حراس ًة كاملةً؛
مثل منتجع كامب ديفيد ،وأ ّن لديه مساع ًدا دامئًا إلنجاز أعامل،
عادي بنفسه؛ مثل فتْح األبواب وح ْمل
أي إنسان
ّ
عاد ًة ما ينجزها ُّ
ومم ذكره املؤلِّف كذلك أ ّن الرئيس ت ُق َّدم له معقامت ض ّد
الحقائبَّ .
أشخاصا غرباء.
الجراثيم إث ْر مصافحته
ً

العدد ٨
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وهكذا تكون الحياة يف البيت األبيض مامثل ًة للحياة يف البالط املليك
أو اإلمرباطوري؛ ألن بنيته مص َّممة لتلبية حاجات شخص واحد
ورغباته ،يك يتف َّرغ للقضايا الكربى التي ته ّم البالد وموقعها العاملي.
لذا تراه يُعامل كامللوك ،فمن غري املسموح ألحد املبادرة إىل الحديث
معه ما مل يبادر الرئيس نفسه بذلك ،ومن غري املسموح مقاطعته
ما مل تحصل كارثة ،ومن غري املسموح بنقده مبارشة يف حال ترصفة
منفعل أو غري مالئم للواقع؛ ما جعل األشخاص الذين يقابلون
ً
ترصفًا
الرئيس يتفادون نقل أخبار سيئة إليه أو الحديث معه عن أخطائه.
أي
عىل الرئيس أيضً ا الحفاظ عىل مظهره ألنه عرضة للتصوير يف ّ
لحظة ،وعليه التفكري يف كل كلمة يتفوه بها ألنها ستوضع تحت
ٍ
لقاءات متواصل ًة مع الصحافة أل ّن
املجهر لتحليلها ،وعليه أن يعقد
تجنب ذلك س ُي َؤ َّول عىل أنه احتقار لها ،ومن مث ّة للشعب.
ومن املشكالت األخرى التي تواجه الرئاسة األمريكية ربط الرسمي
كل عام
باالحتفايل؛ إذ عىل الرئيس قضاء ساعات طويلة يف نهاية ّ
واقفًا يسلّم عىل الضيوف ويتبادل أحاديث قصري ًة معهم.
الحياة يف البيت األبيض لها إيقاع سحري ،وفق الكاتب ،وبعض
الرؤساء ،والعاملني هناك؛ ما يجعل الرئيس يشعر بأنه إله .أحد
مساعدي نكسن قال :إذا كنت يف خدمة أحدهم (يف البيت األبيض)
فإنه اإلله ،وعليك تنفيذ أوامره أيًّا كانت ،ومن دون مناقشة أو
تر ُّدد .ونذكر يف هذا املجال أ ّن الرئيس ترومان قال بعدما قرر دعم
اغتصاب فلسطني وتحويلها إىل دولة يهودية :أنا قورش ،يف إشارة إىل
اإلمرباطوري الفاريس املذكور يف التوراة.
وإ ّن السياسيني ،بحسب الكاتب ،مختلفون عن بق َّية البرش؛ ألن مهنة
الوصول إىل السلطة تعزل الشخص عن بقيَّة الناس إىل درجة يصل
فيها إىل مرحلة التفكري وفق :ما بإمكان هذا أو ذاك من الناس أن
يخدمني .ولقد أورد املؤلِّف حادث ًا طريفًا حصل للرئيس األمرييك
بل كلينتون عندما كان مشاركًا يف عشاء ،وسقطت شوكته من
يده عىل األرض ،فعىل الرغم من أ ّن املائدة كانت مملوءة من كل
كل املرافقني والخدم هرعوا حاملني له
أنواع الشوكات ،وحقيقة أ ّن ّ
شوكات بديلةً ،إال أنه تجاهلهم جمي ًعا وأخذ شوكة الشخص الجالس
إىل جانبه ،بل إنه سمح لنفس بح ِّرية أخذ أكواب الرشاب من أمام
الضيوف اآلخرين.
إ ّن الكتاب مدخل مه ّم لفهم مدى عزلة الرئاسة األمريكية؛ ما جعل
الرئيس هاري ترومن يصف البيت األبيض بأنه :السجن األبيض الكبري.
أ ّما الرئيس بل كلينتون فوصفه بأنه جوهرة تاج نظام اإلصالحيات
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والسجون االتحادية .وأ ّما باراك أوباما فقال :من غري املمكن تغيري
واشنطن من الداخل ،وعىل املرء عمل ذلك من الخارج ،ما يرشح كرثة
زياراته خارج املدينة.
وسط هذه العزلة الهائلة املفروضة عىل الرئاسة األمريكية ،منذ اغتيال
الرئيس أبراهام لنكلن ،وغريه من قادة أمريكا ،أو االعتداء عليهم،
يحاط البيت األبيض بآالف الحراس بعد أن كانت الطبقة السفلية
للبيت األبيض مفتوح ًة للعا َّمة طوال النهار والليل.
العزلة ،يف نظر املؤلف ،ليست مشكل ًة عندما تتعلق باألشخاص
العاديني ،أو الفنانني وما إىل ذلك ،لكنها مشكلة عضوية عندما يتعلق
األمر بشخص "استأجره" الشعب ،عىل ح ّد تعبري املؤلِّف ،لفهم
مشكالتهم وإيجاد الحلول املالمئة لها.
يورد الكتاب أربع طرائق ميكن للرئيس من خاللها االتصال بالواقع،
مو ِّز ًعا إيَّاها عىل فصول الكتاب ،وهي:
أ َّو ًل ،الحدس أو البديهية.
ثانيًا ،استمزاج اآلراء.
ثالثًا ،أن يكون الرئيس مستهلكًا رش ًها للمعلومات املتعلِّقة بالحياة يف
الواليات املتحدة األمريكية من األفالم ،والتلفزيون ،والصحف القومية
متواصل مع أصدقائه وزمالئه.
ً
واملحلية ،وأن يكون
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راب ًعا ،التواصل املستم ّر مع أعضاء الكونغرس.
وأ ّمــا بشأن تقسيم الكتاب فــإ ّن املؤلف ال يتوخَّى التقسيم
الكرونولوجي ،بل مدى نجاح هذا الرئيس أو ذاك ،عرب أربعة أجزاء
ّ
كل منها للحديث عن رئيس
خص ًصا ًّ
م
،
فصل
ً
عرش
اثني
مبجملها
تضم
ُ ِّ
مح َّدد ،متع ِّرضً ا لعهده ونجاحاته ،وإخفاقاته ،عىل النحو اآليت:
أ َّو ًل ،األربعة الذين خرسوا الشعب.
ثان ًيا ،أمريان ليسا هيابني.
ثالثًا ،الخمسة الذين حافظوا عىل عالقتهم.
راب ًعا ،من السحرة إىل املتنكرين.
ويرى املؤلِّف أ ّن أمثل طريقة تج ِّنب الرئاسة العزلة إدراك حدود
السلطة والقوة ومقدرة الرئيس عىل اختبارها ملعرفة مدى صحتها
وصالحيتها ،بهدف تجنيب نفسه السقوط يف ه ّوة الغطرسة ووهم
املقدرة اإللهية.
وإ ّن الكتاب ال يقدم خط ًة مفصل ًة لخروج الرئاسة من هذه العزلة،
أو السجن ،التي أطلق عليها عاملون يف البيت األبيض صفة (الفقاعة
التي ال ميكن اخرتاقها) ،لكنه مفيد ملعرفة تطور موقع الرئاسة
األمريكية.

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراســة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
ـام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل عـ ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل ينطلق المركز
كون
من
ينطلق
وهو
ّ
ً
التطور غير ممكن إال ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
العربيً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضــاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ومع السياسات األميرك ّية واألوروبــيــة واآلسيوية المؤثّرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليل ّية ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
ـدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراســات وتقاريرَ ،ويدير عـ ّ
ّ
ـام العربي أيـ ً
ـضــا ،وينشر جميع إصــداراتــه بال ّلغتين العرب ّية
موجهة
ون ــدوات
ّ
للمختصين ،ولــلـرّأي الــعـ ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتسنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام المعايير
العلمية
ّ
العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى أن تكون
التضحية برصانة
طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياســات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشــر ما يشبهها) التي تعتمد
األصول العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى
 6000كلمــة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق
التي تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرسالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكسل أو وورد .وال تُقبل األشكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل صورًا.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.

 55دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
 75دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.
 95دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.

 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.

عنوان االشتراكات:
 املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
جادة الجرنال فؤاد شهاب  -بناية الصيفي  - 174مار مارون
ص.ب 11-4965 :رياض الصلح  1107-2180بريوت  -لبنان

عنوان التحويل البنكي:

