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an independent research institute for the study of the social
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The ACRPS strives to foster communication between
Arab intellectuals and specialists in the social sciences and
humanities, establish synergies between these two groups,
unify their priorities, and build a network of Arab and
international research centers.
In its commitment to the Arab world's causes, the ACRPS
is based on the premise that progress necessitates the
advancement of society and human development and the
interaction with other cultures, while respecting historical
contexts, culture, and language, and in keeping with Arab
culture and identity.
To this end, the Center seeks to examine the key issues afflicting
the Arab world, governments, and communities; to analyze
social, economic, and cultural policies; and to provide rational
political analysis on the region. Key to the Center's concerns
are issues of citizenship and identity, fragmentation and unity,
sovereignty and dependence, scientific and technological
stagnation, community development, and cooperation among
Arab countries. The ACRPS also explores the Arab world's
political and economic relations with its neighbors in Asia and
Africa, and the Arab world's interaction with influential US,
European, and Asian policies in all their economic, political,
and communication aspects.
The Center's focus on the applied social sciences does not
detract from the critical analysis of social theories, political
thought, and history; rather, this focus allows an exploration
and questioning of how such theories and ideas have directly
projected themselves on academic and political discourse and
guided the current discourse and focus on the Arab world.
The ACRPS regularly engages in timely research, studies,
and reports, and manages several specialized programs,
conferences, workshops, training sessions, and seminars that
target specialists and the general public. The Center publishes
in both Arabic and English, ensuring its work is accessible to
both Arab and non-Arab readers.

املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات هو مؤسسة بحثية فكرية مستقلة
.للعلوم االجتامعية والتاريخية وبخاصة يف جوانبها التطبيقية
يسعى املركز من خالل نشاطه العلمي البحثي إىل خلق تواصل بني املثقفني
 وبينهم وبني،واملتخصصني العرب يف العلوم االجتامعية واإلنسانية بشكل عام
قضايا مجتمعاتهم وأمتهم وبينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية العربية
والعاملية يف عملية البحث والنقد وتطوير األدوات املعرفية واملفاهيم
 كام يسعى املركز إىل بلورة قضايا املجتمعات العربية،وآليات الرتاكم املعريف
. وإىل التأثري يف الحيز العام،التي تتطلب املزيد من األبحاث واملعالجات
 وهو أيضً ا مؤسسة ملتزمة بقضايا األمة العربية،املركز هو مؤسسة علمية
 وهو ينطلق من كون التطور ال يتناقض والثقافة،وبالعمل لرقيها وتطورها
 بل ينطلق املركز أيضً ا من أن التطور غري، ليس هذا فحسب،والهوية العربية
 يف ظروفه، وكتطور لجميع فئات املجتمع،ممكن ّإل كرقي مجتمع بعينه
. ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى،التاريخية ويف سياق ثقافته وبلغته
دول ومجتمعات
ً ،يعنى املركز بتشخيص وتحليل األوضاع يف العامل العريب
 وبالتحليل السيايس،وبتحليل السياسات االجتامعية واالقتصادية والثقافية
 ويطرح التحديات التي تواجه األمة عىل مستوى،باملعنى املألوف أيضً ا
 والسيادة والتبعية والركود العلمي،املواطنة والهوية والتجزئة والوحدة
 وقضايا، وتنمية املجتمعات والدول العربية والتعاون بينها،والتكنولوجي
.الوطن العريب بشكل عام من زاوية نظر عربية
ويعنى املركز العريب أيضً ا بدراسة عالقات العامل العريب ومجتمعاته مع
 ومع السياسات األمريكية واألوروبية،محيطه املبارش يف آسيا وأفريقيا
. بجميع أوجهها السياسية واالقتصادية واإلعالمية،واآلسيوية املؤثرة فيه
 مثل علم،ال يشكل اهتامم املركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتامعية
االجتامع واالقتصاد والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام
 فهو يعنى كذلك بالنظريات االجتامعية،االهتامم بالقضايا واملسائل النظرية
 وخاص ًة بإسقاطاتها املبارشة،والفكر السيايس عناية تحليلية ونقدية
عىل الخطاب األكادميي والسيايس املوجه للدراسات املختصة باملنطقة
.العربية ومحيطها
 ويعقد، ويدير عدة برامج مختصة،ينتج املركز أبحاث ًا ودراسات وتقارير
 وللرأي العام،مؤمترات وورش عمل وتدريب وندوات موجهة للمختصني
 وينرش جميع إصداراته باللغتني العربية واإلنكليزية ليتسنى،العريب أيضً ا
.للباحثني من غري العرب االطالع عليها
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كيف تُقا ِتل "والية سيناء"؟
تحليل سياسي عسكري لألزمة السيناوية
Sinai's Insurgency:
Implications of Enhanced Guerilla Warfare

استنادا إلى ما تقدمه الدراسات المختصة بحركات
،تركز هذه الدراسة على تمرد والية سيناء
ً
 كيــف دام تمرد ســيناء الضعيف: وتؤطــر الدراســة األســئلة اآلتية.التمــرد والثــورات المســلحة
نســب ًيا طوال هذا الوقت؟ ولماذا؟ وما تداعيات ذلك على سياســات مكافحة التمرد؟ ولماذا
 بــل تمــدد فــي أحيــان عــدة؟ وترتكــز الدراســة علــى البحــث فــي مســألة القــدرة،بقــي التمــرد
، وتخ ّبــط الجيش المصري النظامي فــي مكافحة التمرد،العســكرية للمســلحين ومواردهم
 ومن ثم تنتقل إلى بحث األنماط التكتيكية.والبيئة السياســية التي تحتضن كال العاملين
 واســتمرار غياب، لتســتنتج أن فشــل جهود مكافحة التمرد،للتنظيم وإســتراتيجيته الشــاملة
 وغياب الرقابة على السياسات، وعدم مراجعة سياسات مكافحة التمرد،المصالحة الوطنية
 كلها عوامل تؤدي إلى تكريس بيئة يمكن تنظيم والية سيناء أو مثيله،العسكرية واألمنية
. وربما التمدد أكثر،البقاء فيها مدة أطول
 تنظيم الدولة، النظام العســكري، حركات التمرد،" تنظيم "والية ســيناء:كلمات مفتاحية
.اإلسالمية في العراق والشام
This paper relies on the academic literature on rebel movements and armed
rebellions to better the insurrection presently underway in the Egyptian
provinces of the Sinai. The paper seeks to understand the implications for
counter-insurgency policies, asking why the insurgency has proven so resilient,
and at times expanded. The military capabilities and resources available to the
militants will also be scrutinized, along with the Egyptian Army's blundering
attempts at counterinsurgency and the prevailing political environment. The
paper then moves to studying the tactical patterns and the overall strategy of the
ISIL affiliated group active in the Sinai. The author concludes that the failure of
counterinsurgency efforts, the continued absence of national reconciliation, the
failure to review and revise counterinsurgency policies serve to make the Sinai
region fertile ground for insurgents
Keywords: Sinai Province, Rebel Movements, Military Regimes, Islamic State of
Iraq and the Levant.
*
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مقدمة

معضالت التمردات المزمنة

بدأ الجيش املرصي يف آب /أغسطس  2011عملية ملكافحة مترد مسلح
متصاعد يف سيناء وإخامده ،استهدف يف البداية مدنيني وعسكريني
إرسائيليني ،إضافة إىل أنابيب للغاز .لكن خالل السنوات الست املاضية،
استطاع هذا التمرد السيناوي توسيع نطاقه الجغرايف ،وزيادة قدراته
العسكرية ،وزيادة كثافة عملياته ومددها ،وتحسني نوعية إعالمه
واتصاالته قبل أن ينحرس كل ذلك تدريجيًا منذ نهاية عام  .2017فكيف
دام مترد ضعيف نسبيًا طوال هذا الوقت؟ وملاذا؟ وما تداعيات ذلك عىل
سياسات مكافحة التمرد؟ تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن هذه األسئلة.

حدثت زيادة مطّردة يف قدرات املتمردين /الثوار((( املسلحني منذ
الربع األخري من القرن العرشين .وقد أظهرت دراسات أكادميية
ارتفا ًعا كب ًريا يف عدد انتصارات املتمردين عىل قوات أكرب للنظام ،أو
فشل األخرية يف هزمية ثوار أضعف بكثري من القوات النظامية .ونذكر
يف هذا السياق أبرز األدبيات التي توقفت عند انتصارات املتمردين
عىل القوات النظامية مع التطرق إىل مناذج تاريخية متنوعة وفق
الحروب الصغرية:
التايل :دراسة أندرو ماك "ملاذا تخرس األمم الكبرية
َ
سياسة الرصاع الالمتامثل" ،ودراسة إيفان توفت "كيف يفوز الضعفاء
يف الحروب :نظرية الرصاع الالمتامثل" ،ودراسة باتريك جونستون
"جغرافية التنظيامت املتمردة وعواقبها عىل الحروب األهلية :أدلة
من ليبرييا وسرياليون" ،والدراسة املشرتكة لكل من جاسن اليل
وإشعياء ويلسون "الغضب من اآلالت :تفسري عوائد حروب مكافحة
التمرد" ،وكذلك كتاب كونابل ومارتن يس .ليبييك كيف ينتهي التمرد،
ودراسة سيباستيان سكوت "الجغرافية والعوائد والخسائر :منوذج
فضل عن دراسات أخرى(((.
موحد للتمرد" ،هذا ً

محي لدراسات الثورات املسلحة ودراســات مكافحة
مترد سيناء ِّ
التمرد عىل السواء ،ألسباب عدة .أولً  ،من الناحية الجغرافية ،ال
يُع ّد الساحل الشاميل الرشقي لشبه جزيرة سيناء منطقة وعرة،
إذ تقع معظم جبالها املرتفعة يف الجنوب ،كقمتي جبل كاترين
( 8668قد ًما) وجبل سيناء ( 7497قد ًما) ،بعي ًدا عن مركز التمرد.
ويف الواقع ،حصلت اشتباكات يف جبل حالل ( 5577قد ًما) يف وسط
قليل
سيناء ،لكنها مل تكن مرسح العمليات الرئيس .ثان ًيا ،سكان سيناء ٌ
عددهم نسب ًيا ،إذ يبلغ عدد سكان محافظة شامل سيناء 434781
نسمة ( 40نسمة يف كل ميل مربع) .وتحدث معظم املواجهات
املسلحة يف ثالثة من مراكزها اإلداريــة الستة :العريش ،والشيخ
زويد ،ورفح (وهي مراكز إدارية ساحلية منبسطة عىل البحر األبيض
املتوسط) ،يقدر عدد سكانها بنحو  300ألف نسمة تقري ًبا .ثالثًا،
الوالءات بني السكان متعددة؛ إذ يوجد تقري ًبا يف كل قبيلة أو عشرية
يف الشامل الرشقي لسيناء أعضاء وأنصار للتمرد وكذلك مؤيدون،
ومخربون ،وقبليون مسلحون موالون لقوات النظام .ومل تأخذ تلك
االنقسامات حدو ًدا واضحة بني البدو والحرض ،أو بني هويات قبلية
أو جهوية  -سيناوية؛ فكل من هذه التصنيفات يض ّم عنارص من كال
الجانبني .كام أن وحشية سلوكيات التنظيم وشدة تطرفه تنفران منه
الرشائح املجتمعية املحيطة به .وأخ ًريا ،ال توجد رعاية للتنظيم من
رشا من أي حكومة يف املنطقة،
دولة معينة ،فهو ال يتلقى ً
دعم مبا ً
مبا يف ذلك سلطات حامس يف غزة .ومن ناحية أخرى تحظى قوات
الجيش بتفوق هائل يقارب  100جندي وضابط ملسلح واحد يف بعض
األحيان((( ،إىل جانب دعم الواليات املتحدة األمريكية يف التدريب
والتمويل والتجهيز واالستخبارات ،والدعم الذي تق ّدمه إرسائيل يف
مجال تبادل املعلومات االستخبارية والعمل امليداين (عىل املستويني
التكتييك والعمليايت) .والسؤال األسايس ،بالنظر إىل كل ذلك :ملاذا بقي
التمرد ،بل متدد يف أحيان عدة؟
 1ال يشمل ذلك القوات العاملة يف وزارة الداخلية ،التي تشارك أيضً ا يف القتال ،كقوات
األمن املركزي (ينوف عددها عىل  400ألف ضابط وجندي ومجند إلزامي).

وتق ّدم الدراسات املختصة بحركات التمرد والثورات املسلحة مجموعة
واسعة من التفسريات ،أبرزها تلك التي تركّز عىل الجغرافيا والسكان
والدعم الخارجي والتكتيكات العسكرية واإلسرتاتيجية العسكرية .إذ
يُربز الزعيم الصيني ماو تيس تونغ مركزية والء السكان لتحقيق مترد
ناجح ،فيقول إن عىل الثائر "أن يتحرك وسط الناس كسمكة يف بحر"(((.
بينام يستنتج "الدليل امليداين لعمليات مكافحة التمرد لقوات مشاة
"تنافسا عىل الوالء"
البحرية يف الجيش األمرييك" أن عمليات التمرد متثل
ً
بني جمهور ال يتبع معظمه وال ًء معي ًنا وبني آخرين يقفون إما إىل جانب
 2يف هذه املقالة ،ال توجد أي داللة إيجابية أو سلبية مسترتة ملصطلحي "املتمردين" أو
"الثوار" .كالهام يشري إىل مجموعة مسلحة ترفض السلطة القامئة وال تعرتف برشعيتها ،وحني
املواجهة تبادلها القوة بالقوة.
3 Ben Connable & Martin C. Libicki, How Insurgencies End (Arlington:
Rand Publications, 2010); Patrick B. Johnston, "The Geography of Insurgent
Organization and its Consequences for Civil Wars: Evidence from Liberia
and Sierra Leone," Security Studies, vol. 17, no. 1 (2008), pp. 107-137; Jason
Lyall & Isaiah Wilson, "Rage against the Machines: Explaining Outcomes in
Counterinsurgency Wars," International Organization, vol. 63, no. 1 (2009),
pp. 67-106; Andrew Mack, "Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics
;of Asymmetric Conflict," World Politics, vol. 27, no. 2 (1975), pp. 175-200
Sebastian Schutte, "Geography, Outcome, and Casualties: A Unified Model
of insurgency," Journal of Conflict Resolution, vol. 59, no. 6 (September
2015), pp. 1-28; Ivan Arreguin-Toft, "How the Weak Win Wars: A Theory
of Asymmetric Conflict," International Security, vol. 26, no. 1 (2001),
pp. 93-128.
4 Mao Tse-tung, On Protracted War (Beijing: Foreign Language Press,
1938 [1967]), p. 17.
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النظام أو الثوار ،وأن النجاح يتطلب إقناع هذا الجمهور باالصطفاف إىل
جانب قوات النظام عرب "كسب قلوبهم وعقولهم"(((.
وقُ ِّدمت تفسريات عن مركزية العامل الجغرايف؛ إذ أكد جيمس
فيارون وديفيد لينت ،يف دراسة مشرتكة لهام عام  ،2013أن التضاريس
الوعرة أحد أربعة عوامل حاسمة داعمة للثورة املسلحة((( .وأوضح
نيل ماكوالي جزئيًا وتيش غيفارا يف كتابه حرب العصابات ()1961
أن أعدا ًدا صغرية من الثوريني املسلحني يف كوبا متكنت من استغالل
التضاريس الوعرة ونوعية الطوبوغرافيا لدحر قوات أقوى بكثري
ولالنتقال التدريجي من إقليم يف أقىص رشق الجزيرة نحو العاصمة يف
الغرب((( .وأدخل كينيث إي بولدينغ يف كتابه الصادر عام " 1962تدرج
فقدان القوة" للتفسريات الجغرافية((( .وهو يعني باختصار أنه كلام
كان القتال أبعد عن املركز ،وأشد يف األطراف ،زاد احتامل فقدان قوات
النظام قوتها عىل نحو متدرج .وأعاد سكوت تركيب املفهوم وعدله
ليستدل عىل أن الدقة ،وليس بالرضورة القوة ،هي ما يضمحل بسبب
املسافة((( .وأدخل مفهوم "تدرج فقدان الدقة" الذي يعني أن هجامت
طويلة املدى لقوات النظام تكون أكرث عشوائية وأقل دق ًة (يف قتل
املتمردين) من الهجامت القصرية املدى .ومن هنا يصبح تنفري املدنيني
تاب ًعا للمسافة ،نتيج ًة لعدم الدقة والقتل العشوايئ(.((1
وأبرز باحثون آخرون دور الرعاية الخارجية .فقد برهن كونابل
وليبييك عام  2010عرب دراسة  89متر ًدا أن التمردات التي "تستفيد
من رعاية دولة معينة تنترص إحصائ ًيا بنسبة  2إىل  1يف الحاالت
املحسومة [نرص واضح ألحد األطراف]" ،وعند سحب الرعاية كل ًيا
فإن نسبة النرص لصالح املتمردين ترتاجع بنسبة  1إىل  .((1(4وال
ينطبق ذلك إال عىل حاالت االنتصارات الواضحة ،وليس عىل الحاالت
5 David Petraeus, James F. Amos, & John A. Nagl, The U.S. Army/Marine
Corps Counterinsurgency Field Manual (Chicago: University of Chicago
Press, 2007), pp. 79-136.
 6العوامل الثالثة األخرى هي عدم االستقرار السيايس ،وعدد السكان الكبري ،والفقر .انظر:
"James D. Fearon & David D. Laitin, "Ethnicity, Insurgency and Civil War,
American Political Science Review, vol. 97, no. 1 (2003), pp. 75-90.
7 Ernesto Che Guevara, Guerrilla Warfare (North Melbourne, Australia:
Ocean Press, 1961); Neill Macaulay, "The Cuban Rebel Army: A Numerical
Survey," The Hispanic American Historical Review, vol. 58, no. 2 (May 1978),
pp. 284-295.
8 Kenneth Boulding, Conflict and Defense: A General Theory (New York:
Harper, 1962).
9 Schutte, p. 8.
10 Ibid.
ومن أشهر األمثلة عن "تدرج فقدان الدقة" يف مرص هو قتل السياح املكسيكيني بواسطة
مروحيات أباتيش تابعة لقوات النظام يف أيلول /سبتمرب  .2015وقتل املدنيني املرصيني نتيجة
"تدرج فقدان الدقة" شائع يف سيناء ،ولكن ال يُعلن عنه عىل نحو منظم ودقيق.
11 Connable & Libicki, pp. 8-9.

املختلطة أو يف التمردات املزمنة .وأخ ًريا أوضح باحثون سبب انتصار
متمردين مع أن قوتهم أضعف أو متكنهم من الصمود عرب تفسريات
ورشوح لتكتيكاتهم و /أو إسرتاتيجياتهم العسكرية .فمن الناحية
التكتيكية رأى اليل وويلسون عام  2009أن "ماكينات" العسكرية
الحديثة وأدواتها ق ّوضت قدرات قوات النظام عىل االنتصار؛ بسبب
عدم تشكيل روابط مع السكان املحليني ،وضعف تجميع معلومات
استخبارية برشية ق ّيمة .ورأى ديفيد كيلكولني ،وهانز مارتن سيغ
أن إمكانية حصول املتمردين عىل تكنولوجيا حديثة يف التسليح
واالتصاالت واالستخبارات والتنقل والبنية التحتية والتنظيم أتاحت
لهم تعزيز تكتيكاتهم العسكرية إىل مستويات كانت تاريخ ًيا حك ًرا
كثريا احتامل
عىل املؤسسات املسلحة التابعة للدولة( .((1وهذا يزيد ً
هزمية قوات النظام ،عىل أيدي قوات أقل منها عد ًدا وعدة وعتا ًدا.
تنطبق عنارص عدة يف هذه التفسريات عىل التمرد السيناوي يف مراحل
ومفاصل زمنية مختلفة ،وال سيام تلك املتعلقة بتدرج فقدان القوة،
وتدرج فقدان الدقة ،والتكتيكات العسكرية واإلسرتاتيجية .لكن مسألة
استمراره وتوسعه تحيد بدرجة كبرية عن التفسريات والنظريات
واملقاربات املطروحة مسبقًا .ورمبا توضح اللمحة التاريخية التالية
بعض التباينات.

إنشاء "والية سيناء":
لمحة موجزة ()2014-1982
ترجع األبعاد السياسية واالجتامعية والبنيوية واألمنية واإلنسانية
لألزمة السيناوية إىل الفرتة التي أعقبت االنسحاب اإلرسائييل من
سيناء عام 1982؛ إذ ُوضعت سياسات أمنية واجتامعية للمنطقة
محتمل أكرث من كونها فرصة محتملة ،ونُظر
ً
يف إطار كونها تهدي ًدا
إىل السيناوي عىل أنه مخرب محتمل ،أو إرهايب محتمل ،أو جاسوس
كامل .ففي
بدل من كونه مواط ًنا مرصيًا ً
محتمل ،أو مهرب محتملً ،
برقية نرشها موقع ويكيليكس ،قال مسؤول كبري يف الرشطة املرصية
يف سيناء لوفد رسمي أمرييك زائر" :إن البدوي الجيّد يف سيناء هو
البدوي امليت"( .((1وتفاقمت السياسات القامئة عىل هذا التصور بعد
االنتفاضة الفلسطينية الثانية يف عام  .2000ففي ذلك الحني ،كانت
أساسا مباحث
دوائر عدة يف األجهزة األمنية املرصية (نخص منها ً
12 David Kilcullen, The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the
Midst of a Big One (Oxford: Oxford University Press, 2009); Hans Martin
Seig, "How the Transformation of Military Power Leads to Increasing
Asymmetries in Warfare? From the battle of Omdurman to the Iraq
Insurgency," Armed Forces and Society, vol. 40, no. 2 (2014), pp. 332-356.
13 G. Gray, "Internal Security in Sinai," WikiLeaks, WikiLeaks cable no.
05CAIRO1978, 14/3/2005, accessed on 27/6/2018, at: https://bit.ly/2lDlUKw
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أمن الدولة ،التي يُطلق عليها اآلن جهاز األمن الوطني ،وجهاز
رشا من شامل رشق
املخابرات العامة) تعتقد أن ً
دعم لوجست ًيا مبا ً
سيناء يصل إىل تنظيامت فلسطينية مسلحة عديدة يف قطاع غزة.
ومنذئذ باتت السمة الثابتة الرئيسة للسياسات ذات الطابع األمني
مزي ًجا بني القمع ومحاوالت استقطاب بعض الزعامء القبليني ليق ّدموا
معلومات استخبارية.
تصاعدت األوضاع إىل مستوى آخر بعد التفجريات املتزامنة يف طابا
ونويبع يف ترشين األول /أكتوبر  .2004ومل يكن لدى مباحث أمن
أي معلومات تقري ًبا عن اإلرهابيني ،ولذلك ش ّنت حملة
الدولة ّ
واسعة يف الشامل الرشقي لسيناء ،واعتقلت بالتعاون مع قوات
وأطفال من
ً
األمن املركزي قرابة ثالثة آالف شخص ،واقتادت نسا ًء
ذوي املشتبه فيهم رهائن حتى يسلّموا أنفسهم .وأفاد أحد املعتقلني
السابقني" :صعقوا أعضاءنا التناسلية بالكهرباء لساعات قبل طرح
أي سؤال .ثم تواصل التعذيب أثناء التحقيقات وبعدها .ولقد أقسم
ّ
(((1
شبان عديدون عىل االنتقام" .
رضبت موجة أخرى من التفجريات رشم الشيخ يف متوز /يوليو .2005
وهذه املرة ،تب ّنت املسؤولية "جامعة التوحيد والجهاد يف سيناء"،
وهي تنظيم استلهم أفكار أيب مصعب الزرقاوي يف العراق ،لكن
معظم قادته وأعضائه من السكان املحليني .أسسه طبيب األسنان
خالد مساعد من مدينة العريش وهو ينتمي إىل قبيلة السواركة،
القبيلة األكرب يف سيناء وإحدى القبائل األقوى نفوذًا فيها .قُتل مساعد
يف تبادل إلطالق النار مع قوات األمن املركزي يف  28أيلول /سبتمرب
 .2005ورغــم موته ،كانت له مساهمة رئيسة يف تحويل تيار
أيديولوجي عامده الكتب والخطابات إىل هيكل تنظيمي حقيقي
له تسلسل هرمي وخاليا متعددة يف خمس مدن وبلدات يف ثالث
مناطق ،وهي شامل رشق سيناء (العريش ،ورفح ،والشيخ زويد)،
ووسط /وسط رشق سيناء (جبل الحالل /نخل) ومدينة اإلسامعيلية.
بعد تفجريات عام  ،2005شُ ّنت موجة قمع ثانية اعتقل فيها أشخاص
كرث يُشتبه يف انتامئهم إىل تنظيم التوحيد والجهاد ومنارصون له
وكذلك أقرباؤهم ومعارفهم وجريانهم .وقال معتقل إسالمي سابق
ُسجن مع من عرفوا باسم "جامعة سيناء"" :التقينا بهم يف السجن.
معظمهم ال يعرف شيئًا عن األيديولوجيا أو علم التوحيد أو الفقه.
أمي وكان علينا تعليمهم القراءة .كل ما درسه أعضاء
بل إ ّن بعضهم ٌّ
التوحيد والجهاد الفعليون هو ثالث كراسات كتبها أبو محمد
املقديس ،ما جعلهم يكفرون كث ًريا"(.((1
14
15

مقابلة شخصية ،القاهرة ،آب /أغسطس .2012
مقابلة شخصية ،القاهرة ،أيلول /سبتمرب .2012

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

كانت ظروف سيناء تشهد تغيريات كبرية .فنتيجة لرصاع غزة يف
عام  2007بني حامس وفصائل فتح ،ولحملة حامس لفرض النظام
عام  2009ضد السلفيني الجهاديني ،لجأ ضباط سابقون يف األمن
الوقايئ لحركة فتح وأعضاء من جند أنصار الله وأنصارهم إىل
شامل رشق سيناء هربًا من حمالت حامس .وبحلول عام ،2010
بدأ جهاديون يف تجميع أنفسهم من جديد يف هياكل تنظيمية
مختلفة .وظهر تنظيم أنصار بيت املقدس أكرث التنظيامت املسلحة
نشاطًا يف سيناء ،بني أربعة تنظيامت وشبكات نشطة أخرى عىل
األقــل .وتركزت هجامت تنظيم أنصار بيت املقدس ،يف الفرتة
أساسا عىل مهاجمة
حزيران /يونيو  - 2010متوز /يوليو ً ،2013
اإلرسائيليني ،مدنيني وعسكريني .ولكن هوجمت أيضً ا مراكز رشطة
ومقرات أمنية مرصية يف كانون الثاين /يناير ،وشباط /فرباير،
ومتوز /يوليو 2011؛ ألسباب منها االنتقام لحمالت القمع يف الفرتة
 .2006 - 2004فمقارنة بأحداث ثورة يناير  2011يف القاهرة(،((1
جمعت أحداث سيناء بني املسريات الشعبية وعمليات االنتقام
املسلحة من قوات األمن .ويف أوائل شباط /فرباير  ،2011ف ّرت
بلدت رفح والشيخ زويد.
قوات األمن من َ
بني عامي  2011و ،2013انطلقت عمليتان ملكافحة التمرد :النرس 1
(أثناء حكم املجلس األعىل للقوات املسلحة) ،والنرس ( 2أثناء حكم
الرئيس محمد مريس) .وفشلت العمليتان يف إخامد التمرد ،بل بدتا
يف أوجه عديدة استمرا ًرا للسياسات السابقة بدلً من كونهام نه ًجا
جدي ًدا يف مكافحة التمرد .من جهة أخرى ،أث ّر انقالب متوز /يوليو
ميدان رابعة
َ
 2013ومذبحة آب /أغسطس  2013ملتظاهرين يف
والنهضة يف القاهرة تأث ًريا بالغًا يف سيناء .وقال أحد سكان الشيخ
زويد ،سبق أن اعتقل بضعة أشهر يف عام  2004وأطلق رساحه من
دون أن تُو ّجه إليه تهمة" :كنا نعرف أن التعذيب يف طريقه إلينا،
وأنها مسألة وقت"( .((1ويف آب /أغسطس  ،2013عقد دعاة سلفيون
س ّنة وشخصيات مؤمت ًرا عا ًما يف الشيخ زويد ،طالب فيه أحد الخطباء
بتشكيل "مجلس حرب" لدرء موجة متوقعة من القمع.
بعد أحداث "رابعة" ،حدث تغري كبري يف خطاب املسلحني ورسديتهم
وسلوكهم وتصاع ٌد لشدة العمليات ونطاقها ،وكذلك يف أهداف التمرد.
غي تنظيم أنصار بيت املقدس خطابه وروايته للتشديد عىل
فقد ّ
فكرة أنه "يدافع عن مسلمي مرص ضد هجمة 'جيش من املرتدين'".
مهم عن رسدياته يف عامي  ،2012-2011عندما
ويُع ّد ذلك خرو ًجا ً
 16تــعــرض نحو  40مــركــ ًزا للرشطة ومــقــ ًرا ملباحث أمــن الــدولــة يف الفرتة
كانون الثاين /يناير  -آذار /مارس  2011لهجوم من املتظاهرين يف القاهرة لالنتقام لالنتهاكات
والوفيات .وهوجم أكرث من  80منها يف جميع أنحاء مرص.
 17أحد سكان الشيخ زويد ،مقابلة عرب الهاتف ،أيلول /سبتمرب .2014

دراسات
كيف تُقاتِل "والية سيناء"؟ تحليل سياسي عسكري لألزمة السيناوية

كان يؤكد أنه يستهدف إرسائيل ومصالحها ويحاول تجنب الرصاع مع
الجيش املرصي .وبحلول ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014أ ّدت معظم
فصائل أنصار بيت املقدس البيعة لتنظيم الدولة .وكان ألنصار بيت
املقدس سابقًا انتامء غري معلن إىل تنظيم القاعدة ونهجه الجديد
(املؤقت) ما بعد الثورات العربية يف عام ( 2011مزيج من العنف
السيايس والخدمات االجتامعية لكسب تأييد السكان املحليني)
املتمثل يف جامعات تابعة للقاعدة ،كجبهة النرصة يف سورية،
وأنصار الرشيعة يف اليمن .ويف الفرتة ترشين الثاين /نوفمرب - 2014
شباط /فرباير  ،2017تصاعد التمرد يف سيناء إىل مستوى جديد من
القدرات العسكرية والتعقيد.
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أساسا نوعني من التكتيكات والعمليات امليدانية؛ األول
يستخدم ً
هو التكتيكات الشائعة يف عمليات "إرهاب املدن" ،مثل السيارات
املفخخة والهجامت االنتحارية واالغتياالت الفردية .والثاين هو حرب
املغاوير ،وفيه تتبع وحدات متحركة صغرية َ
تكتيك "ارضب واهرب"
ضد أهداف أمنية وعسكرية .وعــاد ًة ما تكون أسلحتها خفيفة
وتتجنب أي مواجهة مبارشة ممتدة مع قوات النظام.

والية سيناء والقدرة على البقاء
وينصب الرتكيز يف هذا السياق عىل
إن أسباب دميومة التمرد عديدة.
ّ
ثالثة عوامل حاسمة :القدرة العسكرية للمسلحني ومواردهم ،وتخ ّبط
قوات النظام يف مكافحة التمرد ،والبيئة السياسية التي تحتضن كال
العاملني .ومثة عوامل أخرى مهمة حقيقة ،مثل بروباغندا والية سيناء
ورسديتها ،واعتقاد فئات محيطة من املجتمع أ ّن للمواجهة املسلحة
مع النظام رشعي ًة وفاعلية .وستشري الدراسة إىل هذه العوامل ،لكن
لن يُركَّز عليها بسبب ضيق املجال .وللسبب نفسه ،لن يتم التطرق
إىل أطروحات من قبيل نظريات "املؤامرة" ،و"العميل االستفزازي"،
و"العلم املزيف" ،و"األهداف املحدودة" ،وملخص األخرية هو أن
هدف الجيش احتواء التمرد وإضعافه يف األطراف البعيدة وليس
تدمريه .وأسباب هذا الهدف املحدود هي الحفاظ عىل الرشعية
الدولية ،وتحويل االنتباه عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان،
والحفاظ عىل تدفق الدعم اللوجستي ،مبا يف ذلك األسلحة ،واملعدات
واألموال ،عىل أساس أن النظام ال يزال يف رصاع مع تنظيم متطرف
ذي قدرة عسكرية تابع لتنظيم الدولة األشد تطرفًا وفتكًا يف املنطقة.

القدرة العسكرية
مثيل للقدرة القتالية لتنظيم والية
مل يشهد تاريخ حركات التمرد يف مرص ً
(((1
سيناء ،مبا فيها التمرد املسلح يف صعيد مرص يف الفرتة ، 1997-1992
ومواجهات الفرتة  1954-1952يف القاهرة الكربى( .((1فالتنظيم
18 Omar Ashour, Maha Azzam & Claire Spencer, "The De-radicalisation
of Jihadists," Meeting Summary, Chatam House, 10/12/2009, pp. 45-63,
accessed on 27/6/2018, at: https://bit.ly/2Knasxn
19 Omar Ashour, "Collusion to Collision: Islamist-Military Relations in
Egypt," Brookings Papers, no. 14 (March 2015), pp. 9-16.

تكتيكات حروب املغاوير ليست جديدة يف مرص .الجديد هو نوعية
التكتيكات والعمليات امليدانية املستخدمة يف التمرد السيناوي .فهم
يقاتلون بطريقة مشابهة لقوات خاصة نظامية( .((2وقد استخدم
تنظيم والية سيناء منذ أوائل عام  2014مدافع هاون متوسطة
( 120ملم) وخفيفة ( 60ملم) ،وصواريخ أرض  -أرض موجهة وغري
موجهة ،وصواريخ أرض  -جو موجهة ،ورشاشات ثقيلة وقناصة
لتغطية تقدمٍ أو تراجع لتشكيالت مشاة مك ّونة من عرشات املسلحني
(بحسب العملية).
جرى تدعيم تكتيكات حرب املغاوير املستخدمة بتدريبات وتجهيزات
من جانب "الوالية" .ففي كانون الثاين /يناير  ،2014أسقط تنظيم أنصار
بيت املقدس طائرة مروحية من طراز  Mi-17تابعة للجيش امليداين
الثاين؛ ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها الخمسة .كان السالح
املستخدم صاروخ أرض  -جو موج ًها باألشعة تحت الحمراء من طراز
إيغال رويس الصنع ( ((2(SA-16أو  ((2(SA-18الطراز األحدث واألدق
واألطول مدى) .وكانت هذه هي املرة األوىل يف التاريخ املرصي التي
ت ُسقط فيها جهة مسلحة غري حكومية مروحي ًة للدولة بواسطة صاروخ.
واستوىل التنظيم ،يف ترشين األول /أكتوبر  ،2014عىل كمية كبرية
من األسلحة ،بعد هجوم مزدوج عىل نقاط تفتيش عسكرية يف كرم
القواديس (الشيخ زويد) ومدينة العريش .وقتل التنظيم يف املواجهة
أكرث من  30جنديًا ود ّمر دبابة من طراز  M-60 Pattonوعربة مدرعة
 20ضم أنصار بيت املقدس ووالية سيناء أفرادًا منشقني عن الجيش النظامي ،ونشري
خصوصا إىل الرائد هشام العشاموي والنقيب عامد عبد الحميد والنقيب أحمد عامر.
ً
 21تسمية وزارة الدفاع األمريكية لصاروخ Igla .1E 9K310
 22تسمية وزارة الدفاع األمريكية لصاروخ Igla .9K38
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 M-11أمريكيتي الصنع .وبثّ التنظيم يف ترشين الثاين /نوفمرب رشيطًا
مصو ًرا بعنوان "صولة األنصار"ُ ،عرضت فيه بعض األسلحة املستوىل
عليها ،وبينها مدفع هاون متوسط ( 120ملم).
زادت كثافة الهجامت وتوسع نطاقها يف كانون الثاين /يناير ،2015
عندما استهدف تنظيم والية سيناء يف وقت واحد  11موق ًعا عسكريًا
وأمن ًيا يف ثالث مدن :العريش ،والشيخ زويد ،ورفح .والهجوم املتزامن
عىل هذا العدد الكبري من األهداف كان سابقة يف تاريخ مرص ،حتى
مقارن ًة باشتباكات القوات امللكية الربيطانية مع الثوار املسلحني
املرصيني يف مدن القناة يف أربعينيات القرن املايض وخمسينياته.
واستخدم التنظيم يف هجامته مدافع هاون خفيفة ( 60ملم)،
ومدافع رشاشة ثقيلة ( 12.7ملم) ،وأنوا ًعا مختلفة من العبوات
الناسفة بينها عبوات تنفجر عن بعد .واستخدم التنظيم أيضً ا
أسلحة مضادة للدبابات غري مو ّجهة من أجيال أقدم ،مثل RPG-7
و ((2(RPG-29.لكن ترسانته من األسلحة املضادة للدروع تطورت يف
عام  2015لتشمل صواريخ كورنيت روسية الصنع ،وهذا الصاروخ
مضاد للدروع متطور وموجه بالليزر يستطيع اخرتاق من  1100إىل
 1200ملم من الفوالذ.
اتسمت أهــداف هجامت كانون الثاين /يناير  2015بالقوة؛
ألنها كانت مسلحة جي ًدا ومحروسة بكثافة .وشملت معسكر
الكتيبة  101يف العريش ،وفيه مقر احتجاز تستجوب فيه الرشطة
العسكرية واملخابرات املشتبه فيهم ،ويدعوه السكان املحليون
باسم "غوانتانامو سيناء" .وبثّ التنظيم ،يف أيار /مايو  ،2015رشيط
"صولة األنصار – الجزء الثاين" الذي وث ّق بعناية هجامت متزامنة عىل
سبعة أهداف عسكرية يف نيسان /أبريل  .2015لكن هجمة التنظيم
األش ّد تعقي ًدا جرت يف  1متوز /يوليو  ،2015واستهدفت  21موق ًعا
عسكريًا وأمنيًا عىل نحو متزامن ،ونجحت يف تدمري نصفها تقريبًا،
واحتلت بلدة الشيخ زويد مدة قاربت  12ساعة.
إجامل ،شن تنظيم والية سيناء وسلفه أنصار بيت املقدس أكرث من
ً
 880هجو ًما بني بداية عام  2014ونهاية عام  .2016وحصلت أكرث
الهجامت تطو ًرا من حيث التكتيكات العسكرية وأعداد املسلحني يف
أواخر  2014و .2015واستهدفت أغلبية الهجامت قوات عسكرية
وأمنية ،قرب الطريق الساحيل بني العريش ورفح .وشُ ّنت هجامت
أخرى ضد إرسائيل أو أهداف مدنية سهلة مثل خطوط أنابيب الغاز.
 23يُعد  RPG-29سال ًحا مضادًا للدروع أكرث تطو ًرا .وهو أحد األسلحة القليلة يف الصناعة
الروسية الذي يقال إنه قادر عىل اخرتاق الهياكل األمامية لدبابات معارك مدرعة غربية ،مثل
الدبابة الربيطانية  Challenger 2والدبابة األمريكية  .M1 Abramsوقد استخدمه بفاعلية
املقاتلون العراقيون يف الفرتة  ،2007-2003ومقاتلو حزب الله عام  2006ضد الدبابات
الغربية واإلرسائيلية عىل التوايل.

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

كام متكّن التنظيم من تنفيذ هجامت كبرية خارج سيناء ،وعىل األخص
يف القاهرة ووسط الدلتا وشامل صعيد مرص .ويق ّدر عدد الضباط
والجنود الذين قتلوا يف شامل سيناء حتى نهاية عام  2016بأكرث
من  ،((2(1000مقارن ًة بـ  401قتلوا يف العمليات التي جرت يف جميع
أنحاء مرص يف الفرتة  .((2(1997-1992ومن الصعب أكرث التحقق من
عدد املسلحني القتىل ،لكن بجمع األرقام الواردة يف بيانات املتحدث
العسكري الرسمي منذ عام  ،2011يتجاوز عددهم  3آالف (مقارن ًة بـ
 425يف مترد التسعينيات) .ومثة خالف أيضً ا عىل هوية املتوفني .فمن
الواضح أن بعضهم مدنيون قتلوا يف عمليات قصف جوية ومدفعية،
(((2
أو اعتقلتهم قوات األمن وأدرجت أسامءهم يف قوائم "التكفرييني"
القتىل يف املواجهات ،إضاف ًة إىل عمليات القتل االنتقامية التي تقوم
أي هجوم ناجح وتستهدف عادة أقرباء
بها قوات النظام يف أعقاب ّ
املسلحني املعروفني.
عىل صعيد مــوارد التنظيم ،ميثّل التسليح والتدريب والتجنيد
األركان األهم يف تدعيم نشاطاته املسلحة .يتهم النظام ليبيا وقطاع
غزة بأنهام مصدرا السالح ،ويتهم تركيا وقطر وإرسائيل والواليات
املتحدة بالتآمر مع املسلحني( .((2لكن إضاف ًة إىل مسألة ليبيا(،((2
كم كب ًريا من أسلحة التنظيم استولت عليه القوات النظامية
فإن ً
عرب هجامت محلية .ويستمد التنظيم قد ًرا من قدراته العسكرية
من ثالث فئات من أعضائه؛ الفئة األوىل أفراد منشقون عن القوات
املسلحة املرصية (القوات الخاصة ،والبحرية وسلك الرشطة( .((2الفئة
 24قُدر العدد استنادًا إىل مصادر إعالمية محلية ،ومؤكدة غالبًا من بيانات لناطق
عسكري رسمي ،أو بيانات لتنظيم والية سيناء ومصادر محلية.
 25نبيل عبد الفتاح وآخرون ،الحالة الدينية يف مرص (القاهرة :مركز األهرام للدراسات
السياسية واالسرتاتيجية ،)1997 ،ص  .71تستند األرقام إىل مجموعات من املنشورات مفتوحة
املصدر ،كالبيانات الرسمية ،وبيانات املتمردين (مج ّمعة خالل الفرتة  ،)2017-2010وقاعدة
البيانات العسكرية لتنظيم الدولة (قاعدة معطيات خاصة باملؤلف عن تنظيم الدولة).
واألرقام هي تقديرات لصعوبة التحقق منها ،ولكون صدقية األرقام الواردة يف بيانات
املتحدث العسكري الرسمي وكذلك املسلحني توضع موضع الشك .ويكاد يكون من املستحيل
يف هذه اللحظة إجراء تحقيق مستقل من باحثني وصحافيني ومنظامت حكومية محلية
ودولية أو منظامت غري حكومية محلية ودولية بسبب الظروف عىل األرض.
 26يستخدم النظام املصطلح لوصف املسلحني .وهو ال يتوافق مع املفاهيم العلمية
الشائعة لـ "التكفري" من حيث هو أيديولوجيا .وتستخدمه قوات النظام ووسائل إعالمه
مصطل ًحا ازدرائ ًيا لنزع الرشعية عن املتطرفني.
مثل :اتهامات اللواء أركان حرب رفيق حبيب مساعد وزير الداخلية األسبق للواليات
 27انظر ً
املتحدة عىل قناة الجزيرة ،يف" :النافذة املسائية ..انفجار أمن الدولة وخسائر يف البورصة
املرصية" ،يوتيوب ،2015/8/20 ،شوهد يف  ،2018/6/26يفhttps://goo.gl/7dtBzr :
28 Michelle Nichols, "Libya arms fueling conflicts in Syria, Mali and
beyond: U.N. experts," Reuters, 10/4/2013, accessed on 26/6/2018, at: https://
goo.gl/FfXALf
مثل :أحمد محمد حسن" ،االنشقاق عن الصفوف أكرث ما يثري حفيظة الجيش
 29انظر ً
املرصي" ،رويرتز ،2015/10/16 ،شوهد يف  ،2018/6/26يفhttps://bit.ly/2IqD3jD :

دراسات
كيف تُقاتِل "والية سيناء"؟ تحليل سياسي عسكري لألزمة السيناوية

الثانية هم متمردون متمرسون يف املعارك تدربوا يف ساحات
قتال خارجية كقطاع غزة وسورية والعراق .ففي رشيط "صولة
األنصار – الجزء الثاين" يقول أحدهم" :جئنا إليك [السييس] من
بالد الشام" .أما الفئة الثالثة فهم متمردون محليون راكموا خربة
كبرية عىل مدى العقد املايض يف املواجهة مع القوات النظامية
ويف بناء شبكات دعم لوجستي .ونظ ًرا إىل األخطاء يف مكافحة
التمرد وسياسات النظام الحالية والبيئة السياسية ،فإن التنظيم
مل يواجه مصاعب كبرية يف التجنيد قبل عام  2015سواء من
سيناء أم من وادي النيل .ويظهر هذا يف شهادات محلية ،إذ
رصح أحد الصحافيني املحليني بقوله(" :((3عرفنا يف قريتي يف
عام  2012خمسة شبان انضموا إىل تنظيم أنصار بيت املقدس،
واآلن [عام  ،]2015نعتقد أنهم أصبحوا أكرث من ثالثني" .ويضيف
الصحايف أن لدى تنظيم والية سيناء ،إضاف ًة إىل التجنيد املبارش،
شبكة تجسس فعالة "فهم يتلقون تحذيرات قبل وصول طائرات
األباتيش واملدرعات إليهم [ ]...فلديهم أصدقاء كرث هنا"( .((3إن
الشعور بالظلم واملرارة وحتى العدائية تجاه قوات النظام ،نتاج
أسايس لسياسات مكافحة التمرد ،وهي أحد العوامل األهم يف
خلق هذه "الصداقات".

مكافحة التمرد في سيناء:
مشكالت مزمنة
قامت سياسة الدولة املرصية يف مكافحة التمرد عىل ثالثة أركان:
القمع املكثف ،واملخربين /املخابرات ،والربوباغندا .وكانت تلك
السياسة متغرية يف شدتها وفرتاتها طوال العقد املايض .فكانت
ردة الفعل بالقمع الشديد ،الذي غال ًبا ما يكون عشوائ ًيا ،سمة
مميزة للسياسة يف الشامل املضطرب( .((3ومثة هدف عقالين لسمتَي
الشدة والعشوائية ،رغم كونه غري أخالقي وغري قانوين ،وهو إرهاب
محتمل ،ومن ثم إخضاعه .ومع ذلك ،ويف
ً
مجتمع يعتربونه ثائ ًرا
حاالت عديدة ،ال سيام عندما ترتافق الشدة والعشوائية مع ردة
انعكاسا النتقام العقالين،
فعل عىل عملية مسلحة ،فإنهام تصبحان
ً
(((3
وعقوبات جامعية ،و ُعقَد نفسية فوقية  .وشملت التكتيكات
املستخدمة تعذيب املشتبه فيهم ،وإعدام معتقلني ومشتبه فيهم
 30صحايف سيناوي ،مقابلة عرب الهاتف ،آب /أغسطس .2015
 31املرجع نفسه.
32 Muhammad Hafez, Why Muslims Rebel? Repression and resistance in
the Islamic world (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2003), pp. 24-31.
 33رائــد سابق يف قوات األمن املركزي خدم يف سيناء ،مقابلة شخصية ،إسطنبول،
آب /أغسطس .2016
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خارج نطاق القضاء ،وتهديم املنازل وحرقها ،واإلجالء القرسي،
وتدمري املمتلكات واملزارع ،وقصف املناطق السكنية باملدفعية
الثقيلة والطائرات(.((3
نتيجة لذلك ،تجاوزت األعداد الرسمية لقتىل املسلحني الحد األعىل
لتقديرات حجم التمرد .فا ّدعى املتحدث العسكري الرسمي أن أكرث
من  3آالف "تكفريي" قتلوا خالل الفرتة  ،((3(2015-2011بينهم 438
زُعم أنهم قتلوا يف عرشة أيام يف أيلول /سبتمرب  ،2015و 232يف أربعة
أيام يف آب /أغسطس  ،2015و 241يف أربعة أيام يف متوز /يوليو
 ،2015و"أكرث من  "170فر ًدا زُعم أنهم قتلوا يف أسبوع واحد يف
شباط /فرباير  .((3(2015لكن لجنة حقوق اإلنسان يف سيناء يف املرصد
املرصي للحقوق والحريات ،واملرصد السيناوي وهام منظمتان
محليتان غري حكوميتني ،تنتقدان سجل الحكومة املرصية يف مجال
حقوق اإلنسان يف سيناء ،لديهام رواية مختلفة .فلقد أصدرت
كلتاهام تقارير تفيد أن بعض املشتبه فيهم من القتىل كانوا معتقلني
عند الجيش أو قوات األمن .ومن األمثلة املشهورة قضية عامر يوسف
الزريعي( ،((3الذي أعلن املتحدث العسكري أنه اعتُقل مع "تكفرييني"
آخرين يف  8ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014وأُعلن بعدها أنه قُتل يف
مواجهة مسلحة خالل عملية عسكرية يف  14ترشين الثاين /نوفمرب
 .2014ووقع حادث شائن آخر يف كانون الثاين /يناير  ،2017إذ قُتل
 10شبان بعد هجوم لتنظيم والية سيناء عىل نقطتي تفتيش أمنيتني
يف مدينة العريش( ،((3وأعلن املتحدث العسكري أنهم مسؤولون عن
الهجوم وقتلوا يف املواجهات .مع أن محاميهم وأقرباءهم وأصدقاءهم
أفادوا أنهم أُوقفوا يف وقت سابق يف ترشين األول /أكتوبر 2016
وأنه مل يُطلق رساحهم مطلقًا( .((3تبع ذلك تظاهرات ودعوات إىل
إرضاب عام يف العريش .وينتمي الضحايا الشباب إىل عشائر وأحياء
ينحدر منها بعض قادة التنظيم.
" 34ابحثوا عن وطن آخر" ،هيومن رايتس ووتش ،2015/9/22 ،شوهد يف  ،2018/6/27يف:
https://bit.ly/2EONdd5؛ اللواء عبد الحميد عمران ،مقابلة شخصية ،لندن.2015/9/29 ،
 35العدد عىل أساس البيانات الصادرة من آب /أغسطس ( 2011عملية النرس  )1إىل
أيلول /سبتمرب ( 2015عملية الشهيد األمين  .)2الرقم بالضبط هو  ،3241مع أنه جرى حذف
العديد من البيانات من صفحات املتحدثني باسم الجيش ،مبا يوحي أن الرقم يحتاج إىل مراجعة.
 36محمد طنطاوي" ،حصاد  11يوم" ،اليوم السابع2015/9/18 ،؛ "قتىل للجيش املرصي
و'والية سيناء' يحرق آليات عسكرية" ،الجزيرة نت ،2015/9/12 ،شوهد يف  ،2018/6/26يف:
http://goo.gl/mbw53l؛ "املتحدث العسكري :مقتل  170إرهايب يف سيناء"MBC، ،
 ،2015/3/1شوهد يف  ،2018/6/26يفhttp://goo.gl/7NoqC9 :؛ عمرو عاطف" :املتحدث
العسكري :مقتل  241من العنارص املسلحة يف سيناء خالل خمسة أيام" ،أخبارك،2015/7/8 ،
شوهد يف  ،2018/6/26يفhttp://goo.gl/VLenZu :
 37عيد املرزوقي ،ناشط سيناوي ،مقابلة شخصية ،الدوحة ،ترشين األول /أكتوبر 2015؛
عيد املرزوقي" ،مأساة سيناء يف قصة يوسف زريعي" ،العريب الجديد ،2015/3/6 ،ص .6
" 38لليوم الثاين ،تتحول جنازات الشباب الذين قتلهم األمــن إىل مظاهرات"،
العريب الجديد ،2017/1/15 ،ص .1
 39املرجع نفسه.
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وإجامل ،ا ّدعى تقرير صادر عن املرصد املرصي للحقوق والحريات
ً
شخصا خارج نطاق القضاء ،واعتقل 11906
أن الجيش أعدم ً 1347
شخصا بني أيلول /سبتمرب 2013
رسا 26992
ً
أشخاص ،ور ّحــل ق ً
(((4
وحزيران /يونيو  . 2015وورد يف تقرير ملنظمة هيومن رايتس
ووتش أن تهد ًميا جامع ًيا شمل  3255منزلً عىل األقل ،وأن "الجيش
املرصي مل يق ّدم تحذي ًرا مكتوبًا عىل عملية اإلخالء الوشيكة ،وأن
العديد من السكان سمعوا بعمليات الهدم من دوريات للجيش ،أو
من الجريان ،أو عرب اإلعالم"(.((4
أث ّرت األشكال األخرى للقمع تأث ًريا بالغًا يف السكان املحليني .فقد
أدى قصف قرى صغرية وبلدات مبقاتالت  F16ومروحيات األباتيش
إىل خسائر بني املدنيني ،ومنهم أطفال .واألمر األكرث إشكالية هو أن
"األرضار الجانبية"( ((4مسموح بها إىل حد بعيد يف ثقافة املؤسسات
املسلحة املرصية (الجيش ،واألمن والرشطة ،واملخابرات) .ولذلك
فإن اإلنكار وزيادة القمع هام الردان األكرث شيو ًعا عىل الصحافيني
املحليني الذين يعلنون األرضار(.((4
تُعد الربوباغندا دعامة أخرى يف إسرتاتيجية الحكومة املرصية .ولكن
فمثل ،أعلن
كان لنوعيتها أثر سلبي يف صدقية الجيش النظاميً .
النظام مرات عدة موت كامل عالم القيادي يف تنظيم والية سيناء،
يف حني يواصل الظهور يف أرشطة مصورة جديدة للتنظيم .وينطبق
األمر نفسه عىل شادي املنيعي ،وهو قائد أُعلن موته مرات عدة
أيضً ا ،قبل أن ينرش التنظيم صورة يظهر فيها املنيعي وهو يقرأ نعيه
عىل كمبيوتر محمول( .((4وينطبق عدم الدقة والتضليل يف معلومات
الجيش عىل البيانات الصادرة عن تطورات العمليات ،ومقتل جنود
ومدنيني ومسلحني ،و"األرضار الجانبية" ،وحتى عىل إغراءات التعاون.
وتستند سياسات الجيش يف االتصاالت عمو ًما إىل فرضية ترجع إىل
ستينيات القرن املايض وهي أن النظام الحاكم يحتكر املعلومات
والرسديات ،وهي فرضية مل تتحطم فقط عرب وسائل التواصل
 40املرصد املرصي للحقوق والحريات" ،سيناء ،عامان من الجرائم" ،كلمتي.2015/6/15 ،
" 41ابحثوا عن وطن آخر" ،ص .13
 42مصطلح عسكري (أمرييك األصل) يستخدم لوصف القتىل املدنيني واألرضار املادية
األخــرى التي تنتج من عدم الدقة يف إصابة الهدف بالقصف الجوي أو املدفعي أو
بأسلحة أخرى.
 43ومن أشهر هذه الحاالت قضية أحمد أبو دراع ،وهو صحايف حاز جوائزـ ومؤيد
للجيش قدّم رواية مختلفة عن الجيش .ففي أيلول /سبتمرب  ،2013أعلن املتحدث العسكري
أنهم قصفوا قرية املقاطعة ،ووفقًا للمتحدث فإن عرشة مسلحني قتلوا و ُد ّمر مخز ٌن لألسلحة.
لكن أبو دراع الذي يتحدر من القرية أورد يف تقريره أنه ال وجود ملسلحني بني القتىل ،وأنه
دُمرت خمسة بيوت ملدنيني ومسجد القرية ،وأصيبت أرملة وثالثة أطفال .وإثر هذا التقرير،
اعتُقل أبو دراع ،وأُعلن أنه "إرهايب" يف وسائل اإلعالم املوالية للنظام ،وأخ ًريا واجه محكمة
عسكرية حكمت عليه بالحبس ستة أشهر لنرش معلومات خاطئة.
" 44أنصار بيت املقدس تنفي مقتل أحد قياديها مبرص" ،جريدة النهار الكويتية،
 ،2014/5/25يفhttps://goo.gl/UAGyUo :

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

االجتامعي يف القرن الحادي والعرشين وعرب عدد من الصحافيني
والناشطني املحليني ،بل أيضً ا عرب مقاطع فيديو وصور موثقة بحرفية
أنتجها املتمردون أنفسهم ونرشوها(.((4
ويُشار أيضً ا إىل أن األركان الثالثة لسياسة النظام (قمع ،ومخابرات،
وإعالم) يق ّوض كل منها اآلخر بطرق عديدة .فنوع القمع املستخدم،
مع أزمة صدقية ناشئة عن بروباغندا رديئة املستوى ،يقوضان التعاون
مع قوات النظام .يقول أحد سكان الشيخ زويد راويًا تجربة جاره:
"عندما تذهب إليهم [نقطة تفتيش عسكرية] إلخبارهم بوجود قنبلة
بجوار منزلك ،فإنهم يخربونك أنك أنت الذي زرعتها وأنك بدوي
قذر ،ومن ثم يرضبونك أو يعتقلونك"( .((4إضاف ًة إىل هذه التناقضات
يف سياسة النظام ،فإن نوعية تدريب الجنود وروحهم املعنوية هام
أيضً ا معضلة .فالكثري من الجنود الذين يخدمون يف شامل سيناء
هم مجندون إلزاميون أرسلوا إىل املنطقة يف األشهر األخرية من
خدمتهم العسكرية .وال يُقارن هذا النوع من الجنود باملسلحني
امللتزمني أيديولوجيًا واملتجذرين محليًا .ويتّهم النظام ووسائل
إعالمه املسلحني بكونهم مرتزقة أجانب .لكن التصورات املحلية يف
سيناء بعيدة ج ًدا عن ذلك .وثنائية "املرتزق" مقابل "الشهيد" التي
ير ّوجها اإلعالم الرسمي لتمجيد الجنود القتىل ،تلقى آذانًا صاغية
لدى الحكومة املرصية والقريبني منها ،لكن ليس بالرضورة يف شامل
رشق سيناء ،حيث ينظر بعض السكان إىل هذه الثنائية بطريقة
مختلفة" :املرتزق" هو الجندي القادم من وادي النيل ليدمر منازلهم
ويسلب ممتلكاتهم ،و"الشهيد" هو البدوي املحيل الذي ميوت يف
أرض األجداد التي ال ميكنه امتالكها قانون ًيا بسبب سياسات الدولة
يف شبه الجزيرة(.((4
يكاد يكون من املستحيل يف الوقت الحايل إجراء مسح لسكان
سيناء ،وقياس مستويات التأييد الشعبي لألطراف املتحاربة بحرية،
إذ يحاول كل طرف مضاعفة مؤرشات التأييد يف إعالمه .ففي
 45لعل الحالة األوضح هي الفرقاطة البحرية املرصية التي استهدفها صاروخ كورنيت
يف متوز /يوليو  .2015ادعت الرواية الرسمية أن حادث ًا عرض ًيا وقع عندما طارد زورق رسيع
لخفر السواحل "إرهابيني" ،ومن ثم اندلع "حريق عريض" يف الزورق .لكن تنظيم والية سيناء
نرش مقطع فيديو ظهر فيه مقاتل يستهدف الفرقاطة من تلة عىل الشاطئ بصاروخ كورنيت.
مل تحدث مطاردة أبدًا ،وال وجود لزوارق رسيعة ،ومل يحصل أي "حريق عريض".
 46أحد سكان الشيخ زويد ،مقابلة عرب الهاتف.2015/8/29 ،
 47يحظر القانون ملكية البدو األرايض يف العديد من املناطق يف شبه الجزيرة ،خاصة يف
شامل رشق سيناء .وال تزال املؤسسة العسكرية هي املالك الرئيس وتنظم ملكية األرض يف
مثل:
سيناء ،انظر ً
Abdul Fattah Barayez, "This Land is Their Land: Egypt's Military," Jadaliyya,
25/1/2016, accessed on 27/6/2018, at: https://bit.ly/2lCTdO9; Yezid Sayigh,
"Above the State: The Officers Republic of Egypt," Carnegie Papers, Carnegie
Middle East Center, 1/8/2012, pp. 16-17, accessed on 27/6/2018, at:https://
goo.gl/F1HxDx
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كيف تُقاتِل "والية سيناء"؟ تحليل سياسي عسكري لألزمة السيناوية

آب /أغسطس  ،2013أظهر مقطع فيديو ألنصار بيت املقدس
(وأكده صحافيون محليون) ،جنازة حاشدة مع موكب من مئات
الشاحنات الصغرية وسيارات رباعية الدفع ،لدفن أربعة من أعضاء
التنظيم قُتلوا بواسطة طائرة إرسائيلية من دون طيار بينام كانوا
يحاولون إطالق صاروخ ضد إرسائيل .ويف أيلول /سبتمرب ،2015
طافت قافلة ض ّمت نحو  20سيارة تحمل مسلحني يرفعون أعالم
تنظيم والية سيناء بأرجاء القرى ،واصطف قرويون (بينهم أطفال)
عىل جانبي الطريق لتحية املسلحني .وأمر كهذا ال يحدث كث ًريا
أساسا.
لقوات النظام بسبب تكتيكات مكافحة التمرد املذكورة ً
وهــذا ال يعني أن التطرف األيديولوجي للتنظيم أو أساليبه
املتوحشة يحظيان بقبول شعبي .فعوامل االنتامء القبيل أو
املظلومية تقدم تفس ًريا أفضل .لكن ما يعنيه ذلك هو أن "املنافسة
عىل الوالء" ال تفوز بها قوات النظام عىل نحو حاسم( .((4واملعضلة
أي مؤرشات عىل تغيري هذه السياسة ،ومن ث ّم
األكرب أنه ليس مثة ّ
هذه النتيجة ،يف املستقبل القريب.

البيئة السياسية
عىل املستوى الوطني ،كان للتصعيد املنفلت يف األزمة السياسية
يف مرص منذ االنقالب العسكري يف متوز /يوليو  ،2013ومستويات
القمع غري املسبوقة التي تلته ،تداعيات كبرية عىل الوضع األمني
يف مرص عمو ًما ،ويف سيناء عىل وجه الخصوص .فالدماء يف مجزرة
رابعة (قرابة ألف ضحية)( ،((4وعمليات القتل الجامعي األخرى
مثل الحرس الرئايس يف  8متوز /يوليو  51( 2013ضحية) ،ومدينة
نرص يف  27متوز /يوليو  106( 2013ضحايا) ،وميدان النهضة يف
 14آب /أغسطس  87( 2013ضحية) ،يُر َّجح أن تؤثر يف حارض مرص
ومستقبلها ،كام فعلت بالضبط املجازر ذات الدوافع السياسية يف
أماكن مختلفة(.((5
48 Petraeus, Amos & Nagl, p. 312.
"49 Human Rights Watch, "All According to Plan: The Rab 'a Massacre,
Human Rights Watch Reports, 12/8/2014, accessed on 27/6/2018, at:
https://bit.ly/1NaCcCS
 50عىل الصعيد العاملي ،عاد ًة ما يكون ملجازر بهذا املستوى من سفك الدماء عواقب
اجتامعية وسياسية كبرية .فاملوت املأساوي ألربعة عرش متظاه ًرا يف يوم "األحد الدامي" يف
عام  1972يف إيرلندا الشاملية ،ولّد سنوات "االضطرابات" ومواجهة طويلة األمد عسكرية
وسياسية بني السلطات الربيطانية والجيش الجمهوري اإليرلندي وقوى جمهورية أخرى.
وأسفرت مذبحة فاطمة ،وهي األسوأ يف "الحرب القذرة" األرجنتينية ،عن  30حالة وفاة
مأساوية يف عام 1976؛ ما أدى إىل اندالع مواجهات مديدة مسلحة وغري مسلحة بني الطغمة
العسكرية ومجموعات املعارضة املختلفة .أما يف العامل العريب ،فإن عدد ضحايا املجازر كان
أكرب بكثري كمجزرة ليامن طرة يف مرص عام  ،1957ومجزرة الدجيل يف العراق عام  ،1982وأبو
سليم يف ليبيا عام  .1996وكان لها جمي ًعا عواقب سياسية وأمنية واجتامعية كبرية.

ومع أن أزمات سيناء أقدم بكثري من أزمة القاهرة يف عام ،2013
أول ،أ ّدت أزمة القاهرة
فاألخرية كان لها عواقب سلبية عىل األوىلً .
ونتائجها إىل ظهور أجنحة وسياسات استئصالية داخل املؤسسات
مثل
األمنية والعسكرية( .((5واعتقدت هذه األجنحة أن أزمة سيناء ً
ميكن حلها عرب القضاء عىل املعارضني وإخضاع املعارضني املحتملني
بواسطة القوة املفرطة .ويعتقد قادة هذه األجنحة أن الخطأ الرئيس
ملبارك وللمشري طنطاوي أنهام كانا "متساهلني"( .((5ثانيًا ،خلقت حملة
القمع التي تلت متوز /يوليو  2013بيئ ًة أصبحت فيها األسلحة أداة
أساسية للبقاء ولبلوغ "العدالة" املتصورة .وقال يحيى عقيل ،النائب
املنحل (مجلس الشيوخ):
ّ
السابق عن شامل سيناء يف مجلس الشورى
"ال ينتسب العديد من الشبان الذين يحملون السالح يف سيناء اليوم
إىل أي تنظيم ،وإن االنقالب وما تكشّ ف عنه ،يعني بالنسبة إليهم
العودة إىل أيام ما قبل عام  2011من التعذيب والسجن من دون
تهمة .وهم يفضلون الصحراء والبندقية عىل ذلك"( .((5ثالثًا ،استفاد
متمردو والية سيناء استفاد ًة كبرية من بيئة كهذه .وكام ذكرنا ،فإن
لدى التنظيم حساسية عالية للتطورات املحلية .وبنا ًء عليه ،فقد
غي خطابه ليقوي مساعي التجنيد ،ويدعم تجميع أنصاره ،ويضفي
ّ
الرشعية عىل وجوده وعىل رضورة تكتيكاته املتوحشة.

كيف تقاتل "والية سيناء"؟
أساسا ،وليس حرصيًا،
كام رأينا ،فإن قدرة التنظيم عىل البقاء تقوم ً
عىل قدرات عسكرية ال سابقة لها مقارن ًة بكل الكيانات املسلحة
املرصية األخرى غري التابعة للدولة .ويعرض هذا القسم ملحة عامة
عن األمناط التكتيكية للتنظيم وإسرتاتيجيته الشاملة ،استنا ًدا إىل
منشوراته وترصيحات قادته.

 .1البعد التكتيكي
ا ّدعـــى تنظيم واليــة سيناء مسؤوليته عــن  286عملية يف
سنة وجـــوده األوىل (ترشين الثاين /نوفمرب -2014تــريــن
األول /أكــتــوبــر  ،((5()2015و 476عملية يف سنته الثانية
51 Youssef Chaitani, Omar Ashour & Vito Intini, An Overview of the Arab
Security Sector amidst Political Transitions: Reflections on Legacies, Functions
and Perceptions, United Nations' Economic and Social Commission for
;)West Africa (UN-ESCWA), (New York: United Nations Publications, 2013
Ashour, pp. 9-16.
 52لواء ركن يف وزارة الداخلية املرصية ،مقابلة شخصية ،القاهرة.2013/4/13 ،
 53النائب السابق يحيى عقيل ،مقابلة عرب الهاتف.2015/4/6 ،
 54استنادًا إىل بيانات عن التنظيم جمعها املؤلف ،قسم من قاعدة البيانات العسكرية
لتنظيم الدولة.
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(ترشين الثاين /نوفمرب -2015ترشين األول /أكتوبر  ،)2016أي
بزيادة  66يف املئة يف نشاطات العمليات (وليس بالرضورة يف شدة
فتكها)( .((5ويظهر استعراض تفاصيل عمليات التنظيم يف شامل سيناء
خالل الفرتة ترشين الثاين /نوفمرب  - 2014ترشين األول /أكتوبر
ويبي الجدول ( )1التكتيكات واألسلحة
 ،2016بضعة أمناط تكتيكيةّ .
التي استخدمها التنظيم يف سنته األوىل.
أصدر تنظيم والية سيناء يف ترشين الثاين /نوفمرب  2015نرشته
السنوية األوىل للعمليات العسكرية ،التي تشابهت أو قلدت
البيانات العسكرية للجيوش النظامية .ا ّدعــى التنظيم أنه من
 25ترشين األول /أكتوبر  2014حتى  15ترشين األول /أكتوبر
 ،2015قَتل أكرث من ألف عنرص من عنارص النظام ،بينهم ضباط
وجنود يف الجيش والرشطة ورجال قبائل محليني متهمني بكونهم
"مخربين" أو "متعاونني" .وا ّدعى التنظيم أيضً ا أنه د ّمر أكرث من 140
دبابة وعربة مدرعة ،وأنه دمر كليًا  30مق ًرا للجيش والرشطة وبيوتًا
ملخربين مزعومني .وأُدرجت قوائم اإلحصائية يف ست فئات" :صيادو
املدرعات ،استهداف أفراد ،اقتحام مقرات ونسفهاّ ،
دك الحصون،
عمليات نوعية ،الغنائم"(.((5
اعتمد التنظيم كث ًريا عىل صعيد التكتيكات ،عىل العبوات الناسفة
( 28يف املئة) واالغتيال عن قرب ( 32يف املئة) .استهدفت العبوات
آليات مدرعة ونقاط تفتيش ثابتة ،ود ّمرت  24دبابة أمريكية الصنع
من طراز  ،M-60و 17مركبة مدرعة من طراز  ،M-113و 17عربة
همر بحسب ادعاءات التنظيم( .((5وا ّدعى التنظيم أيضً ا أنه اغتال
 130مدنيًا لكونهم "مخربين" بأسلوب االغتيال الفردي املبارش
رصا( .((5واستخدم التنظيم أيضً ا صواريخ "كورنيت" روسية الصنع
ح ً
موجهة مضادة للدروع ،وقذائف  RPG-7غري موجهة لتدمري 7
دبابات وآليات مدرعة( .((5لكن أكرب خسائر أوقعها التنظيم أُدرجت
يف تقريره السنوي األول بعنوان "االقتحامات" ،وهي عمليات حرب
تقل انتحاريني،
عصابات معقدة يتقدمها عادة سيارة مفخخة أو أكرث ّ
 55املرجع نفسه.
" 56الحصاد السنوي للعمليات العسكرية لعام 1436هجرية" ،املكتب اإلعالمي لوالية
سيناء.2015/11/12 ،
 57املرجع نفسه.
 58باستخدام أنواع مختلفة من املسدسات (مع كاتم للصوت أو من دونه) ،ومسدسات
أتوماتيكية ،وبنادق رشاشة ،وبنادق هجومية ،وعادة ما يجري الهرب عىل دراجات نارية أو
سيارات صغرية.
 59كورنيت ،هو صاروخ متطور مضاد للدروع موجه بالليزر مع القدرة عىل اخرتاق 1100
إىل  1200ملم من صفيح مدرع من الفوالذ الصلب.

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

ملهاجمة نقاط ثابتة ومقرات أمنية وعسكرية .وزُعم أن عدد ضحايا
هذه العمليات بلغ قرابة  800جندي( .((6أما من ناحية ما يسميه
"الغنائم" ،فقد استطاع التنظيم االستيالء عىل كمية كبرية من
األسلحة الخفيفة واملتوسطة من القوات النظامية ،وعرض العديد
منها يف أرشطته املصورة ،وتشمل قذائف هاون متوسطة ( 120ملم)،
ومدفعني من طراز  ZU-23مضاد للطائرات ( 25ملم) ،وخمسة
مدافع رشاشة من طراز دوشكا ( 14.5ملم) ،وأكرث من خمسني
بندقية هجومية من طراز الكالشينكوف( .((6واألرقام عمو ًما ،ليست
بعيدة عام ورد يف تقارير لصحافيني محليني ،وهي يف بعض الحاالت
املعدودة ،تتطابق مع الحصيلة الرسمية التي أوردهــا املتحدث
العسكري يف عام .((6(2015
حصلت يف السنة الثانية للتنظيم (ترشين الثاين /نوفمرب 2015
 ترشين الثاين /نوفمرب  )2016زيادة كبرية يف العمليات املسلحةمقارن ًة بالسنة األوىل ،مع أن عمليات مكافحة التمرد التي يقودها
تغي كبري يف تكتيكات
الجيش كانت متواصلة بشدة .وحدث أيضً ا ّ
ويبي الجدول ( )2التكتيكات واألسلحة
التنظيم واستخدامه األسلحةّ .
التي استخدمها التنظيم يف السنة الثانية من العمليات.
يظهر الجدول ( )2تزايد اعتامد التنظيم كث ًريا عىل العبوات الناسفة،
والقنص ،والسيارات املفخخة ،وهجامت حرب املغاوير .إذ تضاعف
تقريبًا عدد الهجامت املعلن عنها باستخدام عبوات ناسفة من 146
إىل  .263وتنطبق املالحظة نفسها عىل هجامت حرب املغاوير (من
 18إىل  .)38وزادت هجامت السيارات املفخخة والقناصة ،كل منها
عرشة أضعاف.
أصدر التنظيم يف كانون األول /ديسمرب  2015تقري ًرا يظهر "تخريج"
مجموعة من القناصة املدربني .لكن صور التقرير مل ت ُظهر إال ثالثة
ملثمني بالزي العسكري الكامل .كانوا يتدربون عىل نوعني من بنادق
القنص :دراغونوف الروسية ،وشتاير  HS-50النمساوية املعدلة مع
فضل عن أنواع مختلفة من بنادق
كواتم صوت ومناظري متنوعةً ،
الكالشينكوف اآللية .ورمبا يعكس هذا استثامر التنظيم يف استخدام
القناصة .إثر ذلك ،نفّذ التنظيم حملة عمليات قنص بلغت ذروتها
بني كانون الثاين /يناير وآب /أغسطس .2016
" 60الحصاد السنوي للعمليات العسكرية لعام 1436هجرية" ،انظر املذكرة .81
 61املرجع نفسهُ .عرضت كل األسلحة املذكورة أعاله يف مقاطع فيديو إعالمية وتقارير
مصورة .ويف بعض الحاالت ،تض ّمن ذلك الرقم التسلسيل للسالح ليظهر أنه مستوىل عليه
من الجيش النظامي.
كبريا
ًا
ف
اختال
يختلف
العسكري
املتحدث
جانب
من
املعلن
الضحايا
عدد
 62مع العلم أن
ً
عام يعلنه التنظيم.
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الجدول ()1
التكتيكات واألسلحة املوثقة التي استخدمها تنظيم والية سيناء خالل الفرتة ترشين الثاين /نوفمرب  - 2014ترشين األول /أكتوبر 2015
التكتيك /السالح

مرات االستخدام

النسبة املئوية لالستخدام

عبوات ناسفة
سيارات مفخخة

146
1

28%
0.1%

سيارات مفخخة النتحاريني
قناصة
صواريخ موجهة مضادة للدروع
أنظمة دفاع جوي محمولة
صواريخ غري موجهة
مدفعية خفيفة ومتوسطة
اغتياالت عن قرب ومحاوالت اغتيال
تشكيالت مغاوير
تشكيالت مغاوير انتحارية (انغامسيون)
مدافع آلية مضادة للطائرات
املجموع

12
11
7
2
38
81
167
18
32
15
530

2.3%
2.2%
1.3%
0.4%
7%
15%
32%
3%
6%
2.8%
100%

املصدر" :الحصاد السنوي للعمليات العسكرية عىل مدى عام 1436هجرية" ،املكتب اإلعالمي لوالية سيناء .2015/11/12 ،وأجريت بعض التعديالت عىل األرقام الواردة يف قامئة
"الحصاد" ،وذلك بعد مقارنتها بالبيانات الصادرة عن املتحدث العسكري ،ووسائل إعالم محلية ،وتصويبات مصادر سيناوية محلية.

الجدول ()2
التكتيكات واألسلحة التي استخدمها تنظيم والية سيناء ،خالل الفرتة ترشين الثاين /نوفمرب  - 2015ترشين األول /أكتوبر 2016
مرات االستخدام النسبة املئوية لالستخدام
التكتيك /السالح
47%
263
عبوات ناسفة
1.8%
10
سيارات مفخخة
2.0%
11
سيارات مفخخة النتحاريني
20%
110
قناصة
2.0%
12
صواريخ موجهة مضادة للدروع
0
0
أنظمة دفاع جوي محمولة
5.5%
31
صواريخ غري موجهة
0.5%
3
مدفعية خفيفة ومتوسطة
13%
74
االغتيال عن قرب ومحاوالت اغتيال
7.0%
38
تشكيالت مغاوير
0.7%
4
تشكيالت مغاوير انتحارية (انغامسيون)
0.7%
4
مدافع آلية مضادة للطائرات
100%
560
املجموع
املصدر" :الحصاد السنوي للعمليات العسكرية لعام 1437هجرية" ،املكتب اإلعالمي لوالية سيناء .2016/11/10 ،وأجريت بعض التعديالت عىل األرقام الواردة يف قامئة "الحصاد".
وذلك بعد مقارنتها بالبيانات الصادرة عن املتحدث العسكري ،ووسائل إعالم محلية ،وتصويبات مصادر محلية شامل سيناوية.
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يالحظ من ناحية أخرى تضاؤل اعتامد التنظيم عىل املدفعية وأنظمة
الدفاع الجوي املحمولة ،واالغتيال الفردي ،والهجامت بتشكيالت
انتحارية .وأفادت بيانات صادرة عن الجيش وجود خسائر للتنظيم
مبدافع الهاون(((6؛ ما يفرس جزئيًا تراجع استخدامها .وقد عرض
التنظيم عد ًدا محدو ًدا من أنظمة الدفاع الجوي املحمولة يف مقاطع
فيديو ،مع العلم أنه مل يستخدمها إال مرتني فقط منذ تأسيسه،
ورمبا يكون السبب هو ترسانته املحدودة ج ًدا .لكن تراجع عمليات
االغتيال يستحق االهتامم .فاملخربون أهداف سهلة نسبيًا ،واغتيالهم
ليس معق ًدا مقارنة بتكتيكات أخرى .وليس لدى التنظيم نقص يف
أي
املسدسات أو كواتم الصوت أو السكاكني أو البنادق الهجومية أو ّ
أسلحة أخرى تُستخدم يف هذه العمليات .بيد أن االستهداف الكثيف
يف السنة األوىل ملخربين ومتعاونني محليني ( 167هجو ًما مبلغًا عنها
يف السنة األوىل  ،)2015-2014نجح إىل حد معني يف تقويض شبكة
االستخبارات املحلية لقوات األمن يف تلك السنة .ويبدو أنه أدى إىل
تراجع عدد املتعاونني املحليني ،ومن ثم انخفاض عدد املخربين(.((6
ورمبا يفرس ذلك جزئ ًيا الرتاجع امللحوظ يف االغتياالت بأكرث من
النصف (من  167هجو ًما إىل  .)74ومع ذلك ،قد يرتفع الرقم مرة
أخرى يف السنة الثالثة ،نظ ًرا إىل تصاعد األعامل العدائية بني التنظيم
وعدة عشائر وأفراد من قبيلتي الرتابني والسواركة ،وهام من القبائل
األربع األكرب يف شامل رشق سيناء.
مثة مالحظة أخرية بشأن تكتيك استخدام الصواريخ غري املوجهة .فقد
انخفض عددها انخفاضً ا طفيفًا من  38يف السنة األوىل إىل  31يف
السنة الثانية .لكن بخالف السنة األوىل ،تركّز معظم هجامت السنة
الثانية عىل فرتة زمنية محددة بني كانون األول /ديسمرب 2015
وشباط /فرباير  ،2016تبعها خمود طويل حتى ترشين األول /أكتوبر
 2016عندما هاجم التنظيم معرب العوجا /نيتسانا عىل الحدود
املرصية  -اإلرسائيلية بصاروخني من نوع غراد .ويبدو أن التنظيم كان
نقصا يف الصواريخ غري املوجهة يف الخريف والصيف عام .2016
يعاين ً

 .2اإلستراتيجية العسكرية لتنظيم
والية سيناء
يُظهر منط عمليات تنظيم والية سيناء يف أول سنتني من عمره القصري
أن لديه إسرتاتيجيتني غري معلنتني :األوىل هجومية هدفها التمدد،
والثانية دفاعية تهدف إىل الصمود .وميكننا تحديد ثالثة أهداف
لتحقيق "الصمود" ،هي :التجنيد ،والسيطرة ،واإلعامء .فاملقاطع
" 63الجيش يكتشف  500قذيفة هاون و 11مدفع هاون من مستودع يف الشيخ زويد"،
املرصي اليوم ،2016/7/3 ،ص .1
 64ضابط متقاعد يف املخابرات الحربية املرصية ،مقابلة شخصية ،إسطنبول.2016/11/6 ،

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

اإلعالمية السمعية والبرصية ،والخطاب الــردي ،وأقسام من
األيديولوجيا ،والحساسية العالية للمظامل املحلية ،والثقافة املحلية،
واألوضاع االجتامعية والسياسية ،تستهدف جميعها التجنيد والتعبئة.
وألن املجندين الجدد يحتاجون إىل مرافق تدريب ،فإن السيطرة عىل
القرى والطرق الصحراوية وشبكات األنفاق جنوب الشيخ زويد ورفح
والعريش ،أمور حاسمة يف قدرة التنظيم عىل البقاء .ويبدو أن اعتامد
التنظيم عىل عنارص أجنبية مدربة خيار أقل جدوى وأغىل تكلفةً،
وذلك منذ أوائل عام  2016عىل األقل ،بسبب التطورات اإلقليمية.
والهدف الثالث لإلسرتاتيجية الدفاعية هو "إعامء" قوات النظام
عرب استهداف شبكة مخربيه املحليني ،مبن فيهم بعض املتعاونني
املحميني يف القاهرة( .((6ويجري ذلك برصف النظر عن االنتامء القبيل
أشخاصا من القبائل نفسها
للمتعاون؛ ذلك أن قامئة الضحايا تضم
ً
لقادة يف التنظيم.

يف مجال الهجوم ،يهدف التنظيم إىل االستنزاف واإلرهاب .فمواصلة
االشتباك مع قوات النظام يف حرب استنزاف طويلة تشبه اإلسرتاتيجية
التي استخدمتها وحدات قليلة املوارد نسب ًيا يف تنظيم الدولة يف
أماكن مثل دياىل يف العراق أو ريف حامة يف سورية .ويتحقق هدف
"اإلرهاب" باستخدام تكتيكات تخريبية إلضعاف الروح املعنوية
للجنود النظاميني ،كام ورد يف دراسات التمرد عىل الطريقة املاوية(.((6
ويجري ذلك عرب استهداف مستمر لقوات النظام ،وعرب إعدامات
وحشية لضباط وجنود أرسى لزرع الخوف بهدف ضعضعة إرادة
الجنود للقتال وتحطيمها ،وليس بالرضورة قدرتهم عليه.
وتُنفذ اإلسرتاتيجية الهجومية بوسيلتني :إرهاب املدن ،وتكتيكات
حرب املغاوير (وضمن ًيا تشكيالت االنغامسيني االنتحارية) .وأُضيف
 65من األمثلة عىل ذلك ،قضية خالد املنيعي الذي اغتيل يف القاهرة يف أيلول /سبتمرب
وميت بصلة
 .2015وهو إحدى الشخصيات املعروفة املؤيدة للعسكر من قبيلة السواركة ّ
قرىب للقيادي يف التنظيم شادي املنيعي ،املذكور آنفًا.
66 Mao Tse-tung, On Guerrilla Warfare (Champaign: University of
Illinois Press, 1937); Tse-tung, On Protracted War.
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بع ٌد عسكري تقليدي إىل تكتيكات حرب املغاوير منذ أوائل عام
 .2014وتُستخدم التكتيكات التقليدية عاد ًة عندما يكون الهدف
السيطرة عىل املنطقة .وقد ظهر ذلك يف محاولة السيطرة عىل الشيخ
زويد يف متوز /يوليو .2015
متثل اإلسرتاتيجيتان بجمعهام م ًعا تنوي ًعا محدو ًدا إلسرتاتيجية تنظيم
الدولة الــواردة يف كتاب إدارة التوحش( .((6وبعبارة بسيطة ،تركز
التكتيكات والسياسات الواردة يف ذلك الكتاب عىل كيفية إدارة عدم
االستقرار والحكم الضعيف بطريقة تسمح لتنظيم الدولة حرصيًا
باالستفادة من الوضع ومنع أي جهة أو جهات أخرى من ذلك (مبا
مثل جهات قبلية مسلحة غري تابعة لتنظيم الدولة ،أو جهات
فيها ً
مسلحة أخرى غري تابعة للدولة ،أو قوى منارصة للدميقراطية ،أو عنارص
موالية للنظام أو قوى النظام) .وحتى اآلن ،ما زال تنظيم والية سيناء يف
املرحلة األوىل من هذه اإلسرتاتيجية ،يحاول تأمني معاقل ليبقى فيها.
وعىل خالف بعض "واليات" تنظيم الدولة األخرى ،فإن والية سيناء
ليس لديها قدرة تقليدية وال غري تقليدية عىل االنتصار العسكري.

الخالصة واآلثار المترتبة على
السياسات
تحدى تنظيم والية سيناء (وتنظيم الدولة عمو ًما) استنتاجات
عدة مؤكدة يف أدبيات التمرد ومكافحته .فاستنتاج ديفيد غالوال
مثل أن الجغرافيا إذا كانت غري مساعدة ،فإن التمرد محكوم عليه
ً
(((6
بالفشل قبل بدئه ،ال يفرس عىل نحو ٍ
كاف حالتنا هذه  .إضاف ًة
إىل تحدي التفسريات القامئة عىل الجغرافيا ،فإن املقاربات التي
تركّز عىل السكان وعىل تأييد الدول أو قوى خارجية تفشل أيضً ا يف
تفسري استمرار التمرد .يف حني أن تدرج فقدان الدقة والتفسريات
األخرى التي تتمحور حول القمع مفيدة يف فهم ديناميات التجنيد
والتطرف ،ومفيدة أيضً ا لفهم سبب اعتقاد بعض املحليني أن تنظيم
رشا" من قوات النظام يف بعض املناطق ،لكن هذه
والية سيناء "أقل ً
التفسريات ال توضح متا ًما متدد التنظيم وقدرته عىل البقاء .كام أن
سياسة األرض املحروقة التي تستخدمها جزئ ًيا القوات النظامية
منذ أيلول /سبتمرب  ،2013وفشلها يف إنهاء التمرد ،يقدمان تحديًا
آخر الستنتاجات األدبيات .فإذا وضعنا األخالق والقانون جانبًا ،فإن
دراسات عدة خلصت إىل أن تكتيكات األرض املحروقة هي إحدى
 67أبو بكر ناجي ،إدارة التوحش :أخطر مرحلة ستمر بها األمة (سورية :دار التمرد،
[د.ت]).
68 David Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice
(London: Policy Studies Institute-PSI, 2006), p. 23.
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اإلسرتاتيجيات األكرث فاعلية لهزمية تنظيامت تستخدم إسرتاتيجية
حروب املغاوير( .((6لكن ذلك يظل بعي ًدا عن حالة تنظيم والية سيناء
وحاالت كثرية أخرى.
أساسا ألسباب أخرى .فأحد العوامل الحاسمة
لقد استمر التمرد ً
قياسا عىل أسالفه منذ مطلع
كان البناء الناجح لقدراته العسكرية ً
القرن الحايل حتى اآلن ،وهو ما عجز عن تحقيقه متمردون آخرون.
فالجمع بني حرب املغاوير وتكتيكات حروب املدن ،إضافة إىل
تطوير التخطيط والتنفيذ ،يؤديان إىل تقويض معنويات القوات
النظامية وقدراتها ،مع العلم أن نجاحاتها محدودة تاريخيًا يف
الحرب التقليدية( ((7ويف الحروب غري التقليدية كمكافحة التمردات
املسلحة( .((7واستطاع التمرد أيضً ا البقاء بسبب سياسات النظام يف
شبه جزيرة سيناء وخارجها .وحتى عندما كان املتمردون يش ّنون حرب
عصابات فعالة ،كان النظام يش ّن حمالت مكافحة مترد غري فعالة.
تعني الطبيعة املتنامية املتعددة األبعاد لألزمة السيناوية أنها تحتاج
إىل سياسة مكافحة مترد معقدة ،تتضمن مقاربات دينامية وغري
خصوصا يف
دينامية .وهذه املجموعة األخرية من املقاربات رضورية
ً
األجلني املتوسط والطويل .وهذا بعيد عن سياسات القمع املكثف
املتبعة حاليًا ملعالجة األزمة السيناوية .فكام استعرضنا أعاله ،فإن
عواقب سياسات كهذه معروفة جي ًدا يف أدبيات مكافحة التمرد:
القمع العشوايئ املكثف الذي تتبعه قوات النظام هو الوسيلة األكرث
فاعلية يف دفع السكان إىل أحضان املتمردين.
تعمل أركان السياسة الحالية (القمع ،واملخربون ،والربوباغندا) عىل
تقويض بعضها بعضً ا .فنوع القمع املستخدم يؤثر سلبيًا يف املخربين
أو املتعاونني أو املؤيدين املحتملني ،وكذلك األمر مع نوع الربوباغندا.
ومن ث ّم ،فإن التكتيكات تحبط الهدف اإلسرتاتيجي (تهدئة املنطقة
وهزمية التنظيم) .ولذلك تتواصل تغذية التمرد عرب حلقة مفرغة
ويتعي عىل أي سياسة
من القمع املكثف اآلين واملتسم بردة الفعل.
ّ
شاملة ملكافحة التنظيم أن تحدد التهديدات ،وطبيعتها ،وظروفها
الداعمة ،والتكتيكات املضادة الفعالة والرشعية ،واإلسرتاتيجيات
ويتعي أيضً ا أن تعالج احتياجات التنمية الطويلة
املضادة.
ّ
69 Arreguin-Toft, pp. 94-100; Douglas Porch, Counterinsurgency: Exposing
the Myths of the News Way of War (Cambridge: Cambridge University Press,
2013).
70 Kenneth Pollack, Arabs at War: Military Effectiveness, 1948–1991
(Lincoln: University of Nebraska Press, 2002), pp. 55-73; Norvell De
Atkine, "Why Arabs Lose Wars?" Middle East Quarterly, vol. 4, no. 4
(December 1999), pp. 1-5.
71 Dana Adams Schmidt, Yemen: The Unknown War (New York: Holt,
Rinehart, & Winston, 1968).

ددعلالا

20
األمد لشبه الجزيرة مبا يف ذلك أبعاد املسألة من النواحي القبلية
واالقتصادية  -االجتامعية والسياسية والهوياتية والدميوغرافية.
ومن الجوهري ،عىل املدى القصري ،تغيري الخطاب اإلعالمي املؤيد
رشا عىل تغري السياسات حيال شامل سيناء .واالمتناع
للنظام ،لكونه مؤ ً
عن القولبة النمطية السلبية يف الحمالت اإلعالمية أمر مطلوب من
الناحية األخالقية والعملية .أما بخصوص األرضية التعبوية ،فإن
تعزيز صدقية بيانات قوات النظام وسياساتها املستدامة أمر أسايس
لبناء شبكات استخبارات وتأييد محلية أقوى .وزيادة االعتامد عىل
هذه الشبكات ،إىل جانب قوات خاصة مجهزة ومدربة جي ًدا ،مع
الحد من استخدام املدفعية الثقيلة والقصف الجوي يف املناطق
ويتعي تنفيذ ذلك
إجامل.
ً
السكنية ،سيؤثر إيجاب ًيا يف أهداف الحملة
ّ
بالتوازي مع سياسة "كسب القلوب والعقول" التي تبدأ بتعويض
مناسب لسكان املنازل املهدمة ،وأصحاب امل ـزارع املدمرة ،مع
االعرتاف بـ "األرضار الجانبية" التي تسبب فيها الجيش.
أما عىل املديني املتوسط والطويل ،فيتعني أال تعا َمل سيناء باعتبارها
تهدي ًدا أمنيًا جيوسرتاتيجيًا للقاهرة ،بل تتأكد مراجعة ما يقوم عىل
افرت ٍ
اض كهذا من سياسات وتدابري عملية معيارية وتعديلها .وأحد
جوانب مشكلة سيناء نابع كذلك من أزمة املصالحة الوطنية يف
مرص ،ومن البيئة السياسية الشديدة االستقطاب ،ومن غياب آليات
حل غري عنفي للرصاعات ،واالفتقار إىل إصالح القطاع األمني ،وغياب
عملية عدالة انتقالية ذات صدقية ،ومن العجز البنيوي يف العالقات
املدنية  -العسكرية .وترتبط املسألة األخرية عىل وجه التحديد بضعف
الرقابة عىل صياغة سياسة األمن القومي ،وعىل تنفيذها ،إضاف ًة إىل غياب
املساءلة عمو ًما عند فشل هذه السياسات أو تسببها يف تفاقم األزمات.
مل تحصل مطلقًا مراجعة شاملة للسياسات العسكرية واألمنية يف
سيناء ،لكن املناقشة املفتوحة الوحيدة بشأن سيناء حصلت يف
الفرتة االنتقالية القصرية بني شباط /فرباير  2011وحزيران /يونيو
 ،2013ومل تسفر عن أي سياسة تنفيذية تذكر ،وتوقفت برسعة بعد
االنقالب العسكري يف متوز /يوليو  .2013وهذا كله يجب أن يتغري.
فعمليات التمرد عمو ًما ال متثّل تهدي ًدا خط ًريا للحكومات الرشعية
التي تقوم عىل املؤسسات وتتبع سياسات مكافحة مترد مالمئة.
والحال يف مرص ليست كذلك ،حيث الرشعية مثار خالف ،وسياسات
مكافحة التمرد بعيدة عن املثالية .وميكننا القول إجاملً  ،إن فشل
جهود مكافحة التمرد يتطلب يف جميع الحاالت تقريبًا إصالحات
محلية كبرية وتغي ًريا يف السياسات .ويؤدي استمرار غياب املصالحة
الوطنية ،وعدم مراجعة سياسات مكافحة التمرد ،وغياب الرقابة عىل
السياسات العسكرية واألمنية ،إىل تكريس بيئة ميكن تنظيم والية
سيناء أو مثيله البقاء فيها مدة أطول ،ورمبا التمدد أكرث.
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المقاربة الجديدة للقضية الكردية في تركيا
The New Approach to the Kurdish Issue in Turkey
بعد ســنوات من رعاية الدولة التركية للتســوية السياســية مع األكراد عبر التفاوض مع حزب
 عندما،2015  تخلت الحكومة نهائ ًيا عن هذه السياســة منذ منتصــف،العمــال الكردســتاني
"المحا ِور" الكردي
عــادت الحرب
ً
ُ  تكريس فكــرة غياب، أو ًلا: وتتضمن مقاربتها الجديدة.مجــددا
، خوض مواجهة عســكرية شــاملة ضد حزب العمال الكردستاني، ثان ًيا.الجاد في إيجاد الحل
ً .وإضعاف حزب الشعوب الديمقراطي
 االنفتاح على أحزاب وحركات كردية أخرى أم ًلا أن،ثالثا
ّ ُت
 وقد حققت. وأن تعزز كذلــك مكانة المحافظيــن األكراد ونفوذهــم،مثــل األكــراد مســتقب ًلا
ً  لكنهما يواجهان تحديات واقعية،الحكومة وحزب العدالة والتنمية إنجازات
 وتســعى.أيضا
 هل يمكن إضعاف حزب الشعوب الديمقراطي أو: منها،هذه الدراسة لإلجابة عن تساؤالت
ً
ً
واســعة مــن األكراد؟ وهل
شــريحة
 أم أنه ســيبقى يمثل،إفقــاده تمثيلــه البرلماني مســتقب ًلا
تكفي القاعدة االنتخابية لحزب العدالة والتنمية واألحزاب الكردية األخرى بمحافظات جنوب
ً شرق تركيا إلضعاف حزب الشعوب الديمقراطي؟ وهل هي كافية
أيضا لجعل هذه األحزاب
ُت
ّ
شــكل أكثريــة يمكنها التحاور باســم األكراد وحل قضيتهم؟ وما مــدى واقعية هذه المقاربة
وما نتائجها حتى اآلن؟
، حزب العمال الكردســتاني، حزب الشــعوب الديمقراطي، األكراد، تركيا:كلمات مفتاحية
.المحا ِور الكردي
ُ
Following a return to armed conflict, the Turkish authorities abandoned, in 2015,
a policy of political reconciliation with the Kurdistan Workers' Party (PKK). The
new approach is based on, first, the idea that no capable Kurdish negotiating
partner exists for the Ankara authorities to negotiate with. Secondly, it is based
on a full-scale military confrontation against the PKK and on weakening the
Democratic Peoples' Party (HDP) through a variety of means. Thirdly, the new
approach is based on an openness to alternative Kurdish groups to represent the
Kurds in the future and is also based on strengthening the Kurdish conservatives.
Despite the achievements of the AKP and the incumbent government in this
regard, they continue to face on-the-ground challenges. This paper seeks to answer
a set of questions: Can the HDP be weakened or lost in future parliamentary
representation, or will it still represent a large segment of Kurds? Would support
for the AKP's Kurdish allies be enough to allow them to negotiate on behalf of
Turkey's Kurdish population? How feasible is the AKP government's present
approach and how successful is it?
Keywords: Turkey, Kurds, Peoples Democratic Party, Kurdish Workers Party,
Kurdish interlocutor.
*
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المقاربة الجديدة للقضية الكردية في تركيا

مقدمة
بعد سنوات من رعاية الدولة الرتكية للتسوية السياسية مع األكراد
عرب التفاوض مع حزب العامل الكردستاين ،تخلت الحكومة نهائ ًيا عن
هذه السياسة منذ منتصف عام  ،2015بعد أن عادت الحرب مجد ًدا
بينهام .ونتيجة لذلك ،بادرت إىل الرتكيز عىل نهج جديد يختلف عن
املبادرات السابقة كلها.
شامل؛ وذلك من خالل ثالث مقاربات:
لقد بدأت الحكومة الرتكية نه ًجا ً
األوىل ،تكريس فكرة غياب "امل ُحاوِر" الكردي الذي يتمتع بصدقية
وينشد السالم ويدين العنف ،ما يعني التخيل عن فكرة العودة إىل
حزب الشعوب الدميقراطي والعامل الكردستاين .والثانية،
التفاوض مع َ
اتباع مواجهة عسكرية وأمنية شاملة تجاه حزب العامل الكردستاين،
واعتامد نهج صارم إزاء حزب الشعوب الدميقراطي ،ألنها تراه ذرا ًعا
سياسية لألول .والثالثة ،االنفتاح عىل األحزاب والحركات الكردية
األخرى سواء املؤيدة للحزب الحاكم أو املعارضة له .وقد اتخذ الخيار
منحى عمليًا مبحاولة حزب العدالة والتنمية وحكومته إيجاد
األخري
ً
بديل كردي من خالل إجراءات وسياسات عديدة ،منها :تفعيل نشاط
األعضاء األكراد يف الحزب الحاكم لزيادة متثيل الحزب يف محافظات
جنوب رشق البالد ،والتنافس مع األحزاب األخرى عىل املحافظني
األكـراد املتدينني ،وتشجيع االندماجات والتكتالت بني األحزاب
الكردية القامئة التي يجمع بينها تصو ُر حل القضية الكردية يف إطار
الدولة الرتكية ،والتي ترفض أسلوب حزب العامل الكردستاين وتنافس
حزب الشعوب الدميقراطي.
ويدعم موقف الحكومة ،أن الزخم الذي اكتسبه حزب الشعوب
الدميقراطي يف انتخابات حزيران /يونيو  2015قد شهد تراج ًعا،
وظهر ذلك يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015ثم تجىل بصورة
أوضح مع تزايد انتقادات األحزاب والحركات الكردية واليسار الرتيك
له ،ومحاوالت أحزاب كردية صغرية االندماج لتشكيل كتلٍ أكرب،
فضل عن سعي حزب العدالة
ومحاوالت أخرى ملنافسة ذلك الحزبً ،
والتنمية لتعزيز قاعدته االنتخابية يف مناطق جنوب رشق البالد من
خالل كوادره الكردية ،وتوسيع املشاريع الحكومية التنموية يف تلك
املناطق .كام يسعى الحزب الحاكم عرب املقاربة الجديدة الستقطاب
املحافظني اإلسالميني األكراد؛ مثل حزب الدعوة الحرة "هدى بار"،
وحركة أزادي ،وجامعة "مدرسة الزهراء" ،ولتشجيع األحزاب الكردية
الصغرية من أجل زيادة تأثريها ،أو تشجيع االندماجات والتكتالت
بني األحـزاب القامئة مثل الحزب الدميقراطي الكردستاين-الرتيك،
وحزب املشاركة الدميقراطية ،وحزب الحرية الكردي ،وحزب الحقوق
والحريات "حق" ،وحزب الحرية واالشرتاكية ،والحزب الكردستاين.

ومع أن جهود الحكومة الرتكية وحزب العدالة والتنمية مستمرة يف
هذا الشأن ،فإنها تواجه تحديات عديدة ،منها صغر حجم األحزاب
الكردية األخرى وعدم متثيلها يف الربملان ،وإثبات حزب الشعوب
الدميقراطي قوته نفسها تقري ًبا بعد احتفاظه بتمثيله يف الربملان إثر
االنتخابات الرئاسية والترشيعية األخرية يف حزيران /يونيو .2018
تسعى هذه الورقة لإلجابة عن تساؤالت مهمة منها :هل تساهم
هذه املبادرة ،يف حال نجاحها ،يف وقف الحرب متا ًما ولجم حزب
العامل الكردستاين؟ وهل ميكن إضعاف حزب الشعوب الدميقراطي
أو إفقاده متثيله الربملاين يف املستقبل ،أم أنه سيبقى ميثل رشيح ًة
واسع ًة من األكراد؟ وهل تكفي القاعدة االنتخابية لحزب العدالة
والتنمية واألحزاب الكردية األخرى مبحافظات جنوب رشق تركيا
إلضعاف حزب الشعوب الدميقراطي؟ وهل هي كافية أيضً ا لجعل
هذه األحـزاب ت ُشكّل أكرثية ميكنها التحاور باسم األكـراد وحل
قضيتهم؟ وما مدى واقعية هذه املقاربة وما نتائجها حتى اآلن؟

أو ًلا :خلفيات المقاربة الجديدة
لألكراد في تركيا
تتميز حكومات حزب العدالة والتنمية من غريها من الحكومات
الرتكية املتعاقبة منذ تأسيس الجمهورية باعرتافها بوجود "قضية
كردية" يف البالد .فقد استخدم رئيس الوزراء يف عام  ،2005رجب
طيب أردوغان [الرئيس الحايل] ،تعبري "املسألة الكردية" ،الذي كان
يُعد من تابوهات السياسة الرسمية .كام اعرتفت الحكومة بالحقوق
اإلثنية لألكراد ،مثل السامح قانون ًيا بتدريس اللغة الكردية ،وتخصيص
صفوف اختيارية لها ،وتدشني قناة خاصة بها عىل التلفزيون الرسمي.
ونتيجة للسياسة التصالحية ،سعت الحكومة للبدء بـ "عملية الحل"
إليجاد تسوية نهائية تفيض إىل "الحقوق املتساوية" يف الدولة الرتكية.
لذلك ،بدأت يف عام  2009محادثات مع حزب العامل الكردستاين
أسفرت عن دعوة زعيمه عبد الله أوجالن إىل التخيل الدائم عن
السالح يف آذار /مارس  .2013وقد استمرت عملية التفاوض حتى
متوز /يوليو  2015عندما انهارت إثر تفجريات تنظيم الدولة اإلسالمية
"داعش" يف مدينة سوروج ،التي استهدفت تجم ًعا لألكراد((( .لذلك،
عاد حزب العامل الكردستاين إىل شن هجامت يف املدن الرتكية؛ ما
أنهى املحادثات متا ًما.
وقد تزامن انهيار العملية السلمية مع مرحلة سياسية صعبة واجهها
حزب العدالة والتنمية ،إذ حدث متغريان جوهريان:
1 Mustafa Akyol, "How Turkey's AKP undid its legacy on 'Kurdish
question'," Al-Monitor, October 31, 2016, at: http://bit.ly/2eh5Rfq
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ويلوي  /زومتزومت

1.1وصول حزب كردي ألول مرة يف تاريخ الجمهورية إىل الربملان،
بعد تجاوزه العتبة الربملانية ( .)%10وتكمن املشكلة بالنسبة
إىل حزب العدالة والتنمية يف نوعية حزب الشعوب الدميقراطي
الذي تجاوز هذه النسبة ،والذي يعد من أشد معارضيه.

وقد بدأت هذه السياسة تتبلور فعل ًيا مع تعيني حكومة بن عيل
عبت عن أ ّن حل القضية الكردية
يلدرم يف أيار /مايو 2016؛ إذ ّ
سيكون من دون التعاون مع حزب العامل الكردستاين وذراعه
السياسية حزب الشعوب الدميقراطي(((ُ ،املمثَّل يف الربملان.

2.2حرمان حزب العدالة والتنمية ألول مرة من تحقيق األغلبية
الربملانية التي متكّنه من تشكيل الحكومة مبفرده ،واضطراره
إىل االئتالف؛ ما يجربه عىل تقديم تنازالت .وقد يؤدي
ذلك إىل حرمان الحزب من التمتع بحرية الحركة وصعوبة
صياغة القوانني أو إقرارها وعرقلة املشاريع التي ينفذها.
ولذلك ،سعى أردوغان للرتكيز عىل النظام الرئايس من أجل
فعل من خالل االستفتاء
تجاوز هذه املعضلة ،وهو ما تم ً
عىل التعديالت الدستورية التي أقرت النظام الرئايس يف
نيسان /أبريل .2017
ونتيجة لهذين املتغريين ،وتفاقم الوضع األمني ،بدأت حكومة بن
عيل يلدرم يف عام  2016سياس ًة جديد ًة وشامل ًة إزاء القضية الكردية؛
وذلك من خالل ثالث مقاربات:

كام أكد وزير الزراعة واألغذية فاروق جاليك ،يف ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2016أ ّن "تركيا يف حاجة إىل أح ـزاب بديلة محافظة
ودميقراطية اجتامعية ،أو حتى سياسية إثنية ،بسبب خسارة حزب
الشعوب الدميقراطي فرصته يف أن يبعد نفسه عن اإلرهاب أو أن
يخدم كمحاور من أجل الحل الدميقراطي للقضية الكردية" .ودعا
املواطنني األكراد إىل تأسيس أحزاب منافسة بقوله" :ستظهر منظامت
سياسية بديلة يف مواجهة أي نوع من الضغوط .ليس واح ًدا فقط
ولكن عدة أحزاب جديدة"(((.

1.1األوىل ،تكريس فكرة غياب "امل ُحاوِر" الكردي الذي يتمتع
بصدقية وينشد السالم؛ ما يعني التخيل عن فكرة التفاوض مع
حزيب الشعوب الدميقراطي والعامل الكردستاين.
2.2الثانية ،اتباع مواجه ٍة عسكرية وأمنية شاملة تجاه حزب العامل
الكردستاين ،ونه ٍج صارمٍ لتقويض حزب الشعوب الدميقراطي.
3.3الثالثة ،االنفتاح عىل األحزاب والحركات الكردية األخرى التي
تنبذ العنف ،وتسعى لحل القضية الكردية يف نطاق "الحقوق
املتساوية" داخل الدولة الرتكية وخلق بديل كردي من خاللها.
بالنسبة إىل املقاربة األوىل ،فإنها اتخذت من َط حمل ٍة إعالمية،
استهدفت زعزعة التفكري السائد حول وجود طرفني يف معادلة
التفاوض؛ أي الحكومة وحزب العامل الكردستاين أو الحزب السيايس
الذي يتعاطف معه .ورشعت يف الحديث عن انتهاء عهد الطرف
الثاين ،ووجود بدائل كردية ستحل محله.
وقــد بـــدأت اإلشــــارات إىل هــذه السياسة بعد انتخابات
ترشين الثاين /نوفمرب 2015؛ إذ أشار إتيان محجوبيان ،مستشار
رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو ،إىل أنه "سيتم تحييد حزب
الشعوب الدميقراطي عن قضية الحل ،التي ستشهد انتعاشً ا بعد
إنشاء تشكيالت سياسية جديدة وآليات تفاوضية جديدة"(((.
2 Zülfikar Doğan, "Will there be a 'Kurdish AKP' in Turkey?" Al-Monitor,
November 27, 2015, at: http://bit.ly/2iybddu

كام أكدت بعض الصحف املقربة من الحكومة ،مثل صحيفة صباح ،أن
الحكومة تع ّول عىل االنقسام بني السياسيني األكراد املعتدلني واملحافظني
واليساريني يف حزب الشعوب الدميقراطي((( .وص ّعد رئيس تحرير
صحيفة يني شفق ،إبراهيم كاراغول ،ضد الحزبني الكرديني الرئيسيني
عرب ربطهام بأجندات خارجية ترض بأمن تركيا ،فقال" :ال ميكن التعامل
مع الحزبني الكرديني كمحاور يف عملية التسوية يف ضوء أنهام أصبحا
طالئع حرب دولية عىل تركيا" ،وخلص إىل النتيجة نفسها برضورة
"إنشاء أحزاب جديدة وآليات متثيل جديدة [لألكراد]"(((.
ويبدو أن هذه الحملة نجحت يف "زعزعة" املقولة السائدة املتمثّلة
بأن هذين الحزبني هام فقط من يتحدث باسم األكراد ويفاوض
باسمهم ،إذ وصل التشكيك يف هذه املقولة إىل األكراد أنفسهم ،سواء
املوالني لحزب العدالة والتنمية أو بعض املنتمني إىل حزب الشعوب
الدميقراطي نفسه .فقد اعترب الربملاين الكردي ،أورهان مري أوغلو،
العضو يف حزب العدالة والتنمية ،أن هذه مرحلة جديدة لن يكون
فيها محادثات مع حزيب العامل الكردستاين أو الشعوب الدميقراطي،
عىل عكس السياسات املتبعة يف السنتني األخريتني .فالحوار سوف
يكون اآلن مع جميع طبقات السكان األكراد((( .أما ألتان تان ،نائب
رئيس حزب الشعوب الدميقراطي ،فقد قال" :إننا عىل مفرتق طرق
3 Abbas Djavadi, "No More Talks With the PKK?" Radio Free Europe, May
30, 2016, at: http://bit.ly/2jkY2cH
4 "Minister says alternative conservative Kurdish parties needed in
Turkey," Turkish Minute, November 18, 2016, at: http://bit.ly/2jtBTvD
5 Ali Murat Yel, "Many Kurds in Turkey are conservative and religious,
"which is why they do not support the PKK and its political wing, the HDP,
Daily Sabah, June 21, 2016, at: http://bit.ly/2jGWwBG
6 Doğan.
7 Djavadi.

دراسات
المقاربة الجديدة للقضية الكردية في تركيا

يف السياسة الكردية ،وإذا مل تتغري عقلية الحرب وإذا استمر خطاب
االنقسام اليساري واالجتامعي والعلامين ،فإن األكراد قد يواجهون
تطورات معقدة"(((.

ثان ًيا :إضعاف حزب الشعوب
الديمقراطي
يعد حزب الشعوب الدميقراطي وريثًا لحزب السالم والدميقراطية
الكردي منذ عام  ،2013والذي كان الحزب الرئيس املمثل لألكراد يف
قبول عىل
تركيا؛ فقد ُص ّمم الحزب الجديد ليكون أوسع نطاقًا وأكرث ً
مستوى تركيا كلها.
وكانت فكرة تأسيسه كحزب وطني عىل مستوى تركيا ،ولكنه كردي يف
جوهره ،إحدى أفكار عبد الله أوجالن .فبناء عىل اقرتاح أوجالن ،تم
تشكيل مؤمتر يف ترشين األول /أكتوبر  2011من اليساريني األتراك،
والناشطني البيئيني ،وناشطي حقوق املرأة ،واألقليات مبن فيها العلويون
األتراك ،واليساريون األكراد ،نظ ًرا إىل التاريخ الطويل من التعاون
بني اليسار والحركة الكردية يف تركيا .وبعد أقل من سنة ،أي يف آب/
أغسطس  ،2012تم تأسيس حزب الشعوب الدميقراطي رسم ًيا.
زخم فور تأسيسه بسبب بدء مرحلة جادة من
واكتسب الحزب ً
املحادثات بني الحكومة وحزب العامل الكردستاين ،ودخل اتفاق وقف
إطالق النار حيز التنفيذ يف عام  .2013وكان هدف مرشوع الحزب
 بحسب رئيسه السابق أرطغرل كوركتشو  -هو "تجميع جامعاتاملعارضة املختلفة لتشكيل كتلة كبرية منها" .كام اقرتح أوجالن تعيني
زعيم للحزب ،مع أنه تريك القومية .ولكن ،الحقًا،
اليساري كوركتشو ً
أظهر الحزب حاجته إىل زعيم كردي رصيح ،من أجل الحصول عىل
تأييد األكراد ،فتن ّحى كوركتشو ملصلحة صالح الدين دميرتاش(((.
وقد استهدف الحزب تخطّي عتبة الـــ  %10لدخول الربملان(،((1
وهو ما حدث بالفعل يف انتخابات حزيران /يونيو  ،2015فحصل
?8 Fehim Taştekin, Could an alternative Kurdish party succeed in Turkey
June 27, 2016, at: https://goo.gl/Ub63tV
9 Tom Stevenson, "The rise and near fall of Turkey's pro-Kurdish
HDP," Middle East Eye, February 16, 2016, at: http://bit.ly/2k1Os1C; Asli
Aydintabas, "Kurds Shaping Turkey's Political Map," The Washington
Institute, Policy Watch, no. 2413, April 23, 2015, at: http://bit.ly/2iLjOaW
مل يكن أرطغرل كوركتشو ،أول رئيس لحزب الشعوب الدميقراطي والزعيم الفخري الحايل
للحزب ،ناشطًا كرديًا ،بل هو تريك وأحد الثوار اليساريني من حركة احتجاج  .1968وباعتباره
الرئيس السابق لحركة الشباب اليسارية الراديكالية "ديف جنك" ،صدر حكم بإعدامه يف عام
فنيي من حلف شامل األطليس "الناتو" ،واتخاذهام رهينتني
 ،1972لدوره يف مؤامرة خطف ّ
للمساومة عىل إفراج رفاقه الثوريني ،وخُففت عقوبته إىل  14عا ًما يف السجن.
10 Stevenson; Aydintabas.
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عىل نسبة  %13و 80مقع ًدا .وأ ّدت عملية السالم مع حزب العامل
الكردستاين إىل تعزيز رشعية حزب الشعوب الدميقراطي لدى العديد
من األتراك ،وكذلك لدى تيار واسع من األكراد ،مبن فيهم املحافظون
املتدينون ،الذين طاملا شعروا بالنفور من أساليب العنف التي اتبعها
حزب العامل الكردستاين ،أو وجدوا حزبًا كرديًا عريضً ا يجمع أطيافًا
مهم بعد
دعم ً
مختلفة ،ومن ث ّم ميكنه متثيلهم .كام حاز الحزب ً
احتجاجات حديقة "غيزي بارك" يف عام  ،2013إذ ص ّور نفسه عىل
أنّه املعقل الجديد للمشاعر املعادية لحزب العدالة والتنمية(.((1
ولكن ،بعد أن بلغ حزب الشعوب الدميقراطي أوج قوته ،رسعان ما
بدأت تلوح إشارات ضعفه ،فخالل نحو خمسة أشهر فقط خرس نحو
مليونٍ من أصواته االنتخابية ،وفقد  21مقع ًدا برملان ًيا ،واقرتب من
فقدان عتبة الدخول إىل الربملان ،حيث انخفضت نسبته إىل .%10.7
وت ُعزى هذه الخسارة الرسيعة إىل عوامل عديدة ،منها:
1.1فشل محادثات السالم املتعلقة بالقضية الكردية ،التي ألقى كل
طرف فيها اللوم عىل اآلخر؛ ففي حني تذهب الحكومة إىل أن
لم
األكراد زادوا مطالباتهم التي تضمنت مناطق منفصلة ،و َع ً
منفصل ،وقو ًة أمنية ،فإن الطرف الكردي يرى أن الحكومة مل
ً
(((1
تكن جادة يف دفع استحقاقات عملية السالم كاملة .
2.2عودة حزب العامل الكردستاين إىل الحرب بعد تفجريات تنظيم
الدولة يف مدينة سوروج؛ فقد اتهم الحكومة الرتكية بالتهاون مع
التنظيم أو مساندته ،وبخاصة إبان عملية عني العرب /كوباين.
وانطالقًا من ذلك ،شعر املحافظون األكراد أن حزب الشعوب
الدميقراطي يخضع إىل حد كبري لحزب العامل الكردستاين،
فهو ال يدين عنفه وال يستطيع تحقيق تقدم يف عملية السالم
الداخيل من دونه ،ويعتقد بعضهم أنه متوافق معه يف إفشال
هذه العملية(.((1
3.3مخاوف األكراد من العودة إىل االضطراب األمني واملعييش
الذي شهدته فرتة التسعينيات؛ فقد أيدت األغلبية الساحقة
لألكراد برنامج حزب الشعوب الدميقراطي يف انتخابات
حزيران /يونيو  2015إلعطاء فرصة ما لتحقيق السالم ووقف
إطالق النار بصورة دامئــة .ولكن مع عودة االشتباكات يف
مناطقهم ،وبعد إعالن الحكومة مجد ًدا الحرب عىل حزب
العامل الكردستاين وداعميه ،عــادت أجــواء التسعينيات،
11 Aydintabas.
12 Djavadi.
" 13هل ميكن حدوث تغيري يف أصوات املحافظني األكراد؟" ،ترك برس،2015/10/7 ،
شوهد يف  ،2018/7/25يفhttp://www.turkpress.co/node/13411 :
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وأدت خيبة األمل هذه إىل عودة كثري من الناخبني األكراد
أمل يف استعادة النظام
املحافظني إىل حزب العدالة والتنمية ً
العام واالستقرار(.((1
4.4محاولة حــزب العدالة والتنمية تجريد حــزب الشعوب
الدميقراطي من قاعدته االنتخابية ،وذلك من خالل صياغة
خطاب يساوي بينه وحزب العامل الكردستاين؛ ما يتيح وصفه
بـ "اإلرهاب" ،أو حتى وسمه باملعادي لإلسالم بسبب خلفيته
املاركسية السابقة وأيديولوجيته اليسارية الحالية؛ وهو أم ٌر
يُنفّر الليرباليني األتراك واملحافظني األكراد منه.
أسفرت هذه العوامل وغريها عن سياسة جديدة اتبعها حزب العدالة
والتنمية إزاء حزب الشعوب الدميقراطي ،تهدف إىل إبعاده عن التأثري
السيايس من خالل الربملان .فقد اتهم نائب رئيس الوزراء السابق
يالجني أكدوغان حزيب العامل الكردستاين والشعوب الدميقراطي
باملسؤولية عن إفشال عملية التسوية وتصعيد التهديد اإلرهايب بعد
هجامت أنقرة ،وحذر الشعوب الدميقراطي بأنه قد يصبح غري قانوين
بسبب صالته بحزب العامل الكردستاين( .((1كام أعلن الرئيس الرتيك
أردوغان أ ْن "ال فرق بني اإلرهايب الذي يحمل بندقية وهؤالء الذين
يستغلون مناصبهم لخدمة اإلرهابيني حتى يتمكنوا من تحقيق
أهدافهم .هؤالء ميكن أن يكونوا أكادمييني ،أو سياسيني ،أو صحافيني،
أو أشخاص ميثلون منظامت غري حكومية ،وجميعهم إرهابيون"(.((1
وقد تحول هذا الخطاب إىل إجراءات متهيدية فعلية ،فقد وافق
الربملان الرتيك عىل رفع الحصانة عن أعضاء يف الربملان إذا كان
مشتب ًها يف انخراطهم يف اإلرهاب أو أي اعتداءات إجرامية .ويُعتقد
أن هذا القانون يستهدف أعضاء يف حزب الشعوب الدميقراطي(.((1
واعتقلت الحكومة محافظ ديار بكر يف  25ترشين األول /أكتوبر
 ،((1(2016وزعيمي الحزب ونوابًا آخرين منه يف ترشين الثاين /نوفمرب
 .((1(2016كام طلب االدعاء يف  17كانون الثاين /يناير  2017عقوبة
السجن لزعيمي الحزب (دميرتاش  142سنة ،وفيغني يوكسيداغ 83
سنة) لقيامهام بالدعاية "لإلرهاب" يف مؤمتر يف مدينة ماردين .ولكن
14 Gonul Tol, "Turkey's Kurds Split by AKP Policies," The Cairo Review,
December 10, 2015, accessed 25/7/2018, at: http://bit.ly/2j60vXF
15 Doğan.
16 Maurizio Geri, "Turkey's Securitization of the Kurdish Issue:
A Dangerous Strategy," The Washington Institute, March 31, 2016, accessed
25/7/2018, at: http://bit.ly/2iE8MRP
17 Ibid.
18 Akyol.
19 "Turkey HDP: Blast after pro-Kurdish leaders Demirtas and Yuksekdag
detained," BBC, 4/11/2016, accessed 25/7/2018, at: http://bbc.in/2f6B9Yb
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املحكمة ب ّرأت دميرتاش بعد يومني عىل أساس أن هذه "الجرمية ليس
لها أسس قانونية"( .((2ويف نيسان /أبريل  ،2018طلب املدعي العام
سجن دميرتاش خمس سنوات عىل أساس "القيام بدعاية لإلرهاب"(.((2

ً
ثالثا :البدائل المحتملة
بدأت مقارب ُة حزب العدالة والتنمية وحكومته يف العمل عىل إيجاد
منحى عمليًا من خالل إجراءات وسياسات
منافسني أكراد تتخ ُذ
ً
عديدة ،أهمها:

 .1تعزيز مكانة حزب العدالة والتنمية
وأعضائه األكراد في المناطق الكردية
يعد حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد غري الكردي يف الربملان
الذي استطاع أن يحظى بتمثيل مهم يف مناطق جنوب رشق
البالد( .((2ويعود ذلك إىل أسباب منها :أنه الحزب الذي ينفذ
الربامج التنموية للحكومة يف هذه املناطق ،ومن ثم تلتقي بعض
مصالح الطبقة الوسطى ورجال األعامل فيها مع هذا الحزب.
فعل؛ إذ لديه عدد كبري من
والثاين ،أنه حزب محافظ وفوق اإلثنية ً
أعضائه من األكراد الذين استطاع من خاللهم اخرتاق هذه املناطق
وإيجاد روابط مع السكان املحليني ومخاطبتهم بلغتهم ومتثيلهم
يف الحكومة والربملان.
وتدل نسب متثيله يف االنتخابات العامة يف ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2015ويف االستفتاء عىل التعديالت الدستورية يف نيسان /أبريل
 ،2017ويف االنتخابات الترشيعية والرئاسية يف حزيران /يونيو ،2018
عىل القوة النسبية لقاعدته االنتخابية وعىل شعبية أعضائه األكراد
يف املناطق الكردية.
ففي انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015فاز بتمثيل محافظتني
كاملتني هام بينغول بنسبة  ،%64وقارص بنسبة  ،%36كام سجل
مثل ،عىل ،%44
حضو ًرا كب ًريا يف محافظات أخرى ،فحصل يف بتليسً ،
وإيغديز  ،%31وموش  ،%34وسريت  ،%37وفان  .%30كام ت ُظهر
نسبته يف محافظة ديار بكر ( ((2()%22مدى نجاح خطابه وبرامجه
'20 "HDP co-chair Demirtaş gets first acquittal in 'terror propaganda
case," Hurriyet Daily News, 20/1/2017, at: http://bit.ly/2jJeV34
"21 "Prosecutor seeks five-year jail sentences for HDP's Demirtaş, Önder,
Hurriyet Daily News, 30/4/2018, accessed on 25/7/2018, at: https://bit.
ly/2uME8yo
22 Djavadi.
23 TRT Haber, 2/11/2015, accessed on 15/4/2017, at: http://bit.ly/2jH9EXB
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ودور أعضائه األكراد يف منافسة حزب الشعوب الدميقراطي يف
معقله الرئيس.

أما يف االستفتاء عىل التعديالت الدستورية لعام  ،2017التي يقف
خلفها حزب العدالة والتنمية بصورة أساسية ،فقد تزايدت يف
املناطق الكردية نسبة التأييد للتعديالت؛ إذ بلغت يف بينغول
 ،%72وقارص  ،%51وبتليس  ،%59وإيغديز  ،%35وموش ،%50
وسريت  ،%47وفان  ،%43وديار بكر  .((2(%32وتعد هذه النسب
مرتفعة بالنسبة إىل حزب غري كردي ويقف خلف الحرب التي
تخوضها الحكومة يف هذه املناطق .كام أن الفرق بني عامي 2015
و 2017يعد ذا داللة إيجابية مهمة ملصلحة أردوغــان وحزب
العدالة والتنمية عىل حساب حزب الشعوب الدميقراطي ،فقد
زادت نسب التأييد بفارق مهم يف كل من :موش ( ،)+16وقارص
( ،)+15وبتليس ( ،)+15وفان ( ،)+13وسريت ( ،)+10وبينغول
( .)+8ولكن هذا االرتفاع يظل نسب ًيا؛ الحتامل أن يكون تصويتًا
لالستقرار واملشاريع التنموية التي يقودها أردوغــان وحزب
العدالة والتنمية ،وألن التصويت للحزب يُحتمل أن يختلف
جزئيًا عن التصويت للتعديالت الدستورية .وقد نكرر مثل هذه
املالحظة األخرية يف املواضع التي تقتيض ذلك لتأكيد أن األمر
نسبي ومحتمل وليس قطعيًا.
ويأيت ذلك عىل الرغم من أن حزب الشعوب الدميقراطي حاول
إقناع األحزاب الكردية بالدعوة إىل التصويت بـ "ال" ضد التعديالت
الدستورية ،مثل االجتامع الذي جمع بني دميرتاش وخمسة أحزاب،
هي :الحزب االش ـرايك الكردستاين ،وحزب الحرية الكردستاين،
وحزب "حق" ،والحزب الدميقراطي الكردستاين – فرع الشامل،
وحركة أزادي(.((2
24 Turkey 2017 Referundum Results, Daily Sabah, 18/4/2017, accessed on
25/4/2017, at: https://bit.ly/2xUJ1oc
"25 "HDP meets other pro-Kurdish parties over Turkey referendum,
Kurdistan 24, 15/2/2017, accessed on 25/4/2017, at: https://bit.ly/2LzZYPi
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أما يف االنتخابات الربملانية والرئاسية يف حزيران /يونيو  ،2018فقد
خاض انتخابات الرئاسة رجب طيب أردوغان عن حزب العدالة
تحالف جدي ٌد خاض االنتخابات الترشيعية؛ هو
والتنمية ،وتشكّل
ٌ
"ائتالف الجمهور" أو "الشعب" ،املك ّون من حزب العدالة والتنمية
وحزب الحركة القومية وحزب صغري هو حزب االتحاد الكبري .وقد
احتفظ حزب العدالة والتنمية عرب هذا االئتالف باألغلبية يف أربع
محافظات كردية؛ هي :بينغول  ،%61.2وقارص  ،%45.1وبتليس
 ،%48.9وإغدير  .%44.6أما الرئيس أردوغان ،فقد فاز باألغلبية
يف انتخابات الرئاسة األخرية يف أربع محافظات كردية أيضً ا ،وهي:
بينغول  ،%66.7وقارص  ،%44.1وبتليس  ،%50.2وسريت .((2(%42.8
وبصفة عامة ،يالحظ من بيانات الجدول ( )2تزايد التأييد لحزب
العدالة والتنمية يف أغلب املحافظات الكردية مقارنة بانتخابات
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015وذلك عىل حساب حزب الشعوب
الدميقراطي .وتبقى هذه الزيادة نسبي ًة لألسباب املذكورة آنفًا.
أما مدى وجود األعضاء األكـراد ونفوذهم داخل حزب العدالة
والتنمية ،فتظل التقديرات غري واضحة بسبب قيام العضوية يف
الحزب عىل أساس املواطنة الرتكية وليس االنتامء القومي .ومع ذلك،
فثمة تقدير الفت وذو داللة مهمة؛ إذ يشري رئيس الوزراء الرتيك
السابق أحمد داود أوغلو إىل أن نسبة األكراد من الكوادر الوسطى
وفضل عن ذلك ،فإن أعضاء الحزب قد
يف الحزب تبلغ  36يف املئة(ً .((2
مثل ،بشري أتاالي
وصلوا إىل مراكز متقدمة ج ًدا يف الحكومة؛ ومنهم ً
الذي كان نائبًا لرئيس الوزراء وهو أحد مؤسيس الحزب ،وهاكان
فيدان رئيس االستخبارات العسكرية الرتكية(.((2
لذا ،من املتوقع أن يعزز حزب العدالة والتنمية نشاطه يف املناطق
الكردية بدعم أعضائه األكراد ،واملستقلني املنارصين لدعم مساعي
الحكومة ،النتزاع مزيد من املحافظات من أيدي حزب الشعوب
الدميقراطي مبا يُفقده رمبا عتبة دخول الربملان مستقبًال ،وإن
كانت محاولته يف االنتخابات األخرية لعام  2018مل تكلل بتحقيق
هذا الهدف .ففي حال حرمانه من تجاوز هذه النسبة ،فبإمكان
حزب العدالة والتنمية الحصول عىل كثري من مقاعده الربملانية؛
ألن األصوات االنتخابية للحزب الخارس يعاد توزيعها عىل األحزاب
األخرى املمثلة يف الربملان.
26 "Elections 2018," Daily Sabah, accessed on 25/7/2018, at: https://bit.
ly/2mGUm7B
 27حوار للباحث مع الربوفيسور عثامن عيل ،أستاذ الدراسات الكردية يف جامعة سكاريا
الرتكية ،يف  .2017/4/18وقد أكد أن رئيس الحزب سابقًا ،أحمد داود أوغلو ،قد أفاده بهذه
املعلومة بصورة مبارشة.
 28املرجع نفسه.
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الجدول ()1
تأييد حزب العدالة والتنمية يف املحافظات الكردية )%( 2017-2015
املحافظة

تأييد العدالة والتنمية يف
انتخابات نوفمرب 2015

"نعم" يف استفتاء التعديالت
الدستورية 2017

بينغول

64

72

التغي بني  2015و2017
نسبة ّ
(نسب ًيا)*
8+

قارص

36

51

15 +

بتليس

44

59

15 +

إغدير

31

35

4+

موش

34

50

16 +

سريت

37

47

10 +

فان

30

43

13 +

ديار بكر

22

32

10 +

املصدر :من إعداد الباحث ،اعتامدًا عىل النتائج الرسمية لالنتخابات واالستفتاء.
تعب كلها عن تأييد حزب العدالة والتنمية ،فقد تتضمن أيضً ا تأييدًا لحزب الحركة القومية الذي دعم االستفتاء ،وإن كان هذا االحتامل
نسبي هنا ألن الزيادة ليست بالرضورة ّ
* التغري ٌ
ضعيفًا بسبب التأييد الضعيف جدًا لهذه الحركة يف املناطق الكردية .وقد تتضمن الزيادة أيضً ا تأييد النظام الرئايس إجاملً برصف النظر عمن يقف خلفه .ولكن يبقى التأييد الغالب
هنا ملصلحة حزب العدالة والتنمية؛ ألنه صاحب مرشوع النظام الرئايس ويعرب عن طموحه .ولذلك ،قمنا مبقارنة نسبية بني تأييده الرصيح يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب ،2015
يعب عن دعمٍ لالستقرار والتنمية؛ بوصف الحزب الحاكم عمل عىل توسيع املشاريع التنموية ورفع
وتأييده الضمني يف االستفتاء .ومن املهم اإلشارة أيضً ا إىل أن تزايد هذا التأييد رمبا ّ
تحسن األحوال املعيشية بصورة ملموسة يف جنوب رشق البالد.
عىل
ا
ي
إيجاب
مستوى املعيشة وقلص التضخم وزاد عدد الوظائف منذ عام  ،2002وهو ما انعكس
ّ
ً

الجدول ()2
تأييد ائتالف الجمهور يف املحافظات الكردية يف االنتخابات الربملانية والرئاسية )%( 2018
املحافظة

تأييد ائتالف الجمهور يف
االنتخابات الربملانية 2018

تأييد أردوغان يف
انتخابات الرئاسة

بينغول

61.2

66.7

التغي الربملاين مقارنة بانتخابات
نسبة ّ
2
نوفمرب ( 2015نسب ًيا)
2.8 -

قارص

45.1

44.1

9.1 +

بتليس

48.9

50.2

4.9 +

إغدير

44.6

30

13.6 +

موش

36.1

38.4

2.1 +

سريت

42.5

42.8

5.2 +

فان

34.8

35.4

4.8 +

ديار بكر

22.9

27.4

0.9 +

املصدر :من إعداد الباحث ،اعتامدًا عىل النتائج الرسمية لالنتخابات الربملانية والرئاسية.
تعب كلها بالرضورة عن تأييد حزب العدالة والتنمية ،فقد تتضمن أيضً ا تأييد الحركة
نسبي هنا أيضً ا بني انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  2015وانتخابات 2018؛ ألن الزيادة ال ّ
** التغري ٌ
القومية أو حزب االتحاد الكبري املؤتلفني مع األول ،وإن كان هذا االحتامل ضعيفًا.
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 .2التقارب مع أحزاب وحركات
إسالمية كردية
تسعى مقاربة حزب العدالة والتنمية للتقارب مع أحزاب كردية
محافظة قامئة مثل "حزب الدعوة الحرة" ،أو استقطاب حركات
تطمح إىل أن تصبح حزبًا سياس ًيا مثل حركة أزادي ،أو أنها ال تؤمن
بالعمل السيايس مثل "مدرسة الزهراء" لكنها قد تفيده يف التأثري يف
املحافظني املتدينني:
.أحزب الدعوة الحرة "هدى بار"  :Huda-Parتأسس عام ،2012
وهو حزب إسالمي كردي صغري ،بدأت مشاركته السياسية يف
االنتخابات البلدية عام  ،2014وحصل عىل  %7.8من األصوات
يف محافظة بطامن ،و %4.32مبدينة ديار بكر .كام شارك يف
االنتخابات العامة يف حزيران /يونيو  ،2015لك ّن مرشحيه
املستقلني التسعة فشلوا يف الوصول إىل الربملان؛ ما جعله يقرر
عدم املشاركة يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  ،((2(2015بعد
ظهور حجم تأييده املحدود ج ًدا .ويف االنتخابات الربملانية لعام
 2018حصل عىل  157,324صوت ًا فقط؛ بنسبة  %0.3من مجمل
األصوات يف تركيا.
يُعد الحزب وريثًا لحزب الله الرتيك الذي تأسس يف الثامنينيات
من قبل أكراد ُسنة متأثرين بالثورة اإلسالمية يف إيران .وقد
اتهمت الحكومات الرتكية يف تلك الفرتة إيران باستخدام
حزب الله يف تركيا لنرش أيديولوجيتها وتقويض علامنية
أساسا
الجمهورية الرتكية( .((3ولكن حزب الله ،كان يستهدف ً
حزب العامل الكردستاين؛ مام جعل الدولة تتسامح مع
نشاطاته ،ودعمته كجزء من إسرتاتيجيتها يف مكافحة العامل
الكردستاين( .((3أما األخري فيعترب حزب الله من صنع الدولة
الرتكية يف حربها ضد عنارصه؛ إذ انفجر الرصاع بني الحزبني
عام  1990بعد مقتل أحد قيادات حزب الله عىل يد حزب
العامل ،ورد حزب الله بارتكاب أعامل مامثلة ضد عنارص
الكردستاين ،وأودى هذا القتال الذي استمر خمس سنوات
بحياة أكرث من  1000شخص( .((3وعندما تجاوز الحزب
نطاق جنوب رشق تركيا بنشاطاته ووصل إىل غربها ،قامت
" 29حــزب الدعوة الكردي يختار عدم املشاركة بانتخابات برتكيا" ،الجزيرة نت،
 ،2015/11/1شوهد يف  ،2017/4/15يفhttp://bit.ly/2k1EsWk :
30 "Huda-Par Emergence," The Economist, November 23, 2015, at:
http://econ.st/2iVufJk
31 Angel Rabasa and F. Stephen Larrabee, The Rise of Political Islam in
Turkey (Washington: Rand, 2008), pp. 11, and 26-27.
 32حزب الدعوة الحرة الرتيك ،الجزيرة نت ،2014/10/22 ،شوهد يف  ،2017/4/15يف:
https://bit.ly/2k1CEwh
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الدولة بتصفية زعيمه حسني وايل أوغلو واعتقلت عد ًدا من
أعضائه البارزين يف عام  ،((3(2000ثم تح ّول مؤخ ًرا إىل حزب
سيايس رسمي.
وعىل الرغم من جذور هذا الحزب وحجمه الصغري ،فإن أوساط
حزب العدالة والتنمية ترى أنه ميكنه املساهمة يف املنافسة من
خالل خطابه اإلسالمي واختالفه الجذري مع حزيب العامل الكردستاين
والشعوب الدميقراطي.
ويتخذ حزب هدى بار موقفًا صار ًما إزاء محاوالت حزب العامل
الكردستاين ادعاء متثيل األكراد ،ويسعى لتجريده من ذلك؛ إذ يقول
ياووز" :إنهم ي ّدعون متثيل األكراد يف تركيا وبقية املناطق التي
يتواجد فيها األكراد ،وهذا الكالم ليس مبحله" ،ولكنه يؤكد أن حزبه
أيضً ا "ال يستطيع ادعاء أنه ميثل األكراد مبفرده"(.((3
.بحركة أزادي :تضم إسالميني أكر ًدا ،وقد تشكلت يف حزيران/
يونيو  2012يف ديار بكر ،مستلهمة "حركة أزادي" للشيخ
سعيد بريان .ويبني منسقها آدم أوزجرن  Adem Ozcanerأنه
رغم استعارة هذا االسم فإنهم ال ي ّدعون متثيل حركة الشيخ
سعيد ،وأن الحركة تطمح إىل أن تصبح حزبًا سياس ًيا ،وترفض
استخدام العنف أو تطبيق الرشيعة ،عىل العكس من حزب
هدى بــار .وتــرى أن لديها القدرة عىل التعاون مع حزب
الشعوب الدميقراطي عىل الرغم من االختالفات األيديولوجية،
وأن مرشوعها ال يقوم عىل استهدافه ،وإمنا عىل "إعادة االعتبار
للحقوق التي اغتصبتها الجمهورية الرتكية" .وتعترب "هيمنة
حزب العدالة والتنمية" مشكلة ،لذلك ترى أن القوى الكردية
يجب أن تعمل م ًعا لدفعه خارج كردستان( .((3ولكن ،هذه
املواقف تعود إىل عام  ،2013أي يف سياق "عملية السالم"
ووقف إطالق النار .ومع عودة الحرب يف املناطق الكردية،
يطمح حزب العدالة والتنمية إىل أن تعمل هذه الحركة مع
أحزاب أخرى لتنافس حزب الشعوب الدميقراطي ،وهو ما متثله
مشاركتها يف مؤمتر شباط /فرباير ( 2016كام سيأيت).
.ج"مدرسة الزهراء" :هي جامعة إسالمية متف ّرعة من الحركة
النورسية التي تعود إىل الشيخ سعيد النوريس ،وتستمد اسمها
من الجامعة التي كان يطمح إىل بنائها يف مدينة فان عىل
غرار جامعة األزهر "لنرش التعليم الذي يلبي متطلبات العرص
"33 "Huda-Par Emergence.
" 34حزب الدعوة الكردي يختار عدم املشاركة بانتخابات برتكيا".
35 Fehim Taştekin, "New party linked to Barzani makes play for Turkey's
Kurds," Al-Monitor, November 24, 2013, accessed on 5/4/2017, at : http://
bit.ly/2jkQWoE
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وعلم" .وقد وافق
ويجعل املسلمني يتفوقون عىل الغرب فك ًرا ً
السلطان رشاد عىل إنشاء الجامعة عام  ،1911ووضع النوريس
حجر األساس لها يف منطقة "أ ْدرميت" عىل ضفاف بحرية "فان"،
إال أن اندالع الحرب العاملية األوىل حال دون إكامل املرشوع.
وتركز هذه الجامعة عىل الخلفية "الكردية" للنوريس ،لكنها تُعد
أيضً ا حركة "إسالمية"(((3؛ إذ كان أول اسم لها عند تأسيسها
"حزب القرآن" .وتنترش هذه الجامعة يف املحافظات الكردية،
لكن لها وجود أيضً ا يف أنقرة وإسطنبول.
ويتنافس حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الدميقراطي
عىل أصوات هذه الجامعة ألنها مؤثرة يف أوساط املحافظني،
فدميرتاش ق ّدم الشكر لها لدعم حزبه يف انتخابات حزيران/
يونيو  ،2016فقال" :رغم أنهم مل يعقدوا تحالفًا معنا ،فإن هذا
الدعم هو جهد مشرتك" .لكن حزب العدالة والتنمية تصدى له،
فقد حرصت صحيفة صباح عىل نرش بيان تؤكد فيه الجامعة
دعم من مدرسة
عدم صحة ذلك ،بقولها :مل يتلق أي حزب ً
الزهراء .إن هدف الجامعة هو تحقيق املبادئ القرآنية وإعالء
كلمة الله ،وال يوجد موقف سيايس للجامعة أو انحياز ألي
حزب ،وهو موقف ثابت منذ تأسيسها ولن يتغري(.((3

 .3فكرة تأسيس "حزب عدالة وتنمية" كردي
بدأت تظهر إشارات إىل إمكانية تأسيس حزب كردي محافظ عىل
شاكلة حزب العدالة والتنمية بعد أن نجح هذا الحزب يف إعادة كثري
من املحافظني األكراد إىل تأييده يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2015بعد أن صوتوا لحزب الشعوب الدميقراطي يف انتخابات
حزيران /يونيو  .2015وإذا كان من الصعب جعل هذا التأييد دامئًا،
تأسس حزب كردي وسطي يف مركز
فيبدو أنه سيكون أسهل يف حال ّ
الطيف السيايس ،ويجمع املحافظني املستقلني ،وحركات إسالمية
أو مؤيديها ،ورمبا بعض املنشقني عن حزب الشعوب الدميقراطي،
ويحظى بدعم حزب العدالة والتنمية لوجستيًا وتنظيميًا وخربة.
ويف هذا السياق ،يشري النائب عن حزب الشعوب الدميقراطي ألتان
تان ،إىل أن حزب العدالة والتنمية استطاع جذب ثلث أصوات
املحافظني األكراد منذ انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015وكثف
جهوده من أجل كرس الرابط نهائيًا بني املحافظني األكراد وحزب
الشعوب الدميقراطي ،وخلق قاعدة شعبية لحزب إسالمي كردي أو
ما يسميه "حزب العدالة والتنمية الكردي" ،ويطمح إىل استقطاب
36 Fulya Atacan, "A Kurdish Islamist Group in Modern Turkey: Shifting
Identities," Middle Eastern Studies, vol. 37, no. 3 (July 2001), p. 113.
37 "Med-Zehra'dan Selahattin Demirtaş'a yalanlama," 9/6/2015, accessed
on 7/3/2017, at: https://bit.ly/2iL18Ii
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من تبقى من املحافظني األكراد يف حزب الشعوب الدميقراطي(.((3
كام أشار أحد كتاب صحيفة صباح إىل أنه لن يكون مفاجئًا إذا غادر
ممثلون برملانيون محافظون حزب الشعوب الدميقراطي "وأسسوا
حزبًا جدي ًدا يركز عىل اإلسالم"(.((3

 .4دعم الحزب االشتراكي الكردستاني
عمل حزب العدالة والتنمية عىل التواصل مع اليسار الكردي ،من أجل
إضعاف الجناح اليساري يف حزب الشعوب الدميقراطي .لذلك شجع
إحياء نشاطات "الحزب االشرتايك الكردستاين" عىل نحو رسمي؛ بوصفه
حاليًا يرفض العنف كوسيلة لحل القضية الكردية ،ويعادي تاريخيًا
حزب العامل الكردستاين ،ويعلن رفضه معاداة حزب العدالة والتنمية.
فقد عاد رئيس الحزب االشرتايك الكردستاين مسعود تك Mesut Tek
وأعضاء بارزين فيه ،يف ترشين األول /أكتوبر  ،2015بعد  35عا ًما يف املنفى،
وقال" :ال أعتقد أن عداء الحركة الوطنية الكردية األعمى تجاه حزب
العدالة والتنمية يخدم مصالح األكراد" .ويف املقابل ،سيشكل هذا الحزب
تحديًا لحزب العامل الكردستاين أل ّن لديه تاريخًا من املواجهات معه(،((4
وقد يساهم يف سحب جزء من مؤيدي حزب الشعوب الدميقراطي.
وقد أوضح مسعود تك الخطوط العريضة لربنامج الحزب االشرتايك،
بقوله" :نطمح من خالل عودتنا إىل نقل النضال الحزيب من الخفاء
إىل العالنية يف كردستان تركيا ،ونبدأ مرحلة جديدة بربنامج جديد
وأسلوب نضايل جديد  ...يجب توحيد الجهود والتقارب فيام بيننا
ووضع النقاط املشرتكة"( .((4ويقوم الربنامج أيضً ا عىل حل القضية
الكردية عىل أساس الفدرالية(.((4
عرف الحزب االشرتايك بجامعة "طريق الحرية" نسب ًة إىل املجلة
التي كان يصدرها ،وله نفوذ واسع بني املثقفني والطلبة ،ويصدر
إضافة إىل "طريق الحرية" جريدة "روزاوالت" أي شمس الوطن.
وقام الحزب بدور كبري يف نرش األفكار اليسارية باللغتني الكردية
والرتكية يف كردستان منذ تأسيسه عام  .1974وقد تأسس عىل يد
زعيم لحزب "حق" اإلسالمي(.((4
كامل بوركاي( ،((4الذي أصبح الحقًا ً
38 Doğan.
39 Murat Yel.
40 Doğan.
" 41الحزب االشرتايك الكوردستاين وعودته إىل الساحة السياسية الكوردية يف تركيا" ،سام
كورد ،2015/10/29 ،شوهد يف  ،2017/3/30يفhttp://bit.ly/2iS5Jqe :
"42 Mahmut Bozarslan, "Kürdistan Sosyalist Partisi 35 Yıl Sonra Döndü,
Amerikaninsesi, 17/10/2015, at: http://bit.ly/2iLbTdX
 43أمني شحاتة" ،األحزاب والتيارات السياسية الكردية" ،الجزيرة نت،2006/5/23 ،
شوهد يف  ،2017/2/12يفhttps://bit.ly/2j5Xs1z :
44 Bozarslan.
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وتعرض رئيسه الحايل مسعود تك وأعضاء الحزب بعد انقالب عام
 1980إىل حملة عسكرية ،فاضطر إىل اللجوء إىل كردستان إيران حتى
عام  ،1986ثم لجأ إىل أملانيا حتى عودته مؤخ ًرا(.((4
ومع أن خطاب الحزب االشـرايك يبدو مشج ًعا للحكومة الرتكية،
فإنه ال ميكن التعويل عليه متا ًما يف تقديم املنافس لحزب الشعوب
الدميقراطي .ومام يعزز هذا الرأي قيام مسعود تك بتقديم الشكر إىل
دميرتاش عىل "كلامته الطيبة" املوجهة إليه بعد عودته ،وتأكيده أنه
بديل من أي حزب ،بقوله" :نستطيع أن نعمل مع األحزاب
ال يشكل ً
األخرى"(.((4

 .5تشجيع اندماج األحزاب الكردية األخرى
وتحالفها
حزب كردي ٍ
واحد،
تبقى جميع البدائل التي قد تعتمد عىل دعم ٍ
مهام كان توجهه ،قارص ًة عن تقديم بديل حقيقي من حزب الشعوب
الدميقراطي ،نظ ًرا إىل أن األحزاب أو الحركات املوجودة تُعد صغرية
ومحدودة االنتشار والتأثري .ولذلك ،فأي خطوة يف اتجاه عقد تحالفات
أو حتى اندماجات بني هذه األحزاب هي خطوة مك ّملة ورضورية يف
سياق تجميع الجهود إليجاد بديل كردي يحظى بقاعدة متثيل عريضة.
وقبل تناول الحراك الذي شهدته الساحة الكردية منذ بداية عام
 2016يف هذا االتجاه ،ميكن توضيح أهم األحزاب والحركات الكردية
التي ميكن أن ينشأ بينها تعاون ،وهي:
.أحزب الدعوة الحرة "هدى بار".
.بحركة أزادي.
.جالحزب االشرتايك الكردستاين.
.دحزب الحقوق والحريات "حق" (Rights and Freedoms
 ،)Party, Hak-Parتأسس عام  ،2002عىل يد عبد امللك فريات،
ويرأسه حال ًيا رفيق كراكوش .ولديه عالقات جيدة مع حزب
العدالة والتنمية .ومل يدخل الربملان ،فقد حصل عىل نحو 110
آالف صوت فقط يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب .((4(2015
.هالــحــزب الدميقراطي الــكــردســتــاين–الــريك أو فــرع الشامل
( ،)KDP-North, KDP-Bakur or T-KDPوهو حزب عراقي
" 45الحزب االشرتايك الكوردستاين وعودته إىل الساحة السياسية الكوردية يف تركيا"،
 ،2015/10/29 ،Sema Kurdشوهد يف  ،2017/3/16يفhttp://bit.ly/2iS5Jqe :
46 Bozarslan.
47 TRT Haber, 2/11/2015, accessed on 15l1/2017, at: http://bit.
ly/2jH9EXB; Hak Par official website, at: http://bit.ly/2jVTZTv
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يعمل يف تركيا بطريقة غري رسمية ،ويرأسه رستاك بوجاك .تأسس
عام  ،1965وقدم أوراق تسجيله داخل تركيا عام  .2013ويُعرف
ِ
بصالته القوية بالحزب الدميقراطي الكردستاين العراقي الذي يرأسه
رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برازاين .بل إن اسمهام املتشابه،
ثم عبارة "فرع الشامل" أو "الرتيك" ،يشري إىل امتداده يف تركيا.
ويختلف هذا الحزب مع حزب الشعوب الدميقراطي؛ إذ قال
بوجاك" :أخربنا حزب الشعوب الدميقراطي بأننا نرفض سياسات
الخنادق والقتال .إن كردستان هو بلد مقسم يوجد القسم األكرب
منه يف تركيا .نريد أن يكون صوتنا مسمو ًعا يف هذا الجزء مع
تقليص الفدرالية إىل حدها األدىن" .أما عالقاته بحزب العدالة
والتنمية ،فيقول يف شأنها "نعتقد أن القضية يجب أن تُحل برصف
النظر عمن يكون يف الحكم .ليس لدينا هدف متمثل بالتخلص من
حكم حزب العدالة والتنمية"(.((4
.و"حزب املشاركة الدميقراطية" (Participatory Democracy
 :)Party, KADEPتأسس يف كانون األول /ديسمرب  ،2006من
أجل املنافسة يف انتخابات عام  ،2007ويدعو إىل حل القضية
الكردية من خالل الفدرالية وتوسيع حقوق األكراد .وقد أسسه
رشف الدين إلجي ،الذي وقف برصامة ضد حزب العامل
الكردستاين( ،((4ويرتأسه حاليًا لطفي كيفانج.

.زحزب الحرية الكردي (،)Kurdistan Freedom Party, PAK
تأسس عام  2014بزعامة مصطفى أوزجيلك ،وهو عىل عالقة
وثيقة أيضً ا مبسعود برازاين ،وينظر بإيجابية إىل حزب العدالة
والتنمية .فقد مث ّن رئيسه موقف "الحكومة الرتكية التي مل تعد
ضد الوجود الكردي [ ]...واستخدام أردوغان كلمة كردستان
أثناء زيارته لرئيس كردستان العراق مسعود برازاين"( .((5ويرحب
هذا الحزب باإلصالحات التي أحدثتها الحكومات الرتكية تجاه
األكراد ،لكنه يع ّدها غري كافية ،ويتطلع إىل حل القضية من خالل
الفدرالية .وال يتطلع الحزب إىل منافسة الشعوب الدميقراطي،
فهو يعتقد أن أصواته ال تشكل أغلبية األصوات الكردية التي
سينافس عىل ما تبقى منها وهي كثرية(.((5
"?48 Fehim Taştekin, "Could an alternative Kurdish party succeed in Turkey
Al-Monitor, June 27, 2016, accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2j5Yn2h
49 "New Kurdish Political Party Adopts Progressive But Unrealistic
Platform," Public Library of US Diplomacy, January 19, 2007, accessed on
30/1/2017, at: http://bit.ly/2j5WmTq
"50 "Kurdistan Freedom Party (PAK) party established in eastern Turkey,
Ekurd Daily, October 19, 2014, accessed on 30/1/2017, at: http://ekurd.net/
mismas/articles/misc2014/10/turkey5172.htm
51 Deniz Serinci, "New Kurdish independence party in Turkey 'good for
democracy'," Rudaw, 26/10/2014, accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2jtpxne

ددعلالا

32
.ححزب الحرية واالشرتاكية (:)Freedom and Socialism Party, OSP
تأسس عام  2011بزعامة سنان جفتيورك ،وهو حزب يساري
"حزب للعامل" .ويتطلع إىل حل القضية الكردية من خالل
أو
ٌ
(((5
الفدرالية برشط تحقيق املساواة للسكان األكراد .
.طالحزب الكردستاين ( :)Partiya Kurdistani, PAKURDليس
لديه قاعدة شعبية حقيقية لكنه ناشط عىل وسائل التواصل
االجتامعي .يرأسه إبراهيم هالل ،وأعلن أنه لن يدعم أي حزب
يف االنتخابات العامة ،لكنه يعترب تجاوز األكراد العتبة الربملانية
مهم(.((5
أم ًرا ً
لقد قامت بعض هذه األحزاب بتحركات يف السياسة الكردية تسعى
لرشاكات جديدة بني األجنحة اليمينية واإلسالميني واالشرتاكيني ،منها
املبادرة التي قُدمت من أجل تشكيل تحالف من خمسة أحزاب
كردية ،إذ ُعقد مؤمتر يف  7-6شباط /فرباير  2016يف ديار بكر
لهذه األحزاب ،انتقدت فيه عنف حزب العامل الكردستاين ،وكذلك
شعار الدولة الرتكية "دولة واحدة ،أمة واحدة ،بلد واحد ،علم
واحد"( ،((5وكان هدف املؤمتر ليس تأسيس حزب واحد ،وإمنا تشكيل
جبهة موحدة.
أما التطور الجاد الذي وصف بأنه جهد من أجل خلق بديل من
حزب الشعوب الدميقراطي ،فكان مؤمتر  27أيار /مايو  2016يف ديار
بكر ،الذي ُعقد من أجل تنظيم عملية الدمج بني "حزب املشاركة
الدميقراطية" والحزب الكردستاين الدميقراطي-الرتيك؛ إذ اتفقا عىل
االتحاد تحت اسم "حزب كردستان الدميقراطي لرتكيا" Kurdistan
.((5(Democratic Party of Turkey
وقد أعلن زعيم الدميقراطي الحزب الكردستاين-الرتيك  T-KDPرصاح ًة
بديل من حزب الشعوب الدميقراطي،
أن الحزبني املتحدين سيشكالن ً
فقال" :سياستنا هي الالعنف .لقد حرف حزب الشعوب الدميقراطي
القضية الكردية عن مسارها .وقد مات  6000شخص بسبب سياساته
52 Taştekin, "Could an alternative Kurdish party succeed in Turkey?".
53 Ibid.; and "PAKURD: Hiçbir partiye destek yok!" Rudow, June 3, 2015,
accessed on 30/1/2017, at: http://bit.ly/2jGZohF
 54تكثف الحديث يف تركيا عن شعار" :أمة واحدة ووطن واحد وعلم واحد وشعب
واحد ودولة واحدة" أثناء الحملة االنتخابية لالستفتاء عىل التعديالت الدستورية ،بينام تركز
الحديث عىل "الحقوق أو املواطنة املتساوية" إبان االنتخابات الرئاسية عام 2014؛ عندما كان
ويعب الرتكيز عىل املواطنة والحقوق ضمن
التفاوض مع حزب العامل الكردستاين يف أوجهّ .
الدولة الواحدة عن سياسة تركيا وهدفها تجاه أي عملية تفاوضية جديدة مع األكراد .راجع
يف ذلك :عامد قدورة" ،تركيا حتى  ،"2023مجلة دراسات رشق أوسطية ،العدد ( 65خريف
)2014؛ وكذلك" :سنقول نعم لألمة الواحدة والوطن الواحد والعلم الواحد والشعب الواحد
والدولة الواحدة" ،رئاسة الجمهورية الرتكية ،2017/11/2 ،شوهد يف  ،2017/12/5يف:
https://bit.ly/2v5jZTv
55 Ibid.

ويلوي  /زومتزومت

الخاطئة" .أما زعيم حزب املشاركة الدميقراطية فقال" :لقد فقد األكراد
األمل بشأن سياسات حزب الشعوب الدميقراطي"(.((5

رابعا :النتائج والتحديات
ً
ملموسا يف زيادة نسب متثيله
حقق حزب العدالة والتنمية نجا ًحا
ً
يف املحافظات ذات الغالبية الكردية ،فقد تزايد هذا التمثيل يف
االنتخابات املتتالية منذ عام  ،2015فحصد يف انتخابات حزيران/
يونيو  ،2018مع "ائتالف الجمهور" الذي يقوده ،األغلبية يف أربع
محافظات .حصل الرئيس أردوغان عىل األغلبية يف انتخابات الرئاسة يف
أربع محافظات أيضً ا ،وكذلك عىل نسب مهمة يف املحافظات األخرى.
وبذلك استطاع أن يخفض نسبة تأييد حزب الشعوب الدميقراطي يف
جميع املحافظات الكردية بنسب متفاوتة يف انتخابات  ،2018مقارن ًة
بنسب تأييده يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  .2015وت ُعد بعض
هذه النسب ذات داللة سلبية مهمة مثل :هكاري (– ،)11.8ورشناق
( ،)15.3-وإغدير ( ،)8.8-وسريت ( .((5()6.9-ومن املهم اإلشارة إىل
أن نسبة التأييد العامة للحزب التي حصل عليها للدخول إىل الربملان
الحايل ،وهي  ،%11.7تزيد عىل نسبة تأييده يف االنتخابات السابقة
التي كانت  .%10.7ولكن هذا ال يعني زيادة يف تأييده يف املحافظات
الكردية بالرضورة ،فالنسب املبينة يف الجدول )3( تظهر انخفاض
التأييد فيها جمي ًعا؛ مام قد يشري إىل نجاح حزب العدالة والتنمية
نسبيًا يف إفقاد هذا الحزب جز ًءا إضافيًا من تأييده يف هذه املناطق.
كام متكّن حزب العدالة والتنمية عرب مسريته ض ّم كثري من أطياف
املجتمع مبن فيهم األكراد الذين شارك بعضهم يف التأسيس ،وميثل
آخرون كوادر مهمة يف بنية الحزب ،كام تقدم .واستطاع الحزب
والحكومة الرتكية أن يتقاربا مع العديد من األحزاب الكردية الصغرية،
مستقبل.
ً
أمل يف زيادة حجم متثيلها
ً
وعىل الرغم من هذه اإلنجازات والجهود املقرتنة بالنهج الجديد
لحزب العدالة والتنمية والحكومة الرتكية ،فإن النتائج حتى اآلن مل
تسفر عن تغيري جوهري إ ْن كان الهدف إضعاف حزب الشعوب
الدميقراطي عىل النحو الذي يُفقده التمثيل الكردي يف الربملان،
أو يُفقده أغلبية التمثيل يف املحافظات الكردية ملصلحة أحزاب
كردية أخرى ،أو حتى ملصلحة أي تحالف أو ائتالف يقوده حزب
العدالة والتنمية .فخالل االنتخابات املتتالية يف الفرتة ،2018-2015
استطاع حزب الشعوب الدميقراطي االحتفاظ بنسب تأييد األغلبية
ففضل عن أنه حصد تأييد نحو
ً
يف محافظات جنوب رشق تركيا.
56 Taştekin.
57 "Elections 2018," Daily Sabah, accessed on 25/7/2018, at: https://bit.
ly/2mGUm7B
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الجدول ()3
تأييد حزب الشعوب الدميقراطي مبحافظات جنوب رشق تركيا يف انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب  2015وانتخابات )%( 2018
المحافظة
هكاري
تونجلي
شرناق
ديار بكر
بطمان
آغري
فان
إغدير
سيرت
بتليس

االنتخابات البرلمانية نوفمبر
2015

االنتخابات البرلمانية
2018

تأييد ديمرتاش للرئاسة
2018

نسبة التغيّر البرلماني مقارنة
بانتخابات نوفمبر 2015

82
56
85.5
71
67
67
65.5
53
58
49.5

70.2
51
70.2
65.5
62.1
62.2
59.3
44.2
51.1
44.8

70.8
21.1
72.1
64.3
62.6
61.3
58.4
45.1
49.2
40

 11.85 15.3 5.5 4.9 4.8 6.2 8.8 6.94.7 -

املصدر :من إعداد الباحث ،اعتامدًا عىل النتائج الرسمية.

 5.8ماليني صوت يف مجمل تركيا يف انتخابات  ،2018فإنه احتفظ
أيضً ا بأغلبية التمثيل يف تسع محافظات يف جنوب رشق تركيا ،وهي
آغري ( ،)%62.2وبطامن ( ،)%62.1وديار بكر ( ،)%65.5وهكاري
( ،)%70.2وماردين ( ،)%59.3وموش ( ،)%54.5وسريت (،)%51.1
ورشناق ( ،)70.2وفان ( ،((5()%59.3رغم انخفاض هذه النسب
مقارنة باالنتخابات التي سبقتها.
بنا ًء عليه ،يبدو أنه من الصعب تقويض نفوذ حزب الشعوب
مستقبل من الربملان إن فقد عتبة
ً
الدميقراطي متا ًما .وحتى لو أُخرج
الـ  ،%10فإنه يبقى مؤث ًرا يف مناطقه كام دلت عىل ذلك الفرتة
 .2018-2015ويف حال حلّ ِه أو حظره عىل أساس أن له صالت بحزب
العامل الكردستاين ،فقد يعمل عىل استثامر تعاطف األكراد ر ًدا
عىل ما ميكن أن يُسميه "حظر الصوت الكردي تحت قبة الربملان".
ورمبا يستفيد حزب الشعوب الدميقراطي من منوذج حزب العدالة
والتنمية وديناميكيته يف التكيّف مع ظروف الحظر ،فقد استفاد
األخري من تجارب الحظر املتكررة لألحزاب اإلسالمية الرتكية ،فشكّل
حزبًا متكن من تجاوز العوائق القانونية والسياسية .لذلك ،قد يعمل
حزب الشعوب الدميقراطي يف هذه الحالة عىل إعادة التشكيل تحت
حزب أو ائتالف جديد يف حال إقصائه.
58 TRT Haber, 2/11/2015, accessed on 15/1/2016, at: http://bit.
ly/2jH9EXB; "Elections 2018," Daily Sabah, accessed on 25/7/2018, at:
https://bit.ly/2mGUm7B

أما األحزاب الكردية األخرى ،فيبدو أنه يصعب أن تشكّل قاعدة
انتخابية قوية وذات أغلبية يف معظم املحافظات الكردية يف املدى
املنظور؛ فجميع هذه األحزاب صغرية وذات تأثري محدود سياس ًيا
وجغراف ًيا .ومعظمها ال يستطيع املنافسة يف االنتخابات ،كام أن نسب
متثيل من شارك منها صغرية ج ًدا .وإذا كانت الحكومة الرتكية تع ّول
عىل دخول الحزب االشرتايك الكردستاين من أجل سحب رشيحة
واسعة من اليسار الكردي عىل حساب حزب الشعوب الدميقراطي،
فإ ّن رشيحة واسعة من هذا اليسار ستظل تؤيد حزيب الشعوب
الدميقراطي العامل الكردستاين ألسباب أيديولوجية وتاريخية؛ إذ
كان معظم املنخرطني يف العمل ضد الحكومات الرتكية املتعاقبة من
املاركسيني واليساريني.
ومع ذلك ،فإن الرئيس الرتيك أردوغان الذي يقف خلف هذه
املقاربة الجديدة واملــبــادرات املتعلقة بها يُعرف عنه عدم
االستسالم لألمر الواقع ،فمنذ تأسيسه لحزب العدالة والتنمية
وهو يعلن أنه "حزب ثوري" ال يقبل أن يساير النمط السائد،
وإمنا يسعى لتغيريه .ولذلك ،يتوقع أن يستمر الرئيس وحزب
العدالة والتنمية يف العمل عىل إسرتاتيجية طويلة املدى تستهدف
خلق ومتكني بدائل متثّل األكراد بعي ًدا عن الحزبني التقليديني،
حل القضية
أمل يف إيجاد " ُمحاوِر كردي" يعمل مع الحكومة عىل ّ
ً
الكردية يف تركيا بصورة نهائية.
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:خيار الدولة االتحادية في اليمن
الخلفيات والمبررات وتحديات االنتقال
The Federal State Option in Yemen:
Backgrounds, Justifications and the Challenges of Transition

 وتهدف إلى، مع التركيز على خيار الدولة االتحادية،تعالج هذه الدراســة شــكل الدولة اليمنية
 كمــا تبحث فــي خلفيــات المطالبــة بذلك،البحــث فــي أســباب تب ّنــي خيــار الدولــة االتحاديــة
 تُقســم الدراسة إلى خمسة محاور؛ يهتم أولها.ومبرراتها وتحديات االنتقال إلى هذا الشــكل
، ويتنــاول الثانــي البدايــات األولى لمطالــب تغيير شــكل الدولة،بمفهــوم الدولــة االتحاديــة
 في حين يعرض.ويستعرض الثالث تبلور المطالب الداعية إلى تبني شكل الدولة االتحادية
.الرابع الرؤى المختلفة للقوى السياســية لشــكل الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشــامل
 وتخلص الورقة إلى أن أي.ويناقــش الخامــس مخاوف التحول إلى الدولة االتحادية وتحدياتــه
تسوية سياسية لتجاوز الوضع السياسي الراهن ستفضي بالضرورة إلى االتجاه نحو الدولة
 ال بد مــن االنتقال، لنجاح عمليــة التحول نحو الدولــة االتحادية، ولهــذا توصــي بأنــه.االتحاديــة
.التدريجي وضرورة إيجاد توافق تام بين مكونات المجتمع اليمني
. الالمركزية، الدولة االتحادية، اليمن:كلمات مفتاحية
This study tackles the structure of the Yemeni state, focusing on the potential
for federalism (or the "unionist" model) in the country. The first of five sections
conceptualizes the federal state, the second deals with early demands to change
the state structure while the third reviews the crystallization of these demands,
and the fourth presents different political forces' visions of the state structure in
the comprehensive National Dialogue Conference. The final section addresses
the concerns and challenges regarding the transition to federalism. The author
concludes that any political settlement to the conflict in Yemen will inevitable
move the structure of the Yemeni state towards federalism and recommends that
for the transition to the federal state to be successful, it must be gradual and win
unanimous support from across Yemeni society.
Keywords: Yemen, Federal State, Decentralization.
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دراسات
خيار الدولة االتحادية في اليمن:
الخلفيات والمبررات وتحديات االنتقال

مقدمة
يف سياق األوضاع املضطربة واملراحل االنتقالية التي أعقبت الثورات
يف بعض الدول العربية بداية عام  ،2011تنامى الحديث حول تغيري
شكل الدولة ،وتعالت األصوات املطالبة بتبني الشكل االتحادي.
وتباينت دوافع تلك املطالب وأهدافها ،أبرزها الرغبة يف التخفيف
من املركزية السياسية مبا يحقق تطلعات املكونات االجتامعية التي
عانت التهميش واإلقصاء من السلطة وغياب التوزيع العادل للرثوة،
فضل عن إعادة إحياء بعض املطالب التي شهدتها تلك الدول يف
ً
بداية تطورها السيايس والتاريخي.
مل يكن اليمن ببعيد عن مطلب تغيري شكل الدولة الذي جرى حوله
حوار مكثف ،بوصفه قضية رئيسة تم تناولها يف مؤمتر الحوار الوطني
الشامل الذي انعقد باعتباره أحد استحقاقات املرحلة االنتقالية بعد
ثورة  11شباط /فرباير  ،2011والذي انتهت مخرجاته إىل تبني النظام
شكل للدولة يف اليمن.
االتحادي ً
تتمحور مشكلة هذا البحث حول التساؤل الرئيس التايل :ملاذا جرى
تب ّني خيار الدولة االتحادية يف اليمن؟ وتتفرع من هذا التساؤل
عدة أسئلة ،يحاول البحث اإلجابة عنها ،هي :ما خلفيات املطالبة
بتبني الشكل االتحادي للدولة يف اليمن؟ وما الذي جعل تغيري شكل
الدولة إحدى القضايا الرئيسة لدى القوى السياسية املعارضة قبل
ثورة  11شباط /فرباير 2011؟ وما تصورات املكونات السياسية يف
مؤمتر الحوار الوطني الشامل لشكل الدولة؟ وما مربرات تبني النظام
االتحادي؟ وما تحديات االنتقال إليه؟
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مع احتفاظ تلك الوحدات باستقاللها الداخيل .وتتسم هذه الدول
مبساحتها الكبرية وكرثة سكانها ،باستثناء سويرسا التي تع ّد املساحة
املحدودة ،وقلة عدد السكان غري املتجانس يف اللغة واملذهب
والعرق ،أبرز خصائصها.
يف املقابل ،مل تنشأ ،يف التاريخ املعارص ،الدولة االتحادية من تجميع
عدد من الوحدات السياسية املستقلة ،باستثناء اإلمارات العربية
املتحدة ( ،)1971بل أخذت طريقًا مختلفًا للتحول من دول بسيطة
إىل دول اتحادية .وقد كان من أسباب تحول معظم الدول االتحادية
التي ظهرت بعد مرحلة الحرب الباردة ،الرغبة يف حل الرصاعات
وتجاوز أزماتها السياسية واالقتصادية التي عانتها بعض تلك الدول
البسيطة (املوحدة) ،بسبب املركزية الشديدة يف مامرسة السلطة
وشعور جزء كبري من سكانها بالتهميش وعدم مشاركتهم السياسية
يف إدارة شؤونهم املحلية يف ظل الدولة املركزية ،وأمثلة ذلك البوسنة
والهرسك ( ،)1995وإثيوبيا ( ،)1995والصومال ( ،)2001والعراق
( ،)2003والسودان ( .)2005وبخالف ما يحدث يف النشأة التقليدية
لتشكل الدولة االتحادية من تنازل دول االتحاد الكونفدرايل عن
شخصيتها الدولية مع احتفاظها باستقاللها الداخيل ،فإنه يف النشأة
املعارصة للدولة االتحادية تحصل وحدات الدولة البسيطة عىل
االستقالل يف إدارة شؤونها الداخلية وفقًا لرتتيبات دستورية متفق
عليها بني املكونات السياسية يف الدولة ،تفيض إىل منح تلك الوحدات
سلطات ترشيعية وتنفيذية ،ومن ثم تعدد مستويات الحكم.

بنا ًء عىل ما سبق ،ينقسم البحث إىل خمسة محاور :يهتم أولها
مبفهوم الدولة االتحادية ،ويتناول الثاين البدايات األوىل ملطالب تغيري
شكل الدولة ،ويستعرض الثالث تبلور املطالب الداعية إىل تبني
شكل الدولة االتحادية .يف حني يعرض الرابع الرؤى املختلفة للقوى
السياسية لشكل الدولة يف مؤمتر الحوار الوطني الشامل .ويناقش
الخامس مخاوف التحول إىل الدولة االتحادية وتحدياته.

ّ
التشكل
أو ًلا :الدولة االتحادية:
التاريخي ودالالت المفهوم
يتخذ تشكّل الدولة االتحادية مسارين رئيسني :فمن الناحية
التاريخية ،فإن الــدول االتحادية ،كالواليات املتحدة األمريكية
( ،)1787وسويرسا ( ،)1848وأملانيا ( ،)1871نشأت تقليديًا نتيجة
رغبة مشرتكة يف بلوغ مرحلة متطورة من التعاون بني دول منضوية
يف اتحاد كونفدرايل لتصبح دولة اتحادية لها شخصية دولية واحدة

وأيًا كانت طريقة تشكّل الدولة االتحادية /الفيدرالية ،فإن تعريفها
ينرصف إىل غايتها وإىل الرتتيبات الدستورية يف توزيع السلطات
واالختصاصات بني مكونات الدولة االتحادية؛ إذ يع ّرفها البعض
بأنها نظام حكومي متعدد املستويات يضم عنارص من الحكم
املشرتك والحكم الذايت يف األقاليم ،يجمع ما بني الوحدة والتعددية،
ويعمل عىل استيعاب الهويات املتاميزة والحفاظ عليها وتعزيزها
حجم ،جوهره ترسيخ الوحدة والالمركزية
ضمن اتحاد سيايس أكرب ً
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واملحافظة عليهام يف آن واحد((( .وتُ ْج ِمع معظم التعريفات عىل أن
الدولة االتحادية تعني تقسيم السلطة والسيادة يف الدولة بني عدة
مستويات للحكم بني الحكومة املركزية والحكومات املحلية وتقيم
الحكومة املحلية عالقة مبارشة باملواطنني((( .ويف هذا السياق ،ميكن
شكل من أشكال الدول ،ينشأ مبوجب
تعريفها وفقًا لتطور املفهوم بأنها ٌ
ترتيبات دستورية تستوعب مطالب املكونات االجتامعية والسياسية
يف إعادة توزيع السلطات الترشيعية والتنفيذية بني الحكومة املركزية
والوحدات املكونة للدولة ،غايتها توسيع قاعدة املشاركة السياسية
وإعادة توزيع السلطة والرثوة وتحقيق العدالة يف املجتمع.

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

وأملته املصالح الربيطانية يف املنطقة .ويعده البعض من الناحية
السياسية نو ًعا من التبعية لربيطانيا((( ،فقد هدفت من ورائه إىل
استباق أي تطورات تهدد مصري وجودها(((.

ثان ًيا :مطلب الدولة االتحادية في
اليمن من الثورة إلى الوحدة
خضع اليمن للحكم العثامين الذي سيطر عىل شامله واالستعامر
الربيطاين الذي احتل الجنوب .وبعد انتهاء السيطرة العثامنية مع
انتهاء الحرب العاملية األوىل ،متكّن اإلمام يحيى حميد الدين من
فرض سيطرته عىل معظم املحافظات الشاملية ،وحاول إقامة اتحاد
ميني يشمل املناطق الجنوبية والرشقية التي خضعت لالحتالل
الربيطاين ،بحيث تتمتع كل األقاليم فيها باستقالل داخيل ،إال أن تلك
الالمركزية ارتبطت لدى كل من اإلمام وسالطني تلك املناطق بالرغبة
يف التفرد بقرارها ،لذلك مل تنجح تلك املحاوالت(((.
وظهر أول املطالب بتحقيق الالمركزية يف اليمن الشاميل يف عام
 ،1956انطالقًا من أن مشكلة اإلدارة والحكم يف اليمن تكمن يف
أن السلطة متج ّمعة يف يد واحدة ،لذلك فإن األمر يستلزم توزيع
االختصاصات بني الحكومة املركزية والهيئات املحلية ،بحيث يكون
لألخرية استقالل إداري وأعضاؤها ينتخبهم السكان ،وذات استقالل
مايل يتمثل يف وجود مالية مخصصة لكل هيئة من الهيئات(((.
ويف شباط /فرباير  ،1959أقامت بريطانيا اتحاد إمارات الجنوب
العريب بدعاوى وضع حد للتجزئة وإقامة سلطة مركزية ،وهو االتحاد
الذي نشأ استجابة للتغريات اإلقليمية بعد الحرب العاملية الثانية،
 1رونالد ل .واتس ،األنظمة الفدرالية ،ترجمة غايل برهومة وآخرون (أوتاوا-كندا :منتدى
االتحادات الفدرالية ،)2006 ،ص .9
2 John Law, "How Can We Define Federalism?" Perspectives on Federalism,
vol. 5, no. 3 (Italy: Centro Studi sul Federalismo, 2013), pp. 93-96.
 3زيد بن عيل الوزير ،نحو وحدة مينية اتحادية ال مركزية ،ط ( 3صنعاء :مركز الرتاث
والبحوث اليمني ،)2011 ،ص .208-202
 4محمد محمود الزبريي وأحمد محمد نعامن" ،مطالب الشعب" ،ملحق يف :عيل محمد
عبده ،ملحات من تاريخ حركة األحرار اليمنيني ،ج ( 2صنعاء :منتدى النعامن الثقايف للشباب،
املعهد الفرنيس لآلثار والعلوم االجتامعية ،)2002 ،ص .102-89

وقـــد تــــوارى الــحــديــث عــن الــامــركــزيــة إثـــر الــثــورة يف شــال
اليمن يف  26أيــلــول /سبتمرب  1962واالســتــقــال يف الجنوب يف
 30ترشين الثاين /نوفمرب1967؛ إذ اتجه النظامان السياسيان إىل فرض
سيطرتهام عىل السلطة يف ظل مناخ سيايس يدعم سلطة الدولة املركزية،
وخطاب سيايس يدعو إىل تحقيق الوحدة الوطنية بني الشطرين ،وأصبحت
املطالبة بالالمركزية مبنزلة الدعوة إىل التجزئة يف النظامني .وانعقدت عدة
لقاءات يف هذا الشأن بني قيادات الشطرين ،كان لبعض الدول العربية
إسهام يف عقدها ،وسميت االتفاقيات التي وقعت بأسامء عواصم الدول
التي بذلت مساعيها لوقف االقتتال بني الشطرين .كان جوهر تلك
االتفاقيات هو املطالبة بتوحيد اليمن .وتُع ّد اتفاقية القاهرة يف ترشين
األول /أكتوبر  1972أوىل تلك االتفاقيات((( ،إذ نصت يف مادتها األوىل
عىل" :تقوم وحدة بني دولتي الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية
اليمن الدميقراطية الشعبية تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهام
يف شخص دويل واحد وقيام دولة مينية واحدة" .وهو أمر أكده بيان
طرابلس يف ترشين الثاين /نوفمرب من العام نفسه بأن "يقيم الشعب
العريب يف اليمن دولة واحدة تسمى الجمهورية اليمنية"((( .وهو ما يشري
ضم ًنا إىل شكل الدولة االندماجية (البسيطة) .غري أن أول إشارة للنظام
 5محمد عمر الحبيش ،اليمن الجنويب :سياس ًيا واقتصاديًا واجتامع ًيا ،ترجمة إلياس فرح
وخليل أحمد خليل (بريوت :دار الطليعة للطباعة والنرش ،)1968 ،ص .66-50
 6عيل الرصاف ،اليمن الجنويب :الحياة السياسية من االستعامر إىل الوحدة (لندن /قربص:
رياض الريس للكتب والنرش ،)1992 ،ص .53
 7تناول اتفاق القاهرة املبادئ واألسس التي تقوم عليها الوحدة اليمنية ،يف حني تضمن
إعالن الكويت يف آذار /مارس  1979الخطوات التنفيذية لتحقيق الوحدة ،انظر :خالد بن
ً
ومستقبل ،ط ( 3الشارقة :دار الثقافة العربية،
رضا
محمد القاسمي ،الوحدة اليمنية :حا ً
 ،)1988ص .102
 8الجمهورية اليمنية ،كتاب اليمن الواحد ،سلسلة وثائقية عن الوحدة اليمنية ،العدد 4
(صنعاء :مكتب شؤون الوحدة ،)1990 ،ص .45 ،39

دراسات
خيار الدولة االتحادية في اليمن:
الخلفيات والمبررات وتحديات االنتقال

االتحادي إىل دولة الوحدة وردت يف أول اتفاق بعد استقالل الجنوب يف
 ،1967واستقرار النظام الجمهوري يف الشامل إثر اندحار حصار امللكيني
للعاصمة صنعاء يف  .1968فقد اتفقت قيادتا الشطرين يف مدينة تعز يف
ترشين الثاين /نوفمرب  1970عىل البدء يف اتخاذ إجراءات تكوين اتحاد
فيدرايل يجمع الدولتني((( ،وبهذا جرى نقل قضية الوحدة من الواقع
الشعبي إىل املجال الرسمي وورودها يف دستوري الدولتني أول مرة(.((1

11الوحدة والمرحلة االنتقالية
ق ّدم املؤمتر الشعبي العام الحزب الحاكم يف الشامل يف أيلول /سبتمرب
 ،1989والحزب االشرتايك اليمني الحزب الحاكم يف الجنوب يف ترشين
الثاين /نوفمرب من العام نفسه ،مرشوعيهام لشكل دولة الوحدة؛ تضمن
مرشوع "املؤمتر" عرش نقاط تقوم عىل أساس الفيدرالية ،يف حني قدم
الحزب االشرتايك مرشو ًعا يتضمن إنشاء اتحاد مؤقت بني الشطرين مع
استمرار ازدواجية الشخصية الدولية ،بحيث تسبق الوحدة الكاملة فرتة
انتقالية( .((1إال أن التطورات الدولية املواتية واملتسارعة ،املتمثلة يف
انتهاء الحرب الباردة ،دفعت قياديت الشطرين إىل تبني صيغة الوحدة
االندماجية ،وتجاهل الخيارات األخرى لشكل الوحدة – الدولة؛ بوصفها
مسألة تجاوزتها املشاعر الوحدوية الجارفة التواقة إىل توحيد شطرين
يسكنهام شعب واحد .وإذا كان هناك من قائل بأن هناك ترس ًعا يف
إعالن الوحدة بصيغتها االندماجية ،فال ميكن محاكمة اللحظة التاريخية
املحكومة باعتبارات إقليمية ودولية مواتية كان يصعب تفويتها .كام أن
املتابع يلحظ أنه خالل مثانية عرش عا ًما انعقد أكرث من لقاء بني قياديت
الشطرين ،وشُ كّلت لجان وحدوية كانت مقدمات رضورية سبقت
تحقيق الوحدة يف شكلها االندماجي .لكن يف املقابل ،فإن توقيت إعالن
الوحدة املفاجئ قد أضاع فرصة للرتيث يف عملية التحول ،فبدلً من
أن يجري تحقيق الوحدة يف ترشين الثاين /نوفمرب  1990بحسب اتفاق
عدن التاريخي ،جرى التعجيل بها لتكون يف  22أيار /مايو .1990
ولذلك ،فإن شكل الدولة مل يحتل ُسلّم األولويات .فمع تصديق
القيادتني السياسيتني عىل مــروع دستور دولــة الوحدة الذي
أنجزته اللجنة الدستورية املشرتكة عام  1981وإحالته إىل املجلسني
الترشيعيني يف الشطرين للموافقة عليه ،جرى تجاوز األطروحات
حول شكل الدولة ،فقد تضمن الدستور مبدأ إنشاء دولة وحدة
 9القاسمي ،ص .71
 10عبد الرحمن يوسف بن حارب ،الوحدة اليمنية :التاريخ ،الواقع ،املستقبل (الشارقة:
دار الثقافة العربية ،)1990 ،ص .104
 11عيل عبد القوي الغفاري ،الوحدة اليمنية :الواقع واملستقبل ،كتاب الثوابت 10
(صنعاء :مؤسسة الكتاب املدريس ،)1997 ،ص  .166 ،154وهو أمر يؤكده املهتمون؛ انظر:
"وحدة اليمن :االختبار الصعب" ،فيلم وثائقي ،موقع يوتيوب ،2017/5/21 ،شوهد يف
 ،2018/7/8يفhttps://bit.ly/2MKzqYm:
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(اندماجية)( .((1وهو ما ورد يف املــادة األوىل من اتفاق إعالن
الجمهورية اليمنية يف أن "تقوم بتاريخ  22من مايو عام 1990م
املوافق 1410/10/27هـــ بني دولتي الجمهورية العربية اليمنية،
وجمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية (شطري الوطن اليمني)
وحدة اندماجية كاملة تذوب فيها الشخصية الدولية لكل منهام يف
شخص دويل واحد يسمى الجمهورية اليمنية ،وتكون للجمهورية
اليمنية سلطات ترشيعية وتنفيذية وقضائية واحدة"(.((1
لكن ،مل ي ُحل ذلك دون الحديث عن شكل الدولة أثناء األزمة
السياسية بني الحزبني الحاكمني؛ فقد طرح حينها سامل صالح محمد
األمني العام املساعد للحزب االشرتايك اليمني عضو مجلس الرئاسة
شكل للدولة( ،((1وهو ما قوبل بانتقاد قيادة
فكرة الفيدرالية ً
املؤمتر الشعبي العام التي وصفته بأنه متهيد لالنفصال .وقد م ّهد
ذلك لطرح املسألة موضع النقاش .فمع اشتداد األزمة السياسية يف
اليمن جرى تشكيل لجنة الحوار الوطني ،ونتج منها وثيقة العهد
واالتفاق يف شباط /فرباير  ،1994وتب ّنت تلك الوثيقة تقسيم البالد
من  7-4وحدات إدارية تسمى "مخاليف" (أقاليم) ،وتوزيع الرثوة
توزي ًعا عادلً ( ،((1وهي صيغة يف جوهرها تقع ما بني صيغة الالمركزية
اإلدارية واملالية والالمركزية السياسية للدولة يف شكلها االتحادي.

22الالمركزية المالية واإلدارية بعد حرب
صيف 1994
أفىض سوء إدارة املرحلة االنتقالية ،والشكوك املتبادلة التي طفت
عىل السطح بني رشييك تحقيق الوحدة ،إىل اندالع حرب يف صيف
 ،1994والتي كان من نتائجها خروج الحزب االشرتايك اليمني من
السلطة ،وتشكيل االئتالف الثنايئ الحاكم (املؤمتر الشعبي العام
والتجمع اليمني لإلصالح) ،وهو االئتالف الذي خاض الحرب يف
مواجهة الحزب االشرتايك تحت شعار "الوحدة أو املوت" وع ّدها حربًا
لتثبيت الوحدة ،والقضاء عىل محاولة االنفصال(.((1
 12عبد العزيز محمد نارص الكميم ،الوحدة اليمنية :دراسة سياسية يف عوامل االستقرار
والتحديات (صنعاء :اآلفاق للطباعة والنرش ،)1996 ،ص .87 ،86
" 13نص اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية وتنظيم املرحلة االنتقالية ،مرصد الربملان اليمني"،
شوهد يف  ،2017/4/29يفhttps://bit.ly/2u1sEFY :؛ وانظر :كتاب اليمن الواحد ،ص .382
 14الغفاري ،ص .259
 15الوثيقة التي وقعتها لجنة الحوار املشكّلة من األحزاب السياسية الحاكمة واملعارضة
والشخصيات الوطنية واالجتامعية يف شباط /فرباير  1994بغرض حل األزمة السياسية بني
أطراف االئتالف الحاكم ،انظر :وثيقة العهد واالتفاق (عدن :منشورات الثوري ،مطابع
اليمن.)1994 ،
 16أعلن عيل سامل البيض نائب الرئيس ،أمني عام الحزب االشرتايك اليمني أثناء الحرب
بتاريخ  21أيار /مايو  ،1994عشية الذكرى الرابعة لتحقيق الوحدة ،االنفصال وإقامة
الجمهورية اليمنية الدميقراطية الشعبية.
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حينها ،مل يكن شكل الدولة يف وارد تفكري االئتالف الثنايئ الحاكم ،بل
تنكّر لوثيقة العهد واالتفاق ،وجرى وصفها بوثيقة "الغدر والخيانة".
وذهب حزبا االئتالف إىل إج ـراء تعديالت دستورية تستوعب
مصالحهام ورؤيتهام لإلصالح السيايس .ومثلت تلك التعديالت تراج ًعا
عن دستور الوحدة ،فقد تضمنت تعيني قيادات املجالس املحلية
بدل من انتخابها .يف مقابل ذلك ،اقترصت مطالب قيادات
واختيارها ً
الحزب االشرتايك اليمني بعد انتهاء الحرب عىل املطالبة بإصالح مسار
الوحدة من دون أي إشارة إىل شكل الدولة.
لقد ألقت حرب صيف  1994بتبعاتها السلبية عىل التوازن السيايس،
وعىل إدارة العملية السياسية التي اتسمت برتكيز السلطة يف مناخ
سيايس قرن الوحدة باملركزية وما عداها من أشكال الالمركزية
اإلداريــة والسياسية باالنفصال .وتلكأ االئتالف الثنايئ الحاكم يف
الرشوع يف إجراء انتخابات مجالس السلطة املحلية بحسب ما ورد
يف الدستور ،وصدر قانون السلطة املحلية متأخ ًرا يف  2000ليعكس
الرتاجع الذي تضمنه الدستور يف طريقة تشكيل هيئات السلطة
املحلية ما بني انتخاب أعضائها وتعيني قياداتها .ومل ينتج من
املامرسة تطبيق حقيقي لالمركزية املالية واإلدارية ،فقد نشأ من
تضارب الصالحيات بني القوانني عدم التناغم بني أجهزة السلطتني
املركزية واملحلية وازدواجية املهامت والوظائف بني السلطتني ،وأعاق
عمل املجالس املحلية وأفقدها الغاية من وجودها(((1؛ فانتهت إىل
المركزية مش ّوهة ال تلبي الحد األدىن من املطالب التي تضمنتها
املنظومة القانونية للسلطة املحلية .وهو أمر عكس نفسه يف
مقررات املؤمترات السنوية األربعة للمجالس املحلية وتوصياتها(،((1
ومل ينفذ الجزء األعظم منها( .((1لذلك تضمنت اإلسرتاتيجية الوطنية
للحكم املحيل التي أقرتها الحكومة ،يوم  28ترشين األول /أكتوبر
وتشخيصا لعملية إصالح نظام السلطة املحلية .وعىل
 ،2008رؤي ًة
ً
الرغم من قرار مجلس الوزراء برضورة إعداد برنامج وطني للتنفيذ
حتى  ،2020فإنه مل ت ُتخذ أي إجراءات لتطوير املنظومة الترشيعية
للسلطة املحلية وفقًا ملا ورد يف اإلسرتاتيجية(.((2
 17عىل الرغم مام قررته املادة ( )173من قانون السلطة املحلية من أن القانون يلغي
كل حكم يرد يف أي قانون آخر يتعارض معه ،فهناك أكرث من  70قانونًا نافذًا والئحة تنفيذية
تتعارض أو ال تنسجم مع نص هذا القانون وروحه ولوائحه ،وتحديدًا عىل صعيد تفعيل الدور
التنموي للسلطة املحلية ،انظر :وزارة اإلدارة املحلية ،اإلسرتاتيجية الوطنية للحكم املحيل
2020م (صنعاء :ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2008ص .31
 18للمزيد ،انظر :وزارة اإلدارة املحلية ،وثائق وأدبيات املؤمتر السنوي الرابع للمجالس
املحلية (صنعاء 19-17 :حزيران /يونيو  ،)2006ص .297-293
 19بل إن الحكومة أوقفت الدعم املركزي السنوي املنصوص عليه يف القانون ،املقدم
فضل عن تبعية مديري
للوحدات اإلدارية منذ  ،2007واكتفت بالنفقات التشغيلية رغم ضآلتهاً ،
املالية يف املحافظات لوزير املالية يف العاصمة ،انظر :أمني محمد املقطري وكيل وزارة اإلدارة
املحلية لقطاع الخطط واملوازنات املحلية ،مقابلة شخصية أجراها الباحث ،صنعاء.2017/10/4 ،
 20املرجع نفسه.

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

ً
ثالثا :مطالب اإلصالح السياسي
وشكل الدولة
11مطالب اإلصالح السياسي ()2010-2004
أدى استحواذ املؤمتر الشعبي العام عىل ثالثة أرباع مقاعد الربملان
يف االنتخابات الربملانية الثالثة يف عام  ،2003ومن ثم إحكام هيمنته
عىل مجريات العملية الترشيعية ،إىل عدم إمكان تحقيق التعددية
السياسية غايتها من تداول سلمي للسلطة .ودفع اليأس من عدم
استجابة النظام الحاكم إىل مطالب اإلصالح السيايس ،ومنها إصالح
مسار الوحدة ،قيادات جنوبية إىل التقدم مبقرتحاتها ومطالبها لحل
أوضاع الجنوب املأساوية التي نتجت من الحرب ،ومتثلت يف إزالة آثار
الحرب ،وإصالح مسار الوحدة ،واملصالحة الوطنية الشاملة( .((2وقد
بلغت تلك املطالب سقفها األعىل مبطالبة أحد املكونات السياسية
املعارضة يف الخارج بتقرير املصري( .((2وقد تشكّلت يف املحافظات
الجنوبية جامعات سياسية تبنت يف البداية مطالب حقوقية انتهت
بإعالن الحراك الجنويب السلمي عن نفسه يف أواخر  2007دعا إىل
تقرير املصري وفك االرتباط(.((2
وأسهم تزايد الضغوط الدولية ،بعد أحداث  11سبتمرب  2001ويف أعقاب
االحتالل األمرييك للعراق يف  ،2003بتبني إصالحات دميقراطية ،يف صدور
عدد من مبادرات اإلصالح السيايس يف الفرتة  .2007-2004واملالحظ أن
املبادرات الصادرة من األحزاب السياسية يف املعارضة مل ترش إىل شكل
الدولة ،يف حني تضمنت املبادرات التي تقدمت بها شخصيات سياسية
واجتامعية مستقلة املطالبة بتقسيم اليمن إىل أقاليم .ويف وقت الحق،
تبنت املبادرات الفردية النظام االتحادي ً
شكل للدولة(.((2
وأدى إحكام املؤمتر الشعبي العام قبضته عىل السلطة ،واستمرار
احتفاظه مبنصب رئاسة الدولة ،وهيمنته عىل مقاعد املجالس
املحلية يف املديريات واملحافظات يف االنتخابات الرئاسية واملحلية يف
 21حول خلفيات القضية الجنوبية ،انظر :الحراك السلمي الجنويب" ،محتوى القضية
الجنوبية" ،رؤية مقدمة إىل فريق القضية الجنوبية ،مؤمتر الحوار الوطني ،صنعاء
 25أيار /مايو  ،2013ص .11
 22دعت يف بيان لها إىل "االحتكام للعقل واملنطق وااللتزام بقراري مجلس األمن الدويل
( )931، 924اللذين أكدا عدم جواز فرض الوحدة بالقوة ،واملعالجة السلمية والسليمة
للوضع يف الجنوب وسحب قوات الشامل العسكرية من مناطق الجنوب وإتاحة املجال
ألبنائه يف تقرير مصريهم" ،انظر" :البيان التأسييس للتجمع الدميقراطي الجنويب (تاج)"7 ،
متوز /يوليو  ،2004شوهد يف  ،2017/4/24يفhttps://bit.ly/2z6IUeD :
 23للمزيد حول االحتجاجات والحراك يف املحافظات الجنوبية ،انظر :فضل الربيعي،
"القضية الجنوبية والحراك الجنويب :الخلفية واألسباب" ،يف :مجموعة مؤلفني ،الثورة اليمنية:
الخلفية واآلفاق ،تحرير فؤاد عبد الجليل الصالحي (الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2012 ،ص .280-233
 24عدنان ياسني املقطري" ،اإلصالح السيايس يف اليمن2010-1990 :م" ،مجلة كلية
التجارة واالقتصاد ،العدد ( 48أيلول /سبتمرب  ،)2017ص .102-96

دراسات
خيار الدولة االتحادية في اليمن:
الخلفيات والمبررات وتحديات االنتقال

أيلول /سبتمرب  ،2006وتصاعد األزمات السياسية واألمنية واالقتصادية،
ومنها االحتجاجات يف املحافظات الجنوبية ،إىل تبني األحـزاب
السياسية يف املعارضة رؤيتها لإلنقاذ الوطني ،وأجملت موقفها يف
تشخيصها الوضع بأن جذر األزمة يف اليمن يتلخص يف "الحكم الفردي
املشخصن العائيل واملركزية العصبوية"( ،((2ووضعت الشكل االتحادي
للدولة بوصفه أحد ثالثة خيارات إلعادة النظر يف شكل الدولة(.((2
وعىل الرغم مام عكسه ذلك من تباين األحزاب وعدم قناعة بعضها
بالفيدرالية /الدولة االتحادية ،فإنها أول مرة تتبنى شكل الدولة بوصفه
أحد مطالب اإلصالح السيايس .ويف هذا السياق ،ع ّد البعض جوهر
األزمة الوطنية البنيوي يعود إىل نتائج حرب صيف  1994وآثارها،
واحتكار السلطة والرثوة عرب مركزية الحكم ،وتركيز السلطة ،وأن ذلك
يتطلب تقديم حلول جذرية تحقق التغيري ،ويف املقدمة تغيري شكل
الدولة إىل اتحاد فيدرايل وانتقال السلطة سلم ًيا(.((2

22الثورة الشبابية الشعبية السلمية
وشكل الدولة
أسهم تصاعد األزمات السياسية ،وتدهور األوضاع االقتصادية يف تأثر
الشباب اليمني وتفاعلهم الرسيع مع ما جرى يف محيطهم العريب من
اندالع الثورة يف تونس ومرص يف بداية  ،2011ليعلنوا الثورة التي متثل
مطلبها الرئيس يف إسقاط النظام .وملا اتسمت به الثورة يف اليمن
من غياب قيادة لها ،وهي سمة مشرتكة لثورات الربيع العريب ،فقد
اتخذت أهدافها وقتًا للتبلور يف ساحات الثورة ،استغرق عرشة أشهر؛
 25مرشوع رؤية لإلنقاذ الوطني (صنعاء :اللجنة التحضريية للحوار الوطني)2009 ،؛
انظر أيضً ا :جريدة الثورة (صنعاء) ،العدد .2009/9/10 ،2068
 26متثلت تلك الخيارات الثالثة لشكل الدولة يف :خيار الحكم املحيل كام ورد يف وثيقة
العهد واالتفاق ،وخيار الفيدرالية ،وخيار الحكم املحيل كامل الصالحيات ،انظر :مرشوع رؤية
لإلنقاذ الوطني ،ص .51-50
 27محمد أحمد عيل ،التغيري ،اإلصالح الدميقراطي يف اليمن :رضوراته ومعوقاته (صنعاء:
اآلفاق للطباعة والنرش ،)2011 ،ص .146‑143
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إذ مل يكن مطلب تغيري شكل الدولة من ضمن أهدافها ،اعتقا ًدا بأن
إسقاط النظام كفيل بحل األزمات جميعها التي يعانيها اليمن.
ويف الفرتة التي أعقبت توقيع املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية،
عب بعض مكونات شباب الثورة
وقبل عقد مؤمتر الحوار الوطنيّ ،
املستقلني يف إحدى ساحاتها عن مطلبهم بتغيري شكل الدولة إىل الشكل
االتحادي( .((2ويشري ذلك إىل أن شكل الدولة مل يعد موضو ًعا يقترص
تناوله عىل املستوى النخبوي ،فقد أتاح املناخ الثوري املجال ألن يصبح
مطلب الدولة االتحادية قضية عامة تتصدر املطالب السياسية األخرى.
ويف السياق نفسه ،أكد قرار مجلس األمن الدويل األول رقم 2014
الصادر يف  21أكتوبر /ترشين األول  2011أن أفضل حل لألزمة
الراهنة يف اليمن يكمن يف عملية انتقال سياسية شاملة يقودها
اليمن ،تستجيب ملطالب الشعب اليمني وتطلعاته املرشوعة إىل
التغيري .وأكد املجلس التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقالله
وسالمة أراضيه( .((2وهي عبارة جرى تكرارها يف قرارات املجلس
التسعة جميعها بشأن اليمن ،وتم تأكيدها يف اآللية التنفيذية
للمبادرة الخليجية( ((3التي وضعت يف الوقت نفسه األساس لطرح
موضوع شكل الدولة للنقاش ،وقد نصت عىل أن من مهامت الرئيس
وحكومة الوفاق "تأسيس عملية لإلصالح الدستوري تعالج هيكل
الدولة والنظام السيايس" ،عىل نحو يعني أن شكل الدولة من ضمن
القضايا التي ينبغي مناقشتها يف مؤمتر الحوار الوطني الشامل.
وقد استبقت بعض القيادات الجنوبية يف الخارج توقيع املبادرة
الخليجية وآليتها التنفيذية بعقد مؤمترها األول يف القاهرة تحت
شعار "م ًعا من أجل حق تقرير املصري لشعب الجنوب" يف الفرتة
 21‑19ترشين الثاين /نوفمرب  .2011انتهى املؤمتر إىل أن الحل العادل
للقضية الجنوبية هو االعرتاف والقبول الرصيح بحق شعب الجنوب
يف تقرير مصريه عرب الوسائل الدميقراطية ،وأنه ال بد من إعادة صوغ
الوحدة يف دولة اتحادية /فيدرالية تتكون من إقليمني شاميل وجنويب
يف حدود  21أيار /مايو  ،1990ومبا يحقق مقومات النجاح والرشاكة
والثقة لفرتة خمس سنوات ،وبعدها يتم إجراء استفتاء ألبناء الجنوب
إلعطائهم الحرية الكاملة يف تحديد مستقبلهم(.((3
 28عيل التوهمي" ،الشباب اليمني 'املستقل' يتطلع لدولة مدنية دميقراطية بنظام
'فــيــدرايل'" ،ورقة مقدمة يف مؤمتر الحوار الوطني الشامل :بالحوار نصنع املستقبل،
 ،2013/8/21شوهد يف  ،2018/7/24يفhttps://goo.gl/NX3Jjh :
" 29القرار  2014الذي اتخذه مجلس األمن يف جلسته  6634املعقودة يف  21ترشين
األول /أكتوبر  ،"2011شوهد يف  ،2016/12/25يفhttps://bit.ly/2u1YCBU :
" 30نص اآللية التنفيذية املزمنة للمبادرة الخليجية" 23 ،ترشين الثاين /نوفمرب ،2011
شوهد يف  ،2017/1/24يفhttps://bit.ly/2IOEkBo :
" 31املؤمتر الجنويب يف القاهرة يعلن خارطة طريق لحل القضية الجنوبية تبدأ باتحاد فيدرايل
وتنتهي باستفتاء شعبي عىل الوحدة اليمنية" ،شوهد يف  ،2017/4/30يفhttps://bit.ly/2NE0d9s :
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رابعا :رؤى القوى السياسية حول شكل
ً
الدولة في مؤتمر الحوار الوطني
11التصورات األولية
أبدت بعض املكونات السياسية الجنوبية عدم تفاعلها مع ثورة
 11شباط /فرباير ،2011خاصة مع انضامم جزء من مكونات النظام
السابق التي كان لها دور يف حرب  1994إىل الثورة .عىل الرغم من أن
الثورة حملت كث ًريا من التطلعات ،ودفعت بجميع املطالب السياسية
كقضايا السلطة ،والرثوة ،واملركزية يف الحكم إىل الواجهة ،فإن ما
تضمنته قرارات مجلس األمن الدويل واآللية التنفيذية للمبادرة
الخليجية من تأكيد وحدة اليمن واستقراره ،يوحي بعدم تعاطف
القوى اإلقليمية والدولية مع انفصال الجنوب .وقد حرصت املكونات
السياسية جميعها يف مشاركة ممثلني ألبناء الجنوب يف مؤمتر الحوار
الوطني الشامل( ((3الذي ضم املكونات السياسية كافة والفئات
جمي ًعا من املستقلني والشباب واملرأة ،شارك الجنوبيون بنسبة 50
يف املئة من قوام مؤمتر الحوار الوطني البالغ عدد أعضائه 565
عض ًوا ،ومن مقاعد فرق املؤمتر التسعة ومنها فريق القضية الجنوبية
الذي تك ّون من  40عض ًوا( .((3واستوعبت مقررات املؤمتر ومخرجاته
مطالب اإلصالح السيايس قبل الثورة ،ومنها تبني نظام القامئة النسبية
يف االنتخابات الربملانية ،واالنتقال من الدولة البسيطة إىل الدولة
حل ملشكلة السلطة والرثوة يف سياق التوصل إىل
االتحادية بوصفه ً
(((3
حل القضية الجنوبية  .وقد قدمت معظم املكونات السياسية
تصوراتها األولية حول شكل الدولة وفقًا ملا يبينه الجدول (.)1

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

"كامل الصالحيات" .يف حني ع َّد مكون الحراك الجنويب شكل الدولة
شأنًا تحدده مخرجات فريق القضية الجنوبية يف مؤمتر الحوار استنا ًدا
إىل مبدأ حق تقرير املصري لشعب الجنوب .يف املقابل ،تبنت خمسة
مكونات سياسية الدولة االتحادية ،منها مكونان جديدان :حزب العدالة
والبناء ومكون "أنصار الله"؛ تأسس األول أثناء الثورة ويُع ّد الكتلة
الثالثة يف الربملان نتيجة انشقاق بعض أعضاء حزب املؤمتر الشعبي
العام ،وأعلن الثاين عن نفسه يف بداية انعقاد مؤمتر الحوار الوطني.

يتضح من الجدول ( )1إجامع املكونات السياسية عىل الالمركزية،
مع وجود تباين يف رؤاها حول شكل الدولة .ويظهر ذلك التفاوت
لدى أحزاب تكتل اللقاء املشرتك( ،((3إذ ق ّدم الحزب النارصي خيارين
أحدهام خيار الدولة االتحادية ،واتصف موقف حزب اإلصالح وحزب
البعث بعدم الوضوح حول شكل الدولة ،فتبنى األول خيار الالمركزية،
ونحت الثاين مصطل ًحا جدي ًدا هو "دولة بسيطة مختلطة" .وكان
حزب الرشاد السلفي  -تأسس بعد ثورة شباط /فرباير  - 2011أوضح
بتبنيه خيار الدولة البسيطة مع تطبيق الالمركزية ذات الحكم املحيل

22اإلجماع على شكل الدولة االتحادي
مع نهاية متوز /يوليو  ،2013بدأت رؤى القوى السياسية تتبلور أكرث
حول شكل الدولة يف مؤمتر الحوار الوطني؛ إذ تبنى حزب اإلصالح
خيار الدولة االتحادية ،وأكد رضورتها "ملعالجة البعد السيايس للقضية
الجنوبية ،وضامن تحقيق الرشاكة الوطنية يف السلطة والرثوة بني كل
اليمنيني"( .((3ومل تتبدل رؤية حزب املؤمتر الشعبي العام حول شكل
الدولة يف أن تكون "الجمهورية اليمنية دولة اتحادية [ ]...تتكون من
إقليم مدينة عدن االقتصادي وعدد من األقاليم تديرها حكومات
حل للقضية
محلية"( .((3وتبنى الحزب االشرتايك خيار الدولة االتحادية ً
(إقليم واح ًدا) يضمن له
الجنوبية ،عىل "أن يبقى الجنوب كيانًا موح ًدا
ً
االستقرار وعدم التفكك ،بعكس الشامل الذي ال يخىش عليه من أي
تقسيم فيدرايل له ينطوي عىل مخاطر التجزئة واالنفصال"( .((3وحسم
حل
التنظيم النارصي تردده بني الحكم املحيل والفيدرالية بوصفها ً
للقضية الجنوبية ،إذ دعا إىل رضورة االتفاق عىل شكل جديد للدولة،
يحول دون تركيز السلطة واحتكارها ،ويصون الوحدة الوطنية ،ويكرس
االندماج االجتامعي ،ويحقق مصالح كل أفراد الشعب ،وأن الشكل
املالئم لتحقيق ذلك هو الدولة االتحادية املتعددة األقاليم( .((3وتبنت
الحركة الحوثية؛ مك ّون "أنصار الله"" ،الدولة االتحادية /الفيدرالية،
يقوم دستورها عىل املبادئ واملعايري واألسس الوطنية السليمة ويفتت
تركز السلطة واحتكار الرثوة ،ويضمن حق أبناء الجنوب يف املشاركة
العادلة يف إطار مؤسسات الدولة االتحادية [ ]...وحق كل إقليم بوضع
دستور خاص به يحدد هيكل سلطاته وصالحياته ،ومبا ال يتعارض مع
الدستور االتحادي"(.((4

 32انعقد بوصفه أحد مضامني املبادرة الخليجية ،واستغرق انعقاده فرتة أطول مام كان متوق ًعا،
إذ بدأت أوىل جلساته يف  18آذار /مارس  ،2013واختتم أعامله يف  25كانون الثاين /يناير .2014
 33الجمهورية اليمنية ،مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،وثيقة الحوار الوطني الشامل
(صنعاء )2014-2013؛ انظر أيضً ا :موقع مؤمتر الحوار الوطني ،شوهد يف  ،2016/12/18يف:
https://bit.ly/2mfc5TA
 34املرجع نفسه.
 35اللقاء املشرتك :تحالف سيايس مكون من أحزاب املعارضة السياسية باختالف أطيافها
تشكَّل يف .2003

 36األمانة العامة ملؤمتر الحوار الوطني الشامل ،رؤى املكونات السياسية حول القضية
الجنوبية ،ج ( 3صنعاء :ابن خلدون للطباعة والدعاية واإلعالن[ ،د .ت ،)].ص .165
" 37نص رؤية املؤمتر الشعبي العام للحلول والضامنات للقضية الجنوبية"،2013/7/27 ،
املؤمتر نت ،شوهد يف  ،2018/2/16يفhttps://bit.ly/2Nmvfn0 :
 38األمانة العامة ملؤمتر الحوار الوطني الشامل ،ص .190
" 39رؤية التنظيم الوحدوي النارصي" ،صحيفة األوىل (صنعاء).201/7/30 ،
 40رؤى أنصار الله املقدمة إىل مؤمتر الحوار الوطني الشامل (صنعاء :املجلس السيايس
ألنصار الله[ ،د .ت ،)].ص .159
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الخلفيات والمبررات وتحديات االنتقال

ويالحظ مام سبق إجامع املكونات السياسية يف مؤمتر الحوار الوطني
عىل النظام االتحادي ،باستثناء مك ِّون الحراك الجنويب الذي اتجه إىل
رفع سقف مطالبه بدولة اتحادية للجنوب العريب ،عىل أن تسبقها
فرتة انتقالية يقرر خاللها شعب الجنوب هويته الوطنية واسم دولته
عرب استفتاء شعبي عام ،وأن تكون دولة اتحادية فيدرالية حدودها
ما قبل  22أيار /مايو .((4(1990

33مبررات تبني الشكل االتحادي للدولة
مل تكن املامرسات الخاطئة ،أثناء الفرتة االنتقالية ،1993-1990
ناشئة من صيغة الوحدة االندماجية ،بقدر ما كانت راجعة إىل عدم
االنتقال إىل الوحدة تدريج ًيا .فقد أفضت تلك املامرسات إىل بلوغ
الرصاع ذروته بني الحزبني الحاكمني ومن ثم إزاحة الحزب االشرتايك
من السلطة بالقوة يف  ،1994وهو ما شجع حزب املؤمتر الشعبي
العام عىل احتكار السلطة ،وفرض أسلوبه يف إدارة الدولة .وقد مثل
ذلك البدايات األوىل لنشوء القضية الجنوبية ،وجعل مطلب تقرير
املصري أحد خيارات بعض مكوناتها السياسية قبل أن يصبح النظام
االتحادي خيا ًرا آخر للحل.
وقد خلص البعض إىل أن القضية الجنوبية مثّلت األساس ملعالجة
جملة من التشوهات واملامرسات غري العادلة يف بنية الدولة
ووظيفتها ،وأنه لوال القضية الجنوبية يف مؤمتر الحوار ملا خرج املؤمتر
بحل التوجه إىل دولة اتحادية ،وأن امليل نحو الشكل االتحادي للدولة
هو انعكاس لثالثة عوامل مهمة(:((4
•الطابع التسلطي للدولة البسيطة يف املرحلة السابقة؛ أي دولتي
الشامل والجنوب ويف دولة الوحدة.
•إن الدولة البسيطة ال تعكس التجربة التاريخية للدولة يف اليمن
شاملً وجنوبًا ،فقد كان النموذج الالمركزي هو الغالب يف تاريخ
اليمن .كام أن الدولة البسيطة ال تعرتف بالهويات السياسية
العابرة التي تطورت عىل مدى بضعة عقود ،مثل الهوية
الشاملية والهوية الجنوبية ،أو تلك الهويات التاريخية الثقافية
التي تطورت عىل مدى آالف السنني (نتيجة ألسباب اقتصادية
أساسا) ،وتلك الهويات التاريخية الثقافية هي من الغرب إىل
ً
الرشق .ويشري البعض ،بهذا الشأن ،إىل أنه "تبني عمليًا ،خالل
أكرث من عرشين عا ًما مضت عىل قيام الوحدة االندماجية،
 41املرجع نفسه ،ص .204-203
" 42هندسة الدولة االتحادية" ،مبادرة مقدمة من املجموعة املصغرة املنبثقة عن
املجموعة التشاورية لبناء الدولة ،برنامج دعم الحوار ،أيار /مايو  ،2014ص  ،5-4شوهد يف
 ،2018/3/2يفhttps://bit.ly/2N8wWmQ :
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فشل الدولة البسيطة يف الحفاظ عىل الوحدة [ ]...وأن العوامل
الجغرافية والثقافية والسكانية والحضارية يف اليمن تصب كلها
يف صالح الدولة املركبة ال البسيطة"(.((4

•إدراك غالبية املشاركني يف مؤمتر الحوار الوطني عجز املؤسسات
والبني الدستورية عن منع تركز السلطة واسترشاء الفساد يف
الدولة البسيطة التي تعتمد عىل الدخل الريعي من املوارد
الطبيعية واملعونات الدولية ،ولذلك فهي ليست يف حاجة إىل
االستجابة ملواطنيها وتنمية قدراتهم االقتصادية يف اليمن(.((4
ويف الحصيلة ،فإن أهداف الدولة االتحادية هي املعالجة العادلة
للقضية الجنوبية والحفاظ عىل الوحدة الوطنية ،والتخلص من
مركزية السلطة ومنع التسلط ،وخلق نظام تنافيس وتعاوين بني
فضل
األقاليم من جهة ،وبني الواليات واألقاليم من جهة أخرى(ً .((4
عن ذلك ،فإن ما عكسته مؤمترات املجالس املحلية من إخفاق تجربة
السلطة املحلية قد عزز القناعة بالتوجه نحو تبني الحكم املحيل
بالتوازي مع التحول إىل النظام االتحادي .وبهذا الشأن ،يرى البعض
أن أعضاء مؤمتر الحوار الوطني عندما درسوا وضع نظام السلطة
املحلية والالمركزية املايل واإلداري اكتشفوا أن هذا النظام تر ّهل وال
ميل إىل األخذ
يرجى إصالحه يف ظل الدولة املركزية؛ ما جعلهم أشد ً
بالنظام االتحادي( .((4ويرى البعض أن تبني الدولة االتحادية هو
الحل املناسب ملسار التطورات يف اليمن ولألزمة الوطنية بتعقيداتها
الناتجة من املركزية الشديدة ،وأنه مل يعد يف اإلمكان التعامل مع
أهم القضايا ،ومنها القضية الجنوبية من دون تغيري شكل الدولة(.((4
من جانب آخر ،ال ينبغي النظر إىل مدى توافر الرشوط النظرية
مبفهومها التقليدي مرب ًرا لتبني الشكل االتحادي للدولة يف الحالة
اليمنية التي تتسم بشدة التجانس السكاين يف اللغة والعرق
والدين ،ويف الوقت نفسه ،ال ميكن تجاهل وجود اختالفات ثانوية
مذهبية ،غري عميقة ،تتطابق مع الجغرافيا ومع تقسيم السلطة،
وهويات فرعية سياسية شاملية وجنوبية أوجدت عرب الزمن تباينات
 43رؤى أنصار الله املقدمة ،ص .160
 44للمزيد حول العالقة بني الريع والفساد وأبرز تداعياتهام السلبية عىل الوضع
االقتصادي وطبيعة السلطة واملسار الدميقراطي وتكريس مركزية السلطة يف ظل الدولة
البسيطة يف اليمن ،انظر :صالح ياسني املقطري" ،االقتصاد السيايس للريع :الحالة اليمنية
(جدلية العالقة بني الريع والفساد السيايس)" ،مجلة كلية التجارة واالقتصاد ،العدد 48
(أيلول /سبتمرب  ،)2017ص .155‑152
" 45هندسة الدولة االتحادية" ،ص .5
 46أمني املقطري ،مقابلة شخصية.
 47نارص محمد عيل الطويل" ،مالمح الدولة االتحادية يف مخرجات الحوار الوطني"،
مجلة شؤون العرص ،السنة  ،18العددان ( 53 ،52كانون الثاين /يناير – حزيران /يونيو
 ،)2014ص .137
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ثقافية واقتصادية واجتامعية تعزز تب ّني الدولة االتحادية ،وهي
هويات أسهمت يف خلقها الجغرافيا اليمنية التي تتسم بالتنوع ما
بني السهل والجبل والصحراء .كام تعكس تضاريسها الجبلية الصعبة
نفسها يف توزع السكان وتشتتهم الكبري ج ًدا يف تجمعات سكانية
كثرية ،بلغ عددها  133931تجم ًعا سكانيًا( ،((4ما يجعل قدرة السلطة
املركزية عىل إدارة تلك التجمعات أم ًرا بالغ الصعوبة ،ويزيد من
تكاليف التنمية يف دولة شحيحة املوارد .وهي عوامل تجعل التحول
إىل الدولة االتحادية ممك ًنا ،إضافة إىل ما يحققه الشكل االتحادي
للدولة من تقريب مؤسسات الحكم إىل تلك التجمعات السكانية
وما يخلقه من تنافس بني األقاليم يف مجاالت التنمية.

44معضلة تحديد األقاليم وعددها
عىل الرغم من إجامع املكونات السياسية حول الشكل االتحادي
للدولة ،فإن مؤمتر الحوار الوطني مل يستطع حسم قضية تقسيم
طويل بسبب اختالف
ً
األقاليم وتحديد عددها ،ووقف أمامها
التصورات التي قدمتها األحزاب السياسية .وقد أوكلت إىل فريق
القضية الجنوبية مسألة البت يف شكل الدولة بوصفها إحدى القضايا
الرئيسة يف مؤمتر الحوار الوطني وآخر القضايا التي تم حسمها(.((4
فقد تقدم حزبا املؤمتر الشعبي العام والتجمع اليمني لإلصالح
مبقرتح مفاده أن يكون عدد األقاليم ستة ،يف حني كان مقرتح الحزب
االشرتايك اليمني بأن يجري تقسيم اليمن إىل إقليمني ،وهي فكرة
تقرتب من رغبات بعض املكونات الجنوبية التي تطالب باستعادة
الهوية الجنوبية وتقرير املصري عرب استفتاء شعبي ،إذ يع ّد الحزب
حاكم قبل تحقيق
ممثل للجنوب ،بوصفه حزبًا
االشرتايك نفسه ً
ً
الوحدة ،ويرى أن تقسيم اليمن إىل عدة أقاليم أمر يؤدي بالرضورة
إىل تقسيم الجنوب إىل إقليمني ،ومن ثم يسهل تفككه (الجنوب).
من جانب آخر ،فإن تقسيم الدولة إىل أكرث من إقليمني ينطلق من
عدم إمكان استمرار الدولة البسيطة القامئة عىل املركزية الشديدة
يف الحكم ،وهو يتفق مع مضمون ما تضمنته وثيقة العهد واالتفاق
يف  1994من تقسيم اليمن إىل أكرث من "مخالف" أي إقليم ،ومع ما
تضمنته مبادرات اإلصالح السيايس قبل .2011
مل يتمكن فريق القضية الجنوبية يف مؤمتر الحوار الوطني من حسم
قضية تقسيم األقاليم ،فجرى تشكيل فريق مصغر من املكونات
السياسية كافة ،انتهى إىل وضع تصور بأن يكون عدد األقاليم ما
بني إقليمني إىل ستة أقاليم ،عىل أن يشكّل رئيس الجمهورية لجنة
 48أمني محمد محي الدين وأحمد نعامن الربكاين ،الخصائص الدميوغرافية للسكان يف
الجمهورية اليمنية (صنعاء :مركز سبأ للدراسات االسرتاتيجية ،)2010 ،ص .25
حل عادل للقضية الجنوبية"،
" 49مخرجات اللجنة املصغرة لفريق القضية الجنوبية :اتفاق حول ّ
صنعاء 23 ،كانون األول /ديسمرب  ،2013شوهد يف  ،2017/5/12يفhttps://bit.ly/2Nmv0rW :

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

برئاسته بتفويض من مؤمتر الحوار الوطني لتحديد عدد األقاليم،
ويكون قرار اللجنة نافذًا( .((5ومبوجب ذلك أصدر رئيس الجمهورية
قرا ًرا بتشكيل لجنة لتحديد األقاليم يف  10شباط /فرباير  .2014ويف
فرتة تقل عن أسبوعني من تاريخ التشكيل أصدرت اللجنة قرارها
بتقسيم اليمن إىل ستة أقاليم ،وهي فرتة قصرية بالنظر إىل أهمية
هذه القضية التي احتد الخالف حولها( .((5وقد جرى النص عىل
مسميات تلك األقاليم يف مسودة الدستور الجديد .ويبني الجدول
( )2مساحة تلك األقاليم وعدد سكانها.

ميثل إقليم آزال ما نسبته  19يف املئة من مجمل سكان الجمهورية
إذا جرى استبعاد سكان أمانة العاصمة التي سيكون لها وضع خاص
وفقًا ملسودة الدستور الجديد بوصفها عاصمة اتحادية.
يبني الجدول ( )2حجم التفاوت بني األقاليم من حيث املساحة وعدد
السكان .ويظهر التفاوت الكبري بني إقليمي الجند وحرضموت .إذ
يبلغ سكان إقليم الجند املتكون من محافظتني (واليتني) ما يقارب
ربع سكان الجمهورية ،ويعد أصغر األقاليم مساحة بنسبة 3.3
يف املئة من مساحة الجمهورية ،وميثل أكرب األقاليم كثافة سكانية
( 353يف الكيلو مرت مربع) .يف حني تزيد مساحة إقليم حرضموت
عىل نصف مساحة الجمهورية ،وميثل سكانه ما نسبته  8.1يف املئة
من سكان الجمهورية ،ويتكون من أربع محافظات تعد من أكرب
املحافظات مساحة يف الجمهورية باستثناء محافظة جزيرة سقطرى،
وبذلك يعد أقل األقاليم كثافة سكانية ( 6.5يف الكيلو مرت مربع).
ومل يكن هذا التفاوت يف حجم األقاليم السبب الرئيس وراء املواقف
املعارضة قرار لجنة تحديد األقاليم ،وإمنا هناك أسباب مختلفة ،إذ
أبدى الحزب االشـرايك موقفه الرافض لعددها اتساقًا مع موقفه
 50املرجع نفسه.
 51للمزيد ،انظر:
Erica Gaston, Process Lessons Learned in Yemen's National Dialogue, Special
Report no. 342 (Washington/ DC: United States Institute of Peace, 2014),
pp. 3–4.
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السابق بهذا الشأن من إرصاره عىل تحديد عدد األقاليم بإقليمني(،((5
األول شاميل والثاين جنويب ،وهو ما يلتقي مع رغبات مكون الحراك
الجنويب ،ولكن وفقًا للحدود الجغرافية للدولتني السابقتني( .((5يف حني
انطلقت معارضة مكون "أنصار الله" من أن الصيغة التي اعتُ ِمدت
تك ّرس تقسيم اليمن إىل "أغنياء وفقراء"( ،((5وبدعاوى أن القرار مل
يأخذ يف الحسبان العوامل الجغرافية واالقتصادية .إذ إن إقليم آزال
الواقع يف نطاق نفوذ الحركة الحوثية ،ال تتوافر فيه املوارد النفطية
وليس له إطاللة عىل البحر(( ((5انظر الخريطة) .وهذه االعرتاضات قد
فعل إذا تأملنا يف بعض الدول
ال يكون لها منطق يف دولة اتحادية قامئة ً
االتحادية التي ال تطل بعض أقاليمها عىل البحار ويفتقر بعضها اآلخر
إىل املوارد الطبيعية ،أما دولة تنشد التحول نحو النظام االتحادي فإن
األمر ال يخلو من وجاهة .إال أنه ال ينبغي إغفال أن من أهم أسباب
نشأة الدولة االتحادية هو إعادة توزيع تلك املوارد وإدارتها بالعدل
بني الوحدات املكونة للدولة والحكومة املركزية ،ويكون لألخرية
اختصاصات حرصية يف إدارة املنافذ البحرية الرتباطها بسيادة الدولة.

خامسا :الدولة االتحادية وتحديات
ً
االنتقال
11مالمح الدولة االتحادية في مسودة
الدستور
تشري املادة األوىل من مسودة الدستور إىل شكل الدولة "جمهورية
اليمن االتحادية دولة اتحادية مدنية دميقراطية"( .((5وحددت املادة
( )391عدد أقاليمها بستة أقاليم ،أربعة يف الشامل واثنني يف الجنوب،
مبينة تفاصيلها يف الجدول ( .)2وحول النظام السيايس للدولة ،جرى
" 52رفض متصاعد لقرار تقسيم اليمن ألقاليم" ،الجزيرة نت ،2014/2/15 ،شوهد يف
 ،2018/1/5يفhttps://goo.gl/WzHjQZ :
 53وهو رأي ووجه مبعارضة الشامليني ومجموعة العرش (دول الخليج العربية باستثناء
قطر ودول مجلس األمن الــدويل الدامئة) وبعض الجنوبيني من خارج مكون الحراك
الجنويب ،انظر:
Charles Schmit, "Yemen's National Dialogue," Policy Papers Series, no. 1
(Washington, DC: Middle East Institute, February 2014), pp. 9–10, accessed
on 8/7/2018, at: https://bit.ly/2KVbcKI
" 54اليمن يحتفل بثورته والحوثيون يرفضون 'التقسيم'" ،الجزيرة نت،2014/2/11 ،
شوهد يف  ،2018/1/5يفhttps://goo.gl/hwieiq :
 55يتميز إقليم حرضموت مبيزتني ،يف حني يتميز باقي األقاليم األربعة بإحداها ،فإقليم
سبأ تتوافر فيه املوارد النفطية والغازية ،وإقليم الجند يتميز بحدود بحرية يف غربه ميناء
املخا ويطل يف الوقت نفسه عىل مضيق باب املندب اإلسرتاتيجي ،وباملثل ،يطل إقليم تهامة
عىل رشق البحر األحمر ،وكذلك إقليم عدن الذي يطل عىل بحر العرب والبحر األحمر.
 56لجنة صياغة الدستور ،مسودة دستور اليمن الجديد (اليمن :األمانة العامة ملؤمتر
الحوار الوطني ،كانون الثاين /يناير  ،)2015ص .11
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تبني النظام الرئايس(((5؛ إذ نصت املادتان ( )181 ،180عىل أن تتكون
السلطة التنفيذية من رئاسة الجمهورية واملكونة من رئيس ونائب
منتخبني م ًعا يف قامئة واحدة يف انتخابات عامة ومبارشة ورسية
وتنافسية مدة خمس سنوات ،وال يجوز إعادة انتخاب الرئيس إال
مرة واحدة فحسب ،عىل أال يكونا من إقليم واحد .ونصت املادتان
( )203 ،202عىل أن للدولة "حكومة اتحادية وزراؤها مسؤولون عن
أداء مهامهم أمام رئيس الجمهورية" .وتنص املادة ( )3/191عىل أن
الرئيس هو الذي يقوم بتعيينهم وإعفائهم وعزلهم .وتتكون السلطة
الترشيعية كام تنص املادتان ( )141 ،138من مجلسني :مجلس نواب
يتكون من  260عض ًوا ،والثاين املجلس االتحادي (املجلس األعىل)
الذي يتكون من  84عض ًوا ،ميثل كل إقليم بـ  12عض ًوا( .((5ويُنتخب
أعضاء املجلسني بنظام القامئة النسبية ،وميثالن الجمعية الوطنية.
ويُع ّد اإلقليم املستوى الثاين للحكم ،وله سلطة ترشيعية تتكون من عدد
من األعضاء ال يزيد عىل  80عض ًوا ينتخبون وفقًا لنظام القامئة النسبية
ومبا يضمن التمثيل العادل للمحافظات .وتنص املواد (،242 ،240 ،239
 )243عىل أن تتألف السلطة التنفيذية لإلقليم من حاكم يعترب املسؤول
التنفيذي األول يف اإلقليم ،ويجري انتخابه من أغلبية ثلثي أعضاء مجلس
نواب اإلقليم .ويتقدم حاكم اإلقليم بقامئة مرشحيه للحكومة إىل مجلس
نواب اإلقليم للحصول عىل الثقة مبوافقة أغلبية أعضاء املجلس( .((5كام
تُع ّد املحافظة املستوى الثالث للحكم بعد اإلقليم.
وتوزع مسودة الدستور االختصاصات :منها اختصاصات مشرتكة
بني سلطات االتحاد وسلطات اإلقليم ،وأخرى اختصاصات حرصية
لثالثة مستويات للحكم (الحكومة املركزية ،واإلقليم ،واملحافظة)،
حتم إىل تضخم الجهاز اإلداري للدولة ،ومن ث َ َّم
وهو ما سيؤدي ً
فضل عن نشوء تنازع االختصاصات
ارتفاع التكاليف املالية إلدارتهً ،
بني مستويات الحكم الثالثة ،عىل الرغم من أن مسودة الدستور
محتمل
ً
نصت عىل صالحيات حرصية لكل مستوى .ويعد ذلك تحديًا
ستواجهه الدولة االتحادية يف املستقبل .فقد عانته الحكومة املركزية
التي عجزت عن معالجة عدم التناغم بني أجهزة السلطة املركزية
واملحلية كام أسلفنا .وهو ما كان من املمكن تجنبه بتبني مستويني
للحكم (الحكومة املركزية ،واألقاليم) ،بأن تصبح املحافظات أقاليم
بدل من كونها يف مسودة الدستور مستوى ثالثًا للحكم.
ً
 57ويف األحكام االنتقالية نصت املادة ( )418عىل أنه "يجوز إعادة النظر يف نظام الحكم
الرئايس بعد دورتني ترشيعيتني" ،املرجع نفسه ،ص .89
خاصا ،إذ ستُمثّل كل منهام بستة أعضاء يف
 58أُعطيت مدينتا صنعاء وعدن وض ًعا ً
املجلس االتحادي ،أي نصف عدد أعضاء كل إقليم.
 59تنص املادة ( )249عىل أنه بعد الدورة االنتخابية األوىل يحدد دستور اإلقليم اآللية
الدامئة الختيار حاكم اإلقليم.
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ويلوي  /زومتزومت

الجدول ()1
تصورات املكونات السياسية يف مؤمتر الحوار الوطني لشكل الدولة
املكون السيايس

التصور حول شكل الدولة

املؤمتر الشعبي العام

اتحادية

التجمع اليمني لإلصالح

ال مركزية

الحزب االشرتايك اليمني

اتحادية

التنظيم الوحدوي النارصي

الخيار األول :الحكم املحيل كامل الصالحيات الخيار الثاين :الفيدرالية بني أكرث من إقليمني ( 3إىل  5أقاليم)

حزب البعث العريب االشرتايك القومي

دولة بسيطة مختلطة (أقاليم ،حكم محيل كامل الصالحيات).

الحركة الحوثية «أنصار الله»

اتحادية

حزب الرشاد (السلفي)

الدولة البسيطة الالمركزية ذات الحكم املحيل «الكامل الصالحيات» ماليًا وإداريًا

حزب الحق

فيدرالية من إقليمني جنويب وشاميل

حزب العدالة والبناء

اتحادية

حزب التجمع الوحدوي اليمني

اتحادي  -فيدرايل يتكون من إقليمني ،إقليم شاميل وإقليم جنويب بحسب حدود ما قبل الوحدة 1990م

الحراك الجنويب السلمي

تتحدد بحسب مخرجات فريق القضية الجنوبية يف مؤمتر الحوار وباالستناد إىل مبدأ حق تقرير املصري لشعب
الجنوب

املصدر :مؤمتر الحوار الوطني الشامل" ،مصفوفة شكل الدولة" (بترصف) ،شوهد يف  ،2017/4/30يفhttps://bit.ly/2u0TRsu :

الجدول ()2
املساحة والسكان يف األقاليم املقرتحة للدولة االتحادية يف اليمن
اإلقليم

عدد املحافظات
(الواليات)

العاصمة

املساحة
كم2

املساحة %

عدد السكان
باأللف

السكان
%

الكثافة السكانية
نسمة /كم2

حرضموت

4

املكال

304467

62.60

1988

8.1

6.5

سبأ

3

مأرب

66178

13.60

1558

6.3

23.5

عدن

4

عدن

34839

7.20

2781

11.3

79.8

الجند

2

تعز

15873

3.3

5604

22.9

353

آزال

4

صنعاء

39165

8

6962

* 28.4

177.8

تهامة

4

الحديدة

25719

5.3

5634

23

219

اإلجاميل

21

486240

24527

50.40

املصدر :الجدول من إعداد الباحث بنا ًء عىل املعلومات الواردة من املصادر التالية :الجهاز املركزي لإلحصاء ،اليمن يف أرقام  ،2012ص 12؛ رئاسة الجمهورية ،املركز اليمني
للمعلومات" ،املحافظات" ،شوهد يف  ،2018/7/12يف https://bit.ly/2KCpLWr :؛ محمد سعيد ظافر" ،البيانات الجغرافية والسكانية ألقاليم اليمن" ،نسخة إلكرتونية.

دراسات
خيار الدولة االتحادية في اليمن:
الخلفيات والمبررات وتحديات االنتقال
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خريطة تقريبية
األقاليم الستة املقرتحة للدولة االتحادية يف اليمن

املصدر :خريطة تقريبية من إعداد الباحث وفقًا لقرار لجنة تحديد األقاليم.

22مخاوف االنتقال وتحدياته
يأيت تفكك الدولة عىل رأس املخاوف من تحول اليمن إىل الدولة
االتحادية يف ظل تعايل مطالب االنفصال يف املحافظات الجنوبية.
ويعارض البعض وجهة النظر تلك بالقول بأن الدولة االتحادية ال
تعني االنفصال ،فالدولة املركزية متثل أخصب البيئات السياسية
لالنفصال ،إذ تقوم عىل تجميع قواها وسلطانها حول املركز .وألن
"الفيدرالية" ميكن أن تكون تجربة نجاح أو إخفاق ،متا ًما كالوحدة
ذاتها ،وأنه لتجنب االنفصال من األفضل أال تتطابق خطوط الدولة
االتحادية مع خطوط جغرافية سياسية شطرية موروثة من فرتة
سبقت الوحدة .ولحل املعضلة اليمنية (معضلة الوحدة ومعضلة
الدولة عىل حد سواء) ،يتطلب األمر أال تقوم الدولة االتحادية فيها

من إقليمني ،وإمنا من أقاليم متعددة ومبا يكفل تحقيق التوازن
السليم بني الحقوق السياسية والحقوق االجتامعية للمجتمع(.((6
ويف السياق نفسه ،يؤكد البعض أن خيار اإلقليمني يحمل مخاطر
حقيقية عىل مستقبل الوحدة اليمنية من جهة ،وقد يؤدي إىل
معارضة فكرة الدولة االتحادية من األساس ،أثناء التصويت عىل
الدستور االتحادي ،وأثناء مرحلة االنتقال إىل شكل الدولة الجديد؛
ملا يولده ذلك من انطباع بأن مرشوع الدولة االتحادية مرشوع
تآمري يسعى إلجهاض الوحدة ويعمل عىل جر اليمن إىل الرصاع(.((6
ويرجع البعض مخاوفه من تفكك الدولة إىل ضعف الدولة املركزية،
 60هاين املغلس" ،الفيدرالية قبل فوات األوان" ،مقال تحلييل غري منشور ،2013/6/15 ،ص .4
 61الطويل ،ص .137
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ورضورة النص رصاحة يف الدستور عىل أنه ال يجوز ألي إقليم أو
حكم ذات ًيا ،وال
وحدة إدارية أو غريها من املكونات املطالبة مبنحها ً
املطالبة باالنفصال( .((6وهو ما يذهب إليه البعض عرب تفضيل أن
ينص الدستور عىل تجريم انفصال أي إقليم كأحد الضامنات إلنهاء
مخاوف البعض ،خاصة اإلسالميني ،من تحول الدولة االتحادية إىل
كيانات مستقلة(.((6
ستواجه الدولة االتحادية جملة من التحديات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية( ،((6نشأ معظمها من املامرسات السلبية لألنظمة
السابقة ،إال أن هناك تحديات تعيق عملية التحول ،لكنها يف الوقت
شكل للدولة ،وتتمثل يف:
نفسه ،تؤكد مربرات تب ّني النظام االتحادي ً
•ال يعكس إجامع املكونات السياسية عىل تبني خيار الدولة
االتحادية قناعة حقيقية لدى البعض ،خاصة لدى القوى املضادة
مساسا باستمرار هيمنتها
للثورة التي ترى يف الدولة االتحادية
ً
السياسية واستئثارها بالسلطة والرثوة ،وعائقًا أمام طموحاتها
يف الوصول إىل السلطة ،فقد اتخذت من القرار املترسع الخاص
بتقسيم األقاليم ذريعة لتقويض عملية االنتقال السيايس والبوح
مبعارضتها للدولة االتحادية .ويُع ّد دخول الحركة الحوثية إىل
العاصمة صنعاء والسيطرة عليها بالقوة يف  21أيلول /سبتمرب
 ،2014والذي توج باتفاق السلم والرشاكة الذي وقعته املكونات
السياسية جميعها( ،((6أكرب التحديات ملا ميثله من إعاقة للعملية
السياسية واستكامل إجراءات إقرار مسودة الدستور الجديد
الذي تم االنتهاء من صوغه يف  15كانون الثاين /يناير 2015؛
فقد اتجهت الحركة الحوثية عرب تحالفها غري املعلن مع
الرئيس الراحل عيل عبد الله صالح إىل إحكام سيطرتها عىل
السلطة( ،((6ما قاد إىل اندالع الحرب يف اليمن بعد أن أعلن
التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية التدخل
العسكري يف  26آذار /مارس  .2015وقد مثلت الحرب فرصة

 62ويقرتح هذا الرأي تقسيم البالد إىل عدد من األقاليم تتكون من الدمج بني املحافظات،
حكم محل ًيا واسع الصالحيات ،انظر :محمد محسن الحويث" ،شكل الدولة
وأن متنح األقاليم ً
اليمنية :رؤى ومبادرات القوى والتنظيامت الحزبية والشخصيات السياسية واألكادميية"،
الثوابت ،العدد ( 68نيسان /أبريل – حزيران /يونيو  ،2012صنعاء :املؤمتر الشعبي العام)،
ص .32-31
 63املغلس ،ص .17
64 Rafat AL-Akhali, "The Challenge of Federalism in Yemen," Issue Brief,
Atlantic Council, Rafik Hariri Center for the Middle East (May 2014), pp. 1-5.
(" 65سبأ) تنرش نص اتفاق السلم والرشاكة الوطنية" ،سبأ نت ،2014/9/22 ،شوهد يف
 ،2018/7/24يفhttps://goo.gl/NPKacH :
 66أصدرت الحركة الحوثية يف  6شباط /فرباير  2015إعالنًا دستوريًا ،إثر قيامها بفرض
اإلقامة الجربية عىل الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته .وتصاعدت األحداث مع إعالن
قائد الحركة الحوثية التعبئة العامة ومتدد الحركة العسكرية نحو املحافظات الجنوبية.

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

لتحالف "الحوثيني – صالح" للترصيح مبواقفه الرافضة تقسيم
األقاليم بدعاوى أنه سيعمل عىل تفكك اليمن ،يف تناقض رصيح
مع خطاب الحركة الحوثية عشية دخولها العاصمة بأن أهم
أهدافها يتمثل يف تنفيذ مخرجات الحوار التي من ضمنها تبني
الدولة االتحادية .كام أفصحت الحرب عن أن اعرتاض الحركة
عىل قرار لجنة تقسيم األقاليم مل يكن سوى ذريعة لتحقيق
هدفها يف الوصول إىل السلطة.

•مع اتجاه السلطة الرشعية إىل عقد اجتامعات ملحافظي
املحافظات لإلعالن عن تدشني األقاليم يف األقاليم :تهامة،
كامل لسيطرة الحوثيني ،وعدن ،وسبأ ،وبعد أيام قليلة
الخاضع ً
من عقد "مؤمتر حرضموت الجامع" يف  22نيسان /أبريل 2017
الذي مثّل خطوة استباقية لالنتقال إىل الدولة االتحادية( ،((6برز
ٍ
تحد آخر للحكومة الرشعية ،ال يقل خطورة عن سابقه ،متثل يف
إعالن عدن يف  4أيار /مايو  2017الذي تضمن تفويض محافظ
عدن (العاصمة املؤقتة) املقال بتمثيل القضية الجنوبية ،وجرى
تشكيل املجلس االنتقايل املطالب باستقالل الجنوب( .((6وهو
ما ووجه بالرفض القاطع من رئاسة الجمهورية يف بيان لها،
لتنايف تلك الترصفات كل ًيا مع املرجعيات الثالث املتمثلة يف
املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ،ومخرجات مؤمتر الحوار
الوطني الشامل ،وقرار مجلس األمن الدويل  2216والقرارات
ذات الصلة .وعىل الرغم من ظهور نزعات الهيمنة يف الشامل
ومطالب االنفصال يف الجنوب يف ظل ظروف الحرب( ،((6فإن
تقسيم الجنوب إىل إقليمني وفقًا لقرار لجنة تحديد األقاليم،
جعل من إمكان انفصال الجنوب أم ًرا بالغ الصعوبة .كام أن
الحرب كشفت النقاب عن النيات الحقيقية للقوى الرافضة
للدولة االتحادية.
 67طالب اإلعالن بأن تأخذ حرضموت حصتها وعىل نحو عاجل من إيراداتها النفطية
واملعدنية ومواردها من املنافذ الربية والبحرية والجوية ،وتعزيز وجود ممثليها يف السلطات
الثالث مبا يف ذلك الهيئات املعنية مبراجعة الدستور أو أي هيئات أخرى بحيث ال تقل نسبة
حرضموت عن  40يف املئة وذلك مبا يتناسب ومساحتها السكانية وتعدادها السكاين وبعدها
التاريخي وعمقها الثقايف وإسهامها يف املوازنة العامة ،انظر" :نص بيان مؤمتر حرضموت
الجامع والقرارات والتوصيات" ،موقع هنا عدن ،2017/4/22 ،شوهد يف  ،2018/2/10يف:
https://bit.ly/2tWwXDx
 68صدر بيان يف  11أيار /مايو  2017بتشكيل املجلس االنتقايل الجنويب برئاسة املحافظ
املقال وعضوية  24عض ًوا ،ضم خمسة من محافظي املحافظات الجنوبية الثامين ووزيرين
يف الحكومة الرشعية.
َ 69صعد املجلس االنتقايل الجنويب مواقفه يف  28كانون الثاين /يناير  2018عسكريًا
وهاجم معسكرات الحامية الرئاسية يف العاصمة املؤقتة عدن ،بعد أن كان قد طالب بإقالة
الحكومة الرشعية ،انظر" :بيان هام من املجلس االنتقايل الجنويب بخصوص األحداث التي
تشهدها العاصمة عدن" ،موقع املجلس االنتقايل الجنويب ،شوهد يف  ،2018/2/17يف:
https://bit.ly/2IPDELZ

دراسات
خيار الدولة االتحادية في اليمن:
الخلفيات والمبررات وتحديات االنتقال

ويف الحصيلة ،فإن ما يقلل من صعوبة التغلب عىل تلك التحديات
أنها تحديات ناشئة يف األصل من مامرسات األنظمة السياسية التي
اعتمدت املركزية الشديدة أسلوبًا يف إدارة العملية السياسية ،وتحدي ًدا
النظام السابق الذي خلق مربرات قيام الثورة عليه ،وجعل تبني الشكل
االتحادي للدولة أحد الحلول املتاحة للتغلب عىل تلك التحديات منها
القضية الجنوبية .كام أن تجربة السلطة املحلية عىل الرغم من املثالب
التي صاحبتها ،فإنها مبا مثلته من متكني املواطنني عىل إدارة الشأن
املحيل ،ستسهم يف تيسري الصعوبات التي ستكتنف عملية االنتقال
فضل عن ذلك ،فإن املامرسة الدميقراطية التي
إىل الدولة االتحاديةً .
شهدها اليمن خالل عقدين من الزمن من عقد دورات انتخابية عديدة
(رئاسية ،وبرملانية ،ومحلية) ،وإن مل تسفر عن تداول السلطة ،ستجعل
قدرة أبناء األقاليم عىل انتخاب قادتها أم ًرا معتا ًدا.

خاتمة
أسهمت التطورات العاملية املتسارعة ،املتمثلة يف انتهاء الحرب الباردة،
يف تحقيق الوحدة اليمنية االندماجية يف  ،1990ومثل ارتباط الوحدة
بالدميقراطية الرشط الرضوري للتغلب عىل الصعاب املحتملة يف
طريق نجاحها .إال أن الثقافة االستبدادية للقيادات السياسية لشطري
اليمن قد سحبت نفسها عىل سلوك القيادات التي حققت الوحدة،
تجىل ذلك يف محاولة كليهام التفرد بالسلطة واالستئثار بها عرب اآللية
الدميقراطية أو بالقوة ،وهو ما أفىض إىل اندالع الرصاع املسلح بني
تلك القيادات يف حرب صيف  ،1994وأغرى الطرف املنترص بالسعي
لالستئثار بالسلطة وإحكام سيطرته عىل مقاليدها ،ما ولّد مطالب
رافضة للدولة املركزية عكستها مبادرات اإلصالح السيايس يف تبني
الالمركزية السياسية التي تعددت خياراتها ،وكانت الدولة االتحادية
إحداها ،وهو خيار أجمعت عليه املكونات السياسية يف مؤمتر الحوار
الوطني الشامل يف أواخر  ،2013بوصفه نقطة التقاء بني مطالب
أبناء املحافظات الشاملية الذين عانوا مركزية السلطة واالستئثار بها
وتتوي ًجا لنضالهم الذي بدأ قبل ثورة أيلول /سبتمرب  ،1962وأبناء
املحافظات الجنوبية الذين رأوا يف تغيري شكل الدولة أدىن الحلول
التي ميكن القبول بها لحل القضية الجنوبية ،ومبا ميثله تبني الدولة
االتحادية من إعادة صوغ للوحدة اليمنية ،ومنع إساءة استخدام
السلطة والرثوة واحتكارهام ،ووقف حالة الفساد التي كانت نتا ًجا
ملركزية السلطة.
لقد عملت بعض القوى السياسية عىل مجاراة املناخ السيايس
العاصف الــذي ولّدته الثورة الشبابية الشعبية السلمية يف
 11شباط /فرباير  ،2011وتحينت الفرصة لالنقالب عىل العملية
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السياسية التي قادت إىل اندالع الرصاع املسلح الذي بلغ ذروته
بإعالن التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية التدخل
عسكريًا يف اليمن يف  26آذار /مارس  2015تحت أهداف معلنة منها
عودة الرشعية ،وأهداف غري معلنة مرتبطة مبصالح دول التحالف.
وقد أسهمت الحرب كام أدارهــا التحالف ،يف إضعاف الحكومة
الرشعية( ،((7وبلوغ النزعات االنفصالية يف املحافظات الجنوبية
أشدها وإطالة أمد الحرب.
ويف الختام ،فإن أي تسوية سياسية ستعمل عىل إنهاء الحرب الدائرة
وتجاوز آثارها ،فإنها بالرضورة ستفيض إىل االتجاه نحو الدولة
االتحادية ،خيا ًرا يتجاوز بقاء شكل الوحدة القامئة عىل املركزية
السياسية أو االستئثار بالسلطة والرثوة ،أو مطالب االنفصال الذي
يقود إىل تفكك الدولة .ولنجاح عملية التحول نحو الدولة االتحادية
ال بد من االنتقال التدريجي ورضورة إيجاد توافق تام حول معضلة
تقسيم األقاليم بالشكل الذي جرى إقراره والذي اتخذته القوى
املضادة للثورة ذريعة لالنقالب عىل العملية السياسية.
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نموذجا
تجربة التكنوقراط الفلسطينية :حكومات الحمد اهلل
ً
The Experience of Palestinian Technocrats:
The Governments of Hamdallah as a Case Study

وتقــدم قراءة في مالمحها وإشــكاالتها،
تناقــش الدراســة معضلة الحكومات الفلســطينية،
ّ
بالتركيــز علــى الحكومــات الخامســة عشــرة والسادســة عشــرة والســابعة عشــرة ،بعــد مــرور
خمــس ســنوات علــى تو ّلــي رامــي الحمــد اهلل رئاســة مجلــس وزراء هــذه الحكومــات ،منــذ
حزيران /يونيو  .2013يبحث القســم األول نشــأة الحكومات الفلســطينية وتطورها منذ عام
 .1994ويناقش الثاني تَ ُّ
شكل الحكومات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة
وخططهــا .ويــدرس الثالــث إخفاقــات الحكومات الفلســطينية وانعكاســها على المشــهد
الفلســطيني .ويقــرأ القســم األخيــر الرهانــات التقليديــة للنظــام السياســي الفلســطيني.
تجــادل الدراســة أن المعضلــة التي يعانيها منشــأ النظام السياســي الفلســطيني منذ عام
 1994تق ّيــد أدوار الحكومــة الفلســطينية ومهماتهــا ،وبمــا يكــرّس حــدة األزمــات التشــريعية
واالقتصاديــة واالجتماعية التي يعانيها الفلســطينيون فــي األرض المحتلة عام  ،1967على
أن التطور التدريجي لهذه المعضلة بوجود حكومات تكنوقراط أدى إلى
نحو يجعلنا نفهم ّ
"تعظيــم األزمــة" السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تواجــه الفلســطينيين اليــوم
واقعا.
بوصفه أم ًرا
ً
كلمات مفتاحية :الحكومة الفلسطينية ،رامي الحمد اهلل ،تكنوقراط.
This study discusses successive Palestinian governments and provides a reading
of their features, focusing on the 15th, 16th and 17th governments, five years
after Rami Hamdallah became prime minister. The first section examines the
emergence and development of governments since 1994. The second section gives
an overview of the three cabinets in question and their agendas while the third
section examines the failures of these governments and the impact of that failure
on the Palestinian political scene. The final section examines the traditional
operating assumptions of the political system. The study argues that the origin
of the problem lies in the political system that has emerged since 1994 which
restricts the operations of Palestinian governments, and that the formation of
"technocratic" cabinets has only exacerbated the Palestinian political crisis.
Keywords: The Palestinian government, Rami Hamdallah, Technocrats.
*
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مقدمة
مع توقيع اتفاق أوسلو ،املعروف رسميًا باسم إعالن املبادئ حول
ترتيبات الحكم الذايت االنتقايل ،عام  ،1993بدأ الحديث عن أهمية
إنشاء حكومات متارس دو ًرا تساند فيه السلطة الفلسطينية ،يف إطار
تطبيق نظام حكم دميقراطي نيايب يعتمد التعددية السياسية والحزبية
رشا ،وتكون فيه الحكومة
وينتخب فيه الشعب رئيس السلطة انتخابًا مبا ً
مسؤولة أمام الرئيس واملجلس الترشيعي .ولهذا أصدرت السلطة
جسم إداريًا
الفلسطينية عام  2002قانونًا اعتربت فيه الحكومات
ً
تنفيذيًا يُناط به الحكم ويخضع لرقابة السلطة الترشيعية ومسؤوليتها
ويرأسها رئيس السلطة الفلسطينية((( .ويف أعقاب فصل منصب رئيس
السلطة الفلسطينية عن منصب رئيس الوزراء عام  ،2003توسعت
صالحيات الحكومات ومهامتها ،لتشمل وضع السياسة العامة وتنفيذها،
ووضع املوزانة وتنفيذها ،واإلرشاف عىل أداء الوزارات ،وحفظ األمن
والنظام العام ،وإنشاء اختصاصات الهيئات والسلطات العامة وإلغاءها
وتحديدها ،بغرض إصالح النظام السيايس الفلسطيني(((.
غري أن االنتقال باستحداث منصب رئيس الوزراء وتوسيع مهامت
الحكومة وأدوارها وتعيني وزراء من فئة "تكنوقراط" لبناء الدولة
الفلسطينية املعارصة ،مل يوقف اإلخفاقات املرتاكمة التي تعانيها
الحكومات منذ عام  1994فحسب ،بل أطال عمر األزمة التي تعانيها
الحالة الفلسطينية يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
تطرح هذه الدراسة ،أن حكومات التكنوقراط الخامسة عرشة
والسادسة عرشة والسابعة عرشة ،التي أرشف رامي الحمد الله((( عىل
رئاسة مجالس وزرائها وإدراتها واختيار أعضائها ،مل تؤ ِّد الدور املنوط
بها يف مواجهة األزمات والضغوطات فحسب ،بل وقفت يف وجه آمال
الشعب الفلسطيني لتحقيق حلمه بالتحرر ،وذلك استنا ًدا إىل إخفاقها
يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،وهذا ما نسميه هنا
"تعظيم األزمة" ،ويعترب قيم ًة إضافي ًة تسعى الدراسة لتقدميها.
بطبيعة الحال ،وقف النظام السيايس الفلسطيني بعد توقيع اتفاق
أوسلو عام  ،1993واالتفاقيات االقتصادية املصاحبة له ،أمام تطلّعات
الشعب الفلسطيني ومطالبه ومواصلة حقوقه؛ إذ اكتسبت السلطة
الفلسطينية الناشئة والنخب املمثلة لها قوة كبرية لصناعة ت ََسل ٍُّط جديد؛
" 1القانون األسايس لسنة  ،"2002املقتفي :منظومة القضاء والترشيع يف فلسطني،
 ،2002/5/29شوهد  ،2018/4/15يفhttps://goo.gl/PF6BRg :
" 2القانون األسايس املعدل" ،املقتفي :منظومة القضاء والترشيع يف فلسطني،2003/3/18 ،
شوهد  ،2018/4/15يفhttps://goo.gl/hZ3q5q :
 3أكادميي فلسطيني من مواليد  10آب /أغسطس  1958يف بلدة عنبتا التابعة ملحافظة
طولكرم الواقعة يف شامل الضفة الغربية ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف اللغويات التطبيقية
من جامعة النكسرت الربيطانية عام  .1988يقدّم نفسه عىل أنه شخصية تكنوقراط وغري منتمٍ
حزبيًا ،كونه مل َّ
رئيسا للوزراء.
يتول أي منصب سيايس قبل تعيينه ً

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

األمر الذي أدى إىل زيادة ح ّدة األزمة .وبعد ذلك استجابت السلطة
الفلسطينية للضغوط الدولية بالدفع بحكومات كفء تط ّبق الحكم
الرشيد وتكافح الفساد وتسعى إلصالح النظام السيايس؛ إذ برزت إحدى
األطروحات مفادها أن حكومات "التكنوقراط" هي القادرة عىل بناء
دولة فلسطينية حديثة تنقذ النظام السيايس من الفساد واملحسوبية.
ولهذا ،فإن مقاربة هذه اإلشكالية وما تطرحه من تساؤالت تتطلب
االنطالق من تكليف رئيس النظام السيايس الفلسطيني ورئيس
السلطة محمود عباس يف  6حزيران /يونيو  ،2013رامي الحمد الله
بصفته شخصية متثل فئة التكنوقراط ،بإدارة الحكومة الخامسة
خصوصا أنه ،بعد أسبوعني من تكليفه ،تق ّدم باستقالته إىل
عرشة،
ً
الرئيس الذي قبِل االستقالة وكلّفه بتسيري أعامل الحكومة مدة ثالثة
أشهر إىل حني تشكيل الحكومة السادسة عرشة.
كلّف الرئيس ،يف  18أيلول /سبتمرب  ،2013الحمد الله بتشكيل
الحكومة السادسة عرشة ،ومن ثم كلّفه من جديد يف  2حزيران /يونيو
 ،2014بتشكيل الحكومة السابعة عرشة "حكومة التوافق الوطني"،
يف أعقاب توصل حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" وحركة التحرير
الفلسطيني "فتح" عام  ،2014إىل "اتفاق الشاطئ"؛ وهو وثيقة
تفاهم بني الحركتني بشأن تنفيذ بنود املصالحة وإنهاء االنقسام
الفلسطيني .وبعد جدل واسع استمر قرابة ثالثة أعوام ،مل تستطع
فيه حكومة "التوافق الوطني" إنهاء االنقسام ،وقّعت الحركتان
مجد ًدا اتفاق مصالحة يف القاهرة عام  2017تتسلم مبوجبه حكومة
"التوافق الوطني" السلطة يف قطاع غزة.
يف ضوء ما ورد وألغراض الدراسة ،نبحث ضمن منهج تتبع املسار
وتطوره  Path Developmentيف نشأة الحكومات الفلسطينية
منذ عام  1994قبل أن نبحث يف مالمح الحكومات الخامسة عرشة
والسادسة عرشة والسابعة عرشة من حيث شكلها وأولوياتها
وخططها ،وأبرز اإلخفاقات التي واجهتها ،وانعكاسات أدائها عىل
املشهد الفلسطيني ،ونختم البحث بالرهانات التقليدية يف الحالة
الفلسطينية منذ عام  ،1994ال سيام أن الفلسطينيني اليوم باتوا عىل
عتبات ربع قرن من تشكيل أول حكومة فلسطينية ،وخمس سنوات
عىل رئاسة رامي الحمد الله الحكومات الثالث األخرية.

أو ًلا :نشأة الحكومات الفلسطينية
منذ اتفاق أوسلو
مثّل قيام "سلطة الحكم الذايت" عام  1994بالنسبة إىل القيادة
الفلسطينية يف الخارج تجرب ًة فريدة؛ عىل اعتبار أنها أول مامرسة
فلسطينية للحكم وإدارة شؤون الفلسطينيني مبارشة يف األرض

دراسات
تجربة التكنوقراط الفلسطينية :حكومات الحمد اهلل نموذجً ا

املحتلة عام  .(((1967وسبق نشوء السلطة ،ال سيام يف نهاية عام
" ،1987االنتفاضة الفلسطينية األوىل" ،التي أسهمت يف نقل مركز
االهتامم بالقضية الفلسطينية إىل داخل األرض املحتلة(((.
مثّلت االنتفاضة األوىل واملتغريات الدولية وتداعياتها عىل املستوى
اإلقليمي مطلع تسعينيات القرن املايض ،وانعكاسها عىل القضية
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ،عوامل ضاغطة للدفع
نحو التسوية السياسية مع إرسائيل عام  .(((1993ونتيج ًة لذلك،
سعت السلطة منذ نشأتها لتشكيل كيان سيايس له سمة "دولة" عىل
األرض املحتلة عام  ،1967تدعمها مؤسسات اقتصادية وترشيعية
وأمنية ،تقوم بالوظائف املنوطة بها تجاه الفلسطينيني يف األرض
املحتلة عام  ،1967وذلك استنا ًدا إىل بنود اتفاق أوسلو املوقّع بني
منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل(((.
عب اتفاق أوسلو ،الذي أ ّجل القضايا املعقدة وأبقى القضايا املتفق
َّ
عليها يف صيغة عامة ،عن منوذج يقوم عىل مزيج من "الحكم
الذايت" الشامل يف غزة وأريحا  -مل يتم االتفاق عىل تعريفه -
وعىل أن ينتقل هذا النموذج إىل باقي املناطق املحتلة عدا
املستوطنات األساسية ،عىل نحو ال يسمح بنشوء سيادة فلسطينية
مستقلة يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وعىل أن تتوىل إرسائيل
مفاوضة الفلسطينيني بد ًءا بإعادة نرش الجيش اإلرسائييل وحامية
املستوطنات ،وانتها ًء بالتنسيق األمني واالقتصادي مع املؤسسات
الفلسطينية الناشئة ،وهذا يعني أن حق الفلسطينيني يف إقامة
رشطة عىل سبيل املثال ،سيخضع للتفاوض والتنسيق مع اإلرسائيليني
بد ًءا بعدد األفراد والتسليح وانتها ًء بدورها وعالقتها باإلطار العام؛
 4ممدوح نوفل" ،النظام السيايس الفلسطيني بني الداخل والخارج" يف :مجموعة
مؤلفني ،ما بعد األزمة :التغريات البنيوية يف الحياة السياسية الفلسطينية ،وآفاق العمل
(رام الله :مواطن  -املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،)1998 ،ص .72
 5لطفي الخويل ،االنتفاضة والدولة الفلسطينية (القاهرة :مركز األهرام للرتجمة والنرش،
 ،)1988ص .10-9
 6جاءت عملية التسوية السياسية يف أعقاب انطالق االنتفاضة الشعبية الفلسطينية التي
فاعل عىل املستوى الوطني ،ومبشاركة بارزة للقوى والتنظيامت اإلسالمية مثل
حققت حضو ًرا ً
حركة املقاومة اإلسالمية حامس التي نشأت عام  1987وحركة الجهاد اإلسالمي التي نشأت
عام  ،1981واهتامم منظمة التحرير الفلسطينية باالنتفاضة ،أث ّر يف انخراط الفلسطينيني
يف مقاومة االحتالل والكفاح وتصعيد العمل االنتفايض ضد املحتل .وقد مثّلت االنتفاضة
الفلسطينية ،إىل جانب الوضع اإلقليمي املرتبط بالحرب عىل العراق ،والوضع الدويل
املرتبط بنمو الواليات املتحدة األمريكية قطبًا وحيدًا يف النظام الدويل ،حاف ًزا للوصول إىل
توافق دويل يضمن تنازل سلطات االحتالل عن الحكم املبارش للفلسطينيني لصالح سلطة
فلسطينية تكون مسؤولة عن الحكم غري املبارش لسلطات االحتالل عىل الفلسطينيني ،وذلك
نتيجة مبارشة الرتفاع تكلفة االحتالل املبارش عىل الفلسطينيني .للمزيد انظر :فضل النقيب،
االقتصاد الفلسطيني يف الضفة والقطاع :مشكالت املرحلة االنتقالية وسياسات املستقبل ،ط
( 2بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)1999 ،ص .47-13
 7محمد عبد الله أبو مطر ،إصالح النظام السيايس الفلسطيني :بني املطالب الداخلية
والضغوطات الخارجية ،سلسلة أطروحات الدكتوراه ( 102بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2012 ،ص .92-85
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واإلطار هنا هو أمن إرسائيل((( .ولهذا اعتُربت السياسات اإلرسائيلية
املش ّوه األول لسياسات الحكومات الفلسطينية ،إال أن ذلك ال ينفي
تورط السلطة الفلسطينية منذ نشأتها عام  1994يف القيام بدور
مساند لهذا التشويه(((.
عمليًا ،أدى اتفاق أوسلو إىل تخبط الحكومات الفلسطينية يف
إدارة مناطق "الحكم الذايت" يف الضفة الغربية وقطاع غزة منذ
عام  .1994وما زاد الحالة سو ًءا ،اعتامد السلطة الفلسطينية عىل
فئة "التكنوقراط" لبناء الدولة الفلسطينية؛ وقد برز ٌ
جدل مهم
يف الساحة الفلسطينية بأن هذه الفئة من األفراد ،ونظ ًرا إىل عدم
ارتباطها باملصالح السياسية واالقتصادية للسلطة الفلسطينية ،فإنها
فضل عن قدرتها عىل حل
قادرة عىل بناء مؤسسات فلسطينيةً ،
إشكالية الفساد اإلداري واملايل وتطبيق النزاهة والشفافية واملساءلة
ومحاربة الفساد .وبالفعل ،مالت الطبقة الوسطى مع نشأة السلطة
الفلسطينية إىل البحث عن دو ٍر لها يف الحياة السياسية ،سع ًيا
لتحسني أوضاعها ومكانتها االجتامعية وتطويرها(((1؛ وبهذا منت نخبة
فلسطينية جديدة من الخرباء واألكادمييني والتقنيني الساعني لدخول
النظام السيايس وتحقيق تغيري وإصالح حقيق َّيني باستعامل خربتهم
الواسعة واملتخصصة ومستعينني بدعمهم دول ًيا.
تُعرف حكومات التكنوقراط بأنها الحكومات غري الحزبية( ،((1كام
ت ُعرف بأنها "حكم الفني أو التقني"؛ أي إنها أحد أشكال الحكومات
التي يتم اختيار ممثليها عىل أساس املهارة والخربة املهنية والتقنية؛
إذ يستند هذا النوع من الحكومات إىل فكرة اختيار الخرباء األخالقيني
يف الحكم (املهرة) بدلً من حكم الجمهور من أجل اتخاذ القرارات
عىل أسس تقنية ومهنية ال عىل أسس الدميقراطية التقليدية ،وكام
يُناط بهذه الحكومات مهامت إصالح النظام السيايس واالجتامعي
ومكافحة الفساد( .((1وبنا ًء عىل ذلك ،غالبًا ما تكون هذه الحكومات
تحظى بدرجة مخفّضة من الشخصيات الحزبية؛ ولهذا ميكن وضعها
يف خانة الحكومات غري الحزبية ،لكن ذلك ال ينفي مسؤوليتها
 8عزمي بشارة" ،من أجل تجنب نهاية ساخرة إلحدى مآيس القرن" ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،مج  ،4العدد ( 16خريف  ،)1993ص .23-22
 9عالء ترتري وإبراهيم الشقاقي" ،التنمية كأداة للمقاومة والتحرر" يف :مجموعة مؤلفني،
دراسات نقدية يف واقع التنمية يف فلسطني ،تحرير ناجح شاهني (رام الله :مركز بيسان
للبحوث واإلمناء ،)2012 ،ص .17
 10جميل هالل ،النظام السيايس الفلسطيني بعد أوسلو :دراسة تحليلية نقدية (رام الله:
مواطن  -املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية ،)2006 ،ص .144-143
11 Duncan Donnell & Marco Valbruzzi, "Defining and Classifying
Technocrat-led and Technocratic Governments," European Journal of
Political Research, vol. 53, no. 4 (2014), pp. 654–656.
12 Bruce Gilley, "Technocracy and Democracy as Spheres of Justice in
Public Policy," Springer Science and Business Media, New York, Policy
Section, July 18, 2016.
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أمام الربملانات واملجالس التمثيلية .ويستند هذا النوع إىل جملة
من الخصائص الرئيسة يف شكلها املثايل ،من أبرزها :أن القرارات ال
يتخذها مسؤولو الحزب املنتخبون ،وأن السياسة العامة للدولة ال
ت ُق ّر داخل مقا ّر األحزاب السياسية ،وال يتم تعيني كبار املسؤولني
الحزبيني يف مناصب الوزراء ورئيس الوزراء(.((1
مهم يف رفد العمل العام بنخبة من
تؤدي حكومات التكنوقراط دو ًرا ً
الخرباء والتقنيني ،وبذلك تطفو أزم ٌة ال ب ّد منها ،وقد يحدث تغييب مهم
للمواطنني ،وقد يرتتب عىل ذلك أزمة متثيلية؛ إذ إن التكنوقراط تعني
حكم الخرباء وليس حكم الناس( .((1وبذلك فإن تعريف التكنوقراط
بدقة يعطي السلطة السياسية القوة يف تغييب رشيحة واسعة من
املواطنني ،ويؤدي هذا إىل صعود طبقة حاكمة من ذوي املهارات الفنية
والتقنية( .((1وبهذا فإن واحدة من أهم الوظائف املعارصة للسياسة
التكنوقراطية يف غياب الدميقراطية ،ال ترتكز عىل صعود التكنوقراط
إىل السلطة فحسب (باملعنى التقليدي للمصطلح) ،بل عىل حامية
النخبة من الضغوط السياسية من أسفل( .((1وبهذا فإن القضية الغائبة
هنا ،ليست من يكتسب القوة ولكن من يفقدها ،فالتكنوقراط ليست
صعو ًدا للخرباء ،بل هي تراج ٌع للمواطنني.
إن إدارك الــرأي العام للمواطنني الفلسطينيني أزمــة حكومات
التكنوقراط الفلسطينية ،التي برزت يف السنوات األخرية ،يقوم عىل
أطروحة رئيسة مفادها أن املؤسسات الفلسطينية أخفقت يف إدارتها
السلطة التنفيذية بشقيها املدين واألمني ،والسلطة القضائية ،وتقديم
الخدمات الحكومية ،وسياساتها الخارجية واالقتصادية( .((1وعىل
الرغم من سعي فئة التكنوقراط املتسللة إىل الحياة السياسية إلصالح
النظام السيايس وتحسني ظروف معيشة الشعب الفلسطيني ،فقد
باتت إصال ًحا مضا ًدا.
13 Donnell & Valbruzzi, pp. 656-657.
14 Christina Ribbhagen, Technocracy within Representative Democracy:
Technocratic Reasoning and Justification among Bureaucrats and Politicians
(Gothenburg: University of Gothenburg, 2013), pp. 15-16.
15 Frank N. Laird, "Technocracy Revisited: Knowledge, Power and the
Crisis in Energy Decision Making," Organization & Environment, vol. 4, no.
1 (1990), pp. 49–61.
16 Ibid., pp. 62-65.
املؤش العريب وأرقامه الصادرة خالل الفرتة ،2018-2011
 17استندت الدراسة إىل بيانات ّ
واملؤرش هو استطال ٌع سنوي ينفّذه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف البلدان
العربية التي يُتاح فيها تنفيذ االستطالع ،وتتوافر فيها األطر اإلحصائية العامة لسحب
العينات املمثّلة ملجتمعاتها؛ بهدف الوقوف عىل اتجاهات الرأي العام العريب نحو مجموع ٍة
من املواضيع االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،وقد نُفذ عام  2018يف  9بلدان عربية من
بينها فلسطني .ويجدر التنويه هنا أن هذه الدراسة اعتمدت عىل املؤرش الخاص بتقييم الرأي
العام ملؤسسات الدول وأداء الحكومات وهو يحتوي عىل ستة مؤرشات فرعية ،هي :الثقة
مبؤسسات الدولة ،والثقة بأداء املجالس الترشيعية ،وتقييم أداء الحكومات ،وتقييم الفساد
املايل واإلداري ،وتطبيق القانون بالتساوي بني الناس ،ومبدأ الحصول عىل محاكمة عادلة.

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

 .1علّة البداية ()2003-1994
اعتُ ِبت املرحلة األوىل لقيام نظام "الحكم الذايت الفلسطيني" يف الضفة
الغربية وقطاع غزة إشار ًة مبارشة إىل اعتامد السلطة الفلسطينية
جل
ومؤسساتها عىل السلطة التنفيذية؛ وذلك من خالل تركيز ّ
الصالحيات السياسية واالقتصادية والترشيعية واالجتامعية بيد
الرئاسة الفلسطينية( .((1عىل مستوى السلطة التنفيذية ،شكّل يارس
عرفات رئيس السلطة ،أول حكومة يف  5متوز /يوليو  ،1994برئاسته،
وأوكل إىل هذه الحكومة مامرسة الصالحيات الترشيعية والتنفيذية
والقضائية ،وذلك وفقًا للامدة الرابعة من اتفاقية غزة – أريحا(.((1
رئيسا للحكومة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؛
واستمر عرفات ً
إذ غلب عىل تشكيلة هذه الحكومات وجود شخصيات سياسية
ووطنية وأقلية من فئة التكنوقراط .وقد حافظ عرفات عىل منصب
رئيس الحكومة ورئيس السلطة الفلسطينية( ،((2عىل الرغم من تأكيد
املجلس الترشيعي الفلسطيني األول عام  1997حيثيات التقرير
الصادر عن هيئة الرقابة العامة الفلسطينية حول مظاهر الفساد
يف وزارات السلطة ومؤسساتها وأجهزتها ،وغياب الهيكل التنظيمي،
فضل عن سوء التنظيم
ووجود التضخم الوظيفي ،وإهدار املال العامً ،
اإلداري يف مؤسسات السلطة(.((2
عىل مستوى السلطة الترشيعية ،انتُخب أول مجلس ترشيعي يف 20
كانون الثاين /يناير  1996من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس
الرشقية ،وتحت إرشاف ورقابة محليَّني ودوليَّني ،وتك ّون املجلس من
جسم برملان ًيا وله
 88عض ًوا جلّهم من حركة فتح .واستند ،بصفته
ً
صالحيات ترشيعية ورقابية ،إىل القانون األسايس الفلسطيني الصادر
عام  .1997وفيام يتعلق بعالقته بالسلطة التنفيذية ،أُوكِل إىل املجلس
الترشيعي الرقابة عىل أداء الحكومة وحق حجب الثقة عنها ومتابعة
ميزانيتها العامة ،إال أن دوره يف إعداد القوانني وإقرارها والرقابة عىل
 18عــي الجرباوي" ،الحكومة الفلسطينية من أزمــة إىل أزمــة" ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،مج  ،26العدد ( 104خريف  ،)2015ص .41
 19وفاء عمرو'" ،غزة – أريحا' بعد عودة الرئيس :بدايات التجربة" ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،مج  ،5العدد ( 19صيف  ،)1994ص .151
 20يف حزيران /يونيو  ،1996وبعد إجراء االنتخابات الرئاسية والترشيعية الفلسطينية
األوىل يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،ترأّس يارس عرفات الحكومة الفلسطينية الثانية
إىل جانب رئاسة السلطة .ويف آب /أغسطس  ،1998ترأّس عرفات الحكومة الثالثة .ويف
حزيران /يونيو  ،2002ترأّس عرفات الحكومة الرابعة ،ويف ترشين األول /أكتوبر  ،2002ترأّس
عرفات الحكومة الخامسة.
 21محسن صالح ،القضية الفلسطينية :خلفياتها التاريخية وتطوراتها املعارصة (بريوت:
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،)2012 ،ص 118-116؛ للمزيد انظر:
Adam Hanieh, "Palestinian Legislative Council Reveals Widespread
Corruption," Green Left Weekley, September 10, 1997, accessed on 10/4/2018,
at: https://goo.gl/at8mmg

دراسات
تجربة التكنوقراط الفلسطينية :حكومات الحمد اهلل نموذجً ا

الحكومة ،واجه عديد التحديات ،نظ ًرا إىل متركز غالبية الصالحيات
يف يد السلطة التنفيذية ،وقد تكرر ذلك مع السلطة القضائية؛
فعىل الرغم من املبادئ الرئيسة املعمول بها وفق القانون األسايس
امل ُق ّر من املجلس الترشيعي األول الذي يضمن للقضاء استقالليته،
أسهمت العقدة ذاتها أيضً ا يف إضعاف دور الجهاز القضايئ يف فض
املنازعات وفرض سيادة القانون(.((2

مع إنشاء املؤسسات الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،اعتمدت
سلطة "الحكم اإلداري الذايت" ،املحدودة واملقيدة ،عىل الدعم الدويل
الخارجي من املؤسسات املالية الدولية ووكاالت التنمية الغربية .وقد
أدى ذلك تدريجيًا إىل إعادة تصميم االقتصاد الفلسطيني ،بنا ًء عىل
منظور املؤسسات املالية الدولية ورؤيتها .ويف حقيقة األمر ،انعكس
بدل من االقتصاد
توقيع اتفاق أوسلو إيجابيًا عىل االقتصاد اإلرسائييل ً
الفلسطيني؛ فخالل الفرتة  2000-1994ارتفعت مؤرشات معدل
منو الناتج املحيل اإلجاميل يف إرسائيل إىل  14.2يف املئة ،بينام ،عىل
الرغم من التمويل الدويل الهائل للسلطة الفلسطينية ،كان االقتصاد
الفلسطيني يف تدهور مستمر ،وذلك يف ظل ارتفاع نسب البطالة
والفقر وانخفاض معدل الناتج املحيل اإلجاميل إىل  3.8يف املئة خالل
الفرتة نفسها .بالفعل ،اعتُرب اتفاق أوسلو ،نتيج ًة للضخ الهائل للمنح
واملعونات واملساعدات الدولية" ،نقطة تحول يف شكل وأسلوب الهيمنة
االستعامرية عىل املوراد واملقدرات الفلسطينية ،بحيث تم إعادة إنتاج
السيطرة من شكلها القرسي املبارش إىل تبعية مأمسسة وتوافقية
معرتف بها عرب ًيا ودول ًيا ،وساهم يف خروجها إىل حيز الوجود إقرارها
من قبل طرف فلسطيني يتمتع بصفة التمثيل الرشعي"(.((2
يف ضوء ما ورد ،شهد النظام السيايس بعد اتفاق أوسلو جمل ًة من
التحوالت لصالح السلطة التنفيذية؛ بصفتها وكيل توزيع الدعم واملنح
 22أبو مطر ،ص .96-95
 23طارق دعنا" ،نحو تنمية بديلة أم بديل للتنمية يف فلسطني ،نظرية ما بعد التنمية،
تجربة ما قبل أوسلو ،وآفاق الحركات االجتامعية" ،يف :مجموعة مؤلفني ،دراسات نقدية يف
واقع التنمية يف فلسطني ،ص .200
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واملساعدات الدولية عىل الفلسطينيني ،ومن أبرزها ،انتقال صناعة
القرارات السياسية من منظمة التحرير إىل السلطة؛ وهو األمر الذي
بدا مبنزلة نقل صالحيات رئيس املنظمة ومهامته إىل رئيس السلطة
التنفيذية ،والعمل عىل ترسيع منو ظاهرة البريوقراطية والتضخم
الوظيفي يف القطاع العام الفلسطيني ال سيام القطاع التنفيذي؛
فعدد موظفي السلطة بلغ عام  2003نحو  100ألف موظف منهم
قرابة  40ألف عنرص أمن؛ مبا يعادل  40يف املئة من إجاميل القوة
انعكاسا حقيقيًا لسطوة
العاملة الفلسطينية( .((2وبدا هذا األمر
ً
السلطة التنفيذية ومن ًوا لطبقة جديدة من البريوقراطية الفلسطينية.

 .2عقدة اإلصالح ()2007-2003
اتسمت املرحلة الثانية للحكومات الفلسطينية التي امتدت
من الحكومة السادسة إىل الحكومة الحادية عرشة ،خالل الفرتة
نيسان /أبريل -2003حزيران /يونيو  ،2007بأنها مرحلة الضغوط
الخارجية ،وذلك يف أعقاب فصل منصب رئيس الوزراء عن منصب
رئيس السلطة الفلسطينية ،بهدف إصالح النظام السيايس( .((2إضاف ًة
إىل ذلك ،أسهم عدم تحديد مهامت كل منصب وصالحياته يف تصاعد
الخالفات بني منصبَي الرئيس ورئيس الوزراء ،وبرز ذلك عىل وجه
الخصوص مع تعيني محمود عباس ،أول رئيس للوزراء عام .2003
تغي فيها مجلس
عىل عكس املرحلة األوىل ،شهدت هذه املرحلة التي ّ
الوزراء الفلسطيني ست مرات ،ضغطًا سياسيًا إرسائيليًا وأمريكيًا من
أجل تخفيف سطوة رئيس السلطة التنفيذية؛ وظهر ذلك من خالل
استحداث منصب رئيس الوزراء عام  ،((2(2003وطلب املؤسسات
الدولية املانحة مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل اإلرشاف
عىل إعادة إعامر البنية التحتية ،ال سيام بسبب ما خلّفته االنتفاضة
الفلسطينية الثانية ( .)2004-2000بدا يف حينه ،أن هذه الضغوطات
التي تُ ارس عىل السلطة الفلسطينية تع ّد تخفيفًا لهيمنة السلطة
التنفيذية ،لك ّنها يف الحقيقة م ّهدت الرتهان الفلسطينيني يف وقت
الحق ملزيد من ضغوط املؤسسات الدولية والدول املانحة(.((2
شهدت هذه املرحلة مقدم ًة ملطالبات دولية من أجل إصالح
مؤسسات السلطة الفلسطينية ،وعىل وجه الخصوص يف مهامت
 24أبو مطر ،ص .113-100
 25تــوىل محمود عباس رئاسة الــوزراء من نيسان /أبريل إىل ترشين األول /أكتوبر
 ،2003ثم أحمد قريع من ترشين األول /أكتوبر  2003إىل آذار /مارس 2006؛ ومبعدل
ثالث حكومات ،وأخ ًريا توىل إسامعيل هنية رئاسة الحكومتني العارشة والحادية عرشة من
آذار /مارس  2006إىل حزيران /يونيو  .2007للمزيد انظر" :الحكومات الفلسطينية" ،مجلس
الوزراء الفلسطيني ،شوهد يف  ،2018/4/10يفhttps://goo.gl/44GcQF :
 26رائد نعريات وسليامن بشارات ،النظام السيايس الفلسطيني :إشكاليات اإلصالح
وآليات التفعيل (بريوت :مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.)2016 ،
 27ترتري والشقاقي ،ص .18
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لتول مناصب يف الحكومة الفلسطينية وصالحياتهم.
الوزراء املختارين ّ
واتخذت هذه اإلصالحات شكل الضغوطات ،وهذا ما اتضح جل ًيا يف
محطتني؛ تتمثل األوىل يف إعالن رئيس الوزراء اإلرسائييل آرييل شارون
يف لقاء مشرتك مع الرئيس األمرييك جورج بوش االبن يف  7أيار /مايو
 2002أن "مستقبل التسوية السياسية بني إرسائيل والسلطة متوقف
أساسا عىل قيام السلطة بإصالحات بنيوية ملؤسساتها ،ال سيام
ً
(((2
إصالحات مالية وإدارية وأمنية"  .وتتمثل املحطة الثانية يف إعالن
اإلدارة األمريكية خطة "خريطة الطريق" يف  14ترشين األول /أكتوبر
 ،2002التي أتت بوصفها محاولة دولية للضغط عىل الفلسطينيني
من أجل اإلقرار بإصالح املؤسسات الفلسطينية يف حال رغبت القيادة
الفلسطينية يف تحقيق تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية
واالعرتاف بحل الدولتني عىل حدود الرابع من حزيران عام .((2(1967

لكن النظام السيايس ،املستند منذ النشأة إىل مفردات سياسية
رشا بالسطوة السياسية الشاملة لرئيسه
إلدارته ،واملرتبط ارتباطًا مبا ً
يارس عرفات ،يشري إىل أن املؤسسات الفلسطينية أضحت عصية عىل
اإلصالح منذ تأسيسها؛ إذ باتت جز ًءا من تشكيلة السلطة التنفيذية
والرئاسية ومرتهن ًة له ،وذلك يعود إىل الكاريزماتية والفرادنية
والشخصانية التي متتع بها مؤسس النظام السيايس(.((3
مع ارتفاع حدة املطالبات الدولية واإلرسائيلية ،مثّل فوز حركة املقاومة
اإلسالمية "حامس" يف انتخابات املجلس الترشيعي الفلسطيني عام
 ،2006قبل تشكيلها الحكومة الفلسطينية العارشة يف  27آذار /مارس
 2006والحكومة الحادية عرشة يف  17آذار /مارس  ،2007صدم ًة لدى
املجتمع الدويل .إذ برزت تحوالت جديدة تفيد أن النظام السيايس
الفلسطيني لن ينجح يف تحقيق اإلصالح السيايس واالقتصادي ،وعىل
" 28بوش يؤيد دعوة إرسائيل إلصالح السلطة الفلسطينية "،الجزيرة نت،2002/5/8 ،
شوهد  ،2018/4/10يفhttps://goo.gl/MUkrSF :
" 29النص الحريف لخطة خريطة الطريق  ،"2002الجزيرة نت ،2002/5/8 ،شوهد
 ،2018/4/10يفhttps://goo.gl/fzuHgD :
 30الجرباوي.

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

وجه الخصوص "خطة خريطة الطريق" ،إال يف حال خروج "حامس"
من النظام السيايس ،ال سيام بعد مقاطعة املجتمع الدويل واملانحني
هاتني الحكومتني( .((3وهذا يعني أن اإلصالحات السياسية واالقتصادية
التي بدأ املجتمع الدويل يف فرضها عىل السلطة الفلسطينية ،عىل
وجه الخصوص بعد االنتفاضة الفلسطينية الثانية ،انتقلت من كونها
إصالحات تهدف إىل تخفيف هيمنة السلطة التنفيذية ورئيسها
عىل وجه الخصوص إىل إصالحات تهدف إىل عزل حركة حامس عن
املشهد السيايس الفلسطيني؛ األمر الذي فتح املجال لوالدة رصاع
سيايس جديد بني حركة فتح وحركة حامس ،وقاد هذا األمر املشهد
الفلسطيني من أزمة إىل أزمة.

 .3بناء الدولة قبل التحرر ()2013-2007
شهدت هذه املرحلة التي أدارهــا رئيس الـــوزراء ،سالم فياض
( ،)2013-2007يف الضفة الغربية إبان االنتفاضة الثانية واالنقسام
الفلسطيني ،مرشو ًعا تنمويًا وسياس ًيا لبناء "دولة فلسطينية" ،مدعومة
بحكومة أغلب طاقمها من فئة تكنوقراط إضاف ًة إىل بعض الشخصيات
السياسية ،ومرتكزة يف عملها عىل أسس "السالم االقتصادي" مع
إرسائيل ،والتنمية االقتصادية التقنية املعتمدة عىل معايري املؤسسات
الدولية وسياساتها؛ كالتحرير االقتصادي والخصخصة القامئة عىل
اعتبار القطاع الخاص محركها الرئيس الدافع(.((3
بدأت السلطة خالل هذه املرحلة يف الضفة الغربية ،ووفقًا لخطط
اإلصالح والتنمية املفروضة من املؤسسات الدولية ،بدعم تب ّني منوذج
حكومات التكنوقراط بهدف الحصول عىل دعم دويل ودبلومايس
غريب وتعزيز الثقة بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها من أجل تطبيق
أساسا
سياسات الخصخصة ،وسياسات متكني قطاع األمن ،بوصفها ً
لبناء الدولة الفلسطينية .واعتقدت الحكومة يف حينه أن تحسني
الظروف االقتصادية واألمنية لإلرسائيليني والفلسطينيني سيمثل
خطوة نحو إيجاد بيئة ميكن فيها تحقيق مرشوع السلطة(.((3
ومتثلت هذه الخطوة يف تب ّني الحكومة الفلسطينية وثيقة تأسيسية
أول" ،وهي التي ترى أن "نقطة البداية األساسية إلعادة
تدعى "األمن ً
بناء الثقة اإلرسائيلية باملبادرات الفلسطينية الرامية إىل منع اإلرهاب،
هي تقديم جهد إلضفاء الطابع املهني عىل قوات األمن الفلسطينية،
" 31بلري :أخطأنا مبقاطعة حامس وحصارها بعد فوزها" ،الجزيرة نت،2017/10/15 ،
شوهد  ،2018/4/10يفhttps://goo.gl/4hQ8c8 :
 32رجا الخالدي وصبحي سمور" ،النيوليربالية بصفتها تحر ًرا :الدولة الفلسطينية وإعادة
تكوين الحركة الوطنية" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مج  ،22العدد ( 88خريف ،)2011
ص .79-75
 33ترتري والشقاقي ،ص .19
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وهذه الطريقة األكرث فاعلية إلقناع إرسائيل بالسامح بزيادة 'الحكم
الذايت الفلسطيني' ،وتخفيف احتاللها الضفة والقطاع ،عىل أساس
تسهيل عملية التفتيش عند الحواجز اإلرسائيلية ،وزيادة وجود
القوات الفلسطينية ،وتحسني التنسيق مع الجيش اإلرسائييل"(.((3
ويف حقيقة األمر ،أث ّر هذا النهج يف انزياح الفلسطينيني نحو تبديل
معادلتهم التاريخية "التحرير قبل الدولة" لتصبح "الدولة قبل
أول" وقبل التحرير حمل معه خطورة
التحرير"( ،((3فنهج "الدولة ً
كبرية عىل املــروع الفلسطيني بإجامله ،تتمثل يف "تحويل أي
مفاوضات مع اإلرسائيليني إىل مفاوضات بني دولة ودولة State to
"State؛ ما يعني أن الرصاع عىل األرض أصبح كالخالف الحدودي
بني دولتني(.((3
حظي رئيس الـــوزراء ســام فياض بصفته وحكومته من فئة
"التكنوقراط" مبكانة مهمة محل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا؛ بسبب قدرته عىل
الحد من الفساد وتخفيف جزء من سطوة السلطة التنفيذية ،لكن
ذلك مل يح َظ بقبول الرئاسة الفلسطينية وبعض القوى املؤثرة يف
القرار السيايس الفلسطيني داخل حركة فتح ،بسبب مامرسة رئيس
الحكومة أدوا ًرا سياسية مهمة ،برزت مع خطته "بناء الدولة وإنهاء
االحتالل" عام  .((3(2009ويعني هذا أن وجود شخصية تكنوقراط
لها طموح سيايس غري مسبوق منذ نشأة السلطة الفلسطينية مثّل
هاجسا للقوى املؤثرة يف النظام السيايس ،ال سيام أن فياض منذ
ً
االنقسام الفلسطيني مكّن نفسه من خالل رئاسته الحكومة وتحكّمه
يف األموال التي تأيت من الدول املانحة ،بتخطي السلطة التنفيذية،
وتهديد مكانة بعض املؤثرين داخل النظام السيايس الفلسطيني(.((3
عىل الجهة املقابلة ،اعتمد قطاع غزة ،الذي تديره حركة حامس
منذ االنقسام الفلسطيني عام  ،2007عىل حكومة من شخصيات
سياسية ،وتعتمد يف إدارتها القطاع عىل املنح واملساعدات املالية
الدولية والعربية ،ال سيام القطرية؛ إذ تشري التقديرات أن قطر من
34 J.D. Crouch II, Montgomery C. Meigs & Walter B. Slocombe, Security
First U.S. Priorities in Israeli-Palestinian Peacemaking, Washington Institute
Strategic Report (2008), p. 19, accessed on 10/4/2018, at: https://goo.gl/DZq5dK
 35فضل النقيب" ،محطات رئيسية يف تطور وتقييم الفكر االقتصادي الفلسطيني" ،ورقة
مقدّمة يف مؤمتر التعاون من أجل التنمية يف فلسطني :قيود وآفاق ،مؤسسة التعاون ،رام
الله ،فلسطني.2013 ،
أوال" ،مجلة الدراسات
 36أحمد سامح الخالدي" ،تقويم نقدي لربنامج بناء الدولة ً
الفلسطينية ،مج  ،20العدد ( 81-80خريف /شتاء  ،)2009ص .26
"37 Roger Cohen, "The Story of Salam Fayyad: The Success That Failed,
The New York Times, February 14, 2013, accessed on 10/4/2018, at:
https://goo.gl/hvB6Bg
 38محسن صالح" ،حكومة سالم فياض" ،تقارير ،الجزيرة نت ،2010/11/14 ،شوهد
 ،2018/4/10يفhttps://goo.gl/Sd3R3j :

أكرث الدول توزي ًعا للمساعدات عىل القطاع ،بحيث وصلت قيمة
املساعدات حتى عام  2014نحو  800مليون دوالر أمرييك ،وخُصصت
جميعها لتلبية احتياجات الفلسطينيني اإلنسانية مثل اإلسكان
والصحة والتعليم وتخفيف الفقر( .((3واعتمدت الحركة أيضً ا عىل
أساسا لتحصيل الواردات املالية ،وتوفري منفذ
منوذج "اقتصاد األنفاق" ً
للصادرات من القطاع ،وباستثناء القرنفل والفراولة ،فإن إرسائيل متنع
القطاع من تصدير أي منتج حتى إىل الضفة الغربية(.((4

وبنا ًء عليه ،بدا أن الرئاسة الفلسطينية ،بعد مرور ست سنوات
وتول فياض رئاسة الحكومة ،بحثت عن استعادة
عىل االنقسام ّ
مكانتها وصالحياتها وأدوارهــا املعتادة؛ وذلك بتعيني حكومة
يرأسها وميثلها شخصية تكنوقراط وبال طموح سيايس .ومن هنا،
عمل النظام السيايس بعد استقالة فياض عىل إعادة التحكم يف
املشهد الفلسطيني ،وفرض وصايته عىل الحكومة الفلسطينية؛
ما يعني ضبطًا لنظام "الحكم الذايت" وشكل إدارته .وسرنكز عىل
خصوصا يف القسم الثاين ،عندما نتطرق إىل تشكيلة
هذه النقطة
ً
الحكومات وأولوياتها وخططها.

ثان ًيا :حكومات الحمد اهلل الثالث:
شكلها وخططها
 .1تشكيل الحكومات الثالث
تسلَّم رامي الحمد الله الحكومة الخامسة عرشة يف ضوء تركة
سياسية واقتصادية واجتامعية صعبة؛ وذلك خلفًا لسلفه سالم
فياض الذي توىل رئاسة الوزراء مدة ست سنوات منذ عام .((4(2007
 39إيليا زريق" ،املساعدات اإلنسانية القطرية لفلسطني" ،سياسات عربية ،العدد 29
(ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2017ص .28
40 Nicolas Pelham, "Gaza's Tunnel Complex," Middle East Report, vol.
41, no. 261 (Winter 2011), accessed on 10/4/2018, at: https://goo.gl/Dv94Kc
 41ليىل فرسخ" ،ماهية التنمية االقتصادية الفلسطينية :نقالت نوعية يف فهم االقتصاد
الفلسطيني" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،مج  ،26العدد ( 101شتاء  ،)2015ص .98-94
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ونظ ًرا إىل غياب املجلس الترشيعي الفلسطيني منذ االنقسام بني
الضفة والقطاع ،فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قرا ًرا
بقانون ملنح الحكومة الثقة( .((4وتك ّونت الحكومة الخامسة عرشة
من أربعة وعرشين وزي ًرا؛ منهم من توىل مناصب حكومية سابقة،
ومنهم املستقلون ،ومنهم املتحزبون لحركة فتح وبعض فصائل
منظمة التحرير الفلسطينية ،ومنهم األكادمييون من جامعتَي القدس
والنجاح الوطنية( .((4ويعني هذا حكومة تتسم بأنها توافقية تجمع
بني قوى فصائلية وطنية ممثلة يف منظمة التحرير الفلسطينية وفئة
من التكنوقراط العاملني يف الضفة الغربية .وقد أصبحت حكومات
التكنوقراط شائع ًة يف الحالة الفلسطينية ،منذ تويل فياض رئاسة
الحكومة ،يف ضوء قدرتها عىل تطبيق سياسات تتواءم مع سياسات
املؤسسات الدولية املانحة.
استحدثت تشكيلة التكنوقراط الجديدة منصب نائب رئيس الوزراء
للشؤون االقتصادية .وهو منصب مل تشهده الحكومات السابقة
منذ نشأة السلطة الفلسطينية ،ويقدم انطبا ًعا عن استمرار عملها
بالنموذج االقتصادي الحر الذي اتخذته الحكومات نه ًجا لها منذ
نشأتها( ،((4استمرا ًرا للنهج "الفيايض"؛ نسبة إىل رئيس الوزراء ،سالم
فياض .وعاد منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية الذي
شغله زياد أبو عمرو ،بوصفه نائ ًبا سياس ًيا من قطاع غزة ،مجد ًدا
إىل الحكومة الفلسطينية بعد انقطاع طوال فرتة رئاسة فياض
الحكومة الفلسطينية(.((4
بعد أسبوعني عىل مامرسة الحكومة مهامتها ،ق ّدم رئيس الحكومة
استقالته إىل الرئيس؛ مرب ًرا ذلك بتدخّل نواب رئيس الوزراء يف صالحياته
" 42قرار بقانون رقم ( )8لسنة  2013بشأن منح الثقة للحكومة" ،املقتفي :منظومة القضاء
والترشيع يف فلسطني ،2013/6/6 ،شوهد  ،2018/2/18يفhttps://goo.gl/5TWFPv :
رئيسا للوزراء ،زياد أبو عمرو نائ ًبا لرئيس الوزراء ،محمد مصطفى
 43رامي الحمد الله ً
نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ،رياض املاليك وزي ًرا للشؤون الخارجية ،سعيد أبو
عيل وزي ًرا للداخلية ،شكري بشارة وزي ًرا للاملية ،عيل مهنا وزي ًرا للعدل ،أحمد مجدالين
وزي ًرا للعمل ،عيل أبو زهري وزي ًرا للرتبية والتعليم والتعليم العايل ،كامل الرشايف وزي ًرا
للشؤون االجتامعية ،محمود الهباش وزي ًرا لألوقاف والشؤون الدينية ،ربيحة ذياب وزي ًرا
لشؤون املرأة ،عيىس قراقع وزي ًرا لشؤون األرسى واملحررين ،ماهر غنيم وزي ًرا لألشغال العامة
واإلسكان ،عدنان الحسيني وزي ًرا لشؤون القدس ،جواد ناجي وزي ًرا لالقتصاد الوطني ،روال
معايعة وزي ًرا للسياحة واآلثار ،صفاء نارص الدين وزي ًرا لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات،
وليد عساف وزي ًرا للزراعة ،جواد عواد وزي ًرا للصحة ،سائد الكوين وزي ًرا للحكم املحيل ،نبيل
ضميدي وزي ًرا للنقل واملواصالت ،محمد أبو رمضان وزير دولة لشؤون التخطيط ،فواز عقل
أمي ًنا عا ًما ملجلس الوزراء بدرجة وزير.
 44جميل هالل" ،الوطنية الفلسطينية يف مواجهة تهافت السياسة" ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،مج  ،24العدد ( 95صيف  ،)2013ص .9
45 Alaa Tartir, "Why PA's new prime minister heads a papier-mâché
government," The Electronic Intifada, June 19, 2013, accessed on 8/4/2018,
at: https://goo.gl/j46rWR
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ويلوي  /زومتزومت

خصوصا نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية( .((4ولكن
ومهامته،
ً
مل متنع استقالة الحمد الله ،قيام الرئيس الفلسطيني ،بعد انتهاء فرتة
تسيري األعامل التي امتدت ثالثة أشهر ،من العودة مجد ًدا ملنح الثقة
للحمد الله لتشكيل الحكومة السادسة عرشة يف  18أيلول /سبتمرب
 ،((4(2013من دون أن يطرأ أي تغيري عىل شكل الحكومة الخامسة
عرشة وتركيبتها؛ إذ يظهر أن حكومة الحمد الله الجديدة أُرغمت
عىل إعادة هذين املنصبني مع إيالء املهامت والصالحيات االقتصادية
أهمية ،عىل نحو غري مسبوق يف الحالة الفلسطينية.
و ّجه الرئيس رسالة إىل رامي الحمد الله بــرورة بقاء منصب
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ،بحيث مل يتم استثناء هذا
املنصب يف عملية إعادة تشكيل الحكومة السادسة عرشة ،فاألمر
بدا طمو ًحا إىل بقاء محمد مصطفى يف منصبه؛ كأن أزمة تدخّل
نواب رئيس الوزراء يف صالحيات رئيس الحكومة مل تكن عائقًا أمام
مامرسة الحكومة مهامتها( .((4واملراد هنا املحافظة عىل شخصية
اقتصادية ذات فكر اقتصادي نيوليربايل يقوم عىل "تعزيز مسار البناء
االقتصادي عرب بناء حكومة تخدم املواطن الفلسطيني وقادرة عىل
الحكم بشكل فعال ،وعىل تلبية احتياجات املجتمع املحيل كاألمن
والسلع الغذائية ،ومعتمد ًة عىل املؤسسات الدولية املانحة يف توفري
الخدمات ،ومستند ًة عىل الخصخصة وتحرير التجارة واألسواق"(.((4
أما فيام يتعلق بالحكومة السابعة عرشة التي أتت يف أعقاب توقيع
حركتَي فتح وحامس يف قطاع غزة اتفاق املصالحة الفلسطينية
املعروف بـ "اتفاق الشاطئ" عام  ،2014فقد ع ّدل الحمد الله يف
شكل الحكومتني الخامسة عرشة والسادسة عرشة وتركيبتيهام ،ولكنه
حافظ عىل شكلهام بوصفهام حكومتَي تكنوقراط؛ إذ حافظ عىل نواب
رئيس الوزراء مبن فيهم نوابه للشؤون االقتصادية والسياسية وأ ْوالهم
حقائب وزارية أخرى ،وقلّل عدد الوزراء من ستة وعرشين وزي ًرا
46 Stephen Royle, "Above all, a Prime Minister for Palestinian Unity?" The
Foreign Policy Center, FPC Briefing, May 2, 2014, accessed on 29/3/2018, at:
https://goo.gl/fp45fv
" 47قرار بقانون رقم ( )14لسنة  2013بشأن منح الثقة للحكومة السادسة عرش"،
املقتفي :منظومة القضاء والترشيع يف فلسطني ،2013/9/18 ،شوهد  ،2018/2/18يف:
https://goo.gl/V2sYL3
 48شخصية اقتصادية عملت أكرث من خمسة عرش عا ًما يف البنك الدويل بواشنطن .إىل
جانب عمله نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ،يرأس صندوق االستثامر الفلسطيني التابع للسلطة
الفلسطينية منذ أواخر عام  ،2005ويدير برامج اقتصادية ضخمة من أبرزها رشكة الوطنية
موبايل ،ورشكات أخرى عديدة .للمزيد انظر" :صندوق االستثامر الفلسطيني" ،املوقع
الرسمي للصندوق ،شوهد يف  ،2018/2/18يفhttps://goo.gl/LDefsU :
 49محمد مصطفى" ،االقتصاد الفلسطيني :نحو مقاربة جديدة" ،ورقة مقدمة يف مؤمتر
"التحديات االقتصادية والسياسية يف املنطقة وآفاق توسيع التعاون الفلسطيني الكوري"،
معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (مــاس) واملعهد الكوري للسياسات
االقتصادية الدولية ( KIEPمعهد  ،)GCCرام الله ،فلسطني.2015 ،
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إىل سبعة عرش وزي ًرا ،من بينهم خمسة من قطاع غزة ،ومبجموع
عرشين حقيبة وزارية ،ودمج ست وزارات يف حقائب وزارية أخرى،
وض ّم مثانية وزراء من الحكومة السادسة عرشة؛ محتفظني بحقائبهم
الوزارية ،وأوكل إىل بعضهم مهامت إضافية ،مقابل انضامم وزراء من
حكومات سابقة إليها(.((5
أتت هذه الحكومة إعالنًا عن انتهاء االنقسام الفلسطيني ،وشملت
وزراء مقربني من حركتَي فتح وحامس .واتُفق عىل أن تكون حكومة
ذات طابع انتقايل تكنوقراطي تتمثل مهمتها الرئيسة يف اإلعداد
إلجراء انتخابات ترشيعية ورئاسية يف غضون ستة أشهر( .((5إال أن
األزمة الحقيقية والفعلية التي واجهتها تكمن يف الدور السيايس
املنوط بحكومة يغلب عىل تشكيلتها وزراء تكنوقراط ،وهذا
موضوعيًا سبب أزمتها ،إذ ال ميكنها الضغط عىل القوى السياسية
لتحقيق املصالحة .وقد أفضت التعقيدات التي مرت بها املصالحة
بعد عام عىل تويل الحكومة السابعة عرشة مهامتها ،إىل تعديل
الرئيس شكل الحكومة ،وإضافة خمسة وزراء جلّهم تابعون لحركة
فتح( .((5وهو أمر رفضته حركة حامس واعتربته انقالبًا عىل "اتفاق
الشاطئ" للمصالحة ،وفرصة لتشكيل لجنة إلدارة شؤون القطاع يف
آذار /مارس .((5(2017
تول
يف ضوء ما ورد ،بات شكل الحكومات التكنوقراط منذ ّ
رامي الحمد الله رئاسة مجلس الوزراء ضامنًا سياسيًا بيد الرئاسة
الفلسطينية يُطمح من خالله إىل تعميق التبعية اإلدارية والسياسية
واالقتصادية للسلطة التنفيذية ورغبة منها يف نزع صالحيات باقي
السلطات ومهامتها( .((5وبالعودة إىل أزمة استحداث منصب رئيس
الــوزراء عام  ،2003وما سببته من نزاع حول صالحيات الرئيس
 50شملت رياض املاليك وزي ًرا للشؤون الخارجية ،عدنان الحسيني وزي ًرا لشؤون القدس،
روال معايعة وزي ًرا للسياحة واآلثار ،جواد عواد وزي ًرا للصحة ،خولة شخشري وزي ًرا للرتبية
والتعليم العايل ،عالم موىس وزي ًرا لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والنقل واملواصالت،
شوقي العيسة وزي ًرا للزراعة ووزي ًرا للشؤون االجتامعية ،نايف أبو خلف وزي ًرا للحكم
املحيل ،يوسف ادعيس الشيخ وزي ًرا لألوقاف والشؤون الدينية ،عيل أبو دياك أمي ًنا عا ًما
ملجلس الوزراء بدرجة وزير ،ومن قطاع غزة مفيد الحساينة وزي ًرا لألشغال العامة واإلسكان،
سليم السقا وزي ًرا للعدل ،هيفاء اآلغا وزي ًرا لشؤون املرأة ،مأمون أبو شهلة وزي ًرا للعمل ،زياد
أبو عمرو توىل منصبَي نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة ،ومحمد مصطفى نائبًا اقتصاديًا
لرئيس الوزراء مع تسلمه وزارة االقتصاد الوطني ،وشكري بشارة وزارة املالية مع تسلمه
حقيبة التخطيط.
" 51حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تؤدي اليمني أمام عباس" ،موقع جريدة الغد،
 ،2014/6/3شوهد يف  ،2018/2/21يفhttps://goo.gl/zwLpau :
" 52السرية الذاتية للوزراء الجدد" ،وكالة م ًعا اإلخبارية ،2015/7/30 ،شوهد يف
 ،2018/2/21يفhttps://goo.gl/cB7WkY :
" 53لجنة إدارة غزة التابعة لحامس تبارش عملها رسميًا" ،وكالة م ًعا اإلخبارية،
 ،2017/3/23شوهد يف  ،2018/2/21يفhttps://goo.gl/QTpnou :
 54الخالدي وسمور.
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ورئيس الوزراء ،بدا اليوم أن تشكيلة حكومات التكنوقراط ،بعد أكرث
من عرشة أعوام عىل االنقسام وخمسة عرش عا ًما عىل استحداث
منصب رئيس الوزراء ،ح ّيدت الرصاع التقليدي بشأن الصالحيات
واملسؤوليات بني منصبي الرئيس ورئيس الوزراء ،حتى أصبح بال
قيمة ،وذلك يف ظل قدرة الرئاسة ونفوذها السيايس والترشيعي
والقضايئ عىل تطويع تشكيلة الحكومة ورئيسها ودخوله يف دائرة
التابعني لها.

 .2خطط الحكومات الثالث وأولوياتها
ق ّدم رئيس الحكومة الفلسطينية ،رامي الحمد الله يف  25أيلول /سبتمرب
 ،2013إضافة إىل نائبه للشؤون االقتصادية ،محمد مصطفى ،خطة
الحكومة الفلسطينية وأولوياتها لألعوام  ،2016-2014وذلك أمام
مؤمتر املانحني الدوليني الذي انعقد يف نيويورك عىل هامش أعامل
الــدورة  68للجمعية العامة لألمم املتحدة( .((5وارتكزت خطط
الحكومة وأولوياتها عىل الصعيد السيايس وإصــاح املؤسسات
وسيادة القانون عىل "إنشاء دولة فلسطينية ذات دور مؤثر،
والتأكيد عىل حل الدولتني وإقامة الدولة الفلسطينية عىل حدود
الرابع من حزيران عام  1967وعاصمتها القدس الرشقية ،والسعي
لدعم جهود الواليات املتحدة األمريكية يف عملية السالم ،والعمل عىل
بناء مؤسسات الدولة والقيام باإلصالحات املالية والشفافية وسيادة
القانون ،وإعداد اسرتاتيجية للعمل ضمن مناطق 'ج' ،وبناء نظام
سيايس دميقراطي ،وتعزيز البناء املؤسيس للسلطة واألجهزة األمنية،
والضغط إلعادة فتح معرب رفح ،ودعم وتعزيز صمود املقدسيني".
وعىل الصعيد االقتصادي حددت الحكومة أولوياتها بـ "إنشاء اقتصاد
وطني مستقل ،والعمل عىل تحسني األداء االقتصادي ،والتأكيد عىل
أهمية املبادرة االقتصادية التي قدمتها اللجنة الرباعية ،والرتكيز عىل
ترشيد النفقات وزيادة اإليرادات" .وعىل املستوى االجتامعي "تطوير
إمكانية املؤسسات لتقديم خدمات عالية ،ودعم املناطق املهمشة
واملهددة بسبب الجدار ،ومحاربة الفقر والبطالة"(.((5
عىل املستوى الــدويل ،ق ّدم الحمد الله التزا ًما رسم ًيا للامنحني
الدوليني واعرتافًا لهم بقدرته عىل تحقيق املطالب الدولية التي
تفرضها املؤسسات املانحة ،كام عمل مع مستشاره االقتصادي عىل
تسويق أنهام من التكنوقراط ويف إمكانهام تحقيق إدارة املال العام
بكفاءة وفاعلية من خالل تنمية اإليرادات الحكومية والرضائب،
" 55الرئيس يشارك يف  80اجتام ًعا وفلسطني تح ّول نيويورك إىل خلية عمل" ،وكالة األنباء
الفلسطينية وفا ،2013/9/25 ،شوهد يف  ،2018/2/26يفhttps://goo.gl/EXXwKc :
" 56أداء حكومة رامي الحمد الله :عقبات وإنجازات  6حزيران /يونيو  6–2013أيار /مايو
 ،"2014معهد السياسات العامة ،مجلة سياسات ،العدد  ،)2014( 28ص .128-127
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وتحقيق االستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي ،ومتكني الدولة
الفلسطينية ،وتب ّني منظومة رضيبية منافسة وناجعة وفاعلة(.((5
أما عىل املستوى اإلقليمي ،فقد بعث الحمد الله رسالة مفادها أن
عالقاته الطيبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،خاصة
الكويت والسعودية وقطر ،ستكون مفيدة إلرساء أسس ثابتة لزيادة
التفاعل بني املجتمع اإلقليمي والسلطة الفلسطينية( .((5وبهذا طأمن
الحمد الله املجتمع الدويل واإلقليمي واملحيل أنه شخصية تكنوقراط
وبال طموح سيايس ويف إمكانه إدارة املرحلة القادمة.

واستمرا ًرا يف النهج نفسه ،ركّز الحمد الله يف خطته وأولوياته لألعوام
أول" وذلك التزا ًما منه
 2022-2017عىل أجندة اعترب فيها "املواطنً :
بتأكيد وضع املواطن الفلسطيني جوهر الخطة الوطنية .وشملت
خطة الحكومة السابعة عرشة عىل الصعيد السيايس تجسيد الدولة
املستقلة وإنهاء االحتالل ،والوحدة الوطنية ،وتعزيز مكانة دولة
فلسطني عامل ًيا ،وتوفري حكومة فعالة وكفء تستجيب ملتطلبات
املواطنني وتقوم عىل تعزيز املساءلة والشفافية يف إدارة املال العام.
وعىل الصعيد االقتصادي واالجتامعي تحقيق االستقالل االقتصادي،
والعدالة االجتامعية ،وتعليم جيد وشامل ،ورعاية صحية ذات جودة
عالية ،ومجتمع قادر عىل الصمود والتنمية(.((5
يف ضوء ما ورد ،فإن الحكومات الثالث ،وإن وعد فيها الحمد الله
بإصالح النظام السيايس وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية،
امج وأجندات ال تتخطى مستوى
ظلّت الخطط فيها واإلصالحات بر َ
اعتبارها وعو ًدا سياسية من دون توافر قدرة حقيقية عىل تنفيذها،
فلم تستطع الحكومات إيجاد حلول الرتفاع معدالت الفقر والبطالة
والعجز واملديونية .وبدا أن األهم يف مرحلة الحمد الله ،هو قدرته،
57 David Makovsky, "New Palestinian Prime Minister Is a Victory for
Fatah," The Washington Institute for Near East Policy, Policy Watch, no. 2084
(June 4, 2013), accessed on 8/4/2018, at: https://goo.gl/Gt6Yoe
58 Royle.
أول" ،مجلس الوزراء الفلسطيني،
" 59أجندة السياسات الوطنية  :2022-2017املواطن ً
كانون األول /ديسمرب  ،2016شوهد يف  ،2018/2/26يفhttps://goo.gl/1T1L4E :

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

بوصفه تكنوقراط ًيا ،عىل العمل ضمن رؤى السلطة التنفيذية ال سيام
الرئاسة الفلسطينية وسياساتها وأولوياتها.

ً
ثالثا :إخفاقات الحكومات
الثالث وانعكاساتها على الحالة
الفلسطينية
قبل وقوع االنقسام الفلسطيني ،كان النظام السيايس يف أعقاب أوسلو
رشا بالسطوة السياسية الشاملة ملؤسسه ورئيسه يارس
مرتبطًا ارتباطًا مبا ً
عرفات .ومع وقوع االنقسام ،تع ّمقت سطوة هذه السلطة ،وأخذ الرصاع
شكل جدي ًدا؛ ففي كل لقاء مصالحة بني فتح وحامس واالتفاق عىل
معه ً
تشكيل حكومة "توافق وطني" ،كانت الحركتان توكالن مهامت رئاسة
الحكومة ،وكذلك الشأن بالنسبة إىل أعضائها ،إىل شخصيات من صنف
التكنوقراط ،ولهذا ظلت العوائق التي تعرتض املصالحة الحقيقية بني
الحركتني كبرية وملحوظة ،لعدم قدرة هذه الحكومات عىل إحراز تق ّدم
يف مجال التغيريات األمنية واملؤسسية والسياسية ،فهذه الحكومات
تصطدم يف كل مرة بالعقبة السياسية التي تدير املشهد الفلسطيني،
واملتمثلة يف أن األزمة ذات بعد سيايس وليس "تقنيًا" ،وتابعة مبارشة
لرئاسة السلطة التنفيذية يف الضفة الغربية(.((6
أما يف قطاع غزة ،فبدا أن حركة حامس منذ االنقسام الفلسطيني
تق ّدم مرونة سياسية يف التعامل مع الرئاسة الفلسطينية يف اتفاقات
املصالحة بني فتح وحــاس ،وهذا ما ظهر يف "اتفاق القاهرة"
عام  2017كام يف االتفاقات الخمسة السابقة التي ُوقّعت بني
الطرفني(((6؛ فهذه االتفاقات تجنبت دو ًما معالجة القضايا التي
تعوق املصالحة مثل :املساهمة يف تسهيل عملية عقد االنتخابات
الرئاسية والترشيعية ،والتوافق عىل برنامج سيايس مشرتك ،وتحديد
مهامت الحكومة وصالحياتها بشأن املؤسسات املدنية واألمنية يف
الضفة والقطاع ،وإيجاد حل للقضايا الخالفية قبل توقيع االتفاق
بني الطرفني(.((6
عب عن ثقة سلبية
وهذا ما انعكس عىل الرأي العام الفلسطيني الذي ّ
باألحزاب السياسية يف فلسطني يف املؤرش العريب لعام 2018 /2017؛
60 Matthew Levitt & Neri Zilber, "Palestinian Reconciliation: Devil in the
Details?" The Washington Institute for Near East Policy, Policy Watch, no.
2258 (May 28, 2014), accessed on 10/4/2018, at: https://goo.gl/GGdm72
 61اتفاق مكة  ،2007الورقة املرصية  ،2009اتفاق القاهرة  ،2011اتفاق الدوحة ،2012
اتفاق الشاطئ  ،2014اتفاق القاهرة .2017
 62خليل شاهني" ،حكومة تكنوقراط رهينة التوافق الفصائيل خارجها" ،مجلة الدراسات
الفلسطينية ،مج  ،25العدد ( 99صيف  ،)2014ص .188

دراسات
تجربة التكنوقراط الفلسطينية :حكومات الحمد اهلل نموذجً ا

إذ أفاد  27يف املئة أنهم يثقون باألحزاب السياسية ،مقابل  69يف املئة
قالوا إنهم ال يثقون بها ،ومن الجدير باملالحظة أن املعدل العريب
للثقة باألحزاب السياسية بلغ  29يف املئة لألعوام نفسها .إن مقارنة
مستويات ثقة املواطنني باألحزاب السياسية لعام 2018 /2017
بنتائج املؤرش العريب يف استطالعات سابقة تشري إىل أن مستويات
الثقة تراجعت من  40يف املئة يف استطالع  2013 /2012إىل  38يف
املئة يف استطالع  ،2014ولتنخفض إىل  32يف املئة يف استطالع ،2015
ومن ثم إىل  30يف املئة يف استطالع  ،2016ولتصل إىل  27يف املئة يف
استطالع .((6(2018 /2017
يف ضوء ما ورد ،بدا أن مستويات الثقة باألحزاب الفلسطينية ترتاجع،
كلام فقد الفلسطينيون األمل يف تحقيق املصالحة .ولهذا يُفهم أن
املراوغة السياسية التي أبدتها حركتا حامس وفتح ،بأن تشاركا يف
حكومة "التوافق الوطني" التي يديرها رامي الحمد الله عام ،2014
والتي تضم شخصيات مستقلة وتكنوقراط وتعمل من دون برنامج
سيايس ،كانت ذريعة يتهرب بها الطرفان من مسؤولياتهام تجاه
مواجهة أزمة االنقسام ،بهدف مقايضة خروجهام من الحكومة
ببقائهام يف السلطة؛ األمر الذي يضمن لهام البقاء يف الحكم والسيطرة
عىل املؤسسات املدنية واألمنية يف الضفة والقطاع .وبعبارة أخرى،
فإن الحكومات ،منذ االنقسام الفلسطيني ،انتقلت من مرحلة تطويع
الرئاسة لتشكيلة الحكومة ومنصب رئيس الوزراء إىل استخدامها أداة
لتكثيف االستقطاب حول االنقسام الفلسطيني .وألغراض الدراسة،
سيتم الرتكيز يف هذا القسم عىل اإلخفاقات الترشيعية واالجتامعية
واالقتصادية وانعكاسها عىل الحالة الفلسطينية.

 .1إخفاق في المجال التشريعي
بعد أكرث من عرشة أعــوام عىل االنقسام الفلسطيني ،أضحت
الحكومات الفلسطينية تواجه أزمة تفكُّك املؤسسات يف الضفة
الغربية عن قطاع غزة؛ فقد راكم االنقسام مجموعة ضخمة من
القوانني والترشيعات منذ عام 2007؛ عىل نحو بات يعني مأسسة
لالنقسام الفلسطيني( .((6وقد اختارت الحكومة الفلسطينية ،منذ
إصدار الرئيس الفلسطيني قرا ًرا بتاريخ  14حزيران /يونيو 2007
قىض بإعالن حالة الطوارئ مدة ثالثني يو ًما يف الضفة الغربية
وقطاع غزة ،تشكيل واقع قانوين مؤسسايت جديد؛ فتعطَّل املجلس
 63املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،املؤرش العريب ( 2018 / 2017الدوحة:
 ،)2018ص  ،77-75شوهد يف  ،2018/7/12يفhttps://bit.ly/2LadHMF :
 64ســاح ديب كساب" ،االنقسام الفلسطيني يف عامه العارش 'مأسسة تتعمق'"،
تقدير موقف ،املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات اإلسرتاتيجية  -مسارات،
 ،2016/9/25شوهد يف  ،2018/3/28يفhttps://goo.gl/kzCcCF :
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وتول الرئيس إصدار قرارات بقوانني موكلة
الترشيعي الفلسطيني َّ
له من الحكومة(.((6
استنا ًدا إىل جريدة الوقائع الفلسطينية الرسمية ،أصدر الرئيس
الفلسطيني محمود عباس من حزيران /يونيو  2007إىل كانون
الثاين /يناير  2018نحو  190قرا ًرا بقانون؛ ويصل هذا العدد إىل
ضعف القوانني التي أقرها املجلس الترشيعي طوال فرتة انعقاده
من عام  1996إىل عام  2007والتي يبلغ عددها  90قانونًا ،وقد صدر
تول فيها فياض رئاسة
 80قانونًا من بني  190خالل السنوات التي ّ
الوزراء؛ ومبعدل  13قانونًا يف العام الواحد ،أما خالل السنوات التي
تول فيها الحمد الله رئاسة الوزراء ،فقد صدر قرابة  120قانونًا؛
ّ
(((6
مبعدل  22قانونًا يف العام الواحد  .ويف مقابل ذلك أصدر املجلس
الترشيعي التابع لكتلة "التغيري واإلصالح" يف قطاع غزة 160 ،قانونًا
طبقت جميعها عىل مواطني القطاع ،واستند املجلس الترشيعي يف
إصدار هذه القوانني إىل املادة  47من القانون األسايس الفلسطيني
واملادة  67من النظام الداخيل للمجلس الترشيعي الفلسطيني(.((6
اصطدمت اتفاقات املصالحة باألزمة الترشيعية املتمثلة يف نشاط
قانوين ضخم يف الضفة الغربية وقطاع غزة .يف الحصيلة ،أدى تفرد
طريف االنقسام بإصدار قوانني وترشيعات يف ظل غياب املجلس
الترشيعي إىل تأزيم العالقة بني مؤسسات الضفة والقطاع ،وتغيري
مالمح العملية الترشيعية يف فلسطني؛ فإىل جانب اآلثار السياسية
برزت العديد من اآلثار القانونية( .((6وقد بدا ،من خالل هذه القوانني
التي زادت وتريتها يف السنوات الخمس األخرية من االنقسام ،أن رئاسة
السلطة التنفيذية تستخدم القرار بقانون وسيل ًة من أجل تكريس
هيمنتها وسلطتها يف الضفة الغربية ،وتعزيز مصالحها االقتصادية
وضبط الحريات العامة؛ ما يعني من جهة مناكفة سياسية بني فتح
وحامس بصيغة مؤسساتية وفق قوانني وترشيعات وسياسات ،ومن
جهة أخرى تأزيم دور الحكومة وصالحياتها ومسؤولياتها ،سواء يف
الضفة أو غزة .ونتيج ًة لذلك ،ساعدت القوانني الصادرة يف بروز قوى
 65نص املادة ( )43لرئيس السلطة يف حاالت الرضورة التي ال تحتمل التأخري يف غري
أدوار انعقاد املجلس الترشيعي ،إصدار قرارات لها قوة القانون ،ويجب عرضها عىل املجلس
الترشيعي يف أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإال زال ما كان لها من قوة
القانون ،أما إذا عرضت عىل املجلس الترشيعي عىل النحو السابق ومل يقرها زال ما يكون لها
من قوة القانون .للمزيد انظر" :القانون األسايس املعدل".
 66انظر :أعداد الجريدة الرسمية ،ديوان الفتوى والترشيع ،األعداد  ،139-69شوهد يف
 ،2018/3/28يفhttps://goo.gl/4V1atN :
" 67القوانني الفلسطينية" ،املجلس الترشيعي الفلسطيني( ،غزة  ،)2018-2008شوهد يف
 ،2018/3/28يفhttps://goo.gl/wpHzdU :
 68أحمد الخالدي" ،إشكالية إزدواجية السلطات الفلسطينية :أسبابها ومقرتحات لعالج
آثارها السلبية" ،يف :مجموعة مؤلفني ،الحالة الترشيعية يف فلسطني  :2012-2007اآلليات،
اآلثار والحلول ،سلسلة القانون والسياسة ( 1بريزيت :معهد الحقوق ،)2012 ،ص .182-181
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اجتامعية وسياسية واقتصادية استفادت من حالة غياب املجلس
الترشيعي ،وعقّدت املنظومة القانونية ،ووضعت الفلسطينيني أمام
فضل عن ذلك ص ّعبت إمكانية إصالح
طبقة جديدة من القواننيً ،
املنظومة القانونية وضيّقت الخناق عىل الحكومة الفلسطينية ،حتى
باتت سلطة مق ّيدة حول رئاسة السلطة التنفيذية(.((6

 .2إخفاق في المجال االجتماعي
يعاين القطاع أزمة إنسانية معقدة .وما يه ّمنا يف هذا السياق معدالت
الفقر والبطالة العالية التي تعود إىل الحصار املفروض منذ أحد عرش
عا ًما ( ،)2007والحروب اإلرسائيلية( ،((7والسياسات العقابية الصادرة
عن الرئاسة( ،((7وسياسات اإلهامل الحكومي تجاه القطاع( .((7وتعاين
الضفة أزمة سياساتية ،تع ّمقت يف السنوات الخمس األخرية ،وترتكز يف
معدالت فقر وبطالة غري مسبوقة ،س ّجلت يف نهاية عام  2017أعىل
معدل لها منذ خمسة عرش عا ًما(.((7
يف قطاع غزة ،تواجه حكومة الحمد الله فشل إنهاء االنقسام بإصدار
عقوبات بحق القطاع ،تصاعدت تدريج ًيا عىل نحو غري مسبوق منذ
عام  .((7(2017وتشري األرقام أن نسبة البطالة يف القطاع بلغت قرابة
 69القرار رقم ( )57لسنة  2016بشأن تشكيل املحكمة الدستورية العليا ،و 5قرارات
بشأن رفع الحصانة عن  5نواب من املجلس الترشيعي الفلسطيني ،والقرار بقانون رقم ()9
لعام  2017بشأن التقاعد املبكر لقوى األمن الفلسطينية ،والقرار بقانون رقم ( )17بشأن
التقاعد املبكر للموظفني املدنيني ،والقرار بقانون رقم ( )4لسنة  2016بشأن حامية األحداث،
والقرار بقانون رقم ( )16لسنة  2017بشأن الجرائم اإللكرتونية .أما القرارات الصادرة عن
املجلس الترشيعي الفلسطيني يف غزة فأهمها القانون رقم ( )2لسنة  2015بشأن تعديل
بعض أحكام قانون األرايض العامة واستمالكها ،قانون اللجنة اإلدارية لسنة  .2016للمزيد
انظر" :ورقة موقف بشأن الترشيعات الناشئة عن االنقسام الفلسطيني" ،مركز امليزان لحقوق
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https://goo.gl/2kLo7u
70 Sultan Barakat & Omar Shaban, "Back to Gaza: A New Approach to
Reconstruction," Brookings Doha Center, Policy Briefing (January 12, 2015),
pp. 4-10.
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the Humanitarian Crisis?" Jerusalem Center for Public Affairs, Articles, no.
616 (February 6, 2018), accessed on 28/2/2018, at: https://goo.gl/uVy3N5
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الهوية الوطنية الفلسطينية :الخيارات مقابل الوقائع ،تحرير بريي كاماك وناثان ج .براون
ومروان املعرش (بريوت :مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل ،)2017 ،ص .64-62
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دورة (ترشين األول–كانون األول ،")2017 ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،شوهد يف
 ،2018/8/23يفhttps://goo.gl/kQWnuF :
 74تخفيض رواتب املوظفني الحكوميني يف القطاع إىل الثلث ،وفرض خطة التقاعد املبكر
عىل موظفي التعليم والصحة ،وفرض قيود عىل عمل املصارف يف القطاع ووقف ضخ أموال
فيها ،ووقف ضامن الرعاية الطبية ،وتخفيض مدفوعات أرسى حركة حامس يف قطاع غزة،
وتخفيض كمية الكهرباء بنسبة  35يف املئة لقطاع غزة .للمزيد انظر:
"Humanitarian Impact of the Gaza electricity crisis," United Nations, May
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ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

 42.7يف املئة( ،((7ووصل الفقر إىل معدالت غري مسبوقة ،وذلك عىل
الرغم من أن قرابة  80يف املئة من سكان القطاع يحصلون عىل شكل
من أشكال املعونة( ،((7وال تزال السلطة أيضً ا تخفّض مرتبات املوظفني
املدنيني يف القطاع والبالغ عددهم  60ألف موظف؛ وهم يشكلون
نحو  30يف املئة من ّ
وفضل عن ذلك ،فقد
ً
جل موظفي القطاع(.((7
ارتفعت أعداد املرىض املح ّولني إىل مستشفى الطب النفيس يف غزة
بنسبة  21يف املئة مقارن ًة بعام  ،2016وارتفع عدد املرىض املرتددين
عىل مراكز الصحة النفسية الحكومية بنسبة  69يف املئة مقارن ًة بعام
 .2016وكام تآكلت مستويات الحامية االجتامعية واألمن الغذايئ؛
فقد ارتفعت أعداد األطفال املرتكبني ملخالفات قانونية ،وبلغ عددهم
طفل يف عام  2017بزيادة نسبتها  41يف املئة عن عام ،2016
ً 429
وتعاظمت التحديات يف الحصول عىل غذاء ٍ
كاف .كام طرأ انخفاض
عىل حاالت الزواج ،بنسبة  10.8يف املئة مقارن ًة بعام  .2016وتع ّمقت
أزمة انقطاع التيار الكهربايئ؛ إذ أصبح برنامج الكهرباء اليومي أربع
ساعات وصل مقابل  20ساعة فصل ،ويف أحسن األحوال قد يصبح
ست ساعات وصل(.((7
ّ
ظاهريًا ،تربر الحكومة أفعالها يف غزة بعدم القدرة عىل اإليفاء
بالتزامها تجاه القطاع لنقص املساعدات الخارجية ال سيام منذ عام
 ،2012ولهذا بدت اتفاقات املصالحة فرصة تستخدم فيها السلطة
التنفيذية معاناة الفلسطينيني يف القطاع ،من أجل الضغط عىل
حركة حامس للتخيل عن الحكم ،حتى لو أدى ذلك إىل تأزيم املشهد
االجتامعي يف القطاع ،وانهياره متا ًما ،ومفاقمة أزمته اإلنسانية(.((7
أما يف الضفة الغربية ،فبلغت معدالت البطالة والفقر أرقا ًما غري
مسبوقة ،إذ وصلت معدالت البطالة إىل  11يف املئة لدى الذكور و25
يف املئة لدى اإلناث ومبجموع  17يف املئة ،وكذلك أظهر آخر مسح
عام  2011أن  25.8يف املئة من سكان الضفة والقطاع يعيشون يف
فقر ،بينهم  17.8يف املئة يف الضفة ،ومن بينهم  12.9يف املئة من
 75مسح القوى العاملة دورة الربع الرابع (ترشين األول  -كانون األول( ،)2017 ،رام
الله :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،)2017 ،شوهد يف  ،2018/3/29يف:
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October 2017, accessed on 29/3/2018, at: https://goo.gl/3udQvG
" 77السلطة الفلسطينية تدفع رواتب موظفيها بالضفة الغربية ومتتنع عن دفعها يف
غزة" ،رويرتز ،2018/4/12 ،شوهد يف  ،2018/4/14يفhttps://goo.gl/q8YVNr :
" 78واقع الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف قطاع غزة خالل العام ،"2017
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دراسات
تجربة التكنوقراط الفلسطينية :حكومات الحمد اهلل نموذجً ا

األفراد الذين يعيشون يف "فقر مدقع"؛ وهم األفراد الذين يعيشون
إجامل،
ً
عىل أساس دخل شهري أقل من  500دوالر أمــريك(.((8
حافظت معدالت البطالة يف الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام
 2001عىل معدالت ارتفاع تتجاوز  20يف املئة؛ وهي نسب عالية
مقارنة بالبلدان العربية ،ففي عام  2001بلغت نسبة البطالة 25.3
يف املئة ،وارتفعت إىل  31.2يف املئة عام  ،2002ونحو  25.5يف املئة
عام  ،2003ويف عام  2004بلغت  26.8يف املئة ،وتراجعت إىل  23.5يف
املئة عام  ،2005وصعدت إىل  23.7يف املئة عام  ،2006و 21.7يف املئة
عام  ،2007و 26.6يف املئة عام  ،2008ويف عام  2009بلغت 24.5
يف املئة ،وتراجعت إىل  23.7يف املئة عام  ،2010و 20.9يف املئة عام
 ،2011ولرتتفع من جديد إىل  23يف املئة عام  ،2012ومن ثم  23.4يف
املئة عام  ،2013و 26.9يف املئة عام  ،2014و 25.9عام  ،2015و26.9
يف املئة عام  ،2016و 29.2يف املئة عام 2017؛ وهي النسبة األعىل
منذ انتهاء االنتفاضة الفلسطينية الثانية(.((8
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اإلرضاب األطول يف تاريخ املعلمني الفلسطينيني ،وبكلمة و ّجهها عرب
تلفزيون فلسطني(.((8
بدا أن السلطة الفلسطينية يف الضفة والقطاع تواجه أزمات اجتامعية
وحركات احتجاحية غري مسبوقة ضدها ،تصاعدت وتريتها يف السنوات
األخرية .وتجدر اإلشارة هنا إىل أن الحكومة حاولت إيجاد حلول ،وإن
كانت مؤقتة ،وبتدخّل مبارش من رئاسة السلطة التنفيذية يف الضفة
أي انفجار احتجاجي ،نظ ًرا
الغربية من دون القطاع ،وذلك لتفادي ّ
إىل عدم قدرتها عىل السيطرة عىل اإلخفاقات االجتامعية املرتاكمة،
وهذا عىل عكس سياسة الحكومة تجاه أزمات القطاع.

 .3إخفاق في المجال االقتصادي
تعاين الحكومة اقتصا ًدا ضعيفًا ومجزأ أنهكته سياسات السلطة منذ
توقيع اتفاق أوسلو ،واستنزفته سياسات حكومات فياض( ،((8وأرهقته
سياسات حكومات الحمد الله التي شهدت تراج ًعا يف املساعدات
الدولية للحكومة بنسبة تصل إىل  50يف املئة ،وتشري األرقام إىل أن
تتلق سوى نصف املساعدات املعتادة من واشنطن خالل
السلطة مل َ
(((8
السنوات األربع األخرية  .أما عن االتحاد األورويب ،ثاين أكرب ممول
للسلطة ،فقد قلّل مساعداته نحو  45يف املئة ،فهو ليس مبنأى عن
اتجاه دويل لخفض املساعدت املو ّجهة إىل الحكومة .يعود االنخفاض
األورويب الجزيئ إىل زيادة الضغط عىل ميزانيات االتحاد األورويب من
األزمة اإلنسانية الناجمة يف املنطقة العربية ،وغضبها من سياسة
إرسائيل املتمثلة يف ترسيع التوسع االستيطاين ومصادرة األرايض التي
قتل لحل الدولتني(.((8
تعني لألوروبيني ً

ويف سياق ذي صلة ،واجهت حكومات الحمد الله احتجاجني كبريين،
وهام :احتجاج موظفي وكالة تشغيل وغوث الالجئني الفلسطينيني
"األونــروا" ،عام  2014وهو احتجاج واسع شارك فيه العاملون يف
"األونــروا" ،انتهى بعد خمسة وستني يو ًما من اإلرضاب .والالفت
هنا ،إشارة املفوض العام فيليبو غراندي إىل أن اإلرضاب انتهى بعد
"الطلب الحازم للرئيس محمود عباس إنهاء ووقف اإلرضاب"(.((8
وأما الحركة االحتجاجية الثانية وهي للمعلمني الفلسطينيني ،فقد
واجهت الحكومة عام  ،2016أوسع وأطول احتجاج نقايب منذ نشأة
السلطة؛ فقد مىض قرابة  40ألف معلم يف مدن الضفة الغربية
اب إىل
يف إرضاب واجه الحكومة ونقابة املعلمني ،وتح ّول من إرض ٍ
أشبه ما يكون بحالة ثورة لها مطالب اقتصادية واجتامعية ،ومنظمٍ
يف هيئات تنسيقية منتخبة يف كل محافظات الضفة الغربية(.((8
وبعد فشل الحكومة يف حل األزمة( ،((8تدخّل الرئيس عباس لينهي

تواجه حكومة رامي الحمد الله أزم ًة اقتصادية صعبةً؛ فرغم النمو
االقتصادي من  2.2يف املئة عام  2013ليصل إىل  3.5عام ،2017
س ّجلت معدالت النمو عام  2017تراج ًعا مبعدل  0.6يف املئة
عن عام  ،2016و 7.5يف املئة عن عام  .((8(2011وبخصوص عجز

80 "On the Eve of International Population Day," PCBS, 10 July 2014,
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 ،2016/3/12شوهد يف  ،2018/3/29يفhttps://goo.gl/AoTPDq :
 84ويف سياق تعامل الحكومة مع اإلرضاب ،فقد تب ّنت ثالثة مسارات متزامنة من أجل
تعطيله ،وهي" :تفتيت الجسم النقايب والعمل عىل تفرقة إجامع املعلمني ،وعقد اتفاقات
جانبية مع فئات منهم ،وتضييق الحكومة عىل أولياء أمور الطلبة من أجل مطالبة املعلمني
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 85يوسف الشايب" ،مبادرة الرئيس تفك إرضاب املعلمني واستئناف الدوام اليوم" ،جريدة
األيام الفلسطينية ،2016/3/13 ،شوهد يف  ،2018/3/31يفhttps://goo.gl/X1DXtG :
 86ترتري والشقاقي ،ص .25-19
 87قدّرت الحكومة الفلسطينية مجموع ما تلقته من منح مالية عام  2017نحو 592
مليون دوالر أمرييك ،مقارنة بـ  750مليون دوالر أمرييك تلقتها الحكومة عام  ،2016و810
ماليني دوالر أمرييك تلقتها الحكومة عام  ،2015و 1.1مليار دوالر أمرييك سنويًا قبل عام
 .2014للمزيد انظر:
UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the Economy
of the Occupied Palestinian Territory (Geneva: UNCTAD, 2017), accessed on
31/3/2018, at: https://goo.gl/cXjxrh
88 "Will EU stop footing the bill?" Chatham House, April-May, 2016,
accessed on 8/4/2018, at: https://goo.gl/wbU9B1
89 "GDP growth (annual %) West Bank and Gaza," The World Bank,
2017, accessed on 31/3/2018, at: https://goo.gl/vhXC2c
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املوازنة املالية للحكومة ،تشري األرقام إىل أنه بلغ نحو مليار دوالر
أمرييك عام  2018مقارنة بـ  328مليون دوالر عام 2016؛ ويعود
هذا االرتفاع الصاروخي إىل إقرار الحكومة أكرب موزانة يف تاريخها
عام  2015نظ ًرا إىل إدماج موازنة املنح التطويرية واملنح املخصصة
إلعادة إعامر القطاع ضمن بنود املوازنة العامة .وبخصوص املديونية،
بلغ الدين العام الحكومي نحو  2.5مليار دوالر أمرييك عام 2017
مقارنة بـ  2.2376مليار دوالر أمرييك نهاية عام  ،2013ما يعني 20.6
يف املئة من إجاميل الناتج املحيل اإلجاميل ونحو  50يف املئة من
املوازنة العامة(.((9
ميكن فهم األزمة االقتصادية التي تواجه الحكومة الفلسطينية،
والتي تؤدي إىل عجز يف املوازنة ،استنا ًدا إىل مصادر إيرادات السلطة
الفلسطينية ،والتي ميكن تعريفها عىل أنها "ريع سيايس"؛ فام يزيد
عىل  34يف املئة من موازنة السلطة الفلسطينية خالل األعوام
 2014-2004مصدرها الدعم الدويل(.((9
ويف ضوء ذلك ،ميكننا فهم أن ما يزيد من حدة األزمة االقتصادية
يكمن يف عدم قدرة الحكومة عىل سد الديون والعجز املايل املرتاكم
سنويًا ،وذلك بسبب تراجع الدعم الدويل الذي يؤدي مبارش ًة إىل
رفع مستوى تحكم االقتصاد اإلرسائييل يف االقتصاد الفلسطيني عىل
نحو أكرب بسبب التبعية االقتصادية التي كرستها "اتفاقية باريس
االقتصادية" منذ عام  ،1994ال سيام اعتامد الحكومة عىل التحويل
غري املستقر "ألموال املقاصة"؛ وهي الفروق التي تخصمها إرسائيل
من أموال الجامرك والرضائب والتي تساهم يف إيرادات الخزينة
العامة للحكومة الفلسطينية بنسبة  65يف املئة .ولهذا تلجأ الحكومة
الفلسطينية لتعويض مصادر إيراداتها إىل زيادة معدالت الرضائب
عىل الفلسطينيني(.((9
وقد استنزف هذا الوضع االقتصادي املواطن الفلسطيني الذي بات
يشكو ارتفاع الرضائب ،من بينها رضيبة القيمة املضافة التي أصبحت
وبدل من  1يف املئة عندما
بدل من  15يف املئة عام ً ،2013
 16يف املئة ً
بدأ العمل بها مع إنشاء السلطة .وتربر السلطة سبب الرفع الدائم
املتواصل لهذه الرضيبة بأن اتفاقية باريس تفرض عليها أن يكون
 90تطورات الدين العام الحكومي ( 2013-2011رام الله :سلطة النقد الفلسطينية -
دائرة األبحاث والسياسات النقدية ،)2014 ،شوهد يف  ،2018/3/31يف:
https://goo.gl/2Ko4FU
 91أنس قطيط" ،السلطة الفلسطينية والدولة الريعية" ،سياسات عربية ،العدد 26
(أيار /مايو  ،)2017ص .62
 92تعتمد السلطة يف إيراداتها عىل ثالثة مصادر رئيسة ،وهي :الرضائب املحلية التي
تشمل رضيبة الدخل ورضيبة القيمة املضافة ورضيبة امللكية ،ومتثّل نحو  30يف املئة من
اإليرادات العامة للحكومة .وإيرادات "املقاصة" التي تُح ّولها سلطات االحتالل ،ومتثّل ما
قيمته  70يف املئة من اإليرادات العامة للحكومة .واملساعدات واملنح املالية الخارجية التي
تعتمد عليها الحكومة اعتامدًا كب ًريا.

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

الفارق بني الرضيبة يف "إرسائيل" ومناطق الضفة والقطاع ال يتجاوز
نسبة  2يف املئة( .((9وكذلك الحال بالنسبة إىل رضيبة الدخل ،فالقرار
بقانون القايض بتعديل قانون رضيبة الدخل الفلسطيني عام 2015
يواجه إخفاقات تكمن يف عدم تحقيقه العدالة الرضيبية من جهة(،((9
وعدم قدرته عىل معالجة أزمة التهرب الرضيبي ،ال سيام للرشكات
الفلسطينية الكبرية؛ إذ تشري األرقام إىل أن نسبة التهرب الرضيبي يف
فلسطني تق ّدر بني  40و 65يف املئة(.((9
انعكس هذا االرتفاع التدريجي يف الرضائب مبارشة عىل انكامش
االقتصاد الفلسطيني وارتفاع مستوى التضخم يف األسعار الذي بلغ
منذ  47.16 ،2007يف املئة ،ورغم انخفاضه خالل عام  2016مقارنة
بعام  2007بنسبة  0.22يف املئة ،ال يزال يسجل ارتفا ًعا ملحوظًا منذ
تراجع املساعدات الدولية للحكومة الفلسطينية عام .((9(2012
عمليًا ،أسهمت هذه اإلخفاقات السياسية واالقتصادية واالجتامعية
املرتاكمة يف تعظيم األزمة ،ويستدل عليها من تراجع معدل ثقة
املواطن الفلسطيني مبؤسسات السلطة والحكومة الفلسطينية
للفرتة  .2018-2012إذ يوضح الجدول مصفوفة تقييم الرأي العام
ملؤسسات الدولة وأداء الحكومة التي يعتمدها املركز العريب يف
قياس رأي املواطن العريب تجاه مؤسسات دولته وحكومته وخدماتها.
وكام تشري البيانات ،فإن املعدل العام (بحسب السنة) لتقييم الرأي
العام الفلسطيني ملؤسسات دولته وحكومته تراجع من  45.4يف
املئة يف استطالع  2013 /2012ليصل إىل  40.7يف املئة يف استطالع
 .2018 /2017وعند مقارنة املتوسط العام للثقة بني فلسطني والدول
العربية يف استطالع  ،2018 /2017فإننا نالحظ أن ثقة الفلسطينيني
مبؤسسات السلطة الفلسطينية وأداء الحكومة أقل من جميع األقطار
العربية ،ويعود ذلك إىل عدة أسباب ،لعل أهمها االرتفاع امللحوظ يف
معدالت البطالة الذي يعترب األعىل عرب ًيا؛ إذ وصلت مؤخ ًرا إىل نحو
 29يف املئة ،وهي التي صعدت يف استطالع  2018 /2017إىل أعىل
نسبة منذ  15عا ًما ،كام أن معدالت البطالة يف قطاع غزة تعترب األعىل
عامل ًيا ،وهي التي تصل إىل قرابة  54يف املئة .أضف إىل ذلك انسداد
" 93السلطة ترفع رضيبة القيمة املضافة" ،وكالة م ًعا اإلخبارية ،2013/5/23 ،شوهد يف
 ،2018/4/20يفhttps://goo.gl/EwRHpK :
 94تقسم الرشائح الرضيبية إىل رضيبة الدخل لألفراد والرشكات كام ييل :الدخل الخاضع
للرضيبة نسبته  5يف املئة ألصحاب دخل ( )75000-1شيقل إرسائييل ،و 10يف املئة ألصحاب
الدخل من ( )150000-75000شيقل ،و 15يف املئة ألصحاب الدخل ( )150000شيقل .وأما
بخصوص الرشكات فالدخل الخاضع للرضيبة نسبته  15يف املئة ،ولرشكات االتصاالت  20يف املئة.
" 95ملخص ألوراق العمل حول :التهرب الرضيبي" ،االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة
أمان ،نيسان /أبريل  ،2017شوهد يف  ،2018/4/20يفhttps://goo.gl/FN7Xzs :
" 96اإلحصاء الفلسطيني يعلن مؤرش غالء املعيشة يف فلسطني للعام  ،"2016الجهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،2017/12/1 ،شوهد يف  ،2018/4/1يف:
https://goo.gl/ysVY6r

دراسات
تجربة التكنوقراط الفلسطينية :حكومات الحمد اهلل نموذجً ا

األفق السيايس للقضية الفلسطينية ال سيام بعد قرابة ربع قرن عىل
توقيع اتفاق أوسلو وقرابة العقد عىل االنقسام الفلسطيني؛ إذ بات
الفلسطينيون اليوم أمام تهديد جديد لتحقيق حلمهم بالتحرر من
االستعامر يف ضوء غياب الخيارات التي ميكن أن تنتهجها السلطة
الرسمية أو الفصائل الفلسطينية للمواجهة خالل املرحلة املقبلة،
يف ظل وضع عريب وإقليمي ودويل يسعى لتحقيق تسوية "صفقة"
إلنهاء القضية الفلسطينية .ونالحظ ،من خالل الجدول ،أن ثقة
الفلسطينيني مبؤسسات السلطة الفلسطينية هي ثقة محدودة
(أقل من متوسطة) وتصل إىل  43.2يف املئة .كام أن املعدل العام
(بحسب املؤرش) لتقييم ثقة الفلسطينيني مبؤسسات السلطة األمنية
والتنفيذية ممثلة يف الحكومة ،هي ثق ٌة متوسطة؛ إذ تصل إىل 52.1
يف املئة للمؤسسات األمنية و 50.4يف املئة للمؤسسات التنفيذية .كام
تجدر اإلشارة إىل أن تقييم الفلسطينيني سياسات حكومتهم الخارجية
واالقتصادية والتنموية تقييم سلبي أو إيجايب بتحفظ .ويكاد يجمع
الفلسطينيون عىل الثقة بجهاز القضاء وبنسبة أعىل من املتوسط؛
إذ تصل إىل  60.8يف املئة ،يف املقابل ،ال يثق الفلسطينيون بتطبيق
القانون بالتساوي وال بحصولهم عىل محاكمة عادلة.

رابعا :الرهانات التقليدية في النظام
ً
السياسي الفلسطيني
مل تستطع حكومات التكنوقراط الفلسطينية حل رهان تكديس
الصالحيات واملهامت بيد السلطة التنفيذية ،وبنا ًء عليه ،مل تستطع
تنفيذ خطط إصالح النظام السيايس الفلسطيني طوال ربع القرن
املايض ،كام مل تستطع إيجاد حلول لإلخفاقات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية كام أوحت الدراسة .ولذلك يدرج رهان "تعظيم األزمة"
املستعيص الذي غلب عىل حكومات التكنوقراط الفلسطينية ،منذ
االنقسام عام  ،2007ليُضاف إىل الرهانات التقليدية يف الحالة
الفلسطينية؛ إذ إن الحقائق املوضوعية بالتبعية لسلطات االحتالل،
وانتشار الفساد يف املؤسسات الفلسطينية ،جعلت الحكومات
الفلسطينية ومؤسساتها وتفاعالتها الداخلية والخارجية أقرب إىل نظام
مرهون للحالة السلطوية منه إىل سلطة ونظام دميقراطي وتعددي.
واستنا ًدا إىل األدبيات النقدية يف الحالة الفلسطينية ،مثّل اتفاق أوسلو
واتفاقية باريس االقتصادية الرهان األول للمؤسسات الفلسطينية ،وهام
تكريسا استعامريًا لسياسات املستع ِمر عىل املستع َمر ،بالتوسع
تع ّدان
ً
االستيطاين يف الضفة والقطاع ،والرتبّح من التنمية املحلية ،وتعزيز
التبعية االقتصادية(((9؛ إذ مثّل اتفاق أوسلو ضامنًا حقيقيًا ،يعكس
97
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االنتقال يف البنية االستعامرية من مبدأ االستعامر املبارش إىل االستعامر
غري املبارش ،فهذا االتفاق ال يعني إنهاء السيطرة عىل الفلسطينيني ،بل
تغيري النظام من نظام قائم عىل إدارة حياة السكان املحتلني إىل نظام
مهتم بحياة السكان الفلسطينيني .ويف الحصيلة ،مل تعد إرسائيل
مل يعد ً
(((9
تق ّدم أي نوع من "الحساب" للظروف التي يعيشها الفلسطينيون .
أعطى عدم تب ّني مؤسسات السلطة الفلسطينية برنام ًجا تنمويًا بعد
أوسلو ،الجهات املانحة كالبنك الدويل واملستثمرين من القطاع الخاص،
فرص ًة لطرح برامجهم التنموية وإعادة اإلعامر وفق أجندة املؤسسات
الدولية ومبنظو ٍر نيوليربايل( .((9ويف الحصيلة ،عملت سلطات االحتالل
واملنح واملساعدات الدولية عىل إحداث تغيريٍ بنيوي يف تركيبة االقتصاد
رئيسا من دخل اإلنسان
الفلسطيني ،ويستدل عىل ذلك؛ أن جز ًءا ً
الفلسطيني يجب ألّ يأيت من اإلنتاج الذي يساهم يف بناء اقتصاد
وطني مستقل ،بل يفرتض أن يأيت من خارج مساهمة االقتصاد املحيل،
وعرب جهتني ،األوىل :العمل يف إرسائيل؛ وهي التي عملت عىل بناء
مستوطنات يف مختلف مناطق الضفة والقطاع؛ بهدف كرس حاجز
الوحدة الجغرافية واستيعاب أكرب قدر ممكن من العاملة الفلسطينية.
والثانية :االعتامد عىل املساعدات واملنح الدولية يف تحقيق التنمية
املحلية( ،((10وهذا ما ج ّرد إمكانية التحرر من التبعية لالقتصاد اإلرسائييل
رغم محاوالت الفلسطينيني تحقيق االستقالل االقتصادي ،وقد أعطى
ذلك سلطات االحتالل منذ اتفاقية باريس التحكم يف إيرادات االقتصاد
الفلسطيني تحت إرشافها وملصلحتها.
عمل ًيا ،يؤخذ عىل سلطة ناشئة محدودة ومق ّيدة باتفاقات موقعة
مع سلطات االحتالل ،أنها أخفقت يف إدارة مؤسساتها؛ إذ باتت
ولعل
مؤسسات السلطة الفلسطينية أمام نظام متجدد من الفسادّ ،
سمته الرئيسة يف إعادة إنتاج الفساد تقوم عىل مفهوم "التنفيع"،
وهذا يعترب الرهان الثاين للمؤسسات الفلسطينية .ويرتبط "التنفيع"
يف هذه املؤسسات بالنخبة السياسية الحاكمة التي تستخدمه أدا ًة
للسيطرة عىل الفلسطينيني ،بهدف رشاء الوالءات السياسية .ويف
أعقاب توقيع اتفاق أوسلو أصبح هذا النظام (التنفيع) ركيز ًة أساسية
يف بناء املؤسسات الحكومية ،ما أسهم يف تعزيز نظام الهيمنة الفردية
غري اآلبه باملساءلة والشفافية(.((10
98 Neve Gordon, "From Colonization to Separation: Exploring the
Structure of Israel's Occupation," Taylor and Francis online, 3/12/2007, p.
36, accessed on 12/7/2018, at: https://bit.ly/2md9kCh
 99النقيب ،االقتصاد الفلسطيني يف الضفة والقطاع ،ص .83-81
 100املرجع نفسه ،ص .40
 101طارق دعنا" ،الفساد يف فلسطني :نظا ٌم متجدد" ،شبكة السياسات الفلسطينية،
 ،2015/8/18شوهد يف  ،2018/4/3يفhttps://goo.gl/CCv7Bd :
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ويلوي  /زومتزومت

تقييم الرأي العام الفلسطيني مؤسسات الدولة وأداء الحكومة الفلسطينية %

*

املؤرش /العام

2013/2012

2014

2015

2016

/2017
2018

املعدل العام
الفلسطيني بحسب
املؤرش

املعدل العريب لعام
2018 /2017

الثقة مبؤسسات الدولة
الثقة بجهاز القضاء
الثقة بالحكومة
الثقة بالسياسة الخارجية
للحكومة
الثقة بالسياسة االقتصادية
للحكومة
الثقة بخدمات الحكومة
األساسية
الثقة بتطبيق القانون
الثقة مبحاكمة عادلة
املعدل العام الفلسطيني
بحسب السنة

56
65
56

55
64
54

50.5
58
48

50.5
59
48

48.5
58
46

52.1
60.8
50.4

73
68
55

38

46

44

39

37

40.8

50

42

40

36

34

32

36.8

38

44

46

42

46

45

44.6

46

16
46

14
44

14
45

11
53

10
49

13
47.4

28
59

45.4

45.4

42.2

42.5

40.7

43.2

52.1

املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل املؤرش العريب  2018 / 2017الصادر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف  9أيار /مايو .2018
* مل يُطرح سؤال الثقة مبؤسسة الجيش (لعدم وجود جيش فلسطيني) وكذلك املجلس التمثييل – الترشيعي (لتعطل أعامله منذ االنقسام الفلسطيني) .وكام يقصد املؤرش
بالثقة مبؤسسات الدولة (الرشطة ،واملخابرات ،واملباحث ،واالستخبارات) ،وكذلك يقصد املؤرش بالثقة بخدمات الحكومة األساسية (توفري املياه ،والكهرباء ،والرصف الصحي،
والتعليم ،والصحة ،والطرق ،وحل مشكلة الفقر ،والبطالة).

ولعل السلطة منذ قيامها سعت لكسب والء قواعدها الشعبية بتوفري
فرص اقتصادية لفئة محددة وليس استنا ًدا إىل برامجها وسياساتها،
مستغل ًة بذلك غياب املجلس الترشيعي ،وغياب الرقابة عىل رصف
املوزانة الحكومية ،وغياب املعارضة السياسية ،وغياب الرقابة عىل
القطاع الخاص والقطاع غري الحكومي؛ األمر الذي عزز من سيطرة
السلطة التنفيذية عىل القواعد الشعبية ،ال سيام مع استخدام املال
الذي متلكه السلطة لتعزيز قدرتها األمنية؛ من أجل حفظ االستقرار
السيايس يف الضفة الغربية ،يف مقابل إقصاء قطاع غزة ،واملساهمة يف
تعزيز الحصار عليه(.((10
واستنا ًدا إىل التقرير الذي أطلقه االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة
(أمان) عن مقياس نظام النزاهة يف فلسطني لعام  ،2017أظهرت
النتائج رسوب الفلسطينيني يف مكافحة الفساد؛ إذ حصلت املؤسسات
 102طارق دعنا" ،نحو اقتصاد سيايس إلعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية" ،ورقة
مقدمة يف ندوة مستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،الدوحة.2015 ،

الفلسطينية عالمة إجاملية وصلت إىل  552نقطة من أصل ،1000
رش عىل أن الفلسطينيني مل ينجحوا يف تجاوز عتبة النجاح
وهو مؤ ٌ
أو مل يكادوا ،وأن تقييمهم أقرب إىل الحدود الدنيا التي تعني أنه
سيئ أو ضعيف .ويضيف التقرير أن سبب ارتفاع معدالت الفساد يف
املؤسسات الفلسطينية يعود إىل مامرسات املؤسسات؛ وهي التي ال
فضل عن
تقوم بإصدار تقارير وحسابات ختامية مثل املوازنة العامةً ،
رقابتها عىل مؤسسات اإلعالم وتدخّلها فيها(.((10
بنا ًء عليه ،سعى النظام السيايس الستغالل حكومات التكنوقراط
التي ال ميكنها التدخل والتأثري يف الحالة السياسية ،من أجل ضبط
مستغل غياب
ً
مهامت هذه الحكومات وصالحياتها ومسؤولياتها،
تعبري رقمي عن مدى قدرة نظام النزاهة يف فلسطني وفاعليته ملكافحة الفساد
103
ٌ
وتحصني املجتمع منه .وكانت (أمان) بدأت عام  2011تطبق هذا املقياس اهتام ًما منها
ظل غياب فلسطني منذ عام
بوجود مقياس عاملي يوائم الواقع الفلسطيني ومتطلباته يف ّ
 2005عن التقرير السنوي الذي تعده منظمة الشفافية الدولية .للمزيد انظر :االئتالف
من أجل النزاهة واملساءلة – أمان ،مقياس نظام النزاهة يف فلسطني لعام ( 2017رام الله:
 ،)2018شوهد يف  ،2018/6/21يفhttps://goo.gl/daGYcn :
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املجلس الترشيعي من جهة وغياب املعارضة السياسية من جهة
ثانية ،وبهدف التحكم يف املشهد الفلسطيني ،وهذا يعترب الرهان
األخري واملركزي لدى النظام السيايس الراهن ،األمر الذي أسهم
يف "تعظيم األزمة"؛ إذ كَفل للسلطة الفلسطينية من جهة إعادة
إنتاج الهيمنة والفردانية اللصيقتني بالنظام السيايس منذ نشأته،
فضل عن دحض إمكانية إصالح النظام السيايس الفلسطيني،
ً
ومن جهة أخرى كفل لحركتي فتح وحامس إطالة عمر االنقسام
وتأجيل املصالحة الفلسطينية .ولهذا ،فإن عدم قدرة حكومات
التكنوقراط عىل تجاوز التحديات والضغوطات التي تك ّبل النظام
السيايس الفلسطيني ،أضعف قدرتها عىل تنفيذ اإلصالحات املطلوبة
يف املؤسسات الفلسطينية .فعىل الرغم من سعي فئة التكنوقراط
لتحقيق إصالحات سياسية واقتصادية واجتامعية ،فإنها أخفقت يف
تحقيق التنمية واإلصالح املؤسيس ،حتى بات أخطر ما يف السياسات
الحكومية الحالية ،ما نسميه هنا "تعظيم األزمة" التي ال يقف
تأثريها عىل منشأ السلطة الفلسطينية فحسب ،وإمنا مراكمتها األزمة
يف املجاالت السياسية والترشيعية واالقتصادية واالجتامعية.

خاتمة
مل تعمل هذه الدراسة عىل تقديم اإلخفاقات التي تعانيها الحكومات
الفلسطينية الثالث فقط ،بل ق ّدمت تفكيكًا ألزمة فشل الحكومات
الفلسطينية والنظام السيايس الفلسطيني منذ نشأته عام  .1994وبنا ًء
عليه ،كان االستدالل عىل ذلك يقوم مبارشة عىل فهم السطوة السياسية
الشاملة ملؤسس النظام السيايس الفلسطيني ووريثه وتفسريها ،حتى
بات املشهد الفلسطيني بأكمله ،ال سيام القطاع العام مرته ًنا بإرادته
السياسية ،وهذا ما ساعدنا عىل فهم تعرث الحالة الفلسطينية يف
املجاالت السياسية والترشيعية واالجتامعية واالقتصادية.
إزاء الواقع القائم يف الحالة الفلسطينية ،فنحن أمام حكومات فلسطينية
تتسم بأنها تكنوقراط وتقوم بأدوار تقنية ومن دون صالحيات سياسية،
كام تتسم بأنها توافقية محل ًيا ،فهي تجمع بني وزراء ينتمون إىل
بعض القوى والفصائل الوطنية واإلسالمية أو مقربني من هذه القوى
أو مقربني من املنظامت غري الحكومية واألهلية .وقد أضحت هذه
الحكومات شائعة يف حالتنا الفلسطينية .ويحظى هذا النوع من
الحكومات بأهمية قصوى نظ ًرا إىل قدرته عىل تطبيق سياسات تتامىش
مع رغبة املؤسسات املالية الدولية ،ال سيام أن بعض الوزراء املكلّفني
بالعمل يف هذه الحكومات ينتمون إىل هذه املؤسسات.
وعىل الرغم من رفع الحكومات الفلسطينية شعارات الحكم الرشيد
والكفاءة والجدارة والفاعلية والدميقراطية وحامية حقوق اإلنسان يف

إدارة املؤسسات ،فهي تواجه أزمة فعلية متمثلة يف عدم وجود قدرة
حقيقية لتنفيذ هذه الشعارات ،وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية
لدعم هذه الحكومات؛ إذ إن عدم امتالك هذه الحكومات القدرة عىل
التأثري يف بنية النظام السيايس الفلسطيني املأزوم يُبقي إمكانية إصالح
النظام السيايس بروباغندا فلسطينية أمام املجتمع املحيل والدويل.
مثة ،إذًا ،حاجة إىل الوقوف أمام األزمة البنيوية السياسية الداخلية،
من أجل مواجهة الرهانات املستعصية يف الحالة الفلسطينية
والضغوط اإلرسائيلية واإلقليمية والدولية التي تعانيها القضية
الفلسطينية .وهذا يحتاج إىل وقفة جدية أمام الرهانات التقليدية
يف الحالة الفلسطينية واملتمثلة يف التبعية السياسية واالقتصادية
لسلطات االحتالل ،والفساد املنترش يف املؤسسات العامة ،وأمام رهان
"تعظيم األزمة"؛ إذ أضحت الحالة ،إجاملً  ،تقوم عىل نخب حاكمة
يف الضفة وغزة تحافظ عىل مصالحها السياسية واالقتصادية ،وال تأبه
لزيادة إرهاق طاقات املواطن الفلسطيني ومقدراته واستنزافها.
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قياس قوة الدولة االقتصادية
اعتماد منهجية دلفي في دراسة واقع البلدان العربية سنة  2015مقارنة
بالدول اإلقليمية

Measuring the State's Economic Power

Adopting the Delphi Technique in the Study of the Reality of the Arab
Countries 2015, Compared to the Regional Countries

يعــد تبايــن البلــدان العربيــة ،فيمــا بينها ومقارنــة بالبلــدان اإلقليميــة األخرى ،فــي حجم وقيم
المتغيــرات االقتصادية واالجتماعية والسياســية المكونة للقــدرات المختلفة لعناصر القوة
االقتصادية ومؤشــراتها ،األســاس الذي يجري االســتناد إليه في تحديد التباين ،ومن ثم ترتيب
وبناء عليه ،تتمحور إشكالية الدراسة حول ترتيب كل دولة من
مستويات قوتها االقتصادية.
ً
الــدول العربيــة في ميزان القوى االقتصاديــة العربية ،وموقعها في ميــزان القوى االقتصادية
اإلقليميــة ،ومكامن القوة والضعف في عناصرها ومؤشــراتها االقتصادية .اعتمدت الدراســة
أســلو ًبا كم ًيــا إحصائ ًيــا ،يحــاول صياغــة نمــوذج لجملــة مــن العالقــات الرياضية ،تســتند إلى
مناهــج قيــاس القوة الشــاملة للدولة ،التــي يتم من خاللهــا الوصول إلى قيــم رقمية ،يجري
عبرها تحقيق ما وضع من أهداف تطبيقية للدراسة.
كلمات مفتاحية :قوة الدولة االقتصادية ،ميزان القوى ،عناصر القوة االقتصادية ،منهجية دلفي.
The economic indicators which define inter-Arab economic, political and
social diversity, as well as the differences between the Arab countries and their
neighbouring countries serve to define the relative economic strengths of each
of these countries. This paper adopts a quantitative-statistical approach to arrive
at a series of mathematical relationships which serve to fulfil the purpose of this
paper. Specifically, the paper seeks to arrive at a ranking of Arab states based on
their relative economic power. In doing so, the paper will also seek to determine
what the sources of economic strength or weakness for a given country.
Keywords: Economic Power, Balance of Power, Elements of Economic Power,
Delphi Technique.
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مقدمة
تتباين الصيغ املفاهيمية والتعريفية للقوة بتباين النظم واملدارس
الفكرية والسياسية وتطورها ،والتي تتعرض لها بالبحث والتحليل،
فضل عن اختالف زمان استعاملها ومكانه وسياقه ،األمر الذي يدفع
ً
(((
مدلوالتها إىل التعدد والتداخل  .ومع ذلك ،ميكن تعريف القوة ،يف
إطار العالقات الدولية ،بأنها قدرة الدولة عىل تعبئة جميع املوارد
واإلمكانيات املادية وغري املادية املنظورة وغري املنظورة واملتاحة لديها
وتوظيفها واستخدامها ،يف فرض إرادتها وتحقيق أهدافها ومصالحها
القومية من خالل تأثريها يف إرادة الدول األخرى وسلوكها ،وتوجيهها
نحو اإلسهام يف الوصول إىل تلك األهداف والغايات واملصالح ،بصورة
مبارشة أم غري مبارشة ،يف سياق مدة زمنية محددة أو ممتدة ،يف
مجال معني أو عدة مجاالت.
إال أن انتهاء الحرب الباردة وما أحدثه من تحوالت وتطورات
ج ّدية يف بنية النظام العاملي أفرز معطيات جديدة أعادت الرتتيب
والصياغة ملفاهيم القوة والسيطرة والتفوق وعنارصها .وذلك يف
اتجاه مرحلة أخرى من التنظري تقوم عىل أسس متقدمة لواقع
العالقات الدولية ،تستند إىل عوملة االقتصاد ودمج األسواق وتحرير
التجارة وحرية انتقال رؤوس األمــوال وارتفاع درجة االعتامدية
الدولية املتبادلة وتعزيز الدميقراطية .لتشهد الليربالية تقد ًما
ملحوظًا يف اتجاه تفوق اقتصاد السوق ،ولتعطي مؤرشات واضحة
عىل تزايد ثقل القوة االقتصادية وأهميتها وتأثريها يف حسابات
القوى الشاملة للدولة ،ولتتصدر قامئة مكونات أمنها القومي .من
جانب آخر ،ساهمت تلك األسس االقتصادية ،من خالل توفريها
البيئة املالمئة لتأثري الفاعلني الدوليني من الدول وغريها يف األسواق
املالية وأسعار الرصف ومعدالت الفائدة وتحركات رؤوس األموال
 1لالطالع عىل املدلوالت املتعددة للقوة ،انظر:
"Michael Barnett & Raymond Duvall, "Power in International Politics,
International Organization, vol. 59, no. 1 (February 2005); John Whalley,
Shifting Economic Power (Ontario and Munich: University of Western
Ontario & Centre for International of Governance Innovation/ CESIFO,
2009); Robert Dahl, "The Concept of Power," Behavioral Scientist, vol. 2,
no. 3 (1957); Edward C. Banfield, Political Influence (New York: The Free
Press of Glencoe, 1961); Talcott Parsons, "On the Concept of Political
Power," American Philosophical Society, vol. 107, no. 3 (June 1963); Richard
"?N. Cooper, "Is 'Economic Power' a Useful and Operational Concept
Working paper series, Weatherhead Center for International Affairs, Harvard
;)University (September 2003
مسفر بن ظافر عائض القحطاين" ،إسرتاتيجية توظيف القوة الناعمة لتعضيد القوة الصلبة يف
إدارة األزمة اإلرهابية يف اململكة العربية السعودية" ،أطروحة دكتوراه ،قسم العلوم اإلدارية،
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض2010 ،؛ زايد بن محمد حسن العمري" ،مفهوم
القوة والقدرة يف الفكر االسرتاتيجي" ،الدفاع الجوي ،العدد ( 3أيلول /سبتمرب )2010؛ محمد
سامل صالح" ،القوة والسياسة الخارجية :دراسة نظرية" ،مجلة الكوفة ،العدد .)1997( 6
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وتوفري املعلومات وبراءات االخرتاع ،يف تهيئة الظروف واملعطيات
املالمئة إلمكانية سيطرتهم االقتصادية غري املبارشة عىل املوارد املحلية
من دون الحاجة إىل إرشافهم املبارش عليها .ودفع هذا التحول يف
إعادة ترتيب عنارص القوة الشاملة للدولة لصالح العامل االقتصادي
رصا يشغل املكانة القيادية يف هذا الرتتيب يف مقابل تراجع
وبروزه عن ً
أهمية العنارص األخرى ،ومنها عنرص القوة العسكرية الذي أصبح
مس ّخ ًرا لخدمة األهداف االقتصادية ،بالقوة االقتصادية ،ليكون هدفًا
وأساسا تقوم
تسعى الدول وتجتهد المتالكه وزيادة معدالت منوه
ً
عليه قوتها الراهنة واملستقبلية ،ومعيا ًرا متفوقًا من معايري قياس
قوتها ،عالوة عىل تشكيله إحدى أدواتها الفعالة يف مامرسة تأثرياتها
املحلية واإلقليمية والدولية .وهذا هو انعكاس لحجم اإلمكانيات
املادية واملعنوية املشتملة عىل جميع املوارد الطبيعية والدميوغرافية
والجغرافية واملالية والنقدية وغريها التي ميكن أن متتلكها الدولة
وتعبّئها لبناء قوتها االقتصادية القومية وتطويرها ،والتي تستند
إليها عند مامرسة تأثرياتها الفعالة يف سلوك الدول األخرى وضمن
االتجاهات التي تحقق مصالحها القومية(((.

إشكالية الدراسة
تعاين التوجهات التقليدية الخاصة مبفهوم القوة االقتصادية وقياس
فهم
مستوياتها صعوب ًة يف اإلدراك والتطبيق ،األمر الذي يتطلب ً
ُمغاي ًرا لها وأسلوبًا للقياس يتضمن مصادر أخرى للقوة يساعد يف
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة األساسية املتمثلة بـ :ما ترتيب كل دولة
من الدول العربية يف ميزان القوى االقتصادية العربية؟ وما موقعها
يف ميزان القوى االقتصادية اإلقليمية؟ وما مكامن القوة والضعف يف
عنارصها ومؤرشاتها االقتصادية؟
واستنا ًدا إىل ما تق ّدم ،تهدف الدراسة إىل إلقاء نظرة بانورامية شاملة
عىل األطر الفلسفية املفرسة ألهمية القوة االقتصادية للدولة وتربّعها
فضل عن محاولة الوصول إىل قيمة
عىل سلم أولويات قوتها الشاملةً ،
نسبية لقوة الدولة االقتصادية قادرة عىل إجراء مقارنة بني القوة
فضل عن إيران
االقتصادية لدول العينة (مجموعة من الدول العربية ً
وتركيا وإرسائيل) ومعرفة طبيعة توزيعها بني تلك الدول ،عالوة عىل
تحديد موقع الدول العربية من هذا التوزيع بغية تحليل التوازن
السائد يف مدة زمنية معينة ( )2015من خالل تحليل موازين القوة
االقتصادية بني األطراف املختلفة والكشف عن مكامن الضعف
والقوة يف مؤرشات القوة االقتصادية للبلدان العربية وعنارصها التي
 2مينى سليامن" ،القوة الذكية :املفهوم واألبعاد ،دراسة تأصيلية" ،دراسات سياسية
(كانون الثاين /يناير  ،)2016ص .8
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لو متّت معالجتها وتوظيفها توظيفًا صحي ًحا ألمكن الوصول إىل حالة
تفوق اقتصادي ينقل جز ًءا من ميزان القوى اإلقليمية ملصلحتها.

تم اعتامد املنهجية القامئة عىل أساس الربط بني اتجاهني رئيسني؛ اتجاه
وصفي تحلييل يستند إىل املنطلقات الفلسفية والدراسات السياسية
واالقتصادية التي تناولت موضوع الدراسة بهدف رصد مفاهيم القوة
االقتصادية للدولة والعنارص واملؤرشات الداخلة يف تكوينها ،وتحديدها،
وآخر كمي إحصايئ يصوغ منوذ ًجا لجملة من العالقات الرياضية تستند
إىل مناهج قياس قوة الدولة بغية الوصول إىل قيم رقمية يت ّم من
خاللها تحقيق ما ُوضع من أهداف تطبيقية للدراسة.

أو ًلا :اإلطار الفلسفي ألهمية القوة
االقتصادية للدولة
 .1الرؤى الجديدة ألهمية القوة في
العالقات الدولية
شهد النظام الدويل بانتهاء الحرب الباردة تطورات وتحوالت جذرية،
أفــرزت معطيات جديدة ظهرت عىل مرسح العالقات الدولية،
واتخذت أط ًرا حديثة اختلفت عن نظائرها التي سادت يف الفرتات
السابقة لها ،فتب ّدلت املك ّونات الدولية املتعلقة بإعادة الرتتيب
والصياغة ملفاهيم القوة والسيطرة والتفوق وعنارصها ،لتبدأ مرحلة
جديدة من التنظري تقوم عىل أسس متقدمة لواقع العالقات الدولية
تستند إىل عوملة االقتصاد ودمج األسواق وتحرير التجارة وحرية
انتقال رؤوس األموال وتعزيز الدميقراطية وارتفاع درجة االعتامدية
فضل عن
الدولية املتبادلة ً International Interdependence
تطوير أطر التعاون اإلقليمي والدويل.

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

افرتضت هذه الرؤى الجديدة وجود تراتبية مشوشة للقضايا أو
املوضوعات الدولية ،وأن القوة العسكرية مل ت ُعد األداة األكرث فاعلية
يف تحقيق األهداف القومية وتأمني مستقبل النظام العاملي .واستندت
هذه الرؤى الجديدة يف أطروحاتها إىل وجهتَي نظر؛ ترى األوىل منهام،
وهي تع ّد أكرث راديكالية ،أن القوة العسكرية فقدت جدواها بصورة
مطلقة ،إما بسبب احتكار حكومة عاملية للقوة وإما نتيجة للتطورات
النووية ،األمر الذي يستدعي رضورة استبعاد خيارات استخدامها نهائ ًيا،
بديل
وتقديم قيم الرخاء االقتصادي والعدالة االجتامعية واالستقرار ً
من قيم الحرب ورضورة اإلعداد لها .أما وجهة النظر األخرى ،التي تعد
اعتدال وأقل تطرفًا من سابقتها ،فرتى انخفاض مال َءمة عالقات
ً
أكرث
القوى التقليدية ،وال سيام القوة العسكرية ،وتراجع فاعلية استخدامها
لتحقيق أهداف سياسية مرغوبة يف ظل فاعلني جدد ونظام عاملي
يتسم بتفاعالت ذات مستويات متعددة ومتداخلة واهتاممات جديدة
يف اللعبة السياسية؛ بحيث متّت االستعاضة بركائز القوة االقتصادية
واملالية والتكنولوجية عن الركائز العسكرية .وبنا ًء عليه ،مل يكن الرتاجع
انعكاسا الفرتاض فقدان
يف إدراك أهمية الحرب يف العالقات الدولية إال
ً
األبعاد العسكرية ميزة االنفراد يف التعبري األسايس عن قوة الدولة،
وبروز أهمية القوة االقتصادية بوصفها طرفًا إسرتاتيج ًيا يف تأسيس تلك
القوة ،ف َرض  -وبشدة  -رضورة االهتامم باألبعاد االقتصادية للسياسات
الدولية املعارصة وسياسات العالقات االقتصادية الدولية(((.

وأمام هذه التطورات والتحوالت ،عالوة عىل دخول فاعلني جدد
غري دولتيني  Non-state Actorsإىل منظومة التأثري الدويل ،ظهرت
رؤى جديدة ابتعدت نسبيًا عن رؤية املدرسة الواقعية للعالقات
الدولية التي سيطرت عىل التفكري اإلسرتاتيجي للنخب القيادية
خالل حقبة الحرب الباردة وما قبلها ،والتي تتمحور حول فرضية
وجود هيكلية واضحة للموضوعات واملسائل الدولية ،ترتبّع عىل
عرشها القضايا العسكرية والسياسية ،بعدها السياسات العليا
للدولة  ،High Politicsوتتأخر عنها القضايا االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،ثم تأيت بعدها السياسات الدنيا لها  .Low Politicsوقد
دفع هذا األمر بالقوة العسكرية لتكون األداة الوحيدة القادرة عىل
الدفاع عن سيادة الدولة واستمرار بقائها(((.

 .2انتهاء الحرب الباردة وإعادة ترتيب
عناصر القوة
أكدت األحداث الدولية التي واكبت مثانينيات القرن العرشين،
ويف مرحلة ما بعد الحرب الباردة ،محدودية إمكانية سيادة فرضية
التهدئة الرسيعة للرصاعات الدولية والقامئة عىل إمكانية السيطرة
عىل مصادرها باستخدام القوة العسكرية .كام أن انتهاء الحرب
الباردة وما أحدثه من إضعاف احتاملية املواجهة بني الرشق والغرب

 3سليامن عبد الله الحريب" ،مفهوم األمن :مستوياته وصيغه وتهديداته (دراسة نظرية يف
املفاهيم واألطر)" ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ( 19متوز /يوليو  ،)2008ص .30-9

 4نادية محمود مصطفى" ،نظرية العالقات الدولية بني املنظور الواقعي والدعوة إىل منظور
جديد" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ( 82ترشين األول /أكتوبر  ،)1985ص .12-11
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عامل أساس ًيا لفقدان عامل القوة العسكرية ثقله اإلسرتاتيجي
قد مثّل ً
بعدما كان املعيار الرئيس لديناميات التفاعالت الدولية وتوازناتها،
وهو ما أحدث تدن ًيا نسب ًيا يف منفعة القوة العسكرية مقابل تصاعد
عوامل القوة االقتصادية وإطالق حرية آليات السوق .وبحسب رأي
شينتارو إيشيهارا  ،Shintaro Ishiharaفإن "الحروب العسكرية يف
الدول العظمى يف القرن العرشين ستحل محلها الحروب االقتصادية
يف القرن الواحد والعرشين"((( ،استنا ًدا إىل صعود قوى كربى تفتقر
إىل القدرات العسكرية الكبرية وتعتمد ،للوصول إىل مصاف البلدان
الكربى ومحاولة منافستها يف التأثري يف مستوى العالقات الدولية،
عىل قدراتها االقتصادية ،كاليابان وأملانيا والصني((( .ويف ذلك يشري
جوزيف ناي إىل أن تق ّدم أهمية القوة االقتصادية ما هو إال ر ّدة فعل
لالرتفاع النسبي يف حدود تكلفة استعامل القوة وطغيان األهداف
االقتصادية عىل قيم املجتمعات ما بعد الصناعية((( ،فالبيئة الدولية
املتغرية واملتقلبة ع ّدلت أولوية ترتيب العنارص القومية للقوة لصالح
القوة االقتصادية ،ولتأخذ مكانة األهمية النسبية للقوة العسكرية
التي فقدت مكانتها بوصفها أداة قرسية رئيسة وحيدة يف العالقات
الدولية .فالقدرة عىل استخدام القوة االقتصادية بوصفها أداة فعالة
بيد الدول والفاعلني من غري الدول يف التأثري يف األحداث اإلقليمية
وسعت انتشارها ومنحتها أهمية واسعة خالل السنوات
والدولية قد ّ
األخــرة ،كام أن سيادة العوملة واالعتامدية االقتصادية املتبادلة
وانتشار النجاح االقتصادي وتجاوزه الــدول الصناعية املتقدمة
إىل عدد من البلدان النامية ،عوامل ساعدت الدول األخرية عىل
الحصول عىل مفاتيح القوة االقتصادية ،ومن ثم تغيري خريطة القوة
عامل ًيا وجذريًا(((.
يتطلب األمن القومي للدولة امتالك القدرة االقتصادية الكافية لبناء
القوة العسكرية ،وحيازة اإلمكانات الصناعية التكنولوجية القادرة
عىل تصميم أجيال متالحقة من األسلحة املعقدة تكنولوجيًا ،وإنتاجها،
واستخدام األدوات واملوارد االقتصادية لتحل محل الوسائل العسكرية
يف تحقيق أهداف األمن القومي أو تك ّملها ،استنا ًدا إىل أهمية الحجم
أساسا للتمتع بنفوذ أكرب يف وضع
االقتصادي النسبي للدولة بوصفه ً
 5ليسرت ثارو ،الرصاع عىل القمة :مستقبل املنافسة االقتصادية بني أمريكا واليابان،
ترجمة أحمد فؤاد بلبع ،سلسلة عامل املعرفة ( 204الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،)1992 ،ص .27
 6الحريب ،ص .13
7 Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York:
Public Affairs, 2004), p. 19.
8 Clayton K. Chun, "Economics: A Key Element of National Power," in:
J. Boone Bartholomees (ed.), U.S. Army College Guide to National Security
Issues, vol. 1, Theory of War and Strategy, 5th ed. (Carlisle, PA: U.S. Army War
College Guide, 2012), p. 206.
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القواعد الحاكمة للعالقات االقتصادية الدولية .وغال ًبا ما يرتكز األمن
االقتصادي القومي داخل ًيا عىل التوزيع العادل للدخل ،وخارج ًيا عىل
تأمني الوصول إىل األسواق الخارجية من خالل تحفيز التحول إىل
اقتصاد السوق الحرة يف البلدان األخرى .وضمن هذا السياق ،يؤكد
روبرت مكنامرا  Robert McNamaraأن "األمن ليس هو املع ّدات
العسكرية وإن كان يتضمنها ،كام أنه ليس القوة العسكرية وإن كان
يشملها ،وال النشاط العسكري وإن كان ينطوي عليه ،بل إن األمن
هو التنمية .ومن دون التنمية لن يكون هناك أمن .والدول النامية
التي ال تنمو يف الواقع ال ميكن ببساطة أن تبقى آمنة"((( .فالقوة
مل تعد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبعد العسكري بل تع ّدت ذلك إىل
التقدم التكنولوجي والتعليم والنمو والتنمية االقتصاديَّني( .((1وهو
ما أظهرته نهاية الحرب الباردة بجالء؛ إذ شهدت الليربالية العاملية
تقد ًما واض ًحا يف تفوق اقتصاد السوق عىل القوة العسكرية بوصفها
املتغري الحاسم يف العالقات الدولية ،وتراجعت درجة القيمة املقرونة
(((1
بالقوة العسكرية بعد نهاية هذه الحرب .ويف ذلك يرى كنت بوث
أن "القوة يف الشؤون العاملية تسري عىل نحو متزايد يف اتجاه النجاح
االقتصادي أكرث منها يف اتجاه اإلمكانات العسكرية" ،األمر الذي مكّن
القضايا االقتصادية من أن تقلل من األهمية النسبية لقضايا السياسة
العليا املتعلقة باألمن واالستقرار لصالح السياسات الدنيا الخاصة
باالقتصاد واالجتامع والثقافة( .((1فالتوسع يف االقتصاد العاملي املفتوح
وتسارع خطواته خالل حقبة ما بعد الحرب الباردة قد مثّال قاطرة
التغيري يف طبيعة النظام الدويل(.((1
إن التطورات والتحوالت التي أصابت النظام العاملي بعد انقضاء
الحرب الباردة ،وانتهاء الرصاع األيديولوجي وتراجع فرص الرصاعات
الدولية نتيجة انهيار املعسكر االشرتايك بأفكاره وعقائده وحلفه
العسكري (وارسو) ،مع غياب َ
طرف املعادلة يف نظام القطبية الثنائية
بعد تفكك االتحاد السوفيايت وتدهور األوضاع الداخلية واالقتصادية
يف روسيا االتحادية ،الوريث الرشعي للقوة العسكرية السوفياتية،
وبروز النموذج الغريب (الدميقراطي /الرأساميل) ،وتو ّجه القوى
الدولية نحو إحالل السياسات التصارعية القامئة عىل توازنات القوة
العسكرية بسياسات جديدة تقوم عىل توازن املصالح (التنافس
 9خالد بشكيط" ،دور املقاربة األمنية اإلنسانية يف تحقيق األمن يف الساحل األفريقي"،
رسالة ماجستري ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،جامعة الجزائر ،الجزائر ،2011 ،ص .18
 10سليامن ،ص .5
11 Ken Booth, "The Interregnum: World Politics in Transition," Paper
Presented at Thinking about Strategy and International Security (1991).
 12الحريب ،ص.18-17
 13أحمد محمد أبو زيد" ،الواقعيون الجدد ومستقبل القوة األمريكية :مراجعة
لألدبيات" ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،العددان ( 44-43خريف  ،)2014ص .37-9
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االقتصادي) ،وتعاظم االعتامد االقتصادي املتبادل بني الــدول(،((1
كل ذلك عوامل دفعت نحو تزايد ثقل القدرة االقتصادية ووزنها
وتأثريهام يف حسابات القوى الشاملة للدولة .دعمت تلك التغريات
رص ناشئة طرأت عىل النظام االقتصادي العاملي،
والتطورات كلها عنا َ
ميكن إيجاز أهمها يف ما يأيت:
•االتــجــاه الــعــام لتعظيم دور التجمعات االقتصادية
اإلقليمية وأهميتها (االتحاد األورويب  ،EUاآلبيك ،APEC
واآلسيان .)ASEAN
•العمل عىل توحيد السوق العاملية وفقًا لنظريات التنافس
(املقاييس واملعايري التي تفرضها التجمعات الدولية) وذلك من
خالل التصديق عىل االتفاقيات املربمة مبوجب جوالت االتفاقية
العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)  GATTوصولً
إىل تأسيس منظمة التجارة العاملية .WTO

•تزايد ثقل تأثري الرشكات الدولية (املتعددة القوميات) وثورات
التقدم التكنولوجي التي انتقلت بالعامل من عرص تحتل فيه
املواد األولية اإلسرتاتيجية (البرتول ،والحديد ،وغريهام) موق ًعا
متقد ًما يف القدرة االقتصادية إىل عرص ترتاجع فيه هذه املواد
رصا
أمام التقدم التكنولوجي الذي ق ّدم البدائل املالمئة ومثّل عن ً
حاكم يف تطوير العنارص الرئيسة للقدرة االقتصادية (الزراعية،
ً
والصناعية ،والتعدينية).

 .3مبررات تقدم القوة االقتصادية
إذًا ،متثّل إعادة ترتيب عنارص القوة يف العالقات الدولية لصالح القوة
االقتصادية من أهم سامت الواقع الدويل الحايل( .((1وقد كان هذا
نتيج ًة لتصاعد أهمية الجغرافيا االقتصادية عىل حساب الجغرافيا
السياسية ،وتنامي أهمية الدبلوماسية االقتصادية التي أضحت من
أهم أدوات إدارة العالقات الدولية بعد أن أثبتت نهاية الحرب الباردة
أنه من السهل للقوة االقتصادية أن ترتجم إىل قوة عسكرية أو عىل
األقل تحمل تكلفة حيازتها ،يف حني أ ّن حصول العكس صعب(،((1
ألن الضعف والتخلف يف املجال االقتصادي ال بد أن ينعكسا سلبيًا
 14حامد بن عبد العزيز محمد النوري" ،أثر القوة يف العالقات الدولية :املتغريات
السياسية املعارصة يف منطقة الرشق األوسط ( ،")1990-1945رسالة ماجستري ،كلية الدراسات
االقتصادية واالجتامعية ،جامعة الخرطوم ،الخرطوم ،2006 ،ص .26
15 Chun, p. 199.
 16غسان العزي" ،مستقبل القوى العظمى والنظام الدويل" ،مجلة الدفاع الوطني
اللبناين ،العدد ( 25متوز /يوليو  ،)1998ص 82-57؛ نوار جليل هاشم" ،قياس قوة الدولة:
إطار تحلييل لقياس قوة الصني مقارنة بدول كربى" ،املجلة العربية للعلوم السياسية،
العدد ( 25شتاء  ،)2010ص .108-76

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

عىل قاعدة القوة العسكرية ،بينام ينعدم تأثري الضعف والتخلف يف
املجال العسكري يف قاعدة القوة االقتصادية انطالقًا من اعتامدية
الفعاليات االقتصادية ونشاطات األمن القومي ،وبصورة كبرية ،عىل
نتائج الفعاليات االقتصادية.
يرى ناي أن الحكمة التقليدية التي ترى أن السيطرة والسيادة
هام حق للدولة التي متتلك أكرب قوة عسكرية قد تفقد الكثري من
صدقيتها يف عرص ثورة املعلومات ،التي جعلت تقديم النموذج
األفضل للتنمية والتقدم هو املعيار الحايل للسيطرة والسيادة؛
فالقدرة االقتصادية التنافسية أصبحت هي التي تتصدر قامئة
مكونات األمن القومي وتحتل مرتبة متقدمة عىل القوة العسكرية أو
تتساوى معها ،وأصبح بناء القوة االقتصادية للدولة وتحقيق التطور
يتمن مبعزل عن بناء موا ٍز لقدرتها العسكرية
والتنمية االقتصادية ّ
(((1
(اليابان ،وأملانيا منوذ ًجا)  .وعزز هذا الفهم ما سبق أن استقر يف
الفكر السيايس خالل السنوات العرش األخرية من القرن العرشين ،من
تعب عن قدرة الدولة عىل إنجاز
أن القدرة االقتصادية التنافسية التي ّ
تنمية اقتصادية مصحوبة ومدعومة ببحوث وكشوف علمية متقدمة
تتنافس بها يف األسواق الخارجية ،هي التي تتصدر مكونات األمن
القومي .كام ُعزِز ذلك عمل ًيا بتجارب السنوات الخمس والعرشين
األخرية ( )2015-1990التي تسارع فيها صعود دول صغرية نسبيًا
إىل مراتب رشّ حتها القوى الكربى التقليدية لتكون رشيكًا يف إدارة
النظام الدويل ،نتيجة إمساكها مبفاتيح الوصول إىل القدرة االقتصادية
التنافسية ،ومنها عىل سبيل املثال (بخالف الصني والهند) الربازيل
وجنوب أفريقيا وماليزيا ،وغريها( .((1وبنا ًء عليه ،ميكن أن تتفاعل
القوة االقتصادية مع عنارص القوة الشاملة من خالل املحاور اآلتية:
•يدعم ارتفاع معدالت منو االقتصاد القومي موقف الدولة عىل
املستويني اإلقليمي والدويل ويزيد صدقيتها ونفوذها.
•متثّل القدرات االقتصادية عرب ما تتيحه من إمكانيات وموارد
مالية تساهم يف بناء هيكل الدولة ومؤسساتها وتساعد يف
تطورها ،األساس الذي تستند إليه الدولة يف أداء مهامتها
فضل عن مساهمتها يف توفري بيئة مالمئة لتحقيق
واستمرارهاً ،
منافع سياسية واجتامعية ،كانتشار املؤسسات الدميقراطية
ومبادئ الحرية والعدالة .وهو ما دفع الليرباليني الكالسيكيني
إىل االقرتاب من االعتقاد أن العمليات االقتصادية هي التي
 17محمد خنوش" ،الفواعل الدول املؤثرة يف النظام الدويل" ،مجلة املفكر ،العدد 10
( ،)2011ص .186
 18العمري ،ص .130-123

دراسات
قياس قوة الدولة االقتصادية

ينبغي لها أن تقود العمليات السياسية( ،((1واالبتعاد عن املبدأ
السابق الداعي إىل السامح للسياسة بقيادة االقتصاد(.((2

•يؤدي تنوع النشاط االقتصادي وارتفاع معدالت منوه إضافة إىل
التقنية العالية يف العملية اإلنتاجية إىل زيادة الدخل القومي
للدولة وتحقيق الرفاهية ،األمر الذي ينعكس إيجاب ًيا عىل
االستقرار السيايس واالجتامعي الداخيل ويحميه من التيارات
السلبية الوافدة يف ظل النظام العاملي الجديد.

•تع ّد القدرات االقتصادية للدولة املصدر الرئيس املحدد لحجم
قدراتها العسكرية وإمكانياتها ومدى تطورها؛ فهي متثّل  -كام
يرصح أنصار النظرية الواقعية  -النابض الرئيس للقوة العسكرية؛
فالدول ذات االقتصادات القوية ميكنها تح ّمل تكاليف بناء قوة
عسكرية أكرب مقارنة بتلك الدول ذات االقتصادات الضعيفة(.((2
بنا ًء عليه ،يُع ّد متتع الدولة بقوة اقتصادية عالية وبحجم كبري من
عامل مساع ًدا يف تحويل جزء كبري من هذا الناتج
الناتج القومي ً
إىل خدمة األشكال األخرى املتنوعة من القوة ،ومنها بناء القوة
العسكرية ومتتني أسسها .ويف املقابل ،فإن فقدان ذلك سينعكس
سلب ًيا عىل قدرتها العسكرية ،األمر الذي يشري إىل وجود عالقة تالزمية
للقوة العسكرية بالقوة االقتصادية .فامتالك القوة االقتصادية هو
الرشط األسايس الرضوري غري الكايف المتالك قوة عسكرية فاعلة
ومؤث ّرة للدولة(.((2

 .4أهمية القوة االقتصادية في العالقات
الدولية
منذ مطلع التسعينيات ،بدأت النظريات السياسية التي أغفلت
الحديث عن العوامل االقتصادية يف تفسريها وتأثريها يف العالقات
الدولية متيل نحو التغري والتسليم بدور هذا العنرص وأهميته يف
رسم شكل العالقات الدولية وطبيعتها وتحديد موقع الدولة يف سلّم
ترتيب الدول وتقدير مكانة أمنها القومي أو اإلقليمي أو الدويل.
فوفقًا لألوضاع االقتصادية ،تشكّل الدول غالبية اتجاهات عالقاتها
19 Cynthia Weber, International Relations Theory: A Critical Introduction, 2nd ed.
(London and New York: Routledge & Taylor & Francis Group, 2005), p. 105.
 20محمد عصام أكرب خوجة" ،األخطار التي تواجه توازن القوى اإلقليمي يف منطقة
الخليج العريب من عام  1990إىل عام  ،"2009رسالة ماجستري ،كلية عامدة الدراسات العليا،
جامعة مؤتة ،األردن ،2010 ،ص .33
 21مريم براهيمي" ،التعاون األمني األمرييك الجزائري يف الحرب عىل اإلرهاب وتأثريه
عىل املنطقة املغاربية" ،رسالة ماجستري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد
خيرض ،بسكرة ،الجزائر ،2012 ،ص .120
22 Gregory F. Treverton & Seth G. Jones, Measuring National Power
(Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2005), p. 5.
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الخارجية ،وعىل مقتضياتها تتحرك الدول يف اتجاه الحروب وتعتمد
عليها يف تحقيق النرص؛ فمعظم الحروب والحوادث التي شهدها
العامل ويشهدها لها أبعا ٌد اقتصادية بالدرجة األوىل(.((2
مثّلت والدة النظام العاملي الجديد ،الذي كان من أبرز معامله انهيار
االتحاد السوفيايت السابق بسبب عدم قدرته عىل مجاراة القوة
االقتصادية للواليات املتحدة األمريكية ،وانتهاء النظام االقتصادي
منافسا للرأساملية العاملية ،وازدياد أهمية االقتصاد
االشرتايك بوصفه
ً
هاجسا قويًا
مهم من عوامل بقاء الدولة واستمرارها،
بوصفه ً
عامل ً
ً
لكثري من الدول إلعادة ترتيب أولوياتها يف اتجاه التنمية االقتصادية
وتقوية اقتصاداتها بع ّدها العنرص األشد أهمية يف منظومة أمنها
الوطني والقومي وعنوان بقائها واستمرارها( .((2فوفقًا لجني – ينغ سو
 ،Jin-Yung Suhيتطلب بناء مقومات الدور املستقبيل للصني
تدعيم التنمية االقتصادية والتحديث وإعطاء أولوية للمصالح
االقتصادية عىل حساب تراجع تدريجي للفكر األيديولوجي،
بوصفها أهدافًا مهمة للسياسة الخارجية ،كام يستدعي توسيع البناء
العسكري وأسبابه وجود وفرة يف اإلمكانات واملوارد ناتجة من تزايد
القوة االقتصادية(.((2
إن النظام االقتصادي الجديد ،من خالل توفريه البيئة املالمئة لتأثري
الفاعلني الدوليني يف األسواق املالية وأسعار الرصف ومعدالت الفائدة
وتحركات رؤوس األموال وتوفري املعلومات وبراءات االخرتاع ،هيّأ
الظروف واملعطيات املالمئة للسيطرة االقتصادية غري املبارشة عىل
املوارد من دون الحاجة إىل اللجوء إىل اإلرشاف املبارش عليها؛ فالقوة
االقتصادية األمريكية الهائلة منحت الواليات املتحدة األمريكية أضعاف
ما أعطته القوة العسكرية؛ فخروج األخرية من الحرب العاملية الثانية
بوصفها أكرب قوة اقتصادية عاملية ،مكّنها من فرض رؤيتها االقتصادية
لعامل ما بعد الحرب العاملية الثانية من خالل ما ُعرف مبرشوع
وايت(( ((2األمرييك) يف اتفاقية بريتون وودز واستبعاد مرشوع كينز
(الربيطاين)( ((2عىل الرغم من خروج بريطانيا بوصفها أحد األطراف
 23زكريا فواز" ،األسس االقتصادية للقوة العسكرية :دراسة يف فكر آدم سميث" ،مجلة
الدفاع الوطني اللبناين ،العدد ( 33متوز /يوليو .)2000
 24هايل عبد املوىل طشطوش ،مقدمة يف العالقات الدولية (إربد :جامعة الريموك،
 ،)2010ص .74-58
 25خرض عباس عطوان" ،الصني ومستقبل عالقات القوى" ،املستقبل العريب ،السنة ،30
العدد ( 341متوز /يوليو  ،)2007ص.46-24
 26هاري وايت  Harry Dexter Whiteمدير إدارة البحوث النقدية لوزارة الخزانة
األمريكية ثم مستشارها فيام بعد.
 27جــون مينارد كينز ( John Maynard Keynes )1946-1883مؤسس النظرية
االقتصادية الكينزية وأحد أهم املنظّرين االقتصاديني تأث ًريا يف القرن العرشين ،وأحد ع ّرايب
اتفاقية بريتون وودز .Bretton Woods
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املنترصة يف تلك الحرب ،عىل نحو أعطاها القدرة عىل احتالل مكانة
بريطانيا يف االقتصاد العاملي واستبدال الجنيه اإلسرتليني بالدوالر
األمرييك عمل ًة عاملية تتم من خاللها معظم التعامالت الدولية وحتى
بعض املعامالت املحلية( .((2كام مكّنت هذه القوة االقتصادية
الواليات املتحدة من الخروج منترصة من حربها الباردة مع االتحاد
السوفيايت السابق بعد أن أدخلته يف سباق تسلّح عجز من خاللها
فضل عام تق ّدم،
عن تح ّمل منافسة تحالف الرساميل املقام ضده(ً .((2
ساهم عرص العوملة يف تعديل هذا الرتتيب يف أولويات سياسات القوة
لصالح القوة االقتصادية ،إضافة إىل إعادته تشكيل السياسات الدولية.
وظهرت مفاهيم اقتصادية جديدة احتلت مكانة متقدمة وحظيت
بأسبقية عىل األمن العسكري ،كدولة التجارة  Trading Stateودولة
املنافسة  .Competition Stateوأصبحت الصورة الرمزية للدولة
تتمثل بقدرتها عىل الرتويج للصادرات وجذب االستثامر األجنبي
والتسويق لفكرة كونها دولة سياحية مرغوبة .وبنا ًء عىل ما يعرف
بالقوة الناعمة  ،Soft Powerميكن أن متثّل القوة االقتصادية جز ًءا
مهم من الجاذبية والقابلية التصديرية للمبادئ االقتصادية .وهو ما
ً
أكده إجامع واشنطن  Washington Consensusيف بداية العقد
األخري من القرن العرشين بوصفه منوذ ًجا للبلدان النامية( .((3ويشري
فضل عن مبادئ
ثازا ف .بول إىل أن القوة االقتصادية األمريكية ً
الدميقراطية متارسان تأث ًريا أشد جاذبية من التهديد باستخدام قوتها
العسكرية التقليدية منها والنووية(.((3
ويف ضوء ما تق ّدم ،ميكن القول إن الدول أصبحت أكرث اعتامدية
عىل قدراتها االقتصادية من اعتامدها عىل قدراتها العسكرية يف
لعبة السياسة الدولية ،وأصبحت الضغوط االقتصادية التي متارسها
الدول الكربى عىل الدول األخرى أكرث فاعلية نسب ًيا من التدخالت
العسكرية .وبنا ًء عليه ،أصبحت القوة االقتصادية ،يف ضوء املتغريات
الدولية الجديدة ،هدفًا تعمل الدول وتجتهد المتالكه وزيادة
أساسا قوتها الراهنة واملستقبلية ،ومعيا ًرا
معدالت منوه وتقوم عليه ً
 28بشار أحمد العراقي" ،آليات النظام النقدي الدويل وأثرها يف متغريات نقدية يف األقطار
النامية" ،أطروحة دكتوراه ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة املوصل ،العراق ،2005 ،ص 25؛
فنسان الغريب ،مأزق اإلمرباطورية األمريكية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)2008ص .167-166
 29رمضان عبد الله" ،تحوالت االقتصاد العاملي :توازنات الرثوة والقوة (الجزء األول)"،
قراءات سياسية ،السنة  ،5العدد  ،)1995( 2ص .80-39
30 Brian Hocking, "Rethinking the 'New' Public Diplomacy," in: Jan
Melissen (ed.), The New Public Diplomacy: Soft Power in International
Relations (London: Palgrave Macmillan, 2005), pp. 28-43.
31 Thazha V. Paul, "Introduction: The Enduring Axioms of Balance of
Power Theory and their Contemporary Relevance," in: Thazha V. Paul, James
J. Wirtz & Michel Fortmann (eds.), Balance of Power: Theory and Practice in
the 21st Century (Stanford, CA: Stanford University Press, 2004), p. 10.

ويلوي  /زومتزومت

فضل عن كونه إحدى األدوات التي
أساس ًيا من معايري قياس قوتهاً ،
متلكها الدولة يف مامرسة تأثرياتها املحلية واإلقليمية والدولية .ومن
هنا ،ميثّل هذا التحول يف إعادة ترتيب عنارص القوة الشاملة للدولة
رصا يشغل املكانة القيادية يف
لصالح العنرص االقتصادي وبروزه عن ً
هذا الرتتيب وتراجع أهمية عنرص القوة العسكرية الذي أصبح
مس ّخ ًرا لخدمة األهداف االقتصادية( ،((3عوامل أدت إىل جعل مبدأ
مهم
رصا ً
توازن القوى االقتصادية عىل الساحة الدولية ميثّل عن ً
وحاسم يف العالقات الدولية ،وال سيام أن عامل ما بعد الحرب الباردة
ً
تنافسا قويًا بني القوى الفاعلة عىل مرسح العالقات الدولية
يشهد ً
الهادفة إىل السيطرة عىل مركز القيادة الدولية ،وإىل أن تكون أحد
عنارصه الرئيسة.
ال تعني الزيادة يف أهمية املوضوعات االقتصادية الدولية وحساسيتها
االستبعاد الكيل والنهايئ للقوة العسكرية يف تقييم قوة الدولة
ومكانتها يف النظام الدويل .فإذا كان استخدام القوة العسكرية أصبح
أم ًرا مستبع ًدا بني القوى الكربى ،إذ تزداد أهمية القوة االقتصادية
يف العالقة بينهام ،يبقى من غري املستبعد استخدام القوة العسكرية
تجاه دول العامل النامي( .((3كام أن ذلك ال يعني أن املوضوعات
االقتصادية التي احتلت ذلك االهتامم مل تكن مثارة من قبل .ولكن
تغي يف درجة االهتامم وطبيعته
ما حدث وألسباب عديدة هو ّ
من ناحية ،ويف الهدف من وراء هذا االهتامم من ناحية أخرى(((3؛
فقد ع ّدت املقومات االقتصادية أهم مقومات القوة بكل أشكالها
وأبعادها ،بل أصبحت املحرك األسايس للعالقات الدولية ،وباتت
املصالح االقتصادية سب ًبا أساس ًيا للتحركات السياسية والعسكرية
الدولية واإلقليمية.

ثان ًيا :منهجية قياس القوة
االقتصادية للدولة
قدم جيفري هارت( ((3ثالثة توجهات رئيسة لقياس القوة؛ يتمثل
أولها بتوجه السيطرة عىل املوارد ،ويشري ثانيها إىل السيطرة عىل
فيعب عنه بالسيطرة عىل األحداث
الفواعل ،أما التوجه الثالث ّ
 32جامل زهران ،منهج قياس قوة الدولة واحتامالت تطور الرصاع العريب  -اإلرسائييل
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2006 ،ص .57
 33مصطفى ،ص 13؛ رضوان رايض العبد الله" ،األبعاد السياسية للتطور يف النظام
الدويل" ،يف :مصطفى حامرنة ،العرب يف االسرتاتيجيات العاملية ،مصطفى الحرمان (محرر)،
(عمن :مركز الدراسات االسرتاتيجية  -الجامعة األردنية ،)1994 ،ص .74-60
ّ
 34مصطفى ،ص .13
35 Jeffery Hart, "Three Approaches to the Measurement of Power in
International Relations," International Organization, vol. 30, no. 2 (Spring
1976), pp. 289-305.
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قياس قوة الدولة االقتصادية

واملخرجات( .((3وألغـراض الدراسة ولصعوبة استخدام التوجهني
األخريين وعدم القدرة عىل تحويلهام إىل مقادير ك ّمية قابلة للقياس،
ونظ ًرا إىل ع ّد اإلمكانات املادية واملعنوية املختلفة للدولة املوارد
الرئيسة التي ميكن استخدامها عىل املدى الطويل المتالك قدراتها
القومية التي تستند إليها ،وتطويرها عند مامرسة تأثرياتها الفعالة
يف سلوك الدول األخرى وضمن االتجاهات التي تحقق مصالحها
القومية ،فقد مثّلت تلك اإلمكانات أهمية قصوى يف بناء قوة الدولة
القومية؛ فوزن الدولة ضمن هيكل القوى العاملية عادة ما يتحدد من
خالل طبيعة القدرات التي ميكن أن متتلكها .من هنا ،جرى اعتامد
التوجه األول ،إذ يتم قياس القوة وفقًا لقدرة الدولة عىل التحكم يف
املوارد والذي يهتم باملوارد ،وامتالكها وتوظيفها إلنتاج القوة؛ فهو
يركز عىل حجم املتغريات االقتصادية وما يتبعها من موارد متتلكها
الدولة وتعترب مؤرشات للقوة تستخدم يف الدراسات اإلمربيقية
كونها متكّن دارسيها من ترتيب الدول عىل نحو مقبول وعىل أساس
مؤرشات وعوامل محددة(.((3
ويف محاولة للوصول إىل أسلوب ك ّمي قــادر عىل قياس القوة
االقتصادية للدولة وعىل النحو الذي يوفر قيمة مطلقة قابلة
للتمثيل واملقارنة ،ويُسبق ذلك بتصور نظري للمتغريات التي تقوم
أساسا عىل األسلوب الك ّمي
بدور حاسم يف تشكيلها ،جرى االعتامد ً
املستخدم يف دراسة جامل زهران ،ودراسة صربي مصطفى البيايت
أساسا إىل دراسة راي كلني( .((3ونظ ًرا
ومها ذياب حميد املستندتني ً
إىل فقدان املقياس املحدد ألهمية كل عنرص من عنارص القوة
االقتصادية الرئيسة ووزنه ،وتجنبًا ألي انحياز أو تحكّم من جانب
معي للعنارص أو إعداد أوزان معينة
الباحث سواء يف إعداد ترتيب ّ
قد ال تعكس الحقيقة من ناحية أخرى ،فقد اعتُمدت منهجية دلفي
 ،((3(Delphi Techniqueكونها تع ّد منه ًجا حدس ًيا يستهدف تنظيم
اإلجامع حول أحداث موضوع معني وصقله وزيادته ،بني مجموعة
من الخرباء ذوي الصلة مبوضوع التنبؤ( .((4ولتنفيذ متطلبات هذا
األسلوب جرى إعداد استامرة استبيان (امللحق) تتضمن أسئلة عن
36 Chin-Lung Chang, "A Measure of National Power," Fo-gaung
University (2004), p. 4.
 37سليامن ،ص .9-8
38 Ray S. Cline, World Power Trends and U.S. Foreign Policy for the 1980's
(Boulder, CO: Westview Press, 1980).
 39يعترب هلمر ودلكاي  Helmer & Delkeyمن أوائل الذين أضفوا مزيدًا من العلمية
عىل عملية التنبؤ باملستقبل ،وكان ذلك يف بداية الستينيات من القرن املايض .وقد أطلقا عىل
طريقتهام هذه اسم دلفي  Delphiالتي اشتقت من اسم معبد يوناين قديم ،يع ّد من أهم
مراكز التنبؤ يف بالد اليونان القدمية.
 40صربي مصطفى البيايت ومها ذياب حميد" ،قياس قوة الدولة :دراسة يف الواقع العريب"،
املستقبل العريب ،السنة  ،24العدد ( 277آذار /مارس  ،)2002ص 45-34
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األهمية النسبية التي يعطيها املستجيب لكل عنرص من العنارص
التسعة الرئيسة للقوة االقتصادية وتفرعاتها التي اعتمدتها الدراسة
أساسا لنموذجها الك ّمي .وجرى توزيع هذه االستامرة عىل خرباء
ً
بلغ عددهم  20خب ًريا يف العلوم االقتصادية واملالية .ومن خالل
فضل
نتائجها ،جرى استخالص أهمية كل عنرص من هذه العنارص ً
عن تحديد أوزانها النسبية( .((4ويف خطوة الحقة ،سيتم إعطاء قيمة
لكل عنرص ولكل دولة مقارنة بالدول األخرى محل الدراسة إلمكانية
ترتيبها؛ وذلك عن طريق إيجاد القيمة املعيارية لكل عنرص كام يف
املعادلة اآلتية:

من خالل نتائج هذه املعادلة ميكن إعطاء ترتيب داخيل للعنرص بني
دول الدراسة ،وبقيمة قابلة إلجراء العمليات الحسابية يف املراحل التالية،
التي يتم من خاللها إعادة ترتيب القيمة املعيارية للعنارص مبا يتفق
وطريقة الوزن النسبي الوارد ضمن تحكيم الخرباء بحيث يكون الرتتيب
تنازليًا؛ أي إن األكرب هو األقوى .ومن ثم ،يتم رضب القيمة املعيارية
 41لتحديد األوزان النسبية لعنارص القوة االقتصادية الرئيسة والفرعية تم اتباع الخطوات
التالية :بعد أن تم الحصول عىل استامرات االستبيان التي وزّعت عىل الخرباء والتي تم من
خاللها إعطاء أرقام ترتيبية تنازلية لعنارص القوة االقتصادية الرئيسة (العنارص التسعة) ،أي
األهم يعطى رقم ( )1وهكذا إىل رقم ( )9الذي يعطى للعنرص األقل أهمية (بحسب رأي
كل خبري) .وهكذا أيضً ا بالنسبة إىل العنارص الفرعية املدرجة ضمن كل عنرص من العنارص
الرئيسة .بعد ذلك جرى إفراغ البيانات املدرجة يف استامرات االستبيان يف جداول خاصة؛
بحيث يتم جمع األرقام املعطاة لكل عنرص من العنارص (سواء الرئيسة أو الفرعية) ،بحيث
رقم بعدد استامرات االستبيان ،يجري بعد ذلك جمع هذه
يظهر لنا أمام كل عنرص ً 20
األرقام .بعد أن يظهر لدينا رقم (مجموع األرقام الـ  )20أمام كل عنرص من العنارص الفرعية
(عىل سبيل املثال) ألحد العنارص الرئيسة ،إذ إن هذه األرقام مرتبة من األصغر إىل األعىل؛
يعب الرقم األصغر عن العنرص األكرث أهمية والرقم األكرب هو األقل أهمية ويأخذ يف
بحيث ّ
التسلسل املرتبة األخرية .وبهدف ترتيب العنارص الفرعية (لكل عنرص رئيس) بحسب أهميته
النسبية ،يعاد ترتيب هذه العنارص بحيث تكون من األعىل قيمة إىل األدىن قيمة واستخراج
أهميته النسبية لباقي العنارص التي سيكون مجموعها مساويًا لـ  ،%100بحيث يحصل
كل عنرص من العنارص األساسية عىل أهميته النسبية بالنسبة إىل العنارص الرئيسة جمي ًعا،
ويحصل كل عنرص من العنارص الفرعية ضمن العنرص الرئيس عىل أهميته النسبية بالنسبة
إىل العنارص الفرعية املكونة للعنرص الرئيس.
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لكل عنرص بعد إعادة ترتيبه يف الوزن النسبي املقابل له واملستخلص
من واقع آراء الخرباء .ونظ ًرا إىل كون القوة االقتصادية للدولة هي
وتجاذب بني كتلتني متناقضتني إحداهام رافعة
الحصيلة النهائية لرصا ٍع
ٍ
للقوة االقتصادية وأخرى محددة لها ،تجمع نتائج الرضب لكل العنارص
الفرعية الرافعة للقوة االقتصادية وتطرح منها نتائج الرضب للعنارص
املحددة للقوة االقتصادية داخل كل عنرص رئيس عىل انفراد لينتج
منها مجموعات من األوزان لكل عنرص رئيس عىل انفراد ولكل دولة
بطريقة منفصلة .وبجمع القيم الكلية الصافية ألوزان العنارص الرئيسة
يتم الحصول عىل القوة االقتصادية للدولة؛ أي:
القوة االقتصادية للدولة = وزن القدرة الدميوغرافية  +وزن القدرة
املالية واملرصفية والنقدية  +وزن القدرة املالية العامة  +وزن القدرة
للقطاع الخارجي  +وزن القدرة االقتصادية الكلية  +وزن القدرة
التعليمية  +وزن القدرة الصحية  +وزن قدرة البنى التحتية  +وزن
قدرة التمكني.
وبتطبيق املعادلة السابقة ولكل دولة من دول الدراسة ميكن
الحصول عىل نتائج تساعد يف ترتيب الدول عينة الدراسة بحسب
قوتها االقتصادية تنازل ًيا؛ أي إن الدولة التي تحصل عىل وزن أكرب
هي األقوى اقتصاديًا(.((4

ً
ثالثا :قياس القوة االقتصادية لدول
عينة الدراسة وتحليل النتائج
بتطبيق ما طُرح من منهجية قياس القوة االقتصادية عىل دول العينة
املتمثلة بإحدى عرشة دولة عربية (اإلمارات ،والبحرين ،وتونس،
والجزائر ،والسعودية ،و ُعامن ،وقطر ،والكويت ،ومرص ،واملغرب،
واألردن) كونها ً
دول عربية مستقرة سياسيًا وأمنيًا( ،((4أضيف إليها،
ألغراض املقارنة وتحديد مكانتها االقتصادية إقليميًا ومعرفة موقعها
التنافيس ضمن ميزان القوى االقتصادية ،الدول اإلقليمية الرئيسة
املجاورة لها واملؤثرة يف األحداث االقتصادية والسياسية للمنطقة
فضل عن إرسائيل.
واملتمثلة برتكيا وإيران ً
من خالل الجدول ( )2جرى تشخيص مجموعة من النتائج ميكن
استعراضها كام ييل:

•بعد حرص استامرة االستبيان املوزعة عىل خرباء العلوم االقتصادية
واملالية والتي اشتملت عىل تسعة عنارص رئيسة تضمنت خمسة
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 43جرى استبعاد الدول العربية األخرى كونها تفتقر إىل االستقرار السيايس أو األمني
الذي يش ّوه مؤرشاتها االقتصادية ويفقدها جز ًءا كب ًريا من دقتها وصدقيتها ،األمر الذي ال
يصلح معه قياس قوتها االقتصادية يف الوقت الحايل.
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رصا فرع ًيا (امللحق) ،وتفريغ ما ورد فيها من
رشا وعن ً
وأربعني مؤ ً
معلومات ومعالجتها رياض ًيا ،جرى الوصول إىل الصورة النهائية
الستامرة القياس ،ورت ّبت فيها العنارص الرئيسة ومؤرشاتها الفرعية
ترتي ًبا تنازل ًيا وبحسب أوزانها النسبية من األكرب إىل األصغر ،كام ورد
يف الجدولني ( )1و(.)2
•استنا ًدا إىل البيانات الخاصة بالعنارص واملؤرشات الفرعية للبلدان
عينة الدراسة لسنة  2015املستخلصة من التقارير الصادرة عن البنك
الدويل( ((4وصندوق النقد الدويل  IMFومنظمة الشفافية العاملية(،((4
وبعد معالجتها كم ًيا وفقًا للمنهجية املعتمدة واملوضحة سابقًا ،تم
تحديد القيم املعيارية لكل عنرص من العنارص واملؤرشات الفرعية
ولكل دولة ،كام يوضح الجدول ( ،)3التي ُرتّبت قيمها تنازليًا كام يف
الجدول (.)4
•يتضح من الجدول ( )4أن األردن قد حصل عىل أعىل قيم
معيارية لـ  10مؤرشات فرعية ،تلته قطر لـ  8مؤرشات ،وتركيا
لـ  6مؤرشات ،والجزائر واإلمارات وإرسائيل لـ  4مؤرشات لكل
منها ،واملغرب لـ  3مؤرشات ،ومرص وإيران ملؤرشين لكل منهام،
والسعودية وتونس ملؤرش واحــد ،ومل تحصل البحرين و ُعامن
والكويت عىل أي أعىل قيمة ألي مؤرش من تلك املــؤرشات .يف
املقابل حصلت مرص عىل أقل قيم معيارية لـ  8مؤرشات فرعية،
تلتها البحرين وقطر واملغرب لـ  5مؤرشات ،والجزائر لـ  4مؤرشات،
والسعودية والكويت واألردن لـ  3مؤرشات ،واإلمارات وتونس
وإيران ملؤرش واحد ،يف حني مل تحصل ُعامن وإرسائيل وتركيا عىل
يبي،
أي قيمة دنيا ،وذلك كام هو موضح يف الجدول ( )5الذي ّ
فضل عن مقدار ما حصلت عليه كل دولة من دول العينة عىل
ً
أعىل قيمة معيارية وكذلك أدناها ،عدد املؤرشات ذات التأثري
اإليجايب يف القوة االقتصادية وعدد املؤرشات ذات التأثري السلبي.
فالجزائر عىل سبيل املثال حصلت عىل أعىل قيمة لـ  3مؤرشات
تسبّب زيادتها ارتفا ًعا يف قوة الدولة االقتصادية وهي اإليرادات
الرضيبية نسب ًة إىل الناتج املحيل اإلجاميل وإجاميل تكوين رأس
املال واملساحة ،يف حني حصلت عىل أعىل قيمة ملؤرش اإلعانات
والتحويالت األخرى الذي تس ّبب زيادته انخفاضً ا يف قوة الدولة
االقتصادية .كام حصلت الجزائر من جانب آخر عىل أدىن قيمة لـ
 4مؤرشات تس ّبب زيادتها ارتفا ًعا يف قوة الدولة االقتصادية وهي
فروع البنوك التجارية ومستخدمو اإلنرتنت والسيطرة عىل الفساد
44 World Bank, "World Development Indicators," 2015, at:
https://goo.gl/HtQvYB
"45 Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2015,
2016, at: https://goo.gl/ZxcJRr
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وسيادة القانون ،يف حني مل تحصل عىل أدىن قيمة ألي مؤرش تس ّبب
زيادته انخفاض القوة االقتصادية للدولة.

•برضب القيم املعيارية ولكل عنرص من العنارص واملؤرشات
الفرعية ولكل دولة (الجدول  )3باألوزان النسبية لها (الجدول )2
جرى التوصل إىل وزن القدرات االقتصادية للعنارص الرئيسة للقوة
االقتصادية للدول عينة الدراسة مرتبة تنازل ًيا والتي يعكسها
الجدول (.)6

يبي الجدول ( )6امتالك إرسائيل أعىل أوزان لـ  3عنارص رئيسة للقوة
ّ
االقتصادية للدولة؛ هي القدرة التعليمية ،وقدرة القطاع الخارجي،
والقدرة الصحية .يف حني حصلت قطر عىل أعىل أوزان لعنرصين من
العنارص الرئيسة للقوة االقتصادية للدولة؛ هام القدرة االقتصادية
الكلية ،وقدرة التمكني .أما املغرب وتركيا والجزائر واألردن فقد حصل
كل منها عىل أعىل وزن ألحد العنارص الرئيسة للقوة االقتصادية؛ وهي
عىل التوايل القدرة املالية واملرصفية والنقدية ،وقدرة البنى التحتية،
وقدرة املالية العامة ،والقدرة الدميوغرافية .يف املقابل ،حصلت مرص
عىل أدىن أوزان لـ  3عنارص رئيسة للقوة االقتصادية للدولة؛ وهي
عىل التوايل القدرة االقتصادية الكلية ،والقدرة املالية واملرصفية
والنقدية ،وقدرة املالية العامة .يف حني حصلت الجزائر وقطر وإيران
واألردن والسعودية واإلمارات عىل أدىن وزن ألحد العنارص الرئيسة
للقوة االقتصادية؛ وهي عىل التوايل القدرة التعليمية ،وقدرة القطاع
الخارجي ،وقدرة التمكني ،والقدرة االقتصادية الكلية ،والقدرة
الصحية ،والقدرة الدميوغرافية.

•برضب أوزان القدرات االقتصادية لكل عنرص من العنارص الرئيسة
للقوة االقتصادية ولكل دولة من دول عينة الدراسة ،الجدول (،)6
يف الوزن النسبي لتلك العنارص ،الجدول ( ،)1نحصل عىل القدرات
االقتصادية املوزونة(( ((4األوزان النسبية) لكل عنرص من العنارص
الرئيسة للقوة االقتصادية ولكل دولة من دول العينة واملوضحة يف
الجدول (.)7
•بجمع قيم القدرات االقتصادية املوزونة لكل عنرص من العنارص
الرئيسة للقوة االقتصادية ولكل دولة ينتج لدينا إجاميل القوة
االقتصادية لكل دولة مقارنة بالدول األخرى عينة الدراسة ومرتبة
يبي الجدول ( )8والشكل.
ترتي ًبا تنازل ًيا ،كام ّ

وتعبريا عن
 46متت عملية الرضب هذه من أجل الحصول عىل نتائج تكون أكرث دقة
ً
الواقع الفعيل ،إذ يعامل كل عنرص من العنارص الرئيسة للقوة االقتصادية بحسب أهميته
أساسا عىل آراء الخرباء.
النسبية واملبنية ً
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يشري الجدول ( )8الذي يعكس التعبري الكمي للقوة االقتصادية
للدول عينة الدراسة وفق منظومة العنارص واملــؤرشات الرئيسة
والفرعية املحددة يف استامرة االستبيان ،وللبيانات الخاصة بعام
 ،2015إىل ما يأيت:

•احتلت إرسائيل الرتتيب األول بتفوق واضح يف امتالك
القوة االقتصادية وبوزن  20876.20وبنسبة %9.737778
من إجاميل أوزان القوة االقتصادية للدول عينة الدراسة أي
بفارق  2922.58نقطة و %1.363عن أقرب منافساتها (قطر).
وهو الفارق األكرب بني أي دولتني .وبفارق  9119.80نقطة
و %4.2539عن أبعد منافساتها (مرص) .ومن ث ّم ،هناك فجوة
بني إرسائيل والدول األخرى هي األكرب بني جميع الدول؛ فقد
مثّلت القوة االقتصادية ألقرب منافساتها (قطر) ما نسبته
 %86من قوتها االقتصادية ،يف حني س ّجلت القوة االقتصادية
ملرص ما نسبته  %56.31485من القوة االقتصادية إلرسائيل،
كام يوضح الجدول (.)9
•يوضح العمود ( )2يف الجدول ( )9حجم الفروق والفجوات بني
القوة االقتصادية للدول عينة الدراسة وبحسب ترتيبها ،التي بلغت
أقصاها  2922.58نقطة بني إرسائيل وقطر وأدناها  6.9400بني
البحرين والجزائر .كام يوضح العمود ( )2حجم الفجوة يف النقاط
بني إرسائيل بع ّدها األقوى اقتصاديًا والدول األخرى عينة الدراسة
والتي بدأت بـ  2922.58نقطة بني إرسائيل وأقرب منافساتها
قطر وصولً إىل  9119.80بني إرسائيل ومرص ،وهو ما ميثّل نحو
 %34.68من إجاميل القوة االقتصادية إلرسائيل .من جانب آخر،
يتضح من خالل العمود ( )4أن الفرق يف وزن القوة االقتصادية
بني الدول املتتابعة قد بلغ أقصاه بني إرسائيل وقطر ،1.363263
تاله الفرق بني قطر والسعودية  ،0.703033ومن ثم بني تونس
ومرص  ،0.534844يف حني تقاربت الفروق تقاربًا كب ًريا بني الدول،
السعودية وتركيا وبني تركيا واإلمارات وكذلك بني الجزائر والكويت
وبني ُعامن واملغرب .وهو أمر يعكس تباعد القوة االقتصادية بني
إرسائيل والدول األخرى وتقاربها بني السعودية وتركيا وبني تركيا
واإلمارات وكذلك بني الجزائر والكويت وبني ُعامن واملغرب .كام
يعكس العمود ( )5وزن القوة االقتصادية للدول عينة الدراسة
نسب ًة إىل وزن القوة االقتصادية إلرسائيل بع ّدها األقوى اقتصاديًا
ضمن العينة ،موض ًحا أن أقىص نسبة كانت من نصيب اإلمارات
التي بلغت قوتها االقتصادية  %86.00042من القوة االقتصادية
إلرسائيل وبلغت أدناها من نصيب مرص التي بلغت قوتها
االقتصادية  %56.31485من القوة االقتصادية إلرسائيل.
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الجدول ()1
األوزان النسبية للعنارص الرئيسة املكونة للقوة االقتصادية
الرتتيب
.1

عنارص القوة االقتصادية
عنارص القدرة االقتصادية الكلية

الوزن النسبي
26.03

.2

عنارص القدرة التعليمية

11.029

.3

عنارص القدرة املالية واملرصفية
والنقدية

10.495

.4

عنارص القدرة للقطاع الخارجي

10.167

.5

عنارص التمكني

9.7126

.6

عنارص قدرة البنى التحتية

9.2964

.7

عنارص القدرة املالية العامة

9.1654

.8

عنارص القدرة الصحية

8.3429

.9

عنارص القدرة الدميوغرافية

5.7588

املجموع

100

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج استامرة االستبيان.

الجدول ()2
األوزان النسبية للعنارص الرئيسة والفرعية املكونة للقوة االقتصادية
الرتتيب

عنارص القوة االقتصادية

ً
أول
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
7
.8
.9
ثان ًيا
.1
.2
.3

عنارص القدرة االقتصادية الكلية
إجاميل االدخار (نسبة من إجاميل الدخل القومي )GNI
معدل النمو يف نصيب الفرد من إجاميل الناتج املحيل (نسبة سنويًا)
معدل بالقدرة الرشائية  )PPP (2011بالدوالر
نصيب الفرد من إجاميل الدخل القومي ً
إجاميل تكوين رأس املال الثابت (نسبة من إجاميل الناتج املحيل)
النفقات االستهالكية النهائية (نسبة من إجاميل الناتج املحيل)
العاملون يف الزراعة (نسبة من إجاميل األيدي العاملة)
معدل البطالة
العاملون يف الخدمات (نسبة من إجاميل األيدي العاملة)
العاملون يف الصناعة (نسبة من إجاميل األيدي العاملة)
املساحة (كلم)2
عنارص القدرة التعليمية
اإلنفاق العام عىل التعليم (نسبة من اإلنفاق الحكومي)
معدل اإلملام بالقراءة والكتابة (نسبة من السكان)
االلتحاق بالتعليم العايل (نسبة من اإلجاميل)

األهمية
النسبية
26.03
16.878
12.244
11.354
11.151
9.4620
8.673
8.0063
8.0063
7.4344
6.7879
11.029
35.141
24.939
22.738
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.4
ثالثًا
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اإلنفاق عىل البحث والتطوير (نسبة من إجاميل الناتج املحيل)
عنارص القدرة املالية واملرصفية والنقدية
سعر الرصف الرسمي (عملة محلية مقابل الدوالر األمرييك)
نسبة رأس مال البنك إىل موجوداته ()%
االئتامن املحيل املقدّم للقطاع الخاص (نسبة من إجاميل الناتج املحيل)
إجاميل االحتياطيات بداللة عدد أشهر االسترياد.
رسملة السوق املالية للرشكات املدرجة (نسبة من إجاميل الناتج املحيل)
فروع البنوك التجارية (لكل  100ألف بالغ)

17.180
10.495
18.206
17.751
16.905
15.107
11.834
11.640

.7

معدل التضخم (معدل التغري يف الرقم القيايس ألسعار املستهلك)

8.5548

راب ًعا
.1
.2
.3
.4
.5
.6
خامسا
ً
.1
.2
.3
.4
سادسا
ً
.1
.2
.3
.4
ساب ًعا
.1
.2
.3
ثام ًنا
.1
.2
.3
تاس ًعا
.1
.2
.3
.4

عنارص القدرة للقطاع الخارجي
صايف االستثامر األجنبي املبارش (نسبة من إجاميل الناتج املحيل)
التجارة (االنكشاف االقتصادي)
تدفقات تحويالت العاملني (نسبة من الناتج املحيل اإلجاميل)
السياحة الدولية (مليون سائح)
إجاميل خدمة الدين (نسبة من إجاميل الدخل القومي)
أرصدة الدين الخارجي (نسبة من إجاميل الدخل القومي)
عنارص التمكني
االستقرار السيايس
سيادة القانون
السيطرة عىل الفساد
التباين يف توزيع الدخل (معامل جيني)
عنارص قدرة البنى التحتية
السكان الذين تشملهم شبكة الهاتف النقال
خطوط السكك الحديدية
مستخدمو اإلنرتنت (لكل  100شخص)
النقل الجوي (عدد الرحالت لرشكات النقل املسجلة عىل مستوى العامل)
عنارص القدرة املالية العامة
اإليرادات الرضيبية (نسبة من إجاميل الناتج املحيل)
الدين العام (نسبة من إجاميل الناتج املحيل)
إعانات وتحويالت أخرى (نسبة من النفقات)
عنارص القدرة الصحية
اإلنفاق عىل الصحة (نسبة من اإلنفاق الحكومي)
عدد األطباء (لكل  10000شخص)
العمر املتوقع عند الوالدة (بالسنوات)
عنارص القدرة الدميوغرافية
إجاميل عدد السكان
معدل اإلعالة
السكان يف املناطق الحرضية (نسبة من إجاميل عدد السكان)
معدل الخصوبة

10.167
26.328
20.568
14.959
13.432
13.164
11.547
9.7126
34.957
27.966
21.186
15.889
9.2964
31.581
30.265
22.011
16.141
10.495
38.644
31.164
30.190
8.3429
40.113
38.203
21.683
5.7588
31.649
25.319
24.503
18.526

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج استامرة االستبيان.
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ويلوي  /زومتزومت

الجدول ()3
القيم املعيارية للعنارص واملؤرشات الفرعية للقوة االقتصادية للدول عينة الدراسة
املتغريات /الدول
إجاميل االدخار
معدل النمو يف نصيب
الفرد
نصيب الفرد من إجاميل
الدخل القومي
إجاميل تكوين رأس
املال الثابت
اإلنفاق االستهاليك
النهايئ
العاملون يف الزراعة
معدل البطالة
العاملون يف الخدمات
العاملون يف الصناعة
املساحة
اإلنفاق العام عىل
التعليم
معدل اإلملام بالقراءة
والكتابة
االلتحاق بالتعليم
العايل
اإلنفاق عىل البحث
والتطوير
سعر الرصف الرسمي
نسبة رأس مال البنك
إىل أصوله
االئتامن املقدم للقطاع
الخاص
إجاميل االحتياطيات
فروع البنوك التجارية
معدل التضخم

اإلمارات البحرين السعودية ُعامن قطر الكويت تونس الجزائر مرص املغرب األردن إرسائيل إيران تركيا
ً
أول :عنارص القدرة االقتصادية الكلية
1.52 2.75 1.87 0.86 1.78 1.02 3.04 1.34 3.46 4.43 3.04 2.88
2.99 3.05
2.89

2.70

1.84

0.72- 1.62 0.46-

2.02

2.07

1.39

1.77

1.70

1.63

2.02 2.51

3.84

3.15

3.59

5.75 3.04

4.55

2.29

2.37

2.29

2.18

2.32

2.91

2.54 2.44

2.65

1.66

3.08

2.53 2.36

1.60

2.35

5.29

1.38

3.62

3.10

2.10

2.14 3.77

1.39

1.44

1.56

0.00 1.40

0.97

3.11

1.40

3.42

2.66

3.58

2.57

2.87 1.68

2.44
1.76
3.43
2.71
2.49

2.22
1.84
2.64
3.12
2.38

2.52
2.26
3.59
2.32
5.03

3.49 2.35 2.24 2.56
4.18 1.61 0.94 2.66
1.69 3.65 1.48 2.30
2.84 2.48 6.24 3.30
2.57 2.41 2.40 2.76
ثان ًيا :عنارص القدرة التعليمية

3.04
3.23
2.34
2.42
5.31

4.59
4.15
1.50
2.78
3.62

5.43
3.41
0.92
2.51
2.93

2.29
3.63
3.98
2.02
2.49

2.27
2.41
3.73
2.47
2.41

3.91
4.05
1.46
3.84
4.53

4.12
3.16
1.75
3.06
3.35

3.33

3.37

3.78

3.32 3.63

3.56

3.97

3.64

3.56

4.04

4.19

3.87

3.40 3.54

2.20

2.66

2.64

2.87 1.89

2.75

1.18

0.47

0.07- 0.60

2.99

2.98

2.69 1.64

1.95

2.40

3.84

1.30 2.11

2.11

2.51

2.28

2.23

1.42

3.21

4.42

4.48 3.67

1.92

0.36

0.36

0.36 0.36

0.36

4.26

0.36

1.53

2.70

1.53

3.48 2.70 15.17

3.44

3.44

ثالثًا :عنارص القدرة املالية واملرصفية والنقدية
3.45 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44

3.44

3.44

3.44

3.44

3.44 7.33

3.23

3.19

3.23

3.10 2.97

2.79

0.62

1.10

0.70

1.75

3.32

0.99

2.66 2.66

2.42

2.48

0.13

2.35 1.31

1.64

2.61

0.43

2.68

3.48

3.38

2.55

2.63 0.83

2.97
1.47
2.75

2.62
2.23
2.84

5.71
1.01
2.82

5.63 2.64 3.13 2.97 2.73
0.25 2.62 2.39 1.94 2.23
2.87 3.33 2.87 2.91 2.45
راب ًعا :عنارص القدرة للقطاع الخارجي

2.54
0.21
4.50

2.79
3.77
2.32

2.99
2.91
2.85

3.32
2.79
2.33

2.89 2.89
2.91 2.77
4.21 6.08

دراسات
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قياس قوة الدولة االقتصادية

صايف االستثامر األجنبي
املبارش
االنكشاف االقتصادي
تدفقات تحويالت
العاملني
السياحة الدولية
إجاميل خدمة الدين
أرصدة الدين الخارجي

2.59

2.87

1.61

0.48 2.17

1.47

2.38

1.33

2.17

3.01

4.48

3.64

1.89 1.33

5.06

3.31

2.34

2.86 3.32

2.85

2.87

1.79

1.11

2.32

3.23

1.80

1.71 1.22

2.74

2.74

2.75

2.81 2.75

2.74

4.18

2.78

4.78

4.65

5.85

2.82

2.78 2.80

3.05
2.69
2.50

3.75
2.69
2.50

3.28
2.69
2.50

2.56
2.81
2.60

4.70
االستقرار السيايس
2.71
سيادة القانون
السيطرة عىل الفساد 4.09
التباين يف توزيع الدخل 2.84

2.27
2.31
2.89
2.74

3.10
2.17
2.59
2.74

2.96 2.30 2.55 2.44
5.02 2.69 2.69 2.69
4.80 2.50 2.50 2.50
خامسا :عنارص التمكني
ً
2.10 2.29 3.78 4.99 4.39
0.19 1.57 1.91 2.95 2.55
0.89 2.36 2.01 4.00 2.80
1.88 2.04 2.10 3.74 3.35
سادسا :عنارص قدرة البنى التحتية
ً

3.28
3.21
3.19

3.37
4.67
4.10

2.70
3.88
5.47

2.59
2.69
2.50

6.46 2.79
5.69 2.73
4.48 3.37

2.01
0.48
0.92
0.42

2.89
1.72
2.04
3.67

2.74
2.28
2.71
1.35

2.22
3.04
3.62
4.28

2.37
0.371.07
2.85

2.18
1.88
2.24
3.44

3.49

3.38

2.62

3.11 2.25

2.71

2.15

2.08

2.06

2.05

1.81

4.93

2.93 5.11

2.34

2.34

2.78

2.34 2.34

2.34

3.54

3.65

3.96

3

2.50

2.72

5.49 5.01

3.46
4.44

3.49
2.78

2.26
3.87

0.22
2.81

1.67
2.40

1.73
3.53

1.63
2.34

1.48 2.94 3.51 2.55
2.73 2.64 3.31 2.74
ساب ًعا :عنارص القدرة املالية العامة
5.04 3.55 1.70 2.97 1.87
2.34 3.85 2.34 2.34 2.51

0.83
2.98

1.96
2.87

1.38
2.69

2.61
2.82

1.70 1.18
6.45 3.33

2.84
5.25

3.87
4.31

3.03
4.61

3.65
2.34

3.49 2.40
3.87 2.34

3.69

3.76

3.66

5.00 3.89

7.06

4.86

5.89

5.05

5.67

5.52 4.42

1.40
3.02

2.35
2.44

1.40
2.36

ثام ًنا :عنارص القدرة الصحية
3.57 1.24 0.85 1.07
2.62 2.94 6.34 3.19

املشمولون يف شبكة
الهاتف النقال
خطوط السكك
الحديدية
مستخدمو اإلنرتنت
النقل الجوي
اإليرادات الرضيبية
الدين العام
إعانات وتحويالت
أخرى
اإلنفاق عىل الصحة
عدد األطباء
العمر املتوقع عند
الوالدة
إجاميل عدد السكان
معدل اإلعالة
السكان يف املناطق
الحرضية
معدل الخصوبة

3.72

5.57

3.29
2.61

2.46
3.54

2.96
2.27

3.63
3.38

3.63
3.83

2.74 3.35
2.90 2.43

2.61

2.45

1.53

3.09 2.53

2.53

0.25

1.41

1.41

4.77

1.93 1.97

2.48
6.42

2.20
5.39

3.16
4.21

تاس ًعا :عنارص القدرة الدميوغرافية
3.52 2.54 2.28 2.24 2.29
4.07 4.36 4.65 6.27 5.10

5.00
3.48

1.57

1.73

3.30
4.07

2.42
2.89

2.42
3.18

4.74 4.83
4.07 4.51

2.18

2.43

2.03

3.13 1.44

3.07

0.95

0.35 0.60- 1.53

2.06

2.65

1.45 1.12

0.96

1.63

2.96

1.63 3.40

2.73

1.41

3.18

4.28

3.40

1.63 1.18

3.18

3.18

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل البيانات املستخلصة من التقارير الدولية.
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ويلوي  /زومتزومت

الجدول ()4
الرتتيب التنازيل للدول وفقًا للقيم املعيارية لعنارص القدرات االقتصادية
املتغريات
الدول

اإلمارات البحرين السعودية ُعامن قطر الكويت تونس الجزائر مرص املغرب األردن إرسائيل إيران تركيا
ً
أول :عنارص القدرة االقتصادية الكلية

إجاميل االدخار

3

6

7

4

1

2

12

5

13

10

14

9

8

11

معدل النمو يف نصيب الفرد

1

2

7

13

11

14

6

4

12

8

9

10

3

5

نصيب الفرد من إجاميل
الدخل القومي

3

5

4

6

1

2

13

10

12

14

11

7

9

8

إجاميل تكوين رأس املال
الثابت

6

12

5

8

7

13

9

1

14

3

4

11

2

10

اإلنفاق االستهاليك النهايئ

12

9

8

11

14

13

3

10

2

5

1

6

7

4

العاملون يف الزراعة

9

14

8

7

13

10

5

6

2

1

11

12

4

3

معدل البطالة

12

11

10

8

14

13

1

6

2

5

4

9

3

7

العاملون يف الخدمات

5

6

4

8

12

3

10

7

11

14

1

2

13

9

العاملون يف الصناعة

8

4

13

3

1

10

6

13

7

9

14

11

2

5

املساحة

10

14

2

7

13

12

8

1

4

6

9

11

3

5

ثان ًيا :عنارص القدرة التعليمية
اإلنفاق العام عىل التعليم

13

12

5

7

14

8

3

6

9

2

1

4

10

11

معدل اإلملام بالقراءة
والكتابة

8

6

7

9

3

4

11

13

12

14

1

2

10

5

االلتحاق بالتعليم العايل

12

7

3

11

14

10

6

8

9

13

5

2

4

1

اإلنفاق عىل البحث
والتطوير

6

10

9

13

14

12

2

11

8

5

7

1

4

3

ثالثًا :عنارص القدرة املالية واملرصفية والنقدية
سعر الرصف الرسمي

7

13

5

12

6

14

10

2

4

3

11

8

1

9

نسبة رأس مال البنك/
أصوله

3

4

2

6

5

7

14

11

13

10

1

12

8

9

االئتامن املقدم للقطاع
الخاص

8

7

14

11

9

10

5

13

3

1

2

6

12

4

إجاميل االحتياطيات

6

13

1

11

7

4

12

2

14

10

5

3

8

9

رسملة السوق املالية

7

5

6

9

1

2

13

14

12

8

3

4

11

10

فروع البنوك التجارية

11

8

12

9

10

7

6

13

14

1

2

4

5

3

معدل التضخم

11

9

10

12

5

7

4

6

2

14

8

13

1

3

دراسات
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قياس قوة الدولة االقتصادية

راب ًعا :عنارص القدرة للقطاع الخارجي
صايف االستثامر األجنبي
املبارش

5

4

10

8

14

11

6

13

7

3

1

2

12

9

االنكشاف االقتصادي

1

3

8

2

6

7

5

11

14

9

4

10

13

12

تدفقات تحويالت العاملني

13

14

11

10

6

12

4

8

2

3

1

5

7

9

السياحة الدولية

6

2

5

13

12

14

7

11

4

3

9

10

8

1

إجاميل خدمة الدين

8

8

8

8

8

8

2

7

5

3

4

8

6

1

أرصدة الدين الخارجي

8

8

8

8

8

8

2

7

6

4

1

8

5

3

خامسا :عنارص التمكني
ً
االستقرار السيايس

2

10

5

3

1

4

9

13

14

6

7

11

8

12

سيادة القانون

3

5

7

4

2

8

11

14

12

10

6

1

14

9

السيطرة عىل الفساد

1

4

7

5

2

11

8

14

13

10

6

3

12

9

التباين يف توزيع الدخل

7

8

9

5

2

10

11

12

14

3

13

1

6

4

سادسا :عنارص قدرة البنى التحتية
ً
املشمولون يف شبكة الهاتف
النقال

3

4

8

9

5

7

10

11

12

13

14

2

6

1

خطوط السكك الحديدية

9

10

9

9

9

9

5

4

3

6

8

7

2

1

مستخدمو اإلنرتنت

3

2

7

6

1

4

10

14

13

8

11

5

12

9

النقل الجوي

2

10

3

11

5

14

12

9

6

7

13

8

4

1

ساب ًعا :عنارص القدرة املالية العامة
اإليرادات الرضيبية

13

11

14

10

7

12

4

1

8

2

6

3

9

5

الدين العام

8

6

9

7

10

11

5

12

1

3

2

13

14

4

إعانات وتحويالت أخرى

13

11

14

10

7

12

4

1

8

2

6

3

9

5

ثام ًنا :عنارص القدرة الصحية
اإلنفاق عىل الصحة

10

9

11

13

14

12

3

5

8

6

1

2

4

7

عدد األطباء

6

11

13

5

1

7

9

10

3

14

4

2

12

8

العمر املتوقع عند الوالدة

3

6

11

4

2

10

9

5

14

13

12

1

7

8

تاس ًعا :عنارص القدرة الدميوغرافية
إجاميل عدد السكان

8

14

6

11

13

12

7

4

1

5

9

10

2

3

معدل اإلعالة

1

3

8

4

2

5

7

9

12

10

14

13

6

11

السكان يف املناطق الحرضية

5

4

7

10

1

2

12

8

14

13

6

3

11

2

معدل الخصوبة

14

10

7

3

9

8

12

4

6

5

1

2

13

11
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الجدول ()5
توزيع القيم املعيارية العليا والدنيا عىل دول العينة وبحسب تأثرياتها
أعىل قيم معيارية

الدول

أدىن قيم معيارية

التأثري اإليجايب

التأثري السلبي

املجموع

التأثري اإليجايب

التأثري السلبي

املجموع

اإلمارات

2

2

4

-

1

1

البحرين

-

-

-

5

-

5

السعودية

1

-

1

2

1

3

ُعامن

-

-

-

-

-

-

قطر

8

-

8

3

2

5

الكويت

-

-

-

2

1

3

تونس

-

1

1

1

-

1

الجزائر

3

1

4

4

-

4

مرص

1

1

2

6

2

8

املغرب

4

-

4

4

1

5

األردن

7

3

10

2

1

3

إرسائيل

3

-

3

-

-

-

إيران

-

2

2

-

1

1

تركيا

5

1

6

-

-

-

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل الجدول (.)2

الجدول ()6
أوزان القدرات االقتصادية للعنارص الرئيسة االقتصادية للدول عينة الدراسة وترتيبها

الرتتيب

القدرة االقتصادية الكلية

القدرة التعليمية

القدرة املالية واملرصفية
والنقدية

قدرة القطاع الخارجي

قدرة التمكني

الدولة

الوزن

الدولة

الوزن

الدولة

الوزن

الدولة

الوزن

الدولة

الوزن

1

قطر

274.50

إرسائيل

571.22

املغرب

84.578

إرسائيل

71.6

قطر

282.39

2

الجزائر

248.90

تركيا

348.10

السعودية

131.86

مرص

70.6

ُعامن

230.85

3

السعودية

244.88

األردن

321.07

األردن

118.00

األردن

61.0

األردن

195.53

4

اإلمارات

244.60

تونس

299.10

قطر

111.60

املغرب

37.6

الكويت

194.50

دراسات
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5

إيران

235.40

إيران

294.90

الكويت

106.77

البحرين

34.4

اإلمارات

181.82

6

البحرين

216.51

السعودية

292.21

البحرين

99.022

تركيا

16.1

السعودية

180.46

7

املغرب

207.85

اإلمارات

249.26

اإلمارات

88.219

السعودية

15.0

إرسائيل

171.42

8

تركيا

200.10

الكويت

247.67

ُعامن

86.460

إيران

14.27

البحرين

161.71

9

الكويت

199.78

البحرين

245.33

تركيا

81.430

الجزائر

7.09

تونس

141.80

10

إرسائيل

197.32

ُعامن

228.70

إرسائيل

77.168

ُعامن

1.49-

املغرب

133.91

11

األردن

184.76

قطر

223.70

الجزائر

59.306

الكويت

12.3-

تركيا

121.64

12

ُعامن

182.30

املغرب

218.64

تونس

33.330

تونس

15.6-

مرص

96.348

13

تونس

177.80

مرص

216.80

إيران

9.0110

اإلمارات

18.2-

الجزائر

67.812

14

مرص

171.8

الجزائر

197.86

مرص

8.3760

قطر

33.9-

إيران

49.751

الرتتيب

قدرة البنى التحتية

قدرة املالية العامة

القدرة الدميوغرافية

القدرة الصحية

الدولة

الوزن

الدولة

الوزن

الدولة

الوزن

الدولة

الوزن

1

تركيا

400.17

الجزائر

91.31-

إرسائيل

395.27

األردن

133.436

2

إيران

392.99

إرسائيل

103.1-

قطر

343.35

إرسائيل

123.9932

3

إرسائيل

340.89

قطر

108.7-

األردن

305.19

مرص

114.2333

4

اإلمارات

329.04

إيران

113.6-

الجزائر

286.6

تركيا

112.6274

5

قطر

300.13

الكويت

119.5-

تونس

280.62

الجزائر

104.643

6

البحرين

299.63

السعودية

120.1-

إيران

269.70

السعودية

97.76118

7

السعودية

279.56

اإلمارات

121.8-

تركيا

262.23

إيران

88.21231

8

الكويت

263.72

ُعامن

123.4-

البحرين

240.42

الكويت

80.08944

9

تونس

251.92

تونس

151.2-

مرص

239.15

املغرب

68.9258

10

مرص

251.66

تركيا

152.2-

املغرب

236.05

ُعامن

41.73574

11

املغرب

245.01

البحرين

156.3-

اإلمارات

228.29

البحرين

23.0233

12

ُعامن

242.66

املغرب

162.7-

ُعامن

219.52

تونس

19.27136

13

الجزائر

226.42

األردن

179.1-

الكويت

196.01

قطر

18.82048

14

األردن

207.02

مرص

200.8-

السعودية

179.544

اإلمارات

12.7467-
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الجدول ()7
القدرات االقتصادية املوزونة (باألهمية النسبية) لكل عنرص من العنارص الرئيسة للقوة االقتصادية
الرتتيب

القدرة االقتصادية الكلية

القدرة التعليمية

القدرة املالية واملرصفية
والنقدية

قدرة القطاع الخارجي

قدرة التمكني

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدولة
قطر
الجزائر
السعودية
اإلمارات
إيران
البحرين
املغرب
تركيا
الكويت
إرسائيل

الوزن
7145.2
6478.8
6374.2
6366.9
6127.2
5635.7
5410.3
5208.6
5200.2
5136.2

الدولة
إرسائيل
تركيا
األردن
تونس
إيران
السعودية
اإلمارات
الكويت
البحرين
ُعامن

الوزن
6300.3
3839.42
3541.2
3298.9
3252.6
3222.9
2749.2
2731.7
2705.9
2522.4

الدولة
املغرب
السعودية
األردن
قطر
الكويت
البحرين
اإلمارات
ُعامن
تركيا
إرسائيل

الوزن
887.72
1383.9
1238.5
1171.3
1120.6
1039.3
925.9
907.4
854.6
809.9

الدولة
إرسائيل
مرص
األردن
املغرب
البحرين
تركيا
السعودية
إيران
الجزائر
ُعامن

الوزن
728.4
718.6
620.7
.382
350.6
164.0
153.1
145.1
72.12
15.1-

الدولة
قطر
ُعامن
األردن
الكويت
اإلمارات
السعودية
إرسائيل
البحرين
تونس
املغرب

الوزن
2742.7
2242.1
1899.1
1889.1
1765.9
1752.7
1664.9
1570.6
1377.2
1300.6

11

األردن

4809.3

قطر

2467.3

الجزائر

622.4

الكويت

125.5-

تركيا

1181.4

12
13
14
الرتتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4745.2
ُعامن
4628.1
تونس
4471.9
مرص
قدرة البنى التحتية
الوزن
الدولة
3720.1
تركيا
3653.4
إيران
3169.0
إرسائيل
3058.8
اإلمارات
2790.1
قطر
2785.4
البحرين
2598.9
السعودية
2451.6
الكويت
2341.9
تونس
2339.5
مرص
2277.718
املغرب
2255.871
ُعامن
2104.897
الجزائر
1924.547
األردن

تونس
إيران
مرص

2411.5
املغرب
2391.2
مرص
2182.3
الجزائر
قدرة املالية العامة
الوزن
الدولة
836.9الجزائر
944.9إرسائيل
997.1قطر
1041.6إيران
1095.9الكويت
1100.8السعودية
1116.5اإلمارات
1131.1ُعامن
1385.9تونس
1395.7تركيا
1433.3البحرين
1491.7املغرب
1642.2األردن
1840.8مرص

تونس
349.8
اإلمارات
94.57
قطر
87.91
القدرة الصحية
الوزن
الدولة
3297.7
إرسائيل
2864.5
قطر
2546.1
األردن
2391.0
الجزائر
2341.1
تونس
2250.0
إيران
2187.7
تركيا
2005.8
البحرين
1995.2
مرص
1969.3
املغرب
1904.6
اإلمارات
1831.4
ُعامن
1635.3
الكويت
1497.9
السعودية

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل الجدولني ( )1و(.)6

935.7
658.6
483.2

مرص
159.2الجزائر
185.4إيران
345.4القدرة الدميوغرافية
الوزن
الدولة
768.4
األردن
714.0
إرسائيل
657.8
مرص
648.6
تركيا
602.6
الجزائر
562.9
السعودية
508.0
إيران
461.2
الكويت
396.9
املغرب
240.3
ُعامن
132.5
البحرين
110.9
تونس
108.3
قطر
73.40اإلمارات
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الجدول ()8
الوزن اإلجاميل للقوة االقتصادية للدول عينة الدراسة
الرتتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

الدول
إرسائيل
قطر
السعودية
تركيا
اإلمارات
األردن
إيران
البحرين
الجزائر
الكويت
ُعامن
املغرب
تونس
مرص
املجموع

القوة االقتصادية
20876.20
17953.62
16446.43
16410.10
16367.77
15706.57
15477.94
14793.56
14276.13
14269.19
13601.32
13545.69
12903.02
11756.40
214383.9

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل الجدول (.)5

الشكل
إجاميل نقاط القوة االقتصادية للدول عينة الدراسة

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل الجدول (.)8

الوزن %
9.737778
8.374515
7.671482
7.654537
7.634792
7.326374
7.219727
6.900499
6.659139
6.655903
6.344375
6.318425
6.018649
5.483805
100

ددعلالا

88

ويلوي  /زومتزومت

الجدول ()9
الوزن اإلجاميل للقوة االقتصادية للدول عينة الدراسة ونسبتها إىل الوزن اإلجاميل لقوة إرسائيل االقتصادية
الرتتيب

الدول

القوة
االقتصادية
()1

الفرق يف النقاط بني
الدول املتتابعة
()2

1

إرسائيل

20876.20

2922.58

الفجوة يف النقاط بني الدول
املتتابعة وإرسائيل
()3

الوزن %

الفرق يف الوزن بني وزن الدول نسبة إىل وزن
إرسائيل
الدول املتتابعة
()5
()4

9.737778

1.363263

2
3
4
5

قطر
السعودية
تركيا
اإلمارات

17953.62
16446.43
16410.10
16367.77

1507.19
36.330
42.330
661.20

2922.58
4429.77
4466.1
4508.43

8.374515
7.671482
7.654537
7.634792

0.703033
0.016945
0.019745
0.308418

86.00042
78.78076
78.60674
78.40397

6
7
8

األردن
إيران
البحرين

15706.57
15477.94
14793.56

228.63
684.38
517.43

5169.63
5398.26
6082.64

7.326374
7.219727
6.900499

0.106647
0.319228
0.241360

75.23673
74.14156
70.86328

9
10
11
12
13
14

الجزائر
الكويت
ُعامن
املغرب
تونس
مرص
املجموع

14276.13
14269.19
13601.32
13545.69
12903.02
11756.40
214383.9

6.9400
667.87
55.630
642.67
1146.6

6600.07
6607.01
7274.88
7330.51
7973.18
9119.80

6.659139
6.655903
6.344375
6.318425
6.018649
5.483805
100

0.003236
0.311528
0.025950
0.299776
0.534844

68.38472
68.35147
65.15228
64.88580
61.80732
56.31485

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل الجدول (.)7

خاتمة
مثّلت محاولة الوصول إىل قيمة نسبية لقوة الدولة االقتصادية قادرة
عىل إجراء مقارنة بني القوة االقتصادية لدول العينة (مجموعة من
فضل عن إيران وتركيا وإرسائيل) ومعرفة طبيعة
الدول العربية ً
توزيعها بني تلك الدول وموقع الدول العربية من هذا التوزيع ،بغية
تحليل التوازن السائد يف فرتة زمنية معينة من خالل موازين القوة
االقتصادية بني األطراف املختلفة ،والكشف عن مكامن الضعف
والقوة يف مؤرشات القوة االقتصادية للبلدان العربية وعنارصها،
األهداف الرئيسة التي سعت الدراسة لتحقيقها ،متوسلة يف ذلك ،بعد
استعراض أهم األطر املفاهيمية للقوة واالطالع عىل أهم العنارص
فضل عن توضيح أهم املنطلقات الفلسفية والدراسات
املك ّونة لها ً
السياسية واالقتصادية التي أطّرت ألهمية القوة االقتصادية للدولة،
أساسا لقياس القوة
مبناهج قياس القوة الشاملة للدولة واعتامدها ً
االقتصادية للدول عينة الدراسة التي أوضحت نتائج تطبيقها عىل

تلك الدول وضمن املؤرشات االقتصادية الخمسة واألربعني املختارة
ولعام  2015تحدي ًدا ،تف ّوق إرسائيل عىل جميع دول العينة اقتصاديًا
واحتاللها املركز األول يف ترتيب القوة االقتصادية ،وبأكرب فرق بني
انعكاسا لتف ّوقها يف  3عنارص
دولتني متتابعتني يف الرتتيب .وجاء ذلك
ً
رئيسة من عنارص القوة االقتصادية؛ وهي القدرة التعليمية ،وقدرة
القطاع الخارجي ،والقدرة الصحية التي تعادل مبجموعها ما نسبته
 %29.54من إجاميل القوة االقتصادية ،كام متثّل هذه العنارص من
جانب آخر ما يعادل  %33.3من إجاميل عنارص القوة االقتصادية
الرئيسة .وتبعت إرسائيل يف قامئة الرتتيب دولة قطر .فاحتلت املركز
الثاين بعد تف ّوقها بعنرصين من عنارص القوة االقتصادية متمثلني
بالقدرة االقتصادية الكلية ،وقدرة التمكني ،مثّال ما نسبته %35.74
من إجاميل القوة االقتصادية ،كام ميثّالن ما قيمته  %22.22من
إجاميل عنارص القوة االقتصادية .من جانب آخر ،وعىل الرغم من
تف ّوق قطر بـ  8مؤرشات وعنارص اقتصادية فرعية واحتاللها الرتتيب
األول فيها ،الجدوالن ( )4و( ،)5فهي مل تتمكن من اجتياز إرسائيل
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واحتاللها املركز األول رغم عدم قدرة األخرية عىل التفوق سوى بثالثة
مؤرشات وعنارص فرعية .ورمبا يعود ذلك إىل كون قطر مل تحتل
مواقع متقدمة يف العديد من تلك املؤرشات والعنارص الفرعية عىل
عكس إرسائيل ،وهو ما يعكسه الجدوالن ( )4و( .)5كذلك الحال
بالنسبة إىل األردن؛ فعىل الرغم من احتالله املركز األول يف  7عنارص
ومؤرشات فرعية إيجابية ،مل يحتل سوى املركز السادس يف ترتيب
القوة االقتصادية للدول عينة الدراسة بعد حصوله عىل الرتتيب األول
يف القدرة الدميوغرافية .من جانب آخر ،تخلّفت مرص عن جميع
دول عينة الدراسة لتحتل املركز  14واألخري يف قامئة القوة االقتصادية
بعد احتاللها املركز األخري يف  8عنارص ومؤرشات فرعية من بني 45
رشا؛ أي ما نسبته  %17.77من إجاميل العنارص واملؤرشات
رصا ومؤ ً
عن ً
الفرعية .واحتلت املرتبة األخرية أيضً ا يف عنرصين من العنارص
األساسية للقوة االقتصادية ،وهام القدرات االقتصادية الكلية ،والقدرة
املالية واملرصفية والنقدية ،ميثّالن مبجموعهام ما نسبته  %36.52من
فضل عن احتاللها املرتبة األوىل يف مؤرش
إجاميل القوة االقتصاديةً ،
الدين العام الذي يع ّد من املؤرشات املثبّطة للقوة االقتصادية.

بنا ًء عليه ،ويف ضوء ما تق ّدم وباستعارة ما يعرف يف العلوم السياسية
بتوازن القوى ،ميكن القول إن الدول العربية يف عينة الدراسة تعاين
اختالل التوازن ملصلحة الدول اإلقليمية (إرسائيل ،وتركيا ،وإيران)
التي ص ّنفت ضمن الدول السبع األوىل؛ إذ احتلت إرسائيل املركز
األول ،وتركيا املركز الرابع ،وإيران املركز السابع ،وكانت املراكز
السبعة األخرية من نصيب دول عربية .كام مثّل الوزن اإلجاميل للقوة
االقتصادية للدول الثالث ما نسبته  %24.612من الوزن اإلجاميل
للقوة االقتصادية للدول األربع عرشة عينة الدراسة .يف حني حصلت
الدول العربية اإلحدى عرشة عىل بقية النسبة (متام املئة) .ومثّلت
نسبة القوة االقتصادية للدول العربية يف أفضل حاالتها كام هو
األمر بالنسبة إىل دولة قطر  %86من القوة االقتصادية إلرسائيل .ومل
تتجاوز بالنسبة إىل مرص ما مقداره  %56.31و %71.64و%75.95
من القوة االقتصادية إلرسائيل وتركيا وإيران عىل التوايل.
وبنا ًء عليه ،ويف ظل ميل توازن القوى نحو اتجاه بعيد عن كفة الدول
العربية ،ويف ضوء تضارب املصالح القُطرية للدول العربية التي تحول
دون إمكانية اتحادها اقتصاديًا (كاالتحاد األورويب) ،فليس أمام
الدول العربية سوى العمل بجدية ملعالجة مكامن الضعف والخلل
يف العنارص واملؤرشات االقتصادية التي تفتقر إىل الكفاءة والفاعلية
والدعم والتعميق والتنمية للعنارص واملؤرشات االقتصادية التي
تتميز بالكفاءة وتوظيفها جمي ًعا للوصول إىل حالة اقتصادية تسمح
بتقليص الفجوة القامئة بني الدول العربية والدول األخرى اإلقليمية
والدولية .فضمن العنارص واملؤرشات االقتصادية التي تتقدم بها
الدول العربية نسب ًيا عىل الدول اإلقليمية وتحتاج إىل دعم وتعميق

وتنمية ،القدرة االقتصادية الكلية والقدرة املالية واملرصفية والنقدية
وقدرة التمكني؛ فالدول العربية احتلت املراكز األربعة املتقدمة يف
األوىل ،واملراكز الثامنية املتقدمة يف الثانية ،واملراكز الستة املتقدمة يف
الثالثة عىل التوايل .يف حني تحتاج مؤرشات القدرة التعليمية ،وقدرة
البنى التحتية من الدول العربية إىل معالجة مكامن الضعف والخلل
فيها؛ إذ احتلت الدول اإلقليمية فيهام املراكز األوىل عىل حساب
الدول العربية .أما فيام يتعلق بالقدرات األخرى؛ كقدرة القطاع
الخارجي ،وقدرة املالية العامة ،والقدرة الصحية ،والقدرة التعليمية،
فعىل الدول العربية أن تعيد النظر يف رسم سياسات عامة يف اتجاه
محاولة تطوير مكونات هذه القدرات وتنميتها ،وردم الفجوة التي
تفصلها عن الدول اإلقليمية يف أقل تقدير.
ومن ثم ،واستنا ًدا إىل ما أفرزته الدراسة من تشخيص لنقاط الضعف
والخلل التي عانتها بعض عنارص القوة ومؤرشاتها لكل دولة من
الدول العربية مقارنة بالدول األخرى عينة الدراسة ،وبهدف معالجة
ذلك ،ينبغي للدول العربية موضوع الدراسة إعادة صياغة سياساتها
االقتصادية والسياسية واالجتامعية (الصحية والتعليمية) يف اتجاه
التنمية والتطوير ملؤرشات أدائها االقتصادية وفاعليتها ورفع مستوى
كفاءتها ،مع وضع أولويات يف التنفيذ للعنارص واملؤرشات االقتصادية
وخلل ،بحسب ما تعانيه كل دولة.
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الملحق
استمارة استبيان
يروم الباحث إجراء دراسة الحتساب القوة االقتصادية للدولة،
واالستامرة التي بني يديك تساعد كث ًريا يف تحقيق ذلك .يرجى:
1.1ترتيب العنارص التسعة الرئيسة املكونة للقوة االقتصادية للدولة
ترتي ًبا ذا أهمية تصاعدية بحيث يحتل العنرص األهم الرقم ()1
والعنرص الذي يليه الرقم ( )2وهكذا.
2.2ترتيب العنارص الفرعية (املكونة لكل عنرص رئيس) ترتيبًا ذا
أهمية تصاعدية ضمن العنرص الرئيس بحيث يحتل العنرص األهم
الرقم ( )1والعنرص الذي يليه الرقم ( )2وهكذا.
3.3عندما ترى أن العنرص ال ميثل أي أهمية يف تحديد قوة الدولة
االقتصادية توضع رشطة بني قوسني (ــــــــ).
4.4عندما ترى تساوي قيمة عنرصين أو أكرث ميكن إعطاء هذه
العنارص املتساوية يف الرتتيب الرقم نفسه.
5.5عند وجود مالحظات عىل املسميات أو غياب بعض العنارص
املهمة أو أي آراء أخرى يرجى التفضل بتدوينها يف املالحظات
لالسرتشاد بها واالستفادة منها.
وال يسعنا مقد ًما إال أن نوجه كل الشكر والتقدير للزمالء واألساتذة
الذين سمحت ظروفهم بالتعاون إلكامل بحثنا.
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ملكية وسائل اإلعالم وتأثيرها في استقاللية المحتوى الصحفي:
نموذجا
السودان
ً
Ownership of Media and the Impact on the Independence of
Journalistic Content: the Case of Sudan

نحو منهجي العالقة الوثيقة بين الدور الوظيفي لإلعالم وملكية
تتناول هذه الدراسة على
ٍ
وســائل اإلعــام .وتتعلــق إشــكالية الدراســة بمحتــوى الصحافــة الورقيــة اليوميــة ،مــن حيث
اســتقاللية الرســالة اإلعالميــة وحياديتهــا وحريــة التعبير .وبمــا أن فرضية الدراســة تزعم وجود
عالقة ارتباطية بين ملكية الصحف والمضمون الصحفي ،فإنها تهدف إلى البحث والتنقيب
عن إشــكالية المضمون الصحفي المتعلقة بملكية الصحف الورقية ،وتأثير نفوذ الملكية
فــي تحديــد القرارات التحريرية للمؤسســات الصحافيــة في إطار االقتصاد السياســي لإلعالم
في الســياق الســوداني .رصدت الدراســة المضامين الصحفية ،وربطت نتائج الرصد بملكية
الصحــف والهيــاكل التحريريــة ونفــوذ رأس المــال السياســي بشــقيه الحكومــي والخــاص.
واستخلصت أن وجود صحافة تعددية ال يتناقض مع المالمح الكالسيكية المحددة للنموذج
الســلطوي الذي ســيقت إليه الصحف الســودانية كافة ،من حيث والؤها للسلطة الحاكمة،
والء ً
زائفا أو غير مرغوب فيه في حالة الصحف الخاصة المستقلة.
حتى لو كان ً
كلمات مفتاحية :اإلعالم السوداني ،ملكية وسائل اإلعالم ،استقاللية وسائل اإلعالم.
This paper methodically studies the relationship between the functions of media
organizations and their ownership. The material examined by the author is the
content of daily Sudanese newspapers; the hypothesis being tested, from the
prism of political economy, is whether or not there is a direct correlation between
the ownership of a newspaper and the bias in its content. The paper begins with
a survey of editorial content from several Sudanese newspapers and explores the
influence of both private sector and public sector funding on their editorial content.
The author concludes that despite the presence of a diverse media environment in
Sudan, a classically authoritarian power structure reigns over the Sudanese media.
This remains true even in the case of privately owned, independent papers, where
the loyalty paid by the media owners to the government is not desired.
Keywords: Sudanese Media, Ownership of Media, Independence of Media.
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مقدمة
تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع الذي تتناوله.
وقد تكون الوحيدة يف الشأن اإلعالمي السوداين من حيث مقاربتها
بأسلوب منهجي العالقة الوثيقة بني الدور الوظيفي لإلعالم وملكية
وسائل اإلعالم .وقد ركزت الدراسات اإلعالمية السابقة يف السودان،
عىل قلتها ،عىل الجوانب السياسية والترشيعية واالجتامعية والثقافية،
مع إغفا ٍل تامٍ للجوانب االقتصادية التي تكتسب أهمية متزايدة يف
عامل اليوم؛ نسبة إىل هيمنة الجانب االقتصادي وتأثريه يف بقاء أي
وسيلة إعالمية أو فنائها .وهناك بعض املقاالت والكتابات املتفرقة يف
هذا املجال ،ولكنها مجزأة وتناولت بع ًدا واح ًدا يف كل مرة ،وكانت
يف الغالب غري متعمقة وقامئة عىل أحداث أو حاالت معينة تتعلق
مثل.
بارتفاع مدخالت الطباعة أو انخفاض أرقام توزيع الصحف ً
وتتعلق إشكالية الدراسة باملحتوى الصحفي من حيث استقاللية
الرسالة اإلعالمية وحياديتها وحرية التعبري .وميكن رد هذه اإلشكالية
عادة إىل أسباب مختلفة ،ولكن لتحقيق غرض هذه الدراسة نتناول
جانب ملكية الصحافة الورقية وكيفية تأثريها يف املحتوى الصحفي.
ومبا أن فرضية هذه الدراسة تزعم وجود عالقة ارتباطية بني ملكية
الصحافة الورقية واملضمون الصحفي ،فإنها تهدف إىل البحث
والتنقيب عن إشكالية املحتوى الصحفي املتعلقة مبلكية الصحافة
الورقية ،ونفوذ امللكية يف تحديد القرارات التحريرية للمؤسسات
الصحافية يف إطار االقتصاد السيايس لإلعالم يف السياق السوداين،
متخصصا يف الدراسات اإلعالمية التي تدرس فهم
والذي يُع ّد فر ًعا
ً
العالقة املركزية لإلعالم يف ظل االقتصاد األوسع والنظام السيايس
السائد .وتتبنى الدراسة فرضية أن مللكية الصحافة الورقية قوة
وسطوة متكنانها من التأثري يف السلوك اإلعالمي؛ مبا يضمن توافق
املنتج الصحفي مع رغبات املالك؛ من جهات حكومية أو خاصة.
لذلك تتبع الدراسة نهج االقتصاد السيايس لإلعالم بعنايتها يف املقام
األول مبعرفة عالقات القوة (االقتصاد والسياسة) وإدراكها وتفكيكها
وتحليلها وتأثريها يف الدور الوظيفي لوسائل اإلعالم ويف نقل األخبار
واملعلومات من اإلعالم إىل الجمهور .ومتاشيًا مع االهتامم العاملي
املتزايد حاليًا مبراقبة محتوى وسائل اإلعالم ،تهدف الدراسة ،استنا ًدا
إىل األدلة والرباهني ،إىل التعريف بكيفية تأثري امللكية يف تأطري
مساحات االستقاللية والحيادية يف املضمون الصحفي ،بالرتكيز عىل
التجربة السودانية ،مع عرض مناذج وافية لدول أخرى مثل الواليات
املتحدة األمريكية وبريطانيا وروسيا وأسرتاليا والهند ،ودول عربية
مثل مرص واململكة العربية السعودية.

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

كام تسلط الدراسة الضوء ،مستعينة بدراسات أجريت يف بلدان
مختلفة ،عىل تأثري احتكار السلطة اإلعالم ،وارتباطه بتدين النتائج
املرتتبة عىل ذلك يف ما يتعلق باستقاللية التعبري والحريات العامة،
وحقوق اإلنسان ومــؤرشات الصحة والتعليم ،وآليات املساءلة
الحكومية واملحاسبة ومحاربة الفساد.

من هذا املنطلق ونسبة إىل األهمية املتعاظمة التي يكتسبها اإلعالم
يوم ًيا ،وتزايد سطوته يف تشكيل الرأي العام وتوجيه مساراته ،تفرض
مجموعة من التساؤالت الحاسمة نفسها يف ما يتعلق بهيكلية
مثل ،كيف تُنظم الصحف
الصحافة الورقية وملكيتها يف السودانً .
الورقية عىل النحو األمثل من أجل متكينها من تحقيقٍ أفضل لوظائفها
التنويرية والرقابية؟ ويرتبط هذا السؤال بدوره مبارشة مبسألة ملكية
وسائل اإلعالم أي :أيكون من األفضل للصحف واملحطات اإلذاعية
والقنوات التلفزيونية أن تكون مملوكة للحكومة أم للقطاع الخاص؟
وهل يجب أن تنظَّم املامرسة اإلعالمية بأطر وقوانني تكرس االحتكار؟
أم هل تنظَّم بأطر وقوانني تشجع عىل التنافسية والتعددية؟
وقد اتبعت الدراسة النهج الوصفي التحلييل مبساعدة األدوات املالمئة
من تحليل مضمون صحف سودانية يومية مختارة واملقابالت الشخصية
واملالحظة ،للعمل عىل إثبات فرضية تأثري امللكية أو نفيها ،وذلك برصد
املضامني اإلعالمية ،وربط نتائج الرصد مبلكية الصحف الورقية والهياكل
التحريرية ونفوذ رأس املال السيايس بشقيه الحكومي والخاص.
وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أهمها أن ملكية الصحافة الورقية يف
السودان ليست لديها القدرة وحدها عىل أن متثّل أداة مفصلية للتحكم
يف حرية النرش والتعبري ،واستقاللية محتوى الرسالة اإلعالمية؛ إذ يتضح
من خالل هذه الدراسة أن املؤسسة السياسية يف السودان مبختلف
فروعها السياسية والتنظيمية والقانونية واألمنية واالقتصادية ،وليست
امللكية ،هي الجهة الرئيسة التي متارس السيطرة عىل السلوك اإلعالمي
الذي عادة ما يَنتج منه مضمون صحفي محدد.

دراسات
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وعىل الرغم من أن إشكالية الحرية اإلعالمية يف السودان قدمية،
ممثل يف
فإن هذه الورقة تركز عىل النظام السيايس الحاكم حال ًياً ،
حزب املؤمتر الوطني الذي جاء إىل السلطة منذ عام  ،1989مع بعض
اإلضاءات عىل فرتات حكم سابقة كان لها انعكاساتها عىل واقع
اإلعالم السوداين اليوم.

أو ًلا :اإلطار النظري للدراسة
 .1منهج الدراسة
بوصف علم االتصال واإلعالم أحد فروع علم االجتامع ،فإن هذه الدراسة
ستخضع للبناء املنهجي لعلم االجتامع؛ فتطبق منهجية الوصف التحلييل
املستمدة من مناهج علم االجتامع الذي يهتم بدراسة الظواهر ،ومن
ث ّم تعتمد يف منهجها عىل النهج الوصفي التحلييل وتستخدم األدوات
املالمئة لذلك ،مثل املالحظة واملقابالت وتحليل املضمون .وتُع ّد طريقة
تحليل املضمون أداة رئيسة لرصد األخبار واملضامني الصحفية التي
وردت يف الصحف املختارة لهذه الدراسة ووصفها وتحليلها .أما بالنسبة
إىل أداة املالحظة ،فقد اعتمدت عىل البحث واملقارنة بني الصحف
الورقية اليومية يف السودان ،انطالقًا من شبهة وجود عالقة ارتباطية
بني ملكية الصحافة الورقية واملضمون الصحفي؛ إذ استخدمت هذه
الشبهة للبناء عليها للوصول إىل نتائج تنفي هذه العالقة أو تؤكدها
بغرض صياغة تعميامت علمية.
 .2أسئلة الدراسة
تحاول هذه الدراسة استجالء األسباب الحقيقية التي حالت دون
وجود صحافة حرة يف السودان ومعرفتها ،وذلك بالرتكيز عىل
الصحافة الورقية اليومية .وألن فرضية هذه الدراسة تزعم وجود
عالقة ارتباطية بني ملكية الصحافة الورقية واملضمون الصحفي،
فهي تسعى إليجاد إجابات لتأكيد هذا الزعم أو نفيه من خالل
األسئلة التالية:
•هل يف املضمون الصحفي إشكالية متعلقة مبعايري الحيادية
واالستقاللية وحرية التعبري؟
•هل هذه اإلشكالية ،إن وجدت ،ناتجة من وجود عالقة ارتباطية
بني ملكية الصحف واملضمون الصحفي؟
•هل تــؤدي هــذه العالقة االرتباطية بني ملكية الصحف
واملضمون الصحفي ،إن وجدت ،إىل تأثري سلبي يف استقاللية
املضمون الصحفي؟

•هــل يجب أن تنظَّم املــارســة اإلعالمية بأطر وقوانني
تكرس االحتكار؟ أم هل تنظَّم بأطر وقوانني تشجع عىل
التنافسية والتعددية؟
•هل تضمن تعددية ملكية الصحف تنوع املضمون؟

•كيف ميكن املقارنة بني الصحف الحكومية أو الصحف
املوالية للحكومة والصحف الخاصة املستقلة ،يف تغطية
القضايا الحساسة واألحداث الساخنة (االحتجاجات الشعبية،
مثل) ،إن خضعت هذه الصحف ملثل
والفساد ،واالنتخابات ً
هذا التصنيف؟
•هل يطغى نفوذ املؤسسة السياسية يف السودان عىل نفوذ
امللكية ،من حيث السيطرة عىل السلوك اإلعالمي ،والذي
عادة ما ينتج منه مضمون صحفي محدد؟ أم هل العكس
هو الصحيح؟
•هل يساهم نوع ملكية الصحف يف زيادة الرقابة املؤسسية
للصحف والرقابة الذاتية للصحافيني؟

 .3فرضيات الدراسة
ت ُبنى هذه الدراسة عىل الفرضية الرئيسة التي تزعم وجود إشكالية
يف املضمون الصحفي للصحف الورقية اليومية يف السودان ،تتّصل
مبعايري االستقاللية والحيادية وحرية التعبري .ويقود هذا بدوره إىل
فرضيات فرعية أخرى متعلقة مباهية األسباب التي تؤدي إىل هذه
اإلشكالية ،والتي قد تكون عديدة .منها عىل سبيل املثال أنها قد
تنشأ نتيجة التودد والوالء للسلطة الحاكمة يف حالة الصحف املوالية
للسلطة ،أو الخوف من إزعاجها وعقابها يف حالة الصحف املستقلة؛
ما يُنتج مضمونًا صحفيًّا مؤي ًدا ملا تقوم به السلطة أو غري ناقد لها
يف أحسن األحوال .كام تزعم فرضيات أخرى أن هذه اإلشكالية قد
يكون مردها إىل الضغوط واملؤثرات التي تتحكم يف بيئة العمل
اإلعالمي ،أو تب ّني املؤسسة الصحافية أسلوب الرقابة املؤسسية،
وتب ّني الصحافيني أسلوب الرقابة الذاتية نتيجة الضغوط التي تفرضها
عليهم املؤسسة السياسية.
وبينام تناقش الدراسة هذه الفرضيات مجتمعة ،فإنها ولإليفاء
بغرضها تركّز عىل فرضية العالقة االرتباطية بني ملكية الصحافة
الورقية واملضمون الصحفي ،بوصفها واحدة من املؤثرات الرئيسة
يف استقاللية املنتج الصحفي .وتتبنى الدراسة أيضً ا الرأي القائل إن
مللكية الصحف قوة وسطوة متكنانها من التأثري يف السلوك اإلعالمي،
مبا يضمن توافق املنتج الصحفي مع رغبات املالك ،من جهات
موالية للسلطة الحاكمة أو جهات خاصة مستقلة .كام أن الدراسة
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تفرتض أيضً ا أن نفوذ املؤسسة السياسية املوجه إىل الخط التحريري
للمؤسسة الصحافية غال ًبا ما يطغى عىل نفوذ امللكية يف تحديد
القرارات التحريرية للمؤسسات الصحافية.

 .4تحديات الدراسة
أكرب تح ٍّد واجه هذه الدراسة هو كيفية التصنيف املنهجي للصحف
الورقية اليومية يف السودان بحسب امللكية .فملكية وسائل اإلعالم
خصوصا ليست شفافة .وعىل الرغم من أنه
عمو ًما والصحف الورقية
ً
من املعروف لدى كثري من املراقبني للمشهد اإلعالمي يف السودان
رسا أو عل ًنا بواسطة جهات حكومية أو
أن هنالك صحفًا تم رشاؤهاًّ ،
بواسطة املوالني للحزب الحاكم؛ ما انعكس عىل توجهاتها التحريرية
املؤيدة تأيي ًدا مطلقًا للحزب الحاكم وسياساته ،فإنه من الصعب
تصنيفها يف الوقت ذاته عىل أنها حكومية .كام أ ّن هناك صحفًا خاصة
مستقل عن السلطة؛ ما يتيح
ً
مستقلة أسسها أفراد وتنتهج خطًّا تحريريًّا
لها العمل باستقاللية غالبًا ما تنعكس عىل مضمونها الصحفي .ويظهر
هذا جليًّا يف تعرضها لهجوم مستمر من السلطة ،مثل صحف التيار
والجريدة واأليام .وقد توقفت األخرية يف كانون الثاين /يناير .2018
وبغرض إنجاز هذه الدراسة تم االتصال باملجلس القومي للصحافة
واملطبوعات ،بصفته الجهة املسؤولة عن إصدار تراخيص الصحف،
للحصول عىل معلومات دقيقة متكن من تصنيف الصحف الورقية
اليومية بحسب امللكية .وقد جاءت اإلفادة أنه ليست هناك أي
صحف مسجلة بأنها حكومية حال ًيا ،وكل الصحف مصنفة لدى
املجلس بأنها خاصةُ ،س ّجلت بصفتها رشكات بحسب مقتضيات
قانون الصحافة واملطبوعات لعام  .1996وقد ألزم نص هذا القانون
الصحف بأن تصدر عن رشكات صحافية تُس َّجل وفقًا ألحكام قانون
الرشكات لسنة  1925بصفة رشكات مساهمة عامة .لذلك ستكتفي
هذه الدراسة بتصنيف الصحف اليومية إىل صحف خاصة موالية
للحكومة وصحف خاصة مستقلة؛ وذلك بحسب مالحظة النهج
التحريري ومضامني كل صحيفة ،ومدى رضا السلطة عنها يف ما
يتعلق بعدم تعرضها للمصادرة أو املحاسبة والعقاب .وكذلك بحسب
اإلفادات التي حصلت عليها هذه الدراسة من خالل آراء الخرباء يف
املقابالت الشخصية ،أو من خالل بعض التقارير الصحافية.
ولعل هذا يقودنا مبارشة إىل اإلشارة إىل مقال محمد عثامن إبراهيم،
وقد أشار فيه إىل قانون الصحافة واملطبوعات لعام  ،1996الذي
"ألزم املؤسسات الصحافية بالتحول إىل رشكات ،حيث بدأت مسرية
العبث واالحتيال عىل القانون وفقًا لرشوط القانون نفسه .فالرشكات
التي أنشئت كحواضن للصحف ليست رشكات حقيقية يف الغالب،
وإمنا هي أسامء زائفة لرشكات استوجب تأسيسها القانون .وبسبب
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هذا النص القانوين ،أصبح حزب املؤمتر الوطني الحاكم يسيطر عىل
جميع منافذ اإلعالم الحكومي يف العاصمة والواليات ،وميلك بشكل
مبارش عد ًدا من املنافذ املسجلة احتيالً عىل روح القانون كرشكات
خاصة" .وقد أشار كاتب املقال إىل فشل أغلب هذه الصحف ،وعزا
هذا الفشل إىل أنه "مل تكن لهذه الصحف أجندة لخدمة التنوير
والجمهور وتوفري املعرفة واملعلومة والرتفيه .كلام غرقت صحفهم
أغرقوا أنفسهم بالحوافز واملغانم ،ثم تحدثوا عن منافسة اإلعالم
الرقمي وانتهاء عهد الصحافة الورقية"(((.

 .5دراسات سابقة
تشغل وسائل اإلعالم حي ًزا كب ًريا يف حياة الناس واهتامماتهم اليومية؛
ذلك أن لها تأث ًريا ونفوذًا بالغًا يف ما يتداولونه يف مجالسهم ويف ما
يتخذونه من قرارات .كام أن لها مقدرة هائلة عىل تشكيل الرأي
العام ،من حيث قبوله أو رفضه الكيفية التي تدير بها الحكومات
الشأن العام .وترجع عالقة الشد والجذب املستمرة بني اإلعالم
والسلطة ملا ميلكه اإلعالم من سطوة كبرية يف التأثري يف الرأي العام،
وترغيبه يف قضية معينة أو رفضه لها" .ولعل اعتقاد كثريين مبقدرة
اإلعالم عىل اإلقناع وتغيري األفكار وتوجيه السلوكيات له ما يربهنه،
وذلك من دالئل األموال الطائلة التي تنفق عىل املستوى العاملي
سنويًّا عىل الدعاية واإلعالن ،والرتويج لألفكار والسلع والخدمات عرب
الوسائل اإلعالمية املختلفة"(((.
من هذا املنطلق ونسبة إىل األهمية املتعاظمة التي يكتسبها اإلعالم
يوميًا ،تفرض مجموعة من األسئلة نفسها يف ما يتعلق بهيكلية وسائل
مثل ،كيف ميكن تنظيم األداء اإلعالمي؟ أيكون من
اإلعالم وملكيتهاً .
األفضل للصحف والقنوات اإلذاعية والتلفزيونية أن تكون مملوكة
للدولة أم للقطاع الخاص؟ وهل يجب أن ت ُنظَّم املامرسة اإلعالمية
بأطر وقوانني تكرس االحتكار؟ أم هل ت ُنظَّم بأطر وقوانني تشجع
عىل التنافسية والتعددية؟ لذلك ت ُع ّد ملكية األجهزة اإلعالمية واحدة
من الركائز األساسية للجانب االقتصادي لوسائل اإلعالم ،وقد اكتسب
ينصب الحديث سابقًا عىل
أهمية متزايدة يف الفرتة املاضية؛ إذ كان
ّ
الجوانب القانونية والترشيعية واالجتامعية والثقافية ألداء األجهزة
اإلعالمية" .ولكن يف عامل اليوم ،وبشكل متصاعد ،تزداد هيمنة
االقتصاد عىل أداء واستمرارية أي مؤسسة إعالمية ،يف ما يعرف
باقتصاديات اإلعالم من مدخالت إنتاج وسوق إعالنية ومستثمرين
ومستهلكني من قراء ومستمعني ومشاهدين"(((.
 1محمد عثامن إبراهيم" ،قصة اإلعالم الخارس" ،السوداين.2018/1/11 ،
 2ندى أمني" ،اإلعالم التنموي وبرجوازية التحيز" ،السوداين.2015/2/22 ،
 3ندى أمني" ،الصحافة الورقية واإلعالم الرقمي :تنافس أم تعايش؟" ،الجزيرة نت،
 ،2017/10/2شوهد يف  ،2018/3/9يفhttp://bit.ly/2DUvqno :
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ملكية وسائل اإلعالم وتأثيرها في استقاللية المحتوى الصحفي :السودان نموذجً ا

والواقع أن بعض النظريات تؤيد ملكية الدولة األجهزة اإلعالمية مقابل
الغالبية من األصوات التي تنادي برضورة استقاللية هذه األجهزة عن
الدولة مبا يضمن حياديتها ،بصفتها سلطة رابعة قامئة بذاتها وليست
تابعة .فقد أشار فالدميري لينني يف هذا السياق إىل أن "ملكية الدولة
أجهزة اإلعالم رضورة؛ ألنها تحمي العامة من املصالح الخاصة أو
األفكار املتطرفة يف حال آلت ملكية هذه األجهزة إىل أفراد"(((" .ومن
املثري لالهتامم أن مثل هذه الحجج ق ّدمتها الحقًا إدارة هيئة اإلذاعة
دعم إلبقاء احتكار اإلذاعة والتلفزيون يف بريطانيا مدعو ًما
الربيطانيةً ،
(((
من القطاع العام ،وتكرر ذلك يف كثري من البلدان النامية" .
يف مقابل ذلك ،ترى األصوات التي تدعو إىل استقاللية الوسائل اإلعالمية
أنه كلام بعدت هذه الوسائل عن سطوة الدولة ،يكون الدور الوظيفي
لإلعالم أقوى نفوذًا وفائدة .ويأيت هذا من إميانهم بأن "الوسائل اإلعالمية
اململوكة للقطاع الخاص تتبنى دامئًا وجهات نظر مختلفة وعديدة ميكن
أن يُرثى بها املحتوى اإلعالمي ،ومن ث ّم ترفد العامة مبعلومات تساعدهم
يف اتخاذ قراراتهم بصورة أفضل بعي ًدا عن التسلط الحكومي"((( .عىل سبيل
املثال" ،عىل الصعيد االقتصادي توفر هذه الوسائل معلومات تساعد
املواطنني واملستهلكني واملستثمرين عىل فهم حركة األسواق وجودة السلع
وخيارات االستثامر وغريها .من الناحية السياسية ،ويف وقت االنتخابات
مثل ،غال ًبا ما تنتهج األجهزة اإلعالمية اململوكة للدولة نه ًجا متحي ًزا وغري
ً
محايد يف إعطاء زمن أكرب من خريطتها الربامجية إىل مرشحي الحزب
الحاكم ،مع ميلها إىل تغطية شخصية املرشح وبرنامجه االنتخايب بصورة
مثىل"((( .ويتناقض هذا بالطبع مع اللوائح التي تنظم العملية االنتخابية.
كام أكد تيمويث بيسيل وروبن بريجس تأثري اإلعالم الحر املتطور يف سلوك
الحكومات ،وذلك بتحفيز االستجابة الحكومية للقضايا التي يثريها اإلعالم.
وقد ركزا يف دراستهام عىل التجربة الهندية بتسليط الضوء عىل كيفية
تغطية الصحف األزمات املحلية يف الهند ،خاصة وسط الرشائح الضعيفة
واملهمشة؛ ما يحفّز الحكومة عىل اتخاذ القرارات والسياسات العامة
الحتواء هذه األزمات(((.
4 Vladimir Lenin, "On the Freedom of the Press," Labour Monthly, vol. 7,
no. 4 (1925), pp. 35-57.
5 Anoush Begoyan, "State Versus Private Ownership: A Look at the
Implications for Local Media Freedom," Article 19, "Freedom of Expression
"in the Local Press, the Rules of Free Competition and Media Pluralism,
Conference convened under the Observatory of the Freedom of Media in
Poland, October 2009, p. 5.
?6 Timothy Besley & Andrea Prat, "Handcuffs for the Grabbing Hand
Media Capture and Government Accountability," Centre for Economic
Policy Research (CEPR), Discussion Paper no. 3132, London, 2002.
7 Ibid.
8 Timothy Besley & Robin Burgess, "The Political Economy of Government
Responsiveness: Theory and Evidence from India," The Quarterly Journal of
Economics, vol. 117, no. 4 (Nov., 2002), pp. 1415-1451, SSRN, accessed on
3/7/2018, at: https://bit.ly/2IFaJdE
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وباملثل ،يف عدة حاالت ترتبط ملكية األرس لإلعالم ارتباطًا وثيقًا
بالدولة التي ال ميكن ع ّدها مستقلة .ففي كازاخستان ،يشغل رئيس
واحد هذا املنصب منذ استقالل كازاخستان عن االتحاد السوفيايت
يف عام 1990؛ إذ تسيطر ابنته وزوجها عىل سبع من اثنتي عرشة من
أكرب وسائل اإلعالم يف البالد(((.
وقد جاء يف دراســة أصدرتها الشبكة العربية ملعلومات حقوق
اإلنسان ،وهي منظمة مجتمع مدين مرصية ،تفسري ألسباب سيطرة
اململكة العربية السعودية وتحكمها يف اإلعالم العريب ،أو نسبة كبرية
منه ،عرب ملكية وسائل إعالمية كاملة من صحف وقنوات إخبارية
ومحطات فضائية ترفيهية .وتجيب الدراسة عن عدد من التساؤالت
املرتبطة بأسباب إنفاق املال السعودي عىل اإلعالم العريب منها:
"هل األمر هو مجرد استثامر أم أن له أهدافًا أخرى مثل الرتويج
لرؤى سياسية معينة؟ وهل وسائل اإلعالم اململوكة لرجال أعامل أو
أمراء سعوديني تقوم بدور إعالمي موضوعي أم أنها تستهدف مترير
رسائل معينة؟"( .((1وتتناول الدراسة العالقة بالقطاع الخاص املالك
لوسائل اإلعالم؛ ذلك أن القطاع الخاص يف اململكة ميتلك نظريًّا جميع
الصحف الصادرة هناك ،ولكن عمليًّا تخضع تلك الصحف لسيطرة
السلطة يف اململكة .كام ناقشت الدراسة أسباب صدور جريديت
الرشق األوسط والحياة يف لندن وليس يف السعودية ،والفارق بينهام
وبني الصحف السعودية التي تصدر داخل السعودية .واستعرضت يف
محور التلفزيون أسباب احتالل الفضائيات السعودية الصدارة ،رغم
تأخر البث التلفزيوين يف اململكة؛ فقد بدأ البث الرسمي للتلفزيون
هناك عام  ،1965وأسباب انطالق الفضائيات السعودية كافة من
خارج اململكة .وأشارت الدراسة إىل "أهم أصحاب اإلمرباطوريات
اإلعالمية السعودية املسيطرة عىل اإلعالم العريب ،وعىل رأسهم وليد
اإلبراهيم مالك قنوات إم يب يس والعربية والحدث وشاهد ،والوليد
بن طالل مالك قنوات روتانا والرسالة".
ويرى عبد الوهاب البقايل أن "اإلعالم العريب وجد نفسه بجميع أنواعه
وألوانه منذ عقود من الزمان خاض ًعا لسيطرة الحكومات ألن الحكومات
العربية تريد إعال ًما للدعاية والرتويج ألفكارها ومواقفها وخياراتها ومترير
رسائلها ،إعال ًما للحشد والتعبئة لربامج غري ذات مصداقية وال فعالية"(.((1
وقد خلصت دراسة للبنك الدويل ،أجريت يف  97دولة حول العامل،
أن ملكية اإلعالم ترتكز بصورة أساسية يف أيدي الحكومات أو األرس
9 Begoyan, p. 7.
" 10إعالم األمراء :دراسة تستعرض كيف تسيطر السعودية عىل اإلعالم العريب" ،العريب
الجديد ،2017/8/27 ،شوهد يف  ،2018/7/2يفhttp://bit.ly/2HfN7vT :
 11عبد الله البقايل" ،تحرير اإلعالم العريب من االحتكار الحكومي" ،ورقة مقدمة يف املؤمتر
العارش التحاد الصحافيني العرب ،القاهرة.2004 ،
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الكبرية( .((1ومن أهم النتائج التي توصلت إليها أن الدول واألرس
متتلك نصيب األسد من املؤسسات اإلعالمية؛ ذلك أن  4يف املئة فقط
من هذه املؤسسات لديها هياكل ملكية أخرى .وتسيطر األرس عىل
 57يف املئة من ملكية الصحف ،و 34يف املئة من ملكية القنوات
حصصا ضخمة تعادل تقري ًبا 29
التلفزيونية .بينام متتلك الدول أيضً ا
ً
يف املئة من الصحف ،و 60يف املئة من القنوات التلفزيونية ،و 72يف
املئة من املحطات اإلذاعية .وعىل هذا األساس ،قسمت الدراسة أمناط
امللكية إىل ثالثة أنواع :ملكية الدولة ،وامللكية الخاصة ،وهياكل ملكية
أخرى متمثلة يف األفراد أو رشكات املساهمة العامة(( ((1الشكل .)1
ويشري هذا إىل الدور املتنامي لإلعالم والفوائد التي يجنيها املالك،
ومن أهمها النفوذ والسيطرة السياسية والشهرة والعائد املادي ،التي
ميكن اكتسابها من خالل ملكية األجهزة اإلعالمية ،ومن ث ّم ضامن
التحكم يف املضمون واألجندة التي تشكل الرأي العام.
وأكّدت دراسة البنك الدويل نفسها العالقة الوثيقة بني استقاللية اإلعالم
والحريات العامة وحقوق اإلنسان .كام خلصت إىل أن ملكية الحكومة
وسائل اإلعالم عادة ما تكون مرتبطة بالحصول عىل أدىن النتائج
االقتصادية واالجتامعية ،يف ما يتعلق مبؤرشات الصحة والتعليم؛ ألن
تعدد امللكية والحرية يف نرش املعلومات يحسن الدور الرقايب املستقل
لإلعالم .وذكرت الدراسة أنه "من املعروف أن عد ًدا من القرارات املتخذة
يف املجال السيايس له نتائج اقتصادية ،لذلك فإن نرش املعلومات يف
التوقيت األفضل ينتج منه تقسيم أفضل وفعال للموارد"(.((1
كام توصلت دراسة أندريا برات وديفيد سرتومربيغ إىل نتيجة مقاربة،
حيث ناقشت الصلة بني أمناط ملكية وسائط اإلعالم وتعدديتها
مقارنة بنتائج السياسات العامة للدولة .وخلصت إىل أن "البلدان
التي بها ملكية حكومية أكرب لوسائل اإلعالم لديها صحافة حرة أقل،
وانخفاض يف الحقوق السياسية للمواطنني ،وحوكمة رديئة ،وأسواق
رأس املال األقل من ًّوا ،ونتائج صحية وتعليمية منخفضة"( .((1كام أن
منظمة الشفافية الدولية قد ذكرت أيضً ا "أنه حينام تكون أغلب
وسائل اإلعالم مملوكة للدولة ،ميكن أن متارس الحكومة نفوذًا قويًّا
وتراقب املحتوى ،ومتنع التحقيقات يف القضايا البارزة وحاالت الفساد
الحكومي ،وته ّدد عمو ًما حيادية التغطية اإلعالمية .لذلك ميكن القول
إن البلدان التي فيها ملكية حكومية أكرب لوسائل اإلعالم لديها ضعف
12 Simeon Djankov et al., "Who Owns the Media?" World Bank and
Harvard University (6/2001), p. 17.
13 Ibid., pp. 18-19.
14 Ibid., p. 52.
15 Andrea Brat & David Strömberg, "The Political Economy of Mass
Media," Centre for Economic Policy Research (CEPR), Discussion Paper no.
DP8246, 26/11/2013, p. 13.
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يف املؤسسات العامة ووسائل املساءلة الحكومية واملحاسبة ومحاربة
الفساد"( .((1ويوضح الشكل ( )2أكرث البلدان التي فيها معدالت فساد
عالية ،والتي يف الوقت نفسه فيها حريات إعالمية أقل.
بينام يذكر محمد فريد عزت جوانب تأثري مالك الصحيفة يف إدارتها؛
فهو "يحدد سياستها التحريرية ،ويقوم باإلرشاف عىل تعيني املسؤولني
عن هيئة التحرير ويحدد امليزانية .لذلك تصبح نوايا املالك الحقيقية
سواء أكانت الدولة أو فر ًدا هي التحكم يف سياسة تحرير الصحيفة
بغض النظر عن كل ما يقال بخالف ذلك .وعليه تكتسب دوافع
املالك وراء امتالك املؤسسة اإلعالمية أهمية قصوى"(.((1
ويصف األستاذ محجوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة األيام
سابقًا ،والتي توقفت عن الصدور هذا العام ( )2018بعد ما يقارب
خمسة وستني عا ًما ،الصحافة يف يد الدولة بأنها بدعة .فعند بداية
نشأة الصحافة كان هذا نه ًجا معروفًا ،لكن تم تجاوزه منذ وقت
طويل .ويضيف أن "العامل الثالث ارتد لهذه البدعة نتيجة سيطرة
الحكومات الشمولية .واألصل يف النظام الدميقراطي هو امللكية
الخاصة للصحف .وعن تأثري امللكية الخاصة عىل حرية التعبري فإنه
يف التجربة السودانية نادر الحدوث لكنه خطر موجود ال بد من
التحسب له ألن الواقع الصحفي تحدث فيه كل هذه املخاطر .ودامئًا
الضامن ضد التغول هو تقوية مؤسسات الصحافيني ومنظامت حرية
التعبري وبناء تقاليد راسخة للعمل الصحايف تضمن أن يكون اإلعالم
من ًربا مفتو ًحا وفق ضوابط ومواثيق العمل الصحايف"(.((1
ويف السياق نفسه أشار عيىس عبد الباقي إىل هذه الحقائق بالقول:
"إن هنالك عالقة اعتامد متبادل بني النظام السيايس والنظام
االقتصادي وكالهام يهدف إىل ترسيخ منط اجتامعي يسود املجتمع
ويُع ّد هو مصدر التغيري يف الثقافة وال يسمح بأي تغيري إال يف ضوء ما
يخدم العالقة بني النظام السيايس والنظام االقتصادي .ومن هنا فإن
وسائل اإلعالم واملؤسسات الثقافية هام أهم أداتني الستمرار النمط
االجتامعي املسيطر وتظل هذه الوسائل غري قادرة عىل اإلفالت من
هيمنة القوى املسيطرة ألنها مصدر رشعيتها وحاميتها ومصدرها
اإلعالمي واإلخباري الذي يوفر لها القدرة عىل االستمرار"(.((1
16 Mariana Sosa Cordero, "Three Ways to Fight Corruption in the
Media," Transparency International, 18/11/2016, accessed on 2/7/2018, at:
https://bit.ly/2ILapd8
 17محمد فريد عزت ،إدارة املؤسسات اإلعالمية (القاهرة :دار العريب للنرش والطباعة
والتوزيع ،)1994 ،ص .78
" 18ملكية الصحف وأثرها عىل حرية التعبري" ،موقع صحفي ،1970/11/11 ،شوهد يف
 ،2018/3/2يفhttps://bit.ly/2tJ6usJ :
 19عيىس عبد الباقي ،الصحافة االستقصائية وصناعة القرار السيايس (القاهرة :دار العلوم
للنرش والتوزيع ،)2014 ،ص .28
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 .6نماذج لتجارب إعالمية عالمية
متعلقة بالملكية وعالقتها باستقاللية
األداء اإلعالمي
عىل النقيض مام قد يعتقده كثريون ،فإن املامرسة اإلعالمية يف
املجتمعات الدميقراطية واملجتمعات غري الدميقراطية متقاربة،
معي ،عىل الرغم من
يف معالجة األخبار وفلرتتها لعكس مضمون ّ
تباعدها الظاهري يف األدوات املستخدمة للوصول إىل غاياتها.
فحتى يف الدول املتقدمة التي تتمتع مبناخ إعالمي يتميز بالحرية
والتعددية ،تستحوذ امللكية عىل نفوذ بالغ عىل قرارات التحرير.
فعىل سبيل املثال ،هنالك أباطرة مالكون لإلعالم عىل املستوى
الدويل لديهم مقدرة هائلة عىل التأثري يف أجندة األخبار ،مثل
امللياردير األسرتايل األمرييك روبرت مردوخ الذي يع ّد قطبًا من
أقطاب التجارة واإلعــام الــدويل ،وهو مؤسس ورئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي للرشكة القابضة لإلعالم الدويل "نيوز
كوربوريشن"  ،News Corporationالتي تع ّد ثاين أكرب تكتل
لوسائل اإلعالم يف العامل .ويسيطر مردوخ عىل ثلثي سوق الصحف
فضل عن ثلث السوق يف بريطانيا من خالل ملكية
يف أسرتالياً ،
ثالث من أكرب الصحف اليومية الربيطانية ،واثنتني من أكرث صحف
وتوسع أيضً ا يف السوق األمريكية
طبعة األحد األسبوعية توزي ًعا(ّ .((2
برشائه شبكة تلفزيون فوكس اإلخبارية املعروفة مبنارصتها املطلقة
إلرسائيل وعدائها الشديد للقضية الفلسطينية ،والتي يأمل
من خاللها تبني نهجه اليميني يف صناعة األخبار الذي يوصف
باملتشدد ،إضافة إىل احتكاره عد ًدا من شبكات البث الفضايئ يف
آسيا وأمريكا الجنوبية التي وصل عدد مشاهديها إىل نحو 220
مليون مشاهد يف آسيا وحدها(.((2
وبحسب الصحايف ساشا أبرامسيك ،فإن مردوخ "يستخدم السلطة
التي أتاحتها له ملكيته وسائل إعالم بريطانية رئيسة يف صنع
السياسيني الربيطانيني ،أو يف تحطيمهم ما مل يكونوا عىل نهجه".
فعىل سبيل املثال" ،أعطت صحف مردوخ مارغريت تاترش 'تغطية
صحفية متوهجة' طوال فرتة حكمها بوصفها رئيسة وزراء بريطانيا.
وعىل إثرها تلقى مردوخ وسام الفروسية من الدرجة األوىل ،ويُع ّد
بهذا واح ًدا من القالئل من غري املواطنني الربيطانيني الذين تحصلوا
عليه .ويف مقابل ذلك حصلت تاترش عىل عقد كتاب 'مربح للغاية'
من دار نرش مردوخ (هاربر كولينز) بقيمة  4.5ماليني دوالر" .وقال
أبرامسيك" :إن صحف مردوخ تعارض باستمرار نقابات العامل
"20 Deborah Brewster, "News Calls for Media Ownership Deregulation,
The Australian, 13/11/1996.
21 Douglas Gomery, "A Very High-Impact Player," American Journalism
Review (July/ August 1996), p. 52.

ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

والربامج االجتامعية التقدمية [ ]...يف حني تدعم عقوبة اإلعدام
وخفض الرضائب والسياسات الخارجية املتشددة"(.((2
وبهذا املعنى ،تتمتع وسائل اإلعالم بسلطة هائلة عىل االنتخابات
الوطنية؛ ألن املرشحني املدرجني يف جدول أعامل وسائط اإلعالم
لديهم فرصة للفوز أكرث من الذين يتم تجاهلهم .تلك القضايا
الشخصية أو املتعلقة بالسياسات ،والتي ت ُسلّط عليها األضواء
إعالميًّا ،تصبح معايري لقياس املرشحني .فعندما يحصل املرشحون
عىل دعاية كثيفة و"مواتية" تزدهر حمالتهم( .((2ولعل هذا الحديث
ميكن إسقاطه بصورة مبارشة عىل حال انتخابات السودان عام 2015؛
فعند بداية االقرتاع الختيار رئيس وبرملان جديدين للسودان ،برزت
اتهامات موجهة يف أغلبها إىل حزب املؤمتر الوطني الحاكم باستغالل
موارد الدولة وإعالمها وتجيريها ملصلحة مرشحه الرئيس عمر البشري.
وص ّوب منافسون عىل مقعد رئاسة الجمهورية اتهاماتهم املبارشة
نحو مفوضية االنتخابات ،واصفني إياها بعدم الحياد والعمل إعالم ًّيا
ملصلحة مرشح املؤمتر الوطني الحاكم .وشكا بعض املرشحني الرئاسيني
قصو ًرا يف تغطية وسائل اإلعالم الرسمية برامجهم االنتخابية ،مع عدم
إعطائهم مساحات زمنية كافية لرشح برامجهم "وبثها ساعة ذروة
املشاهدة" ،كام هي الحال مع مرشحي الحزب الحاكم؛ ما أضعف
عدالة املنافسة وق ّدم أفضلية مرشحي الحزب الحاكم ،وفق قولهم.
لك ّن مفوضية االنتخابات وأجهزة اإلعالم الرسمية أكدت نفيها ذلك،
فرصا متساوية ،ومقللة يف الوقت نفسه
كاشفة منحها كل املتنافسني ً
(((2
من االتهامات التي قالت إنها ال تستند إىل الواقع .
مثل،
وهناك أيضً ا روابط غري رسمية بني الدولة واإلعالم؛ ففي روسيا ً
أدت العالقة الوثيقة بني مالك إحدى املحطات التلفزيونية الرئيسة،
بوريس برييزوفسيك ،والرئيس الرويس آنذاك بوريس يلتسن ،إىل
التسبب يف فوزه يف االنتخابات الروسية .ووثقه جي ًدا برييزوفسيك
نفسه؛ فقد أقر ذلك يف مقابلة له مع صحيفة واشنطن بوست
األمريكية بقوله" :ساعدنا يلتسن عىل هزمية الشيوعيني يف صناديق
االق ـراع ،وذلك باستخدام محطات التلفزيون اململوكة للقطاع
الخاص"(.((2
"?22 Sasha Abramsky, "Citizen Murdoch: The Shape of Things tocome
Extra (Nov/ Dec 1995), p. 16.
23 S. Robert Lichter & E. Noyes Richard, Good Intentions Make Bad News:
& Why Americans Hate Campaign Journalism (Lanham, Maryland: Rowman
Littlefield, 1995), p. 24.
" 24انتخابات السودان  ،"2015الجزيرة نت ،2015/4/12 ،شوهد يف  ،2018/1/5يف:
https://bit.ly/2DnL0sk
25 Boris Berezovsky, "Our Reverse Revolution: Under Yeltsin, We Helped
Stop Russia from Reverting to its Old, Repre ssive Ways," The Washington
Post, 26/10/2000.
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ويخضع كثري من التجارب الناجحة لوسائل إعالم مللكية عامة ،مع
لوائح تضمن الحيادية الكاملة لسياستها التحريرية .ولعل هيئة
اإلذاعة الربيطانية ،يب يب يس ،متثّل منوذ ًجا ساط ًعا لوسيلة إعالمية
ناجحة ومستقلة ،بالرغم من عدم استقاللية مواردها املادية،
نتيجة عدم اعتامدها يف دخلها عىل ريع اإلعالنات التجارية؛ إذ
إنها اكتسبت سمعة راسخة بوصفها وسيلة إعالمية متيزت بجودة
الخدمة املقدمة والتزام معايري النزاهة واملوضوعية .وال ريب يف
أن حياد يب يب يس ،بوصفها مؤسسة إعالمية ،هو نتيجة عدم تلقيها
أي دعم حكومي أو خاص ،سواء من الحكومة الربيطانية أو غريها
من الجهات الرسمية أو املؤسسات الخاصة؛ ذلك أن متويلها يأيت
مبارشة من املواطن الربيطاين ،ومن خالل الرسوم التي تضعها
الدولة عىل كل جهاز تلفاز يف بريطانيا ،الذي يف حال امتالكه عىل
مالكه أن يدفع مبلغ  147جني ًها إسرتلينيًّا رسو ًما سنوية تجمعها
الحكومة الربيطانية ،لتشكّل ميزانية عتيدة تذهب إىل متويل
يب يب يس بفروعها املختلفة(.((2
وتُع ّد قناة يب يب يس اإلذاعية العربية التي أنشئت يف عام  1938أكرب
خدمة إذاعية تبثّها يب يب يس وأقدمها بلغة غري اإلنكليزية ،وذلك
منذ بدايتها يف عام  .1922كام كانت يب يب يس أول من استشف
أهمية إنشاء محطة تلفزيونية ملخاطبة املاليني من الشعوب
العربية؛ فأنشأت أول قناة ناطقة باللغة العربية وممولة برأس مال
سعودي مع شبكة أوربت لالتصاالت يف عام  .1994وقد أُغلقت
بعد عامني يف أعقاب خالف كبري حول استقاللية النهج التحريري
للمحطة مع شبكة أوربت .ولكن أعيد إنشاء القناة التلفزيونية مرة
أخرى يف عام  .2008ويقول نايجل تشامبان املدير العام السابق لـ
"يب يب يس وورلد سريفيس"" :إن هذه التجربة ال تبطل الحاجة إىل
قناة إخبارية إعالمية بالعربية ،كام ادعى بعضهم ،بل إنها باألحرى
تُعلّمنا أننا أخطأنا يف اختيار وسيلتي التمويل والتوزيع؛ لذلك قررنا
إطالق تلفزيون يب يب يس بالعربية بتمويل كامل من الخزانة العامة،
أسوة بتمويل يب يب يس األم"(.((2
وهذا يكشف لنا بوضوح تضارب املصالح الذي ميكن أن يطفو عىل
السطح ،إذا اختلف املساهمون أو املالك يف الكيفية التي تدار بها
الوسائل اإلعالمية .وقد ذكرت مقالة لصحيفة إندبندنت الربيطانية
أن "محاولة هيئة اإلذاعة الربيطانية إنشاء قناة تلفزيونية باللغة
26 Mark Duell, "BBC to rake in an extra £39m-a-year as licence fee is
hiked to £147 after seven years of freezes," MailOnline, 1/3/2017, accessed
on 2/3/2018, at: https://dailym.ai/2tUoLCC
" 27نبذة عن يب يب يس العربية" ،يب يب يس ،2008/2/29 ،شوهد يف  ،2018/7/3يف:
https://bbc.in/2rFftJQ
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العربية ممولة برأس مال سعودي ،كانت إما شجاعة أو صاخبة أو
سذاجة .فخالل فرتة قصرية من إنشاء تلفزيون يب يب يس العربية،
كان هناك عدد من االجتامعات واملحادثات الهاتفية الغاضبة مع
مجموعة أوربت حول ضامنات االستقاللية التحريرية لبي يب يس،
والتي أثبتت التجربة أنها مزحة .وقد أعربت أوربت مرا ًرا عن عدم
رضاها عن فشل يب يب يس املزعوم يف مراعاة 'الحساسية الثقافية'،
التي بحسب كاتب املقالة هي أي يشء ال يروق لألرسة السعودية
املالكة .وقد تم نقض الرشاكة كل ًّيا بعد أن بثّت يب يب يس حلقة عن
حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية"(.((2

 .7خلفية عن وسائل اإلعالم السودانية
مع وجود هذه األصوات املغايرة ،ال بد من فهم املنظور الذي تتعامل
مدخل جي ًدا لفهم
ً
به الحكومات مع املؤسسات اإلعالمية ،باعتباره
الدور الوظيفي لهذه املؤسسات ،والتي ال تنشأ أو تعمل مبعزل عن
محيطها .لذا ال ميكن الحديث عن اإلعالم يف السودان من دون اإلشارة
إىل الظروف والحقائق األساسية التي تتحكم يف الوظيفة اإلعالمية.
غني عن الذكر أن الصحافة عمو ًما تشهد قد ًرا كب ًريا من االزدهار يف
ظل األنظمة الدميقراطية ،والسودان ليس استثناء( .((2فقد ازدهرت
الصحافة الحرة سنوات عديدة قبل مجيء الدكتاتورية األوىل إىل
السلطة يف عام  ،1958ثم شهدت نكسة وظلت تنعم مبساحات
مقدرة من الحرية حتى الدكتاتورية الثانية يف عام  ،1969والتي
أممت جميع الصحف .ومع بداية الدميقراطية الثانية ،بعد ثورة
 1985وحتى مجيء النظام الحايل إىل السلطة ،ظهر عدد من الصحف
الحزبية واملستقلة عىل حد سواء( .((3وقد مورست فيها حرية مطلقة
وصلت إىل حد اإلسفاف واالستهداف الشخيص لرموز سياسية يف
بعض األحيان ،ومن منطلقات حزبية أو فئوية ضيقة .وعندما جاء
حزب املؤمتر الوطني الحاكم إىل السلطة عام  ،1989بعد انقالب
حل كل الصحف الخاصة
عسكري أطاح الحكومة املنتخبة دميقراط ًّياَّ ،
والحزبية ،وأصدر صحفًا ذات ملكية حكومية خالصة ،مثل صحف
القوات املسلحة ،واإلنقاذ الوطني ،والسودان الحديث ،ولكن تم
السامح يف عام  1993بإصدار صحف مملوكة للقطاع الخاص ،مع
وضع سقف ملا ميكن نرشه ،وكانت أول صحيفة يسمح بإصدارها هي
صحيفة السوداين الدولية.
28 Ian Richardson, "Media: Sand in Auntie's Face," The Independent,
28/4/1997.
29 International Media Support, Media in Sudan at a Crossroad
(November 2007), p. 21, accessed on 3/7/2018, at: https://bit.ly/2u0iXrf
30 Ibid., p. 22.
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والشاهد أنه ،إبان توقيع اتفاقية السالم الشامل يف عام ،2005
تنفست املؤسسات اإلعالمية ،خاصة الصحف ،عرب املامرسة الحرة،
وشهدت "فورة صحافية" متكنت من خاللها من التطرق بحرية إىل
كثري من القضايا الشائكة ،خاصة ما يتعلق منها باألداء الحكومي
وقضايا الفساد والحريات العامة .وبعد استقالل جنوب السودان يف
عام  ،2011تعرضت الصحف التي رفضت االستجابة لخط الحزب
الحاكم ،حزب املؤمتر الوطني ،أو تنفيذ أجندته وإمالءاته ،للمضايقة
التي وصلت إىل حد إغالق خمس عرشة صحيفة قرسيًّا(.((3
تُقيّم مؤسسة "فريدوم هاوس" من مقرها يف نيويورك مؤرشات
الحرية الصحافية يف مختلف البلدان ،التي متنح الدولة املعنية درجة
من مئة تضعها يف خانة الدول الحرة أو الحرة جزئ ًّيا أو غري الحرة .وقد
صنف التقرير الذي صدر عنها عام  2016السودان ضمن مجموعة
تضم  177بل ًدا بأنه ال يتمتع بحرية صحافية .وحصل السودان عىل
نسبة مئوية وصلت إىل  86يف املئة ،حيث متثّل النسبة املئوية األصغر
البلدان األكرث متت ًعا بالحرية الصحافية مقابل النسبة املئوية األكرب
التي متثّل البلدان التي فيها حرية صحافية منخفضة كام هو موضح
يف الشكل (.((3()3
انترشت وسائل اإلعالم يف السودان يف السنوات األخرية ،عىل الرغم من
القيود املفروضة عىل اإلعالم .فهناك ما يقرب من  20صحيفة يومية
– ومع األخذ يف االعتبار أن هذا الرقم غري ثابت؛ ألن بعض الصحف
تتوقف عن الصدور بينام تنشأ صحف أخرى  -وتُس ّمى يف السودان
صحفًا سياسية أو صحفًا شاملة ،إضافة إىل عدد من الصحف الرياضية
واالجتامعية .ومع ذلك ،تخضع كلها للتدخل الحكومي والرقابة
املبارشة عىل املحتوى .وتتمتع الصحف اليومية بقدر من الحرية يتيح
لها نقد األداء الحكومي ،ومساءلة املسؤولني والوزراء ،والكشف عن
أوجه القصور والتنقيب عن ملفات الفساد .ولكنها يف املقابل تتعرض
يف أحيان كثرية ملالحقات ذات طابع أمني أو جنايئ وليس قضائ ًيا،
مثل تعليق الصدور واملصادرة بعد الطبع؛ إذ تع ّد األخرية وسيلة
إللحاق الخسائر املادية بالصحف املستقلة .كام يتعرض الصحافيون
ورؤساء التحرير لكثري من اإلجراءات العقابية التي تشمل االعتقال أو
السجن أو الغرامات املالية أو املنع من الكتابة.
ويتطلب قانون الصحافة واملطبوعات من الصحافيني التسجيل
لدى املجلس القومي للصحافة واملطبوعات ،وهو كيان تنظيمي ذو
سلطات واسعة مع  40يف املئة من أعضائه تعيّنهم رئاسة الجمهورية
31 Ibid., pp. 23-25.
32 Sudan Country Report 2016: Freedom of the Press, Freedom House
(2016), accessed on 2/7/2018, at: https://bit.ly/2Kob4Hp
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و 20يف املئة يع ّينهم الربملان .ومهمة املجلس تنظيم عمل الصحافة
الورقية يف ما يتعلق مبنح تراخيص إصدار الصحف ،ومنح القيد
الصحايف ملامرسة املهنة ،إضافة إىل سلطته يف املوافقة عىل رؤساء
التحرير ،ولديه أيضً ا سلطة إغالق الصحف مدة ثالثة أيام من دون
أمر قضايئ من املحكمة .ويحصل املجلس عىل متويل من الحكومة،
إضافة إىل الرسوم والرتاخيص من املؤسسات الصحافية(.((3
الشكل ( )3مؤسسة فريدوم هاوس :ملف السودان

املصدر:
Sudan Country Report 2016: Press Freedom Status, Freedom
House, accessed on 22018/7/, at: https://bit.ly/2Kob4Hp

ويف جانب آخر ،تسيطر الدولة عىل اإلعالم املريئ واملسموع سيطرة
تامة؛ إذ يع ّد الثاين عىل وجه الخصوص املصدر الرئيس للمعلومات
لكثري من السكان ،خاصة يف املناطق الريفية التي تعاين انتشار األمية
وانعدام منافذ توزيع الصحف .وقد خلصت دراسة البنك الدويل
املذكورة آنفًا إىل أن ملكية الحكومات ،عىل نطاق العامل ،تظهر بصورة
أكرث جالء يف احتكارها اإلعالم املريئ واملسموع أكرث من الصحافة
املطبوعة .وأرجعت الدراسة هذا إىل عدة أسباب ،أهمها الخطر
الذي ميكن أن ينتج من البث املبارش الحي ألخبار قد ترض مبصلحة
33 "Media in Sudan," pp. 18-19.
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السلطة أو القادة السياسيني؛ ما ميكن أن يؤثر يف الرأي العام أو
يحركه ضدها(.((3
ويف مجال اإلعالم املسموع واملريئ ،تقوم وزارة اإلعالم بإدارة ترخيص
بث املحطات اإلذاعية والتلفزيونية بطريقة مسيّسة إىل حد بعيد؛
ما يسمح للمحطات املوالية للحكومة بالحصول عىل الرتاخيص
بسهولة أكرث من املنافذ املستقلة .كام تخضع الهيئة القومية لإلذاعة
والتلفزيون مللكية الحكومة السودانية كل ًيا حتى قبل مجيء الحزب
الحاكم إىل السلطة .وتكرس هذه امللكية املطلقة السلوك االحتكاري
للحكومة ،يف تعاملها مع هذا القطاع الحيوي الذي يفتقر إىل مساحات
االستقاللية والتعددية يف متثيل األصوات واآلراء املتباينة ،واالتجاهات
السياسية واالجتامعية والثقافية والدينية والعرقية املتنوعة .وليست
الحالة السودانية استثناء؛ فمعظم الهيئات واالتحادات القومية
يخضع للملكية الرسمية خاصة يف الدول العربية .ففي مرص أيضً ا
أشار الدكتور عيل رجب السيد إىل أن "اتحاد اإلذاعة والتلفزيون
مملوك بالكامل للدولة املرصية ،وهو ما يعني أن هذه امللكية مركزة
ج ًّدا يف يد الحكومة وهذا الرتكيز الشديد يف امللكية يؤدي إىل سوء
استغالل السلطة السياسية من خالل املالك اإلعالمي (الدولة) مام
يؤدي إىل ضعف متثيل بعض وجهات النظر املهمة يف هذا اإلعالم
وبالطبع فإن هذه الهيمنة القوية عىل سوق اإلرسال اإلعالمي تعني
أنه يف النهاية ال توجد فرصة تتاح ملقدمي خدمة آخرين ليك يتنافسوا
ويدخلوا هذا السوق ويؤدي هذا إىل تقليص التعددية وتضييقها"(.((3
ونسبة إىل الزخم الجامهريي الهائل الذي تتمتع به وسائل اإلعالم
املرئية واملسموعة ،عمدت الحكومة السودانية أيضً ا إىل إنشاء
محطات إذاعية وقنوات تلفزيونية ومتويلها لتعمل عىل دعم
سياسات الحزب الحاكم وكسب الرأي العام .فأغلبية هذه املحطات
ممولة من الحكومة أو مملوكة لرؤوس أموال موالية للحزب الحاكم،
وتقل فيها مساحات حرية التعبري بدرجة كبرية .كام تخضع الربامج
التلفزيونية واإلذاعية لرقابة رسمية مبارشة؛ ولذلك يعكس مضمونها
إىل حد بعيد وجهات النظر الرسمية للحكومة ،مع غياب شبه تام
لألصوات املعارضة أو املستقلة أو الرأي اآلخر يف مسألة اإلدارة
السياسية للبالد ،مع االنتشار املتنامي للمحطات اإلذاعية الخاصة
عىل تــرددات إف .إم ،التي تركّز عىل برامج املنوعات الخفيفة
بدل من الخوض يف الشؤون السياسية والقضايا
واملوسيقى والرتفيهً ،
(((3
اليومية التي تهم املواطنني .
34 Djankov, p. 18.
 35عيل رجب السيد ،تشكيل هيكلية وظائف اإلعالم (عامن :دار غيداء للنرش والتوزيع،
 ،)2014ص .39
36 "Media in Sudan," p. 34.

ومع األخذ يف االعتبار أن اإلعالم يف جوهره مرشوع تجاري ،مبعنى
أنه صناعة لها متطلبات لإلنتاج وتحتاج إىل تسويق ومستهلكني حتى
تبقى عىل قيد الحياة ،تعاين معظم املؤسسات اإلعالمية الخاصة يف
السودان أزمات اقتصادية تهدد استمراريتها وبقاءها؛ فقد أُنشئت
هذه املؤسسات استنا ًدا إىل رأس مال يسري وقاعدة اقتصادية ضعيفة،
ويف الغالب مببادرات فردية أو أرسية .إضافة إىل ذلك ت ُشكّل املعدالت
املنخفضة للناتج القومي ومستوى املعيشة ودخل الفرد ونسبة
التعليم عوامل مجتمعة ،تح ّد إىل درجة كبرية من عوائد اإلعالن يف
الوسائل املسموعة واملرئية واملطبوعة .ويتضح هذا جليًّا وعىل نحو
أكرب يف حالة اإلعالم املطبوع؛ ذلك أن عائد اإلعالن ومبيعات التوزيع
يُع ّدان املصدرين األساسيني الستمرارية الصحف وبقائها ،والتي تعاين
محدودية االثنني م ًعا .لذلك ،يف ظل مناخ اقتصادي هش ومضطرب
مثل السودان وسوق إعالنية ضئيلة ،من الطبيعي أن يفتقر اإلعالم
مستقل ،بعي ًدا عن
ً
إىل مداخيل حقيقية تُ كنه من النمو واالزدهار
السلطة الحاكمة(.((3

ثان ًيا :اإلطار التطبيقي للدراسة
 .1اختبار فرضيات الدراسة
تزعم هذه الدراسة وجود إشكالية يف مضمون الصحف الورقية
اليومية يف السودان ،تتعلق مبعايري االستقاللية والحيادية وحرية
التعبري .لهذا فإنها تزمع يف هذا الجزء اختبار فرضياتها املتعلقة
مباهية األسباب التي تؤدي إىل هذه اإلشكالية ،وذلك بإخضاع األسئلة
والفرضيات إىل منهج التحليل الوصفي ،باستخدام أدوات املالحظة
وتحليل املضمون واملقابالت الشخصية وتحليل قوانني الصحافة
املتعلقة بامللكية.
ويشري تحليل املضامني الصحافية إىل أن النظر إىل العناوين الرئيسة
للصحف الورقية اليومية يف السودان فقط ميكن أن يقدم مؤرشات
عىل اتجاهات الصحيفة ،ومدى التزامها معايري الحياد واملوضوعية
أو تحيزها ملصلحة السلطة الحاكمة ،وغالبًا ما يحدث هذا يف قضايا
ليست ذات طبيعة سياسية أو أمنية .وميكن حرص كثري من النامذج
ملعالجة عدد من الصحف السودانية قضية واحدة وتغطيتها الحدث
نفسه ،وكيفية تعاملها معه عرب قراءة رسيعة لعناوينها الرئيسة.
ولتحليل املضمون ،تركز هذه الدراسة عىل عينة من منوذجني
للتغطية الصحافية للعصيان املدين ،واالحتجاجات الشعبية.
37

أمني" ،الصحافة الورقية".
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عىل سبيل املثال ،لنئ تشابهت العناوين الرئيسة ألغلبية الصحف
اليومية ،فقد اختلفت التغطية الصحافية املختصة باألعمدة وصفحات
الرأي يف الصحف املعروفة بخطها املستقل عن السلطة عند تناولها
العصيان املدين يف السودان ،الذي بادرت إليه مجموعات شبابية عرب
وسائل التواصل االجتامعي يف  29-27ترشين الثاين /نوفمرب وكانون
األول /ديسمرب  .2016وجاءت الدعوة إىل العصيان املدين ،بعد
إعالن رفع الدعم الحكومي عن سلع أساسية مثل الوقود والدواء
والكهرباء .وقد حقق العصيان املدين نجا ًحا جزئ ًّيا؛ فلم يذهب مئات
من السودانيني إىل أعاملهم واألطفال إىل مدارسهم ،كام أغلق عدد
من أصحاب املتاجر واملصالح التجارية مصالحهم .ومام ال شك فيه أن
العصيان املدين قد ألقى حج ًرا يف بركة السياسة السودانية الساكنة،
ويكفي أنه قد أثار حوا ًرا شعب ًّيا واس ًعا يكاد مل يخل منه بيت سوداين
من مؤيد ومعارض له.
ويف حني ظهرت العناوين الرئيسة للصحف الداعمة للنظام مثل:
"العصيان فشل ودوالب العمل مل يتأثر" ،و"مسؤولون يؤكدون فشل
العصيان" ،ظهرت الصحف الخاصة املستقلة التي سمح لها بالصدور
بعناوين مغايرة متا ًما مثل" :الخرطوم تفاصيل يوم استثنايئ :شوارع
شبه خالية وارتباك يف املدارس" ،و"هدوء يسود يف شوارع الخرطوم".
ويوضح الجدول ( )1عناوين األخبار املنشورة يف الصفحة األوىل يوم
 28ترشين الثاين /نوفمرب  2016للقصة اإلخبارية نفسها يف الصحف
السودانية اليومية (التي توافرت يف دار الوثائق القومية وتم الحصول
عليها لغرض هذه الدراسة) ،حيث بلغ عدد الصحف موضوع الدراسة
 15صحيفة من بني  19صحيفة كانت تصدر يف ذلك التوقيت ،مع
مالحظة أنه قد صودرت صحيفتان يف ذلك اليوم.
وىف ثالث أيام العصيان املدين ( 29ترشين الثاين /نوفمرب) ،صادرت
السلطات األمنية السودانية أربع صحف بعد الطبع ،وهي التيار،
واليوم التايل ،واأليام ،والجريدة.
ولكن الكثري من املضامني يتكشف من خالل قراءة يف ما وراء العناوين
الرئيسة لألخبار .فالقراء عادة يبحثون عن املعلومات والحقائق ،من
خالل األعمدة والتقارير والتحقيقات الصحافية وصفحات الرأي
وغريها من مواد املضمون الصحفي .ويف الوقت الراهن ومع االنفتاح
والثورة املعلوماتية وزيادة الوعي لدى العامة ،اكتسب القراء قدرات
عالية عىل البحث عن الفوارق الدقيقة يف اللغة املستخدمة يف نقل
األخبار وكتابة األعمدة والتحليالت الصحافية ،وميكنهم أن يتبينوا
مدى صحتها من عدمها باللجوء إىل وسائل إعالم أجنبية أو دولية،
أو إىل اإلعالم البديل من صحف ومواقع إلكرتونية ووسائل التواصل
االجتامعي املختلفة.
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وقد قام كتّاب األعمدة الرئيسة يف الصحف الخاصة التي ميكن أن
نس ّميها هنا مستقلة بغرض هذه الدراسة مثل صحيفة التيار ،بكتابة
أعمدة يوم  28ترشين الثاين /نوفمرب  2016عناوينها ومضامينها
مؤيدة للعصيان املدين .فقد كتب الصحايف فيصل محمد صالح يف
مقالته أن "ما حدث أمس يعترب تطو ًرا الفتًا يف العمل املعارض عىل
عدة مستويات وهو مترين ناجح ج ًّدا ميكن أن يقود إىل خطوات
تصعيدية"( .((3وقد كتبت الصحافية شامئل النور" :يف ديسمرب 2013
إبان احتجاجات عاصفة ضد زيادات األسعار ،كان إعالم السلطة
يعوي أن املتظاهرين مجرد 'مخربني' .فابتدع هؤالء 'املخربون' طرقًا
جديدة مثل العصيان لتخلو الشوارع من 'املخربني' ،فام هي خيارات
السلطة يف التعامل مع هذا األسلوب؟"( .((3وقد كتب رئيس التحرير
عثامن مريغني" :الحكومة يف غامر سكرتها بالسلطة ما عادت تظن أن
يف البالد شعبًا يستحق أن تسمع له فجاء العمل الذي أداره الشباب
السوداين عرب األثري ليمثّل صوت الشعب السوداين"(.((4
أما كتاب األعمدة من الصحف الخاصة التي ميكن أن نُسميها موالي ًة
للنظام بغرض هذه الدراسة ،فقد نددوا بالعصيان يف  28ترشين
الثاين /نوفمرب  .2016فعىل سبيل املثال يف صحيفة ألوان كتب
بخاري بشري" :مل يقتنع السودانيون بدعوات العصيان ألنهم عىل
قناعة راسخة أن ما يتمتع به السودان من أمان واستقرار تفتقده
كثري من دول الجوار القريب .ومل يقتنع أهل السودان بدعوات
العصيان ألنهم عىل ثقة أن دعاته هم أول من يشعل فتيل البارود
يف الدولة واملجتمع"( .((4ويف صحيفة األهرام اليوم ،كتب محمد
عبد الله يعقوب" :كام قلت سابقًا لن يستطيع مناضلو الكيبورد
إسقاط الحكومة بهذه الطريقة ،وعليهم ابتكار طريقة أخرى أكرث
منطقية"( .((4ويف صحيفة الوفاق ،ذكر محمد قسم السيد فضل
املوىل أن "الحكومة نجحت بدرجة االمتياز يف إبطال مفعول دعوات
العصيان املدين وأدخلت املعارضة يف حرج جديد .أولها حرج االعتبار
مام مىض من تجارب باءت بالفشل ،ثم حرج كذلك يف إظهارها للرأي
العام مبظهر املهزوم جامهرييًّا"(.((4
وكنموذج آخر ،أشارت الجزيرة نت ،يف خرب إىل الغياب التام يف
الصحف السودانية ألحداث االحتجاجات الشعبية التي جرت يف
 38فيصل محمد صالح" ،التمرين األول" ،التيار.2016/11/28 ،
 39شامئل النور" ،شوية عيال" ،التيار.2016/11/28 ،
 40عثامن مريغني" ،الشباب حالة انتباه" ،التيار.2016/11/28 ،
 41بخاري بشري" ،فشل خيار الفوىض وآن أوان العمل" ،ألوان.2018/11/28 ،
 42محمد عبد الله يعقوب" ،العصيان أرضين ومل يرض الكيزان" ،األه ـرام اليوم،
.2018/11/28
 43محمد قسم السيد فضل املوىل" ،حجم الفارق" ،الوفاق.2018/11/28 ،
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الخرطوم يومي  16و 17كانون الثاين /يناير  ،2018تندي ًدا باملوازنة
العامة لعام  2018التي نتجت منها زيادات غري مسبوقة يف أسعار
الخبز والسلع الغذائية الرئيسة ،وقابلتها الرشطة السودانية بالعنف
والغاز املسيل للدموع واعتقل جراءها املئات ،حيث خلت تغطية
الصحف السودانية اليومية – ما عدا الجريدة املستقلة  -من اإلشارة
يف عناوينها الرئيسة إىل التظاهرات( .((4وقد كشف رؤساء تحرير
الصحف يف ترصيحات شفوية غري رسمية أنهم تلقوا توجيهات من
السلطات األمنية بعدم اإلشارة إىل االحتجاجات التي شهدتها البالد،
عىل خلفية ارتفاع أسعار الخبز والسلع الغذائية الرضورية.
ويوضح الجدول ( )2الخرب الرئيس عىل الصفحة األوىل يف الصحف
اليومية (التي توافرت يف دار الوثائق القومية وتم الحصول عليها
لغرض هذه الدراسة) ،يف الفرتة  18-16كانون الثاين /يناير ،2018
والتي بلغ عددها  17صحيفة من مجمل  18صحيفة كانت تصدر
يف ذلك التوقيت.
يوضح الجدول ( )2الغياب شبه التام ألحداث االحتجاجات يف
الصحف السودانية ،ويحدث هذا يف الوقت الذي بُثّت فيه أخبار
وصور ومقاطع فيديو لالحتجاجات بواسطة البث الحي املبارش،
وبكامريات أجهزة الهاتف املحمول لناشطني ومواطنني عاديني عىل
منصات التواصل االجتامعي ،والتي حازت أرقام مشاهدة وصلت
إىل اآلالف داخل السودان وخارجه .وقد استعانت بهذه التسجيالت
كربيات الصحف واملواقع اإلخبارية والقنوات الفضائية العربية
والعاملية لتغطية أحداث االحتجاجات .وقد علّق الروايئ السوداين
املعروف حمور زيادة الحاصل عىل جائزة نجيب محفوظ لآلداب يف
صفحته عىل الفيسبوك بقوله" :إن جهاز األمن يخلق لنفسه واق ًعا
جميل يعيش فيه ،وذلك بإجباره للصحف بالصدور
ووهم ً
افرتاض ًّيا
ً
لتقول إن كل يشء يسري عىل ما يرام وإن األمور بخري".

 .2تفسير نتائج الفرضيات
الحظنا يف النموذجني السابقني غياب التغطية الصحافية لقضايا
مهمة تدور يف الشارع السوداين ،مثل العصيان املدين واالحتجاجات
الشعبية .كام أن هناك تشاب ًها كب ًريا يف العناوين الرئيسة ألغلبية
الصحف اليومية ،سواء تلك املعروفة بوالئها للنظام الحاكم أو
الصحف ذات النهج التحريري املستقل عن السلطة .ورمبا يرجع
إحجام الصحف السودانية ،خاصة املعروفة بخطها التحريري
املستقل عن السلطة الحاكمة ،عن النرش يف القضايا ذات الطابع
" 44االحتجاجات يف الصحافة السودانية :خلت تغطية الصحافة السودانية اليوم األربعاء
منها" ،موقع أخبار السودان ،2018/1/17 ،شوهد يف  ،2018/1/18يف:
https://bit.ly/2MBmO5L
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األمني أو السيايس إىل خوفها من السلطة الحاكمة .وقد درجت
السلطات األمنية عىل مصادرة النسخ املطبوعة للصحف يف حال عدم
انصياعها إىل أوامرها بغية إلحاق الخسائر املادية بها ،كام أنها تح ّمل
رؤساء التحرير مسؤولية جميع املحتويات املنشورة يف صحفهم.
كام يالحظ يف معظم هذه العناوين ليس فقط ترديدها ما تقوله
السلطة أو تأييدها لها ،بل حرصها الشديد أيضً ا عىل امتصاص غضب
الشارع بطريقة غري مبارشة ،برتكيز أغلبها عىل خطط الحكومة
الرامية إىل كبح جامح غالء األسعار ومحاربة التجار ،بوصفهم
املتسبّبني األساسيني يف الضائقة املعيشية التي مير بها املواطن وليس
الحكومة .وبهذا تصبح الصحافة هنا أدا ًة يف يد السلطة تستخدمها
لنيل املساندة الشعبية لسياساتها االقتصادية ،بغض النظر عن تأثري
هذه السياسات يف الحياة اليومية للمواطنني.
ومن املعلوم أن الحكومة السودانية مت ّول مبارشة عد ًدا من الصحف،
أو تدفع ببعض املنسوبني إليها من أصحاب رؤوس األموال إىل رشاء
مؤسسات بعينها وامتالكها ،والذين ميكن تسميتهم الوكالء السياسيني
للنظام .فهناك صحف تم رشاؤها بعد اإلفقار املتعمد ألصحابها،
عن طريق منع اإلعالن الحكومي أو االشرتاكات ،والزيادة املفرطة
يف قيمة الرضائب يف إطار السياسة العقابية .وهذا ما حدث متا ًما
مع املالك السابق لصحيفة السوداين محجوب عروة .ففي مقابلة
شخصية معه بغرض هذه الدراسة ،ذكر أن صحيفته جراء نقدها
السلطة الحاكمة ونرشها ملفات شائكة تتعلق بالفساد وقصور األداء
الحكومي وحال الحريات العامة يف البالد ،كانت تتعرض لكثري من
املضايقات والضغوط .وقال" :لقد عانيت خسائر مادية فادحة جراء
منع اإلعالنات واالشرتاكات الحكومية ،ولكن الضغوط وصلت مداها
بعد أن متت مطالبتي برسوم رضيبية باهظة وصلت إىل ما يعادل
( 400000أربعمئة ألف) دوالر سنويًّا؛ مام دفع يب للتخيل عن ملكية
الصحيفة مقابل ّأل أتعرض للسجن .وقد أحيلت ملكية الصحيفة
بعد ذلك إىل رجل أعامل معروف بوالئه للحزب الحاكم ،وتم إعفاؤه
من الرضائب املطالبة بها الصحيفة .ومن ثم شهدت الصحيفة تغ ًريا
جذريًّا يف اتجاهاتها وسياساتها التحريرية ومساحات الحرية فيها"(.((4
ويف السياق نفسه ،قال الصحايف حيدر املكاشفي املسؤول السابق
عن صفحات الرأي يف صحيفة الصحافة ،بعد أن اشرتتها جهات تتبع
حزب املؤمتر الوطني الحاكم" :إن الصحيفة تغريت كث ًريا بعد بيعها.
حيث تأثر كل املحتوى بالسياسات الجديدة وتأثرت صفحات الرأي
أكرث من غريها وهذا يُشكّل وض ًعا سيئًا لحرية التعبري يف السودان .يف
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ددعلالا
ويلوي  /زومتزومت

الوقت الراهن ،تستطيع الحكومة أن تدعي أنه ال توجد رقابة عىل
الصحافة ألن الحكومة هي اآلن الصحافة"(.((4

يزداد سو ًءا ألن املطابع أعلنت زيادة يف قيمة طباعة الصحف بد ًءا
من شهر يونيو  2018تصل إىل  60يف املئة من القيمة السابقة"(.((4

أضف إىل ذلك الرعاية السياسية التي متكّن الصحف املوالية
للنظام الحاكم من البقاء من خالل الدعم املادي الحكومي،
دعم
رشا يكون يف أغلب األحيان رسيًّا ،أو ً
سواء كان ً
دعم مبا ً
غري مبارش عن طريق اإلعالنات واالشرتاكات الحكومية التي
تحظى بها عادة املؤسسات املصنفة بأنها صديقة للحكومة أو
مؤيدة لسياساتها ،إضافة إىل املنافع املادية األخرى التي توفرها
الحكومة مثل خفض الرضائب والجامرك لتسهيل مستلزمات
اإلنتاج .ويف املقابل ،يعمد أصحاب هذه الصحف إىل تأييد كل
القرارات والسياسات العامة التي تتخذها الدولة أو معظمها.
وقد يصل االنصياع بصورة أساسية إىل التوجيه الحزيب يف صياغة
األخبار وكتابة األعمدة ومقاالت الرأي التي تعرب عن الحزب
الحاكم ،وغالبًا ما تكون محش ّوة بكتابات مؤيدة لهذه السياسات
ومربرة لها تحت غطاء املصلحة العامة ،هذا مع انحسار ظاهرة
الصحف الحزبية ذات األصوات املعارضة والرأي اآلخر .وعىل قلة
الصحف الحزبية املوجودة حاليًا مثل صحيفة امليدان ،لسان حال
الحزب الشيوعي السوداين ،التي تصدر مبعدل ثالثة أيام أسبوعيًّا
وليس يوميًّا كام كان يف السابق ،فهي تعاين أوضا ًعا مادية سيئة
ورقابة مبارشة من األجهزة األمنية .وجدير بالذكر أنها الصحيفة
الوحيدة يف السودان التي تولت رئاسة تحريرها مؤخ ًرا نساء؛ إذ
ترأست تحريرها طوال السنوات املاضية مديحة عبد الله ،وترتأس
تحريرها حال ًيا إميان عثامن.
ونتيجة هذه الظروف والحقائق التي تتحكم يف الفعل الصحايف،
توقفت صحيفة األيام اليومية عن الصدور يف كانون الثاين /يناير
 ،2018بعد مسرية طويلة يف دروب الصحافة السودانية قاربت
خمسة وستني عا ًما؛ إذ صدرت عام  .1953ويف مقابلة شخصية
لغرض هذه الدراسة مع مالك هذه الصحيفة ومؤسسها ،محجوب
محمد صالح وامللقب بعميد الصحافة السودانية ،قال" :إن 'األيام'
اضطرت إىل التوقف ألنه أصبح من املستحيل املحافظة عىل وضع
اقتصادي مستقر للصحيفة املحرومة من اإلعالنات الحكومية منذ
مجيء الحزب الحاكم للسلطة منذ ثالثني عا ًما .وقد سبق أن أوقفت
الصحيفة عن الصدور فرتات متقطعة وصلت يف إحدى املرات إىل
أربعة أشهر كام أنها تتعرض للمصادرة بعد الطبع بصورة متكررة مام
يلحق بنا املزيد من الخسائر املالية .إن الوضع االقتصادي للصحف

يف ضوء ما ذكر ،ال بد من النظر إىل نتائج هذه الدراسة يف سياق
االقتصاد السيايس لإلعالم يف السودان ،الذي هو فرع معني يف
الدراسات اإلعالمية التي تدرس فهم العالقة املركزية لإلعالم يف ظل
االقتصاد األوسع والنظام السيايس السائد؛ أي هو معرفة عالقات
القوة ،املتمثّلة يف االقتصاد والسياسة ،وإدراكها وتحليلها وتأثريها يف
الدور الوظيفي لوسائل اإلعالم ،ويف التأثري يف نقل املعلومات من
وسائل اإلعالم إىل الجمهور.

46 Zeinab Mohammed Salih, "Sudan's Government Silences Press
through Ownership," Index on Censorship magazine, 30/9/2013, accessed
on 1/4/2018, at: https://bit.ly/2tEbPld

تناول كتاب نعوم تشومسيك وإدوارد هريمان منوذج الربوباغندا،
وهو إطار تحلييل لفهم آلية عمل اإلعالم يف سياق االقتصاد السيايس
املحيط بالعمل اإلعالمي يف الواليات املتحدة .وأوضح الكتاب أن
تشكيل هيكلية وظائف اإلعالم يعتمد عىل خمسة فالتر أساسية
متر بها األخبار قبل تقدميها للجمهور ،وهي امللكية ،والتحكم
يف املعلومة عن طريق االستعانة مبصادر محددة لنقل األخبار
وتفسريها ،واالعتامد عىل مصادر دخل أخرى غالبًا تأيت من املعلنني
أو جامعات املصلحة ،إضافة إىل نقد املعلومات املنشورة ونفيها،
والوصمة الشيوعية التي غالبًا تستخدم للنيل من املعارضني الذين
يتبنون التوجهات املعادية للرأساملية وجامعات املصلحة .وذكر
الكتاب أن هذه الفالتر تعمل مجتمعة من خالل عالقات متشابكة
بني من ميلكون أجهزة اإلعالم ومن يصنعون الخرب ولديهم املقدرة
عىل تعريفه وتقدميه للجمهور( .((4وهذه الفالتر مبنية يف النظام
القائم للدولة ،ومن ث ّم تعمل يف حالة تامة من التجانس الذي
يتسم بالتلقائية املفرطة ،حتى إن القامئني عىل أمر اإلعالم يصدقون
أنهم يعملون بأسس مهنية.
يُع ّد هذا الكتاب مرجعية مهمة لفهم اآلليات والكيفية التي
يستخدم بها صناع اإلعالم أدوات الفلرتة لصناعة اإلجامع وتطويع
الرأي العام من حيث ال يدري .ويُع ّد هذا مبنزلة السياسة اإلعالمية
الناعمة للدميقراطيات السليمة يف حالة الدول الغربية .وعىل الرغم
من أن االختالف شاسع بني الفعل اإلعالمي يف السودان ونظريه يف
الواليات املتحدة ،فإنه ميكن تطبيق منوذج الربوباغندا هنا لفهم
سياق االقتصاد السيايس لإلعالم يف السودان؛ وذلك لقابلية تطبيق
منوذج الربوباغندا يف أي سياق آخر ،مع رضورة إخضاعه للتكييف
والتعديل مبا يتواءم مع البيئة التي يعمل من خاللها اإلعالم.
 47محجوب محمد صالح نارش صحيفة األيام ،مقابلة شخصية ،الخرطوم.2018/6/16 ،
48 Edward S. Herman & Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The
Political Economy of the Mass Media (New York: Pantheon Books, 1988),
pp. 2-35.
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وقد تكون أكرب أوجه االختالفات يف عدم وجود القوانني املقيدة
للعمل اإلعالمي يف السياق األمرييك ،لكون القوانني هناك مؤيدة
إىل حد بعيد استقاللية اإلعالم وحرية التعبري ،وهي عىل النقيض
من القوانني املوجودة يف السودان .لذلك ميكن استخدام منوذج
الربوباغندا إطا ًرا تحليليًّا للمامرسة اإلعالمية يف السودان ،باالعتامد
عىل خمسة فالتر رئيسة يتم من خاللها صناعة األخبار وتقدميها
للرأي العام .وهي تشمل فالتر امللكية التي تم التحدث عنها
باستفاضة ،بوصفها محور هذه الدراسة ،إضافة إىل فالتر القوانني
املتعلقة بامللكية ،واالعتامد عىل املصادر الرسمية واإلعالنات
التجارية ،والظروف املهنية السيئة التي يعمل فيها اإلعالميون
وال سيام الصحافيون يف السودان.
يف السودان حرية الصحافة والتعبري محمية اسميًّا تحت املادة
 39من الدستور السوداين االنتقايل لعام  ،2005الذي ما زال
ساريًا حتى اليوم؛ إذ اعتُمد جز ًءا من اتفاقية السالم الشامل بني
حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان .وقد سمحت
هذه االتفاقية مبساحات كبرية للصحافيني للتعبري بحرية عن
القضايا السياسية(.((4
ولكن مع ذلــك لــدى الــســودان عــدد من القوانني التقييدية
الخاصة باإلعالم ،التي تسعى للحد من حرية الصحافة والنرش.
وقد كتب نبيل أديب عبد الله املحامي مقالة ،مبناسبة إعالن
الجهات الرسمية عن مسودة ملرشوع قانون جديد تم اقرتاحه يف
ترشين األول /أكتوبر  2017لتعديل قانون  2009املعمول به حاليًا.
وذكر فيها أن "تاريخ الصحافة السودانية قد شهد مثانية قوانني
مختلفة صدرت لتنظيم عملها ابتداء من عام  ،1930باإلضافة لثالثة
تعديالت استندت جمي ًعا عىل قانون  1930وقد نالت حكومة اإلنقاذ
الوطني ممثلة يف حزب املؤمتر الوطني نصيب األسد يف هذه القوانني،
فقد أصدرت حتى اآلن خمسة قوانني مختلفة للصحافة يف األعوام
 1993و 1996و 1999و 2004و 2009واآلن هناك حديث عن إصدار
قانون سادس"(.((5
ما زالت عملية ملكية الصحف وإصدارها يف السودان خاضعة
لقانون  1996للصحافة واملطبوعات .وقد ألزم نص هذا القانون
الصحف بأن تصدر عن رشكات صحافية تسجل وفقًا ألحكام قانون
الرشكات لسنة  1925بصفة رشكات مساهمة عامة .كام يحظر
القانون احتكار ملكية الرشكات الصحافية ملصلحة أي فرد أو
أرسة ،أو باسم قبيلة أو طائفة دينية أو أي فئة أخرى ذات مصالح
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خاصة .ويف كل األحوال ال يجوز ألي من العنارص املذكورة ،فر ًدا أو
أرسة ،أن متتلك أكرث من عرشين يف املئة ( 20يف املئة) من أسهم
الرشكة الصحافية(.((5
ولكن ملكية وسائل اإلعالم عمو ًما ليست شفافة ،وال توجد قوانني
تتطلب الكشف عن معلومات امللكية( .((5وعالوة عىل ذلك ،ميتنع
عدد من مالك الصحف واملحطات اإلذاعية والقنوات التلفزيونية
الخاصة عن االع ـراف بوضعهم ،من أجل التهرب من الرضائب
وتجنب هجامت محتملة.
لكن ما يحمد يف هذا القانون هو أن هناك لوائح تنظيمية تخص
امللكية وتحديد نسبة  20يف املئة من أسهم الرشكة الصحافية لكل
مالك .وهذه مامرسة معمول بها يف عدد قليل من دول العامل،
مثل التي تخضع فيها امللكية للتنظيم بلوائح تقيّد املالك
كالرنويج ً
بعدم الحصول عىل أكرث من ثلث أسهم املؤسسات اإلعالمية .وتطبق
دول كثرية ليس لديها
إرسائيل قيو ًدا مامثلة عىل امللكية ،ولك ّن ً
هذا التحديد يف امللكية( .((5ويف السودان تظل املعضلة الحقيقية
يف املامرسة التي ينفذ بها رشط نسبة امللكية ،ذلك أن هناك تالعبًا
كب ًريا بالكيفية التي يسجل بها بعض األفراد الصحف؛ نظ ًرا إىل غياب
الشفافية يف هذا األمر .لذلك هنالك حاجة حقيقية ليس فقط إىل
تحديد مساحة امللكية ،وإمنا أيضً ا ضامن شفافيتها؛ وذلك "ألن
التجمعات السياسية والرأساملية واألرسية وغريها من التكتالت قد
تكون ضارة بالقدر نفسه ،إذا كانت تسيطر عىل قرارات التحرير أو
تؤثر فيها"(.((5
إن االعتامد عىل مصادر محددة – تتعامل الصحافة مع أي معلومة
من املصادر الرسمية للمسؤولني الحكوميني والخرباء ورجال املال
أساسا لألخبار املرشوعة  -يعطي
واألعامل والشخصيات العامة البارزة ً
أولئك الذين يشغلون مناصب سياسية وقادة الرأي والرأسامليني
كث ًريا من القدرة لوضع أجندة األخبار( .((5وهذه املامرسة معمول
بها يف السودان كام يف دول أخرى؛ ذلك أنه غالبًا ما تتم االستعانة
بأسامء ثابتة ووجوه معينة يف ما يعرف بالخرباء واملحللني السياسيني
واالقتصاديني الذين يقومون يف كثري من األحيان بتفسري األخبار
و"إعادة تعريفها" ،وتربير القرارات الحكومية بغية متريرها للحصول
عىل رضا الرأي العام وقبوله.
 51املجلس القومي للصحافة واملطبوعات ،قانون الصحافة واملطبوعات لعام ،1996
شوهد يف  ،2018/6/3يفhttps://bit.ly/2KpSYof :
52 Begoyan, pp. 6-7.
53 Ibid., p. 10.
54 Ibid., p. 12.
55 Herman &Chomsky, p. 19.
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الجدول ()1
منوذج ملعالجة الصحف السودانية اليومية قضية واحدة :العصيان املدين
اسم الصحيفة

العنوان الرئيس

الصيحة

العصيان فشل ودوالب العمل مل يتأثر

السوداين

مؤسسات الدولة لن تتأثر بالدعوة إىل العصيان املدين

التيار

الخرطوم تفاصيل يوم استثنايئ :شوارع شبه خالية وارتباك يف املدارس

األهرام اليوم

التعديالت الدستورية متنح الرئيس سلطة حل مجلس الوزراء

أخبار اليوم

مصادر حكومية تستشهد ببعثات دبلوماسية عىل فشل العصيان املدين وتتهم املعارضة مبسك العصا من النصف

الرأي العام

ال عالقة للمعارضة بقضايا املواطنني

األيام

هدوء يسود يف شوارع الخرطوم

االنتباهة

مسؤولون يؤكدون فشل العصيان

الصحافة

حياة عادية يف الخرطوم واملؤسسات تزاول أعاملها

اليوم التايل

تعديالت دستورية جديدة

ألوان

تحذير من تداول الشائعات ومسؤولون يؤكدون فشل دعوات العصيان

املجهر السيايس

الحكومة :العصيان املدين فشل ودوالب العمل مستمر

الوطن

الحزب الحاكم :الشعب صابر واملعارضة ال عالقة لها بالعمل الوطني

املستقلة

حذر يف الشارع والحكومة تعلن فشل العصيان

الوفاق

الصحة :وفرنا  12مليون يورو للدواء ووصول  50صنفًا منقذًا للحياة
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الجدول ()2
منوذج للخرب الرئيس يف الصحف السودانية اليومية يف  18-16كانون الثاين /يناير 2018
الصحيفة
الرأي العام

التيار

اليوم

الخرب الرئيس

16

الحكومة مستعدون السترياد السلع ومواجهة مضاربات التجار

17

املالية تعلن طرح كميات من السكر باألسعار األساسية

18

ال تعديل وزاري وشيك واملظاهرات السلمية ال تزعجنا

16

غندور استقالتي كالم بايخ

17

تعديالت وشيكة يف الحكومة

18

القضارف تلف كميات كبرية من األدوية
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الجريدة

الصحافة

املستقلة

آخر لحظة

أخبار اليوم

الصيحة

ألوان

16

متت مصادرة عدد  16كانون الثاين /يناير من الجريدة

17

احتجاجات بالخرطوم ضد الغالء

18

متت مصادرة عدد  18كانون الثاين /يناير من الجريدة

16

البشري يوجه بضبط األسواق وأسعار السلع والخدمات

17

شلل تام للنشاط التجاري يف إريرتيا

18

رئيس الربملان تطبيق الحكومة للموازنة غري صحيح

16

الحكومة تهدد التجار بعقوبات صارمة وباسترياد السلع األساسية

17

تحركات إريرتية عىل الحدود الرشقية

18

رئيس الربملان يهاجم الحكومة ويطالب بإطلق رساح املعتقلني

16

عدد  16كانون الثاين /يناير غري متوافر

17

عدد  17كانون الثاين /يناير غري متوافر

18

الرئيس يوجه بحل القضايا العالقة مع مرص

16

السييس يوجه اإلعالم املرصي بعدم اإلساءة للسودان

17

اإلعالن عن توزيع السكر بالسعر األسايس

18

تنسيقية الحوار الوطني تجتمع برئاسة البشري

16

البشري يوجه بحلول عاجلة لتخفيف موجة الغالء ..عقوبات رادعة للمضاربني

17

قوات مشار تحارص جوبا ..انشقاق  800من أبناء أويل عن سلفا

18

 13حزبًا مشاركًا تدعو للكف عن مطاردة املتظاهرين

16

العدل واملساواة وقوات مرصية تهدد رشق السودان

17

طرح عبوات دقيق مخفضة بوالية الخرطوم

18

مسؤول إمارايت رفيع يلتقي البشري
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األخبار

مصادر

الوطن

الوفاق

السوداين

االنتباهة

اليوم التايل

16

الحكومة :لن نرتاجع عن سطر باملوازنة والربملان يؤيدنا

17

لجنة عيل عثامن تويص بتذويب الحركة اإلسالمية يف الوطني أو تحويلها إىل منظمة

18

عدد  18كانون الثاين /يناير غري متوافر

16

الربملان يعتقل وزراء القطاع االقتصادي

17

مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة جديدة

18

الوطني :خالفنا حول ترشيح البشري أمر طبيعي

16

لن نسمح بالتالعب ومستعدون السترياد السلع

17

رئيسا للوزراء
توقعات بعودة عيل عثامن ً

18

 15حزبًا يهددون باالنسحاب من الحكومة

16

الرئاسة توجه بضبط األسواق وعقوبات رادعة للمتالعبني باألسعار

17

املركزي يتنازل عن نسبة يف حصائل الصادر ويسهل استرياد األدوية

18

الحكومة :سنشرتي أي جرام منتج من الذهب

16

البشري يوجه بضبط األسواق وأسعار السلع والخدمات

17

إلغاء تجنيب  %25من حصائل الصادر وأصحاب العمل يرحبون

18

البشري يوجه بحل أسباب استدعاء سفري السودان مبرص

16

مرص :لن ندخل يف حرب مع السودان وإثيوبيا

17

االنتباهة تكشف رشوط ديسالني لزيارة القاهرة

18

الرئيس يوجه بحل القضايا العالقة مع مرص

16

غندور :لليوم التايل ما تردد عن استقالتي كالم بايخ

17

السفري السعودي :ال عالقة لنا بالتوتر يف رشق السودان

18

 15حزبًا تلوح باالنسحاب من حكومة الوفاق الوطني
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كام أن الصحف التي تتبع ملكية املوالني للحزب الحاكم ورئاسة
تحريرهم غال ًبا ما تحصل عىل قصب السبق يف الحصول عىل األخبار
املهمة؛ ذلك أن هؤالء املوالني يتمتعون بكثري من االمتيازات واألبواب
املرشعة التي تتيح لهم الوصول إىل أروقة املسؤولني الكبار ومصادر
املعلومات ،والحصول عىل املقابالت الحرصية والترصيحات املهمة
التي قد يُدىل بها أول مرة ،يف إطار تعزيز دورهم وتلميعهم بصفتهم
صحافيني .كام أنهم غالبًا ما تُق ّدم لهم الدعوات ملرافقة الوفود
الحكومية يف رحالتهم الخارجية؛ ما يتيح لهم االستفادة املادية
ومقابلة شخصيات ذات ثقل إقليمي ودويل ،إضافة إىل امتياز الحصول
عىل األخبار برسعة ويرس .وغالبًا ما تستعمل السلطة الحاكمة أولوية
الحصول عىل األخبار مكافأ ًة ومحفزات للموالني لها ،حتى تضمن
استمرار والئهم إضافة إىل ترغيب اآلخرين ليحذوا حذوهم.
وعىل الرغم من أن البون شاسع بني املامرسة اإلعالمية يف السودان
مثل ،فإن الحصول عىل املعلومات غالبًا
ونظريتها يف الواليات املتحدة ً
يستخدم كالعصا والجزرة مع اإلعالميني؛ فقد هدد الرئيس األمرييك
دونالد ترامب يف موجة حنقه الدائم ضد اإلعالم األمرييك عد ًدا
من وسائل اإلعالم األمريكية املرموقة ،مثل قناة يس إن إن وكربيات
فرصا لتغطية الفعاليات السياسية
الصحف األمريكية ،بعدم إعطائها ً
من داخل البيت األبيض .كام هدد بأنه لن يديل لها بأي ترصيحات
مبارشة منه ،إذا استمرت يف توجيه النقد الدائم له كام زعم .وعىل
الرغم من أن الدستور األمرييك يحمي حرية اإلعالم ،ال تستطيع أي
مؤسسة إعالمية إجبار الرئيس األمرييك أو أي مسؤول آخر عىل إعطاء
معلومات ال يرغب يف اإلفصاح عنها لجهة إعالمية بعينها .والالفت
رضوسا ضد اإلعالم ،وكتب أكرث من
أن الرئيس األمرييك يخوض حربًا
ً
عم أسامه "األخبار الكاذبة" ،وهي الصفة التي يلصقها
 180تغريدة ّ
بالصحف والقنوات التي تنتقده ،بينام كتب يف الوقت نفسه 170
تغريدة ملصلحة قناة فوكس نيوز التي تسانده(.((5
من املعروف أن اإلعالنات التجارية غالبًا ت ُستخدم وسيل ًة إلخضاع
املؤسسات اإلعالمية املستقلة ،خاصة الصحف .وال ت ُستخدم ورقة
ضغط اإلعالنات فقط بواسطة السلطة الحاكمة ،ولكن حتى رشكات
القطاع الخاص تحجم عن اإلعالن يف الصحف املستقلة ،خوفًا من
تبعات ذلك؛ فالنظام ميكن أن يعاقبها بطرق غري مبارشة ،مثل سحب
الرتاخيص أو الزيادة املفرطة يف الجامرك والرضائب.
بل إن بعض رشكات القطاع الخاص تستخدم الوسيلة ذاتها ملعاقبة
الصحف التي تنتقد أداءها أو تكشف بعض أوجه الفساد فيها .ويتضح
هذا جليًّا يف حالة الرشكات التي تختص بتقديم السلع والخدمات،
56
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مثل رشكات االتصاالت الكربى التي تتمتع بهيمنة اقتصادية مقدرة
متكنها من استخدام اإلعالنات ،مثلها مثل السلطة الحاكمة ،بوصفها
وسيلة ترغيب أو ترهيب ،عىل حسب التغطية الصحافية التي
تتناول كيفية أدائها الخدمة املقدمة للجمهور .وقد سبق أن عوقبت
صحف بحرمانها من اإلعالنات ،إثر انتقادها من خالل التحقيقات
االستقصائية واستطالعات الرأي أداء هذه الرشكات ،وسوء خدماتها،
فضل عن بطئها ،مقارنة باملبالغ الباهظة التي تتقاضاها من الجمهور.
ً
لذلك فإنه يف كثري من األحيان ،قد يطغى اإلعالن التجاري ومصلحة
املعلن عىل جودة املادة التحريرية وحياديتها .وهذا ما حدث
بالفعل ،حني تسبب ذلك يف إحجام أغلبية الصحف عن اإلشارة إىل
أوجه القصور يف أداء رشكات االتصاالت عىل سبيل املثال.
كام ميكن أن يستحوذ إعالن تجاري من جهة حكومية أو جهة خاصة
نافذة عىل كل مساحة الصفحة األوىل أو األخرية ،وبذلك ال تجد
أخبا ًرا مهمة تختص بالشأن العام طريقها إىل النرش ،ومن ث ّم ال تحظى
باالهتامم الكايف .ويتطابق هذا متا ًما مع ما ذكره ماكشيسني بقوله:
"إن املصالح التجارية كث ًريا ما تخرتق األخبار مبارشة ومن ث ّم تفسد
سالمتها ،ويشمل ذلك عرض إعالنات عىل الصفحة األوىل من الصحف
أو تسويق األخبار ،مثل وضع أبعاد تجارية يف املحتوى التحريري،
مع السامح للمعلنني بالتأثري يف األخبار وكيفية تغطيتها"( .((5ويجادل
ماكشيسني بأن ماليك أكرب رشكات اإلعالم هم عادة ما يكونون مالكًا
أو أعضاء مجالس إدارة يف كربيات الرشكات التجارية ،لذلك فإن
هؤالء املستثمرين املشرتكني واملجالس املتشابكة تنتج منها عادة
مصالح مشرتكة(.((5
إضافة إىل ذلك ،يعمل الصحافيون السودانيون يف ظروف مهنية
سيئة ،ومقابل أجور زهيدة ال تكفي لتغطية تكاليف املعيشة .ويزعم
بعض املحللني أن الظروف االقتصادية الصعبة عززت الفساد يف
وسائل اإلعالم ،عرب تشجيع الصحافيني واملحررين عىل بيع التغطية
املفضلة للسياسيني أو رجال املال واألعامل والنفوذ .وقد تم من قبل
بطلب من اتحاد الصحافيني السودانيني إيقاف بث املسلسل اإلذاعي
"بيت الجالوص" ،الذي كان يهدف إىل توثيق بعض املامرسات غري
األخالقية ملنتسبي اإلعالم .وهذا يبني لنا بوضوح التناقض الذي
يعرتي فئة الصحافيني أنفسهم؛ ففي حني يطالبون باستمرار بحرية
التعبري ،يسعون لحجبها عن اآلخرين إذا ما مسهم منها الرضر ،وكأن
مهنة اإلعالم مهنة مقدسة ال يوجد فيها من ينتهكون رشف املهنة أو
ميارسون الفساد.
57 Robert W. McChesney, The Political Economy of Media: Enduring
Issues, Emerging Dilemmas (New York: NYU Press, 2008), p. 178.
58 Ibid., p. 183.
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ويرجع محجوب عروة ،النارش السابق لصحيفة السوداين ،بعضً ا من
املشكالت التي تعانيها الصحافة السودانية إىل النارشين وإدارات
الصحف والصحافيني بقوله" :إن إدارات الصحف ليس لها خيال وال
يتعاونون مع بعضهم بل يحاولون تكسري اآلخرين يف املهنة وبعضهم
يستعني بالسلطة لرضب زمالئه .كام أن الصحافيني ال يحاولون تطوير
أنفسهم باإلضافة إىل أن املؤسسات الصحافية املنوط بها رعاية الصحافة
ظلت منذ عقود ال تقدم شيئًا كث ًريا للصحافة مثل االتحادات النقابية
ومجالس الصحافة املتعاقبة .والحكومة ال تعطي مجلس الصحافة
ميزانية كافية للتطوير والتدريب مثل بعض املؤسسات األخرى"(.((5

خاتمة
تزعم فرضية هذه الدراسة وجود عالقة ارتباطية وثيقة بني ملكية
الصحافة الورقية واملضمون الصحفي ،لذلك ،تسعى إليجاد إجابات
عن األسئلة التي وردت يف هذا الخصوص لتأكيد هذا الزعم أو نفيه.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن ملكية الصحف يف
السودان ليست لديها القدرة وحدها عىل أن متثل أداة مفصلية
للتحكم يف حرية النرش والتعبري واستقاللية محتوى الرسالة اإلعالمية؛
إذ افرتضت الدراسة أن الصحف الخاصة املستقلة عن خط الحزب
الحاكم ميكن أن تسهم يف إنتاج محتوى إعالمي مستقل ،وذلك عىل
نقيض الصحف الخاصة املوالية للحكومة.
ولعل النموذجني املذكورين يف التغطية الصحافية للعصيان
املدين واالحتجاجات الشعبية يف السودان ،يظهران أنه ال يوجد
تنوع حقيقي أو اختالف كبري يف األخبار والعناوين الرئيسة بني
الصحف اليومية ،سواء كانت صحفًا خاصة مستقلة أو صحفًا
موالية للحكومة ،مع بعض االستثناءات النادرة ،يف معالجة القضايا
األساسية التي تهم الشارع السوداين وتُ ثّل جز ًءا حيويًّا من حياته
اليومية ،تتمثّل يف رفع الدعم الحكومي عن السلع الرئيسة وغالء
األسعار وغريها .وقد خلصت الدراسة استنا ًدا إىل تحليل مضمون
الصحف اليومية إىل أنه لحرص هذه الصحف عىل التودد إىل
السلطة الحاكمة ،أو عىل أحسن الفروض عدم إزعاجها بحسب
العالقة بالنظام الحاكم ،فإن العناوين الرئيسة واملقاالت االفتتاحية
غالبًا تكون مكتظة بتأييد السياسات الحكومية أو مربرة لها ،تحت
غطاء املصلحة الوطنية ،أو غري ناقدة لها حتى لو تطلب ذلك
تجاهل الحراك االجتامعي يف الشارع ،ولكل ما ميكن أن يتسبب يف
إثارة غضب السلطة .كام أن اختالف املحتوى بني الصحف املوالية
للحكومة والصحف الخاصة املستقلة غالبًا يظهر يف األعمدة
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وصفحات الرأي أكرث من املواد اإلخبارية واالفتتاحية للصحف ،كام
أسلفنا .ولعل لهذا السلوك الصحايف ما يربره؛ باعتبار أن الصحيفة
عادة ما تكون معرضة أكرث للعقاب إذا سلّطت األضواء يف صفحتها
األوىل عىل كل ما ال ترغب يف سامعه السلطة الحاكمة ،خاصة
يف القضايا األمنية والسياسية املتعلقة ببقاء حزب املؤمتر الوطني
الحاكم يف السلطة .كام أن كتاب أعمدة الرأي من رؤساء التحرير
والصحافيني البارزين يتمتعون بقدر معقول من الحرية ،تخولهم
الخوض أحيانًا يف قضايا شائكة من دون تعرضهم للعقاب.
وترى هذه الدراسة أن هناك خطورة مرتتبة عىل ما ذكره لينني يف
دراسته املذكورة من رضورة ملكية الدولة للوسائل اإلعالمية ،خاصة
يف األنظمة غري الدميقراطية؛ ذلك أن النخبة الحاكمة يف هذه األنظمة
غالبًا متثّل حزبًا سياسيًّا واح ًدا ،يهدف إىل خدمة مصالح فئوية ضيقة
ممثل للجامهري العريضة،
باحتكاره السلطة أكرث من كونه حزبًا ً
يتنافس من أجل السلطة مع األحزاب السياسية األخرى عىل أسس
متساوية وعادلة .لذلك ،يعمل هذا الحزب غال ًبا عىل احتكار األجهزة
اإلعالمية مبا يضمن بقاءه يف السلطة ،من خالل تسخري اإلعالم للحشد
والتعبئة وكسب قبول الرأي العام له ولربامجه.
ويف ضوء النموذجني الكازاخستاين والسعودي املذكورين سابقًا
والنموذج السوداين محور هذه الدراسة ،فإننا توصلنا إىل أنه مع
أن امللكية املوالية للحكومة أو املستقلة عنها ميكن أن تتحكم يف
املحتوى اإلخباري ،فإن تأثريها يظل محدو ًدا يف الدول التي ال تنتهج
نه ًجا دميقراط ًّيا؛ حيث تعاين الصحف افتقارها إىل االستقاللية عن
الحكومات ،حتى لو استقلت برأس املال بشقيه السيايس والخاص؛
ألن الفعل اإلعالمي عادة يكون خاض ًعا لسيطرة الفاعل السيايس
بكل سلطاته القانونية واألمنية واالقتصادية .ولذلك ،فإن هامش
االستقاللية وحرية الــرأي والتعبري غالبًا يكون ضيقًا ومحدو ًدا
ومصطبغًا بألوان البيئة السياسية واالقتصادية والترشيعية والقانونية
املحيطة به ،التي غالبًا ما تنعكس سلبيًّا عىل األداء اإلعالمي وتحول
دون تخلصه من أعباء األنظمة الحاكمة.
ويتطابق هذا إىل حد بعيد مع ما ذكره املفكر وعامل اللغويات األمرييك
نعوم تشومسيك بقوله" :إن ما هو مهم يف املسألة ليس فقط صدق
اآلراء املعرب عنها أو نزاهة أولئك الذين يسعون للحقائق ،بل الكيفية
التي يتم بها اختيار املوضوعات ،وتسليط الضوء عىل القضايا ،واملدى
الذي يسمح فيه بالتعبري عن الرأي ،واملساحات الحرة التي توجه
كتابة التقارير واألعمدة"(.((6
60 Noam Chomsky, Necessary Illusions: Thought Control in Democratic
Societies (London: Pluto Press, 1989), p. 37.

دراسات
ملكية وسائل اإلعالم وتأثيرها في استقاللية المحتوى الصحفي :السودان نموذجً ا

وبالعودة إىل ماهية العالقة االرتباطية بني امللكية واملضمون الصحفي،
والكيفية التي ميكن أن تؤثر بها هذه العالقة سلب ًّيا يف استقاللية
املضمون الصحفي ،يتضح أن املؤسسة السياسية يف السودان مبختلف
فروعها السياسية والتنظيمية واألمنية واالقتصادية ،وليست امللكية،
هي الجهة الرئيسة التي متارس السيطرة عىل السلوك اإلعالمي الذي
عادة ما ينتج منه مضمون صحفي محدد لخدمة غرضني أساسيني:
•منع نرش املواد الصحفية غري املرغوب فيها.

•تأمني نرش املواد الصحفية املرغوب يف نرشها.
لذلك تستخلص هذه الدراسة أن قوانني الصحافة والنرش يف السودان
– وهي كغريها يف أنظمة غري دميقراطية أخرى  -ال تظهر كث ًريا من
التفاصيل التي تسمح بالحكم عىل من يقرر السياسة التحريرية أو
املضمون اإلخباري للصحف الورقية .وتجادل الدراسة بأن النظر
إىل القوانني وحدها ميكن أن يتسبب يف حجب كثري من الحقائق
القامئة يف بنية النظام اإلعالمي؛ ألن القوانني عادة متيل إىل تأكيد
حرية الصحافة وتظهرها بأنها أكرث حرية مام هي يف الواقع .وعادة
ال يتم النظر بجدية إىل مجموعة من الضغوط واملؤثرات ،عىل
املستويني الرسمي وغري الرسمي واملاكرو (األكرب) وامليكرو (األصغر)،
وانعكاساتها املبارشة عىل حرية النرش والتعبري .وقد لخصتها الدراسة
يف الجدول ( )3يف ظل سياق االقتصاد السيايس يف السودان لتشكل يف
مجملها منظومة متجانسة تُنتج مضمونًا صحف ًّيا محد ًدا.
وفيام يتعلق بتنظيم املامرسة اإلعالمية بني االحتكار أو التنافسية
والتعددية ،يتضح من خالل وصف السلوك الصحايف خطورة نفوذ
امللكية وسيطرته عىل محتوى الرسالة اإلعالمية .فرتكيز امللكية يف
السودان يف قبضة عدد صغري من الهيئات واألشخاص جعل نخبة
قليلة مسيطرة عىل غالبية كربيات الصحف اليومية ،سواء عن
طريق جهات حكومية ،علنية أو رسية ،أو وكالء سياسيني للنظام
الحاكم .وهي تكتالت تهدف إىل خدمة املؤسسة السياسية أو
تحقيق مصالح مادية خاصة باملوالني للنظام الحاكم ،وتسعى يف
مجملها لرتسيخ املالمح املرتبطة بالبنية الهيكلية املركزية للمؤسسة
اإلعالمية السودانية.
ولعل السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه بقوة ألنه كان من أهم
نتائج هذه الدراسة هو :ملاذا تظهر أغلبية الصحف السودانية
اليومية  -حتى تلك التي يف أيدي األفراد والقطاع الخاص  -متشابهة
يف املحتوى مع تغطية شبه متطابقة ملعظم القضايا الساخنة التي
تهم الرأي العام السوداين ،مثل قضية االحتجاجات الشعبية ،التي
مل تغطها سوى صحيفة واحدة فقط من مجمل  18صحيفة يومية
كانت تصدر يف السودان يف ذلك التوقيت؟ وكيف ميكن أن تتحكم
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السلطة الحاكمة يف الصحافة وتؤثر فيها من دون أن تقع تحت
سيطرتها املبارشة ،يف حالة الصحف الخاصة املستقلة ،ومن دون أن
أساسا
متارس ذلك من خالل الوكالء السياسيني؟ وتعزو الدراسة ذلك ً
إىل أن املؤسسة السياسية تستخدم نفوذها املتأيت من الصالحيات
التنظيمية للعمل الصحايف والسلطات القانونية والقبضة األمنية التي
بحيازتها للتأثري يف املؤسسة الصحافية ،حتى إن كانت مملوكة للقطاع
وفاعل
ً
الخاص ولجهات مستقلة ،ومثل هذا النفوذ عادة يكون مؤث ًرا
ج ًدا بسبب انسداد األفق السيايس يف البالد.
لذلك تخلص الدراسة إىل أن وجود صحافة تعددية ال يتناقض مع
املالمح الكالسيكية املحددة للنموذج السلطوي الذي سيقت إليه
الصحف السودانية كافة ،من حيث التزام الوالء للسلطة الحاكمة،
حتى لو كان مصطن ًعا أو غري مرغوب فيه من جانب الصحف الخاصة
املستقلة .لهذا من الواضح أن التعددية قد تكون أحيانًا زائفة؛ ليس
بسبب زيف نيات املالك أو دوافعهم ،وإمنا بسبب إرصار املؤسسة
السياسية عىل استعامل الوسائل املمكنة كافة ،من أجل تطويع
الصحف للحصول عىل رضا الرأي العام وقبوله.
ولعل يف ما ذكر أعاله إجابة شافية عن التساؤل :هل أن وجود
تعددية يف الصحف من حيث امللكية يضمن تنوع املضمون؟ فعىل
الرغم من أن وجود وسائل إعالم متعددة يجعل من املمكن نظريًّا
حضور عدد أكرب من وجهات النظر واآلراء ،فإن تعدد وسائل اإلعالم
ال يضمن تعددية الرسائل أو تنوع وجهات النظر كام أوضحنا سابقًا.
ويف السودان ،ميثّل الواقع السيايس السائد قيو ًدا حقيقية عىل حرية
اإلعالم واستقالليته؛ إذ تويل النخبة الحاكمة ضامن السيطرة عىل
اإلعالم أهمية كبرية ،خاصة يف ما يتعلق بتأثريه السيايس الذي ميكن
أن يهدد بقاءها ومصالحها .ومن هنا جاءت رضورة السيطرة عىل
األجهزة اإلعالمية وإخضاعها وتدجينها باستخدام شتى املربرات
وأساليب الرتغيب والرتهيب .وال ريب يف أن هناك مربرات مشرتكة
تتذرع بها عادة الحكومات غري الدميقراطية للسيطرة عىل األداء
اإلعالمي ،يف مقدمتها ادعاءات أن الوطن مرتبص به داخليًّا وخارجيًّا،
لذا فإن املصلحة الوطنية العليا ال تحتمل رفاهية الحرية الصحافية
وترف األصــوات املغايرة .لذلك عىل وسائل اإلعالم أن يكون لها
صوت واحد يدعم املصلحة الوطنية ويؤيد السياسات الحكومية أيًّا
كان نوعها.
ويقودنا هذا بدوره إىل الحديث عن عالقة امللكية بزيادة الرقابة
املؤسسية للصحف والرقابة الذاتية للصحافيني .فمن املعروف أن
الحكومة السودانية مثل غريها من األنظمة غري الدميقراطية ال
تستخدم دامئًا أساليب معلنة ملامرسة ضغوطها .ففي الوقت الذي
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ميكن تنفيذ العقوبات وتتبعها عادة عىل نحو رصيح ،فإن املكافآت
واملنافع املادية وغريها من املكتسبات والرتتيبات غري الرسمية غال ًبا
تكون يف الخفاء ومن الصعب اكتشافها .بل حتى التحكم املؤسيس يف
تدفق املعلومات مثل منح املعلومات أو حجبها من جانب الجهات
الرسمية ميكن أن يستعمل مثل العصا والجزرة ،مع إدارات تحرير
الصحف بحسب انصياعها للتوجه الحكومي أو عدمه.
وتبدو العالقات غري الرسمية بني رجــال السياسة والرأساملية
الوطنية والشخصيات البارزة والصحافيني هي املفضلة؛ ألنها متثّل
محصلة التعاون واالعرتاف املتبادل للمصالح املشرتكة لكل طرف
من األطراف ،ولذلك تتسم بأنها أسهل وأيرس من الرتتيبات الرسمية
املعقدة .ووفقًا لنظرية الردع ،فإن السلطة الحاكمة ميكن أن تصل
إىل تحقيق النتائج املرغوب فيها عن طريق الردع؛ لذلك فإن أسلوب
الردع والتهديد غال ًبا يستعمل أداة أصيلة ملنع النرش يف القضايا
التي ال تروق السلطة( .((6وألنه من املعروف أن للمؤسسة السياسية
املقدرة عىل تنفيذ تهديداتها ،فإنها ميكن أن تصل إىل تحقيق النتائج
املرغوب فيها عن طريق التهديد فقط .ولعل هذا ما يفرس لنا إحجام
أغلبية الصحف ،حتى تلك التي ميكن وصفها بأنها خاصة مستقلة،
عن تغطية أخبار العصيان املدين واالحتجاجات الشعبية ،بعد تلقي
أوامر شفهية بذلك؛ ألن مقدرة السلطة عىل الردع تساوي مقدرتها
عىل الفعل نفسه.
ومن ث ّم أدى هذا إىل منو متزايد ملا يُس ّمى الرقابة الذاتية التي
ميكن أن تكون رقابة ذاتية فردية ميارسها الصحايف طواعية خوفًا
من العقاب ،أو رقابة ذاتية مؤسسية تخضع فيها املؤسسة اإلعالمية
بأكملها ،برضاها أو عدمه ،لتوجهات الحزب الحاكم وذلك بحسب
عالقتها بالنظام السيايس القائم .فأحيانًا يكون هذا الخضوع إراديًّا
متشيًا مع العالقة الودية التي تربط املؤسسة بنظام الحكم ،وأحيانًا
يكون قرسيًّا متشيًا مع املخاطر التي تتخوف منها املؤسسة ،إذا
اختارت لنفسها نه ًجا تحريريًّا مخالفًا ملا يريده النظام الحاكم .وعىل
الرغم من وجود عدد مه ّم من الكتاب والصحافيني املحرتفني يف
السودان ،فإن تأثري النفوذ السيايس يف وسائل اإلعالم والتدخل املبارش
من السلطات األمنية ،إضافة إىل ضعف رأس املال والتمويل وسوق
اإلعالنات املنخفض ،عوامل تقلّل كث ًريا من مهنية اإلعالم واستقالليته،
ومن ث ّم مفهوم السلطة الرابعة للصحافة يف السودان.
ويتوافق هذا متا ًما مع ما ذكره ماكنري" :آلية الرقابة التي ميارسها مالكو
وسائل اإلعالم عمو ًما ،تتأىت من خالل تعيني املحررين الذين يصبحون
61 R. N. Lebow Jervis & Stein J. G., Psychology and Deterrence (Baltimore:
John Hopkins University Press, 1985).
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'صوت املالك' داخل غرفة األخبار ،مبا يضمن توافق الصحافيني مع
الخط التحريري املفضل .إن قوة وسائل اإلعالم ال تكمن فقط يف
خطها التحريري ،وإمنا أيضً ا يف تغطية بعض القضايا بدلً من غريها،
وبعض اآلراء دون األخرى"(.((6
لذلك ،فإن الخامتة الرئيسة التي ميكن استخالصها تتمثل يف أن هذه
الصحف ما زالت رهينة بني أيدي السلطة ،عىل الرغم من كرثة الصحف
الورقية اليومية وتنوعها يف السودان ،مع رضورة االعرتاف بوجود بعض
الفروق بني أداء الصحف الخاصة املوالية للحكومة ،والكيفية التي
تعمل بها الصحف الخاصة املستقلة؛ ألن األخرية تلجأ إىل التحايل
واملغامرة أحيانًا للكشف عن القضايا الساخنة وتعريف املواطن بها،
ولكنها تتحمل جراء ذلك عد ًدا من اإلجراءات العقابية .ويعود هذا إىل
املؤثرات التي تحكم سياق االقتصاد السيايس لإلعالم يف السودان ،مع
صعوبة تغيري الترشيعات التي تحكم العمل اإلعالمي وهشاشة هيكلية
الصحف نفسها .ويقودنا هذا إىل التسليم بأن إصالح املنظومة اإلعالمية
عىل نحو ممنهج ومتكامل هو رهن حدوث تغيريات سياسية جذرية
يف الطريقة التي تدير بها الحكومة السودانية شؤون البالد ،مبا فيها
من حقوق اإلنسان والحريات العامة وحرية اإلعالم؛ ألنه كلام كانت
هذه الوسائل مستقلة زادت مقدرتها عىل متثيل الجامهري ،وعىل القيام
بوظيفتها الرقابية يف الدفاع عن املصلحة العامة.
ال شك يف قدرة الحكومات عىل توفري مناخ من الحرية للفعل
اإلعالمي ،مبا يضمن تحويل اإلعالم من أجهزة دعائية رسمية وبوق
للسلطة إىل أداة للتنوير والتغيري ،وذلك من خالل انتهاج سياسات
إعالمية وإجراء تعديالت شاملة يف منظومة القوانني والترشيعات
املوجودة حال ًيا؛ لتخليصها من القيود املشددة املفروضة عىل حرية
الصحافة والرأي والتعبري ،ومن العقوبات املفروضة عىل الصحافيني،
مثل عقوبة الحبس يف قضايا الرأي والنرش .ويتأىت ذلك من خالل
توسيع مساحات الحرية وتقليص القيود املفروضة عىل أداء األجهزة
اإلعالمية ،وصياغة قوانني لضامن الحق يف الحصول عىل املعلومات
والحرية يف نرش األخبار وتزويد الجمهور بها .أضف إىل ذلك أهمية
الحد من التدخالت األمنية إال يف حاالت الرضورة القصوى ،مثل نرش
مواد تؤدي إىل اإلرضار باألمن القومي والسالمة العامة .واملؤكد أن
التعديالت املستقبلية عىل قانون الصحافة واملطبوعات ستتامىش مع
املعايري الدولية وأفضل املامرسات يف مجال حرية التعبري ،والسامح
للصحافيني وناشطي املجتمع املدين باملشاركة الكاملة يف عملية
إصالح القوانني وإعادة هيكلة وسائل اإلعالم.
62 Brian McNair, News and Journalism in the UK (London: Routledge,
1994), pp. 73-77.
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الجدول ()3
الضغوط واملؤثرات التي تتحكم يف استقاللية الصحف وحرية النرش والتعبري
املستوى

"ماكرو" (األكرب)

"ميكرو" (األصغر)

الرسمي

القوانني ،واملجلس القومي للصحافة واملطبوعات
(تراخيص إصدار الصحف ومزاولة العمل الصحايف ،وحق
تعيني رؤساء التحرير) ،ووزارة اإلعالم (تراخيص البث
اإلذاعي والتلفزيوين) ،وجهاز األمن واملخابرات الوطني
(مصادرة الصحف ،استدعاء الصحافيني أو اعتقالهم)،
ومحكمة الصحافة ،وامللكية ،واإلعالنات الحكومية.

البيانات الصحافية ،وحظر النرش يف قضايا
معينة ،ومصادرة الصحف ،والتحكم
املؤسيس يف تدفق املعلومات.

غري الرسمي

جامعات الضغط واملصالح ،وأسلوب الثواب
والعقاب (املقابل النفعي أو الردع) عىل
املالكون واملستثمرون ،واملعلنون من القطاع الخاص،
والدعم الحكومي الرسي ،والترصيح االنتقايئ للمعلومات ،املؤسسات الصحافية أو األفراد من رؤساء
التحرير أو الصحافيني البارزين ،والرقابة
والرقابة الذاتية املؤسسية.
الذاتية الفردية.
املصدر :من إعداد الباحثة يف ضوء تفسري نتائج أسئلة الدراسة وفرضياتها.

إن املطالبة بتوفري هذا املناخ ترشي ًعا ومامرسة ال ميكن يف املقابل أن
تستقيم ،إذا مل تكن مقرتنة مبجموعة مسؤوليات ومبادئ ال ميكن أن
يتجاوزها اإلعالمي؛ أي مبعنى آخر ميكن باختصار املناداة بالحرية مقابل
املهنية .وهي التي تعرب عنها األدبيات الرائجة مبيثاق الرشف الصحايف الذي
يحتم عىل الصحايف تحمل مسؤولية الرسالة اإلعالمية بصدق ونزاهة،
والتزام املعايري املهنية وتحكيم أخالقيات العمل الصحايف وتقاليده،
ورفض املزايدة واالبتزاز ،وتجنب التشهري واقتحام خصوصية األفراد،
واالبتعاد عن إثارة الفنت والنعرات الدينية والعرقية والطائفية ،إضافة
إىل رضورة التزام معايري الجودة واملضمون املتعلقة باملنتج اإلعالمي؛ ألن
العمل اإلعالمي يحتاج إىل تخطيط وإسرتاتيجيات واضحة تُلتزم ،حتى ال
تتغري املضامني والسياسة التحريرية مع تغري القيادة اإلعالمية.
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تقييم العرب للسياسة الخارجية اإليرانية
An Arab Assessment of Iranian Foreign Policy

عاما لعدد من القضايا
توفــر بيانات المؤشــر العربــي التي تقيس الرأي العام العربي
ً
مســحا ً
المهمــة ،بمــا في ذلــك تقييمات المســتجيبين لسياســات بلدانهم الخارجية .فــي كل عام،
نرصــد آراء المســتجيبين فــي الدول المســتط َلعة حــول دور القــوى اإلقليميــة والعالمية في
الوطــن العربــي وتقييمهــم لهــا ،إضافــة إلــى التغييــرات والتحــوالت التي تحدث فــي مجال
المجمعــة لمحــة عامــة عــن مكانــة
السياســات الخارجيــة والعالقــات الدوليــة .قــد توفــر اآلراء
ّ
الوطن العربي ،ولكن من المهم تقييم االختالفات بين الدول لكي نتعمق في االنقسامات
واضحا .ســنراجع الرأي العام
فهما
تعج بهــا المنطقة اليوم ونفهمهــا
واالســتقطابات التــي
ً
ّ
ً
العربــي تجــاه إيــران في هذه الدراســةّ ،
لنطلع علــى التباينــات اإلقليمية عند تقييم السياســة
الخارجيــة اإليرانيــة .يمكننا بهذه الطريقة أن نقيس مدى وجود أي اســتقطاب شــعبي فعلي
في المسألة اإليرانية ،إضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي لهذا االستقطاب.
كلمات مفتاحية :الرأي العام ،السياسة الخارجية اإليرانية ،طرق المسح.
The Arab Opinion Index data provides a look at a number of important issues,
including assessments of foreign policy. Every year, the Index asks respondents
across the Arab world their opinions on regional and world powers as well as
specific foreign policy developments. Aggregate opinions may provide a general
assessment of where the Arab world stands, but to understand fully the divisions
and polarization that exists in the region today, it is important to look at country
differences. In this paper, we will review Arab public opinion towards Iran, and
whether there are sub-regional variations in assessment towards Iranian foreign
policy. In this way, we can gauge whether polarization on the Iranian issue exists,
and where it is most prevalent.
Keywords: Public Opinion, Iranian Foreign Policy, Survey Methods.
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تظهر التقييامت العامة املجمعة  In Aggregateللسياسة الخارجية
اإليرانية أن غالبية العرب ينظرون إىل السياسة الخارجية اإليرانية
يف املنطقة العربية نظرة سلبية؛ إذ ق ّيم ما نسبته  %64من العرب
السياسة الخارجية اإليرانية بأنها سياسية سلبية أو سلبية إىل حد ما.
يف السياق ذاته ،نظر املستجيبون إىل السياسة الخارجية للواليات
املتحدة نظرة أسوأ؛ إذ ق ّيمها ما نسبته  %79بأنها سلبية أو سلبية إىل
حد ما ،عىل النقيض من اآلراء املتعلقة بالسياسة الخارجية الرتكية؛ إذ
توافق  %54من املستجيبني يف أن السياسة الرتكية إيجابية أو إيجابية
إىل حد ما.

من املثري لالهتامم ،عند عرض هذه النتائج املقسمة بحسب البلد ،أن
العيّنة يف اململكة العربية السعودية تعاين نسبة عالية ج ًدا من عدم
االستجابة بلغت  ،%37مقارنة مبعدل الدول العربية املج ّمع البالغ
 .%15وتوافق ما نسبته  %59من العيّنة السعودية يف تقييم السياسة
تقييم سلب ًيا ،مقارنة بـ %4
الخارجية اإليرانية يف املنطقة العربية
ً
تقييم إيجاب ًيا؛ وهذا يرتك جز ًءا كب ًريا من الع ّينة
فقط ممن ق ّيموها
ً
مرتد ًدا أو رافضً ا لإلجابة .وبالنظر إىل السياسة السعودية الرسمية
حيال إيران ،فإن هذا األمر مفهوم؛ إذ رمبا ال يشعر املستجيبون
السعوديون باالرتياح إلعطاء رأي صادق حول هذا املوضوع ،وتتضح
هذه الدينامية إذا ما اطلعنا عىل املقارنات السنوية للمملكة
العربية السعودية.

يتضح من املقارنة السنوية أن تقييم العرب للسياسة الخارجية
اإليرانية يزداد سو ًءا ،عمو ًما ،مع مرور كل عام .فمنذ عام ،2014
ارتفعت نسبة املستجيبني الذين ينظرون إىل السياسة الخارجية
اإليرانية نظرة سلبية بنسبة %12؛ أي من  %52يف عام 2014
ظل التقييم اإليجايب للسياسة
إىل  %64يف عام  .2018يف املقابلّ ،
الخارجية الرتكية ثابتًا عمو ًما ،وإن تأرجحت النسبة تأرج ًحا طفيفًا
بني  %57إىل  %54خالل الفرتة .2018-2014

فيام يتعلق بآراء املستجيبني املج ّمعة حول البلد الذي ميثّل أكرب
مصدر لتهديد العامل العريب ،وبحسب ما ذكرنا ،ت ُع ّد إيران ثالث
أخطر دولة عىل الوطن العريب وفقًا لتصور املستجيبني .إال أن تقسيم
العيّنة بحسب البلد ،يوضح أن هناك بعض االختالفات املحورية بني
املستجيبني يف هذه الدول؛ فعىل سبيل املثال يتم تقييم إرسائيل
باعتبارها أكرب مصدر لتهديد أمن العامل العريب يف جميع دول العيّنة
باستثناء دولتني ،هام فلسطني واململكة العربية السعودية.

أخ ـ ًرا ،سألنا يف االستطالع عن تصورات املستجيبني للتهديدات
الخارجية التي تواجه املنطقة؛ أي البلد الذي يعتربه املستجيب أشد
خط ًرا عىل املنطقة .وكام توقعنا يف العيّنة العامة ،مثّلت إرسائيل
التهديد األكرب بحسب الع ّينة ،تلتها الواليات املتحدة األمريكية ،ثم
إيران يف املرتبة الثالثة.

يف فلسطني ،تعترب الواليات املتحدة أشد خطور ًة من إرسائيل أو
إيران .ويعود هذا عىل األرجح إىل دور الواليات املتحدة يف الرصاع
اإلرسائييل – الفلسطيني ،إذ إن الواليات املتحدة هي الداعم األسايس
إلرسائيل .أما يف اململكة العربية السعودية ،فقد كانت النتائج مختلفة
أول ،كان للعيّنة السعودية نسبة
متا ًما عن بقية املنطقة لعدة أسبابً .
عدم استجابة وصلت إىل  ،%31وت ُعد هذه النسبة مرتفعة؛ خاص ًة
إذا ما قمنا مبقارنتها بنسبة عدم االستجابة يف باقي الدول يف العيّنة،
وهي تبلغ  %4فقط .من بني الـ  %69املتبقية من الع ّينة السعودية،
اختار  %37منهم إيران بوصفها أكرب مصدر تهديد للعامل العريب،
تلتها إرسائيل بنسبة  ،%10ثم الواليات املتحدة بنسبة %3؛ وهو
الرتتيب األدىن الذي حصلت عليه الواليات املتحدة عرب املنطقة .ومن
الواضح أن العيّنة يف اململكة العربية السعودية منقسمة؛ إذ ال يشعر
جزء كبري من الع ّينة باالرتياح لإلجابة عن السؤال املتعلق بتقييم
أكرب التهديدات للمنطقة العربية ،يف حني أن رشيحة كبرية أخرى
بنسبة  %37تعترب إيران أكرب مصدر تهديد .ومع ذلك ،فمن غري
الواضح ما هو الجزء من هذه النسبة ()%37؛ بسبب التحيز للقبول
.Acquiescence Bias

تقييم عام

تقييم الدول
إذا قمنا بتقسيم العيّنة بحسب تقييم املستجيبني يف كل بلد ،سنجد
أن التباين حيال هذه املسائل واسع يف الوطن العريب؛ ذلك أ ّن أسوأ
تقييم للسياسة الخارجية اإليرانية كان يف األردن بنسبة  ،%91تتبعه
مرص والكويت واململكة العربية السعودية ،إذ ينظر  %83من
املرصيني و %74من الكويتيني و %59من السعوديني إىل السياسة
الخارجية اإليرانية نظرة سلبية .يف حني تأيت التقييامت األفضل
للسياسة الخارجية اإليرانية من العيّنة اللبنانية ،إذ يرى  %51من
اللبنانيني أن سياسة إيران الخارجية إيجابية ،وال يوجد بلد عريب آخر
يقرتب من هذا املستوى اإليجايب من تقييم الدور اإليراين يف املنطقة.
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الشكل ()1
تقييم الرأي العام السياسات الخارجية لبعض الدول الكربى واإلقليمية يف املنطقة العربية
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تقييم الرأي العام السياسة الخارجية الرتكية يف املنطقة العربية يف استطالع  2018 / 2017مقارنة باستطالعات  2014و 2015و2016
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يف حني أن أولئك الذين يعتقدون أن لديهم عالقات أقل ببقية الوطن
العريب رمبا ال يكونون مهتمني بآثار السياسة اإليرانية.

أسباب التقييم السلبي لسياسة
إيران الخارجية

ولتقييم هذه العالقة ،قمنا بتوظيف مواقف املستجيبني وتصوراتهم
تجاه الوطن العريب ،وقمنا مبقارنة اإلجابات عن هذا السؤال مع
السؤال حول السياسة الخارجية اإليرانية .يف السؤال حول الوطن
العريب ،نسأل املستجيب تحدي ًدا عن العبارة التي يجد نفسه متوافقًا
معها من العبارات التالية:

يبدو أن السياسة الخارجية اإليرانية تجاه مجموعة متنوعة من
القضايا سلبية عىل نحو عام .فعىل سبيل املثال ،نظر  %56من
املستجيبني إىل السياسة الخارجية اإليرانية تجاه فلسطني  -عىل
الرغم من املوقف اإليراين املعلن يف قضية فلسطني – نظرة سلبية.
وينطبق التقييم السلبي نفسه عىل الدور اإليراين يف العديد من
قضايا السياسة الخارجية األخرى؛ مبا يف ذلك املوقف اإليراين من
سورية والعراق واليمن.

•هم أمة واحدة ذات سامت واحدة ،وإن كانت تفصل بينهم
حدود مصطنعة.

هناك عدد من العوامل التي قد تؤثر يف تصورات املستجيبني تجاه
السياسة الخارجية اإليرانية .فعىل سبيل املثال ،قد يؤثر موقف
الشخص تجاه بقية الوطن العريب يف دعمه للسياسة الخارجية
اإليرانية يف املنطقة؛ إذ إن أولئك الذين ينظرون إىل الوطن العريب
بوصفه وحــدة متامسكة قد يكون لديهم آراء سلبية أكرث عن
التدخالت اإليرانية يف املنطقة ،أو عن السياسة الخارجية اإليرانية،

•هم أمم وشعوب مختلفة ال تربطها سوى روابط ضعيفة.
أما عندما يتعلق األمر بالسؤال عن السياسة اإليرانية تجاه املنطقة فقد
طلبنا من املستجيبني ترتيب مدى إيجابية /سلبية السياسة اإليرانية
تجاه املنطقة؛ من سلبية ( 4نقاط) إىل إيجابية (نقطة واحدة).

•هم أمة واحدة ،لكن كل شعب من شعوبها يتميّز بسامت
خاصة مختلفة.

الشكل ()6
تقييم السياسات اإليرانية نحو مجموعة من القضايا يف املنطقة العربية

29

15
15

27
35

16

25

37

13

16

26

33
100

18
25

34

90

22

19

26
80

ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

70

60
ﺳﻴﺌﺔ ﺟﺪًا

27
50
ﺳﻴﺌﺔ

40

30
ﺟﻴﺪة

11
20

10
ﺟﻴﺪة ﺟﺪًا

7

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻓﻠﺴﻄني

7

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺳﻮرﻳﺔ

6

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺮاق

8

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻴﻤﻦ

3

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻟﻴﺒﻴﺎ

0

المؤشر العربي

125

تقييم العرب للسياسة الخارجية اإليرانية

للتأكد من الفرق بني املستجيبني ،قمنا بتجميع أولئك الذين وافقوا
عىل العبارتني  1و 2يف مجموعة واحدة (مجموعة تؤمن بوحدة
الوطن العريب وترابطه) .كام قمنا بتجميع اإلجابات السلبية
( :3سلبية إىل ٍ
حد ما) ،و( :4سلبية) ،املتعلقة بتقييم السياسة
الخارجية اإليرانية يف مجموعة واحدة (مجموعة تقييمها لألدوار
والسياسات الخارجية اإليرانية سلبي) .نجد عند التحليل أن  %76من
أولئك الذين يوافقون عىل أن الوطن العريب وحدة واحدة متامسكة
وصفوا السياسة الخارجية اإليرانية بأنها سلبية .هذا مقارن ًة بـ %73
تقييم سلب ًيا
من املستجيبني الذين ق ّيموا السياسة الخارجية اإليرانية ً
من املجموعة التي ال تعتقد أن الوطن العريب وحدة متامسكة.
للتحقق من أهمية الفارق بني املجموعتني ميكننا إجراء اختبار Z
ليوضح ما إذا كانت هناك داللة إحصائية Statistical Significance
للفرق بني املجموعتني .يف حني أن الفرق بني النسبتني  %73و%76
ليس كب ًريا ،نجد أن قيمة  Zعند  3.2825أعىل بكثري من عتبة القيمة
 ،1.96وتأيت هذه القيمة بداللة إحصائية عند مستوى P < 0.05؛
يعني ذلك أن الفرق كبري بني أولئك الذين ينظرون إىل الوطن العريب
بوصفه وحدة متامسكة ،وأولئك الذين ليست لديهم هذه النظرة
فيام يتعلق بتقييمهم للسياسة الخارجية اإليرانية.
مثة عامل أو رابط آخر محتمل ميكن أن يؤثر يف تقييم املستجيبني
للسياسة الخارجية اإليرانية وهو آراؤهم حول الدميقراطية .قد ميكن
مثل ،إن املستجيبني الذين لديهم التزام أكرب بالدميقراطية ،أو
القولً ،
القيم الدميقراطية ،هم أكرث قابلية لالستياء من التدخل اإليراين يف
املنطقة نيابة عن األنظمة االستبدادية؛ مثل نظام األسد يف سورية.
ويصعب ربط القيم الدميقراطية والتصور السلبي للسياسة الخارجية
رشا .وعوضً ا عن ذلك ،ميكن ربطها من خالل
اإليرانية ربطًا سببيًا مبا ً
متغري كامن ثالث ،غري محدد يف البيانات.
سؤال يف املؤرش العريب حول موقف
لدراسة هذا السؤال ،استخدمنا ً
الناس من الدميقراطية ،وقمنا مبقارنته بسؤال حول السياسة الخارجية
اإليرانية .عىل وجه التحديد ،نسأل :ما مدى موافقة املستجيبني ،أو

عدم موافقتهم ،عىل العبارة التالية" :مجتمعنا غري مه ّيأ ملامرسة
النظام الدميقراطي"؟
كام طلبنا من املستجيبني ترتيب مدى إيجابية أو سلبية تقييمهم للسياسة
اإليرانية تجاه املنطقة؛ من سلبي ( 4نقاط) إىل إيجايب (نقطة واحدة).
تقييم
قمنا بتجميع أولئك الذين ق ّيموا السياسة الخارجية اإليرانية
ً
سلبيًا؛ ( :3سلبي إىل ٍ
حد ما) ،و( :4سلبي) .وتشري النتائج إىل أن %77
من الذين ال يتفقون عىل القول إن الدميقراطية غري مالمئة ملجتمعهم
يصفون السياسة الخارجية اإليرانية بأنها سلبية ،مقارن ًة بـ %71
من املستجيبني الذين وافقوا عىل القول إن الدميقراطية غري مالمئة
تقييم سلبيًا .ميكننا
ملجتمعهم وقيّموا السياسة الخارجية اإليرانية
ً
أيضً ا إجراء اختبار  Zملعرفة ما إذا كان الفرق يف النسب Difference
 in Proportionsذا داللة إحصائية .وعىل الرغم من أن الفرق بني
النسبتني  %71و %77ميكن َّأل يبدو كب ًريا ،فإننا نجد أن قيمة  Zهي
 ،8.0776وهي نسبة أعىل بكثري من عتبة القيمة  ،1.96وتأيت هذه
القيمة بداللة إحصائية عند مستوى P < 0.01؛ ما يعني أن هناك فرقًا
كب ًريا بني أولئك الذين يتبنون القيم الدميقراطية والذين ال يتبنونها.
ومن الواضح أن وجهات نظر املستجيبني بشأن الدميقراطية ومدى
مالءمتها للمنطقة تؤثر يف تقييمهم للسياسة الخارجية اإليرانية.

خالصة
ليسا سوى مثالني عىل العوامل املحتملة
إن االختبارين املذكورين َ
التي تحدد تقييم املستجيبني للسياسة الخارجية اإليرانية أو تؤثر
فيهم ،ولكن هناك عوامل أخرى مل يتم تقييمها يف هذه الدراسة
حتم .واملهم هنا أن نالحظ أن السياسة الخارجية اإليرانية يُنظر إليها
ً
نظرة سلبية عمو ًما يف معظم الدول العربية ،باستثناء بضع دول.
وحتى يف هذه الدول ،لدينا مشكالت يف عدم االستجابة والتحيز.
وهكذا ميكن القول إن نظرة العرب إىل إيران موحدة عىل نحو كبري،
وإن هذه التصورات قد تفاقمت منذ عام .2011

صـدر حديـ ًثا

المؤلف :برهان غليون

نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة
يسعى هذا الكتاب إىل تقديم تحليل مختلف ملسألة الطائفية ،يقطع مع التحليالت
السائدة التي ترى فيها استمرا ًرا لتقاليد أو قيم ثقافية خاصة ،وينظر إليها باعتبارها
وهة ورث ّة ،وإخفاق األمم والشعوب التي حاولت ولوج
إفرازًا من إفرازات حداثة مش ّ

الحداثة ،ويف صلبها بناء دولة حديثة ،دولة أمة ،يف الوصول إىل أهدافها.
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World

يرصــد هــذا التقريــر أبــرز محطــات التحــول الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي فــي المــدة
 1أيار /مايو  30 -حزيران /يونيو 2018
كلمات مفتاحية :تونس ،مصر ،اليمن ،ليبيا ،سورية ،البحرين.
Keywords: Tunisia, Egypt, Yamen, Libya, Syria, Bahrain.
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 2018/5/1قال نائب عن "تحالف القوى العراقية" ،طلب عدم الكشف
عن اسمه ،لـ العريب الجديد ،إن "الربملان سيطوي مع أيامه األخرية
يبت فيها ،ومل تكشف
ملفات كثرية من ملفات لجان التحقيق التي مل ّ
تلك اللجان عن الحقائق التي شُ كّلت ملتابعتها" ،موض ًحا أن "تلك اللجان
كثرية ،فمنها التي شكّلت يف انتهاكات الحشد الشعبي يف األنبار ويف
صالح الدين وجرف الصخر ودياىل ومناطق أخرى ،ومجزرة الصقالوية
وغريها من املجازر ،واللجان التي شكّلت للتحقيق مبلفات فساد يف
وزارات مختلفة ودوائر رسمية ،وفساد مايل ،وغريها من اللجان".
(العريب الجديد)2018/5/1 ،

 2018/5/2تشهد عالقة نظام الرئيس املــري عبد الفتاح
السييس بالقضاة أزم ًة مكتومة ،بسبب عدم موافقة رئيس الوزراء
رشيف إسامعيل ووزارة املالية عىل زيــادة مخصصات صندوق
الرعاية الصحية واالجتامعية يف وزارة العدل ،والذي يحصل منه
جميع أعضاء الهيئات القضائية عىل بدل العالج الشهري .ويف الوقت
نفسه ،يرتتب عىل إرصار الحكومة عىل مترير قانون تنظيم انتداب
القضاة ،الذي من املقرر أن يُط ّبق ابتدا ًء من كانون الثاين /يناير
 ،2019إلغاء انتداب ما يزيد عىل  70يف املئة من إجاميل القضاة
الذين يعملون مستشارين قانونيني للمصالح الحكومية ،ومن ثم
حرمانهم من القسم األكرب من مداخيلهم الحالية.
(العريب الجديد)2018/5/2 ،

 2018/5/3اختتمت الجلسات الحوارية للمكونات واألحـزاب
السياسية اليمنية يف تونس برعاية أممية ،ونوقش النظام السيايس
املستقبيل للحكم يف اليمن وآليات االنتقال الدميقراطي ،وكيفية
نزع السالح وإيقاف العمليات العسكرية يف اليمن .وشارك يف
الورشات التي ُعقدت يف تونس حزب "املؤمتر الشعبي العام" ،وحزب
"التجمع اليمني لإلصالح" ،وتنظيم "التصحيح" ،وحزب "الرشاد"
(السلفي) ،والحوثيون ،ومؤمتر "حرضموت الجامع" ،و"املجلس
االنتقايل الجنويب" .وتأيت هذه اللقاءات بتنظيم من املؤسسة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات (إيديا) األملانية ،التي سبق لها أن نظمت
 17جلسة حوار سياسية بني املكونات السياسية اليمنية ،إحداها
كانت يف شهر شباط /فرباير  2018بتونس.
(مأرب برس)2018/5/4 ،

 2018/5/7رضب التحالف الذي تقوده الرياض ضد الحوثيني يف
رص الرئايس وسط العاصمة صنعاء .وقال مراسل قناة
اليمن الق َ
"الحرة" يف العاصمة إن الرضبات يف ميدان التحرير املزدحم أوقعت
ستة قتىل عىل األقل ،ومل يتضح بع ُد إ ْن كان قادة الحوثيني يف املوقع
عند تعرضه للقصف .ويأيت هذا غداة إعالن التحالف اعرتاض
"صاروخَني بالست َّيني أطلقتهام امليليشيات الحوثية املدعومة من
إيران" يف اتجاه األرايض السعودية.
(الحرة)2018/5/7 ،

 2018/5/15أكدت الدول الضامنة ملسار "أستانا" (تركيا وروسيا
وإيران) يف بيانها الختامي ،استمرار عمل مناطق "خفض التصعيد"
وحاميتها ،إضافة إىل حامية "وقف إطالق النار" يف سورية .وأشار
البيان الذي تاله نائب وزير خارجية كازخستان ،إرغان إشيكابييف،
خالل الجلسة الختامية الرئيسة الجتامع "أستانا  ،"9إىل أن الدول
الضامنة ستعقد اجتامعها املقبل مبدينة "سوتيش" الروسية ،يف متوز/
يوليو  ،2018يف حني اتفقت عىل عقد االجتامع الثالث ملجموعة
العمل حول املعتقلني يف أنقرة ،خالل حزيران /يونيو  .2018وأكّد
البيان "التزام الدول الضامنة بسيادة واستقالل ووحدة وسالمة
أرايض سورية" ،مع التشديد عىل "وجوب احرتام هذه املبادئ عىل
الصعيد العاملي" .كام شدد البيان عىل أهمية تنفيذ مذكرة إنشاء
مناطق "خفض التصعيد" ،واالتفاقات األخرى التي تم التوصل إليها،
آخذًا يف االعتبار تقييم تطور الوضع عىل األرض ،بعد مرور عام عىل
توقيع املذكرة.
(أورينت نيوز)2018/5/15 ،

 2018/5/16أصدر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس قرا ًرا بالعفو
عن  332سجي ًنا من الشباب املتهمني بالتظاهر ،ومن أصحاب
الحاالت الصحية .وخالل مؤمتر شبايب أذاع التلفزيون املرصي وقائعه
عىل الهواء مبارشة ،طلب السييس أن ينفّذ وزير الداخلية قرار اإلفراج
عنهم خالل الساعات املقبلة .وقال" :وقّعنا عىل قرار إفراج يخص أكرث
من  ،330وأرجو من السيد وزير الداخلية أن يتسحر هؤالء الشباب
اليوم يف بيوتهم" ،إذ يبدأ شهر رمضان يف مرص يوم الخميس  18أيار/
مايو  .2018وكان السييس قد أصدر من قبل عدة قرارات باإلفراج
عن مئات من السجناء ،من بينهم ناشطون سياسيون.
(سكاي نيوز عربية)2018/5/16 ،

 2018/5/29اتفقت أطراف ليبية متناحرة عىل إجراء انتخابات
رئاسية وبرملانية يف العارش من كانون األول /ديسمرب  .2018وبحسب
بيان مشرتك صادر عن أربعة وفود شاركت يف اجتام ٍع استضافته
فرنسا ،فقد تم االتفاق عىل وضع األسس الدستورية لالنتخابات وس ّن
القوانني املرتبطة بها حتى منتصف أيلول /سبتمرب  .2018ووصف
الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون االتفاق بأنه تاريخي ،مؤك ًدا أنه
خطوة أساسية يف اتجاه املصالحة .وتقود األمم املتحدة جهو ًدا من
أجل إعادة توحيد ليبيا التي تعاين فوىض أمنية وسياسية منذ مقتل
الزعيم السابق معمر القذايف يف عام  .2011كام ترى عدة دول أن
استقرار ليبيا رضورة ملواجهة تهديدات "إرهابية" .ومثة آمال متعلقة
مبساعدة ذلك عىل التعامل مع مشكلة الهجرة غري القانونية التي تأيت
إىل أوروبا عرب ليبيا.
(يب يب يس عريب)2018/5/29 ،
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 2018/5/31صدر عن الرئيس عبد الفتاح السييس قرار رقم  244لسنة
 2018باعتبار وزارة اإلنتاج الحريب من الجهات ذات الطبيعة الخاصة
وال ترسي عىل الوظائف القيادية واإلدارة اإلرشافية بها أحكا ُم املادتني
 17و 20من قانون الخدمة املدنية .ويف َّوض رئيس مجلس الوزراء يف
مبارشة اختصاص رئيس الجمهورية املنصوص عليه يف املادة  21من
قانون الخدمة املدنية ،فيام يتعلق بالتعيني يف وظائف املستويني
املمتازة والعالية بوزارة اإلنتاج الحريب .ويف َّوض وزير الدولة لإلنتاج
الحريب يف مبارشة اختصاص رئيس الجمهورية فيام يتعلق بالتعيني يف
وظائف مدير عام واإلدارة اإلرشافية بوزارة اإلنتاج الحريب.

"مدينة الثقافة" بالعاصمة تونس ،مبناسبة الذكرى الـ  62لتأسيس
الجيش .وقال الزبيدي" :ال يوجد انقالب .ال ولن يكون هناك انقالبات
قائل إن "الحديث يف هذه الفرتة عن انقالب،
يف تونس" .وأضاف ً
محض فزاعات وتخويفات ،تخرج يف كل مناسبة بهدف االصطياد
يف املياه العكرة ،وتشويه األجواء املوجودة ،خاصة ونحن يف فرتة
املوسم السياحي" .وقال" :رواية االنقالب أقاويل خاوية ،ويجب
عىل التونسيني االفتخار باملؤسستني األمنية والعسكرية واملحافظة
عليهام" .ودعا الزبيدي الشعب إىل عدم االنسياق وراء "الفزاعات"
التي من شأنها التأثري يف املوسم السياحي يف البالد.

 2018/6/4ر ّدت الرشطة املغربية عىل احتجاجات آذار /مارس 2018
يف مدينة جرادة الفقرية ،املعروفة مبناجم الفحم ،بالقمع طوال أسابيع.
واستخدمت قوات األمن القوة املفرطة ضد املتظاهرين ،منها دهس
سيارة رشطة صبيًا يبلغ من العمر  16عا ًما ،أصيب بجروح بالغة .كام
اعتقلت قادة االحتجاج الذين وردت أنباء عن سوء معاملتهم خالل
االحتجاز .وقالت السلطات إ ّن املتظاهرين يف جرادة اعتُقلوا بعد أن
تحولت االحتجاجات إىل أعامل عنف ،وتس َّبب املتظاهرون يف أرضار
باملمتلكات .ورغم أن بعض املتظاهرين رموا الحجارة يف  14آذار/
مارس  ،2018فإن السلطات ت ّدعي أنهم أشعلوا حرائق أيضً ا ،ولكن
هذا ال يربر استخدام القوة العشوائية واملفرطة ،أو االعتقاالت التي
بدأت قبل ذلك التاريخ ،كام أنه ال يربر قمع االحتجاجات السلمية أو
سوء املعاملة املزعومة للمحتجزين.

 2018/6/23أعلن رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر تحالفًا بني كتلتيهام السياسيتني بهدف
تشكيل أكرب كتلة داخل الربملان .وقال العبادي والصدر ،يف مؤمتر
صحفي مبدينة النجف جنوب بغداد ،إن التحالف الجديد عابر
للطائفية والعرقية .وكان الصدر قد استقبل العبادي يف إطار سعي
األخري لبلورة موقف سيايس قادر عىل تج ّنب أزمة سياسية يف العراق
يف ضوء االنتخابات الترشيعية األخرية .وسعى العبادي لالتفاق مع
الصدر عىل تفاهم قد ينتج منه مرشوع سيايس قادر عىل تلبية
متطلبات املرحلة املقبلة ،وتج ّنب أي تداعيات قد تنجم عن القرارات
التي اتخذتها املحكمة االتحادية مؤخ ًرا؛ من بينها إعادة الع ّد والفرز
يدويًا .من جهة أخرى ،قال مصدر سيايس مقرب من االجتامع لوكالة
األناضول إن العبادي والصدر بحثَا تشكيل الحكومة الجديدة من
خالل بناء تحالف قوي داخل الربملان.

(الدستور)2018/5/31 ،

(هيومن رايتس ووتش)2018/6/4 ،

 2018/6/4ق ّدم رئيس الوزراء األردين هاين امللقي استقالته خالل
عمن .وتأيت استقالة
اجتامع مع امللك عبد الله الثاين يف العاصمة ّ
امللقي بعد أيام من االحتجاجات الشعبية والنقابية املستمرة يف
ضوء قرار الحكومة األردنية زيادة الرضائب .يف حني كلّف امللك عمر
الرزاز بتشكيل حكومة جديدة .وتأيت هذه الخطوة لتهدئة غضب
الشارع من السياسة االقتصادية للحكومة .وقال مصدر حكومي
لوكالة األنباء الفرنسية ،فضّ ل عدم الكشف عن هويته ،إن "رئيس
الوزراء هاين امللقي ق ّدم استقالته بعد ظهر اليوم االثنني للملك
عبد الله خالل استقباله له يف قرص الحسينية يف عامن" .وكلّف عمر
الرزاز بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة امللقي ،الذي تعرض
النتقادات شديدة بعد إرصاره عىل تطبيق إجراءات رضيبية جديدة،
وفقًا لسياسات صندوق النقد الدويل.
(فرانس )2018/6/4 ،24

 2018/6/20نفى وزير الدفاع التونيس عبد الكريم الزبيدي وجود
أي تخطيط النقالب يف تونس .جاء ذلك يف ترصيحات له بعد افتتاحه
ٍ
ٍ
وعمليات للجيش التونيس ،نُظّم يف
مهامت
معرضً ا لصور توث ّق

(وكالة األناضول لألنباء)2018/6/20 ،

(الجزيرة نت)2018/6/23 ،

 2018/6/23أجرى املبعوث األممي إىل سورية ،ستيفان دميستورا،
عد ًدا من االجتامعات واملشاورات املكثفة يف عدد من البلدان
العربية للتنسيق والتشاور حول بنود الدستور السوري واألطراف
املعن ّية بوضع مواد الدستور .وأعلن مكتبه أنه سيستضيف اجتام ًعا
يلتقي فيه مبسؤولني كبار من فرنسا وأملانيا واألردن واململكة العربية
السعودية واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية ،لبحث
تطورات األزمة السورية وإعادة مسار جنيف لعملية سياسية يف
سورية وخاصة ما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية السورية.
(اليوم السابع)2018/6/23 ،

 2018/6/25وافق مجلس النواب املرصي عىل قرار أصدره الرئيس
عبد الفتاح السييس متمثل بتمديد العمل بحالة الطوارئ يف جميع
أنحاء البالد ملدة ثالثة شهور أخرى بداي ًة من  14متوز /يوليو .2018
وقال رئيس مجلس النواب عيل عبد العال ،يف ترصيحات صحفية،
إن األسباب التي دعت إىل فرض حالة الطوارئ ال تزال قامئة ،وهو
ما استدعى رضورة متديدها .ويُع ّد القرار التمدي َد الخامس لحالة
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ويلوي  /زومتزومت

الطوارئ ،التي أُعلنت يف نيسان /أبريل  2017ملدة ثالثة شهور بعد
هجومني عىل كنيستني يف طنطا واإلسكندرية ،وينتظر القرار النرش يف
الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا .يشار إىل أن مرص فرضت حالة
الطوارئ للمرة األوىل يف ترشين األول /أكتوبر  ،2014لكنها اقترصت
حينها عىل محافظة شامل سيناء ،حيث يش ّن تنظيم الدولة اإلسالمية
هجامت أوقعت مئات القتىل يف صفوف الجيش والرشطة.
(الجزيرة نت)2018/6/24 ،

 2018/6/26أكّــد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ،عامد
الخمريي ،أن حزبه يتمسك بخيار اإلبقاء عىل رئيس الحكومة الحايل
يوسف الشاهد لتحقيق االستقرار الحكومي مع إمكانية إجراء تحوير
وزاري .وكشف الخمريي أن هذا املوقف ج ّددت الحركة التمسك به
خالل اجتامع ُعقد يف  25حزيران /يونيو  ،2018بني رئيس الحزب
راشد الغنويش وأعضاء الكتلة الربملانية واملكتب السيايس .كام أشار
الخمريي إىل أن حركة النهضة حريصة عىل مواصلة نهج التشاور
مع جميع األطراف املعنية بوثيقة قرطاج من أجل التوصل إىل حل
توافقي ،معت ًربا أن النقطة  63التي وردت ضمن "وثيقة قرطاج "2
وتم االتفاق حولها ،تُع ّد برنام ًجا تفصيل ًيا متوافقًا حوله من شأنه أن
يجعل من عملية تنفيذه يسرية.
(وكالة تونس إفريقيا لألنباء)2016/6/26 ،

 2018/6/26وقّع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرسومني
ينهي األول مهامت السيد عبد الغاين هامل بصفته مدي ًرا عا ًما
ويعي الثاين السيد مصطفى لهبريي عىل رأس هذا
لألمن الوطنيّ ،
السلك األمني ،بحسب بيان لرئاسة الجمهورية .وأوضح البيان أن
"رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وقّع اليوم مرسومني
ينهي األول مهام السيد عبد الغاين هامل كمدير عام لألمن الوطني،
ويعني الثاين السيد مصطفى لهبريي عىل رأس املديرية العامة
لألمن الوطني".
(وكالة األنباء الجزائرية)2018/6/26 ،

 2018/6/27مل ِ
متض إال ساعات عىل ترصيحات غري محسوبة للمدير
العام لألمن الوطني يف الجزائر ،عبد الغني هامل ،حتى كان قرار
إقالته جاه ًزا يف الرئاسة ،التي مل تهضم خروج املسؤول عن الجهاز
األمني عن واجب التحفظ ،ومهاجمته الجهة األمنية التي تعهدت
بالتحقيق يف قضية كامل شيخي املتعلقة بتهريب  701كيلوغرام
كوكايني يف ميناء وهـران؛ وذلك يف نهاية أيار /مايو  .2018ويف
وقت سابق ،أبدت الرئاسة الجزائرية انزعا ًجا الفتًا لالنتباه من رفع
مهم ملستوى الترشيفات الربوتوكولية خالل زياراته امليدانية ويف

املطار الدويل لدى مغادرته الجزائر أو عودته منها للمشاركة يف
محافل دولية.
(العريب الجديد)2018/6/27 ،

 2018/6/28نــددت منظامت دولية باألحكام التي وصفتها
بـ "القاسية" عىل ناشطي حراك الريف باملغرب ،والتي أصدرتها
الغرفة الجنائية مبحكمة االستئناف بالدار البيضاء ،يف  26حزيران/
يونيو  ،2018وطالب املنددون بإلغائها .ووزعت الغرفة الجنائية 308
معتقل من ناشطي حراك الريف ،أقصاها
ً
سنوات سجنية عىل 53
لقائد الحراك نارص الزفزايف بـ  20سنة سج ًنا نافذًا ،وأدناها سنة
واحدة سج ًنا ،بعد أن دانتهم بـ "املس بالسالمة الداخلية للوطن".
(عريب )2018/6/28 ،21

 2018/6/30نفى الجيش السوري الحر إمتام أي اتفاق لوقف إطالق
النار مع الجانب الرويس ،يف ظل املعارك العنيفة التي تشهدها مدينة
درعا الواقعة يف جنوب سورية ،وكشف عن فشل املفاوضات مع الروس
يف اجتامع ُعقد يف  29حزيران /يونيو  ،2018وفقًا ملا قاله املتحدث باسم
الجيش السوري الحر ،إبراهيم الجباوي .وقال الجباوي إن هناك معارك
ضارية بني الجيش الحر والنظام من أجل استعادة املناطق التي فقدتها
املعارضة املسلحة يف األيام القليلة املاضية بدرعا .وكشف املتحدث عن
فشل املفاوضات التي أُجريت مع روسيا ،يف اجتامع جمع الطرفني ،قبل
أن ترفض روسيا االستامع ملطالب املعارضة وتفرض رشوطًا "مهينة" من
أجل إنهاء الرصاع يف الجنوب السوري.
(يس إن إن بالعربية)2018/6/30 ،

 2018/6/30استدعى جهاز األمن الوطني باإلسكندرية عد ًدا من
رموز التيار اإلسالمي وأبلغهم رغبة جهات عليا بوزارة الداخلية يف
تهدئة األوضاع وتهيئة األجواء لعالقات طبيعية معهم .وتستهدف
املبادرة ،عىل نحو أسايس ،رموزًا من خارج جامعة اإلخوان املسلمني
ومن قيادات الصفني الثاين والثالث وأعضائهام يف جامعة اإلخوان
ممن انخرطوا يف مراجعات فكرية داخل السجون .واستدعى الجهاز
األمني كذلك مئات الشباب من التيار اإلسالمي من املف َرج عنهم
قري ًبا ،وأبلغهم رغبته يف "فتح صفحة جديدة وتهدئة األوضاع".
وخاطب األمن هؤالء الشباب بالقول إنه يع ّول عىل دورهم يف إقناع
قطاع كبري من اإلسالميني بعدم االنخراط يف أي "تنظيامت معادية
للدولة" ،أو اعتامد العنف أدا ًة للتغيري .كام تخلّل لقاءات الجهاز
األمني بشباب التيار اإلسالمي باإلسكندرية تقديم هدايا مادية
وعينية لهم مبناسبة العيد ،ووعود برواتب ثابتة ت ُرصف لهم شهريًا.
(الجزيرة نت)2018/6/30 ،
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 2018/5/1رصح وزير الخارجية األمرييك الجديد ،مايك بومبيو ،بأن إلرسائيل
حق الدفاع عن نفسها ،وأن عىل الفلسطينيني العودة إىل املفاوضات.
(جريدة األيام الفلسطينية)2018/5/1 ،

 2018/5/2هدمت قوات االحتالل اإلرسائييل برفقة موظفي بلدية
االحتالل يف القدس عامرة سكنية تعود إىل املقديس جامل عطا عليان
يف قرية العيساوية رشق املدينة املقدسة ،بعد محارصتها .وحارصت
طواقم بلدية االحتالل بالقدس بحراسة العرشات من الجنود والقوات
الخاصة العامرة السكنية املؤلَّفة من ثالثة طوابق ،متهي ًدا لهدمها
بحجة البناء من دون ترخيص .وقامت طواقم بلدية االحتالل،
منذ الفجر ،بتفريغ محتويات املنازل السكنية ،إضافة إىل املحالت
التجارية يف البناية .كام اعتقلت قوات االحتالل األسري املحرر محمد
كامل عليان خالل حصار العامرة ،وقد قىض يف األرس  40شه ًرا ،وأفرج
عنه يف شباط /فرباير .2018
(جريدة القدس)2018/5/2 ،

 2018/5/3رصح الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف كلمته خالل
افتتاح املجلس الوطني الفلسطيني بأن "الحقائق تشري إىل أن مثل
هذه املذابح مل تحدث يف الدول العربية" .وانتقدت األمم املتحدة
واالتحاد األورويب وسلسلة من املنظامت اليهودية يف الواليات املتحدة
عباس ،وحذّرت من أن ترصيحاته سترض بعملية السالم يف الرشق
األوسط .وقال مبعوث األمم املتحدة إىل الرشق األوسط ،نيكوالي
ملدينوف ،إن "عباس كرر يف خطابه بعض أشد املعتقدات الحقرية
املعادية للسامية .مثل هذا الترصيح غري مقبول ومزعج للغاية وال
يخدم مصالح الشعب الفلسطيني أو السالم يف الرشق األوسط".
(هآرتس)2018/5/3 ،

 2018/5/4جـ ّددت منظمة العفو الدولية يف بيان لها ،دعوتها
الحكومات يف جميع أنحاء العامل إىل فرض حظر شامل عىل بيع
السالح واملع ّدات العسكرية إلرسائيل ،يف أعقاب سياسة االحتالل
املتّبعة ضد مسريات العودة السلمية ،واستعامله للقوة املفرطة
واملميتة ضد املتظاهرين السلميني يف قطاع غزة.
(قناة العامل)2018/5/4 ،

 2018/5/5أصيب  1143مواط ًنا فلسطين ًيا بنريان االحتالل وغاراته
عىل حدود قطاع غزة ،خالل الجمعة السادسة ملسريات العودة ،التي
أُطلق عليها "جمعة العمل".
(جريدة األيام الفلسطينية)2018/5/5 ،

 2018/5/7ص َّدق الكنيست اإلرسائييل ،يف القراءة التمهيدية األوىل،
مرشو َع قانون يقيض بخصم املخصصات املالية التي تدفعها السلطة
الفلسطينية إىل األرسى وذوي الشهداء الفلسطينيني من املستحقات
املالية الفلسطينية التي تجبيها إرسائيل ملصلحة السلطة الفلسطينية
من عائدات الرضائب عىل الواردات الفلسطينية.
(سبوتنيك عريب)2018/5/7 ،

 2018/5/10استهدفت طائرات حربية إرسائيلية عد ًدا من املواقع يف
األرايض السورية بالصواريخ ،يف حني أعلن جيش االحتالل أن "فيلق
القدس" اإليراين أطلق  20قذيفة يف اتجاه "خط املواقع األمامي يف
هضبة الجوالن" املحتل .وأضافت الوكالة العربية السورية لألنباء
(سانا) أن "طائرات إرسائيلية من داخل األرايض املحتلة أطلقت
وسمع دوي انفجارات
عد ًدا من الصواريخ باتجاه األرايض السورية"ُ .
ضخمة يف العاصمة دمشق ،كام ُس ّجل تحليق كثيف لطائرات
إرسائيلية ،بحسب وكالة "سانا".
(العريب الجديد)2018/5/10 ،

 2018/5/12سقط شهيد فلسطيني وأصيب نحو  973فلسطينيًا
برصاص القناصة اإلرسائيلية يف الجمعة السابعة ملسريات العودة عىل
حدود قطاع غزة ،حيث توافد آالف املواطنني الفلسطينيني للمشاركة
يف الجمعة السابعة التي سميّت "جمعة اإلعداد والنفري" ،ومن جانبها
دفعت قوات االحتالل مبزيد من التعزيزات العسكرية عىل حدود
القطاع ملواجهة املواطنني املحتجني.
(فلسطني اآلن)2018/5/12 ،

 2018/5/12تحت عنوان "سبعون عا ًما عىل نكبة فلسطني :الذاكرة
والتاريخ" ،افتُتح يف العاصمة القطرية الدوحة ،املؤمتر الخامس
للدراسات التاريخية ،مببادرة من "املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات" ،وخصص املؤمتر جلساته للحديث عن النكبة الفلسطينية.
(العريب الجديد)2018/5/12 ،

 2018/5/14شارك عدد كبري من الفلسطينيني يف "مليونية العودة
الكربى" ،عشية الذكرى الـ  70للنكبة الفلسطينية ،وذلك احتجا ًجا
ورفضً ا لقرار نقل السفارة األمريكية إىل القدس .وقالت مصادر طبية
فلسطينية إن عدد الشهداء الفلسطينيني يف ذلك اليوم وصل إىل 55
شهي ًدا ،وإن أكرث من  2700مصاب ُر ُموا برصاص الجيش اإلرسائييل
عىل الحدود الرشقية لقطاع غزة.
(فلسطني اليوم)2018/5/14 ،

 2018/5/14تو ّجه إسامعيل هنية ،رئيس املكتب السيايس لحركة
حامس ،إىل القاهرة عىل رأس وفد من الحركة للقاء مدير املخابرات
العامة املرصية اللواء عباس كامل من أجل بحث أفضل السبل لوقف
التدهور عىل حدود القطاع ،وذلك قبيل ساعات من انطالق "مليونية
العودة" ،وبالتزامن مع مراسم تدشني السفارة األمريكية يف القدس،
إذ عرض الجانب املرصي عىل الحركة بعض األفكار املرصية لتخفيف
الحصار اإلرسائييل املشدد عىل القطاع.
(مونتي كارلو الدولية)2018/5/14 ،

 2018/5/15أصدرت وزيرة خارجية االتحاد األورويب ،فيديريكا
موغرييني ،بيانًا قالت فيه إن االتحاد األورويب يدعو إرسائيل
والفلسطينيني إىل االمتناع عن قتل املزيد من املتظاهرين يف قطاع
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غزة ،وأضافت "يجب عىل إرسائيل احـرام حق التظاهرات غري
العنيفة ومبدأ استخدام القوة املتناسبة" ،وقد جاء البيان يف أعقاب
تظاهرات الفلسطينيني عىل حدود غزة؛ تزام ًنا مع "الذكرى الـ 70
للنكبة الفلسطينية" واحتجا ًجا عىل نقل السفارة األمريكية إىل القدس.
(جريدة القدس العريب)2018/5/16 ،

 2018/5/18أصيب خمسون فلسطينيًا من ج ّراء استهداف جيش
االحتالل اإلرسائييل للمتظاهرين قرب السياج األمني رشق قطاع
غزة ،وذلك يف الجمعة الثامنة ملسريات "جمعة الوفاء للشهداء
والجرحى" .بينام أكدت حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) استمرار
املسريات حتى رفع الحصار عن قطاع غزة .وخرج آالف الفلسطينيني
يف مسريات جامهريية جديدة إلحياء فعاليات الجمعة الثامنة من
مسريات العودة وكرس الحصار يف عدد من نقاط التامس عىل الحدود
الرشقية لقطاع غزة ،حيث واجههم جنود االحتالل بالغاز املدمع ،ما
تس َّبب يف إصابة خمسني منهم باالختناق وجراح مختلفة ،بحسب
وزارة الصحة الفلسطينية.
(الجزيرة نت)2018/5/18 ،

 2018/5/22كشف موقع "ديبكا" االستخباري أهم نقاط "خطة
السالم األمريكية" يف الرشق األوسط املعروفة إعالميا بـ "الصفقة
اإلقليمية الكربى" ،وسط مؤرشات عن عزم الرئيس األمرييك دونالد
ترامب اإلعالن عنها رسم ًيا يف منتصف حزيران /يونيو  ،2018أو يف
أواخره .وقال املوقع إن ترامب يرى أن خطته للسالم نقطة انطالق
لتشكيل مسار للعالقات اإلرسائيلية  -العربية ،عىل الرغم من رفض
الحديث عن الصفقة املطروحة من الجانب الفلسطيني.
(وكالة معا اإلخبارية)2018/5/22 ،

 2018/5/25كشف وزير الدفاع اإلرسائييل ،أفيغدور ليربمان ،عن
خطة استيطانية جديدة بالضفة الغربية املحتلة تستهدف بناء أكرث
من  3900وحدة استيطانية يف كل أرجاء الضفة الغربية ،وتأيت هذه
الخطوة يف ظل تقارير إعالمية غربية وإرسائيلية تحدثت عن نية
اإلدارة األمريكية طرح مبادرتها للتسوية "صفقة القرن" ،يف حني
كثفت حكومة نتنياهو من نشاطها االستيطاين منذ وصول الرئيس
ترامب إىل البيت األبيض.
(وكالة معا اإلخبارية)2018/5/25 ،

 2018/5/28تحت شعار "مستمرون رغم الحصار" خرج الفلسطينيون
إلحياء فعاليات الجمعة التاسعة من مسريات العودة وكرس الحصار
يف املخيامت املقامة يف عدد من نقاط التامس عىل الحدود الرشقية
لقطاع غزة .بينام أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد
شابني متأثرين بجراحهام التي أصيبا بها خالل مسريات العودة.
(الجزيرة نت)2018/5/28 ،

 2018/5/30سيطرت الزوارق الحربية اإلرسائيلية عىل سفينة الحرية
لكرس الحصار واقتادتها إىل ميناء أسدود وذلك بعد  4ساعات من
إبحارها من ميناء غزة .وقال مراسل "املركز الفلسطيني لإلعالم"
الذي رافق السفينة حتى تجاوزت املياه املسموح بها من االحتالل
اإلرسائييل ،إن زوارق االحتالل هددت املشاركني يف السفينة وحارصت
ميل.
القارب بعد ابتعاده عن شاطئ بحر غزة قرابة ً 11
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2018/5/30 ،

 2018/6/1استخدمت الواليات املتحدة األمريكية حق النقض
"الفيتو" ضد مرشوع قرار كويتي يف مجلس األمن الدويل ،يطالب
بتوفري حامية دولية للفلسطينيني يف األرايض املحتلة ،خاصة يف قطاع
غزة ،من االعتداءات اإلرسائيلية .وحصل مرشوع القرار الكويتي عىل
فضل عن استخدام
موافقة  10أصوات وامتناع  4عن التصويتً ،
واشنطن لحق النقض "الفيتو".
(الخليج أون الين)2018/6/1 ،

 2018/6/1استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب العرشات
بالرصاص الحي وقنابل الغاز يف اعتداءات قوات االحتالل اإلرسائييل
عىل املشاركني يف الجمعة العارشة ملسريات العودة التي اتخذت اسم
"من غزة إىل حيفا :وحدة دم ومصري مشرتك" ،ضمن مسرية العودة
الكربى عىل طول الحدود الرشقية لقطاع غزة.
(عرب )2018/6/1 ،48

 2018/6/3أصدر رئيس الحكومة اإلرسائيلية ،بنيامني نتنياهو،
تعليامته لرئيس مجلس األمن القومي اإلرسائييل ،مئري بن شبات،
للبدء يف وضع إجراءات من شأنها أن تتيح خصم مبالغ التعويضات
التي تقدمها الحكومة اإلرسائيلية ملاليك الحقول الزراعية املترضرة
من ج ّراء الطائرات الورقية الحارقة التي يتم إطالقها من قطاع غزة
املحارص ،من ميزانية السلطة الفلسطينية.
(عرب )2018/6/3 ،48

 2018/6/8خرج الفلسطينيون يف قطاع غزة للمشاركة يف فعاليات
"مليونية القدس" يف الجمعة الحادية عرشة ملسريات العودة ،وقبل
ذلك قامت طائرة إرسائيلية بإلقاء قنابل حارقة عىل مخيم العودة
رشق مدينة رفح يف جنوب القطاع .وأدت هذه القنابل إىل احرتاق
عدد من الخيام واشتعال إطارات مطاطية كانت مجهزة الستخدامها
يف االحتجاجات يف وجه االحتالل اإلرسائييل.
(الجزيرة نت)2018/6/8 ،

 2018/6/9شيّع آالف املواطنني يف قطاع غزة جثامني أربعة
شهداء – من بينهم طفل  -قتلتهم قوات االحتالل اإلرسائييل عىل
حدود القطاع خالل التظاهرات الشعبية .وانطلقت مواكب التشييع
من مستشفيات عدة يف اتجاه منازل الشهداء األربعة يف محافظتَي
رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة ،ومدينة غزة وجباليا شامل القطاع.
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واستشهد الطفل هيثم الجمل ( 15عا ًما) رشق رفح ،وزياد الربيم
( 24عا ًما) رشق خانيونس ،ويوسف الفصيح ( 29عا ًما) رشق غزة،
وعامد أبو درايب ( 26عا ًما) رشق جباليا.
(الرسالة نت)2018/6/9 ،

 2018/6/12صـ َّدق الكنيست اإلرسائييل مــرو َع قانون خصم
مخصصات الشهداء واألرسى من أموال الرضائب "املقاصة" التي
تجبيها إرسائيل ملصلحة السلطة الفلسطينية .وقد حاز القرار أغلبية
األصوات بـ  48صوتًا ،مقابل  13صوت ًا ضد القرار.
(جريدة األيام الفلسطينية)2018/6/12 ،

 2018/6/13اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة مرشوع قرا ٍر
مقد ًما من تركيا والجزائر ،بشأن توفري الحامية الدولية للفلسطينيني
يف األرايض املحتلة ،بعد حصوله عىل موافقة  120دولة مقابل
اع ـراض  8دول وامتناع  45دول ـ ًة عن التصويت .وأعلن رئيس
الجمعية العامة للمنظمة الدولية عن اعتامد مرشوع القرار الذي
يدين قتل املتظاهرين الفلسطينيني عىل يد قوات الجيش اإلرسائييل،
ويدعو إىل توفري حامية دولية للسكان املدنيني منهم يف أراضيهم
املحتلة .وشهدت جلسة التصويت نزا ًعا قانونيًا بني املندوبة األمريكية
الدامئة لدى املنظمة الدولية ،نييك هييل ،ورئيس الجمعية العامة
الذي اضطر إىل تعليق أعامل الجلسة خمس دقائق ألخذ الرأي من
اإلدارة القانونية لألمم املتحدة .وقبيل الرشوع يف التصويت عىل
مرشوع القرار طلبت الواليات املتحدة ،عىل لسان هييل ،التصويت
عىل إدخال تعديالت عليه ،تدين الجمعية العامة مبوجبها "حامس
إلطالق صواريخ بصورة متكررة إىل الداخل اإلرسائييل ،وللتحريض
عىل العنف عرب امتداد السياج الحدودي ،ما يع ّرض املدنيني للخطر".
(القدس العريب)2018/6/13 ،

 2018/6/15أصدرت هيئة مسريات العودة بيانًا دعت فيه إىل أن
تكون الجمعة الثانية عرشة "جمعة الرتاحم واملساواة"،وأشارت الهيئة
اىل أن جميع املسريات جاءت "للدفاع عن حق شعبنا بالعودة ورفض
مخططات تصفية القضية الفلسطينية" ،داعية إىل أن تشمل الضفة
الغربية والقدس املحتلتَني والداخل املحتل ودول الجوار .وأن هذه
الجمعة مخصصة للرتاحم واملواساة وزيارة بيوت الشهداء والجرحى.
(وكالة األنباء الجزائرية)2018/6/15 ،

 2018/6/21اندلعت خمسة حرائق يف أحراش محاذية للبلدات
اإلرسائيلية بـ "غالف غزة" بسبب طائر ٍ
ات وبالونات حارقة ،يف حني
سية مجموع ًة من الشبان بزعم إقدامهم عىل
قصفت طائرة احتالل ُم َّ
إطالق الطائرات الورقية من القطاع .وحذرت األجنحة العسكرية
لفصائل املقاومة يف بيان مشرتك ،االحتالل اإلرسائييل من مغبّة إرصاره
عىل كرس املعادالت مع املقاومة أو العدوان عىل شعبنا ،مشددة عىل
أنه "مىض الوقت الذي يحدد فيه العدو قواعد املواجهة ومعادالت
الرصاع منفر ًدا ،فالقصف بالقصف".
(عرب )2018/6/21 ،48

 2018/6/22أصيب أكرث من مئتي مواطن فلسطيني بجروح وحاالت
اختناق برصاص االحتالل اإلرسائييل يف املناطق الرشقية لقطاع غزة
خالل فعاليات املسرية الثالثة عرشة .وقالت وزارة الصحة يف غزة
إن  206مواطنني أصيبوا بجروح مختلفة واختناق بالغاز ،منهم
 120تم عالجهم بالنقاط امليدانية ،و 86تم عالجهم باملستشفيات
سبع حاالت منهم ِ
خطرة.
(جريدة الغد األردنية)2018/6/22 ،

 2018/6/24اعتقلت قــوات بحرية إرسائيلية ثالثة صيادين
فلسطينيني بعد أن أغرقت مركبًا كان عىل متنه عدد من الفلسطينيني
قبالة سواحل قطاع غزة .يف حني أطلقت طائرة استطالع إرسائيلية
صاروخًا تحذيريًا تجاه مجموعة من الشبان كانوا يطلقون طائرات
ورقية حارقة رشق مدينة غزة.
(الرشق األوسط)2018/6/24 ،

 2018/6/25اقتحم وزير االقتصاد والصناعة اإلرسائييل ،إييل كوهني،
الحرم اإلبراهيمي الرشيف يف مدينة الخليل ،وسط إجراءات مشددة
فرضتها قوات االحتالل .وقال شهود عيان إن قوات االحتالل منعت
املواطنني الفلسطينيني من الوصول إىل الحرم ،وعرقلت دخول املصلني
والزوار ،وشددت إجراءاتها العسكرية يف املنطقة ،تحض ًريا لزيارته.
(جريدة الغد األردنية)2018/6/25 ،

 2018/6/29استشهد مواطنان فلسطينيان برصاص االحتالل
اإلرسائييل ،يف حني أصيب  415آخرون ،خالل مشاركتهم يف مسريات
العودة يف الجمعة الرابعة عرشة التي حملت اسم "من غزة إىل
الضفة :وحدة دم ومصري مشرتك" ،عىل الحدود الرشقية لقطاع غزة.
(العريب الجديد)2018/6/29 ،
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حظيت يوميات عدنان أبو عودة مبراجعات عدة ،راوحت بني
تقريظها والثناء عليها ووصفها بأنّها أهم يوميات سياسية لسيايس
عريب خالل العرشين عا ًما املاضية((( ،أو الرتكيز عىل شخصية كاتبها
ومحاكمة تاريخه السيايس  -وليس يومياته املنشورة  (((-وفقًا ملوقف
سيايس سلبي منه ،وهو أمر يخالف األصول العلمية املتبعة .يف حني
غلب عىل أغلبها عرض ملحتوى اليوميات ،مع تجنب الولوج إىل
تفصيالتها واستخالص العرب منها .ذلك أ َّن هذه اليوميات مل تح َظ
ومتحيصا،
بعد بدراسة عميقة لباحثني مختصني يُعملون فيها نق ًدا
ً
مم ورد فيها يف اتجاه فهم أعمق لتلك التح ّوالت التي
ويستفيدون ّ
طرأت عىل األردن والقضية الفلسطينية والعامل العريب.

مع آرائه الحالية ،إذ هي "وثيقة بنت مرحلتها التاريخية وسياقها،
رئيسا للباحثني.
ومن هنا تأيت أهميتها" .ولذا ،تع ّد اليوميات مصد ًرا ً

خالل عميل يف إعداد اليوميات للنرش ،م ّر يف خاطري أن أتجاوز
وأفس وأوضح
يل واجبات املح ّرر وامل ُع ّد املهنية ألُعلّق ّ
ما تفرضه ع ّ
مم د ّونه أبو عودة يف يومياته ،وهي خواطر تختلط
وأحلل بعضً ا ّ
فيها الدهشة واملفاجأة والتساؤالت والرغبة يف مزيد من اإليضاحات
والكشف عن وقائع كانت ت ُعترب أرسا ًرا .لكن احرتا ًما لحق صاحب
اليوميات وسياسة النارش وتقاليده (املركز العريب لألبحاث ودراسة
اكتفيت مبقدمة منهجية توضح آليات عملنا يف إعداد
السياسات)،
ُ
اليوميات للنرش ،ونُرشت باسم املركز.

ما د ّونه أبو عودة يدخل يف إطار اليوميات ،فهو ليس كتابًا للتاريخ
يُحتم عليه الوقوف عند كل منعطف ،فث ّمة أعوام مل يد ّون فيها
خال له
شيئًا ،ومث ّة أوراق قد فُقدت .وكام ح ّدثني أحد أبنائه ،فإ ّن ً
قد استعار بعض الدفاتر لقراءتها وفقدها ومل يُعدها .وخالل إعداد
هذه املراجعة أحرض لنا أبو عودة دفاتر مالحظات صغرية وقصاصات
ورق لألعوام  1984-1982عرث عليها خالل أعامل صيانة ملنزله ،وتضم
خالصات الجتامع امللك حسني مع الرئيس رونالد ريغان يف أعقاب
مبادرته عام  1982ولقاء جمعه بصالح خلف وفاروق القدومي
بعد انعقاد املجلس الوطني الفلسطيني يف عامن عام  1984وبداية
تشكل تحالف أردين فلسطيني جديد ،ومحارض متعددة للقاءات مع
حسني مبارك وصدام حسني بني عامي  1982و .1984وعىل األرجح
أننا سنعرث الحقًا عىل أوراق جديدة ضمن مكتبته الكبرية قد تساهم
يف مزيد من اإليضاح لبعض املراحل وتفرس بعض الفراغات الزمنية
املوجودة يف اليوميات ،ويف ظ ّني أ ّن ذلك ال يُضعف اليوميات ،بل
يربهن عىل دقتها ،إذ إ َّن ما نُرش ،هو فقط ما كُتب يف حينه ،من دون
أي إضافة الحقة للتوضيح أو التفسري أو لتعبئة الفراغات ،وهو ما قد
يقوم به أبو عودة نفسه إذا أراد كتابة مذكراته يو ًما ما .وإذا فعل،
فإنّه حينها يقوم بقراءة مختلفة لحياته السياسية واملهنية السابقة
بحسب رؤيته الحالية التي قد ال تتفق بالرضورة مع رؤاه السابقة؛
إذ إ َّن املذكرات يف أغلبها تحمل يف طياتها اتجاهات تربيرية ملا سبق
فعله من منظور مختلف عن تاريخ وقوعه.

وما مل أستطعه آنذاك ،ها أنا ذا أعود إليه يف نص املراجعة هذا.
أوضح تقدي ُم اليوميات أنه ُحذف منها النصوص التي تتناول "حوادث
شخصية أو مسلكية أو اتهامات وشكوكًا وحكايات تبتعد ،يف جوهرها،
عن السياق السيايس" (ص )11-10؛ إذ إ َّن هدفنا من تدوين الوقائع
"رشح الحالة السياسية السائدة حينها ،أو إيضاح خيارات اتبع منه ًجا،
فأ ّدى ذلك إىل تغيريات عميقة" (ص  ،)11فث ّمة فارق كبري بني تدوين
اليوميات وكتابة املذكرات ،ومث ّة اختالف يف قيمتها العلمية من حيث
رئيسا أو ثانويًا أمام الباحثني .تُعنى املذكرات بكتابة
كونها مصد ًرا ً
الوقائع التاريخية بعد زمن من حدوثها حني يتف ّرغ كاتبها لكتابتها،
وعادة ما تكون لدى اعتزاله العمل العام أو انتهاء مرحلة ما من
حياته ،فهو يكتبها بأثر رجعي ،وبنا ًء عىل العودة الالحقة إليها،
"والتي غال ًبا ما تختلط فيها الحقائق باملشاعر ،واملواقف املستجدة،
تب ًعا ملشكالت الذاكرة املعروفة" .أ ّما اليوميات فتد ّون "تزام ًنا مع
الوقائع والحوادث ،من موقع املشاركة واالنخراط فيها" ،ولذلك فهي
ُعب عن رؤية أبو عودة يف مرحلة كتابتها ،وقد تتوافق أو ال تتوافق
ت ّ
 1بوصف املؤرخ األردين عيل محافظة ،يف كلمته عن الكتاب ،خالل حفل إشهار الكتاب
(عمن ،ترشين األول /أكتوبر .)2017
ّ
 2صقر أبو فخر" ،عدنان أبو عودة ويومياته املضنية :دبس قليل وخروب كثري" ،العريب
الجديد.2018/2/7 ،

ورغبة يف تجسري هذه اله ّوة ما بني اليوميات واملذكرات ،ويف
اإلضاءة عىل بعض الجوانب التي مل تتضمنها اليوميات ،لرضورة
أجريت والزميل معن البياري حوا ًرا مع
إملام القارئ بها ،فقد
ُ
أبو عودة حاولنا فيه تسليط الضوء عىل بعض القضايا وضممناه
إىل الكتاب .لكن ،من اإلنصاف القول إ َّن هذا الحوار قد أثار من
مم تضمنه من إجابات.
األسئلة أكرث ّ

مراجعات وعروض كتب
"يوميات عدنان أبو عودة" بين المحكي والمسكوت عنه

تتضمن اليوميات الكثري من املحيك عنه ،بعضه يق ّدم معلومات جديدة
فهم أعمق لطبيعة النظام يف األردن
مل تكن متاحة من قبل ،وتتيح ً
وآليات اتخاذ القرار فيه ،وللعالقات األردنية  -السورية  -الفلسطينية
املتشابكة واملعقدة ،ولعالقات األردن العربية ،مرو ًرا بحرب ترشين األول/
أكتوبر  1973واالختالف يف املوقفني السوري واملرصي خالل الحرب ،ودور
األردن فيها ،والحرب العراقية  -اإليرانية.
ومث ّة حديث طويل عن قرار الرباط الذي اعرتف مبنظمة التحرير
ممثل رشع ًيا وحي ًدا للشعب الفلسطيني ،ومن ّو اتجاهات
الفلسطينية ً
يفسها أبو عودة ضمن منظومة اختالف املصالح
إقليمية يف األردنّ ،
الشخصية والتنافس عىل الوظائف ،ومواقف أركان النظام املتباينة
حول كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية ،وجوالت هرني كيسنجر
املكوكية ،واعتباره الضفة الغربية أرضً ا متناز ًعا عليها بعد قرار
الرباط ،واالتفاق األردين  -الفلسطيني بعد حرب عام  ،1982وحتى
إنهاء االتفاق بقرار من امللك حسني الذي ق ّرر العودة إىل التحالف
مع سورية عرب رسالة اعتذار علنية ،والبحث عن بدائل فلسطينية،
وصول إىل قرار فك االرتباط القانوين واإلداري بالضفة الغربية .ويف
ً
هذا السياق ،ينبغي لنا أن نالحظ موقف امللك حسني املتم ّيز من
باقي أجنحة النظام ،واملختلف عنها يف منعطفات عديدة .وترافق
هذا كله مع نقد الذع أحيانًا لبعض الحكومات يف األردن ،وتنامي
الشعور باملرارة والغربة عن النظام من أحد أركانه األساسيني ،بدآ يف
مرحلة مبكرة يف بداية السبعينيات.
فتح الكتاب ملفات كثرية ،وتناول قضايا كانت غامضة مل يتطرق إليها
سياسيون وباحثون من قبل .لك ّن الكثري من هذه امللفات يحتاج
إىل تفسري وبحث إلجالء ما خفي منها ،فأبو عودة فتح نافذة لفهم
عم كان شائ ًعا ،لكن ،وعرب هذه النافذة ،ينبغي أن ت ُفتح
مختلف ّ
أبواب كثرية ما زالت موصدة .يحيك الكتاب لنا الكثريّ ،إل أ َّن فيه
مم المسته اليوميات وروت حكاياته،
الكثري أيضً ا من املسكوت عنه ّ
لك ّنها تحتاج إىل من يربط هذه الحكايات بعضها ببعض ،أو يفك
بعض أُحجياتها .ولعلّنا هنا نسلّط الضوء عىل بعض تفصيالتها يف
محاولة لحثّ الباحثني عىل املزيد من التعمق فيها.

أيلول /سبتمبر 1970
ال يتط ّرق عدنان أبو عودة إىل حوادث أيلول /سبتمرب  1970إلّ عرب
التوجيهات التي أمالها عليه وصفي التل فور تويل الرائد عدنان
أبو عودة وزارة اإلعالم يف الحكومة العسكرية ،والتي يرشح فيها
التل آليات التعامل اإلعالمي مع الجيش األردين واملدنيني واملقاومة
الفلسطينية ،بحيث تكشف هذه التوجيهات الدور املهم الذي كان
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يؤديه وصفي التل يف دائرة صنع القرار ،وإن مل تكن له صفة رسمية
يف ذلك الوقت.
يروي أبو عودة يف الحوار كيف حذّر امللك حسني ،وهو ضابط يف
املخابرات العامة ،بعد معركة الكرامة  21آذار /مارس  ،1968من
اهتزاز عرشه خالل عامني ،حيث الحظ امل ّد الشعبي العارم الذي
حظيت به املقاومة وضعف األداء الحكومي ،وتوقّع ،عىل ما يبدو،
حدوث نوع من ازدواجية السلطة يف وقت مبكر .وعىل الرغم من
رس التي
انزعاج امللك اآلين من هذه املالحظة ،فقد كانت كلمة ال ّ
ق ّربت أبو عودة من امللك ،وساهمت يف تأهيله وصعوده برسعة من
رتبة رائد إىل وزير.
ال تتط ّرق اليوميات أو الحوار إىل تفسري أسباب االصطدام بني
الجيش األردين واملقاومة ،وال يرتفع الحوار عن سقف الكليشيهات
التي تتحدث عن تجاوزات العمل الفدايئ وازدواجية السلطة ،أو
عن الشعارات التي رفعتها التنظيامت اليسارية ،مثل شعار "كل
السلطة للمقاومة" ،بل من الالفت عدم وجود أي يوميات عن مرحلة
أيلول /سبتمرب ،أو عن عمله السابق يف جهاز املخابرات ،ورمبا ميكن
تفسري ذلك بأ ّن اهتاممه بالكتابة بدأ يف مرحلة متأخرة ،حني انتقل
من العمل الوظيفي األمني إىل العمل السيايس.
حــوادث أيلول /سبتمرب مرحلة مسكوت عنها لدى الطرفني؛
النظام األردين ومنظمة التحرير .ال أحد يريد التح ّدث عنها ،وإذا
كان يف ذلك جانب إيجايب يتعلّق بدرء مت ّزق النسيج املجتمعي ،عرب
إثارة حوادث مضت ،فإ ّن إدراك الظروف السياسية التي أ ّدت إىل
االشتباك بني املقاومة الفلسطينية والجيش األردين ،وسمحت به ،أمر
مهم ،ملا كان له من تأثري بالغ يف بنية النظام األردين ،ويف مستقبل
الثورة الفلسطينية.
(((

منذ حرب حزيران /يونيو  ،1967ربط النظام األردين مصريه بالنظام
املرصي ،ومل يخرج إطالقًا عن دائرة التنسيق املستمر مع جامل
عبد النارص .وتوىل تأليف الحكومات األردنية شخصيات قريبة من
مرص ،مثل بهجت التلهوين وعبد املنعم الرفاعي .كان العامل املرصي
مؤث ًرا يف السياسة الداخلية يف األردن ،وكانت مرص يف حاجة إىل
العمل الفدايئ الذي أيّدته ودعمته ،وقامت بدور مهم يف تطويق
اإلشكاالت التي حدثت بني عامي  1968و .1970لك ّن املقاومة متادت
يف استخدام حقها يف رفض مرشوع روغرز الذي وافقت عليه مرص
واألردن ورفضته سورية ومنظمة التحرير ،يف آب /أغسطس ،1970
 3سيصدر قري ًبا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات كتاب سنوات األزمة:
يوميات أكرم زعيرت ( .)1970-1967وهو من إعداد نافذ أبو حسنة ومعني الطاهر ،ويتضمن
تفصيالت كاملة عن تلك املرحلة.

ددعلالا
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وهاجمت عبد النارص بطريقة غري الئقة .ر ّد عبد النارص بإغالق إذاعة
الثورة يف القاهرة ،وتوترت العالقة مبرص .كان هذا املدماك األول يف
قرار أيلول /سبتمرب.
تنصل من
أ ّمــا املدماك الثاين ،فكان يف املوقف العراقي الــذي ّ
تعهداته السابقة بدعم املقاومة ،خوفًا من امتداد النفوذ السوري
يف الساحة األردنية ،بعد محاولة اغتيال امللك حسني التي ات ُهمت
سورية بتدبريها .فتغلّب الخالف الحزيب بني جناحي البعث ،واملصالح
اإلقليمية ،عىل األهداف القومية .هذان العامالن جعال النظام متيق ًنا
مستغل تجاوزات املقاومة ،والشعارات الطفولية اليسارية،
ً
من قراره،
وفقدان الثقة بني الجيش والفدائيني ،ومن دون ذلك ما كان للنظام
أن يتخذ هذا القرار الذي متادت بعض أجنحته فيه إىل النهايات
املعروفة ،وتجاوزت الغطاء املسموح.

وصفي التل
يُبدي عدنان أبو عودة إعجابه الشديد بوصفي التل ،ويربئه ،وامللك
حسني ،من مسؤولية حوادث جرش وعجلون عام  ،1971عىل الرغم
من رفضه الحديث عن صاحب القرار فيها .ويقول إ َّن وصفي التل
كان يعتقد أ َّن مرص لديها قناة السويس تضغط بها من أجل تحقيق
انسحاب إرسائييل ،وسورية غري مهتمة بالجوالن ،أ ّما األردن فإ َّن عليه
واجب اسرتداد القدس ،وإ َّن سالحه الوحيد يف ذلك هو العمل الفدايئ
الذي يجب أن يعمل بالتنسيق مع الجيش األردين ،وإ َّن الهدف من
تشكيل الحكومة العسكرية هو إشعار املقاومة بجدية النظام يف
ضبط األوضاع.
يعزز أكرم زعيرت يف يومياته التي يعكف عليها املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات هذا الرأي ،ويزيد عليه الكثري ،ويروي قصة وردت
أيضً ا يف كتاب املقاومة الفلسطينية والنظام األردين((( ،أ ّن صحيفة صنداي
عمن ،بتاريخ  6ترشين األول /أكتوبر
تلغراف نرشت تقري ًرا ملراسلها يف ّ
 ،1968يفيد بأ َّن امللك حسني ينوي تحويل األردن إىل بلد للغوريال "حرب
العصابات" ،وأنّه طلب من وصفي التل تأليف الحكومةّ ،إل أ ّن األخري
اشرتط عليه فتح األردن أمام العمل الفدايئ.
وبقية القصة أ ّن امللك حسني أرسل رسالة إىل الصحيفة نفسها،
نرشتها يف عددها الصادر بتاريخ  13ترشين األول /أكتوبر ،1968
ينفي فيها ذلك كله ،مبا فيه تكليفه التل أو علمه برشوطه .واختتم
الرسالة بتالعبه باأللفاظ بأنّه ال يعتزم جعل األردن ملع ًبا ال للغوريال
 4خليل الهندي ،املقاومة الفلسطينية والنظام األردين (بــروت :مركز األبحاث
الفلسطيني.)1971 ،

ويلوي  /زومتزومت

وال للشمبانزي .وتكمن أهمية الخرب يف وصف االنطباع السائد يف
حينه عن وصفي التل .ومث ّة روايات أخرى يرويها زعيرت عن انتقادات
حادة كان التل قد وجهها إىل الحكومة إثر اتخاذها قرارات تح ّد من
حرية العمل الفدايئ ،ويعتقد أكرم زعيرت أ ّن بهجت التلهوين والنفوذ
النارصي هام من ح ّرضا املقاومة عىل وصفي بعد اشتباكات حزيران/
ولعل هذه كانت نقطة االنعطاف النهائية للتل قبل
يونيو ّ .1969
حوادث أيلول /سبتمرب  1970التي كان فيها وصفي التل يف موقع
املشارك يف القرار ،والزم امللك حسني خاللها يف قرص ال ُح ّمر.
إ ّن قصة وصفي التل الذي كان قائ ًدا لكتيبة ضمن جيش اإلنقاذ،
رابطت يف الجليل وجنوب لبنان خالل حرب عام  ،1948وكان
الفريق  -املالزم يف حينها  -عبد الرزاق اليحيى ،القائد الالحق لجيش
التحرير الفلسطيني ،أحد قادة رساياه((( ،تبقى قضية إشكالية تندرج
ضمن املسكوت عنه ،ليس يف اليوميات فحسب ،وإنّ ا يف التاريخ
السيايس األردين والفلسطيني ،حيث ترسم اتجاهات متنوعة صورة
وصفي التل عىل هواها؛ يشيطنه بعضهم يف حني يجعله آخرون،
الحقًا وبعد زمن طويل عىل وفاته ،رم ًزا التجاهات إقليمية متخيّلة،
ال ينبئ تاريخه السيايس أنّه كان عىل عالقة بها .بل لعلّه من الثابت
أ ّن حكومتي وصفي التل وأحمد اللوزي قد اجتهدتا يف رأب الصدع
املجتمعي ،وأ ّن االتجاهات اإلقليمية ضمن منظومة اإلدارة الحكومية
مل تظهر جل ًّيا ّإل بعد عام  ،1973وتنامت برسعة بعد مقررات قمة
الرباط عام  ،1974وهو ما توضحه اليوميات بجالء.
إ ّن هذا يحتاج إىل بحث وتدقيق يوضحان الصورة امللتبسة ،ويضعان
الرجل يف مكانه الصحيح ،حتى ال يصح عليه قول أبو عودة إنّه قتل
أكرث من مرة.

حرب تشرين األول /أكتوبر 1973
يف العارش من أيلول /سبتمرب  ،1973التقى امللك حسني الرئيسني
أنور السادات وحافظ األسد يف القاهرة ،وكان عدنان أبو عودة ضمن
الوفد املرافق للملك .مل ّح الرئيسان إىل احتامل استئناف االشتباكات،
متهي ًدا للوصول إىل وضع تفاويض أفضل ،وطالبا امللك حسني بإيجاد
شكل من
صيغة مقبولة لألردن وتريض املقاومة الفلسطينية ،وتعيد ً
أشكال وجودها عىل الساحة األردنية ،لك ّن امللك أجاب بأ ّن عقارب
الساعة ال تعود إىل الوراء.
رسب موعد
الحقًا ،اتُهم امللك حسني بأنّه ،وبنا ًء عىل هذا االجتامعّ ،
الحرب إىل رئيسة الوزراء اإلرسائيلية غولدا مئري ،وهو ما ينفيه متا ًما
5

مراجعات وعروض كتب
"يوميات عدنان أبو عودة" بين المحكي والمسكوت عنه

أبو عودة ،الشاهد عىل اللقاء ،حيث مل يُعلِم الرئيسان امللك مبوعد
نشوب الحرب ،وهو ما يبدو مطابقًا للواقع .إذ يقدم لنا أبو عودة
نفسه شاه ًدا آخر عىل عدم إبالغ امللك مبوعد الحرب وذلك يف
محرض االجتامع املشار إليه بني صالح خلف وامللك عام (((1984؛ إذ
يروي صالح خلف عىل لسان السادات أنه أبلغ القيادة الفلسطينية
لدى اجتامعه بها يف برج العرب قبل الحرب بنيّة شن حرب وطلب
منهم إخفاء بعض التفاصيل عن الرئيس األسد وقال إنه مل يبلغ امللك
حسني بها ألنه ال يريده أن يشارك فيها حتى ال يستفيد من نتائجها.
املسكوت عنه هو ما ورد يف مصادر أجنبية أخرى أ ّن امللك قد
علم مبوعد الحرب عرب اخرتاق لالستخبارات األردنية لرئاسة األركان
السورية .يف سورية مل يكن يعلم باملوعد سوى الرئيس األسد وعدد
محدود من كبار القادة ال يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ،إذا
صدقت املصادر األجنبية(((.
ويف جميع األحوال ،فإ ّن املصادر نفسها تقول إ ّن غولدا مئري مل تصدق
هذا الخرب ومل تلتفت إليه ،لك ّن دفاع أبو عودة عن امللك حسني يف
لقاء مع التلفزيون الربيطاين  ،BBCونفيه تلك الواقعة أمام محللني
غربيني أكّدوا وقوعها ،أعادا أبو عودة مرة أخرى إىل املشهد السيايس
يف األردن عرب تعيينه يف مجلس األعيان.
يف املحيك عن الحرب مفاجآت كثرية يف عدم التنسيق بني القيادتني
السورية واملرصية ،بل يف داخل القيادة السورية نفسها؛ ففي حني
يطلب السادات من امللك عدم دخول املعركة إلّ بعد أن يُح ّرر
السوريون الجوالن ،وبعد إحراز تق ّدم ملموس عىل الجبهة املرصية،
يلح الرئيس األسد عىل فتح الجبهة األردنية فو ًرا .أ ّما العامد مصطفى
ّ
طالس ،رئيس األركان ،فيطلب إرسال فرقة عسكرية للجبهة السورية
من دون أن يعلم عن طلب رئيسه فتح الجبهة األردنية ،وسط
انزعاج واضح من امللك حسني لعدم إعالمه مبوعد الحرب أو التنسيق
املسبق معه حولها.
يال َحظ أ ّن العالقات خالل أيام الحرب كانت جيدة مع السادات
تغيت هذه الصورة
ومتوترة مع األسد ،أ ّما بعد انتهاء الحرب فقد ّ
متا ًما مع بدء مساعي السادات لفك االرتباط ،والبحث يف التسوية،
وحاجة السادات إىل غطاء للمرحلة املقبلة ،وجده لدى منظمة
التحرير ،بعد أن ابتزها باحتامل عودة الضفة إىل األردن .من هنا،
أصبح املوقف األردين أقرب إىل املوقف السوري ،وبدأت فرتة من
العالقات الذهبية ت ُ ّوجت مبباحثات الوحدة بينهام عام .1977
 6قدم لنا أبو عودة هذا املحرض بعد نرش اليوميات.
(عمن :الدار األهلية،)2015 ،
 7انظر :جاك أوكونيل ،مستشار امللك ،ترجمة عامد عبده ّ
ص .127-125
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فصل القوات على الجبهة األردنية؛
نموذج مبكر عن اتفاق أوسلو
حاول األردن جاه ًدا تحقيق فصل للقوات عىل الجبهة األردنية بعد
حرب أكتوبر ،أسوة مبا جرى عىل الجبهتني املرصية والسورية .يف
البداية ،كان مث ّة موافقة أمريكية وإرسائيلية ،ولكن ضمن صيغة
عم جرى عىل الجبهات األخرى؛ إذ اشرتط اإلرسائيليون ،عرب
مختلفة ّ
هرني كيسنجر ،خالل مباحثات أُجريت معه يف واشنطن ،يف آب/
أغسطس  1974أن يجري اإلبقاء "عىل خطوط وقف إطالق النار
كام هي ،واالنسحاب من بعض املناطق املأهولة يف الداخل ،ويُؤجل
أي بحث حول القدس واملستوطنات إىل مرحلة الحقة" .ت ُذكّرنا
هذه الصيغة اإلرسائيلية ،مبا اتُفق عليه الحقًا يف اتفاق أوسلو بني
إرسائيل ومنظمة التحرير ،الذي ُوقّع يف واشنطن عام  ،1993و ُعرف
ونص عىل إعادة انتشار ،وليس انسحاب،
باتفاق غزة  -أريحا ً
أولّ ،
البت يف
الجيش اإلرسائييل من بعض املناطق املأهولة ،وتأجيل ّ
القضايا األخرى.
لكن رسعان ما اتفق هرني كيسنجر والسادات عىل أ ّن األردن مل
يكن دولة محاربة ،عىل الرغم من إرساله أكرث من فرقة إىل الجبهة
السورية ،مبعنى أ ّن الجبهة األردنية مل ت ُفتح ،ور ّد السادات عىل شكوى
األردن من محاوالت إسامعيل فهمي ،وزير الخارجية املرصي ،إعاقة
فك االرتباط عىل الجبهة األردنية ،بأ ّن األردن قد أضاع فرصة اعتباره
دولة محاربة عندما رفض الطلب املرصي بإدخال وحدات كوماندوز
مرصية عرب أراضيه بعد  19ترشين األول /أكتوبر للقيام بعمليات يف
العمق اإلرسائييل ،إثر متكّن الجيش اإلرسائييل من إحداث ثغرة عىل
علم أ ّن السادات كان قد نصح امللك حسني مرا ًرا
الجبهة املرصيةً ،
خالل الحرب بعدم فتح جبهة من الحدود األردنية ّإل بعد تحرير
الجوالن واندفاع القوات السورية ،وبعد تق ّدم القوات املرصية يف
سيناء .ومن الواضح ارتباط املوقف املرصي الجديد باستغالل الخالف
بني منظمة التحرير واألردن.
ويف جميع األحوال ،توقفت املحاوالت األردنية بتحقيق فصل للقوات
عىل الجبهة األردنية ،يحقق لألردن موطئ قدم يف الضفة الغربية،
باعتبارها دولة غري محاربة ،عىل الرغم من اقرتاح طريف من زيد
الرفاعي بأن يُطلق بعض الطلقات ،والرد الساخر عليه من هرني
كيسنجر باعتبارها فكرة معقولة! كام جاء يف اليوميات .لك ّن هذه
اآلمال تبخرت متا ًما بعد قرار مؤمتر القمة العريب يف الرباط عام ،1974
باالعرتاف مبنظمة التحرير ممث ًّل رشعيًا ووحي ًدا للشعب الفلسطيني،
حيث اعترب كيسنجر حينها أ ّن الضفة الغربية أصبحت أرضً ا متناز ًعا
عليها ،ومل يعد لألردن صلة مبارشة بها.
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وإذا كان قرار الرباط قد ع ّزز الشخصية الفلسطينية ،ووحدانية
متثيل املنظمة فيها ،فإنّه استُخدم من جهة أخرى يف اتجاه إيجاد
مربرات لتنصل إرسائيل من التزاماتها الدولية ،بذريعة أ ّن هذه
األرض مل تعد أرضً ا خاضعة للسيادة األردنية ،كام كانت حالها
عشية احتاللها يف حرب حزيران ،ومن جهة أخرى استُخدم يف اتجاه
انتزاع تنازالت متتالية من منظمة التحرير ،بذريعة تأهيلها لعملية
التسوية السياسية.

لقاءات الملك حسين مع
اإلسرائيليين
يف عام  1981بث التلفزيون السوري تقري ًرا عن لقاء جرى يف عام
 1977بني امللك حسني وموشيه ديان .أبدى رئيس الوزراء األردين
مرض بدران انزعا ًجا شدي ًدا من هذا الخرب؛ كونه ال يعلم به ،وتف ّحص
الجريدة الرسمية للتأكد من مكان وجود امللك يف ذلك التاريخ.
ومبراجعة األستاذ عدنان امللك أق ّر بحدوث هذا اللقاء وغريه ،معت ًربا
أ ّن دافعه يف ذلك هو محاولة إنقاذ القدس بأي وسيلة كانت ،وفقًا ملا
اتفق عليه مع عبد النارص من دون أن يذهب يف اتجاه صلح منفرد.
الالفت يف هذا املوضوع أ ّن عدنان أبو عودة ،وعىل الرغم من التصاقه
الوثيق بامللك حسني فإنّه ،وعرب يومياته ،مل يتحدث سوى عن لقاءين
جمعا امللك ببعض املسؤولني الصهاينة ،حرض أحدهام ،وهو مع
يتسحاق شامري يف منزل امللك يف لندن عام  ،1988مع أ ّن امللك نفسه،
كام هي الحال يف العديد من املصادر ،يتحدث عن عرشات اللقاءات
واملباحثات مع مسؤولني صهاينة ،ويؤكد أ ّن إجاميل هذه اللقاءات مل
يؤ ِد إىل أي نتيجة ،وأنّه ملس بوضوح عدم وجود أي نية لالنسحاب
من الضفة الغربية وتسليمها لألردن ،بغض النظر عن سخاء عرض
السالم املقدم لهم.
عدم ذكر عدنان هذه اللقاءات ،واالكتفاء مبا أورده امللك ،وانزعاج
رئيس الوزراء الذي كان يشغل قبل توليه هذا املنصب وظيفة مدير
املخابرات العامة من عدم علمه بلقاءات امللك وسعيه للتأكد منها،
يثري ذلك مسألة الوالية العامة للحكومات يف األردن ،ويف ما إذا كانت
الوزارات املتعاقبة عىل صلة كاملة مبجريات األمور وممسكة بها
كام ينص الدستور ،أم أ ّن هذه القضايا تقع ضمن مهامت القرص
املليك حرصيًا ،ويعلم بها نخبة محدودة من الدولة العميقة .وهو ما
يقود إىل البحث ،عرب صفحات الكتاب املختلفة ،يف ظروف تشكيل
الحكومات وعملها وآليات اتخاذ القرار فيها ،والتي يسهب أبو عودة
يف الحديث عنها ضمن نقده الشديد حكومة زيد الرفاعي ،أو لدى
حديثه عن كيفية اتخاذ قرار وقف التعاون مع منظمة التحرير،
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واالعتذار من سورية ،وفك االرتباط ،وما إىل ذلك من قرارات تكشف
بوضوح عن املنهج املتبع.

العالقات
األردنية  -السورية  -الفلسطينية
يد ّون عدنان أبو عودة تفصيالت ومحارض الجتامعات مع القيادتني
السورية والفلسطينية ،كل عىل حدة .كام يذكر أنباء عن محاوالت
اغتيال لرئيس الوزراء أو لقيادات من "اإلخوان املسلمني" يف األردن
عام  ،1981اتُهمت سورية بالوقوف وراءها ،ويف أعوام أخرى يورد
محارض اجتامعات الوحدة األردنية  -السورية ( ،)1977أ ّما بعد
رسالة امللك حسني االعتذارية للرئيس األسد ،والتي رافقت انهيار
رضا الجتامع
املباحثات الفلسطينية  -األردنية عام  ،1986يسجل مح ً
مع الرئيس حافظ األسد جرى التطرق فيه إىل إيجاد قيادة بديلة من
يارس عرفات ،يف حني أنّه يف أعوام سابقة يدون يف يومياته رسالة من
الرئيس محمود عباس يقول فيها إن الرئيس األسد طلب من الفصائل
الفلسطينية القيام بتفجريات يف األردن.
مث ّة حاجة إىل تحليل تلك العالقات املتشابكة ،وأكاد أزعم أنّه مل مير
يوم يف تاريخها إلّ وكان ضلعان من هذا املثلث يقف ض ّد الضلع
الثالث ،مع مراعاة أ ّن هذه املعادلة كانت دامئة التغيري .وميكن
مالحظة أ ّن ما قبل حرب أكتوبر كان النظام األردين يعيش يف ما يشبه
العزلة .لكن بعد هذه الحرب ،ونتيجة التقارب املرصي  -الفلسطيني،
وجنوح مرص يف اتجاه التسوية املنفردة ،ورغبتها يف جذب
منظمة التحرير إىل صفها ،طرأ تح ّول عىل هذه العالقة ،وشهدت
العالقات األردنية  -السورية تحس ًنا الفتًا ت ُ ّوج مبباحثات الوحدة
السورية  -الفلسطينية التي أسفرت عن تنقل مواطني البلدين
بالهوية الشخصية ،وشملت البحث يف املناهج التعليمية ،بل يف مصري
 800ألف فلسطيني يقيمون يف األردن ،بحسب عبد السالم املجايل،
ضمن دولة الوحدة املرتقبة.
وتغي املوقف السوري من أطرافها،
ّ
ولعل الحرب األهلية يف لبنانّ ،
والرغبة يف االستفادة من عالقات النظام األردين باملعسكر اليميني
يف لبنان ،شكّلت عوامل إضافية لهذا التقارب .وهي الفرتة نفسها
التي شهدت خالفًا سوريًا  -فلسطينيًا وصل إىل ح ّد االقتتال .وبطبيعة
الحال ،فإ ّن عالقات منظمة التحرير بالنظام األردين ،وبعد حوادث
أيلول /سبتمرب  ،1970ومرشوع اململكة العربية املتحدة ،وصولً إىل
قرار الرباط عام  ،1974كانت مرتدية ويسودها الخوف من اآلخر
واالتهامات املتبادلة ،والتنازع عىل من يحتل املقعد الفلسطيني يف
قطار التسوية.

مراجعات وعروض كتب
"يوميات عدنان أبو عودة" بين المحكي والمسكوت عنه

تغيت املعادلة الحقًا ،وبدا أ ّن مث ّة تنسيقًا فلسطين ًيا  -أردن ًيا بدأت
ّ
مالمحه األوىل منذ عام  ،1979لك ّنه تبلور بعد اجتياح بريوت عام
 ،1982وكان دافعه الرئيس محاولة الطرفني تلبية الرشوط األمريكية
للدخول يف مباحثات سالم عرب تقديم مظلة أردنية ،وتأجيل البت يف
مصري الضفة الغربية من خالل الحديث عن اتحاد فدرايل أو كونفدرايل.
استمر ذلك العرص الذهبي يف العالقات األردنية  -الفلسطينية حتى
عام  ،1986حني ترددت منظمة التحرير يف االعرتاف بقرار مجلس
األمن  ،242ووجد امللك حسني يف ذلك فرصته للتنصل من االتفاق
األردين  -الفلسطيني ،واستبق ذلك برسالة اعتذارية للرئيس األسد
بُثّت عىل التلفزيون األردين.
من الواضح أ ّن املحرك يف ذلك كله هو محاولة كل طرف االستئثار
بالنصيب األكرب من عملية سالم متوهمة ،إضافة إىل رغبة الرئيس
حافظ األسد يف القيام بدور األخ األكرب يف اإلقليم .وتزخر اليوميات
بعرشات القصص التي تؤيد هذا االستنتاج ،وتضع العالقات
األردنية  -السورية  -الفلسطينية يف مكانها الصحيح.

العالقات األردنية  -الفلسطينية
من الهواجس األمنية إلى العالقات
السياسية
لعل تط ّور عالقة عدنان أبو عودة بقيادة حركة "فتح" ومنظمة
التحرير ميثّل منوذ ًجا لتط ّور العالقة بني املنظمة والنظام األردين ،فمن
الهواجس األمنية ومحاوالت االغتيال املتعددة ،إىل إبعاده عن الوفد
األردين ،إىل مؤمتر القمة العربية يف الرباط عام  1974بذريعة تكريس
جهد الطاقم األمني املرافق لحامية امللك .ويروي أبو عودة أ ّن خالد
الحسن قد رفض مصافحته يف أحد املؤمترات أل ّن يديه ملوثتان
بالدم الفلسطيني.
من املعلوم أيضً ا أ ّن أبو عودة حذّر امللك بعد معركة الكرامة من
احتامل اهتزاز عرشه ،وأ ّن األردن شهد مرحلة من ازدواجية السلطة،
ومن املعارك الدامية بني الجيش األردين واملقاومة الفلسطينية ،انتهت
مم ولّد ج ًوا
بخروج املقاومة املسلحة نهائ ًيا من األردن عام ّ ،1971
من العداء املستحكم يف تلك املرحلة .وجاءت مقررات الرباط الخاصة
باالعرتاف مبنظمة التحرير ممث ًّل رشع ًيا ووحي ًدا للشعب الفلسطيني
لتفرض مرحلة جديدة من التعاطي السيايس بني الطرفني.
من الواضح ،وبحسب اليوميات ،أ ّن قبول النظام األردين بهذه املسألة
سهل ،وأ ّن املوقف يف مواجهة ذلك مل يكن يس ًريا ،وميكن
مل يكن أم ًرا ً
تلخيص االتجاهات السائدة منذ ذلك التاريخ كام ييل:
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•منو اتجاه إقليمي يرى يف هذا القرار فرصته الستالم اإلدارات
واملواقع الحكومية املختلفة.

•اتجاه يرى أ ّن الدول العربية لن تلبث أن ترتاجع عن هذا القرار
وتعيد تسليم زمام األمور إىل امللك ،بعد أن تكتشف عجز
عب عنه زيد الرفاعي يف اجتامع مجلس
منظمة التحرير ،وهو ما ّ
الوزراء ،وإن ك ّنا نعتقد أ ّن تلك الترصيحات مل تكن أكرث من
محاولة للتنفيس عن اإلحباط السائد يف حينه.
•اتجاه يرى أ ّن التعامل مع املنظمة ينبغي له أن يظل منطلقًا
من املنظار األمني فحسب ،وقد ظل هذا االتجاه سائ ًدا ،حتى
تساءل أبو عودة يف حوار مع امللك عام  1979إن مل يكن الوقت
قد حان لتتجاوز العالقة باملنظمة املنظور األمني إىل املنظور
السيايس ،فأجاب امللك باإليجاب.
•اتجاه آخر يرى أ ّن قرار الرباط وانغامس املنظمة يف التسوية
السياسية مثّال فرصة لألردن ليبتعد عن تعقيدات القضية
الفلسطينية ،وأ ّن واجــب األردن يجب ألّ يتع ّدى واجب
موريتانيا يف تأييد القضية الفلسطينية يف املحافل الدولية .بل
يف تعليق للرشيف زيد بن شاكر مث ّة تحفّظ عىل إعادة الدور
األردين يف القضية الفلسطينية صيانة للهاشميني من الوقوع يف
منزلقاتها أو التفاوض مع العدو.

•موقف امللك حسني كان خليطًا من هذا كله ،ويتأثر بطبيعة
الحال بالتطورات السياسية واالتجاهات الداخلية ،ويتامىش
معها أحيانًا ،لك ّنه يف حقيقة األمر ،وحتى قرار فك االرتباط
القانوين واإلداري ،مل يكن مرتا ًحا للتخيل عن نصف مملكته،
وكان يسعى بجهده كله لالحتفاظ بها ،سواء أكان ذلك يف
معاداة منظمة التحرير واالقتتال معها أم عرب الوصول إىل
اتفاق أردين  -فلسطيني ينظم العالقات بني الطرفني ،ويضمن
مشاركة الطرفني يف أي تسوية محتملة ،أو من خالل االعرتاف
بتمثيل جزيئ للمنظمة وتأجيل مصري الضفة الغربية إىل ما بعد
اسرتجاعها ،أو االنقالب عىل االتفاق مع املنظمة والتحالف مع
سورية ،أو بناء شبكة واسعة من مؤيديه يف داخل األرض املحتلة،
ومحاولة االتفاق مع شمعون بريس عىل إيجاد هيئات متثيلية
يف الضفة الغربية ،وعرب االتصاالت املتكررة مع القادة الصهاينة
يف محاولة لتحقيق انسحاب ما يتيح عودة السيطرة األردنية.
بإيجاز ،ميكن القول إ ّن السياسة األردنية ،ومن خالل اليوميات،
كانت خليطًا من جميع ما سبق ،لك ّن عني امللك مل تغفل قط عن
مرشوعه الرئيس بعودة الضفة الغربية؛ سواء عرب مرشوع مملكة
عربية متحدة أم عرب اتفاق أردين  -فلسطيني ضمن صيغة فدرالية
أو كونفدرالية ،واستمر ذلك حتى اندالع االنتفاضة األوىل.

146
خلقت االنتفاضة واق ًعا جدي ًدا مل يكن متوق ًعا ضمن املعطيات السياسية
القامئة ،فقد أعادت االعتبار إىل منظمة التحرير بعد خروجها من بريوت
عام  ،1982وبعد انهيار االتفاق األردين  -الفلسطيني عام  ،1986وهو
ما حمل امللك حسني عىل إعالن فك االرتباط ،أي إعالن التخيل عن
مسؤوليته املتعلقة بالضفة الغربية بعد أعوام من قرار قمة الرباط.
ملاذا جرى فك االرتباط؟ التفسري املعلن يف اليوميات هو انزعاج
امللك من بيان للقيادة املوحدة لالنتفاضة يتعلق مبحاربة موظفي
السلطة األردنية العاملني يف الضفة الغربية ،لك ّن الحقيقة تتجاوز
ذلك؛ فهذا اإلعالن كان مبنزلة اعرتاف بعاملني رئيسني ،وهام :اقتناع
امللك باستحالة الوصول إىل اتفاق ٍ
مرض له مع اإلرسائيليني بعد أعوام
من محاولته ذلك ،والثاين االعرتاف باملكانة الجديدة التي اكتسبتها
املنظمة من خالل االنتفاضة.
وختا ًما ،ينبغي لنا اإلشارة إىل أ ّن أبو عودة الذي كان نقطة تركيز
واضحة لإلعالم الفلسطيني ،بوصفه رم ًزا معاديًا ،قد تح ّول إىل
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صديق وجرس للحوار مع القيادة الفلسطينية يف النصف الثاين من
السبعينيات ،وحتى اللحظات األخرية لالتفاق األردين  -الفلسطيني،
وتحفل اليوميات بعرشات الرسائل من محمود عباس ترشح
بالتفصيل أوضاع منظمة التحرير و"فتح" والوضع الداخيل يف سورية.
كام أ ّن الكثري من مفاصل هذه اليوميات قد ال تعكس موقف عدنان
أبو عودة نفسه بقدر ما هي تسجيل لوقائع وحوادث جرت وشارك
فيها ،بل لعلّه يقوم بصوغ خطاب للملك ال يتفق مع بعض آرائه،
فهو يفصل بني موقفه بوصفه سياسيًا يشارك يف وضع السياسات،
وموقعه بوصفه موظفًا يف الخدمة العامة يقوم بتنفيذ التوجيهات.
مث ّة لحظات وافرة يف اليوميات متثّل بو ًحا ال مثيل له من أحد أعمدة
النظام حني يتحدث بأمل عن منو اتجاهات إقليمية ،ولعل هذا البوح
الذي بدأ يخرج إىل خارج إطار تدوين اليوميات ،وبعد أعوام الخدمة
الطويلة ،هو ما قاده للمثول أمام املدعي العام بتهمة إثارة النعرات
كاملنبت ال أرضً ا قطع
اإلقليمية ،ليجد نفسه كام قال يف وقت مبكر،
ّ
وال ظه ًرا أبقى.

صـدر حديـ ًثا

تحريـــر :آري كنودسن وساري حنفي.
مؤلفين.
مجموعة
شرف.
المؤلف :ديما
تـرجمة:
مراجعة :جابر سليمان

الثورات العربية عسر التح ّول الديمقراطي ومآالته
احتجاجية بدت معها اإلمكانية
بحركات
في 2011
الفلسطينيون عام
الثورات العربية يف
اندلعت
العربي:
المشرق
الالجئون
التسلطية إىل الدميقراطية ممكنة .وفاجأت رسع ُ
ة
من النظم
ول
التاريخية للتح ّ
والمكان
والفضاء
الهوية

الالجئون
كتاب عنوانه
حجمترجمان،
سلسلة
السياسات ،ضمن
ودراسة
لألبحاث
صدر عن
االجتامعية التي
القاعدة
واتسا ُع
عربية أخرى
بلدان
العربي إىل
المركزتونس
انتقالها من
الفلسطينيون في المشرق العربي :الهوية والفضاء والمكان ،بمشاركة مجموعة من الباحثين،
النخب والقوى واألحزاب التقليدية ،يف املعارضة ويف السلطة؛
انخرطت فيها،
َ
وتحرير آري كنودسن وساري حنفي ،وترجمة ديما الشريف ،وتقديم جابر سليمان ومراجعته .ويتألف
القوى
توقعات تلك
الجامهريي
وزخمها
رسعة
إذ
ً
نسخته العربية
أن
ترجمة للنسخة
وشعاراتهاوهو
تطوراتهاالقطع الكبير،
صفحة من
تجاوزتمن 430
هذا الكتاب
اإلنكليزية غير ّ
السياسية.
وسقوفها
خاص.
وإضافات ،وتقديم
ذات تحديثات،
المترجمة
ّ

مجلة سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .تحمل الرقم الدويل املعياري (ISSN:
كل شهرين ،ولها هيئة
 .)1583-2307وقد صدر عددها األول يف آذار /مارس  .2013وهي مجلة محكّمة تصدر مرة واحدة ّ
تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة ترشف عىل عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش فيها والعالقة
بينها وبني الباحثني .وبعد ثالث سنوات من الخربة ،والتفاعل مع املختصني واملهتمني ،صدر خاللها من املجلة مثانية عرش عد ًدا،
أعادت املجلة هيكلة نفسها مبا يتوافق مع املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة .كام تستند إىل الئحة
داخلية تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف االختصاصات كافة.
ت ُعنى املجلة باملقاالت والدراسات والبحوث وباألوراق البحثية عمو ًما يف مجاالت العلوم السياسية والعالقات الدولية ،والسياسات
املقارنة ،والنظم املؤسسية الوطنية أو اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك دراسات الحاالت والسياسات ،وعمل النظم السياسية
والسلوك السيايس للحكومات والقوى السياسية واالجتامعية والحزبية وسائر الفاعلني االجتامعيني  -السياسيني ،واتجاهات
املجتمع املدين واملشاركة السياسية واالجتامعية .ويندرج يف هذا السياق اهتاممها بالسياسات العمومية وبالدراسات األمنية
واإلسرتاتيجية وقضايا الديبلوماسية والتعاون الدويل ،ودراسات الرأي العام وقضايا الهجرة والتهجري والحروب والرصاعات
األهلية وقضايا حقوق اإلنسان .وتهتم بصورة خاصة مبرحلة االنتقال السيايس العامة الجارية يف الوطن العريب ،وال سيام منها
مراحل االنتقال الدميقراطي عىل املستويات السياسية كافة ،وما يتعلق بها من جوانب قانونية دستورية ومؤسسية.
إضاف ًة إىل الهيئتني التحريرية واالستشارية ،تستند املجلة يف عملها إىل وحدتني نشطتني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
كل عام .وتتكامل يف عملها مع برنامج
السياسات ،هام "وحدة تحليل السياسات" ووحدة "املؤرش العريب" الذي يصدر تقريره ّ
العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومع برنامج "التح ّول الدميقراطي" يف املركز.
تعتمد مجلة "سياسات عربية" املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة ،وفقًا ملا ييل:
–– ً
أي وسيلة نرش
أصيل مع ّدا
أول :أن يكون البحث ً
ً
خصيصا للمجلة ،وألّ يكون قد نرش جزئ ًيا أو كل ًّيا أو نُرش ما يشبهه يف ّ
أي جهة أخرى.
إلكرتونية أو ورقية ،أو قُ ّدم يف أحد املؤمترات العلمية من غري املؤمترات التي يعقدها املركز ،أو إىل ّ
––ثان ًيا :أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
––ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

•عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته
باللغتني العربية واإلنكليزية.
•امللخّص التنفيذي باللغتني العربية واإلنكليزية يف نحو ( )125-100كلمة لكل لغة ،والكلامت املفتاحية ()Key Words
بعد امللخص ،ويق ّدم امللخص بجمل قصرية ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة ،والطرق املستخدمة يف بحثها،
توصل إليها البحث.
والنتائج التي ّ

•تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،واملراجعة النقدية ملا سبق وكُتب عن املوضوع ،مبا يف ذلك أحدث
مؤشاته
ما صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التص ّور املفاهيمي وتحديد ّ
الرئيسة ،ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث مذيّ ًل بقامئة بيبليوغرافية
تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ومل يرش إليها يف الهوامش.
وتذكر يف القامئة بيانات البحوث بلغتها األصلية(األجنبية) يف حال العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
•أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز) ملحق  :1أسلوب كتابة الهوامش
وعرض املراجع).

•ال تنرش املجلة مستالت أو فصولً من رسائل جامعية أق ّرت إلّ بشكل استثنايئ ،وبعد أن يع ّدها الباحث من جديد للنرش
يف املجلة ،ويف هذه الحالة عىل الباحث أن يشري إىل ذلك ،ويق ّدم بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها
واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.
•أن يقع البحث يف مجال أهداف املجلة واهتامماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات ،رشط
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
وأل يتجاوز عدد كلامتها  3000-2800كلمة .ويجب أن يقع هذا
ألّ يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنواتّ ،
الكتاب يف مجال اختصاص الباحث أو يف مجال اهتامماته البحثية األساسية ،وتخضع املراجعات إىل ما تخضع له البحوث
من قواعد التحكيم.
خاصا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة يف مجال العلوم السياسية والعالقات الدولية ال يتجاوز
•تفرد املجلة بابًا ً
عدد كلامت املناقشة ( )3000-2800كلمة ،وتخضع املناقشات إىل ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.
•يراوح عدد كلامت البحث ،مبا يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقامئة البيبليوغرافية
وكلامت الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ،بني  8000-6000كلمة ،وللمجلة أن تنرش ،بحسب
تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلامت.

•يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها يف
ترسل صو ًرا.
األصل بحسب برنام َجي اكسل( )Excelأو وورد( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ

اختصاصا دقيقًا يف موضوع
كل بحث إىل تحكيم رسي تام ،يقوم به محكّامن من املحكّمني املختصني
––راب ًعا :يخضع ّ
ً
البحث ،ومن ذوي الخربة العلمية مبا أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قامئة املحكّمني  -الق ّراء يف املركز .ويف حال تبايُن
تقارير املح ّك َمني ،يحال البحث إىل محكّم مر ّجح ثالث .وتلتزم املجلة موافاة الباحث بقرارها األخري؛ النرش /النرش بعد
إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن عدم النرش ،وذلك يف غضون شهرين من استالم البحث.

خامسا :تلتزم املجلة ميثاقًا أخالق ًيا يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية واملوضوعية وعدم إفصاح املح ّررين واملراجعني
–– ً
أي شخص آخر غري املؤلّف واملحكّمني وفريق
أي معلومات بخصوص البحث املحال إليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
التحرير (ملحق .)2
•تلتزم املجلة جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تق ّدمها للبحث ...إلخ.
•يخضع ترتيب نرش البحوث إىل مقتضيات فنية ال عالقة لها مبكانة الباحث.

•ال تدفع املجلة مكافآت مال ّية عن املوا ّد  -من البحوث والدراسات واملقاالت  -التي تنرشها؛ مثلام هو متَّ َب ٌع يف الدوريات
أي رسوم عىل النرش فيها.
العلمية يف العامل .وال تتقاىض املجلة ّ

ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
الكتب
الصفحة.
اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطبعة (مكان النرش :النارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ

•نبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ( 265الكويت :املجلس الوطني للثّقافة والفنون
واآلداب ،)2001 ،ص .227

•كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل (بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116
مثل :ناش ،ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
رصا :ناش ،السوسيولوجيا،
أما إن ُوجد أكرث من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مخت ً
ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل :املرجع نفسه ،ص .118
أ ّما يف قامئة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل:

•ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج إسامعيل .بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة.2013 ،
وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،فيُكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف عىل تجميع
املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال:

القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1991 ،
•السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ص .109
ويُستشهد به يف الهامش الالحق كام ييل :ياسني وآخرون ،ص .109
أ ّما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:

القومي العر ّيب .ط  .4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
•ياسنيّ ،
ّ

الدوريات
الصفحة .مثال:
اسم املؤلّف" ،عنوان ال ّدراسة أو املقالة" ،اسم املجلّة ،املجلّد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ
القومي العر ّيب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
•محمد حسن" ،األمن
ّ

أ ّما يف قامئة املراجع ،فنكتب:

القومي العريب" .إسرتاتيجيات .املجلد  .15العدد .)2009( 1
•حسن ،محمد" .األمن
ّ

مقاالت الجرائد
تكتب بالرتتيب التايل (تُذكر يف الهوامش فحسب ،ومن دون قامئة املراجع) .مثال:
•إيان بالك" ،األسد يحثّ الواليات املتحدة إلعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان.2009/2/17 ،

المنشورات اإللكترونية
عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية ،يتعني أن تذكر البيانات جميعها ووفق الرتتيب والعبارات التالية نفسها:
اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم السلسلة (إن ُوجد) ،اسم املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن ُوجد)،
شوهد يف  ،2016/8/9يف......http://www :
رصا باالعتامد عىل ُم ِ
ختص الروابط ( )Bitlyأو ( .)Google Shortnerمثل:
ويتعني ذكر الرابط ً
كامل ،أو يكتب مخت ً
"ارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،"4.5%الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد يف  ،2012/12/25يفhttp://bit.ly/2bAw2OB :
•"معارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2016/8/10شوهد يف  ،2016/8/18يفhttp://bit.ly/2b3FLeD :

ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

•تعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث واملحكّمني عىل ح ّد سواء ،وت ُحيل
كل بحث قابل للتحكيم عىل محكّمني معتمديْن لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه
وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني املحكّمني ،تُحيل املجلة البحث عىل قارئ مر ّجح آخر.
•تعتمد مجالت املركز م ّحكمني موثوقني ومج ّربني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.

تنظيم داخل ًيا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
•تعتمد مجالت املركز
ً

•ال يجوز للمح ّررين واملحكّمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن يبحث
أي ٍ
رأي جرى الحصول عليه من
أي معلوم ٍة متم ّيزة أو ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
الورقة مع ّ
أي منهام الستفاد ٍة شخصية.
رسية ،وال يجوز استعامل ٍّ
خالل التحكيم قيد ال ّ
•تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ويخدم تجويد البحث.
•تلتزم املجلة إعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء عىل ما يرد يف تقارير
التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسبابه.

•تلتزم مجالت املركز جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.

•احرتام قاعدة عدم التمييز :يقيّم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.
•قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات أخرى أو
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
روابط مع ّ
أي مؤلّف من املؤلّفني ،أو الرشكات ،أو ّ
أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث امل ُحال
•تتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
عىل املجلة يف بحوثهم الخاصة.
•النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل الباحث
ٍ
تصحيحات أو تصويبات
أي تعديالت مه ّمة أو إضافات عىل البحثّ ،إل ما كان من
قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ت ُقبل ّ
أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
أمد زمني وجيز ج ًدا ت ُح ّدده رسالة املجلة إىل الباحث.
•حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
املنشورة يف مجالته العلمية املحكّمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئيًّا أو كلّيًا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام حقوق
•تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تق ّي ًدا ً
امللكية الفكرية.
مجلت املركز العريب مب ّجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
•املجانية .تلتزم ّ
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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
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.
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