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 الملخص

بيلتيهم قلى مشاركة وعية عياثنة اللتان تقطنان منطقة البتراء التاريخ الشفهي بغية إضفاء المشريستخدم أبناء قبيلتي البدول والل

قصص  شفهية، وهمايات الفي التجارة الدائرة حول حركة السياح الذين يزورون المدينة اآلن. تتناول هذه الدراسة نوعين من هذه الحكا

ولة لى أّن السهإلبحث ا. ويخلص هذا ا  بيلة في الحروب التي طرأت على المنطقة سابقوصول القبيلة إلى البتراء وقصص شجاعة أبناء الق

يخي السائد لوطني التارلسرد ااالتي ُيبرز من خاللها الرواة من اللياثنة التطاُبق بين إنجازات أجدادهم في الثورة العربية الكبرى وبين 

 في الحروب. لشجاعةسر هيمنة خطاب اللياثنة على خطاب البدول في مجال االذي يصّور الثورة كنقطة التحوُّل في تاريخ األردن تي

ة عن عمل لشرعيابنزع  ا بل أيض ،وتسمح هذه السيطرة ألبناء اللياثنة ليس فقط بالتأكيد على مشروعية عملهم في قطاع السياحة

ه ى معارضة هذلبدول علالعدم قدرة أبناء  ا ونظر البتراء.في البدول عن طريق اختالق القصص التي تشّكك في طول مدة إقامة القبيلة 

ح مجتمع تمّثل مصال أّنها التصريحات غير الدقيقة بسبب مدى تداُولها حتى بين محتّلي المناصب العليا في الهيئات الحكومية التي تزعم

ذه الوسيلة ستغاللهم لهايه من ة اللياثنة علحيث تمنع هيمن ،يصبح مجال التاريخ الشفهي حلقة مفرغة ألبناء البدول ،البتراء المحلي برمته

مد الطويلة األثيقة والهامة من أجل إظهار شرعية مشاركتهم في االقتصاد السياحي بصفتهم إحدى الجماعات المحلية ذات العالقة الو

 بالبتراء.

 .البدول، اللياثنة، البتراء، الحكايات التاريخية الشفوية: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة

أبناء هذه المنطقة األثرية  معظمكان  1900في سنة  :دت منطقة البتراء العديد من التغيُّرات خالل القرن الماضيشه

أحد أنماط الحياة العشائرية التقليدية التي كانت تتمحور حول الزراعة الجماعية وتربية المواشي أو  يعيشونوالقبائلية 

وكان هؤالء الزعماء يتمتعون بقوة  ،ن شيوخ العشائر ُيعتبرون قادة المجتمعالجمال. وعلى الصعيد السياسي واالجتماعي كا

. وعلى العكس من آنذاك البالدالدولة العثمانية التي كانت تسيطر على  سلطةعن هياكل  ا نسبيعسكرية وسياسية منفصلة 

تشّكل اليوم ف على الحركة السياحية الخدمات والمدارس العامة والمناصب العسكرية والجهات الحكومية التي ُتشر ، فإنّ ذلك

 ,Al-Ramahi) انقوية تربط أبناء عشائر البتراء وجنوب األردن بشكل عام بمؤسسات الدولة األردنية في عّم حلقة وصل

2008, pp. 43–44فقد تالشى دورهم كقادة للقوة المنافسة لسلطة الحكم المركزي وأصبحوا بدال   ،(. أما بالنسبة للشيوخ 

 ،الرزق(. وعلى مستوى كسب Yom, 2014, pp. 240–242) الوسطاء بين الدولة األردنية ومجتمعاتهم العشائريةمن ذلك 

قبيلة البدول التي  تكاثرت األنشطة االقتصادية التي يشارك فيها أبناء عشائر البتراء. إّن خير مثال على ذلك هو أبناءقد ف

ويجاور  وسى التي تنتمي إلى ائتالف عشائري يطلق عليه اسم اللياثنة.تقطن قرية أم صيحون وأبناء قبائل مدينة وادي م

في األنشطة التجارية التي تدور  أغلبية أبناء البدول واللياثنةعمل تحيث  ،موقع البتراء األثريهذان المركزان الحضريان 

مّثل هذا التزايد في عدد (. ويAl-Sayyid, 2019) 2019هناك التي تخّطت المليون زائر في سنة  حول حركة السياحة
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الزائرين الحلقة األخيرة في سلسلة المعالم التي تعكس التنامي الهائل في أعداد السياح القادمين إلى البتراء خالل السنوات 

إلى ظهور التنافس االقتصادي بين البدول واللياثنة على إيرادات البتراء السياحية. وقد تفاقمت  ، وهذا ما أدىالماضية 40ـال

 (.Reeves, 2020هذه المنافسة إلى درجة أّنها تهيمن اآلن على العالقات بين هاتين القبيلتين )

ا يعيشونه اءائر البترعشعن الحياة التي كان أبناء  ا تمامالتي جعلت الحياة المعاصرة تختلف  التحوالت تلكالرغم من بو

وز مجال شكل يتجابمجتمع هذا الزال يؤّثر على  مامنطقة لابعض عناصر النمط التقليدي للحياة في  ، فإنّ منذ عقود قليلة

 روعية علىاء المشإضف من أجلعلى ذلك هو استشهاد أبناء البدول واللياثنة بالحكايات التاريخية  الدالئلوأحد  ،التراث

فس التي تنا ل األخرىئاألنشطة التجارية التي تقودها القباونزع الشرعية عن في اقتصاد البتراء السياحي، مشاركة قبيلتهم 

توا أء البدول ّن أبناوادي موسى أعشيرة الحمادين في زعم مختار  ،. فعلى سبيل المثالعلى إيرادات المدينة السياحية ا أيض

لهم  ّنا بنسمحكاءوا. ج: "احنا كنا بنتعامل مع البدول كأّنهم جيراننا لما إلى البتراء في خمسينيات القرن الماضي قائال 

ا شغل م بياخذوهّنهم سكان البتراء األصليين عشان يستفيدوا هم من السياحة. إبيقولوا  هسهنبنا في المغر. بالعيش ج

 ا  هام ا دور تلعب اعتينالجمين بتصريح أّن ادعاءات أبناء البدول واللياثنة بشأن عالقات القوة التاريخية هذا الُيبرز  .اللياثنة"

  لراهن.ايرادات المدينة السياحية بين أفراد المجتمع المحلي في العصر في تكوين تصويرهم للتوزيع العادل إل

 لتي يرويها أفراداالتاريخية من البدول واللياثنة من أجل جمع الحكايات  ا شخص 56لقد سافرُت إلى البتراء وقابلُت 

الي على الحهما اعفي نزلبتراء اعلى تاريخ هما حول السيطرة بغية العثور على كيفية تجسيد الصراع بينهاتين الجماعتين 

سياقات ولماضي . ومن خالل تحليل محتوى هذه الحكايات عن االفوائد االقتصادية المرتبطة بحركة السياحة في المدينة

شاركتهم عية على مالمشرو حّددُت نوعين من السرود التاريخية التي يوّظفها أبناء البدول واللياثنة بغية إضفاء اآلنروايتها 

 ية في اقتصاد البتراء السياحي:الحال

 .القصص عن أصول القبيلة ووصولها إلى البتراء .1

تي سبقت لعصور الاالحروب التي طرأت على المنطقة إبان  أثناء فيعن شجاعة أبناء القبيلة في حماية البتراء القصص  .2

 ظهور الحكم الهاشمي على األردن.

يات أبناء ة حكافتخلص هذه الدراسة إلى أّن سيطر ،ت العشائريةأما فيما يتعلق بفعالية هذين النوعين من الروايا

شاركته مشرعية  دتأكيمن  االئتالف العشائريتمّكن  الشجاعة في الحروباللياثنة على مجال التاريخ الشفهي الدائر حول 

عية عمل ي مشروفكيك التشتسمح هذه الهيمنة ألبناء اللياثنة ببل  ،. ليس هذا فقطالحالية في اقتصاد البتراء السياحي

 وال ،ماضيقرن المن خالل تصوير أبناء القبيلة كغرباء أتوا إلى البتراء في منتصف ال ، وذلكالبدول في قطاع السياحة

بناء أمن قبل  ةلمنتشرا هذه الرواية. وعلى الرغم من أّن ة في المدينة اآلنيتمتعون بحق االستفادة المالية من حركة السياح

 اأهميته أو ااقيتهمصد إّنف ،المعلومات الواردة في روايات الرحالة الذين زاروا البتراء في القرن التاسع عشر ناقضتاللياثنة 

لعشائرية لقوة االيس فقط بين ممثلي مصالح اللياثنة في هياكل  ،ابعيون صانعي القرارات المحليين تتجّلى في تداُوله

ة مثل سلط ،ي برمتهأن تمّثل المجتمع المحل ُيفترضا في المؤسسات التي بين محتّلي المناصب العلي ا بل أيض ،والحكومية

نع هيمنة حيث تم ،حلقة مفرغة ألبناء البدوليصبح التاريخ الشفهي  ،إقليم البتراء التنموي السياحي. ومن هذا المنطلق

لبتراء اقتصاد شاركتهم في اشرعية م تأكيداللياثنة على الماضي والحاضر من استغاللهم لهذه الوسيلة الهامة من أجل 

 مة.بصفتهم إحدى القبائل المحلية ذات العالقة الوثيقة والطويلة األمد بعاصمة األنباط القدي ،السياحي

 والسياق التاريخي النظرياإلطار 

الشفهي بناء التاريخ  يعمليت اختالف يةالتاريخية تستدعي معرفة كيف قبيلتي البدول واللياثنة عملية تحليل حكاياتإّن 

يتطلب فهم أهمية التاريخ الشفهي وعالقته باألحداث الجارية  ،وإنتاج التاريخ المكتوب بعضهما عن بعض. باإلضافة إلى ذلك

ناهيك عن  ،في العصر الراهن التعمُّق في القرارات السياسية التي تأّثر بها مجتمع البتراء العشائري في أواخر العهد العثماني

ها قاطنو هذه المنطقة منذ انسحاب العثمانيين من األراضي األردنية. في هذه المراجعة للدراسات التغيُّرات التي شهد
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التطوُّرات  ا وسوف أصف أيض ،المرتبطة بتحليل الحكايات العشائرية عن الماضي النظريةسوف أشرح األطر  ،السابقة

والتي تشّكل الخلفية  ،األخيرة 200ـسكانها إبان السنوات الالسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي أّثرت على منطقة البتراء و

 حول إنجازات قبيلتيهم الماضية.  رواياتهمالتاريخية التي يتفاعل معها أبناء البدول واللياثنة في عملية تكوين 

 االختالفات بين توظيف التاريخ المكتوب والتاريخ الشفهي

في  الجماعتينوزيع القوة بين هاتين يرويه أبناء البدول واللياثنة يجّسد تُتظهر هذه الدراسة أّن التاريخ الشفهي الذي 

فإّن الدور المهم الذي تلعبه إنجازات  ،سياق المنافسة العشائرية الراهنة على إيرادات البتراء السياحية. وفي هذا الصدد

أّن تاريخ  Abu-Lughodو Bourdieuالحظة ؤّكد ميالقبيلتين الماضية في تحديد مكانتهما االجتماعية االقتصادية الحالية 

على تشكيل عالقات القوة بين  ا قوي ا التي تؤّثر تأثيرتلك األيديولوجية  ،يديولوجية الشرف"أ"ـِل ا أساسي ا النسب يمّثل عنصر

 ;Abu-Lughod, 2016, pp. 89–90) فريقياإالجماعات المنتمية إلى المجتمعات العشائرية في الشرق األوسط وشمال 

Bourdieu, 1977, pp. 106–108 وجد  األردن،(. وعلى صعيد منطقة البلقاء فيShryock أّن القصص التي يرويها  ا أيض

حول معارك كان أجدادهم يشاركون فيها خالل العصر الذي سبق ظهور  بشكل رئيسيوالتي تدور  ،أبناء العدوان والعباد

 ,Shryock, 1997) سياق تفسير العالقات بين القبيلتين في الوقت الراهن الحكم الهاشمي على البالد لها أهمية مشابهة في

p. 190بّينت هذه الدراسة أّن حكايات قبيلتي العباد والعدوان التاريخية تستتر فيها أدّلة تشير إلى  ،(. وعلى وجه التحديد

 توزيع السلطة بين هاتين الجماعتين في الماضي وفي الحاضر. 

ة بين الماضي بغية العثور على هذه الصلة االجتماعية السياسي Shryockمنهجية التي طّبقها أما فيما يتعلق بال

تحديد ولتاريخية ايات افشّدد على أّن هذا األمر يتطّلب االبتعاد عن األطر المستخدمة في الغرب بغية تحليل الرو ،والحاضر

 وتكوين ا ها زمنيللبحث عن نصوص في المحفوظات وترتيب يكّرس المؤّرخون الغربيون جهودهم، Shryockِلـ ا فقوقيمتها. و

د "حلقة شائر مجّراء العسرد يربط األحداث الواردة فيها. ويؤدي هذا التركيز إلى استشراء فكرة أّن التاريخ الذي يحكيه أبن

راف المدرسة اعت(. ويأتي هذا االدعاء الخاطئ من عدم p.9مفرغة تتكّون من قصص متضاربة ال يمكن التوفيق بينها" )

النصية  ول قاعدتيدور حتالتي  ، تلك المبادئالغربية بأّن التاريخ الشفهي لدى العشائر يرفض مبادئ التأريخ الغربي الرئيسية

لقاء سكان الب فإّن ،ن ذلكلسياق حكايته. وعلى العكس م ا طبق هوإعادة توظيف التاريخ إمكانية تعديل تمنعاناللتين  والزمانية

على السياق  ا ومعتمد ا عملي 1921يعتبرون تاريخ المنطقة ما قبل صعود األمير عبد الله المؤسِّس إلى العرش عام  الحاليين

 وفي حالة دائمة من التجديد.

حديد خطاب بت Shryockـِل في البلقاء تاريخ الشفهي وسياق روايتهالعلى مضمون  الذي يرّكزوسمح هذا المنظور 

 ،(. على سبيل المثالp. 190" )ا ثانوي ا مقارنة بمثيله العبادي الذي شّكل فقط "خطاب ،ب مهيمن""خطاـالعدوان التاريخي ك

 ت العظيمةاإلنجازاالرواة العدوانيين كانوا سلطويين ومتحمسين لربط هوياتهم كأبناء قبيلة العدوان بأّن  Shryockوجد 

 قط حكاياتفحكوا و ،ّضل أبناء العباد أن يظّلوا مجهولينف ،التي قام بها الشيوخ العدوانيون في الماضي. وفي المقابل

ن هوية باديوبل حّدد الع ،وذلك دون ذكر أسماء أشخاص معّينين. ليس هذا فقط ،تمحورت حول إنجازات القبيلة بأسرها

لعباد. ويتجّلى ى قبيلة اير إلما تش ا بينما كانت الحكايات التاريخية لدى العدوان نادر ،قبيلتهم التاريخية مقابل قبيلة العدوان

لتي تمّثل العدوانية ابادية عدم إقرار الرواة العدوانيين بوجود قبيلة العباد التاريخي بشكل بارز في إنكارهم لحدوث الحرب الع

ت في حكايا لعدوانفإّن أهمية التناقض بين إبراز قبيلة ا ،الحادث المحوري للتاريخ العبادي الشفهي. ومن هذا المنطلق

يء أسوأ من أن تمر أّنه "ال يوجد ش Bourdieuاديين واختفاء قبيلة العباد من روايات العدوانيين تتجّسد في تصريح العب

رف عليه ة والشالذي يوّضح العالقة بين االعتراف بوجود الطرف المتنافس وبين إضفاء المشروعي ،دون أن يالحظك أحد"

 .(Bourdieu, 1977, p. 11) ا  جدير ا كونه خصم

أجل تحديد من  ShryockوAbu-Lughodو Bourdieuسوف أوّظف اإلطار الذي طّوره كل من  ،ي هذه الدراسةف

وفيما يلي استعراض للتطّورات التاريخية المهمة البدول واللياثنة.  قبيلتين التفاوت في القوة االقتصادية والسياسية بين أفراد

علمية حول  ا ية في البتراء. فيصف الجزء األول من هذا العرض بحوثفي سياق تفسير الشؤون والعالقات العشائرية الحال
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تكوين المجتمعات العشائرية في منطقة البتراء وعالقتها بالسلطات المركزية في أواخر عصر الحكم العثماني على األردن. 

هذه المنطقة منذ قيام الدولة  ويلّخص الجزآن الثاني والثالث التغيُّرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي شهدتها

في روايات أبناء البدول واللياثنة  ا مركزي ا إلى العصر الراهن. إّن هذين السياقين التاريخيين يلعبان دور 1921األردنية عام 

 لتاريخ قبيلتيهم الشفهي الذي ال يزال يؤّثر في عالقات السلطة بين الجماعتين اآلن.

 الحكم العثمانيمجتمعات جنوب األردن في أواخر 

لحكم اقبل ظهور  ثمانيةوالية سوريا الع\إليالة ا األراضي التي تقع داخل حدود الدولة األردنية الحالية تابع معظمكان 

إلى الدولة العثمانية منذ  ا أو كلي ا لكن على الرغم من أّن هذه المنطقة قد انتمت جزئي( 1) .1921الهاشمي على البالد عام 

يمات في حات التنظحتى بدء تنفيذ إصالإدارة مركزية مباشرة حياة أبنائها العشائريين لم تتأّثر بوطأة  فإّن، 1516عام 

ع نفوذها وكان األمر الذي جعل السلطات العثمانية تحاول توسي. (Rogan, 1999, p. 21)منتصف القرن الثامن عشر 

ة إلى قار الدولزت افتقان وصربيا واليونان ومصر، التي أبرالمباشر إلى األراضي األردنية هو الحركات االنفصالية في البل

األردن منطقة مالئمة  شرق . وشّكل(Shuqayrat, 2016, pp. 2–5) يرادات الضريبيةاإلللمنتجات الزراعية ومصدر جديد 

وبسبب  ،هالكبرى علياية روبكانت الدولة العثمانية تنافس الدول األو ض  من أي أرا ا لتلبية هذه االحتياجات ألّنه لم يقع قريب

 از.الحجو امالشألهميته السياسية واالقتصادية والدينية كجسر بري بين  ا ونظر ،صالحة للزراعة فيه ض أراتوفُّر 

ضعف  إّنف ،رافيةلمشروع توسيع الحكم من الناحية الجغ ا مالئم ا هدف تشرق األردن شّكلمنطقة وعلى الرغم من أّن 

. كانهامفي  ستقلةدول المهياكل حكم محلية كانت تحاكي اآلليات اإلدارية ذات الالد أسفر عن ازدهار السلطة العثمانية في الب

وة على يبة الخشيوخ العشائر القوية ضرال سيما في جنوب األردن، حيث فرض  ،وكان ترسُّخ الحكم المحلي حقيقة واقعة

تحتج مجتمعات  لم ،. ناهيك عن ذلك(Rogan, 1999, p. 9) أبناء العشائر الضعيفة وسكان المدن مقابل الحماية العسكرية

 (. Shoup, 1990, p. 109إلى سلطة الدولة العثمانية القضائية بسبب فعالية نظام القضاء العشائري التقليدي ) الجنوب

ه ات في هذيمالتنظ تطبيق إصالحاتل ا كبير ا تحّدي ها في جنوب األردنروتطوُّ هياكل الحكم العشائرية شّكل ترسُّخو

عى إلى إلزام سكان سالذي  1858المنطقة. على سبيل المثال، تجّلت هذه الصعوبات في تنفيذ قانون األراضي العثمانية لعام 

قتي بخالف منطفليها. عاإلمبراطورية العثمانية بتسجيل أراضيهم في سجالت الدولة العقارية بغية تيسير عملية جمع الضرائب 

راضي إال قانون األ طبَّقَذ هذا اإلصالح التنظيمي في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر، لم ُيالشمال والوسط حيث ُنف  

ثمانية لدولة العامتُّع في الجنوب بداية من التسعينيات. وكان السبب الرئيسي لهذه الفجوة الزمنية يكمن في عدم ت ا تدريجي

 Russell أشار ،ددفي الجنوب. وفي هذا الصراضي وفض النزاعات عليها المطلوبة إلدارة شؤون ملكية األبالبنية التحتية 

 وائل القرن العشرينأإلى  1870إلى حدوث العديد من المواجهات الدامية بين البدول واللياثنة حول أراضي البتراء منذ عام 

(Russell, 1993, p. 27) وأضافت .Al-Mousa راع من خالل القضاء لصأّن قبيلة البدول كانت ترغب في حّل هذا ا

وُيثبت إبراز هاتين االستراتيجيتين  (2) .(16ousa, 2016, pp. M-Al–17) بينما لجأت قبيلة اللياثنة إلى السالح ،العشائري

جنوب لا يفية فيالر اطقمنالملكية البتراء ضعف الدولة العثمانية فيما يتعلق بإكراه قاطني  حولالتقليديتين في هذا النزاع 

 .آنذاك سجالت الحكومةجيل أراضيهم في على تس

في تنفيذ إصالحات التنظيمات بشكل كامل  ا فشلت السلطات العثمانية أيضف الجنوب،لمراكز الحضرية في أما بالنسبة ل

بغية  1910سامي باشا الفاروقي في عام  العثماني ضد جهود بذلها القائد العسكريقاوم شيوخ عشائر الكرك  ،هناك. فمثال 

قام بعض الكركيين التابعين لقدر  ،وبالتحديد. ة الضرائب على عقارات سكان المدينة وجمع أسلحتهم وتجنيد شبابهمزياد

تعداد القيامهم ب أثناء في، بذبح مجموعة من الموظفين العثمانيين في ذلك الوقت المدينةالمجالي، الذي كان شيخ شيوخ 

(. وتفّشت أعمال القتل بعد Shuqayrat, 2016, p. 91) رات سامي باشامبادالذي كان سُيستخدم من أجل تنفيذ  يسكانال

اتسع إلى معان. وعلى الرغم من أّن السلطات العثمانية  ا كبير ا أصبحت تمرُّد حتى ،ذلك في الكرك وفي القرى المجاورة لها

وأبرز  ،السلطات المركزية عليهم جنوب لسيطرةالهذا الحادث بّين حدود قبول أبناء عشائر  فإّن ،نجحت في إيقاف التمّرد

من السلطات العثمانية تجّلى في  ا نسبي تدخُّال   قبلواجنوب الأّن أهل  معف .كذلك حدود قدرة الدولة على تنفيذ هذا األمر
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 هذه المنطقة قاطنيأّن  أظهر المدينةاندلع في  الذي التمرُّد فإّن ،فرض الضرائب البسيطة ووجود محافظ إقليمي في الكرك

 .لم يستسلموا للحكم العثماني المباشر

 التغّيرات التي شهدتها منطقة البتراء إبان العقود األولى بعد قيام الدولة األردنية

انتصار الهاشميين  نتيجة ، وذلكبثالث سنوات 1918عام  البالدُأسَِّست إمارة شرق األردن بعد انسحاب العثمانيين من 

كثير من عشائر . وشارك ال1916سنة في  شّنها الحسين بن علي شريف مكةالكبرى التي والبريطانيين في الثورة العربية 

لعربي بعد ا ت الجيشلقوا ا ودائم ا أساسي ا والسيما قبيلتا بني عطية والحويطات اللتان شّكلتا عنصر ،جنوب األردن في الثورة

 ه إلىل تقدُّموسى خالّرر الجيش العربي مدينة وادي مدخوله لألراضي األردنية من الحجاز. أما بالنسبة لمنطقة البتراء فح

 قبيلة (. وصّرح الشيخ عبد القادر الحسنات من وادي موسى أّنRogan, 1999, p. 234) 1918الشوبك في سنة  مدينة

عركة م "مخرى اسأ ن وفي أحيا ،التي ُيطلق عليها اسم "معركة جبال الشوبك" المدينتيناللياثنة شاركت في معركة تحرير 

 (3) ."الِمكَول

ي برزت إبان الثورة جنوب العسكرية التالشّكلت قوة عشائر  ،1921وعندما جاء األمير عبد الله إلى معان في شهر آذار 

لبالد. ايع أنحاء في جم أمام تحقيق مشروعه إلقامة دولة أردنية ذات سلطة مركزية معترف بها ا كبير ا العربية الكبرى تحّدي

لبدو اة فقط من متكّون ن عليه من البريطانيين قوات البادية التي كانت عبارة عن شرطةومير عبد الله والمشرفاأللذلك أّسس 

 ا ألمير نظامااعتمد  ،(. باإلضافة إلى ذلكMassad, 2001, p. 105) الحد من حدوث المداهمات العشائرية بغية 1930عام 

 (. فعلىAl-Ramahi, 2008, p. 37لبضائع والخدمات والهدايا واأللقاب )إلى اكتساب تأييد الشيوخ من خالل منحهم ا ا هادف

وكان هذا  ،1927عّين األمير عبد الله الشيخ معمر بن بشير النوافلة "محافظ آثار وادي موسى" في عام  ،سبيل المثال

قادة مرة كيوخ المستاللقب يمنحه الحق في اإلشراف على البتراء. وُيبرز تقديم هذا اللقب للشيخ معمر أهمية الش

 مجتمعاتهم في السنوات األولى بعد ظهور الحكم الهاشمي على األراضي األردنية.ل

لة الدو عدم رغبةفإّن منح لقب "محافظ آثار وادي موسى" للشيخ معمر رمز إلى  ،إبراز سلطة الشيوخ وعدا عن

بعينيات سواستمر هذا الوضع حتى لوقت. في ذلك ا بشكل مباشراألردنية في إدارة شؤون منطقة البتراء السياحية 

أيلول و 1967ة نتيجة ألزمتي نكس والسياسيةالدولة االقتصادية  استراتيجيات ، حيث تغّيرتوثمانينيات القرن الماضي

العديد من  علىلألردن خسارة كبيرة  1967عقب حرب شّكل االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية  ،بالتحديدو .األسود

من الناتج  المئةفي  33ما يقارب  بلغتإيرادات القدس السياحية التي ت المملكة فقد ،فعلى المستوى االقتصادي ؛المستويات

جعلت خسارة الضفة الغربية  ،لى الصعيد االجتماعي. وع(Al-Mahadin, 2007, p. 94)األردني اإلجمالي المحلي 

عن  ورذا الشعه أسفرو. همالهاشمية على حماية مصالح شعبالفلسطينيين القاطنين في األردن يشّككون في قدرة العائلة 

ى األمر . وانتهدنفي األر لملكية الهاشميةاسلطة  تنافس صارت إلى درجة أّنهاتزايد شعبية منّظمة التحرير الفلسطينية 

. وبعد 1971و 1970عامي اندالع حرب أهلية في البالد بين  نظام الحكم الهاشمي إلى حدمنّظمة والبتصعيد التوّترات بين 

ديد من العلهاشمي انظام الحكم  طرد ،إلى لبنانالفلسطينية وترحيل زعماء منّظمة التحرير األردنية  الدولةانتصار قوات 

 ردنيةأوي أصول عنهم بأردنيين ذ ةستعاضتمت االو ،الحكومة والجيشفي المواطنين ذوي األصول الفلسطينية من مناصبهم 

(Massad, 2001, pp. 213–214, 246 وعكست الجهود .)لفلسطينيين" في الحد من وجود "األردنيين ا المبذولة بغية

لهوية ل يقيينن الحقممّثليالالمناصب الحكومية واألمنية مساعي الملك حسين إلنشاء سرد وطني جديد أصبح فيه البدو 

وفي ظل هذه  طينية.غلبية السكانية الفلسعلى الرغم من أّنهم كانوا وما زالوا يشّكلون فقط أقلية مقابل األ ،األردنية

 تراث األردن الوطني.ل أساسيةباتت العادات والتقاليد البدوية عناصر  ،المبادرات

 تأثير سياسة الهوية الوطنية الجديدة على البتراء وسكانها 

نظام أنشأ  ،التحديدبوزادت أهمية البتراء في ضوء سياسات الهوية التي ظهرت في األردن في أعقاب أيلول األسود. 

الذهبي الذي حدث  المدينةبعصر  مجتمعاتها البدوية الحالية البتراء في محاولة لربطحول  ا  جديد ا سرد الحكم الهاشمي



 ...حكايات أبناء قبيلتي البدول واللياثنة التاريخية :بين الماضي والحاضر                                                                                        6
 

جراء وجودهم في مغارات البتراء  المبادراتعندما كان األنباط القدماء يقطنونها. وأضفى أبناء البدول المشروعية على هذه 

كّون  هكذا(. فAl-Mahadin, 2007, pp. 98–99) القبيلة تلكمكانية بين مؤّسسي المدينة األنباط وبين التي شّكلت صلة 

وسمحت هذه العالقة الرمزية للعائلة الهاشمية بتقديم نفسها كأحفاد  ،بين المملكة األردنية الهاشمية واألنباط ا البدول رابط

 لهذه الحضارة العظيمة.

بعد  ة األردنيةا الدوليديولوجية الوطنية الجديدة التي أتبعتهة البتراء السياسية في ظل األمكانتعزُّز على الرغم من 

اسية التي رات السيلتوتُّن امالحد بعد فأهميتها االقتصادية الحالية لم ُتبرز حتى ثمانينيات القرن الماضي.  فإّن ،أيلول األسود

قوية االقتصادات تبسبب  1980و 1973عامي بين  ا مرتفع ا  اقتصادي ا نمو األردنشهد  ،1971و 1968 عامي مّيزت الفترة بين

ير من لنفط الكثارتفاعات مستمرة في سعر ا دفعت التحديد،على وجه والنفطية العربية ووقع هذه الظاهرة على األردن. 

وفي الوقت (. Tourk, 2001, pp. 91–92) 1973 عام عن العمل بداية من ا الخليج بحثالهجرة إلى األردنيين المتعلمين إلى 

تكلفة  في ا فاعفجوة تضخُّمية سّببت ارت ما أوجد ،أدى تصاعد سعر النفط إلى تزايد أسعار البضائع المستوردة ،نفسه

 ،فوق ذلك(. وAnani, 1987, p. 130) 1975في عام  المئةفي  17و 1974في عام  المئةفي  20المعيشة في األردن بلغ 

إلضافة إلى لعقاري باالقطاع في االستثمار في ا ا لية التي أرسلها المهاجرون األردنيون في الخليج تدفُّقأحدثت التحويالت الما

رع سأفزاد الطلب  ،قاراتهذان األمران المزيد من التضخُّم. أما فيما يتعلق بسوق الع سّببو ،ارتفاع في اإلنفاق االستهالكي

نتهى هذا جين. وااعتماد اإلعانات من أجل تشجيع المنت وإلىلى األسعار مما اضطر الحكومة إلى وضع ضوابط ع ،من العرض

 .(p. 136) 1980ني عام األرد اإلجمالي من الناتج المحلي المئةفي  68بلغت  إلى درجة أّنهااألمر بتنامي النفقات الحكومية 

نكمشت التدفقات المالية التي دعمت انفجرت فقاعة العقارات وا ،لكن عندما انخفضت أسعار النفط في أوائل الثمانينيات

هذا العقد نتيجة في الحكومة لم تقم بإلغاء اإلعانات التي ظهرت  فإّن ،على الرغم من ذلكونمو االقتصاد في السبعينيات. 

إقالة العديد من الموظفين األردنيين جراء تفضيلهم ببدأ أصحاب العمل في الخليج  نفسه، في الوقتوللضغط الشعبي. 

تفاقم  وطلبهم للوظائف والخدمات الحكومية عنرجوع هؤالء األردنيين إلى المملكة  سفرة الرخيصة من جنوب آسيا. وأللعمال

المعونات االقتصادية  1983قلت في عام  ،وفوق ذلك كله(. Tourk, 2001, p. 91)ميزانية الدولة  علىالضغوطات المالية 

 انخفاض سعر النفط لوقع ا  نظر ا مليون دوالر أمريكي سنوي 1,2والتي بلغت  1978 عام منذلألردن  التي قّدمتها دول الخليج

بحثت الحكومة األردنية عن طرق بديلة  ،(. وبسبب تلك التوتُّرات االقتصاديةAnani, 1987, p. 137) على اقتصادات الخليج

فة إلى إقناع منظمة األمم المتحدة للتربية شّنت الحكومة حملتها الهاد ،لتمويل نفقاتها المالية المتنامية. وفي هذا السياق

 الموافقة على ذلكإال أّن اليونسكو ترّددت في  ،والعلم والثقافة )اليونسكو( بوضع البتراء على قائمتها لمواقع التراث العالمي

 ,Shoup, 1985)على الموقع األثري في المستقبل  ا جراء خشيتها من أّن وجود البدول في مغارات المدينة كان سيؤّثر سلب

pp. 283–284 سلطات الدولة إلى ترحيل أبناء البدول من الموقع األثري إلى وحدات سكنية بنتها (. وهذا األمر دفع

إلى ارتفاع عدد  ىوأد 1985عام حدث ي ذتعيين العملية البغية تسهيل  1984الحكومة األردنية في قرية أم صيحون عام 

 (..Sultat Iqlim Albetra Altanmawi Alsiahi, n.d.b) 1984 سنةمقارنة ب المئةفي  114البتراء بنسبة زائري 

 ،لعالميللتراث ا ا موقعء بترحيل البدول من الموقع األثري بغية تيسير تعيين البترا أما فيما يتعلق بالتداعيات المرتبطة

–يلترحالحياة شبه اتالشي نمط ال الصددوساهم في هذا على العمل في قطاع السياحة.  القبيلةتقوية اعتماد فقد تجّلت في 

. فعلى السياحة االقتصادية نحوأنشطتهم  تحويل في–القسري إلى أم صيحون قبل نقلهم يعيشونه أبناء القبيلة الذي كان

ت رون الجوالرجال يؤّجفي البتراء، بينما بدأ الالنساء نسيج السجاد والحقائب بغية بيعها للسياح بعض  بدأت ،سبيل المثال

إلى  األخيرة 35ـلاخالل السنوات  انالنشاط ن. وتطّور هذا(Shoup, 1990, p. 223على الحمير أو الجمال لزائري المدينة )

 ل عليها.انات للتجوُّأو تأجير الحيوالهدايا التذكارية عن طريق بيع قتصاد السياحي االالواسعة في  البدول أبناءمشاركة 

الجماعة المحلية األكثر هي  القبيلة نة وادي موسى من مدخل البتراء في جعلمديقرب  اعدسوعلى صعيد اللياثنة، 

 ،على وجه الخصوصوبداية من الثمانينيات.  جذب السياح لزيارة المنطقة المبادرات الوطنية التي سعت إلىاستفادة من 

اني الفالحات، بغية توسيع خطوطها إلى جت لنقل الركاب، مع أحد أبناء اللياثنة، هالحافالت الوطنية األردنية، تعاقدت شركة 
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بناء المحطة األخيرة الشركة قّررت والسيما ألّن  ألبناء وادي موسى،هذه المفاوضات فوائد اقتصادية هائلة جلبت البتراء. و

يافة مركز قطاع الض وادي موسىأصبحت  ،ونتيجة لذلك .(Shoup, 1985, p. 282) المدينةفي  لحافالتها القادمة إلى البتراء

ويظل هذا األمر حقيقة واقعة حتى يومنا هذا. أما بالنسبة ألبناء البدول الذين يعيشون على ُبعد  ،القتصاد البتراء السياحي

مثل توفُّر  ،فال يستفيدون من هذه التجارة أو الفوائد التي تأتي منها ،أربعة كيلومترات من وادي موسى في أم صيحون

باإلضافة إلى المواصالت العامة التي تربط المجتمع المحلي بأنحاء  ،مفتوحة على مدار اليومالصيدليات والمراكز الصحية ال

 .كافة المملكة

 ياحيةموية السسياسات الدولة التنأّدت  ،الفجوة االقتصادية بين مجتمعي وادي موسى وأم صيحونتوسيع عن  فضال و

ارات مي الستثمالحكو ، فإّن اقتصار الدعماص. على سبيل المثالإلى تفاقم التفاوت االقتصادي داخل قبيلة اللياثنة بشكل خ

 محدودة منوال الفندقية على تمويل مشاريع بناء فنادق أربعة وخمسة نجوم فقط قد هّمش أبناء اللياثنة ذوي رؤوس األم

 ن منان في عّمولقاطناوم ن وعلية القيون الخارجوالمستثمرهكذا استفاد بالدرجة األولى و المشاركة في هذا القطاع الُمثمر.

علق بتجار أما فيما يت (.Barham & Kopp, 2001, p. 237هذه المبادرات لجذب السياح األثرياء إلى زيارة البتراء )

ناهيك  محالتهم. ترخيص فينبغي عليهم دفع إيجار شهري باهظ لوزارة السياحة واآلثار مقابل ،الهدايا التذكارية من اللياثنة

صعيد تفي هم يسنظام الترخيص هذا  ، فإّنل الذي يستطيع هؤالء التجار من خالله أن يطعموا عائالتهمعن تخفيض الدخ

مرّخصة داخل ت غير الن المحالبين وجود العديد م ا كبير ا ألّن التجار من اللياثنة يرون تناقض ؛بين البدول واللياثنةالتوتُّر 

 (.Reeves, 2020إلزامهم بتسديد هذا اإليجار )الموقع األثري التي يملكها أبناء البدول وبين 

دفت إلى هكومية حسياسات ب عشائر البتراءتأثرت  ،مجتمع المحليالعالوة على التحّوالت االقتصادية التي طرأت على و

نصب ماء إعادة إنش هييل من هذا القب ُنف َذتالتي  المبادراتأبرز  تالماضية. وكان 70ـلسلطة الشيوخ إبان السنوات ا إضعاف

فوذ على ن ا منصب خطرالشّكلت إعادة تأسيس هذا و. مع سقوط الدولة العثمانيةالمختار في الخمسينيات بعد تالشيها 

بين هاتين السلطتين  ّن التقاُطعأ Shoup. وبالتحديد، الحظ الشيوخ بسبب التشاُبه الوثيق بين مسؤوليات المخاتير والشيوخ

 Shoupة دراس أثناء فيلمجلس الشيوخ في بيته  مختار أم صيحونفي عقد البدول كان يتجّسد بشكل بارز على صعيد 

 فيما يتعلقدية الشيوخ التقلي اتمسؤولي هذا المختارتوّلى  ،. وفوق ذلك1988و 1983 عامي بينالميدانية في البتراء 

قال  ،بخالف ذلك. و(Shoup, 1990, p. 112) بالتواصل مع آليات الدولة باسم القبيلة بغية الحصول على البضائع والخدمات

. يف العشائرالئتالامخاتير أثناء دراستي الميدانية إّن سلطة شيوخ اللياثنة تفوق قوة  في الشيخ أبو عطا الله النوافلة

ن لديواهم أمام اعشائر في نظام القضاء العشائري وفي تمثيل مصالح ا مركزي ا  وأضاف الشيخ أّن الشيوخ ما زالوا يلعبون دور

البتراء  إقليم الحكومة اإلقليمية التي تسّمى سلطة ا الملكي وفي المشاركة في المجلس االستشاري الذي أّسسته مؤخر

ة في ن اللياثنائقين مسإّنه أقنع سلطة إقليم البتراء بتوظيف  عشيرة الحمادينقال مختار  ،التنموي السياحي. ومن جانب آخر

 رالمخاتيي  سلطتدي موسى إلى مدخل البتراء الخلفي. وتشير تلك المعلومات إلى أّنخدمتها المخّططة لنقل السياح من وا

 والشيوخ تتكامالن مع بعضهما البعض في سياق تمثيل أبناء وادي موسى.

سلطات الفقد ظهرت بعض هياكل القوة األخرى في منطقة البتراء التي تتنافس مع  ،ناهيك عن إنشاء منصب المختار

يدية في ظل تنامي عدد السياح القادمين إلى الموقع األثري كل سنة. وتتجّسد المكانة االقتصادية لهذه العشائرية التقل

سياسات الليبرالية الجديدة التي السلطات الجديدة التي تتكّون من المستثمرين الخارجيين واألثرياء من المنطقة في 

إلى تخفيض  الراميةالملك عبد الله هذه السياسات يضع . و1999إلى العرش عام اعتمدها الملك عبد الله الثاني منذ صعوده 

المتزايدة  العامةمن أجل مكافحة النفقات  ،بما في ذلك المعونات واالستحقاقات والوظائف الحكومية ،حجم القطاع العام

 .Bank & Schlumberger, 2004, pصندوق النقد الدولي ) قروض منوالسيطرة على التضخُّم وتأمين الحصول على 

العشائر األردنية المتمّيزة في خطاب الدولة حول الهوية الوطنية وبين  بين مكانة تناُقض(. وأّدت هذه الجهود إلى إظهار 50

 ،(. وعلى صعيد البتراءYom, 2014, p. 242المعاناة المالية التي يتعّرض لها الكثير من تلك المجتمعات في العصر الحالي )

ويتجّلى هذا الميل خاصة في قليم اقتراب الملك من اإلصالحات االقتصادية الليبرالية الجديدة. تعكس سياسات سلطة اإل
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حوافز ضخمة لالستثمار الخارجي تتضّمن السماح للمستثمرين بإعادة أرباحهم بكميات غير محدودة وتبسيط لسلطة ال تقديم

ال توّفر لهم فرصا وظيفية  حكومتهماء البدول واللياثنة أّن بينما يدعي الكثير من أبن ،إجراءات توظيف العمال غير األردنيين

 .(Reeves, 2020كافية )

ديدة على المستوى عوالتي سّببت تحّوالت  ،الماضية 100ـوعلى الرغم من كثرة التغيُّرات التي حدثت خالل السنوات ال

ية ت العشائرلمجتمعاانمط الحياة السائدة في األهمية المستمرة ل فإنّ  ،االقتصادي والسياسي والمجتمعي في منطقة البتراء

حول تلك العصور  الدائرةلحكايات ل المستمر تداُولالتتجّسد في  1921في عام  ا قبل أن يتوج عبد الله بن الحسين أمير

ق في عمُّة التيخية بغيسوف أناقش هذه القصص التار ،البدول واللياثنة. في الجزء التحليلي لهذا البحث بين أبناءالمنصرمة 

لبتراء اي اقتصاد دودة فتفسير مكانتها البارزة في سياق المنافسة العشائرية الحالية على الوصول إلى الموارد المالية المح

 السياحي.

 المنهجية

لبدول اأّن أبناء ب ا افعلى المشاركين فيه. وتم اختيار هذه المنهجية اعتر ا مرّكز ا تبع هذا البحث الميداني نهجالقد 

ماد البحث اعترة في ذه الفكأبناء مجتمع البتراء المحلي. وتتجّلى هللياثنة يمّثلون الخبراء الحقيقيين في الدراسة، لكونهم وا

 لتي كانواالقصص ا الفرصة لهم للتحكُّم في المناقشة ولرواية إتاحةمن أجل  همع المشاركين في نصف موّجهةمقابالت  على

أما فيما يتعلق بعملية  (4)لبتراء والصراع العشائري الراهن على توزيع إيراداتها السياحية. يرغبون في أن يحكوها عن تاريخ ا

ر تأثير ظهووشائري إجراء هذه المقابالت، فاقتصرت مشاركة الباحث فيها على طرح أسئلة افتتاحية حول تاريخ البتراء الع

ادثة، وال ثناء المحأ في يحأسئلة للتوض ا ما طرح الباحث أحيانحركة السياحة على العالقات بين القبائل القاطنة في المنطقة، ك

 سيما إذا كان تصريح ما يتضارب مع تصريحات مشاركين آخرين في الدراسة. 

إزاء  Foucault. تمّثل أفكار Foucaultبعد إجراء المقابلة تم تحليلها باستخدام نهج تحليل الخطاب الذي طّوره 

لمتأتية اإليرادات على ا عثور على العالقة بين تاريخ البتراء العشائري والنزاع المحلي الراهنمنهجية جيدة لل تحليل الخطاب

ابية تشير إلى وجود أّن التصريح ال يمّثل فقط عالمة خط Foucault: أدرك من الحركة السياحية في المدينة لسببين، أوال 

طويره في ت ا مهم ا ن الصراع نفسه، ويلعب كذلك دورال يتجزأ م ا  صراع ما، وليس هذا فقط، بل يشّكل التصريح جزء

(Foucault, 1972, p. 167)خية التي ات التاري. وعلى صعيد البتراء، يؤّدي استيعاب هذه الفكرة إلى االعتراف بأّن الحكاي

لى العكس من لسياحة: عع اطاقفي  ا عن النزاع على الموارد الدائر حالي منفصال  ا يرويها أبناء البدول واللياثنة ال تمّثل كائن

تصريح ال تكمن في قيمة ال أّن Foucault. وفيما يتعلق بالسبب الثاني فهو يدور حول ادعاء فيهذلك، فإّنها عنصر أساسي 

ياثنة . وفيما يخص تحليل خطاب أبناء البدول والل(Foucault, 1972, p. 120)صحته، بل في قدرته على التداول 

لي ألّن المستوى المح هذا أهمية التعمُّق في الوقائع التاريخية كما هي معترف بها على Foucault فيوّضح تصريح ،التاريخي

 االقتصاد ركة فيتفسيرها يساهم في فهم كيفية تأثير الماضي على الحاضر في سياق تحديد حقوق قبائل البتراء في المشا

 السياحي. 

ت في لك الحكاياتدور  بغية الوصول إلى فهم دقيق بشأن كثر تداوال لكن بالرغم من أهمية تحليل الروايات التاريخية األ

من  دال مطلقة. ب كحقائق هذه الدراسة ال تتعامل مع تلك الروايات فإّنتشكيل النزاع على الموارد السياحية في العصر الراهن 

زاروا  الة الذينات الرحالمؤّرخين وروايتضع هذه الورقة تلك الحكايات البارزة في سياق المعلومات الواردة في كتابات  ،ذلك

قاط ن هذه النعتراء في الب ا  البتراء في القرنين التاسع عشر والعشرين من أجل تحديد درجة ابتعاد القصص المتداولة حالي

ر سيإلى تف يس فقطلتسعى هذه الدراسة  ،المرجعية التاريخية األخرى. ومن خالل القيام بهذه الخطوة التحليلية اإلضافية

ياحية، بل مدينة السدات الالحكايات التاريخية التي يرويها أبناء البدول واللياثنة وإبراز عالقتها بالصراع الحالي على إيرا

ية التاريخ سياق روا خرى فيإلى العثور على اإلجابة للسؤالين التاليين: لماذا تسيطر وقائع تاريخية معّينة على حقائق أ ا أيض

 لي؟لعصر الحااي وفي تشير هيمنة تلك الروايات فيما يتعلق بتوزيع القوة بين قبائل البتراء في الماض الشفهي؟ وإلى ماذا
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 النتائج

 معي،هة من قبيلتي البدول واللياثنة في هذه الدراسة من خالل إجراء مقابالت نصف موّج ا شخص 56قد شارك ل

مدينة وادي وفي قرية أم صيحون دقيقة وساعة واحدة  30التي تراوحت مدتها بين هذه اللقاءات  الباحث. لقد أجريُت

وقد  .2019نة وعشرة أيام في شهر آذار س ،2018في شهر آب سنة  ا يوم 21موسى وموقع البتراء األثري على مدى فترة 

 ،ديدوبالتحي. لميدانااستخدمُت طريقة كرة الثلج لتطوير العينات من أجل جمع عينة المشاركين هذه إبان فترة إجراء البحث 

ألربعة ا فإّن التجار ،د ذلكالتذكارية من قبيلتي البدول واللياثنة المشاركين األوائل في الدراسة. بع اكان أربعة تجار للهداي

ا ت على هذمقابال عّرفوني على أشخاص آخرين من قبيلتيهم تصّوروا أّنهم قد يقّدمون المزيد من المعلومات لي. وأجريُت

 ريحات المشاركين الجدد تحاكي المعلومات المقّدمة في المقابالت السابقة.النحو حتى بدأت تص

اتهم االقتصادية وكلهم يختلفون من حيث خلفي ،من اللياثنة ا  فرد 28من البدول و ا فرد 28وكان من بين المشاركين 

وصاحب  ،حمير للسياح ومؤّجرا ،يةللهدايا التذكار ا تاجر 22فكان بينهم  ،واالجتماعية. أما بالنسبة للمشاركين من البدول

ن ماركين وشيخان. وعلى صعيد المش ،وموظف واحد في سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي ،محل لبيع المشروبات

 ،ياحيدليل سو ،وسائق سيارة أجرة ،وصاحب محل لبيع المشروبات ،تجار للهدايا التذكارية ستةفكان بينهم  ،اللياثنة

 أحدو، وميةن في مؤسسة غير حكيوثالثة موظف ،وصاحب مطعم سياحي ،وسبعة من أصحاب الفنادق ،حومؤّجرا خيول للسيا

 1دول رد الجويو .عشيرة الحمادينومختار  ،وأربعة شيوخ ،مستشاري نائب رئيس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي

 صاد البتراء السياحي.عينة المشاركين في الدراسة من حيث انتماؤهم العشائري ووظيفتهم في اقت

 : عينة المشاركين في الدراسة من حيث انتماؤهم العشائري ووظيفتهم في االقتصاد السياحي.1الجدول 

 المشاركون من قبيلة اللياثنة المشاركون من قبيلة البدول

عدد  الوظيفة

 المقابالت

عدد  الوظيفة

 المقابالت

 6 كارية تاجر للهدايا التذ 22 تاجر للهدايا التذكارية 

 2 مؤجر خيول للسياح  2 مؤجر حمير للسياح 

 1 صاحب محل لبيع المشروبات  1 صاحب محل لبيع المشروبات 

 موظف في سلطة إقليم البتراء التنموي

 السياحي 

مستشار نائب الرئيس في سلطة إقليم البتراء  1

 التنموي السياحي 

1 

 1 سائق سيارة أجرة  2 شيخ 

 4 شيخ   

 1 سياحي  دليل  

 7 صاحب فندق   

 1 صاحب مطعم سياحي   

 3 موظف في مؤسسة غير حكومية   

 1 مختار   

 من يتحّدث عن التاريخ ومن ال يتحّدث؟

وكانت  ئرهم.من الجدير بالذكر أّن العديد من المشاركين في هذه الدراسة لم يحكوا لي أي قصص تاريخية عن عشا

حدُّث حيانا الترفضون أيجانب تجار الهدايا التذكارية ومؤّجري الحمير من البدول الذين كانوا خاصة من  ،هذه الظاهرة بارزة

كارية دايا التذاجرات الهتهذا المجال. وبّينت مناقشتي مع أّم هشام، إحدى في ّنهم ليسوا مؤّهلين إعن تاريخ قبيلتهم قائلين 

 بدول، هذه الخشية من رواية التاريخ بشكل خاطئ: المن 

 بتراء؟ ر لكم بالديش صاالباحث: شو قصة قبيلة البدول وتاريخ قبيلة البدول في البتراء؟ يعني من وين جئتوا إلى البتراء وق
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ي أنا بعرفه، هو لحد كمان. بس التاريخ الل ]هيك[سنة احنا في البتراء. وقبل  200 ا ف كيف، من تقريبوأّم هشام: يعني ُش

 لبتراء، هون.سنة، وأيام أبوه، وأيام جده. وهذا اللي بعرفه، وبس، وهم في ا 88أبوي عمره  هسهسنة. يعني  200

 الباحث: وقبل هيك وين كانوا؟

 أّم هشام: هم من زمان في البتراء، بس التاريخ من جيل لجيل، عرفت كيف؟

ك تتردد لتها. ولذلعائ رةُتظهر تصريحات أّم هشام أّن معرفتها التاريخية تقتصر على األجيال الثالثة التي سبقتها في شج

جيل" التاريخ من جيل ل"ّن إيؤّكد قول أّم هشام  ،عن ذلك فضال  .سنة احنا في البتراء" 200 ا أّم هشام في زعمها "من تقريب

عرفة بم ا وثيق ا ري ترتبط ارتباطأّن المعرفة التاريخية في المجتمع العشائ Shryockو Abu-Lughodو Bourdieuمالحظة 

 (. Bourdieu, 1977, p. 19; Abu-Lughod, 2016, p. 166; Shryock, 1997, p. 35) األنساب

ة ذه المقابلهجراء عّرفتني أّم هشام على أحد شيوخ البدول بعد إ ،وبسبب إصراري على معرفة المزيد من تاريخ البدول

 جتماعية.لوم االجستير في أحد العوهي امرأة من البدول حصلت على درجة الما ،بالكالم مع نور ا بيومين ونّصحتني أيض

 ،دانيةراسة الميه الدخالل هذ ا ويشير تعيين أّم هشام للشيخ ولنور إلى ظاهرة منتشرة عند البدول واللياثنة شهدُتها كثير

سوف  ،ليالتا في الجزء .وهي اللجوء إلى الشيوخ وإلى حاملي الشهادات الجامعية بغية العثور على "التاريخ الصحيح"

اللياثنة ولبدول اباإلضافة إلى روايات بعض أبناء  ،هد بحكايات هذين المصدرين للمعرفة التاريخية "الموثوق بها"أستش

خل مجتمع مختلفة دائات الالذين ال يتمّتعون بهذه المكانة المجتمعية من أجل إبراز المصالح المتضاربة التي تدفع ممّثلي الف

 ص عن الماضي في العصر الراهن.البتراء العشائري إلى رواية هذه القص

 مناقشة النتائج

كايات ثيقة بين حصلة الوفقد بّينت ال المحلي،المقابالت التي أجريُتها مع أبناء مجتمع البتراء محتوى أما فيما يتعلق ب

همية هذه . وتكمن أجماعتينهاتين الالسياحية بين  المدينةالبدول واللياثنة التاريخية وبين النزاع الحالي على توزيع إيرادات 

تصاد يهم في اقركة قبيلتمن التأكيد على مشروعية مشا أبناء البدول واللياثنة وسيلة تمّكن أّنها تشّكلفي التاريخية القصص 

ا وّظفهلتي لسرود ابالمدينة. وتقتصر أنواع اتها وحميمية عالق القبيلة البتراء السياحي عن طريق إثبات طول مدة إقامة

د عن والسرو إلى البتراء قبيلتهمهما السرود عن وصول  ،من أجل تحقيق هذا الغرض على نوعين الدراسةن في والمشارك

القات عن سُيظهر لقبيلتيفي الحروب. تحليلي لرواية أبناء البدول واللياثنة ألبرز المشاهد في تاريخ ا قبيلتهمشجاعة أبناء 

 في العصر الراهن.  ا أيضبل  ،ليس فقط في تلك العصور المنصرمة ،القوة بينهما

 القصص عن األصول والوصول إلى البتراء

ين الذ ،عشرينر والتناسبت حكايات البدول التاريخية مع روايات الرحالة الذين زاروا البتراء في القرنين التاسع عش

ادي موسى وي عن تماعللحياة داخل الموقع األثري اتصف باالنعزال الجغرافي واالج ا أخبروا أّن القبيلة قد تبّنت نمط

قالت نور، وهي االمرأة من قبيلة البدول  ،. على سبيل المثال(Russell, 1993, pp. 20–23والمجتمعات الحضرية األخرى )

ة[ في ت القبيلاستقّر]يعني  ،التي تحمل شهادة الماجستير، إّن "البدول ما كانت تستقّر في األماكن الرئيسية: كانت بتخّبي

نور  فروت ،راءي البتأما فيما يتعلق بالعوامل التي دفعت البدول إلى االستقرار ف ."ا مناطق المحمية جيداألماكن، في ال

 : التاليةالحكاية 

تبّيَن لي أّن البدول هدول جماعة موجودين هون وموجودين في الحميمة، والحميمة منطقة بتمر فيها لما بتروح على 

، لقيت فيهم عشائر. لما ]الموجودون في البتراء[نفسهم. فكان هدول البدول  العقبة. هم موجودين، يعني، هدول نفسهم

مها في عندك الفقير اللي هو عائلة زوجي، وفي السماحين والجمدة. وبرضه في الحميمة في عندك الموسه والفقير وفي ّسبتق

ل وهدول: بين اللي في البتراء واللي في الجديالت. فالسماحين والجمدة، هدول، أنا ما لقيتهم. فمعناه أّن في رابط بين هدو
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الحميمة. فصرت أتّبع القصة، فوجدت أّن في عالقة قرابة، يعني أبوي، قرايبه موجودين في الحميمة. طيب. احنا قرايب. 

 احنا ليش مش عايشين مثال في الحميمة، أو ليش هدول مش عايشين هون؟

سنة كانوا كلهم  300 ا قبل تقريب ، لكن]في الحميمة[دين هناك هم كانوا موجو فلما جاءت لي القصة لقيت أّن أصال 

لوضع، ء وأعجبهم ا، لكن هدول الجماعة رحلوا على البتراء عن طريق الوادي. هم نزلوا على البترا]في الحميمة [موجودين

 فصاروا يروحوا يصّيفوا ]في البتراء[. 

لكّنها ماتت.  بنت عمه، فالبنت وقعت. هو فّكرها بتمزحضرب  ]في الحميمة[وبتيجي قصة تانية كمان. كان في واحد 

 ]نواكا[ني فهم كانوا عاملين شيء اسمه جلوة. يع .فراح ألهله قال لهم: "بنت عمي، كنت بمزح معها، بس هي ماتت"

 بيخافوا من الدم. فهدول راحوا على البتراء كمان.

ألّن ذلك ن ، سواء أكامدينةن أبناء البدول الذين رّحلوا إلى الللرعيل األول م ُتظهر حكاية نور أّن البتراء شّكلت موئال 

 المكان "أعجبهم" أو ألّن المدينة وّفرت لهم مأوى يحتمون به من انتقام خصومهم. 

ها إليهربوا  ها الذينبالبتراء من خالل تصويرها كملجأ ألبنائتهم وحميمية عالقالبدول ناهيك عن إبراز طول مدة إقامة 

جل بيلة من أراد القفي قصص تصف الصعوبات التي تحّملها أف ا تتجلى الصلة الوثيقة بين القبيلة والمدينة أيض ،من الثأر

ير الحمي أحد مؤّجرمن البدول وقال أبو محدي، وهو  ،االستمرار في المعيشة على تلك األراضي. على سبيل المثال

يعملوا أكل على  ]اكانو[يجيبوا الحطب على الحمير.  ]وكانوا[ ، إّن "الناس قبل كانوا يجيبوا الماء على الحميرللجوالت

يش في من أجل الع ا عن إظهار التحّديات التي تعّرضت لها البدول سابق فضال و .يعملوا شاي على النار" ]وكانوا[النار 

ي أسلوب رية فستمرافإّن تركيز أبي محدي على دور "الحمير" المحوري في حياة أجداده يسّلط الضوء على اال ،البتراء

ة الرئيسية ته الوسيلية بصفال يتجزأ من حياة البدول االقتصاد ا  معيشة البدول عبر الزمن. بالتحديد ما زال الحمار ُيعتبر جزء

 لكسب لقمة عيش الكثير من أبناء القبيلة.

 ام في وجودشكل عيتجّلى ب فإّن التواُصل الزمني بين سلوكيات البدول السابقة والراهنة ،رمزية الحمارعالوة على و

ومن  (5) دينة.المفي أبناء القبيلة المستمر داخل الموقع األثري بصفاتهم بائعي بضائع وتجار خدمات وقاطني مغارات 

هذه الصلة المادية بين  – وهما تاجرتان من تجار الهدايا التذكارية داخل الموقع األثري–جانبهما استغلت أّم أحمد وأّم خالد

 أّن اللياثنة كاذبون:بالقبيلة والمدينة من أجل تبرير ادعائهما 

 ّنهم سكان البتراء األصليين.إ ا الباحث: اللياثنة بيحكوا دائم

كذابين. ما كان فيها اال  (6) أّم أحمد: كذابين! هدول كانوا وين، كانوا في، شو اسم هاي المنطقة؟ كانوا في الحي، فوق!

 .ذابينكهل البدول بس. كانوا عشرين عائلة، بس ما شاء الله الناس صارت تتجّوز والعالم كثر. ال: هدول أ

 سنة، صح؟ 200 ا الباحث: وأنتم جئتم قبل تقريب

 . احنا أحفاد األنباط! ]جئنا إلى البتراء[أّم أحمد: زمان، زمان، زمان 

 ؟ يعملوابللياثنة؟ يعني قبل السياحة شو عملوا وهال، شو الباحث: تمام. فكيف أّثرت ظاهرة السياحة في حياة ا

 .]ضحكانتأّم خالد وأّم أحمد [ر. كانوا بيغنوا. َوكانوا قبل َن أّم خالد: اللياثنة أصال 

 .ر. الحين كّيفوا عشان يكسبوا قروش! الحين، الدخلَوأّم أحمد: اه. اه. اه. كانوا َن

 الباحث: مش هم كانوا فالحين؟

 اه فالحين. أّم أحمد:

 ري. أّم خالد: اسمع. إيش كانوا؟ كانوا طول النهار زي بيغّنوا، وبيرقصوا، وزغاريد وهيك، وبيجيبوا مصا
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بين ون البتراء ع ا ر" بعيدَومن خالل تشديدهما على التناقض بين أجداد اللياثنة الذين كانوا يتبعون نمط حياة "الَن

بيلتهما رتباط قاأبرزت أّم أحمد وأّم خالد شدة  ،بسيطة داخل الموقع األثريأجداد البدول الذين كانوا يعيشون حياة 

 ،لزغاريدالغناء واوالرقص ببل يرمز التفاوت بين رغد حياة اللياثنة التي كانت مليئة  ،التاريخي بمدينة البتراء. ليس هذا فقط

بة أجداد لى رغإ ،غية إطعام أبناء القبيلةوبين ضنك حياة البدول التي كانت تتصف بضرورة إحضار الماء على الحمير ب

 .روش"البدول الشديدة في العيش في البتراء التي كانت تناقض اقتصار عالقة اللياثنة بالمدينة على كسب "ق

ور ة والتي تدللياثنافإّن القصص التاريخية التي يرويها أبناء  ،في تصريحات أّم أحمد وأّم خالد وردوعلى العكس مما 

در عبد القا الشيخ إذ قال ؛حميمة وطويلة األمد ا القبيلة إلى البتراء تدعي أّن عالقة الجماعة بالمدينة أيضحول قدوم 

 :ا الحسنات إّن أبناء عشيرة الحسنات قد سكنوا كهوف البتراء أيض

قبائل ال عظممّن األصل من منطقة السعودية. إالشيخ عبد القادر: احنا جزء من المجتمع األردني، واألصل، يقال 

 العشائر .لعربيةاالموجودة في شرق األردن وخاصة جنوب األردن هي من مناطق المملكة العربية السعودية أو من الجزيرة 

ّفروا . فحتى يولماشيةرحلت بعد تأثر المنطقة بالخراب والجفاف وكذا. العشائر كانت أول تعتمد حياتها كلها على الجمال وا

في المنطقة هذه  سنة. استقروا 1000المناطق واستقرينا في هذه المناطق منذ ما يزيد على  الماء وكذا، رحلوا إلى هذه

ى. وكان الناس عين موسى، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعال ]من[ألّن طبيعتها جميلة وجوها جميل، توجد فيها الماء 

 في بيوت الشعر. وجدوا مغر اللي هي الكهوف، فسكنوها في الشتاء وفي الصيف كانوا يسكنوا 

 وأضاف الشيخ إلى ذلك:

 ا  لوج، وسابقبرد وث ]كان فيها[شديدة البرودة.  ]هي[الشراح هذه، الجبال هذه، في الشتاء  ]جبال[وخاصة منطقة 

متوّفرة،  ]كانت[الماء وكانت الثلوج أكثر من اآلن. فكان مأوى الناس، بالرغم من أّنهم كانوا أعداد بسيطة، في هذه المغر، 

 هذه العنصرين األساسية هي العناصر التي أّدت إلى إقامة الناس في هذه المناطق. ف

ماكن متباين لألال ينالحكايتمن أهم أوجه االختالف بين حكاية الشيخ عبد القادر وحكاية أّم خالد وأّم أحمد هو تصّور 

ى وادي موس تجاور تبر األرض الجبلية التيفمن الواضح أّن الشيخ عبد القادر يع :التي تقع خارج حدود البتراء وداخلها

 ت البتراءمغارا من منطقة موّحدة تسّمى البتراء. ويسمح هذا التوحيد النظري للشيخ بوصف ا والتي يقع فيها الحي جزء

ء اللياثنة نامد أّن أبّم أحفإّن زعم أ ا "مأوى الناس" المنتمين إلى عشيرة الحسنات آنذاك. وبخالف ذلك تمام ا بأّنها كانت أيض

ظور يمّكن هذا المن ء. إنّ ليسوا سكان البتراء األصليين ألّنهم "كانوا في الحي" ُيبرز تصوُّرها المختلف لحدود منطقة البترا

تراء نتيجة ية في البلسياحمن الحركة ا ا أّم أحمد وأّم خالد من تصوير اللياثنة كغرباء ينتهكون حق البدول في االستفادة مالي

ول يلتي البدناء قبيتجّلى هذا الفرق بين تحديد أب ،حالية على اقتصاد المدينة السياحي. وعلى الصعيد اآلخرهيمنتهم ال

 تقادهم أنّ بب اعبس ا واللياثنة لحدود البتراء في طموح الكثير من قاطني وادي موسى إلى طرد البدول من البتراء تمام

بين  ا يلدائر حالاتصادي وخاصة فيما يتعلق بالتناُفس االق ،تلك األراضي اللياثنة ال بد لها من التمتُّع بسيادة مطلقة على

 لرح يكون أفض حاذين.قال أبو عبد الله، وهو سائق سيارة أجرة من اللياثنة، إّن "البدول ش ،القبيلتين. فمن هذا المنطلق

ّن أبدول، مطعم سياحي من ال ومن جانبه أخبر أبو سيف، وهو صاحب .النا وأفضل للبتراء إذا طردناهم من المكان"

في  100ستيالء على من الشغل في البتراء. أبناء البدول هم التحّدي الوحيد يمنعهم من اال المئةفي  90"اللياثنة عندهم 

  ."المئة

لة لروايات الرحا ا وفقف ؛هناك جذور تاريخية ملموسة لمسألة ترسيم أبناء البدول واللياثنة لحدود البتراء ،وفي الحقيقة

نتيجة لتوسيع  ، وذلككان موقع البتراء األثري ينتمي إلى أراضي البدول منذ أوائل القرن التاسع عشر ،الذين زاروا المدينة

تحاُلف أدى  ،. وعلى وجه الخصوص1813الخديوية المصرية تحت قيادة محمد علي لنفوذها داخل األراضي األردنية عام 

أبي مقيبل إلى تقوية هيمنة الشيخ  ،قوية بسبب نيلها حق تأمين الحجاج المصريينالبدول مع عشيرة العالوين التي باتت 

 ,Russell) باهظة من الرحالة مقابل السماح لهم بدخول المدينة ا لدرجة أّنه طلب رسوم ،زيتون البدول على أراضي البتراء

1993, pp. 21–24)نت القبيلة تدفع ضريبة الخوة للحويطاتحيث كا ،كانت اللياثنة ضعيفة في ذلك الوقت ،. في المقابل، 
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على عقب  ا من عين موسى. لكن انقلب هذا الوضع رأس بالقربوكانت أراضيها تقتصر على الحي والمناطق المرتفعة التي تقع 

. فاستغل فرع الجازي من قبيلة 1840جراء انسحاب الخديوية المصرية من شرق األردن بعد وفاة محمد علي عام 

 رصة انسحاب الدعم المصري للعالوين بغية فرض سيطرته على البتراء. وحّققت عشيرة الجازي هذا الهدف عام الحويطات ف

. ثّم عّززت سيطرة اللياثنة على البتراء في ظل مد (p. 27) بالتنسيق مع اللياثنة التي ما زالت تدفع الخوة للجازي 1870

حيث أصبح الحي المركز اإلداري لناحية وادي  ،خر القرن التاسع عشرالسلطات العثمانية لزحفها في جنوب األردن في أوا

 (. Shuqayrat, 2016, p. 289) ا موسى التي كانت تابعة لقضاء معان الذي كان "عرب البذول" ينتمون إليه أيض

 البدول مناطق ةالخريط ُتظهرو والحي. موسى وعين موسى ووادي صيحون وأّم لبتراءا مواقع الخريطة هذه تبّين :1 الصورة

 .األزرق( )الخط الخلفية البتراء بوابة إلى يؤّدي الذي والطريق األصفر( )الخط التجارية اللياثنة ومناطق األحمر( )الخط التجارية

 

يها في ن يهيمن علزيتو ويتبّين من ثم أّن تصّور البدول الحالي لحدود البتراء يقابل حدود األراضي التي كان الشيخ أبو

ت سيطرة نت تقع تحلتي كابينما يتطابق تخيُّل اللياثنة األوسع لحدود البتراء مع المناطق ا ،ألول للقرن التاسع عشرالنصف ا

قرن أهمية اء هذا الأثن يف بل ُيبرز تاريخ العالقات بين البدول واللياثنة ،في أواخر القرن. ليس هذا فقط االئتالف العشائري

هزة واألج رض. وبالرغم من االستعاضة عن العنف باللجوء إلى القضاء العشائريالسيف في تسوية الصراعات على األ

ّل مكانة ا زال يحتسيف" م"عصر ال فإّن ،القضائية التي ُتشرف عليها الدولة األردنية بغية حل المشاكل الدائرة بين القبيلتين

صص ض هذه القوف أعرس ،التاليلحالي. في الجزء بارزة في التاريخ الشفهي الذي يحكيه أبناء البدول واللياثنة في الوقت ا

ين ببالصراع  ا يتعلقفيمأناقش كذلك التوابع المرتبطة بأهميتها المستمرة وف وس ،حول الحروب والمواجهات الدامية الدائرة

 البدول واللياثنة على إيرادات البتراء السياحية.

 القصص عن الشجاعة في الحروب ومقاومة االستبداد العثماني

ين زاروا ة الذكانت إحدى عواقب اتساع نفوذ اللياثنة على صعيد البتراء تضاؤل قوة البدول إلى درجة أّن الرحال

لى ت يسيطر علذي بااالمدينة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الحظوا في رواياتهم وطأة الفقر المدقع 

بسط أأفرادها إال  يرتِد أّنه رأى داخل البتراء "أسرة كان شكلها تعيسا ولم Hornstein أوردأبناء القبيلة. على سبيل المثال 

 : 1907ام في ذكرياته عن زيارته إلى البتراء في ع Crawford(. ومن جانبه قال Hornstein, 1898, p. 101مالبس" )
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 أقويـاءلبتـراء. كـان أفـراد هـذه القبيلـة كانـت البـدول تتمتـع بسـيطرة غيـر متنـازع عليهـا علـى الـوادي وآثـار ا ،منذ ثالثين سـنة

فـإّن المسـافر يـرى فقـط حفنــة  ،أما اآلن.أن يـدفع لهـم ضـريبة باهظــة دونالموقـع  زيــارةلدرجـة أّنهـم لـم يسـمحوا ألي مسـافر ب

 ألثريـةبائسة من الشحاذين الذين ينتمون إلى هذه القبيلة التي كانت قوية آنذاك والذين يتجّولـون فـي المخـّيم حـاملين القطـع ا

 .Crawford, 1930, pيتشاجرون مع بعضهم البعض على بقايا الطعام وعلـب الصـفيح التـي ُرِمَيـت مـن خيمـة الطبـاخ )وللبيع 

289.) 

ع من كانت تتفر عن الطرق الرئيسية التي هم داخل الموقع األثريوُبعد أماكن سكن فقر البدولأّن  Russellوأخبرت 

ألراضي اانيين من العثم القبيلة في التوتُّرات السياسية والمعارك التي أّدت إلى انسحاب وادي موسى أسفرا عن تقليل تورُّط

 . (Russell, 1993, p. 28) 1918األردنية عام 

 1850نذ مزايدت العسكرية التي ت االئتالف العشائريفإّن وجود اللياثنة في وادي موسى وقوة  ،وعلى الصعيد اآلخر

 ريحات التجاتصرشّدد وتفي هذه المواجهات الدامية.  أبناء اللياثنةاللذين أدَّيا إلى مشاركة شّكال العاملين الرئيسيين 

من  ة البتراءفي حماي تكوين سرد يدعي أّن دور اللياثنة من أجلتورُّط أجدادهم في هذه األحداث  علىمن اللياثنة  والشيوخ

 سياحية. راء الول على نصيب أكبر من كعكة إيرادات البتفي الحص ء االئتالف العشائريالُظلم العثماني يضمن حق أبنا

 حكايات شيوخ اللياثنة

ري حكم العشائام الفترمي رواياتهم التاريخية إلى إضفاء المشروعية على سلطتهم في نظ ،أما بالنسبة لشيوخ اللياثنة

تان تتجّلى هاولثانية. االسياحي بالدرجة على اقتصاد البتراء  االئتالف العشائريوإلى تعزيز سيطرة أبناء  ،بالدرجة األولى

احتالله  شرعية المصلحتان في تصريحات الشيخ أبي عطا الله الذي افتتح نقاشنا بعرض بعض الصور والوثائق التي أثبتت

د باألمير ع أثبت أّنأثناء وجود االنتداب البريطاني وفي صدر  ا حكومي ا لمنصب المشيخة. وكانت إحدى هذه الوثائق مستند

 الله عّين الشيخ ُمعمر بن بشير، جد الشيخ أبي عطا الله، محافظ آثار وادي موسى. 
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 وناقشنا الصورة هكذا:

 الباحث: فهذا جدك.

 الشيخ أبو عطا الله: اه جدي: معمر بن بشير. هذا كتاب تعيين.

 الباحث: فهو أعطى البتراء لعشيرتك أو للياثنة ككل؟

 الشيخ أبو عطا الله: ال. بس لعشيرتي. بس لمعمر بن بشير.

 الباحث: عشيرتك بس؟

 الشيخ أبو عطا الله: ال. ال. لمعمر. 

 الباحث: والحسنات وهدول؟

 تراء.محافظ آثار الب الشيخ أبو عطا الله: ال. ال: ما حطهم. بس هو: معمر بن بشير، شيخ العاليا، حطه

 : ثم وصف الشيخ شجرة عائلته قائال 

لم المشيخة سنة. هو كان جد جدي. كان شيخ عشائر العاليا. بعد ما مات است 215أو  210هذا رشيد بن نوفل قبل 

مد. اسمه مح، بن إلهاأكبر ابن إله. اسمه عودة. برضه عودة لما مات استلم أخو إله اسمه بشير. لما مات بشير استلم أكبر 

 1910ا عام أو طب الهدف. وجاءت تركي ا كنا نعطيه لقب عزرائيل: قابض األرواح. ليش؟ عشان كان يرمي الطلقة رأس

ر وش والطيو. وخلوا الوحطخشيخ من المنطقة الكاملة: من معان والبدو وهذا، أعدمهم األتراك رمي  24وأعدمته هو و

 عد ما ماتقلة. بر اللي هو جدي أنا. بعد ما مات معمر استلم ابنه األكبر عبعد ما مات محمد استلم أخوه معم.يأكلوهم

 عقلة استلم أبوي، علي معمر. وبعدين محمد ابن عقلة، وبعدين أنا.

 تحّدث الشيخ عن انتقام العشيرة إلعدام الشيخ محمد: ،بعد دقائق قليلة

 1918إلى  1801.بتراءكان األتراك يحاولوا يحتلوا ال البتراء صارت عليها أكثر من مرة معارك بين اللياثنة واألتراك.

م وكل م الثقيلة وذخيرته. ليش كانوا يحاولوا يحتلوا البتراء؟ من أجل أن يضعوا أسلحته]الحتالل البتراء[محاولتهم األخيرة 

، صّدوا األتراكو، مدينة محّصنة. معركتين خاضها اللياثنة، بني ليث، وأهل الراجف، ساعدوهم ]ألّنها[شيء في البتراء 

 كّسروا األتراك ورجعوا: ما قدروا يحتلوا البتراء. 

 : ووصف الشيخ عبد القادر الحسنات هذه المعركة بتفاصيل قائال 

ر، وبفضل لعشائافيعني، اجتمعت  :األتراك لم يدخلوا وادي موسى إّنما كان مجيهم إلى هذا الجبل، هناك، شايف كيف

ها ظلم ة، كان فيعثمانيا المنطقة، مات منهم ناس كثير، ما دخلوا المنطقة. في أواخر الدولة الالله سبحانه وتعالى ما دخلو

 قاء معركةان اللكوكان فيها استبداد. فقاوموا وكان الشيوخ من وادي موسى من الناس الذين رفضوا هذه السياسة. فيعني 

 دامية في المنطقة.

ر ايات تتمحوالحك هذه فإّن ،ها هذان الشيخان تذكر دور القبيلة بأسرهاعلى الرغم من أّن القصص التاريخية التي حكا

ما السي ،يوخلى الشعحول دور الشيوخ في تحقيق هدف طرد العثمانيين من األراضي األردنية. ويتجّسد هذا التركيز  ا رئيسي

لك كذ .اليا"يخ العشعمر بن بشير، أّن الحق في الحفاظ على البتراء اقتصر فقط على "م في ،في تصريح الشيخ أبي عطا الله

ثمانيين ات العأّن "الشيوخ من وادي موسى" كانوا "من الناس الذين رفضوا" سياس على يشّدد تصريح الشيخ عبد القادر

 دور زعماء اللياثنة المحوري في حماية البتراء من هذا االستبداد. في إشارة إلىالظالمة 

من  ذا التركيزراء هوفُأظِهَرت المقاصد  ،ين إلنجازات جيل الشيوخ الذي سبقهماأما بالنسبة ألسباب إبراز هذين الرجل

 :اآلتيةخالل تصريحات الشيخ أبي عطا الله 

وخ األردن. لي موجود مع شي ]اسمي[في الديوان الملكي.  ]اسم ا أيض[الشيخ أبو عطا الله: لي اسم وألبوي ولجدي 

 نا مستشيخ، ما في. أ ]كنُت[. أما لو ]دخول الديوان[الحق في 
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 الباحث: امتى صارت ظاهرة المستشيخ؟

 سنة بس. 20الشيخ أبو عطا الله: المستشيخ من 

 الباحث: فهذه الظاهرة انتشرت كمان مع السياحة؟

 الشيخ أبو عطا الله: نعم.

خ و. ويكمن خطر هؤالء "الشيا عّرف الشيخ أبو عطا الله معنى "المستشيخ" بأّنه شخص يعّين نفسه شيخ

أبي عطا  الشيخ المعاصرين" على "الشيوخ التقليديين" في إمكانية انتشار شعبيتهم لدرجة أّن شرعيتهم قد تفوق شرعية

ي لذي ظهر فمختار اممّثلي هياكل السلطة العشائرية التقليدية. فعلى غرار منصب الغيرهما من الله والشيخ عبد القادر و

لتي ليديين واخ التقعلى قائمة السلطات التي تنافس قوة الشيو ا بارز ا خ" مكانيحتّل "المستشي ،خمسينيات القرن الماضي

يخ التقليدي أّن احتمال تنافس سلطة المستشيخ مع سلطة الش في . وال شك1921تصاعدت بعد ظهور الحكم الهاشمي عام 

–بب ذلكبس–نتهكونيّنهم وأ ،يال عشائرهميتزايد في ظل ادعاءات الكثير من أبناء اللياثنة أّن شيوخهم ال يفون بالتزاماتهم ح

 لملكي ومايوان اقال أبو عبد الله إّن "الشيوخ بياخدوا رواتبهم من الد ،ثقة هذه الجماعات فيهم. فعلى سبيل المثال

انبه جومن  .ا أي شيء كويس للناس. وهم كمان بياخدوا مصاري من كل مكان في المجتمع المحلي، حتى المساجد"وبيساو

ا تشابَه هذو .ناس"د تجار الهدايا التذكارية من اللياثنة أّن "الشيوخ بياخدوا مصاري لنفسهم وما بيساعدوا الأبلغ أح

 اللياثنة. منالتصريح مع كالم سبعة أشخاص آخرين من التجار 

 حكايات شيوخ البدول

لبطش ومة اابقين في مقاالس اللياثنةعالوة على تشديد الشيخ أبي عطا الله والشيخ عبد القادر على دور شيوخ 

ة عن خ اللياثنصص شيوقللنظر. ويتباين اختفاء البدول من  ا ُيعتبر غياب أبناء البدول عن حكايات الشيخين الفت ،العثماني

ث قصص  تتحدال ،بالتحديدوالشجاعة في الحروب مع إبراز أبناء اللياثنة في حكايات شيوخ البدول بشأن هذا الموضوع. 

ان كايه الذي تدة أبو يعّظم هؤالء الرواة إنجازات عو ،بل على العكس من ذلك ،أبناء قبيلتهم على اإلطالقشيوخ البدول عن 

ذاك البدول آنيطات بمن أشهر شيوخ قبيلة الحويطات في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وكانت عالقة الحو

(. Shoup, 1985, pp. 288–289ات ضريبة الخوة على البدول )عبارة عن تحاُلف عشائري مبني على أساس فرض الحويط

فني ة التي عّراللحظ وفي سياق مقابلتي مع الشيخ علي، أحد شيوخ البدول، بدأت محاولة إبراز عالقة البدول بالحويطات منذ

يخ مه عن تاري كالعل وعندما بدأ الشيخ .: "يا صديقي، هذا شيخ من شيوخ الحويطات"فيها ابن علي على أبيه الشيخ قائال 

 في تقديم إنجازات الحويطات كجزء ال يتجزأ من هوية البدول: ا بدأ أيض ،المنطقة العشائري

ي ف: وادو. شهارونلهم مقابر موجودة تحت: هي موجودة داخل البتراء، عند جبل إالشيخ علي: أجداد أجدادنا، في  

 –موسى

 ابن علي: فالحين!

 ريف علي. ع الشملعودة أبو تايه. وكان هو المرافق  ا تاريخ. وادي موسى كانت سابق الشيخ علي: اسمع، الزلمة بده

 ابن علي: أمير، هاد.

رة عشي صخر. بني صخرهو وبني  ]بين[يقود عشيرة الحويطات وكانت حرب  ]عودة[الشيخ علي: كان شريف! كان  

 باألردن.

 الباحث: نعم، من الوسط.

 بينه وبينهم. صار فيها قتل.الشيخ علي: من الوسط، صارت حرب 

 الباحث: في أي سنة؟
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حنا اف: وبيجي. بس ش هسهبيجي من جماعة عودة أبو تايه رح يعطيك هاي المعلومات.  هسهالشيخ علي: في واحد 

له "ال:  ]عودة[ومنطقة وادي موسى ومنطقة بيضا كانت ترد للشيخ عودة أبو تايه. واجا الشريف، كان بده يهاجر، قال 

أمير الشراف. فقال  ]لقب[فقالوا لعودة أبو تايه بدنا نعطيك  .ل هون، وأنا معك وأنا بجيب عشائر عودة أبو تايه"بدك تظ

زا لمصر، راق وغ"أنا شيخ الحويطات وما بديش أجبر على الجماعات التانية، فأنا اليد باليد، وجماعتي معي. وغزا للع

لك . كيف الممة فوقات كلها، ألّن هو شيخ مشايخ الحويطات كامل. هو القوكانت أرض عودة أبو تايه للحويط.عودة أبو تايه

ل البحر، الساح واألمير. عرفت كيف وال ال؟ وكان هو األول اللي أعددها من الحدود السعودية، من عرعر، إلى ما يضرب

 وإلى وادي عربة. كانت ]تلك األراضي[ مع عودة أبو تايه.

م ال؟ ذا صحيح أ. هل هني ورقة مكتوب عليها أّن األمير عبد الله عّين جده محافظ البتراءالباحث: أحد شيوخ اللياثنة فرجا

 وإذا كان صح، كيف صار هاد؟

 الشيخ علي: صلي على النبي. 

 الباحث: عليه الصالة والسالم.

ّن شيخ العاليا معه إل لك هو بيقو (7) بقول لك انت بتالخم مالخمة! .]قيام الدولة األردنية[الشيخ علي: احنا أيام التشكيل 

 م كان معوالكال ف: هدول عندنا، اللي عند وادي موسى، ناس كويسين. بس التنفيذ العشائريوتاريخ سلطة على البتراء؟ ش

بو أنها عودة سؤول عمعودة أبو تايه. التنفيذ كان مع عودة أبو تايه. وكان مسؤول من مأدبة، من الوسط، إلى الجنوب، كان 

 قرار األول واألخير مع عودة أبو تايه في أيام الدولة العثمانية.كان ال.تايه

ى سبيل ة. علمن وادي موسى عن تاريخ المنطق ا كان الشيخ علي يخاطبني كأّنه يجادل شخص ،بخالف شيوخ اللياثنة

. وأظهرت لك أحدذأشار الشيخ إلى وادي موسى وأهلها في بداية تصريحاته عن عودة أبو تايه دون أن يدفعه إلى  ،المثال

يك ها: التشكء بأسرهذه االستراتيجية أحد األغراض وراء زعم علي أّن الشيخ عودة أبو تايه كان يسيطر على منطقة البترا

عثماني. الظلم ال راء منفي مصداقية تصريحات شيوخ اللياثنة الذين يدعون أّنهم كانوا القوة المحّركة الرئيسية لحماية البت

عطا  شيخ أبو"انت بتالخم مالخمة" عندما استفسرت عن صحة كتاب التعيين الذي عرضه لي ال قائال ولذلك غضب الشيخ 

تدور  لطته التيعية سلمشرو تحدٍّ ا بل أيض ،لمصداقية قصته ا مّثل هذا السؤال ليس فقط تحّدي ،الله. فبالنسبة للشيخ علي

 الشيخ. حول قدرته على رواية تاريخ قبيلته بشكل صحيح كونه  ا جزئي

ة لألدّلة قناعيبل ُيبرز لجوء علي إلى تعبير "انت بتالخم مالخمة" صعوبة التناُفس مع القدرة اإل ،ليس هذا فقط

ن بشير يخ معمر بب الشعن التناقض بين كتاب التعيين الذي لّق والسيما ألّنها ُتثبت عكس ما زعمه الشيخ. ففضال  ،المكتوبة

الرحالة  قي رواياتتل ،ه"يح الشيخ علي أّن "التنفيذ العشائري والكالم كان مع عودة أبو تايوبين تصر ،"محافظ آثار البتراء"

انت تقع تحت سيطرة كأّن البتراء  Russellأخبر  ،. أوال ا وكتابات المؤّرخين بظالل الشك على صحة ادعاء الشيخ علي أيض

 ينقرن العشرائل السبعينيات القرن التاسع عشر حتى أو وليس تحت سيطرة عشيرة أبو تايه منذ ،عشيرة ابن جازياللياثنة و

(Russell, 1993, p. 27 وأضاف .)Russell فيما بعد  أّنه حتى لو تضاءلت سلطة فرع االبن جازي على منطقة البتراء

 االئتالف العشائريمّكن  1917تعاُون اللياثنة مع السلطات العثمانية حتى عام  فإّن ،نتيجة اتساع نفوذ الدولة العثمانية إليها

 .(pp. 27–28) من ترسيخ هيمنته على أراضي البتراء

الصلة بين تاريخ البدول وإنجازات عودة أبو تايه التي  فإّن ،وحتى إذا سّلمنا بأن تصريحات الشيخ علي كانت صحيحة

 ]كانت[أرض عودة أبو تايه وعندما قال الشيخ علي إّن " ،تم تكوينها عندما لّقب ابن علي أباه "شيخ من شيوخ الحويطات"

التي تتمتع بها  نفسها إلى درجة المصداقية ا شيخ مشايخ الحويطات كامل" تفتقر أيض ]كان[للحويطات كلها، ألّن هو 

ّن فعالية رواية الشيخ علي للقصص عن الحروب والمعارك التي شهدتها منطقة البتراء إحكايات شيوخ اللياثنة. فيصح القول 

يفة على مستوى التشكيك في مصداقية تصريحات شيوخ اللياثنة التاريخية وعلى مستوى إضفاء المشروعية كانت ضع ا سابق

بل َنَجَح اعتماد الشيخ علي على االستشهاد  ،على مشاركة البدول الحالية في اقتصاد البتراء السياحي. ليس هذا فقط

والذي  ،بحر الذي امتد من عرعر إلى أبعد حدود وادي عربةبإنجازات عودة أبو تايه فقط في جعل قبيلته مجّرد نقطة في ال
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إّن  :الدعاءات الشيخ علي ا تكّون من كل األراضي والمجتمعات العشائرية التي كان هذا الشيخ العظيم يسيطر عليها وفق

 ،الشيخ علي روايةالشيخ أبي عطا الله والشيخ عبد القادر وبين إبراز اللياثنة في  روايةالتباُين بين غياب البدول عن 

 ،ا مهيمن ا باإلضافة إلى التفاُوت في مصداقية هاتين الحكايتين التاريخيتين ُيثبتان أّن تاريخ شيوخ اللياثنة الشفهي يمّثل خطاب

 .ا ثانوي ا بينما يشّكل مثيله على صعيد البدول فقط خطاب

 حكايات التجار من قبيلة اللياثنة

طاب خاعتمادهم  مّكنفي ،خية عن الشجاعة في الحروب التي يرويها التجار من اللياثنةأما فيما يتعلق بالحكايات التاري

و ذياب، صّرح أب ،فعلى سبيل المثال :بالبتراءتهم وحميمية عالقالبدول شيوخهم المهيمن من التشكيك في طول مدة إقامة 

ثمان اربوا العاللي ح البتراء. اللياثنة كانواأحد تجار الهدايا التذكارية من اللياثنة: "من زمان كان العثمان بيحكموا 

عكس من على الو .لكوا'"وطردوهم من البتراء. عشان هيك، عبد الله المؤسِّس أعطى البتراء للياثنة. هو قال 'البتراء ُملك ا

نهم ين عشا. قبل هيك كانوا ساكنين في الحميمة. البدول مش بدو حقيقي1940و 1935بين  جاءوافإّن "البدول  ،ذلك

وسف، وهو يأبو  أّكد .بيشحذوا من السياح وما بيسكنوا ببيوت الشعر. البدو ]الحقيقيون[ هم معروفين للكرم والضيافة"

وا شان يرّوحعحسين  : "اللياثنة تحالفوا مع عودة أبو تايه والشريفدليل سياحي من اللياثنة، على كالم أبي ذياب قائال 

  .بس" 1960أو  1950األتراك بينما جاء البدول في عام 

فإّن  ،ا ابقالبتراء س ء عنر" وغرباَوفعلى غرار ما دعم مصداقية تصريحات أّم خالد وأّم أحمد أّن أبناء اللياثنة كانوا "َن

 لمدينة منلادهما أبا يوسف وأبا ذياب يستغالن الصلة الخاصة بين اللياثنة والبتراء التي ُبنَيت على أساس حماية أجد

 ،كلذوعالوة على  .ا اليأجل تجسيد البدول كضيوف قدموا إلى البتراء منذ أعوام قليلة بغية االستفادة منها م العثمانيين من

ية. فمن صب حكوممنا يتقّلدونالذين  ء االئتالف العشائريوأبنا اللياثنةفي تصريحات شيوخ  ا يتجّلى هذا التصوير أيض

 1930نة سالثينات. ا بالثللياثنة سكان هاي المنطقة األصليين. البدول جاءوجانبه قال الشيخ عبد الله النوافلة إّن "قبيلة ا

ء في البترالمغر ووما بعدها. جاءوا عشان الفقر وعشان الحياة كانت صعبة في مناطقهم، وكذا، فجاءوا لهون وسكنوا في ا

عامل ا كنا بنت: "احننعشيرة الحمادير وأضاف أبو محّمد، مختا .لفترة طويلة. وكان في جوار وعالقات ممتازة بيننا وبينهم"

ليين تراء األصكان البّنهم سإبيقولوا  هسهمع البدول كأّنهم جيراننا لما جاءوا. كّنا بنسمح لهم بالعيش جنبنا في المغر. 

 للياثنةجل من ادعى أبو محمود، وهو رابل  ،ليس هذا فقط .عشان يستفيدوا هم من السياحة. هم بياخذوا شغل اللياثنة"

 ا قسكنون سابانوا يكان يتحدث بصفته أحد مستشاري نائب رئيس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، أّن أبناء البدول ك

سكن،  ]الحكومة[ لهم ، عندما دخلت البتراء إلى منّظمة التراث العالمي، اليونسكو، وجدت1985"داخل الموقع األثري. بعام 

 دول يبتعدان البمع الموقع األثري. كان مفروض أّن إسك ا  ية أم صيحون متالصقة جد. قرا  ولألسف كان ]السكن[ قريب جد

بناء أى أّن إشارة أبي محمود إل .شوية عشان يصير عملية فصل، أو عدم التالصق بين الموقع األثري وهدول السكان"

رغم وجود أدّلة  – دينةاء البدول في المبرز أّن عدم اعتراف اللياثنة بشرعية بقُتالبدول ال بد لهم من الفصل عن البتراء 

لي مصالح القبيلة ال يقتصر فقط على الشيوخ وممّث – سنة 200تاريخية ُتثبت أّن مدة إقامة القبيلة في البتراء تتجاوز 

م الرغب ،حيي السيافي تصريحات قادة سلطة إقليم البتراء التنمو ا يتجّلى هذا الرفض أيض ،على العكس من ذلكفاآلخرين. 

 ا يواجتماع ا قتصاديا ءالبترالى تطوير إقليم إمن أّن السلطة ُتعلن في بيان المهام الخاص بها أّنها "مؤسسة وطنية تهدف 

 (.Sultat Iqlim Albetra Altanmawi Alsiahi, n.d.aوالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي" بأسره ) ا وثقافي

 العثماني على األردنالخاتمة: نحو منظور جديد حيال تاريخ الحكم 

وهما القصص عن  ،التاريخية التي يرويها أبناء البدول واللياثنة السرودهدفت هذه الدراسة إلى تحليل نوعين من 

. ا والقصص عن شجاعة أبناء القبيلتين في المعارك التي شهدتها المنطقة سابق ،أصول القبيلتين ووصولهما إلى البتراء

من خالل  ، وذلكناء البدول واللياثنة يحاولون أن ُيثبتوا أّن عالقتهم بالبتراء ذات جذور بعيدةوخلص هذا البحث إلى أّن أب

 حكاياتأظهرت ف ،الشفهية عن الشجاعة في الحروب للرواياترواية الحكايات عن وصول قبيلتيهم إلى المنطقة. أما بالنسبة 
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 بّينت ،كل من اللياثنة والبدول. وبالتحديد حكاياتبين مصداقية  ا يركب ا تفاُوت السرودأبناء البدول واللياثنة المتنافرة لهذه 

بينما  ،ا مهيمن ا مصداقية روايات اللياثنة وعدم مصداقية روايات البدول المرتبطة بهذا الشأن أّن حكايات اللياثنة تمّثل خطاب

اللياثنة على مجال تاريخ البتراء العشائري  . والذي يسّلط الضوء على درجة سيطرةا ثانوي ا تشّكل حكايات البدول فقط خطاب

هو استغالل أبناء القبيلة لهذه المكانة المهيمنة من أجل اختالق القصص التي تسعى إلى التشكيك في إقامة البدول في البتراء 

ت المؤّرخين كتابا ا بل أيض ،منذ زمن طويل والتي تناقض ليس فقط تصريحات أبناء البدول حول وصول قبيلتهم إلى البتراء

 واألدّلة التاريخية الموثوق بها.

 يس فقط بينللها ويتجّلى ترسيخ هذه التصريحات الخاطئة التي تصّور أبناء البدول كضيوف على البتراء في مدى تناُق

ب العليا في صي المنامحتّل وحتى بين ،بين ممّثلي هياكل السلطة العشائرية والحكومية ا بل أيض ،أفراد قبيلة اللياثنة العاديين

ة ليس من لمشروعياالمزّيفة إلى أّن المصداقية أو  الرواياتسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. ويرمز انتشار هذه 

 اياتعية حكفإّن مصداقية ومشرو ،الضروري أن تعادل الصحة في سياق التاريخ العشائري الشفهي. على العكس من ذلك

ّم فإّن السؤال لي. ومن ثء المحية تتجّسدان بالدرجة األولى في تداُولها بين أفراد مجتمع البتراالتاريخ قبيلتي البدول واللياثنة

 تتمتع رجة أنلماذا نجحت قبيلة اللياثنة في فرض سيطرتها على تاريخ البتراء العشائري إلى د :الذي يطرح نفسه هو

 ُول؟بقدرة عالية على التدا–حتى الكاذبة منها–تصريحات أبناء القبيلة

ليس فقط على مشروعية مشاركة البدول في اقتصاد  ،أما بالنسبة لألسباب وراء هذه الظاهرة التي تلقي بظالل الشك

فتساهم ثالثة عوامل في إضفاء المشروعية على  ،على شرعية وجود أبناء القبيلة في المدينة ا بل أيض ،البتراء السياحي

تسيطر  ،بالتحديدوالتفاُوت في القوة بين قبيلتي البدول واللياثنة في العصر الراهن. تاريخ اللياثنة الشفهي. العامل األول هو 

بينما تقتصر مشاركة األغلبية العظمى من أبناء البدول في اقتصاد البتراء  ،اللياثنة على أغلبية مصادر الرزق القانونية

 ,Reeves) للجوالت السياحية الحمير والجمالالسياحي على العمل غير المرّخص في تجارة الهدايا التذكارية وتأجير 

من أبناء  ،المناصب العليا فيها يذووالسيما  ،بل تتكّون أكثرية الموظفين في سلطة إقليم البتراء ،(. ليس هذا فقط2020

مقارنة  ا اسيوسي ا إذ يروي أبناء اللياثنة تاريخ قبيلتهم الشفهي من مكانة مهيمنة اقتصادي ؛(Bille, 2019, p. 35اللياثنة )

 بالبدول.

بدول في لياثنة والين الساهم التفاُوت في القوة ب ،عالوة على الفجوتين االقتصادية والسياسية الراهنتين بين القبيلتين

وبشكل أكثر  وقت قيام الدولة األردنية في ضمان هيمنة خطاب اللياثنة على خطاب البدول في مجال التاريخ الشفهي.

د ضالمعارك  اثنة فيأبناء البدول المدقع آنذاك من تحقيق تكوين الصلة االستطرادية بين مشاركة الليمّكن فقر  ،ا تحديد

أّن  Russellبر . فأخ1927الدولة العثمانية وبين تعيين الشيخ معمر بن بشير النوافلة محافظ آثار وادي موسى في عام 

وقايض أهل  1923جبارية. لذلك زار األمير البتراء عام األمير عبد الله قد شرع في أن يجعل الضرائب على األراضي إ

دم قدرة عبسبب  البدول على الموقع األثري مقابل دفع الضرائب على هذه األراضي. لكّن شيوخ البدول رفضوا هذا العرض

تاريخية داخل ا ال. فلذلك لم تسّجل البدول أراضيه(Russell, 1993, p. 29) القبيلة على تسديد حتى هذه المبالغ البسيطة

لسلة سأّدت  إذ ؛البتراء. وانتهى هذا األمر بأن منح عبد الله المؤسِّس لقب "محافظ آثار وادي موسى" للشيخ معمر

اري لسجل العقعلى ا القبيلة باسم اللياثنة ضاألحداث هذه إلى انتفاء حق البدول في اإلقامة داخل البتراء جراء وجود أر

وادي من  وخ والتجارالشي روايةفي إضفاء المشروعية على هاتان العمليتان المحوريتان  ساعدت بينما ،لدى الدولة األردنية

ي فل الدولة به من قب الحق المعترف اللياثنةالعثماني أدت مباشرة إلى نيل  القمعأّن مقاومة أجدادهم ضد  تدعيي تال موسى

 من البتراء. ا االستفادة مالي

أبناء اللياثنة عن الشجاعة في الحروب وبين الخطاب التاريخي السائد على المستوى  فإّن التحاكي بين قصص ،ا وأخير

ومن  ،الوطني الذي يصّور الثورة العربية الكبرى كنقطة تحوُّل مّكنت قاطني شرق األردن من كسر قيود االحتالل العثماني

على التاريخية اللياثنة  روايات سيطرةفي ترسيخ  ا يساهم أيض ،اختيار مصير النمو والتقدُّم تحت رعاية محّرريهم الهاشميين

"كانت القرون األربعة من الحكم العثماني فترة الركود العام  ،لكتروني الرسمي للملك حسينللموقع اإل ا فقو. وروايات البدول
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تهى هذا األمر إلى أّن وان .كانت اإلدارة العثمانية ضعيفة ولم تستطع أن تسيطر بشكل فعال على القبائل البدوية".في األردن

(. أما .The Royal Hashemite Court, n.d.b"العصر العثماني اتصف باإلهمال العام لتطوير البنية التحتية في األردن" )

اقتنص الفرصة لتحرير  .فُيخبر الموقع أّن "الشريف حسين بن علي، أمير مكة وملك العرب ،بالنسبة للثورة العربية الكبرى

وقاد ابنا الشريف حسين، األمير عبد الله واألمير فيصل، .وشّن الثورة العربية الكبرى.ية من القمع العثمانياألراضي العرب

 The Royal Hashemite" )1918وحّررت قوات األمير فيصل مدينة دمشق من الحكم العثماني عام  ،القوات العربية

.Court, n.d.a.) (8) السبب لحكم الهاشمي حول عصر الحكم العثماني على األردن وُتظهر هذه االقتباسات من سرد نظام ا

من التعمُّق في إنجازات الشيخ أبي زيتون وغيره  بدال  ،اضطر الشيخ علي إلى رواية حكايته الضعيفة عن عودة أبو تايه الذي

ءل أهمية الشيخ أبي تتضا ،من شيوخ البدول الذين هيمنوا على البتراء في النصف األول من القرن التاسع عشر. باختصار

لتحقيقها في عصر كان يتسم "باإلهمال العام" و"الركود  ا زيتون وإنجازاته في ظل عدم تثمين الخطاب الوطني لها نظر

فإّن سهولة إبراز التشاُبه بين إنجازات أجداد الشيخ أبي عطا الله والشيخ عبد  ،على العكس من ذلك( 9) .العام" و"القمع"

اللياثنة في المعارك التي دارت في أواخر الحكم العثماني وبين الخطاب الوطني السائد حول هذه الفترة  القادر والتجار من

 ترّسخ هيمنة خطاب أبناء اللياثنة على خطاب أبناء البدول.

ل سيطرة تسّه التي ،فهكذا يعّزز الخطاب الوطني أهمية الظروف السياسية واالقتصادية المرتبطة بالماضي والحاضر

صوير فإّن ت ،رد اآلخيلة اللياثنة على تاريخ البتراء العشائري واقتصاد المدينة السياحي في العصر الحالي. على الصعيقب

ائلة صعود الع ي جراءالسرد الوطني التاريخي للثورة العربية الكبرى كلحظة محورية فتحت أفق التقدُّم أمام الشعب األردن

من طويل. ينة منذ زي المدعلى الرغم من إقامة القبيلة ف ،دول مجّرد مشّردين في البتراءيجعل أبناء الب ،الهاشمية إلى العرش

ماني والحكم لحكم العثان بين ويتبّين من ثّم أّن التداعيات المرتبطة بالجهود المبذولة على المستوى الوطني بغية إبراز التباُي

 ضافةوإثماني. ر العأثناء العص في يخية التي طرأت على األردنال تقتصر فقط على تشويه الوقائع واألحداث التار ،الهاشمي

لتي ااألردني  لمجتمعلبعض الشرائح العشائرية  ا ُتثبت حالة البدول أّن هذه النظرة المحدودة والمبّسطة تهّمش أيض ،ذلكل

 قطنت األراضي األردنية على مدى أجيال عديدة. 

 ن يستشهدواأطيعون أبناء البدول وأبناء العشائر اآلخرين الذين ال يستفكيف يمكن للدولة األردنية أن تكافح تهميش 

عتبار ذ بعين االأن نأخ هذا السؤال تستدعي عنبإنجازات قبائلية تاريخية تتطابق مع هذا السرد الوطني السائد؟ إّن اإلجابة 

 فال بد ،يبالتالولحكم الذي يصنعه. أّن الهدف األساسي وراء تكوين أي سرد وطني هو إضفاء المشروعية على سلطة نظام ا

اريخي طابها التخشة في من إعادة صياغة السؤال على هذا النحو: كيف يمكن للدولة األردنية أن ُتدرج إنجازات الفئات المهّم

اني؟ يله العثمبين مثومع الحفاظ على مصالح مكّونيه الهاشميين التي تتمحور حول إبراز التفاُوت بين نظام الحكم الهاشمي 

نية إبان اضي األرداألر يقاطنيستطيع الحكام الهاشميون تحقيق هذا الغرض من خالل التركيز على التقدُّم الذي ُأحِرَز على يد 

ذا هد يوسِّع ق لبتراءفخارج سياق اآنذاك.  حكامهمرغم "الركود العام" و"القمع" اللذين استشريا على يد  ،العصر العثماني

في  هر األردنبية لنيد مساحة لمناقشة توطيد العالقات التجارية بين سكان الضفتين الشرقية والغرالمنظور التاريخي الجد

ؤّدي ليس تماني سوف م العثأثناء العصر العثماني. فيتبّين من هذا المنطلق أّن إعادة النظر إلى تاريخ األردن خالل فترة الحك

حتفال إلى اال ا أيض بل ،يرهم من "سكان األردن األصليين" المهّمشينفقط إلى تعزيز المكانة االجتماعية ألبناء البدول وغ

األصول  دنيين ذوياألر ، على غرارا بالتطوُّر الذي تحقََّق على يد فئات المواطنين التي انضمت إلى األسرة األردنية مؤّخر

المجتمع  ين فئاتتوسيع الفجوات بسوف تتحول عملية صياغة التاريخ من سالح مستخدم بغية  ،الفلسطينية. وبهذه الطريقة

 .األردني إلى آلة تساهم في الوصول إلى انعدام المسافات وتالشي الفروق بينها

 

 

 



 21     غيفس  

 

Between Past and Present: The Oral Histories of the Bdoul and Layathna 

Tribes and their Ongoing Importance in the Present Day 

 

Nicolas Seth Reeves 

Department of Arabic Language Instruction, Academy of Liberal Arts, The American University in 

Cairo 

 

Abstract 
 

Members of the Bdoul and Layathna tribes of Petra, Jordan propagate oral historical narratives 

about their ancestors’ arrival to the city and their forefathers’ bravery in wars fought over the region in 

the past to legitimize their stake in Petra’s vibrant tourism economy today. This study analyzes these 

discourses, finding that the ease with which Layathna stories about the tribe’s role in the Great Arab 

Revolt conform to prevailing, regime-sponsored narratives surrounding this event facilitates their 

hegemony over Bdoul stories related to this topic. Beyond discursively legitimizing the tribe’s 

participation in the tourism economy, this dominance allows the Layathna to delegitimize the Bdoul’s 

work in Petra by fabricating narratives that question the tribe’s claimed, centuries-old historical 

association with the city. Although these Layathna stories are false, their widespread propagation, 

even among local tribespeople who hold leadership positions in government bodies that claim to 

represent the Petra community as a whole, renders the Bdoul’s own oral histories ineffective in 

opposing these assertions. This reality creates a vicious cycle for the tribe; namely, the Layathna’s 

dominance over the practice of oral history-making prevents the Bdoul from employing this tool to 

reaffirm the legitimacy of their economic activities in Petra today. 

Keywords: Bdoul, Layathna, Petra, Oral historical narratives 

 

 

 

 الهوامش
 

  .تغّيرت تسمية "إيالة الشام" إلى "والية سوريا" ،1864بعد صدور قانون تشكيل الواليات العثمانية لعام  (1)

 .6012، ز.، تأثير السياحة على مجتمع البدول في البتراء، رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة الهاشمية، ةالموس (2)

 لقد استخدمُت أسماء مستعارة للمشاركين في هذه الدراسة من أجل الحفاظ على خصوصيتهم. (3)

 .CR191132Nلقد وافق مجلس المراجعة المؤسسية التابع لجامعة جورج واشنطن على إجرائي لهذا البحث بموجب الطلب رقم  (4)

البعض  فإّن ،1984ن في قرية أم صيحون نتيجة لترحيلهم من المغارات عام على الرغم من أّن أغلبية أبناء قبيلة البدول يعيشون اآل (5)

 وخاصة في منطقة جبل أم البيارة وجبل حارون. ،ما زال يسكن في كهوف البتراء

 hardtBurckكل المشاركين في هذه الدراسة الذين ذكروا الحي نطقوا اسم هذه المنطقة باستخدام حرف الحاء بينما سّمى  (6)

 (.Burckhardt, 1822, p. 420) الرحالة اآلخرين هذه المنطقة "الجي" في رواياتهموبعض 

سيما إذا كانت أفكار هذا الشخص  والشخص ما أو تصرُّفاته، "انت بتالخم مالخمة" عبارة بدوية للتعبير عن عدم صحة حديث  (7)

 غير مرّكزة أو مشّتتة.

ية للمدارس الحكومية األردنية على المستويات االبتدائية واإلعدادية والثانوية تتعامل أّن المناهج الدراس Husban et al-Al.أخبر  (8)

حيث يرّكز محتوى الكتب المستخدمة رسميا في المدارس على تاريخ األردن  ،مع تاريخ الحكم العثماني على البالد بشكل مشابه
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السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي طرأت على البالد أثناء  بينما تتجاهل هذه المواد التعليمية التطوُّرات ،الهاشمي المعاصر

 .(Al-Husban et al., 2007, p. 96) العصور التي سبقت ظهور الحكم الهاشمي بشكل شبه كامل

 في ا وريمح ا دورعن الشيخ مقيبل أبي زيتون، فإّنه جدير بالذكر أّنه توجد شخصيات بارزة أخرى من قبيلة البدول لعبت  ال فض(  9)

 ضد قوات ا اد هجومقالبدول الذي  ةاألخيرة. وأحد أهم هؤالء األشخاص هو سالمة أبو ارتيم 200ـتاريخ األردن عبر السنوات ال

ثينيات ريح" في ثالبوب الاالنتداب البريطاني والقوات الصهيونية في فلسطين مع رفيقه الفلسطيني عيد الصانع الترباني الملّقب "ه

دم ع فإنّ ضي، ن الما. وعلى الرغم من أّنه تم إنتاج مسلسل عن حياة هذين الشخصين في األردن في ثمانينيات القرالقرن الماضي

 ء على درجةط الضوفي رواياتهم عن شجاعة أبناء البدول في الحروب يسّل ةإشارة المشاركين في الدراسة إلى سالمة أبي ارتيم

رواياتهم  لقيمة شاهد تاريخية معّينة على تحديد أبناء مجتمع البتراء المحليتأثير تثمين السرد الوطني السائد لعصور وم

 العشائرية التاريخية.
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 ملخصال

وعلى خالف . 2004 تعتبر المغرب أول دولة عربية قامت بتبني نموذج العدالة االنتقالية من خالل هيئة اإلنصاف والمصالحة سنة

تيجة حرب أهلية التجارب الدولية األخرى، لم تكن هذه التجربة المغربية نتيجة تحول ديمقراطي جذري تجسد بسقوط هرم السلطة، أو ن

نات القرن العشرين. أو حركات اجتماعية عنيفة، بل جاءت بمبادرة الملك محمد السادس ونتيجة لمسارات تاريخية معينة بدأت أواخر ثماني

لنظام السياسي المغربي اأهمية دراسة هذا الموضوع في كون العدالة االنتقالية كآلية تاريخية أتت ضمن الحلقات السلطوية التي ميزت  تبرز

أنه يخضع بن حلقات أدت بشكل أو بآخر إلى بروز قضية حقوق اإلنسان في بلد لطالما وصفه المختصووهي  ،1956سنة منذ االستقالل 

 دة تستعمل اإلكراه والقمع لتحييد المعارضين أو المنافسين المحتملين عن السلطة. لسلطة سياسية مستب

فالعدالة االنتقالية  .ي المغرباميكية النظام السلطوي فتستهدف هذه الورقة اإلجابة عن إشكالية كيفية تأثير نموذج العدالة االنتقالية على دين

التي نفسها تيجة ا من فرضية أن  ترسيخ النظام السلطوي يضعف من أدائها، وهي النلم تكن نتيجة انتقال ديمقراطي حقيقي لذا انطلقن

 .توصلنا إليها

 العدالة االنتقالية، النظام السلطوي، المغرب.: المفتاحية الكلمات

 

  المقدمة

سان بداية من االنقليمية عديدة، ارتبط نموذج االنتقال الديمقراطي في المغرب بقضية حقوق إعلى خالف تجارب دولية و

لمعارضون األكاديميون المختصون، واوحقوق لطالما وصفها المراقبون الدوليون،  وهي أواخر ثمانينات القرن العشرين.

، ظهرت نسان في المغربهة موازية، ومع طرح قضية حقوق اإلمن ج .منتهكة من طرف نظام سلطوي مستبد أنهابالمحليون 

لنموذج الهادف الة االنتقالية أواخر ثمانينات القرن العشرين في وقت ذاع فيه صيت هذا امعها قضية أخرى، هي مسألة العد

 لطي صفحات الماضي المليئة باالستبداد واالنتهاكات الممنهجة في العديد من التجارب الدولية. 

لته من منظور مها تناوأجريت عدة دراسات وبحوث عربية وغربية حول نموذج العدالة االنتقالية في المغرب، غير أن معظ

جاءت معظم . و2004قييمي ووصفي للعملية التي رأوا أنها صارت جدية بظهور "هيئة اإلنصاف والمصالحة" سنة ت-قيمي

نذ مرحلة ما بعد انجازاتها، وانتقاداتها، إضافة إلى وصف الجو الذي ساد انتهاكات حقوق االنسان موالدراسات تصف الهيئة، 

  .1956االستقالل سنة 

هذا التجاوز  .ية العدالة االنتقالية في المغربكونها تتخطى المنطق الوصفي والسردي لعمل منتنبع أهمية هذه الدراسة 

وتصوره كآلية غيرت مجموعة  ،ه في سياق تاريخيمحاولة تحليل نموذج العدالة االنتقالية عن طريق وضع منينبع جوهره 

جاءت هذه اآللية فقد Charles Tilly( "Tilly, 2002, p. 571 .)" "تشارلز تيلي"معينة من العناصر إذا ما استندنا لمنطق 

وهي  نفسه بعد مرحلة ما بعد الكولونيالية. فارضًا، نفسه ضمن حلقات التاريخ المغربيوالعناصر في ظل نظام سياسي وضع 

داف معينة أهمها غير المشروع من أجل أهي فاتها االستبداد والقهر المادحلقات تاريخية غير منقطعة بعد هذه الفترة، أهم ص

المتجذرة منذ عدة قرون. نقسها ، واإلبقاء على الثقافة السياسية نفسه النسق اإلبقاء علىو، نفسها النخبة الحاكمةاإلبقاء على 

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  جزائر، ال3العلوم السياسية، جامعة قسطنطينة كلية. 
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للعمليات بتعبير "تشارلز تيلي" أيضا: الحلقات هي مجموعة األحداث المتواصلة التي يجب وضعها في إطار تحليل تاريخي 

   يهدف إلى معرفة العالقات السببية متجاوزا بذلك الوصف السردي لألحداث ، تحليال(Tilly, 2002, p. 571) السياسية

(Tilly, 2002, p. 567) . 

اإلشارة إلى مسألة منهجية تخص دراسات العدالة االنتقالية عبر العالم، وهي مالحظة من قبل الخوض في الموضوع، البد 

مع سقوط  1943) انتهائها وحتى قبلحاالت العدالة االنتقالية التي حدثت بداية من انتهاء الحرب العالمية الثانية أن معظم 

ؤسسة العسكرية حضورا وصراعات دموية كان للم( سبانياوإ مثل رواندا)جاءت بعد حروب أهلية  (النظام الفاشي في إيطاليا

. فعلى العكس من ذلك، لم تكن التجربة المغربية نتيجة حرب أهلية أو حتى تغيير سياسي (شيليتمثل األرجنتين و)بالغا فيها 

كبير، لذا سنضع الحالة المغربية في سياق شاذ عن معظم الحاالت األخرى، لكن دون الخروج عن الطابع االنتقالي للنظام 

 السياسي المغربي. 

متغيري العدالة االنتقالية والنظام التسلطي في المغرب ،إضافة إلى لى محاولة الوصول لهدف الربط بين إبنا  يهذا ما يؤد

بفتح المجال نحو أسئلة  مح لنا أيضاً هدف إيجاد عالقات سببية تتيح لنا نظرة تفسيرية جدية واستنتاجات جيدة وجديدة تس

في االهتمام والتحليل على المستوى  وقضايا بإمكانها المساهمة بشكل أو بآخر في إثراء هذا المجال البحثي الذي يعاني قصورًا

 العربي. 

مسارات العدالة االنتقالية في  فيمن هذا القبيل، سنحاول اإلجابة عن اإلشكالية اآلتية: كيف تؤثر طبيعة النظام السلطوي 

 المغرب؟ 

 هذه اإلشكالية، وإلضفاء الصبغة المنهجية على هذه الدراسة، سنحاول التعرض لألسئلة الفرعية اآلتية:  عنلإلجابة 

 ما طبيعة السلطوية في مرحلة بناء الدولة المغربية الحديثة؟  -

 كيف ُتبنى شرعية النظام السلطوي في المغرب؟  -

 بقاء النظام السلطوي إلى تبني عدالة انتقالية جدية؟  يهل يؤد -

لنا من السهل اإلجابة على هذه اإلشكالية واألسئلة التي تلتها دون التعرض لفرضية تربط بشكل جيد متغيري  وال يبد

 الدراسة الرئيسيين، لذا سنستعين بالبناء الفرضي اآلتي:  

 ُيضعف ترسيخ النظام السلطوي من أداء العدالة االنتقالية.  -

 لة اإلفالت من العقاب. يؤدي ترسيخ النظام السلطوي إلى تعاظم مسأ -

 أمام عدالة انتقالية جدية.  ُيمثل االنتقال الديمقراطي "الهش" عائقًا -

للتوصل لنتائج وتوصيات تخدم سياق الموضوع، نرى أنه من الضروري االستعانة بالمنهج الوصفي التاريخي الذي يعد 

اريخية ورصها بعضها إلى البعض اآلخر لُنَكوَن ركامًا من لمواضيع مشابهة. لذا سنسعى لتجنب "سرد الوقائع الت مالئمًا منهجًا

المعلومات المتناثرة التي تفتقد إلى إطار تحليلي يرشدنا في دراسة الظواهر، ولكن ما نركز عليه هنا هو الجانب التفسيري 

زمنية لها خصائصها"،  التحليلي الذي يمكن أن يمدنا به المنهج التاريخي في دراسة الظواهر الماضية التي ولدت في ظروف

ودراسة ظاهرة حاضرة تمتد جذورها إلى الماضي، والتطورات التي لحقتها والعوامل التي يمكن افتراضها خلف تلك التطورات 

(Shalaby, 1997, p. 56)إضافة إلى ظهور قضايا حقوق  ،اسي المغربي. فالتطرق إلى الوصف التاريخي المنهجي للنظام السي

 سيؤدي بنا إلى أجوبة واستنتاجات تليق بإشكالية الموضوع.  ،ه من بروز ظاهرة العدالة االنتقاليةاإلنسان وما خلفت

ضبط مفهوم النظام  الختبار الفرضيات السابقة، تعمدنا تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة محاور. استعرضنا في المحور األول

 .لة االنتقالية في خانة "المفهوم"إضافة إلى التنويه إلشكالية وضع العدا ،لما جاء في األدبيات الغربية المختصة السلطوي استنادًا

فقد جاء ليفسر ويضع  أما المحور الثاني .حاطة بمفهوم االنتقال الديمقراطياإل رأينا أنه من المهم منهجيًا ،زيادة على ذلك

 .لتي هي بدورها مرحلة بناء الدولةنيالية االنظام السلطوي المغربي في خانة السلطوية الكاملة ضمن مرحلة ما بعد الكولو
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؛ أثناء مرحلة بناء الدولة وبعدهافي يدور المحور الثالث حول تفسير وفهم آليات بناء الشرعية في هذا النظام لفهم طبيعته و

 فيالمغرب وتأثيره  األخير فحص االنتقال الديمقراطي فيو الرابع ليأتي في المحور ،ء بروز ظاهرة العدالة االنتقاليةأثنافي أي 

 خصوصا في قضية اإلفالت من العقاب.  ،سير عملية العدالة االنتقالية

 اإلطار المفاهيمي 

فالبناء المفاهيمي الحسن يعطي لنا انطالقة أكاديمية تقوم على  ؛تحديد المفاهيم األساسية للدراسةمن المهم ضبط و

منطلقات نظرية جيدة. في هذا المحور، سنركز على ضبط البناء المفاهيمي وأهم اإلشكاالت النظرية المتعلقة بالمتغيرات 

  الرئيسية.

Authoritarian Regime  النظام السلطوي -أوالا  

تختلف األدبيات المتطرقة لموضوع األنظمة السلطوية أو االستبدادية، غير أنها تتفق جميعها على أن النظام السلطوي 

لعل أبرز وأو كلها.  ية للحكم الديمقراطي، سواء بعضهاهو نظام تغيب فيه المبادئ األساسونظام غير ديمقراطي بالضرورة، 

وعة معينة من األنظمة " الذي حاول تصور مجمJuan Linz"خوان لينز "" تعريف تقليدي لألنظمة السلطوية هو تعريف

 :   إنها شمولية على أنها سلطوية. يقول عن شروط األنظمة السلطويةالغير لسياسية ديمقراطية، واألنظمة االغير السياسية 

تعبئة سياسية واسعة دون ويديولوجية مرشدة، آياسية محدودة، ليست مسؤولة، دون أنظمة سياسية ذات تعددية س

السلطة ضمن حدود  التي يمارس فيها القائد أو مجموعة صغيرة أحيانًا  تلكومكثفة، باستثناء بعض مراحل تطورها، وأيضًا

 . (Linz, 2000, p. 159)غير محددة، ولكن في الواقع يمكن التنبؤ بها تماما 

يديولوجية وتعبئة آير بطريقة سلبية؛ فهي تفتقر إلى بللتعريف السابق، يتم تعريف األنظمة السلطوية إلى حد ك وفقُا

ن فئة متبقية م وعليه فإن األنظمة التسلطية ،ه األنظمة السلطانيةاألنظمة الشمولية، كما تفتقر للتعسف الواسع الذي تتميز ب

 ,Siaroff) ولية أو السلطانيةالشم األنظمة مما يجعل تعريفها أكثر غموضا إلى حد ما، أكثر من (الفردية)األنظمة األوتوقراطية 

2013, p. 240) . 

خاصيتها و، السلطوية التقليدية" األنظمة السلطوية إلى أربعة أنواع هي: Alan Siaroffالن سياروف" "أقسم " 

السلطوية لخ؛ ...إعمان، والكويت، و ،أبرز أمثلة عنها هي المغربواألساسية هي الحكم الوراثي ووجود نمط واضح للوراثة. 

 ؛ل موجة االنتقال إلى الديمقراطيةميزتها األساسية سيطرة الجيش على الحكومة مثل بورما ودول أمريكا الجنوبية قبو ،العسكرية

ميزتها األساسية هي الحكم الديني مثل حالة أفغانستان تحت حكم طالبان وإيران بعد الثورة و، السلطوية التيوقراطية

ميزتها األساسية تنافس عدة أحزاب سياسية ومطالبة الحزب الفائز و، السلطوية االنتخابيةاإلسالمية؛ أما النوع األخير فهو 

أفضل . وما تكون االنتخابات حرة ونزيهة بالحكم، اضافة إلى ذلك تستند الشرعية السياسية إلى نتائج االنتخابات، ومع ذلك ناذرا

 (Siaroff, 2013, pp. 240-246) لقرن الماضي وسنغافورة اآلنبين ثالثينات وتسعينات امكسيك العلى هذا النوع هي  األمثلة

" نظرة جيدة عن Lucan A. Way" و"لوكان واي" "Steven Levitskyبشكل أكثر دقة، قدم "ستيفن ليفيتسكي" "

 ،أن التصنيفات الحديثة للسلطوية مثل السلطوية االنتخابية ونصف السلطوية تصنيفات جيدة فهما يرياناألنظمة السلطوية. 

تعميمها على جميع األنظمة  ودة األحزاب. لكن المشكل في ذلك هألنها تشير إلى طبيعة أنظمة غير ديمقراطية مع انتخابات متعد

أو ذات طابع مهيمن. وبالتالي، فإن مفهوم السلطوية االنتخابية نتخابات متعددة األحزاب، سواء كانت تنافسية االالسلطوية ذات 

 & Levitsky) وفق ليفيتسكي وواي (مثل الحالة المصرية في عهد مبارك)تنافسية الغير شمل كال من األنظمة التنافسية وي

Way, 2010, p. 16). 

التنافسية تعريف مرتبط وتصنيف جديد، هو السلطوية وهو للسلطوية،  جديدًا تعريفًامن هنا اقترح الباحثان السابقان 

(Levitsky & Way, 2010, p. 16)يقتصر على األنظمة التي تستخدم فيها قوى مفهومنا أكثر تعقيدًا: يقوالن ، حيث ،

تواجه الحكومات وأحزاب المعارضة في األنظمة والمعارضة المؤسسات الديمقراطية للتنافس بجدية على السلطة التنفيذية. 
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م التي ال توجد في الديمقراطيات أو غيرها من أشكال الحكة من الفرص والقيود في آن واحد، السلطوية التنافسية مجموع

 االستبدادي. 

  Transitional Justiceالعدالة االنتقالية  -ثانياا

مع محاكمات "نورمبرج" و"طوكيو" في أعقاب الحرب العالمية الثانية،  بدأ تصور العدالة االنتقالية في الظهور تزامنًا

. (Habdi, 2016, p. 8) االنتقالية، شهد العالم عشرات التجارب للعدالة 1971ومنذ المحاكمات التي أجرتها اليونان سنة 

فهي عملية تأتي عقب انتهاء النزاعات العنيفة وعقب  ؛ن أساسيين هما النزاع والدمقرطة، ترتبط العدالة االنتقالية بعامليعمومًا

مختلف أنها ب" العدالة االنتقالية Christian Nadeauيعرف "كريستيان نادو" "وحدوث انتقال ديمقراطي في أحيان كثيرة. 

التي تسمح بالتوفيق بين ضرورات السالم والعدالة والدمقرطة في سياق تغيير دستوري وسياسي  العمليات القانونية والسياسية

ما إذا لى ع . وبالتالي تفهم العدالة االنتقالية بطريقتين مختلفتين، الطريقة األولى هي اعتمادًا(Nadeau, 2009, p. 191) كبير

 ترجع ؛ أو(حرب أهلية، أو اإلطاحة بالنظام القائم من طرف دولة أخرى مثال)ة بعد صراع عسكري مسلح ة انتقاليكانت مرحل

 (Nadeau, 2009, p. 192) إلى تغيير دستوري جدي، سواء عن طريق ثورة عنيفة أم ال من أجل إسقاط حكومة استبدادية

تقالية تندرج ضمن أفق في التفكير يرى أن التحول وطي صفحة الماضي األليمة. يقول كمال عبد اللطيف: "العدالة االن

 جراءات المسنودة بإرادة سياسية محددة"الذي يعتمد جملة من الخطوات واإل الديمقراطي يمكن أن يحصل بالتوافق التاريخي

.(Abdullatif, 2014, p. 21) 

أن هذه األخيرة نتاج  ،العدالة االنتقاليةالمؤثرة أفكارهم حول "، أحد أبرز المختصين Jon Elsterلستر" "إيرى "جون 

، غير أن هذه (Elster, 2004, p. 1) عمليات المحاكمات والتطهير والتعويضات التي تتم بعد االنتقال من نظام سياسي آلخر

 ,Elster, 2004) العملية قد تشوبها العاطفة والنزوع لالنتقام بشكل أقوى من النزوع إلى محاكمات عادلة النتهاكات الماضي

p. 83) الذين يأتون عقب التحوالت  دديضيف "الستر" أن القادة الج. ومع هذا الموقف بآلية محددة أكثر، لذا يتم التعامل

فعندما يشرعون في التعامل  .نا مثلهم"لسما يريدون إثبات مقولة "إننا  غالبًا ضي إلى عملية العدالة االنتقاليةالسياسية التي تف

. لهذا (Elster, 2004, p. 83) ي الخارجة عن القانون، فإنهم ال يريدون أن يفعلوا ذلك بطريقة غير قانونيةمع ممارسات الماض

التي تستخدمها المجتمعات للتعامل  (مثل لجان الحقيقة)ر إلى مجموعة متنوعة من األدوات السبب، فان العدالة االنتقالية تشي

أو من صراع  ،من حكم سلطوي إلى حكم ديمقراطي ًالتحول السياسي، تحديدفي سياق ا مع انتهاكات حقوق االنسان الماضية

 . (Wilcox, 2009, p. 55) (نسبيولو )شديد إلى حالة سالم 

تلجأ الحكومات  ،عدالة انتقالية "عادلة" ومحايدة في إطار طي صفحات الماضي المليء بالخروقات المختلفة، ولضمان

 ،تختلف هذه األخيرة عن المحاكمات الجنائيةوالجديدة إلى مأسسة هذه العملية عن طريق مؤسسات أهمها لجان الحقيقة. 

من أحداث  التحقيق في نمط االنتهاكات التي حدثت في فترة زمنية ما بداًلوولها الخصائص اآلتية: التركيز على الماضي؛ 

ال تتمتع  ، بحيثمن طرف الدولة يتم اعتمادها وتفويضها رسميًاإذ تكمل عملها بتقرير ختامي؛  هيئات مؤقتةوتشكيل محددة؛ 

. من جهة أخرى، هناك ثالثة أنواع من لجان (Linn, 2011, p. 2) بأي وظيفة قانونية بسلطة المحاكمة؛ وال تقوم عمومًا

اللجان وتمثل السلفادور أحد النماذج التي عملت فيها؛ تشمل الرعايا األجانب في البلد، ووالحقيقة هي: اللجان الدولية، 

لجان الحقيقة الوطنية، وتقصد المواطنين فقط، ولها؛  مهمًا تعد غواتيماال نموذجًاوتضم المواطنين واألجانب، ، والمختلطة

 . (Habdi, 2016, p. 28) عليها األمثلةشيلي أبرز تجنوب أفريقيا واألرجنتين ووتمثل 

رى مجموعة من الباحثين مثل "ساندرين لوفران" تللعدالة االنتقالية؟ . هذه التعاريف؟ وهل تمثل مفهومًا يهل تكف

"Sandrine Lefrancما ترتبط  فهي تجمع بين مجموعة من األدوات ونادراً  ؛" أنه ال يوجد مفهوم خاص بالعدالة االنتقالية

جراءات اإل. فمصطلح العدالة االنتقالية يهدف إلى الجمع بين ها أيضًالذا ال يصح إطالق لفظ سياسة علي ،بالسياسات الوطنية

 ،المصالحة بين الجماعات المتنازعةالمبادرات التي تعزز و ،ء على الحقائق التاريخية العنيفةآليات تسليط الضوو ،القانونية

أن العدالة  نفسها الباحثةلمنع تكرار الجرائم. لذا ترى وكذا اإلصالحات المؤسسية الهادفة  ،سات التعويض للضحاياسياو

 . Lefranc, 2008, pp. 61)-(62االنتقالية ليست مفهوما أكثر من كونها وصفة 
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مكانية تحديد عدد معين من العناصر المحددة وخصائص إفعلى الرغم من  ؛تحديد مفهوم العدالة االنتقالية من الصعب

شكاالته إوبعد الكم التعريفي البسيط و ،لذا، (Turgls, 2015, p. 335)هذه العدالة، ال تزال هناك عقبات أمام تحديد المفهوم 

فالبعض يعرفه  .متنازع عليهالنتقالية أنه مفهوم التي رأيناها بإيجاز في الفقرات القليلة الماضية، نلتمس من مصطلح العدالة ا

تبدو الفكرة التي أراد "سيد أحمد قوجيلي" إيصالها ووالبعض اآلخرُ ُيلمح لعدم جواز إطالق صفة المفهوم عليه.  ،بأريحية

حيث يقول:" إن االعتراف بوجود مفاهيم متنازع عليها يجعل الباحث أكثر ، لنزاع التعريفي تخدم سياقنا بشدةفيما يتعلق با

وحذرًا في التعامل معها، لكنه يثير في اآلن نفسه مشكلتين: األولى هي ميل الباحثين إلى استخدام أطروحة التنازع وعيًا 

المفاهيمي ذريعة لتبرير االستسالم للمشكالت الناجمة عن سوء تحديد المفاهيم، وتكريس النزعة المحافظة المناهضة للتغيير 

لمفاهيمية لمشكلة الثانية في استخدام األطروحة لتبرير نشوء النزاعات اوتتمثل ا :Conceptual Changeالمفاهيمي 

 . (Goudjili, 2020, p. 9)ل الجهود لفّضها" ذواستمرارها بداًل من ب

وقوع في المشكلتين السابقتين، سنعمل على تصور العدالة االنتقالية كعملية تقوم بها الحكومة في إطار للمنا  اجتنابًا 

التصالح مع الماضي وإعادة ترتيب العالقة بين الدولة والمجتمع عن طريق وضع سياسات "مؤقتة" تهدف لوضع إجراءات معينة 

 كالتعويض عن الضرر في إطار انتقال ديمقراطي. 

  Democratic Transitionاالنتقال الديمقراطي  -ثالثاا

خاصة منذ ثمانينات القرن  Democratic Consolidationبرزت دراسات االنتقاالت الديمقراطية والترسيخ الديمقراطي 

ذهب العديد من علماء السياسة المقارنة إلى تسليط الضوء على التجارب المختلفة عبر العالم من أوروبا  عندماالماضي 

" و"فيليب Guillermo O’Donnellوآسيا. بداية، يعرف "غيليرمو أودونيل" " ،أمريكا الالتينيةوأوروبا الشرقية، والجنوبية، 

ت من الفاصلة بين نظام سياسي وآخر. فمن جهة، يتم تحديد االنتقاال رةأنه الفتبنتقال " االPhilipp C. Shmitterشميتر" "

من خالل تثبيت شكل من أشكال الديمقراطية أو العودة إلى شكل  لسلطوي، ومن جهة أخرىا خالل بداية عملية حل النظام

ات معينة: فخالله لم يتم من أشكال الحكم السلطوي، أو حتى ظهور بديل ثوري. وبالتالي، يتسم االنتقال الديمقراطي بصف

وال يكافح  .، بل عادة ما يكون موضع نزاع حادال يكون في حالة تغير مستمر فحسبفهو تحديد قواعد اللعبة السياسية بعد؛ 

لتحديد القواعد  الممثلون فقط من أجل تلبية مصالحهم المباشرة و/أو مصالح أولئك الذين يزعمون أنهم يمثلونهم، ولكن أيضًا

 . (O'Donnell, 1986, p. 6) ءات التي سيحددها الفائزون والخاسرون المحتملون في المستقبلواإلجرا

وفعاليتها، ويسميان جريئة الكتمال العملية االنتقالية  " شروطاً Alfred Stepanيضع  "خوان لينز" و"ألفريد ستيبان" "

ع السياسي الذي تصبح فيه الديمقراطية "اللّعبة الوحيدة لذا يعرفان هذا األخير بأنه الوض .هذه المرحلة الترسيخ الديمقراطي

 ,Stepan)لترسيخ الديمقراطي تجمع بين ثالثة أبعاد هي لذلك، يضعان خصائص تعريفية ضيقة في المدينة". عالوة على 

1996, p. 5)  : 

بة السياسية الوحيدة في المدينة عندما ال تحاول جماعات سياسية مهمة السلوكية: تصبح الديمقراطية اللعمن الناحية  -

 بجدية اإلطاحة بالنظام الديمقراطي أو االنفصال عن الدولة. 

بة السياسية الوحيدة في المدينة عندما تعتقد الغالبية العظمى من الناس، المواقف: تصبح الديمقراطية اللع من ناحية -

أي  ؛ب أن يكون ضمن األطر الديمقراطيةاسية واالقتصادية الحادة، أن أي تغيير للنظام يجأثناء األزمات السيفي وحتى 

 في األطر التنافسية والشفافة. 

بة السياسية الوحيدة في المدينة عندما يعتاد جميع الفاعلين في النظام لدستورية: تصبح الديمقراطية اللعمن الناحية ا -

وأن خروقات هذه المعايير من المحتمل  ،للمعايير المعمول بها ي سيتم حله وفقًاالسياسي على حقيقة أن الصراع السياس

 أن تكون مكلفة. 

السلطة ، ويالنظام االنتخابواألحزاب السياسية، )مساهمات تجاوزت الحلول المؤسسية جاءت جهود بديلة بعد هذه ال

لذا  .ا يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليه هو ديمقراطيفليس كل م ؛إلنجاح االنتقاالت الديمقراطية (القضائية، وما إلى ذلك
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مشاركة المواطنين والمجتمع المدني، والتأكيد على حقوق اإلنسان ولة السياسية، ءالبعض في القيم المعيارية كالمسارأى 

 .(Ducatenzeiler,   .2001, p. 192)عوامل أخرى للترسيخ الديمقراطي 

باألطر النظرية لموضوع االنتقال الديمقراطي في فقرات أو صفحات معدودة، لذا سنعمل من المؤكد أنه ال يمكننا اإللمام 

 في المحور األخير.  جاهدين على إدخال أهم االفتراضات األساسية وربطها بموضوعنا، خصوصًا

 السلطوية الكاملة في مغرب ما بعد الكولونيالية  

نظام سياسي برزت فيه  ؛ فهوبي كظاهرة لها مكانها في التاريخالمغرسنتناول النظام السياسي  ،كما رأينا في مقدمتنا

 (Tilly, 2002, p. 567): السلطوية منذ الوهلة األولى لبناء الدولة المغربية الحديثة. يقول "تشارلز تيلي" "حلقات"

السياسي بجدية أكبر. يأخذ التاريخ  علم االجتماع السياسي الجيدو ،جتماع الجيد يأخذ التاريخ بجدية"إن علم اال  

إذا أراد علم االجتماع السياسي أن يهرب من سجن الحاضر، فيجب أن يعالج مباشرة الطرق التي يؤثر بها الزمان والمكان و

 .طبيعة العمليات السياسية" في

 .Linn, 2011, p)تميزت المرحلة األولى لما بعد االستقالل بصراع على السلطة بين الملكية وأحزاب المعارضة الوطنية 

، صراع بين النخب المختلفة التي (Hachimi, 2015, p. 758) هذا ما أدى بالمغرب للدخول في دوامة عنف شديدو، (3

، ديمقراطية. مثاًلالغير عة من قوانين الطوارئ القمعية وتكون النظام السياسي المغربي. وبناًء عليه، ميزت هذه المرحلة مجمو

أي قيود على  (تحقيقات الشرطة ومالحقتها قضائياوهو مجموعة من القواعد التي تنظم )ات الجنائية م يضع قانون االجراءل

. بتصنيفهما الدقيق (Linn, 2011, p. 3) أثناء االحتجاز االحتياطي والتحقيق  فيسلطة الشرطة، ولم يمنح المشتبه بهم حقوقًا

المؤسسات  من يأنه صنف ال يحتوبن األنظمة السياسية للسلطوية الكاملة، يصف "ليفيتسكي" و"واي" هذا النوع م

حو السلطة. الديمقراطية مثل االنتخابات، وإن وجدت فهي مضعفة أو منخفضة التأثير بشكل كبير، ال ينظر اليها كطريق ممكن ن

. هذا حال (Levitsky & Way, 2010, p. 13) بشكل سري أو في المنفىف موجودةرة، وإذا كانت وظأما المعارضة، فهي مح

 مغرب ما بعد االستقالل. 

بتبسيط أكبر، تتوفر األنظمة الديمقراطية على أربعة . وناك أربعة شروط دنيا للديمقراطيةأن ه نفسيهما الباحثينيذهب 

 ،حق التصويت لجميع البالغينو ،ية من خالل انتخابات حرة ونزيهةالتشريعمعايير أساسية هي: اختيار التنفيذيين والهيئات 

تقاد السلطة السياسية دون بما في ذلك حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات وحرية ان لحقوق السياسية والحريات المدنيةاو

 & Levitsky) ة أو رجال الدينعدم خضوع السلطات المنتخبة لسيطرة المؤسسة العسكريو ،انتقام محمية على نطاق واسع

Way, 2002) . بطرق عديدة، وحشية وعنيفة.  يبا في مغرب ما بعد الكولونياليةانتهكت جميع هذه الشروط الدنيا تقروقد 

ن ين سياسييمرحلة النضال من أجل االستقالل، التي ولدت ثورات إقليمية وحزبيمكن إرجاع جذور عنف الدولة إلى 

على المعارضة، تعرضت مناطق بأكملها للقمع منذ السنوات األولى لما بعد االستقالل ،تحت  القضاء كليًان، ففي محاولة يكبير

وجد الريف الشمالي على سبيل المثال أن نضاله المناهض لالستعمار قد انقلب عليه بمجرد تحقيق فقد حكم محمد الخامس. 

، لكن القوات الملكية سحقتها بقسوة، مما أسفر عن مقتل اآلالف من المواطنين. 1956ثارت المنطقة سنة إذ االستقالل؛ 

معزولة نسبيا عن بقية البالد في ظل ارتفاع معدالت البطالة ونقص االستثمارات من  هذه المنطقة حتى يومنا هذا، ال تزالو

 .(Freeman, 2005, p. 4)الحكومة المركزية   قبل

مالحظتين مهمتين حول بدايات الحياة السياسية لمغرب ما بعد الكولونيالية هما: الصراع على بسهولة، يمكننا التماس  

غير المشروع الذي استخدمته الملكية ية والمعارضة؛ واإلكراه المادي السلطة بين النخب المكونة للنظام المغربي، بين الملك

مد الخامس مشروع دستور على االستفتاء الشعبي في طرح الحسن الثاني بعد خالفة أبيه محوقد في تحييد معارضيها. 

، -أي الحسن الثاني–هذا ما عكس الطبيعة السلطوية للملك الجديد ، ودون استشارة المعارضة 1962تشرين الثاني نوفمبر 

اري الشرس المعارض اليس)بية" رغم دعوة الكثير من الهيئات كـ"االتحاد الوطني للقوات الشع ومع ذلك نظم االستفتاء فعاًل

فقد زكى  ؛. يقول الكاتب محمد ملين: "لم تحمل النتائج الرسمية أية مفاجأة(Nabil, 2017, p. 144) إلى مقاطعته (للملك
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ئة من المصوتين حسب النتائج الرسمية لتحسم الملكية مجموعة من القضايا في الم 12هذا الدستور الممنوح أكثر من 

وسلطات العاهل المطلقة ومكانة الحكومة الثانوية ودور األحزاب الهامشي وتقييد الحريات كطبيعة النظام  ،الجوهرية لصالحها

 . (Nabil, 2017, p. 144) الفردية والجماعية"

، خاصة جيدًا أقر أول دستور مغربي بعد االستقالل التعددية الحزبية في الفصل الثالث، هذا ما يظهر للوهلة األولى شيئًا

 توالياً  49، 42، 41، 65تبين الفصول ، ت الديمقراطية. لكن من جهة أخرىبالتعددية الحزبية يعتبر أحد مقوماقرار وأن اإل

، أي أنه يملك (65الفصل )وأميرا للمؤمنين  (41الفصل )غربية بصفته شخصا مقدسا هيمنة الملك على الحياة السياسية الم

أين ُتمنح  49و 42تتعزز سلطة وهيمنة الملك في الفصلين ، ة على ذلكزياد. جميع يستلهمها من العامل الدينيسلطة فوق ال

 . (1)له صالحية تعيين الوزير األول والوزراء وإقالتهم دون قيود، إضافة إلى المجلس الوزاري

ازدادت قوته بعد تحكمه في القوات المسلحة وسيطر الجهاز الملكي على الحياة السياسية في المغرب بالطول والعرض، 

وبدوره حامي  ،وكان هذا األخير في قلب النظام ،، حكم الملك بمساعدة الجيش(2)1965. فبعد إعالن حالة الطوارئ سنة أيضًا

كما ترأس بعض قادته أجهزة سرية وأداروا قوات الشرطة.  ،ات الريفية وأعمال الشغب الحضريةقمع الجيش االنتفاض .النظام

وقائد القوات التي أطلقت النار على المتظاهرين في  1971-1964سنتي اللواء محمد أوفقير، وزير الداخلية بين  من أهمهمو

لم تمنع سيطرة الملك على الجيش من حدوث ، . من جهة أخرى(Hammoudi, 1997, p. 33) 1965الدار البيضاء سنة 

ير واسعة داخل صفوف القوات المسلحة واغتياالت أدى إلى عمليات تطههذا و ،1972و 1971محاولتي انقالب سنتي 

 واعتقاالت كثيرة. 

"وكانت أهم ، ة في المناطق المهمشة في البالدمع ازدياد االحتجاجات الشعبي اشتدت المعارضة الحزبية للملك تزامنًا

التي منحته  1965حزيران يونيو  9الخطوات التي اتخذها ألجل مصادرة المجال العام لصالحه هي إعالن حالة االستثناء يوم 

 ،بذلك فترة سوداء من تاريخ المغرب" انفرد الملك باألمر لمدة خمس سنوات مدشنًاوحق تعطيل الدستور وحل البرلمان. 

وقد . (Nabil, 2017, p. 156) في ظل أزمة شرعية عميقة 1970هذا ما أدى به إلى طرح دستور جديد لالستفتاء سنة و

، إضافة إلى تشكيل كتلة وطنية بمبادرة "حزب االستقالل" و"االتحاد إلى انقالبين عسكريين كما رأينا سابقًاأدت هذه األحداث 

أعلن هذا التكتل عن نيته عدم المشاركة في  . وبذلك1971الوطني للقوى الشعبية" و"الحزب الشيوعي المغربي" سنة 

واحترام الحقوق والحريات العامة، خاصة الحق في التجمع وتكوين المطالبة بإقامة نظام ديمقراطي إلى ضافة إ ،االنتخابات

 (نتيجة االستفتاء)أي شيء، فقد كانت نسبة قبوله  1970. لم يغير دستور (Riera, 2011, p. 236) الجمعيات والصحافة

، وبنفس 1972بالنسبة لدستور  وحدث الشيء نفسه. (Nabil, 2017, p. 156) هذا ما صرحت به وزارة الداخليةو%، 51

 . (Nabil, 2017, p. 166) نسبة القبول أيضا وفق التقارير الرسمية

، فعلى خالف الدول العربية (سبانيإ-فرنسي)من استعمار مزدوج  سلطة الملك غير عادية في بلد خرج منهكًاكانت 

 البلد .األخرى، لم يسيطر الحزب الذي قاد مفاوضات االستقالل على السلطة، ولم يحكم العسكر 

 السؤال األهم هنا: من أين يستمد الملك شرعيته؟. و

 آليات بناء الشرعية في النظام السلطوي 

"، فإن مفهوم الشرعية يعبر عن القيمة التي يتم من خاللها االعتراف بشيء Patrick H. O’neilوفق "باتريك أونيل" "

سسة أو الشخص الشرعي يحظى بقبول واسع ومعترف به أنه صحيح ومناسب، وبالتالي فان المؤعلى أو بشخص ما وقبوله 

" Max Weber. قسم "ماكس فيبر" "(O'neil, 2018, p. 46) من قبل الجمهور. ومن هنا، فالشرعية تمنح الحق والسلطة

ما  أو شخصًا قانونية. تعتمد الشرعية التقليدية على فكرة أن شيئًا-عقالنيةوكاريزمية؛ والشرعية لثالثة أنواع هي: تقليدية؛ 

بعبارة أخرى، هي مبنية على فكرة أنه يتم قبول جوانب معينة من السياسة ألنها  .دوما على ذلك الحال نيملك شرعية ألنه كا

في عالم السياسة، تعبر الكاريزما عن تلك الشخصية التي تلهم  .(O'neil, 2018, p. 47) كانت مقبولة لفترة معينة من الزمن

انونية فهي عكس الق-أما الشرعية العقالنية .قناع وقوة األفكارستطيع حشدهم بطريقة مبهرة تعتمد على اإلارها وتالناس بأفك



 لعدالة االنتقالية والنظام السلطوي في المغربا                                                                                                                       32
 

تعتمد على نظام من القوانين واالجراءات  ببساطةفهي األفكار. أي أنها ال تستند إلى التاريخ أو قوة  ؛النوعين السابقين

 .(O'neil, 2018, pp. 47-84) المتجسدة في مؤسسات راسخة

 .الديمقراطيات الغربية القانونية، ألن هذا النوع عادة ما يكون في-بد من استثناء الشرعية العقالنيةفي الحالة المغربية، ال

والتقليدية. تأتي شرعية الملك من المنصب  فشرعية الملك المغربي والمؤسسة الملكية هي خليط بين الشرعية الكاريزمية

فالملكية في المغرب متجذرة  .يضعنا في إطار الشرعية التقليدية هذافإن التاريخي، وبما أنه أهم ممثل للمؤسسة الملكية، 

                  قوية،فإذا كان الملك يملك كاريزما  ؛هي شرعية تغذي الشرعية التقليديةف رة قرون. أما الشرعية الكاريزميةكثر من عشأل

 "John Waterbury " فهذا أفضل بالنسبة للشرعية الملكية ألنها تتقوى بهذه الكاريزما. يقول "جون واتربوري"

(Waterbury, 1982, p. 53). 

 ( 3)((اضراب الظهائر))ئح حزب االستقالل وأدى به موقف قرر الملك أن يساند القضية الوطنية، والسير في اتجاه نصا 

 آثارها على شخصيته، ولم تظهر هذه اآلثار على في المنفىالسنوات التي قضاها  قد تركت. و1953إلى االبعاد والنفي سنة 

أن تتكون لدى محمد الخامس  لقد كان حتميًا)الحظ أحد االستقالليين ذلك عندما عبر بقوله: حقيقتها إال بعد االستقالل. و

قادر على مواجهة أنه الرجل العظيم، وأنه وحده العلى مسامعه ننا لم نتوقف طيلة سنوات عن الترديد أل ،نزعة استبدادية

 ،ستقالللحزب اإل يمكانه التصدإأنه الوحيد الذي ب نفسها وهيالنغمة  فرنسيين بدورهم كانوا يرددونن الأالفرنسيين، كما 

  (.يمان بسلطته الفرديةلى اإلإهاية في النمما أدى به 

تبين الفقرة السابقة الشخصية الكاريزمية التي كان يمثلها محمد الخامس، هذا األخير اكتسب شرعية واسعة عند 

من الشرعية، امتلك الحسن الثاني كاريزما وشخصية نفسه النمط  فيوخاصة في سنوات الكفاح ضد االستعمار.  ،المغربيين

ت الرائعة والعقوبات القاسية، فقد كان تكتيكه المفضل في آأنعم يمزج بين المكافأسلوب قمع ى كونه تبنَّ مقبواًل جعلت منه ملكًا

صب الصفقات التجارية، والمناوتحييد المنافسين المحتملين على السلطة يتمثل في تقديم الحوافز مثل األراضي الجيدة، 

عل ء بوحشية، لكنه ال يزال ينظر اليه الكثير لذا تكمن مهارته في أنه سحق المعارضة واألعدا .الحكومية ذات األجور المرتفعة

وإقناع قناع كي المغربي عن هيمنته عبر قوة اإل. بعبارة أدق، لطالما عبر المركز المل(Freeman, 2005, p. 5) أنه ملك محبوب

 . (Freeman , 2006, p. 716) القوة

فالقرب من الملك . الخدمة، والعطاءوعمليات هي: القرب،  ملك ورعاياه وتتغذى عن طريق ثالثتمر العالقة األبوية بين ال

عالمات تمييز، أما الهدايا والعطاء فيستفيد منها المعنيون مقابل الخدمة  الجلوس واألكل معه مثاًلوهو مصدر القوة والشهرة، 

، حيث Give here-Take there( "Roniger, 2004, p. 353): ". بمنطق زبائني(El Maslouhi, 2006, p. 716) المقدمة

وفر تين تختلف مكانتهما في المجتمع، ولكنها مفيدة بين طرف ،تعبر هذه العبارة الزبائنية عن عملية أخذ وعطاء غير متكافئة

شخاص الذين يملكون الموارد وخاصية التوزيع الطريق نحو الوصول إلى الموارد التي يتم استبعاد اآلخرين منها عادة لأل

. تنقسم هذه العالقة بين شخصين: الشخص Roniger, 2004, pp. 353)-354) ن طريق الوساطة والتملقبطرق ملتوية ،ع

وصاحب خاصية العطاء الذي ينتظر خدمة من الطرف ب؛ الشخص ب، وهو الزبون أو  (Patron) أ، وهو صاحب السلطة

 معينة. الذي يقدم خدمات معينة للطرف أ مقابل استفادته من مزايا  (Client) الزليم

" أو "أبوية patrimonialisme-Néo" (4)بهذه الخصائص، بنى محمد الخامس والحسن الثاني دولة "نيوباتريمونيالية"

أنها الحالة التي يكون فيها المركز السياسي ب" األبوية الجديدة Eisenstadtعرف العالم األلماني "إيزنستاد" "وقد جديدة". 

 عادة بناء الدولةإمة التحديث وموقع نخبة سياسية معينة في السلطة، حاملة على عاتقها مهمسيطرا عليه لغرض الحفاظ على 

(Addi, 1990, p. 8) .كما تفرض القنوات  ،تؤثر طبيعة المهمة هذه على نمط العالقة التي تنشأ بين المركز السياسي ومحيطهو

خالله إلى  من هي ممر تسعى المجتمعات التقليدية ديدة إذًافاألبوية الج .نيد وإعادة تجديد النخبة الحاكمةالتي يتم بها تج

 البقاء أطول فترة ممكنة في الحكم.  نفسه الوقت، وفي (Addi, 1990, p. 8) شق طريقها نحو مرحلة التحديث

عن طريق هذه اآلليات اكتسب الملك شرعيته وزاد من قوة مكانته على الرغم من االنتهاكات المختلفة لألسس الديمقراطية 

إحداث  -الوفاة–حيث استطاعت  ،حسن الثانيالولحقوق اإلنسان. يشير عبد السالم مغراوي إلى مفارقة عجيبة حدثت بعد وفاة 
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ن المغرب أصبح إصارت الصحف المغربية تكتب قائلة و ،ية المغربية لعديد من األيامشلل تام في الحياة السياسية واالجتماع

، واحتشد ماليين األشخاص في جنازة الملك الراحل الذي تميزت فترة حكمه بالممارسات القمعية الكبيرة .المفارقة حسب يتيمًا

 ماليين األشخاص في غضون يومينمغراوي هي أن المغرب ال يملك خصائص الدولة الشمولية التي تستطيع حشد 

(Maghraoui, 2001, p. 74) .فمن أين جاء هذا التعاطف والقبول؟ ، 

التي  خصائص األنظمة السلطانية أيضًا ،الذي وضعناه في خانة األنظمة السلطوية الكاملةتشبه خصائص النظام المغربي، 

وصفها خوان لينز بدقة كبيرة: ال سيادة للقانون، مأسسة ضعيفة، تالعب بشكل مفرط بالرموز، تعبئة بطرق قسرية أو زبائنية، 

قيادة شخصية وتعسفية، ال قيود عقالنية قانونية، نزعة قوية للساللة الحاكمة، االمتثال للقادة على أساس الخوف الشديد 

ن مباشرة في استخدام العنف لديمومة ين أو رجال متورطيعيم مكون من أفراد أسرته والمقربزوالمكافآت الشخصية، طاقم ال

عن الزائد  (Spetan, 1996, pp. 44-54)ة كما يرى أونيل: تقديس الشخصي أو،(O'neil, 2018, p. 981)النظام، والتعظيم 

 .حده

الذي النظر في أسئلة أخرى مهمة هي: ما من بد  ال ة القرار السياسي المغربي،مما سبق، ومن أجل التعمق في فهم عملي

شخصنة في ظل تنامي ملك المستبد وصمود الملكية اُلُميفسر صمود ال الذي يفسر هذه االرتباكات والخصائص التصنيفية؟ ما

إلى تجاوز  ةسئلبنا هذه األ االمتيازات والطرق العنيفة إلسكات أطياف معارضة عديدة؟. تؤدي ياألصوات المعارضة؟ وهل تكف

 التي تكتسبها الملكية.  ؛ية التقليدية التي يكتسبها الملكالنظر في الشرع البحث والنظر في الشرعية الكاريزمية وضرورة

عن الثقافة األنثروبولوجية للخضوع في المغرب وهيمنة األستاذ على  جيدًا ، كتب عبد الله حمودي كتابًا1997سنة 

 يقول:  .ا بعد الكولونيالية واستمراريتهاأشكال ممارسة السلطة لفترة م فيحث التلميذ، كما ب

"يعتقد العلويون وجود عالقة مباشرة يقرها المرسوم اإللهي بين الملك ورعاياه. يؤكدون أن هذه العالقة التقليدية يتم 

الذي يختار في بداية كل عهد لماء للمرشح التعبير عنها عن طريق الوالء الرسمي، أو البيعة التي يقدمها المجتمع، ويمثلها الع

هذا ما وال ينكسر بين الشعب والملك،  رابطًا ،الذي يتم تجديده كل عام في أيام العيد اإلسالمييشكل يمين الوالء، و ،جديد

 . (Hammoudi, 1997, p. 13) يضع الملك فوق أي انقسامات قد تعصف بالمجتمع"

ضفاء طابع إأن تأسيس عيد العرش وبفي فترة المقاومة، يمكننا الجزم  تعمارية، تحديدًابالعودة إلى الحلقة التاريخية االس

هو ما أدى إلى تصويب النخبة الوطنية كل رأسمالها والوالية والصالح على الملك المنفي اضافة إلى الزعامة على الملك العائد، 

الشرعية السياسية مقارنة بالشرعية الدينية، والنخبة أمام هذا ما يضعف والرمزي والسياسي في طاحونة الحقل السلطاني. 

 ,Mouzay) من مكونات العالقة بين السياسي والديني مما سيفتح الباب للقداسة كي تصبح مكونًا ،الدولة، والحزب أمام الملك

2018, p. 36) . 

 المتشكلة منذ قرون، يظن العلويون في المغربفي الثقافة السياسية المغربية  هامًا التي تمثل حيزًافي العقيدة اإلسالمية، 

ففي حالة غياب زعيم تضعه مكانته الدينية فوق المجتمع، فإن االنقسامات بين سكان  .أن الخروج على الحاكم محرم شرعًا

ملوكها القوى قد تفكك الدولة القومية المغربية التي لطالما حارب  ،المدن وسكان األرياف، العرب والبربر، والبرجوازية والشعب

 ,Hammoudi) المسيحية الطامعة في البالد منذ القرن السادس عشر، المغرب الذي أسسه الشرفاء أحفاد النبي في القرن الثامن

1997, pp. 13-14)  ل سلطة الملك عقبة كمن هذا المنطلق، تش. ساللته لحد اليوم حسب اعتقادهم تحكمه عائلة من تزالوال

ذلك، فهي  إضافة إلى .يا ،ومهاجمته ستكون جريمة وتضحيةالذين قد يفكرون في التنافس على القيادة العلهائلة أمام أولئك 

 هنا تكمن أول حجة رادعة ضد أي محاولة تمرد دون قائد )إمام(.المجتمع ال يبقى فالله يأمر أن  ؛انتهاك للقانون اإللهي

(Hammoudi, 1997, p. 13) . الستمرارية  ًامة السياسية المغربية "آلية لالستقرار السياسي وضمانشكلت البيعة في المنظولقد

جاء في إحدى  [محمد الخامس]في مجابهة المشاريع البديلة المعارضة للنظام، ففي خطاب الملك  كبيراً  النظام، كما لعبت دوراً 

عن جماعة المسلمين، وقد قال رسول  فالخارج عنها خارج ؛الشرعية قد إنعقد عليها اإلجماع قد علمتم أن بيعتنا)فقراته: 

 . (Mouzay, 2018, p. 53) "(عليه وسلم: "يد الله مع الجماعة الله صلى الله
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يمارسون  فالنخبة هم األفراد الذين ؛"  مفهوم النخبة بممارسة السلطةVilfredo Paretoلفريدو باريتو" "ربط "ف

تي تملك السلطة فعليا؛ والنخبة هي الوالوظائف القيادية. من هنا قسمها إلى قسمين: النخبة الحكومية، أو الطبقة التي تحكم، 

بين النخبة الحاكمة  التي دون ممارسة السلطة تدعم الفئة السابقة وتكون ربما وسيطًاحكومية، أو الطبقات المهيمنة الغير 

نخبة غير  . من دون أدنى شك، هناك نخبة حاكمة في المغرب، كما توجد أيضًا(Renterghem, 2001, p. 58) والجماهير

التي تمثلت في شخص الملك وطاقمه الحكومي الذي له نت العالقة بين النخبة الحاكمة حاكمة وفق وصف "باريتو". فقد كا

ما اإلخضاع عن طريق اآلليات الشرعية الكاريزمية ين: إللدستور والنخبة غير الحاكمة تمر عبر طريق سلطة اختياره وفقًا

فالنخبة الحكومية هي الطرف المانح للمزايا إلى النخب الوسيطة التي  .(5) والتقليدية خاصة، أو عن طريق عملية "التزليم"

محاوالت االخضاع، فقد عالقة الملك مع النخبة المعارضة التي لم تنجح معها  خدمات الوالء والبيعة للملك. أماتقدم بدورها 

 شكاالت عميقة تتعلق بقضايا حقوق االنسان. إمما أدى إلى بروز  ،شابها العنف واالكراه

 عدالة انتقالية دون انتقال 

 المعارضةفلم ينجح الملك في القضاء على  ؛سارية خاصة إلى لعبة محصلتها صفرأدت المواجهة بين الملكية والمعارضة الي

، كما لم تنجح هي في اإلطاحة بالملكية. ومهما كانت هذه المواجهة دموية، فقد كانت لها ميزة (محاوالته رغم تعدد)اليسارية 

بمثابة فرصة لكل منهما لتعلم كيفية  كانت إحداث تغيير كبير في طريقة تصور كل من هذين الطرفين فيما بينهما، وبالتالي

ناحية ومن  ،قد تحول إلى معارضة عميقة الجذور اجتماعيًا اعتبرته عدوًا التعامل مع اآلخر. فمن ناحية، أدركت الملكية أن ما

هو في الواقع نظام ملكي راسخ منذ  ومحافظًا وتقليديًا رجعيًا ن لحقيقة أن ما اعتبروه نظامًايأخرى، أصبح اليساريون مدرك

بذلك الثقافة السياسية لألمة. السمة الرئيسية لهذه الثقافة السياسية تكمن في التمييز بين الملك كشخص  عدة قرون مشكاًل

نهم يتعاملون فإغير عادل،  والملكية كمؤسسة، وبالتالي في حين أن الغالبية العظمى من المغربيين قد يعتبرون الملك شخصًا

 .  (Hachimi, 2015, p. 6) للملكمع الملكية كرمز للوحدة الوطنية والشكل الشرعي 

بناء  ويلة من القبول المتبادل ومحاولةعملية ط (الملك واليسار)فاعالن الرئيسيان نتيجة لهذه التجاذبات، بدأ هذان ال

 ,Hachimi) يدالة االنتقالية في العالم العربهذا ما مهد ألول تجربة للعومما أدى إلى تقديم تنازالت كبيرة بينهما،  ،الثقة

2015,p. 6) . 

خاصة منذ انتهاء الحرب الباردة. يرى "جون واالش"  ،نسان تطرح بقوة على الساحة الدوليةأصبحت قضية حقوق اإل

"John Wallachنسان منذ عملية غامضة صاحبت خطاب حقوق اإل نسان كفكرة وممارسة أصبحت عبارة عن" أن حقوق اإل

مفهومها شدود في الممارسات والخطاب العالمي. فبعد  غير أنه بعد الحرب الباردة صاحب، 1948سنة  اأول إعالن عالمي له

عة نسان كذريالدول القوية تمارس خطاب حقوق اإلالقوي يدافع عن حقوق الضعيف، صارت  أن أن كان المفهوم يرتبط وفكرة

آخر، أصبح القوي . بمنظور (Wallach, 2005, p. 108) ينرواندا والعراق أفضل مثال ؛للتدخل في شؤون الدول الضعيفة

 نسان كذريعة إلضفاء الشرعية على ميوالته ورغباته المتعدية على حقوق اآلخرين . يتخذ حقوق اإل

من العلماء لتجديد  ل جهود أكبرذنسان والغموض الذي ينتابها إلى بأدت األهمية العلمية المتزايدة لمسائل حقوق اال

 ,Wallach) تجعله وثيق الصلة بمسائل السلطة، لكن مع الحفاظ على هويته المفاهيمية المتميزةنسان بطريقة خطاب حقوق اإل

2005, p. 109) أخالق  -نسانحقوق اإل–الظاهرة السياسية. فهي  نسان مع"واالش" رؤية جديدة تربط حقوق اإل. يقترح

هذه األخيرة تنقل  .ومينن في أخالقيات المحك، وأداة عملية تبرز في دورها الذي يكم(Wallach, 2005, p. 110) السلطة

السلطة لألفراد والعناصر المحلية للمجتمع لتحقيق أهداف أخالقية معينة، ذلك عبر الوكالة الديمقراطية التي تعتبر الوسيلة 

 .  (Wilcox, 2009, p. 53) األساسية للعدالة المعاصرة

خاصة في  ،نسان بكثرةلى طرح قضية حقوق اإلية للنخبة الحاكمة إفي الحالة المغربية، أدت المسارات السلطوية والقمع

مع اشتداد السلطوية في عهد الحسن الثاني، أنشأ بعض أعضاء  فترة الثمانينات من القرن الماضي. لكن قبل ذلك، وتزامنًا

عن المعتقلين بسبب كانت تهدف للدفاع ، و1972حزب االستقالل "الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان" في سنة 

            المشكل األبرز الذي واجهته الرابطة هو ارتباطها الوثيق بحزب االستقالل وكان نسان. رائم الرأي والتأكيد على حقوق اإلج
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 فبسبب ذلك ظلت انتقادات الرابطة للحياة السياسية والظروف القمعية في المغرب محدودة جداً  ؛وعدم امكانية استقاللها عنه

(Riera, 2011, p.63) . 

 1979أدى القمع الدموي للدولة ضد األحزاب اليسارية والنقابات إلى إنشاء "الجمعية المغربية لحقوق االنسان" سنة 

اكي وابتعدت عنه على ورق. كانت الجمعية مرتبطة باالتحاد االشتر الرابطة األساليب القمعية وكانت حبرًافيه في وقت تجاهلت 

. أما (Riera, 2011, p. 36) ات القرن الماضي بسبب الخالفات المرتبطة بتعاون الحزب مع الحكومة المغربيةثمانينبداية من 

ة تقوم على الديمقراطية وحقوق العقد، فقد وضعت حركة حقوق االنسان المغربية أولوية أهدافها في بناء دول ذلكفي نهاية 

معيات عن األحزاب وتعزيز التعامل فيما بينها. هذا ما مهد لتأسيس "المنظمة ضافة إلى السعي وراء استقالل الجإنسان، اإل

نسان المغربية ذه الفترة، أصبحت منظمات حقوق اإلخالل هو. (Riera, 2011, p. 37) 1988المغربية لحقوق اإلنسان" سنة 

 ية، فقد تطور الفضاء العام لحقوقفعلى الرغم من أن التنظيمات األولى كانت مرتبطة باألحزاب السياس ؛نشطة بشكل أكبر

منظمة المغربية لحقوق ال–سابقة الذكر مثل المنظمة  ،نسان بشكل أكبر بداية من النصف الثاني لثمانينات القرن الماضياإل

 (Linn, 2011, p. 4). المعتقلين السياسيينن لتي كانت أبرز مطالبها االفراج عا، -االنسان

سمحت المسافة الحذرة التي اتخذتها "المنظمة المغربية لحقوق االنسان" من الساحة السياسية بالعمل دون الخضوع  

نسان". ومن و"الجمعية المغربية لحقوق اإل نسان""الرابطة المغربية لحقوق اإل تعرضت لهالى نفس القمع والتضييق الذي 

. بعد ذلك، (Linn, 2011, p. 5) بعد خمسة أشهر فقط من تأسيس المنظمة ًاسجين 19نتائج نشاطها المستمر، إطالق سراح 

، حيث 1990وفي التسعينات من القرن العشرين، بادر الحسن الثاني إلى تأسيس المجلس االستشاري لحقوق االنسان سنة 

ترحات ية بهدف بلورة المقاستوعب هيكله المؤسسي مجموعة من الفاعلين السياسيين وبعض مناضلي التنظيمات المدنية الحقوق

فقد كان مجرد  ؛. لم يسلم المجلس من االنتقاد(Abdullatif, 2013, p. 94) نسان المغربيةالمطلوبة في قضايا حقوق اإل

لك، رأت اللجنة المعنية بحقوق مجلس يتحكم فيه الملك كما شاء، مجلس جاء نتيجة الضغوطات الدولية والداخلية. ومع ذ

أن  ،عن وضعية حقوق االنسان في المغرب 1992المتحدة، إضافة إلى تقرير لوزارة الخارجية األمريكية سنة نسان في األمم اإل

 . (Abdellaoui, 2013, p. 59) الحكومة المغربية أصبحت تحرك المجلس ألغراض دعائية

فقد أقر هذا األخير  ؛الثانيسياسي من قبل الملك الحسن كانت فترة تسعينات القرن العشرين مليئة بمحاوالت اإلصالح ال

الحظ المراقبون أمثال محمد الهاشمي أن و. 1998، إضافة إلى دستور جديد سنة 1996و 1992سنتي  تعديالت دستورية

ألي انتقال  من كونها أساسًا مجرد تعديالت تهدف لتكييف النظام مع بيئته المتطورة بداًلسوى أن تكون  يمكنهذه األحداث ال 

، وهي سنة تقلد الملك محمد السادس العرش، أنشئت هيئة تحكيم 1999. سنة Hachimi, 2015, pp. 2)-3) ديمقراطي

في ظل تنامي  (Rhani, 2018, p. 258) مستقلة لتحديد وتعويض الضحايا السابقين لالختفاء القسري واالحتجاز التعسفي

حيث قام بمجهودات ونشاطات كبيرة  ،1999 سنة الحقيقة والعدالة" الذي تأسسخاصة من طرف "منتدى ، النشاط الحقوقي

تقالت السابقة منذ أول وقام باعتصامات عديدة وروتينية أمام السجون والمع ،لفرض نفسه على الساحة الحقوقية المغربية

من أبرز مطالب هذا المنتدى و .(Vairel, 2008, p. 231) 2000مارس  آذار 2في "درب موالي الشريف" يوم  اعتصام له

نصاف اهمة بشكل بارز في ظهور "هيئة اإلوكانت مس، فريقياإلمستقلة" على غرار جنوب انشاء "لجنة الحقيقة ا أيضًا

 .  (Laouina, 2016) 2004والمصالحة" سنة 

 ،نسان والسجناء السياسيين السابقينتقلة" بشدة من قبل نشطاء حقوق اإلُتقدت "هيئة التحكيم المسمن جهة أخرى، ان

هذا ما أدى بعد خمس سنوات إلى إنشاء "هيئة و، الهيئة يل البيروقراطية التي صاحبت عملالتعويضات والعراق آليةخاصة في 

 . يقول أحد الضحايا السابقين: (Laouina, 2016) اإلنصاف والمصالحة"

عي والسكن، بينما "استفاد بعض المساجين السابقين الذين اعتقلوا حوالي شهرين أو ثالثة أشهر من االندماج االجتما

، إضافة إلى (Rhani, 2018, p. 253) لم يستفد آخرون ذاقوا مرارة السجن من خمس إلى عشر سنوات من الميزات نفسها"

 . "نسانتعامل والتفاوض حول ملف حقوق اإلحدثت عدة صراعات داخل "منتدى الحقيقة والعدالة" بسبب طبيعة ال ،ذلك
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نسان في المغرب سوى الجزم بالخلل الذي أصاب جهت عملية النضال من أجل حقوق اإلال تفسير أمام العراقيل التي وا

ى الوكالة الديمقراطية اذا استندنا لفكرة "جون واالش". الوكالة التي فشلت منذ السنوات األولى لالستقالل في نقل السلطة إل

بما فيه )حيث تنقسم استقاللية المجتمع المدني توفير أهم شرط أساسي فيه، وهو االستقاللية، بالمجتمع المدني والسماح 

تلقى ، . من هذا المنظور(Lettad, 2016, p. 144) واستقاللية تنظيمية، إلى نوعين: استقاللية مالية (جمعيات حقوق االنسان

" Frédéric Vairelيقول "فريديريك فايرل" " .ات كثيرة بسبب مسألة االستقالليةنسان انتقادالمجلس االستشاري لحقوق اإل

: "تميز المجلس االستشاري لحقوق االنسان، والذي أنشأه الحسن الثاني لتحسين الصورة الدولية للبالد، بغيابه التام عن مثاًل

وال يقبل التفاوض في أمور أساسية، خاصة أن يقرر وحده  . ففي نظام اعتاد فيه الملك(Vairel, 2004, p. 182) االستقاللية"

ن مطالبها مشروعة، فان النظام كان يفضل ومهما تك .مزعجًا ظهور منظمات مستقلة لحقوق اإلنسان يعد أمرًامع رعاياه، فإن 

أن تندمج هذه المنظمات وتذوب وسط جهاز متحكم فيه، وعندئذ يمكن معالجة مطالبها كملتمسات تخضع لتقدير السلطات 

 (Abdellaoui, 2013, p. 43). العليا

بد وذكر خاصية تحليلية مهمة كما ذكر  في سياقات االنتقاالت الديمقراطية، ال االنتقالية تدخل حتمًاباعتبار أن العدالة  و

 ؛طي في المغربيصعب تحديد الفترة الزمانية لالنتقال الديمقرا .(Hachimi, 2015, p. 2) محمد الهاشمي، هي اشكالية الوقت

نسان بداية التسعينات من القرن الماضي، والبعض اآلخر يربطها حقوق اإلعتراف الضمني بانتهاكات فالبعض يربطها ببداية اال

. 21بأواخر العقد نفسه عند صعود حكومة التناوب، والبعض اآلخر يربطها بـ"هيئة اإلنصاف والمصالحة" في بداية القرن 

ة الزمانية لالنتقال المد" إلى أن طول Hermetعلى كل حال، يشير متخصصو االنتقاالت الديمقراطية أمثال  "هيرمت" "

 عرقل عملية ترسيخ الديمقراطيةيالمدة  هذه طولفإن بوضوح أكبر،  .على عملية ترسيخ الديمقراطية عود سلبًايالديمقراطي 

(288-(Hermet, 2001, pp. 287 . 

ديمقراطي حقيقي في سنذهب للتشكيك فيما إذا كان هناك انتقال ، تقالية المغربيةعلى غرار المدة الزمنية للعملية االن

المغربية هذا التشكيك بسبب الشذوذ الذي أصاب الحالة  يالمغرب أدى بشكل أو بآخر إلى بروز ظاهرة العدالة االنتقالية. يأت

السياسية لمسارات حقوق  . بعد الحلقات التاريخية المتعلقة بالعملياتفالنظام الملكي بقي في مكانه صامدًا .كما سبق وأشرنا

، تأسست "هيئة الحقيقة والمصالحة" -محمد السادس–وبعد الضغوطات المختلفة وصعود ملك جديد إلى الحكم . نساناإل

صالحات الهادفة إلعادة ترتيب عالقة الدولة بالمجتمع، وكان ذلك نتيجة الضغوطات التي في ظل حزمة من اإل 2004سنة 

تعد هذه الهيئة أول لجنة حقيقة تكونت في الدول و. (Abdullatif, 2014, p. 33) مارستها المنظمات المدنية والحقوقية

محاولة لتجاوز المفهوم الضيق للتعويض الذي أقرته "هيئة التحكيم المستقلة"، إضافة ، وكانت (Linn, 2011, p. 1) العربية

س ذلك يقوم على وأسادماج االجتماعي واإلداري، إعادة التأهيل النفسي واعادة اإل إلى محاولة عرض نهج أكثر شمولية يهدف

 . (Rhani, 2018, p. 258) ستماعية إضافة إلى بعض التظاهرات كالحفالت التذكاريةتنظيم الجلسات اال

ون باحترام نصاف والمصالحة" بميزانية كافية وعينت مجموعة من المفوضين الذين يحظزودت الحكومة المغربية "هيئة اإل

سبع جلسات استماع عامة في جميع أنحاء البالد، وقامت بعدة الهئية نسان. باإلضافة إلى ذلك، عقدت كبير في مجال حقوق اإل

 ،تعويضات مالية، إضافة إلى تنظيم عدة مناقشات حول التنمية السياسية والقانونية في المغرب، تم بثها على التلفزيون واإلذاعة

 .(Wiebelhaus-Brahm, 2019, pp. 260-269) ن في المغربمما أدى إلى توليد نقاش عام كبير حول حقوق االنسا

تقديم توصيات وضمانات لمنع وجبر الضرر واستعادة الكرامة؛ و ،ربع مهام رئيسية هي: كشف الحقيقةأعطيت للهيئة أ

يتعلق . وهكذا، فقد قامت بخطوات مهمة فيما Wilcox, 2009, pp. 57)-58) المصالحةوتحقيق االنتهاكات ومنع تكرارها؛ 

نصاف والمصالحة" عبارة عن مفاوضات بين المجتمع المدني والعاهل حول األرضية الة االنتقالية. فعملية "هيئة اإلبقضية العد

"، فإن هيئة Wilcox"ويلكوكس" " يرىاالجتماعية المتغيرة التي تقوم عليها الهياكل السياسية المغربية. ببساطة، وكما 

هي الدافع الرئيسي أنها ، كما (Wiebelhaus-Brahm, 2019, p. 55) نسان في المغرباإلنصاف عبارة عن معنى حقوق اإل

نسان فكار المجتمع المدني حول حقوق اإلاألخيرة يمكن تصورها في المغرب على أنها اعادة تعريف أ االنتقالية. هذهللعدالة 

 . (Wilcox, 2009, p. 55) والعدالة في الفضاء العام، خارج المجال السياسي
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سواء في عمليتها، أو  ،نصاف والمصالحة" قد القت انتقادات كثيرة"هيئة اإل فإنغم من هذه العوامل الجيدة، على الر

الفترة التي طلب ما يتعلق في مدة تكليفها ومن القيود التي القتها الهيئة ومن ناحية القيود والظروف التي رافقت تأسيسها. 

، إال أن الفترة التي قامت بفحصها كانت طويلة (قابلة للتجديد ثالثة أشهر)العمل تسعة أشهر كلفت بفقد منها التحقيق فيها. 

أطول مدة ممكنة، ومع تمديد آخر  ، وبهذا كانت الهيئة واحدة من اللجان التي مارست التحقيق في(1999-1956)جدا 

. عالوة على (Vairel, 2008, p. 236) سنة في هذه المدة 21 فترةمن المستحيل التحقيق في  كان (شهرا 41عملت لمدة )

 الملكية مقدسة وفقا للدستور، لم تستطع اللجنة اتهام الملك السابق بشكل ألنف .تجنبت الهيئة اتهام الحسن الثانيذلك، 

 . (Wilcox, 2009, p. 60) هذا ما أدى لعدم رضا كبير من المعنيين باالضطهادو ،مباشر

المغرب،  أنحاء، تظهر المواقع المختارة لعقدها للوهلة األولى مواقع جيدة تغطي جميع االستماع مثاًل في عملية جلسات

 % 4على سبيل المثال، يمثل الصحراويون . عن مشكلة حقيقية في أخذ العيناتحصائيات التي نشرتها الهيئة تكشف لكن اإل

 .Vairel, 2008, p) من االختفاء القسري تضررًا أشد المناطقفي حين كانت الصحراء الغربية واحدة من  ،فقط من العينة

 الجلسات يمكن أن تستمر فريقيا مثاًلإبينما في تجربة جنوب  ،دقيقة 40. في نفس السياق، لم تتخط جلسات االستماع (237

التفاق دقيق مع  ت وفقًاحيث تم تقديم الشهادا ،نفسهم بحرية تامةأم السماح للمتحدثين بالتعبير عن لساعات، إضافة إلى عد

 ,Vairel) للظروف المحيطة باالنتهاك دون تسمية الجالدين (غير دقيق)قبل العرض يقضي بتقديم وصف موجز أعضاء الهيئة 

2008, p. 238) . 

 إن الظروف الفريدة التي نشأت فيها "هيئة اإلنصاف والمصالحة" قد حدت من قدرتها على القيام بمهامهاف، وبالنتيجة

(Wiebelhaus-Brahm, 2015, p. 235) . لى فكرة إبن يعيدنا وكأن اإل، ئة بعد خالفة محمد السادس ألبيهتأسست الهيفقد

" Eric Weibelhausيريك فايبلهاوس" "إ. يقول "(Elster, 2004, p. 83) : "إننا لسنا مثلهم"كما رأينا مسبقًا ،لسترإجون 

، تجنب التحقيق انتهاكات على األقل إلى إضفاء الشرعية على النظام الجديد. عالوة على ذلك عن الهيئة: "كانت تهدف جزئيًا

 جديداً  الذي بدأ مشواراً  -محمد السادس– (Wiebelhaus-Brahm, 2015, p. 235) نسان في فترة الملك الحالي"حقوق اإل

احتكاكه الكبير فإن نفسه بملك الفقراء والضعفاء،  فًافعلى الرغم من نيته التقرب إلى الناس واص .مغراوي يرىمع التسلط كما 

السماح للمنفيين السياسيين بالعودة للمغرب، و، 1979اقالة إدريس البصري وزير الداخلية منذ سنة ومع الطبقات الدنيا، 

 عاماً  11علنا بعد  بالغ شكاواهمإو سمح للمغاربة بالتحدث بحرية أكبر ،واألهم من ذلك إيجاد مناخ من الليبرالية السياسية

على الرغم من ذلك، وخالل السنة األولى من حكمه، فرضت الرقابة  .(Maghraoui, 2001, p. 14) من سيطرة أبيه المطلقة

ر ظئر اإلدارية العليا، إضافة إلى حعلى ثمانية صحف محلية ودولية نشرت مقاالت عن الفساد داخل القوات المسلحة والدوا

لنشر مزاعم أن القادة االشتراكيين قد تآمروا مع الجنرال أوفقير في محاولة  2000ثالثة منشورات أسبوعية في ديسمبر 

 . Maghraoui, 2001, pp. 14)-15) 1972االنقالب الفاشلة سنة 

 أيار 16فجيرات فالتحقيقات التي ظهرت بعد ت .لك محمد السادس في سنواته األولىلم تتوقف الممارسات السابقة للم

، أشارت إلى وجود قمع شامل وضغوط غير مسبوقة إلى حد كبير على اإلسالميين، خاصة منهم الذين يميلون 2003مايو 

 . (Vairel, 2004, p. 193) للمطالبة بممارسة المبادئ الديمقراطية

وكدليل على ذلك، . تغيير النظامنتيجة لنصاف والمصالحة" نتقالية األخرى، لم تكن "هيئة اإلعلى عكس تجارب العدالة اال

فهي هيئة  ؛(Vairel, 2004, p. 193) للمؤسسات التسلطية هناك انفصال تام بين اعتمادها والوزن السياسي الذي بقي راسخًا

ا ، هذا ما يدفعن(Vairel, 2019, p. 65) وصانع القرار ار جاءت لتعزز موقف الملك ،الحكماستشارية دون سلطة اتخاذ القر

 للتشكيك في جدوى وجدية االنتقال الديمقراطي المغربي. 

أال وهو سياق  ؛للعدالة االنتقالية بمدلوالت مختلفة، لكن في سياق واحد ، تمت اإلشارةفي األدبيات المركزية األولى

 Samuel"ركز علماء السياسة أمثال "أودونيل" و"شميتر"، إضافة إلى "صامويل هنتنغتون" واالنتقال الديمقراطي، 

Huntington " تورطوا في انتهاكات حقوق اإلنسانعلى مشكلة كيفية التعامل مع االستبداديين السابقين إذا . 
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إذا كانت القوات المسلحة في حد ذاتها  ما اختلفت الحاالت التي شهدت استعماالت تعسفية للسلطة، لذا يجب مالحظة

مثل إيطاليا الفاشية، أو برتغال "ساالزار"،  ،مسؤولة بشكل مباشر عن معظم أعمال القمع أم ال. ففي األنظمة التي كانت عسكرية

ية، ولكن في للمؤسسة العسكر من قبل شرطة سياسية غير خاضعة رسميًا أو إسبانيا "فرانكو"، تم تنفيذ المهام العنيفة عمومًا

وارتكاب  (الرسمية)بين القوات المسلحة  مباشرًا مقابل ذلك، تظهر حاالت الحكم السلطوي في اليونان وأمريكا الالتينية ارتباطًا

وبالتالي، لم يعارض الضباط العسكريون الغير متورطون بشكل مباشر في األعمال العنيفة االنفتاح الديمقراطي  .األعمال القمعية

العنيفة فلم تتورط القوات المسلحة في األعمال  ؛هذا ما حدث في الحالة المغربية. (O'Donnell, 1986, p. 28) في دولهم

حيث كانت معظم عمليات االختطاف والتعذيب تجري من طرف جهات أمنية مجهولة  (سوى في بعض حاالت قمع المظاهرات)

هذا ما لم يصعب من ، وتعذيب غير معترف بوجودها رسميًا حتى في مراكز، وبعة بشكل صريح للمؤسسات األمنيةوغير تا

 مأمورية فتح الملفات القديمة واعترافات الدولة بالماضي العنيف. 

"هنتنغتون" اهتمامه على كيفية تعامل الحكومات الديمقراطية الجديدة مع القادة المستبدين والمتورطين في   يركز

تيارين متعارضين، يقول التيار األول بوجوب معاقبة هؤالء المتورطين ألسباب عديدة . فيرى أن هناك األعمال العنيفة سابقًا

كما هو ضرورة لردع أي محاوالت مستقبلية النتهاكات حقوق ، تجاه الضحايا وأسرهم أخالقيًا من أهمها أن العقاب يعد التزامًا

التسعينات من القرن التسامح. مع ذلك، وحتى بداية اإلنسان، أما التيار المعارض فيرى أن الديمقراطية يجب أن تقوم على 

ت معظم الدول المنتقلة إلى الديمقراطية عن معاقبة المستبدين المتورطين في قضايا حقوق اإلنسان لسبب مالعشرين، أحج

ذا ما ه. (Huntington, 1993, pp. 296-301)وجيه، وهو قيام النخب الحاكمة المستبدة نفسها باإلصالحات الديمقراطية 

 ،لم تحدث إال بمبادرة الملك وموافقته ،فاإلصالحات الديمقراطية، وخاصة في مجال حقوق اإلنسان ؛في المغرب حدث أيضًا

تحدث بمبادرة نفس النظام المتورط سابقا في حقوق اإلنسان  ن "العدالة االنتقالية" التيإيؤكد صحة الفرضية التي تقول هذا و

 ال تميل لمعاقبة الجالدين. 

ل "أودونيل" ، يقومثاًل؛ هذا ما يؤكد عليه المختصون .نجاعة عملية العدالة االنتقالية ُتضعف مسألة اإلفالت من العقاب من

نه حتى في أسوأ الظروف من التواطئ العسكري الثقيل واالنتهاكات الواسعة كالتي حدثت في األرجنتين، فإن أسوأ إو"شميتر" 

أشد حين يقول: "في تصوري  لهجةلستر" وبإ.  هذا ما يذهب إليه "جون (O'Donnell, 1986, p. 31)الحلول هو النسيان 

 ,Elster)تطهير المتعاونين معهم، وتعويض ضحاياهم "وللعدالة االنتقالية، هناك ثالثة مكونات رئيسية: معاقبة المجرمين، 

)p. 77, 2014إقصاء السياسيين  عمومًا (6)فُيقصُد بالتطهير ؛-على األقل–على التطهير والفحص  . كما تؤكد دراسات حديثة

لتعاونهم أو مشاركتهم في االنتهاكات بقصد الحد من تأثيرهم .أما عمليات الفحص  وأفراد القوات المسلحة ورجال القضاء نظرًا

-164) فهي شكل من أشكال التدقيق، وتشير إلى تقييد الوصول إلى المناصب العامة ألعضاء النظام القمعي والمتعاونين معهم

(Genevieve Bates, 2019, pp. 163 .جريئة فيما البداية، لم تقم المغرب بخطوات كما رأينا في  ،غير عزل وزير الداخليةو

 هذا يطرح مسألة جدية االنتقال الديمقراطي مرة أخرى. ، ويخص معاقبة الجالدين

فإذا رجعنا لمفهوم "أودونيل" و"شميتر "نجد أن  ؛غير االنتقال الديمقراطي الحقيقيتعتمد كل هذه العوامل على مت

ام سياسي وآخر، ولم تتم عملية حل النظام السلطوي .فالعدالة االنتقالية في المغرب لم تكن في خضم فترة فاصلة بين نظ

بهدف تكييف النظام السياسي مع المتغيرات  ،التي تكمن في المؤسسة الملكيةت بها النخبة الحاكمة المتجذرة، المغرب عملية قام

ت القرن العشرين مطالبة بكشف الحقيقة نسان وحدوث موجات متعددة منذ ثمانينامختلفة كزيادة الطلب على حقوق اإلال

 ومعاقبة المتورطين . 

النظام السياسي، حيث لكيفية تحديد طبيعة  جيدًا " منظورًاNicolas Guilhot"شميتر" و"نيكوالس غيلو" "يقدم لنا 

 ،المؤسسات ات وشروط الدخول في هذهالقنوو ،التي تحدد شكل المؤسسات الحكوميةه يتحدد عن طريق القواعد إنيقوالن 

 ,Shmitter)إضافة إلى تمكين المواطنين من المشاركة في هذه العمليات من عدمه  ،يقة التي يتم بها اتخاذ القراراتالطرو

2000, p. 616) ًفي حال استعانتنا بشروط ، لهذا يمكننا التماس طبيعة النظام السياسي المغربي وطبيعة العملية االنتقالية معا 

 .ز" و"ستيبان "االنتقال عند "لين
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 خاتمة 

فمن السلطوية ؛ صعب التصنيفهذا ما يجعل منه نظاماً وتعددت خصائص النظام السلطوي في المغرب بعد االستقالل، 

غير الديمقراطية األخرى. فمسألة تشبه مسارات العديد من األنظمة الكاملة إلى السلطوية التنافسية، مر النظام بخاصيات 

زب واحد على المشهد ؛ وعدم سيطرة حما تشبه األنظمة السلطانية مثاًل في استعمال السلطة كثيرًاتعظيم القائد والتعسف 

التنافسية والسلطوية  لوجود معارضة برلمانية تشبه خاصية األنظمة السلطوية قرار بالتعددية الحزبية، إضافةالسياسي، واإل

ما تشبه  كثيرًا فهي سياسية-ة، مع االعتراف بالتعددية السوسيوأما خاصية القمع وتحييد المعارضين بطرق قسري .االنتخابية

 خصائص األنظمة السلطوية الكاملة. 

" نظرة جيدة فيما يخص Angustias Parejoنغوستياس باريخو" "أ" و"Laura Feliuقدم الباحثان "لورا فيليو" "

نه شهد ثالثة إي مر بها منذ االستقالل .يقوالن للمراحل الت تصنيف النظام السياسي المغربي، حيث فضال تقسيمه استنادًا

 عندماقمعية ومغلقة بداية السبعينات مراحل مختلفة: سلطوية تعددية إلى حد ما طوال العقد األول من االستقالل؛ سلطوية 

في بدأت سنوات الرصاص؛ سلطوية نصف تنافسية ميزتها بعض االنفتاحات التي أدت بشكل ما إلى السلطوية التنافسية 

في النظام مع مواصلة القمع، ومرافقة عدد متزايد من االصالحات التي أدت مع  كان هناك انفتاح محدود جداً  حيثالتسعينات، 

. Parejo, 2013, pp. 88)-89) عدد من التقلبات إلى انتقال بطيء نحو السلطوية التنافسية على مدار العقدين الماضيين

أنه نظام سلطوي تنافسي منذ برأي مغاير عندما يصف النظام السياسي المغربي  إلى" J. N. Hillيذهب "جوناثان هيل" "و

فال هو وال مؤسسته الملكية يهتمان باالنتخابات  ؛الخضوع للتصويت لالحتفاظ بمنصبه فالملك ال يضطر إلى .أواخر التسعينات

تميزت المغرب وقد . (Hill, 2019, p. 279) غربية"ذلك بسبب موقعه وموقع المؤسسة الملكية في الحياة الموأو يتأثران بها، 

 . وفقًا لرأي "هيل" بهذه الخاصية من االستقالل إلى اليوم

 ،بداية التسعيناتلمرحلتين: سلطوية كاملة منذ االستقالل إلى  للنظام السياسي المغربي، يتم وفقًا ثنائيًا نفضل تقسيمًاو

 مطلق على الحياة السياسية في ظل أساليب قمعية شديدة على المعارضين؛حيث ميزت هذه المرحلة سيطرة الملك بشكل 

لى انخفاض األساليب القمعية بشكل كبير واالعتراف الضمني بانتهاكات الماضي، إيرجع ذلك . ووسلطوية تنافسية منذ التسعينات

ن اليوسفي المعارض ب بقيادة عبد الرحمبحكومة التناوإضافة إلى اللجوء لتعديالت دستورية في منتصف هذا العقد، واالعتراف 

 .  1998اليساري السابق سنة 

تبني نموذج العدالة االنتقالية، عالوة على تعويض العديد من الضحايا إلى نسان سألة االعتراف بانتهاكات حقوق اإلأدت م

يتبنى منطق القمع الوحشي السائد بأنه الملك المغاير والديمقراطي، الملك الذي ال  (محمد السادس)والترويج للملك الجديد 

فبعد ما تقدمنا به في صلب تحليلنا لوقائع حديث عن عدالة انتقالية حقيقية؟ في حقبتي الملكين السابقين. لكن هل يمكننا ال

لى عملية ع هذا ما أثر سلبًاو ،نجد أن المغرب أمام انتقال ديمقراطي "مزيف"، عدالة االنتقاليةاالنتقال الديمقراطي وعالقته بال

العدالة االنتقالية. فمن جهة، لم تعمل "هيئة اإلنصاف والمصالحة" في استقاللية تامة تمكنها من القيام بمهام نظيراتها من 

ومن جهة أخرى كانت ضحية انتقال ديمقراطي مزيف فشل  .اًلفريقيا مثإجارب األخرى كالتي كانت في جنوب الهيئات في الت

العدالة االنتقالية المغربية،  أكبر نقطة ضعف تميزت بها ما تسمىحقوق اإلنسان، وهذه انتهاكات في حتى في معاقبة المتورطين 

هذا ما يؤكد على صحة البناء الفرضي لهذه الورقة. فترسيخ النظام السلطوي وبقاء السلطوية على حالها في مرحلة تبني و

النظام السلطوي أيضا إلى تعاظم مسألة اإلفالت من العقاب، أما  كما يؤدي ترسيخ، دالة االنتقالية يضعف من أدائهانموذج الع

 أمام عدالة انتقالية جدية.  االنتقال الديمقراطي الهش أو المزيف، فيمثل عائقًا

من النتائج والتوصيات التي نرى أنه من الجيد األخذ بها للتعامل مع التجارب المشابهة في البيئة  وبالتالي، سنقدم بعضًا

 . والعربية عمومًا ،ةالمغربي
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  نتائجال

 مّر النظام السلطوي في المغرب بنمطين هما: السلطوية الكاملة، والسلطوية التنافسية.  -

 أمام حدوث انتقال ديمقراطي حقيقي.  رئيسيًا ر النظام الملكي المغربي مانعًاذتحول آليات بناء الشرعية وتج -

 يؤدي عدم انتقال النظام نحو الديمقراطية إلى إضعاف عملية العدالة االنتقالية.  -

 عندما يقوم النظام االستبدادي نفسه بالمبادرة إلى تبني نموذج العدالة االنتقالية، تتعاظم قضية اإلفالت من العقاب.  -

 على عملية العدالة االنتقالية.  يؤثر النظام االستبدادي سلبًا -

فإنها قامت بخطوات جريئة نحو فتح صفحات الماضي ومحاوالت ، ص التي شهدتها التجربة المغربيةمن النقائ على الرغم -

 إعادة ترتيب العالقة بين الدولة والمجتمع.  

  توصياتال

االقتراحات وقوع في فخ إعادة إنتاج التوصيات التي تعاني منها الدراسات العربية، سنقدم فيما يلي جملة من للمنا  اجتنابًا

 . وعمليًا التي نرى أنها مالئمة أكاديميًا

على فإن ة، وبذلك ييجب إعادة النظر في دراسة تجربة العدالة االنتقالية في المغرب واالبتعاد عن األحكام القيمية والعاطف -

 Neutralité قيميًا خاصة في األمور القيمية، ونقصد بذلك حيادًا ،الباحث العربي أن يتمتع بالحدس الحيادي

Axiologique خالصًا.  

من أجل انتقال ديمقراطي "معقول"، على الحكومات أن تفتح قنوات المشاركة واالتصال مع هيئات المجتمع المدني  -

 لمنع أي انتهاكات مستقبلية ممكنة.  خصوصًا ،والهيئات الحقوقية

دون إعادة  يلويةميد جروح الماضي والحتض إلى دولية تهدف-يد محاولة تأسيس منظمة عربية عبرنظن أنه من الج -

 لخ. ... إالبحرين، وتونس، ومثل الجزائر،  ،تجاه األبرياءلدول التي شهدت أعمال عنف وحشية في ا خصوصًا ،تكرارها

نظرية جدية  تقديممقارنة عربية واسعة من  إطارتطوير الفرضية التي تقدمنا بها وتجريبها في  المالئمكما نرى أنه من  -

 تعاني منها أبحاثنا. تعالج بعض جوانب القصور التي 
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Abstract 
 

Unlike other international experiences, the Moroccan experience of transitional justice was not the 

result of a radical democratic transformation embodied in the fall of a hierarchy of power, nor it was the 

result of a civil war violent social movements, but rather it came as a result of an initiative from the 

King Mohammed VI and a result of certain historical paths that began in the late 1980s of the twentieth 

century. The importance of studying this issue is evident in the fact that transitional justice is a historical 

mechanism that came within the authoritarian episodes that characterized the Moroccan political regime 

since independence in 1956; episodes that have in one way or another led to the emergence of the human 

rights issue in a country that has long been described by specialists as one being subject to an 

authoritarian political regime that uses coercion and repression to neutralize rebellions or potential 

competitors for power. 

This paper aims to answer the problematic question of how the transitional justice model affects the 

dynamics of the authoritarian regime in Morocco. The transitional justice model was not a result of a 

real democratic foundation. So we proceeded from the assumption that the consolidation of the 

authoritarian regime weakens its performance, which is the same result that we reached. 

Keywords: Transitional justice, Authoritarian regime, Morocco. 

 

 

 الهوامش 

 البرلمان، المملكة المغربية:  /، مجلس النواب(1962)دستور المملكة المغربية  (1)

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B11962 

 10.00، وقت التصفح: 03/04/2020تاريخ التصفح: 

بسبب االحتجاجات الكبرى التي شهدها التراب المغربي، حيث بدأت هذه االحتجاجات في مدينة  1965أُعلنت حالة الطوارئ سنة ( 2)

كانوا مدفوعين من طرف ؛ فقد المشاركين فيها أكثروكان الطالب ، لألحياء والمدن الفقيرة خاصة فشيئًا الدار البيضاء لتتوسع شيئاً 

تحاد الوطني للقوات الشعبية" بقيادة المهدي بن بركة. بدأت التوترات بين النظام الملكي خاصة "اال ،القوى المعارضة للنظام الملكي

دعت فيه  المغرب" مؤتمرًاحين عقدت نقابة "االتحاد الوطني لطلبة  1963تحديدا سنة ووالطلبة غداة تولي الحسن الثاني العرش، 

"االتحاد الوطني لطلبة منع على  مرسومًا نفسها السنة نيونيو م /صراحة إلسقاط نظام الحسن الثاني ليصدر بعد ذلك في حزيران

ثانوي اليتعلق بتقنين سن االلتحاق بالسلك الثاني  قرارًا 1965المغرب" تنظيم الطلبة، لتعود وتصدر وزارة التعليم بداية سنة 

سنة وإحالة ما فوق هذا العمر على التعليم التقني، فكان هذا القرار بمثابة القطرة التي أفاضت  17للتالميذ البالغ عمرهم أقل من 

  الكأس.

بثقة عن إدارة الحماية يقصد بإضراب الظهائر هنا معارضة السلطان محمد الخامس ورفضه التوقيع على العديد من المشاريع المن  (3)

جاء هذا الرفض بسبب تقرب محمد وقد للدمقرطة التدريجية للنظام.  -الفرنسية–التي تهدف وفق السلطات المركزية فرنسية ال

خاصة منذ خطابه العلني الذي أبان فيه نواياه الرامية للتحرر من الحماية االستعمارية في مدينة  ،الخامس من االستقالليين الوطنيين

  .1947طنجة سنة 

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-1962
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ات القرن الماضي خاصة، إال أن مصطلح األبوية أو دة"، وظهر هذا المصطلح في ثمانيناألبوية الجديى النيوباتريمونيالية "تدع  (4)

"الباتريمونيالية" ليس بالمصطلح الجديد، حيث استعمله العالم األلماني ماكس فيبر في بدايات القرن الماضي ليعبر عن الحالة التي 

  الوسطى في أوروبا حين كان الملوك يتصرفون في المملكة كما يتصرفون في ممتلكاتهم الخاصة.كانت عليها دولة القرون 

فالتزليم هنا بمعنى: "جعل الطرف ب  ؛الحاكمة لتحقيق أهدافها السياسيةنقصد بالتزليم العملية الزبائنية التي تستخدمها النخبة   (5)

الملك و/أو النخبة الحاكمة –وهي في نفس معنى كلمة زليم، أي الزبون الذي يستفيد من المزايا الممنوحة له من الطرف أ  ،"زبونًا

  .-بشكل عام

  معظمها في أوروبا الشرقية.، 2016-1946عملية تطهير بين سنتي  54شهد العالم  (6)
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 ملخصال

لفخار ايك ما قبل لنيوليثالفنون العائدة لمراحل ما قبل التاريخ حتى نهاية انسان والحيوان في يتناول هذا البحث فكرة تجسيد اإل

في بالد  ة والمنقولةلجداريافي بالد الشام وشبه الجزيرة العربية، من خالل المقارنة بين الفن الصخري لشبه الجزيرة العربية، والفنون 

ة ة االجتماعياألنشطوتحليل تلك اآلثار الستخالص نتائج تتعلق ب الشام، لمعرفة كيفية تصوير االنسان والحيوان والفارق بينهما،

 والفردية، والمفاهيم الرمزية عند تلك الجماعات، وعالقتها مع البيئة والكائنات التي تعيش فيها.

لبنى الرمزية، اة العربية، رالجزي فنون ما قبل التاريخ، الثقافة النطوفية، النيوليثيك ما قبل الفخار، بالد الشام، شبه مفتاحية:الكلمات ال

 الفن الصخري، الفن المنقول، الرسوم، التماثيل.

 

 المقدمة 

ل نطوفية ألوفة ال، التي سميت نسبة إلى وادي النطوف في شمال فلسطين حيث اكتشفت الثقاعند بداية الفترة النطوفية

 بعد أن كانت ا يعرف بـ"قرى الصيادين"،حصل تحسن مناخي في الشرق األدنى، وبدأت الجماعات البشرية بتشكيل م مرة،

أللف قعة بين اترة الوابدأت فترة العصر الحجري الحديث )النيوليثيك( في الفالمالجئ الطبيعية، ثم وتسكن األكواخ المؤقتة 

عات الجماترك تنما لم بي ،فنية متنوعة "المجتمعات الزراعية" التي أنتجت شواهدوظهرت  شر واأللف الثامن قبل الميالد،االع

، تفصح "أسطورية"ووانية يتكون من رسوم إنسانية وحي صخريا  ألبنية سكنية، لكنها خلفت فنا  البشرية في شبه الجزيرة آثارا  

نة تتم مقار نادر أنيحاذي شمال شبه الجزيرة العربية جنوب بالد الشام، ومن ال عن الكثير مما أخفاه ذلك الزمن الغابر.

ثيرات رغم التأ لعربيةاوهي في غالبيتها من الفن المنقول، مع مضامين الفن الصخري في شبه الجزيرة  الفنون في بالد الشام،

خالص الست ارن،في المق، من خالل المنهج الوصلمنطقتيناسنقوم بمقارنة النتاج الفني لهاتين  ،المتبادلة. وفي هذه الدراسة

بل قثيك ما لير النيوبالجماعات التي عاشت في الفترة النطوفية وعصنتائج تتعلق بالجوانب االجتماعية والمعتقدات الخاصة 

 .الفخار

 : إشكالية التأريخ في شبه الجزيرة العربيةأواًل

ة. شحيح ذلكى عد علع العلمية التي تسافالمراج ؛المهام التي تواجه علماء اآلثار إن تأريخ الرسوم الصخرية من أصعب

قبل  ما سبي لرسوماريخ نتر مباشرة. ورأينا أنه يمكن انتهاج المعايير التالية الستنباط ويعتمد تأريخها على اللجوء لطرق غي

 التاريخ في شبه الجزيرة العربية:

يألف  ات الفال يمكن للفنان رسم أشكال لحيوان ؛فذو تلك الرسوم مستمدة من البيئةالعناصر التي استخدمها من -1

في أي  ي نعرفعاشت ضمن بيئة معينة، وباللجوء إلى السجل الجيولوجتفاصيلها الجسمية والحركية. هذه الحيوانات 

 فترة كانت هذه البيئة سائدة في المنطقة.

                                                           

  2220، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية" ،جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 سوريا. دمشق، دمشق،جامعة  ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم اآلثار 
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م الرسوم. ث ت هذهمن إنتاج الجماعات نفسها التي أنجز دة قرب الرسوم الصخريةوجون اعتبار األدوات الحجرية الميمك -2

 جاورة.المقارنة النمطية والتقنية لهذه األدوات مع تقاليد م

الفن "تعتمد طريقة أخرى على التطابق بين موضوعات الرسومات الصخرية والرسومات المشابهة، أو موضوعات  -3

 المنقول" في المناطق المجاورة.

 24ضمن  الضم يمكن اإلفادة من التأريخ األسلوبي. وقد قام مجيد خان بتصنيف األساليب الفنية المتبعة في وادي -4

مييز بين ة للتى في المناطق المجاورة. واألسلوب هو مصطلح للتعبير عن المعايير المتبعأسلوبا، منها محلي وأخر

عتماد على وال يمكن التأريخ باال .(Khan, 1993: 95) لملموسة المتميزة في العمل الفنيالسمات والتوجيهات ا

 األسلوب بمعزل عن القرائن األخرى.

على  ناء بوضع األسس لتصنيف الرسوم الصخرية ضمن جدول زمني، أول من  1968في عام  Anatiكان الباحث أناتي 

لصيد اي: عصر وضع التقسيم الزمني التالإلى  أشكال وقياسات الحيوانات المرسومة، والخطوط وأسلوب تنفيذها، وتوصل

ي الوسيط الصيد والرعق.م(، ثم عصر  4000-6000سنة ق.م(، يليه عصر الصيد والرعي القديم ) 6000القديم )يتجاوز 

( والثالث ق.م 2000-3000ق.م( والثاني ) 3000-4000: عصر الصيد والرعي الوسيط األول )مراحل ويتضمن ثالث

 .(Anati, 1968: 3-6)( ق.م 2000-1000)

تجريبي سبي ونبعد ذلك قام مجيد خان بنقد تصنيف أناتي واألسس التي اعتمدها، وانتهج خطة العتماد تسلسل زمني 

لتي وجدت اثورات خرية العائدة لعصور ما قبل التاريخ. اعتمد خان على أشكال الحيوانات المرسومة، والمعللرسومات الص

لمجاورة المناطق افي  موجودةالمقارنة  لمادة الرسومات المشابهة الوأنها استخدمت من قبل الرسامين،  بقربها، مفترضا 

 .(Khan, 1993: 112-113) التعرية ألسطح الصخور عملياتو ،سيناء، وتمييز األساليب المتراكبةو كاألردن

حقة لعصر الال الفترةللرسوم الصخرية في المملكة العربية السعودية كالتالي:  مؤقتا  زمنيا  اقترح خان تسلسال 

المتأخر  كيثالنيوليوق.م(،  5000-7000المبكر ) كيثالنيوليو(، ق.م 9000-7000)Epi-Paleolithic  ثيكالباليولي

 ق.م(. 5000-3500)

و ن على النحسيكو في هذا البحثفالجدول الزمني المتبع  ؛لشاميختلف هذا التأريخ مع التأريخ المعاير لمواقع بالد ا

 ثيكنيوليوق.م(،  8.500-10.000)حوالي ما قبل الفخار أ  يكثنيوليوق.م(،  10.000 -12.500)حوالي التالي: النطوفي 

. (Belfer-Cohen, 1991: 172; 1989: 58; Ayobi, 2013a: 22-23) ق.م( 7000-8.700)حوالي ما قبل الفخار ب 

 .تأريخاتولنوفق بين هذه التواريخ، نقترح مقاربات زمنية جديدة، تسمح بها مبدئية ال

وال  غير متقنة تفرقةمإن الرسومات التي نقترح تأريخها إلى الفترة النطوفية نادرة، نقشت بطريقة النقر المباشر، وهي 

الحدود  على وةنتظمة، ما يرجح أنها أقدم الرسومات الصخرية. وقد قام الباحث روترت بدراسة الرسوم الصخرية في كلم

طوفية، لفترة الند إلى ابعضها يعووواستنتج أنها األقدم على مستوى شبه الجزيرة، ( الشمالية للسعودية )منطقة أردنية سابقا 

 زوليثير الميلفترة العص عليها قرب تلك الرسومات، معظمها من النمط النطوفيوذلك بناء على دليل أثري ألدوات عثر 

(Nayeem, 1995: 242). 

شمال تبوك  ما قبل الفخار أ تشمل بعض الرسوم في وادي الضم ثيكالرسومات الصخرية التي ربما تعود للنيولي

 7000و 9000تأريخها، الذي قد يتراوح ما بين ، وقد تم االستدالل على  بالمنطقة الشمالية للمملكة العربية السعودية

-Khan, 1993: 126) ق.م، من خالل العثور على أدوات حجرية ترجع للعصر الحجري الحديث، إضافة لعظام أبقار بجوارها

ما قبل الفخار ب، هناك تأريخ  ثيكوبالنسبة للنيولي. (Nayeem, 1995: 242; Khan, 1993: 113، ورسوم من كلوة )(136

 .التي يمكن اعتمادها مبدئيا رير المسوحات في حولية "أطالل"، في أبحاث مجيد خان وبعض تقا جيد
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 ق.م( 10.000-12.500: الفترة النطوفية  )ثانيًا

 تمثيل اإلنسان .1

بيت لحم  م شرقفي وادي خريطو أهم األشكال اإلنسانية النطوفية هو التمثال الغرامي المنسوب إلى موقع عين صخري

ن ن جالسي(. نحت هذا التمثال من حجر الكالسيت، بطريقة التخطيط والصقل، وهو يمثل عملية جماع لشخصي1)الشكل 

 شونتهخهو رغم و ،على رأس صغير من الكالسيت في جبل الكرمل بصدر. ومن جهة أخرى، عثر في مغارة الواد صدرا 

 .(Cauvin, 1988: 29) يجسد إنسانا واضحا

 

 

 

 
 

 (Boyd and Cook, 1993: 400صخري ) : تمثال عين1الشكل 

هو من الرسومات (، و2لشكلين آدميين يجلسان في حالة عناق )الشكل  لشبه الجزيرة العربية، نجد مشهدا  وانتقاال 

ن األشكال م (. يصور الرسم زوجا Nayeem, 1995: 243)الواقعة في تبوك  الرائعة لفن النقش الصخري في منطقة كلوة

 شكال   همايتخذ رأساأليمن أكثر وضوحا،  الطبيعي من منظور جانبي في وضعية جلوس متعانق، الشخصالبشرية بالحجم 

بدو خر. ت، وصورت األيدي ممدودة ويشار لألصابع بستة خطوط بسيطة االنحناء توحي بإمساك جسد الشخص اآلبيضويا 

ال تظهر  صخري، خطوط. وعلى غرار تمثال عين القدم اليسرى للشخص األيمن وهي ممدودة لألمام، وأشير ألصابعها بثالثة

 ه.فقد ركز الفنان على العناصر الخارجية التي من شأنها إبراز الموضوع المراد تصوير ؛ي مالمح للوجهأ

 

 

 

 

 

 
 

 .(Nayeem, 1995: 244) : أشكال آدمية في حالة عناق غرامي من منطقة كلوة2الشكل 

لى إضافة ري؛ ما يدعو لالعتقاد بأنهما يعودان إلى ذات الفترة، إيصور هذا الرسم نفس موضوع تمثال عين صخ

 نحت الرسم.في إشارات أخرى تدعم هذا التوجه، مثل الطريقة 

 تمثيل الحيوان .2

دون رأس، وهذا وضعية القرفصاء وفي  هو يمثل غزاال ، وفي الصحراء الفلسطينية وجد أحد التماثيل في أم الزويتينة

في  وادي الفالح )ناحال أورن(في و .(Vaufrey, 1951: 214) ر الرمادي ومطلي بالمغرة الحمراءالتمثال مصنوع من الحج

وتمثال  ؛عثر على تمثال مزدوج من الحجر الجيري نحت في أحد أطرافه بومة، ورأس كلب في طرفه اآلخرجبال الكرمل، 

رأس  ( وهناك أيضا Bar-Yosef, 1998: 166.)بقرة، وفي طرفه اآلخر رأس بشريا  نحت على قرن يصور في نهايته رأسا 
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تمثال من الحجر الجيري لرأس حيوان غامض،  وجدوفي الموقع نفسه  .(Cauvin, 1988: 28) نسب لغزالمختزل بشدة ي

 .(Bar-Yosef, 1998: 167) ا أو كلب ا قد يكون بابون

 ل، حسببشكل واقعي تمث منحوتةوفي مغارة الواد، التي نقبت من قبل غارود، عثر على قبضة منجل من العظم 

ناجل من معلى خمسة مقابض  ، عثربجبل الكرمل وفي مغارة كبارا .(Cauvin, 1988: 28) يرضع يال فتيا أمكتشفها، 

ومثلت العيون  ،(Truville-Petre, 1932: 172) ربما يمثل الغزال العظام، أربعة منها تحمل نهايات على شكل رأس حيوان

 .وادي الفالحيل الواد وكبيرة، كما في تماث

ترين الي مبالبقرة، ذا قرون طويلة ورأس صغير يبلغ طوله حو شبيها  أحد أبرز الرسوم في كلوة يمثل حيوانا 

(Nayeem, 1995: 239نحت بطريقة النقر المباشر، وهي طريقة غير دقيقة، فوق رسمين سابقين لوعول، و .)ثمة شكل 

 ؛عدوتميعها في أسفل اليسار. صور المشهد بمنظور جانبي، وتبدو الحيوانات ج إلنسان في أسفل الرسم، وحيوان صغير

الفصيل،  نتمي لنفسي انا المتداد الجسد نحو األمام. وربما يمثل الشكل الصغير حيو ام األمامية ملتوية، والرأس مواٍزفاألقد

عدة توحي م متباري وأيد مرفوعة، واألقدالكن حجمه الصغير يظهره مبتعدا عن بقية الحيوانات. وصور اإلنسان برأس دائ

وربما  .(Nayeem, 1995: 239) أداة، يعتقد عبد النعيم أنها رمحإلى يشير ما  مينهييحمل في بالتحفز أو القرفصاء. و

فإنه يدل على  ،ذا(. وإن صح ه3يصل ألقدام البقرة )الشكلبحجر يقذف على الحيوان(،  ا مربوط )حبال  كرويا  تكون شركا 

 ن هذه األدوات كانت مستخدمة منذ القدم.أ

 

 

 

 

 
 

 وفيةحلة النطنشاط الصيد في المر مشهد حيواني وإنساني يعبر عن ركب من كلوة، نفذ رسم البقرة فوقرسم م :3لشكل ا

(Khan, 1993: Fig. 66, 479)، .وربما يحمل بيده شراك صيد يقذف به الحيوان 

لنسبة وذجي بامن نوعه ونم ا  دائرية فريدالشبه ووجهه البيضاوي وقرونه  لمتطاولويعتبر الحيوان الضخم بجسمه ا

قد بالغ و(. نحت الشكل بطريقة الطرق، وهو يصور من منظور جانبي ما يشبه الثور، Khan, 1993: 114) لموقع كلوة

هو ن صالح، وومدائ ن خيبرعن كلوة، في المنطقة الواقعة بي هناك حيوان آخر غير معروف يوجد بعيدا  الفنان بحجم القرون.

 .(Khan, 1993: 114) نحت فريد لحيوان ضخم، يشبه من حيث الشكل اإلطاري والوجه صورة حيوان كلوة

 مناقشة .3

 نية من حجرلحيواافيما تنوعت مواد التماثيل  ،التماثيل اإلنسانية من الكالسيت كان تمثيل اإلنسان مختزال، وصنعت

لذان لوة النية هامشية، وجزئية، واالستثناء الوحيد هو تمثال عين صخري ونقش كوعظام. كما كانت األشكال اإلنسا

 .يصوران العملية الجنسية

يمارسوه  ال أنهم لمإنحت، إن الفنون الصخرية العائدة لهذه الفترة بدائية. ويظهر أن البشر في تلك اآلونة عرفوا كيفية ال

رسومات  على ال تسمح ببقاء هذه الشواهد، ومن الممكن العثور مستقبعلى نطاق واسع. ويحتمل أن العوامل المناخية لم 

اري، ة بشكل إطة منفذأخرى تعزز فهمنا ألنماط العيش في تلك المنطقة خالل هذه الفترة. كانت النقوش اإلنسانية والحيواني

 غير دقيقة.وتخطيطي، 



 49     سوسو 

 

المكانة  شير إلىتاقيب الغزالن في بعض القبور عر وجودالتماثيل الحيوانية، كما أن تستحوذ صورة الغزال على مجمل 

 ا  نحه أبعادمإزاءه  يلحيوان؟ يرجح أنه ثمة موقف نفسية وراء تجسيد هذا اغذائ دوافعالهامة للغزال. فهل يمكن الحديث عن 

 انت تنتشركوحشية على البقر والوعول في الفن الصخري. إن قطعان هذه الحيوانات ال فنية. في الوقت نفسه، نجد تركيزا 

. ا رها تحديدم تصويفقد ساعدها المناخ الرطب على العيش، ومن الطبيعي أن يت ؛ة شمال شبه الجزيرة العربيةفترفي تلك ال

 ة.غذائيأن قيمة تلك الحيوانات ترجع لدوافع  حتملبالتالي، ي

دمت ت استخهي أدواناجل زخرفت على شكل حيوانات. والم فقد ؛لتي عثر عليها في كبارا االنتباهتلفت المناجل ا

اط  ذا االرتبا يدل هتستخدم في الصيد. ربم مالثاني إلى جانب الصيد، لكنها ل التي مثلت المصدر الغذائياللتقاط الحبوب 

عكس هذه ربما تللصيد، وخصوبة األرض. و بين الحيوان الذي كان هدفا  على وجود معتقدات تتعلق بالخصب، جمعت رمزيا 

 في البنى الرمزية للجماعة. اجتماعية تستتبع تغييرا األدوات تقسيمات 

. يفترض بار يوسف أن هذا المزج بين حيوانين، أو وادي الفالحالظاهرة األخرى المهمة هي التماثيل المزدوجة في 

 ,Bar-Yosef)عن تغييرات أيديولوجية مماثلة أدت إلى دفن الكالب برفقة البشر  قد يكون ناشئا  ،حتى بين اإلنسان والحيوان

والعقائد المختلفة  في بالد الشامالخصب ي ثن هذه المزاوجة تعبر عن مقدمات للخيال النيوليإيمكن القول و ،(166 :1998

 .التي تعبر عن سماتها من خالل االقتران بين حيوانين أو بين اإلنسان والحيوان

ة وجدت خريش الصالد الشام، بينما جميع النقوتجدر اإلشارة إلى أن جميع التماثيل النطوفية عثر عليها في جنوب ب

ذه وينها، وهليب تكأي أنهما متجاورتان. إن تشابه المواضيع الفنية، مع اختالف عناصر وأسا ؛شمال شبه الجزيرة العربية

ك في تل نه حصليلمح إلى أهمية االلتقاء والتبادل الحضاري الذي يرجح أ ،"االستعارة" للمشهد الجنسي من عين مالحة

يرة، ومن لجزبه اشال شيء يمنع من حصول التقاء بين الجماعات البشرية في كل من بالد الشام الجنوبي، وشمال واآلونة. 

ن أضافة إلى نة؛ إي تلك اآلوإذ ال وجود لعوائق جغرافية تمنع هذا، والظروف المناخية متشابهة ف ؛ثم إلى الداخل منهما

 قافية.يشي بحدوث تبادالت ث نطوفية شمال شبه الجزيرة العربيةيات الاألدوات الحجرية الشبيهة بالتقن وجود

 ق.م( 8.300-10.000حوالي ) Pre-pottery Neolithic Aقبل الفخار أ  ما ثيكالنيولي ثالثا:

 تمثيل اإلنسان .1

الطين إلى ستخدم ، تنوعت المواد التي صنعت منها الدمى، فاPPNAما قبل الفخار أ  ثيكفي الفترة المسماة بالنيولي

 جانب الحجر، وظهر التصوير الواقعي للدمى بأعضائها البارزة.

لحجر. من اعن عدة تماثيل صغيرة من الطين أو  PPNAما قبل الفخار أ  ثيكأسفرت التنقيبات في مواقع النيولي

ة جالسة ي امرأطيط، التمثال الطيني الذي يصور بشكل تخ( شمال أريحانتيف هغدود) وادي بكر العينات المميزة في موقع

 العديد ألردنفي غور ا 9وصليبية 1لاجبساقين قصيرتين. وفي ظهر الزراع عثر على تمثال  طيني مشابه. واستخرج من جل

 .(Kuijt and Goring-Morris, 2002: 377) من التماثيل البشرية والحيوانية

هي لمشوي، طين اثيل صغيرة، من الحجر أو الثمانية تما على الفرات األوسط في المشرق الشمالي، قدم موقع المريبط

 .(Cauvin, 1999: 53) ا، ال يمثالن أي صفة جنسية حاسمةعبارة عن تماثيل أنثوية. وثمة اثنان من بينها أكثر تبسيط

ها يت، يرجح أنفقد عثر على منحوتة استثنائية لرأس بشري كامل من الكلور ،على الفرات األوسط 3أما في تل العبر

لى الكثير عثر ع ،(. ومن الموقع نفسهYartah, 2013a:154سم ) 4.2x 3.9 x 3.4ى حصوة من الفرات، أبعادها صنعت عل

ن الحجر الطة مبهو مشهد صيد نحت على  من األشكال البشرية التخطيطية، وقد نقشت على بالط من الحجر. أكثرها تفردا  

ه سدده باتجاي وسهما  إنساني عار يرفع بكلتا يديه قوسا  سم صقلت بشكل جيد ونقش عليها شكل 35×60الكلسي أبعادها 

عضو ما أن الرأسه وأطرافه بحفر غائرة، كوعن ثور ضخم في أعلى اللوحة، وعبر عن الشكل اإلنساني بخطوط مستقيمة، 

 .(Yartah, 2007: 24) التناسلي يظهر أيضا 
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 فهي ؛تعد مشاهد الصيد هي األكثر أهميةختلفة، و، وتتخذ أشكاال م3يوجد العديد من الرسوم البشرية في تل العبر

 ,Yartahأقدم مشاهد الصيد في الشرق األدنى على اإلطالق. من تلك الرسوم مشهد منحوت على إناء كلوريت مدفون )

2013a:204) وذلك (. في هذا المشهد يظهر شكل إنساني تخطيطي من األمام، بوضعية وقوف، وقد صور عاريا 4)الشكل ،

ويوجهه صوب غزال تظهر قوائمه متجهة نحو األمام كأنه  دون وجه أو أقدام. يحمل بيمينه رمحا عضوه الذكري، وببروز 

، أما يده اليسرى فتتجه لألعلى ومبسوطة األصابع. نفذ مشهد الصيد هذا على خلفية من األشكال التخطيطية. يعدو هاربا 

براز العضو الذكري. ربما يراد من ذلك إيصال فكرة ذات مضامين تتعلق ويمكن التساؤل عن داللة إخفاء الرأس واألقدام، وإ

 بالذكورة والخصوبة، وربط هذا الموضوع بنشاط الصيد.

 

 

 

 

 

 

 (.Yartah, 2013b: 189) 3مشهد صيد نقش على إناء من الكلوريت ، تل العبر :4الشكل 

 تمثيل الحيوان .2

 طوفي، وهذان النمن التماثيل في بالد الشام، لكنه يختلف عن الف ال يغيب التمثيل الحيواني عن المجموعة الرمزية

هي و، اي سورييته في منذ بداثاالختالف ال يقتصر على التماثيل، إنما يظهر في طرز فنية مبتكرة هي وليدة العصر النيولي

 الرسوم التي تظهر في سويات الجرف األحمر والمريبط على الفترات األوسط.

يرة، ال رية صغحج ألواح ةعلى عد هإذ عثر في ؛قفزة كبيرة في المجال الرمزي موقع الجرف األحمرتعتبر الرسوم في 

 ندسيةوتشكيالت ه يتجاوز طولها بضعة سنتيمترات، تعج برموز وإشارات تجريدية تصور مشاهد حيوانية، وطيورا 

 :قطع أربع قطعال هذه يبلغ عدد (.5)الشكل

ن ن متوازياها خطاطائر، وخلفه ثالثة أشكال، في أعال في مقدمتهاول على أربعة أشكال، القطعة األولى: يحتوي الوجه األ

ان، قدماه طويلت رمز لمياه نهر الفرات المجاور للموقع. يليه حيوان رباعي األرجل وله أذنانت يرجح أنها متعرجان

ي، ربما أس سهمفهو خط متعرج وله ر. أما الشكل السفلي الخلفيتان أطول من األماميتين وعلى األغلب يمثل ثعلبا 

إلى جعله  لفنانيحلق في األعلى، وهذا ما دفع ا يمثل أفعى زاحفة. نحن أمام تصوير لمشهد طبيعي ربما يصور نسرا 

ثنائي  طحا مس في مقدمة اللوحة، فوق حيوان يعدو وأفاع تزحف على ضفاف الفرات. تتخذ اللوحة منظورا  منفردا 

 من الرسوم. لوجه الثاني فهو خاٍلأما ا إلحساس بالفراغ.إذ ينعدم ا ؛األبعاد

ربما تمثل  (Jamus, 2005: 25)( والعديد من اإلشارات المبهمة ٍعلوحة دمجت فيها أشكال تخطيطية )أفاالقطعة الثانية: 

 ال يحمل رسوما. فهو الوجه الثانيأما . أدوات صيد

ة، وشكل ومتقاطع زوج من الدوائر المجوفة، وخطوط متوازيةوفيه ، ا القطعة الثالثة: الوجه األول: يشمل حشرة أو عقرب

ئر بوم (. وقد وصف الباحث بسام جاموس المشهد بأنه طاCostello, 2011: 250خطي متموج له رأس شبه دائري )

 ول تجعلهتبه في األناض غوبكلي(. لكن مقارنة الشكل مع أحد نقوش موقع Jamus, 2005: 25) يمسك بأرجله حشرة

رسوم من  ست أو خمس أو أربع وحداتمن ستة صفوف متوازية تتكون الوجه الثاني:  أفعى مع عنكبوت.كأنه يبدو 

بل قيث ما وإدراك إنسان العصر الحجري الحد واعتبرت أهم اللوحات التي تؤكد بداية اإلحصاءلرؤوس الثيران، 

 .الفخاري لمفهوم األعداد واألرقام
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أس رقيم، لها حد مستول: يحتوي تسعة أشكال مجردة، بينها أربعة خطوط، ثالثة منها متعرجة وواالقطعة الرابعة: الوجه األ

ئر يحلق ئة طامثلث. وخط خامس بال رأس. وثمة شكل يتخذ هيئة تشبه المثلث قاعدته لها ثالثة رؤوس ربما يمثل هي

نه ذا نعتقد أعبر، لور التي صورت في تل الإضافة إلى شكل لحيوان بأربعة أرجل له ذيل طويل مائل يشبه النم ،الجوفي 

متنوعة،  حيوانات ن اللوحة تمثلإيمكن القول ون، أحدهما عليه شارة تشبه الصليب. ان دائرييوجد شكالو. يمثل نمرا  

 ن مبهمين.ان الدائريصيد، فيما يظل الشكال الخط المستقيم عن أداة عبري ربماو

ت هذه ة. وتحقطعهما خمسة خطوط مستقيمت، دائريا  ن منهما رأسا ااثن ني: سبعة خطوط متوازية، يحملالوجه الثا

ى فع هذا إل. يدا الشبكة من الخطوط هنالك شكل أفعى متموجة، وهو الشكل الذي لم يغب عن أي من المشاهد السابقة تقريب

نت فهل كا ؛لألعماز في هذه اي لعبه هذا الرمالتساؤل، في حال كان هذا الشكل يمثل بالفعل أفعى، عن الدور الوظيفي الذ

 اية سحرية لدفع أذى هذا الحيوان؟تؤدي غ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.Jamus, 2005) منقوشة من موقع الجرف األحمر : لوحات حجرية5الشكل 

دلل ة الكبيرة، ما يمنقوشة في أحد األبنية الدائريحجرية ، الذي عثر فيه على عدة ألواح 3الموقع اآلخر هو تل العبر

لمعماري الفضاء األنشطة جماعية. بعض هذه القطع وظ ِّفت ضمن  انة الهامة لهذا البناء الذي ربما كان مخصصا على المك

كة على رحضفي فهي عبارة عن أشكال إنسانية وحيوانية وهندسية ت فنيةللبناء، وأخرى خارج سياقه. أما الموضوعات ال

 المشهد. 

 ؛مبنىي توازن الساسية ففهي تشكل عناصر أ ؛مزدوجا  منها في مكانها، دورا بعة التي عثر على أرتلعب  األلواح المزينة، 

ية الم الرمزى العوالتي تشير إلم الكائنات الحيوانية تدعم قواعد أعمدة الحمل. ومن ناحية أخرى استخدمت كلوحات لرس إذ

(Yartah, 2004: 145.) 

بنى، بأربعة خطوط سم( والتي اكتشفت بين أعمدة الم 10×  37×  65لوحة الغزال: زينت البالطة التي تبلغ قياساتها )

 ة في أعلىش. وثمالنقومتعرجة ومتوازية، وهذه األنماط تتوسط البالطة، ويتم قطع النصف السفلي منها بواسطة اثنين من 

ان يقع حيوال نقاط سوداء. يضاف إلى ذلك تمثيل لحيوان تخطيطي يتم تفسيره على أنه غزال. وقد كان هذا اليسار عشر

ل من منظور (. صور الغزاYartah, 2004: 146) غير مرئي جزئيا فهو بالتالي الجزء الذي تم إدخاله في األرض، ضمن 

ة ذه البالطحمل هتبالتالي  .وجة عن نهر الفرات أو تالل محيطةجانبي وال يحمل أي ملمح حركي، وربما تعبر الخطوط المتم

 .طبيعيا  مشهدا 
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د. يشير فهو وأعليهما تمثيالت لنمور،  تر على لوحين عند الحد الشمالي للبيوت المكتشفة، نقشلوحات النمور: عث

لى عل قد تدل تفاصي الرأس ألعلى اللوح، ويشير الذيل إلى األسفل ويميل نحو اليمين. أحد الحيوانات أكبر من اآلخر، وهي

تتخذ اآلذان وعلى ظهر الحيوان المصور من األعلى.  (. هناك بقع سوداءYartah, 2004: 146تمثيل زوج من ذكر وأنثى )

ربعة مشتركة بأوائم البالوحدة بينهما. زودت الق مما يعطي انطباعا  ،تتالقى أرجل الحيوانين الداخليةوشكل خطوط مزدوجة، 

 مخالب، فيما زودت بقية القوائم بأربعة أو خمسة مخالب.

ثالثة  ظهرت. التفاصيلفي ي تقليد مماثل، مع بعض االختالف قشت فتمثل البالطة األخرى حيوانات من نفس النوع، ن

 . تتجهلسابقاضح من بشكل أون األذناشبه مستطيل بزوايا دائرية، وصورت شكلهما بسيقان مشتركة. الرؤوس ترتبط نمور 

ة مخالب بخمس ودتان األيمن، زالذيول نحو اليسار، وصورت أربعة مخالب على كل قائمة باستثناء القدم الخلفية للحيو

 الرأس بشكل جانبي.و. وفي الزاوية العلوية اليسرى للبالطة وجد نقش لطائر، رسم بشكل أمامي، خطية

فس نوع التركيبات نمن  رباعيا  سم من لوحة الغزال، ويمثل حيوانا  40، على بعد واحدا  اللوح الرابع، يصور حيوانا 

ن لى األذنيإم يشر يل نحو اليسار، الرأس شبه مستطيل مع زوايا دائرية، ولالسابقة. وينظر إلى الحيوان من األعلى، الذ

(Yartah, 2004: 147.) إلى  ألناضولياكلي في موقع غوب تشبه هذه الحيوانات، من حيث الشكل والنوع، النمور المنحوتةو

 حد كبير، وربما تنتمي لنفس التقاليد الثقافية.

اشت نية التي علحيوالحيوانات، وكأننا أمام محاولة لجرد أكبر قدر من األنواع انالحظ هذا التنوع المدهش في تمثيل ا

 تفاعلية، ي حالةنفذت مشاهد مركبة من حيوانات متنوعة ف لقد ضمن تلك البيئة، وهذا بمثابة سجل بيئي مهم ألي دراسة.

اشرة مثل ما مبإ ،في بعض األحيان دشاهفيها الحيوانات الجوية والزاحفة والعشبية، ويتم إشراك اإلنسان ضمن هذه الم

 .لفراغ والعمق، أو باإليحاء عبر تصوير أدوات الصيد. لكن ينقص هذه المشاهد اإلحساس با3 مشهد الصيد في تل العبر

، توجد 9ففي شمال وادي الضم، الموقع  ؛ة بالرسوم الصخرية في هذه الفترةال نجد التنوع نفسه في االختيارات الفني

 إطارية ألبقار رسمت في صف الواحدة تلو األخرى. وقد وصف الباحث مجيد خان هذه اللوحة بالشكل التالي: ثالثة أشكال

"تبدو البقرة األمامية ذات بدن طويل ممدود وضيق ووجه مطول وقرنين طويلين يرتفعان من نقطة واحدة في الجبهة 

ن كخطين صغيرين وقد قسم ييهما. تبدو األذنان مؤشرتنقطة ف شبه دائري وينتهيان بشكل خطاف عند أعلى ويتخذان شكال 

البدن إلى قطاعين مستطيلين بخط عمودي عريض رسم في منتصف البدن. ويالحظ أن القسم األمامي من البدن والساقين 

 ،ى الوراءن بينما تمتد الرجالن الخلفيتان إلان األماميتاالذيل من الخلف بحيث تبدو الساق . وقد رفعواألرداف منقر جزئيا 

وأعلى البقرة األولى. تكاد هذه البقرة  مما يعطي االنطباع بأن الحيوان في وضع الجري. تقع البقرة الثانية إلى الخلف تماما 

ويبدو  . إال أن ساقيها تبدوان أكثر انبساطا وهي ذات بدن منقر جزئيا  ،تشبه البقرة األولى من حيث القرون والوجه واألرجل

للساقين مما يوحي بأن الحيوان في وضع جري تفاعلي سريع. ويالحظ أن البقرة الثالثة لم يرسم منها سوى  الذيل موازيا 

ن. تقع الثالثة وراء يويبدو القرنان متموج ن تبدو الرقبة أطول كثيرا يالوجه والرقبة والقرنين. على العكس من البقرتين األولي

 :Khan, 1993) أو الوقفة كما لو كانت تتبعهما" األشكال سواء من حيث الوضعالبقرة الثانية وتمثل وحدة متكاملة مع بقية 

، وقد صور المشهد بطريقة تلفت االنتباه إلى العالقة بين هذه األشكال وتفاعلها الحركي. وقد بولغ في حجم القرون .(89

 .اتاألمر الذي ربما يشير إلى داللة رمزية تعكس األهمية التي تمتعت بها هذه الحيوان

ة، على ي الزاوييرجعان لنفس الفترة، األول عبارة عن ثور نفذ بمنظور مائل ثنائ ربمان االموقع رسمنفس يوجد في 

، وعبر عن (، وقد صور الحيوان وهو يعدوKhan, 1993: 91من حيث األسلوب ) غرار الرسم السابق، وهو يشبهه كثيرا 

رجل قي. األغير معروف تقسم جسده ثالثة خطوط عمودية وخط أف ا مالمح الوجه بخطوط مبهمة. أما اآلخر فيمثل كائن

 .لحيوان وعال ربما يكون هذه اووقد مثلت العين بدائرة.  Uألعلى بشكل حرف ل ترتفعو ةخطية، القرون متوازيوطويلة 
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 مناقشة .3

، ها األفاعير فيلتي تكثتندر صورة اإلنسان في مكتشفات الجرف األحمر، في حين تتطور الرمزية الحيوانية المجردة ا

الموضوعات  فإن 3إضافة للثعلب والثور، وطائر كاسر. هذه الموضوعات شائعة في أعالي الفرات. أما لوحات تل العبر

هد شكلت مشا لعناصرحوذ على غالبيتها، من خالل الوجود التكراري للفهود والغزال والثور والطائر.. هذه استالحيوانية ت

 ه األلواحل هذالخيومية، تلك التي شاهدها فنانو تلك الفترة على ضفاف الفرات ونقلوها إلينا من طبيعية من الحياة ال

صعب ت ،ح ذلكصاللوحات في أبنية ذات طبيعة اجتماعية يحمل على الظن بأن لها وظيفة رمزية، ولو  وجودالحجرية. إن 

قتصر يبينما  ،لفترةهذه ا  يظهر إال في أعالي الفراتمعرفة هذه الوظيفة. من الملفت أن هذا النوع المبتكر من الفنون ال

 التمثيل في الجنوب على الدمى.

د حصرها الجي كانت الفوارق عديدة في الطرق التي مثلت فيها الصورة اإلنسانية والحيوانية بالفنون، وسيكون من

في  يامية، ثملدمى الخمح الوجه في أولى اسنجد أنه تمت اإلشارة إلى مال ،بتمثيل اإلنسانذلك وتناولها. إذا ما استهللنا 

بوضعيات  ه الدمىبراز العالمات الجنسية التي كانت أنثوية. وقد مثلت هذإلالحقة أهملت هذه المالمح لصالح المراحل ا

ة يتها الذكرية بحالفقد صورت، على العكس من الدمى، األشكال اإلنسان على األلواحمختلفة، الجلوس والوقوف. أما الرسوم 

د، شاهد الصيمت ضمن هي األعضاء الجنسية. لقد كانت الظاهرة الملفتة في هذه الرسوم أنها وظف فقط، وكانت الداللة أيضا  

تين، الحال بحالة عدو. وفي وهو فصورت برفقة أدوات الصيد المستخدمة، الرمح أو السهم، إضافة للحيوان المستهدف

 .تقريبا الدمى والرسوم، كانت جميع الشخصيات عارية 

يث أهملت . لقد صور العضو الجنسي واأليدي والرمح بشكل بارز بحيعتبر فريدا  3إن مشهد الصيد في تل العبر

 الضم نفذ وادي ري مشابه من. يوجد رسم صخللتركيز على هذه العناصر؛ فيما يظهر الغزال كامال  األجزاء األخرى عمدا 

اوية نائي الزثهذه اللوحة من شكل حيوان يشبه الوعل رسم بمنظور مائل مراحل العصر الحجري الحديث. تتكون  إحدىفي 

رن ذلك بوط بق. كذلك يتجه خط محفور بعمق مرا في خط إطاري مفتوح. ويبدو القرنان منحنيين إلى الخلف والذيل قصير

(. Khan, 1993: 81-82) الحيوان ثم يرجع إلى الخلف في ذراع أحد الشكلين اآلدميين العوديين المحفورين خلف الحيوان

جل، يران لألرنها يشميالحظ أنه يتفرع منها ثالثة خطوط، اثنان  ،النظر في األجزاء السفلية لألشكال البشرية معانوعند إ

عضو الجنسي يدلل يبدو أن الو .3كما في رسم تل العبر بينما نميل للظن أن الخط الثالث يعبر عن العضو الجنسي، تماما  

 ري لنشاط الصيد. على البعد الذك

لرأس يتخذ انجد  ،. في الشخصيات اإلنسانية للرسم الصخريأيضا أن له دالالته  من إن اإلخفاء المتعمد للرأس ال بد

شكل متطاول. لكن بواكتفي برسم الرقبة  3في رسم تل العبر بال مالمح، بينما ينعدم وجود الرأس تماما  متطاوال  شكال 

الح وبالنسبة لس لم يغفل فيها تصوير الرأس، وإن كانت بمجملها غائبة المالمح. 3تل العبر الرسوم البشرية األخرى في

لذي يحمله الشكل نجد الرمح ا ،3فهو العنصر اآلخر الذي تم التركيز عليه في الشكل اإلنساني. في رسم تل العبر ،الصيد

ان الشكل كإن  واضحا  يسه يعادل طول الساعد. ولفي رأسه الذي يشير مباشرة نحو الغزال، وطول ا ، مدببالبشري واضحا 

خطيط و التنح الخطي الطويل في يد الشكل اإلنساني في وادي الضم يرمز إلى سالح أو حبل. تعكس هذه الرسوم ميال 

هذا  عبير عنهذه الحالة العضو الذكري وسالح الصيد، والتبوهي  ،والتجريد، حيث يختزل الشكل إلى سماته الجوهرية

إذ  ؛رعصوتلف الفي تمييز فنون مخ هاما  تباط المعقد برسوم بسيطة. يعتقد مجيد خان أن عنصر التخطيط لعب دورا االر

صور أنه العلف يختلف مخطط تمثيل األشكال البشرية والحيوانية من حقبة أثرية إلى أخرى، ويستدل من تحليل سمات مخت

 (.Khan, 1998: 113) يوانيةلتخطيط األشكال البشرية والح كان هناك ميل متواصل

لحيوانية ير للصور االكب بالنسبة للتمثيل الحيواني، كان الفارق األبرز بين الرسوم الجدارية والرسوم الصخرية في التنوع

على  لمحيطةا، يعكس البيئة طبيعيا  في رسوم بالد الشام: في بعض المشاهد جمعت خمسة أشكال مختلفة لتؤلف مشهدا 

 تتفاعل هذه األشكال ضمنه.وضفاف الفرات، 



 ...في بالد الشام وشبه الجزيرة العربية حتى نهاية تجسيد اإلنسان والحيوان                                                                                    54
 

لذيل ضعية االنظر في و معتنهذه النمور بوضعية موحدة. عندما يلفت التصوير التكراري للنمور االهتمام. صورت 

كل، هذه أثناء األ فيئنات جدها متشابهة مع الوضعية التي تتخذها هذه الكاتالجسمانية العامة لتلك النمور،  والقوائم والهيئة

موقع  النحت من ، وفنف األحمرها ثائر يرتة. الوضعية ذاتها مثلت فيها النمور في كل من القطع الحجرية بالجرالمقارنة عرض

 كلي األناضولي، ما يدل على وجود تقاليد ثقافية موحدة فرضت نفسها في تلك الفترة.غوب

 معوهي تشترك  أمانة،بيئي وتوثيقه بيبدو أن هناك رغبة بنقل المحيط الوبالحركية والثراء.  تتميز هذه الرسوم عموما 

اء ئم واألعضالقوا فقد روعي في تنفيذ تلك الرسوم تجنب إظهارها ساكنة، من خالل اتجاه ؛الرسوم الصخرية بالسمة األولى

 ول.قار والوعوير األبإذ اكتفي بتص ؛ي الرسوم الصخريةالعناصر الحيوانية ففي األخرى. لكن ال نجد هذا الثراء  الجسمانية

بيئي. ففي صر الالعن وجودة والرسوم في بالد الشام هو أحد االختالفات الهامة بين الرسوم الصخرية في شبه الجزير

ن رسوم قطعة األولى مللوهلة األولى. ففي ال نجد عالم الطبيعة ماثال وإن لم يكن باديا  ،3رسوم الجرف األحمر وتل العبر

رمز ربما إلى نهر ت نجد خطوطا  3بخطوط منكسرة. وفي لوحة الغزال في تل العبر تم التعبير عن نهر الفرات ،الجرف األحمر

 صيد في تلشهد المالفرات أو إلى التالل، وهكذا تكون هذه األشكال مشاهد طبيعية مستمدة من البيئة المحيطة. وحتى في 

يئي في باتي والبلعالم النلال نجد هذا الحضور . بينما نقل مناظر البيئة الطبيعيةخطية توحي ب نجد في الخلفية أشكاال  3العبر

 الرسوم الصخرية.

 ق.م( 7000-8700حوالي ) Pre-pottery Neolithic Bما قبل الفخار ب  ثيكرابعا: النيولي

 تمثيل اإلنسان .1

شوهة معثر في أريحا على تماثيل لها حجم كبير مصنوعة من طين، على قاعدة من القصب. وقد وجدت في حالة 

صغير.  ر بحجموهي تضم مجموعتين تتألف كل منها من ثالثي، أحدها بالحجم الطبيعي وآخر بنصف الحجم واألخي ،كثيرا 

خطوط  لى شكلالعناصر الوحيدة التي بقيت واضحة ومحفوظة في المجموعة األولى هي الرأس الذي تدل لحيته المبسطة ع

شمال  ال فيلكن االكتشاف المذهل جاء من موقع عين غز (.Cauvin, 1988: 59) ل، وقدم بأصابعها الرقيقةعلى أنه رج

ماثيل ت(. وهي 6 لمن الجص )الشك إنسانيا  ثالثين تمثاال من على ما يقرب هناك عثر  ؛ فقدشرق العاصمة األردنية عمان

نما يب با جصية مبنية على هيكل من القصب على شكل إنسان، وجاءت التماثيل منبسطة من الخلف وعريضة الجذع تقري

قد طباشير. ومن ال من الوجه، ربما تكون األرجل قصيرة والرقبة طويلة. صنعت العيون من مادة بيضاء اللون أكثر إشراقا 

 (.Rollefson, 1983: 32حددت العيون بخطوط خضراء أو زرقاء، وبؤبؤ العين دائري غامق ربما صنع من القار )

 

 

 

 

 

 
 

 .(Kuijt and Goring-Morris: 2002: 397) ن غزالمن عي تماثيل إنسانية نصفية :6الشكل 

ا. في تكوينه تخدمةدقة كبيرة في التمثيل وأهمية تبرزها المواد المتنوعة المس في هذه التماثيل مالمح الوجه أعطيت

نها ألى أخرى ع، وباحنها آلهة أو أشفتارة فسرت على أ ؛فإنها ظلت مثار بحث مطول ،تحملها أما عن وظيفتها والمعاني التي

 تمثل األسالف.



 55     سوسو 

 

يعد موقع جعدة المغارة على الفرات األوسط أحد أهم مواقع الفترة القديمة التي عثر فيها على دمى. كانت هذه الدمى 

 :Christidou et al., 2009) ة جلوس على قاعدة تضمن استقرارهاعينة، بوضعي 22عددها مصنعة من العظم، والطين، 

على مجسم من الطين لرجل جالس، إضافة لقضيب من العظم  جنوب سوريا صة في السويداءعثر في موقع قراكما  (.321

(. ونفذت الوجوه بتقنية الحفر الغائر، عمودية Ibanez, 2010بشرية، وهي من المرفقات الجنائزية ) على سطحه وجوه تنحت

 فوق بعضها، العيون مغمضة والمالمح هادئة.

، وصنعت من مواد متنوعة كالطين والحجر أصبحت الدمى أكثر انتشارا  ،(مق. 7500-8200في الفترة الوسيطة )

ات لمجتمعاوالعظم، وهي عبارة عن دمى إنسانية بجنسيها الذكري واألنثوي وأخرى غير محددة الجنس. عكست اهتمام 

اف واألثداء، مة، األرداألمووصوبة في تمثيل "المرأة"، عبر المغاالة في معاني الخ نوعيا  وتطورا  كميا  الزراعية، فنجد تزايدا 

. ةثرالوجه مؤ تعابيرإضافة لظهور سمات مميزة تتمثل في العيون الشبيهة بحبة القمح، واليد اليسرى تحمل الثدي األيسر، و

 .ولم تقتصر هذه الدمى على وضعية محددة، فصورت جالسة أو واقفة. أما الدمى الذكرية فكانت أقل عددا 

ترة سويات عائدة لهذه الف طعة لتمثيالت بشرية تتوضع في سبعق 51عثر على  رق دمشقجنوب ش في تل أسود

(Ayobi, 2013: 73 ،وتحتوي على أشكال أنثوية صورت أغلبها في وضعية الجلوس، إضافة لتماثيل ذكرية .)ذه هكثر في تو

 غير واضحة الجنس، وتتصف باالختزال.المجموعة  التماثيل 

، وهي تشبه فينوس العصر الحجري القديم. تظهر بوضعية في عين غزال من أكثر الدمى تميزا  الدمية التي عثر عليها

-Kuijt and Goring) هر األثداء كبيرة واألرداف عريضةوهناك تحطم في وسطها. مثلت بواقعية، وتظ ،الوقوف، بال رأس

Morris  2002: 378). 

سط. لفرات األوفي ا المظاهر الجنسية، ولم توجد الربة األم إال في المرحلة الحديثة تميزت الدمى البشرية بعدم وضوح

موقع ؤوس رتفردت من الدمى قد تحولت إلى رؤوس فقط. و وفي كل المواقع أصبح التركيز على مالمح الوجه، حتى أن كثيرا 

عابير وجه توتحمل ، (De Contenson, 1967) عن بقية المواقع، فكانت متطاولة الرأس إلى الخلفقرب دمشق تل الرماد 

 . ةموجود نفواأل اناألذن ت، وكانالتي مثلت على هيئة حبة القمح مؤثرة، وخاصة العيون

دمية الربة األم التي عثر عليها في سكر األحيمر في الخابور األعلى، وهي من الطين،  ،هذه الفترة ومن أشهر دمى

وضعية الجلوس وساقها بسم عند القاعدة،  10-9 سم وعرضه 14.2بطريقة اللصق، من جسد ورأس ملتحمين ارتفاعه 

اليمنى مطوية فوق اليسرى. الوجه بيضوي مائل، والعيون تتخذ شكل حبة القمح، الفم ضيق، والشفاه حادة تم تحديد 

 ,Nishiakiمعالمها عن طريق الحز، كما أن اآلذان واضحة أيضا. وال زال هناك آثار طالء أحمر ربما استخدم لتزيينها )

2007: 120-121.) 

م. فاصيل الجسزال تنحو التركيز على مالمح الوجه مع اخت ستمرابتتبع تطور الدمى في هذه الفترة نجد أن هناك ميال م

ذه خاصية (. وه7في الرسوم الصخرية نرى العكس: ميال نحو تجنب مالمح الوجه مع واقعية في تفاصيل الجسم )الشكل

 شمال شبه الجزيرة العربية. يةثنموذجية للرسوم الصخرية النيولي

 

 

 

 

 
 

 .(Khan, 1993: fig.67) السعودية من العصر الحجري الحديثرسومات بشرية شمال المملكة العربية  :7الشكل 
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 ا  تمهوهكذا كان م يعتقد مجيد خان أن الفنان اختار عن قصد تجنب مالمح الوجه في األشكال البشرية وأشكال األبقار،

ضة جوه الغامية والومعينة أو نماذج بشرية، لذلك فإن األشكال البشرية ذات التفاصيل الجسدية الواقعبتصوير أية شخصيات 

حدة لم تجز رسم ستجابة لتقاليد مواال(. وتدل تلك الرسوم على Khan, 1988: 113ربما ترمز لمعبودات غير معروفة لنا )

 الوجوه.

ا فيه اتي بدقة الأنماط العيش، والطري عن رمزية فحسب، بل كذلكإن هذه الرسومات ال تمدنا بمعلومات عن األفكار ال

صور م تالرسو نت هذهالناس الذين نفذوا تلك الرسوم. ونجد أنه من المناسب تناول اللباس والزينة، واألسلحة. فحتى لو كا

 ة الطابع.إنسانيتفاصيلها الجسمانية الواقعية  فإنمعبودات من نوع ما، 

اس والسهام خشبية. في بالد الشام استخدمت األقورجة األولى، والعصي والقطع الداألسلحة: األقواس والسهام بال -

 .روالرماح كذلك كأدوات للصيد، وهذا ما أظهرته رسوم تل العب

طواق اصيل من األفللباس والزينة: نجد أن الفنان، خاصة في جبة، نقل بدقة االهتمام الذي أولي للزينة، ولم يغفل التا -

 حتى األحذية واإلزار على الخصر.

وعه. على نوهو فريد من  ،تمثيل ذكري، يرتدي ما يشبه اللباس الداخلي الحالي يغطي وسطه 1: في الشكل7الشكل

. سوما أو و على بطنه خطوط متوازية ربما تمثل رسوما  تصدره شكل دائري قد يكون طوقا للزينة، وربما تميمة، ورسم

ل أنثى ذا الشكهحول خصره يلتف حول الفخذين ويبدو أنه تمت تغطية الجسم بكامله. وربما يمثل  يرتدي إزارا  2 الشكل

دل يفل البطن ربما ، ويتدلى بروز أسمربوطا بخصره، ويظهر الحذاء طويال  يرتدي إزارا  3بسبب المؤخرة البارزة. الشكل 

. و وسما يالحظ وجود شكل بيضوي على الصدر ربما يمثل تميمة أأثناء الصيد، و في على شيء ما يحمله هذا الشخص

 بكاملها، دية عاريةمن قطعة واحدة ينساب إلى ما فوق ركبتيه، األرجل عو فهو لذكر بجذع رفيع، يرتدي ثوبا  4أما الشكل 

يلتصق  كامال  وبا تدي ثألنثى ذات مؤخرة تر 5. الشكلحذاء  ي منتصفها، وال يبدو أنه يرتديالمثنية ف تينوعبر عن الركب

 ، وثمة زينة على صدرها.قدميهافي  وتلبس حذاء  تانمكشوف يداهابجسدها، و

ى تدثر كانت الدم لم إنأما اللباس في بالد الشام فليس هنالك أثر تبديه الشواهد الفنية للزينة واللباس عليها، وال نع

طويلة  رتدي أثوابا إذ توحي تلك األشكال النسوية بأنها ت ؛(8)الشكل  بلباس. يمكن مالحظة رسومات النساء في تل حالولة

رأس،  الب، وهي وجد دمية وحيدة تتمتع بهذه الخاصية، وهو ما يجعلها فريدة. استخرجت هذه الدمية من أريحاتفضفاضة. 

وكأنها  ا السفليتحملهما بيديها، وتصبح الدمية أعرض في جزئه ثدييها البارزين اللذْينأنثويتها من خالل يستدل على 

 ترتدي ثوبا فضفاضا، لكن جزأها العلوي عار وصدرها مكشوف.

 شام. بينماد المن الجدير مالحظته، التأكيد على البعد الذكري في الشواهد الفنية المتعلقة بأنشطة الصيد في بال

األنماط لقة بلجنسية المتعأشرك العنصر النسائي في مشاهد الصيد على الرسوم الصخرية. يعكس هذا طبيعة التقسيمات ا

 شاطنذكر لاب أنيطفيما  من أنشطة اإلنتاج الزراعي في بالد الشام، بد أنه كان للمرأة نصيب كبير االقتصادية والثقافية. ال

ن ر، لذا فإي قد ظهفلم يكن االقتصاد الزراع ،سبق ظهور التحول الزراعي أي منطقة أخرى. أما في شبه الجزيرة إذ ؛الصيد

 هو النشاط الرئيسي.كان الصيد 

م رسولممارسة الطقسية: لقد تبين أن الرسومات في مواقع شمال ووسط الفرات مهمة في عقد مقارنات مع الا -

 هي تلك التي عثر عليها في تل حالولة. الصخرية. أبرز هذه الشواهد

(. طبقت 8 )الشكل في تل حالولة وتالرسومات البشرية الجميلة التي وجدت على أرضية أحد البي من أكثر اآلثار إثارة

تلك الرسومات بتقنية بسيطة، بلون أحمر غامق لتمييزها عن األرضية الرمادية، وهي محفوظة بشكل جيد رغم وجود بعض 

وعشرين شخصية بشرية  إحصاء ثالث تم. ا أحيان األمالح والكسور، والتغيرات على األجزاء المطلية، ما جعل قراءتها صعبة

. وتقسم هذه األشكال، حسب ميكيل موليست، إلى نوعين: األول بأربعة خطوط أفقية محدد داخليا  شكل مربع تتوزع حول

ن على هيئة مثلث حاد. ويشار إلى الجزء العلوي يعريضة، والساق يتوافق مع تمثيل أمامي، ويظهر من الجزء السفلي أردافا 
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الرأس. بلغ عدد هذه الشخصيات جت األشكال بنهاية بسيطة تمثل من خالل تضييق عند الجذع، وحررت األذرع اليمنى، وتو

  (.Molist, 1998: 83، وهي تحمل عالمات الخصوبة، ما يرجح كونها أنثوية )شخصيات سبع

مثيالت لي: تالنوع الثاني أكثر خصوصية. من خالل تجميعية األشخاص في عدة أوضاع، يمكن وصفها على النحو التا

ل تشير ي األسفللجزء السفلي بشكل مثلث، مع إبراز للجزء الخلفي من الجسم. الخطوط العمودية فبشرية مختزلة، يشار 

ئري يشكل ثيل دالألقدام، بينما الخطان العلويان على الجذع العلوي يمثالن األذرع. يشار للجذع بخط سميك ينتهي بتم

 الت فيصب واألمومة، وتتجمع بعض التشكيالرأس. رسمت هذه التمثيالت بشكل جانبي يساعد على إبراز معاني الخ

ره، وهو صعب تفسيأربعة، متصلة عند األوراك العريضة. أما المربع المركزي في ثالثة، وأحيانا أو مجموعات من شكلين، 

مثيالت، لك التتيذكر بالمباني الشبكية المربعة التي اكتشفت في جعدة المغارة وحالولة. وليس هناك تمييز حجمي بين 

 .(Molist, 1998: 83-86) سم 21و 14اوح حجمها بين فيتر

حتمل تنها ية. لكستفسر هذه المشاهد عادة على أنها لنسوة يرقصن، وهذا تفاعل احتفالي يوحي بالممارسات الطق

ة األيدي لل حالما يوحي بوضع االبتهال. وقد تد ،فهؤالء البشر يمدون أيديهم بشكل أفقي يوازي األرض ؛تفسيرات أخرى

بشرية معات الومن الممكن أن تمثل هذه التج وزع هذه التمثيالت في اصطفافات غير عشوائية على ممارسات جنائزية.وت

ور ه تم العثرى، وأنلجميع اللوحات األخ لدفن أحد الموتى، بدليل أنها مرسومة على األرض خالفا  ي مشهدا مركزحول مربع 

ن الصورة اهذاأل فيوهذا يبعث  .(Molist et al., 2009: 34وقع )المي المساكن ف على العديد من المقابر تحت أرضيات

نسور ية لم الجدارفي أرضيته مع الرسو الذي اقترنت فيه الجماجم المدفونةلـ"هيكل النسور" في شاتل هويوك، الجنائزية 

نا ه. لكن تلك الطقوسمن هيكل مورست في فضائه  ا تحوم حول جثث نزعت رؤوسها. بالتالي قد تكون هذه األرضية جزء

م تربما  ؟الخصوبة وممارسات تدل على دفن جنائزي دالالتيبرز تساؤل: كيف يمكن التوليف بين رسوم نسائية تحمل 

 رمزية معقدة ليس بإمكاننا إدراكها. الربط بين معاٍن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(Molist, 1998: 84) الرسومات على أرضية في تل حالولة: 8الشكل 

بية ملكة العرمع مشاهد عديدة احتوت عليها الرسوم الصخرية. في منطقة الباحة غرب المهذا الولة حمشهد يتشابه 

 ،تشابهةميبدو أن الممارسات الطقسية  (.Khan, 2007: 92) حالة رقصفي السعودية عثر على رسم ملون ألربع نسوة 

النحو  لى هذاا ال يبدو أن األمر قد جرى عيرجح أن هذه الطقوس مورست في أبنية اجتماعية مخصصة في حالولة، بينمو

لق. لكن الهواء الط المالجئ الصخرية، أو في أن تلك الممارسات تمت فيالعتقاد في الوقت الحالي شبه الجزيرة، ونميل في 

 من معانيها. ال يظهر أن مكان إقامتها قد أفرغ شيئا 
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 ا ما تظهرهس. هذالرأ هاأهمية خاصة أولي قبل الفخار بالنيوليثيك ما  تعكس الظواهر الفنية التي تتفرد بها ثقافة

لجنوبي، مشرق االرسومات الصخرية كذلك من حيث بعض سماتها. تعتبر األقنعة الحجرية، التي لم توجد إال في مواقع ال

 ثري.قها األية. وهي نادرة من حيث العدد واستردت بمعزل عن سياثشديدة األهمية في ضوء فهمنا للمعتقدات النيولي

وادي  ي موقعفتم اكتشاف قناع كامل  وجدت هذه الظاهرة منذ فترة طويلة في الخليل، وهي عبارة عن قناعين، والحقا 

 (.Bienert, 1990: 258; Bar-Yosef, 1985: 14) يمثل الفم، أما الباقي فهو محطم ، وجزء آخرحمار في فلسطين أيضا 

ها توحي بأن ى محيطه، والثقوب التي تتوزع علتقريبا  للوجه البشري الطبيعيصنعت بعض هذه األقنعة الحجرية بقياس مناسب 

جعل يمما ديه، من يرتللمفتوح يتيح التنفس كانت تثبت على وجه أو حامل، واألعين الكبيرة تسمح بالنظر من خاللها، والفم ا

ات أكثر قنعة سملتثبيت شعر يمنح األهذه األقنعة مؤهلة ألن تستخدم في فعاليات طقسية. ومن الممكن أن الثقوب صنعت 

نة لألقنعة مح المكور المالعلى معايير معينة. تظه إنسانية. وربما صنعت هذه األقنعة لمحاكاة أناس حقيقيين تم انتقاءهم بناء 

يرة، تحات كبحلة الشباب إلى الشيخوخة. شكلت العيون على شكل فمر منمن أعمار مختلفة، تتراوح  جوها أنها صورت و

ددها عتي يختلف ان، التم تزويده بصف من األسن عريضا  على سطح الوجه، أما الفم فقد كان شقا  طفيفا  واألنف يكون بروزا  

 ة أمرا  ها بدقمن قناع إلى آخر، ويكوِّن ابتسامة. ومن المؤسف وجود تلك القطع خارج سياقها األثري مما يجعل تفسير

 د احتمال:هذا مجراهرة األقنعة ربما كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، وظ بأنتوحي بعض الرسوم الصخرية . وصعبا 

تبه أن تكون ويش ،(9 فالوجوه المستطيلة التي رسمت على أجسام عودية أو واقعية، بأسلوب مميز، تبدو غامضة )الشكل

مارس تألشكال اطباع بأن هذه التي تعطي االنا تبين الرسوم البشرية المتراصة ها في طقوس خاصة كمؤأقنعة يتم ارتدا

 الرقص.

 

 

 

 

 

 .(Khan, 1998: Fig.57) آدمية في وضعية رقص، والرؤوس تبدو كأنها مقنعة أشكال :9الشكل 

 التي تتسم خصائصمع ال التي تحمل سمات متباينة جدا اصر اآلدمية في الرسوم الصخرية، لقد عثر على الكثير من العن

مح بشري: أي مل بتفاصيل واقعية، بينما يتخذ الرأس هيئة غريبة عن ى للناظر جسد بشرينات البشرية. فيتراءبها الكائ

سم بين ج على شكل منقار طائر، وأخرى على شكل ماعز. تشي هذه التحويرات برموز مقدسة عبرت عنها هذه المزاوجة

 آدمي ووجه حيواني لتكوين كائنات "أسطورية" مجهولة.

صور من مهو عبارة عن تصوير مزدوج، والوجه و ،وجد في جبة بمنطقة حائل ريدةالف"األسطورية" أحد األشكال 

استقامة وكتاف بعرض األ تصوير الجسم في غاية التناسق مقسما  ونجد ،الجانب، والجذع وأسفل الجسم مصوران من األمام

ساقين حدى الإمصور يقف على مز البأن هذا الر مما يعطي إيحاء  وتظهر الساق اليسرى مرفوعة قليال  ،وتناسق الجذع

مام. ى إلى األاليسر في حين تمتد اليد ،في وضع أفقي يتكئ على منطقة الوسط األخرى. والذراع األيمن يظهر كامال  مرخيا 

 ط برسموتظهر في الصورة بعض الخطوط المموجة كفرع مصور بالقرب من أصابع الذراع الممدودة وتتصل تلك الخطو

وير لفنان بتصاهتم او لنجمة.واالنطباع الذي يتبادر إلى الذهن هو أن هناك أشعة تصدر من األصابع وا ،نجميا  يصور شكال 

يظهر شكل ولعودي، امعظمها على الشكل  كانمقارنة مع تصوير األذرع بمنطقة جبة التي  الذراع التي جاء تصويرها طبيعيا  

 ةيط دائررة منقار واألعين جاحظة صورت كنقف على صوحيث جاء األن ،العضالت بوضوح في حين يتسم الوجه بالغموض

 .(Khan, 1989: 77صغيرة على المنقار )

تلك الموجودة بجبة من وهي تشبه  ،وعثر على األشكال اآلدمية ذات الرؤوس الحيوانية بالقرب من المدينة المنورة

ا تختلف عنها بما لها من أرجل مستقيمة ناحية الشكل وتكوين الجسد واألذرع العصوية التي تحمل القوس والسهم، لكنه
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تعطي  (. Khan, 1989: 78وكذلك في وجه الماعز الذي تظهر به ) ،بالمقارنة بانحناءة األرجل الموجودة في أشكال جبة

كان ما تشير إليه هذه  وأيا  .لديني لدى اإلنسان في هذه الفترةبتغيرات عميقة طرأت على العقل ا هذه األشكال انطباعا 

تعد و ي.ثمكانة الرأس الهامة في الذهن النيولي ها تؤكد مجددا فإلمعبودات،  رؤوسا  ورؤوس المحورة، سواء كانت أقنعة أال

عكست األهمية الخاصة للرأس، ويتم تناولها كمؤشر على عبادة األسالف. سجل أول التي  الظواهر أهمالجماجم المليسة 

في ، وعين غزال في فلسطين (10 )الشكلالجليل األدنى في  ، وكفر هاحوريشاكتشاف لها في أريحا، كما عرفت في بيسمون

 .وتل أسود في سوريا وتل الرماداألردن 

 

 .(Kuijt and Goring-Morris, 2002: 397جمجمة بشرية مقولبة من موقع كفر هاهوريش ): 10الشكل 

 فيها؟ أن تلعب دورا ما القيمة التي تمتعت بها هذه الجماجم؟ وما نوع الطقوس التي يمكن 

رجح يل، يوجد اكتشافات مشابهة من األناضول. ففي موقع تشايونو عثر على سبعين جمجمة مجمعة في بناء مستطت

ة أننا يقإلى حق لتفسيرأنه كان بمثابة هيكل، وتفسر هذه البقايا عادة على أنها شكل من أشكال عبادة األسالف. يستند هذا ا

على عدة  وك عثر(. في شاتال هويTestart, 2008:33دينية ) يرجح أنها لعبت أدوارا  ،ن رؤوسدو هياكل عظمية نجد أيضا 

رتبطة مفهي  ا"هياكل النسور". وفي هذه الغرف فقط عثر على جماجم، لذ يتنة بلوحات عليها رسوم نسور، سمجدران مزي

صورت النسور وحوم حول جثث مقطوعة الرأس، ت (. وتظهر تلك المشاهد نسورا  Testart, 2008: 35بحكم الواقع بالنسور )

الختيار المعايير  تعود لبالغين، وبالنسبة كافة الجماجم كانت بحجم صغير. بشريةاألشكال ال بينما صورت ،بأحجام كبيرة

مجمة جبعين وأر ا ين غزال لرجال. بالمقابل فإن خمسمذكرة، وجماجم ع ةعشر ي، ففي أريحا عشر جماجم من ثالثالجنس

صص خاصة قى جانب في هذا الخيار، إل تل الرماد كلها مؤنثة مثل جماجم بيسمون. بالتالي لعبت معتقدات محلية دورا من 

مية كبيرة في نستنتج أن الرؤوس تمتعت بأه (.Cauvin, 1999: 181) منهم يقع عليه االختيار جعل جزءا  مما ،بالموتى

ي، ثليسان النيوات اإلنمحورية في معتقد يالمنطقة، وال بد أنها حملت معاني حتى فترات متأخرة منه في عموم ثالعصر النيولي

تي لشواهد الق من افتلك الطقوس المعبر عنها بالشواهد السابقة، تشي بأفكار أعم ؛ا استخدمها في ممارسات احتفاليةوربم

 .تدل عليها، وتقدم صورة عن المستوى االجتماعي المتقدم الذي بلغه سكان هذه المرحلة

 تمثيل الحيوان .2

 ام رسومذي قدجرى تجسيد البقريات والثور واألغنام بشكل رئيس، مع بعض االستثناءات التي جاءت من تل بقرص، ال

 الجداريات. ىحدإلطائر النعام على 

ر قرون الثو ة تشبهعلى دمية طينية تصور عنزة برية بقرون كبير ا الواقع شمال البتراء في األردنموقع البيض عثر في

زية. امينها الرمحجم القرون يعادل حجم الجسم، وهذه المعالجة لم تكن عبثية، بل لها مضو ،(Cauvin, 1988: 66)الكبير 

ة يبدو وان بطريقد الحيه تم تجسيما يشير إلى أن ،يما تتجه القوائم الخلفية إلى الخلفف، ةنجد أن القوائم األمامية مرفوعو

 ها وكأنه يعدو.في

يشها في على ع التي يبدو أن الجبال المتوزعة في المنطقة قد ساعدترسوم الصخرية بأشكال الوعول، ال خر مواقعزت

السحر  ممارسةبهذه البيئة. لقد نقشت بعض الوعول باستخدام أدوات حادة كالسهام المريشة، وهي تثير التساؤل الخاص 

 (.Nayeem, 1995: 243) في الصيد بين جماعات الصيادين األوائل مساعدا  باعتباره عامال 
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في  رصبققع موإلى جانب تمثيل البقريات واألغنام في مواقع سورية، جرى تمثيل النعام أو الكركي في أحد رسوم 

 صجن الأرضية م بالمغرة الحمراء على . وهي لوحة جدارية كبيرة على جدار إحدى الغرف. وهي منفذةوادي الفرات

(Akkermans and Schwartz, 2003: 121). 

اقف ي صورت بموة التمن المثير تتبع العالقة التي ربطت اإلنسان بالحيوانات التي تعيش في محيطه، وطبيعة هذه العالق

رية رسوم الصخة في الظاهرة شائعبه وكان اقترانه  ،ما يصور برفقة اإلنسان متعددة. تظهر الرسوم الصخرية أن الكلب غالبا 

 (.11فهو يساعده في الصيد )الشكل

 

 

 

 

 

 .(Al-Saud et al., 2006: Plate.14,7يمس )موقع الشو - أشكال إنسانية في مشاهد صيد برفقة كالب :11الشكل

ات هي الحيوانوالوعول، واألبقار الوحشية والثيران ها الصورة اإلنسانية بالحيوانية الشائعة التي اقترنت ومن المواضيع 

عن  الرسام هيجان، وعبر أخرى بحالةوختلفة، أحيانا بوضعية استسالم م التي اصطادها اإلنسان. وهي تظهر بوضعيات

 ر والوعولاألبقافي جميع مناظر الصيد نجد أن الغزالن وو الحركة عن طريق التحكم باألبعاد الفراغية للشكل المرسوم.

وم يبدو الرس ر من هذهصورت كحيوانات للصيد. كانت هذه الحيوانات تصور وحشية، واألبقار لها قوائم قصيرة. وفي كثي

هذا يحدث وهياج، أن الفنان قصد إضفاء ملمح حركي على الحيوان المستهدف، فيظهر الحيوان بطريقة توحي بالعدوانية وال

 حين تستشعر هذه الكائنات الخطر والحصار.

ة ي حركف تعتبر فريدة ألن الجسم واألعضاء تظهرلضم على شكل حيوان مرسوم بحركية يحتوي أحد مواقع وادي ا

دو . ويبيال متد قلمبينما صورت القوائم الخلفية بشكل  متناسقة. حيث ترتفع القوائم األمامية عالية حتى الوجه تقريبا 

غ بين الفرا . وعن طريق تقليصةالحيوان وكأنه يتحرك بسرعة شديدة. وتم التعبير عن السرعة بواسطة الفراغ والحرك

لقرون على شكل ا(. وقد صورت Khan, 1993: 149) ء االنطباع عن السرعة والديناميكيةتم إعطا ،القوائم األمامية والوجه

ما أن جسم، كيتخذ الرأس مستوى ال ،فاألبقار عندما تعدو مسرعة ؛س الرسام مالحظته الدقيقة للواقع. لقد عكEحرف 

 .الحيوان مع حركة الذيل يرتفع في الهواء وينخفض انسجاما 

نشاهد  ،(11ل )على أشكال الكالب التي تشارك اإلنسان في عملية الصيد. ففي الشك في أيضا هذا الملمح الحركي أض

في ع لذيل يرتفعلى وايتجه الرأس ألوالكلب في وضع عدو سريع، قوائمه األمامية ترتفع، والقوائم الخلفية تمتد إلى الخلف، 

 .هذه وضعية الكلب عند العدو بسرعةالهواء، و

حد رضية أن لماشية وضعا في حفرة تحت أتمثاال ماهوترة وجدت في عين غزال، دة لهذه الفأهم التماثيل العائ

ترقت يع: اخإذ تم طعنه مرتين خالل عملية التصن ؛لية "قتل طقوسي" مرتين على األقلالمساكن. تعرض كل تمثال لعم

ا . فسرهطعنة ثالثة في الرأسنصال صوانية جانب القفص الصدري والقلب من مقدمة الصدر. أحد التمثالين تعرض ل

 (.Rollefson, 1983: 50) بعد كن مكتمال يرتبط بالصيد واستنتج أن تدجين البقر لم ي تعويذة أو سحرفسون بأنها يلور

(  ربما Khan, 1993: Fig.67, 487) نجده في الرسوم الصخرية. ففي جبة صور شكل لحيوان الموضوع نفسه تقريبا 

ما تظهر عنقه الطويلة والخطوط التي عليها، وهو في حالة العدو وفقا لوضع الذيل الذي يرتفع من فصيلة الخيليات، حسب

الرأس نحو األسفل بحيث تتخذ العنق استقامة  يتجهها، وكذلك منتصفبسيط في  ثناءنادرجة، والقوائم الخلفية فيها  45

ي حالة استسالم وكأنه يتباطأ في سرعته تدريجيا. المستقيمة بأن الحيوان ف ةتوازي الظهر، فيما توحي القوائم األمامي

الجانب األيسر من القفص الصدري، منطقة القلب، مثل دمى عين غزال. وربما يعبر الخطان على  مقذوفيخترق سهم أو 
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يدل هذا التشابه في عملية القتل  .Eالرأس عن األذنين، ألن القرون كان يعبر عنها في هذه الفترة بما يشبه الحرف 

المكان الذي يقتل فريسته، فكان  على أن اإلنسان كان يعلم تماما  ،سواء على الدمى الطينية أو الرسوم الصخرية ،لطقوسيا

وهذا  ،يطعنها في القلب مباشرة إما برمح، وهذا يفترض أن تكون قريبة ضمانا لدقة اإلصابة، أو بقذائف خشبية أو سهام

 وخبرة. يتطلب تمرسا 

 المناقشة .3

تترابط مع لشام، واتتزايد في بالد والمستوطنات  الضغوط الديموغرافية . بدأتكبيرا  فنيا  المرحلة زخما  شهدت هذه

جدها في ، ما هيأ المشهد ألفق ثقافي موحد فرض نفسه في سمات عامة نالمادي بينها-بعضها من خالل التبادل الثقافي

لتلك  ةتماعياالج اتتعكس الشواهد الفنية التعقيد ،جزيرةمختلف المناطق، إلى جانب التطورات المحلية. وفي شبه ال

 الجماعات المستقرة.

قولبة مجماجم وجعلنا نميز بين فن مقدس رسم على جدران الهياكل توسط األثري لمصنوعات بالد الشام إن مالحظة ال

 دفنت تحت أرضياته، وفن آخر لالستعماالت اليومية. 

تقائية عالجة االنبالم "شبه بشرية". تم تمييز اإلناث ري واألنثوي، وميزنا أشكاال  صورت األشكال البشرية بجنسيها الذك

حجم كبير يانا بالذي صور أحا الجنسية بتصوير العضو الذكري، لسمات الخصوبة. أما األشكال الذكرية فيتم تعريف هويته

ل بشري في تمثيل الوبالنظر إلى الت .وانيالبشرية مختزلة على سطح األ صورت األشكال ،نسبة لحجم الجسد. في بالد الشام

ة ظيفة رمزيوتأكيد لعبر، نجد أن التمثيل البشري على األواني مع غياب الرأس والتركيز على البعد الذكري هو عمل مقصود 

 لدمىى اسان عليل اإلنيعاكس االهتمام بالرأس والمالمح في تمث إلظهار الرأس البشري على األوانيما. إن اإلهمال المتعمد 

 ا جزءا  ان هذك. ربما كثير من رؤوس الدمىثمة تحطيم مقصود ل ،القديمة والوسطى تينفي المراحل الحديثة. ففي المرحل

لى ال تدل ع الدمى من ممارسات فردية طقسية تتعلق بمفاهيم الوالدة والموت. ونقول فردية ألن األماكن التي توضعت فيها

 هتمامداد االاز ،تنوع وسطها األثري يشير الستعماالت يومية. في المراحل األحدثاستخدام جماعي، كما أن غزارتها و

 الجنسية، لمظاهرتميزت الدمى البشرية بعدم وضوح ا حبة القمح، وأخيرا  شبهبتصوير مالمح الوجه، خاصة العيون التي ت

ى تحولت إل الدمى من جه، حتى أن كثيرا ومالمح الولم توجد الدمى األنثوية إال في الفرات األوسط، وأصبح التركيز على 

فإن  ،يةالصخر رؤوس فقط، ويالحظ فيها الحرص على إضفاء التأثير في مالمح الوجه لتبدو أكثر حيوية. أما في الرسوم

، لة جدا هي قليوواقعية" من حيث بعض سماتها الجسمية، القسمات الوجه مختزلة لدرجة انعدام هويتها، حتى في الرسوم "

 هها.عالم وجشكل وحيد من جبة يحمل بعض القسمات الوجهية والجسمية الواقعية. أما بقية األشكال فقد طمست مهناك 

ار طائر، ل منقيتخذ الرأس هيئة غريبة عن أي ملمح بشري في بعض الرسوم اآلدمية شمال شبه الجزيرة: تارة على شك

نات ين كائلتهجين بين جسم إنساني ووجه حيواني لتكووأخرى على شكل ماعز. يشي هذا التحوير برمزية عبر عنها با

 أسطورية.

ي الثياب التمها ولقد مكنت الرسوم الصخرية من معرفة عدة جوانب تتعلق باإلنسان الذي نفذها، كاألسلحة التي استخد

الخشبية  للقطع ارتداها. وقد تم تمييز تشكيلة من األسلحة التي استخدمت في العصر الحجري مثل القوس والسهم، إضافة

 الملوية، والعصي والشراك الكروية.

ن رسومها اإلنسانية إإذ  ؛نواعها، وهي مقتصرة على رسوم جبةمناقشة الرسوم اإلنسانية التي تظهر بالثياب وأ توسبق

شكال تحمل سمات واقعية في أجزاء الجسم، فال يمكن دراسة الثياب المتعلقة بالرسوم عندما تكون مختزلة. وتظهر هذه األ

أن الخياطة ربما كانت معروفة، باستخدام اإلبرة والخيط. كانت األحذية موجودة كذلك وهي تظهر في األشكال الذكرية 

تشير إلى زخارف  قدواألنثوية. جدير بالمالحظة أن الخطوط واألشكال الهندسية التي تبدو على الجزء العلوي من الجسد 

الذي  المثال األكثر وضوحا  تعد رسومات تل حالولةودم للزينة أو كتعاويذ. أصداف وعظام تستخ أوملونة على الجسم، 

، ينساب ليغطي كامل الجسد، له أكمام فضفاضا  نستدل به على اللباس األنثوي في سوريا. يبدو أن المرأة كانت ترتدي ثوبا 
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الفارق األخير يتعلق  على الرأس. وربما ربط مئزر حول الخصر، كما كانت ترتدي أحذية، ومن الممكن أنها وضعت غطاء 

بالشعر. ففي الرسوم الصخرية تظهر النساء والذكور ولهم شعر، بينما لم يتم تمثيل شعر الرأس على الدمى. لذا من الممكن 

 أن تلك الدمى كانت تكمل بشعر مستعار.

لك الفترة. ونحن نميز أما عن الطقوس، فمن الواضح أن الرقص كان ممارسة شائعة عند الجماعات البشرية في ت

وضعية الرقص من خالل التعبير عن األذرع والسيقان التي رسمت ملتوية ومائلة أو تتجه ألعلى. وتم التعبير عن هذه 

كما في حالولة. وفي شبه الجزيرة، فالرسوم اآلدمية في وضع  الوضعية أيضا من خالل تصوير الجزء العلوي من الجسد مائال 

 :Khan, 1993) أن الرقصات الشعائرية كانت تؤدى في مجموعاتمجموعات، وهو ما يدعم الرأي  في الرقص غالبا تصور

ية. فرسوم حالولة نفذت على أرضية فوق مدفن للموتى. ث(. ربما ارتبطت هذه الممارسات بالموت في المعتقدات النيولي190

م الصخرية ذات األشكال البشرية "المقنعة" وربما تكون األقنعة المكتشفة قد وظفت في طقوس من هذا النوع. فالرسو

صورت في مجموعات توحي بنشاط جماعي مع انضباط في األداء تمثل حالة رقص يشبه الرقص الفلكلوري المعاصر في 

 طقوسيا   مراحل متأخرة في وادي ضم، صورت مشاهد تمثل رقصا وفي كل فرد فيها يمسك بذراع اآلخر.  األرياف، حيث

 (.Khan, 1993: 152) موت أو دفنبمراسم  مصحوبا 

زال غعين  من الضروري مالحظة الحضور اإلنساني ألول مرة في موضوعات حيوانية منقولة، كما رأينا في تماثيل

وضوع مل المالمطعونة في مقتل، وذلك بشكل مكمل للمشهد المراد تصويره، فالحيوان يهاجم من قبل اإلنسان، وهو يح

فة في ابة بقذيوقد تعرض إلص أحيانا الحيوان يظهر  ،رية، كما في جبة. في الرسوم الصخريةنفسه المصور بالرسوم الصخ

 ؛مهمن ف يظهر وعل جريح، ينزف دما  ،الصدر وهو معزول عن أي شكل إنساني ينفذ عملية الصيد. وفي مشهد من كلوة

ة مشاهد يظهر فيها (. وثمNayeem 1995: 239-240) فالخطان الممتدان من فمه ربما يمثالن الدماء المنهمرة منه

كبة ة متراصيادون متأهبون دون وجود هدف حيواني. إن الرسامين استخدموا نفس الصخر لرسم مناظر صيد الوعل بصور

س سحرية مورست ما يشي بطقو (.Nayeem, 1995: 239-240) واحدة فوق األخرى متجاهلين جميع الصخور األخرى

 ،معظم الرسومني. في ر الرسم الصخري حرية أكبر لنقل الواقع الحيواوفِّ، وعموما  يوانات.إلنجاح الصيد أو تكاثر عدد الح

صورت وفردي، ات بشكل جماعي وهناك مهارة تتحرى الدقة في نقل التفاصيل التشريحية لهذه الحيوانات. جسدت الحيوان

الفراغ،  حركة عن طريقالمتباطئ. تم التحكم بالالقفز والتحرك أو العدو والهياج، حالة أو في تحركاتها، فتظهر ساكنة  لبك

 بمنظور جانبي.صورت وحالة الذيل واألقدام. وكل الحيوانات 

 الخالصة

منقولة  ى وقطعلت على شكل دمالتي مثِّوالحيوانية على الرسوم الصخرية  أتاحت المقارنة بين المواضيع اإلنسانية

داقية كثر مصلدمى. الرسوم الصخرية أو الجدارية هي المشاهد األتفسيرات واستيضاح جوانب ال تظهرها ا عدةاستخالص 

هم. س مع محيطعل النافهي عبارة عن شكل من المذكرات، نرى فيها طريقة تفا ؛الحياة اليومية للجماعات البشريةلنقل وقائع 

اريخ، ا قبل التنون مارة في فومن الجيد أن نوضح المواضيع المختارة وكيفية إخراجها. يتبوِّأ التمثيل الحيواني مكان الصد

تبدو ل شريحيا مرأة ت، وتم تمييز اإلناث عن طريق معالجة كيان المن النطوفي. األشكال اإلنسانية أقل عموما  وذلك بدءا 

لدمى ارت في في حجمها. وتم تقديم الذكور بأعضاء ذكورية كبيرة. وثمة أشكال شبه بشرية، ظه ا أعضاء الخصب مبالغ

 ، وغالبا يوانيةحإلى الرجل أو المرأة أجزاء  تل البشري إلى رؤوس فقط. بينما على الرسوم الصخرية أضيفباختصار الشك

يانات كعة أو تمت االستعاضة برؤوس حيوانية تشبه الماعز أو الوعول، وحتى الصقور. وفسرت هذه األشكال بوصفها أقن

صخري، لفن الفي سوريا وكذلك في ا بالطيا في الرسم الأسطورية. يضاف إلى ما سبق عالم من األشكال الهندسية نراه

لفنون الك في وهي عالمات ربما عبرت عن خطاب مجرد يفهمه معاصروه. ويبقى أن نذكر أنه ال أثر لعالم الطبيعة والف

 السورية تم نقل الواقع الطبيعي بصيغ تخطيطية. البالطية الصخرية، لكن في الرسوم



 63     سوسو 

 

 فانتقاء ؛نإلنسااوانات التي عاشت في محيط لخليط من الحي حيوانية في الفن، نجد عرضا إذا نظرنا إلى الكائنات ال

 اهدنرى في شوف ،انيةبثراء موضوعاتها الحيو )على البالطات( المواضيع الحيوانية فرضته البيئة. وتميزت الرسوم الجدارية

 ركي.تتح الدمى نقل هذا الواقع الح جسدت الحيوانات في الرسوم بوضعيات مختلفة. ولم .كثيرة قليلة صورا 

لوعول انت اماشية كأهداف للصيد. بينما في شبه الجزيرة كالجسدت حيوانات الثيران والغزال و ،في بالد الشام

غيرة صأقدام بوالبقريات والخيليات هي الحيوانات المستهدفة في عملية الصيد، وتظهر بهيئة غير مستأنسة عبر عنها 

د عض مشاهطقوسية لب األشكال الحيوانية وطرق إخراجها أبعادا بعض تعكس و ون لها شكلها خاص.وأجساد كبيرة، وقر

ألشكال اام على الرجال في الفن الصخري، بينما تقتصر مشاهد الصيد في بالد الشوأنشطة الصيد تظهر النساء بالصيد. و

 ادية السائدة.الذكرية. يدل هذا على وجود تقسيمات اجتماعية ترتبط باألنماط االقتص

 ،يةوم التجريدالرس أمكن لنا بعقد المقارنات معرفة كثير من الجوانب الحياتية االجتماعية التي ال تظهرها الدمى أو

ت في اإليحاءا رعبام، لوظيفة األقنعة التي وجدت جنوب بالد الش كالملبس واألسلحة والممارسات الدينية. واقترحنا تفسيرا 

ص ألشخا ال ة تمثيعة". وربما كانت األقنعل البشرية التي في حالة رقص جماعي طقسي برؤوس "مقنِّالرسوم الصخرية لألشكا

 د تدل علىقرية صخفي تلك الطقوس، وإن عملية الطمس المتعمد للوجوه في الرسوم ال فارقوا الحياة وتم إشراكهم معنويا 

 ألرواح الموتى. تشير الرسوم مجهولة الهوية إلى كيانات مقدسة، أوواألمر نفسه. 
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 ملخصال

حداث السياسية في تناولت الدراسة أثر الدعوة الوهابية على تطور العالقات العثمانية البريطانية السياسية، ودورها في تطور األ

عالقات المتبادلة بين من خاللها أثر الدعوة الوهابية على تطور ال الباحثان تلك الفترة. تتمحور الدراسة حول مجموعة من المحطات عالج

 اإلمبراطورية العثمانية وبريطانيا العظمى.

ي مد نفوذها إلى خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعلَّ أهمها تمكن بريطانيا العظمى من استغالل ظهور الدعوة الوهابية ف

انيا العظمى في أظهرت الدراسة نجاح بريطوأقصر طرق اتصالها مع درة مستعمراتها "الهند"،  داخل شبه الجزيرة العربية بهدف تأمين

 إلسالمي بمكاسب جمة على حساب اإلمبراطورية العثمانية ورعاياها. ا -الخروج من الخالف اإلسالمي

 الدولي.: اإلمبراطورية العثمانية، الدعوة الوهابية، بريطانيا العظمى، الصراع الكلمات الدالة

 

  المقدمة

طورية العثمانية وبريطانيا تناولت الدراسة الدعوة الوهابية كعامل كان له دور في التأثير على العالقات المتبادلة بين اإلمبرا

ية إلظهار مدى وقد تجلت أهمية الدراسة في محاولتها معالجة التغيرات السياسية التي رافقت ظهور الدعوة الوهاب .العظمى

 ريطانيا العظمى.على مستقبل شبه الجزيرة العربية والعالقات السياسية المتبادلة بين اإلمبراطورية العثمانية وبتأثيرها 

تأثير مباشر  التي كان لها ،م1774ظهور الدولة السعودية األولى عام هو ارتبطت بداية الفترة الزمنية بحدث سياسي 

فترة الدراسة هاية ن وكذلك ارتبطت .ا شكل تهديدًا للسيادة العثمانية عليهاعلى األوضاع السياسية لشبه الجزيرة العربية، مم

بية، وبالتالي كان لها دور بارز في إنهاء الوجود المصري في شبه الجزيرة العر التي م،1840معاهدة لندن هو بحدث سياسي 

ثر ؤنه أن يالشام، األمر الذي كان من شأالقضاء على طموح محمد علي باشا في السيطرة على طرق التجارة في مصر وبالد 

 ر. على المصالح االقتصادية لبريطانيا العظمى، ألنه سوف يجعل أهم طرقها التجارية الموصلة إلى الهند في خط

وقوف على اعتمدت الدراسة المنهج التاريخي التحليلي، الذي يهدف إلى التعامل مع األحداث بأسلوب علمي بغية ال

 ة التي أسهمت في التطورات السياسية التي شهدتها شبه الجزيرة العربية.األسباب الحقيقي

 وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن عدة تساؤالت لعلَّ أهمها:

 مى؟هل كان للدعوة الوهابية دور في تطور العالقات المتبادلة بين اإلمبراطورية العثمانية وبريطانيا العظ -

 عامل مع التطورات السياسية الناجمة عن ظهور الدعوة الوهابية؟هل نجحت الدبلوماسية العثمانية في الت -

 هل نجحت الدبلوماسية البريطانية في التعامل مع التطورات السياسية الناجمة عن ظهور الدعوة الوهابية؟ -

تباع الدعوة وأهل تمكنت بريطانيا العظمى من الحصول على مكاسب سياسية من خالل استغاللها للصراع بين السلطان العثماني  -

 الوهابية؟

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،"سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"، جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك . 
 .وزارة التربية والتعليم، االردن 

 .كلية االداب، الجامعة االردنية، عمان، األردن** 
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 م 1818-م1744الدولة السعودية األولى  ةأواًل: نشأ

في مدينة  Ghannam,1961(2:75-76( على يد محمد بن عبد الوهاب 1)Ahmed,1971:10( الدعوة الوهابية ظهرت

وجوب رفض كل البدع استندت إلى مجموعة من المبادئ لعلَّ أهمها: والدرعية من أعمال نجد، في شبه الجزيرة العربية، 

والخرافات التي طرأت على اإلسالم، مثل: فضل األولياء والصالحين وتبجيل قبورهم أماًل في الحصول على شفاعتهم، الذي 

بالله جلَّ في عاله، لعدم وجود نص شرعي يفيد جواز ذلك، كما أكدت على أن مصادر التشريع اإلسالمي  ًاعدته الدعوة شرك

 .Burkhart,2005(3:162( لنبوية الشريفة ليس إالهي: القرآن والسنة ا

استطاعت الدعوة الوهابية االنتقال من اإلطار النظري إلى العملي من خالل التحالف الذي تمَّ بين محمد بن عبد الوهاب 

 م( أمير الدرعية، لتصبح الدعوة الوهابية الفكر المنظم للدولة السعودية فيما بعد1765-1697ومحمد بن سعود )

)81:Ghannam,1961(4  التي سعت إلى محاربة فساد العقيدة والجشع وانعدام األمن الذي كان متفشيًا في نجد والحجاز في

 . Natana,2010(5:246-247(أواخر القرن الثامن عشر

م، ثم اإلحساء 1786فسيطر على نجد عام  ،م( ما بدأ به والده1803-1765) واصل عبد العزيز بن محمد بن سعود

م من خالل سيطرته على ميناء القطيف، كما سيطر في نفس 1800م، التي أتمَّ بسط سيطرته عليها بالكامل عام 1793 عام

العام على واحة البريمي التي تمكن بفضل السيطرة عليها من مد نفوذه إلى ساحل القواسم وسلطنة ُعمان. وبحلول سنة 

البحرين، لكن في ذلك ج الممتد من الكويت إلى سلطنة عمان بما اكتملت سيطرته على الساحل العربي من الخلي ،م1803

وقد تمكن ابنه من  .97N.D: 287; Lutsky,-286N.D: Lorimer,(6-100( تأثيره على الكويت وسلطنة ُعمان لم يكن كبيرًا

م، 1804عام م( 1804-1792اإلمام سلطان بن أحمد ) م( من هزيمة حاكم مسقط1814-1803بعده سعود بن عبد العزيز )

م(، الذي اتفق معه على العمل على 1866-1803بفضل التحالف الذي تم بينه وبين الشيخ سلطان بن صقر أمير القواسم )

نشر مبادئ الدعوة الوهابية إلى ما وراء البحار، فزادت العمليات الهجومية ضد السفن الُعمانية والبريطانية في الفترة الممتدة 

األمر الذي أثار استياء بريطانيا الرتباط حاكم مسقط مع شركة  ،Rahman,2000-d alAb(7:32( م1805إلى  1804من 

بمعاهدة تحالف عقدت  Mandoos,2003-47; Al:Faris,2001( East India Company8:52-55(الهند الشرقية البريطانية 

نصت على تزويد السفن البريطانية بكل ما قد تحتاج إليه  Muhammad,2000,71(9-72( م1800عام  م وجددت1798عام 

باألسعار المعتادة وبأسرع وقت ممكن، وفي حالة تعرضها ألي هجوم أو تقطعت بها السبل يتكفل حاكم مسقط بحماية الطواقم 

كيل مستشفى بحري تم منح إذن لتش ،إلى جانب هذه التسهيالتوعلى الشاطئ، وتأمين واستعادة الممتلكات التي يمكن حفظها 

 .Robert,1970(10:124( في المخا الستقبال مرضى السرب

 تمحاولة مد نفوذهم إلى اليمن التي حال على همشجعت االنتصارات التي حققها الوهابيون في شبه الجزيرة العربية أتباع

 (Madawi,2002:22; Robert,1970:128) مألوفة ألتباع الدعوة الوهابيةالبينهم وبينها مقاومة أهلها وتضاريسها الصعبة غير 
11. 

 ثانيًا: موقف بريطانيا العظمى من ظهور الدعوة الوهابية

سعت بريطانيا في نهاية القرن الثامن عشر إلى المحافظة على العالقات الودية بينها وبين أتباع الدعوة الوهابية؛ ألن حلقة 

ر عليها الوهابيون، وهذه المناطق كانت مهمة لبريطانيا؛ ألن البريد التي يسيط قالوصل بين الهند وأوروبا كانت تمر بالمناط

باإلضافة إلى رجال شركة الهند الشرقية، ورجال  ،كان يسلك الطريق الذي يمر بالكويت والبصرة وحلب -بريد الصحراء-البري 

لذلك كان وكيل شركة الهند الشرقية في البصرة والقنصل البريطاني في حلب  .باعتباره طريقًا آمًنا وقصيًرا ،الحكومة البريطانية

، خصوصًا بعد 79N.D:259; Lutsky,-258N.D:Lorimer,(12(ما ن المحافظة على أمن هذا الطريق من أهم واجباتهايعتبر

بية، الذي أكد عليه باتفاقية م( تدخل بريطانيا في شؤون شبه الجزيرة العر1807-1789رفض السلطان العثماني سليم الثالث )

  .BOA, HAT, 96(13-1217 ,3882-7-16( م1802الصداقة مع بريطانيا عام 
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 ثالثا: موقف اإلمبراطورية العثمانية من ظهور الدعوة الوهابية

سعي الدولة العثمانية إلى إجراء محادثات مع مصر، من أجل النظر في  فيأسهم تطور األحداث في شبه الجزيرة العربية 

ابن أخ محمد علي  –بتعيين طاهر أغا أن تقوم الدولة العثمانية ، واقترح في هذه المحادثات-مكة والمدينة-شؤون الحرمين 

الذين تمكنوا بحلول عام ، BOA,HAT, 85(14-1220 ,3474-4-19( واليًا على الحرمين؛ من أجل اخراج الوهابيين -باشا

. ولم تسهم االجتماعات التي جرت 97N.D:Lutsky,(15-100( م من السيطرة على شبه الجزيرة العربية برمتها تقريبًا1806

تغيير الوضع القائم في شبه الجزيرة العربية، كما أن المباحثات التي جرت بين والي بغداد  فيفي بيت شيخ اإلسالم في األستانة 

أيضا في تغيير الوضع  ِدْجت   موشاه إيران الهادفة إلى التباحث في الشؤون المالية، وأمر الحرمين، واالستعدادات العسكرية ل

  .BOA, HAT, 93(16-1220 ,3792-12-29( القائم في شبه الجزيرة العربية

فشنوا الغارات على العراق وبالد الشام؛  ،لم يكتف أتباع الدعوة الوهابية بما حققوه من نصر في شبه الجزيرة العربية

 على الدعوة الوهابيةاعتبر القائمون ، حيث 100N.D:Lutsky,(17( سعيًا لضمها لمناطق نفوذهم في شبه الجزيرة العربية

شرعية؛ الفتقار السالطين العثمانيين لشرط العروبة والنسب القرشي، وبذلك فخالفتهم غير سلطة السلطان العثماني غير 

كما أن تصرفاتهم كانت مخالفة للشريعة  .Mawardi,1989-Al(18:5( الخالفة ًجا علىروشرعية، والخروج عليهم ال يعد خ

يِن َواْلَعاِمِليَن اإلسالمية؛ فهم ال يؤدون الزكاة لمستحقيها كما أمر الله تعالى في محكم التنزيل "ِإنََّما الصََّدَقات  ِلْلف َقَراِء َواْلَمَساِك

 Sura) "ِفي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة ِمَن اللَِّه َواللَّه  َعِليٌم َحِكيٌمَعَلْيَها َواْلم َؤلََّفِة ق ل وب ه ْم َوِفي الرَِِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َو

)60:Tawba19 ، فعطلوا بفعلهم ركنًا من أركان اإلسالم، كما أنهم ال يأمرون بالمعروف وال ينهون عن المنكر، خصوصًا في

لبسون الحرير والذهب، ويتساهلون في تطبيق الحدود على من موسم الحج؛ فهم ال يردعون المسيء منهم أو يعاقبونه، وي

، Natana,2010(20:246-247( كل هذه األمور شجعت الوهابيين على الخروج على السلطان العثماني .يتناول الخمر والتبغ

 ,Wahhabism)ولسان حالهم يقول: "آن األوان كي يجلس عربي على عرش الخالفة، لقد صبرنا ما يكفي تحت نير الغاصب"

)1809-onsulate in Baghdad, 1806Ceports of the French R21. لم يزعم محمد بن عبد الوهاب  ،وعلى الرغم من ذلك

 Western Arabia and)هو أو أحد خلفائه من بعده بأحقيتهم بتولي الخالفة، كما رفضوا ادعاءات أي رجل يفعل ذلك منهم

)266:the Red Sea,194622 . 

 مساعي العثمانية البريطانية للقضاء على الدعوة الوهابيةرابعًا: ال

أدى انتشار فكر الدعوة الوهابية إلى قلق بريطانيا، ال سيما وأن هذا الخطر كان مرافقًا للخطر المصري الذي هدف 

طريق البحر أيضًا للسيطرة على الطرق التجارية؛ فإذا كان محمد علي باشا قد سعى إلعادة إحياء النشاط التجاري عن 

األحمر، من خالل توسيع عالقاته مع بالد العرب والهند، واالتصال بالتجار العالميين، وبشركة الهند الشرقية التي تواصل معها 

فإن  ،Tarbin,2001(23:108( لحثهم على إحياء المواصالت إلى الهند عن طريق البحر األحمر وخليج السويس ،م1810عام 

سيطرة على سواحل الخليج العربي، واالرتقاء بحركة التجارة العربية على حساب حركة التجارة الدعوة الوهابية هدفت لل

هذه التطورات السياسية أثرت بدورها على الجانب االقتصادي مما دفع بريطانيا  .البريطانية في الخليج العربي وصواًل إلى الهند

خالل دفع السلطان العثماني لضربهما ببعضهما البعض، ، من Ibrahim,1978(24:140-144( للسعي لضرب هاتين القوتين

في  بريطانيا على علم بمدى خطر الدعوة الوهابية على الدولة العثمانية، من خالل ما قدمه لها المراقب البريطاني كانت حيث

نيين كانوا م، أشار فيها إلى أن العثما1784من معلومات عام  Harford Jones Brydgesالبصرة هارفورد جونز بردجز 

يدركون جيدًا أن التفسير الوهابي للمبادئ اإلسالمية يتماشى مع تعاليم القرآن، لذلك كانوا يخشون انتشاره ويعملون على 

-Natana,2010:245)لهذا كانت بريطانيا متأكدة من استجابة السلطان العثماني لطلبها، .إثارة الكراهية الشعبية ضد الوهابيين

حيث طلب السلطان من واليه على مصر محمد علي باشا تحريك حملة عسكرية على الحجاز بهدف القضاء على كل  ،24625(

 . Hayajana,2019(26:189( نشاط للدعوة الوهابية فيها، حصوصًا بعد فشل والي بغداد ووالي الشام في تحقيق ذلك

يه ما قد يحققه القضاء على الدعوة الوهابية من م( لم يخف عل1839-1807ولعلَّ السلطان العثماني محمود الثاني )

منفعة لبريطانيا، لكنه كان يعلم أن الدعوة الوهابية هي أخطر هذه القوى وأكثرها تهديدًا لسلطانه؛ كونها كانت تطعن بشرعية 
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 عليها.  خالفة آل عثمان، وهذا أمر خطير لم يكن للدولة العثمانية أن تتجاهله ألنه يزعزع الشرعية التي اعتمدت

هدف محمد علي باشا من مد نفوذه في شبه الجزيرة العربية إلى تشكيل إمبراطورية عربية تخضع إلرادته، باإلضافة إلى 

القضاء على الدعوة الوهابية التي رأى فيها منافساً يحول بينه وبين تحقيق ما يسعى إليه من إقامة إمبراطورية عربية؛ الشتراكها 

اعي إلقامة حكم عربي في المنطقة، فاستغل دعم السلطان العثماني محمود الثاني لتحقيق ما يصبو معه في نفس الهدف الس

 إليه، الذي رأى أن استفحال أمر الدعوة الوهابية يعد خطرًا أعظم من استيالء محمد علي باشا على شبه الجزيرة العربية

)166:267; Hayajana,2019:Western Arabia and the Red Sea(27.  فيلذلك لم يجد السلطان محمود الثاني حرجًا 

 واحد يشكل خطراً  تجاهل رؤية سلفه السلطان سليم الثالث الذي رأى أن جعل شبه الجزيرة العربية ومصر تحت إمرة وال  

علي لرفض االقتراح الذي نص على تعيين قريب محمد  على سيادة الدولة العثمانية على تلك األقاليم، وهذا ما دفعه حينها

 . BOA,HAT, 85(28-1220 ,3474-4-19( باشا طاهر أغا واليًا على الحجاز

سعى  فقدلم تكن األسباب السياسية وحدها التي دفعت محمد علي باشا إلى محاولة السيطرة على شبه الجزيرة العربية؛ 

حر األحمر في المعامالت التجارية السيطرة على الطرق التجارية، ومحاولة إحياء طريق الب إلى أيضًا من خالل ضمها إلى مصر

التي عطلت من قبل السالطين العثمانيين، الذين منعوا دخول السفن المسيحية إلى البحر األحمر؛ بسبب إعالن البرتغاليين 

 .Mostafa,2003(29:170( نيتهم الوصول للمدينة المنورة ونبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

لدولة العثمانية في تلك الفترة لم تكن قادرة على تجريد حملة كبيرة لمحاربة أتباع الدعوة وال بدَّ من اإلشارة إلى أن ا

الوهابية وإخضاعها؛ النشغالها باالنتفاضات البلقانية المتمثلة بالثورة الصربية، والصراع مع روسيا الذي انتهى بالتوقيع على 

. لذلك اقترح Oztona,2010N.D:r,400; Fash:Lawyer,1981(30 ;655:126-668( م1812أيار  28معاهدة بخارست في 

السلطان محمود الثاني على محمد علي باشا تجهيز حملة تنكيلية ضد الوهابيين، وإنقاذ الحجاز من أيديهم، فتبنى محمد 

ال سيما وأن الحملة على شبه الجزيرة  ،Hayajana,2019:Wardi,1971-Al(31 ;166:18( علي هذا االقتراح عن طيب خاطر

العربية كانت قد أثارت اهتمام التجار المصريين، الذين تكبدوا خسائر كبيرة من جراء توقف الحج وما يتصل به من تجارة، 

 .105N.D:Lutsky,(32( فقدموا األموال بسخاء لتجهيز الحملة

 بداية التدخل المصري في شبه الجزيرة العربية -

م، عبرت البحر األحمر إلى ميناء ينبع 1811باشا حملة عسكرية أوكل أمر قيادتها البنه طوسون بك عام  جهز محمد علي

إن حلَّ صيف عام  فمالتحتل بعد ذلك المدينة، في ظل انسحاب الوهابيين أمام القوات المصرية بقصد الكر عليهم فيما بعد؛ 

م حتى كرَّ الوهابيون على القوات المصرية، وألحقوا بهم هزيمة نكراء دفعت محمد علي باشا إلى الذهاب بنفسه إلى 1812

فقد كان راغبًا بمراقبة هذه القوات التي تمكنت من هزيمة جيشه  .Wardi,1971-Al(33:18( الحجاز ليتولى شؤونها بنفسه

 .Natana,2010(34:249( اليب القتالية الحديثة عن قربالنظامي المدرب على األس

لم يمكث محمد علي باشا في شبه الجزيرة العربية لفترة طويلة، حيث عاد إلى مصر بعد وصول األخبار عن عودة نابليون 

 ;Al-Wardi,1971:18) مجدداً  من منفاه في جزيرة "ألبا"؛ العتقاده بأن نابليون سيعمد إلى إرسال حملة جديدة الحتالل مصر

)109N.D:Fashr,35 تاركًا إدارة األمور البنه طوسون بك، الذي تمكن من إلحاق الهزيمة بقوات الدعوة الوهابية، وتمكن من ،

آالف جمل، األمر الذي كان من شأنه أن يشل حركة القوات الوهابية ويضعف تأثيرها، كما  ةالقضاء على ما يربو على عشر

نادق التي كانت بحوزتهم، األمر الذي أدى إلى إضعافهم وكسر شوكتهم، وجعلهم غير قادرين على استولى على اآلالف من الب

  .BOA, HAT, 345(36-1229 ,19684-6-5( شن الغارات على القوات العثمانية والمصرية

على ترك نجد والقصيم تحت  تم، نص1815أسهمت هذه التطورات العسكرية في عقد اتفاقية بين الطرفين في عام  

ر أمير الوهابيين نفسه تابعًا للسلطان العثماني، وخاضعًا لألمير اعتباقبضة الوهابيين، ودخول الحجاز تحت إدارة المصريين، و

 ;Lorimer,N.D:305) التي سلبت من مكة المصري في المدينة، باإلضافة إلى تعهده بتأمين سالمة الحج، وإعادة الكنوز

)105.D:NLutsky,37 بناًء على هذا االتفاق عادت القوات المصرية بقيادة طوسون بك إلى مصر تاركًة خلفها حاميات مصرية .

انتهت المرحلة األولى من التوسع المصري في شبه الجزيرة العربية بترجيح الطرفين السلم  في مدن الحجاز الرئيسية، وبذلك
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 . 106N.D: Lutsky,(38( والتفاهم على القوة والعنف

ولم يتعد االتفاق بين الطرفين مسألة الرضوخ لسياسة األمر الواقع، واالنتظار حتى تغير الوضع السياسي؛ فاالتفاق بين 

الطرفين المتنافسين على السيادة على المناطق العربية مستحيل، على الرغم من اشتراكهما بهدف واحد هو تشكيل دولة 

فكيف لهم أن يعترفوا بشرعية محمد علي  ،بشرعية الخالفة العثمانية ذات األصول التركيةعربية؛ ألن الوهابيين ال يعترفون 

باشا األلباني األصل في قيادة الدولة أو كخليفة للمسلمين، وهو يفتقر لشرط العروبة وقرشية النسب؟ هذا األمر جعل االتفاق 

عند الوهابيين ال يمكن التنازل عنه، فالملك حلم محمد علي ؛ فإذا كانت العروبة مبدأ بين الطرفين غير ممكن ال بل مستحياًل

 لذلك لم تكتمل شروط االتفاق ولربما تم احترام مبدأ التعايش مع وجود اآلخر. .باشا الذي ال يمكن أن يتخلى عنه

الذي كان م لعدم قبول السلطان العثماني ومحمد علي باشا شروط االتفاق 1816تجدد الصراع ثانيًة مع الوهابيين عام 

جعل االتفاق جميع القبائل في شبه الجزيرة العربية تابعة لألمير السعودي، األمر الذي  إذيصب في مصلحة الدولة السعودية؛ 

وستكون  ،من شأنه أن يساعده على استعادة قواته بشكل سريع، مما قد يسبب للدولة العثمانية ولمصر المتاعب في المستقبل

. ومن جانب أخر فإن األمير السعودي عبد الله بن BOA, HAT, 344(39-1230 ,19648-9-20( نتائج ذلك وخيمة عليهما

سعود لم يقم بإرسال األموال التي حصل عليها من جمرك جدة والبالغة ستة وثالثين ألف قرش لمصر؛ بحجة عدم وجود أي 

 القضاء على النفوذ السعودي في الحجازنص في االتفاق يلزمه ببعثها، وهذا أغضب محمد علي باشا الذي رأى ضرورة 

)20-12-19596, 1230-BOA, HAT, 343(40. 

لذلك تذرع السلطان العثماني محمود الثاني ومحمد علي باشا بحجة عدم قيام األمير السعودي عبد الله بن سعود 

ة العثمانية ومحمد علي من . ولعلَّ تبدل موقف الدول106N.D:Lutsky,(41( بااللتزام بشروط االتفاق لعدم التصديق عليه

االتفاق مع األمير السعودي كان نابعًا من زوال خطر نابليون وتفرغ السلطان العثماني ومحمد علي باشا للقضاء على الدعوة 

 الوهابية.

عمدت الدولة العثمانية ومحمد علي باشا إلى دعم غالب باشا شريف مكة عسكريًا وماليًا ليتمكن من الوقوف في وجه 

وة الوهابية، فص رف له مبلغ ستة وثالثين ألف قرش، كما سمح له بالتدخل بشؤون الحامية المصرية التي تركها محمد الدع

علي باشا في مكة المكونة من ألف مقاتل، حيث رأى محمد علي باشا أن عدم دعم غالب باشا سيؤدي إلى عودة النفوذ 

 .BOA, HAT, 345(42-1231 ,19690-4-22( السعودي إلى مكة

م، باإلضافة 1801للحركة الوهابية؛ بسب المذابح التي ارتكبها الوهابيون في كربالء عام  وكان الرأي العام البريطاني معاديًا

 Western) تشنها على سفن الشحن البريطانية في الخليج العربي إلى دعمهم الهجمات التي كانت قوات القواسم البحرية

)268:Arabia and the Red Sea43.  

 1798يتضح أن بريطانيا كانت الرابح األكبر من تطور األحداث السياسية في الفترة الممتدة من  ،ومن خالل ما تقدم

م الحد من تهديد الدولة الفرنسية والدعوة الوهابية ألقصر خطوط اتصالها 1815م؛ حيث استطاعت بحلول عام 1815إلى 

  مع مستعمراتها في الهند.

ملة عسكرية تحت قيادة إبراهيم باشا بهدف إسقاط مدينة الدرعية عاصمة الدولة السعودية أرسل محمد علي باشا ح

جندي  4300جندي من سالح الفرسان، و 2000، حيث تألفت القوات التي جلبها إبراهيم باشا لمحاصرة الدرعية من 44األولى

 15و مدفعًا، 150، و-من ليبيا إلى موريتانيايقصد بهم سكان المناطق الممتدة –جندي من المغاربة  1300ألباني وتركي، و

بما لديه من قوات  ، إال أن إبراهيم باشا لم يكتِفMadawi,2002(45:23( فرقة 11فني أسلحة، موزعة على  20بندقية، و

رجل تحت قيادة  2500فأرسل إلى محمد علي باشا في مصر يطلب منه إرسال تعزيزات إضافية، فأرسل محمد علي باشا 

عاصمة الدولة  Robert,1970(46:133( شا، إال أن هذه القوات وصلت بعدما تمكن ابراهيم باشا من دخول الدرعيةخليل با

حيث أ رسل أميرها عبد الله بن سعود إلى مصر أسيرًا ثم إلى األستانة حيث نفذ فيه حكم  ،م(1818-1744السعودية األولى )

 ;Lorimer,N.D:306; Lutsky,N.D:106-107; Al-Wardi,1971:19)م1818اإلعدام في كانون األول 

)23:Madawi,2002 ;166:Hayajana,201947. 
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أراد محمد علي استغالل القوات التي أرسلها لدعم قوات ابراهيم باشا، التي لم تسهم في إسقاط مدينة الدرعية في بسط 

لذلك سعى  .ها جراء إرسال هذه القواتنفوذه على جنوب غرب شبه الجزيرة العربية؛ بهدف تعويضه عن التكاليف التي تكبد

 .Robert,1970(48:133( للسيطرة على تهامة وجزء من محافظات اليمن األخرى، التي كان شيوخها تابعين للحركة الوهابية

قام باالتصال مع إمام صنعاء الذي رحب بالتعاون مع قوات محمد علي باشا، ألن هذا التعاون سيساعده على  ،ولتحقيق ذلك

إعادة نفوذه على األجزاء الداخلية من اليمن، التي كان يسيطر عليها أتباع الدعوة الوهابية، مقابل أن يدفع اإلمام ضريبة سنوية 

 .Robert,1970(49:134( للسلطان العثماني

، Rahim,1981-Abd al(50:5-7( ن لسقوط الدولة السعودية األولى تأثير على القوى المحلية في شبه الجزيرة العربيةكا

كما ساعد بريطانيا على مد نفوذها إلى بعض مناطق الساحل الُعماني من خالل توقيع معاهدات الصلح البحري مع شيوخه 

، مستغلًة فقدان قوات القواسم البحرية للسند المعنوي Mandoos,2003-Al(51:52-55( بهدف تدعيم نفوذها في المنطقة

 .Qasim,1985(52:458( في صراعهم مع بريطانيا ابعد سقوط الدولة السعودية األولى، التي كانوا يعتمدون عليه

السلطان  مير المصري المعين من قبلاألتحول الحجاز بعد القضاء على الدولة السعودية األولى إلى إقليم مصري، يحكمه 

العثماني بناًء على تزكية محمد علي باشا، وهذا ما يتضح من نص الكتاب المرسل إلى محمد علي باشا من قبل السلطان 

العثماني: "وأن ال ريب أن المقام العالي يعتمد على فخامتكم في كل أمر بكل وثوق، إال أنكم لم تشيروا إلى الذي يفضل 

فاستصدرنا مرسومًا جلياًل لتلك اإلمارة وتركنا موضع االسم خاليًا عماًل بالفرمان )بالخط( . .اختيارهم لإلمارة المذكورة

 ,The National Archives)الهمايوني الكريم الذي أصدره جناب السلطان وأرسلناه مع الخلعة الالزمة إلى مقامكم السامي"

)Cairo, file 11 by road, Conservation Unit 7553 السلطان العثماني عندما علم بعودة نشاط أتباع . لذلك نجد أن

حساء إلى المدينة المنورة، وقيامهم بإعادة فرض الرسوم على السكان المحليين، الدعوة الوهابية في المنطقة الممتدة من اإل

لي باشا، واتباعهم األمير السعودي مشاري بن سعود بن عبد العزيز، الخارج عن طاعة السلطان العثماني وواليه محمد ع

 الساعي إلعادة نفوذ الدولة السعودية في نجد، طلب من محمد علي باشا إخماد هذه الدعوة قبل أن يستفحل أمرها مجدداً 

)The National Archives, Cairo, Book No. 4, The Turkish Institute, Conservation Unit No. 154(54.  

ض التوسع المصري في شبه الجزيرة العربية في مرحلته األولى الممتدة من وال بدَّ من اإلشارة إلى أن بريطانيا لم تعار

م؛ لما كان يحققه لها من مصالح اقتصادية تتمثل في القضاء على الدولة السعودية في نجد والحجاز، التي 1819إلى  1811

الخليج العربي من خالل االتفاق مع  لبريطانيا لتهديدها لبالد الشام والعراق، وسعيها للسيطرة على سواحل أخذت تشكل قلقًا

قوات القواسم البحرية، التي شكلت قوة اقتصادية منافسة للنشاط االقتصادي البريطاني في المنطقة، األمر الذي شكل خطرًا 

 .Qasim,1985:Muhammad,2000(55 ;461:186( على مصالحها االقتصادية وهدد أمن طرقها التجارية

 م1840-1818التوسع المصري في شبه الجزيرة العربية خامسًا: موقف بريطانيا من 

أقلقت مساعي محمد علي باشا بعد قضائه على الدولة السعودية األولى في السيطرة على عدن بوابة البحر األحمر 

وأشد  وسواحل الخليج العربي وبحر العرب إلى المحيط الهندي بريطانيا التي لم ترغب في استبدال قوة مكان أخرى أقوى منها 

  .Qasim,1985(56:461(ً منها بأسا

 G. Gorster Sadlierوقد تجلى هذا الخطر بشكل واضح عندما رفض إبراهيم باشا طلب الكابتن ج. قورستر سادلير 

م لتهنئته على انتصاره على الدولة السعودية األولى، 1819نيسان  14مبعوث شركة الهند الشرقية القادم من بومباي في 

تنسيق الجهود بينهم من أجل تشكيل حملة مشتركة للقضاء على قوة القواسم البحرية التي كانت تؤثر على التجارة وليطلب منه 

 Western Arabia and the Red) األولى ن للدولة السعوديةوالبريطانية في الخليج العربي، بحجة أنهم من الوهابيين وتابع

)1013-1009N.D:268; Lorimer,:Sea57 براهيم باشا لطلب بريطانيا كان نابعًا من علمه بإمكانية االتفاق مع إ. ولعلَّ رفض

 قوات القواسم البحرية، والتوصل معها إلى اتفاق يرضي الطرفين، وهذا ما لم يكن ممكنًا مع الدولة السعودية.
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حققها ابراهيم باشا على الدولة  كان لطموح محمد علي باشا في السيطرة على شبه الجزيرة العربية، واالنتصارات التي

من عبور شبه الجزيرة العربية من شرقها إلى غربها  ـوهو الكابتن سادليرـالسعودية األولى، الفضل في تمكن أول رجل إنكليزي 

  .Western Arabia and the Red Sea(58:268( في أقل من ثالثة أشهر

اسم البحرية ووقوفهما في وجه مصالحها في المنطقة، لذلك خشيت بريطانيا من اتحاد محمد علي باشا مع قوات القو

لهدفها  بتحقيق الحملة ًاعمدت إلى دفع السلطان للطلب من محمد علي باشا سحب قواته من شبه الجزيرة العربية، متذرع

-1820سودان )المتمثل في القضاء على الدولة السعودية، فاستجاب محمد علي لطلب السلطان لحاجته للقوات إلتمام فتح ال

إال أنه ترك فيها حاميات مصرية لفرض السيادة المصرية في شبه الجزيرة العربية،  ،Mohammed,2004(59:63-86( م(1821

م االستقالل مقابل إقرار إمامها بتبعيته 1819واتفق مع إمام صنعاء على منح اليمن التي مدَّ ابراهيم باشا نفوذه إليها عام 

 ;Muhammad,2000:193)اشاب للسلطان العثماني محمود الثاني، ودفع الضرائب لوالي مصر محمد علي

)107N.D:Lutsky,60،  كفل تاألمر الذي أدى إلى تخلي مصر عن مدخل البحر األحمر الذي كان من شأن السيطرة عليه أن

م، كردة فعل 1839لها التحكم بطريق مهم من طرق التجارة في ذلك الوقت، وهذا ما سعت إليه بريطانيا بعد احتالل عدن عام 

 م.1830 عام وبالذات بعد احتالل فرنسا للجزائر ،على المصالح الخارجيةضمن مسلسل التنافس 

سعت حكومة بومباي بعد خروج القوات المصرية من شبه الجزيرة العربية إلى عقد معاهدة مع إمام اليمن بهدف ترسيخ 

تشرين  24وأبدى اإلمام استعداده للموافقة عليها في  ،م1820آب  23أقدام بريطانيا في اليمن، حيث بدأت هذه المساعي في 

 :Robert,1970(61:135-139(االتفاق  إال أن االتفاق لم يتم حتى فرضته حكومة بومباي بالقوة على إمام اليمن وتضمن ،األول

كما هو الحال في  ،أن يتم وضع قوات تضمن فرض هيبة المقيم البريطاني، المبعوث من قبل حكومة بومباي في اليمن -1

 البصرة وبغداد.

 أن يتمتع جميع الرعايا البريطانيين في اليمن بالحماية البريطانية، وأن يكونوا خاضعين لسلطة المقيم وحدها. -2

تم تسوية جميع الخالفات فيما بينهم عن تيعتبر جميع التجار الهنود الموجودين في اليمن تحت حماية العلم البريطاني، و -3

يتم حل الخالف عن طريق المقيم  ،وفي حال حدوث نزاع بين أحد الرعايا والسكان .البريطاني في اليمنطريق المقيم 

 البريطاني والحكومة المحلية على قدر سواء.

 دون أي قيد.كافة كون للمقيم البريطاني في اليمن حرية التنقل في أرجاء اليمن ت -4

 %.21% إلى 31من تخفيض معدل رسوم التصدير على التجارة البريطانية  -5

 عدم إهانة أي بريطاني بسبب االختالف في العقيدة. -6

 يحق للمقيم مقابلة اإلمام متى رأى ضرورة لذلك. -7

 رفض محمد علي باشا التعاون مع بريطانيا في سبيل إخضاع تهامة الواقعة جنوب شرق صنعاء لحكمه

)110N.D:Lutsky,(62تقدم له الدعم المادي والدبلوماسي بهدف إضعاف  ؛ لعدم رغبته في إزعاج صديقته فرنسا التي كانت

بريطانيا اقتصاديًا، حيث رأت في توسعه هذا فرصة لتحقيق ما عجز عنه نابليون من الوصول إلى الهند، والقضاء على المصالح 

الدبلوماسية،  البريطانية فيها، األمر الذي من شأنه أن يصب في مصلحة فرنسا، ويساعدها على إقصاء ألد أعدائها بالوسائل

 خصوصًا بعد فشلها في تحقيق ذلك عسكريًا.

بريطانيا بما حققته من مكاسب من تدخل القوات المصرية في شبه الجزيرة العربية، وقضائها على الدولة  لم تكتِف

تجدد مساعي سعت إلى إنهاء الوجود العسكري المصري في شبه الجزيرة العربية نهائيًا، خصوصًا بعد  فقدالسعودية األولى؛ 

م، من خالل 1826و 1823 عاميمحمد علي باشا في محاولة السيطرة على اليمن، وإرساله لعدة حمالت لتحقيق ذلك بين 

دفع السلطان للطلب من واليه محمد علي باشا الدعم في إخماد الثورة في بالد اليونان، بهدف دفعه لسحب قواته من شبه 

 ,Muhammad,2000:193) حدوث أي توافق بينه وبين القواسم علىالجزيرة العربية، وتفويت الفرصة 

)107N.D:Lutsky,63. 
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م، 1820على الحكم المصري بعد خروج إبراهيم باشا من شبه الجزيرة العربية عام  -الدرعية–ثار الوهابيون في نجد 

حيث استطاعوا عزل  ،للت بالنجاحم، تك1824 عام إلى 1821إال أن ثورتهم منيت بالفشل، فقاموا بثورة ثانية امتدت من عام 

م من السيطرة على القصيم وشمر آخر معاقل القوات 1827م، وتمكنوا في عام 1821الحاكم الذي عينه محمد علي باشا عام 

  .108N.D:Lutsky,(64( حساءم تمكن الوهابيون من مد نفوذهم إلى اإل1830وفي عام  .المصرية في نجد

أن يعيد مد نفوذه إلى شبه الجزيرة العربية، لذلك قام على عزم محمد علي باشا بعد أن شنَّ حملته على بالد الشام 

-Robert,1970:135-141; Lutsky,N.D:108) م؛ لتحقيق ما يصبو إليه1836بتجهيز حملة تحت قيادة خورشيد باشا عام 

على المناطق الداخلية في شبه الجزيرة العربية دون سواحلها، لكي ، حيث أعلن أن هدف هذه الحملة إعادة السيطرة 10965(

 القاهرةفي ال يصطدم مع مصالح بريطانيا في سواحل الخليج العربي، وهذا ما أبداه محمد علي لممثل بريطانيا 

)454:Qasim,1985(66. 

خليج العربي إلخضاع مشيخات حاول مد نفوذه إلى سواحل ال فقدلم يلتزم خورشيد باشا باألهداف المعلنة للحملة؛ 

الساحل العماني، وسلطنة مسقط، والبحرين، التي كانت مرتبطة مع بريطانيا بمعاهدة صلح )حماية( تمت بين الطرفين عام 

. مما Mandoos,2003-454; Al:111; Qasim,1985N.D:Lutsky,(67:52-55( م، ألزمت ُشيوخها بالتبعية لبريطانيا1820

ت بين مصر وبريطانيا، التي سعت إلنهاء النزاع الذي كان قائمًا بين سلطان مسقط، وابن عمه حمود بن أدى إلى توتر العالقا

 م1839في عام  ،بين الطرفين لمقاومة التوسع المصري في سلطنة مسقط ًاعزان الذي استقل بصحار، حيث أبرمت تحالف

)454:Qasim,1985(68 جون بالمرستون. وقام وزير الخارجية البريطاني اللورد هنري Lord Henry John 

).comEncyclopaedia Britannicawww.(nePalmersto69 شركة الهند الشرقية يلفت نظرها إلى ضرورة  رسال رسالة إلىإب

 معارضة أي تقدم يقوم به خورشيد باشا في الخليج العربي، ويطالبها بالتدخل المسلح إذا اقتضت الضرورة ذلك

)463:Qasim,1985(70.  

قامت بعدها شركة الهند الشرقية باستغالل إهانة حاكم مدينة المخا المعين من قبل العثمانيين للضابط المسؤول عن 

الفرقاطة البخارية التي بعثتها لحماية رعاياها في اليمن لشن حملة عسكرية للسيطرة على مدينة عدن، خصوصًا بعد تجاهل 

 Western)لعثماني في األستانة، الذي لم يقم باتخاذ أي إجراء بحق حاكم المخا،االحتجاجات البريطانية التي قدمت للسلطان ا

)271:Arabia and the Red Sea71،  م 1839كانون الثاني  16األمر الذي دفع شركة الهند الشرقية إلى إرسال قوات في

وات المحلية، تمكنت من جندي من الق 400جندي أوروبي، و 300مسدسات، و 10بندقية، و 28الحتالل عدن، تكونت من 

بعدما وصلتها األخبار بإمكانية التوافق بين إمام اليمن وقوات محمد علي باشا،  Robert,1970(72:163( احتالل المدينة عنوًة

 اً الذي أحس بعجزه، وأخذ يلتمس سبل المصالحة مع القوات المصرية، التي عرضت عليه التخلي عن الحكم مقابل منحه راتب

 ,National Archives House) وكرامته أسوًة بأمراء مكة، مقابل إرسال مصر واليًا إلى صنعاء ليتولى أمورها يتفق مع قدره

)Abdin Portfolios, the number in the Conservation Unit is 179 26373 وبهذه الخطوة تحول الصراع من الصراع .

، التي تمكنت في أوائل Abdel Hamid,1969(74:87(يطانياالمصري للسيطرة على اليمن إلى صراع بين مصر وبر -اليمني

وكانت هذه الخطوة من قبل بريطانيا تمثل بداية  .Robert,1970(75:146( م من إخراج القوات المصرية من اليمن1840عام 

العمل بشكل جدي وسريع إلنهاء الوجود المصري في شبه الجزيرة العربية، والقضاء على دولة محمد علي باشا 

 . 110N.D:Lutsky, ;205:Muhammad,2000(76(ناشئةال

على مسرح األحداث في شبه الجزيرة العربية وبالد الشام في ضعضعة العالقات بين مصر وفرنسا،  التطورات هأسهمت هذ

فمحمد علي هدف من تدعيم عالقاته مع فرنسا إلى استيراد  :حيث كانت العالقات بين الطرفين مبنية على المصلحة المتبادلة

أما فرنسا فهدفت من دعم مشروع محمد علي لضرب  .مستلزمات الدولة العصرية، وخاصة أسرار العلوم والصناعة الحديثة

 األكبر فيهااالقتصاد البريطاني في المنطقة، من خالل دعم مشروعه الرامي إلى إنشاء دولة عربية تكون لفرنسا المكانة 

)166:Fares,1969(77 ،إال أن هذه اآلمال تبددت بفرض بريطانيا سيادتها على ساحل الخليج العربي، واستيالئها على عدن .

 بموجبه اعفاء، تم Hurewitz,1958(78:110-111( والحصول على امتياز تجاري من الدولة العثمانية عرف ببلطة اليمان

مبراطورية العثمانية، األمر الذي أسهم في تحويل الدولة العثمانية إلى التجارة الداخلية داخل اإلالتجار البريطانيين من جمارك 
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، مما أدى Arid,1997-Al(79:157( سوق استهالكي للمنتجات البريطانية، ومصدر للمواد الخام الالزمة للصناعات البريطانية

 ل عن دعم مشروع محمد علي باشا. إلى فتور العالقات الفرنسية المصرية، وتخلي فرنسا بالكام

وال بدَّ من اإلشارة إلى أن التوسع المصري في شبه الجزيرة العربية كان من أهم األهداف التي سعى إليها محمد علي 

ومن الواضح أن نجاحه في تحقيق ذلك الهدف كان يشكل خطرًا  .باشا في سبيل تحقيق أمله في تأسيس دولة عربية كبيرة

كبيرًا على بريطانيا؛ ألن سيطرته على سواحل جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية ستجعله متحكمًا في كل من طريق البحر 

 .im,1985Qas(80:455( األحمر والخليج العربي، وهما المنفذان الحيويان الموصالن إلى المستعمرات البريطانية في الشرق

من قبل بريطانيا، فإن المرحلة الثانية  وإذا كان التوسع المصري في شبه الجزيرة العربية في طوره األول لم يلَق اعتراضًا

منه كانت على عكس ذلك، خصوصًا بعد نجاحها في توقيع معاهدات الصلح البحري مع شيوخ الساحل العماني، بعد القضاء 

-Al-Mandoos,2003:52-55; Lutsky,N.D:109)،ولى، وعملها على تدعيم نفوذها في المنطقةعلى الدولة السعودية األ

حيث كان من المستبعد بطبيعة الحال أن تقبل ظهور قوة جديدة تنازعها النفوذ في الخليج، وظهر ذلك واضحًا في  ،11181(

ول خورشيد باشا أن يتخذ من القطيف مركزًا خاصة حينما حا .معارضتها ألي اتصال يقوم به خورشيد باشا مع شيوخ الخليج

  .Qasim,1985(82:461( لالتصال باإلمارات المجاورة، محاواًل إغراء شيوخها باالنضواء تحت سيادة محمد علي

لذلك توجت بريطانيا مساعيها الدبلوماسية بتوحيد الجهود األوروبية ضد محمد علي باشا، بغية إخراجه من بالد الشام 

-Hurewitz,1958:116) م1840الجزيرة العربية، حيث تمكنت من تحقيق ما تصبو إليه من خالل بنود معاهدة لندن عام وشبه 

التي سعى من خاللها وزير الخارجية البريطاني بالمرستون إلى إقصاء محمد علي باشا عن المشهد السياسي، خصوصًا ،11983(

أن فشل  م، معلنًا أنه ينوي أن يبقي بالسيف ما ربحه بالسيف، إال1840بعد رفض األخير التصديق على بنود معاهدة لندن 

 Admiral Napier محمد علي باشا في ذلك أدى إلى قبوله عرض قائد األسطول البريطاني األدميرال نابير

)comEncyclopaedia Britannica.www.(84  م، الذي نص على سحب قواته من سوريا وشبه1840في تشرين الثاني عام 

م، مقابل الحصول على الهدنة الفورية 1839الجزيرة العربية، وإعادة األسطول العثماني الذي انضم لألسطول المصري عام 

التي تكفل سالمة انسحاب قوات إبراهيم باشا دون أن تتعرض ألي هجوم من قبل القوات العثمانية أو البريطانية، وحصوله 

-Anderson,1991:10; Dolina,1999:118; Lutsky,N.D:141-142; Al-Wardi,1971:45) على حكم مصر له وألوالده

)4685. 

يتضح مدى االستفادة التي حققتها كل من الدولة العثمانية وبريطانيا من جهود محمد علي باشا  ،ومن خالل ما تقدم

 قدما له أي شيء مقابل ذلك.تفي القضاء على الدعوة الوهابية في شبه الجزيرة العربية دون أن 

 النتائج

بينت الدراسة دور الدعوة الوهابية في تطور العالقات المتبادلة بين اإلمبراطورية العثمانية وبريطانيا العظمى من خالل 

القضاء على الدعوة الوهابية، وإنهاء الوجود المصري في شبه  في ما أوجدته من التقاء في المصالح المشتركة بينهما تمثل

الجزيرة العربية الذي استفحل أمره من خالل تهديده لمركز اإلمبراطورية العثمانية وسعيه للسيطرة على طرق التجارة العالمية 

 في مصر وبالد الشام.

ناتجة عن ظهور الدعوة الوهابية والخروج منها وأظهرت الدراسة نجاح الدبلوماسية البريطانية في إدارة التطورات ال

 بمكاسب جمة على حساب اإلمبراطورية العثمانية ومحمد علي باشا على حد  سواء.

وأشارت الدراسة إلى تمكن بريطانيا العظمى من بسط نفوذها على القوى المؤثرة في ساحل الخليج العربي بعدما تمكنت 

  حماية سفنها وخطوط تجارتها من أي اعتداء من قبل قبائل شبه الجزيرة العربية.لها  تمن عقد معاهدات مع مشايخها كفل

نجاح الدبلوماسية العثمانية والبريطانية في استغالل جهود محمد علي باشا في القضاء على الدعوة  عن وأبانت الدراسة

 قدما له أي شيء يذكر مقابل ذلك.تالوهابية في شبه الجزيرة العربية دون أن 
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Abstract 

This research dealt with the impact of the Wahhabi Call on the development of the British-Ottoman 

political relations and its role in the development of political events in that period. The study revolves 

around a group of stations through which the research dealt with the impact of the Wahhabi Call on the 

development of mutual relations between the Ottoman Empire and Great Britain. 

The research concluded a set of results, the most important of which is enabling Great Britain to 

take advantage of the emergence of the Wahhabi Call to extend its influence into the Arabian Peninsula 

with the aim of securing the shortest ways to communicate with the most important of its colonies, 

"India". The study showed Great Britain's success in benefiting from the Islamic-Islamic dispute with 

enormous gains at the expense of the Ottoman Empire. 
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 وثيقة تبين خشية غالب باشا والي الدولة العثمانية في الحجاز من أن تسهم االتفاقية التي تمت بين طوسون باشا وأتباع الدعوة الوهابية (:1ملحق )ال

ين هابيفي تمكنهم من استعادة قوتهم بشكل سريع، حيث جعلت االتفاقية القبائل في نجد تابعة لألمير الوهابي، األمر الذي من شأنه أن يساعد الو

 على استعادة قوتهم بشكل سريع، مما سيجعل أمر القضاء عليهم في المستقبل أمرًا في غاية الصعوبة.
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المملكة العربية في الذكاء االستراتيجي في تحقيق واستدامة الميزة التنافسية لدى المصارف  دور 

 ""دراسة ميدانية :السعودية
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 ملخصال

المملكة في ة تهدف هذه الدراسة إلى قياس مدى مساهمة الذكاء االستراتيجي في استدامة الميزة التنافسية في المصارف العامل

 استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع البيانات والمعلومات وتحليلها. وقد العربية السعودية، 

المملكة العربية بالمصارف العاملة في النتائج إلى وجود مساهمة عالية للذكاء االستراتيجي في استدامة الميزة التنافسية  خلصت

ميزة التنافسية تعزى في مساهمة عمليات إدارة المعرفة في استدامة الالسعودية، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 

تحت اسم  ةإلى مدة الخدمة والى الخدمات المقدمة، كما أوصت الدراسة بضرورة تأسيس إدارة )قسم( مستقلة في المصارف المبحوث

 الدامةالجديد و هكل ما وامتالكها واالستشراف )ادارة الذكاء االستراتيجي( تظهر في الهيكل التنظيمي وتحدد مهماتها بخلق المعرفة 

 المزايا التي تتمتع بها المصارف.

 الذكاء االستراتيجي، الميزة التنافسية المستدامة، المصارف في المملكة العربية السعودية. الكلمات المفتاحية:

 

 مشكلة الدراسة

ى تحقيقه، اذ لإ -خاصة الخدمية منها-تمثل الميزة التنافسية العنصر االستراتيجي الحرج الذي تسعى منظمات األعمال 

ساليب التي تساهم في أن ضمان البقاء واالستمرارية يرجع اليها، وترتبط دورة حياة الميزة التنافسية بالعديد من العوامل واال

 يد من االبعاد الذكية.ولعل أهم هذه االساليب وأبرزها الذكاء االستراتيجي القائم على العد ادامتها.تحقيقها وتنميتها ومن ثم 

وينتج  ي أن يبدعوحتى ُيمكن للقطاع المصرف .من أشكال التطور الفكري االقتصادي يعتبر الذكاء االستراتيجي شكاًلكما 

ى المعلومة فالحصول عل .لة ذات مصداقية وجودة عاليةلى معلومات أكيدة كامإفهو بحاجة دائمة  ،ويدعم االقتصاد المحلي

والخارجية، حتى يتمكن  وتحليلها وتنظيمها واستغاللها أصبح بالغ األهمية بالموازاة مع المعرفة الجيدة لكل من البيئة الداخلية

بأن  2030السعودية  كة العربيةالقطاع المصرفي من المحافظة على مكانته العالمية وزيادة قدرته التنافسية ومواكبة رؤية الممل

لمصرفي السعودي على كافة االصعدة، ويبدأ العمل بها اليوم للغد والتوجه لمواكبة القطاع ا ناجحًا تكون البالد أنموذجًا

 تنافس على قويةو ندماجات بين بنوك محلية لتكوين كيانات وطنية عمالقةومما سينتج عنه بعض اال ،لالشتراطات العالمية

 ى العالمي.المستو

، التي تتيح له إمكانية يرتبط الذكاء االستراتيجي بنوع مميز من القدرات العقلية التي يحتاجها المدير والمفكر االستراتيجي

 لمتطلبات  ًااسعوالتفكير الشمولي بالمستقبل ومواجهة حاالت عدم التأكد وندرة المعلومات او محدوديتها، مما يستوجب فهما 

تميز من خالل الموقع الموفضل السبل واالمكانيات التي تستهدف تحقيق المكانة المرموقة أوالبحث عن البيئة المحيطة 

 .واستدامتها وبذلك تحقيق الميزة التنافسية ،خرينالتفوق على األ

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
 كلية االعمال، جامعة الملك خالد، السعودية. 
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ما مدى مساهمة الذكاء فإن هذه الدراسة تتمحور مشكلتها من خالل التساؤل الرئيسي التالي:  ،وتأسيسا على ما سبق

 المملكة العربية السعودية؟في االستراتيجي في استدامة الميزة التنافسية في القطاع المصرفي 

 أهداف الدراسة

المملكة في تهدف الدراسة إلى تحقيق بعض األهداف المرتبطة بموضوع الذكاء االستراتيجي والميزة التنافسية في المصارف  

 برز تلك األهداف ما يلي:العربية السعودية، ومن أ

 نظري لموضوع الذكاء االستراتيجي ومفهوم الميزة التنافسية المستدامة.الطار اإلتقديم  -1

 .وفي المملكة العربية السعودية خصوصًا ،عمومًا تحديد أهمية الذكاء االستراتيجي في القطاع المصرفي -2

 المملكة العربية السعودية.في مستوى توافر المزايا التنافسية في المصارف  إلىالتعرف  -3

القطاع في من شأنها تفعيل وتطوير دور الذكاء االستراتيجي في استدامة الميزة التنافسية  تقديم مقترحات قابلة للتطبيق -4

 المصرفي بالمملكة العربية السعودية. 

 فرضيات الدراسة

 على النحو األتي: تم تطوير فرضيات الدراسة

في استدامة الميزة التنافسية في المصارف العاملة  ( للذكاء االستراتيجي فيα≤0.05عند )يوجد أثر ذو داللة إحصائية  -

 .المملكة العربية السعودية

( ألثر ابعاد الذكاء االستراتيجي على استدامة الميزة التنافسية في المصارف α≤0.05وجد فروقات ذات داللة إحصائية عند )ت -

 نوع الخدمات المقدمة(.و خدمةالسنوات )تعزى الى  المملكة العربية السعوديةفي العاملة 

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

في الكتابات  دارية الحديثة التي نالت أهمية كبيرةوالميزة التنافسية المستدامة من المفاهيم اإل ُيعتبر الذكاء االستراتيجي

وكذا أهم  ،الدراسة لتبيان وجهات النظر التي تناوت عالقتهماعبه في المنظمة، وتأتي هذه تلللدور الذي  المعاصرة نظرًا

 جذورهما التاريخية. إلىالمداخل ومحاولة التعرف 

 مفهوم الذكاء االستراتيجي

الذكاء االستراتيجي، الذي يؤدي بشكل  إلى ظهور مفاهيم جديدة، مثل االستراتيجي لقد أدى التطور المتسارع في الفكر

أداة لتوفير المعلومات بشكل كامل وشامل  بأنهالذكاء االستراتيجي  (Degenaro 2009 ,:76ف )عًر أساسي إلى التميز، حيث

( Davis ,06:2002. كما عرفه )الخاصة بها عن البيئة الخارجية للقيادة العليا في الوقت المناسب وذلك لتطوير االستراتيجية

، ويشمل الموهبة، الفهم، المعرفة، المرونة ،التأثيرات البيئية المستقبليةالقدرة على تطوير االستراتيجيات المالئمة لمواجهة أنه ب

 الخيال الواسع.

أنه إعداد االستراتيجيات من خالل التخطيط والتنفيذ والتقويم وتعديل المسارات غير ب )Djelal, 2014: 32( كما ُيعرفه

رتكاز التوجهات االستراتيجية على مراعاة ظروف وطبيعة الالصحيحة، وُيركز على معدل الذكاء االستراتيجي لدى األفراد نتيجة 

 . البيئة ومتغيراتها واألهداف بعيدة المدى المستهدف تحقيقها

لى توفير إالذكاء االستراتيجي بأنه عملية تفاعلية مستمرة مع البيئة التنافسية تهدف  )Aounis, 2017: 14( عًرف كذلك

 عمال وتحقيق األهداف.نجاز األإستراتيجين لالستفادة منها في اإل للمديرينالمعلومات ذات القيمة االستراتيجية 

الستراتيجي كمفهوم حديث ُيعبر عن مجموع العمليات التي تقوم ايمكن القول أن الذكاء  ،من خالل التعريفات السابقة

وإنما يتجاوز ذلك ليمثل الذكاء االستراتيجي منهجا ووظيفة  ،بجمع للمعلومات، ليس فقط حول البيئة الداخلية والخارجية
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المنظمة، لما يمثله من وظيفة تحليل المنافسة في أساسية وطريقة تفكير لكل من قادة المنظمات وأيضا ألفراد العاملين 

للمنظمة بوضع األهداف وتحليل أهدافهم المستقبلية، األمر الذي له دور كبير في السماح  هموالمنافسين ومحاولة فهم تفكير

 والسياسات واالستراتيجيات التي تمكنها من المنافسة وتحسين أدائها أخذا بعين االعتبار كل امكانياتها وقدراتها.

 ثالثة اتجاهات في تحديد مفهوم الذكاء االستراتيجي كما يلي: (Djelal ,al, 2010: 139)  وقد حدد

بأنه عملية منطقية لجمع  ُعرفة أو أداة لجمع المعلومات لصالح صناع القرار، حيث : الذكاء االستراتيجي عملياالتجاه االول 

 المعلومات وتنظيمها وتحليلها وفق نظام يقود بنجاح الى نتائج هامة او قرارات حاسمة.

المدى المتوسط والطويل،  على: الذكاء االستراتيجي وظيفة تتعامل مع كل القضايا التي تؤثر في المنظمات االتجاه الثاني

 هدافهم المستقبلية واستراتيجياتهم الحالية.أوفهم  الوظيفة التي تختص بتحليل المنافسين هوحيث 

ذكاء يتسم به  عرف بأنه: الذكاء االستراتيجي جزء من نظام الشخصية التي يتمتع بها قادة المنظمات، حيث االتجاه الثالث

 القدرة على تحفيز العاملين.وتفكير النظم، الرؤية المستقبلية، الشراكة، و فقادة المنظمات، وعناصره االستشرا

كما ُيمثل الذكاء االستراتيجي أحد مكونات العقل االستراتيجي الذي يتفاعل مع مكوناته كاإلدراك والتفكير والتعلم االستراتيجي، 

 .(El Tai and Khafadji, 2009: 231) .جيةمصادر القوة االستراتيومصدرمن وهو أحد أنواع الموارد غير الملموسة 

 توفيرلى التميز من خالل إأن الذكاء االستراتيجي أحد مكونات صناعة القرار ويقود  (El Naimi, 2008: 172) عتبريكما 

 المقدرة على وضع حلول لمشكالت العمل المعقدة. 

 أهمية الذكاء االستراتيجي

بهدف القيام بمجموعة من الخطوات االستباقية  المديرون اأداة هامة يستخدمه في أنههمية الذكاء االستراتيجي أتتجسد 

لخص نويمكن ان  .للوصول الى المراكز التنافسية المتقدمة في البيئة العالمية التي تزداد فيها حدة المنافسة يوما بعد يوم

 :(Taibi, 2018: 77)همية الذكاء االستراتيجي بما يأتيأ

اإلدارة العليا على صياغة االستراتيجيات الطارئة في ظل التغيرات البيئية المتسارعة وشديدة التعقيد. وتحقيق تدعيم قدرة  -

 باألخرين من خالل إسناد األفراد والمجموعات الفاعلة داخل المنظــــمة. موقع تنافسي متقدم قياسًا

تيجية لمشكالت العمل المعقدة وتصميم عملية منهجية تحقيق التميز من خالل توفير المقدرة على وضع الحلول االسترا -

 .وصنع القرارات الرشيدة في الوقت المناسب إلتخاذ المديرينومستمرة تساعد في إدراك وفهم المعلومات من قبل 

دات إن الذكاء االستراتيجي ُيعد من مكونات صناعة القرار وإدارة المخاطر التي تواجه المنظمة ووصف المخاطر والتهدي -

في تحديد برامج وسياسات المنظمة، ويجعل هذا الذكاء المنظمة قادرة على التعامل  المديرينوالفرص بطريقة تساعد 

 .ويوفر الفرص لتعزيز المنظمة ونجاحها ،مع التحديات المستقبلية

ص الخطط المستقبلية ويوفر دارة وقرارات المنظمة بخصوفي كل مجال من مجاالت اإل رئيسًا يلعب الذكاء االستراتيجي دورًا -

 .وسائل الدعم لألهداف التشغيلية عن طريق التنبؤ بالتحديات المستقبلية

في  ةمساهمالدارتها وإوبناء المنظمة و (الجودة االستراتيجية والتفوق االستراتيجي)التمكين لضمان النجاح االستراتيجي  -

 .نموها

 .استراتيجياتهم الحالية والوعي بافتراضاتهم وقدراتهم ونوع استجابتهم هداف المستقبلية للمنافسين ومعرفةتحليل األ -

 .ربط المقدرات للمنظومات الذكية بالمقدرات الجوهرية التي يتمتع بها االنسان كأحد التطورات المهمة لتكنولوجيا المعلومات -

قسام أمعلومات فيها، كما ويهيئ المعلومات لعموم ثقافة المنظمة ويعزز ثقافة العمل الجماعي والمشاركة في الأركان من  ركن -

العاملين فيها من خالل االسهام بتصوراتهم ازاء المستقبل من خالل اشراكهم في صنع تحفيز المنظمة، ويمكن ادارتها و

 .القرار
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يجي لمنظمات االعمال طار عملهم في بيئة يسودها عدم التأكد وتدعيم بناء المركز االستراتاحاجة المديرين للمعلومات في  -

 .خاصة القيادية منها

 .اعتماد منظمات األعمال على جهود الذكاء ذات التوجه االستراتيجي في دعم عملية صناعتها للقرارات االستراتيجية -

 .تركيز صناع القرار على التحليل بدال من البحث عن المعلومات -

مادها معايير دقيقة في الحكم على أدائها وتحديد الفرص الجديدة ثم تسارع المنظمات لبناء قدراتها على التنبؤ واعت -

 .اقتناصها، وتجنب التهديدات او تحويلها الى فرص

 هداف الذكاء االستراتيجيأ

  (Salah et al, 2010: 148-164) يلي محددة كما إن للذكاء االستراتيجي أهدافًا

 ها.ءبالمنظمات واتخاذ اإلجراءات الوقائية إزا توفير تنبؤات وتحذيرات مبكرة بالتهديدات المحيطة -

يجابيًا اتمكين المنظمات من االستجابة لتغيرات البيئة الحالية والمستقبلية والتخطيط والتنبؤ بالنتائج بالشكل الذي ينعكس  -

 سمعتها وموقعها. لىع

 ت وسياسات إبداعية مثلى.تشكيل القناعات لدى صناع القرارات وصياغة السياسات بوجوب الوصول إلى قرارا -

 تقيم تحالفات في مجال البحث والتطوير. وجعل المنظمات ،النهوض بمهمة جمع المعلومات وتحليلها عن البيئة الخارجية -

 .تقديم األفكار الهادفة التي تحول االبتكارات واالختراعات إلى سلع قابلة للتداول -

 المشكالت.حل تطوير آراء تخمينية بصدد األحداث المستقبلية واعتماد هذه األحداث كأساس في  -

 .توفير معلومات استراتيجية تمكن المنظمات من فهم التهديدات التي تحيط بها حاليًا ومستقباًل -

 الميزة التنافسية المستدامة

ومن أجل تحقيق هذا المبتغى تسعى  .يسي الذي تصبو إليهيعد بقاء واستمرار المنظمات في أداء نشاطها الهدف الرئ

  كل منظمة إلى بناء وامتالك ميزة تنافسية مستدامة تحقق من خاللها التميز والتفوق على منافسيها في حاضرها ومستقبلها.

 ،"التنافسي التفوق"و "التنافسية القدرة" أبرزها من ،متعددة بتسميات التنافسية الميزة مفهوم : ُطرحماهية الميزة التنافسية

 تستطيع التي الكيفية إلى التنافسية الميزة على انصراف مفهوم مضمونها في تتفق لكنها ،"التنافسي النجاح"و "التنافسي التميز"

 .على منافسيها والتميز التفوق لنفسها تحقق أن المنظمة بها

أتي من الدور الحاسم الذي تلعبه في حياة المنظمات، باعتبارها العنصر اإلستراتيجي تالميزة التنافسية  إلىإن أهمية التعرف 

الحرج الذي يقدم فرصة جوهرية للمنظمات. تتمثل في الوضع المتفوق الذي تحصل عليه المنظمة، هذا التفوق الذي يكون 

، أو شكل منتج متميز، وذلك بهدف زيادة أسعار أقل مقارنة بالنافسينشكل في شكل إضافة قيمة لدى المستهلك والتي تأخذ 

 فقد صمم أنموذجاً  .الحصة السوقية أو البقاء في السوق على األقل. ويعتبر مايكل بورتر أول من وضع نظرية الميزة التنافسية

 لقياسها يستند على المتغيرات الجزئية لالقتصاد، معتبرا أن التنافس يتم بين المنظمات.

تنشأ أساسا من القيمة التي تستطيع  ميزة على أنها لمنظمة األعمالالميزة التنافسية  (Porter,1985: 33) فولقد عًر

، أو بتقديم منافع مترادفة متقاربةبمنافع وأسعار أقل بالنسبة ألسعار المنافسين  تكونبحيث يمكن أن  لعمالئها. خلقها المنظمة

إلى أن الميزة التنافسية ) (Porterومن خالل هذا التعريف يشير . المفروضةفي المنتج تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية 

، حيث يكون االخرين من قبل المنافسين المستخدمةتنشأ بمجرد توصل المنظمة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك 

يرى كما فهومه الواسع. بموابتكارإحداث عملية إبداع هي وبمعنى أخر  .بمقدورها تجسيد هذا االكتشاف ميدانيا

(HaoMa,1999:259)  والتي ،األعمال منظمة لدى العوامل أو الصفات بعض في التميز أن الميزة التنافسية تعبر عن لىع          

كما  السوق، في األداء األفضل وتحقيق لهم المنفعة خلق في وتساهم غيرهم، من أفضل بشكل العمالء لها بخدمة تسمح
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، أو القيمة التي يتمنى العميلقدرة المنظمة على تحقيق حاجات  للميزة التنافسية على أنها  (Moursi, 2003: 21)ينظر

الحصول عليها من المنتج، مثل الجودة العالية، وبالتالي فهي استثمار لمجموعة األصول المالية، والبشرية، والتكنولوجية بهدف 

 إنتاج قيمة للعمالء تلبي احتياجاتهم. 

التنافسية هي ذلك  الميزة القول بأن يمكن ،تابالُك بعض وتعريفات التنافسية بالميزة المرتبطة المفاهيم استعراض لخال ومن

المفهوم اإلستراتيجي الذي يعكس الوضع التنافسي النسبي الجيد والمستمر لمنظمة ما إزاء منافسيها، بحيث يتجلى في شكل 

العميل مستعدا لدفع أكثر أو تقديم منتجات ال تقل قيمة عن منتجات المنافسين  تقديم منتجات ذات خصائص متفردة يكون معها

وبأسعار أقـل. وبهذا المعنى يعتبر تطوير الميزة التنافسية هدفا استراتيجيا تسعى لتحقيقه منظمات األعمال من خالل األداء 

ستراتيجيات، وأنشطة، وعمليات المنظمة، بما يؤدي المتميز للموارد الداخلية، والكفاءات اإلستراتيجية ضمن مختلف أنظمة، وإ

 .إلى تخفيض التكاليف وتحسين الجودة، وبالتالي ضمان والء العمالء، وريادة السوق، وتعظيم الربحية على المدى الطويل

ستدامة، من تعاريف للميزة التنافسية الم -على حسب علم الفريق البحثي–ونظرا للنقص الذي تعاني منه المكتبة العربية 

 ارتأينا رصد أبرز المساهمات التي شهدتها هذه األخيرة في الجدول التالي:

 اإلسهامات العلمية لتحديد مفهوم الميزة التنافسية (:1)الجدول 

 المساهمة السنة الباحث

Alderson 1965 .الخصائص الفريدة التي تميز منظمة األعمال عن منافسيها الحاليين والمحتملين 

Hall 1980 .الحصول على ميزة التكلفة المنخفضة أو األكثر تمايزا 

Porter 1985 .التأكيد على سلسلة القيمة كوسيلة رئيسية في تحليل مصادر الميزة التنافسية 

Chemawat 1986  الميزة التنافسية هي الوصول المتفوق إلى الموارد والى أكبر حجم للسوق المستهدف والى إشباع رضا

 .الزبائن

Henderson 1988  عرض المزايا الفريدة التي تمتلكها المنظمة في ظل وجود منافسين، والتي بإمكانها التكيف بالشكل

 األسرع حصوال على ميزة متفردة مقارنة بمنافسيها.

Dickson 1992  .الميزات الجديدة التي تحصل عليها منظمة األعمال بما يجعلها الرائدة 

Hall 1993  بالموارد المادية المختلفة )األصول، القدرات( والتي تسمح للمنظمة بامتالك قدرة متمايزة تتمثل

 كنتيجة للميزة التنافسية المستدامة.

Pitt & lee 1996  ما تمتلكه المنظمات من موارد بشرية تصل إلى درجة عالية من المهارات وتصبح كفاءات أساسية ال

 افسة من دون امتالكها لهذه الكفاءات.تستطيع المنظمة االستمرار في المن

White hill 1997 .تنفيذ علمي إلستراتيجية مترابطة للسيطرة على ثروة المستقبل 

Chaharbaghif 1999  التميز والتفوق على المنافسين من خالل ما تمتلكه المنظمة من قدرات وموارد يجري استيعابها في

اإلستراتيجية التنافسية المناسبة، وتحقيق االستمرارية والتواصل لهذا التفوق من خالل االستمرار في 

 التجديد والتطوير المستمر. 

افسيها في أنشطتها اإلنتاجية أو التسويقية أو التمويلية أو نقطة قوة تتسم بها المنظمة دون من 2000 المغربي

 بمواردها البشرية.

Rumelt 2003 .الميزة التنافسية المستدامة هي قلب اإلستراتيجية التنافسية 

الميزة التنافسية المستدامة تعني السعي إلى تحقيق التميز بأعلى العوائد وتؤكد على المحافظة على  2007 المسعودي

 قدراتها التنافسية الحالية وتعزز قدراتها المستقبلية باستمرار.

Carpenter & 

Sanders 
ألنها تستهلك  ،تعد الميزة التنافسية مستدامة إذا كانت إمكانية تقليدها من قبل المنافسين صعبة جدا 2009

 أو الوقت. المالالكثير من 

Asli 2011  بعين االعتبار الحاجات المستقبلية لألجيال القادمة. وأخذتلبية الحاجات الحالية للسوق 

 (وفقا للتصورات األدبية الباحثين المصدر: )من إعداد
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 :نميز بين نوعين من الميزة التنافسية :أنواع الميزة التنافسية

باألنشطة المنتجة للقيمة أقل المتراكمة  يمكن لمنظمة ما أن تحوز ميزة التكلفة األقل إذا كانت تكاليفها :التكلفة األقل ميزة  -

التحكم الجيد  يكسبيتم االستناد إلى مراقبة عوامل تطور التكاليف، حيث  من نظيرتها لدى المنافسين، وللحيازة عليها

التعلم، بحيث أن  مقارنة بالمنافسين يكسب المؤسسة ميزة التكلفة األقل، ومن بين هذه العوامل مراقبة في هذه العوامل

والمستخدمين على حد السواء، لذلك يجب أال يتم  قبل اإلطارات نتيجة للجهود المتواصلة والمبذولة منالتعلم هو 

 إلى تكاليف النفايات واألنشطة األخرى المنتجة للقيمة، يتعدى ذلكفحسب، بل يجب أن  التركيز على تكاليف اليد العاملة

التعلم بين التجهيزات والمناطق  ذلك يستند إلى مقارنة درجةفالمسيرون مطالبون بتحسين التعلم وتحديد أهدافه، وليتم 

 .القطاع ثم مقابلتها بالمعايير المعمول بها في

على خصائص فريدة تجعل الزبون يتعلق بها،  امتالكبمقدورها  تتميز المؤسسة عن منافسيها عندما يكون :ميزة التميز -

بحيث  :التفرد، والتي نميز من بينها التعلم وآثار بثه عواملعى الميزة يستند إلى عوامل تد وحتى يتم الحيازة على هذه

الثابتة في العملية اإلنتاجية يمكن تعلمها،  فالجودة .قد تنجم خاصية التفرد لنشاط معين، عندما يمارس التعلم بصفة جيدة

  (Dassi, 2007: 87) .بشكل شامل كفيل بأن يؤدي إلى تميز متواصل ومن ثم فإن التعلم الذي يتم امتالكه

 المستدامة التنافسية الميزة تنمية في االستراتيجي الذكاء دور

 حيث الخارجية، مستجدات بيئتها بجميع علم على تكون أن المنظمة على يجب ،باستمرار المتغيرة التنافسية األعمال بيئة في

 قيدا أو لها تهديدا تكون أن وأما السوق، في وحصتهامكانتها  بذلك وتعزز لصالحها تستغلها أن لها يمكن ال فرصة معلومة كل تمثل

 من التقليل ولةاومح التهديد مع التكيف إما يتطلب الذي األمر ا،هوأرباح في السوق حصتها في ونقصا خسارة لها ُيشكل ُمعوقا

المستمر  التغير هذا يحاكي نظام إيجاد وضرورة الخارجية البيئة دراسة أهمية تظهر هنا ومن ذلك، إذا أمكنها تتجنبه أن واما التهديد

 ما للمنظمة يوفرمما  مكوناته وأدواته بكافة االقتصادي الذكاء نظام والنتهاج والقدرة الرغبة توفرت إذا إال ذلك يمكن وال البيئة في

 المختلفة قوتها مواطن واستخراج اكتشاف على ثانية العمل جهة من المنظمة على يجب كما للموارد األمثل االستغالل من يمكنها

 وضرورة أهميته ومدى الداخلي العميل إلى والتسيير اإلدارة طرق إلى اإلنتاجي التشغيلي أو نظامها من ابتداء الداخلية بيئتها في

 الفكريالمال  رأس في االستثمار المنظمة استطاعت ما إذا والمجاراة للتقليد القابلة غير التنافسية الميزة ألنه يمثل فيه االستثمار

 هذه كل إيجاد يتطلب ما عمالئها وهو كافة وارضاء األفضل وتقديم التميز على تساعدها التي األفكار على استخراج والعمل

 :على بناءً  ستدامةاال لها ويضمن الميزات

 ؛على المديين القصير والمتوسط وخططهم أهدافهم ومعرفة المنافسين توجهات معرفة  -

 التحديات؛ هذه لمواجهة به تقوم أن للمنظمة يمكن وما المنافسين بتصرفات التنبؤ على العمل  -

 المنافسين؛ قدرات إلى التعرف وكذلك ،للمنظمة الذاتية القدرات إلى التعرف  -

 االقتصادي؛ الذكاء االعتماد على خالل من ومعرفي علمي مخزون من المعلومة على المبنية التنافسية الميزة إيجاد على العمل  -

 ميزتها في المستمر بالتطوير ذلكو ،واإلستدامة التميز عن تبحث التي المؤسسة من قبل والجاد الدائم والبحث المتواصل العمل  -

  التنافسية.

طار هذا النوع من الذكاء في صياغة الخطط والسياسات إدور الذكاء االستراتيجي كسالج استراتيجي في  يبرز أيضًاو

التغيير والتطوير واالرتقاء بمستوى األعمال في بيئة ديناميكة تعمل فيها المنظمات، وتجابه التحديات المختلفة، وفي عمليات 

وهذا  ،لوجيا الجديدةوالمحيطة بها، ويساعد الذكاء االستراتيجي المنظمة في معرفة التغيرات التي قد تحدث في السوق والتكن

للذكاء االستراتيجي هي المنظمات التي تستطيع  فعااًل ًاتي تمتلك نظاميساعد في استدامة الميزة التنافسية. والمنظمات ال

 ادارة المعلومات واستخدامها لتوقع اتجاهات السوق المستقبلية والفرص بنجاح واالستجابة لها.
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ى وفي مناقشة أهمية الذكاء االستراتيجي كسالح تنافسي أشارت دراسات عديدة، الى أن المنظمات التي تعتمد بشدة عل

الطرائق التقليدية لحماية موقعها التنافسي قد تعرض نفسها للخطر، لذلك فإن قادة منظمات االعمال اليوم بحاجة الى الذكاء 

االستراتيجي، ألنهم بحاجة لما هو أكثر من مجرد فهم للحقائق واألحداث، بل بحاجة الى فهم أكبر لرؤية ودوافع المنافسين 

، وفهم التهديدات المحتملة على طبيعة أعمالهم المنافسونمن التحسب للتأثيرات التي يرمي اليها إلتخاذ القرارات حتى يتمكنوا 

 وليتخذوا االستراتيجيات الصحيحة.

 الدراسات السابقة

مساهمة الذكاء االستراتيجي في استدامة الميزة التنافسية لشركات االتصاالت  :بعنوان (FELLAGUE, 2020دراسة ) -

هذه الدراسة إلى قياس مدى مساهمة الذكاء االستراتيجي في استدامة الميزة التنافسية  ، هدفتفي الجزائرالخلوية العاملة 

( مفردة من الهيئة اإلدارية والموظفين 245شركات االتصاالت العاملة في الجزائر، حيث تكونت عينة الدراسة من )في 

إلى وجود مساهمة عالية للذكاء االستراتيجي في استدامة  . أشارت أهم النتائجالعاملة في الجزائرلشركات االتصاالت 

الميزة التنافسية، كما أشارت النتائج أيضا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مساهمة عمليات إدارة المعرفة 

 الشركات المدروسة.في  في استدامة الميزة التنافسية تعزى إلى سنوات الخدمة والمستوى الوظيفي

دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية، حيث هدفت الدرسة الى تحديد  :بعنوان (AOUNIS, 2017)دراسة  -

دور وتأثير الذكاء االستراتيجي في عملية التغيير التنظيمي بما يحقق الميزة التنافسية لمنظمات األعمال، وتوصلت 

االستشراف، التفكير بمنطق النظم، الرؤية المستقبلية، :تيجيالدراسة الى وجود عالقة قوية بين أبعاد الذكاء االسترا

الشراكة، الدافعية والميزة التنافسية، وأهمية الدور الكبير للذكاء االستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات 

 االعمال، وأن الذكاء االستراتيجي يمكن المنظمة من التموضع قبل االوان انطالقا من المستقبل.

أثر الذكاء االستراتيجي في االبداع المنظمي  :عنوانب  (EL CHIEKH AND MOHAMED ALI, 2017) دراسة -

الى اختبار أثر الذكاء االستراتيجي  هدفت الدراسة حيث .دراسة استطالعية الراء عينة من هيئه التدريس بجامعة نجران

 لرئيسية للذكاء االستراتيجي وتوضيح العالقة بينهمابجامعة نجران، والتعرف على المكونات ا على االبداع التنظيمي

وتحديد أكثر مكونات الذكاء االستراتيجي تأثيرا على االبداع التنظيمي، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. وخلصت 

ت الدراسة أهمية واثر ايجابي على االبداع التنظيمي. وأوص الدراسة الى اثبات ان الذكاء االستراتيجي بكل أبعاده له

 قدراتهم العلمية الجامعة واستغالل بالعمل على تعزيز وتفعيل دور اعضاء الهيئة التدريسية ومشاركتهم في كافة فعاليات

المجاالت وأهمية ادراك ادارة  والعملية وخبراتهم المتراكمة بما يخدم مصلحة الجامعة في اعداد استراتيجياتها في كافة

 والعالمية بغية االستفادة من تأثيرها في تحديث انشطة الكلية العلمية. في البيئة المحلية الجامعة للتغيرات التي تحدث

أثر الذكاء االستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الصناعية، حيث  :عنوانب  (NAFNAF, 2015)دراسة  -

في دوله الجزائر. وتوضيح ماهية الذكاء هدفت الدراسة الى دراسة عينة من المؤسسات الصناعية بمدينة برج بوعريرج 

االستراتيجي مع التعرض لمختلف أبعاده وماذا يجلب للمنظمة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي المناسب لمثل 

وخلصت النتائج الى أن الذكاء االستراتيجي يعتبر بجانبه النظري من أهم مفاهيم االقتصاد الحديث والذي  هذه الدراسات،

تغيرات كثيرة، والمفهوم الجامع لكل من الذكاء االقتصادي ويأتي في ادارة المعلومات الداخلية لمنظمة األعمال يشهد 

كما أثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباط قوية  ،وحمايتها وكذلك إدارة المعرفة التي هي إدارة المعلومات الخارجية للمنظمة

 المؤسسات الصناعية المبحوثة. ة فيموجبة للذكاء االستراتيجي والميزة التنافسي

هدفت الدراسة الى التعرف على دور الذكاء االستراتيجي في عملية اتخاذ القرارات،  :(SEITOVITRA, 2011)دراسة  -

وذلك من خالل بيان كيف أن لالدارة العليا في الشركات محل الدراسة تتخذ القرارات المتعلقة بأعمالها وصوال لرسم 

ور نشاطات الذكاء التنافسي في عملية اتخاذ القرارات، ولتحقيق أهداف الدراسة لجأ الباحث الى صورة واضحة عن د

( مديرا في الشركات مجتمع الدراسة، وتوصلت الدراسة 14المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت الدراسة من أربعة عشر )



 ...المملكة العربيةفي فسية لدى المصارف دور  الذكاء االستراتيجي في تحقيق واستدامة الميزة التنا                                                    94
 

ن على رسم صورة حول بيئة االعمال ومقارنة هذه الى العديد من النتائج أبرزها أن الذكاء االستراتيجي يساعد المديري

الصورة بعمليات الشركات المنافسة، باالضافة الى اعتبار الذكاء االستراتيجي مصدرا للمعلومات حول أعمال وعمليات 

الشركات العاملة في القطاع، كما أن متخذي القرارات في الشركات يحتاجون معلومات داخلية وخارجية التي تساعدهم 

 اتخاذ قرارات ذات جودة عالية. في

من استعراضنا للدراسات السابقة، الحظنا أن أغلبها ركزت على المجال الصناعي في تناولها لموضوع الذكاء االستراتيجي 

المملكة العربية في وهذا ما يؤكد أهمية الدراسة الحالية في تناولها لميدان القطاع المصرفي  .وعالقته بالميزة التنافسية

 عودية.الس

 الجانب الميداني للدراسة

 منهجية الدراسة

مع عنوان الدراسة، ومن أجل الوقوف على الظاهرة البحثية قيد الدراسة بجميع خصائصها وأبعادها، فقد استخدمنا  تماشيًا

واالدبيات ذات ، القائم على عملية جمع البيانات والمعلومات، باالعتماد على الدراسات والبحوث يالمنهج الوصفي التحليل

 العالقة، وكذلك استخدام منهجية االستقراء واالستنباط في عملية التحليل.

 وعينتهامجتمع الدراسة 

القطاع المصرفي  مديريو المديرينيشتمل مجتمع الدراسة على جميع العاملين من الموظفين ورؤساء األقسام ونواب 

احصائية تقريبية بأجمالي عدد  بناًء علىهـ 1440-م2019والذين هم على رأس العمل لعام  ،خميس مشيط وأبها تيبمدين

فروع حواالت  –فرع ما بين فروع خدمات مصرفية أفراد  79وحدة عدد الفروع لكل المصارف  108وحدات مصرفية عاملة 

فروع  3كز عد النقد ومراكز المقاصة، مر 22ادارات اقليمية، عدد  2 باإلضافةرجالية ونسائية، وخدمات مصرفيه خاصة، 

 .تقريبا (958موظفين ) بلغخدمات الشركات. بأجمالي  2خدمات مالية واستثمار،

وبما أن تغطية كامل المجتمع غير المحدود ألي دراسة يعد أمرًا مضنيًا ويحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت والتكلفة، 

تمع الدراسة من خالل توزيع االستبانة إلكترونيًا على مجتمع الدراسة، حيث فقد لجأنا إلى أخذ عينة عشوائية ميسرة من مج

فرضياته اختبار و البحث تساؤالت عنكافية لإلجابة العينة تعتبر و مجتمع المستهدف بالدراسة،ال( ردًا من 245تم استالم )

 وتحقيق أهدافه.

ء إلى حساب التكرارات والنسب المئوية وهو ما للوقوف على خصائص عينة الدراسة، تم اللجوخصائص عينة الدراسة: 

 تتضمنه الجداول التالية:

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس -

 التوزيع التكراري والنسبي المئوي وفقًا للجنس :(2)جدول ال

 

 

 
 

بينما ال  ،%( من عينة الدراسة من الذكور92.7( أن األكثرية وبنسبة )2للجدول )توضح توزيعات النسب المئوية  

 .(108)من اجمالي الوحدات العاملة  97ذكور لو 11لكون عدد الفروع واالقسام لإلناث  ،%(7.2تتعدى نسبة اإلناث )

 

 

 % العدد فئات الجنس

 92.7 227 ذكر
 7.3 18 أنثى

 100% 245 المجموع
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة -

 يوضح التوزيع التكراري والنسبي المئوي وفقًا لسنوات الخدمة :(3)جدول ال

 

سنوات، بينما  10إلى  6%( سنوات خدمتهم من 78.4( أن األكثرية من عينة الدراسة )3باستقراء نتائج الجدول )

سنوات فأقل، ونرى أن هذا المستوى من الخدمة سيعطي مصداقية لنتائج الدراسة الحالية  5%( من عينة الدراسة من 21.6)

 لما تتمتع به عينة الدراسة من خبرة طويلة في بيئة العمل المصرفي.

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي -

 يوضح التوزيع التكراري النسبي المئوي وفقًا للمستوى الوظيفي  :(4) جدولال

 

%( من رؤساء 11%( من الموظفين، )39.2، )المديرين%( من عينة الدراسة من 40( أن )4تشير نتائج الجدول )

الفروع والمكررة في القطاع  ةونرى أن نسبة االستجابة اتت بناء على التوزيع لهيكل ،المديرين%( من نواب 9.8األقسام، )

ورؤساء االقسام اللتزامهم  المديرينالمصرفي واألقسام لكونها تقدم خدمات للعمالء ويعزى نسبه االستجابة العالية من 

 .تطبيقهم لمسئوليتهم االجتماعيةو وتعاونهم

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخدمات المقدمة -

 التوزيع التكراري النسبي المئوي وفقًا لنوع الخدمات المقدمة  (:5جدول )ال

 

%( 15.5%( من عينة الدراسة يعملون في فروع المصرفية، )66.5( أن األكثرية وبنسبة )5تشير نتائج الجدول )

%( يعملون في قطاع الخدمات 7.8%( يعملون في مجال الخدمات الخاصة، )8.2يعملون في قطاع التمويل والمنتجات، )

من  افرع(79بلغ )لجميع المصارف  والمساندة ويعزى ذلك لكون عدد الفروع بمصرفيه الفروع في مدينتي خميس مشيط وابها

 .108اجمالي الوحدات العاملة 

 

 

 % العدد فئات الخبرة

 21.6 53 سنوات فأقل 5من 
 78.4 192 سنوات 10إلى  6من 

 100% 245 المجموع

 % العدد فئات المستوى الوظيفي

 39.2 96 موظف
 11 27 رئيس قسم
 9.8 24 نائب مدير

 40 98 مدير
 100% 245 المجموع

 % العدد فئات نوع الخدمات المقدمة

 15.5 38 قطاع التمويل والمنتجات
 66.5 163 المصرفيةفروع 

 8.2 20 خدمات خاصة
 7.8 19 قطاع الخدمات والمساندة

 2 5 قطاع الحواالت

 100% 245 المجموع
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 صدق أداة الدراسة وثباتها 

المؤشرات السيكو مترية )الصدق والثبات( لألداة من خالل: الصدق الظاهري لألداة )المحكمين( إضافة  الىتم التعرف 

 على النحو التالي: وذلكإلى صدق االتساق الداخلي الرتباط بيرسون ألبعاد أداة الدراسة 

 :تم استالم العديد من التصويبات واالقتراحات فيما يتعلق بالتكوين الظاهري ألبعاد أداة  الصدق الظاهري ألداة الدراسة

الدراسة وما شملته من مفردات من حيث صياغتها اللغوية ووضوح أهداف كل بعد ودرجة اتساقه مع مفرداته، وبناًء على 

 بأعداد الصورة النهائية ألداة الدراسة.توجيه المحكمين قمنا 

 )للتأكد من ثبات أبعاد أداة الدراسة، لجأنا إلى حساب مؤشرات ثبات ألفا كرونباخ  :ثبات أبعاد أداة الدراسة )ألفا كرونباخ

 ألبعاد أداة الدراسة، والنتائج يتضمنها الجدول التالي:

 مؤشرات الثبات ألفا كرو نباخ لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لألداة :(6جدول )ال

 0.881( أن جميع قيم الفا كرونباخ لألبعاد الفرعية ودرجة أداة الدراسة الكلية والتي تراوحت بين )6جدول )اليوضح و

 ثبات أداة بأن " (2009:42،، استنادًا إلى ما ذكره )جودةًا، وهي جمعيها مؤشرات ثبات دالة إحصائي0.60( < 0.960 -

وبذلك نخلص إلى أن  ،صحيح ( والعكس0.60≤)كرو نباخ  معامل الفا قيمة يكون دال إحصائيًا وموثوق به إذا كانت الدراسة

أداة الدراسة على نطاق أبعادها الفرعية ودرجتها الكلية تتصف بالوضوح والثبات في مفهومها العام لدى عينة الدراسة، وأنها 

 إذا ما أعيد تطبيقها أكثر من مرة على عينة الدراسة. ستعطي نفس النتائج

 تحليل وعرض نتائج إجابات أفراد عينة الدراسة

 من وجهة نظر عينة الدراسة تحليل وعرض نتائج واقع تبني المصارف للذكاء االستراتيجي -

 (7االتي ) سنحاول تحليل وعرض نتائج كل بعد من أبعاد الذكاء االستراتيجي على حدى كما يوضحه الجدول

 معنوية واقع ممارسة )الذكاء االستراتيجي( من وجهة نظر عينة الدراسة :(7جدول )ال

 

( لمعنوية واقع ممارسة الذكاء االستراتيجي يتضح جليًا أن المتوسطات 7ستقراء المؤشرات اإلحصائية للجدول )إب

( 3.92إلى  3,81تتراوح بين ) (الحسابية الستجابات عينة الدراسة على نطاق البعدين )ادارة المعرفة والذكاء االقتصادي

وعليه نخلص  .(0.05>  0.000معنوية )العند مستوى  Tئية لقيم على التوالي، مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصا

للذكاء االستراتيجي بالمصارف العاملة باللملكة العربية السعودية من وجهة نظر عينة  إلى وجود درجة ممارسة عالية نسبيا

 .الدراسة

 الدراسةمن وجهة نظر عينة  معنوية واقع مستوى الميزة التنافسية المستدامة :(8جدول )ال

 

 قيمة الفا كرو نباخ عدد العبارات مضمون البعد م
 0.885 6 البعد األول: إدارة المعرفة 1

 0.881 6 البعد الثاني: الذكاء االقتصادي 2

 0.905 5 البعد الثالث: ميزة الجودة 3

 0.885 5 االبداعالبعد الرابع: ميزة  4

 0.960 22 الدرجة الكلية ألداة الدراسة 

 مستوى الداللة درجة الحرية Tقيمة  االنحراف المعياري متوسط العينة مضمون البعد

 0.000 244 15.94 0.146 3,81 إدارة المعرفة

 0.000 244 20.87 0.442 3.92 الذكاء االقتصادي

 مستوى الداللة درجة الحرية Tقيمة  االنحراف المعياري متوسط العينة مضمون البعد

 0.000 244 22.77 3.866 3.77 ميزة الجودة

 0.000 244 12.539 4.84 3.89 ميزة االبداع
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االبداع، يتضح جليًا أيضًا ( لمعنوية واقع ممارسة أبعاد ميزة الجودة وميزة 8بإستقراء المؤشرات اإلحصائية للجدول )

وعليه  ( على التوالي.3.89إلى  3.77أن المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة على نطاق البعدين تتراوح بين )

للميزة التنافسية ببعديها )ميزة الجودة، ميزة االبداع( بالمصارف السعودية من وجهة نظر عينة  نخلص إلى وجود مستوى عال

 .الدراسة

 حليل وعرض اختبار فرضيات الدراسة:ت

تم اختبار فرضيات الدراسة من خالل اختبار مدى قبول أو رفض فرضيات التأثير واالرتباط من خالل استخدام اختبار 

 ( للمتغيرين المستقلين وذلك كما يلي: Tواختبار ) (،Fاالنحدار البسيط واختبار )

يوجد أثر ذو داللة احصائية ألثر الذكاء االستراتيجي على ادامة الميزة التنافسية لدى المصارف - الفرضية الرئيسة االولى:

 بالمملكة العربية السعودية.

تم استخدام أسلوب االنحدار المتعدد ثم االنحدار التدريجي وأخيرًا أسلوب تحليل المسار للتحقق من أثر الذكاء 

 االقتصادي( في ميزة الجودة، ونتائج ذلك كانت كالتالي:االستراتيجي )إدارة المعرفة، الذكاء 

 تحليل االنحدار المتعدد: -أ

 ميزة الجودة  ة المعرفة، الذكاء االقتصادي( فيتحليل التباين األحادي لمعنوية نموذج االنحدار المتعدد ألثر )إدار :(9جدول )ال

 ( لتحليل االنحدار المتعدد نخلص إلى النتائج التالية:9بالجدول )بإستقراء المؤشرات اإلحصائية 

( مما يؤكد وجود 0.05>  0.000وهي مرتفعة جدًا ودالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) ،F =265.117إن قيمة 

سنوات  10اكثر من  معنوية ألثر )الذكاء االقتصادي، إدارة المعرفة( في ميزة الجودة ويعزى ذلك لكون الشريحة االكبر خبرتها

 % من عينة البحث.61ورؤساء االقسام بنسبة  المديرينومن 

 تحليل االنحدار التدريجي: -ب

للتعرف على أي المتغيرين أكثر تأثيرًا في ميزة الجودة، استخدمنا تحليل االنحدار التدريجي ونتائج ذلك يتضمنها الجدول  

 التالي:

 المتعدد ألثر الذكاء االستراتيجي )إدارة المعرفة، الذكاء االقتصادي( على ميزة الجودةمعنوية نموذج االنحدار  (:10الجدول )

 ( الحقائق التالية:10يتضح من المؤشرات اإلحصائية للجدول )

 الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج

 النموذج األول

 1252.213 2 2504.426 االنحدار

 4.723 242 1143.027 البواقي 0.000 265.117

  244 3647.453 االجمالي

 الجودة المتغير التابع: ميزة

 المعرفة( إدارة االقتصادي، المتغير المستقل الذكاء االستراتيجي: )الذكاء

 النموذج
 المؤشرات غير المعيارية

المؤشرات 

 الداللة Tقيمة  المعيارية
 االرتباط الذاتي

B  قيمةF Beta تضخم التباين التباين المسموح 

1 

 3.332 الثابت

265.117 

 4.363 .0000   

 2.744 3640. 1220. 1.553 0930. 0700. المعرفة إدارة

 2.744 3640. 0000. 12.633 7530. 6550. االقتصادي الذكاء



 ...المملكة العربيةفي فسية لدى المصارف دور  الذكاء االستراتيجي في تحقيق واستدامة الميزة التنا                                                    98
 

، مما يؤكد من 10وكذلك فإن جميع قيمة تضخم التباين >  (α≤0.05إن قيم مستويات الداللة للتباين المسموح ) -

 وجهة نظرنا في عدم وجود ارتباط متعدد بين المتغيرين المستقلين قد يؤثر في نتائج تحليل االنحدار المتعدد. 

( دالة عند مستوى 12.633) Tوجود أثر معنوي ذات داللة إحصائية لمتغير الذكاء االقتصادي، حيث نالحظ أن قيمة  -

 %(.99( على تأثير الذكاء االقتصادي في ميزة الجودة مؤكد بحدود ثقة )0.05>  0.000عنوية )م

( وهي غير دالة 1.553) Tال يوجد أثر ذات داللة إحصائية لمتغير إدارة المعرفة في متغير ميزة الجودة بناًء على قيمة  -

 (.α≤0.05معنوية المقبول )(وهي اعلى من مستوى ال0.05<0.122حيث أن مستوى الداللة المحسوب )

 لذكاء االقتصادي( في ميزة الجودةمعنوية نموذج االنحدار التدريجي ألثر )إدارة المعرفة، ا :(11جدول )ال

 

 

 

 

 
 

 نموذج تحليل المسار ألثر إدارة المعرفة والذكاء االقتصادي في ميزة الجودة :(01شكل )ال

( لتحليل المسار، أن إجمالي تأثير المتغيرين والتي يرجع معظمها لمتغير 01( والشكل )11نتائج الجدول )يتضح من 

 .(0.687الذكاء االقتصادي تتفق مع نتائج تحليل االنحدار وهي )

 يتضح للباحثين: (11من الجدول )

( وهو ارتباط قوي ودال 0.829أن معامل االرتباط المتعدد بين المتغيرين )الذكاء االقتصادي، ميزة الجودة( يساوي ) -

مما ينفي وجود ارتباط متعدد بين المتغيرين  (2> 1.881( والذي يساوي )DWإحصائيًا، وأن مؤشر )دربن واتسون 

 المستقلين.

والتي تساوي  F%( وهو تأثير معنوي بناًء على قيمة 68.7وحده يبلغ )إن إجمالي ما يؤثر به الذكاء االقتصادي ل -

 (.α≤0.05وهو عال جدا بالمقارنة بالمعنوية عند ) ،(0.05>0.000( مع مستوى داللة )265.117)

 خالصة نتائج تحليل االنحدار التدريجي:

أحد أبعاد الميزة  )ميزة الجودة(أحد أبعاد الذكاء االستراتيجي في  )إدارة المعرفة(ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لـ  -

( وهي غير دالة حيث أن مستوى الداللة المحسوب 1.553) Tالقطاع المصرفي السعودي بناًء على قيمة في التنافسية 

 .(α≤0.05)وهي اعلى من مستوى المعنوية المقبول  (0.05<0.122)

 Rاالرتباط  النموذج
 معامل التحديد

R 

معامل 

التحديد 

 المعدل

Change Statistics 

مؤشر دربن واتسون 

DW 2التغير في قيمة R 2  التغير في قيمةF الداللة 

1 0.829 0.687 0.684 0.687 265.117 0.000 1.881 

 المعرفة إدارة االقتصادي، المتغيرات المستقلة: الذكاء

 الجودة المتغير التابع: ميزة
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أحد أبعاد الميزة  )ميزة الجودة(أحد أبعاد الذكاء االستراتيجي في  لذكاء االقتصادي()ايوجد أثر ذو داللة احصائية لـ  -

%( في ميزة الجودة نعزوه إلى 21.3%( وأن ما تبقى من تأثير )68.7القطاع المصرفي السعودي بنسبة )في التنافسية 

 متغيرات لم تتطرق لها الدراسة الحالية.

 :تفسيرهاابعة لفرعية الثالثة والرنتائج الفرضية ا

أحد أبعاد الميزة التنافسية )ميزة االبداع( ( أحد أبعاد الذكاء االستراتيجي في )إدارة المعرفةيوجد أثر ذو داللة احصائية لـ  -

 القطاع المصرفي السعودي.في 

أحد أبعاد الميزة  )ميزة االبداع(أحد أبعاد الذكاء االستراتيجي في  )الذكاء االقتصادي(يوجد أثر ذو داللة احصائية لـ  -

 القطاع المصرفي السعودي.في التنافسية 

لجأنا إلى استخدام أسلوب االنحدار المتعدد واالنحدار التدريجي وتحليل المسار للتحقق من أثر الذكاء االستراتيجي 

 )إدارة المعرفة، الذكاء االقتصادي( في ميزة االبداع، ونتائج ذلك كانت كالتالي:

 تعدد:تحليل االنحدار الم -أ

تحليل التباين اآلحادي لمعنوية لنموذج االنحدار المتعدد ألثر )إدارة المعرفة، الذكاء االقتصادي( في ميزة  :(12جدول )ال

 االبداع 

 

 

 

 
 

 F =234.806إن قيمة  إلى النتائج التالية: ( لتحليل االنحدار المتعدد نخلص12ستقراء المؤشرات اإلحصائية بالجدول )إب

( مما يؤكد وجود معنوية ألثر )الذكاء 0.05>  0.000وهي أيضًا مرتفعة جدًا ودالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

 االقتصادي، إدارة المعرفة( في ميزة االبداع.

 تحليل االنحدار التدريجي: -ب

االنحدار التدريجي ونتائج ذلك يتضمنها  للتعرف على أي المتغيرين أكثر تأثيرًا في ميزة االبداع، استخدمنا بالمثل تحليل

 الجدول التالي: 

 معنوية نموذج االنحدار المتعدد ألثر )إدارة المعرفة، الذكاء االقتصادي( في ميزة االبداع  :(13جدول )ال 

 

 

 

 الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات النموذج

النموذج 

 األول

 1886.18 2 3772.361 االنحدار
234.806 

 
0.000 
 

 8.033 242 1943.966 البواقي

  244 5716.327 االجمالي

 المعرفة إدارة االقتصادي، االبداع، المتغيرات المستقلة: الذكاء المتغير التابع: ميزة

 النموذج

 المؤشرات المعيارية المؤشرات غير المعيارية

 الداللة Tقيمة 

 االرتباط الذاتي

B  قيمةF Beta 
التباين 

 المسموح
 تضخم التباين

2 

1.600- الثابت  

234.806 

 -1.606  0.110   

 2.744 0.364 0.000 7.118 0.442 0.416 المعرفة إدارة

 2.744 0.364 0.000 6.683 0.415 0.452 االقتصادي الذكاء
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 ( الحقائق التالية:13يتضح من المؤشرات اإلحصائية للجدول )

، مما يؤكد من وجهة 10(. وكذلك فإن جميع قيمة تضخم التباين > α≤0.05الداللة للتباين المسموح )إن قيم مستويات  -

نظرنا في عدم وجود ارتباط متعدد بين المتغيرين المستقلين قد يؤثر في نتائج تحليل االنحدار المتعدد وقد تم اثبات 

 ذلك في النموذج األول. 

( 6.683، 7.118هي ) Tغير إدارة المعرفة، الذكاء االقتصادي، حيث نالحظ أن قيم داللة إحصائية لمت يوجود أثر معنوي ذ -

ويعزى  ،%(99وجميعها دالة على تأثير كل من إدارة المعرفة والذكاء االقتصادي في ميزة االبداع مؤكد بحدود ثقة )

 المستقل.المتغير ذلك الى تأكيد االرتباط بين المتغير التابع و

معنوية نموذج االنحدار التدريجي ألثر )إدارة المعرفة، الذكاء االقتصادي( في ميزة االبداع :(14جدول )ال  

 

 

 

 

 

نموذج تحليل المسار ألثر إدارة المعرفة والذكاء االقتصادي في ميزة االبداع :(02شكل )ال  

= 0.063+0.597) والذكاء االقتصادي( وهو يتضح من نتائج تحليل المسار أن إجمالي تأثير المتغيرين )إدارة المعرفة

 ( الحقائق التالية:17( تتفق مع نتائج تحليل االنحدار التدريجي, بالمثل يتضح من المؤشرات اإلحصائية للجدول )0.66

( وهو ارتباط قوي ودال 0.829إن معامل االرتباط المتعدد بين المتغيرين )الذكاء االقتصادي، ميزة الجودة( يساوي ) -

 إحصائيًا. 

 مما ينفي وجود ارتباط متعدد بين المتغيرين المستقلين.(2=  2.20واتسون والذي يساوي )-نكما أن مؤشر درب  -

%( وهو تأثير معنوي 59.7القطاع المصرفي السعودي يبلغ )في إن إجمالي ما يؤثر به الذكاء االقتصادي في ميزة االبداع  -

(وذلك يؤكد اهمية الذكاء االقتصادي 0.05>0.000( مع مستوى داللة )360.226والتي تساوي ) Fبناًء على قيمة 

 وتأثيره العالي في تحقيق وادارة االبداع.

%( وهو تأثير معنوي 6.3القطاع المصرفي السعودي يبلغ )في إدارة المعرفة في ميزة االبداع متغير إن إجمالي ما يؤثر به  -

ك يؤكد اهمية ميزة ادارة المعرفة وذل ،(0.05>0.000( مع مستوى داللة )44.662والتي تساوي ) Fبناًء على قيمة 

 وتأثيره العالي في تحقيق وادارة االبداع.

 

 النموذج
 االرتباط

R 

معامل 

 التحديد
2R 

معامل 

التحديد 

 المعدل

Change Statistics 
مؤشر دربن 

 الداللة Fالتغير في قيمة  2Rم التغير في قي واتسون

 الذكاء

 االقتصادي
0.773 0.597 0.596 0.597 360.226 0.000 

2.20 
 إدارة

 المعرفة
0.812 0.66 0.657 0.063 44.662 0.000 

 .المعرفة إدارةو االقتصادي المتغيرات المستقلة: الذكاء

 االبداع المتغير التابع: ميزة
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 خالصة نتائج تحليل االنحدار التدريجي

%( في )ميزة االبداع( أحد أبعاد 6.3يوجد أثر ذو داللة احصائية لـ )إدارة المعرفة( أحد أبعاد الذكاء االستراتيجي بنسبة ) -

 السعودي. الميزة التنافسية بالقطاع المصرفي

%( في )ميزة االبداع( 59.7يوجد أثر ذو داللة احصائية لـ )الذكاء االقتصادي( أحد أبعاد الذكاء االستراتيجي بنسبة ) -

 أحد أبعاد الميزة التنافسية بالقطاع المصرفي السعودي.

 نطاق البحث الحالي.إلى متغيرات خارج  %( يعزى44إن ما تبقى من تأثير للمتغيرين في ميزة االبداع والبالغ ) -

 نتائج الفرضية الثانية: والتي تنص على

ألثر ابعاد الذكاء االستراتيجي على تحقيق الميزة التنافسية في القطاع المصرفي  ≥0.05توجد فروق ذات دالله إحصائية "

 خدام:نوع الخدمات المقدمة(". والختبار هذه الفرضية، تم است –سنوات خدمة بالمصرف )السعودي تعزى الى 

للعينات المستقلة للتحقق من داللة الفروق في متوسطات استجابات عينة الدراسة باختالف سنوات خدمة المصرف،  Tاختبار  -

 وسبب استخدام هذا االختبار أن متغير سنوات الخبرة مصنف فئتين.

اسة باختالف متغير نوع الخدمات اختبار تحليل التباين اآلحادي للتحقق من داللة الفروق في متوسطات استجابات عينة الدر -

 المقدمة، وسبب استخدام اختبار تحليل التباين اآلحادي هو وجود أكثر من فئتين لمتغير سنوات خدمة المصرف.

للعينات المستقلة للتحقق من داللة الفروق في متوسطات استجابات عينة الدراسة باختالف سنوات خدمة  T أواًل: اختبار

  المصرف.

 للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة الدراسة باختالف متغير سنوات الخدمة Tاختبار  :(15جدول )ال

 في المصرف

 ( النتائج التالية:15للعينات المستقلة بالجدول ) Tيتضح من المؤشرات اإلحصائية لداللة الفروق الختبار 

مما يؤكد وجود  0.05( وجميعها < 0.815إلى  0.051( لتجانس المجموعتين تتراوح بين )Fإن مستويات الداللة لقيم ) -

 لمجموعتين. Tتجانس بين تباين المجموعتين وهو شرط أساسي إلجراء اختبار 

( 0.782إلى  0.362( تتراوح بين )243( لداللة الفروق بين المجموعتين لدرجة حرية )Tإن مستويات الداللة لقيم ) -

مما يؤكد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات عينة الدراسة تعزى إلى متغير  0.05<وجميعها

 سنوات الخدمة.

 العدد فئة الخبرة البعد
 المتوسط

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

F 

 التجانس
 Tقيمة  الداللة

درجة 

 الحرية
 الداللة

إدارة 

 المعرفة

 4.59 23.55 53 سنوات فأقل 5من 
0.889 0.347 0.489 

243 

0.625 
 5.30 23.16 192 سنوات 10إلى  6من 

الذكاء 

 قتصادياال

 4.13 24.34 53 سنوات فأقل 5من 
0.055 0.815 0.772 0.441 

 4.53 23.81 192 سنوات 10إلى  6من 

ميزة 

 ةالجود

 3.46 20.75 53 سنوات فأقل 5من 
0.855 0.356 0.276 0.782 

 3.98 20.59 192 سنوات 10إلى  6من 

ميزة 

 اعاإلبد

 3.96 19.42 53 سنوات فأقل 5من 
4.215 0.051 0.913 0.362 

 5.06 18.73 192 سنوات 10إلى  6من 

الدرجة 

 لية الك

 14.38 88.06 53 سنوات فأقل 5من 
1.303 0.255 0.688 0.492 

 17.18 86.28 192 سنوات 10إلى  6من 
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اختبار تحليل التباين األحادي للتحقق من داللة الفروق في متوسطات استجابات عينة الدراسة باختالف متغير نوع  ثانيًا:

 الخدمات المقدمة:

التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات استجابات عينة الدراسة باختالف متغير نوع الخدمات تحليل  (:16الجدول )

 المقدمة

ن مستويات الداللة المحسوبة والتي تتراوح ا( لتحليل التباين اآلحادي: 16يتضح من المؤشرات اإلحصائية بالجدول )

( مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات عينة α≤0.05( جميعها )0.041إلى  0.0.00بين )

 متغير نوع الخدمات المقدمة.الدراسة تعزى إلى 

وللتعرف على اتجاهات الفروق في متوسطات استجابات عينة الدراسة لمتغير نوع الخدمات المقدمة، عمدنا إلى إجراء 

 قد كانت نتائجه كالتالي:و  )هأسلوب المقارنة البعدية لتحليل التباين والمسمى )بشيفي

التجاهات الفروق في متوسطات استجابات عينة الدراسة باختالف متغير نوع  Scheffe)المقارنة البعدية لـ) (:17الجدول )

 الخدمات المقدمة

 

 الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين البعد

إدارة 

 المعرفة

 98.181 4 392.725 بين المجموعات

 25.284 240 6068.067 داخل المجموعات 0.004 3.883

  244 6460.792 المجموع

الذكاء 

 االقتصادي

 74.224 4 296.895 بين المجموعات

 18.828 240 4518.632 داخل المجموعات 0.004 3.942

  244 4815.527 المجموع

ميزة 

 الجودة

 36.916 4 147.662 بين المجموعات

 14.582 240 3499.791 داخل المجموعات 0.041 2.532

  244 3647.453 المجموع

ميزة 

 اإلبداع

 119.38 4 477.519 بين المجموعات

 21.828 240 5238.808 داخل المجموعات 0.000 5.469

  244 5716.327 المجموع

الدرجة 

 الكلية 

 1165.836 4 4663.345 بين المجموعات

 260.855 240 62605.21 داخل المجموعات 0.002 4.469

  244 67268.56 المجموع

 الداللة قيمة الفروق  المتوسط األصغر المتوسط األكبر  البعد

 إدارة

 المعرفة
 *3.23 22.48المتوسط =  فروعالمصرفية  25.71=المتوسط والمنتجات التمويل قطاع

0.015 

 الذكاء

 االقتصادي
 * 2.53 23.42المتوسط =  فروعالمصرفية  25.95=المتوسط والمنتجات التمويل قطاع

0.036 
 ميزة

 اإلبداع
 *3.27 17.94المتوسط =  فروعالمصرفية  21.21=المتوسط والمنتجات التمويل قطاع

0.005 
 الدرجة

  الكلية
 0.011 *10.65 84.14المتوسط =  فروعالمصرفية  94.79= المتوسط والمنتجات التمويل قطاع
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 (،17يتضح من المؤشرات اإلحصائية لفروق المتوسطات باختالف متغير نوع الخدمات المقدمة بالجدول )

( هي بين قطاع التمويل 10.65إلى  2.53ن الفروق في المتوسطات على نطاق أبعاد الدراسة والتي تراوحت بين )ا 

والمنتجات )المتوسط األكبر( ومصرفية فروع )المتوسط األصغر(، وأن جميع الفروق في المتوسطات بين الفئتين دالة إحصائيًا 

مقارنة البعدية لشيفي داللة للفروق على نطاق بعد ميزة الجودة حيث أن (. لم تظهر ال0.05إلى  0.01بين مستوى معنوية )

وذلك يعزى الى اختالف طبيعة العمل والمهام  (α≤0.05)مستوى الداللة المحسوب للفروق قريب جدًا من مستوى المعنوية 

م یوايضا أن ق ،قطاعاته بين قطاع التمويل ومصرفية الفروع وهو مؤشر لالتجاه العام للقطاع المصرفي السعودي بجميع

وجميعها كانت  (0.931إلى0,881ارتباطات بيرسون بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية األداة الدراسة تتراوح بين )

رونباخ لألبعاد الفرعية ودرجة أداة الدراسة الكلية والتي کارتباطات دالة إحصائية على صدق األداة , وأن جميع قيم الفا 

  ، وهي جمعيها مؤشرات ثبات دالة إحصائية وضوح واستقرار االداة.0٫60< ( 0.931إلى0,881بين )تراوحت 

من خالل استعراض الدراسات السابقة والعمل على الدراسة الحالية تبين لنا ان موضوع الذكاء االستراتيجي موضوع 

مال والقادة بشكل خاص وعالقته بمتغيرات الحالية والمستقبلية على منظمات االع هثارأحديث ومهم لدراسته وتشخيص 

االبداع )الميزة التنافسية واهميتها للتميز والنمو وزياده الربحية واختيار بعدي  ادامة تم التركيز في هذه الدراسة على .متعددة

ات االعمال بالتطبيق علمنا لم يتم دراسة االثر للذكاء االستراتيجي في استدامة الميزة التنافسية في منظم وعلى حد .والجودة(

 ،(Nafnaf, 2015) نفناف ياسمينة واتفقت نتائج الدراسة بشكل كبير مع دراسة ،على القطاع المصرفي السعودي من قبل

ن الذكاء االستراتيجي يعتبر بجانبه النظري أالى  .اختالف القطاعاتمن رغم الب ،النتائج للدراستين بنسق متوازينفس وخلصت 

قتصاد الحديث وبجانب النتائج التطبيقية للدراسة اثبتت الدراسة وجود عالقة ارتباط قوية معنوية موجبة هم مفاهيم االأمن 

 EL chiekh)دراسة  ت نتائج الدراسة الحالية معوايضا اتفق, المؤسسات الصناعية للذكاء االستراتيجي والميزة التنافسية في

and mohamed ali, 2017) ثر ايجابي على أو هميةأ الدراسة الى اثبات ان الذكاء االستراتيجي بكل أبعاده له اوخلصت

واتفقت  ،ثر ايجابي على االبداع المنظميأهمية وأاظهرت الدراسة ان االستشراف كأحد ابعاد الذكاء االستراتيجي له  .االبداع

 .اتيجي رغم اختالف القطاعالسترألهمية الذكاء ا (Seitovitra, 2011) دراسة الدراسة الحالية ايضا مع

ثر للذكاء االستراتيجي أاليوجد  الى أنه حيث توصال ،(kherchi, fellague, 2020الحالية مع دراسة )و اختلفت دراسة 

 .على عملية اتخاذ القرار تعزى الى الصفات الشخصية والوظيفية

وإدامة الميزة التنافسية، والذي  االستراتيجي في تحقيقما تم مالحظته أيضا هو االختالف الظاهر في مجال تأثير الذكاء 

المصارف المبحوثة مثل هذه النشاطات وحاجتها إلى منظور استراتيجي ينظم  قد يعزى في جانب كبير منه إلى بداية ممارسة

ستدامة، وهذا هو الهدف العالقة بين األبعاد األساسية للذكاء االستراتيجي ويوجه محصلتها باتجاه تعزيز الميزة التنافسية الم

من خالل أنموذج  الرئيس الذي تسعى الدراسة الحالية لتحقيقه، بالرغم من أن الدراسة قد تعاملت مع القرارات االدارية

استراتيجي ألغراض التنظيم والتحليل. إال أن واقع معظم المصارف المبحوثة يشير إلى عدم امتالكها أساسا لرؤية إستراتيجية 

االستراتيجي وإنما ممارسات لنشاطات ادارية واقتصادية قد تكون متناسقة أو متباعدة، وهذا ما أكدته نتائج  قوية للذكاء

 التحليل األولي لواقع حال المصارف المبحوثة في المملكة العربية السعودية.

 توصيات الدراسة

 فإننا نوصي بالتالي:  نتائج من خالل ما توصلت اليه الدراسة من

المملكة في المصارف العاملة  في البشرية العاملة للموارد االختيار عملية االستراتيجي عند الذكاء أساليب استخدام على التركيز -

 .أكبر مما يحقق ويديم الميزة التنافسية بشكل العمل ويحفزهم على العاملين لدى ووالء انتماء يولد وهذا العربية السعودية،

 المملكة العربية السعودية،في المصارف العاملة  اإلدارية في القرارات واتخاذ االستراتيجي الذكاءأساليب  تطبيق عملية بين الربط -

 "اعتمادا هناك يكون بحيث اإلدارة، في الهرمي التسلسل إتباع أسلوب على والعمل المختلفة، اإلدارية تعزز المستويات بصورة

 .الفعالة وغير الكثيرة اإلدارية الخطوط سياسة بإتباع االكتفاء وعدم واحد وشامل إداري لخط



 ...المملكة العربيةفي افسية لدى المصارف دور  الذكاء االستراتيجي في تحقيق واستدامة الميزة التن                                                    104
 

المصارف العاملة  لزيادة استخدام وفرص آفاق فتح خالل من وذلك القرارات اتخاذ ضرورة االعتماد على الذكاء االستراتيجي في -

ون الكامنة المجسدة لإلبداع الذي يعتبر مصدرا أساسيا في تحقيق وص البشرية لقدراتها المملكة العربية السعوديةفي 

 .الميزة التنافسية

 أساليب تطبيق أجل تطوير وممارسة من كثيرة المملكة العربية السعودية فرصفي المصارف العاملة  مديري إعطاء ضرورة -

 للميزة التنافسية واستدامتها. والتسويقي لتحقيق مستويات اعلي االداء المكسب السوقي الذكاء

 ميزتها التي لديها رغبة في ادامة المملكة العربية السعوديةفي ضرورة االنتباه ألسلوب ادارة المعرفة من قبل المصارف العاملة  -

 التنافسية.

ادامة الميزة و استحداث وظيفة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي تعتني بالذكاء االستراتيجي بهدف تحقيق االسبقيات -

 التنافسية.

 يم خطط تفصيلية لدى المصارف السعودية بهدف توليد المعرفة واالبداع المحققة للميزة التنافسية واستدامتها.ضرورة تصم -
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Abstract 

This paper aims to measure the contribution of strategic intelligence to achieve sustainable 

competitive advantage at banks operating in the Kingdom of Saudi Arabia, the data were analyzed by 

using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), depending on the simple regression, analysis 
of variance. 

The results of this study assured that there is a high contribution of strategic intelligence on 

achieving sustainable competitive advantage. There are statistically significant differences in the impact 

of strategic intelligence on achieving competitive advantage according to experience, and services. 

Finally, the study encourages the executives to establish an independent department for strategic 

intelligence. 

Keywords: Strategic intelligence, Sustainable competitive advantage, Banks, Kingdom of Saudi 

Arabia. 
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 ملخصال

 ا  سكرية وأبعادع، التي تشمل مقومات اإلسرائيليرصد وتحليل المقومات والمبادئ األساسية لألمن القومي  إلىتهدف هذه الدراسة 

ة اإلسرائيليالقومي  مستندة  في ذلك على مكونات األمن ،سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ،سياسية وجغرافية واقتصادية واجتماعية

 م السياسات والمحدداتوأخيرا  الدفاع(، والتي بدورها تشكل المحور األساسي لمعظ ،سرعة الحسمواإلنذار المبكر، واألربعة وهي )الردع، 

 تخاذ القرارات فيه. السلوك النظام اإلسرائيلي وآلية 

ي تواجه األمن القومي المتمثلة في التحديات التحليل المدخالت والعوامل المؤثرة ستقوم الدراسة بت ،المنهج التحليلي إلىاستنادا  

ويل هذه تح إسرائيل، وتشمل تحديات حضارية وسياسية وديموغرافية وقضايا تتعلق بعملية السالم. ثم كيف استطاعت اإلسرائيلي

 قرارات وسياسات تخدم أمنها القومي. إلىالمدخالت 

واألزمة السورية  ،امبشكل ع إسرائيلبالبيئة اإلقليمية المحيطة ب اإلسرائيليوم الدراسة على فرضية تربط مدى تأثر األمن القومي تق

وتفترض  .إلقليميسرائيل على المستوى امن خالل توصيف وتحليل التحديات والتغيرات اإلقليمية وبيان األهداف األمنية إل ،بشكل خاص

العسكري  اإلنفاقويات وبين مست ،وخاصة األزمة السورية ،فترة الربيع العربي فيعالقة عكسية بين المتغيرات اإلقليمية الدراسة أن هناك 

 .اإلسرائيلي

إسرائيل ع القرار في وكيف تكيف صان ،اإلسرائيليتظهر لنا الدراسة كيف أثرت األزمة السورية على األمن القومي  ،وفي ختام الدراسة

فض بسبب تحول العسكري انخ اإلنفاق ، وهي أنثبتت الدراسة صحة فرضيتها من خالل األرقام والجداول والرسوماتأاألحداث، ومع هذه 

ة بنسب اإلسرائيليري العسك اإلنفاقحيث تراجع  ،إسرائيل باألمانوبالتالي شعور  ،مسار األزمة السورية والربيع العربي لصراعات داخلية

 (.2019-2011خالل فترة الدراسة ) اإلسرائيليالعسكري  اإلنفاقمن الزيادة في  لي بدال الناتج المحمن  1.89%

 ، الربيع العربي، األزمة السورية.  اإلسرائيليعالقات الدولية، نظرية األمن القومي ال: الكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

تضع  إسرائيلما  أن يدرك تما -أو بعده 1948عام  اإلسرائيليسواء قبل قيام الكيان -إن المتابع لتاريخ الحركة الصهيونية 

ية آنذاك مع بريطانيا ذلك أن هذا الكيان أقام دولته على أرض مسلوبة ضمن معادالت دول ؛األمني لكيانها في المقام األول البعد

ن له أثره السلبي هذا الكيان سيكوأن خلق مثل وكان واضحا   .في الثقافة واللغة والدين والعرقمختلفة  وفي بيئة معادية له

 الواضح على البيئة اإلقليمية لعقود طويلة.

 ،1967طينية عام أبرزها نجاح الكيان في احتالل كامل األرض الفلسكان  -بمراحل مختلفة- اإلسرائيليالصراع العربي  مر

لتفوق العسكري اربية الموحدة في مواجهة ة العاالستراتيجيبسبب ضعف  ؛أجزاء من مصر وسوريا ولبنان واألردن إلىباإلضافة 

 .غربي المتواصل لهوالدعم ال ،اإلسرائيلية في خدمة األمن القومي اإلسرائيلي، والمهنية في استخدام عناصر القوة اإلسرائيلي

يزات التفوق مم مما أفقده تماما ، وعلى الرغم من وجود عناصر قوة لدى الدول العربية، فشل العرب في إدارتها ،بالمقابل

 وانطالقا  من هذا يشكل األمن القومي موضوعا  مهما  من موضوعات العالقات الدولية.  .والقوة في الصراع

                                                           

 2022،، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  ،ردنربد، األإ، جامعة اليرموك، اآلدابكلية قسم العلوم السياسية. 
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ودور المؤسسة العسكرية في حماية األمن  ،اإلسرائيليتناول نظرية األمن القومي  إن معظم ما كتب في هذا الموضوع

من بعض القضايا الداخلية واإلقليمية وغيرها بصورة منفردة، ولكن  إسرائيلف ، في محاولة للربط بين موقاإلسرائيليالقومي 

، ومحاولة متابعة سرائيلإل المهمة القضايا والتغيرات اإلقليمية بين لتحاول اختيار حالة األزمة السورية منتأتي هذه الدراسة 

 بالذات.     ئيلياإلسراالعسكري  اإلنفاقومستويات  اإلسرائيليتأثيرها على األمن القومي 

في مجاالت الصراع أو المفاوضات والتسوية  ، سواء اإلسرائيليوانطالقا  من مبدأ أهمية البعد األمني في الصراع العربي 

السلمية في الشرق األوسط وما لها من خصوصيات متداخلة ومعقدة تؤثر وتتأثر باألحداث المتغيرة في البيئة اإلقليمية، تجد 

ون سرائيلياإلوكيف يتفاعل  اإلسرائيليدراسة هذه التأثيرات والمتغيرات على األمن القومي  بمكان الدراسة أنه من الضرورة

 معها عسكريا  ودبلوماسيا ؟

 أهمية الدراسة

 دولة ما عند حدوث تغيرات في البيئة تتلخص األهمية العلمية للدراسة في كونها تقدم رؤية علمية لمدى استجابة

تفاعالت األمن اإلقليمية تبعا  ألسس أمنها القومي. حيث تبين الدراسة كيف يمكن لهذه التغيرات أن تصبح مدخالت لمنظومة 

 وبالتالي تنتج مخرجات معينة استجابة لطبيعة المدخالت. ،القومي

، وكيف تتفاعل اإلسرائيلي -أما األهمية العملية فتنبع من كون هذه الدراسة تناقش بعض المفاصل الهامة للصراع العربي

ة اإلسرائيليستجابات والمواقف هذه التفاعالت واالتبع ورصد حركة ومن خالل ت .ة اإلقليمية تبعا  ألمنها القوميمع البيئ إسرائيل

 لتوجيه السلوك اإلسرائيليوخاصة األزمة السورية، يمكننا فهم وإدراك كيفية عمل استراتيجية األمن القومي  ،للبيئة اإلقليمية

 كرؤية لدراسات مستقبلية. اإلسرائيليفي الصراع العربي  اإلسرائيلي

 أهداف الدراسة

 تيجياته والمبادئ األساسية التي يقوم عليها.ا، وتحليل استراإلسرائيليالتعريف باألمن القومي  إلىتهدف الدراسة 

ومحاولة ربط هذه التحوالت بما يحدث في البيئة  اإلسرائيلياألمن القومي  رصد التحوالت التي حدثت على إلىكما تهدف 

العسكري حسب مكونات األمن  اإلنفاقومستويات  اإلسرائيلي اإلقليمية، ومدى تأثير هذه التحوالت والتغيرات على السلوك

 .  اإلسرائيليالقومي 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

في األزمة السورية المشكلة الرئيسية التي تحاول الدراسة  اإلسرائيليتعتبر عملية تحليل التفاعالت المحيطة باألمن القومي 

سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية،  ،قوم عليهايوالمقومات التي  اإلسرائيليمي اإلحاطة بها من خالل رصد ومناقشة األمن القو

هل سببت األزمة السورية تهديدا  حقيقيا  على األمن القومي ف .معها إسرائيلوكذلك التحديات التي تواجهها، وكيف تتعامل 

وبالتالي لم  -بل فرصة-نها لم تشكل تهديدا  إلعسكري لمواجهة هذا التهديد، أم نفاقها اإمن  إسرائيلبحيث زادت  اإلسرائيلي

 ؟اإلنفاقيتأثر مستوى 

 فرضية الدراسة

أن اإلقليمية، وترى فرضية الدراسة  والمتغيرات في البيئة اإلسرائيليتهتم فرضية الدراسة بالعالقة بين األمن القومي 

بحيث يستجيب صانع القرار  ،اإلسرائيليالقومي التغيرات والتحوالت في البيئة اإلقليمية كمتغير مستقل ستؤثر على األمن 

كمتغير تابع، وقد صيغت فرضية  اإلسرائيليعتمادا  على استراتيجيات األمن القومي الهذه التغيرات والتحوالت  اإلسرائيلي

 الدراسة على النحو التالي:

 اإلنفاقوبين مستويات  ،وخاصة األزمة السورية ،فترة الربيع العربي فيهناك عالقة عكسية بين المتغيرات اإلقليمية 

 .اإلسرائيليالعسكري 
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 منهجية الدراسة 

والمراحل  اإلسرائيليمنذ قيام الكيان  اإلسرائيليسيتم استخدام المنهج التاريخي الوصفي لتتبع كيفية تطور األمن القومي 

ثم تحليل العوامل  ،INPUTS)) مدخالت النظام التي مر فيها، كما ستعتمد الدراسة منهج تحليل النظم من خالل تحليل

تتمثل في  Outputs)مخرجات ) إلىثم متابعة عملية تحويل هذه المدخالت  ،المؤثرة عليها والتحديات اإلقليمية ومتطلباتها

 . العسكري اإلنفاقمؤشرات 

 النطاق الزمني للدراسة

تعنى باألحداث والتغيرات اإلقليمية التي وقعت بالتزامن مع أحداث  فهي ،على الرغم من تداخل البعد التاريخي للدراسة

 (.2019-2011في الفترة ) اإلسرائيليالربيع العربي والثورة السورية وأثرها على األمن القومي 

 الدراسات السابقة

إلقليمي والدولي ة والدور اهناك عدد كبير من الدراسات والمقاالت التي تحدثت وما زالت تتحدث عن األزمة السوري

 ، نذكر منها: إسرائيلأو عالقة األزمة مع  فيها،

، مركز الزيتونة للدراسات (2018-2011)ة تجاه األزمة السورية اإلسرائيلية االستراتيجي :(2019) باسم القاسمدراسة 

 واإلستشارات، بيروت

كان يعيش حالة من  اإلسرائيليا بأن الكيان ة تجاه األزمة السورية، وتصفهاإلسرائيلية تتحدث الدراسة عن االستراتيجي

، حيث فرض على الكيان 2011وخاصة بعد اندالع األزمة السورية سنة  ،الترقب وعدم اليقين منذ انطالقة الربيع العربي

اإلقليمي والدولي  يينبعد دخول العبين جدد على المستو واقع استراتيجي جديد وتحديات أمنية جديدة، خصوصا  اإلسرائيلي

مكانيات اإلة توظيف اإلسرائيليوعليه فقد حاولت القيادة  .االستراتيجي إسرائيلمما تطلب تحسين وضع  ،على مسرح األحداث

خاصة بعد شعورها بالتهديد المباشر من الوجود اإليراني على األرض السورية وحزب  ،لتحصيل بعض المكاسب كافة والعالقات

ة تجاه األزمة السورية من خالل اإلسرائيلية االستراتيجيعلى لشمالية. وقد حاولت الدراسة تسليط الضوء الله على حدودها ا

 ة في مواجهة التحدياتاإلسرائيلية االستراتيجي، وتناولت اإلسرائيليرصد تطورات األزمة وانعكاساتها على األمن القومي 

العالقات مع األطراف الدولية واإلقليمية  إسرائيليقة التي أدارت بها محاولة بيان الطرمع والتهديدات في الساحة السورية، 

 الفاعلة على الساحة السورية.

Charles D. Freilich (2018): Israeli National Security: A New Strategy for an Era of Change, Oxford 

University Press, New York.  

، ثم تتحدث عن إسرائيلمنذ نشأة  اإلسرائيليالدراسة تتحدث عن التغيرات التي طرأت على استراتيجيات األمن القومي 

وتفصل األخطار المتوقعة من حزب  مقاليد السلطة، بعد تسلم الرئيس ترامب سرائيلفترة الربيع العربي والدعم األمريكي إل

تحدث عن الخطر القادم ت وأخيرا  .بالتأقلم مع األحداث في كل مرة إسرائيلتقوم وكيف  ،سطينية في غزةلالله والمقاومة الف

 .اإلسرائيليبين الذين يملكون والذين ال يملكون في المجتمع  االقتصادية-االجتماعيةالمتمثل بالفجوة  إسرائيلمن داخل 

في ضوء المتغيرات اإلقليمية: دراسات  اإلسرائيليإستراتيجيا الجيش  :(2018وتحرير ) عدادإ، أحمد خليفةدراسة 

 (، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت.5ستراتيجية )ايين كبار، سلسلة قضايا إسرائيللجنراالت وباحثين 

، ووصف وتحليل البيئة األمنية المحيطة اإلسرائيليمثل عقيدة األمن القومي  ،تعالج الدراسة بإسهاب قضايا عديدة

هو حزب الله اللبناني وإيران، كما  إسرائيلين أن الخطر األشد على اإلسرائيليوجهة نظر المحللين ، وتؤكد حسب إسرائيلب

أن الوضع األمني في سوريا جعل من ركائز مفهوم األمن التقليدية غير كافية لضمان رد متكامل وفاعل على جميع التحديات 

من الدول، مثل حزب الله وتنظيم الدولة  الساحة بدال خاصة عندما دخلت تنظيمات مسلحة على  ،والتهديدات المستجدة
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فإن  ،وعلى الرغم من كل هذه التعقيدات األمنية .وغيرها، وكذلك حركة حماس في غزة اإلسالمية )داعش( وجبهة النصرة

الجديد حاولت  لتأقلم مع الوضعمن باب ا إسرائيلن إو ،سرائيلخطر وجودي إل إلىالتهديد الناتج من األزمة السورية ال يرقى 

 ستفادة من التغيرات اإلقليمية إلقامة عالقات جديدة مع دول المنطقة التي تستشعر الخطر اإليراني المتزايد حولها.اال

Assaf Orion and Amos Yadlin (2018): When Parallel Red Lines Meet: Recent Events in Syria in 

Various Contexts, INSS Insight, No. 1041. 

ستراتيجية ابلدة دوما السورية قد خلق معضلة تتحدث الدراسة عن ان الهجوم الكيميائي الذي نفذته الحكومة السورية في 

تتعداه دولة معادية. ويبين هذا الهجوم مدى  أن يمكن إسرائيلبحيث كان آخر خط أحمر رسمته  ،اإلسرائيليلألمن القومي 

قبول وجودها على األرض السورية. كما كان هذا  سرائيلثقة الحكومة السورية بنفسها وبحلفائها مثل إيران التي ال يمكن إل

دث في الهجوم فرصة للرئيس األمريكي لضرب القاعدة الجوية السورية ليرسل بذلك رسالة يبين فيها موقفه الثابت مما يح

وكيف  ،ة مع األمريكية على األرض السوريةاإلسرائيليسوريا أمام الرئيس بوتين. وتشرح الدراسة كيفية التقاء الخطوط الحمراء 

األمريكي في األزمة ومنع الدولتين من اتخاذ  اإلسرائيليأن روسيا حاولت تعزيز مكانتها في سوريا من خالل تخفيف التأثير 

تفاق ران في األزمة السورية إلبطال االتضعف من وجودها. كما حاول الرئيس األمريكي استغالل تورط إيمزيد من األفعال التي 

وإيران على األرض السورية  إسرائيلن احتماالت المواجهة بين ا إذ ؛اإليراني وفرض عقوبات على إيران حول المشروع النووي

 ألزمة السورية فرصة لتوسيع نفوذها في المنطقة.مكن أن تتصاعد إذا لم يتم تحجيم إيران التي رأت من اي

مما يعطيها أهمية خاصة عند تحليل دور القوى العظمى في  ،إن الدراسة تحلل األزمة السورية على نطاق واسع جدا 

 هذه األزمة.  

 والربيع العربي، مركز دراسات الشرق األوسط، عمان إسرائيل :(2015) نظام بركاتدراسة 

ة االستراتيجي :كافة في المجاالت إسرائيلويحلل التفاعالت والتأثيرات المتبادلة بين الربيع العربي ويناقش الكتاب 

، ثم يلقي الضوء إسرائيليشرح مفهوم الربيع العربي وموقفه من القضية الفلسطينية و فهو .االجتماعيةو االقتصاديةلسياسية ووا

وموقف المؤسسسة العسكرية، ثم يحاول استشراف أثر الربيع العربي  إسرائيلعلى تأثير الربيع العربي على الحياة السياسية في 

للتمادي في سياساتها  سرائيلن الربيع العربي أعطى فرصة إلأضية الفلسطينية، ثم يؤكد الكتاب على عملية التسوية السياسية للق

التي يروج لها اليمين لمواجهة األخطار المحتملة  هأكثر راديكالية في سعي اإلسرائيليضد الفلسطينيين وجعل المجتمع  العدائية

ز ن هناك تراجعا  كبيرا  لدور الجامعة العربية والدول العربية على حد سواء، بينما كان هناك بروأكما يرى الكتاب  .اإلسرائيلي

من بين  إسرائيلحيث انقسم الرأي في  ،من الثورة السورية إسرائيليحلل الكتاب موقف و .نلقوى إقليمية مثل تركيا وإيرا

 ،دعم الثورة السورية سعيا  للحصول على جيران أفضل، بينما فضل آخرون بقاء األسد كضمان الستقرار المنطقة إلىيدعو 

نهيار الدولة اموي لمحاوالت التغيير المنتهية بج دمن قدوم األسوأ، وحرصا  على إفشال الربيع العربي عبر خلق نموذ وخوفا 

تم حصر تحليل الكتاب في الفترة وقد وتفككها، عدا عن حسابات أخرى لتل أبيب تبدو طهران وأنقرة حاضرتين فيها بقوة. 

(2010-2015) 

 ،خالل فترة الربيع العربي واألزمة السورية سرائيلأنها تبحث في المتغيرات اإلقليمية إل الحالية هو إن أهم ما يميز الدراسة

 العسكري.   اإلنفاقمن خالل مؤشرات  اإلسرائيلينتائج بخصوص اتجاهات األمن القومي  إلىوتتوصل 

  اإلسرائيليالمبحث األول: األمن القومي 

 ،القومي بشكل عام وباختصارن نبدأ أوال  بتعريف مفهوم األمن أيجدر بنا  ،نظرا  ألهمية األمن القومي موضوع الدراسة

 .باعتباره موضوع هذه الدراسة اإلسرائيليثم ننتقل لدراسة األمن القومي 

ه مهدد نتيجة أنفي ه محمي وغير معرض للخطر، ومتحرر من الشك "شعور اإلنسان بأن الشخصي يقصد بمفهوم األمن

 ,Ibn Manthourمن التهديد والقدرة على البقاء" فاألمن هو نقيض الخوف، ويعني السالمة والتحرر .األخطار المحيطة به

2003, Abadi, Fayrouz, 2005) .)  
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"تلك السياسات التي تؤمن حماية الدولة من األخطار المحدقة  فيقصد به ،أما بخصوص مفهوم األمن فيما يتعلق بالدولة

 International Encyclopedia of Social بها والدفاع عن مصالحها وثقافتها الوطنية وصيانة حدودها وإقليمها"

Sciences,1968: 140; Michael, 1996: 121)).  مصادر القوة  على ستحواذاالوتحقق الدولة أمنها الوطني من خالل

والعمل على صيانة إقليمها والدفاع عن نظامها السياسي ومصالحها  ،واستخدامها بفاعلية لمنع الدول األخرى من تهديدها

ويكون التركيز في مثل هذه  .ية التي سادت خالل القرن العشرينحسب النظرية الواقع ،قامة عالقات آمنة مع حلفائهاإو ،الحيوية

الجوانب االجتماعية  إلىوبشكل عام، فإن أمن الدولة يتعدى اإلعتبارات العسكرية  .حالة على الجوانب العسكرية لألمنال

لخلق حالة من اإلحساس باألمن لدى  االجتماعيةللمواطنين وكذلك ضمان العدالة  التي تؤمن الحاجات األساسية واالقتصادية

وهناك من يربط أمن الدولة بعملية  .(Alawi, 2005: 22-23األفراد والجماعات المكونة للمجتمع وتحقيق الوحدة الوطنية )

وأن األمن يرتبط بقدرة الدولة على صيانة  التنمية، ألن التنمية هي التي تضمن الحد األدنى من النظام واإلستقرار للدول،

 وجودها وتماسكها ضد القوى المعادية.  

ختلفت النظريات بخصوص النظرة لمفهوم اقد و .باينة لمفهوم األمن القومي للدولأن هناك تعريفات متعددة ومتفي ال شك 

وتبني سياسات متعددة  ،الحفاظ على أمنها األمن القومي يتعلق بقدرة الدولة علىاألمن القومي، ولكنها أجمعت على أن " 

عناصرها مرار وجودها وتأمين الحماية لغيرها بحيث تحفظ كيان الدولة واست وأسواء عسكرية أو سياسية أو اجتماعية 

والحيلولة دون تعرضها للخطر  ،أي اإلقليم والسكان والنظام السياسي والقيم واألبعاد الثقافية التي تمثلها كافة؛ األساسية

 (. Buzan, 2007: 18" )سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي

يئة اإلقليمية خارج ربط أمنها بالب 1948منذ تأسيسها سنة  إسرائيل، فقد حاولت اإلسرائيليأما فيما يخص األمن القومي 

( أساسه في خمسينيات القرن الماضي، يعتمد Ben Gurionمنذ أن وضع ديفيد بن غوريون ) اإلسرائيليفاألمن  ؛حدودها

الحسم(، ثم أضيف لها الحقا  مكون رابع هو واإلنذار، و، )الردع مثلث األمنأوال  على قوتها العسكرية المبنية على مكونات 

 ،ي المقام األولوأمنها يرتبطان بضعف الدول العربية ف إسرائيلفإن بقاء  ،(، وفي نفس الوقتAhmad, 2018: 10-18الدفاع )

دوما  على مراقبة التحوالت في البيئة اإلقليمية مثل امتالك أسلحة الدمار الشامل  إسرائيللذلك حرصت  .ثم الدول اإلسالمية

أو التقدم التكنولوجي والنوعي ألية مؤسسة عسكرية في البلدان العربية واإلسالمية، وكذلك محاوالتها الحيلولة دون وجود 

حسب الوثيقة الحديثة  اإلسرائيليولهذا فقد أضيفت مكونات جديدة لألمن القومي  .ة لها في المحيط اإلقليميت معاديتحالفا

 مة(ءوالمال ،التكيفوالعالقات المميزة مع الواليات المتحدة األمريكية، ووهي )الوقاية،  ،2015لسنة  اإلسرائيليللجيش 

(Ahmad, 2018: 10-18).  التي تشمل التالي:    اإلسرائيليوسوف تبدأ هذه الدراسة بالموضوعات الخاصة باألمن القومي 

  اإلسرائيليمقومات األمن القومي  -1

 على مجموعة من المقومات واألسس، وفيما يلي أهمها: اإلسرائيلييعتمد األمن القومي 

حتياط ومتقدمة مكونة من الجيش وقوات االديثة تحقيق التفوق العسكري من خالل إنشاء مؤسسة عسكرية ضخمة ح -

وكثير من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية )الشركات األمنية( التابعة لها، وإعطاء المؤسسة العسكرية دورا  محوريا  في 

الحربية  حتياجاتاعدة تكنولوجية متقدمة لتأمين االوحرصت في هذا المجال على بناء ق .كافة اإلشراف على نشاطات المجتمع

 إسرائيلن إ: " سرائيلة العسكرية إلاالستراتيجييقول موشي ديان أحد مخططي  ،وفي هذا الصدد .بما فيها السالح النووي

- ة األمنية في خدمة األهداف السياسيةاالستراتيجيوبدال  من أن تكون  .وإنما سياسة دفاعية فقط ،ليس لها سياسة خارجية

حيث تخضع سياستها الداخلية والخارجية لخدمة األهداف  ،إسرائيلالوضع مختلف في ، فإن العالمكما هو الحال في معظم دول 

 (.Bark, Oren and Shaffer, Gabriel, 2006: 237-238" )العسكرية واألمنية

وضرورة  ،التي قد تتسع لتشمل مناطق خارج أرض فلسطينالتاريخية  إسرائيلحقائق جغرافية تنبع من فكرة أرض  -

وتفادي الحرب الخاطفة من قبل  إسرائيلستراتيجي يؤمن حماية المراكز الحيوية في االعمل على تأمين حدود آمنة وعمق 

 (.Aharon, without date: 21; Allon, 1976وكذلك السيطرة على موارد المياه في المنطقة ) أعدائها،



 (2019-2011األزمة السورية ) رة: دراسة حالةفي بيئة إقليمية متغي اإلسرائيلياألمن القومي                                                              112
 

 

مما  ،المحاطة باألعداء العربألف كيلومتر مربع(  22حة )حوالي بصغر المسا إسرائيلتمتاز  ،فعلى الصعيد الجغرافي

 تمثلتو .إسرائيلالذي يشكل القلب النابض في  االستراتيجييقلل من هامش المناورة أمام القوات العسكرية للحفاظ على العمق 

التي تضم وحيفا، ة الثالث تل أبيب والقدس والمنطقة الحيوية في المدن الرئيسي إسرائيلفي المنطقة المحصورة بين حدود 

وطول الحدود  إسرائيلاستطالة شكل  إلىهذا باإلضافة  .لمؤسسات الحيوية والبنية التحتية% من ا80% من السكان و75

 ;Bark, Oren and Shaffer, Gabriel, 2006: 237-238)مما يسهل عملية اختراقها عسكريا   ،مع الدول المجاورة المعادية

Shamir, 1988). 

والتركيز على التكنولوجيا  ستيطان،دي مرتفع لضمان عنصري الهجرة واالقتصااقتصادية تتمثل في تحقيق مستوى اأبعاد  -

 اإلنفاقعلى  إسرائيلقدرة  أجل زيادةوضرورة العمل على ضمان استمرارية المساعدات الخارجية من  ،والصناعات العسكرية

 (. Jammal, 2011: 77-86) العسكري

والقدرة على صهره في ظل  اإلسرائيليأبعاد سياسية واجتماعية داخلية وخارجية تتمثل في ضمان تماسك المجتمع  -

تأمين عالقات دولية متينة مع  إلىهذا باإلضافة  .راث التاريخي والمبادئ الصهيونيةنظام ديمقراطي تعددي ينطلق من المي

ة واستمرار تدفق المهاجرين اليهود والمساعدات اإلسرائيليلدولية للمواقف الدول الكبرى لضمان حشد التأييد في المحافل ا

 (. Samor, 2002: 206; Rabee, 1990: 17-18) سرائيلالمالية إل

 اإلسرائيلية التي تواجه األمن القومي االستراتيجيالتحديات  -2

لقد حقق المشروع الصهيوني أهم أهدافه في إقامة الدولة اليهودية في فلسطين وضمان أمنها حتى الوقت الحاضر 

وانخفاض مستوى التهديد العسكري المباشر وغياب الحروب واسعة النطاق وطويلة األمد، ساعد في ذلك معاهدات السالم 

، لكن أمن هذه الدولة إسرائيلمن الدول العربية لتطبيع عالقاتها مع  وبعض الدول العربية، واتجاه كثير إسرائيلالموقعة بين 

ها واستمرارها كدولة يهودية تسعى الستكمال بقية بنود ئوعية داخليا  وخارجيا  لضمان بقايحتاج لمجموعة من الظروف الموض

 وفيما يلي تلخيص ألهم هذه التحديات:  .روع الصهيوني التوسعي في المنطقةالمش

منطقة الشرق األوسط، حيث تسود الحضارة العربية  إلىتنتمي جغرافيا   إسرائيلإن  :واالختالف الحضاري البقاء تحدي -

الحضارة والقيم الغربية  إلىوفي نفس الوقت تعتبر نفسها تنتمي  ،حضارة يهودية قديمة إلىاإلسالمية، وتدعي بانتمائها تاريخيا  

 ة مشاريع توسعية مثل مشروع الشرق األوسط الجديد أو الكبيراإلسرائيلية االستراتيجيومن هذا المنطلق تبنت  .المعاصرة

(Peres, 1994 ،لتبرير دمجها في هذه المنطقة التي تختلف عنها في العرق والدين )كذلك محاولة إقامة عالقات مع القوى و

ثيوبيا إسي واقتصادي، مثل إيران وتركيا ووسيااإلقليمية األخرى غير العربية واألقليات العرقية من خالل تعاون عسكري 

وفي  .ز في كل من لبنان وسوريا وفلسطينالعراق وتركيا، والدور كل من وأوغندا ودولة جنوب السودان، ومع األكراد في

مما يخلق إشكالية  ،نفس الوقت تحاول تبني سياسات قومية ودينية مثل يهودية الدولة وشعب الله المختار وأرض الميعاد

ن قيم علمانية وديمقراطية الحضارة الغربية بكل ما فيها م إلىنتماء والدين واال المدنية كبيرة حول كيفية التوفيق بين الدولة

ال يتحقق في ظل هذه التناقضات الحضارية إال باستمرار حالة الحرب والصراع  إسرائيلأن أمن  إسرائيللذلك ترى  .وحريات

 (. Agbaria, 2008: 52-68) في المنطقة

تقديم نفسها كدولة مدنية تلتزم بالقيم  إسرائيلحاولت  :الديمقراطية والدولة العسكريةالتناقض بين الدولة المدنية  -

اإلنسانية وحقوق اإلنسان، وأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، لكنها في نفس الوقت تعطي دورا  مركزيا  

 إسرائيلورغم إدعاءات  .سياسة الداخلية والخارجيةوفي عملية صنع قرارات ال كافة العسكرية في مجاالت الحياة للمؤسسة

الواقع يظهر دورا  فعاال  للعسكر في  فإنبأنها دولة ديمقراطية تخضع فيها المؤسسة العسكرية لسيطرة المؤسسات المدنية، 

بحيث  ،إسرائيلالتأثير على القرارات السياسية حتى بعد تسريحهم من الجيش من خالل توليهم المناصب السياسية العليا في 

ة ال ياإلسرائيلأن الديمقراطية وعليه يمكن اإلدعاء  .لصفوفها نالعسكريياجتذاب القادة  أصبحت األحزاب السياسية تتبارى في

مثل اليهود من أصول أوروبية.  اإلسرائيلينتخابات والحفاظ على حقوق بعض الطبقات العليا في المجتمع تتعدى حدود اال
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ة من خالل قوانين العنصرية التي اإلسرائيليفي الفترة األخيرة حول موضوع الديمقراطية  إسرائيلوقد تعاظم الجدل داخل 

تجاهات اليمينية ياسات اليمين المتطرف ومركزية االعلى تعزيز فكرة المواطنة في ظل س إسرائيلومدى قدرة  إسرائيلتبنتها 

بقيادة بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود والجماعات الدينية المتطرفة وضغوطات المستوطنين ودورهم في صنع السياسات 

 (.  Najeh, 2018تعاني منه مؤخرا  ) يلإسرائت أنقسام اإلجتماعي الذي بدة في ظل انتشار الفساد واالاإلسرائيلي

حسب إحصائية  إسرائيلعلى صعيد السكان، يبلغ عدد سكان ف :يق التوازن الديموغرافي مع العربمشكلة الخلل في تحق -

( مليون نسمة 377، بينما عدد سكان الوطن العربي )نسمة ماليين( 9حوالي ) 2019البنك الدولي لسنة 

(https://arabstates.unfpa.org/ar www.data.albankaldawli.org, حيث ترى ،)نما هو إالصراع في المنطقة  إسرائيل

%( ونسبة غير 74.8نسبة اليهود ) بلغ. أما على الصعيد الداخلي فتة العربيةصراع توازن ديموغرافي بين القلة اليهودية والكثر

في البعد  إسرائيل(. وفي هذا المجال تعاني www.mfa.gov.ilم من العرب )%( من مجموع السكان معظمه25.2اليهود )

انقسامات طبقية وعرقية ودينية  إلىنقسامات الداخلية وامتدادها جتماعي، وتزايد حدة االلي من العجز في تحقيق التجانس االالداخ

ة نتيجة تراجع الخدمات العامة في ظل تزايد وسياسية، وعدم القدرة على استقطاب موجات هجرة جديدة وتزايد الهجرة العكسي

ثورات اجتماعية على  حدوث الدائمة على حساب المرافق األخرى، مما يعزز احتمال إسرائيلالعسكري لتغطية حروب  اإلنفاق نسب

مقتل  عندما ثار يهود الفالشا بسبب 2019أو كما حدث في شهر حزيران  (،Anwar, 2011: 128غرار ثورات الربيع العربي )

وظهرت  نفسه اإلسرائيليجاء التهديد من داخل المجتمع  إسرائيلأحدهم على يد شرطي يهودي بدم بارد، حيث ألول مرة في تاريخ 

 نتماءقة بتجانس المجتمع والمواطنة واالحدوث أزمات حقيقية لها عالبوادر الضعف المجتمعي واستعداده السريع للتفكك عند 

(www.middleeasrmonitor.com).  اإلسرائيليفي النسيج االجتماعي  1948عن دمج عرب  إسرائيلوفي نفس الوقت عجزت 

 Falk andوفصلهم عن المحيط العربي في ظل السياسات العنصرية ضدهم واستمرار الصراع على المستوى الداخلي والخارجي )

Tilly, 2017: 51بحيث أصبح عدد الفلسطينين في أرض  1967في المناطق المحتلة سنة  (، وكذلك تزايد أعداد الفلسطينين

مع تمسك )الشعب الفلسطيني( بحق العودة  سرائيلوتزداد المسألة تعقيدا  بالنسبة إل .سطين التاريخية يقارب عدد اليهودفل

 (. Central Palestinian Statistics Establishment, 2018والمحافظة على هويته الوطنية )

 ا سياسي ا مأزق إسرائيلتواجه  :(Report of Hertzilya, 2018التحديات الخاصة بقضية السالم والحصول على الشرعية ) -

من خالل القضاء مصلحتها لسياسية  نجاحات إلىاإلنجازات العسكرية  تحويل عن إسرائيلعن محدودية القوة وعجز  ا ناتج ا وأمني

انا  مقبوال  في المنطقة كي إسرائيلتصبح  بحيث عملية السالممن خالل فشلت في تحقيق أهدافها السياسية  فقد .على نهج المقاومة

خاصة  ،ضعاف العرب ومحاوالته المتكرره لفتح عالقات جديدة مع الدول العربيةإغم من نجاح المشروع الصهيوني في فبالر .العربية

عتراف نه ما زال غير قادر على تحقيق االا، لكمالعربية المتحدة والبحرين وغيره في منطقة الخليج العربي مؤخرا  مثل اإلمارات

نجاز النتائج المرجوة من عملية إبي، حيث يؤثر هذا العامل في عدم خاصة على الصعيد الشعبي العر ،اإلسرائيليبشرعية الوجود 

 (. Harel, 2018السالم )

ستعماري والتأييد منذ وجودها بالدعم اال إسرائيلحظيت  :(Al Zaanoun, 2018) سرائيلتراجع الدور الوظيفي إل  -

على  من التناقضات الغربي لمشاريعها في المنطقة العربية، ونجح زعماؤها في بناء عالقات مع كثير من الدول الكبرى مستفيدين

وكرأس حربة لمقاومة حركات التحرر العربية نفسها كحامية لمصالح الدول الغربية في المنطقة  إسرائيلوقدمت  .الصعيد الدولي

تقديم  إسرائيلتحاد السوفيتي، ولم يعد بإمكان ظام الدولي الجديد بعد انهيار االالمناهضة للغرب، لكن الوضع تغير في ظل الن

سقاط األنظمة إن ربية بعد تمكن الدول الغربية منها أصبحت عبئا  على المصالح الغإرس لمصالح الغرب بل يمكن القول نفسها كحا

واعد عسكرية ستقطاب وتطويع معظم أنظمة الدول العربية لصالحها، وأقامت فيها قااستطاعت  ، كماالمعادية لها في المنطقة

وسياساتها في المنطقة باعتبارها  إسرائيلوبدأ تحول الرأي العام العالمي ضد  .ستراتيجية للتعاون العسكرياوتحالفات واتفاقيات 

وكذلك ممارستها لسياسات  وجنوب لبنان، ن في قطاع غزةيوالسلم العالمي من خالل عدوانها المتكرر على الفلسطيني تهدد األمن

 ,Boycott) (إسرائيلحركة مقاطعة )عنصرية من خالل قوانين القومية ويهودية الدولة وغيرها التي ساهمت في ظهور دعوات مثل 

Divestment, Sanctions- BDS( )www.bdsmovement.net)  خاصة في أوروبا  ،واتهامها بالعنصرية إسرائيللمقاطعة

(Saad Aldeen, 2019: 64-75.) 
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 والربيع العربي إسرائيلالمبحث الثاني: البيئة اإلقليمية المحيطة ب

 البيئة اإلقليمية -1

من األحداث والتغيرات الداخلية والخارجية واجهت البيئة اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط في السنوات األخيرة مجموعة 

زعزعة في حاالت كثيرة بزوال بعض الدول أو  وهدد ،بعض التداعيات على استقرار اإلقليم ودوله مما كان له ،المتسارعة

اهات انعكست على األمن القومي العربي واتج وقداستقرارها نتيجة البيئة اإلقليمية المضطربة وتدخالت الدول العظمى فيها، 

، حيث شهدت المنطقة مجموعة من التحوالت يمكن تلخيصها فيما اإلسرائيليأثرت على األمن و اإلسرائيلي - الصراع العربي

 (:  Saad Aldeen, 2012: 13-132, Yaldin, 2014; Renon, 2014يلي )

حيث  ،تقوم على تداول السلطةتصف الوضع العربي في السنوات األخيرة بالجمود السياسي وغياب الديمقراطية التي ا -

اليمن وسنة،  24تونس وسنة،  30مصر وسنة،  42مثل ليبيا  ،استمرت القيادات واألنظمة العربية في مواقعها لفترات طويلة

في تسويق نفسها على أنها الدولة الوحيدة الديمقراطية في  إسرائيلساعد  ممااألنظمة الملكية،  إلىهذا باإلضافة  .سنة 21

 (. Mawafi, 2013) األوسط ودعم مكونات وجودها ونظامها وأمنها مع تعاطف الغرب معهاالشرق 

جتماعي والرفاه اال انخفاض مستويات المعيشة إلىفي الوطن العربي، مما أدى  االجتماعيةو االقتصاديةتراكم المشاكل  -

مساحات الحرمان النسبي والتهميش لدى طبقات زاد من ووانتشار البطالة والفقر وازدياد معدالت الهجرة للشباب العربي، 

أعطى المبرر لكثير و ،وانعدام العدالة في توزيع الدخل مع التزايد السريع في عدد السكان ،واسعة داخل المجتمعات العربية

نهاء إالداخلي وستقرار في ذلك، وأن عليها تبني فكرة اال هي السبب إسرائيلأن حالة الصراع ضد  لالدعاءمن األنظمة العربية 

بعد الفشل في تحقيق أي تقدم عسكريا ، مما ساهم في تراجع الدور العربي  إسرائيلالصراع في المنطقة وقبول التسوية مع 

 (. Obayed, 2015: 55عن القيام بواجباته القومية تجاه القضية الفلسطينية )

العربي واشتعال الحروب الداخلية في كثير من الدول لوطن في اسام والتشتت السياسي والجغرافي سيادة حالة من اإلنق -

مثل العراق وسوريا  ،وجود بيئة عربية مفككة وغياب القوى العربية الفاعلة الداعمة للجانب الفلسطيني إلىالعربية، مما أدى 

ستقطاب مذهبي ات عمليا إلى، وقد أدى هذا اإلنقسام االقتصاديةومصر لتورطها بأزمات داخلية استنزفت قوتها العسكرية و

 (.Almoasher, 2017) إسرائيلوطائفي أشعلت صراعات مسلحة داخل نسيج الدول العربية على حساب صراع العرب مع 

ظهور نماذج من الفوضى  إلىنتشار ظاهرة اإلرهاب في اإلقليم وظهور تنظيمات اإلسالم السياسي المسلحة التي أدت ا -

عندما أعلنت عنها وزيرة الخارجية األمريكية السابقة  ها السياسة األمريكية في المنطقةالتي تبنت Creative Chaos)الخالقة )

وسط الجديد" بحيث تقوم والهدف منها إعادة تشكيل "الشرق األ (،www.content.time.com) 2005كونداليزا رايس عام 

ة والحرية تمهيدا  األوسط لنشر أسس الديموقراطيالواليات المتحدة األمريكية بافتعال الفوضى الخالقة في منطقة الشرق 

 إلىمتدت هذه الظاهرة اوبذلك  .(Hayajneh, 2015: 205-34نظم ديمقراطية ) إلىنتقال النظم الديكتاتورية التسهيل عملية 

عض الدول ستعدادها للتعاون مع باية، وأبدت متعدد الجنسعلى خط مكافحة اإلرهاب  إسرائيلمعظم دول اإلقليم، وقد دخلت 

ليس هذا فقط، بل حاولت الضغط على الدول العربية لمكافحة التحريض على  .في هذا المجال -خاصة الخليجية - العربية

 . إسرائيلالعنف ضد 

تحقيق السالم في المنطقة، وتراجع الدعوات للحرب والمواجهة العسكرية،  إلىالقبول بمبدأ التسويات السياسية للوصول  -

وأمنها على أساس أن السالم وتطبيع العالقات مع الدول العربية  إسرائيلاإلتجاه تحوال  جذريا  من وجهة نظر وقد مثل هذا 

، على عكس الحروب والصراعات المسلحة التي تخلق اإلسرائيليإحدى الوسائل المكملة والبدائل لتحقيق األمن القومي  هو

أن االتفاقيات السلمية تخفض األعباء المستقبلية على المجتمع  إسرائيلعداءات دائمة يصعب التخلص منها. كما ترى 

عتبارها هدفا  في حد ذاتها وليست وسيلة للوصول استخدام المفاوضات با إلى إسرائيل، ولهذا لجأت اإلسرائيليواالقتصاد 

 (. Murtada, 2005تجاهات التوسعية لديها )تسوية سياسية تحد من اال إلى
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التحالفات والتكتالت الجماعية على مستوى اإلقليم، حيث حدثت مجموعة من التحوالت في العالقات التحوالت في مجال  -

رتباط بالقوى العالمية نتيجة عجز الدول ستقطاب واالدول اإلقليم أسفرت عن نوع من اال العربية والعالقات العربية مع-العربية

مما شجع على  ،نجرار خلف رغبات ومصالح الدول الغربيةاال ونتج عن ذلك .العربية عن بناء نظام عربي متماسك وموحد

وجود صراعات مسلحة في كثير من الدول العربية وقيام تحالفات جديدة على حساب دور الجامعة العربية والمنظمات العربية 

  :(Atallah, 2018ومن أهمها ) ،األخرى

ستقطاب مجموعة من الدول العربية واألجنبية للحرب ضد ايات المتحدة، الذي حاول التحالف الدولي بقيادة الوال -أ

رتباط بالمصالح الغربية في المنطقة وساهم في جعل الواليات قا ، وقد شجع هذا التحالف على االداعش في العراق وسوريا الح

ي منطقة الشرق المتحدة تنفرد في تقرير مصير المنطقة على حساب الشرعية الدولية من خالل إقامة نظام سياسي وأمني ف

 إسرائيلبالمال والسالح ومحاولة التركيز على مواجهة إيران والقوى المساندة لها على حساب الصراع ضد  هدعمواألوسط 

(Al Qasem, 2018:18-22 .) 

عتدال معظم دول "محور االنضمت إليه ا، والحقا  2015عام  تحالف عربي بقيادة السعودية واإلمارات العربية المتحدة -ب

ولكن بعد مرور عدة سنوات على هذه  .الحرب في اليمنالعربي" كما يسمى، وكذلك بعض الدول اإلسالمية والغربية لقيادة 

انسحاب معظم الدول  إلىعجزت عن تحقيق أهدافها، مما أدى  الحرب وما نتج عنها من تدمير للبنية التحتية والفوقية لليمن،

 (.www.france24.com)من هذا التحالف 

ويشمل سوريا ومنظمات المقاومة اإلسالمية مثل حزب الله وحركة حماس والجهاد  ،تحالف قوى الممانعة والمقاومة -ج

 نضمام دول جديدة لهذا التحالف مثل الجزائر وتونس والسودان. امع إمكانية  ،اإلسالمي وإيران

وعلى رأسها السعودية واإلمارات وعمان والبحرين،  ،خاصة مع دول الخليج العربية ،اإلسرائيلي-زيادة التقارب العربي -

 اإليراني ستبدال العدواالفات جديدة في المنطقة من خالل نحو أنماط من تح اإلسرائيليومحاولة تحويل بوصلة الصراع العربي 

 . اإلسرائيلي بالعدو

وأصبحت صاحبة نفوذ في  ،في المنطقةتمكنت القوى اإلقليمية األخرى مثل إيران وتركيا من تعزيز مكانتها اإلقليمية  -

تدخلها وتحالفاتها للقيام بدور القائد للمنطقة ومحاولة كسب تأييد روسيا في هذا  تعووس ،التأثير على مستقبل اإلقليم

 . 2015سنة  المجال، خاصة بعد التدخل الروسي المباشر في األزمة السورية

تبني  إسرائيلحاولت  ،والتغيرات التي حدثت في البيئة المحيطة اإلسرائيليمن التحديات التي تواجه األمن القومي  انطالقا 

 :ة فيما يتعلق باألمن القومي على مستوييناإلسرائيليوقد توزعت األهداف  .ديدة للتكيف مع األوضاع المتغيرةأهداف أمنية ج

كحاجز بين شرق الوطن  إسرائيلل وجود فعلى المستوى اإلقليمي، تشتيت الوطن العربي ومنع وحدته من خال .إقليمي ودولي

(، ولهذا Nofal, 2007: 60-82العربي وغربه، والعمل على توسيع الخالفات بين الدول العربية واشغالها بصراعات جانبية )

وبالذات عن سوريا والعراق، لعلمها بعظم  ،مضنية للسالم مع مصر بهدف فصلها عن الشرق العربي ا  جهود إسرائيلبذلت 

 يد على أمنها ووجودها في حال تكاتفت هذه الدول ضدها. التهد

العمل على تفتيت الدول العربية وإثارة النعرات الداخلية والطائفية والمذهبية بين شعوب الدول العربية  يضاف إلى ذلك،

منع الدول  وكذلك ،(Yinon, 1982ومحاولة إقامة عالقات مع األقليات العرقية والدينية في الوطن العربي والتحالف معها )

وعدم السماح لهذه الدول بامتالك أسلحة  ،اإلسرائيليالعربية واإلسالمية من امتالك قدرات عسكرية قادرة على تهديد األمن 

المستوى  على تأييدها سواء من ومحاولة الحد من نشاط المقاومة الفلسطينية ومنع أي جهة أنواعها. بجميعالدمار الشامل 

 (.Yadlin, 2017: 28ومنع توحيد جهودها ) أو الدولي الشعبي أو الرسمي العربي

، مع ضمان كافة دائما  ضمان الدعم األمريكي والغربي لها على المستويات إسرائيلتحاول فأما على المستوى الدولي، 

فقد تحاد السوفيتي، وبعد انهيار حلف وارسو وتفكك اال لها. أما شرقا ، االقتصاديةاستمرار تدفق المساعدات العسكرية و

ستفادة من الظروف المواتية لتهجير األقليات اليهودية مع روسيا ودول أوروبا الشرقية لالإقامة عالقات جيدة  إسرائيلحاولت 
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سالح النووي من هذه الدول ومحاولة التقرب من دول آسيا الوسطى المستقلة للحصول على اليورانيوم لمستلزمات ال

 Brom، ومحاولة الحيلولة دون تقارب هذه الدول مع البلدان العربية واإلسالمية خشية تأييدها للحقوق العربية )اإلسرائيلي

and Kurzk, 2009محاوالت التقرب الدائمة من القوى الصاعدة على المستوى العالمي من خالل تبادل الخبرات  (. وكذلك

مثل  ،ا. أما مع باقي دول العالم، فتحاول العمل على إقامة عالقات عسكريةمصين والهند وغيرهمثل ال ،والقدرات العسكرية

-Rabee, 2018: 106فريقيا وآسيا )إالتي لها عالقات معها، خاصة في  توريد األسلحة والتدريب لعدد كبير من جيوش الدول

109 .) 

 أحداث الربيع العربي وتداعياته -2

هشاشة أنظمة الحكم في كثير من الدول العربية  2011أظهرت النتائج األولية ألحداث الربيع العربي التي انطلقت عام 

. فلقد كان متوقعا  أن يتعاظم دور الشعوب العربية إسرائيلة المحيطة باالستراتيجيوامكانية حدوث تغيرات جذرية في البيئة 

السلطة عن طريق صناديق  إلىرية القائمة منذ عقود، وأن قيادات جديدة ستصل المقهورة على حساب األنظمة الديكتاتو

لتعديل  إسرائيلقتراع وبطرق ديمقراطية، وهذا بدوره سيغير حتما  أساليب الحكم في دول الربيع العربي، وبالتالي ستضطر اال

 لى اإلرادة الشعبية.سياستها الخارجية تمهيدا  للتعامل مع قيادات جديدة ترتكز في شرعية وجودها ع

خاصة بعد  ،عتدالفي معسكر السالم واال إسرائيلإن الزوال المتوقع لبعض األنظمة التي كانت تعد من وجهة نظر  

ة من إمكانية قيام اإلسرائيليأثار المخاوف  فقد ستراتيجيا  لها،اتعتبره كنزا   إسرائيلاإلطاحة بنظام حسني مبارك الذي كانت 

تراجع أولوية القضية الفلسطينية على الصعيد  على فلسطين ) بالرغم من ظهور بوادر ي لدعم المقاومة فيتحالف عربي إقليم

إال أن التحوالت المفجعة لمسار الربيع العربي وانشغال األنظمة العربية في مرحلة ما بعد الربيع العربي بمشاكلها  .العربي(

ستقرار في المنطقة، وتعرض الدول العربية لضغوط داخلية وخارجية دم االالداخلية، والخوف من التفكك والحروب األهلية وع

، كل االقتصاديةوالتغلب على الفشل في تحقيق التنمية  يمقراطية لمحاربة الفساد السياسيمن أجل تبني إصالحات سياسية ود

أكثر أمنا   إسرائيلوأصبحت  اإلسرائيلين الربيع العربي عزز األمن القومي إبل يمكن القول  ،ةاإلسرائيليذلك قلص من المخاوف 

 من ذي قبل. 

لتشاؤم ة بالصدمة وااإلسرائيليتسم موقف المؤسسة العسكرية ا، فقد اإلسرائيليأما تأثير الربيع العربي على األمن القومي 

وظهرت مجموعة من التخوفات األمنية  ،لربيع العربي مسبقا ة في توقع أحداث ااإلسرائيليستخبارات في البداية نتيجة لفشل اال

 والعسكرية خالل هذه المرحلة نوجزها فيما يلي: 

خاصة  ،إلغائها مع العلم بأن تلك المعاهداتب إسرائيلالخوف من قيام بعض الدول العربية الموقعة على معاهدات سالم مع  -

، وأبدت اإلسرائيليلعسكرية وعززت الشعور باألمن لدى المواطن على تقليص استعداداتها ا إسرائيلساعدت  ،مع مصر

خاصة األردن ومناطق السلطة  ،البالد العربية األخرى إلىالمؤسسة العسكرية تخوفا  من انتقال عدوى الثورات العربية 

 الفلسطينية. 

بية أو على المناطق الحدودية التخوف من استيالء بعض القوى والمنظمات اإلسالمية على الحكم في بعض الدول العر -

 . إسرائيلمما يشكل خطرا  حقيقيا  على  ،منطقة سيناءخاصة جنوب سوريا و ،سرائيلإل

 غير تقليدية متقدمة مثل الطائرات المسيرة عن بعد، وأسلحة الجماعات المتطرفة تجهيزات عسكريةبعض التخوف من امتالك  -

 خاصة   ،نهيار المؤسسات العسكرية الرسميةاا من أسلحة الدمار الشامل نتيجة جرثومية وغيرهالية وئايكيمالسلحة األ مثل

 في كل من سوريا وليبيا. 

نتشار اإلرهاب وعدم ا إلىفشل ثورات الربيع العربي في انتاج أنظمة ديمقراطية وتحقيق تنمية سياسية واقتصادية سيؤدي  -

 مثل سوريا ومصر والعراق ولبنان. ،يلسرائخاصة المجاورة إل ،ستقرار في المنطقة العربيةاال
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 المبحث الثالث: نموذج دراسة حالة األزمة السورية 

 األزمة السورية  -1

عدة  إلىبخروج مظاهرات شعبية في مدينة درعا جنوب سوريا امتدت  2011 من عام بدأت األزمة السورية في آذار

المدن الرئيسية وارتفع سقف  إلىحتجاجات وامتدت تزايدت االورفع حالة الطوارئ، ثم مناطق أخرى تطالب بإطالق الحريات 

 المطالبة بسقوط النظام الحاكم. إلىالمطالبات وصوال  

مواجهات مع قوات النظام وحدوث انشقاقات داخل الجيش السوري وتشكيل الجيش السوري  إلىضطربات أدت هذه اال

ارتكاب تخدام األسلحة الثقيلة وعمليات التفجير والقصف الجوي والحر المناهض للنظام، وتطورت األحداث بسرعة بحيث تم اس

سواء بإمداد السالح والتمويل  ،حرب أهلية تورطت فيها العديد من الدول إلىالمجازر ضد السكان المدنيين، وتحولت األزمة 

 أو المشاركة الفعلية في المعارك.

ستقرار في المنطقة، من خالل توقيع فسها كعامل رئيسي لالطرح ن إسرائيلحاولت  ،مع تطور األزمة السورية واشتدادها

شتباك مع ملياتها الجوية والبحرية لمنع االاتفاقيات ثنائية مع روسيا وتشكيل فريق تنسيق معها لمعالجة المشاكل الناتجة عن ع

ي في ئايلسالح الكيمالقوات الروسية، وضمان السكوت الروسي عن هجماتها على األراضي السورية، ومساعدتها في نزع ا

عتماد على الضغوط الدولية بهذا الخصوص، وكذلك استخدام هذا الوضع كورقة للحد من نفوذ إيران في سوريا سوريا باال

 (.Nabulsi, 2018وخاصة حزب الله اللبناني ) ،وللحد من توسع نفوذ الجماعات المسلحة على حدودها

 :Al Qasem, 2018هي ) ة في أربع مراحل رئيسيةاإلسرائيليويمكن تلخيص مراحل األزمة السورية من وجهة النظر 

10-17:) 

تخوفا  من ظهور  إسرائيل، حيث أبدت 2011: بداية األزمة وظهور المظاهرات الشعبية منذ سنة المرحلة األولى -

خالل  إسرائيلوادعت  .1973ول/ أكتوبر األتشرين  ئة نسبيا  منذ حرباضطرابات أمنية على حدودها الشمالية التي ظلت هاد

 الحاكم أملها في إمكانية تغيير النظامأبدت هذه المرحلة حرصها على أرواح السوريين المدنيين من مجازر الجيش السوري و

 وقيام حكم ديمقراطي يقبل بالسالم معها.

مرتبطة بجهات أجنبية، والحقا  اندالع صراعات بين هذه الجماعات : بروز قوى وجماعات عسكرية المرحلة الثانية -

 مليشيات كذلك ظهورو ،هذه الجماعات العسكرية والبشرية مما ساهم في استنزاف طاقات ،للسيطرة على األراضي السورية

  . والدرزية وغيرهاعرقية وطائفية وقبلية للدفاع عن نفسها مثل العلوية واآلشورية واألرمنية والتركمانية والكردية 

: سيطرة الجماعات المسلحة المتطرفة مثل داعش وجبهة النصرة على مساحات واسعة من األراضي المرحلة الثالثة -

حزب الله في دور وفي هذه المرحلة تعاظم الدور العسكري اإليراني و .دور قوى المعارضة السورية األخرىالسورية وتراجع 

 حيث أخذ الصراع في أحد مناحيه البعد الطائفي والعرقي. السوري ب دعم الجيش والنظام

، حيث 30/9/2015عتبارا  من تاريخ ابصورة مباشرة في الصراع العسكري : تمثلت بدخول روسيا المرحلة الرابعة -

استعادة النظام  إلىمما أدى في النهاية  ،السوري وبدأت الموازين تميل لصالح النظام النظامقامت روسيا بدعم الجيش و

من تضارب المشاريع  ا وقد عكست األزمة السورية نوع .لمعظم األراضي السورية التي كان قد خسرها لصالح األطراف األخرى

    اإلقليمية والدولية نتيجة التدخالت الخارجية.

 ة تجاه األزمة السوريةاإلسرائيلية االستراتيجي -2

ه األحداث رية سياسة تتصف بالغموض والتظاهر بالحياد مع التزام الصمت تجامنذ اندالع األزمة السو إسرائيلتبنت 

إضعاف أعدائها من الجيش السوري وحلفائه مثل حزب  إلىكتفاء بالمراقبة على أمل أن تؤدي األزمة الجارية في سوريا، واال

خاصة في المناطق القريبة من  ،تتابع األوضاع على األرض بدقة إسرائيلوكانت  .وإيران والجماعات المسلحة األخرىالله 
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 العسكري حدودها الشمالية، ومارست بعض التدخالت المباشرة بصورة هجمات خاطفة مستهدفة  نشاطات حزب الله والوجود

مسلحة والتغاضي وفي نفس الوقت قامت بتدخالت غير مباشرة من خالل تقديم العون والحماية لبعض الجماعات ال ي.اإليران

 .اإلسرائيليعن وجودها قرب حدودها ما دام هذا الوجود ال يهدد األمن القومي 

أن وجود هذه الجماعات يشكل تحديا  لنشاطات حزب الله وإيران في سوريا، ومع ذلك حرصت  إسرائيلاعتبرت 

لها في التورط المباشر في  دم وجود مصلحةة على عدم التورط الفعلي في مستنقع األزمة السورية لعاإلسرائيلية االستراتيجي

 (. Asyle, 2017الصراعات العرقية والطائفية )

ضعاف القوى المختلفة الموجودة على األرض السورية من أجل منعها من تطوير قدرات عسكرية إسياسة  إسرائيلتبنت 

في  ةتغير موازين القوتعلى أمل أن  ،في المستقبل دون الحاجة للحسم العسكري المباشر اإلسرائيليتهدد األمن القومي 

 (.Sabtay, 2010: 4) إسرائيلالمنطقة لصالح 

مخاوفها من التغيرات التي يمكن  إسرائيلبدت أفمنذ بداية األزمة السورية ة من األزمة السورية،اإلسرائيليأما التخوفات 

 Benة في هذا المجال )اإلسرائيليوفيما يلي تلخيص ألهم التخوفات  .ى صعيد األمن اإلقليميأن تحدثها هذه األزمة عل

Shitrit, 2017:) 

التخوف من سيادة الفوضى في المنطقة وظاهرة العنف واإلبادة الجماعية وعجز المجتمع الدولي عن السيطرة على هذه  -

 إسرائيلية واستعمالها ضد ئايامتالك أسلحة فتاكة مثل األسلحة الكيمالحالة في ظل قدرة الجماعات المسلحة في سوريا على 

يديولوجيات متطرفة وممارسات آوريا والمنطقة مع ما يحملونه من س إلىكذلك تدفق المقاتلين األجانب وفي مرحلة الحقة، 

والمناطق المجاورة  إسرائيلخل دا إلىمما يشكل تهديدا  لألمن واحتمال انتقال المواجهات العسكرية  ،إرهابية غير منضبطة

(Yahya, et al. 2018.) 

أدى استمرار المعارك وعدم االستقرار في سوريا لزيادة مستوى تدخل كل من إيران وحزب الله اللبناني في سوريا،  -

منطقة ستراتيجيا  للا، مما يشكل تحديا  سرائيلالجنوب السوري والحدود المجاورة إل إلىوتزايد المخاوف من وصولهم 

وحدودها في ظل الخبرة العسكرية المتراكمة لهذه األطراف وامتالكها للصواريخ بعيدة المدى والطائرات  سرائيلالشمالية إل

ولوجيات جهادية معادية ييدآحروب غير نظامية مع جماعات ذات  من خوض إسرائيل خشية إلىالمسيرة عن بعد، مما سيؤدي 

 (. Ben Hour, Eisenstadt, 2019وفي الجوالن ) لها على الواجهة الشمالية لحدودها

مما يسهل  ،من انتشار ظاهرة الصراع الطائفي نتيجة تطرف الشباب والمشاعر العرقية والتعصب اإلسرائيليالتخوف  -

دول الخليج العربي  إلىعملية انتشار العنف في منطقة الشرق األوسط، خاصة الصراع بين السنة والشيعة الذي قد يمتد 

 (.Martini et al., 2017للنفوذ األمريكي والغربي في المنطقة ) االستراتيجيالحليف 

على  ةوطائرات قادرالتخوف من تزويد روسيا لسوريا بالمعدات العسكرية المتقدمة من صواريخ وأنظمة دفاع جوي  -

ظل تزايد قدرات الجيش السوري على إدارة معارك واسعة في وتزداد المسألة تعقيدا  في  .اإلسرائيليالعسكري  كسر التفوق

 (.Borshchevskaya et al., 2014الشمال السوري بالتعاون مع حلفائه مثل إيران وحزب الله )

خاصة لبنان واألردن  ،دول الجوار إلىتخوفها من استمرار تدفق موجات من المهاجرين السوريين  إسرائيلأبدت  -

ستقرار مما يهدد اال ،تهريب مقاتلين جهاديين ضمن هذه الهجرات وانتقال أسلحة ومتفجرات لهذه الدولوالعراق، وإمكانية 

مما يؤثر على تشكيل الجغرافيا  ،عتباربعين اال الروابط العرقية والطائفية للمهاجرين من دول اإلقليمالداخلي فيها، مع أخذ 

 Young et) اإلسرائيليالسياسية في الشرق األوسط وانتشار الحروب األهلية التي بدورها ستؤثر سلبا  على األمن القومي 

al., 2014.) 

ستعداد اال إسرائيل فعلى ؛نتصار في المرحلة المقبلةعلى الردع وتحقيق اال اإلسرائيليهتزاز الثقة بقدرات الجيش ا -

دعاءات امن المنطقة الشمالية حسب  سرائيل( ألف صاروخ موجهة إل120لتدخالت واسعة في كل من سوريا ولبنان لمواجهة )

 (. Inbar, 2019أنه يمتلكها )حزب الله 
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مجموعة من السياسات على رأسها العمل على إطالة أمد األزمة حتى تنشغل  إسرائيلتبنت  ،وفي مواجهة هذه المخاوف

وكذلك سعت لتفتيت الدولة السورية وجيشها باعتبار وجود سوريا كدولة موحدة كانت قوة  .ف المتحاربة ببعضهاطرااأل

 .اإلسرائيليالعسكري  اإلنفاقوذلك بديل لزيادة  ،إسرائيلمن خالل دعم حركات المقاومة ضد  إسرائيلأساسية في مواجهة 

 لسابقة لألزمة وبعدها.خالل الفترة ا اإلنفاقوفيما يلي تحليل لمستوى 

 (2018-2000) اإلسرائيليالعسكري  اإلنفاقاتجاهات  -3 

 اإلنفاقبلغة األرقام، تم اختيار مؤشر  اإلسرائيليلقياس مدى تأثير الربيع العربي واألزمة السورية على األمن القومي  

(، ومقارنتها 2018-2011في فترة الربيع العربي واألزمة السورية ) GDP)مقارنة بإجمالي الناتج المحلي ) اإلسرائيليالعسكري 

ما إذا (، ثم االتجاه العام لإلنفاق العسكري العالمي وذلك لغايات المقارنة، ومعرفة 2010-2000بفترة زمنية مماثلة سابقة )

 العسكري بسبب البيئة اإلقليمية المتغيرة. اإلنفاقهناك ارتفاع أم انخفاض في  كان

 (www.sipri.org) (2018-1988العسكري العالمي ) اإلنفاق -

 (1الرسم البياني )

 

 SIPRI” Military Expenditure Database 2019, www.sipri.org“ المصدر:

( في ارتفاع مستمر Macro- trendتجاه العام )العسكري العالمي أن اال اإلنفاق( بخصوص 1نالحظ من الرسم البياني )

 اإلنفاقحيث وصل  ،(2014-2012نخفاضات الطفيفة في السنوات )اآلن على الرغم من حدوث بعض اال إلىو 1997منذ سنة 

 تريليون دوالر تقريبا . 1.82 إلى 2018العسكري العالمي في عام 

 (www.macrotrends.net)( 2010-2000) اإلسرائيليالعسكري  اإلنفاق -

 (2الرسم البياني )

 

https://www.macrotrends.net/countries/ISR/israel/gdp-gross-domestic-product :المصدر   

http://www.macrotrends.net/
https://www.macrotrends.net/countries/ISR/israel/gdp-gross-domestic-product
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 (1الجدول )

 اإلنفاق العسكري من الناتج المحلي اإلجمالينسبة  حجم اإلنفاق العسكري )بليون دوالر( السنة

2000 9.41 7.11% 

2001 9.61 7.35% 

2002 10.09 8.34% 

2003 10.83 8.54% 

2004 11.13 8.22% 

2005 10.92 7.67% 

2006 11.56 7.51% 

2007 12.13 6.79% 

2008 14.19 6.57% 

2009 14.03 6.76% 

2010 14.61 6.25% 

 https://www.macrotrends.net/countries/ISR/israel/gdp-gross-domestic-product :الباحثين اعتمادا  علىالجدول من إعداد 

تجاه العام ( أن اال2010-2000لفترة الزمنية )خالل ا( 1)( واألرقام الواردة في الجدول 2نالحظ من الرسم البياني )

(Macro-trend لإلنفاق العسكري )من الناتج  0.86% =( 6.25%-7.11في انخفاض واضح وبنسبة )% اإلسرائيلي

( بسبب أحداث إقليمية مثل احتالل 2004-2002اإلجمالي، على الرغم من بعض االرتفاعات الطفيفة في الفترة )المحلي 

 .إسرائيلويبدو أنها كانت محدودة التأثير على  .ة مثل أحداث الحادي عشر من أيلولالعراق، ودولي

 (3البياني )الرسم 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.macrotrends.net/countries/ISR/israel/gdp-gross-domestic-product:المصدر 

 (2الجدول )

 نسبة اإلنفاق العسكري من الناتج المحلي اإلجمالي حجم اإلنفاق العسكري )بليون دوالر( السنة

2011 16.34 6.24% 

2012 15.57 6.05% 

2013 17.32 5.91% 

2014 18.49 5.96% 

2015 16.97 5.65% 

2016 14.78 4.63% 

2017 15.58 4.43% 

2018 15.95 4.35% 

 الجدول من إعداد الباحثين اعتمادا  على:

product-domestic-gross-https://www.macrotrends.net/countries/ISR/israel/gdp 

 

https://www.macrotrends.net/countries/ISR/israel/gdp-gross-domestic-productالمصدر
https://www.macrotrends.net/countries/ISR/israel/gdp-gross-domestic-productالمصدر
https://www.macrotrends.net/countries/ISR/israel/gdp-gross-domestic-product
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 (2018-2011) اإلسرائيليالعسكري  اإلنفاق -

تجاه العام ( أن اال2018-2011لفترة الزمنية )( خالل ا2لجدول )( واألرقام الواردة في ا3نالحظ من الرسم البياني )

(Macro-trend لإلنفاق العسكري )المحلي من الناتج 1.89(= %4.35%-6.24في انخفاض واضح وبنسبة )% اإلسرائيلي 

اإلجمالي، على الرغم من أن هذه الفترة هي فترة الربيع العربي واألزمة السورية التي يفترض أنها شكلت تهديدا  واضحا  على 

 من خالل ما جاء في الدراسة. اإلسرائيلياألمن القومي 

ية لم تشكل دافعا  لدى التهديدات الناجمة عن الربيع العربي واألزمة السور نتيجة مفادها أن إلىوبلغة األرقام، نتوصل 

وهذا  .ي خالل الفترة واألحداث المذكورةالعسكر اإلنفاقعلى العكس تماما  تم تخفيض بل لزيادة إنفاقها العسكري،  إسرائيل

والربيع العربي بشكل عام عنها،  م تأثيرات األزمة السورية بالذاتأن هناك قوى أخرى تقوم بلج إلى إسرائيلاطمئنان  علىيدلل 

قتتال الداخلي من جهة ا من جهة وانشغال هذه الشعوب باالكما أن انشغال األنظمة العربية بحماية نفسها من ثورات شعوبه

 لوهلة األولى.   لأخرى، يشكل عامال  يعزز من مستوى األمن القومي وليس تهديدا  له كما يبدو 

 الخاتمة: 

وقد بدأت الدراسة بعرض  .على أمنها القومي سرائيلرصد وتحليل تأثير البيئة اإلقليمية إل لىإسعت هذه الدراسة 

على الصعيد العسكري والسياسي واالجتماعي واالقتصادي، ثم انتقلت الدراسة  اإلسرائيليمقومات ومكونات األمن القومي 

 الصعيد الداخلي ثم اإلقليمي. على  اإلسرائيليه األمن القومي عالجة موضوع التحديات التي تواجلم

ة ليست محددة بالحماية والدفاع االستراتيجيأن هذه  اإلسرائيليستراتيجية األمن القومي يالحظ من خالل المتابعة ال

ة التغيرات في البيئة اإلقليمية مسأل إسرائيللذلك أولت  .إلقليميةفقط، وإنما تتجاوز ذلك لتتواءم مع سياسات التوسع في البيئة ا

ستراتيجياتها األمنية انتقال باال إلى إسرائيلهذا كله دفع  .اإلسرائيليهتماما  خاصا  وحاولت توجيهها لخدمة األمن القومي ا

التي  م(الحسواإلنذار المبكر، والقائمة على فكرة مثلث األمن )الردع،  االستراتيجيالمبنية على فكرة الحدود اآلمنة والعمق 

عتماد فقط على الوسائل العسكرية والقوة غير قادر على ا ورد في الدراسة إيمانا  بأن االأضيفت إليها مكونات جديدة حسب م

من تطوير  لها كان البد ،على ذلك وبناء  .ات التوسعية الحقا االستراتيجيثم األهداف و ،أوال  اإلسرائيليتحقيق األمن القومي 

دوات اقتصادية وحروب أودوات عسكرية وسياسية وإعالمية أمقاربات مركبة تقوم على إدارة المعلومات بحيث تجمع بين  عدة

 .اإلسرائيلي(، تصب كلها في خدمة األمن القومي Cyberإلكترونية سايبر )

دفعت نحو ميل  إلسرائيليا-ن الربيع العربي وأحداثه التي انعكست سلبا  على موقف الدول العربية من الصراع العربيإ

، وسعت اإلسرائيلي-حافظت الدول العربية على حالة الهدوء النسبي في مجال الصراع العربي ، حيثإسرائيلميزان القوى لصالح 

استجابة ستقرار الداخلي ونطالقا  من حرصها على االاستقرار الجبهات العسكرية في حالة من اال إبقاء العربية إلى األنظمة

 اإلسرائيلي، وشعور المجتمع اإلسرائيليسترخاء على الصعيد ية، مما ساهم في سيادة نوع من االلتزامات الدولاال لمجموعة

 .اإلسرائيليبحالة من األمن الواقعي النسبي وغياب التهديدات الجوهرية لألمن القومي 

ضعف الدولة السورية وتحولها  عزز، حيث بلدا  أكثر أمنا  إسرائيلإن األزمة السورية بكل مكوناتها ونتائجها جعلت من  

أن سوريا قد  إلىطمئنانها من نفقاتها العسكرية ال إسرائيل، وبالتالي خفضت اإلسرائيليبلد شبه فاشل من األمن القومي  إلى

 خرجت من دائرة الدول المهددة ألمنها، على األقل لسنوات طويلة.

نجحت في تحقيق عدة أهداف استراتيجية تخدم بشكل مباشر  إسرائيل األزمة السورية أن تجد الدراسة من خالل تطورات

بعاد التنظيمات إفي األزمة السورية بشكل مباشر، وفقد استطاعت المحافظة على أمنها وحدودها وعدم التورط  ؛أمنها القومي

 على األرض السورية عن حدودها الشمالية وحصرها في شمال سوريا )مثلث إدلب(. كافة اإلرهابية
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ا القومي، لضمان أمنه سرائيل، تقدم الدعم العسكري والسياسي إلاإلسرائيليإن وجود إدارة أمريكية مؤيدة لألمن القومي 

ة المشروعة من خالل صفقة القرن، على حساب الحقوق الفلسطيني سرائيلسترتيجية التوسعية إلوفي نفس الوقت تدعم اال

 بخصوص التسوية السياسية للقضية الفلسطينية. اإلسرائيليساهم في دعم الموقف 

على تحجيم دور إيران في المنطقة المؤيد لقوى المقاومة والساعية للحصول على السالح النووي الذي  إسرائيلتعمل 

لية على إيران بخصوص البرنامج النووي اإليراني، وتبني سياسات ، وذلك باستخدام الضغوط الدواإلسرائيلييهدد الوجود 

ومحاولة كسب الدول العربية لمعاداة إيران باعتبار سياساتها التوسعية  ،عدائية نحو إيران باعتبارها راعية لإلرهاب في المنطقة

 لدول العربية في هذا المجال.إمكانية التعاون مع بعض اوبالتالي تشكل تهديدا  مباشرا  على الدول العربية كافة، 

حرية استهداف القوات اإليرانية والجماعات التابعة لها  إسرائيلمنح  يراني في األزمة السوريةإن تعاظم التدخل الفعلي اإل

يصل بين إيران والبحر المتوسط عبر العراق  ن إنشاء بنية تحتية عسكرية وممر بريالعاملة على األرض السورية لمنعها م

 .إسرائيلعلى أمن  مستقبليا  ا ولبنان، مما قد يشكل خطرا وسوري

نفتاح على القوى اإلقليمية ما أمكن، مثل تركيا التي كانت على عالقات وطيدة على اال إسرائيلتعمل  ،وفي نفس الوقت

ستخباري، مع مالحظة حدوث تغيرات سلبية من وجهة نظر يع األسلحة والتدريب والتعاون االخاصة في مجاالت ب ،إسرائيلمع 

 واألزمة السورية في السنوات األخيرة، وكذلك محاولة اإلسرائيلي-الموقف التركي تجاه قضية الصراع العربي في إسرائيل

 فتح سبل للتعاون مع دول خارج اإلقليم في إفريقيا وآسيا. إسرائيل

أن تأثير هذه التحوالت لم يشكل تحديا  حقيقيا  لألمن واألزمات اإلقليمية  وجدت الدراسة من خالل تحليل التحوالت

في فترة الدراسة، حيث تبين  اإلسرائيليالعسكري  اإلنفاق، وهذا ما كشفت عنه الدراسة من خالل تحليل اتجاهات اإلسرائيلي

مما  ،العسكري اإلنفاقري، بل تراجع في العسك اإلنفاقمن خالل األرقام والرسومات البيانية عدم وجود تغيرات جوهرية في 

 ثبت صحة فرضية الدراسة. أ

، وبقاء اإلسرائيليإن تشتت الدول العربية بسبب الربيع العربي وخروج سوريا من معادالت القوى المناهضة للوجود 

للكتلة العربية، أعطى  ، وبروز إيران كقوة مهددةإسرائيلالحكومة السورية الضعيفة تحت سيطرة روسيا التي تنسق أمنيا مع 

تحييد معظم الدول العربية من خالل إقامة عالقات دبلوماسية معها  إلىالفرصة لكي تنطلق بسياسة خارجية تهدف  سرائيلإل

 كمحصلة نهائية. اإلسرائيليكدولة طبيعية على حساب الدولة الفلسطينية، وهذا كله تعزيز مباشر لألمن القومي  إسرائيلوقبول 

العسكرية وتفوقها  إسرائيليرتبط أوال  بقوة  إسرائيلن نجاح المشروع الصهيوني وضمان أمن إيمكن القول  ،اموفي الخت 

بضعف الطرف  بشكل مباشر ا مرتبط وقدرتها على التكيف مع التغيرات والتهديدات التي تتشكل من وقت لآلخر، لكنه يبقى أيضا  

، وكذلك ضمان عدم تأييد ودعم دول اإلقليم غير العربية للمطالب إسرائيلمع  العربي وتشتته وتخلفه عن تحمل أعباء المواجهة

 في المنطقة. إسرائيلوأمن  اإلسرائيليالعربية في عملية الصراع ضد المشروع 
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Abstract 

This study aims to analyze the fundamentals of the Israeli National Security including the interior 

and exterior military, political, geographical, economic and social aspects. This is based on the four 

main components of the Israeli national security: deterrence, early warning, decisiveness and defense. 

These four components form the base for the majority of the Israeli behavior and decision-making. This 

study will follow the analytical approach in analyzing the input and the influential factors related to the 

challenges of the Israeli national security, including the political, demographic and cultural challenges 

in addition to other aspects related to the peace process. The study is based on a hypothesis that links 

the extent to which the Israeli national security is affected by the surrounding regional environment on 

the one hand and the Syrian crisis on the other hand. The study hypothesizes that there is an inverse 

relationship between the regional variables during the Arab spring (specially the Syrian crisis) and the 

Israeli military expenditure. The findings show how the Syrian crisis has influenced the Israeli national 

security and how the Israeli decision makers have coped with it, Moreover, the findings confirm the 

hypothesis via numbers, tables and figures; i.e., the Israeli military spending has decreased by 1.89% of 

the Gross Domestic Product (GDP), due to the Arab spring, especially the Syrian crisis in addition to 

Israel’s feeling of safety. 

Keywords: International relations, Israeli national security, Arab spring, Syrian crisis. 
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 ملخصال

ثلة في كل اإلسرائيلي في الصحافة القطرية الوطنية المتم –تتطرق هذه الدراسة إلى التغطية الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني 

سية من أخبار العرب والشرق والوطن والراية، من خالل تحليل أصناف الموضوعات الصحفية المعالجة وارتباطاتها الجيوسيا :صحف من

ي، وكذلك محلية فلسطينية وإقليمية ودولية، وتحليل أشكال العرض الصحفية المستخدمة في التغطية من نصوص خبرية ومقاالت رأ

ة المنهج الوصفي استخدمت الدراس ليها في التغطية. وقدتلفة، والمناطق الجغرافية التي تركز عتحليل مصادر التغطية بأنواعها المخ

 مدة شهر كامل.لاإلسرائيلي  -التحليلي عبر استخدام أداة استمارة تحليل المضمون لتحليل أخبار التغطية اإلخبارية للصراع الفلسطيني 

لقطرية على االتي تتمثل أهمها بتركيز الصحافة لصحف ببعضها بعضا، رنات اوقد خرجت الدراسة بكثير من النتائج من خالل مقا

صورة رئيسية وغياب واضح لمقاالت باإلسرائيلي  -األخبار البسيطة والتقارير اإلخبارية في التغطية الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني 

 الرأي وافتتاحيات الصحف.

 اإلسرائيلي، صحيفة العرب، صحيفة الشرق، صحيفة الوطن، صحيفة الراية. –اع الفلسطيني : الصحافة القطرية، الصرالكلمات المفتاحية

 

  المقدمة

اإلسرائيلي، سواء كان ذلك على المستوى السياسي أو األمني، وسائل اإلعالم العالمية  –لطالما شغل الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي في الصحف  –وسائل اإلعالم ألخبار الصراع الفلسطيني والعربية؛ إذ كنا نالحظ التغطيات اإلعالمية المتواصلة في 

خبار هذا الصراع. والقنوات التلفزيونية واإلذاعية بصورة مستمرة وبكثافة كبيرة، وبالكاد كانت وسائل اإلعالم تتغاضى عن أ

ال أننا في الفترة إوره عبر الزمن؛ وتعد الصحافة الخليجية جزءا ال يتجزأ من هذا اإلعالم الذي يهتم بطبيعة هذا الصراع وتط

يين من اإلسرائيلبالفلسطينيين من جهة، و يناألخيرة الحظنا تغيرا في عالقات بعض الدول الخليجية مع طرفي الصراع المتمثل

والتخلي عن  ازدادت أصوات بعض الخليجيين الداعين إلى التطبيع مع إسرائيل باعتبارها دولة ليست عدوة، فقدجهة أخرى. 

ياضية التي الفلسطينيين بدعوى سلوكيات بعضهم غير الالئقة مع بعض رموز دول الخليج ومواطنيها، ناهيك عن الوفود الر

يج يجعلنا تشارك من حين آلخر ببطوالت رياضية مختلفة في دول الخليج. إن هذا التحول السياسي في موقف بعض دول الخل

لفلسطينية من اوألن دولة قطر من أكثر الدول الخليجية دعما للسلطة  .ليجيةتوى الصحافة الخنتساءل عن تأثير ذلك على مس

لتحرير الوطني االناحية السياسية والمالية، سواء كان ذلك للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تسيطر عليها حركة 

خالف سياسي  )حماس(، وألنها أيضا علىالفلسطيني ) فتح (، أو في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة اإلسالمية 

ي: كيف تغطي نطرح السؤال التال فقد جعلنا ذلك ،دول الخليجية الداعية والسائرة في الوقت ذاته إلى التطبيعبعض المع 

تعد الصحافة الحكومية في أي دولة من دول وي في الوقت الحالي؟ إلسرائيلا –الصحافة القطرية أخبار الصراع الفلسطيني 

ن تقدم صورة عن أالم مرآة لسياسة الدولة نفسها تجاه القضايا المختلفة، ودراسة الصحافة الوطنية القطرية من المفترض الع

 إلسرائيلي في الوقت الحالي.    ا –سياستها في التعاطي مع الصراع الفلسطيني 

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
 جامعة قطر، الدوحة، قطر.م االعالم، كلية اآلداب والعلومقس ، 



 ...إلسرائيلي في الصحافة القطريةا -لفلسطيني االتغطية الصحفية ألخبار الصراع                                                                            130
 

 

 مشكلة الدراسة 

اإلسرائيلي وخطوات التطبيع مع إسرائيل  –دول الخليج العربي تجاه الصراع الفلسطيني  سية في بعضالتحوالت السيا

والتعامل معها كحقيقة مسلم بها، وكذلك الخالفات السياسية لبعض دول الخليج مع دولة قطر، يمكن مالحظة انعكاساتها في 

التابعة لها مثل قناة العربية وسكاي نيوز عربية  وسائل اإلعالم الخليجية لهذه الدول، وخصوصا في وسائل إعالمها الدولية

ولكن ماذا بخصوص اإلعالم الوطني القطري؟ هل يعكس اإلعالم القطري توجها لدى دولة قطر لتغيير سياستها  ،وقناة الجزيرة

مواضيع التي اإلسرائيلي؟ هل أصبح الفلسطينيون هم األعداء واإلسرائيليون هم األصدقاء؟ ما ال –حول الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي من  -تركز عليها الصحافة القطرية؟ وكيف تعالجها؟ إن دراسة التغطية الصحفية لدولة قطر للصراع الفلسطيني 

شأنه أن يكشف عن موقف دولة قطر من هذا الصراع، ويعطي صورة حقيقية عن طبيعة معالجة األخبار الخاصة به في اإلعالم 

 -ترض أن تكشف هذه الدراسة عن خصائص المعالجة الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني الوطني القطري، كما من المف

سياسة كل صحيفة قطرية على حدة  ا بصورة عامة، وتكشفاإلسرائيلي في اإلعالم الوطني القطري ونقاط القوة والضعف فيه

 في تعاطيها مع أخبار هذا الصراع.

 أهداف الدراسة

 األهداف البحثية التالية:تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق 

إلقاء الضوء على مميزات المعالجة الصحفية في الصحف القطرية الوطنية المتمثلة بصحيفة العرب، وصحيفة الشرق، وصحيفة   -

 اإلسرائيلي. –الوطن، وصحيفة الراية، ألخبار الصراع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي. –يخص الصراع الفلسطيني  معرفة الموضوعات الصحفية التي تثير اهتمام الصحافة القطرية فيما -

 تحديد أشكال العرض الصحفية األكثر استخداما في معالجة التغطية الصحفية ألخبار الصراع. -

معرفة المصادر الصحفية المختلفة التي تعتمد عليها الصحف الوطنية القطرية عند تغطيتها ألخبار الصراع، والمقارنة بينها،  -

 ومعرفة دالالت ذلك.

تحديد المناطق الجغرافية التي تركز عليها الصحف القطرية األربع عند تغطيتها ألخبار الصراع ومعرفة سياسة كل صحيفة  -

 في التعامل مع هذه التغطية المكانية.

عرض مقارنة بين الصحف الوطنية القطرية األربع في كل النقاط السالفة الذكر؛ لتحديد السياسات الصحفية الخاصة لكل  -

صحيفة قطرية على حدة عند تغطيتها ألخبار هذا الصراع وأساليب التعاطي معه، وكذلك تحديد الخصائص العامة للتغطية 

 اإلسرائيلي في الصحافة القطرية. –الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني 

 أهمية الدراسة

تغطيات الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها من أولى الدراسات التي تلقي الضوء على ال

اإلسرائيلي في الصحف القطرية الوطنية اليومية وتحللها تحليال كميا وكميا نوعيا؛ لتحديد المميزات العامة لهذه التغطيات  –

ميا وكميا نوعيا في الصحافة القطرية والمقارنة بينها لمعرفة نقاط االلتقاء والخالف بينها، كما أن هذه الدراسة تقدم جردا ك

اإلسرائيلي من حيث الموضوعات الصحفية التي تتطرق  -تفصيليا لجميع عناصر التغطية الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني 

إليها ، وعالقاتها الجيوسياسية من أخبار محلية وإقليمية وعالمية، وأشكال العرض الصحفي المتبعة في تغطية هذه الموضوعات، 

 تمد عليها، والمناطق الجغرافية التي تركز عليها عند تغطيتها ألخبار الفلسطينيين. والمصادر التي تع

 –إن من شأن نتائج هذه الدراسة أن تقدم وصفا تفصيليا لطبيعة التغطية الصحفية الحالية ألخبار الصراع الفلسطيني 

ية من هذا الصراع ونظرتها له، وهو أمر يمكن أن اإلسرائيلي في الصحافة الوطنية القطرية، وبالتالي معرفة موقف الدولة القطر

يفتح لنا مجاال لمعرفة نقاط الضعف والقوة في هذه التغطيات، كما يمكن لهذه الدراسة أن تحدد موقف الصحافة الوطنية 

 المختلفة. القطرية من إسرائيل، ومدى قربها وبعدها من مسألة التطبيع معها، وموقفها من الفلسطينيين والتعامل مع قضاياهم
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 اإلطار النظري

اإلسرائيلي التي تنشرها وكاالت األنباء  –عادة ما تختار وسائل اإلعالم العربية جزءا يسيرا من أخبار الصراع الفلسطيني 

الوطنية واإلقليمية والعالمية، أو تلك األخبار التي يجمعها مراسلوها في األراضي الفلسطينية، أو محرروها في أماكن عملهم 

مبنى المؤسسة اإلعالمية نفسها. إن عملية االختيار واالنتقاء هذه تعد ضرورة من ضرورات العمل الصحفي لعدم إمكانية في 

تغطية جميع األخبار في وسيلة إعالمية محدودة المساحة الزمنية )كنشرة األخبار التلفزيونية مثال( أو المكانية )كالصحف 

 ,Schenk ,1987رز اهتمامات الصحف وما تحاول لفت نظر المتلقين له من أخبار )اليومية مثال(، كما أن هذه العملية تب

p.194 إن إبراز وسائل اإلعالم لموضوعات إعالمية معينة باستمرار الغرض منه هو نقل هذا االهتمام اإلعالمي من وسائل .)

وعات التي تتطرق إليها وسائل اإلعالم موضوعات إذ عادة ما يعتبر المتلقي الموض ؛هذا ما يحدث بالفعلاإلعالم إلى المتلقين، و

(. ومن هنا تنبع الحاجة لمعرفة أي من الموضوعات التي تركز عليها الصحافة الوطنية القطرية Maurer, 2010, p. 9مهمة )

 ولوياتها.اإلسرائيلي، وبالتالي معرفة األجندة التي تقف وراء هذه التغطية الصحفية وأ –في تغطياتها للصراع الفلسطيني 

( على دراسة ما تحاول وسائل اإلعالم توصيله إلى المتلقي من نشرها Agenda Settingتعتمد نظرية ترتيب األولويات )

( بأنها "العملية التي بواسطتها تحدد وسائل اإلعالم بما M. Sanchezإذ يعرفها سانشيز ) ؛زوايا معالجة معينةألخبار معينة ب

أن اإلعالم هو الذي يخلق الصور الذهنية في عقولنا، وأن رد فعل الجمهور (، وأوضح Sanchez, 2002نفكر وحول ما نقلق" )

حول األحداث المنقولة يكون مبنيا على تلك الصور الذهنية وليس على األحداث الفعلية، ولهذا تهدف عملية وضع أجندة ما 

يئة المحيطة بنا وتحويلها إلى نموذج بسيط يمكن استيعابه عبر اإلعالم إلى إعادة صياغة جميع األحداث التي تقع في الب

( نظرية ترتيب األولويات بأنها "العملية التي تبرز Stephen Batroson(. وعرف )Hassounah, 2015والتعامل معه بسهولة )

ارة انتباههم لتلك فيها وسائل اإلعالم قضايا معينة على أنها قضايا مهمة، وتستحق ردود الحكومة والجمهور، من خالل إث

القضايا، بحيث تصبح ذات أولوية ضمن أجندتهم، وأن الفرد الذي يعتمد على وسيلة إعالمية ما ويتعرض لها سوف يكيف 

إدراكه وفقا لألهمية المنسوبة لقضايا تلك الوسيلة وموضوعاتها، وبشكل يتوافق واتجاه عرضها، وحجم االهتمام الممنوح لها 

 (.Al-Mazahrah, 2010, p.332في تلك الوسيلة" )

إن ترتيب الموضوعات الصحفية في صحيفة ما يقصد منه إبراز أهمية هذه الموضوعات، ونقل هذه األهمية بدرجاتها 

المختلفة إلى المتلقي، وكلما برز موضوع صحفي ما في وسيلة إعالمية، زادت أهميته بالنسبة للمتلقي أيضا ولفت انتباهه أكثر. 

 ,Eichhorn, 1996لك المتلقي معلومات ومواقف معينة متشابهة باستمرار، منحها صدقية ومعنى أكثر )وكذلك كلما استه

p.23 تكونت صورة ذهنية لدى للفلسطيني،  على اضطهاد اإلسرائيلي –مثال  –(؛ أي كلما ركزت الصحافة الوطنية القطرية

الصحافة القطرية بوصف السيطرة اإلسرائيلية على األراضي  المتلقي بأن إسرائيل هي المعتدية على الفلسطيني، وكلما استمرت

اإلسرائيلي هو االحتالل اإلسرائيلي لألراضي  –الفلسطينية بـ "االحتالل"،  تكونت لديه قناعة بأن سبب الصراع الفلسطيني 

ل. وبسبب المساحة الفلسطينية، وأن حل القضية الفلسطينية ورفع االضطهاد عن الفلسطينيين يتم من خالل زوال االحتال

المحدودة في الصحيفة اليومية المخصصة للموضوعات الخبرية المختلفة في العالم، تضطر إلى انتقاء مجموعة محددة من 

الموضوعات الخبرية تراها مهمة بالنسبة لها، ومعرفة هذه الموضوعات الخبرية تجعلنا نعرف األجندة الصحفية لهذه الصحيفة 

 –ه الموضوعات، وهذه األجندة هي التي تخلق الصورة الذهنية لدى المتلقي عن الصراع الفلسطيني وطريقة تعاطيها مع هذ

اإلسرائيلي، ومن هنا جاءت ضرورة معرفة الموضوعات الصحفية المختلفة التي تبرزها الصحافة القطرية عند تغطيتها ألخبار 

 اإلسرائيلي. –الصراع الفلسطيني 

تعداه إلى مستوى ثان يمكن يت الصحفية فقط، بل لصحفية ال يقتصر على مستوى الموضوعاإال أن تأثير وضع األجندة ا

التي بدورها ثمة أجندة مقصودة من ورائها أيضا، وهذه يزات وصفات معينة، فيه تصنيف الموضوعات الخبرية تحت عناصر ومم

طة بها ويتأثر بها وفقا لهذه العالئق العناصر تساعد المتلقي على الربط بين الموضوعات الصحفية وعالئقها المرتب

(Gahnem,1997 وتساعد عملية استنباط هذه العالئق من تصنيفات الموضوعات الصحفية العامة على تصنيف الموضوعات .)

 Gerhard & Neidhardtفي ذاتها نماذج تفسيرية معينة ذات معنى ضمني ) بدورها تحملفات أكثر دقة، الصحفية ضمن تصني
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& Rucht,1998 ولهذا تم تصنيف الموضوعات الصحفية الخاصة بتغطيات الصحافة الوطنية القطرية ألخبار الصراع .)

اإلسرائيلي تحت عالقاتها الجيوسياسية: المحلية والعربية والعالمية، سواء كان ذلك فيما يخص الطرف الفلسطيني  –الفلسطيني 

الموضوعات الخبرية تحت األخبار الفلسطينية/المحلية،  تم تصنيف ،أو اإلسرائيلي. ومن أجل تحقيق ذلك

وألن البحث يدرس تغطيات الصحافة القطرية للصراع  .والفلسطينية/العالميةوالفلسطينية/اإلسرائيلية، والفلسطينية/العربية، 

دولة قطر بصورة خاصة. اإلسرائيلي، تم إبراز الموضوعات الصحفية التي تتحدث عن العالقات بين الفلسطينيين و –الفلسطيني 

أما بالنسبة للموضوعات الخبرية الخاصة بإسرائيل، فقد تم تقسيمها إلى الموضوعات اإلسرائيلية/المحلية، واإلسرائيلية/العربية، 

واإلسرائيلية/العالمية، واإلسرائيلية/الخليجية )في حالة وجودها(. إن من شأن إعادة تصنيف الموضوعات الصحفية تحت مستوى 

ساعد على معرفة الموضوعات األكثر اهتماما بالنسبة للصحف الوطنية القطرية فيما يخص أن تأكثر تفصيال بهذه الصورة،  ثان

 اإلسرائيلي. –أخبار الصراع الفلسطيني 

كما يمكن معرفة ما تبرزه أجندات الصحف من أهمية للموضوعات الصحفية المعالجة من خالل طريقة معالجتها الصحفية 

باألجناس الصحفية أو أشكال العرض الصحفي )بعض النصوص األلمانية تطلق عليها أصناف  تعرفة معينة، الب صحفيضمن قو

(. وتقسم أشكال العرض الصحفي عادة إلى صنفين عامين هما: أشكال العرض Textsorten( )Fasel,2008النصوص الصحفية 

 هنا فنورده ،أما المانشيت )العنوان الرئيسي للصحيفة( .الصحفيالخبرية مثل الخبر البسيط والتقرير اإلخباري والتحقيق 

مدى اهتمام  حول تصور من يقدمه لما وال يعد من أشكال العرض الصحفي على اإلطالق، وهو جاء هنا فقط فقط إبراز كعنصر

اآلراء مثل مقال كاتب الرأي، أشكال العرض التي تركز على هذا إلى جانب ، اإلسرائيلي - الفلسطيني الصراع بأخبارالصحيفة 

ومقال افتتاحية الصحيفة والريبورتاج والمقابلة الصحفية. إن التركيز على أشكال العرض الخبرية يبرز أهمية الحقائق الخبرية 

ي بعيدا عن اآلراء، ويعكس الرغبة في االلتزام بالموضوعية والحيادية، عالوة على أن إرفاق الخبر البسيط والتقرير اإلخبار

فاألخبار المتبوعة بالصور تعكس  ؛حفية التي تعالجهابالصور من عدمه، يعكس أيضا درجة األهمية الممنوحة للموضوعات الص

رغبة الصحيفة في إبراز أهميتها بالنسبة لها، وبالتالي تدلل على رغبتها في رفع تأثيرها لدى المشاهد والتفاعل معها. في حين 

إبراز آراء أطراف معينة بخصوص موضوع صحفي في ض التي تركز على اآلراء رغبة الصحيفة يعكس التركيز على أشكال العر

في التأثير على القارئ من خالل اآلراء المعتمدة على حجج وبراهين الكاتب الذاتية،  -ها هنا  -ما،  وبالتالي يتعلق األمر 

القارئ على فهم المعلومات الخبرية المجردة لألحداث وليس على الحقائق الخبرية المجردة، علما بأن مقاالت الرأي تساعد 

من خالل تقديم تحليالت وتفسيرات تقدم صورة أوسع وأعمق لألحداث؛ إال أن غياب مقاالت الرأي في الصحيفة أو التقليل 

ا المباشر إبداء رأيهفي اإلسرائيلي يعكس عدم رغبة الصحيفة  –منها )وخصوصا مقال االفتتاحية( حول الصراع الفلسطيني 

في هذا الصراع، وتفضيل التخفي وراء الحقائق الخبرية المجردة من دون تفسيرها أو الغوص فيها. ومن هنا جاءت الرغبة في 

لمعرفة أجندتها الخاصة في معالجة  اة، ثم المقارنة بينهتحليل المعطيات الخاصة بأشكال العرض الصحفي لكل صحيفة على حد

 بها في التأثير على القارئ من هذا الجانب.الموضوعات الخبرية وأسالي

يلعب تصنيف الموضوعات الخبرية وفقا لمصادرها الخبرية، كمستوى آخر من مستويات ترتيب األولويات  ،عالوة على ذلك

 الخاصة بالصراع الفلسطينيها الصحفية المنتقاة في الصحف القطرية األربع، دورا في فهم إبراز كل صحيفة ألهمية موضوعات

أخرى، فاستقاء أخبار الصراع إلى تلف من وكالة أنباء اإلسرائيلي. فالموضوعات الخبرية المستمدة من وكاالت األنباء تخ -

من وكالة األنباء الوطنية القطرية )قنا( يعكس اعتماد الصحيفة على مصادر حكومية رسمية، ما يدلل على التزام الصحيفة 

ورة عامة، وبالتالي تكون بذلك ممثلة للموقف الحكومي القطري، وتزداد هذه األهمية بالخط التحريري للصحافة الوطنية بص

دارة الصحيفة في حالة كانت مصادر الموضوعات الخبرية مستمدة من مراسلي الصحيفة أو محرريها أنفسهم؛ إذ غالبا ما تطلب إ

نسبة لها، ووجودها بكثرة في الصحيفة يعكس ها من مراسليها ومحرريها تغطية موضوعات وأحداث بعينها ألهميتها بالنفس

يعكس محاولة  فهو عناية الصحيفة بها. أما اعتماد الصحيفة على وكاالت األنباء العالمية بصورة واضحة )عبر ذكر اسم الوكالة(

الصحيفة إرجاع المعلومات الخبرية إلى مصدر صحفي عالمي معروف تعتمد عليه كثير من الصحف، وبالتالي ال يشكل ميزة 

خاصة بالصحيفة نفسها، وتزداد قلة أهمية هذا المصدر بالنسبة للصحيفة في حالة إخفاء ذكر اسم الوكالة العالمية واالكتفاء 

عن مصدر معلوماتها بدقة، وبالتالي ال يمكن  الكشففي إن هذه اإلشارة تعكس عدم رغبة الصحيفة  بذكر عبارة )وكاالت(؛ إذ
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التأكد من صحتها عبر الرجوع إلى مصادرها األصلية، فتقل بذلك درجة صدقيتها لدى المشاهد، وكذلك تعكس قلة أهميتها 

لى المعلومات الخبرية المجردة، أما بالنسبة لمقاالت بالنسبة للصحيفة أيضا. هذا بخصوص أشكال العرض الصحفي المعتمدة ع

كلما ابتعدت عن الصحيفة ذاتها.  شرة، وتقل أهميتهاها بصورة مباعن رأي الصحيفة نفس كلما كانت تعبر أي فتزداد أهميتهاالر

مقال االفتتاحية  فمقال االفتتاحية يعد أكثر المقاالت المعبرة عن رأي الصحيفة بالموضوع الصحفي الذي تعالجه، وتطرق

اإلسرائيلي يعكس أعلى درجات إبراز أهمية الموضوع بالنسبة للصحيفة، ويلي مقال االفتتاحية  –لموضوعات الصراع الفلسطيني 

مقال الرأي لكتاب الصحيفة القطريين أنفسهم، كون أن الصحيفة قطرية في األصل، ثم تليه المقاالت التي يكتبها كتاب فلسطينيون 

ئمون حول مواضيع الصراع، ثم تليها مقاالت مقتبسة من صحف أخرى لصحفيين مختلفين ترى فيها الصحيفة آراء أو عرب دا

تعكس أجندة الصحيفة بصورة غير مباشرة، وعادة ما تلجأ الصحيفة للمقاالت المقتبسة كنوع من التخفي وراء آراء كتاب ال 

خلي عن مسؤولية آرائهم المنشورة وتحميلها لمصادرها من الصحف يتعاملون بصورة مباشرة مع الصحيفة، وبالتي يسهل الت

التي عادة ما تكون مقاالت نقدية مستمدة من صحف الصحف األجنبية، األخرى، ثم تليها في قلة األهمية المقاالت المترجمة من 

باشر للجهة المعنية، فتقتبس من عالمية لها تأثير قوي في بالدها، إال أن الصحيفة تلجأ إليها لعدم رغبتها في توجيه نقد م

صحف بالدها ذاتها )من الصحف األمريكية مثال( ما يعكس آراء الصحيفة ضمنيا ويتماشى معها، وهذه من أكثر المصادر بعدا 

 عن الصحيفة واألقل تحمال لمسؤوليتها، وكأن الصحيفة تريد التخفي وراء آراء كتاب البلد المعني من دون تحمل أي مسؤولية.

 كن تمثيل سلم قياس درجة أهمية مصادر المعلومات الخبرية المحضة بالنموذج اآلتي:ويم

 

 ويمكن تمثيل سلم قياس أهمية مقاالت الرأي بالنموذج اآلتي:

 

( قياس تغطيات األخبار وفقا لتوزيعها الجغرافي لتصل إلى Agenda Settingكما تسمح نظرية ترتيب األولويات )

طبيعة هذه التغطيات الصحفية. وبسبب المميزات الخاصة بالشعب الفلسطيني كشعب يقيم في أكثر من  معلومات أكثر دقة حول

يمكن أن  ،)إسرائيل(، وكذلك في كون قضيته قضية عالمية 48منطقة جغرافية مثل الضفة الغربية وقطاع غزة وفي أراضي 

 .هذا التوزيع الجغرافيوزيع الموضوعات الصحفية وفقا لتمتد تغطيتها على المستوى العربي والمستوى العالمي، جرى دراسة ت

اإلسرائيلي جرى فرز الموضوعات الصحفية المعالجة في الصحف القطرية  –وبسبب أهمية القدس في الصراع الفلسطيني 

األكثر أهمية

وكالة قطر •

(قنا)لألنباء 

املصادر املهمة

مراسلو •

الصحيفة 
ومحرروها

األقل أهمية

الوكاالت •

العاملية 
املذكورة 

أسماؤها

ةاألدنى في األهمي

وكاالت غير •

سم معّرفة باال 
صراحة
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سطينيين الوطنية الخاصة بأحداث القدس لوحدها لقياس مدى أهمية أحداث القدس في الصحف القطرية، وكذلك فرزت أخبار الفل

 في قطر لوحدها أيضا، لمعرفة مدى اهتمام الصحافة القطرية بأخبار الفلسطينيين على أراضيها.   

 الدراسات السابقة

اإلسرائيلي في الصحافة  –لم نعثر على دراسات سابقة عالجت موضوع التغطية الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني 

اإلسرائيلي في الصحافة واإلعالم  –التي تطرقت إلى أخبار الصراع الفلسطيني القطرية، إال أن هناك مجموعة من الدراسات 

من تلك الدراسات مثال دراسة )رامي العجلة( التي حملت العنوان التالي: "الخطاب الصحفي نحو  .بي من زوايا مختلفةالعر

الباحث الخطاب الصحفي نحو قضية ففي هذه الدراسة رصد  .(Al-Ajlah, 2014قضية القدس في الصحف العربية الدولية" )

ن في لندن. وقد يالمتمثلة بكل من صحيفة القدس العربي وصحيفة الحياة اللندنية الصادرتة العربية الدولية القدس في الصحاف

. 2012إلى ديسمبر  2012عالجت الدراسة التغطية الخبرية لقضية القدس في الصحيفتين خالل المدة الزمنية من شهر يناير 

هي: تحليل الخطاب ومنهج الدراسات المسحية ومنهج العالقات المتبادلة، ى ثالثة مناهج بحثية اعتمدت الدراسة عل وقد

 هما: استمارة تحليل المضمون، واستمارة تحليل الخطاب.ي جمع بيانات الدراسة واستخدمت أداتين ف

صحيفتين على الخبر المجرد عند تناولهما لقضية وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج: إذ أظهرت الدراسة اعتماد ال

%( من المجموع العام 29.2أخبار االنتهاكات للمسجد األقصى في المرتبة األولى بنسبة ) جاءت%(، و73.6بنسبة )القدس و

نسبة لألخبار الخاصة بقضية القدس في الصحيفتين، في حين احتلت قضية االستيطان المرتبة الثانية في كلتا الصحيفتين ب

(26.2.)% 

 ،أنها من نوع دراسات الحالة التي تبحث في موضوع واحد بعينه خالل فترة زمنية معينةف ،ية هذه الدراسةوبالرغم من أهم

كما  اإلسرائيلي بصورة شاملة –وهي قضية القدس، وال تتطرق إلى الموضوعات الخبرية الخاصة بأخبار الصراع الفلسطيني 

فة إلى أنها تبحث في صحيفتين عربيتين دوليتين، في حين أن دراستنا تبحث في أربع صحف وطنية تفعل دراستنا هذه، باإلضا

 اإلسرائيلي. -قطرية، مما يجعلها ممثلة لسياسة الدولة القطرية في تعاطيها مع الصراع الفلسطيني 

ب الصحفي الفلسطيني نحو اإلسرائيلي دراسة "الخطا –ومن الدراسات األخرى التي تعالج أخبار الصراع الفلسطيني 

تهدف هذه  .الباحثة )رجاء أبو مزند( (، من إعدادAbu Mezned, 2013دراسة وصفية" ) :المصالحة الفلسطينية قضية

الدراسة إلى رصد وتحليل الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية المصالحة الفلسطينية في كل من صحيفة الحياة الجديدة 

وهي من الدراسات الوصفية التي  .ف نحو قضية المصالحةوفلسطين لمعرفة مواقف األطراف المتنازعة وأوجه االتفاق واالختال

هج الدراسات المسحية ومنهج دراسة العالقات المتبادلة باالعتماد على أداتين: استمارة استخدمت منهج تحليل الخطاب ومن

 21إلى  2009فبراير  11تحليل الخطاب الصحفي، وصحيفة االستقصاء. وشملت عينة الدراسة الفترة الزمنية الممتدة من 

الضفة الغربية( وصحيفة فلسطين )التابعة لحركة  الحياة الجديدة )التابعة للسلطة الفلسطينية في ةلكل من صحيف 2012ر فبراي

حماس في قطاع غزة(. وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة األخبار التي تتحدث عن الصفات اإليجابية لكل من السلطة 

ع في قطا الفلسطينية وحركة فتح في صحيفة الحياة الجديدة، وارتفعت نسبة الصفات السلبية لكل من الحكومة وحركة حماس

في ذات الصحيفة، فيما ارتفعت نسبة الصفات السلبية للسلطة الفلسطينية وحركة فتح في صحيفة فلسطين، مقابل ارتفاع  غزة

 الصفات اإليجابية للحكومة وحركة حماس في قطاع غزة.

كما أنها  التي تعالج موضوعا محددا من مواضيع الشأن الصحفي الفلسطيني،يضا من دراسات الحالة تعد هذه الدراسة أ

تقتصر على وسائل اإلعالم الصحفية الفلسطينية، عالوة على أنها ال تعطينا معلومات عن التغطية الصحفية للقضايا الفلسطينية 

 في اإلعالم العربي، وهو أمر يميز دراستنا هذه، ويشكل إضافة مفيدة لها.

طيني نفسه، أو اإلعالم العربي التلفزيوني، مثل وثمة دراسات إعالمية أخرى تعرضت للشأن الفلسطيني في اإلعالم الفلس

 Al-2015دراسة )محمد العجلة( حول "الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية" )

Ajlah, وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية التي استخدمت منهج تحليل الخطاب، ومنهج الدراسات المسحية، ومنهج دراسة.)
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واستخدمت الدراسة نظرية اإلطار اإلعالمي ونظرية  .وب المقارنة المنهجيةالعالقات المتبادلة، الذي تم في إطاره توظيف أسل

ف على مدى اهتمام صحف الدراسة بسمات محتوى وشكل قضية االستيطان األجندة. وتتمثل مشكلة الدراسة في التعر

اإلسرائيلي في الضفة الغربية، ورصد وتحليل الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو هذه القضية، والوقوف على أبرز األطروحات 

شبه واالختالف بين خطاب والقوى الفاعلة وأدوارها وصفاتها ومسارات البرهنة التي تضمنها الخطاب، والوقوف على أوجه ال

صحف الدراسة، والتعرف على األطر اإلعالمية التي تقدم هذه الصحف من خاللها حدث االستيطان. وأهم النتائج التي خلصت 

أن موضوع اإلجراءات االستيطانية جاء في مقدمة قضايا االستيطان التي اهتمت بها صحف  ها دراسة تحليل المضمونإلي

وجاءت محافظة القدس في مقدمة المحافظات التي تم تناول موضوعات  ،اعتداءات المستوطنين الدراسة، تاله موضوع

االستيطان في نطاقها الجغرافي، واعتمدت صحف الدراسة بشكل كبير على المصادر الصحفية الخاصة. وجاء إطار الصراع 

ى بقية الفنون الصحفية المستخدمة في صحف وتقدم فن الخبر الصحفي عل ،في مقدمة األطر اإلعالمية لموضوعات االستيطان

 الدراسة لتغطية موضوعات االستيطان.

 كافة بينما كانت أهم النتائج التي خلصت إليها دراسة تحليل الخطاب أن أطروحة "حكومة االحتالل تقدم أشكال الدعم

أن غالبية  حليل القوى الفاعلةج تحظيت بأكبر نسبة من بين جميع األطروحات في صحف الدراسة، ومن نتائ للمستوطنين"

وانخفض حضور القوى الفاعلة العربية بشكل كبير في خطاب  ،الصفات واألدوار السلبية ذهبت إلى الجهات الحكومية اإلسرائيلية

وبالنسبة لمسارات البرهنة اعتمد الخطاب الصحفي الفلسطيني بشكل أساس على "الحقائق والوقائع" في  .الصحف الثالث

تسليط الضوء على المخططات االستيطانية بالدراسة الصحف الفلسطينية  يطان اإلسرائيلي. وقد أوصتة االستيتناوله لقض

وتنويعها، لكي تتمكن من التعبير عن خطابها الصحفي تجاه مختلف  زيادة اهتمامها بمواد الرأيفي منطقة األغوار، و اإلسرائيلية

 القضايا بشكل مؤثر.

دراسة تحليلية مقارنة للصحف اليومية والحزبية بعد  :تجاه قضية الالجئين وكذلك دراسة "الخطاب الصحفي الفلسطيني

إذ هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل  ؛( للباحث وائل المناعمةAl-Manamah, 2012(" )2010- 2007االنقسام الفلسطيني )

الخطاب الصحفي الفلسطيني تجاه قضية الالجئين في الصحافة الفلسطينية، والوقوف على توجهاتها المعلنة عن طريق استخراج 

األطروحات التي قدمتها الخطابات والحجج التي ساقها كل خطاب تدليال على صحة أطروحاته وتصورات الخطابات المختلفة 

اف الفاعلة في تغطية تطورات القضية، للوصول إلى تحديد موضوعي لتوجهات الصحف عينة الدراسة تجاه القضية لألطر

وتداعياتها. وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واعتمدت على نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي، ونظرية حارس البوابة 

المقارنة، أما أداتا الدراسة فكانتا استمارة تحليل الخطاب، وصحيفة اإلعالمية، واستخدمت منهج تحليل الخطاب، وأسلوب 

االستقصاء المقننة، في حين أن عينة مصادر الصحف كانت صحيفتي "الحياة الجديدة" )التابعة للسلطة الفلسطينية في رام 

المحددة من بداية االنقسام "الرسالة" الحزبية )التابعة لحركة حماس في قطاع غزة(، وذلك خالل المدة الزمنية والله( 

م(. وانبثقت عن  2010ول/ ديسمبر األكانون  31م( حتى موعد إجراء الدراسة )2007حزيران/يونيو  14الفلسطيني )

الدراسة عدة نتائج أهمها: وجود تباين بين صحيفتي "الحياة الجديدة" و"الرسالة" نحو قضية الالجئين الفلسطينيين؛ بسبب 

لفكرية، حيث توافقت صحيفة "الحياة الجديدة" بتوجهاتها مع توجهات حركة فتح نحو قضية الالجئين مرجعيتهما ااختالف 

الفلسطينيين، وتوافقت صحيفة "الرسالة" بتوجهاتها مع توجهات حركة حماس نحو قضية الالجئين الفلسطينيين، كما أثرت 

كل منهما، حيث تأثر كتاب ومحررو صحيفة "الحياة  األطر المرجعية لصحيفتي الدراسة على توجهات القائم باالتصال في

قضية الالجئين الفلسطينيين، بينما تأثر كتاب ومحررو صحيفة "الرسالة" بتوجهات حركة  نحوالجديدة" بتوجهات حركة فتح 

 قضية الالجئين الفلسطينيين. نحوحماس 

 .M.,2011 Amer  &Wي تحليل الخطاب" )وكذلك دراسة "التغطية اإلعالمية األمريكية للوضع في القدس: دراسة ف 

Amer,إذ تحلل هذه الدراسة التغطية اإلخبارية ألهم صحيفتين أمريكيتين وهما  ؛ليد عمرو ومحمد عمرو( للباحثين و

اعتمدت و)النيويورك تايمز والواشنطن بوست( لالنتهاكات اإلسرائيلية بحق الوجود العربي واإلسالمي في مدينة القدس. 

الدراسة في تحليلها على منهج تحليل الخطاب النقدي، حيث تكونت عينة البحث من جميع التقارير الصحفية التي نشرتها 
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فعلى مستوى التحليل النصي ناقشت الدراسة محتوى هذه التقارير  .2011ن متواصلين من عام الصحيفتان خالل شهري

الدراسة  القدس. وركزت مدينةضات التي اعتمدوا عليها في تغطيتهم للوضع في والمفردات التي اختارها المراسلون واالفترا

أيضا على أساليب انتقاء الخبر أو حذفه أو تسليط الضوء عليه أو تخفيف حدته، كما حللت الدراسة السياقات السياسية 

دائما في  األوسط. وأظهرت الدراسة اتجاهواالقتصادية والثقافية المؤثرة على التغطية اإلعالمية األمريكية للصراع في الشرق ا

أساليب انتقاء األخبار والمعلومات والمفردات يكون عادة متناغما أو مؤيدا للرواية والمبررات اإلسرائيلية، حيث أغفلت 

ت األمم الصحيفتان المعلومات التي تتعلق بالممارسات اإلسرائيلية بحق القدس التي تعتبر متناقضة مع القانون الدولي وقرارا

المتحدة، كذلك أظهرت الدراسة أن التغطية اإلخبارية للوضع في القدس تجاهلت ذكر سياقاته التاريخية والسياسية المؤثرة. 

الدراسة عددا من التوصيات على المستوى الفلسطيني واإلسالمي والعربي والدولي بشأن حماية القدس ومقاومة  دمتوق

كما قدمت الدراسة نصائح بخصوص الدور  ،الوجود العربي واإلسالمي في مدينة القدسالهجمات اإلسرائيلية التي تستهدف 

 الذي يتوجب أن تلعبه أية صحافة دولية مسؤولة في تغطيتها ألخبار الصراع في الشرق األوسط.

أو الفلسطيني اإلسرائيلي ) –راجعة الموروث البحثي الخاص بدراسة التغطيات اإلعالمية لقضايا الصراع الفلسطيني معند 

نالحظ بأنه يركز على التغطيات اإلعالمية في الصحافة الفلسطينية بصورة خاصة، ثم الصحافة العربية الدولية  ،الفلسطيني( -

أو التغطيات اإلعالمية في المحطات اإلخبارية التلفزيونية العالمية، وما تقدمه دراستنا هذه هي إضافة جديدة لهذا الموروث 

اإلسرائيلي في الصحافة الوطنية  –تعرض إلى زاوية بحثية جديدة وهي المعالجة الصحفية للصراع الفلسطيني البحثي كونها ت

 القطرية، وهي زاوية بحثية جديدة لم تبحث من قبل.   

 أسئلة الدراسة

أن تقدم صورة شبه التي من شأنها لة البحثية اآلتية، استنبطنا األسئ ،من خالل مراجعة الموروث البحثي والمقدمة النظرية

 اإلسرائيلي: -تفصيلية عن طبيعة معالجة الصحافة القطرية ألخبار الصراع الفلسطيني 

  اإلسرائيلي؟  –ما الموضوعات الصحفية التي تركز عليها الصحافة القطرية الوطنية عند تغطيتها ألخبار الصراع الفلسطيني

 والشرق، والوطن، والراية في هذا المجال؟وهل هناك فوارق بين الصحف القطرية األربع: العرب، 

  ما طبيعة األخبار الجيوسياسية التي تركز عليها الصحافة القطرية عند تعاطيها مع أخبار الصراع؟ فهل هي األخبار

أم األخبار التي تجمع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في صراعاتهم المستمرة حول القضايا  ؟الفلسطينية المحلية

 ؟ أم أخبار فلسطين وعالقاتها العربية والدولية؟ أم أخبار إسرائيل المحلية وعالقاتها العربية والدولية؟المختلفة

  اإلسرائيلي؟ فهل هي األخبار  –ما هي أكثر أشكال العرض الصحفي استخداما عند التعاطي مع أخبار الصراع الفلسطيني

 رتاجات؟البسيطة أم التقارير المصورة أم مقاالت الرأي والريبو

  اإلسرائيلي؟ –على أي المصادر الصحفية تعتمد الصحافة الوطنية القطرية في استقائها ألخبار الصراع الفلسطيني 

  اإلسرائيلي؟ فهل  –على أي المناطق الجغرافية تركز التغطية الصحفية القطرية عند تعاملها مع أخبار الصراع الفلسطيني

يليين مثال؟ وهل تفرق بين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ تميز بين أخبار الفلسطينيين واإلسرائ

 أو بينهم وبين الفلسطينيين في دول الشتات والعالم؟

 عينة الدراسة

اإلسرائيلي المنشورة  –اعتمدت الدراسة على منهاج المسح الشامل لمادة الدراسة الخاصة بأخبار الصراع الفلسطيني 

ة الوطنية القطرية الناطقة بالعربية وهي: صحيفة العرب، وصحيفة الشرق، وصحيفة الوطن، وصحيفة الراية، في الصحف اليومي

وبلغ عدد نسخ الصحف مطرح التحليل  .كامل أي لمدة شهر ؛2020يناير  31و 2020يناير  01في الفترة الواقعة بين 

اتضح أن بعض الصحف لم تغط أخبار  ،اإلسرائيلي –( عددا. وعند جمع بيانات أخبار الصراع الفلسطيني 124مجتمعة )

 التالي: (1) الصراع في بعض األيام، فكانت العينة الحقيقية موزعة على فترة الدراسة كما هو موضح في الجدول
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 اإلسرائيلي على فترة الدراسة –زيع أخبار الصراع الفلسطيني جدول تو: (1)الجدول 

 المجموع العام عدد النسخ الخالية من أخبار الصراع عدد النسخ المحتوية على أخبار الصراع اسم الصحيفة

 %100 31 %26 8 %74 23 العرب

 %100 31 %6 2 %94 29 الشرق

 %100 31 %13 4 %87 27 الوطن

 %100 31 %0 0 %100 31 الراية

 %100 124 %11 14 %89 110 المجموع العام

من مجمل أعداد  أعداد( 110اإلسرائيلي في ) – يظهر الجدول أن الصحافة القطرية غطت أحداث الصراع الفلسطيني

أما عدد النسخ التي لم تغط فيها أخبار الصراع  .%(89ددا، أي ما نسبته )( ع124نسخ فترة الدراسة مجتمعة البالغة )

%(، كما يبين الجدول أن صحيفة الراية هي أكثر الصحف اهتماما بأخبار الصراع 11( عددا، أي ما نسبته )14فبلغت )

 ومن المالحظ .2020أيام شهر يناير  إذ غطت أخبار الصراع كل يوم من ؛قارنة بالصحف األخرىاإلسرائيلي م –الفلسطيني 

 أيضا أن صحيفة العرب هي أقل الصحف القطرية اهتماما بأخبار الصراع خالل هذه الفترة.

اإلسرائيلي، تفاوتت أيضا أعداد الموضوعات الخبرية  –وكما تفاوتت أعداد التغطية الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني 

 اآلتي: (1) التي غطتها الصحف األربع في فترة الدراسة، كما يظهر الرسم البياني

 (:1) بيانيالرسم ال

 

اإلسرائيلي خالل  –( موضوعا صحفيا عن الصراع الفلسطيني 143يظهر الرسم البياني أعاله أن صحيفة الراية نشرت )

ة الوطن بـ ( موضوعا صحفيا، وصحيف122فترة الدراسة، متقدمة بذلك على جميع الصحف األخرى، تليها صحيفة الشرق بـ )

( 39إذ غطت ) ؛من بين الصحف األخرىومن المالحظ أن صحيفة العرب كانت األقل تعرضا لمواضيع الصراع  .( موضوعا78)

 ( موضوعا.382موضوعا صحفيا فقط. علما بأن العدد اإلجمالي لجميع الموضوعات بلغ )

 مادة الدراسة

وصحيفة الوطن، وصحيفة الراية، لدولة قطر أربع صحف وطنية باللغة العربية وهي: صحيفة العرب، وصحيفة الشرق، 

وهي صحف مدعومة من الحكومة القطرية، ولألسف ال توجد مصادر محايدة تتحدث عن الصحف القطرية وظروف نشأتها، 

وبالرغم من ذلك تقدم هذه المعلومات  .الصحف من المواقع اإللكترونية لهذه مستمدةهي ه من معلومات وكل ما حصلنا علي

 .ها وسياستها التحريريةنبذة ال بأس بها عن طبيعة هذه الصحف ونشأت -رغم طابعها الدعائي  –واقع المنشورة في هذه الم

 وإللقاء نظرة قريبة على طبيعة الصحف القطرية سنقدم عرضا موجزا لها في الفقرات التالية: 

39
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صحيفة العرب

صحيفة الشرق

صحيفة الوطن

صحيفة الراية
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ي الّصحف القطرّية اإلسرائيلّي ف-أعداد املوضوعات الّصحفّية الخاّصة بالّصراع الفلسطينّي 

2020يناير 31-2020يناير 01: الفترة الزمنّية/ األربع

(382: )العدد اإلجمالي
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 أوال/ صحيفة العرب

عن دار العروبة للصحافة والطباعة  1972تعد صحيفة العرب أول صحيفة قطرية يومية سياسية جامعة، صدرت عام 

كان قد أسسها عميد الصحافة القطرية )عبد الله حسين نعمة( الذي شغل منصب رئيس التحرير المسؤول ووالنشر والتوزيع، 

للصحيفة. صدرت صحيفة العرب بداية بست صفحات، وكان لها مراسلون في كل من القاهرة وعمان والجزائر، واستمرت 

، وتتكون حاليا من 2007حتى توقفت عن الصدور، لتستأنف إصدارها مرة أخرى عام  1996صدور إلى عام الصحيفة بال

( صفحة، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس اإلدارة الشيخ )ثاني بن عبد الله آل ثاني(، أما منصب رئاسة التحرير فيشغله 16)

 (.alarab.qa,2020)عبد الله بن حمد العذبة( )

 الشرقثانيا/ صحيفة 

صحيفة باسم "الخليج اليوم"، وبعد عام من إصدارها انتقلت ملكيتها  1986أصدرت مجموعة من رجال األعمال عام 

تحمل هذا االسم إلى اليوم،  وهيإلى مساهمين آخرين عملوا على تطويرها وأعادوا إصدارها من جديد تحت اسم "الشرق"، 

تكون المؤسسة التي تحتضن أدواتها الصحفية واإلعالمية، ولتصبح اليوم أكبر وعلى إثرها تأسست دار الشرق للطباعة والنشر ل

وتعتبر صحيفة الشرق من أكثر الصحف القطرية انتشارا في دولة قطر  ،(Daralsharq.net,2020مؤسسة صحفية في البالد )

الموقع اإللكتروني لمتحف وفقا لبعض شركات االستطالع العالمية، كما كانت أول صحيفة قطرية تنشر بشكل يومي على 

(. علما بأن الشيخ Daralsharq.net,2020( بسبب ارتفاع نسبة توزيعها في دولة قطر )Newseumالصحافة األمريكية )

)خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني( يشغل رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس تحرير الصحيفة هو )صادق محمد العماري(، 

 ( يرأس تحريرهاThe Peninsulaصحيفة باللغة اإلنجليزية تحت اسم ) 1996دار الشرق منذ عام كما تصدر عن مؤسسة 

 شافي(. حاليا )خالد بن مبارك آل

 ثالثا/ صحيفة الوطن  

عن دار الوطن، وتغطي األحداث اليومية من جميع أنحاء العالم مع التركيز  1995هي صحيفة يومية سياسية صدرت عام 

ومتابعته تحليال وتمحيصا من خالل استكتاب نخبة من أصحاب الرأي في العالم العربي من كتاب ومفكرين،  على الحدث العربي

ذلك التعريف الخاص بالصحيفة في موقعها اإللكتروني. وتنشر صحيفة الوطن مجموعة من المالحق إلى جانب  إلى كما يشير

ضي"، كما تحتوي الصحيفة على صفحات متخصصة في قضايا الصحيفة األم مثل ملحق "الوطن االقتصادي" و "الوطن الريا

التي تتعلق ن الصحافة األمريكية، معينة مثل اتجاهات الصحافة األمريكية عبر نشر مجموعة من المقاالت المترجمة المقتبسة م

ير اإلسرائيلي" في بالعالم العربي بصورة خاصة، كما تهتم بنقل مقاالت مترجمة لكتاب إسرائيليين "للوقوف على نمط التفك

التحرير  ويترأسصفحة خاصة تحت عنوان "صحافتهم" . ويشغل رئاسة مجلس دار الوطن الشيخ )حمد بن سحيم آل ثاني(، 

 (.al-Watan.com,2020)محمد حمد النابت المري( )

 رابعا/ صحيفة الراية

صدرت الصحيفة أول  .أحدث المعلومات"دم تعرف صحيفة الراية نفسها بأنها "صحيفة عربية يومية تصدر في قطر وتق

، وهي صحيفة صادرة عن "مؤسسة 1980كصحيفة أسبوعية بداية ثم تحولت إلى يومية عام  1979مايو  10مرة في تاريخ 

تحمل الصحيفة شعار  ،(Gulf Timesالتي تصدر أيضا صحيفة باللغة اإلنجليزية باسم جولف تايمز )ج للنشر والطباعة" الخلي

ى العرب ومن العرب إلى العالم". كما تصدر المؤسسة مجموعة من المالحق األسبوعية مثل "البيرق الثقافي" و "من قطر إل

"استراحة الراية" و "الراية الشبابية" و "الراية الطبية" باإلضافة إلى مجلتين هما: "هي وهو" و "راشد ونورة". ويشغل 

 (.raya.com,2020ورئاسة التحرير )عبد الله بن غانم البنعلي المهندي( ) رئاسة مجلس اإلدارة )عبد الله بن خليفة العطية(،
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 منهجية الدراسة

يهدف إلى وصف الظواهر  نهجة وتحليلها، وهو ماعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات المطلوب

 ,Suleiman,2009قرير حالتها كما هي في الواقع )أو األحداث وجمع الحقائق والمعلومات عنها ووصف الظروف الخاصة بها وت

p.17 وقد اعتمدت الدراسة هذه المنهجية الستخراج الخصائص العامة للتغطيات الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني .)– 

(. Agenda Settingاإلسرائيلي في الصحافة القطرية الوطنية واهتماماتها الصحفية اعتمادا على نظرية "ترتيب األولويات" )

قمنا بإعداد استمارة تحليل مضمون تحتوي على التصنيفات الرئيسية التي نرغب في جمع  ،ومن أجل جمع البيانات المطلوبة

اإلسرائيلي  –جميع الموضوعات الصحفية الخاصة بأخبار الصراع الفلسطيني  فرزت ؛ ففي المرحلة األولى  ()بياناتها وتحليلها

لكل صحيفة قطرية من الصحف األربع على حدة، بشرط أن يكون موضوع الصراع هو الموضوع الرئيسي للخبر أو التقرير 

ن وية، فلم يجر حسابها ضماإلخباري أو المقال الصحفي، أما المواضيع التي تطرقت ألخبار فلسطين أو إسرائيل بصورة ثان

ثم جرى تصنيف هذه الموضوعات وفقا لطبيعتها الجيوسياسية كأخبار فلسطين المحلية، واألخبار  .الموضوعات المختارة

جزءا خاصا بأخبار فلسطين  الباحث الخاصة بفلسطين وإسرائيل معا، وأخبار فلسطين وعالقتها مع الدول العربية، وفرز

 وفي المرحلة الثالثة صنف .مع أخبار إسرائيل ثم أخبار فلسطين وعالقتها مع العالم، وفعل األمر ذاته وعالقتها مع دولة قطر،

سواء كان ذلك برفقة صورة ة، مثل الخبر البسيط )الموضوعات الصحفية الخاصة بالصراع وفقا ألشكال عرضها الصحفي الباحث

 ،اري بال صورة، ومقال الرأي، ومقال االفتتاحية، والريبورتاج، والمانشيتخبرية أم ال( والتقرير اإلخباري بصورة، والتقرير اإلخب

وفي المرحلة الرابعة جرى تصنيف الموضوعات الخبرية وفقا لمصادرها الصحفية المختلفة، لمعرفة على  .والمقابلة الصحفية

المصادر وفقا لوكالة األنباء  ت، فصنفأي من المصادر تعتمد الصحافة القطرية في استقاء معلوماتها فيما يخص أخبار الصراع

منها وكالة أنباء  تالتي فرزاألنباء العالمية،  الفلسطينية )وفا(، ووكاالت األنباء العربية، ووكاالت األنباء الخليجية، ووكاالت

األخبار التي مصدرها مراسلو  زتاألناضول على حدة بعد مالحظة اعتماد بعض الصحف القطرية كثيرا على هذه الوكالة، ثم فر

معرفة إن كانت من  الباحث داأما بخصوص المقاالت الصحفية فأر .األنباء القطرية )قنا( أو محررو الصحيفة ذاتها، ثم وكالة

كتاب فلسطينيين، أم عرب أم قطريين أم خليجيين أم من كتاب أجانب ترجمت مقاالتهم ونشرت في الصحف القطرية. وبسبب 

تصنيف الموضوعات الصحفية وفقا لتوزيع المناطق  أعيدشعب الفلسطيني الموزع على أكثر من منطقة جغرافية، خصوصية ال

نها تخص المنطقتين إة، أو قطاع غزة، أم الجغرافية التي تغطيها هذه الموضوعات، مثل أخبار الفلسطينيين في الضفة الغربي

خبار الفلسطينيين في الدول العربية بصورة عامة، وأخبارهم في قطر معا، وكذلك أخبار الفلسطينيين في مدينة القدس، وأ

 بصورة خاصة، باإلضافة إلى أخبار اإلسرائيليين في مدنهم. 

( لمقارنة Excelبعد استخراج جميع البيانات الخاصة بكل صحيفة على حدة، جرى إدخالها إلى برنامج معالجة البيانات )

ة الخصائص فة الفوارق بين التغطيات الصحفية لكل صحيفة قطرية، والتوصل إلى معرفبيانات الصحف مع بعضها بعضا؛ لمعر

 إلسرائيلي في الصحافة القطرية.  ا –العامة للتغطية الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني 

 نتائج الدراسة

رائيلي اإلس -يني بالصراع الفلسطعرض نتائج مسح التغطيات اإلعالمية للموضوعات الصحفية الخاصة تفي الفقرات التالية س

ة للتغطية العرب والشرق والوطن والراية من خالل المقارنة بين الصحف األربع الستنباط الخصائص العام صحففي كل من 

 إلسرائيلي في الصحافة الوطنية القطرية.ا –الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني 

 

 

                                                           
()   املساعدات "لهذا جرى إبراز أخبار  .استمارات تحليل املضمون اعتمدت بصورة خاصة على إبراز املميزات الخاصة بالصحافة القطريةتجدر اإلشارة هنا إلى أن تصميم

الخبرية  وينسحب هذا األمر على وحدات تحليل املصادر .لفلسطينية" كوحدات منفصلة عن العناوين العامة للموضوعاتا -القطرية" و"االستيطان" و"العالقات القطرية 

 إلسرائيلي. ا –واملكانية، وكل ما له عالقة باملميزات الخاصة التي تتمتع بها الصحافة القطرية في تغطيتها ملوضوعات الصراع الفلسطيني 
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 مقارنة عامة لكثافة التغطية الصحفية اليومية

( موضوعا 382إن مجموع ما نشرته الصحف القطرية األربع: العرب، والشرق، والوطن، والراية في فترة الدراسة هو )

%( من مجمل الموضوعات، وصحيفة 37( موضوعا أي ما نسبته )143صحفيا مختلفا. كان نصيب صحيفة الراية منها )

( موضوعا أي ما 39%( وصحيفة العرب )21نسبته )( أي ما 78%(، وصحيفة الوطن )32( أي ما نسبته )122الشرق )

 –%(. وهذا يبين أن صحيفة الراية القطرية هي أكثر الصحف القطرية اهتماما بموضوعات الصراع الفلسطيني 10نسبته )

 وفي المرتبة األخيرة جاءت صحيفة العرب. ،اإلسرائيلي، تليها الشرق، ثم الوطن

 ضوعات الصحفية في الصحافة القطريةتوزيع تكرارات ونسب المو: (2) الجدول

 النسبة التكرارات اسم الصحيفة

 %10 39 العرب

 %21 78 الشرق

 %32 122 الوطن

 %37 143 الراية

 %100 382 المجموع العام

اإلسرائيلي على امتداد فترة الدراسة التي  –وإذا نظرنا إلى توزيع الموضوعات الصحفية الخاصة بالصراع الفلسطيني 

، فإننا نالحظ تغلب صحيفة الراية على جميع الصحف القطرية األخرى 2020يناير  31وتنتهي في  2020يناير  01من  تبدأ

ق في المرتبة في تغطيتها على امتداد الشهر كامال، ولم يخل يوم من أيام الشهر من تغطية فيها، في حين جاءت صحيفة الشر

ثم جاءت صحيفة الوطن  .2020يناير  12و  9 يوماإذ لم تغط أخبار الصراع في يومين فقط خالل شهر يناير وهما:  ؛الثانية

، في 2020يناير  13،  12،  11،  8في المرتبة الثالثة، حيث لم تغط أخبار الصراع في أربعة أيام خالل شهر يناير وهي: 

،  12،  7،  5أيام خالل شهر يناير وهي:  ةم تغط أخبار الصراع في ثمانيإذ ل ؛ب في المرتبة األخيرةحين حطت صحيفة العر

 .2020يناير  29،  26،  24، و  23،  16

 (:2)بياني الرسم ال

 

ل اإلسرائيلي خال -إن هذا العرض يظهر أن الصحف القطرية متباينة في كثافة تغطيتها اليومية ألخبار الصراع الفلسطيني 

البتة، وهذا يعكس عدم التنسيق  إلى الصراع( موضوعا صحفيا، وقد ال تتطرق 16فقد تصل في أحد األيام إلى ) ؛فترة الدراسة

المشترك بين الصحف القطرية في مسألة التغطية الصحفية ألخبار الصراع، وأن لكل صحيفة مطلق الحرية في تحديد كثافة 

وطبيعة اهتماماتها الصحفية اليومية، وربما يتعلق األمر بموقفها  التغطية اليومية وفقا لسياستها واتجاهاتها التحريرية

 اإلسرائيلي. –األيديولوجي أو الفكري أو السياسي من الصراع الفلسطيني 
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2020يناير مقارنة تغطية الصحف القطرية األربع ألخبار فلسطين خالل شهر 

(382: )العدد اإلجمالي

العرب الشرق الوطن الراية
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سنقدم عرضا مزدوجا يشمل عرض النتائج العامة للتغطية الصحفية لموضوعات الصراع في الصحافة  :في الفقرات التالية

 عرض مقارنات للعناصر التحليلية الخاصة بها بين الصحف األربع تشمل اآلتي:القطرية، باإلضافة إلى 

 الموضوعات الصحفية العامة -

 الموضوعات الصحفية وفقا لعالقاتها الجيوسياسية -

 أشكال العرض الصحفي -

 اإلسرائيلي –مصادر األخبار الخاصة بالصراع الفلسطيني  -

 مصادر التغطية الجغرافية ألخبار الصراع -

 الموضوعات الصحفية العامةأوال / 

 ،اإلسرائيلي في الصحافة القطرية –عند معاينة التوزيع العام للموضوعات الصحفية الخاصة بأخبار الصراع الفلسطيني 

%( من مجمل عدد 55أن المعالجات السياسية للموضوعات تحتل المركز األول من حيث النسبة، حيث بلغت )نالحظ 

%(، 28( موضوعا، تليها موضوعات العنف واالعتقال والقتل بنسبة )382البالغ عددها )لصراع حفية ألخبار االموضوعات الص

وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنسب الموضوعات الصحفية األخرى، وتعكس اهتمام الصحافة القطرية بمسائل العنف المميزة للصراع 

إذ  ؛الفلسطينية المحتلة وعات االستيطان في األراضياإلسرائيلي. ومن الالفت اهتمام الصحافة القطرية بموض -الفلسطيني 

حظيت باهتمام التي %( من مجمل الموضوعات العامة، وكذلك المساعدات القطرية للشعب الفلسطيني 6شغلت ما نسبته )

 حظيت باهتمام أقل. فقد أما الموضوعات األخرى .%(5ة القطرية بنسبة )خاص من الصحاف

 (3) بيانيالرسم ال

 

 الموضوعات الصحفية العامة مقارنة

التي تمت تغطيتها في فترة الدراسة العامة عند إجراء مقارنة بين الصحف القطرية األربع فيما يخص الموضوعات الصحفية 

 تتضح الحقائق التالية:

 –تحتل الموضوعات السياسية من مناقشات ولقاءات وتصريحات وقرارات سياسية الخاصة بأخبار الصراع الفلسطيني 

مع مالحظة  ،(3جدول الاإلسرائيلي الصدارة لدى جميع الصحف القطرية، وإن كانت النسب بين الصحف األربع متباينة )انظر 

%( من مجمل عدد 34إذ بلغت نسبة هذه الفئة ) ؛ة من الموضوعاته الفئأن صحيفة الراية أكثر الصحف تركيزا على هذ

 %( فقط.11( موضوعات، وأقلها صحيفة العرب، التي كان نصيبها )209البالغ )ياسية للصحف األربع الموضوعات الس

55%
28%

2%
5%

6%4%

-ي نسب توزيع املوضوعات الصحفية العامة املتعلقة بالصراع الفلسطين

2020.01.31-2020.01.01: الفترة الزمنية/ اإلسرائيلي في الصحافة القطرية

(382: )املجموع العام

سياسية

أخبار عنف

أخبار فنية وثقافية

مساعدات قطرية

االستيطان

منوعات
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ت أخبار تحتل موضوعات العنف من قتل واعتقاالت ومواجهات ومظاهرات واقتحامات وهدم بيوت المرتبة الثانية من تغطيا

%( من عدد 45إذ بلغت نسبتها ) ؛هذه الفئة من األخبار الصراع لدى الصحف األربع، مع مالحظة تركيز صحيفة الراية على

%(، في حين تساوت النسب لدى كل من صحيفة 35تلتها صحيفة الشرق بنسبة )( موضوعات، 107)البالغ موضوعات العنف 

 %(.10الوطن بنسبة )صحيفة العرب و

 مقارنة توزيع تكرارات ونسب الموضوعات الصحفية الخاصة بأخبار الصراع في الصحف القطرية األربع: (3) جدولال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( خبرا عن هذه الفئة، وكانت الصحيفة 22إذ نشرت مجتمعة ) ؛ثة لدى الصحف األربعالمرتبة الثالأما االستيطان فجاء في 

%(، في حين 4%(، واألقل اهتماما هي صحيفة العرب بنسبة )50األكثر اهتماما بهذا الموضوع هي صحيفة الراية بنسبة )

 %(.23إذ بلغت ) ؛الوطنصحيفة تساوت النسب لدى كل من صحيفة الشرق و

إذ نشرت الصحف األربع  ؛ي الضفة وقطاع غزةفي المرتبة الرابعة حلت أخبار المساعدات القطرية المقدمة للفلسطينيين ف

%(، وأقلها صحيفة العرب بنسبة 47( خبرا عنها، كان نصيب صحيفة الشرق منها في الصدارة بنسبة )19ما مجموعه )

 %(.21الراية بنسبة )صحيفة %(، في حين تساوت النسب لدى كل من صحيفة الوطن و11)

( خبرا، 18إذ نشرت الصحف القطرية مجتمعة ) ؛تلفةبار إنسانية مخفي المرتبة الخامسة جاءت أخبار المنوعات من أخ

 .منهما%( لكل 11الوطن )صحيفة ، وصحيفة العرب وهما%( لكل من39الراية )صحيفة كان نصيب كل من صحيفة الشرق و

 ثانيا / الموضوعات الصحفية وفقا لعالقاتها الجيوسياسية

%( من مجمل 53طينيين واإلسرائيليين تشغل ما نسبته )( أن أخبار الصراع المشترك بين الفلس4) ن الرسم البيانييبي

%(، وهذا يظهر البعد 20العالمية بنسبة ) –موضوعا(، ثم تليها الموضوعات الفلسطينية  382العام ) اتعدد الموضوع

وبما أن الصحف مطرح البحث هي صحف قطرية، فهي تبرز األخبار الفلسطينية  .الصحافة القطرية به الدولي للصراع واهتمام

%(، وبقية الموضوعات 7%(، أما األخبار الفلسطينية المحلية فلم تتجاوز نسبتها )9القطرية المشتركة بنسبة بلغت ) –

ام الصحافة القطرية باألخبار %(، ما يعكس عدم اهتم4%( و )1اإلسرائيلية الجيوسياسية المختلفة فتراوحت نسبتها بين )

اإلسرائيلية المحضة بصورة عامة، وهذا العرض يبين أن الصحافة القطرية يهمها أخبار الصراع المشترك على المستوى 

اإلسرائيلي والمستوى العالمي، وعالقة دولة قطر بفلسطين، إال أنها تتجنب األخبار المحلية لكال البلدين قدر  –الفلسطيني 

 المستطاع.

 

 المجموع العام الراية الوطن الشرق العرب الموضوعات الصحفية

 209 72 55 60 22 أخبار سياسية

11% 29% 26% 34% 100% 

 107 48 11 37 11 أخبار عنف

10% 35% 10% 45% 100% 

 7 1 1 4 1 أخبار فنية وثقافية

14% 58% 14% 14% 100% 

 19 4 4 9 2 مساعدات قطرية

11% 47% 21% 21% 100 

 22 11 5 5 1 االستيطان

4% 23% 23% 50% 100% 

 18 7 2 7 2 منوعات

11% 39% 11% 39% 100% 

 382 143 78 122 39 المجموع العام
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 (:4)بياني الرسم ال

 مقارنة الموضوعات الصحفية وفقا لعالقاتها الجيوسياسية

اإلسرائيلي وفقا للعالقات الجيوسياسية،  –عند تحليل نتائج توزيع الموضوعات الصحفية الخاصة بالصراع الفلسطيني 

 فإننا نالحظ اآلتي:

إذ نشرت  ؛مجتمعةاإلسرائيلي المشتركة صدارة التغطية الصحفية لدى الصحف القطرية  –تحتل أخبار الصراع الفلسطيني 

تليها %(، 42الراية بنسبة ) ( موضوعات خبرية عنه خالل فترة الدراسة، كان نصيب األسد منها لصحيفة203الصحف األربع )

 %(، أما صحيفة العرب 20%(، ثم الوطن بنسبة )30صحيفة الشرق بنسبة )

 %( من مجمل هذه الفئة من الموضوعات الصحفية.8فكانت األقل اهتماما بنسبة )

على  اإلسرائيلي –جاءت في المرتبة الثانية األخبار الفلسطينية العالمية، أي تلك التي لها عالقة بالصراع الفلسطيني 

موضوعا خبريا خاصا بهذه الفئة، كان نصيب صحيفة الشرق  (75إذ نشرت الصحف األربع ما مجموعه ) ؛المستوى العالمي

%(، وفي المرتبة األخيرة جاءت 19%(، ثم الوطن بنسبة )36تليها صحيفة الراية بنسبة )%(، 37الصدارة بنسبة )في 

 %(.8صحيفة العرب بنسبة )

 الجيوسياسية المختلفةمقارنة توزيع تكرارات ونسب الموضوعات الصحفية وفقا للعالقات  (:4)جدول ال

 المجموع العام الراية الوطن الشرق العرب العالقات الجيوسياسية

 25 11 2 9 3 فلسطينية / محلية

12% 36% 8% 44% 100% 

 203 85 41 60 17 فلسطينية / إسرائيلية

8% 30% 20% 42% 100% 

 17 1 8 4 4 فلسطينية/ عربية

23% 23% 48% 6% 100% 

 35 9 7 13 6 قطريةفلسطينية / 

17% 37% 20% 26% 100% 

 75 27 14 28 6 فلسطينية / عالمية

8% 37% 19% 36% 100% 

 14 6 4 3 1 إسرائيلية / محلية

7% 21% 29% 43% 100% 

 إسرائيلية/ عربية
2 4 2 1 9 

22% 45% 22% 11% 100% 

 4 3 0 1 0 إسرائيلية/عالمية

0% 25% 0% 75% 100% 

 382 143 78 122 39 العام المجموع

7%

53%

4%

9%

20%

4%2%
1%

/  فة القطريةاإلسرائيلي في الصحا-نسب املوضوعات الصحفية الخاصة بالصراع الفلسطيني 

2020.01.31-2020.01.01: الفترة الزمنية

(382: )العدد اإلجمالي
محلية/ فلسطينية 

يةإسرائيل/ فلسطينية 

عربية/ فلسطينية

قطرية/ فلسطينية 

عالمية/ فلسطينية 

محلية/ إسرائيلية 

عربية/ إسرائيلية

عالمية/إسرائيلية
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إذ نشرت الصحف األربع  ؛ر في المرتبة الثالثةجاءت األخبار التي تعكس العالقات المشتركة بين الفلسطينيين ودولة قط

تليها صحيفة %(، 37ة الشرق بنسبة )( موضوعا حول هذه العالقة، وأكثر الصحف اهتماما بهذه الفئة الصحفية هي صحيف35)

 %(.17العرب بنسبة ) صحيفة%(، واألقل اهتماما في هذه الفئة من األخبار كانت 20%(، ثم الوطن )26الراية بنسبة )

( موضوعا خبريا عنها، 25إذ نشرت الصحافة القطرية مجتمعة ) ؛الفلسطينية المحلية حطت األخبار، في المرتبة الرابعة

%(، وأخيرا صحيفة 12%(، ثم العرب )36تلتها الشرق بنسبة )%(، 44نسبة )الراية ب كانت النسبة األكبر من نصيب صحيفة

 %(.8الوطن بنسبة )

( خبرا عنها. كانت 17مجتمعة ) نشرت الصحف األربع إذ ؛ءت في المرتبة الخامسةالعربية جا –األخبار الفلسطينية 

%( 23العرب والشرق بنسبة ) صحيفتي ، وتليها كل من%(48صحيفة الوطن األكثر اهتماما بهذه الفئة من األخبار بنسبة )

 %( فقط.6لكل منهما، وفي األخير جاءت هذه المرة صحيفة الراية بنسبة )

( موضوعا خبريا عن هذه 14إذ نشرت الصحف األربع ) ؛ت في المرتبة السادسةأما األخبار اإلسرائيلية المحلية فجاء

%(، ثم العرب 21%(، ثم الشرق )29%(، تليها صحيفة الوطن )43ا بها بنسبة )كانت صحيفة الراية األكثر اهتماموالفئة، 

(7.)% 

إذ نشرت الصحافة القطرية ما مجموعه  ؛في المرتبة السابعةالعربية  –في حين حطت الموضوعات الخبرية اإلسرائيلية هذا 

%(، تليها كل من صحيفة العرب 45بة )( موضوعات عن هذه الفئة، كانت صحيفة الشرق األكثر اهتماما بهذه الفئة بنس9)

 %(.11%( لكل منهما، وفي المرتبة األخيرة جاءت صحيفة الراية بنسبة )22الوطن بنسبة )صحيفة و

( موضوعات 4إذ نشرت عنها ما مجموعه ) ؛لدى الصحافة القطرية العالمية فكانت األقل اهتماما –أما األخبار اإلسرائيلية 

%(، في حين لم تنشر 25تليها صحيفة الشرق بنسبة )%(، 75بنسبة ) صحفية فقط، كان نصيب األسد منها في صحيفة الراية

 الوطن أي خبر عن هذه الفئة.صحيفة كل من صحيفة العرب و

 ثالثا / أشكال العرض الصحفي

الصحفي المصور على بقية أشكال العرض الصحفية في تغطية أخبار الصراع بنسبة  ( تغلب التقرير5يظهر الرسم البياني )

%(، أما التقرير 31%( من مجمل عدد الموضوعات العام. وتليه األخبار البسيطة المصورة وغير المصورة بنسبة )53)

ية باألخبار المحضة )والمصورة %( فقط، وهذا يعني اهتمام الصحافة القطر2الصحفي غير المصور فبلغت نسبته في التغطية )

%( فقط، وبقية 9%(، أما مقاالت الرأي فبلغت نسبتها )86منها خصوصا( في تغطية موضوعات الصراع بنسبة مشتركة تبلغ )

%(. ومن الواضح هنا أن الصحافة القطرية ال تحبذ التعبير عن آرائها ومواقفها من 3) و%( 1أشكال العرض تراوحت بين )

 لعرض الصحفي الخاصة بالرأي، وتنكفئ خلف التغطية الخبرية المحايدة.خالل أشكال ا

 :(5)الرسم البياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

31%

2%

53%

9%
3…1…1…

ي في اإلسرائيل-نسب أشكال العرض الصحفي ألخبار الصراع الفلسطيني 
الصحافة القطرية

خبر بسيط

ةتقرير بال صور

تقرير مع صورة

مقال رأي

مقال افتتاحية

ريبورتاج

تحقيق صحفي

المانشيت

مقابلة صحفية
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 مقارنة أشكال العرض الصحفي

 –أما فيما يخص مقارنة أشكال العرض الصحفي المستخدمة في تغطية الموضوعات الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني 

 فكانت كاآلتي: ،اإلسرائيلي في فترة الدراسة

اإلسرائيلي في الصحف القطرية  -مقارنة تكرارات ونسب أشكال العرض الصحفي ألخبار الصراع الفلسطيني  (:5)جدول ال

 األربع

 المجموع العام الراية الوطن الشرق العرب أشكال العرض الصحفي

  9 48 28 32 117خبر بسيط

8% 41% 24% 27% 100% 

 8 3 2 3 0 تقرير بال صورة

- 38% 24% 38% 100% 

 204 99 29 56 20 تقرير مع صورة

10% 27% 14% 49% 100% 

 35 7 17 3 8 مقال رأي

23% 9% 48% 20% 100% 

 2 0 0 2 0 مقال افتتاحية

- 100% - - 100% 

 10 1 0 8 1 ريبورتاج

10% 80% - 10% 100% 

 0 0 0 0 0 تحقيق صحفي

- - - - - 

  1 1 0 0 2 المانشيت

50% 50% - - 100% 

 4 1 2 1 0 مقابلة صحفية

- 25% 50% 25% 100% 

 382 143 78 122 39 المجموع العام

" فحسب من ضمن فئات التقارير: "تقرير المركب الخبر" بـ المعروف الخبر أما فقط، البسيط الخبر على الفئة هذه تحتوي

 بينها. ابين األنماط الكتابية يكون أوضح عندما يكون الفارق كبير" كون أن التمييز صورة بال تقرير"و" صورة مع

  ولكن أوردناه هنا كعنصر إبراز فقط، وللتدليل على اهتمام  ،من أشكال العرض الصحفي على اإلطالق المانشيتال يعد

 اإلسرائيلي.   –الصحافة القطرية بأخبار الصراع الفلسطيني 

 –على جميع أشكال العرض الصحفي المستخدمة في تغطية أخبار الصراع الفلسطيني يطغى التقرير اإلخباري المصور 

( تقارير مصورة في فترة الدراسة، كان النصيب األكبر 204إذ نشرت الصحف القطرية األربع ) ؛في الصحافة القطرية اإلسرائيلي

ض الصحفي، تليها صحيفة الشرق بنسبة %(، أي النصف تقريبا من مجمل عدد أشكال العر49منها لصحيفة الراية بنسبة )

%(. أما التقرير اإلخباري غير المصور 10%(، وفي المرتبة األخيرة صحيفة العرب بنسبة )14%(، ثم الوطن بنسبة )27)

( تقارير غير مصورة فقط 8إذ نشرت الصحافة القطرية ) ؛قرير اإلخباري المصورفكان استخدامه ضئيال جدا بالمقارنة مع الت

%( المتبقية لصحيفة 24)ألـ %( لكل منهما، و 38رة الدراسة، موزعة على كل من صحيفة الشرق والراية بنسبة )في فت

 الوطن، أما صحيفة العرب فلم تنشر أي تقرير إخباري غير مصور خالل هذه الفترة.

( خبرا 117إذ نشرت الصحافة القطرية ما مجموعه ) ؛جاء في المركز الثاني الخبر البسيط )المصور وغير المصور(

اإلسرائيلي، كانت صحيفة الشرق أكثر الصحف استخداما لهذه الفئة من أشكال  –بسيطا عن موضوعات الصراع الفلسطيني 

%(، وأخيرا العرب 24%(، ثم الوطن بنسبة )27%(، تليها صحيفة الراية بنسبة )41العرض حيث بلغت نسبة استخدامها )

 %(.8نسبة )ب
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( مقاال صحفيا خالل 35إذ نشرت ) ؛مامات الصحافة القطريةالمركز الثالث في سلم اهتفي أما مقاالت الرأي فقد جاءت 

اإلسرائيلي، وكانت صحيفة الوطن األكثر اهتماما بهذه الفئة من أشكال العرض بنسبة  –هذه الفترة حول الصراع الفلسطيني 

%(، ثم صحيفة 20%(، ثم الراية بنسبة )23الصحفية، تلتها صحيفة العرب بنسبة ) %( من مجمل أعداد المقاالت48)

 %(.9الشرق بنسبة )

مثل مقال االفتتاحية والريبورتاج الصحفي والتحقيق الصحفي والمانشيت والمقابلة  ،أما أشكال العرض الصحفي األخرى

 اإلسرائيلي. –صراع الفلسطيني الصحفية، فهي نادرة في الصحافة القطرية عند تغطيتها ألخبار ال

 اإلسرائيلي –رابعا / مصادر األخبار الخاصة بالصراع الفلسطيني 

تحتل المصادر  ،وكما هو ظاهر .اإلسرائيلي –الفلسطيني ( توزيع نسب مصادر أخبار الصراع 6يظهر الرسم البياني )

%( وهي نسبة مرتفعة 28األنباء القطرية بنسبة ) %(، تليها وكالة33المجهولة تحت اسم "وكاالت" النسبة األعلى بمعدل )

تعكس اهتمام دولة قطر بتغطية أخبار الصراع بصفة مباشرة، وكذلك مصادر األخبار المستمدة من مراسلي ومحرري الصحيفة 

مية، % ( من األخبار تعود إلى مصادر قطرية صحفية حكو44ونفهم من ذلك أن ما نسبته )  .%(16ة مرتفعة تبلغ )تشغل نسب

 اإلسرائيلي.  –وهو دليل على االهتمام الخاص والمباشر الذي توليه الصحافة القطرية ألخبار الصراع الفلسطيني 

بعض الصحف القطرية تحرص على إبراز وكالة األناضول التركية الحكومية كمصدر من مصادر أخبار الصراع، وكأنها 

%(، 12وتقبل الصحافة القطرية لهذه التغطية، حيث بلغت نسبتها ) ؛صراعي تغطية أخبار التريد أن تؤكد على الدور التركي ف

 %( من المصادر.2إال أنها ال تغفل أيضا عن وكالة األنباء الفلسطينية التي شغلت ما نسبته )

الكتاب أما فيما يخص جانب إبداء الرأي والمواقف الصحفية بأخبار الصراع، فإننا نالحظ اعتماد الصحافة القطرية على 

%( كمصدر لموضوعات الصراع، أما 7الفلسطينيين أنفسهم في التعبير عن مواقفهم الخاصة بالصراع، إذ بلغت نسبتهم )

%(، وهذا التحليل يعكس قلة الكتاب 2ا الواحد بالمئة، في حين كانت نسبة الكتاب العرب )والكتاب القطريون فلم يتجاوز

اع في الصحافة القطرية، وترك الصحافة القطرية لكتاب فلسطينيين وعرب ليعبروا القطريين الذين يتعرضون لموضوعات الصر

هم عن قضايا الصراع وتحميلهم مسؤولية ذلك، علما بأن الكثير من الكتاب الفلسطينيين والعرب في الصحافة القطرية ليسوا 

 ا.من كتاب الصحف القطرية، بل من صحف أخرى اقتبست الصحافة القطرية مقالتهم فيه

 :(6)بياني الرسم ال
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 اإلسرائيلي –مقارنة مصادر األخبار الخاصة بالصراع الفلسطيني 

لصراع الفلسطيني عند إجراء مقارنة لطبيعة المصادر الصحفية التي تعتمد عليها الصحافة القطرية عند تغطيتها ألخبار ا

 فإننا نالحظ اآلتي: ،اإلسرائيلي –

الفلسطيني تعتمد الصحافة القطرية بصورة رئيسية على الوكاالت العالمية المجهولة االسم في استقاء أخبارها حول الصراع 

( خبرا مستمدا من وكاالت أنباء عالمية مجهولة االسم، بمعنى 123إذ نشرت الصحافة القطرية ما مجموعه ) ؛اإلسرائيلي –

لمصدر بذكر اسم )وكاالت( من دون تحديد طبيعة هذه الوكاالت، وبالتالي ال يمكن أن الصحف القطرية غالبا ما تشير إلى ا

الجزم بالمطلق أنها وكاالت عالمية محضة، أم أن من ضمنها تدخل وكاالت أنباء أخرى. ومن المالحظ أن صحيفة الراية أكثر 

مقتبسة من الوكاالت العالمية في الصحف %( من مجمل عدد األخبار ال65الصحف استخداما لهذه اإلشارة المصدرية بنسبة )

%(. 11، ثم صحيفة الشرق بنسبة )ما%( لكل منه12بنسبة )الوطن صحيفة القطرية األربع، تليها كل من صحيفة العرب و

إذ اعتمدت عليها الصحافة القطرية في  ؛لة األناضول لألنباءوالمالحظ أن أكثر الوكاالت العالمية ذكرا بصورة مباشرة كانت وكا

%(، ثم العرب 37%(، ثم الوطن بنسبة )47( خبرا، وكانت أكثر الصحف اعتمادا عليها صحيفة الشرق بنسبة )43نشر )

 %(، أما صحيفة الراية فلم تذكر اسم وكالة األناضول وال لمرة واحدة خالل فترة الدراسة.16بنسبة )

( أخبار عن 106إذ اعتمدت الصحافة القطرية عليها في نشر ) ؛قطرية لألنباء )قنا(كالة الجاءت الو ،في المركز الثاني

تليها مباشرة %(، 43ا عليها بنسبة )اإلسرائيلي في فترة الدراسة، وكانت صحيفة الشرق األكثر اعتماد –الصراع الفلسطيني 

 %(.3%(، وصحيفة العرب بنسبة )12سبة )%(، أما صحيفة الوطن فكانت أقل اعتمادا بن42صحيفة الراية بنسبة )

( 58إذ نشرت ما مجموعه ) ؛افة القطرية أنفسهمجاءت األخبار المستمدة من مراسلي ومحرري الصح ،في المركز الثالث

%(، ثم صحيفة الراية بنسبة 59خبرا اعتمادا على هذه الفئة من المصادر. وكانت صحيفة الشرق األكثر اعتمادا عليها بنسبة )

 %(.5%(، ثم العرب )15%(، ثم الوطن )12)

 اإلسرائيلي في الصحف القطرية األربع -مقارنة تكرارات ونسب مصادر أخبار الصراع الفلسطيني  (:6جدول )ال

 المجموع العام الراية الوطن الشرق العرب المصادر الصحفية

 6 0 0 6 0 وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(

 - 100% - - 100% 

 0 0 0 0 0 عربيةوكاالت 

 - - - - - 

 0 0 0 0 0 وكاالت خليجية

 - - - - - 

 43 0 16 20 7 وكالة األناضول

 16% 47% 37% - 100% 

 58 12 9 34 3 مراسل صحفي/ الصحيفة 

 5% 59% 15% 21% 100% 

 123 80 15 13 15 وكاالت

 12% 11% 12% 65% 100% 

 106 44 13 46 3 وكالة األنباء القطرية )قنا(

 3% 43% 12% 42% 100% 

 25 6 13 1 5 كاتب صحفي فلسطيني

 20% 4% 52% 24% 100% 

 2 0 0 2 0 كاتب صحفي قطري

 - 100% - - 100% 
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 المجموع العام الراية الوطن الشرق العرب المصادر الصحفية

 0 0 0 0 0 كاتب صحفي خليجي

 - - - - - 

 6 1 4 0 1 كاتب صحفي عربي

 16% - 67% 17% 100% 

 2 0 0 0 2 كاتب صحفي أجنبي 

 100% - - - 100% 

 382 143 78 122 39 المجموع العام

إذ من المالحظ أن الصحافة القطرية اعتمدت  ؛ر تغطية أحداث الصراعثم تأتي فئة كتاب الرأي في المركز الرابع من مصاد

( كاتبا، 13( كاتبا صحفيا فلسطينيا، كان نصيب صحيفة الوطن منهم )25( كاتبا صحفيا، كان منهم )33على ما مجموعه )

( في صحيفة الوطن وحدها، 4( كتاب صحفيين، منهم )6(، أما الكتاب العرب فكانوا )1( والشرق )5( والعرب )6والراية )

احد في صحيفة العرب وآخر في صحيفة الراية، أما الكتاب القطريون فهم نادرون جدا، ولم يكن منهم إال اثنان في صحيفة وو

الشرق؛ أحدهما يكتب تحت اسم مستعار هو )أبو جاسم(، وال يوجد هناك كتاب خليجيون آخرون يكتبون في الصحف القطرية 

اإلسرائيلي، ولكن من الجدير بالذكر أن بعض الصحف القطرية تعتمد على  –هذه األيام حول موضوعات الصراع الفلسطيني 

 مثل صحيفة العرب. ،المقاالت المترجمة

فال توجد  ؛يها الصحافة القطريةأما فيما يخص وكاالت األنباء العربية فقد جاءت في أسفل قائمة المصادر التي تعتمد عل

التي اعتمدت عليها صحيفة قطرية واحدة ء الفلسطينية )وفا(، كالة األنباأخبار مستمدة من وكاالت عربية أو خليجية عدا و

 وهي صحيفة الشرق. ،في استقاء ستة من أخبارها خالل فترة الدراسة

 خامسا / مصادر التغطية الجغرافية ألخبار الصراع

 فإننا نالحظ اآلتي: ،اإلسرائيلي جرى تغطية أخبارها؟ -عند اإلجابة عن سؤال: أي من أماكن الصراع الفلسطيني 

%( )وسنعرف السبب الحقيقي الرتفاع هذه النسبة 24مصادر الصراع الخبرية بنسبة ) صدارةب" تحظى مدينة "القدس المحتلة

عند إجراء مقارنة بين الصحف القطرية األربع(، إال أنها تظل إشارة مهمة في الصحافة القطرية، وتعكس اهتمامها بالقدس 

%(، 22يها أخبار الضفة الغربية بنسبة )سواء كان ذلك كمصدر ألخبار القدس نفسها، أو كإشارة مصدرية ألخبار أخرى، تل

%(، وإذا جمعنا هذه النسب 10%(، والمصادر التي تجمع بين الضفة وقطاع غزة بلغت )18ثم أخبار قطاع غزة بنسبة )

%( من مجمل المصادر المكانية، أي أن تركيز الصحافة القطرية ينصب بصورة 74األربع مجتمعة لوجدنا أنها تصل إلى )

 وهي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. ،األماكن األكثر اكتظاظا بالفلسطينيين واألكثر احتكاكا باإلسرائيليينرئيسية على 

 :(7)الرسم البياني 
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يعكس اهتمام الصحافة القطرية بالعمق الدولي  ذاوه ،%(9أما المصادر المكانية األخرى فتتقدمها الدول العالمية بنسبة )

ملفتة بلغت نسبتها  أهميةاإلسرائيلي، كما أنها تولي أخبار الفلسطينيين في عالقتهم مع الدول العربية  –للصراع الفلسطيني 

ى واحد بالمئة. %(، كما أنها تهتم بأخبار الفلسطينيين في دول الشتات أيضا، وإن كانت بنسب قليلة جدا، ال تصل إل9أيضا )

إال أن بعض الصحف ال تشير أحيانا إلى مصادر أخبارها المكانية عن الصراع صراحة وتستخدم تعبير "عواصم"، وهو أمر 

غير مفهوم، ولكن من الالفت أن الصحافة القطرية ال تذكر اسم أي مدينة إسرائيلية كمصدر مكاني لألخبار حتى وإن كانت 

عنها بذكر اسم "القدس المحتلة"، وكأن الصحافة القطرية ال تعترف بإسرائيل، أو تريد إبراز أخبارا إسرائيلية، وتستعيض 

اهتمامها وتحيزها للفلسطينيين في صراعهم مع اإلسرائيليين، أو أنها ال تريد أن تظهر أي إشارة يمكن أن تفهم بأنها تطبع مع 

 إسرائيل، حفاظا على مشاعر الفلسطينيين والقطريين أيضا.

 ارنة مصادر التغطية الجغرافية ألخبار الصراعمق

فإننا  ،اإلسرائيلي –عند مقارنة توزيع مصادر الموضوعات الصحفية وفقا للتوزيع الجغرافي الخاص بالصراع الفلسطيني 

 نالحظ هذه النتائج:

إذ  ؛من المناطق الجغرافيةا نالحظ ارتفاعا في تغطية أخبار مدينة القدس أكثر من غيره ،وفقا لألرقام التي توصلنا إليها

إن هذا االرتفاع في عدد هذه الفئة من  .المحتلة ( خبرا مشارا إليه بأنه من القدس82نشرت الصحافة القطرية ما مجموعه )

( خبرا تحت تعريف "القدس المحتلة"، وهو ما 48األخبار يعود إلى ارتفاعها لدى صحيفة الراية بصورة خاصة، التي نشرت )

من مجموع هذه التغطية عن مدينة القدس. إال أننا ال نستطيع أن نجزم بالمطلق أن جميع األخبار الموسومة  %(59يعادل )

إذ إن الصحيفة تغطي أخبارا من مناطق فلسطينية  ؛قدس المحتلة وحدهابعبارة "القدس المحتلة" هي بالفعل خاصة بال

ة هذه الفئة من األخبار بعين ناقدة. أما بخصوص الصحف األخرى وإسرائيلية أخرى تحت هذا الوسم؛ لهذا يجب النظر إلى زياد

%(، 28فصحيفة الشرق غطت أخبار القدس بنسبة ) ؛نوعا ما وأكثر وضوحافكانت نسب تغطياتها لمدينة القدس معقولة 

 %(.5%(، والعرب بنسبة )8والوطن بنسبة )

إذ نشرت الصحافة القطرية ما مجموعه  ؛الغربية وحدهاضفة المنطقة الجغرافية األكثر تغطية بعد مدينة القدس كانت ال

%(، ثم الوطن 35تليها صحيفة الراية بنسبة )%( منها، 39ما نسبته )( خبرا عن هذه المنطقة، حازت صحيفة الشرق 77)

 %(.9%(، ثم العرب بنسبة )14بنسبة )

( خبرا عن 61فة القطرية ما مجموعه )إذ نشرت الصحا ؛اءت في المركز الثالثفج ،أما تغطية أخبار قطاع غزة وحده

%(، وأخيرا 10%(، ثم الوطن )41%(، تليها الشرق )44كانت صحيفة الراية األكثر اهتماما به بنسبة )والقطاع وحده، 

 %(.5العرب بنسبة )

( خبرا 34)إذ نشرت الصحافة القطرية ما مجموعه  ؛اءت في المركز الرابعفج ،أما األخبار التي تجمع بين الضفة والقطاع

كانت صحيفة العرب أكثر الصحف القطرية التي تتبع هذه السياسة التحريرية التي ال تفرق بين ويجمع الضفة والقطاع معا؛ 

%(، ثم صحيفة 26تليها صحيفة الشرق بنسبة ) %( من هذه الفئة،44ه )إذ نشرت الصحيفة ما نسبت ؛ة وقطاع غزةأخبار الضف

 %(.6صحيفة الوطن بنسبة )%(، وأخيرا 24الراية بنسبة )

إذ نشرت الصحافة  ؛حلت في المركز الخامسف ،اإلسرائيلي المرتبطة بالدول العالمية –أما أخبار الصراع الفلسطيني 

%(، تلتها 52كانت صحيفة الشرق األكثر اهتماما بهذه الفئة من الروابط الخبرية بنسبة )و( خبرا مرتبطا بها، 33القطرية )

بهذه العالقات الخبرية  –على ما يبدو  –%(، أما صحيفة العرب فال تهتم 18%(، ثم الوطن بنسبة )32سبة )صحيفة الراية بن

اإلسرائيلي ودول العالم. وفي الوقت الذي تشير فيه الصحافة القطرية صراحة إلى المدن العالمية  –بين الصراع الفلسطيني 

 ع، فإنها تشير أحيانا بطريقة غير مباشرة إلى عالمية العالقة عبر وسم غيرالمرتبطة بالصرايها األخبار العالمية التي تعود إل

هذا الوسم تستخدمه صحيفة الوطن بنسبة عالية تصل  .رتبط بأكثر من بلدالذي يفهم منه أن الخبر ممحدد وهو "عواصم"، 

 لشرق البتة.اصحيفة %( في حين ال تتبعه كل من صحيفة العرب و33%(، وصحيفة الراية بنسبة )77إلى )
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إذ نشرت  ؛ةجاءت األخبار التي تتحدث عن الصراع والمرتبطة باإلشارة الجغرافية إلى دولة عربية في المرتبة السادس

%(، 29%(، والوطن )35( خبرا من هذه الفئة، كان نصيب صحيفة الراية منها ما نسبته )29الصحف القطرية األربع مجتمعة )

 ط.%( فق10%(، والعرب )26والشرق )

( خبرا عنهم، كانت صحيفة 14إذ نشرت مجتمعة ) ؛ن على أرض دولة قطركما تهتم الصحافة القطرية بأخبار الفلسطينيي

يرا الراية بنسبة %(، وأخ14%(، ثم العرب )36تليها صحيفة الشرق )%(، 43ماما بها بنسبة )الوطن أكثر الصحف اهت

 نادر جدا.فة القطرية بالشتات الصحا أن اهتمامفي حين  ،%(7)

المالحظ أن الصحافة القطرية جميعها ال تشير أبدا ألي مدينة أو منطقة إسرائيلية في توزيعها الجغرافي ألخبار الصراع 

اإلسرائيلي، وعادة ما تشير بعض الصحف إلى وسم "القدس المحتلة" لإلشارة إلى بعض األخبار الخاصة  –الفلسطيني 

 بإسرائيل.

اإلسرائيلي في الصحف  -مقارنة تكرارات ونسب توزيع مصادر التغطية الجغرافية ألخبار الصراع الفلسطيني : (7)ول جدال

 القطرية األربع

 المجموع العام الراية الوطن الشرق العرب المناطق الجغرافية

 77 27 11 30 9 أخبار الضفة الغربية

12% 39% 14% 35% 100% 

 61 27 6 25 3 أخبار قطاع غزة

5% 41% 10% 44% 100% 

 82 48 7 23 4 أخبار القدس

5% 28% 8% 59% 100% 

 0 0 0 0 0 أخبار المدن اإلسرائيلية

- - - - - 

 2 1 0 0 1 أخبار الفلسطينيين في الشتات

50% - - 50% 100% 

 14 1 6 5 2 الفلسطينيون في قطر 

14% 36% 43% 7% 100% 

 34 8 2 9 15 الضفة والقطاع

44% 26% 6% 24% 100% 

 29 11 9 8 1 الدول العربية

10% 26% 29% 35% 100% 

 33 10 6 17 0 دول عالمية

- 52% 18% 30% 100% 

 13 3 10 0 0 عواصم

- - 77% 23% 100% 

 382 143 78 122 39 المجموع العام

 ملخص نتائج الدراسة

التحليالت الخاصة بالتغطية الصحفية للصحافة القطرية المتمثلة بالصحف األربع: العرب، والشرق،  وفق بعد تحليل النتائج

اإلسرائيلي الصحفية والمقارنة بينها، يمكن تلخيص النتائج العامة لهذه  –والوطن، والراية لموضوعات الصراع الفلسطيني 

 –ضا الخصائص العامة للتغطية الصحفية ألخبار الصراع الفلسطيني الدراسة بالنقاط التالية، علما بأنه باإلمكان اعتبارها أي

 اإلسرائيلي في الصحافة القطرية:
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تتفاوت الصحف القطرية في كثافة تغطيتها للموضوعات الصحفية الخاصة بأخبار الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،  النتيجة األولى:

 يفة العرب اهتماما أقل بكثير بهذا النوع من التغطيات.وتتصدر صحيفة الراية قمة هذه التغطية في حين تظهر صح

اإلسرائيلي، ثم بأخبار  –تهتم الصحف القطرية األربع بتغطية األخبار السياسية الخاصة بالصراع الفلسطيني  النتيجة الثانية:

أخبار المنوعات فتبدو العنف، أما الموضوعات األخرى مثل االستيطان والمساعدات القطرية واألخبار الفنية والثقافية و

 صحيفة وأخرى. بينثانوية ومتذبذبة 

اإلسرائيلي المشترك صدارة التغطية الصحفية في الصحافة القطرية، سواء  –تحتل أخبار الصراع الفلسطيني  النتيجة الثالثة:

لمختلفة مثل األخبار كان ذلك على المستوى السياسي أو العنف، ثم تليها األخبار الفلسطينية بعالقاتها الجيوسياسية ا

القطرية، والفلسطينية المحلية، والفلسطينية العربية، أما األخبار اإلسرائيلية فتحظى  –الفلسطينية العالمية، والفلسطينية 

 بتغطية صحفية أقل في الصحافة القطرية سواء تعلق ذلك باألخبار المحلية اإلسرائيلية أو العربية أو العالمية.

اإلسرائيلي تجنب الصحافة القطرية التطرق إلى  –نفهم من التغطية الجيوسياسية ألخبار الصراع الفلسطيني النتيجة الرابعة: 

األخبار المحلية الفلسطينية والمحلية اإلسرائيلية، ما يعطي انطباعا عن عدم تدخل الصحافة القطرية في الشؤون الداخلية 

 للدولتين.

خبار الفلسطينية العربية غالبا ما تأتي في إطار ردود فعل الدول العربية على أحداث التغطية الصحفية لألالنتيجة الخامسة : 

التي غالبا ما تكون دعما للفلسطينيين، وال تأتي من باب التدخل في الشؤون الداخلية اإلسرائيلي،  –الصراع الفلسطيني 

االتفاقات أو العالقات المشتركة األخرى بينهما، بين فلسطين والدول العربية، فهي ال تتحدث مثال عن الزيارات بينهما أو 

 أن هذه المواضيع من الشؤون الداخلية للطرفين وال دخل لها بها.لصحافة القطرية ترى وكأن ا

تعتمد الصحافة القطرية بصورة رئيسية على فئة األخبار من تقارير وأخبار مصورة وغير مصورة في النتيجة السادسة: 

اإلسرائيلي، في حين تعد فئة مقاالت الرأي التي تتطرق لموضوعات الصراع قليلة  –تغطيتها ألخبار الصراع الفلسطيني 

ة الصحافة القطرية تجنب إبداء رأيها المباشر فيما نسبيا مقارنة باألخبار المجردة، وهذا األمر يعطي انطباعا في رغب

 يخص قضايا الصراع، والمحافظة على الجانب اإلخباري الموضوعي قدر المستطاع.     

فبعضها يعتمد أكثر على  ؛صحيفة وأخرى بينتتباين الصحافة القطرية في اعتمادها على مصادر األخبار النتيجة السابعة: 

الوكاالت العالمية مثل صحيفتي الراية والعرب، وبعضها يعتمد أكثر على الوكالة القطرية لألنباء )قنا( مثل صحيفة الشرق، 

 وبعضها اآلخر على وكالة األناضول مثل صحيفة الوطن.

ى وكاالت األنباء العتمادها بنسبة كبيرة من تعد صحيفة الشرق أكثر الصحف استقاللية وأقلها اعتمادا علالنتيجة الثامنة: 

اإلسرائيلي على مراسليها ومحرريها الصحفيين، وهي بذلك  –تغطياتها الصحفية حول موضوعات الصراع الفلسطيني 

تريد إبراز اهتمامها الخاص ببعض الموضوعات الصحفية بعيدا عن الخط التحريري لوكاالت األنباء، سواء كانت العالمية 

 و العربية والمحلية.منها أ

اإلسرائيلي، وهذا واضح  –ال تحبذ الصحافة القطرية التعبير عن آرائها الخاصة بأحداث الصراع الفلسطيني النتيجة التاسعة: 

 من خالل ندرة مقاالت افتتاحيات الصحف فيها حول هذه األحداث، كما تستتر خلف الكتاب الفلسطينيين بصورة خاصة

جاه قضاياهم الخاصة، وكذلك خلف بعض الكتاب العرب، أما الكتاب القطريون فنادرون جدا. كما ليعبروا عن مواقفهم ت

أن كثيرا من المقاالت المنشورة في الصحافة القطرية ليست لكتاب تابعين لها مباشرة، بل مقتبسة من كتاب لصحف ورقية 

ريقة المعالجة الصحفية هذه تعطي انطباعا بأن وإلكترونية أخرى، أو هي عبارة عن مقاالت مترجمة من صحف عالمية، وط

 لها لصحف أخرى.ة إبداء الرأي، فتحمالصحافة القطرية ال تفضل إبداء آرائها مباشرة وال تريد تحمل مسؤولي

ال تعتمد الصحافة القطرية بصورة عامة على وكاالت األنباء العربية والخليجية في استقاء أخبار الصراع النتيجة العاشرة: 

 اإلسرائيلي، واعتماد صحيفة الشرق على وكالة األنباء الفلسطينية يعد أمرا فريدا من نوعه. -فلسطيني ال
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: تتفاوت الصحافة القطرية في اهتماماتها حول المناطق الجغرافية الممثلة ألرضية الصراع الفلسطيني ةالنتيجة الحادية عشر

التغطيات الصحفية هي الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة أو مجتمعة اإلسرائيلي، إال أن المناطق األكثر تكرارا في  –

ومدينة القدس، وفي حالة التطورات السياسية الكبيرة )مثل اإلعالن عن صفقة القرن( يمكن أن تمتد التغطية إلى مناطق 

 جغرافية أبعد مثل الدول العربية والعالمية.

 نقد الدراسة والتوصيات المقترحة

توصيات التي يمكن الخروج منها من خالل هذه الدراسة ضرورة أن تكون الصحافة القطرية أكثر جرأة في من جملة ال

اإلسرائيلي من خالل افتتاحيات الصحف ومقاالت الرأي الخاصة بكتاب  –التعبير عن آرائها بخصوص قضايا الصراع الفلسطيني 

عدم ترك المجال للكتاب الفلسطينيين وحدهم أو اقتباس مقاالت الصحف ذاتها ومن خالل الكتاب الصحفيين القطريين أيضا، و

مترجمة أو غير مترجمة من صحف ومواقع إلكترونية أخرى، كما أنه من الضروري زيادة نسبة الموضوعات الصحفية التي 

ة، حتى تتميز الصحف تغطيها الصحافة القطرية عبر مراسليها ومحرريها، وعدم االنكفاء خلف وكاالت األنباء العالمية والمحلي

 القطرية عن بعضها بعضا في سياساتها التحريرية بعيدا عن سياسات الوكاالت التحريرية العالمية والمحلية.  

 

 

The Press Coverage of the Palestinian-Israeli Conflict News in the Qatari 

Press: A Comparative Analytical Study of the Four Qatari Newspapers: Al-

Arab, Al-Sharq, Al-Watan, Al-Raya 

 

Fayez Mahmoud Shaheen 

Department of Mass Comunication, Qatar Universtiy, Qatar 

 

Abstract 

 This study addresses the press coverage of the Palestinian-Israeli conflict news in the national 

Qatari press, represented in Al-Arab, Al-Sharq, Al-Watan, and Al-Raya newspapers, by analyzing the 

types of press topics and their geopolitical links with local, Palestinian, regional and international news. 

The study also analyzes the news presentation forms used in the coverage, including text and opinion 

articles, as well as analyzing the sources of coverage with their different types and the geographical 

areas that those sources focus on. The study uses the descriptive analytical method through the use of 

quantitative analysis form tool to analyze news coverage of the Palestinian-Israeli conflict news for a 

full month in the four Qatari newspapers.   

The study has many findings, through the comparison of the newspapers with each other, the most 

important of which is that the Qatari press mainly focuses on simple news and news reports in the 

coverage of the news of the Palestinian- Israeli conflict, while opinion articles and newspaper editorials 

are clearly absent. 

 Keywords: Qatari press, Palestinian-Israeli conflict, Al-Arab newspaper, Al-Sharq newspaper, Al-

Watan newspaper, Al-Raya newspaper. 
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 ملخصال

لنفط في تلك اتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الموقف البريطاني من النزاع على جزر حوار، خاصًة بعد توقع اكتشاف  

ت كل من الدولتين المنطقة، وآثار هذا التوقع في التنافس بين شركات التنقيب عن البترول وسعيها لتحديد تبعية هذه الجزر. حيث قدم

ين موثقة أكثر من قطر، براهين تدعم حقها في ملكيتها لهذه الجزر. إلَّا أنَّ البحرين استطاعت تقديم حجج وبراهو حججًا)قطر والبحرين( 

ثل البحرين، حيث وبراهين موثقة م وتم تقديمها إلى بريطانيا، في حين استندت الحجة القطرية على القرب الجغرافي، ولم تقدم حججاً 

 ب البحريني.من الساسة البريطانيين عادوا وانتقدوا قرار حكومتهم المنحاز للجان  عددًاحرمت قطر من هذه الميزة؛ بدليل أنَّ

ن قبل الطرفين، وحرصت معلى الحجج والبراهين التي قدمت  توصلت هذه الدراسة إلى أنَّ بريطانيا حكمت بتبعية ملكية الجزر للبحرين بناًء

ا ربوصفها مصد مصالح البحرين وقطر. واعتمدت الدراسة على الوثائق البريطانيةبريطانيا على تقديم مصالحها بالدرجة األولى على 

 إلى جانب المراجع والدراسات األخرى حول هذا الموضوع.  رئيسًا

 البحريني، الموقف البريطاني، الخليج العربي. -: جزر حوار، قطر، البحرين، الخالف القطريالكلمات المفتاحية

 

  أهمية الدراسة

 حوللعشرين، تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها ُتلقي الضوء على مرحلة مهمة من مراحل التاريخ العربّي في القرن ا

لمنطقة غير من طبيعة ا فقد اختلفتا واتفقتا بوصفهما جزءاً  ؛منطقة الخليج العربي بين البحرين وقطرفي قضايا الحدود 

ازات النفط اد من عدم استقرارها تدخل بريطانيا؛ بهدف الحصول على امتيوز .بسبب التنافس االستعماري عليها المستقرة

 .لقرن العشرين في قضايا الحدودالعربي في ا -بعد ظهور بوادر اكتشافه في جزر حوار التي شكلت إحدى بؤر الخالف العربي 

ر لتحديد الطرف ديد تبعية هذه الجزلعبت الشركات البريطانية المتنافسة على تأجيج هذا الخالف من خالل رغبتها في تح وقد

 الذي ستعقد معه اتفاق االمتياز وفق المصالح البريطانية في المنطقة.

 أهداف الدراسة 

مطالبات البحرينية الو القطري على جزر حوار، -األسباب التي تقف وراء الخالف البحريني  إلىتهدف هذه الدراسة للتعرف 

الدور  إلىتعرف إلثبات حقه في امتالك هذه الجزر، ثم ال كل من الطرفينوالقطرية، والبراهين واألدلة والحجج التي قدمها 

لكيتها للجزر؟ كيف وستتم اإلجابة عن التساؤالت التالية: عالَم استندت كل من البحرين وقطر في م .البريطاني في هذا الخالف

ذا التحكيم وآثاره ؟ ما نتائج هنها كانت تضع مصالحها أواًلإات التحكيم البريطاني؟ هل انحازت بريطانيا لطرف أم سارت مجري

من نتائج التحكيم  في كل من البلدين المعنيين بالخالف؟ ما الفوائد التي حققتها بريطانيا وشركاتها؟ ما موقف قطر والبحرين

 لخالف؟التدخل البريطاني احل البريطاني؟ هل 

                                                           

 2022، ، جامعة اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 
  ردنربد، األإ، جامعة اليرموك، االدابكلية. 
 .وزارة التربية والتعليم، االردن 
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 منهجية الدراسة 

ولت الدراسة وحا .اتبعت الدراسة المنهج التاريخي القائم على الجمع بين الوصف والتحليل، والموضوعية وعدم التحيز

 ا بموضوعية، فضالً االعتماد بشكل رئيسي على المصادر األولية، خاصة الوثائق البريطانية المنشورة، ودراسة األحداث وتحليله

 . المصادرالمراجع وفي قائمة  االوارد ِذكُرهوالمصادِر التي أشارت إلى هذا الخالف و المراجع عن توظيف بعض

 الدراسات السابقة

القطري على جزر حوار من الناحية السياسية في قضية التحكيم التي  -اهتم الكثير من الباحثين بدراسة الخالف البحريني

، ويمكن حصر الدراسات علم الباحثيناريخية قليلة في هذا الموضوع حسب قدمت إلى محكمة الهاي، إال أن الدراسات الت

الواضح من هذه و ،( "سيادة البحرين والموقف البريطاني إزاءها"2019) حمد إبراهيم عبداللهالسابقة كما يلي: دراسة 

وكذلك دراسة الدراسة انحياز الكاتب إلى جانب دولة البحرين، مع عدم إغفال الحقائق التاريخية القيمة التي وردت في الكتاب. 

حيث تناول ،(Management and Resolution of International Conflicts(، أطروحة الدكتوراه )2012أيمن هياجنة )

كيم الدولي في النزاعات الدولية، وقد ناقش الخلفية التاريخية للخالف منذ بدايته وحتى صدور من ضمن القضايا قضية التح

في القانون الدولي وإجراءات محكمة العدل الدولية في تناولها للخالفات  تعتبر هذه الدراسة مرجعًاو .حكم محكمة العدل الدولية

ناول الخالف بين توجاءت هذه الدراسة لت .س قانونية وتاريخيةبخصوص الجزر البحرية ورأي القانون الدولي فيها على أس

 .البحرين وقطر على جزر حوار من نظرة تاريخية دون التحيز إلى أي جانب

 المقدمة

بموقع استراتيجي؛ كونها نقطة تجارية ومالحية مهمة بين  ،والبحرين وقطر خاصة ،تتمتع منطقة الخليج العربي عامة

لذلك كانت محط  .عن غناها بالمياه العذبة ومصائد اللؤلؤ الثمين الشرق والغرب على الطريق التي تصل الهند بأوروبا، فضاًل

الخليج  عن المواصالت فيستراتيجية إبعاد النفوذ األجنبي ااتبعت بريطانيا  وقد ،أطماع وصراع القوى اإلقليمية والدولية

وبعد هذا التوقيع أصبح وجودها  .العربي من خالل توقيع المعاهدات واالتفاقيات مع شيوخ وأمراء المنطقة، وقد نجحت في ذلك

 إليها في كل صغيرة وكبيرة.  رجعبحيث يُ في المنطقة. فجعلت من نفسها الحكم الفيصل في حل جميع المشاكل  قانونيًا

بريطانيا مع بداية القرن العشرين من بسط نفوذها المطلق على منطقة الخليج العربي، بعد أن وقعت معاهدات كما تمكنت 

مع حكام الخليج العربي بما ينسجم مع مصالحها بعيدة المدى لنهب خيرات المنطقة، فكانت شركاتها المختلفة تتنافس للحصول 

 د من الخالفات الحدودية في منطقة الخليج العربي بعد توقع اكتشاف النفطعلى امتيازات التنقيب عن النفط؛ مما فجَّر العدي

فقد دخلت البحرين تحت الحماية البريطانية  ؛جوار الساحل القطريإلى  ، ومن األمثلة على هذه المناطق جزر حوار الواقعةفيها

وسعت  .1868 – 1861هدات خالل األعوام م، ثم تلتها عدة معا1820 عام بعد توقيعها معاهدة السالم البحرية مع بريطانيا

م، حيث انفصلت قطر عن 1868البحرينية عام  -بريطانيا لفصل قطر عن البحرين، ونجحت في ذلك خالل الحرب القطرية 

واستمرت الحماية البريطانية . )1(18931892،1880،خالل األعوام  البحرين، ثم تبعتها بريطانيا بتوقيع معاهدات مع البحرين

 البحرين حتى حصلت البحرين على االستقالل.على 

 عام البحرينية –أما قطر فقد رفض شيخها الدخول في معاهدة السالم مع بريطانيا أو التوقيع على المعاهدة البريطانية 

ذلك أن اضطر بعد  لكنهالعثماني، والنفوذ البريطاني  مناطق منطقته تقع بين ألنالعتقاده بأنه سيحظى بالحماية وذلك  ،1861

خشية االصطدام بالدولة ذلك يطلب من بريطانيا أن تشمله االتفاقيات بسبب الضغوط العثمانية عليه، إال أن بريطانيا رفضت 

تم توقيع اتفاقية بين بريطانيا والدولة العثمانية عام ،لكن بعد تراجع النفوذ العثماني في منطقة الخليج .(sanu,1998العثمانية )

بموجبها نفوذ كل منهما في منطقة الخليج، ومع ذلك ظلت الحامية العثمانية في قطر حتى قيام الحرب العالمية م ُحدد 1913

وبهذا تخلصت بريطانيا من .)2(م1915األولى، فأرسلت بريطانيا قواتها إلى قطر وأجبرت الحامية العثمانية على االستسالم عام 

ثم التوقيع على اتفاقية التنقيب عن النفط  م،1916لتوقيع اتفاقية معها عام  ًاوأصبح المجال ممهد الوجود العثماني في قطر،

 م، التي ضمنت بريطانيا الحماية الداخلية والخارجية عليها.1935مع قطر عام 
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ودور بريطانيا في التحكيم بين الدولتين  ،القطري على جزر حوار -وتحاول هذه الدراسة التركيز على الخالف البحريني 

 على هذه األدلة. وكيف حكمت بريطانيا بين الطرفين بناًء على المستندات واألدلة التي قدمت من قبل الطرفين، ًءبنا

في ذلك على  اعتمادًاهذه الدراسة المنهج التاريخي القائم على جمع المعلومات من المصادر األساسية وتوظيفها،  اتبعت

باإلضافة إلى توظيف المراجع والدراسات العربية.  الوثائق البريطانية المنشورة، التي تم الحصول عليها من جامعة آل البيت،

لباحثان في هذه الدراسة االبتعاد عن المبالغة واالنحياز ألي طرف، باتباع المنهج العلمي الموضوعي، وسرد احاول قد و

وفي هذه الدراسة تم تناول الموضوع ضمن المباحث الرئيسة التالية: جغرافية جزر حوار،  .ي الوثائقالحقائق حسب مصدرها ف

 الخاتمة.و نتائج الخالف،والدور البريطاني في حل الخالف، والرؤية القطرية، والرؤية البحرينية، وأسباب الخالف على الجزر، و

 ر: جغرافية الجزاًلأو

 11 ، وتتألف من جزيرة رئيسية كبيرة يبلغ طولها تقريبًا)3(جزيرة البحرين وساحل قطرتقع جزر حوار بين أقصى جنوب 

عن عدد من الجزر   مربًعا، فضاًلالمي 17، وتبلغ مساحتها حوالي ميلينعرضها في أقصى اتساع لها حوالي بينما يبلغ ، مياًل

التي  )4(عدد من المناراتتم انشاء عليها ويسية. عشر جزر، وأخرى صخرية صغيرة متاخمة للجزيرة الرئ يبلغ عددهااألصغر 

(، صخور بو سداد)أربع صخور(، جزر بوسعدة )أربع جزر صغيرة(، الممزورة، سواد 1،2،3،4رقمت على هذا النحو: الوكرة )

-Shakir, 164)الشمالية، سواد الجنوبية، الحجيات )جزيرتان(، عجارة، رباض، المعترضة، وتعني كلمة حوار "الجمل الصغير"

 .(R.B., Vol. 5, L/PS/12/3895, 1993, p.235؛165,181

 ينوجد في الجزيرة إّلا قريتان: واحدة في الطرف الشمالي، واألخرى في الطرف الجنوبي، في كل منها حوالي عشرتال  

آبار مياه قديمة، بعضها منحوت في الصخر، واألخرى مبنية من الحجر، توفر إمدادات المياه  فيها أيضًاو منزًلا من الحجر.

 ,R.B, Vol. 5)للسكان عندما تكون األمطار طبيعية، وعندما تكون شحيحة تجلب المياه إليها من البحرين في قوارب

L/PS/12/3895, 1993, p.231.) يفيه نحو اثن يرسو ويوجد في المنطقة الشمالية من الجزر ميناء إلبحار القوارب الشراعية 

، ويعلو أحد مرتفعاتها حصن حجري مع برج يمكن رؤيته من مًاقد 12، كما يتوفر فيها رصيف حجري عرضه عشر قاربًا

 .(R.B., Vol. 5, L/PS/12/3895, 1993, p.232) البحرين، تم استخدامه كمركز للشرطة البحرينية

 ثانيا: نبذة تاريخية

لذلك ظلت قطر  .م1782م، ثم استولت على البحرين عام 1766انتقلت عائلة آل خليفة إلى الزبارة من الكويت عام 

بانفصالها عن األمر  انتهى حيث م عندما ثار أهل قطر على الحكم البحريني1868والبحرين تحت حكم آل خليفة حتى عام 

 الخالفات حول البحرين تحت زعامة محمد آل ثاني، غير أنَّ هذا االنفصال خلف العديد من المشكالت الحدودية كان أبرزها

 ;R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.320; R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.14)الزبارة وجزر حوار

Al Khatib and Al Muqasqas, Vol.28, No.3, pp.134-159). 

عديدة؛ حيث أخبر الدواسر الوكيل  في الجزيرة عدد من اأُلسر من قبيلة الدواسر من الزالق من البحرين أجيااًل عاش

)حوار(  أثناء زيارته للجزيرة أنَّفي م 1909 /4/ 4( في البحرين في F.B.Prideauxالسياسي البريطاني الكولونيل بريديو)

 . ) ,252PP.R.B., Vol.5, L/PS/12/3895,1993-255) المعين من البحرين )5(الزبارةملك لهم منحهم إياها قاضي 

أجرى مباحثات مع الشيخ عيسى بن علي شيخ البحرين ،وبعد أْن أنهى الوكيل السياسي البريطاني بريديو زيارته للجزيرة

لم يقوموا بأي محاولة لرفع علمهم م، غير أنَّهما لم يتطرقا إلى وضع الجزيرة، ربما ألنَّ األتراك 4/1909/ 9في 

عن وجود مراٍع جيدة فيها لقطعان الماشية في الجزيرة الرئيسية.  . فضاًل(R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.6)عليها

ويستخرج الجبس منها بموجب ترخيص بحريني، ومراكب اللؤلؤ فيها يملكها الدواسر، ومصائد األسماك الدائمة فيها مسجلة 

ه بن قاسم شيخ قطر لم يتطرق الشيخ عبد اللو .R.B., Vol.5, L/PS/12/3895,1993, p.255)) في دائرة أراضي البحرين

 م في لندن إلى مسألة ملكية النفط في جزيرة حوار على وجه التحديد بالرغم من قربها من الزبارة1919في تصريحاته عام 

(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.319;R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.13)، 
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مطالبات لشيخ البحرين بالزبارة في البر الرئيسي )6(م1919 من االطالع على عدة رسائل بريطانية في عام تكما ظهر 

إشارة في ذلك الوقت أو بعد ذلك إلى جزر حوار  ةلقطر انتهت بالرفض البريطاني لها؛ ألنَّها تنتمي إلى قطر، ولكن دون أي

ية م في هذه القض1920بالرغم من قربها النسبي من الزبارة؛ مّما ال يجعل أي تأثير لقرار عام 

(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.237)فإن ،الرغم من أنَّ الزبارة بما فيها قطر كانت تتبع للبحرينعلى . و 

م حول تبعية الزبارة للبحرين؛ إرضاًء لقطر، ففهم المقيم 1920 /5/ 5حكومة الهند رفضت تصريحات الشيخ عيسى بن علي في

ميناء  بشأن القطرية على أساس قربها الجغرافي من قطر، أسوة بما حصل البريطاني آنذاك أن حوار ستكون تحت السيادة

 .(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.320; R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.14) الزبارة

 القضية الخالفية وأسباب الخالف

م عقب دخول هذه الجزر دائرة المنافسة بين الشركات 1936بدا الخالف بين حكومتي البحرين وقطر حول جزر حوار عام 

ظهور مؤشرات  بعدالبريطانية النفطية، التي كانت ترغب في معرفة تبعية هذه الجزر للحصول على امتياز التنقيب عن النفط 

 28( في C.Dalrymple Belgrave()7(بيلغريفدالريمبل  حرين تشارلزوجود النفط فيها؛ إذ أبلغ مستشار حكومة الب

( بالمفاوضات الجارية للحصول على امتياز Gordan Lochم الوكيل السياسي البريطاني في البحرين جوردن لوخ )4/1936/

 .R.Q.,vol.6, L/P&S/12/3895,1991, p.7))م 1925نفطي في البحرين التي لم تدرج بعد في امتياز النفط لعام 

إلى إصدار تعليمات للمستشار  )8(م(1942 -1932) دفعت هذه التطورات شيخ البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

منه إخبار الوكيل البريطاني في البحرين جوردن لوخ بذلك في  البريطاني بلغريف بأنَّ جزر حوار هي جزء من البحرين؛ طالبًا

ثم بدأت . (R.Q.,vol.6, L/P&S/12/3895,1991, p7)مناقشة مسألة االمتياز النفطي الجديدم، ودعوته ل1936 /4/ 18

من أمالكه؛ لوجود  ة جزر حوار الذي اّدعى أّنها جزٌءحول تبعي )9(المفاوضات بين شيخ البحرين وشركة امتياز النفط المحدودة

اتصال دائم لسكانها مع البحرين باعتبارهم رعايا بحرينيين ومع عائلة خليفة نفسها في الماضي بالرغم من وقوعها على بعد 

من امتياز قطر على الخريطة الرسمية لقطر التي وقَّع عليها  ًاجزءبوصفها ميل تقريبا قبالة الساحل الغربي لقطر، وظهورها 

أّن المقيم السياسي J. Skliros)) مفوض الشركة. واعتقد مدير الشركة سكليروس ((C.C Myllesس يد ميلشيخ قطر والس

رأى هذه الخريطة التي تظهر فيها الجزر على أنها قد ( T.C.Fowle) البريطاني في الخليج اللفتننت كولونيل ترنشد فاول

 ,R.B.,Vol.5, IOR,L/PS/12/3895 ,1993) البريطانية عليهاجزء من قطر وليس البحرين، ونالت موافقة حكومة الهند 

p.3).  كما قام شيخ البحرين بدراسة مسودة اتفاق االمتياز النفطي على المناطق المتبقية من أرض ومياه جزره غير المشمولة

 )ajor Frank HolmesM()10(بعد في االمتياز الممنوح لشركة نفط البحرين. وقبل أْن يكمل الدراسة، اقترح على فرانك هولمز

ممثل شركة نفط الخليج إجراء تعديالت على بعض المواد الواردة في مسودة االتفاقية مع شركة امتياز النفط 

يتبين أن الطرفين لم يعيرا الجزر أي اهتمام  ،مما سبق .(R.B.,Vol.5, IOR,L/PS/12/3895,1993, pp.11-12)المحدودة

هذا التنافس بين الشركات النفطية فّجر الخالف الحدودي  ؛إال بعد توقع ظهور النفط فيها، وتنافس الشركات للتنقيب في أرضها

  مما دفع كل طرف إلى محاولة إثبات تبعيتها له من خالل تقديم البراهين واألدلة. ،بين البلدين

 بحرينية الرؤية ال

لذلك حرصت البحرين على  .لتوقعات اكتشاف النفط فيها ًاركانت جزر حوار محط خالف حدودي بين البحرين وقطر؛ نظ

الخفا خدمة لمصالحها؛ إذ في تساندها بريطانيا  ،تبعية هذه الجزر لها من خالل تقديم الحجج والبراهين التي تثبت تبعيتها لها

 14 مستشار حكومة البحرين مجموعة من الحجج التي تثبت ملكية البحرين لهذه الجزر بتاريخقدَّم شيخ البحرين بتنسيق مع 

نَّ البحرين ورعاياها يمتلكون الجزر منذ أكثر من قرن، أ (R.B., Vol.5, L/PS/12/3895,1993, p.245) م منها1938 /8/

مية من قبل بأنه كان غير ضروري في الماضي؛ مفسرة عدم وجود هذه الحا ،ووجود حامية عسكرية بحرينية فيها منذ عامين

ووجود مواطنين  نظرا للعالقات الودية التي كانت سائدة بين البلدين، وعدم وجود أي خطر من تدخل قطر في شؤون الجزر،

أكواخ نخيل كما يدعي  في بحرينيين مستقرين فيها منذ فترة طويلة، يعيشون في بيوت حجرية دائمة مع أسرهم، وليس
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الزيارات المتكررة لشيوخ البحرين للجزر؛ فمثال أنقذ الشيخ عيسى عام ، عدا عن القطريون، ويصّدرون أسماكهم للمنامة

 (R.B., Vol.5, L/PS/12/3895,1993,pp.245-246,250).م في حوار جنودا عثمانيين ونقلهم إلى المنامة1873

تالك الجزر أّن تبعيتها للبحرين تعود إلى زمن دخول آل خليفة ومن الحجج األخرى التي قدمتها البحرين على أحقيتها بام

وتشييد حكومة البحرين الطرق والتحصينات والرصيف والمعالم والمنارات، وحفر اآلبار االرتوازية فيها ، م1783البحرين عام 

شيخها عبد الله بن مطالبة  إذ اقتصر ؛قطر تتجاهل وجود هذه الجزرفيه على غرار ما تم في البحرين، في الوقت الذي كانت 

ه ءم ودون أن يقدم أية براهين أو أدلة تدعم ادعا1913عليها فقط منذ بدء حكمه عام )11(م(1949-1913قاسم آل ثاني )

، وتسجيل قواربهم في البحرين، ودفع رسوم تسجيلها، وإبحارها تحت )12(فضال عن تأكيد السكان أنَّهم من رعايا البحرين، بها

شيوخ  )13(وسفرهم تحت جوازات سفرها، عدا عن ممارسة حاكم البحرين لسلطته الدائمة في حوار؛ بدليل قيام فداويةعلمها، 

البحرين وشرطة الحكومة بتنفيذ أوامر حكام البحرين في المحاكمات القضائية بخصوص الممتلكات المنقولة وغير المنقولة؛ 

م( موّقعين من الشيخ عيسى بن علي والقاضي السني في البحرين 1910)و م(1909: )عامي بدليل وجود حكمين مؤرخين في

-R.B., Vol.5, L/PS/12/3895,1993, pp.246)بخصوص حقوق األرض وصيد األسماك في حوار بين طرفين من سكانها

249). 

لم يكتِف شيخ البحرين بتقديم البراهين على أحقيته بملكية الجزر، بل عمد إلى دحض الحجج التي قدمها شيخ قطر عبد 

رفض االدعاءات القطرية بأنَّ حكومة البحرين قد احتلت الجزر مؤخًرا، وأنَّ بعض الصيادين ال يزورون هذه  فقدالله بن قاسم؛ 

أن قطر كانت تتجاهل وجود هذه الجزر حتى ذلك الوقت،  ون في الجزر األخرى، مؤكدًاالجزيرة إال في موسم الصيد كما يفعل

سوى ادعائها بأن الجزيرة قريبة من ساحلها؛ مما يخالف حقيقة أن شيوخ  روأّنها عجزت عن تقديم أي دليل على ملكيتها للجز

 ,R.B., Vol.5)) آل ثاني موطئ قدم عليهاترددوا عليها باستمرار، في حين لم يكن ألي شيخ من أسرة  االبحرين وشعبه

248-245.L/PS/12/3895,1993, pp. 

م رده على مطالب حكومة البحرين إلى المقيم 1939 /4/ 22قدَّم حاكم قطر الشيخ عبد الله بن قاسم في  ،في المقابل

(، H.Weightman) وايتمان أحالها بدوره إلى الوكيل البريطاني في البحرين هيو الذي البريطاني في الخليج العربي ترنشد فاول

إلَّا أنَّ الوكيل البريطاني  .(R.B., Vol.5, L/PS/12/3895,1993, p.252) تضمن مطالب قطر ودحض المطالب البحرينية

 ,R.B., Vol.5)ب البحرينية )على صحة المطال حججها ومبرهنًا أخذ بمطالب البحرين ودحض المطالب القطرية مفنداً 

L/PS/12/3895,1993,pp.252 أّن العرائض التي استشهد بها القطريون ال قيمة لها؛ ألنَّ التوقيعات عليها بخط واحد  وم ذلك

األختام من الموقعين المزعومين، كما ال يوجد أي وصف للموقعين المزعومين، أو مكان  وغير مدعمة ببصمات اإلبهام أو

فلو كان هذا  .ال قيمة أيضا لحجة القرب الجغرافي التي يستند عليها الجانب القطري في تبرير ملكيته لهاأنه و .إقامتهم

توفر توبالمقابل  .عن غياب األدلة المدعمة بالوثائق فضاًل ،لكان من األولى أن تطالب بها الحكومة السعودية المقياس صحيحًا

 .R.B., Vol.5, L/PS/12/3895,1993, PP.252-253)) نوات الماضية للبحرينأدلة تظهر أنها كانت تابعة على مدى الس

تبين له أنَّ دواسر الزالق من البحرين عاشوا إذ عن هذه الجزر إلثبات الحق البحريني؛  ًايتاريخ ًازكما قدَّم وايتمان إيجا

 /4/ 4( في F.B.Prideauxالكولونيل بريديو)إخبار الدواسر الوكيل السياسي البريطاني في البحرين إضافة إلى هناك ألجيال، 

المعين من البحرين، وتحقق من صحة  (14)أثناء زيارته للجزيرة أنَّ حوار ملك لهم منحهم إياها قاضي الزبارة في  م1909

أكثر عائلة تعيش في منازل بنيت من الحجر، وهذه  20ادعاء البحرين أنَّ هناك قريتين في الجزيرة الرئيسية يقطنها حوالي 

المتوفر د معاناة هذه الجزر من عدم وجود إمدادات مياه دائمة، ونفاأشار إلى و .ديمومة من "أكواخ النخيل" لصائدي األسماك

 منها بسرعة بعد انتهاء موسم المطر بسبب التبخر والتسرب؛ مما يدفع السكان إلى إحضار المياه من البحرين

(Lorimer,Vol.3) ((R.B., Vol.5, L/PS/12/3895,1993, PP.252-255. 

من جود مرعى جيد لقطعان الماشية في جزيرة حوار الرئيسية بخالف ما ذكره القطريون بوالرواية البحرينية  تّم تأييد

أّنها مجرد ملجأ مؤقت للصيادين. واستخراج الجبس منها بموجب ترخيص بحريني، وأّن مراكب اللؤلؤ في حوار يملكها 

م على شاطئ القرية الشمالية أربعة قوارب مسجلة في البحرين. وأنَّ 1939بنفسه في نيسان وايتمان رأى  فقدالدواسر؛ 
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مصائد األسماك الدائمة في حوار مسجلة في دائرة أراضي البحرين؛ وأن إحالة الخالف بين صيادي دواسر حوار على مدى 

محكمة البحرين نقطة لصالح البحرين؛ ألنَّ إحالة الخالف إلى حكومة البحرين  السنوات الثالث الماضية حول هذه المصائد أمام

أّن حكومة البحرين في وضع أفضل لتقديم أدلة ذات طابع قضائي أكثر من قطر؛ نظًرا العتمادها  دليل على أحقيتها، مبينًا

 .)15)إجراءات أرشفة منظمة

لى ملكيتها للجزيرة، كبناء مركز شرطة، وبناء مسجد في القرية قدمت البحرين الكثير من األدلة ع ،إضافة إلى ما سبق

لم يستند القطريون في  ،بالمقابل. )16(الشمالية بموجب أوامر من شيخ البحرين، والجهود المبذولة لتأسيس بئر ارتوازي

 ,.R.B)) باألدلة ةمطالباتهم بالجزيرة إلَّا على دليل التقارب الجغرافي، وعلى بيانات مزعومة ألشخاص غير معروفين وغير مدعم

Vol.5, L/PS/12/3895,1993, PP.255-258. 

في  قدمت األولى ؛البحرين كما دعَّم شيخ البحرين مطالبته بجزر حوار بحجتين حررهما شرف بن أحمد خادم الشرع في

مختومة من الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بخصوص خالف على ملكية األراضي والعقارات كانت م و1909شهر تشرين األول/

 ,.R.B) البحرية في حوار بين كل من أحمد بن شاهين الدوسري من جهة، وبطي بن سلمان وجبر بن مهنا من جهة أخرى

Vol.5, L/ P&S /12/3895,1993, p.244; R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991,p.40) والثانية حجة حررها القاضي .

خالف حول الملكية البرية والبحرية في حوار بين  م، ومختومة من الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في1/1910/ 14نفسه في 

. (R.Q. Vol.6, L/P&S/12/3895,1991, p. 39, 65) أحمد بن شاهين الدوسري وعيسى بن أحمد بن سعد الدوسري

فضال عن مجموعة أخرى من القضايا كقضية محمد بن يوسف بن منصور، إضافة إلى قضايا دعوة المدَّعى عليهم للمثول أمام 

القضية التي يطلب فيها القاضي من الشيخ حمد دعوة المتهم الذي يعيش في حوار للمثول في محكمة البحرين، كما هو الحال 

يتبين أن الجانب  ،.مما سبق)17(لمحكمة، وقضية المدَّعى عليه راشد بن صقر بخصوص الميراث في مصائد السمكأمام ا

البحريني قد استند في تقديم األدلة الموثقة إلثبات أحقيته في ملكية جزر حوار بعيدا عن الموقع الطبيعي والجغرافي للجزر، 

بعكس الجانب القطري الذي استند إلى القرب الجغرافي  ،ومما ساعدهم على ذلك وجود مستشار بريطاني قدم لهم النصائح

كما يالحظ حرص الجانب البريطاني على أحقية البحرين في جزر حوار،وهذا  .وثقة كما فعلت البحرينوليس إلى الحجج الم

 يتماشى مع مصالحها في المنطقة بعد توقُّع اكتشاف النفط فيها، والتنافس بين شركات النفط.

 الرؤية القطرية 

فط فيها، وتنافس الشركات البريطانية للحصول بعد توقعات اكتشاف الن القطريين أثارت المطالبات البحرينية بجزر حوار

الوكيل السياسي البريطاني في البحرين وايتمان، شديد اللهجة إلى  على امتياز التنقيب عن النفط؛ إذ قدَّم شيخ قطر احتجاجًا

طر دون أي م على اإلجراءات التي اتخذتها البحرين ضد ق1938 /10/5والمقيم السياسي في الخليج العربي ترنشد فاول في 

 ;R.B., Vol.5, L/ P&S /12/3895,1993, p.274)من قطر ًاءفيها أنَّ مجموعة جزر حوار تشكل جز مبرر حقيقي، مدعيًا

R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991,p.24). 

عنها سوى أثناء زيارته للدوحة بأنَّ حوار بموقعها الطبيعي جزء من قطر ألنَّه ال يفصلها  في كما أبلغ الوفد البريطاني

 ,.R.B)أْن تنال قضيته اهتمام الحكومة البريطانية ، آماًللذا فإنَّه لن يصمت إزاء التعديات البحرينية؛ قناة ضحلة من المياه

Vol.5, L/ P&S /12/3895,1993, pp.274-275) لذلك رفع الوكيل السياسي للبحرين وايتمان إلى المقيم البريطاني في .

جملة من األدلة التي حاول شيخ قطر من خاللها  م، مقدمًا1938 /5/ 15الشكوى القطرية في الخليج ترنشد فاول فحوى 

البرهنة على تبعية الجزر لقطر، تمثلت بقربها الجغرافي منها، ورفضه لإلجراءات البحرينية ببناء وحفر آبار للمياه في حوار؛ 

 ,R.B., Vol.5,IOR)ال يستند إلى حقوق قانونية ) رالجزألنَّها ال تملك الحق في القيام بذلك. وأنَّ ادعاءها بملكية 

L/PS/12/3895,1993, p.272 

إلَّا أنَّ الوكيل السياسي للبحرين وايتمان حاول دحض االدعاءات القطرية بحجة أنَّ شيخ قطر لم يقدم أي دليل يدعِّم 

 ,R.B., Vol.5)) ة البريطانيةمطالبه باستثناء الحجة الجغرافية، وهو موقف يتسق مع الموقف الرسمي للحكوم

L/PS/12/3895,1993, p272 ؛ لذا اقترح على المقيم السياسي في الخليج ترنشد فاول إبالغ شيخ قطر استعداد الحكومة
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شريطة أْن تكون مدعمة باألدلة التي تؤكد سيادة قطر على هذه الجزر، مع  ،البريطانية للنظر في مطالبه الرسمية بالجزيرة

طويلة سابقة، وأنَّ الحكومة البريطانية لن  مدةبملكيتها الرسمية لها  تذكيره بادعاء حكومة البحرين امتالك هذه الجزر مدعمًا

 ,R.B., Vol.5, L/ P&S /12/3895,1993)عدلتلغي مثل هذه الملكية أو تقوم بتقييدها حتى يتم البت بالقضية على أساس ال

pp.272-273, R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.25).  فسياسة الحكومة البريطانية كانت تسعى في الظاهر لتقديم

وكانوا يؤكدون للطرفين أن حكومتهم تقف على الحياد  الطرفين حجته حول جزر حوار لتنظر في هذه الحجج واألدلة، كل من

لكن في الحقيقة كان المسؤولون البريطانيون غير صادقين مع الحكام، وال يطلعونهم على نوايا حكومتهم، فالوثائق  طرفين،بين ال

البريطانية كما هو واضح كانت تؤكد الرؤية البريطانية لتحقيق مصالحها. وبالرغم من أنَّ الشيخ عبد الله بن قاسم عبَّر للوكيل 

حاول  فإنهم عن امتنانه للحكومة البريطانية؛ ألنَّها ستحل المسألة على أساس العدل، 1938 /5/ 27السياسي وايتمان في 

تفنيد آرائه بخصوص ملكية البحرين لجزر حوار على أساس أنَّ حكومة البحرين ليس لديها أي دليل قانوني يبرر ادعاءها 

تخضع لها إلَّا في اآلونة األخيرة؛ألنَّ الجزر تعتمد في شؤونها  المطالبة بالجزر، بذريعة خضوعها لها آنذاك؛ ألنَّها لم في بأحقيتها

نَّ هذه الجزر مثل الجزر األخرى لم تخضع ألي شيء من شأنه أو ،(R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.29)على قطر

تباه أو يسبب االستياء كغيرها أو يعطي الدافع ألي جهة للمطالبة بها؛ ألنَّها كانت خالية من أي تدخل يلفت االن .أن يغير وضعها

 تعتبر من الممارسات العادية هذهمن الجزر سوى زيارة بعض الصيادين لصيد األسماك كما يحصل في الجزر األخرى، و

(R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, pp.29-30). 

البحرينيين، بل قدَّم األدلة  لم يكتِف الشيخ عبد الله بدحض االدعاءات التي عرضها الوكيل السياسي وايتمان نيابة عن

خضوعها لحكومة  لقطر، نافيًا التي تثبت حقه في ملكية هذه الجزر؛ حيث تمثلت هذه األدلة بأحقيته بملكيتها بصفته حاكمًا

يها، ولم تخضع الجزر للبحرين إلَّا عندما أخذت تتدخل فيها فالبحرين منذ تاريخ إعالن استقالل قطر واالعتراف بحكومته 

 .(R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, pp.30-32) علني منذ وقت قريب بشكل

م بعد تلقيه رسالة ثانية من شيخ قطر؛ 1938 /5/ 29في  وقطروايتمان البحرين  زار الوكيل السياسي ،على إثر ذلك

الجزر، حيث أجاب بأنَّه قد ما إذا قدَّم الشيخ كل األدلة التي رغب في وضعها أمام الحكومة البريطانية بخصوص ملكية مللتأكد 

حدد كل ما كان يريد، إلَّا أنَّه طالب برؤية مطالب الحكومة البحرينية ليتمكن من دحضها، غير أنَّ ذلك لم يُرق للبريطانيين؛ ألنَّه 

ا يملكونه كون أمامهم مطالبات الطرفين مدعمة باألدلة، فضًلا عمَّتلذلك اكتفوا بأْن  .سيدخلهم في دوامة يصعب التخلص منها

 ,R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,pp.276-277)من معلومات للتوصل إلى قرار 

R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991,pp.26-27).  كما رفض البريطانيون تلبية طلبه بضرورة إخالء البحرين للجزر لحين

كي ال تخالف العرف السائد القاضي بأنه في حال البت في الخالف؛ ألنَّ حكومة البحرين تهيمن على الجزر منذ عدة سنوات، و

واشترطوا عليه منع رعاياه  .حيازة لدى الطرف اآلخر تبقى حيازته لحين يثبت المدَّعي الجديد حقه أمام المحكمةالبطالب طرف 

 تهدد السالم العامالقيام بأي غارات في من القيام بأي إرباك للوضع الراهن في حوار؛ لقطع الخط على أي تفكير مسبق لديه 

R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.27).) 

بعد أْن أيقن البريطانيون عجز شيخ قطر عن تقديم أدلة بقوة األدلة البحرينية بتبعية الجزر له سوى الدليل القائم على 

السياسي ترنشد فاول نظرهم؛ طلب الوكيل السياسي وايتمان من المقيم في أساس الجوار الجغرافي، وهو دليل ضعيف 

تعليمات حول إمكانية الطلب من حكومة البحرين إصدار بيان رسمي في القضية مع األدلة التي تعتمد عليها بعد أْن تراجعوا 

 وشامالً  واكتمااًل أكثر نضجًا عن االعتراف بتسلم البيان التمهيدي من مستشار حكومة البحرين؛ على أمل أْن تقدم البحرين بيانًا

ملكية الجزر، على غرار مطالبة دولة قطر المقدمة بصورة نهائية في دلة التي تثبت حقها كل األ

.استجاب البحرينيون للمطالبة البريطانية بتقديم األدلة والبراهين التي R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p28))وكاملة

قدَّمها البريطانيون بدورهم إلى شيخ قطر  حيث (R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.276)تثبت تبعية الجزر لهم

م؛ ليتمكن من فحصها والتحقق منها. إال أّن شيخ قطر رفض المطالبات البحرينية والحجج التي تدعمها، ثم 1939 /1/ 5في 

ائق ال أحد يدعم الحق، منها أْن ، ودحض الحجج البحرينية)18(ثبات حقه في جزر حوارإلعمد إلى تقديم سلسلة من الحجج 

جراءاتها في الجزر التي تشكل جزًءا إالتي اعتمدت عليها البحرين في إثبات حقها في الجزر، كما أنَّ أدلتها غير كافية لتبرير 
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من قطر، عدا عن التناقض في بيان البحرين؛ ففي الوقت الذي تدعي فيه أنَّ الجزر تنتمي للبحرين، وأنَّها مأهولة برعاياها منذ 

عالوة على أنَّ هذا  ها تعود وتعترف بأنَّ ممثلها ومفرزتها العسكرية لم تتمركز هناك إلَّا في اآلونة األخيرة.أكثر من قرن، فإنَّ

االدعاء البحريني بأنَّ الجزر تشتمل على قرى مأهولة بالسكان، وأنشئت فيها بيوت حجرية منذ أكثر من قرن، يسكنها بشكل 

في المد العالي، وهي  أميال مربعة تقريبًا 6إلى  4ألنَّ الجزر تتراوح مساحتها من  غير صحيح؛هو ادعاء دائم رعايا بحرينيون 

وجد فيها قرى مأهولة، وهي شبه مهجورة إلَّا من الصيادين، كما أّن ما تقاحلة، ودون ماء وغير صالحة لرعي القطعان، وال 

األخيرة؛ فيما بقيت ألكثر من قرن دون مفرزة أنشأته حكومة البحرين من معاقل وطرق وأرصفة ومعسكرات كان في اآلونة 

 .م1868لألمن، ال سيما أنَّ العالقات لم تكن على ما يرام منذ انفصال قطر عن البحرين عام 

الطمع بالنفط المتوقع اكتشافه هناك، وأنَّه يجهل وجود  نتيجةونفى شيخ قطر التهمة البحرينية بأن تكون مطالبته بالجزر 

ليس طمعا بالنفط وإنما لمحاولتها االستيالء على جزء من بأنه وبرر اعتراضه على اإلجراءات البحرينية مثل هذه الجزيرة، 

بحيث يمكن عبورها  ،فالجزر من ناحية جغرافية جزء يكمل قطر من الشمال؛ ألنَّها ال تبعد أكثر من ميل واحد عن قطر ؛قطر

ات األميال عن البحرين مفصولة عنها بمياه البحر العميقة، وليس سيًرا على األقدام خالل انخفاض المد، بينما تبعد عشر

أنَّ التردد على الجزر كان مقصوًرا على حكام وشعب البحرين أكثر من حاكم وشعب قطر. كما أنَّ الصيادين الذين  صحيحًا

بأنَّ الحواريين هم  يأخذون سجل صيدهم من البحرين هم بحرينيون وليسوا حواريين، كما تدعي البحرين؛ بهدف اإليحاء

على تبعية الجزر؛ ألنَّ جميع أولئك الذين  بحرينيون لتبرير تبعيتهم لها، كما ال يمكن اعتبار السجل التجاري لصيد اللؤلؤ دلياًل

 حساء ونجد وقطر.حتى شعب اإل ،مثل هذا السجل في البحرين ونيذهبون إلى البحرين بهدف صيد اللؤلؤ يحمل

رين في صحة ادعاء ملكيتها على قرارين اتخذهما قاضي البحرين فيما يتعلق بخالف بين شخصين اعتماد البحأنَّ كما 

ها؛ ألنَّ القاضي البحريني لم ُيعرِّف بجنسية الخصمين؛ ألنَّهما قد يكونان ئعلى صحة ادعا سنة من حوار ال يشكل دلياًل 28منذ 

فالعادة جرت على أّن القاضي يستطيع الفصل في أي خالف بين مسلمين يقيمان على أراضيها وفق  .من أية دولة عربية أخرى

وعلى افتراض أّن أصحاب الحجتين هم من مواطني البحرين في حوار، فإنَّ هذا ليس  .الشريعة اإلسالمية من أي جنسية كانا

قدموا عريضة ووقعوها زاعمين فيها أنَّهم من مواطني حكومة  سر الذينامملوكة لحاكم البحرين، كما أنَّ الدو ادليال على أّنه

البحرين ال يتجاوز عددهم عشرين، وال عالقة لهم بالجزر سوى أنَّهم صيادو سمك يترددون على حوار. وتثبت الوثائق المرافقة 

اسر التي تعيش في الزالق فعندما تعرض صياد من قبيلة الدو .أنَّ مساكنهم وأماكنهم الحقيقية وقوارب صيدهم في البحرين

ضد الذين هاجموه، إلَّا أنَّ هذا  لهجوم في حوار، قّدم شكوى أمام الشيخ الراحل الشيخ قاسم الذي سمع شكواه وأصدر حكمًا

 .تم معالجة مثل هذه األمور شفوًياتالحكم لم يوثَّق؛ ألنه 

اد الزالق الذين قد يكونون من رعاياها، ويأتون على عدد قليل من أفر كما أنَّ اعتماد حكومة البحرين في إثبات حقها

إلى هذه الجزر في الخليج شتاًء ؛ لصيد األسماك، مثلما يفعل باقي رعايا اإلمارات العربية، ال سيما رعايا المملكة العربية 

ج أمور تقضي بعدم غير صحيح وال يبرر ملكيتها؛ ألنَّ حسن الجوار والعادات السائدة لدى شعوب الخلي ، هو اعتمادالسعودية

لوفرة األسماك هناك، كما  حرمان هؤالء البحارة الفقراء من سبل عيشهم منذ زمن بعيد، ومنحهم حرية الصيد في الشتاء نظراً 

فهل يحق لهذه اإلمارات أن تطالب  يتطلب البقاء منهم مدة طويلة على هذه الجزر المهجورة بناء المساكن وخزانات المياه؛

وقدَّم شيخ قطر جزيرة زخنونيا السعودية  .(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993, pp.280-293) لها تبجزر ليس

مصائد وشباك الصيد الأقاموا هناك  فقد؛ حيث يرتادها الدواسر وآخرون ممن يرتادون حوار أيضًا ،الواقعة قرب العقير مثاًلا

وهل سيدعم أحد في  )19(أْن تطالب بهذه الجزر من جيرانها؟فهل هذا يبرر لحكومة قطر  والمساكن كما هو الحال في حوار؛

؟ العالم قطر إذا طالبت بها كما فعل شيخ البحرين ألنَّ مواطنين قطريين موجودون في أراضيهم

(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.294) كما عززت قطر مطالبتها بجزر حوار وحججها الداعمة لهذا المطلب ،

شهدوا بأنَّ حوار  ، حيثم1939 /3/ 16ممن يترددون على جزيرة حوار ويعرفونها حق المعرفة بتاريخ )20 (رجال 21بشهادة 

كما قدَّم محمد بن عبد . (R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993, p296)هي جزء من شمال قطر، وال تخضع للبحرين

حيث قواربهم  ،م من سكان حي الزالق في جزيرة أوالم شهادة تشير إلى معرفته بأشخاص، وأنه1939 /3/ 30الله الغوري في 

مع حوار سوى أنَّهم صيادون يأتون إليها خالل موسم الصيد، ثم يعودون  عالقةلديهم أي  تومنازلهم وممتلكاتهم هناك. وليس
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إلى زالق، وليس لديهم شيء في حوار إلَّا المالجئ التي أقاموها إليوائهم خالل موسم الصيد 

)298.12/3895,1993,p/P&SR.B.,Vol.5,IOR,L/()21(.  3/ 16في  شخصًا 17كما قدَّم شيخ قطر عريضة موقعة من/ 

سلطة فيها، ولم يكن لهم فيها  ةيشهدون فيها بأنَّ جزر حوار لم تخضع أبدا للبحرين، ولم يكن لحكام البحرين أي )22(م1939

 20. وقدَّم أيضا (R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.298)إجراءات في في الماضي.  ةملكية أو أي ةأي

أنَّ حوار تخضع إلمارة قطر. بم شهدوا فيها وفقا لمعرفتهم ووقائع ثابتة 1939 /3/ 16عريضة بتاريخ )23(شخصا

(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.299). حقيقة إّن التمعن في كل من الحجج البحرينية والقطرية يشير إلى

يتحرك سكانه بحرية ودون عوائق، لذلك كان من وم قومية واحدة، ضواحدة مفادها أن المنطقة العربية كلها إقليم واحد، ي

إلى من تكون، حتى جاء االستعمار الغربي الذي ض الصعب تقسيمه إلى كيانات صغيرة؛ ألنه من الصعب تحديد تبعية أي أر

كما أن قطر اعتمدت  .مفتتة متنازعة فيما بينها على الحدود، حتى ال تتحد مع بعضها ةسعى لتقسيم المنطقة إلى كيانات صغير

وهذا ما كانت بريطانيا  بعكس البحرين، ،على الموقع الجغرافي للجزر القريبة منها في أحقية ملكيتها، ولم تقدم األدلة الموثقة

 تسعى له.

 الدور البريطاني ومحاولة إنهاء الخالف

البحريني  -م لحل الخالف القطري 28/4/1936جزر حوار بتاريخ بنشطت الدبلوماسية البريطانية عقب المطالبة البحرينية 

ثر المنافسة بين شركات النفط أعلى شكلت مسألة منح االمتيازات النفطية  فقدالذي أقلقها بما يتفق والمصالح البريطانية؛ 

وزارة الهند  أكدتقد و .برز مرتكزات السياسة البريطانية في التعامل مع هذه األزمةالعربي أ منطقة الخليج البريطانية العاملة في

 .(Abdullah, 2019, pp12-27)ا فيه م أهمية هذه الجزر لبريطانيا إذا ما تم اكتشاف النفط1936 /14/7البريطانية في 

فقد حلَّق الوكيل السياسي  ؛والجغرافي قبل إصدار أي حكملذلك حاولت الحكومة البريطانية تحديد وضع الجزر التاريخي 

في البحرين اللفتننت كولونيل جوردن لوخ فوق الجزر، ووصفها بأنَّها مكان منخفض مهجور ومكشوف بالقرب من البر الرئيسي 

المراسالت التي دارت في  كرتُذكانت قد . وبحث عمَّا إذا فيها كون لها قيمة كبيرة إذا تم العثور على النفطتأْن  ًاحلقطر، مرج

سجالت زخنونيا أو الزبارة، وتذكر أنَّه أبلغ كال من الشيخين الراحل عيسى بن علي والشيخ عبد الله بأنَّه في حول الزبارة أو 

 ,R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,pp.315)ال يمكن لبريطانيا أْن تعترف بمطالبتهما بهذه األماكن

R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.5) كما لم تذكر الجزيرة في جلسات الوكيل السياسي البريطاني بريديو مع الشيخ .

محاولة لرفع علمهم  ةلم يقوموا بأي ربما ألنَّ األتراك م،909 /4/ 9عيسى الراحل في 

الوكيل السياسي وقف البريطانيون إلى جانب البحرين؛ فقد رأى . (R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.6)عليها

المصالح ذلك يخدم  ،البريطاني جوردن لوخ ضرورة دعم المطالب البحرينية؛ ألنَّه بتوسيع مساحة البحرين سوف

م، 1936، ولم يعرف رأي حاكم قطر حول الجزيرة حتى شهر أيار (R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.6)البريطانية

 .(R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.6) حرينية هناككما لم يسمع أي احتجاج منه ضد األنشطة الب

( من اتفاقية امتياز 1أْن تحدد المادة ) (T. Hickinbotham) طلبت حكومة البحرين من الوكيل السياسي ت. هكننبوثام

حيث ذكر الوكيل أنَّ ملكية مجموعة حوار لها أهمية كبيرة؛  ،الجزر التابعة للبحرين، فطلب الوكيل بدوره من هولمز تحديدها

ألنَّها تقع مباشرة فيما سماه هولمز "خط" النفط، وبين هولمز أنَّه في حال طالبت حكومة البحرين بحوار، فمن المحتمل أْن 

اوض عليه هناك من قبله؛ للحصول على االمتياز الذي يتم التف يجر ذلك شركة نفط البحرين المحدودة إلى ميدان منافستها

ألنَّها حصلت على االمتياز هناك، وبالتالي ليس من مصلحتها طرح مسألة ملكية هذه 

أدرك وقد  .(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.315;R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991,p.9)الجزر

إلى إثارة  هذا زات النفط المحدودة على االمتياز فسيقودالبريطانيون أنَّهم سيعانون جراء موقفهم؛ ألنَّه إذا حصلت شركة امتيا

 ;R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.314)قبل اإلنتاج أم بعدهذلك مسألة تبعية الجزر، سواء أكان 

R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.10). 
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أجابت  ،م عن ملكية جزيرة حوار1936 /4/ 29مدير شركة امتيازات النفط من وزارة الهند في  سكليروسولدى استعالم 

اللفتننت كولونيل ، وهي قيد نظر المقيم البريطاني في الخليج بأنَّ مسألة مطالبة شيخ البحرين بهذه الجزر أثارها هولمز محليًا

 بإصدار حكم نهائي بمجرد تلقيها تقريراً  ، وستكون الوزارة في وضع يسمح لها (T.C.Fowleت. س. فاول

 . (R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.4)منه

لم تعتبر وزارة الهند باإلضافة إلى المقيم السياسي في الخليج العربي اللفتننت فاول ظهور جزيرة حوار على الخريطة 

ظهر عليها الحدود الجنوبية لالمتياز، فضال توم 1936 /4/ 29المرفقة بامتياز قطر للنفط الواردة في رسالة سكليروس بتاريخ 

وإنما أظهرت  ،دليل على أنَّ الجزيرة تابعة لقطر؛ ألنَّ هذه الخريطة لم تظهر قطر فقط هيحدود جزر البحرين وحوار  أّن عن

 ;R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.319)بما في ذلك جزر البحرينلها جزءا من األراضي المجاورة 

R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.13). 

فقد اتضح أنَّ البريطانيين كما أرضوا  ؛قامت السياسة البريطانية على معالجة هذه األزمة على أساس التوازن بين حلفائها

لذلك بحثوا بهمة ونشاط في سجالتهم التاريخية لتدعيم  .القطريين بمنحهم الزبارة أرادوا تعويض البحرين بمنحهم جزر حوار

إلى التصريحات التي أدلى بها  1936 /5/ 6الحق البحريني في الجزر؛ فقد أشار الوكيل السياسي في البحرين العقيد لوخ في 

د بالرغم من قربها لم يذكر فيها مسألة ملكية النفط في جزيرة حوار على وجه التحديو م1919الشيخ عبد الله في لندن عام 

، كما (R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.319;R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.13)من الزبارة 

حيث تبين في مذكرة القائم بأعمال المفوض السامي في العراق  ،عمدوا إلى دراسة العالقة التي تربط آل خليفة بالزبارة وقطر

م، ثم استولت على البحرين عام 1766م أنَّ عائلة آل خليفة استقرت أواًل في الزبارة عام 1920 /1/ 31إلى حكومة الهند في 

م تقريبا، في الوقت الذي لم تكن عائلة 1850 -1842 الفترةم، ثم قام أحد أفراد العائلة بإعادة بناء مدينة الزبارة في 1782

 ;R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.320)آل ثاني قد وصلت فيه إلى السلطة في الزبارة

R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.14).  َّوبالرغم من أنَّ العرض التاريخي يشير إلى تبعية الزبارة للبحرين إلَّا أن

يم بأنَّ م حول تبعية الزبارة للبحرين؛ إرضاًء لقطر، ففهم المق1920 /5/ 5حكومة الهند رفضت تصريحات الشيخ عبد الله في

حوار ستكون تحت السيادة القطرية على أساس قربها الجغرافي من قطر أسوة بما حصل بميناء الزبارة 

(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p320; R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.14) . 

لذا كان ال بد من إرضاء البحرين بمنحها حوار بعد أْن أرضت قطر بالزبارة؛ فجمع البريطانيون كل األدلة التي من شأنها 

م من الوكيل 1909 /4/ 4تثبيت الملكية البحرينية للجزر لمواجهة الحجة الجغرافية؛ فاستندوا على الرسالة الصادرة في 

ي في الخليج، وحكومة الهند، الذي يثبت أنَّ الجزيرة كانت تقطنها قبيلة الدواسر السياسي في البحرين إلى المقيم السياس

م مارسا السلطة الفعلية في حوار 1869البحرينية منذ فترة طويلة، إضافة إلى أنَّ الشيخ عيسى ووالده الذي ورث السلطة عام 

 ;R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,pp.316-320)دون تدخل من شيخ قطر أو احتجاجه

R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, pp.14-15). 

مطالبات لشيخ البحرين بالزبارة في البر الرئيسي  )24(م1919من االطالع على عدة رسائل بريطانية في عام  تكما ظهر 

، على إشارة في ذلك الوقت أو بعد ذلك إلى جزر حوار ةلقطر انتهت بالرفض البريطاني لها؛ ألنَّها تنتمي إلى قطر، ولكن دون أي

في هذه  م1920الرغم من قربها النسبي من الزبارة؛ مما ال يجعل أي تأثير لقرار عام 

 .(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.237)القضية

وأنَّ عبء دحض  ،لشيخ البحرين م جزر حوار ملكًا1936 /5/ 9في  لذلك اعتبر المقيم السياسي البريطاني العقيد لوخ

مزاعمه يقع على شيخ قطر. بالرغم من خشيته أْن يؤثر هذا القرار في األنشطة المستقبلية لشركة نفط البحرين؛ ألنَّ الشركة 

 تعتقد أنَّها تستحق التنافس مع شركة امتيازات النفط المحدودة بالنسبة للمنطقة المتبقية

(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.316;R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991,p.15) كما بدأت من ناحية .

ملكية حوار ومسألة المفاوضات المباشرة في لندن بين شيخ البحرين  ةثانية الدائرة السياسية في وزارة الهند بدراسة مسأل
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م بناء 1936 /7/ 10د في . وتوصلت وزارة الهن(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.236) والشركات النفطية

على األدلة المعروضة عليها من الوكيل السياسي في البحرين والمقيم البريطاني في الخليج بخصوص حوار إلى أنَّها تتبع 

لذلك سيتعذر إصدار حكم نهائي دون معرفة ما إذا كان  ،مطالبة محتملة أخرى ةللبحرين، وأنَّ عبء دحض ادعائها يقع على أي

أثناء وجوده في في مطالبة، وبنفس الوقت ليس لديها أي اعتراض على قيام الشيخ بالتفاوض مع شركتي النفط  لدى شيخ قطر

حيث أبلغت القرار إلى بلغريف المستشار السياسي في  ،مفاوضات تجري هناك ةشريطة إبالغ وزارة الهند بنتيجة أي ،لندن

 امتيازات النفط رة في قائمة ممتلكاته التي سيمنح امتيازها لشركةالبحرين، الذي أعلن بدوره أنَّ الشيخ سُيْدِخل الجزي

.كما أعلمت (R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.240;R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991,p.17)المحدودة

م بفحوى 1936 /7/ 14وزارة الهند مدير شركة امتيازات النفط المحدودة في 

 (R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.18).القرار

إنما كان عكس ذلك؛ فقد زاد من حدة الخالف برفض القطريين له باعتباره ،لم ينِه الحكم البريطاني الخالف بين البلدين

حكما أخلَّ بسياسة التوازن البريطانية في الخليج؛ حيث قدَّم شيخ قطر مطالبة بحوار إلى الوكيل السياسي في البحرين وايتمان 

وهذا ينسجم مع السياسة البريطانية في المنطقة التي  (R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.42).م19/5/1938في 

كانت تسعى إلى التفرقة بين الحكام باتباع سياسة "فرق تسد". غير أنَّ المقيم البريطاني في الخليج فاول رأى ضرورة إحالة 

ها بحوار، رافًضا تلبية طلب مطالبت عن مفصاًل ًانبيا هذه المطالبة بصورة رسمية إلى حكومة البحرين على أْن ترفع بدورها أيضًا

شيخ قطر رؤية مطالبة حكومة البحرين المضادة؛ ألنَّ اطالع كل فريق على حجج الفريق اآلخر لتفنيدها سيجعل من المستحيل 

بأْن يقدم كل طرف مطالبه ليكون لدى الحكومة البريطانية مادة كافية التخاذ قرار نهائي حول ملكية  مكتفيًا ،اتخاذ قرار

 .R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p43))حوار

ألجل غير مسمى  نفطيًا حاولت الحكومة البريطانية التريث في مسألة أْن يمنح شيخ البحرين امتيازًا،على ما سبق بناًء

عاياه م دفعها إلى التراجع؛ خشية أْن يشعر الشيخ مع ر1938 /6/ 19للشركات النفطية، إلَّا أنَّ رفض الشيخ لهذا االقتراح في 

الشيخ يعتبر اإليرادات النفطية ذات أهمية كبيرة بالنسبة  بأنَّه قد تم التضحية بمصالحهم ومصالح بالدهم؛ خاصة أّن

فضًلا عن أن شركة نفط البحرين لن تقبل بأي قرار تأجيل ألجل  ،(R.B.,Vol.5,,L/P&S/12/3895,1993,p.241)للبحرين

إذا كانت المنطقة تعطى إلحدى ما غير مسمى لذلك فضَّلت الحكومة البريطانية ترك المسألة إلى شيخ البحرين أْن يقرر 

في منح حوار إلى بالرغم من أنَّ شيخ البحرين لم يكن يرغب  (R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.242).الشركتين

شركة امتيازات النفط المحدودة. وال يرغب أْن يقبل البريطانيون ذلك، إلَّا أنَّ المقيم البريطاني في الخليج فاول لفت انتباه 

لدى شركة امتياز النفط المحدودة  يوجد حكومة الهند إلى أنَّ حوار تقع جغرافيا خارج منطقة البحرين وتجاور قطر؛ حيث

 .(R.B.,Vol.5,L/P&S/12/3895,1993,p.243)ولذلك من اإلنصاف أْن تذهب هذه المنطقة إليها امتياز هناك،

أنَّه تم تعامل الحكومة البحرينية  ((Petroleum Concessions Limitedكما رأى مدير شركة امتياز النفط المحدودة 

عبء الدفاع عن ادعائه سيكون على أي مطالبة محتملة مع قرار اعتبار حوار للبحرين على أساس األدلة الموجودة أمامها، وأنَّ 

على أّن الجزر أرض بحرينية بحكم األمر الواقع، لدرجة أنَّه تم تشجيع الشركات على تقديم عروض لشيخ البحرين  ،أخرى

قطر عن إنشاء حكومة البحرين مركزًا للشرطة، مما يتناقض مع موقف شيخ  ل على امتياز يشمل جزر حوار، فضاًلللحصو

 .(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.322)الذي يعتبر الجزر من ممتلكاته، ويعتبرها مدرجة في امتياز شركته

لذلك فإنَّ شركته قررت أّلا تبقى مكتوفة اليدين، وأْن تفحص ادعاءاته، التي لها قوة كبيرة من خالل القرب الكبير لحوار 

كما طلبت من وزارة الهند أن تؤكد لها خطيا أنَّ القرار  ،(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.322)لساحل قطر

طبيعة محدودة؛  وفيما يتعلق بهذه الجزر الواقعة داخل المياه اإلقليمية لقطر ذ 1936الذي اتخذته الحكومة البريطانية في عام 

فين تفهُّم الطبيعة المحدودة لهذا ألنَّ الوزارة كانت قد طلبت منه خالل المراسالت المتبادلة بين الطر

 .(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,pp.321-322)القرار
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م تحت االنطباع بأنَّ حوار تشكل 1935ظل منذ عام  ،فإن مفاوض شركة امتياز النفط المحدودة ميلس ،من ناحية ثانية

من منطقة امتياز الشركة.وبعد أْن علمت الشركة أْن ممثلي حكومة البحرين يقومون بوضع خرائط للشعاب المرجانية في  ًاءجز

رغبت أْن يغطي مثل هذا المسح بشكل رسمي توزيع المياه اإلقليمية والشعاب المرجانية  ،المياه القريبة من شبه جزيرة قطر

 أنبوبالرغم من يقينها  .قبول نتائج المسح النهائي مهما كان فيما يتعلق بملكية حواربالتفصيل كما هي بين البلدين، متعهدة ب

المسح سيظهر أنها تنتمي لقطر؛ إلَّا أنَّها خشيت تعدي البحرين على حقوق قطر؛ ألنَّ شيخ قطر ليس لديه مستشار أو وكيل 

استمرت الحكومة . (R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.323) سياسي بريطاني كما هو الحال بالنسبة للبحرين

 /5/ 19سياستها المنحازة إلى البحرين؛ فقد طلب المقيم السياسي في الخليج فاول من الوكيل السياسي في في البريطانية 

م أن يسلم بصورة رسمية لحكومة البحرين نسخة من البيان القطري حول الجزر دون أْن تقوم بإعداد رد تفنيدي على 1938

، كما أخبره أّن الحكومة البريطانية وحكومة الهند اعتبرتا البة قطر حتى تقدم األخيرة مطالبها النهائية ويكون الموقف رسميًامط

. كما أخبر المقيم البريطاني في الخليج فاول )25(م1938 /5/ 7 حوار منتمية إلى البحرين بعد أْن درست رسالته الصادرة في

أن شيخ قطر لم يقدم أي دليل في م بأنَّه اتفق مع الوكيل السياسي وايتمان 1938 /6/ 27وزير الهند بتاريخ  من ناحية أخرى

 .(R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.44)ذي قيمة في ملكية حوار

ل رسالة ويبدو أنَّ الحكومة البريطانية لم تكن موحدة في رؤيتها للتعامل مع هذا الخالف، ونستدل على ذلك من خال 

من المراسالت الصادرة من سلطات الخليج المتعلقة بمطالبات كل من شيخ  ةبها نسخ م مرفقًا7/1938/ 6وزارة الهند بتاريخ 

مجموعة جزر حوار تقترح ضرورة إبالغ شيخ البحرين بمحتويات الرسائل الواردة من شيخ قطر؛  بملكيتةالبحرين وشيخ قطر 

على كامل أدلته؛ التخاذ قرار بشأن الحجج المقدمة في هذه المطالبات؛ مع  بمطالبته بملكية الجزر مشتماًل رسميًا ليقدم بيانًا

للوقوع في مأزق الرد والرد  ؛ تجنبًااآلخرتجنب أاّل يعرف أي من الشيخين ما تقدم به 

يتبين لنا  التي تم االطالع عليهاومن خالل الوثائق البريطانية ، (R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, pp.49-50)المضاد

العرب عن نوايا بريطانيا  تحذير موظفيها في المنطقة العربية بعدم اإلفصاح للحكامعلى حرص وزارة الخارجية البريطانية الدائم 

 في منطقتهم.

 ،القضية بالذات وبالرغم من إعجاب وزارة الخارجية بهذه الطريقة للتعامل مع الحكام العرب في الخليج العربي، ومع هذه

أنها فضلت أْن يقدم كل طرف مطالبته الخاصة مع األسس التي يستند إليها، ثم تنقل مطالب كل طرف إلى اآلخر، وتعيين ف

وقت للحصول على إجابات، ثم يكون البت في هذه المسألة في ضوء الوثائق األربع؛ كي ال يشعر أي طرف بالظلم، وحتى 

وال يشعر بأنَّ القرار اتخذ على أساس إفادات خاطئة  األسس التي اتخذ القرار على أساسها، يعرف الطرف الذي يخسر القضية

لذلك فإنَّها ترى أّن رفض منح شيخ قطر الفرصة نفسها التي أعطيت لمنافسه قد تشعره بالظلم بالرغم .كان قادرًا على تفنيدها

 (R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, pp.50-51).بهلديه أي حجج قوية لتقديمها لدعم مطال تمن شعوره بأنَّه ليس

أنها لم ترغب في القيام بأكثر من مجرد وضع هذه االعتبارات أمام وزارة الهند، فوبالرغم من قوة رأي وزارة الخارجية 

ألنَّها تدرك أنَّ السلطات المحلية في الخليج هي األقدر على اتخاذ اإلجراء األكثر مالءمة للظروف 

 .(R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, pp.50-51)المحلية

ويبدو أنَّ وزارة الهند أخذت بنصيحة وزارة الخارجية؛ ألنها األكثر حكمة وبعد نظر؛ إذ أخبر الوكيل السياسي في البحرين 

فيما يتعلق بجزر م أنَّه تلقى المطالبة المضادة لحكومة البحرين 1939 /1/ 5وايتمان المقيم البريطاني في الخليج فاول بتاريخ 

للتعليمات الواردة في رسالة  المطالبة المضادة هذا األسبوع إلى شيخ قطر، وفقًاه حيث سيتم إرسال نسخة من هذ ،حوار

 م، على أْن ُيقدِّم في أقرب وقت ممكن أي وثائق أو أدلة أخرى قد يرغب في تقديمها21/7/1938تاريخ بوزارة الهند 

(R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.56).  وهكذا يتضح مما سبق أن الخطوط العامة للسياسة البريطانية مع هذه

وحتى ال يشعر أحد منهم بأنه تعرض للظلم، حتى الخالف بين وزارة  ،حلإليجاد القائمة على التوازن بين الطرفين كانت األزمة 

 .يطانياالخارجية وحكومة الهند كما هو واضح في الوثائق كان هدفه خدمة مصالح بر
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 نتائج الخالف

على تنسيب المقيم  م بناًء6/1939/ 16انتهى الخالف البحريني القطري حول جزر حوار بالحكم البريطاني الصادر في 

، وطلب وزير الخارجية البريطاني من )27(بأنَّ جزر حوار تابعة للبحرين وليس لقطر )26)فاول السياسي في الخليج العربي ترنشد

 البحرين وقطر خيتطلب من المقيم البريطاني أْن ينقل قرار الحكومة البريطانية إلى شيوزارة الهند أْن 

(R.B.,Vol.5,L/P&S/12/3895,1993,p.260).  اتفقت حكومة الهند مع رأي وزارة الخارجية بأنَّ جزر حوار تتبع للبحرين

 رلعربي فاول أْن تبلغ الحاكمين بهذا القرام، وطلبت من المقيم البريطاني في الخليج ا1939 /7/ 1وليس إلى قطر بتاريخ 

)261.12/3895,1993,p/P&SR.B.,Vol.5,IOR,L/( .أبلغ المقيم السياسي في الخليج البحرين وقطر ،عليه وبناًء)بتاريخ  )28

تي تم بأنَّ جزر حوار تتبع للبحرين وليس لقطر بعد النظر بعناية في األدلة ال )29(م بقرار الحكومة البريطانية1939 /11/7

وبغية تنفيذ . (R.B.,Vol.5,L/P&S/12/3895,1993,pp.262; R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.102)ا تقديمه

القرار على أرض الواقع طلب المقيم السياسي البريطاني فاول في الخليج من قائد القوات الجوية في العراق تحديد خط 

وبالرغم من أنَّ اإلمكانات  .المعنية من خالل وضع خريطة تفصيلية للمنطقة بدقةالتقسيم بين البحرين وأراضي قطر في المنطقة 

الوكيل السياسي في البحرين وايتمان اعتقد بإمكانية أْن يقوم سالح الجو الملكي بعملية التصوير  نفإلم تكن متاحة آنذاك؛ 

 .(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,pp.263-264)ة الفوتوغرافي للمنطقة خالل األسابيع الستة المقبل

ة ؛ ألنَّه جاء لصالحها؛ فقدَّم شيخ البحرين الشكر للحكومة البريطانيالبحريني على قرار الحكم البريطاني إيجابًا كان الرد

(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.265; R.Q.,Vol.6,L/P&S/12/3895,1991, p.105) فيما رفض شيخ ،

م، وحاول معرفة 8/1939/ 4إلى المقيم البريطاني في الخليج فاول في  حرمه من جزر حوار؛ فقّدم احتجاجًاقطر القرار؛ ألنَّه 

األساس الذي استندت إليه الحكومة البريطانية في إصدار حكمها حول هذه المسألة بالرغم من أنَّه زودها باألدلة والنصوص 

عدم إلى  وعزا القرار البريطاني (R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,pp.302-304).رالتي تثبت أنَّ الجزر تتبع قط

وضوح القضية من جهة، والعوائق التي وضعتها حكومة البحرين وتضليلها بحجج وهمية ال صحة لها من جهة أخرى؛ وطالب 

بعدم االستسالم الغتصاب أرضه  بإعادة التحقيق في المسألة؛ بهدف تحقيق العدالة، مهددًا

(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,pp.302-304). 

 /25/9للبحرين؛ وأكدوا له في  ةرفض البريطانيون االحتجاج القطري على القرار البريطاني باعتبار جزر حوار تابع 

ه يمكن إعادة النظر فيانه ، وًاينهائ ًارم أّن قرار الحكومة البريطانية يعتبر قرا1939

(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.305). 

 ورفي الخليج سي جي بري الجديد كان هناك من انتقد هذا القرار؛ فقد اعترف المقيم البريطاني ،ومن جانب آخر

(C.G.Prior بتاريخ )من الظلم وقع على قطر بشأن قضية جزر حوار، وأنَّه تم البت  كبيرًا م بأنَّ هناك قدرًا1941 /11/ 26

ألفكار غربية لم تضع أي اعتبار للعادات والمشاعر المحلية؛ فخالل الثالث سنوات ونصف التي قضاها المقيم  في القضية وفقًا

ر لذلك يعتقد أنَّها تنتمي إلى قطو ،في البحرين لم يسمع أي شيء يشير إلى أنَّ هذه الجزر تنتمي إلى البحرين

(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.p.305-306). تفنيدا للحجج التي قدمها شيخ البحرين  وقّدم

((R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.p.305-306 أنَّ ادعاءه أنَّ الدواسر من مواطني البحرين  بنودها كان أهم

ن وعدم اعترافهم إلَّا برؤسائهم ومقر إقامتهم في حوار ال يعطي البحرين حق المطالبة بها، كما أنَّ الشيخ عيسى شيخ البحري

لم  ،عالوة على ما سبق حساء في كل عام.وإنَّما كان يزور هوكينز في زخنونيا، ولينغه، واإل ،لم يكن يقوم بزيارة حوار فقط

حساء، البحارة التي تحطمت سفينتهم قبالة ساحل اإل لجنود األتراك هناك فقط، بل ساعدت أيضًاعلى اتقتصر مساعدة البحرين 

فبموجب أي اتفاق بين األطراف  ؛في البحرين لحل الخالفات في حوار ظاهرة غريبة عن المنطقةولم تكن المحاكمات التي جرت 

لتقديم الشكاوى لمحاكم البحرين  ًابمناس ًانوالسبب الذي جعل البحرين ميدا .المتنازعة تستطيع أنْ تحيل قضاياها إلى أي قاٍض

رية صعبة وخطيرة إلى الدوحة. كما لم تقتصر عملية إرسال الفداوية هو سهولة الرحلة البحرية إلى البحرين بالمقارنة مع رحلة ب
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حساء أرسل رجاله من اإل مثاًل )30(في المنطقة؛ فابن جلوي حوار إللقاء القبض على أشخاص؛ ألنَّ هذا النظام كان شائعاً  على

 المطلوبين. إلى البحرين مرات عديدة، وأرسلهم في كثير من األحيان إلى قطر، إللقاء القبض على بعض

وإنَّ نجاح اإلدارة في البحرين بجمع أدلة في حوار لسنوات عديدة ماضية بهدف تقديم هذا االدعاء إلثبات تبعية حوار 

للبحرين يعزى لوجود مستشار هناك استطاع تنظيم اإلدارة في البحرين على أساس األرشفة والتوثيق، علما أنَّه لم يكن لدى 

 هلكان باإلمكان تقديم مثل هذ ،ولو كان لدى قطر مستشار بريطاني .قبل أْن يكون لها مستشارالبحرين أي أرشيف ولوائح 

 االدعاءات الناجحة. 

عن قناعته بأنَّ القرار غير منصف؛ إلَّا أنَّه يرى أنَّ السياسة العملية تقتضي ور المقيم البريطاني في الخليج بريلذلك عبَّر 

لذي شغل منصب الوكيل ا )31((Clive Dailyكاليف دالي)حا وضع قضايا البحرين وقطر أمام عدم التراجع عن هذا القرار، مقتر

ألن لديه معرفة وخبرة بتاريخ المنطقة المتنازع عليها. ويعلِّق أهمية كبيرة على وجهات نظره، وإذا ثبت  البريطاني في البحرين؛

باقي المناطق المتنازع عليها حدود تعرض قطر للظلم فيجب إنصافها عند ترسيم 

(R.B.,Vol.5,IOR,L/P&S/12/3895,1993,p.307). 

على  يتبين من خالل الوثائق البريطانية أن الحكومة البريطانية فصلت في الخالف بين البحرين وقطر بناًء ،مما سبق

الحجج واألدلة التي قدمها الطرفان. هذا في الظاهر كما ادعت بريطانيا للبحرين وقطر، إال أن بريطانيا في اتخاذها هذا الحكم 

ولون البريطانيون العاملون في المنطقة كانت ؤفاألسلوب والطريقة التي اتبعها المس .كانت تسعى من أجل مصالحها في المنطقة

منهم من ف ؛ة للحكام عن نوايا بريطانيا، وهذا واضح من الخالف بين المسؤولين في هذه القضيةتقوم على عدم المصارح

لمت في قرار الحكم، لكن بريطانيا في إصدارها هذا الحكم كانت تعمل من أجل مصالحها؛ أيدها، ومنهم من أقر بأن قطر ظُ 

 م1936في الخليج العربي يكون مركزها في البحرين عام فقد تبين أن بريطانيا كانت عازمة على إقامة قاعدة بحرية رئيسية 

(U.S Relation with Bahrain ,U S. Department of state, Septmber,2013 وهذا ما دفعها لضم جزر حوار للبحرين ،)

هذا من  ،فالدول الكبرى ومنها بريطانيا كانت تستعد للحرب العالمية الثانية .حتى توسع مساحة البحرين على حساب قطر

البريطانية على هذه المنطقة على أشده، باإلضافة إلى أن وفكان التنافس بين شركات النفط األمريكية  ،جانب آخر من جانب،أما

السياسة البريطانية في المنطقة العربية كانت تقوم على زرع الفتن والخالف بين الحكام من أجل إضعاف المنطقة حتى تبقى 

عاني من التبعات االستعمارية حتى اآلن في قضايا الحدود العربية. فهذه العوامل مجتمعة هي ما دفع مفتتة مجزأة، وما زلنا ن

 سواء للبحرين أو قطر. ر،عن أحقية ملكية الجز إصدارها هذا الحكم بعيدًا إلىبريطانيا 

 الخاتـمة 

 : ما يلي توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

 القرن العشرين بين دول الخليج العربي كانت قضايا الحدود التي عملت بريطانيا على إيجادها في  إن أهم أسباب الخالف في

، وهذا الخالف بين البحرين وقطر هو جزء من الخالفات في المنطقة، وكان نتيجة تنافس شركتي نفط البحرين، المنطقة

نفطية في المنطقة التي لم تشملها االمتيازات في  وامتيازات النفط المحدودة البريطانيتين بهدف الحصول على امتيازات

لذلك كانت هناك رغبة قوية لدى هذه الشركات لتحديد ، أهم هذه المناطق جزر حوار توكان .كل من البحرين وقطر

 تبعية هذه الجزر.

   تمكنت البحرين من حشد عدد كبير من األدلة والبراهين التي تثبت أحقيتها بالجزر، وتفوقت على الجانب القطري في هذا

واحتفاظها بالسجالت إلى حد ما؛ مما مكنها من جمع  ،ولعل السبب في ذلك القدرة اإلدارية والتنظيمية لديها .الجانب

ووكيل سياسي  ،وجود مستشار بريطاني لحكومة البحرين من جهة ضاً أي ساعدها في ذلكوقد أكبر قدر من األدلة، 

 بريطاني.

  ركزت قطر في حججها إلثبات حقها في جزر حوار على العامل الجغرافي؛ ألن حوار ال تبعد سوى ميل واحد عنها، فيما

 مرافعة قانونية.بون ركزت جهودها على الجانب اآلخر على محاولة تفنيد الحجج البحرينية في دفاع قوي أشبه ما يك
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 على أّن الجزر تتبع لها  م بناء على األدلة والحجج التي قدمتها البحرين نّص1936في تموز  مبكراً  أصدرت بريطانيا قرارًا

 .عدا الدليل الجغرافي تثبت حقها وليس لقطر، معتقدة أن قطر ال تملك أي أدلة

  ستراتيجية للبحرين كونها جزيرة تتوسط لألهمية االيعود كان سبب االنحياز البريطاني إلى جانب البحرين في هذا الخالف

الخليج العربي على طريق المواصالت البحرية البريطانية وقاعدة تموين وإمداد لألساطيل التجارية والعسكرية البريطانية 

بحرين أقوى منه في قطر من جهة ثانية، وبالتالي فهي أقدر على تحقيق مصالحها من جهة، وألن النفوذ البريطاني في ال

كان القرار ينسجم مع المصالح البريطانية التي كانت تفضل البحرين على قطر، خاصة و من قطر. عن طريق البحرين بداًل

لبحرين، وكانت على أبواب الحرب أنها كانت قد عزمت على إنشاء قاعدة بحرية رئيسية في الخليج العربي يكون مركزها ا

إضافة إلى السياسية البريطانية الراسخة والقائمة على إثارة النزاعات الحدودية بين الدول المتجاورة لإلبقاء ،العالمية الثانية

 ي.في منطقة الخليج العرب على حالة الخالف والنزاع
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Abstract 

 

This study aims at shedding light on the British position regarding the conflict between Qatar and 

Bahrain over the Hawar Islands after the prospect of discovering oil in these islands and the competition 

this anticipation sparked between oil exploration companies and their relentless pursuit to determine the 

dependency of these islands. Accordingly, each country presented arguments and evidences that support 

its right to own these islands. Yet, Bahrain managed to provide Britan with more conclusive evidence 

than Qatar did. Unlike Bahrain, the Qatari evidence only relied on geographical adjacency of these 

islands to Qatar. As such, Qatar was deprived from this privilege. especially when a number of British 

politicians faulted their government’s decision which sided with Bahrain. 

This study revealed that Britain decided that the islands were affiliated with Bahrain in line with its 

interests, although the islands border Qatar and are far from Bahrain in terms of geography; British 

advisor and agent sided with Bahrain, while Qatar was deprived from this advantage as evidenced by 

the fact that a number of British politicians have criticized the decision as a right to prejudice Qatar. The 

study relied on British documents as a main source, following the historical methodology based on 

description, analysis, comparison and conclusion.  

Keywords: Hawar Islands, Oatar , Bahrain, The Qatari – Bahraini dispute, The British attitude, The 

Arabian Gulf. 
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 .بن راشد دوسري، سلمان بن أحمد الغتام، عبد الله بن جابر ةرحم :والموقعون  .بن عبد الله، أحمد بن شاهين بن علي دوسري

 :لالطالع على نص هذه الوثيقة، انظر .لي بن شاهين دوسري، ، وعلي بن راشد دوسريع: والموقعون باألختام

(R.B., L/PS/12/3895,Vol.5 (5.10)(1932-1942), Forwarding the Sheikh of Bahrain's refutation of the Ruler of 

Qatar's claim, from C. Dalrymple Belgrave, Esquire, C.B.E.Adviser to the Government of Bahrain, Bahrain, 

to His Britannic Majesty’s Political Agent, Bahrain. Shawaal 29, 1357, Dec.22, 1938, p.251. 
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وخاصة عمليات  ،فداوي، تعني الحرس الشخصي ، يطيعون أميرهم طاعة عمياء، ينفذون أوامره دون مناقشة هامفرد :الفداوية   13

 .1م، ص2016ثاني التشرين  20، الكويت، األحد(أسبوعية)الشاهد: انظر ،للمزيد .القبض على المعارضين والخارجين على القانون

: انظر ،للمزيد .كم عن الدوحة105تبعد  ،تجاري مزدهر منذ أواسط القرن التاسع عشرمدينة تقع في شمال غرب قطر، وهي مركز     14

 .23م، ص 2000: م، أم القرى1982 -1953العالقات السعودية القطرية خالل : المالكي، مهند بن عتيق

سكان حوار إلى محكمة البحرين قبل على سبيل المثال، قدَّم للوكيل سجل قضية في البحرين تظهر أنَّ األوامر صدرت لحضور بعض    15

سبع سنوات من اندالع نزاع الزبارة، وقبل أن تصبح حوار ذات أهمية من ناحية نفطية؛ لذلك ستكون القضية غير منصفة؛ ألنَّ شيخ 

 انظر:.قطر عاجز عن تقديم أدلة مماثلة النعدام السجالت

(R.B., L/PS/12/3895,Vol.5 (5.10)(1932-1942),Summarising nature of Qatar's Claims from H.Weightman 

Esquire,I.C.S.,Political Agent, Bahrain to The Honourable the Political Resident in the Persian Gulf, Bushier. 

Ownership of Hawar Islands.Bahrain, the 22nd April 1939, p.258. 

أحقيتها بالجزيرة أن نزول الدواسر األصلي لحوار قد تم القيام به تحت سلطة آل خليفة، وأن من األدلة التي قدمتها البحرين على    16

دواسر زالق ترددوا على هذه الجزر لعدد كبير من السنوات، وأن المحاكم البحرينية أصدرت قرارات تتعلق بالنزاعات على الممتلكات 

شرعية البحرينية للبت فيها، وأن القوارب التي يملكها الدواسر من حوار هناك، وقدمت مسائل ملكية مصائد األسماك إلى المحكمة ال

 .Ibid, 22nd April 1939, p.259 انظر: .مسجلة في البحرين

: المتهم.محمد بن يوسف بن منصور: المدعي: منها ،تفاصيل القضايا في محكمة البحرين بين رعايا البحرين الذين يعيشون في حوار    17

الديون مقابل الرهن العقاري، الذي طالب المدعى عليه الحقا أن : روبية 3,000: المطالبة.  بن شاهين الدوسريمحمد بن أحمد 

وفي عدة مناسبات، كتبت المحكمة رسائل إلى    .تم بيع العقار لتلبية الدعوة.  يكون دين غوص، القضية المحالة إلى مجلس التجار

 (.406/1352 رقمو 484/1351الرسالتان رقم )ره بالمثول أمام محكمة البحرين المدعى عليه الذي كان يعيش في حوار تأم

 .إلى صاحب السمو الشيخ حمد يخبره فيها بالقضية، ويطلب منه أن يأمر خادمه بدعوة المتهم من حوار ٥١٨/١٣٥١رسالة رقم          

في  .إلخ .....الميراث في مصائد السمك: المطالبة. راشد بن صقر: المتهم.   رحمة بن راشد: المدعي. 35/1355القضية رقم 

 : لالطالع على نص هذه القضايا، انظر .تم تسويتها لحد اآلنتالقضية في محكمة البحرين الشرعية؛ لم . حوار

R.Q.,Vol.6(1935-1949),L/P&S/12/3895,(6.01),Particulars of cases in the Bahrain Court between Bahrain subjects 

living in Hawar, so far traced, Plaintiff: Mohamed bin Yusuf bin Mansoor.  

Defendant: Mohamed bin Ahmad bin. Shahin Dosari, p.66. 

وقدَّم حاكم قطر الشيخ عبد الله بن قاسم  ،م3/1939/ 30بخصوص ملكيتهم لجزر حوار في قدم البحرينيون مطالبتهم المضادة    18

م، إلَّا أنَّ الوكيل البريطاني أخذ جانب البحرين في مطالبها، 1939 /3/ 30م رده على هذه المطالب في 1939نيسان  22في 

 على صحة المطالب البحرينية. للمزيد انظر: حججها ومبرهناً  ودحض المطالب القطرية مفندًا

R.B.,L/PS/12/3895,Vol.5,(5.10)(1932-1942),Summarizing nature of Qatar's Claims from: H.Weightman 

Esquire,I.C.S.,Political Agent, Bahrain. to The Honourable the Political Resident in the Persian Gulf, Bushier. 

Subject: - Ownership of Hawar Islands. Bahrain, the 22nd April 1939, pp 252-253. 

ومن األمثلة على هذه الظاهرة وجود عدد من الجزر لعمان، على الجانب الجنوبي من قطر، التي يسكنها أشخاص من قطر يذهبون    19

إلى االستقرار هناك في فصل الشتاء والعودة في الصيف، حيث قاموا ببناء منازل حجرية فيها، وخزانات للمياه ومساجد، وأقاموا 

 مزيد، انظر:لل .زالت منازلهم ومصائدهم هناك مااألسماك وشباكها؛ حيث فيها مصائد 

Translation of a letter forwarding detailed outline of his claim to sovereignty over Hawar Islands, including sworn 

testimonials, 9th Safar 1388 (30 th March 1939) from Shaikh Abdullah bin Qasim Al Thani, Ruler of Qatar 

to the Political Agent, Bahrain, pp.292 -293. 

األشخاص الذين وقعوا على شهادة تثبت أن تبعية جزر حوار لقطر هم: علي بن راشد المناعي،عبد الله بن راشد المناعي، خلف    20

راشد بن عبد الله الحلي المناعي، جاسم بن  الحلي المناعي،بن حسن المناعي،  عبد العزيز بن محمد المناعي، حسن بن عبد الله 

سعيد هاشم بن  عمر المناعي، سيد علي بن محمد،السيد حسين بن محمد، سيد عبد الله بن محمد، سيد حسين بن شمسان،

إبراهيم بن محمد صالح، حسين بن علي المناعي، محمد بن معيوف، سيف بن عبد الله المناعي،عبد الوهاب بن عبد الله المناعي، 

انظر الملحق  .المناعي، علي بن سيف المناعي،عبد الرحمن بن عيسى المناعي، عيسى أبو لمعي الكبيسي، صقر بن محمد أبو صابر

 (:2رقم )
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R.B.,Vol.5(1932-1942),IOR,L/PS/12/3895,(5.11), Translation of a testimonial of evidence submitted with the 

Ruler of Qatar’s letter Dated 25th Muharram 1358 (16 th March 1939) , (30th March 1939), p.296. 

أحمد بن راشد الدوسري، يوسف بن أحمد الدوسري، علي بن شاهين الدوسري، سعد بن محمد الدوسري، عيسى بن حسن 21    

لدوسري، مهنا بن حزام الدوسري، محمد بن الدوسري، سلطان بن أحمد الفتاح، صباح بن صقر الدوسري، أحمد بن شاهين ا

 Ibid,25th Muharram 1358 (16th March 1939) 30th March 1939, p.297انظر:  .أحمد بن شاهين الدوسري

خليفة بن مبارك بن حتمي،  إبراهيم بن نصر، علي بن سلطان :  ن جزر حوار تتبع لقطر، وهمأتشهد ب شخصًا 17عريضة مقدمة من    22

شاهين العسيري، يوسف بن أحمد السليطي، محمد بن خليفة السويدي، إبراهيم بن عبد الله الحناوي، خالد بن علي  بن علي،

الخليفي، عبد الله بن خميس الخليفي، محمد بن سلطان السويدية، محمد بن راشد الشري، محمد بن خالد السويدي، محمد بن 

 . لي السليطي، عبد الله بن مال إبراهيم، محمد بن نصر بن بخيتمال إبراهيم، ناصر بن سلطان السويدي، أحمد بن ع

Ibid, Dated 25th Muharram 1358 (16.3.1939), 30th March 1939,p.298. 

أحمد بن عيسى المهندي، علي بن عيسى المهندي، سعد :  تشهد بأن جزر حوار تتبع لقطر، وهم شخصًا 20عريضة مقدمة من    23

محمد بن عمر المهندي، محمد بن عبد الوهاب، عبد الله بن علي المهندي، أحمد بن عيسى بن يوسف،  ،(بن علي)بن المهندي 

عبد الوهاب بن علي،  راشد بن درويش، سالم بن درويش المهندي، عبد الرحمن بن راشد، علي بن محمد بن علي، عبد الله بن 

مهندي، محمد بن علي المريخي، حمد بن حمدان المهندي، جاسم المهندي، غانم بن شاهين المهندي، عبد الوهاب بن حمد ال

 .299ص  ،جاسم بن راشد المهندي، إبراهيم بن سعد بن بدح، إبراهيم بن عبد الله األنصاري

Ibid,25 th Muharram 1358 (16.3.1939), 30th March 1939 , p.299. 

، P.Z.969  /36أيار رقم    9و  6، ورسائل الوكيل السياسي في P.Z.4362  /36أيار رقم   25رسالة المقيم البريطاني في   24

 انظر: ..P.Z.4670 / 36تموز رقم  1وبرقية حكومة الهند الصادرة في 

R.B., L/PS/12/3895,Vol.5 (5.10)(1932-1942), Bahrain Oil (1) Ownership of the Hawar Group of Islands. Desire 

Sheikh of Bahrain to carry on oil negotiations in London in respect of the unallotted area of Bahrain. Minute 

paper prepared by the Political Department of the India Office, from J.C.W. to Under- secretary of state, 8 

July 1936, p.237.  

25  R.Q.,Vol.6(1935-1949),L/P&S/12/3895,(6.01), Telegram ‘from Political Resident, Bushire. to Political Agent, 

Bahrain. No. 9l. Dated 19th May 1938. P.23. 

يتمان الوكيل ام  إلى كل من وزير الهند، وسكرتير حكومة الهند أن تقرير و4/1939/ 29ذكر المقيم السياسي في رسالة له بتاريخ    26

 25من رسالته المؤرخة في  7رأيه الوارد في الفقرة  13السياسي للبحرين هو بيان واضح جدا للقضية، ويؤكد ملخصه في الفقرة 

 :  انظر ،لالطالع على نص هذه الوثيقة. لقطر أن حوار ملك للبحرين وليست 5/1936/

R.B.,Vol.5(1932-1942),IOR,L/PS/12/3895,(5.11), Further to Ruler of Qatar's claim, Political resident in the 

Persian Gulf. T C. Fowle, to His Majesty's Secretary Of State for India, London, Political Agent, Bahrain. 

29th April 1939..p.300; R.Q., Vol.6 (1935-1949),L/P&S/12/3895,(6.01), to His Majesty’s Secretary of  State 

for lndia, London,29th April 1939 (Sd: T.C. Fowle), Political resident in the Persian Gulf, p. 67 . 

على  بناًء: كان الموقف الرسمي على النحو اآلتي ،م مع مرفقاتها6/1938/ 3تاريخ بباالستناد إلى رسالة الوكيل السياسي للبحرين    27

 .فإنها ترى أن حوار تنتمي إلى البحرين ،األدلة المطروحة أمام الحكومة البريطانية

R.Q.,Vol.6(1935-1949),L/P&S/12/3895,(6.01), from political resident, Bushire, On S.S.Varsva, to H.M.  Secretary 

of state for India, London, 20 th June 19 38 , p.42. 

 ،بشأن موضوع ملكية جزر حوار 3/1939/ 30باإلشارة إلى المراسالت التي انتهت برسالة الشيخ عبد الله بن قاسم المؤرخة في    28

م ألن يبلغ الشيخ عبد الله  بأنه بعد الدراسة بعناية لألدلة التي 7/1939/ 11وجهت الحكومة البريطانية المقيم السياسي بتاريخ 

قررت أن هذه الجزر تنتمي إلى دولة البحرين، وليس إلى دولة قطر، كما أبلغ  شيخ البحرين  ،حرينقدمت من قبله ومن شيخ الب

 :لالطالع على نص هذه الرسالة، انظر .بذلك

R.B.,Vol.5(1932-1942),IOR,L/PS/12/3895,(5.11), Advising the HMg, has awarded claim to Bahrain, Political 

Resident in the Persian Gulf, T.C.Fowle, to Sheikh Abdullah bin Qasim al Thani, Ruler of Qatar, Dated the 

11th July, 1939, p301. 

 (.3انظر الملحق )   29



 175 الخطيب و المقصقص         
 

 

 رافق ابن عمه الملك عبد العزيز في مسيرته التاريخية وعينه أميرًا ،م(1935-1870:)األمير عبدالله بن جلوي بن تركي آل سعود   30

 .77-76،ص1967انظر: أمين الريحاني، ملوك العرب،دار الريحاني،بيروت، ،للمزيد .حساءعلى اإل

م، تسلم منصب الوكيل البريطاني في البحرين؛ حيث خدم في هذا المنصب مدة 1966م، وتوفي عام 1888ولد عام : كاليف دالي   31

صحيفة : انظر،للمزيد .بحرين، كما سيطر على جماركها، وعمل على فرض قانون المستعمرات في ال(م1926-1921)سنوات  6

 .1م، ص10/2015/ 8،  13743؛ أخبار الخليج، ع 18 -1م، ص ص2016 /5/ 15، األحد 9898األيام، ع  

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 أوال: الوثائق األجنبية

First: Published British Documents 

A. Records of Bahrain, Primary Documents 1820-1960, Archive Edition, 1993.Volume 5, (1932-1942),(5.10) 

Background and Bahrain Claim, 1936-1942. 

I.  (5.10) Background and Bahrain Claim, 1936-1942. (R.B., L/PS/12/3895,Vol.5 (5.10)(1932-1942). 

II. (5.11) claim by Ruler of Qatar, Shaikh Abdullah bin Qasim al Thani, Background and Bahrain Claim, 1936-

1942.(R.B.,Vol.5(1932-1942),IOR,L/PS/12/3895,(5.11). 

III.  (5.12) Interest of Oil companies in Hawar island. (R.B.,Vol.5(1932-1942),IOR,L/PS/12/3895,(5.12)) 

Records of Qatar, primary Documents 1820-1960, Archive Edition,1991. Volume 6,(1935-  1949),  6.01), The 

Hawar Islands, 1936-1939. (R.Q.,Vol.6(1935-1949),L/P&S/12/3895,(6.01).) 

 

 : المراجع العربيةثانياً 

م( والموقف البريطاني منها، دراسة في الوثائق البريطانية، 1868 -1867الحرب القطرية البحرينية ). الخطيب، جبر، والمقصقص، خالد

 .م2019، 3، ع 23مج  ،، غزةمجلة الجامعة اإلسالمية

 م.2010، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،م1957-1926السيرة والمذكرات  :تشارلز بلغريف. الخليفة، مي محمد

 م.1961، 1ط منشورات دار الطليعة، ،، بيروتماضيها وحاضرها -قطر  .مرادالدباغ، مصطفى 

 م.1967، بيروت دار الريحاني، ،ملوك العرب .الريحاني، أمين

 م.2010دار المناهج للنشر والتوزيع،  ،، عمانتاريخ قطر المعاصر ،الزيدي، مفيد

، والعالم بيروت ،مجلة تاريخ العرب م،1916-1789الخليج العربية اتفاقات بريطانيا ومعاهداتها مع إمارات . عبدالرؤوف سنو،

 م.1998

 م. 1981، 1بيروت، المكتب اإلسالمي، ط البحرين،. شاكر، محمود

، الجامعة العلوم اإلنسانية واالجتماعية :مجلة دراسات ،1971-1820الحماية البريطانية على البحرين . الشريفين، رؤوف عبدالله محمد

 م.2019، 3ع ،46مج األردنية،

 .م1983، الكويت: ذات السالسل، م1870-1783تاريخ البحرين السياسي  .طهبوب، فائق

 م.2004، 1إربد: الرومانتيك لألبحاث والدراسات، ط حمد آل ثاني، .ي، زهربالعنا

 ،المجلة األردنية للتاريخ واآلثار م،1915دور بريطانيا في إنهاء الوجود العثماني في قطر عام  .شادية والعدوان، ،القرالة، عمر محمد

 م.2018، 2،ع 12مج 

 م.2000 ،، أم القرىم1982 -1953 الفترة العالقات السعودية القطرية خالل .المالكي، مهند بن عتيق

 م.2019، حولية مركز البحرين، جزيرة قطر والموقف البريطاني هسيادة البحرين في شب ،حمد إبراهيمعبد الله، 
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 المراجع األجنبية

 Hayajneh, Ayman. Management and Resolution of International Conflicts, University of Athens, 2012. 

 : الصحف ثالثاً 

 م .2015ثاني التشرين  8،  13743أخبار الخليج، ع 

 م.2016أيار  15، األحد 9898األيام )صحيفة(، ع  

 م.2016ثاني التشرين  20الشاهد)أسبوعية(، الكويت، األحد 

  https://www.okaz.com.sa: المواقع اإللكترونية:رابعًا

 
 

 ( يوضح خريطة  جزر حوار1ملحق رقم )
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م1939 /9/ 30  بتاريخ فيها بتبعية جزر حوار نيشهدوعلى وثيقة األشخاص من سكان حوار  من عدد توقيع :(2) لحقم

 
 

 م1939 حزيران 16 بتاريخ الصادر حوار لجزر البحرين بملكية البريطاني الحكم نص :(3) ملحق

 



 



 194 - 179، ص ص 2022، 1العدد  31المجلد  مجلة أبحاث اليرموك، "سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية"

 محددات االستثمار األجنبي المباشر: دراسة تطبيقية لدول عربية مختارة 
 

  طالب عوض وراد و سالم الحسنات

 21/01/2021 تاريخ القبول                      DOI:https://doi.org /10.47017/31.1.9 02/07/2020 ستالمتاريخ اال

 

 ملخصال

األردن ولبنان تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وقياس أثر محددات االستثمار األجنبي المباشر لكل من الدول العربية المختارة )

الوصفي، إضافة (. استخدمت الدراسة منهجيات التحليل النظري والتحليل 2017-2004مان ومصر والجزائر( خالل الفترة )والكويت وع  

باالعتماد ذلك و المقطعية، ناسب للبيانات الزمنيةإلى منهج التحليل الكمي، باستخدام منهجية التكامل المشترك، وتقدير النموذج القياسي الم

 للتجارة والتنمية والشفافية الدولية لمتغيرات الدراسة.نك الدولي ومؤتمر األمم المتحدة على قواعد بيانات الب

تثمار األجنبي المباشر. الّدراسة في أبرز نتائجها إلى وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة؛ االنفتاح التجاري واالس وتوّصلت 

ستثمار األجنبي الرتفاع مؤشر مدركات الفساد نقطة مئوية واحدة على رفع تدفقات اال يجابي ذي داللة إحصائيةإضافة إلى وجود أثر إ

ئوية واحدة على رفع مأثر إيجابي ذو داللة إحصائية الرتفاع االنفتاح التجاري نقطة كان هناك ( نقطة مئوية. و0.0398المباشر بمقدار )

في البلدان العربية  توصي الدراسة صانعي القرارو( نقطة مئوية لكل من دول الدراسة. 0.17تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بمقدار )

 واإلصالح المؤسسي والتحرير التجاري المدروس. بتعزيز جهود مكافحة الفساد

رك، المربعات الصغرى االستثمار األجنبي المباشر، الفساد، االستقرار السياسي، االنفتاح التجاري، التكامل المشت الكلمات المفتاحية:

 المعدلة كليًا.

 

  المقدمة

نتاج يًا لرفع اإلعاماًل أساسبوصفها منذ ثمانينات القرن الماضي االستثمارات األجنبية المباشرة  عرفت الدول الصناعية

دفقات تلك زيادة في تعقب ذلك، أدى انفتاح العالم التجاري المتسارع والعولمة في التسعينات إلى . والنمو االقتصادي

س المال األجنبي لدولة يعد االستثمار األجنبي المباشر تدفقًا لرأو. والناميةمنها  ول العالم المتقدمةاالستثمارات نحو معظم د

فيقوم  ؛خرىيصاحبه انتقال العديد من أسباب التنمية االقتصادية األ ، كماتحقيق أعلى ربح ممكنإلى يهدف تشغيله و ،ما

لألسواق العالمية  لمحلية الوصولنتاجية والصادرات والعمالت األجنبية، ويتيح للشركات اتدريجيًا برفع معدالت التوظيف واإل

من  مهمًا صدرًاأما كونه م. لوجي لتسهيل وتسريع عمليات اإلنتاج والرفع من كفاءتهاوبما يقدمه من خبرة معرفية وتطور تكن

عمال والمناخ يعكس أهمية دراسة بيئة األ األمر اّلذيفال يترتب عليه أي تكلفة كالفوائد على القروض،  ،مصادر التمويل

 . لتحليل محددات االستثمار األجنبي المباشر والعمل على ما يجب تحسينه لجذب تلك االستثمارات ؛ستثمارياال

وفي حين أصبح جذب االستثمارات األجنبية  ،ومع تغير البيئة االقتصادية المحلية والعالمية بشكل مستمر بطبيعة الحال

ول المضيفة من قبل المستثمرين تصبح أصعب وتعتمد على كفاءة فإن عملية اتخاذ القرار واختيار الد ،المباشرة ضرورة

وفاعلية واستقرار المناخ االستثماري بجميع عوامله واالهتمام الدائم به من قبل أصحاب القرار والمسؤولين، ما يرفع من وتيرة 

ة واجهت فيها تحديات سياسية فترة زمني مؤّخرًا شهدت الدول العربيةعلى صعيد آخر، التنافس بين الدول في هذا المجال. 

وكخطوة طويلة األجل في  . وعليه،جتماعيقتصادي واالنحو اإلصالح السياسي واال توجهت أغلب الدولو ،قتصادية كبيرةاو

أثر بعض  سُيقاس في هذه الّدراسةاعتمدت الكثير من الدول منهج جذب االستثمارات األجنبية المباشرة. ، صالح االقتصادياإل

                                                           

 2022، جامعة اليرموك،اإلنسانية واالجتماعية"، "سلسلة العلوم جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 .ردناأل عمان، ،قسم اقتصاد األعمال، الجامعة األردنية *
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المحددات األساسية  بعض بجانب ،واالستقرار السياسي ،مستويات الفساد ؛الجاذبة والمهمة للمستثمر األجنبي المتغيرات

 وسعر الفائدة. ،كاالنفتاح التجاري

 مشكلة الدراسة 

ن أهمية األخيرة اهتمام الدول النامية في جذب االستثمارات األجنبية المباشرة؛ إدراكًا لما لذلك م ةزاد خالل العقود األربع

في جلب المعرفة والتكنولوجيا ودعم االستثمار المحلي والمساهمة اإليجابية في النمو والتشغيل والحد من مشكلة البطالة. 

وقد اتخذ صانع القرار سياسة تجارية مفتوحة ومرحبة في االستثمار االجنبي المباشر، في الدول النامية بشكل عام ومجموعة 

أماًل في قطف الثمار الموعودة، غير أن استجابة االستثمار األجنبي المباشر كانت محدودة الدول العربية بشكل خاص؛ 

ومتذبذبة ولم تحقق األهداف المأمولة. ومن هنا جاءت هذه الدراسة؛ لسد فجوة في مجالها ولتحديد العوامل المحددة 

صانع القرار في اتخاذ سياسات أكثر فعالية في جلب  لالستثمار األجنبي المباشر، فضاًل عن األهمية النسبية لكل عامل لمساعدة

 االستثمارات االجنبية للمنطقة.

 أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الى تحليل وقياس العوامل المحددة لقدوم االستثمارات االجنبية لمجموعة مختارة من الدول العربية، 

واألساليب القياسية الحديثة التي شهدت تطورًا ملموسًا خالل وتحديد أهمية كل عامل باستخدام أحدث البيانات المتاحة 

فإّن الهدف الّنهائّي يشمل فهمًا أفضل لبيئة االستثمار في هذه الدول ومساعدة صانع القرار  ،العقدين األخيرين. وبالطبع

 الُمختّص.

 اإلطار النظري

 محددات االستثمار األجنبي المباشر

 ؛ينة كبرى لدى االقتصادّيّيوالعشرين أهّم حاديى القرن الينات حّتّتية المباشرة منذ الّسشكلت ظاهرة االستثمارات األجنب

استثمارها في الدول المتقدمة، ليساهم ذلك وصواًل إلى لما شهده العالم من انفتاح وعولمة بداية من انتقال رؤوس األموال 

فقد أظهرت  ،فضاًل عن ذلك .هته من تحديات اقتصادية تبعتهاتنمية المجتمعات عقب الحرب العالمية الثانية وتخطي ما واجفي 

رفع من شدة منافسة دول العالم للعمل على  ، مّماتدفقات هذه االستثمارات نموًا متسارعًا تخطى نمو الناتج المحلي اإلجمالي

إلغناء األدبيات النظرية بمقاربات تفسيرية عديدة لالستثمار األجنبي المباشر ومحدداته، فت الجهود نتيجة لذلك، تكات جذبها.

أطرافه  آخذة بعين االعتبارتطورت وصواًل لنظريات أكثر تخصصية في ظل اقتصاد عالمي متغير باستمرار وغير مستقر، و

ما يطمح له أو ما يبحث عنه باتخاذه لقرار االستثمار و ،المتعددة وخصائصهم وسلوكاتهم المتباينة، بدءًا من المستثمر األجنبي

للوصول لمزايا  وجهودها الّتحسينّية المبذولةانتهاًء بالدولة المضيفة ثّم وما يملكه من مزايا تؤهله لذلك،  ،األجنبي المباشر

 موقع جاذبة بما تملكه من محددات اقتصادية ثابتة، إضافة لما يمكنها ابتكاره.

Hymer (1960 )وقد سّلط نظرية النيوكالسيكية النتقال رؤوس األموال على فروقات أسعار الفائدة. اقتصر تفسير ال

 ارها للمشروعات الكبيرة والمنتجة.الضوء على مكامن النقص في األسواق النامية، وما تتسم به من منافسة غير تامة الفتق

تمتلك شركات االستثمارات األجنبية المباشرة من  ،جهة أخرىمن . وضع نظرية الميزة االحتكارية )مزايا الملكية(ولذلك 

، إضافة إلى فضاًل عن الخبرات اإلدارية والتسويقية ،ومن أهمها التكنلوجيا المتقدمة .الخصائص المنافسة ما يسد تلك الثغرة

 لعالمات التجارية.اامتالكها 

 Buckley and Cassonافتراضات مقبولة لنظرية التدويل على يد  "مزايا الملكية"و "نقص األسواق النامية" عامال يمّثل

للقيام باالستثمار األجنبي المباشر إال إن توافرت ميزة التدويل  اأن الشركات لن تستطيع االستفادة منهم (؛ إذ تفترض1976)

مع  التعاملعلى الشركة  قدرة -كما يسميها بعض االقتصاديين-بالتدويل أو اتسام الشركة بالطابع الداخلي  ُيقصدو. لديها

اللجوء للسوق الدولي لتلبية أّي  من غيراالعتماد الكامل على إمكاناتها داخليًا  ، وذلك عن طريقانعدام كفاءة السوق الدولي
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فيوضح أن إنتاج سلع  "؛دورة حياة المنتج"( نظرية 1966) Vernonمن احتياجاتها لإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة. كما طور 

كما تسعى لتصديرها  ،فتقوم الشركة بابتكار المنتجات وبيعها في السوق المحلي ،جديدة يتركز في البلدان المتقدمة بادئ األمر

للتوسع في األسواق الخارجية، ثم تأخذ قرار االستثمار األجنبي المباشر لالنتقال إلى اقتصادات أخرى في مرحلة تجانس 

فتكون الدول المتقدمة الخيار لموقع االستثمار األجنبي المباشر في هذه المرحلة لزيادة األرباح،  ؛السوق المحلية المنتجات في

 غير أن تلك االستثمارات تنتقل للدول النامية الحقًا بسبب شّدة المنافسة تخفيضًا للتكلفة واستغالاًل لوفورات الحجم.

 النظرية االنتقائية

بضم افتراضات نظريتي الميزة االحتكارية والتدويل وإضافة نظرية مزايا  ،النموذج االنتقائي Dunning (1973) سأّس

على  وبناًء .لوجيا المتقدمة والمعرفة واالبتكاروأهمها التكنامتالك ميزات معينة  انفيوضح أن اإلنتاج والتوسع يستلزم ؛الموقع

أهم شروط تفضيل االستثمار األجنبي من استخدام المصادر الداخلية فضاًل عن إمكانيتها تخفيض التكلفة  فإنّ  ،سابقًاما ُذِكر 

لتفسر االستثمار األجنبي المباشر  ؛محاولة تفسير اإلنتاج خارجيًا وأسباب نموه تجاوزت نتقائيةالمباشر، إال أن النظرية اال

غير  Dunningالتي سماها  ،بداًل من المواقع األخرى لمزايا الموقعودوافعه وتفضيل الشركة االستثمار في موقع محدد 

يشمل النموذج العوامل و .ومنها التقارب الثقافي والجغرافي وحجم السوق ودرجة التنافسية في السوق العالمي ،المنقولة

األشمل لمحددات االستثمار األجنبي نتقائي المقاربة وبهذا يشكل النموذج اال ،إضافة للعوامل الجاذبة ،الدافعة في الدولة األم

 (.Dunning, 1988, 2001) إذ يسمح ألي مستجدات دولية سياسية أو اقتصادية بأن تندرج تحته ؛المباشر

 االستثمار األجنبي المباشر وميزان المدفوعات

جميع فئات تلك الدولة من قبل ، وذلك تجاريًا وماليًا ؛يشكل ميزان المدفوعات جميع تعامالت دولة ما مع الدول األخرى

يوصف بأنه ما للدولة من إيرادات أو حقوق وما عليها من مدفوعات . كما من مؤسسات وحكومات أو أفراد لمدة سنة واحدة

 .تعكس مكونات ميزان المدفوعات القنوات التي يؤثر االستثمار األجنبي المباشر من خاللها على ميزان المدفوعاتو أو ديون.

 capitalبشكل مباشر وإيجابي على حساب رأس المال  inflowsعلى صعيد آخر، تؤثر تدفقات االستثمار االجنبي الداخلة 

account فال يمكن  أما أثرها على الحساب الجاري، ب.من ميزان المدفوعات؛ بحيث تساهم في تعزيز الفائض في هذا الحسا

لى المستوردات مقارنة بالصادرات. ويعتمد ذلك على طبيعة ونوعية االستثمارات تحديده بشكل قاطع اعتماداً على مدى تأثيره ع

يؤثر بشكل أكبر على زيادة الصادرات، مقارنة بحيث  للصادرات متحيزًااألجنبية المباشرة؛ فإذا كان االستثمار األجنبي المباشر 

ين الميزان التجاري للدولة المستقبلة. أما إذا فإنه سيؤدي إلى تحس ات )من خالل زيادة الدخل القومي(،بزيادة المستورد

 فستؤثر سلبًا على الميزان التجاري للدولة المستضيفة. مباشر متحيزة نحو االستيراد،كانت تدفقات االستثمار األجنبي ال

 الدراسات السابقة 

 (panelالدراسات لمجموعة من الدول )البانل 

جنبي المباشر المباشر على تفسير محددات تدفقات وحوافز االستثمار األاقتصرت بدايات دراسة االستثمار األجنبي  

لدراسة الظاهرة حينما توسعت وصواًل للدول النامية.  كبرىللدول المتقدمة بقيادة الشركات متعددة الجنسيات، وظهرت أهمية 

ومتغيراته  ،اشر بالموقع حسب مزاياهجذب االستثمار األجنبي المب تربطل وبذلك برزت أدبيات الدراسة في العقدين األخيرين

 .لبيان مدى جاهزية البيئة االستثمارية لتلقي تدفقاته ؛االقتصادية الكلية والمؤسسية

من أولى المحاوالت لدراسة أثر المتغيرات المؤسسية على االستثمار األجنبي المباشر،  (Asiedu, 2005) تعد دراسة

دراسة وتحليل ل ؛نموذج األثر الثابت ، مستخدمة(2000-1984إفريقية خالل الفترة الزمنية )دولة  22ـلبيانات زمنية مقطعية ِل

أثر مجموعة من المتغيرات االقتصادية والمؤسسية )الموارد الطبيعية وحجم السوق والسياسات الحكومية وعدم االستقرار 

 . السياسي وجودة المؤسسات في الدولة المضيفة(
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ائج إلى أهمية الموارد الطبيعية واألسواق كبيرة الحجم في تشجيع االستثمار األجنبي المباشر، توصلت الدراسة في النت

وألثر مماثل للتضخم المنخفض والبنية التحتية الجيدة والنظام القانوني الموثوق والتعليم واالنفتاح التجاري على االستثمار 

الدول الصغيرة التي تفتقر  . وقد أوصت الدراسةر السياسي والفسادتدني مستويات عدم االستقرا، إضافة إلى األجنبي المباشر

بل  ،لتحظى بفرص أكبر لجذب االستثمار األجنبي المباشر ؛للموارد الطبيعية بضرورة تطوير مؤسسساتها وسياسات بيئتها

  ومماثلة للدول الكبيرة وذات الموارد الطبيعية الوفيرة.

أهمية االنفتاح وتوافر البنية التحتية والظروف  (Sekkat and Veganzones-Varoudakis, 2007)كما بحثت دراسة

دولة من  72إلى  20ـفي زيادة جاذبية البلدان النامية فيما يتعلق باالستثمار األجنبي المباشر ِل االقتصادية والسياسية السليمة

وذج األثر الثابت وباالعتماد على قواعد باستخدام نم ،(1999-1990خالل الفترة ) ،جنوب آسيا وإفريقيا والشرق األوسط

بشكل خاص لجنوب آسيا وإفريقيا والشرق  أظهرت النتائج أن هذه العوامل مهمةوبيانات األونكتاد ومؤشرات تنمية العالم. 

في دراسة خاصة في قطاع التصنيع، كما يشكل االنفتاح عاماًل رئيسيًا لجاذبية االقتصاد لالستثمار األجنبي المباشر. و ،األوسط

تمت دراسة أثر المؤشرات المؤسسية وبعض المتغيرات الكلية على جاذبية االستثمار األجنبي  (Saidi et al., 2013)قام بها

باستخدام بيانات مؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن ، (2010-1998دولة متقدمة ونامية خالل الفترة ) 20المباشر في 

في الدول المتقدمة معنوية أثر االستقرار السياسي والجودة النتائج ظهرت أو .نموذج األثر الثابتاستخدام والبنك الدولي، 

الدول المتقدمة  ظهرت في ،ذلكإلى التنظيمية، وفي الدول النامية اقتصرت المعنوية على مؤشر الجودة التنظيمية. إضافة 

يعني أن المستثمر األجنبي يأخذ بعين مّما تحتية بآثار إيجابية، والنامية معنوية حجم السوق ودرجة االنفتاح وجودة البنية ال

إن كان في ؛ االعتبار بعض المتغيرات المؤسسية التخاذ قرار االستثمار األجنبي المباشر في موقع محدد حسب ذاك الموقع

ومحددات أخرى على تدفقات ( في أثر االستقرار السياسي والفساد Touny, 2016بحثت دراسة )و .النامية والدول المتقدمة أ

باستخدام نموذج األثر ، (2014-1996االستثمار األجنبي المباشر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا خالل الفترة )

معنوية أثر االستقرار السياسي إيجابيًا والفساد سلبيًا على تدفقات االستثمار األجنبي الدراسة إلى  توصلت . وقدالثابت

محددات تدفقات االستثمار األجنبي فقد بحثت في  ،-دراسة مقارنة-(Abbas and Mosallamy, 2016) دراسة اأّمالمباشر. 

ضمت مؤشر االستقرار السياسي ووفرة الموارد الطبيعية وانفتاح السوق  حيث ،المباشر لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 ،تضمنت الفترة السابقة لالستثمار األجنبي المباشرو ،أس المال البشريلتدفقات االستثمار األجنبي المباشر والبنية التحتية ور

باستخدام نموذج األثر  (،2013-2006لدولي خالل الفترة )متغيرات مستقلة باالعتماد على قواعد بيانات البنك ابوصفها 

ويرجع ذلك للربيع العربي الذي  .الدراسة اتسام الفترة الزمنية المختارة باالضطراب والخطر الكبيرين وأوضحتالعشوائي. 

 ،ظهر أثر سلبي غير معنوي لالستقرار السياسي فقد الّدراسة،أّما في نتائج أسفرت عنه قضايا واضحة واجهت الشرق األوسط. 

 خوفاً من استغاللها من قبل الشركات األجنبية لمصالحها.  -وهي الفساد-يعزى لوجود مشكلة في المنطقة يجب العمل على حلها 

إلى تحليل أثر الفساد ومخاطر البلد على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر باستخدام  Turedi, 2018)هدفت دراسة )

قواعد  ، إضافة إلى اعتمادنموذجي األثر الثابت والعشوائي واستخدمت الّدراسة، (2015-2002)دولة نامية للفترة  49بيانات 

على تدفقات االستثمار  تبين أن انخفاض الفساد ومخاطر البلد يؤثر إيجابياً  الّدراسة، لنتائج وفقًاو. بيانات البنك الدولي

يؤدي انخفاض المخاطر االقتصادية والسياسية إلى تسريع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر، كما  بينما ،األجنبي المباشر

إضافة إلى أن عدم  ،حساسية للمخاطر االقتصاديةالدراسة إلى أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر هي األكثر  أشارت

توصلت لنتائج مماثلة دراسة واالستقرار مثل اإلرهاب والعنف يفسد مناخ االستثمار ويزيد من إدراك المخاطر السياسية. 

(Sayari, 2019)الفترة خالل  ،دولة نامية 40ـإذ بحثت في أثر كفاءة المؤسسات على جذب االستثمار األجنبي المباشر ٍل ؛

رئيس لجذب االستثمار األجنبي  نتائجها أن الجودة المؤسسية محدد وأوضحت .(، باستخدام نموذج األثر الثابت2011-2015)

 ؛على الدول النامية تطوير بيئتها المؤسسية عن طريق توفير بيئة مستقرة وشفافية في تطبيق السياسات المتبعةأن و ،المباشر

( في تأثير الجودة المؤسسية على تدفقات االستثمار األجنبي Sabir et al., 2019بحثت دراسة )و .لرفع احتمالية تلقي تدفقاته

( باستخدام بيانات زمنية مقطعية في الدول من فئات ذات الدخل المنخفض والدخل المنخفض المتوسط والمرتفع FDIالمباشر )

وباالعتماد على  ،(GMMدام نموذج األثر العشوائي )باستخ ،(2016-1996المتوسط وذات الدخل المرتفع خالل الفترة )
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أن مؤشرات الجودة المؤسسية  نتائج الّدراسة وبينت قواعد بيانات البنك الدولي ومؤشرات الحوكمة الدولية والشفافية العالمية.

جنبي المباشر مثل السيطرة على الفساد وفعالية الحكومة واالستقرار السياسي لها آثار إيجابية ومعنوية على تدفق االستثمار األ

اشر تؤثر جميع مؤشرات الجودة المؤسسية بشكل إيجابي وكبير على االستثمار األجنبي المب ،فضاًل عن ذلك .في البلدان النامية

في البلدان المتقدمة، كما أن متغيرات نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي واالنفتاح التجاري والقيمة المضافة للزراعة 

 والبنية التحتية لها آثار إيجابية على االستثمار األجنبي المباشر في البلدان النامية.

 الدراسات السابقة القطرية

أثر االستثمار األجنبي Mukhtarov, S., Alalawneh, M. M., Ibadov, E., & Huseynli , A) 2019) اختبرت دراسة

غير المقيدة. وتوصلت  ARDL(، واستخدمت المنهجية القياسية 2018-1980المباشر على الصادرات األردنية للفترة )

جنبي المباشر بشكل دال إحصائيًا الدراسة إلى وجود عالقة توازنية مستقرة في األجل الطويل، يؤثر من خاللها االستثمار األ

 على الصادرات األردنية.

فقد اختبرت كمّيًا العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والقطاع  (,Metidji, O., & Adjila, M 2020)أما دراسة 

 توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ،القياسية ARDL. وباستخدام منهجية (2017-1970)الصناعي في الجزائر للفترة 

 ضعيفة في األجل الطويل.

القطاعات االقتصادية (، وقد غطت 2008-1992)( فقد استخدمت بيانات مقطعّية للفترة .Hanafi, S ,2018أما دراسة )

الدراسة توصلت  ،القياسية GMMلتحليل اآلثار الكلية والقطاعية على النمو االقتصادي في مصر. وباستخدام منهجية كافة 

وبالتحديد في  ،إلى عدم تأثير االستثمار األجنبي المباشر على النمو بشكل إجمالي ووجود أثر قطاعي إيجابي دال إحصائيًا

 قطاع الخدمات.

( بدراسة العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي في الكويت للفترة (Al-Mihyaw, 2018قام و

. وبينت نتائج االنحدار أّلا تاثير لالستثمارات Classical Regression، مستخدماً التحليل القياسي الكالسيكي (2000-2016)

 األجنبية على النمو االقتصادي الكويتي.

 ما يميز هذه الدراسة

 تدرسلم  عربيةدول ات اداالستثمار األجنبي المباشر في اقتص تتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تناولت

اتخذت المحددات المؤسسية وقتصادية كبيرة. اولفترة زمنية حديثة شهدت فيها المنطقة تحديات سياسية و مجتمعة سابقًا

 ،رغم وجود العديد من الدراسات السابقة في هذا الموضوعف ؛أهمية كبرى ضمن المحددات المكانية لالستثمار األجنبي المباشر

 تدرستتميز عنها باستخدام مؤشرات مغايرة لتلك التي استخدمت للتعبير عن الفساد واالستقرار السياسي لم  هذه الدراسة فإن

أن يثري الدراسات اً علمياً مكمالً يأمل الباحثان تشكل النتائج إسهام ،بشكل كاف حديثاً في الدول مجال الدراسة. بناءً على ذلك

 السابقة.

 راسة واالستثمار األجنبي المباشرطبيعة العالقة بين متغيرات الد

يمكن اختيار أهم محددات االستثمار األجنبي المباشر لبناء النموذج  ،في ضوء الخلفية النظرية والدراسات السابقة

 القياسي كما يلي:

 الفساد واالستثمار األجنبي المباشر -

فيعمل على إبطاء  ؛الدولة االجتماعي واالقتصادييشكل الفساد مشكلة تتم محاربتها ألثرها السلبي المباشر على استقرار 

ف الفساد بأنه استخدام الموظف للسلطة عرَُّيوكما يعد خرقًا لألنظمة والقوانين.  ،النمو االقتصادي ما يعيق التنمية االقتصادية

السليمة سياسيًا أو اقتصاديًا. ومن  غير كاتخاذ القرارات ؛العامة لتحقيق منافعه الشخصية بعيدًا عن المهام الموكل بها وظيفياً 

إضافة الستغالل السلطة  ،أبرز ممارسات الفساد الرشاوى والمحسوبية وسوء اإلدارة العامة، واالختالس والتزوير واالبتزاز
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تعتبر الرشاوى من أهم ممارسات الفساد المرتبطة سلبًا ببيئة و(. Al-Tawahi, 2018والنفوذ ألي مصلحة شخصية )

رات األجنبية المباشرة وأكثرها شيوعًا. كما أن طلب الرشوة أو قبولها لتسهيل المعامالت البطيئة أو الطويلة روتينيًا االستثما

قد يدفع المستثمر الرشاوى للحصول على مشروع  ،إضافة لذلك .مارية واإلنتاجية ويرفع المخاطرةيثقل التكاليف االستث

كلها تؤدي إما لخروج المستثمر أو السماح  هذه الممارسات (.Kaufmann and Wei, 1999استثماري دون امتالكه الكفاءة )

حد من سيطرة الدولة وإلمامها بمقدراتها، يدها. كما أن سوء اإلدارة العامة باستغالل موارد الدولة بعائد منخفض على اقتصا

 بذلك يكون من السهل ضياع الفرص االستثمارية العائدة بالنفع على اقتصادها.و

 ر األجنبي المباشر االستقرار السياسي واالستثما -

ويرتبط بشكل رئيس باستقرار ما تتبعه الدول من  ،يشكل االستقرار السياسي نوعًا من الحوافز االستثمارية غير الضريبية

مارات المنشودة العملية االقتصادية، ولّما كانت االستث معالتعامل مع االستثمارات وتفاعلها المباشر من عدمه  فيسياسات 

كانعدام النزاعات مع الدول  ؛كان االستقرار السياسي عاماًل محددًا لها ،على التنمية االقتصادية من حيث أثرهاطويلة األجل 

واألجنبي المباشر منه خاصة، وفي جانب آخر عدم  ،األخرى أو مع معظم قطاعاتها وتبني السياسات الالزمة لتشجيع االستثمار

ومن عوامل احتمالية انعدام االستقرار السياسي ارتباطه بممارسات الفساد من  وق.السفي لدائم والقسري ي االتدخل الحكوم

سوء اإلدارة وتلقي الرشاوى، إضافة لعمليات التأميم غير القانونية وانخفاض حرية المستثمر في التصرف بأرباح االستثمار 

ومدى قدرة الدولة المضيفة على حمايته من أي مخاطر سياسية داخلية أو  داخليًا أو خارجيًا أو تملك األصول غير المنقولة

 (.Mabrook, 2007خارجية أو كوارث اقتصادية أو طبيعية )

 االنفتاح التجاري واالستثمار األجنبي المباشر -

فكلما ؛ وقدرتها على دخول األسواق العالمية ،وتحديدًا إنتاجيًا ،االنفتاح التجاري عن قوة الدولة المضيفة اقتصاديًا ُربَِّعُي

عاماًل مهمًا للمستثمر  ديعاألمر اّلذي  ،ارتفع معدل انفتاحها ،ارتفعت الصادرات والواردات في تلك الدولة بالنسبة لحجم السوق

ري عاماًل من عوامل يصال منتجه ألكبر قاعدة مستهلكين ممكنة. ويشكل االنفتاح التجاإنبي الختيار الموقع بحيث يستطيع األج

 ,Atallahوبذلك األثر اإليجابي يوفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية لالستثمارات األجنبية المباشرة ) ،االستقرار االقتصادي

2011.) 

 سعر الفائدة واالستثمار األجنبي المباشر -

سعى إذ ي ؛ه المستثمر أهمية كبرىفإنه مما يولي ،وعند الحديث عن االستثمار .يعبر سعر الفائدة عن تكلفة االقتراض

يوضح ، األمر اّلذي تتشكل عالقة عكسية بين االستثمار وسعر الفائدة ،وتبعًا للنظرية ،لذلك .لتخفيض تكاليفه بشتى أنواعها

 يعد سعر ،من جهة أخرى .اإليجابي للفائدة المنخفضة على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ألسواق الدول المضيفة األثر

يستمر سعر الفائدة بلعب دوره الفعال من خالل التكلفة ، فالفائدة عاماًل ثانويًا بوجود عوامل أخرى في البيئة االستثمارية

 (.Al-Zein, 2012وتأثيرها على الربحية التي تشكل عاماًل مهمًا للمستثمر )

 المنهجية

 عينة الدراسة وخصائصها

هذه الدول  اختيرتولقد  .مان ومصر والجزائر(عينة الدراسة من الدول العربية التالية )األردن ولبنان والكويت وع  تتكون

مشاهدات  بعدد ،(2017-2004خالل الفترة الزمنية للدراسة )بشكل أساسي،  البيانات الالزمة للتحليل الكمي توفراعتماداً على 

الحصول على بيانات الدراسة باالعتماد على قواعد بيانات البنك الدولي واألونكتاد تم . وقد مشاهدة 84 إجمالي يساوي

 . وتقارير منظمة الشفافية الدولية

 ،منها ما يعتمد على الموارد الطبيعيةف ؛جذب االستثمارات األجنبية المباشرة مدى نجاحها فيتتفاوت الدول العربية في 

وبكل األشكال تسعى تلك الدول باعتبارها دواًل نامية لجذب المزيد من تلك  .كاناتهومنها ما يعتمد على جهوده مقابل شح إم
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التي منها الفجوة الدول المضيفة كما أشرنا سابقًا في التنمية وسد فجوات عدة لدى  ًا هامًامسهمإذ تعد  ؛االستثمارات

بداية  ،من الظروف االقتصادية والسياسية الصعبة العديد -متفاوتةبدرجات -المشمولة واجهت الدول العربية وقد  دخارية.اال

مع ذلك حافظت ووما صحبه من تداعيات استمرت لعدة سنوات الحقة،  ،مرورًا بالربيع العربي ،من األزمة االقتصادية العالمية

بالموارد الطبيعية  المستثمر بارتفاع أسعار السلع األساسية وحركات التنقيب عن النفط واهتمام على نمو اقتصادي قوي مدعومًا

 (.UNCTAD, 2011التي يتمتع بها الوطن العربي )

كما كثفت  ،اإلصالحات السياسية واالقتصادية بهدف تحسين المناخ االستثماريمن إثر ذلك بالعديد غالبيتها قامت و

كما  .األجنبي المباشر الستقطاب أكبر حجم ممكن من تدفقات االستثمارالموجهة؛ وحسنت استراتيجياتها  ،جهودها الترويجية

بالسلع والخدمات وتحفيز تدفقات االستثمار، الدول العربية بالقيام باتفاقيات ثنائية وعالمية بهدف تحرير التجارة معظم استمرت 

 األمر الذي انعكس إيجابًا على درجة االنفتاح التجاري الخارجي وإن كان بدرجات متفاوتة.

. 2018و 2005لمشمولة في الدراسة لعامي االستثمار االجنبي المباشر للدول ا( مقارنة لتدفقات 1ويبين الجدول )

قيمة االستثمار األجنبي أن أكبر مستقبل لالستثمار األجنبي المباشر من بين هذه الدول هو مصر حيث تراوحت ويالحظ 

يالحظ التطور اإليجابي كما على التوالي.  2018و 2005بليون دوالر للعامين  6.8بليون دوالر و 5.4المباشر ما بين 

حيث اتصفت تدفقات االستثمار االجنبي  ستثناء األردن،لالستثمار األجنبي المباشر بين العامين المذكورين لجميع دول العينة با

 المباشر بعدم االستقرار الحاد خالل فترة الدراسة.

 )مليون دوالر(. 2018و 2005دول العينة لعامي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى  :(1جدول )ال

 2018القيمة بالمليون دوالر  2005القيمة بالمليون دوالر  الدولة

 955 1984 األردن

 1506 1156 الجزائر

 3455 233 الكويت

 2879 2623 لبنان

 6797 5375 مصر

 4190 1538 عمان

 (.2020إحصائيات تدفقات االستثمار األجنبي المباشر )المصدر: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، 

 

 نموذج الدراسة

 Abbas and، )(Asiedu, 2005)الدراسات السابقة بما في ذلك الذي تم التطرق له سابقًا ألدب النظري ل وفقًا

Mosallamy, 2016( ،)Sabir et al., 2019 ،)(Turedi, 2018) ،(Sayari, 2019) ،(Asiamah et al., 2019) والنظرية ،

على أهمية المحددات  ًاجماعغير أن هناك إ .فيالحظ تنوع محددات االستثمار األجنبي المباشر ،(Gordon, 2012االقتصادية )

وانسجامًا مع النظرية االقتصادية؛ فإن  بناًء على ذلكوواالنفتاح التجاري واالستقرار السياسي والفساد.  سعر الفائدةالتالية: 

 (:1المعادلة )الموضحه في صيغة ال نموذج الدراسة سيأخذ

 

FDIit = β0 + β1PSIit + β2CPIit + β4INTit + β5OPit + uit (1) 

 

 نموذجالتعريفات اإلجرائية لمتغيرات ال

وفي هذه  .االستثمار األجنبي المباشر (: اتفقت العديد من الجهات على تعريفFDIاالستثمار األجنبي المباشر ) -

وتضم رؤوس األموال تلك . يعبر عن تدفقات رؤوس األموال األجنبية القتصاد الدولة المضيفة بهدف تعظيم األرباح ،الدراسة

بدءًا  أةالُمنَشحقوق الملكية وإيراد إعادة االستثمار وأي رأس مال آخر يملكها المستثمر األجنبي وتمكنه من التأثير في إدارة 
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جنبي محددات متغير االستثمار األ تبحث هذه الدراسة فيو (.World Bank, 2020)% من األسهم العادية 10من ملكية 

 .(UNCTAD, 2020) المباشر نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي باالعتماد على قواعد بيانات األونكتاد

بقياس درجة استقرار الدولة سياسيًا، يصدر عن البنك الدولي (: وهو مؤشر ُيعنى PSIمؤشر االستقرار السياسي ) -

، ويعد متوسطًا لعدة فهارس من وحدة المعلومات االقتصادية والمنتدى االقتصادي العالمي وخدمات المخاطر 1996منذ عام 

ئل غير دستورية أو ( احتمال زعزعة استقرار الحكومة أو اإلطاحة بها بوسا2.5و 2.5-السياسية، فيقيس هذا المؤشر بين )

عبر عن وجود أعلى درجات االستقرار  2.5فكلما اقترب المؤشر من  .الدوافع السياسية واإلرهاب االعنف ذ يشملبما  ،عنيفة

 The Globalعبر عن وجود أقل درجات االستقرار السياسي في دولة ما ) 2.5-السياسي في دولة ما، وكلما اقترب من 

Economy, 2020.) بإشارة موجبة اسي واالستثمار األجنبي المباشر وقع ظهور عالقة طردية بين االستقرار السيمن المتو

  .لمعامل مؤشر االستقرار السياسي

(: وهو مؤشر ُيعنى بقياس درجة الفساد في القطاع العام، يصدر عن منظمة الشفافية CPIمؤشر مدركات الفساد ) -

انات موجهة لفئات رجال األعمال والمحللين يم الدول من خالله باستخدام استبم تقييت. و1995ية لمكافحة الفساد منذ عام الدول

 .وثوقة وموضوعية ومؤهلة العتمادهاكمصادر للبيانات، بحيث تكون فئات م قلةواالقتصاديين والمؤسسات المست السياسيين

ر عن وجود أعلى درجات الفساد فكلما اقترب المؤشر من الصفر عّب ؛( عن مدى الفساد المدرك100-0من )يعبر المقياس 

 Transparencyالمدرك في دولة ما، وكلما اقترب من المئة عبر عن وجود أقل درجات الفساد المدرك في دولة ما )

International, 2020.) موجبة لمعامل  بإشارةساد واالستثمار األجنبي المباشر من المتوقع ظهور عالقة عكسية بين الفو

 مؤشر مدركات الفساد.

ر سعر الفائدة الحقيقي عن سعر الفائدة على اإلقراض أو تكلفة اقتراض المستثمر عّب(: ُيINTسعر الفائدة الحقيقي ) -

 ,World Bank)على المدى القصير أو الطويل، معداًل بالتضخم، وبالنسبة للدولة المضيفة يعد عائدًا على االستثمار  سواًء

بإشارة سالبة لمعامل متغير سعر ئدة واالستثمار األجنبي المباشر من المتوقع ظهور عالقة عكسية بين سعر الفاو (.2020

 .الفائدة الحقيقي

(: وهو مؤشر يعبر عن مقدار انفتاح الدولة على التجارة الخارجية، ويحسب بمجموع الصادرات OPاالنفتاح التجاري ) -

من المتوقع ظهور عالقة طردية بين االنفتاح و (.World Bank, 2020)والمستوردات كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 

 تاح التجاري.بإشارة موجبة لمعامل متغير االنفاري واالستثمار األجنبي المباشر التج

 فرضيات الدراسة

بين االستثمار األجنبي المباشر وبعض المتغيرات االقتصادية حول العالقة من النظرية االقتصادية في ضوء ما تبلور 

 ستسعى الدراسة الى االختبار القياسي للفرضيات التالية: كمحددات،

 واالستثمار األجنبي المباشر.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مؤشر االستقرار السياسي  -1

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين سعر الفائدة الحقيقي واالستثمار األجنبي المباشر. -2

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مؤشر مدركات الفساد واالستثمار األجنبي المباشر. -3

 ستثمار األجنبي المباشر.ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مؤشر االنفتاح التجاري واال -4

 القياسيوالتقدير التحليل 

 (Panel Unit Root Testsاختبارات جذر الوحدة لبيانات السالسل الزمنية المقطعية )

أي ال تحتوي جذر الوحدة  ؛ظهر ما إذا كانت المتغيرات مستقرة في المستوىي ،بإجراء اختبار جذر الوحدة لكل متغير

وإذا كانت  ،I(1)أّما إن كانت مستقرة في الفرق األول فتكون متكاملة من الدرجة األولى  .I(0)صفر  فتكون متكاملة من الدرجة
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تعددت اختبارات جذر الوحدة للوصول لدرجة استقرارية  وقد .I(2)مستقرة في الفرق الثاني فتكون متكاملة من الدرجة الثانية 

 سيتم اعتماد ما يلي منها: ،سل الزمنية المقطعيةسالسل المتغيرات. والختبار جذر الوحدة لبيانات السال

 (Levin, Lin & Chu Panel Unit Root Test, 2002اختبار )

ر الذاتي إضافة النحدايتم فحص استقرارية السلسلة الزمنية المقطعية بافتراض ثبات خطأ ا ،بالقيام بهذا االختبار

فتكون فرضية العدم والفرضية البديلة  ،(Common unit rootوحدة ) الستقاللية الدول باالعتماد على احتمالية امتالكها جذر

 (:Levine et al., 2002كما يلي )

H0: common unit root 

H1: no common unit root 
 

 (Im, Pesaran and Shin Panel Unit Root Test, 2003اختبار )

يتم فحص استقرارية السلسلة الزمنية المقطعية بافتراض امتالكها جذر وحدة لفرضية العدم  ،وبالقيام بهذا االختبار

 (.Im et al., 2003للفرضية البديلة ) على األقل متغير واحد رات غير ساكنة باستثناءوجميع المتغي

تأتي اختبارات التكامل المشترك لرصد وجود عالقة توازنية طويلة األجل،  ،بعد القيام باختبارات الكشف عن جذر الوحدة

 ومن أبرزها:

 (:Cointegration Analysisالتكامل المشترك ) تحليل

فإن التكامل المشترك يهدف للكشف عن عالقة توازنية طويلة األجل بين متغيرات  ؛(1987حسب إنجل وغرانجر )

ويشترط التكامل المشترك كخطوة أولى  .موذج المربعات الصغرى االعتياديةوذلك لتجنب االنحدار الزائف الناتج عن ن ،الدراسة

إجراء اختبار جذر الوحدة لكل متغير، وتكون الخطوة الثانية هي القيام باختبارات التكامل المشترك الختيار النموذج المناسب 

 (. Gujarati and porter, 2009السالسل الزمنية )حسب وجود تكامل مشترك إضافة لخصائص 

 (Pedroni Panel Cointegration Testاختبار بدروني للتكامل المشترك )

وتتميز هذه االختبارات بالسماح  .وهو عبارة عن مجموعة اختبارات لفحص التكامل المشترك للسالسل الزمنية المقطعية

جود تكامل يفترض االختبار عدم وجود تكامل مشترك لفرضية العدم ووو. دول العينةاه بالتباين عبر التجللقواطع ومعلمات ا

 (:Pedroni, 2000( )2)المعادلة صيغة االختبار تأخذ و .مشترك للفرضية البديلة

Yit = αi + δit + β1iX1i,t + β2iX2i,t + …. + βmiXmi,t + ei,t (2) 

Where: t = 1… T and i = 1… N and m = 1… M  

 :حيث

αi.المقطع الثابت للدولة : 

T.عدد السنوات : 

N.عدد المشاهدات : 

M.عدد االنحدارات : 

 Grangerتستخدم الدراسة اختبار جرينجر للسببية ) ،ولقياس العالقة السببية قصيرة األجل بين المتغيرات ،إضافة لذلك

Causality Testمصفوفة االرتباط ) سُتستخدم ،(. وللكشف عن االرتباط بين متغيرات الدراسة المستقلةCorrelation 

Matrix( واختبار معامل تضخم التباين )Variance Inflation Factor.) 
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 القياسية نتائج التقديرات

 االرتباط بين المتغيرات

 ومعرفة مدى االعتماد واالرتباط المتبادل بين متغيراتالنموذج القياسي المستخدم تقديرات للتأكد من صحة نتائج 

معامل تضخم و( Correlation Matrix) أسلوبا االرتباط الثنائي البسيط فقد اسُتخدم ،ودقة معنويتها النموذج المستقلة

 وكانت النتائج كما يلي: ،االرتباط بين متغيرات الدراسة المستقلة تم اختباروقد . (Variance Inflation Factorالتباين )

 ( Correlations Matrixمصفوفة االرتباط )

( إلى عدم وجود ارتباط مرتفع القيمة بين المتغيرات باستثناء عالقة 2)الجدول تبار مصفوفة االرتباط في تشير نتائج اخ

نستنتج مما سبق أن الغالبية العظمى و(. 0.72ارتباط موجبة بين متغيري االنفتاح التجاري ومؤشر مدركات الفساد بما قيمته )

 ويمكن تجاهل المرتفع منها.لنتائج االرتباط مقبولة 

 نتائج مصفوفة االرتباط :(2جدول )ال

INT OP PSI CPI  

0.065173 0.724889 0.542724 1.000000 CPI 
-0.037547 0.473322 1.000000 0.542724 PSI 
0.022612 1.000000 0.473322 0.724889 OP 
1.000000 0.022612 -0.037547 0.065173 INT 

 Variance Inflation Factor (VIF) نتضخم التباياختبار معامل 

نتبع القاعدة التي ، وللحكم على النتائج .بين متغيرات الدراسة للكشف عن االرتباط الخطّي ؛ختبار معامل تضخم التباينُأجِري ا

نتائج معامل تضخم ( 3)ويبين الجدول . 5في حال كانت قيمة معامل تضخم التباين أكبر من  تنص على وجود ارتباط خطّي

 مما يعني عدم وجود مشكلة االعتماد الخطي بين المتغيرات المستقلة للنموذج. ،5التباين التي تقل جميعها عن

 ج اختبار معامل تضخم التباينئنتا :(3جدول )ال

Variable Coefficient of variance Uncentered VIF 

PSI 0.000203 1.038722 

CPI 0.000106 1.037525 

INT 1.14E-07 1.014852 

OP 0.000928 1.084962 

كما أن ، موذج من مشكلة االعتماد الخطّيالّن وَُّلنستنتج من نتائج مصفوفة االرتباط واختبار معامل تضخم التباين، ُخ

 ؤثر على نتائج التقديرات.يال  ومؤشر مدركات الفساد االنفتاح التجاري متغيري وجود عالقة ارتباط بين

 لبيانات السالسل الزمنية المقطعية اختبارات جذر الوحدةنتائج 

( الختبار استقرارية بيانات السالسل الزمنية المقطعية، Im, Pesaran & Shin( و)Levin, Lin & Chu) ااختباراسُتخدم 

االستثمار األجنبي ( أن متغير 4يظهر في الجدول )وعند المستوى وعند الفرق األول بوجود مقطع وبوجود مقطع واتجاه. 

ويصبحان ساكنين عند الفرق  ،ن عند المستوىنيالمباشر نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ومتغير اإلنفتاح التجاري غير ساك

عند المستوى  ما مستقرانفه االستقرار السياسي ومؤشر مدركات الفساد أما متغيرا .%(5%( و)1ى معنوية )األول بمستو

%( 1سعر الفائدة فإنه مستقر عند المستوى بمستوى معنوية ) وأما متغير ،%(1عًا بمستوى معنوية )بوجود مقطع واتجاه م

 %(. 5و)
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 نتائج اختبارات جذر الوحدة لبيانات السالسل الزمنية المقطعية :(4) الجدول

R
e

su
lt

 Im, Pesaran & Shin Levin, Lin & Chu 

Variables 1st difference Level 1st difference Level 

C+T C C+T C C+T C C+T C 

I(1) -4.05172 
(0.0000) 

-6.31252 
(0.0000) 

-1.18683 
(0.1176) 

0.07686 
(0.5306) 

-7.65084 
(0.0000) 

-7.52026 
(0.0000) 

-1.49265 
(0.0678) 

-0.12155 
(0.4516) 

FDI/NGDP 

I(0) -6.44968 
(0.0000) 

-8.04913 
(0.0000) 

-4.41484 
(0.0000) 

-1.82270 
(0.0342) 

-10.7213 
(0.0000) 

-11.0176 
(0.0000) 

-9.90359 
(0.0000) 

-0.21585 
(0.4146) 

PSI 

I(0) -3.62083 
(0.0001) 

-5.11024 
(0.0000) 

-2.63032 
(0.0043) 

-1.48319 
(0.0690) 

-5.82184 
(0.0000) 

-6.66815 
(0.0000) 

-5.01663 
(0.0000) 

-2.29024 
(0.0110) 

CPI 

I(0) -6.79992 
(0.0000) 

-8.30155 
(0.0000) 

-3.65884 
(0.0001) 

-3.19402 
(0.0007) 

-11.0074 
(0.0000) 

-11.7491 
(0.0000) 

-6.48855 
(0.0000) 

-5.35509 
(0.0000) 

INT 

I(1) -3.66987 
(0.0001) 

-5.37757 
(0.0000) 

-0.52642 
(0.2993) 

1.53812 
(0.9380) 

-7.26748 
(0.0000) 

-7.80472 
(0.0000) 

-3.01103 
(0.0013) 

0.34922 
(0.6365) 

OP 

 (Granger Causality Testنتائج اختبار جرينجر للسببية )

( اتجاه السببية من االستقرار السياسي إلى االستثمار األجنبي 5)جدول البإجراء اختبار جرينجر للسببية يظهر في 

التجاري إلى االستقرار السياسي والعكس بعالقة سببية النفتاح االتجاه. واتجاه السببية من االمباشر والعكس بعالقة سببية ثنائية 

 التجاري إلى سعر الفائدة بعالقة سببية أحادية االتجاه. االنفتاحثنائية االتجاه. واتجاه السببية من 

 اختبار جرينجر للسببية :(5) جدولال

Null Hypothesis: Prob. 

PSI does not homogeneously cause FDI )0.0090( 
FDI does not homogeneously cause PSI (0.000004) 

OP does not homogeneously cause PSI )0.0389( 
PSI does not homogeneously cause OP )0.0076( 
OP does not homogeneously cause INT )0.0008( 

 

 لبيانات السالسل الزمنية المقطعيةنتائج اختبارات التكامل المشترك 

  (Pedroni Panel Cointegration Testبدروني ) اختبار -

النموذج، عالقة توازنية طويلة األجل بين متغيرات وجود للكشف عن  ؛الدراسة اختبار بدروني للتكامل المشترك تستخدما

)خالل البعد(، أي اختبار التكامل المشترك للسالسل  إحداهاختبارات. من االوهو اختبار يتكون بشكل رئيس من مجموعتين 

واألخرى )بين البعد(، أي اختبار التكامل  ،(v-Statistic, rho-Statistic, PP-Statisticوهي: ) ةالزمنية لكل دولة على حد

 (. rho-Statistic, PP-Statistic, ADF-Statistic) المشترك للسالسل الزمنية المقطعية كاملة وهي:

ل عدم وجود تكامعلى اختبارات ترفض فرضية العدم التي تنص ة ( ست6ظهر في الجدول )تباستخدام اختبار بدروني 

التي تنص على وجود تكامل مشترك بين المتغيرات المتكاملة من الدرجة األولى بوجود ثابت مشترك، وتقبل الفرضية البديلة 

نستنتج مما سبق وجود عالقة توازنية واحدة على األقل طويلة %(. 5%( و)1وبوجود ثابت ومتجه وبمستوى معنوية )

 االنفتاح التجاري واالستثمار األجنبي المباشر. العالقة بين األجل بين المتغيرات المتكاملة من الدرجة األولى، وهي
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 نتائج اختبار بدروني للتكامل المشترك :(6) جدولال

Pedroni-test (fdi, op) 
Null Hypothesis: No Cointegration 

C Result C+T 
Result 

Statistic Prob. Statistic Prob. 

Within 
dimensions 

Statistic Panel v-
Statistic 

1.152751 0.1245 Accept -0.458167 0.6766 Accept 

Panel 
rho-
Statistic 

-1.584083 0.0566 Accept -0.355415 0.3611 Accept 

Panel PP-
Statistic 

-2.636480 0.0042 Reject -2.825892 0.0024 Reject 

Panel 
ADF-
Statistic 

-2.586202 0.0049 Reject -2.824686 0.0024 Reject 

Weighted 
Statistic 

Panel v-
Statistic 

0.873940 0.1911 Accept -0.391812 0.6524 Accept 

Panel 
rho-
Statistic 

-1.217433 0.1117 Accept -0.659268 0.2549 Accept 

Panel PP-
Statistic 

-2.305912 0.0106 Reject -3.254935 0.0006 Reject 

Panel 
ADF-
Statistic 

-2.296375 0.0108 Reject -3.250736 0.0006 Reject 

Between 
dimensions 

Group rho-Statistic -0.519198 0.3018 Accept 0.465544 0.6792 Accept 

Group PP-Statistic -2.710647 0.0034 Reject -2.951006 0.0016 Reject 

Group ADF-Statistic -2.590154 0.0048 Reject -2.786708 0.0027 Reject 

 القياسيالنموذج نتائج تقدير 

من المتغيرات المستقرة في المستوى والمستقرة في الفرق  ًاكانت النتائج خليط ،بعد القيام باختبارات جذر الوحدة 

المتكاملة من الدرجة  اختبار التكامل المشترك للتأكد من العالقة طويلة األجل بين المتغيرات، ُأجِرَي ثر ذلكأعلى  .األول

نموذج المربعات الصغرى ، اختير على ذلك وجود عالقة واحدة توازنية طويلة األجل على األقل. وبناًء ى، وأظهرت النتائجاألول

( لقياس محددات االستثمار األجنبي المباشر في األجل الطويل 1995( حسب فيليبس )FMOLSاالعتيادية المعدلة كليًا )

(Phillips, 1995 .) 

ثمار ( على تدفقات االستCorr. PIيجابي ذو داللة إحصائية لمتغير مؤشر مدركات الفساد )ر إ( أث7يظهر في الجدول ) 

ارتفاع مؤشر مدركات الفساد نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى رفع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر  ّنإأي  ؛األجنبي المباشر

%(. بذلك ترفض الفرضية العدمية التي 5نوية )بافتراض ثبات العوامل األخرى وبمستوى مع ،( نقطة مئوية0.0398بمقدار )

تتسق هذه النتيجة واشر. داللة إحصائية بين مؤشر مدركات الفساد واالستثمار األجنبي المب اتذ عالقةعدم وجود على تنص 

 Paul and( ودراسة )Turedi, 2018( ودراسة )Aziz and Mishra, 2016ومنها دراسة ) ،الدراسات السابقةمن مع العديد 

Jadhav, 2020.) 

أي  ؛( على تدفقات االستثمار األجنبي المباشرOPتاح التجاري )داللة إحصائية لمتغير االنف يإضافة ألثر إيجابي ذهذا 

 ،( نقطة مئوية0.17ارتفاع االنفتاح التجاري نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى رفع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بمقدار ) إّن

 عالقة ذاتعدم وجود على %(. بذلك ترفض الفرضية العدمية التي تنص 1وية )بافتراض ثبات العوامل األخرى وبمستوى معن

 ،داللة إحصائية بين االنفتاح التجاري واالستثمار األجنبي المباشر. وتتسق هذه النتيجة أيضًا مع العديد من الدراسات السابقة

( PSIاالستقرار السياسي ) متغيرا اأم (.Sabir et al., 2019ودراسة ) (Arab Monetary Fund, 2017ومنها دراسة )

عالقات  ودعدم وجعلى ك تقبل الفرضيات العدمية التي تنص ا. وبذلمفقد تبين عدم معنويته ،(INTوسعر الفائدة الحقيقي )
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النتائج تتسق هذه و)االستقرار السياسي وسعر الفائدة الحقيقي( واالستثمار األجنبي المباشر.  متغيريداللة إحصائية بين  ذات

( Abbas and Mosallamy, 2016( لسعر الفائدة. ودراسة )Faroh and Shen, 2015مع الدراسات السابقة التالية: دراسة )

 لالستقرار السياسي.

 (FMOLSكليًا ) عدلةبطريقة المربعات الصغرى الم نتائج التقدير القياسي :(7) جدولال

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج والتوصيات

 ،األجنبي المباشر في كل من األردن ولبنان والكويت وع مان ومصر والجزائرقياس محددات االستثمار إلى هدفت الدراسة 

. وتم اختبار السكون لمتغيرات باعتماد منهجي التحليل النظري والتحليل القياسي، (2017-2004خالل الفترة الزمنية )

اسُتخِدَمت طريقة  ،ه االختبارات. وفي ظل نتائج هذالتكامل المشترك لبيانات السالسل الزمنية المقطعيةالدراسة وتحليل 

عالقة توازنية  توصلت الدراسة إلى وجودالدراسة. ونموذج لتقدير معلمات  (FMOLSالمربعات الصغرى المعدلة بالكامل )

، ُأجِرَي %(. وللكشف عن العالقات السببية قصيرة األجل5%( و)1عند مستوى معنوية )على األقل،  واحدة طويلة األجل

بالمثل تبين وجود االستثمار األجنبي المباشر. وواالستقرار السياسي وجود سببية ثنائية االتجاه بين ظهر و ،يةالسبباختبار 

سعر ارتبط االنفتاح التجاري بسببية أحادية االتجاه نحو كما االستقرار السياسي. ونفتاح التجاري االبين  سببية ثنائية االتجاه

 الفائدة.

إلى وجود عالقة طردية معنوية إحصائيَا بين مؤشر مدركات الفساد واالستثمار األجنبي التقدير القياسي تائج نوتشير 

نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى رفع تدفقات االستثمار )تراجع ظاهرة الفساد( ن ارتفاع مؤشر مدركات الفساد ؛ أي إاشرالمب

%(. نستنتج من ذلك 5ثبات العوامل األخرى وبمستوى معنوية )بافتراض  ،( نقطة مئوية0.0398األجنبي المباشر بمقدار )

إذ إن تأثير الفساد سلبيًا على تدفقات  ؛تويات فساد أقل في الدول العربيةأن المستثمر األجنبي يفضل اختيار دولة مضيفة بمس

ات الدولة المضيفة، كما يؤثر االستثمار األجنبي المباشر يكون برفع التكلفة والمخاطرة على المستثمرين وخفض ثقتهم بمؤسس

وجود عالقة  تبين ،سلبيًا على كفاءة وفاعلية جهود تلك المؤسسات وبرامجها وسياساتها الجاذبة للتدفقات. من جهة أخرى

ارتفاع االنفتاح التجاري نقطة مئوية واحدة  أي إّن ؛طردية معنوية إحصائيًا بين االنفتاح التجاري واالستثمار األجنبي المباشر

بافتراض ثبات العوامل األخرى وبمستوى  ،( نقطة مئوية0.17يؤدي إلى رفع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بمقدار )

%(. نستنتج من ذلك أن لالنفتاح التجاري دورًا في جذب تدفقات رؤوس األموال الكفؤة والفعالة بما يوفره من 1معنوية )

بذلك يشكل االنفتاح التجاري المدروس وتهلكين وتشجيع لالستثمارات التصديرية، وصول لألسواق العالمية وأكبر عدد من المس

 عاماًل إيجابيًا هامًا في منهج وسياسات جذب االستثمار األجنبي المباشر.

تكثيف جهود الحكومات لمكافحة الفساد لما لذلك من دور فّعال في بتوصي الدراسة الدول العربية ، النتائجهذه بناًء على 

ويخفض من ثقة  ،إذ يرفع الفساد من تكاليف المعامالت والمخاطرة؛ المزيد من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر جذب

الذي بدوره يبني حاجزًا أمام جذب المزيد من تدفقات االستثمارات األجنبية  ، األمرالمستثمرين بمؤسسات الدول المضيفة

والتقليل من  ،والعمل على تبسيط األنظمة ،دارية كفؤة لرفع إنتاجية المؤسساتتوفير كوادر إكما توصي الّدراسة بالمباشرة. 

FDI FMOLS 

Coefficient Prob. 

PSI 0.026235 (0.0700) 

Corr. PI 0.039803 (0.0003) 

OP 0.173053 (0.0000) 

RINT -0.000143 (0.6730) 

R-squared 0.743066 

Adj. R-squared 0.709060 

S.E. of Regression 0.025678 

Sum of squared resid. 0.044838 
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البيروقراطية التي تسهم بدورها برفع مستويات الفساد وتحديدًا تلقي الرشاوى. واالهتمام بالتشريعات االستثمارية لحماية 

والعمل  ،الالزمة لتحسين مستوى التنافسية صةالشاملة والمتخص صالحاتاإل ، وإجراءالمستثمر األجنبي بكامل مراحل استثماره

بالتالي جذب المزيد من  ،قتصاديًا في مناخ االستثمار األمثلاالدؤوب لرفع مستويات االنفتاح التجاري المدروس ألثره الكبير 

لتجارية ويرفع ا مثل تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية الذي يخفض بدوره التكلفة ؛تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

 عقد االتفاقيات التي تضمن تحرير األسواق وفتحها بجميع مجاالتها أمام المستثمر األجنبي.يضاف إلى ذلك  ،من التكامل الدولي

محددات االستثمار األجنبي المباشر لحالة األردن لفترة زمنية  من جهة أخرى، وآلفاق البحث المستقبلية، توصي الّدراسة ببحث

 استخدام مختلف المتغيرات المؤسسية األحدث.بأطول و
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Abstract 

 

This study aims to identify and measure the impact of foreign direct investment determinants for 

selected Arab countries (Jordan, Lebanon, Kuwait, Oman, Egypt and Algeria) during the period (2004-

2017). The study methodologies were based on theoretical and descriptive analysis as well as 

quantitative analysis using cointegration analysis and a suitable econometric model. Estimating the 

appropriate model was based on World Bank databases, the United Nations Conference of Trade and 

Development and Transparency International of the study variables. 

The most notable findings of the study were a cointegration relationship between the study variables 

trade openness and FDI. In addition, one percentage point increase in corruption perception index leads 

to an increase in FDI flows by (0.0398) percentage point. Furthermore, one percentage point increase in 

trade openness leads to an increase in FDI flows by (0.17) percentage point for each of the countries 

studied. The study recommends decision makers in Arab countries to strengthen efforts of controlling 

corruption, conducting institutional reform and making further careful trade liberalization. 

Keywords: Foreign direct investment, Corruption, Political stability, Trade openness, Cointegration, 

FMOLS. 
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 ملخصال

حضاري عند  -الجاهليين للناقة باألبنية الحضرية عن وجود نزوع حضري من خالل دراسة تشبيه الشعراء يكشف هذا البحث،

 ي ذاته، ومنالته فالعرب، وعن استعدادهم لتقبل اإلسالم وتأسيس حضارة جديدة. وقد عرض البحث ألنماط هذا التشبيه، ثم بين دال

لبداوة ول من طور اب للتحث إلى ثالث دالالت لهذا التشبيه: األولى: استعداد العرخالل سياقه العام في بنية القصيدة. وقد خلص الباح

همية ة: الشعور بأضته عليهم حاجاتهم إلى األمن الغذائي والحيوي و حاجتهم إلى االستقرار. والثانيالحضاري، فر -إلى الطور الحضري

إلى  ات الجماعيةاجة الذحالغامض إلى امتالك زمام الحضارة ، وتحقيق حفظ تراثهم الشعري ،خاصة، عن طريق الكتابة. والثالثة: التطلع 

بغير  -يةنمن ناحية ثا -التحقق. ولكن لما كانت جميع هذه المطالب مترابطة ومتشارطة، من ناحية، والسبيل إلى تحقيق أي منها

ه غمت جميع هذد اندفق ,والرومان وأعوانهما المواجهة الحربية الصريحة على جبهات مختلفة، مع القوى المهيمنة الممثلة في الفرس

ة، وتحقيق ن ناحيمالمطالب معًا في شعور الجماعة أو ال شعورها لتمثل هاجسًا غامضًا في البحث عن الخالص من مأزقها الحضاري 

 من ناحية أخرى، مع استعدادها لدفع الكلفة. ذاتها في امتالك المجد السياسي والحضاري

 الحضاري، الرحلة، الطلل، القصر، المجد، الناقة.    الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة

تهيأ له دون أن تو ,هذا النجاح الساحق والسريع ال يمكن له أن ينشأ من فراغ  ثم نجاحهااإلسالمية إن ظهور الدعوة 

سبقت  التي يةشروطه الموضوعية والتاريخية، بحسب سنن الله في األرض. ولذلك فإن الباحث ينظر إلى الحقبة الجاهل

ة الفكرة ق والداإلسالم على أنها حقبة شديدة األهمية بوصفها تمثل مرحلة "الحمل الحضاري" والمخاض العسير الذي سب

 اإلسالمية وبناء إمبراطوريتها العظمى، التي حملت لواء الحضارة العالمية ردحًا طوياًل من الزمن.

ى تحقيق وق إلتلفة أن نقف على النزوع الحضري عند العرب، والتوإذا كنا نستطيع من خالل التاريخ بمصادره المخ

فهل يمكن   - مرارًا من خالل تأسيس ممالك وكيانات سياسية لم يكتب لها النمو واالستمرار الذي حاولوه -المجد الحضاري

هي ربط  محددة زاويةالكشف عن هذا الطموح من خالل الصورة الفنية في الشعر الجاهلي؟ هذا ما تحاوله هذه الورقة من 

 الشعراء بين الناقة واألبنية الحضرية من خالل الصورة التشبيهية.

؛  -Youssef, Al     1975    /1975 وقد قال بفكرة النزوع الحضاري عند العرب قبل اإلسالم غير باحث )اليوسف،

 (. Abu Sweilem, 1991 /1991؛ أبو سويلم، Sweidan, 1989/  1989سويدان، 

م بعرض خالصة آرائهم بهذا الصدد من خالل االستشهاد بها في مواضعها المناسبة من البحث. والبحث الحالي وسنهت

بها هذه الفكرة ويزيدها عمقًا واتساعًا.  يغنييتوسع في فكرة النزوع الحضاري ودواعيها، ويقدم إضافات وتفاصيل يأمل أن 

هذا البحث. والبحث يميز بين النزوع الحضري الذي ال يعني أكثر في  وتعد فكرة البحث عن المجد الحضاري فكرة رئيسة

                                                           

  2022، جامعة اليرموك، لوم اإلنسانية واالجتماعية""سلسلة الع ,جميع الحقوق محفوظة لمجلة أبحاث اليرموك. 

 االردن.، ربدإ، كلية اآلداب، جامعة اليرموك، قسم اللغة العربية وآدابها 
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من الميل إلى التحضر والسكن في مواطن الحضر، وهو المعنى المراد أو األكثر بروزًا عند من قالوا بهذا النزوع من قبل، 

طوابع األمة  والنزوع الحضاري الذي يضيف إلى المفهوم السابق معنى الميل إلى بناء حضارة خاصة تتحقق فيها

 وخصائصها.

 كلمة في التشبيه

أود أن أفصح عن تصوري أن التشبيه في الشعر الجاهلي أخطر مما نعتقد. وأنه يخفي ,قبل الولوج إلى موضوعنا

أو أن هذا التشابه الشكلي عندهم يحمل مغزى ما، ال  ,أسرارًا أعمق  من مجرد التشابه الظاهري بين المشبه والمشبه به

ي أحيان كثيرة. وقد تتعدد وظائفه وتتنوع أشكال العالقة فيه بين طرفي التشبيه فتختلف مغازيه وتتعدد نقف عليه ف

 (:151، ص1980)ابن األنباري،  مقاصده. وما زلنا نحار مثاًل في تشبيه طرفة للناقة بتابوت الموتى، كما في قوله

 َظْهُر ُبْرُجدِ  أموٍن كألواِح اإلراِن َنَسْأُتها          على الِحٍب كأنه

، 1972ازم، ن أبي خ)اب خازم سنام الناقة بجثمان البلية )وهي الناقة ُتجعل عند قبر الميت( في قوله أبيوتشبيه بشر بن 

 (:120ص

 أمونًا كُدّكاِن الِعباِديِّ فوقها           سناٌم كُجثماِن الَبِليَِّة أْتَلُع

 (:   50ص )السابق، هما. وتشبيه بشر السنام بالضريح في موطن آخروالحظ اقتران التشبيه بصفة "أمون" عند كل من

 سنامًا َيرفع األحالَس عنه     إلى َسَنٍد كما اْرتِفَد الضريُح

، وتشبيه ضفائر (1964 ،ونحار كذلك في تشبيه السكارى بمن يبكون "حول ِجنازة لم ُتْرفِع"، كما في عينية الحادرة )الضبي

لطوال في الينات بالثعابين، كما في قول الُمَزرِّد بن ِضرار يشبه ضفائر صاحبته بالحيات ال المرأة، عند غير شاعر،

 (:1964أرض"رمان")الضبي، 

 وأسَحَم َرّياِن القروِن كأنه           أساوُد َرّماَن السِّباُط األطاِوُل

 مرؤ القيس،)ا ديمود كما يقول الشرح القوهو ضرب من الد ,وتشبيه امرئ القيس، في معلقته، ألصابع صاحبته بأساريع ظبي

 وهناك الكثير من هذه األمثلة التي تقف وراءها ثقافة ومعتقدات ال نقف عليها. (.16، ص1964

أيضًا من  لنظرةاوقد اعتدنا كذلك على حمل الكثير من تشبيهاتهم على أنها ضرب من  المبالغة. وأخشى أن تكون هذه 

عظمى، سبتها  النة، في لتشبيه فهمًا صحيحًا. وقد قامت الصورة الفنية في الشعر الجاهلي عامبين ما يحول بيننا وبين فهم ا

امة إلى منافذ الهمن ال على فن التشبيه. وهذا يدعو إلى التعامل مع تشبيهات هؤالء الشعراء باهتمام وجدية وسعة أفق، ألنها

 .  كبيرةلتشبيه أهمية ادماء عقولهم وعواطفهم وتصوراتهم. وقد أولى الشعراء والنقاد الق

  تشبيه الناقة باألبنية الحضرية

 ت العالقة بين الناقة /الجمل/اإلبل واألبنية الحضرية في الصورة التشبيهية أحد وجهين: اتخذ

لي هي: : العالقة الكلية. وهوتشبيه الناقة كاًل بالبناء كاًل. واألبنية التي وردت في هذا النوع من التشبيه الكالوجه األول

القصور والحصون والبروج والقناطر ودّكان البوابين. والمقصود بالقصر البناء الضخم وليس القصر في داللته اللغوية 

(. ومن   Ibn Mandhur, 1979, (qasara)/  " قصر" ، مادة1979األصلية وهي كل بناء من حجر )ابن منظور، 

 Ibn Abi/  37ص ،1944لَفَدن. قال زهير )ابن أبي سلمى، التي ذكرها الشعراء في تشبيهاتهم: ا أسماء القصور

Sulma, 1964, P. 37 :) 

 َفَدٌن َتُطوُف به الُبناُة ُمَبّوُب      وكأنها إذ ُقرَِّبْت ِلُقتوِدها  

، 1968( ، واألعشى )األعشى، Ibn Al-Anbari, 1980, P. 297/  297، ص1980وكذلك فعل عنترة )ابن األنباري، 

 ,Ibn al-Semmah, 1981/  73، ص1981(. وُدَرْيُد بُن الصِّمَّة )ابن الصمة،Al-Aasha, 1968, P. 395/  395ص
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P.73129، ص1964)الضبي،   -صاحب القصر -(. ويشبهها ثعلبة بن صعير بفدن ابن حية  /Al-Dhabbi, 1964, 

P.129 ،152، ص1927(. ومن أسماء القصور هذه الِمجدل )الغنوي / Al-Ghanawi, 1927, P.152  ،1962؛ العامري ،

( ، والَعَلم )ابن Al-'Amiri, 1962, P.76 / 76، ص1962، والَعْقر )العامري، Al-'Amiri, 1962, P. 260 ) / 260ص

-Al/  339، ص1959( ، ولفظ القصر نفسه )اإليادي، .Ibn Mandhur, 1979 (banaya)/  ، مادة "بني"1979منظور، 

Iyadi, 1959, P.339..) 

( Al-Iyadi, 1959, P. 339 /   339، ص1959)اإليادي،  فمن أسمائها التي ذكروها في تشبيهاتهم: اآلطام الحصونوأما 

 (:Ibn Al-Abras, 1957/  1957، واآلجام )وهي اآلطام( كقول َعِبيد )ابن األبرص، 

 وْجناَء كاأَلَجِم الَمطيِن َوُلوسِ       أفال تناسي حبَّها بُجاللة   

(. وتتداخل األلفاظ الدالة Al-Asma'I, 1967, P. 206 / 206، ص1967الحصن نفسه وهو نادر )األصمعي، ولفظ  

 والحصون القصور آنذاك أحيانًا. فاآلطام مثاًل تطلق على على القصور مع ألفاظ الحصون، ربما لتداخل وظائف كل منهما

 .( Ali. 1380AH, 5:18/ 18 :5 هـ,1380)علي، 

 Ibn   /، مادة"برج"1979)ابن منظور،  بيوت تبنى على السور، أو على نواحي أركان القصر") وهي: " جالبرووأما 

Mandhur, 1979 (baraja). ،19: 5 ـ,ه1380(. لحمايتها من المهاجمين )علي   /Ali, 1380 AH, 5:19),  فقد شبه

 (:Al-Aasha, 1968, P. 397 / 397، ص1968في قوله )األعشى،  األعشى جمله بها

 ُمؤيَّدًا  قد  أنافوا  فوقه  بابا     ُيْنبي الُقتوَد بِمْثِل الُبْرج متصاًل  

-Al/  397، ص1968أما إذا كان القصد بالبرج هو ظهر الجمل المتماسك الفقار، كما في شرح البيت )األعشى، 

Aasha, 1968, P.397265( وكما في نماذج شعرية أخرى )السابق، ص/The previous, P.265    فيكون هذا التشبيه ، )

 من النوع الثاني اآلتي.       

به ء(، فقد شن البناموبهذا المعنى الثاني تكون جزءًا  ,) وتعني الجسر، أو البناء المستطيل المقوس السقف القنطرةوأما 

، 1980ة )ابن األنباري، فعل طرف (. وكذلكAl-Dhabbi, 1964, P.61  /61، ص1964بها الُمَسيَّب ناقته )الضبي، 

 (. Al-Aasha, 1968, P.41  /41، ص1968األعشى، ( ، واألعشى )Ibn Al-Anbari, 1980, P.164 / 164ص

ب بدكان ا الُمَثقِّشبهه ، وهي الدكة المبنية التي يجلس عليها البوابون أمام البناء. فقدالدّكانوشبه الشعراء الناقة ب

ّي )ابن أبي خازم بدكان الِعَباِد أبي ، وشبهها ِبْشر بن (Al-Dhabbi, 1964, P.292 / 292، ص 1964البوابين )الضبي، 

 (.   Ibn Abi Khazim, 1972, P.120 / 120، ص 1972خازم، 

 : العالقة الجزئية ، ولها ثالثة مظاهر :الوجه الثاني

، 1964لضبي،السْعدّي )لبناء، كما في قول الُمَخبَّل امن البناء. كتشبيه قوائمها بأعمدة ا تشبيه جزء من الناقة بجزء -األول 

 (: Al-Dhabbi, 1964, P.117/117ص

 فوقها اللحُم ولَيُعالبنيان         وقوائم عوج كأعمدة 

 (:Ibn Al-Anbari. 1980, P.159/  159، ص1980وتشبيه فخذيها ببابي القصر، كما في قول طرفة )ابن األنباري، 

 كأنهما   بابا   ُمِنيٍف   ُمَمرَّدِ      ْحُض فيهما  ُأْكِمَل النَّ فِخذاِنلها 

 ,Al-Hutaia, 1987  /219، ص1987)الحطيئة،  "على عضد ريا كسارية القصر" لقصر:وتشبيه عضدها بسارية ا

P.219" :196، ص1972لها عجز كالباب ُشّد رتاجه" )ابن أبي خازم ، (، وعجزها بالباب/ Ibn Abi Khazim, 1972, 

P.196 ،150، ص1987؛ الحطيئة / Al-Hutaia. 1987. P.150 ،( أو برتاج الباب: "لها عجز مثل الرتاج" )ابن شأس

 (. Ibn Shaas, 1983, P.27 /27، ص1983
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تشبيه سنامها برأس القصر فهو:" ناٍو كرأس و -( The previous/ والرتاج: الباب المغلق وعليه باب صغير )السابق -

 (. Al-Muthaqqib, 1971, P.23/   23، ص1971َيِد" )المثقب، الَفَدِن الُمْؤ

 ,(,P.154   Al-Ja'di ,154/1964، ص1964ء من الناقة بالبناء كاًل، كتشبيه سنامها باألطم ) الجعدي، تشبيه جز -الثاني

بيت ( ، وتشبيه َزورها )صدرها( بIbn Al-Anbari, 1980, P.160 /  160، ص1980وبالقصر )ابن األنباري، 

(. ويشبه Al-Aasha, 1968, P.125 / 125، ص1968الملك: " وَزْورًا...نبياًل كبيت الصيدالنيِّ دامكا " )األعشى، 

 (.Al-Aasha, 1968, P.265/  265، ص1968األعشى ظهر جمله وفقراته بالبرج )األعشى، 

 "كركن الباب ارية التي تلي الباب(:"كميت)وهو الس لباببركن ا كتشبيهها تشبيه الناقة كاًل بجزء من البناء، -الثالث 

 (. .Al-Hutaia, 1987, P.219  /219، ص 1987ئة، ؛ الحطي Al-Ghanawi, 1927, P.52/52، ص1927)الغنوي، 

: " كبنيان كالبنيانإلى البناء بلفظ عام يدل على القصور والحصون واألبنية القوية بطبيعة الحال،  وقد يشار       

 ,Al-Dhabbi, 1964/  117، ص1964؛ الضبي، Al-Aasha, 1968, P.225 /  225، ص1968عشى، التهامي" )األ

P.117 )ابن أبي سلمى، البنيانة أو؛( "257، ص1944: "كبنيانة القْرئّي /Ibn Abi Sulma, 1964, P.257  ؛ )

امرؤ القيس ببنيان  (. ويشبهها  Al-Aasha, 1968, P.125/ 125، ص1968"كبيت الصيدالني )األعشى،  والبيت:

(. وسنشير إلى Omru' Al Qais, 1964, P.169/   169، ص1964اليهودي، ولعله يشير إلى آطامهم )امرؤ القيس، 

 توخيًا للسهولة، حين ال يهم التحديد.      –على التغليب  -هذه األبنية أحيانًا بلفظ  "القصر"

 ,Al-Iyadi, 1959/  339، ص1959تشبيه الجزئي )اإليادي، وقد يجمع الشاعر في بيت واحد بين التشبيه الكلي وال

P.339 كما يتضح من األمثلة السابقة، الكاف في األغلب أو كأن، أو اسمًا كما في: "مثل"، أو فعاًل أداة التشبيه(. وتكون ،

ذكر( بالحصن: )دون أن يرد لها  مثل: "تقول" أو"تخال". وقد تحذف األداة كما في قول عوف بن عطية، يشبه الناقة

فيكون محذوفًا غالبًا.  وجه الشبه(. أما Al-Asma'I, 1967, P.206 /206، ص 1967وحصنًا ظؤورًا" )األصمعي، "

 وأكثر ما يكون التشبيه من نوع المرسل المجمل. 

صفًا ألحد وقد يتخذ التشبيه غير صورته المعهودة عن طريق االستخدام المجازي ألحد ألفاظ البناء وإطالقه اسمًا وا

" الُمقرَمد" ، أي الذي "لزم بعضه بعضًا" )ابن األنباري،  ـِأعضاء الناقة أو الجمل،  من ذلك وصف السنام أو تسميته ب

 The( كقول عنترة: "أبقى لها طول السفار مقرمدا" )السابق / Ibn Al-Anbari, 1980, P.328/  328، ص1980

previous ابن شداد، (. وأصل"المقرمد المبني بالقرمد( "203، ص1970. وهو اآلُجّر/Ibn Shaddad, 1970, P.203  .)

-Al /  125، ص1968ومن ذلك إطالق لفظة" الَمحالة")وهي بكرة البناء( اسمًا على الواحدة من فقر الظهر)األعشى، 

Aasha, 1968, P.125نها لما سما : "كأ -إن كان جاهليًا  -(. ومنها تسمية عنق الناقة بالمحراب كقول الراجز

، مادة"حرب"(؛ يصف عنقها بالطول واالرتفاع. ومن معاني "المحراب" أنه ضرب من البناء، 1979محراُبها")ابن منظور، 

. والتشبيه الذي من هذه الصورة هو The previous))السابق/ قيل: هو القصر وقيل: هو الغرفة المرتفعة وقيل غير ذلك

 الذي يشبه به جزء من الناقة بجزء من البناء.     من الوجه الثاني من وجوه التشبيه 

َنوي، اإلبل )الَغ يانًا. وقد يكونأو الجمل أح -على األغلب -وقد لحظنا من خالل األمثلة السابقة أن المشبه هو الناقة

، أو ، غالبًاي غالبًا ناقة الرحلة التالية لمقدمة طلليةه(. والناقة الموصوفة Al-Ghanawi, 1927, P.52/ 52، ص1927

 لمقدمة في النسيب، أو التالية لغيرهما. وكذلك هو الجمل.

 األبنية ومظاهر الحضارة

حضرية هذه هر اليمتلئ الشعر الجاهلي بصور الحضارة التي تشير إلى حياة الحضر في مختلف جوانبها. كما تعد المظا

طبيعة ب لى آخرهذه المظاهر في الشعر من شاعر إواحدة من مرجعيات الصورة الفنية في الشعر الجاهلي. ويتفاوت حضور 

 . (Abdel Rahman. 1976, P.96-97/  97-96، ص1976الحال )انظر: عبد الرحمن، 
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ولألبنية الحضرية ميزة على غيرها من هذه المظاهر الحضارية، في كونها تمثل أبرز معالم الحياة الحضرية، حتى لقد 

وأهل الحجر نسبة إلى بيوتهم المبنية من الطين  ،ن أهل البادية، فقيل: أهل المدرسمي أهلها بها ألنها أخص ما يميزهم ع

 ,Ibn Mandhur، مادة"مدر" /1979)ابن منظور،  ونازلة العمد ،والحجارة.  في حين سمي سكان البادية بأهل الخيام

1979 (madara) .  ،1/75، 1967؛ ابن قتيبة   /Ibn Qutaybah, 1967, 1/75 .)                 

 المنسوجات ي ذكرفومعنى ذلك أن حضور ألفاظ األبنية الحضرية في هذا الشعر ال يعني مجرد اإلحالة إلى الحضر، كما 

 ها.  ة برمتواألسلحة والخمر وغيرها، ولكنها باتت كالرمز الذي يعبر عن الحياة الحضرية ويختزل الحالة الحضاري

الحصون منفردة في سياقات مختلفة من أبرزها سياق مديح أصحابها أو وفي الشعر الجاهلي تتردد صور القصور و

التأسي على زوال ملكهم.أو ترد جزءًا من صورة بيانية تشبيهية. فقد شبهوا بها بعضًا من مظاهر بيئتهم الطبيعية، كاآلرام 

 -Al/   1/136، 1945ون، )معالم الطريق(. كما في قول أبي ذؤيب: " على طرق... َتحَسُب آراَمهّن صروحا" )الهذلي

Huthaliyen, 1945,1/ 136 ،34، ص1967( ، والمراقب )ابن ُنْدَبة  /Ibn Nodba, 1967, P.34 والسحاب فوق ،)

 Ibn/  1/131، 1967( ، والخيل ) ابن قتيبة، Al- Huthaliyen, 1945,2/96 /  2/96، 1945الهضاب )الهذليون، 

Qutaybah. 1967, 1/131222، ص 1985يمدحونهم أو يرثونهم بالحصون والمعاقل )النابغة،  (. كما شبهوا من   /Al-

Nabigha, 1985, P.222 ،2/257، 1945؛ الهذليون  / Al-Huthaliyen, 1945,2/25714؛ الخنساء، د.ت، ص/Al-

Khansaa. no date, P.14  .)329، ص1964)امرؤ القيس،  وشبه بعضهم نظم شعره وإحكامه بإحكام البناء  /Omru' 

Al Qais, 1964, P.329 ،2/402، 1977(. ونادرًا ما تكون هي المشبه. ومن هذا النادر تشبيهها بالطود )الَحَمِوّي    / 

Al-Hamawi, 1977 2/402 )(. ونادرًا أيضًا ما توصف بوصف مشتق من حقل آخر، كما في وصف بدر بن عامر)مخضرم

أي كأنه إلحكام بنائه  ؛( Al-Huthaliyen, 1945,2/ 257 /  2/257، 1945،الحصن بأنه: "ُلزَّ بجندل َمْوضون" )الهذليون

 صناعة النسيج.   قد نسج نسجًا. فاستعار لوصف الحصن لفظة من حقل حضري أيضًا هو

ية اة الجاهللشعر والحياة في ولعل تشبيه الناقة بهذه األبنية أهم هذه التشبيهات، نظرًا لما تتمتع به الناقة من أهمية بالغ

 على حد سواء.

 حضاريال -تشبيه الناقة باألبنية والنزوع الحضري

لك ذإلى بيان  ا يليلعل تردد صور األبنية كاٍف وحده في الداللة على النزوع الحضري عند العرب، غير أننا سنعمد فيم

 من خالل فحص التشبيه نفسه أيضًا. 

مشبه( احد، من الناقة )الوحركة باتجاه -كما الحظنا–لتشبيهية اتخذت العالقة بين الناقة واألبنية الحضرية في الصورة ا

اة باًل للحيثل تقإذ يم ؛أن  ذلك يعكس حركة الشعور والتصور في إلى القصر)المشبه به(. وال يحدث العكس أبدًا. وال شك

 .التحضر بة في)ممثلة بالناقة(، ويفصح عن رغ )ممثلة بالقصور(، واعترافًا بتفوقها على حياة البادية الحضرية

فنقدم له بالقول: مع أن " التشبيه:  ،هذا من جانب، ومن جانب فعالية التشبيه نفسه في إطار العالقة بين طرفي التشبيه

 Ibn /  286: 1، 1972صفة الشيء بما قاربه وشاكله، من جهة واحدة أو جهات كثيرة ال من جميع جهاته" )ابن رشيق، 

Rashiq, 1972, 1/286مشبه به بكامل صورته يتمثل للحس أواًل، قبل أن يعمل الذهن في خطوة تالية على (، فإن ال

استخالص وجه الشبه وطرح ما سواه من الصفات. ولكنه حتى حين يفعل ذلك ال بد من  تمثل وجه الشبه في كامل صورة 

رة المشبه به مرونة العالقة المشبه به. ولعله خير للشعر أال يخضع لهذه العملية الذهنية بشكل ضيق، وأن تترك لصو

 بالمشبه، وحرية النمو والتفاعل والتمدد والتأثير غير المحدود في المتلقي. 

نقول إن تحديد وجه الشبه بين الناقة واألبنية الحضرية بالضخامة والصالبة مثاًل فقط، يفقد التشبيه  ،على ذلك بناًء

وكذلك هو اإلصرار بشكل مبالغ فيه على التفاصل بين المشبه . دان الشاعرالكثير من حيويته ودالالته العميقة والغائرة في وج

أي أنه  ؛والمشبه به. إن " كل تشبيه هو ربط بين حالتين متالزمتين، ال في الواقع الخارجي فحسب، بل في الشعور أيضًا

 (.Al-Youssef, 1975, P.152/ 152، ص1975يعكس رغبة معينة يندر أن تفصح عن هويتها جهرة" )اليوسف، 
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وعليه، وإذا جاز لنا أن نجرد صورة نهائية للناقة عند الشعراء بعد تشبيه  عضدها بسارية القصر، وقوائمها بأعمدة 

، مادة "حرب" /  1979البنيان، وعجزها بباب القصر، وسنامها باألطم، أو بالبناء المقرمد، وعنقها بالمحراب )ابن منظور، 

Ibn Mandhur, 1979, (haraba) فسنلحظ  وكأن الشعراء يعيدون بناء الناقة، ويقومون بتركيبها من جديد من أجزاء ،)

جديدًا. ولنتخيل رسمًا للناقة وفق هذه التشبيهات  كيف له أن يكون! وفي حال تشبيهها كاًل  كائنًاالبناء الحضري، بما يقدم 

)المشبه به(. أو هي في تنازع بين الوجودين، ولكنها في فإن الناقة تنزع إلى التحول  من "أ" )المشبه( إلى "ب"  ،بالبناء

)على المستوى الرمزي  يبدو وكأن الشعراء يتوقون إلى إزاحة الناقة ،منزلة أقرب إلى"ب" منها إلى "أ". وفي هذا كله

علية التشبيه، بالطبع(، وأن يثبتوا مكانها البناء الحضري.أو أنهم يحبون أن يروا قصورًا مكان نوقهم. وهذا يكشف عن فا

وخاصة حين تتوالى التشبيهات، كما لو كانت تريد إحكام التحول وترسيخه في وعي المتلقي. كما يكشف من ناحية الداللة 

عن أن األبنية الحضرية غدت قوة جاذبة لخيال الجاهلي، بما يؤشر على توق واستعداد مضمر وغامض للتخلي عن حياة 

 إليهما الناقة، إلى حياة الحضر. البادية واالرتحال، اللذين ترمز 

ى دمج ما علوقد يتضح هذا الملمح بمالحظة تسمية أجزاء من الناقة بأسماء القصر،  فيقوم االسم المشترك بينه

، القصر المسميين، بما يصل إلى حد التداخل الذي ال يفصل فيه غير السياق. وهذا يكشف عن هيمنة نفسية لصورة

 . كلفظتي "الُمَقْرَمد" و" الَمحاَلة" اللتين أشرت إليهما آنفًا، وغيرهماوزحفها على صورة الناقة. 

وقريب من هذا استعارة أفعال من حقل البناء واستخدامها مجازيًا في وصف الناقة. ولعل أهمها وأوسعها استعمااًل 

 ,Ibn Al-Anbari/   329، ص1980الفعل"بنى"، كما في قول الراجز : "بنى لها الُعّلُف قصرًا ماردًا")ابن األنباري، 

1980, P.329الطويل" )السابق /  (. والمعنى: " أنها سمنت عن رعي الُعّلف وطال سنامها. فشبهه بالقصر المارد، وهو

The previous ،225، ص1968(. وانظر: )األعشى   /Al-Aasha, 1968, P.225ما  (. والسياق وحده هو الذي يحدد

 ,Al-Zamakhshari/   31، ص1982الناقة على المجاز)الزمخشري،  على الحقيقة، أم هوإذا كان المقصود هو البناء 

1982, P. 31 ،ومن الواضح أن االستخدام المجازي تاٍل لالستخدام على الحقيقة. وهذا من شأنه أن  يلحق الناقة بالقصر .)

 لفقرات اآلتية.وليس العكس. وثمة ألفاظ أخرى تجري على هذا المنوال، سيمر بنا بعضها في ا

ء ناقته أعضا وقد يظهر مثل هذا اإللحاق على صعيد الصورة وطرائق التعبير، كقول عتيبة بن مرداس يستوحي  هيئة

 (:                          Ibn Al-Anbari, 1980, P. 540 / 540، ص1980من هيئة أجزاء القصر )ابن األنباري، 

 به َأَززًا طيَّ البناء المشّيدِ      غدا لحُمها فوق العظام فشّيدت       

بنى كما يبنى ييجعل األزز  (. ولكن الشاعرThe previous /ومعنى األزز أن "لحمها مجتمع قد لزم بعضه بعضًا")السابق 

 البناء، ويجعل الناقة من يبنيه، ويستخدم لفظة من ألفاظ البناء )شيدت(. 

 ناء حضرية،ركة بكًا من مشاهد البناء. أو هو يرى في حركة الناقة حواألعشى يقدم من خالل سير ناقته مشهدًا متحر

 (:Al-Aasha, 1968, P.125 /  125، ص1968في قوله )األعشى، 

 َتْحِفزاِن َمحالًة         وُصْلبًا كبنيان الصَّفا ُمَتالِحكا ذاِنفِخلها 

خم شيئًا ء يتضًا ، صورة بناء قيد اإلنشافي  انتفاخ بطون النوق الحوامل شيئًا فشيئ وطفيل في صورة نادرة يرى

 (:Al-Ghanawi, 1927, P. 52/  52، ص 1927فشيئًا في قوله ) الغنوي، 

 وقد َسِمَنْت حتى كأن َمخاَضها         َمجاِدُل َبنَّاٍء ُتطان وُترفُع

وعملية  فاظهناء وأليبدو طرفة في وصف ناقته في معلقته مسكونًا بصورة الب ،وعلى صعيد الصورة واألسلوب أيضًا

 (:Ibn Al-Anbari, 1980, P.161-169 / 169-161،  ص1980ففي قوله )ابن األنباري،  ؛إنشائه

 وَطيُّ َمحاٍل كالَحِنيِّ ُخُلوُفُه         وَأْجِرَنٌة ُلّزْت ِبَدْأٍي ُمَنضَّدِ 

لقسّي. ولفظة"الطي" من ألفاظ نلحظ فقر الظهر وقد تراصت وتراصفت، وتفرعت منها األضالع على جانبيها كأنها ا

نلحظ خرز عنقها الذي قرن  ،البناء، وكذلك المحال )جمع محالة(. والتراص والرصف من أعمال البناء. وفي الشطر الثاني
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-Al/  257، ص1964فيه الخرزة إلى الخرزة ونضدت عليها ما يذكرنا بأوصاف البناء ومفرداته. انظر: )الهذليون، 

Huthaliyen, 1945, P. 257:) 

 وفي قوله:

 ِمّرْت يداها َفْتَل َشْزٍر وُأْجِنَحْت        لها َعُضداها في َسقيٍف ُمَسنَِّدُأ

 انحرف به ا فتاًلالهندسي في تكوينها وتصميمها بما يشبه هندسة البناء . فيذكر كيف فتلت يداه اإلبداعيظهر طرفة 

  تل شزر((،يسار)فزاوية مائلة  )وهو يحدد اتجاه الميل إلى العن صدرها وكركرتها، وجعل العضدين يلتقيان مع جنبيها ب

اقة ن يدي النض. وكأوكأن عضديها إذ يتصالن بجنبيها إنما يتصالن بسقيف ُمَسنَّد أي بصفائح حجارة ُأسِند بعضها إلى بع

وم هو وصفها يق خالل أنه منال ناقة. أو ك أعمدة بناء قوية تحمل سقفًا حجريًا متماسكًا. هكذا يبدو وكأن طرفة يصف بناًء

 بعملية البناء هذه. 

دى أاللها، ما خة من تبين األمثلة السابقة إلى أي حد امتأل وعي الشعراء بصورة األبنية الحضرية، فصاروا يرون الناق

ر إلى ما يشي، بألبنيةإلى تداخل في بناء الصورتين ، تريد فيه صورة الناقة أن تتفلت من كينونتها لتلحق بعالم القصور وا

 حالة استقطاب حضاري واضحة.

 : )من الطلل إلى القصر( البنائي التشبيه في سياقه

بقته، صور التي سلى الإن مقاربة تشبيه الناقة باألبنية الحضرية من خالل موقعه البنائي في القصيدة، وتسليط الضوء  ع

وبما يكشف  ويعمقه، يعزز ما ذكرناه بماهذا التشبيه،  عن الخيوط التي تربط طرفيه بها يوسع من زاوية النظر إلى والكشف

 القصر.  إلىالرحلة وصواًل -فالناقة ،سريعة على صورة الطلل من هنا سنلقي نظرة عن عالقات جديدة بين طرفي التشبيه.

ولقومه ) )الحضارة( فزع الشاعر وألمه. ومثل له )المكان( ورمزًا لقد أثار مشهد الخراب والعفاء في الطلل مادًة

بالتبعية( تحديًا وجوديًا وحضاريًا كبيرًا. فشّبه رسوم الطلل بالوشم وبالكتابة برجاء أن تظل مثلهما قادرة على مقاومة الزمن 

والفناء. وينطوي تشبيه الطلل بالكتابة على هذا الفزع من اندثار التاريخ والثقافة الشفوية، وعلى رأسها الشعر نفسه الحافظ 

يخ. كما ينطوي على توق مضمر إلى التحول من الشفوية إلى الكتابية عبر التحول من البداوة إلى الحضارة بما للثقافة والتار

األمن الحضاري. وتتنازع الشاعر في هذا  -في بحث سابق -يضمن الحفاظ على هذا اإلرث ويحقق اإلحساس بما أسميناه

، ونزعة عقلية تذهب إلى  -مكانًا وإرثًا ثقافيًا -، أي الحياة البدويةالموقف نزعتان متناقضتان: نزعة العاطفة باالرتهان للطلل

ضرورة تجاوزه إلى طور حضاري أرقى. " إن الموقف الطللي هو ترجمة ال شعورية للرغبة في الخالص من ظرف حضاري 

الشاعر لوم (. ويعّد Al-Youssef, 1975, P.19 /19، ص1975متهدم والتحول إلى مرحلة حضارية أرقى" )اليوسف، 

لنفسه على وقفته على الطلل وسؤاله عن قاطنيه، ثم انصرافه عنه، انتصارًا لصوت العقل، مثلما يدل على تصميم الشاعر 

) فَعدِّ , فاقطع، فصرِّم ، فدعها( التي تنطوي على فعل نفسي  وتمتعه ببناء نفسي قوي يتجلى في ما يدعى أساليب التخلص

والفطام. وتبدو صيغ التخلص هذه كأنها صوت العقل، أو صوت قوة مجردة عليا ومتعالية، عنيف يحمل معاني االستئصال 

عن موقف جماعي يتطلع ال شعوريًا إلى الخالص من  تعبيرًا يجعلها صالحة لشمول غيره بالخطاب، لتغدو في حقيقة األمر

 مرهون بحلول جماعية. البداوة واالنتقال إلى الحضارة. فيما يبدو أنه حتى األزمات الذاتية حّلها

ر ه في الشعووحفر وفي تكرار استحضار الوقوف على الطلل ثم االرتحال عنه في القصائد الجاهلية تعزيز لمسار التحول

يدة. ة القصعلى مستوى الصورة، وذاك على مستوى بني االجمعي، بما يشبه عملية تجديد الكتابة في صورة الطلل: هذ

 في موضع القيادة والقدوة، وعلى اآلخرين أن يحذوا حذوهم.  كأنما يضع الشعراُء أنفَسهم
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 بين الطلل والناقة

في  –بامتياز  –يتم التحول من صورة من صور الهشاشة والتهدم والتالشي  ،) التالية لصورة الطلل( في صورة الناقة

كائن شامخ مرتفع قوي األركان، يفرض  ، عبر -بامتياز أيضًا  –"الطلل"، إلى صورة من صور الصالبة والضخامة واالمتالء 

إلى الناقة القيام بمهمة جليلة مزدوجة: تنفيذ عزمه على االرتحال عن  نفسه بقوة على العين والشعور. وقد أسند الشاعر

من ناحية، وقطع صحراء الهبة ومخيفة بنجاح، من ناحية ثانية. وبذلك أخذت الناقة،  ،وتخليصه  من همومه الثقيلة ،الطلل 

حق، صورة المنقذ والكائن المأمون والمؤتمن الذي يمتلك مفاتيح الحل ألزمة الشاعر. لذا وفر الشعراء لنوقهم كل ما ب

يمكن أن نتصوره في ناقة رحلة، من صفات جسدية ونفسية. وتتالحق صفاتها وأوصاف أعضائها وكأن الشاعر من خالل 

ة القادمة، أو هو يتحصن بناقته، ويحشد من خالل أوصافها طاقاته تفقد أعضائها يتحسس معالم الحياة، و" أسلحة" الرحل

)بما يمثله من "حضارة" بدوية(، ويوغل في رحلته صوب  النفسية، في الوقت الذي ُيحكم فيه قطع العالقة السلبية بالطلل

، من َثّم،ال يبحث هولماضي، والمستقبل باتجاه هدف أو حلم يبدو غائمًا. فليس الشاعر الجاهلي محكومًا أبدًا بالحنين إلى ا

 (. Abu Deeb, 1986, P. 326/  326، ص1986عن مستقبل أفضل، كما قد يفهم من كمال أبو ديب )أبو ديب، 

ة بنية الحضرياأل وهولجأ الشعراء في تجلية قوة الناقة إلى فن التشبيه. ومن أبرز ما شبهوها به وأغناه في الداللة 

 القوية والضخمة.

 القصربين الطلل و

 استدعاءً  لقصر،اإن المنزل الخرب المتهاوي في صورة الطلل قد استدعى، في نظرنا، المنزل العامر المتين في صورة 

نهما مال كل الشيء لشبيهه، من حيث كون كل منهما منزاًل، واستدعاء الشيء لضده في الوقت نفسه، من حيث اختالف ح

ية رعة متناهسصر في (. ويوضح هذا االستدعاَء االنتقاُل من الطلل إلى الق )وذلك أكثر من كونه  استدعاء من قبل الناقة

  (:    Al-'Amiri, 1962, P. 140 /140، ص1962)العامري، أحيانًا كما في قول لبيد

 فصددُت عن أطاللهن بَجْسَرٍة      َعْيرانٍة كالَعْقِر ذي الُبنيانِ 

 القصر لقصر)العقر ذي البنيان( وجهًا لوجه، هكذا: الطلل :كنا أمام ا ،فإذا أزحنا الناقة )بجسرة عيرانة(

حيل. يكشف ر الروكأن صورة القصر ماثلة في شعور الشاعر أو ال شعوره من قبل، أي إبان الوقفة الطللية، وقبل قرا

 (:. Ibn Al-Anbari, 1980 /  1980عن هذا مثاًل قول عنترة )ابن األنباري، 

 َفَدٌن ألقضَي حاجَة الُمَتَلوِّمِ      فوقفُت فيها ناقتي وكأنها   

هذا واقة. وكأن هذه الصورة كانت تبحث عن سبيل للخروج ثم وجدت ضالتها سريعًا في صورة مناسبة هي صورة الن

دة من اإلرا م. وكلُيظهر أن القصر بات هدفًا للشاعر يتوسل بالناقة إلى الوصول إليه، أي يتوسل باإلرادة لتحقيق الحل

 غذي اآلخر ويتغذى به.   والحلم ي

وإذا كان بناء الناقة يتضاد مع "بناء" الطلل، فإن هذا التضاد يبلغ تمامه من الوضوح والتحقق في صورة القصر، بما 

يتمتع به من قوة وضخامة. وهذا ، يمثل رّدًا على هشاشة الطلل وضآلته، الذي هو تمثيل رمزي  لضآلة الحضارة التي 

إذا أردنا أن نقابل بين صورة األبنية في قصائدهم عامة وصورة الطلل، فسنلحظ أنهم كثيرًا ما نسبوا ينتمي إليها الطلل. و

 ,Al-Aasha /125، 225، ص1968فثمة "بنيان الّتهامي" ، و"بيت الصيدالني" )األعشى، .هذه القصور إلى أصحابها

1968, P. 225, 125 ،76، ص1962( ، وَعْقر الهاجري )العامري  /Al-'Amiri, 1962,P.76  ( ، وبنيان اليهودي )امرؤ

-Al/   129، ص1964( ، وقصر ابن َحيََّة )الضبي، Omru' Al Qais, 1965, P. 169 /  169، ص1965القيس، 

Dhabbi, 1964, P.129هؤالء ومآثرهم، ما يرسم مقابلة واضحة مع الطلل المجهول  (. وهذه القصور شاهد على آثار

 الشاعر بالكاد يتعرف إليه. وهذا فارق أساسي بين الحضارتين.    النسبة، حتى أن صاحبه
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عملية نفسها أو بعملية البناء في صورة القصر. وهي تقابل "فكرة البناء" بـِوفي وسعنا أن نلحظ كيف انشغل الشعراء 

ها عناصر البناء واإلعمار لهذا في الطلل. فعناصر التدمير لألثر اإلنساني في الطلل كالرياح واألمطار والرمال، تقابل التدمير

-Al/  225، ص1968األثر اإلنساني في صورة القصر: فلدينا مواد البناء من طين وحجارة وكلس وآجر ) )األعشى، 

Aasha, 1968, P. 225 ،136، ص1985( ؛ وآالت البناء: كاإلمام: وهو خيط البّناء الذي يقّوم به الِبناء )النابغة     /Al-

Nabigha, 1985, P.136  ،76، ص1962(؛ ولدينا الِمَثال: وهو قالب اللبن )العامري /Al-'Amiri,  1962, P. 76 في ، )

، 1962؛ العامري،  Al-Nabigha, 1985, P.136/    136، ص1985إشارة إلى مراعاة قواعد البناء الصحيحة ) النابغة، 

 (..  Al-'Amiri, 1962, P. 76 /  76ص

ان ضارعة )ُيطل الميانًا حركة البناء التي يقومون بها والتي يصورها الشعراء من خالل أفعاولدينا بناة القصر، وأح

 ،هلى أتم وجعلبناء وُيرفع/ يطوف به البناة(، ولدينا أصحاب القصر الذين يكشف الشعراء أحيانًا عن عزيمتهم في إقامة ا

 (:  Ibn Al-Anbari, 1980/ 1980كقول طرفة )ابن األنباري، 

 حتى ُتشاَد بَقْرَمدِ  َلُتْكَتَنفًا         أقسم ربُّهاة الرومّي كقنطر

ن وضد إلنسامن أجل ا إن الفاعل في الطلل هو الطبيعة ضد اإلنسان المهزوم، والفاعل هنا هو اإلنسان المنتصر 

خالل  ن يقوم منلو كا كماالطبيعة التي أحسن ترويضها. وهذا يعني أن عملية البناء تستأثر باهتمام الشاعر، كما يوحي بأنه 

دة بنائه ينا(، إعاكما رأ ، أي إعادة بناء الحضارة ) كما قام من قبل بإعادة بناء الناقةبإعادة بناء الطللصورة البناء هذه 

حيله ر، وأن وفق منظور حضاري جديد قادر على مواجهة الطبيعة والزمن. ومعنى ذلك أن الطلل ماثل في وجدان الشاعر

ل، أجل الطل اوة( من)البد ولكن مواجهة لها، وبحثًا لها عن حلول. إن الشاعر يترك الطلل ،هروبًا من المشكلةعنه لم يكن 

 أي من أجل أهله. 

احية، نم في نحن أمام منزلين: منزل مهدم مهجور، وآخر مشيد معمور، وأمام حركتين: حركة هد ،في نهاية المطاف

لكاتب اكصورة  هذه المقابلة الضدية بينهما، الصور الحضارية في " الطلل "وحركة بناء في ناحية أخرى. ويستثنى من 

 والكتابة التي تتماهى مع صورة القصر وبناته ، وتنتمي مثلها إلى الحضارة والمجتمع الحضري. 

 دواعي النزوع: مطلب األمن واالستقرار

( هو لتشبيهبنية الحضرية  )في إطار اوغيره من األ إن وجه الشبه السطحي والمباشر بين صورتي الناقة والقصر

تين اتين الصفسية لهالضخامة والقوة. ولكن في ضوء صورتي الطلل والرحلة نستطيع أن نتبين البعد النفسي أو الوظيفة النف

 للقصر، بما يعمق من داللة التشبيه، وبما يكشف عن أسباب النزوع الحضري والحضاري. 

ساس ي اإلحفي بيئة صحراوية قاحلة على األغلب هو المسؤول عن فقدان العربتكشف صورة الطلل عن أن شح الماء 

ياه بب شح المتعل بسبما نسميه األمن الغذائي، وأحد أهم األسباب لفقدانه األمن الحيوي بسبب كثرة الحروب التي كانت تش

دم عحالة  ومن ثم عن ،الغيثونقص المراعي وتهدد حياة األفراد.  وهو المسؤول عن االرتحال الدائم لتتبع مساقط 

ناطق ى عكس المهذا علاالستقرار الذي يفضي إلى إجهاض العالقات اإلنسانية الدافئة والحميمة، كما تجليها تجربة الطلل. و

  Zabidi Al  ,  /1966الحضرية ذات الماء الوفير والخصب الذي أنتج حياة مستقرة، فسمي أهلها أهل القرار)الزَِّبيدي، 

ألمن حت قيادة سلطة واحدة. وقد ارتبطت القصور وحياة أصحابها وحياة أهل الحضر عمومًا بمظاهر ات(  1966

(. فضاًل عن Al-Dhabbi, 1964, P. 217/   13-9، بيت217، ص1964واالستقرار ولين العيش، ووفرة الماء )الضبي، 

 عداء.َدور الحصون ودالالتها على القوة العسكرية والدفاعية والتأبي على األ

، وفي  لحظة الشروع في الرحلة الصعبة والخطرة في تيه القفار، وما يكتنف الشاعر فيها من بعد "تجربة" الطلل

أحاسيس األلم والضياع والخوف الذي يأنف من التصريح به ، وبعد التعويل على ناقته التي وصفها بأنها " أمون "، أو التي 

الذي  يولد من رحم المعاناة. وظهور "القصر" في هذا السياق يضيء لنا هدف تلمع صورة القصر،  -يأمل أن تكون كذلك 
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أال وهو  ؛أو أهداف الرحلة، وعلى رأسها البحث عن األمن واالستقرار، كما يحدد اتجاه الرحلة )بمعناه الحقيقي والعميق(

لشاعر على ناقته " يشير إلى هذه الحاجات. إن رحيل ا -فيما يعتقد الشاعر –المجتمع الحضري، الذي يلبي  -القصر

(. وأما القصر، Abu Sweilem, 1991,  P. 32 /  32 ، ص1991الضياع والبحث عن الخالص والحضارة" )أبو سويلم، 

(. وبهذا يحل " القصر " The previous, P. 24 / 24فهو" تجسيد دقيق ألمانيه في وقف حياة التشرد " )السابق، ص

 هو" األمون". ولتكون هي مجرد وسيلة ينتهي دورها بالوصول إلى الهدف. محل الناقة " األمون " ليكون

تحت  ية القاّرةالخف وهنا تند األبنية الحضرية من خالل التشبيه عن دالالتها المباشرة وغير المباشرة، الظاهرة وتلك

لشعر اتردد في  ( الذيبمعنى الجْسر) السطح. ولكل بناء دالالته العامة ودالالته الخاصة. لننظر في تشبيه الناقة بالقنطرة

 (: Al-Aasha, 1968, P. 41/  41، ص1986غير مرة. كما في قول  األعشى )األعشى، 

 َمِرَحت ُحرٌَّة كَقْنَطرِة الرومّي َتْفري الهجيَر باإلرقاِل

البة القوة والصامة وال تزيد الشروح والنظرة الخارجية إلى التشبيه عن رؤية  وجه الشبه بين الطرفين ماثاًل في الضخ

يمة، دون شروح القدفي ال والتحام األجزاء. ومن الالفت أن ُتَشكل معاني الصالبة والضخامة قاسمًا مشتركًا بين جميع األبنية

ن شير إلى أيالقنطرة إضافية لهذا التشبيه أو ذاك إال في حدود ضيقة. ونرى أن  تشبيه الناقة بأو البحث عن دالالت خاصة 

لذي ا رثم لعل النه سيلة إلى العبور الحضاري المنشود. ويشي برغبة االنتقال من طور البداوة إلى طور الحضارة.الناقة و

األعشى ى هدفه. واًل إلُيعبر عليه بوساطة القنطرة يقابل في رمزيته الصحراء في رمزيتها، التي على الشاعر أن يجتازها وصو

، ي النهايةفلحفر، ن هذا الفعل تجسيد لإلرادة وذو أفق دالالي مفتوح، فإن ايصنع ذلك من خالل فعل الحفر"تفري". ومع أ

لى وارتحل إ لبادية)حقيقة ورمزًا( فعل من أفعال البناء والتأسيس.هذا ومن الدال قول العرب: "قنطر الرجل"، إذا ترك ا

 (.al-Majmaʿ al-Lughawῑ, 1982, (qantara)، مادة"قنطر" / 1982األمصار )المجمع اللغوي، 

ماء كذلك من أسطرة وولعلنا نلمح العالقة بين الناقة والقنطرة من خالل اشتراكهما في بعض أسمائهما. فمن أسماء القن

لجسرة نثه: اوهو دال على صفات الضخامة والمضّي والجرأة في الجمل. ومؤ ،الجمل: "الَجسر" )بفتح الجيم وبكسرها(

ا في قول كم ،(al-Majmaʿ al-Lughawῑ fῑ al-Qāhira, 2000,(jasara) " / ، مادة "جسر2000)مجمع اللغة العربية، 

 (:Omru' Al Qais, 1964, P. 63 /   63، ص1964امرئ القيس )امرؤ القيس، 

 فدع ذا وسّل الَهمَّ عنك بَجْسَرٍة        َذُموٍل إذا صام النهاُر وَهجَّرا

عبور فوق الماء، واآلخر لعبور الصحراء. ولكن المعاجم ال تشير إلى وُيلحظ أن كًلا منهما مما ُيْعَبر عليه: أحدهما لل

هذه العالقة بين االسمين. غير أن معنى العبور في التسميتين نلحظه في االستخدامات المجازية للفعل: "جسر". كقولهم: 

 ,Al-Zamakhshari سر" /، مادة "ج1982)الزمخشري، عبور الجسر" "جسرت الركاُب المفازَة جسرًا واجتَسَرتها: عبرتها

1982. (jasara)  . كما نعلم أن الشعراء الجاهليين تصوروا الظعائن في رحلتها سفنًا تمخر عباب الماء. كما في معلقة .)

(. وشبه ِبشامة بن الغدير حركة يدي ناقته في أثناء العدو    Ibn Al-Anbari, 1980/  1980طرفة مثاًل )ابن األنباري،  

(. ومن معاني هذه Al-Dhabbi,1964, P. 58-59/  59-58، ص1964يدي سابح يوشك أن يغرق )الضبي،  السريع بحركة

)الماء/الصحراء( أو بمعنى  المادة الشجاعة والجسارة، ربما لكون المضي والعبور يتطلب هذه الجسارة، سواء بمعناه المادي

، ص 1968العبور الحضاري. فقد لحظُت أن الناقة الجسرة تأتي غير مرة مرتبطة بمعنى الخوف. قال األعشى )األعشى، 

125  /Al-Aasha,1968,P. 125:) 

 اوَخْرٍق َمُخوٍف قد قطعُت بَجْسَرٍة     إذا الِجْبُس أعيى أن يروَم المسالك                

نطر ي قولهم: قصار ففيد أن نتذكر ما ذكرناه للتو من ربط العرب بين القنطرة واالنتقال من البادية إلى األمومن الم

 الرجل.

وتعد صورة الباب التي يستحضرها الشاعر مع صورة الناقة، صورة موحية بدالالت متعددة. فقد "تعبر عن الوقاية 

(  والحاجة إلى االستقرار. وقد تشير إلى الرغبة في Nassef,1981, P. 163 /163، ص1981واالحتماء" )ناصف، 
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حضارية(. ولكنها قد تشير إلى الرغبة في العبور الحضاري واقتحام المجهول وما -)وهذه مزايا حضرية الخصوصية والتنظيم

الباب( إلى )خارج  ينطوي عليه من أسرار واحتماالت. كأن الباب هو باب الحضارة، ونقطة التحول واالنتقال من الهامش

شكل ) كما في قولهم : باب الصحراء( إلى التشكل والتنظيم. وكأن رحلة اب(، ومن االنسياح والفوضى والالالمركز)داخل الب

الشاعر على الناقة محاولة للوصول إلى هذا الباب، أو كأن الناقة هي المفتاح الذي يعالج فتحه. وقد ال يكون بال داللة 

 (:Al-Aasha,1968,P. 397 /    397، ص1968تاد مبتدأ الرحلة في قول األعشى )األعشى، حضور الباب مع صورة األق

 ُيْنبي الُقتوَد بمثل الُبرِج متصاًل       ُمؤيَّدًا  قد  أنافوا  فوقه  بابا

 ا معانييف هنوالبرج هنا كما في مواضعه المختلفة يحمل، شأن الحصون والمعاقل، معانَي االحتماء والتحصن، ويض

على  نطوي أيضًايل الربيئة فوق مرقبته. ولكنه قد البرج، يماث -الحذر. فالشاعر فوق ناقتهالتأهب والمراقبة واالستطالع و

 معنى االستشراف للمستقبل.

ة تجسد لناقاإذا كانت  ،تكشف الرحلة عن أن الناقة مجرد وسيلة إلى هدف، وبهذا تتحدد وظيفتها. وعلى ذلك ،إذن

إلرادة أيضًا( ينتهي بالوصول إلى الوسيلة )وا -ن دور الناقةالحضارة، فإ -القصر –وسيلة الوصول إلى الحلم اإلرادة، وتمثل 

ران ذان العنصراء. وه)كما هي وظيفة اإلرادة هنا( مرتبطة بعنصرين: الطلل والرحلة في الصح الهدف. وذلك أن وظيفة الناقة

ها، كما ال طلل وال رحلة، فتسقط معهما وظيفة الناقة والحاجة إلياري الجديد، حيث الحض -يسقطان في الوضع الحضري

 تسقط الناقة )في القصيدة( تلقائيًا.

وهذا يذكرنا بوعيد الشماخ )ومن تبعه من الشعراء( لناقته بالذبح إن بلغته ممدوحه. وذلك ألنه ال يعود محتاجًا إليها 

 Al-Mubarrid, no/   130-1/129)انظر: المبرد، د.ت،  ى غيرهبعد الوصول إليه، ألن الممدوح سيغنيه عن االرتحال إل

date,1/129-130:ويقول طرفة في معلقته .) 

 على مثلها أمضي إذا قال صاحبي       أال ليتني أفديك منها وأفتدي

فكيف  يم(.القد )تعود الهاء في قوله: "منها" على الصحراء التي ذكرها ولم يرد لها ذكر من قبل، كما يقول الشرح

 غاء إلغاءا اإلليفتديه صاحبه ويفتدي نفسه معه في نفس الوقت من خطر الصحراء إال بإلغاء الرحلة من األساس؟ وفي هذ

ة تمنٍّ غاء الرحلمني إلتلوظيفة الناقة، وإعفاء لها من دورها المنوط بها في الحياة البدوية، وفي هذا قتل معنوي لها. وفي 

 من حياة البداوة والرحيل، واالنتقال إلى الحياة المستقرة.  أي التخلص ؛إللغاء موجباتها

على وجه  –وإذا صح أن يكون مرجع الضمير في "منها" هو الناقة وليس الصحراء كما أشار مصطفى ناصف 

سه من الناقة ) أو (، فإن صاحبه يريد أن يخلصه ويخلص نفNassef,1981, P. 164/  164، ص1981)ناصف،  -االحتمال

 ،ررجع الضميما كان مرمز إليه(، ألنها قد تكون سبب هالكهما، فلوالها لما جرؤا  على االرتحال في الصحراء. وأيًا مما ت

 فإن الناقة سيتم التخلص منها. 

ل " فكرة الرحياوة ووقريب من هذا ما يراه أنور أبو سويلم من أن عقر طرفة للناقة في معلقته "تمثيل رمزي لقتل البد

 (.  Abu Sweilem,1991, P. 38/   38، ص1991 )أبو سويلم،

 األمن الحضاري

أشرنا في حديثنا عن صورة الطلل إلى فزع الشاعر من االندثار الحضاري الذي يمثله الطلل. وأن تشبيهه له بالكتابة 

ن الشفوية إلى ينطوي على هذا الفزع كما ينطوي على رؤية الحل الوحيد والممكن لظاهرة االندثار هذه، وهو االنتقال م

الكتابية واعتماد التدوين وسيلة لحفظ التراث. وهذا ما يحقق له الشعور باألمن الحضاري. ويكون هذا عبر االنتقال من 

البداوة إلى الحضارة، حيث االستقرار، الشرط األهم إلنشاء حضارة. فالبدو، كما يقول شكري عياد:"ال يتمكنون من إنشاء 

 /  189، ص1971يستقرون في مكان يتيح لهم إيجاد عالقات ثابتة نامية")عياد،  حضارة ذات بال، ألنهم ال

Ayyad.1971, P. 189 .) 



 ...نزوع الحضاري ورحلة البحث عن المجد في القصيدة الجاهليةال                                                                                             206
 

بلة بين م مقاقدتثم إن المقارنة بين الهدم والتدمير الحضاري في "الطلل"، والبناء واإلعمار في صورة األبنية 

ة دًا مالحظلدال جاحاجة إلى هذا النوع من األمن. ومن حضارتين: واحدة هشة متداعية، وأخرى موطدة األركان، ما يؤكد ال

ها. فإذا أصحاب الفارق بين طلل مجهول النسبة وبال هوية، وأبنية معلومة النسبة، يحرص الشعراء على التصريح بأسماء

في  -تبط بها رلتي ياكان بوسعنا أن نضيف الحاجة إلى هذا النوع من األمن إلى بقية الحاجات األخرى،  ،استحضرنا ذلك كله

ذا الهدف، ا. وأن نرى أن رحلة الشاعر أو تشبيه الناقة باألبنية الحضرية ينطوي على مثل هويتوقف عليه -الوقت نفسه

 الذي يعد، من بعد، المقدمة الضرورية إلنشاء حضارة.

 المجد الحضاري: البناء مجد

وإنما  ،رفل التألمن بكل أشكاله لم يكن من قبييكشف تشبيه الناقة بالقصر في سياقه العام في القصيدة أن مطلب ا

المكان ولزمان اأملته الضرورة. ولكن الشاعر واجه حاجاته بفروسية وارتحل في صورة فارس يعتسف الصحراء في صراع مع 

 النكوص لوك أومتسلحًا بإرادته وحلمه. وهو يسعى إلى  تحقيق هذا الحلم بشروط السيد الذي يأنف حتى من مهادنة الم

إلى  علنا نذهبما يج عن مواجهتهم إذا لزم األمر. ثم هو ال يني عن التغني بالمجد الذي ال ينا فسه عنده مطلب آخر. وهذا

ي مجد هو لك، وأذأن رحلته في الصحراء تمثل بحثًا غامضًا عن المجد، مضافًا إلى أو ممتزجًا بالمطالب األخرى. فكيف 

 هذا ؟

إلى هذه  صل بناوفي سياقه البنائي في القصيدة، وفي سياق الشعر الجاهلي عامة، يإن تأمل هذا التشبيه في ذاته، 

 وإنما يصرون لحجري،النتيجة نفسها. فمما هو الفت لالنتباه أن الشعراء ال يكتفون بمجرد تشبيه نوقهم بالبناء الحضري ا

 في أحوال كثيرة على أن يجعلوه قصرًا ضخمًا من قصور الملوك والسادة.  

بالملك والعز والسؤدد. وقد تردد ذكرها في قصائد  –في الشعر الجاهلي  –ولطالما ارتبطت القصور والحصون  ،هذا

ك الغساسنة ذكر قصورهم إشارة إلى عزهم وسؤددهم )ابن إذا ذكر ملو -مثاًل –المديح والفخر وغيرها.  فحسان بن ثابت 

أشار  ك فعل األعشى في مدحته لشريح بن السموءل حينماوكذل(. Ibn Thabet,1981, P. 442 /  442، ص1981ثابت، 

 (:Al-Aasha,1968, P. 215/  215، ص1968إلى قصر أبيه األبلق في تيماء بقوله )األعشى، 

 باألبلق الَفْرد من تيماَء منزُلُه      ِحْصٌن حصيٌن وجاٌر غيُر غّداِر

مدحه إلى  ف جلصر ،هو يهنئه بعد انتصاره على الحبشة( سيَف بن ذي يزن ووحين مدح أميُة بن أبي الصلت )أو أبوُه

قصر وال ،(. ذلك أن المجد معنىIbn Abi Al- Salt,1991, P. 349/   349، ص1991وصف قصره )ابن أبي الصلت، 

 مظهر حسي من مظاهره ودليل عليه في آن. 

على رغم الخصوم والحاسدين. ومن  وما أكثر الذين فخروا بقصورهم أو آطام قبائلهم، ورأوا فيها عالمة عز وسؤدد

-Al /  309، ص1964إذ يقول في قصر له بناه في البحرين )الضبي،  ؛هؤالء راشد بن شهاب اليشكري

Dhabbi.1964.P.309:) 

 بنيُت ِبثاٍج ِمْجَدال  من حجارة    ألجعله عزا  على رغم من رغمْ 

  له ِإَرمْ أشمَّ ُطواال  يْدَحُض الطيُر دونه    له جندل مما َأَعّدتْ 

 ويأوي إليه المستجير من الردى   ويأوي إليه المستعيُض من الَعَدم

يفة نت وظوالبيت األخير يوضح وظيفة هذا القصر وأهميته في توفير األمن الحيوي والغذائي للناس, وكذلك كا

رفاهيتهم وحابه إلى عز أص القصور. وهذا يوضح مدى ارتباطها بالعز والمجد والشرف. وقال أحدهم في آطام بلحان مشيرًا

 (:Al-Samboudi,1955,1/163/  163 /1، 1955)السمبودي، 

 من سرَُّه رطٌب وماء بارٌد      فليأِت أهَل المجد من َبْلحاِن
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 دؤاد ل أبووقد ارتبط الحديث عن أصحاب الملك الزائل وما كان لهم من شرف وسؤدد بالحديث عن قصورهم، كما فع

(, وكما فعل األسود بن َيْعفر النهشلي Al-Iyadi,1959, P. 347/ 347، ص1959لَحْضر)اإليادي، وهو يتحدث عن ملوك ا

(،  وكذلك علقمة الحْميري وهو Al-Dhabbi,1964, P. 217/  217، ص1964وهو يتحدث عن آل ُمَحرِّق وإياد )الضبي، 

ر علقمة (، وغيAl-Qurashi,1967, P. 394  / 394، ص1967يتغنى في حسرة بأمجاد الحضارة اليمنية الزائلة )الُقَرشي، 

 (. Al-Hamdani,1979 ، من أول الكتاب إلى آخره / 6، ج1979أيضًا من شعراء اليمن )الهْمداني، 

ي صر ريمان فقتحول فالقصر قيمته في داللته ال في ذاته. ومن هنا ي ؛وهكذا يفقد القصر قيمته إذا ذل قومه أو هلكوا

ول قلية، ليكون عالمًة على تولي المجد اليمني، في إلى صورة طل -الى عليه حكم األحباش ثم الفرس والذي ت –مثاًل  -اليمن

 (:Al-Aasha,1968,P. 325 /  325، ص 1968األعشى )األعشى، 

 يا من رأى ريمان     أمسى   خاويًا  خِربًا  كعاُبه

 أمسى   الثعالب  أهله           بعد الذين همو مآبه

 دوم   األعا         لي وهو مسحول ترابهفتراه   مه

قوم من  ي إلىفإن للقصر، سوى داللته على عز صاحبه الشخصي، داللة سياسية تشير إلى ُملك أو سؤدد ينتم ،وهكذا

 األقوام، ماثل أو زائل.

فًا، ن فخرًا زائكاإن نفهم فخرهم بامتالك المنتجات الحضرية، و ،ومن هذا المفهوم لداللة القصر على المجد وتعلقهم به

د تالك المجفي ام ألن امتالك الحضارة وإنتاجها شيء غير القدرة على استهالكها. ولكنه يدل في كل األحوال على الرغبة

 الحضاري الحقيقي. وكأن هذا الفخر تعويض عن بلوغ ذلك المجد.

 المجد بناء

بغض النظر عن نوع  ،ناء يبنى ب -ي المقابلف -فإذا كان القصر يرمز إلى المجد، فإن العرب قد تصوروا المجد والشر

/  58، ص1972ة، وهذا دليل على ارتباط القصور في "التشبيه" بالمجد.  فهذا عمرو بن َقميئة يقول )ابن قميئ ،البناء

Ibn Qami'ah,1972,P. 58   . :) 

 فتى يبتني المجَد مثَل الُحسا     ِم أْخَلَصُه الَقْيُن يومًا ِصقاال

-Al/  321، ص1962عندهم كذلك، بيت رفيع يتوارثه األبناء كما يتوارثون األبنية. يقول َلِبيد )العامري، والمجد 

'Amiri,1962,P. 321 : ) 

 فَسما إليه كهُلها وغالُمها     فبَنوا لنا بيتًا رفيعًا َسْمُكُه  

 (:Al-Jubouri,1982, P.123 / 123، ص1982وهو درجات وطبقات. يقول ُعَبْيد بن عبد الُعّزى )الجبوري،

 ظفرنا بها والناُس بعُد توابُع    لنا الُغَرُف العليا من المجد والعلى  

، 1985، نابغةوألبنية الشرف هذه قواعد وأصول في بنائها كما ألبنية المدر، وال يكون فوضى. يقول النابغة )ال

 ( :  Al-Nabigha, 1985, P. 136/     136ص

 َبَنْوا َمْجَد الحياِة على إمامِ           أبوُه قبله وأبو أبيهِ 

واإلمام: الخيط الذي يمد على البناء فيبنى عليه وُيسّوى عليه ساف البناء. أو هو خشبة البّناء يسّوى عليها ) ابن 

(. وهذا يدل على أنه بيت من المدر. وأبنية الشرف ,amama)) Ibn Mandhur,1979  /، مادة "أمم" 1979منظور، 

(. وهي كالبناء ال تقوم دفعة Al-Hutaia,1987,P. 65 /  65، ص1987ك تتفاوت في اإلحسان عند الحطيئة )الحطيئة، كذل

(. وهي كاألبنية معرضة The previous,P. 67/    67واحدة وإنما جياًل بعد جيل كما يقول الحطيئة أيضًا )السابق، ص
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(, وعمرو بن شأس األسدي Ibn Al-Shajari,1992, P. 6/  6، ص1992للهدم كما عند الّنِمر بن َتْوَلب )ابن الشجري، 

 (. Ibn Shaas,1983, P. 79 / 79، ص1983)ابن شأس، 

المجد كالبناء إرادة ومعرفة وعماًل دؤوبًا. والحق أن فكرة  وهكذا يبدو الربط بين المجد واألبنية وثيقًا. كما يبدو

حياة مسألة الفتة في اتساعها وتغلغلها في الذهنية العربية، كما تكشف عنها البناء وتمثلها لغويًا في مختلف تجارب ال

ولما كان البناء  .( Ibn Mandhur,1979.(banaya) " /ي، مادة "بن1985المعاجم العربية )انظر مثاًل: ابن منظور، 

في إدامة األثر، فلعل هذه  مرتبطًا بالعمل والتصميم واإلتقان، وباإليجابية في تلقي الحياة وصروف الدهر، والرغبة

هي نتاج  تدل في مجموعها على استعداد حضاري قديم. أو ،االستخدامات اللغوية الثرية، وما تكشف عنه من تصورات

 تكوين حضاري قديم.

رمز أنه  الت القصرمن دالوإذا عدنا إلى تشبيه الناقة بالقصر، فإن من دالالت الناقة أنها رمز للشاعر وإرادته ،  ،أخيرًا

رمز ته التي تل إرادللمجد الحضاري والسياسي. وحينما يشبه الشاعر الناقة بالقصر، فإنه ينشئ عالقة بين الرمزين، وتنتق

 إليها الناقة لتتعلق بما يرمز إليه القصر، أي بالمجد والسؤدد، الذي يتحول إلى هدف يصبو إليه.   

  إضاءة/المجد الحقيقي

ناك هم. وهيترددون على ملوك الحيرة خاصة، ويفخرون بما يحققونه من مكانة عندكان العرب والسادة والشعراء 

عون اتوا يتطلته، فبوفي قصره ونمط حيا ،تعرفوا  إلى المجد الحقيقي ممثاًل في شخص الملك وأعوانه وأتباعه وجنده وقوته

ارة إلى الحض لمنطلقاوهو  ،مركز الفاعلية وأن الحضر هو ،إليه, وقد أدركوا أن المجد ال يبنى،في الهامش فوق هذه الرمال 

 وتعبير األمة عن نفسها وتحقيق حضارتها الذاتية. 

لس ي مجافأشار إحسان عباس وهو يتحدث عن تردد لبيد وقومه على النعمان ومشاركته غير مرة  ،وببصيرة ثاقبة

ايس قة، وفيها لدنيويعور الحقيقي بالعظمة االفخر والمنافرة، إلى أن "تلك المقامات وسعت من تجربته ومنها نما عنده الش

/    23ص ،1962،إذ رأى فيه العظمة الحقيقية" )العامري ؛بين المجد القبلي ومجد الملوك فانحاز بمشاعره إلى الثاني

Al-'Amiri,1962,P. 23.) 

ة بن أبي ل أميفي قووقد تفضي المقارنة بين المجدين إلى تقديم صورة هجائية مزرية لما يسمى المجد القبلي، كما 

 )أو أبيه( الذي ختم فيه مدحته لسيف بن ذي يزن: الصلت

 فعادا بعُد أبواال من لبن          ِشيبا بماٍء َقعباِنتلك المكارم ال 

أدركه  نًا كان قدولب يشير إلى فخر ابن الَحَيا على النابغة الَجْعدي بأنهم سقوا رجاًل من جعدة ماًء ،وفي هذا البيت

 ين!(. فأي فرق بين المجدIbn Abi Al- Salt,1991,P. 350   /  350، ص1991) ابن أبي الصلت،  فعاشالعطش 

  يه أبياتاً سوق فومن المنطقي أال يقتصر الشعور بالمجد الحقيقي على لبيد وحده. ونكتفي بهذا المثال الذي ن     

 (:Al-Asma'i,1967,P. 59-60  /  60-59، ص 1967للمنخل اليشكري يقول فيها مفتخرًا ) األصمعي، 

 وإذا الرياُح َتَكمََّشْت         بجوانِب  البيِت الكبيرِ 

 ألفيَتني  َهشَّ  الندى         ِبَشِريِج ِقْدحي أو شجيري   

 ثم يقول: 

 فإنني             َربُّ الَخَوْرَنِق والسَِّديرِ   انتشيُتفإذا 

 َوْيَهِة  والبعيرِ وإذا صحوُت فإنني             رب  الشُّ

مجدًا متواضعًا أمام المجد الحقيقي والعظمة  فالبيتان األوالن تعبير عن المجد البدوي، الذي ال يلبث أن يراه الشاعر

فما هو في نهاية األمر سوى رب الشويهة  ,المتمثلة في الملك "رب الخورنق والسدير". ومهما بلغ المنخل من شأو



 209     الزعبي 

 

ا انتشيت ( مرادف لعالم الحلم المقابل لعالم الواقع المرير. وحالة المنخل تعكس حالة أمة كانت والبعير. والسكر هنا ) فإذ

 تتقلب على جمر الواقع وتصبو إلى برد األحالم.

 Ibn  / 34، ص1967وقد يكون مما ينتمي إلى عالم الحلم واألمل وانتظار لحظة الفعل قول خفاف بن ندبة )ابن ندبة،  

Nodba,1967,P. 34) 

 وَمْرَقَبٍة طّيرُت عنها َحماَمها       نعامتها منها بضاِح ُمَزّلِق

 َتبيُت ِعتاُق الطيِر في َرَقباتها       كُطّرِة بيِت الفارسّي الُمَعلَِّق

وعنصر اإليحاء الرئيسي هنا يكمن في اقتران تطيير الحمام على المرقبة بالبيت الفارسي، الذي قد يشي بالرغبة في 

ذه األلوان من الفروسية في ميدان آخر. إن الشعور الشاعر يصور له المرقبة التي يعلوها ويطير حمامها ببيت ممارسة ه

-Al / 125، ص1968إذ كان يطلق على القصر لفظ البيت . انظر: )األعشى،  ؛)الحظ أهمية التعريف( أوقصره الفارسي

Aasha, 1968, P.125.ُأخر نكتفي بما أشرنا إليه منها.   بمعاٍن (. والصورة في البيتين شديدة اإليحاء 

  ن الحلم والواقع: صعوبات وعوائقبي

نة األزمإن تحقيق المجد الحضاري رغبة فطرية تشترك فيها األمم، وإن اختلفت درجتها بحسب األجناس و     

موضع  ي غيرفسها عندهم واألحوال. وقد كانت هذه الرغبة عند العرب في مجموعهم في أوجها. وقد سبق أن أعلنت عن نف

رار. غير االستموفي غير زمن، على مدى تاريخهم الطويل، كما في تأسيس كيانات سياسية متعددة، لم تعط فرصة التمدد و

لهيمنة الخالص من اة إلى أن هذه الرغبة في الحالة العربية تنطوي، إضافة للنزعة الفطرية العامة، على الشعور بالحاجة الملح

باش ومن ب )األح)الفرس والروم وأذرعهما( ومن الجنو ذي يتعرض له العرب جميعًا بدوًا وحضرًا من الشمالوالعدوان ال

 لخطر الذيساس باوراءهم(. وإن تصاعد وتيرة العدوان واتساعه وانكشاف نوايا أصحابه، ولد لديهم الشعور بالخوف واإلح

ن من لم يكن ة. ولكالرغبة الفطرية في التحدي وامتالك الحضار يشحذ أو يستنهض بدوره الطاقات الكامنة وينفض الغبار عن

ى تحقيق بيل إلسسبيل لتحقيق الذات الحضارية أو بلوغ المجد الحضاري دون تحقيق مطالب األمن الغذائي والحيوي، وال 

 ،ة أوضحبعبارو هذه المطالب منفصلة عن تحقيق المجد الحضاري نفسه، وذلك ألن كل هذه الحاجات متشابكة بل متشارطة.

  عن كونهو فضاًلهلما كان تحقيق أي من هذه المطالب فوق رمال الصحراء العربية صعبًا لقحل الطبيعة وشح الماء )الذي 

 رهم، وهو إلى غيعة أصاًلأصل الحياة، فهو غاية في األهمية لقيام حضارة(، كان ال بد من االنتقال إلى األماكن الخصبة التاب

بي. صدام الحرهًة الت نفسه، االنتقال من الهامش إلى المركز على الصعيد السياسي. وهذا كله يقتضي بداما يعني، في الوق

من أهل  ن عنهمولذلك فإن هذه المطالب جميعها لتعذر فصل أحدها عن اآلخر، اندغمت معًا في نفوس الشعراء ومن يعبرو

 المسيطرة ن القوىاجهة وانتظار الفرصة المواتية للتحرر موخلقت االستعداد للتحدي والموالبادية، وكأنها مطلب واحد، 

قول على ع وتحقيق الذات. ولعل اإللحاح على صور الحصون واألبراج ذات الطابع الحربي تكشف عن تسلط فكرة الحرب

ى اجة إلأصحابها، كما تكشف عن مزيج من المشاعر: مشاعر االستعداد للمواجهة، من ناحية، ومشاعر التوجس والح

 االحتماء والشعور باألمن، من ناحية ثانية.   

ن أصحاب ماصة وبخ ،غير أن البحث عن الذات الحضارية كان ليصطدم، فضاًل عن األعداء الخارجيين، بأعداء داخليين

ي، سبتجاوز النتم ال المصالح. كما يواجه في العصبية القبلية الضيقة أخطر عائق للمشروع الحضاري سياسيًا وفكريًا )ولكن

حل اف التي تاألحن في لحظة معينة، لهذه العصبية القبلية كما حدث في معركة ذي قار، وتم تجاوزها فكريًا كما في ظاهرة

 .الدين مكان العصبية القبلية. وهذه أمور مبشرة بقابلية التحول والخروج من المأزق الحضاري(

غذائي والحاجة إلى الماء لتحقيق االستقرار والسلم ولكن ال بد هنا من اإلشارة الموضحة إلى أن مطالب األمن ال 

وفي خارجها، كما  ،االجتماعي ودعة العيش تكاد تخص أهل البادية من البدو الرحل. أما الحضر في داخل الجزيرة العربية

رر وتحقيق في العراق مثاًل، فإنهم ال يشتركون في هذه المطالب مع أهل البادية، ولكنهم يلتقون جميعًا عند مطلب التح

المجد الحضاري، وإن تضاربت عصبياتهم ومصالحهم في التفاصيل. وهكذا فإن هؤالء الشعراء يمثلون النزوع الحضري لدى 
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أهل البادية، ويمثلون النزوع إلى المجد الحضاري عند كل من أهل البادية وسكان الحضر معًا. فالشعراء كما كانوا الصوت 

القبائل البدوية، كانوا كذلك صوت العرب أجمعين في لحظة زمنية شديدة الحساسية  الداخلي العميق لقبائلهم وسائر

 والتداخل والتعقيد. 

 خاتمة ونتائج

الته استنطاق دالخي، وتضافرت مقاربات تشبيه الناقة باألبنية الحضرية، في ذاته وفي سياقه الشعري واالجتماعي والتاري

اجاتهم البادية الذين يعبر الشعراء عن  ح شعراء وعربعند الحضاري  -حضري عن وجود نزوع -أوال  –العميقة في الكشف 

ي يتأسس على دوافع حيوية ومعيشية تتصل بحاجتهم إلى  االستقرار الذ -انيا ث –وتطلعاتهم، و أن وراء هذا النزوع 

مادية  م يكن لدوافعل -الثا ث -ريةقاعدتي توافر الغذاء وتحقيق األمن والسلم االجتماعي، و أن هذا النزوع إلى الحياة الحض

عن  تراثهم : تحقيق األمن الحضاري الذي يقتضي حفظاألولمعيشية حسب، وإنما يقف وراءه دافعان معنويان متصالن: 

: والثاني حضارة.طريق الكتابة والتدوين شأن األمم المتحضرة من حولهم، وهذا يمثل الخطوة األولى على طريق إنشاء ال

لهذا  سميتناقيق المجد الحضاري والسياسي، والتخلص من القوى المهيمنة. وهذان الدافعان هما وراء تالرغبة في تح

وع إلى تحقيق المجد أن هذا النز -رابعًا –وقد لحظ البحث  النزوع النزوع الحضاري وليس الحضري ألنه أدق وأشمل.

على  لموضوعالشعر الجاهلي، ما يدل على أن هذا الحضاري من الممكن تتبعه في تشبيهات وصور فنية أخرى يزخر بها ا

 قدر من األهمية والثراء، وحقيق باهتمام الباحثين.

وسف، ف اليكما ذكرت في مستهل البحث. فألمح إليها يوس ،لقد قال بفكرة النزوع الحضاري عند العرب غير باحث

في أثناء  يدان ،كما أكد هذا النزوع سامي سو ووقف عندها أنور أبو سويلم وقفة ليست قصيرة ضمن تحليله لمعلقة طرفة.

 ، " تناميميالديإذ لحظ بخصوص المجتمع العربي في نجد والجزيرة العربية مطلع القرن السابع ال ؛تحليله لمعلقة لبيد

صة في وله خاالتطلع إلى مجتمع حضري متطور يتخلص من البداوة ومشكالتها، متأثرًا في ذلك بما كان يعهده قربه وح

تمع ار، بالمجالستقرمارتي الحيرة والشام، أو امبراطوريتي الفرس والروم، من تطور وتقدم حضاريين مرتبطين باإلقامة واإ

 (.   Sweidan,1989,P. 268/  268، ص 1989المديني تحديدًا". )سويدان، 

عد مما لى أبإأننا نمضي غير أن ما طرحناه في هذه الورقة بخصوص تطلع العرب إلى المجد الحضاري والسياسي يعني 

 قال به الدارسون السابقون في هذه المسألة. 
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Abstract 

This research points out how the Pre-Islamic poets’ use of similes involving she-camels and urban 

structures of advanced civilizations such as palaces represents the tendency to move on from the 

Bedouin style of life to the urban and civilized and  willingness to convert to the new religion of Islam. 

The research investigates different types of these similes and their individual and contextual 

implications. The research leads to three major conclusions. The first is that the Arabs had already 

been prepared for and even willing to undertake the experience of conversion into a new religion and 

move on to an urban type of civilization. That sort of readiness and/or willingness to shift to a new 

stage of civilization had stemmed from the urge to secure their everyday life needs, including food and 

stability. The second finding is that they had had a strong desire to preserve their cultural heritage, 

especially poetry, via writing it down. The third is that they had a mysterious aspiration to be in 

control of the new civilization, as well as reach  their collective self-realization per se. Yet, since all 

that was unattainable without getting into wars with their neighbouring civilizations, such as the 

Persians and Greeks, all the three needs merged into  a conscious or unconscious quest for cultural 

salvation and political glory at any cost.  

Keywords: Civilization, Quest/Journey, Ruins, Palace, Glory, She-Camel.   
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Notes 

1- Battle of Karamah( Arabic :  Marakat Alkaramah) was a military battle between the Israel Defense 
Forces and the Jordanian Arab Army and Palestinian guerillas in March 21, 1968, in which the Jordanian 
forces forced the Israeli forces to retreat inflicting 
shattered the myth of the invincibility of the Israeli army and its outcome was embraced by the late King 
Hussein. 

2- The Black September (Arabic: -Aswad) was a conflict fought in the Hashemite Kingdom 

of Jordan between the Jordanian Armed Forces (JAF), under the leadership of King Hussein, and the 
Palestine Liberation Organisation (PLO), under the leadership of Yasser Arafat, primarily between 16 and 
27 September 1970, with certain aspects of the conflict continuing until 17 July 1971. 

3 -Pyrrhic victory , a Greek general from the Hellenic period. (319 B.C. - 272 B.C.). 
In response to congratulations for winning a costly victory over the Romans at the Battle of Asculum, he is 

Plutarch. Parallel Lives: Pyrrhus, 21.9, The Parallel Lives by Plutarch published in Vol. IX of the Loeb 
Classical Library edition, 1920,): 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/e/roman/texts/plutarch/lives/pyrrhus*.html 

4- State of emergency: To clarify the importance of legality and constitution, (HRW) has made the mistake of 

accurately distinguished between them. What happened in Jordan is the implementing of the Defense Law 
No. 13 of 1992 under article 124 of the Constitution, which the researcher addressed in his study, while the 

on, which is 
an advanced state of procedures, declared in accordance with the Constitution after the failure of all 
measures taken under the defense law and requiring procedures, not enough to deal with threats and only 

sorted to and has implications and procedures deeper than the defense 
law  up to the point of suspending the laws in full. 

 

English References  

Al Bayaa, Ali. (2020). Global Health Diplomacy and the Security of Nations Beyond COVID-19 https://www.e-
ir.info/2020/05/22/global-health-diplomacy-and-the-security-of-nations-beyond-
covid19/?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Weekly+Roundup+from+E-
International+Relations&utm_campaign=20200517_m158394507_Weekly+Roundup+from+E-
International+Relations&utm_term=Global+Health+Diplomacy+and+the+Security+of+Nations+Beyond+C
OVID-19. 

Al-Sharafat, Saud. (2020). Securitization of the Coronavirus Crisis in Jordan: Successes and Limitations. 
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/COVID-19-Jordan-Middle-East-Securitization. 

Balzacq, Thierry. (2005). "The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and 
Context". European Journal of International Relations, 11 (2), 171 201. doi:10.1177/1354066105052960. 

Buzan, Barry, Waever, Ole and de Wilde, Jaap. (1998). Security: A New Framework for Analysis. Boulder, 
Colo.: Lynne Rienner Pub. ISBN 978-1-55587-603-6.p25. 

Buzan. (1983). People, states and fear: The national security problem in international relations, Brighton, 
Sussex:  Wheatsheaf. First published .pp, 25-30. 

Buzan. (1984). Peace, Power and Security: Contending Concepts in the Study of International Relations. Journal 
of Peace Research, 21(2), 109-125. Retrieved on July 8, 2020, from: www.jstor.org/stable/423935.p124. 

Buzan. (1991). New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century. International Affairs, 67.(3), 432-
433. 

 Collins, Alan, ed. (2016). Contemporary Security Studies (4th Ed.). Oxford, United Kingdom: Oxford University 
Press. ISBN 9780198708315. OCLC 933606971. 

Economist.(2020). Covid-19 is here to stay. People will have to adapt. 
https://www.economist.com/leaders/2020/07/04/covid-19-is-here-to-stay-people-will-have-to-adapt 

Elbe, S. (2010). Haggling over Viruses: The Downside Risks of Securitizing Infectious Disease. Health Policy 
and Planning, 25 (6), 476-485. 

Eroukhmanoff, Clara. (2018). Securitization Theory: An Introduction. https://www.e-
ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/ 



239 Alsharafat  
 

 

-Jordan needs 
impinge political rights, freedom of expression or private property. 

- In the next phase, Jordan needs to ensure that the health care system is adequately in line with 
economic care to prevent the collapse of the health system if the incidence of Covid-19 continues 
to be caused by the social outbreak. 

Jordan needs to reassure the street, the opposition and local and international civil-society institutions 

that it will not continue to issue defense orders and not to restrict political freedoms, expression 
and media. 
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4 and to ensure that all measures taken are necessary and proportional to the threat posed 

by the pandemic. The test of every nation is how it treats its citizens in times of crisis (HRW, 2020).

Yet, despite what may be valid concerns, available polling (16 April) - although many Jordanians 
question the accuracy of this polling - suggests that a large majority of Jordanians (77.9 percent) are 

ch that 
government decisions are for the interest of the citizen (Ibid). 

In the meantime, Jordan can build on its successes from short-term securitization by ensuring that 
this securitization does not become a continuous state of affairs. The government can continue to 
reassure the public through two strategies. The state must first gradually remove all military 
manifestations from public streets, especially within cities, communities, workplaces and shopping 
places. This move must be communicated publicly through press briefings by the National Center for 
Security and Crisis Management, the Minister of State for Media Affairs and the Minister of Health, 
which have been conducted daily since the beginning of the crisis (Ibid). The second key factor is the 
re s for parliamentarians is scheduled 
for September and King Abdullah II confirmed in late February that these elections will take place.  
Now, Jordan must ensure that the political process continues with the implementation of appropriate 
safety standards (Ibid). On-time elections will send an important political message that Jordan is a 
strong country that is capable of dealing with a pandemic while continuing its standard political 
process. Both a withdrawal of military and removing all aspects of securitization in public life and 

s in the long term.

Conclusion

The Covid-19 crisis that has affected the world is certainly still ongoing. So, it is too early to 
study it in a holistic approach. There will be more studies on the effects of the crisis in all fields of 
knowledge, especially the field of security studies and the securitization of the health sector in the 
world, since many countries in the world have resorted to resistance to Covid-19 to apply all 
securitization measures as developed by the Copenhagen School of security studies. 

  Our study was a qualitative addition to cover the shortage of securitization studies in the Middle 
East, especially Jordan, which contributes to the study, analysis and understanding how different 
countries should respond to the COVID-19 threat in the future.  

Like other countries in the world, Jordan has been immersed since the beginning of the spread of 
Covid-19 by applying securitzation to prevent the collapse of the public health system and to maintain 
the public health of citizens at the expense of the economy, which made the decision-maker for the 

-term risks 
in the political, economic and social fields. 

The study showed that Jordan, in the context of the process of globalization of securitization 
procedures, was among the countries that applied macrosecuritization  measures broadly and deeply 

to address the threat and repercussions of the Covid-19 crisis through a continuous series of defense 
orders that exacerbated the emergence of the securitization dilemma and its impact on the paralysis of 
the national economy in the short term.

Recommendations  

- One of the study conclusions is that 
sequence of never-ending orders to address the gaps created by these orders. Therefore, Jordan 
would be at risk of worsening economic, social and political conditions if it continued to 
implement long-term securitzation measures. So, Jordan needs to stop issu s  and 
look for more global cooperation to cope with the fallout from Covid-19.
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(Jordan/Jordanians received 20 times, then Corona 10 times, homeland, army and armed forces, 
soldier, security services, martyrs). 

On the other side, I extracted the speeches and statements of the Prime Minister, Minister of 
Health and Minister of State for Media Affairs, through daily briefings at press conferences that began 
from March 17, 2020 until September 14, 2020. This means that there is a total of (271) press briefs 
devoted to the presentation and explanation of Defense Law 13 of 1992 and how to implement it 
through defense orders that amounted till Monday 14 September 2020 to (15) defense orders. 

I analyzed these (15) defense orders with the same open coding process, for King's letters, by 
combining qualitative and quantitative methods of analyzing the meanings of content within the 
"corpus" data. It was then divided into four areas depending on importance and relative weight. The 
analysis showed that 80% of the defense orders were devoted to public health, social welfare and the 
provision of basic services to citizens as follows, compared to only 20% for the economy: 40% of the 
defense orders were for protection and social welfare, 26% for protection and health protection, 20% 
for economic protection and 14% for guarantee of basic services (Prime Ministry of Jordan, 2020).  
Thus, qualitative/quantitative analysis shows that the trade-off between health and the economy was in 
the interest of focusing on health and social care at the expense of the economy. This situation 
continued until the beginning of September 2020. Then the Jordanian approach was modified from 
"trade-off" to "balance" (Al Sharafat, Saud, 2020). 

The coronavirus in Jordan has gone beyond identifying the diseases as a "critical public-health 
crisis" due to concerns that a medical emergency would not provide the speed and agility necessary for 
dealing with the virus and preventing 
proven itself as an effective, quick and strict way to mobilize all needed resources available in the face 
of the pandemic to preserve lives and property before the disease was able to infect a large proportion 
of the population (Al-Sharafat, 2020)  

There are also drawbacks specific to securitization. Securitization runs the risk of stunting human 
development, democratic transformation and the evolution of political, parliamentary and civil society 
institutions, especially when emergency laws are extended. In the medium turn, a sense of decreased 
freedoms may lead to the emergence of serious societal challenges, such as high crime, robbery, theft, 
widespread drug use, increased mental illness and possibly suicide (Al-Sharafat, 2020). 

Social unrest in the midst of a crisis can become a self-fulfilling cycle. Domestic unrest is likely 
to increase the burden of the various security agencies, especially the General Intelligence Department 
GID, making them more vulnerable to threats from different terrorist groups like ISIS. The spread of 
the pandemic and its impact on governments and militaries around the world represent an opportunity 
for ISIS to emphasize the weakness of its enemies and renew its attacks (Maor-Hirs, 2020). 

Political activists, opposition movements and many intellectuals in Jordan are aware of the 
political consequences of securitization, as the extraordinary means employed to deal with the security 
threat could lead to an erosion of democratic norms (Al-Sharafat, 2020). 

There is a particular fear that the continuation of these measures will lead to a tightening of public 
freedoms and the freedom of the press and hinder the democratic process in the country. Although it is 

 a 
wealth of information being shared between those abroad and those who remain at home and scenes in 
Jordan are featured on social media (Ibid). 

I have noted that these legitimate fears have prompted Michael Page, deputy Middle East director 
at Human Rights Watch (HRW), despite  his  mistake and confusion between the concept of the 

that 
Jordanian authorities should stick by their commitment not to abridge basic rights u
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has included in-person and drone monitoring of citizens' compliance with defense laws and ensuring 
that there are no violations of the curfew. Sirens called for a full curfew every day at 6 p.m. (Al-
Sharafat, 2020). 

These clear securitization manifestations are notably unprecedented for many younger Jordanians. 
The appearance of army patrols as they roam the streets, on checkpoints, along with the isolation of 
Amman from the rest of the provinces and the closing of other provinces, has not occurred since the 
1970s. These previous measures were last implemented duri Black September2 

sirens are reminiscent of the Second Gulf War, when Saddam Hussein fired Scud missiles against 
Israel in early 1991. 
major security events in Jordanian history, further solidifying a sense of securitization (Al-Sharafat, 
2020). 

2.4 Risks and Challenges of Securitization in Jordan  

After reviewing all the measures taken by the Jordanian government to deal with Covid-19, it is 

way.  The securitization process was one of the most important manifestations of this change in the 
conduct of the state, especially in the short term. It also became clear today that Jordan, through 

pyrrhic victory 3 -19, with many losses of life and property. 

This may explain why the Jordanian government passed 15 defense orders, during the period 
(Mach17  Sptember14, 2020) to deal with Covid-19, all of which are subject to the application of the 
armed forces and security agencies.  

The political scientist Harold Lasswell formulated the core questions of content analysis in its 
early-mid 20th-century mainstream version: "Who says what, to whom, why, to what extent and with 
what effect. So, in a manifest analysis, we describe what the informants actually say, stay very close to 
the text, use the words themselves and describe the visible and obvious in the text. In contrast, latent 
analysis is extended to an interpretive level, where 
the underlying meaning of the text. 

Content analysis can be used on all types of written texts no matter where the material comes 
King and the government have dealt with 

institutions in the public and private sectors and citizens of all types of life as soldiers in the war with 
the virus. In this study, the data is -

total number of the speeches is (6) speeches and remarks. Those speeches data is collected and 
imported directly from King Abdullah II Official Website (https://kingabdullah.jo/en/news.). 

 I have collected the data about the King speeches and rem
ing the collected data into categories and then 

into smaller units to generate qualitative and quantitative coding- inductively and deductively - for an 
equal number of words in each category through a process. 

 I find from the qualitative analysis that the main idea (words, phrases, themes) in the speeches is 
to use the speech-act of passionate speech mixed with religion and portray the confrontation with 
Covid-19 as a war and a military battle that needs the solidarity of all the people (men and women) of 
Jordan. And so, to transform the speeches text into quantitative data, I coded and annotated manually 
the words of the speeches to build a dictionary of labeling (or coding) words of the speeches with a 
sum of (11) keywords, key phrases and proximity rules out of approximately (1898) words, which is 
the total number of the words in the (6) speeches, to focus on specific subjects or areas of interest. 
Quantitative analysis of the data showed that the most frequent symbols are the words 
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struck Israel with Scud missiles. Still the Covid-19 crisis remains the first health crisis in Jordan's 
contemporary history, which is secured in such a broad and profound way. 

Jordan is a deeply globalized country with the de-facto rank (38) for 2019 in the world (Gygli, S., 
Haelg, F., Potrafke, N. et al., 2019), but unfortunately this led to the one negative effect of 
globalization processes which made the political system structure fragile in the face of the effects of 
globalization. So, in the milieu of macrosecuritization, Jordan has sought to improve its image in front 
of citizens and the world through extensive media campaigns and publicity (speech acts) about the 
effectiveness and accuracy of the actions it has taken quickly to contain and address the virus crisis; in 
consequence, as exceptional conditions facing the nation. Jordan introduced and implemented some of 
the toughest anti-coronavirus measures in the world. These measures included an indefinite curfew, a 
one-year prison sentence to those who violated it and the closing of all businesses in Jordan in addition 
to the direct supervision of the return of Jordanians and students through airports to Jordan and the 
preparation of quarantine places for them in hotels and caravans at a quarantine center near the Dead 
Sea. 

2.3 The Securitization Dilemma in Jordan  

I believe that the securitization dilemma in the Jordanian experience lies in the process of trade-
off between public healthcare and the economy, where Jordan (the securitizer) has chosen- as I will 
explain- to securitize the public healthcare. Therefore, since the beginning of the coronavirus spread to 
Jordan on 2 March 2020, the government has resorted to securitize the response to the coronavirus, 

acts (i.e., the utterances that label something as a security issue) to frame a threat (coronavirus) as a 
security issue (Hansen, L, 2000). 

zing 
actor in this vein during his remarks: "My brothers and sisters, my family, my people and my source of 
fortitude. Over the past weeks, we have all seen our dear Jordanian brothers and sisters, each in their 
own capacities, rise to the challenge, working day and night to counter this threat. They stand united 
with their brothers and sisters in our armed forces, for the dignity (karamah) of Jordanians, the 
dignity all Jordanians have fought and sacrificed for, led by the martyrs and Nashama of the Arab 
Army and security agencies, to whom we proudly pay tribute on the anniversary of Karamah Battle, 
each and every one of you is a soldier of this nation, each in your own post (Royal Hashemite Court, 
2020). 

In discussing the threat posed by Covid-19, King Abdullah used the speech act, the metaphor of 
war by invoking the Battle of Karamah 1 which was marked in Jordan two days before, on March 21. 
By invoking the Battle of Karamah, King Abdullah called on Jordanians to show the same spirit of 
bravery, honor and sacrifice as the Jordanian soldiers had done fifty years earlier. The King said that 
today, each and every Jordan
King delivered the speech in military uniform (Hoffman, 2020). 

All of these measures are implemented by the force of the Jordanian Armed Forces-Arab Army 
(JAF), Civil Defence Department (CDD) and security agencies according to the instructions issued by 

-Ghad 
Newspaper,2020) further emphasizing the securitization of the threat (Al-Sharafat, 2020). In 
coordination, Jordan employed (JAF), along with other security forces to deliver supplies, such as 

The (JAF) has proven instrumental, not only in controlling and checking the movement of the 
population during this crisis, but also in offering services (Al-Sharafat, 2020). For Jordanians, the sight 
of (JAF), along with police and security agencies deployment in the streets including check-points in 
all 12 Jordanian provinces has solidified this image of coronavirus as a war military with police and 
security agencies supervision of social distancing in the streets and of commercial movement which 
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 It would be remiss not to commend the efforts of all those working in the Government and our civil, 
military a
pride in the level of public awareness in dismissing rumours that serve no purpose beyond 
undermining the effectiveness of these efforts. 
  
Your Excellency, 
  
The measures taken to alleviate the impact on citizens and meet their needs for healthcare, education 
and basic commodities are effective and necessary. The Government must step up and continue efforts 
to mitigate burdens on citizens and take the necessary measures to safeguard and maintain their health, 
wellbeing and living requirements, through effective coordination among the various relevant state 
institutions. The Government must also take all the measures needed to sustain the private sector and 
its institutions, while maintaining the operation of public facilities, particularly those that serve 
citizens. 
  
I would like to express my pride in the personnel of the Jordan Armed Forces-Arab Army and security 
agencies, as well as every doctor, nurse and technical and administrative staff member working in our 
medical institutions, for their great efforts amidst these conditions. 
  
Once again, I reaffirm that the health of Jordanians is a sacred matter and their wellbeing is above all 
else. They are at the top of my priorities and we must all work diligently to counter this plight, which 

 
  
May God protect Jordan and Jordanians and grant us success in serving our dear people. 
  
Peace, God's mercy and blessings be upon you. 
  
Abdullah II ibn Al Hussein (Royal Hashemite Court, 2020). 
 

would not impinge political rights, freedom of expression or private property (Human Rights 
Watch.2020). 

The King's Royal Decree  was the turning point and the milestone in Jordan's march towards the 
implementation of securitization. That's why I prefer to cite it, because I think it's the basis on which 
Jordan today applies its own securitization model. 

On 11 May 2020, King Abdullah, chairing a National Policies Council (NPC) meeting attended 
by Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II, called for stricter health measures on all border 
crossings to prevent the spread of coronavirus disease (COVID-19) in Jordan and called for plans to 
ensure private that sector institutions retain their employees and  stressed the importance of devising a 
comprehensive plan for distance learning for schools and universities, as well as a plan for holding 
exams for secondary-school and university students during the current exceptional circumstances 
(Royal Hashemite Court, 2020). 

 Importantly, the King delivered the speech in military uniform and so the Crown Prince. As soon 
as Jordan reached this stage of the successive defense laws in time, it has entered completely deep into 
the process of macrosecuritization with all its future dilemmas and difficulties. 

2.2 Macrosecuritization in Jordan  

Throughout its geopolitical history, Jordan has witnessed various cases of securitization. The first 
case was between 1960 and 1970, which was manifested in dealing with the repercussions of the war 
with Israel in 1967, the battle of al- Karamah in 1968 and the clash with Palestinian organizations in 
September 1970. The second case was at the beginning of the Second Gulf War in 1991, when Iraq 



233 Alsharafat  
 

 

 

Part Two: The Securitzation Process of Covid -19 in Jordan  

2.1 The Development of Covid-19 Crisis in Jordan  

Jordan first COVID-19-infected individual was identified on 2 March 2020. On March 17, 
a 

2 in Jordan, as of Wednesday, 17 March. 
Article 2 of the Defense Law explains its objectives. It stipulates that "upon a decision and a Royal 
Decree, a National Defence Law shall be passed in case of emergency that would threaten the 

 public safety in all parts of the Kingdom or in a region due to war, disturbances, 
armed internal strife, public disasters or the spread of a pest or epidemic". 

 To implement the National Defence Law, King Abdullah sent a letter to Prime Minister Omar 
Razzaz: 

  

 (In the name of God, the Compassionate, the Merciful, 
  
Your Excellency Dr. Omar Razzaz, 
The Prime Minister, 
Peace, God's mercy and blessings be upon you, 
  
I convey to you and your colleagues my greetings and deep thanks and appreciation for your efforts, in 
coordination with the various state institutions, to address these exceptional conditions facing our dear 
nation. 
  
As the challenges arising from the global conditions caused by the spread of the novel coronavirus 
obligate us to protect the health and wellbeing of our fellow Jordanians and ensure their safety; and as 
part of our commitment to this responsibility, 
recommendation to proclaim the activation of the Defence Law number 13 for the year 1992, out of 
our keenness to ensure the continuation of exerted efforts and remove any obstacles that may arise 
while countering this plight. 
  
I hereby direct the Government to ensure that the implementation of the Defence Law and the orders 
issued under it 
political and civil rights, but, rather, safeguarding them and protecting public liberties and the right to 
self-expression enshrined in the Constitution and in accordance with regular laws currently in effect, 
and guaranteeing the respect of private property, be it real estate or movable and immovable funds. 
  
For the goal of promulgating this exceptional law is to provide an additional tool to safeguard public 
health, protect the wellbeing of citizens, enhance performance and increase coordination among all to 
counter this epidemic. 
  
Your Excellency, 
  
Since the start of this pandemic, I have been closely following the minutest of details regarding its 
spread and means to counter it and I have directed the Government to take pre-emptive measures, set 
plans and implement procedures to safeguard our nation and our citizens as the top priority. These 

 
  
My faith in the awareness of Jordanians is unwavering. They have proven, time and again, to be up to 
that trust and I fully believe, from what I have observed, that they are the main pillar in addressing the 
current exceptional circumstances and countering this epidemic and preventing its spread by following 
instructions and adhering to regulations that all serve the sole purpose of safeguarding their health and 
wellbeing. 
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1.2 Copenhagen School of Security Studies (CS) 

Securitization in International relations theory can be conceptualized as a particular kind of 
relies deeply 

on t Copenhagen School of security studies (CS) which places particular emphasis on the non-
military aspects of security, representing a shift away from traditional security studies. The 
Copenhagen School broadens the definition of security by encompassing five different sectors: 
military, political, societal, economic and environmental security. It allows for non-military matters to 
be included in security studies while still offering a coherent understanding of the concept of security 
(Alan, ed., 2016). 

? then, what is 
the reference of the securitization act (i.e, the state, people, the environment, the civilization)? And 
then, what is the threat? The social constructivist framework of securitization analysis, then, also rests 
on the idea of an inter-subjective space.  

Thus, how audiences understand and give consent to securitization of speech acts is at least as 

 Buzan, Waever and de Wilde, 1998).  The audience may take several forms, including 
technical, bureaucratic, public and policymaking audiences and different audiences can perform 
different functions by accepting securitization  2008). 

 Issues that become securitized do not necessarily represent issues that are essential to the 
objective survival of a state, but rather represent issues where someone was successful in constructing 
an issue into an existential problem (Buzan, Waever and de Wilde, 1998). 

Securitization is a rule-governed practice, the success of which does not necessarily depend on the 
existence of a real threat (i.e., Covid-19), but on the discursive ability to effectively endow a 
development with such a specific complexion (Balzacq, 2005). Therefore, Ole Waeveremphasized that 
security is a speech act with distinct consequences in the context over international politics. By 
making use of speech act, a (state) actor tries to move a topic away from politics into an area of 
security concerns, thereby legitimating extraordinary means against the socially constructed threat 
(Buzan, Waever and de Wilde, 1998)   

1.3- Securitization of Public Health  

I think that -19 as the most serious public health 
emergency that has faced the world in a century. We are all targets, but the disease reserves its full 
cruelty for the weakest and the most vulnerable. To defeat it, we are proposing extraordinary measures 
of a kind never seen before in peace time (John Heathershaw, 2020). 

One of the extraordinary measures was the forcible implementation of what I would like to 
Covid-19. In order to hold on to their domains with greater 

safety with a combination of opacity and repression, most countries implement securitzation to 
provide themselves with a refuge in the event of a sudden attack of Covid-19. It can be said that this 
state conduct is reminiscent of that of Machiavelli Prince (Machiavelli, 1966). As an example, the 
regimes of China, Russia, Iran and Syria have handled the COVID-19 pandemic with a combination of 
opacity and repression. 

s worth to say that over the past decades, the securitization of health had been claimed to be a 
permanent feature of public health governance in the 21st century. So, threat posed by infectious 
diseases has been increasingly framed as a security issue. The World Health Organization (WHO) has 
tended to securitize infectious diseases since 2000 (Jin & Karackattu, 2011). 
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The Researcher's Comment on Previous Studies

What distinguishes our study is its focus on the issue of the securitization of Covid-19 in the 
world, whether in democratic countries or totalitarian countries through examples and modern 
research models from:  Europe, North America, South America, South-East Asia, and the Middle East, 
focusing on the state of Jordan as a model not studied before.

Also, what distinguishes this study is its handling of the quantitative aspect of the analysis of the 
as well as the methods of content and discourse 

analysis, while all previous studies used historical and descriptive approaches in research and analysis 
and focused on Western countries. 

Definition of the Terminology 

- Securitization means the process of state actors transforming subjects into matters of "security", an 
extreme version of politicization that enables extraordinary means to be used in the name of 
security. 

- Macrosecuritization is a higher-level securitization, which provides an overarching context to 
interpret and prioritize different perceived threats (Eves and Thedham, 2020). 

- securitization dilemma s the situation when securitizing an issue in one sector 
negatively impacts another sector. This creates a dilemma for the securitizer as to whether 
securitize the issue or not (Al-Sharafat, Saud, 2020). 

- Defense Law: The Royal Decree was issued with the approval of the Council of Ministers Decision, 
announcing the implementation of Defense Law No. 13 of 1992, throughout the Hashemite 
Kingdom of Jordan, effective March 17, 2020. The Jordanian constitution stipulates in Article 

emergency, then a law is issued in the name of the Defense Law, according to which the authority 
is given to the person designated by law to take the necessary measures and procedures, 

Article two of the Defense Law stipulates that in the event of the spread of a pest or epidemic, the 
law shall be declared enforceable by a royal decree issued upon a decision by the Council of 
Ministers. 

Part One: The Framework of Securitization Theory 

1.1 The Path of Transformation 

International Relations (IR) has historically seen security almost entirely in terms, of the military 
dimension. Although; military security remains significantly an important field to study, we still need 
to broaden our understanding of security as a multifaceted concept, especially in the current era of 
globalization. The as a great tool for security studies as 
well as international r
either power or peace for understanding the basic problems of internati
Arguably, the only previous attempt to develop security as a core concept was made by John Herz 
during the early 1950s. Herz's idea of the 'security dilemma' focused on the self-defeating aspects of 
the competitive pursuit of power (Buzan, 1984). During the mid-1980s, observers frequently noticed 
that the concept of security had been subjected to little reflection in comparison with how much and 
how strongly it had been used. Only a few years later, conceptual reflections on the concept of security 
have become so common that it is almost embarrassing to, once again, discuss or re-conceptualize 
security (Waever, 2002). 

, as he looks at security from all angles going 
from micro to macro, also addressing the social aspects of security and how people or societies 
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pr was animated by the specific quality 
characterizing security problems: Urgency, state power claiming the legitimate use of extraordinary 
means and a threat seen as potentially undercutting sove
from dealing with any other question. 

.Stephane Baele: On the Securitization of COVID-19, 2020 

Baele builds, on p that has 
been presented as necessary by governments and widely accepted as such by populations. Specifically, 
he understands this as a clear case of securitization, which, as he suggested allows us to highlight 
some of the less obvious socio-political implications that the pandemic will have on the longer run. 

4.Joel Mark Baysa-Barredo: Problematizing the Securitization of Covid-19 in Southeast Asia: A 
Necessary Step towards an Inclusive, Rights-centred normal, June 16, 2020 

Baysa-Barredo argues the Southeast Asian COVID-19 response contains all the critical 
elements of securitization. In pursuit of beating Covid-19, all Southeast Asian States resorted to a 
militarized approach. In countries like the Philippines and Cambodia, laws granting emergency powers 
were passed that allowed various heads of state to enforce peace and security measures to address 
economic recession. Baysa-Barredo emphasized that lived experiences in the region show that the 
securitization of Covid-19 comes with a painful cost. As such, Covid-19 is perceived as a threat to the 
people, requiring stringent, repressive measures to combat it. Furthermore, by adopting this wartime 
rhetoric, s . To 
make matters worse, people are obliged to assume duties and responsibilities sanctioned by the state 

 

.João Nunes: The COVID-19 Pandemic: Securitization, Neoliberal Crisis, and Global 
Vulnerabilization, (2020) 

This study seems a little different in that it dealt with the subject of security in terms of a critical 
point of view to the neoliberal economic model. Nunes situates the new coronavirus disease (COVID-
19) pandemic in a scenario of securitization of global health and addresses the pandemic as a crisis of 
the neoliberal economic model and the result of a process of growing vulnerability due to 
neoliberalism. 

.Clifford Stott et al.: A Turning Point: Securitization and Policing in the Context of Covid-19: 
Building a New Social Contract between State and Nation? 2020  

The main debate for Stott et al. is that the highly contagious status of the virus has created an 
unprecedented global response as governments internationally have attempted to curtail its spread. As 
a result, a primary driver of political responses has been the emerging and evolving context of 
international norms that have pushed nation states in the direction of highly securitized measures, 
involving new laws allowing for draconian constraints of basic democratic freedoms and increased 
powers of police enforcement. The measures taken by governments to control disease often produce 
outcomes that can threaten the very basis of functional democracy. 

7.Lewis Eves and James Thedham: Applying Securiti -19, 
2020 

In response, second-generation securitization theory has emerged; expanding securitization 
theory to address criticism while providing new insights and expansions such as securitization 
dilemmas, macrosecuritization and strands of securitization. 

The study analyzes two nations, the UK and Serbia, that have explicitly securitized COVID-19 
and showcases how second-generation ideas (securitization dilemmas, macrosecuritizations and 
strands of securitization) can be applied outside Western liberal democracies to explore COVID-19 
securitization, unlocking a vast range of potential research on COVID-19 as a global security issue. 
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Therefore, the study aimed to answer the following questions: What are the practical aspects of 
the application of securitization in Jordan, and how will its application affect the economic, political 
and social life in Jordan in the long term? What are the new material signs and indicators of the 
application of security in Jordan, which consisted of tracking and analyzing the content of the official 
speech-acts of Jordanian decision-makers, especially the activities and speeches of the King and the 
Prime Minister and then the procedures for applying securitization on the ground, and the reaction of 
individuals to it? The study also tries to answer the question: What are the risks and challenges that 
Jordan will face as a result of the application of securitization of Covid-19 in the long term? 

Hypothesis of the Study 

There is a strong positive relationship between the impact of practical aspects of the securitization 
process and its applications on the political, economic, social and national security in Jordan in the 
long term. 

Methodology of the Study  

Since the detection of the facts of the study problem and the knowledge of its depths require, the 
integration of modern research methods, we have employed in our treatment of this subject a set of 
research methods relying on a holistic interdisciplinary approach, because our study draws knowledge 
from several other fields, like sociology, psychology and economics. Those methods include:   

 - Descriptive Method: to describe the phenomenon of securitization and collect facts, information 
and observations about it, as well as to describe the circumstances and determine the status as 
it is in fact.  

- Historical Method: to track the stages of the development of the field of security studies and the 
stages of development of the securitization of the health sector. 

- Content Analysis: to categorize and discuss the meaning of words, phrases and sentences of 
speeches and remarks. The researcher uses a conjunction of methods:   qualitative and 
q categorization  

- Discourse Analysis: to study communication and meaning in relation to their social context. 

Literature Review 

The study builds on a mixture of previous studies on the securitization of infectious diseases in 
general and COVID-19 in particular (for example, contributions by Baele (2020), Heathershaw 
(2020), Eves and Thedham (2020), Barredo (2020), Stott et al. (2020) and Jin J. Karackattu (2011). In 
this commentary, we provide a brief literature review of some of the securitization framework of 
Covid-19: 

1. Adam Hoffman: Securitization of the Coronavirus Crisis in the Middle East, (2020) 

Hoffman's study represents the first case study of securitization in Jordan and Israel. He 
emphasizes that securitization is a political choice by policy makers and not a natural state, as scholars 
of the Copenhagen school have argued.  

The study showed that many governments in the region have defined the COVID-19 crisis not 
simply as a public health issue, 

collective memory. it highlighted the political consequences of securitization, as well as the 
extraordinary means employed to deal with the security threat which could lead to an erosion of 
democratic norms and debates.  

2. John Heathershaw: Extraordinary Measures and Pandemipolitics 2020 

John Heathershaw argued that Covid-19 is the most serious public health emergency crisis that 
faced the world in a century. He asserted 
Health, Matthew John David Hancock moved the truly unprecedented Coronavirus bill. The virus was 
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If a subject is successfully securitized -covid-19-, then it is possible to legitimize extraordinary 
means to solve a perceived problem. This could include declaring a state of emergency or martial law 
or Defence Law mobilizing the military or attacking another country. Furthermore, if something is 
successfully labelled as a security problem, then the subject can be considered to be an illegitimate 
subject for political or academic debate (Roe, Paul, 2012). In sum, this is exactly the case of Jordan. 

Part one: addresses the framework of the securitzation theory, the path of transformation from state-
centered security to community security and the role of Securitization Discourse, with a brief 
overview of Copenhagen School (CS) and how it provides an analytical tool for policymakers and 
researchers to address security issues to analyze the linkage between public health and security in 
the current era of globalization.  

Part Two: addresses the securitzation process of Covid -19 in Jordan, the development of Covid-19 
crisis in Jordan and macrosecuritization in Jordan, as well as the securitization dilemma in Jordan 
and finally the risks and challenges of securitization in Jordan.

Importance of the Study 

Scientific importance: Securitization theory has been subject to debate, discussion and critisim 
over the years. It has been criticized for being too western-centric. Howell and Richter-Montpetit 
(2019) argued stinction between politics and security makes it 
inapplicable outside the western-liberal democratic context, where the politics-security distinction is 
often blurred. Some have taken this a step further to argue that privileging the western distinction as 
desirable is racist, as it implies that non-western states are somehow lesser (Eves and Thedham, 2020). 

In contrast to little interest in the Middle East, especially in Jordan, this study is the first, - 
according to the researcher's knowledge-, to have addressed the issue of securitization history in 
Jordan, the securitization of Covid-19 and its effects and implications on the socio-  political future of 
Jordan.   

Applied importance: given the lacking research on securitization theory in the Middle East and in 
Jordan, this study has indicated the potential of applying securitization theory to Jordan in order to 
provide new insights into  foreign relations and those of the Middle East region more 
generally. 

Objectives of the Study 

The study aimed to identify how and to what extent Jordan has been involved in the application of 
securitzation, 
of Covid-19 in Jordan through a number of indications: 

1- Manifestations of the application of securitzation in Jordan. 

2- Dealing with the securitzation dilemma (the trade-off between economy and public health) in 
Jordan. 

3- Dealing with macrosecuritization in Jordan. 

4-The limits and risks of securitzation on the long term. 

Problem of the Study 

It has been striking that most countries in the world, including Jordan, have resorted to applying 
what is known in the theories of international relations as securitization. T
Act", the issue of confront Covid-19 is transformed from a public health issue to an issue of national 
security. According to the epistemological understanding in securitization studies, security has several 
aspects: Objective: absence of threats from self-acquired values / Subjective: absence of fear that these 
values will be attacked in digression / Discursive: security cannot be determined objectively, but once 
the political actor declares that a question that represents a threat requires the use of necessary means 
to prevent its repercussions, this threat becomes objective. 
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Abstract  
In its response to COVID-19 pandemic, Jordan has chosen the strictest measures to give high priority to the 

through framing COVID-19 pandemic as a security issue 
threatening the functioning of both state and society.  

 Relying on the frameworks Security S ), this study aims at 
shedding light on how Jordan- for the first time in its political history- accomplished these strictest measures 

ting concrete phenomena to security 
threats by securitizing actors, with the aim of establishing special measures. The actors require the legitimacy for 

 

 The securitization process in Jordan id highly manifested through the implementation of 14 defense orders 
due to National Defence Law and declaring a strictly-enforced curfew, as well as the mobilization of security 
and military forces, which was described as one of the strictest procedures in the world.  

 -off between public 
health and the economy. Political activists, the opposition movement, in Jordan fear that the government's 
continuation of the securitization process will lead to a deterioration of democratic standards and a curtailment of 
public freedoms, including freedom of the press and the media.  Local unrest is likely to increase the burden of 
various security agencies, making them more vulnerable to threats from various actors. 

 Keywords: Securitization, Securitization dilemma, Macrosecuritization, Defense orders. 

 

 

Introduction 

In its response to COVID-19 pandemic, Jordan has chosen the strictest measures to give high 
through framing COVID-19 pandemic 

as a security issue threatening the functioning of both state and society. 

Given that the COVID-19 pandemic is ongoing and that a holistic study will not emerge for at 
least several months (Eves & Thedham, 2020), this study is a preliminary analysis highlighting topics 
for future study through the application of Securitization Theory in Jordan. 

-19 in Jordan: Challenges, Limits and 
Future R Western-centric) focused on European 
countries, North America and Southeast Asia and were interested in analyzing and discussing 
s a discursive process in which an actor makes a 
claim that some referent object, deemed worthy of survival, is existentially threatened. If successful, 
securitization justifies the use of extraordinary measures to counter the threat (Jutila, 2015). 

In contrast to little interest in the Middle East, especially in Jordan, this study is the first, - 
according to the researcher's knowledge-, to have addressed the issue of the previous historical 
examples of securitization in Jordan and the securitization of covid-19 and its effects and implications 
on the future of Jordan.  

                                                           
2022 AYHSS Publishers. / Yarmouk University, Irbid, Jordan. All Rights Reserved.

Shorufat Center for Globalization and Terrorism Studies and Research, Amman, Jordan. 
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and security (Bennett, 1999; 677-691). Regimes will give some of their authority to gain a higher level 
of acceptance from the people (legitimacy). By giving some of their authority, regimes in fact are 
allowing liberty in the society. 

The most obvious conclusion of our research is the prediction of the ultimate end of authoritarian 
regimes. Democracy will be ultimately the universal system or value. At the beginning of this century, 
democratic states were very few in the world.  By the end of this century, 46% of the states in the 
world are democratic and 28% are partly democratic. The democratic block in the world is in fact the 

, 1999; 
112-123).  

The two independent variables of this research prove to have some role in democracy and political 
reform in China. Changes in these variables moved China toward more decentralization and more 
participation. New political forces and civic society organizations emerged and started defending their 
interests and ability to affect decision-making processes. The private sector became an appealing 
political force attracting political elite and pushing them to mediate between central policies and more 
entrepreneurship initiatives and activities. This led to changes in laws and regulations, further 
institutionalizing the reform process. The Chinese regime had to adapt and accommodate changes in 
the economic and social structures and processes and on the road to that, political reform happened. 

More research should be done regarding this area. The best kind of research is the one that 
focuses on the structural theory models; understanding the way in which regimes function is a 
sufficient way to understand why they are more likely to become democratic. A further development 
of this research paper should try to find more indicators for its independent variables.   
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reform came to change that and such changes can be tracked through the following (China Today, 
Multiple Volumes): 

1- Refor th and 16th 
annual conferences in 1997 and 2002 as follows: 

A- Renewing leadership by setting a retirement age for party members allowing young leaders to 
emerge and the approval of the collective leadership principle rather than individual 
leadership. 

B- Changes for more inclusivity in the political and permanent committees of the party. 

C- Allowing other political parties to be established and adopting political dialogue to 
communicate and interact with them. These parties are under the leadership of the Communist 
Party, but their existence allowed for more diversity and inclusivity and helped strengthen the 
Communist Party decisions. 

2- llows (Sroor, 2015):  

A- Election reform was adopted in addition to officially approving the principle of the Rule of 

Council consisting of 3000 members and considered the highest elected authority in China.  

B- Four By- -law, political dialogue and plural parties 
and cooperation by-law, regional autonomy by-law and people self-administration by-law.                 

C- Administrative changes enacted reduced bureaucracy and countered corruption.  

3- Starting practicing the principles of collective leadership, dialogue and transparency, administrative 
reform, decentralization, openness between state and society, expanding popular participation and 
encouraging Civil Society activities. 

4- Preserving the stability of the state and rejecting any attempt of uprising or separation from the 
mother state, which meant adopting strong determined actions to stop any foreign interference. 
Authorities therefo
preserve stability and stop foreign interference. 
 

From the above-mentioned points, we noticed that (Jinping, 2014), first, the Chinese reform fully 
and strictly protected stability and national unity. Secondly, reform was meant to be a slow gradual 
process with no fast or unknown reform and democratization jumps. China started reform with steps 
tackling poverty and improving standards of living (economic and social), and once succeeded moved 

Thirdly, reform in China was meant to be peaceful with zero violence.  Stability is a must and the 
target is economic development. This b ese vision. 
Cohesion, unity and relative equality among all were the guiding principles of reform. Fourthly, China 
adopted a practical approach of political reform rather than a theoretical approach, so rather than 
changing laws and the constitution, they enact changes and once successful they are then reflected in 
the laws and the constitution. Fifth, economic modernization and reform lead to less government 
restrictions and more individual freedoms and liberties in the society in housing, movement, 
consumption, education and entertainment; allowing more Chinese to criticize their government and 
be aware of democracy principles. Finally, political reform in China was top-down to make sure that it 
is under control and fully tested before being institutionalized.    

Conclusion and Recommendations 

The paper herein is a case study of China that adds to the structural functionalism theory to 
explaining democratization. It focuses on the operations between the inputs and the outputs. 
Authoritarian regimes are in fact dynamic regimes in which continuous moves and balances are made 
all the time (Scalapino, 1998; 35-41). They seek a high level of legitimacy that will support stability 
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sharing system. It is an ideal case study of this research to explore the impact of the social and 
economic uniqueness of China on the level of democracy and political openness of that country.  

China went through four main comprehensive reform phases (Chinese People online Newspaper, 
Oct. 13, 2018): 1978 in which stability was solidified and production was set to increase and basic 
needs were met; 1982 in which a comprehensive clear reform plan was adopted to increase openness 
and accelerate economic progress; 1992 in which socialist market economy was declared as a goal that 
preserves public sector and unleashes and develops the force of private sector and securing the 

advanced prosperous society enjoying huge developed  infrastructure with special care for justice and 
fairness in the society. These four main phases of comprehensive reform were accompanied by the 
following changes (Abdulhai, 2014):  

First: 1- elite changes from the few administratively controlling and corrupt, into more technocratic 
inclusion on the expense of old guards, 2- more institutionalization of the decision-making 
processes on the expense of individual-based decision-making mechanisms, 3- more inclusion of 
the young energetic leaders, 4-bigger role to the private sector that acquired the inclusion of more 
economic and political powers. These changes produced both a Conservative Elite and a 
Progressive Elite that debated the speed and substance of the needed reform
sufferings and democracy and human rights. Chinese conservative elite wanted to preserve strict 
communism, public sector structure, jobs for all, full security, low prices, and did not want to 
replicate Soviets  mistake when they embraced open capitalism; while Chinese progressive elite 
wanted more role for the private sector and civic society and more freedoms and market-based 
economy with Chinese principles and flavors (Saleh, Aug. 13, 2008).  

Second: social culture is a major variable affecting and affected by change in the society. The Chinese 
culture is patriarchal, subordinate to authority and values communalism at the expense of 
individualism, which slowed social and political change in China. Yet, at the same time and 
because of Information Technology revolution and Social Media expansion, culture is being 
changed embracing more openness and demanding more social freedom and political participation 
(Abdulahi, 2014).    

Third: external factors were also impacting transition in China through: 1- 
sure over the issue of Hong Kong, 2- its strong 

economy got China to be subconsciously in a state of interdependence with other states in the 
world increasing their influence over China and 3- the Chinese businesses connected to global 
economy became influential inside China  political and economic elite (Mohammad, 2003).  
 

All the above three lists of factors led to major comprehensive structural changes in agriculture, 
industry, technology and defense. China became a market-driven economy with special tax, loans, 
pricing, financial, foreign investment 
times, number of private companies tripled 338 times, achieved an average growth of 8% annually, 
contributes to 15% of global economy which is the second largest global economy and alleviated 700 
million people from poverty.  

 

 

After analyzing the economic and social independent variables and changes in China, we shall 
assess their impact on the level of democrac
economic and social structural changes significantly affected political reform and democracy 

indepen , 2015): 1- deep and 
severe centralization on the hands of the communist party that overshadowed government institutions, 
2- the presence of totalitarian communist ideology based on Marxist proletariat arguments and 3- a 
major role of the military that controlled the decision of the economic activities. Economic and social 
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People are more likely to believe this, because the new regime has no previous bad reputation that can 
affect its credibility and because people are tired of 
the new regime comes to power, it is expected to try to keep the promises it made.   

Even if the starting point is successful, most authoritarian regimes are expected to either fail to 
keep their promises or adjust into a new more open balancing act. If they were able to keep the 
promises, they are expected to last and to be stable and people will not try to substitute them. Malaysia 
can be a good example for this kind of regime. It is governed by an authoritarian government, yet it is 
earning the support of the people because of its good performance in managing the state (Huntington, 
1993). Despite this, we expect that most authoritarian regimes will not be effective in keeping up with 
their promises (Okruhlik, 1999; 295-317; Bratton, 1999; 549-589). Authoritarian regimes make 
personal or small group decisions, while democratic regimes take collective decisions. A decision that 
is made collectively should be better than personal decisions. In addition, decisions in authoritarian 
regimes are often made in regard to personal calculations, while in democratic regimes, it is for the 

democratic regimes is higher than it is in authoritarian regimes, since elections can always be used for 
punishing leaders, while no election in authoritarian regimes is expected to it happen, or if happened, 
it is an election that cannot replace the regime  high authority.  

In order for the authority to make the society obey and support its actions, it needs to convince the 
, 1999; 718-740; 

Bennett, 1999; 677-691). This is what is known as legitimacy. Some regimes choose the legitimacy of 
performance; justifying their existence by their good performance (Brzezinski, 1998; 4-5). The idea of 

theory. These regimes are willing to act or even give part of their authority for the sake of gaining and 
obtaining legitimacy. Leaders in this regard are not risk taker; they are in fact willing to give some of 
their gains in order not to lose everything (Simon, 1955; 99-118). 

When troubled to keep good performance, authoritarian regimes will suffer a lack of legitimacy 
problem. In this situation, these regimes have two choices; either attempting to gain legitimacy 
through coercive power or trying to compromise and rebalance by giving up some of the amount of 
authority that they have (Oksenberg, 1998; 27-35). They will allow for more share of the decision by 

In this case, the process has the following three characteristics: 
first, it is a voluntary process (Scammell, 1999; 718-740), second, the process is happening gradually 
and not suddenly (Wang, 1998; 48-54) and third, this process is developing linearly positively, as the 
more authority regimes give, the more legitimacy they will gain (Boadi, 1999; 18-31). This process 
suggests that regimes will democratize and open up eventually as a response to the conditions that they 
are facing. Regimes will choose to allow for more liberty in the society as a self-correction mechanism 
(Bennett, 1999; 677-691).  

, because the society seeks to live in an 
accepted level of prosperity (Lipset, 1959; 69-105). Secondly, performance relates to the authoritarian 

ial cleavages and divisions should not be allowed, but rather 
a united cohesive society is promoted. If the society is suffering from structural problems or feel 
unsatisfied because of inequality, regimes are to be blamed (Muller and Mitchell, 1994; 645-652). 
Authoritarian regimes, when confronted with economic and social challenges, are more likely to give 
up some of their authority for maintaining legitimacy. Sharing part of their authority with other forces 
in the society means that the latter will enjoy a higher degree of liberty. By doing so, authoritarian 
regimes will be moving toward democracy gradually and voluntarily. Some democracy will then be 
achieved in the form of a transformation process rather than a replacement process (Huntington, 
1993). 

China represents just that. It is an important case study, because it has the world largest 
population, a permanent seat in the Security Council, a huge military power and became an important 
very high on-the-scale economic power. Yet, at the same time, China  unique paradigms of 
political transitions driven by economic and social variables opening up toward a more open political 
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systems as an essential factor that can help generate economic prosperity.  The assumption here is that 
capitalism is the best economic system for development and cannot exist without having liberal 
political systems. This is another reason that legitimizes and encourages other research. The economic 
development theories are not sufficient enough to explain democratization, because one can interpret 
this variable in many directions. This important area of study needs theories and explanations that do 
not suffer from methodological internal validity problems. These puzzles justify the need for other 
explanations like the one used in this research. 

Other theories falling under the category of structural theories used the social structure to explain 
democracy. The argument that these theories make is that democracy will be a result of the power 
distribution in the society. Such theories assume that the best distribution of power for a society exists 
when the middle class controls the greatest amount of power (Diamond, ed., 1994; Inglehart, 1988; 
1203-1230). Competition among society of a big middle class will be very high as an inevitable 
outcome of power distribution.  Therefore, a system that can allow compromises among the different 
parts in the society and that can manage and institutionalize this competition among the society is 
needed. A democratic system is the best system that can symbolize these characteristics by the nature 
of its values and by the way it functions.  

After stating the most prevailing trends of theories in the area under study, one can conclude that 
none of them can serve as a full and comprehensive explanation for the phenomenon of 
democratization. These theories concentrate on the inputs without explaining the process between the 
inputs and the outputs. It is like they are suggesting that if a society wants democracy it has to have 
certain inputs; amounts of economic and social development. Therefore, there is still big room in this 
literature for additional theories and explanations (Whitehead, 1999; 84-98). 

Theory and Analysis: The Case Study of China   

The literature shows that the operations or the mechanisms that work between the inputs; the 
economic and social demands, and the outputs; the decisions that regimes make in response to these 
demands, have not been searched or explained thoroughly. This stage was always referred to as the 
black box, indicating that it is a mystery (Easton, 1957; 383-400). The paper argues that a big part of 
the outputs can be best explained by searching in this black box. The inputs (the general environment 
of the regime) are not affecting the outputs automatically; similar inputs can have different outputs 
because of the different evaluation that is conducted by regimes in the critical stage between them. 
The more we understand the way this stage functions, the more we can understand and predict about 
democracy. 

    An important part of this theory is the way in which it views authoritarian regimes. An opposite 
definition of democratic regimes is an acceptable definition for authoritarian regimes. The latter do not 
allow for peaceful transition of power; the government is controlled by a non-elected minority; and 
there are no freedoms or basic political rights in society. Authoritarian regimes are not static; however, 
they are live bodies with continuous political moves and balances (Scalapino, 1998; 35-41). In 
democratic regimes, the source of most changes in this complicated structure is the people through 
elections. In authoritarian regimes, however, the same structure and change would be found, but the 
people are not the source of it. Some authoritarian regimes came to power because of crises and the 
need for strong leaders. Other regimes came to power because their leaders are very talented and could 
convince people that they are the best choice for leading the country. Another third type exists when 
the former authoritarian regime makes mistakes or misjudges the distribution of power in the society, 
which will allow another new authoritarian regime to invest this loss of power and occupy the political 
authority (Scammell, 1999; 718-140). All these reasons can be used to explain how authoritarian 
regimes come to power. What is important, however, is that they come to power because they are 
supposed to be better than the other former regimes and supposed to correct mistakes that previous 
regimes made (Walle, 1999; 21-43). The society will help and support the transformation of power 
from an authoritarian regime to another because of the new benefits that the society expects. 
Authoritarian governments know that, therefore, they give all these kinds of promises about the great 
future and about the good changes that they will make (Okruhlik, 1999; 295-317; Wang, 1998; 48-54). 
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opportunities, hence there is a need to allow for more liberties. Consequently, we hypothesize that 
, the higher the 

degree of liberty they will enjoy.  

Specification of Method 

In variables like the ones in this study, authoritarian countries tend to vary vastly. Therefore, a 
case study approach is best to supply thick, deep and thorough analysis that is famous for a high 
degree of accuracy on the expense of generalizability. The scientific virtue of this method is accuracy, 
which is deemed more important than generalizability. We are investigating the Peoples Communist 
Republic of China as our case study.  

Literature Review  

Theories that discussed the topic under study assume democracy is a desired system that societies 
try to obtain (Sen, 1999). When looking at democratic states in the world, it is safe to say that 
democracy is the best system that the human brain ever created (Sun, 1999). We define democracy as 
the system that allows for peaceful transition of power, the rule of the many while respecting the rights 
of minorities, and it has non-changeable rules that protect basic freedoms and political rights 
(Huntington, 1993; Inglehart, 1988; 1203-1230; Lipset, 1959; 69-105). Economic development is 
almost the strongest independent variable that was ever used to explain democratization. The argument 
is that economic development will increase the standard of living in a society through increasing its 
capital wealth. This will affect two aspects of the society. First, people will have other interests in 
public life more than their basic physical needs (Helliwell, 1994; 225-248). Second, people will have 
the economic capacity to improve and develop themselves by seeking a higher level of education 
(Muller and Michell Seligson, 1994; 645-652).  By being more interested in public life and having a 
higher level of education, people will be more capable of judging political events and the society will 
demand more improvements. As a result, the society will demand liberty and more political rights 
(Olson, 1993; 567-576). If the regime is flexible enough in the sense that it tries to address these 
demands, a peaceful transformation from authoritarian regimes to democratic ones will be witnessed 
(Hyden, 1999; 142-155).  However, if the regime does not respond to the public demands, people will 
take the violence option to gain their demands.  England is used as an example for the former case and 
France for the latter one (Beissinger, 1998; 401-423). The higher the level of economic development, 
the more likely the society that enjoys this development will become democratic. This hypothesis is 
important, because it stands behind and explains democracy in North America and West Europe. The 
eldest democracies in the world became democracies after they enjoyed a good sustained degree of 
prosperity (Lipset, 1959; 69-105).  

Other scientists falsified that by suggesting that a high degree of economic development will 
affect democracy in a negative fashion.  They were referring to the low degree of participation in most 
advanced industrialized countries that have a great level of prosperity.  Their assumption is that people 
with more prosperity will not care anymore about the political public life, since they gain everything 
they need (Midlarsky, ed., 1997; Gibson, 1999; 273-295).  Although democracy still exists in a society 
that has a high level of prosperity with less participation, it is not an ideal democracy that we are 
looking for. This theory introduces the relation between democracy and economic development as a 
non-linear relation, unlike the original theory. The exit from this contradictory circle will be through 
distinguishing between two types of development. A minimum level of development is necessary for 
the existence of democracy and the more advanced stage of development when people will no longer 
care about public life, which is known as post-materialism (Midlarsky, ed., 1997). This is the only 
theoretical explanation for these positive-negative relations between the variables during different 
stages of development. Another problem with these theories is the direction of causality. Does 
economic growth affect democracy or visa versa? Is economic growth a prerequisite for democracy or 
must democracy exist first in order to have economic growth?  Empirical testing shows that while 
economic development was a reason for democratization in many cases, economic development was a 
result for democratization in other cases too (Burkhart and Michael Lewis-Beck, 1994; 903-911).  
Societies, through seeking better economic conditions, change their political systems into more liberal 
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will not allow any non-governmental activity that will affect the distribution of power in the society 
(Oksenberg, 1998; 27-35). Authoritarian regimes  economic performance and social performance are 
the independent variables that will be deployed to explain the dependent variable which is the level of 
democracy in society.  

Since this research is trying to create a different theoretical understanding for this area of research, 
it will start by doing an intensive literature review. We shall explain the most famous and acceptable 
theories that have a strong theoretical and empirical logic.  The next step will be introducing the 
theory. In a subject like the one under study, the theory part is highly important, because it is trying to 
add to the very grounded theories in the field. After doing the literature review and stating the theory, 
we shall test the hypotheses driven using the Case Study approach of scientific inquiry. This paper will 
be using the case study of China as its main tool.  Finally, after doing all the former steps, we shall 
conclude by stating the results and suggest recommendations and future research projects. 

The Problem and the Importance of the Study 

As explained above, the main problem of this research is trying to unlock why authoritarian 
regimes sub-consciously and through their own performance will eventually make the transition to 
democracy. This is a scientific mission of vast importance, as it challenges main stream theories of 
democratic transition. It is also important because it investigates deeply and thoroughly the case of 
China which is a totalitarian regime that enjoys significant economic and social developments.  

Research Hypotheses, Questions and Objectives 

 

Democracy in the society is our ultimate goal that we want to understand and explain. Therefore, 
democracy will be used as the dependent variable in all of our hypotheses. We argue two main 
hypotheses:  

1- The first hypothesis will construct a relationship between authoritarian regimes  economic 
performance and the level of democracy. When authoritarian regimes do not foster economic 
development and growth, the society is expected to complain and this will affect the legitimacy of 
the regime (Bratton, 1999; 549-589).  Regimes are expected to allow more liberty in the society as 
a pay-

represents China in its early stages of development. This means that the worse the economic 
conditions a society has in an authoritarian country, the more likely that society will gain liberty 
and freedom allowed by the authorities. This negative relation between economic performance 
and democracy is logical when we think of the regime as the number one responsible institution 
for the economy. The paper will use the Gross National Product (GNP) as an indicator of the 

, 
this indicator is highly affected by the regime s performance while in democratic states GNP can 
be affected also by the private sector s economic activity. GNP is used as an indirect indicator to 
measure the first independent variable. The GNP for a country was used most of the times to 
measure economic development (Lipset, 1959; Helliwell, 1994). We are using the GNP as an 
indicator of the regi  believe that with countries of 
authoritarian regimes this is very true. 

2- The second hypothesis will address the social dimension. Authoritarian regimes are supposedly 
trying to create the conditions in which the society can be united and not suffer from social 
(income or class) inequality. However, and in real practice, authoritarian regimes by virtue of 
being self-interest elite, will create inequality in the society, since some will get more benefits 
than others.  These benefits will not only be obtained by the high ruling class, but also by people 
who have a great amount of loyalty for the regime.  Regimes will reward people who are loyal to 
them as a way to strengthen their political authority (Krain, 1998; 139-165).  As a result, regimes 
will find that they are losing legitimacy because of inequalities, poverty levels and fewer 
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Abstract  

This is a case study research of the effect on economic and social development on the degree of 
democratization in the Peoples Republic of China. The major theme and main objective of this research is to 
explore the relationship between democracy and the independent variables of the study. Economic and social 
changes seem to have impacted democracy in China as our research found. We concluded that there is a 
correlation and hence causation between economic and social changes and development and the degree of 
democratization in China. We used detailed data about the case study of China to argue our main hypotheses.  

Keywords: China, Democracy, Authoritarian Regimes  Performance 

 

Introduction 

Scientists explain various reasons that make regimes more likely to be democratic.  Some 

that economic and social structural development will have positive impacts on democracy through 
affecting different important structural aspects in the society (Lipset, 1959; Olson, 1993; Whitehead, 
1999; Midlarsky, 1997). Others think that the negative impacts of these structural reasons will create 
democracy through sudden changes like revolutions (Gibson, 1996; Sheahan, 1986; Pinkney, 1994). 
Cultural reasons were also used to explain democracy and why some states are more successful in 
gaining and obtaining democracy than others (Finifter and Ellen, 1992, Diamond, 1994). This research 
will try to explain democracy as 
will happen as a self-correction process that the regime will adopt in order to seek legitimacy. 

Most theories are often concerned with and focus on the inputs and outputs of a certain 
phenomenon, which is sufficient enough to create a theory capable of both explanation and prediction 
(Flanigan, Edwin, 1967). However, the important stage between the inputs and the outputs is an 
ambiguous stage in most of the political science theories. This research will try to explain its 
dependent variable - democracy in society - by focusing on the stage between the inputs, which are the 
support and demand made by the society toward the regime (structural theories focus on this stage) 
and the outputs, which are decisions that regimes made as a response for the inputs. Authoritarian 
regimes respond to the inputs as a self-correction process (Brzezinski, 1998). As a result, authoritarian 
regimes will be more likely to take several correction steps that will make the society enjoy better 
levels of democracy. Authoritarian regimes are expected to approach democracy voluntarily through 
the mechanisms that they use to evaluate the inputs and generate the most suitable outputs.   

The world is full of examples that reflect this phenomenon, which gives a significant importance 
to this study; China, the former Soviet Union states, Central Asia, East Asia, the Middle East and 
authoritarian oil countries are examples of that. Most countries in these regions were more illiberal ten 
years ago than they are now (Karutnycky, 1999). This study suggests that authoritarian regimes, which 
look like a hopeless case in getting into the democratic norms, are in fact proceeding gradually to be 
democratic. It also suggests that a democratic transition can in fact happen peacefully without 
violence. Democracy is a universal value and all societies will end living under democratic rules if 
they want to achieve their goals of prosperity (Sen, 1999). Authoritarian governments by their nature 
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