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مقدمة
املؤش
أنجز املركز العر ّيب لألبحاث ودراســة السياسات استطالع
ّ
العر ّيب لعام  2014يف فلسطني خالل الفرتة  24كانون الثاين /يناير
 2 – 2014شباط /فرباير  ،2014ويف اليمن خالل الفرتة  4شباط/
املؤش العر ّيب استطال ًعا
فرباير  27 – 2014شباط /فرباير  .2014ويعد ّ
سنويًا يقوم املركز العر ّيب بتنفيذه يف البلدان العرب ّية؛ بهدف الوقوف
عىل اتجاهات الرأي العا ّم العر ّيب نحو مجموعة من املوضوعات
االقتصاديّة واالجتامعيّة والسياسيّة ،مبا يف ذلك اتجاهات الرأي
العا ّم نحو قضايا الدميقراطية واملشاركة السياسيّة واملدنيّة وتقييم
املستجيبني ملؤسسات دولهم.
املؤش العر ّيب يف فلسطني واليمن لعام ،2014
لقد تض ّمن استطالعا ّ
إضافة إىل األسئلة الرئيسة واألساس ّية املتكررة سنويًا ،مجموع ًة من
الفلسطيني واليمني
الرأي
األسئلة تهدف إىل التّع ُّرف عىل ات ّجاهات ّ
ّ
نحو مجموعة من املوضوعات املتعلقة بهذين البلدين؛ وذلك متاشيًا
مع تقاليد املركز العر ّيب بتضمني املؤرش مجموعة من األسئلة التي
تقيس اتجاهات الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية نحو قضايا وطنية
راهنة يتفاعل معها املواطنون ويتأثرون بها .وتض ّمنت استامرة املؤرش
الفلسطيني نحو عمليّة
الرأي العا ّم
العريب يف فلسطني ات ّجاهات
ّ
ّ
مفاوضات السالم واملصالحة الوطنيّة الفلسطينيّة .أما استامرة اليمن
اليمني نحو ُمخرجات
أي العا ّم
فقد تض ّمنت أسئلة حول اتّجاهات ال ّر ّ
ّ
الوطني
الوطني الشامل امل ُتمثّلة بـ "وثيقة الحوار
مؤمتر الحوار
ّ
ّ
الشّ امل" ونتائجه.
الفلسطيني
الرأي العا ّم
ويعرض هذا التّقرير ال ّنتائج ال ّرئيسة الت ّجاهات ّ
ّ
اليمني نحو املواضيع التالية:
والرأي العا ّم
ّ
ّ
الفلسطيني نحو مفاوضات السالم
ـرأي العا ّم
أوالً :اتّجاهات الـ ّ
ّ
وامل ُصالحة الوطن ّية الفلسطين ّية.
الوطني
اليمني نحو "وثيقة الحوار
الرأي العا ّم
ثان ًيا :ات ّجاهات
ّ
ّ
ّ
الشّ امل" وإجراءات املرحلة االنتقال ّية الثانية.
ُؤش العر ّيب ميدان ًّيا يف فلسطني عىل ع ّينة من
وقد نُفّذ استطالع امل ّ
 1520مستجي ًبا ،ويف اليمن عىل ع ّينة من  1500مستجيباً ،من خالل
إجراء مقابالت "وجاه ّية" .ويستخدم املؤرش العريب الع ّينة العنقوديّة
الطبقيّة ُمتع ّددة املراحل امل ُنتظمة واملوزونة ذاتيًّا وامل ُتناسبة مع
الحجم .وقد أُ ِخذ يف االعتبار التوزيع الجندري (الذكور واإلناث)،
ومتغري الحرض والريف ،وكذلك التقسيامت اإلداريّة الرئيسة ،بحيث
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ٌ
احتامل متسا ٍو يف الظهور يف الع ّينة .وبلغ
لكل فر ٍد يف املجتمع
يكون ّ
معدل الثقة يف هذا االستطالع  ،%97.5وبهامش خطأ .%2±

العام
أو ًلا :اتّجاهات الرّأي
ّ
الفلسطيني نحو مفاوضات
ّ
السالم والمصالحة الوطنية
الفلسطيني بشأن
العام
اتّجاهات الرّأي
ّ
ّ
جوالت كيري لتوقيع "اتفاق اإلطار"
يف ضوء الجوالت التي أجراها وزير الخارجية األمرييك جون كريي
من أجل توقيع "اتفاق اإلطار" الستئناف املفاوضات ما بني السلطة
الفلسطين ّية وإرسائيلُ ،س ِئ َل الفلسطين ّيون حول جوالت كريي ،وهل
سيكون توقيع هذا االت ّفاق يف مصلحة الفلسطين ّيني أم اإلرسائيل ّيني؟
الفلسطيني بأ ّن "اتفاق اإلطار" الذي
أي العا ّم
لقد أفاد  %89من ال ّر ّ
ّ
ير ّوج له كريي سيكون يف مصلحة اإلرسائيليّني ( %75سيكون هذا
االتفاق يف مصلحة اإلرسائيل ّيني ،و %14سيكون هذا االتفاق يف مصلحة
اإلرسائيل ّيني إىل ٍ
حد ما) ،مقابل  %3من الفلسطين ّيني أفادوا بأ ّن اتفاق
اإلطار سيكون يف مصلحة الفلسطين ّيني ( %1يف مصلحة الفلسطين ّيني،
 %2يف مصلحة الفلسطينيّني إىل ٍ
حد ما).
إ ّن تحليل اتجاهات الرأي العام الفلسطيني يف كل من الضفة وغزة
بشأن "اتفاق اإلطار" ،يشري إىل توافق كل من مستجيبي الضفة وغزة
عىل أنه سيكون يف مصلحة اإلرسائيليّني؛ إذ إ ّن  %89من ُمستجيبي
الضفة أفادوا بأنه سيكون يف مصلحة اإلرسائيليني ،مقابل  %86عند
مستجيبي غزة .وعىل الرغم من عدم وجود تباين بني مستجيبي
الضفة وغزة بشأن هذه املسألة ،فإ ّن التباين بينهم يظهر حول
الدرجة التي سيكون فيها "اتفاق اإلطار" يف مصلحة اإلرسائيليّني؛ إذ إ ّن
 %78من مستجيبي الضفة أفادوا بأنه سيكون يف مصلحة اإلرسائيليني،
و %11أفادوا بأنه سيكون يف مصلحة اإلرسائيليني إىل ٍ
حد ما .أ ّما يف غزة
فقد كانت النسبة  %65بأنه سيكون يف مصلحة اإلرسائيليني و %21بأنه
سيكون يف مصلحة اإلرسائيليني إىل ٍ
حد ما.
إ ّن توافق الفلسطينيني عىل أ ّن "اتفاق اإلطار" الذي ير ّوج له كريي
يصب يف املحصلة النهائية يف مصلحة إرسائيل ،هو تعبري جيل عن
ّ
رفض واسع لهذا االتفاق يف الشارع الفلسطيني.
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واليمني نحو موضوعات وطنيّة راهنة
الفلسطيني
اتّجاهات الرأيّ العامّ
ّ
ّ

الشكل ()1
الفلسطيني بشأن "اتفاق اإلطار" الذي ير ّوج له جون كريي
أي العا ّم
اتّجاهات ال ّر ّ
ّ

الشكل ()2
الفلسطيني يف الضفة وغزة بشأن "اتفاق اإلطار" الذي ير ّوج له جون كريي
أي العا ّم
اتّجاهات ال ّر ّ
ّ
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هل يقبل الفلسطينيون بتقديم مزيد من
التنازالت

ويف السياق نفسه ،ومن أجل تعميق إدراكنا الت ّجاهات ال ّرأي العا ّم
الفلسطيني نحو املفاوضات بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،تم
ّ
سؤال الفلسطينيني حول إن كانوا يوافقون عىل قبول مجموعة من
الرشوط التي عادة ما يجري تداولها بوصفها قضايا أساسية يجب
عىل الفلسطينيني املوافقة عليها من أجل الوصول إىل اتفاق سالم
بدل من
نهايئ مع إرسائيل ،وهي :االعرتاف بيهوديّة إرسائيل ،التعويض ً
حق العودة ،تبادل األرايض ،نزع السالح الفلسطيني ،إبقاء سيطرة
إرسائيل عىل املنافذ البحرية والربية والجوية ،إبقاء سيطرة إرسائيل
عىل األغوار ،احتفاظ إرسائيل ببعض املستوطنات /البؤر االستيطانية،
تقسيم القدس الرشقية ،استمرار التنسيق األمني.
وقد طُلِب من املستجيبني إبداء رأيهم إن كانوا يوافقون عىل كل
إجراء من هذه اإلجراءات أو يعارضونه يف سبيل توقيع اتفاق سالم
نهايئ مع إرسائيل .وقد أظهرت النتائج أ ّن هنالك شبه إجامع بني
عب ما
الفلسطينيّني عىل معارضة كل إجراء من هذه اإلجراءات؛ إذ ّ
نسبته  %80إىل  %95من الرأي العام الفلسطيني عن معارضته لهذه
الفلسطيني لديه مواقف
اإلجراءات .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن ال ّرأي العا ّم
ّ
محددة وواضحة تجاه هذه املوضوعات؛ إذ إ ّن نسبة الذين أفادوا بـ
"ال أعرف" أو رفضوا اإلجابة مل تتجاوز  %1عند سؤالهم عن كل إجراء
من هذه اإلجراءات.
أ ّما اإلجراءات التي حظيت بأعىل نسب معارضة من قبل الرأي العام
الفلسطيني (أكرث من  )%90فهي :تقسيم القدس الرشقية ،واالعرتاف
بيهودية إرسائيل ،وإبقاء سيطرة إرسائيل عىل املنافذ البحرية
والربية والجوية ،ونزع السالح الفلسطيني ،وإبقاء سيطرة إرسائيل
عىل األغوار ،واالحتفاظ ببعض البؤر االستيطانية (املستوطنات)،
والتعويض بدلً من حق العودة.
الفلسطيني تجاه قبول هذه
وعند تحليل اتجاهات الرأي العام
ّ
الرشوط أو معارضتها يف كل من الضفة وغزة ،فتشري النتائج ،وبشكلٍ
يل ،إىل توافق ُمستجيبي كل من الضفة وغزة برفض هذه الرشوط
ج ّ
وبنسب ُمتقاربة.
ٍ
إ ّن التوافق الفلسطيني إىل حد اإلجامع عىل رفض هذه الرشوط
يعكس بشكلٍ واضح أ ّن الرأي العام الفلسطيني يرفض أن يُق ّدم
الفلسطينيّون املزيد من التنازالت من أجل تحقيق اتفاق سالم مع
اإلرسائيليني .كام أ ّن شبه اإلجامع عىل رفض هذه الرشوط يعكس
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أ ّن الرأي العام الفلسطيني يعترب أ ّن هذه املوضوعات قد أصبحت
مبنزلة ثوابت رئيسة للشعب الفلسطيني تك ّرست عرب تاريخ القضية
الفلسطينية وال يحق التنازل عنها .ومن املهم اإلشارة هنا إىل أ ّن
أغلبية هذه الرشوط مثل سيطرة إرسائيل عىل املعابر الربية والبحرية
والجوية ،واستمرار التنسيق األمني ،وإبقاء سيطرة إرسائيل عىل
األغوار ،واالستيطان اإلرسائييل هي إجراءات ُمطبقة عىل أرض الواقع
يل من قبل إرسائيل عىل الفلسطينيني ،وهي عوامل رئيسة
وبشكل فع ّ
فلسطيني
يف استمرار معاناتهم اليومية ،وهي كذلك محل إجامع
ّ
عىل رفضها.

مصالحة الوطنيّة الفلسطينيّة
ال ُ
كام متت اإلشارة سابقًا ،فقد تض ّمن استطالع املؤرش العريب يف فلسطني
أسئلة بشأن املصالحة الوطنية الفلسطينية .وتكمن أهم ّية التع ّرف
الفلسطيني نحو هذا املوضوع بسبب
عىل اتجاهات الرأي العا ّم
ّ
أهميّته بالنسبة إىل القضية الفلسطينية بصفة عا ّمة وإىل املجتمع
الفلسطيني يف الضفة وقطاع غزة بصفة خاصة ،يف ظل استمرار
ّ
االنقسام السيايس الفلسطيني عىل مدار أكرث من سبعة أعوام .ويف هذا
السياق ،فقد تم عرض ثالثة إجراءات عىل املستجيبني عاد ًة ما يجري
تداولها كإجراءات رضوريّة لتحقيق املصالحة الوطنية الفلسطينية،
وهي إجراء انتخابات رئاس ّية ،وإجراء انتخابات ترشيع ّية ،وإعادة
هيكلة منظمة التحرير الفلسطين ّية .وطُلب من املستجيبني أن يرتبوا
هذه اإلجراءات حسب أهميّتها يف سبيل تحقيق املصالحة الوطنية.
وت ُظهر النتائج أ ّن الرأي العام الفلسطيني غري منحاز بشكل كبري
بشأن أن تكون إحدى هذه اإلجراءات لها أولوية عىل حساب األخرى؛
فقد توزّعت آراء الفلسطينيّني عىل أولويّة اإلجراءات الثالثة وبشكل
الفلسطيني وبنسبة %38
متقارب .لك ّن الكتلة األكرب من ال ّرأي العا ّم
ّ
أفادت بأ ّن إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطين ّية هي أهم
إجراء يجب عمله من أجل تحقيق املصالحة الوطنية .ويرى %28
من امل ُستجيبني أ ّن إجراء انتخابات ترشيعيّة هو أهم إجراء لتحقيق
املصالحة ،فيام أفاد  %24بأ ّن إجراء انتخابات رئاس ّية هو اإلجراء الذي
يجب أن يكون له األولويّة.
الفلسطيني يف كلٍ من الضفة وغزة
إ ّن تحليل اتّجاهات الرأي العا ّم
ّ
نحو أهم إجراء لتحقيق املصالحة الفلسطينية يعكس عدم وجود
تباينات بني ُمستجيبي الضفة وغزة بشأن أولويّة اإلجراءات؛ إذ يتفق
امل ُستجيبون عىل أ ّن إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية هو
أهم إجراء يجب عمله من أجل تحقيق املصالحة الوطنية ،وبنسبة
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واليمني نحو موضوعات وطنيّة راهنة
الفلسطيني
اتّجاهات الرأيّ العامّ
ّ
ّ

الشكل ()3
الفلسطيني :املعارضون واملوافقون عىل مجموعة من الرشوط للوصول إىل اتّفاق سالم نهايئ مع إرسائيل
أي العا ّم
ال ّر ّ
ّ

الجدول ()1
الفلسطيني نحو مجموعة من اإلجراءات لتحقيق املصالحة الوطنية حسب أهميتها
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم
ّ

أهم إجراء

ثاين أهم إجراء ثالث أهم إجراء تساوي الجميع

إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية

38

25

27

انتخابات ترشيعيّة

28

36

25

انتخابات رئاسيّة

24

29

38

5

ال يعد أي منها
مهم
ً

1

ال أعرف /رفض
اإلجابة

4
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 %38يف الضفة و %37يف غزة .وعىل ال ّرغم من وجود بعض التباينات
بني ُمستجيبي الضفة وغزة حول أولويّة إجراء انتخابات ترشيعيّة أو
رئاسيّة من أجل تحقيق املصالحة الوطنية ،فإ ّن هذه الفروق طفيفة
وغري جوهريّة من الناحية اإلحصائ ّية .ومن املهم اإلشارة إىل أ ّن %5
من الرأي العام الفلسطيني أفاد بأ ّن هذه اإلجراءات يجب أن تكون
لها األولويّة نفسها.
ويف إطار تعميق املعرفة باتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو
املصالحة الوطنية ،فقد تم سؤال امل ُستجيبني ضمن صيغة السؤال
املفتوح عن رأيهم يف أهم عائق وثاين أهم عائق أمام تحقيق
املصالحة الوطنية .وتظهر النتائج بأنه ليس هناك توافق عىل سبب
واحد بوصفه عائقًا أمام املصالحة الفلسطينية؛ فقد ذكر مستجيبو
فلسطني أكرث من  500إجابة كعوامل معوقة أمام تحقيق املصالحة
رئيسا.
الوطنية تم تجميعها يف  13بن ًدا ً
يتوافق  %35من امل ُستجيبني عىل أ ّن املصالح الحزبية أو الشخصية
لقيادات الفصائل الفلسطينية تُ ثّل العائق األهم أمام تحقيق
املصالحة الوطنية ،يف حني أ ّن  %20أفادوا بأ ّن االحتالل اإلرسائييل هو
العائق الرئيس ،فيام أفاد  %9بأ ّن التدخل الخارجي (الواليات املتحدة،
إرسائيل ،إيران ،بلدان عرب ّية) متثل العائق األسايس أمام تحقيق
املصالحة .وأفاد  %4بأ ّن قيادة حامس وحكومة غزة متثل العائق
األهم ،وبنسبة ُمتطابقة أفاد  %4من الفلسطينيني بأ ّن مواقف قيادة
فتح والسلطة الفلسطينية متثل العائق األهم أمام تحقيق املصالحة
الوطنية.
االنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة

ويف سياق التع ّرف عىل اتجاهات الــرأي العام الفلسطيني نحو
وبخاصة ارتباط مباحثات املصالحة عاد ًة
املصالحة الوطنية،
ّ
باالنتخابات الترشيعية والرئاسية ،ويف ضوء مرور ع ّدة سنوات عىل
انتهاء الفرتة الرئاسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ،وكذلك
انتهاء فرتة املجلس الترشيعي الفلسطيني؛ فقد تم التع ّرف عىل آراء
الفلسطينيني يف االنتخابات الرئاسية والترشيعية من خالل السؤال
التايل :هل تعتقد أ ّن األولوية يجب أن تكون إلجراء انتخابات رئاسية
الفلسطيني منحاز إىل إجراء
أم ترشيعية؟ تظهر النتائج أ ّن ال ّرأي العا ّم
ّ
االنتخابات الرئاسية والترشيعية بصورة متزامنة؛ إذ إ ّن  %44يؤيّدون
أول،
مثل هذا اإلجراء ،يف حني فضّ ل  %24إجراء انتخابات رئاسيّة ً
وفضّ ل  %13أن يكون إلجراء انتخابات ترشيع ّية األولويّة.
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ويف اإلطار نفسه ،فقد تم سؤال الفلسطينيني حول مدى تأييدهم
أو معارضتهم لعودة املجلس الترشيعي الفلسطيني املنتخب يف عام
 ،2006والذي انتهت واليته الدستورية وتوقف عن القيام بأعامله
منذ ع ّدة سنوات .وأظهرت النتائج أ ّن نصف امل ُستجيبني الفلسطين ّيني
( )%49يؤيّدون عودة املجلس الترشيعي الفلسطيني ملامرسة مهامته
وأعامله ( %18يؤيّدون بشدة ،و %31يؤيّدون ذلك) ،مقابل معارضة
 %36من امل ُستجيبني ( %19يعارضون ،و %17يعارضون بشدة).
ومن املهم اإلشارة إىل أ ّن تحليل ات ّجاهات الرأي العام الفلسطيني
نحو هذا املوضوع يف كل من الضفة وغزة يظهر أ ّن نسب التأييد
متقاربة ما بني ُمستجيبي الضفة ومستجيبي غزة عىل عودة املجلس
الترشيعي املنتخب يف عام  2006ملامرسة مهامته وأعامله؛ إذ أيّد
ذلك  %50من مستجيبي الضفة و %47من ُمستجيبي غزة .لك ّن نسب
امل ُعارضة لعودة املجلس الترشيعي ملامرسة أعامله بني ُمستجيبي
غزة هي أعىل باملقارنة مع الضفة؛ إذ إ ّن  %45من ُمستجيبي غزة
يعارضون عودة املجلس الترشيعي ملامرسة مهامته وأعامله (%24
أعارض ،و %21أعارض بشدة) ،مقابل معارضة  %33من ُمستجيبي
الضفة ( %18أعارض ،و %15أعارض بشدة) .ومن املر ّجح أ ّن هذا
ٍ
موقف احتجاجي نحو حامس من قبل ُمستجيبي
التباين يشري إىل
غزة .ومن الجدير باملالحظة أ ّن نسبة امل ُستجيبني الذين أفادوا بـ "ال
أعرف" حول هذا املوضوع يف الضفة بلغت  ،%18مقابل  %8يف غزة.

اليمني
العام
ثان ًيا :اتّجاهات الرّأي
ّ
ّ
الوطني
نحــو "وثيقــة الحــوار
ّ
ّ
الشــامل" والمرحلــة االنتقاليّة
الثانية
لقد أ ّدت الثّورة اليمنيّة التي اندلعت يف شباط /فرباير  2011إىل
السياسيّة واملجتمعيّة املختلفة يف اليمن عىل "امل ُبادرة
توافق القوى ّ
نصت عىل مرحل ٍة انتقال ّي ٍة ال يتجاوز مداها عامني،
الخليج ّية" ،والتي ّ
السياس ّية للتوافق عىل مختلف
يجري خاللها الحوار بني جميع القوى ّ
اطي يُحقّق
تأسيس نظامٍ
السياسيّة ،والعمل عىل ّ
القضايا ّ
ّ
سيايس دميقر ّ
أهداف الثّورة اليمنيّة .وقُبيل انتهاء املرحلة االنتقاليّة املُتّفق عليها
الوطني الشّ امل إىل اعتامد "وثيقة
توصل مؤمتر الحوار
يف املبادرةّ ،
ّ
الوطني الشّ امل" يف  26كانون الثاين /يناير .2014
الحوار
ّ
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واليمني نحو موضوعات وطنيّة راهنة
الفلسطيني
اتّجاهات الرأيّ العامّ
ّ
ّ

الجدول ()2
الفلسطيني تجاه أهم عائق وثاين أهم عائق أمام تحقيق املصالحة الوطنية
اتّجاهات الرأي العا ّم
ّ
أهم عائق

ثاين أهم عائق

املعدل
(أهم عائق  +ثاين أهم عائق)

املصالح الحزبية أو الشخصية لقيادات الفصائل الفلسطينية

35

24

30

االحتالل اإلرسائييل

20

17

19

تدخل أطراف خارجية

9

19

13

عدم وجود نية ورغبة يف املصالحة

4

4

4

مواقف قيادة حامس وحكومة غزة

4

3

4

مواقف قيادة فتح والسلطة الفلسطينية

4

3

4

انتشار الخالف والحقد بني الطرفني

2

3

3

مشاكل اقتصادية

2

4

3

اختالف وجهات النظر واالنقسام بني الطرفني حول موضوعات أساسية

2

3

3

عدم االستقرار األمني

1

1

1

عدم وجود دميقراطية وتعددية سياسية

0.3

1

0.4

األوضاع يف البلدان العربية وانشغالها عن مساندة القضية الفلسطينية

0.2

1

0.4

االنتخابات الرئاسية والترشيعية

0.3

0.1

0.2

أسباب أخرى

2

3

3

ال أعرف  /رفض اإلجابة

13

16

14

املجموع

100

100

100

الشكل ()4
الفلسطيني نحو أولو ّية إجراء انتخابات رئاسية ،أو ترشيع ّية ،أو رئاسية وترشيعية م ًعا ،أو عدم إجراء أي منهام
اتجاهات الرأي العام
ّ
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اليمني نحو "وثيقة
العام
أي
ّ
ّ
اتّجاهات الر ّ ّ
الوطني ّ
الشامل"
الحوار
ّ
اليمني نحو ُمخرجات
أي العا ّم
يف إطار التع ُّرف عىل اتّجاهات ال ّر ّ
ّ
املؤش العر ّيب بقياس مدى
مؤمتر الحوار
الوطني ،فقد قام استّطالع ّ
ّ
الوطني الشّ امل" أو معارضتهم لها،
تأييد اليمنيّني لـ "وثيقة الحوار
ّ
والتي تُ ثل خُالصة ُمخرجات املؤمتر .وتظهر النتائج أ َّن  %50من
الوطني
عبوا عن تأيّيدهم لـ "وثيقة الحوار
أي العا ّم
ال ّر ّ
اليمني قد ّ
ّ
ّ
الشّ امل" ( %26أفادوا بأنّهم يؤيّدون بش ّد ٍة الوثيقة ،و %24يؤيدونها
عبوا عن
أي العا ّم
إىل حد ًما) .وباملقابل ،فإ ّن  %26من ال ّر ّ
اليمني ّ
ّ
الوطني الشّ امل" ،وكانت نسبة الذين
معارضتهم لـ "وثيقة الحوار
ّ
أقل بصورة جوهرية
عبوا عن معارضتهم بش ّد ٍة للوثيقة  ،%16وهي ّ
ّ
من الناحية اإلحصائية من نسبة الذين أيدوها بش ّد ٍة ( .)%26وعىل
ال ّرغم من أهميّة الحدث ،فقد أفاد  %25من املستجيبني بأنه ليس
بالضورة ،أنّهم عىل
لديهم معرفة أو دراية بالوثيقة .وهذا ال يعنيّ ،
الوطني أو أنّهم ال يعلمون بصدور الوثيقة،
غري دراي ٍة بعمل ّية الحوار
ّ
بل إنهم غري مطلعني عىل بنودها أو مقرتحاتها يك يشكلوا رأيًا مؤي ًدا
أو معارضً ا.
دوافع التأييد والمعارضة لـ "وثيقة الحوار
الوطني الشامل"

اليمني نحو "وثيقة
أي العا ّم
ومن أجل تعميق املعرفة باتّجاهات ال ّر ّ
ّ
"السؤال
الحوار
الوطني الشّ امل" ،فقد ُسئل اليمنيّون وع َرب صيغة ّ
ّ
املفتوح" عن دوافع تأيّيدهم للوثيقة أو معارضتهم لها وأسباب ذلك.
فأورد املستجيبون املؤيّدون للوثيقة العديد من األسباب والعوامل،
وكان أكرث األسباب تكرا ًرا وبنسبة  ،%56بأ َّن الوثيقة تُ ثّل املخرج
املالئم ملا مي ّر به اليمن من أزمة ،وقد ج ّنبته رص ٍ
اعات وحروبًا أهليّ ًة
الوطني عىل وثيقة
كانت من املمكن أن تندلع لوال توافق املؤمتر
ّ
الحوار .وأفاد نحو  %17منهم بأ ّن سبب تأيّيدهم للوثيقة أنّها أُ ّسست
من أجل بناء دول ٍة حديث ٍة ودميقراط ّي ٍة قامئ ٍة عىل املواطنة .فيام قال
 %11من املؤيّدين بأ ّن الوثيقة حافظت عىل وحدة اليمن وج ّنبته
وفس  %7من املستجيبني املؤيّدين موقفهم بأ ّن
احتامل االنقسامّ ،
ئيسة .وأيد %3
الوثيقة ل َّبت جميع مطالب الثّورة أو بعض مطالبها ال ّر ّ
من املستجيبني الوثيقة أل ّن آل ّية الحوار انترصت ،وهي متث ُّل منوذ ًجا
السياسيّة والحزبيّة لقادة القوى
وإنجازًا ً
مهم لتجاوز الخالفات ّ
السياسيّة واملجتمعيّة يف اليمن ،فيام اعترب ما نسبته  %3من املؤيّدين
ّ
بأ ّن سبب تأيّيدهم للوثيقة يعود العتامدها ال ّنظام الفدرا ّيل ،وهو
ال ّنظام األكرث مالءمة لليمن حسب رأيهم.
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الوطني الشّ امل" ،فقد
أما املستجيبون املعارضون لـ "وثيقة الحوار
ّ
أوردوا العديد من العوامل واألسباب لتفسري معارضتهم لها ،وقد كان
عىل رأس هذه األسباب اعتقاد ما نسبته  %34منهم بأ ّن اعتامد النظام
الفدرا ّيل سيؤدي إىل تقسيم اليمن أو ميهد لذلك .فيام عزا  %20منهم
أسباب املعارضة إىل أ ّن الوثيقة مل تحقّق مطالب الجنوب ّيني أو الحراك
وفس  %16منهم بأ ّن الوثيقة مل تحقّق جميع مطالب الثورة
الجنويبّ ،
وأهدافها ،وقال  %8منهم إنّهم يعارضونها أل ّن الحوار أو الوثيقة ال
وعب  %5منهم
ُيثّالن جميع األطراف ّ
السياسية والرشائح االجتامع ّيةّ ،
عن رفضهم أل ّن الوثيقة فُرضت من الخارج.
تعكس العوامل التي أوردها املستجيبون املعارضون للوثيقة أ ّن نحو
ثلث املعارضني ال ينطلقون يف معارضتهم من موقف مبديئ ،بل أل ّن
توقعاتهم ملخرجات مؤمتر الحوار الوطني كانت أكرب مام جاء يف
الوثيقة ،أو ألنهم اعتقدوا بعدم متثيل جميع األطراف السياسية يف
عملية الحوار ،أو انحياز الوثيقة ملطالبات أطراف سياسية بعينها.
عبت عن تأيّيدها
أي العا ّم
وعىل ال ّرغم من أ ّن أغلبيّة ال ّر ّ
اليمني ّ
ّ
عب عن
لـ "وثيقة الحوار
الوطني الشّ امل" ،فإ ّن هناك تيا ًرا ُم ًّ
هم ّ
ّ
اليمني ،لذا يتعني عدم
معارضته لهذه الوثيقة ومثّل  %26من الشّ ارع
ّ
إغفاله .إ ّن تحليل دوافع التأيّيد واملعارضة يشري إىل مجموعة من
التّحديات التي ينبغي التصدي لها من أجل املحافظة عىل تأيّ ٍيد واسعٍ
لوثيقة الحوار الوطني؛ وأهمها رضورة قيام ال ّدولة اليمنيّة بإجر ٍ
اءات
ممنهج ٍة ورسيع ٍة يف إطار الحفاظ عىل األمن واالستقرار وتعزيز
ال ّدميقراط ّية والتع ّددية واملشاركة يف الحكم .ومن شَ أن العمل عىل
تنفيذ البنود ال ّرئيسة للوثيقة أن يساهم يف تعميق الثقة بأ ّن توصياتها
سوف تنفذ .إن عدم معرفة نحو ربع املستجيبني اليمنني ببنود وثيقة
الحوار الوطني تشري إىل حاجة ملحة إىل التعريف بالتوصيات الرئيسة
للوثيقة.

اليمني نحو بعض
العام
الرأي
اتّجاهات
ّ
ّ
ّ
اإلجراءات في المرحلة االنتقاليّة الثانية
يف ضوء انتهاء املرحلة االنتقال ّية التي استمرت عامني ،ومع انتهاء مؤمتر
الوطني الشامل" ،فقد
الوطني الشّ امل وصدور "وثيقة الحوار
الحوار
ّ
ّ
توافق أعضاء املؤمتر عىل متديد هذه املرحلة ملدة زمنيّة ال تتجاوز
الوطني
نص وثيقة "ضامنات ُمخرجات الحوار
سنة واحدة بحسب ّ
ّ
املهمت وامل ُخرجات التي اتفقت
الشّ امل"؛ وذلك الستكامل تنفّيذ ّ
الوطني الشامل".
عليها يف "وثيقة الحوار
ّ

المؤشر العربي
واليمني نحو موضوعات وطنيّة راهنة
الفلسطيني
اتّجاهات الرأيّ العامّ
ّ
ّ

الشكل ()5
الفلسطيني (املنتخب عام  )2006ملامرسة مهامته وأعامله
املؤ ّيدون وا ُملعارضون لعودة املجلس الترشيعي
ّ

الشكل ()6
الوطني ّ
الشامل يف اليمن"
الحوار
ا ُملؤ ّيدون وا ُملعارضون لـ "وثيقة
ّ
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الجدول ()3
الوطني ّ
الشامل" باعتبارها أسبا ًبا لتأ ّييدهم ( %من مجموع املؤيدين)
العوامل التي أوردها املستجيبون املؤ ّيدون لـ "وثيقة الحوار
ّ
العوامل

%

أخرجت البالد من األزمة وج ّنبت اليمن رصاعات وحروبًا أهليّة محتملة

56

تؤسس لدولة حديثة ودميقراطيّة
ّ

17

حافظت عىل وحدة اليمن

11

تل ّبي جميع مطالب الثّورة والشّ باب أو بعضها

7

أل ّن ال ّنظام الفدرا ّيل هو األكرث مالءمة لليمن

3

السياسيّة والحزبيّة
نجاح الحوار كآلية لتجاوز الخالفات ّ

3

عوامل أخرى

2

ال أعرف

1

املجموع

100

الجدول ()4
الوطني ّ
الشامل" باعتبارها أسبا ًبا ملعارضتهم ( %من مجموع املعارضني)
العوامل التي أوردها املستجيبون املعارضون لـ "وثيقة الحوار
ّ
العوامل

%

اعتامد النظام الفدرا ّيل سيؤدي إىل تقسيم اليمن

34

مل تحقّق مطالب الجنوب

20

مل تحقّق جميع مطالب الثورة وأهدافها

16

السياسية والرشائح االجتامعيّة
عدم متثيل جميع األطراف ّ

8

ألنّها فُرضت من الخارج

5

أصل
ض ّد عملية الحوار ً

4

االنحياز لبعض األطراف وأجندتها عىل حساب أطراف أخرى

4

عدم الثقة بتطبيق البنود واملقرتحات

3

تحل األزمة التي يعيشها اليمن
لن َّ

3

عوامل أخرى

1

ال أعرف

3

املجموع

100
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واليمني نحو موضوعات وطنيّة راهنة
الفلسطيني
اتّجاهات الرأيّ العامّ
ّ
ّ

السياقُ ،سئل امل ُستجيبون حول إن كانوا يؤيّدون أو
ويف هذا ّ
يعارضون بعض القرارات واإلجراءات امل ُتعلّقة باملرحلة االنتقاليّة
الوطني
نصت عليها وثيقة "ضامنات ُمخرجات الحوار
الثانية ،والتي ّ
ّ
الشّ امل" .وتتمثّل هذه القرارات بالتمديد لل ّرئيس عبد ربه منصور
ٍ
تعديالت وزاريّة عليها،
هادي ،وإبقاء الحكومة مع ال ّنص عىل إجراء
وإبقاء مجلس النواب (الربملان) امل ُنتخب يف عام  2003يف تشكيلته
ٍ
انتخابات
ورئاسته الحاليّة وبصالحيّاته الترشيعيّة نفسها ،وإجراء
نياب ّي ٍة ورئاس ّي ٍة بعد إقرار ال ّدستور مبارشةً.
اليمني تؤيّد قرار التمديد
وأظهرت النتائج أ ّن أكرثيّة ال ّرأي العا ّم
ّ
لل ّرئيس عبد ربه منصور هادي؛ إذ يؤيّد أكرث من نصف ال ّرأي العا ّم
اليمني هذا القرار ،أي بنسبة  .%56وباملقابل ،فقد عارض نحو %42
ّ
من امل ُستجيبني قرار التمديد لل ّرئيس .أما نسبة التأيّيد إلبقاء الحكومة
مع إجراء تعديل عليها فقد جاءت  %30من الرأي العام اليمني ،فيام
عارض هذا القرار ما نسبته .%69
أقل نسب التأيّيد بالنسبة إىل إجراءات متديد املرحلة االنتقاليّة
وكانت ّ
هو قرار إبقاء مجلس النواب امل ُنتخب يف عام  2003يف تشكيلته

ورئاسته الحال ّية وبصالح ّياته الترشيع ّية نفسها؛ إذ أيّد هذا املقرتح
 %17من املستجيبني ،مقابل معارضة  %81لذلك.
أ ّما أكرث اإلجراءات تأيّي ًدا يف مقرتحات متديد املرحلة االنتقال ّية ،فقد
كان التأيّيد إلجراء انتخابات نياب ّية ورئاس ّية بعد إقرار ال ّدستور مبارش ًة
وبنسبة  ،%69يف حني عارض هذا القرار  %29من امل ُستجيبني اليمنيّني.
ٍ
ومم ال ّ
انتخابات رئاس ّي ٍة ونياب ّي ٍة بُعيد إقرار
شك فيه أ ّن تأيّيد إجراء
ّ
الدستور يوضح أ ّن عدم التأيّيد لبقاء الحكومة أو مجلس النواب
امل ُنتخب يف عام  2003هو ليس اعرتاضً ا عىل امل ُقرتح بقدر االعرتاض
الحكومي والنيا ّيب ،إضاف ًة إىل طول فرتة استمرار مجلس
عىل األداء
ّ
النواب ( 11سنة).
مفهوم الرأي العام اليمني للنظام االتحادي/
الفدرالي
ّ

الوطني الشّ امل" أ ْن يصبح اليمن دول ًة
لقد تض ّمنت "وثيقة الحوار
ّ
تعتمد نظام ال ُحكم االتّحادي /الفدرا ّيل ،كام نصت عىل أ ّن ال ّدولة
االت ّحادية تتكون من ستة أقاليم :اثنان يف الشّ طر الجنو ّيب ،وأربعة
يف الشّ طر الشام ّيل .وأثار هذا القرار ،سواء أكان عىل صعيد اعتامد

الشكل ()7
ا ُملؤ ّيدون وا ُملعارضون لبعض القرارات واإلجراءات ا ُملتع ّلقة باملرحلة االنتقال ّية الثانية ()%
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الجدول ()5
الوطني أنْ يكون شكل الدّولة يف اليمن اتّحاد ًيا /فدرال ًّيا .برأيك ،ما هو النّظام االتحادي /الفدرايل؟
اقرتحت وثيقة الحوار
ّ
تعريف اليمنيني للنظام االتحادي /الفدرايل

%

اعتامد نظام األقاليم يف إدارة البالد

28

حكومة مركزيّة ذات سياسة دفاعيّة وخارجيّة واحدة مع صالحيّات لألقاليم إلدارة شؤونها املاليّة واإلداريّة باستقالليّة

22

الخاصة
كل إقليم وإدارته باستخدام موارده املال ّية
نظام يتمتع فيه سكان ّ
ّ

11

نظام يعتمد الالمركزية

5

نظام يؤدّي إىل تقسيم البالد

2

نظام يحافظ عىل وحدة اليمن ويج ّنبه النزاعات واالنقسامات

1

نظام حكم أكرث دميقراط ّية وعدالة

1

الحكم الذايت

1

أخرى

0.5

ال أعرف  /رفض اإلجابة

29

املجموع

100

جدل
ال ّنظام الفدرايل أم عىل صعيد عدد األقاليم وآليّة تقسيمهاً ،
الوطني من جهة ،وبني
واس ًعا بني األعضاء املشاركني يف مؤمتر الحوار
ّ
املواطنني اليمن ّيني من جه ٍة أخرى .ويف هذا اإلطار ،أخذ استّطالع
أي العا ّم
ّ
املؤش العر ّيب عىل عاتقه هدف التع ّرف عىل مفهوم ال ّر ّ
السؤال املفتوح
اليمني لل ّنظام االت ّ
ّحادي /الفدرا ّيل ،واعتَمد صيغة ّ
ّ
الوطني أ ْن يكون شكل ال ّدولة يف اليمن
كالتايل" :اقرتحت وثيقة الحوار
ّ
ّحادي /الفدرا ّيل؟".
دول ًة اتّحاديةً /فدرال ّيةً .برأيك ،ما هو ال ّنظام االت ّ
اليمني كان قاد ًرا عىل تقديم
أي العا ّم
وأظهرت النتائج أ ّن  %75من ال ّر ّ
ّ
تص ّوره أو تعريفه الذايتّ لنظام ال ّدولة االتّحاديّة ،يف حني أفاد  %22من
ّحادي /الفدرا ّيل ،ورفض
املستجيبني بأنّهم ال يعرفون ما هو ال ّنظام االت ّ
ما نسبته  %2اإلجابة.
الخاصة ،أكرث من 500
لقد أورد املستجيبون ،مستخدمني مفرداتهم
ّ
ٍ
تعريف لل ّنظام االت ّحادي تع ّرب جميعها عن معرف ٍة ودراي ٍة متفاوتة
ٍ
سيايس تّجاه هذا النظام
موقف
بال ّنظام االتّحادي /الفدرا ّيل أو عن
ٍّ
أقل من %0.5
يف ضوء توصية وثيقة الحوار الوطني باعتامده .مقابل ّ
ٍ
تعريفات ليست لها عالقة باملوضوع.
أوردوا

اليمني يف إطار تعريف ال ّنظام
أي العا ّم
أ ّما عىل صعيد ما طرحه ال ّر ّ
ّ
ّحادي /الفدرا ّيل ،فإ ّن  %28من املستجيبني أفادوا بأ ّن ال ّنظام
االت ّ
يقسم البالد إىل أقاليم متع ّددة من دون
الفدرا ّيل هو النظام الذي ّ
أن يوضّ حوا صالح ّيات هذه األقاليم وطبيعة عالقاتها مع الحكومة
السؤال املفتوح
املركزية ،بل إ ّن بعض املستجيبني أجابوا عن هذا ّ
الوطني .فيام أفاد
بطريق ٍة إخباري ٍة ت ُفيد مبا اقرتحته وثيقة الحوار
ّ
ينص عىل
نحو ُربع املستجيبني بأ ّن ال ّنظام االتّحادي هو ال ّنظام الّذي ّ
وجود حكوم ٍة مركزيّ ٍة لها سياسة دفاع ّية ،وخارج ّية ،ومال ّية واحدة مع
استقالليّة األقاليم يف إدارة شؤونها الداخليّة .وأفاد  %11من اليمنني
بأ ّن النظام الفدرايل هو نظام يتمتع به سكان كل إقليم باستخدام
موارده الخاصة .وبذلك ،فإ ّن هؤالء املستجيبني ركزوا يف تعريفهم لهذا
النظام عىل سيطرة األقاليم عىل مواردها الطبيعية أو املالية من دون
ذكر تنظيم العالقة بني األقاليم والحكومة املركزية بصفة عامة حتى
عىل صعيد إدارة الرثوات الطبيعية واملوارد املالية لتلك األقاليم .وأفاد
 %5من املستجيبني بأ ّن هذا النظام يحقق إدارة ال مركزية.

المؤشر العربي
واليمني نحو موضوعات وطنيّة راهنة
الفلسطيني
اتّجاهات الرأيّ العامّ
ّ
ّ

فيام ع ّرف بعض املستجيبني النظام االتحادي بنا ًء عىل موقفهم
السيايس منه؛ إذ أفاد  %2منهم بأنه نظام يؤدي إىل تقسيم البالد،
و %1منهم بأنه نظام يحافظ عىل وحدة اليمن ويجنبه االنقسام ،و%1
منهم بأنه نظام حكم أكرث دميقراطية وعدالة للمواطنني.

خالصة
بالنسبة إىل استطالع الرأي العام الفلسطيني ،فقد أظهرت النتائج بأنّه
ُمتوافق إىل حد اإلجامع عىل أ ّن "اتفاق اإلطار" الذي يُر ّوج له وزير
الخارج ّية األمرييك جون كريي يصب يف تحقيق املصالح اإلرسائيل ّية،
يل عن رفضه لهذا االتفاق .كام أ ّن الرأي العا ّم
وهو يُ ّ
عب بشكلٍ ج ّ
الفلسطيني ُمتوافق عىل رفض الرشوط التي عاد ًة ما تطرح عىل
ّ
الفلسطيني كرشوط لتوقيع اتفاق سالم نها ّيئ مع إرسائيل.
الجانب
ّ
الفلسطيني غري ُمستعد عىل اإلطالق لتقديم تنازالت
إ ّن الرأي العا ّم
ّ
يف هذه املوضوعات التي أصبحت مبنزلة ثوابت أساسيّة للشعب
الفلسطيني.
ّ
الفلسطيني قد أورد العديد من
كام أظهرت النتائج أ ّن الرأي العا ّم
ّ
األسباب كعوامل ُمعوقة للمصالحة الوطنيّة ،وعىل رأسها املصالح
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الشخص ّية والحزب ّية لقيادات الفصائل الفلسطينية ،واالحتالل
يل.
اإلرسائي ّ
عبت أغلبيته عن تأييدها لوثيقة الحوار
أما الرأي العام اليمني ،فقد ّ
الوطني الشامل ،وكانت نسبة املؤيدين لهذه الوثيقة متثل ضعف
املعارضني لها ،فيام مل يح ِّدد ربع املستجيبني موقفًا ألنهم ليسوا عىل
دراية أو معرفة ببنود الوثيقة وتوصياتها.
ويشري تحليل النتائج إىل أ ّن املحافظة عىل تأييد واسع لوثيقة الحوار
الوطني يتطلب التعامل مع مخاوف رشيحة واسعة من اليمنيني التي
تعتقد بأ ّن النظام الفدرايل يعني العمل عىل تقسيم اليمن ،وكذلك
التعامل مع مخاوف الذين ليس لديهم ثقة يف تطبيق بنود الوثيقة،
فضل عن أن ذلك يتطلب إجراءات حكومية تعزز األمن واالستقرار.
ً
كام تظهر النتائج أ ّن هناك حاج ًة لجهد تعريفي بالوثيقة وتوصياتها؛
وهو أمر مهم إلنجاحها واملحافظة عىل تأييدها.
وأظهرت النتائج أ ّن أكرثية الرأي العام اليمني تؤيد إجراء انتخابات
رئاسية ونيابية بعد إقرار الدستور؛ أي خالل فرتة عام كحد أقىص من
تاريخ إقرار وثيقة الحوار الوطني .وأخ ًريا ،فإ ّن أكرثية الرأي العام
اليمني لديها تصورات ذات أهمية حول طبيعة النظام الفدرايل الذي
نصت عليه وثيقة الحوار الوطني بوصفه نظا ًما لحكم اليمن.

للكتابــة

دعــوة

السياسات
يعقد المركز
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ

مؤتمر العرب والواليات المتحدة األميركية
الدوحة
في الفترة من  ١٤إلى  ١٥حزيران /يونيو 2014
يبحث هذا المؤتمر عالقة العرب بالواليات المتحدة األميركية ،ضمن سلســلة
المؤتمرات التي تتناول عالقات العرب بالقوى اإلقليمية والدولية.
يسعى المؤتمر إلى تفكيك هذه العالقة المركبة ،وإلى التعرُّف على أوجهها
المختلفةً ،
آخذا في الحســبان التحوالت التي طرأت عليها ،منذ أن بدأ احتكاك
العرب بالواليات المتحــدة األميركية قبل نحو قرنين ،وذلــك من خالل إتاحة
فرصة مناقشة القضايا واإلشكاليات البحثية المختلفة ،بشأنها.
ً
باحثا عرب ًيّــا وأميرك ًيّا مــن المتخصصين.
يشــارك في المؤتمر نحو أربعيــن
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