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 مقدمة
 

في سياق متابعته للشأن العربي في كل مجاالته، السياسية  

واالجتماعية والثقافية، أصدر المركز العربي لألبحاث واالقتصادية 

  1".2016ودراسات السياسات تقريره الدوري "المؤشر العربي 

، والذي 2011وھو التقرير الخامس الذي تم إصداره منذ سنة  

عبارة ، الذي ھو "برنامج قياس الرأي العام العربي" يدخل في إطار

العربي في البلدان العربية  عن "استطالع سنوي للرأي ينفذه المركز

تنفيذ االستطالع وتتوافر فيها األطر اإلحصائية  التي يتاح فيها

 العامة لسحب العينات العامة لمجتمعاتها".

والهدف من ذلك، حسب المركز، ھو "الوقوف عند اتجاھات  

الرأي العام العربي نحو مجموعة من المواضيع االقتصادية 

ا في ذلك قضايا الرأي العام نحو واالجتماعية والسياسية، بم

الديموقراطية، وقيم المواطنة والمساواة، والمشاركة المدنية 

والسياسية. كما يتضمن تقييم المواطنين ألوضاعهم العامة، 

واألوضاع العامة لبلدانهم، وكذلك تقييمهم للمؤسسات الرسمية في 

ھذه البلدان، والوقوف على مدى الثقة في ھذه المؤسسات، 

تجاھات الرأي العام تجاه القطاع الخاص، ونحو المحيط العربي، وا

 2والصراع العربي اإلسرائيلي".

بدأ ھذا االستطالع باختيار عينة من المواطنين العرب، بلغت  

بلدا  12في  2011جري سنة أفي االستطالع الذي فردا  16192

                                                           
، )الدوحة، المركز 2016برنامج قياس الرأي العام العربي: المؤشر العربي  -1

 (. 2016لألبحاث ودراسات السياسات، 
  المرجع نفسه -2
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 14في  2013-2012 الذي أجري عربيا. أما االستطالع الثاني

لترتفع ھذه العينة في  فردا، 20372فقد شمل عينة بلغت  بلدا

إلى بلدا كذلك  14في  2014سنة الذي أجري الثالث االستطالع 

الذي أجري في  ثم لتنخفض في االستطالع الرابع ،فردا 26.618

تستقر في ھذا كي و .فردا 18.310 إلى 2015سنة بلدا  12

في  أيضا بلدا 12في  2016سنة  ، الذي نظماالستطالع الخامس

 فردا في المغرب.  1489م ، منهفردا 18.310

التي  ھذا وحسب عدد سكان المنطقة العربية، فإن الدول العربية 

من عدد السكان  %90نحو  شكلت (2016) االستطالع األخير ھمها

. وتضم الدول التالية: موريطانيا، والمغرب، للعالم العربياإلجمالي 

ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والجزائر، وتونس، 

واألردن، والسعودية والكويت. وھي التي تمثل عموما مجموع 

المغرب العربي، والجزيرة العربية، والشرق  األقاليم العربية، أي:

 العربي، ووادي النيل.

تم تنفيذ االستطالع األخير ميدانيا من خالل مقابالت مباشرة  

اختيار عينة منها في بفردا(،  18.310مع المستجوبين المعنيين )

قامت به عدد من وھو عمل . 2016كل بلد، من شتنبر إلى دجنبر 

، تحت إشراف المركز العربي المذكور، مؤسسات المختصةال

 121وھي: "مركز الدراسات االستراتيجية" في األردن، و"مؤسسة 

لألبحاث واالستطالعات" في تونس والجزائر والسودان ومصر 

والمغرب، و"مؤسسة قياس لالستطالعات والدراسات المسحية" في 

 فلسطين، و"المستقلة للبحوث" في العراق، و"ستاتيكس لبانون"

  بلبنان، و"قياس االستشارات والدراسات السياسية" في الكويت.

 ، حسب المركز المذكور،بالنسبة لمنهجية البحث تم االعتماد 

العينة العنقودية الطبقية )في المستويات( المتعددة المراحل،  على
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المنتظمة والموزونة ذاتيا والمتالئمة مع الحجم السكاني. كما جرى 

التقسيم اإلداري، والوسطين الحضري والريفي أخذ في االعتبار: 

 3.%3و %2 بينبهامش خطأ ضعيف يتراوح عموما 

األوضاع العامة  اور أساسية ھي:حم ثمانية شمل االستطالع 

لمواطني المنطقة العربية، وتقييم الرأي العام لمؤسسات الدول 

والحكومات، واتجاھات الرأي العام نحو الديموقراطية، والمشاركة 

سياسية والمدنية، ودور الدين في الحياة العامة والحياة السياسية، ال

واتجاھات الرأي العام العربي نحو محيطه، والثورات العربية، 

 واتجاھات الرأي العام نحو تنظيم داعش.

للمنطقة  وھي المحاور التي سنعمد إلى تقديم نتائجها، بالنسبة 

نضيف إليها ، فصول 9من خالل  العربية عامة، والمغرب كنموذج،

ثالثة فصول: األول فصل تمهيدي يتعلق بإشكاليات قياس الرأي 

العام )الفصل األول(، والثاني فصل يتعلق بقياس أراء الشباب 

 خيصل(، والثالث يتعلق بأضمومة بمثابة ت11العربي )الفصل 

 كل فصول البحث.  ومناقشة

الفصل  ، إذ نحيل القارئ بشأنها إلىھذا ومن حيث المنهجية 

باإلشارة إلى  التمهيدي في متن الكتاب، نكتفي في مقدمتنا ھذه

 :مسألتين

على نتائج استطالع رأي المؤشر األولى، ھي أننا سنتعمد * 

للتحليل، والتي سنعمد إلى  يةأولكقاعدة  2016العربي لسنة 

                                                           
باللغة األجنبية  (%3تنبيه: من ھنا فصاعدا سنشير إلى النسبة المائوية مثل )- 3

نتفادى فم(،. وھذا من جهة حتى 3في المائة" باللغة العربية ھكذا ) 3أو" 
( يمينا أو شماال )والتي كثيرا ما تؤدي إلى %إشكالية كتابة النسبة المائوية )

 "فم" إلى لفظ "في المائة"مغالطات رقمية( ومن جهة أخرى اختصار عبارة 
 تفاديا للتكرار وتسهيال لعملية القراءة.



 
 

12 
 

، حتى 2015-2011 للمؤشر االستطالعات السابقةمقارنتها بنتائج 

  .ھذه الفترةخالل  ثتالتغييرات التي حدنقف على 

*الثانية، ھي إغناء نتائج ھذا االستطالع بنتائج أخرى لم يتوقف 

مثل الوضع البيئي  عندھا المؤشر العربي، في نسخته األخيرة،

وذلك والمشاركة في االنتخابات وقضية المرأة والتعاون العربي...، 

  كن.حتى تكتمل صورة الرأي العام العربي، ما أم

نموذج معين للبلدان العربية، ارتأينا أن أاختيار  ، ھيلثة*الثا

بالنسبة لنا، بحكم معرفتنا النسبية بشؤونه،  "المغرب"يكون 

معتمدين في ذلك قصد المقارنة، إلى جانب نتائج المؤشر العربي، 

"البارومتر  إلى جانب، وطنية أو محليةعلى استطالعات 

 4العربي".

يس مجرد إعادة تقديم نتائج سبق ، لالكتابھذا وھدفنا في  

، ولكن تقديم "قيمة مضافة" بشأنها، تقديمها من طرف أصحابها

بإعادة إنتاجها بشكل أكثر تنظيما وتركيزا ووضوحا، على ما نأمل. 

رى، مقارنتها، ما أمكن، بنتائج استطالعات أخإغنائها ووھذا مع 

 المالحظات واألسئلة المتعلقة، وطرح بعض لهاوتقديم قراءة نقدية 

  ، في النهاية.بها

للمهتمين بشؤون ھذا ھدفنا، أما النتيجة فنترك الحكم عليها  

 استطالعات الرأي بشكل خاص، وللقارئ المفترض بشكل عام. 

 2018أبریل  20سال في: 

                                                           
نقصد ھنا عددا من استطالعات الرأي التي ما فتئ "البارومتر العربي"  -4

، في إطار "مبادرة اإلصالح العربي". انظر في ھذا 2005ينجزھا منذ سنة 

 (www.arabbarometer.orgو ) (www.arab-reform.net)الصدد: 

http://www.arab-reform.net/
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 الفصل األول

 إلطار النظريا
 

 

الرأي العام ھو "الكل المركب" من المعتقدات والتصورات 

واآلراء التي تحملها مجموعة بشرية في فترة زمنية معينة، والتي 

يتم التعبير عنها بشكل مباشر عبر قنوات اإلعالم أو من خالل 

 البحوث الميدانية مثل استطالعات الرأي. 

عليه، للتعرف  وھو ما سعت مختلف السلطات، قديما وحديثا، 

 بوسائل مختلفة، بغية التحكم فيه وتوجيهه، بله صنعه عند االقتدار،

لضمان ھيمنتها أو سيطرتها على الحكم. بيد أن الرأي العام ما فتئ 

يطرح لذلك أسئلة صعبة تتعلق بمدى مصداقية الحديث عن وجوده 

وإذا كان موجودا، ما ھل ھو موجود أصال؟ وإمكانية معرفته؟ 

ومقوماته وعناصره وأشكاله وتقنياته وحدوده؟ بل، وما ھي مفهومه 

اإلشكاليات التي ما فتئ يطرحها على المستويين الدولي واإلقليمي، 

 العربي منه بالتحديد؟

ھذا ما سنحاول التوقف عنده في ھذا الفصل التمهيدي، من  

على المستوى  الرأي العام، وإشكالياتهقياس خالل تحديد ماھية 

 العربي.
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 اهية الرأي العامم -1

خذ فكرة عن ما ھو الرأي العام، البد من الحديث عن أحتى ن 

عن أنواعه  نشأته ومفهومه ومكوناته وخصائصه، قبل الحديث

 ومظاھره ووظائفه وتقنياته.

 

 النشأة والمفهوم والمكونات والخصائص (1

 النشأة والمفهوم -أ

متى نشأ مفهوم الرأي العام وكيف تطور عبر التاريخ؟ اختلف  

 في ذلك الباحثون، لكن عموما يمكن القول بشأن ذلك ما يلي: 

النشأة، أشارت عدد من الدراسات إلى أنه إذا فيما يتعلق ب -أوال

 معناه العام منذ القديم، ظهر كان مفهوم الرأي العام حديث نسبيا، فقد

ة، واعية وغير واعية. ومثاله: ما عرفه بمسميات أو أشكال عد

اليونان من نقاش حول االتفاق العام أو االتجاھات السائدة أو 

"األكورا" والديموقراطية والسفسطة والخطابة، وما عرفه الرومان 

بشأن اآلراء الشائعة بين الناس وصوت الجمهور أو الشعب )الذي 

المسلمين من  اقترب من مفهوم الشعب بالمعنى الحديث(، وحديث

جهتهم عن األمة والشورى واإلجماع وتفريقهم بين العامة 

)العوام/الرعاع( والخاصة )أھل الحل والعقد(. وھو ما ردده العالم 

المسيحي في العصر الوسيط بشأن حديثه عن االتفاق العام أو 

حديث  الشعور الجماعي، ووصل في بداية العصر الحديث إلى

ب" الذي وجب اإلنصات إليه، بله مكيافيللي عن "صوت الشع

الغاية تبرر "توجيهه أو صنعه، للبقاء في الحكم، وفقا لمبدأ 

 ."الوسيلة
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بيد أن ظاھرة استطالع الرأي العام، لم تبدأ حقيقة إال خالل  

العصر الحديث، مع إنشاء الدولة/األمة وترسيخ مفاھيم 

ضحى الديموقراطية وتطور بحوث اإلحصاء واالجتماع. وھو ما أ

ممكنا عمليا منذ ثالثينيات القرن الماضي، وما فتئ يتطور منذ وقتها 

 5وإلى اليوم.

بهذا المعنى، ظهر مفهوم "الرأي العام" في معجم  -ثانيا

، أي في عصر التنوير بالذات. ما 1798األكاديمية الفرنسية سنة 

عبر عنه الفيلسوف األلماني كانط، بتعريفه لألنوار بأنها الخروج 

حجر الوصاية بالتعبير عن الذات أو الذوات، التي تشكل الرأي من 

العام، أي الشعب في النهاية. ھذا ما جعل مفهوم الرأي العام يقترن 

في العصر الحديث بالتحرر، الجماعي والفردي، من ربقة االستبداد 

السياسي أو الديني، وما فتئ منذ وقتها يخضع لنقاش واسع. إذ ما 

لفظين تتضمن العبارة  إن ھذهم" في ھذه الحالة؟ معنى "الرأي العا

كالھما غامض ھما: "الرأي" و"العام". ذلك أنه إذا أمكن تعريف 

الرأي بما يعبر عنه الشخص من أفكار أو تصورات في لحظة 

                                                           
في االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة ظهر أول استطالع للرأي  - 5

، ليتكرر ذلك بعد كل انتخاب رئاسي فيها، إلى جانب 1824األمريكية سنة 

بعض االستطالعات التجارية المتفرقة. بيد أن اإلحصائيين يرون أن البداية 
"دالئل مقنعة  1934الحقيقية لمهنتهم بدأت حين قدم "نايمان" في مقال له سنة 

وأخطاء معاينة  ام العينات االحتمالية بتوفير تقديرات بعيدة عن االنحيازعلى قي
قياس الرأي". وھو ما أدى إلى بداية تطور صناعة استطالع الرأي، حيث قام 

، والذي تلته 1935جورج جالوب بتأسيس المعهد األمريكي للرأي العام سنة 

راحل ھي: معاھد أو مراكز أخرى. وھي التي تطورت عموما عبر ثالث م
(، ومرحلة 1990-1960(، ومرحلة التوسع )1960-1930مرحلة االبتكار )

 ...(. انظر في ھذا الصدد: -1990التكنولوجيات الجديدة لالتصال )

، مقال: ثالث حقب من أبحاث المسوح، ترجمة ھدير أحمد روبرت م. جروفز*
 :، في2018مارس  10، وشوھد في 2017يناير  26غريب، نشر في 

(www.onsurveys.info)  
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والشيء نفسه  ؟نطمئن إلى تقلباتهو معينة، فكيف نحدد ھذا الرأي

الذي عادة ما يستعمل مقابل "الخاص"، لكن ماذا  بالنسبة "للعام"

الجماعة "المشاع" أو "المشاعية" أو يعني ذلك، ھل العام ھو 

الملكية (، مقابل ، الحشد، الجمهور..الرعاع، العوامالشعب، )

 النخبة المتعلمة العاقلة؟ما يعود إلى أو  الخاصة

دة األمر ليس واضحا، لكن ھذا لم يمنع من تقديم تعريفات ع 

للرأي العام، نلخصها من جهتنا بالقول إن ھذا الرأي ھو ما تعبر 

عنه عموما أية جماعة بشرية، صغيرة أو كبيرة، من أفكار وآراء 

 6تجاه قضية أو مسألة ما تهم أفرادھا، في "زمكان" معين.

 المكونات والخصائص -ب

إذا جاز القبول بهذا التعريف العام، فإن السؤال الذي يفرضه  

 7ذاته ھنا ھو: كيف يتكون الرأي العام، وما ھي خصائصه؟

مسألتي التكوين والمكونات يمكن القول سريعا  بالنسبة -أوال

المسألة األولى أن الرأي العام يتكون عبر مراحل ھي: مرحلة بشأن 

الحس واإلدراك األوليين، ومرحلة نشأة الرأي الفردي، ومرحلة 

لسائد، وصوال إلى تحول اآلراء االحتكاك مع الجماعة أو الوضع ا

                                                           

توجد تعريفات عدة للرأي العام في الموسوعتين اإللكترونيتين  -6 

wikipedia ) و( Encyclopedia universalis.  ومن التعاريف التي تم

تقديمها في الموضوع، إضافة إلى ذلك، نجد، على سبيل المثال: أن "الرأي 
تشايدلر(، أو ھو "اصطالح العام ھو مجموعة من اآلراء الفردية" )ھارولد 

يستخدم للتعبير عن مجموع اآلراء التي يتوصل إليها الناس" )جيمس يزايس(، 
أو ھو "اتجاه جماعة معينة من الناس نحو حول حادثة أو مشكلة معينة" 
)ليونارد دوب(، أو ھو "وجهة نظر أغلب الجماعة" )أحمد أبو زيد(، أو ھو 

التهامي: بحث حول الرأي مختار  عن: "الرأي السائد بين أغلبية الشعب" 
، في: 2018مارس  10، شوھد في 2010-1- 18العام، نشر في 

(http://sic-mosta.own0.com.) 
  المرجع نفسه. - 7
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الفردية المعزولة إلى "ضمير جمعي"، أي إلى رأي عام. أما بشأن 

المسألة الثانية، فهي تفيد عموما مجموعة العوامل التي تساھم في 

التكوين المذكور، وھي عديدة، أبرزھا: العوامل الجسدية للفرد 

والعوامل النفسية  )استعداداته البيولوجية أو الفسيولوجية الوظيفية(،

)العواطف أو المشاعر، الفردية أو الجماعية، مثل المحبة والكراھية 

والثقة والخوف(، والعوامل االجتماعية )العادات والتقاليد(، 

والعوامل الثقافية )مجموعة المعتقدات والتصورات والقوانين والقيم 

)نوع  واألخالق التي تميز جماعة بشرية معينة(، والعوامل السياسية

الحكم السائد في البلد، ومدى تطور درجة الحريات الفردية 

 والجماعية فيه(. 

وھذا إضافة إلى عوامل أخرى مثل: األحداث والمشكالت التي  

على المستويين الوطني والدولي، ووسائل  تبرز بين الحين واآلخر

اإلعالم والدعاية التي تروم توجيه أو تشكيل الرأي العام، 

(، وما fawkes newsالمزيفة )الكاذبة أو والشائعات أو األخبار 

 إليه.

أما بشأن خصائص الرأي العام فهي عديدة، منها على  -ثانيا

 سبيل المثال: 

اع" أو التوافق التام بين أعضاء * أن الرأي العام ال يعني "اإلجم

بقدر  المجتمع )فهذا مستحيل الختالف خصائص األفراد وقدراتهم(،

ما يعني مجموعة اآلراء التي يعبر عنها بعض األفراد. كما ال يمكن 

 اعتباره محصلة لآلراء الفردية، وإنما التعبير عنها فحسب؛

لنسبة * أن الرأي العام يتعلق بحدث أو قضية معينة تثار با

لألفراد في زمن معين، وأنه لذلك ليس موحدا وإنما عادة ما يتكون 

من آراء مختلفة داخل المجتمع. ما يعني أن كل فرد رأيه الخاص 
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مع اآلراء األخرى، بهذه فيها في مسألة معينة، يلتقي أو يختلف 

 النسبة أو تلك. 

، * أن الرأي العام ھو تعبير حر عن األفكار واآلراء، كما ذكر

وليس أو باألحرى ال يجب أن يكون مفروضا بالقوة على األفراد 

دينية(،  ،اجتماعية، ثقافية من أية جهة كانت )سياسية، اقتصادية،

 وإن كان التأثير غير المباشر يظل قائما.

يرتبط بقضية معينة في فترة زمنية غالبا ما * أن الرأي العام 

ب األحداث أو القضايا معينة. ما يجعله بالضرورة رأيا متغيرا حس

المطروحة على الساحة وفتراتها الزمنية المحددة. وھو في ذلك، 

  8غير الثقافة أو المعتقد الديني الذي ال يتغير عادة إال ببطء شديد.

 

 األنواع والمظاهر والوظائف والتقنیات (2

يتميز الرأي العام بوجود أنواع  ،الخصائصھذه إضافة إلى  

 9ومظاھر عدة، كما أن له عددا من الوظائف والتقنيات.

 األنواع والمظاھر -أ

 يمكن تصنيف أبرز أتواع ومظاھر الرأي العام، كما يلي: 

بالنسبة لألنواع، يمكن تصنيفها، ھكذا: من حيث الظهور،  -أوال

مباشر، ورأي  فهو رأي عام ظاھر أو معلن يتم التعبير عنه بشكل

عام باطن أو خفي، يتم التعبير عنه بشكل غير مباشر أو يتم حجبه 

ومن حيث الوجود، فهو رأي عام موجود  ألسباب الخوف أو التقية؛
                                                           

نقصد أن الرأي العام باعتباره مجموعة آراء ألفراد حول قضايا معينة في  -8

قافة أو الدين، اللذان فترة زمنية محدودة، فهو قابل للتغيير بسرعة أكبر من الث
يتميزان بصفة الرسوخ أكثر ألصولهما التاريخية البعيدة. لكن مع التنبيه أن 

 الثقافة والدين ھما من محددات أو عوامل تكوين الرأي العام، كما ذكر.
  ، مرجع سابق )م.س(مختار التهامي -9
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أو فعلي قائم تكون تجاه أحداث أو وقائع معينة، ورأي عام غير 

موجود أو متوقع الحدوث أو قيد التبلور والتكوين؛ ومن حيث 

رأي عام إيجابي يتفاعل مع األحداث ويعبر عنها، طبيعته، فهو 

ورأي عام سلبي المبالي أو مكترث. ومن حيث مدة استمراره، فهو 

رأي عام دائم يتصف بالثبات لمدة طويلة نسبيا، ٍورأي عام مؤقت 

أو عابر يتعلق بحدث طارئ؛ ومن حيث درجة االندفاع، فهو رأي 

، ورأي عام التجربةو المنطقمحكوم بأدوات عقالني ھادئ  عام

االنفعاالت واألھواء؛ ومن حيث بغير عقالني أو مندفع محكوم 

االنتشار، فهو إما رأي عام محلي ال يتعدى الحي أو المدينة والقرية، 

أو جهوي يضم جهات أو فدراليات، أو وطني يهم المجتمع ككيان 

جغرافية ثقافية بعينها منطقة مثال  يضمفي دولة/أمة، أو قاري 

أو عالمي يشمل العالم بأسره وية، إفريقية..( يروبية، عربية، آس)أو

 10)الرأي العام العالمي(.

أما مظاھر الرأي العام، فهي تتمثل أساسا في الوسائل التي  -ثانيا

يتخذھا الرأي العام للتعبير عن مواقفه تجاه القضايا التي تهمه. وھي 

 عموما على نوعين: مظاھر إيجابية وسلبية:

تتمثل عموما في: الثورات التي اھر اإليجابية، ھي * المظ

العنيفة، التي تعد أقصى وسيلة يعبر عنها الرأي العام ضد أنظمة 

الشعب أو  الجور واالستبداد؛ والتظاھرات السلمية، التي ينظمها

ر يفئات منه )أحزاب، نقابات، مجتمع مدني( للمطالبة بالتغي

                                                           
مثل:  ھذه الالئحة ليست نهائية، إذ يمكن إضافة تقسيمات أخرى إليها، - 10

(، plébisciteتقسيم الرأي العام إلى رأي أغلبية ورأي أقلية أو رضا عام )
غير مفيد  رأي عام نوعي أو مفيد )مثقف/واعي( ورأي عام شعبوي

)منساق/تابع(، رأي عام يأتي عن طريق التراضي وآخر عن طريق التصويت 
خورشيد أو الضغط، رأي عام مستقر نسيسا وآخر متغير، وھكذا. انظر ھنا: * 

، )عمان، دار المسيرة للطباعة والنشر، ، مدخل الى الراي العامكامل مراد
 (. إضافة إلى: المرجع نفسه.2013
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لحقيقية أو الخاطئة، التي واإلصالح؛ واإلشاعات أو المعلومات، ا

ذانا صاغية لمطالبه. وھذا إضافة آينشرھا الرأي العام حينما ال يلقى 

 إلى وسائل اإلعالم والندوات واللقاءات واالنتخابات، وما إليه.

* المظاھر السلبية، ھي التي تتمثل عموما في ردود الفعل، 

للتعبير عن الرأي العام  المقصودة وغير المقصودة، التي يلجأ إليها

: مثالآرائه حين تفشل كل الوسائل اإليجابية المذكورة، وھي، 

في المسلسل  المقاطعة، التي تتجسد مثال في عدم المشاركة

االنتخابي؛ وإبداء مظاھر عدم االكتراث، بله االستهتار بالمؤسسات 

واألمالك العمومية؛ والغياب عن العمل والتأخر عنه واإلضراب 

  مرد القوانين الجاري بها العمل.واالعتصام أو الت

يبقى التذكير أن المسافة بين المظاھر اإليجابية والسلبية ليست  

دائما واضحة، إذ أن من شأن مظاھر المقاطعة أو التمرد 

واإلضراب، المعتبرة سلبية، أن تساھم في عملية اإلصالح السياسي 

والتظاھرات واالجتماعي؛ والعكس، أي أن من شأن مظاھر الثورة 

كما ) أو اإلشاعات، المعتبرة إيجابية، أن تؤدي إلى خراب األوطان

. فالمسألة رھينة، في الربيع العربي(أفضت إليه بعض نتائج 

 النهاية، بكيفية استعمال الوسيلة المعنية، إيجابا أو سلبا.

 الوظائف والتقنيات -ب

معينة،  يتم استعمال الرأي العام عادة من أجل وظائف أو أھداف 

 يتم محاولة الوصول إلى تحقيقها بآليات أو وسائل عدة.

بشأن الوظائف، فهي عديدة تعدد مظاھر الرأي العام  -أوال

 وعناصره، لعل أبرزھا: 

* الوظائف السياسية، التي تعكس آراء أو اتجاھات الجمهور 

ومدى تأثيرھا في مختلف الشؤون السياسية للدولة مثل: االنتخابات 

الحاكمين(، وإصدار القوانين والتصديق )الحرص على  )اختيار
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مراعاتها لمصالح المجتمع(، واإلصالح اإلداري والهيكلي 

وتنفيذ  ،للمؤسسات )التحديث أو تحسين آليات اشتغال الدولة(

)الرقابة والمتابعة(، وتوجيه السياسة  الخطط والبرامج المعلنة

على الحكومة في  )الضغوط التي يمارسها الرأي العام الخارجية

 ھذا االتجاه أو ذاك(؛ 

* الوظائف االجتماعية والثقافية، وثيقة الصلة بالوظائف 

يمارسه الرأي العام في  عادة ماالسياسية، من حيث التأثير الذي 

عدد من القضايا االجتماعية مثل: الحفاظ على الهوية والتقاليد 

التهديدات التي قد والعادات والثقافات والقيم واألخالق المحلية ضد 

تلحقها من جراء سياسة معينة الدولة في ھذا الصدد؛ أو العكس، 

أي الدفع إلى التغيير االجتماعي والمطالبة باالنفتاح وضمان 

الحريات والحقوق بشكل أكثر فأكثر اتساعا. وھذا فضال عن دور 

الرأي العام في التعبئة االجتماعية إزاء القضايا الكبرى التي تهم 

 جتمع.الم

أما بشأن التقنيات، أي الطرق التي يمكن بواسطتها  -ثانيا

التعرف على اتجاھات الرأي العام، بله توجيهه أو صنعه، فهي 

  :عديدة، أھمها

* االنتخابات، التي ھي أكثر ما يعبر عن آراء أو اتجاھات الرأي 

العام، ومدى تأثيرھا على النتائج النهائية للتصويت، وتحديدھا 

 ي لمصير الحكم في الدول الديموقراطية؛بالتال

* البحوث الميدانية، التي يجريها علماء السياسة أو االجتماع 

لدراسة شؤون المجتمع المختلفة من أسرة وعالقات اجتماعية وتدين 

 وقيم وأخالق، وما إليه.
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* استطالعات الرأي، التي تقوم بها المراكز المعنية برصد آراء 

حول قضايا معينة  يين الوطني والعالمي،الجمهور، على المستو

 تشغله؛ 

* وسائل اإلعالم واالتصال، التي تفرز من خالل اآلراء المعبر 

عنها في كل ھذه الوسائل )إذاعة، تلفزة، سينما، أنترنت..( عن 

 ميوالت الرأي العام وممارساته السياسية والثقافية.

من أھم * أجهزة االستعالمات أو االستخبارات، التي تعد 

األدوات التي تستعملها كل دولة بشكل سري للتحري عما يدور في 

 وقياس نبض الشارع. ساحتها من أفكار وآراء

يبقى ما أشرنا إليه ھو أن الرأي العام ليس سلبيا فحسب، يعكس  

بشكل آلي ما يشكله الجمهور المعني بذاته، من خالل آليات تكوين 

ن يكون، إيجابيا كذلك، أي تجري الرأي العام المذكورة. بل، يمكن أ

 11صناعته أو فبركته من خالل التقنيات المذكورة عينها.

 

 إشكاليات الرأي العام -2

ھذا ما يطرح عدة أسئلة ومالحظات تتعلق بمفهوم الرأي  

واإلشكاليات التي يطرحها، بشكل عام، وفي الدول  العام، حقيقة،

 العربية بشكل خاص. 

                                                           
ه البعض بصناعة الرأي العام )ناعوم شومسكي( أو التالعب ھذا ما أسما - 11

بالعقول )ھربرت شيللر(، وأبرز مثال على ذلك ما أضحت تحدثه اليوم األخبار 
الرأي العام. ومثاله: انتخاب  ( من تأثير فيfawkes newsالكاذبة أو المزيفة )

ا أخبار، "دونالد ترامب" كرئيس للواليات المتحدة األمريكية على أساس ھكذ
 على ما يرى البعض ذلك على األقل.
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 اإلشكالیات العامة (1

إشكاليات الرأي العام كموضوع للبحث، ويمكن دون  تتعدد 

 تلخيصها في نوعين من اإلشكاليات: النظرية والتطبيقية.

 اإلشكاليات النظرية -أ

 وھي إشكاليات تهم أساسا ثالث قضايا ھي: مفهوم الرأي العام، 

ونتائجه مقارنة مع وظائفه  والتقنيات المستعملة للتعرف عليه،

 وأھدافه.

بعض مالمحها  أشرنا إلىكالية األولى، سبق أن * بصدد اإلش

نه إذا صعب تحديد إعند محاولتنا تعريف الرأي العام. حيث قلنا 

تحديد حاصلهما، أي يصعب مفهومي "الرأي" و"العام"، فإنه 

ذا ما جعل ھذا المفهوم يبدو فضفاضا، ھلعل . ، كذلك"الرأي العام"

 فين: موقف يرى أنه البشأنه بالتالي. ما أفرز عموما موق اومختلف

وجود في الواقع لشيء اسمه "الراي العام" وإنما ھناك آراء فردية 

غالبا ما يتم توجيهها، أو صنعها حتى، من طرف السلطة، بما في 

. وموقف يرى على العكس 12ذلك استغالل استطالعات الرأي لذلك

يمكن اختبار وجود  أي واقع ال يرتفع،أن ھذا الرأي موجود فعال، 

  أساليب القياس المذكورة. وقياسه بكل

* أما اإلشكالية الثانية، فلها ارتباط باألولى. وھذا من حيث أن 

اإلشكالية المطروحة في النهاية تتعلق بمعرفة كيف يتكون تفكير 

..(، وبماذا يفكر، ، الحشد، الجماعةالرأي العام )الشعب، الجمهور

سه، بله التأثير فيه. تبدو آليات معرفة ذلك وكيف يمكن ليس فقط قيا

بسيطة ظاھريا، حيث تتطلب المسألة فحسب، في حالة استطالع 

                                                           
  من أبرز علماء االجتماع الذين قالوا بهذا االتجاه، نجد، على سبيل المثال: -12

*Bourdieu Pierre, l’opinion publique n’existe pas, in: questions 

de sociologie, Paris, éd. Minuit, 1984, p 222-235. 
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، ومراعاة شخص( 1000للبحث علميا )نحو  الرأي، تحديد عينة

..(. .المتغيرات السكانية )السن والجنس والمكان والمهنة والتعليم

نتائج. لكن الن واإلعالن ع بعد إجراء االستطالع،تفريغ ذلك ثم 

ھذه البساطة تخفي تعقيدات كبرى، لعل أبرزھا: نوع األسئلة، 

وطريقة صياغتها، وتوقيت البحث، ومدى فهم المستجيب 

 ومصداقية أجوبته، وما إليه من إشكاليات سنعود إليها أدناه.

* اإلشكالية الثالثة، أي النتائج في عالقتها مع الوظائف 

أن  ام، ھي محصلة كل ذلك. بمعنى،واألھداف المعلنة للرأي الع

الغموض الذي يلف مفهوم الرأي العام وتقنياته، من شأنه أن ينعكس 

ئج على النتائج. ما يطرح سؤالين: األول، يتعلق بمدى مصداقية النتا

؟ والثاني، "الحقيقية"آلراء المجتمع المحصل عنها وتمثيلها الفعلي 

الن عنها، في الواقع السائد، يتعلق بمدى تأثير ھذه النتائج، بعد اإلع

 وتحقيقها بالتالي لوظائفها أو أھدافها المطلوبة؟ نترك ذلك للنقاش

، ونكتفي من جهتنا ھنا بالقول في الفصل الثاني عشر من ھذا الكتاب

إن النتائج المحصل عليها تبقى نسبية، رھينة بظرفها وتقنياتها 

 و ما يطرحالمستعملة، كما تظل نتائجها كذلك محط سؤال. وھ

 13اإلشكاليات التطبيقية لبحوث الرأي العام.

 اإلشكاليات التطبيقية -ب

، ظهرت (2016) ترة االنتخابات األمريكية األخيرةفي ف 

استطالعات الرأي تعلن تقدم ھذا المرشح أو اآلخر )ترامب، 

إلى  . وھذاكلينتون(، ما أدى إلى حيرة الجمهور وتمزقه حيال ذلك

                                                           
العام؟ سؤال حير السياسيين والعلماء، قديما ھل يمكن معرفة الرأي  -13

، والتي أجمعت على صعوبة معرفة وصدرت بشأنه عدد من الدراسات وحديثا،
 ھذا الرأي بشكل دقيق بالنظر لعدد من العوامل المؤثرة فيها، انظر ھنا:

*Mucchielli Roger, Opinions et changement d’opinion, Paris, 
ESF, Paris, 1988. 
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التي كذبت كل التكهنات، باإلعالن عن الفائز في أن ظهرت النتائج 

 االنتخابات.

كانت صدمة كبرى، لم تعرف استطالعات الرأي مثيال لها إال  

 تلونادرا، جعلت المهتمين بشؤون الرأي العام يطرحون األسئلة 

األسئلة: كيف حدث ما حدث؟ ولماذا عجزت ھذه االستطالعات 

صوت الناخبون  بل، ولماذاعن إعطاء صورة حقيقية لهذا الرأي؟ 

أي حزب حقيقي، من عن المرشح الفائز، وھو الذي لم يكن مدعما 

 ؟ أو "بيوت الفكر" الكبرى وال من وسائل اإلعالم

لن نخوض في تفاصيل ذلك، تاركين إياھا للباحثين المختصين  

. ما نود تسجيله 14الذين ما فتئوا منذ وقتها يحاولون فهم ما حدث

ھو الصعوبات التطبيقية، التي تتجاوز ما قيل إلى من جهتنا فحسب 

 إشكاليات أخرى تمس قياس الرأي العام، أبرزھا:

* خصوصية ھذا القياس، إلى حد قال معه الرئيس السابق 

ن استطالع إللجمعية األمريكية ألبحاث الرأي العام، مايكل لينك، "

ما ، 15الرأي فن، ولكنه في الحقيقة جهد علمي بالدرجة األولى"

ھذا المعنى، أن ھذا االستطالع عملية معقدة في واقع  فقيفيد، و

 .األمر

                                                           
خذ فكرة عن الموضوع انظر، على سبيل المثال، مقال: أبو رمان سامر أل -14

رضوان، مقال: لماذا أخطأت استطالعات الرأي في انتخابات أمريكا؟، نشر 
، في: 2018ماي  8، وشوھد في 2016نونبر  17في 

(www.aljazeera.net )ورة في الموضوع ذاته في إلى جانب المقاالت المنش

 ((www.onsurveys.infoالمرجع المذكور 
عن: رامين سكيبا، مقال: كيف تعرف حقيقة ما يفكر فيه الناس، نشر في - 15

 ، في:2018مارس  20، وشوھد في 2016دجنبر  1

((www.tinyurl.com/jom5yau 
 
  
 

http://www.aljazeera.net/
http://www.tinyurl.com/jom5yau
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 وضع* التكلفة العالية الستطالعات الرأي، بالنظر لصعوبة 

العينات وأداء أجور المشاركين والباحثين المحللين، وما إليه. ما 

جعله من اختصاص شركات أو مؤسسات ومراكز بحث معينة في 

لفائدة الدولة أو الجماعات أو المؤسسات المجال، تقوم بأبحاث 

 .المعنية

، قاد إلى أن العديد "سلعة"* أن تحويل قياس الرأي العام إلى 

مسألة  أضحتمن العمليات اإلجرائية المتعلقة باستطالعات الرأي 

سرية، تجري وراء األبواب المغلقة. ما يطرح الشكوك الدائمة حول 

 لنهاية؟من الدافع، ولمن، وألجل ماذا في ا

* أن ھناك عددا من التحوالت ما فتئت تزيد األمور تعقيدا، على 

رأسها تغير أحوال العصر، إذ إذا كان قياس الرأي في الماضي يعد 

بسيطا نسبيا حيث يتم االتصال بالناس في بيوتهم أو في الشارع أو 

 عبر الهاتف، فإن المشكلة اليوم أضحت أكثر تعقيدا.

ما يبدو، نتيجة التكنولوجيات الجيدة ، أكثر * أن ذلك يبدو

لالتصال، التي حولت االھتمام من الوسائل المذكورة إلى التركيز 

أكثر على األنترنت والهاتف النقال لقياس الرأي العام. ما يفسره 

 )المؤدى عنها أحيانا( تعدد المواقع اإللكترونية الستطالعات الرأي

 عبر األنترنت.

تكلفة نسبيا، مقارنة مع أشكال القياس * ھذا ما أدى إلى خفض ال

التقليدية. لكنه أدى، بالنسبة لمستعملي ھذا النوع الجديد من أشكال 

القياس، إلى انخفاض جودة المعلومات المحصلة وضعف دقتها، 

الحصول  وسرعة بالنظر إلى نوع األسئلة التي تطرح ومحدوديتها

 عليها.

سئلة، في عدد من * بل يمكن القول إن أبرز ما يميز ھذه األ

االستطالعات على األقل، ھي تحيزھا الواضح سواء في اختيار 
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واتباع "عقلية القطيع"،  المنهجية أو طريقة طرح األسئلة العينة أو

 أي االعتماد على نتائج سابقة لتقرير النتائج الالحقة، وھكذا.

* تبقى مسألة أعمق، في تقديرنا، ھي التساؤل الفلسفي حول 

اليوم، سواء  "الرأي العامما أضحينا نسميه "بنية معرفة مدى إمكا

بالطرق التقليدية أو المعاصرة، السيما في عالم يتغير بسرعة 

 16تدع المجال للتفكير والتأمل؟ جنونية، ال

 

 إشكالیات الرأي العام في العالم العربي (1

في المقال الذي خصصه لدراسة ھذا الموضوع أشار الباحث  

"رغم كثرة الحديث في العالم العربي عن  أنهمحمد شومان إلى 

الرأي العام وتعدد محاوالت استغالله وتوظيفه وادعاء الحديث 

باسمه، فإن الساحة العربية لم تشهد حوارا جادا ومتصال وعلميا 

  17حول القضايا التي يثيرھا الرأي العام."

ھناك محاوالت أو تجارب الستغالل  بناء عليه، يمكن القول إن 

بيد أنها مازالت محدودة دول عربية عدة، في  العام مسألة الرأي

 وتصطدم بعوائق شتى، نود التوقف عندھا.

                                                           
نقد يمكن توجيهه إلى استطالعات الرأي اليوم يكمن ھنا بالذات، لعل أقوى - 16

أصبح يرى أن التحوالت الجارية  أي في موقف فلسفة ما بعد الحداثة الذي
نهاية ما فتئت تنتج،  مع االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية( )

، "السيولة" ين والتدفق و السرعة وانعدام اليقأشكاال من  ،السرديات الكبرى
معه من أصبح ما ه عالم االجتماع زيغموند بومان. على نحو ما توقف عند

الصعوبة بمكان الوقوف على شيء ثابت، أي على ما يفكر فيه اإلنسان حقيقة، 
إال من خالل آرائه أو انطباعاته السريعة والظرفية المتغيرة باستمرار، والتي 

 . نها ذلكما أمكتحاول استطالعات الرأي التقاطها 
يونيو  19شومان، مقال: إشكالية قياس الرأي العام، نشر في محمد  -17 

  (www.aljazeera.net) ، في2018مارس  10، وشوھد في 2016
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 والتجاربالمحاوالت  –أ 

قياس عدة، كما ذكر، لعرف العالم العربي في حقيبته محاوالت  

ما جهات الرأي العام في جل بلدانه. وھي محاوالت قامت بها إ

أجنبية )بيو، وغالوب(، أو من مؤسسات أو مراكز وطنية، تابعة 

القطاع الخاص. كما شملت مدعمة من مؤسسات دولية أو للدولة أو 

أھم المجاالت أو القضايا التي تشغل بال الرأي العام العربي مثل 

، وما والدين والقيم واألخالقواالجتماع والبيئة  واالقتصاد السياسة

 إليه. 

يصعب حصر عدد ھذه االستطالعات وعرض نتائجها بالتالي،  

على مستوى العالم العربي تفيدنا  دقيقة بسبب غياب دراسات مسحية

بعض بذلك، على الرغم من بعض المحاوالت المشتتة، مثل: إنشاء 

 18حاولت االھتمام بذلك. اإللكترونية التيموقع ال

أو الوطنية )التي لكن إذا استثنينا استطالعات الرأي المحلية  

استطالعات "تحتاج إلى توثيق وتحليل(، وركزنا فحسب على 

، وجب االعتراف التي أمكننا التوصل إليها "الرأي العام العربي

منها على سبيل  أنها قليلة جدا، ومحدودة الموضوعات أو النتائج.

المثال: االستطالع الذي أجراه المركز العربي للوحدة العربية حول 

                                                           
من المواقع التي أمكننا الوصول إليها: أوال، موقع  -18

(www.onsurveys.info الذي اعتبر نفسه "الموقع العربي األول ،)

ما يتعلق بمسوح واستطالعات الرأي". لكن، المتخصص في عرض كل 
باستثناء نشر نتائج استطالع محلي واحد )عرض استطالع المصريين عن 

(، فإن كل ما استطاع ھذا الموقع تقديمه، ھو مجموعة 2016دور المرأة سنة 

مقاالت نظرية عن استطالعات الرأي. وثانيا، موقع: عالم اآلراء 
(www.worldofopinions.org الذي ھو عبارة عن "بيت خبرة أو ،)

مركز متخصص في مجال كفي األردن  2011استشارات عربي تأسس عام 

"، لكن إصداراته مازالت محدودة جدا، وال قياس واستطالعات الرأي العام 
 تغطي كافة دول العالم العربي.

http://www.worldofopinions.org/
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 ،1201منذ سنة  واالستطالع السنوي "للمؤشر العربي"، 19الوحدة

 ،2006واالستطالعات الدورية "للبارومتر العربي" منذ سنة 

واستطالع المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات عن التحالف 

، واستطالع حول الرأي العام 2014العربي ضد داعش سنة 

حول البيئة سنة العربي عن البيئة الذي أصدره المنتدى العربي 

مارستيلر حول الشباب العربي -، واستطالع أصداء بيرلسون2017

 (.في الفصل الحادي عشر سنعرض نتائجهالذي في السنة ذاتها )

التي ما  الرأي ويجب أن نضيف إلى ذلك عدد من استطالعات 

المعاھد أو المراكز األجنبية في المنطقة العربية فتئت تنجزھا بعض 

 تدين، وما شابه.حول القيم وال

يغلب عليها التركيز وھي استطالعات قليلة العدد، كما ذكر،  

والتعميم دون التفصيل. )مثل الدين والسياسة(  على قضايا معينة

المؤشر "بيد أنها أفادتنا على األقل، وما فتئ بعضها يفيدنا )مثل 

–( بعدد من المعطيات ذات األھمية " و"البارومتر العربي"العربي

 الرأي العام العربي من القضايا التي تشغله. مواقف لمعرفة -النسبية

 لصعوبات والمعوقاتا -ب 

عدد ھذه  ضعفھنا ھو: لماذا  الكن األسئلة التي تفرض ذاته 

اإلشكاليات أو ما ھي استطالعات الرأي في العالم العربي؟ و

تطورھا؟ ومدى مصداقية ما ينجز  نالصعوبات التي تحول دو

 مدى تأثيرھا على الوضع في ھذا العالم؟ منها؟ و

ھذا ما حاولت اإلجابة عنه عدد من االجتهادات، على رأسها  

"مؤتمر دور استطالعات الرأي في القرار السياسي في الوطن 

                                                           
  وھو االستطالع الذي صدر في شكل كتاب للمفكر العربي: -19

*سعد هللا إبراھيم، في مسألة الوحدة وخسوف القومية العربية )بيروت، مركز  
 (. 1979دراسات الوحدة العربية، 
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، وقدم أرضية أساسية للنقاش 2017العربي"، الذي انعقد في مارس 

وشروطه في ھذا الشأن، حددت وضع استطالع الرأي العام العربي 

ومدى مصداقيته والمشاكل التي يوجهها، إضافة إلى مقترحات 

 20لتحسين ھذا الوضع.

، 21وفي ضوء ذلك، واعتمادا على اجتهادات أخرى مماثلة 

يمكن تحديد أبرز اإلشكاليات التي يعاني منها استطالع الرأي العام 

 العربي، في:

صعوبة تحديد مفهوم "الرأي العام العربي" )أو  -أوال

اإلسالمي(، عابر للحدود أو األقطار العربية واإلسالمية، على 

 الرغم من وجود عدد من المشتركات بينها )الدين، اللغة..(.

تحديد عينات البحث بالنظر الختالف حجم السكان  إشكالية -ثانيا

ونوعهم، ومثاله ضعف عدد السكان المحليين أو النسبة العالية 

 من الدول العربية. للسكان األجانب بينهم في عدد

توتر العالقة بين نظم الحكم والرأي العام في العالم  -ثالثا

العربي، ما يفيد أنه في غياب الديموقراطية واحترام حقوق اإلنسان، 

 22ومنها الحق في التعبير، فال رأي عام ھناك.

                                                           
انظر في ھذا الصدد ورقة: بسمة حسن، دور استطالعات الرأي في  - 20

، و شوھد في 2017مارس  25القرار السياسي في الوطن العربي، نشر في 

 (www.onsurveys.info (، في 2018أبريل  10

  محمد شومان، م.س -21
يطرح ھذا التوتر سؤاال مركزيا ھو: ھل الديموقراطية شرط لوجود الرأي  - 22

إذا كانت الديموقراطية  العام؟ الجواب صعب، لكن عموما يمكن القول أنه
شرطا لوجود الري العام فإن ھذا األخير كذلك شرط لوجود الديموقراطية 
ذاتها. أي "أن الديموقراطية ھي سبب ونتيجة للرأي العام". عن: المرجع 

  نفسه.

http://www.onsurveys.info/
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انتفاء الشروط األساسية لضمان قياس الرأي بشكل  -رابعا

وعدم استغالله المصلحي  ني بأھميتهمقبول، مثل الوعي العقال

 واحترام األخالق المنظمة له وفتح المجال لمراقبته )..(.

احتكار الجهات الحكومية عموما لقياس الرأي أو  -اخامس

ما يناقض الخطاب المعلن عن اإلصالح ، له ها النسبيتوجيه

 والديموقراطية ويضعف مصداقية نتائج االستطالعات.

التي يعاني منها قياس  الرئيسة الصعوباتهذه عموما هي  

الرأي العام العربي. وهي صعوبات ال يمكن تجاوزها، إال باحترام 

محددات هذا القياس، وهي: توفير الحريات العامة الضرورية في 

األقطار العربية، وجعل قياس الرأي جزءا من القرار السياسي فيها، 

الصدد، وضمان  ودعم إنشاء مراكز ذات خبرة ودراية في هذا

الوضوح والشفافية في التمويل أو الجهات الداعمة، ومراعاة 

األجندة العربية )وليس األجنبية( في تحديد األسئلة وأولويات 

اختيار التوقيت والبحث، والحرص على الموضوعية والحياد، 

والوسيلة المناسبة للتعرف على الرأي، وفتح المجال لإلعالم 

  23تائج، وما إليه.والمواطن لمناقشة الن

في انتظار "الذي قد يأتي وال يأتي" نكتفي من جهتنا بتحليل ما  

هو متوفر لنا من استطالعات للرأي، بما لها ما لها وعليها ما عليها. 

، "المؤشر العربي"استطالعات رأسها، في هذا الكتاب، نتائج  ىوعل

  كما أعلنا عنه في المقدمة.
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صفحة 294من هذا الكتاب  يتألف  

عرفةمو ومتعًة لكًام  اجعله   

)غوغل بوكس وبالي ستور وكيندل تتيح مطالعة جانب  
 محدود من الكتاب مجانا(

. اضغط  ي واألمامي
ن للغالف، الخلفن )أمازون تعرض صورتي 

ى األخرى(  عىل أحدهما لتر

ة، أيمكنك ) بالكتابة إليه ن تطلب الكتاب من المؤلف مباشر
: (أدناهعىل العنوان   

bahdodma@yahoo.fr 

المؤلف إذن منإال ب ناشر ال يبيع أي نسخال  

موزعون الحرصيون لهذا الكتاب هم: ال  

كيندل، غوغل بوكس، وبالي   -)للنسخة الورقية(  مازونأ 
ونية(  ستور  )للنسخة الفاخرة(كتب" -"إي -)للنسخة اإللكتر  

ي 
ن
أرب  ع جهات األرض، وعىل مدار الساعة.  ونوافذهم مفتوحة ف  

https://www.amazon.com/dp/B07FKM4Z5J
https://www.amazon.com/dp/1780583796
https://play.google.com/store/books/details?id=fO5jDwAAQBAJ
https://books.google.co.uk/books/about?id=fO5jDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=XN6CCZYTJP85Q


E-Kutub 

 آالف الكتب،

 لكل وقت، 

 ومن أي مكان

لل  ا   م وقللت مللن اموقللان، أمللاىل  للادل  ملا  
 
هلل ودل ن سل،لل ل ، ت

م اللل للاللل  “  بللاموملل   ” 
 
يللحللكللل للل  ال لل للقللل للل للعام  واقللع الللعأي اللل للاىل ت

؟  م  ال عب 

هلللاا اللللكلللتلللاذ هلللف تلللاللللتللل  عضن   لللفف  للل للل   للل  لللقللل ا  للل  بللل للل  

م  ملكها  فل طليلقل ل  ضلل  اللفاقلع  وللكلنل  
ال نا ان والم امف الت 

  فف  ،اد  بالكث ر من النتائج أيضا  

ولللف تللنلللت وا لل ا ملللن اللللايلللن يلللولللالل للللللفن ب لللنللع الللل للعام، أو بلل لللالللل  

ال قا  ، فلان هلاا اللكلتلاذ  لفف يل ل ىل لل  قلعام  ملفتلف لقل  للملا 

م سحفه، أو  ما يتفدب  لللقل  ال لىلم ا  
يت ير  أن   خا به، أو  مض 

ه      ك ر

ال ي  ىل هاا الكتاذ عمشادان من أي سوع  فل  بل  فظقف سلتلائلج 

ان اللللفاتلللحللل ،  لللفف  اال لللتللل للل لللامان، عال أسللله،  لللتللل للل يللل  اللللمللل   

ي  ل    عف ما عضا تنت ت يل ت  التقام أو ما كان يتفدب  للقل  

 أن  ،ه ،    امقل، طيق   التقام الاي ت يل فقه  

)  )النا  
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