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 يبرعلا عيبرلا ثادحأ ىلإ تدأ يتلا بابسألا
 

 ايلاجمو ايعامتجا عسوت مث ،اديدحت اهلخاود نم ،سنوت نم "يبرعلا عيبرلا" قلطنا
 ةهج نم ةتوافتم تناك ثادحألا كلت يف ةكراشملا نأ ريغ. ندملا ىلإ لصو نأ ىلإ
 نيبوجتسملا نم % 78.8 دافأ  راطإلا اذه يفو ىرخأ ىلإ ةيعامتجا ةئف نمو ىرخأ ىلإ
 20.9 لباقم  )2012-2011( سنوت يف تاماصتعالاو تارهاظتلا يف اوكراشي مل مهنأب

 ام  وهو .تاماصتعالاو تارهاظملا كلت يف اوكراش مهنأب اودافأ طقف مهنم %
 ةروث ةرتف يف ةيجاجتحالا تاكرحتلا يف ةكراشملا ىلع لابقإلا يف افعض سكعي
 .سنوت يف نيمسايلا

  

  ةروثلا نابإ كارحلا يف ةكراشملا
 

 ام وهو ةتوافتم ،اهرودب ،ثادحألا كلت يف ةكراشملا بابسأ ودبت ىرخأ ةيحان نم
 يف اوكراش مهنأب نيبوجتسملا نم % 86.3  دافأ  ثيح ،ةسوردملا  ةنيعلا هدكؤت
 مهتكراشم نأب  % 13.7 راشأ نيح يف اهفادهأب مهعانتقال تاماصتعالاو تارهاظتلا
 كلت نأ ىلإ كلذ ريشيو . ةعومجملل مامضنالا و رخآلاب  ءادتقالا باب نم تناك
 اهب قاحتلالا ىلإ بوجتسملا روهمجلا بلغأ تداق ةددحم فادهأ اهل تناك تاكرحتلا
  .ةدودحم مومعلا ةرياسمل اورطضا نيذلا وأ نيدلقُملا ةبسن تناك نيح يف يعوب

 امنيب ضرملاك ةيتاذ بابسأ ىلإ ةكراشملا نع مهفوزع بابسأ 14.3 % عجرأ دق و 
 دوجو مدع يف لثمتت ةيعوضوم بابسأل اوكراشي مل مهنأ  مهنم  %13.6 دافأ

 مل مهنأب نيبوجتسملا نم % 10.9  لباقم اهنطقي يتلا ةقطنملا يف تارهاظم
 )1 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .ةيصخش تامازتلاب مهطابترال اوكراشي

 

  :ثدحلا نم يونعملا ررضلا وأ ةدافتسالا
 

 اوضرعتي مل مهنأب % 95.9 رقأ ةروثلا نابإ يداملا و يونعملا ررضلاب قلعتي اميف و 
 دافأ امنيب مهلمع وا مهانكس رقم ريمدت ىلإ 2011 يف يبرعلا عيبرلا تارهاظمل ةجيتن

 ةنيعلا دارفأ نم % 93.6 دكأو يداملا ىذألل اوضرعت مهنأب نيبوجتسملا نم % 4.0
 عيبرلا تارهاظمل ةجيتنك مهتاسسؤمو مهتاكلتمم ريمدت ىلإ اوضرعتي مل مهنأب
  .كلذل اوضرعت مهنأب % 6.2 دافأ نيح يف 2011 يف يبرعلا

 نم مهلخد وأ مهتفيظو ةراسخل اوضرعتي مل مهنأب ةنيعلا دارفأ نم %95.0 نّيب امك
 ةعفترملا بسنلا دكؤتو . كلذل اياحض اوناك  % 4.8  لباقم  ةيجراخلا تاليوحتلا
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 ةيملس ىرخأ ةرم ايداصتقاو ايعامتجاو ايونعمو ايدام نيبوجتسملا ررضت مدعب
 روعش لوحو .اهيف نيكراشملاو اهب نيمئاقلا يعو ةجرد عافتراو ةيسنوتلا ةروثلا
 نم هنأ مهنم % 34.9 باجأ يبرعلا عيبرلا نع ةجتان ةيصخش ةراسخب نيبوجتسملا
 ربكأ لكشب ايصخش اراصتنا كلذ ربتعي هنأب % 33.4 ربتعا امنيب كلذ ديدحت بعصلا

 .ربكأ لكشب ةيصخش ةراسخب نيبوجتسملا نم % 26.7 رعش    يذلا تقولا يف
 تققحت يتلا بساكملاب نييسنوتلا نم عساو عاطق عانتقاب كلذ ريسفت نكميو
 ةديدجلا تاسسؤملا ضعب ءانبو قباسلا سيئرلا بوره ةجيتن لكك عمتجمللو مهل
 )2 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( ماظنلل

 

 نم % 53.5 دافأ دقف ةيسنوتلا ةروثلل بابسأ ةثالث مهأ ديدحت ىلإ ةبسنلاب امأ
 ةيندملا تايرحلا بايغ يف لثمتي يبرعلا عيبرلا ىلإ ىدأ يذلا ببسلا نأ نيبوجتسملا

 عضولا نيسحت وه ببسلا نأب % 36.7 دافأ امنيب داهطضالا نم ررحتلاو ةيسايسلاو
 قلعتي اميفو .داسفلا ةبراحم يف لثمتي ببسلا نأ % 8.6 ىأر نيح يف يداصتقالا
 نيسحت نأ ةنيعلا دارفأ نم % 29.9 دافأ ةيسنوتلا ةروثلل ببس ةثالث يناث مهأ ديدحتب
 يف داسفلا ةبراحم هنأب % 27.5 دافأ امنيب ةروثلل ببس مهأ لثمي يداصتقالا عضولا

 ىلإ ةبسنلاب ةيسنوتلا ةروثلا بابسأ ثلاث امأ .ةماركلا يف لثمتي هنأب % 19.2 ىأر نيح
 نيبوجتسملا نم % 33.5 دافأ امنيب ةماركلا اهنأب % 46.8 دافأ دقف نيبوجتسملا
 ةدايز يف لثمتت اهنأب % 6.1 دافأ نيح يف ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةلادعلا اهنأب
 نأ انل نيبتيف بسنلا هذه نم اقالطنا و هنأ لوقلا نكمي هيلع و .ةيعامتجالا ةلادعلا
 :سنوت يف ةروثلا عالدنال يسيئرلا كرحملا تناك دق ةيلاتلا بابسألا

  

 ةماركلا قيقحتو داهطضالا نم ررحتلاو ةيسايسلاو ةيندملا تايرحلاب ةبلاطملا -

   يداصتقالا عضولا نيسحتو  -
 رظنأ( .ةروثلا ءانثأ تعفُر يتلا تاراعشلا ابيرقت اهسفن يهو داسفلا ةبراحم -

 )4و3 مقر ينايبلا مسرلا

 ةيطارقميدلا ىلإ ةرظنلا

 روتسدلا لوح
 

 نيماتل ادج مهم روتسدلا نأب نيبوجتسملا نم % 56.0 دافأ روتسدلا ةيمهأ لوحو
 ّدح ىلإ مهم هنأب % 25.5 دافأ امنيب نيملسملا ريغو نيملسملا نيب ةيواستم قوقح
 ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( اريثك امهم سيل هنأب % 9.8 راشأ نيح يف ،)% 81.5( ام
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 دارفأ نم % 63.6 ىأر ىرخأ ةهج نم .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا
 % 13.2 راشأ امنيب ةسايسلا جراخ شيجلا ءاقبإ يف ادج مهم روتسدلا نأب ةنيعلا
 ىلإ ةفاضإ( .قالطإلا ىلع امهم سيل هنأب %10.5 دافأ نيح يف ،ام ّدح ىلإ مهم هنأب
 ىأر قايسلا سفن يفو .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا

 ةوقب عتمتلا نم سيئرلا عنم يف ادج مهم روتسدلا نأب نيبوجتسملا نم % 73.7
 امهم سيل هنأب % 6.8 دافأ نيح يف ،ام ّدح ىلإ مهم هنأب % 12.5 راشأ امنيب ةقلطم
 ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .قالطإلا ىلع
 مهم روتسدلا نأب نيبوجتسملا نم % 83.0 دافأ لامعلا قوقحب ةقالعبو .)فرعا

 هنأب % 3.7 ىأر نيح يف ،ام ّدح ىلإ مهم هنأب % 9.3 راشأ امنيب مهقوقح نيماتل ادج
 ادج مهم روتسدلا نأب نيبوجتسملا نم % 83.6 ربتعا امك.قالطإلا ىلع امهم سيل
 مهم هنأب % 8.7 راشأ امنيب ءارقفلل يحصلا نيمأتلاو ةيعامتجالا ةيامحلا نيمأت يف
 .قالطإلا ىلع امهم سيل هنأب % 3.8 ىري نيح يف ،ام ّدح ىلإ

 اهميظنتو ةماعلا ةايحلا طبض يف هرودلو روتسدلل ةيباجيإلا ةرظنلا هذه سكعتو
 يعولا ةجرد ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيقوقحلاو ةيسايسلا اهداعبأ فلتخمب
 يف ةرّذجتمو ةقيرع ةيروتسدلا ةركفلاف .سنوت يف "يروتسدلا" امبرو يسايسلا
 ةنس ذنم "ةيروتسدلا ةرهاظلا« تفرع سنوت نأ رابتعاب نييسنوتلل يعمجلا يعولا

 فرصب 1959 لالقتسالا روتسدل الوصو 1861 روتسد رودصو )نامألا دهع(1857
 .هب لمعلاو عقاولا يف هقيبطت دودح نع رظنلا

  :ريبعتلاو مالعإلا ةيرح
 

 ةيدرفلا ةيسايسلا تايرحلا معد ىلع ةنيعلا دارفأ نم % 55.0 رّبع ،لصتم قايس يف
 30.3 دافأ امنيب ةدشب تايعمجلا سيسأت ةيرحو ،ريبعتلا ةيرح ،ةفاحصلا ةيرح لثم
 5.7 رّبع نيح يف)%85.3 عومجملا( ام ّدح ىلإ كلذ نومعدي مهنأب ةنيعلا دارفأ نم %
 رمأ وهو .)% 10.3 عومجملا( ةدشب نومعدي ال % 4.6و كلذل مهمعد مدع نع %
 ةيدرفلا تايرحلا تبك نم اليوط اوناع يذلا نييسنوتلا ىلإ ةبسنلاب ايهيدب ودبي
 ةيسايسلا تايرحلا نينطاوملل نمضت الوصف روتسدلا ءاوتحا مغرب ةماعلاو
 )5 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( ...بازحألاو تايعمجلا سيسأتو ريبعتلا ةيرحو ةيدرفلاو

 ىلإ سنوت يف ةنومضم يأرلا نع ريبعتلا ةيرح نأ ةنيعلا دارفأ نم % 47.0 ربتعا امك
 ةجرد ىلإ ةنومضمو ةطسوتم ةجرد ىلإ ةنومضم اهنأ % 32.6 ىأر امنيب ةريبك ةجرد
 .ةنومضم ريغ اهنأب % 11.1 ىأر نيح يف نيبوجتسملا نم % 8.9 ىلا ةبسنلاب ةليلق
 دافأ امك ،)فرعأ ال هنأ وأ ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ(

 ةريبك ةجرد ىلإ سنوت يف ةنومضم ةفاحصلا ةيرح نأ نيبوجتسملا نم % 46.6
 ةنومضم اهنأب % 7.8 دافأ امنيب ةطسوتم ةجرد ىلإ ةنومضم اهنأ % 32.6 دافأ امنيب
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 ىلإ ةفاضإ( .ةنومضم ريغ اهنأب نيبوجتسملا نم % 10.1 ىأر نيح يف ةليلق ةجرد ىلإ
 )6 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .)فرعأ ال هنأ وأ ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا

 ةفاحصلا ةيرح ىلإ ةبسنلاب رمألا اذكو ةنومضم يأرلا نع ريبعتلا ةيرح ودبت ةجيتنلابو
 53.7 ىأر دقف بازحألل باستنالا ةيرح نع امأ .ةنيعلا هذه دارفأ بسح ةروثلا دعب

 ىلإ ةنومضم سنوت يف ةيسايسلا بازحألل باستنالا ةيرح نأ ةنيعلا دارفأ نم %
 ةنيعلا دارفأ نم % 26.3 بسح ةطسوتم ةجرد ىلإ ةنومضمو ،ةريبك ةجرد
 ريغ اهنأ ةنيعلا دارفأ نم %9.3 ىأر نيح يف ،%5.6ةليلق ةجرد ىلإ ةنومضمو
 .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .ةنومضم

 يسايسلا نأشلاو كارحلا يف ةكراشملا
 

 تارهاظملا يف ةكراشملا ةيرح نأ نيبوجتسملا نم % 50.8 دافأ كلذ عم يزاوتلابو
 ةنومضمو سنوت يف ةريبك ةجرد ىلإ سنوت يف ةنومضم ةيملسلا تاماصتعالاو
 نيح يف ،7.3% ىلا ةبسنلاب ةليلق ةجرد ىلا ةنومضمو ،%   25.5 ةطسوتم ةجرد ىلإ
 ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .ةنومضم ريغ اهنأ % 12.0 دافأ
 ةيلهألا تامظنملاو تايعمجلل باستنالا ةيرح صخي اميفو )فرعأ ال هنأ وأ ةباجإلا

 ىلإ ةنومضمو ةريبك ةجرد ىلا ةنومضم اهنأ ةنيعلا دارفأ نم % 52.3 نّيب سنوت يف
 نم % 6.7 يأر بسح ةليلق ةجرد ىلإ ةنومضمو   % 23.6 ىلا ةبسنلاب ةطسوتم ةجرد
 ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .ةنومضم ريغ اهنأ % 10.5 ىري نيح يف نيبوجتسملا
  .)"فرعيال" هنأ وأ ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا

 فلتخمب تايعمجلاو بازحألل نينطاوملا باستنا ةيرح نأ ةنيعلا دارفأ دكؤي امك
 ةاضاقم ةيرح نأ مهنم   % 29.9 ىريو...عساو لكشب ةنومضمو ةلوفكم اهفئاظو
 ةطسوتم ةجرد ىلإو ةريبك ةجرد ىلإ سنوت يف ةنومضم اهتاسسؤمو ةموكحلا
 % 25.8 ىأر نيح يف ةليلق ةجرد ىلإ ةنومضم اهنأ % 12.5 ربتعا امنيب % 21.8 ةبسنب
 ال هنأ وأ ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .ةنومضم ريغ اهنأ
 ةنومضم يلحملاو يباينلا باختنالا ةيرح نأ ةنيعلا دارفأ نم % 62.6 ّرقأ امك .)فرعا

 ةجرد ىلإ ةنومضم اهنأ ةنيعلا دارفأ نم % 19.3 اهربتعاو ةريبك ةجرد ىلإ سنوت يف
 ةفاضإ( .ةنومضم ريغ اهنأ % 7.1ىري نيح يف ةليلق ةجرد ىلإ ةنومضمو ،)ةطسوتم
 .)فرعأ ال هنأ وأ ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ

  ةروثلا دعب ام ناسنالا قوقح
 

 مارتحا مدع نأ نيبوجتسملا نم % 60.3 دافأ سنوت يف ناسنإلا قوقح ةيعضو نعو
 ىلع ةرربم ريغ ةسرامم يه نمألا ىلع ظافحلا فدهب سنوت يف ناسنإلا قوقح
 رربم هنأ % 13.7 ىري نيح يف ةطسوتم ةجرد ىلإ رربم هنأ % 16.0 ىأر امنيب قالطإلا
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 ةريرملا ةبرجتلا كلذ رسفي دقو  .ةريبك ةجرد ىلإ رربم % 5.2 ةبسنبو ةليلق ةجرد ىلا
 يفو نامألاو نمألا راعش ماظنلا اهيف عفر يتلا ةثالث دوقعل نويسنوتلا اهشاع يتلا
 ىلإ ةفاضإ( .ناسنإلا قوقح ىلع يدعتلا يف ةمكاحلا ةطلسلا تننفت كلذ راطإ
 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا

  ةروثلا دعب ام جاجتحالا لاكشا و يسنوتلا.)7

 نم ةعساو ةجوم ةروثلا دعب سنوت تفرع دق هنأ ىلا ريشن ددصلا اذه يف
 تاباقنلا لبق نم ةرطؤملاو ةمظنملا اهنم ةيلامعلا تارهاظملاو تابارضإلا
 بلاطمو فادهأ قيقحتل كلذو )ةرطؤملا ريغ( ةيشحولا تابارضإلا اهنمو ،ةيلامعلا

 نودب داصتقالا يذؤت ةيوئف بلاطم اهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 19.7 اهربتعا ةفلتخم
 نامضل لامعلل ةيعرش لئاسو اهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 5.5 اهربتعا نيح يف ،ببس

 دارفأ نم % 11.2 رّبع يذلا تقولا يف لمعلا باحصأ عم لامعلا تاقالع يف لدعلا
 )8 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .نينثالا نيب طسو فقوم نع ةنيعلا

 

 يسايسلا نأشلاب مامتهالا
 

 دارفأ نم % 49.9   قفاو ةسايسلاب بيجتسملا مامتها ىدم لوح لاؤس نعو
 نوعيطتسي ال مهنأ ةجردل ةدقعم ةسايسلا نأب لئاقلا يأرلا ىلع ةدشب ةنيعلا

 نيبوجتسملا نم % 29.5 يأرلا كاذ ىلع قفاو يذلا تقولا يف ،يرجي يذلا ام مهف
 .ةسايسلاب يسنوتلا عمتجملا ةقالع عقاو عم كلذ مغانتيو .طقف  % 10.7 هضراعو
 لمعلا ةسرامم نع ادج اديعب يسنوتلا نطاوملا ناك ايبسن ةليوط دوقعلف
 يسنوتلا دجي ةأجفو  ... دالبلا ىلع يدادبتسا ماظن ةرطيسل ةجيتن كلذو يسايسلا
 ةكراشم نأ رهظيو ةدقعم ودبت ةيسايس فقاومو لئاسمو اياضق مضخ يف هسفن
 ديازتل ةيادب لثمت يسيسأتلا سلجملا تاباختنا يف نينطاوملا نم ةماه ةبسن
 ةنيعلا دارفأ مامتها ىدمب قلعتي لاؤس نعو  .يسايسلا نأشلاب نييسنوتلا مامتها
 % 29.6 هيف ربع يذلا تقولا يف ليلق مهمامتها نأب مهنم % 31.7 دافأ   ةسايسلاب
 ةسايسلاب نومتهم ريغ مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 22.0 دافأ امنيب نومتهم مهنأب
 نوكت دقو )فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ(
 نع بيرغو ديدج امبر ودبي ملاع هاجت مهرذحل ةعجار هذه مامتهالا ةيدودحم
 )9 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .زارتحاب هيلإ نورظني مهتامامتها

 

 بازحأ اساسأ يه ةنيعلا دارفأ اهيلإ بستني يتلا بازحألا نأ وه كلذ دكؤي دق امو
 ذإ  ةدكؤم ةعانق نع ناك اهيلإ ءامتنالا نأ ىلإ ريشي ام وهو  ةيجولويديأ  ةيفلخ تاذ
  ةيمالسإلا ةيعجرملا تاذ ةضهنلا ةكرحل  نومتني مهنأب ةنيعلا دارفأ نم  % 44.9 نّيب
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 تاذ )ديعلب يركش/يمامهلا ىمح(ةيبعشلا ةهبجلل نومتني مهنأب % 12.3 دافأ امنيب
 لجأ نم رمتؤملا بزحل نومتني مهنأب %12.2 دافأ نيح يف  ةيسكراملا ةيعجرملا
 % 10.0 دافأ امنيب ّيناملع هنأب فصوي بزح وهو)يقوزرملا فصنملا(ةيروهمجلا
 نم % 6.4 حّرصو .يسبسلا دئاق يجاب ذاتسألا ةماعزب سنوت ءادن ىلإ نومتني مهنأب
 مسرلا رظنأ( .ةيموقلا ةيعجرملا تاذ بعشلا ةكرح ىلا نومتني مهنأب نيبوجتسملا

 )10 مقر ينايبلا

 نم عامتجا وأ ءاقل روضحك ام ّيسايس طاشن يف بيجتسملا ةكراشم ىدم نعو 
 مل مهنأب نيبيجتسملا نم % 87.3 باجأ ةضيرع ىلع عيقوتلا وأ ام عوضوم ثحب لجأ
 نم رثكأ كلذب اوماق مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 8.1 باجأ امنيب قالطإلا ىلع اوكراشي

 ةكراشملا مدع رهاظم نمو .طقف ةدحاو ةرمل اوكراش مهنأب % 3.9 نّيب نيح يف ةرم
 ،ةيضاملا ثالثلا تاونسلا لالخ ،ةنيعلا دارفأ روضح فعض وه اضيأ ةيسايسلا
 ماصتعا وأ ةريسم وأ ةرهاظم يف ةكراشملاك بازحألل ةيسايسلا تايلاعفلا ضعبل
 باجأ امنيب تايلاعفلا كلت لثم يف قالطإلا ىلع اوكراشي مل مهنأب % 83.2 دافأ ذإ

 مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 4.0 نّيب نيح يف ةرم نم رثكأ كلذب اوماق مهنأب % 10.5
 ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .طقف ةدحاو ةرمل اوكراش

 )فرعا ال هنا وا

 برقأ ةمئاقلا بازحألا نم بزح يأ دجوي ال هنأ نيبوجتسملا نم % 49.8 ىري و
 ةكرح نأب % 22.9 دافأ امنيب ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا هتاحومط ليثمتل
 ءادن عم ققحتي هحومط نأ  % 11.6 ىأر نيح يف هتاحومط لثمت ةضهنلا
 نم عساو عاطق ةقث نأ لوقلا نكمي  تايطعملا هذهل ادانتساو...سنوت
 عانتقالا مدعل ةجيتن كلذ نوكي دقو افيعض لازام بازحألا يف نييسنوتلا نينطاوملا
 ةبيخل وا اهيلإ نيلاوملا بسكل راشتنالا بازحألا هذه ةردق مدعل وا اهجماربب
 اياضقلا عم اهلماعت ةقيرطو بازحألا كلتل يسايسلا كولسلا يف نينطاوملا
 عمتجملا اهنم يناعي يتلا ةيساسألا لكاشملا ّلح نع اهزجعو ةينطولا
 ىلع ةيمالسإلا ةيعجرملا تاذ ةضهنلا ةكرح مدقت ظحالن كلذ مغرو نكلو...يسنوتلا

 يف ناريبكلا نابزحلا امهو ةنيعلا تارايتخا يف ةيندملا ةيعجرملا يذ سنوت ءادن بزح
 1.يأرلا تاعالطتسا رخآ بسح سنوت

 اهراشتناو يعامتجالا اهرذجتو سنوت يف تايعمجلا ةرهاظلا ِمَدِق نم مغرلابو
 ةلق ىلإ ريشت ةنيعلا نأ ريغ ،ةروثلا دعب ةصاخو دالبلا روطت لحارم لك يف يفارغجلا
 ةيريخلا تايعمجلا ىلإ ةبسنلابف تايعمجلا هذه يف اهدارفأ طارخنا ةيدودحم لب
 %2.7 باجأ امنيب ةيريخ ةيعمج يف اوطرخني مل مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 96.7 دافأ
 .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( اوطرخنا

 مهنأب اودافأ نيبوجتسملا نم  % 96.6 نا ريغ ةيسنوتلا ةيباقنلا ةبرجتلا ةقارع مغرو
                                                             

  ةساردلا ھیف تزجنأ يذلا ينمزلا قایسلا نمض جئاتنلا هذھ لیزنت مھملا نم  1
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 مهنأب ةنيعلا دارفأ نم %2.7 باجأ امنيب ةيلامع وا ةينهم ةباقن يأ ىلإ نوبستني ال
 وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( تايعمجلا كلتل نومتني
 .)فرعا ال هنا

 ذا ةيضاير/ةيفاقث ةيبابش تائيه يف ةيوضعلا ىلإ ةبسنلاب ةيعضولا هذه قبطنت امك
 مهنأب %2.7 باجأ امنيب تايعمجلا كلت لثم يف اوطرخني مل مهنأب % 96.5 دافأ
 .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( اوطرخنا
 ةيرئاشع/ةيلئاع ةيعمج يف ءاضعأ اوسيل مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 98.7 دافأ امك
 وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .معنب % 0.6 باجأ امنيب
 يف  ءاضعأ اوسيل مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 98.2 دكأ يذلا تقولا يف .)فرعا ال هنا

 ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( ءاضعأ مهنأب % 1.1 دافأ نيح يف ةيمنتلل ةيلحم ةيعمج
 يف ةيوضعلاب قلعتي لاؤس لوحو .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا

 مل مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 98.2 ركذ هالعأ ركذ ام ريغ يندم عمتجم ةمظنم
 ةمظنم يف ةيوضعلاب قلعتي لاؤس لوحو .اوطرخنا مهنأب % 1.1 باجأ امنيب اوطرخني

 امنيب كلذك اوسيل مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 98.2 ركذ هالعأ ركذ ام ريغ يندم عمتجم
 ناجل يف ءاضعأ اوسيل مهنأب نيبوجتسملا نم % 98.9 دافأ امك .معنب % 1.1 باجأ

 نم ريثكلا تراثأ يتلا ةيعمجلا كلت يف ءاضعأ مهنأب % 0.3 دافأ امنيب ةروثلا ةيامح
 فنعلا ةسراممب اهتمهتا يتلا ةضراعملا ةيسنوتلا ةيسايسلا طاسوألا يف لدجلا
 اهلح ىلع قافتالا ّمت يتلاو كاذنآ ةمكاحلا اكيورتلا يضراعم دض يدسجلاو يظفللا
  .ينطولا راوحلا راطإ يف ةينوناقلا قرطلاب

 عاضوأ نأب نيبوجتسملا نم % 37.1 دافأ ،تاذلاب ناسنالا قوقح لاجم يفو
 امنيب ،ةئيس تسيلو ةديج تسيل مويلا سنوت يف ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا
 ةئيس اهنأب % 18.5 دافأ نيح يف ادج ةديج اهنأب %2.5 ىأرو ةديج اهنأب % 24.0 ىأر
 هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( ادج ةئيس اهنأب % 9.8و
 دقلف ، ةروثلا لبق ةموكحلا داقتنا ىلع اودوعتي مل نويسنوتلا نوكلو ارظنو .)فرعا ال
 دارفأ ةيناكمإ لوح لاؤس يفف ، ةيساسأو ةيهيدب ةلأسم ةنيعلا دارفأ ىدل دقنلا ىدب
 % 12.8 ديؤي ال امنيب فوخ نودب نكمم كلذ نأ % 85.4   حّرص ةموكحلا داقتنا ةنيعلا

 هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( كلذ ةنيعلا دارفأ نم
 روعش تلازأ يتلا ةروثلا دعب ام يسنوتلا عقاولا تازيمم نم حبصأ رمأ وهو )فرعا ال
 ....هتيرح ةسراممل نطاوملا مامأ اعساو لاجملا تحتفو ناكسلا ةيبلغأ ىدل فوخلا
 )11 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ(

 

 امنيب سنوت يف قالطإلا ىلع ةيطارقميد دجوت ال هنأ ةنيعلا دارفأ نم % 7.3 ىري
 دارفأ نم % 21.0   ودبي نيح يف دودحلا دعبأل يطارقميد دلب سنوت نأب % 1.2 ىري
 ريغ ةيطارقميدلا نأ ةنيعلا دارفأ نم % 9.6 ىري امنيب .طسو فقوم يف ةنيعلا
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 مسرلا رظنأ( .امامت ةمئالم اهنأب نيبوجتسملا نم % 6.4 دكؤي نيح يف سنوتل ةمئالم

 )12 مقر ينايبلا

 

 يه ةيطارقميدلل ةمس مهأ نأ ةنيعلا دارفأ نم % 22.1 دقتعي كلذ عم يزاوتلابو
 رفوت يه ةمس مهأ نأب % 21.6 ىري امنيب ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوجفلا ليلقت
 18.4 ىري نيح يف درف لكل)سبلملاو نكسملاو ماعطلا لثم( ةيساسألا رصانعلا

  % 16.2 ىأر نيح يف تاباختنالا لالخ نم ةموكحلا رييغتل ةصرفلا يه ةمس مهأ نأ %
 % 12.0 ربتعا يذلا تقولا يف ةموكحلا داقتنا ةيرح يه ةمس مهأ نأب ةنيعلا دارفأ نم
 نم % 8.8 ىأر امنيب يرادإلاو يلاملا داسفلا ىلع ءاضقلا يه ةمس مهأ نأ
 نينطاوملا نيب ةيسايسلا قوقحلا يف ةاواسملا يه ةمس مهأ نأ نيبوجتسملا
 مسرلا رظنأ( . )فرعا ال هنا وا  ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا  ةبسنلا ىلإ ةفاضإ(
  )13 مقر ينايبلا

 رفوت يف لثمتت ةيطارقميدلا تامس يناث مهأ نأ نيبوجتسملا نم % 26.4 ربتعاو
 مهأ نأ % 23.3 ربتعا امنيب )سبلملاو نكسملاو ماعطلا لثم( ةيساسألا رصانعلا
 ربتعا نيح يف ،نينطاوملا نيب ةيسايسلا قوقحلا يف ةاواسملا يف لثمتت تامسلا

 دافأ كلذ ةازاومبو .يرادإلاو يلاملا داسفلا ىلع ءاضقلا يه ةمس مهأ نأ % 20.0
 ،عيمجلل لمع صرف ريفوت يه ةيطارقميدلل ةمس مهأ نأ نيبوجتسملا نم % 44.7

 نم % 8.7 ربتعا نيح يف نمألا ريفوت يه ةمس مهأ نا % 11.0 ربتعا امنيب
 اهنأب % 5.2 ىري نيح يف شيعلا ىوتسم نيسحت يه ةمس مهأ نأ نيبوجتسملا

 نم % 3.1 ىلإ ةبسنلاب ةينطولا موهفم ءاسرإو ةموكحلا لامعأ ةلقرع مدع
 ...نمألا قيقحتو دالبلا حالصإ اهنأب % 2.6 ىري يذلا تقولا يف نيبوجتسملا

 50.0 عومجملا( ةنيعلا دارفأ نم % 38.8 قفاوو % 11.2 ةدشب قفاو كلذ لباقمو 
 امنيب لكاشملاب ءيلمو مساح ريغ ماظن هنأب يطارقميدلا ماظنلا نأب لوقلا )%
 عومجملا( ةنيعلا دارفأ نم % 13.0 ةدشب هضراع نيح يف % 22.2 يأرلا اذه ضراع

 نم .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( )35.2%
 ةلاعف ريغ ةيطارقميدلا ةمظنألا رابتعا ىلع ةنيعلا دارفأ نم % 32.4 قفاو ىرخأ ةهج
 نم %  9.2 ةدشب قفاو يذلا تقولا يف رارقتسالاو ماظنلا ىلع ظافحلا يف
 هضراع نيح يف % 25.4 يأرلا اذه ضراع امنيب،كلذ ىلع )% 41.6(نيبوجتسملا
 وا  ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا  ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( )%42.5 (% 17.1 ةدشب
 يطارقميدلا ماظنلا نا ىلع نيبوجتسملا نم % 36.3 قفاو كلذ مغرو.)فرعا ال هنا

  ةدشب قفاو امنيب  ،ةمظنألا نم هريغ نم لضفأ ّلظي هنكل  هلكاشم هل نوكي دق
 نيح يف نيبوجتسملا نم % 8.6 هضراعو ،يأرلا اذه ىلع  ةنيعلا دارفأ نم  % 33.8

 هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .% 6.6 ةدشب هضراع
 ءادألا رييست رابتعا نوضراعي مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 26.8 دافأو .)فرعا ال
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 نم % 22.2 ةدشب ضراعو ،ءيس دالبلل يطارقميدلا ماظنلا يف يداصتقالا
 قفاوو ،% 25.3 يأرلا اذه ىلع قفاو امنيب )% 49.0 :عومجملا( ا كلذ نيبوجتسملا

 ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .يأرلا اذه ةنيعلا دارفأ نم)% 35.4( %10.1 ةدشب هيلع
  .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا

 

 

 دوجو نودب ةيمالسإلا ةعيرشلاب موكحملا ماظنلا نأ ةنيعلا دارفأ نم% 70.8 دكأ امك
 20.5 ىأر امنيب سنوتل قالطإلا ىلع مئالم ريغ ماظن وه ةيسايس بازحأ وأ تاباختنا

 ةياهنلابو .)ام ّدح ىلإ مئالم 6.2و % 6.6 ادج مئالمو   مئالم % 7.7( مئالم ماظن هنأب %
 يذلا يناملربلا هلكشب يطارقميدلا ماظنلا ديؤت ةنيعلا دارفأ ةيبلغأ نإ لوقلا نكمي
 طاشنلاو لمعلا ةيسايسلاو ةيركفلا اهتاهجوت فالتخاب بازحألا لكل حمسي
 يجولويديأ ساسأ ىلع ينبملا يسايسلا ماظنلا ضفر ةنيعلا زربت امك سفانتلاو
 ةعيرشلا ىلع دمتعي يذلا ماظنلا ةمئالم ىلع نوقفاوي نيذلا نأ ظحالن امك
 بازحألل نيديؤملا نأ امك ةيطارقميدلا نوضفري ال سنوت مكحل ةيمالسإلا
 مهدييأت يف ةيمالسإلا ريغ بازحألا يديؤم نم كئلوأ عم نوفلتخي ال ةيمالسإلا
 ءامتنالا لماع ذوحتسا ذإ ىلوألا ةبترملا نمض بسنلا توافتتو  .ةيطارقميدلل
 ةهازنلا ةفصو ةيناثلا ةبترملا يف % 49.2 نيدتلا ةفص يتأت مث % 79.2 ىلع يرئاشعلا

 .ةعبارلا ةبترملا يف 24.4 % ةيسايسلا ةربخلا لماع مث ةثلاثلا ةبترملا يف % 28.3

 

 باونلا سلجمو تاباختنالا 
 

 رهاظم ىدحإ ).ةيلحملاو ةيباينلاو ةيسائرلا( تاباختنالا يف ةكراشملا لثمت
 ماظنلا )1956( ماتلا اهلالقتسا ذنم تفرع دق سنوت نأ مغرو ةيسايسلا ةكراشملا
 كلذ ذنم دالبلا يف ترج يتلا تاباختنالا فلتخم يف نينطاوملا ةكراشمو يروهمجلا
 نم ريثكلا اهباشو ةدودحم تناك ةكراشملا كلت نأ ريغ ةروثلا ليبق ام ىلا خيراتلا
 تاباختنا امأ ....ةيفافشلاو ةيددعتلا راطإ يف ىرجُت مل اهنأ رابتعاب كشلاو ةبيرلا
 اهتيرحب تزيمت دقف 2011 ربوتكأ 23 يف ترج يتلا يسيسأتلا سلجملا ءاضعأ

 تناك اهنأب % 18.6 ربتعا نيح يف نيبوجتسملا نم % 56.7 بسح ةقلطملا اهتهازنو
 ىأر يذلا تقولا يف ةيوناثلا )تاقارتخالا(لكاشملا ضعب دوجو عم ةهيزنو ةرح

 لكاشملا ضعب دوجو عم ةهيزنو ةرح تناك اهنأ ةنيعلا دارفأ نم % 8.3
 هذه يأر قباطتيو .ةهيزنو ةرح نكت مل اهنأ ىري % 5.4و ةيرهوجلا )تاقارتخالا(
 ةيلمعلا كلت اوبكاو نيذلا نييلودلاو برعلا ءاربخلاو نيبقارملا ءارآ عم ةنيعلا

 )14 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .اهتيفافشو تاباختنالا ةهازنب اوداشأو
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 حالصإلا متي نأ ةرورض ىلع ةدشب مهتقفاوم نع نيبوجتسملا نم % 58.4 رّبعو
 امنيب يروف لكشب هئارجإ نم الدب )ةوطخ ةوطخ/يجيردت( يلحرم لكشب يسايسلا
 % 7.6 ام دح ىلإ ةركفلا كلت ضراع نيح يف ام دح ىلإ نوقفاوم مهنأب % 24.4 دافأ

 ام وهو ةنيعلا هذه دارفأ ىدل لادتعالا حور نع ربعي ام وهو .نيبوجتسملا نم
 تاذ اهتيصوصخو ةيسنوتلا ةروثلا حورو يطارقميدلا لاقتنالا موهفم عم ىشامتي
 ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( يملسلا عباطلا
 )15 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .)فرعا

 

 يف يطارقميدلا لاقتنالا لحارم فلتخم يف يبوروألا داحتالل زيمتملا رودلا مغرو
 ةريسملا ىلع يبوروألا داحتالا ريثأت نأ نيبوجتسملا نم % 21.3 دقتعي سنوت
 امنيب اّدج يبلس هنأ % 16.6 ربتعاو ،ام دح ىلإ اّيبلس ناك سنوت يف ةيطارقميدلا
 يف ادج يباجيإ هنأب % 06.0 ىأر نيح يف ام ّدح ىلإ ايباجيإ ناك هنأب % 19.3 ربتعا
 .يبلس الو يباجيإ ال هنأب % 15.6 ربتعا يذلا تقولا

 ارارقتسا شيعت ىلوألا تناك نإو سنوتل ناتراجلا ناتلودلا ايبيلو رئازجلا ربتعت
 تلاز الو تناك ايبيل نإف ،ةيباهرإلا تاعومجملا بلغأ  ىلع ءاضقلا دعب  ،ايسايس

 رثوت ثالثلا نادلبلا عاضوأ نا ّكش الو    ّيسايس رارقتسا مدعو اينمأ اتالفنا شيعت
 ريثأت نأ نيبوجتسملا نم  % 18.1  ىري كلذل ،توافتب ناك نإو ضعبلا اهضعب ىلع
 نأ % 17.7 ىأر و  ادج ةيبلس يه ةيطارقميدلا ةريسملا ىلع سنوتل ةرواجملا لودلا
 ايباجيإ ناك ريثأتلا نأب  5.7 ىري نيح يف )% 35.2 عومجملا(ام دح ىلإ ايبلس ناك ريثأتلا

 22.9  دقتعي  و ) %21.0 عومجملا( ام دح ىلإ ايباجيإ ناك ريثأتلا نأب 15.3 ىأر امنيب  ادج
 سنوت يف ةيطارقميدلا ةريسملا ىلع ةرواجملا لودلا ريثأت نأ  نيبوجتسملا نم %
 ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .اّيبلس ال و ايباجيإ ال
 )فرعا

 ادج ديج ضعبلا هضعب عم ملاعلا لصاوت دايدزا نأب نيبوجتسملا نم % 50.6 ىريو
 ناب % 4.9 ىري نيح يف )%76.9 عومجملا( ام دح ىلإ ديج هنا مهنم % 26.3 ىري امنيب
 ودبيو .نيبوجتسملا نم % 2.8 ــــــل ةبسنلاب ادج ءيسو ام دح ىلإ ءيس لصاوتلا

 ىشامتي يعيبط رمأ وه لصاوتلل يباجيإلا بناجلل ةنيعلا رايتخا نأب ددصلا اذه يف
 ةيسنوتلا ةيصخشلا ةعيبط عمو نيتهج نم رحبلا ىلع حتفنت يتلا دالبلا عقوم عم
 .ايباجيا هعم لعافتلاو رخآلا ىلع اهحاتفناب اهخيرات ربع ةزيمتملا

 ؟ةعيرشلا مأ نيناوقلا :ةماعلا ةايحلا يف نيدلا ةناكم 
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 مهنأب % 33.0و ام ّدح ىلإ % 50.1( نونيدتم مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 83.1 ديفي
 ةروثلا دعب ايعيبط رمألا اذه ودبيو .نينّيدتم ريغ مهنأب % 15.9 دافأ نيح يف )نونيدتم
 ةيرح لكب ةينيدلا هسوقطل نطاوملا ةسراممو نّيدتلا ةيرح ىلع دويقلا تعفر يتلا

 رظنأ(  .ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسفن ةيصخشو ةيراضح اياضقل اضيأ رمألا عجري دقو
 )16 مقر ينايبلا مسرلا

 نيبوجتسملا نم % 64.3 دافأ ةينيدلا سوقطلا ةسراممو نيدتلا ةجرد قايس يفو
 كلذب نوموقي مهنأب % 17.5 دافأ امنيب مئاد لكشبو ايموي ةالصلاب نوموقي مهنأب
 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .تاقوألا بلغأ يف كلذب نوموقي مهنأب % 8.8 دافأ نيح يف اردان

17( 

 

 ةالصب نوموقي ام اردان مهنأب لوقلاب نيبوجتسملا نم % 45.5 عنمي مل كلذ نأ ريغ
 مهنأب % 12.7 دافأ نيح يف امئاد كلذب نوموقي مهنأب % 30.3 دافأ امنيب ةعمجلا
 ةخسار ةعانق نع وأ ةيعوضوم وأ ةيتاذ قئاوعب كلذ رسفي دقو .انايحأ كلذب نوموقي
 مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 75.7 دافأ امك .)18 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .نيبوجتسملا ىدل
 نيح يف )% 23.9 تاقوألا بلغا يفو % 51.8 امئاد( نآرقلا ةءارق وأ عامسب نوموقي
 .انايحأ ثدحي كلذ ناب % 15.0 باجأ

 شاقن ،يسيسأتلا سلجملا ءاضعأ باختنا دعب ةصاخو ،ةروثلا دعب سنوت يف زرب
 هلوصف نوكت نأب عفديو بغري نم نيب :روتسدلا لوصف نومضم لوح عساو
 ىلع عفادي نم نيبو ،عمتجملا يأ "سانلا تابغر" بسح "مالسإلا ئدابم" و ىشامتت

 امأ .ةلودلا ةّيندَم نم سمت ال يتلا ،ميدقلا ،روتسدلل ةيساسألا ئدابملا رارقإ ةرورض
 ةموكحلا ىلع بجي نأ مهنم % 39.6 قفاو ذإ رخآ يأر مهل ناكف ةنيعلا هذه دارفأ

 يف % 24.6 كلذ ىلع ةدشب قفاو امنيب سانلا تابغر بسح نيناوقلا نس ناملربلاو
 ىلإ ةفاضإ(  ةنيعلا دارفأ نم % 11.2 ةدشب اهضراعو ةركفلا هذه % 19.6 ضراع نيح
 )19 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا
 ةيمالسإلا ةعيرشلا عم ةيعضولا نيناوقلا كلت قفاوت ىدم لوح شاقنلا زكرت امك
 قفاوتت اهنأب % 10.4 دافأو ام ّدح ىلإ قفاوتت اهنأب نيبوجتسملا نم % 38.3 دافأ دقو
 % 15.9 دافأو اريثك قفاوتت ال اهنأب ةنيعلا نم % 29.5 باجأ امنيب ،)% 48.7 عومجملا(
 )20 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .اقالطإ قفاوتت ال اهنأب

 ،ام دح ىلإ ربكأ مزحب ةعيرشلا قيبطت نومعدي مهنأب نيبوجتسملا نم %27.5 دافأ
 نم % 26.9 دافأ نيح يف )% 46.2 عومجملا( ةدشب مهمعد نع % 18.7 رّبعو
 مدع نع نيبوجتسملا نم % 20.9 رّبعو كلذ نومعدي ال مهنأب نيبوجتسملا
 نأ % 76.6 ربتعاو .)21 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( ربكأ مزحب ةعيرشلا قيبطت ةدشب مهمعد
 ءانب ،رشبلا ةباتك نم ةعيرشلا ناب % 14.9 ربتعا امنيب لزنملا هللا مالك يه ةعيرشلا

 ةَنُّسلاو ثيدحلل اساكعنا هتايح نأب نيبوجتسملا نم % 44.5 دكأو .هللا مالك ىلع
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 تسيل اهنأب % 16.1 دافأ نيح يف اريثك كلذك يه اهنأب % 30.1 باجأ امنيب ةليلق ةجردب
 ثيدحلاو ةنّسلل اليلق اساكعنا لثمت سانلا بلغا ةايح نأب % 33.7 راشأ امك .اريثك
 .اريثك اهنأب 15.3 دافأ نيح يف اريثك تسيل اهنأب % 33.5 دافأ امنيب

 ناملربلاو ةموكحلا نست نأ بوجو ىلع ةنيعلا دارفأ نم  % 38.9 قفاو   امك
 ضراع امنيب ،% 19.2 كلذ ىلع ةدشب قفاوو ةيمالسإلا ةعيرشلا بسح نيناوقلا
 ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .ةنيعلا دارفأ نم% 13.3 ةدشب هضراعو   % 22.7 كلذ
 نم % 36.1 نا ريغ )22 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا
 تابغر بسح نيناوقلا ناملربلاو ةموكحلا ّنست نأ ىلع قفاو ةنيعلا دارفأ
 ضعب يف ةيمالسإلا ةعيرشلا بسح ّنست نأو عيضاوملا ضعب يف نينطاوملا
 ضراع نيح يف كلذ ىلع ةنيعلا دارفأ نم % 34.2 ةدشب قفاوو ،ىرخألا عيضاوملا

 ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .% 8.7 ةدشب هضراعو ةنيعلا دارفأ نم % 13.6 رمألا اذه
 دارفأ نم %34.4 ةدشب ضراع امك .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا
 ةعيرشلا بسح تابوقعلا نيناوق ناملربلاو ةموكحلا نست نأ ةركف ةنيعلا
 نم % 18.7 كلذ ىلع قفاو نيح يف ،)% 60.6( % 26.2 كلذ ضراع امنيب ةيمالسإلا
 نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( )%31.0(% 12.3 ةدشب قفاوو ةنيعلا دارفأ
 )23 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .)فرعأ ال هنأ وا ةباجإلا ضفر

 نم)% 75.2 عومجملا( % 53.7 ،ةدشب قفاويو % 22.5 قفاوي ،ةلأسملا هذه لوحو
 ةعيرشلا بسح ثرإلا نيناوق ناملربلاو ةموكحلا ّنست نأ ىلع ةنيعلا دارفأ
 14.8( ةنيعلا دارفأ نم % 8.9 ةدشب هضراعو كلذ % 5.9 ضراع نيح يف ،ةيمالسإلا

 رظنأ( .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .)%

 )24 مقر ينايبلا مسرلا

 

 ؟ةينيد مأ ةيندم بازحأ :ةماعلا ةايحلا يف نيدلا ةناكم

 ىلع ينيدلا يسايسلا بزحلا ليضفت ىلع ةنيعلا دارفأ نم % 42.7 ةدشب قفاوي
 % 8.1 ةدشب قفاوو لضف امنيب % 16.3 كلذ قفاو امك ينيدلا ريغ يسايسلا بزحلا

 قفاوو ينيدلا يسايسلا بزحلا ىلع ينيدلا ريغ يسايسلا بزحلا ةنيعلا دارفأ نم
 دارفأ نم % 12.7 نيترابعلا نم يأ ىلع قفاوي مل نيح يف كلذ ىلع اضيأ % 17.3

 .)"فرعي ال" هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( ةنيعلا
 بزحلا رايتخا يف ةنيعلا ةبغر نوكت دق  ددصلا اذه يف .)25 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ(
 ةديدجلاو ةميدقلا هيتخسنب يروتسدلا بزحلا ىلع لعف ةّدر ينيدلا يسايسلا
 ب مهتملا وهو دوقع 3 ةليط دالبلا مكح يذلا )يطارقميدلا يروتسدلا عمجتلا(
 قيقحت يف هلشفو ةيروهمجلل ةيساسألا ئدابملا نع هدايحو "نيدلل هتاداعم"
 بزحلا نأ ةنيعلا داقتعا يلاتلابو يرشبلاو يفارغجلا ىوتسملا ىلع ةنزاوتملا ةيمنتلا
 .اهانبتي يتلا ةيقالخألاو ةيحورلا ميقلا ساسأ ىلع دالبلا مكح ىلع ةردق رثكأ ينيدلا
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 قفاوو % 48.4 ةدشب قفاو دقف ةيسايسلا ةايحلا يف نيدلا رود ىلإ ةبسنلاب امأ 
 )ةسواسق ،ءابطخ ،ةمئأ( نيدلا لاجر رثؤي الأ ىلع نيبوجتسملا نم )79.3%( % 30.9

 كلذ ربتعيو% 8.1 ةدشب هضراعو % 7.7 رمألا ضراع امنيب نيبخانلا تيوصت ةيفيك يف
 ةفاضإ( .سنوت يف ةيسايسلاو ةيفاقثلا ةبخنلا نم عساو عاطق بلاطم مها دحأ
 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .)فرعي ال هنأ وأ ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ

 ،ءابطخ ،ةمئأ( نيدلا لاجر ريثأت ةنيعلا دارفأ نم % 33.9 ةدشب ضراع امك )26
 نيح يف ةنيعلا دارفأ نم % 33.7 كلذ ضراع امنيب ةموكحلا تارارق ىلع )ةسواسق
 .)%24 عومجمب يأ( % 08.6 ةدشب هيلع قفاوو يأرلا اذه ىلع 15.4 قفاو

 يه ةينيدلا تاسرامملا نأ ىلع ةنيعلا نم % 40.0 ةدشب قفاو ،رخآ بناج نم
 % 28.6 رّبع امنيب ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةايحلا نع اهقيرفت بجي ةصاخ تاسرامم
 يأرلا اذه % 12.8 ضراع نيح يف )% 68.6 عومجملا( يأرلا اذه ىلع هتقفاوم نع
 ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .)% 22.1 (% 09.3 ةدشب هضراعو
 )27 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا

 ةينيدلا تاسسؤملا ريثأت مدع ةرورض ىلع ةدشب ةنيعلا دارفأ نم % 50.2 قفاو امك
 نع % 27.9 ربع امنيب نيبخانلا تيوصت ةيفيك يف )ةيسايسلا بازحألا ريغ نم(
 (% 04.1 ةدشب هضراعو يأرلا اذه % 9.4 ضراع نيح يف )% 78.1 عومجملا( هتقفاوم

 .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( )13.5%

 مادختسا متي الأ ىلع ةدشب % 58.7 قفاويف ،دجاسملا ةيدايحب قلعتي اميفو امأ
 81.3( كلذ ىلع هتقفاوم نع % 22.6 رّبع امنيب ةيباختنالا ةياعدلل سئانكلاو دجاسملا

 .)% 11.3 عومجملا( % 04.7 ةدشب هضراعو يأرلا اذه % 6.6 ضراع نيح يف)%
 مسرلا رظنأ( )فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ(

 يف لوألا ريثأتو يسايسلا لاجملاب نيدلا ةقالع لوح مدقت ام لالخ نمو .)28 مقر ينايبلا
 ةينيدلا تاسسؤملا دعتبت نأ اورّيخ دق ةنيعلا دارفأ نم ةريبك ةبسن نأ ظحالن يناثلا
 ةسرامملا يف ريثأتلا نع ).نيدلا لاجرو ينيدلا عباطلا تاذ تايعمجلاو ةدابعلا رود(
 .)29 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .يسايسلا لعفلل ةطلسلا زومر هيجوت يفو ةيسايسلا

 تايلاكشإلا نم ةيطارقميدلاب مالسإلا ةقالع ةلاسم ربتعت ،ىرخأ ةيحان نم 
 تاعاطق نيب فالتخا لحم ودبت كلذل ثحبلاو شاقنلل حرطت يتلا -ةيساسألا

 نوكت نأ ةدشب نيبوجتسملا نم % 29.1 ضراع دقو عمتجملا دارفأ نم ةعساو
 )% 54.9 (% 25.8 كلذ ضراع امنيب مالسإلا ميلاعت عم ضراعتي ماظن ةيطارقميدلا

 نم % 6.4 ةدشب هيلع قفاوو نيبوجتسملا نم % 24.6 يأرلا اذه ىلع قفاو نيح يف
 )30 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .)% 31.0( ةنيعلا دارفأ
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 ةماعلا ةايحلا عمتجملا يف ةأرملا رود
 

 كلذو ، ةأرملل "ةعساو" اقوقح تحنم يتلا ةليلقلا ةيبرعلا لودلا نم سنوت ربتعت
 لاوحألا ةلجم( ينطولا يسايسلا ماظنلا اهردصأ يتلا ةينوناقلا تاعيرشتلا لضفب
  لجرلا نيب ةقالعلا تددحو  ةرسألا تمظن يتلا يهو )1956 توا 13 يف ،ةيصخشلا

 ريغ ىلع جاوزلا تمّرحو ،تاجوزلا ددعت تعنمف ةيرصع ةيندم سسأ ىلع ةأرملاو
 ،قالطلا يف قحلاو ،جاوزلا ضفر وأ لوبق يف ةأرملل قحلا تطعأو ،ةينوناقلا غيصلا
 ةأرملا نيب ةماتلا ةاواسملا ترقأو ، نيفرطلا ىلإ ةبسنلاب جاوزلا نس تددح امك
 كلت تدجو دقو ...ةيسايسلا ةكراشملاو لمعلا  اهنمو تالاجملا عيمج يف لجرلاو
 ضعب لبق نم و اهرودص ةيادب يف نيدلا لاجر ضعب لبق نم ةضراعم ةنودملا
 ميقلا ضعب زواجت  دق  اهنومضم نا ربتعت يتلا، دعب ام يف ،ةيمالسإلا تارايتلا
 ةماع ةأرملا اياضقو ةلجملا نومضم لوح شاقنلا ددجت ةروثلا دعب و ...ةيمالسإلا

 ةأرملا لمع نم فقوملا صوصخ يفو عمتجملا دارفأ نم عساو عاطق نيب عستاو
 جراخ ةجوزتملا ةأرملا لمع ىلع ةدشب قفاوي هنأب ةنيعلا دارفأ نم % 56.8  دافأ
 ةدشب كلذل  هتضراعم نع % 8.8 رّبع  نيح يف  % 26.2  كلذ ىلع قفاوو لزنملا

  .نيبوجتسملا نم %7.8 كلذ ضراعو

 نأ ةنيعلا دارفأ نم % 63.6 دافأ ةينيدلا ضورفلاب هطابتراو يعامتجالا قايسلا يفو
 ،)هتانب/هئانبأ دحأ( جاوز ىلع ةقفاوملا مامأ قالطإلا ىلع اقئاع لكشي ال ةالصلا مدع
 ىلا لصي كلذ نأ % 11.2 ىريو ةريبك ةجرد ىلإ اقئاع لكشي كلذ نأ %14.9 ىري امنيب
 .ةليلق ةجرد ىلإ اقئاع لثمي هنأ ىري نيبوجتسملا نم % 9.8و ةطسوتم ةجرد

 

 لكشي ال ةلئاعلل يعامتجالا زكرملا نأ ةنيعلا دارفأ نم % 57.4 دافأ راطإلا سفن يفو
 يف هنأ ةنيعلا دارفأ نم % 19.2 ىري امنيب ،ءانبألا جاوز مامأ قالطإلا ىلع اقئاع
 هنأ % 8.3 ىريو ةليلقلا ةجردلا ىلإ لصي هنأب % 14.2 ىري ةطسوتملا ةجردلا ىوتسم
 لكشي ال ميلعتلا مدع نأب ةنيعلا دارفأ نم %44.5 دافأ امك .ةريبك ةجرد ىلإ لصي

 اقئاع لكشي هنأ % 22.9 ىري امنيب ،ءانبألا جاوز ىلع ةقفاوملا مامأ قالطإلا ىلع اقئاع
 ىريو ةطسوتم ةجردل اقئاع لكشي هنأ %19.1 ىري يذلا تقولا يف ةريبك ةجرد ىلإ

 ىدل ةدئاسلا ررحتلا حور ظحالن ةجيتنلابو  .ةليلق ةجرد ىلإ اقئاع لكشي هنأ % 12.7
 ىوتسملا وأ نيدتلا ةجردل مهرابتعا مدعو ءانبألا جاوز صخي اميف ةنيعلا دارفأ
 )31 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .مهئانبا جاوز يف ةددحم لماوعك يميلعتلا وأ يعامتجالا
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 ةثيدحلا لصاوتلاو لاصتالا لئاسوو مالعإلا
 

 تناك امم نآلا ةيلحملا مالعإلا لئاسو يف رثكأ مهتقث نع ةنيعلا دارفأ نم % 47.4رّبع
 2010 لالخ تناك يتلا اهسفن يه نآلا مهتقث نأب % 31.5 نّيب نيح يف 2010 ماع هيلع
 ةفاضإ(2010  ماع هيلع تناك امم لقأ مهتقث نأ ةنيعلا دارفا نم % 17.2 نّيب نيح يف
 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( )فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ

 بتكلاو تالجملاو دئارجلا لوادتل ةيرح دوجوب ةنيعلا دارفأ نم % 52.3 دافأو .)32
 هذه نوعباتي ال مهنأب % 31.8 دافأ نيح يف تنرتنالل عقاوم ىلع عالطالاو ةيبنجألا
 .)فرعا ال هنا وا ةباجإلا ضفر نمب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .رداصملا

 عنمت تناك يتلا زجاوحلا لك عفر مت ذا ةروثلا دعب سنوت يف ايهيدب حبصأ رمأ وهو
 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .تنرتنالا ىلع ةباقرلا تليزأ امك ةيبنجألا بتكلاو تايرودلا لوخد

33( 

 
 قيرط نع ةيسايسلا رابخألا نوعباتي ال مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 60.8 دافأ امك
 نيح يف ،لصحي ام اردان كلذ نأب % 17.2 نّيب امنيب ،قالطإلا ىلع ةيمويلا فحصلا
 % 6.8 دافأ يذلا تقولا يف.عوبسألا يف تارم ةدع كلذ نوعباتي مهنأب % 8.9 دافأ

 مهنأب % 6.3 نّيبو رهشلا يف تارم ةدع كلذ نوعباتي مهنأب نيبوجتسملا نم
 فحصلا راعسأ عافترا نوكي دقو .ايموي فحصلا لالخ نم ةيسايسلا رابخألا نوعباتي

 ةعباتم نم مهنكمت ىرخأ مالعإ لئاسو رفوت ىلإ ةفاضإلاب ةصاخ ةيمويلاو ةماع
 ينايبلا مسرلا رظنأ( .ةرهاظلا هذه بابسأ مهأ دحأ لباقم عفد نود ةيسايسلا ثادحألا

 رابخألا نوعباتي ال مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 65.4 دافأ كلذ ةازاوم يفو )34 مقر
 اردان كلذ ناب %17.2 دافأ امنيب ،قالطإلا ىلع ةيعوبسألا فحصلا لالخ نم ةيسايسلا

 ودبي رمأ وهو .عوبسألا يف تارم ةدع كلذ نوعباتي مهنأب % 8.9 دافأ نيح يف ،متي ام
 ةيمويلا رابخألاب متهت ال يتلا اهتاذ ّدح يف فحصلا هذه ةعيبط رابتعاب ايعيبط

 ىتحو )35 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .ماعلا اهراطإ يف ةيسايسلا اياضقلاب لب ةجزاطلا
 ذإ ةنيعلا دارفأ دنع ادودحم لظي رابخألا ةعباتمل همادختسا نإف تنرتنالل ةبسنلاب
 ىلع ةليسولا هذه قيرط نع ةيسايسلا رابخألا نوعباتي ال مهنأب % 61.5 دافأ
     )10 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( ،قالطإلا

 لئاسولا يقاب نم ىلعأ ةيقادصم هل نويزفلتلا نأب ةنيعلا دارفأ نم % 74.5 دافأ امك
 هل تنرتنالا نأ % 12.1 ربتعا امنيب .)36 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( ّيلحم ربخ ىلع لوصحلل
 امنيب تنرتنالا نومدختسي ال مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 63.3 دافأ امك .ىلعأ ةيقادصم
 نأ % 9.1 دافأ نيح يف يموي هبش لكشب وأ ايموي هنومدختسي مهنأب % 22.7 دافأ
 مادختسا نأب % 4.2 دافأ امنيب دحاولا عوبسألا يف لقألا ىلع ةرم ثدحي كلذ
 سفن يف .)37 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( دحاولا رهشلا يف لقألا ىلع ةرم لصحي تنرتنالا
 تايدتنم يف نيكراشم وا ءاضعأب اوسيل مهنأب ةنيعلا دارفأ نم % 82.5 دافأ قايسلا
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 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .تنرتنالا ىلع مهطاشن % 17.5 دكأ نيح يف تنرتنالا ىلع ةيراوح

38( 

 نم % 94.0 باجأ ةصاخ ةنّودم يف ةكراشملا وا ةيوضعلاب قلعتي لاؤس نعو
 نم %5.9 باجأ امنيب ةصاخ ةنودم ىلا اوبستني ملو اوكراشي مل مهنأب نيبوجتسملا
 لاصتالا لئاسو مادختسا نا ظحالن ماع لكشبو .ءاضعأ مهنأب ةنيعلا دارفأ

 ةزهجألا رفوت مدعل ةجيتن كلذ نوكي دقو دودحم ةنيعلا لبق نم ةثيدحلا لصاوتلاو
 مدعل امبر وأ ،كلذ فيلاكت عافترال ارظن ،تنرتنالاب كارتشا دوجو مدع عم اهرفوت وا
 )39 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .ةفلتخملا اهتزهجأو ةثيدحلا ةينقتلا كلت مادختسا ىلع ةردقلا

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألا
 

 اهرهاظم تقّمعتو ،ةروثلا دعب ام ،ةيسنوتلا دالبلاب ةيداصتقالا ةمزألا تلصاوت
 امل ،قباسلا ماظنلل ةيداصتقالا ةسايسلاب ةقالع تاذ ىرخأو ةيوينب لماوعل ةجيتن

 عضولا نأ مهنم %   53.6 ىأر   ذإ ةنيعلا هذه دارفأ هدكأ رمأ وهو ،ةروثلا لبق
 دارفأ نم % 11.4 راشأ نيح يف ءيس هنأب % 33.5 دافأ امنيب ،ادج ءيس يداصتقالا
 عضولل يبلسلا مييقتلا اذه مغرو هنأ ىلع .)40 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .ديج هنأ ةنيعلا
 ذإ امومع ايباجيإو الئافتم ةنيعلا رظن ةهجو نم ،لبقتسملا ودبي يلاحلا يداصتقالا
 ،قباسلا يف هيلع ناك امم ريثكب لضفأ نوكيس هنأ ةنيعلا دارفأ نم % 42.4 ىري
 نم % 9.7 دافأ نيح يف نآلا هيلع وه امم ريثكب أوسأ نوكيس هنأب % 16.6 دافأ امنيب
 فرعي الب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .ريثكب أوسأ نوكيس هنأب ةنيعلا دارفأ

 .)ةباجإلا ضفر نمبو

 ودبت الو ايبسن ةبراقتم يسنوتلا عمتجملا دارفأ بلغأل ةيشيعملا عاضوألا رهظت
 ةنيعلا دارفأ نم % 59.9   هيلع دكأ رمأ وهو ،ةنيعم دودح يف الإ ،ةقيمع قراوفلا
 ربتعا امنيب ،ناكسلا يقاب ةلاح عم ةهباشتم ةيشيعملا مهتلاح نأ اوربتعا نيذلا

 ةنيعلا دارفأ نم % 13.7 ربتعا نيح يف ،نينطاوملا يقاب نم أوسأ هتلاح نأب % 15.8
 ضفر نمبو فرعي الب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .لضفأ هتلاح نأب
 نيرخآلا يف ةقثلا ةلأسم ودبت قايسلا اذه يفو .)41 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .)ةباجإلا

 ذا ةنيعلا دارفأ هدكأ رمأ وهو ةيتاذو ةيعوضوم لماوع ةدعل عضخت ةيبسن ةلأسم
 نكمي هنأ % 21.2 ىأر امنيب سانلا ةيبلغأ يف ةقثلا نكمي ال هنأ مهنم % 76.7 ربتعا
 ضفر نمبوفرعي الب ةقّلعتملا ةيوئملا ةبسنلا ىلإ ةفاضإ( .سانلا ةيبلغأ يف ةقثلا
 .)ةباجإلا

 يف رارمتسالا تارايخ جردنت قفألا دادسناو لبقتسملا يف"ةقثلا" ةيئانث قايس يفو 
 وا لمعلل مهدالب جراخ نييسنوتلا ةرجه ربتعت ثيح ةرجهلا وأ دالبلا يف شيعلا
 ).ةصاخ ايلعلا تاداهشلا باحصأ نم( بابشلا ةبغر نأ ريغ ةميدق ةرهاظ ةساردلا
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 دق ةروثلا نأ ريغ مهمامأ لمألا باوبأ دادسنا مامأ ةصاخ تفعاضت دق دالبلا كرت يف
 دارفأ نم % 73.1 هنع رّبع يذلا رمألا ةديدج لامآ ،تائفلا نم مهريغلو مهمامأ تحتف
 مهنأب % 16.2 باجأ امنيب سنوت نم ةرجهلا يف نوركفي ال مهنأب اودافأ نيذلا ةنيعلا
 يف نوركفي مهنأب % 7.0 باجأ نيح يف ةيداصتقا بابسأل كلذو ةرجهلا يف نوركفي
 بئارض ضرفت نأ ةموكحلا نم % 14.3 بلاطو .ةيسايسو ةيداصتقا بابسأل ةرجهلا
 نأ % 7.4 ىري امنيب ءارقفلا ىلع اهنم قفنت دراوم ريفوت لجأل ءايرثألا ىلع ىلعأ
 ىلعو يداصتقالا ومنلا زيفحتو لمعلا صرف ريفوت ىلع نولمعي ءايرثألا صاخشألا
 نم ربكأ عيماجم ىلع ءاقبإلاب مهل حمستو مهبئارض ةميق نم ضفخت نأ ةموكحلا
 )10 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .مهلاومأ

 ةفلتخملا اهتاسسؤمو ةلودلا يف ةقثلا

 ينمألا عضولا نم فقوملا
 

 عضولا نأ رهظي  مل ،عالطتسالا ذيفنتل ةينمزلا ةلحرملا دودح يفو ماع لكشب
 دارفأ نم % 38.7 يأر ىلع دامتعالاب كلذو يضاملا ماعلاب ةنراقم نسحت دق ينمألا
 هنأب % 35.5 ىأر امنيب ،يضاملا ماعلا لثم لظ ينمألا عضولا نأ اوربتعا نيذلا ةنيعلا
 نّسحت ىلإ ريشي ام وهو .يضاملا ماعلا نم لضفأ % 25.1 ،يضاملا ماعلا نم اوسأ
 ةماعلا ةيسفنلا عاضوألا ماقرألا هذه سكعتو .ماعلا يعامتجالا نمألل يبسن
 لايتغا دعب يبسن نّسحت ةلاح يف تربتعا يتلا عالطتسالا اذه ريرمت لالخ ةلّجسملا
 )42 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( ..ةيضاملا ةفئاصلا يف ةيبعشلا ةهبجلا ءامعز دحأ

  % 26.2 دافأ امنيب ،ةطسوتم ةطرشلا يف مهتقث نأ ةنيعلا دارفأ نم % 36.2 دافأو
 ال نأ ةنيعلا دارفأ نم % 24.3 دافأ يذلا تقولا يف ،ةريبك كلسلا يف مهتقث ةجرد نأب
 زاهجلا اذه ءادأ رّيغتب كلذ ريسفت نكميو  .ينمألا كلسلا اذه يف اقالطإ مهل ةقث
 ىدل اديج اعابطنا كرت امم لضفألا وحن ةروثلا دعب ،نينطاوملا هاجت هدارفأ كولسو
 لواحي مل هنأب ةنيعلا دارفأ نم % 41.3 ىري امك .)43 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .سانلا مومع

 ىلع لوصحلا نأب % 19.9 ىري امنيب)ةطرشلا(ماعلا نمألا نم ةدعاسملا بلط
 تقولا يف بعص هنأب ةنيعلا دارفأ نم % 15.2 ىري نيح يف لهس نمألا ةدعاسم
 )44 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( ادج بعص هنأب %13.6 ىري يذلا

 

 عمتجملا يف ريبك مارتحاب يسنوتلا شيجلا ىظحي  ةطرشلا زاهج نم سكعلا ىلعو
 رشابم لكشب كاكتحالاو ةسايسلا نع ،هسيسأت ذنم ،هداعتبا ةجيتن يسنوتلا
 مومع ىدل نسحلا رثألا ةروثلا ةيامح يف ريبكلا هرودل ناكو ةيعامتجالا تامزألاب
 ىلإ مهتقث نع نيبوجتسملا نم %64.6 رّبع ذإ ةنيعلا هذه هتدكأ رمأ وهو ناكسلا
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 ةجرد ىلإ هب ةقثلا نع % 17.6 رّبع يذلا تقولا يف ةسسؤملا هذهب ةريبك ةجرد
 ىلع شيجلا ةسسؤمب قثي ال هنأ نيبوجتسملا نم % 10.1 دكأ نيح يف ةطسوتم
 )45 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .قالطإلا

 الإ ،ماظنلا نع ةلقتسم  ةروثلا لبق سنوت يف يندملا عمتجملا تامظنم نكت مل
 ةروثلا دعب امأ  ةلودلا تاسسؤمب طابترا ىلع اهبلغأ ناكو ،اهنم ليلقلا ضعبلا

 نييسنوتلا ةرظن نأ ريغ ةعساولا ةيلالقتسالاب تعّتمت يتلا تايعمجلا ددع دادزاف
 دارفأ نم  %33.5 رّبع كلذل اديسجتو  ةروثلا لبق هيلع تناك امك تلظ تايعمجلل
 نع ةنيعلا نم  %26.1رّبع امنيب قالطإلا ىلع تايعمجلا كلتب  مهتقث مدع نع ةنيعلا
 ةنيعلا دارفأ نم  %  14.8 دافأ نيح يف ةطسوتم يه يندملا عمتجملا يف هتقث نأ
 )46 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( ةليلق مهتقث ةجرد نأب

 

 

 

 

 

 
 

 

 ةموكحلا ءادأ لوح
 

 ءارجإب موقت ةلودلا نأب ةنيعلا دارفأ نم % 44.4 باجأ قّلعتملا لاؤسلا يفو
 31.3 ىري امنيب اهتزهجأو اهتاسسؤم يف ةيرذجو ةعساو ةيلخاد تارييغتو تاحالصإ

 موقت ال ديكأتلاب اهنأ ةنيعلا دارفأ نم % 13.6 باجأ نيح يف كلذب موقت ال اهنأب %
 )47 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( .     .)% 44.9( .كلذب

 
 

 وه لمع صرف داجيإ يف ةيلاحلا ةموكحلا ءادأ نأ ةنيعلا دارفأ نم % 38.7 ىريو
 هنأب ةنيعلا دارفأ نم % 26.5 ىري نيح يف دّيج ءادألا نأب %   27.1ىري امنيب ،اّدج ءيس
 ةصاخ لاجملا اذه يف ةموكحلا ءادأ نم نينطاوملا ةبيخ ءارآلا هذه دّسجتو .ءيس
 اهنم يناعي يتلا ةيساسألا تالضعملا ىدحإ لثمت سنوت يف ةلاطبلا ةلكشم نأو
 ريفوت ناك امك ةروثلا يف ريبك ّدح ىلإ مهاس يذلا يسنوتلا بابشلا نم عساو عاطق
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 جماربلا يفو ةروثلا ءانثأ تعفر يتلا تاراعشلا مهأ دحأ بابشلا ليغشتو لمعلا
 )48 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( ةيسايسلا بازحألا مهأل ةيباختنالا

 

 نم % 23.2 ربتعا امنيب ائّيس ناك سلجملا ءادأ نأ ةنيعلا دارفأ نم % 31.0 ربتعا
 ادج ائيس ناك هءادأ نأب % 20.2 ربتعا نيح يف ائيس الو ديج سيل هنأ ةنيعلا دارفأ

 ةمهملا يهو روتسدلا ةغايصل ددحملا نمزلاب همازتلا مدعل اساسأ كلذ دوعي دقو
 ّيوسلا ريغ" يسايسلا كولسلا ضعب ىلإ ةفاضإلاب هب تطينأ يتلا ةيساسألا
 )49 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( ... باونلا ضعبل

  :ىرخألا ةلودلا تاسسؤم يف ةقثلا
 

 ءادأ نأ نيبوجتسملا نم % 24.8 ىريف ةيئاضقلا تاسسؤملا ءادأ ىلإ ةبسنلاب امأ
 هنأب % 22.7 ىري نيح يف )% 47.5( اديج سيل هءادأ نا % 26.0 ىري امنيب ديج ءاضقلا

 مهنأب % 8.8 حّرص امنيب ادج ءيس)% 36.7( هنأب % 14.0 ىري يذلا تقولا يف .ءيس
 دق ةروثلا ءادهش ىلتق ةيضق هاجت ةسسؤملا هذه ءادأ نأ رهظيو نوفرعي ال
 ةلادعلا نوناق ةرتسد رخأت عم ةصاخ ةيدايسلا ةسسؤملا هذهل اريثك تءاسأ
 % 36.5 ىري ةيسنوتلا ةموكحلا ءادأ صخي اميفو )50 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ( ةيلاقتنالا

 امنيب اّدج ءيس ءارقفلاو ءاينغألا نيب ةوجفلا ليلقت يف اهءادأ نأ ةنيعلا دارفأ نم
 .ديج هنأب % 22.8 ىري نيح يف )% 70.1( ءيس ءادألا نأ ةنيعلا دارفأ نم % 33.6 ىري

 نيسحت يف سنوت يف ةيلاحلا ةموكحلا ءادأ نأ  ةنيعلا دارفأ نم % 32.7 ىري امك
 يف )% 63.7( ادج ءيس هنأب % 31.0 ىري امنيب ءيس ةيساسألا ةيحصلا تامدخلا

 اديدحتو يسايسلا ىوتسملا ىلعو .ديج هنأب ةنيعلا دارفأ نم % 28.8 ىري نيح
 ءادأ نأب ةنيعلا دارفأ نم % 31.8 ىري يطارقميدلا لوحتلا ةيلمعل اهترادإ ىلإ ةبسنلاب
 26.1 ىري نيح يف ءيس ءادألا نأب % 26.8 ىري امنيب دّيج سنوت يف ةيلاحلا ةموكحلا

 ادج ءيس ةموكحلا ءادأ نأب ةنيعلا دارفأ نم %

 

 نمألاو داسفلا ةمواقمو رارقتسالا :ةنيعلا دارفأ اهاري امك تايدحتلا
 

 ةيسايسو ةينمأو ةيعامتجاو ةيداصتقا :ةبكرم تايدحت ،ةروثلا دعب ،نويسنوتلا  هجاو
 ةيلاحلا ةلحرملا يف سنوت ناهجاوي نايدحت مهأ نعو ... ئراطلا اهنمو ميدقلا اهنم
 عافتراو ةلاطبلا ،رقفلا( يداصتقالا عضولا هنأب ةنيعلا دارفأ نم % 88.4 دافأ
 ىريو يرادإلاو يلاملا داسفلا يف لثمتت تايدحتلا نأ % 8.6 يأر نيح يف )راعسألا

 نم % 50.6 ىأر ىرخأ ةهج نم .يسايسلا رارقتسالا قيقحت يف لثمتت اهنأ % 0.9
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 امنيب يلخادلا نمألاو رارقتسالا قيقحت يف نالثمتي امنإ نايدحت مهأ نأ ةنيعلا دارفأ
 % 7.0 ىري نيح يف يرادإلاو يلاملا داسفلا يف لثمتت تايدحتلا نأ   % 33.8   ىري
 )51 مقر ينايبلا مسرلا رظنأ(  .يجراخلا لخدتلا فقو يف لّثمتت اهناب

 ،ةروثلا لبق ،ةصاخ ةلودلا تاسسؤم يف داسفلاو ةماع داسفلا نع ثيدحلا نكي مل
 نلعلا يف ارتاوتم اثيدح حبصأف ةروثلا دعب امأ ةنيعم دودح يف الإ سانلا نيب ايراس
 تاسسؤم يف داسف دوجوب اهدارفأ نم % 69 دقتعي ذا ةنيعلا هدكؤت رمأ وهو
 نأ ةنيعلا دارفأ نم % 47.2 ىريو ..هدوجو مدعب % 17.9 دافأ امنيب ةلودلا ةزهجأو
 يف نيماع لبق هيلع ناك امم رثكأ وه نآلا ةلودلا ةزهجأو تاسسؤم يف داسفلا

 20.2 ىري امامت كلذ سكعو نيماع لبق هيلع ناك املثم عضولا نأ % 29.7 ىري نيح
 ينايبلا مسرلا رظنأ( .نيماع لبق هيلع ناك امم لقأ نآلا ةلودلا ةزهجأ يف داسفلا نأ %

 )52 مقر

 ةيلودلا تاقالعلاو سنوت
 

 يجراخلا ملاعلا  عم ةيسايسلاو ةيداصتقالا سنوت تاقالع عقاو صوصخب امأ
 سنوت نيب ةيداصتقالا تاقالعلا نوكت نأب ةنيعلا دارفأ نم % 46.5 لّضف دقف
 نم % 27.0 ىري امنيب ةيضاملا تاونسلا لالخ هيلع تناك امم ىوقأ ةيدوعسلاو
 يف ةيضاملا تاونسلا لالخ هيلع تناك امم لقا ةقالعلا نوكت نأ نيبوجتسملا
 لالخ هيلع تناك امك لظت نأ يأ ةرقتسم نوكت نأب % 16.4  هيف ىري يذلا تقولا
  .ةيضاملا تاونسلا

 ءوجلب رثأتت مل ةيدوعسلاو سنوت نيب ةيداصتقالا تاقالعلا نأ كلذ لالخ نم رهظيو
 نم % 40.8 ريبك ّدح ىلإ قفاو امك .ةنيعلا دارفأ دنع اهيلإ قباسلا يسنوتلا سيئرلا
 ّلح نم دبال ،يملاعلا باهرإلا ىلع ءاضقلل هنأب ةلئاقلا ةركفلا ىلع نيبوجتسملا
 )% 67.5 عومجملا( ةركفلا كلت ىلع % 26.7 ام ّدح ىلإ قفاو و ةينيطسلفلا ةيضقلا

 يأرلا اذه ىلع نيبوجتسملا  نم % 11.5 اهيلع قفاوي مل و  % 14.2 قفاوي  مل نيح يف
 دعي مل عقاولا نأ ريغ اهراشتناو ةركفلا هذه رتاوت نم مغرلابو.)% 25.7  عومجملا(
 امك نيطسلفب اهل ةقالع ال ىرخأ تاراعشو تادنجأ نييباهرإلل حبصأ ذا كلذك
 نأ  ىلع ةنيعلا دارفأ نم % 25.7  قفاو امك .ةيبرع ةقطنم نم رثكأ يف نآلا ثدحي
 يف اهّدض ةحلسملا تايلمعلا رربي ةقطنملا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا لخدت
 نيح يف %  23.1كلذ ضراع امنيب ) %36.5( % 10.8 كلذ ىلع ةدشب قفاوو  ناكم لك
 .) % 45.8(كولسلا اذه ةديدش ةضراعم ةنيعلا دارفأ نم  % 22.7 ضراع

 ةماع ةصالخ
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 جئاتنلا نم ددع لالخ نم عالطتسالا يف ةدراولا ةليقثلا تاهاجتالا مهأ راصتخا نكمي
  :يلاتلاك اهرصح نكمي يتلاو ةيساسألا

 
 
 نيبوجتسملا نم % 21 يلاوح دافأ :نوبوجتسملا هاري امك يبرعلا عيبرلا -

 اهيف اوكراش %86 نم رثكأ نأو ،يبرعلا عيبرلا ثادحأ يف اوكراش مهنأ
 ةيبلغألا دافأ ،ثادحألا هذه لالخو .اهاياضقو ةروثلا فادهأب مهعانتقال
 مهأ نم نأب نوري امك .مهتاكلتمم بيرختل اوضرعتي مل مهنأب ةقحاسلا
 نم ررحتلاو ،ةيسايسلاو ةيندملا تايرحلا بايغ وه يبرعلا عيبرلا بابسأ
 .داسفلا ةبراحمو يداصتقالا عضولا نيسحتو داهطضالا

 نوبوجتسملا ةيبلغأ ىرتف ،روتسد نسب جوت دق اهراسمو ةروثلا ثدح نألو
 لكل ةيواستم قوقح نامض يف نمكت ،يعجرملا صنلا اذه ةيمهأ نأ
 يقبي هنوك نم نوبوجتسملا بسح روتسدلا ةيمهأ قلطنتو .نينطاوملا
 ماعلا يأرلا ىدل ةنامض لثمي ام وهو اهيلع عارصلاو ةطلسلا جراخ شيجلا
  .ةلودلل يندملا عباطلا ىلا ةبسنلاب بوجتسملا

 نأ نيبوجتسملا ةيبلغأ ىري :ةديدج ةلحرمل ةسسؤمو ةهيزن تاباختنالا -
 ضعب دوجو مغر ةهازنلاو ةلادعلاب تمستا يسيسأتلا سلجملا تاباختنا
 بجي يسايسلا حالصإلا نأ مهبلغأ دقتعي امك .ةيوناثلا صئاقنلاو تاقورخلا
 يتلا ةيبلسلا فقاوملا نم مغرلا ىلعو .)ةوطخ ةوطخ( يجيردت لكشب متي نأ
 يروتسدلا سيسأتلا ةلحرمل ةنمازتملا عاضوألا نم ديدعلا ءازإ اهنودبي
 نإو ىتح ،يباختنالا راسملل ايباجيإ ودبي ةياهنلا يف مييقتلا نإف يباختنالاو

 يه امناو ،طقف ايباختنا العف تسيل ةيطارقميدلا نأب ةلئاقلا ةركفلا ترهظ
  .زاجنإلل مييقتو ةبساحم
 
 ةنيعلا نم %82 نم رثكأ دقتعي :ةماعلا ةايحلا يف نيدلاو ةأرملا ةناكم -

 نم هنأ ةيبلغألا دقتعتو )نيدتلا وديدش ةرورضلاب اوسيلو( نونيدتم مهنأ
 انه ظحالملا نأ ىلع .نيبخانلا تيوصت ةيفيك يف نيدلا لاجر رثؤي الأ لضفألا

 عباطلا ديكأتو تيبثت يف ةديدش ةبغر عم انه قفارتت نيدتلا ةعزن نأ وه
 ،ةنيعلا نم بوجتسملا ماعلا يأرلا قفاوي ،ىرخأ ةيحان نمو .ةلودلل يندملا

 عمتجملا دوست يتلا ررحتلا حورل ًارظن ،لمعلل ةأرملا جورخ ىلع ةدشبو
   .ةأرملا قوقح ىلع ظافحلا بجاولا نم هنأ ةقلطملا ةيبلغألا ىرت .يسنوتلا
 
 نم %47 :يلحملا مالعإلل ةديازتم ةيقادصم .لاصتالا لئاسوو مالعإلا -

 هيلع ناك امم ربكأ ةجردب ةيلحملا مالعإلا لئاسو يف نوقثي نيبوجتسملا
 اهيف ةحونمم ةيمالعإلا ةيقادصملا تناك يتلا ةلحرملا نأ .2010 يف عضولا
 لئاسول يمانتملا رودلا ةدئافل تلو دق اهنأ ودبي ةيبنجألا مالعالا لئاسول
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 ةبسن نأ .تنرتنالا هبعلي يذلا رودلا فيضن نأ نكمي كلذ ىلإ .ةيلحملا مالعالا
 نيبوجتسملا ةيبلغأو سنوت يف مرتحم ةيتامولعملا ةكبشلا ىلإ ذافنلا
 رابخألا ةعباتمو ءاقدصألاب لاصتالل يرود لكشب تنرتنالا نولمعتسي
 .ةيسايسلا
 
 

 
 
 نم ريثكلا ىري :ةمئاد ةلكشم ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألا -

 روصتي ناك ثيح .ةروثلا دعب تمقافت دق ةيداصتقالا ةمزألا نأ نيبوجتسملا
 نوكتس ةيعامتجالاو ةيداصتقالا عاضوألا نأ ةنيعلا دارفأ نم %42 نم رثكأ
 ةيداصتقالا عاضوألا نم ءايتسالا نألو .قباسلا يف هيلع تناك ام ريثكب لضفأ

 ليلق قايسلا اذه يف يسايسلا راسملا نأ ودبي هنإف ،ةماه ةجرد غلب دق
 نم عساو عاطق دوجو نم مغرلا ىلع يعامتجالا فلملاب اسايق ةيمهألا
 يسايسلا راسملا حاجن نأب نوري نمم لامعألا لاجر نمو ىطسولا ةقبطلا

  .ةحجان ةيداصتقاو ةيعامتجا ةرادإل طرش وه
 
 يتلا سجاوهلا رثكأ نم ينمألا سجاهلا لظي :ينمألا عضولا نم فقوملا -

 هنإف ،يبسن نسحت يف ةينمألا عاضوألا نأ نم مغرلا ىلعو .نييسنوتلا قلقت
 %25 ىري نيح يف طرافلا ماعلا ىوتسم سفنب اهنأ ةنيعلا دارفأ نم %38 ىري
 .ةطرشلا ةزهجأ يف ةقثلا ديازت ظحالن نأ نكمي رخآ بناج نم .تنسحت اهنأ

 نأ ثيح ،ةنيعلا دارفأ ىدل ىربك ةقثو ريبك مارتحاب يسنوتلا شيجلا ىظحيو
 مهنم %64 ،يسنوتلا شيجلا يف ةقث مهيدل نيبوجتسملا نم %80 نم رثكأ
   .ىربك ةقث مهيدل
 
 يف لجس دق ظوحلم نسحت نأب ةنيعلا لالخ نم ديفي ام ةمث :ةموكحلا ءادأ -

 دارفأ نم %44 نم رثكأ ربع ثيح ،يموكحلا زاجنإلا ةيعرش مييقت ىوتسم
 نأ ريغ ،ةموكحلا اهب موقت يتلا تاحالصإلاو تاريغتلاب مهتقث ىلع ةنيعلا
 رامثتسالا قسن عفدو ليغشتلاو لمعلا صرف داجيإب لصاوتملا دوهجملا
 .ةنيعلا دارفأ بلغأ بسح اصوقنم لظي
 
 ،راعسألا عافترا ،ةلاطبلا ،رقفلا( يداصتقالا عضولا لثمي :تايدحتلا -

 ىلع ءاضقلا لثمي امك .نيبوجتسملا نم %88 بسحب يدحت مهأ )رامثتسالا
 رارقتسالا قيقحت يتأيو .%86 بسح يدحت ربكأ يناث يرادإلاو يلاملا داسفلا

 بسح سنوت هجاوت يتلا تايدحتلا ةمئاق سأر ىلع اضيأ يلخادلا نمألاو
 .ةعلطتسملا ةنيعلا
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 يبرعلا عيبرلل بابسأ ةثالث مهأ3

 

 

4 ةيسنوتلا ةروثلل بابسأ ةثالث مهأ  
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 )تايعمجلا نيوكتو ريبعتلا ةيرح ،ةفاحصلا( ةيساسألا تايرحلا معد5

 

 ريبعتلا ةيرح عضو6
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 نمألا ىلع ظافحلا فدهب ناسنإلا قوقح ىلع يدعتلا7

 

 

8 ةيلامعلا تابارضإلا نم فقوملا  
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 ةسايسلاب مامتهالا9

 

 

 

 ةيسايس بازحا ىلإ نومتنملا10
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 ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا عاضوأ ميقت11

 

 

 سنوت يف ةيطارقميدلا ةجرد ميقت12
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 ةيطارقميدلا تامس نم ةمس يناث مهأ13
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 يسيسأتلا سلجملا تاباختنا ميقت14

 

 

 

 يروف لكشب هئارجإ نم الدب )ةوطخ ةوطخ/يجيردت( يلحرم لكشب يسايسلا حالصإلا متي نأب لوقلا نم فقوملا15
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 نيدتلا ةجردل يتاذ ميقت16

 

 

 ةالصلاب مازتلالا17
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 ديعلاو ةعمجلا ةالصب مازتلالا18

 

 

 

 ةعيرشلا بسح ّنست ناو عيضاوملا ضعب يف نينطاوملا تابغر بسح نيناوقلا ناملربلاو ةموكحلا ّنست نأ نم فقوملا19
 ىرخألا عيضاوملا ضعب يف ةيمالسإلا
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 ةعيرشلا عم نيناوقلا قباطت ةجرد مييقت20

 

 

 

 ةعيرشلا قيبطت نم فقوملا21
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 ةعيرشلا بسح نيناوق نس نم فقوملا22

 

 

 

 

 

 ةيمالسإلا ةعيرشلا بسح تابوقعلا نيناوق ناملربلاو ةموكحلا نست نأ نم فقوملا23
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 ةيمالسإلا ةعيرشلا بسح ثرإلا نيناوق ناملربلاو ةموكحلا ّنس نم فقوملا24

 

 

 

 ينيدلا يسايسلا بزحلا ىلع ينيدلا ريغ يسايسلا بزحلا ليضفتو ينيد ريغ يسايس بزح ىلع ينيدلا يسايسلا بزحلا ليضفت25
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 ةسايسلا يف نيدلا لاجر ريثأت نم فقوملا26
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 ةيباختنالا ةياعدلل سئانكلاو دجاسملا مادختسا متي ال نأب لوقلا نم فقوملا27

 

 

 

 ةیسایسلاو ةیعامتجالا ةایحلا نع اھقیرفت بجی ةصاخ تاسرامم يھ ةینیدلا تاسرامملا نأب لوقلا نم فقوملا27
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28 ةموكحلا تارارق ىلع )ةسواسق ،ءابطخ ،ةمئأ( نيدلا لاجر ريثأت نم فقوملا  

 

 

 

 مالسإلا ميلاعت عم ضراعتي ماظن ةيطارقميدلا نأب لوقلا نم فقوملا29
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 ءانبألا جاوز ماما قئاع لكشي ةلئاعلل يعامتجالا زكرملا نا نأب لوقلا نم فقوملا30
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 ةيلحملا مالعإلا لئاسو يف ةقثلا31

 

 

 ةيبنجألا بتكلاو تالجملاو دئارجلا لوادتل ةيرح دوجو32

 

 

 



 ةثلاثلا ةرودلا – يبرعلا رتيمورابلا
 ٢٠١٤ - سنوت ريرقت

www.arabbarometer.org 
 
45 

 ةيمويلا فحصلا قيرط نع رابخألا ةعباتم ةبسن33

 

 

 ةيعوبسألا فحصلا لالخ نم رابخألا ةعباتم ةبسن34
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 ةيسايسلا رابخألا صخي اميف ةيقادصم رداصملا رثكأ35

 

 

 

 تينرتنألا لامعتسإ36
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 تنرتنالا ىلع ةيراوح تايدتنم يف كارتشالا ةبسن37
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 ةصاخلا تانودملا يف كارتشالا ةبسن38

 

 

 

 ماعلا يداصتقالا عضولا مييقت39
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 ناكسلا يقاب عم ةيشيعملا عاضوألا ةنراقم40

 

 نمألاو ةمالسلاب روعشلا41
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 ةطرشلاو نمألا يف ةقثلا ةبسن42

 

 

 

 ةطرشلاو نمألا ءادأ مييقت43
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 شيجلا يف ةقثلا ةبسن44

 

 

 يندملا عمتجملا تاسسؤم ةقثلا ةبسن45
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 ةيلخاد تارييغتو تاحالصإب ةموكحلا مايق46

 

 

 

 ةموكحلا ءادأ مييقت47
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 يسيسأتلا سلجملا ءادأ مييقت48

 

 ءاضقلا ءادأ مييقت49
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 تايدحتلا عفر ىلع ةموكحلا ةردق يف ةقثلا50

 

 

 ةلودلا تاسسؤم يف داسف دوجو51

 


