يقوم الباروميتر العربي (مقياس الديمقراطية العربي) باستطالعات رأي لقياس تطور آراء ومواقف السكان في الدول
العربية تجاه مجموعة من القيم والمبادئ مثل الحريات والتعددية ومفهوم الديمقراطية والحكم الرشيد والمشاركة السياسية
والعمل المدني ،كما يرصد القيم االجتماعية والثقافية .أنجزت الدورة االولى من االستطالعات في  6002-6002ثم الدورة
الثانية في  .6000-6000الدورة الثالثة التي أجريت عام  6002تتيح المجال لرصد اتجاهات الرأي العام على المدى
الطويل بغض النظر عن ردود االفعال المباشرة تجاه األحداث

نيسان/إبريل 4102
هل تفاد ت الجزائر الربيع العربي؟
الباروميتر العربي يستقصي تغيّرات بلد وشعب
مايكل روبين ز *
سيصوّت الجزائريون في السابع عشر من إبريل  /نيسان من عام  6002في االنتخابات الرئاسية .ترش َح
الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة رغم صحته المتدهورة منذ سنة  .6002بينما تدعو
األحزابُ البارزة المواطنينَ إلى مقاطعة االنتخابات احتجاجا ً على ترشح بوتفليقة وعلى اإلجحاف الموجود
في القانون االنتخابي  ،تبدو المؤسسة الحاكمة واثقة من انها نزعت فتيل الغضب الشعبي وانها ستنجح في
فرض مرشحها .لكن شوارع المدن الجزائرية في حالة غليان نسبي.
وبينما يستعد الجزائريون للذهاب إلى صناديق االقتراع ،يكشف تحلي ٌل أخير لثالثة استطالعات للرأي العام
أجراه البارومتر العربي بين عامي  6002وّ ،6002
أن أقلية فقط من المواطنين تقيِّم أداء الحكومة أو الحالة
الديمقراطية بشكل إيجابي .رغم ذلك ،ثمةَ نزعةٌ إجماليةٌ منذ بداية الربيع العربي إلى رضا متزايد تجاه الحياة
في الجزائر .مثالً ،وصل عدد الجزائريين الذين قيّموا أداء الحكومة على أنه جيد في عام  6002إلى أربعة
أضعاف عددهم قبلها بسنتين فقط (ارتفعت النسبة من  %00إلى  .)%20وبشكل مشابه ،ارتفعت نسبة من
يقولون إن الحالة الديمقراطية وحقوق اإلنسان جيدة أو جيدة جداً من  %2في عام  6000إلى حوالي ثلث
السكان ( )%26في عام .6002
كما تزايد الرضا تجاه حالة االقتصاد بشكل كبير خالل ذات الفترة .وتضاعف عدد الجزائريين الذين يرون
أن االقتصاد بحالة جيدة او جيدة جداً في عام  )%22( 6002مقارنة مع  .)%26( 6000قد يعود جزء من
هذا التغيير إلى الزيادة الكبيرة في إنفاق الحكومة خالل السنوات التي تلت الربيع العربي .رغم هذا ،يعتقد
عدد كبير من الجزائريين ( )%77أن المشاكل االقتصادية تبقى التحدي األكبر الذي يواجه بلدهم.
يميل عد ٌد أكبر من الجزائريين إلى القول إن حقوقهم األساسية مكفولة ،بما فيها حرية التعبير ،حرية
الصحافة وحرية التصويت في االنتخابات .في عام  ،6002قالت نسبة ثالثة أرباع من المواطنين أن هذه
الحريات مكفولة .االستثناء الكبير الوحيد هو حرية التظاهر السلمي ،حيث قالت أقليةٌ من المواطنين ()%26
في عامي  6000و 6002أن هذا الحق مكفول.
ربما بسبب التجارب األخيرة في مصر وتونس ،فضَّل معظم الجزائريين ( )%72في عام  6002التغيير
التدريجي للنظام الموجود على اإلصالح الجذري والمفاجئ .على سبيل المقارنة ،كانت نسبة من فضلوا
تطبيق اإلصالحات التدريجية أقل بكثير في األشهر األولى التي تلت الربيع العربي

* مدير الباروميتر العربي

( .)%42رغم النجاح االنتخابي لألحزاب اإلسالمية في مصر وتونس بُعيد الربيع العربي ،تتمتع األحزاب
الدينية بنجاح ضئيل في الجزائر .فرغم أن معظم الجزائريين ال ينتمون إلى أحزاب سياسية ،ازدادت نسبة
من يعتبرون حزبيين في عام  6002عن نسبة عام ( 6000ازدادت النسبة  64نقطة) .لكن األحزاب
اإلسالمية لم تستفد بشكل كبير .فاألحزاب السياسية التي تتمتع بأوسع دعم شعبي هي :جبهة التحرير الوطنية
( )%02والتجمع الوطني من أجل الديمقراطية (.)%2
إجماالً ،ما عاد الجزائريون يؤيدون دوراً بارزاً للدين في السياسة .فرغم أن الجزائريين كانوا منقسمين في
عام  6002تجاه دور الدين في السياسة ،يظهر االستطالع األخير للرأي أن ثالثة أرباع المواطنين متفقون
على أنه يجب أال يؤثر رجال الدين على التصويت في االنتخابات .في ذات الوقت ،تنخفض نسبة من
يطالبون أن يكون للزعماء الدينيين تأثير على قرارات الحكومة إلى أقل من .%20
أظهر االستطالع أيضا ً اختالفات هائلة بين األجيال .فعلى سبيل المثال ،ال يميل الجزائريون الذين تتراوح
أعمارهم بين  02و 22سنة إلى تقييم األداء اإلجمالي للحكومة على أنه إيجابي وال يظهرون الرضا تجاه
جهود الحكومة لخلق فرص العمل .بيد أن ذلك الموقف ال ينطبق على الذين تتجاوز أعمارهم  24عاماً ،كما
أن الشباب الجزائري أق ّل اهتماماً بكثير من الفئة األكبر عمراً تجاه دعم األحزاب السياسية.

يقول الجزائريون أن وضع بلدهم يتحسن
بُعيد أحداث الربيع العربي ،قام النظام الجزائري بإصالحات سياسية أقل من العديد من الدول العربية .لكن الجزائريين
يقولون إن الوضع اإلجمالي لبلدهم تحسن من عدة نواحي وبصورة ملموسة خالل هذه الفترة .يميل الجزائريون اآلن إلى
القول إن وضعهم االقتصادي جيد وإن أمنهم الشخصي مكفول وحال الديمقراطية وحقوق اإلنسان جيدة؛ لم تكن الحال هكذا
عند انطالقة الربيع العربي.
_______________________
ارتفاع الرضى عن الوضع االقتصادي (عن الباروميتر العربي)

كانت الجزائر ،شأنها شأن العديد من الدول العربية،
تعاني في السنوات التي سبقت الربيع العربي من
ارتفاع معدل البطالة .ربما بسبب التأثيرات الجانبية
لتباطؤ االقتصاد العالمي ،انخفضت نسبة الجزائريين
الذين يقولون إن الوضع االقتصادي لبلدهم جيد من
 %34في عام  6002إلى  %46في عام .6022
لكن نسب َة الرضا عن الوضع االقتصادي ارتفعت
بشكل كبير بُعيد الربيع العربي .ففي عام ،6024
الوضع
صنفت نسبة  %22من الجزائريين
َ
االقتصادي على أنه إما جيد ( )%75أو جيد جداً
( .)%9إجماالً ،اتفق الجزائريون الذين تتراوح
أعمارهم بين  21و 43سنة مع الذين تفوق أعمارهم  47سنة على هذا الرأي في االستطالعات الثالثة.

ً
نتيجة لعدد من العوامل .العامل األهم كان قرار الحكومة زياد َة االنفاق االجتماعي بعد بداية
قد يكون هذا التغير الكبير
2
الربيع العربي مباشرة :تمت زيادة نسبة رواتب القطاع العام بنسبة  %43زاد اإلنفاق الحكومي على دعم السلع والسكن،
ً6
كما تم دعم برامج القروض للشباب .ارتفع إجمالي اإلنفاق العام بنسبة  %67تقريبا.
في ذات الوقت ،تقلص االقتصاد في تونس المجاورة بعد ثورة  02كانون الثاني  /يناير بنسبة  %6وارتفعت البطالة من
 %02في عام  6000إلى  %2,02في عام  .6000ورغم أن االقتصاد التونسي نما بنسبة  %2في عام  ،6006تراجعت
البطالة إلى  %2,07فقط .خالل نفس الفترة ،نما االقتصاد الجزائري بمعدل  %2سنويا ً بشكل ثابت ،لكن نسبة البطالة لم
2
تتغير كثيراً ،إذ أنها ارتفعت من  %00في عام  6000إلى  %00في عام .6000
___________________
التحدِّيات األكثر تأثيرا في الجزائر
نسبة من قال( :عن الباروميتر العربي)

رغم ذلك ،يبدو واضحا ً أن العديد من
الجزائريين ظلوا مهمومين بالوضع
االقتصادي .فثالثة أرباعهم يضعون المشاكل
االقتصادية ،مثل الفقر والتضخم ،على رأس
قائمة التحديات التي تواجه بلدهم .يأتي الفساد
اإلداري في المرتبة الثانية ( ،)%27بينما ال
تعدو نسبة المواطنين الذين يجدون في تعزيز
الديمقراطية التحديَّ األكبر عن  ،%4بينما
يعطي  %7من المواطنين األولوية لمجموعة
من المشاكل األخرى.
يميل الجزائريون أيضا ً إلى القول إن أمنهم
الشخصي مكفول أكثر مما كان عليه الحال في الشهور التي تلت الربيع العربي .ففي عام  ،6022كانت نسبة  %73من
المواطنين تشعر باألمان ،ولكن هذه النسبة ارتفعت في عام  6024إلى حوالي  .%29وتتصادف هذه الزيادة جزئيا ً مع
جهود الحكومة في السيطرة على المجموعات المسلحة في البالد.
_________________________
ارتفاع مستوى اإلحساس باألمن الشخصي
نسبة من رأى أن أمنهم الشخصي مضمون أو مضمون بشكل كامل (عن الباروميتر العربي)

_____________________
الدمقراطية وحقوق اإلنسان
نسبة من قال إنها جيدة أو جيدة جدا (عن الباروميتر العربي)

رغم أن معظم الجزائريين يشعرون باألمان،
ٌ
أقلية هي الفئة التي تصف حالة الديمقراطية
وحقوق اإلنسان بالجيدة أو الجيدة جداً سواء
في عام  6022أو في عام  .6024والحق
أن الرأي األكثر شيوعا ً هو القائل بأن الحالة
ليست جيدة وليست سيئة ( %79قالوا هذا
في عام  6022و %31قالوا هذا في عام
 .)6024لكن النظرة اإلجمالية تشير إلى أن
الجزائريين يزدادون رضىً تجاه حالة
الديمقراطية وحقوق اإلنسان في بلدهم ،فقد
كانت نسبة من تقول إن الحالة جيدة أو جيدة
جداً ال تتجاوز  %1في عام  ،6022بينما وصلت النسبة إلى حوالي الثلث ( )%46في عام .6024

اآلراء تجاه األداء الحكومي
في عام  ،6024قال أكثر من نصف الجزائريين إن الحكومة تقوم بعمل جيد إجماالً أو في مشاكل محددة من قبيل خلق
فرص العمل ،تقليص عدم تكافؤ الدخل أو إدارة التحول الديمقراطي .لكن الباروميتر العربي وجد أن نسبة التقييم اإليجابي
ألداء الحكومة ارتفعت بشكل كبير منذ األيام األولى للربيع العربي.
______________________
تحسّن النظرة إلى الحكومة (عن الباروميتر العربي)
نسبة من قال إن الحكومة تقوم بعمل جيد أو جيد جدا
1122

1122

الفرق

اإلجمالي

20

30

40+

تضييق الفجوة في الدخل

20

65

25+

خلق وظائف

27

42

22+

إدارة االنتقال الديمقراطي

-

35

-

في عام  ،6022كان الرضا عن األداء الحكومي منخفضا ً للغاية .3فقط واحد من أصل عشرة جزائريين قال ان الحكومة
تقوم بعمل جيد أو جيد جداً .تضاعف الرقم أربع مرات في عام  ،6024ما يعني زيادة بنسبة .%40
النتائج مشابهة فيما يتعلق بمشاكل محددة .في عام  ،6022قال  %20فقط من المواطنين إن أداء الحكومة جيد في مجال
تقليص عدم التكافؤ االقتصادي ،وهي تقريبا ً نفس النسبة لعام  .)%23( 6002لكن بحلول عام  ،6024ازدادت النسبة
إلى أكثر من النصف ( .)%65كذلك ارتفعت مؤخراً نسبة التقييم اإليجابي لجهود الحكومة لخلق فرص العمل .في عام
 6002و ،6022كانت نسبة الجزائريين الذين قالوا أن الحكومة تقوم بمجهود طيب لزيادة العمالة ال تتجاوز %60
( %25و %27على التوالي) .وارتفعت النسبة إلى حوالي الثلث ( )%42في عام .6024
الجزائريون األصغر عمراً أقل رضىً عن أداء الحكومة من مواطنيهم األكبر عمراً %44 .من الجزائريين الذين تتراوح
أعمارهم بين 21و  43سنة كانوا راضين عن األداء اإلجمالي للحكومة ،بينما وصلت النسبة إلى  %32بين الذين تتجاوز
أعمارهم  47سنة .وقال  %62من الشباب الجزائري إن أداء الحكومة جيد أو جيد جداً ،بينما كانت النسبة  %42بين

الجزائريين األكبر عمراً .لكن االختالفات العمرية كانت محصورة في هاتين المشكلتين؛ فقد اتفقت الفئتان على أن
الحكومة تقوم بعمل جيد تجاه تقليص هوة الدخل وإدارة االنتقال الديمقراطي.
______________________
رفض اإلصالح الجذري
نسبة من يوافق أو يوافق بقوة على أن اإلصالح ينبغي أن يتحقق تدريجيا وليس مرة واحدة
(عن الباروميتر العربي)

ويميل الجزائريون اآلن إلى تطبيق اإلصالحات
بشكل تدريجي أكثر مما كانوا عند بداية الربيع
العربي ،وقد يكون لألمر عالقة بالرضا المتزايد عن
الحكومة .كانت نسبة الجزائريين الذين تقبلوا
اإلصالح التدريجي عام  ،)%73( 6022وارتفعت
النسبة في عام  6024إلى  ،%51وهي تقريبا ً ذات
النسبة لعام  .)%59( 6002ح َّد العديد من
الجزائريين من رغبتهم في تغييرات كبرى وفضلوا
ت تدريجية للنظام الموجود ،وربما كان
إصالحا ٍ
السبب هو ما آلت إليه األمور في مصر وتونس.

الحقوق والحريات
تزايدت نسبة الجزائريين الذين يعتقدون أنهم يتمتعون بعدد من الحقوق األساسية بشكل كبير منذ بداية الربيع العربي.
ٌ
ً
استجابة لألحداث التي اجتاحت المنطقة.
عالقة باإلصالحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية
وربما يكون لهذا التغيير
ً
ً
في عام  ،6022رفعت الحكومة حالة الطوارئ التي كانت سارية لعقدين من السنين .عالوة على ذلك ،تبنى النظام قوانين
ت كبرى إلى األمام ،رغم أن
جديدة للتحكم بالمؤسسات ،اإلعالم واألحزاب السياسية .اعتبر النظام هذه القوانين خطوا ٍ
ت للخلف.7
ناشطي المعارضة اعتبروها خطوا ٍ
في ذات العام ،اعتبر أكثر من نصف الجزائريين ( )%74أن حرية االنضمام إلى األحزاب السياسية وحرية الصحافة
كانت مكفولة لدرجة متوسطة أو كبيرة .في عام  ،6024ارتفعت نسبة من يقولون إن هذه الحقوق مكفولة إلى أكثر من
ثالثة أرباع المواطنين ( %10و %51على التوالي).
_______________________
نسبة من يقولون إنّ الحر ّية مضمونة إلى م ّد متوسط أو كبير
حرية االنضمام إلى أحزاب سياسية 74

10

65+

حرية الصحافة

74

51

67+

حرية التصويت في االنتخابات

29

19

22+

حرية التظاهر السلمي

36

36

-

بشكل مشابه ،يعتقد معظم الجزائريين أنهم يتمتعون بحرية التصويت في االنتخابات .كانت نسبة من رأوا أن هذا الحق
مكفول تصل إلى  %29في عام  ،6022لكن النسبة ارتفعت إلى  %19في عام ( 6024أي بزيادة  60نقطة) .ارتفعت
نسبة من يرون أن حرية التعبير متاحة خالل نفس الفترة من  %20إلى ( %52أي بزيادة  22نقطة).

لكن أقلية فقط من الجزائريين تعتقد أن حرية التظاهر السلمي مكفولة بدرجة كبيرة أو متوسطة .في عام  6022كانت
نسبة من يعتقدون هذا حوالي  ،%36بقيت النسبة على حالها في عام  ،6024ربما بسبب قيود الحكومة على حرية
التجمع .2

سياسة األحزاب
ب سياسي عن  %6فقط
ب سياسية .ولم تزد نسبة من قالوا إنهم أعضاء في حز ٍ
قلي ٌل جداً من الجزائريين منتمون إلى أحزا ٍ
ً
في عام  ،6022ولم تتجاوز النسب ُة  %4في عام  .6024لكن نسبة أكبر من الجزائريين يصرحون اآلن أنهم يؤيدون
حزبا ً سياسياً.
أغلبية الجزائرين ال يجدون أنفسهم ممثلين من األحزاب
السياسية
نسبة من قال  ...حزب يمثله بشكل أفضل
1122

1122

الفرق

ال يمثله اي حزب

15

26

67-

جبهة التحرير
الوطني

2

21

26+

التجمع الوطني
الديمقراطي
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في عام  ،6022قالت نسبة تسعة من عشرة من المواطنين
( )%15أنه ال يوجد حزب يمثل طموحاتهم السياسية،
االجتماعية واالقتصادية .بين البقية ،كانت جبهة التحرير
الوطنية تحظى بأكبر دعم ( ،)%2بينما حظي التجمع
الوطني من أجل الديمقراطية بنسبة  %4والتجمع من أجل
الثقافة والديمقراطية بنسبة  .%6لم يحظ اي حزب آخر بما
يزيد على  %2من دعم الشعب.
في عام  ،6024أصبح الجزائريون أكثر ميالً إلى التصريح
بتفضيلهم لحزب سياسي معين .انخفضت نسبة المواطنين
الذين يقولون إنه ال يوجد حزب سياسي يمثلهم إلى .%26
في هذه األثناء ،تضاعف دعم جبهة التحرير الوطنية ثالثة
أضعاف ( .)%21شكل التجمع الوطني من أجل
الديمقراطية ثاني أكبر نسبة ( ،)%2يليه حزب العمال
بنسبة  .%3فقط اثنان بالمائة من الجزائريين يؤيدون كل
األحزاب األخرى.

في عام  ،6024كان الجزائريون الذين تفوق أعمارهم
0
<2
جيل حديد
خمسة وثالثين سنة أكثر ميالً من األصغر سنا ً إلى تحديد
(عن الباروميتر العربي)
ب سياسي .فقط نصف هؤالء الكبار قالوا إنه ال
ميلهم لحز ٍ
يوجد حزبٌ سياسي يمثلهم ،بينما لم يفضِّل ثالثة أرباع
ب سياسي .كان الكبار أكثر دعما ً لجبهة التحرير الوطنية من
المواطنين الذين تتراوح اعمارهم بين 21و  43سنة أي حز ٍ
ً
ً
األصغر سنا ً ( %62مقابل  .)%9وكان تأييد كافة األحزاب األخرى متكافئا تقريبا بين الفئتين العمريتين المذكورتين.

الدين والسياسة :فترة ما بعد هيمنة التيار اإلسالمي؟
تراجع دعم فكرة منح القادة الدينيين دوراً في العملية السياسية خالل العقد األخير .رغم أن الجزائريين كانوا منقسمين في
عام  6002إزاء الدور الذي يجب أن يلعبه الدين في السياسة ،تدعم أقلية فقط اآلن فكرة منح دور كبير لإلسالم في
السياسة .ويصف علماء االجتماع الجزائريون هذه النزعة بفترة ما بعد هيمنة التيار اإلسالمي.

_______________________
تد ّني الدعم للخلط بين الدين والسياسة
نسبة من يوافق أو يوافق بقوة أن القادة الدينيين يجب أن يكون لهم دور في القرارات الحكومية (عن الباروميتر العربي)
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في عام  ،6002قال نصف الجزائريون ( )%35إنه يجب أن يكون للزعماء الدينيين تأثي ٌر على قرارات الحكومة .لكن،
وبحلول عام  ،6022تراجعت النسبة إلى أقل من الربع ( .)%64ولم تتغير النسبة كثيراً في عام  ،6024حيث فضل
 %61من المواطنين أن يكون للزعماء الدينيين دو ٌر في قرارات الحكومة.
بشكل مشابه ،كان الجزائريون منقسمين في عام  6002حول وجوب أن يكون للزعماء الدينيين تأثي ٌر على تصويت
المواطنين في االنتخابات .في ذلك الوقت ،قال حوالي نصف الجزائريين ( )%77أنه يجب أال يكون للزعماء الدينيين هذه
السلطة .بحلول عام  ،6022قال أكثر من ثلثي المواطنين ( )%29أنه يجب أال يؤثر الزعماء الدينيون على التصويت في
االنتخابات ،وارتفعت هذه النسبة إلى  %51في عام .6024
________________________________
الغالبية ال تريد أن يؤثر القادة الدينيون على االنتخابات
نسبة من يوافق أو يوافق ب قوة على أن يكون للقادة الدينيين تأثير في كيفية أداء الناخبين ألصواتهم (عن الباروميتر العربي)

حول استطالع الرأي
تقدم استطالعات الرأي نماذج عينات عشوائية لبالغين تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عاماً .تمت المقابالت وجها ً لوجه
باللغة العربية وغطت كل مناطق البالد .تتضمن استطالعات الرأي هذه أسئلة تتعلق باالقتصاد ،المؤسسات والمواقف
السياسية ،االنتخابات والبرلمان ،اإلعالم ،الديمقراطية وبمواضيع اجتماعية وقيم دينية وثقافية ،وكذلك بشؤون دولية.
تتضمن الموجة الثالثة من االستطالعات أسئلة تتعلق بالتطورات السياسية المرتبطة بالربيع العربي.
تم إجراء االستطالع األول بين  62أيار /مايو و 21حزيران /يونيو من عام  ،6002وتم استجواب  2400شخصاً.
أشرف الدكتور عبد هللا بدايدة من جامعة الجزائر على االستطالع .تم تصنيف النماذج حسب المنطقة .وبالتالي تم استعمال
العينة العشوائية المحلية الختيار المناطق مع مراعاة العمر ،التعليم والجنس.
تم إجراء االستطالع الثاني بين  27نيسان /أبريل و 22أيار /مايو من عام  6022وتم استجواب  2622شخصاً.
أشرف الدكتور عبد الناصر الجابي من جامعة الجزائر على االستطالع .تم تبني نفس المنهج السابق مع جمع الواليات
الثماني واألربعين في مناطق جغرافية أوسع تنقسم إلى ثالثة أقسام :الشمال ،الجبال ،والجنوب .وتم توزيع المقابالت على
هذه المناطق الثالث حسب حصتها المتعلقة بحجمها .و ُ
ص ِّنفت المناطق الصغرى على أنها إما ريفية أو حضرية ،حسب
عدد السكان .المناطق التي يزيد عدد سكانها على  2200اع ُتبرت حضرية .تم اختيار بيت من أصل عشرة بيوت عشوائيا ً
ضمن كل حي .تم استجواب  155شخصا ً في المناطق الحضرية و 449شخصا ً في المناطق الريفية.
وتم إجراء االستطالع الثالث بين  24آذار /مارس و 2نيسان /أبريل من عام  6024وتم استجواب  2660شخصاً.
أشرف الدكتور عبد الناصر الجابي نفسه على االستطالع وتم تطبيق المنهج الذي ا ُتبع في الموجة الثانية من
االستطالعات .تم استجواب  120أشخاص في المناطق الحضرية و 320أشخاص في المناطق الريفية.
يمكن تتبع االستبيانات الكاملة لكل موجة والمعلومات اإلضافية المتعلقة باالستطالعات على موقع الباروميتر العربي
(.)www.arabbarometer.org

يعد الباروميتر العربي جزء من استطالعات عالمية .وقاعدة العمليات الخاصة به توجد فى مركز الدراسات االستراتيجية باالردن
ويتعاون الباروميتر مع جهات عدة من بينها :مبادرة االصالح العربي ،جامعة ميتشجن ،جامعة برينستون ،المركز الفلسطيني للدراسات

و مراكز االبحاث الوطنية التى تقوم باستطالعات في الدول المعنية .بالنسبة لالصدار الثالث فاالستطالعات تمت فى دول مثل

مصر ،تونس ،الجزائر ،المغرب ،السودان ،االردن ،فلسطين ،لبنان ،اليمن ،المملكة العربية السعودية والعراق .و تم التمويل من جانب

افرو باروميتر ،المركز الكندي الدولي للبحث والتنمية ،و المركز االمريكي للسالم.

______________________
الهوامش
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