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 :ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ءاسنلا

 راودألاو قوقحلا نيب ةوجفلا
 

 زنبور لكيام
 نغشتيم ةعماجو نوتسنرب ةعماج

 
 ساموت نيرثاك
 نوتسنرب ةعماج

 ةيساسألا جئاتنلا

 نوكي نأ بجي هنأب ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ءاحنأ ىتش يف نيثوحبملا بلغأ دقتعي •
 ميلعتلا ىلع لوصحلا اهنم ،ةددعتم تالاجم يف لاجرلل ةلوفكملا قوقحلا سفن ءاسنلل
 .)ةئملاب 62( ةيسايسلا بصانملا لغشو ،)ةئملاب 84( لمعلاو ،)ةئملاب 75( يعماجلا

 ّدحلا لضفُت ةديدع ةيبرع نادلب يف ةيبلغألاف ،ءاسنلا قوقحل ضيرعلا معدلا مغرو ،هّنأ اّلإ •
 نأب نودقتعي ثلثلاف ،لاثملا ليبس ىلع .عمتجملا يف ءاسنلا اهلغشت يتلا راودألا نم
 .ةماعلا ةيدايقلا بصانملا يف لاجرلا اهب عتمتي يتلا ةيلاعفلا سفنب نعتمتي ءاسنلا

 ةعانص يف ةريخألا ةملكلا جوزلل نوكي نأ بجي هنأب صاخشأ ةرشع لك نم ةتس دقتعيو
 .ةرسألاب ةصاخلا تارارقلا

 رثكأو ءاسنلا قوقحل اًمعد لقأ اوناك ماع لكشب لاجرلا نأ ةشهدلل ريثملا ريغ نمو •
 اًبيصن لقألا نينطاوملا نأ امك .ءاسنلل ةبوغرم اهنوري يتلا راودألل مهروصت يف ةيدودحم
 عم هنأ رهظُي ام ،ةاواسملل اًليضفت لقأ ءارآ نوقنتعي تالاحلا بلغأ يف اوناك ميلعتلا نم
 ءازإ تايكولسلا ريغتت دقف ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ميلعتلا ىوتسم عافترا
 .اًضيأ ءاسنلا

 يتلا يرطُقلا ىوتسملا ىلع ماعلا يأرلا تاعالطتساب ةصاخلا جئاتنلا هذه رهظُت ،اًلامجإو •
 زواجتي امب ،ءاسنلل ةاواسملا ةلاح نيسحت ىلإ ةجاح كانه نأ ،يبرعلا رتيمورابلا اهذفن

 اهلغشت نأ بجي يتلا راودألا ءازإ ءارآلا رييغت ىلع زيكرتلا ىلإ ،قوقحلا يف ةاواسملا نامض
 .عمتجملا يف ءاسنلا
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 ميلعتلا ةحاتإ يف ةاواسملا يف قحلا ةدناسم
 
 يف لاجرلل لوفكملا قحلا سفن ءاسنلل نأ ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ءاحنأ فلتخم يف نونطاوملا دكؤي
 .)1 لكشلا( ثانإلاب ةنراقم روكذلل ّمهأ يعماجلا ميلعتلا نإ لقأ وأ عبُرلا لوقي ،ةقطنملا ربعو .ميلعتلا
 نم دحاو صخش نم لقأ عقاوب ،نوينيطسلفلا مث ،ةئملاب 25 عقاوب ،يأرلا اذهل اًقانتعا رثكألا مه نويرئازجلا
 مث ،)12( ةبراغملاف ،)ةئملاب 15( نويرصملاف ،)ةئملاب 18( نويندرألا مث ،)ةئملاب 19( صاخشأ 5 لك نيب
 .)ةئملاب 8( نوينانبللا مث ،)ةئملاب 11( نويسنوتلا
 

 
 ةلودلا بسحب يعماجلا ميلعتلا يف ءاسنلا :1 لكشلا

 
 امك ،لودلا نم ددع يف حجرُم ريغ ،ءاسنلا نم لاجرلل مهأ يعماجلا ميلعتلا نأب ءاسنلا لوقت نأ لامتحا دعُيو
 ميلعتلا ةحاتإ يف ةاواسملا ءازإ تاهجوتلا يف )∆( نيابتلا .2 لكشلا يف راسيلا ىلإ ينايبلا مسرلا نم نيبتي
 .يأرلا اذه قانتعا يف ةطقن 16 ـب لاجرلا نم لقأ ءاسنلا ثيح ،رئازجلا يف هاصقأ غلبي سنجلا بسحب يعماجلا

 نم لك يف نكل .)ةطقن -7 = ∆( رصم مث ،)ةطقن -8 = ∆( سنوت مث ،)ةطقن -14 = ∆( رئازجلا دعب ندرألا ءاجو
 هذه ءازإ ءاسنلاو لاجرلا ءارآ نأ ودبي ال )ةطقن -3 = ∆( نانبلو )ةطقن -3 = ∆( برغملاو )-5 = ∆( نيطسلف
 حاتُي نأ بجي هنأب يأرلا قانتعا يف ليئض دج نيابت امهنيب تاثوحبملاو نوثوحبملاف :اًريثك ةنيابتم ةلأسملا
 .يعماجلا ميلعتلا يف لاجرلل لوفكملا قحلا سفن ءاسنلل

 
 نأ ةلوقم ءازإ تاهجوتلاب ةلصلا قيثو نكي مل تاثوحبملاو نيثوحبملا ميلعت ىوتسم نأ ةظحالملاب ردجيو
 = ∆( طقف برغملا يفف .)نيميلا ىلإ ينايبلا مسرلا ،2 لكشلا( ءاسنلاب ةنراقم لاجرلل ّمهأ يعماجلا ميلعتلا

 ءاحنأ رئاس يفو .ميلعتلا نم اًبيصن لقألاب ةنراقم ،ةلوقملا هذه نوضفري ميلعتلل اًليصحت رثكألا ناك )ةطقن -12
 ءاسنلل حاتُي نأ ةرورض ىلع مهديكأت يف نيبراقتم ميلعتلا نم اًبيصن لقألاو ىلعألا نإف ،ىرخألا ةقطنملا
 .يعماجلا ميلعتلا يف ةاواسملا
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 ميلعتلا ىوتسمو سنجلا بسحب يعماجلا ميلعتلا يف ءاسنلا ءازإ تاهجوتلا :2 لكشلا

 
 نم نيبتي امبسح ،ةقطنملا يف ريخألا دقعلا رادم ىلع اًرّيغت ميلعتلا يف ءاسنلا قح ءازإ تاهجوتلا تدهش

 ميلعتلا نأ نوري ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف نوشيعي نم عبُر وحن ناك 2006 ماع يفف .3 لكشلا
 .ةيبرعلا تاضافتنالا عم نمازتلاب ،2011 ماع يف ريغتت مل يه امك ةبسنلا هذه تلظ .روكذلل ةيمهأ ىلعأ يعماجلا
 يف تريغت دق تاهجوتلا نأ راسحنالا اذه نم ودبيو .2016 ماع يف طقف ةئملاب 15 ىلإ ترسحنا ةبسنلا نأ اّلإ

 صرف ةدايز ىلإ دوعي ببسلا نأ حّجرُملاو ،ةريخألا تاونسلا نوضغ يف ةريبك ةعرسب ةقطنملا ءاحنأ ىتش
 .لاجرلاب ءاسنلا ةاواسم ءازإ اًنس ثدحألا ليجلا تاهجوت ريغتب اًنارتقا ،اًيلاح ءاسنلل ةرفوتملا ميلعتلا
 

 
 ءاسنلل يعماجلا ميلعتلا ءازإ تاهجوتلا يف ريغتلا :3 لكشلا

 
 نأ ةرورض عساو قاطن ىلع لوبقملا نم هّنأ نع )2016( يبرعلا رتيمورابلا نم ةعبارلا ةرودلا فشكت ،اًلامجإ
 لكشبو .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ءاحنأ ىتش يف اذهو ،ميلعتلا يف ةاواسملا يف قحلا ءاسنلل حاتُي

 رشعلا تاونسلا رادم ىلعو .ءاسنلاب ةنراقم لاجرلل ّمهأ يعماجلا ميلعتلا ّنأب لوقت ةريغص تايلقأ كانهف ،ماع
 ةنراقم لاجرلل مهأ ميلعتلا رابتعا يف ريبك راسحنا اذه بحاصو ،لاجملا اذه يف ةّماه تاوطخ ذاختا مت ،ةريخألا
 ءاسنلا نكمتت نأ حجرملا نمف ،ةعماجلا ءانبألا لخدُت نأ ةرسألل اًحاتُم ناك اذإ هنأ ينعي ام .ةقطنملا يف ءاسنلاب

 .ةصرفلا هذه نم ةدافتسالا نم



 ةعبارلا ةرودلا – يبرعلا رتيمورابلا

  صاخ ريرقت

www.arabbarometer.org 

 
 

 

5 

 لمعلا قوس ءاسنلا لوخدل ماعلا لوبقلا
 
 طسوألا قرشلا ءاحنأ ىتش يف لمعلا ةوق يف تاجوزتملا ءاسنلا ةكراشم تالدعم يف يبسنلا ضافخنالا مغر
 10 لك نم 8 نإف بيرقتلاب .تيبلا جراخ لمعلا نم نّكمتي نأ عساو قاطن ىلع لوبقملا نمف ،ايقيرفأ لامشو
 نيب اميف ريغص نيابت كانهو .تيبلا جراخ لمعت نأ ةجوزتملا ةأرملل نكمي هنأ اوركذ ةقطنملا يف صاخشأ
 ،نانبل يف يأرلا اذه نوقنتعي صاخشأ 10 لك نم 9 نأ ذإ .4 لكشلا نم نيبتي امك ،ةلوقملا هذه لوح لودلا

 نإف ،هسفن تقولا يفو .ندرألاو نيطسلفو رصم نم لك يف ةئملاب 86و ،سنوت يف ةئملاب 88 ةبسنلا غلبتو
 71( رئازجلاو )ةئملاب 78( برغملا نم لك يف قحلا اذه ىلع ءاسنلا لوصح ةرورض ىلع قفاوت ةريبك ةيبلغأ
 عم ،ّنهراودأو ءاسنلا قوقحب ةصاخلا ءارآلل ىرخألا تاسايقلا جئاتنل اًيبسن الثامم هجوتلا اذه ّدعُيو .)ةئملاب
 .ءاسنلل ةاواسملل اًمعد لقألا مه نويرئازجلا امنيب ،اًمعد رثكألا مه نييسنوتلاو نيينانبللا نأب ملعلا
 

 
 ةلودلا بسحب لمعلا ةوق يف ءاسنلا :4 لكشلا

 
 رثكأ ندقتعي ّنأل ءاسنلا عزنت ،ةيبرعلا ةقطنملا ءاحنأ ىتش يفف .سنجلا بسحب ةريبك )∆( تانيابت ةمث ّنأ الإ
 5 لكشلا يف راسيلا ىلإ ينايبلا مسرلاو .تيبلا جراخ لمعلا تاجوزتملا ءاسنلا ناكمإب نأب لاجرلا نم ريثكب
 نقنتعي )ةئملاب 85( ءاسنلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا ثيح ،رئازجلا يف اهعون نم ربكألا يه ةوجفلا هذه نأ رهظُي

 برغملا يفو .ةيوئم ةطقن 28 عقاوب نيابت وهو ؛)ةئملاب 57( لاجرلا فصن نع اًليلق ديزي امب ةنراقم ،يأرلا اذه
 سنوت نم لك يف نّيه ريغ نيابت دجوي امك .ندرألا يف ةيوئم ةطقن 14 ىلإ لصتو ،ةطقن 19 ةوجفلا غلبت ،رواجملا
 اهتالدعم لقأل لصت ءاسنلاو لاجرلا نيب ةوجفلا نأ نيح يف ،)+12 = ∆( نيطسلفو ،)+13 = ∆( رصمو ،)+13 = ∆(
 .)+5 = ∆( نانبل يف
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 ميلعتلاو سنجلا بسحب لمعلا ةوق يف ءاسنلا :5 لكشلا

 
 مسرلاف .ةقطنملا ءاحنأ ربع ميلعتلاب قستم لكشب ةلصتم تيبلا جراخ ءاسنلا لمع ءازإ تاهجوتلا نأ ودبي ال
 اولصح نمو يوناثلا ميلعتلا اوّمتأ نم ءارآ نيب )∆( زراب نيابت دوجو ىلإ ريشي 5 لكشلا يف نيميلا ىلإ ينايبلا

 16 ةوجفلا غلبت برغملا يف :عالطتسالاب ةلومشملا لودلا نيب نم بسحف لود ثالث يف ةيعماج ةداهش ىلع
 اولصح نم نيب تافالتخالا تناك ،ىرخألا نادلبلا يفو .نانبل يف ةطقن 11و ،رئازجلا يف ةطقن 15 غلبتو ،ةطقن

 .طاقن 6و 3 نيب نيابتلا حوارتو .ةليئض ميلعتلا نم ىندأ تايوتسمو ٍلاع ميلعت ىلع
 

 
 لمعلا ةوق يف ءاسنلا دوجو ءازإ ءارآلا ريغتل ينمزلا راسملا :6 لكشلا

 
 لمعلا ةوق يف ءاسنلل اًمومع برعلا لوبق نّيبُي 6 لكشلا يف رهاظلا ءارآلا ريغتل ينمزلا راسملا نإف ،اًلامجإ

 ءاسنلل ةبسنلاب نمزلا ربع ليئض دج نيابت ىلإ ينايبلا مسرلا ريشي .عالطتسالا ءارجإ ةيادب عم ،تاونس رشع ذنم
 .لاجرلاو
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 ةسايسلاب مامتهالا راسحنا
 
 ةريبك تانيابت دصر يبرعلا رتيمورابلا نأ اّلإ .2016 ماع يف ةسايسلاب مهمامتهاب اودافأ برعلا عبُر نإف ،اًلامجإ

 10 لك نم 4 ركذ ثيح ،نوينيطسلفلا ودبي ام ىلع مه ةسايسلاب اًمامتها رثكألا .)7 لكشلا( لودلا نيب اميف
 ،رصم يف ةئملاب 27و ،ةئملاب 27 نانبل يف ةبسنلا تغلبو .سنوت يف ثلثلا مث ،ةسايسلاب مهمامتها نيثوحبم
 17( رئازجلاو )ةئملاب 18( برغملاو .طسوتم قوف ةسايسلاب اًمامتها ةمث نأ ودبي ثيح ،ندرألا يف ةئملاب 26و
 .ةسايسلاب اًمامتها لقأ نينطاوملا ثيح ناتلودلا امه )ةئملاب
 

 
 ةلودلا بسحب ةسايسلاب مامتهالا :7 لكشلا

 
 نهنأب ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف عالطتسالاب ةلومشملا لودلا يف ءاسنلا فصن نم لقأ تدافأو
 يف ءاسنلاف :لودلا نيب ةرهاظلا تافالتخالا حضوي 8 لكشلا يف راسيلا ىلإ ينايبلا مسرلا .ةسايسلاب تامتهم
 ةئملاب 28 عقاوب ،ةياغلل ةسايسلاب تامتهم وأ ةسايسلاب تامتهم نهنأ نركذ نم رثكأ ّنه نيطسلفو سنوت

 هسفن تقولا يف .نانبل يف ةئملاب 16و ندرألا يف ةئملاب 19و ،رصم يف ةئملاب 21 ةبسنلا تغلب مث ،نيدلبلا يف
 مامتها دعُيو .)ةئملاب 9( برغملا يفو )ةئملاب 11( رئازجلا يف ةسايسلاب ةمتهم تاديس 10 لك نم ةدحاو نإف
 كانهو .يبرعلا رتيمورابلا عالطتساب ةلومشملا لودلا عيمج يف لاجرلا مامتها نم لقأ ةسايسلاب ءاسنلا
 -19 = ∆( نيطسلفو ،)ةطقن -24 = ∆( نانبل نم لك يف ةسايسلاب مامتهالا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب ريبك نيابت
 لقأ غلبي ءاسنلاو لاجرلا نيب مامتهالا ىوتسم يف فالتخالا نأ نيح يف .)ةطقن -18 = ∆( برغملاو ،)ةطقن

 .طقف طاقن 8 عقاوب ،سنوت يف هتالدعم
 
 لوقي ثيح ،نانبل ءانثتساب .ةيبرعلا ةقطنملا يف ميلعتلا تايوتسم يف تافالتخا يبرعلا رتيمورابلا دصري امك
 نومتهم مهنإ ىلعأف يوناثلا ميلعتلاو باحصأو يساسألا ميلعتلا باحصأ نم سانلا نم واستم ددع
 :8 لكشلا يف نيميلا ىلإ ينايبلا مسرلا نم رهظي امك ،عقوتملا عبتي مئاقلا طمنلاف ،)ةئملاب 27( ةسايسلاب
 .ةسايسلاب رثكأ نومتهم يلاعلا ميلعتلا ىلع نيلصاحلا نأ ودبي
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 ميلعتلا ىوتسمو سنجلا بسحب ةسايسلاب مامتهالا :8 لكشلا

 
 ةطقن +15 = ∆( نيطسلف مث ،ةيوئم ةطقن 25 نيابتلا غلبي ثيح ،برغملا يف اهتايوتسم ىلعأ ةوجفلا غلبتو
 هنأ ودبيو .)ةيوئم ةطقن +11 = ∆( ندرألاو )ةيوئم ةطقن +12 = ∆( رصمو )ةيوئم ةطقن +13 = ∆( سنوتو )ةيوئم
 .)ةيوئم ةطقن +2 = ∆( رئازجلا يف ميلعتلا ىوتسم عقاو نم ريبك تافالتخا دجوت ال
 

 
 ةسايسلاب مامتهالا يف ينمزلا ريغتلا :9 لكشلا

 
 هذه ّنأ اّلإ .ةريخألا تاونسلا يف اميس ال ،ةقطنملا ءاحنأ ىتش يف ةسايسلاب ءاسنلا مامتها عجارت ،ماع لكشب
 ةقطنملا يف اًبيرقت ءاسنلا ثلث ناك 2006 ماع يفف .9 لكشلا نم رهظي امك ،ردنجلاب ةلصتم ةرهاظ تسيل
 هجوتلا ريغتي ملو .لاجرلا نم ةئملاب 45 ـب ةنراقم ،ةسايسلاب ةياغلل تامتهم وأ ام دح ىلإ تامتهم ّنهنأب نلقي
 مامتهالا رسحنا ،ةريخألا ةنوآلا يف نكلو .2013و 2011 يف ةيبرعلا تاضافتنالا تاونس دعبو ءانثأ اًريثك
 تامتهم ،لاجر 3 لك نيب نم لجرو ،نآلا تاديس 5 لك نم ةديس تحبصأ ذإ ،ةقطنملا ءاحنأ ىتش يف ةسايسلاب
 .نيسنجلل تاونس 3 رادم ىلع طاقن رشع عقاوب راسحنا وهو ،ةسايسلاب نومتهمو
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 ةموكحلا ةسائر يف قحلا ءاسنلل حاُتي نأ ةركف دييأت
 
 ةلومشملا عبسلا لودلا يف نينطاوملا ةيبلاغ نإف 1،ةيبرع ةلود ةيأ يف بصنملا اذهل ةأرما لغش مدع مغر
 ةيبلغأ اهب يتلا دالبلا يف ءارزولا ةسيئر وأ ةسيئرلا بصنم ءاسنلا لغشت نأ نكمي هنأ نوري عالطتسالاب

 لاق نيح يف ،)ةئملاب 70( برغملاو )ةئملاب 77( نانبل يف يأرلا اذه راشتنا نع 10 لكشلا فشكي .ةملسم
 اذه تديأ ةحضاو تايبلغأ كانهو .)ةئملاب 64( نيطسلفو )ةئملاب 66( ندرألا يف يأرلا سفنب اًبيرقت ناثلثلا
 قنتعي ثيح ،رئازجلا وه هجوتلا اذه يف زرابلا ءانثتسالاو .)ةئملاب 61( رصمو )ةئملاب 63( سنوت يف اًضيأ يأرلا

 .بسحف ةئملاب 36 يأرلا اذه
 

 
 ةلودلا بسحب ةموكحلل ءاسن ةسائر دييأت :10 لكشلا

 
 بصانملا ىلعأل ءاسنلا لوصو دييأت ىدم يف نيسنجلا نيب نيابتلا رهظُي 11 لكشلا يف راسيلا ىلإ ينايبلا مسرلا
 .ةملسم ةيبلغأ اهب ةلود ةسيئر حبصت نأ ةأرملل نكمي هنأب ّنلقي نم حجرألا ىلع نه ءاسنلاف .ةيسايسلا
 سنوتف )ةطقن +20 = ∆( برغملا مث ،)ةطقن +22 = ∆( رئازجلا يف هتالدعم ىلعأ غلبي نيسنجلا نيب )∆( نيابتلا

 ةأرما ةسائر نأب ءاسنلا اثلث دقتعت رئازجلا ءانثتساب لودلا عيمج يف نأ ةظحالملاب ردجيو .)+13 = ∆( نيطسلفو
 لامتحا يفعض غلبي بصنملا اذهل ةأرما لوصو ةيناكمإل ءاسنلا دييأت لامتحاف رئازجلا يف .لوبقم رمأ ةموكحلل
 ىوتسم فعضل ببس ربكأ وه ةموكحلل ةسيئر لوبق نع نييرئازجلا لاجرلا ماجحإ نأ رهظُي ام ،هل لاجرلا دييأت
 .ىرخألا لودلا رئاسب ةنراقم رئازجلا يف ةموكحلل ءاسن ةسائر دييأت

                                                
 شدالغنب لثم ،ةملسم تايبلغأ اهب ةيبرع ريغ نادلب يف ءارزولا ةسيئرو ةيروهمجلا ةسيئر بصنم ءاسن تلغش 1

 .ناتسكابو ايسينودنإو
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 ةسيئر/ءارزو ةسيئر دوجو لوبق :11 لكشلا

 
 ميلعتلا ىوتسمل رثأ دوجو نيبتي )11 لكشلا يف نيميلا ىلإ ينايبلا مسرلا( نيثوحبملا ميلعت ىوتسم ىلإ رظنلاب

 اولصح نم نإف ،لودلا ضعب يفو .ةقطنملا ءاحنأ رئاس يف ةموكحلا ةسيئر بصنم ىلإ ةأرما لوصو دييأت ىلع
 ةسيئر ةأرما حبصت نأب ،ميلعتلا نم ىندأ تايوتسمب اوفتكا نمم اًلوبق رثكألا مه لقألا ىلع يوناث ميلعت ىلع
 يأرلا اذه نوقنتعي نم حجرألا ىلع مه ىلعأ يميلعت ىوتسم ىلع اولصح نمو .ةملسم ةلود ةسيئر وأ ءارزو
 ليئض نيابت ةمثف ،هسفن تقولا يفو .)-9 = ∆( رصمو سنوت يفو )-12 = ∆( نانبل يفو )-13 = ∆( برغملا يف
 )-4 = ∆( نيطسلف يف ،ةسيئرلا/ءارزولا ةسيئر بصنمل ءاسنلا لوصو دييأت يف ميلعتلا ييوتسم باحصأ نيب
 .)-1 = ∆( رئازجلاو )-3 = ∆( ندرألاو
 

 دييأت ىوتسم نأ حضاولا نمف ،ايلعلا ةيسايسلا بصانملا ىلإ ءاسنلا لوصو ءازإ ماعلا هجوتلا ىلإ رظنلابو
 رادم ىلع اًفيفط اًريغت ريغت دق ةملسم ةيبلغأ اهب ةلود ةسيئر وأ ءارزو ةسيئر بصنم ىلإ ةأرما لوصول سانلا
 ةبسنلاب طاقن 3 نم لقأ عقاوب ةدايز نع فشكي 12 لكشلا يف ماعلا هجوتلاف .ةيضقنملا رشعلا تاونسلا
 نم ةئملاب 70 تلاق 2006 يفف ؛اًريثك ريغتي مل وه امك تاثوحبملا دييأتل ماعلا هجوتلا ّلظو .نينطاوملا عيمجل
 مث ،2011 يف ةئملاب 4 عقاوب ةبسنلا ترسحنا مث ،ةموكحلا ةسيئر بصنم لغش ءاسنلا ناكمإب نإ تاثوحبملا
 اًبيرقت فصنلا نم تداز دق يأرلا اذهل نيديؤملا لاجرلا ةبسن نإف ،ضيقنلا ىلع .2016 يف ةئملاب 69 ىلإ تداز
 مأ ىرخأ ةرم رسحنتسو ةئراط ةدايزلا هذه تناك نإ ىرن فوسو .2016 يف ةئملاب 55 ىلإ 2011و 2006 ّيماع يف
 ةسائرل تقولا عم اًدييأت رثكأ يبرعلا ملاعلا يف لاجرلا حبصي دق .لبقتسملا يف رمتسيس اًهجوت لثمت اهنأ
 .ةموكحلل ةأرما
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 ةلودلا بسحب ةموكحلل ءاسنلا ةسائر دييأت يف ينمزلا ريغتلا :12 لكشلا

 

 لضفأ نويسايس ةداق لاجرلا :دئاسلا داقتعالا
 
 نوديؤي ةقطنملا يف سانلا اثلثف ؛ةدئاس ءاسنلا نم لضفأ نويسايس ةداق لاجرلا نأ ةركف نإف ،لمجُملا يف
 13 لكشلا ضرعتسي ."ةيسايسلا ةدايقلا بصانم يف ءاسنلا نم لضفأ لاجرلا ،ماع لكشب" :ةلوقملا هذه
 يفو )ةئملاب 81( رئازجلا يف نينطاوم 5 لك نم ةعبرأ .ةلودلا بسحب ،ةلوقملا هذهل نيديؤملا نينطاوملا ةبسن

 يف سانلا عابرأ ةثالث وحن نأ امك .ةيسايسلا ةيدايقلا بصانملا يف لضفأ لاجرلا نإ نولوقي )ةئملاب 79( رصم
 ةروكذملا ةلوقملا دييأت ةبسن نكل .)ةئملاب 71( اًضيأ نيطسلف يفو )ةئملاب 74( ةلوقملا هذه نوديؤي ندرألا
 هذه يف لقألا ىلع فصنلا نكل ،)ةئملاب 52( نانبلو )ةئملاب 55( سنوتو )ةئملاب 56( برغملا نم لك يف لقأ
 .ةيدايق ةيسايس بصانمل لاجرلا يلوت نولضفي ثالثلا لودلا

 
 ةلودلا بسحب ةيسايسلا ةدايقلا :13 لكشلا

 
 ءاسنلا ةردق ءازإ ةفلتخم ءارآ قانتعا ىلإ ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ءاسنلاو لاجرلا ليمي

 صخي اميف نيسنجلا نيب ةوجفلا نأ ىلإ ريشي 14 لكشلا يف راسيلا ىلإ ينايبلا مسرلاف .ةيسايسلا ةدايقلا ىلع
 يف لضفأ لاجرلا نأ ةلوقم دييأت يف ةيوئم ةطقن 21 ـب لقأ ءاسنلا ثيح ،برغملا يف اهاصقأ غلبت يأرلا اذه
 .)13 = ∆( رئازجلاو )-14 = ∆( نيطسلفو )-15 = ∆( نانبل نم لك يف لقأ نيابتلا نكل ،ةيسايسلا ةدايقلا بصانم
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 نيابت رغصأ هب يذلا دلبلا وه ندرألاو .)نيدلبلا يف -7 = ∆( رصمو سنوت نم لك يف اًيبسن ليئض فالتخا كانهو
 .)ةيوئم ةطقن -3 = ∆( نيسنجلا نيب يأرلا يف
 

 
 ميلعتلا ىوتسمو سنجلا بسحب ةيسايسلا ةدايقلا :14 لكشلا

 
 يفف .)14 لكشلا يف نيميلا ىلإ ينايبلا مسرلا( اًطلتخُم لاجرلل ةيسايسلا ةدايقلا دييأت ىلع ميلعتلا ريثأت دعُي
 مه ،لقأ وأ يوناث ميلعت ىلع اولصح نم نأ يبرعلا رتيمورابلا دصر ،نانبلو برغملاو سنوتو ندرألاو رئازجلا
 ىلإ تانايبلا ريشت ،نيطسلفو رصم يفو .لضفأ ةيسايس تادايق نولثمي لاجرلا نأ ةلوقم اوديؤي نم حجرألا
 نيابتلا ّنأ اّلإ .اًميلعت ىلعألا طاسوأ يف ىلعأ يه لضفأ ةيسايس تادايق لاجرلا نأ ةلوقم نوديؤي نم ةبسن نأ

 عقاوب برغملا يف هتالدعم ىلعأ غلبي )∆( نيابتلا نإف ماع لكشب .اًليئض دعي ميلعتلا ىوتسم بسحب يأرلا يف
 ميلعتلا ىوتسم بسحب يأرلا يف نيابتلاو .)ةطقن -7 = ∆( سنوتو )ةطقن -12 = ∆( نانبل مث ،ةيوئم ةطقن -14
 نم اميس ال – لاجرلا نأ هببس نوكي دق نيابتلا يف قاستالا مدعف ام دح ىلإو .ليئض ىرخألا لودلا رئاس يف
 .رامعألا سفن نم ءاسنلاب ةنراقم اًميلعت لضفأ اًمومع مه – ربكألا لايجألا
 

 رادم ىلع ديعب دح ىلإ ريغتي مل ءاسنلاو لاجرلل ةبسنلاب ةيسايسلا ةدايقلا ءازإ يأرلا نأ ةظحالملاب ريدجلا نمو
 يف سانلا نم ةئملاب 67 ديأ ،2016و 2006 ّيماع يف .15 لكشلا نم نيبتي امك ،ةيضاملا رشعلا تاونسلا
 تاضافتنا ذنمف ،عقاولا يف .حضوأ اًقسن رهظُت ينمزلا طخلا ىلع ةضورعملا جئاتنلا نكل .يأرلا اذه ةقطنملا

 لاجرلا نأ ةلوقم دييأت ىلع اًلابقإ لقأ ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف نونطاوملا حبصأ 2013 ىتحو 2011
 ةئملاب 78 نم يأرلا اذهل نيديؤملا لاجرلا ةبسن ترسحنا ةرتفلا هذه ءانثأف .لضفأ ةيسايس تادايق نولثمي
  .ةئملاب 52 ىلإ ةئملاب 62 نم ءاسنلا طاسوأ يف ترسحنا اميف ،ةئملاب 66 ىلإ
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 ةيسايسلا ةدايقلا ءازإ يأرلا يف ينمزلا ريغتلا :15 لكشلا

 
 يف ءاسنلا زورب ديازت عم ،ةقطنملا اهتدهش يتلا ةريبكلا تاريغتلل اًجاتن تناك ةجيتنلا هذه نأ حجرُملا نم
 ةدايز ىلإ ةيمارلا تاحالصإلا مضخ يف مأ ،رصمو سنوت يف امك ةيروثلا فورظلا يف ءاوس ،ماعلا لاجملا

 تاناملرب يف ةأرملل ةيباينلا ةكراشملا ةدايزل ةيراجلا تاحالصإلا راثآ عم ،ةيباينلا سلاجملا يف ةأرملا ةكراشم
 .برغملاو ندرألا لثم نادلب
 
 ةداق لاجرلا نأ ةلوقمل اًدييأت رثكأ اوحبصأ لاجرلاف .تاهجوتلا هذه راسم سكعنا 2016 ماع لولحب نكل

 تاونسلا ةرتف لالخ ،ةيوئم طاقن 9 عقاوب ةلوقملل ءاسنلا دييأت داز اميف ،ةيوئم طاقن 7 عقاوب لضفأ نويسايس
 – ةيلودلاو ةيندملا تاعازنلا لمشي امب – ةقطنملا ءاحنأ رئاس يف نامألا مادعنا يف ةدايزلا لعلو .هذه ثالثلا

 لئاقلا ،دئاسلا يطمنلا يأرلل اًرظن ،لاجرلل ةيسايسلا ةدايقلا ليضفت ىلإ تانطاوملاو نينطاوملا تعفد دق
 2.مهدالب يف نامألا ريفوت يف لضفأ مه لاجرلا ةداقلا نأب

 

 مه لاجرلا لاز ام ؟ةريخألا ةملكلا هل نوكت نأ بجي يذلا نم

 ةرسألا يف رارقلا عانص
 
 يف ةريخألا ةملكلا هل نوكت نأ بجي يذلا وه جوزلا نإ لودلا عيمج يف رثكأ وأ سانلا فصن لوقي
 رصمو )ةئملاب 77( رئازجلا يف يأرلا اذه راشتنا نع فشكي 16 لكشلا .ةرسألا سمت يتلا تارارقلا
 .)ةئملاب 52( نيطسلفو ،)ةئملاب 57( ندرألاو ،)ةئملاب 58( سنوتو )ةئملاب 58( برغملا مث ،)ةئملاب 72(
 رارقلا ذختم نوكي نأ بجي يذلا وه جوزلا نأ ةلوقم )ةئملاب 46( فصنلا نم لقأ ديؤي طقف نانبل يف
 لمعلا يفو ميلعتلا يف ءاسنلل قوقحلا يف ةاواسملاب ماعلا لوبقلا مغرو اذل .ةيرسألا نوؤشلا يف
 .ةاواسملا مدع ديؤت عمتجملا يف ءاسنلا راودأ ءازإ ءارآلا تلاز امف ،ةسايسلا يفو

                                                
 :رظنأ 2

Young, Iris Marion.2003. “The Logic of Masculinist Protection: Reflections on the Current Security 
State.” Journal of Women in Culture and Society, 29: 1-25. 



 ةعبارلا ةرودلا – يبرعلا رتيمورابلا

  صاخ ريرقت

www.arabbarometer.org 

 
 

 

14 

 
 ةيرسألا تارارقلا ذاختا :16 لكشلا

 
 هتالدعم ىلعأ غلبي نيابتلاف .سنجلا بسحب )∆( يأرلا يف نيابتلا 17 لكشلا يف راسيلا ىلإ ينايبلا مسرلا رهظُي

 -17 = ∆( ندرألا يف ةلثامم تاوجف كانهو .ةطقن 19 عقاوب روكذملا يأرلل اًدييأت لقأ ءاسنلا ثيح ،نانبل يف
 = ∆( نيطسلفو )ةطقن -15 = ∆( اًضيأ سنوت يفو )ةطقن -15 = ∆( برغملاو )ةطقن -16 = ∆( رئازجلاو )ةطقن

 هذه ءازإ يأرلا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب نيابت لقأ دهشي يذلا دلبلا يهف )طاقن -6 = ∆( رصم امأ .)ةطقن -12
 نأ بجي نيذلا مه جاوزألا نأ ةلوقمل لاجرلا نم اًدييأت لقأ ءاسنلا نإف ،ةقطنملا ءاحنأ ىتش يفو .ةلأسملا
 .ةرسألا نوؤش يف ةريخألا ةملكلا مهل نوكت
 

 
 ميلعتلا ىوتسمو سنجلا بسحب "ةرسألا تارارق يف ةريخألا ةملكلا" :17 لكشلا

 
 نيميلا ىلإ ينايبلا مسرلا( ميلعتلا ىوتسم ىلع ءانب روكذملا يأرلا دييأت يف اًقاستا رثكأو ربكأ فالتخا دوجو نيبتي

 ةنراقم ،ةريخألا ةملكلا جاوزألل نأ ةلوقمل اًدييأت لقأ مه لقألا ىلع يوناث ميلعت ىلع اولصح نمف .)17 لكشلا يف
 ميلعت ىلع اولصح نم ثيح ،برغملا يف هتالدعم ىلعأ نيابتلا غلبي .لقأ يميلعت ىوتسم ىلع اولصح نمب
 -15 = ∆( رصمو )ةطقن -16 = ∆( نانبلو ،)ةطقن -18 = ∆( سنوت مث ،ةطقن 27 عقاوب يأرلا اذهل اًدييأت لقأ لضفأ



 ةعبارلا ةرودلا – يبرعلا رتيمورابلا

  صاخ ريرقت

www.arabbarometer.org 

 
 

 

15 

 -8 = ∆( رئازجلاو )ةطقن -11 = ∆( ندرألاو )ةطقن -13 = ∆( نيطسلف نم لك يف لقأ نيابتلا نأ امك .)ةطقن
 تانايب رفوتت ال مث نمو ،ةفلتخملا يبرعلا رتيمورابلا لحارم تانايبتسا يف لبق نم لاؤسلا اذه حرطُي مل .)ةطقن

 .نمزلا ّرم ىلع يأرلا اذه دييأت يف ريغتلا نع
 

 جئاتنلا
 
 اهيلع لصحي يتلا قوقحلا يف ةاواسملا ىلع ءاسنلا لوصح ةقطنملا ءاحنأ ىتش يف ةيبرعلا ريهامجلا ديؤت
 نم رهظيو .ةيسايسلا بصانملا لغشو ،لمعلاو ،ميلعتلا يف قحلا اهنمو ،تالاجملا نم ةلمج يف لاجرلا
 ءارآ نيب تافالتخا ةمث نأ امك .قوقحلا هذه يف ةاواسملا دييأت يف لودلا نيب ةريبك تافالتخا كانه نأ جئاتنلا
 ءارآلا يف نيابتلا يبرعلا رتيمورابلا دصري امك .عمتجملا يف ءاسنلا راودأ صخي اميف اميس ال ،لاجرلاو ءاسنلا
 مدعل ةديؤملا ءارآلا اوقنتعي نأ حجرألا مه ميلعتلا نم اًبيصن لقألا نونطاوملاف .ميلعتلا ىوتسم بسحب
 هاجت ءارآلا ريغتت دقف ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ميلعتلا تايوتسم عافترا عم هنأ رهظُي ام ،ةاواسملا
 .اًضيأ ءاسنلا
 

 نيب ةاواسملا نيسحت دوهجل دبالف .ءاسنلا نيكمت ىلإ ةيمارلا تاسايسلا ىلع تايعادت جئاتنلا هذهل نوكي دق
 يف ءاسنلا راودأ ءازإ ءارآلا رييغت ىلع زيكرتلا ىلإ ،قوقحلا يف ةاواسملا نامض نم لقتنت نأ ءاسنلاو لاجرلا
 .عمتجملا
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حول الباروميتر العربي

 الباروميتر العربي هو شبكة بحثية مستقلة وغير حزبّية، تقدم نظرة ثاقبة عن  

اإلتجاهات والقيم اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية للمواطنين العاديين 

في العالم العربي

تقوم  الشبكة بإجراء إستطالعات للرأي العام في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا ذات مستوى عال من الجودة والمصداقية منذ عام٢٠٠٦ 

 نحن أضخم مستودع للبيانات المتاحة في متناول العامة حول آراء الرجال  

والنساء في المنطقة. تمنح نتائج استطالعاتنا فسحة للمواطنين العرب 

للتعبير عن احتياجاتهم وإهتماماتهم


