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الملخصالتنفيذي

بوتفليقة. العزيز الرئيسعبد استقالة إلى النهاية أدىفي ما التظاهر، المواطنينفي من الكثير بدأ منفبراير/شباط2019، بدءًا
كانوا إنما االقتصادية، الظروف جراء العميق باإلحباط فقط يشعرون الجزائريون المواطنون يكن لم االحتجاجات، عشية
كبيرًا انحدارًا شهدت البالد مستقبل إزاء التفاؤل ومقدار االقتصاد حالة فمدركات بأكمله. النظام من باإلحباط يشعرون
الفساد إن مماثلة تكون تكاد نسبة قالت إذ الرئيسية. الجزائر مشكلة هو االقتصاد إن قالوا النصف من أقل لكن ،2013 منذ

البالد. يواجه الذي األكبر التحدي هي العامة الخدمات جودة أو
10 كل من شخصواحد يقول بواجباتها. يخصاضطالعها فيما بحكومتهم الثقة من محدود بمقدار الجزائريون يشعر
السلم من وبالرغم الالمساواة. خفضأوجه أو التضخم أو البطالة ملفات مع التعامل تحسن الحكومة إن أشخاصفقط
تحسن الحكومة أن النصففقطيرون المظاهراتكان انطالق فلحظة التسعينيات، في الحرباألهلية إبان الذيساد األهلي
تقريبًا الجزائريين ثلث يسعى العريضة، التحديات هذه مواجهة وفي الجزائر. ُحكام من اإلحباط بتفشي يوحي ما األمن، توفير

بالخارج. أفضل حياة وراء سعيًا بلدهم لمغادرة
طرح لدى أفريقيا. وشمال األوسط الشرق في أخرى بدول مقارنة الجزائر في منخفضنسبيًا الديمقراطية تأييد ويعد
الثلث حينقال في المذكورة، المقولة النصفبتأييد أجابأقلمن دائمًا، األفضل النظام هي كانتالديمقراطية إذا سؤالعما
الوقت وفي يهم. ال الحكومة شكل أشخاصإن 5 كل من 1 وقال أحيانًا، أفضل تكون قد الديمقراطية غير الحكومة إن تقريبًا
الديمقراطية يعّرف أشخاص 10 كل شخصمن أن رغم ديمقراطي، حاليًا بلدهم إن الجزائريين من قليل عدد يقول نفسه

والنزيهة. الحرة االنتخابات في تتمثل بصفتها
وخالل علمانية. األكثر وخصومها اإلسالمية القوى بين العشرين القرن تسعينيات في الجزائرية األهلية الحرب دارت
وتعارض تدعم الجزائريين من تقريبًا متساوية نسب هناك بقوة. ظاهرًا االنقسام هذا ظّل النزاع، على التاليين العقدين

العامة. الحياة في الدين دور زيادة
الخارجي، العالم على ينفتح أن يجب بلدهم بأن القول على إقبالهم يتزايد الجزائريين أن من الرغم فعلى الوقتنفسه، وفي
زيادة في ترغب قلة فهناك بالمثل، الرئيسية. اإلقليمية أو العالمية بالقوى العالقات تقوية في ترغب – نسبية – قلة فهناك
الدافع إن تقول الغالبية المساعدات. تقديم دوافع نحو عميق ارتياب يعكس ما الخارجي، العالم من الواردة المساعدات

الجزائر. على النفوذ كسب هو المساعدات تقدم التي األجنبية الدول لدى الرئيسي
العربي الباروميتر أجراه الذي الجزائر مستوى على العام للرأي الممثل الرأي الستطالع األساسية بعضالنتائج هي هذه
بأماكنسكن لوجه وجهًا مقابلة 2332 إجراء االستطالع شهد .2019 فبراير/شباط 18 إلى الثاني يناير/كانون 30 من الفترة في

بالمئة. 76.7 المبحوثين تعاون نسبة وبلغت بالمئة، ±2 بلغ هامشخطأ وله المبحوثين،
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االقتصادية الحالة
العزيز عبد السابق الرئيس على احتجاجًا فقط ليس حاشدة، مظاهرات في الشوارع إلى الجزائريون خرج 2019 عام في
يحركها لم الجزائر في السخط حالة أن االستطالع نتائج ُتظهر األمر، واقع في للبالد. الحاكم النظام ضد أيضًا إنما بوتفليقة،
أشخاص 10 كل من 4 أجاب البالد، يواجه الذي األهم التحدي حول السؤال طرح لدى المظالم. من جملة إنما وحيد، سبب
أو الفساد إنه بالمئة) أشخاص(22 5 كل يقولشخصمن نفسه الوقت وفي إلحاحًا. األكثر هي االقتصادية المشكالت بأن

أخرى. عوامل أو بالمئة) 5) الداخلي األمن إنه آخرون يقول حين في بالمئة) 19) العامة الخدمات

-53) 2013 منذ للغاية كبيرًا انحدارًا شهدت التي النسبة وهي جيد، االقتصاد أن الجزائريين من فحسب بالمئة 13 يعتبر
االقتصاديللمواطنينونفذتسياساتاقتصادية الدعم برامج من الجزائرية زادتالحكومة االنتفاضاتالعربية، بعد نقطة).
النفط أسعار انهيار مع لكن النفط. أسعار ارتفاع إلى يعود – جزئيًا – هذا في والفضل العاديين، للمواطنين كانتمفيدة أخرى
دول خارج من باألوبك العضوة أفريقيا وشمال األوسط الشرق في الوحيدة الدولة وهي – الجزائر واجهت ،2014 في عالميًا

للمواطنين. االقتصادية المقدرات وتدهور اقتصادية تحديات – الخليجي مجلسالتعاون
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بالمئة، 63 بواقع 2013 في ذروتها بلغت أن بعد األخيرة، السنوات مدار على كثيرًا االقتصادي التفاؤل نسبة انحدرت أيضًا،
الشباب النسببين االقتصاديمتماثلفي التفاؤل أن بالمالحظة يجدر .2019 في بالمئة 22 لتبلغ مئوية نقطة انحسرت41 ثم
اختالفات هناك لكن تعليمًا. واألقل تعليمًا واألعلى والريف، الحضر وسكان والفقراء، واألثرياء واإلناث، والذكور والكبار،
يتحسن أن يتوقعون العاصمة بالجزائر المحيطة الوسطى بالمنطقة يعيشون ممن بالمئة) 34) فالثلث مهمة: جغرافية

الشرقي. الشمال سكان من بالمئة و13 الغربي الشمال بمناطق يعيشون ممن بالمئة 23 بـ مقارنة االقتصاد،
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الهجرة
التوجه في انعكاسًا التغير هذا يمثل .2016 منذ مئوية نقاط 8 زادت التي النسبة وهي الهجرة، في جزائريين 10 كل من 3 يفكر
حدوث ُيظهر ما ،2016 إلى 2006 من الفترة في طويلة، فترة منذ قائم هو الهجرة، في الراغبين نسبة الخاصبتراجع السابق

االتجاهات. في هام تغير
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أكثر أن بالمالحظة ويجدر األكبر. باألجيال مقارنة الهجرة في التفكير على بكثير إقباًال األكثر هم سنًا األصغر الجزائريون
الشريحة في بالمئة 35 بـ مقارنة البالد، مغادرة في يفكرون عامًا 29 إلى 18 العمرية الشريحة أفراد بالمئة) 56) نصف من
تخاطر كما فأكبر. عامًا 50 أعمارهم تبلغ ممن بالمئة و10 ،49 إلى 40 العمرية الشريحة في بالمئة و17 ،39 إلى 30 العمرية
الهجرة، في يفكرون الجامعية الشهادات حملة بالمئة) 46) نصف نحو أن إذ البشرية، عناصرها وألمع أفضل بفقدان الجزائر

األساسي. التعليم أصحاب من بالمئة) أشخاص(19 5 كل من بشخصواحد مقارنة
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الحضر أنسكان حين في بالمئة)، 17 بـ مقارنة بالمئة 42) الهجرة في التفكير على النساء من بكثير إقباًال أكثر الرجال أن كما
المحيطة الوسط منطقة سكان أن ويالحظ مئوية). نقطة +7) الريف بسكان مقارنة الهجرة في الرغبة على أكثر مقبلون

األخرى. المناطق بسكان مقارنة مئوية نقاط 10 بواقع الهجرة في التفكير على إقبالهم يقل العاصمة بالجزائر
األسباب هو شيوعًا األكثر العامل كثيرًا. تتباين فيها للتفكير الرئيسية األسباب فإن الهجرة، في الراغبين أوساط وفي

بالمئة). 10) األسرة شمل ولم بالمئة) 16) والفرصالتعليمية بالمئة) 22) الفساد ثم بالمئة) 38) االقتصادية
مكان من أكثر لديهم كان إن يشمل بما إليها، الهجرة في يفكرون التي األماكن تحديد الهجرة في الراغبين من ُطلب
36) بقليل الثلث من أكثر أن حين في أوروبا، إلى الذهاب في الجزائر من الهجرة في الراغبين ثلثا يفكر إليه. الهجرة في يرغبون
مجلس دول ذكر بالمئة) 12) أشخاصتقريبًا 10 كل من فإنشخصواحد نفسه الوقت وفي الشمالية. أمريكا ذكروا بالمئة)
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دول غير أفريقيا وشمال األوسط الشرق في أخرى دولة إلى االنتقال يريدون إنهم بالمئة 6 يقول حين في الخليجي، التعاون
القانونية. غير الهجرة في يفكرون إنهم المحتملين المهاجرين من بالمئة 42 ويقول الخليج.

الفساد
لكن السابقة. الدورات في استخدامها تم التي األسئلة بين من الجزائر في الفساد عن األسئلة من العديد ضم ممكنًا يكن لم

للمواطن. اليومية الحياة بعضجوانب في الرشاوى دفع انتشار مدى عن السؤال الممكن من كان
أفضل. صحية رعاية خدمات على للحصول لموظفدولة رشوة دفع الضروري من إنه بالمئة) 56) الجزائريين أغلب يقول
أن كما سنًا. باألكبر مقارنة ضرورية، الرشاوى بأن القول على الشيء بعض أعلى بدرجة يقبلون عامًا و29 18 بين والشباب
مقارنة أفضل، صحية رعاية لتحصيل مطلوبة الرشاوى بأن القول على أكثر يقبلون العاصمة حول األوسط الساحل سكان

األخرى. المناطق بسكان
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تعليمية خدمات على للحصول رشوة دفع الضروري من إنه تقول بالمئة) 45) بالهينة ليست لكن أصغر نسبة هناك
أعمارهم تتراوح من أن إذ التعليم، في مطلوبة الرشوة بأن القول على إقباًال األكثر هم سنًا األصغر والمواطنون أفضل.
من أن حين في فأكثر، عامًا 50 أعمارهم تبلغ الذين من مئوية نقطة 15 بواقع الرأي هذا على إقبالهم يزيد عامًا و29 18 بين

الحضر. سكان من أكثر مئوية نقاط 10 بواقع الرأي هذا على يقبلون الريفية المناطق في يعيشون

الحكومي األداء

يقول أشخاص 10 كل من واحد شخص هناك ضعيفًا. أداًء بصفته االقتصاد ملف في الحكومي األداء الجزائريون يصنف
النسب هذه المساواة. انعدام أوجه وتقليل التضخم من والحد الوظائف استحداث ملف مع التعامل تحسن الحكومة إن
الحكومة بأن القول على مئوية نقطة بواقع20 إقباًال أقل اآلن فالجزائريون .2013 بعام مقارنة ملحوظًا انحسارًا تمثل الضئيلة
بالوضع مقارنة المساواة، انعدام أوجه تقليل على الحكومة بقدرة االعتقاد في أقل نقطة و17 الوظائف استحداث تحسن
تقريبًا جميعًا فالجزائريون الجغرافية، المنطقة بحسب ضئيل تباين فهناك عمومًا، النسب لتدني ونظرًا سنوات. 6 قبل

الجانب. هذا في للغاية سيئ الحكومي األداء أن يرون

العربي٩ الباروميتر
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إن يقولون بالمئة) النصف(53 من أكثر أن إذ بكثير. إيجابية أكثر كانت األمن بتوفير الخاصة الحكومي األداء مدركات أن على
المدركات وتتباين .2016 بعام مقارنة مئوية نقطة 14 بواقع انحدارًا يمثل المستوى هذا أن إال األمن. توفير تحسن الحكومة
توفير تحسن الحكومة إن يقولون بالعاصمة المحيطة المناطق سكان بالمئة) 72) أرباع ثالثة فنحو المنطقة. بحسب كثيرًا

الشرقي. الشمال سكان من بالمئة و38 الجزائر غرب شمال سكان من بالمئة 56 بـ مقارنة المنطقة، تلك في األمن
النظام عن راضون إنهم يقولون الثلث فنحو بدورها. نسبيًا سلبية األساسية الخدمات جودة حول اآلراء كانت كما
العاصمة منطقة سكان نظر في أعلى تبدو الخدمات جودة أن ويالحظ بالمئة). 31) الصحية والرعاية بالمئة) 36) التعليمي
إقباًال األكثر هم الوسطى الساحلية المنطقة في يعيشون من أن إذ األخرى، الجزائر بمناطق مقارنة المحيطة، والمناطق

إيجابية. بصورة والصحة التعليم خدمات تصنيف على

السياسية التفضيالت
هي الديمقراطية أن على بالمئة) أشخاص(41 10 كل من 4 نحو وافق سؤالهم، فلدى الجزائر. في مختلط الديمقراطية دعم
يقول نفسه الوقت وفي باالستطالع. المشمولة الدول بين من المنطقة في النسب أقل من وهي دائمًا، األفضل النظام
يهم ال إنه يقولون بالمئة) الُخمس(21 أن حين في أحيانًا، أفضل تكون الديمقراطية غير الحكومة إن أشخاص 10 كل من 3
جامعية شهادة على الحاصلين من بالمئة) 51) النصف أن إذ التعليم، بمستوى متصل الديمقراطية ودعم الحكومة. شكل

األساسي. التعليم أصحاب من بالمئة) 35) الثلث بنحو مقارنة األحوال، كل في الديمقراطية يفضلون
للديمقراطية، األهم فلدىسؤالهمعنالسمة الغرب. الشائعفي الفهم يختلفعن للديمقراطية الجزائريين أنفهم على
الحرب فترة عودة يعكسمخاوف كونه ُيرجح ما وهو والنظام، للقانون الحكومة ضمان بأنها أشخاص 10 كل من 4 أجاب
هو للديمقراطية الرئيسي التعريف إن يقولون تقريبًا الربع فإن نفسه الوقت وفي التسعينيات. في اندلعت التي األهلية

العربي١٠ الباروميتر
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الوقت وفي بالمئة). 22) للجميع العمل فرص الحكومة تضمن أن أو بالمئة) 23) الحكومة انتقاد في حر اإلعالم يكون أن
أحزاب تتنافسفيها انتخابات عقد إمكانية حيث من الديمقراطية بالمئة) أشخاص(9 10 كل من ُيعّرفشخصواحد نفسه

متعددة.
عن للديمقراطية أقرب الجزائر إن يقولون بالمئة) 24) تقريبًا الربع أن إذ ديمقراطية، الجزائر أن ترى نسبية قلة وهناك
بالمئة)، 39) ديمقراطية الجزائر بأن القول على إقباًال األكثر هم وحولها العاصمة في المقيمون والمواطنون الديكتاتورية.
17 أن كما الرأي. هذا على بكثير إقباًال أقل بالمئة) 13) الشرقي والشمال بالمئة) 26) الغربي الشمال في يعيشون ومن
األخرى. العمرية بالشرائح مقارنة أقل نسبة وهي ديمقراطي، بلدهم إن يقولون عامًا و29 18 بين الشباب من فقط بالمئة

هذا أن ترى بسيطة أغلبية فهناك ديمقراطي، نظام في يعيشون بأنهم يؤمنون ال الجزائريين أغلب أن من الرغم على
هذا أن ويالحظ .2016 منذ مئوية نقطة 11 زادت التي النسبة وهي أخرى، بنظم مقارنة لبلدهم أكثر مناسب السياسي النظام

التعليم. ومستويات العمرية الشرائح مختلف عبر بالتساوي االستطالع معهم أجري من يعتنقه الرأي
النظام. هذا القلقمن أعربتعن بها يستهان ال فهناكنسبة مناسبة، الديمقراطية إن الجزائريين من العديد قول ورغم
الديمقراطي، النظام في سيئًا يكون االقتصادي األداء إن يقولون بالمئة) أشخاص(38 10 كل من 4 فإن المثال سبيل على
في حاسمة، غير الديمقراطية النظم إن يقولون بالمئة 35 فإن وبالمثل، .2013 منذ مئوية نقطة 22 زادت التي النسبة وهي
عام منذ كثيرًا زادت التي النسبة وهي النظام، حفظ في فعالة غير الديمقراطية النظم إن أشخاص 10 كل من 3 يقول حين
الديمقراطي االنتقال واجه حيث تونسالمجاورة، لتجربة وتدّبرهم الجزائريين لتفكير نتيجة هي التغيرات هذه أن يرجح .2013

.2011 عام منذ التحديات من كبيرًا عددًا

العربي١١ الباروميتر
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والسياسة الدين
هي النتيجة كانت .1990-1991 انتخابات من الثانية الجيشللجولة إلغاء بعد التسعينيات في الجزائرية األهلية الحرب اندلعت

اإلسالمي. التمرد ألفشخصوهزيمة 100 من أكثر مقتل شهد نزاع
لدى السياسة. في الدين دور حول قائمًا، الجزائر في الواضح االنقسام يزال فال النزاع، انتهاء من تقريبًا عقدين وبعد
المقولة، بالمئة 44 أيد عامة، مناصب أكثر أشخاصمتدينون شغل إذا حاًال أفضل ستصبح البالد كانت إذا عما سؤال طرح

.2013 عام منذ تتغير لم التي النسب وهي معها، اختلفوا بالمئة 45 بـ مقارنة

هذه يخالفون بالمئة 48 بـ مقارنة الحكومة، قرارات على تأثير الدينيين للقادة يكون أن ضرورة بالمئة 42 يرى بالمثل،
الحياة عن الدين يجبفصل كان إذا عما سؤال طرح لدى نفسه، الوقت وفي .2016 منذ تتغير لم التي النسب وهي المقولة،
نصف فإن متعددة، قياسات من وانطالقًا ثم، من بالمئة. 51 خالفها حين في المقولة بالمئة 43 أيد واالقتصادية، االجتماعية
نسبة األمر هذا تعارض حين في العامة، الحياة في للدين دور وجود بضرورة االعتقاد في مستمرون تقريبًا الجزائر سكان

مماثلة.
الريف، أو بالحضر والسكن والدخل االجتماعي والنوع السن بحسب التوجهات في بسيط االختالف أن من الرغم وعلى
األكثر هم الشرقي الشمال فإنسكان نفسه، الوقت وفي السياسة. في الدين لدور تفضيًال أقل األعلى التعليم أصحاب فإن

الرأي. هذا على إقباًال األقل هم الغربي الشمال سكان أن حين في السياسة، في الدين دور دعم على إقباًال
الشريعة. إلى الجزائر قوانين تستند أن لفكرة عام دعم فهناك العامة، الحياة في الدين دور حول الجزائريين انقسام ورغم
بالمئة). 28) األعم األغلب في أو بالمئة) 15) بالكامل الشريعة إلى تستند أن يجب البالد قوانين إن بالمئة 43 يقول إجماًال،
14 يرى حين في الشعب، إرادة وإلى الشريعة إلى متساوية بنسب تستند أن يجب إنها بالمئة 39 يقول نفسه الوقت وفي

الشعب. إرادة على األغلب في أو كامل بشكل القوانين تستند أن فقط بالمئة
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الدولية العالقات
زيادة أو أقوى اقتصادية عالقات في يرغبون الجزائريين من قلة فإن أفريقيا، األوسطوشمال الشرق في أخرى بدول مقارنة
األمريكية، المتحدة بالواليات العالقات تقوية في يرغبون بالمئة) 24) الربع فإن المثال، سبيل على لبلدهم. األجنبي الدعم
19 فتراجعت ،2013 عام منذ بثبات النسبة هذه انحسرت ولقد أفريقيا. وشمال األوسط الشرق دول بين نسبة أقل وهي
خارج يعيشون ومن أفضل تعليمية مستويات على الحاصلين أن بالمالحظة ويجدر المذكورة. الفترة مدار على مئوية نقطة

األمريكية. المتحدة بالواليات العالقات لتقوية بكثير تقبًال األكثر هم العاصمة منطقة

يفضل المثال، فعلىسبيل ما. درجة إلى أعلى األخرى العالمية بالقوى العالقات تقوية في الرغبة على نسباإلقبال وتعد
بالمئة). 35) روسيا أو بالمئة) 36) بالصين العالقات تقوية تقريبًا الثلث

تراجعت التي النسبة وهي العالقاتبالسعودية، تقوية أشخاصفحسبفي منكل10 يرغب3 اإلقليمية، القوى بين ومن
حصدت التي هي تركيا كانت وإن بالمئة) 34) قليًال أعلى بقطر العالقات تقوية في الرغبة ونسبة .2013 منذ مئوية نقطة 18
األقل هي إيران فإن نفسه الوقت وفي بها. العالقات تقوية في النصف يرغب إذ اإلقليمية، القوى بين من دعم درجة أعلى

بها. العالقات تقوية أشخاصفي 5 كل يرغبسوىشخصمن ال إذ شعبية،
من المساعدات زيادة في يرغبون بالمئة) 27) تقريبًا فالربع محدود. األجنبية المساعدات زيادة دعم فإن آخر، جانب ومن
والرغبة الصين. حالة في بالمئة و38 روسيا، المساعداتمن زيادة في يرغبون بالمئة 32 بـ مقارنة األمريكية، المتحدة الواليات
في يرغبون بالمئة) 34) فقط الثلث فإن نفسه الوقت وفي بدورها. محدودة اإلقليمية القوى من اإلضافية المساعدات في
55) النصف من أكثر أن إلى األرجح على – جزئيًا – يرجع األجنبية المساعدات إزاء التردد هذا السعودية. من إضافية مساعدات

بلدهم. على النفوذ كسب هو للمساعدات الغربية الدول تقديم وراء الرئيسي الدافع إن يقولون بالمئة)
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بشكل يدعمون الجزائريين فإن الخارجية، المساعدات زيادة أو االقتصادية العالقات تقوية في الرغبة عن اإلحجام ورغم
32 بـ مقارنة أكبر، بدرجة ينفتح أن لبلدهم األفضل من أشخاصإن 10 كل من 4 يقول إذ الخارجي؛ العالم على االنفتاح متزايد

.2013 عام في الرأي هذا يتبنون كانوا بالمئة

العربي١٤ الباروميتر
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 يبرعلا رتيمورابلا لوح
 
 

 
ميقلاو  تاهاجتإلا  نع  ةبقاث  ةرظن  مدقت  ،ةلقتسم  ةيثحب  ةكبش  وه  يبرعلا  رتيمورابلا 

يبرعلا ملاعلا  يف  نييداعلا  نينطاوملل  ةيداصتقإلاو  ةيسايسلاو   .ةيعامتجإلا 
 

ءارجإب موقن ،2006 ماع ذنم نمتاعالطتسإ   ٍلاع  ىوتسم  تاذ  ماعلا  يأرلل   ،ةّقدلا 
 يف ًادلب رشع ةسمخ يف ًاينطو ةلّثممو تانايبلا عمجل ةّيصخشلا ةلباقملا ىلع ةدمتعم

 .ةيوئم طاقن 3± وه جئاتنلل أطخلا شماه .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم
 

يف  ءاسنلاو  لاجرلا  ءارآ  لوح  ةماعلا  لوانتم  يف  ةحاتملا  تانايبلل  عدوت  سم مخضأ  نحن 
نع ريبعتلل  برعلا  نينطاوملل  ةحسف  انتاعالطتسا  جئاتن  حنمت  ةقطنملا . مهتاجايتح إ 

 .مهتامامتهإو
 
 
 
 




