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 الباروميتر العربي الثاني

 المملكة العربية السعودية

 

 سعود السرحان

 

هذا االستطالع في المملكة العربية السعودية  تم تنفيذ
 كجزء من مشروع ،صالح العربيبالتعاون مع مبادرة اإل

وكانت  .مقياس الديمقراطية العربي في جولته الثانية
نفذ فيها هذا دولة عربية  ةإحدى عشر بين السعودية من
 مشروع مقياس الديمقراطية العربييهدف  .االستطالع

لخلق قاعدة بيانات على مستوى العالم العربي حول القيم 
االجتماعية والسياسية والدينية والثقافية، إضافة إلى تقييم 
الثقة في المؤسسات العامة والمشاركة المدنية والسياسية 
 واالتجاهات نحو الديموقراطية وغيرها من الموضوعات

ومن جانب آخر، يهدف هذا المشروع إلى قياس . المهمة
مواقف العرب تجاه العديد من القضايا الراهنة في 

: هي عرض اتجاهات الرأي العام السعودي في سبعة محاور العالقات الدولية؛ وسيقتصر هذا التقرير على
وقيم  ؛في الحياة العامةومكانة الدين  والمواطنة؛ للديمقراطية؛ موضوعات عامة واقتصادية؛ والنظرة

كما تناول االستطالع موقف السعوديين  اجتماعية تتعّلق بالمرأة؛ وتقييم المؤسسات العامة والثقة بها؛
واتجاهاتهم نحو القضايا العربية والدولية، ومشاعرهم تجاه الواليات المتحدة األمريكية شعبًا وحكومة، 

ربية والدولية، باإلضافة إلى توجهاتهم نحو القضية ورؤيتهم للتدخل األمريكي في بعض القضايا الع
 .والشؤون الدولية والعربية ،الفلسطينية، والصراع العربي اإلسرائيلي

 
سلوب العينة العنقودية الطبقية أوقد استخدم  .هذا االستطالع على عينة ممثلة للمجتمع السعوديجري أ

وقسمت  ،ناطق السعودية طبقة منفصلةطقة من الماعتبرت كل من إذ ،متعددة المراحل الموزونة ذاتيًا
وفي المرحلة الثالثة، سحبت عناقيد  .والثانية مدنية ،ريفية :حداهماإ( أو طبقتين)لى مستويين إمنطقة ال

ومن ثم تم سحب عينة عشوائية تقدر بعشرة مساكن في كل . للمساكن من المناطق المختلفة في المملكة
نسبة  روتقد. "كش" مستجيب في كل أسرة حسب جدول ختيارال ة العشوائيةواستخدم أسلوب العين. عنقود

ونفذ العمل الميداني خالل الفترة الزمنية  %5.2 بـوهامش الخطأ % 79بـالثقة في نتائج هذا االستطالع 
وكان عدد المستجيبين الذين شاركوا في هذا  ،5122فبراير / شباط 6 –يناير / كانون الثاني 2 نم

 .(2)رقم  موزعين على مناطق المملكة، كما هو مبين في الجدولشخصا  2015االستطالع 
 

تنفيذه ميدانيًا قبيل انتصار الثورة التونسية  أفقد بد ،نفذ هذا االستطالع بالتوازي مع بداية الربيع العربي
 ىبمعن. واستمر تنفيذه ميدانيًا خالل فترة الثورة المصرية ،وهروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي

حوارًا ساخنًا حول الربيع  ،ومنه السعودية ،أن هذا االستطالع نفذ خالل الفترة التي شهد فيها العالم العربي
قد انعكس على اتجاهات الرأي  خالل فترة التغير ومن المتوقع بأن ما كان يجري في العالم العربي العربي

لى  إجراءات والسياسات التي تهدف إلبمجموعة واسعة من ا لقد قامت الدولة السعودية .في السعودية
يم تسهيالت مالية كبيرة تقدومن ضمنها  ،والمعيشية عن المواطنين واالقتصاديةعباء المالية التخفيف من األ

نجاز مجموعة إكما تم  .عفاءات من القروضإ إلى تقديم إضافة ،خاصة منازالللسعوديين الذين ال يمتلكون 

1    

 %النسبة  اإلمارة

 30 الرياض

 28 مكة

 8 جازان

 20 المنطقة الشرقية

 3 الجوف

 11 عسير

 100 المجموع
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وتأسيس هيئة ، لى مشاركة النساء في االنتخابات البلدية القادمةإالسياسية التي تهدف  اإلجراءاتمن 
وعليه فال تعكس  .جراءات وتنفيذهاقبيل طرح هذه اإل ميدانيًان  هذا االستطالع نفذ أال إ .لمكافحة الفساد

  .الرأي العام السعودي علىالسياسية اآلنفة الذكر  جراءاتاإلأثر االستطالع هذا  نتائج
 

 

  
قااام االسااتطالع بفحاا  آراء المبحااوثين السااعوديين عاان رأيهاام فااي أهاام التحااديات التااي تواجااه بالدهاام فااي       

ماان فقاار، )جاااء الوضااع االقتصااادي . المرحلااة الحاليااة، وحااول قاادرة الحكومااة علااى مواجهااة هااذه التحااديات  
تواجااه   التاي يات هاام يعتبروناه ماان  أهام التحااد  ف الساعوديين،  اهتماماااتعلاى رأس  ( وبطالاة، وارتفااع أسااعار  

بنسابة    الساعودي أفراد العيناة الممثلاة للمجتماع     نحو نصفبالدهم خالل المرحلة الحالية، إذ توافق على ذلك 
األهم، ثم الطاال  والعنوساة بنسابة     يهو التحد" الفساد المالي واإلداري"منهم  أن % 26، فيما رأى  07%
" تعزياز الديمقراطياة  "اعتقادت أن  فقا   % 5أن نسبة في حين ، %2ارتفاع تكاليف الزواج بنسبة  ، يليه7%

قتصااادية االهتمامااات االوماان الجلااي بااأن المااواطنيين السااعوديين يضااعون  . هااو أهاام تحااده يواجااه السااعوديين 
 .رأس اهتماماتهم على الصعيد الوطنيعلى معيشية الو
 

بأن لدى المواطنين في السعودية ثقاة كبيارة باأن  الحكوماة قاادرة علاى مواجهاة هاذه          االستطالعوتؤكد نتائج 
بأن الحكومة ستكون قادرة إلى درجاة كبيارة علاى حال أهام        من المستطلعين% 01التحديات وحلها، إذ أفاد 

 ماانهم  بااأن الحكومااة  سااتكون قااادرة إلااى درجااة    %  02 أفاااد القادمااة، بينمااا  ةتحااد خااالل الساانوات الخمساا  
 .،  على حل هذا التحديًارأوا بأن الحكومة لن تكون قادرة مطلق%  22متوسطة، مقابل 

 
ن أتواجااه  الاابالد، إال  التاايبااأن الوضااع االقتصااادي هااو ماان أهاام التحااديات     السااعوديينبااين قناعااة الورغاام 

 أفاادوا بأناه جياد جادًا،    % 50)  :الوضاع االقتصاادي العاام للمملكاة     عان تشعر بالرضا % 91األكثرية بنسبة 
 السااعوديين  ويتفاااءل غالبيااة  . (ساايء % 27و ساايء جاادًا،  % 7) %52، مقاباال  (أفااادوا بأنااه جيااد  % 09و
بأن الوضع االقتصادي في بالدهم  سوف يشهد تحسنًا ملحوظًا خالل المدة من الاثال  إلاى الخماس    %( 20)

بينماا كاان   فضال  بكثيار،    أسايكون   االقتصاادي بأن الوضع المستجيبين من % 56سنوات القادمة، إذ يتوقع  
  فاي هاذا االساتطالع   يتوقع رباع المساتجيبين    وفي المقابل .نه سوف يكون أفضل بقليلأالباقين % 59الـ رأي 

ماان % 26،  بااأن الوضااع االقتصااادي لاان يتغياار خااالل الماادة القادمااة المشااار إليهااا، بينمااا يااذهب       %(50)
سانوات القادماة، بأناه إماا أن يكاون أساوأ بقليال،         2-0فى الفترة مان   االقتصاديالسعوديين بتوقعاتهم للوضع 

 .أسوأ بكثير أو
 

متساقًا ماع  تقيايم  الوضاع       ياأتي إلاى أن تقيايم الظاروف االقتصاادية األةسارية       االساتطالع ويشير تحليل نتائج 
نهام يواجهاون   أنفقاتهاا، و  ييغطا  المن أفراد العينة بأن دخل األسارة  % 6، فلقد أفاد للمملكة االقتصادي العام

مانهم الادخل األسارى لهام بأناه غيار كاافه، وأنهام         % 50صعوبات كبيرة في تغطية احتياجاتهم، فيما وصف 
األةساارى  يغطااي نفقااات   هاامدخل بااأن% 01 كمااا أفاااد  .يواجهااون بعااض الصااعوبات فااي تغطيااة احتياجاااتهم   

 ،بأن دخل األسارة يغطاي نفقاتهاا  بشاكل جياد     % 59نسبة   وافادتاحتياجاتهم دون مواجهة صعوبات تذكر، 
 .من دخلهااالدخار وأن األسرة تستطيع 

 
% 55وتشير النتائج إلى أن نسابة  الناس، باتجاهات السعوديين نحو الثقة قام االستطالع أيضا بفح  آراء و

كما تشير النتاائج إلاى    .أغلبية الناسبقالوا إنه ال يمكن الثقة % 91أغلبية الناس، مقابل ببأنه يمكن الثقة ترى 
%: 26الرأي العام السعودي على توافر األمن والسالمة الشخصية لهام وألفاراد أسارهم بنسابة      أغلبية توافق

باأن  % 20 ةنساب  ت، فيماا أفااد  (أفادوا بأنهماا متاوافران  % 65أفادوا بأنهما متوافران بشكل كامل، و% 50)
 (.غير متوافرين على اإلطال % 2غير متوافرين، و% 25: )ينمتوافراألمن والسالمة الشخصية غير 
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 أغلبياة كبيارة مان   لاى صاعيد التفكيار فاي الهجارة مان الساعودية، أفاادت         وعند سؤال السعوديين عان آرائهام ع  
باالرغم مان   . أفادوا بأنهم يفّكرون في الهجارة % 22بأنهم ال يفّكرون في الهجرة، مقابل %( 22)السعوديين 

الماواطنين فاي الساعودية،     باال  أن الوضع االقتصادي واحد من أبرز الهماوم التاي تشاغل   أن النتائج تشير إلى 
أةساار المسااتجيبين هااو تقياايم يتساام باإليجابيااة،     أوضاااع إال أن التقياايم العااام للوضااع االقتصااادي فااي الاابالد و    

ثقااة بااأن ال كمااا أن لاادى السااعوديين ،ادياألماال فااي مزيااد ماان التحساان فااي الوضااع االقتصاا  السااعوديونويحبو
 .وهي اقتصادية من حيث الجوهر ،الحكومة ستكون قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها البلد

 

 

 
وعناصارها بنااء    لديمقراطياة ل تعريفاات   اعتماد مجموعة من السمات التي تعكس عند تصميم االستطالع  تم

ولاذا   ،ةعلى استطالعات سابقة وما يدور من حوار وجدل في العالم العربي حول الهدف النهاائي للديمقراطيا  
، وحرياة  االنتخاباات عبار  تعياين الاوزراء   )منها بجوانب سياساية  تتعلق ثال  ست مواصفات،  فقد تم اعتماد 

، والاااثال  الباقياااة تخااات  (، والمسااااواة فاااي الحقاااو  السياسااية باااين الماااواطنين انتقاااد الاااوزارات الحكومياااة 
تقلياال الفجااوة بااين األغنياااء والفقااراء، وتااوفير العناصاار األساسااية ماان مأكاال وملاابس   ) االقتصاااديةبالجوانااب 

وعناادما تاام عاارض هااذه المواصاافات علااى   (.ومسااكن لكاال مااواطن، والقضاااء علااى الفساااد المااالي واإلداري 
فإن األغلبية بنسابة   هم سمة للديمقراطية،أسمة وثاني هم أواختيار للمفاضلة بينها،  االستطالع فيين المشارك

أن  نمان المساتجيبي  % 29  تهنساب ماا  رأى للسمات ذات الجوانب االقتصادية واالجتماعياة،    انحازت% 20
تااوفير "ماانهم % 52وماانهم   اختاااروكااأهم  ساامة للديمقراطيااة،  أتيتاا" تقلياال الفجااوة بااين األغنياااء والفقااراء"

 .سامات الديمقراطياة  هم أكا  "الفسااد الماالي واإلداري   القضااء علاى  %  "25 اختاار ، فيماا  "العناصر األساسية
السامات األهام للديمقراطياة؛     باعتبارهاسياسية المن المشاركين األولوية للجوانب % 06طى أعوفى المقابل 

 الاوزراء تغييار  %  26 واختاار األهام،   هاي  الدولاة ومؤسسااتها  وزارات أن  حرية انتقااد   منهم %25 ىرأو
 ."للمساواة في الحقو  السياسية"األولوية % 22 ىأعطومن خالل االنتخابات كأهم سمات الديمقراطية، 

 
االجتماعياة وبنسابة    –قتصاادية  االالسامات   إلاى كثار  أن وانحازالساعودي فقد وحول السمة ذات المرتبة الثانية، 

القضاااء علاى الفساااد المااالي  "% 50اختاااروا سامات سياسااية؛ إذ اختاار  % 00مان المسااتجيبين مقابال   % 62
، ثام   %52بنسابة   "مان مأكال وملابس    تاوفير العناصار األساساية   "كثاني أهم سمة للديمقراطية، ثم  "واإلداري

 %.51بنسبة  "تقليل الفجوة بين األغنياء والفقراء"
 
المشااركين  راء آاتجاهات السعوديين نحو الديمقراطية بصفة عامة فيمكن التعرف عليهاا مان خاالل     ما حولأ

 يلنظاام الاديمقراط  ا"أن با  ن ومقتنعا  من الساعوديين  % 20ن حيث أ  ،بعض المؤشراتحول في االستطالع 
ن  أويجادر بالاذكر   .  نمان المساتجيبي  % 55لم يوافق علاى ذلاك   و"  له مشاكله لكنه أفضل من غيره تكونقد 

الديموقراطياة غيار جيادة فاي     نظماة  األأن % 01ووافق . ربع المستجيبين لم يحددوا رأيًا تجاه هذا الموضوع
وفااي ساايا  الموازنااة بااين حقااو   . للعبااارة نفسااها% 00الحفاااع علااى النظااام واالسااتقرار، مقاباال معارضااة   

رام حقو  اإلنسان في الساعودية بحجاة الحفااع    من السعوديين يرون أن عدم احت% 02اإلنسان واألمن، فإن 
% 50يقولون أنه مبرر إلى درجة كبيرة، فيما كانت نسابة  % 0على األمن غير مبرر على اإلطال ، مقابل 

 .تعكس تأرجحًا بين القبول والرف  لهذه الفكرة
 
فهااام طاااار  إ وبااذلك، فاااإن اتجاهاااات الاارأي العاااام الساااعودي بأكثرياااة بساايطة تنحااااز إلاااى الديمقراطيااة فاااي     

االجتماعي على حساب التعريف السياسي من ناحياة، ووجاود    -للديمقراطية يغلب عليه التعريف االقتصادي 
  .نسبة جديرة بالمالحظة ترى أن النظام الديمقراطي غير جيد في الحفاع على األمن واالستقرار
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يقولاون  % 22مقابال  " ساالم اإلأن الديمقراطية نظام يتعارض مع "حوالي ربع السعوديين على عبارة يوافق 
من الذين يوافقاون  % 02و% 22  أن إاّل أنه من المهم االشارة الي. سالماإلأن الديمقراطية ال تتعارض مع 

الي هام مان المعارضاين    علاى التاو  " ساالم اإلأن الديمقراطياة نظاام يتعاارض ماع     "جدًا ويوافقاون علاى عباارة    
وبذلك فإن أحد العوامل التي تلعاب دورًا فاي صاياغة موقاًف معاارًض      . والمعارضين جدًا للنظام الديمقراطي

 .، هو االعتقاد بأن الديمقراطية تتعارض مع اإلسالم"أن النظام الديمقراطي هو أفضل من غيره"لعبارة 

2

 

 
    

 
58 53 02 19 

 
، الشاريعة اإلساالمية   سياساي معتماد علاى     نظاام  ،أكثرياة الساعوديين  وب ،يفّضال الراي العام السعودي ن نجد أ

الاارأي العااام السااعودي  وجاادنا أن ،فعنااد سااؤال المسااتجيبين حااول مالئمااة بعااض األنظمااة السياسااية للسااعودية 
قالوا أنه مالئم ومالئام  % 20أنه نظام غير مالئم للسعودية مقابل % 09قال يرفض النظام السلطوي، حيث 

االنحيااز ال يتجاه تلقائياًا إلااى     إال أنعوديين تارفض النظاام الساالطوي،   جادًا، وعلاى الارغم مان أن أكثريااة السا     
بأناه  % 29من المستجيبين يعتبروناه مالئماًا جادًا أو مالئماًا، فيماا أفااد       % 52النظام الديموقراطي، حيث أن 

 منهماا  كال  قطباين،  هنالاك  أن بمعناى . بأنه غير مالئم على اإلطاال  % 59بالمقابل، اعتبر  .مالئم إلى حده ما
ويبقاى نظاام    .للساعودية  الاديموقراطي  النظاام  مادى مالئماة   حاول  نيومتناقضا  المساتجيبين،  رباع  حاوالي  يمثل

، حياااث أن أكثرياااة مااان وجهاااة نظااار الساااعوديين محكاااوم بالشاااريعة اإلساااالمية؛ هاااو أكثااار األنظماااة مالئماااة
مالئام ومالئام جادًا لتطبيقاه     قالت أن نظامًا تحكمه الشريعة بغياب األحزاب واالنتخابات %( 22)المستجيبين 

 اعتباروه غيار مالئام علاى اإلطاال      % 26بأناه مالئام إلاى حاده ماا، مقابال       % 22في السعودية، وكذلك أفاد 
هاو نظاام الشاريعة اإلساالمية، وقاد ال يكاون هاذا مفاجئاًا         فالنظام الذي يحصل علاى تأيياد أكثرياة الساعوديين     .

ويباادو واضااحًا أن جااوهر فهاام   . ر الحكاام فااي السااعودية آخااذين بالحساابان أن الشااريعة اإلسااالمية هااي مصااد   
لطوي والمرفاااوض مااان جاناااب الماااواطنين الساااعوديين  لنظاااام الشاااريعة اإلساااالمية هاااو أناااه نظاااام غيااار سااا  

هاي المشاكلة فاي اتجاهاات     " الشاريعة اإلساالمية  "السعوديين، وقد تكون صيغة السؤال التي تتضّمن مفاردات  
 .اإلسالمية هي مفردات غير محايدة في السعودية الرأي العام؛ إذ أن مفردات الشريعة

 
، هام األكثار اعتقاادًا باأن نظاام      سانة  52إلى  22من ن الشباب الذين تتراوح أعمارهم أ االستطالعبين نتائج ت

 باأن سانة فاأكثر يعتقادون     06أعماارهم   الاذين من % 65مقابل  ،%69، بنسبة الشريعة هو المالئم للسعودية
لنظااام الشااريعة ماان   انحيااازًاأكثاار الشااباب أي أن  ؛مالئاام أو مالئاام جاادًا للسااعودية  اإلسااالميةشااريعة نظااام ال

قاالوا باأن النظاام الاديمقراطي مالئام      ( سانة  52 -22)من فئة الشاباب  % 07بالمقابل، فإن . الكهول والشيوخ
أن األكبار سانًا هام     سانة فاأكثر؛ أي   06مان الاذين أعماارهم    % 09ومالئم جدًا للسعودية، بينما كانت النسابة  

 .أكثر تأييدًا للنظام الديمقراطي، بينما يرى حوالي ثلث الشباب أن النظام الديمقراطي مالئم ومالئم جدًا
المؤهل الجاامعي  أكثر من ثلث ذوي العينة من حملة الدبلوم المتوس  و أفراد حوالي نصف أنن كذلك فقد تبّي

حملة الدبلوم المتوس  هام األكثار    بالمقابل فإن. مالئم للسعودية غير" النظام الديمقراطي"فأعلى يعتقدون بأن 
المساتويات  إن . مان مساتجيبي هاذه الفئاة    % 95، وبنسابة  هاو المالئام للساعودية   " الشاريعة "اعتقاادًا باأن نظاام    

  ولكنها غير حاسمة للفئات  األكثر تأييدًا لنظاام معتماد علاى    ،التعليمية والفئات العمرية تقدم بعض المؤشرات
 .الشريعة اإلسالمية، واألقل تأييدًا للنظام الديمقراطي
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؛ إذ أن هنالاك  في هذا الموضاوع  ، مؤشرات أكثر حسمًايةأقاليم السعودمقسمة على  االستطالعنتائج  يوتعط

وعساير، مقابال ثلاث المشااركين     مة نظام الشريعة في كل من مناطق  جازان والجوف ءشبه إجماع على مال
أن نظااام الشااريعة مالئاام  يعتقاادون  (وجاادة المدينااةهااي التااي تضاام مكااة و و) مكااة إمااارةاالسااتطالع ماان  فااي

كان، قاعادة  صالبة لادعم نظاام الشاريعة      وتبقى منطقة الرياض المنطقة األكبر مان ناحياة عادد السا    . للسعودية
 .بذلك نحو ثلثي مستطلعيهافاد أ، حيث اإلسالمية
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وبمجموعاة الممارساات   ، يرتب  مفهوم المواطنة بعدد من الحقاو  التاي تضامن المسااواة باين أفاراد المجتماع       

هتم هذا االستطالع  بقياس مدى شاعور  اولقد . المدنية والسياسية التي تمثل أطر العالقة بين المواطن والدولة
 .واهتمامهم بالسياسة وممارسة نشاطات سياسية ومدنية ،السعوديين  بالمساواة

 
فقد أفااد  . المساواة بين المواطنين مطبقأكثرية السعوديين تشعر بأن  مبدأ أن تشير نتائج هذا االستطالع إلى 

أفاادوا   %6من السعوديين بأنهم يعاملون بالتساوي إلى درجة كبيرة مع بقية المواطنين، بالمقابل فاإن  % 09
أقاروا باأنهم يعااملون بالتسااوي إلاى درجاة متوساطة،        % 01على اإلطال ، بينما  بالتساويبأنهم ال يعاملون 

 .بالتساوي إلى درجة قليلةأفادوا بأنهم يعاملون % 20و
 

مقارنة بالفئاات األخارى، وقاد يكاون مارد ذلاك       ( 02 – 56)ويتركز الشعور بعدم المساواة في الفئة العمرية 
واالنفصاال عان بيات     ،والبحاث عان عمال    ،كاوين نفساها اجتماعياًا واقتصاادياً    إلى أن هذه الفئة تمر بمرحلة  ت

ول أفاراد هاذه الفئاة مان االعتمادياة إلاى االساتقاللية فاي كافاة          من خالل تأسايس عائلاة جديادة؛ أي تحا    عائلتها 
كما أن  شعور عدم المساواة يترّكاز فاي منااطق دون أخارى، وبالاذات       .ما قد يسبب هذا الشعورم المجاالت،

في المنطقة الشرقية والرياض ومكة، مقابل انخفاضه في جازان والجوف وعساير، ومان الجادير بالمالحظاة     
أن  المشاركين  من المستوى التعليماي األقال مان الثاانوي هام األكثار شاعورًا بالمسااواة، فيماا يازداد الشاعور            

 .والجامعي فأعلى لمساواة بين ذوي التعليم الثانوي والدبلوم المتوس بعدم ا
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05 00 12 02 14 3 

 
يكون له العديد مان األساباب؛ وربماا يكاون مان بينهاا مادى          الكاملة  كما أن انطباع السعوديين بعدم المساواة

وفاي هاذا السايا ، أفااد     . سهولة وصول المواطنين إلى المعنيين باألمر عندما يشعرون بأن حقوقهم مهضومة
، عنااد (باااألمر يالمعناا)الشااكوى   بتلقااي" المخاات "ماان السااعوديين بأنااه ماان السااهل الوصااول إلااى    % 00

ويبدو أن الشاعور بعادم    .أفادوا بصعوبة الوصول إلى المخت % 01ة، مقابل الشعور بأن حقوقهم مهضوم
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عناادما تكااون الحقااو   وإزالااة الظلاام   الشااكوى  الوصااول الااى المخاات  لتقااديم   التساااوي ياازداد مااع صااعوبة  
ماان الااذين قااالوا إنهاام يشااعرون بالتساااوي إلااى درجااة كبياارة مااع بقيااة المااواطنين       % 02مهضااومة؛ إذ أفاااد 

مان  % 90الوصول إلى المخات  عنادما تكاون حقاوقهم مهضاومة، مقابال       ( و صعب جدًاصعب أ)بصعوبة 
الااذين ال يشااعرون بالتساااوي أفااادوا بصااعوبة الوصااول إلااى المخاات   المعنااي باااألمر عناادما تكااون حقااوقهم   

 .مهضومة
 

4

 

     

 31 45 57 74 

 
؛ ألن هااذه "الشااأن السياسااي"اهتمااام السااعوديين بمتابعااة   قياااس ماادىعلااى  أيضااًااالسااتطالع  هااذا ركاازوقااد 

إذ تشاير نتاائج    ،مور في بلدهمألفي متابعة ا المواطنينعلى انخراط  المواطنة ومؤشرمن لوازم  هيالمتابعة 
% 27مهتمون جادًا، و % 20: )من السعوديين مهتمون بالسياسة بدرجات متفاوتة% 60االستطالع إلى أن 

وعلاى الارغم مان أن    .  أفاادوا باأنهم غيار مهتماين بالسياساة     % 00، مقابال  (قلايالً ن ومهتم% 01مهتمون، و
باأن السياساة   "وافقوا على عبارة  باالستطالعمن المشاركين % 62ثلثي المواطنين مهتمين بالسياسة، إاّل أن 

رة للعباا % 52مقابال معارضاة   " تكون معّقادة فاي بعاض األحياان بحياث ال يساتطيعون أن يفهماوا ماا يجاري         
 .نفسها

 
 ةنحاو ثالثاا ويةعاد التلفزياون هاو المصادر األكثاار اساتخدامًا لمتابعاة األخباار السياساية فااي الساعودية، فقاد أفااد            

بأنهم يتابعون األخبار السياسية من خالل التلفزيون بشكل يومي أو مرات عدة فاي  %( 95)أرباع السعوديين
أنهاام % 09حف اليوميااة بالمرتبااة الثانيااة؛ إذ أفاااد فيمااا جاااءت متابعااة األخبااار السياسااية عباار الصاا. األسابوع 

فيماا  % 52فيما يتعّلاق باإلنترنات، و  % 01يتابعونها بشكل يومي أو مرات عدة في األسبوع، وكانت النسبة 
والخالصة أن السعوديين يعتمدون، وبدرجة أساساية، علاى ثالثاة مصاادر لمتابعاة األخباار        .باإلذاعاتيتعّلق 

هاي مصاادر مهماة لحاوالي نصاف      نترنات  واإلمها التلفزياون، إاّل أن الصاحف اليومياة    السياسية، وإن كان أه
 .المجتمع السعودي

 
أّمااا علااى صااعيد ممارسااة حقااو  المواطنااة ماان خااالل المشاااركة العمليااة بالشااؤون السياسااية، فعلااى صااعيد       

التاي  ( نيابياة بالساعودية   انتخاباات وجاد  تال  هنا أل ًاتم السؤال عن البلدياة نظار  )المشاركة في االنتخابات البلدية 
% 95مقابال   بأنهم شاركوا فاي االنتخاباات،  % 50جرت قبل خمس سنوات من إجراء هذا االستطالع، أفاد 

تكاون   وعلياه  آخذين بعاين االعتباار أن المارأة محروماة مان حقهاا فاي التصاويت        . أفادوا بعدم مشاركتهم فيها
 .في االنتخابات البلدية كبيرة نسبة المشاركة

 
 من السعوديين بأنهم لم يشاركوا على اإلطال  فاي اجتماعاات أو لقااءات     % 20وأفاد 

وأفااد   ،باأنهم شااركوا ماّرة واحادة    % 9خالل العام الماضاي، فيماا أفااد     

فاي مجاالس    نالساعوديي سائلة تتعلاق بمشااركة    أع علاى  ولام ياأت االساتطال    بأنهم شاركوا أكثار مان ماّرة   % 0
 .وهي ظاهرة منتشرة في السعودية ،"المجالس" و شبه عامةأخاصة 

 
ومقاباال محدوديااة المشاااركة السياسااية ماان خااالل االنتخابااات أو حضااور االجتماعااات، فااإن السااعوديين أكثاار  

فقاد أفااد    ،منتشار باين الساعوديين بشاكل واساع     نترنات  ن استخدام اإل؛ إذ أمن خالل الفضاء اإللكتروني نشاطًا
باأنهم يساتخدمونه بشاكل ياومي     % 00على اإلطال ، فيما أفااد  " اإلنترنت"فق   بأنهم ال يستخدمون %  52
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يساتخدمونه  %  2مّرة واحدة على األقل في األسبوع، ومن المستجيبين % 55أو شبه يومي، بينما يستخدمه 
 .لإلنترنت موندائ ونيعنى أن ثلثي السعوديين هم مستخدمما ممّرة واحدة على األقل في الشهر؛ 

 
، يساتخدمونه  (الكلياة  لعيناة ا مان  % 56)مان مساتخدمى اإلنترنات    % 00أن نسابة    االساتطالع وتبين نتائج  

)مان الاذين يساتخدمون اإلنترنات     % 20للتعرف على نشاطات سياسية تجري في السعودية، وأفاد 

وأفااد  . باأنهم يقوماون باالتعبير عان آرائهام فاي قضاايا سياساية عبار اإلنترنات          ( الكلياة العيناة  من % 21

أنهام يتعّرفاون علاى وجهاات نظار سياساية       ( الكلياة  من العيناة  % 51)من الذين يستخدمون اإلنترنت % 59
فاي   أن نسابة الممارساين  لنشااطات سياساية     ن هذه النتائج تظهار أمعارضة من خالل استخدام اإلنترنت، بما 

الفضاء اإللكتروني تتجاوز نسب أولئك الذين يمارسون نشاطات سياسية متعارف عليها مثل حضور لقااءات  
يعنااي أن هناااا تفاااعاًل سياساايًا واسااعًا علااى فضاااء افتراضااي غياار         فهااذاواجتماعااات أو توقيااع عاارائض،   

ل علااى اإلطااال   فااإن  قياااس مسااتوى ممارسااة حقااو  المواطنااة يجااب أن ال يغفاا      عليااه،و. محسااوس عملّياااً 
نترنات  إليساتخدمون ا  ننسبة الاذي  فيها يالسعودية الت مثلفي دولة  ة السياسية في الفضاء اإللكترونيالممارس

 .نسبة كبيرة من المواطنين
  

أن ممارسااة نشاااطات ذات طبيعااة سياسااية علااى فضاااء اإلنترناات تاازداد بااين           االسااتطالعوتكشااف نتااائج  
مان ذوي المؤهال   % 52من األفراد الجامعيين و% 05السعوديين ذوي المستويات التعليمية األعلى؛ إذ أفاد 

الجامعي المتوس  بأنهم يستخدمون اإلنترنت للتعّرف على نشاطات سياسية تجري في السعودية، فيماا كانات    
جااءت النتاائج كاشافة    و. من ثانوي على التوالي ممن هم بمستوى التعليم الثانوي وأقل% 22و% 29سبة الن

مان باين جمياع    % 22بأن فئة الجامعيين هي األكثر تعبيرًا عن مواقفها السياساية مان خاالل اإلنترنات بنسابة      
لالطاالع علاى وجهاات     رنات لإلنت مًاكثار اساتخدا  األ هاي فئاة الجاامعيين    وكاذلك كانات   ،الجاامعيين  المشاركين

 .نظر سياسية معارضة
 

 
الوقااوف علااى مكانااة الاادين والقاايم الدينيااة فااي  ماان الموضااوعات األخاارى التااي قااام االسااتطالع بفحصااها، هو 

خاصاة  أهمياة  لهاا  والتاي   ،المجتمع وتأثيرها في حياة الناس اليومية وعالقتها بالمجال السياسي والديمقراطياة 
أظهارت النتاائج أن    .المقدساات االساالمية  و ،سالميالتي تحتضن أراضيها مكان ميالد الدين اإل في السعودية

% 20منهم باأنهم متادينون، و  % 05يصفون أنفسهم بالمتدينين، حيث أفاد  %(26بنسبة )أكثرية السعوديين 
أماا فيماا يتعلاق بتصانيف     . وصافوا أنفساهم باأنهم غيار متادينين     % 7أفادوا بأنهم متادينون إلاى حاده ماا، مقابال      

علاى أن الممارساات   ( أوافق% 52أوافق بشدة، % 26)من السعوديين  %09، فقد وافق الممارسات الدينية
للعباارة  % 00ة هي ممارسات خاصة يجب تفريقها عن الحياة االجتماعية والسياسية، مقابال معارضاة   الديني
 (.أعارض بشدة% 27أعارض، % 52) :نفسها

 
علاى  % 56، فقاد وافاق   "الديمقراطياة نظاام يتعاارض ماع اإلساالم     "أّما على صعيد موقف السعوديين من أن 
وال يبارز هنالاك تاراب  باين المواقاف تجااه أن الديمقراطياة        %. 27هذه العباارة، مقابال معارضاتها مان قبال      

الاذين   نالمساتجيبي رباع أنه من المالحظ أن أكثر من ثالثة أال إ .نظام يتعارض مع اإلسالم وتدّين المستجيبين
مقابال معارضاة ثلثاي الاذين وصافوا      ساالم  اإلن الديمقراطية تتعارض ماع  أعارضوا  بمتدينين نفسهمأوصفوا 

 .الى حد ما دينينبمتنفسهم أ
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فقاد تام ساؤال المساتطلعين حاول إمكانياة       وعلى صعيد أثار الادين فاي بعاض القضاايا االجتماعياة والسياساية،        
مشاركتهم وقيامهم بشراء بطاقة يانصيب إذا تم إجراء سحب يانصيب في السعودية، تشير النتائج إلاى أن ماا   

باأنهم لان يشااركوا    % 29، فيما أفاد "اليانصيب"أنهم سوف يشاركون في أكدوا من السعوديين % 02 نسبته
 يرفضاها المبادئ   كادت أهي التي  من العينة%  05 نسبةكبر أكانت فيه ألنهم يعتقدون أنهم لن يربحوا، بينما 

فعناد   ؛الادين  هاو واقاف الساعوديين مان المشااركة فاي اليانصايب       إن واحدًا من العوامال المحاددة لم  . للمشاركة
عان رفضاهم    عّباروا  ممان وصافوا أنفساهم بالمتادينين    % 62نجاد   ينهم،حساب تاد   نالساعوديي اهاات  جتاتحليل 

المتادينين إلاى حاده    "ـباين الاذين وصافوا أنفساهم با     % 00نخفضت النسبة إلى الليانصيب من حيث المبدأ، بينما 
  .من غير المتدينين% 00و "ام
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مان  "مان الساعوديين يعارضاونها، حتاى ولاو كانات       % 22، فإن "الفوائد البنكية"أّما على صعيد الموقف من 

البناوا   اساتخدام أن الماوافقين علاى    أييوافقاون عليهاا،   % 51الحديث والمعاصر، مقابل  االقتصادمتطلبات 
خاصاة أن النظاام البنكاي الساعودي يعتماد      ب ،للفوائد، يمثلون خةمس السعوديين، وهى نسابة جاديرة بالمالحظاة   

 .وليس الفوائدسالمي اإلالنظام 
 

 اليانصايب   فاي المشااركة   موضاوعي يتخذ موقفاًا متحفظاًا مان     بمجمله السعوديالعام  الرأيونخل  إلى أن 
ممن وصفوا أنفسهم بالمتادينين قاد عارضاوا عباارة     % 20وقد لوحظ أن . بالتدين الرتباطهماوفوائد البنوا، 

من الذين وصافوا أنفساهم بالمتادينين    % 91، وعارضها "استخدام الفوائد البنكية لمتطلبات االقتصاد الحديث"
 .من غير المتدينين% 62إلى حده ما، و
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بشاأن مالباس المارأة باين الماوافقين والمعارضاين        الساعودي الرأي العام  انقسامعامل التدين أيضا وراء يقف 
 عامة انقسام  فبصفة، "يجب على المرأة ارتداء مالبس محتشمة دون ضرورة لباسها الحجاب: "للعبارة القائلة

ن أومان الجادير بالمالحظاة     ،%06توافق على هذه العبارة، فاي حاين عارضاها    % 06، وبنسبة ونالسعودي
عباارة  العلى  %55 إذ وافق بشدة كان موقفهم متساويًا،الذين يأخذون موقفًا متشددًا تجاه العبارة في الجانبين 

 .يعارضونها بشدة% 55مقابل  ،"يجب على المرأة ارتداء مالبس محتشمة"أنه 
 

الموافقة علاى أن ترتادي المارأة مالباس      إن عامل التدّين هو عامل أساسي في تحديد اتجاهات المواطنين نحو
محتشمة دون الحاجة إلى ارتدائها الحجااب، فأكثرياة الاذين يصافون أنفساهم بالمتادينين يعارضاون هاذا، فيماا          

 .كانت أكثرية المتدينين إلى حده ما وغير المتدينين موافقة على مثل هذا النوع من اللباس
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 54 25 

 34 42 

 25 54 

 
علااى أن عاادم صااالة الشااخ  يشااّكل  مجتمااع الاارأي العااام السااعودينجااد أن وفااي الساايا  االجتماااعي نفسااه، 

/ أخاتهم / ابانهم / زواجهاا مان ابناتهم   / عائقًا الى درجة كبيرة ومتوسطة أماام موافقاة أفاراد العيناة علاى زواجاه      
 .من المستجيبين بأنه ال يمثل عائقًا على اإلطال  فق  %9 أفاد أخيهم، وبالمقابل 

 
علااى العبااارة القائلااة إن % 06أّمااا علااى صااعيد مكانااة الاادين والقاايم الدينيااة فااي المجااال السياسااي، فقااد وافااق   

، فيماا  "الحقو  السياسية لغير المسلمين في بلد مسلم يجب أن تكون أقل من الحقو  السياسية لغير المسالمين "
 المسااتجيبين تصاانيفوال ياانعكس %. 00 تهمنسااببلغاات  إذ ،بااارة عاادد أكباار ماان المسااتجيبينعااارض هااذه الع
 .على مواقفهم تجاه الموافقة على العبارة السابقة أو معارضتها لدرجة تدينهم

 
فقاد وافاق   السياساات وقارارات الحكوماة،    علاى  أما على صعيد اتجاهات الرأي العام حول تأثير رجاال الادين   

، فيماا كانات نسابة    "يجب على رجال الدين أن يؤثروا على قارارات الحكوماة  "العبارة القائلة إنه على % 00
يجاب علاى   "وافقت على أنه % 60وبالمقابل فإن أكثرية السعوديين وبنسبة %. 09المعارضين لهذه العبارة 

ويحظاى تاأثير   . عارضاوا هاذه العباارة   % 22، مقابال  "رجال الدين عادم التاأثير فاي كيفياة تصاويت النااخبين      
وفيماا  . رجال الادين علاى قارارات الحكوماة بتأيياد أكبار مماا يحظاى التأيياد لتاأثيرهم علاى تصاويت النااخبين             

تظهاار النتااائج أن هنالااك تااأثيرًا لعاماال التاادّين فااي اتجاهااات السااعوديين نحااو دور رجااال الاادين وتااأثيرهم فااي   
فحاوالي نصاف الاذين     .تأييد لتأثيرهم على قرارات الحكوماة فكلما قَل التديةن قَل ال ؛القرارات الحكومية بالذات

فيماا تصال النسابة الاى     . نفسهم بالمتدينين يوافقون على أن يؤثر رجال الدين على قارارات الحكوماة  أيصفون 
 . نمن غير المتدنيي% 02الى حد ما و متدينينمن ال% 01
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مكانة الدين فيما يتعّلق بسن القوانين والتشريعات، فإن هناا شبه إجماع للرأي العام السعودي علاى   أما حول

قااد كشاافت نتااائج  و، %(72) دإذ حظياات بتأيياا  ،الشااريعة اإلسااالمية  وفااق أحكااام تةساان يجااب أن أن القااوانين 
الناااس،  رغباااتيوافقااون علااى أن تةساان بعااض القااوانين حسااب  %( 22)أن نصااف أفااراد العينااة  االسااتطالع

وينقسام الارأي العاام نحاو      .معارضتهم لمثل هذا التوجه% 02وبعضها حسب الشريعة اإلسالمية، فيما أبدى 
 %.09عارضها بينما وافقت على ذلك % 05 قلالنسبة األن أإذ  ،الناس رغباتحسب  سن القوانين

 
وعند فح  عامل التدين وأثاره فاي اتجاهاات الارأي العاام نحاو سان التشاريعات حساب الشاريعة اإلساالمية،            

ينقسام  . النظر عن تدينهم علاى ماوافقتهم علاى هاذه العباارة      صرفبجماع بين المستجيبين إنجد أن هنالك شبه 
 ونالقاوانين حساب رغباات النااس، فيماا كاان المعارضا        سن نحو "المتدينين إلى حده ما"و "المتدينين"جمهور 

، كماا أنهام ينقسامون نحاو سان القاوانين أحياناًا حساب الشاريعة اإلساالمية وأحياناًا حساب             نيالماوافق أعلى مان  
 .ن أكثر من المعارضينوا كان الموافقرغبات الناس فيم

 
وهكااذا تظهاار النتااائج أنااه ليساات هنالااك فاارو  ملموسااة بااين اتجاهااات أفااراد العينااة الااذين عّرفااوا أنفسااهم            

علااى الاارغم ماان أن التأييااد لساان   ". متاادينون إلااى حااده مااا  "وأولئااك الااذين عّرفااوا أنفسااهم بااأنهم   " متاادينين"ب
وحساب الشاريعة فاي بعاض األحياان هاو أكبار باين جمهاور           أخرىأحيان الناس في  مصالحتشريعات حسب 

المتدينين إلى حده ما، ويصبح التأييد أكبر في جمهور غير المتدينين مع مالحظة محدودية نسبة الاذين عّرفاوا   
 .أنفسهم بأنهم غير متدينين
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نحاو   الساعودي فاي اتجاهاات الارأي العاام       وريساساي ومحا  أهذه النتائج أن عامل التادّين هاو عامال     ظهروت
تأثير عامل التادّين   في ًان هناا تباينإبالطبع فمجموعة من الموضوعات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، 

 .خارى أيزداد في بعض الموضوعات في حين يكون تأثيره معتداًل في موضاوعات   إذ.من موضوع إلى آخر
 يتطاّر  حتماًا إلاى رأي    حول بعض الموضاوعات  الذي يمتلكه الدين يعني أن أي نقاشوعليه فأن هذا التأثير 

 .بوصفه عاماًل مهمًا الدين
 
 

 
المرأة في المجتمع والعمل السياسي، فهنالاك   ةأّما على صعيد اتجاهات الرأي العام السعودي نحو دور ومكان

فيماا   ،علاى تأيياد عمال المارأة المتزوجاة خاارج البيات       ( مان أفاراد العيناة   % 25)شبه إجماع بين الساعوديين  
العالية المؤّيدة لعمل المارأة خاارج المنازل فاي المجتماع الساعودي       إن النسبة . منهم% 22عارض هذا األمر 

؛ المحافظ غير مفاجئة ألن عمل المرأة خارج المنزل ال يعني أنها سوف تعمل في مؤسسات ودوائر مختلطاة 
لايس مساتغربًا أن تؤّياد األكثرياة العمال      ف، وعلياه . إذ إن الغالبية العظمى من أمااكن العمال هاي غيار مختلطاة     

لمنزل في بيئة عمل آمنة وغير مختلطة، ومن المتوقع أن تكون النتيجة مختلفة لو كاان الساؤال حاول    خارج ا
 2790)وقد يكون من المهم اإلشارة هنا إلى أن خالل الطفارة النفطياة األولاى     .عمل المرأة في بيئة مختلطة

ماا لباث أن تغّيار ماع تراجاع       كانت الثقافة السائدة في السعودية هي ضد عمال المارأة، إاّل أن هاذا   ( 2722 –
لزيادة دخل األسر، وبخاّصاة أن عمال   أسعار النف  خالل الثمانينيات؛ إذ أصبح هنالك اتجاه يؤّيد عمل المرأة 
 .قطاع التعليم في مدارس البنات: المرأة كان في قطاعات حكومية وغير مختلطة ومقبولة اجتماعيًا؛ مثل

 
علاى موافقاة   " الازواج مان شاخ  اختااره األهال لهاا دون موافقتهاا       يمكن للمارأة أن تارفض   "وتحظى عبارة 

علاى   مان الساعوديين  % 67من المستجيبين، ووافاق  % 27فيما عارض هذه العبارة  ،من السعوديين% 99
% 56، بالمقابال فقاد عاارض    "يجب أن يكون للمرأة والرجل حقو  متساوية في اتخاذ قرار الطاال  "عبارة 

إن موافقة أكثر من الثلثاين فاي    .  متساوية للمرأة والرجل في اتخاذ قرار الطال من المستجيبين إعطاء حقو
مفاجئة، وبخاصاة أن   يالسعودية على حصول المرأة والرجل على حقو  متساوية في اتخاذ قرار الطال  ه

بعاض   الطال  في السعودية مستمد من الشاريعة اإلساالمية؛ إذ للرجال حاق الطاال  حصاريًا، إاّل إذا لام يفهام        
، وتعامال  السعوديين من أن السؤال هو إعطاء المرأة الحق القانوني لتطليق نفسها بداًل من حصره بيد الرجال 

بعض المستجيبين معه على أساس تفاهم األزواج على قرار الطال ؛ بمعناى قاد تكاون نسابة مان الاذين أّيادوا        
 .ذلك كانوا يرفضون مبدأ الطال  التعسفي

 
ماان % 92سااب الجناادر تجاااه الموضااوعات اآلنفااة الااذكر متباينااة، ففااي حااين أيااد       إن مواقااف السااعوديين ح 
 .%27المتزوجاة خاارج المنازل، وصال التأيياد باين اإلناا  إلاى ماا نسابته           ة أالمار المستجيبين الاذكور عمال   

، %62وينطبق األمر نفسه على التساوي بين الرجل والمرأة في حقو  الطال ؛ إذ كانت نسابة تأيياد الاذكور   
 .من اإلنا % 97فيما حظيت نسبة التأييد للتساوي في حق الطال  بموافقة 
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يجاب علاى القاانون أن    "ناه  أمن السعوديين العباارة التاي تقاول    % 51أما على صعيد تعدد الزوجات، فقد أّيد 
مان المساتجيبين توزعاوا    % 90فيما عاارض هاذه العباارة     ،"ال يسمح للرجل بالزواج بأكثر من امرأة واحدة

مقابال انحيااز أكثرياة الساعوديين     . كانوا معارضاين بشادة لهاذه العباارة    % 00وكانوا معارضين % 57على 
موافقاة الزوجاة   "قد أّيدت عبارة % 22إلى رفض قانون يقيد  تعدد الزوجات، فإن أكثرية السعوديين وبنسبة 

ن أكثرياة  إ .%02فيماا عاارض هاذه العباارة     " للرجل بالزواج مان امارأة أخارى    األولى شرط أساس للسماح
تقيياد هاذا الحاق مان خاالل       ونيؤياد  مالسعوديين يرفضون أن يةلغى القانون الذي يتيح تعدد الزوجاات، إاّل أنها  

 .شرط الحصول على موافقة الزوجة األولى
 

داللااة بااين  يتأييااد ذيحظااى بن منااع تعاادد الزوجااات هااو موضااوع إفاا أّمااا علااى صااعيد تحلياال النتااائج جناادريًا،
% 6 فاي مقابال  أّيدن منع تعدد الزوجات، %( 06)أكثر من ثلث المستجيبات السعوديات  أن إذ  ،السعوديات
ويظهار هاذا التبااين ماّرة أخارى فاي مواقاف  الاذكور         . الذكور أّيدوا منع تعادد الزوجاات  فق  من 

% 90موافقة الزوجة للسماح للرجال باالزواج مان امارأة أخارى، فقاد أّياد هاذه العباارة          راط اشتواإلنا  نحو 
 .من المستجيبين الرجال أّيدوا هذه العبارة% 01من النساء مقابل 
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الطال  قرار اتخاذ في والنساء للرجال متساوية حقو  المنزل خارج العمل في المتزوجة المرأة حق   

 إنا  ذكور
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أخرى امرأة من بالزواج  

 إنا  ذكور
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والعمل السياسي، فقد توافق وتوافق بشدة أكثرياة الساعوديين علاى أن الرجاال     الوظيفي أما على صعيد العمل 
% 00والنساء يجب أن يحصلوا على فرص متساوية للعمل نفسه، فيما عارض، وعارض بشدة، هاذا المبادأ   

 .من السعوديين
 

يااة وساايادية فااي السااعودية تحظااى بتأييااد  إن اتجاهااات الاارأي العااام نحااو تااولي النساااء مناصااب سياساايه وقياد  
يمكان  "مان الساعوديين علاى العباارة التاي تقاول       % 25أكثرية الساعوديين؛ فقاد وافاق ووافاق بشادة ماا نسابته        

، مقابال  "المارأة لمناصاب قضاائية    ّليتاو %( 21)، وعارضت أكثرية الساعوديين  "للمرأة تولي منصب وزير
يمكن للمرأة أن تكون رئيسة وزراء أو رئيسة دولاة  "على عبارة أنه % 02فيما وافق ما نسبته  .%02تأييد 
كما هو األمر في تبااين اتجاهاات الساعوديين والساعوديات علاى      %. 25مقابل معارضتها من جانب " مسلمة

كماا أن   ،وزيار لمنصاب   صعيد حقو  المرأة، فإن هنالك شبه إجماع بين السعوديات على تأيياد تاولي المارأة    
تشاير النتاائج    .وزراء ةأو رئيسا مثال قاضاية   وسيادية ناصب سياسية مأكثرية السعوديات يؤيدن تولي المرأة ل

أعلاى، وبشاكل    النسااء  تأيياد الساعوديات   إلى أنه في كافة القضايا المتعلقة بتولي المرأة للمناصب العامة، فاإن 
 .من تأييد السعوديين الرجال ،ملحوع

 
3

 
من الشارع السعودي يعاارض حصاول المارأة علاى حقاو       % 01-51وتعكس النتائج وجود رأي عام يمّثل 

ويتركاز هاذا الارأي العاام باين      . متساوية مع الرجل فاي سايا  االنخاراط فاي المجاال العاام والنشااط السياساي        
تباينًا بين الذكور واإلنا  علاى صاعيد المواقاف تجااه      ،بشكل واضح ،تعكس هذه النتائج ، كمامهور الذكورج

مساواة أكبر في الحقو  والممارسات بين الرجال والنساء، بل إن النتائج تشير إلى أن هنالك شبه توافاق باين   
تشير إلاى  وال شك في أن هذه النتائج جمهور النساء على مساواة المرأة مع الرجل في الحقو  والممارسات، 

 .أن التأييد لحقو  المرأة يرّكز على جمهور النساء
 

    

 
ثقاة الساعوديين بالمؤسساات العاماة، فقاد أفااد أكثار مان نصاف الساعوديين            قام االستطالع أيضا بفحا  مادى  

بمؤسساات  باأنهم ال يثقاون   % 5، فاي حاين أفااد    الحكوماة  ةبمؤسسا  "كبيةرة درجةة  "بأنهم يثقون إلاى  %( 20)
، بينماا قارر   %52بدرجاة متوساطة    ةبهذه المؤسسا على اإلطال ، في حين كانت نسبة الذين يثقون  الحكومة

 .الحكومة اتأنهم يثقون بها إلى درجة قليلة؛ بمعنى أن هنالك شبه توافق على الثقة بمؤسس% 20
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بأنهم يثقاون  بمجلاس   % 00الحكومة؛ إذ أفاد  مؤسساتبكانت ثقة السعوديين بمجلس الشورى أقل من ثقتهم 

أفاادوا أنهام يثقاون    % 51بأنهم يثقاون فياه  بدرجاة متوساطة، مقابال      % 02الشورى إلى درجة كبيرة، وأفاد 
 .بأنهم ال يثقون به على اإلطال % 9أفاد فيه بدرجة قليلة، بينما 

 
بأنهم يثقون بالقضاء إلى درجاة كبيارة،   % 61مؤسسة القضاء؛ إذ أفاد بوبالمقابل، يولي السعوديون ثقة أكبر 

وباذلك فاإن الثقاة بالقضااء هاي      %. 0في حين كانت نسبة الذين أفادوا بأنهم ال يثقون بالقضاء علاى اإلطاال    
وتحظى القوات المسالحة  . الشورى بمجلس نسبة الذين يثقونمن الثقة بالحكومة وضعف  نفسه على المستوى

% 02و% 20السعوديين؛ إذ كانت ثقة المساتجيبين إلاى درجاة كبيارة هاي       منواألمن العام بثقة نسبة كبيرة 
 .عدم ثقتهم بالمؤسستين على التوالي% 0و% 0على التوالي، فيما أبدى 

 
أداء الحكومة في القيام بمهامهاا  أن %( 21)ن يأّما على صعيد تقييم أداء الحكومة، فقد  قرر نصف المستجيب

من الساعوديين  هاذا  األداء بأناه لايس جيادًا ولايس       % 22وصفوه بأنه جيد، وقّيم % 52هو جيد جدًا، مقابل 
 %.0سيئًا، فيما كانت نسبة الذين أفادوا بأن أداء الحكومة سيء أو سيء جداً  هو 

 
لتزويااد  امااا بوسااعهالحكومااة تفعاال كاال  "بااأن  أّمااا علااى صااعيد اتجاهااات المااواطنين نحااو العبااارة التااي تفيااد   

 %.50مقابل عدم موافقة  ، %67، فقد حظيت بموافقة "المواطنين بكل الخدمات
 

لقااد تاام أيضااًا اعتماااد مؤشاارين آخاارين للوقااوف علااى تقياايم أداء المؤسسااات والثقااة فااي فعاليتهااا، وهااي دور      
 .في مؤسسات وأجهزة الدولةالواسطة في الحصول على وظيفة أو عمل؛ ومدى انتشار الفساد 

 
فقا  مان الساعوديين أفاادوا بأناه ياتم       % 22بالنسبة لادور الواساطة فاي الحصاول علاى وظيفاة أو عمال، فاإن         

أفادوا بأن الحصول على وظائف يتم من خاالل الواساطة   % 09الحصول على وظائف بدون واسطة، مقابل 
تم بالواسطة أحيانًا، فيما كانات نسابة الاذين لام     من المستجيبين أن التوظيف ي% 06بشكل كبير، في حين أفاد 

التوافًق بين أكثرية الساعوديين علاى أن الواساطة     يوهذا يعن%. 26يبدوا رأيًا أو أفادوا بأنه ليس لهم تجربة 
فاإن   ،وفيما يتعّلق بوجود الفساد في مؤسسات وأجهزة الدولة .أسلوب موجود ومؤثر في الحصول على عمل

أفااادوا % 57تعتقااد بوجااود الفساااد فااي مؤسسااات وأجهاازة الدولااة، مقاباال %( 20بنساابة )أكثريااة السااعوديين 
إن الرأي العام السعودي يثق بمؤسسات الدولاة، إاّل أناه يارى أن     .كان ال رأي لهم% 29بعدم وجود الفساد، 

 .هنالك فسادًا وأن التوظيف يتم حسب الواسطة
  

بمؤسساات الدولاة، إاّل أن مساتوى هاذه       ثقاة عالياة  هذه المؤشارات اآلنفاة الاذكر بوضاوح إلاى  شايوع        تشير 
 بااأن الحكومااة ال تقااوم بواجباتهااا فااي القضااايا التااي   يالثقااة  يمكاان أن ياانخفض إذا مااا شااعر المااواطن السااعود 

 .نظام الوظائف في، أو إذا زاد شعوره بوجود فساد، أو غياب الشفافية تهمه

 
 العرب والقضايا الدولية: سم السابعالق

 
هو ( من فقر وبطالة وارتفاع أسعار)، على أن الوضع االقتصادي %(07) يتوافق نصف السعوديين تقريبًا

لى أن الوضع االقتصادي هو التحدي ت إشارأالتي  نفسها النسبة اليوم وهييواجه العالم العربي  أهم تحده
 ،من واالستقرار في المنطقة والعالم العربياأل ياتيليه فى المرتبة الثانية تحد ساسي الذي يواجه المملكةاأل
القضاء على الفساد المالي  يمع تحد ي، ثم تحدي حل القضية الفلسطينية بالتساو%20بنسبة ذلك و

 إن التباينات. بأن وقف التدخل الخارجي هو التحدي األهم% 6لكل منهما، وأفاد % 25واإلداري، وبنسبة 
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ولكن تصبح القضية  ،بين التحديات التي تواجه السعودية وتلك التي تواجه العالم العربي هي طفيفة
 .تحديات تواجه العالم العربيبمر ولويات السعوديين عندما يتعلق األأالفلسطينية واحدة من 

 
إنما يرجع إلى  مقارنة بمناطق أخرى في العالم" عدم تطور العالم العربي"من السعوديين أن % 00ويرى  

% 2رى يلة، فيما  وأن العوامل الداخلية هي وحدها المسؤ% 27عوامل داخلية وخارجية معًا، فيما يرى 
 . من السعوديين أن العوامل الخارجية هي األهم في عدم تطور العالم العربي

ات الخارجية وفيما يخت  بدور العامل الخارجي في اإلصالح، فقد تم طرح سؤالين؛ األول حول المطالب
فالمطالبات الخارجية باإلصالح مقبولة . اإلصالح؛ والثاني حول التدخل الخارجي في اإلصالح السياسيب

من المستجيبين إن هذه المطالبات مقبولة ولكن بشروط، % 02من السعوديين، فيما قال % 20من جانب 
، %20من حيث المبدأ، من المستجيبين المطالبات الخارجية باإلصالح؛ إذ رفضها، % 52ورفض 

 .ألنها تضر بالمصالح الوطنية% 20 ورفضها بالنسبة ذاتها
 

على أن التدخل ( توافق إلى حده ما% 57توافق إلى حده كبير، % 20) :من السعوديين% 05توافق 
 . لم يوافقوا على ذلك% 05الخارجي يعتبر عائقًا أمام اإلصالح السياسي، مقابل 

 
من خالل قياس بعض ف ،يجابية والسلبيةبين اإلمتأرجحة  اتجاهات السعوديين نحو الواليات المتحدة وتبدو 

التدخل "على أن  من السعوديين يوافقون% 01 ؛ جاءت النتائج كاشفة بأناالستطالعقام بها  المؤشرات
فيما . يعارضون ذلك %05مقابل  ،"في المنطقة يبرر العمليات المسلحة ضدها في كل مكان  األمريكي

الشعب األمريكي شعب "من السعوديين أن %  00، إذ يرى األمريكيبدت المشاعر إيجابية نحو الشعب 
 أفراد العينة، من% 59 نفسها ، وعارض العبارة"جيد على الرغم من سلبية السياسة الخارجية األمريكية

م ول. وسياسات حكومته األمريكيين الشعب منهم رأيًا حول هذه العبارة التي تفصل ب %02بينما لم يبِد 
، مقابل أن هنالك جوانب إيجابية للثقافة األمريكية والغربيةمن االعتراف ب نصف السعوديين يمنع ذلك

 .رأيّا في هذا الموضوع األخيرالربع  يبِد بينما لم رفض قرابة الربع اإلقرار بهذا األمر،
  
يواجه العالم العربي هو حل القضية الفلسطينية، إاّل أن نصف  من السعوديين بأن أهم تحده% 25 عتقدي

اإلصالح، مقابل موافقة  يعو ال يوافقون على أن استمرار الصراع العربي اإلسرائيلي %( 07)السعوديين 
من السعوديين يوافقون على أنه ال بد من حل القضية الفلسطينية حتى يتم % 27أن  كما. على ذلك% 52

ال يوافقون على اعتراف متبادل %( 02)كما أن نصف السعوديين . رهاب العالميالقضاء على اإل
سرائيل كدولة للشعب اليهودي وفلسطين دولة للشعب الفلسطيني بعد أن تقوم الدولة الفلسطينية بالتوصل إب

من % 26كما أن . وافقوا على هذا االقتراح% 02إلى حل دائم لكافة مشاكل الصراع مع إسرائيل، مقابل 
السعوديين يعتقدون أن العالم العربي يجب أن ال يقبل بوجود إسرائيل كدولة يهودية في المنطقة حتى لو قبل 
الفلسطينيون بها، فيما كانت نسبة الذين وافقوا على أن يقبل العالم العربي بإسرائيل بناًء على قبول 

وحدهم  ونيقبلون أن يحدد الفلسطيني السعوديين الباختصار، فإن  .من المستجيبين% 52الفلسطينيين هو 
 .ةسرائيل والقضية الفلسطينيإالموقف تجاه 
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 الخالصة
منهم يرون أن % 81اكثر من  إذ إن ،ولويات اقتصادية وحياتيةأولويات المواطنين السعوديين هي أإن 

وعلى الرغم . المجتمع سعار وتكاليف الزواج هي تحديات تواجهأمن فقر وبطالة وارتفاع الوضع االقتصادي 

وكذلك قيم  ،ًاألسرهم كان في أغلبه جيد القتصاديةا ألوضاعلتقييم السعوديين  نإف، من أن التحديات اقتصادية

 تهمحكومتتملكهم ثقة عالية بأن  أن السعوديين ىلإ اإلضافةب ،بالجيدالوضع االقتصادي للمملكة  ونالسعودي

 .قادرة على التعامل بإيجابية مع التحديات التي تواجه السعودية 

 

عندما تكون مؤشرات  هو تقييم إيجابي اتجاهات الرأي العام السعودي نحو الديمقراطية تقييم أن تظهر النتائج

على  واجتماعيإلى فهم اقتصادي  ًامنحاز بأكثريتهذا ما كان الرأي العام السعودي إو .مؤشرات عامة القياس

 ةيل الديمقراطيضتف ،في جوهره ،يعني ةالعام للديمقراطي ن هذا التقييم اإليجابيإف حساب التعريف السياسي،

 .واًل، وال يعني بالضرورة أن هنالك تأييدًا للمبادئ السياسية من الديمقراطيةأبقيمها االقتصادية واالجتماعية 

إاّل أن . تعتقد أغلبيته أن هذا النظام غير مالئم للسعودية أي العام السعودي النظام السلطوي؛ إذويرفض الر

التقييم اإليجابي لقيم الديمقراطية من ناحية ورفض النظام السلطوي من ناحية أخرى، ال يترجم إلى تأييد 

ساوي نسب تمة نظام ديمقراطي للسعودية ءيدين لماليمقراطية لبلدهم، بل إن نسب المؤمة الدءالسعوديين لمال

إن السعوديين منحازون إلى اعتبار نظام . ن هذا النظام غير مالئم على اإلطالق للسعوديةإن يقولون الذي

هي الفئة العمرية األكثر تأييدًا وكانت فئة الشباب  .مة للسعوديةءمعتمد على الشريعة اإلسالمية هو األكثر مال

 ؛وديين لنظام الشريعة بأنه نظام غير سلطويبّين أن فهم السعتإن مقارنة نتائج االستطالع . لمثل هذا النظام

 .مة نظام الشريعة اإلسالميةءوتعتقد بمال ،األكثرية النظام السلطوي إذ ترفض

 

هذا االستطالع أن الدين هو عامل محوري ومحدد التجاهات السعوديين في كثير من الموضوعات يظهر 

لهذه الموضوعات ال يستطيع تجنب موقف الدين أو فإن أي تناول  ،وعليه .االجتماعية واالقتصادية والسياسية

 . موقف بعض اآلراء الدينية منها

 

لمساواة بين الرجل والمرأة في عن ا ةمدافعبوصفها تظهر المرأة السعودية من خالل هذا االستطالع 

جاالت أن تأخذ المرأة دورها في كثير من الم وبأنها تدعم وتؤيد إجراءات من شأنها المساعدة في ،الحقوق

 .السياسية واالقتصادية


