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 الحريات: اختبار القرن
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Pays Codes ISO

Albanie AL 
Autriche AT 
Australie AU 
Bosnie-Herzégovine BA
Belgique BE
Bulgarie BG
Brésil BR 
Biélorussie BY
Canada CA 
Suisse CH 
Chypre CY 
République tchèque CZ
Allemagne DE 
Danemark DK 
Estonie EE 
Espagne ES 
Finlande FI 
France FR
Royaume-Uni GB 
Géorgie GE 
Grèce GR 
Croatie HR
Hongrie HU
Indonésie ID
Irlande IE 
Israël IL
Inde IN 
Italie IT
Japon JP 
Corée du Sud KR
Liban LB
Lituanie LT 
Luxembourg LU 
Lettonie LV 
Moldavie MD
Monténégro ME
Macédoine du Nord MK
Malte MT
Mexique MX 
Nigeria NG
Pays-Bas NL 
Norvège NO 
Nouvelle-Zélande NZ 
Philippines PH 
Pologne PL
Portugal PT
Roumanie RO 
Serbie RS
Suède SE 
Slovénie SI
Slovaquie SK
Tunisie TN
Ukraine UA 
États-Unis US
Kosovo XK 
Union européenne EU 

- Global sans Inde Global sans Inde

- Global avec Inde Global avec Inde

 رادج طوقس نم اًماع نيثالث دعب رطاخملاب فوفحم عضو يف اهسفن تايطارقميدلا دجت
 ةمظنألا عم تارتوتلا انركذت ،جراخلا يف .اهراصتنا ةباثمب كلذ عم ناك يذلاو ،نيلرب
 تايوهلا عارص نكي مل ،اًيلخاد .ةدرابلا برحلاب ،ايكرتو ايسورو نيصلا ةصاخو ،ةيدادبتسالا
 تاعمتجملا يف اًراشتنا رثكأ ةيماسلا ةاداعمو ةيرصنعلاو دادبتسالاو ةيوبعشلاو نايدألاو
 ،يطارقميدلا ملاعلل ةبسنلاب .يضاملا نرقلا تاينيثالث ذنم هيلع تناك امم ةيلاربيللا

.ةظحلل حضاولا رطخلا لثمي ةيلخادلاو ةيجراخلا تاديدهتلا نيب عمجلا نإف

 نونطاوملا دكؤي :انتسارد جئاتن هددرت ريبك ديصرب تايطارقميدلا ظفتحت ،كلذ عمو
 رهظت ،يبلس مكح نع ريبعتلا دنع ىتح .تايرحلاب مهكسمت مهتلباقم تمت نيذلا
 وه مهدلب يف ةيطارقميدلا اهب لمعت يتلا ةقيرطلا نأ ،نايحألا بلغأ يف ،انتانايب

.اهتاذ دح يف ةيطارقميدلا ةركف سيل و لاكشالا

 اذه يتأيو .نرقلا رابتخا :تايرحلا يملاعلا حسملا هيف انممص يذلا قلقملا قايسلا وه اذه
 يروهمجلا دهعملاو ،(اسنرف) يسايسلا راكتبإلا ةسسؤم نيب قيثولا نواعتلل ةجيتن لمعلا
 - دارنوك ةسسؤمو ،(ةيلود ةيموكح ةمظنم) تايطارقميدلا عمتجمو ،(ةدحتملا تايالولا) يلودلا
 ةديدجلا لايجألا ةمظنم   ،(نابايلا) GENRON NPO ةمظنمو ،(ايناملأ) غنوتفيتش - روانيدأ
- FUNDACIÓN NUEVAS GENERACIONES    (نيتنجرألا ) دغلا ةيروهمج  و - REPÚBLICA 

DO AMANHÃ  (ليزاربلا)                                                                                                                   

ًاصخش 47408 عم نايبتسالا يرجأو .هقاطن يف قوبسم ريغ قيقحتلا  نم ةغل لكب ،سانلا 
 ،سوراليب ،اكيجلب ،اسمنلا ،ايلارتسأ ،اينابلأ :55 نادلبلل 45 تاغللاب يأ ةينطولا تاغللا
 ،ةيبونجلا ايروك ،ةيبونجلا ايروك ،صربق ،ادنك ،ايراغلب ،ليزاربلا ،كسرهلاو ةنسوبلا
 ،ايلاطيإ ،ادنلريأ ،ايسينودنإ ،دنهلا ،ايراغنه ،ايجروج ،اسنرف ،ادنلنف ،كرمنادلا ،اينوتسإ

.ايناوتيل ،نانبل ،ايفتال ،وفوسوك ،نابايلا

 ،2017 ماع يف رشُن ،ةلود 26 يف هؤارجإ مت يذلا ؟ ةيطارقميدلا بهذت نيأ ىلإ انقيقحت دعب
 مكيلإ ،2019 ماع يف رشُن ،ةلود 42 يف عالطتسا يرجأ ،رتوتلا تحت تايطارقميدلا دعب و

.نرقلا رابتخا :تايرحلا: ةديدجلا انتسارد
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مؤسسة االبتكار السيايس

إن مؤسسة االبتكار السيايس، التي بعثت يف سنة 2004، تشكل جزءا من منظور ليربايل تقدمي وأورويب.  وعملها له هدفان: اإلسهام يف مناقشة تعددية وموثقة، 
وإلهام  عملية وضع السياسات.

وتوفر املؤسسة، املعرتف بها كمرفق عام، جميع أعاملها عىل املوقع fondapol.org مجانا.  باإلضافة إىل ذلك، فإن منصة البيانات.fondapol تسمح للجميع 
بالتطلع عىل جميع البيانات التي تم جمعها أثناء االستطالعات.  وقواعد بياناتها قابلة لالستخدام، مبا يتامىش مع سياسة االنفتاح وتقاسم البيانات العامة التي 
تنتهجها الحكومة.  وأخريا، عندما يتعلق األمر بالدراسات االستقصائية الدولية، تتوفر البيانات باللغات املختلفة لالستبيان، مثل 45 لغة للدراسات االستقصائية: 

اختبار القرن، الذي أجري يف 55 بلدا.

وميكن للمؤسسة أن تكرس جزءا من نشاطها للمسائل التي تعتربها اسرتاتيجية.  و عليه، فإن الفريق "األنرثوبوتكني" يفحص و يطلق أعامل تساعد عىل  
استكشاف مناطق جديدة مفتوحة أمام تحسني البرش، واالستنساخ البرشي، والتهجني بني البرش، والهندسة الوراثية، والتالعب بخط الجراثيم. فهو يساهم 
يف التأمل يف النزعة عرب اإلنسانية. »Anthropotechnie« تقرتح مقاالت تتناول القضايا األخالقية والفلسفية والسياسية التي يطرحها التوسع يف االبتكارات 

التكنولوجية يف مجال تحسني الجسم والقدرات البرشية.

إن مؤسسة اإلبداع السيايس مستقلة وال ميولها أي حزب سيايس.  موارد هذا القطاع عامة وخاصة.

http://www.fondapol.org/etude/enquete-planetaire-democraties-sous-tension-volume-i-les-enjeux/
http://www.fondapol.org/en/etudes-en/new-global-survey-democracies-under-pressure-volume-i-the-issues/
http://www.fondapol.org/en/etudes-en/democracias-sob-tensao-um-estudo-planetario-volume-i/
http://www.fondapol.org/etude/sortie-en-librairie-le-5-octobre-2017-ou-va-la-democratie/
http://www.fondapol.org/en/etudes-en/what-next-for-democracy-2/


 املعهد الجمهوري الدويل 

إن املعهد الجمهوري الدويل ملتزم بتعزيز الدميقراطية يف مختلف أنحاء العامل.  ويعمل املعهد الجمهوري الدويل عىل الربط بني الشعوب وحكوماتهم، ويساعد 
الزعامء السياسيني يف ادائهم نحو املواطنني، ويشجع الناس عىل املشاركة يف العملية السياسية.

ويتعاون املجلس مع املنظامت والشعوب حول العامل ملساعدة املواطنني عىل بناء مجتمعات دميقراطية ومنفتحة ومسؤولة شفافة وقوية. إن التعاون رضوري 
لنجاح مهمتها املتمثلة يف التغري الرسيع يف الساحة الدولية.  ويتكيف املعهد الجمهوري الدويل مع املواقف الحرجة والخطرية يف كثري من األحيان، وميكنه 

االستجابة لها برسعة.

ظل املعهد الجمهوري الدويل ألكرث من 30 عاما يساهم يف تعزيز الدميقراطية من خالل حلقات العمل التي عقدها خرباء متطوعني من مختلف أنحاء العامل 
حول التعددية السياسية، ومامرسات الحكم الدميقراطي، ومتكني املرأة، وتنمية املجتمع املدين، ومتكني الشباب، وتعزيز العمليات االنتخابية واستطالعات الرأي.  
إن األبحاث والبيانات الكمية والنوعية بشأن الرأي العام تشكل حجر الزاوية يف توجه املعهد الجمهوري الدويل.  وتضمن بياناتها وضع احتياجات املواطنني يف 

قلب املناقشة السياسية وتوجيه أهداف مشاريعها.

املعهد الجمهوري الدويل هو معهد غري سيايس وغري حكومي بتمويل يف شكل منح من طرف وزارة الخارجية األمريكية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
واملؤسسة الوطنية األمريكية للدميقراطية واملؤسسات األوروبية والوكاالت اإلنسانية من الدول الغربية.  ويأيت أقل من %1 من متويل املعهد الجمهوري الدويل 

من املانحني من القطاع الخاص.  وال يتلقى املعهد الجمهوري الدويل تربعات من الحزب الجمهوري أو اي كيان سيايس امرييك اخر.



مجتمع الدميقراطيات 

إن مجتمع الدميقراطيات هو تحالف حكومي دويل ينشط عىل الصعيد العاملي، 
يتألف من الدول األعضاء يف مجلس املحافظني، ويدعو إىل االلتزام باملعايري والقيم 
الدميقراطية املشرتكة الواردة يف إعالن وارسو.  إن مجتمع الدميقراطيات ملتزم 
وتعزيز  وحاميتها،  الدميقراطية  بالحريات  للنهوض  متضافرة  إجراءات  باتخاذ 

املؤسسات الدميقراطية، وتوسيع نطاق املشاركة السياسية.

ومن خالل إعالن وارسو واإلعالنات الوزارية الالحقة، دأبت الدول األعضاء عىل 
إعادة تأكيد التزامها بالقيم الدميقراطية األساسية، مبا يف ذلك الرشاكة مع املجتمع 
املدين، والحوار والتعلم من النظراء ، والدفاع عن املعايري الدميقراطية، والتعاون 
واالزدهار  الناشئة،  الدميقراطيات  دعم  املدين،  والتعليم  والتعددية،  الدويل، 

االقتصادي كأساس للدميقراطية.

كونراد-أديناور-ستيفتونغ

إن مؤسسة كونراد - أديناور - ستيفتونغ، وهي مؤسسة سياسية قريبة من االتحاد 
الدميقراطي املسيحي يف أملانيا، ملتزمة عىل الصعيدين الوطني والدويل بالسالم 
األوروبية،  الوحدة  وتعزيز  الدميقراطية،  توطيد  تعمل عىل  والعدالة.   والحرية 

وتكثيف العالقات عرب األطلسية، والتعاون يف سياسات التنمية.

ويقوم املعهد سنويا بنرش خرباته من خالل مائة منشور نرش بعدة لغات ويدعم 
3,000 زمالة. يوجد مقر املعهد يف برلني sankt Augustin، وهو أيضا ممثل يف 
أكرث من 120 بلدا.  ويف عام 2020، استضاف أكرث من 4,000 حدثا حول العامل، 

جمع ما يقرب  800,000 شخص.

وافتتح املعهد بعثة يف فرنسا عام 1980.  ويتمثل هدفها الرئييس يف املساهمة يف 
تكثيف الحوار بني فرنسا وأملانيا، والقيام بذلك لتشجيع تعميق عملية التكامل 
األورويب. تحقيقا لهذه الغاية، تقوم بعثة املعهد  بفرنسا بإعداد مذكرات ورسائل 
البلدين.   إعالمية مختلفة عن الحالة السياسية واالقتصادية واالجتامعية العامة 
باإلضافة إىل ذلك، ينظم املعهد األحداث بانتظام لجمهور مختار من املتخصصني، 

يف فرنسا كام يف أملانيا. 



 GENRON NPO

إن Genron NPO هو مركز بحث مستقل غري ربحي يقع يف اليابان.  تأسس يف عام 2001 من طرف ياسويش كودو 
املحرر السابق لصحيفة روسو تويو كيزاي اليابانية السياسية، وهي الهيئة الوحيدة يف البالد التي اقرتحت إجراء مناقشة 
سياسية مسؤولة. يتلخص هدفها يف تعزيز الدميقراطية اليابانية. هي املنظمة الوحيدة التي قامت بتحليل العديد من 
كام  عامة.   انتخابات  كل  السياسية خالل  لألحزاب  السياسية  البيانات  وقيمت  التنفيذ  حيز  التي وضعت  السياسات 
استضافت العديد من املناقشات السياسية الرفيعة املستوى، ساعية إىل تقاسم املعلومات التي نوقشت مع العلن، األمر 

الذي سمح للمواطنني بإصدار األحكام الخاصة بهم بشأن الحكومة والسياسات التي تم تنفيذها.

ويف آسيا، نظم مكتب GENRON NPO سلسلة من املبادرات الدبلوماسية من النوع  "مسار2"، كان لها بعض التأثري 
عىل الحالة يف شامل رشق آسيا، مبا يف ذلك مؤمتر السالم يف آسيا، و حوار متعدد األطراف بني اليابان والواليات املتحدة 
 Genron NPO  والصني وكوريا الجنوبية بشأن الربامج األمنية يف املنطقة.  وباإلضافة إىل شامل رشق آسيا، يسعى مكتب
جاهدا إىل تيسري العمل الجامعي املسؤول ملعالجة التحديات عرب الحدود، كام أنشأ "مؤمتر طوكيو"، وهو أول منصة 

لليابان ملناقشة األجندة العاملية مع رشكاء من ذوي التفكري املامثل من البلدان الدميقراطية. 

 منظمة األجيال الجديدة -
FUNDACIÓN NUEVAS GENERACIONES

إن Fundación Nuevas Generaciones عبارة عن مركز بحث سيايس غري حزيب مخصص لدراسة وتصميم السياسات 
العامة، ويعمل برؤية عاملية للواقع.  وهو يجمع بني املعارف التقنية واألكادميية وبني خربة الجهات الفاعلة امليدانية 
والعامل وأرباب العمل.  و ميثل أعضاؤها القطاع الخاص أو العامل السيايس أو يشغلون مناصب عامة أو ترشيعية أو 

تنفيذية.  كام يلعب العديد منهم دورا مهام يف األحزاب أو الجامعات السياسية.

التي تولد  السياسات  وتسعى Fundación Nuevas Generaciones من خالل برامجها إىل وضع وتعزيز مقرتحات 
التجارب  أنجح  الحكومة وتدرس  الغاية، تعمل مع مستويات مختلفة من  لهذه  له.  وتحقيقا  املستدام وتروج  النمو 
تكفل  التي  الشخصية،  الصالت  وتطوير  البرشية  للعالقات  خاصا  اهتامما  تويل  نفسه،  الوقت  ويف  والدولية.   املحلية 
الرئيسية يف ضامن أن تكون  بها. و لنفس األسباب املذكورة سابقا، يتمثل أحد أهدافه  استمرارية املشاريع املضطلع 

ملبادرته وأعامله نتائج سياسية حقيقية وقابلة للقياس.

REPÚBLICA DO AMANHÃ - جمهورية الغد

التحول  املجتمع يف مواجهة  التي تواجه  الكربى  التحديات  املناقشة حول   هي جمعية غري ربحية تعمل عىل تعزيز 
التكنولوجي للنموذج الذي أحدثته الثورة الرقمية واإلدراكية.

 República Do Amanhã تعمل من خالل الدعم والتنظيم واملشاركة يف املناقشات والحلقات الدراسية واملنشورات 
والدراسات، وكذلك من خالل اإلنتاج السمعي البرصي الذي يهدف إىل نرش املعرفة والتفكري.  ويضم املركز حاليا ، الذي 
املفكرين  منتسبا، معظمهم من  يقارب عن  150 عضوا  ما  باروس،  أوكتافيو دي  الربازييل  االقتصادي  أسسه ويقوده 
والفنانني وقادة األعامل واالقتصاديني، العلامء والعلامء السياسيون واملدرسون الذين يؤمنون باملنحى الشامل واملتعدد 
 República Do Amanhã التخصصات.  نظرا للنقص الكبري يف تقدير اآلثار اإليجابية والسلبية للتحوالت الجارية، تجد
أنه من الرضوري تحديد القيم التي تحرك املجتمعات املعارصة وتحريكها.  ويتمثل أحد التحديات الرئيسية املرتبطة 
بهذه املبادرة يف االبتكار املؤسيس عىل عدة مستويات، بهدف تجنب خطر كرس النسيج االجتامعي يف عامل يتسم فيه 

االبتكار التكنولوجي بالثبات والتفيش.
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الحريات: اختبار القرن
 دومينيك رينيه، أستاذ جامعي يف كلية العلوم السياسية،

املدير العام ملؤسسة االبتكار السيايس

 "أعتقد أن كل يشء موضع تساؤل دوما، وأن كل يشء البد من إنقاذه دوما، وأن ال يشء يكتسب بشكل قاطع، وأن الرجال من ذوي النوايا الحسنة لن 
يسرتيحوا عىل وجه األرض أبدا".

رميون آرون، مقابلة مع جورج سفريت، برنامج، نظرة معينة، ORTF، 7 ديسمرب، 1969

بعد  باملخاطر  نفسها يف موقف محفوف     الدميقراطية تجد  األنظمة  إن 
ثالثني عاما من سقوط جدار برلني، الذي شهد انتصارها.  يف مقابلة أجريت 
مع جو بايدن يف ربيع عام 2020، والذي  سيصبح رئيسا للواليات املتحدة، 
أشار إىل أن الدميقراطية مل تكف عن االنتشار فحسب، بل إنها أصبحت يف 
انحدار أيضا "اليوم أصبحت الدميقراطية تحت ضغوط مل يسبق لها مثيل 
منذ ثالثينيات القرن العرشين.  ووفقا ملنظمة فريدوم هاوس، شهدت 22 
الفرتة  يف  "حرة"  بوصفها  منتظم  بشكل  مصنفة  دولة   41 أصل  من  دولة 
من 1985 إىل 2005 انحدارا كبريا يف الحريات عىل مدى السنوات الخمس 
التي  الدميقراطية  الجامعات  من  تخلو  ال  هذه  االنحدار   عملية  املاضية". 
تبدو أقوى.  ويف االتحاد األورويب، تتحدى الحكومات املنتخبة سيادة القانون 

.»  démocratie illibérale « من خالل الدميقراطية الالحرة

ومن الجدير بالذكر أن عام 2021 انتهى بتنظيم "قمة الدميقراطيات"، والتي 
أعلن عنها الرئيس بايدن يف مقابلته معه.  ويف الخطاب الرئييس الذي ألقاه 
أمام 110 دولة يف 9 ديسمرب/كانون األول 2021، قال بايدن إن "الدميقراطية 
قلقا بشكل خاص عندما  لالنزعاج".  وكان  تواجه تحديات معقدة ومثرية 
تحدث عن االتجاهات السائدة يف العمل والتي "يبدو أنها تتحرك يف االتجاه 
سنسمح  "هل  واضاف:  انقالب".   نقطة  عند  اآلن  "نحن  معتربا  الخطأ"، 
إن  ؟  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  حساب  عىل  االتجاه  هذا  باستمرار 
الدميقراطية ليست مثرة االعتباطية.  يتعني علينا أن نجددها مع كل جيل.  
الحقيقي يف عرصنا". ويف حديثه عن  التحدي  فإن هذا هو  ومن منظوري 
القمة، انضم الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون إىل رئيس الواليات املتحدة 
يف هذا الصدد: »لقد جمعتم بيننا ملناقشة النموذج السيايس الوحيد الذي 
الدميقراطية«،  والحريات:  الحقوق  هذه  عن  الدفاع  املمكن  من  يجعل 

اعتقادا منهم بأن املعركة "أكرث رضورة من أي وقت مىض".

إن العوملة، وهي مثرة الدميقراطية املنترصة، 
تقوي األنظمة االستبدادية

تذكرنا  االستبدادية  واألنظمة  الدميقراطي  العامل  بني  الحالية  التوترات  إن 
السوفيايت  االتحاد  فعل  كام  تفوق منوذجها  الصني  تزعم  الباردة.   بالحرب 
يف السابق.  فقد قدمت روسيا تحت حكم ستالني "الدميقراطية الشعبية" 
باعتبارها دميقراطية حقيقية، يف مقابل للدميقراطية التمثيلية.  تزعم الصني 
يف  الحقيقية  الدميقراطية  تحقيق  إىل  تسعى  أنها  بينج  جني  يش  عهد  يف 
مع  بكني  تعارضها  التي  صينية«  خصائص  »ذات  اشرتاكية  دميقراطية  بناء 
وصف  إطالق  خالل  من  وأخريا،  األمريكية".   الطريقة  عىل  "الدميقراطية 
لصالح  لفعاليتها  تروج  ال  الصني  فإن  منوذجها،  العاملية" عىل  "الدميقراطية 

الصينيني فحسب، بل إنها تزعم أيضا أنها منوذج للعامل.

ولكن هناك فارق واحد عىل األقل بني عرصنا وبني زمن الحرب الباردة، يكمن 
يف حقيقة مفادها أن أغلب األنظمة االستبدادية ال ترفض االقتصاد الرأساميل 
أو حتى العوملة.  ومل يعد االقتصاد الجديد واالبتكارات التي تصاحب هذا 
االقتصاد تزعزع استقرار األنظمة املعادية للحريات فحسب، بل إنها تعمل 
هو  ذلك  مثال عىل  وأفضل  قوتها.   وتعزيز  األنظمة  إثراء هذه  عىل  أيضا 
الصني، التي تسارع صعودها يف السلطة انضامم الصني إىل منظمة التجارة 

العاملية يف 11 ديسمرب/كانون األول 2001.

ولكنها  االستبدادية،  األنظمة  إىل  مهمة  اقتصادية  موارد  تجلب  العوملة  إن 
تزودنا أيضا بأساليب جديدة للتأثري عىل العامل وزعزعة استقرار املجتمعات 
وقت مىض  أي  من  األسهل  من  وتركيا،  وروسيا  للصني  بالنسبة  الليربالية.  
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، وخاصة الدول ذات األنظمة الدميقراطية 
وحتى  بل  اإلعالن  مبدأ  عىل  تقوم  ألنها  انفتاحا  أكرث  بطبيعتها  والتي  ــ 
العامة عن طريق  الخدمات  التجسس عليها، تعطيل عمل  ــ يف  الشفافية 
للمعلومات  الضخم  اإلنتاج  خالل  من  العامة  املناقشة  وتعطيل  القرصنة، 
الزائفة، ودعم حركات االحتجاج، ودعم املطالب االنفصالية، والتطفل عىل 
الحمالت االنتخابية، بهدف التأثري يف النتيجة، ولكن من املؤكد أيضا، إضعاف 

1. "وتتعرض الدميقراطية اليوم لضغوط أكرث من أي وقت مىض منذ الثالثينات. ذكرت منظمة دار الحرية أن 22 دولة سجلت انخفاضاً صافياً يف الحرية عىل مدى السنوات الخمس 
األخرية من أصل 41 بلداً كانت "حرة" باستمرار يف الفرتة من عام 1985 إىل عام 2005 ". "ملاذا عىل أمريكا أن تقود مرة أخرى ؟ إنقاذ السياسة الخارجية للواليات املتحدة بعد ترامب ، 

 www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/ why-america-must-lead-again .2020 آذار/مارس - نيسان/أبريل ، foreignaffairs.com"

The illiberal challenge in the European Union «, in András Sajó, Renáta Uitz et Stephen Holmes )dir.(,Rout- « ,  .1 2. انظر إيف بريتونسيني ودومينيك رينيه
.ledge Handbook of Illiberalism, Routledge, 2021, p. 822-839
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الدميقراطية يف أعني مواطنيها. كام يهدفون إىل التشكيك يف مصداقيتهم يف 
أعني بقية العامل، لإلشارة إىل أن تاريخا قد وىل و مىض،وأن الوقت قد حان 

اآلن ليك ينتهي العامل يف أيدي القوى االستبدادية.

وعىل هذا، فعىل الرغم من أن العوملة نشأت عن انهيار الشيوعية، ورغم أنها 
كانت مبثابة انتصار للدميقراطية، إال أن انتشارها مل يسفر عن توسع مستمر 
يف الليربالية السياسية.  بل عىل العكس من ذلك، يبدو أن العوملة تهدد العامل 
الدميقراطي بعد أن كرست له.  والواقع أن العوملة تحايب الحركات الشعبوية 
والحوارات االستبدادية بفعل العديد من تأثريها عىل املجتمعات املتقدمة 
التصنيف  وخفض  املهني،  للنشاط  املادي  الطابع  وإزالة  التصنيع،  إزالة  ــ 

االجتامعي، ودستور الرثوات الهائلة، إىل غري ذلك.

وبالنسبة للدكتاتوريات, فان املخاطر املرتتبة عىل القرن ذات شقني: فهي, 
املتعلقة  ومبادئها  الدميقراطية  الدول  بدور  التشكيك  مسالة  ناحية,  من 
النظم  مكانة  تقليص  مسألة  أخرى،  ناحية  ومن  العاملى;   النظام  بتنظيم 
التحرر يف  التي تلهم األفكار من أجل  القامئة عىل حقوق وحريات االفراد 
كل مكان.  و كام أشار دانييل توينينج، رئيس املعهد الجمهوري الدويل، "إن 
الحكام املستبدين يهاجمون األنظمة املفتوحة جزئيا بهدف إحباط الجاذبية 
املستبدون  ويعترب  الحرية.   سبيل  يف  شعبهم  بها  يتمتع  التي  الطبيعية 
عنرصا  الدميقراطية  املامرسة  تخريب  الكربى  والروسية  الصينية  القوى  من 
أساسيا يف طموحاتهم الجيوسياسية؛  أال ينبغي للدول الحرة أن تعترب حامية 

الدميقراطية وتعزيزها جزءا من نفسها؟  «

أزمة حرية تاريخية جديدة 
و  املتعددة،  القوى  ألعاب  يف  وقع  قد  والعرشين  الحادي  القرن  أن  يبدو 
لكن جميعها تعمل يف اتجاه تقليص الحريات املكتسبة.  يف املجال الصحي، 
ميثل تفيش وباء كوفيد19-، الذي أىت من ووهان يف نهاية عام 2019، محنة 
مؤملة ومكلفة للعامل.  فهو يلزم بلداننا بتطبيق تدابري تقييدية، حتى سياسة 
القامئة عىل إلزامية التطعيم ، سواء كان  االحتواء، واالسرتاتيجيات الصحية 
الصحية"  "الدكتاتورية  فكرة  يغذي   والذي  الواقع،  األمر  بحكم  أو  قانونيا 
لإلرهاب،  التصدي  بغية  و  األمن،  مجال  ويف  املجتمع.  رشائح  بعض  لدى 
 11 مأساة  منذ  العاملية  الساحة  يرتك  مل  الذي  اإلسالمي،  اإلرهاب  سيام  ال 
اإلرهاب  وهذا  الدميقراطية.   املجتمعات  تحولت  أيلول/سبتمرب  2001,، 
يخلق ثقافة الشك واملراقبة.  وقد أدى الخوف من الهجوم إىل قبول قواعد 
االستثناء املعتمدة يف حالة الطوارئ وإدراجها يف القانون العام املعتمد.  إن 
الخوف من اإلرهاب والنزعة اإلسالمية يزخر بالشعبويني يف حصص انتخابية. 

الرأي تحديات يف املجتمعات الدميقراطية  ويف الوقت نفسه، تواجه حرية 
املتعددة الثقافات عىل نحو متزايد.  سوء الفهم املتبادل، وعدم الثقة، بل 
وحتى العداء، يؤدي إىل تآكل الروابط االجتامعية.  تتحول الخصومات بني 
بالحريات األساسية،  النزاع  يتعلق  القيم عندما  الثقافات إىل رصاعات عىل 
مثل حرية الرأي وحرية الصحافة.  والشاهد عىل هذا املآيس التي أحدثتها 
ردود الفعل العنيفة إزاء نرش كتاب سلامن رشدي "آيات شيطانية" يف عام 
1988، والرسوم الكاريكاتورية الدمناركية يف عام 2008، ومأساة الهجوم عىل 
شاريل إبدو يف عام 2015.  ويتخذ هذا اإلرهاب شكل حرب داخلية ضد قيم 
باريس  الثاين/نوفمرب 2015 يف  مثل هجامت 13 ترشين  الليربايل،  املجتمع 
الهويات  باريس، أو يف نيس، يف 14 متوز/يوليه 2016.  إن رصاع  ومنطقة 
واألديان والشعوبية واالستبداد والعنرصية ومعاداة السامية مل يكن قط ضارا 

باملجتمعات الدميقراطية كام كان منذ ثالثينيات القرن العرشين.

بدون حرية الحوار و النرش لن يتبقى يشء من النموذج الدميقراطي.  فهي 
ألن  أيضا،  الفعالية  و  بل  والرشعية،  املناسبة،  الظروف  تهيئة  عىل  تعمل 
الحرية هي التي تسمح لعبقرية البرش بالوصول إىل بعدها الكامل. و لكن 
وهذه  ورقمي.   وطني  عرب  جديد،  عام  مجال  ظهور  قرن  أيضا  هو  قرننا 
املرة، ال يكون سبب هذه االضطرابات خارجيا يف الدميقراطيات، وال أجنبيا، 
وال حتى معاديا للقيم الليربالية.  هذه ابتكارات تكنولوجية رائعة طورتها 
رشكات ينتج أداؤها من استخدام الحريات.  و مع ذلك، حتى وإن تقدمت 
بشكل ملحوظ بإدراج أكرب عدد يف مجال اإلعالم العام، فإن املنصات الرقمية، 
كانت  إذا  للدميقراطيات  يحدث  ماذا  إشكالية.   قوة  تكتسب  تيك،  بيج 
الحريات؟   تنظيم  عن  عاجزة  املنتخبة  املجالس   عن  الصادرة  الترشيعات 
ماذا قد يحدث للدميقراطيات إذا كانت سلطة ضامن هذه الحريات تنتقل 

بسهولة من الربملانات إىل الرشكات االحتكارية؟

املجتمعات  عىل  ترتتب  قد  التي  العواقب  ندرك  أن  علينا  يتعني  وأخريا، 
تعد  مل  الرأي  حرية  أن  مفادها  حقيقة  عىل  ترتتب  قد  والتي  الليربالية، 
محفوظة يف املكان اآلمن ، أي يف الجامعة.  املدرسة والجامعة مسؤولتان عن 
إعداد األجيال التي ستبني عامل الغد.  ومن ثم، فإن تراجع الحرية األكادميية 
يسهم بقوة يف تغميق مستقبل الحريات.  وستفقد الجامعة جوهر وجودها 
إذا مل ترد عىل دوامة التعصب والرقابة والعنف القاتلة.  وعىل نحو ال ميكن 
تجنبه أن يؤدي تراجع الحرية داخل الجامعة إىل انحدار الجامعة، ومعارفها، 
ووسعها.  وما أصبح عىل املحك اآلن أيضا هو قدرتنا عىل تشكيل نخبة تتسم 
بالكفاءة واملسؤولية واإلبداع والليربالية، والتي بدونها سوف تخرس الدول 

الدميقراطية السلطة التي كانت تتمتع بها دوما عىل الدول االستبدادية.

 4. دومينيك رينيه )محرر(، Les Attentats islamistes dans le monde 1979-2021، مؤسسة االبتكار السيايس ، سبتمرب 2021
 .)/www.fondapol.org/etude/les-attentats-islamistes-dans-le-monde-1979-2021(

 3.  » Autocrats are attacking open systems in part to stymie their own people’s natural attraction to freedom. Great-power authoritarians in China and 
Russia view subverting democratic practice as central to their geopolitical ambitions; should not free nations see protecting and promoting democracy 
as part of ours? « )Daniel Twining, » How Biden can beat the great-power authoritarians in China and Russia «, thehill.com, 8 décembre 2021(.
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الحريات يف القرن الحادي والعرشين: الدفاع 
عنها والرتويج لها

ويف هذا السياق البالغ الصعوبة بالفعل، يواجه العامل أيضا ظاهرة اإلحتباس 
القرن.  و سنضع هنا  التحديات يف هذا  التي تشكل أحد أعظم  الحراري، 
فرضية مفادها أن فعالية التعبئة ضد االحرتار العاملي تعتمد إىل حد كبري 
يف  الحكام  يتخذها  التي  الخطوات  خالل  من  الدميقراطي،  النموذج  عىل 
الدميقراطية  املؤسسات  "إن   : توينينج  دانييل  . يشري  الدميقراطية  األنظمة 
التحديات  ملعالجة  أساسية  تشكل رضورة  للمساءلة  والخاضعة  املستجيبة 
إىل  الشامل  االزدهار  إىل  املناخ  تغري  من  العامل،  هذا  يفرضها  التي  الكربى 
الذين يغتصبون أبسط حقوق  العدالة االجتامعية.  إن الحكام املستبدين 
العام  الصالح  يف  بهم  موثوق  يكونوا رشكاء  لن  والحرية  الحياة  يف  شعبهم 
للبرشية". ولذلك فإن نجاح مكافحة االحتباس الحراري لن يتوقف عىل قوة 
النموذج الدميقراطي فحسب ، بل أيضا عىل انتشاره عىل الصعيد العاملي. 
ملكافحة  الحازم  التزامه  يظهر  أن  أيضا  يريد  الدميقراطي  العامل  أن  ويبدو 
عىل  للحث  رضوريا  يبدو  النحو  هذا  عىل  وتصميمه  الحراري.  االحتباس 
توخي الحذر وضامن خوض هذه املعركة بحنكة ، أي بإدماج آثارها النفسية 
سواء   ، العاملي  االحرتار  مكافحة  إن  واالجتامعية.  واالقتصادية  والسياسية 
ودعم  الدميقراطي  النظام  إضعاف  يف  ستسهم   ، متسلطة  أو  سيئة  كانت 

املجتمع ، وال سيام الفئات الشعبية والطبقات املتوسطة.

وإذا كان لنا أن ندافع عن املناخ، فيتعني علينا أيضا أن ندافع عن حريتنا.  
وهذا يعني تعبئة موارد كبرية ملكافحة الجهل و املعلومات املضللة .  ولن 

تكون هناك دميقراطية إذا مل نعد قادرين عىل تزويد أكرب عدد ممكن من 
الناس بالتعليم و املعلومات القيمة.  فالحرية ستختفي إذا مل يعد بوسعنا 
أن نحتوي التفاوتات وأن نحارب الفساد الذي يشكل أهمية كربى بالنسبة 
ما  إذا  الحرية  تختفي  سوف  وأخريا،  دراستنا.  نتائج  تشري  كام  للمواطنني، 
الدفاع  أيضا  يعني  الحريات  عن  والدفاع  القوة.   و  الرخاء  عن  نتخىل  مل 
عن ظروف النمو االقتصادي واإلبداع العلمي والتقني.  ويجب عىل العامل 
الدميقراطي أن يحافظ عىل املوارد الالزمة للحفاظ عىل التقدم االجتامعي 
العامل  الذي هو مربر لكينونته ويعزز رشعيته.  ولكن يتعني عىل  والبرشي 
العسكرية.  يف  قوته  ذلك  مبا يف  قوته،  تنمية  يضمن  أن  أيضا  الدميقراطي 
القرن الحادي والعرشين، قد يكون من املثري للقلق مقارنة الجهود املالية 
الهائلة املخطط لها للتحول اإليكولوجي بانخفاض مستوى االستثامر الذي 
يضمن الرخاء وقدرة املجتمعات الدميقراطية عىل ضامن أمنها يف دليل أكرث 
خطورة، يف وقت تهدد فيه الصني تايوان، روسيا تهدد أوكرانيا وتركيا تدفع 
أذربيجان إىل الحرب ضد أرمينيا وتهدد قربص وتفرض ضغوطا عىل اليونان، 

عامل تستعد فيه ثيوقراطية إيران المتالك أسلحة ذرية.

 ويف مواجهة هذه التحديات الكربى، تحتفظ املجتمعات الدميقراطية بأصل 
رئييس ترددت نتائجه يف دراستنا.  ويؤكد املواطنون الذين متت مقابلتهم 
متسكهم بالحريات والدميقراطية.  وحني يعربون عن رأي سلبي، فإن بياناتنا 
تظهر أن الطريقة التي تعمل بها الدميقراطية يف بالدهم هي التي تتعرض 
النتقادها وليس فكرة الدميقراطية ذاتها.  فالحرية ليست ثقافية، بل هي 
طموح برشي.  بداخل كل منا القوة القادرة عىل ضامن نرش الدميقراطية يف 

القرن الحادي والعرشين.

 ،)Cod( الدميقراطيات  مجتمع   و  الدويل،  الجمهوري  واملعهد   ،)Fondapol( السيايس  االبتكار  مؤسسة  بني  الوثيق  للتعاون  نتيجة  العمل  هذا  يأيت 
وكونرادادناورستيفتونج )KAS(، وجمهورية الغد )República do Amanhã (و)Fundación Nuevas Generaciones (  منظمة األجيال الجديدة.

بعد استطالعنا "أين تسري الدميقراطية؟" ، الذي أجري يف 2016 يف 27 بلدا، وبعد إستطالع " الدميقراطيات التي تعاين من التوتر" )2018، 42 بلدا( وصوال 
إىل هذا البحث  "الحريات: اختبار القرن، دراستنا االستقصائية الجديدة التي أجريت يف 55 بلدا."

5. “ Responsive and accountable democratic institutions will be essential to solving the world’s toughest challenges – from climate change to social 
justice to inclusive prosperity. Authoritarians who usurp their people’s most basic rights to life and liberty are not going to be trustworthy partners in 
attending to the common good of humankind”
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منهجية الدراسة االستقصائية
اشرتك يف إعداد الدراسة االستقصائية الدولية واسعة النطاق كل من مؤسسة االبتكار السيايس )فرنسا(، املعهد الجمهوري الدويل )الواليات املتحدة(، مجتمع 
  ) Fundación Nuevas Generaciones( ،)اليابان( Genron NPO ،)الدميقراطيات )منظمة حكومية دولية(،  كونراد - أديناور - ستيفيتونغ )أملانيا
منظمة األجيال الجديدة )األرجنتني(و  وجمهورية الغد )República do Amanhã( )الربازيل(. التي أجريت عىل 55 بلدا ونرشت نتائجها أدناه تحت 
عنوان: الحريات: اختبار القرن.  يتوفر تحليل النتائج للعموم.  الوصول للدراسة مفتوح و مجاين عىل مواقع الويب الخاصة بكل من مراكز البحوث الرشيكة 

السبعة. وهناك ستة نسخ متاحة: بالفرنسية، واالنجليزية، واالسبانية، والعربية، والربتغالية، واليابانية.

يستند هذا العمل  إىل استبيان صممه فريق مراكز التفكري املعنية بالرشاكة.  
وقد أدارتها Ipsos، وهي واحدة من معاهد الدراسات االستقصائية الرئيسية، 
مع عينة وطنية لكل بلد من البلدان الـ 55 التي درست.  يجدر االشارة إىل 
الـ 27  الدول األعضاء  باإلضافة إىل  له مثيل.   التحقيق مل يسبق  أن نطاق 
يف االتحاد األورويب، وغرب البلقان )ألبانيا ، البوسنة والهرسك ، كوسوفو ، 
مقدونيا الشاملية ، الجبل األسود ، رصبيا( ، وغريها من البلدان األوروبية 
 ، مولدوفا   ، جورجيا   ، )بيالروسيا  األورويب  االتحاد  يف  أعضاء  ليست  التي 
الرنويج ، سويرسا ، أوكرانيا( ، أو التي تركتها )اململكة املتحدة( ، وأسرتاليا ، 
والربازيل ، وكندا ، وكوريا الجنوبية ، والهند ، وإندونيسيا ، وإرسائيل. اليابان، 

لبنان، املكسيك ونيجرييا والواليات املتحدة ونيوزيلندا والفلبني وتونس.

 55 بلدا، 45 لغة،
47,408 شخصا متت مقابلتهم

أساس  عىل  الدراسة  أجريت  وقد  شخصا.    47,408 إستجواب  تم  إجامالً 
فام  سنة   18 من  أعامرهم  ترتاوح  الذين  للسكان  متثيلية  وطنية  عينات 
فوق.  واستخدمت طريقة الجنس والعمر واملهنة ودرجة التحرض و املناطق 
لضامن حسن متثيل العينات.  وتراعي النتائج التي تم التوصل إليها الوزن 
الدميغرايف لكل بلد.  وبلغ حجم العينة نحو 1,000 يف البلدان التي يزيد عدد 
سكانها عن 8 مليون نسمة، وحوايل 600 يف البلدان التي يرتاوح عدد سكانها 
بني 5 و 8 مليون نسمة، ونحو 500 يف البلدان التي يقل عدد سكانها عن 
البلدان )إستونيا، ألبانيا، بلغاريا، كرواتيا،  5 مليون نسمة.  بالنسبة لبعض 
التفيا، ليتوانيا ,مقدونيا الشاملية ورصبيا وسلوفاكيا وسلوفينيا(، زاد حجم 
العينة إىل 800 شخصا يقل عدد سكانها عن 8 مليون نسمة لضامن متثيل 

أفضل للنتائج.

األسئلة الـ 39 التي متت دعوة املشاركني يف الدراسة االستقصائية للحريات: 
اختبار القرن لإلجابة عليها متاحة عىل مواقع الرشكاء عىل اإلنرتنت.  وقد 
أدارتها بكل لغة من اللغات الوطنية، 45 لغة  للبلدان ال 55.  وقد تم جمع 
البيانات عىل مدى فرتة خمسة أسابيع )بني 9 متوز/يوليه و 10 آب/أغسطس 
2021، قبل سقوط كابول(، باستثناء إندونيسيا والفلبني حيث االستبيانات 
أجريت يف الفرتة من 23 إىل 30 يونيو 2021.  حدثت هذه املجموعة يف 
وقت كانت فيه أزمة كوفيد19- ال تزال موجودة، ولكن بدرجات متفاوتة 

يف مختلف البلدان.

باستثناء 10  ذاتيا،  يدار  اإلنرتنت  استبيان عىل  بواسطة  املقابالت  وأجريت 
للقواعد  صارم  امتثال  مع  مفضلة،  لوجه  وجها  املقابالت  فيها  كانت  بلدا 
الصحية السارية: ألبانيا، البوسنة والهرسك 4، قربص، جورجيا، الهند، كوسوفو، 

مقدونيا الشاملية، ومولدوفا، والجبل األسود، ومالطا.

39 سؤال:
بالنسبة إىل معظم األسئلة، طلب من املشاركني اإلجابة عن طريق اختيار 
قوة عىل مقياس من أربع درجات، مثل "بالتأكيد"، "باألحرى"، "باألحرى ال" 
و"ال عىل اإلطالق"، لتقييم مستوى من الرضا أو الثقة أو التفاؤل، عىل سبيل 
املثال.  يف هذا املستند، ولتسهيل املالمئة والقابلية للقراءة، فإننا نقدم النتائج 
ونعلق عليها بشكل عام من خالل تلخيص اإلجابات من ناحية "بالتأكيد" 

و"باألحرى"، وعرب الطريق، االستجابات "باألحرى ال" و"ال عىل اإلطالق".

مقابالت  معهم  أجريت  الذين  األشخاص  من  طُلب   ، الحاالت  بعض  ويف 
االقرتاحني  من  "أي  السؤال  كان   ، املثال  سبيل  فعىل  خيارين.  بني  االختيار 
التاليني أقرب إىل ما تعتقدون ؟" ، كانت الردود املقرتحة عىل اختيار الشخص 

الذي أجريت معه املقابالت هي "العوملة فرصة" أو "العوملة تهديد".

2. هذه الدراسة  هو تحليل أعدته مؤسسة ابتكار السيايس وساعدها يف تحديد االستبيان كل من املعهد الجمهوري الدويل، و مجتمع  الدميقراطيات )Cod(، وكونرادادناورستيفتونج 
)KAS(، وجمهورية الغد )República do Amanhã (و)Fundación Nuevas Generaciones (  منظمة األجيال الجديدة.، ولكن ما ييل ذلك من عمل تحريري هو نتيجة عملها. 

3. األلبانية )ألبانيا( ، األلبانية )شامل مقدونيا( ، العربية )لبنان( ، العربية )تونس( ، البيالروسية ، البوسنية ، البلغارية ، الكورية ، الكرواتية ، الدمناركية ، اإلستونية ، الفنلندية ، 
 الفرنسية ، الجورجية ، اليونانية )قربص( ، اليونانية ، العربية ، الهندية ، املجرية ، اإلندونيسية ، اإلسبانية ، اإليطالية ، الالتفية.

وينبغي اعتبار جميع اآلراء املعرب عنها آراء فريق مؤسسة االبتكار السيايس وال تعكس بالرضورة آراء ومنظورات املنظامت الرشيكة.

4. وبالنسبة للبوسنة والهرسك، أجريت نصف املقابالت عىل اإلنرتنت، وأجريت املقابالت األخرى وجها لوجه

1.  fondapol.org, iri.org, community-democracies.org, kas.de, genron-npo.net, nuevasgeneraciones.com.ar/sitio/ et republicadoamanha.org.

1

2

3
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وقدمت بعض األسئلة أيضا ثالثة إجابات ممكنة. فعىل سبيل املثال ، عندما 
سئل عن الفائدة التي تعود عىل بلده من االنتامء إىل منظمة حلف شامل 
األطليس ، ميكن ملن أجريت معهم مقابالت أن يجيبوا عىل "يشء جيد" أو 

"يشء سيئ" أو "ليس شيئا جيدا أو سيئا"

بالنسبة لكل سؤال، متت إعادة سؤال عىل املستجيبني مرة واحدة يف حالة 
التالية: "يرجى محاولة اإلجابة عن السؤال و إذا مل  الرسالة  الرد، مع  عدم 
يكن لديك رأي حول هذا السؤال، فيمكنك االنتقال إىل السؤال التايل بالنقر 
فوق زر "السؤال التايل". )بني %0 و %2 مروا دون اإلجابة عن بعد أو يف 

املقابالت الحضورية(.

وأخريا، تعرض النتائج إما حسب البلد أو حسب املجموعات الفرعية.  وترد 
النتائج العامة يف إطار الفئة العاملية.  وتم ترجيح قيمة كل بلد مع مراعاة 
وزنه الدميغرايف العام.  و عليه فإن الهند فإنها تحتل %38.1 من العينة يف 
النتائج.  ونظرا لهذا الوزن الدميوغرايف، فإن املتوسط اإلجاميل )"العاملي"(، إن 
مل يكن محددا يف الوثيقة، ال يشمل الهند.  وعىل هذا فإن املتوسط "العاملي" 
نتيجة 54 دولة خضعت للدراسة )باستثناء  بالنسبة لسؤال ما يتوافق مع 
نتيجة  يقابل  "االتحاد األورويب"  الهند(.  وبالنسبة لسؤال ما، فإن متوسط 
قيمها  ترجيح  تم  والتي  دولة،   27 أي  األورويب،  االتحاد  يف  األعضاء  الدول 
فرعية  بدمج مجموعة  أيضا  قمنا  منها.  كام  لكل  الدميوغرايف  للوزن  وفقا 
من "االتحاد األورويب الرشقي" ومجموعة فرعية أخرى من "االتحاد األورويب 

الغريب".  كام استخدمنا متوسطا يسمى "غرب البلقان"، والذي يضم بلدان 
البلقان غري األعضاء يف االتحاد األورويب: ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو 

ومقدونيا الشاملية والجبل األسود ورصبيا.

وقد اتخذت املنظامت السبع الخيار الجامعي الستخدام أسلوب "عن بعد" 
وال سيام يف  البلدان،  بعض  ويف  ذلك.   أمكن  حيثام  االستبيان،  هذا  إلدارة 
األماكن التي تكون فيها حرية التعبري محدودة، كانت املنهجية عرب اإلنرتنت 
هي الطريقة الوحيدة لتحقيق نتائج موثوقة. كام مكنت منهجية االستجواب 
التي ال  البلدان  بعض  البلدان، مبا يف ذلك  املزيد من  تغطية  بعد من  عن 
تظهر عموما يف استطالعات الرأي بشأن تصورات املواطنني للدميقراطيات.  
وإن  النهائية، حتى  النتائج  يف  تدرج  أن  تستحق  البلدان  أن هذه  ونعتقد 
- من  نود  لتحفظات محددة،  للبعض، قد تخضع  بالنسبة  العينات،  كانت 

باب الشفافية-  أن نسرتعي انتباه القارئ إليها.

وإندونيسيا  بيالروس  يف  اإلنرتنت  عىل  مسحها  تم  التي  العينات  متثل 
واملكسيك ونيجرييا والفلبني السكان األكرث حرضا أو تعليام أو أكرث ثراء من 
عامة السكان.  وعىل هذا فإن نتائج املسح يف هذه البلدان البد وأن ينظر 
إليها باعتبارها انعكاسا أكرث لرأي أكرث الرشائح" إتصاالً" بني هذه الفئات من 
بتصحيح بعض  البيانات يسمح  املطبق عىل  الثقل  السكان، حتى ولو كان 

هذا التحيز يف أخذ العينات. 

5. وتشمل املجموعة الفرعية »اتحاد أوروبا الرشقية« إستونيا وبلغاريا وبولندا والجمهورية التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا والتفيا وليتوانيا وهنغاريا.

6. تضم املجموعة الفرعية التحاد أوروبا الغربية النمسا وبلجيكا وقربص والدمنارك وفنلندا أملانيا، أيرلندا، إيطاليا، فرنسا، اليونان اسبانيا والربتغال والسويد ولكسمربغ ومالطة 
وهولندا. 

7. وال يخل هذا التعيني باملواقف املتعلقة بوضع كوسوفو ويتمىش مع قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 1244 وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن إعالن استقالل كوسوفو.

دراسة استقصائية دولية قامت بها:

بالتعاون مع:
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ممن تخىش األنظمة الدميقراطية 

إن التوترات الحالية بني العامل الدميقراطي واألنظمة االستبدادية تذكرنا بالحرب الباردة.  تزعم الصني تفوق منوذجها كام فعل االتحاد السوفيايت 
يف السابق.  فقد قدمت روسيا تحت حكم ستالني "الدميقراطية الشعبية" باعتبارها دميقراطية حقيقية، يف مقابل للدميقراطية التمثيلية.  تزعم 
الصني يف عهد يش جني بينج أنها تسعى إىل تحقيق الدميقراطية الحقيقية يف بناء دميقراطية اشرتاكية »ذات خصائص صينية« التي تعارضها بكني 
مع "الدميقراطية عىل الطريقة األمريكية".  وأخريا، من خالل إطالق وصف "الدميقراطية العاملية" عىل منوذجها، فإن الصني ال تروج لفعاليتها لصالح 

الصينيني فحسب، بل إنها تزعم أيضا أنها منوذج للعامل.

ولكن هناك فارق واحد عىل األقل بني عرصنا وبني زمن الحرب الباردة، يكمن يف حقيقة مفادها أن أغلب األنظمة االستبدادية ال ترفض االقتصاد 
الرأساميل أو حتى العوملة.  ومل يعد االقتصاد الجديد واالبتكارات التي تصاحب هذا االقتصاد تزعزع استقرار األنظمة املعادية للحريات فحسب، بل 
إنها تعمل أيضا عىل إثراء هذه األنظمة وتعزيز قوتها.  وأفضل مثال عىل ذلك هو الصني، التي تسارع صعودها يف السلطة انضامم الصني إىل منظمة 

التجارة العاملية يف 11 ديسمرب/كانون األول 2001.

إن العوملة تجلب موارد اقتصادية مهمة إىل األنظمة االستبدادية، ولكنها تزودنا أيضا بأساليب جديدة للتأثري عىل العامل وزعزعة استقرار املجتمعات 
الليربالية.  بالنسبة للصني وروسيا وتركيا، من األسهل من أي وقت مىض التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، وخاصة الدول ذات األنظمة الدميقراطية 
ــ والتي بطبيعتها أكرث انفتاحا ألنها تقوم عىل مبدأ اإلعالن بل وحتى الشفافية ــ يف التجسس عليها، تعطيل عمل الخدمات العامة عن طريق 
القرصنة، وتعطيل املناقشة العامة من خالل اإلنتاج الضخم للمعلومات الزائفة، ودعم حركات االحتجاج، ودعم املطالب االنفصالية، والتطفل عىل 
الحمالت االنتخابية، بهدف التأثري يف النتيجة، ولكن من املؤكد أيضا، إضعاف الدميقراطية يف أعني مواطنيها. كام يهدفون إىل التشكيك يف مصداقيتهم 

يف أعني بقية العامل، لإلشارة إىل أن تاريخا قد وىل و مىض،وأن الوقت قد حان اآلن ليك ينتهي العامل يف أيدي القوى االستبدادية.

1. الصني تقلق املجتمع الدميقراطي  ..........................................................................................................................................................  17
19  ...........................................................................................................................................................    القارة األمريكية  تواجه  الطموح الصيني 

20  .................................................................................................................................................... ويف منطقة آسيا والباسيفيك ، نظرة سلبية للصني

20  .............................................................................................................................................................................. الصني تقسم   القارة األوروبية 

22  ..................................................................................... 2. تظل روسيا  ، التي تعترب غري مؤثرة إىل حد كبري، مصدر شكوك لجريانها 

23  ........................................................................................................................................................................... 3. تركيا تشوش األوروبيني 

4. تظل الواليات املتحدة القوة املهيمنة ...................................................................................................................................................  26
  الواليات املتحدة تعترب إىل  حد كبري   القوة األكرث نفوذا .......................................................................................................................................  26

27  ............................................................................................................. يرى العامل الناطق باإلنجليزية الواليات املتحدة قوة مطمئنة، باستثناء كندا 

30  ................................................................................................................ عضوية حلف شامل األطلس  ال  تكفي   للطأمنة بشأن الواليات املتحدة 

5. الرأي العام يخىش  عودة الحرب ...........................................................................................................................................................  32
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1. الصني تقلق املجتمع الدميقراطي 

كجزء من تحقيقنا، سعينا إىل معرفة اآلراء حول البلدان االستبدادية.  طرحنا 
أو  قلقا  كنت  إذا  ما  أخربنا  تركيا[،  و  روسيا  ]الصني،  حول   التايل  السؤال 
مطمئنا إزاء موقفها عىل الساحة الدولية، أم الهذا وال ذاك". و بينت النتائج 
أن %60 من الذين أجريت معهم مقابالت يعتقدون أن موقف الصني عىل 
الساحة الدولية "مثري للقلق"، وأن %52 منهم يشعرون بنفس القدر إزاء 
إن  يقولون  للدراسة  املستجيبني  تركيا.  %22 من  روسيا ونحو %37 حول 
موقف الصني " ليس مقلق و ال مطمئناً يف األن ذاته"، يف حني اعترب  18% 

إن الصني تفرتض، بل وحتى تؤكد بكل فخر، منوذجها الذي يجمع بني التنظيم 
الشمويل للدولة، واالقتصاد الرأساميل ومجتمع السيطرة العايل التقنية.  ويف 
مواجهة الخارج، سمحت اسرتاتيجية القوة الناعمة التي عملت عىل تعبئة 
صورة حضارة عظيمة تعود برباعة إىل القوى العظمى يف هذا العامل، بزيادة 
نفوذها من دون إثارة مخاوف جدية عىل الفور.  ولكن من اآلن فصاعدا، 
التي تنتهجها بكني قابلة لإلخفاء. إن استعداد الصني  القوة  مل تعد سياسة 
إلعادة تعريف قواعد العوملة، وخططها للتوسع الجغراسيايس، شاهد عىل 

القمع الوحيش الذي متارسه هونج كونج.

182260

11162053
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تخىش أغلبية كبرية من املواطنني من السلطة الصينية )النسبة املاوية(.
السؤال: "بالنسبة للصني ، أخربونا إذا كنتم قلقني أو مطمئنني إىل موقفها عىل الساحة الدولية ،أو ال هذا و ال ذاك".

القاعدة: كامل عيّنة

عاملي بدون احتساب الهند

عاملي بدون احتساب الهند

  قلقني          ال هذا و ال ذاك          مطمئنني          ال يدلون بأي رأي

نتائجها  إدراج  يتم  مل  التي  للهند،  بالنسبة  أما  "مطمنئ".  موقفها  هذا  أن 
يف حساب املتوسط اإلجاميل للبالد بسبب وزنها الدميوغرايف، فإن املخاوف 
الدراسة  الذين شملتهم  الهنود  فيها %43 من  الصني تشرتك  بشأن موقف 
االستقصائية )%12 مطمئنون، %17 غري مطمئنني ، ونحو %28 مل يعقلوا أي 
تعليق(.  ففي استطالع عام 2018 الذي أجريناه يف 42 دولة ، كانت سمعة 
الصني أقل استهدافا.  ويف نظر الرأي العام، بدأ األمر أقل إثارة للقلق، بعد 

روسيا والواليات املتحدة

واآلن يعترب الرأي العام أن الزيادة يف السلوك العدواين ضد تايوان، وبشكل 
أكرث عموما يف مختلف أنحاء منطقة آسيا-الباسيفيك، تهديدا.  باإلضافة إىل 
الصحية كوفيد19- رمبا كانت سببا يف تفضيل  األزمة  أن  بالرغم من  ذلك، 
مصالح بكني من خالل زعزعة استقرار العامل الغريب بشكل عام، والواليات 
املتحدة بشكل خاص، فإن الصني مشتبهة اآلن يف عرقلة البعثات للتحقق من 
أصل الفريوس.  وهي متهمة أيضا بإخفاء بعض املعلومات عن شدة الوباء 

داخل حدودها ورسعة انتشاره يف العامل. 

1. يف عام 2018، كان 42 بلدا يف دراسة الدميقراطيات النشطة هي: ألبانيا، واسرتاليا، والنمسا، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، الربازيل، بلغاريا، كندا، قربص، كرواتيا، إستونيا، الدمنارك، 
فرنسا، فنلندا، اليونان هنغاريا، إسبانيا، الواليات املتحدة األمريكية، أيرلندا، إرسائيل، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، لكسمربغ، اليابان مقدونيا الشاملية، مالطة، الرنويج، نيوزيلندا، هولندا، 

بولندا، الربتغال، الجمهورية التشيكية، رومانيا، اململكة املتحدة، رصبيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويرسا، أوكرانيا.

2. رغم أن دول االتحاد األورويب يعترب من أقل الجهات التي أجرت مقابالت معها اهتامما، فإنه ليس كيانا مامثال لدولة قومية تقليدية

3. من هذا الجانب، انظر بول تشارون وجان بابتيست جيانجني فيلمر، عمليات النفوذ الصيني.  معهد ريشريش يف املدرسة العسكرية، الطبعة الثانية، 2021

www.fondapol.org/etude/hongkong-la-seconde-re- 4. اطلع عىل ، جان بيري كابستان ولورانس دازيانو ، هونج كونج: النسخة الثانية ، مؤسسة اإلبتكار السيايس ، يوليو
 trocession/(. Cette note est également disponible en anglais, Hong Kong: The Second Handover Hong Kong-the-second-handover-chinese-version-

traditional-characters.pdf( ; en chinois simplifié, 香港: 二次回归 )www.fondapol.org/app/uploads/2020/10/175- 
.)https://drive.google.com/file/d/1WgJ6WXkzwmUjzVs4Dj6OOOh4jg0TK6Rr1/view (

 ارتفع التخوف من الصني بشكل حاد أثناء الفرتة) 2018-2021(

يف سنة 2018، أعرب نصف )%49( املستجيبني لالستطالع من 42 دولة يف الدميقراطيات الخاضعة لالستطالع عن قلقهم إزاء موقف الصني عىل الساحة 
الدولية.  ويف سنة 2021، ازداد هذا القلق بشكل حاد بني هذه البلدان الـ 42، فبلغ %65 من املستجيبني لالستطالع.
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إن الرغبة يف تعميق العالقات مع الصني متوترة بسبب الخوف الذي تلهمه )%(.
السؤاالن: "بالنسبة للصني ، أخربونا ما إذا كنتم قلقني أو مطمئنني إىل موقف الصني عىل الساحة الدولية أم ال هذا و ال ذاك " ؛ "إىل أي مدى تؤيدون أو 

تعارضون تعميق عالقات بلدكم مع الصني ؟"

اإلجابات: "أنت قلق" ؛ "داعم جداً" و "داعم نوعاً ما".

القاعدة: كامل العيّنة

قلقني حول موقف الصني عىل الساحة الدولية تعميق عالقات بلدكم مع الصني
) "داعم جداً" و "داعم نوعاً ما".(

عاملي مع إحتساب الهند

عاملي بدون احتساب الهند
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القارة األمريكية تواجه الطموح الصيني
كندا  سكان  بني  مسبوقة  غري  مستويات  إىل  يصل  الصني  بشأن  القلق  إن 
احتامل  أن  حني  يف   ،)55%( والربازيل   )72%( املتحدة  والواليات   )78%(
تعميق العالقات يثري تنافسا بني اآلراء العامة للقارة األمريكية.  ويف حني أن 
غالبية الكنديني )%56( واألمريكيني )%54( يعارضون تعميق هذه العالقات. 
عىل عكس ذلك، يف الربازيل، فإن التأييد الواسع لهذا التعمق )%73(.  ففي 

املكسيك، أصبحت املخاوف أقل انتشارا )%42(، وأغلب املكسيكيني )80%( 
يريدون لبالدهم أن تعمق عالقاتها مع الصني.  ولنتذكر هنا أن بكني، من 
االسرتاتيجية،  الرشاكة  اتفاقيات  بينج، ضاعفت  إىل يش جني  تاو  هيو جني 
بالتايل الرشيك االقتصادي األول للربازيل والثاين للمكسيك، بعد  فأصبحت 
الواليات املتحدة، وأن حصة التجارة مع الصني يف التجارة املكسيكية تزداد 

مع انحدارها مع الواليات املتحدة

www.americasquarterly.org/article/( 2021 أكتوبر americasquaterly.org، 19 ،"عالقة الربازيل املتطورة مع الصني" Gabriel Cohen و Sweigart.5
 brazils-evolving-relationship-with-china

78

50

72

59
55

39
42

CA US BR MX* 
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مل تكن املكسيك عىل لوحة املناقشة الخاصة بنا يف عام 2018.

بالنسبة للصني ، "أخربونا ما إذا كنتم قلقني أو مطمئنني إىل موقف الصني عىل الساحة الدولية أم ال هذا و ال ذاك"
اإلجابة: "أنت قلق"

القاعدة: الربازيل، كندا، الواليات املتحدة األمريكية، املكسيك

2021          2018  

لبنان، تونس، نيجرييا: أنظمة هشة مالمئة لتعميق عالقاتها مع الصني

من بني مقاييس النفوذ الصيني املتنامي، عدد الحكومات التي توافق عىل الدخول يف رشاكات اقتصادية. يف لبنان، تعمل بكني عىل بناء البنية األساسية 
للبالد، ويف املقام األول نرش "الطريق الرسيع العريب" الذي يربط بريوت بدمشق )1(. ومن جانبها، انضمت تونس، يف خضم األزمة االقتصادية والسياسية، إىل 
مبادرة "طرق الحرير الجديدة" يف عام 2018، التي عرضت عىل الصني فرصا للتعاون )2( وفرص النفوذ عىل القارة األفريقية.  وأخريا، أصبحت نيجرييا، الدولة 
األكرث اكتظاظا بالسكان يف أفريقيا، منطقة إلدورادو الجديدة بالنسبة للرشكات الصينية، يف حركة لزيادة االستثامر بالتوازي مع انحدار االستثامر الغريب )3(.

Voir Anchal Vohra, » China Wants to Be Lebanon’s Savior «, foreignpolicy.com, 9 juillet 2020 )https://foreignpolicy.com/2020/07/09/ .1
.)/china-wants-to-be-lebanons-savior

David Sacks, » Countries in China’s Belt and Road Initiative: Who’s In and Who’s Out «, Council on Foreign Relations, 24 mars 2021 )www.cfr. .2
.)org/blog/countries-chinas-belt-and-road-initiative-whos-and-whos-out

https://thediplomat.com/2021/10/why-is-china-( 2021 ,أكتوبر thediplomat.com, 13 , ."3.  أولواتوسني أديشوكان: "ملاذا تتطلع الصني إىل إنشاء بنوك يف نيجرييا؟
. )/looking-to-establish-banks-in-nigeria

6. Voir Amb. ةياغلل ةدقعم نيصلاب كيسكملا ةقالع اذامل« ،يكوك انيسراب اثرام«، americasquaterly.org، 28 2021 ربمتبس 

)https://americasquarterly.org/article/why-mexicos-relationship-with-china-is-so-complicated(.

6

  19

ت: اختبار القرن احلر�ي



يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ ، التوقعات 
بشأن الصني سلبية ويف منطقة آسيا 

واملحيط الهادئ
كان القلق مرتفعاً بني الفلبينيني )%65( واإلندونيسيني )%52(. ولكن كل 
من الفلبينيني )%59( واإلندونيسيني )%65( يريدون تعميق عالقات بالدهم 
مع الصني. ووقعت إندونيسيا والصني اتفاقا يف أيلول/سبتمرب 2020 لتسوية 
معامالتهام التجارية بعمالتهام الوطنية ، مام يحررهام من الدوالر أو من 
أي عملة أخرى.  إن الصني تشكل قدراً أعظم من القلق لدى النيوزيلنديني 

الصني تقسم القارة األوروبية:
بني األوروبيني )االتحاد األورويب( ، يتزايد القلق بشأن موقف الصني بشدة 
ويتعلق األمر ب %60 من املستجيبني ، وهو ما يزيد مبقدار 20 نقطة عام 
كان عليه يف عام 2018 )%40(. واليونان من بني أقل البلدان قلقاً )39%( 
، رغم أن هذا الشعور يتزايد مقارنة بعام 2018 )%29(. وما فتئ البلدان 
الخصوص  عام 2008. وعىل وجه  املالية يف  األزمة  منذ  فأكرث  أكرث  يقرتبان 
املوانئ يف  أكرب  من  اليوناين واحداً  الصني إىل جعل ميناء بريايوس  ، تطمح 

)%71( ، واألسرتاليني )%77( ، والكوريني الجنوبيني )%81(. ويصدق نفس 
القول يف اليابان حيث ظل الخوف يف عام 2021 ، الذي يكاد يكون باإلجامع 
)%88( ، نسجاً عىل منوال سنة 2018 )%91(. إن الوجود العسكري املتزايد 
يؤدي  الذي  األمر   ، بالكامل  املنطقة  يهز  الجنويب  الصني  بحر  يف  بكني  يف 
إىل تصورات أشد رصامة.  إن النيوزيلنديني )%51( ، والكوريني الجنوبيني 
لتعميق  اآلن  معادون   )60%( واليابانيني   ،  )56%( واألسرتاليني   ،  )54%(
الهند  يف  نسبيا  انتشارا  أقل  الخوف  أن  ورغم   ، أخريا  الصني.  مع  العالقات 
مع  العالقات  تعميق  يعارضون   )72%( الهنود  أرباع  ثالثة  فإن   ،  )43%(

جريانهم ، يف حني تستمر الرصاعات اإلقليمية بني العمالقني اآلسيويني

أوروبا ولكنه أيضاً واحد من الوصالت اللوجستية األساسية لـ "طرق الحرير 
الجديدة ". قال الرئيس الصيني يش جني بينج يف عام 2019 ، "نريد تعزيز 
دور النقل البحري مليناء بريايوس وزيادة قدرة التدفق الرسيع من البحر إىل 

الرب بني الصني وأوروبا".

والتصور أكرث تناقضا يف أوروبا الرشقية. وأقل الناس قلقا بشأن الصني هم 
البلغاريون والالتفيون والسلوفاكيون والكروات. ولكن الخوف يسود بولندا 

والجمهورية التشيكية وسلوفينيا وليتوانيا وهنغاريا.

1103110543 KR 

1262010439 AU  

16398244         PH  

120184255 JP  

2143711531 ID 

120295342 NZ  
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الشعوب يف آسيا واملحيط الهادئ يفضلون االستثامر من البلدان الدميقراطية بدالً من الصني )النسبة املائوية(
السؤال: "ما هو مصدر االستثامر األجنبي الذي تفضله يف بلدك ؟ أوالً ؟

القاعدة: إندونيسيا ، أسرتاليا ، الفلبني ، كوريا الجنوبية ، نيوزيلندا ، اليابان

  االستثامر من الواليات املتحدة واالتحاد األورويب وأسرتاليا و/أو اليابان "
  "االستثامر من الصني"

  "االستثامر من جنوب رشق آسيا"
  "جميع مصادر االستثامر األجنبي موضع ترحيب يف بلدي"

  "أنا أفضل عدم االستثامر األجنبي يف بلدي"
  ال ينطق

معدل الدول الستة 114329440

 6. محمد زولفيكار رحمت ، "إندونيسيا والصني أبرمتا صفقة لتعزيز استخدام اليوان والروبية. theconversation.com 14 ترشين األول/أكتوبر 2020
)http ://theconversation(

North Korean nuclear issue and US-China conflict greatest risks to peace in Northeast Asia in 2021 «, The Genron NPO, 2 mars 2021 « .7 
.)www.genron-npo.net/en/opinion_polls/archives/5570.html(

8. A World Safe for the Party. China’s Authotitarian Influence and the Democratic Response. Country Case Studies from Nepal, Kenya, Montenegro, 
Panama, Georgia and Greece, International Republican Institute, 2021, p. 54-60 )www.iri.org/sites/default/files/bridge-ii_fullreport-r7-021221.pdf(. 

9. » We want to strengthen Piraeus’ transshipment role and further boost the throughput capacity of China’s fast sea-land link with Europe « )cité in 
Silvia Amaro, » China bought most of Greece’s main port and now it wants to make it the biggest in Europe «, cnbc.com, 15 novembre 2019 )www.cnbc.
com/2019/11/15/china-wants-to-turn-greece-piraeus-port-into-europe-biggest.html(.
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يف أوروبا ، يعترب املوقف الصيني مصدر قلق )بالنسبة املئوية(
بالنسبة للصني ، "أخربونا ما إذا كنتم قلقني أو مطمئنني إىل موقف الصني عىل الساحة الدولية أم ال هذا و ال ذاك"

اإلجابة: "أنت قلق"

القاعدة: دول اإلتحاد األورويب 

2018  
2021  
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14 15
20 23 25 28 31 32 33 35 35 36 36 37 37 38 38 40 42 45 46

52 52 53 55 57 58 58 58

58 59 61 61 61 61 61 61 64 64 65 67 67 69 69 69 69 69 70 70 72 73 75 77 77 77 78 81 82

IN ITSK LV ID HRTN HUME SIPH CZBA KRMX RS NGGR AT MK BR LBBG MDCY AL BY

LU RO PLAU USBE GB NL GEES SE NO JP EU DK IE MT PTFR FI EE LT ILDE UA CH XK NZ CA 

ويف غرب البلقان ، يقول ثلث املستجيبني )%33( إنهم يخشون موقف الصني 
، وهو ما يعادل املوقف الذي يجدونه مطمئناً )%34(. ان الكوسوفيني هم 
االستثناء )%65 يعتربون الصني مصدر قلق(. وكانت مبادرة 17 + 1 ، التي 
أنشئت يف عام 2012 ، ناجحة.   أوروبا الرشقية هي منطقة رئيسية ملرشوع 
االستثامرات  أن  ويبدو   .2013 عام  يف  بدأت  التي  الجديدة  الحرير  طريق 

الصينية ، مثل تلك التي التزمت ببناء سكة حديد تربط بلغراد ببودابست 
األورويب  االتحاد  بلدان  يف  العام  الرأي  أن  والواقع  السكان:  هؤالء  تقنع   ،
بالدول  مقارنة  الصني  مع  العالقات  لتعميق   )64%( مواتاة  أكرث  الرشقي 
الغربية )%59(. ويف غرب البلقان ، أصبح توقع توثيق الروابط التجارية مع 

بكني أكرث شيوعاً )70%(

2. وال تزال روسيا ، التي تعترب غري مؤثرة ، 
تخشاها جريانها.

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

يف العامل الدميقراطي ،  أوروبا األكرث تخوفاً من روسيا )النسبة املئوية(.
السؤال: "بالنسبة لروسيا ، قل ما إذا كان موقفها عىل الساحة الدولية يقلقك ، يطمئنك ، أم ال هذا و ال ذاك".

اإلجابة: "أنت قلق"

القاعدة: كامل عينة

عاملي 
مع 

إحتساب 
الهند

عاملي 
بدون 

احتساب 
الهند

11. "17 + 1" أو "16 + 1" هو منتدى بدأته بيجني لبسط نفوذها االقتصادي والسيايس يف أوروبا خارج اإلطار املؤسيس والرسمي لالتحاد األورويب ، ومواصلة مرشوعها االستثامري 
الرمزي ، املعروف باسم مبادرة الحزام والطرق. وتشمل مبادرة 17 + 1 ألبانيا وبلغاريا وبلغاريا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وبولندا والبوسنة والهرسك ورومانيا وسلوفينيا 

ورصبيا وكرواتيا وهنغاريا واليونان. وتركت ليتوانيا مبادرة 17 + 1 يف آذار/مارس 2021.
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22  

ت: اختبار القرن احلر�ي



الشيخوخة  من  تعاين  وهي  اقتصاديا  ضعيفا  بلدا  روسيا  أصبحت  لقد 
الدميغرافية الرسيعة. ومن بني أولئك الذين شملتهم الدراسة االستقصائية 
، هناك أقلية صغرية فقط )%4( تحدد روسيا باعتبارها القوة األكرث نفوذاً. 
ولكن هذا ال مينع أغلبية )%52( عربوا عن تخوفهم من موقفها عىل الساحة 
الدولية. وبالطبع ينترش الخوف بشكل خاص بني الجورجيني واألوكرانيني ، 
ولكن أيضا بني الهولنديني والربيطانيني والفنلنديني والدامناركيني والسويديني. 
إن التدخل الرويس يف الشؤون الوطنية يشكل أحد العوامل يف التفسري: فقد 
شنتها  التي  اإللكرتونية  للهجامت  ضحية  املتحدة  واململكة  هولندا  وقعت 
الدول  لها هذه  االنتخابية، و قد وجهت  الحمالت  أثناء  ، وخاصة  موسكو 

إتهاماً رسميا.

غري أن مستوى القلق مل يرتفع بني عامي 2018 و 2021. بل انخفض نسبيا، 
للضغوط  خاص  بشكل  الحساسة  البلدان  يف  عال،  مستوى  يف  بقائه  مع 
 ، الرويس  القلق  االستونيني  من  يتقاسم 61%   ، املثال  الروسية. عىل سبيل 
بانخفاض 19 نقطة عن مقياس عام 2018 ، و %53 من الالتفيني بانخفاض 

13 نقطة ، و %70 من الليتوانيني بانخفاض 4 نقاط.

 : للقلق  إثارة  األقل  االستبدادية  القوة  تركيا  تشكل   ، الدميقراطي  العامل  يف 
حيث يقول %37 من املجيبني إنهم يشعرون بالقلق إزاء موقف تركيا عىل 
الساحة الدولية. إن %19 فقط يعتربون األمر مطمئناً، هذا ويبدو أن الحكم 
العام معلق: إذ يرى ما يقارب النصف )%44( أنه "غري مزعج وال مطمنئ".

االتحاد  يف  للقلق  إثارة  األكرث  هي   )63%( تركيا  فإن   ، أخرى  ناحية  ومن 
األورويب ، قبل روسيا )%61( والصني )%60(. ويف بعض الدول األعضاء ، يشعر 
الرأي العام بالقلق بشكل خاص: فالهولنديون )%78( ، و الوكسمبورجيون 
 )72%( والبلجيكيون   ،  )73%( والنمساويون   ،  )74%( واألملان   ،  )76%(
هذه  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر   .)70%( واإليطاليون   ،  )71%( والفرنسيون   ،
الغربية وغالبا ما تشمل مجتمعات تركية قوية. يف  البلدان تقع يف أوروبا 
واليونان  قربص  بني  اإلقليمية  الرصاعات  تفرس   ،  املتوسطية  أوروبا  قلب 
وأنقرة بشأن تقسيم قربص منذ عام 1974 ، ومؤخراً حقوق استكشاف النفط 
والغاز يف البحر األبيض املتوسط، أن القبارصة )%95( واليونانيني )%85( هم 

األكرث احتامالً ألن يجدوا تركيا مثرية للقلق.

يف أوروبا ، اليونان هي استثناء ، حيث أن ثلث املجيبني فقط يقولون أنهم 
قلقون. يف عام 2015 ، وقع البلدان اتفاقية تحت "خط األنابيب الرتيك" ، 
خط أنابيب رئييس يعرب اليونان وتركيا لربط روسيا إىل أوروبا. بدأ البناء يف 

عام 2017 ، وتم افتتاحه يف عام 2020.

ويف بلدان حلف شامل األطليس ، يزعج موقف روسيا عامة الناس )66%( ، 
وخاصة يف اململكة املتحدة وكندا والواليات املتحدة. وأولئك الذين يرون أن 
"من الجيد" أن تكون بالدهم عضوا يف حلف شامل األطليس من املرجح أن 
يعربوا عن قلقهم بشأن روسيا )%73( أكرث من أولئك الذين ينظرون إليها 

باعتبارها "يشء يسء" )54%(.

 ، الجنوبيني  الكوريني  أغلبية  روسيا  تقلق   ، الهادئ  واملحيط  آسيا  ويف 
واألسرتاليني ، ونيوزيلنديني ، وثالثة أرباع اليابانني

أقل.  تركيا  حول  القلق  فإن   ، املتوسطية  األوروبية  املنطقة  هذه  وخارج   
ويشعر بهذا الشعور %38 من األمريكيني ، و%36 من األسرتاليني والكنديني ، 

و%34 من اليابانيني ، و%32 من الكوريني الجنوبيني والنيوزيلنديني.

األطليس  شامل  حلف  بلدان  يف  العام  الرأي  نصف  يخىش   ، املتوسط  ويف 
)%50( من موقف تركيا. %58 هي نسبة متوسط حلف شامل األطليس من 
دون الواليات املتحدة ، وهذا يؤكد أن األوروبيني يف املقام األول هم الذين 

يشعرون بالقلق إزاء موقف تركيا عىل الساحة الدولية. 

إن البلد ، الذي يحتفل يف 2022 بسبعني سنة  لعضويته يف الحلف األطليس 
، وما فتئ يثري التوترات منذ عدة سنوات ، وال سيام عندما يشرتي من روسيا 
يطلق هجامت يف  األطليس،و عندما  الحلف  نظام  يتناىف مع  دفاعيا  نظاما 
البحر األبيض  شامل سوريا أو عندما تواجه سفنه سفن يونانية ، يف رشق 

املتوسط ، أو فرنسا ، قبالة ساحل ليبيا

3. تركيا تشوش األوروبيني

 12. Voir » Russia cyber-plots: US, UK and Netherlands allege hacking «, bb.com, 4 octobre 2018 )www.bbc.com/news/world-europe-45746837 (.

13. Voir Simone Tagliapietra et Georg Zachmann, » Will natural gas cooperation with Russia save the Greek economy? «, bruegel.org, 20 avril 2015 
)www.bruegel.org/2015/04/will-natural-gas-cooperation-with-russia-save-the-greek-economy(.

14. Voir Tuvan Gumrukcu, » Turkey says sent Cypriot vessel away from its continental shelf «, reuters.com, 4 octobre 2021 
)www.reuters.com/world/europe/turkey-says-sent-cypriot-vessel-away-its-continental-shelf-2021-10-04/(.

15. Voir Humeyra Pamuk، »ةيسورلا عافدلا ةمظنأ نم ديزملا ءارشل ططخت ايكرت نإ لوقي ناغودرأ«، reuters.com، 27 2021 ربمتبس )www.reuters.
com/world/middle-east/turkeys-erdogan-says-intends-buy-another-russian-s-400-defence-system-cbs-news-2021-09-26/(.

16. Voir Steven Erlanger, "Turkish Aggression Is NATO 's' Elephant in the Room', nytimes.com, 3 aoot 2020 )www.nytimes.com/2020/08/03/world/
europe/turkey-nato.html(.
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تركيا ، الدولة العضو يف حلف شامل األطليس التي تزعج األوروبيني ومنطقة البحر األبيض املتوسط:
"بالنسبة لرتكيا ، قل إن كان موقفها عىل الساحة الدولية يزعجك ، يطمئنك ، أم ال هذا وال ذاك"

اإلجابة: "الوضعية مقلقة ".

القاعدة: البلدان األعضاء يف حلف شامل األطليس

ونالحظ أن قضية الهجرة تؤثر عىل تصور تركيا ، عىل الرغم من أن الرئيس 
االتحاد  مع  بالده  الضغوط عىل حدود  عىل  يحافظ  أردوغان  رجب طيب 
األورويب، يرى ما يقارب ثالثة أرباع )%70( املستجيبني يف االتحاد األورويب 

أن الهجرة واحدة من أكرب التهديدات للدميقراطية يف تركيا بأن موقف تركيا 
مزعج )مقابل %50 دوليا(.

الرأي اإلرسائييل وتركيا

إن ثلثي اإلرسائيليني )%67( يشعرون بالقلق إزاء موقف تركيا. لقد عزز الرئيس أردوغان موقفه العدواين تجاه الدولة العربية يف أعقاب التوترات بني إرسائيل وفلسطني يف أيار/
مايو 2021 1 ، قبل وقت قصري من إدارة تحقيقنا. يف بيان يوم 12 ماي 2021 ، أعلن أردوغان أن "املجتمع الدويل يجب أن يلقن درسا قويا و رادعا لدولة إرسائيل 2". العالقات 
مع الدولة العربية مل تكن دامئا متوترة جدا. يف عام 1949 ، كانت تركيا أول دولة ذات أغلبية مسلمة تعرتف بدولة إرسائيل ، قبل قطع الروابط يف عام 2010. إن حزب العدالة 

والتنمية يدافع اليوم عن مرشوع قومي إسالمي يكرس 3 املذهب الكاميل.

1.  Voir Richard Allen Greene et Oren Liebermann, » Tensions between Israel and Palestinians are sky-high. Here’s what you need to know «, 
cnn.com, 16 mai 2021 )https://edition.cnn.com/2021/05/12/middleeast/israel-palestinian-explainer-intl-cmd/index.html(.

2.  Voir » President Erdoğan, President Putin of Russia talk over phone «, Presidency of the Republic of Türkiye, Directorate of 
Communications, iletisim.gov.tr, 12 mai 2021 
)https://www.iletisim.gov.tr/ENGLISH/haberler/detay/president-erdogan-president-putin-of-russia-talk-over-phone12052021(.

3.  Voir Omar Babakhouya, La Diplomatie turque au Moyen-Orient à l’ère AKP. Quel arbitrage entre idéologie et pragmatisme ?, L’Harmattan, 2020.
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األجيال الشابة أقل خوفاً من القوى االستبدادية )%(
السؤال: "بالنسبة لـ ]الصني ؛ روسيا تركيا[ ، قل إذا كنت قلقا بشأن موقفهم عىل الساحة الدولية ، مطمنئ أو ال هذا و ال ذاك ".

القاعدة: كامل عينة

إن املخاوف بشأن األنظمة االستبدادية تزداد وضوحاً مع ارتفاع املستوى االجتامعي )النسبة املئوية(
السؤال: "بالنسبة لـ ]الصني ؛ روسيا تركيا[ ، قل إن كان موقفها عىل الساحة الدولية يقلقك ، يطمئنك أو ال هذا و ال ذاك ".

القاعدة: كامل عينة

إن املخاوف بشأن القوى االستبدادية تتفاوت وفقاً ملخاوف املستجيبني )النسبة املئوية(
السؤال: "بالنسبة لـ ]الصني ؛ روسيا تركيا[ ، قل إن كان موقفها عىل الساحة الدولية يقلقك ، يطمئنك أو ال هذا و ال ذاك ".

القاعدة: كامل عينة

تركيا "تقلقك"روسيا "تقلقك"الصني "تقلقك"

أي من اآلراء التالية تشعر بأنك أقرب إليها ؟

554432"ال أمانع أن تخفض حريايت قليال إذا سمح للحكومة أن تكون أكرث فعالية".

625739"حتى لو جعل الحكومة أكرث فعالية ، لن أقبل بتخفيض طفيف يف حريايت"

"الناتو تحالف عسكري مكون من بلدان أوروبية وتركيا والواليات املتحدة وكندا. هل تعتقد بلدك يف حلف شامل األطليس هو...

727352"يشء جيد" 

585644"ليس شيئا جيدا أو سيئا" 

595458"يشء يسء" 

"بالنسبة لكل واحدة منهم ، يرجى اإلفصاح إذا كانت طريقة حكم البالد هذه جيدة أو جيدة أو سيئة أو سيئة للغاية:

524432"جيدة جداً" و "جيدة نوعاً ما" 

635739"سيئة جداً" و "سيئة نوعاً ما" 

بالنسبة لكل وحدة منها ، يرجى القول إن كانت طريقة حكم البالد جيدة للغاية ، جيدة نوعاً ما ، سيئة نوعاً ما أو سيئة للغاية: أن الجيش

524129"جيدة جداً" و "جيدة نوعاً ما" 

625739"سيئة جداً" و "سيئة نوعاً ما" 

* بالنسبة لهذا السؤال ، تتألف القاعدة من سكان البلدان األعضاء يف منظمة حلف شامل األطليس.

شبكة القراءة: إن %72 من املستجيبني الذين يعتقدون أن عضويتهم يف منظمة حلف شامل األطلنطي أمر جيد يشعرون بالقلق إزاء موقف الصني عىل الساحة الدولية.
© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

  60 سنة فأكرث          59-35 سنة          34-18 سنة

  الفئات العليا          الفئات املتوسطة         الفئات الشعبية

الصني "تقلقك

الصني "تقلقك

تركيا "تقلقك"

تركيا "تقلقك"

روسيا "تقلقك"

روسيا "تقلقك"
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تعترب الواليات املتحدة القوة األكرث نفوذا.
يتأثر  األمريكية  القوة  بشأن  أجريت معهم مقابالت  الذين  أولئك  إن حكم 
إدارتها  طريقة  تقييم  إىل  التقييم  هذا  ويستند  لدميقراطيتهم.  بتقييمهم 
وفائدة التصويت. ونتيجة لذلك ، فإن أولئك الذين يشعرون بأن دميقراطيتهم 
الواليات  ال تعمل بشكل جيد يف بلدهم من املرجح أن يجدوا أن موقف 

أولئك  فإن   ، ذلك  من  النقيض  وعىل  الدويل.  الصعيد  عىل  مقلق  املتحدة 
أعظم  بقدر  أن دميقراطيتهم تعمل بشكل جيد يشعرون  يعتقدون  الذين 
أولئك  بني  الصلة  نفس  وتظهر  تركيا.  أو  روسيا  أو  الصني  بشأن  القلق  من 
الذين يرون أن "التصويت قليل الفائدة ، وال يراعي رجال و نساء السياسة 

إرادة الشعب".

4. الواليات املتحدة ال تزال القوة املهيمنة

70

17

3

5

1
4
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وبالنسبة لرأي أن الواليات املتحدة هي القوة األكرث نفوذا )النسبة املئوية(.

السؤال: من بني القوى التالية ]الصني ، الواليات املتحدة ، الهند ، اليابان ، روسيا ، االتحاد األورويب[ ،من التي

يف رأيك ، هي األكرث تأثريا يف العامل ؟ أوالً ؟

القاعدة: كامل عينة

  الواليات املتحدة األمريكية
  الصني

  االتحاد األورويب
  روسيا
  اليابان
  الهند

أولئك الذين ينتقدون عمل الدميقراطية يف بالدهم أقل خوفاً من األنظمة االستبدادية )النسبة املئوية(.
القاعدة: كامل عينة

 الدميقراطية تعمل يف بلدي
"جيد جداً" و "جيد إىل حد ما".

 الدميقراطية تعمل يف بلدي
"سيئة جدا" و "سيئة إىل حد ما".

"التصويت يساعد ألنه من خالل 
االنتخابات ميكننا إحداث فرق".

"التصويت قليل الفائدة ، 
السياسيون يتجاهلون إرادة 

الشعب".

الصني

"تقلقك"
62576156

روسيا

"تقلقك"
56495447

ركيا

"تقلقك"
38353834

الواليات املتحدة

"تقلقك"
30373238

االتحاد األورويب

"يقلقك"
18221923

شبكة القراءة: %38 من املجيبني الذين يقولون إن "التصويت ليس مفيداً للغاية ، والساسة ال يأخذون يف االعتبار إرادة الناس" يشعرون بالقلق إزاء موقف الواليات املتحدة عىل املرسح الدويل.
© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022
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مقارنة باستطالعنا الدويل السابق ، تحسنت صورة الواليات املتحدة كثرياً: 
ففي عام 2018 ، كانت القوة األمريكية مصدر قلق ألكرث من نصف 56% 
املستجيبني.  رمبا كانت بعض خطابات وقرارات إدارة ترامب بشأن السياسة 
باملزيد من االضطراب يف عامل  الشعور  الخارجية والتجارية سبباً يف تغذية 
غري مؤكد بالفعل ، وخاصة أنها صادرة عن زعيم العامل الدميقراطي.  وميكن 
يزال  ال  ففي حني  نفسه:  األمرييك  املجتمع  داخل  التطورات  مالحظة هذه 
"مقلق"  العاملي  بالدهم  موقف  أن  )%30(يعتربون  تقريباً  األمريكيني  ثلث 
 .)43%(  2018 بعام  مقارنة  نقطة   13 إىل  انخفضت  النتيجة  هذه  فإن   ،
وميكن مالحظة نفس االتجاه يف بلدان أخرى يف األمريكتني: حيث يرى 41% 
من الكنديني و%39 من الربازيليني أن موقف الواليات املتحدة مثري للقلق 
 ، القارة  التوايل يف عام 2018. ويف هذه  ، مقارنة بنسبة %76 و%53 عىل 
فإن املكسيكيني هم األكرث احتامالً )%46( إللقاء نظرة قلقة عىل الواليات 
املتحدة ، ولكن للمرة األوىل يف استطالعنا ، ليس لدينا أي مقارنة مع عام 

.2018

إن العالقة الخاصة التي تربط إرسائيل بالواليات املتحدة تتجىل يف النتائج: 
يشعرون  أنهم   )56%( اإلرسائيليني  نصف  من  أكرث  قال   ،  2021 عام  ففي 

ل األمريكيني. باالطمئنان من ِقبَ

العامل الناطق باإلنجليزية يرى الواليات 
املتحدة قوة مطمئنة ، باستثناء كندا

والواليات  املتحدة  واململكة  )أسرتاليا   AUKUS يف  األعضاء  البلدان  يف 
وشكل   2021 سبتمرب  يف  عنه  أعلن  ثاليث  عسكري  تحالف  ،وهو  املتحدة( 
ملواجهة القوة الصينية ، اعترب موقف الواليات املتحدة أكرث اطمئنانا يف عام 
ملا كانت عليه يف سنة  2021. )%36 للربيطانيني و %39 لألسرتاليني(خالفاً 
أيضاً  الحال  هو  وهذا  لألسرتاليني(.   20% مقابل  للربيطانيني   16%(  2018
بالنسبة للنيوزيلنديني ، الذين كانوا جزءاً من ANZUS )أسرتاليا ونيوزيلندا 
والواليات املتحدة( ، سلف AUKUS ، )15%  يف عام 2018 ، مقارنة بنسبة 

 ويصدق نفس القول عىل البلدان األخرى الصديقة للواليات املتحدة ، مبا 
يف ذلك الفلبني ، الحليفة التاريخية ، التي وقعت معها معاهدة للمساعدة 
العسكرية يف عام 1951. ومرة أخرى ، تقول أغلبية الفلبينيني )%59( إنهم 
مطمئنون إىل موقف األمريكيني عىل الساحة الدولية ، حيث يواجهون سياسة 

بكني العدوانية يف بحر الصني.

ويف داخل االتحاد األورويب ، تراجع تدهور صورة الواليات املتحدة بني سنتي 
2018 و 2021. يف حني وجد %63 من األوروبيني القوة األمريكية مثرية للقلق 

يف عام 2018 ، و فإنها تراجعت إىل %31 يف عام 2021.

حلف شامل  تدخل  ترك   ، والعرشين  والحادي  العرشين  القرنني  بداية  يف 
األطليس يف غرب البلقان بصمته. إن التدخل لصالح كوسوفو أثناء الحرب 
يف عام 1999 ينعكس يف الرأي: فالكوسوفيون )%87( واأللبان )%65( هم 
الرصب  يشعر   ، ذلك  من  النقيض  وعىل  املتحدة.  للواليات  إطمئناناً  األكرث 
األمرييك.  املوقف  إزاء  بالقلق   )37%( البوسنيني  من  كبرية  ونسبة   )61%(
أثناء  ل األمريكيني ألهداف رصبية  ِقبَ إن قصف حلف شامل األطلنطي من 
بل  املتحدة،  الواليات  ثقة رصبيا يف  قد يفرس عدم  اليوغوسالفية  الحروب 

وأيضاً البوسنة ، التي تضم عدداً كبرياً من السكان الرصب.

%29 اليوم(. وأصبحت بكني مصدر قلق لهذه البلدان الناطقة باإلنكليزية. 
الركب: حيث يشعر 41%  متخلفون عن  الكنديني  الجريان  أن  يبدو  ولكن 
بالقلق إزاء موقف الواليات املتحدة عىل الساحة الدولية ، وهو ما قد يفرس 
واملكسيك  املتحدة  والواليات  كندا  اتفاقية  إن  التجارية.  التوترات  جزئياً 
الشاملية يف  الحرة ألمريكا  التجارة  اتفاقية  التي حلت محل   ،  )CUSMA(
جويلية 2020 ، خلقت مواجهة تجارية. ويف حني أن اتفاق أمريكا الشاملية 
للتجارة الحرة اقرتح منوذجا لتكامل وتوحيد سوق مشرتكة ألمريكا الشاملية 
مصممة عىل منوال االتحاد األورويب ، فإن CUSMA أكرث استنادا إىل التعاون 
و يسبب توترا لحامية أجزاء اسرتاتيجية معينة من البلدان املوقعة )ميكننا 

أن نذكر املركبات الكهربائية( أنها عىل استعداد للدفاع برضاوة.

العالقة الخاصة: شعور الربيطانيني بأكرث اطمئنان يف سنة 2021

يف عامي 2017 و 2018 ، قال %16 من الربيطانيني أنهم مطمئنون من موقف الواليات املتحدة عىل الساحة الدولية. ويف عام 2021 ، زاد العدد إىل أكرث من الضعف )36%(. 
.)AUKUS( ولعل هذه الطأمنينة التي يشعر بها الربيطانيون سببها أنهم أبرموا تحالفاً عسكرياً مع أسرتاليا والواليات املتحدة ملواجهة الصني

18. John Glaser, Christopher A. Preble et A. Trevor Thrall, Fuel to Fire. How Trump Made America’s Broken Foreign Policy Even Worse (and How We 
Can Recover), Cato Institute, 2019

19. Steve Scherer, Dave Graham, «Tensions over cars, protectionism loom at North American leaders summit», reuters.com, 18 novembre 2021 
(https://www.reuters.com/technology/biden-face-push-back-ev-rules-first-three-amigos-summit-5-years-2021-11-17/ ).

17. إذا ما قمنا مبقارنة بيانات سنتي 2018 و2021 بنفس البلدان الـ 42 )باستثناء بيالروسيا ، وجورجيا ، والهند ، وإندونيسيا ، وكوسوفو ، ولبنان ، واملكسيك ، ومولدوفا ، والجبل 
األسود ، ونيجرييا ، والفلبني ، وتونس ، وكوريا الجنوبية( ، فإن تحسني صورة الواليات املتحدة األمريكية هو األهم و هو حقيقة مفادها أن %56 من املستجيبني كانوا قلقني يف عام 

2018 ، مقارنة بالثلث )%33( يف عام 2021.
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يف عام 2021 ، أصبحت قوة الواليات املتحدة أقل إثارة للقلق  من سنة  2018 )النسبة املائوية(.
السؤال: "بالنسبة للواليات املتحدة ، قل إذا كنت مطمئنا ، قلقاً أوال هذا وال ذاك حول  موقفها عىل الساحة الدولية".

اإلجابة: "أنت قلق"

القاعدة: كامل عينة

2021       2018  
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يف عام 2021 ، أصبحت قوة الواليات املتحدة أقل إثارة للقلق  من سنة  2018 )النسبة املائوية(. )بعد، بعدما(
السؤال: "بالنسبة للواليات املتحدة ، قل إذا كنت مطمئنا ، قلقاً أوال هذا وال ذاك حول  موقفها عىل الساحة الدولية".

اإلجابة: "أنت قلق"

القاعدة: كامل عينة

2021       2018  
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203842 SI 

163351 ES  
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121771 NO  
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52471 PT 

102565 LU  

183250 GR  

عضوية منظمة حلف شامل األطليس ليست 
كافية للطأمنة حول الواليات املتحدة

" يشء جيد".  األطليس  أن حلف شامل  يرون   )65%( األمريكيني  ثلثي  إن   
ولكن يف البلدان األعضاء يف هذا التحالف ، هنا من دون أخذ الرأي األمرييك 
بعني اإلعتبار ، ال يجد سوى ثلث املستجيبني )%32( يجدون موقف الواليات 

املتحدة "مطمئناً". هذه النسبة متواضعة ألن النسبة نفسها )%32( تعتربها 
"مثرية للقلق" ، يف حني يعتربها %36 "ال مطمئنة و ال مثرية للقلق". ويف 
أوروبا الرشقية ، كان التعلق بالتحالف أعىل )%63( منه يف أوروبا الغربية 
بلدان غرب  يف  أعىل  األطليس  لحلف شامل  املقدم  الدعم  إن  بل   .)53%(
الشاملية  ومقدونيا   ، ألبانيا  الدولية:  املنظمة  يف  األعضاء   )67%( البلقان 

والجبل األسود.

يف االتحاد األورويب ، تدعم دول أوروبا الرشقية عضويتها يف منظمة حلف شامل األطليس أكرث من الدول الغربية )%(.
السؤال : حلف شامل األطلنطي عبارة عن تحالف عسكري مكون من دول أوروبية وتركيا والواليات املتحدة وكندا. هل تعتقد أن عضوية بلدكم يف حلف 

شامل األطليس...

القاعدة: البلدان األعضاء يف حلف شامل األطليس

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

  يشء يسء          "ليس شيئاً جيدا أو سيئاً"         يشء جيد

30  

ت: اختبار القرن احلر�ي



أول دميقراطية يف العامل، الواليات املتحدة تدخل حالة ضعف

وكأنه   ، نسبياً  املرتفع   ، الرقم  هذا  ويبدو  جيد.  بشكل  تعمل  دميقراطيتهم  أن   )67%( األمريكيني  ثلثا  يرى   ، األبيض  البيت  إىل  بايدن  جو  دخول  و  ترامب  دونالد  رئاسة  بعد 
 .2021 يناير/جانفي  من  السادس  يف  هيل  الكابيتول  اقتحام  حد  إىل   ، بايدن  انتخابات  رشعية  عىل  بشدة  املهزوم  الرئيس  مؤيدي  بعض  تنازع  أن  بعد   ، االندفاع  عىل  عالمة 
عام  ناخب يف  مليون  قليالً من 136  أكرث  كانت  أن  )بعد  ناخب   مليون  أكرث من 158  مع   ، الثاين 2020  نوفمرب/ترشين   3 انتخابات  القياسية يف  املشاركة  إىل  النظر  كام ميكن 
2016( باعتبارها السمة املميزة للدميقراطية السليمة. ولكن نتائج دراستنا االستقصائية تبني استمرار االنقسامات الهامة داخل املجتمع ، وهي من بني أكرث البلدان التي متت دراستها.             

66

26

8

67

25

8

64

25

11

الخوف من القوى االستبدادية والحكم عىل عضوية حلف شامل األطليس )%(
األسئلة: "بالنسبة إىل ]الصني ، وروسيا ، وتركيا[ هل أنت قلق أم مطمنئ أم ال هذا وال ذاك  بسبب موقفها عىل الساحة الدولية" ؛ "الناتو تحالف عسكري 
مكون من بلدان أوروبية وتركيا والواليات املتحدة وكندا. هل تعتقد أن عضوية بلدكم يف منظمة حلف شامل األطليس يشء جيد ، يشء يسء ، ليس شيئا جيدا 

أو سيئا ؟ "

القاعدة: البلدان العضو يف حلف شامل األطليس

الصني "تقلقك روسيا "تقلقك" تركيا "تقلقك"

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

  عضوية بلدكم يف منظمة حلف شامل األطليس "يشء جيد".
  عضوية بلدكم يف منظمة حلف شامل األطليس "ليست يشء جيد او سيئ"

  عضوية بلدكم يف منظمة حلف شامل األطليس "يشء يسء".

مخطط القراءة: يقر ثلثا )%66( الذين يقولون إنهم قلقون بشأن موقف الصني عىل الساحة الدولية بأن عضوية بالدهم يف حلف شامل األطلنطي "يشء جيد".

يف الواليات املتحدة ، تشكل النساء ، واألشخاص الذين يعيشون يف املدن الصغرية ، والفئات الشعبية واملتوسطة ، أكرث الفئات انتقادا 
لدميقراطيتهم )%(.

السؤال: "يف بالدكم ، هل تقولون إن الدميقراطية تعمل ؟"

القاعدة: الواليات املتحدة

 الدميقراطية تعمل يف بلدي
"جيد جداً" و "جيد إىل حد ما".

نساء 41
الجنس 

رجال 24

املدن التي يقل عدد سكانها عن 15000 نسمة40
كرب املدن

املدن التي يزيد عدد سكانها عىل 500000 نسمة25

الفئات الشعبية 41

الفئات االجتامعية واملهنية الفئات املتوسطة 48

الفئات العليا19

صعب نوعاً ما 51
كيفية عيش األرسة يف نهاية الشهر

سهل نوعاً ما23

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

1. Federal Election Commission, « Official 2020 Presidential General Election Results », 11 mars 2020, p. 8 (www.fec.gov/resources/cms-content/
documents/2020presgeresults.pdf).

2. Federal Election Commission, Washington, « Federal Elections 2016. Election results for the U.S. President, the U.S. Senate and the U.S. House 
of Representatives », décembre 2017, p. 10 (www.fec.gov/resources/cms-content/documents/federalelections2016.pdf)
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يف ضل االضطرابات الجغراسياسية الحالية ، وخاصة التنافس الصيني األمرييك 
، يخىش جزء كبري من الرأي العام عودة الحرب.  وعىل هذا فإن احتامل " 
إندالع حرب عاملية جديدة يف األعوام القليلة املقبلة" يَُعد "مرجحاً" من ِقبَل 
الناس  أكرث  إن   .)50%( االستقصائية  الدراسة  الذين شملتهم  أولئك  نصف 
واملكسيكيون   ،  )66%( اإلندونيسيون  هم  الجديد  العاملي  بالرصاع  إمياناً 
)%60( ، واألمريكيون )%59( ، واللبنانيون )%58( ، واألسرتاليون )57%( ، 

واألوكرانيون )%55( ، والقبارصة والكروات )54%(.

التفاؤلية   النزعة  فإن   ، العامل  التي يشهدها  االضطرابات  الرغم من  و عىل 
من  أنها  املستطلعني  من  فقط   38% يرى  حيث  مؤكدة:  األوروبيني  لدى 
املرجح أن يشهد العامل حربا عاملية جديدة يف األعوام املقبلة. والغريب يف 

األمر بعض البلدان التي بالرغم من قربها الجغرايف لقوى أثبت التاريخ مدى 
إمكانية خطرها عىل الجوار،  تبدو أقل قلقا. هذا هو الحال بالنسبة إلستونيا 
وأملانيا وفنلندا وهولندا عىل عكس  نصف اليونانيني والهنغاريني ، فضال عن 
أغلبية الرومانني والسلوفينيني، الذين عربوا عن تخوفهم من حرب عاملية. 
كام أن النزعة اإليرينية "التفاؤلية" لألوروبيني تتواجد عىل نطاق أوسع يف 
الغرب . كام أن نصف املستجيبني يف الدول األعضاء يف حلف شامل األطليس 
)%46( يعتقدون أن اندالع حرب عاملية جديدة من املرجح أن يحدث يف 
األعوام املقبلة إذا تم إدراج الرأي األمرييك )%59( يف حساب هذا املتوسط. 

ولكن الرقم ينخفض إىل %38 دون احتساب متوسط  الواليات املتحدة.

5. الرأي العام يخىش عودة الحرب

20. Voir Thibault Muzergues, Europe champ de Bataille. De la guerre impossible à une paix improbable, Le Bord de l’eau, 2021.
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هل املجتمعات الدميقراطية تتعلل بالوهم ؟ احتامالت اندالع حرب عاملية جديدة )يف املائة(
السؤال: هل تعتقد أنه من املرجح إىل حد ما أن تندلع حرب عاملية جديدة يف األعوام القليلة املقبلة ؟

اإلجابات: "محتمل للغاية" و "محتمل بعض اليشء"

القاعدة كامل عينة

الحرب يف القرن الحادي والعرشين

"الهجوم اإلرهايب عىل الواليات املتحدة من قبل أسامة بن الدن )1( ، والهجوم بالغاز عىل مرتو أنفاق طوكيو من قبل أتباع طائفة أوم والفوىض التي أحدثها موريس االبن. ونظرائه عىل 
اإلنرتنت ، حيث درجة الدمار ال تقل بأي حال من األحوال عن درجة الحرب ، ميثلون نصف حرب ، شبه حرب ، قريب من الحرب ، باختصار الشكل الجنيني لنوع جديد من الحرب. وأيا كان 
ما نسمي هذه األشكال الجديدة من املواجهة ، فإنها ال ميكن أن تجعلنا أكرث تفاؤال مام كنا عليه يف املايض ، ألنه ليس لدينا ما يدعو إىل التفاؤل. ويرجع ذلك إىل أن تقليص وظائف الحرب 
باملعنى الدقيق ال يعني أن الحرب مل تعد قامئة ، ألنها لن تلغى متاما ، حتى يف ما يسمى بعرص ما بعد الحداثة وما بعد الصناعة. و قد قام هذا بكل بساطة  إىل إعادة استثامر املجتمع البرشي 
بطريقة أكرث تعقيدا ،أوسع نطاقا و بطريقة خفية و دقيقة. كام قال اللورد بايرون يف القصيدة التي يحزن فيها عىل وفاة شييل ، "مل يحدث يشء ، يف مرة تغريت مياه البحر فقط". الحرب ، 
التي شهدت تحوال بسبب التكنولوجيا الحديثة ونظام السوق ، ستصنع بأشكال أكرث و غري عادية. وبعبارة أخرى ، بينام نشهد انخفاضا نسبيا يف العنف العسكري ، فإننا نشهد أيضا زيادة 
يف العنف السيايس واالقتصادي والتقني. وعالوة عىل ذلك ، أيا كان الشكل الذي يتخذه العنف ، فإن الحرب هي الحرب ، وحتى لو تغري مظهرها ، فإنها ستخضع دامئا لنفس املبادئ ".

 وكياو ليانغ وانغ زانغسوي ، كتب يف 17 كانون الثاين/يناير 1999 ،
يف La Guerre hors limites ]2006[ ، مرتجمة من الصينية من قبل هرييف دينيس ، جيب الشواطئ ، 2021 ، ص 30-31.

1. ليست أحداث 11 سبتمرب 2001 بعد.
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الهند
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هل املجتمعات الدميقراطية تتعلل بالوهم ؟ احتامالت اندالع حرب عاملية جديدة )يف املائة(
السؤال: هل تعتقد أنه من املرجح إىل حد ما أن تندلع حرب عاملية جديدة يف األعوام القليلة املقبلة ؟

اإلجابات: "محتمل للغاية" و "محتمل بعض اليشء"

القاعدة كامل عينة

هل املجتمعات الدميقراطية تتعلل بالوهم ؟ احتامالت اندالع حرب عاملية جديدة )يف املائة(
السؤال: هل تعتقد أنه من املرجح إىل حد ما أن تندلع حرب عاملية جديدة يف األعوام القليلة املقبلة ؟

اإلجابات: "محتمل للغاية" و "محتمل بعض اليشء"

القاعدة كامل عينة

"من املرجح جدا" و "من 
املحتمل نوعا ما" أن تندلع 

حرب عاملية جديدة

"مستبعد نوعا ما" و 
"مستبعد جدا" أن تندلع 

حرب عاملية جديدة

5050عاملي

الجنس 
4753الرجال

5248النساء

العمر 

185941-34 سنة

354852-59 سنة

603763 سنة فأكرث

الفئات االجتامعية واملهنية

5743كبار مديري الرشكات

4852املهن الفكرية أو العلمية

5050املهن املتوسطة يف مجال العمل بأجر

4951أصحاب املشاريع الصغرية

4951املوظفون املؤهلون

5446العامل املهرة

عامل الخدمات واملوظفون التجاريون والعامل ذوي املهارات 
5446املنخفضة والعامل العامون

3763املتقاعدون

5347عاطلون عن العمل

تحديد املوقع ذاتيا عىل مقياس اليمني-اليسار

4357اليسار

4951الوسط

5347اليمني

الرأي حول العوملة
4654العوملة فرصة

5743العوملة تهديد

يف بلدي ، يف السنوات القادمة...
"لن يتمكن املواطنون بعد اآلن من حل خالفاتهم بالطرق السلمية 

6337، وسوف يلجأون يف أغلب األحيان إىل العنف".

3961"سيحل املواطنون خالفاتهم سلميا دون اللجوء إىل العنف".

"بشأن ]الحرب[ ، يرجى اإلدالء مبا إذا كنت 
قلقا جدا ، قلقا إىل حد ما ، غري قلق أو غري 

قلق عىل اإلطالق".

5644"قلقا جدا ، قلقا إىل حد ما

2971"غري قلق ,غري قلق عىل اإلطالق"

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022
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مام تخىش الدميقراطيات ؟

تواجه حرية الرأي تحديات يف املجتمعات الدميقراطية املتعددة الثقافات بصورة متزايدة. سوء التفاهم املتبادل ، عدم الثقة ، حتى العداء و تقوية 
الرابطة االجتامعية. تتحول املنافسات بني الثقافات إىل تنازع يف القيم عندما يتعلق النزاع بالحريات األساسية ، مثل حرية الرأي وحرية الصحافة. 
والرسوم   ، الشيطاين يف عام 1988  الشيطانية لسلامن رشدي  العبارات  العنيفة عىل نرش  الفعل  الناجمة عن ردود  املآيس  الدليل عىل ذلك  لعل 
الكاريكاتورية الدمناركية يف عام 2008 ، ومأساة الهجوم عىل تشاريل هيبدو يف عام 2015. يأخذ هذا اإلرهاب شكل حرب داخلية ضد قيم املجتمع 
الليربايل ، عىل سبيل املثال هجامت 13 نوفمرب 2015 يف باريس و املنطقة الباريسية ، أو يف نيس ، يف 14 جويلية 2016. إن رصاع الهويات واألديان 

و الشعبوية والسلطوية والعنرصية ومعاداة السامية مل يكن أبدا أكرث رضرا للمجتمعات الدميقراطية مام كان عليه منذ الثالثينات.

بدون حرية النقاش و النرش ، ال يبقى أي يشء من النموذج الدميقراطي. فهو يشرتط إمكانية ذلك ، ورشعيته ، ولكن أيضا فعاليته ، ألن الحرية هي 
التي متكن  اإلنسان العبقري من الوصول إىل بعده الكامل. ولكن قرننا هو أيضا قرن ظهور فضاء جديد عام ،عابر للحدود الوطنية و رقمي. هذه 
املرة ، مل يكن سبب االضطرابات خارجياً عن األنظمة الدميقراطية ، وال أجنبياً ، وال حتى معاديا للقيم الليربالية. وهذه ابتكارات تكنولوجية ملحوظة 
طورتها رشكات ينتج أداؤها عن استخدام الحريات. مع ذلك ، إذا أحرزوا تقدماً غري عادي يف إدراج العدد األكرب يف مجال وسائل اإلعالم العامة ، فإن 
املنصات الرقمية ، Big Technology ، تكتسب قوة إشكالية. ماذا يحدث للدميقراطيات إذا كانت الترشيعات الصادرة عن املجالس املنتخبة  عاجزة 

عن تنظيم الحريات ؟ فامذا يحدث للدميقراطيات إذا نقلت رساً سلطة ضامن هذه الحريات من الربملانات إىل الرشكات االحتكارية ؟

1. يعترب التنوع الثقايف مصدرا النعدام األمن............................................................................................................................................ 35
االنحراف واإلرهاب عىل رأس املخاوف األمنية......................................................................................................................................................... 35

الرصاعات بني الثقافات.......................................................................................................................................................................................... 35

اإلسالم السيايس والتهديد اإلرهايب........................................................................................................................................................................... 35

2. هل ما زلنا قادرين عىل "حل الخالفات سلميا" ؟............................................................................................................................... 38
املجتمعات الدميقراطية التي يقودها انعدام الثقة................................................................................................................................................... 38

....والخوف من عدم القدرة عىل "حل الخالفات بالطرق السلمية"............................................................................................................................ 38

39 ......................................................................................................... نصف املستجيبني )%47( يريدون الحق يف حوز سالح ناري للدفاع عن النفس

3. القلق إزاء خطر تخفيض الدرجات االقتصادية.................................................................................................................................... 41

4. التالعب باملعلومات والتدخل األجنبي.................................................................................................................................................. 43
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1. يعترب التنوع الثقايف مصدرا النعدام األمن

 التفاؤل والتشاؤم يف عالقة توازن للقوى. و حول سؤال ، "كيف تعتقد أن 
بلدك ستكون غدا ؟" ، أكرث من ثلث املستجيبني )%35( يعتقدون أن بالدهم 
ستكون "أسوأ مام هي عليه اليوم". ويقول %36 إن بالدهم ستكون  "أفضل 
الفرنسيني من  اليوم". إن  ٪ ستكون "جيدة كام  مام هو عليه اآلن" و 29 
بني أقل الناس تفاؤالً: حيث يقول %9 فقط إن بالدهم ستكون أفضل غداً 
، فضالً عن اللبنانيني )%10( ، والبلجيكيني )%10( ، والفنلنديني )12%( ، 

واليابانيني )12%(.

 االنحراف واإلرهاب عىل رأس املخاوف 
األمنية:

من بني الشواغل الرئيسية التي متت دراستها ، يتقاسم القلق بشأن املسائل 
األمنية بشكل واسع جدا. حيث أعرب أغلب املستجيبني عن خشيتهم من 
االنحراف )%89( ، بل و بدرجة أكرث يف كل من   إندونيسيا )%96( ، وألبانيا 

، ولبنان ، واملكسيك )%97( ، ونيجرييا ، وتونس )98%(.

وعىل نحو مامثل ، كان الخوف اإلجاميل من اإلرهاب مرتفعاً للغاية )83%(. 
بل وسجلت درجات أعىل بني املولدوفيني واألوكرانيني )%87( ، والبلغاريني 
 )92%( والتونسيني  واللبنانيني  والهنود   ،  )89%( واإلرسائيليني  والفرنسيني 
والنيجرييني  والجورجيني   ،  )95%( والفلبينيني   ،  )93%( واإلندونيسيني   ،

.)96%(

 الرصاعات بني الثقافات
إن الخوف من الهجرة )%63( يثري قلق رشيحة مهمة من الرأي العام. و ال 
شك يف أن الهجرة هي أحد أرقام العوملة. وبهذه الصفة أيضا توجهت بعض 
اإلجابات. وبالتايل ، فمن بني أولئك الذين يرون أن العوملة تشكل تهديداً 
، فإن االهتامم بالهجرة أعىل ، حيث يصل إىل %73. إن مستوى االهتامم 

بالهجرة أقل بني أولئك الذين ينظرون إىل العوملة باعتبارها فرصة ، ولكنها 
تظل تشكل األغلبية )%58(. وعىل نحو مامثل ، يف حني يظل القلق بشأن 
نسمة  ألف   15 عن  سكانها  عدد  يقل  التي  املدن  يف  انتشارا  أكرث  الهجرة 
عدد  يزيد  التي  املدن  يف  مرتفعا  يظل  الهجرة  بشأن  القلق  فإن   ،  )67%(

سكانها عىل 500 ألف نسمة )%60( ، والتي ترتبط ارتباطا أوثق بالعوملة.

اإلسالم السيايس والتهديد اإلرهايب:
إن اإلسالم يشكل مصدر قلق آخر واسع االنتشار )%59(. إن اإلسالم يرتبط 
حرية   ، الصحافة  حرية  الدميقراطية:  للمجتمعات  األساسية  القيم  بتهديد 
الوجدان ، املساواة بني املرأة والرجل ، وحرية التوجه الجنيس ، والتسامح ، 
وما إىل ذلك. وبطبيعة الحال ، يرتبط اإلسالم أيضاً بالتهديد اإلرهايب. وقعت   
48035 هجمة إسالمية عىل األقل يف األعوام 40 املاضية ، وأسفرت عن مقتل 
ما ال يقل عن 210138 شخصاً. ويف الفرتة ما بني 1979 - 2000 ، وقعت 
2194 هجمة إنجر عنها 6817 وفاة )%4,6 الهجامت اإلسالمية عىل مدى 
الفرتة 2021-1979(. بعد سبتمرب/أيلول 11 ، وهي نقطة التحول يف اإلرهاب 
، وقعت  8265 هجمة و 38186 وفاة  بني 2001 2012 )%17,2 الهجامت 
 2013 بني  ما  الفرتة  يف   ، وأخريا   .)1979-2021 الفرتة  مدى  اإلسالمية عىل 
2021 ، ومع مجيء تنظيم الدولة اإلسالمية وبوكو حرام ، وقعت  37576 

هجمة و 165135 وفاة)%78,2 الهجامت اإلسالمية بني -1979 2021(.

ومن املؤكد أن هذا الصعود لإلرهاب اإلسالمي يساهم يف إثارة الخوف من 
 )86%( إرسائيل  يف  األعىل  هو  الخوف  وهذا  الدميقراطيات.  داخل  اإلسالم 
وقربص وفرنسا )%84( ، ولكن أيضاً يف بلغاريا والجمهورية التشيكية )82%( 
وبلجيكا )%78( وأملانيا والنمسا وسلوفاكيا )%76(. ويف البلدان ذات األغلبية 
املسلمة ، يهيمن الخوف من اإلسالم عىل الرأي يف نيجرييا )%69( ، وتونس 
)%63( ، إندونيسيا )%60( ، والبوسنة والهرسك )%55(. إن لبنان )37%( 

يشكل استثناًء.

2. Dominique Reynié (dir.), Les Attentats islamistes dans le monde 1979-2021, Fondation pour l’innovation politique, septembre 2021 (www. 
fondapol.org/etude/les-attentats-islamistes-dans-le-monde-1979-2021/). Pour mener à bien cette recherche, nous avons utilisé trois types de sources : 
le recueil d’informations sur les attentats via les moteurs de recherche, le croisement des bases de données existantes, particulièrement la Global 
Terrorism Database (GTD) et l’Armed Conflict and Event Data Project (ACLED) et, enfin, les recherches académiques.

1. إن تغري املناخ ، و البطالة ، واألزمة االقتصادية ، والعجز العام والديون ، واالنحراف ، والتطرف السيايس ، والحرب ، والهجرة ، والتفاوت االجتامعي ، واإلسالم ، عدم القدرة  عىل 
توفري التمويل للضامن اإلجتامعي )التقاعد ، والصحة ، وما إىل ذلك( ، وفقدان القوة الرشائية ، واإلرهاب.

الدميقراطيات التي تواجه عنف اإلرهاب اإلسالمي

"إن العنف اإلرهايب يؤثر يف املقام األول عىل املدنيني. فاملوت بسبب اإلرهاب يخلق شعورا ال يطاق بالضعف الدائم. الناس يف العامل الدميقراطي أكرث صدمة من العنف اإلرهايب 
ألنهم ورثوا ثقافة إيرينية ، وهي نتيجة منطقية لرتاجع العنف بني الدول. لكن الدميقراطيات أيضا أكرث حرية ألنها متثل نظاما سياسيا ناعامً ، يقوم عىل أساس الحرية وحقوق 

اإلنسان. ومن املحتم أن  الدميقراطيات تشعر بالعجز.رغبة يف القمع واملراقبة و الرقابة  و الطرد و إغالق الحدود يعرب عنها تبعاً ألحدث كبرية .هذه الرغبة تخلق ثقافة أمنية ، 
تصل حتى جنون العظمة ، تدميها التدابري الحتمية املصممة عىل بعث الطأمنينة بقدر ما ميكن. فبعنف الجهاديني ، يثري اإلسالم واملسلمون مخاوف ال ميكن إصالحها، بل هي يف 

تزايد. أما الخوف من املجتمعات األخرى فهو ميزق املجتمعات و ينجر عنه تعارضها يف ما بينها : الرغبة يف القتال ، كره األجانب ، رصاع الهويات ، و االستبداد ".

" التطرف اإلسالمي والشعبوية"،  دومينيك رينيه 

الهجامت االسالمية يف العامل ، 1979-2021 ،

منظمة اإلبتكار السيايس  ، أيلول/سبتمرب 2021 ، الصفحة 25.
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Perte du pouvoir 
d’achat

Crise  
économique

Inégalités  
sociales Chômage Dette  

et déficit public
Ne plus pouvoir assurer le financement  

de la protection sociale (retraite, santé…)
Changement 

climatique Islamisme Délinquance Immigration Terrorisme Guerre Extrémisme 
politique

AL 95 98 91 96 79 95 AL 82 48 97 78 86 82 80
AT 87 80 86 76 74 82 AT 80 76 80 71 80 68 86
AU 87 78 75 75 69 81 AU 72 62 80 57 73 68 71
BA 92 90 87 93 77 84 BA 81 55 91 76 70 69 80
BE 90 87 88 80 81 89 BE 82 78 89 75 83 66 83
BG 94 94 89 89 87 86 BG 87 82 94 80 89 82 86
BR 89 87 88 88 80 82 BR 78 47 84 43 72 64 83
BY 89 87 71 76 83 67 BY 66 48 67 53 67 69 72
CA 88 81 76 68 72 81 CA 79 47 74 40 69 54 76
CH 79 72 84 70 65 79 CH 79 71 75 60 76 58 80
CY 93 94 77 91 76 41 CY 92 84 95 83 79 82 74
CZ 90 87 80 66 86 88 CZ 79 82 86 80 79 69 81
DE 83 72 84 62 70 74 DE 77 76 82 63 81 65 84
DK 67 62 73 58 62 70 DK 76 71 73 69 70 53 70
EE 86 81 82 74 63 82 EE 67 59 70 64 62 58 74
ES 94 96 92 96 90 94 ES 87 62 87 66 71 64 91
FI 80 75 76 82 74 87 FI 72 65 80 62 67 43 74
FR 86 88 88 84 78 90 FR 86 84 92 73 89 66 81
GB 81 80 75 70 66 84 GB 80 56 78 54 73 54 76
GE 100 99 94 99 87 97 GE 87 55 95 80 96 99 79
GR 93 95 90 95 90 91 GR 90 71 93 84 82 78 83
HR 94 94 91 91 86 93 HR 88 69 86 76 79 73 81
HU 95 91 90 85 85 91 HU 90 63 91 55 72 72 87
ID 93 96 94 96 86 63 ID 87 60 96 70 93 90 92
IE 87 82 80 75 74 81 IE 77 50 77 48 64 56 72
IL 92 84 85 78 79 87 IL 76 86 92 63 89 82 88
IN 96 94 84 96 88 88 IN 90 65 92 77 92 89 81
IT 92 94 91 94 90 92 IT 91 65 92 68 80 69 82
JP 85 88 86 77 85 87 JP 87 57 76 67 78 80 75
KR 92 89 89 85 83 83 KR 92 63 87 46 65 70 88
LB 96 97 95 97 94 95 LB 76 37 97 73 92 85 95
LT 93 92 91 87 86 93 LT 85 70 93 80 86 87 82
LU 84 77 88 74 73 79 LU 82 68 82 56 76 66 81
LV 87 87 84 79 72 88 LV 70 60 82 66 72 75 72
MD 94 92 78 89 85 93 MD 87 57 91 78 87 90 72
ME 94 90 87 95 84 83 ME 63 36 93 65 56 40 72
MK 94 93 91 94 81 85 MK 84 67 91 84 80 70 80
MT 86 68 69 41 46 75 MT 87 37 80 85 64 42 62
MX 93 95 90 95 84 85 MX 91 52 97 73 82 77 81
NG 97 97 93 98 90 95 NG 77 69 98 67 96 93 91
NL 85 73 86 62 60 81 NL 81 72 94 71 86 54 88
NO 70 52 68 59 50 62 NO 63 60 70 55 61 42 70
NZ 91 76 81 64 67 82 NZ 73 44 82 49 63 52 73
PH 94 96 88 95 89 94 PH 94 62 95 66 95 92 91
PL 93 88 86 79 85 84 PL 85 70 86 68 83 81 86
PT 93 94 94 92 89 90 PT 91 58 88 65 85 75 85
RO 91 89 86 78 85 89 RO 87 63 89 64 79 75 78
RS 93 87 91 88 77 90 RS 85 69 89 77 79 70 84
SE 64 62 71 68 53 79 SE 73 68 87 67 75 47 74
SI 90 86 89 84 83 89 SI 84 71 72 69 72 68 88
SK 92 90 89 85 89 94 SK 86 76 90 80 85 85 89
TN 98 96 96 98 94 94 TN 80 63 98 65 92 73 94
UA 95 94 91 93 88 95 UA 83 55 95 64 87 94 84
US 87 83 67 64 78 82 US 69 49 85 63 79 69 84
XK 95 93 88 95 73 85 XK 75 40 78 86 61 57 64
EU 88 85 87 80 80 86 EU 84 72 88 68 81 68 83

92 91 85 88 84 85 85 62 90 68 86 80 83

90 89 85 84 82 83 81 59 89 63 83 76 85

عدم القدرة عىل متويل الضامن اإلجتامعي التغري املناخياإلسالم السيايساإلنحرافالهجرةاإلرهابالحربالتطرف السيايس
عدم املساواة البطالةالدين العام والعجز)التقاعد ، والصحة ، وما إىل ذلك(.

فقدان القدرة األزمة االقتصاديةاالجتامعية
الرشائية

مام تخىش الدميقراطيات ؟ )%( -تابع
السؤال: "يف كل موضوع من املواضيع التالية ، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كنت قلقاً للغاية، قلقاً نوعاً ما، لست قلقاً نوعاً ما، أو لست قلقاً ؟"

األجوبة : "قلق للغاية" و "قلق بعض اليشء"

القاعدة :كامل عينة

عاملي بدون 
احتساب الهند

عاملي مع 
إحتساب الهند

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022
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Perte du pouvoir 
d’achat

Crise  
économique

Inégalités  
sociales Chômage Dette  

et déficit public
Ne plus pouvoir assurer le financement  

de la protection sociale (retraite, santé…)
Changement 

climatique Islamisme Délinquance Immigration Terrorisme Guerre Extrémisme 
politique

AL 95 98 91 96 79 95 AL 82 48 97 78 86 82 80
AT 87 80 86 76 74 82 AT 80 76 80 71 80 68 86
AU 87 78 75 75 69 81 AU 72 62 80 57 73 68 71
BA 92 90 87 93 77 84 BA 81 55 91 76 70 69 80
BE 90 87 88 80 81 89 BE 82 78 89 75 83 66 83
BG 94 94 89 89 87 86 BG 87 82 94 80 89 82 86
BR 89 87 88 88 80 82 BR 78 47 84 43 72 64 83
BY 89 87 71 76 83 67 BY 66 48 67 53 67 69 72
CA 88 81 76 68 72 81 CA 79 47 74 40 69 54 76
CH 79 72 84 70 65 79 CH 79 71 75 60 76 58 80
CY 93 94 77 91 76 41 CY 92 84 95 83 79 82 74
CZ 90 87 80 66 86 88 CZ 79 82 86 80 79 69 81
DE 83 72 84 62 70 74 DE 77 76 82 63 81 65 84
DK 67 62 73 58 62 70 DK 76 71 73 69 70 53 70
EE 86 81 82 74 63 82 EE 67 59 70 64 62 58 74
ES 94 96 92 96 90 94 ES 87 62 87 66 71 64 91
FI 80 75 76 82 74 87 FI 72 65 80 62 67 43 74
FR 86 88 88 84 78 90 FR 86 84 92 73 89 66 81
GB 81 80 75 70 66 84 GB 80 56 78 54 73 54 76
GE 100 99 94 99 87 97 GE 87 55 95 80 96 99 79
GR 93 95 90 95 90 91 GR 90 71 93 84 82 78 83
HR 94 94 91 91 86 93 HR 88 69 86 76 79 73 81
HU 95 91 90 85 85 91 HU 90 63 91 55 72 72 87
ID 93 96 94 96 86 63 ID 87 60 96 70 93 90 92
IE 87 82 80 75 74 81 IE 77 50 77 48 64 56 72
IL 92 84 85 78 79 87 IL 76 86 92 63 89 82 88
IN 96 94 84 96 88 88 IN 90 65 92 77 92 89 81
IT 92 94 91 94 90 92 IT 91 65 92 68 80 69 82
JP 85 88 86 77 85 87 JP 87 57 76 67 78 80 75
KR 92 89 89 85 83 83 KR 92 63 87 46 65 70 88
LB 96 97 95 97 94 95 LB 76 37 97 73 92 85 95
LT 93 92 91 87 86 93 LT 85 70 93 80 86 87 82
LU 84 77 88 74 73 79 LU 82 68 82 56 76 66 81
LV 87 87 84 79 72 88 LV 70 60 82 66 72 75 72
MD 94 92 78 89 85 93 MD 87 57 91 78 87 90 72
ME 94 90 87 95 84 83 ME 63 36 93 65 56 40 72
MK 94 93 91 94 81 85 MK 84 67 91 84 80 70 80
MT 86 68 69 41 46 75 MT 87 37 80 85 64 42 62
MX 93 95 90 95 84 85 MX 91 52 97 73 82 77 81
NG 97 97 93 98 90 95 NG 77 69 98 67 96 93 91
NL 85 73 86 62 60 81 NL 81 72 94 71 86 54 88
NO 70 52 68 59 50 62 NO 63 60 70 55 61 42 70
NZ 91 76 81 64 67 82 NZ 73 44 82 49 63 52 73
PH 94 96 88 95 89 94 PH 94 62 95 66 95 92 91
PL 93 88 86 79 85 84 PL 85 70 86 68 83 81 86
PT 93 94 94 92 89 90 PT 91 58 88 65 85 75 85
RO 91 89 86 78 85 89 RO 87 63 89 64 79 75 78
RS 93 87 91 88 77 90 RS 85 69 89 77 79 70 84
SE 64 62 71 68 53 79 SE 73 68 87 67 75 47 74
SI 90 86 89 84 83 89 SI 84 71 72 69 72 68 88
SK 92 90 89 85 89 94 SK 86 76 90 80 85 85 89
TN 98 96 96 98 94 94 TN 80 63 98 65 92 73 94
UA 95 94 91 93 88 95 UA 83 55 95 64 87 94 84
US 87 83 67 64 78 82 US 69 49 85 63 79 69 84
XK 95 93 88 95 73 85 XK 75 40 78 86 61 57 64
EU 88 85 87 80 80 86 EU 84 72 88 68 81 68 83

92 91 85 88 84 85 85 62 90 68 86 80 83

90 89 85 84 82 83 81 59 89 63 83 76 85

عدم القدرة عىل متويل الضامن اإلجتامعي التغري املناخياإلسالم السيايساإلنحرافالهجرةاإلرهابالحربالتطرف السيايس
عدم املساواة البطالةالدين العام والعجز)التقاعد ، والصحة ، وما إىل ذلك(.

فقدان القدرة األزمة االقتصاديةاالجتامعية
الرشائية

مام تخىش الدميقراطيات ؟ )%( 
السؤال: "يف كل موضوع من املواضيع التالية ، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كنت قلقاً للغاية، قلقاً نوعاً ما، لست قلقاً نوعاً ما، أو لست قلقاً ؟"

األجوبة : "قلق للغاية" و "قلق بعض اليشء"

القاعدة :كامل عينة
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 2. هل ما زلنا قادرين عىل
"حل الخالفات سلميا" ؟

مجتمعات دميقراطية يقودها  إنعدام الثقة...
يف املتوسط ، بالنسبة لثلثي املستجيبني )%64( ، "لسنا حذرين  للغاية عند 
التعامل مع اآلخرين" ، يف حني يشعر %36 بأن "أغلب الناس ميكن الوثوق 
الرجال  النساء )%68( من  بني  أكرث شيوعاً  باألخر   الثقة  انعدام  إن  بهم". 
عاماً   35 أعامرهم عن  تقل  الذين  أولئك  بني  أعىل  أيضاً  لكنه  و   ،  )61%(
)%67( مقارنة بأولئك الذين ترتاوح أعامرهم بني 65 عاماً فأكرث )%59( ، أو 
بني الطبقات العاملة. )%71 بني عامل الخدمات والعامل التجاريني والعامل 

ذوي املهارات املنخفضة( مقارنة بالفئات العليا )%53 بني املديرين(.

إن اإلندونيسيني )%63( واألوروبيني الشامليني هم وحدهم الذين يقولون 
غالباً إنهم يثقون باآلخرين )%57 من الفنلنديني ، و%56 من الدمناركيني ، 
و%55 من الهولنديني ، و%52 من الرنويجيني( ، باستثناء السويديني )45%(.

والخوف من عدم القدرة عىل "حل 
الخالفات بالطرق السلمية"....

سوف  املواطنني"  أن  يعتقدون  املستجيبني  من   )56%( أغلبية  كانت  إذا 
اللجوء  دون  من  سلميا  خالفاتهم  حل  من  املقبلة  األعوام  يف  يتمكنون 
يتمكن  لن   "( املعاكس  البند  تختار   )%  44( قوية  أقلية  فإن  العنف"  إىل 

املواطنون بعد اآلن من حل خالفاتهم سلميا يف بلدهم وسيلجأون إىل العنف 
يف كثري من األحيان "(. ومن الجدير بالذكر أن اللبنانيني )%76( ، والفرنسيني 
)%71( ، والبلجيكيني )%61( ، هم من بني أكرث املتشامئني حول مستقبل 
بأن يفكروا يف أن خالفاتهم سوف تؤدي  األكرث ترجيحاً  بالدهم ، هم أيضاً 
إىل العنف. وعىل النقيض من ذلك ، حيث تنترش الثقة بني األشخاص عىل 
نطاق واسع ، فإن الفكرة القائلة بأن املواطنني لن يتمكنوا بعد اآلن من حل 
خالفاتهم سلمياً تشكل أقلية: %29 من الرنويجيني والدمناركيني ، و%33 من 

الفنلنديني واإلندونيسيني.

أنصار  الذي شنه  الهجوم  ، أظهر  الثاين 2021  يناير/كانون  السادس من  يف 
عىل  التصديق  عملية  بشدة  عطل  والذي   ، الكابيتول  عىل  ترامب  دونالد 
فكرة  إن  العامل.  يف  دميقراطية  أكرب  هشاشة   ، الرئاسية  االنتخابات  نتائج 
استخدام العنف لدعم اآلراء ليست غائبة يف املجتمعات الدميقراطية ، حيث 
يقول واحد من كل خمسة )%19( إن "استخدام العنف للدفاع عن اآلراء 
السياسية ميكن تربيره". ويف االتحاد األورويب ، يتفق %17 من املجيبني عىل 
هذه الفكرة. ويف البلدان الـ 55 التي شملتها الدراسة االستقصائية ، كانت 
النسب األكرب يف كوسوفو )%43( ، واملجر )%42( ، والهند )%33( ، ولبنان 

)%31( ، ومولدوفا )30%(.

انعدام الثقة بني األشخاص أكرث شيوعا بني أولئك الذين يعتقدون أن "املواطنني لن يتمكنوا بعد اآلن من حل خالفاتهم سلميا وسوف 
يلجأون يف أغلب األحيان إىل العنف" )%(.

القاعدة: كامل عينة

"لن يتمكن املواطنون بعد اآلن من حل خالفاتهم بالطرق السلمية ، 
وسوف يلجأون يف أغلب األحيان إىل العنف".

"سيحل املواطنون خالفاتهم سلميا دون اللجوء إىل العنف".

  " ميكن الوثوق بأغلبية الناس"         "لسنا يف حالة حذر عالية  عند التعامل مع اآلخرين"

شبكة القراءة: يشعر %70 من املجيبني الذين يشعرون بأن "املواطنني لن يتمكنوا بعد اآلن من حل خالفاتهم بالطرق السلمية وسوف يلجئون يف كثري من األحيان إىل 
العنف" بأن "لسنا يف حالة حذر عالية  عند التعامل مع اآلخرين"

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022
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يريد نصف املستجيبني )%47( الحق يف 
امتالك سالح ناري للدفاع عن أنفسهم

يف  الحق  يؤيدون   )47%( االستقصائية  الدراسة  شملتهم  الذين  نصف  إن 
"امتالك سالح ناري يف املنزل للدفاع عن أنفسهم". وهذه الفكرة أكرث شيوعاً 
بني الرجال )%52( من النساء )%43( ، ولكنها أيضاً أكرث شيوعاً بني أولئك 
الذين تقل أعامرهم عن 35 عاماً )%52( منها بني كبار السن الذين تبلغ 
أعامرهم 60 عاماً فأكرث )%40(. بطبيعة الحال ، تعكس الفوارق الواسعة بني 
البلدان أو مجموعات البلدان أيضاً حالة مختلفة من القانون: فعىل سبيل 
املثال ، بينام يرغب ثلث )32 %( من املستجيبني يف االتحاد األورويب يف أن 
يكون لهم الحق يف امتالك سالح ناري ، ترتفع النسبة إىل 84 % يف الواليات 

املتحدة ، حيث يضمن التعديل الثاين للدستور هذا الحق.

وعىل الرغم من الترشيعات التي متنع إصدار تصاريح األسلحة ، فإن الحق يف 
امتالك السالح الناري يحظى باملوافقة عىل نطاق واسع يف نيجرييا )76%(. 
ولكن هذا الرأي ال ميكن أن يتم بنفس الطريقة يف بلد ينظمه حكم القانون 
ويف بلد يكافح العنف املسلح املتفيش. إن نيجرييا ، وهي دولة هشة ، تعاين 
بشكل خاص من تداول األسلحة يف البالد ، وخاصة بسبب األعامل العدوانية 
من  قادمة  أسلحة  مع  خاصًة   ،  2009 عام  منذ  حرام  بوكو  بها  قام  التي 
التشاد و ليبيا. يف عام 2018 ، قدر مركز األمم املتحدة اإلقليمي للسالم ونزع 
السالح أنه "يجري تداول أكرث من 350 مليون قطعة من األسلحة الصغرية 
واألسلحة الخفيفة )املسدسات ، والبنادق الهجومية ، واألسلحة شبه اآللية( 

يف نيجرييا ".

يف رصبيا ، يؤيد أكرث من ثلثي املستجيبني الحق يف الحصول عىل سالح ناري 
يف املنزل للدفاع عن أنفسهم. بعد سقوط يوغوسالفيا ، ظلت معظم األسلحة 
املستخدمة يف حروب التسعينات متداولة ، وال سيام يف رصبيا ، البلد الثاين 

الذي يضم أكرث معدل عدد أسلحة نارية للفرد بعد الواليات املتحدة.

عىل   2021 جويلية  يف  الشيوخ  مجلس  وافق   ، التشيكية  الجمهورية  ويف 
تضمني الدستور الحق يف استخدام األسلحة للدفاع عن النفس وعن اآلخرين 
يف ظل رشوط قانونية ، استجابة لرغبة االتحاد األورويب يف تنظيم إكتساب 

وحيازة األسلحة النارية .

ثلثي التشيك )%64( يؤيدون الحق يف امتالك سالح ناري.

ضد  تكافح   ، املتعدد  الداخيل  العنف  قبضة  يف   ، املكسيكية  الحكومة  إن 
انتشار األسلحة النارية. إن البالد تعاين إىل حد كبري من األسلحة املهربة من 
وتريد  األمريكية.  املتحدة  الواليات  من  وخاصة   ، املخدرات  عصابات  ِقبَل 
أغلبية كبرية من املكسيكيني )%61( أن يتمتعوا بالحق يف امتالك سالح ناري.

 48% يؤيد  حيث  النقطة:  هذه  بشأن  الربازييل  املجتمع  ينقسم   ، وأخريا 
من الربازيليني الذين شملهم االستطالع ، ويعارض %52 منهم هذه الفكرة. 
لتيسري حمل  تدابري  بولسونارو عدة  الرئيس جري  نفذ   ، وخالل فرتة واليته 
األسلحة النارية ، وفقا لوعده االنتخايب. يف عام 2020 ، شهدت البالد زيادة 

بنسبة %70 يف عدد األسلحة املتداولة.

يبدو أن األجيال الجديدة تستعد لعامل أكرث عنفا )%(
القاعدة: كامل عينة

3. « Banned weapons stoke deadly violence in Nigeria », france24.com, 9 juin 2018 (www.france24.com/
en/20180609-banned-weapons-stoke-deadly-violence-ni

4. Nemanja Rujevic, « Serbia: The land of guns », Deutsche Welle, 29 décembre 2016 (www.dw.com/en/serbia-the-land-of-guns/a-36946878).

5. Ondřej Plevák, « Firearm ownership rights embedded into Czech constitution », euractiv.com, le 23 juillet 2021 (www.euractiv.com/section/politics/
short_news/firearm-ownership-rights-embedded-into-czech-constitution/). 

6. U.S Government Accountability Office, « Firearms Trafficking. U.S. Efforts to Combat Firearms Trafficking to Mexico Have Improved, but Some 
Collaboration Challenges Remain », janvier 2016 (www.gao.gov/assets/gao-16-223.pdf ).

7. Katy Watson, « Jair Bolsonaro and guns: A US culture war raging in Brazil », bbc.com, 15 novembre 2021 (www.bbc.com/news/world-latin-
america-59246083 ).

أكرث من 60 سنة35-59 سنة 18-34 سنة 

السؤال: "يف بالدكم ، هل تعتقدون أن استخدام العنف للدفاع عن اآلراء السياسية ميكن تربيره ؟"

اإلجابة: "نعم ، بكل تأكيد" و "نعم ، قليال".
27189

السؤال: "هل تؤيد أو تعارض الحق يف الحصول عىل سالح ناري يف منزلك للدفاع عن نفسك ؟"

الجواب: "داعم للغاية" و "داعم بعض اليشء"
524640

السؤال: هل تعتقد أنه من املرجح إىل حد ما أن تندلع حرب عاملية جديدة يف األعوام القليلة املقبلة ؟

اإلجابات: "محتمل للغاية" و "محتمل بعض اليشء"
594837

السؤال: "حول الحرب ، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كنت قلقاً للغاية ، قلقاً إىل حد ما ، أو غري قلق نوعاً 
ما أم غري قلق عىل اإلطالق ؟"

اإلجابة : "قلق للغاية" و "قلق بعض اليشء"
807570
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هل يجب أن متتلك الحق يف امتالك سالح ناري يف املنزل للدفاع عن نفسك ؟ )%(
السؤال: "هل أنت مؤيد أو  معارض ]للحق يف الحصول عىل سالح ناري يف بيتك للدفاع عن نفسك[ ؟"

األجوبة : "داعم للغاية" و "داعم بعض اليشء"

القاعدة: كامل عينة
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االقتصاد: الدول األكرث قلقاً... )%(
السؤال: "يف كل موضوع من املواضيع التالية ،يرجى اإلشارة إىل ما إذا كنت قلقاً للغاية ، قلقاً إىل حد ما ، أو غري قلق نوعاً ما أم غري قلق عىل اإلطالق ؟"  

 الردود: "قلق للغاية" و "قلق بعض اليشء"  

األجوبة : جورجيا ، الهند ، لبنان ، نيجرييا ، تونس

... الدول األقل قلقاً )%(
القاعدة: الدامنارك ، مالطا ، الرنويج ، السويد ، سويرسا

3. القلق إزاء خطر تخفيض الدرجات 
االقتصادية

تخىش املجتمعات الدميقراطية املصائب الخاصة والفورية أكرث من الحرب 
العاملية الثالثة. ورمبا كانت هذه إحدى نتائج وباء Covid-19 ، الذي يبدو 
قادرا عىل تهديد التقدم اإلمنايئ ، والذي رمبا يكون قد كشف عن هشاشة 
غري متوقعة يف النظم الصحية. وعالوة عىل ذلك ، عاد الفقر يف العامل إىل 

التسعينات. وال شك أن مثل هذه اآلفاق  االرتفاع للمرة األوىل منذ أواخر 
تثري قلق العموم. وعىل رأس القامئة ،  انحدار القوة الرشائية )%90( األزمة 
يخىش   ، مامثلة  مستويات  وعىل   .)89%( واالنحراف   )89%( االقتصادية 

املجيبون التفاوت االجتامعي )%85( والبطالة )84%(.

GE IN LBNGTN

10096969798فقدان القدرة الرشائية

9994979796األزمة اإلقتصادية 

9996979898البطالة 

8788949094العجز العام والديون

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

CH DK MTNO SE 

7967867064فقدان القدرة الرشائية

7262685262األزمة اإلقتصادية 

7058415968البطالة 

6562465053العجز العام والديون
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األوبئة واالضطرابات التاريخية

" باإلضافة إىل إمكانية إعتباره عامال انتقائيا يرتكز عىل عوامل بيولوجية جوهرية ،  شكل الطاعون األسود  مناذج سكانية جديدة عن طريق إدخال تعديالت كبرية عىل العوامل 
الخارجية التي تؤثر عىل الصحة والدميوغرافيا. تشري السجالت التاريخية من فرتة ما بعد الطاعون األسود إىل تحسن مستويات املعيشة بعد تفيش املرض ، عىل األقل يف أجزاء من 

أوروبا ، مثل إنجلرتا. تعود التغريات يف  مستويات املعيشة إىل حد كبري إىل التقلص السكاين الهائل الناجم عن املوت األسود ، الذي أدى إىل عكس اتجاه األوضاع ماقبل  الوباء 
حيث كان عدد السكان أكرث من املوارد املتوفرة. بعد الطاعون األسود ، كان هناك نقص حاد يف اليد العاملة ، مام وضع حدا لنظام القرون الوسطى من االستعباد. ونتيجة لذلك ، 
ارتفعت األجور ارتفاعا كبريا يف حني انخفضت أسعار األغذية والسلع واملسكن.حققت هذه التغيريات إعادة توزيع كبرية للرثوة، وبلغت األجور الحقيقية مستويات مل تتجاوز قبل 

القرن التاسع عرش ، مام مكن من تحسني السكن والغذاء للناس بإختالف مستوياتهم اإلجتامعية . ففي إنجلرتا ، عىل سبيل املثال ، انخفضت أسعار الحبوب انخفاضا حادا بعد 
عام 1375 وظلت عموما منخفضة ملا يقرب من قرن ونصف القرن. عىل الرغم من أن اإلرتفاع الحقيقي لألجور  استغرق عدة سنوات يف إنجلرت، أعقاب الطاعون األسود ، إال أنه 
و بحلول نهاية القرن الرابع عرش كانت قد ارتفعت بشكل حاد لبلوغ ذروتها عىل مدى فرتة القرون الوسطى. وبحلول نهاية القرن الخامس عرش ، كانت األجور الحقيقية أعىل 

بثالث مرات عىل األقل مام كانت عليه يف بداية القرن الرابع عرش ".

Sharon N. DeWitte, « Mortality Risk and Survival in the Aftermath of the Medieval Black Death »,  
PLOS One, vol. 9, n° 5, mai 2014, p. 2 
Traduction par la Fondation pour l’innovation politique.
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يف اإلجامل ، يشكل فقدان القوة الرشائية مصدر قلق أكرث من مسألة تغري املناخ )%(
"يف كل من املواضيع التالية ،يرجى اإلشارة إىل ما إذا كنت قلقاً للغاية ، قلقاً إىل حد ما ، أو غري قلق نوعاً ما أم غري قلق عىل اإلطالق ؟"  

األجوبة : "قلق للغاية" و "قلق بعض اليشء" 

القاعدة: كامل عينة
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تضارب الرأي تجاه شبكات التواصل اإلجتامعي )%(
السؤال: "حول اإلنرتنت وشبكات التواصل اإلجتامعي ، بشكل عام ، ما رأيك يف اآلراء التالية: اإلنرتنت وشبكات التواصل اإلجتامعي....".

القاعدة: كامل عينة

4. التالعب باملعلومات والتدخل األجنبي

ما  إذا  نسبية  تكون  أن  املمكن  من  الدميقراطية  املجتمعات  سذاجة  إن 
الحظنا أن أغلب املستجيبني )%88( يوافقون عىل التنديد بتعطيل الحمالت 
االنتخابية من ِقبَل القوى األجنبية باستخدام اإلنرتنت والشبكات االجتامعية. 
هذا وقد تضاعفت القضايا يف السنوات األخرية. باإلضافة إىل روسيا وتركيا 
هدفا  الفلبني  كانت  االنتخابات.  عىل  التأثري  أيضا  الصني  تحاول   ، وإيران 
بحملة من التضليل و التأثري  التي نفذتها بكني عرب فايسبوك ، وذلك دعام 
لرتشيح رودريغو دوترييت لالنتخابات الرئاسية لعام 2016. استمرت الصني يف 
التالعب بالسياسة الفلبينية حتى سبتمرب ٢٠٢٠، حني قام فايسبوك بإغالق 
8. من بني كل  املعلومات املضللة عىل موقعها  التي تقود حملة  الشبكات 
هم  الفلبينيني  فإن   ، استطالعنا  يف  مقابالت  معهم  أجريت  الذين  السكان 

األكرث قلقاً إزاء تدخل القوى األجنبية يف الحمالت االنتخابية )96%(.

"هي يشء يسء ألنها تقودنا فقط إىل التحدث إىل الناس 
الذين يتفقون معنا"

"هي يشء  يسء ألنها تقدم لآلخرين )الرشكات 
والحكومات و العموم( املزيد من املعلومات عن 

خصوصيتنا"

"هي يشء يسء ألنها تعزز نرش املعلومات الكاذبة"

"هي  يشء جيد ألنها تسمح للجميع بالتعبري عن 
أنفسهم بحرية أكرب"

"هي يشء جيد ألنها تسمح  بلقاء أشخاص جدد"

"هي يشء جيد ألنها أنها متكن من االستفسار بطريقة 
ذاتية"

ميثل ظهور حيز عمومي و عرب وطني و رقمي هو يف آن واحد مكسب و 
تحٍد للعامل الدميقراطي. و يظهر تحقيقنا أن انحدار مساحة وسائل اإلعالم 
التقليدية )الصحافة ، التلفزيون ، واإلذاعة( يجد مصدره يف إنتظار محبط 
 ، العرض  ،نطاق  التوفر  االتصاالت:  و  للمعلومات  والقدرات  للخدمات 
نجاح  سبب  هو  وهذا  ذلك.  إىل  وما   ، األسعار  و   ، املعلومات  استمرار  و 
الشبكات االجتامعية. فقد متكنوا من تلبية هذه االنتظارات. ولهذا السبب 
فهي موضوع تقييم متناقض يف الرأي. فهي متكن من التدخل األجنبي يف 
العموم.  تحرير  أشكال  من  شكال  أيضا  تتيح  ولكنها   ، االنتخابية  الحمالت 
أنها  عىل  إليها  ينظر  االجتامعية  الشبكات  فإن   ، ناحية  فمن  هذا،   وعىل 
"يشء يسء ألنها تشجع عىل نرش املعلومات الكاذبة" )%73( ؛ ومن ناحية 
أخرى ، ينظر إليها عىل أنها  "يشء جيد ألنها متكن من االستفسار بطريقة 

ذاتية" )83%(.

  "غري متفق بعض اليشء "         "اتفق بعض اليشء"

شبكة القراءة: بالنسبة للسؤال "حول اإلنرتنت وشبكات التواصل اإلجتامعي ، بشكل عام ، ما رأيك يف اآلراء التالية: اإلنرتنت وشبكات التواصل اإلجتامعي...."، %61 من 
املجيبني "يتفقون إىل حد ما" عىل أنها "يشء يسء ألنها تقدم لآلخرين )الرشكات ، الحكومات ، العموم( الكثري من املعلومات عن خصوصيتنا"

8. Voir Gregory Winger، »نيبلفلا يف ةينيصلا ليلضتلا ةلمح«، thediplomat.com، 6 2020 ربوتكأ 

)https://thediplomat.com/2020/10/chinas-disinformation-campaign-in-the-philippines(
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الخوف من التدخل األجنبي يف الحمالت االنتخابية هائل )%(
السؤال: يف السنوات األخرية ، شهدنا تعطيل القوى األجنبية للحمالت االنتخابية واالنتخابات يف بعض البلدان ، من خالل اإلنرتنت و شبكات التواصل اإلجتامعي 

، وخاصة من خالل نرش املعلومات الكاذبة. هل ترى أن هذا تهديد للدميقراطية ؟ "

اإلجابات: "مهمة للغاية" أم "مهمة بعض اليشء"

القاعدة :كامل عينة

عاملي بدون احتساب الهند

عاملي مع إحتساب الهند
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متعلقون بوسائل التواصل اإلجتامعي، يطالب األوروبيون باملزيد من التنظيم )%(.
السؤال:"هل توافق عىل اقرتاح مفاده أن رشكة البيغ تاك أو GAFAM " )Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft(" لديها قدر أكرب من القوة 

التي تستحقها يف مجال املعلومات واملناقشات العامة وأن حكومتنا ينبغي أن تكون قادرة عىل مراقبتها أكرث ؟"

اإلجابات: "موافق متاماً" و "موافق نوعا ما"

القاعدة: بلدان االتحاد األورويب
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 ، GAFAM إجامالً  ، يعترب ثالثة أرباع املستجيبني )%73( أن البيغ تاك ، أو
تتمتع بقدر أعظم مام ينبغي من السلطة عىل املعلومات العامة واملناقشات 
، وأن حكومتهم البد و أن تتمتع باملزيد من السيطرة عليها. ورغم أن االتحاد 
األورويب ليس لديه عمالق عىل شبكة اإلنرتنت ، فإن أغلب مواطنيه )79%( 
يشاركون أيضاً يف هذا الرأي. وينطبق هذا بصفة خاصة عىل الهولنديني ، و 
اللكسمبورجني ، والبلجيكيني ، واإليرلنديني ، واإلسبان ، والفنلنديني ، واألملان 

، والنمساويني ، وحتى الفرنسيني.

املتحدة  الواليات  يف  أيضاً  منترش  التنظيم  من  املزيد  عىل  الطلب  ولكن 
)%70( ، موطن البيغ تاك ، أو يف البلدان األنجلوسكسونية ، مثل أسرتاليا 
)%83( ، واململكة املتحدة )%83( ، ونيوزيلندا )%81( ، أو كندا )%74(. إن 
املجتمعات الدميقراطية ال تريد أن تتخىل عن الفوائد الجديدة املرتتبة عىل 

ظهور الشبكات االجتامعية ، وال عن حتمية التنظيم العام.

GAFAM ًيدعم  اإليرلنديون و اللكسمبورغ تنظيامً عموميا

يف أيرلندا قام كل من  فيسبوك وجوجل باالستقرار ، كام أن أمازون انشأت مقرها األورويب يف لكسمبورغ. ورغم ذلك فإن أغلب اللوكسمبورجيني )%87( وااليرلنديني )85%( 
يعتربون أن  البيغ تاك لديها "قدر كبري من القوة يف مجال املعلومات واملناقشات العامة وأن حكومتهم البد وأن تكون قادرة عىل السيطرة عليها بدرجة أكرث" ، و هذا أعىل كثرياً 

من املتوسط العام )%73( بل وحتى متوسط بلدان االتحاد األورويب )79%(.
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يف عامل دميقراطي ضعيف ، يتعزز 
التعلق باالتحاد األورويب

وتجد الدميقراطيات نفسها يف وضع محفوف باملخاطر بعد ثالثني عاما من سقوط جدار برلني ،رغم أنه كان عالمة عىل انتصارها. ووفقا ملنظمة 
دار الحرية "Freedom House " ، شهد 22 بلدا انخفاضا كبريا يف الحرية عىل مدى السنوات الخمس املاضية من بني البلدان الـ 41 التي احتلت 
مرتبة "حرة" بانتظام يف الفرتة من عام 1985 إىل عام 2005. إن هذا الرتاجع مل يخلو من الجامعات الدميقراطية التي تبدو أكرث صالبة. وعىل هذا 
فإن الحكومات املنتخبة يف االتحاد األورويب تتحدى سيادة القانون من خالل االدعاء بأنها دميقراطية غري ليربالية. ويعترب اختفاء االتحاد األورويب أحد 
النقاط الربنامجية الرئيسية لخطاب االحتجاج. ومن حيث املبدأ ، فإن االتحاد األورويب ، بوصفه فكرة ومؤسسة ، هو أحد أكرث األجوبة تفصيال التي 
متكنت الدول من وضعها من أجل إعادة موقعة قوتها. إن محاكمة االتحاد األورويب لعدم كونه دميقراطيا يعترب مفارقة ألن مرشوع "االتحاد األوثق 
من أي وقت مىض" هو  توسيع نطاق سلطة الدول الدميقراطية عىل الصعيد العاملي. و عليه، فإن انتخاب الربملان األورويب باالقرتاع العام منذ عام 
1979 ، أو اخرتاع الجنسية األوروبية يف عام 1992 ، يجمل سياسة ما بعد الدميقراطية الوطنية. ويف تاريخ الدميقراطية ، أصبح االتحاد األورويب بذلك 
أول منظمة سياسية عرب وطنية تضم برملانات منتخبة باالقرتاع العام ، وهي ال تزال املنظمة الوحيدة. وكيف ال نرى يف هذا املسعى املحاولة الجادة 

الوحيدة لتجديد الفكرة الدميقراطية و تسجيل منوذجها للحكم مبوافقة املحكومني يف إطار يتوافق مع العوملة ؟

 1.الرأي العام والفكرة األوروبية................................................................................................................................................................. 47
48 .................................................................................................................................................................. يحتوي دعم اليورو عىل دفعة شعبوية 

49 ............................................................................................................... األوروبيون يثقون مبؤسسات االتحاد األورويب أكرث من املؤسسات الوطنية 

2. غرب البلقان: بني الرغبة األوروبية و الفتور ....................................................................................................................................... 52
52 ...................................................................................................................................................... الرغبة يف االنضامم إىل االتحاد األورويب مالحظة

52 ..................................................................................................................................................................  منطقة تطمح إليها القوى االستبدادية 

53 ............................................................................................................................................................ 3. الرغبة يف جيش أورويب يف تعزز 
أكرث من نصف األوروبيني )%55( يؤيدون جيش مشرتك ......................................................................................................................................... 54

54 ............................................................................................................. السكان األكرث تأييدا للجيش األورويب يعيشون يف مناطق التوتر الجيوسيايس
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1. الرأي العام والفكرة األوروبية

عضوية  يعتربون  االستطالع  شملهم  الذين   )52%( األوروبيني  غالبية  إن 
استطالعنا 2018 )49%(  منه يف  نقطة   3 أعىل  طيباً". وهذا  "أمراً  بالدهم 
وأعىل 7 نقطة منه يف 2017 )%45(. إن أقلية فقط )%18( تعترب عضويتها 
"أمراً سيئاً". ويقول الثلث )%30( إنه "ليس جيداً أو سيئاً". ومام ال شك فيه 
أن اخرتاع سياسة مشرتكة يف مجال اللقاحات أثناء أزمة فريوس كورونا، الذي 

كان موضع تحدي مبديئ من أجل الفعالية ، مل يحافظ عىل االرتباط باالتحاد 
األورويب فحسب ، بل عزز أيضا خطة اإلنعاش التاريخية. و إذا كان االتحاد 
األورويب يبدو يف بعض األحيان مجرداً أو غري مجسد ، فإن األزمة الصحية 

جعلت من املمكن رؤيته يف ضوء مختلف ، أخريا ، و بحكم أكرث دعامً.

1. Dominique Reynié (dir). Démocraties sous tension, vol. I : « Les enjeux » et vol. II : « Les pays », Fondation pour l’innovation politique/ 
International Republican Institute, 2019 (les deux volumes sont téléchargeables sur le site fondapol.org), et Id., Où va la démocratie ? Une enquête 
internationale de la Fondation pour l’innovation politique, Plon, 2017. À la différence des deux dernières mesures en 2018 et en 2021, la moyenne 
de l’Union européenne en 2017 ne contenait pas les données de Chypre, de l’Irlande, du Luxembourg, de Malte et de la Slovénie, le poids 
démographique de ces pays restant mineur sur l’ensemble de l’Union européenne. De plus, les moyennes de l’Union européenne en 2017, 2018 et 
2021 n’incluent pas le Royaume-Uni en raison du référendum sur le Brexit intervenu en juin 2016.

2017 2018 2021

« Une bonne 
chose »

« Ni une 
bonne 

chose, ni une 
mauvaise 
chose »

« Une 
mauvaise 
chose »

« Une bonne 
chose »

« Ni une 
bonne 

chose, ni une 
mauvaise 
chose »

« Une 
mauvaise 
chose »

« Une bonne 
chose »

« Ni une 
bonne 

chose, ni une 
mauvaise 
chose »

« Une 
mauvaise 
chose »

AT 42 30 28 42 31 27 45 30 25
BE 43 35 22 45 34 21 46 34 20
BG 47 36 17 45 41 14 52 37 11
CY - - - 36 37 27 66 24 10
CZ 20 39 41 34 35 31 33 36 31
DE 51 30 19 52 29 19 47 32 21
DK 48 29 23 53 25 22 55 26 19
EE 52 36 12 59 31 10 60 31 9
ES 49 31 20 56 28 16 64 26 10
FI 57 29 14 52 27 21 52 28 20

FR 38 37 25 42 35 23 43 35 22
GR 34 36 30 44 30 26 51 32 17
HR 30 51 19 37 45 18 48 36 16
HU 51 39 10 57 31 12 61 31 8

IE - - - 74 16 10 75 14 11
IT 33 33 34 36 33 31 49 30 21
LT 62 30 8 61 30 9 60 29 11
LU - - - 77 18 5 70 23 7
LV 40 44 16 51 38 11 44 37 19

MT - - - 61 30 9 60 28 12
NL 43 34 23 48 35 17 52 30 18
PL 63 27 10 63 27 10 63 27 10
PT 65 21 14 72 20 8 79 16 5
RO 54 32 14 58 30 12 59 27 14
SE 37 32 31 53 28 19 43 33 24
SI - - - 36 43 21 57 34 9

SK 41 42 17 43 40 17 47 34 19
EU 45 33 22 49 31 20 52 30 18

التعلق باالتحاد األورويب يف األعوام 2017 و 2018 و 2021 )%(
السؤال: "عىل العموم ، هل تعتقد أن كون بلدك جزء من االتحاد األورويب هو...

القاعدة: بلدان االتحاد األورويب

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

ليس شيئاً سيئاً يشء سيئ
يشء جيد و ال جيداً  ليس شيئاً سيئاً يشء سيئ

يشء جيد و ال جيداً  ليس شيئاً سيئاً يشء سيئ
يشء جيد و ال جيداً 
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يحتوي دعم األورو عىل دفعة شعبوية
بالعملة  الشعب  عالقة  حيث  من  األورويب  باالتحاد  االرتباط  قياس  يجب 
العودة  أن  أن  أصولهم  حامية  األورو  يف  املواطنون  يرى  حيث  األوروبية. 
إىل العمالت الوطنية من شأنها أن تعرضه للخطر. ولذلك فإن دعم األورو 
الذي   ، لألورو  املناهض  الخطاب  إن  جيدا.  مفهومة  مصلحة  إىل  يستند 
طاملا تبناه الشعبيون ، أصبح ينظر إليه اآلن عىل أنه تهديد للرتاث املادي 
لألوروبيني....ما دام األورو قوياً. ويقول ثلثي مواطني منطقة األورو )64%( 
العودة   )28%( الربع  ويفضل  األوروبية.  بالعملة  االحتفاظ  يريدون  أنهم 

إىل العملة الوطنية ولكنهم يرون أن هذا غري ممكن. إن أقلية صغرية فقط 
)%8( تعترب أن التخيل عن األورو أمر مرغوب وممكن عىل حد سواء. وكام 
الحظنا بالفعل يف دراستينا االستقصائيتني السابقتني يف عامي 2017 و 2018 
، فإن دعم العملة األوروبية أقوى من دعم االتحاد األورويب يف معظم بلدان 

منطقة اليورو. وتظهر الربتغال وقربص وليتوانيا فقط منطا عكسيا للرأي.

ورغم أن الدعم لليورو أقوى بني أولئك الذين يشعرون بأن مستوى معيشتهم 
قد تحسن )%72( ، فإن األمر ال يزال مهامً بني أولئك الذين يشعرون بأن 

مستوى معيشتهم قد تدهور )51%(. 

2.نفس املصدر السابق 
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دعم اليورو أقوى من دعم االتحاد األورويب )%(
أسئلة: "عىل العموم ، هل تعتقد أن عضوية بلدك يف االتحاد األورويب..." ؛

"فيام يتعلق باليورو ، ما هي اآلراء التالية التي تشعر أنك أقرب إليها ؟"

القاعدة: بلدان منطقة اليورو
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األوروبيون يثقون باملؤسسات األوروبية 
أكرث من املؤسسات الوطنية

داخل االتحاد األورويب ، تعترب الثقة يف املفوضية األوروبية )%47( والربملان 
األورويب )%47( مرتفعة نسبياً رغم تشويه سمعة املؤسسات السياسية. و 
هذه النتيجة أكرث إثارة للدهشة إذا ما قورنت باملؤسسات الوطنية يف الدول 

األعضاء: ففي املتوسط ، يقول %41 من األوروبيني إنهم يثقون يف حكومتهم 
الوطنية و %44 يف برملانهم الوطني. ويف كل بلد لدينا مستويات مامثلة من 
الثقة يف املفوضية األوروبية والربملان األورويب. ويف فرنسا ، وهي واحدة من 
البلدان حيث الثقة يف املؤسسات األوروبية هي األدىن ، نرى نفس اليشء: 

حيث يثق %41 من املجيبني يف املفوضية األوروبية والربملان األورويب.

ويظل التعلق باليورو مرتفعا يف مختلف املجموعات االجتامعية والدميغرافية )%(.
السؤال: "فيام يتصل باليورو ، ما هي اآلراء التالية التي تشعر بأنها األقرب إليها ؟"

القاعدة: بلدان منطقة اليورو

"تريد من بلدك أن تبقي 
اليورو كعملة لها."

" تريد لبلدك أن يعود إىل 
عملته الوطنية لكنك تعتقد 

أن هذا غري ممكن".

"تريد لبلدك أن يعود إىل 
عملته الوطنية وتعتقد أن 

هذا ممكن".
64288معدل منطقة االورو 

الجنس 
65269الرجال
62308النساء

العمر 
1867276-34 سنة
35583111-59 سنة

6068257 سنة فأكرث

الفئات االجتامعية واملهنية

72217كبار مديري الرشكات

77185املهن الفكرية أو العلمية

املهن املتوسطة يف مجال العمل 
بأجر

70246

61318أصحاب املشاريع الصغرية

62317املوظفون املؤهلون

533512العامل املهرة

عامل الخدمات واملوظفون التجاريون 
والعامل ذوي املهارات املنخفضة 

والعامل العامون 
49429

67258املتقاعدون
603010عاطلون عن العمل

كرب املدن 

املدن التي يقل عدد سكانها عن 15000 
61309نسمة

املدن التي يرتاوح عدد سكانها بني  
1500164288 و  100000

املدن التي يرتاوح عدد سكانها بني 
10000168257 و 500000

املدن التي يزيد عدد سكانها عىل 
500000652510 نسمة

حديد املوقع ذاتيا عىل مقياس اليمني-اليسار
75214اليسار
62299الوسط
593110اليمني

اإلهتامم بالسياسة
66268نعم

59329ال

الرأي حول العوملة
75214العوملة فرصة
493714العوملة تهديد
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وكام أن الثقة يف الربملان األورويب تفوق الثقة يف الربملانات الوطنية )%(

الثقة يف املفوضية األوروبية تتجاوز الثقة يف الحكومات الوطنية... )النسبة املئوية(
السؤال: بالنسبة لكل مؤسسة، الرجاء اخربنا إذا كانت لديك ثقة كاملة، ثقة نوعاً ما، باألحرى ال تثق بها أو ال تثق بها عىل اإلطالق "

اإلجابات: »واثق جًدا« و »واثق إىل حد ما«

القاعدة: )بلدان االتحاد األورويب(
املفوضية األوروبية

الربملان األورويب

الحكومة الوطنية

الربملان الوطني
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يف االتحاد األورويب ، تعترب شعوب أوروبا الرشقية األكرث ثقة يف املؤسسات 
و  الوطنية.  مؤسساتها  يف  شكوكا  األكرث  نفسه  اآلن  يف  لكنها   ، األوروبية 
يتجىل  انعدام الثقة هذا باألخص  عند التساؤل حول التهديدات الرئيسية 
 )18%( الغرب  يف  املستجيبني  خمس  أن  والواقع  البلد.  يف  للدميقراطية 

يستشهدون بحكومتهم ؛ ويرتفع هذا الرقم إىل 44 % يف البلدان الرشقية. إن 
الثقة يف املؤسسات األوروبية تشري إىل أن البعض ينظر إىل االتحاد األورويب 
للحكومة  االستبدادي  االنجراف  من  الدميقراطية  لحامية  وسيلة  باعتباره 

الوطنية.

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

16

BG

18

EU 
Ouest

34

CZ

44

EU
Est

24

EE 

37

HR

36

RO 

31

LT 

46

SK

55

PL

53

HU

57

SI

42

LV 

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

يف أوروبا الرشقية ، كثرياً ما ينظر إىل الحكومة الوطنية عىل أنها تهديد للدميقراطية )%(.
السؤال: "يف رأيك ، ما هو أعظم تهديد للدميقراطية يف بلدكم ؟ أوالً و ثانيا "؟

اإلجابة: "الحكومة الحالية" )أوالً و ثانيا(

القاعدة: بلدان رشق االتحاد األورويب

وال تزال الفكرة األوروبية والفكرة الدميقراطية يف حالة توتر )%(.
السؤال: "هل تعتقد أن اإلنتامء إىل االتحاد األورويب... ؟"

القاعدة: بلدان االتحاد األورويب

  "يساعد عىل تقوية الدميقراطية يف بلدكم "
  "ليس له تأثري عىل الدميقراطية يف بلدكم

  "يضعف الدميقراطية يف بلدكم".
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 2.  غرب البلقان: بني الرغبة
األوروبية و الفتور 

إن إرادة االنضامم إىل االتحاد األورويب 
متناقضة

يف غرب البلقان ، يعترب االنخراط يف االتحاد األورويب و عضويته أمراً طيباً 
ل أغلبية املستجيبني )%54( . %29 يعتقدون أنها لن تكون  "ال يشء  من ِقبَ
جيد و ال يشء سيئ" ، %17 يعتقدون أنها "يشء يسء". يجدر اإلشارة إىل أن 
النتائج حسب البلد متباينة جدا. فبينام يرحب معظم األلبان والكوسوفيني 

منطقة تطمح إليها القوى االستبدادية
رصبيا هي الدولة األكرث سلبية حول انضاممها إىل االتحاد األورويب  ، عىل 
مفاوضات  يف  تقدماً  البلقان  غرب  دول  أكرث  من  واحدة  أنها  من  الرغم 
موقف  إزاء  بالقلق  يشعرون  إنهم  الرصب  من   %  39 ويقول  االنضامم: 
، بينام يؤكدون من جديد ارتباطهم  االتحاد األورويب عىل الساحة الدولية 
الثقايف والتاريخي بروسيا ، األمر الذي يجدونه أكرث بعثاً للطأمنينة )56%(.

إن تركيا تعترب مطمئنة من ِقبَل %40 من األلبان ، و%45 من الجبل األسود 
، و%48 من البوسنيني ، و%54 من املقدونيني ، و69 % من سكان كوسوفو. 
يشارك  وال   .)9%( الطأمنينة  من   )42%( قلقاً  األكرث  الرصب   عكس  عىل 
واملقدونيني   ، الكوسوفيني )10%(  أقلية من  بالقلق سوى  الشعور  يف هذا 
 .)23%( واأللبان   ،  )18%( والبوسنيني   ،  )17%( األسود  والجبل   ،  )15%(

اثنني و رصيب واحد  ، فإن مقدونيا من بني  بعضويتهم يف االتحاد األورويب 
من بني ثالثة يشاطرون هذا الرأي. أما يف البوسنة والهرسك ، ميكن للتقسيم 
الرصبية  املناطق  يحكم سكان  ، حيث  هاماً  يلعب دوراً  أن  للبالد  العرقي 
املحتملة يف  ، بشكل أكرث سلبية عىل عضويتهم  ، مثل جمهورية رصبسكا 
االتحاد األورويب: حيث يعتقد %40 منهم أن األمر سيكون "أمراً طيباً" ، و 

%18 "شيئاً سيئاً" و %42 "ال هذا وال ذاك".

وأخريا ، فإن أغلب البوسنيني والجبل األسود )%74( ، واملقدونيني )75%( 
، والرصب )%76( ، و بدرجة أقل األلبان )%63( يريدون تعميق عالقات 
بالدهم مع الصني ، فالبلقان الغريب جزء من مبادرة "17 + 1" التي أطلقتها 
بكني يف عام 2012 ، األمر الذي يشري إىل الرغبة يف إقامة تعاون وثيق مع 
بلدان الرشق. ال بد أن نالحظ  أنه  مبا أن الصني تستبعد كوسوفو من هذه 
املشاريع ، التي ال تعرتف باستقاللها ، فإن املستجيبني يف تلك البالد معادون 

)%55( لتعميق عالقات بالدهم مع بكني.

إن العالقة بني غرب البلقان والواليات املتحدة البد وأن يتم تنسيبها : ذلك 
أن أغلب الكوسوفيني )%87( وأغلبية األلبان )%65( يرون أن موقفها عىل 
الساحة الدولية مطمنئ. وهذا التقييم أقل تشاطراً يف الجبل األسود )46%( 
أن  بيد  والهرسك )35%(.  البوسنة  ، فضالً عن  الشاملية )43%(  ومقدونيا 

%11 فقط من الرصب يقولون إن القوة األمريكية تطمئنهم.

الطموح إىل االتحاد األورويب يف غرب البلقان )%(
السؤال: "عىل العموم ، هل تعتقد أن االنضامم إىل االتحاد األورويب من شأنه أن يكون".

القاعدة: بلدان غرب البلقان

التأثريات املتوقعة أثر اإلنضامم لإلتحاد األورويب عىل الدميقراطية يف غرب البلقان )%(
السؤال: "هل تعتقد أن االنتامء إىل االتحاد األورويب... ؟"

القاعدة: بلدان غرب البلقان

AL BAMEMKRSXK 

835663503383يشء جيد

14332128418ليس شيئاً جيداً أو سيئاً

3111622269يشء سيئ

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

AL BAMEMKRSXK 

805959463876"يساعد عىل تقوية الدميقراطية يف بلدكم "

16302834478" "ليس له تأثري عىل الدميقراطية يف بلدكم".

41113201516"يضعف الدميقراطية يف بلدكم"
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3. الرغبة يف جيش أورويب يف تعزز 

دعم إنشاء جيش أورويب يف أوروبا )%(
السؤال: "هل ترغب يف أن يكون لالتحاد األورويب جيش مشرتك بني جميع الدول األعضاء ، إضافة إىل جيش كل بلد ؟"

اإلجابات: نعم  بكل تأكيد ونعم  باألحرى

القاعدة: بلدان القارة األوروبية
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أكرث من نصف األوروبيني )%55( يؤيدون 
إنشاء جيش مشرتك

الدفاعية  الجامعة  مرشوع  إىل  أورويب  جيش  إنشاء  فكرة  تاريخ  يرجع 
الفكرة يف عام  الثانية. ومل تتحقق هذه  العاملية  األوروبية يف نهاية الحرب 
الفكرة مل تكن واضحة. و عاد مرشوع  أن هذه  الواضح  1954. ولكن من 
الدفاع املشرتك بانتظام إىل الصدارة يف عام 2017 حني أعلن الرئيس الفرنيس 
عام  يف  تلته   ، مشرتك  عسكري  مرشوع  إطالق  يريد  أنه  ماكرون  إميانويل 
2018 املستشارة أنجيال مريكل. كام أن إنشاء اتحاد لألمن والدفاع هو إحدى 
األولويات املعلنة من طرف املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين. ويف 
اآلونة األخرية ، تم تنفيذ العديد من املبادرات ، مثل إطالق  التعاون املنظم 
تعاونها  تطوير  من  األعضاء  الدول  بعض  ميكن  والذي   ،  2017 يف  الدائم 
الربملان  عليه  الذي صوت   ، األورويب  الدفاع  أو صندوق   ، الدفاع  يف مجال 

األورويب ألول مرة يف إبريل/نيسان 2021.

الذين   )55%( األوروبيني  نصف  من  أكرث  فإن   ، استطالعنا  لبيانات  وطبقاً 
شملهم االستطالع يؤيدون إنشاء جيش مشرتك باإلضافة إىل الجيوش الوطنية 
، عىل الرغم من الهبوط يف عام 2021 بأربع نقاط عن املستوى املسجل يف 

عام 2018 )%59( ونقطتني عىل املستوى املسجل  سنة 2017 )57%(.

ويف داخل االتحاد األورويب ، فإن النتائج غري مؤكدة بني البلدان املؤسسة: 
 ،  )58%( واإليطاليون   ،  )60%( والبلجيكيون   ،  )62%( اللوكسمبورجيون 
، واألملان  الهولندي منقسم )50%(  ، والرأي  والفرنسيون )%57( مؤيدون 
معادون )%53(. ويف عام 2018 ، عارضت 6 دول فقط من الدول األعضاء الـ 

27 أساسا إنشاء جيش أورويب ، واصبحوا 11 دولة يف عام 2021.

 ،  )43%( الفنلنديني  مثل   ، معارضة  أكرث  السكان  ،فإن  أوروبا  شامل  أما 
ونالحظ  واأليرلنديني )47%(.   ، والسويديني )46%(   ، والدمناركيني )45%( 
أنه من بني هذه البلدان فإن كل من  أيرلندا والسويد وفنلندا قد كرست 
مبدأ الحياد يف دستورها وأن املجتمع الدويل يعرتف بوضعها كدولة محايدة.

الدامنرك بلد محايد تاريخياً.

أكرث  الرشقية  أوروبا  العام يف  الرأي  كان   ، األورويب  االتحاد  ، يف  املتوسط  يف 
تأييداً  للجيش األورويب )%60( من نظريه يف بلدان أوروبا الغربية )54%(. 
إن البلدان التي انضمت إىل االتحاد منذ عام 2004 مؤيدة ، وخاصة رومانيا 
، فإن املستجيبني أقل دعامً يف  ناحية أخرى  )%66( وبلغاريا )%61(. ومن 

الجمهورية التشيكية وسلوفاكيا )%41( ، وإستونيا )%45( ، وكرواتيا )47%(.

بعد خروجهم الفعيل من االتحاد األورويب ، يعيد الربيطانيون تأكيدهم عىل 
عدم موافقتهم عىل إنشاء جيش أورويب )%62 يف عام 2021 ، %65 يف عام 
2018(. أما بالنسبة لألمريكان فهم يؤيدون الفكرة )%52(. وعىل نحو مامثل 
، يؤيد متوسط املستجيبني يف البلدان األعضاء يف حلف شامل األطليس )53% 
يف عام 2021 و%52 يف عام 2018( فكرة إنشاء جيش أورويب. ونالحظ أن 
الرغبة يف إنشاء جيش أورويب تصل إىل %56 بني البلدان األعضاء يف االتحاد 

األورويب يف حلف شامل األطليس.

السكان األكرث تأييدا للجيش األورويب 
يعيشون يف مناطق التوتر الجغرايف 

السيايس
 )72%( القبارصة  أرباع  ثالثة  من  يقرب  ما  األورويب  الجيش  دعم  يشكل 
واليونانيني )%71(. ويف عام 2018 ، وافق %54 و%68 من املستجيبني عىل 
هذه الفكرة. ومن الواضح أن تطور الرصاع مع تركيا بشأن حقوق التنقيب 
عن النفط والغاز يف البحر األبيض املتوسط يؤثر بدرجة كبرية عىل النتائج 
تركيا عىل  يعتربون موقف  واليونانيني )85%(   القبارصة )95%(  أغلب    :

الساحة الدولية مثرياً للقلق  )مقابل %37 لكل البلدان( .

كام أن العالقات بني دول االتحاد األورويب وروسيا عامل حاسم يف الرغبة يف 
إنشاء جيش أورويب. والواقع أن أكرث من ثلثي الليتوانيني والبولنديني )68%( 
الليتوانيني  من   70% يشعر  حني  يف   ، األورويب  الجيش  مرشوع  يدعمون 
و%75 من البولنديني بالقلق إزاء موقف روسيا عىل الساحة الدولية. وهذان 
البلدان موجودان عىل جانبي جيب كالينينغراد الرويس ، الذي أصبح قاعدة 

عسكرية هامة.

االتحاد  عند حدود  يتوقف  ال  تهديد رويس  تصور وجود  أن  يجب  و  هذا 
األورويب. والبلدان املتورطة يف رصاعات إقليمية مع روسيا تؤيد أساسا إنشاء 
ل غالبية الجورجيني )82%(  جيش أورويب. إن روسيا تعترب مثرية للقلق من ِقبَ
، وأيضاً لصالح جيش أورويب )%58(. وعىل نحو مامثل ، فإن موقف روسيا 
يزعج األوكرانيني )%69( ، الذين يؤيدون إنشاء جيش أورويب )%68(. أما يف 
غرب البلقان ، فإن األلبان )%58( والكوسوفيني )%77( ، الذين من املرجح 
أن يجدوا روسيا مقلقة ، هم أيضاً األكرث تأييداً للجيش األورويب )%75 من 

األلبان و%82 من الكوسوفيني(.

3. Guy Chazan et Jim Brunsden, « Merkel backs Macron’s call for creation of European army », ft.com, 13 novembre 2018 
(www.ft.com/content/3f5c6c74-e752-11e8-8a85-04b8afea6ea3 ) 

4. Daniel Boffey, « Von der Leyen: EU must acquire ‘political will’ to build own military », theguardian.com, 15 septembre 2021 
(www.theguardian.com/world/2021/sep/15/von-der-leyen-eu-state-of-union-speech-political-will-build-own-military).

5. « Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États 
membres participants », Journal officiel de l’Union européenne, n° L331, 14 décembre 2017 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2315&from=FR).

7. Stanley R. Sloan, « NATO’s ‘neutral’ European partners: valuable contributors or free riders? », nato.int, 23 avril 2013 
(www.nato.int/docu/review/articles/2013/04/23/natos-neutral-european-partners-valuable-contributors-or-free-riders/index.html).

8. « Denmark and NATO », nato.int (www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_162357.htm).

9. « A row between Turkey and Greece over gas is raising tension in the eastern Mediterranean », economist.com, 20 août 2020 (www.economist.
com/international/2020/08/20/a-row-between-turkey-and-greece-over-gas-is-raising-tension-in-the-eastern-mediterranean, en accès réservé).

6. مل يتضمن متوسط االتحاد األورويب لعام 2017 بيانات عن أيرلندا وسلوفينيا وقربص ولكسمربغ ومالطة. ال تشمل متوسطات 2017 و 2018 و 2021 يف االتحاد األورويب اململكة 
املتحدة بسبب استفتاء بريكسيت يف يونيو 2016.
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4. بريكسيت: الحكم املتناقض لقرار تاريخي
منذ التصويت التاريخي يف جوان 2016 لصالح خروجها من االتحاد األورويب 
دولة  املتحدة  اململكة  أصبحت   ،  2020 جانفي   31 يف  القرار  هذا  وتنفيذ 
خارج  االتحاد األورويب. وميكن للربيطانيني واألوروبيني. وبوجه أعم جميع 
السكان الذين أجريت معهم مقابالت ، ميكن أن ينظروا إىل الوراء يف هذا 
االستفتاء الذي غري وجه اململكة املتحدة واالتحاد األورويب. وعندما يتعلق 
األمر بالحكم عىل الربيطانيني بشأن مستقبل بالدهم ، فإن نصف املستجيبني 
)%48( يعتقدون أن البالد سوف تكون أقل نجاحاً خارج االتحاد األورويب 
؛ أما الثلث فقط )%33( فيعتقد أنه سيكون أفضل ، و يقول %19 أن هذا 
لن يكون له تأثري. وتذكرون أن التصويت عىل  بريكسيت فاز يف عام 2016 

و16,141,241   ، مؤيداً  صوتاً   17,410,742( األصوات  من   51.9% بنسبة 
صوتاً معارضاً( ، مبعدل مشاركة بلغ 72.2%.

وعىل مستوى االتحاد األورويب ، يعتقد نصف املواطنني )%47( أن اململكة 
املتحدة سوف تكون أقل نجاحاً خارج االتحاد األورويب. ونالحظ أن 61% 
من الناس املؤيدين لليورو يوافقون عىل هذا الرأي. وعىل نحو مامثل ، يقول 
%66 من املواطنني الذين يعتقدون أن االتحاد األورويب يعزز الدميقراطية 

يف بالدهم إن اململكة املتحدة سيكون حالها أسوأ بدون االتحاد األورويب.

9

66

9

13

82

21

بريكسيت: تصويت اليمني االحتجاجي )%(
السؤال: "يف رأيك ، اململكة املتحدة...".

القاعدة: اململكة املتحدة

املتحدة خارج االتحاد األورويب: الشباب الربيطانيون هم األكرث قلقا )%(
السؤال: "يف رأيك ، اململكة املتحدة....".

القاعدة: اململكة املتحدة

  "سوف يكون األداء أفضل حاال خارج االتحاد األورويب"
  "سوف يكون نفس األداء مع االتحاد األورويب أو بدونه"

  "سوف يكون األداء أسوأ خارج االتحاد األورويب"

  "سوف يكون األداء أفضل حاال خارج االتحاد األورويب"
  "سوف يكون نفس األداء مع االتحاد األورويب أو بدونه"

  "سوف يكون األداء أسوأ خارج االتحاد األورويب"

اليسار السيايس

18 - 34 سنة 59-35 سنة 60 وما فوق

اليمني السيايس

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

شبكة القراءة: اململكة املتحدة ، يعتقد ثلثا الناس )%66( الذين يعرفون بأنفسهم عىل أنهم ينتمون إىل شق اليمني أن بالدهم سوف "سيكون اداؤها أفضل  خارج 
االتحاد األورويب".
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47 % فقط من األوروبيني يعتربون أنه  يف اململكة املتحدة ""سوف يكون األداء أسوأ خارج االتحاد األورويب"" )%(
السؤال: "يف رأيك ، اململكة املتحدة". 

القاعدة: بلدان االتحاد األورويب ، بلدان غرب البلقان ، اسرتاليا ، كندا ، الواليات املتحدة ، جورجيا ، مولدوفا ، نيجرييا ، الرنويج ، نيوزيلندا ، اململكة املتحدة 
، سويرسا ، أوكرانيا

  "سوف يكون األداء أفضل حاال خارج االتحاد األورويب"
  "سوف يكون نفس األداء مع االتحاد األورويب أو بدونه"

  "سوف يكون األداء أسوأ خارج االتحاد األورويب""
  ال يديل برأيه 

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022
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ما هي نظرة الرأي العام حول  بريكسيت ؟ )%(
السؤال: "يف رأيك ، اململكة املتحدة...".

القاعدة: بلدان االتحاد األورويب ، بلدان غرب البلقان ، أسرتاليا ، كندا ، الواليات املتحدة ، جورجيا ، مولدوفا ، نيجرييا ، الرنويج ، نيوزيلندا ، اململكة املتحدة 
، سويرسا ، أوكرانيا

"سوف يكون األداء أفضل 
حاال خارج االتحاد األورويب"

"سوف يكون نفس األداء 
مع االتحاد األورويب أو 

بدونه"

"سوف يكون األداء أسوأ 
خارج االتحاد األورويب"

الجنس 
333136الرجال

214732النساء

العمر 

18323731-34 سنة

35254134-59 سنة

60223840 سنة فأكرث

الفئات االجتامعية واملهنية

452233كبار مديري الرشكات

263241املهن الفكرية أو العلمية

املهن املتوسطة يف مجال العمل 
بأجر

283240

304426أصحاب املشاريع الصغرية

233740املوظفون املؤهلون

284527العامل املهرة

عامل الخدمات واملوظفون التجاريون 
والعامل ذوي املهارات املنخفضة 

والعامل العامون 
284725

223939املتقاعدون

254530عاطلون عن العمل

كرب املدن 

املدن التي يقل عدد سكانها عن 15000 
294031نسمة

املدن التي يرتاوح عدد سكانها بني  
15001263737 و  100000

املدن التي يرتاوح عدد سكانها بني 
100001253936 و 500000

املدن التي يزيد عدد سكانها عىل 
500000253936 نسمة

العمر عند اإلنتهاء من الدراسة

284032قبل 21 سنة 

263836بعد 21 سنة 

274231طالب 

حديد املوقع ذاتيا عىل مقياس اليمني-اليسار

192952اليسار

234235الوسط

373627اليمني

اإلهتامم بالسياسة
293437نعم

224830ال

الرأي حول العوملة
233839العوملة فرصة

334027العوملة تهديد

كيفية عيش األرسة يف نهاية الشهر
294328صعب نوعاً ما

283636سهل نوعاً ما 

مالحظة: الفرق بني املجموع و %100 ميثل عدم اإلجابة.
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املثالية الدميقراطية تقاوم

ودون أن ننىس األصل البعيد لألفكار والتجارب التي أسست الدميقراطية ، فمن املسلم به أن الدميقراطية أنشئت كنظام برملاين يف حوايل مثانينيات 
القرن التاسع عرش. ثم تطورت املبادئ واملؤسسات التي تقوم عليها السياسة الدميقراطية خالل القرن العرشين - توسيع نطاق الحق يف التصويت 
، تضاعف الحريات ، تنوع االنتخابات ، وما إىل ذلك - للوصول إىل الشكل الذي نعرفه اليوم. وقد أتاحت الدميقراطيات للشعوب املعنية إمكانية 
الحصول عىل الرثوة املادية والتقدم البرشي وحالة وجودية مل يسبق لها مثيل من حيث الجودة والقيمة. وهناك صلة وثيقة بني هذا التقدم وجذور 
النظام ، وبني التعلق بالنظام واألداء العميل الذي أظهر قدرته عليه. ورشعيتها السياسية هي أيضا ، بل ورمبا يف املقام األول ، نتيجة لهذه اإلنجازات 
االقتصادية واالجتامعية. ولذلك ، فإن السؤال املطروح هو ما هي الظروف التي ميكن يف ظلها للدميقراطيات الحالية أن تحافظ عىل هذا املستوى 
من الراحة املادية وأن تواصل ، قبل كل يشء ، وترية التقدم الذي تشهده الشعوب الدميقراطية منذ مائة عام. ويف مواجهة هذه التحديات الكربى ، 
تحتفظ املجتمعات الدميقراطية مع ذلك برثوة كبرية تنعكس نتائجها يف دراستنا. ويؤكد املواطنون الذين أجريت معهم مقابالت متسكهم بالحريات 
والدميقراطية. وعندما يعربون عن حكم سلبي ، فإن بياناتنا تبني أن الطريقة التي تعمل بها الدميقراطية يف بلدهم هي يف أغلب األحيان موضوع 
استدامة  األكرث قدرة عىل ضامن  القوة  ، فهي  الحرية  إىل  األنرثوبولوجي  التطلع  ذاتها. وهذا يكشف حقيقة  الدميقراطية  انتقادهم وليس فكرة 

الدميقراطية يف القرن الحادي والعرشين.
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1. تأييد واسع النطاق للدميقراطية التمثيلية

يف دراستنا ، قُدمت ستة أشكال مختلفة من النظام إىل املستجيبني. وطُلب 
من املستجيبني أن -حول كل شكل _ إذا كانوا يعتقدون أنها طريقة جيدة 
أو سيئة للحكم. ومن بني هذه الخيارات الستة ، يحظى منوذج الدميقراطية 
التمثيلية )"وجود نظام سيايس دميقراطي مع برملان منتخب يراقب الحكومة"( 
بأوسع تأييد )%81( ، ويليه منوذج الدميقراطية املبارشة )%70( ، الذي ينص 
 عىل ما ييل: "دع املواطنني يقررون ما هو األفضل للبالد ، وليس الحكومة".

كام حصل النظام السيايس القائم عىل الخرباء عىل دعم كبري )62%(. 

، وهي شكل من  الصدارة  إىل  التكنوقراط  فكرة  كوفيد 19  وباء  أعاد  لقد 
الرغبة يف  أن  أننا نالحظ  بيد  القرارات.  الخرباء  فيه  يتخذ  الحكومة  أشكال 
أن يقرر "خرباء وليس حكومة ما يعتقدون أنه األفضل للبلد" مل تزدد مع 
الدراسة  الـ 42 يف  البلدان  اعتربت %57 من   ، الوباء. ويف عام 2018  هذا 
االستقصائية هذا الشكل من أشكال الحكم وسيلة جيدة للحكم ؛ يف عام 

2021 ، كان املتوسط 42 دولة 58%.

دعم مختلف األنظمة السياسية )%(
السؤال : سوف نصف يف الشاشة أنواعاً مختلفة من األنظمة السياسية ونسألك ما رأيك يف هذا األمر ليك تحكم هذا البلد. للجميع ، يرجى القول إن كانت 

هذه الطريقة للحكم يف البالد ستكون جيدة جدا ، جيدة نوعاً ما  ، سيئة نوعاً ما  ، سيئة جداً.

اإلجابة: "جيد للغاية" و "جيد نوعاً ما ".

القاعدة: كامل عينة
"وجود نظام 

سيايس دميقراطي 
مع برملان منتخب 

يراقب عىل 
الحكومة".

"دع املواطنني 
يقررون ما هو 
األفضل للبالد ، 
وليس للحكومة".

"دع الخرباء يقررون 
ما هو األفضل للبلد 
، وليس للحكومة".

ال يجوز التصويت 
إال للمواطنني الذين 
لديهم مستوى كاف 

من املعرفة".

"قيادة رجل قوي ال  
يقلق بشأن الربملان 

أو االنتخابات".

"دع 
الجيش 
يحكم 
البالد."

817062433625عاملي

الجنس
847162473827الرجال

796961393524النساء

العمر
18827572524436-34 سنة

35816960413524-59 سنة

60836446312511 سنة فأكرث

الفئات االجتامعية واملهنية
787463464129الفئات الشعبية

836865453728الفئات املتوسطة

847164503830الفئات العليا

حديد املوقع ذاتيا عىل 
مقياس اليمني-اليسار

867061362820اليسار

827061423623الوسط

826960494132اليمني

الرأي حول العوملة
847063433524العوملة فرصة

777260433928العوملة تهديد

يف بلدك ، هل تقول أن 
الدميقراطية تعمل؟

856858433829"جيد جداً "، " جيد نوعاً ما" 

" سيئ نوعاً ما " " سيئ 
جداً "

787365433422

"يرجى اإلدالء ما إذا كنت 
تشعر بالقلق الشديد، 

بالقلق نوعاً ما أو لست 
قلقاً نوعاً ما  غري قلق عىل 
اإلطالق بشأن ]الحرب[ ؟"

"القلق الشديد، القلق نوعاً 
ما "

827363453928

 "لست قلقاً نوعاً ما " "غري 
قلق عىل اإلطالق"

796356362818

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

1. "قيادة رجل قوي ال يجب أن يقلق بشأن الربملان أو االنتخابات". "فليكونوا خرباء وليس حكومة تقرر ما يعتقدون أنه األفضل للبالد". "دع الجيش يدير البالد" ، "أن يكون هناك 
نظام سيايس دميقراطي مع برملان منتخب يراقب الحكومة". "فليكن املواطنون وليس الحكومة هي التي تقرر ما يعتقدون أنه األفضل للبلد". "ال يجوز التصويت إال للمواطنني الذين 

لديهم مستوى كاف من املعرفة".

1
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و يف نفس السياق ، فإن املستجيبني الذين يختارون إما خيار "وجود رجل 
قوي مسؤول ال يجب أن يقلق بشأن الربملان أو االنتخابات" ، أو خيار "جعل 
الجيش يقود البالد" هم أكرث من معدل الذين يشعرون بالطأمنينة يف ظل 
األنظمة االستبدادية. عىل سبيل املثال ، يقول %25 من املستجيبني الذين 
يؤيدون خيار الزعيم القوي إن موقف الصني عىل املستوى الدويل مطمنئ 

)مقابل %18 يف املتوسط( ، ويقول %28 إن موقف روسيا مطمنئ )مقابل 
%20(. ويشعر %28 منهم بأن موقف تركيا مطمنئ )مقابل %19(. وعالوة 
عىل ذلك ، فمن بني أولئك الذين يعتربون قيادة الجيش للبالد أمراً طيباً ، 

هناك %28 مطمئنون من الصني ، و%32 من روسيا ، و%34 من تركيا.

إن فكرة النظام السيايس القائم عىل "الرجل القوي الذي ال يتعني عليه أن يقلق بشأن الربملان أو االنتخابات" تتمتع باألغلبية يف 14 دولة )%(.
سؤال: "بالنسبة للنظام السيايس القائم عىل ]رجل قوي ال يتعني عليه أن يقلق بشأن الربملان أو االنتخابات[ ، يرجى القول إن كانت هذه الطريقة لحكم البالد 

جيدة للغاية ، جيدة نوعاً ما، سيئة نوعاً ما ، سيئة للغاية".

اإلجابة: "جيد للغاية" و "جيد نوعاً ما".

القاعدة: ألبانيا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، أوكرانيا ، رومانيا ، سلوفاكيا ، تونس ، سلوفينيا ، الفلبني ، كوسوفو ، ليتوانيا ، الفلبني ، الهند

إن فكرة النظام السيايس حيث "الجيش يحكم البالد" تجمع ما ال يقل عن ثلث املستجيبني يف 8 دول )%(
االسؤال: "بالنسبة لنظام سيايس حيث ]الجيش يدير البالد[ ، يرجى القول إن كانت هذه الطريقة لحكم البالد جيدة للغاية ، جيدة نوعاً ما، سيئة نوعاً ما، 

سيئة للغاية".

اإلجابة: "جيدة للغاية" و"جيدة نوعاً ما".

القاعدة: إندونيسيا ، البوسنة والهرسك ، تونس ، شامل مقدونيا ، الفلبني ، كوسوفو ، لبنان ، الهند

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022
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الخوف من الحرب واإلغراء االستبدادي )%(
السؤال: هل تعتقد أنه من املرجح إىل حد ما أن تندلع حرب عاملية جديدة يف األعوام القليلة املقبلة ؟

اإلجابة: "من املرجح للغاية"

القاعدة: كامل عينة

"قيادة رجل قوي ال يجب أن يقلق بشأن الربملان أو االنتخابات""دع الجيش يحكم البالد" 

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

  املستجيبون الذين يعتقدون أنه "من املحتمل جًدا أن تندلع حرب عاملية جديدة يف السنوات القليلة املقبلة"
  عاملية بدون الهند

سخط وغضب وتشاؤم اللبنانيني

منذ  )1(الثورة  التي بدأت يف ترشين األول/أكتوبر 2019 ، عاىن لبنان من أسوأ األزمات االجتامعية واالقتصادية يف القرن الحادي والعرشين)2(. يف أعقاب استقالة حكومة 
الحريري يف عام 2019 ، تعززت حالة عدم االستقرار السيايس ، ووصلت إىل ذروتها يف عام 2020 ، بعد االنفجار املأساوي مليناء بريوت يف أغسطس/آب ، والذي أسفر عن مقتل 
مئات من األشخاص وأدى إىل سقوط حكومة دياب. ويتجىل السخط والغضب وانعدام الثقة يف نتائج الدراسة االستقصائية ، وهي أعىل بكثري من املتوسط. ولكن هذه النتائج 

تشري أيضا إىل رغبة قوية يف التغيري بالنسبة للبنانيني.

من وجهة النظر السياسية ، فإن الجميع تقريباً يعتقدون أن دميقراطيتهم ال تعمل بشكل جيد )%90( ، وهو الرقم األعىل يف استطالعنا. وينظر إىل الفساد باعتباره شائعاً ، حيث 
يقول %95 من املجيبني "أغلب" أو "كل الناس الذين يحكموننا"  فاسدون. إن االفتقار إىل الثقة يف املؤسسات الدميقراطية يتجىل يف كل النسب: حيث يعرب %93 عن عدم الثقة 

يف الحكومة )مقابل %57 يف املتوسط( ، و%90 يف الربملان )مقابل %58( ، و%91 يف األحزاب السياسية )مقابل %73( ، و%93 يف السلطات الدينية ، وهو أمر أسايس لألداء 
السيايس للنظام الطائفي يف البالد )مقابل %50(. وبالنسبة للبنانيني فإن أكرب تهديدين للدميقراطية يف بالدهم هام الفساد )%75( والحكومة الحالية )%35(. إن هذه األزمة 
السياسية وانعدام الثقة هي أيضاً النتيجة الطبيعية ألزمة التمثيلية ، حيث قال %81 من اللبنانيني إنهم ال يشعرون بأنهم ممثلني من طرف أي حزب سيايس )مقابل %44 يف 

املتوسط( ، وقال ما يقارب  نصف املستجيبني )%44( إن "التصويت قليل الفائدة ، فالساسة يتجاهلون إرادة الشعب" )مقابل %29 يف املتوسط(. وتجدر اإلشارة إىل أن %86 من 
املجيبني يؤيدون حكومة يقودها خرباء يف هذا البلد ، الذي يلتصق بحرياته ولكنه مزدحم بالفساد.

 ومن وجهة النظر االقتصادية ، فإن األزمة الساحقة ، وتخفيض قيمة الجنيه اللبناين ، وارتفاع مستوى ديون البلد ، تثري قلقا شديدا بني املستجيبني. إن انخفاض مستويات املعيشة 
والتضخم ينعكس بوضوح يف اإلجابات: حيث يقول %1 فقط من اللبنانيني إن مستوى معيشتهم قد تحسن يف السنوات األخرية ، حني ضل  %2 من اللبنانيني يف نفس املستوى. 

إن كل املستجيبني تقريباً يشعرون بالقلق إزاء األزمة االقتصادية )%97( ، والبطالة )%97( ، تراجع القوة الرشائية )%96( ، والعجز الحكومي والديون )%94(. إن هذه املخاوف 
املرتبطة بالوضع االقتصادي يف البالد مختلطة مع مخاوف أخرى ناشئة عن عدم االستقرار القوي ، مثل التفاوتات االجتامعية )التي تقلق %95 من املستجيبني( ، ولكن أيضاً 

اإلرهاب )%92( يف دولة متيزت بعواقب الحرب األهلية.

 وهذا الوضع يفرس بالتأكيد سبب كون اللبنانيني من أكرث الناس تشاؤما. وللسؤال ، "كيف تعتقد أن بلدك سيكون غداً ؟" ، يقول %10 فقط إن بلدهم سيكون "أفضل مام 
هو عليه اآلن". وبالنسبة ل%76 من املستجيبني ، فإن "املواطنني لن يتمكنوا بعد اآلن من حل مشكلتهم سلمياً وسوف يلجأون يف أغلب األحيان إىل العنف" )مقابل %44 يف 

املتوسط(. كام يؤيد أكرث من نصف اللبنانيني )%53( الحق يف الحصول عىل سالح ناري يف منزلهم )%47 يف املتوسط(.

وأخريا ، يشعر أغلبية اللبنانيني )%68( بالحرية يف انتقاد حكومتهم عىل مواقع التواصل االجتامعي )أعىل بـ 18 نقطة من املتوسط(. للتذكري ، بدأت ثورة أكتوبر 2019 من قبل 
املعارضة لتنفيذ رضيبة واتساب)3(. إن شبكات التواصل االجتامعي ، كناقالت و أدوات ثورية ،متميزة يف لبنان منذ الربيع العريب ، تبدو إيجابية: حيث يعتقد %93 أن الشبكات 

الرقمية مفيدة ألنها تسمح للناس بالتعلم ويعتربها %88 من اللبنانيني مفيدة ألنها تسمح للناس بالتعبري عن أنفسهم بحرية )مقابل %83 و %79 عىل التوايل يف املتوسط(.

1. يف اللغة العربية ، كلمة thawra تعني "الثورة" وتشري إىل حركة املعارضة للحكومة اللبنانية التي بدأت يف أكتوبر 2019.

www.worldbank.org/en/( 2021 حزيران/يونيه worldbank.org ، 1 ، "2. انظر البنك الدويل ، "لبنان يغرق يف واحدة من أشد األزمات العاملية قسوة ، وسط تقاعس متعمد
news/press-explorer/2021/05/01/lebanon-gring-into-one-the أشد األزمات العاملية حدة(

3. انظر "احتجاجات لبنان تندلع بشأن الرضيبة الحكومية املقرتحة عىل واتساب" ، abc.net.au ، 18 أكتوبر www.abc.net.au/news/2019-10-18( 2019/ لبنان - 
االحتجاجات - االحتجاجات - االحتجاجات - الرضيبة عىل أي يشء آخر/11615892(.
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2. نقد دميقراطي لسري الدميقراطية

بالنسبة لنصف املجيبني ، ال تعمل 
الدميقراطية بشكل جيد يف بلدهم

بأن  املواطنني )50%(  يشعر نصف   ، الهند  احتساب  بدون   ، املتوسط   يف 
الدميقراطية ال تعمل بشكل جيد يف بالدهم. ومن الواضح أن الحالة مختلفة 
أن  املجيبني  معظم  يشعر   ، البلدان  من  قليل  عدد  ويف  للحالة.  تبعا  جدا 
دميقراطيتهم تعمل بشكل جيد ، مثل السويرسيني و الرنويجيني والدامناركيني 

ولكسمبورغ و الكنديني و النيوزيلنديني واالسرتاليني.

بأداء  املتعلقة  األحكام  تشكل   ، األورويب  االتحاد  إطار  ويف   ، عام  وبوجه 
األوروبيني  من  يرى 49%  ال   ، املتوسط  ففي  الضعف:  الدميقراطية صدى 
الدميقراطية مرٍض يف بالدهم. ففي  الذين أجريت معهم مقابالت أن أداء 
الواليات الرشقية ، أفاد أكرث من ثلثي املستجيبني )%66( بوجود خلل. ويف 
املنتخبني  الزعامء  أن  املواطنون  يرى  أين   ، الليربالية"  "غري  الدميقراطيات 
يتحدون سيادة القانون ، فإن أولئك الذين يعتقدون أن الدميقراطية ال تعمل 
بشكل جيد يف بلدهم يشكلون أغلبية يف هنغاريا وسلوفينيا وبولندا. وعندما 
سئل "ما الذي يهدد الدميقراطية األكرث يف بالدكم" ، فإن "الحكومة الحالية" 
والبولنديني   ،  )57%( السلوفينيني  ل  ِقبَ من  استشهاداً  األكرث  التهديد  هي 

)%55( ، واملجريني )53%(.

أيضا بشعبية  بلده يحظى  الدميقراطية يف  السلبي عىل عمل  الحكم   هذا 
واسعة النطاق يف فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

ففي اململكة املتحدة ، البلد املارقة عن االتحاد األورويب منذ 31 ديسمرب/
كانون األول 2020 ، يرى %41 من املجيبني أن الدميقراطية ال تعمل بشكل 
جيد. هذه النسبة هي أكرث أهمية منذ استفتاء 23 يونيو 2016 من املمكن 
أن عملية االستفتاء دفعت الربيطانيني إىل االعتقاد بأنهم كانوا يستعيدون 

السيطرة عىل القرارات الرئيسية املتعلقة مبستقبلهم.

يف غرب البلقان ، يشعر أكرث من ثلثي املستجيبني )%67( أن الدميقراطية 
تكون  ال  عندما  القول  نفس  ويصدق  بالدهم.  يف  جيد  بشكل  تعمل  ال 
الدميقراطية هشة فحسب ، بل إنها مهددة عىل نحو خطري ، بل و يداس 
عليها: فالدميقراطية تعمل بشكل سيئ 7asb أغلبية كبرية من املولدوفيني و 

البيالروسيني واالوكرانيني و الجورجيني.

وعندما يقود البالد زعامء شعبيني ، يختلف تقييم كيفية عمل الدميقراطية. 
ففي الفلبني ، حيث تبلور رئاسة دوترييت الصعود األخري للسلطوية يف جنوب 
الدميقراطية  أن  االستطالع  شملهم  الذين  من   70% يعتقد   ، آسيا  رشق 
"تعمل بشكل جيد" يف بالدهم. وينطبق نفس اليشء عىل ثلثي الهنود. ومن 
ناحية أخرى ، فإن الربازيليني يدينون بشدة  عمل دميقراطيتهم ، فضال عن 

التونسيني ، الذين وقعوا يف أزمة سياسية عميقة.

2. Yves Bertoncini et Dominique Reynié, « The illiberal challenge in the European Union », in András Sajó, Renáta Uitz, et Stephen Holmes (dir.), 
Routledge Handbook of Illiberalism, 2021, p. 822-839.

3. طلب من املستجيبني أن يختاروا من بني البنود التالية: الحرب األهلية ، واإلرهاب ، والهجرة ، والعنرصية ، والتحيز الجنيس ، والتفاوتات االجتامعية واالقتصادية ، والبلدان 
االستبدادية مثل الصني ، وروسيا ، وتركيا ، أو إيران ، و شبكات التواصل اإلجتامعي ، وعدم اهتامم املواطنني بالسياسة ، والحكومة الحالية ، وأخريا الفساد.

عاملي 
مع 

إحتساب 
الهند

يرى نصف املستجيبني أن دميقراطيتهم ال تعمل بشكل جيد )%(.
السؤال: "يف بالدكم ، هل تقولون إن الدميقراطية تعمل ؟"

اإلجابة: "سيئة نوعاً ما" و "سيئة للغاية".

القاعدة: كامل عينة

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022
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عاملي 
بدون 

احتساب 
الهند

يقدر نصف املستجيبني أن دميقراطيتهم ال تعمل بشكل جيد )%( ــ تابع
السؤال: "يف بالدكم ، هل تقولون إن الدميقراطية تعمل ؟"

اإلجابة: "سيئة نوعاً ما" و "سيئة للغاية".

القاعدة: كامل عينة

إن املرأة والفئات الشعبية واملتوسطة هي األكرث نقداً لعمل الدميقراطية )%(.
االسؤال: "يف بالدكم ، هل تقولون إن الدميقراطية تعمل ؟"

القاعدة:كامل عينة

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

الرجال

الفئات الشعبية الفئات العليا

النساء

الفئات املتوسطة
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  ويف بلدي ، تعمل الدميقراطية "بشكل جيد جدا" و "بشكل جيد إىل حد ما"
  يف بلدي ، الدميقراطية تعمل "بشكل يسء نوعاً ما " و "بشكل يسء جدا"
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44
50

54

األجيال الشابة تحكم عىل دميقراطيتها بقسوة )%(
السؤال: "يف بالدكم ، هل تقولون إن الدميقراطية تعمل ؟"

اإلجابة: "سيئة نوعاً ما" وسيئة للغاية".

القاعدة: كامل عينة

الفساد و التصور لكيفية عمل الدميقراطية )%(
القاعدة: كامل عينة

18 - 34 سنة 59-35 سنة 60 وما فوق

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

يُنظر إىل الفساد عىل أنه التهديد الرئييس 
للدميقراطية

طلبنا من املستجيبني اإلجابة عىل السؤال "ما هو أكرب تهديد للدميقراطية 
يف بلدكم ؟" ويف تحليل النتائج ، استخدمنا هنا مجموع الردود "األوىل" أو 
واحد  بنسبة  القامئة  الفساد  يتصدر   ، رهاناً  عرش  أحد  بني  ومن  "الثانية". 
تقريبا من كل اثنني من املستجيبني )%47(.  إن أولئك الذين تقل أعامرهم 
الفساد عىل  يشكله  الذي  الخطر  إزاء  أكرث حساسية   )53%( عاماً   35 عن 
فوق )36%(.  فام  عاماً   60 أعامرهم  تبلغ  الذين  أولئك  من  الدميقراطيات 
بشأن  قلقاً  أكرث  املتوسطة )51%(  والطبقات  العاملة )52%(  الطبقات  إن 
عن  يبلغون  الذين  أولئك  وكذلك   ،  )43%( العليا  الطبقات  من  الفساد 

عدم  عن  يبلغون  الذين  بأولئك  مقارنة   ،  )57%( مالية  مواجهة صعوبات 
وجودها )%43(. وأخريا ، ينبغي لنا أن نالحظ أن أنصار اليمني من املرجح 
أن يستشهدوا بالفساد باعتباره التهديد األول أو الثاين لدميقراطيتهم )48%( 

أكرث من أنصار اليسار )42%(.

والفساد ، وهو آفة من نواح عديدة ، له آثار ضارة بشكل خاص عىل النظم 
الدميقراطية ، ألنها ال ميكن أن تعمل بدون ثقة املواطنني. فاألزمات املتصلة 
توليد  الثقة و  الدميقراطيات. فهي تعمل عىل تعزيز عدم  بالفساد تقوض 
الشكوك عىل نطاق واسع يف نهاية املطاف ، حيث قال %16 من املجيبني 
النصف )50%(  ، وقال  الذين يحكمون يف بالدنا فاسدون"  أولئك  أن "كل 
الثلث فقط  الناس الذين يحكمون يف بالدنا فاسدون". ويعتقد  إن "أغلب 

)%33( أنها مجرد "أقلية".

4. الحرب األهلية ، واإلرهاب ، والهجرة ، والعنرصية ، والتحيز الجنيس ، والتفاوتات االجتامعية واالقتصادية ، والبلدان االستبدادية مثل الصني ، وروسيا ، وتركيا ، وإيران ، و شبكات 
التواصل اإلجتامعي، وعدم اهتامم املواطنني بالسياسة ، والحكومة الحالية ، وأخريا الفساد. 

5. وقد أُجري االستبيان الخاص بهذه الدراسة االستقصائية يف الفرتة ما بني حزيران/يونيه وآب/أغسطس 2021 ، أي قبل نرش ورقات باندورا التي كشفت ، يف أوائل ترشين األول/
أكتوبر 2021 ، عن الحسابات املرصفية الرسية للعديد من القادة يف جميع أنحاء العامل.

يف بلدي ، تعمل الدميقراطية "بشكل جيد 
جدا" و "بشكل جيد إىل حد ما"

يف بلدي ، تعمل الدميقراطية "بشكل سيئ 
للغاية" و "بشكل يسء إىل حد ما"

4054"الفساد" أحد أهم التهديدات للدميقراطية يف بلدي

5082"معظم" أو "كل" الناس الذين يحكموننا فاسدون

5018"ال أحد" أو "أقلية" من الناس الذين يحكموننا فاسدون

شبكة القراءة: يرى %40 من املستجيبني الذين يشعرون بأن الدميقراطية تعمل بشكل جيد يف بالدهم أن "الفساد" يشكل واحداً من أهم التهديدات التي تهدد دميقراطيتهم.

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022
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مكافحة الفساد ،تحد  كبري )%(
األسئلة: "يف رأيك ، ما مدى فساد الحكام  يف بلدك ؟" "ما هو يف رأيك أكرب تهديد للدميقراطية يف بلدكم ؟ )أوالً ، ثانياً( "

القاعدة: كامل عينة

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

"الفساد واحد من أكرب التهديدات للدميقراطية يف بلدي" "كل الناس الذين يحكموننا فاسدون" و "معظم الناس 
الذين يحكموننا فاسدون"

عاملي بدون احتساب الهند

عاملي مع إحتساب الهند
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عاملي 
مع 

إحتساب 
الهند

عاملي 
بدون 

احتساب 
الهند

3. التشكيك يف فعالية التصويت

وتساءل ثلث املجيبني عن جدوى 
التصويت

وإذا كان التعلق بالتصويت ضخامً ، فإن فائدته تتم مناقشتها من ِقبَل أقلية 
للغاية ، وال يأخذ الساسة يف  قوية )%29( ترى أن "التصويت ليس مفيداً 
االعتبار إرادة الشعب" )يف مقابل %71 يرون أن التصويت "مفيد ألنه من 
خالل االنتخابات نستطيع أن نحدث فرقاً"(. وهذه النظرة الهزيلة لجدوى 
التصويت ، وليس التصويت كمبدأ و آلية ، ليست غائبة عن بعض بلدان 
االتحاد األورويب ، و يتشاطرها معظم الالتفيني و البلجيكيني والرومان ، بل 

هي أيضاً نسبة كبرية من الكروات و البلغاريني والفرنسيني واإلسبان.

الجنوبيني هم  الكوريني  فإن   ، دراستها  التي متت  البلدان  بني جميع  ومن 
الذين يستجيبون بغالبية ساحقة إىل أن "من املفيد التصويت ألنه من خالل 
االنتخابات ميكننا تغيري األمور". ومن املهم التذكري أنه يف 15 أبريل/نيسان 
2020 ، أجريت انتخابات برملانية يف كوريا الجنوبية ، عىل الرغم من توسع 
األزمة الصحية. ويف حني نظر رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-أين ذات مرة 
يف تأجيلها ، فقد أراد أخريا أن يبني أن الوباء ال ينبغي أن مينع األداء السليم 
للدميقراطية. وبلغت نسبة املشاركة 66.2 يف املائة ، وهو أعىل معدل منذ 

عام 1992.

 يرى أولئك الذين ينظرون إىل العوملة باعتبارها تهديداً أن التصويت عديم 
الفائدة )%36( أكرث من أولئك الذين ينظرون إىل العوملة باعتبارها فرصة 
)%25(. وعىل نحو مامثل ، فإن فكرة عدم استخدام التصويت أكرث شيوعاً 
عىل نحو متناقض يف املدن التي يقل عدد سكانها عن 15000 نسمة )33%( 
، وهي املدن التي تتمتع بأكرب عدد من األصوات ، مقارنة باملدن التي يزيد 
عدد سكانها عن 500000 نسمة )%26( ، وهي املدن التي تتمتع بأقل عدد 

من األصوات.

الشفافية يف العملية االنتخابية تثري 
الشكوك

وبشكل عام ، يرى %43 من املجيبني أن العملية االنتخابية ليست شفافة 
 ، أوروبا  بلدان شامل  يف  البلدان.  بني  واسعة  تفاوتات  وهناك  بالدهم.  يف 
 )84%( الدمناركيني  و   )86%( الفنلنديني   )87%( الرنويجيني  أغلب  يرى 
والسويديني )%83( أن أداء االنتخابات يف بالدهم يتسم بالشفافية. كام أن 
النسب مرتفعة يف سويرسا )%85( ونيوزيلندا )%82( وقربص وكندا )81%( 
، ولكن أيضاً يف أسرتاليا )%79( وإرسائيل )%77( وكوريا الجنوبية )75%( 
والفلبني واململكة املتحدة )%72(. ويف نيجرييا أدىن متوسط )%21( من بني 

كل البلدان التي شملتها الدراسة االستقصائية.

يقول ما يقارب ثلث املستجيبني )%29( إن "التصويت قليل الفائدة ، فالساسة يتجاهلون إرادة الشعب" )%(.
السؤال: "أي من بني اآلراء األتية تشعر بأنك أقرب إليها ؟"

القاعدة: كامل عينة

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

  "التصويت قليل الفائدة ، السياسيون يتجاهلون إرادة الشعب"
  التصويت يساعد ألنه من خالل االنتخابات ميكننا إحداث فرق"
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يف االتحاد األورويب ، يشعر أغلب الهنغاريني )%65( والبلغاريني )%54( بأن 
االنتخابات تجري بطريقة غري شفافة ، يف حني يشعر نصف اإليطاليني الذين 

شملهم االستطالع )%51( بنفس الشعور.

واألحكام أكرث انتشارا يف غرب البلقان ، وخاصة يف البوسنة والهرسك )69%( 
ورصبيا )%65( ، باستثناء كوسوفو ، حيث يرى %85 من املجيبني أن العملية 

والتي   ،  2021 فرباير/شباط  يف  الربملانية  االنتخابات  إن  شفافة.  االنتخابية 
 ،  2021 إبريل/نيسان  من  والرابع  الثالث  يف  الرئاسية  االنتخابات  أعقبتها 
جلبت رياح التغيري ، حيث مل يعد القادة السابقون لجيش التحرير يحكمون 

البالد  للمرة األوىل منذ نهاية حرب عام 1999.

يقول ما يقارب ثلث املستجيبني )29 %( إن "التصويت قليل الفائدة ، فالساسة يتجاهلون إرادة الشعب" )%( - تابع
السؤال: "أي من بني اآلراء األتية تشعر بأنك أقرب إليها ؟"

القاعدة: كامل عينة
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ثورة البيالروسيني ضد العملية االنتخابية الساخرة

متيزت االنتخابات الرئاسية يف آب/أغسطس 2020 بسجن مرشحي املعارضة ، وصناديق االقرتاع الغامضة ، و مقصورات التصويت بال ستائر ، و املدققون الذين تعرضوا للرضب 
واالعتقال ، و حظر الصحفيني األجانب. النتيجة: أقل من ثلث املستجيبني )%28( يعتربون أن املسار االنتخايب شفاف )1(. ويشكل استغالل نظام لوكاشينكو ألزمة الهجرة عىل 

الحدود البولندية منذ صيف عام 2021, معلام جديدا يف األزمة التي تفصل بيالروس عن االتحاد األورويب. هذا و يؤمن 72 % من البيالروسيني بأن الدميقراطية ال تعمل بشكل 
جيد يف بلدهم.

غري أن البيانات املجمعة يف دراستنا االستقصائية تظهر تطلعا دميقراطيا قويا لدى سكان بيالروس. ويتجىل هذا يف التزامهم باملثل الدميقراطية العليا ، حيث يرى %95 منهم أن 
من األهمية مبكان "أن نتمكن من التصويت لصالح مرشح يختاره املرء" ، ويؤيد %94 منهم "حق املرء يف أن يقول ما يفكر فيه".رغم أن حكومتهم أجربت يف حزيران/يونيه 2021 
عىل هبوط الرحلة التجارية رايانري 4978 )أثينا - فيلنيوس( عىل أرضها العتقال الصحفي البيالرويس ومعارض النظام رومان بروتاسيفيتش 2, فأن 87 % من البيالروسيني  يؤيدون 

حرية الصحافة . إن خيار "وجود نظام سيايس دميقراطي مع برملان منتخب يراقب الحكومة" يحظى بالثناء من جانب %85 من البيالروسيني ، يف حني يقول %63 منهم إنهم 
يعارضون "وجود رجل قوي عىل رأسه ال يتعني عليه أن يقلق بشأن الربملان أو االنتخابات". ونالحظ أن نصف البيالروسيني )%49( يعتربون موقف روسيا عىل الساحة الدولية 

مطمئناً )يف مقابل %20 يف املتوسط( و %32 يعتربونها مثرية للقلق )مقابل 52%(.

ويبدو أن البيالروسيني واثقون بشأن مستقبلهم: حيث تعتقد األغلبية )%52( أن بالدهم سوف تصبح" غداً أفضل مام هي عليه اليوم " )مقارنة بنسبة %36 بالنسبة للمتوسط 
اإلجاميل(.

 cnn.com ، 10 ، "ً1. ماري إليوشينا ، وهيلني ريغان ، وتارا جون ، "االحتجاجات يف بيالروسيا باعتبارها نتائج انتخابات مبكرة متنازع عليها تعطي الرئيس لوكاشينكو نرصاً ساحقا
.)intl-hnk/index.html-أوروبا/بيالروسيا/االنتخابات-االحتجاجات-لوكاشينكو/http ://edition.cn.com/2020/08/10( 2020 أغسطس/آب

.)www.bbc.com/news/world-europe-57239521( 2021 يونيو/حزيران bbc.com 25 ، "2. "الطائرة البيالروسية: ما نعرفه وما ال نعرفه

6. Voir Daniel Braun et Granit J. Tërnava, « Parliamentary Election in Kosovo : Will the Victor also Become Prime Minister? », Konrad-Adenauer-
Stiftung, février 2021 (www.kas.de/documents/252038/10987758/Parliamentary+Election+in+Kosovo+-+Will+the+Victor+also+Become+Prime+Minist
er. pdf/7588eadc-720b-1431-8a79-0153dd1ec530?version=1.0&t=1614094268879).
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فكرة ربط حق التصويت باملهارات تحظى 
بتأييد واسع

 ، معينة  فكرية  مبهارات  مرشوطا  التصويت  إىل  الوصول  جعل  فكرة  إن 
وبعبارة أخرى إقامة التصويت عىل أساس القدرة ، تعني عدم منحه للجميع 
بعد اآلن. و لكن يجدر اإلشارة إىل أنه هناك تأييد قوي لهذه الفكرة ، حيث 
أن  شأنها  من  الطريقة  هذه  إن  البلدان  كل  يف  املستجيبني  من  قال 43% 
املعرفة  لديهم مستوى كاف من  الذين  املواطنني  "أن  للحكم  تكون جيدة 
هم وحدهم القادرون عىل التصويت". يف االتحاد األورويب ، يشارك يف هذه 

الفكرة أكرث من ثلث املستجيبني )36%(.

يشعر ما يقارب من نصف  الذين تقل 
أعامرهم عن 35 عاما )46 %( بأن العملية 

االنتخابية يف بالدهم ليست شفافة
الجامعية: %93  من بني الرشيحة  بالحريات  الجديدة ملتزمة  إن األجيال 
العمرية 34-18 سنة يقولون إنه من املهم  أن يتمكنوا من املشاركة يف صنع 
القرار ، %95  أن يتمكنوا من التصويت لصالح املرشحني الذين يختارونهم  ، 
%95 أن يكون لهم الحق يف قول ما يفكرون فيه. ولكن ، كحقيقة جديدة ، 
فإن التعبري عن هذا التعلق يجد أساسه يف الرهانات و التخوف ،من فقدان 
هذه الحريات. كام أن %44 من األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 
و34 عاماً يقولون إنهم ال يشعرون بالحرية يف التعبري عن أنفسهم ، مقارنة 
بنسبة %31 من هؤالء الذين ترتاوح أعامرهم بني 60 عاماً وأكرث. وعىل نحو 

التصويت عىل أساس  تأييدا لفكرة  الشباب هم األكرث  واألهم من ذلك أن 
الكفاءة. حيث يوافق نصف الذين تقل أعامرهم عن 35 سنة )%52( عىل 
هذه الفكرة ، مقارنة بنسبة 31 % ممن تبلغ أعامرهم 60 سنة فام فوق. 
الفئات  بني  انتشارا  أكرث  االنتخابية  للمشاركة  النخبوي  املفهوم  هذا  يعترب 
االجتامعية املهنية العليا ؛ إن املديرين التنفيذيني يف الرشكات )63 %( هم 
الذين يلتزمون أكرث من غريهم بهذا النوع من التصويت عىل القدرة ، قبل 

موظفي الخدمة واملوظفني التجاريني )39 %(.

مامثل ، يشعر أكرث من نصف أولئك الذين  ترتاوح أعامرهم بني34-18 سنة 
)%54( أن الدميقراطية ال تعمل بشكل جيد يف بالدهم ، مقارنة %44 الذين 
العملية  إن  تقول  ، "هل  السؤال  إجابًة عىل  فأكرث. و  العمر  بلغوا 60 من 
االنتخابية يف بلدك شفافة ؟" فإن %46 من هؤالء الذين تقل أعامرهم عن 
35 عاماً يقولون ال ، مقارنة بنسبة %37 من هؤالء الذين يبلغ عددهم 60 

عاماً فام فوق.

كام أن الحساسية التي أبديت فيام يتعلق بالنظام والسلطة تنبع من مسألة 
 )35%( ثلث  من  أكرث  فإن  هذا  وعىل  الدميقراطي.  النظام  بفعالية  تتعلق 
الذين يبلغون أقل من  35 سنة يختارون الخيار "ما كنت ألمانع من تقليص 
مقارنة 28%   ، كفاءة"  أكرث  تكون  بأن  للحكومة  إذا سمحت  قليالً  حريايت 

بالنسبة لهؤالء 60 وما فوق.

يقول ما يقارب ثلث املستجيبني )%29( إن "التصويت قليل الفائدة ، فالساسة يتجاهلون إرادة الشعب" )%(.
السؤال: "أي من بني اآلراء األتية تشعر بأنك أقرب إليها ؟"

القاعدة: كامل عينة

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

"قيادة رجل قوي ال يجب أن يقلق بشأن 
الربملان أو االنتخابات"

"دع الخرباء يقررون ما هو األفضل للبلد ، "دع الجيش يحكم البالد."
وليس للحكومة"

  "إن املواطنني الذين لديهم مستوى كاٍف من املعرفة فقط ميكنهم التصويت هو / سيكون طريقة جيدة مبا فيه الكفاية وجيدة جًدا لحكم البالد"
  عاملية بدون الهند

7. Voir « The Role of Youth in Democratic Resilience. Summary Report. Side-event held in the margins of the 73rd UNGA organized by the CoD and 
hosted by Romania », Community of Democracies, octobre 2018 
https://community-democracies.org/app/uploads/2018/11/Summary-Report-on-The-Role-of-Youth-in-Democratic-Resilience.pdf
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FI 
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HU
SK
IN 

NG
BG

عاملي بدون احتساب الهند

عاملي مع إحتساب الهند

بالنسبة لـ %43 من املواطنني ، يجب أن يكون التصويت حكراً عىل أولئك الذين لديهم "مستوى كاف من املعرفة" )%(.
السؤال: "بالنسبة إىل ]ميكن فقط للمواطنني الذين لديهم مستوى كاف من املعرفة التصويت[ ، يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت هذه الطريقة لحكم البالد جيدة 

للغاية ، جيدة إىل حد ما ،سيئة إىل حد ما ، أو سيئة للغاية"

اإلجابات: "جيدة للغاية" و "جيدة إىل حد ما".

القاعدة: كامل عينة

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022
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مقتنعني بالدميقراطية التمثيلية ، الشباب هم األكرث حساسية لألنظمة السياسية األخرى )%(.
السؤال: "بالنسبة لكل نظام سيايس من األنظمة السياسية التالية ، يرجى بيان ما إذا كانت هذه الطريقة لحكم البالد جيدة جداً أو جيدة إىل حد ما أو سيئة 

إىل حد ما أو سيئة للغاية".

اإلجابة: "جيدة للغاية" و "جيدة إىل حد ما".

القاعدة: كامل عينة

  18-34 سنة         35-59 سنة         60 سنة فأكرث

ويعتقد 82 % من األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و 34 سنة أن "وجود نظام سيايس دميقراطي مع برملان منتخب يراقب الحكومة" سيكون طريقة جيدة 
للحكم

"وجود نظام سيايس 
دميقراطي مع برملان 

منتخب يراقب 
الحكومة"

" الخرباء يقررون ما 
هو األفضل للبلد ، 

وليس للحكومة"

"قيادة رجل قوي 
ال يجب أن يقلق 
بشأن الربملان أو 

االنتخابات"

" املواطنون يقررون 
ما هو األفضل للبالد ، 

وليس للحكومة"

" ال يجوز التصويت 
إال للمواطنني الذين 
لديهم مستوى كاف 

من املعرفة"

 الجيش يدير البالد

4. السياسة ووسائل اإلعالم: أزمة التمثيل 
املزدوجة

أعرب املستجيبون عن عدم ثقتهم الشديد باملؤسسات السياسية ، و ال سيام 
األحزاب والربملان والحكومة والنقابات العاملية. وباملقارنة ، فإن الثقة متثل 

األغلبية بالنسبة للمستشفيات واملهن الطبية واملدارس والجيش والرشطة.

إن االستياء من العمل العام ليس السبب الوحيد لعدم الثقة هذا. فالكلمة 
السياسية تؤخذ أيضا بالخطأ. وللسؤال: "هل تقول إن أفكارك متثلها أحزاب 
أشخاص )44%(  أربعة من كل عرشة  أكرث من  يقول  ؟"  بلدك  سياسية يف 
من  أقل  يعتقد  حني  يف   ، حزب  أي  من  ممثلون  بأنهم  يشعرون  ال  إنهم 
ثلث األشخاص )%29( أنهم ممثلون بحزب واحد ، ويعتقد الربع )27%( 
أنهم ممثلون بعدة أحزاب. إن أغلب املستجيبني )%60( يختارون اإلجابة: 
"معظم الوقت ، عندما يتحدث السياسيون ، أشعر أنهم يتحدثون عن أشياء 

ال تهمني".

نفس  من  بأزمة  ترتبط  وأن  البد  السياسية  الكلمة  من  األزمة  هذه  ولكن 
النوع والحجم: أزمة الكلمة اإلعالمية. وبينام تعرب غالبية املواطنني )56 يف 
املائة( عن عدم ثقتهم يف وسائل اإلعالم ، فإن نصف املواطنني )50 يف املائة( 
يختارون اإلجابة أيضاً ، "يف أغلب األحيان ، عندما أنظر إىل األخبار يف وسائل 

اإلعالم ، أشعر وكأنهم يتحدثون عن أشياء ال تهمني".

وتساهم أزمة التمثيل املزدوجة هذه يف اضطرابات العامل الدميقراطي. وهذا 
الشعور باملسافة بني املواطنني وممثليهم قد يفرس

8. Dominique Reynié (dir.), 2022, le risque populiste en France, vagues 1 à 6, Fondation pour l’innovation politique, 2019-2022 (études 
téléchargeables sur www.fondapol.org).
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"أشعر أنهم يتحدثون عن أشياء ال تهمني" )%(.
القاعدة: كامل عينة

تتضاعف أزمة التمثيل السيايس بأزمة متثيل إعالمي )%(.
القاعدة: كامل عينة

  أشعر وكأنهم يتحدثون عن األشياء التي تهمني
  أشعر وكأنهم يتحدثون عن أشياء ال تهمني

معظم الوقت ، عندما أنظر إىل األخبار يف وسائل 
اإلعالم

معظم الوقت ، عندما يقوم املسؤولون 
السياسيون بالتعبري

"معظم الوقت ، عندما أشاهد األخبار يف وسائل 
اإلعالم"...

"معظم الوقت ، عندما أشاهد األخبار يف وسائل 
اإلعالم"...

أشعر وكأنهم يتحدثون 
عن األشياء التي تهمني.

أشعر وكأنهم يتحدثون 
عن أشياء ال تهمني.

أشعر وكأنهم يتحدثون 
عن األشياء التي تهمني.

أشعر وكأنهم يتحدثون 
عن أشياء ال تهمني

40605050دويل

الجنس
39614852الرجال

40605248النساء

العمر

1841594951-34 سنة

3538625050-59 سنة

6041595347 سنة فأكرث

الفئات االجتامعية 
واملهنية

35654555الفئات الشعبية

40605149الفئات املتوسطة

47535347الفئات العليا

كرب املدن

39614753املدن التي يقل عدد سكانها عن 15000 نسمة

40605050املدن التي يرتاوح عدد سكانها بني  15001 و  100000

40605149املدن التي يرتاوح عدد سكانها بني 100001 و 500000

40605347املدن التي يزيد عدد سكانها عىل 500000 نسمة

العمر عند اإلنتهاء 
من الدراسة

38624753قبل 21 سنة

40605149بعد 21 سنة

41585446طالب

تحديد املوقع 
ذاتيا عىل مقياس 

اليمني-اليسار

45555842اليسار

39615248الوسط

42584951اليمني

اإلهتامم بالسياسة
47535644نعم

30704159ال

يف بلدك، هل 
تعتقد أن 

الدميقراطية تعمل

46545446"جيد جداً" " جيد نوعاً ما "

33674654" سيئ نوعاً ما" : سيئ جداً"

الرأي حول العوملة
44565644العوملة فرصة

32683862العوملة تهديد

كيفية عيش األرسة 
يف نهاية الشهر

37635050صعب نوعاً ما

43575149سهل نوعاً ما

*مالحظة: الفرق بني املجموع و %100 ميثل عدم االجابة
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العلامء

املستشفيات واملهن الطبية

املدرسة

الرشكات الصغرى و املتوسطة

الجيش

الجمعيات

الرشطة

املفوضية األوروبية

الرشكات الكربى

الربملان األورويب

النظام القضايئ

السلطات الدينية

النقابات

وسائل اإلعالم

الحكومة

الربملان

األحزاب السياسية

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

مالحظة: الفرق بني املجموع و %100 ميثل عدم االجابة

رغم أهميتهم للدميقراطية، األحزاب تلقى رفضاً )%(.
السؤال: "بالنسبة لكل مؤسسة ، أخربنا إذا كانت لديك الثقة الكاملة ، أو الثقة نوعاً ما  ، أو عدم الثقة نوعاً ما، أو عدم الثقة عىل اإلطالق".

القاعدة: كامل عينة

  "واثق جداً" و "واثق بعض اليشء"         "غري واثق نوعاً ما "و" غري واثق عىل اإلطالق "
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توافق اآلراء والترشيعات بشأن عقوبة اإلعدام )%(
السؤال: "هل أنت مؤيد لعقوبة اإلعدام أم معارضها ؟"

القاعدة: كامل عينة

  "داعم جداً" و "داعم نوعاً ما"         "معارض إىل حد ما" و "معارض متاما"

5. حرية الرأي والتعددية يف صميم 
الدميقراطية

أكرث من نصف املستجيبني )%57( يؤيدون 
عقوبة اإلعدام

سنة بعد أخرى نالحظ االنخفاض يف عدد أحكام اإلعدام وعمليات اإلعدام 
يف جميع أنحاء العامل. ويف أوائل عام 2022 ، مل يعد أكرث من ثلثي البلدان 
ومن  العملية.  املامرسة  يف  أو  القانون  يف  سواء   ، اإلعدام  عقوبة  يستخدم 
والواليات  بيالروس  كانت   ، االستقصائية  الدراسة  التي شملتها  البلدان  بني 
التي ال تزال  البلدان  املتحدة والهند وإندونيسيا واليابان ونيجرييا من بني 
تستخدم عقوبة اإلعدام. وتحرتم كوريا الجنوبية ولبنان وتونس وقفا اختياريا 
عىل  اإلعدام  عقوبة  وإرسائيل  الربازيل  ألغت  حني  يف   ، اإلعدام  لعمليات 

الجرائم العادية.

البلدان( ما زالوا يؤيدون عقوبة   بيد أن أغلبية املستجيبني )%57 يف كل 
الكوريني  من  قوياً: 74%  الدعم  كان   ، تلغه  مل  التي  البلدان  ويف  اإلعدام. 

الجنوبيني واليابانيني ، و%73 من التونسيني ، و70% 

من اإلندونيسيني ، و%67 من األمريكيني ، و%58 من الهنود واللبنانيني. ومن 
الذين   )51%( والبيالروسيني   )50%( النيجرييني  نسبة  فإن   ، أخرى  ناحية 
تزال متارس  أنها ال  املتوسط )%57( رغم  أقل من  اإلعدام  يؤيدون عقوبة 

هناك. وينطبق نفس اليشء عىل الدول التي أصبحت مؤيدة لإللغاء ، برصف 
النظر عام يسمى بالجرائم االستثنائية )%50 من الربازيليني واإلرسائيليني(. ويف 
بلدان آسيا واملحيط الهادئ التي شملتها دراستنا االستقصائية ، تحظى عقوبة 
ونيوزيلندا  واليابان  وإندونيسيا  والهند  )أسرتاليا  العام  الرأي  بدعم  اإلعدام 
وكوريا الجنوبية والفلبني(.   أما يف االتحاد األورويب فاألمر مختلف ، وكذلك 
مواقف الرأي العام. ومبا أن مكافحة عقوبة اإلعدام قد وصفت بأنها "أولوية 
عليا لسياسة االتحاد األورويب يف مجال حقوق اإلنسان" ، فإنها مل تعد تحدث 
البلدان املرشحة لالنضامم.  إلغائها هو أحد رشوط دخول  ، ألن  إقليمه  يف 
الثاين/ كانون   1 من  الفرتة  يف  األورويب  االتحاد  مجلس  رئاسة  من  وكجزء 

يناير إىل 30 حزيران/يونيو 2022 ، أعلن الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون 
بإلغائها.  اإلعدام  عقوبة  متارس  تزال  ال  التي  البلدان  قادة  إقناع  يريد  أنه 
؛  اإلعدام  لعقوبة  الرأي مؤيداً  ، يظل  األورويب  االتحاد  بلدان  ولكن يف 10 
وينطبق هذا عىل التشيكيني )59 يف املائة( ، والبلغاريني والهنغاريني )54 يف 
املائة( ، والليتوانيني )52 يف املائة( ، والفرنسيني والبولنديني )51 يف املائة( ، 
واإلستونيني )50 يف املائة( ، والالتفيني )49 يف املائة( ، والبلجيكيني والكروات 
)48 يف املائة(. ويف غرب البلقان ، يصل الدعم لعقوبة اإلعدام إىل %68 يف 
رصبيا و%53 يف ألبانيا ، ولكنها تشكل أقلية يف البوسنة والهرسك والجبل 

األسود )%47( ، فضالً عن مقدونيا الشاملية )%38( وكوسوفو )25%(

9. En septembre 2021, la situation était la suivante : « 106 États ont aboli la peine de mort pour tous les crimes, 8 l’ont abolie pour les crimes de 
droit commun, 50 respectent un moratoire sur les exécutions en droit ou de fait, soit 164 États au total. En revanche, la peine de mort est toujours 
appliquée dans 54 États et territoires » (France Diplomatie, « Abolition de la peine de mort », mise à jour septembre 2021, www.diplomatie.gouv.fr/fr/
politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/abolition-de-la-peine-de-mort).

10. Le 2 mars 2021, la Chambre des représentants des Philippines a adopté la loi n° 7814 pour la réintroduction de la peine de mort en vertu de 
la Loi générale sur les drogues dangereuses de 2002. Ce projet de loi est l’aboutissement des pressions du président Rodrigo Duterte pour rétablir 
la peine capitale abolie en 2006. Voir « Statement of Commissioner Karen Gomez-Dumpit on the Passage of House Bill No. 7814, providing for the 
“Presumption of Guilt” and Reintroduction of the Death Penalty as amendments to the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 », 3 mars 2021.

البلدان الذي تم فيها إلغاء عقوبة اإلعدام: إسبانيا ، أسرتاليا ، إسبانيا ، إستونيا ، أيرلندا ، إيطاليا ، بلجيكا ، بلجيكا ، بلغاريا ، بلجيكا ، البوسنة والهرسك ، الدامنرك 
، الدامنرك ، بلغاريا ، فرنسا ، فنلندا ، كرواتيا ، كندا ، النمسا ، هنغاريا ، كوسوفو ، التفيا ، ليتوانيا ، لكسمربغ ، مالطة ، املكسيك ، مولدوفا ، الجبل األسود ، الرنويج ، نيوزيلندا 

، هولندا ، النمسا ، اليونان

البلدان التي مل يتم فيها إلغاء عقوبة اإلعدام: بيالروسيا ، الربازيل ، كوريا الجنوبية ، الهند ، إندونيسيا ،إرسائيل ، وتونس ، ولبنان ، ونيجرييا ، واليابان.

 متوسط بلدان الدراسة االستقصائية 11 التي ال تزال فيها
عقوبة اإلعدام قامئة

متوسط البلدان الـ 44 التي ألغيت فيها عقوبة اإلعدام

9

10

  73

ت: اختبار القرن احلر�ي



 "مناسب متاًما"
و "مواتية إىل حد ما"

 "معارض إىل حد ما" 
و "معارض متاما"

5743دويل

الجنس
5941الرجال

5545النساء

العمر

185842-34 سنة

355842-59 سنة

605347 سنة فأكرث

الفئات االجتامعية واملهنية

6139الفئات الشعبية

5743الفئات املتوسطة

5743الفئات العليا

تحديد املوقع ذاتيا عىل مقياس اليمني-
اليسار

4060اليسار

5842الوسط

6634اليمني

اإلهتامم بالسياسة
5644نعم

5941ال

الرأي حول العوملة
5545العوملة فرصة

6139العوملة تهديد

كرب املدن

5545املدن التي يقل عدد سكانها عن 15000 نسمة

5545املدن التي يرتاوح عدد سكانها بني  15001 و  100000

5941املدن التي يرتاوح عدد سكانها بني 100001 و 500000

5941املدن التي يزيد عدد سكانها عىل 500000 نسمة

العمر عند اإلنتهاء من الدراسة

6040قبل 21 سنة

5743بعد 21 سنة

5050طالب

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

 "مناسب متاًما"
و "مواتية إىل حد ما"

 "معارض إىل حد ما" 
و "معارض متاما"

5545دويل

الجنس
5446الرجال
5644النساء

العمر

185050-34 سنة
355446-59 سنة

606733 سنة فأكرث

الفئات االجتامعية واملهنية

4951الفئات الشعبية
5050الفئات املتوسطة

6238الفئات العليا

تحديد املوقع ذاتيا عىل مقياس اليمني-
اليسار

7525اليسار
5545الوسط

4555اليمني

اإلهتامم بالسياسة
5842نعم

5248ال

الرأي حول العوملة
5545العوملة فرصة
5545العوملة تهديد

كرب املدن

5248املدن التي يقل عدد سكانها عن 15000 نسمة
6238املدن التي يرتاوح عدد سكانها بني  15001 و  100000
6040املدن التي يرتاوح عدد سكانها بني 100001 و 500000

4951املدن التي يزيد عدد سكانها عىل 500000 نسمة

العمر عند اإلنتهاء من الدراسة

5842قبل 21 سنة
5446بعد 21 سنة

5248طالب

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

عقوبة اإلعدام ، ملن ، من ضد ؟ )يف املائة(
السؤال: "هل أنت مؤيد لعقوبة اإلعدام أم معارضها ؟"

القاعدة: كامل عينة

الحق يف اإلجهاض ، من مع ومن ضد؟ )%(
السؤال: "هل أنت مؤيد أو ضد الحق يف اإلجهاض ؟"

القاعدة: كامل عينة
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إذا كان االتحاد األورويب مختلفا عن بقية العامل من حيث عقوبة اإلعدام والحق يف اإلجهاض... )%(
السؤال: "هل أنت مؤيد أو معارض ]لعقوبة اإلعدام ؛ للحق يف اإلجهاض[ ؟

القاعدة: كامل عينة

… ال تزال هناك اختالفات بني الدول األعضاء يف الغرب و الرشق )يف املائة(
السؤال: "هل أنت مؤيد أو معارض ]عقوبة اإلعدام ؛ الحق يف اإلجهاض[ ؟

القاعدة: بلدان االتحاد األورويب

الحق يف اإلجهاض مطعون فيه
السياسية  للسياقات  وفقا  اإلجهاض  إزاء  اآلراء  تسامح  مستوى  يتفاوت 
حسب   ، يتبنون  املجيبني  فإن   ، وباملثل  للبلدان.  والثقافية  واالجتامعية 
معتقداتهم ، مواقف تقدمية أو محافظة إىل حد ما بشأن مسألة اإلجهاض ، 

بينام تعارضها األديان التوحيدية.

وبشكل عام ، قال %45 من املستجيبني إنهم يعارضون الحق يف اإلجهاض. 
إىل  الحق  انتقال هذا  فإن   ، الحق  لهذا  مؤيدة   )55%( أغلبية  كانت  وإذا 
األجيال ال يبدو مضموناً: والواقع أن نصف األطفال الذين ترتاوح أعامرهم 
بني 18 و34 عاماً )%50( رافضون لإلجهاض ، يف مقابل %33 بني فئة 60 سنة 
فام فوق. إن الفجوات بني الجنسني أصغر من أن نشري لها ، ولكننا نجد أن 
الرجال يبدون أكرث معارضة )%46( من النساء )%44(. فضالً عن ذلك فإن 
رفض الحق يف اإلجهاض يف الفئات الشعبية )%51( والفئات املتوسطة )50%( 
أعىل كثرياً منه يف الفئات العليا )%38(. كام أن الحالة االجتامعية مؤرش آخر: 
املتزوجون يعارضون الحق يف اإلجهاض بشدة )%47( أكرث من املطلقني أو 
املنفصلني )%33(. وعىل نحو مامثل ، فإن أغلبية املستجيبني )%56( الذين 
لديهم ثالثة أطفال أو أكرث ال يؤيدونه ، مقارنة بنسبة %41 ممن ليس لديهم 
أطفال. إن تصور املستقبل يقدم شبكة قراءة أخرى: فاألفراد الذين يعتقدون 
أن بالدهم سوف تكون أسوأ يف املستقبل )%41( من أولئك الذين يعتقدون 

أن بالدهم سوف تكون أفضل يف املستقبل )55%(.

ففي  للدول:  وفقاً  كبرياً  اختالفاً  تختلف  الترشيعات  فأن  نعلم جميعاً  كام 
بعض البلدان ، يتم الرتخيص باإلجهاض دون تحفظ ، بناًء عىل طلب املرأة 
هاتني  بني  وفيام  عليه.  ويُعاقب  متاماً  القانون  مينعه   ، أخرى  بلدان  ويف  ؛ 
الحالتني ، تسمح بلدان كثرية باإلجهاض يف ظل ظروف تقييدية معينة ، عىل 
سبيل املثال عندما يكون الحمل نتيجة لالغتصاب أو زنا املحارم ، يف حالة 

تشويه الجنني ، والخطر عىل الصحة البدنية أو العقلية للمرأة الحامل ، وما 
إىل ذلك. ومن بني البلدان التي شملتها الدراسة االستقصائية ، فإن مالطة 
والفلبني هام الوحيدان اللذان يحظران أي نوع من اإلجهاض ، وهو ما يريض 
الفلبينيني )76%(  سكانهام: حيث يعارض %87 من املالطيني وثالثة أرباع 
حق اإلجهاض. تظل مالطة ، التي يشكل الكاثوليك جميع مواطنيها تقريباً ، 
الدولة الوحيدة يف االتحاد األورويب التي يحظر فيها اإلجهاض حظراً صارماً: 
فالنساء الاليت ينهلن حملهن طوعاً و دكاترتهن معرضون إىل عقوبة سجنية  

تصل إىل ثالث سنوات.

أما يف بلدان أخرى ، ال يسمح باإلجهاض ما مل يكن هناك تشخيص حيوي 
للحامل. وهذا هو الحال يف إندونيسيا والربازيل ولبنان واملكسيك ونيجرييا. 
كانون  منذ  اإلجهاض.  يف  الحق  بشدة  الناس  يعارض   ، البلدان  هذه  ففي 
الثاين/يناير 2021 ، قامت بولندا ، بعد صدور قرار من محكمتها الدستورية 
يسمح  فال  وعليه،  باإلجهاض.  تسمح  التي  القانونية  الرشوط  بتشديد   ،
باإلجهاض إال يف حاالت االغتصاب أو سفاح املحارم أو تعريض حياة الحوامل 
للخطر. هذا و يجدر االشارة إىل أن هذا أدى هذا الترشيع أدى إىل مظاهرات 

عديدة. و يؤيد أكرث من نصف البولنديني الحق يف اإلجهاض.

بلدان دراستنا ،حيث ميكن  العداء للحق يف اإلجهاض يف  ومن املالحظ أن 
الوصول إىل اإلجهاض بناء عىل قرار من املرأة الحامل، يشكل األغلبية بني 
الجورجيني )%74( ، واأللبان )%70( ، والجبل األسود )%69( ، الكوسوفيني 

)%66( ، واملولدوفيني )%61( ، والتونسيني )%58( ، والقبارصة )51%(.

 ، اإلجهاض  حقوق   )67%( املستجيبني  ثلثا  يؤيد   ، املتحدة  الواليات  ويف 
مقارنة بعام 2018 )%68( وعام 2017 )%64(. يف هذه الدولة ، كان الحق 
وتظهر   ، والجمهوريني  الدميقراطيني  بني  تعارض  سبب  دامئاً  اإلجهاض  يف 
بياناتنا أن األمريكيني نسبة اليساريني املعارضني لحق اإلجهاض ال يتعدى 9% 

، مقارنة بنسبة %49 من اليمنيني.

11. Center for Reproductive Rights, « The World’s Abortion Laws », repoductiverights.org, 2021 (https://maps.reproductiverights.org/
worldabortionlaws).

العامل بدون الهندأوروبا

5741"مؤيد متاما" و "مؤيد إىل حد ما" لعقوبة اإلعدام

5583"مؤيد متاما" و "مؤيد إىل حد ما" لحق اإلجهاض

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

أوروبا الرشقيةأوروبا الغربية

3851"مؤيد متاما" و "مؤيد إىل حد ما" لعقوبة اإلعدام

8673"مؤيد متاما" و "مؤيد إىل حد ما" لحق اإلجهاض

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022
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AL 
AT 
AU 
BA
BE
BG
BR 
BY
CA 
CH 
CY 
CZ
DE 
DK 
EE 
ES 
FI 

FR
GB 
GE 
GR 
HR
HU
ID
IE 
IL
IN 
IT

JP 
KR
LB
LT 
LU 
LV 

MD
ME
MK
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MX 
NG
NL 
NO 
NZ 
PH 
PL
PT
RO 
RS
SE 
SI

SK
TN
UA 
US
XK 
EU 

مستوى دعم حق اإلجهاض )%(
السؤال: "هل تؤيد أو تعارض ]الحق يف اإلجهاض[ ؟"

األجوبة: "داعم للغاية" و "داعم بعض اليشء"

القاعدة: كامل عينة
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عاملي بدون احتساب الهند
عاملي مع إحتساب الهند
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مستوى الدعم لعقوبة اإلعدام )%(
السؤال: "هل أنت مؤيد أو معارض ]لعقوبة اإلعدام[ ؟"

األجوبة: "داعم للغاية" و "داعم بعض اليشء"

القاعدة كامل عينة
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عاملي بدون احتساب الهند
عاملي مع إحتساب الهند
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58 59 60 60 60 60 62 63 64 66 67 67 68 68 70 72 73 73 74 76 76 77 77 78 80 81 81 83 85

BAXK LV HUEU CZMD PLCY RO BG JP HRFI GE NG KRDK BY SITN SKUSMX UA GR RSAT EE 

يجب عىل الدولة أن متنح الرشكات مزيدا 
من الحرية

إن العامل الدميقراطي ينظر نظرة إيجابية إىل العوملة. والواقع أن ما يقرب 
تهديداً  وليس  باعتبارها فرصة )65%(  إليها  ينظرون  املستجيبني  ثلثي  من 
املتعارف  االقتصادية  بالليربالية  ارتباط  هناك   ، مامثل  نحو  وعىل   .)35%(

عليها هنا بأنها الحد من دور الدولة يف االقتصاد وتعزيز حرية املؤسسات: 
حيث يرى 58 % أن "دور الدولة يف السياسة االقتصادية يحتاج إىل أن يكون 
الـ 42 %  أن نسبة  ، يف حني  التجارية"  الحريات  تعزيز  من أجل  محدوداً 
أكرب عىل  لها سيطرة  تكون  وأن  أقوى  للدولة دور  يكون  أن  تريد  املتبقية 

الرشكات.

"نحن بحاجة إىل تعزيز دور الدولة يف االقتصاد والحد من 
حرية األعامل التجارية".

"يجب أن نحد من دور الدولة يف االقتصاد وأن نعزز 
حرية األعامل".

4258عاملياً

4060كبار مديري الرشكات

4159املهن الفكرية أو العلمية

4555املهن املتوسطة يف مجال العمل بأجر

4654أصحاب املشاريع الصغرى

4654املوظفون املؤهلون

4555العامل املهرة

أعوان الخدمات واملوظفون التجاريون والعامل ذوي 
املهارات املنخفضة والعامل

4159

3663املتقاعدون

4258عاطل عن العمل

مالحظة: الفرق بني املجموع و %100 ميثل عدم االجابة
© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

هل ينبغي للدولة أن متنح الرشكات مزيدا من الحرية ؟ )%(
السؤال: "فيام يتعلق بالسياسة االقتصادية ، هل تقول" ؟

اإلجابة: "يتعني علينا أن نحد من دور الدولة يف االقتصاد و أن نعزز حرية األعامل".

القاعدة:كامل عينة

حرية املشاريع مرغوبة من قبل كل الفئات االجتامعية املهنية )يف املائة(
السؤال: "فيام يتعلق بالسياسة االقتصادية ، هل تقول" ؟

القاعدة:كامل عينة

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022
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هل ينبغي للدولة أن متنح الرشكات مزيدا من الحرية ؟ )يف املائة( - تابع
السؤال: "فيام يتعلق بالسياسة االقتصادية ، هل تقول" ؟

اإلجابة: "يتعني علينا أن نحد من دور الدولة يف االقتصاد و أن نعزز حرية األعامل".

القاعدة:كامل عينة

يف عامل يتسم بانعدام الثقة ، ال تزال الرشكات تولد الثقة )%(.
السؤال: "بالنسبة  )الرشكات الصغرية واملتوسطة( ؛ الرشكات الكبرية[ ، أخربين إذا كان لديك الثقة التامة، تثق نوعاً ما ، نوعاً ما ال تثق، ال تثق متاماً.

القاعدة:كامل عينة

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

الليربالية االقتصادية والليربالية السياسية يف أوروبا الوسطى

الليربالية  اكتشاف  إعادة  اإلصالحات دعام  فشل  و  االشرتايك  االقتصاد  انحالل  فإن   ، السياسية  الليربالية  اكتشاف  املؤاتية إلعادة  والسياسية  الفكرية  النكسة  مع هذا  بالتوازي 
االقتصادية. وهكذا ، وخاصة يف بولندا واملجر ، ثم يف تشيكوسلوفاكيا ، تم النظر إىل الفكر االقتصادي الليربايل كبديل لفشل التأميم. كان املؤلفون يعرفون جيداً معوقات االقتصاد 
القائم عىل اإلدارة ، ولكن القليل جداً عن عمل "الرأساملية الحقيقية" يف الغرب. وبعد أربعني عاما من سيطرة الدولة ، بدى مفهوم الدولة البسيط هو ردة الفعل املناسبة لألزمة 
يف سياق الثامنينات ، التي اتسمت بتأثري "الليربالية الجديدة" يف الغرب ، اتجه ليرباليو االشرتاكية  عن طيب خاطر إىل منظري السوق الحرة يف مدرسة  شيكاغو ، الذين - يف 

املقابل فقط - صادف أن كانوا... من أوروبا الوسطى!

ويتحدث املؤرخ توين جودت عن الليربالية الجديدة ألعوام ريجان-تاترش ، "انتقام النمساويني": هايك ، فون ميسيس ، شومبيرت ، بوبر ، دراكر ، املولودين يف أركان اإلمرباطورية 
النمساوية املجرية األربعة ، و متأثرون بالكارثة النمساوية والسؤال: ملاذا وكيف استسلمت الدميقراطية الليربالية، بني شباط/فرباير 1934 وعام 1938 ، إىل اإلغراء الشمويل ؟ و 
استنتجوا أن أفضل ضامن للحفاظ عىل "مجتمع منفتح" هو التقليل إىل أدىن حد من تدخل الدولة يف االقتصاد واملجتمع. وهي رسالة احتفظ بها خرباء االقتصاد الليرباليون الذين 

وضعوا إصالحات اقتصادية للخروج من الشيوعية بعد عام 1989 ".

جاك روبنيك ، "أزمة الليربالية يف أوروبا الوسطى" ،

التعليق ، العدد 160 ، شتاء 2017.

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

  "واثق متاماً".       "واثق نوعاً ما".       "باألحرى لست واثق".       "لست واثقاً عىل اإلطالق".

الرشكات الصغرية واملتوسطة

الرشكات الكربى

عاملي 
مع 

إحتساب 
الهند

عاملي 
بدون 

احتساب 
الهند
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6. يف مواجهة كوفيد 19، يزعم املواطنون 
تعلقهم بالحريات

أقلية من األشخاص ترغب يف الحد من 
حريتهم مقابل زيادة الكفاءة

جعلت  ولو  "حتى  اإلجابة  املستجيبني  ثلثي  يختار   ، الدميقراطي  العامل  يف 
الحكومة أكرث فعالية ، فلن أقبل بتخفيض طفيف يف حريايت". غري أن هناك 
، يف أحد أجزاء الرأي ، رغبة يف الحد من الحريات ، املعرتف بها باسم زيادة 
الكفاءة املفرتضة. وقد متكنت إدارة الصني لوباء كوفيد 19 من تعزيز قبول 
االستطالع  شملهم  الذين  نصف  ويوافق  البعض.  بني  االستبدادية  السلطة 
الحكومات  من  فعالية  أكرث  االستبدادية  "الحكومات  أن  عىل   )51%(
الدميقراطية يف دحر األوبئة مثل كوفيد 19" ، أما النصف اآلخر )%49( فال 

يوافق عىل هذا الترصيح.

أمانع يف تقليص حريايت قليالً  اختار ثلث املستجيبني )%33( اإلجابة: "لن 
إذا سمحت للحكومة بأن تكون أكرث فعالية". وإذا أخذنا بعني االعتبار عمر 
املجيبني ، فإن هذا الرأي قد يكون له مستقبل معني: فقد يوافق %35 من 
، و%34 من األشخاص  األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم بني 18 و34 عاماً 
الذين ترتاوح أعامرهم بني 35 و59 عاماً ، و%28 من 60 سنة فام فوق عىل 
أن يعتقد من هم أقل من 35 سنة   الحد من حريتهم. ومن املرجح أيضاً 
)%61( أن األنظمة االستبدادية أكرث فعالية يف التعامل مع األوبئة )%36 بني 

أولئك الذين بلغوا 60 عاماً فام فوق(.

ويعتقد ثلثا هؤالء الذين شملهم االستطالع أن "وجود رجل قوي عىل رأس 
السلطة" أمر جيد ، وأن الحكومات االستبدادية هي األكرث فعالية يف التعامل 
مع الوباء. وتتقاسم هذه الفكرة أيضاً عىل نطاق واسع )%71( بني أولئك 

الذين يؤيدون فكرة قيادة الجيش للبالد.

"ال أمانع أن تخفض حريايت قليال إذا سمح للحكومة 
أن تكون أكرث فعالية".

"حتى لو جعل الحكومة أكرث فعالية ، لن أقبل 
بتخفيض طفيف يف حريايت".

"بعض الناس يقولون أن الحكومات 
االستبدادية أكرث فعالية من الحكومات 

الدميقراطية يف دحر أوبئة مثل كوفيد 19. هل 
توافق متاما ، توافق بعض اليشء ، تختلف 
بعض اليشء ، أو تختلف بشدة مع هذه 

الفكرة ؟

"توافق متاما 
، توافق بعض 

اليشء"
6245

" تختلف بعض 
اليشء ، أو 

تختلف بشدة
3855

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

"بعض الناس يقولون أن الحكومات االستبدادية أكرث فعالية من الحكومات الدميقراطية يف دحر أوبئة مثل كوفيد 19. هل توافق 
متاما ، توافق بعض اليشء ، تختلف بعض اليشء ، تختلف بشدة مع هذه الفكرة ؟ "

" تختلف بعض اليشء "و" تختلف بشدة ""توافق متاماً" و "توافق بعض اليشء"

"ال أمانع أن تخفض حريايت قليال إذا سمح 
4026للحكومة أن تكون أكرث فعالية".

"حتى لو جعلت الحكومة أكرث فعالية ، لن 
6074أقبل بتخفيض طفيف يف حريايت".

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

ومن بني أولئك الذين يوافقون عىل "الحد من حرياتهم قليال إذا سمحت للحكومة بأن تكون أكرث فعالية" ، يوافق %62 منهم عىل أن 
"الحكومات االستبدادية أكرث فعالية من الحكومات الدميقراطية يف دحر األوبئة مثل كوفيد 19" )%(.

القاعدة: كامل عينة

من بني أولئك الذين يعتقدون أن "الحكومات االستبدادية أكرث فعالية من الحكومات الدميقراطية يف دحر األوبئة مثل كوفيد 19 يقول 
%60 منهم إنهم لن يقبلوا الحد من "بعض اليشء من حرياتهم حتى لو سمحت للحكومة بأن تكون أكرث فعالية" )%(.
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الحد من الحريات ، وفعالية الحكومات واألوبئة )%(
األسئلة: "أي من بني اآلراء التالية التي تشعر أنك أقرب إليها ؟" ؟ "بعض الناس يقولون أن الحكومات االستبدادية أكرث فعالية من الحكومات الدميقراطية يف 

دحر أوبئة مثل كوفيد 19. هل توافق متاما ، توافق بعض اليشء ، تختلف بعض اليشء ،  أو تختلف بشدة مع هذا الرأي ؟ "

القاعدة: كامل عينة

"ال أمانع أن تخفض حريايت قليال إذا سمح للحكومة أن 
تكون أكرث فعالية"

"توافق بقوة" و "توافق بعض اليشء" مع الترصيح 
"الحكومات االستبدادية أكرث فعالية من الحكومات 
الدميقراطية يف دحر األوبئة مثل كوفيد 19"

عاملي بدون احتساب الهند

عاملي مع إحتساب الهند

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022
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األنظمة الهجينة واالستبدادية بحثاً عن الدميقراطية والحريات )%(
أوكرانيا ، بيالروسيا ، البوسنة والهرسك ، جورجيا ، لبنان ، مقدونيا الشاملية ، مولدوفا ، الجبل األسود ، نيجرييا

BYBAGE LBMDMEMKNGUA 

يف بلدي ، الدميقراطية تعمل "بشكل جيد 
281631101442331632جدا" و "بشكل جيد".

أشعر أنني أستطيع التعبري عن نفيس 
"متاما" أو "نوعا ما" بحرية يف مجتمع 

اليوم
315061475557522964

إن العملية االنتخابية يف بلدي شفافة  
283146243555462149"متاماً" أو "إىل حد ما"

"بالنسبة لكل من اآليت ذكرها ، يرجى بيان ما إذا كان من املهم أم ال أن يكون ذلك من أجل حسن سري الدميقراطية ؟"

"القدرة عىل االحتجاج ، الذهاب إىل 
718668885780778787الشوارع ، و املعارضة".

929193959094849497"القدرة عىل املشاركة يف صنع القرار"

"القدرة عىل التصويت للمرشحني من 
959295949398949696اختيارك".

949398959498919597"الحق يف التعبري عن رأيك "

878896938993909593"حرية الصحافة"

© مؤسسة االبتكار السيايس - جانفي 2022

التعلق بالحريات يكاد يكون إجامعيا
يرى املستجيبون أن من املهم الحق يف التظاهر )%83( ، وأن التمكن من 
املشاركة يف صنع القرار )%95( ، وأن التمكن من التصويت لصالح املرشحني 

ومن امللفت للنظر أنه يف البلدان التي تكون فيها األنظمة أقل دميقراطية 
من  املزيد  إىل  املجيبون  يتطلع   ، دميقراطية  تصبح  أن  أجل  من  تكافح  أو 
الحريات. يصنف مؤرش الدميقراطية 2020 حالة األنظمة يف العامل إىل أربع 
فئات  : الدميقراطيات الكاملة ، والدميقراطيات الناقصة ، "األنظمة الهجينة" 
، و "األنظمة االستبدادية  ". و للقيام بذلك ، فإنه يعتمد عىل عدة معايري 
تتعلق بنوعية العملية االنتخابية ، والتعددية ، وعمل الحكومة ، واملشاركة 
السياسية ، والثقافة السياسية ، والحريات املدنية ، وما إىل ذلك. ومن بني 

الذين يختارهم املرء )%96( ، وأن يكون لهم الحق يف التعبري فيام يفكرون 
فيه )%96( وأن يتمتعوا بحرية الصحافة )94%(.

البلدان التي تناولتها الدراسة االستقصائية ، هناك مثانية بلدان تعترب أنظمة 
"هجينة" )أوكرانيا ، البوسنة والهرسك ، جورجيا ، لبنان ، مقدونيا الشاملية 
، مولدوفا ، الجبل األسود ، نيجرييا( ، يف حني تصنف بيالروس تحت النظم 
السلبي  التقييم  أن  بياناتنا  تبني   ، التسعة  البلدان  هذه  ويف  االستبدادية. 
الحريات  من  املزيد  يف  بالرغبة  يقرتن  القانون  وسيادة  الدميقراطية  لعمل 

والدميقراطية.

15. وكوسوفو ليست مدروسة يف مؤرش الدميقراطية لعام 2020 ، وبالتايل فهي غري مدرجة هنا.

12. Democracy Index 2020: In sickness and in health?, The Economist Intelligence Unit, 2021, p. 3 )téléchargeable sur www.eiu.com/n/campaigns/
democracy-index-2020(.

13. » Régimes hybrides : les élections comportent des irrégularités substantielles qui les empêchent souvent d’être à la fois libres et équitables. Les 
pressions du gouvernement sur les partis d’opposition et les candidats peuvent être courantes. Les graves faiblesses sont plus répandues que dans les 
démocraties imparfaites – dans la culture politique, le fonctionnement du gouvernement et la participation politique. La corruption a tendance à être 
généralisée et l’état de droit est faible. La société civile est faible. En règle générale, les journalistes sont harcelés et soumis à des pressions, et le pouvoir 
judiciaire n’est pas indépendant « )» Hybrid regimes: Elections have substantial irregularities that often prevent them from being both free and fair. 
Government pressure on opposition parties and candidates may be common. Serious weaknesses are more prevalent than in flawed democracies—in 
political culture, functioning of government and political participation. Corruption tends to be widespread and the rule of law is weak. Civil society is 
weak. Typically, there is harassment of and pressure on journalists, and the judiciary is not independent «, ibid., p. 57(.

14. » Régimes autoritaires : le pluralisme politique de l’État est absent ou fortement circonscrit. ]…[ Certaines institutions formelles de la démocratie 
peuvent exister, mais elles ont peu de substance. Les élections, si elles ont lieu, ne sont ni libres ni équitables. Il y a un mépris pour les abus et atteintes 
aux libertés civiles. Les médias appartiennent généralement à l’État ou sont contrôlés par des groupes liés au régime en place. Il y a une répression des 
critiques du gouvernement et une censure généralisée. Il n’y a pas de justice indépendante « )» Authoritarian regimes: In these states, state political 
pluralism is absent or heavily circumscribed. ]…[ Some formal institutions of democracy may exist, but these have little substance. Elections, if they do 
occur, are not free and fair. There is disregard for abuses and infringements of civil liberties. Media are typically state-owned or controlled by groups 
connected to the ruling regime. There is repression of criticism of the government and pervasive ensorship. There is no independent judiciary «, ibid.(.

1213

14

15

82  

ت: اختبار القرن احلر�ي



      

  

أو الوعي بالغيرية
في اإلسالم، 

التعددية الدينية

إيريك جوفروا
 جانفي 2015

1قيم اإلسالم

طارق أوبرو 
 أفريل 2015

قيم اإلسالم

مفاتيح للقراءة
القرآن، 

2

أحمد بويردان 
 أفريل 2015

قيم اإلسالم

اإلسالم  في 
اإلنسانية واإلنسية 

3

باريزا الخياري 
 جوان 2015

قيم اإلسالم

روحانية ومواطنة
التصوف:  

4

فيليب موليني 
 أوت 2015

قيم اإلسالم

والميثاق االجتماعي 
اإلسالم 

5

سعد الخياري 
 جوان 2015

قيم اإلسالم

وقيم الجمهورية
اإلسالم 

6

 

أحمد الريسوني
 نوفمبر 2015

قيم اإلسالم

اإلسالم والديمقراطية: 
األسس

9

مصطفى الشريف 
 أكتوبر 2015

قيم اإلسالم

التــــــربية في اإلســـــالم 

7

أسماء المرابط 
 أكتوبر 2015

قيم اإلسالم

النســـاء واإلســـالم،
رؤيـــة إصالحيــة

8

محمد بّدي ابنو 
 ديسمبر 2015

قيم اإلسالم

اإلسالم والديمقراطية
في مواجهة الحداثة

10

 
الشيعة والسّنة:

سالم مستحيل ؟

ماتيو تيّرييه
 جانفي 2016

11قيم اإلسالم

  83



Les déchets nucléaires : une approche globale (4)
La gestion des déchets et l’avenir  
de la compétence de l’état en démocratie
Jean-Paul Bouttes, janvier 2022, 64 pages

Les déchets nucléaires : une approche globale (3)
L’enjeu des générations futures
Jean-Paul Bouttes, janvier 2022, 64 pages

Les déchets nucléaires : une approche globale (2)
Les solutions pour maîtriser le risque effectif
Jean-Paul Bouttes, janvier 2022, 64 pages

Les déchets nucléaires : une approche globale (1)
Déchets et déchets nucléaires : durée de vie,  
quantités et dangers potentiels
Jean-Paul Bouttes, janvier 2022, 76 pages

Élections départementales et régionales 2021 :  
une analyse cartographique
Céline Colange, Sylvain Manternach, décembre 2021, 96 pages

Innovation politique 2020 (tome 2)
Fondation pour l’innovation politique, décembre 2021, 428 pages

Innovation politique 2020 (tome 1)
Fondation pour l’innovation politique, décembre 2021, 344 pages

Défendre l’autonomie du savoir
Nathalie Heinich, novembre 2021, 56 pages

Rapport pour l’Assemblée nationale. Mission d’information visant 
à identifier les ressorts de l’abstention et les mesures permettant 
de renforcer la participation électorale
Fondation pour l’innovation politique, novembre 2021, 82 pages

2022, le risque populiste en France (vague 5)
Un indicateur de la protestation électorale
Dominique Reynié (dir.), octobre 2021, 72 pages

Parti et Démocratie
Piero Ignazi, aux éditions Calmann-Lévy, avec le concours  
de la Fondation pour l’innovation politique et de Terra Nova,  
octobre 2021, 504 pages

Commerce illicite de cigarettes. Identifier les parties 
prenantes, les effets de réseaux et les enjeux financiers
Mathieu Zagrodzki, Romain Maneveau et Arthur Persais,  
octobre 2021, 58 pages

Complémentaires santé : moteur de l’innovation sanitaire
Nicolas Bouzou et Guillaume Moukala Same, octobre 2021, 72 pages

Les décroissants en france. Un essai de typologie
Eddy Fougier, septembre 2021, 56 pages

Les attentats islamistes dans le monde, 1979-2021
Fondation pour l’innovation politique, septembre 2021, 84 pages

Les primaires électorales et les systèmes de départage  
des candidats à l’élection présidentielle
Laurence Morel et Pascal Perrineau, août 2021, 76 pages

L’idéologie woke. Face au wokisme (2)
Pierre Valentin, juillet 2021, 60 pages

L’idéologie woke. Anatomie du wokisme (1)
Pierre Valentin, juillet 2021, 60 pages

Protestation électorale en 2021 ? 
Données issues du 1er tour des élections régionales
Abdellah Bouhend, Victor Delage, Anne Flambert,  
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Dominique Reynié (dir.), Éditions Lignes de Repères, septembre 2016, 
224 pages

L’individu contre l’étatisme. Actualité de la pensée libérale 
française (XXe siècle)
Jérôme Perrier, septembre 2016, 52 pages

L’individu contre l’étatisme. Actualité de la pensée libérale 
française (XIXe siècle)
Jérôme Perrier, septembre 2016, 52 pages

Refonder l’audiovisuel public
Olivier Babeau, septembre 2016, 48 pages

La concurrence au défi du numérique
Charles-Antoine Schwerer, juillet 2016, 48 pages

Portrait des musulmans d’Europe :  
unité dans la diversité
Vincent Tournier, juin 2016, 68 pages

Portrait des musulmans de France :  
une communauté plurielle
Nadia Henni-Moulaï, juin 2016, 48 pages

La blockchain, ou la confiance distribuée
Yves Caseau et Serge Soudoplatoff, juin 2016, 48 pages

La gauche radicale : liens, lieux et luttes (2012-2017)
Sylvain Boulouque, mai 2016, 56 pages

Gouverner pour réformer : éléments de méthode
Erwan Le Noan et Matthieu Montjotin, mai 2016, 64 pages

Les zadistes (2) : la tentation de la violence
Eddy Fougier, avril 2016, 44 pages

Les zadistes (1) : un nouvel anticapitalisme
Eddy Fougier, avril 2016, 44 pages

Régionales (2) : les partis, contestés  
mais pas concurrencés
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, mars 2016, 52 pages

  87



Régionales (1) : vote FN et attentats
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, mars 2016, 60 pages

Un droit pour l’innovation et la croissance
Sophie Vermeille, Mathieu Kohmann et Mathieu Luinaud, février 2016, 
52 pages

Le lobbying : outil démocratique
Anthony Escurat, février 2016, 44 pages

Valeurs d’islam
Dominique Reynié (dir.), préface par le cheikh Khaled Bentounès, 
PUF, janvier 2016, 432 pages

Chiites et sunnites : paix impossible ?
Mathieu Terrier, janvier 2016, 44 pages

Projet d’entreprise : renouveler le capitalisme
Daniel Hurstel, décembre 2015, 44 pages

Le mutualisme : répondre aux défis assurantiels
Arnaud Chneiweiss et Stéphane Tisserand, novembre 2015, 44 pages

L’opinion européenne en 2015
Dominique Reynié (dir.), Éditions Lignes de Repères, novembre 2015, 
140 pages

La noopolitique : le pouvoir de la connaissance
Idriss J. Aberkane, novembre 2015, 52 pages

Innovation politique 2015
Fondation pour l’innovation politique, PUF, octobre 2015, 576 pages

Good COP21, Bad COP21 (2) :  
une réflexion à contre-courant
Albert Bressand, octobre 2015, 48 pages

Good COP21, Bad COP21 (1) :  
le Kant européen et le Machiavel chinois
Albert Bressand, octobre 2015, 48 pages

PME : nouveaux modes de financement
Mohamed Abdesslam et Benjamin Le Pendeven, octobre 2015, 
44 pages

Vive l’automobilisme ! (2). Pourquoi il faut défendre  
la route
Mathieu Flonneau et Jean-Pierre Orfeuil, octobre 2015, 44 pages

Vive l’automobilisme ! (1). Les conditions  
d’une mobilité conviviale
Mathieu Flonneau et Jean-Pierre Orfeuil, octobre 2015, 40 pages

Crise de la conscience arabo-musulmane
Malik Bezouh, septembre 2015, 40 pages

Départementales de mars 2015 (3) : le second tour
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, août 2015, 56 pages

Départementales de mars 2015 (2) : le premier tour
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, août 2015, 56 pages

Départementales de mars 2015 (1) : le contexte
Jérôme Fourquet et Sylvain Manternach, août 2015, 44 pages

Enseignement supérieur :  
les limites de la « mastérisation »
Julien Gonzalez, juillet 2015, 44 pages

Politique économique : l’enjeu franco-allemand
Wolfgang Glomb et Henry d’Arcole, juin 2015, 36 pages

Les lois de la primaire. Celles d’hier, celles de demain
François Bazin, juin 2015, 48 pages

Économie de la connaissance
Idriss J. Aberkane, mai 2015, 48 pages

Lutter contre les vols et cambriolages :  
une approche économique
Emmanuel Combe et Sébastien Daziano, mai 2015, 56 pages

Unir pour agir : un programme pour la croissance
Alain Madelin, mai 2015, 52 pages

Nouvelle entreprise et valeur humaine
Francis Mer, avril 2015, 32 pages

Les transports et le financement de la mobilité
Yves Crozet, avril 2015, 32 pages

Numérique et mobilité : impacts et synergies
Jean Coldefy, avril 2015, 36 pages

Islam et démocratie : face à la modernité
Mohamed Beddy Ebnou, mars 2015, 40 pages

Islam et démocratie : les fondements
Aḥmad Al-Raysuni, mars 2015, 40 pages

Les femmes et l’islam : une vision réformiste
Asma Lamrabet, mars 2015, 48 pages

Éducation et islam
Mustapha Cherif, mars 2015, 44 pages

Que nous disent les élections législatives partielles depuis 
2012 ?
Dominique Reynié, février 2015, 4 pages

L’islam et les valeurs de la République
Saad Khiari, février 2015, 44 pages

Islam et contrat social
Philippe Moulinet, février 2015, 44 pages

Le soufisme : spiritualité et citoyenneté
Bariza Khiari, février 2015, 56 pages

L’humanisme et l’humanité en islam
Ahmed Bouyerdene, février 2015, 56 pages

Éradiquer l’hépatite C en France :  
quelles stratégies publiques ?
Nicolas Bouzou et Christophe Marques, janvier 2015, 40 pages

Coran, clés de lecture
Tareq Oubrou, janvier 2015, 44 pages

Le pluralisme religieux en islam,  
ou la conscience de l’altérité
Éric Geoffroy, janvier 2015, 40 pages

Mémoires à venir
Dominique Reynié, janvier 2015, enquête réalisée en partenariat avec 
la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 156 pages

La classe moyenne américaine en voie d’effritement
Julien Damon, décembre 2014, 40 pages

Pour une complémentaire éducation :  
l’école des classes moyennes
Erwan Le Noan et Dominique Reynié, novembre 2014, 56 pages

L’antisémitisme dans l’opinion publique française. Nouveaux 
éclairages
Dominique Reynié, novembre 2014, 48 pages

La politique de concurrence :  
un atout pour notre industrie
Emmanuel Combe, novembre 2014, 48 pages

Européennes 2014 (2) : poussée du FN, recul de l’UMP et vote 
breton
Jérôme Fourquet, octobre 2014, 52 pages

Européennes 2014 (1) : la gauche en miettes
Jérôme Fourquet, octobre 2014, 40 pages
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Innovation politique 2014
Fondation pour l’innovation politique, PUF, octobre 2014, 554 pages

Énergie-climat : pour une politique efficace
Albert Bressand, septembre 2014, 56 pages

L’urbanisation du monde. Une chance pour la France
Laurence Daziano, juillet 2014, 44 pages

Que peut-on demander à la politique monétaire ?
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Le changement, c’est tout le temps ! 1514 - 2014
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Julien Gonzalez, mai 2014, 48 pages

L’opinion européenne en 2014
Dominique Reynié (dir.), Éditions Lignes de Repères, avril 2014, 
284 pages

Taxer mieux, gagner plus
Robin Rivaton, avril 2014, 52 pages
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L’État innovant (1) : renforcer les think tanks
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Pour un new deal fiscal
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Pour la croissance, la débureaucratisation  
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Les valeurs des Franciliens
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Sortir d’une grève étudiante : le cas du Québec
Jean-Patrick Brady et Stéphane Paquin, octobre 2013, 40 pages

Un contrat de travail unique avec indemnités  
de départ intégrées
Charles Beigbeder, juillet 2013, 8 pages

L’opinion européenne en 2013
Dominique Reynié (dir.), Éditions Lignes de Repères, juillet 2013, 
268 pages

La nouvelle vague des émergents : Bangladesh, Éthiopie, 
Nigeria, Indonésie, Vietnam, Mexique
Laurence Daziano, juillet 2013, 40 pages

Transition énergétique européenne :  
bonnes intentions et mauvais calculs
Albert Bressand, juillet 2013, 44 pages

La démobilité : travailler, vivre autrement
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Le Kapital. Pour rebâtir l’industrie
Christian Saint-Étienne et Robin Rivaton, avril 2013, 40 pages

Code éthique de la vie politique  
et des responsables publics en France
Les Arvernes, Fondation pour l’innovation politique, avril 2013, 
12 pages

Les classes moyennes dans les pays émergents
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Innovation politique 2013
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Une autre politique monétaire pour résoudre la crise
Nicolas Goetzmann, décembre 2012, 40 pages
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rend-elle l’ISF inconstitutionnel ?
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Fiscalité : pourquoi et comment un pays  
sans riches est un pays pauvre…
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Youth and Sustainable Development
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La régulation professionnelle :  
des règles non étatiques pour mieux responsabiliser
Jean-Pierre Teyssier, décembre 2011, 36 pages

L’hospitalité : une éthique du soin
Emmanuel Hirsch, décembre 2011, 32 pages
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Fondation pour l’innovation politique, décembre 2011, 110 pages

Les classes moyennes et le logement
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Réformer la santé : trois propositions
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Emmanuel Combe, septembre 2011, 52 pages
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Henri Madelin, septembre 2011, 36 pages

Réduire notre dette publique
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28 pages
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une réponse à la crise de la mondialisation ?
Jean-Michel Debrat, juin 2009, 12 pages

La protestation contre la réforme du statut  
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Régime fiscal des dons versés par des personnes physiques 
ou morales fiscalement domiciliées en France

Reconnue d’utilité publique par décret en date du 14 avril 2004, la Fondation pour l’innovation 
politique peut recevoir des dons et legs des particuliers et des entreprises.

Au titre des versements effectués :

•  Les contribuables bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant, 
dans la limite de 20 % du revenu imposable (art. 200-1 du CGI) et/ou au titre de l’IFI, d’une réduction 
de 75 % de leur montant dans la limite de 50 000 euros.

•  Les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une 
réduction d’impôt de 60 % pris dans la limite de 10 000 euros ou de 0,5 % du chiffre d’affaires HT 
lorsque ce dernier est plus élevé (art. 238bis du CGI), avec report possible sur les cinq années 
suivantes de la déduction en cas de dépassement du seuil.

Vous trouverez au verso de ce bulletin un tableau récapitulant les réductions fiscales possibles dans 
le cadre de votre don à la Fondapol.

    Je soutiens la Fondation pour l’innovation politique 
     voici ma contribution de :

   100 €   500 €   1 000 €   5 000 € 

   10 000 €   50 000 €   Autre montant ....................€ 

 Je choisis de faire un don :
   À titre personnel
   Au titre de la société suivante :  __________________________________________________________________________________

 Destinataire du reçu fiscal :  ______________________________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 N° __________  Rue  _______________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Code postal _____________________  Ville  ___________________________________________________________________________________________

   Par chèque, à l’ordre de la Fondation pour l’innovation politique

   Par virement bancaire daté du : ..........................................................................  
 au profit du compte Fondation pour l’innovation politique à la Caisse des dépôts  
 et consignations : IBAN : FR77 4003 1000 0100 0029 9345 Z16 
   BIC : CDCGFRPPXXX

Le débat public  
a besoin de la Fondation 
et la Fondation a besoin 
de vous !

Bu
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ut
ie

n

À renvoyer à :
Fondation pour  

l’innovation politique
11, rue de Grenelle

75007 Paris

Contact :

Anne Flambert
Responsable 
administratif  

et financier
01 47 53 67 09

anne.flambert@fondapol.org



Merci de noter ci-dessous vos coordonnées  
pour nous permettre d’établir votre reçu fiscal :

 Organisme ou particulier

 Nom     Prénom

 Nom de l’organisme    

 N° Rue

 Code postal  Ville

 Pays

 Téléphone

 Courriel

 Date  Signature

Exemples de soutiens aux actions de la Fondation  
pour l’innovation politique et calcul de la contribution réelle 
après déduction fiscale (IS/IR/ISF)

Exemples de  
contribution annuelle

contribution réelle  
après déduction de 60 % 
au titre de l’impôt sur  
les sociétés

contribution réelle  
après déduction de 66 % 
au titre de l’impôt sur  
le revenu

contribution réelle  
après déduction de 75 % 
au titre de l’impôt sur  
la fortune immobilière

100 €

500 €

1 000 €

5 000 €

10 000 €

50 000 €

40

200

400

2 000

4 000

20 000

34

170

340

1 700

3 400

17 000

25

125

250

1 250

2 500

12 500Bu
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À renvoyer à :
Fondation pour  

l’innovation politique
11, rue de Grenelle

75007 Paris

Contact :

Anne Flambert
Responsable 
administratif  

et financier
01 47 53 67 09

anne.flambert@fondapol.org
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Pays Codes ISO

Albanie AL 
Autriche AT 
Australie AU 
Bosnie-Herzégovine BA
Belgique BE
Bulgarie BG
Brésil BR 
Biélorussie BY
Canada CA 
Suisse CH 
Chypre CY 
République tchèque CZ
Allemagne DE 
Danemark DK 
Estonie EE 
Espagne ES 
Finlande FI 
France FR
Royaume-Uni GB 
Géorgie GE 
Grèce GR 
Croatie HR
Hongrie HU
Indonésie ID
Irlande IE 
Israël IL
Inde IN 
Italie IT
Japon JP 
Corée du Sud KR
Liban LB
Lituanie LT 
Luxembourg LU 
Lettonie LV 
Moldavie MD
Monténégro ME
Macédoine du Nord MK
Malte MT
Mexique MX 
Nigeria NG
Pays-Bas NL 
Norvège NO 
Nouvelle-Zélande NZ 
Philippines PH 
Pologne PL
Portugal PT
Roumanie RO 
Serbie RS
Suède SE 
Slovénie SI
Slovaquie SK
Tunisie TN
Ukraine UA 
États-Unis US
Kosovo XK 
Union européenne EU 

- Global sans Inde Global sans Inde

- Global avec Inde Global avec Inde



2022

 الحريات: اختبار القرن

ي
  دراسة استقصائية عالمية للديمقراطية �ف

55 بلدا

ي
اف دومينيك ري�ن تحت إ�ش

 الحريات: اختبار القرن
ي 55 دولة

ي الديمقراطية �ف
تحقيق عالمي �ف

Pays Codes ISO

Albanie AL 
Autriche AT 
Australie AU 
Bosnie-Herzégovine BA
Belgique BE
Bulgarie BG
Brésil BR 
Biélorussie BY
Canada CA 
Suisse CH 
Chypre CY 
République tchèque CZ
Allemagne DE 
Danemark DK 
Estonie EE 
Espagne ES 
Finlande FI 
France FR
Royaume-Uni GB 
Géorgie GE 
Grèce GR 
Croatie HR
Hongrie HU
Indonésie ID
Irlande IE 
Israël IL
Inde IN 
Italie IT
Japon JP 
Corée du Sud KR
Liban LB
Lituanie LT 
Luxembourg LU 
Lettonie LV 
Moldavie MD
Monténégro ME
Macédoine du Nord MK
Malte MT
Mexique MX 
Nigeria NG
Pays-Bas NL 
Norvège NO 
Nouvelle-Zélande NZ 
Philippines PH 
Pologne PL
Portugal PT
Roumanie RO 
Serbie RS
Suède SE 
Slovénie SI
Slovaquie SK
Tunisie TN
Ukraine UA 
États-Unis US
Kosovo XK 
Union européenne EU 

- Global sans Inde Global sans Inde

- Global avec Inde Global avec Inde

 رادج طوقس نم اًماع نيثالث دعب رطاخملاب فوفحم عضو يف اهسفن تايطارقميدلا دجت
 ةمظنألا عم تارتوتلا انركذت ،جراخلا يف .اهراصتنا ةباثمب كلذ عم ناك يذلاو ،نيلرب
 تايوهلا عارص نكي مل ،اًيلخاد .ةدرابلا برحلاب ،ايكرتو ايسورو نيصلا ةصاخو ،ةيدادبتسالا
 تاعمتجملا يف اًراشتنا رثكأ ةيماسلا ةاداعمو ةيرصنعلاو دادبتسالاو ةيوبعشلاو نايدألاو
 ،يطارقميدلا ملاعلل ةبسنلاب .يضاملا نرقلا تاينيثالث ذنم هيلع تناك امم ةيلاربيللا

.ةظحلل حضاولا رطخلا لثمي ةيلخادلاو ةيجراخلا تاديدهتلا نيب عمجلا نإف

 نونطاوملا دكؤي :انتسارد جئاتن هددرت ريبك ديصرب تايطارقميدلا ظفتحت ،كلذ عمو
 رهظت ،يبلس مكح نع ريبعتلا دنع ىتح .تايرحلاب مهكسمت مهتلباقم تمت نيذلا
 وه مهدلب يف ةيطارقميدلا اهب لمعت يتلا ةقيرطلا نأ ،نايحألا بلغأ يف ،انتانايب

.اهتاذ دح يف ةيطارقميدلا ةركف سيل و لاكشالا

 اذه يتأيو .نرقلا رابتخا :تايرحلا يملاعلا حسملا هيف انممص يذلا قلقملا قايسلا وه اذه
 يروهمجلا دهعملاو ،(اسنرف) يسايسلا راكتبإلا ةسسؤم نيب قيثولا نواعتلل ةجيتن لمعلا
 - دارنوك ةسسؤمو ،(ةيلود ةيموكح ةمظنم) تايطارقميدلا عمتجمو ،(ةدحتملا تايالولا) يلودلا
 ةديدجلا لايجألا ةمظنم   ،(نابايلا) GENRON NPO ةمظنمو ،(ايناملأ) غنوتفيتش - روانيدأ
- FUNDACIÓN NUEVAS GENERACIONES    (نيتنجرألا ) دغلا ةيروهمج  و - REPÚBLICA 

DO AMANHÃ  (ليزاربلا)                                                                                                                   

ًاصخش 47408 عم نايبتسالا يرجأو .هقاطن يف قوبسم ريغ قيقحتلا  نم ةغل لكب ،سانلا 
 ،سوراليب ،اكيجلب ،اسمنلا ،ايلارتسأ ،اينابلأ :55 نادلبلل 45 تاغللاب يأ ةينطولا تاغللا
 ،ةيبونجلا ايروك ،ةيبونجلا ايروك ،صربق ،ادنك ،ايراغلب ،ليزاربلا ،كسرهلاو ةنسوبلا
 ،ايلاطيإ ،ادنلريأ ،ايسينودنإ ،دنهلا ،ايراغنه ،ايجروج ،اسنرف ،ادنلنف ،كرمنادلا ،اينوتسإ

.ايناوتيل ،نانبل ،ايفتال ،وفوسوك ،نابايلا

 ،2017 ماع يف رشُن ،ةلود 26 يف هؤارجإ مت يذلا ؟ ةيطارقميدلا بهذت نيأ ىلإ انقيقحت دعب
 مكيلإ ،2019 ماع يف رشُن ،ةلود 42 يف عالطتسا يرجأ ،رتوتلا تحت تايطارقميدلا دعب و

.نرقلا رابتخا :تايرحلا: ةديدجلا انتسارد


