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 امللخص التنفيذي 

لنفوذ وتأثي    ا  كبي   ا  ة االستطالعات التي سبقته وبشكل ساطع أن هناك تراجعل أظهر هذا االستطالع وسلس 

اإلسالموية السياسية  رأسه  األحزاب  اإل وعىل  جامعة  شعبيتهم  ا  يف  التآكل  هذا  ويتمثل  املسلمني.  خوان 

من   الثقة  نسبة  نزلت  حيث  بهم،  العريب  الجمهور  ثقة  انخفاض  يف  إىل  47.5ورشعيتهم  يف  %19.8   %

أي   أفراد يثقون    2ن  إ غضون تسع سنوات.  % فقط يثقون  5.8إلخوان املسلمني ومنهم  بامن كل عرشة 

ثقة بحسب البلد واملتغيات الدميوغرافية. نجد أعىل نسبة رضا سب اليف ن  الفاتاالختبشدة. توجد بعض  

الشابة العمرية  والفئات  الذكور  أن  كام  وليبيا.  العراق  يف  وأدناها  والسودان  اليمن  واملستويات    يف 

 التعليمية العليا هم أقل ثقة باإلخوان املسلمني. 

ملقصود بهم قادة الرأي العام يف  الدين، وا  دة من رجالأن هناك فقدان ثقة بالقا  يكشف االستبيان أيضا  

بالحجم يكن  مل  وإن  واملفتون،  الدعاة  مثل  الديني  نفس  هنفس  املجال  بالنسب  تراجعت  حو  نبها  فهي 

بني  45.5 ما  سنوات  التسع  خالل  من  2019و  %2011  نزلت  إذ  إىل  87.9.  توجد  %40  كذلك  وهنا   .%

. إذ تسجل مرص والسودان أعىل نسب ثقة  دميوغرافيةتغيات ال بحسب البلد وامل  الثقةتباينات يف نسب  

برجال الدين وتونس وفلسطني أقلها. ويالحظ أن الذين تقل ثقتهم بالقادة من رجال الدين لهم السامت 

 اإلخوان املسلمني. بللذين ال يثقون  هانفس  الدميوغرافية

 ىل عوامل عدة من أهمها: ال الدين إقادة من رج وميكن تعليل هذا الرتاجع يف الثقة باإلخوان املسلمني وال

 .تداعيات أحداث "الربيع العريب" -

   .فشل اإلخوان يف تجارب الحكم -

 ل الحركات املتطرفة باسم اإلسالم مثل داعش والقاعدة.تغو   -

 الديني. تغيي يف املنظومة القيمية للجمهور العريب نحو قيم عقالنية تفصل الشأن السيايس عن الشأن   -
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 رجال الدين القادة من  و   جامعة اإلخوان املسلمني 
 يف منظور الرأي العام العريب 

 الثقة ومحددات التداعي 

منظمة لإلسالم السيايس،    عىل تأسيسها قرابة قرن من الزمن، أقدم  تُعد جامعة اإلخوان املسلمني، التي مر  

  منربع سنوات  أ  بعد  ذلكو ا  لية يف مرص عىل يد حسن البن  ييف مدينة اإلسامع  1928  عام حيث تأسست  

   سقوط الخالفة العثامنية.

لت فيام  شك    العوامل الداخلية والخارجية  مجموعة منتضافر  ظهور جامعة اإلخوان املسلمني جاء نتيجة  

مرص   عانتبينها البيئة الدافعة لنشأة العديد من الحركات االجتامعية والدينية. فعىل املستوى الداخيل  

أهم عامل  وكان . وبيئة عامة موسومة بالرصاع وعدم االستقرار ا  أوضاع يف الثلث األول من القرن العرشين،

مرص أوضاع  يف  اإلنجليزي    ،نذاكآ   ،مؤثر  جامثا  ظالذي  االستعامر  الشعب  عاما     70طوال    ل  صدر  عىل 

م  بني املرصي  مستغال 1952و  1882عامي    ا  البلد    ومسخرا    ،  الوج   ملصالحه. ثروات  إطار  األ و يف  جنبي  د 

اسية واجتامعية متثل يف أغلبها  يسيايس شكيل تحركه رصاعات حزبية بني قوى سباستقالل  متتعت مرص  

املالكة لل  االقتصاد النخب  أما  االقتصادية.  الدائنني    موجها  فظل    رايض واالمتيازات  وهي  الغربيني  لخدمة 

تنمية  بال  الديون  إىل  ما  ،  1فرتة  الصناعة    تفاقمأدى  وتدمي  الشباب  بني  البطالة  وانتشار  الفقر،  حالة 

تفاوت طبقي  فيه  وساد  العدالة االجتامعية  واقرتن الوضع االقتصادي بواقع اجتامعي غابت عنه    الوطنية.

ظهور بعض الحركات  كام شهدت مرص يف هذه الفرتة    كبي وتهميش لقطاع عريض من الشعب املرصي.

للتشكيك يف عقيدتهم.   النشء والشباب  التي استهدفت  الداخلية مع  و التبشيية  تزامنت هذه األحداث 

مكونات الداخل املرصي واإلسالمي    ىل إ عوامل خارجية من أهمها من الناحية الرمزية والسياسية بالنسبة  

اإلسالمية يف   الخالفة  السقوط ،  2419  عامسطنبول  إ بشكل عام هو حل مؤسسة  بروز    2وتزامن هذا  مع 

 

  .39-38(، ص ص 2012جالل أمني، قصة االقتصاد املرصي من عهد محمد عيل إىل عهد مبارك، )القاهرة، دار الرشوق،  .1

 44-43إبراهيم البيومي غانم، مصدر سابق، ص ص  .2
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تيارات الحداثة والتغريب التي تدعو إىل االنفتاح عىل الحضارة الغربية واالستفادة من تجربتها يف النهضة  

 والتقدم. 

فرصة  كلها  رهاصاتها  إها و ت مبشكال   يف الثلث األول من القرن العرشين  لت هذه البيئة التي عرفتها مرصشك  
ى  تبن  ف،  3لتأسيس جامعته، التي رأى أنها متثل رضورة إلنقاذ املجتمع وبعثه من جديد ا  لحسن البن  مثالية  
يظهر جامعته يف صورة الحركة الدعوية اإلصالحية املنشغلة بقضايا وطنها وأمتيها    ا  اجتامعي  ا  ديني  ا  خطاب

ل وتتصدى  واملهمشني،  الفقراء  عن  وتدافع  التغيي  لواء  وتقود  واإلسالمية،  الدين  العربية  عن  لدفاع 
 . 4آنذاك، وتدعو إىل استعادة الخالفة اإلسالمية  ،اإلسالمي يف مواجهة حركات التبشي التي انترشت

البن    1932  عام يف   • التوس  قرر حسن  بدأت يف  القاهرة، ومن هناك  العام لجامعته إىل  املقر  ع  ا نقل 
فمن   أوج    1938  عامفرع    300و  1932  عام  ا  فرع  15إىل    1930  عام فروع    5الرسيع،  يف  لتصل 

   .5نصف مليون عضوعدد منتسبيها نحو و  1948  عامفرع  2000متددها إىل 

أكرث من   لها يف  تابعة  ولها فروع وجامعات  االنتشار،  واسعة  اآلن حركة إسالمية عاملية  دولة.    70وهي 

دول الرشق األوسط وأفريقيا، ومنها  وهناك أحزاب سياسية تابعة لجامعة اإلخوان املسلمني يف العديد من 

والعراق،   وسوريا،  واليمن،  والصومال،  والسودان،  والجزائر،  وتونس،  واألردن،  )حركة    وفلسطني البحرين، 

 .حامس( 

تتبن   • التي  النمو  اسرتاتيجية  فاعلية  عىل  آخر  مؤرش  أن  وهناك  وهو  املسلمني،  اإلخوان  جامعة  اها 

منوذجا    قدمت  الجامعة  يُحتذى هذه  اإلسالمية    به  أيديولوجيا   الجامعات  من    تطرفة امل لعدد 

 

 . 159(، ص 1990حسن البن ا، مجموعة رسائل اإلمام الشهيد، رسالة بني األمس واليوم، )اإلسكندرية، دار الدعوة،  .3

مركز تِْريندز للبُحوث  ملزيد من االطالع عىل ظروف نشأة اإلخوان املسلمني انظر، اإلخوان املسلمون: ظروف النشأة والتأسيس،   .4

 . 2020، أبوظبي، واالستشارات

أن عدد أعضاء جامعته يف    1945د تقديرات متضاربة حول أعداد اإلخوان املسلمني، فيذكر حسن البن ا أمام القضاء يف عام  توج .5
شعبة تضم مليونا  ونصف مليون من    1500بلغ نصف مليون عضو. ويف حديث آخر ملجلة آخر ساعة يقول "يف مرص    1945عام  

وه املنارصين  اإلخوان  عدا  العاملني  )املصادر اإلخوان  مليون"  نصف  عىل  يربو  أعضائها  وعدد  اإلخوان،  جريدة  أما  كثيون".  م 
 ، حسن البن ا، مقال بعنوان من نحن؟(.  1944اإلخوان املسلمون، نوفمرب -1بالرتتيب 
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و  الدن،  بن  أسامة  تشمل  الجامعات  هذه  قيادات  وقامئة  شيخ  أ الحديثة،  وخالد  الظواهري،  مين 

  .محمد، وهؤالء جميعهم تأثروا بأيديولوجية اإلخوان املسلمني

الجمع بني الخطاب والتنظيم    عىل  قدرتها منها  عدة  يف عوامل    نيالتمدد الرسيعو ع  يكمن رس التوس   •

نجاز املادي وامللموس لصالح املنتمني إليها، مثل توفي املرافق الصحية، وتوزيع الطعام، ورصف  واإل 

غي    نقل والء املواطن من دولة  وتم هذا بهدف  ألموال للناس لبدء مرشوع تجاري صغي أو الزواج.ا

 املسلمني.    اإلخوان جامعة  إىل  مبالية أو غي قادرة

. مجموعة  من القرن املايض  يف أواخر الثالثينيات رصيحة  أنشطتها تأخذ نربة سياسية    الجامعة  بدأت •

لجامعة اإلخوان املسلمني لتدخل املجال    لت فرصا  شك  من الظروف السياسية الداخلية والخارجية  

  1928  عامي   بني  لتمدد الرسيعنتها من امك  وتقيم تحالفات سياسية    عن مواقف  فيه   تعرب    السيايس

يف  جامعة اإلخوان املسلمني من أربعة عوامل لتصبح قوة دينية سياسية أساسية    ت. استفاد 1948و

أوال  املرصية:  تقاربتالساحة  األقلية    :  أحزاب  الوفد    مع  املتحالفة من  حزب  ضد  املليك  القرص 
: أكسبها موقفها  نحها تسهيالت يف العمل والتوسع. ثانيا  ا م، مرض ذي القاعدة الشعبية الواسعة ااملع

جمع األموال ملساعدة العرب    متثلت يف   1939و   1936  عامي   بني  مرة أوىل  نيةيللثورة الفلسط  املؤيد 

عن  نيابة  والتحدث  املناشي،  وتوزيع  التظاهر،  وعىل  "اإلرضاب"،  عىل  الحفاظ  عىل  الفلسطينيني 

. أكسبتها هذه املواقف شعبية  1948  عامئيل  ارس إ يف مشاركتها يف الحرب ضد    مرة ثانيةو   .6قضيتهم

:  واسعة وظفتها بدهاء كبي يف الداخل املرصي لتعزيز صفوفها ومحاربة خصومها السياسيني. ثالثا  
الربيطاين خصوصا   للوجود  املناوىء  وبعد    خطابها  الثانية،  العاملية  الحرب  تآكل رشعية حزب  بعد 

 

6. Ziad Mansun, ISLAMIC MOBILIZATION: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim 

Brotherhood in The Sociological Quarterly 42(4), January 2002, p14.  

Mitchell R. the society of Muslim Brothers, oxforUniversity Press, 1969, p. 15. Lia Brynjar, The Society of 
the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of of an Islamic Mass Movement 1928-1942.Garnet Publishing 
limited, 1998. 

 . 114، ص 2002طارق البرشي، الحركات السياسية يف مرص، دار الرشوق، القاهرة، 
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عزز من مكانة  ما  ،  خالل فرتة الحرب العاملية الثانيةالوفد الذي بدا وكأنه يهادن االحتالل الربيطاين  
   . جامعة اإلخوان املسلمني وزادها متددا  

إىل  شبه عسكري ُعرف بالنظام خاص، وهو جهاز كان يهدف    ا  ا جناح نيات أنشأ البن  ييف بداية األربع •

من خالل العنف السيايس. وقد    الجامعة  من أجل تحقيق أهداف  موخدمته  حامية قادة الجامعة

أعضاؤ  تفجيات ه  شارك  وخصوماستهدفت    واغتياالت  يف  أجنبية  من    ا  مصالح  مرصيني  سياسيني 

 .1948 عامأبرزهم رئيس الوزراء محمود فهمي النقرايش 

وفئات   والعامل  الطلبة  أوساط  يف  كثية  باضطرابات  الثانية  العاملية  الحرب  أعقبت  التي  الفرتة  متيزت 
للجامعة  و فني  ظاملو  رئييس  فيها  كان  عام  دور  كبي 1947ففي  أسلحة  مخبأ  املرصية  الرشطة  اكتشفت    ا  ، 

ة باملتفجرات. ونتيجة  وءملمتم اكتشاف سيارة جيب    ها بفرتة قليلةللجامعة يف ضواحي العاصمة، وبعد

باغتيال رئيس  ة  الجامعت  أعضائها. ورد  ، وُسجن العديد من  1948يف عام    ا  الجمعية رسمي  حل    ، تم  لذلك

املرصي وبع  الوزراء  النقرايش،  فهمي  قُ محمود  بشهرين  البن  دها  ،  وقائدها  الجامعةمؤسس    أيضا    اتل 

 .جامعة اإلخوان املسلمنيتاريخ يف  رئيسيا   أغلقت وفاته فصال و 

مجموعة من الضباط الشباب الذين يطلقون    تم انقالب عسكري عىل الحكم املليك قادته ،  1952يف عام  
 .عىل أنفسهم الضباط األحرار

حتى   األحرار  الضباط  لحكم  األوىل  املرحلة  الجدد  1954  عام يف  الحكام  بني  التفاهم  من  نوع  ساد   ،

  إما كانت يف الجامعة و   اء عض أ   وا من هؤالء الضباط إما كان   ا  أن بعض   ة ص ا وجامعة اإلخوان املسلمني، خ

وسياسية،    م تربطه  عقائدية  بينهم خالفات  نشبت  ما  لكن رسعان  السادات(.  )أنور  معهم  ودية  عالقة 

اإلخوان.   أعضاء  أحد  النارص من طرف  الرئيس جامل عبد  اغتيال  إىل محاولة  ذوإ أدت  ر ظح  تم    لك ثر 

ها.  ها ونفذ حكم اإلعدام يف عدد من قيادات ئ وسجن عدد كبي من أعضا وحلها  جامعة اإلخوان املسلمني  
حتى وفاته  عبد النارص    جامل   حكم   وال ها إىل العمل الرسي ط ئ التجأ من تبقى خارج السجون من أعضا و 

 .1970  عام 
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اإلخوان، نظَّر لها السيد قطب،    يديولوجيةأ   مة يف مهر والعمل الرسي حدثت تحوالت  ظخالل مرحلة الح

اإل  املجتمعات  نعت  وكف  الذي  بالجاهلية،  ودعسالمية  حكامها  كتابات   ار  استلهمت  ضدهم.  الجهاد  إىل 

 . سالمي والقاعدةمثل الجهاد اإل  ، السيد قطب العديد من الحركات املتطرفة

لنشاط العام العلني.  ل، الفرصة لإلخوان املسلمني  1970  عامأتاح أنور السادات الذي توىل مقاليد الحكم  

واستطاع املرشد الثالث لإلخوان توظيف هذه الفرصة والبدء بإعادة تنظيم الجامعة وانتشارها وتوغلها يف  

 املجتمعية واملؤسساتية من جمعيات املجتمع املدين والنقابات واملدارس والجامعات. جميعها األنشطة 

والسلطة املسلمني  اإلخوان  جامعة  بني  العالقات  محمد    عرفت  الرئيس  حكم  مرحلة  خالل  السياسية 

فرص املسلمني،  اإلخوان  عمر  األطول يف  مبارك وهي  يف    ا  حسني  الجامعة  دخلت  فقد  وانتكاسات،  مثينة 

السياسية   العملية  يف  الفرتة  تشك  و والدمي هذه  أن  استطاعت  حتى  املعارضة قراطية  قوة  السياسية   ل 

النقابات واملؤسسات التعليمية األمر الذي متخض عنه    األوىل يف مرص، وأن تحقق انتصارات واضحة يف 

عىل   الجامعة  عام  20حصول  الشعب  مقاعد مجلس  من  األخية من    . %20057  السنوات  كام شهدت 

الجامعة   القيود عىل  التي شددت  الجامعة والسلطة  بهدف تجميد حكم مبارك رصاعات وتجاذبات بني 

 الحدود. انتشارها ووقفه يف املجتمع إىل أبعد 

كذراع سياسية للجامعة هو حزب   ا  سياسي  ا  أنشأت جامعة اإلخوان املسلمني حزب  2011يناير    25بعد ثورة  

والعدالة.   الربملانيةو الحرية  االنتخابات  يف  الشو   شاركت  مجلس  يفر وانتخابات  وفرباير  ى    2012  يناير 

كتلة  وكو   أغلبية  نت  بإيصال  ذات  العملية  هذه  وأنهت  الربملان،  رئاسة  يف  إىل  مريس  محمد  مرشحها 

لجامعة اإلخوان املسلمني، التي مل تفلح يف    ا  واضح  ا  ل استالم السلطة تحدي شك    .2012يونيو    الجمهورية يف

تستطع   فلم  ومؤسساتها.  الدولة  الثورة. تسيي  مرحلة  بعد  ما  متطلبات  مع  التنظيم  يف  آلياتها  تكييف 

تحكم الجامعة مدة مثانية عقود عىل تسيي شؤون الدولة ما  والتسيي التي كانت    فأسقطت طرق العمل

الجامعة ألجهزة  اإلرشاد    :مثل  ،سمح  غموض بمكتب  عنه  نتج  للرئاسة  السياسية  القرارات  يف    التدخل 
 

الوظائف،   .7 السامت..  األهداف..  املسلمني:  اإلخوان  لجامعة  التنظيمي  الهيكل  انظر:  املرحلة  عن هذه  التفاصيل  من  مركز  ملزيد 
 .2020، أبوظبي تِْريندز للبُحوث واالستشارات
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القرار.    وازدواجية صنع  مركز  املسلمنيو يف  اإلخوان  جامعة  الدولة    عىل  عملت  مقدرات  عىل  السيطرة 

رصها يف مؤسسات الدولة املختلفة، أىت بنتائج عكسية عىل الجامعة، وأسهمت  متكني عناكام أن  املرصية،  

 .8، لتنهي مرحلة مهمة يف تاريخ الجامعة 2013يف ثورة الشعب املرصي عليها يف الثالثني من يونيو 

 استطالعات الرأي يف العامل العريب 

يف البلدان  حتى وقت قريب،    ،والسلوك الفرديكانت استطالعات الرأي الهادفة إىل قياس املواقف والقيم  
واملحاوالت   الجامعية  البحوث  بعض  عىل  وتقترص  نادرة  بالخصوص،  العربية  الخليج  دول  ويف  العربية، 

 املسوح واستطالعات الرأي.  الفردية. وكان أغلب الدارسني األجانب للمنطقة العربية يشتيك شح  

فسح املجال    ، ما أدى إىل9اسة العربية غياب استطالعات الرأياألوائل للسي   الحظ الباحثون األكادمييون 
ملقاربات تبسيطية واختزالية لواقع املجتمع والسياسة يف العامل العريب ال تقوم عىل معطيات موضوعية 

 أحد الباحثني البارزين يف  وعربَّ علمية بل تستند إىل أفكار مسبقة ومنطية عن املجتمع والثقافة العربية.  
مل يكن هناك يف العامل "   : عن هذه الحال قائال   أعوام   ة قبل عرش ميدان استطالعات الرأي يف العامل العريب  

قريب،    ، العريب  وقت  املواقف  حتى  دراسات  مجال  يف  الجادة  العام  الرأي  استطالعات  من  القليل  إال 
التصدي للصور والتفكي  العريب صعبة"النمطي    السياسية، ما جعل مهمة  الشارع والفكر  وعىل    . 10عن 

 

وثورة   .8 املسلمون  اإلخوان  فتحي،  يارس  إىل:  الرجوع  يناير، ميكن  بثورة  املسلمني  اإلخوان  التفاصيل حول عالقة جامعة  من  ملزيد 
للدراسات،   املرصي  املعهد  املجهول،  إىل  الصدارة  من  الدور  تحوالت  يف  قراءة  التايل:  2019سبتمرب    10يناير،  الرابط  عىل   ،

https://bit.ly/2lNyvys. 

 فاصيل أكرث عن مكانة وتطور استطالعات الرأي يف العامل العريب، انظر: لت .9

Mark Tessler, Public Opinion in the Middle East: Survey Research and Political Orientations of Ordinary 
Citizens (Bloomington: Indiana University Press, 2011), introduction. Michael Hudson, " The Political 

Culture Approach to Arab Democratization in the Arab World: the case for bringing it carefully ( 
Boulder, CO: Lynne Rienner, 1995), p.69. Ilya Harik, " Some political and Cultural Considerations Bearing 
on Survey Research in the Arab World" in Tessler, Palmer, Farah, and Ibrahim, Evaluation and 
Application of Survey Research in the Arab World, pp.66-67.  

10. Mark Tessler, op.cit, p23 . 
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مقارنة مبناطق أخرى، فإن املسوح امليدانية يف العامل يضيف باحث سيايس بارز فيرصح " نفسه  املنوال  
. إن االفتقار إىل معطيات وبيانات موضوعية عن مواقف وسلوك وآراء الجمهور العريب  11العريب هزيلة" 

يف    الواسع  بدلها قلة  تسبب  وانترشت  الرزينة،  العلمية  املنهجية  تعتمد  ومقاربات  دراسات  انتشار 
مقاربات تختزل واقع املجتمع العريب يف تعميامت تقوم عىل معرفة مزعومة لخصائص "جوهرانية" متيز 

العربية.  والثقافة  يُ   اإلسالم  أنه  يف  يتمثل  العربية  والثقافة  لإلسالم  االقرتاب  هذا  مثل  خطيئة  رجع  إن 
االختالفات  ف يحملها املواطنون العرب إىل خصائص كامنة يف الثقافة والدين. وبهذا  واآلراء التي    ف ملواق ا 

بني   املوجودة  واإل والفروقات  العربية  الواحدة البلدان  الدولة  داخل  األفراد  بني  املوجودة  وتلك    سالمية 
من العنارص التي ميكن أن    ، وذلك بحسب متغيات ترتبط بالسن ومستوى التعليم وغيها يتم تجاهلها 

عات رأي علمية ال نابعة من مسوح واستط   بها   يف غياب معطيات وبيانات موثوق ،  تحمل قدرة تفسيية 
للظواهر   الدقيقة  الوصفية  املعالجات  حساب  عىل  النظرية  التحليالت  سادت  العريب،  العامل  عن 

  االجتامعية والسياسية. 

ات من القرن املايض طرأ عىل الوضع البحثي بعض التغيي يف بعض البلدان العربية، حيث  ي ومنذ التسعين
أصبح من املمكن إجراء بحوث ميدانية من طرف مراكز بحوث محلية بالتنسيق أحيانا  مع مراكز بحوث  

 عاملية.  

ت الرأي يف العامل  همت منذ بداية األلفية الجديدة يف انتشار البحوث امليدانية واستطالعاأسعوامل عدة  

يف صياغة طرق بحثية ومنهجية وطرح    العريب، ذات معايي أكادميية عالية، منها ما هو أكادميي علمي مثال 

العريب.    أسئلة للعامل  السوسيولوجي  الواقع  حيث  تالئم  سيايس،  هو  ما  يف    ن إ ومنها  النسبية  السياسات 

جعلت من املمكن الحصول عىل بيانات  عدة  التحديث واالنفتاح االقتصادي التي انتهجتها أنظمة عربية  

 عىل  2001عام  هجامت الحادي عرش من سبتمرب  حثت  ،  عن املواطنني العرب العاديني. وأخيا    بها   موثوق

والبنتاغون العامليني  التجارة  املتحدة    برجي  االهتامم  عىلالواليات  العرب    مواقف  عن  املزيد  مبعرفة 

 واملسلمني يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك العامل العريب.

 

 .Michael Hudson،  املرجع السابق .11



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

trendsresearch.org 

مرش  من  عدد  ظهور  إىل  ذلك  العرب    اتعو وأدى  املواطنني  مواقف  يف  تحقق  التي  الوطنية  عرب  املسح 
وقيمهم  العاديني من  وتشك    .ومعتقداتهم  واحدة  العاملية  القيم  مسح  دراسة  االستطالع  ل  أدوات  أكرث 

قراطية  و شموال ، حيث تحقق يف املواقف السياسية التي يتخذها املواطنون يف التعامل مع الحكومة والدمي
السادسة. وشملت املوجات الرابعة والخامسة    الطبعةوالتفضيالت السياسية يف أكرث من خمسني دولة يف  

ويطرح استبيان    اق واألردن واملغرب والسعودية. الجزائر ومرص والعر   : من االستطالع ست دول عربية هي 
السياسية  العوامل  العديد من  العرب حول  املشاركني  أسئلة عىل  الدولة.    :مثل  ،االستطالع  الدين يف  دور 

كام أنها تحقق يف املواقف تجاه القضايا السياسية الناشئة يف مرحلة ما بعد املادية، مبا يف ذلك دور املرأة 
واملج السياسة  البيئة، حيث  يف  للقيمن  إ تمع، وحقوق  العاملي  للدول    ،املسح  أكرث مالءمة  األداة  ولجعل 

الرئيسيني املحقق  دفع  العربية، االتحادني  يف  التشاور    يف    إىل  صلة  أكرث  بنود  إلضافة  إقليميني  خرباء  مع 
   .12االستبيانات التي أجريت يف العامل العريب 

 إذ   ، فهي أكرث شموال (Arab barometer)أما الدراسات االستقصائية األخرى، مبا يف ذلك البارومرت العريب  

من الرجال والنساء يف الشؤون الداخلية )مبا يف ذلك    العاديني   العرب  للمواطننيتغطي املواقف السياسية  

   املؤسسات السياسية(.باالقتصاد، واألداء املؤسيس، والثقة 

العريب   مستقلة هو  البارومرت  بحثية  وطني و   شبكة  األخية  عرب  صيغته  يف  ضم  بلد   يثن ا ة  هيعرش  :  ا  

، لبنانو الكويت،  و األردن،  و فلسطني،  و اليمن،  و السودان،  و مرص،  و ليبيا،  و تونس،  و املغرب،  و الجزائر،  

اال   . العراق و  عن  كمية  بيانات  اال تجمع  والقيم  واال تجاهات  والسياسية  للمواطنني جتامعية  قتصادية 

العريب.   العامل  يف  بإجراء  و العاديني  الشبكة  وشامل  ا تقوم  األوسط  الرشق  يف  العام  للرأي  ستطالعات 

و  الجودة  عاٍل من  ذات مستوى  عام  أفريقيا  منذ  املتاحة يف    وهي.  2006املصداقية  للبيانات  مستودع 

العرب  للمواطنني  استطالعاتنا فسحة  نتائج  املنطقة. متنح  والنساء يف  الرجال  آراء  العامة حول  متناول 

 .للتعبي عن احتياجاتهم واهتامماتهم 

 

12. M.Tessler and Jamal Amaney, Political Attitude Research in the Arab World: Emerging Opportunities, in 
Political science and politics, Jul 2006, 39:3  
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، وذلك باستخدام الحزمة  13نرتنت سنقوم بتحليل بيانات البارومرت العريب املتاحة عىل اإل يف التقرير التايل  و 

   .26النسخة  SPSSحصائية للعلوم االجتامعية اإل 

 االستبيان   منهجية

يانات من خالل  بتستعمل استطالعات الرأي البارومرت العريب العينة االحتاملية املتعددة املراحل، وتجمع ال

 . ا  عربي ا  بلد 12من   ا  فرد  26780 %. ويبلغ حجم العينة 3لوجه، وتعتمد هامش خطأ  مقابالت وجها  

   2019  –  2018نص السؤال موضوع التحليل كام جاء يف استبيان البارومرت العريب  

 سوف أقوم بتسمية مجموعة من املؤسسات وأود أن تخربين إىل أي درجة تثق بكل مؤسسة: 

 اإلخوان املسلمون / حركة النهضة / حزب الله / الحركة اإلسالمية الرئيسية.   (1

 : القادة من رجال الدين (2

 أثق بها إىل درجة كبية.  .أ

 أثق بها.   .ب

 أثق بها قليال .  .ج

 ال أعرف.   . د 

 ال أجيب.   .ه

 

13. https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-downloads/ 

https://www.arabbarometer.org/survey-data/data-downloads/
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 الخصائص العامة لعينة االستبيان 
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 اإلخوان املسلمني ومحدداتها ب : الثقة  أوال  

الثقة قيمة أساسية يف املجتمع فهي تُحدد طبيعة العالقات االجتامعية ومحتواها، كام أنها تستخدم من  

يف املجتمع عن األفراد  وارتباطهم  لدن الباحثني يف العلوم االجتامعية كمؤرش رئييس عىل مدى رضا األفراد  

ا استبيان  خصص  هنا  ومن  ومجاالتها.  أدوارها  بشتى  والهيئات  نسخه  واملؤسسات  يف  العريب  لبارومرت 

، محورا  عن الثقة يضم املؤسسات الحكومية وغي الحكومية التي متثل  2006جميعها منذ تم تأسيسه عام 

املجتمع املدين وكذا األحزاب السياسية. ويف هذا الصدد ُوجه سؤال عن مدى ثقة الجمهور العريب بجامعة 

نتائج توزيع    رجال الدين. نستعرض يف هذا املبحثمن  القادة  اإلخوان املسلمني وسؤال آخر عن الثقة ب

إجابات املستطلعة آراؤهم بشكل عام وبحسب أهم املتغيات الدميوغرافية واإلدراكية )الذاتية( ونحاول  

تحليل بعض التفسيات واقرتاحها للنتائج. كام نبني تطور الثقة من خالل دراسة سلسلة زمنية امتدت منذ  

 طُرح فيه أربع مرات.   ،2019إىل عام  2011عام 

 1.1الجدول  

 ( 2019)   اإلخوان املسلمني ب الثقة  

 

 2019-2018ات آخر استطاع الربومرت العريب كل النتائج ما عدا السالسل الزمنية، هي بيان 

 ال يعرف/ال يجيب  ال الثقة  ثقة قليلة  بعض الثقة  ثقة كبية 

5.8% 14.0% 16.7% 54.1% 9.3% 
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 1.  1الشكل  

 الثقة باإلخوان املسلمني 

 

االستب األخي  يففي  تو ان  نتائجاالذي  أفاد  2019  عام   14ه فرت  امل   5من    1  حون،  آراؤهمستطلعمن    ة 

فق21.5) خُ بثقتهم    ط%(  وأن  املسلمني.  اإلخوان  ) جامعة  النسبة  هذه  كبية  5.6مس  ثقة  أبدوا   )%

الدميوغرافية    جامعة اإلخوان املسلمني. ب الخصائص  الثقة فإنها تختلف بحسب بعض  انخفاض نسبة  مع 

 بني.  يجِ مُ جتامعية لل واال 

 1.2الجدول  

 باإلخوان املسلمني بحسب الفئات العمرية   الثقة  

 سنة  +46 سنة  45-31 سنة  18-30 

 %23.1 %19.0 %17.5 ثقة 

 %76.9 %81 %82.5 ال ثقة 

 

 

14. https://www.arabbarometer.org/survey-data/ 

https://www.arabbarometer.org/survey-data/
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تكشف الفئة العمرية األكرب  للسن، إذ    فإن نسبة الثقة تختلف بعض اليشء وفقا    1.2كام يوضح الشكل  

 .  عاما   30-18حو ثالث نقاط مئوية مقارنة بالفئة العمرية األصغر ننسبة ثقة أعىل ب عاما   46من 

 

 1.2الشكل  

 باإلخوان املسلمني بحسب الفئات العمرية   الثقة
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 1.3الجدول  

 باإلخوان املسلمني بحسب املستوى التعليمي   الثقة
 

 جامعي  ثانوي  ابتدائ 

 %17.4 %18.0 %25.0 ثقة 

 %86.6 %82.0 %75.0 ال ثقة 

 3.1الشكل  

 املسلمني بحسب املستوى التعليمي  الثقة باإلخوان 

 

 فكلام ارتفع مستوى التعليم امكام تختلف الثقة بحسب املستوى التعليمي إذ توجد عالقة عكسية بينه

  التعليمي   أن الفرق بني املستوى التعليمي األدىن واملستوى  1.3الشكل  انخفضت نسبة الثقة، فكام يُبني  

 .  %7.6األعىل 
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 1.4  الجدول 

 اإلخوان املسلمني حسب النوع ب الثقة  
 

 إناث  ذكور 

 %20.7 %18.8 ثقة 

 %79.3 %81.2 ال ثقة 

 1.4  الشكل 

 اإلخوان املسلمني حسب النوع ب الثقة  

 

   اإلناث.ن الذكور أقل ثقة من  إ اإلخوان املسلمني إذ بتوجد اختالفات بني الذكور واإلناث يف نسب الثقة 
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   1.5الجدول  

 اإلخوان املسلمني ب ة الزمنية لنسبة الثقة  ل السلس 

 املتوسط العام  2011 2013 2016 2019

19.8 28.3 37.2 47.5 28.2 

 . توضيح: نسبة الثقة هي ناتج جمع درجة الثقة الكبية زائد املتوسطة

 

 1.5الشكل  

 اإلخوان املسلمني ب السلسة الزمنية لنسبة الثقة   
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 1.6الجدول  

 اإلخوان املسلمني ب السلسة الزمنية لنسبة الثقة  

 السنة 
 درجة الثقة  املتوسط العام 

2019 2016 2013 2011 

 درجة كبية 11.8 21.4 12.5 7.9 5.8

 درجة متوسطة  23.5 26.1 24.7 20.4 14.0

 درجة قليلة  19.4 18 17.2 24.2 16.7

 درجة منعدمة  45.4 34.5 45.7 47.5 54.7
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 1.6الشكل  

 اإلخوان املسلمني ب ة الزمنية لنسبة الثقة  ل السلس  

 

توضح بجالء االنخفاض الكبي لشعبية جامعة اإلخوان املسلمني    1.6و  1.4  إن تفحص الجداول واألشكال

الثقة   نسبة  انخفضت  مبعدل  بحيث  التسع42.7ها  غضون  ،  2019و  2011بني  ما  املاضية    أعوام  ة% يف 

 %.  20.3% إىل   47.5وذلك من نسبة ثقة 

العوامل منها ما هو ذو صلة  إن تفسي فقدان جامعة اإلخوان املسلمني لشعبيتها   يتعلق مبجموعة من 

اال  هذه بالبيئة  ميزت  التي  املتسارعة  السياسية  باألحداث  يرتبط  ما  ومنها  للجامعة  الحاضنة  جتامعية 

 الفرتة، وأخرى ذات صلة بالتغيات يف منظومة القيم للجمهور العريب.  

الو  القريبة    قائعتعترب  الثانية من  ويف مقدمتها جملة  السياسية  العرشية  بداية  التي وقعت يف  األحداث 

مكنت   العريب".  "بالربيع  تسميتها  عىل  واصطلح  العربية  األقطار  بعض  يف  القرن  األحداثهذا    هذه 
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مثينة  فرصة  السيايس  اإلسالم  قوى  منحت  قد  املنرصمة،  العرشية  خالل  األنظمة  من  بعدد    بالعصف 

تونس   يف  حدث  ما  وهو  املنهارة،  األنظمة  استخالف  إىل  والطموح  لدولها  السيايس  املشهد  يف  للتموقع 

وخاصة يف مرص بوصول جامعة اإلخوان املسلمني إىل سدة   (2009ديسمرب  17)  2010يناير  14عقب ثورة 

أنها مل تشارك يف    2011يناير    25الحكم، بعد القفز عىل ثورة   إطالقها، شأنها يف ذلك  وقطف مثارها مع 

، 2012يونيو    30شأن النهضة التونسية. غي أن انتفاضة الشارع املرصي مجددا  ضد حكمها الشمويل، يوم  

وفسح املجال أمام الجيش لإلمساك بزمام املبادرة قد جنب البالد املصي املأساوي الذي لقيته دول ليبيا  

 وسوريا واليمن.

أرض ميالدها مرص يكون هو من أهم األسباب التي أفقدتها القبول    يفم  إن فشل اإلخوان يف تجربة الحك

 والشعبية يف مرص ويف أغلب البلدان العربية. 

التي كانت تصم بها الجامعة مثل "اإلسالم هو الحل" وغيها من الشعارات  بالرغم من الشعارات الرباقة  ف

املسلمني  ذمن جموع  آذان  تضعهافإنها    ،تكوينها  أن  تستطع  سياساتمح  مل  إىل  ترتجمها  أو  التطبيق    ل 

واقع املواطنني العاديني. والسؤال الذي يطرحه كثي من الباحثني السياسيني املهتمني بظاهرة   بها ن  تحس  

مل  هو    جامعة اإلخوان املسلمني، املأساوي يف حكم اإلخوان املسلمني  الفشل  أو أسباب  ا حققوا ما  سبب 

 ليه خالل مثانية عقود؟ إكانوا يصبون 

أن سبب فشل   15كام متت إليه اإلشارة، توجد إجابات عدة لهذا التساؤل: األول، يحاجج فريق من الباحثني 

اإلسالميني يف الحكم هو غياب نظرية سياسية لدى اإلخوان املسلمني بل عدم احتواء اإلسالم عىل نظرية  

اإل  للحكم وللدولة  اإل سالميةخاصة  املجتمعات  التاسع  . فقبل خضوع  القرن  األوروبية يف  للهيمنة  سالمية 

الواقع، يف  الدين  عن  منفصلة  السياسة  كانت  العرشين،  القرن  وبداية  بعض    عرش  ُوجدت  لو  حتى 

 

15. Olivier Roy, L'echec de l'Islam Politique, 1992. 

Roel Meiyer, The problem of The Political in Islamists Movements, in Whatever happened to the Islamists, 
Edited by Amel Boubekeur and Olivier Roy, Hurest Publishers, London, 2018. 
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املستو عىل  الرخوة  والنظري  ينياالرتباطات  املجال  16العام  بني  وفصل  تقسيم  قرون  خالل  ساد  فقد   .

رجال الدين. فقد  القادة من    الذي يقع تحت سلطة السيايس الذي هو من احتكار الحاكم واملجال الديني  

  وآليات ومامرسات مثل التفاوض والتنازل التي   ا  تحاىش هؤالء الخوض يف املجال السيايس باعتباره محكوم

. فالزعم بأن اإلسالم يقدم رؤيا شاملة ومتكاملة للمجتمع  دينية الصافيةترض وتنزل من شأن الحقيقة ال

البرشي   النشاط  تستوعب  نظرة  كله  والعامل  هي  وثقافة،  وسياسة  واقتصاد  اجتامع  يديولوجية  أ من 

اإل مستحدثة   للمجتمعات  الغربية  الهيمنة  فعل عىل  فتبن  كرد  اإل   ي سالمية.  النظرة  الحركات  لهذه  سالمية 

سالم هو الحل"، هو يف الحقيقة موقف ورد شعويب وحل  اإل للعامل والقامئة عىل الشعار البسيط "الطوباوية 

يرتبط    تبسيط ملشكال  اإلسالميون  يراه  الحل بحسب ماير وكام  الحاكم  معقدة. وفحوى هذا  بشخصية 

 .17ميانهم ومتسكهم بسبيل الله وحكمه إ وأخالق الرعية و 

رواه أوليفي  الفرنيس  األكادميي  املنحى    ويذهب  السيايس  نفسه  يف  املرشوع  فشل  أن    ة اإلسالمويويؤكد 

ال يوجد فكر سيايس  ، ويقول يف هذا الصدد "مرده إىل غياب فهم ونظرة سياسية للواقع الذي تعمل فيه

حد يف  اإلنسانية  والعلوم  السياسية  الفلسفة  ترفض  اإلسالموية  ألن  حقيقي،  النداء    إسالمي  إن  ذاتها. 

 .18السحري للفضيلة يخفي استحالة تحديد الربنامج السيايس اإلسالمي من حيث الواقع االجتامعي" 

، رغم  لحكمل لبعد السيايس ونظرية  ل   سالموية عموما  ومام يدل عىل افتقار اإلخوان املسلمني والحركات اإل  

جهود  بذلوا  للوصول    ا  أنهم  عدم  إكبية  لتسييليه،  وآلية  نظرة  السياسية    امتالكهم  الحياة  وتنظيم 

فمثال واإلدارية ال   ،  آلية واضحة  لديهم  توجد  يحتلها يف  ختي ال  التي  املكانة  بالرغم من  )األمي(  الحاكم  ار 

لته. وكام يقول روا ء، كام هو غي معروف عن صالحياته وطرق مساومامرستهم  تفكي اإلخوان املسلمني

  األسايس يف الحاكم هو التقوى. والغموض الذي ميس الحاكم يرسي عىل بقية املؤسسات السياسية الرشط  

 والعالقات فيام بينها.  ، صالحياتهاو تنظيمها أدوارها،  يف

 

16. Roel Meiyer, op.cit ، 27ص. 

 .  28املرجع السابق، ص  .17

18. Olivier Roy ، .مرجع سابق 
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ومن الباحثني من يرد غياب أو ضعف الفكري السيايس عند جامعة اإلخوان املسلمني يف شقيه النظري 
وعن إقامة    هن نظرية محددة وكاملة عن الحكم وطرق تنظيمه ومامرساتسالم م، إىل خلو اإل والتطبيقي 
أنه يف  . ويشي أصحاب هذا الرأي  20سالم هو عن السياسة % من اإل 1. وهناك من يرى  19سالمية الدولة اإل 

الوضوح يف قضايا معينة مثل املياث، وماذا يأكل، وما إىل ذلك،   القرآن واضح متام  أن  نه غامض  فإحني 
للغاية بشأن قضايا الحكم. هل يجب أن نفاجأ من عدم الكفاءة التي أظهرها اإلسالميون مبجرد وصولهم  

 إىل السلطة؟

الحكم،   يف  ونظرية  منهاج  املسلمني  اإلخوان  افتقاد  جانب  مامرستهم  أسفإىل  األ همت  التي  يف  حداث 

يف بداية العرشية الثانية من هذا القرن، وإبان    العربية  األنظمة السياسية بعض  نجمت عنها تغيات يف  

 تآكل شعبيتهم بشكل كبي.   بدا واضحا  ياها، خاصة يف مرص، إ تسلمهم السلطة ومامرستهم 

 وميكن تلخيص هذه املامرسات فيام ييل: 

املسلم - اإلخوان  استالمهم  و أظهر  بداية  منذ  يونيو  ن  يف  جميع  2012الحكم  أقصت  تسلطية  نزعة   ،

تتوافق معها   التي ال  السياسية األخرى  أن  أو سياسيا    يديولوجيا  أ القوى  % من الشعب 48، متناسية 

 .2011 عام ية التي قادت أحداثباملرصي مل ينتخبها، كام همشت كل القوى الشبا

املناصب السياسية ومناصب اتخاذ القرار    يفمن خالل تعيني أعضاء من الجامعة    أخونة أجهزة الدولة  -

األحزاب السياسية اإلسالمية يُرجح أن يكون مرتبطا  بالتغيات التي شهدتها  بإن فقدان الثقة    األخرى

بدعم   إليه  تصل  مل  لكن  وتونس،  من مرص  كل  يف  الحكم  إىل  وصلت  اإلسالمية  فاألحزاب  املنطقة. 

درت حكومة مريس ترشيعاتها دون إرشاك يُذكر للقوى  بل السكان. يف مرص، أصع للغاية من قِ موس  

 األكرث علامنية، واقرتحت دستورا  يستند بقوة إىل الرشيعة.  

 

 . 1925لتفاصيل أكرث، انظر: عيل عبدالرازق، اإلسالم وأصول الحكم،  .19

20. The Economist, “Egypt’s Tragedy.” . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 

trendsresearch.org 

رفض الرأي العام يف مرص هذا الرتكيز الضيق عىل مصالح القاعدة امللتزمة دينيا  للحزب، وتحول ضد   -

لناس يف شتى أنحاء املنطقة أصبحوا  أهمية مرص اإلقليمية، فالكثي من ا  ىلإاإلخوان املسلمني. نظرا   

يخشون أال تراعي الحركات اإلسالمية املامثلة مصالحهم األساسية، التي تركز أكرث، وبقوة، عىل الرفاه 

 االقتصادي واإلدارة الحكومية الرشيدة، ال الرغبة يف تنفيذ الرشيعة. 

 . 21  جميعها   رئيس الدولة رشاد عىل قرارات  هيمنة املرشد العام لإلخوان املسلمني ومكتب اإل    -

 العمل عىل تقويض استقاللية القضاء من خالل الترشيع بواسطة مراسيم تتجاوز السلطة القضائية.   -

 الكايف حوله.  جامعودون تحقيق اإل  22اعتامد دستور جديد يكرس الطابع الثيوقراطي للدولة  -

االقتصادية الخانقة التي متثلت يف نسبة عالية من البطالة بني الشباب،    تالفشل يف معالجة املشكال  -

 الكهرباء والغاز.  : مثل ، والنقص الكبي يف املواد األساسية وانقطاع يف الخدمات

 وارتفاع نسب الجرمية، وزيادة االضطرابات العاملية.  انتشار مظاهر الفوىض -

 بني األقلية املسيحية واملسلمني.  رصي، خصوصا  زيادة االحتقان والحوادث بني مكونات الشعب امل  -

أ ال املسلمني  اإلخوان  إن  ال  ظهرواخالصة،  فيه ال   عامخالل  تولوا  حكم    ذي  نظام  لفرض  نزعة  مرص  حكم 

ما أدى إىل موجة عارمة  جميعها  قصائ، وأثبتوا عدم كفاءة يف تسيي شؤون البلد يف املجاالت  إشمويل و 

 .  2013رفض أودت بحكمهم يف يوليو من ال

 

21. Counter-Extremism Project: Muslim Brotherhood 

22. Tarik Osman, Islamism: A History of Political Islam from the Fall of the Ottoman Empire to the Rise of 
ISIS (New Haven: Yale University Press, 2017). 
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   1.7الجدول  

 اإلخوان املسلمني بحسب البلد  ب نسبة الثقة    

  ثقة كبية  بعض الثقة  مجموع الثقة  ثقة قليلة  ال ثقة  ال يعرف/ال يجيب 

 مرص  5.5 8.2 13.7 14.0 69.1 4.1

 العراق  3.7 9.5 13.2 12.8 66.2 7.7

 األردن  3.5 11.6 15.1 13.4 57.1 14.4

 ليبيا  1.6 6.9 8.4 9.3 73.2 10.0

 املغرب  7.6 18.4 26.0 17.0 38.0 19.0

 فلسطني  5.7 14.9 20.6 17.4 49.8 12.1

 السودان  9.2 16.9 26.1 25.3 42.4 6.3

 تونس  4.2 12.9 17.1 12.2 62.2 8.5

 اليمن  10.8 25.5 36.2 29.3 31.7 2.7

   كل من الجزائر ولبنان والكويت.تنبيه: مل يُطرح هذا السؤال يف  *
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   1.8الجدول  

 اإلخوان املسلمني بحسب البلد ب نسبة الثقة  

 مرص  العراق  األردن  ليبيا  املغرب  فلسطني  السودان  تونس  اليمن 

36.2 17.1 26.1 20.6 26.0 9.3 15.1 13.2 13.7 

 1.8الشكل  

 اإلخوان املسلمني حسب البلد ب نسبة الثقة  

 

تباين  1.7والشكل    1.8و  1.7الجدوالن  يرُبز   هناك  الثقة    ا  أن  نسب  البلد،  بيف  بحسب  املسلمني  اإلخوان 

%، تسجل النسبة يف اليمن قرابة ضعف املتوسط إذ تصل  19.7املتوسط العام إذ يبلغ    ينفبالرغم من تد

رة  أهلية مدم    ا  إىل وضع اليمن الخاص الذي يعرف حرب  %، وقد تشي هذه النسبة املرتفعة نسبيا  36.2إىل  

صالح  م حزب اإل ل فيه جامعة اإلخوان املسلمني باس، وتشك  ا  وجهوي  ا  ومذهبي  ا  املصدر، قبلي متنوع    ا  ورصاع

، ومهام كانت هذه النسبة مرتفعة إىل  %26.1يف الرصاع. يأيت السودان يف املرتبة الثانية بنسبة    فاعال   طرفا  
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إنها ضئيلة إذا أخذنا يف االعتبار أن اإلخوان املسلمني تولوا حكم السودان  فما مقارنة باملتوسط العام    حد  

  نيني يثق بهم( الحراك الشعبي يف أواخر اسود   5من   1تدنية )قرابة  شعبيتهم امل وقد تفرس   عاما  ملدة ثالثني 

املغرب يف   وهتل ي.  2020متام هذا االستبيان( الذي عصف بحكمهم يف مارس  إ بعد  عدة  )أشهر    2019  عام

م يف املشاركة يف  هيتعوض% وهذا رمبا يعكس  26اإلخوان املسلمني بنسبة  بالدرجة الثالثة من حيث الثقة  

والتنمية العدالة  حزب  يتوىل  إذ  السيايس  رؤاه    ، النظام  من  كثي  يف  يشارك  اإلخوان  أ الذي  يديولوجية 

جامعة اإلخوان  بفقط يثقون    هم% من20.6نسبة    أما يف فلسطني فإن  املسلمني، رئاسة الحكومة يف املغرب.

يف  و سم حركة حامس.  ون عىل جزء من األرايض الفلسطينية وهو قطاع غزة بار املسلمني مع أنهم يسيط

رشيك  النهضة  باسم  املسلمني  اإلخوان  حركة  تعترب  التي  تح  ا  أساسي  ا  تونس  ال  الحكم  هذه  ظ يف  فيها  ى 

أقدم الحركات اإلسالمية    ديف األردن التي تعترب فيها حركة اإلخوان املسلمني أح و %،  17.1األخية إال بنسبة  

%.  15.1املنظومة السياسية الرسمية فتسجل نسبة ثقة    من   ا  بعد اإلخوان املرصيني والتي طاملا كانت جزء

%  13.7  نسبة الثقة باإلخوان املسلمني  يف مرص معقل اإلخوان األول والتي مارست فيها الحكم ال تتجاوز 

لحكم يقول   اىلإوبخصوص البلدان التي وصلت فيها جامعة اإلخوان املسلمني  من ثقة الجمهور املرصي.  

البارو  مدير  روبن  تعقيبا  مايكل  العريب  الثقة    مرت  نتائج  اإلسالميةاأل بعىل  اإلسالمية  "  ،حزاب  فاألحزاب 

بل السكان. يف  ع للغاية من قِ بدعم موس    اموصلت إىل الحكم يف كل من مرص وتونس، لكن مل تصل إليه

مرص، أصدرت حكومة مريس ترشيعاتها دون إرشاك يُذكر للقوى األكرث علامنية، واقرتحت دستورا  يستند  

دينيا    امللتزمة  القاعدة  مصالح  عىل  الضيق  الرتكيز  هذا  مرص  يف  العام  الرأي  رفض  الرشيعة.  إىل  بقوة 

أنحاء  أهمية مرص اإل   ىل إللحزب، وتحول ضد اإلخوان املسلمني. نظرا    قليمية، فالكثي من الناس يف شتى 

املنطقة أصبحوا يخشون أال تراعي الحركات اإلسالمية املامثلة مصالحهم األساسية، التي تركز أكرث، وبقوة،  

الرشيعة تنفيذ  يف  الرغبة  ال  الرشيدة،  الحكومية  واإلدارة  االقتصادي  الرفاه  سبب  ."عىل  آخر    ا  ويضيف 

ح أن لحمالت بعض الحكومات يف العامل العريب عىل الحركة  ثالثا ، يُرج    .سلمني"لإلخوان املار التأييد  سالنح

آثار  الحركات  فقد  إضافية.    ا  اإلسالمية  الخليج  دول  بعض  شت  هم  فيام  املسلمني،  اإلخوان  حظرت مرص 

 .23األحزاب اإلسالمية"باإلسالمية فيها. هذه الحملة أسهمت عىل األرجح يف فقدان الثقة 

 

23. Michael Robbins, IS THE MENA REGION BECOMING LESS RELIGIOUS?  

https://bit.ly/2yyTL1m 
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ليبيا،    ىلإ جربتا مرارة الحرب األهلية، وما زالت بالنسبة  نيا اللتيتتذيل هذه القامئة كل من العراق وليب 

ديني ومذهبي كان فيه   اتخذت أشكال رصاع  أم سنية(  لالتي  الدينية ) شيعية  التوجهات  لحزاب ذات 

   % يف ليبيا. 9.3و % يف العراق 13.2ها، انعكس ذلك عىل تآكل شعبيتها التي سجلت نسبة دور في 

 اإلخوان املسلمني ب التدين والثقة  

 1.9الجدول  

 دين تنسبة ال 

 ال أجيب  غي متدين  ما   متدين إىل حد   متدين 

35.3 50.8 12.1 1.8 

العامل لكانت ومازا التدين يف  العموم مرتفعة، فإجابة عن سؤال تقييم    نيت نسبة  العريب واإلسالمي عىل 

جاء   حيث  األفراد،  تدين  ملدى  متدين  السؤال:ذايت  نفسك،  تعترب  متدينا  كيف  حد    ا  ،  متدين،    إىل  غي  ما، 

متدينون، مقابل  86.1أجاب   بأنهم  قالوا  %12.1  املهم إ %  الدور  يبني  متدينني. وهذا  يف    للدين  نهم غي 

   فراد. اة األ حي
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 1.9الشكل  

 نسبة التدين 

 

 

 1.10الجدول  

 اإلخوان املسلمني ب التدين ونسبة الثقة   

 غي متدين  متدين إىل حد ما  متدين  املعدل  

 %12.8 %19.9 %26.9 %21.8 ثقة 

 %87.2 %80.1 %73.1 %78.2 ال ثقة 
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 1.10الشكل  

 ني اإلخوان املسلم ب التدين ونسبة الثقة  

 

اإلخوان املسلمني هناك نسبة أعىل ممن قالوا  بأن من بني الذين يثقون    1.9والشكل    1.10يُبني الجدول  

% بني غي املتدينني. ولكن لإلشارة فإن هذه الفروق  12.8%، وتنخفض إىل  26.9ن تصل إىل  و نهم متدينإ 

ال ترتبط بنسبة التأييد لإلسالم السيايس الذي  ما يعني أن نسبة التدين العالية  حصائية  إ ليست ذات داللة  

  متثله جامعة اإلخوان املسلمني.
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 رجال الدين ومحدداتها القادة من  ب : الثقة  ثانيا  

 2.1الجدول  

 ( 2019)   رجال الدين القادة من  ب نسبة الثقة  

 

 2.1  الشكل 

 رجال الدين القادة من  ب نسبة الثقة  

 

 يعرف يجيب ال/   ال  انعدام الثقة  ثقة قليلة   بعض الثقة   ثقة كبية  

10.3 29.7 27.1 29.3 3.5 
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 2.2الجدول  

   رجال الدين القادة من  ب ة الزمنية لنسبة الثقة  ل السلس 

 درجة الثقة   العام  املتوسط  

2019 2016 2013 2011 

 درجة كبية  19.9 53.2 18.4 16.5 10.3

 درجة متوسطة  30.9 34.7 31.7 29.4 29.7

 درجة قليلة  21.6 7.8 18.5 27.0 27.6

 درجة منعدمة  27.6 4.2 31.4 27.1 29.2

 2.2الشكل  

 رجال الدين القادة من  ب سلسلة زمنية لنسبة الثقة  
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 2.3الجدول  

 رجال الدين القادة من  السلسلة الزمنية للثقة ب

 املتوسط العام  2011 2013 2016 2019

40 45.9 50.1 87.9 50.8 

 2.3الشكل  

 رجال الدين القادة من  ب السلسلة الزمنية لنسبة الثقة  

 

% يف آخر  40إىل    2011  عام %  87.9  نسبة  منللثقة    ا  كبي   ا  فقدان  2.3إىل    2.1توضح الجداول واألشكال من  
العريب   للبارومرت  قائال .  2019  عاماستطالع  هنا  روبنز  مايكل  الثقة    ويعلق  يف  انحسار  من  ب"طرأ  القادة 

الثقة   النحسار  العام  النسق  يتبع  الرتاجع  هذا  أقل.  بدرجة  هذا  كان  وإن  الدين،  املؤسسات  برجال 
أنه   االستطالع  نتائج  من  يظهر  األخية.  السنوات  املنطقة خالل  عرب  الكربى  واالجتامعية  رغم  بالسياسية 

به م بقدر ال يستهان  الدينية  النخب  الرتاجع"احتفاظ  بها آخذة يف  الثقة  فإن  املنطقة،  النفوذ عرب    .24ن 
املجتمع العريب خالل    يف  زيادة يف علمنة التوجهات القيميةويرجع باحث آخر هذا الرتاجع إىل ما يصفه ب

"ال  ةالعرش األعوام   الصدد  هذا  يف  ويرصح  امل  األخية،  بعيد  التكهن  املسلمني  يبدو  اإلخوان  بجامعة  دى 

 

 املرجع السابق.  .24
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تسهلها    ا  جيد التي  والعوملة  والتحديث  التحرض  لعمليات  نتيجة  العريب  العامل  يف  القيم  تغي  بسبب 
التكنولوجيا الحديثة. املجتمع العريب، أصبح أكرث علامنية وليربالية ومساواة يف قيمه واالبتعاد عن الدين  

 .25والتقاليد واملركزية العرقية"

دولة يف الخليج العريب    15الذي أجري يف    ،2019لعريب لعام  مسح الشباب الهذا التوجه، توصل    وتأكيدا  
الذين ترتاوح أعامرهم  3300فريقيا وشمل  أ   واملرشق وشامل الشباب  أن   18بني    ما  مقابلة وجها  لوجه، 

يف املنطقة أصبحوا أكرث علامنية يف مواقفهم، يلومون الدين والطائفية عىل النزاعات املختلفة يف    ا  عام  24و
يف الرشق األوسط، يف حني يتفق    ا  أن الدين يلعب دورا  كبيا  جد  %66يعتقد    ذلك، املنطقة. عالوة عىل  

 .  26النصف عىل أن "القيم الدينية يف العامل العريب تعوق العامل العريب"

 2.4الجدول  

 رجال الدين حسب النوع القادة من  ب الثقة  
 

 املتوسط  أنثى  ذكر 

 %40.0 %43.3 %36.7 ثقة 

 %60.0 %56.7 %63.3 ال ثقة 

 

25. Malek Abduljaber, “Effects of Modernization and Values Change in the Arab World,” Changing Societies 
and Personalities 2, 2 (2018): 161-82 

26. Daniel Sanderson, “Arab Youth Survey: Religion `too influential’ in Middle East, say young people,” The 
National, April 30, 2019, thenational.ae.uae/arab-youth-survey-religion-too-influential-in-the-middle-east-
say-young-people-1.855341. 
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 2.4الشكل  

 رجال الدين حسب النوع القادة من  ب الثقة  

 

طابق هذه ت%. وت38.5% مقابل  44.6رجال الدين أعىل من الذكور بنسبة  القادة من  بتُسجل اإلناث ثقة  

اإلناث  النتيجة   التي تكشف عن نسبة تدين أعىل عند  الدينية  القيم  العاملية عن  الرأي  مع استطالعات 

 27مقارنة بالذكور. 

 2.5الجدول  

 رجال الدين حسب الفئات العمرية القادة من  ب الثقة   

 املتوسط  +   عام   46 عام  31-45 عام  30-18 

 %40.0 %45.5 %38.3 %36.2 ثقة 

 %60.0 %55.5 %61.7 %63.8 ال ثقة 

 

 

 ملزيد من التفاصيل انظر نتائج:  .27

 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp :املسح العاملي للقيم 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 

trendsresearch.org 

 2.5الشكل  

 رجال الدين حسب الفئات العمرية القادة من  ب الثقة   

 

والشكل    الجدول  آرا  2.4يوضح  املستطلعة  ارتفع عمر  كلام  ثقؤ أنه  نسبة  ارتفعت  من  بهم  تهم  القادة 

%  36.6% مقابل  45.5سنة تبلغ    46جال الدين، فنالحظ أن نسبة الثقة لدى الفئة العمرية األكرب من  ر 

 .  أيضا   كد ويتطابق مع نتائج بحوث سابقةؤ وهذا ي سنة. 30 -17لدى الفئة العمرية 
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 2.6الجدول  

 رجال الدين حسب املستوى التعليمي القادة من  ب الثقة  
 

 املتوسط  جامعي  ثانوي  ابتدائ ومتوسط 

 %40.0 %33.7 %38.6 %47.7 ثقة 

 .%60 %66.3 %61.4 %52.3 ال ثقة 

 2.6الشكل  

 رجال الدين حسب املستوى التعليمي القادة من  ب الثقة  

 

ب  2.6يبني الجدول والشكل   الثقة  إذ يالحظ عالقة عكسية بني  القادة من  الفروق يف نسب  الدين  رجال 

ذوي   عند  الثقة  تنخفض  بحيث  التعليمي،  واملستوى  بنسبة  الثقة  الجامعي  التعليمي  %،  33.7املستوى 

 %. 47.5وترتفع لدى ذوي املستوى التعليمي االبتدائ واملتوسط بنسبة 
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 2.7الجدول  

   بحسب البلد   رجال الدين القادة من  ب الثقة  

 ثقة كبية  بعض الثقة  * مجموع الثقة  ثقة قليلة  ال ثقة  يجيب ال يعرف/ال  
 

 مرص  10.0 43.3 53.3 29.2 14.8 2.7

 الجزائر  7.3 36.9 44.2 30.7 21.0 4.1

 العراق  13.1 27.3 39.4 18.0 39.7 1.9

 األردن  9.9 32.1 43.0 26.8 28.3 2.8

 لبنان  3.2 32.3 35.5 37.4 26.8 0.3

 ليبيا  4.5 13.6 18.1 20.0 58.6 3.2

 املغرب  15.0 29.9 44.9 21.8 26.2 7.1

 فلسطني  7.7 25.2 32.9 28.7 33.6 4.8

 السودان  16.3 35.2 51.5 30.1 17.1 1.3

 تونس  9.0 23.3 32.3 17.4 41.5 8.8

 اليمن  17.8 26.4 44.2 37.5 17.5 0.9

 بعض الثقة  +  مجموع الثقة = ثقة كبية *
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 2.7الشكل  

 رجال الدين حسب البلد القادة من  ب نسبة الثقة  

 

ثقة   نسبة  أعىل  تتصدر مرص  أن  غرابة  من  ب ال  بنسبة  القادة  الدين  أهم  53.3رجال  توجد  حيث   ،%

لإل  األساسية  املرجعية  تعد  التي  الرشيف  األزهر  العامل اإلسالمي وهي مؤسسة  دينية يف  سالم  مؤسسة 

البلدان    ىل إ ني الوسطي منذ عرشة قرون، وترشف عىل تخريج العديد من علامء الدين املنتسبني  الس  

بنسبة  كلها   اإلسالمية  الثانية  املرتبة  يف  السودان  تأيت  أن % 51.5.  إىل  هذا  ويرجع  من   ،  رجال    القادة 

الدين الذين    رجال   قادة   الدين يف السودان يتمتعون مبكانة عالية يف املجتمع السوداين وخاصة منهم 

السوداين   التدين ميثلون   الشعب  بني  االنتشار  الواسع  بنسبة    وه تل ي .  الصويف  الثقة  44.9املغرب  % من 

إىل املكانة التي مازالت تتمتع به املؤسسة التقليدية الدينية وإىل وجود مؤسسات    ويرجع ذلك أيضا  

عىل  حافظت  عريقة  القرو إ  دينية  جامعة  مثل  وسطي،  قدرها  تليها    ني. ي سالم  ثقة  بنسبة  الجزائر 

القادة من  ل  دور كبي فيه، ما زا   من رصاع داخيل كان لإلسالم السيايس   ه ام عانت م %، فعىل الرغم  42.2



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 

trendsresearch.org 

يح  الدين  املدم  ظ رجال  الداخلية  الحرب  آثار  البلد من  تعايف  بعد  إذ  الثقة،  ببعض  أعيد  ون  حياء  إرة، 

، كام برزت  فريقي عموما  لقرون يف الجزائر وبلدان الشامل األ   اإلسالم الصويف الطرقي الذي كان منترشا  

رجال دين من التوجه السلفي الذي ينأى بنفسه عن التدخل يف الشأن السيايس.  قادة من  تنظيامت و 

اليمن  نفسها  بالثقة   اإلشارة  نجد  متت  سابقا  إ الذي  أبعاد    ليه  ذات  مريرة  رصاعات  يشهد  زال  ما 

ما يلفت االنتباه هو    ن إ رجال الدين بعض التأثي يف املشهد العام.  ادة من  لق مذهبية وقبلية، ومازال  

املنخ  ل ف النسبة  الثقة  من  من  ضة  فلسطني قادة  من  كل  الدين يف  .  ( % 32.0)   وتونس   %( 32.9)   رجال 

إن رجال الدين  ف   -ورمبا لهذا السبب   –ة يف الحكم  ي حزاب الدين الرغم من املشاركة السياسية لل عىل  ف 

يف حكم نظام مدين علامين يفرس    بالقبول. ففيام يخص تونس فرمبا تجربتها الطويلة نسبيا    ظون ال يح 

   رجال الدين.   قادة من   تهميش املؤسسة الدينية وممثليها من 

 2.8الجدول  

 رجال الدين حسب التدين القادة من  ب نسبة الثقة    

 متدين غي   ما   متدين إىل حد   متدين  املعدل  

 %27.7 %37.7 %51.5 %41.5 ثقة 

 %72.3 %62.3 %48.5 %58.5 ال ثقة 
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 2.8الشكل  

 رجال الدين حسب التدين القادة من  ب الثقة  

 

الثقة    2.8كام هو واضح من الجدول والشكل   التدين ونسبة  القادة من  بتوجد عالقة طردية بني نسبة 

حيث   الدين،  يثقون  51.5ن  إ رجال  املتدينني  من  من  ب%  مقابل  القادة  الدين  غي  27.7رجال  من   %

 املتدينني. 

إىل    وهذا يؤرش أيضا    ،ي أن كلام انخفضت نسبة التدين انخفضت نسبة الثقة بالقادة من رجال الدينأ 

واملدنية السياسية  الحياة  يف  عام  بشكل  والدين  الدين  رجال  لدور  وقيمية  ثقافية  ما    ،تغيات  وهذا 

 . ستتناوله بالتحليل الدراسة القادمة من سلسلة استطالعات الرأي العام


