بسم هللا الزحمن الزحيم
نتائج االستطالع الذي أجزاه مزكز الفزات للتنمية والدراسات واإلستزاتيجية
حول مشزوع الحوار
والمصالحة الوطنية
صشػ انذكزٕس اؽًذ ثبْض رم ٙيذٚش يشكض انفشاد نهزًُٛخ ٔانذساعبد اإلعزشارٛغٛخ ئنٗ ٔعبئم اإلػالو
انًخزهفخ ؽٕل االعزطالع انٓبو انز٘ أعشاِ انًشكض ؽٕل يششٔع انًصبنؾخ انًصبنؾخ انٕطُٛخ ثًب ٚه:ٙ
اَغغبيب يغ انًغإٔنٛخ انًزشرجخ ػهٗ ػبرك يُظًبد انًغزًغ انًذَ ٙف ٙانًغبًْخ ف ٙئَغبػ
يششٔع انًصبنؾخ انٕطُٛخ لبو يشكضَب ثبعزطالع نهشأ٘ انؼبو
ًٚش انؼشاق ثبَؼطبفخ يًٓخ ف ٙربسٚخّ انغٛبع ٙانًؼبصشٔ ،رزشكم ف ٙضٕء انًزغٛشاد ٔاألؽذاس
انز ٙرؾصم ٔرغش٘ ف ّٛيؼبنى انُظبو انغٛبع ٙانًضيغ ثُبءِ نهًذح انمبديخ انز ٙرؼجش ثصشاؽخ ػٍ
يغزمجم عذٚذ نهؼشاق لذ ٚكٌٕ إًَٔرعب فشٚذا نهُظى انغٛبعٛخ انذًٚمشاطٛخ ف ٙانششق األٔعظ ثأعشِ
ئرا يب أؽغٍ أثُبءِ انزؼبط ٙيغ ثبٚغبثٛخ يغ رهك انًزغٛشاد ٔاألؽذاس ٔانخشٔط ثبنجالد ئنٗ أفك سؽت ُٚؼى
ُٚؼى ف ّٛانشؼت ثبنشفبْٛخ ٔانزطٕس ٔانزؾضش .
ٔنؼم انًزغٛشاد انز ٙؽصهذ ثؼذ عمٕط انُظبو انغبثك أرذ ثًب ْٕ عهجٔ ٙاٚغبث ٙػهٗ ؽذ عٕاء
ٔرًخضذ ػٍ رٛبساد ٔأؽضاة ٔعٛبعٛخ ٔدُٛٚخ يُٓب يب ْٕ طبئفٔ ٙيُٓب يب ْٕ لٕئ ٙثم ٙانصٕد
انٕطُ ٙخبفزب ٔيزشاعؼب انٗ ؽذ كجٛش .
ٔنؼم انغٛبعبد انًؼزًذح يٍ انُظبو انغبثك كبٌ نٓب َصٛت كجٛش ف ٙثشٔص رنك ئر أرذ ػهٗ انجُٛخ
االعزًبػٛخ ٔانضمبفٛخ ٔانؼشلٛخ نهجالد ثًغًهٓب ثؾٛش ثشص انؾزس ٔانزخٕف ٔانزمبطغ ف ٙأؽٛبٌ كضٛشح ثٍٛ
انًكَٕبد األعبعٛخ نهًغزًغ انؼشالٔ ٙكبٌ يٍ َزبئظ رنك ػذو ٔعٕد سؤٚخ يشزشكخ نألٔضبع ف ٙانؼشاق
ث ٍٛرهك انًكَٕبد ٔ ،أضؾٗ يٍ ٚفشػ ثغمٕط انُظبو انغبثك ػًٛال نألعُج ْٕٔ ٙانز٘ ػبَٗ كضٛشا يٍ
ٔٚالرّ ٔعٛبعبرّٔ ،كزنك أضؾٗ يٍ ٚمبٔو انٕعٕد األعُج ٙف ٙانجالد ئسْبثٛب .
يٍ ُْب عبءد يجبدسح انغٛذ سئٛظ انٕصساء َٕس٘ انًبنك ٙيؼجشح ثشكم عه ٙػٍ انمذسح ػهٗ فشص
انًزغٛشاد ٔانُظشح انشًٕنٛخ انٕطُٛخ نًؼبَبح انشؼت  ،فضال ػٍ يب افشصِ االعزخذاو انزؼغفٔ ٙانٕاضؼ
نهمٕاَ ٍٛانز ٙعُٓب رنك انٕعٕد األعُج ٙثؼٛذا ػٍ انذلخ ٔانًٕضٕػٛخ ف ٙيؼبنغخ األٔضبع ف ٙانؼشاق.
ٔعبءد ْزِ انًجبدسح نزؾًم يؼٓب انُفظ ٔانشٔػ انٕطُٛخ انؼشالٛخ ثؼٛذا ػٍ انًإصشاد انخبسعٛخ دٔنٛب
ٔالهًٛٛب ٔ ،عؼٛب يُب كًشكض ٓٚزى اْزًبيب شذٚذا ثمضبٚب ٔطُّ ٔٚهزضو ثٕؽذح انؼشاق ٔرشاثّ ُٚٔ ،طهك يٍ
ػمٛذح ساعخخ اٌ انٕطٍ ٚجُ ّٛعًٛغ أثُبءِ ٔاٌ انؼشال ٌٕٛؽًهخ انؼهى ٔانؾضبسح ٔانضمبفخ ٔاألدة ٔثُبح
انذ ٍٚاإلعالي ٙانؾُٛف نمبدسٌٔ ػهٗ ؽم يشبكهٓى ٔثُبء ٔطُٓى .
ٔلذ عبء االعزطالع انًٕعٕو ارغبْبد انشأ٘ انؼبو ؽٕل يششٔع انؾٕاس ٔانًصبنؾخ انٕطُٛخ نٛؼجش ػٍ
انًغبًْخ األكبدًٛٚخ ف ٙئثشاص رهك انًجبدسح ٔ ،لذ شًهذ ػُٛخ االعزطالع عزخ يؾبفظبد عُٕثٛخ ثؼُٛخ
لذسْب 0011شخص ٔانًؾبفظبد ْ ٙانُبصشٚخ ٔكشثالء ٔانكٕد ٔانؾهخ ٔانُغف ٔانذٕٚاَٛخ ٔثٕالغ يبئزٙ
شخص نكم يؾبفظخ.
ٔعبء انغإال األٔل ؽٕل رأٛٚذ يجبدسح انًصبنؾخ انٕطُٛخ نهغٛذ سئٛظ انٕصساء ،فمذ أعبة أفشاد انؼُٛخ
ٔثُغجخ( ) 011ثبنًبئخ ثُؼى نهًصبنؾخ انٕطُٛخ يًب ٚإكذ أٔال صذق اَزًبء ْزا انشؼت نٕطُّ ٔصبَٛب اٌ ْزِ
انُغجخ رإكذ ؽمٛمخ اَّ يًٓب ؽبٔل انكضٛشٌٔ يٍ انًٕنؼ ٍٛثبنطبئفٛخ ٔانؼُصشٚخ انفئبد انًزطشفخ ف ٙصسع
انفشلخ ٔانزفكك فبٌ انشؼت ٚؼجش ٔثشكم عهٔٔ ٙاضؼ ػٍ أصبنزّٔ .صبنضب رإكذ ْزِ انؾمٛمخ اٌ انشؼت
انؼشال ٙرٕاق ئنٗ َجز انؼُف ٔانجُبء ٔئػبدح االػًبس ٔ ،ساثؼب فبٌ ْزِ انُغجخ رإكذ ؽمٛمخ لشة انؾكٕيخ
يٍ رٕعٓبد انًغزًغ ٔانشؼٕس ثًؼبَبرّ.
ٔعبء انغإال انضبَ ٙؽٕل يذٖ انزأٛٚذ نهؾٕاس ٔانًصبنؾخ يغ انغًبػبد انًغهؾخ انز ٙنى رزهطخ أٚذٓٚب
ثذيبء انؼشال ، ٍٛٛفمذ أعبة َؾٕ ( )58ثبنًبئخ يٍ انؼُٛخ ثُؼى نهؾٕاس ٔانًصبنؾخ يؼٓى يًب ٚإكذ انزفٓى
انٕاضؼ ٔانشؤٚخ انًٕضٕػٛخ نهُبط ثبنُظش نهزٚ ٍٚؾبسثٌٕ انٕعٕد األعُجٔ ٙاٌ اخزهفٕا يؼٓى ثبنٕعٛهخ ٔنكٍ
ػضائٓى ئَٓى ٚغزٓذٌٔ ثبعزخذاو انغالػ ٔانمٕح انؼغكشٚخ ٔاٌ األٔاٌ ثؼذ رشكٛم انؾكٕيخ انًُزخجخ
ٔسغجخ ْزِ انؾكٕيخ ف ٙثُبء انؼشاق ٔئَٓبء انٕعٕد األعُج ٙالٌ رهمْ ٙزِ انغًبػبد انًغهؾخ انغالػ
ٔاالَخشاط ف ٙانؼًهٛخ انغٛبعٛخ.

ايب انغإال انضبنش فبَّ كبٌ ؽٕل يذٖ انزأٛٚذ نهؾٕاس ٔانًصبنؾخ يغ رُظٛى انمبػذح ٔأَصبس صذاو  ،فمذ
عب ءد اإلعبثخ يؼجشح ػٍ َجض انشبسع انؼشالٔ ٙيب ٚؾًهّ رغبِ انغشائى انز ٙاسركجٓب انُظبو انغبثك فضال
ػٍ انؼًهٛبد انكجٛشح انز ٙرْت ضؾٛزٓب آالف انؼشال ٍٛٛاألثشٚبء ثؼذ عمٕط انُظبو انغبثك ،فمذ أعبة
َؾٕ( )79ثبنًبئخ يٍ انؼُٛخ ثال نهًصبنؾخ ٔانؾٕاس يغ ْزِ انغًبػبد انز ٙاعزجبؽذ انذو انؼشال. ٙ
ايب انغإال انشاثغ فمذ كبٌ ػٍ يذٖ رأصٛش ْزِ انًجبدسح ف ٙانؾذ يٍ أػًبل انؼُف ٔانزٓغٛش انمغش٘،
فغبءد اإلعبثخ (ثُؼى) ثبٌ ( ) 80ثبنًبئخ يٍ انؼُٛخ ٚؼزمذٌٔ ئٌ ْزِ انًجبدسح عٕف رؾذ يٍ رهك األػًبل
ٔخصٕصب انزٓغٛش انز٘ رشٓذِ انكضٛش يٍ انًُبطك انؼشالٛخ ٔثبنزبن ٙفبَّ ارا يب أضفُب ( )20ثبنًبئخ يٍ
انؼُٛخ يٍ انز ٍٚأعبثٕا ثبٌ ْزِ انًجبدسح عٕف رإصش اٚغبثٛب (ٔانٗ ؽذ يب) ف ٙانؾذ يٍ أػًبل انؼُف
ٔانزٓغٛش  ،فبَزنك ٚؼط ٙيإششا ػهٗ ؽبنخ انزفبؤل انز ٙرغٕد انشبسع انؼشال ٙؽٕل ْزِ انًجبدسح يًب
ٚغزذػ ٙيٍ انؾكٕيخ اعزضًبس ْزِ انؾبنخ نزؾمٛك االعزمشاس ٔانجذء ثؼًهٛخ ئػبدح االػًبس ٔانجُبء.
أيب انغإال انخبيظ فكبٌ ػٍ يذٖ رأٛٚذ انُبط نمضٛخ ؽم ْٛئخ اعزضبس انجؼش ٔػٕدح انجؼض ٍٛٛئنٗ
يًبسعخ ؽٛبرٓى انطجٛؼٛخ يغ ئؽبنخ يٍ اسركت عشائى يُٓى ئنٗ انمضبء ،فمذ عبءد اإلعبثخ ثبٌ َؾٕ()84
ثبنًبئخ ٚإٚذٌٔ ْزِ انفكشح يًب ٚؼط ٙاَطجبػب ػٍ رهًظ انُبط نؾمٛمخ انغؾبف انز٘ نؾك ثششائؼ
ٔاعؼخ يٍ انًغزًغ يٍ خالل لشاساد ْزِ انٓٛئخ ٔانكضٛش يٍ يًبسعبرٓب غٛش انؼبدنخ ٔغٛش انًٕضٕػٛخ
ٔانز ٙنى رفٓى انكضٛش يٍ ؽٛضٛبد انٕالغ انؼشال ٙأصُبء ؽكى انُظبو انغبثك ٔانٕعبئم انمغشٚخ انز ٙكبَذ
رغزخذو ضذ انُبط ف ٙضًٓى انٗ ؽضة انجؼش يًب أدٖ ئنٗ اٌ رأر ٙلشاسارٓب ثشكم ال ُٚغغى يغ رنك
انٕالغ  ،فضال ػٍ االعزخذاو انزؼغف ٙنٓزِ انٓٛئخ ٔلٕآَُٛب ثشكم شخصٔ ٙكٛذ٘ ف ٙانؼذٚذ يٍ
انؾبالد ضذ يٍ ٚخزهف يغ انم ًٍٛٛػهٓٛب أ إلثؼبد أ٘ شخص ػٍ انًُبصت اإلداسٚخ رؾذ رنك اإلطبس
ألعجبة يخزهفخ يٍ خالل ئنصبق رًٓخ االَزًبء ئنٗ ؽضة انجؼش ٔكبٌ يٍ َزبئظ رنك اٌ ْبعشد انكضٛش يٍ
انكفبءاد انؼشالٛخ ئنٗ انخبسط ٔانز ٙرشكم انخظ األٔل يٍ انكٕادس انؼهًٛخ انؼشالٛخ َزٛغخ نهًًبسعبد
ٔانمشاساد انخبطئخ نٓزِ انٓٛئخ .
ايب انغإال انغبدط فكبٌ ؽٕل يذٖ انزأٛٚذ نؾم انًٛهٛشٛبد انؾضثٛخ انز ٙأخزد يًبسعبرٓب رإصش فٙ
انٕضغ األيُ ٙعهجب فأعبة َؾٕ ( ) 57ثبنًبئخ ثضشٔسح ؽم رهك انًٛهٛشٛبد نهًغبًْخ ف ٙئَٓبء ؽبنخ
انؼُف ٔرؼضٚض االعزمشاس ْٔزا ٚؼط ٙيإششا ػٍ األصش انُفغ ٙانغهج ٙانز٘ رشكزّ انًًبسعبد غٛش
انصؾٛؾخ نجؼض انًٛهٛشٛبد ف ٙأٔعبط انُبط  ،كًب رؼجش رهك اإلعبثخ ػٍ يذٖ اؽزشاو انًغزًغ انؼشالٙ
نذٔنزّ ٔصمزّ ثٓب ٔثبنزبن ٙثضشٔسح اٌ رًغك رهك انذٔنخ ثبنغالػ ٔانمٕح نٕؽذْب دٌٔ أٚخ عٓخ أخشٖ ثغض
انُظش ػٍ اَزًبءاد رهك انًٛهٛشٛبد ،كًب رؼجش ػٍ رٕق انؼشال ٍٛٛنغٛبدح انمبٌَٕ ٔانزؼبيم يٍ خالنّ يًب
ٚإكذ ؽبنخ انٕػ ٙاإلٚغبثٛخ انزٚ ٙزًٛض ثٓب انشؼت انؼشال. ٙ
خالصخ انمٕل ئٌ َزبئظ االعزطالع انكهٛخ عبءد نزُغغى يغ يب ٚزطهغ ان ّٛانشؼت انؼشال ٙف ٙرؾمٛك
األيٍ َٔجز انؼُف ٔرؾمٛك االعزمشاس ٔيٍ صى رٕفٛش انظشٔف انًٕضٕػٛخ إلػبدح ثُبء ٔاػًبس انؼشاق  ،كًب
رإكذ ؽمٛمخ انزالؽى ٔانٕؽذح ث ٍٛأفشاد انشؼت ٔ ،نؼم انزأٛٚذ انشعًٔ ٙانشؼج ٙيؾهٛب ٔانزأٛٚذ اإللهًٙٛ
ٔانذٔن ٙنٓزِ انًجبدسح عٕف ٚؾًم انؾكٕيخ انغذٚذح يغإٔنٛخ كجشٖ رزغغذ ثضشٔسح رشعًخ ْزِ
انًجبدسح ئنٗ ٔالغ يهًٕط ٔاٌ رُغغى رًبيب يغ رهك اٜيبل انكجٛشح انزٚ ٙؼهمٓب انشؼت ػهٓٛب .

