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سائل ككككاصلئاالجتااككككلئاة جبارةئفيبمخئلفمالئجةئت،جسمئاالبناة ائلتائ ككككب  ائاالبنا ئئ شكككك و

االسككما ككةائلفاككفلائل ككمسخئف ككا ككمخئجةئ رلئاالبيككاالخئاالسككما ككمخئلاالج ا ئرس ئااللب  ئئ

اال اخفماائئلاالفااتجئاةنج،ابمخئالسباشكككلماائجتا كككائنتسككك ائل  الئت بخئالسليككك ئللسككك ئ   م ئ

لبا ائاألحزابئلاالقتىئاالسككككما ككككمخئ سككككج، مئف لا ئئئئلتائثلئاالق الئرس ئاالج ثمائرس ئاالافيئاال ام.

ت،صكككصكككخئالنابئاال اخفمائتائف لئ رلئتاشكككلم اائلبائفاكككفوئببق لائاالبتال مائاةل  ئرس ئئ

 بمعئاالب ستتككا ئاالبج سقككخئبككاةنج،ككابككا ائلاالجتااككككككككلئتعئاالباشكككككككلمائلاالج ا ئرس ئ ااص لئئ

ت لئلبااتن لئاةنج،كابمكخئلاالجتكاركلئت  لئبسككككككك تالكخ.ئلفاكككككككفلكائل كككككككاصكلئاالجتااكككككككلئئلتتاق

اة جبكارةئبباكابكخئت جك ىئتتجتمئالسب كاواا ئل فكا  ئاال قكاخئحت ئت،جسمئاالقمكككككككا كاائلبكائف كاحكائئ

ائرائ ااميائحت ئت،جسمئاة ككجلقاقا ئئ االتااككخئالسب اا ككخئامائاالا ككبمخئلاالسككاخالئجةئفعئ  فو

ئاةنج،ابمخ.ئ

آلخاائُ سكج، مئل كاصلئاالجتااكلئاة جبارةئتائقفلئاالجمااا ئاالسكما كمخئاالب اا كخئئلرس ئاالنان ئا

االخئجةئاال رتلئقال ئتقال خئاةنج،ابا ئفلئاالل ئتائاالبيكككككاالخئاالسكككككما كككككمخائالاال ئئ لت كككككمسخئج و

ائجةئد ا لئت  ة ئاالبيككككاالخئاالسككككما ككككمخئفلئئ  ب ائفعئ س  ئل ككككاصلئاالجتااككككلئاة جبارةئ لاا

س اخفمائال رلئتاشككوئفلئ ماائت ماائفلئاالج ثمائرس ئت  ة ئاالجصككت ائئ ت مهئاالسككستائاالجصككت جةئال

ئتائخ  ئاال رتلئالسبقال خئتائاالن خئاألخاى.ئ

 يكككمائيالئاال اا كككخئقال ئ  ثمائل كككاصلئاالجتااكككلئاة جبارةئرس ئاالبيكككاالخئاالسكككما كككمخئلان،اا ئئ

شككككككبا ئئاألجاا ئجةئاة ككككككجلقاقا ئاةنج،ابمخئاالب،جستخئجةئنطاةئت طقخئااليككككككاةئاألل كككككك ئل

فجا قماائتائخ  ئ لسملئ رتا ئ يكنمعئاالبيكاالخئل رتا ئاالبقال خئاالجةئشك    ائاةنج،ابا ئئ

األخمالئجةئيالئاالب طقخ.ئلق ئ لئا جف ا ئاال ل ئاالجةئش   ئااارا ئلر مئا جقااائ ما ةائئ

ئليلئ"المفماائ تا اائلاالمبا".ئ

 المنهجية 

  جب ئيالئاال اا كككخئجةئاالف ا خئرس ئا كككج ااائنسككك ئاالبيكككاالخئجةئاة كككجلقاقا ئاةنج،ابمخئ

ائ جةئت طقخئااليككككاةئاألل كككك ئلشككككبا ئفجا قماائ لعئاحجسككككابئ ل ئ" ككككتا اائالمفمائلاالمبا"ئن اا

ال  مئا ككككككجقااائاألل ككككككا ئاالسككككككما ككككككمخئب اائثلئا ككككككج ااائفبادئاال رتا ئاالجةئفلسقج ائاالقتىئئ

 ل ئرس ئل كككككككاصكلئاالجتااكككككككلئاة جبكارةائ كككككككتامئلكانكائ ج س ئبكاالك رتلئئاالسكككككككمكا كككككككمكخئجةئيكالئاالكئ

السبيكككككككاالكخئلاالجصكككككككت كاائفلئ سك ئاالجةئ لكلئرس ئاةتج كا ئرائاالبيكككككككاالكخئلتقكال كخئاةنج،كابكا ائئ

ئل لسملئ  ثمائيالئاال رتا ئرس ئاالسستائاالجصت جةئالسبتال ما.ئ

ئ
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خريطة تأثير وسااا ال الصلااااال اي صم  ا  تح ايساااصنت ا ي ايمصط ةية ةمنطتة ال ااار   

 األوسط وشم ل أفريتي  

فاككككككفلائت صككككككا ئاالجتااككككككلئاة جبارةئل ككككككمسخئياتخئلتمثالئجةئ يكككككك ملئاالافيئاال امئخ  ئئ

اة ككككجلقاقا ئاةنج،ابمخائجطفم ج ائلت ككككمسخئ كككك سخئاة ككككج، امئلتجاحخئالسنبمعئ  سائت  ائئ

السباشكككككككلمائال اائبااتن لئاةنج،ككابمككخئلاالجتككارككلئتعئاالبتال مائتائف ككلئاالجكك ثمائرس ئئئئت ككابا

االسككككككستائاالجصككككككت جةئاال،اعئب لائلرس ئر لئاير مئاالجقسم يائفاككككككفوئاالجتااككككككلئبمائاألجاا ئئ

ائبيكك لئف كك لائلفاككفوئحيكك ئاالبتال مائلاالج ثمائرس ئا نالئاالجصككت ائئ لاالقتىئاالسككما ككمخئتجاحا

اةئلبج ستخئفقلئفلئب لعئ  ستخائالاال ئبا ئبا ككككككجطارج ائئرفائت صككككككا ئاالجتااككككككلئاةئ  جبارةئج و

ئ ي ملئاآلاامئل غممائاألج اائلتائثلئاالج ثمائرس ئتساائاال بسمخئاةنج،ابمخ.ئ

ائالبتاقعئاالجتااكلئجةئ كمائ ائلتمثاا ائ لاا لشك   ئت طقخئااليكاةئاألل ك ئلشكبا ئفجا قمائتمخاا

قتىئاالسكككككككمكا كككككككمكخئاالجةئ يكككككككااائجةئاال بسمكا ئئب ضئاة كككككككجلقكاقكا ئاةنج،كابمكخائجكاألحزابئلاال

اةنج،ابمخئ سككككك  ئالسجال جئالا  ج ائل كككككما كككككا  ائلف  لالت مج ائتائخ  ئ س ئاالبتاقعائبسكككككف ئئ

ق ا  ائرس ئاالتاكككككككت ئأللفائق ائتائاالبتال ماائبم بائجةئاالبقابلئ سكككككككجغلئاالقتىئاالب اا كككككككخئئ

نج،ابمخئأل فابئر   لئتائئل اصلئاالجتاالئاة جبارةئجةئاال رتلئقال ئتقال خئاة جلقاقا ئاةئ

 ككككب  ائل ت ئخ  ئ ككككما ككككةئ تيايئتعئاالل تتخئفلئفحزابئاألاسفمخائاألتائاالايئ ن لئ رتا ئئ

ئاالبقال خئال ائ  ثمائتسبتسئجةئان،تاائت  ة ئاالبياالخئاالي فمخئجةئاةنج،ابا .

ج ر ئئي اائاال    ئتائاالبمشاا ئاالجةئ مل ئفعئل اصلئاالجتاالئاة جبارةئفافلائُ سج، مئالس

باالافيئاال امئخ  ئججاا ئاةنج،ابا ائرائلا  ئب امئنقاشككككا ئت،االتخئالستاقعائتائخ  ئ  جم ا ئئ

  جب ئرس ئنيككائتلجت ا ئ ككما ككمخئلفخفاائ مثائجةئ ككستائاال اخفمائالج  م ئتاشككلمائب م  لئفلئئ

د ا لئاالج المئت  لئرائلا  ئ صككت ايلئب ن لئ جبج تعئبيكك فمخائفلئتائخ  ئنيككائا ككاصلئ

تمكخئت م كخئل"ئيكاشكككككككجكا ز"ئب تلئاالبتا ا ئلاالا كككككككاصكلئاير تمكخائاألتائاالكايئ ،س ئافىئركامئئقر 

 بكارةئ ت كهئاالسكككككككستائاالجصكككككككت جةئالس كاخفمائل ك ج  لئقتكائالسبيكككككككاالكخئفلئتقكال كخئاال بسمكخئئ

ئاةنج،ابمخ.ئ

ل يكككمائاالجق  اا ئاال،ااكككخئببم كككسكككخئتارائالسسككك مئلاالج بمخئلحقتةئاينسكككاعائقال ئفعئ رتا ئئ

سككككما ككككمخئاالب،جستخئرس ئل ككككاصلئاالجتااككككلئاة جبارةئخ  ئاة ككككجلقاقا ئاةنج،ابمخئاالقتىئاال

 كككككتامئباالبيكككككاالخئفلئببقال ج اائ كككككايبائجةئد ا لئنسكككككفخئاالبيكككككاالخئاالسكككككما كككككمخئالت ا ئئ

االبنجبعئخ  ئفابعئا ككككجلقاقا ئانج،ابمخئجةئ ل ئ"االبغابئلاالفلا ائلق ككككااصملئلاالسكككك ت  خ"ائئ

ل ككككاصلئاالجتااككككلئاة جبارةئجةئختضئنسكككك ئاالبيككككاالخئئجمبائننلائحب  ئاالبقال خئرس ئئ
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ا ككككجلقاةئانج،ابةئب ل ئاالنزاصائل تنلئلاال ت ائلاال ااةئلايتااا ئلاألا عئئئئ11االسككككما ككككمخئجةئ

لق ااعئلالف كاعائئبم بكائلكاعئال كائ ك ثماا ئتز ل كخئجةئ ل ئفخاىائجقك ئ كككككككايبكائجةئختضئنسككككككك ئئ

جةئاجعئنسكككككك ئاالبيككككككاالخئجةئئاالبيككككككاالخئاالسككككككما ككككككمخئجةئب ضئاة ككككككجلقاقا ئاةنج،ابمخئل

ئا جلقاقا ئفخاى.

ل ت ككككوئاالن ل ئاالجاالةئ  ثمائحب  ئل ككككاصلئاالجتااككككلئاة جبارةئرس ئاالبيككككاالخئاالسككككما ككككمخئئ

ئلاالسستائاالجصت جةئالسبتال مائجةئت طقخئاالياةئاألل  ئلشبا ئفجا قما:ئ

 معدل الصغيير  مسبة الم  ركة  السنة  ايسصنت   ايمصط ةا

 ةرلم مية -تركي  
ئ86.2ئ2018

1.5- 
ئ87.7ئ2015

 را سية  -تركي  
ئ86.2ئ2018

ئ+ئ12
ئ74.13ئ2014

 ت ريعية  -المغرب
ئ50.18ئ2021

 +ئ7.1
ئ43ئ2016

 ت ريعية  -الجزاار
ئ30.20ئ2021

ئ-6.8
ئ37ئ2017

 را سية  -الجزاار
ئ39.93ئ2019

ئ-10.8
ئ50.7ئ2014

 ةرلم مية  -تلمس
ئ11.22ئ2022

ئ-ئ30
ئ41.3ئ2019

 را سية  -تلمس
ئ45ئ2019

ئ-19
ئ64ئ2014

 ةرلم مية -مصر
ئ29.5ئ2020

ئ+ئ1.3
ئ28.2ئ2015

 را سية  -مصر
ئ41.5ئ2018

ئ-5.9
ئ47.4ئ2014
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 معدل الصغيير  مسبة الم  ركة  السنة  ايسصنت   ايمصط ةا

 مي ةية -البنرين 
ئ73ئ2022

ئ+ئ6
ئ67ئ2018

 ت ريعية  -الكليت
ئ70ئ2022

ئ1.3+
ئ68.65ئ2020

 مجتس شلرى   -ستطنة  م ن
ئ49ئ2019

ئ-7.6
ئ56.6ئ2015

 ةتدية  -السعلدية
ئ47.4ئ2015

ئ+7.5
ئ39.92ئ2011

 ت ريعية  -اإلم راي
ئ34.81ئ2019

ئ-ئ0.2
ئ35ئ2015

 ةرلم مية-العرا  
ئ41ئ2021

ئ-3.5
ئ44.5ئ2018

ئ-ئ63.5ئ2021 شلرى  -اطر

 مي ةية -األردن
ئ29.9ئ2020

ئ-6.1
ئ36ئ2016

 را سية  -إيران 
ئ48.8ئ2021

ئ-21.2
ئ70ئ2017

 ةرلم مية  -إيران 
ئ40ئ2020

ئ-ئ18
ئ58ئ2016

 را سية  -ملريص مي  
ئ62.6ئ2019

ئ+ئ2.6
ئ60ئ2014

 ةرلم مية -ملريص مي  
ئ73.4ئ2018

ئ-2.6
ئ76ئ2013

ئ



 
` 

5 
 

ئ

 يكككككمائاالا كككككلئاالسكككككاب ئقال ئفعئ تنلئلق ااعئلانائتائفرس ئاال ل ئاالجةئان،تمكككككائجم ائنسكككككفخئئ

االبيككاالخئاالسككما ككمخئخ  ئاةنج،ابا ئاألخمالائبسككف ئحب  ئاالقتىئاالسككما ككمخئاالب،جستخئرس ئئ

ل كككككككاصكلئاالجتااكككككككلئاة جبكارةئالبقكال كخئاةنج،كابكا ائبم بكائجةئاالبقكابكلئلكاعئي كاائ ك ثمائق نكابةئئ

االبيكككاالخئجةئاةنج،ابا ئاالجةئ ا ئجةئاالفلا ائلاالببس خئاال ابمخئاالسككك ت  خائئئئلد ا لئجةئنسككك 

ئبم ئفعئاالج ثمائولئتجتادناائجةئب ضئاة جلقاقا ئاةنج،ابمخئجةئللئتائتصائل الما.ئ

ز ئاال را خئاةنج،ابمخئالب،جسمئاالقتىئاالسكما كمخئرس ئل كاصلئاالجتااكلئاة جبارةئرس ئاال    ئئ لالو

 ئرس ئا كككككاصس ائاالسكككككما كككككمخئاالبمثالئجةئاالسكككككماةئاةنج،ابةائلجةئتق تج ائئتائاالج جم ا ئالسج لم

ا كككج، امئاالجان ا ئلاال اشكككجامائلاالبقصكككت ئباال اشكككجامئ"فيئلسبخئفلئرفاالئ سكككفق ائاتزئ ئالجبممزئ

اال صئاالجاالةئال اائليتئ سكككككككار ئجةئانجيكككككككاائاالب ستتا ئبمائفلفائر  ئتائاالبسكككككككج، تماائل   ئئ

ئةئ ت جائفلئجمسفتائفلئامايائتائل اصلئاالجتاالئاة جبارة".ئلا قخئف ا مخئالج  ملئاالفللئج

ل جلئا ككككج، امئنتلئاال اشككككجامئتائقفلئاال    ئتائاألشكككك،اعئجةئنتلئاالتقائالسج الملئرس ئئ

ا كككككككاالخئت م خائ كككككككتامئباالبيكككككككاالخئجةئاةنج،ابا ئفلئتقال ا  اائج س ئ كككككككفملئاالباا ئلقفلئئ

ائانجيكا ئاال    ئتائاال اشكجنا ئلاالجان ا ئاالجةئئ 2019اةنج،ابا ئاالنزاصا خئاالاصا كمخئجةئ  سكبفائ

 ك رتئقال ئتقكال كخئاةنج،كابكا ئلاالف ضئاآلخائ لكلئرس ئاالبيكككككككاالكخئجم كاائجقك ئ لئا كككككككج،ك امئئ

االنزاصا_حال_  بتقاالمكخئل ة_انج،كابكا _تع_اال صكككككككابكا ئالسك رتلئقالةئتقكال كخئئ# يكاشكككككككجكا كا ئ"

ل تا_   اخ_بإ ككبةئ ةئ جل  ئئئئاالنزاصا_  ج، #اةنج،ابا ائجةئاالبقابلئ لئا ككج، امئياشككجامئئ
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ائجةئختضئئ1بإ ككككبةعئال رتلئاالبتال مائالسجصككككت ائلاالبيككككاالخئجةئاةنج،ابا  ائيتئتائلاعئالهئفثاا

ئباالباصخ.ئ 10.8نسفخئاالبياالخئاالسما مخئجةئ س ئاةنج،ابا ئرائاالسابقخئال ائبتاقعئ

خ  ئئئئل ،جسمئتتا ا ئاال،طابئلتمكككككبتعئاالا كككككاصلئاالجةئ سكككككج، ت ائاأللاا ئاالسكككككما كككككمخئ

ائتكائ الزئرس ئرك مئ ك لىئققكاتج كائئ اة كككككككجلقكاقكا ئاةنج،كابمكخائج،طكابكا ئتقكال كخئاةنج،كابكا ئاكاالفكا

ل فادئفن ائانج،ابا ئشك سمخئ لال ئقلتامئشكارمخئرس ئاال بسمخئاالسكما كمخئاالجةئ لجامئقال ئ صكلموئئ

ةئئفل ككككككار اائل  اللئرس ئا ككككككاصس ائببنبترخئتائاالصككككككتائاالاتز خئاالجةئ يككككككمائقال ئانج الا ئحقتئ

اينسكاعئفلئجسكا ئاال بسمخئاالسكما كمخائبم بائ يكمائاالقتىئاالسكما كمخئاالجةئ  رتئقال ئاالبيكاالخئجةئئ

اةنج،ابا ئقالةئفيبمج ائجةئ رلئا ككجقااائاال لالخئل لقم ئاال  بقاالمخئلاياكك مئاالسككما ككةائلبائ

فن ائ لال ئ جعئاال اخفمائةخجماائب ضئاالباشكككككلمائ لعئامايلائل   ئاالقا كككككلئاالبيكككككجاائبمائئ

جكخئيكالئااللب  ئيتئاةرجبكا ئرس ئف لا ئلاكككككككتائاتز كخئلتقكالعئجمك  تئالسجك ثمائجةئاالافيئاال كامئئلكا

ئ تامئبي لئرالتةئفلئبي لئرق نة.

ائ السائااللالا ئاالسككما ككمخئئ2022جتةئاةنج،ابا ئاالجتنسككمخئاالجيككا  مخئاالجةئفقمبائجةئ  سككبفائئ

،كاالتكا ئقكانتنمكخئل  كككككككجتا كخئجةئئاالك ارمكخئقال ئتقكال كخئاةنج،كابكا ئرس ئل ت ئانج كالكا ئحقتقمكخئلت

ق اامئاةنج،ابا ائلبائفشككككككاا ئقال ئاألل ككككككا ئاةقجصككككككا  خئاالصكككككك فخئاالجةئ  ميكككككك ائاالبتال ماائئ

تسككككككج، تمائجةئبال ئ  فماا ئالت مخئلاتز خئلاككككككتائلتقالعئجم  تئت،جستخائل لئا ككككككج، امئئ

ئ2.ياشجامئاصمسةئيتئ"  سق ئقملئ  م "ئتائقفلئاالقتىئاالجةئ رائالبقال خئاةنج،ابا 

ئ

 د لاي مت طعة ايمصط ة ي وتأثيره  فا معديي الم  ركة السي سية

ائجةئ ل ئت طقخئااليكككاةئاألل ككك ئلشكككبا ئفجا قمائ رتا ئئ شككك   ئاةنج،ابا ئاالجةئ ا ئتمخاا

ت،جستخئرفائل كاصلئاالجتااكلئاة جبارةئالبقال خئاةنج،ابا ئفلسقج ائقتىئ كما كمخئت اا كخائئ

نججئر  ككائان،تككاائت كك ة ئتيككككككككاالككخئاال ككاخفمائجةئربسمككخئاالجصكككككككت ككائجةئركك  ئتائاالكك ل ائئ

االجةئفلسقج ائيالئاالقتىئلاككككسائقال ئت  مائاألجاا ئاالا ائاتج  تائئجاال اشككككجا ا ئلاالتم  تيا ئئ

ائالسب ستتككا ئاالبجككاحككخائننلككائ رتا ئاالبقككال ككخئجةئختضئت كك ة ئئ رائاالجصكككككككت ككاائللجقككا

ا كككككككجلقكاةئانج،كابةئجةئ ل ئ"االنزاصاائ تنلائاال ت كاائاال ااةائاألا عائق ااعائئئئ11االجصكككككككت كائخ  ئئ

ئلالف اع".ئ

 
   https://bit.ly/3RhUs3g،  ٢٠١٩مواقع التواصل االجتماعي في الجزائر حلبة صراع بين الحراك االحتجاجي وداعمي النظام، مونت كارلو الدولية، يوليو  1

 
   https://bit.ly/3XPUtxTلتونسية" يسقط قيس سعيد" متاح الهاشتاج على اللينك التالي تحليل لمؤسسة ماعت للهاشتاج الداعي إلي عدم المشاركة في االنتخابات التشريعية ا  2
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ائرس ئ  ثمائل كاصلئاالجتااكلئاة جبارةئرس ئاالبيكاالخئاالسكما كمخائئلُ   ئ لالخئ تنلئتااالاائلا كلائ

ائبسغائنسفخئاالبياالخئجةئئ2022ج،  ئاةنج،ابا ئاالجيا  مخئاألخمالئاالجةئان ق  ئجةئ  سبفائئ

ائتقكاانكخئبكاةنج،كابكا ئاالفاالبكانمكخئاالجةئفقمبكائجةئئ3%ائليةئنسكككككككفكخئتجك نمكخئالسغكا كخئئ11.22اةنج،كابكا ئئ

.ئلال لئ رتا ئاالبقال خئاالجةئفلسقج ائئ4%ئتائنسفخئر  ئاال اخفمائئ41.3غائئائلاالجةئبس2019فلجتبائئ

االقتىئاالسككما ككمخئاالجتنسككمخئاالب،جستخئرس ئتتاقعئاالجتااككلئاة جبارةئلاالجةئ اجضئاالبيككاالخئئ

جةئاةنج،ابا ئاالفاالبانمخئلانائاالسككككف ئجةئ  نةئيالئاال سككككفخائلا ككككج، تائااللالا ئاال ارمخئقالةئئ

شككجنا ئتائبم  ائ ئ سككق ئقملئاالسكك م ائلبائانجيككا ئاال    ئتائئاالبقال خئاال    ئتائاال ا

اال فااا ئاالسككككاخالئرس ئةججا ئاالبيككككاحمائلاالجةئارجفايائاالف ضئفقابئقال ئاال ز ائلتائبمائفبادئ

 س ئاال فااا ئاالجةئ لبلئا ككاصلئباالتر ئبجلا ائجسسككطمائلب امئتتان ئجةئت ال ئ اخسمخئةئ ت  ئئ

الئاال را خئاالسككم خئتائقفلئاالباشككلمائرس ئل ككاصلئاالجتااككلئئجم ائبلائتائاأل ككاسائلُ  جفائي

ئئ ائجةئان،تاائاالبيكككاالخئجةئاالجصكككت اائبسكككف ئر مئاقج ا ئاألجاا ئبيككك ل  ئياتا اة جبارةئرات ا

ئ.ئ5لاِ ئباالباشلما

%ئتائر  ئاال اخفماائئئ42.6لجةئق ااعئبسغائنسكككككفخئاالبيكككككاالخئجةئاةنج،ابا ئاال مابمخئاألخمالئنلتئئ

ائلبال ئبسكف ئئ1979ققفا ئجةئاةنج،ابا ئت ائقمامئاالنب تا خئاي ك تمخئجةئئئليةئف ك مئنسكفخ

حب  ئاال را خئاالسككككسفمخئاالجةئ رائقالم ائاالباشكككك ئاألرس ئالساتالئاي اانمخئرسةئخات  ةائحملئفل ئرفائئ

اكككككتلجهئببتقعئاالجتااكككككلئاة جبارةئ ت جائرس ئفيبمخئقجيكككككاالهئالب،ططا ئاألر امئلحب   لئئ

خئ لعئتياالخئاالي  ئاي اانةئجةئاةنج،ابا ائلفثائ  سمقهئباالسس ئلان،تمائئاير تمخئالسلمستال

ائ   ةئبال ئباالجزاتائتعئ رتا ئاالب اا كككخئئ6نسكككفخئاالبيكككاالخئجةئاةنج،ابا ئقال ئتسكككجتىئتج نة

بمكككككالالئتقال خئاةنج،ابا ئبسكككككف ئانج الا ئحقتةئاينسكككككاعئاالجةئ ا  ف ائاالل تتخئاي اانمخائئ

ائئ7%48قال ئئئئ2021يككككاالخئجةئاةنج،ابا ئاالاصا ككككمخئاالجةئفقمبائجةئ تنمتئلبائان،تمككككائنسككككفخئاالب

ائل ا عئبالكك ئقال ئحبسككخئئ2017%ئجةئاةنج،ككابككا ئاالاصككا كككككككمككخئاالجةئ ابئجةئتككا تئئئئ70ب كك ئفعئلككانككائئ

االبقال خئاالجةئفلسقج ائ مااا ئاالب اا ككككخئرس ئل ككككاصلئاالجتااككككلئاة جبارةئباالسغخئاالتاا ككككمخئئ

ئ.8ئ""ةئالسنب تا خئاي  تمخ لائياشجامئت،جستخئتائبم  ائ

لجةئاالنزاصاائان،تمائنسفخئاالبياالخئاالسما مخئجةئاةنج،ابا ئاالفاالبانمخئاالجةئف ا ائجةئ تنمتئئ

ائل جمنكخئةنجيكككككككاائ رتا ئئ9%ئبكاالبكاصكخ37.09حتاالةئئئ2017%ائبم بكائبسغكائجةئ تنمتئئئئ30.20قال ئئ 2021

 
  tps://bit.ly/3YfewFLht،  ٢٠٢٢، ديسمبر  ٢٤بالمئة، فرنسا  11,22تونس: نسبة المشاركة في االنتخابات التشريعية تبلغ رسميا  3
  https://bit.ly/3XRZrtW، ٢٠١٩، أكتوبر  ٢٤، فرنسا %41,3تونس: نسبة المشاركة في االنتخابات التشريعية بلغت  4
   http://bit.ly/3HewYqU،  ٢٠٢٢حمالت دعاية يطاولها استهزاء واسع من االستحقاق في مقابل تشويه للمقاطعين، اإلندبندنت البريطانية، ديسمبر  5
   https://bit.ly/3WV4vwa، ٢٠٢٠سي ، فبراير االنتخابات التشريعية اإليرانية: أضعف نسبة إقبال في تاريخ الجمهورية اإلسالمية، بي بي  6
     http://bit.ly/3kQJdTbنسبة المشاركة في االنتخابات اإليرانية محل ترقب في ظّل دعوات المقاطعة، 7
   https://bit.ly/3XPfF6R،  ٢٤إلى مقاطعة االنتخابات الرئاسية، فرنسا   خامنئي يحث اإليرانيين على تجاهل الدعوات 8
   http://bit.ly/3wJH7Y4،  ٢٠٢١وسط إقبال ضعيف إعالن نسبة المشاركة بانتخابات الجزائر، أسكاي نيوز، يونيو  9
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االجيكككككككا  مكككخئ لكككائيكككاشكككككككجكككامئ ت زالكككخ_االجيكككككككا  مكككا ئلئئ االبقكككال كككخئال نج،كككابكككا ئاالنزاصا كككخئ

فحزابئ زاصا كخئال نج،كابكا ئبسكككككككفك ئ كككككككفكابمكخئاالبيككككككك ك ئئئئ6 الل_فخا_لل ةائجةئوكلئتقكال كخئئ

االسما ةائلبائلامئاال    ئتائاالبياالمائجةئااللبسخئاالجةئ  رتئقال ئتقال خئاةنج،ابا ئب ن ائ

خ.ئلاالئ رتا ئاالبقال خائلاعئي اائتيكككككاالا ئفخاىئال رلئاةنج،ابا ئلاالبيكككككاالخئجةئئشككككك سم

ئ.ئ10%30.20االجصت اائامائفن ائاللئ سايلئجةئد ا لئاالبياالخئلاالجةئبسغائنسفج ائ

ائليةئنسكككككفخئئ11باالب خئئ41لجةئالف اعئبسغائنسكككككفخئاالبيكككككاالخئجةئاةنج،ابا ئاالجيكككككا  مخئاألخمالئ

ائلاالسف ئجةئبال ئيتئاال رتا ئاالجةئ12%49.20ئابقخئال ائلاالجةئبسغائئت ،تمخئرائاةنج،ابا ئاالس

فلسق ائاال    ئتائاالبتال مائالبقال خئاةنج،ابا ئخااككخئفنصككاائ ماائاالبسككجقفلئاالايئ جاف ككهئئ

االسككما ككةئلاصملئاالتداامئاالسككاب ئ كك  ئااللا ايائلانجيككاائاال    ئتائاال اشككجا ا ئاال ارمخئقالةئئ

ائتائ  كخئ13 ئتقكال كخئال متنك ائل تقكال كخئال ااتجةئ2022ف كاعئئاالبقكال كخئتائبم  كائ انج،كابكا ئال

فخاىئربسكائاال ك  ك ئتائاالجمكااا ئاالسكككككككمكا كككككككمكخئرس ئحكلئاالبتال مائالسبيكككككككاالكخئجةئاةنج،كابكا ئئ

لاالجصككت ائلرس ئاف كك لئحزبئمائلبائ فا  ئاال اخفتعئلقاصعئاالجصككت ائجةئاةنج،ابا ئتائفتامئئ

ئ.ئ14لعئاالتم  تاالسناعئاةنج،ابمخئباال    ئتائاالصتائلتقا

لجةئاال ااةائبسغائنسككفخئاالجصككت ائجةئاةنج،ابا ئاالجيككا  مخئاال ااقمخئلاالجةئفقمبائجةئفلجتبائئ

ئئ44,52ائليةئنسكككفخئت ،تمكككخئرائاةنج،ابا ئاالسكككابقخئال ائلاالجةئبسغائئ15% 41تائ قابئتائئئئ2021

االجتااكلئئئئ%ائحملئ كف ئيالئاةنج،ابا ئانجيكاائ رتا ئاالبقال خئلاال صكماعئاالب نةئرس ئتتاقع

.ئلاال ئلجةئاألا عئان،تمككائنسككفخئاالبيككاالخئاالسككما ككمخئجةئاةنج،ابا ئاالفاالبانمخئئ16اة جبارة

%ائليةئنسكككككككفخئت ،تمكككككككخئرائاةنج،ابا ئئ29.88ائقبئبسغائئ 2020األخمالئلاالجةئفقمبائجةئاال امئئ

%ائل  ت ئاالسككككككف ئاالاصمسككككككةئجةئبال ئاللب  ئئ 36لاالجةئبسغائئ 2016االجةئفقمبائجةئ ككككككفجبفائ

قكال كخئاالجةئفلسق كائاال ك  ك ئتائاال يكككككككطكامئجةئاألا عئالبقكال كخئاةنج،كابكا ئاالفاالبكانمكخئلرك مئئاالب

االجصكككككككت اائلبال ئرس ئخستمخئاةا تا ئاال فمائجةئفر ا ئاالبصكككككككابمائبتمالسئلتالناائلا كككككككج، امئئ

اال يكككككككطكامئيكاشكككككككجكامئت قكال تا_اةنج،كابكا _أل كل_حمكا  ل،ائالسك رتلئقالةئاالبقكال كخائلبكاالاالئتائئ

ئ.ئ17تا ئاالبياالخئجةئاةنج،ابا ائقةئفن ائاللئ  نوئجةئاجعئنسفخئاالبياالخاال    ئتائ ر

 
   http://bit.ly/3HjdFNn، ٢٠٢١ة االنتخابات التشريعية في الجزائر وتصريحات الرئيس عبد المجيد تبون تثير الجدل، بي بي سي ، يونيو مقاطع 10
  http://bit.ly/3HLSO6Fتعرف على نتائج االنتخابات النيابية اللبنانية، الجزيرة ،  11
   http://bit.ly/3Y9Bui1% نسبة المشاركة في االنتخابات البرلمانية بالداخل، العين اإلخبارية، 41لبنان   12
   https://bit.ly/3HJY0YSقت على موقع تويتر خالل االنتخابات البرلمانية، تحليل مؤسسة ماعت لمجموعة من الهاشتاجات والدعوات التي انطل 13

   bit.ly/3XVoyMlhttp//:، ٢٠٢٢االنتخابات اللبنانية: كيف تفاعلت مواقع التواصل االجتماعي مع االستحقاق االنتخابي، بي بي سي ، مايو  14
  https://bit.ly/3wLBTLu، المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات،  ٢٠٢١اعالن نسبة التصويت النتخابات مجلس النواب العراقي  15
   http://bit.ly/3Y6eFveدعوات المقاطعة والعصيان المدني هل تؤثر على سير االنتخابات في العراق،   16
  ttp://bit.ly/3HWpsCZhحملة أردنية لمقاطعة االنتخابات بسبب “كورونا” والحكومة تقاومها عبر إعالمها ، القدس ،  17

http://bit.ly/3HjdFNn
http://bit.ly/3HLSO6F
http://bit.ly/3Y9Bui1
https://bit.ly/3HJY0YS
http://bit.ly/3XVoyMl
https://bit.ly/3wLBTLu
http://bit.ly/3Y6eFve
http://bit.ly/3HWpsCZ
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ائاد ا ئاةرجبككا ئرس ئئ2020جةئاال ت ككاائلخ  ئانج،ككابككا ئتنسلئاألتككخئاالجةئ ا ئجةئ  سكككككككبفائئ

ل ككاصلئاالجتااككلئاة جبارةئجةئق صككا ئا ككاصلئاالباشككلمائقال ئناخفم لئلاالج ا مئباالقمككا ائاالجةئئ

ائ   ةئبال ئرس ئخستمخئ اصلخئلتالناائاألتائاالايئنججئر هئاا تا ئنسككفخئ18تاشككو ل  ئبايجبامئللئ

ائان،تمكائئ2022ائامائفنهئجةئاةنج،ابا ئاألخمالئاالجةئف ا ائرامئئ19%70االبيكاالخئاالسكما كمخئالجفس ئ

%ائبسككف ئ اا عئاةرجبا ئرس ئل ككاصلئاالجتااككلئاةنج،ابةئجةئئ60تالئفخاىئنسككفخئاالبيككاالخئقال ئئ

األتائاالكايئ   لئفيبمكخئاالك لائاالكايئ س فكهئئئئ.20ج،كابمكخئل غطمكخئقمكككككككا كائاةنج،كابكا االلب  ئاةن

ئل اصلئاالجتاالئاة جبارةئخ  ئاال بسمخئاةنج،ابمخ.

ائل ككك ئ تق ا ئب عئ  تعئاالبيكككاالخئئ2021لجةئقطائفقمبائفل ئانج،ابا ئ يكككا  مخئجةئفلجتبائئ

لا ك خئلتن ائفل ئانج،ابا ائامائفعئ رتا ئاالبقال خئاالجةئانجيكا ئحم  ائرفائل كاصلئاالجتااكلئئ

%ئتائق بكاالةئاألاكككككككتا ائنجمنكخئئ63.5قال ئئاة جبكارةئقك ئنججئر  كائان،تكاائت ك  ئاالبيكككككككاالكخئئ

ئ.ئ21 االي  _ قالع_انج،ابا _االيتاىنطسقائرس ئ" ت جا"ئ لائياشجامئاال رتا ئاالجةئا

ئ

 وس ال الصلاال اي صم  ا ودوره  فا زي دة مسب الم  ركة ايمصط ةية 

 ككايبائتتاقعئاالجتااككلئاة جبارةئجةئد ا لئتسككجت ا ئاالبيككاالخئاالسككما ككمخئجةئاةنج،ابا ئئ

لق كككككااصملئلاالسككككك ت  خائلاالئو تائئئئا كككككجلقاقا ئانج،ابمخئب ل ئئاالبغابئلاالفلا ائئ4جةئنلتئئ

 رتا ئالبقال خئاةنج،ابا ئجةئب ضئيالئاال ل ائقةئفن ائاللئ  نوئجةئختضئنسك ئاالبيكاالخائئ

جتةئاالبغابئشك سائت صكا ئاالجتااكلئاة جبارةئلرةئتا ف ئباةنج،ابا ئاالجيكا  مخئرائلا  ئئ

ج، امئتتاقعئتالئئقرطامئاككككككتائبي مخئرائاالباشككككككلمائجةئاةنج،ابا ائقبئب ف ئاألحزابئجةئا ككككككئ

"جمسكفتا"ئل" ت جا"ئل" ت متب"ئالب،الفخئاال اخفمائاالبغاابخائرت كاائرائت صكخئاال،طابخئاالجقسم  خائئ

ائجق ئبسغائئ2021ل كايلئبال ئجةئد ا لئنسكفخئاالبيكاالخئجةئاةنج،ابا ئاالجةئفقمبائجةئ كفجبفائئ

بالكك ئاالئل ت ئئئئائ كك  ة22 2016%ئجةئاةنج،ككابككا ئاالجةئفقمبككائجةئاال ككامئئ 43جةئتقككابككلئئئ%ئئ50.18

ئ.23 رتا ئالبقال خئاةنج،ابا ئ لائياشجامئ"تائتصت  مش"

ئئ2022لجةئاالفلا اائبسغائت  ة ئاالبيككاالخئجةئاةنج،ابا ئاالجيككا  مخئاالجةئفقمبائجةئنتجبفائئ

ائ   ةئبال ئنجمنخئال نامئاال رتا ئاالجةئفلسقج ائئ2002%ائليةئاال سفخئاألرس ئت ائانج،ابا ئئ73حتاالةئئ

 
   http://bit.ly/3wIWksgبسبب تدابير كورونا مواقع التواصل االجتماعي ميدان الدعاية األبرز في االنتخابات البرلمانية الكويتية، الجزيرة،  18
   https://bit.ly/3DvvMhPصل تشريعي ساخن، الجزيرة، الكويت القبائل والمعارضة أكبر الفائزين باالنتخابات وتوقعات بف 19
   http://bit.ly/3Yfa35Wانتخابات الكويت عودة بارزة ألسماء معروفة من المعارضة واإلسالميين، اندبينت البريطانية،  20
   https://bit.ly/3wHy7Tjحمالت انتخابية مقابل دعوات لمقاطعة انتخابات الشورى القطري، العرب ،  21
   p://bit.ly/3Dvx2Sehtt، ٢٠٢١وزارة الداخلية المغربية تعلن نسبة المشاركة في االنتخابات، اسكاي نيوز، سبتمبر  22
   https://bit.ly/3JBa0xj،  2021المالحظة المستقلة والمحايدة لالنتخابات المحلية والجهوية والتشريعية  23

http://bit.ly/3wIWksg
https://bit.ly/3DvvMhP
http://bit.ly/3Yfa35W
https://bit.ly/3wHy7Tj
http://bit.ly/3Dvx2Se
https://bit.ly/3JBa0xj
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ائليةئاال رتا ئاالجةئ ام ئت السككخئال رتا ئئ24االفلا  مخئال رلئاالبيككاالخئجةئاةنج،ابا االل تتخئئ

ئئ25فخاىئفلسقج ائاالقتىئاالب اا خئاالجةئ رلئالبقال خئاةنج،ابا .

 2015لجةئاالسك ت  خائبسغائنسكفخئاالبيكاالخئاالسكما كمخئجةئاةنج،ابا ئاالبلسمخئاالسك ت  خئرامئئ

خائتقاانخئباةنج،ابا ئاالبلسمخئاالجةئفقمبائجةئفلجتبائئائليةئنسككككفخئتا ت 26%ئئئئ%47,4تائ قابئتائئ

ائلاالسككف ئجةئبال ئيتئد ا لئا ككج، امئل ككاصلئاالجتااككلئاة جبارةئجةئئ27% 39لاالجةئبسغائئئئ2011

اةنج،ككابككا ئاألخمالائلان،اا ئاالبتال مائجةئ فككا  ئاالب ستتككا ئاالبج سقككخئبككاةنج،ككابككا ئرس ئ سكك ئئ

ئ.28االب صا ئاة جبارة

%ائئ71.3ائنسكككفخئاالبيكككاالخئاالسكككما كككمخئجةئاةنج،ابا ئاالفاالبانمخئاالجيكككا  مخئئلجةئق كككااصملئبسغئ

ائلبالك ئاالئ رتا ئاالبقكال كخئاالجةئفلسق كائاال ك  ك ئتائئ2015ت كائاال كامئئئئ29ليةئاال سكككككككفكخئاألرس 

اال ابئاالبقمبمائجةئق ااصملئال  مئاالبياالخئجةئاةنج،ابا ائلتائفيلئف فابئر مئ  ثمائ رتا ئئ

اائقامئبلزبئريككاا ئااللسككابا ئاالجةئ رائقال ئر مئاالبيككاالخئجةئئاالبقال خئفعئتتقعئجمسككفت

ئاةنج،ابا ائاألتائاالايئ   لئفيبمخئل اصلئاالجتاالئجةئاالج ثمائرس ئت  ة ئاالبياالخ.ئ

ائجةئااللمالئاةنج،ابمخائجق ئ ككايبائئ ائت با لجةئتتا جانماائ س  ئل ككاصلئاالجتااككلئاة جبارةئ لاا

ائ30اة جبارةئجةئد ا لئاالبيكاالخئاالسكما كمخئجةئاةنج،ابا ئاالاصا كمخئببتا جانمال كاصلئاالجتااكلئئ

ائجق ئدا  ئنسككفخئاالبيككاالخئئ31ب  ئفعئا ككج، ت ائاالباشككلمائب ااجخئاللصكك ئاألاككتا ئاةنج،ابمخ

%ئلبالككك ئتقكككاانككخئئ 63.3ائالجصكككككككفوئئ2019جةئاةنج،كككابكككا ئاالاصكككا كككككككمكككخئاألخمالئاالجةئ ا ئجةئ تنمتئئ

ئ%. 3.6ائبز ا لئق ايائ2013  ئجةئ  سبفائباةنج،ابا ئاالجةئُرق

د ا لئلتمتخئجةئت  ة ئئئئ2020جةئتصككككككاائشكككككك   ئانج،ابا ئتنسلئاال تابئاالجةئان ق  ئجةئئ

ائتقكاانكخئبكانج،كابكا ئباالبكاعئئ1.3االبيكككككككاالكخئجةئاالجصكككككككت كائببقك اائئ ائللكاعئالت كككككككاصكلئئ2015%ئ قا فكا

ائجةئحنلئاالبيككاالخئاالسككما ككمخائحم ائتمثاا لئلاعئي اائا ككج، امئت امئئاالجتااككلئاة جبارةئ لاا

الب صكككا ئجمسكككفتائالللئاالبتال مائرس ئاالبيكككاالخئلاالجصكككت اائجةئتقابلئل ت ئ رتا ئفخاىئئ

ئ.ئ32فلسقج ائاالقتىئاالب اا خئتائف لئتقال خئاةنج،ابا ائ الز ئجةئاالغاال ئرس ئت صخئ ت جا

 
  http://bit.ly/3jpaLPiجدلية المشاركة والمقاطعة في االنتخابات الصحافة المحلية خارج التغطية، رابطة الصحافة البحرينية،  24

   Zhttp://bit.ly/3HOmVd، قناة العالم، حملة الكترونية لمقاطعة انتخابات البحرين.. ومنظمات حقوقية تدخل على الخط 25
   http://bit.ly/40hJJKbسيدة في االنتخابات البلدية للمملكة العربية السعودية،  20فوز  26
  http://bit.ly/3HqKl7K%، 39ألف أدلوا بأصواتهم في االنتخابات البلدية ونسبة المشاركة   432لجنة االنتخابات  27
   3DxnxC9/http://bit.lyاالنتخابات البلدية السعودية هل تستحق عناء المشاركة، السفير ،  28
   http://bit.ly/3Hr7VB1، سي أن أن العربية ، 2015لجنة االنتخابات في إسرائيل نسبة التصويت هي األعلى منذ   29
   it.ly/3HsAj5Shttp://bمسيرة للمعارضة ترفض نتائج انتخابات موريتانيا، الجزيرة ،  30
   http://bit.ly/3Dw4Xdwوسائل التواصل االجتماعي حلبة صراع في رئاسيات موريتانيا، االنتدابيت البريطانية،  31
   https://bit.ly/3HMxnSVرصد مؤسسة ماعت للهاشتاج على موقع توتير.،  32

http://bit.ly/3jpaLPi
https://www.alalam.ir/news/6433798
http://bit.ly/3HOmVdZ
http://bit.ly/40hJJKb
http://bit.ly/3HqKl7K
http://bit.ly/3DxnxC9
http://bit.ly/3Hr7VB1
http://bit.ly/3HsAj5S
http://bit.ly/3Dw4Xdw
https://bit.ly/3HMxnSV
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االجمااا ئاالسكككما كككمخئئلجةئ الماائلاعئي اائ توممئت امئالت كككاصلئاالجتااكككلئاة جبارةئتائقفلئئ

خ  ئاةنج،ابا ئالسج ثمائرس ئاالسكستائاالجصكت جةئالسبتال ماائجقتىئاالب اا كخئل   ئجةئت صكا ئئ

ائل ككايلئبال ئئ33االجتااككلئاة جبارةئت ابائال اائفج اايائلاالجتااككلئتعئت،جسمئج ا ئاالبنجبع

لاالجةئئئئ2018رامئئئئجةئد ا لئت  ة ئاالبيكككاالخئخ  ئاةنج،ابا ئاالاصا كككمخئاالجالمخئاألخمالئاالجةئ ا 

ئ%.ئ74.13%ئتقاانخئباةنج،ابا ئاالجةئ فقج ائلاالجةئبسغائ12%ائبز ا لئق ايائ86.2بسغائ

ائخ  ئاةنج،ابا ائئإ م لً   ائتلتا اائلتمثاا ائ ب ائاالقت ئقعئل كككاصلئاالجتااكككلئاة جبارةئ س  ئ لاا

ال بلئرس ئد ا لئئجبائناحمخئ ب   ائ  ز زئاالجتااككلئبمائاالقتىئاالسككما ككمخئلاالبتال مائلتائثلئا

االبياالخئاالسما مخائفلئا ج، ات ائالسل ئتائاالبياالخئاالسما مخئتائخ  ئ رتا ئاالبقال خئئ

ائجةئ لا  ئئ ائت با االجةئ طسق ائاالقتىئاالب،جستخ.ئلق ئفاككفلائل ككاصلئاالجتااككلئاة جبارةئراتسا

ائال اائاال لائاالبمثاا    ائق ككككاملئئئئاالافيئاال امئلاالج ثمائجةئاالسككككستائاالجصككككت جةئالسبتال ماائلن اا

ا كككج، امئت صكككا ئاالجتااكككلئاة جبارةئال يكككائاالب ستتا ئاالبمكككسسخئلاألخفاائاالبز تخئلخطابا ئئ

اال اايمخئب   ئاالج ثمائرس ئاالقتىئاالب اجسكككخئفلئاالج ثمائجةئاة نالئاالجصكككت جةئالس اخفمائفلئاالل ئتائئ

ئاالبياالخئاالسما مخ.ئ

 

 
   https://bit.ly/3Dy9sEpأدوار متباينة كيف أثرت وسائل التواصل االجتماعي على نتائج االنتخابات التركية، مركز المستقبل لألبحاث والدراسات السياسية،  33
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