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 :مقدمة

ديسمبر  51نوفمبر إلى  51أجري المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في الفترة من 

مواطن من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية،  آالف خمسة، استطالع رأي على عينة متنوعة تبلغ 6152

، في ظل صدور بهدف التعرف على الموقف الحقيقي للمواطن المصري العادي من جماعة اإلخوان المسلمين

بعدما أعلن و، بعض التقارير الدولية المتضاربة بشأن درجة التأييد أو الرفض الشعبي للتصالح مع اإلخوان

القيادة السياسية في مبادرة للتصالح مع دعوة المجتمع الدولي للإبراهيم منير، نائب مرشد جماعة اإلخوان عن 

بما يتيح لهم العودة لممارسة أنشطتهم السياسية واالجتماعية داخل مصر  ،اضيمصر في مطلع نوفمبر الم

ديسمبر  61 منذ ى جماعة اإلخوانالمفروض علرفع الحظر حيث تنطوي هذه المصالحة على  ،دون محاذير

كتنظيم  ،مثل السعودية واإلماراتوبعض الدول العربية  ،الحكومة المصرية آنذاكهم عندما صنفت 6152

في ربوع ف التي قادتها جماعة اإلخوان وأنصارها رد فعل على أعمال التخريب والعنفي أول ، إرهابي

األمر الذي ردت عليه وهو ، 6152يونيو  21في ن حكم مصر مفي األشهر التي أعقبت سقوطهم  مصر

 . في يد الشعب المصري وحدهمسألة المصالحة يقع بأن حسم  –وتكراراً مراراً  –القيادة السياسية في مصر 
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 االستطالع عينةخصائص 

 

 تم تنفيذ االستطالع في أغلبه بطريقة اللقاء المباشر مع عينة عشوائية من الشعب المصري بلغ عددها

، في غضون فترة زمنية قوامها شهر واحد، وقد عشرينالالخامسة وعمر مواطن فوق  (1111) خمسة آالف

ائج قطاعات جمهورية مصر العربية، بحيث تكون النت محافظات تمثلتم اختيار العينة بشكل عشوائي من 

كما تم االستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، مثل مأل االستمارة عبر . ممثلة لغالبية الرأي العام قدر اإلمكان

صفحة خاصة لمأل االستمارة على االتصال التليفوني، وكذلك توجيه رسائل باأليميل لبعض قطاعات العينة 

  :العينة كالتاليالديمغرافية داخل نسب الوقد كانت  .األنترنتعلى 

 

 (%84)بنسبة (: محافظة القاهرة، محافظة القليوبية، محافظة الجيزة) قطاع القاهرة الكبرى 

 محافظات الدقهلية، دمياط، الفيوم، كفر الشيخ، المنوفية، الشرقية، بور سعيد، السويس، ) وجه بحري

 (%64)بنسبة (: الغربية، اإلسكندرية

 ( %68)بنسبة (: أسوان، أسيوط، سوهاج، المنيا، بني سويف) وجه قبلي 

 . دن الرئيسيةمن سكان الم%( 22)، ونسبة الريفيةمن سكان المناطق %( 23)نسبة من بينهم 

 

 36، تليها الفئة العمرية من %(24)عام إلى  35إلى  26بلغت نسبة من هم في الفئة العمرية بين و

ً  فئةال، ثم %(21)عام بنسبة  50إلى    .%(11)عام بنسبة  65إلى  51ما بين  األكبر سنا

من  (%16)، بينما مثلت اإلناث نسبة (%84)ل الذكور نسبة مث  االجتماعي، وفيما يتعلق بالنوع 

 .إجمالي العينة

من ذوي %( 65)التعليم الجامعي، تليها نسبة من ذوي ( %22)كانت نسبة  ،وعن المستوى التعليمي

من ذوي التعليم %( 8)من ذوي التعليم فوق المتوسط، تليها نسبة %( 9)التعليم فوق الجامعي، تليها نسبة 

  .يقرأون ويكتبون%( 2)المتوسط، تليها نسبة 
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 استطالع الرأينتائج 

 

 تابع له؟ سياسي االنتماء لحزب ما هو التوجه السياسي الذي تنتمي له أو تفضل  -أوالً 

 

ي، بينما ينتمون أو يفضلون التوجه السياسي الليبرال( %86)يتضح من الرسم البياني أن إجمالي نسبة 

ينتمون إلى أو يفضلون العمل مع األحزاب الدينية، بينما نسبة %( 56)ذات توجه اشتراكي، و %( 59)

الدينية العاملة  أن األحزابهنا يذكر و  .محايدين، بمعنى أنه ليس لديهم انتماء سياسي أو حزبي محدد%( 63)

 ً فترة حكم تم تكوينه في ، هي تسعة أحزاب فقط، جميعها 6158بالمخالفة لنص دستور  في مصر حاليا

، وهناك قضايا مرفوعة أمام المحاكم المصرية بالفعل تطالب بحل هذه األحزاب نظراً لعدم اإلخوان

  . دستوريتها
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منتصف التي أجريت لمن أعطيت صوتك في الجولة النهائية من االنتخابات الرئاسية  -اثانيً 

 ؟2102 عام

 

 

دمحم مرسي، لح من عينة االستطالع قد صوتت لصا%( 23) السابق أن نسبةالبياني يتضح من الرسم 

تي أجريت منتصف عام لرئاسية الااالنتخابات الجولة النهائية من في  ،اإلخوان المسلمين مرشح جماعة

قاطع اختارت أن ت%( 63) ، ونسبةقد صوتت لصالح المرشح المنافس أحمد شفيق%( 22) ، ونسبة6156

  .االنتخابات أو تبطل صوتها

بالذكر، أن هذه االنتخابات قد شهدت جدالً كبيراً حول نزاهتها، حيث وثقت العديد من جدير و

لناخبين واضحة ارتكبها مؤيدوا دمحم مرسي للتأثير على االمنظمات الحقوقية التي راقبت االنتخابات انتهاكات 

والتالعب في أوراق االقتراع، وتم تقديم طلبات للمحكمة للنظر في هذه االنتهاكات، ولم يتم الحكم فيها حتى 

إلى قيام بعض الحمالت بمعرفة جماعة اإلخوان المسلمين قبل التصويت لتوجيه الناخبين اليوم، هذا باإلضافة 

إلى أنه كان وزيراً في عهد مبارك، وهذا الخطاب لرفض التصويت ألحمد شفيق أو إبطال الصوت، استناداً 

شارك في ثورة يناير، بما يفسر النسبة العالية للذين اختاروا  قطاع عريض من الشباب الذيلدى لقى هوى 

  .مقاطعة االنتخابات أو إبطال أصواتهم

 

27% 

36% 

37% 

 مبطل/ مقاطع 

 أحمد شفيق

 دمحم مرسي

2012نسب تصويت العينة في االنتخابات الرئاسية   

 دمحم مرسي أحمد شفيق مبطل/ مقاطع 
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 ً يونيو  01ياسي الذي أدى لإلطاحة بمحمد مرسي في هل أيدت أو شاركت في التغيير الس: ثالثا

 ؟ 2100

 

 

 

كانت قد أيدت أو شاركت  %(41) بإجماليمن العينة النسبة األكبر  يتضح من الرسم البياني أعاله أن

، 6152 يونيو 21ن المسلمين من الحكم في بشكل مباشر في التغيرات السياسية التي أطاحت بنظام اإلخوا

ونيو ثم تراجعت عن موقفها ي 21فقط من إجمالي العينة قد قالت أنها شاركت في ثورة %( 1)وإن كانت نسبة 

 ً   .الحقا

صنفوها على إنها إنقالب عسكري، %( 58)نسبة فإن تعتبرها ثورة شعبية، %( 33)نسبة بينما و

 . فقط%( 5) نسبة غير المهتمينجاءت و

 

  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

شاركت وأعتبرها ثورة 
 شعبية

لم أشارك وأعتبرها  لم أهتم أيدت ولم أشارك
 إنقالب عسكري

شاركت ثم تراجعت عن 
 تأييدها الحقا  

2013يونيو  30الموقف من اإلطاحة باإلخوان في   
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 ً   كيف تصنف جماعة اإلخوان المسلمين من وجهة نظرك؟: رابعا

 

 

 

ن هي ترى أن جماعة اإلخوان المسلمي%( 41)بنسبة  المواطنينمن الرسم السابق أن غالبية يتضح 

تقدم  جمعية خيريةتعتبرها %( 2)ية، ونسبة جماعة دعوة دين%( 4)تنظيم إرهابي، بينما تراها نسبة 

  .حزب سياسيفقط يعتبرها %( 5)، بينما الخدمات للفقراء والمحتاجين

النتيجة تعكس الموقف الحاسم الذي يتبناه غالبية الشعب المصري تجاه جماعة اإلخوان، ه وهذ

ً بعد ما اختبروه من أعمال عنف وتخريب ضد المر أة والمسيحين والشرطة في أعقاب سقوط خصوصا

المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة وثائق تثبت تورط جماعة ولدى . يونيو 21اإلخوان في 

وتخريب واشتباكات في  اإلخوان في أكثر من ثالثة آالف جريمة عنف في حق الشعب المصري بين قتل

 . 6151وحتى يوليو  6152 يوليوالفترة بين 
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 كيف تصنف جماعة اإلخوان المسلمين

 %1حزب سياسي 
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 ً  ؟ تؤيد تصالح القيادة السياسية في مصر مع اإلخوان وإعادة إدماجهم في المجتمعهل : خامسا

 

 

وإعادة إدماجهم في  خوانمن المصريين للمصالحة مع اإل%( 44)من الرسم السابق رفض يتضح 

 . فقط%( 2)بينما لم يتجاوز نسبة المؤيدين للمصالحة ، الحياة العامة

 

 : خاتمة

لمصالحة مع جماعة اإلخوان المشروع  الرافضموقف الشعب المصري هذا االستطالع يعكس 

ال على المستوى الشعبي وال حتى على مستوى القيادة السياسية، بما يعتبر رد قاطع وعلمي على  لمين،المس

ي يسوقها قيادات الجماعة في وسائل اإلعالم الغربية حول إمكانية المصالحة، الت دعوات اإلخوان المتكررة

ً مع بعض التقارير ل مباشر أو عبر مثقفين ونشطاء لديهم صالت بالجماعةإما بشك ، وبما يتناقض تماما

ً الدولية البعيدة    .عن الواقع المصري كليا

ونرجو أن تساعد نتائج هذا االستطالع الرأي العام العالمي على تفهم موقف المصريين من جماعة 

ً صناع القرار في مصر ، وأنالمسلمين اإلخوان على اتخاذ سياسات محددة ومناسبة بشأن  تساعد أيضا

 .وأعضائها في داخل البالد وخارجها  في المرحلة القادمة المسلمين خوانالتعامل مع جماعة اإل

6% 

88% 

6% 

 هل تؤيد المصالحة مع اإلخوان؟

 %6نعم أؤيد المصالحة  

 %88ال أؤيد المصالحة 

 %6ال أعرف 


