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إنماظعالضةمبنيماظلقادةموماظدؼنمعوضوعمذومأػؿقةمومحلادقةمضصوىميفماجملؿؿعاتماإلدالعقةم
ماٌعاصرةمومزلمذبالمغؼاشمبنيماألطادميقنيمخاللمععظممػذاماظؼرن.

ظشائعةمبنيماظداردنيماظغربقنيموماٌلؾؿنيمسؾىمحدمدواءمػومأنماإلدالممالمؼـظممصؼطمعنماألصؽارما
ذبالماظعؾاداتمبلمؼؿفاوزهمظقؽونمزبططامأومبرغاذبامظـظاممإجؿؿاسيمؼشؿلمطلمعـقادؼنمايقاةممبام

ظهم.مإنمعامؼؤطدمػذهمايؼقؼةميفمغظرمػؤالءماظداردقنيمػومأنماإلدالممظقلتمصقفاماظؼاغونموماظدوظة
عؤدلةمرزلقةمطاظؽـقلة،مباظرشممعنموجودمعؤدلاتمظعؾؿاءماظدؼنمؼلفرونمطقؿاةمظؿػلرلماظـصوصم
اٌؼددة.مصفذامومخصائصمأخرىموعلمعنماجملؿؿعاتماإلدالعقةمطقاغاتمدبؿؾفمسنماجملؿؿعاتم
دماظغربقةماظيتمتؿؿقزمبػصلماظدوظةمسنماٌؤدلاتماظدؼـقة.مصاظذيمميقزمػذهماجملؿؿعاتمطذظكمػوموجو

مذبالمعلؿؼلمظـؼاصةمسؾؿاغقةمومذبؿؿعمعدغيمؼشؽالنمرطقزتنيمأدادقؿنيمظؾقداثةماظغربقة.
إنمشقابمػذهمايداثةماظلقادقةميفماجملؿؿعاتماإلدالعقةمومسدمماظػصلمبنيماظعؾؿاغيموماٌؼدسم

م.معـعمحلبماظعدؼدمعنماحملؾؾني،مزفورمذبالمعلؿؼلمظؾػضاءماظلقادي
عاتماإلدالعقةمسؾىمػذهماظـؿائجمصؾعضفممؼؼرمأنمػـاكمذبالمعلؿؼلمالمؼؿػقمطلماظداردنيمظؾؿفؿؿ

ماظلقادقة مظؾؿؿاردة مسرفمغوسنيمعنمم-LAPIDUSصالبدوسمم-غلؾقا ماإلدالعي ماجملؿؿع مأن ؼرى
(مبنيماظدوظةمUndifferentiatedسالضاتمتطابؼقةمشرلمعؿؿاؼزةم)م-اظعالضاتمبنيماظلقاديموماظدؼين:مأ

ماجملؿؿ ماظيتممتقز مو ماظدؼن مبنيمو مصعرصتمتؼلقؿا ماجملؿؿعاتماإلدالعقةمايضرؼة مأعا عاتماظؼؾؾقة.

                                                                                                                                                                 
م.CRASCم-مجؿؿاسقةموماظـؼاصقةباحثمعشاركممبرطزماظؾقثميفماألغـروبوظوجقاماالم-أدؿاذممبعفدمسؾمماالجؿؿاع،مجاععةموػرانمم*

1- Maududi, A.A..- The Islamic Law and constitution, Lahore : islamic publication.- 1960. 

Lewis,  B..- Islam and the west.-New-York, Oxford university press, 1993. 

Esposito, JL..- The islamic threat : myth or reality.- New-York, oxford press, 1992. 

Hassan, R..- Faithlines : Social structure and religiosity in Muslin society, Working paper university of 

California – Los-Angeles, 1991. 
 أغظرم-2

Weber, M..- Economy and Society.- Berkley, Californie press, 1978. 

Huntington, Samuel.P..- The clash of civilization and remaking of World order.- New-York, Simour Schuster, 

1993. 
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ذباالتماظدوظةموماظدؼن:م"صرشمماظؼولماظشائعمبأنمعؤدلاتماظدوظةموماظدؼنمعوحدة،مومبأنماإلدالمم
ػومغفجمطؾيمظؾققاةماظذيمضبددماظؼضاؼاماظلقادقةموماالجؿؿاسقة،مصإنمأشؾبماجملؿؿعاتماإلدالعقةم

-]مالبدوسمممممممممملمبلمضاعتمومأدلتمحولمعؤدلاتمعـػصؾةمظؾدوظةموماظدؼن"المتلاؼرمػذاماٌـ
موردمسـدمحلن..[.

عفؿامؼؽن،مصإنماظعالضةمبنيماظدؼنموماظلقادةمعازاظتمتـرلمجداالمطـرلامبنيماظدرادقنيمومصراسام
موميفمبعضماٌراتمداعقاميفماجملؿؿعاتماإلدالعقةماٌعاصرة.مصأشؾبماظدولميفمػذهماجمل ؿؿعاتمحادا

م) ماإلدؿعؿار مإزاظة مصرلورة مأثر مسؾى مطانمDecolonisationزفرتمظؾوجود محرطاتمورـقة مضادتـفا )
مسؾىماٌـظوعاتماظؼاغوغقةم مبؾداغفم مادؿؼالل مبعد محاصظوا مو مغلؾقا، مسؾؿاغقة مغزسة مذوو مضادة ممممؼؿزسؿفا

م م مو ماظؿفدؼدؼة ماظدؼـقة مصايرطات ماإلدؿعؿاري. ماظعفد مسن ماٌوروثة ماظذلبوؼة ماظدؼـقةمو ايرطات
اظلقادقةماظيتمزفرتمسؾىمإثرمصشلماظـكبماظورـقةمغددتممباإلواهماظعؾؿاغيميفمبؾداغفامومغادتم

م.باظرجوعمإظبمدوظةممتـلماإلدالممطؿـفجمظؾقؽممومايقاة
ماألطادميقةم ميفماألوداط ماظـؼاشماظدائر ميفمػذا ماٌلاػؿة مدـقاول ماظعاعة ماًؾػقة مػذه معن إغطالضا

مسؾى ماظؿدؼنمماسؿؿادا مصقؿامطبصمسالضة معواضفماألصراد مسؾىممتـالتمو مصقفا مغرطز ممممععطقاتمعقداغقة
موماظـؼاصةماظلقادقة.

معنمضرنمحولم مأطـر معـذ ميفماظـؼاشماظـظريماظدائر مأخرىمإضاصقة معلاػؿة ماظورضة مػذه متؽون ظن
لمإدؿعؿالمأدواتمخال اٌلأظةمايلادةمظعالضةماظدؼنمباظلقادة،مومإمنامدأحاولماظذلطقزمصقفا،مومعن

مباظؿ مسالضاتماظؿدؼن مو مأبعاد مسؾى ممبعـادقـالتماظلقـــؿـدودقوظوجقة، مآخـة مػــى ةمـيمرباوظـر
م(مومضقاسمسالضةماظؿدؼنمباظلقادة.Objectivationةم)ـوضعـع

ومممممممممممإنمزخمماألحداثمومطـرةماظؽؿاباتمذاتماظطابعماىداظيميفمذبالماظعالضةمبنيماظدؼنم
مىمسؾىمػذاماٌقدانمضؾابامطـقػامأصؾحمعنماظصعبمبـاءمرؤؼةمعوضوسقةمصقه.اظلقادة،مأضػ

صؾاظرشممعنمطـاصةماألدبقاتمحولمػذاماٌوضوعمصإغفامتػؿؼرمإظبمععطقاتمعقداغقة.مإغـاميفمػذاماظعؿلم
علؿفوبميفمم1222دـعؿؿدمسؾىمععطقاتمعقداغقةمعبعـاػامبوادطةمحبثمعغاربيمظلدلماآلراءمسللم

م)توغس ماظؾقث*اٌغرب(-ىزائرا-طلمضطر مصؿوضوعمػذا مؼفدفمإظبمرصدممتـالت،معواضفم. وممسام
مدؾوكماٌلؿفوبنيمحولمذبؿوسةمعنماألبعادمظؾققاةماالجؿؿاسقةماألدرة،ماظعؿل،ماظدؼنموماظلقادقة.

تـؼلممػذهماظورضةمإظبمصصؾني،مصػيماظػصلماألولمدـؿعرضمإظبماىاغبماٌـففيماظذيمؼعاجلمتؼـقةم
متمععمسرضمظؾـؿائجماإلحصائقة.هؾقلماٌعطقا

مأعاماظػصلماظـاغيمصلقكصصمإظبماظؿعؾققموماظشرحمشلذهماظـؿائج.
                                                                                                                                                                 
3- Hassan, R..- Op.مcité.- 1999.- p.4. 

مأغظرم-4
Esposito.- Op.مcité. 

Lapidus, Iram..- State et religion in Islamic society.- post et present, 151.-  May 1996. 
ماظؾقثمدـةمأنزمم* عنمررفمباحـنيمعنماىزائر،ماٌغرب،متوغسموماظوالؼاتماٌؿقدة،مبإذرافماٌعفدممم1774م-م1773ػذا

(،مهتمسـونمسامم:م"اظؿغرلاتماظدميوشراصقةموماالجؿؿاسقةميفماظودطممايضريميفماٌغربممAIMSاألعرؼؽيمظؾدراداتماٌغاربقةم)
 اٌعطقات.ماظعربي".ماسؿؿدتمصقهماالدؿؿارةمطودقؾةمىؿع
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 املعطوات و املنهجوة

ممتمإخضاعماٌعطقاتمإظبمذبؿوسةمعنماظؿؼـقاتماإلحصائقةماٌكؿؾػةم:
ماظؿقؾقلماٌعاعؾي،ماظؿقؾقلماإلسبداري..إخل.مأصرزماظؿقؾقلماٌعاعؾيمم-
ماٌواضم- معنم متؼقسمذبؿوساتم مؼدلمسؾىمأغفا مبقـفاممما مذاتمإرتؾاطمسالمصقؿا عم)اٌؿغرلات(

مإرتؾاطم ماظيتمبنيمسـاصرػا ماظزعر ماٌعاعؾيمعنمهدؼد ماظؿقؾقل مبه مؼلؿح مإظبمعا مإضاصة غػسماظؾعد،
م(محولماٌواضقعماٌطروحة.Scale of attitudesسال،مصإغهمطذظكمميؽنمعنمتؽوؼنمدؾمماإلواػاتم)

ماعؾيمسؾىماظـؿائجماظؿاظقة:أدػرماظؿقؾقلماٌعم-
ماألبعادماظدؼـقةم:م

ثالثةمأبعادمدؼـقةمجرىمسزشلامومضقادفامحقثمبقـتمغؿائجماظؿقؾقلماٌعاعؾيمثالثةمزعرمزبؿؾػةم
ماظػرديم ماظشكصيمأو مظؾؿؿغرلاتمتدلمسؾىماظؾعد ماألوظب مصاجملؿوسة مظؾؿدؼن. مأبعادمزبؿؾػة تعدلمسن

مظ ماظلقادي ماظؾعد متدلز ماظـاغقة مو ماظـاظثمظؾؿدؼن، ماظؾعد مأعا ماظعاعة، ماظدؼنميفماظشؤون مدور مو إلدالم
مصقشرلمإظبماظؿؼاظقدماٌرتؾطةممبامؼلؿىمباإلدالمماظشعيب.

ماٌؿغرلاتماٌؽوغةمشلذهماألبعادمػيمطؿامؼؾيم:
م*ماظؿدؼنماظشكصي

مأداءماظصالةمباغؿظامم-
مادؿشارةماإلعاممأوماظػؼقهميفمعلائلمذكصقةم-
مضراءةمأدبقاتمدؼـقةم-
ماإلدالمماظلقاديم)دورماظدؼنميفماظشؤونماظعاعة(*م
ماظدؼنمطؿرذدميفماظؼضاؼاماإلضؿصادؼةموماظؿفارؼةم-
ماظدؼنمطؿرذدميفماظؼضاؼاتماإلدارؼةموماظلقادقةم-

م*ماإلدالمماظشعيب
مزؼارةمأضرحةماألوظقاءم-
ماإلذذلاكميفماٌوادمم)ايػالتماظدؼـقةماظشعؾقة(م-
ماظؾفوءمإظبماظطبماظشعيبم-

متوزؼعمعواضفم)أجوبة(ماٌلؿوجؾنيمباظـلؾةمشلذهماٌواضقعمبطرؼؼؿني:متؼدمم
مم-أوالم:متؼدمماإلجاباتمسنمطلمعؤذرمسؾىمحدى

مثاغقام:موؿعماظؿوزؼعاتمظؿؽونمدؾؿامظؼقاسماٌواضفم:
م:م)أغظرميفماٌؾقق(مIجدولم

معنماىدولماألولمميؽنمادؿكالصمعامؼؾيم:
ماظؿدؼنماظشكصيم:

                                                                                                                                                                 
إنماٌؿغرلاتماٌذطورةممػـاموماظيتماحؿػظـامبفاميفماظؿقؾقلمػيماٌؤذراتماظيتمتـؿكبمسنماظؿقؾقلماٌعاعؾي،محبقثمأغفامترتؾطمم*

 صقؿامبقـفامبعاعلمإرتؾاطمسال،مومػيميفمغػسماظوضتمتشؽلمدؾؿامظؼقاسماٌواضف.مومضدممتمحذفماٌؤذراتماظيتمملمؼؾقـفاماظؿقؾقل.
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ما ماظعظؿىمعن مأدادقام%5467ٌلؿفوبنيم)األشؾؾقة ممتـحمظؾدؼنمدورا مباغؿظام،مو ممتارسماظصالة )
طؿرذدميفمايقاةماظشكصقةموماظعائؾقة،مومظؽنمسددمضؾقلمعـفممؼؾفأونمإظبمادؿشارةمدؼـقةم)اإلعام(م
صقؿامطبصمضضاؼاػمماظشكصقةمأوماظعائؾقة،مودرماٌالحظةمػـامأنماظلؤالماٌؿعؾقمباإلدؿشارةماظدؼـقةم

م.ىماظؿدؼنمدفلمغلؾةمساظقةمسـدعامأخؿدلميفمبؾدانماٌشرقماظعربيطؿؤذرمسؾ
ماإلدالمماظلقاديمومدورماظدؼنميفماظشأنماظعام

إنمغصفماٌلؿفوبنيمميـقونمظؾدؼنمدوراميفماظشؤونماإلضؿصادؼةموماإلجؿؿاسقةمبقـؿاماظـؾثمعـفمم
اتميفمػذاماجملالمؼؾنيمأنمربعمؼؤطدونمسؾىمدورماظدؼنميفماألعورماإلدارؼةموماظلقادقة.مصؿوزؼعماإلجاب

سددماٌلؿفوبنيمؼواصؼونمبشدةمسؾىماظدورماظرؼاديميفماظشأنماظعام،مومربعمآخرمميـحمبعضماظرؼادةم
ماظـصفماٌؿؾؼىمعـفممصرلىمأغهمالمصببمأنمؼؽونم وممظؾدؼنمأيمدورميفماألعورماإلدارؼةظـؾدؼن،مأعا

ماظلقادقة.
اماظؾعدمصإنمثؾـيماٌلؿفوبنيمالمؼؿعارونمممارداتمشلاماإلدالمماظشعيبم:محلبماظلؾمماٌؽوِّنمشلذ

مسالضةمباإلدالمماظشعيب.
ماألبعادماظلقادقةم:

ماظػصلمبـػسماًطواتماٌـففقةمظؾػصلماظلابقم اظؿقؾقلم–متتمععاىةماٌعطقاتماٌؿعؾؼةمبفذا
ومتشرلمم-ومطاغتمعنمغؿائفهمهدؼدمثالثمزعرم)أومذبؿوسات(مبنيمسـاصرػامإرتؾاطمسالم-اٌعاعؾي

ػذهماألبعادمإظبم:مأوالماٌوضفمعنماظـظامماإلضؿصادي،ماظلقادي،مثاغقا:مؼدلماظؾعدماظـاغيمسنماٌشارطةم
اظلقادقةمأعاماظؾعدماظـاظثمصقشرلمإظبماٌوضفمعنماظدميؼرارقةموماإلغػؿاحماظلقادي،مأعاماظؿغرلاتماظيتم

متؽونمػذهماألبعادمصفيمطؿاممؼؾيم:
ماديموماظلقاديم:*ماٌوضفمعنماظـظامماإلضؿص

ماشلوةمبنيماظػؼراءموماألشـقاءمأصؾقتمأطـرمإتلاساميفماًؿسمدـواتماألخرلةم-
مايقاةماظلقادقةمععؼدةمجدامحؿىمؼػفؿفاماٌوارـونماظعادؼون.م-

م*ماٌشارطةماٌدغقةموماظلقادقة
ماالغؿؿاءمإظبمعبعقةمعدغقةم-
ماٌشارطةميفماٌشارؼعمذاتماٌصؾقةماظعاعةم-

معنماظدميؼرارقةم*ماٌواضفم
متطوؼرماٌؤدلاتماظدميؼرارقةمطأوظوؼةميفمبرغاعجمايؽوعةم-
ميفماٌؾقق(م0اإلغػؿاحمسنماألصؽارماٌكؿؾػةمطؿعقارمظؾرِّؼادةماظلقادقةم)أغظرماىدولمرضممم-

م،مؼؾنيماإلواػاتماظؿاظقة:0إنمتوزؼعماإلجاباتمطؿامؼوضقهماىدولمرضمم
مظلقادي*ماٌوضفمعنماظـظامماالضؿصادىموما

                                                                                                                                                                 
  -.Tessler, M..- The origins of popular support for Islamic movements : a political Economy Analysisمأغظرم-5

occasional papers, University of Wisconsin- Milwaukee, 1993. 
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ماظيتمتؿعؿقمباضطرادمبنيماألشـقاءموماظػؼراءموميفمغػسم مضؾؼفممعنماشلوة أشؾؾقةماٌلؿوجؾنيمأبدو
مؼؿؾنيمأنمغلؾةماظرضام مومعنمػـا ماٌوارنماظعادي. اظوضتمؼعؿدلونمأنماظلقادةمأعرمععؼدمخارجمصفم

م.%3اظلقاديموماإلضؿصاديمعـكػضةمجدامحقثمالممتـلمإالم
ماظلقادقة*ماٌشارطةماٌدغقةموم

م.%13ضؾقلمعنماٌلؿوجؾنيممياردونمغشاراتمعدغقةمأومدقادقةمصـلؾةماٌشارطةمبقـفممالمتؿفاوزم
م*ماٌوضفمعنماظدميؼرارقةم

ماإلغػؿاحمسؾىماألصؽارم مأو مظؾؿؤدلاتماظدميؼرارقة ماٌلؿفوبنيمؼعرلونمأػؿقة مطذظكمضؾقلمعن ػـا
تعطىمأػؿقةممم%02صعؾىماظعؿوممػـاكمأضلمعنم(مماظلقادقة.مLeadershipاظلقادقةمطعاعلميفماظرؼادةم)

مظؿـؿقةماٌؤدلاتموماألصؽارماظدميؼرارقة.
ماظعالضاتمبنيماألبعادم:

رمــاصـعـنيماظـظدرادةماظعالضاتمبنيماظؾعدماظدؼينموماظؾعدماظلقاديمومطذظكماظعالضةماظداخؾقةمب
(مومرؾؼـامMultifactorial analysisواعلم)ـددماظعـقلمعؿعـىمهؾـؿدغامإظـاد،مسـعـذهماألبـوغةمشلـؽـؿـاظ

م) ماٌعاعؾي ماإلسبدار مبنيمanalysisمregressionتؼـقة ماظعالضة متؾني مأن مذأغفا معن ماألخرلة مصفذه )
مخ موزنمطلمعؿغرلميفماٌـاٌؿغرلاتمو مهدد مأغفا مإحـاصة ماألولمظــؿـوىماظـؿـعادظة. لمـقـقؾـؿـوذج

عادماٌؽوغةمظلؾمماظؿدؼنمععمإسؿؾارماظؿدؼنماظلقاديم(مسؾىماظـالثةمأبregression analysisقدارم)ـاإلغ
مطؿؿغرلمعلؿؼلموماظؾعدؼنماآلخرؼنمطؿؿغرلؼنمتابعني.

بقـتمغؿقفةمػذاماظؿقؾقلمأنماٌلؿفوبنيماظذؼنمدفؾواممغؼاطمساظقةمسؾىمعلؿوىماظؿدؼنماظشكصيم
مػمماألطـرمإحؿؿاالمأنمؼـاصروماإلدالمماظلقادي.
م مصالمتوجد مذظك، ماظعؽسمعن مسؾى م)اظشكصيمو ماآلخرؼن ماظؾعدؼن ماظشعيبمو مبنيماظؿدؼن مممممسالضة

م.1وماظلقادي(مأغظرماىدولمرضمم
ماظدؼـقة،م مو ماظلقادقة ماٌؿغرلات مسؾى مضبؿوي ماظذي مو ماإلسبداري مظؾؿقؾقل ماظـاغي ماظـؿوذج أعا
ماظلقادقةم م)اٌشارطة ماظلقادقني ماظؾعدؼن مو ماظدؼـني ماظؾعدؼن مبني مسالضة مػـاك مظقلت مأغه مممممممصقوضح

موماٌوضفمعنماظـظامماإلضؿصاديموماإلجؿؿاسي(.
صاظعالضةماظوحقدةماظيتمطشفمسـفاماظؿقؾقلمػومسالضةماإلدالمماظلقاديمباٌوضفمعنماظدميؼرارقة،م
حبقثمتوجدمسالضةمسؽلقةمبقـفؿا.مأيمأنماٌلؿفوبنيماظذؼنمؼعطونمأػؿقةمطؾرلةمظؾدؼنميفماظشؤونم

مسماألػؿقةمظؾؿؤدلاتموماظؼقمماظدميؼرارقة.اظعاعةمعنماٌرجحمأغفممالمؼؾدونمغػ
إنمػذهماإلدؿـؿاجاتمعامػيمإالمإواػاتمساعةمالمتعؽسماإلخؿالصاتموماظػروضاتميفماٌواضفمسـدم
ماظـؼاصةم مو مباظؿدؼن ماٌؿعؾؼة ماٌواضف مػذه مدؼـاعقؽقة مسن ماظضوء معن معزؼدا مغؾؼي مصقؿى اٌلؿفوبني

علؿؼؾةمعـلماظلن،ماىـسموماٌلؿوىماظؿعؾقؿي.مجرىماظلقادقةمضؿـامبربطمػاتهماألخرلةممبؿغرلاتم
م(.2(مومأسطتماظـؿائجماظؿاظقةم)أغظرمجدولمرضممregression analysisأؼضامإجراءمهؾقلمإسبداريم)
ماظؾعدماظشكصيمظؾؿدؼنم:
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مغلؾة مأن ماظشكـدؼـؿـاظمؼؿؾني م)ـن مثالثنيمدـة معن ماألطـر مبنيمصؽة معرتػعة مذويمم12صي دـة(
يمومػذامبغضماظـظرمسنماىـس.مومتؽونمغلؾةماظؿدؼنماظشكصيمعـكػضةمبنيمعلؿوىمتعؾقؿيمعؿدغ

ماظشؾابمذوم مبني مطذظك مو ماىـس مسن مطذظك معـكػضمبغضماظـظر متعؾقؿي معلؿوى مذوي اظشؾاب
معلؿوىمتعؾقؿيمسالم:

ماظػؽاتماالجؿؿاسقةم مظؾشؾابمو متؾاؼنميفمعواضفماظػؽاتماالجؿؿاسقة ماظـؿائجمإظبموجود تشرلمػذه
مم(.مؼظفرمأنماظػؽاتماظشؾاغقةمػيمغلؾقامأضلمتدؼـامأومباألحرىمأضلممماردةمظؾدؼن.مAdultsظؾؽفولم)

ومػذاماظؿؾاؼنمػومأطـرمإتلاسامبنيماألذكاصمذويماٌلؿوىماظدراديماٌـكػضمسـدماىـلنيمومطذظكم
مسـدماظرجالمذوماٌلؿوىماظدراديماظعاظي.

ماظؾعدماظلقاديمظؾؿدؼنم:
مظؾلقادات ماٌواضفماٌؤؼدة مبنيماظشؾابمعنمممإن مبـلبمساظقة ماظلقاديمتوجد مباإلدالم اٌرتؾطة

اظذطورمذويماٌلؿوىماظدراديماٌـكػضمومبنيماظـلاءمذاتماٌلؿوىماظدراديماٌـكػضمدونماسؿؾارم
ماظلن،متـكػضمغلؾةماظؿأؼقدمبنيمصؽةماظذطورماظغرلماظشؾابمذويمعلؿوىمسالمعنماظدرادة.

تػلرلماظؿؾاؼنميفماٌواضفمبنيمسـاصرماظعقـةمدونمإشػالمساعؾيمصفذامؼؾنيمأػؿقةمساعلماظؿعؾقمميفم
ماظلنموماىـس.

م*ماٌوضفمعنماظـظامماالضؿصادىموماظلقاديم:
إنمعواضفماٌلؿفوبنيمعنماظـظامماظلقاديموماياظةماإلضؿصادؼةمالمدبؿؾف،مصفيمعواضفمتعدلمسنم

مسدمماظرضامومخاصةمبنيماظشؾابمذوماٌلؿوىماظؿعؾقؿيماٌـكػض.
م*ماٌشارطةماٌدغقةموماظلقادقةم:

إنماٌشارطةماٌدغقةموماظلقادقةمػيمأسؾىمسـدماظشؾابمذويمماٌلؿوىمماظؿعؾقؿيماظعاظي.مصـلؾةم
اٌشارطةمعـكػضةمبنيماظـلاءمذاتماٌلؿوىماظؿعؾقؿيماٌـكػضمعفؿامطانماظلنمؼشرلمػذامإظبمأنمساعلم

قةموماٌدغقةمحبقثمغرىمومؼشؽلمساممأنمغلؾةماىـسمميؽنمأنمؼػلرماإلخؿالفميفماٌشارطةماظلقاد
معشارطةماظرجالمػيمأسؾىمعنمغلؾةمعشارطةماظـلاء.

م*ماٌوضفمعنماظدميؼرارقة
مظؾؼقم مطؾرلة مأػؿقة ماظعاظي ماظؿعؾقؿي ماٌلؿوى مذوي ماىـلني معن ماظشؾاب ماٌؤدلاتممميـح و

ؿعؾقؿيماٌـكػضمومطذظكماظدميؼرارقة.متـكػضمػذهماألػؿقةمسـدماظذطورمعنماظشؾابمذويماٌلؿوىماظ
ميفمتػلرلم مظؾؿعؾقم مايادم ماظدور مؼؿفؾىمػـا مذواتماٌلؿوىماٌـكػضمطذظك. معنماظـلاء ماظؽؾار سـد

ماٌواضفمواهماظدميؼرارقة.مظؽلمعنماظلنموماىـسمدورمطذظكمإذاماضذلغامععماظؿعؾقم.
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تؽؿنميفمإضػاءمغوعمعنماظـلؾقةمإنمأػؿقةماظؾقثماٌقداغيمومخباصةميفمعوضوعماظؿدؼنموماظلقادةم
(مسؾىمطـرلمعنماٌلؾؿاتماظيتمؼرتؽزمسؾقفاماًطابماألطادمييموماظلقاديميفمػذامnuanceوماظؿدضققم)

ماٌقدان.مرؾعا،مبعضماظـؿائجمجاءتمعطابؼةمظؾقسماظعامموماٌالحظةماٌؾاذرة.
وماظلؾوكمػيمزاػرةمصأحدمأػمماظـؿائجماإلحصائقةمػيمأنمزاػرةماظؿدؼنمسؾىمعلؿوىماظؿؿـالتم

عؿعددةماألبعاد،مومأنماظعالضةمبنيمأبعادػاماٌكؿؾػةمػيمظقلتمسالضةمثابؿةمومعؿؽاعؾة..مأيمأغهمإذام
ماظشكصقةم محقاتفم مطبص مصقؿا ماٌلؿفوبني ممتـالت ميف معفؿا معرجعا ممتـل ماظدؼـقة ماظـؼاصة مممممممطاغت

ال(مصإنماألعرمطبؿؾفميفماجملاالتمعـفممؼؼرونمبأػؿقةماظدؼنميفمػذاماجملم%52وماظػردؼةم)حقثمأنم
عـفممصؼطمؼؤطدونمسؾىمأػؿقةماظدؼنمصقؿامطبصمتـظقممم%32األخرىمظؾققاةماإلجؿؿاسقة،محبقثمأنم

مإظبم ماظـلؾة متذلاجعمػذه ماإلجؿؿاسقة. مو ماإلضؿصادؼة ماظدؼنميفمم%11ايقاة مبدور ماألعر مؼؿعؾق سـدعا
ظؿأطدمعنمصوابمػذهماإلدؿـؿاجاتمسؾىمعلؿوىمتـظقممايقاةماإلدارؼةموماظلقادقة.مظقسمعنماظلفلما

اجملؿؿعمطؽل،مومظؽنمععمػذامتوجدمعؤذراتمساعةمومشرلمعؾاذرةمتؤؼدمجزءامعنمػذهماإلدؿـؿاجات،م
مغؿائجماإلغؿكاباتماظيتمجرتميفم مم1772صعؾىمدؾقلماٌـالمغذطر حقثمطانمغصقبماظؿقارمم1771و

(معنمأصواتماٌـؿكؾني.مصفذهماظـلؾةمتؼذلبم2/1عم)(مإظبماظرب1/1نيماظـؾثم)ـامبـراوحمعـؿـاإلدالعيمؼ
عنماظـؿقفةماظيتمطشفمسـفاماظؾقث،مومػذامبؽلمهؿػظمحقثمأغـامغدركمأنماظلؾوكماإلغؿكابيمالم

مؼعؽسمبشؽلمآظيماظؿؿـالتموماٌواضفماظلقادقة.
إنماظؾعدماآلخرماظذيمؼؽشػهماظؾقثمػومجاغبماٌؿارداتماظدؼـقةماظشعؾقةمحقثمعامزاظتمػذهم
األخرلةمتعرفمإغؿشارامغلؾقاميفماجملؿؿعمرشممطونماظعقـةممتـلمذبؿؿعامحضرؼامأؼنمعنماٌػذلضمأنم

مأنمؼؤطدمبعضمجواغبممنوذجم معنمذأغه مصفذا ماٌؿارداتمػاعشقة. مػذه .مE.GELNERتؽونمصـقه
محلبم ماإلدالعي مخصائصماظدؼن مأػم مأغه ماإلدالعي. مبنيممGELNERظؾؿفؿؿع مداخؾقا مؼـؼلم أن

ماظ م مصاظصـفماألولإدالم ماظعاعة. مإدالم مو ماظعؾؿاء( م)إدالم معدؼـقنيممصػوة مسؾؿاء محضريمضبؿؾه ػو
مأذواقماظػؽاتماظودطى،متؾكم مو ماظذؼنمؼعؽلونمضقم ماظؿفارؼة معنماظػؽاتماظدلجوازؼة مأشؾؾفم ؼـقدر
مسؾىم متؤطد مجاغبمذظك مإظب مو ماظرصاغة، مو ماظؿعؾقم ماظؼواسد، مإحذلام ماظـظام، مسؾى ماظيتمترطز اظؼقم

ػوؼةمـنيماهللموماإلغلانمومؼؿؿقزمأؼضامباظصودارةمبـطمأوماظـاظؿوحقدميفماظدؼنمهاربمطلمأذؽالماظؿود
(Puritanism(م مو )Scripturalismمأع ماإلدـ( ماظـا مإسـفـيمصـؾــشعـالم مؼـؼـؿـو مســؼـاد ؿودطمـؾىماظـوم
(Mediationistمبنيماهللموماظؾشر.مؼرتؽزمسؾىماظلقرمأطـرمعـهمسؾىماظؿعؾم.مومأػممعؤدلاتهمػيمزؼارةم)

ماألوظقاء.
مؼؾػتماإلغؿؾاه مبشؽلموادعمغلؾقاممإنمعا مو متواجد ماظـؿوذجماظــائي،مػو مؼشوشمػذا مرمبا مو ػـا

ٌؿارداتمذعؾقةمدؼـقةمبايضر،مومػذامباظرشممعامؼظفرمعنمإطؿلاحمظؾلاحةماظدؼـقةمعنمررفمعوجةم
م(.High Islamباإلدالمماظعارفم)مE.GELNERاإلدالمماظلقاديماظذيمػومأضربمإظبمعامؼصػهم

                                                                                                                                                                 
6- Gelner, E..- Muslim society – Cambridge.- Cambridge university press, 1981. 
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طـرميفمػذاماظؾقثمػيماظعالضةمبنيمػذهماألبعادماٌكؿؾػةمظؾؿدؼن..موخاصةمرمباماظـؼطةماظيتمتفؿـامأ
ماظؼضقةمومغظراميلادقؿفاميفم ماظعالضةمبنيماظؾعدماظشكصيموماظؾعدماظلقاديمظؾؿدؼن.مإنمػذه عـفا
مؼؽونمعرلائيم معا مشاظقا ميفمذبؿلماجملؿؿعاتماإلدالعقة،مصإنماظـؼاشمحوشلا مػذا اظظرفماياظيمو

(Polemicمومعؤ).مدجل
مأغظرم مظؾؿدؼن ماظلقادي ماظؾعد مو ماظشكصي مبنيماظؾعد مػـاكمسالضة مأن م ماٌعطقاتماٌقداغقة تظفر

،مغػسماظعالضةمتػرزػاماٌعطقاتماٌغربقة.مأنزتمحبوثمعقداغقةمأخرىميفمذبؿؿعاتمذرقم3جدولم
ماظشكصيم مضقاسماظؿدؼن مبنيمدؾم ماظعالضة مأن محقثمأزفرت مزبؿؾػة، مغؿائج مإظب متوصؾت ممممممأودطقة

عنمخاللمدرادةمموماإلجؿؿاسيمػيمسالضةمضعقػة.مصػيمػذاماظلقاقمإغؿفىماظؾاحثماألعرؼؽيمم.تلالر
م ماظؽوؼتمدـة مو ماٌواضفميفمطلمعنمعصر مو مظلدلماألراء عنماٌلؿفوبنيمم%32إظبمأنمم1766عؼارغة

ظشكصيمعنماٌلؿوجؾنيماٌصرؼنيماظذيمدفؾوامغلبمساظقةمسؾىمدؾممضقاسماظؿدؼنمام52اظؽوؼؿقنيموم
مأبدومتأؼقدامضعقػامظؾقرطاتماإلدالعقةماٌعاصرةميفمبؾداغفم.

ماظلؾوكماإلجؿؿاسيمبشؽلمإعباظيمومسلوظيمضدمطبػيماظؿؾاؼنميفم مو ماظؼقم ماٌواضفمو إنمدرادة
ماظؼقمم ماٌواضفمو مػذه مربط مصإن مسؾقه مو مبإدراكماظػروضاتماٌوجودة، مظـا مؼلؿح مباظؿاظيمال ممممماٌواضفمو

ملمإجؿؿاسقةمدميغراصقةمطانمضرورؼامإلضػاءمدضةمومعصداضقةمأطدلمسنماظـؿائجماظعاعة.وماظلؾوكمبعواع
ماظؾقثمساعؾنيمأدادقنيمؼػلرانماالخؿالفم مساعؾيمم(Variance)أصرز مػؿا مو ماظؼقم يفماٌواضفمو

ماظلنموماظؿعؾقممومإظبمحدعاماىـس.
صؾحمأطـرمثؼالمإذاماضذلنمؼؾعبمساعلماظلنمدورامعفؿاميفمتػلرلماظلؾوطاتماظدؼـقةماظشكصقةمومؼ

باظعاعلماظذلبوى،مغالحظمأنماظػؽاتماظشؾاغقةماألضلمتعؾؿامػيماألضلممماردةمظؾدؼن.مصاظدلشممعامؼالحظم
عنمتغرلاتمسؾىمعلؿوىماٌؿارداتماظدؼـقةميفماىزائر،مصؿازاظتمدبضعمتـؾكماٌؿارداتمإظبمثابتم

ماردةماظدؼـقةمتزدادمطؾؿامتؼدمماظلن.وػومأنماٌؿم(Anthropological invariant)أغـروبوظوجيم
ماظؾعدمايلاس،مصإنم إنماٌعاىةماإلحصائقةمٌوضوعماظؿدؼنمتؾؼىمساجزةمسنمطشفمرؾقعةمػذا
ماظؿغرلماظذيمحدثم ماٌؿارداتمو مدبػقميفمتوضقحمرؾقعة مصإغفا مبعضماٌؤذراتماٌفؿة طاغتمتوصر

اٌؿاردةمعؼارغةمععماظؽؾار،مصإنممصقفا.مصػيمعامطبصمعوضوعماظدؼنموماظشؾابمومرشمماشبػاضمدرجة
مسؾىم مشؾقان محدثمعن معا مإن ماظؽؾار. مجقل ماظشؾابمإظب مجقل مدبؿؾفمعن ماظدؼـقة ماٌؿاردة رؾقعة
اظلاحةماإلجؿؿاسقةموماظلقادقةماظدؼـقةمعـذمعـؿصفماظـؿاغقـاتمحؿىماظقوممػومظقسمصؼطماتلاعميفم

عةمجدؼدةمظؾعالضةمباظدؼنموماظذيممتـؾهماٌؿارداتماظدؼـقةم)أومحرطةمإسادةمأدؾؿة(مبؼدرمعامػومرؾق
مباًصوصماظػؽاتماظشؾاغقة.

مدراداتمدودقوظوجقة مأوضقؿه صإنماظؿدؼنماظشؾاغيمؼفدفمإظبمعطؾبمػوؼاتيمعنمخاللم صؽؿا
مظقسمعدىمإغؿشارػام مو ماٌؿارداتماظدؼـقة مؼؿعؾقمبؽقػقة مػـا مصاألعر مظؿدؼنماألباء. مزباظػؿه مو متاؼزه

                                                                                                                                                                 
7- Tessler, M.. 15.ص -.عرجعمدابق. 

8- Merzouk M. : Quand les  jeunes redoublent de férocité : L’islamisme comme phénomène de génération .- 

Archives des Sciences sociales des religions, 1997.- p.p. 141 - 158. 
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سؿلماىقلماظشؾاغيمسؾىمم-أيماظشعائرموماظعؾاداتم-تماظدؼـقةماحملضةمصقؿىمسؾىمعلؿوىماٌؿاردا
أنمؼؿؿاؼزمسنماآلخرؼنمومذظكمبؿؾـقهمٌؿارداتمرعزؼةمومذعائرؼةمزبؿؾػة،موماظيتمتؿؿـلميفمارتداءم

ماظؾؾاسمومرؼوسمتأدؼةماظشعائرمومطذظكماٌقلمإظبماظصراعةموماظؿشددميفمذبالماٌعاعالت.ممممممممم
مممبؿارداتمدؼـقةمدبؿؾفمسنمتؾكماظيتمعاردفاموممياردفامآباؤػممتعدلمسنمرشؾةمماظشؾابمصؼقام

معنمخاللم مغالحظ مسـدعا مأطـر ماألعر مػذا مؼؿضح مو ماظؼدؼم، ماالجؿؿاسى ماظـظام مسن مظؾؿؿرد مرباوظة و
مظإلدالمم متأؼقدا ماألطـر مػم مأضل( مأو م)ابؿدائي ماظؿؿدرس ماظؼؾقل ماظشؾاب مصؽة مأن ماٌقداغقة اٌعطقات

متػلرلامماظلقادي مػـاك مػل مظؾعؾادات(؟ ممماردة ماألضل ماظػؽة مميـؾون مأغفم مطذظك ماٌػارضة )و
ميفماظؿعؾقممػمماألطـرمتأؼقدامظإلدـالمم مععـىمأنماظشؾابماألضلمحظا ماٌػارضات؟معا دودقوظوجقامشلذه
اظلقاديمومطذظكميفمبعضماياالتمػممأضلممماردةمظؾدؼن؟معامععـىمأنمتؽونماظـلاءمومبغظماظـظرمسنم
دـفنمػنمطذظكماألطـرمعـاصرةمظإلدالمماظـلقادي؟مصفلمعنمسواعلمدودقوظوجقةمتؾؼىماظضوءمسؾىم
ػذاماٌوضف؟مالمتوجدمدراداتمطقػقةمتؾقثميفمػذاماٌوضوع.مصإنمعاميفمحوزتـامعنمععطقاتمتدلزمصؼطم
طـرمدورمساعلماظؿدرؼس،محقثماٌلؿوىماظؿعؾقؿيمشلؤالءماظـلاءمعـكػض.مصؿامؼـرلمصضولماظؾاحثمأ

ػومأنماظـلاءمميـؾنماظؼـاةماألدادقةمظـؼلماظؼقمموماظؿؼاظقدموماٌكزونماظـؼايفمسؾىماظـعؿوممبوادطةمسؿؾقةم
يفمم…اظؿـشؽةماالجؿؿاسقة،مصؿنماٌؿوضعمإذامأنمتؽونمتؾكماظؼقممواظؿؼاظقدمأطـرمإرتؾارامباإلدالمماظشعيب

ماظـؿقفة.ماظوضتماظراػنمالمتؿوصرمظدؼـامععطقاتمأطـرمظؿقؾقلمأدقمشلذه
ماظؾقثمطذظكمإظبمسـاصرمأخرىمعؽوغةمظؾـؼاصةماظلقادقة:مطاٌشارطةماظلقادقة،م ميفمػذا تعرضـا

إخلممومحاوظـاماظؾقثميفماظعالضةمبنيمػذهمم…اٌوضفمعنماظـظامماظلقادي،ماٌوضفمعنماظدميوضرارقة
ماألبعادموماٌؽوغاتماظدؼـقة.

االجؿؿاسقةموماظلقادقةمترتؾطمأومتؤثرميفمعؽوغاتمالمؼؾدومأنماظؼقمماظدؼـقةمبأبعادػام:ماظشكصقة،م
ماظلقاديمصإغهمالمؼدصعمإظبمعشارطةم ماظؿفـقديمظإلدالم ماظدور مرشم مو ممبعـىمأغه ماظلقادقة. اظـؼاصقة

ماظلقادي مإظبمععرصةمباظـظام مإظبمربدودؼةمومسدممعطابؼةمبنيمماٌػاػقممم…عدغقةمأو مؼرجعمػذا رمبا
ومضدمؼؽونماظظرفماظذيمم…قةموماظواضعماظلقاديماىزائريموممتـالتهاظـظرؼةمظإلضرانماظـؼاصقةماظلقاد
م ماٌقداغي ماظؾقث مصقه ميفم-أجرى مذظك ماىزائرمو ميف ماظداعقة ماألحداث م1773)مخضم جعلمم-(

مباظشؤونم ماالػؿؿام مسن مإبعادػم مو متفم مدؾوطا مو مآرائفم مو معواضػفم مإبداء ميف مهػظا اٌلؿفوبنيمأطـر
ماالشذلابماظلقاديماظعاعة،محبقثمأطدتماظـؿائجم  politicalأنمػـاكمغلؾةمساظقةمعنماظعزوفمأو

alienation).)م

 اخلامتة 

مصدلشمم مباظلقادة. ماظدؼن معقدانمسالضة ميف ماألرروحاتماٌؿداوظة ماظؾقثمظـلؾقة مػذا وثؼتمغؿائج
متأطقدػامألػؿقةماظؿدؼنمداخلماىؿع،مصإغفامازفرتماظدورماظـليبمظؾؿدؼنماظلقادي.

إنماٌعطقاتمومهؾقؾفامتؾّقنماألػؿقةماظؽؾرلةمظؾؿقداداتماظلقـودوظوجقةمظؾـظاػرةمومأػممعنمذظكمص
اظدؼـقةماظلقادقة.مصإنمسالضةمػذاماألخرلمععماظؿدؼنماظشكصيم/ماظعاديمظقلتمسالضةمسضوؼةمومالم



 حممد فريد عزي 

162 

قةمآظقة.مومإذامصإنماظـؼاصةماظلقادقةمظؾفزائريمالمميؽنماخؿزاشلاميفمثؼاصةمدقادقةمإدالعوؼة،مصؿعمأػؿ
اظؾعدماالدالعويميفماظؿعؾؽةماظلقادقةموماظـؿؿـالت،مإالمأنماحملدداتماظلقوظوجقةموماظلقادقةمشلام

مأػؿقةموموزنميفمهدؼدمرؾقعةماظـؼاصةماظلقادقة.

 املالحق 

م:1اٌؾققم
م:م)أ(ماظؾعدماظشكصمظؾدؼنماظصالةم1جدولمرضمم

ماظـلؾةماٌـوؼةماظؿؽراراتم
مؼصؾي
مالمؼصؾي
معؾغى

ماجملؿوع

547 

016 

11 

1222 

,954 

0116 

1,3 

12262 
م

ماظدؼنمطؿؤذرميفمايقاةماظشكصقةموماظعائؾقة

م

ماظـلؾةماظؿؽراراتم
مطـرلا

مبعضماظشيء
مال

معؾغي
 اجملؿوع

513 

134 

37 

52 

1222 

71,5 

15,6 

5,9 

7,0 

12262 
م

 ادؿشارةمإعاممأومصؼقه
م

ماظـلؾةماظؿؽراراتم
مدائؿا/مبعضماٌرات

مغادرام/مأبدا
معؾغى
معاجملؿو

102 

627 

11 

1222 

0,12 

6267 

161 

122622 

م
م0اٌؾققم

م1تابعماىدولم
م)ب(ماظؾعدماظلقاديمظؾؿدؼن

 اظدؼنمطؿرذدميفمايقاةماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقةم
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م

ماظـلؾة ماظؿؽرارات م
43,5 

43,7 

87,2 

12,8 

122622 

213 

215 

650 

106 

1222 

مطـرلا
مضؾقالم/مال
ماجملؿوع
معؾغى

ماجملؿوع
م

مدميفمايقاةماإلدارؼةموماظلقادقةاظدؼنمطؿرذ
 

 

م

ماظـلؾة ماظؿؽرارات م
23,8 

53,8 

77,6 

22,4 

122622 

016 

316 

554 

002 

1222 

مطـرلا
مضؾقالم/مال
ماجملؿوع
معؾغى

ماجملؿوع
م

ممدؾممظدورماظدؼنميفمايقاةماظعاعةم)ػومذبؿوعماىدوظنيماظلابؼني(
 

م

ماظـلؾة ماظؿؽرارات م
21,4 

24,8 

47,4 

77,0 

23,0 

122622 

012 

171 

143 

552 

012 

1222 

معفممجدا
معفممبعضماظشيء

مأضلمأػؿقة
ماجملؿوع
معؾغى

ماجملؿوع
م1اٌؾققم
م0اىدولم

ماألبعادماظلقادقة
دؾمماٌواضفمواهماظـظامماالضؿصاديموماظلقاديموماظذيمؼؿؽونمعنمساعؾنيم)أيماإلجاباتمسنمم?أم

مقادة(دؤاظنيم:متؼققمماظػرقمبنيماألشـقاءموماظػؼراءم+متؼقممظؾل
م

ماظـلؾة ماظؿؽرارات م
4,5 

28,1 

55,90 

87,6 

12,4 

100,0 

23 

061 

332 

654 

102 

1222 

مراضيمجدا
مراضيمبعضماظشيء

مشرلمراضي
ماجملؿوع
معؾغى

ماجملؿوع
م
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مومم?بم مطذظكمعنمساعؾيماظعضوؼةميفمعبعقة ماظذيمؼؿؽون مو ماظلقادقة مو ماٌدغقة ماٌشارطة دؾم
 اٌلاػؿةميفمأسؿالمظؾصاحلماظعام.

م

ملؾةاظـ ماظؿؽرارات م
82,9 

15,2 

1,5 

99,6 

0,4 

100,0 

607 

130 

13 

774 

2 

1222 

مالمتوجدمعشارطة
مبعضماٌشارطة
معشارطةمأطدل
ماجملؿوع
مدؾػى
ماجملؿوع

م

م:ماٌؤدلاتماظدميوضرارقة(1معؿغرلؼندؾمماٌوضفمعنماظدميوضرارقةم)ضبؿوىمسؾىممممجم
م

م.ماإلغػؿاجمسؾىماألصؽارماظلقادقةماٌكاظػة(.م0
مـلؾةاظ ماظؿؽرارات م

3061 

0565 

5،2 

6265 

1361 

100.00 

301 

055 

25 

625 

131 

1222 

معوضفمشرلمعؤؼد
م0622

مم1622
معؤؼد

ماجملؿوع
معؾغىمذبؿوع

م2اٌؾققم
م:ماظعالضاتمبنيماألبعادماظدؼـقةم1اىدولم

ماظؿدؼنماظشكصيم-ا
ماظؿدؼنماظلقاديم-ب
م

ماجملؿوع مشرلمعؿدؼن معؿدؼن ماظؿدؼنماظلقادي
مكصياظؿدؼنماظش

365 

%122 

%0,54 

023 

%5,21 

%4,51 

120 

%1,36 

%7,57 

معؿدؼن

161 

%122 

%6,01 

75 

%2,31 

%2,06 

64 

%2,25 

%1,02 

مشرلمعؿدؼن

552 

%2,122 

%122 

120 

%2,22 

%2,122 

206 

%4,33 

%2,122 

ماجملؿوع

م
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محقثماظؿدؼنماظلقاديمػوماٌؿغرلماظؿابعمRégressionمModel:ممنوذجماظؿقؾقلماالسبداري
م

Sig T Standard  

Coefficient 
ممنوذج

  BETA م
0,00 

0,02 

0,21 

10,908 

3,091 

,3120 

 

0,111 

2,083 

مconstant)اظـابت)م
ماظؿدؼنماظشكصي
ماظؿدؼنماظشعيب

م
م3اٌؾققم
م2اىدولم

ممسالضاتماألبعادمباٌؿغرلاتماظلودقودميغراصقة
مبنيمعنماٌغرباظلنم+ماىـسم+ماٌلؿوىماظؿعؾقممععمعؼارغةمبإجاباتماٌلفو
مغلبماظؿدؼنماظشكصيمعؼذلنمباظلنم+ماٌلؿوىماظؿعؾقؿي

م
مإغاث
مطفول
متعؾقم
مسال

مكم )إ
متمع(

مإغاث
مذؾاب
متعؾقم
مسال

مشم )إ
متمع(

مإغاث
مطفول
متعؾقم

معـكػض
مكممممممممممم )إ

متمم(

مإغاث
مذؾاب
متعؾقم

معـكػض
مشمم )إ
متمم(

مذطور
مطفول
متعؾقم
مساظي
مكم ذ
تم
مع(

مذطور
مذؾاب
متعؾقم
مساظي

مسم )ذ
معم(مت

مذطور
مطفول
متعؾقم

معـكػض
م)ذمكم
متمم(

مذطور
مذؾاب
متعؾقم
عـكػ
مض

مشم )ذ
متمم(

م

م64 م52 م74 م25 م65 م42 م70 م32 ماىزائر

م62 م41 م72 م11 م61 م34 م67 م20 ماٌغرب

م

مغلبماٌلؿفوبنيماظذؼنمؼواصؼونمسؾىمدورماظدؼنميفماظشؤونماظعاعةم)إدارؼةم/مدقادقة(.

م

مكم إ

متمع

إمشمتم

مع

مكمتم إ

مم

متم مش إ

مم

متم مك ذ

مم

مشمتم ذ

مع

متم مك ذ

مم

متم مش ذ

مم

م

م16 م11 م22 م21 م13 م06 م12 م25 ماىزائر

م15 م31 م32 م20 م22 م24 م34 م11 ماٌغرب

م
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 6امللحق 
 5جدول 

معؼارغةمظؾؿواصقماظلقادقةموماظدؼـقةمبنيماٌلؿفوبنيماىزائرؼنيموماٌغاربة
م

ماىزائر ماٌغرب م
ماظؿدؼنماظشكصم)اظصالة( %51 %56
مشارةماإلعاماظؿدؼنماظشكصيمادؿ %07 %10
ميفم %40 %32 مطؿرذد ماظدؼن م: ماظلقادي اظؿدؼن

مايقاةماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقة
ميفم %32 %11 مطؿرذد ماظدؼن ماظلقادي: اظؿدؼن

مايقاةماإلدارؼةموماظلقادقة
ماظؿدؼنماظشعيب %15 %15
مدرجةمسدمماظرضا %52 %64

ماالضؿصاديموماظلقادي
مضصث %23 مإ ماالغؿؿاء ماظلقادقة: ظبمعبعقةماٌشارطة

معدغقة
ماٌشارطةماظلقادقة: %12 %11

ماٌشارطةميفمأسؿالماظصاحلماظعام
ماٌوضفمعنماظدميوضرارقة: %02 %15

متطوؼرماٌؤدلاتماظدميوضرارقة
ماٌوضفمعنماظدميوضرارقة %14 %04

ماالغػؿاحمسنمأصؽار

م
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