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حممد فريد عزي
إن ماظعالضة مبني ماظلقادة مو ماظدؼن معوضوع مذو مأػؿقة مو محلادقة مضصوى ميف ماجملؿؿعاتم
اإلدالعقةماٌعاصرةمومزلمذبالمغؼاشمبنيماألطادميقنيمخاللمععظممػذاماظؼرن .م
عنماألصؽارماظشائعةمبنيماظداردنيماظغربقنيموماٌلؾؿنيمسؾىمحدمدواءمػومأنماإلدالممالمؼـظمم
صؼطمذبالماظعؾاداتمبلمؼؿفاوزهمظقؽونمزبططامأومبرغاذبامظـظاممإجؿؿاسيمؼشؿلمطلمعـقادؼنم
ايقاةممبامصقفاماظؼاغونموماظدوظة.1مإنمعامؼؤطدمػذهمايؼقؼةميفمغظرمػؤالءماظداردقنيمػومأنم
اإلدالممظقلتمظه معؤدلةمرزلقةمطاظؽـقلة،مباظرشممعنموجودمعؤدلاتمظعؾؿاءماظدؼنمؼلفرونم
طقؿاة مظؿػلرل ماظـصوص ماٌؼددة .مصفذا مو مخصائص مأخرى موعل معن ماجملؿؿعات ماإلدالعقةم
طقاغاتمدبؿؾفمسنماجملؿؿعاتماظغربقةماظيتمتؿؿقزمبػصلماظدوظةمسنماٌؤدلاتماظدؼـقة.مصاظذيم
ميقز مػذه ماجملؿؿعات مطذظك مػو موجود مذبال معلؿؼلمظـؼاصة مسؾؿاغقةمومذبؿؿع معدغي مؼشؽالنم
رطقزتنيمأدادقؿنيمظؾقداثةماظغربقة .م
إن مشقاب مػذه مايداثة ماظلقادقة ميف ماجملؿؿعات ماإلدالعقة مو مسدم ماظػصل مبني ماظعؾؿاغيم
واٌؼدسمعـعمحلبماظعدؼدمعنماحملؾؾني،مزفورمذبالمعلؿؼلمظؾػضاءماظلقادي.2م م
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المؼؿػقمطلماظداردنيمظؾؿفؿؿعاتماإلدالعقةمسؾىمػذهماظـؿائجمصؾعضفممؼؼرمأنمػـاكمذبالم
علؿؼلمغلؾقامظؾؿؿاردةماظلقادقة-مصالبدوسم-LAPIDUSمؼرىمأنماجملؿؿعماإلدالعيمسرفم
غوسني معن ماظعالضات مبني ماظلقادي مو ماظدؼين م :مأ -مسالضات متطابؼقة مشرل معؿؿاؼزةم
()Undifferentiatedمبنيماظدوظةموماظدؼنموماظيتممتقزماجملؿؿعاتماظؼؾؾقة.مأعاماجملؿؿعاتم
اإلدالعقة مايضرؼة مصعرصت متؼلقؿا مبني مذباالت ماظدوظة مو ماظدؼن :م"صرشم ماظؼول ماظشائع مبأنم
عؤدلات ماظدوظة مو ماظدؼن معوحدة ،مو مبأن ماإلدالم مػو مغفج مطؾي مظؾققاة ماظذي مضبدد ماظؼضاؼام
اظلقادقةموماالجؿؿاسقة،مصإنمأشؾبماجملؿؿعاتماإلدالعقةمالمتلاؼرمػذاماٌـلمبلمضاعتموأدلتم
حولمعؤدلاتمعـػصؾةمظؾدوظةموماظدؼن"3م[مالبدوس-وردمسـدمحلن .]..م
عفؿا مؼؽن ،مصإن ماظعالضة مبني ماظدؼن مو ماظلقادة معازاظت متـرل مجداال مطـرلا مبني ماظدرادقنيممممممم
ومصراسامحاداموميفممبعضماٌراتمداعقاميفماجملؿؿعاتماإلدالعقةماٌعاصرة.مصأشؾبماظدولميفمػذهم
اجملؿؿعات مزفرت مظؾوجود مسؾى مأثر مصرلورة مإزاظة ماإلدؿعؿار م( )Decolonisationمضادتـفام
حرطاتمورـقةمطانمؼؿزسؿفامضادةمذوومغزسةمسؾؿاغقةمغلؾقا،مومحاصظوامبعدمادؿؼاللمبؾداغفممسؾىم
اٌـظوعاتماظؼاغوغقةموماظذلبوؼةماٌوروثةمسنماظعفدماإلدؿعؿاري.مصايرطاتماظدؼـقةمماظؿفدؼدؼةم
وايرطات ماظدؼـقة ماظلقادقة ماظيت مزفرت مسؾى مإثر مصشل ماظـكب ماظورـقة مغددت م مباإلواهمم
اظعؾؿاغيميفمبؾداغفامومغادتمباظرجوعمإظبمدوظةممتـلماإلدالممطؿـفجمظؾقؽممومايقاة .4م
إغطالضامعنمػذهماًؾػقةماظعاعةمدـقاولماٌلاػؿةميفمػذاماظـؼاشماظدائرميفماألوداطماألطادميقةم
اسؿؿادامسؾىمععطقاتمعقداغقةمغرطزمصقفامسؾىممتـالتمومعواضفماألصرادمصقؿامطبصمسالضةماظؿدؼنم
وماظـؼاصةماظلقادقة .م
ظنمتؽونمػذهماظورضةمعلاػؿةمأخرىمإضاصقةميفماظـؼاشماظـظريماظدائرمعـذمأطـرمعنمضرنمحولم
اٌلأظةمايلادةمظعالضةماظدؼنمباظلقادة،مومإمنامدأحاولماظذلطقزمصقفا،مومعنم م
خالل مإدؿعؿال مأدوات مدودقوظوجقة ،مسؾى مأبعاد مو مسالضات ماظؿدؼن مباظؿؿـالت ماظلقادقةم
مبعـىمآخرمػيمرباوظةمعوضعةم()Objectivationمومضقاسمسالضةماظؿدؼنمباظلقادة .م
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إن مزخم ماألحداث مو مطـرة ماظؽؿابات مذات ماظطابع ماىداظي ميف مذبال ماظعالضة مبني ماظدؼنمممممممممم
وماظلقادة،مأضػىمسؾىمػذاماٌقدانمضؾابامطـقػامأصؾحمعنماظصعبمبـاءمرؤؼةمعوضوسقةمصقه .م
صؾاظرشممعنمطـاصةماألدبقاتمحولمػذاماٌوضوعمصإغفامتػؿؼرمإظبمععطقاتمعقداغقة.مإغـاميفمػذام
اظعؿلمدـعؿؿدمسؾىمععطقاتمعقداغقةمعبعـاػامبوادطةمحبثمعغاربيمظلدلماآلراءمسللم1222م
علؿفوب ميف مطل مضطر م(توغس-اىزائر-اٌغرب)* .مصؿوضوع مػذا ماظؾقث مسام مؼفدف مإظب مرصدم
متـالت ،معواضف مو مدؾوك ماٌلؿفوبني محول مذبؿوسة معن ماألبعاد مظؾققاة ماالجؿؿاسقة ماألدرة،م
اظعؿل،ماظدؼنموماظلقادقة .م
تـؼلممػذهماظورضةمإظبمصصؾني،مصػيماظػصلماألولمدـؿعرضمإظبماىاغبماٌـففيماظذيمؼعاجلم
تؼـقةمهؾقلماٌعطقاتمععمسرضمظؾـؿائجماإلحصائقة .م
أعاماظػصلماظـاغيمصلقكصصمإظبماظؿعؾققموماظشرحمشلذهماظـؿائج .م

اٌعطقاتموماٌـففقة م
متمإخضاعماٌعطقاتمإظبمذبؿوسةمعنماظؿؼـقاتماإلحصائقةماٌكؿؾػةم :م
اظؿقؾقلماٌعاعؾي،ماظؿقؾقلماإلسبداري..إخل.مأصرزماظؿقؾقلماٌعاعؾيم م
ذبؿوساتممعنمماٌواضعم(اٌؿغرلات)مذاتمإرتؾاطمسالمصقؿامبقـفامممامؼدلمسؾىمأغفامتؼقسم
غػسماظؾعد،مإضاصةمإظبمعامؼلؿحمبهماظؿقؾقلماٌعاعؾيمعنمهدؼدماظزعرماظيتمبنيمسـاصرػامإرتؾاطم
سال ،مصإغه مطذظك مميؽنمعن متؽوؼن مدؾم ماإلواػاتم()Scale of attitudesمحول ماٌواضقعم
اٌطروحة .م
أدػرماظؿقؾقلماٌعاعؾيمسؾىماظـؿائجماظؿاظقة :م
* ماألبعادماظدؼـقةم :م
ثالثة مأبعاد مدؼـقة مجرى مسزشلامو مضقادفا محقث مبقـت مغؿائجماظؿقؾقل ماٌعاعؾي مثالثة مزعرم
زبؿؾػةمتعدلمسنمأبعادمزبؿؾػةمظؾؿدؼن.مصاجملؿوسةماألوظبمظؾؿؿغرلاتمتدلمسؾىماظؾعدماظشكصيمأوم
اظػرديمظؾؿدؼن،موماظـاغقةمتدلزماظؾعدماظلقاديمظإلدالممومدورماظدؼنميفماظشؤونماظعاعة،مأعاماظؾعدم
اظـاظثمصقشرلمإظبماظؿؼاظقدماٌرتؾطةممبامؼلؿىمباإلدالمماظشعيب .م

1993

1993
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اٌؿغرلاتماٌؽوغةمشلذهماألبعادمػيمطؿامؼؾيم :م
*ماظؿدؼنماظشكصي* م
مأداءماظصالةمباغؿظام ممادؿشارةماإلعاممأوماظػؼقهميفمعلائلمذكصقة ممضراءةمأدبقاتمدؼـقة م*ماإلدالمماظلقاديم(دورماظدؼنميفماظشؤونماظعاعة) م
ماظدؼنمطؿرذدميفماظؼضاؼاماإلضؿصادؼةموماظؿفارؼة مماظدؼنمطؿرذدميفماظؼضاؼاتماإلدارؼةموماظلقادقة م*ماإلدالمماظشعيب م
مزؼارةمأضرحةماألوظقاء مماإلذذلاكميفماٌوادمم(ايػالتماظدؼـقةماظشعؾقة) مماظؾفوءمإظبماظطبماظشعيب متؼدممتوزؼعمعواضفم(أجوبة)ماٌلؿوجؾنيمباظـلؾةمشلذهماٌواضقعمبطرؼؼؿنيم:م م
أوالم:متؼدمماإلجاباتمسنمطلمعؤذرمسؾىمحدى-م م
ثاغقام:موؿعماظؿوزؼعاتمظؿؽونمدؾؿامظؼقاسماٌواضفم :م
جدولمIم:م(أغظرميفماٌؾقق) م
عنماىدولماألولمميؽنمادؿكالصمعامؼؾيم :م
اظؿدؼنماظشكصيم :م
األشؾؾقةماظعظؿىمعنماٌلؿفوبنيم()%3369ممتارسماظصالةمباغؿظام،موممتـحمظؾدؼنمدورام
أدادقا مطؿرذد ميف مايقاة ماظشكصقة مو ماظعائؾقة ،مو مظؽن مسدد مضؾقل معـفم مؼؾفأون مإظبمادؿشارةم
دؼـقةم(اإلعام)مصقؿامطبصمضضاؼاػمماظشكصقةمأوماظعائؾقة،مودرماٌالحظةمػـامأنماظلؤالماٌؿعؾقم
باإلدؿشارة ماظدؼـقة مطؿؤذر مسؾى ماظؿدؼن مدفل مغلؾة مساظقة مسـدعا مأخؿدل ميف مبؾدان ماٌشرقم
اظعربي .5م

TESSLER, M..- The origins of popular support for Islamic movements : a political Economy
Analysis.- occasional papers, University of wisconsin- Milwankee, 1993.
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اإلدالمماظلقاديمومدورماظدؼنميفماظشأنماظعام م
إنمغصفماٌلؿفوبنيمميـقونمظؾدؼنمدوراميفماظشؤونماإلضؿصادؼةموماإلجؿؿاسقةمبقـؿاماظـؾثم
عـفممؼؤطدونمسؾىمدورماظدؼنميفماألعورماإلدارؼةموماظلقادقة.مصؿوزؼعماإلجاباتميفمػذاماجملالم
ؼؾنيمأنمربعمسددماٌلؿفوبنيمؼواصؼونمبشدةمسؾىماظدورماظرؼاديميفماظشأنماظعام،مومربعمآخرم
ميـحمبعضماظرؼادةمظـؾدؼن،مأعاماظـصفماٌؿؾؼىمعـفممصرلىمأغهمالمصببمأنمؼؽونمظؾدؼنمأيمدورم
يفماألعورماإلدارؼةموماظلقادقة .م
اإلدالم ماظشعيب م :محلب ماظلؾم ماٌؽوِّن مشلذا ماظؾعد مصإن مثؾـي ماٌلؿفوبني مال مؼؿعارونم
ممارداتمشلامسالضةمباإلدالمماظشعيب .م
األبعادماظلقادقةم :م
متت مععاىة ماٌعطقات ماٌؿعؾؼة مبفذا ماظػصل مبـػس ماًطوات ماٌـففقة مظؾػصل ماظلابق م–
اظؿقؾقلماٌعاعؾي -مومطاغتمعنمغؿائفهمهدؼدمثالثمزعرم(أومذبؿوسات)مبنيمسـاصرػامإرتؾاطم
سال-مومتشرلمػذهماألبعادمإظبم:مأوالماٌوضفمعنماظـظامماإلضؿصادي،ماظلقادي،مثاغقا:مؼدلماظؾعدم
اظـاغي مسن ماٌشارطة ماظلقادقة مأعا ماظؾعد ماظـاظث مصقشرل مإظب ماٌوضف معن ماظدميؼرارقة مو ماإلغػؿاحم
اظلقادي،مأعاماظؿغرلاتماظيتمتؽونمػذهماألبعادمصفيمطؿاممؼؾيم :م
*ماٌوضفمعنماظـظامماإلضؿصاديموماظلقاديم :م
ماشلوةمبنيماظػؼراءموماألشـقاءمأصؾقتمأطـرمإتلاساميفماًؿسمدـواتماألخرلة ممايقاةماظلقادقةمععؼدةمجدامحؿىمؼػفؿفاماٌوارـونماظعادؼون .م*ماٌشارطةماٌدغقةموماظلقادقة م
ماالغؿؿاءمإظبمعبعقةمعدغقة مماٌشارطةميفماٌشارؼعمذاتماٌصؾقةماظعاعة م*ماٌواضفمعنماظدميؼرارقةم م
متطوؼرماٌؤدلاتماظدميؼرارقةمطأوظوؼةميفمبرغاعجمايؽوعة م ماإلغػؿاح مسن ماألصؽار ماٌكؿؾػة مطؿعقار مظؾرِّؼادة ماظلقادقة م(أغظر ماىدول مرضم م0مممممممممممممميفماٌؾقق) م
إنمتوزؼعماإلجاباتمطؿامؼوضقهماىدولمرضمم،0مؼؾنيماإلواػاتماظؿاظقةم :م
*ماٌوضفمعنماظـظامماالضؿصادىموماظلقادي م
أشؾؾقة ماٌلؿوجؾني مأبدو مضؾؼفم معن ماشلوة ماظيت متؿعؿق مباضطراد مبني ماألشـقاء مو ماظػؼراءمممممممممممممم
وميفمغػسماظوضتمؼعؿدلونمأنماظلقادةمأعرمععؼدمخارجمصفمماٌوارنماظعادي.مومعنمػـامؼؿؾنيمأنم
غلؾةماظرضاماظلقاديموماإلضؿصاديمعـكػضةمجدامحقثمالممتـلمإالم .%3م
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*ماٌشارطةماٌدغقةموماظلقادقة م
ضؾقلمعنماٌلؿوجؾنيممياردونمغشاراتمعدغقةمأومدقادقةمصـلؾةماٌشارطةمبقـفممالمتؿفاوزم
 .%13م
*ماٌوضفمعنماظدميؼرارقةم م
ػـا مطذظك مضؾقل معن ماٌلؿفوبني مؼعرلون مأػؿقة مظؾؿؤدلات ماظدميؼرارقة مأو ماإلغػؿاح مسؾىم
األصؽار ماظلقادقة مطعاعل ميف ماظرؼادة م( )Leadershipم ماظلقادقة .مصعؾى ماظعؿوم مػـاك مأضل معنم
%02متعطىمأػؿقةممظؿـؿقةماٌؤدلاتموماألصؽارماظدميؼرارقة .م

اظعالضاتمبنيماألبعادم :م

ظدرادةماظعالضاتمبنيماظؾعدماظدؼينموماظؾعدماظلقاديمومطذظكماظعالضةماظداخؾقةمبنيماظعـاصرم
اٌؽوغة مشلذه ماألبعاد ،مسؿدغا مإظب مهؾقل معؿعدد ماظعواعل م(  )Multifactorial analysisموم
رؾؼـا متؼـقة ماإلسبدار ماٌعاعؾي م( )regression analysisمصفذه ماألخرلة معن مذأغفا مأن متؾنيم
اظعالضةمبنيماٌؿغرلاتمومخاصةمأغفامهددموزنمطلمعؿغرلميفماٌعادظة.مإحؿوىماظـؿوذجماألولم
ظؿقؾقلماإلسبدارم()regression analysisمسؾىماظـالثةمأبعادماٌؽوغةمظلؾمماظؿدؼنمععمإسؿؾارم
اظؿدؼنماظلقاديمطؿؿغرلمعلؿؼلموماظؾعدؼنماآلخرؼنمطؿؿغرلؼنمتابعني .م
بقـت مغؿقفة مػذاماظؿقؾقلمأنماٌلؿفوبنيماظذؼنمدفؾواممغؼاطمساظقةمسؾىمعلؿوىماظؿدؼنم
اظشكصيمػمماألطـرمإحؿؿاالمأنمؼـاصروماإلدالمماظلقادي .م
ومسؾىماظعؽسمعنمذظك،مصالمتوجدمسالضةمبنيماظؿدؼنماظشعيبموماظؾعدؼنماآلخرؼنم(اظشكصيم
وماظلقادي)مأغظرماىدولمرضمم .5م
أعا ماظـؿوذج ماظـاغي مظؾؿقؾقل ماإلسبداري مو ماظذي مضبؿوي مسؾى ماٌؿغرلات ماظلقادقةمممممممممممممممممممم
وماظدؼـقة،مصقوضحمأغهمظقلتمػـاكمسالضةمبنيماظؾعدؼنماظدؼـنيموماظؾعدؼنماظلقادقنيم(اٌشارطةم
اظلقادقةموماٌوضفمعنماظـظامماإلضؿصاديموماإلجؿؿاسي) .م
صاظعالضة ماظوحقدة ماظيت مطشف مسـفا ماظؿقؾقل مػو مسالضة ماإلدالم ماظلقادي مباٌوضف معنم
اظدميؼرارقة،محبقثمتوجدمسالضةمسؽلقةمبقـفؿا.مأيمأنماٌلؿفوبنيماظذؼنمؼعطونمأػؿقةمطؾرلةم
ظؾدؼنميفماظشؤونماظعاعةمعنماٌرجحمأغفممالمؼؾدونمغػسماألػؿقةمظؾؿؤدلاتموماظؼقمماظدميؼرارقة .م
إن مػذه ماإلدؿـؿاجات معا مػي مإال مإواػات مساعة مال متعؽس ماإلخؿالصات مو ماظػروضات ميفم
اٌواضفمسـدماٌلؿفوبنيمصقؿىمغؾؼيمعزؼدامعنماظضوءمسنمدؼـاعقؽقةمػذهماٌواضفماٌؿعؾؼةمباظؿدؼنم
و ماظـؼاصة ماظلقادقة مضؿـا مبربط مػاته ماألخرلة ممبؿغرلات معلؿؼؾة معـل ماظلن ،ماىـسمممممممممممممممممممم
و ماٌلؿوى ماظؿعؾقؿي .مجرى مأؼضا مإجراء مهؾقل مإسبداري م()regression analysisممممممممممممممممممم
ومأسطتماظـؿائجماظؿاظقةم(أغظرمجدولمرضمم .)0م
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اظؾعدماظشكصيمظؾؿدؼنم :م
ؼؿؾنيممأنممغلؾةمماظؿدؼنماظشكصيمعرتػعةمبنيمصؽةماألطـرمعنمثالثنيمدـةم(52مدـة)مذويم
علؿوىمتعؾقؿيمعؿدغيمومػذامبغضماظـظرمسنماىـس.مومتؽونمغلؾةماظؿدؼنماظشكصيمعـكػضةم
بنيماظشؾابمذويمعلؿوىمتعؾقؿيمعـكػضمبغضماظـظرمطذظكمسنماىـسمومطذظكمبنيماظشؾابم
ذومعلؿوىمتعؾقؿيمسالم :م
تشرل مػذه ماظـؿائج مإظب موجود متؾاؼن ميف معواضف ماظػؽات ماالجؿؿاسقة مظؾشؾاب مو ماظػؽاتم
االجؿؿاسقة مظؾؽفول م( .)Adultsمؼظفر مأن ماظػؽات ماظشؾاغقة مػي مغلؾقا مأضل متدؼـامممممممممممممم
أو مباألحرى مأضلممماردة مظؾدؼن.مو مػذا ماظؿؾاؼن مػومأطـر مإتلاسا مبني ماألذكاص مذوي ماٌلؿوىم
اظدراديماٌـكػضمسـدماىـلنيمومطذظكمسـدماظرجالمذوماٌلؿوىماظدراديماظعاظي .م

اظؾعدماظلقاديمظؾؿدؼنم :م

إنماٌواضفماٌؤؼدةمظؾلقاداتماٌرتؾطةمباإلدالمماظلقاديمتوجدمبـلبمساظقةمبنيماظشؾابمعنمم
اظذطور مذوي ماٌلؿوى ماظدرادي ماٌـكػض مو مبني ماظـلاء مذات ماٌلؿوى ماظدرادي ماٌـكػض مدونم
اسؿؾار ماظلن ،متـكػض مغلؾة ماظؿأؼقد مبني مصؽة ماظذطور ماظغرل ماظشؾاب مذوي معلؿوى مسال معنم
اظدرادة .م
صفذامؼؾنيمأػؿقةمساعلماظؿعؾقمميفمتػلرلماظؿؾاؼنميفماٌواضفمبنيمسـاصرماظعقـةمدونمإشػالم
ساعؾيماظلنموماىـس .م
*ماٌوضفمعنماظـظامماالضؿصادىموماظلقاديم :م
إنمعواضفماٌلؿفوبنيمعنماظـظامماظلقاديموماياظةماإلضؿصادؼةمالمدبؿؾف،مصفيمعواضفم
تعدلمسنمسدمماظرضامومخاصةمبنيماظشؾابمذوماٌلؿوىماظؿعؾقؿيماٌـكػض .م
*ماٌشارطةماٌدغقةموماظلقادقةم :م
إنماٌشارطةماٌدغقةموماظلقادقةمػيمأسؾىمسـدماظشؾابمذويمماٌلؿوىمماظؿعؾقؿيماظعاظي.م
صـلؾةماٌشارطةمعـكػضةمبنيماظـلاءمذاتماٌلؿوىماظؿعؾقؿيماٌـكػضمعفؿامطانماظلنمؼشرلمػذام
إظب مأن مساعل ماىـس مميؽن مأن مؼػلر ماإلخؿالف ميف ماٌشارطة ماظلقادقة مو ماٌدغقة محبقث مغرىم
وؼشؽلمساممأنمغلؾةمعشارطةماظرجالمػيمأسؾىمعنمغلؾةمعشارطةماظـلاء .م
*ماٌوضفمعنماظدميؼرارقة م
ميـح ماظشؾاب معن ماىـلني مذوي ماٌلؿوى ماظؿعؾقؿي ماظعاظي مأػؿقة مطؾرلة مظؾؼقممممممممممممممم
وماٌؤدلاتماظدميؼرارقة.متـكػضمػذهماألػؿقةمسـدماظذطورمعنماظشؾابمذويماٌلؿوىماظؿعؾقؿيم
اٌـكػض مو مطذظك مسـد ماظؽؾار معن ماظـلاء مذوات ماٌلؿوى ماٌـكػض مطذظك .مؼؿفؾى مػـا ماظدورم
ايادممظؾؿعؾقمميفمتػلرلماٌواضفمواهماظدميؼرارقة.مظؽلمعنماظلنموماىـسمدورمطذظكمإذاماضذلغام
ععماظؿعؾقم .م
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*معـاضشة م
إنمأػؿقةماظؾقثماٌقداغيمومخباصةميفمعوضوعماظؿدؼنموماظلقادةمتؽؿنميفمإضػاءمغوعمعنم
اظـلؾقةموماظؿدضققم()nuanceمسؾىمطـرلمعنماٌلؾؿاتماظيتمؼرتؽزمسؾقفاماًطابماألطادمييموم
اظلقاديميفمػذاماٌقدان.مرؾعا،مبعضماظـؿائجمجاءتمعطابؼةمظؾقسماظعاممموماٌالحظةماٌؾاذرة .م
صأحدمأػمماظـؿائج ماإلحصائقةمػيمأنمزاػرةماظؿدؼنمسؾىمعلؿوىماظؿؿـالتموماظلؾوكمػيم
زاػرة معؿعددة ماألبعاد ،مو مأن ماظعالضة مبني مأبعادػا ماٌكؿؾػة مػي مظقلت مسالضة مثابؿةممممممممممممممممم
ومعؿؽاعؾة..مأيمأغهمإذامطاغتماظـؼاصةماظدؼـقةممتـلمعرجعامعفؿاميفممتـالتماٌلؿفوبنيمصقؿام
طبصمحقاتفمماظشكصقةموماظػردؼةم(حقثمأنم%32معـفممؼؼرونمبأػؿقةماظدؼنميفمػذاماجملال)م
صإن ماألعر مطبؿؾف ميف ماجملاالت ماألخرى مظؾققاة ماإلجؿؿاسقة ،محبقث مأن م %32معـفم مصؼطم
ؼؤطدون مسؾى مأػؿقة ماظدؼن مصقؿا مطبص متـظقم مايقاة ماإلضؿصادؼة مو ماإلجؿؿاسقة .متذلاجع مػذهم
اظـلؾةمإظبم%51مسـدعامؼؿعؾقماألعرمبدورماظدؼنميفمتـظقممايقاةماإلدارؼةموماظلقادقة.مظقسمعنم
اظلفلماظؿأطدمعنمصوابمػذهماإلدؿـؿاجاتمسؾىمعلؿوىماجملؿؿعمطؽل،مومظؽنمععمػذامتوجدم
عؤذراتمساعةمومشرلمعؾاذرةمتؤؼدمجزءامعنمػذهماإلدؿـؿاجات،مصعؾىمدؾقلماٌـالمغذطرمغؿائجم
اإلغؿكاباتماظيتمجرتميفم1992موم1991محقثمطانمغصقبماظؿقارماإلدالعيمؼذلاوحمعامبنيم
اظـؾثم()1/5مإظبماظربعم()1/0معنمأصواتماٌـؿكؾني.مصفذهماظـلؾةمتؼذلبمعنماظـؿقفةماظيتم
طشفمسـفاماظؾقث،مومػذامبؽلمهؿػظمحقثمأغـامغدركمأنماظلؾوكماإلغؿكابيمالمؼعؽسمبشؽلم
آظيماظؿؿـالتموماٌواضفماظلقادقة .م
إنماظؾعدماآلخرماظذيمؼؽشػهماظؾقثمػومجاغبماٌؿارداتماظدؼـقةماظشعؾقةمحقثمعامزاظتم
ػذهماألخرلةمتعرفمإغؿشارامغلؾقاميفماجملؿؿعمرشممطونماظعقـةممتـلمذبؿؿعامحضرؼامأؼنمعنم
اٌػذلضمأنمتؽونمصـقهمػذهماٌؿارداتمػاعشقة.مصفذامعنمذأغهمأنمؼؤطدمبعضمجواغبممنوذجم
.6E.GELNERمظؾؿفؿؿعماإلدالعي.مأغهمأػممخصائصماظدؼنماإلدالعيمحلبمGELNERم
أنمؼـؼلممداخؾقامبنيمإدالممماظصػوةم(إدالمماظعؾؿاء)مومإدالمماظعاعة.مصاظصـفماألولمػومحضريم
ضبؿؾهمسؾؿاءمعدؼـقنيمؼـقدرمأشؾؾفممعنماظػؽاتماظدلجوازؼةماظؿفارؼةماظذؼنمؼعؽلونمضقممومأذواقم
اظػؽاتماظودطى،متؾكماظؼقمماظيتمترطزمسؾىماظـظام،مإحذلامماظؼواسد،ماظؿعؾقمموماظرصاغة،مومإظبم
جاغب مذظك متؤطد مسؾى ماظؿوحقد ميف ماظدؼن م مهارب مطل مأذؽال ماظؿودط مأو ماظودارة مبني ماهلل
واإلغلانمومؼؿؿقزمأؼضامباظصػوؼةم()Puritanismموم()Scripturalismمأعاماإلدالمماظشعيبم
- GELNER, E..- Muslim society – cambridge.- Combridge university press, 1981.
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صفومإسؿؼادمؼؼوممسؾىماظؿودطم()Mediationistمبنيماهللموماظؾشر.مؼرتؽزمسؾىماظلقرمأطـرمعـهم
سؾىماظؿعؾم.مومأػممعؤدلاتهمػيمزؼارةماألوظقاء .م
إنمعامؼؾػتماإلغؿؾاهمػـامومرمبامؼشوشمػذاماظـؿوذجماظــائي،مػومتواجدمومبشؽلموادعمغلؾقام
ٌؿارداتمذعؾقةمدؼـقةمبايضر،مومػذامباظرشممعامؼظفرمعنمإطؿلاحمظؾلاحةماظدؼـقةمعنمررفم
عوجةماإلدالمماظلقاديماظذيمػومأضربمإظبمعامؼصػهمE.GELNERمباإلدالمماظعارفم( High
 .)Islamم
رمباماظـؼطةماظيتمتفؿـامأطـرميفمػذاماظؾقثمػيماظعالضةمبنيمػذهماألبعادماٌكؿؾػةمظؾؿدؼن..م
وخاصة معـفا ماظ عالضة مبني ماظؾعد ماظشكصي مو ماظؾعد ماظلقادي مظؾؿدؼن .مإن مػذه ماظؼضقة مو مغظرام
يلادقؿفاميفماظظرفماياظيمومػذاميفمذبؿلماجملؿؿعاتماإلدالعقة،مصإنماظـؼاشمحوشلامشاظقام
عامؼؽونمعرلائيم()Polemicمومعؤدجل .م
تظفرماٌعطقاتماٌقداغقةممأنمػـاكمسالضةمبنيماظؾعدماظشكصيموماظؾعدماظلقاديمظؾؿدؼنمأغظرم
جدولم،3مغػسماظعالضةمتػرزػاماٌعطقاتماٌغربقة.مأنزتمحبوثمعقداغقةمأخرىميفمذبؿؿعاتم
ذرق مأودطقة متوصؾت مإظب مغؿائج مزبؿؾػة ،محقث مأزفرت مأن ماظعالضة مبني مدؾم مضقاس ماظؿدؼنم
اظشكصيموماإلجؿؿاسيمػيمسالضةمضعقػة.مصػيمػذاماظلقاقمإغؿفىماظؾاحثماألعرؼؽيمم.تلالر7م
عنمخاللمدرادةمعؼارغةمظلدلماألراءموماٌواضفميفمطلمعنمعصرموماظؽوؼتمدـةم 1933مإظبمأنم
%32معنماٌلؿفوبنيماظؽوؼؿقنيموم32معنماٌلؿوجؾنيماٌصرؼنيماظذيمدفؾوامغلبمساظقةمسؾىم
دؾممضقاسماظؿدؼنماظشكصيمأبدومتأؼقدامضعقػامظؾقرطاتماإلدالعقةماٌعاصرةميفمبؾداغفم .م
إنمدرادةماٌواضفموماظؼقمموماظلؾوكماإلجؿؿاسيمبشؽلمإعباظيمومسلوظيمضدمطبػيماظؿؾاؼنم
يفماٌواضفمومباظؿاظيمالمؼلؿحمظـامبإدراكماظػروضاتماٌوجودة،مومسؾقهمصإنمربطمػذهماٌواضفمواظؼقمم
و ماظلؾوك مبعواعل مإجؿؿاسقة مدميغراصقة مطان مضرورؼا مإلضػاء مدضة مو معصداضقة مأطدل مسن ماظـؿائجم
اظعاعة .م
أصرز ماظؾقث مساعؾني مأدادقني مؼػلران ماالخؿالف م) (Varianceميف ماٌواضف مو ماظؼقممممممممممممممم
ومػؿامساعؾيماظلنموماظؿعؾقممومإظبمحدعاماىـس .م
ؼؾعبمساعلماظلنمدورامعفؿاميفمتػلرلماظلؾوطاتماظدؼـقةماظشكصقةمومؼصؾحمأطـرمثؼالمإذام
اضذلن مباظعاعل ماظذلبوى ،مغالحظ مأن ماظػؽات ماظشؾاغقة ماألضل متعؾؿا مػي ماألضل ممماردة مظؾدؼن.م
صاظدلشممعامؼالحظمعنمتغرلاتمسؾىمعلؿوىماٌؿارداتماظدؼـقةميفماىزائر،مصؿازاظتمدبضعمتـؾكم
.

.- 13

- TESSLER, M..
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اٌؿارداتمإظبمثابتمأغـروبوظوجيم)(Anthropological invariantموػومأنماٌؿاردةماظدؼـقةم
تزدادمطؾؿامتؼدمماظلن .م
إنماٌعاىةماإلحصائقةمٌوضوعماظؿدؼنمتؾؼىمساجزةمسنمطشفمرؾقعةمػذاماظؾعدمايلاس،م
صإنمطاغتمتوصرمبعضماٌؤذراتماٌفؿةمصإغفامدبػقميفمتوضقحمرؾقعةماٌؿارداتمممموماظؿغرلماظذيم
حدثمصقفا.مصػيمعامطبصمعوضوعماظدؼنموماظشؾابمومرشمماشبػاضمدرجةماٌؿاردةمعؼارغةمععم
اظؽؾار،مصإنمرؾقعةماٌؿاردةماظدؼـقةمدبؿؾفمعنمجقلماظشؾابمإظبمجقلماظؽؾار.مإنمعامحدثمعنم
شؾقانمسؾىماظلاحةماإلجؿؿاسقةموماظلقادقةماظدؼـقةمعـذمعـؿصفماظـؿاغقـاتمحؿىماظقوممػومظقسم
صؼط ماتلاع ميف ماٌؿاردات ماظدؼـقة م(أو محرطة مإسادة مأدؾؿة) مبؼدر معا مػو مرؾقعة مجدؼدة مظؾعالضةم
باظدؼنموماظذيممتـؾهمباًصوصماظػؽاتماظشؾاغقة .م
صؽؿا مأوضقؿهمدراداتمدودقوظوجقةم8صإنماظؿدؼنماظشؾاغيمؼفدفمإظبمعطؾبمػوؼاتيمعنم
خاللممتاؼزهمومزباظػؿهمظؿدؼنماألباء.مصاألعرمػـامؼؿعؾقمبؽقػقةماٌؿارداتماظدؼـقةمومظقسمعدىم
إغؿشارػا مصقؿى م مسؾى معلؿوى ماٌؿاردات ماظدؼـقة ماحملضة م -مأي ماظشعائر مو ماظعؾادات -مسؿلم
اىقلماظشؾاغيمسؾىمأنمؼؿؿاؼزمسنماآلخرؼنمومذظكمبؿؾـقهمٌؿارداتمرعزؼةمومذعائرؼةمزبؿؾػة،م
وماظيتمتؿؿـلميفمارتداءماظؾؾاسمومرؼوسمتأدؼةماظشعائرمومطذظكماٌقلمإظبماظصراعة وماظؿشددميفم
ذبالماٌعاعالت.ممممممممم م
صؼقاممماظشؾابممبؿارداتمدؼـقةمدبؿؾفمسنمتؾكماظيتمعاردفاموممياردفامآباؤػممتعدلمسنم
رشؾةمومرباوظةمظؾؿؿردمسنماظـظامماالجؿؿاسىماظؼدؼم،مومؼؿضحمػذاماألعرمأطـرمسـدعامغالحظمعنم
خالل ماٌعطقات ماٌقداغقة مأن مصؽة ماظشؾاب ماظؼؾقل ماظؿؿدرس م(ابؿدائي مأو مأضل) مػم ماألطـر متأؼقدام
ظإلدالمماظلقاديم(وماٌػارضةمطذظكمأغفممميـؾونماظػؽةماألضلممماردةمظؾعؾادات)؟مػلمػـاكمتػلرلام
دودقوظوجقا مشلذه ماٌػارضات؟ معا مععـى مأن ماظشؾاب ماألضل محظا ميف ماظؿعؾقم مػم ماألطـر متأؼقدام
ظإلدـالمماظلقاديمومطذظكميفمبعضماياالتمػممأضلممماردةمظؾدؼن؟معامععـىمأنمتؽونماظـلاءموم
بغظماظـظرمسنمدـفنمػنمطذظكماألطـرمعـاصرةمظإلدالمماظـلقادي؟مصفلمعنمسواعلمدودقوظوجقةم
تؾؼىماظضوءمسؾىمػذاماٌوضف؟مالمتوجدمدراداتمطقػقةمتؾقثميفمػذاماٌوضوع.مصإنمعاميفمحوزتـام
عنمععطقاتمتدلزمصؼطمدورمساعلماظؿدرؼس،محقثماٌلؿوىماظؿعؾقؿيمشلؤالءماظـلاءمعـكػض.مصؿام
ؼـرلمصضولماظؾاحثمأطـرمػومأنماظـلاءمميـؾنماظؼـاةماألدادقةمظـؼلماظؼقمموماظؿؼاظقدموماٌكزونم
اظـؼايف مسؾى ماظـعؿوم مبوادطة مسؿؾقة ماظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة ،مصؿن ماٌؿوضع مإذا مأن متؽون متؾك ماظؼقمم
- MERZOUK, M..- Quand les jeunes redoublent de férocité : L’islamisme comme phénomène de génération
.- Ach de Socience sociales des reli, 1997.- p.p. 141 - 158.
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واظؿؼاظقدمأطـرمإرتؾارامباإلدالمماظشعيب…ميفماظوضتماظراػنمالمتؿوصرمظدؼـامععطقاتمأطـرمظؿقؾقلم
أدقمشلذهماظـؿقفة .م
تعرضـا ميف مػذا ماظؾقث مطذظك مإظب مسـاصر مأخرى معؽوغة مظؾـؼاصة ماظلقادقة :مطاٌشارطةم
اظلقادقة،ماٌوضفمعنماظـظامماظلقادي،ماٌوضفمعنماظدميوضرارقة… مإخلممومحاوظـاماظؾقثميفم
اظعالضةمبنيمػذهماألبعادموماٌؽوغاتماظدؼـقة .م
الممؼؾدوممأنماظؼقمماظدؼـقةمبأبعادػام:ماظشكصقة،ماالجؿؿاسقةموماظلقادقةمترتؾطمأومتؤثرميفم
عؽوغاتماظـؼاصقةماظلقادقة.ممبعـىمأغهمومرشمماظدورماظؿفـقديمظإلدالمماظلقاديمصإغهمالمؼدصعمإظبم
عشارطةمعدغقةمأومإظبمععرصةمباظـظامماظلقادي… مرمبامؼرجعمػذامإظبمربدودؼة ومسدمممعطابؼةم
بنيمماٌػاػقممماظـظرؼةمظإلضرانماظـؼاصقةماظلقادقةموماظواضعماظلقاديماىزائريموممتـالته…مومضدم
ؼؽونماظظرفماظذيمأجرىمصقهماظؾقثماٌقداغيمم-مومذظكميفمخضمماألحداثماظداعقةميفماىزائرم
()1993م-ممجعلماٌلؿفوبنيمأطـرمهػظاميفمإبداءمعواضػفم ومآرائفممومدؾوطامتفمموممإبعادػممم
سن ماالػؿؿام مباظشؤون ماظعاعة ،محبقث مأطدت ماظـؿائج مأن مػـاك مغلؾة مساظقة معن ماظعزوف مأوم
االشذلابماظلقاديم) .)political alienationم

اًامتةم م
وثؼت مغؿائج مػذا ماظؾقث م مظـلؾقة ماألرروحات ماٌؿداوظة ميف معقدان مسالضة ماظدؼن مباظلقادة.مم
صدلشممتأطقدػامألػؿقةماظؿدؼنمداخلماىؿع،مصإغفامازفرتماظدورماظـليبمظؾؿدؼنماظلقادي .م
ومأػممعنمذظكمصإنماٌعطقاتمومهؾقؾفامتؾقّنماألػؿقةماظؽؾرلةمظؾؿقداداتماظلقـودوظوجقةم
ظؾـظاػرةمماظدؼـقةمماظلقادقة.مصإنمسالضةمػذاماألخرلمععماظؿدؼنماظشكصيم/ماظعاديمظقلتمسالضةم
سضوؼةمو مال مآظقة.مومإذامصإنماظـؼاصة ماظلقادقةمظؾفزائريمالمميؽنماخؿزاشلاميفمثؼاصةمدقادقةم
إدالعوؼة ،مصؿع مأػؿقةماظؾعد ماالدالعوي ميفماظؿعؾؽة ماظلقادقةمو ماظـؿؿـالت،مإالمأنماحملدداتم
اظلقوظوجقةموماظلقادقةمشلامأػؿقةموموزنميفمهدؼدمرؾقعةماظـؼاصةماظلقادقة .م
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اٌالحقم م
اٌؾققم :1م

جدولمرضمم1م:م(أ)ماظؾعدماظشكصمظؾدؼنماظصالة م
م

ؼصؾي م
المؼصؾي م
عؾغى م
اجملؿوع م
م
م
م
م

اظؿؽرارات م

اظـلؾةماٌـوؼة م

 339م
 013م
 15م
 1222م

 33,9م
 0113م
 ,31م
 12262م

اظدؼنمطؿؤذرميفمايقاةماظشكصقةموماظعائؾقة م
م

م
طـرلا م
بعضماظشيء م
ال م
عؾغي م
اجملؿوع م

م
م
م
م

اظؿؽرارات م
 313م
 133م
 39م
 32م
 1222م

اظـلؾة م
 71,5م
 15,6م
 5,9م
 7,0م
 12262م

ادؿشارةمإعاممأومصؼقه م
م
دائؿا/مبعضماٌرات م
غادرام/مأبدا م
عؾغى م
اجملؿوع م
م

03

اظؿؽرارات م
 102م
 309م
 51م
 1222م

اظـلؾة م
 0,12م
 3069م
 561م
 122622م
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اٌؾققم 0م

تابعماىدولم 1م

(ب)ماظؾعدماظلقاديمظؾؿدؼن م
اظدؼنمطؿرذدميفمايقاةماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقةم م
اظؿؽرارات م
م
 053م
طـرلا م
 053م
ضؾقالم/مال م
 330م
اجملؿوع م
 103م
عؾغى م
 1222م
اجملؿوع م
م

اظـلؾة م
 43,5م
 43,7م
 87,2م
 12,8م
 122622م
م

اظدؼنمطؿرذدميفمايقاةماإلدارؼةموماظلقادقة م
م

م
طـرلا م
ضؾقالم/مال م
اجملؿوع م
عؾغى م
اجملؿوع م

اظؿؽرارات م
 053م
 353م
 333م
 000م
 1222م

اظـلؾة م
 23,8م
 53,8م
 77,6م
 22,4م
 122622م
م

م
دؾممظدورماظدؼنميفمايقاةماظعاعةم(ػومذبؿوعماىدوظنيماظلابؼني)
م

م
عفممجدا م
عفممبعضماظشيء م
أضلمأػؿقة م
اجملؿوع م
عؾغى م
اجملؿوع م

اظؿؽرارات م
 010م
 191م
 533م
 332م
 052م
 1222م

م م

اظـلؾة م
 21,4م
 24,8م
 47,4م
 77,0م
 23,0م
 122622م
م
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اٌؾققم 5م

اىدولم 0م

األبعادماظلقادقة م
أمم?ممدؾمماٌواضفمواهماظـظامماالضؿصاديموماظلقاديموماظذيمؼؿؽونمعنمساعؾنيم(أيماإلجاباتم
سنمدؤاظنيم:متؼققمماظػرقمبنيماألشـقاءموماظػؼراءم+متؼقممظؾلقادة) م
م

م
راضيمجدا م
راضيمبعضماظشيء م
شرلمراضي م
اجملؿوع م
عؾغى م
اجملؿوع م
م

اظؿؽرارات م
 03م
 031م
 332م
 333م
 100م
 1222م

اظـلؾة م
 4,5م
 28,1م
 55,90م
 87,6م
 12,4م
 2،122م

بمم? ممدؾمماٌشارطةماٌدغقةموماظلقادقةموماظذيمؼؿؽونمطذظكمعنمساعؾيماظعضوؼةميفمعبعقةموم
اٌلاػؿةميفمأسؿالمظؾصاحلماظعام .م
اظؿؽرارات م
م
 309م
المتوجدمعشارطة م
 130م
بعضماٌشارطة م
 13م
عشارطةمأطدل م
 993م
اجملؿوع م
 0م
دؾػى م
 1222م
اجملؿوع م
م

اظـلؾة م
 82,9م
 15,2م
 1,5م
 99,6م
 0,4م
 2،122م

م

جممممدؾمماٌوضفمعنماظدميوضرارقةم(ضبؿوىمسؾىمعؿغرلؼنيم:1ماٌؤدلاتماظدميوضرارقة) م
م

.0ماإلغػؿاجمسؾىماألصؽارماظلقادقةماٌكاظػة).م م
م
عوضفمشرلمعؤؼد م
 0622م
5622م م
عؤؼد م
اجملؿوع م
عؾغىمذبؿوع م
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اظؿؽرارات م
 305م
 033م
 03م
 303م
 135م
 1222م

اظـلؾة م
 3065م
 0363م
 3،0م
 3063م
 1365م
 .00122م
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اٌؾققم 0م
اىدولم:5ماظعالضاتمبنيماألبعادماظدؼـقةم م
ا-ماظؿدؼنماظشكصي م
ب-ماظؿدؼنماظلقادي م
م

اظؿدؼنماظلقادي م
اظؿدؼنماظشكصي م

عؿدؼن م
شرلمعؿدؼن م
اجملؿوع م
م

عؿدؼن م

شرلمعؿدؼن م

اجملؿوع م

 500م
 33,5%م
 39,9%م
 33م
 03,2%م
 02,1%م
 003م
 33,3%م
 122,2%م

 003م
 01,3%م
 31,3%م
 93م
 35,2%م
 03,0%م
 500م
 00,0%م
 122,2%م

 333م
 122%م
 33,0%م
 135م
 122%م
 05,3%م
 332م
 122,2%م
 122%م

منوذجماظؿقؾقلماالسبداري:مModelمRegressionمحقثماظؿدؼنماظلقاديمػوماٌؿغرلماظؿابع م
م

 T Standartم

منودج م

Coefficient

م

BETA

اظـابت(م (constantم
اظؿدؼنماظشكصي م
اظؿدؼنماظشعيب م
م

 Sigم

م
 0,111م
 ,0832م

 10,908م

 3,091م
 0,312م

ّ

 ,002م
 ّ,022م
 2,021م

)DEGREE OF SIGNI FICANCE
)DEGREE OF SIGNI FICANCE
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اٌؾققم 3م
اىدولم 0م
سالضاتماألبعادمباٌؿغرلاتماظلودقودميغراصقةم م
اظلنم+ماىـسم+ماٌلؿوىماظؿعؾقممععمعؼارغةمبإجاباتماٌلفوبنيمعنماٌغرب م
غلبماظؿدؼنماظشكصيمعؼذلنمباظلنم+ماٌلؿوىماظؿعؾقؿي م
م
م

اىزائر م
اٌغرب م
م

إغاث م إغاث م
إغاث م
إغاث م
ذؾاب م طفول م ذؾاب م طفول م
تعؾقم م تعؾقم م
تعؾقم م
تعؾقم م
عـكػض م عـكػض م سال م سال م
مكممممممممممممشم (إمكمتم
(إ
(إ مشمم (إ
تمم) م تمم) م تمع) م ع) م

ذطور م
ذطور م
ذطور م ذطور م
ذؾاب م طفول م ذؾاب م طفول م
تعؾقم م
تعؾقم م
تعؾقم م تعؾقم م
ساظي م
عـكػض م عـكػض م ساظي م
(ذ مشم (ذمكم م (ذمسمتم ذ مكم
تمع) م
تمم) م تمم) م عم) م
 33م  03م
 32م
 32م  90م
 31م  51م
 33م
 00م  39م

 93م
 92م

 30م
 31م

 33م
 32م

غلبماٌلؿفوبنيماظذؼنمؼواصؼونمسؾىمدورماظدؼنميفماظشؤونماظعاعةم(إدارؼةم/مدقادقة) .م
م
م

ذمشمتم ذمكمتم ذ مشم ذمكمتم إمشمتم إ مكم إ مشم إ مكم
م م

تمم م تمع م تمع م

م م
اىزائر م  03م

 50م

 03م

 13م

 05م

 02م  55م  13م

اٌغرب م  55م

 33م

 03م

 00م

 00م

 32م  35م  53م

م
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اٌؾققم 3م
جدولم 3م
عؼارغةمظؾؿواصقماظلقادقةموماظدؼـقةمبنيماٌلؿفوبنيماىزائرؼنيموماٌغاربة م
م

اٌغرب م

اىزائر م

م
اظؿدؼنماظشكصم(اظصالة) م

 35%م

 33%م

اظؿدؼنماظشكصيمادؿشارةماإلعام م

 09%م

 10%م

اظؿدؼنماظلقاديم:ماظدؼنمطؿرذدميفمايقاةماالضؿصادؼةم
وماالجؿؿاسقة م

 30%م

 32%م

اظؿدؼن ماظلقادي :ماظدؼنمطؿرذدميفمايقاة ماإلدارؼةموم
اظلقادقة م

 32%م

 51%م

اظؿدؼنماظشعيب م

 53%م

 53%م

درجةمسدمماظرضا م

 30%م

 33%م

االضؿصاديموماظلقادي م
اٌشارطةماظلقادقة:ماالغؿؿاءمإظبمعبعقةمعدغقة م

ضصث م

 23%م

اٌشارطةماظلقادقة :م

 10%م

 15%م

اٌشارطةميفمأسؿالماظصاحلماظعام م
اٌوضفمعنماظدميوضرارقة :م

 02%م

 13%م

تطوؼرماٌؤدلاتماظدميوضرارقة م
اٌوضفمعنماظدميوضرارقة م

 13%م

 03%م

االغػؿاحمسنمأصؽار م
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