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  حممد فريد عزي

 

 

ماجملؿؿعاتم ميف مضصوى محلادقة مو مأػؿقة مذو معوضوع ماظدؼن مو ماظلقادة مبني ماظعالضة إن

ماإلدالعقةماٌعاصرةمومزلمذبالمغؼاشمبنيماألطادميقنيمخاللمععظممػذاماظؼرن.

ائعةمبنيماظداردنيماظغربقنيموماٌلؾؿنيمسؾىمحدمدواءمػومأنماإلدالممالمؼـظممعنماألصؽارماظش

صؼطمذبالماظعؾاداتمبلمؼؿفاوزهمظقؽونمزبططامأومبرغاذبامظـظاممإجؿؿاسيمؼشؿلمطلمعـقادؼنم

ماظدوظة ماظؼاغونمو مصقفا ممبا مأنم1ايقاة ماظداردقنيمػو مايؼقؼةميفمغظرمػؤالء مػذه مؼؤطد مإنمعا .

عؤدلةمرزلقةمطاظؽـقلة،مباظرشممعنموجودمعؤدلاتمظعؾؿاءماظدؼنمؼلفرونمماإلدالممظقلتمظه

ماإلدالعقةم ماجملؿؿعات معن موعل مخصائصمأخرى مو مصفذا ماظـصوصماٌؼددة. مظؿػلرل طقؿاة

طقاغاتمدبؿؾفمسنماجملؿؿعاتماظغربقةماظيتمتؿؿقزمبػصلماظدوظةمسنماٌؤدلاتماظدؼـقة.مصاظذيم

م موجود ماجملؿؿعاتمطذظكمػو مػذه مومذبؿؿعمعدغيمؼشؽالنمميقز مسؾؿاغقة ذبالمعلؿؼلمظـؼاصة

مرطقزتنيمأدادقؿنيمظؾقداثةماظغربقة.

ماظعؾؿاغيم مبني ماظػصل مسدم مو ماإلدالعقة ماجملؿؿعات ميف ماظلقادقة مايداثة مػذه مشقاب إن

م.م2اٌؼدسمعـعمحلبماظعدؼدمعنماحملؾؾني،مزفورمذبالمعلؿؼلمظؾػضاءماظلقاديو
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ؿعاتماإلدالعقةمسؾىمػذهماظـؿائجمصؾعضفممؼؼرمأنمػـاكمذبالمالمؼؿػقمطلماظداردنيمظؾؿفؿ

ؼرىمأنماجملؿؿعماإلدالعيمسرفمم-LAPIDUSصالبدوسمم-علؿؼلمغلؾقامظؾؿؿاردةماظلقادقة

مأ م: ماظدؼين مو ماظلقادي مبني ماظعالضات معن معؿؿاؼزةمم-غوسني مشرل متطابؼقة سالضات

(Undifferentiatedماظدؼنموماظيتممتقزماجمل ؿؿعاتماظؼؾؾقة.مأعاماجملؿؿعاتم(مبنيماظدوظةمو

مبأنم ماظشائع ماظؼول م"صرشم ماظدؼن: مو ماظدوظة مبنيمذباالت متؼلقؿا مصعرصت مايضرؼة اإلدالعقة

ماظؼضاؼام مضبدد ماظذي مظؾققاة مطؾي مغفج مػو ماإلدالم مبأن مو معوحدة، ماظدؼن مو ماظدوظة عؤدلات

أدلتمـلمبلمضاعتمواظلقادقةموماالجؿؿاسقة،مصإنمأشؾبماجملؿؿعاتماإلدالعقةمالمتلاؼرمػذاماٌ

موردمسـدمحلن..[.-]مالبدوسم3حولمعؤدلاتمعـػصؾةمظؾدوظةموماظدؼن"

مبنيماظدرادقنيممممممم مطـرلا معازاظتمتـرلمجداال ماظلقادة مو مبنيماظدؼن ماظعالضة مصإن مؼؽن، عفؿا

ومصراسامحاداموميفممبعضماٌراتمداعقاميفماجملؿؿعاتماإلدالعقةماٌعاصرة.مصأشؾبماظدولميفمػذهم

م)اجمل ماإلدؿعؿار مإزاظة مصرلورة مأثر مسؾى مظؾوجود مضادتـفامDecolonisationؿؿعاتمزفرت )

حرطاتمورـقةمطانمؼؿزسؿفامضادةمذوومغزسةمسؾؿاغقةمغلؾقا،مومحاصظوامبعدمادؿؼاللمبؾداغفممسؾىم

ماظؿفدؼدؼةم مصايرطاتماظدؼـقةم ماٌوروثةمسنماظعفدماإلدؿعؿاري. ماظذلبوؼة اٌـظوعاتماظؼاغوغقةمو

مباإلواهممايو م مغددت ماظورـقة ماظـكب مصشل مإثر مسؾى مزفرت ماظيت ماظلقادقة ماظدؼـقة رطات

م.4اظعؾؿاغيميفمبؾداغفامومغادتمباظرجوعمإظبمدوظةممتـلماإلدالممطؿـفجمظؾقؽممومايقاة

إغطالضامعنمػذهماًؾػقةماظعاعةمدـقاولماٌلاػؿةميفمػذاماظـؼاشماظدائرميفماألوداطماألطادميقةم

عطقاتمعقداغقةمغرطزمصقفامسؾىممتـالتمومعواضفماألصرادمصقؿامطبصمسالضةماظؿدؼنماسؿؿادامسؾىمع

موماظـؼاصةماظلقادقة.

ظنمتؽونمػذهماظورضةمعلاػؿةمأخرىمإضاصقةميفماظـؼاشماظـظريماظدائرمعـذمأطـرمعنمضرنمحولم

ماٌلأظةمايلادةمظعالضةماظدؼنمباظلقادة،مومإمنامدأحاولماظذلطقزمصقفا،مومعنم

مإدؿ مباظؿؿـالتماظلقادقةمخالل مسالضاتماظؿدؼن مو مأبعاد مسؾى مأدواتمدودقوظوجقة، عؿال

م(مومضقاسمسالضةماظؿدؼنمباظلقادة.Objectivationمبعـىمآخرمػيمرباوظةمعوضعةم)
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ماظدؼنمممممممممم مبني ماظعالضة مذبال ميف ماىداظي ماظطابع مذات ماظؽؿابات مطـرة مو ماألحداث مزخم إن

مضؾابامطـقػامأصؾحمعنماظصعبمبـاءمرؤؼةمعوضوسقةمصقه.موماظلقادة،مأضػىمسؾىمػذاماٌقدان

صؾاظرشممعنمطـاصةماألدبقاتمحولمػذاماٌوضوعمصإغفامتػؿؼرمإظبمععطقاتمعقداغقة.مإغـاميفمػذام

م1222اظعؿلمدـعؿؿدمسؾىمععطقاتمعقداغقةمعبعـاػامبوادطةمحبثمعغاربيمظلدلماآلراءمسللم

م)توغس مضطر مطل م*اٌغرب(-اىزائر-علؿفوبميف مرصدم. مؼفدفمإظب ماظؾقثمسام مػذا صؿوضوع

ماألدرة،م ماالجؿؿاسقة مظؾققاة ماألبعاد معن مذبؿوسة ماٌلؿفوبنيمحول مدؾوك معواضفمو متـالت،

ماظعؿل،ماظدؼنموماظلقادقة.

تـؼلممػذهماظورضةمإظبمصصؾني،مصػيماظػصلماألولمدـؿعرضمإظبماىاغبماٌـففيماظذيمؼعاجلم

ماإلحصائقة.تؼـقةمهؾقلماٌعطقاتمععمسرضمظؾـؿائجم

مأعاماظػصلماظـاغيمصلقكصصمإظبماظؿعؾققموماظشرحمشلذهماظـؿائج.

ماٌعطقاتموماٌـففقة
ممتمإخضاعماٌعطقاتمإظبمذبؿوسةمعنماظؿؼـقاتماإلحصائقةماٌكؿؾػةم:

ماظؿقؾقلماٌعاعؾي،ماظؿقؾقلماإلسبداري..إخل.مأصرزماظؿقؾقلماٌعاعؾيم

ؾاطمسالمصقؿامبقـفامممامؼدلمسؾىمأغفامتؼقسمذبؿوساتممعنمماٌواضعم)اٌؿغرلات(مذاتمإرت

غػسماظؾعد،مإضاصةمإظبمعامؼلؿحمبهماظؿقؾقلماٌعاعؾيمعنمهدؼدماظزعرماظيتمبنيمسـاصرػامإرتؾاطم

ماإلواػاتم) متؽوؼنمدؾم مطذظكمميؽنمعن مصإغه ماٌواضقعمScale of attitudesسال، محول )

ماٌطروحة.

مة:أدػرماظؿقؾقلماٌعاعؾيمسؾىماظـؿائجماظؿاظق

ماألبعادماظدؼـقةم:م *

مزعرم ماٌعاعؾيمثالثة ماظؿقؾقل محقثمبقـتمغؿائج مضقادفا مو مجرىمسزشلا مدؼـقة مأبعاد ثالثة

زبؿؾػةمتعدلمسنمأبعادمزبؿؾػةمظؾؿدؼن.مصاجملؿوسةماألوظبمظؾؿؿغرلاتمتدلمسؾىماظؾعدماظشكصيمأوم

ظشؤونماظعاعة،مأعاماظؾعدماظػرديمظؾؿدؼن،موماظـاغقةمتدلزماظؾعدماظلقاديمظإلدالممومدورماظدؼنميفما

ماظـاظثمصقشرلمإظبماظؿؼاظقدماٌرتؾطةممبامؼلؿىمباإلدالمماظشعيب.
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ماٌؿغرلاتماٌؽوغةمشلذهماألبعادمػيمطؿامؼؾيم:

م**ماظؿدؼنماظشكصي

مأداءماظصالةمباغؿظامم-

مادؿشارةماإلعاممأوماظػؼقهميفمعلائلمذكصقةم-

مضراءةمأدبقاتمدؼـقةم-

مدؼنميفماظشؤونماظعاعة(*ماإلدالمماظلقاديم)دورماظ

ماظدؼنمطؿرذدميفماظؼضاؼاماإلضؿصادؼةموماظؿفارؼةم-

ماظدؼنمطؿرذدميفماظؼضاؼاتماإلدارؼةموماظلقادقةم-

م*ماإلدالمماظشعيب

مزؼارةمأضرحةماألوظقاءم-

ماإلذذلاكميفماٌوادمم)ايػالتماظدؼـقةماظشعؾقة(م-

ماظؾفوءمإظبماظطبماظشعيبم-

ملؿوجؾنيمباظـلؾةمشلذهماٌواضقعمبطرؼؼؿنيم:متؼدممتوزؼعمعواضفم)أجوبة(ماٌ

مم-أوالم:متؼدمماإلجاباتمسنمطلمعؤذرمسؾىمحدى

مثاغقام:موؿعماظؿوزؼعاتمظؿؽونمدؾؿامظؼقاسماٌواضفم:

م:م)أغظرميفماٌؾقق(مIجدولم

معنماىدولماألولمميؽنمادؿكالصمعامؼؾيم:

ماظؿدؼنماظشكصيم:

ماظعظؿىمعنماٌلؿفوبنيم) ممتار%3369األشؾؾقة ممتـحمظؾدؼنمدورام( مباغؿظام،مو سماظصالة

مإظبمادؿشارةم مؼؾفأون معـفم مضؾقل مسدد مظؽن مو ماظعائؾقة، مو ماظشكصقة ميفمايقاة مطؿرذد أدادقا

دؼـقةم)اإلعام(مصقؿامطبصمضضاؼاػمماظشكصقةمأوماظعائؾقة،مودرماٌالحظةمػـامأنماظلؤالماٌؿعؾقم

مساظق مغلؾة مدفل ماظؿدؼن مسؾى مطؿؤذر ماظدؼـقة ماٌشرقمباإلدؿشارة مبؾدان ميف مأخؿدل مسـدعا ة

م.5اظعربي

                                                                                                                             

 

TESSLER, M..- The origins of popular support for Islamic movements : a political Economy  
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 0222أوت -، ماي11إنسانيات عدد 

 

 59

ماإلدالمماظلقاديمومدورماظدؼنميفماظشأنماظعام

إنمغصفماٌلؿفوبنيمميـقونمظؾدؼنمدوراميفماظشؤونماإلضؿصادؼةموماإلجؿؿاسقةمبقـؿاماظـؾثم

عـفممؼؤطدونمسؾىمدورماظدؼنميفماألعورماإلدارؼةموماظلقادقة.مصؿوزؼعماإلجاباتميفمػذاماجملالم

مربعمآخرمؼؾنيم ماظرؼاديميفماظشأنماظعام،مو مسؾىماظدور أنمربعمسددماٌلؿفوبنيمؼواصؼونمبشدة

ميـحمبعضماظرؼادةمظـؾدؼن،مأعاماظـصفماٌؿؾؼىمعـفممصرلىمأغهمالمصببمأنمؼؽونمظؾدؼنمأيمدورم

ميفماألعورماإلدارؼةموماظلقادقة.

ماٌلؿ مثؾـي مصإن ماظؾعد مشلذا ماٌؽوِّن ماظلؾم محلب م: ماظشعيب مؼؿعارونماإلدالم مال فوبني

مممارداتمشلامسالضةمباإلدالمماظشعيب.

ماألبعادماظلقادقةم:

م ماظلابق مظؾػصل مبـػسماًطواتماٌـففقة ماظػصل مبفذا ماٌعطقاتماٌؿعؾؼة –متتمععاىة

ومطاغتمعنمغؿائفهمهدؼدمثالثمزعرم)أومذبؿوسات(مبنيمسـاصرػامإرتؾاطمم-اظؿقؾقلماٌعاعؾي

:مأوالماٌوضفمعنماظـظامماإلضؿصادي،ماظلقادي،مثاغقا:مؼدلماظؾعدممومتشرلمػذهماألبعادمإظبم-سال

ماإلغػؿاحم مو ماظدميؼرارقة ماٌوضفمعن مإظب ماظـاظثمصقشرل ماظؾعد مأعا ماظلقادقة ماٌشارطة مسن اظـاغي

ماظلقادي،مأعاماظؿغرلاتماظيتمتؽونمػذهماألبعادمصفيمطؿاممؼؾيم:

م*ماٌوضفمعنماظـظامماإلضؿصاديموماظلقاديم:

مةمبنيماظػؼراءموماألشـقاءمأصؾقتمأطـرمإتلاساميفماًؿسمدـواتماألخرلةاشلوم-

مايقاةماظلقادقةمععؼدةمجدامحؿىمؼػفؿفاماٌوارـونماظعادؼون.م-

ماٌشارطةماٌدغقةموماظلقادقة*م

ماالغؿؿاءمإظبمعبعقةمعدغقةم-

ماٌشارطةميفماٌشارؼعمذاتماٌصؾقةماظعاعةم-

م*ماٌواضفمعنماظدميؼرارقةم

مرماٌؤدلاتماظدميؼرارقةمطأوظوؼةميفمبرغاعجمايؽوعةتطوؼم-

مم- مرضم ماىدول م)أغظر ماظلقادقة مظؾرِّؼادة مطؿعقار ماٌكؿؾػة ماألصؽار مسن ممممممممممممممممممم0اإلغػؿاح

ميفماٌؾقق(

م،مؼؾنيماإلواػاتماظؿاظقةم:0إنمتوزؼعماإلجاباتمطؿامؼوضقهماىدولمرضمم

مادي*ماٌوضفمعنماظـظامماالضؿصادىموماظلق

ماظػؼراءمممممممممممممممم مو ماألشـقاء مبني مباضطراد متؿعؿق ماظيت ماشلوة معن مضؾؼفم مأبدو ماٌلؿوجؾني أشؾؾقة

وميفمغػسماظوضتمؼعؿدلونمأنماظلقادةمأعرمععؼدمخارجمصفمماٌوارنماظعادي.مومعنمػـامؼؿؾنيمأنم

م.%3غلؾةماظرضاماظلقاديموماإلضؿصاديمعـكػضةمجدامحقثمالممتـلمإالم
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مةماٌدغقةموماظلقادقةاٌشارط*م

ضؾقلمعنماٌلؿوجؾنيممياردونمغشاراتمعدغقةمأومدقادقةمصـلؾةماٌشارطةمبقـفممالمتؿفاوزم

م.13%

ماٌوضفمعنماظدميؼرارقةمم*

مسؾىم ماإلغػؿاح مأو ماظدميؼرارقة مظؾؿؤدلات مأػؿقة مؼعرلون ماٌلؿفوبني معن مضؾقل مطذظك ػـا

م) ماظرؼادة ميف مطعاعل ماظلقادقة م(Leadershipاألصؽار مػـاكمأضلمعنمم ماظعؿوم مصعؾى اظلقادقة.

متعطىمأػؿقةممظؿـؿقةماٌؤدلاتموماألصؽارماظدميؼرارقة.م02%

ماظعالضاتمبنيماألبعادم:

ظدرادةماظعالضاتمبنيماظؾعدماظدؼينموماظؾعدماظلقاديمومطذظكماظعالضةماظداخؾقةمبنيماظعـاصرم

م) ماظعواعل معؿعدد مهؾقل مإظب مسؿدغا ماألبعاد، مشلذه موم Multifactorial analysisاٌؽوغة )

م) ماٌعاعؾي ماإلسبدار متؼـقة متؾنيمregression analysisرؾؼـا مأن مذأغفا معن ماألخرلة مصفذه )

مإحؿوىماظـؿوذجماألولم موزنمطلمعؿغرلميفماٌعادظة. مهدد مأغفا مخاصة مبنيماٌؿغرلاتمو اظعالضة

لؾمماظؿدؼنمععمإسؿؾارم(مسؾىماظـالثةمأبعادماٌؽوغةمظregression analysisظؿقؾقلماإلسبدارم)

ماظؿدؼنماظلقاديمطؿؿغرلمعلؿؼلموماظؾعدؼنماآلخرؼنمطؿؿغرلؼنمتابعني.

مسؾىمعلؿوىماظؿدؼنم مغؼاطمساظقة م ماظؿقؾقلمأنماٌلؿفوبنيماظذؼنمدفؾوا مػذا بقـتمغؿقفة

ماظشكصيمػمماألطـرمإحؿؿاالمأنمؼـاصروماإلدالمماظلقادي.

دؼنماظشعيبموماظؾعدؼنماآلخرؼنم)اظشكصيمومسؾىماظعؽسمعنمذظك،مصالمتوجدمسالضةمبنيماظؿ

م.5وماظلقادي(مأغظرماىدولمرضمم

ماظلقادقةمممممممممممممممممممم ماٌؿغرلات مسؾى مضبؿوي ماظذي مو ماإلسبداري مظؾؿقؾقل ماظـاغي ماظـؿوذج أعا

وماظدؼـقة،مصقوضحمأغهمظقلتمػـاكمسالضةمبنيماظؾعدؼنماظدؼـنيموماظؾعدؼنماظلقادقنيم)اٌشارطةم

ماٌوضفمعنماظـظامماإلضؿصاديموماإلجؿؿاسي(.ماظلقادقةمو

معنم مباٌوضف ماظلقادي ماإلدالم مسالضة مػو ماظؿقؾقل مسـفا مطشف ماظيت ماظوحقدة صاظعالضة

اظدميؼرارقة،محبقثمتوجدمسالضةمسؽلقةمبقـفؿا.مأيمأنماٌلؿفوبنيماظذؼنمؼعطونمأػؿقةمطؾرلةم

موماظؼقمماظدميؼرارقة.ؿقةمظؾؿؤدلاتمظؾدؼنميفماظشؤونماظعاعةمعنماٌرجحمأغفممالمؼؾدونمغػسماألػ

ميفم ماظػروضات مو ماإلخؿالصات متعؽس مال مساعة مإواػات مإال مػي معا ماإلدؿـؿاجات مػذه إن

اٌواضفمسـدماٌلؿفوبنيمصقؿىمغؾؼيمعزؼدامعنماظضوءمسنمدؼـاعقؽقةمػذهماٌواضفماٌؿعؾؼةمباظؿدؼنم

م ماألخرلة مػاته مبربط مضؿـا ماظلقادقة ماظـؼاصة ماىـسممممممممممممممممممممو ماظلن، معـل معلؿؼؾة مبؿغرلات

م) مإسبداري مهؾقل مإجراء مأؼضا مجرى ماظؿعؾقؿي. ماٌلؿوى (مممممممممممممممممممregression analysisو

م(.0ومأسطتماظـؿائجماظؿاظقةم)أغظرمجدولمرضمم
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ماظؾعدماظشكصيمظؾؿدؼنم:

دـة(مذويمم52عنمثالثنيمدـةم)مؼؿؾنيممأنممغلؾةمماظؿدؼنماظشكصيمعرتػعةمبنيمصؽةماألطـر

علؿوىمتعؾقؿيمعؿدغيمومػذامبغضماظـظرمسنماىـس.مومتؽونمغلؾةماظؿدؼنماظشكصيمعـكػضةم

ومطذظكمبنيماظشؾابمبنيماظشؾابمذويمعلؿوىمتعؾقؿيمعـكػضمبغضماظـظرمطذظكمسنماىـسم

مذومعلؿوىمتعؾقؿيمسالم:

مع ميف متؾاؼن موجود مإظب ماظـؿائج مػذه ماظػؽاتمتشرل مو مظؾشؾاب ماالجؿؿاسقة ماظػؽات واضف

م) مظؾؽفول متدؼـامممممممممممممممممممAdultsاالجؿؿاسقة مأضل مغلؾقا مػي ماظشؾاغقة ماظػؽات مأن مؼظفر .)

مبنيماألذكاصمذويماٌلؿوىم مإتلاسا مأطـر مػو ماظؿؾاؼن مػذا مو مظؾدؼن. مباألحرىمأضلممماردة أو

مذوماٌلؿوىماظدراديماظعاظي.اظدراديماٌـكػضمسـدماىـلنيمومطذظكمسـدماظرجالم

ماظؾعدماظلقاديمظؾؿدؼنم:

إنماٌواضفماٌؤؼدةمظؾلقاداتماٌرتؾطةمباإلدالمماظلقاديمتوجدمبـلبمساظقةمبنيماظشؾابمعنمم

ماٌـكػضمدونم ماظدرادي مذاتماٌلؿوى مبنيماظـلاء ماٌـكػضمو ماظدرادي ماٌلؿوى مذوي اظذطور

ما مصؽة مبني ماظؿأؼقد مغلؾة متـكػض ماظلن، ماسؿؾار ماظشؾاب ماظغرل معنمظذطور مسال معلؿوى ذوي

ماظدرادة.

مؼؾنيمأػؿقةمساعلماظؿعؾقمميفمتػلرلماظؿؾاؼنميفماٌواضفمبنيمسـاصرماظعقـةمدونمإشػالم صفذا

مساعؾيماظلنموماىـس.

م:اٌوضفمعنماظـظامماالضؿصادىموماظلقاديم*م

ماظلقاديموماياظةما إلضؿصادؼةمالمدبؿؾف،مصفيمعواضفمإنمعواضفماٌلؿفوبنيمعنماظـظام

متعدلمسنمسدمماظرضامومخاصةمبنيماظشؾابمذوماٌلؿوىماظؿعؾقؿيماٌـكػض.

م:ماٌشارطةماٌدغقةموماظلقادقة*م

ماظؿعؾقؿيماظعاظي.م ماٌلؿوىم ماظشؾابمذويم ماظلقادقةمػيمأسؾىمسـد مو ماٌدغقة إنماٌشارطة

عؾقؿيماٌـكػضمعفؿامطانماظلنمؼشرلمػذامصـلؾةماٌشارطةمعـكػضةمبنيماظـلاءمذاتماٌلؿوىماظؿ

محبقثمغرىم ماٌدغقة مو ماظلقادقة ماٌشارطة ماإلخؿالفميف مؼػلر مأن ماىـسمميؽن مساعل مأن إظب

مؼشؽلمساممأنمغلؾةمعشارطةماظرجالمػيمأسؾىمعنمغلؾةمعشارطةماظـلاء.و

ماٌوضفمعنماظدميؼرارقة*م

ماظعاظي ماظؿعؾقؿي ماٌلؿوى مذوي ماىـلني معن ماظشؾاب مظؾؼقممممممممممممممممممممممميـح مطؾرلة أػؿقة

وماٌؤدلاتماظدميؼرارقة.متـكػضمػذهماألػؿقةمسـدماظذطورمعنماظشؾابمذويماٌلؿوىماظؿعؾقؿيم

ماظدورم مػـا مؼؿفؾى ماٌـكػضمطذظك. ماٌلؿوى مذوات ماظـلاء معن ماظؽؾار مسـد مطذظك اٌـكػضمو

وماىـسمدورمطذظكمإذاماضذلغامنماظلنمايادممظؾؿعؾقمميفمتػلرلماٌواضفمواهماظدميؼرارقة.مظؽلمع

مععماظؿعؾقم.
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م*معـاضشة

مغوعمعنم إنمأػؿقةماظؾقثماٌقداغيمومخباصةميفمعوضوعماظؿدؼنموماظلقادةمتؽؿنميفمإضػاء

(مسؾىمطـرلمعنماٌلؾؿاتماظيتمؼرتؽزمسؾقفاماًطابماألطادمييمومnuanceاظـلؾقةموماظؿدضققم)

موماٌالحظةماٌؾاذرة.من.مرؾعا،مبعضماظـؿائجمجاءتمعطابؼةمظؾقسماظعامماظلقاديميفمػذاماٌقدا

ماظلؾوكمػيم ماظؿدؼنمسؾىمعلؿوىماظؿؿـالتمو مػيمأنمزاػرة ماظـؿائجماإلحصائقة مأػم صأحد

مثابؿةممممممممممممممممم مسالضة مظقلت مػي ماٌكؿؾػة مأبعادػا مبني ماظعالضة مأن مو ماألبعاد، معؿعددة زاػرة

معؿؽاع ميفممتـالتماٌلؿفوبنيمصقؿامو معفؿا ماظدؼـقةممتـلمعرجعا مطاغتماظـؼاصة مإذا مأيمأغه ؾة..

عـفممؼؼرونمبأػؿقةماظدؼنميفمػذاماجملال(مم%32طبصمحقاتفمماظشكصقةموماظػردؼةم)حقثمأنم

م مأن محبقث ماإلجؿؿاسقة، مظؾققاة ماألخرى ماجملاالت ميف مطبؿؾف ماألعر مصؼطمم%32صإن عـفم

ماظدؼن مأػؿقة مسؾى مػذهممؼؤطدون متذلاجع ماإلجؿؿاسقة. مو ماإلضؿصادؼة مايقاة مطبصمتـظقم صقؿا

سـدعامؼؿعؾقماألعرمبدورماظدؼنميفمتـظقممايقاةماإلدارؼةموماظلقادقة.مظقسمعنمم%51اظـلؾةمإظبم

اظلفلماظؿأطدمعنمصوابمػذهماإلدؿـؿاجاتمسؾىمعلؿوىماجملؿؿعمطؽل،مومظؽنمععمػذامتوجدم

زءامعنمػذهماإلدؿـؿاجات،مصعؾىمدؾقلماٌـالمغذطرمغؿائجمعؤذراتمساعةمومشرلمعؾاذرةمتؤؼدمج

حقثمطانمغصقبماظؿقارماإلدالعيمؼذلاوحمعامبنيمم1991ومم1992اإلغؿكاباتماظيتمجرتميفم

مإظبماظربعم)5/1اظـؾثم) ماظـلؾةمتؼذلبمعنماظـؿقفةماظيتم0/1( (معنمأصواتماٌـؿكؾني.مصفذه

كمأنماظلؾوكماإلغؿكابيمالمؼعؽسمبشؽلمطشفمسـفاماظؾقث،مومػذامبؽلمهؿػظمحقثمأغـامغدر

مآظيماظؿؿـالتموماٌواضفماظلقادقة.

إنماظؾعدماآلخرماظذيمؼؽشػهماظؾقثمػومجاغبماٌؿارداتماظدؼـقةماظشعؾقةمحقثمعامزاظتم

مأؼنمعنم محضرؼا ميفماجملؿؿعمرشممطونماظعقـةممتـلمذبؿؿعا مغلؾقا متعرفمإغؿشارا ماألخرلة ػذه

معنمذأغهمأنمؼؤطدمبعضمجواغبممنوذجماٌػذلضمأنمتؽونمصـقهمػذهماٌ ؿارداتمػاعشقة.مصفذا

E.GELNER
مGELNER.مظؾؿفؿؿعماإلدالعي.مأغهمأػممخصائصماظدؼنماإلدالعيمحلبم6

أنمؼـؼلممداخؾقامبنيمإدالممماظصػوةم)إدالمماظعؾؿاء(مومإدالمماظعاعة.مصاظصـفماألولمػومحضريم

وازؼةماظؿفارؼةماظذؼنمؼعؽلونمضقممومأذواقمضبؿؾهمسؾؿاءمعدؼـقنيمؼـقدرمأشؾؾفممعنماظػؽاتماظدلج

اظػؽاتماظودطى،متؾكماظؼقمماظيتمترطزمسؾىماظـظام،مإحذلامماظؼواسد،ماظؿعؾقمموماظرصاغة،مومإظبم

مبنيماهلل ماظودارة مأو ماظؿودط مأذؽال مهاربمطل م ماظدؼن ميف ماظؿوحقد مسؾى  جاغبمذظكمتؤطد

مباظصػوؼةم)و مأؼضا مؼؿؿقز موم)Puritanismاإلغلانمو )Scripturalismماإلدالمماظشعيبم (مأعا

                                                                                                                             

- GELNER, E..- Muslim society – cambridge.- Combridge university press, 1981. 
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(مبنيماهللموماظؾشر.مؼرتؽزمسؾىماظلقرمأطـرمعـهمMediationistصفومإسؿؼادمؼؼوممسؾىماظؿودطم)

مسؾىماظؿعؾم.مومأػممعؤدلاتهمػيمزؼارةماألوظقاء.

إنمعامؼؾػتماإلغؿؾاهمػـامومرمبامؼشوشمػذاماظـؿوذجماظــائي،مػومتواجدمومبشؽلموادعمغلؾقام

عؾقةمدؼـقةمبايضر،مومػذامباظرشممعامؼظفرمعنمإطؿلاحمظؾلاحةماظدؼـقةمعنمررفمٌؿارداتمذ

 Highباإلدالمماظعارفم)مE.GELNERعوجةماإلدالمماظلقاديماظذيمػومأضربمإظبمعامؼصػهم

Islam.)م

رمباماظـؼطةماظيتمتفؿـامأطـرميفمػذاماظؾقثمػيماظعالضةمبنيمػذهماألبعادماٌكؿؾػةمظؾؿدؼن..م

ماظ معـفا مغظراموخاصة مو ماظؼضقة مػذه مإن مظؾؿدؼن. ماظلقادي ماظؾعد مو ماظشكصي مبنيماظؾعد عالضة

يلادقؿفاميفماظظرفماياظيمومػذاميفمذبؿلماجملؿؿعاتماإلدالعقة،مصإنماظـؼاشمحوشلامشاظقام

م(مومعؤدجل.Polemicعامؼؽونمعرلائيم)

يمظؾؿدؼنمأغظرمتظفرماٌعطقاتماٌقداغقةممأنمػـاكمسالضةمبنيماظؾعدماظشكصيموماظؾعدماظلقاد

،مغػسماظعالضةمتػرزػاماٌعطقاتماٌغربقة.مأنزتمحبوثمعقداغقةمأخرىميفمذبؿؿعاتم3جدولم

مضقاسماظؿدؼنم مبنيمدؾم ماظعالضة مأن محقثمأزفرت مزبؿؾػة، مغؿائج مإظب متوصؾت مأودطقة ذرق

م7اظشكصيموماإلجؿؿاسيمػيمسالضةمضعقػة.مصػيمػذاماظلقاقمإغؿفىماظؾاحثماألعرؼؽيمم.تلالر

إظبمأنمم1933وماظؽوؼتمدـةماللمدرادةمعؼارغةمظلدلماألراءموماٌواضفميفمطلمعنمعصرمعنمخ

عنماٌلؿوجؾنيماٌصرؼنيماظذيمدفؾوامغلبمساظقةمسؾىمم32عنماٌلؿفوبنيماظؽوؼؿقنيمومم32%

مدؾممضقاسماظؿدؼنماظشكصيمأبدومتأؼقدامضعقػامظؾقرطاتماإلدالعقةماٌعاصرةميفمبؾداغفم.

درادةماٌواضفموماظؼقمموماظلؾوكماإلجؿؿاسيمبشؽلمإعباظيمومسلوظيمضدمطبػيماظؿؾاؼنمإنم

اظؼقمميفماٌواضفمومباظؿاظيمالمؼلؿحمظـامبإدراكماظػروضاتماٌوجودة،مومسؾقهمصإنمربطمػذهماٌواضفمو

م مدضة مإلضػاء مضرورؼا مطان مدميغراصقة مإجؿؿاسقة مبعواعل ماظلؾوك مأطدلو معصداضقة ماظـؿائجمو مسن

ماظعاعة.

م ماالخؿالف مؼػلران مأدادقني مساعؾني ماظؾقث ماظؼقممممممممممممممممم(Variance)أصرز مو ماٌواضف يف

مومػؿامساعؾيماظلنموماظؿعؾقممومإظبمحدعاماىـس.

ؼؾعبمساعلماظلنمدورامعفؿاميفمتػلرلماظلؾوطاتماظدؼـقةماظشكصقةمومؼصؾحمأطـرمثؼالمإذام

مغ ماظذلبوى، مباظعاعل مظؾدؼن.ماضذلن ممماردة ماألضل مػي متعؾؿا ماألضل ماظشؾاغقة ماظػؽات مأن الحظ

صاظدلشممعامؼالحظمعنمتغرلاتمسؾىمعلؿوىماٌؿارداتماظدؼـقةميفماىزائر،مصؿازاظتمدبضعمتـؾكم

                                                                                                                             

- TESSLER, M.. .- 13 . 
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وػومأنماٌؿاردةماظدؼـقةمم(Anthropological invariant)اٌؿارداتمإظبمثابتمأغـروبوظوجيم

متزدادمطؾؿامتؼدمماظلن.

اىةماإلحصائقةمٌوضوعماظؿدؼنمتؾؼىمساجزةمسنمطشفمرؾقعةمػذاماظؾعدمايلاس،مإنماٌع

صإنمطاغتمتوصرمبعضماٌؤذراتماٌفؿةمصإغفامدبػقميفمتوضقحمرؾقعةماٌؿارداتمممموماظؿغرلماظذيم

حدثمصقفا.مصػيمعامطبصمعوضوعماظدؼنموماظشؾابمومرشمماشبػاضمدرجةماٌؿاردةمعؼارغةمععم

ٌؿاردةماظدؼـقةمدبؿؾفمعنمجقلماظشؾابمإظبمجقلماظؽؾار.مإنمعامحدثمعنماظؽؾار،مصإنمرؾقعةما

شؾقانمسؾىماظلاحةماإلجؿؿاسقةموماظلقادقةماظدؼـقةمعـذمعـؿصفماظـؿاغقـاتمحؿىماظقوممػومظقسم

مظؾعالضةم مجدؼدة مرؾقعة مػو معا مبؼدر مأدؾؿة( مإسادة محرطة م)أو ماٌؿارداتماظدؼـقة ميف ماتلاع صؼط

مًصوصماظػؽاتماظشؾاغقة.باظدؼنموماظذيممتـؾهمبا

مدراداتمدودقوظوجقةم مأوضقؿه صإنماظؿدؼنماظشؾاغيمؼفدفمإظبمعطؾبمػوؼاتيمعنم8صؽؿا

خاللممتاؼزهمومزباظػؿهمظؿدؼنماألباء.مصاألعرمػـامؼؿعؾقمبؽقػقةماٌؿارداتماظدؼـقةمومظقسمعدىم

م ماحملضة ماٌؿارداتماظدؼـقة معلؿوى مسؾى م مصقؿى ماظعؾادم-إغؿشارػا مو سؿلمم-اتأيماظشعائر

اىقلماظشؾاغيمسؾىمأنمؼؿؿاؼزمسنماآلخرؼنمومذظكمبؿؾـقهمٌؿارداتمرعزؼةمومذعائرؼةمزبؿؾػة،م

ماظؾؾاسمومرؼوسمتأدؼةماظشعائرمومطذظكماٌقلمإظبماظصراعة وماظؿشددميفم وماظيتمتؿؿـلميفمارتداء

مذبالماٌعاعالت.ممممممممم

تؾكماظيتمعاردفاموممياردفامآباؤػممتعدلمسنمصؼقاممماظشؾابممبؿارداتمدؼـقةمدبؿؾفمسنم

رشؾةمومرباوظةمظؾؿؿردمسنماظـظامماالجؿؿاسىماظؼدؼم،مومؼؿضحمػذاماألعرمأطـرمسـدعامغالحظمعنم

متأؼقدام ماألطـر مػم مأضل( مأو ماظؿؿدرسم)ابؿدائي ماظشؾابماظؼؾقل مصؽة مأن ماٌعطقاتماٌقداغقة خالل

ونماظػؽةماألضلممماردةمظؾعؾادات(؟مػلمػـاكمتػلرلامظإلدالمماظلقاديم)وماٌػارضةمطذظكمأغفممميـؾ

متأؼقدام ماألطـر مػم ماظؿعؾقم ميف محظا ماألضل ماظشؾاب مأن مععـى معا ماٌػارضات؟ مشلذه دودقوظوجقا

ظإلدـالمماظلقاديمومطذظكميفمبعضماياالتمػممأضلممماردةمظؾدؼن؟معامععـىمأنمتؽونماظـلاءموم

ظإلدالمماظـلقادي؟مصفلمعنمسواعلمدودقوظوجقةمبغظماظـظرمسنمدـفنمػنمطذظكماألطـرمعـاصرةم

تؾؼىماظضوءمسؾىمػذاماٌوضف؟مالمتوجدمدراداتمطقػقةمتؾقثميفمػذاماٌوضوع.مصإنمعاميفمحوزتـام

عنمععطقاتمتدلزمصؼطمدورمساعلماظؿدرؼس،محقثماٌلؿوىماظؿعؾقؿيمشلؤالءماظـلاءمعـكػض.مصؿام

اةماألدادقةمظـؼلماظؼقمموماظؿؼاظقدموماٌكزونمؼـرلمصضولماظؾاحثمأطـرمػومأنماظـلاءمميـؾنماظؼـ

ماظؼقمم متؾك متؽون مأن مإذا ماٌؿوضع مصؿن ماالجؿؿاسقة، ماظؿـشؽة مسؿؾقة مبوادطة ماظـعؿوم مسؾى اظـؼايف

                                                                                                                             

- 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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يفماظوضتماظراػنمالمتؿوصرمظدؼـامععطقاتمأطـرمظؿقؾقلمم…واظؿؼاظقدمأطـرمإرتؾارامباإلدالمماظشعيب

مأدقمشلذهماظـؿقفة.

مطاٌشارطةم ماظلقادقة: مظؾـؼاصة معؽوغة مأخرى مسـاصر مإظب مطذظك ماظؾقث مػذا ميف تعرضـا

إخلممومحاوظـاماظؾقثميفمم…اظلقادقة،ماٌوضفمعنماظـظامماظلقادي،ماٌوضفمعنماظدميوضرارقة

ماظعالضةمبنيمػذهماألبعادموماٌؽوغاتماظدؼـقة.

سقةموماظلقادقةمترتؾطمأومتؤثرميفمالممؼؾدوممأنماظؼقمماظدؼـقةمبأبعادػام:ماظشكصقة،ماالجؿؿا

عؽوغاتماظـؼاصقةماظلقادقة.ممبعـىمأغهمومرشمماظدورماظؿفـقديمظإلدالمماظلقاديمصإغهمالمؼدصعمإظبم

ومسدمممعطابؼةم رمبامؼرجعمػذامإظبمربدودؼةم…عشارطةمعدغقةمأومإظبمععرصةمباظـظامماظلقادي

ومضدمم…اصقةماظلقادقةموماظواضعماظلقاديماىزائريموممتـالتهبنيمماٌػاػقممماظـظرؼةمظإلضرانماظـؼ

ومذظكميفمخضمماألحداثماظداعقةميفماىزائرمم-ؼؽونماظظرفماظذيمأجرىمصقهماظؾقثماٌقداغيمم

ومآرائفممومدؾوطامتفمموممإبعادػممم جعلماٌلؿفوبنيمأطـرمهػظاميفمإبداءمعواضػفممم-(م1993)

م مباظشؤون ماالػؿؿام مأومسن ماظعزوف معن مساظقة مغلؾة مػـاك مأن ماظـؿائج مأطدت محبقث اظعاعة،

م(.(political alienationاالشذلابماظلقاديم

ماًامتةم
مباظلقادة.مم ماظدؼن معقدانمسالضة ميف ماألرروحاتماٌؿداوظة مظـلؾقة ماظؾقثم مػذا وثؼتمغؿائج

مؿدؼنماظلقادي.صدلشممتأطقدػامألػؿقةماظؿدؼنمداخلماىؿع،مصإغفامازفرتماظدورماظـليبمظؾ

متؾّقنماألػؿقةماظؽؾرلةمظؾؿقداداتماظلقـودوظوجقةم مأػممعنمذظكمصإنماٌعطقاتمومهؾقؾفا و

ظؾـظاػرةمماظدؼـقةمماظلقادقة.مصإنمسالضةمػذاماألخرلمععماظؿدؼنماظشكصيم/ماظعاديمظقلتمسالضةم

ميفم مظؾفزائريمالمميؽنماخؿزاشلا ماظلقادقة ماظـؼاصة مصإن مإذا مو مآظقة. مال مو ثؼاصةمدقادقةمسضوؼة

ماظـؿؿـالت،مإالمأنماحملدداتم مو ماظلقادقة ماالدالعويميفماظؿعؾؽة ماظؾعد مصؿعمأػؿقة إدالعوؼة،

ماظلقوظوجقةموماظلقادقةمشلامأػؿقةموموزنميفمهدؼدمرؾقعةماظـؼاصةماظلقادقة.
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ماٌالحقم

م:1اٌؾققم
م:م)أ(ماظؾعدماظشكصمظؾدؼنماظصالةم1جدولمرضمم

ماظـلؾةماٌـوؼةماظؿؽراراتم

مؼصؾي

مالمؼصؾي

معؾغى

ماجملؿوع

م339

م013

م15

م1222

م933,

م0113

م1,3

م12262
م
م
م
م

ماظدؼنمطؿؤذرميفمايقاةماظشكصقةموماظعائؾقة
م

ماظـلؾةماظؿؽراراتم

مطـرلا

مبعضماظشيء

مال

معؾغي

ماجملؿوع

م313

م133

م39

م32

م1222

م71,5

م15,6

م5,9

م7,0

م12262
م
م
م
م

مادؿشارةمإعاممأومصؼقه

ماظـلؾةماظؿؽراراتم

مبعضماٌراتدائؿا/م

مغادرام/مأبدا

معؾغى

ماجملؿوع

م102

م309

م51

م1222

م0,12

م3069

م561

م122622
م
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م0اٌؾققم
م1تابعماىدولم

م)ب(ماظؾعدماظلقاديمظؾؿدؼن

ماظدؼنمطؿرذدميفمايقاةماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقةم

ماظـلؾةماظؿؽراراتم
مطـرلا

مضؾقالم/مال
ماجملؿوع
معؾغى

ماجملؿوع

م053
م053
م330
م103

م1222

م43,5
م43,7
م87,2
م12,8

م122622
م

م

ماظدؼنمطؿرذدميفمايقاةماإلدارؼةموماظلقادقة
م

ماظـلؾةماظؿؽراراتم

مطـرلا

مضؾقالم/مال

ماجملؿوع

معؾغى

ماجملؿوع

م053

م353

م333

م000

م1222

م23,8

م53,8

م77,6

م22,4

م122622

م
م

ممدؾممظدورماظدؼنميفمايقاةماظعاعةم)ػومذبؿوعماىدوظنيماظلابؼني(

م

ماظـلؾةماظؿؽراراتم

معفممجدا

معفممبعضماظشيء

مأضلمأػؿقة

ماجملؿوع

معؾغى

ماجملؿوع

م010

م191

م533

م332

م052

م1222

م21,4

م24,8

م47,4

م77,0

م23,0

م122622

م
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م5اٌؾققم
م0اىدولم

ماألبعادماظلقادقة

دؾمماٌواضفمواهماظـظامماالضؿصاديموماظلقاديموماظذيمؼؿؽونمعنمساعؾنيم)أيماإلجاباتممم?أمم

مرقمبنيماألشـقاءموماظػؼراءم+متؼقممظؾلقادة(سنمدؤاظنيم:متؼققمماظػ

م

ماظـلؾةماظؿؽراراتم
مراضيمجدا

مراضيمبعضماظشيء
مشرلمراضي
ماجملؿوع
معؾغى

ماجملؿوع

م03
م031
م332
م333
م100

م1222

م4,5
م28,1

م55,90
م87,6
م12,4

م2،122
م

مدؾمماٌشارطةماٌدغقةموماظلقادقةموماظذيمؼؿؽونمطذظكمعنمساعؾيماظعضوؼةميفمعبعقةمومم?بمم

ماٌلاػؿةميفمأسؿالمظؾصاحلماظعام.

ماظـلؾةماظؿؽراراتم
مالمتوجدمعشارطة
مبعضماٌشارطة
معشارطةمأطدل
ماجملؿوع
مدؾػى
ماجملؿوع
م

م309
م130

م13
م993

م0
م1222

م82,9
م15,2

م1,5
م99,6

م0,4
م2،122

م

م:ماٌؤدلاتماظدميوضرارقة(1دؾمماٌوضفمعنماظدميوضرارقةم)ضبؿوىمسؾىمعؿغرلؼنيممممجم

م

ماجمسؾىماألصؽارماظلقادقةماٌكاظػة(.م.ماإلغػؿ0

ماظـلؾةماظؿؽراراتم

معوضفمشرلمعؤؼد

م0622

مم5622

معؤؼد

ماجملؿوع

معؾغىمذبؿوع

م305

م033

م03

م303

م135

م1222

م3065

م0363

م3،0

م3063

م1365

م122.00
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م0اٌؾققم

م:ماظعالضاتمبنيماألبعادماظدؼـقةم5اىدولم

ماظؿدؼنماظشكصيم-ا

ماظؿدؼنماظلقاديم-ب
م

مادياظؿدؼنماظلق
ماظؿدؼنماظشكصي

ماجملؿوعمشرلمعؿدؼنمعؿدؼن

معؿدؼن
م500

م%5,33
م%9,39

م003
م%3,01
م%3,31

م333
م%122
م%0,33

مشرلمعؿدؼن
م33
م%2,03
م%1,02

م93
م%2,35
م%0,03

م135
م%122
م%3,05

ماجملؿوع
م003

م%3,33
م%2,122

م500
م%0,00
م%2,122

م332
م%2,122
م%122

م

مقثماظؿدؼنماظلقاديمػوماٌؿغرلماظؿابعحمRegressionمModelمنوذجماظؿقؾقلماالسبداري:م
م

  Standartممنودج

Coefficient 

TمSigم

   BETAم

مconstant)اظـابت)م

ماظؿدؼنماظشكصي

ماظؿدؼنماظشعيب

م

م0,111

م2,083

م10,908
م3,091

م3120,

م2,00ّّ

م2,02ّّ

م0212,
م

                                                                                                                             

DEGREE OF SIGNI FICANCE) 

DEGREE OF SIGNI FICANCE) 
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م3اٌؾققم

م0اىدولم

ممسالضاتماألبعادمباٌؿغرلاتماظلودقودميغراصقة

م+ماٌلؿوىماظؿعؾقممععمعؼارغةمبإجاباتماٌلفوبنيمعنماٌغربماظلنم+ماىـس

مغلبماظؿدؼنماظشكصيمعؼذلنمباظلنم+ماٌلؿوىماظؿعؾقؿي

م

مذطورم

مذؾاب

متعؾقم

معـكػض

مشم )ذ
متمم(

مذطور

مطفول

متعؾقم

معـكػض

م)ذمكم

متمم(

مذطور

مذؾاب

متعؾقم

مساظي

)ذمسمتم
معم(

مذطور

مطفول

متعؾقم

مساظي

مكم ذ
متمع(

مإغاث

مذؾاب

متعؾقم

معـكػض

مشمم )إ
متمم(

مإغاث

مطفول

متعؾقم

معـكػض

مكممممممممممم )إ
متمم(

مإغاث

مذؾاب

متعؾقم

مسال

مشم )إ
متمع(

مإغاث

مطفول

متعؾقم

مسال

)إمكمتم
مع(

م33م30م93م03م33م32م90م32ماىزائر

م32م31م92م51م31م33م39م00ماٌغرب
م

مة(.غلبماٌلؿفوبنيماظذؼنمؼواصؼونمسؾىمدورماظدؼنميفماظشؤونماظعاعةم)إدارؼةم/مدقادق

م

ذمشمتمم

مم

ذمكمتم

مم

مشم ذ

متمع

ذمكمتم

مم

إمشمتم

مم

مكم إ

متمم

مشم إ

متمع

مكم إ

متمع

م13م55م02م05م13م03م50م03ماىزائر

م53م35م32م00م00م03م33م55ماٌغرب

م



 0222أوت -، ماي11إنسانيات عدد 

 

 31

م3اٌؾققم

م3جدولم

معؼارغةمظؾؿواصقماظلقادقةموماظدؼـقةمبنيماٌلؿفوبنيماىزائرؼنيموماٌغاربة
م

ماىزائرماٌغربم

م33%م35%م)اظصالة(اظؿدؼنماظشكصم

م10%م09%ماظؿدؼنماظشكصيمادؿشارةماإلعام

اظؿدؼنماظلقاديم:ماظدؼنمطؿرذدميفمايقاةماالضؿصادؼةم

موماالجؿؿاسقة

م32%م%30

موم ماإلدارؼة ميفمايقاة ماظدؼنمطؿرذد ماظلقادي: اظؿدؼن

ماظلقادقة

م51%م%32

م53%م53%ماظؿدؼنماظشعيب

مدرجةمسدمماظرضا

ماالضؿصاديموماظلقادي

م33%م%30

م23%مضصثماٌشارطةماظلقادقة:ماالغؿؿاءمإظبمعبعقةمعدغقة

ماٌشارطةماظلقادقة:

ماٌشارطةميفمأسؿالماظصاحلماظعام

م15%م%10

ماٌوضفمعنماظدميوضرارقة:

متطوؼرماٌؤدلاتماظدميوضرارقة

م13%م%02

ماٌوضفمعنماظدميوضرارقة

ماالغػؿاحمسنمأصؽار

م03%م%13
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