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:ًدرادةًؿيوقةًؾدىًؾدقنًواؾيقادةًؾدىًاؾشلابا
 .اؾطؾلةًاجلاؿعقني

*علدًاؾؼادرًعلدًاؾعاؾي
 

ًؿؼدؿة

عـماٌقاضقعماظيتمإنماظعالضيمبنيماظدؼـمواظلقوديمظدىماظشؾوبماىوععلم
شلومأػؿقيمحبـقي،مغظرامألػؿقيمػذهماظشرضبيماالجؿؿوسقيمعـمحقٌماٌدظقلم
موعلؿؼؾؾم متقجفوتماظعؾؿـي مسؾك مبوظؿعرف مدقلؿح مممو ماالجؿؿوسل، واٌرطز
اظؿقجفوتماظدؼـقي،موػذامؼلؿدسلمعـماظـوحقيماالجرائقيمغقسومعـماظدرادوتم

ماظعؿؾقيماظلقودقيمتؿففمسبق ماظدؼينموتلثرلهمؼبمتؼققؿ مضقوسمدرجيماالػؿؿوم
ماالجؿؿوسقي ماظػؽي مشلذه موبوظـلؾي م، ماىادؿؽشوف ماظشؾوب مإظبمغظرة وععل

ماٌؿغرلؼـ،م مػذؼـ مبني ماالرتؾوط معدى موضقوس مواظلقودي ماظدؼـ مبني اظعالضي
موعـفوم ماظشؾوب. مععفو مؼؿعوعؾ ماظيت ماظلقودقي مواٌقاضقع ماألحداث وإدراك
مظؾعؿؾقيم موتؼققؿفؿ مايزبقي ماظلقودقي موايقوة ماظداخؾقي مبوظلقودي االػؿؿوم

م مظذا مربووظياظلقودقي. مإظب ماظدرادي ماظمتلعك مباخؿؾور ماٌؿعؾؼي لػؿقيمػرضقي
االغؿؿوءماالجؿؿوسلمواظؿـشؽيماالجؿؿوسقيمودرجيماظؿدؼـمؼبماٌقؾمسبقمموتلثرل

ًاإلدالمماظلقودلمواٌقؾمسبقماظػصؾمبنيماظدؼـمواظلقودي.

ًاؾدراداتًاؾيابؼة

ماالجؿؿوسقيم مايقوة مؼب ماظدؼـ مأػؿقي محقل ماظدرادوت معـ ماظعدؼد ػـوك
محقٌ معـ مدقاء مسوم، مبشؽؾ متشؽقؾممواظلقودقي مؼب مظؾدؼـ ماٌرطزي اظدور

                                                                                                                           
مم* مدعقدة مجوععي مربوضر، مأدؿوذ م؛ معشورك مبوحٌ مؼب مظؾؾقٌ ماظقرين األغـروبقظقجقوممبوٌرطز

 اظـؼوصقي.ماالجؿؿوسقيمو
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،مإذمتعدمطؿوبوتمإميقؾمدورطوؼؿماظرائدةمؼبماظعدؼدمعـمعظوػرمايقوةماظدؼـقي
ماظدؼين ماالجؿؿوع مسؾؿ مايقوةمأم،1ذبول متقجقف مؼب ماظدؼـقي ماظؼقؿ مدور و

مواالجؿؿوسقي مؼبماالضؿصودؼي مأؼضو مأسؿولمعوطسمصقدلمرائدة متعد مأؼضو ،موػـو
مهدؼد مؼب ماظؼقؿ مدور ماظشفرلممذبول مطؿوبف اظلؾقطوتماالجؿؿوسقي،مخصقصو

ماظدلوتلؿوغؿقي موروح ماظرأزلوظقي مؼبم2"األخالق ماظدؼـقي مايرطوت مدور مأو ،
واظعالضيمبنيماظؿدؼـمواظؼقؿماظلقودقيمواظؿقجفمم،3اظؿلثرلمسؾكماظـؼوصيماظلقودقي

ماظدميؼرارقي معوركمسبق مدرادوت مبف ماػؿؿً ماظذي ماظؾقـل ماظؿقجف موػق ،
،معـمخاللمدرادوتفماٌقداغقيمؼبماظؾؾدانماظعربقي،موطؿوبوتمشراػوممصقظرمتقلؾر

ماظؼقؿم مبؿلثرل ماخرى مدرادوت ماػؿؿً مطؿو ماظلقودل، ماإلدالم معلؿؼؾؾ حقل
طؿوم،م4االدالعقيمسؾكماظؿقجفمسبقماظدميؼرارقيمسؾكمشرارمدراديمرؼؿشوردمروز

جقفماظعؿؾقيمدورماظعوعؾماظدؼينمؼبمتقاػؿؿًمدرادوتمأخرىمبوخؿؾورمصرضقيم
مواالغؿكوبقي ماالجؿؿوسقي اظلقودقي ماظؿصدسوت متشؽقؾ متؽشػموؼب معو موػق ،

مسؾكم ماظدؼـقي ماظؼقؿ متلثرل مدرادي مخالل معـ موعوغزا، مبروك، مدرادوت سـف
مم.5اظؿقجفوتماظلقودقيمؼبماجملؿؿعماألعرلطل

طؿومأنمػـوكماظعدؼدمعـماظدرادوتماٌقداغقيمحووظًمأنمتربطمبنيماظؿدؼـم
ماال ماوفمبوظؾقؽي مطؾؿو مأي محداثي، مواألضؾ مواظؿؼؾقدؼي مايدؼـي جؿؿوسقي

سبقماالظؿزاممبوظدؼـممفاجملؿؿعمواشبرطماظػردمؼبمذبؿؿعمهدؼـلمضؾماٌقؾمظدؼ
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،محقٌمترىماظؾوحـيمبوؼؾومغقرؼسمأنمػذهماظعالضيمالمتـطؾؼمسؾكمطؾمواظؿدؼـ
ماظؽوثقظقؽق ماظؽـقلي متـوعلماظقؿنيماظدؼينمودور مؼبماجملؿؿعوت،معـمخالل ي

ماظالتقـقي مأنمػـوكممنطمعـماظدرادوتمرطزتمسؾكمم،6ذبؿؿعوتمأعرلطو طؿو
ممب ماظػردي، ماٌقضػماظؿقؾقؾ مهدؼد مؼب ماظػردي ماظؿدؼـ متلثرل مععرصي قووظي
حقٌمؼرىمبعضماظؾوحـنيمأنماظؼقؿماظدؼـقيمتعرفموم،7اظلقودلمواالجؿؿوسل

م متلثرل مهً مععؿدلا متؼققؿتغرلا مؼب ماظدؼـ مصصؾ محقٌ معـ اظعؿؾقيمماظعؾؿـي
م.8اظلقودقي

م مدرادي محوول محبـل متقجف مسؾكموػـوك مواظلقودي ماظدؼـ مبني اظعالضي
علؿقىماٌمدلوتمايؽقعقيمواظددوترلموػؾمػلمعمدلوتمسؾؿوغقيمأومأغفوم

،موبداؼيماػؿؿوممتؼقؿمصؾيمشلومععماظدؼـ،موعدىمتدخؾماظدؼـمؼبماجملولماظعوم
مواٌ ماظدؼـقي ماظظوػرة مبؿـوول مأخرى مععرصقي معـؾمحؼقل ماظدؼـقي، مدلوت

ماظلقودوتم موحؼؾ ماظلقودل ماالجؿؿوع مسؾؿ معلؿقى مسؾك ماىدؼد اظؿقجف
.موصؾيماٌمدلوتم9اظعؿؾقيماظلقودقيمؼباٌؼورغي،مؼبمدراديمتلثرلمعؿغرلماظدؼـم

م.10اظدؼـقيمواألحزابمذاتماظؿقجفماظدؼينمؼبمهدؼدموصـعماظلقودوتماظعوعي

اٌكؿؾػي،مصؼدمحوزمعقضقعماظصؾيمبنيمموؼبماظدرادوتماٌقداغقيمواالعؾرلؼؼقي
اظدؼـمواظدوظيمودراديمايرطوتماألصقظقيماإلدالعقيمسؾكمطؿمطؾرلموععؿدلمعـم
محقلم معؼوربوت مإسطوء مربووظي محقٌ معـ مواٌؼوالت، مواظؽؿى اظدرادوت
مسدةم مخالل معـ موذظؽ ماألصقظقي، مظـشقء مواظلقودقي ماالجؿؿوسقي اظعقاعؾ
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يماظـؼوشمحقلمعللظيمتطؾقؼماظشرؼعيماألوظب:مرطزتمسؾكمععوىم،اووػوت
مإظبم ماظػردي ماظؿدؼـ معـ ماالغؿؼول مأو ماظشعرلة، متطؾقؼ مسؾك ماالضؿصور وسدم
مذظؽم مصؾي معـمخاللمدرادي مروبعمدؼين، مذو مدقودل مغظوم مصقوشي ربووظي
بوًطوبماألصقظلماىدؼدموربووظيمتػؽقؽمػذاماًطوبمعـمزبؿؾػمجقاغؾفم

مبوظدميؼرارقي مصؾؿف محقٌ معوعـ موػق مم، مطؿوبوت معـ ماظعدؼد حقدرمتـووظؿف
مسؾل ماظؼقعقيمإبراػقؿ ماىؾفي محوظي مصقف متـوول ماظذي مطؿوبف مخصقصو ،

ماظلقدان، مؼب م1991االدالعقي موممورديم، مخطوب مؼب ماظدميؼرارقي عؽوغي
ماظلقودل، ماإلدالم مماظؿـظقؿوت مأؼضو ماٌقضقع مػذا محلنيوتـوول مؼبمدعد ،

ـصماظـوبًمواظقاضعماٌؿغرل،موتـوولمطؿوبفماألصقظقيماإلدالعقيماٌعوصرةمبنيماظ
مػشوممجعػرمسقضتـوولم،م(2005)مصقفمربووالتمتؽققػماظـصمععماظقاضع

مايرطوتم معـ مظؾعدؼد ماظلقودل ماظػؽر مؼب معرطزي مطؿػفقم مايوطؿقي عػفقم
طؿومم11(،1995)ماإلدالعقيموأثرهمسؾكماٌقضػمعـماظدؼؼرارقيماألغظؿيماظؼوئؿي

تلثرلماألصقظقيموتزاؼدملعقدمأددماظؾفل،مانمؼرىماظعدؼدمعـماظؾوحـنيمعـؾمع
معـماظقضوئعمواٌعطقوتمؼبماٌقدانماظقسلماظدؼينمواظؿدؼـم اغعؽسمسؾكمعبؾي

ماالجؿؿوسلم ماظؿغرل مػذا متلثرل معـؾ ماظعربقي، ماظدول معـ ماظؽـرل مؼب اظلقودل
اظددؿقرؼيمواظلقودقيمظؾعدؼدمعـمواظؼقؿلمسؾكماظدصعممبفؿقسيمعـماظؿغقرلاتم

،موبشؽؾمـصأصؾحماٌزؼدمعـمػذهماظدولمؼقيمواإلدالعقي،محقٌماظدولماظعرب
أيمأنماإلدالممػقمدؼـماظدوظيمطؿومؼبمم،سؾكماشلقؼيماإلدالعقيمظؾدوظيمصرؼح،

معـمعصودرماظؿشرؼعمأومعصرمواىزائر،م أوماسؿؾورماظشرؼعيماالدالعقيمعصدرا
معـمددوترلمدولماًؾقٍ، ماظعدؼد متـصمسؾقف ماظرئقللمظف،مطؿو مػلماٌصدر

معـؾم ماإلدالعقي ماظدول معـ مواظعدؼد ماظلعقدؼي، ماظعربقي ماٌؿؾؽي خصقصو
                                                                                                                           

دالؿقةًاؾؼوؿقةًيفًاؾيودانًأزؿةًاإلدالمًاؾيقادي:ًاجللفةًاإل(،م1991حقدرمإبراػقؿمسؾل،م)م11

م)منوذجا مطؿوبف: موطذظؽ مظؾـشر.، ماظـقؾ مدار ماظؼوػرة: م1996، ًوؼضقةً(، ًاإلدالؿقة اؾمقارات

األصوؾقةً(،م2005،مبرلوت:معرطزمدرادوتماظقحدةماظعربقي.موطذظؽ:مدعد،محلني،م)اؾدميؼرارقة

ًادلمغري ًاؾنابتًواؾواؼع ًاؾـص ًبني ًادلعاصرة: ًاؾعربقة ماإلدالؿقة مدرادوت، اظقحدةم برلوت:معرطز
م) مسقض، مجعػر مػشوم مجعػر، م1995اظعربقي.، ًاحلاؽؿقة(، ًدلػفوم ًاؾيقادقة مصرلجقـقو:ماألبعاد ،

مععفدماظػؽرماإلدالعل.
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موإؼران ماظؾوطلؿون موغػقذ، مدور متـوعل مإظب ماظؿغرل مػذا ايرطوتمموؼعزى
ؼبماظعوملماظعربلمبعدماظؿغرلاتماظلقودقيماجؿؿوسقومودقودقوميمقاألصقظقيماظدؼـ

مم.12اىدؼدة

واظلقودقيماوفمإظبمدراديمدورمواالووهماظـوغلمؼبماظدرادوتماالجؿؿوسقيم
ماظـقاحلم مؼب متلثرلػو موعدى ماظلقودل ماجملول مؼب ماظدؼـقي اجملؿقسوت

دورمبعضم،مواالجؿؿوسقيمواظلقودقيمؼبمبؾداغفومودرادؿفومعـمزاوؼيمتورطبقي
مشلوم موػؾ مواحملوصظي، ماظدؼـقي ماظلقودقي ماألحزاب مودور ماألػؾقي اٌمدلوت

معرتؾطمبدرجيماظؿ ماظؿلؼقدماظذيموده مصوؼز،عـؾمدراديمدؼـ. حقلمعوممدورة
مسؾكم متورطبقو ماعؿدادا مظف متعطل مأن مهوول مواظيت ماىزائري ماالدالم تلؿقف

مجقرج موطؿوب ماظؼودر، مسؾد ماألعرل مؼدرسمماظرادلمحرطي مأن محوول اظذي
بوظؿػصقؾمأصؽورموتقجفوتموعلورمتطقرمايرطيماإلدالعقيمؼبمبؾدانماٌغربم

ماظدؼين،مواظلقودوتموتقجفمثوظٌماوفمإظبمدم،13اظعربل راديمػقؽؾيماظػضوء
اظعوعيماظيتمترعلمإظبمتلقرلماجملولماظدؼين،معـمحقٌمآظقوتمضؾطماجملولم

رؼػمسـمزاظدؼين،موبـقيمسالضوتماظلؾطيمداخؾف.معـؾمعومؼؿقدثماالدؿوذم
مواإلدالمم مواظػؼفوء ماظعؾؿوء مإدالم م: ماظرزلل ماإلدالم مبني ماظؿقصقؼ دقودي

ماٌغرب.مأومررقمادؿعؿولماظدؼـمواظؿعؾؽيماظدؼـقيمؼبماظشعيبمظؾطرقمواظزواؼومؼب
م ماظدؼـ مادؿعؿول معـؾ مععقـي، مدقودقي مإؼدؼقظقجقي مضد ماظـوس مؼبادؿـورة

ماإلدالعلم ماظعومل مبؾدان معـ مطـرل موؼب ماظالتقـقي ماعرؼؽو مؼب ماظشققسقي ربوربي
مدقودوتم مأو ماظعربل، ماظعومل مؼب ماظدؼـ مبؿقزقػ مواظؾعـقي ماظـوصرؼي وربوربي

معـؾمتعقنيمواظرضوبيمسؾكمائؿيماٌلوجدموعراضؾيمأعوطـماظـشوطماظدؼين.ماظضؾط

                                                                                                                           
،مترعبي:مداللماإلدالعققنمؼبمذبؿؿعمتعددي:محزبماهللمؼبمظؾـونممنقذجومأددماظؾفل،معلعقد،م12

م.2004،ماظدارماظعربقيمظؾعؾقمم،سؾوس،مبرلوت
مماظرادل،م13 ماىؿوسوتجقرج، مأعراء مإظب ماظؼودر مسؾد ماألعرل معـ ماىزائري مبرلوتاإلدالم دارمم،،

م1997م،اىدؼد مصوؼز، مدورة، موطذظؽ: متطقرػو،م. مغشلتفو، ماظعربل: ماٌغرب مؼب ماإلدالعقي ايرطي
 .1995،موماظؾققثموماظؿقثقؼماالدذلاتقفقيعـشقراتمعرطزماظدرادوتمم،،مبرلوتبراذبفو
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مواظلقوديم ماظدؼـ مبني ماظعالضي مسؾك مرطز ماظدرادوت مؼب ماظرابع واظؿقجف
واٌقضػمعـمذظؽمسؾكمعلؿقىماألصرادمواجملؿقسوت،مععماالذورةمإظبمضرورةم

موا مواظدؼـ ماظدوظي مبني ماظعالضي مؼب مصرضو مػـوك مان معللظي مبني ظدوظيماظؿػرؼؼ
م.14واظلقودقي

مواظعـػ،مم ماظدؼـ مبني ماظعالضي معللظي مسؾك مرطز مخوعس، متقجف وػـوك
صـؿقفيمظؿصوسدماظعـػماظلقودلمالدقؿومعـمايرطوتماألصقظقيماظيتمتؿؾـكم
ماظدؼـقيم موايرطوت ماظؿدؼـ مصؾي متدرس مان ماظدرادوت مػذه محووظً اظعـػ،

درادوتمجقنممخذمؼزدادموعـمبنيماظدرادوتأبوظعـػمواإلرػوب،موػقمتقجفم
مبصقغؿفم ماظدؼـ ماسؿؾور موػل مػمالء مبني متربط مأدودقي مصرضقي موػـوك طقؾؾ،

مأاألصقظقيم موتمدسمأو مععماظدميؼرارقي ماظـؼوصيماإلدالعقيمالمتؿالءم نمرؾقعي
م معـؾ ماظعـػ مايضورات.مأظـفٍ مصراع محقل مػـؿـغؿقن مصؿقئقؾ رروحي

عقيمواظدؼـقيموظؾؿغؾىمسؾكماظعـػمتطرحمبدائؾمعـفومتشفقعمايرطوتماالدال
،موتغقرلمعـوػٍماظؿعؾقؿمعـؾم15اظؾقدلاظلمبوإلدالماٌعؿدظي،موتشفقعمعومؼلؿكم

معوموردمؼبمتؼرؼرمراغد.

ًـمائجًاؾدرادةًادلقداـقة

ماظدؼـممم مبني ماظعالضي ممبللظي مأػؿؿً ماظيت ماظدرادوت مػذه معـ اغطالضو
معـ ماظدرادي ماغطؾؼً مصؼد ماظلقودل، ماجملول مؼب ماظدؼـ موأػؿقي مواظلقودي،

ربووظيمادؿؽشوفموهؾقؾمعؽوغيماظدؼـمؼبماظـؼوصيماظلقودقيمسـدماظشؾوب،م
مأدوسم مسؾك ماظلقودقي مواظؼضوؼو ماظلقودل ماجملول ماظشؾوب مؼؼقؿ وطقػ
مغظرؼيم مصرضقوت مضقء مسؾك مأغف مذظؽ ماظدؼـقي، مواظؼقؿقي ماٌعرصقي خؾػقؿفؿ

طؿومررحًمسـدمروادمسؾؿماالجؿؿوعممTheory of Modernizationماظؿقدؼٌ
ؼين،متػذلضمتالذلموضعػماظعوعؾماظدؼينمعـمايقوةماظعوعيموعـماجملولماظد

                                                                                                                           
مزرؼػم14 ماظدرادوتمم،ربؿد، ممبرطز مأظؼقً مربوضرة مبوٌغرب"، ماظدؼـقي ماظظوػرة معؼوربي "علورات

م.2005أطؿقبرمم24اٌغرب،م-واظؾققثماالغلوغقيمواالجؿؿوسقي،موجدة
ماٌرجعمغػلف.م15
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ماظـؼوصيم مخصوئص موهؾقؾ مادؿؽشوف ماظدرادي مهوول مطؿو اظلقودل،
ماظلقودقيمظدىماظشؾوبمؼبمضقءموتلثرلماظؿصقرماظدؼين.

م،ممتدراديماٌلققيوتؼقممػذهماظدراديمؼبمجوغؾفوماظؿطؾقؼلمسؾكمغؿوئٍماظ
متقزؼع ممادؿؿورةمخالشلو مسلؾًمسقـي مدمال معؽي معـ مرؾؼقيعشؽؾي ماحؿؿوظقي

م ماظلوغقومم500حفؿفو مجوععي مؼب ماٌقجقدة ماظؿكصصوت مزبؿؾػ معـ روظى
م ماظلـي مؼب معـم2007وػران، مغلؾي موجقد معع معرتػعي ماإلجوبي مطوغً موضد .

مظدى ماٌعطقوتماظؿوظقيملاٌلقماظؾقٌموضدمأصرز،ماظطؾؾيمبعضماالعؿـوعمشلو
م مسلؾً مواظيت ماظدرادي مبعقـي ماظػؿقي:اًوصي ماألسؿور معـ مذؾوغقي ماظػؽوت

عـمأجؾمسزلمعؿغرلماىـسمدـي،موم23إظبمم22ؿعدلماألسؿورمؼبماظعقـيمبنيمص
متم،مإذمصؼدمدقىمسقـوتمعؿلووؼيمعـماظػؽؿنيمطؿؿغرلمضوبطمؼبماظدرادي،

مؿؿؼ،محؿكمضؿـماظعقـيماٌدروديمعـمطؾمصؽيمعـماىـلنيمصردم250دقىم
مضؿو ماظيتمن ماظؿكصصوت مسلؾً موضد ماٌؿغرل. مشلذا مبوظـلؾي ماظـؿوئٍ حقودؼي

ماإلسالمم ماظلقودقي،مسؾقم ماالجؿؿوع،ماظعؾقم ماظطؾؾيمطالمعـ:مسؾؿ ؼدرسمبفو
ماالضؿصودؼي،م ماظعؾقم مجققظقجقو، ماظعربل، ماألدب ماٌؽؿؾوت، مسؾؿ واالتصول،

دقىمسقـيمعؿلووؼيموضدممتم اظعؾقمماظطؾقي،ماظعؾقمماظدضقؼيمواإلسالمماآلظل،
معـمطؾمدبصص.

ععظؿماالجوبوتماحملصؾمسؾقفو،محقلماظؿدؼـماظشكصل،متعؽسمربووظيم
ماظدؼـقيم ممموردؿفؿ محقل متؼرؼراتفؿ مخالل معـ متدؼـفؿ مإلثؾوت اظشؾوب
ماظطؾؾي،م مسـد ماالجؿؿوسقي مايقوة مؼب ماظدؼـ مأػؿقي مؼعؽس موػذا اٌؾؿزعي،

ماالجؿؿوسقي، ماظشكصقي مععوؼرل معـ مأنممواظيتموطؿعقور مخالشلو معـ ضبوول
ماظلؾقكم مسـ ماظـظر مبغض ماجملؿؿع، مأعوم مبوظؿدؼـ ماظؿزاعف معدى ماظػرد ؼظفر

ماألصراد، مشلمالء متؼرؼراتمماظػعؾل محقل ماألدؽؾي مذبؿقسي مسـف متعدل معو وػق
م متدؼـفؿ، مسـ ماألشؾؾقيماٌؾققثني مأجوبً ماظؿدؼـ مدؾقك محقل مدمال صػل
صؼطمم%5ـؿومأجوبمقة،موببلغفؿمؼمدونماظصال%م92.2اظلوحؼيمعـماظطؾؾيمأيم

صؼطمبوالعؿـوع.موأنمبداؼيماظصالةمطوغًمم2.8بلغفؿمالمؼمدونماظصالة،موأجوبم
مسشر. ماظلوددي مدـ مدون مواٌراػؼي ماظطػقظي مصذلة معـممؼب ماظعدؼد متدلز ظؽـ
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إجوبوتماظطؾؾيمسؾكمحرصفؿمسؾكماظؿدؼـمعـمخاللمعراسوةماظشعرلةماظدؼـقيم
لمالمحقلماحملوصظيمسؾكماظصالةمأجوبمثؾٌماظػلمصماألدودقيموػلماظصالة،

م مأي مععظؿمم%28.6اظطؾؾي موطوغً مدائؿو، ماظصالة مأداء مسؾك مضبوصظقن أغفؿ
مب مأحقوغو مأداءػو محقل م61.4م:اإلجوبوت مالمم%2.2و%، مبلغفؿ مأجوبقا صؼط

مبدونمإجوبي.مم2.8ضبوصظقنمسؾقفو،مو

قع،معـماٌلؿفقبنيمبلغفؿمؼصقعقنماظؿطم%82.4وؼبمعقضقعماظصقوممأجوبم
م مععظؿمم%73.4وأبدى موطوغً مايٍ، مأداء مؼب مرشؾؿفؿ مسـ ماٌلؿفقبني عـ

م موأن ماظؼرآن، مضراءة مخبصقص معرتػعي م93.6اإلجوبوت مأجزاءم% ضبػظقن
م موجقد معع ماظؽرؼؿ، ماظؼرآن معـ مضبػظقغفمم%1وعؼورع ماظذؼـ معـ صؼط

مضبػظقنمبعضماألدسقي.%م87.8ضبػظقنمذقؽومعـماألحودؼٌ،مو%م78.8طؾف،و

متعؽسماإل جوبوتمأػؿقيماحملقطماألدريمؼبماظؿدؼـماظشكصل،موأنمطؿو
مبلغفؿمؼـؿؿقنمإظبمأدرمعؿدؼـي،مؼمديمصقفومطالمعـم أشؾىماٌؾققثنيمأجوبقا
ماظصالةم ماظصالة،مصؿـمخاللمغؿوئٍماالجوبيماٌؿؼوربيمبنيمأداء األبقؼـمذعرلة

مسؾ ماظؿلثرل مؼب ماألدري ماالغؿؿوء مدور مصرضقي متؿعزز مشلو ماظعوئؾي مأصراد كموأداء
مص ماظؿدؼـ، مدؾقك مأجوب مظؾصالة ماظعوئؾي مأصراد مأداء محقل مدمال م%97.8ػل

بـعؿ.موػلمترتػعمظدىماآلبوءمواألعفوتمبوظؿلووي،موتؼؾمبصػيمرػقػيمظدىم
وتعززمػذهماظػرضقيمذبؿقسيماالجوبوتماًوصيمبلمالمحقلمعصدرمماإلخقة.

ماظدؼـقي ماظصالة(ماظؿـشؽي متعؾؿقا مأؼـ م)عـ م، مأػؿصؼد ماإلجوبوت قيمسؽلً
اظعوعؾماألدريمؼبماٌرتؾيماألوظبمؼبماظؿـشؽيماظدؼـقي،متؾقفوماٌدرديمؼبماٌرتؾيم

أغفؿمتعؾؿقاماظصالةمؼبماظؾقًمظدىماظعوئؾيمصؼط،مم%65.6اظـوغقي،مصؼدمأجوبم
أغفؿمتعؾؿقاماظصالةمؼبماٌدرديمبوإلضوصيمم%20وأجوبمػبسماٌلؿفقبنيمأيم

ٌدردي،موؼبمدمالمحقلمدـمأولمأغفؿمتعؾؿقػومؼبمام%16إظبماظعوئؾي،موأجوبم
م مطوغً مصؼد م93صقوم معـ ماإلجوبوت معـ مم%13 موأجوب مصلضؾ، م%93.2دـي

مؼبم مأثر ماألذطور( ماظصالة، م)اظصقوم، مؼؼقعقن ماظيت مظؾعؾودات مبلن مؼرون بلغفؿ
محقوتفؿماظققعقي.
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ماإلجوبوتم متعؽس ماىؿوسل، ماظؿدؼـ مو ماجملؿقسي مإظب ماالغؿؿوء مدور وؼب
مايػوز مؼب ماىؿوسي ماظؿدؼـ،مأػؿقي متـكػضممسؾك ماظؿدؼـ معمذرات مأن رشؿ

ماظؿدؼـم محقل ماظؿػوصقؾ معـ ماٌزؼد مسـ ماٌؾققثني مدمال مؼؿؿ محني تدرصبقو
مصؼد متدرصبقو، ماالجوبوت متـكػض ماظصالة، معؽون مصؾكصقص ماىؿوسل،

م مأي ماظطؾؾي مغصػ مؼبمم%50أجوب مؼمدوغفو مبلغفؿ ماظصالة مؼمدون ماظذؼـ عـ
ؼبمعلوظيمتـكػضماالجوبوتماٌلفد،موبلغفؿمالمؼمدوغفومؼبم%م42اٌلفد،مو

ماظصالة مبلوضوت مم:االظؿزام مم%14أجوب ماظصؾح، مصالة مؼمدون م13.4وأغفؿ
وترتػعماظـلؾيمؼبمصالةماٌغربم %مؼبمصالةماظعصر،16ؼمدونمصالةماظظفر،مو

م مإظب ماىوععي مأوضوت مخورج موضً مألغف ماظذلتقى مسؾك م%31واظعشوء م%.29.6و

مذبؿقسي معع ماالجوبوت مػذه مأػؿقيمموتؿؼورب محقل ماألخرى ماألدؽؾي عـ
صؼدمطوغًماإلجوبوتمأنماىؿوسيموأػؿقيماألصدضوءمؼبمايػوزمسؾكمتدؼـفؿ،م

ؼرونمبونمشلؿمرصوقم%م80.8ؼرونمظؾفؿوسيمدورامؼبماظؿدؼـماظشكصل،موم60%
معؿدؼـنيمععظؿفؿمعـماىوععي.م

ماظشعيبم مبوظؿدؼـ ماظصؾي مضعقػ ماظشؾوب، مؼعؿـؼف ماظذي ماظؿدؼـ وػذا
م مصؿعظؿماظؿؼؾقدي ماىزائري، ماجملؿؿع مؼب ماظؿورطبقي ماظـوحقي معـ اٌقروث

اٌلؿفقبنيمالمؼعرصقنماظؽـرلمسـماظطرقماظصقصقي،موضؾيمضؾقؾيمعـفؿمتـؿلىم
سالضيماظشؾوبمبوظؿدؼـماظطرضل،مأجوبممإظبمررؼؼيمصقصقي،مصػلمدمالمحقل

المؼـؿلؾقنمإظقفو،موؼـؿلىم%م91.9أغفؿمالمؼعرصقنماظطرقماظصقصقي،موم68.8%
م عـماألصرادماٌلؿفقبني،موػذهماإلجوبوتمتعؽسماظدورماشلوعشلمم%1.6إظقفو

ظدورماإلدالمماظطرضلماظشعيبمواظؿؼؾقديمؼبماظلوحيماىوععقي.مػذامإذامربطـوم
ػذهماالجوبوتمبؿقدؼدمعـورؼمدؽـفؿ:مصػلمدمالمحقلمعؽونماٌقالدمأجوبم

مم75.2% مؼب موظدوا مواٌأغفؿ م%22دؼـي، مضرى مؼب موظدوا مصغرلة،مأغفؿ وبؾدات
أغفؿمعـمدؽونماٌدن،مم%61.6بدونمإجوبوت.موؼبمربؾماظلؽـمأجوبم%م2.8و
مبدونمإجوبي.م%م3.4اغفؿمعـمدؽونماظؼرىمواظؾؾداتماظصغرلة.موم%35و

م معصودر معللظي موؼب متشؽقؾمتؾؼل مأن ماإلجوبوت متؽشػ ماظدؼـقي، اظـؼوصي
شؽيماظدؼـقيمعـؾماظـؼوصيماظدؼـقيمسـدػؿمأخذتمتؾؿعدمسـماألررماظؿؼؾقدؼيمظؾؿـ
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ماإلسالمم مبقدوئؾ متؿلثر مأصؾقً ماظدؼـقي ماظـؼوصي موأن مواٌلفد، األدرة
م مأجوب مصؼد ماإلذاسقي، ماظؼـقات مخصقصو مايدؼـي أغفؿمم%69.8واالتصول

مو ماظدؼـقي، ماظؽؿى مأعومم%71.8ؼؼرؤون ماظدؼـقي، ماظػضوئقي ماظؼـقات ؼؿوبعقن
م مب معـكػضي مغلؾي مصفـوك مؼدخؾقم%18.6االغذلغً ماظذؼـ ماٌقاضعمعـ مإظب ن

ماإلدالعقي.مواشبػوضمغلؾيماظذؼـمؼلخذونمثؼوصؿفؿماظدؼـقيمعـماٌلوجد.

عالحظمؼبمػذاماىزءمعـمًوعومػقم،اظؼلؿماًوصمبوٌقاضػماظلقودقيؼبمو
االدؿؿورةمػقمعقؾماظطؾؾيمإظبماظؿقػظموسدممإسطوءمإجوبوتمدضقؼيموصرضبيمأوم

بوظشمونماظلقودقي،موسدممؼعؽسمسدمماػؿؿوعفؿممذااالعؿـوعمسـماإلجوبي،موػ
ماظلقودقي، ماظـشوروت مؼب مبوٌشورطي مموضدماػؿؿوعفؿ معـموردت ماىزء مػذا ؼب

م ماظربطماظدرادي مواظيتمهوولمضقوسموادؿؽشوفمدرجي معـماألدؽؾي ذبؿقسي
،موعدىموعقاضػفؿموعدرطوتفؿميؾبنيماظدؼينمواظلقودلمحلىمتصقراتماظطؾ

واٌعؿؼداتمواظؼقؿماظدؼـقي،معـمخاللمدوسماالسؿؾوراتمأتؼققؿماظلقودلمسؾكم
:مسلؾً:ماظعالضيمبنيماظدؼـمواظلقودي،متدخؾماظدؼـمؼبماظلقودقيمعودبسدةمأ

وتدخؾماظدوظيمؼبماظشمونماظدؼـقي،مومنطمايؽؿماٌػضؾ،ماٌقضػمعـماالغؿؿوءم
ماألحزابم معـ مواٌقضػ ماظدؼـقي، ماألحزاب موجقد معـ مواٌقضػ اظلقودل،

ؼبممعقورماظذيمسؾكمأدودفمؼؿؿماخؿقورماٌرذحماٌػضؾواٌمبصػيمسوعي،مايوظقي
،معـمحقٌمحضقرموشقوبماٌعقورماظدؼينمؼبمايؽؿمواظؿؼققؿمسؾكماالغؿكوبوت

مػذهماالجوبوت،محقٌمطوغًمػذهماالجوبوتمطوظؿوظل:

مأجوبم مبنيماظدؼـمواظلقوديمصؼد ماظعالضي عـماٌلؿفقبنيمم%51ؼبمعللظي
المؼقاصؼقنمسؾكموجقدمم24.2إلدالعقي،موبلغفؿمؼقاصؼقنمسؾكموجقدماألحزابما

األحزابماإلدالعقي،موغػسماظـلؾيمتؼرؼؾومبدونمإجوبي،موػلمتعؽسمعقضػم
ماظدؼـمبوظعـػ،م مدؽؾماٌلؿفقبقنمسـمسالضي مصؼد ماظؼضقي. محقولمػذه تردد

م%،37ؾفمدقودلمالضي،مورأتماظـلؾيماظغوظقيمأنمدؾبلغفمظفمسم%9.4صلجوبم
ماضؿصوديم مم%22أو مععو وغلؾيمم،%69.8مذبؿقسفومأيمبـلؾيم%10أومطؾقفؿو

مم%.12اٌؿؿـعنيمطوغًم
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مبنيماإلدالمم مدبقرلػؿ محقٌممت مظؾؾالد، مبوظـلؾي ماألصؾح مدمالمسـ وؼب
ماظلقودقي،م متقجفوتفؿ ماخؿؾور مإظب متفدف مطؿػردات مواظعؾؿوغقي واظدميؼرارقي

قلمحلىمسداهمعـمحؾمطوغًماألشؾؾقيممتقؾمإظبمترجقحماإلدالممسؾكمطؾمعو
مب ماإلدالم مبلغف ماٌلؿفقبقن مأجوب مصؼد مغظرػؿ، مو%56ـ بلغفومم19%،

،موػلمغلؾيم%8ظصوحلماظعؾؿوغقي،موطوغًمغلؾيماٌؿؿـعنيمم%4اظدميؼرارقي.مو
أسؾكمعـمتؾؽماظيتمأجوبًمظصوحلماظعؾؿوغقي،موػلمإجوبيمتعؽسمسدمماٌؾوالةم

م مزاد معو موػق ماظلقودقي، ماألوضوع مظؿؼققؿ مبوظـلؾي ماظذلدد مبؼقيماو مؼب وضقحو
ماالجوبوتمظألدؽؾيماظؿػصقؾقيمحقلماظؼضوؼوماظلقودقي.م

ماظلقودقي،م ماألوضوع موتػلرل متؼققؿ مؼب مواظلقودل ماظدؼين مبني ماظربط وؼب
مسؾكم مواالضؾقؿقي مؼبمتػلرلماظصراسوتماظدوظقي ماظطؾؾي مسـد مدوئد ػـوكماووه

اظصراعمػقماألدوس،ممؼببلنماظعوعؾماظدؼينمم%58أدوسمدؼين،مصؼدمأجوبم
أغفمم17بلنمعومضبدثمؼبمصؾلطنيمواظعراقمػقمصراعمدؼين،موم%58طؿومأجوبم

وؼبممأغفمصراعمعصوحل.م%33.6صراعمدؼينموصراعمعصوحلمؼبمغػسماظقضً،مو
دمالمسـمعدىمتػلرلهمظألوضوعمايوظقيمؼبماظعوملماظعربل،مطشػًماإلجوبوتم

قماووهمضبوولمتدلؼرماألوضوعمسـماٌقؾمإظبمأنمػـوكمعماعرةمضدماالدالم،موػ
اظلقودقيمظؾعوملماظعربلمواإلدالعلمسؾكمأدوسموجقدمسقاعؾمخورجقي،مصؼدم

مؼبماظعومل،مم%87رأىم مسؾكماإلدالم مػـوكمعماعرة مأن ماٌلؿفقبنيماظطؾؾي عـ
مبدونمإجوبي.مم%8%مصؼطمأغؽرواموجقدماٌماعرةمو5عؼوبؾم

م معلوظي موؼب مؼػضؾقغفغظوم ماظذي مام،ايؽؿ مطوغً ماٌؿؿـعيمصؼد إلجوبوت
م مإظب ماظـؼيمم%،44عرتػعي متعؽس مإذ مسـدػو، ماظؿقضػ مصبى معللظي وػل

احملدودةمؼبماظؾدائؾماإلؼدؼقظقجقيماٌطروحيمأوماظؿقػظماظشدؼدمووهماألدؽؾيم
اإلؼدؼقظقجقي،مأومسدمماالػؿؿوممبفذهماٌلوئؾمسـدماظطؾؾي،مورشؿمذظؽمصفـوكم

ماال معـمعقؾمسـدماظطؾقيماٌؿؾؼنيمظؿلؼقدمايؽؿ مسداه دالعلموتػضقؾفمسؾكمعو
م محؽؿ مأأغظؿي مأجوب مصؼد ماظدميؼرارل، مايؽؿ مصقفو ممبو أغفؿمم%36خرى

م مأجوب مبقـؿو ماإلدالعل، مايؽؿ مايؽؿمم%15.4ؼمؼدون مؼمؼدون أغفؿ
ماظدميؼرارل.م
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مسـدماظطؾؾيمظؾعؿؾم متؽشػمغؿوئٍماٌلحمسـموجقدمعقؾمربدودمجدا طؿو
صػلمدمالمحقلمعدىمتماظطالبقي،ماىؿعقيمواٌشورطيمسؾكمعلؿقىماٌـظؿو

عشورطؿفؿمؼبمغشوطماٌـظؿوتماظطالبقي،مطوغًماظـلؾيماظغوظؾيمواظلوحؼيمأغفوم
المتشوركمؼبمأيمغشوطمعـمغشوطماألغظؿيماظطالبقيموأغفمالمسالضيمشلؿمبفو،م

م معرتػعي ماظـلؾي م%83.8وطوغً معؼوبؾ معومم13%، مصؾي مشلو مأن مترى اظيت
%م2.6أجوبقامأغفؿمأسضوء،مم%5قؼوتماظؿوظقي:مبوٌـظؿوتماظطالبقي،موصؼماٌلؿ

م مصؼط، معـكررقن مأغفؿ م4.4أجوبقا م% مو مصؼط، معؿعورػقن مأغفؿ %م1.6أجوبقا

مصؼطم%2.8أجوبقامبلغفؿمضبضرونمبعضمأغشطؿفو،موطوغًماإلجوبوتماٌؿؿـعيم
ماٌػضؾم مايؽؿ مغظوم ممنط محقل ماظلوبؼ مبوظلمال مضورغوه مإذا ماظلمال مػذا ؼب
ماظيتم ماظلقودقي مبوظؼضوؼو ماظطؾؾيمسـماالػؿؿوم مؼؾنيمعدىمابؿعود ظدؼفؿ،موػق

مػؿؿوعوتفؿماظققعقي.اسـمػلمبعقدةمسـمذبولماظدراديمظدؼفؿمأومػلمبعقدةم

صلجوبمأشؾىموغػسماٌقضػموجدغوهمعؿؼوربو،مؼبمعللظيماالغؿؿوءمايزبل،م
بلغفؿمم%60.4اظطؾؾيمبعدمماٌقؾمإظبماظـشوطمايزبلمواظؿعورػمععف،مإذمأجوبم

مسـماغؿؿوءاتفؿمايزبقيمصفلمالم ماظذؼـمأجوبقا المميقؾقنمإظبمأيمحزب،مأعو
ممدورمبومؼعقتعؽسموزغفوماالغؿكوبلماالجؿؿوسل،م إظبمسدممجدؼيماظطؾؾيمػذا

مخصقص مظف ماىوععل ماظقدط مأن مأو ماالجوبوت، مبوالغؿؿوءاتمؼب معؿعؾؼي قوت
ؼؾقفوماالردقديمبمم%،8.8مـايزبقي،مإذمتصدرتمجؾفيماظؿقرؼرماظصدارةمب

م8% مغبس مثؿ مم،6%، مواإلصالح ماظـفضي م%4.4ثؿ ماظعؿول محزب مثؿ م2.4%،
م ماألرغدي م1.4وأخرلا م% ماٌؿؿـعني مغلؾي موطوغً ماظـلؾيم%14.8صؼط، موػل ،

مغؿؿوئفؿمظؾؿـظؿوتماظطالبقي.اظغوظؾيمعـماظطؾؾيماظذؼـمأجوبقامبوالعؿـوعمسـما

وؼبمدمالمسـماألحزابماظيتمتعؿدلمدؼـقيمعـموجفيمغظرماظطالب،مأجوبم
ماظطؾؾيمم51% معـ ماظعظؿك ماألشؾؾقي ممتـؾ موػل مدؼـقي، مأحزاب متقجد مال اغف

م%14اظذؼـمأجوبقامبلغفؿمالمؼـؿؿقنمأومالمؼؿعورػقنمععمأيمحزب،مؼبمعؼوبؾم
ماألحزابم مؼب ماظـؼي مربدودؼي متعؽس ماإلجوبوت موػذه ماإلجوبي. مسـ اعؿـعقا

صؼطمبلغفومم%22اظلقودقيممبومصقفومذاتماًؾػقيماظدؼـقي،مإذمأجوبمحقاظلم
م%.م1.2وجؾفيماظؿقرؼرمبـلؾيمم%14أوماإلصالحمواظـفضيمم%8إعومغبسم
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ًموؼبماظلمالماٌؼوبؾمحقلمعومػلماألحزابماظيتمتعؿدلػومشرلمدؼـقيمطوغ
مبلغفمالمتقجدمأحزابمشرلمدؼـقي،مؼبمعؼوبؾمم%54إجوبيماألشؾؾقيمب أجوبقا

بلغفومطؾماألحزابمعوسدامم%5رأوامبلنمحزبماظعؿولمشرلمدؼين،موأجوبمم6%
مو موغبس، موم%4اظـفضي موم%5ظألرغدي ماظؿقرؼر. مسـمم%16ىؾفي اعؿـعقا

حزابماإلجوبي.موػذاماظؼلؿمعـماألدؽؾيمؼعؽسمطذظؽمسدمماػؿؿومماظطؾؾيمبوأل
اظلقودي،موعـمخاللمصقصماالجوبوتمتؾنيمأنمغلؾيماًطلمؼبماالجوبوتمعـم
خاللماٌؼورغيمبنيمدمالمعوػلماألحزابماظيتمتعؿدلمدؼـقيموتؾؽماظيتمتعؿدلم

مجدا. مربدودة ماًطل مغلؾي مطوغً مدؼـقي، مسبقم شرل ماٌقؾ محقل مدمال وؼب
أغفؿمم%53وبموجقدماألحزابماظدؼـقيمواالسذلافمبفومؼبماظعؿؾماظلقودل،مأج

أجوبقامبعدمماٌقاصؼي،مم%26ؼقاصؼقنمسؾكموجقدماألحزابماظدؼـقي،مؼبمعؼوبؾم
إجوبوتمممؿـعي،موػذاماالعؿـوعمؼعزىمإظبمسدمماالػؿؿوممبوظشمونمم%20وغلؾيم

اظلقودقي.موؼبمدمالمحقلمعقاصؼؿفؿمسؾكمضرورةمتدخؾماظدؼـمؼبماظلقودي،م
م محقاظل ماظلقم%64أجوب مؼب ماظدؼـ مإضقوم مؼبمبضرورة معػقد، مأعر مأغف مو ودي

مم%21عؼوبؾم مػـوك مطون مبقـؿو مشرلمعػقد، مأعر مبلغف مسـمم%14أجوبقا اعؿـعقا
ماظدؼـمؼبماظلقوديموػقم اإلجوبي.موؼبماظلمالماٌقاظلمحقلماٌقضػمعـمإضقوم
معـم معؿؼوربي معػقد مبلغف مبوٌقاصؼي ماإلجوبي مطوغً ماظلوبؼ ماظلمال معع ؼؿؼورب

م مبـلؾي ماظلوبؼي مم%،65اإلجوبي مؼب موم%15عؼوبؾ معقاصؼني، بدونمم%19شرل
مإجوبي.

مؼب معرتػعي ماإلجوبي ماظشرؼعيمًطوغً معـ معلؿؿدة مضقاغني مدـ عللظي
المصؼطمأجوبقام%مم2.8ؼبمعؼوبؾمم%،78اإلدالعقيمإذمطوغًماإلجوبيمبوٌقاصؼيمبم

غلؾيماظؿلؼقدمؼبماإلجوبيمسؾكمدمالموازدادتًبدونمإجوبي.مم19.2بوظرصض،م
م3.4بوإلصبوب،معؼوبؾمم%86اٌقضػمعـمتطؾقؼماظشرؼعيماإلدالعقيمإذمأجوبم

م مأضؾ مطوغً ماظلمال مػذا مؼب ماٌؿؿـعني موغلؾي مبوظرصض، م%10أجوبقا ويفً.
بلنمتطؾؼماظشرؼعيمؼبمطؾمم%44.6دماشلؿمحقلمغطوقمتطؾقؼماظشرؼعيمأجوبم

مو متؽققم%21اجملوالت، مضرورة مورأوا ماظعصر، مضرورات معع أجوبقامم5.4ػفو
م%79بلنمتؼؿصرمسؾكماألحقالماظشكصقي،موؼبماجملؿؾمطوغًماظـلؾيمحقاظلم
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مدورم محقل ماظلمال مؼب مغػلفو مػل ماظـلى مػذه ماجملوالت. مطؾ مؼب بؿطؾقؼفو
أنماظرجقعمإظبماظدؼـمػقمايؾ،مم%71اظدؼـمؼبمحؾمأزعيماظؾؾد،مإذمأجوبم

م موم%14عؼوبؾ مسم%13بوظرصض، ماعؿـعقا موأجوب ماالجوبي. معراضؾيمم%68ـ أن
م ماظدؼين مظؾـشوط مأاظدوظي مأجوب مو معػقد، مدـمم%78عر مسؾك ماٌقاصؼي سؾك

صؼط.مععموجقدمم%2.8اظؼقاغنيماٌلؿؿدةمعـماظشرؼعيماإلدالعقي،موسورضمذظؽم
اظذؼـمم%3.4أغفؿمععمتطؾقؼماظشرؼعيمعؼوبؾمم%86وأجوبممبدونمإجوبي.م18%

مبدونمإجوبي.%م10.6سورضقامذظؽ،مو

م مأجوب ماالغؿكوبوت معلوظي متدؼـمم%52ؼب مؼضعقن مبلغفؿ ماٌلؿفقبني عـ
م18.4المؼرونمضرورةمظذظؽ،مو%م29.6وظقؼوتفؿ،موأاٌذلذحمظالغؿكوبوتمضؿـم

عـماٌلؿفقبنيمأنماظرجقعمإظبماظدؼـمطقؾمظألزعيمم%71بدونمإجوبي.موؼرىم
م إجوبي.بدونم.%م13سـمذظؽمبال،موم14.8اظيتمتعقشفوماظؾالد،مبقـؿومأجوبم

عومؼالحظمؼبمػذاماظؼلؿمعـماإلجوبوتمػقمغلؾيماالعؿـوعمؼبماالجوبي،موػذام
ؼرجعمإعومإظبمؼبمعللظيماظدؼـمواظلقودي،مإذمعـؾًماإلجوبوتماٌؿؿـعيماظؼلؿم
اظغوظىمعـمػذاماظؼلؿمإذامضورغوهمبوألدؽؾيماظلوبؼيمظف،مأومؼرجعمإظبمربدودؼيم

ؿوممذرضبيموادعيمعـماظشؾوبماًدلةمؼبمػذهماجملول،مممومؼعؽسمسدمماػؿ
مبوٌشورطيماظلقودقيمايزبقي.م

ما مسؾك ماظدؼين،مإلوبـوءا ماظلؾقك مبشلن متؼرؼراتفؿ محقل ماظلوبؼي جوبوت
ما مصفذه ماظؿدؼـ، مميوردقن مأغفؿ ماظطؾؾي مأشؾؾقي مأضر مإظبمإلحقٌ ممتقؾ جوبوت

اظلقودلمؼبمضقءماظربطمبنيماظلقودلمواظدؼينمسؾكماٌلؿقىماظعورػلموتؼققؿم
.مصفـوكمربطموحضقرمضقيمظؿؼققؿماظعؿؾقيماظلقودقيمسؾكمأدوسماٌعقورماظدؼين

مدقودلم مػق معو متؼققؿ مؼب ماظدؼـقي مظؾؼقؿ ماظطوشل مايضقر مأو اظدؼين
)االغؿكوبوت،مايؽؿ،ماألحزاب(،موتؿكذمػذهماظعالضيمذؽالمععؼدا،مصفـوكم
مسورػيمضقؼيمووهماظدؼـمؼبمعللظيماٌماعرةموغؾذماظعـػمسـماظدؼـ،موؼـكػض

متػصقالموصؾيمجوبوتمإلاماظؿلؼقدمخبصقص حنيمؼؽقنمربؿقىماظلمالمأطـر
مبوظقاضعمعـؾمعللظيمتطؾقؼماظشرؼعيماإلدالعقي.م
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وؼبماٌؼوبؾمػـوكمتؼققؿمدؾيبمألداءماألحزابماظدؼـقي،موتؼققؿمدؾيبموسدمم
ماألحزابم مووه ماظلؾؾقي مواظـظرة ماإلحؾوط مؼعؽس موػذا مبوظلقودل، االػؿؿوم

ماظ مبـػل مػذهاظدؼـقي متؽشػ مطؿو مسـفو. ماإلدالعقي مإلامصػي سـمجوبوت
م معـ مطشؽؾ ماٌـوضؾ" م"اظؿدؼـ ماٌؼوبؾممربدودؼي موؼب ماظشؾوب. مظدى اظؿدؼـ

ػـوكمثؼوصيمدقودقيمدؾؾقيمووهماظعؿؾمايزبلمؼبماظقدطماىوععلمواالغؿؿوءم
مميقؾمإظبماظؿدؼـمؼبماظعالضيمبنيماظدؼـمواظلقوديموتدخؾم اظلقودل،مواووه

مبنيمماظلقودي،اظدؼـمؼبم مؼبمذبولماظعالضي ؼبمعؼوبؾمعققلمسؾؿوغقيمربدودة
اظدؼـمواظلقودي.موعرجعمذظؽمػقماٌـظقرماظلؾيبمظؾلقوديمواظـشوطمايزبلم

مؼبماظـؼوصيماظلقودقي.مؼـػرمعـماظعؿؾقيماظلقودقي.م

بنيمعؿغرلاتماظؿدؼـم)أداءماظصالة،ماظذلبقيماظدؼـقيمماالرتؾورقيؼبماظعالضيم
موعؿغرلاتماالغؿؿوءماظلقودلمذوماظطوبعماظدؼينمؼبماظعوئؾي،م مبوظدؼـ( االػؿؿوم

بنيماظػؽؿنيمعـماٌؿغرلات،مماالرتؾورقيؼالحظماظضعػماظـليبمؼبماظعالضوتم
وظؽـفومذاتمارتؾوطمذومعدظقالتمععقـي،مصؿـمخاللمأخذمأداءماظصالةمعمذرام

مظألوضو ماظدؼين ماظؿؼققؿ محضقر ممبؿغرلات مصؾي مذات موأدؽؾي ماظؿدؼـ معسؾك
ماظ معللظي مو مظمدابماالجؿؿوسقي ماىوععل ماظقدط مزبوظػي ماظشرؼعي، ؿطؾقؼ

اظعوعي،مواٌقؾمسبقماألحزابماظلقودقي.مصفـوكمارتؾوطمذومعدظقل،مرشؿمأغفم
ضعقػمغلؾقومبنيماظؿدؼـماظشكصلمواٌقؾمظؿلؼقدمتطؾقؼماظشرؼعيماإلدالعقي،م

م مطؾؿو مؼزداد ماظشرؼعيماالدالعقي متلؼقد ماظؿدؼـمأيمأنماالووهمسبق زادمعمذر
مبوظصالة(م م)االظؿزام ماظؿدؼـ مبني مأضعػ ماظعالضي موػذه ماٌلؿفقبني، سـد
مبوالغؿؿوءم مسالضي مظف مظقلً ماظشكصل ماظؿدؼـ مأن مأي مايزبل، واالرتؾوط

)اغظرماىدولمرضؿمماظلقودل،مأومملمؼعدمظفمدورمؼبمهدؼدماالغؿؿوءماظلقودل
م.(1

ماظؿد معمذرات مأحد مبني ماالرتؾوط مضعػ مؼظفر مأداءمطؿو مأي ماظػردي ؼـ
معـم ماظعدؼد معـ مواٌقضػ ماظلقودل، ماالغؿؿوء معؿغرلات معـ مطؾ معع اظصالة
مععوعؾماالرتؾوط.م ماألحزابماظدؼـقي معـؾماٌقضػمعـموجقد ماظلقودقي اظؼضوؼو

ً.(30م)اغظرماىدولمرضؿمصؼط،مواٌقضػمعـمتطؾقؼماظشرؼعيماإلدالعقيم035
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ًؿـاؼشةًاؾـمائج

م مإسطوء مميؽـ ماظـؿوئٍ مشلو:ػذه مأوظقي مربدودؼيممتػلرلات مؼعؽس ػذا
م مسدم مؼؿضح ماإلجوبوت مخالل مصؿـ مععرؼب، مطؾعد ماظلقودقي ماالػؿؿوماظـؼوصي

ماٌؾوذرةم ماظلقودقي ماٌشورطي مسبق ماٌقؾ موسدم مايزبل ماظلقودل بوجملول
مسـم ماألخطوء مخالل معـ موطذظؽ ماظلقودقي، مظألحزاب ماظلقودل واالغؿؿوء

مدؼـقيموشرلماظدؼـقي.ماإلجوبوتمحقلمعومػلماألحزابماظ

ماإلدالممم متدؼـ مأو ماظـضوظل مبوظؿدؼـ مؼلؿك مٌو متراجع مػـوك مأن طؿو
اظلقودل،معؼوبؾمغقعمعـماظؿدؼـمذومغزسيمشرلمعلقلي،موػذهماظـؿوئٍمتؾٌم

م معو ماصرضقي مايدؼـيمإلبعد ماألجقول مؼب ماظؿدؼـ معـ مغقع مغشقء مأي دالعقؼي،
ما مايرطي مىقؾ مبوٌقإلواظؿوظقي مؼؿؿقز ماظطوبعمدالعقؼي، مذو ماظؿدؼـ مسبق ؾ

ماظؿعورػمععفو،ممواظػردي،ماالجؿؿوسلم موسدم معـماألحزابماظدؼـقي واظـػقر
وؼؼؿصرمدؾقطفمووهماٌقضقعماظدؼينمصؼطمسؾكماٌقؾمإظبماظؿعورػمععماظدؼـم
واظرعقزماظعوعيمظف،مأيمإدراكماظدؼـمواظؿدؼـمطلدؾقبمحقوةماجؿؿوسلموصرديم

دفمإظبمإغشوءمذبؿؿعمجدؼد،مطؿومؼؿلؿمالمصؾيمظفمبوظـضولماظلقودلمأومؼف
ػذاماظـقعمعـماظؿدؼـمبوظـزسيمإظبماظشؽمواظؿذعرمعـماألوضوعماظلقودقيماظؼوئؿيم
سؾكماٌلؿقىماظدوظلمواظداخؾل،موسدمماظرضكمسـماألوضوعماظراػـيمضوئؿمسؾكم
أدوسموجفيمدؼـقي،موعـمجفيمأخرىمتؽشػمسـمرؾقعيموعؽوغيماظدؼـمسـدم

مظؾطوظى،ماظطؾؾيموهقلماظؿدؼـم ماالجؿؿوسقي مأدودلمعـماظشكصقي إظبمجزء
واظذيمضبوولمأنمؼظفرممبظفرماٌؿدؼـمواحملوصظمسؾكمواجؾوتفماظدؼـقي،موػقم
مواظؿـشؽيم ماظػردؼي ماظؿفربي مسؾك ماظؼوئؿ ماىدؼد ماظؿدؼـ مسـ مؼؽشػ طذظؽ
ماإلسالعقيم ماظرعقز معع مواظؿعورل مواظؿؾؼل مبوظرصؼوء مواالرتؾوط ماظعوئؾقي اظدؼـقي

م موصقوشيماظدؼـقي ماالجؿؿوسل مظالغدعوج مطؿعقور موهقظف ماىدد، ظؾدسوة
ماظشكصقيماالجؿؿوسقيمواٌؽوغيماالجؿؿوسقيمظؾطوظى.

م ماظـؿوئٍ مػذه ممذظؽطتػلر ماإلدالممجوغؾو موعؽوغي متقجفوت مجقاغى عـ
اظلقودلمؼبماظلوحيماظطالبقيمأوماألجقولمايدؼـيمعـماظطؾؾي،مصفـوكمحضقرم
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ضعقػمآلثورماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيمواظلقودقيمواظذيمطوغًمتؼقممبفماٌـظؿوتم
م مصفـوكمإلاواألحزاب ماإلجوبوت: مأدؾقب مخالل معـ مذظؽ موؼؿؾني مدالعقؼي،

وماظغؿقضمواالعؿـوعمؼبماإلجوبوت،محقٌمؼزدادمأتدرجمؼبماٌقؾمسبقماظقضقحم
مطونماظلمالمحقلماألوضوعماظلقودقيماٌقد اغقيمواٌقضػماظذلددمواظؿقػظمطؾؿو

م مأغف: مسؾك مطذظؽ متػلرله مميؽـ موػذا ماظقضعم-اظشكصل، معـ مغػقر ؼعؽس
اظلقودلموايزبلماظعوم،متؼققؿمدؾيبمظـشوطماألحزابماظلقودقيممبومؼبمذظؽم

ما مذعوراتفومإلاألحزاب مسؾك مبوظؿعرف ماظطؾؾي مؼفؿؿ مال مواظيت دالعقؼي
مب ماظطؾؾي مغصػ مإجوبي مبدظقؾ مأحزابمدؼـلوأغشطؿفو، مالمتقجد مغف رشؿمقي،

م غػقرموسدمماٌقؾمم-حضقرماظؿؼققؿماظدؼينمؼبماٌلوئؾماظلقودقيمسـدماظطؾؾي.
سبقماالغؿؿوءمإظبماألحزابماظلقودقيمواٌـظؿوتماظطالبقي،مبؾموحؿكماظـشوطم
ايزبلمواظلقودلمبرعؿف،موػقمغؿقفيمظألوضوعماظلقودقيمواظؼوئؿي،مواظؿفربيم

ماإلدال مخؾػفو ماظيت ماظلقؽي مواظلؿعي ماظعـػماٌرؼرة مذبول مؼب ماظلقودل م
تدؼـماظطؾؾي:موػقمؼؽشػمشقوبماظؾعدماإلؼدؼقظقجلمواظلقودلمؼبم-اظلقودل.

دالعقؼيماظلقودقيمرشؿمايضقرماظؼقيمظألصقظقيمطؼقؿموعدرطوتمإلسـمضؿقرما
ممسـدماظطؾؾي.م

عـمأداءمطؿومتؽشػماظـؿوئٍموؼبمضلؿمآخرمسـمواضعمؼشفدمغػقرامواعؿعوضوم
ماظد ماظلقودقي ماٌـووراتماألحزاب مودؾقطوت ماىزائري ماظقدط مؼب ؼـقي

اظالعؾدئقيماظيتمتصدرمعـفو،موهقلماٌؿورديماظدؼـقيمإظبمروتنيمؼقعل،مأخذم
ؼػؼدمبرؼؼفموطورزعقؿفمخصقصومؼبماجملولماظلقودل.مطؿومأنماظـػقرمعـماظعؿؾم
ماظلقودلمميؽـمإرجوسفمطذظؽمإظبمذققعمثؼوصيمدقودقيمالم ايزبلمواالغؿؿوء

معػوػقؿمشوبرؼولمأٌقغدمتشفعمسؾكم مغلؿعقد غشوطماألحزابماظلقودقي،موػـو
مبوظشلنم متفؿؿ مواظيت ماٌشورطي، موشرل ماىزئقي مأو ماظرسوئقي ماظـؼوصي حقل
اظلقودلمؼبماجملولماٌؿصؾمحبقوتفوماظققعقيماظؼرؼؾيمعـفو،موالمتفؿؿمبوظشلنم

م مواظلؾقطل، مواإلدراطل ماٌعرؼب ماظؾعد مدعي محقٌ معـ مؼعززماظلقودل ممو
ماٌشورطيما مإظب ممتـقؾ مدميؼرارقي مثؼوصي معمذرات مضعػ محقل ظػرضقوت
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م ماٌشورطيماظلقودقي، ماظلقودقي ماظـؼوصي مربدودؼي ماالجوبوت متعؽس طؿو
مواظدميؼرارقيمأعوممثؼوصيمدقودقيمتؿلؿمبوظؿقػظمواظعؾؿـيماحملدودة.

مضعػم مرشؿ ماظطؾؾي مبراشؿوتلمظدى مجوغى متعؽس وؼبماٌؼوبؾمصوإلجوبوت
ؼبمتؼققؿفؿمظؾعؿؾماظلقودلموعومػقمدقودل،موعقؾمإظبمتؽققػمجوغىماظعؾؿـيم

اظؼـوسوتماظدؼـقيمععماظقاضعماالجؿؿوسلمواظلقودل،مإذمتزدادمغلؾيماظذلددمأوم
سدمماٌقاصؼيموتؿـوضصمغلىماظؿلؼقدمحنيمدماشلؿمحقلمعظوػرمسؿؾقيمظؿطؾقؼم

وععماظشرؼعيماإلدالعقي،مواٌؼورغيمبنيمغظوممحؽؿمإدالعلموآخرمدميؼرارل،م
مؼبم ماظعؾؿـي موتلثرل ماظؿقدؼٌ مصرضقوت مؼب ماظـظر متعقد ماظـؿوئٍ مصفذه ذظؽ
تقجفوتماألجقولماٌعوصرةمواٌؿؽقغيمؼبمأجقاءماٌمدلوتمايدؼـي،معـمحقٌم

مػق مٌو ماظعؼالغل مواظؿؼققؿ ماظعؾؿوغقي، ماظـزسي مذظؽممضقة معـ موبدال دقودل،
يمظؾؼقؿماظدؼـقيمغؽشػماظـؿوئٍماٌؿقصؾمسؾقفو،مذدةماالرتؾوطموايضقرماظؼق

متدؼـفؿم مسـ ماظطؾؾي متؼرؼرات مخالل معـ ماالجؿؿوسقي ماٌقاضقع متؼققؿ ؼب
مععؿؼداتفؿم مسؾك مبـوءا ماظلقودقي مظؾؿقاضقع متؼققؿفؿ مخالل موعـ اظشكصل،
ماظػصؾم معـمخاللماٌـطؼماظلقودل،مأو مسؾقفو ماظدؼـقي،مبدلمايؽؿ وآرائفؿ

ماظصؾي مأن مسـ مطشػً ماظـؿوئٍ مألن مواظلقودل. ماظدؼين مبنيممبني اٌقجقدة
مبشلنم مطبؿؾػ ماظلقودقي مظؾؿقاضقع ماظدؼين مواظؿؼققؿ ماظشكصل اظؿدؼـ
مواٌقضقسوتم ماظلقودقي ماظعؿؾقي مصفـوكمعقؾمظؿؼققؿ مذاتماظصؾي: اٌقضقسوت
ماظؿدؼـم معؿغرل مبني ماالرتؾوط موؼزداد ماظدؼين، ماظؿصقر مإرور مؼب اظلقودقي

مس معقاضقع مسـ متعدل ماألدؽؾي مػذه مطوغً مإذا مأخرى، موتػؼدموعؿغرلات وعي،
ػذهماظصؾيماالرتؾورقيمصؾؿفومععماٌقضقسوتمذاتماظصؾيمبويقوةماظققعقيمأوم
بوٌقاضقعماظلقودقيماحملددة،مصفـوكمضعػمارتؾوطمأذدمبنيماظؿدؼـمواٌقضػم
عـمتعددماظزوجوت،موؼبماجملولماظلقودلمػـوكمارتؾوطمأضقىمحنيمؼؽقنمبنيم

قنمدماالمأطـرمتػصقالمحقلماظؿدؼـموتلؼقدماظشرؼعيمطلمالمعػؿقح،موحنيمؼؽ
عللظيماظؼقاغنيماظدؼـقيموتلؼقدماألحزابماظدؼـقي،مؼؼؾماظؿلؼقدموععدلماإلجوبيم
ماالػؿؿومم مبعدم مأخرى مجفي معـ متػلرله مميؽـ موػذا ماالرتؾوط، وغلؾي
ماظلقودل،م مبوظشلن متدؼـمشرلمعؿقزبموشرلمعفؿؿ مسبق مواظؿقجف اظلقودل،



אא אא א א : 

69 

א א א אא א
אא א אא א

א ،א
א א א א א א א

. א

، א א א אא א א
א אא،א א

א א ،
א א א א ،א א
א א א א
א א א א ، א א

א א א א ، א
، אא אא א

א א א א א א
א ، א א א א

، א א א א
אא

א א אא א ،
א א א ،

א א א אא א א ،א
אא א א

א א .א



א א

70 

 א

، א"،א : א
"، : א،، א .،א

2004 

،،: א ،א
 .1988،،א

א א א، א ،
א א א א א א :،

א،א א א  .2002،א
، א ، אא א א א

א א א،،א א א א
א  ..2002،א
:،،א א א א א

אא א،−،  .2004،א
א،،א א ، א א :

א א אא א،، א  .1989،א
א א،، א א

،  .2000،،אא
،؛، ،א

א א אא : ، א : ،
א א א  .2005،א

א،، א ،א
א،  .1995،א



אא אא א א : 

71 

،،، א א אא א :
א א،،  .1985:1992،אא

، ، א אא א א א א א
א،،א  .1997،א

، ،، ، : א א א א
، א،א א אא אא

 .1995،א
، א، א : א א א א

א א א،،א א  .2005،א
א ، ،،א א : א א
א، א  .1997،א

א ، א،א א א א
אא ،،،2005. 

،،،" א א א "
، א א א א ،−א א

242005.
א א،، א א : א א

א אא א،،  .1991،א
، א ،، א א א א ،א
א א  .1996،א

א ، א،א א א א א
א،، א  .2004،א

א"،، א א،"א אא ،15،
/166א א ،1992. 



א א

72 

،، אא א ،א א א ،
א،א א ، א אא  .2006،א

א ،،،( א ): א א
א א א א،א–، א  .2001،א

Almond Gabriel, A. and Sidney, Verba, The Civic Culture: Political 
Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton, N.J, Princeton 
University Press, 1963. 

Barro, Robert J. and Rachel, M. McCleary, Religion and economic 
growth, Unpublished paper, 2003. 
http://post.economics.harvard.edu/faculty/barro/papers/ 

Brooks, C. and Jeff, Manza, Social cleavages and political alignments 
US presidential elections, 1960 to 1992.’ American Sociological Review 62 
(6), 1997, pp.937-946. 

Brooks, C. and Jeff, Manza, The religious factor in US presidential 
elections, 1960-1992, American Journal Of Sociology 103 (1), 1997, pp. 38-
81. 

Campbell, Robert A. and James, E. Curtis, “Religious involvement 
across societies : Analysis for alternative measures in national surveys”, 
Journal for the Scientific Study of Religion. 33(3), 1994, pp.215-229. 

Castles, Francis G., “On religion and public policy: Does 
Catholicism make a difference ?”, European Journal of Political Research 
25(1), 1994, pp.19-40, p.1004. 

Cipriani, R., “Religiosity, religious secularism and secular religions”, 
International Social Science Journal, 46(2), 1994, pp.277-284. 

Deeb, M. J., “Militant Islam and the politics of redemption.” Annals 
of The American Academy of Political and Social Science, 524, 1992, pp.52-65. 

Durkheim, Émile, The Division of Labor in Society, New York, The 
Free Press, [1893] 1984. 

Durkheim, Émile, The elementary forms of religious life, New York: Free 
Press, 1995. 

Esmer, Yilmaz, Is there an Islamic civilization? in Ed. Ronald 
Inglehart, Culture and Social Change: Findings from the Values 
Surveys. Leiden, Brill Academic Publishers, 2003. 



אא אא א א : 

73 

Esposito, John L. and John, O. Voll., Democracy and Islam, New 
York, Oxford University Press, 1996. 

Esposito, John. Ed., Political Islam: Revolution, Radicalism or 
Reform? Boulder, CO: Lynne Reinner, 1997. 

Flere, S., ‘The impact of religiosity upon political stands: Survey 
findings from seven central European countries’, East European Quarterly 
35 (2), 2001, pp.183-199. 

Fox, Jonathan, Religion and State Failure: An Examination of the 
Extent and Magnitude of Religious Conflict from 1950 to 1996. 
International Political Science Review, Vol 25, No. 1, 2004, pp.55–76.  

Fox, J., Two civilizations and ethnic conflict: Islam and the West’, 
Journal of Peace Research. 38(4), 2001, pp. 459-472. 

Freedom, House., ‘Freedom in the World 2002: The Democracy 
Gap.’ New York: Freedom House. www.freedomhouse.org., 2002. 

Fuller, Graham E., “The future of political Islam”, Foreign Affairs 
81(2), 2002, pp. 48-60. 

Gill, Anthony, “Religion and comparative politics”, Annual Review of 
Political Science, 4, 2001, pp.117-138. 

Huntington, S.P., “The Clash of Civilizations ?”, Foreign Affairs 
72(3), 1993, pp.22–49. 

Kazemi, F. Gender, “Islam and politics”, Social Research, 67 (2), 2000, 
pp.453-474. 

Malitza, Mircea, Ten Thousand Cultures, A Single Civilization,  
International Political Science Review, Vol. 21, No. 1, 2000, pp.75–89. 

McAllister, Ian, “Religious Change And Secularization: The 
Transmission Of Religious Values In Australia”, Sociological Analysis, 49 
(3), 1988, pp.249-263. 

Moaddel, M., “The study of Islamic culture and politics : An 
overview and assessment”, Annual Review of Sociology, 28, 2002, pp.359-
386. 

Moen, Matthew C. and Lowell, Gustafson. Eds. The religious 
challenge to the state. Philadelphia : Philadelphia Temple University 
Press. 

Norris, Pippa, Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2003. 

http://www.freedomhouse.org/


א א

74 

Norris, Pippa, Sacrsed And Secular, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2004. 

Richard, Rose, “How Muslims view democracy: Evidence from 
Central Asia”, Journal of Democracy 14(4), 2002, pp.102-111. 

Tessler, Mark, “Islam and democracy in the Middle East: The 
impact of religious orientations on attitudes towards democracy in four 
Arab Countries”, Comparative Politics, 34(1), 2002, pp.337-254. 

Tessler, Mark, “Do Islamic orientations influence attitudes toward 
democracy in the Arab world ? Evidence from Egypt, Jordan, Morocco 
and Algeria”, International Journal of Comparative Sociology, 43 (3-5), 2003, 
pp.229-249 

Tessler, Mark, “Islam and democracy in the Middle East: The 
impact of religious orientations on attitudes towards democracy in four 
Arab Countries”, Comparative Politics, 34(1), 2002, pp.337-254. 

Weber, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Translated 
by T Parsons, New York, Scribner’s[1904] 1930. 




