اؾدقنًواؾيقادةًؾدىًاؾشلابً:درادةًؿيوقةًؾدىً
اؾطؾلةًاجلاؿعقني.
علدًاؾؼادرًعلدًاؾعاؾي

*

ؿؼدؿة ً
إنماظعالضيمبنيماظدؼـمواظلقوديمظدىماظشؾوبماىوععلمعـماٌقاضقعماظيتم
شلومأػؿقيمحبـقي،مغظرامألػؿقيمػذهماظشرضبيماالجؿؿوسقيمعـمحقٌماٌدظقلم
واٌرطز ماالجؿؿوسل ،مممو مدقلؿح مبوظؿعرف مسؾك متقجفوت ماظعؾؿـي موعلؿؼؾؾم
اظؿقجفوتماظدؼـقي،موػذامؼلؿدسلمعـماظـوحقيماالجرائقيمغقسومعـماظدرادوتم
تؿففمسبق مضقوسمدرجيماالػؿؿومماظدؼينموتلثرلهمؼبمتؼققؿماظعؿؾقيماظلقودقيم
بوظـلؾي مشلذه ماظػؽي ماالجؿؿوسقي ،موادؿؽشوف مغظرة ماظشؾوب ماىوععل مإظبم
اظعالضي مبني ماظدؼـ مواظلقودي موضقوس معدى ماالرتؾوط مبني مػذؼـ ماٌؿغرلؼـ،م
وإدراك ماألحداث مواٌقاضقع ماظلقودقي ماظيت مؼؿعوعؾ مععفو ماظشؾوب .موعـفوم
االػؿؿوم مبوظلقودي ماظداخؾقي موايقوة ماظلقودقي مايزبقي موتؼققؿفؿ مظؾعؿؾقيم
اظلقودقي .مظذا متلعك ماظدرادي مإظب مربووظي ماخؿؾور ماظػرضقي ماٌؿعؾؼي مبلػؿقيم
وتلثرل ماالغؿؿوءماالجؿؿوسلمواظؿـشؽيماالجؿؿوسقيمودرجيماظؿدؼـمؼبماٌقؾمسبقم
اإلدالمماظلقودلمواٌقؾمسبقماظػصؾمبنيماظدؼـمواظلقوديً .

اؾدراداتًاؾيابؼة ً
ػـوك ماظعدؼد معـ ماظدرادوت محقل مأػؿقي ماظدؼـ مؼب مايقوة ماالجؿؿوسقيم
واظلقودقي مبشؽؾ مسوم ،مدقاء معـ محقٌ ماظدور ماٌرطزي مظؾدؼـ مؼب متشؽقؾم
* مأدؿوذ مربوضر ،مجوععي مدعقدة م؛ مبوحٌ معشورك مبوٌرطز ماظقرين مظؾؾقٌ مؼب م ماألغـروبقظقجقوم
االجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.
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اظعدؼدمعـمعظوػرمايقوةماظدؼـقي،مإذمتعدمطؿوبوتمإميقؾمدورطوؼؿماظرائدةمؼبم
ذبول مسؾؿ ماالجؿؿوع ماظدؼين ،1مأو مدور ماظؼقؿ ماظدؼـقي مؼب متقجقف مايقوةم
االضؿصودؼيمواالجؿؿوسقي،موػـومأؼضومتعدمأسؿولمعوطس مصقدلمرائدةمأؼضومؼبم
ذبول مدور ماظؼقؿ مؼب مهدؼد ماظلؾقطوت ماالجؿؿوسقي ،مخصقصو مطؿوبف ماظشفرلم
"األخالق ماظرأزلوظقي موروح ماظدلوتلؿوغؿقي ،2مأو مدور مايرطوت ماظدؼـقي مؼبم
اظؿلثرلمسؾكماظـؼوصيماظلقودقي،3مواظعالضيمبنيماظؿدؼـمواظؼقؿماظلقودقيمواظؿقجفم
سبق ماظدميؼرارقي ،موػق ماظؿقجف ماظؾقـل ماظذي ماػؿؿً مبف مدرادوت معوركم
تقلؾر،معـمخاللمدرادوتفماٌقداغقيمؼبماظؾؾدانماظعربقي،موطؿوبوتمشراػوممصقظرم
حقل معلؿؼؾؾ ماإلدالم ماظلقودل ،مطؿو ماػؿؿً مدرادوت ماخرى مبؿلثرل ماظؼقؿم
االدالعقيمسؾكماظؿقجفمسبقماظدميؼرارقيمسؾكمشرارمدراديمرؼؿشوردمروز،4مطؿوم
اػؿؿًمدرادوتمأخرىمبوخؿؾورمصرضقيمدورماظعوعؾماظدؼينمؼبمتقجقفماظعؿؾقيم
اظلقودقي مواالغؿكوبقي وؼب متشؽقؾ ماظؿصدسوت ماالجؿؿوسقي ،موػق معو متؽشػم
سـف مدرادوت مبروك ،موعوغزا ،معـ مخالل مدرادي متلثرل ماظؼقؿ ماظدؼـقي مسؾكم
اظؿقجفوتماظلقودقيمؼبماجملؿؿعماألعرلطل.5م م
طؿومأنمػـوكماظعدؼدمعـماظدرادوتماٌقداغقيمحووظًمأنمتربطمبنيماظؿدؼـم
بوظؾقؽي ماال جؿؿوسقي مايدؼـي مواظؿؼؾقدؼي مواألضؾ محداثي ،مأي مطؾؿو ماوفم
اجملؿؿعمواشبرطماظػردمؼبمذبؿؿعمهدؼـلمضؾماٌقؾمظدؼفمسبقماالظؿزاممبوظدؼـم
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واظؿدؼـ،محقٌمترىماظؾوحـيمبوؼؾومغقرؼسمأنمػذهماظعالضيمالمتـطؾؼمسؾكمطؾم
اجملؿؿعوت،معـمخالل متـوعلماظقؿنيماظدؼينمودورماظؽـقليماظؽوثقظقؽقيمؼبم
ذبؿؿعوتمأعرلطوماظالتقـقي ،6مطؿومأنمػـوكممنطمعـماظدرادوتمرطزتمسؾكم
اظؿقؾقؾ ماظػردي ،ممبقووظي مععرصي متلثرل ماظؿدؼـ ماظػردي مؼب مهدؼد ماٌقضػم
اظلقودلمواالجؿؿوسل،7موحقٌمؼرىمبعضماظؾوحـنيمأنماظؼقؿماظدؼـقيمتعرفم
تغرلا مععؿدلا مهً متلثرل ماظعؾؿـي معـ محقٌ مصصؾ ماظدؼـ مؼب متؼققؿ ماظعؿؾقيم
اظلقودقي .8م
وػـوك متقجف محبـل محوول مدرادي ماظعالضي مبني ماظدؼـ مواظلقودي مسؾكم
علؿقىماٌمدلوتمايؽقعقيمواظددوترلموػؾمػلمعمدلوتمسؾؿوغقيمأومأغفوم
تؼقؿمصؾيمشلومععماظدؼـ،موعدىمتدخؾماظدؼـمؼبماجملولماظعوم،موبداؼيماػؿؿومم
حؼقل مععرصقي مأخرى مبؿـوول ماظظوػرة ماظدؼـقي مواٌمدلوت ماظدؼـقي ،معـؾم
اظؿقجف ماىدؼد مسؾك معلؿقى مسؾؿ ماالجؿؿوع ماظلقودل موحؼؾ ماظلقودوتم
اٌؼورغي،مؼبمدراديمتلثرلمعؿغرلماظدؼـمؼبماظعؿؾقيماظلقودقي.9موصؾيماٌمدلوتم
اظدؼـقيمواألحزابمذاتماظؿقجفماظدؼينمؼبمهدؼدموصـعماظلقودوتماظعوعي .10م
وؼبماظدرادوتماٌقداغقيمواالعؾرلؼؼقيماٌكؿؾػي،مصؼدمحوزمعقضقعماظصؾيمبنيم
اظدؼـمواظدوظيمودراديمايرطوتماألصقظقيماإلدالعقيمسؾكمطؿمطؾرلموععؿدلمعـم
اظدرادوت مواظؽؿى مواٌؼوالت ،معـ محقٌ مربووظي مإسطوء معؼوربوت محقلم
اظعقاعؾ ماالجؿؿوسقي مواظلقودقي مظـشقء ماألصقظقي ،موذظؽ معـ مخالل مسدةم
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اووػوت ،ماألوظب:مرطزتمسؾكمععوىيماظـؼوشمحقلمعللظيمتطؾقؼماظشرؼعيم
وسدم ماالضؿصور مسؾك متطؾقؼ ماظشعرلة ،مأو ماالغؿؼول معـ ماظؿدؼـ ماظػردي مإظبم
ربووظي مصقوشيمغظوممدقودل مذومروبعمدؼين ،معـ مخاللمدراديمصؾيمذظؽم
بوًطوبماألصقظلماىدؼدموربووظيمتػؽقؽمػذاماًطوبمعـمزبؿؾػمجقاغؾفم
عـ محقٌ مصؾؿف مبوظدميؼرارقي ،موػق معو متـووظؿف ماظعدؼد معـ مطؿوبوت محقدرم
إبراػقؿ مسؾل ،مخصقصو مطؿوبف ماظذي متـوول مصقف محوظي ماىؾفي ماظؼقعقيم
االدالعقي مؼب ماظلقدان ،1991،معؽوغي ماظدميؼرارقي مؼب مخطوب موممورديم
اظؿـظقؿوت ماإلدالم ماظلقودل ،موتـوول مػذا ماٌقضقع مأؼضو مدعد محلني ،مؼبم
طؿوبفماألصقظقيماإلدالعقيماٌعوصرةمبنيماظـصماظـوبًمواظقاضعماٌؿغرل،موتـوولم
صقفمربووالتمتؽققػماظـصمععماظقاضع م(،)2005متـوولمػشوممجعػرمسقضم
عػفقم مايوطؿقي مطؿػفقم معرطزي مؼب ماظػؽر ماظلقودل مظؾعدؼد معـ مايرطوتم
اإلدالعقيموأثرهمسؾكماٌقضػمعـماظدؼؼرارقيماألغظؿيماظؼوئؿي م( ،)1995مطؿوم
ؼرىماظعدؼدمعـماظؾوحـنيمعـؾمعلعقدمأددماظؾفل،مانمتلثرلماألصقظقيموتزاؼدم
اظقسلماظدؼينمواظؿدؼـماغعؽسمسؾكمعبؾيمعـماظقضوئعمواٌعطقوتمؼبماٌقدانم
اظلقودل مؼب ماظؽـرل معـ ماظدول ماظعربقي ،معـؾ متلثرل مػذا ماظؿغرل ماالجؿؿوسلم
واظؼقؿلمسؾكماظدصعممبفؿقسيمعـماظؿغقرلاتماظددؿقرؼيمواظلقودقيمظؾعدؼدمعـم
اظدولماظعربقيمواإلدالعقي،محقٌمأصؾحماٌزؼدمعـمػذهماظدولمؼـص،موبشؽؾم
صرؼح،مسؾكماشلقؼيماإلدالعقيمظؾدوظي،مأيمأنماإلدالممػقمدؼـماظدوظيمطؿومؼبم
عصرمواىزائر،مأوماسؿؾورماظشرؼعيماالدالعقيمعصدرامعـمعصودرماظؿشرؼعمأوم
ػلماٌصدرماظرئقللمظف،مطؿومتـصمسؾقفماظعدؼدمعـمددوترلمدولماًؾقٍ،م
خصقصو ماٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي ،مواظعدؼد معـ ماظدول ماإلدالعقي معـؾم
11

 11محقدرمإبراػقؿمسؾل،م(،)1991مأزؿةًاإلدالمًاؾيقاديً:اجللفةًاإلدالؿقةًاؾؼوؿقةًيفًاؾيودانً
منوذجا ،ماظؼوػرة :مدار ماظـقؾ مظؾـشر ،.موطذظؽ مطؿوبف :م( ،)1996ماؾمقارات ًاإلدالؿقة ًوؼضقةً
اؾدميؼرارقة،مبرلوت:معرطزمدرادوتماظقحدةماظعربقي.موطذظؽ:مدعد،محلني،م(،)2005ماألصوؾقةً
اإلدالؿقة ًاؾعربقة ًادلعاصرةً :بني ًاؾـص ًاؾنابت ًواؾواؼع ًادلمغري ،مبرلوت:معرطز مدرادوت اظقحدةم
اظعربقي ،.مجعػر ،مػشوم مجعػر مسقض ،م( ،)1995ماألبعاد ًاؾيقادقة ًدلػفوم ًاحلاؽؿقة ،مصرلجقـقو:م
ععفدماظػؽرماإلدالعل .م
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اظؾوطلؿون موإؼران ،موؼعزى مػذا ماظؿغرل مإظب متـوعل مدور موغػقذ مايرطوتم
األصقظقيماظدؼـقيماجؿؿوسقومودقودقومؼبماظعوملماظعربلمبعدماظؿغرلاتماظلقودقيم
اىدؼدة.12م م
واالووهماظـوغلمؼبماظدرادوتماالجؿؿوسقيمواظلقودقيماوفمإظبمدراديمدورم
اجملؿقسوت ماظدؼـقي مؼب ماجملول ماظلقودل موعدى متلثرلػو مؼب ماظـقاحلم
االجؿؿوسقيمواظلقودقيمؼبمبؾداغفومودرادؿفومعـمزاوؼيمتورطبقي،مودورمبعضم
اٌمدلوت ماألػؾقي مودور ماألحزاب ماظلقودقي ماظدؼـقي مواحملوصظي ،موػؾ مشلوم
اظؿلؼقدماظذيمودهمعرتؾطمبدرجيماظؿدؼـ.معـؾمدراديمدورةمصوؼز ،محقلمعوم
تلؿقف ماالدالم ماىزائري مواظيت مهوول مأن متعطل مظف ماعؿدادا متورطبقو مسؾكم
حرطي ماألعرل مسؾد ماظؼودر ،موطؿوب مجقرج ماظرادل ماظذي محوول مأن مؼدرسم
بوظؿػصقؾمأصؽورموتقجفوتموعلورمتطقرمايرطيماإلدالعقيمؼبمبؾدانماٌغربم
اظعربل ،13موتقجفمثوظٌماوفمإظبمدراديمػقؽؾيماظػضوءماظدؼين،مواظلقودوتم
اظعوعيماظيتمترعلمإظبمتلقرلماجملولماظدؼين،معـمحقٌمآظقوتمضؾطماجملولم
اظدؼين،موبـقيمسالضوتماظلؾطيمداخؾف.معـؾمعومؼؿقدثماالدؿوذمزرؼػمسـم
دقودي ماظؿقصقؼ مبني ماإلدالم ماظرزلل م :مإدالم ماظعؾؿوء مواظػؼفوء مواإلدالمم
اظشعيبمظؾطرقمواظزواؼومؼب ماٌغرب.مأومررقمادؿعؿولماظدؼـمواظؿعؾؽيماظدؼـقيمؼبم
ادؿـورة ماظـوس مضد مإؼدؼقظقجقي مدقودقي مععقـي ،معـؾ مادؿعؿول ماظدؼـ مؼبم
ربوربي ماظشققسقي مؼب ماعرؼؽو ماظالتقـقي موؼب مطـرل معـ مبؾدان ماظعومل ماإلدالعلم
وربوربي ماظـوصرؼي مواظؾعـقي مبؿقزقػ ماظدؼـ مؼب ماظعومل ماظعربل ،مأو مدقودوتم
اظضؾطمعـؾمتعقنيمواظرضوبيمسؾكمائؿيماٌلوجدموعراضؾيمأعوطـماظـشوطماظدؼين .م

 12مأددماظؾفل،معلعقد ،ماإلدالعققنمؼبمذبؿؿعمتعددي:محزبماهللمؼبمظؾـونممنقذجو،مترعبي:مداللم
سؾوس،مبرلوت،ماظدارماظعربقيمظؾعؾقم،م .2004م
 13ماظرادل ،مجقرج ،ماإلدالم ماىزائري معـ ماألعرل مسؾد ماظؼودر مإظب مأعراء ماىؿوسوت ،مبرلوت ،مدارم
اىدؼد ،م .1997موطذظؽ :مدورة ،مصوؼز ،مايرطي ماإلدالعقي مؼب ماٌغرب ماظعربل :مغشلتفو ،متطقرػو،م
براذبفو،مبرلوت،معـشقراتمعرطزماظدرادوتماالدذلاتقفقيموماظؾققثموماظؿقثقؼ،م.1995
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واظؿقجف ماظرابع مؼب ماظدرادوت مرطز مسؾك ماظعالضي مبني ماظدؼـ مواظلقوديم
واٌقضػمعـمذظؽمسؾكمعلؿقىماألصرادمواجملؿقسوت،مععماالذورةمإظبمضرورةم
اظؿػرؼؼ مبني معللظي مان مػـوك مصرضو مؼب ماظعالضي مبني ماظدوظي مواظدؼـ مواظدوظيم
واظلقودقي .14م
موػـوك متقجف مخوعس ،مرطز مسؾك معللظي ماظعالضي مبني ماظدؼـ مواظعـػ،م
صـؿقفيمظؿصوسدماظعـػماظلقودلمالدقؿومعـمايرطوتماألصقظقيماظيتمتؿؾـكم
اظعـػ ،محووظً مػذه ماظدرادوت مان متدرس مصؾي ماظؿدؼـ موايرطوت ماظدؼـقيم
بوظعـػمواإلرػوب،موػقمتقجفمأخذمؼزدادموعـمبنيماظدرادوتمدرادوتمجقنم
طقؾؾ ،موػـوك مصرضقي مأدودقي متربط مبني مػمالء موػل ماسؿؾور ماظدؼـ مبصقغؿفم
األصقظقيمأومأنمرؾقعيماظـؼوصيماإلدالعقيمالمتؿالءممععماظدميؼرارقيموتمدسم
ظـفٍ ماظعـػ معـؾ مأرروحي مصؿقئقؾ مػـؿـغؿقن محقل مصراع مايضورات.م
وظؾؿغؾىمسؾكماظعـػمتطرحمبدائؾمعـفومتشفقعمايرطوتماالدالعقيمواظدؼـقيم
اٌعؿدظي،موتشفقعمعومؼلؿكمبوإلدالمماظؾقدلاظل،15موتغقرلمعـوػٍماظؿعؾقؿمعـؾم
عوموردمؼبمتؼرؼرمراغد .م

ـمائجًاؾدرادةًادلقداـقة ً
مماغطالضو معـ مػذه ماظدرادوت ماظيت مأػؿؿً ممبللظي ماظعالضي مبني ماظدؼـم
واظلقودي ،موأػؿقي ماظدؼـ مؼب ماجملول ماظلقودل ،مصؼد ماغطؾؼً ماظدرادي معـم
ربووظيمادؿؽشوفموهؾقؾمعؽوغيماظدؼـمؼبماظـؼوصيماظلقودقيمسـدماظشؾوب،م
وطقػ مؼؼقؿ ماظشؾوب ماجملول ماظلقودل مواظؼضوؼو ماظلقودقي مسؾك مأدوسم
خؾػقؿفؿ ماٌعرصقي مواظؼقؿقي ماظدؼـقي ،مذظؽ مأغف مسؾك مضقء مصرضقوت مغظرؼيم
اظؿقدؼٌمTheory of Modernizationمطؿومررحًمسـدمروادمسؾؿماالجؿؿوعم
اظدؼين،متػذلضمتالذلموضعػماظعوعؾماظدؼينمعـمايقوةماظعوعيموعـماجملولم
 14مزرؼػ ،مربؿد ،م"علورات معؼوربي ماظظوػرة ماظدؼـقي مبوٌغرب" ،مربوضرة مأظؼقً ممبرطز ماظدرادوتم
واظؾققثماالغلوغقيمواالجؿؿوسقي،موجدة-اٌغرب،م24مأطؿقبرم .2005م
15ماٌرجعمغػلف .م
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اظلقودل ،مطؿو مهوول ماظدرادي مادؿؽشوف موهؾقؾ مخصوئص ماظـؼوصيم
اظلقودقيمظدىماظشؾوبمؼبمضقءموتلثرلماظؿصقرماظدؼين .م
وتؼقممػذهماظدراديمؼبمجوغؾفوماظؿطؾقؼلمسؾكمغؿوئٍماظدراديماٌلققي،ممتم
خالشلو متقزؼع مادؿؿورة معشؽؾي معـ معؽي مدمال مسلؾً مسقـي ماحؿؿوظقي مرؾؼقيم
حفؿفو م 500مروظى معـ مزبؿؾػ ماظؿكصصوت ماٌقجقدة مؼب مجوععي ماظلوغقوم
وػران ،مؼب ماظلـي م .2007موضد مطوغً ماإلجوبي معرتػعي معع موجقد مغلؾي معـم
االعؿـوعمشلومظدى مبعض ماظطؾؾي،موضدمأصرز ماظؾقٌ ماٌلقل ماٌعطقوتماظؿوظقيم
اًوصي مبعقـي ماظدرادي مواظيت مسلؾً ماظػؽوت مذؾوغقي معـ ماألسؿور ماظػؿقي:م
صؿعدلماألسؿورمؼبماظعقـيمبنيم22مإظبم23مدـي،موعـمأجؾمسزلمعؿغرلماىـسم
طؿؿغرلمضوبطمؼبماظدرادي ،مصؼدمدقىمسقـوتمعؿلووؼيمعـماظػؽؿني،مإذممتم
دقىم 250مصرد معـمطؾمصؽيمعـماىـلني مضؿـماظعقـيماٌدرودي،محؿكمؼؿؿم
ضؿون محقودؼي ماظـؿوئٍ مبوظـلؾي مشلذا ماٌؿغرل .موضد مسلؾً ماظؿكصصوت ماظيتم
ؼدرسمبفوماظطؾؾيمطالمعـ:مسؾؿماالجؿؿوع،ماظعؾقمماظلقودقي،مسؾقمماإلسالمم
واالتصول ،مسؾؿ ماٌؽؿؾوت ،ماألدب ماظعربل ،مجققظقجقو ،ماظعؾقم ماالضؿصودؼي،م
اظعؾقمماظطؾقي،ماظعؾقمماظدضقؼيمواإلسالمماآلظل ،وضدممتمدقىمسقـيمعؿلووؼيم
عـمطؾمدبصص .م
ععظؿماالجوبوتماحملصؾمسؾقفو،محقلماظؿدؼـماظشكصل،متعؽسمربووظيم
اظشؾوب مإلثؾوت متدؼـفؿ معـ مخالل متؼرؼراتفؿ محقل ممموردؿفؿ ماظدؼـقيم
اٌؾؿزعي ،موػذا مؼعؽس مأػؿقي ماظدؼـ مؼب مايقوة ماالجؿؿوسقي مسـد ماظطؾؾي،م
وطؿعقور معـ مععوؼرل ماظشكصقي ماالجؿؿوسقي ،مواظيت مضبوول معـ مخالشلو مأنم
ؼظفر ماظػرد معدى ماظؿزاعف مبوظؿدؼـ مأعوم ماجملؿؿع ،مبغض ماظـظر مسـ ماظلؾقكم
اظػعؾل مشلمالء ماألصراد ،موػق معو متعدل مسـف مذبؿقسي ماألدؽؾي محقل متؼرؼراتم
اٌؾققثني مسـ متدؼـفؿ ،مصػل مدمال محقل مدؾقك ماظؿدؼـ مأجوبً ماألشؾؾقيم
اظلوحؼيمعـماظطؾؾيمأيم%92.2مبلغفؿمؼمدونماظصالة،موبقـؿومأجوبم %5مصؼطم
بلغفؿمالمؼمدونماظصالة،موأجوبم2.8مصؼطمبوالعؿـوع.موأنمبداؼيماظصالةمطوغًم
ؼب مصذلة ماظطػقظي مواٌراػؼي مدون مدـ ماظلوددي مسشر .مظؽـ متدلز ماظعدؼد معـم
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إجوبوتماظطؾؾيمسؾكمحرصفؿمسؾكماظؿدؼـمعـمخاللمعراسوةماظشعرلةماظدؼـقيم
األدودقيموػلماظصالة،مصػلماظلمالمحقلماحملوصظيمسؾكماظصالةمأجوبمثؾٌم
اظطؾؾي مأي م %28.6مأغفؿ مضبوصظقن مسؾك مأداء ماظصالة مدائؿو ،موطوغً مععظؿم
اإلجوبوت محقل مأداءػو مأحقوغو مب :م ،%61.4مو %2.2مصؼط مأجوبقا مبلغفؿ مالم
ضبوصظقنمسؾقفو،مو2.8مبدونمإجوبي.م م
وؼبمعقضقعماظصقوممأجوبم%82.4معـماٌلؿفقبنيمبلغفؿمؼصقعقنماظؿطقع،م
وأبدى م %73.4معـ ماٌلؿفقبني مسـ مرشؾؿفؿ مؼب مأداء مايٍ ،موطوغً مععظؿم
اإلجوبوت معرتػعي مخبصقص مضراءة ماظؼرآن ،موأن م %93.6مضبػظقن مأجزاءم
وعؼورع معـ ماظؼرآن ماظؽرؼؿ ،معع موجقد م %1مصؼط معـ ماظذؼـ مضبػظقغفم
طؾف،و%78.8مضبػظقنمذقؽومعـماألحودؼٌ،مو%87.8مضبػظقنمبعضماألدسقي .م
طؿومتعؽس ماإلجوبوتمأػؿقيماحملقطماألدريمؼبماظؿدؼـماظشكصل،موأنم
أشؾىماٌؾققثنيمأجوبقامبلغفؿمؼـؿؿقنمإظبمأدرمعؿدؼـي،مؼمديمصقفومطالمعـم
األبقؼـمذعرلةماظصالة،مصؿـمخاللمغؿوئٍماالجوبيماٌؿؼوربيمبنيمأداءماظصالةم
وأداء مأصراد ماظعوئؾي مشلو متؿعزز مصرضقي مدور ماالغؿؿوء ماألدري مؼب ماظؿلثرل مسؾكم
دؾقك ماظؿدؼـ ،مصػل مدمال محقل مأداء مأصراد ماظعوئؾي مظؾصالة مأجوب م%97.8م
بـعؿ.موػلمترتػعمظدىماآلبوءمواألعفوتمبوظؿلووي،موتؼؾمبصػيمرػقػيمظدىم
اإلخقة .م وتعززمػذهماظػرضقيمذبؿقسيماالجوبوتماًوصيمبلمالمحقلمعصدرم
اظؿـشؽي ماظدؼـقي م(عـ مأؼـ متعؾؿقا ماظصالة) ،مصؼد مسؽلً ماإلجوبوت مأػؿقيم
اظعوعؾماألدريمؼبماٌرتؾيماألوظبمؼبماظؿـشؽيماظدؼـقي،متؾقفوماٌدرديمؼبماٌرتؾيم
اظـوغقي،مصؼدمأجوبم %65.6مأغفؿمتعؾؿقاماظصالةمؼبماظؾقًمظدىماظعوئؾيمصؼط،م
وأجوبمػبسماٌلؿفقبنيمأيم %20مأغفؿمتعؾؿقاماظصالةمؼبماٌدرديمبوإلضوصيم
إظبماظعوئؾي،موأجوبم%16مأغفؿمتعؾؿقػومؼبماٌدردي،موؼبمدمالمحقلمدـمأولم
صقوم مصؼد مطوغً م %93معـ ماإلجوبوت معـ م 13مدـي مصلضؾ ،موأجوب م%93.2م
بلغفؿ مؼرون مبلن مظؾعؾودات ماظيت مؼؼقعقن م(اظصقوم ،ماظصالة ،ماألذطور) مأثر مؼبم
حقوتفؿماظققعقي .م
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وؼب مدور ماالغؿؿوء مإظب ماجملؿقسي مو ماظؿدؼـ ماىؿوسل ،متعؽس ماإلجوبوتم
أػؿقي ماىؿوسي مؼب مايػوز مسؾك ماظؿدؼـ ،مرشؿ مأن معمذرات ماظؿدؼـ متـكػضم
تدرصبقو محني مؼؿؿ مدمال ماٌؾققثني مسـ ماٌزؼد معـ ماظؿػوصقؾ محقل ماظؿدؼـم
اىؿوسل ،مصؾكصقص معؽون ماظصالة ،متـكػض ماالجوبوت متدرصبقو ،مصؼدم
أجوب مغصػ ماظطؾؾي مأي م %50معـ ماظذؼـ مؼمدون ماظصالة مبلغفؿ مؼمدوغفو مؼبم
اٌلفد،مو%42مبلغفؿمالمؼمدوغفومؼبماٌلفد،موتـكػضماالجوبوتمؼبمعلوظيم
االظؿزام مبلوضوت ماظصالة :مأجوب م %14مأغفؿ مؼمدون مصالة ماظصؾح ،مو13.4م
ؼمدونمصالةماظظفر،مو%16مؼبمصالةماظعصر ،وترتػعماظـلؾيمؼبمصالةماٌغربم
واظعشوء مسؾك ماظذلتقى مألغف موضً مخورج مأوضوت ماىوععي مإظب م%31و م.%29.6م
وتؿؼورب مػذه ماالجوبوت معع مذبؿقسي معـ ماألدؽؾي ماألخرى محقل مأػؿقيم
اىؿوسيموأػؿقيماألصدضوءمؼبمايػوزمسؾكمتدؼـفؿ،مصؼدمطوغًماإلجوبوتمأنم
 %60مؼرونمظؾفؿوسيمدورامؼبماظؿدؼـماظشكصل،مو%80.8مؼرونمبونمشلؿمرصوقم
عؿدؼـنيمععظؿفؿمعـماىوععي.م م
وػذا ماظؿدؼـ ماظذي مؼعؿـؼف ماظشؾوب ،مضعقػ ماظصؾي مبوظؿدؼـ ماظشعيبم
اظؿؼؾقدي ماٌقروث معـ ماظـوحقي ماظؿورطبقي مؼب ماجملؿؿع ماىزائري ،مصؿعظؿم
اٌلؿفقبنيمالمؼعرصقنماظؽـرلمسـماظطرقماظصقصقي،موضؾيمضؾقؾيمعـفؿمتـؿلىم
إظبمررؼؼيمصقصقي،مصػلمدمالمحقل مسالضيماظشؾوبمبوظؿدؼـماظطرضل،مأجوبم
%68.8مأغفؿمالمؼعرصقنماظطرقماظصقصقي،مو%91.9مالمؼـؿلؾقنمإظقفو،موؼـؿلىم
إظقفوم %1.6معـماألصرادماٌلؿفقبني،موػذهماإلجوبوتمتعؽسماظدورماشلوعشلم
ظدورماإلدالمماظطرضلماظشعيبمواظؿؼؾقديمؼبماظلوحيماىوععقي.مػذامإذامربطـوم
ػذهماالجوبوتمبؿقدؼدمعـورؼمدؽـفؿ:مصػلمدمالمحقلمعؽونماٌقالدمأجوبم
 %75.2مأغفؿ موظدوا مؼب ماٌدؼـي ،مو%22أغفؿ موظدوا مؼب مضرى موبؾدات مصغرلة،م
و%2.8مبدونمإجوبوت.موؼبمربؾماظلؽـمأجوبم%61.6مأغفؿمعـمدؽونماٌدن،م
و%35ماغفؿمعـمدؽونماظؼرىمواظؾؾداتماظصغرلة.مو%3.4مبدونمإجوبي.م م
وؼب معللظي معصودر متؾؼل ماظـؼوصي ماظدؼـقي ،متؽشػ ماإلجوبوت مأن متشؽقؾم
اظـؼوصيماظدؼـقيمسـدػؿمأخذتمتؾؿعدمسـماألررماظؿؼؾقدؼيمظؾؿـشؽيماظدؼـقيمعـؾم
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األدرة مواٌلفد ،موأن ماظـؼوصي ماظدؼـقي مأصؾقً متؿلثر مبقدوئؾ ماإلسالمم
واالتصول مايدؼـي مخصقصو ماظؼـقات ماإلذاسقي ،مصؼد مأجوب م %69.8مأغفؿم
ؼؼرؤون ماظؽؿى ماظدؼـقي ،مو %71.8مؼؿوبعقن ماظؼـقات ماظػضوئقي ماظدؼـقي ،مأعوم
االغذلغً مصفـوك مغلؾي معـكػضي مب م %18.6معـ ماظذؼـ مؼدخؾقن مإظب ماٌقاضعم
اإلدالعقي.مواشبػوضمغلؾيماظذؼـمؼلخذونمثؼوصؿفؿماظدؼـقيمعـماٌلوجد .م
وؼبماظؼلؿماًوصمبوٌقاضػماظلقودقي ،موعومػق ًعالحظمؼبمػذاماىزءمعـم
االدؿؿورةمػقمعقؾماظطؾؾيمإظبماظؿقػظموسدممإسطوءمإجوبوتمدضقؼيموصرضبيمأوم
االعؿـوعمسـماإلجوبي،موػذا مؼعؽسمسدمماػؿؿوعفؿمبوظشمونماظلقودقي،موسدمم
اػؿؿوعفؿ مبوٌشورطي مؼب ماظـشوروت ماظلقودقي ،موضد موردت مؼب مػذا ماىزء معـم
اظدراديمذبؿقسيمعـماألدؽؾيمواظيتمهوولمضقوسموادؿؽشوفمدرجيماظربطم
بنيماظدؼينمواظلقودلمحلىمتصقراتماظطؾؾي موعقاضػفؿموعدرطوتفؿ،موعدىم
تؼققؿماظلقودلمسؾكمأدوسماالسؿؾوراتمواٌعؿؼداتمواظؼقؿماظدؼـقي،معـمخاللم
سدةمأبعود:مسلؾً:ماظعالضيمبنيماظدؼـمواظلقودي،متدخؾماظدؼـمؼبماظلقودقيم
وتدخؾماظدوظيمؼبماظشمونماظدؼـقي،مومنطمايؽؿماٌػضؾ،ماٌقضػمعـماالغؿؿوءم
اظلقودل ،مواٌقضػ معـ موجقد ماألحزاب ماظدؼـقي ،مواٌقضػ معـ ماألحزابم
ايوظقيمبصػيمسوعي،مواٌعقورماظذيمسؾكمأدودفمؼؿؿماخؿقورماٌرذحماٌػضؾمؼبم
االغؿكوبوت،معـمحقٌمحضقرموشقوبماٌعقورماظدؼينمؼبمايؽؿمواظؿؼققؿمسؾكم
ػذهماالجوبوت،محقٌمطوغًمػذهماالجوبوتمطوظؿوظل :م
ؼبمعللظيماظعالضيمبنيماظدؼـمواظلقوديمصؼدمأجوبم %51معـماٌلؿفقبنيم
بلغفؿمؼقاصؼقنمسؾكموجقدماألحزابماإلدالعقي،مو24.2مالمؼقاصؼقنمسؾكموجقدم
األحزابماإلدالعقي،موغػسماظـلؾيمتؼرؼؾومبدونمإجوبي،موػلمتعؽسمعقضػم
ترددمحقولمػذهماظؼضقي.مصؼدمدؽؾماٌلؿفقبقنمسـمسالضيماظدؼـمبوظعـػ،م
صلجوبم %9.4مبلغفمظفمسالضي،مورأتماظـلؾيماظغوظقيمأنمدؾؾفمدقودلم،%37م
أوماضؿصوديم %22مأومطؾقفؿومععوم %10مأيمبـلؾي مذبؿقسفو م ،%69.8موغلؾيم
اٌؿؿـعنيمطوغًم.%12م م
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وؼب مدمال مسـ ماألصؾح مبوظـلؾي مظؾؾالد ،محقٌ ممت مدبقرلػؿ مبني ماإلدالمم
واظدميؼرارقي مواظعؾؿوغقي مطؿػردات متفدف مإظب ماخؿؾور متقجفوتفؿ ماظلقودقي،م
طوغًماألشؾؾقيممتقؾمإظبمترجقحماإلدالممسؾكمطؾمعو مسداهمعـمحؾقلمحلىم
غظرػؿ ،مصؼد مأجوب ماٌلؿفقبقن مبلغف ماإلدالم مبـ م ،%56مو %19مبلغفوم
اظدميؼرارقي.مو %4مظصوحلماظعؾؿوغقي،موطوغًمغلؾيماٌؿؿـعنيم،%8موػلمغلؾيم
أسؾكمعـمتؾؽماظيتمأجوبًمظصوحلماظعؾؿوغقي،موػلمإجوبيمتعؽسمسدمماٌؾوالةم
او ماظذلدد مبوظـلؾي مظؿؼققؿ ماألوضوع ماظلقودقي ،موػق معو مزاد موضقحو مؼب مبؼقيم
االجوبوتمظألدؽؾيماظؿػصقؾقيمحقلماظؼضوؼوماظلقودقي.م م
وؼب ماظربط مبني ماظدؼين مواظلقودل مؼب متؼققؿ موتػلرل ماألوضوع ماظلقودقي،م
ػـوك ماووه مدوئد مسـد ماظطؾؾي مؼب متػلرل ماظصراسوت ماظدوظقي مواالضؾقؿقي مسؾكم
أدوسمدؼين،مصؼدمأجوبم %58مبلنماظعوعؾماظدؼينمؼب ماظصراعمػقماألدوس،م
طؿومأجوبم%58مبلنمعومضبدثمؼبمصؾلطنيمواظعراقمػقمصراعمدؼين،مو17مأغفم
صراعمدؼينموصراعمعصوحلمؼبمغػسماظقضً،مو %33.6مأغفمصراعمعصوحل .موؼبم
دمالمسـمعدىمتػلرلهمظألوضوعمايوظقيمؼبماظعوملماظعربل،مطشػًماإلجوبوتم
سـماٌقؾمإظبمأنمػـوكمعماعرةمضدماالدالم،موػقماووهمضبوولمتدلؼرماألوضوعم
اظلقودقيمظؾعوملماظعربلمواإلدالعلمسؾكمأدوسموجقدمسقاعؾمخورجقي،مصؼدم
رأى م %87معـ ماٌلؿفقبني ماظطؾؾي مأن مػـوك معماعرة مسؾك ماإلدالم مؼبماظعومل،م
عؼوبؾم%5مصؼطمأغؽرواموجقدماٌماعرةمو%8مبدونمإجوبي.م م
وؼب معلوظي مغظوم مايؽؿ ماظذي مؼػضؾقغف ،مصؼد مطوغً ماإلجوبوت ماٌؿؿـعيم
عرتػعي مإظب م ،%44موػل معللظي مصبى ماظؿقضػ مسـدػو ،مإذ متعؽس ماظـؼيم
احملدودةمؼبماظؾدائؾماإلؼدؼقظقجقيماٌطروحيمأوماظؿقػظماظشدؼدمووهماألدؽؾيم
اإلؼدؼقظقجقي،مأومسدمماالػؿؿوممبفذهماٌلوئؾمسـدماظطؾؾي،مورشؿمذظؽمصفـوكم
عقؾمسـدماظطؾقيماٌؿؾؼنيمظؿلؼقدمايؽؿماالدالعلموتػضقؾفمسؾكمعومسداهمعـم
أغظؿي محؽؿ مأخرى ممبو مصقفو مايؽؿ ماظدميؼرارل ،مصؼد مأجوب م %36مأغفؿم
ؼمؼدون مايؽؿ ماإلدالعل ،مبقـؿو مأجوب م %15.4مأغفؿ مؼمؼدون مايؽؿم
اظدميؼرارل.م م
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طؿومتؽشػمغؿوئٍماٌلحمسـموجقدمعقؾمربدودمجدامسـدماظطؾؾيمظؾعؿؾم
اىؿعقيمواٌشورطيمسؾكمعلؿقىماٌـظؿوتماظطالبقي،مصػلمدمالمحقلمعدىم
عشورطؿفؿمؼبمغشوطماٌـظؿوتماظطالبقي،مطوغًماظـلؾيماظغوظؾيمواظلوحؼيمأغفوم
المتشوركمؼبمأيمغشوطمعـمغشوطماألغظؿيماظطالبقيموأغفمالمسالضيمشلؿمبفو،م
وطوغً ماظـلؾي معرتػعي م ،%83.8معؼوبؾ م %13ماظيت مترى مأن مشلو مصؾي معوم
بوٌـظؿوتماظطالبقي،موصؼماٌلؿقؼوتماظؿوظقي:م %5مأجوبقامأغفؿمأسضوء،م%2.6م
أجوبقا مأغفؿ معـكررقن مصؼط ،م %4.4مأجوبقا مأغفؿ معؿعورػقن مصؼط ،مو م%1.6م
أجوبقامبلغفؿمضبضرونمبعضمأغشطؿفو،موطوغًماإلجوبوتماٌؿؿـعيم%2.8مصؼطم
ؼب مػذا ماظلمال مإذا مضورغوه مبوظلمال ماظلوبؼ محقل ممنط مغظوم مايؽؿ ماٌػضؾم
ظدؼفؿ،موػقمؼؾنيمعدىمابؿعودماظطؾؾيمسـماالػؿؿوممبوظؼضوؼوماظلقودقيماظيتم
ػلمبعقدةمسـمذبولماظدراديمظدؼفؿمأومػلمبعقدةمسـماػؿؿوعوتفؿماظققعقي .م
وغػسماٌقضػموجدغوهمعؿؼوربو،مؼبمعللظيماالغؿؿوءمايزبل،مصلجوبمأشؾىم
اظطؾؾيمبعدمماٌقؾمإظبماظـشوطمايزبلمواظؿعورػمععف،مإذمأجوبم%60.4مبلغفؿم
المميقؾقنمإظبمأيمحزب،مأعوماظذؼـمأجوبقامسـماغؿؿوءاتفؿمايزبقيمصفلمالم
تعؽسموزغفوماالغؿكوبلماالجؿؿوسل،مورمبومؼعقد مػذامإظبمسدممجدؼيماظطؾؾيم
ؼب ماالجوبوت ،مأو مأن ماظقدط ماىوععل مظف مخصقصقوت معؿعؾؼي مبوالغؿؿوءاتم
ايزبقي،مإذمتصدرتمجؾفيماظؿقرؼرماظصدارةمبـ م ،%8.8مؼؾقفوماالردقديمبم
 ،%8مثؿ مغبس م ،%6مثؿ ماظـفضي مواإلصالح م ،%4.4مثؿ محزب ماظعؿول م%2.4م
وأخرلا ماألرغدي م %1.4مصؼط ،موطوغً مغلؾي ماٌؿؿـعني م ،%14.8موػل ماظـلؾيم
اظغوظؾيمعـماظطؾؾيماظذؼـمأجوبقامبوالعؿـوعمسـماغؿؿوئفؿمظؾؿـظؿوتماظطالبقي .م
وؼبمدمالمسـماألحزابماظيتمتعؿدلمدؼـقيمعـموجفيمغظرماظطالب،مأجوبم
 %51ماغف مال متقجد مأحزاب مدؼـقي ،موػل ممتـؾ ماألشؾؾقي ماظعظؿك معـ ماظطؾؾيم
اظذؼـمأجوبقامبلغفؿمالمؼـؿؿقنمأومالمؼؿعورػقنمععمأيمحزب،مؼبمعؼوبؾم%14م
اعؿـعقا مسـ ماإلجوبي .موػذه ماإلجوبوت متعؽس مربدودؼي ماظـؼي مؼب ماألحزابم
اظلقودقيممبومصقفومذاتماًؾػقيماظدؼـقي،مإذمأجوبمحقاظلم %22مصؼطمبلغفوم
إعومغبسم%8مأوماإلصالحمواظـفضيم%14موجؾفيماظؿقرؼرمبـلؾيم.%1.2م م
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وؼبماظلمالماٌؼوبؾمحقلمعومػلماألحزابماظيتمتعؿدلػومشرلمدؼـقيمطوغًم
إجوبيماألشؾؾقيمب %54مأجوبقامبلغفمالمتقجدمأحزابمشرلمدؼـقي،مؼبمعؼوبؾم
%6مرأوامبلنمحزبماظعؿولمشرلمدؼين،موأجوبم%5مبلغفومطؾماألحزابمعوسدام
اظـفضي موغبس ،مو %4مظألرغدي مو %5مىؾفي ماظؿقرؼر .مو %16ماعؿـعقا مسـم
اإلجوبي.موػذاماظؼلؿمعـماألدؽؾيمؼعؽسمطذظؽمسدمماػؿؿومماظطؾؾيمبوألحزابم
اظلقودي،موعـمخاللمصقصماالجوبوتمتؾنيمأنمغلؾيماًطلمؼبماالجوبوتمعـم
خاللماٌؼورغيمبنيمدمالمعوػلماألحزابماظيتمتعؿدلمدؼـقيموتؾؽماظيتمتعؿدلم
شرل مدؼـقي ،مطوغً مغلؾي ماًطل مربدودة مجدا .وؼب مدمال محقل ماٌقؾ مسبقم
وجقدماألحزابماظدؼـقيمواالسذلافمبفومؼبماظعؿؾماظلقودل،مأجوبم%53مأغفؿم
ؼقاصؼقنمسؾكموجقدماألحزابماظدؼـقي،مؼبمعؼوبؾم %26مأجوبقامبعدمماٌقاصؼي،م
وغلؾيم %20مإجوبوتمممؿـعي،موػذاماالعؿـوعمؼعزىمإظبمسدمماالػؿؿوممبوظشمونم
اظلقودقي.موؼبمدمالمحقلمعقاصؼؿفؿمسؾكمضرورةمتدخؾماظدؼـمؼبماظلقودي،م
أجوب محقاظل م %64مبضرورة مإضقوم ماظدؼـ مؼب ماظلقودي مو مأغف مأعر معػقد ،مؼبم
عؼوبؾ م %21مأجوبقا مبلغف مأعر مشرل معػقد ،مبقـؿو مطون مػـوك م %14ماعؿـعقا مسـم
اإلجوبي.موؼبماظلمالماٌقاظلمحقلماٌقضػمعـمإضقومماظدؼـمؼبماظلقوديموػقم
ؼؿؼورب معع ماظلمال ماظلوبؼ مطوغً ماإلجوبي مبوٌقاصؼي مبلغف معػقد معؿؼوربي معـم
اإلجوبي ماظلوبؼي مبـلؾي م ،%65مؼب معؼوبؾ م %15مشرل معقاصؼني ،مو %19مبدونم
إجوبي .م
طوغً ماإلجوبي معرتػعي مؼب ًعللظي مدـ مضقاغني معلؿؿدة معـ ماظشرؼعيم
اإلدالعقيمإذمطوغًماإلجوبيمبوٌقاصؼيمبم،%78مؼبمعؼوبؾم2.8م%مالمصؼطمأجوبقام
بوظرصض،م 19.2مبدونمإجوبي.موازدادتًغلؾيماظؿلؼقدمؼبماإلجوبيمسؾكمدمالم
اٌقضػمعـمتطؾقؼماظشرؼعيماإلدالعقيمإذمأجوبم %86مبوإلصبوب،معؼوبؾم3.4م
أجوبقا مبوظرصض ،موغلؾي ماٌؿؿـعني مؼب مػذا ماظلمال مطوغً مأضؾ م .%10مويفً
دماشلؿمحقلمغطوقمتطؾقؼماظشرؼعيمأجوبم %44.6مبلنمتطؾؼماظشرؼعيمؼبمطؾم
اجملوالت ،مو %21مرأوا مضرورة متؽققػفو معع مضرورات ماظعصر ،مو 5.4مأجوبقام
بلنمتؼؿصرمسؾكماألحقالماظشكصقي،موؼبماجملؿؾمطوغًماظـلؾيمحقاظلم%79م
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بؿطؾقؼفو مؼب مطؾ ماجملوالت .مػذه ماظـلى مػل مغػلفو مؼب ماظلمال محقل مدورم
اظدؼـمؼبمحؾمأزعيماظؾؾد،مإذمأجوبم %71مأنماظرجقعمإظبماظدؼـمػقمايؾ،م
عؼوبؾ م %14مبوظرصض ،مو %13ماعؿـعقا مسـ ماالجوبي .موأجوب م %68مأن معراضؾيم
اظدوظي مظؾـشوط ماظدؼين مأعر معػقد ،مو مأجوب م %78مسؾك ماٌقاصؼي مسؾك مدـم
اظؼقاغنيماٌلؿؿدةمعـماظشرؼعيماإلدالعقي،موسورضمذظؽم%2.8مصؼط.مععموجقدم
 %18مبدونمإجوبي .موأجوبم %86مأغفؿمععمتطؾقؼماظشرؼعيمعؼوبؾم %3.4ماظذؼـم
سورضقامذظؽ،مو%10.6مبدونمإجوبي .م
ؼب معلوظي ماالغؿكوبوت مأجوب م %52معـ ماٌلؿفقبني مبلغفؿ مؼضعقن متدؼـم
اٌذلذحمظالغؿكوبوتمضؿـمأوظقؼوتفؿ،مو%29.6مالمؼرونمضرورةمظذظؽ،مو18.4م
بدونمإجوبي.موؼرىم %71معـماٌلؿفقبنيمأنماظرجقعمإظبماظدؼـمطقؾمظألزعيم
اظيتمتعقشفوماظؾالد،مبقـؿومأجوبم14.8مسـمذظؽمبال،مو%.13مبدونمإجوبي .م
عومؼالحظمؼبمػذاماظؼلؿمعـماإلجوبوتمػقمغلؾيماالعؿـوعمؼبماالجوبي،موػذام
ؼرجعمإعومإظبمؼبمعللظيماظدؼـمواظلقودي،مإذمعـؾًماإلجوبوتماٌؿؿـعيماظؼلؿم
اظغوظىمعـمػذاماظؼلؿمإذامضورغوهمبوألدؽؾيماظلوبؼيمظف،مأومؼرجعمإظبمربدودؼيم
اًدلةمؼبمػذهماجملول،مممومؼعؽسمسدمماػؿؿوممذرضبيموادعيمعـماظشؾوبم
بوٌشورطيماظلقودقيمايزبقي.م م
وبـوءا مسؾك ماإلجوبوت ماظلوبؼي محقل متؼرؼراتفؿ مبشلن ماظلؾقك ماظدؼين،م
حقٌ مأضر مأشؾؾقي ماظطؾؾي مأغفؿ مميوردقن ماظؿدؼـ ،مصفذه ماإلجوبوت ممتقؾ مإظبم
اظربطمبنيماظلقودلمواظدؼينمسؾكماٌلؿقىماظعورػلموتؼققؿماظلقودلمؼبمضقءم
اظدؼين.مصفـوكمربطموحضقرمضقيمظؿؼققؿماظعؿؾقيماظلقودقيمسؾكمأدوسماٌعقورم
اظدؼين مأو مايضقر ماظطوشل مظؾؼقؿ ماظدؼـقي مؼب متؼققؿ معو مػق مدقودلم
(االغؿكوبوت،مايؽؿ،ماألحزاب)،موتؿكذمػذهماظعالضيمذؽالمععؼدا،مصفـوكم
سورػيمضقؼيمووهماظدؼـمؼبمعللظيماٌماعرةموغؾذماظعـػمسـماظدؼـ،موؼـكػضم
اظؿلؼقدمخبصقص ماإلجوبوتمحنيمؼؽقنمربؿقىماظلمالمأطـرمتػصقالموصؾيم
بوظقاضعمعـؾمعللظيمتطؾقؼماظشرؼعيماإلدالعقي.م م
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وؼبماٌؼوبؾمػـوكمتؼققؿمدؾيبمألداءماألحزابماظدؼـقي،موتؼققؿمدؾيبموسدمم
االػؿؿوم مبوظلقودل ،موػذا مؼعؽس ماإلحؾوط مواظـظرة ماظلؾؾقي مووه ماألحزابم
اظدؼـقي مبـػل ماظصػي ماإلدالعقي مسـفو .مطؿو متؽشػ مػذه ماإلجوبوت مسـم
ربدودؼي م"اظؿدؼـ ماٌـوضؾ" مطشؽؾ معـ م ماظؿدؼـ مظدى ماظشؾوب .موؼب ماٌؼوبؾم
ػـوكمثؼوصيمدقودقيمدؾؾقيمووهماظعؿؾمايزبلمؼبماظقدطماىوععلمواالغؿؿوءم
اظلقودل،مواووهمميقؾمإظبماظؿدؼـمؼبماظعالضيمبنيماظدؼـمواظلقوديموتدخؾم
اظدؼـمؼبماظلقودي ،مؼبمعؼوبؾمعققلمسؾؿوغقيمربدودة مؼب مذبولماظعالضيمبنيم
اظدؼـمواظلقودي.موعرجعمذظؽمػقماٌـظقرماظلؾيبمظؾلقوديمواظـشوطمايزبلم
ؼبماظـؼوصيماظلقودقي.مؼـػرمعـماظعؿؾقيماظلقودقي.م م
ؼبماظعالضيماالرتؾورقي مبنيمعؿغرلاتماظؿدؼـم(أداءماظصالة،ماظذلبقيماظدؼـقيم
ؼبماظعوئؾي،ماالػؿؿوممبوظدؼـ)موعؿغرلاتماالغؿؿوءماظلقودلمذوماظطوبعماظدؼينم
ؼالحظماظضعػماظـليبمؼبماظعالضوتماالرتؾورقي مبنيماظػؽؿنيمعـماٌؿغرلات،م
وظؽـفومذاتمارتؾوطمذومعدظقالتمععقـي،مصؿـمخاللمأخذمأداءماظصالةمعمذرام
سؾك ماظؿدؼـ موأدؽؾي مذات مصؾي ممبؿغرلات محضقر ماظؿؼققؿ ماظدؼين مظألوضوعم
االجؿؿوسقي مو معللظي ماظؿطؾقؼ ماظشرؼعي ،مزبوظػي ماظقدط ماىوععل مظمدابم
اظعوعي،مواٌقؾمسبقماألحزابماظلقودقي.مصفـوكمارتؾوطمذومعدظقل،مرشؿمأغفم
ضعقػمغلؾقومبنيماظؿدؼـماظشكصلمواٌقؾمظؿلؼقدمتطؾقؼماظشرؼعيماإلدالعقي،م
أيمأنماالووهمسبقمتلؼقدماظشرؼعيماالدالعقيمؼزدادمطؾؿومزادمعمذرماظؿدؼـم
سـد ماٌلؿفقبني ،موػذه ماظعالضي مأضعػ مبني ماظؿدؼـ م(االظؿزام مبوظصالة)م
واالرتؾوط مايزبل ،مأي مأن ماظؿدؼـ ماظشكصل مظقلً مظف مسالضي مبوالغؿؿوءم
اظلقودل،مأومملمؼعدمظفمدورمؼبمهدؼدماالغؿؿوءماظلقودل م(اغظرماىدولمرضؿم
 .)1م
طؿو مؼظفر مضعػ ماالرتؾوط مبني مأحد معمذرات ماظؿدؼـ ماظػردي مأي مأداءم
اظصالة معع مطؾ معـ معؿغرلات ماالغؿؿوء ماظلقودل ،مواٌقضػ معـ ماظعدؼد معـم
اظؼضوؼوماظلقودقيمعـؾماٌقضػمعـموجقدماألحزابماظدؼـقي مععوعؾماالرتؾوط.م
035مصؼط،مواٌقضػمعـمتطؾقؼماظشرؼعيماإلدالعقيم(اغظرماىدولمرضؿمً .)30
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ؿـاؼشةًاؾـمائج ً
ػذه ماظـؿوئٍ مميؽـ مإسطوء متػلرلات مأوظقي مشلو :مػذا مؼعؽس مربدودؼيم
اظـؼوصي ماظلقودقي مطؾعد مععرؼب ،مصؿـ مخالل ماإلجوبوت مؼؿضح مسدم ماالػؿؿومم
بوجملول ماظلقودل مايزبل موسدم ماٌقؾ مسبق ماٌشورطي ماظلقودقي ماٌؾوذرةم
واالغؿؿوء ماظلقودل مظألحزاب ماظلقودقي ،موطذظؽ معـ مخالل ماألخطوء مسـم
اإلجوبوتمحقلمعومػلماألحزابماظدؼـقيموشرلماظدؼـقي.م م
مطؿو مأن مػـوك متراجع مٌو مؼلؿك مبوظؿدؼـ ماظـضوظل مأو متدؼـ ماإلدالمم
اظلقودل،معؼوبؾمغقعمعـماظؿدؼـمذومغزسيمشرلمعلقلي،موػذهماظـؿوئٍمتؾٌم
صرضقي معو مبعد ماإلدالعقؼي ،مأي مغشقء مغقع معـ ماظؿدؼـ مؼب ماألجقول مايدؼـيم
واظؿوظقي مىقؾ مايرطي ماإلدالعقؼي ،مؼؿؿقز مبوٌقؾ مسبق ماظؿدؼـ مذو ماظطوبعم
االجؿؿوسلمواظػردي،م مواظـػقرمعـماألحزابماظدؼـقيموسدمماظؿعورػمععفو،م
وؼؼؿصرمدؾقطفمووهماٌقضقعماظدؼينمصؼطمسؾكماٌقؾمإظبماظؿعورػمععماظدؼـم
واظرعقزماظعوعيمظف،مأيمإدراكماظدؼـمواظؿدؼـمطلدؾقبمحقوةماجؿؿوسلموصرديم
المصؾيمظفمبوظـضولماظلقودلمأومؼفدفمإظبمإغشوءمذبؿؿعمجدؼد،مطؿومؼؿلؿم
ػذاماظـقعمعـماظؿدؼـمبوظـزسيمإظبماظشؽمواظؿذعرمعـماألوضوعماظلقودقيماظؼوئؿيم
سؾكماٌلؿقىماظدوظلمواظداخؾل،موسدمماظرضكمسـماألوضوعماظراػـيمضوئؿمسؾكم
أدوسموجفيمدؼـقي،موعـمجفيمأخرىمتؽشػمسـمرؾقعيموعؽوغيماظدؼـمسـدم
اظطؾؾيموهقلماظؿدؼـمإظبمجزءمأدودلمعـماظشكصقي ماالجؿؿوسقيمظؾطوظى،م
واظذيمضبوولمأنمؼظفرممبظفرماٌؿدؼـمواحملوصظمسؾكمواجؾوتفماظدؼـقي،موػقم
طذظؽ مؼؽشػ مسـ ماظؿدؼـ ماىدؼد ماظؼوئؿ مسؾك ماظؿفربي ماظػردؼي مواظؿـشؽيم
اظدؼـقي ماظعوئؾقي مواالرتؾوط مبوظرصؼوء مواظؿؾؼل مواظؿعورل معع ماظرعقز ماإلسالعقيم
اظدؼـقي مظؾدسوة ماىدد ،موهقظف مطؿعقور مظالغدعوج ماالجؿؿوسل موصقوشيم
اظشكصقيماالجؿؿوسقيمواٌؽوغيماالجؿؿوسقيمظؾطوظى .م
تػلر مػذه ماظـؿوئٍ مطذظؽ مجوغؾو معـ مجقاغى متقجفوت موعؽوغي ماإلدالمم
اظلقودلمؼبماظلوحيماظطالبقيمأوماألجقولمايدؼـيمعـماظطؾؾي،مصفـوكمحضقرم
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ضعقػمآلثورماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيمواظلقودقيمواظذيمطوغًمتؼقممبفماٌـظؿوتم
واألحزاب ماإلدالعقؼي ،موؼؿؾني مذظؽ معـ مخالل مأدؾقب ماإلجوبوت :مصفـوكمم
تدرجمؼبماٌقؾمسبقماظقضقحمأوماظغؿقضمواالعؿـوعمؼبماإلجوبوت،محقٌمؼزدادم
اظذلددمواظؿقػظمطؾؿومطونماظلمالمحقلماألوضوعماظلقودقيماٌقداغقيمواٌقضػم
اظشكصل ،موػذا مميؽـ متػلرله مطذظؽ مسؾك مأغف :م-ؼعؽس مغػقر معـ ماظقضعم
اظلقودلموايزبلماظعوم،متؼققؿمدؾيبمظـشوطماألحزابماظلقودقيممبومؼبمذظؽم
األحزاب ماإلدالعقؼي مواظيت مال مؼفؿؿ ماظطؾؾي مبوظؿعرف مسؾك مذعوراتفوم
وأغشطؿفو ،مبدظقؾ مإجوبي مغصػ ماظطؾؾي مبلغف مال متقجد مأحزاب مدؼـقي ،مرشؿم
حضقرماظؿؼققؿماظدؼينمؼبماٌلوئؾماظلقودقيمسـدماظطؾؾي.م -مغػقرموسدمماٌقؾم
سبقماالغؿؿوءمإظبماألحزابماظلقودقيمواٌـظؿوتماظطالبقي،مبؾموحؿكماظـشوطم
ايزبلمواظلقودلمبرعؿف،موػقمغؿقفيمظألوضوعماظلقودقيمواظؼوئؿي،مواظؿفربيم
اٌرؼرة مواظلؿعي ماظلقؽي ماظيت مخؾػفو ماإلدالم ماظلقودل مؼب مذبول ماظعـػم
اظلقودل-.شقوبماظؾعدماإلؼدؼقظقجلمواظلقودلمؼبمتدؼـماظطؾؾي:موػقمؼؽشػم
سـمضؿقرماإلدالعقؼيماظلقودقيمرشؿمايضقرماظؼقيمظألصقظقيمطؼقؿموعدرطوتم
سـدماظطؾؾي.مم م
طؿومتؽشػماظـؿوئٍموؼبمضلؿمآخرمسـمواضعمؼشفدمغػقرامواعؿعوضومعـمأداءم
األحزاب ماظلقودقي ماظدؼـقي مؼب ماظقدط ماىزائري مودؾقطوت ماٌـووراتم
اظالعؾدئقيماظيتمتصدرمعـفو،موهقلماٌؿورديماظدؼـقيمإظبمروتنيمؼقعل،مأخذم
ؼػؼدمبرؼؼفموطورزعقؿفمخصقصومؼبماجملولماظلقودل.مطؿومأنماظـػقرمعـماظعؿؾم
ايزبلمواالغؿؿوءماظلقودلمميؽـمإرجوسفمطذظؽمإظبمذققعمثؼوصيمدقودقيمالم
تشفعمسؾكمغشوطماألحزابماظلقودقي،موػـومغلؿعقدمعػوػقؿمشوبرؼولمأٌقغدم
حقل ماظـؼوصي ماظرسوئقي مأو ماىزئقي موشرل ماٌشورطي ،مواظيت متفؿؿ مبوظشلنم
اظلقودلمؼبماجملولماٌؿصؾمحبقوتفوماظققعقيماظؼرؼؾيمعـفو،موالمتفؿؿمبوظشلنم
اظلقودل معـ محقٌ مدعي ماظؾعد ماٌعرؼب مواإلدراطل مواظلؾقطل ،مممو مؼعززم
اظػرضقوت محقل مضعػ معمذرات مثؼوصي مدميؼرارقي ممتـقؾ مإظب ماٌشورطيم
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اظلقودقي ،مطؿو متعؽس ماالجوبوت مربدودؼي ماظـؼوصي ماظلقودقي ماٌشورطيم
واظدميؼرارقيمأعوممثؼوصيمدقودقيمتؿلؿمبوظؿقػظمواظعؾؿـيماحملدودة .م
وؼب ماٌؼوبؾ مصوإلجوبوت متعؽس مجوغى مبراشؿوتل مظدى ماظطؾؾي مرشؿ مضعػم
جوغىماظعؾؿـيم ؼبمتؼققؿفؿمظؾعؿؾماظلقودلموعومػقمدقودل،موعقؾمإظبمتؽققػم
اظؼـوسوتماظدؼـقيمععماظقاضعماالجؿؿوسلمواظلقودل،مإذمتزدادمغلؾيماظذلددمأوم
سدمماٌقاصؼيموتؿـوضصمغلىماظؿلؼقدمحنيمدماشلؿمحقلمعظوػرمسؿؾقيمظؿطؾقؼم
اظشرؼعيماإلدالعقي،مواٌؼورغيمبنيمغظوممحؽؿمإدالعلموآخرمدميؼرارل،موععم
ذظؽ مصفذه ماظـؿوئٍ متعقد ماظـظر مؼب مصرضقوت ماظؿقدؼٌ موتلثرل ماظعؾؿـي مؼبم
تقجفوتماألجقولماٌعوصرةمواٌؿؽقغيمؼبمأجقاءماٌمدلوتمايدؼـي،معـمحقٌم
ضقة ماظـزسي ماظعؾؿوغقي ،مواظؿؼققؿ ماظعؼالغل مٌو مػق مدقودل ،موبدال معـ مذظؽم
غؽشػماظـؿوئٍماٌؿقصؾمسؾقفو،مذدةماالرتؾوطموايضقرماظؼقيمظؾؼقؿماظدؼـقيم
ؼب متؼققؿ ماٌقاضقع ماالجؿؿوسقي معـ مخالل متؼرؼرات ماظطؾؾي مسـ متدؼـفؿم
اظشكصل ،موعـ مخالل متؼققؿفؿ مظؾؿقاضقع ماظلقودقي مبـوءا مسؾك مععؿؼداتفؿم
وآرائفؿماظدؼـقي،مبدلمايؽؿمسؾقفومعـمخاللماٌـطؼماظلقودل،مأوماظػصؾم
بني ماظدؼين مواظلقودل .مألن ماظـؿوئٍ مطشػً مسـ مأن ماظصؾي ماٌقجقدة مبنيم
اظؿدؼـ ماظشكصل مواظؿؼققؿ ماظدؼين مظؾؿقاضقع ماظلقودقي مطبؿؾػ مبشلنم
اٌقضقسوت مذات ماظصؾي :مصفـوك معقؾ مظؿؼققؿ ماظعؿؾقي ماظلقودقي مواٌقضقسوتم
اظلقودقي مؼب مإرور ماظؿصقر ماظدؼين ،موؼزداد ماالرتؾوط مبني معؿغرل ماظؿدؼـم
وعؿغرلات مأخرى ،مإذا مطوغً مػذه ماألدؽؾي متعدل مسـ معقاضقع مسوعي ،موتػؼدم
ػذهماظصؾيماالرتؾورقيمصؾؿفومععماٌقضقسوتمذاتماظصؾيمبويقوةماظققعقيمأوم
بوٌقاضقعماظلقودقيماحملددة،مصفـوكمضعػمارتؾوطمأذدمبنيماظؿدؼـمواٌقضػم
عـمتعددماظزوجوت،موؼبماجملولماظلقودلمػـوكمارتؾوطمأضقىمحنيمؼؽقنمبنيم
اظؿدؼـموتلؼقدماظشرؼعيمطلمالمعػؿقح،موحنيمؼؽقنمدماالمأطـرمتػصقالمحقلم
عللظيماظؼقاغنيماظدؼـقيموتلؼقدماألحزابماظدؼـقي،مؼؼؾماظؿلؼقدموععدلماإلجوبيم
وغلؾي ماالرتؾوط ،موػذا مميؽـ متػلرله معـ مجفي مأخرى مبعدم ماالػؿؿومم
اظلقودل ،مواظؿقجف مسبق متدؼـ مشرل معؿقزب موشرل معفؿؿ مبوظشلن ماظلقودل،م
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