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(Clifford Geertz)*

 **صاحلي براهيمد حمم

م؟مضي أربعني دنة، أية عالقة مالئمة" بعد مالحظا اإلدالم" كتاب قراءة يف

1"االدالممعالحظا" اٌقدقممبـم(C. Geertz)مشريتز.مكاظؽؿابماظذيمأظػفممميؽـمضراءة
حاظقامضؿـم 

ظةمطقػقةمذيمتقحلمبفماٌؼدعةماٌؿعؾؼةممبلأػقماظؾعدماظ عـففل،مواألولمذومبعدمماهاالواواػني:م
م ماٌلأظة مػذه متؿعؾؼ مطؿا ماظعاعة، ماياظة مإشم ماحملؾقة ماياظة معـ مساملماالغؿؼال مسؿؾ بطؾقعة

بؿعؾريمآخر،مصإنمساملماالغـروبقظقجقامظقسمعالحظًام .مو"تعـؿـؿام"ردامبصػؿفممشريتزماألغـروبقظقجقا
ماظلطحظ مسؾك ماظؽربى مصقلبمؾقرطات ممبؾ، مصفؿ مبـاء مأجؾ معـ مبؼشؿغؾ مايؼقؼقةمعرتؾط اظـؾضات

تشعؾاتممؼماالعربؼؼقة.مصؿـمخاللماظقظقجمإشمظؾقؼائم"مسؽمشؾقظ"ماخؿالجاتفماغطالضًامعـب ظؾؿفؿؿعمو
اٌؿقرطةماظيتمماٌعؼدةمواظؿشابؽاتمم،مباطؿشافشريتزؼائؼمميؽـمأنمزمظكماظؾاحث،محلبمتؾؽماي

م.معاتشؽؾمإؼؼاساتمجمؿؿعم
حاعاًلمأوم،ػقماواهمضؾؿامؼؽقنمثابؿًا ،موصفقمعرتؾطمباٌؼاربةماالجؿؿاسقةظؾؼراءةم واهماظـاغلأعاماإل

م موظععف مذققسًا ماألطـر ماالغؼلاعقة ماظـظرؼات معـاًل، مطاغت، مراٌا ممقؼقـقات ميف ،ماظلؾعقـقاتذعؾقة،
عؼاربةمأطـرمعروغةمباسؿؾارػامالمتغؾؼممذامندػاهلموماٌغاربقة.رمظـامحؼؾماجملؿؿعاتمتػلاظيتمطاغتم

مالمهقلمدونماظؿعؾريمسـمحلادقاتماظؾاحث. واآلصاقم
مو ماٌؤظػ مأسؿال مأن مجاغيب معـ ماظؽؿاب.متؿفؾكمشريتزأرى مػذا مخالل معـ مأدادل إنممبشؽؾ

مظؾـؼاصة معؼاربؿف مخصقصًا مألسؿاظف، ممعؿابعاتل مؼعؿرب ماظذي مصقرب معاطس معؤظػات مإشم مرجقسل ،متزشريو
م.ضدمداسدغلمسؾكمتعؿقؼمععرصيتمبفأحدمورثؿف،ميفماظؽـريمعـماظقجقه،م

مأؤ مأن م"مػـامطدأود مبؽؿاب ماػؿؿاعل محاظةعالحظاماإلدالمأن مدرادة مؼؿعدى ماياالت،م" إذممعـ
ماظذيميؿ مظؾؿؤظػ ماٌـففل ماظؿقجف مإشم ماػؿؿاعلمرطزأمد مأدادقة، مبصػة مبسؾقف، ماظؿقجف مأضقل دلم.

                                                                                                                                        

 .2010 ،دؼلؿربم-أطؿقبر ،50 اظعددمإغلاغقاتعؼالمدؾؼمغشرهميفمجمؾةم* 

ماألغـروبقظقجقا،مأدؿاذ**  مو ماالجؿؿاع موزومسؾؿ متقزي ماالغـروبقظقجقام15000م،جاععة ميف ماظؾقث ممبرطز معشارك مباحث ،
 ،ماىزائرم31000،موػران،م(CRASC)اظـؼاصقةمماالجؿؿاسقةمو

1 Geertz, C. (1992), Observer l’islam. Changements religieux au Maroc et en Indonésie, Paris, Ed. La 

Découverte. 
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ؼدمممناذجمثابؿة،مبؾمؼؼدممتػلرياتمالمؼـؿذجمعؼاربؿف،موالمؼمشريتزدمأنماظـؿقذج،مذظؽمأغينمأسؿؼ
م ماظيت مؼممؽـة مأن مزمؿؿؾ ماظؾقظاتؽقن، معـ ميظة معالحظميف مسؾك مممؽـًاممةوبـاء مععفا اظقضائع،

م.عؼاربةمأخرىمةعـمأؼمادؿكالصمتػلرياتمأطـرمععؼقظقةمومأصضؾمدالظة
،مأيمعـذم1968(مدـةمعالحظاماإلدالم)مريتزشعةماإلنؾقزؼةم)األصؾقة(مظؽؿابمظؼدمزفرتماظطؾ

ماظؽؿابمسؾكمسدةمعؼاالت،ماظيتمتعؿربمخالصةمجفدمعـماظؿأعالتم أربعنيمدـةمخؾت.مؼشؿؿؾمػذا
معـماغدوغقلقاميفم ميفمطؾ مسؾكماظؿقاظل محبـنيمأجراػؿا مبداؼةمعـ معؾؽرًا اٌؿؿدةمعـمممػرتةاظاظيتمبدأػا

م.1966-1964ماظقةاظلـقاتماظؿماٌغربميفيفمم،مو1958إشمم 1957
مو مظؾدؼـ، ماألغـروبقظقجقة ماٌؼاربة مظإلدالممإن مم،خصقصًا مبؾلطفا مضام مجاغؾقفاممشريتزاظيت يف

إنمعامؼداصعمسـفممبدؼاًلمهلا.مضطقعةمععماظـزسةماظقزقػقةمومذاتماظقضتاٌـففلمواظـظري،متعدميفم
م.2صةيفمعؼاربؿفمظؾدؼـمػلمغػسماٌؼاربةماظيتمتؾـاػاميفمهؾقؾفمظؾـؼامشريتز

مبإضػائفماألصرادمعـكماظذيمؼؼقماٌمإلغؿاجمماألولماألعرمصعاًلممبؼاربةمتقظلماػؿؿاعفاميفماٌؼاومؼؿعؾؼم
تقجقفمعصريػؿماالجؿؿاسل.مػذامػقماٌعـكماظؽاعؾمظؿعؾريم"اظقصػمذيمؼؼقممسؾكماظمومصعاهلؿسؾكمأ

طقػمم؟موسـمأصعاهلؿمءماألصرادعاذامؼؼقلمػؤالاٌؽـػ"ماظيتمؼؿؿـؾميفماإلجابةمسـماظلؤاظنيماظؿاظقني:م
مؼـؿفقنماٌعـك؟

مبراجعةمغؼدؼةمظؾـظرؼاتماظؿػلريؼةماظؽربىماظيتمأجابت،مبشؽؾمعـماألذؽال،ممشريتزؼؼقممػـام
م ماألصؾقة ماجملؿؿعات متلاؤالت مسـمظالغـروبقظقجقنيسـ مأجابت ممما ماجملؿؿعاتممأطـر حال

بـزسةممـمذظؽ،مصفلمطؾفامعؼارباتمتؿلؿصضاًلمسمعـموجفةمغظرمأصرادمػذهماجملؿؿعات.موماحملؾقةمو
مواوزػا.مإشممغؼدػامومشريتزدعكممومضدمدؾؾقةمحؿؿقةمو

ومضدماخؿؿؿماٌؤظػمطؿابفمم،غريتزاظؾـائقةمظمحقةمظألغـروبقظقجقابنيماٌلائؾماٌػؿاؼعؿربماٌعـكمصعاًلمعـم
معالحظاماإلدالم" مباظذات" ماٌلأظة مػذه محقل مؼعؿرب مسؾقف مو ماظرابع. "ععرطةمعـمأجؾممدقماٌقماظػصؾ

خالصاتفماظعاعةمحقلمعؼاربةمسـماظؾقظةماظيتمؼؽشػمصقفاماٌؤظػمم،ممبعـكمعـماٌعاغل،حؼقؼةماظقاضع"
نماظؽؿابماٌذطقرمؼطرحمإصضاًلمسـمذظؽ،مصمظقسمصؼطميفماياظؿنيماٌدرودؿنيميفماظؽؿاب.موماظدؼـمو

براػـقةممتؿؿقزالزاظتممثسـمأحداسؾكمغػلفمأدؽؾةمػلمعـماألػؿقةممبؽان،مباسؿؾارػامأدؽؾةمتعربم
مايداثة.يفماظعالضةمععممطقغقة،مأومقةموذيمغزسةممشقظ عؾقة،معـؾماظؿغريميفمدقاقمدؼـمعـزلمومدائؿةمو

أضؾم،مأنم"األعقرمضدمتطقرتمسؾكمدمقم1991ىماٌؤظػميفمعؼدعةمطؿابفميفمرؾعؿفماظػرغلقةمدـةمؼر
معـفا"، .مإغينمالمأدعك،مبعدمعرورماغدوغقلقامومٌغربامطؾمعـمػلمحاظة ومبؽـريمسؿامطانمعؿقضعًا

مدـة، ميفممإشممأربعني ماظدؼين مايؼؾ ميف مجرت ماظيت ماظؿققالت مأن ماظؾدؼفل، مصؿـ مذظؽ. عـاضشة
ماظؿلعقـقاتم،اٌغرب معدرودةمباظشؽؾماظؽايف،معـاًلمخاللمصرتة عؼارغةمععماىزائر،محقثممملمتؽـ

ممسرف ميف ماظؾؾد مػذا مأطماغؽلاراتموممتزضاتم1991دـة محدة، ميفمموـر مجدؼد مدؼين متقار مصقفا زفر
مب مأطـر مدقدققظقجقًااجملؿؿع مضراءتف مميؽـ موبقلمروزًا ماغغرادادفقظةمر ماظؿقار مػذا ماعؿؾؽ مضد مو م.

                                                                                                                                        
2 Voir Geertz, C. (1983), Bali. Interprétation d’une culture, Paris, Ed. Gallimard. Ou Le souk de Sefrou. Sur 

l’économie de bazar, Traduction et présentation : Daniel C. (2003), Paris, Ed. Bouchène. 
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إنمطانمذظؽمعػقدًامم،محؿكموشريتزمأنماإلدفامماظـؿنيماظذيمضدعفمشريبشؽؾمجقد،ممقًااضواماجؿؿاسق
مميؽـمأنمؼغـقـامسـم ماظدؼـقة.مذظؽابؿداعمأدواتميفماياظةماىزائرؼة،مال ماظظاػرة أنممجدؼدةمظػفؿ

مظػفؿ مطػقؾة مسـاصر مععفا مهؿؾ مأن مميؽـفا مال موصػًا مأذؾعت مراٌا ماظيت ماظضاجة بصقرةمم،ايقادث
ماظؿغرياتماظدؼـقة.م،سؿقؼة

م ممجمؿؿعاتإن ماإلدالم متشؽقاًلظقلت مدؼـمُعشؽَّؾة مأدؾقبًا مصقفا مند ماظذي مايد مإشم قًامعؿفاغلًا
.موبصقرةمأسؿؼ،مصإنمأؼضًامأطـرمتعؼقدًامممامغؿصقرمفاتغرياتذاعؾة،مصقؼائؼفامومرةمعؿؿاثؾةموذائعَامبصق

معؿؽقػةموعالئؿةمتبؿؾينمادرتاتقفقامقنعـماظـؿطماظدؼين،مبؾمؼؼقعم،بصقرةمآظقةم،األصرادمالمؼغريون
م ميف محاجقاتفؿ محلب ميظة ماٌعـك، مأغؿاج ميظات معـ محمددة متصقرػؿ،و محلب مصفؿ، مأجؾ معـ

ميفاظؿ مهدث ماظيت موغريات ممماجملؿؿع. مإظقف مأذار معا م"مشريتزػذا مهؾقؾف ماظؽؿابليف م"ظؾػاصؾ
(intermède scripturaliste)مسـدعامؼـؿؼؾماألصرادمعـممتلؽفؿمبـقعمعـماظؼدادةم)أومأدؾقبمدؼين(م،

إمنامؼعؿربوغفم ػذاماألدؾقب،مومضطعقةإشممأدؾقبمدؼينمآخر.مصالمؼعينمذظؽمأغفؿمؼرصضقنمبصقرةم
م".ؼؼقينم"شري

م موؼعرب ماظرعقز، مبقادطة مأواًل مغػلف مسـ مسؾكم اظدؼـ مؼذطر متأثري ماظرعقز مهلذه مؼعقد مال مأن زمدث
زمدثمرالقمبنيماظقاضعم،مإذمإجرائقة وسؾكماظؿػلريمملمتعدمسؿؾقةممقزصؼدرةمػذهماظرع.ماظقاضع

م.3تؿؿؿعمبلؿعةمعامزؾتإنممتعدمهلامدؾطةمحؿكموملماظرعقزماظدؼـقةماظيتم و
ماإلدفاعاتازػا،مأحددمضؿتمبإنمعـمخاللمػذهماٌؼاربةمحقلماظؿغريماظدؼينماظيتوم،مذؽمصؾدون

ماظ .مإنمدسقتفمسؾكماظصعقدماٌـففل،معـمخاللمجمؿقعمأسؿاظفم1968دـةممشريتزؽؾريةماظيتمضدعفا
مإظقفامعـمضؾؾماظػاسؾني،مععماظؾؼاء مالطؿشافمعقضقعماظؾقثم"يفمثـاؼامايؼائؼماالعربؼؼقة"،معـظقرًا

مو ماٌصغرة"، مأحفاعفا ممعػضاًل "يف مأؼضًا مظل متؾدو ماياظة، مسؾكمدرادات متـطقي محبث تقجفات
ؼؾدو،مباظػعؾ،مأنمعؼاربةمطؿاممعصداضقةمبدؼفقةمباظـلؾةمألسؿالمساملماالجؿؿاعماالغـروبقظقجلماظققم.م

بـقعمعـممايرطاتماظدؼـقة،مالمميؽـمأنمتؽقنمعـؿرةمإنمدمـماطؿػقـامعـمجفة اظؿغرياتماظدؼـقة،مو
متقضقحمذظؽ،مدأطؿػلم غلقـامعـمجفةمثاغقةمادرتاتقفقةماظػاسؾني.مواظـظرةماإلصماظقة،مو عـمأجؾ

م مدـة معـذ مزفرت مصؼد ماىزائري. مطؾلمم1990باٌـال مهقل مصؽرة مإثؾات مسؾك مسؿؾت مشزؼرة أدبقات
ماظـزسة عـمتؾؼكمممشقظقة.مصؽؾمعا قة،ماظيتممتمتؼدميفامبصقرةمعؿفاغلةمواإلدالعمظؾؿفؿؿعمباواه

مماخؿالصاتمداخؾماجملؿؿعمأصؾح صؼدممتماسؿؾارماالذمراطممعـماٌاضلماظذيمملمؼعدمظفموجقد.جزءًا
غقعمعـمذظؽمطػذاماظؿقارمسؾكمأغفمحبثمسـمبدؼؾمدقادلمظلؾطةمعرصقضةموماىؿاػرييماظؽـقػميف

متلعقـقاتماظعـػماظذيمعقزمرفارتفا".مظؼدمداػؿميفم"صػائفاموماالنذابماظؼقيمدمقمسؼقدةمتؿفؾك
فردمعرورماٌقجةميفممبمظقسمإال.موماالنذاب،مبطؾقعةمايال،مسؾكمتؼؾقصمتأثريمػذاماظؼرنماٌاضل

ـَ،مذؽؾفاماألوظل ملممقةاإلدالعمـمأنماظـزساتتعددًا.مصؼدمتؾقَّ ظـامأنمايؼائؼمطاغتمأطـرمتـقسًامومتؾقَّ
ؽرؼةمظؾقرطاتماظؿؿردؼةمملمؼؽـمتراجعماألسؿالماظعلعؿفاغلة.موممحدوؼةمو اظضرورةمحرطاتموتؽـمب

عـؾمػذهم.مملمتؽـ،ماٌؿارداتماظدؼـقةماظيتمطاغتمضائؿةميفمبداؼؿفا ادملارًاميف ًاموتراجعزمؿؾمععفم
                                                                                                                                        

 .77-76 ،ؼـظرمأؼضاماظػصؾماظـاظث،مص 3
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سؾكمماٌؿارداتماظدؼـقةمباظضرورةمضائؿةمسؾكماإلطراه،مبؾمطاغتميفمععظؿماألحقانمعؼؾقظةمرقسقَا.مو
محاظة ماألصؽارم،أؼة محمقط ميف مبـقت ماالعؿـالمقاإلدالعمصؼد معـ مأذؽال متدررمقة، موبصقرة ة،

متعّؾ ميفمذؽؾمدؾقطاالجؿؿاسل،مأيمعـظقعةمعـماٌعاغلماظيت اتموممارداتماجؿؿاسقةمقرمسـمغػلفا
موـّ معشرتطَا.اظيت مثابؿًا معـااًل متصؾح مأن ميف ميفممح مطؾقًا ماذمرارًا مػـاك مأن مباظضرورة مؼعين مال وذظؽ

ذمراطماالماألدؾابماظيتمطاغتموراءمػذاأنمصفؿمم،ذظؽاالواهماظرادؼؽاظلمظالدالعقؼة.مومصضالمسـم
اظيتمتـػصؾمسـمغقعمعـمؼلؿحمظـاممبعرصةمغؼطةماالغطالقمعـمذأغفمأنمـظؿماٌمطراهاإلطقسلمبدلماظ
أنمم،سؾكمدؾقؾماٌـالم،صاسؿؾارماظذؼـمدقصؾققنمأتؾاسًامأومعـاصرؼـ.ماٌلؤوظقةماظعاعة"مألوظؽؽسدمم"

قن"مؼعينمذظؽمتربئةماظػاسؾنيمعـماٌلؤوظقة.مشريمأنمحدؼثماظؿائؾنيمأسؿالماظعـػمػلمغقعمعـم"اىـ
ماظؿقارماظذيمحاولمؼؾّق ـمبقضقحمأنمأسؿاهلؿمطاغتمعؼروغةمبؿربؼرمالمسمؾقمعـمععـك.مإنمأصؽارمػذا

تعؿؾماظققمماظرتبقؼةممترورمفامومنطمتـشؽؿف/وإسادةمتـشؽؿفماالجؿؿاسقةمبقادطةماٌؤدلاتماظدؼـقةمأو
م مبقصػفا مػـاكأداة ماٌؿعددة. مععاغقفا ميف ماالجؿؿاسقة ماٌؿاردات مسؾك ماظشرسقة مدؾقؾمم،إلضػاء سؾك

قنماظؽـريمعـماظـلاءماٌؿقفؾاتمخاللمػذهماظلـقاتماألخرية،مواظؽـريمعـماظشؾابماظذؼـمؼؤّعم،اٌـال
ملمتؽـميفمشاظؾًامعامؼؽقنمػذاميفماظػضاءاتماظيتم قة...مواإلدالعمأطـرمإعؿـاظقةمظؾؿعاظقؿػؿمماٌلاجد،مو

مباظضرورةمعـماٌعاضؾ هلاممومظقلتاظؿؽاثرمتؿففمدمقممقة.مصفـاكمرعقزمدؼـقةمجدؼدةاإلدالعمؼقممعا
مطؾم م"تصـقػ" متعلػقًا مأعرًا ماٌـال، مدؾقؾ مسؾك مدقؽقن، ماظدؼين. ماظرادؼؽاظل مباظطابع معؾاذرة صؾة

قةمعرجعقةماإلدالعمـزسةاظـلاءماٌؿقفؾاتميفمرائػةم"اإلدالعقني".مصاظرعزماظؾؾادلماظذيمؼؿكذمعـماظ
ماالجؿؿاسقة مباٌؿاردات مباظضرورة معربقرًا مؼؽـ ممل مجماالتمم،ظف ميف مادؿعؿاظف متقجقف ممت مأغف وؼؾدو

مسؾكم ماظقضقف مأو م"اٌقضقسقة" مباٌؤذرات مغلؿعـ ممل مإذا مذظؽ مغػفؿ مأن مظـا مطقػ مأخرى. اجؿؿاسقة
رمبممرادؼؽاظقة(؟مإدالعقةمأةاعرطأنمغلؿـؿجمآظقًام)اعرأةمعؿقفؾةمتلاويمم،سالضةماظلؾبمباظـؿقفة

رى،مـفةمأخـراتماظػاسالتمظدىماظـلاء.مأسؿؼد،معـمجـدراكمععـكموتػلقإلم،اظذػابمأبعدمعـمػذا
ات"مواٌقادؿمإالمعـذماؼا،مواىؿعقاتماظدؼـقة،مو"اظزؼارأغينمملمأمسعمضدرًامطؾريًامعـمايدؼثمسـماظزو

عاذامموإشملمػذهماٌلائؾمأصؾحمأطـرمأػؿقة.مغفاؼةماظؿلعقـقات.مصعددمعذطراتماظؾاحـنيماظشؾابمحق
ماظقاضع؟ ميف مطؾف مذظؽ م"مؼعقد ممت ماظيت ماظؼدمية ماظدؼـقة ماظرعقز مهلذه ماألصراد مؼعطقف مععـك حقائفامإأي

موتأػقؾفا"؟
عـؾؿامحصؾمخاللمػذهماإلدالممموأطـرمعـمذظؽ،مملمزمصؾميفمؼقممعاماالغؿؼالمإشممدؼـمآخرمشري

ماألخرية. ماٌماظلـقات مأسؿال معـطؼةمإن ميف مصؼط م)وظقس ماىزائر معـارؼ مبعض ميف ماٌلقققني ؾشرؼـ
دؼاغةممةؾزمماٌعؿـؼنيماىددمألؼاظؼؾائؾ(مدصعتماظلؾطاتماظلقادقةميفماظؾالدمإشممإصدارمغصمضاغقغلمؼ

بصرفماظـظرمسـمحؽؿـامسـماظقزنمايؼقؼلمهلذهممومتـظقؿمأغػلفؿميفمصمعقاتمععؾـةموععؿؿدة.مسؾك
ذظؽمأنمبفا،ممعرحؾةماالسرتافػؽرمصقفامإشمماٌغؿؼاهلامعـمعرحؾةماظظاػرةمشريماظظاػرة،مصإغـامغلفؾما

ـطقيمسؾقفا،مؼعؿربممبـابةماسرتافمبظاػرةمؼرادمتـظقؿفامأومضاغقن،معفؿامطاغتماظؼققدماظيتمؼمإصدار
معراضؾؿفا.
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معلقققة مدؼـقة مصماسة مػـاك مأن ماظؿذطري ماخؿالفموجب مسددػامرقائػفامسؾك  11.000 بـمؼؼدر

مأنمُوودرماإلذارةمإشممأغفمعـمم.4عقجقدةميفماىزائرمذكصًا عؤدلاتممجدمغؼاشمطاغتاظـادرمجدًا
إنماظدصاعمسـمحرؼةماٌعؿؼدممـؾمػذهماظدرجةمعـماألػؿقةمواظعؾـقة.اظدوظةمغػلفامععـقةمبفموزمظكممب
م معـ مررحفا مجرى مأعقر مواظعؾادة ماألحزابمضؾؾ مضؾؾ معـ مأو ماٌدغل ماجملؿؿع ميف ماظػاسؾني بعض

ماظ موإن محؿك مؼؽـلقادقة، ممذظؽظممل ممظفاعؿداد ماجملؿؿع. ميف مغزاعمدالظة مإشم مزاػره ميف مهقل معا إن
مبلؾبمتعددماظطقائػماظدؼـقةمأصؾحمألولمعرةمسؾـقًاموعؼؾقاًلمضؿـقًا.

مهــام مايدؼـة ماظقضائع مأن محني ميف موتعارضفا، متعددػا ميف ماألذقاء معـ ماظؼدر مػذا مغػفؿ طقػ
ما مأن ماالسؿؼاد مسؾك مصاٌلأظةمجملؿؿعباألحرى مغفائقة؟ مبصقرة ماغؼؾب ماألغـروبقظقجلم ضد مجاغؾفا يف

مباألحرى مظؽـ مواىدؼدة(، معـفا م)اظؼدمية ماٌلقققة ماظطائػة موأػؿقة محفؿ متؼدؼر ميف صفؿمميفمظقلت
بفذاماالسؿؼادميفماظلقاقماىزائري؟موبصقرةمأدق،معامػقمعـظقرممؼعطقفماألصرادماٌؿؿلؽنياظذيمعـكماٌ

أغامالمأسؿؼد،مطؿامؼؿصقرمشاظؾًاماًطابماظرمسلمماظؿققلمإشممدؼـمآخرموطقػممتمتػلريه؟األصرادمإزاءم
أوماظذيمؼدؼـمػذهماظظاػرة،مأنماألصرادماٌعؿـؼنيمظدؼـمآخرمػؿمإعامأذكاصم"دذج"مأومباحـقنمسـم

معادؼة م5عؽادب م. ماألعرمـؾقَُّتو مواضع ميف ماياظة ممػذه متؾؽ مسـ ماظؾقث مسـ ماظؿكؾل األدؾابمضرورة
مصاظ م ماجملدؼة. موشري مقاػقة مذظؽ مسـ ميفاظؾدؼؾ ممؼؽؿـ ماظؾقث مأسؿاقمأواًل ميف مواظغقص ماياالت، سـ

ماظعرضقة مايقادث محدود مسـد ماظقضقف مووـب ماالعربؼؼقة، مٌعرصةم6اظقضائع ماظلؤال مررح موثاغقًا ،
مه.ععـكمأطـرمعـمشريماظذيمؼـطقيمسؾكاألصرادمػذاماظرعزمباظذات،مبدلمذاكممبفامؼرىمقةماظيتؽقػاظ

م معؼاربة معـ ماإلصادة معفؿًا، مظل مؼؾدو مآخر، مجاغب ماظرعقزممشريتزوعـ مظقاضع ماغؿؾاػًا مأطـر مطان اظذي
مأنم مميؽـفا ماٌلقطرة ماظرعقز مطاغت موإن محؿك معؿزاعـة، مبصقرة متؤثر مأن مميؽـ ماظيت ماٌكؿؾػة اظدؼـقة

اصلةمبنيمسرضمأطـرمػاعشقةمأومحمدودةميفمغطاقمضقؼ.معامأرؼدمأنمأضقظف،مأنمػـاكمعـمًاختػلمرعقز
م مطؾفا مواٌلأظة ماالجؿؿاسل، مباظقاضع ماٌرتؾطة مواظرعقز موبصقرةماٌعاغل مععرصة، ميف مذؽ، مدون تؽؿـ،

مبـاءمعـطؼفااعربؼؼقة متؾؽماٌـاصلة،موطقػمميؽـمإسادة ،موظقسمجمردماظؼقلمبقجقدم،مطقػموري
م.بؼقةم اظقاضعمـطؼموحماوظةمصرضفمباظؾفقءمإشمػذاماٌ

                                                                                                                                        
م 4 مجرؼدة مذطرتف مرضؿ ممEl Watanػذا ماًؿقس ماظربوتلؿاغؿقم 2008 .صقػريم21ظققم ماظؽـقلة مرئقس مطرؼؿ، معصطػك يفممةوحلب

رائػة.مإنمم33عـماٌؿدؼـنيماٌؿاردني،معـؿظؿنيميفمم10.000علقققًا،معـمبقـفؿمم50.000اىزائر،مصإنماظؽـقلةماإلنقؾقةمهصلم
.مؼـصميفمأحدمبـقدهمسؾكمسؼقباتمثؼقؾةمجدًامضدم2006متتماٌصادضةمسؾقفميفمعارسمماإلدالعقةماظؼاغقنماٌـظؿمٌؿاردةماظشعائرمشري

أيمذكصم"زمرض،مأومؼؽرهمأومؼلؿعؿؾمودائؾمادؿؿاظةموإشراءمعـمذأغفامهقؼؾماٌلؾؿمإشممدؼـمآخر...".مظؼدمأخذماظـؼاشمحقلم
صةمبـتمسؾكمأعقاجماألثريميفماظؼـاةماظـاظـةمظإلذاسةماىزائرؼةماظيتمبعدمحم2008ػذهماٌلأظةمأبعادًامملمتؽـمعؿقضعةمخاللمذفرمصقػريم

طانمعـمأػداصفامتقضقحماٌشؽؾماظذيمررحفماظـشطاءماٌؾشرون.مومبؼؿضكمػذاماظؼاغقنممتمشؾؼمطـقلؿنيمبروتلؿاغؿقؿنيميفموالؼةمتقزيم
مسضقًا.مم900وزوماظيتمتضؿم

أومعؾؾغمعاظلمطؾريمعـماظعؿؾةمم(Visa)"تأذريةمدػرققةمطاغتمعؼابؾموسدممبـحم"قلظؼدمجاءميفمتؼارؼرماظصقاصةمأنمسؿؾقةماسؿـاقماٌم5
 اظصعؾة

6
صاظشلءماظقحقدماظذيمتشفدمسؾقفم"ايقادث"ماظيتمأثارتمضفةمإسالعقةمطؾريةممتـؾميفمأنمرائػةمعلقققةمراظؾت،مبصقرةمسؾـقة،م 

خر.مظؽــامالمغعرفمذقؽًامعؤطدًامسـمحفؿماظظاػرةموالماظؽقػقةمآدؼـمحبؼفاميفماظقجقدموأنماٌقارـنيماىزائرؼنيماخرتضقاممرابقماسؿـاقم
ماظيتمؼلؾؽفاماٌعؿـؼقنميفمبـاءماٌعـكموتقجقفمأصعاهلؿ..
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ماألعـؾةمعـ مػذه مماخرتت مضراءة مأن مسؾك ماظؿدظقؾ معـممشريتزأجؾ مجقدة ماغطالق متعؿربمغؼطة اظققم
م ماظؿػؽري متؽـمميفأجؾ ممل مأنمعؼاربؿف مذظؽ مدردفا، ماظيت ماياظة مسـ ماظـظر مبصرف ماظدؼـقة، اظظاػرة

مُع معؼاربة مصفل مجاعدة، مضقاظب ميف محمـطة مبعضمقّػعـؿذجة، ميف مرمب مطان موإن محؿك موعـؿرة، زة
ماألعقرمأوماظػفقاتماٌؿؽـة.اإلذارةمإشممدضائؼمماظـؼاط

حقلموجاػةمتأعالتفماظيتمم1991ؼؿؿقزماٌؤظػمعـمجاغؾفمباٌـابرةمواظـؾات،موػذامعامؼؤطدهمدـةم
م ،موضدمتدسؿ1968تعقدمإشمم "اظدؼـ،مبعـقانمم2006غشرهمدـةممبصقرةمطؾريةميفمعؼالمظفماٌقضػػذا

م.م7"عقضقعماٌلؿؼؾؾ
ممو مأن مباٌالحظة ممالمشريتزاىدؼر مظؿأعالتفؼزال مموصقًا مدـةاظيت مهلا مسمصصقم1968مأدس مؿا

أعامماالضطراباتماظؽربىماظيتم،م1968طؿاميفمدـةممؼؼدممأيمتـازلمعؼاربؿفمظؾدؼـ،مواإلدالم،مصفقممل
أودمػـامأنماربطمضراءتلمبؾعضمجقاغبممسرصفامغفاؼةماظؼرنماظعشرؼـموبداؼةماظؼرنماظقاحدمواظعشرؼـ.

م" مطؿاب ميف مجاء ماعالحظماإلدالمعا مغص معع مشاؼةماظذم2006" ميف مغصًا مغظري، موجفة معـ مؼعؿرب، ي
 األػؿقة.
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مواألغطقظقجلم مواظؿعاظل، ماإلهلل، مبني ماظؿؿققز مأداس مسؾك مباظدؼـ ماٌؿعؾؼة ماٌؼاربة مػذه تـطؾؼ
ماظؽؾؿة. ممبعـك ماظدؼـ محقل ماألصراد مزمؿؾف ماظذي مامإنمواظؿصقر ماًاظد ماظؽائـ مذظؽ مػق ظذيماإلهلل،

ميفمدميقعؿف.إذن،مم،ٌكدَر،مصفقمُعؿفدؽمبفموُؼؿلَّؿُؼ
عـؾفمم،.مؼشؽؾماظدؼـًاتارسمقمًاغؿاج،مصفقمعؿأثرمباظؿغريات،مباسؿؾارهمأطربمرطةحبؼؿصػماظدؼـم

"دقاءمطانمأممملمؼؽـمؼػرتضموجقدمرعقز،موعؤدلات:ممصفقمواظؿػلري.مظإلدراكمًاإرارم،عـؾماظـؼاصة
ؾمبقادطةمذؽ،ميفمػذاماظعاعمفق،معدسقممدونإلغلانمأومصماسةمبشرؼة،مصعصدرًامسؿقؼًامظإلميانمسـدما
مواظرتتقؾ ماظرعقز معـ ماالجؿؿاسقة.أذؽال مععقـًامات مدؼـًا مؼشؽؾ ماٌؿؿقزم-إنمعا ماًصقصل م-وعضؿقغف

م مباظصقر مسـف مظؿصقؼرمواالدؿعاراتؼعرب ماألتؾاع مؼلؿعؿؾفا موزقػةم8اظقاضعمومتـقؾماظيت م"أن معضقػًا ،"
موص ماظدؼـ، موػذهمػذا ماظصقر مػذه موعؾ ماظيت ماٌؤدلات مسؾك مبدورػا، مترتؽز، ماظؿارسمقة، ريورتف

ماالدؿعاراتميفمعؿـاولمأوظؽؽماظذؼـمؼؾفأونمإظقفا".
اغطالضًامعـممشريتز(متعرؼػمG. Bohmannؼؿعؾؼماألعرمإذنممبؼاربةمدالظقةمظؾدؼـ.مؼؾكصمبقػؿانم)

م" مطؿابف معـ معلؿكؾصة ماظؿاظل:"عالحظاماإلدالمسـاصر ماظـقق مسؾك ماظـعم(1)ماظدؼـ" معـ رعقزمظقعة
م)ت مخؾؼ م2لؿفدف موعلؿداعة( مضقؼة مطؾقة، مودواصع مذػـقة مذاتمم،(3)محاالت مرؤى مبصقاشة وذظؽ

                                                                                                                                        
ػقمسؾارةمسـمحماضرةمطانمعـماٌـؿظرمأنمؼؾؼقفاميفمعؾؿؼكم .مو04/05/2006اظػرغلقةمبؿارؼخممظقعقغدعؼالمغشرمبعدموصاتفميفمجرؼدةمم7

 .2006عايم 6-3يفمهقل"ميفمبارؼس،م"اظعؾقمماالجؿؿاسقةم
  .م17مص،ماٌرجعماظلابؼ،مشريتز،مؾقػقردط  8
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مساعةأب مأغطقظقجقة ماياالتموم(4)معاد مصقف متظفر ماظيت ماظـقق مسؾك ماظلفقظة معـ مػاظة م(4)ممبـقفا
م".9اظذػـقةمواظدواصعمعؿطابؼةمععماظقاضع

مإراٌرصاظدؼـ مإذن، معـمم، ماغطالضًا مظؾؿصرف مأؼضًا موظؽـ ماالجؿؿاسقة، مايؼائؼ مبػفؿ مظألصراد ؼلؿح
ماإلرار. مػذا مؼؿققفا ماظيت مُؼماٌدرطات مطَروػـا مجؾقة،ح مبصقرة مظؾدؼـ ماظؿارسمل مماظؾعد مشريتزمؼؼدمو

:"مميؽـمأنمؼؽقنمحقثمؼؼقلمم،ػذهماٌلأظةميفمذؽؾمعؿكقؾمبداؼةمعـماظصػقاتماألوشممعـمطؿابف
 ".10حفرًامعؼذوصًاميفماظعامل،مالمؼـؾغلمأنمؼؽقنمعؾؿقدًاموالمأحدمؼؼذصفماظدؼـ

يفمم.موواغدوغقلقابؿقؾقؾمسؿؾقاتماظؿغريماظدؼينميفمطؾمعـماٌغربممشريتزصضؿـمػذاماٌـطؼمؼؼقمم
ػمغػلفمإزاءػا.مصاألذؽالماظدؼـقةماظيتمظؿػلريماظـؼاصات،مشريمأغفمؼؽّقدؼـمذؾؽةمػذاماظلقاقمؼصؾحماظ

م)ن ماظققدل معـ مطؾ مسـد م)Al Yousiدػا موطاظقفاشا )Kalijagaماظـؼايفم ماظعؿؼ مإشم مأصؾفا ميف متعقد )
إدفاعاتمإدالعقة.مإنماظعؿؾقاتماظؿارسمقةمبشؽؾمجدؼدمضؿـمماهلـدوسمعؼروءة اصاغاموج وم،اظرببري

مضؿـمدريةمػذؼـماظقجفنيمعـماظؼدادةمو .ماٌضؿقنماظدؼين ظؽؾمعـمػذؼـماجملؿؿعنيمتؿفؾكمأؼضًا
ايلادقة،م باظصربمو ؼؿؿقزمبطابعمبارين،مومؼعربمسـمدؼـماظقجفماظرعزيماظذيمميـؾفمطاظقفاشاص
مو و ماىؿاظقة معـ مو بـقع مإ اظـكؾقؼة ماظػرداغقة. ميف مأغفماظؿقؾؾ مشري ماظـػلقة، ماظراحة معـ محاظة غفا

مص ماظققدل، مميـؾف ماظذي ماظـاغل ماظقجف مأعا متقصقؼًا. مأذد ماظؿارسمل معلاره ميف مادقؽقن رتؾطمؼد
مو مو اظؿؼقىمو ايرطقةمو باظغؾقان معـماظؿشددماألخالضل حبؿادةمطارؼزعقةم اظـزسةماظشعؾقؼةمو غقع

مصردؼة.
دقىمتؾؽماظيتمالمميؽـمأنمتؽقنمهلامضقؿةممشريتزؼؾدومظلمأنمػذهماظصػاتماٌذطقرةماظذيمؼؼدعفام

ممتدل مررق مظؾققدلمادؿؽشاصقةسؾك ماظرعزي ماظشؽؾ مأن مباسؿؾار ماظؾقث، ماظشؽؾممرمبام،يف مػق ظقس
اٌطؿؽـةميفمميؽـمأنمتقجدمإشممجاغؾفمأذؽالمعـماظقجقهمإذمماظقحقدماٌقجقدميفمحؼؾماظؼدادةماحملؾقة.

ماٌغربقة مم.11اياظة مصو مساعة، مصإبصقرة ماىزائر، محاظة مإشم مادؿـدغا مملمإذا ماحملؾقة ماظؼدادة معػفقم ن
مو معقحدًا مصقفا مضؿـ ؼؽـ معـ مند معؿعددة مأصـاف مصفـاك مسـمعؿؿاثاًل. ماظؾاحـني ماألوظقاء فا

مو مو اظطؿأغقـة موماظلؽقـة، موماظصابرؼـ، مخؾقاتفؿ ميف ماظصاينيم اٌؿكـدضني ماألوظقاء معع اٌؿعاؼشني
سربمػذؼـممبرازهإتؽؿـميفممشريتزهؾقؾمأػؿقةمنمإعفؿامطانمعـمأعرمػذهماٌالحظة،مص احملاربني.مو

ما.ؿاعؿالطف اموؿاحؿقائف وامؿبعدمجمقؽفمبؿققؼؾفاإلدالممم،مظـؼاصؿنيممضاماٌـاظني
رمايداثةماظذيمأدخؾفاماالدؿعؿار،متعّؾ صاظؿغرياتماظيتمحصؾتمبػعؾماالتصالمبعؿؾقةماظعؾؿـةمو

اظيتمتعطلمذؾؽةمعـماظؿػلريمامعـماألذؽالماظرعزؼةمومجدؼدمذؽالسـمغػلفاميفماظؽؿاباتمباسؿؾارػام

                                                                                                                                        
9 Bohmann, G. (2003), « L’islamisme radical au Maghreb », in L. Addi. L’anthropologie du Maghreb : les 

apports de Berque, Bourdieu, Geertz et Gellner, Paris, Awal/Ibis Press, p.125-142. 
 .17مص،ماٌرجعماظلابؼ،مشريتز طؾقػقرد 10
 طؿاب:أوردمحلـمرذقؼمػذاماالغؿؼادميفم 11

Chose et sens : « réflexion sur le débat entre Gellner et Geertz », in L. Addi, op.cit., p. 95-109. 
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امزمدثمأؼضًام"إنمعامزمدثمظشعبمعمةمإشممصفؿموتػلريمايؼائؼماىدؼدة.ععـك،معؾؾقةمبذظؽماياج
م.م12تدسؿف" ؾرعقزماظيتمتعطلمذؽاًلمهلذاماإلميانموظإلميان،مطؿامزمدثمظ
أصؾقتمشريمضادرةمسؾكماظؿؼؾقدؼةمسؾكمصؾةمععمايداثة،مإذممملمتعدماألذؽالوميفمػذاماظصدد،م

م مصايًا مإرارًا مسؾكمهقالتماجملؿؿعممإلضػاءاالظؿصاقمباظقاضع،ممبامرمعؾفا صريورتف.مإغفمموععـك
إلسطاءمتـؾعثمرعقزمأخرىممقةماظيتموعؾؽقػإشمماظتشريمعرحؾةماظؿدوؼـماظقاضع.مماظطالقمبنيماظرعقزمو
متطؿقـاتمظؾؿؤعـني.

متقضح،ميفمجاغبمعـمجقاغؾفا،ماظؿغرياتماظيتم إنمػذهماظعؿؾقةم)اٌصطؾحمعـمادؿعؿالماٌؤظػ(
صالحقةماظدؼـقةميفماظـالثقـقاتمعـماظؼرنمررأتمسؾكمايؼؾماظدؼينماىزائريمععمجملءمايرطةماإل

مرؼـةمتقارماظـفضةماظذيمزفرميفماٌشرقميفمبداؼةماظؼرنماظعشرؼـ.ماظعشرؼـ،ماظيتمتعؿربمغػلفامو
مأغف مسؾقـارممشري ممب مجدؼدة مسروض مػـاك مطاغت مصإذا ماظؿقضققات. مبعض متؼدؼؿ مػـا بدأتمضد
مأبعاد موماتأخذ مايداثة، مهدي مرصع ميف ممػاعة معـاػضة مأعرًامحؿك مصؾقس ماظؽقظقغقاظقة، اظلقطرة

م،اىؿعقاتماظدؼـقة،مضدماخؿػتماظؼدادةماحملؾقةمومأذؽالحملقعًامأنماظرعقزماظؼدمية،مممـؾةميفم
مصقفا.ماظذؼـماذمررقاأوظؽؽمظدىمتمطؾقًاميفمأنمتؽقنمذاتمأػؿقةمأغفامطػَّمو

مأسؿؼدم معـمجفة،موأنمػذه ماألدؾقبماظدؼين ؽـمميأخرى،ممجفةمعـماظؿشقؼشاتمعقجقدةمبني
عـمضؾؾماظؿقارمسؾقفماظضغقراتماٌؿاردةممومايؽؿمسؾقفامضؿـماظؿؼؾقديماألدؾقبهقالتمعالحظةم

زدادمأثرمتؾؽماظؿققالتميفماظعدؼدمعـماياالتمحؿكمداخؾماٌؤدلةماظدؼـقةماظؿؼؾقدؼةمؼماإلصالحل،مو
يفماىزائر،مم1950موم1930مغػلفا.مصققـؿامغؿأعؾمسـمطـبماٌـاصلةماظدؼـقةميفماظػرتةماظقاضعةمعامبني

مال مأن مومغؾؿسمؼـذر محؿك ماٌؤدلات، مظؾعض ماظدؼين ماٌلؾؽ ميف مإصالحقة متؾديممغربات مطاغت إن
ممم.13ععارضؿفامإلياضفامباظؿقارماظدؼينماىدؼد

مرؾقعؿفام ميف مػل ماظيت ماظدؼين، ماظؿغري مسؿؾقات ميف مايلؿ معـ مطؾري مضدر مسؾك ماألعقر مظل متؾدو ال
مو منمعؿؾاؼـة.مععؼدة مو ماظـؿقذجلد متأدقسماٌـال ميف مجملدًا ماياظة مػذه ماظدؼـقةممسؾك ظؾفؿعقة

يفمإرػاصاتفاممتزالوضتمطاغتمصقفمايرطاتماإلصالحقةماليفميمأم،1925دـةماىزائرؼةم"اظعؾقؼة"م
متشؽّ  محاظة ميف مصروسفا مو مؾاألوشم مفا. متشّؽؾ مال متأدقسمو مدورة ميف مسائؼًا مباظضرورة ماظؿدوؼـ عرحؾة

ماظدؼـق مأغ ة.اىؿعقات متؾني ماىزائرؼة م"اظعؾقؼة" محاظة موريممفإن ماظؿؼؾقدي ماألدؾقب ميف حؿك
مبؿؽققػاتم ماظصقصقة،ماألعرمؼؿعؾؼمػـا متؾؼكموصقةمىذورػا سؿؾقاتمإصالحمعـاصلة،مشريمأغفا

متفقؽاتماظرعقز. و
إنمادؿطاستمأنمتؤثرمسؾكمجمؿؾمايؼؾمم،موؼالحظمعـمغاحقةمأخرىمأنمايرطةماإلصالحقة و

مصإغفامبؼقت،مععمذظؽ،مخاضعةمٌـاصلةمذردةماظؼقىماظلقادقةماظقرـقةماظؽربى،مزائريمواظدؼينماى

                                                                                                                                        

  12 شريتز،ماٌرجعماظلابؼ.طؾقػقردم 
 : اردةميفمأرروحيتمظؾدطؿقراهمبعـقانأغظرميفمػذاماظصددماظعدؼدمعـماألعـؾةماظق13 

Société et religion en Kabylie 1850-2000, Université de la Sorbonne-nouvelle, Paris III, juin 2004, en 

particulier chapitre I, IV, VI VII. 



 غريتز كليفورد الدين بوصفه ذبكة داللية: مقاربة

83 

مؼعؼدوام مأن موميؽـفؿ مطاعؾة معـارؼ مسؾك مبلطقتفؿ مزمؿػظقن ماظذؼـ ماظؿؼؾقدؼني ماظدؼـقني ماظػاسؾني عع
م،ذياظ،ملـــلماظقرـاظؽارؼزعاتدمـاج،ماظؼائـوػلمحاظةمعصاظلمايم.14ــهاظػاتمععماظػاسؾنيماظلقادقق

اٌؤدلةمظؾـزسةماإلصالحقةميفمعؼاربؿفمظألعة،مبؼلموصقًامىذورهماظدرضاوؼةممظؾؿؾادئبعدمأنمطانمعؿؾـقًام
 .15وزاوؼؿفا

ؼؿعنيمسؾقـامأنمغشريمعـمغاحقةمأخرى،مأنماظؿقارماإلصالحلمملمؼرمعؼقالتفمعػروضةميفمجمؿؾفام
معؾاذرةمسؾكماجملالمأنمأحؽؿتماظدوظةماىزامبعدسؾكماظػاسؾنيماظدؼـقنيماآلخرؼـمإالم ئرؼةمضؾضؿفا

اظدؼين،مأيمبعدمأنمأغشأتمبريوضرارقةمدؼـقةمحؼقؼقةمضقؼةميفمغفففاماظلقادلمويفمأمناطمدقطرتفام
مسؾكماجملؿؿع.

"مبقادطةمحرطاتماإلدالمم،ماظذيماغطؾؼمعـمدقاقم"ترحقؾ2006يفمغصفماظصادرمدـةممشريتزؼؼقمم
اظؿطقرؼةمظؾػؽرماظغربلماظذيمادؿكؾصمصارممظؾـزسةماهلفرةموأزعاتماهلقؼةماظيتمنؿتمسـفا،مبـؼدم

مو مواظعؾؿاغقة ماظعؼالغقة ماظـزسات مإن ماظدؼـ. مبأصقل معؿلرسًا مخمؿصرة، وماظقرـقة. حؽؿًا صؽممبصقرة
ةمغقسًامعـماظرصضميفمبؼاءماظدؼـماظعامل،مطانمعـمغؿائففامأنمأدخؾتمسؾكماظعؾقمماالجؿؿاسقاظلقرمسـم

مقثمسـماٌعـك.ظؾعؿؾقةماظمعفقؽالماسـصربقصػفم
طؿاممبـابةمدؿار،ميفماظؾؾدانماٌلقطرمسؾقفا،م)وعـمبقـفاماىزائر(،مطاغتماظلقطرةماظؽقظقغقاظقةم

م مم،شريتزؼقضح موحؿك مسمص مصقؿا مأؼضًا، مظؾغرب( م)غلؾة ماٌلؿغربة ماظـكب م"األغا"مدور مأن ذظؽ
يفمواضعمومسؾكماظلطح.ماظعؿؼمعـذمصرتةماالدؿؼالالت،موػـامبرزماظدؼـمجمددًاممعـ،ماظعؿقؼ،مضدماغؾـؼ

اياظقةماٌطؾقسةممعـففًامظػفؿماظـزاساتمواظؿققالتمشريتزإنميفمػذاماظـصماظذيمؼؼرتحمصقفمصاألعر،م
اتمإسادةمتقصقػماظدؼـمبعدمصرتاتمعـماظؾـاءمسؿؾقطؾمم،بصقرةمواضقةم،باظدؼـ،مالممنقزمصقفمبشدة

مماظقرينمواظعؾؿاغل.
ملمؼؿؿمادؿؾعادهمعـمضؾؾماظـكبمماإلدالممـماظقاضحمأنوإذامسدتمإشممحدؼـلمسـماىزائر،مصإغفمع

مؾمصرحاتؼشّؽوميفمػذاماٌؼاممم"م)غلؾةمإشمماظغرب(."شربـة ظـكبماألطـرمظقرباظقةمواظقرـقةممبامصقفاما
ومملميمطانمؼربط،مبصقرةمصرزمة،مبنيم"األغا"مواظدخقلميفمايداثة.مسؾاس،ماٌـالماظـؿقذجلماظذ

مةمجزائرؼةمحاعؾةمظعؼالغقةموحداثةعطؿقدًامعـمضؾؾمبريوضرارقم،االدؿؼاللميفمصرتةمعامبعدؼؽـماظدؼـ،م
م.ألشراضمععقـةمثؼاصقة،مظؽـفمطانمعلكرًا

،مػذهماظـكبمبؿؼدؼؿمتـازالتمسـدعامطانماظػاسؾقنماظدؼـققنممياردقنمذظؽمعؼابؾيفمومضدمضاعت،م
مم،ضغطًا محقـؿا مومبداأو معشروسفؿ. مإضاعة مأجؾ معـ معفؿًا مآخمذظؽ مجاغب مػدصًامعـ مطان معا مصإن ر،

معـمعشروعماظدوظةمو ميفمعـطؼمطؾ ماظؿؼاظقد،مومعرطزؼًا مػقماخؿػاء مثؿممذمؾفا اظرعقزمموماٌؿارداتعـ
ميفمػذامقاتماظدؼـقة.موـاىؿعماٌؿعؾؼمباظطؼقسمورمسـفا،مممـؾةمخصقصًاميفماىاغبماظدؼـقةماظيتمتعّؾ

ماظيتمضاعتمبردؽؾةماظؽـريمعـماإلصالحقني.مماإلصماعمععماظؾريوضرارقةماظدؼـقةمؿؿؼم،باظؿقدؼدماراإلر

                                                                                                                                        

 .اٌرجعمغػلف14 
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قةمواحدةمعـمسـاصرػامدؿؼقممبإداغةمػذاماإلدالعمإنماألذؽالماظدؼـقةماىدؼدةماظيتمتعؿربماظـزسة
ايداثلماظدؼينمػلمماظؿقارؤمععماظؾريوضرارقةماظدؼـقةماًاضعةمظؾلقادة.مإنمأزعةماظـؿقذجماظلقادلمو

غؾقءةماظلؾطةماظلقادقةمظصاحلممصماعمبنيماظؾريوضرارقةماظدؼـقةمواإلماظيتمدؿلاػؿميفمتػفريماظؿقازنمو
اظـؿاغقـقاتماغفقارمؼؼقـقاتمماظيتمتعؿربمصقفاماظرعقزمأطـرمضؿاغًاميفمدقاقمأوضاعمعؿأزعةموم،دؼـقة

ماٌاضل،مو ماظؼرن معـ مإذنموماظؿلعقـقات مميؽــا ماظـص، مػذا معؼدعة ميف مذظؽ مإشم مأذرت مطؿا مظؽـ،
اىؿعقاتماظدؼـقةمضدمموضطاعماظشعائرممأنمسؿؾقةماالطؿلاحمضدمهؼؼت،موم،ةبصقرةمجادوم،مؼقلـاظ

،معامػلمرؾقعةماظؾقثمسـماٌعـكميفمػذهماياظةمشريتزادؿعادةمظلؤالممبروزًا.مٌاذا؟مومضقةموماطؿلب
مهدؼدًا؟

ماىدد.دساةماظـؾقءةمعـمضؾؾممإسدادػااٌـارةمأسالهميفمطـاصةماظرعقزماظيتممتممةاظـؼطةماظـاغقتؿؿـؾم
مصرضتمباظؼقةمأوماًقفمعـماظؼصاصميفميظاتماظصعقدماظؼقيمسؾكماظصعقدم إنمػذهماظرعقزماظيت

مذطرُت مظؼد مجدؼدة. ماجؿؿاسقة مالعؿـاظقة معلفؾة مسالعة مظؿصري ماظققم متؿفف معـالمماظعلؽري دابؼًا
ؿاظلمسالعةمالمميؽـماسؿؾارهمباظسؾقف،ممصؼط،مومظؼقةبامعػروضًاموجقدهمايفابماظذيمالمميؽـمأنمؼؽقن

ذظؽمدظقؾمسؾكموجقدماغػصالمبنيماظرعزماظدؼينمومقةماظرادؼؽاظقة.ماإلدالعمذمراطميفمايرطةا
ػذامعامؼطرحمتلاؤاًلمظقسمعـماٌؿؽـماإلجابةمسـفمدونمملماظرادؼؽاظل.مواإلدالعماالذمراطمميفماظؿقارمو

يفمػذامم.موشريتزتعؾريمحدم"اظـظرمعامصققمأطؿاف"ماألصرادمسؾكممدونمعلائؾةمايؼائؼماالعربؼؼقة،مو
ػـامحمؼًاميفمرصضفماظؾقثمسؿامػقمطؿل،مواظؿقجفمدمقمتػلريماظعؿؾقةماظذاتقة.موممشريتزاٌـظقرمطانم

م:هدؼدا ماظؿلاؤل مرمب موم، مايفاب مؼمػؾ ماٌلاجد مسؾك مسؾكماظرتدد مأطقدة مسالعة مصعاًل عؿرب
عـممعـمثؿمبـاءاتماغطالضًام،موصراداألقؼة.مأالمتقجدمضراءاتمأخرىمسـدماإلدالعميفماظـزسةماالذمراط

ممخمططاتمغظرؼةموصؽرمدؼينمجدؼد؟
م مغص ميف مأؼضًا ممشريتزؼقجد مدـة مم)وم-2006اظصادر م"مدؼؤططؿا مطؿابف ميف مأؼضًا ماإلدالمسؾقف

م"م-"(عالحظا مأغف معلأظة مسؾك ماإلياح مؼلؿقجب ماإلدراك،معا مإرار ماظػؽر: مبـقسقة ماالػؿؿام رمب
اظػفؿمبدلماظؾقثممبؿعؾريمآخرمرمبماظؾقثمسـماظؿػلريموم".موخالضقةاآلصاقماألمواألذؽالماظرعزؼة،م

م مسـد ماالعربؼؼقة ماٌؼابؾة مظل متؾدو معـففقًا، ماألدؾاب. مسـ مومشريتزاظدائؿ مظؿقضقح طشػمموجقفة
مبـقعمعـماالخؿزاظقة،محؿكمو ػذامممتؽـإنممايؼائؼماٌعؼدةمبدلماٌؼاربةماظلطققةماظيتمتؿؿقزمدوعًا

ماالعربؼؼل مو"معـماالواه م"اظغؿقض"، مإشم مؼؤدي مواالرتقابأن م"ماظشؽقك،م" مؼؿعؾؼ ماألعر مأن معع
م".بػرصةمممؿازةمعـمأجؾماالرتؾاكماظؾصقؼمباظقاضعماالجؿؿاسل

 ةـخالص

"معالحظاماإلدالمجردمذاعؾمظؽؾماظعـاصرماظيتممتماظؿطرقمإظقفاميفمطؿابم"مبإجراءضؿ،مسؿدًا،مملمأ
ممو مدـة ماظصادر مظؾـص ميف 2006ال مأردُتماٌعروض ماٌؼال. ممػذا مررؼؼ مسـ مصؼط، مسؾكمػذا األخري،

موم،األضؾ ماغؿؾاػل مادرتست ماظيت ماىقاغب مسؾك ماظدؼـمماالضؿصار محقل متأعالتل ميف مادؿقضػؿين اظيت
ظرمسـماياظؿنيمبصرفماظـمضؿـمػذاماالواه،موماغطالضًامعـماياظةماىزائرؼةماظيتمأسرصفامجقدًا.مو



 غريتز كليفورد الدين بوصفه ذبكة داللية: مقاربة

85 

ذامإدفاممم،واظؿغريماظدؼينم،مبؼل،مخصقصًاميفمتعرؼػفمظؾدؼـشريتزمنلقة،مأسؿؼدمأاٌغربقةمواإلغدوغق
مصقفا. مجدال مال مورراوة ماظـصنيممثني مضراءة موم،هؿاجمإن ماظؿعؾقؼ معـ ممبزؼد مهظك اظـؼاش،م ظؽل
م محمددة محاظة معـ مواالغطالق مجفة، معـ محمؾؾة مادؿعؿاهلا محاظةممادؿؽشايفعلؾؽ معـؾ مأخرى ياظة

ماٌؼالمأسؿؼومم.عـمجفةمأخرىماىزائر ميفمػذا ماظؿؿرؼـ،ماظذيمتعذرمهؼقؼفمطؾقًا )اظذيم-دمأنمػذا
م محماوظة(إظقس مأؼضًامم-ال مظؽـ مواٌـففل، ماظـظري ماظصعقدؼـ مسؾك ماٌؤظػ معلاػؿة مبؿؼدؼر دقلؿح
مميؽـمتؼدميفا.مإنماظػائدةماظيتمميؽـمادؿكالصفامعـماالرالعمسؾكميترةمإشمماظػروقماظدضقؼةماظاإلذا

تؿؿـؾميفماضرتاحمعقادؼـمحبثمم-أعرمدؾؼمظلماإلذارةمإظقفميفمبداؼةماظـصوػذامم-شريتزأسؿالم
أوماىاػزةمـؿاذجمتؾؽماظماعدة،ممبعـكاىررماألعـممجدارةمأطـرػلمتقجفاتمغظرؼةمممؽـةممومتػؽريمو

م.ةاظشاعؾذجماغقعمعـماظـؿ
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