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:  الهوياتية التالتمث   ك  محالديني في 
 ينجذمنطقة القبائل و الشيخ محند نمو

محمد براهيم صالحي
*

 

 مقدمة

مقاربة الخاصة بأود فً البداٌة أن أتطرق بشكل سرٌع إلى الخطوط العرٌضة 

ستكون بمثابة واجهة خلفٌة و دعامة لموضوع  ،الدٌنب المتعل قةالت تمث  الممارسات و ال

 .هذا اإلسهام

التً ٌمكن  االجتماعٌةعبر تعابٌره  ،من وجهة نظر أنثربولوجٌة ،الدٌن دراسةٌمكن 

تعبٌر عن من أجل الفراد لأل االجتماعٌةساساً من خالل الممارسات أاإلحاطة بها 

 إٌمانهم.

ثابتة أو مستقرة، بل هً خاضعة للسٌاقات التً ممارسات هذه الممارسات لٌست 

 االجتماعٌةللممارسات  القراءة األنثربولوجٌةتأخذ  .ذاكأو  تدعم هذا النمط من التعبٌر

لٌس فقط من حٌث  ،عطى الدٌنًٌة المانرٌخات االعتبار بعٌن ،بما فً ذلك اإلسالم ،للدٌن

معات و تارٌخ المجت صناعة ٌضا بوصفه ٌشارك فًأبعده السٌاسً الوحٌد و لكن 

للدٌن هً عرضة للتغٌرات.  جتماعٌةاالوعلٌه، فإن الممارسات  الثقافات التً ٌنتشر فٌها

و ٌبقى مرجع هذه الممارسات مستقرا، كما هو األمر على سبٌل المثال، فً النموذج 

 الذي نحن بصدده و المتمثل فً اإلسالم أو الكتاب تحدٌدا. فالمقاربة األنثروبولوجٌة

معٌاري لٌست مقاربة معٌارٌة تبحث عن التمثالت أو التطابقات بٌن المعطى الللدٌن 
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تتجه بشكل أساسً نحو ما  ممارسة هً ، و إنماو الحقائق اإلمبرٌقٌة دٌنلل ائًالدوغم

 .و الوسائط المنهجٌة ٌسمح المٌدان والمالحظة برصده عبر مختلف الدعائم

غة السؤال اإلشكالً العام على المستوى األنثربولوجً بالكٌفٌة التالٌة: اٌمكن صٌ

حظة، اإلقبال على ممارسات ما حتى ٌبدو إٌمانهم صادقا، كٌف ٌمكن لألفراد، أثناء المال

ا هم علٌه فً مختلف األوقات و فً سٌاقات مختلفة؟ كٌف ٌمكن للهوٌة  انطالقا مم 

م إنتاج صفت بها رٌح التغٌٌر، أن تدع  عها تارٌخٌا و ؤبنا الثقافٌة لألفراد التً تم  

ٌ ا أو جزئٌاً مو التً الدٌن حول الت تمث  الممارسات الدٌنٌة و ال  ؟ن شأنها التجدد كل

ال محالة، عن وجود ممارسات كانت  ،مالحظة الحقل الدٌنً الجزائري ستسفر

اإلصالح فً غضون  حركة مجهولة خالل القرنٌن الثامن و التاسع عشر، ظهرت مع

بشكل أوسع فً صفوف  االنتشارالقرن العشرٌن، فً حٌن نزعت ممارسات أخرى إلى 

 لقرن العشرٌن.الجماهٌر أواخر ا

 ال تحٌل هذه الممارسات لدى األفراد إلى أزمة نزاهة مقارنة مع المعطى الذي ٌعد  

ةالفترات المذكورة  فً كل  أنه  اعتبرنامركزٌاً، إذا ما   إنتاج دٌنً أو إصالح لٌس ثم 

حركات متكررة للتأكٌد على الوالء لهذا  هناك ، بل بالعكس،قرآنال مخالفة تعالٌمٌدعى 

م مع هذا، فإن ما ٌدع   الحركات الدٌنٌة المعاصرة فً الجزائر. لب  تشكل  هًٌر و األخ

فهم الممارسات الجدٌدة ال ٌتعلق ألن  ،تماما مختلف شًءقع هو اهذه الحركات فً الو

 صفاءإلٌمانه و ل ءالسؤال المعٌاري الذي ٌكمن فً معرفة من هو األكثر والبطرح 

الدٌن  حولتمثله الحركات الدٌنٌة تول المعنى الذي مرجعه بقدر ما ٌتعلق بالتساؤل ح

سواء على المستوى على المجتمعات بشكل مستمر  االشتغال فعالتم  لقد بوجه عام.

 و الفردي من خالل البحث عن معنى لوجودها.أالجماعً 

و ثقافً مترسب  اجتماعًٌفهم فً سٌاق  اسٌمٌائٌ ابوصفها إطار دٌاناألكل تشتغل 

فإن هذا األخٌر ٌضبطه  ،ٌا. و من خالل اإلحاطة بإطار سٌمٌائً معٌنو مبنً تارٌخ

و ممارسات تبدو على  شكال رمزٌةأمن هنا تظهر  .أي ٌدخل معه فً حوار ،أٌضا

فال تسمح هذه المقاربة الدٌنٌة  ،أما على المستوى التمثٌلً .المستوى التجرٌبً كال  واحداً 

و  القبائل فً حالة منطقة التً تمت دراستهاثلة فضل إلى بعض األمأبشكل والتطرق ب

لة للمجتمع خرى و مجموعات مشك  أالخاص تعمٌمها على وضعٌات  ًالتً ٌمكن فً رأٌ

 الجزائري.

" المحلً تدعم هذه المقاربة التحلٌل المقترح فً هذا المقال، كون أن "دٌن المعتقد

ٌ  عنه فً هذه التمث   ثالذي سأتحد من خالل و  ،ف أن األفرادن بشكل واضح كٌالت ٌب
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  ٌ منطقة مثل منطقة فً  ومن جهة أخرى، و  .لدٌنحول اال تهم ٌصنعون تمث  تأكٌد هو

لحسٌن أوشخصٌات دٌنٌة من أمثال الشٌخ محند  على المستوى التارٌخً تدخل ،القبائل

على و ثرٌا قابال للنقاش  األمر و تدعمها. ٌبدو لنا هذا التالتمث  ه ذهفً تناغم مع 

 توى المادة  الفكرٌة.مس

 بمنطقة القبائل للدين االجتماعيةالت و الممارسات التمث  

لدٌن فً الحركة الهوٌاتٌة األمازٌغٌة منذ فترة احول ل الحالً لقد تطور التمث  

أو تفصلها       مستقلة ذاتٌا  اعتبرت، فالثقافة األمازٌغٌة حٌن ذاك 1;>2تأسٌسها سنة 

ن ن ٌعتبران عامالااألسلمة اللذتٌار ة التً ٌحملها اإلسالم ومسافة معٌنة عن تلك الثقاف

تجدر اإلشارة أٌضا أن  و فً حل  أو تذوٌب اللغة المحلٌة. من العوامل المتسببة

المقاربات اإلثنوغرافٌة فً القرن التاسع عشر هً التً استخدمت بشكل أساسً كأداة 

ٌة التً منحت له سواء فً الوضعت ض  فتمخ  لدراسة الدٌن فً المجتمع القبائلً. 

 ال ٌلعبم مجتمع غرادٌاعن ب االحتجاجًالتعبٌر أشكال ٌة أو على صعٌد رالتمثالت الفك

و ال فً طرق تنظٌم السكان المحلٌٌن.  ،ال فً صناعة المعاٌٌر و القٌم ا،دٌن فٌه دورال

 لقدٌمكن تعرٌف الفاعلٌن الدٌنٌٌن و من بٌنهم المرابطٌن بشكل أساسً كوسطاء. 

بكٌفٌة معٌنة  (Masqueray) و البربرٌة لماسكوريأ"الجمهورٌات" القبائلٌة ظت تحف  

ن فً وضاف الفولكلورٌأو قد  ،على بعد مسافةالمتواجد ممثلً اإلسهام الخارجً على 

المسافة من خالل الزٌادة فً إظهار الممارسات  تلكبداٌة القرن العشرٌن لمسة ل

الدٌنً الحقٌقً المعقل و التً هً فً الواقع  ،ئد الدٌنٌة القدٌمةإحٌاء العقا و السحرٌة

 .1بشكل سطحً اعتنقوا اإلسالمالذٌن  ،للبربر

ٌاء الذي ٌعود األصل فٌه إلى مالحظة الطقوس لاألو تقدٌس ال رٌب فٌه هو أن   مما

قرن ال و طٌلة  ى هذه المقاربات. فً الوقت ذاته، نم  الوحدانٌة فً المجتمع المحلً قد 

الرحمانٌة أو شخصٌات الطرٌقة كتها و قادتها التاسع عشر وصفت المقاومات التً حر  

كثر تجرٌدا األ المحلً معتقدالو بٌن  ا"التعصبٌة" للتفرٌق بٌنه المقاوماتدٌنٌة أخرى بـ

اقع، ٌتوافق فً الو عن المرجعٌات العالمٌة. ابتعاداكثر األو  ،على المستوى العقائدي

ك الدٌن الجدٌد و صناعة عمٌاء ذات سٌروات حٌة لتمل   قوقعةع صناعة هذا اإلجراء م

 كل  من ٌعد   ،التفً هذه التمث   ثقافة القبائلٌة المحلٌة.لل وفقاها تعدٌل رموز دٌنٌة تم  
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ن لواقع اتعصب الدٌنً" فً كل األحوال، وجه" و ما ٌشار إلٌه بـ "الالمحلً "المعتقد

ر بالمقارنة مع الثقافة الم ب ٌعتبر التعص  غٌر أن . تتجه نحو أفولهاهٌمنة التً مؤخ 

و لن أسهب هنا كثٌرا، فٌما  .ةسٌاسٌمن الناحٌة ال تعبئةعامل  كثر "خطرا" كونه ٌعد  األ

عرض إلٌه غٌري من الباحثٌن حول الحقل تأو ما  2ً السابقةعرضت إلٌه فً أبحاثت

 .األمازٌغً

وعات البشرٌة و الثقافٌة التً ، شأنهم شأن كل المجماألمازٌغمن الواضح أن 

منها األدوات التً تصقل  اعن ثقافاتهم، بل بالعكس استمدو اخلوتاعتنقت اإلسالم، لم ٌ

 اتجاهة جدٌدة فً ناإلسالم بوصفه دٌا ٌعمل ،. من جهته3للدٌن االجتماعٌةممارساتهم 

ٌ  الإعادة بناء   أن االعتبار و علٌه، هل ٌمكن    ل الدٌنً المحلً حول هذه الفئات. متخ

ت حول اللغة اتماما كما هو الحال بالنسبة لتراتب اللغ ،اهؤقد أعٌد بنا الكوسموغونٌا

ئٌة غٌر أكثر من كونه ثنا اقوٌ اأو تشابك  لكن األمر ٌبدو هنا بوصفه تنافذا  .الطقسٌة

ه من الصعب بناء مقاربة تمٌز بشكل واضح بٌن هذٌن الجانبٌن ن  أ ذلك ،لالختزالقابلة 

 تبقىالتسامً، و نما ٌخصإكده دون أدنى شك ؤ. ما ٌمكننا أن نبٌن االعتقاد و ثنٌناال

هً مرجعا للكتاب المستقر بشكل شبه تام و الذي لاإلمجال األنطولوجٌا أو باختصار 

دة فً هٌة المترد  لو الصفات اإل ٌدمبدأ التوح دٌن الجدٌد. إنها حالةللٌتحرك كعنصر 

و الرموز    الدٌنً االحتفالالطرٌقة التً ٌتم بها  فإنبالمقابل،  .4ةاألغانً الدٌنٌة القبائلٌ

هً متحركة و تسمح بمرور تارٌخ الجماعات البشرٌة  اجتماعٌاد مظاهره التً تجس  

أن ٌكون القبائل قد استمدوا من ثقافتهم عناصر لصناعة  ،إذن ،عبرها. لٌس من الغرٌب

 مرئٌة.ممارسة و ىمعتقدهم الدٌنً معن بغٌة منحطقوس إحٌاء رموز دٌنٌة و إلعادة 

ٌبدو لً بدٌهٌا أن  و ٌتغاضى عن رؤٌته.أثنوغرافً إلاألدب ا ٌتجاهلهما هو هذا 

هذه النظرٌة أثرت فً البداٌة على القبائل المتعلمٌن لٌتعداهم فٌما بعد إلى عامة األهالً 

 انوع ٌمكن أن ٌكون ظن  أن هذا من قبٌل الصدفة و الأدب. و ال ألالمطلعٌن على هذا ا

إلنكار لالفكري. ٌتعلق االمر فً الواقع بقالدة  االرتدادالمسبقة أو  االستعدادات أنواع من
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3 Ibid et Mohammed Brahim Salhi, Société et religion en Kabylie. Thèse de Doctorat 

d’Etat Es Lettres et Sciences Humaines, Paris, Sorbonne-Nouvelle, 2004. 
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مقاربة  بمثابة هوٌربط بٌن اإلسالم والعروبة، و  لالنتماءالهوٌاتً و بفرض تعرٌف 

 لالنتماء.دٌنٌة  –إثنو

 وذلك لالنتماءدٌنً -نورٌون هذا التعرٌف اإلثقد وضع المصلحون الدٌنٌون الجزائل

ٌتم إنكار  ثتفرض عناصره نفسها على الجمٌع، حٌ انتماء أنه فً قالب ٌعقوبً بمعنى

و دٌنً. لذا نجد الجهات األخرى فً الحركة الوطنٌة تستخدم  لغويكل تنوع ثقافً، 

بمثابة عنصر من  اعتبر اختالفافكل ما ٌمثل تعبٌرا خاصا أو  لحسابها. تعرٌف االنتماء

د بعد سنة عنا قامت الدولة الوطنٌة الجزائرٌة باستخدام و تعزٌز حٌث ، 93>2صر التمر 

هما  سلمةأل. فالعروبة و اإلى الوطن لالنتماءٌة رهذه المقاربة الٌعقوبٌة  و الحص

مازٌغً ضد هذا التعرٌف ألقام المطلب الهوٌاتً افقد  لذاهما. و نٌبفصال انعنصران ال 

ةتمث   .لالنتماء التارٌخٌة األساسٌة لهذا المطلب فً المصٌر الذي كان ٌنتظر  لت الحج 

  ً -PPA)الحركة من أجل الحرٌات الدٌمقراطٌة  –حزب الشعب الجزائري  محتج

MTLD ) ضوا و الذٌن  "أصحاب النزعة البربرٌة"الذٌن وصفوا بـ  >2>2سنة تعر 

تشرب هذا  بشكل كبٌر من قبل الهٌئات المركزٌة لهذا الحزب الوطنً. كما للعنف

ف ٌرفض العنالو من  ،اتٌات و السبعٌنٌالمطلب من الواقع السٌاسً لسنوات الستٌن

للدولة الجزائرٌة لكل مرجع آخر غٌر اإلسالم و اللغة العربٌة فً تعرٌف الهوٌة 

ٌن فً صناعة الرابط وجود الد  لشرح إعطاء كان ال بد  من و رغم ذلك  الوطنٌة.

 .االجتماعً

تجسٌد  فً ت اإلثنوغرافٌة للقرن التاسع عشر هً التً كان لها أثرأظن أن المقاربا

و  ،5االنقسامٌةالنظرٌة  اكتشافات خالل سنوات الثمانٌ قبل أن ٌتم   النموذج التفسٌري

عن الحقل العلمً. إنه الشٌخ محند أولحسٌن الذي أصبح  بعٌدامت مفتاحا استخدم التً قد  

ٌن و المجتمع بعٌدا عن الصبغة "الشرقٌة" أو دلٌال على العالقة الموجودة بٌن الد

 فقد، باختصارو فً أعقاب الدراسة التً خصه بها مولود معمري. و ذلك ، العالمٌة

ا  ٌ ا عم  مع  .)أمازٌغ منطقة القبائل تحدٌدا( ٌعتبر دٌن األمازٌغٌمكن أن أصبح مثاال ح

د ستوى المعرفة. ال ب  ٌل إلى ممن مستوى التمث   االنتقال صدور كتاب مولود معمري تم  

و  تحلٌل الدٌنً فً منطقة القبائل.لفً فتح المجال  هذا المؤلف بفضل االعترافمن 

ة القبائلٌزاء هذه الشخصٌة إ معمري قمنا بقراءة نقدٌة للمقاربة التً ٌتبناها حتى إن

كار التً فألخالل تلك ا منأهمٌة بالغة بالنسبة لتلك الفترة  االدٌنٌة القوٌة، ٌبقى إسهامه ذ
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بالتملك  االهتمامأنه ٌجدر  ن  أظ .6"القصائد الشعرٌة القبائلٌة القدٌمة" ةٌعرضها فً مقدم

 .رحٌلهبعد  فكاره و أبحاثهألق، حالال

 سيرة و مسيرة :الشيخ محند

بالنسبة للكثٌرٌن، مسٌرة  ،ٌت سٌدي أحمدآلحسٌن من أود نمسٌرة الشٌخ مح تعد

عاشت فً  ،القبائلً االجتماعًالحقل الدٌنً و شخصٌة دٌنٌة فرٌدة من نوعها فً 

فً  ى موهبتهأولى خطواته و نم   الشٌخ النصف الثانً من القرن التاسع عشر. بدأ

الدٌنٌة التً طالت  ةتد و فرض سلطتمكن من التفر  كما الرحمانٌة. الطرٌقة أحضان 

خول فً مناقشة مع منطقة القبائل برمتها بعد مواجهته للتنظٌم الهرمً لهذه الجماعة والد

، إن لم نقل الشخصٌة ئلالقالمن من المحتمل أن ٌكون  ممثلٌها فً منطقة جرجرة.

، ذلك أن مواقفه الحدود القبلٌةخارج  باحترام تحظىالدٌنٌة الوحٌدة، المعترف بها التً 

صف الثانً من القرن التاسع عشر، تحدٌدا حوالً سنوات نالدٌنٌة فً غضون أزمة ال

ففً الوقت  .ٌهمعاصرالكثٌر من  استٌاءٌة أثارت تعن نزعة براغما ، تكشف1:;2

للقٌام  2:;2 انطالقا من أفرٌل ٌنمٌن الرحمانٌكل الشبكات و كل المقد   فٌه دتتجن  ذي ال

 تماطلالفرنسً،  االحتاللفً القرن التاسع عشر ضد  الفالحٌة االنتفاضاتبإحدى 

تحت إمرته بعدم كانوا و األهالً الذٌن  عهأتبا اإلقدام على ذلك و حث  عن  الشٌخ محند

. 7المشاركة فً ما كان ٌبدو له حربا غٌر متعادلة و ذات عواقب وخٌمة على األهالً

و  ،لم ٌحن وقته بعد االستعماريالذي كتبه هللا للغزو  ضاءالق هو أن الخاص هقلمنط كان

ه، الفرنسٌٌن سٌغادرون فإن  احتمالهٌصعب و فً كل األحوال، عندما ٌزٌد الظلم عن حد 

مع  الشٌخ بها تعاملفالحرٌة التً  ،و لكن الخالف لم ٌتوقف عند هذا الحد   .8ال محالة

جعلت ، التً ال ٌنازعه فٌها أحد الكارٌزماو بالرغم من ته عماجفً  االنخراطقواعد 

 .9االستقاللٌةمً الرحمانٌة الذٌن نددوا بهذه ط مقد  امنه شخصٌة مثٌرة للجدل فً أوس

                                                                                                                                   
6 Mammeri, Mouloud, Poésies kabyles anciennes, Paris, Maspero, 1980. 
7 Rapport Pervieux de Laborde, Enquête sur les confréries religieuses, 1895. Rapport de 

la Commune mixte du Djurdjura. Et Mohammed Brahim Salhi, thèse de 3ème cycle, op. 

cit., pp. 228-234. 
ٌنظر إلى كل مظاهر هذا االستعداد الفكري لدى الشٌخ فً مولود معمري، المرجع  8

 السابق.
ٌشٌر فً المرجع المذكور إلى رفض  (Pervieux de la Borde)برفٌودي ال بورد  9

 للجماعة. المقدمٌن النزهاء للتنظٌم الهرمً
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دعواه إلى  ،عندما قرر الشٌخ الحداد، مذهوال بما وصله من أخبار الشٌخ محندو

 .الجدٌد للشٌخاصطدم بالحقٌقة الالذعة ، مطالبته باالعتراف بقادة الجماعة االنضباط و

 ب ؟" )و كان ٌتوقع أن تكون اإلجابةما ٌا محندسأله الشٌخ الحداد "من جعلك مقد  فحٌن 

كون على دراٌة بسلطة الشٌخ الكبٌر نعندما . 10: "هللا"أجاب محند ،"أنت ٌا شٌخ"(

ة مثل هذه اإلجابة التً هً بمثابة عصٌان ألرحمانٌة القبائلٌة، فإننا ندرك وطللطرٌقة ا

بما فٌها الكتابات  ساسٌةألض الٌقٌن المكتسب من خالل الكتابات اقو  ٌحقٌقً و خطٌر 

الطاعة و الخنوع للشٌخ  قاعدة  تاباتالكتلك حٌث تعتبر  ،ة للطرٌقة الرحمانٌةالمؤسس  

ٌ  أ  .ها أو تجاوزهاساسٌة ال ٌجوز تخط

و   تجدر اإلشارة، أن المشكل عند الشٌخ محند، هو أن ٌكون الخالف عضوٌا 

ٌ   بامتالك لوقت ذاته. لقد قرر نظرا إلٌمانهروحانٌا فً ا ه وفقا لحدسه الحقٌقة و مض

فً طرٌقه دون  نهالطوٌلة و تحس   وفترة وحدتهه أثناء بداٌاته بما فهم االكتفاءالخاص، 

خرون فً تارٌخ الرحمانٌة، فروعهم الثانوٌة آس مقدمون س  ألقد  وساطة من قادته.

د الجعادالخاصة بهم كما هو الحال بالنسبة ل فً الجنوب الغربً لمنطقة القبائل  يمحم 

لقطب ، عن كل والء 2:;2آخرون بعد  فً حٌن تخلى   .2:;2 سنة الكبرى قبل

عتبر هذا األخٌر خلفا لسلطة الشٌخ الحداد. و من االرحمانٌة، حتى عندما طرٌقة  ال

الشٌخ  فالمعروف أن سلطة الشٌخ بلقاسم من بوجلٌل )تٌقرٌن، آٌت عباس( الذي خل

صحٌح أن زواٌا و شٌوخ  عٌه.دوما الترحاب الجماهٌري الذي كان ٌد   قالحداد، لم تل

بشكل مطلق بالسلطة الهرمٌة  االعتراف، و لكن دون الحتراماون له منطقة كانوا ٌكن  ال

ة  رحمانٌة القبائلٌة.ال شٌخ الطرٌقةل  فضٌحة قد وقعت، فإن أصلها ٌكمنو إذا كانت ثم 

المنافسة  النبوءةلحسٌن. فهذه األفعال و مالمح شخصٌة الشٌخ محند  النبوءةفً خاصٌة 

الذي  الصرح المرابطً حٌث انشطر .جرجرة بأكملهاتعٌد بناء حقل الوالء فً منطقة 

مٌن شكل فسٌفساء، من وجهة نظر الوالءات بٌن الصورة الدٌنٌة الجدٌدة و المقد  كان فً 

 مالمنعزلة للشٌخ محند، لالشخصٌة  غٌر أن مالمح هذه رحمانٌة.ال للطرٌقة اآلخرٌن

وعظه  ىهنتامستواه من فً غٌاب نسله أو تالمٌذ و ،ض بطبٌعة الحال عن خلف لهتتمخ  

دون  لكن سٌن فً تلقً حسنات المخلصٌنحالنخته الال فاطمة أاستمرت قد ل .مع موته

 أن تكون خلفا حقٌقٌا له.
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 تاريخي وزن يقبائلي ذ ولي   مالمح شخصيةكيف نقرأ 

 معتقدلل انبعاثإن مسٌرة و أفعال الشٌخ محند، بالنسبة لمولود معمري هً تعبٌر و 

، بوصفها عامال خارجٌا لٌس لها التقالٌدفهذه  .الدٌن علماء متمرد على تقالٌدال، المحلً

تأثٌر على الواقع المعاش فً منطقة القبائل. حول هذه النقطة، ال بد  من اإلشارة أن 

هم و لكن   ،معرفة الدٌنٌة الشرعٌة بشكل حصريمستحوذٌن على ال لٌسواٌن درجال ال

هم الرٌفٌٌن، دون ؤنظراعها بت  تً ٌالالطرق و ٌنشرونها بطرق تختلف عن تلك  جونهاٌنت

و ٌنتجون شٌئا آخر غٌر المعرفة    أن هؤالء ٌنشرون بالضرورة أن ٌعنً ذلك

نقل الخاصة بطرق  على مستوٌات الصٌاغة اختالفات. هناك من القرآنالمستوحاة 

الدٌن الحضرٌٌن أكثر عقالنٌة  علماء. ومما ال شك فٌه أٌضا هو أن ممارسات المعرفة

ٌ  الخاصة بالرٌفٌٌن األكثر  من تلك الثقافً  امع النزعة الطقسٌة للجماعات و عمقه فاتك

 الخاص.

و الطرٌقة التً انغمست من  ل طرق التنشئة الدٌنٌة للقبائللقد خلصنا من تحلٌ

ع ٌحملها الكتاب إلى تشابك قوي بٌن هذه األخٌرة وأخالقٌات المجتم األركان التًخاللها 

للدٌن ٌمكن أن  االجتماعٌةمن الواضح أن التعابٌر والممارسات فإنه  ،مع هذا و القبائلً.

و هً تحدٌدا حالة الطقوس  ،المحلٌة ترض من األنماط الثقافٌةقطً على طرق تغت

 ولٌاء المحلٌٌن.باأل االحتفالالمختلفة التً تصاحب عملٌات العبور أو كٌفٌات 

اد الطرٌقة) "اإلخوان"استخدام  إن   إلى  فً معناه ال ٌحٌلهو أمر  ئلٌةللغة القبا (رو 

حصرا  الغة المعتقد واإلسالم لٌسف .للقرآننقل عمق دٌنً فرٌد و لكن إلى الشرح الوافً 

ده العامة، من أو الشعر الذي ترد   اإلخوان، و لٌس هناك ما ٌشٌر مثال فً شعر على أحد

فً األمر لقد سبق و أن شرحنا هذا  وكسٌة.ثذرطقً أو فاضح بالنسبة لألرهمٌل 

حول  أساسااالنتاج الرمزي والدٌنً مبنً  ذافه ،11بشكل مستفٌض دراسات سابقة

 .المعانً الجوهرٌة للوحً

 القرآن بوصفهتفسٌر ب وجهة نظر ترتبطال بد من قراءة استخدام اللغة القبائلٌة من 

  ٌ ، من بنفس الطرٌقةوف مع واقع الجماعات التً تعتنقه. قدرة تارٌخٌة لإلسالم على التك

أسالٌب التعبٌر  علىخاصة الواضح أن العمق الثقافً البربري القدٌم ٌضفً لمسة 

ٌ   ،الدٌنً. و من ثم   و  "اإلخوان"نه األدعٌة و ممارسات فإن اللغة القبائلٌة سمحت كما تب

                                                                                                                                   
11 Voir Salhi, Mohamed Brahim, « Les usages sociaux de la religion en Kbylie. Dela 

spécificité à l’universalité », in Awal, Cahiers d’études berbères, Paris, Editions de la 

maison des sciences de l’homme, N° 34, 2006, pp. 71-91. 
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فإن و علٌه، مع الحساسٌات الثقافٌة المحلٌة.  بالتفاعل أكثر ،شعار الدٌنٌةألضا اأٌلكن 

 ممارساتهشٌخ محند و الشخصٌه لمولود معمري تقدٌم أن غٌر  ،فذالتنا هناك نوع من

من خالل  ،"الشٌخ محند قال"كتاب مؤلف د ٌجر  . شٌمكن أن ٌكون محل نقاالدٌنٌة 

 ري ٌتعلق األمر بمحندبالنسبة لمعم  ، فهذه الشخصٌة من صفتها الدٌنٌة ،تحاٌل خطابً

"محند"،  ٌعد   تبا. بالنسبة للك12الشٌخ محندب  لٌسو )فً الكثٌر من األحٌان( الشخص

من القطب  االدٌن و منطلق علماءعن ثقافة  امنقطع شخصا"األمً" و "الرٌفً"، 

المركزي اإلسالمً. "محند" هو حامل للثقافة الشفهٌة "الحٌة للجماهٌر" و التً ال ٌمكن 

ارسون الدٌن الذٌن ٌم علماءسوى "عالقة خارجانٌة تامة" مع ثقافة  لها أن ٌكون

ة و القٌم التً بٌن الشٌخ و هذه الثقاف صلةهناك  تو إذا كان .الروحانٌة و لغة الطقوس

التً ٌستخدمها هً  الرمزي، ألن اللغة االعترافتحملها: "لن ٌكون أبدا غٌر نوع من 

ل مفاهٌم و قٌم حٌة، لٌتشك  عنده ت لغة مختلفة، و ألنه و فً غضون قرون خلت، ترسب  

و  استٌرادها تطوٌبات ثقافة ولدت فً سٌاق آخر، تم   من الحرٌة تجاه لدٌه إحساس بنوع

شكل أكثر دقة، أن هذه بوهذا ٌعنً، . 13سلًفا موجودال مع القالبإلى حد  ما  تكٌٌفها

غة تربطها عالقة بعٌدة بثقافة الكتاب و أن الل   المحلً معتقدالمرتبطة بالالشخصٌة الدٌنٌة 

منذ القرن  تتجسد فٌهاا عن هذه األخٌرة فً الصٌغة التً أداة الستبعاده األمازٌغٌة هً

حسب مولود  ،إثارةأكثر ". و هذا فً حد  ذاته ٌعد  االنحطاط"فً عز   يالخامس عشر أ

"المضمور" و "المضمر" هو أي ذلك مكتوب ما هو ، حٌث أن هذا البعد عن معمري

ثقافة العقٌدة الشفوٌة أو ) من حسن حظ الثقافة المحلٌة التً تحتمً من مثل هذه العدوى.

 .(شفهً -خارجً و محلً -كونً -كتابًبٌن  دضاتال

ر عن فإن "محند" هو مثال حً عن انتشاء حٌوٌة  هذه الثقافة التً ٌعب   من ثم  و 

بتعبٌر آخر، و. دٌنً خارجً اقتراضهو  ٌتعلق بماقٌمها بكثٌر من الحرٌة حتى فٌما 

هً ثقافة مركزٌة، فً حٌن أن  أو الثقافة البربرٌة المحلًالمعتقد ٌمكن القول أن ثقافة 

ولود معمري على أفكار م تحملجانبٌة.  ثقافة اإلسالم هًالثقافة الدٌنٌة التً ٌحملها 

ضة عن مخ  الثقافة الدٌنٌة المت المحلً وأن هذا الفصل الواضح بٌن ثقافة المعتقد  االعتقاد

التارٌخً و الواقع المعاش للمجتمع تتطابق مع الواقع نها وجود اإلسالم ال تبدو أ

عٌد بناء شخصٌة الشٌخ محند بشكل ٌسمح بترسٌخ "دٌن محلً" فاتر نوعا أالقبائلً. فقد 
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إال بصفة ه فً جل  الحاالت ال ٌعترف بف ،أركان اإلسالم األساسٌةما بالمقارنة مع 

لها "محند" هناك عقٌدة للشفهً ٌمث   عنه الكاتب. ث"محند" الذي ٌتحد شأنه شأن رمزٌة

فالكتابة، أي كتابة . لم ٌحسم فً أمره أٌضا الكتابةشفاهة / ال غٌر أن الفصل بٌن، نفسه

  تشكٌل حواف الثقافة و المجتمع المحلٌٌن. بالفعلأوال، أعادت  القرآن

مولود  ٌر للدهشة أن ٌستخف  ثبعمق، و من الم متأثرالمتخٌل الدٌنً القبائلً  إن

ٌنٌة و سلطتها، تحدٌدا فً الفترة التً عاش فٌها الشٌخ معمري بوزن المؤسسات الد

المعرفة التً أنتجتها و نشرتها هذه  كانتفقد  لحسٌن فً منطقة جرجرة.أو محند

 ،هعلٌهً كون األشٌاء هً ما و ل، فً نطاق ضٌق"، و لكن ةالمؤسسات "محصور

ٌ دة، و الكتابٌة القبائلٌ المؤسسات الدٌنٌةفً تلك الفترة العدٌدة من  كانت ة فً حالة ج

د علٌها كان ٌترد  التً  المؤسساتملحة. و من تلك  اجتماعٌةكانت تستجٌب إلى مطالب 

نذكر بالخصوص زاوٌة  ،81;2و  21;2  الشٌخ محند فً الفترة الممتدة بٌن سنوات 

فعودة . قبولخلٌلً و هً مؤسسة تعلٌم دٌنً ذات مستوى م –الشٌخ أجوادي من آٌت

و بالتأكٌد بعد مرور زمن على  81;2تعلٌم إلى الواجهة  جاء بعد سنة هذا النوع من ال

 وفاة الشٌخ محند.

قد على البٌئة اإلسالمٌة الواقعة خارج حدود منطقة القبائل، ف باالنفتاحفٌما ٌتعلق و

 على سبٌل المثال،ف. على ذلك قوٌة رات جد  مؤش   1:;91/2;2أزمة سنوات  قدمت

 )التً تمثل القوة اإلسالمٌة( جد  حقٌقٌة عند سكان القبائل. سمعة القوة العثمانٌة كانت

كانوا  و كٌف ،2:;2سنةدي متمر   إلىراه ودكترسالتً للفً أشرت قد سبق و أن ل

( و السرعة التً كانت اإلمبراطورٌة العثمانٌة) العالًفً انتظار مساعدة من الباب 

عودة الحجاج. فمنطقة القبائل  خاصة مع ،تنتشر من خاللها األخبار القادمة من الحجاز

الجماعاتٌة بسلوكٌاتها  احتفظتمنقطعة عن العالم اإلسالمً حتى و إن منطقة لٌست 

مولود معمري  ال ٌوضح .اآلخرٌنجر عن أن هذا األمر ال  اعتبارالخاصة بها، على 

و هذا فً حد  ذاته ٌبعث على الدهشة كونه كان ٌعرف جٌدا الوسط هذه الجوانب كثٌرا 

كما ٌهدف معمري من خالل  محند. لمحلً و البٌئة السائدة فً الفترة التً عاٌشها الشٌخا

فً محتوى هذه  إذ نلمس ذلكفعال  فاجأتنابمهارة  14إلى علمنة الشٌخ محندإشارة أخرى 

الفقرة : "العائلة )عائلة الشٌخ( فقٌرة، لكن من دون شك بسبب األم التً تنتمً إلى عائلة 

                                                                                                                                   
ال بد  من اإلشارة أنه من غٌر الالئق و من غٌر المقبول، من منظور القٌم القبائلٌة  14

ٌ ا أي نعت الشٌخ، كما ٌفعل مولود معمري، أي بـ "محند"، و أٌضا نعت  ولً محلً، أ
 القٌم فضٌحة. كانت الظروف، بدون صفة "سٌدي"، ألن ذلك ٌعد  فً عرف



 ين: منطقة القبائل و الشيخ محند نموذج الهوياتية التالتمث   الديني في محك  

37 

15"هتم باألمور الدٌنٌةمرابطٌة، فهً ت
ز التأكٌد، بغض النظر عن كونه خاطئا ٌعز   فهذا .

 : على ذلكمع اإلصرار  بالعلمانٌةالشخصٌة  هذه اتهامفكرة 

الجماعات  أناعتبار على األب، عن عن األم و إنما  ثصفة المرابطٌة ال تورالف -2

أن األم وحدها  مقترح هنا هوال وبوي و عصبً. أالدٌنٌة القبائلٌة جماعات ذات نسب 

 .ثت الشٌخ محند هذه الصفةفهً من ور   ثم   منالمرابطً و االنتماء هً ذات 

بالمقابل، لٌس هناك أي مؤشر حول جماعة آٌت سٌدي أحمد و التً تعد إحدى  -3

حٌث تمتد هذه الساللة  ،لحسٌنأوساللة الشٌخ محند  أي، سالالتها ساللة  أحمد أمزٌان 

فإن الشٌخ اكتسب ، . وعلٌه16أمزٌان سلٌل سٌدي نعمانأو  إلى سٌدي أحمد غومزٌان

و  رسالتهسة و التً كان لها دور فً والدة هوٌته الدٌنٌة عن هذه الجٌنٌالوجٌا المقد  

 ،". ففً سٌاق قبائل القرنٌٌن الثامن و التاسع عشرقربه من "أمور الدٌنتبالتأكٌد أٌضا 

ٌ  فٌخ. م مهام الشصاحب و دع  والدٌنً،  االنتماءسبق هذا  ل أن الشٌخ من الصعب التخ

 الدٌنً. هئانتمااء جر   اكتسبهامحند قد صنع نفسه بنفسه، بمعزل عن الهوٌة التً 

ٌ ن ضمنٌا أنه من بشكل واضح مولود معمري الدٌنً هو ما أغفله  االنتماءهذا  و ب

ابطٌة إال إذا كان الكاتب ٌعتقد أن أصوله المر ،هوم اعتبار الشٌخ محند مرابطاغٌر المف

 .17ل مشكال بالنظر إلى العناصر التً لٌست بحوزتهتمث   زعومةالم

(، فهو فً فحواه)نجهل  شكمحل  والشٌخ محند ه انتماءأن أصل ساللة  افترضناإذا 

معترف به، و ٌعمل بهذا الشكل فً المجتمع المحلً منذ قرون و  أصل كل األحوال

إلى الشٌخ  تبعد بشكل كبٌر أن ٌنظر. فمن المسبالصٌغة التً هو علٌهاعلٌه فهو شرعً 

ذو شرعٌة دٌنٌة  فهو بشكل نسبً و علٌه، ى المستوى المحلً على أنه علمانًمحند عل

 (.انطالقا من أصوله العائلٌةمشكوك فٌها )

هً  امإن و ،بالحدٌث عن مثل هذه الفرضٌات ال تسمح العناصر التً بحوزتنا

سٌدي أحمد. مع هذا، فإذا كان ال بد  من ساللة آٌت لالخصوصٌة الدٌنٌة  عناصر تدعم

                                                                                                                                   
 .33.ص، المرجع السابق 15
عن هذه الجٌنٌالوجٌا ٌنظر دكتوراه الدرجة الثالثة التً قدمناها،  أكثرلتفاصٌل  16

 .328.المرجع المذكور، ص
صل علمانً أٌتحدث عن  و غٌر موضح  مؤكدرأٌا غٌر  ٌبدو، بالفعل، أن هناك 17

 االعتقاد المحلًلرأي الذي ٌحتفظ به محند: و لكنه لٌس ا إلٌها الشٌخللساللة التً ٌنتسب 
بل بالعكس، تعد األصول الدٌنٌة للشٌخ  .و تحتفظ به الذكرة الجماعٌة فً منطقة القبائلأ

 أمرا بدٌهٌا فً هذه المنطقة.
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الذي أقترحه  تقٌٌم التحلٌلٌتم  مكن أنمن المحجة قوٌة فمن خالل هذه الفرضٌة  تأكٌد

 من جدٌد.

ات دخلت هذه ٌبمالحظة أنه خالل سنوات الثمانٌن االكتفاءمن  فال بد   حالٌاأما 

 ةطار إعادة تأهٌل لدٌانالقراءة الجدٌدة لجٌنٌالوجٌا الشٌخ و مكانته بشكل جٌد فً إ

 .المحلً المعتقد

الشٌخ محند بـ "ثورة" صغٌرة من خالل  قاممولود معمري،  انطالقا من منظور

ٌ ًا".  ة الهرمٌةفً التراتبٌ 18الوصول إلى درجة راقٌة الدخول فللرحمانٌة مع أنه كان "أم

بة، حتى و تابأي شكل من األشكال بمسألة التحكم فً الكمرتبطا فً هذه الجماعة لٌس 

نوع من فً الطرٌقة الرحمانٌة  "الشٌوخة"و  "مةالمقد  " إن كان ٌفترض أن ٌصاحب

على . و لكن ال بد  حالة استثنائٌة أمام نحن بالتأكٌدهذه النقطة،  و فً. كتابٌةالكفاءة ال

بٌن الشٌخ محند لحسٌن و اللغة  اتصالفعال أي  ما إذا كان قد حصلمن معرفة قل ألا

(، و هو أمر ال ن و الثقافة الدٌنٌة للكتب )الكتابٌةآبالخصوص بٌنه و بٌن القر الطقسٌة و

أن المسٌرة التمهٌدٌة  االعتقادٌوضحه أي عنصر. بالعكس، كل شًء ٌبعث على 

لرحمانٌة جعلته ال محالة، فً لم التراتبٌة االتً قام بها و التً رفعته فً سالطوٌلة 

.. ."قابهامن تعلى محند أو "الشٌخ ل على مباٌعة الحصوفقبل  .مع علوم الكتاب اتصال

سٌدي حند " و بالترتٌب عند الشٌخ شرٌف من تملٌلٌن )إفلٌسن( أقام، (عصٌف الحمام)

قضى سبع سنوات فً خلوة تامة، ثم عند سٌدي حند أجوادي  ن)جرجرة( أٌ "أو طٌب

19ه إلى سدوق عند الشٌخ الحداد)آٌت خلٌلً( و فً األخٌر توج  
 اتصاله، بعد ارباختص .

واصل مسٌرته فً  "تاقابهمن  أوعلًمحند "األول و دخوله إلى الرحمانٌة عند الشٌخ 

 إلقامةاهذه  . كشفت لهالرحمانٌةالطرٌقة المطابق لتعالٌم  المسارسبٌل تحسنه فً هذا 

 بالمقابل، .و الكتب التً تشرحه قرآنبالتأكٌد عن واقع الالتً قضاها فً الزواٌا القبائلٌة 

ه و إرادته فً ، زهدممارساتهمن خاللها توجه  من الممكن القول أن الكٌفٌة التً ٌترجم

هللا و ثقل وزن الساللة التً ٌنتمً إلٌها تمخضت فعال عن  منبه ا ٌقر  البحث عم  

 مع نزاععماق المجتمع المحلً و دفعه إلى الدخول فً أ ا إلىبجذوره تامتد كارٌزما

                                                                                                                                   
 : ٌر و انخراط أتباع الشٌخ محندثٌنظر بخصوص مجال تأ 18

Pervieux De la Borde, op.cit., Salhi, Mohamed Brahim, Thèse de 3ème cycle, op.cit, pp. 

216-218. et Légende d’un saint : cheikh Mohand L’houcine. FDB, N° 96, 1967. 
19 Pervieux De la Borde, op. cit. et Légende d’un saint : cheikh Mohand L’houcine. FDB, 

N° 96, 1967. 
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 بأن تجعل هٌبته و براغماتٌتهة، و قد ساعدت فطرته الشعرٌ .هجماعتل التراتبٌة الهرمٌة

 فً زمنه و فً الجماعة التً احتضنت أفعاله. امكانتهو صٌتها منه شخصٌة لها 

باإلضافة إلى تضخٌم و  ،20االجتماعًو كٌانه  منهجه و راءهآعن  فالزهد النابع

ٌ ا همن جعل المحلً االجتماعًالمتخٌل الدٌنً  ضوءإعادة قراءة جدٌدة فً  عالوة  ،وص

ٌ ل المحلً  سند إلٌهأ، على ذلك . و االستثنائٌةمعجزات و رؤى عززت مكانته  المتخ

 ال ةمسٌربتارٌخً و  عمقالشٌخ محند بٌتمتع على عكس الكثٌر من األولٌاء المحلٌٌن، 

سً محند أو "ضربا من ضروب األسطورة. فأقواله، شأنها شأن أقوال إال   تعدٌمكن أن 

فً محضر الشهود و  استعادتهاتتم ، هً أقوال و نظٌره فً الشعر ه، معاصر"دمحن

 .واسعةمستوٌات إلى  اٌنقلونهأحٌانا فً محضر الجموع ممن 

بشكل جٌد على مبادئ الزهد األخوي للجماعات التً  ةخلق الشٌخ محند ثابت عد  ت

21ٌمثله التصوف كونًتصل بٌنه و بٌن ما هو 
22أقواله لمن خال ذلك كن تلمسٌم .

و  

ٌ   عبرلكن أٌضا   ل الجماعً.الكٌفٌة التً ٌصوره من خاللها المتخ

 الشٌخ غل باله، ٌجٌبشو عن سؤال حاج ٌطلب من الشٌخ تخمٌن المشكل الذي ٌ

ما أفوق فٌه الكثٌرٌن، هو أننً  ! أنا مثل الجمٌع، أو حتى أقل من آخرٌن !غبًٌا قائال "

و ال ٌمكن  شًءكل  من ٌعرف"لٌس هناك غٌر هللا  .23ال أتدخل فٌما ال ٌعنً غٌر هللا"

اإلسالمً المهٌمن.  البناءألحد أن ٌضاهٌه"، و معنى هذه اإلجابة موجود فً قلب 

من جدٌد  هاترجمتفتوصٌات الشٌخ بخصوص العمل فً سبٌل هللا تكمن فً أقواله و 

ه بها المجتمع المحلًالتً مدائح الثناء   من خالل الشعر الدٌنً: خص 

 كالتالً: 24الدٌنً السلوك، ٌعرف الشٌخ محند من ثم   و

                                                                                                                                   
صفة مستحسنة بل صفة  ا كلٌة لخدمة هللا، و هًغبقً الشٌخ محند أعزبا متفر  20

و هً النص المؤسس للرحمانٌة،   Livre des Dons de Dieuٌوصى بها "كتاب هبات هللا" 
 ه دولة، المرجع السابق. وراٌنظر صالحً. دكت

 ٌكن إٌجاد مالحظات و انتقادات لمنهج مولود معمري فً: 21 
Benaissa, Hamza, Cheikh Mohand l’Hocine. Témoin de l’islam, Alger, Dar El Maarifa, 

2002. 

من وجهة نظري الكثٌر من مالحظات الكتاب تعد مهمة لتكوٌن فكرة عن شخصٌة 
 الشٌخ محند.

و لكنه ال ٌعلق إال على القلٌل منها فً  ،ٌذكر مولود معمري عددا مهما فً كتابه22 
 ص.تقدٌمه. ٌنظر 

 .2>2-29 .ص.ص
23 In FDB, No 96, op.cit., p.15. 
24 In Mammeri, Mouloud, op. Cit, p.152. 
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 (اهللب) استجر 

 قل )صحٌحا(

 خٌراتك(من ) أعط

 (السٌئاتأهرب من )

 25وال تتحدث مع الموتى

26الشٌخ مرٌديالشعر الذي رفضه أتباع و  نكما تردد أ
 ٌتناول هذه الوضعٌة  

 الكتاب: بكنهعة مشب   هً األخوٌة و

 أو لحسٌن الشٌخ محند

 أنت على الحصٌر حمام

 كنت توصً أتباعك:

 أبنائً، إن فً صالتكم لخٌرا

 فمن لم ٌتأخر عنها فً الحٌاة الدنٌا

 لقً جزاها فً اآلخرة

 الشٌخ محند أو لحسٌن

 حمام الكعبة األبٌض أنت

 كنت توصً إخوانك:

 لنسعى للصالة مساء

 ما علٌنا من دٌنهلل و نؤدي 

 متاع لحٌن إال  فما الحٌاة الدنٌا 

 ٌخ محند أو لحسٌنالش

 حمام الكعبة األبٌض أنت

 ةكنت تصلً بكرة وعشٌ

 و أنت ترقب الشمس تنطفأ شٌئا فشٌئا

 ، و هبن ًربً بٌن العارفٌناجعلنً 

 كئو حالل عطا ك  من خٌر بذل  

                                                                                                                                   

مع ذلك الشخص المتجرد من  دل"ٌ هلقد شرح هذه الفقرة من نقل هذا القول، بمعنى أن25 
 الحب و الحقٌقة و الحكمة".

 الشٌخ:  ضرٌحثناء زٌارة أتلك القصائد التً تغنً  كعلى سبٌل المثال، هنا 26
In Un pèlerinage à la tombe du Cheikh Mohand Ou L’Hocine. FDB, N°98, 1968. 
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ب أن تكون هناك رغبة لخرق صورة جأعتقد أنه ال ٌ ،27من خالل كل هذه العناصر

 ًتبن   بشكل كبٌر بثقافة الكتاب من خالل طرٌق  ولً محلً فً منطقة القبائل، مرتبط

 االختراق من خاللهٌتم الذي الجانب فٌه هو أن هذا الجانب هو مبادئها. مما ال شك 

 هذه الشخصٌة.عند بعد الدٌنً للفضل األ

 منظورمن  لشٌخ محندا زمن تم إعادة تملك هذه النظرة عنمع مرور ال غٌر أنه

لتً تهدف إلى إرساء قطٌعة بٌن المكنوز المحلً المعلمن و ا تٌارات المطالبة الهوٌاتٌة

فً تحدٌد مصٌر المجتمع  المتدخل نسبٌا و اسطحٌ المتغلغل المرتبط بالكتاب و زالمكنو

 .على ذاته متقوقعاالمحلً الذي ٌنظر إلٌه بوصفه مجتمعا 

طات تنبااالسصادرا عن مولود معمري، و إنما عن  زٌاحاالنهذا النوع من  ال ٌعد  

أفضل الشبكات للوصول  ،من وجهة نظري ،هًلٌست و التً كتاباته،  المستخلصة من

ة القبائلٌة. فمالحظة الممارسات الدٌنٌة المحلٌة منذ عشرٌة من الزمن ٌإلى الحقائق الدٌن

 لمقاربة دٌنٌة أخرى.عرضٌة  هً مالحظة

ء المحلٌٌن ولجماعة األولٌا و إن إعادة التأهٌل الحقٌقً للمؤسسات الدٌنٌة المحلٌة،

، بحث عن مرجعٌات دٌنٌة داخلٌةعملٌة ٌدل على  أمر كونه إلى باإلضافةالرحمانٌة، 

 ٌضا على إعادة إدماج للدٌن فً مقاربة الهوٌة.أٌشهد 

مع وو داللته. أغواره  من أجل سبرٌبقى على الباحثٌن مساءلة هذا الواقع بجدٌة 

ات و ٌهش ة فً طبعة سنوات التسعٌنضٌة فر المحلً هذا، تبقى فرضٌة دٌن المعتقد

على إدماج  األخٌرسالم و قدرة هذا إللك اات إذا ما انفصلت عن سٌرورة تم  ٌالثمانٌن

الوقائع المحلٌة التً تصادفه فً توسعه  التارٌخً و قدرة المجتمع المحلً على تنمٌة 

ل معطى دٌنً جدٌد و دٌنامٌات تهدف انطالقا من هذه األماكن الثقافٌة والفكرٌة إلى تأوٌ

 .للدٌن الداخلً اجتماعٌةترجمته إلى ممارسات 

 

 وجيقر-ترجمة: صورية مولوجي
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