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محداؼد مربؿد ماظقدطم: ميف ماجملال ممتؾؽ مادرتاتقفقات مو ماظػاسؾني ظعؾة
ماظلفيب.محاظةماهلضابماظعؾقامباىـقبماظقػراغل

مممقز مجد مجغراصقا مطقاغا مجبـقبموػران ماظعؾقا ماهلضاب معلؿقىمممتـؾ سؾك
اظػضاءماىزائري.مإنمػذاماظػضاءماظػرؼدمعـمحقثمغلقففماالجؿؿاسل،ماظذيمؼؼعم

ماألرؾل معـمبني ماظصعؾة ماظظروف معع مؼؿأضؾؿ مأن مادؿطاع ماظصقراوي مو ماظؿؾل ني
مخاللمتؾينماظؾداوةمررؼؼةمظؾعقش.

ماظػرتةم معـذ مذبؿؿعف، ميف مو ماظػضاء مػذا ميف ماظؿدخالت مزبؿؾػ مبدرادة و
مملمم ماظلفيب ماظػضاء مذلاسة مأن مجؾٍقا مؼؿقضح ماظلاسة، مشاؼة مإدي مو االدؿعؿارؼة

ماظلف ماظػضاء مصإن مػؽذا، مو مضقؿؿف. مظلؽاغف،متػؼده مباظـلؾة مطؾريا يبمميـؾمرػاغا
ماظػضاء،م ماإلضؾقؿ.موممبقاوظةمذغؾمػذا متعؾؼماألعرمبؿغريمػذا اظذؼـمؼؼاوعقنمطؾؿا
ماظلؽانم مبفا مضام ماظيت ماظـقرات مو ماظؿقدؼات معـ مباظعدؼد ماالدؿعؿار اصطدم

ماحملؾققن.
ػؿمػقماألعرماظذيمدصعمباظػرغلقنيمإديمادؿكداممطؾمأدؾقؿفؿماظؼاغقغقةمومضقامو

مادؿغاللم مو ماإلضؾقؿ مهلذا ماظشاعؾة ماٌراضؾة مسؾك ماظؼائؿة ماألػداف مظؾؾقغ اظعلؽرؼة
مثرواتف،مايققاغقةمعـفامسؾكموجفماظؿقدؼد.

ومبعدماالدؿؼاللمومبغقةماظؿـؿقةماإلضؾقؿقة،مواجفتماظدوظةمغػسماٌؼاوعة،مذظؽم
عصققبامدوعامأنماظلؽانماظرسقؼقنمملمؼؿؼؾؾقاماظؿفقؽاتماٌؼرتحة.مطانمػذاماإلغؽارم

بؿقاؼؾمربؽؿمسؾكماظؼاغقن،مطؿامطانماألعرمباظـلؾةمظؾـقرةماظزراسقة.مومضدمدفؾم
مطؿؾؽم ميفماٌـطؼة، ماٌطؾؼة مضؾؾماظلؽانمبرباعجماظؿـؿقة ماظؿقاؼؾمحؿكمسـدعا ػذا
ماظزراسقة،م اظرباعجماٌقجفةمظعؿؾقاتماظؿـؿقةماظزراسقة.مومدقاءمتعؾؼماألعرمباظـقرة

ما و ماألراضل معؾؽقة محقلمضؿ ماظؼاغقن مو ماظزراسقة، ماظؿـؿقة مزبطط مو ظزراسقة،
اظؿقػظاتماٌؾؽقة،موماظؼاغقنمحقلمتقجفماٌؾؽقة،موماظؼضاءمسؾكماظلؽـاتماهلشةم
مباخؿالفم مدبؿؾػ مطاغت ماظلفقب مدؽان مصعؾ مردة مصإن ماظؿلقؼة، مسؿؾقة أو
سؼؾقاتفؿمومعصايفؿ.مومضدمطاغتمردودماألصعالمػذهميفماظؽـريمعـماألحقانمعصدرم

ماظعرشمهدؼدا(،مص مبنيمأسضاء م)أي مأغػلفؿ مبنيماظلؽان مسلرية، راساتمجٍد
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وبنيماٌقارـنيموماظدوظة.إنماظػضاءماظلفيب،مطؿامؼظفرمحاظقا،مػقمدونمأدغكمذؽم
مإنم ماٌرطزؼة. ماظلؾطة مو ماحملؾقة ماظلؾطة مبني ماظعدؼدة ماٌعارضات مهلذه غؿقفة

امطانمػـاكماتػاقمبنيمسؼؾقاتماالتػاقمبنيماظطرصنيماالثـنيمالمميؽـمأنمؼؿؿمإالمإذ
مومعصاحلماظطرصني.

مماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة: ماظلفؾقة مم–اهلضابماظعؾقا مم-اظؾداوة ماظػضاء م–تفقؽة
م.قناظػاسؾم-اظصراساتم

خطابماهلقؼةمسـدماظشقخمسدةمبـمتقغسمعـمخاللمذبؾةمم:بـمسقعرمرزضل
ماٌرذدماظعالوؼة

مبـمتقغسميف مٌؼاالتماظشقخمسدة معؿابعؿـا مأنممعـمخالل موجدغا ماٌرذد ذبؾة
مرؾقؾفام مظؼقا مإدي متؿشقق ماظيت ماجملروحة ماهلقؼة مضضقة مػق ماحملقري عقضقسفا

ماٌداويمبؾغةماظصقصقة.
تلؿفدفمطؾمعؼاالتفميفمبابماظؿصقفمهؼقؼماهلقؼةماٌطؾؼةماٌؿؿـؾةميفماظؿؿقزم
سـماظغريممبشؽؾمتام،مصؽؾمعامدقىماٌعشققمميـٍؾماظعدممألنمطؾمعامدقىماهللم

ػذامعـمذأغفممسؾكماظؿقؼقؼمواإلذيالمطؿامؼذطرمدقديمأبقمعدؼـمذعقب.مومسدم
أنمجيعؾماٌرؼدمأػالمألنمجيؿعمطؾماإلغلاغقةميفمذاتفمألغفمؼؿقؼؼمبؽؾمطؿاالتفام
عـمخاللماظػـاءميفماهلل،مبؾمحؿكماظشرورمجيدػاميفمغػلفممعـطقؼةمصقصاحؾفامعـم

مو مأثر، مسؾقف مؼؽقنمهلا مأن ماهلقمدون معـ ماظـقع ماظصقيفمػذا مإظقفا ماظيتمؼدسق ؼة
مواظشقخمسدةمبـمتقغسمباًصقصمػلماهلقؼةمععماهللمعـمشريمحؾقلموالم سؿقعا

ماهادمأدادفاماظؿشؾفمباظؽؿاالتماإلهلقة.
مواٌعنيم ماىزائري ماجملؿؿع مصالح مأعام ماظعائؼ مأن متقغس مبـ ماظشقخ ؼرى

نمومظقمظؾقظةمظالدؿعؿارميفمخططفماظؿدعريؼةمػقمغفجماإلصالحقنيماظذؼـمالمؼؿقاغق
ماٌلرحم مخالل معـ موذظؽ ماجملؿؿع ميف مضقؿؿفؿ معـ موايط مباظصقصقة ماظؿـؽقؾ يف

مو و ماظعربمماظصقػ معـ مباٌلؿغربني مأمساػؿ معـ مسؿؾ مإظقف مؼضاف اًطب
ماًطر.م و ماظصقػقةميفمعقاجفةمػذا ماظؽؿابة ماظشقخم اىزائرؼني،مظذظؽمادؿكدم
ماى و ميف متقغس مبـ ماظشقخ مؼؼػ ماظعروبة معـ معقضػف مظؾعروبةميف ماٌؼابؾة فة

مباىاغبماظدؼينمباظدرجةماألوديمظذظؽمطانمرابعماهلقؼةم طإؼدؼقظقجقةمصفقمؼفؿؿ
مو ماظعؿقم ميف ماإلدالعقة ماهلقؼة مػق ميفمخطاباتف ماٌـؾعمماظيتمؼـشدػا اظؿصقفمػق

ماٌعنيماظذيمتلؿؼلمعـفمػذهماهلقؼةمدسائؿفامومتػاصقؾفا. و
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ماٌػؿاحقة: مماظؽؾؿات مم–ماإلصالحم–اظطرضقة ماظدؼـقة م-اهلقؼة مم –اإلدالم
ماظشرؼعة.

مصايل مبراػقؿ مشريتزمم:ربؿد مطؾقػقرد مدالظقة:عؼاربة مذؾؽة مبقصػف اظدؼـ
(Clifford Geertz) 

مطؿابمطؾقػقردم مسؾك مباالسؿؿاد ماظدؼـقة ماظظاػرة مععاىة ماظدرادة مػذه هاول
ؿةميفما"ممإذمتقصؾمػذاماظؾاحثماألعرؼؽلمإديمغؿائجمعفشريترم:م"اإلدالممعالحًظ

ععاؼـؿفمظؾؿفؿؿعنيماٌغربلموماالغدوغقلل،موممتـؾمذظؽميفماىاغبماٌـففلموميفم
معـطؾؼام متؽقن مضد ماإلدالعقة مظؾدؼاغة مشريتز مصؿؼاربة مسؾقف مو ماالجؿؿاسقة. اٌؼاربة
ميفم مخباصة مو ماجملؿؿعات معـ ماظعدؼد ميف ماظدؼـقة ماظظاػرة محقل مظؾؿػؽري جادا

مت مضد مذظؽ مصائدة مو ماىزائري. متػؽريماجملؿؿع محبثمو معقادؼـ ماضرتاح ميف ؿؿـؾ
وتقجفاتمغظرؼةمػلمأطـرمجدارةمعـماألررماىاعدة،ممبعـكمتؾؽماظـؿاذجماىاػزةم

 أومغقعمعـماظـؿقذجماظشاعؾ.

ماٌػؿاحقة: مماظؽؾؿات مم–اظدؼـ مم–اظـؼاصة مم-أغـروبقظقجقا مشريتز م–طؾقػقرد
ماظؿلعقـقات.م-اىزائرم

مريدادو مسؿر مبـ متؾؿ: مآثر مو مأسقان م"اظرحؾةمبعض مطؿاب مخالل معـ لان
مايؾقؾقةماظقػراغقة..."مألريدمبـمدؽريجماظػادل

ماظعربمضدميا،م ماظيتمغؾغمصقفا مأدبماظرحالتمعـمبنيمايؼقلماًصؾة ؼعد
وػقمعامتشفدمسؾقفمطؿبماألدبماىغرايفمواظؿارخيلموعدوغاتفؿ؛محبقثمتلديم

اظرحالتمعـمطؿبممظـامخدعاتمععؾقعاتقةمذاتمضقؿةمباظغةميفمذباهلا.موهلذامتعد
مععؾقعات مؼلؿؼل ماظؽاتب مألن مواالجؿؿاسقة؛ مواظؿارخيقة ماىغراصقة ماٌصادر مفأػؿ

موممؿعةممفوحؼائؼ معػقدة مضراءتف مجيعؾ ممما معؾاذر، موتصقؼر محقة، معشاػد عـ
ظؽـريمعـمأسالممػذاماظؿارؼخمضدمحػؾمبأمساءماظذامندموم.يفماظقضتمغػلفموعلؾقة

مبرحالتمعؿعددة،مخارجمدؼارػؿمأومداخؾفا،موراصقام األدبمورواده،ماظذؼـمضاعقا
م.مبأسباءمذؿكمعـماظعامل

وعـمػؤالءماظرحاظةماظذؼـمزارواماىزائرمخصقصامعدؼـةمتؾؿلان؛مأريدمدؽريجم
مخالهلام(ػـ0131-0020اٌغربل) معـ مدـؿعرض ماظيت مايؾقؾقة ماظرحؾة مصاحب .
مؿلانموسؾؿائفاموأسقاغفاموبعضامعـمآثارػامحلبمطؿابماظرحؾة.مٌدؼـةمتؾ
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معـماٌؤظػاتماظؿارخيقةمطؿابماظرحؾةمايؾقؾقةمظؾشقخمأريدمبـمدؽريجؼعؿربمو
متراثمواألدبقة معصادر مأػؿ موعـ مأظػفا، ماظيتماٌغاربقةمةاظؿارخيقماظرحؾةماظيت .

حقثممالت؛أدبماظرحيفممؽؿابادؿؼصتمبعضمأخؾارماٌؤرخنيموعامصـػقه،مواظ
اٌعؾقعاتماظؿارخيقةموبعضماظـؾذماظشعرؼةمواألدبقةماظيتمهلامؼضؿمرائػةمػاعةمعـم

م مطؿا مصقف، ماظذيمؼؽقن ماحملؾ ممبقضقع معقضقساتفممطؿابماظرحؾةمضؿصؾة ضؿـ
مسروض ممااألخرى مسـ موبنيمعفؿة مبقـف مدارت ماظيت مواٌؾاحـات بعضماٌـازرات

مسؾؿاءماظؼطرماىزائري.
اظشرؼػمدقديماظذؼـماظؿؼكمبفؿمطاظشقخمابـمددوشمومسؾؿاءمتؾؿلانخصقصاموم

ربؿدمبـمؼقدػموابـمخاظةمدقادةماظؼاضلماظرصقؼماظلقدمسؾدماظرريـمبـمربؿدم
وشريػؿمطـري.مإديمماظذؼبماظؿؾؿلاغلموصفرهماألبرمدقديمربؿدمبـمربؿدماظذؼب

مجقاععموزواؼا.،مجاغبماظؿـقؼفمبؾعضمآثارماٌدؼـةمعـمعلاجد

متارؼخ.م-ماظرحؾةم–مسؾؿاءم–متؾؿلانم–ماظرتاثماظـؼايفماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

مآدقامجؾار:معـماظـلغمإديماٌعـكم:عارتقـق-ظنيمدودقظـقل
تـطؾؼمصاحؾةمػذاماٌؼالمعـماٌقضػماظؼائؾمبأنماىؿاظقةمسـدمطاتبمعامترتؾطم
ماىدؼد ماظعامل م"أرػال ميف مربدد مبشؽؾ ماظغقص مهاول مػل مو "،مبأخالضقاتف.

مبقؿفاظلاذجماظؼـربات" ميف ماىزائر معدؼـة م"غلاء مـة"، ماظػاغؿازؼا""، ،م"ايب،
ماظذيم ميفماظعامل مبـا مظؾدخقل مجؾار مآدقا ماظيتمتؿؾعفا ماظطرؼؼة مععاغقة مهاول طؿا
مؼؽـم ممل مإن مسامل، معـ ماغطالضا مأحادقسمحؼقؼقة، مغعقش موعؾـا مو مظـا. تؾـقف

مضائؿامحيقؾمإديماألحادقسماظيت مأرادتمخقاظقامبشؽؾمحصري،مصإغفمؼؾؼكمبـاءا
مهدؼدم ماٌؼال مػذا مخالل معـ متلعك مصإغفا ماألخري، ميف مو مظـا. مإؼصاهلا اظؽاتؾة
مسـم ماظؾقث مو ماظؼقؿ مغظام مجؾار مأدقا مأسؿال مخالهلا معـ مترتجؿ ماظيت اظطرؼؼة

م.ايؼقؼة

ماٌػؿاحقة: مماظؽؾؿات مجؾار مم–آدقا مم–اٌعـك مم–اظرواؼات غظاممم-اظعارػة
ماظؼقؿ.
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رواؼةم"طؿابماظؿفؾقات..."مىؿالماظغقطاغل.مبـقةماظصقيفميفم:مأعقـةمعلؿار
مضراءةمتـاصقة

ماظعربٍقةم ماظٍروائقة ماظـٍصقص مأحد معـ ماالضرتاَب ماٌؼال مػذا مخالل معـ سباوُل
طؿابماظؿفؾقات،ماألدػارماظـالثة"مزةمبـاًءموظغًةموتشؽقالموػقمغصم"اٌعاصرةماٌؿؿٍق

فمسؾكمغلقجمظغقيمقائعٍؾمعـمأػٍؿمخصائصممتٍقزهماحؿظؾروائلمذيالماظغقطاغل،موظ
اعؿزجتمداخَؾفمبـقاٌتمغصٍقةمعؿعٍددةموزبؿؾػة،ممّمامجعؾمػذاماظـصَّمؼـُققمسبقام
مخاٍصامبفميفماظؽؿابةماظٍلردؼةماظعربقةمصقؿكذمذؽالمتعؾريؼاممتازجتمضؿـَفمذيؾٌة

أدفؿتمذيقُعفاميفمصقاشةمظغقؼةموصـٍقةمعـؾتممعـماظـٍصقصمواألذؽالمواألداظقب.
مت مإبداسقة مواظؿقّشؾميفمصقرًة ماألدؽؾة موعؼاربة ـريماظٍلؤالموتغريماٌؿؾؼلمباٌعاىة

ماظٍصقصقةم ماظؾـقة موػل ماظرواؼة، مأضلام ميف مبقضقح موّؾت ماظيت مبـقاتف إحدى
مبـ مطؾريميفماٌنت.باسؿؾارػا ميفممقةمعفقؿـةمإديمحٍد مرشؾًة مطانماالزدالفمإظقفا وضد

اظؾـقة،مورباوظًةمظؾؽشػمماظقضقفمسؾكموؾقاتماظؾعدماظؿـاصلمومتظفراتفميفمػذه
سـمصقرماظؿداخؾماظـٍصلماظذيماسؿؿدهماظروائلماغطالضامعـمتداسقاتماظؾغةماظٍصقصقةم

موتفقمياتفاموإحياءاتفا.

 .اظؿداخؾم- اظغقطاغلم– اظرواؼةم– قيفاظصم– اظؾـقةماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة:

ماٌؼاوظقن،ماظدوظةموماٌقارـة.ماياظةماظؿقغلقة:مرابحمغؾؾل
قمماظؽـريمعـماٌالحظنيموماظؾاحـنيماظقاسقنيماًاصقةمشريماظؿطػؾقةمؼؤطد،ماظق

مؼطرحم ماظذي ماظلؤال موظؽـ ماألصؾقة. مطاغتمعـطؼؿفؿ معفؿا ظؾؿؼاوظنيماظؿقغلقني،
مضعػفؿم معـ مباظرشؿ مأغف ماظقؼني، مدرجة مبـػس ماظؿأطقد مميؽــا مػؾ بادؿؿرار:

م معـفؿ، ماظشؾاب مباألخص مو ماظؿقغلقني، ماٌؼاوظني مصإن مررؼؼماظؾـققي، ميف ػؿ
مومذاتموزنمدقادلمؼلؿحمهلام اظؿشؽؾمبقصػفؿمضقىماجؿؿاسقةمالمؼلؿفانمبفا

مبإعالءمعطاظؾفامسؾكماظدوظةم؟
مأؼام ماجؿؿاسقة مظػؽة ماظلقادل ماظقزن مضقاس ممبؽان ماظصعقبة معـ مأغف صققح،
ماٌلائؾماالغؿكابقةمعؽاغةميفم طاغت،مومباألخصميفماألغظؿةماظيتمالمهؿؾمصقفا

مسؾكممتـالتماٌؼاوظقنيماالغشغاالتماظلق ماظعؿؾ مصضؾـا مصؼد ماألعر، مهلذا مو ادقة.
مايؼقؼلم ماظقزن مبؿؼققؿ متلؿح مسـاصر مذيع معـ مغؿؿؽـ اظشؾابماظؿقغلقنيمحؿك

مهلذهماظؼقةماظصاسدة.
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ظؼدمتقصؾـامعـمخاللمػذهماظدرادةمإديمغؿقفةمعػادػامأنمعؾدأماٌداوظة،مبقصػفم
إديماٌقارـةماٌعاصرةمظؾقدؼثمبؾغةممسـصرمآخرمعـماظعـاصرماظيتمهقؾميفمتلؿقؿفا

"ػابرعاس"مػقمسـصرمؼغقبممتاعامسـدماٌؼاوظنيماظؿقغلقني.مصاألدرةماظؾاترؼاطقةمالم
تزالمعقجقدة،مومالمؼزالماألبمحيؿؽؿمسؾكمدؾطةموادعة،محؿكمالمغؼقلمعطؾؼة.م
إذمأغفمالمميؽـمأنمتؽقنمػـاكمتـشؽةماجؿؿاسقةمظؾؿعاؼشمععماظؼراراتماظيتمتأخذم

مبشؽؾمبش مطاغت مأؼا ماٌلؤوظقات مظؿقؿؾ مجاػزؼة مػـاك مظقلت مو ماغػرادي، ؽؾ
م"األب"م محب مصؼدان مػل ماظػرد مهلا مؼؿعرض مأن مميؽـ مسؼقبة مصأدقأ صردي.

ماإلضصاءمعـماألدرة. و

مماظؽؾؿاتماٌػؿاحقة: مم–اٌؼاوظقن مم-اظدوظة مم-اٌقارـة ماظلقادة مو م-األدرة
 تقغس.


