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جیل جدید

 عام 1962؟ أم ھي عواقب االستعمار؟ من أین جاء
 بالضبط ھذا الھیجان المفاجئ للتاریخ وھذا االنقالب
 في نظرة المجتمع؟ كّلھا أسئلة لم تجد أي إجابة وظلت

ھكذا عالقة.

الوطنیة أو  الحداثیة  أو  العلمانیة  السیاسیة   األحزاب 
فكان المجتمع.  تجذب  تعد  لم  الساحة،  على   األبرز 
 التیار االسالمي یبدو المنتصر الوحید في كل المعارك.
بھا یفوز  أن  علیھ  كان  التي  الحرب  لھ  بقیت   لكن 
المطبوع خطابھ  كان  نھائي!  بشكل   لیفرض سطوتھ 
 بمظاھر التدّین التي یغلب علیھا طابع اإلثارة العاطفیة
ومعادیا المھّیجة، خطابا رجعیا  الحماسیة   والمواقف 
اللجوء وكان  واحد.  آن  في  وعنیفا  وتقلیدیا   للمرأة 
 إلى استخدام القوة یبدو من طبعھ. كانت ھذه الحركة
 شعبویة وشمولیة وطائفیة، فما كان لھا إال أن تقود إلى
 التمھید الضطرابات وقالقل كبیرة. مع أنھ كان یبدو
السائد الفكر  التناغم مع  أتم  الوقت نفسھ متناغما   في 
 في أوساط قطاع واسع من جماھیر الشعب. فھو بال
 شك جّسد إرادة العامة من الشعب، ولو أن ھذه اإلرادة
 كانت تبدو خرافیة وساذجة إلى حد ما. فكانت القطیعة
الحریة ومفاھیم  العمیقة  الجزائر  بین  حدثت   التي 
ومن وجودیة.  بقطیعة  أشبھ  والدیمقراطیة   والتحرر 
الدیمقراطیة عن  یدافعون  كانوا  الذین  أن   المفارقات 
 اضطروا فیما بعد للوقوف في وجھ الغالبیة العظمى
الحزب نظام  قوبل  سبیلھا.  واعتراض  الشعب   من 
 الواحد واالشتراكیة «الخاصة» والتقّدمیة برفض ال
 یقبل الطعن، والبدیل الوحید المقّدم كان ھو العودة إلى

«األصول» وإحیاء القیم «األصیلة».

 في أعقاب أحداث أكتوبر 1988، لم یكن الموعد قد
 حان لمناقشة األفكار. فمن ذا الذي كان بإستطاعتھ أن
 یصیغ أفكارا جدیدة ویطرحھا للرأي العام دون خوف
أفرغت بعدما  الجامعة،  تكن  األفعال؟ ولم   من ردود 
«َحَملة انتاج  إلعادة  آلة  مجرد  سوى  رسالتھا،   من 
 شھادات» من غیر فكر نقدي. ولم تكن النخبة الجامعیة
 في الحقیقة تملك مؤھالت تسمح لھا بتقدیم إصالحات
 حقیقیة باسم الجامعة. وكان رجال السیاسة في معظم
 األحیان غیر مستعّدین وغیر مسّلحین لمواجھة عمق
 األزمة. فمن ذا الذي كان باستطاعتھ أن یغوص في

مقدمة
فإن بیده،  فلیغّیره  منكرا  منكم  رأى   «من 
 لم یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ،

 وذلك أضعف اإلیمان».

  حدیث نبوي

ومع الماضي،  القرن  من  التسعینات  جزائر   في 
مفھوم الدیمقراطي، عرف  االنفتاح  في   أّول محاولة 
األحزاب كل  كانت  كبیرا.  رواجا  المجتمع   مشروع 
مثالیا، نموذجا  للجزائریین  تقّدم  أن  ترید   السیاسیة 
األیدیولوجیات وفق  صاغتھ  الذي  التصور   حسب 
السیاسي اإلسالم  فأمام  الشائعة.  والرؤى   المتّبعة 
 الذي بدأ یتصاعد منذ عدة عقود، كانت ھناك محاولة
 لصیاغة مشروع مجتمع «حداثي» وقفت في وجھھ.
 لكن بعیدا عن الخطاب السیاسي، كان من الصعب فھم
 البعد الفكري لتلك المشاریع بوجھ الدقة، ناھیكم عن

السبل العملیة الكفیلة بتجسیدھا.

 في جسم المجتمع كان االنقسام واضحا وعلى درجة
والمرأة الدین  ودور  مكانة  فأخذت  الخطورة.   من 
المحّرمة، أنواع األكل والشرب   واللباس، بل وحتى 
السیاسیة. والمجالس  الخطابات  في  تراجیدیا   بعدا 
 واسُتعمل اإلسالم كحجة ترفع في وجھ كّل من یرید
 أن یغّیر العالقات االجتماعیة البالیة وغیر المتوازنة
األسرة قانون  وكان  الیوم.  لعالم  المالئمة   وغیر 
وااللتزامات للمرأة  العمل  وحریة  اإلعدام   وعقوبة 
 الدینیة، والطالق... محل تجاذبات ونزاعات وأصبح
 كل شيء مصدر توتر. وكانت اإلشكالیة األیدیولوجیة
بین والعالقة  االجتماعیة  القضایا  حول   تتمحور 
العائلیة والمنظومة  والشعائر  والمعتقدات   الجنسین 

والھویة واللغات المتداولة...

الكثافة؟ بھذه  نفسھا  القضایا  ھذه  فرضت  لماذا   لكن 
العشرین القرن  أواخر  في  التحدید   ولماذا على وجھ 
 في الجزائر؟ ھل ھي داللة على وجود مأزق سیاسي؟
البلد حكم  الذي  النظام  بطبیعة  یتعلق  ذلك  كان   وھل 
فشل إلى  راجع  ھذا  وھل  االستقالل؟  استرجاع   منذ 
 التجربة االشتراكیة والحزب الواحد التي جّربت منذ
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 أغوار مجتمع مصاب بنوبات حادة وغارق في دوامة
من الحیرة؟

 ال یمكن تصّور مشروع مجتمع دون تحلیل المجتمع
أي ألن  الكلمة.  بمعنى  النفسي  للتحلیل   وإخضاعھ 
كثیرة عقد  فك  أجل  من  المجتمع  على  یتخذ   إجراء 
القویة الحیویة، وتخلیصھ من عقده   وتھویة شرایینھ 
وبنیتھ لنفسیتھ  دقیق  فھم  یسبقھ  أن  یجب   والضارة، 

الالشعوریة ونقاط قوتھ ونقاط ضعفھ.

تیار فكري وال حركة سیاسیة، مھما كانت  ال یوجد 
 أھمیتھا وحجمھا، قادرة على اختراع نموذج مجتمع
النفسیة مرّكباتھ  تسمح  ال  شعب  على   وفرضھ 
 واالجتماعیة واألنثروبولوجیة بذلك. فال االشتراكیة،
اإلسالمویة، وال  خاصة،  غیر  أو  كانت   خاصة 
وال اإلسالم،  عن  وعاطفیا  فكریا  مشّوھة   كصورة 
وال والدیماغوجیة،  العاطفیة  النزعة  ذات   الشعوبیة 
 الرأسمالیة الجشعة والمادیة، قادرة على توفیر العالج

الذي یحتاجھ مجتمعنا.

أي غرار  وعلى  ألنھ،  بعالج  یتعلق  األمر  إن   نعم، 
 مجتمع كان، فإن مجتمعنا مصاب فعال بمرض نابع
 من ذاتھ ومن أعمق أعماقھ، من دون أن یدري بھ أو
یدرك مصدره، وبالتالي، ال یستطیع أن یحتاط منھ.

لتعداد برنامجا  لیس  أّیامنا  في  المجتمع  مشروع   إن 
 مالیین السكنات التي یجب بناؤھا، وال مناصب الشغل
 التي ینبغي خلقھا والقروض التي یتعّین منحھا. بل ما
تحدي رفع  ھو  أساسا  المجتمع  مشروع  من   ینتظر 
 تاریخي بالسعي من أجل تحقیق غایة سامیة مشتركة
 ومفھومة وجذابة ومجدیة. ویجب أن تقّدم خطة ورؤیة
 تستمدان جذورھما من مبادئ جماعیة قویة وتعّبران
 عن فكر ینبذ األنانیات ویقّدس خصال الشعب الذاتیة.
 كما یجب أن تتولى إعداد وتنفیذ ھذا المشروع نخبٌة
ومتماشیة شعبھا  مع  ومندمجة  الصفة،  بھذه   جدیرة 
 مع عالم الیوم. وھو الھدف الذي یصبو إلیھ مشروع

المجتمع ھذا.
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 والتبجح فھي تخفي طامة أكبر، تتمثل في في فقدان
الثقة بالنفس وفقدان اإلحساس المنطقي بالفعل.

تحت التقلیدي،  للمجتمع  القدیمة  الھیاكل  تھدیم   إن 
الواقي درعھ  تفكك  إلى  أدى  قد  الحداثة،   ضربات 
الدینیة. األخالق  في  والمتمثل  المقدسة  الصبغة   ذات 
 وحدث من جراء ذلك أن الجزء المستعمل من الدین
 لحمایة التقالید وتقویتھا، أصبح ھو أیضا على وشك
استثنائیة وقوة  تماسكا  اإلسالم  وفر  فلقد   االنحالل. 
 للبنیات التقلیدیة. وإن إعادة تشكیلھا سوف تقّوض ال
 محالة البعد الدیني للمجتمع المتأزم والذي یعاني من

عدم انسجام عام لقیمھ القدیمة.

االجتماعیة للقوانین  الوظیفي  االختالل  أدى   لقد 
الفوضى وأصبحت  المجتمع.  في  اضطرابات   إلى 
األمة في  واألنشطة  المجاالت  جمیع  تدریجیا   تغرق 
حسب وحداثیین  تقلیدیین  بین  منقسمة  أضحت   التي 
 السیاقات وتخلق تصرفات إنفصامیة. إن الحاجة إلى
 اللجوء إلى بنیات ضامنة لالستقرار والنظام، دفعت
االنحالل (لمحاربة  الدینیة  بالمؤسسة  الواجھة   إلى 
 األخالقي المتفشي في المجتمع بكل الوسائل، في نظر
 البعض)، وكذلك المؤسسة األمنیة (لتأمین المواطنین
 في حریاتھم العامة من الشرطة األخالقیة الدینیة، في
 نظر البعض اآلخر). ھاتان المؤسستان یستنجد بھما
أن یفترض  الذي  النظام  فقدان  لتعویض   باستمرار 
یصدر عن حقل اجتماعي (عاطفي) مستقر وھادئ.

مجتمع الیوم

 شھد المجتمع الجزائري على مدى عقود اضطرابات
السیاسیة تركیباتھ  جوھر  مّست  ومریرة   متتالیة 
جدیدا. تكوینا  علیھ  وفرضت  والنفسیة   واالجتماعیة 
النصف خالل  بطیئة،  البدایة  في  التحوالت   كانت 
 األول من القرن العشرین إلى غایة الثورة الوطنیة،
 ثم تسارعت وتیرتھا بعد االستقالل، إلى أن خرجت

عن كل سیطرة وانجرت عنھا عواقب مأساویة.

الجزائریون یعي  ال  الشعوب،  كل  غرار   على 
الحیاة أما  الیومیة.  حیاتھم  من  سطحیة  بطبقة   إال 

أوال: اإلشكالیة الجزائریة
االجتماعیة. لبنیاتھا  عمیقة  تحّوالت  الجزائر   تواجھ 
من شكل  إلى  تقلیدي  مجتمع  من  ننتقل  بأننا   علما 
 الحداثة الناشئة غیر المستقرة. فلقد تسببت التغییرات
یقوم التي  األنثروبولوجیة  القیم  على  طرأت   التي 
عمیقة جد  سلوكیة  اضطرابات  في  المجتمع   علیھا 
ھو ذلك  كل  ومصدر  المجتمع.  في  عامة   وفوضى 
 الفضاء االجتماعي أو العاطفي. ذلك أن عملیة تحدیث
مجتمع على  ومفروضة  مدروسة،  وغیر   خارجیة 
 تقلیدي متحجر، أفقدت الجزائریین معالمھم وأدخلتھم

في دوامة من القلق والحیرة.

أو األمني  الھوس  مرض  من  تعاني  ال  الجزائر   إن 
لدیھ المجتمع  أن  على  یدل  ما  ھناك  فلیس   الحربي. 
قیم تعكسھ  الذي  ذلك  مثل  «العنف»  إلى   میول 
 االنضباط الشدید والعقالنیة الباردة. بل بالعكس، إن
بالمسؤولیة الشعور  وعدم  االنضباط  وعدم   التقاعس 
 ھي القیم المھیمنة. وما اإلرھاب والمآسي التي شھدتھا
 سوى أعراض تفاعلیة ناجمة عن اضطراب المجال
بتفعیل العاطفیة   العاطفي. لذلك، تقرن االضطرابات 

المجالین األمني والدیني.

التدین مظاھر  من  الرغم  وعلى  الجزائریون،   نحن 
 المغالیة أحیانا، فإننا في الغالب مقصّرون في احترام
والغش االحتیال  العامة.  األماكن  في  األخالقیة   القیم 
والنفاق والكذب  المشروع  غیر  والعنف   والسرقة 
 صفات شائعة في أوساطنا، ما یدل على أن الشكلیات
العام االنھیار  إلخفاء  واجھة  سوى  لیست   الدینیة 
 لإلیمان واألخالق التقلیدیة في المجتمع. ھذه الظواھر
 العدوانیة نابعة من انغالق الفرد داخل فضاء التقالید
 الضیق الذي یرید الخروج منھ، وھو منجذب نحو عالم
 حدیث مليء باإلغراءات. وألنھ ال یستطیع الخروج
 علنا بسبب ثقل المجتمع، تراه یخترق القوانین السائدة
 بانتھاج طرق ملتویة. ما یشجع على انتشار النفاق في
 نطاق واسع. كما تتجلى اضطرابات المجال العاطفي
في فنجد  ناضجة.  سلوكیات عاطفیة غیر   من خالل 
 كثیر من األحیان أن األمزجة والعواطف تحكم األفعال
 بدال من العقل الھادئ والمنیر. أما الغرور والتفاخر
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إلیھا یعود  سلوكیة  أنماط  نشأت  الزمن،  مرور   مع 
یتخذ أن  أو  بخیار  یقوم  ان  أراد  كّلما  آلیا   اإلنسان 
المواقف تتحدد  سلفا،  المعدة  البرامج  ومثل   قرارا. 
النفسي بالعمق  كبیر  حد  إلى  واألفعال   والسلوكیات 
المطاف، نھایة  في  تشّكل،  التي  النمطیة  القیم   لھذه 

بنیات المجتمع.

یضمن ما  بقدر  منسجما  النظام  ھذا  یكون  ما   بقدر 
 استمراره في البقاء. فعندما یكون نمط استغالل األرض
السلوكیة والقیم  االجتماعیة  الطقوس  مع   منسجما 
لقرون. المجتمعیة  البنیة  تستمر  الدینیة،   والمعتقدات 
 ویساعد البعد المقّدس للدیانة المتآلفة مع ھذه البنیات
 المجتمعیة على توطیدھا وحمایتھا. یصبح الدین بمثابة
 دعامة للبنیة المجتمعیة التي نشأت في األول مجردة
 من البعد الدیني لمنع أي محاولة للتحویر أو التطویر

الذي یحتسب كنوع من أنواع الطعن في الدین.

مع موازاة  و  العاطفي،  للفضاء  الداخلیة   اإلختالالت 
 ذلك إھتزازات البنى العاطفیة، ھما السببان المباشران
للخروج التراجیدي.  عنفھا  و  السوداء  العشریة   في 
 بسرعة من ھذه المرحلة الحتمیة من دون الحاجة إلى
التي الجسیمة  األضرار  إلى  أخرى  أضرار   إضافة 
من للجزائر  مفر  ال  بنجاح،  انتقالھا  وإتمام   وقعت، 
بمواد تبنیھ  نموذج  یناسبھا.  مجتمع  نموذج  تقیم   أن 
والتضامن. اإلبداع  و  والعدل  المسؤولیة   العصر: 
 ویجب أن یخلق توازن جدید بین الفضاءات العاطفیة

والمادیة واألمنیة والروحیة.

إلیھا، فینظرون   االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، 
 بشكل خاطٍئ، على أنھا المحّرك للتطّور المرغوب أو
الجانب الحقیقة ھي أن  المنبوذ. في حین  أو   المھاب 
 الظاھر من ھذه الحیاة، لیس سوى صورة مرئیة عن
 واقع الشعوري دفین، یحث بدوره األفراد على القیام
 بخیارات وتصرفات معّینة، ومن خاللھم یؤثر على

المجتمع بأسره.

بعمل األنثروبولوجیة  القیم  عمل  تشبیھ   یمكن 
الكمبیوتر، وظائف  جمیع  تدیر  التي   البرمجیات 
الذي یتجسد السلوك االجتماعي  المسؤولة عن   وھي 
وھناك محدد.  وسیاسي  واقتصادي  اجتماعي   بنظام 
عملھا یشبھ  الذھنیة  التركیبات  في  عمیقة   حركات 
 عمل الصفائح األرضیة التكتونیة. فالقیم األقوى التي
تلك ھي  الشعب  وآمال  والخیارات  السلوكیات   تحدد 
 التي تدمج في بنیة الالشعور الجماعي، وبذلك تصبح
حیاتھ. في  فرد  كل  علیھا  یرتكز  ثابتة  بحقائق   أشبھ 
«األنا اسم  البنیة  ھذه  النفسانیون  المحللون   ویطلق 
 العلیا». ولقد ُنحتت ھذه القیم على مدى قرون بنمط
 حیاة مرتبط ارتباطا مباشرا بالبیئة السائدة، الجغرافیة

والمناخیة والبیولوجیة وغیرھا..

المدى على  واالجتماعیة  السلوكیة  المعاییر   وضعت 
 الطویل جدا. ولقد سمح ھذا االرتباط باألرض ببناء
األجیال فتتوارث  المحیط.  العالم  على  خاصة   نظرة 
لھ المصاحبة  والمعاییر  ذلك  عن  الناتج  الحیاة   نمط 
التي المنّمطة  األسریة  التربیة  بفضل  كبیرة   بأمانة 
 یتلقاھا األطفال، ثم بفضل المؤسسات التعلیمیة (الزوایا
 والمساجد...) والضوابط االجتماعیة المتنوعة، و في

 النھایة صیانتھا تحت ضغط تقالید المجتمع.

 في ھذه العالقة مع الواقع المحسوس (طبیعة األرض،
المناخ، الحیوانیة،  والثروة  الزراعة  الماء،   اقتصاد 
 وكذلك النمو الدیموغرافي والقواعد األساسیة للتعایش
 وأسلوب التعامل مع المعتقدات الدینیة، وفھم الظواھر
یتوصل الخ..)،  المیتافیزیقیة،  والتفسیرات   الطبیعیة 
 الناس في النھایة إلى خلق نمط معیشي یسایر عصرھم

ویناسب بیئتھم.
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التقلیدي للمجتمع  الداخلیة  البنیة  انھیار  أحدث  لقد    
 أضرارا ھائلة على المجتمع و على األفراد على حد
الممكن توقع ھذا المصیر وكان من  سواء. كان من 
 الممكن أیضا مراقبة ھذا التطور بشكل أفضل. الیوم،
 ال یزال المجتمع على ما یبدو تحت تأثیر التقالید، لكن
قادرة تعد  ولم  الداخلي  انسجامھا  فقدت  التقالید   ھذه 
التي المشروعة  واألحالم  الطموحات  صیانة   على 
 تغذیھا أمتنا. لم تصمد في معركتھا غیر المتكافئة مع
امتصاص لعملیة  وتفتتت. تعرضت  فتفككت   الحداثة 

قد یطول أمدھا كثیرا وستكون عسیرة و ألیمة.

 لن یعود الزمن إلى الوراء

إلى العودة  تكون  أن  كبیرا  احتماال  فیھ  أن  نظن    ال 
في الشامل  العنف  فلحظات  ممكنا.  أمرا   الوراء 
تعود. لن  سوف  وراءنا.  بعیدة  اآلن  ھي   التسعینات 
الُبنى الحدیثة حلت محل  ومع ذلك، ھذا ال یعني أن 
بالعكس، األھلیة.  الحرب  من  بالرغم  التقلیدیة   البنى 
 إن إزاحة التقالید قد ترك أمامنا فراغا مھوال قد یدوم

طویال وقد یسبب في مزید من التوتر والقلق.

  إذا كان الجزائریون قد بدؤوا ینظرون إلى مشكلتھم
لم یستوعبوا عمقھا ومن أنھم  المنظور، إال   من ھذا 
 كل نواحیھا. فھم ال یفكرون فیھا من الناحیة المنھجیة.
 فإلى حد اآلن ال یزال ینظر إلى مصطلح «المجتمع»
لدیھم األشخاص  من  مجموعة  بھ  یقصد   كمصطلح 
 عدد من القواسم المشتركة، وال شيء أكثر من ھذا.
 وقلیل من الناس یدركون التأثیر القوي والملزم الذي
 تمارسھ ھیاكل المجتمع، فیما یعتبر كل واحد بسذاجة

أنھ یتصرف بحریة وبحسن نیة.

  نقول ونكرر أن المجتمع ھو عبارة عن برمجیة أو
یتلقاه الذي  النمطي  االجتماعي  السلوك  من   برنامج 
 األفراد منذ سن الطفولة، ویدمجونھا في واقع حیاتھم.
 یأخذ ھذا البرنامج المشترك شكل بنیة خارجیة على
ودون كرھا  أو  طوعا  لھا  یخضعون  الذین   األفراد 
 وعي في غالب األحیان. لذلك یبدو المجتمع كیانا معقدا
المترابطون األفراد  من  یحصى  ال  عدد  من   یتكّون 
 فیما بینھم والعاملون بانسجام كلٌّ في «زاویتھ النفسیة

ثانیا: أّي طریق ننتھج؟
تغییر السیاسة  نساء)  (أو  لیس من مسؤولیة رجال    

 المجتمع. إال أنھ من واجب الطبقة السیاسیة أن تفھم
 القوى الكامنة بداخل ھذا المجتمع حتى تواكبھ وتتمكن
الرجل على  عقباتھ.  تذلیل  في  اإلسھام  من   بالتالي 
 السیاسي أن یحل النزاعات والتوترات التي تعترض
للمستقبل. واضحة  رؤیة  وفق  باستمرار   المجتمع 
 فالمجتمع ھو الذي یفرض بصورة تدریجیة مشروع
 المجتمع الخاص بھ. ویجب على المجتمع الجزائري
من بقدر  وتتمتع  شرعیة  سلطة  تساعده  أن   تحدیدا 
وقت، أسرع  في  الداخلیة  تناقضاتھ  لتجاوز   الكفاءة 
وعلى ضعفھ.  نقاط  وإصالح  قوتھ  نقاط   ولتعزیز 
تكّیف أن  االستشراف  على  قدرة  تملك  التي   السلطة 
 ھیاكل الدولة مع احتیاجات السكان الحقیقیة التي تلوح
 في األفق، مثل المواطنة واالعتدال في میزان القوى
 وشرعیة الحكومة واحترام الحریات وتحقیق النجاعة
 االقتصادیة... وعلى السلطة الذكیة أیضا أن تسّرع في
 نشر الوعي السیاسي وتلقین المواطنین القیم األساسیة،

مثل روح المسؤولیة والعدل واالبداع والتضامن.

البناء بإعادة  ویتعلق  كبیرا،  تحدیا  الجزائر  تواجھ    
تماما متھالك  و  مفكك  لمجتمع  عقالنیة  أسس   وفق 
 الیوم. یجب علینا إنشاء منظومة قیم مسایرة لمتطلبات
 العالم الحدیث، وإعادة بناء «أنا علیا جماعیة» كفیلة
 بخلق االنسجام في المجتمع. ومن خالل عملیة تحّول
 طویلة ومتأنیة تنسج العالقة بین الفرد والوعي المدني
 والسلطة. ألن وعي القوى المحركة العمیقة ھو الذي
التي الطریق  على  ویدّلھ  التغییر  األساس  في   یحمل 
السیاسي، العمل  خالل  من  وتمكنھا  انتھاجھا،   یجب 
ومعالمھ مرجعیاتھ  استعادة  على  المجتمع   بمساعدة 

واالستقرار في ھیاكلھ.

  ال شك أن فھمنا لسیر المجتمع بشكل عام ومجتمعنا
العیوب أصل  معرفة  على  یساعدنا  خاص،   بشكل 
عالم نحو  البلد  مسیرة  تعرقل  التي  الخلل   ومصادر 
قدرة وأكثر  الحاضر  مع  تماشیا  وأكثر  حداثة   أكثر 
وضمان للمواطنین  السعادة  من  المزید  توفیر   على 

أمنھم دون التضحیة بحریتھم.
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 التي دّمرت مجتمعھا التقلیدي، ما خلق فراغا شغلتھ
فیما بعد القومیات الناشئة.

  مع ذلك، إن ھذا التطور المحتمل غیر مرغوب فیھ.
التدریجي التراجع  ومع  ذلك،  من  العكس  على   بل 
 للشكلیات الشعائریة، ینبغي سد الثغرة الدینیة بروحانیة

راقیة.

الطموح والواقعیة

  یمتلك اإلسالم مخزونا روحیا ھائال. وسیكون العامل
 الحاسم في تطویر وتوطید شخصیتنا وھویتنا. في ھذا
 السیاق، سیكون من الضروري فصل اإلسالم عن بنیة
 المجتمع التقلیدي. یجب أال یوضع اإلسالم في خدمة
 أي شكل بالي من المجتمع. ومقابل ذلك، یجب على
الناس یساعد  أن  والروحي  اإللھي  بعده  في   اإلسالم 
الضوابط یتحرروا من  أحرارا وأن  یكونوا  أن   على 

االجتماعیة القدیمة والبالیة.

  ال مناص من إدراج تطور الجزائر في أفق العالمیة. إال
 أن العالم بأسره الیوم، وبسبب العولمة، یواجھ مشاكل
 جد خطیرة: نھایة البترول والطاقة غیر المكلفة، ندرة
 المیاه خاصة بالنسبة لبلدان جنوب المتوسط، التغیرات

المناخیة والتلوث والفقر، وما إلى ذلك.

الممكنة. الطموحات  أكبر  للجزائر  تكون  أن  یجب    
یتیح مما  أكبر  یكون  أن  یجب  ال  طموحھا  أن   غیر 
 لھا الواقع. فاالستھالك المفرط وغیر المنضبط الذي
بعیدة أصبحت  المتضخمة  المادیة  النزعة   یصاحب 

المنال.

  ینبغي تشجیع البعد الروحي والثقافي. وعلى المواطن
 الجزائري أن یعید بناء التوازن بین فضاءاتھ األربعة
مشاعره من  یلّطف  أن  علیھ  یجب  معقولة.   بطریقة 
حساسیتھ ویغذي  أمنھ  وینظم  الثقافیة  بیئتھ   ویثري 

الروحیة.

  ھل تملك الجزائر اإلمكانیات التي تسمح لھا بتحقیق
ھذا التطور؟

متماسك عالم  ھذا  كل  من  ویتشّكل   واالجتماعیة». 
في التقلیدیة  الھیاكل  ُتغرس  علیھ،  وبناء   وحّي. 
 الالشعور وتتحّول إلى معاییر یسبب انتھاكھا شعورا

بالذنب وبالعار.

السائد التقلیدي  المجتمع  تعرض   ،1962 عام  منذ    
 آنذاك الجتیاح عنیف لقیم جدیدة معادیة في كثیر من
 األحیان لتلك التي تأسس علیھا. وال یزال ھذا المجتمع
 التقلیدي إلى الیوم، على الرغم من بعض التعدیالت
 الظاھریة، یبدو في الظاھر ھو السائد. بینما ركائزه
ال الھیكل  كان  وإذا  تصدعت.  الواقع  في   الداخلیة 
 یزال واقفا في بعض نواحیھ، إال أنھ لم یعد وظیفیا.
التي للدواعي  تستجیب  تعد  لم  التقالید  فإن   وبالتالي 

تبرر وجودھا.

 ال یعرف الجزائریون ھذه الحقیقة بعد، لكن مع تدمیر
 المجتمع التقلیدي، ھم أنفسھم تضرروا بشكل مباشر،
 ذلك ألن برنامجھم السلوكي أصبح عاجزا عن مواصلة
 العمل الجماعي. صاروا خطرا على بعضھم البعض
 وحل العداء والشقاق بینھم، وصاروا بالتالي یعانون

من القلق والضیق والحیرة.

  ومنھ تزعزع جزء من ثقافتھم الدینیة الشكلیة نظرا
 الرتباطھا الوثیق بالتقالید. ذلك أن التوظیف المفرط
 للرموز المقّدسة من أجل الحفاظ على البنى التقلیدیة
دون سابق الحداثة  اقتحمت  الدین عندما   انقلب على 
الذي التغییر  مع  للجزائریین.  الذھني  العالم   إنذار 
یزال ال  والذي  األنثروبولوجیة  القیم  على   طرأ 
 جاریا، ستزداد معاداة اإلسالم، بطرق خفیة وضمنیة
ثالثة أو  جیلین  وبعد  صریح.  بشكل  ثم  البدایة   في 
بھا نعرفھ  التي  الصورة  في  اإلسالم  سیشھد   أجیال، 
 تحوالت عمیقة من الناحیة الشكلیة أساسا. ومع ذلك،
ثقافتھ. بآثاره في  الجزائري محتفظا  المجتمع   سیبقى 
 ستتقّدم العلمنة بشكل متدرج وغیر منتظم، وقد تتلقى
ذلك سیكون  لكن  المقاومة،  بسبب  الصدمات   بعض 
المجال سیضیق  وبالتالي  فیھ.  رجعة  ال  خیار   ربما 
 الروحي ویجف نبعھ ولن یتبقى سوى ھیكل صوري
 إسالمي الواجھة، مثلما كان مصیر المسیحیة بوجھیھا
 الكاثولیكي والبروتستانتي في أوروبا القرون الوسطى
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  اآلن وقد انھارت التقالید كلیا، ھل بإمكاننا أن نعیش
(ویمكننا) لنا  ینبغي  أم  مجتمعاتیة  ھیاكل  دون   من 
«حدیث» مجتمع  ھناك  ھل  آخر؟  بشيء   استبدالھا 
الحدیث» «المجتمع  یعني  وماذا  لالستخدام   جاھز 

تحدیدا بالنسبة لنا؟

أّي حداثة؟

  الشك أن الموقف األسھل أمام ھذا الوضع ھو إعالن
 االنتصار الحتمي للحداثة ونھایة التاریخ! والحداثة على
 خالف التقالید یمكن أن تتسم ببعض الصفات: النزعة
 الفردیة، اختزال خلیة األسرة في الزوج وأطفال قصر
مختلفة أشكال  عدة  في  حتى  أو  النوویة)،   (األسرة 
والمیل المرأة،  وتحرر  المثلیین  األزواج   تتضمن 
 نحو الالتمایز الجنسي (نظریة النوع)، وحریة الفكر
ومذھب الخاصة،  الملكیة  وتكریس  المبادرة   وحریة 

المادیة والمتعة ذات النزعة النرجسیة...

  لقد أفرزت ثنائیة «المجتمع/الثقافة» الحدیثة حضارة
 مادیة وتكنولوجیة استثنائیة أوھبت قوة خارقة للبلدان
أنھا ذاك  المفارقات.  من  تخلو  ال  لكنھا   المتقدمة. 
االجتماعیة للروابط  مدّمرة  قّیم  على  أیضا   تنطوي 
 والتكافل واإلخاء. كما تقّلص مجال الروحانیة بحیث
العاطفیة الفضاءات  توازن  معھ  واختل  ینعدم.   كاد 
اإلنسان أن  درجة  إلى  والروحیة،  والمادیة   واألمنیة 
 بات یشقى إلیجاد معنى لوجوده. ومن شدة خیبتھ، ال

یجد أمامھ سوى أن یحّرك أحاسیسھ ویؤججھا.

 (Homo Sapiens) «كلما قام «اإلنسان العاقل 
بخطوة نحو تنظیم جدید، أكثر تطورا وتعقیدا، یجر 
ذلك  یبّین  مثلما  ُتشكلھ،  التي  وسلبیاتھ  إیجابیاتھ  معھ 

القرآن الكریم:

ُفُجوَرَھا َفَأْلَھَمَھا  اَھا  َسوَّ َوَما  «َوَنْفٍس    
َوَتْقَواَھا» (سورة الشمس، اآلیتین 8-7)

آفاقًا جدیدة، لكنھ   في كل خطوة إلى األمام، یكسب 
یفقد في نفس الوقت شیئا من مقوماتھ.

تحدیا واإلجابة علیھ یعتبر  ذاتھ  في حد  السؤال  إن    
ال «من  الفرنسي:  المثل  یقول  وكما  لكن   مخاطرة. 
أن الجزائر  على  شیئا».  یكسب  لن  بشيء   یخاطر 

تقرر بناء مصیرھا. ولدیھا مؤھالت لذلك.

 مؤھالت كثیرة

  أوال، ھناك ظھور جیل جدید من الجزائریین. فشباب
 الیوم تحرر من قیود كثیرة كانت تطبع البنیة الذھنیة
 التقلیدیة، والكثیر منھم یتمتع بمستوى تعلیمي وثقافي
 أفضل، وأكثر تماشیا مع العالقات االجتماعیة الجدیدة،
 ومھیأ للعیش بطریقة مختلفة عن نمط حیاة أسالفھ. ال
 یشكّلون في الوقت الراھن األغلبیة، وھم ممزقون بین
 معتقدات توارثوھا لكنھا أصبحت إشكاال في حیاتھم،
مجرد حتى  وال  بلوغھا  یستطیعون  ال  جدیدة   وآفاق 
بدأت مالمحھ،  ترتسم  الذي  المجتمع  في   تصّورھا. 
فشیئا، شیئا  تتوازن  والمرأة  الرجل  بین   العالقات 
یفرض الفرد  وبدأ  طبیعیا.  أمرا  االختالط   وأصبح 
أحیانا عنھ  تنجر  ھذا  أن  ولو  الجماعة  على   وجوده 
جھة من  لكن  طبیعي!  فعل  كرد  التجاوزات،   بعض 
 أخرى، تتحرك الضغوط االقتصادیة بتطبیق معاییر
 سیكولوجیة جدیدة. وبالنظر إلى النظام السیاسي السائد
الجزائري المواطن  یضطر  ما  غالبا  فإنھ  البلد،   في 
الجھویة أو  والعشائریة  العائلیة  شبكاتھ   لتوظیف 
أیضا ھناك  لكن  االقتصادي.  المجال  في  یتقّدم   حتى 
 بعض المواصفات اإلضافیة التي یجب أن تتوفر عند
وروح المبادرة  و  الجرأة  مثل  الثراء،  في   الراغبین 

اإلبداع والتحكم في البیئة والطموح...

  إن قیام طبقة مالكة یؤدي حتما إلى میالد تكنوقراطیة
من فعالیة  وأكثر  كفاءة  أكثر  وسطى  وطبقة   جدیدة، 
 سابقتھا في لعبة المنافسة والجدارة. وأكثر من ذلك،
 إن عالقات السلطة ستتطور بالضرورة. بحیث سیقل
فشیئا شیئا  محلھا  وتحل  التقلیدي،  القوة   تأثیر عالقة 
من والتبادل  الجماعي  العمل  عقل. وسیصبح   عالقة 

أھداف اإلدارة.

  لكن السؤال الذي یبقى مطروحا على كل واحد مّنا،
ھو: ما الذي یجب القیام بھ فعلیا؟
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وھي تنسحب تدریجیا من مجال العمل اإلنساني خفیة 
التاریخي  االتجاه  لكن  عنیف.  بشكل  أخرى  وأحیانا 
 (Homo Sapiends)  «ھو أن «اإلنسان العاقل
القانون.  بواسطة  المجتمع  سیبني  المطاف  نھایة  في 
األفراد  تخص  مسألة  فسیصبح  الروحي  الجانب  أما 
ھذا  كان  وإذا  لھ.  الفطري  االستعداد  لھ  كان  ولمن 
الرّبانیة  مفھوم  دون  من  اإلنسان  فإن  المستقبل،  ھو 

سیضیع ألنھ ال یتحكم في أسباب وجوده.

بطریقة ذاتھا  بناء  الحدیثة  المجتمعات  أعادت  لقد    
نخبھا، ُتحرك  التي  القوة  لموازین  تبعا   «عفویة»، 
أي البورصة،  ومؤشرات  االجتماعیة   وطبقاتھا 

باألحرى من دون تخطیط مسبق.

  باستطاعتنا أن نكرر ھذه التجربة. نترك الزمن یفعل
 فعلھ، حتى یتشّكل شیئا فشیئا توازن جدید، مثلما نترك
 جرحا یلتئم مع مرور الزمن. وسوف یلتئم في النھایة

بطریقة أو بأخرى.

  لكن یمكننا أیضا أن نتدخل في الوقت المناسب لتحفیز
 بعض التغییرات والتسریع من وتیرتھا، السیما المفیدة
 منھا، وإبطاء أو كبح تلك التي ال تنطوي سوى على
في ونخفف  الوقت  سنربح  الطریقة،  وبھذه   سلبیات. 
لنا تنیر  التي  المعالم  بفضل  المعاناة  الوقت من   ذات 

الطریق.

  وبطبیعة الحال، ال یعني ذلك أن نأتي بوصفة مكتوبة
المجتمع لنبض  ننتبھ  أن  یكفي  المخابر.  في   ومعّدة 
تدفع والتي  فیھ  الكامنة  القوى  مع  بانسجام   ونعمل 

باألمة نحو التطور اإلیجابي.

  ال مناص من تطبیق إصالحات جوھریة على عدة
 جبھات: الدین والھویة وبالطبع أیضا على جبھة القیم
 ومبادئ الحیاة. واجبنا الیوم أن نتحّرك ونبادر بالعمل،

كّل في مستواه. فكّلنا مسؤولون!

العقول، وعقلنة  علمنة  في  الحداثة  ساھمت  لقد    
 وساعدت بالتالي على تراجع الفكر السحري البدائي،
 و في سیاق ذلك أدى فیما بعد إلى تدني قیمة الروحانیة.
مھیمنة، واألمنیة  المادیة  الذھنیة  العوالم   فأصبحت 

والعوالم العاطفیة والروحیة سقیمة وھزیلة.

االجتماعي التفكك  صار  الفردي،  المستوى  على    
 للحداثة مصدر قلق وإحباط نفسي... وأصبحت عزلة
حتى معھ  ینفع  ال  محتوما  قدرا  المسنین   األشخاص 

االستئناس بالحیوانات األلیفة.

  عندما ننظر عن كثب إلى المجتمعات التي توصف
 بالحدیثة بعیون التقالید، تبدوا لنا باردة وعقالنیة إلى
كفتي في  بشري  عمل  كل  تقّید  ألنھا  الفجاجة،   حد 

«الربح» و»الخسارة». فكل شيء أصبح تجارة !

  لذلك یحق لنا أن نتساءل ما إذا كان تفكیك التقالید ال
فبعدما واالنتحاري.  بل  االكتئابي  الفراغ  إلى   یقودنا 
الجدوى، عدیمة  النمطیة  باألفكار  االعتقاد   أصبح 
النطاق عن  الخارجة  القوانین  لقوى  إال  یمكن   ال 
وجودھا، تفرض  أن  وحدھا  للفرد   البسیكولوجي 
مطالبة اإلكراه  و  القمع  أدوات  تحتكر  التي   والدولة 

بالتدخل لحفظ النظام.

المجتمع صار  الداخل،  من  وتھافتھ  ضعفھ  بسبب    
عظمي «ھیكل  على  باالعتماد  بقائھ  لحفظ   مضطرا 
قواعد على  أساسا  تستند  ھیاكل  على  أي   خارجي» 
فلم المعتقدات.  على  ولیس  الموضوعي   القانون 
في تتحكم  التي  ھي  والروح  والشرف  المشاعر   تعد 
الذي ھو  مؤسسات  تّسنھ  الذي  القانون  بل   السلوك، 
 ینبغي أن یكون المرجعیة. ولم یعد ھناك وجود لردود
 الفعل الغریزیة التي تصیغھا القیم األنثروبولوجیة من
الیوم فبات  بالكرامة.  واإلحساس  «الشرف»   خالل 
 من الصعب أن یطالب المرء بحقھ في قتل من كان
 سببا في وقوع جریمة شرف. إن القانون الذي نوقش
 وصّوت علیھ في البرلمان ھو الذي یفصل بین الخیر

والشر، وبین الحق والباطل.

إن التقالید التي كانت في السابق تطّبق القانون العرفي 
المستند في بعض جوانبھ على األحكام الدینیة تراجعت، 
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 الشعائر اإلسالمیة اختالفا جوھریا عن المؤمن الذي
 یحمل اإلیمان في قلبھ ویتقّدم في روحانیتھ! فھو یمّیز

 بوضوح تام بین «المسلم» و»المؤمن»:

 «َقاَلِت اَألْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا
ا َیْدُخِل اِإلیَماُن ِفي ُقُلوِبُكْم َوِإن ُتِطیُعوا اهللاََّ َوَرُسوَلُھ  َوَلمَّ
ِحیٌم» (سورة ْن َأْعَماِلُكْم َشْیًئا ِإنَّ اهللاََّ َغُفوٌر رَّ  ال َیِلْتُكم مِّ

الحجرات، اآلیة 14).

تلك األساسیة لإلسالم، مثل  المبادئ  تلخیص  یمكن    
النحو على  السماویة  الدیانات  بقیة  علیھا  تقوم   التي 

التالي:

• اإلیمان بإلھ واحد،
• اإلیمان باآلخرة ویوم الحساب،

• معرفة واحترام حقوق وواجبات كل فرد،
یكافؤ  امتحان  بمثابة  الدنیا  الحیاة  • اعتبار 

بموجبھ الفائزون بالجنة خالدین فیھا. 

أحدھما مستویان،  السماویة  األدیان  من  دین  لكل    
 ظاھري، وھو المستوى الطقوسي الشعائري، والثاني
الھدف ویتمثل  الروحي.  المستوى  وھو   باطني 
بالمستوى البشر  توعیة  في  الرسل  لجمیع   الرئیسي 
فلیس سوى الشعائري  المستوى  أما  للدین،   الروحي 

مرحلة إعدادیة.

یعني العبادات،  یسمى  ما  أو  الشعائري،  المستوى    
المؤمن وإعداد  االجتماعي  والسلم  النظام   بتوفیر 
المستوى ویتضمن  الروحي.  المستوى  من   للتقرب 

الشعائري:

1) مبادئ أساسیة، مثل وحدانیة اهللا،

 2) مبادئ أخالقیة مثل تحریم القتل والسرقة والكذب،
الخ

3) توصیات تطبیقیة وھي نوعان:

  أ) توصیات خاصة بالعبادات، مثل الصالة والصیام
والزكاة...

 ثالثا: من أجل فھم أفضل
 لإلسالم

لنا أن النقطة من تحلیلنا الخطابي، ارتئى    عند ھذه 
فیھ نزل  الذي  العام  اإلطار  أسطر  بضعة  في   نحدد 
یمارسھ الذي  الھائل  للنفوذ  نظرا  ومرامیھ،   الوحي 
 اإلسالم على النفس الجزائریة. والھدف ھنا، إصالح

اإلنسان عن طریق االجتھاد.

  في مفھوم المسلم الذي یؤمن باهللا ویسعى لفھم دینھ
لخلق األسمى  السبب  فإن  والسنة،  الكتاب   من خالل 
النبي صلى اهللا علیھ و یبّینھ   الكون ووجود اإلنسان 

سلم في حدیث أوحي إلیھ:

  قال اهللا تعالى: « كنت كنزًا مخفیًا فأحببت أن أعرف
فخلقت الخلق لكي أعرف» (حدیث قدسي)

  وعلیھ، فإن الدین ھو ما عّلمھ اهللا لإلنسان لكي یعرف
تعریف ھي  الدین  من  األساسیة  الغایة  ألن   حقیقتھ. 

الناس باهللا.

واحدا. أیضا  دینھ  یكون  أن  بد  فال  واحد،  اهللا  إن    
 وجمیع رسلھ وأنبیائھ جاؤوا بحقیقة واحدة. رساالتھم
 متكاملة، وما التناقضات التي نستشفھا فیھا سوى من
 صنع البشر بسبب عدم تمییزھم بین اللب والقشور،
 وبین ما ھو دنیوي وما ھو سماوي أو بسبب التحریف،

أّیا كانت األسباب.

الشعائر والروحانیة

  تساھم الدیانات الكبرى، بحكم بعدھا االجتماعي، في
الخاصة الحیاة  مجال  في  حتى  وذلك  األخالق   نشر 
الجانب عرضیا عندھا. ألن  لإلنسان. لكن یبقى ھذا 
اهللا لمعرفة  اإلنسان  إعداد  ھو  للدین  السامیة   الغایة 
 والرجوع إلیھ. ومن شروط ذلك إقامة نظام اجتماعي
ثانوي نفسھ  المجتمع  نموذج  فحتى  وھادئ.   مستقر 
ففي الدین.  إلیھا  یصبوا  التي  السامیة  بالغایة   مقارنة 
ویمارس یتبنى  الذي  المسلم  یختلف  الكریم،   القرآن 
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األقوال عن  لھ،  تكملة  أتت  التي  السنة  وفي   القرآن 
والتفاسیر المبھمة وأحیانا السخیفة لبعض الفقھاء.

آَیاٌت ِمْنُھ  اْلِكَتاَب  َعَلْیَك  َأنَزَل  الَِّذَي  ُھَو   » 
ُمَتَشاِبَھاٌت َوُأَخُر  اْلِكَتاِب  ُأمُّ  ُھنَّ  ْحَكَماٌت   مُّ
َما َفَیتَِّبُعوَن  َزْیٌغ  ُقُلوِبِھْم  ِفي  الَِّذیَن  ا   َفَأمَّ
 َتَشاَبَھ ِمْنُھ اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِویِلِھ َوَما
...» (سورة آل عمران،  َیْعَلُم َتْأِویَلُھ ِإالَّ اهللاَّ

اآلیة 7).

ھي التي  المعتقدات  بعض  تحطیم  من  أیضا  والبد    
على فیجب  المسلمین.  لدى  الفكري  االنغالق   أساس 
 المسلم أن یستعید روح االنفتاح والتسامح الكامن في
 القرآن ویدرك أنھ لم ُیخلق للتحكم في حیاة غیره باسم

معتقداتھ.

  « لَّْیَس َعَلْیَك ُھَداُھْم َوَلِكنَّ اهللاََّ َیْھِدي َمن
َیَشاء» (سورة البقرة، اآلیة 272).

تقتضي لإلسالم  والصحیحة  السلیمة  الممارسة  إن    
بانتھاج اهللا  من  للتقرب  الجھد  یبذل  أن  اإلنسان   من 
المتاحة والممكنة. وباإلسالم یجب علینا أن  الطریق 
 نقوم بالعمل الصالح حسب المفھوم الذي یراه العقل.
 وعلینا أن نكف عن السعي لفرض ما نؤمن بھ على
وأن المطلقة  الحقیقة  نملك  بأننا  معتقدین   اآلخرین، 

اآلخرین ھم على خطأ.

 إن قراءة بسیطة للقرآن الكریم تبّین لنا ھذه الحقائق.

ھذه على  مسلما  یكون  أن  اإلنسان  على  یتحتم  ھل    
الكریم القرآن  جواب  اهللا؟  رضا  ینال  لكي   األرض 

 ھو:

  «َال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن» (سورة البقرة، اآلیة
.(256

بِِّھ رَّ ِمن  ِإَلْیِھ  ُأنِزَل  ِبَما  ُسوُل  الرَّ آَمَن   » 
َوُكُتِبِھ َوَمالِئَكِتِھ  ِباهللاَِّ  آَمَن  ُكلٌّ   َواْلُمْؤِمُنوَن 
ُسِلِھ َوَقاُلوْا ُق َبْیَن َأَحٍد مِّن رُّ  َوُرُسِلِھ َال ُنَفرِّ
 َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیُر»

(سورة البقرة، اآلیة 285).

الزواج مثل  وعرفیة،  اجتماعیة  توصیات  ب)    
والمیراث والتجارة...

النصوص تفسیر  یكون  الشعائري،  المستوى  في    
حرفیا، وغالبا ما یشّكل مصدر تضارب والتباس.

للمستوى وامتداد  تتویج  فھو  الروحي  المستوى  أما    
عن والبحث  الروحي  االرتقاء  وھدفھ   الشعائري. 
الحقیقة ومعرفة اهللا... وھو نظریا غایة كل األدیان.

  «َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأن ُتْؤِمَن ِإالَّ ِبِإْذِن اهللاَِّ...»
(سورة یونس، اآلیة 100)

على الناس  یجبروا  أن  المعبد  لحّراس  لیس  فإذن    
اإلیمان أو عدم اإلیمان.

أّیا كان البشر،  بتقریب كل  الروحي  المستوى    یقوم 
 الدین الذي یدینون بھ. وعندما یحید الدین عن رسالتھ
یؤدي أكثر مما  اجتماعي  بدور  یقوم  فإنھ   األساسیة، 
فإن الروحي،  الجانب  یختفي  وعندما  روحیا.   دورا 
البشر.» «دین  مرتبة  إلى  وینزل  ینحط  اهللا»   «دین 
الفتنة  وعندئذ تظھر الخالفات في الخطابات وتظھر 
 وآفة التعصب. وینقسم الدین إلى ملل وطوائف متنوعة
یتناحر متعددة  إلى جماعات ومذاھب  بدورھا   تنقسم 

علیھا الناس.

رد االعتبار للقیم الصحیحة

  إن الرجوع إلى القرآن خطوة ال مفر منھا لمن یرید
 إصالح العالم اإلسالمي. وبات اللجوء إلى قراءة نقدیة
المعارف ضوء  على  ضروریا  أمرا  للنص   حدیثة 

المستجدة.

  إن اهللا أكبر بكثیر من اإلسقاطات التخّیلیة لدى بعض
 العقول المنغمسة في معتقداتھا الضیقة والعقیمة. البد
بالعلوم باإلستعانة  تفسیره  القرآن و  إعادة قراءة   من 
 المعاصرة. فإذا كّنا على یقین من أن القرآن ھو وحي
 من اهللا، ال یجب أن نخاف من عرضھ على التحلیل
 النقدي. والبد من فرز األحكام الواضحة الواردة في
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ًة َواِحَدًة   « َوَلْو َشاء َربَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمَّ
 َوَال َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفیَن» (سورة ھود، اآلیة

.(118 

َتُمنُّوا ّال  ُقل  َأْسَلُموا  َأْن  َعَلْیَك  َیُمنُّوَن   »   
َأْن َعَلْیُكْم  َیُمنُّ  اهللاَُّ  َبِل  ِإْسالَمُكم   َعَليَّ 
َصاِدِقیَن» (سورة ُكنُتْم  ِإن  ِلِإلیَماِن   َھَداُكْم 

 الحجرات، اآلیة 17).

  كیف یجب أن یعامل المسلم الدیانات األخرى؟

 « اْدُع ِإَلى َسِبیِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة
 اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُھم ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك
َأْعَلُم َوُھَو  َسِبیِلِھ  َعن  َضلَّ  ِبَمن  َأْعَلُم   ُھَو 
 ِباْلُمْھَتِدیَن» (سورة النحل، اآلیة 125).

اِبِئیَن   « ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َھاُدوا َوالصَّ
ِإنَّ َأْشَرُكوا  َوالَِّذیَن  َواْلَمُجوَس   َوالنََّصاَرى 
 اهللاََّ َیْفِصُل َبْیَنُھْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإنَّ اهللاََّ َعَلى ُكلِّ
َشْيٍء َشِھیٌد» (سورة الحج، اآلیة 17).

تشّكل كیف  المرء  یتساءل  اآلیات،  ھذه  قراءة  بعد    
والمتعصب الطائفي  الفكر  االسالمیین  بعض   عند 
 والتكفیري. على أي شرعیة یستندون لیمنحوا ألنفسھم
 حق التسلیط على أبناء وطنھم وإجبارھم على اإلیمان

وفق المعاییر التي یفرضونھا؟

التي التناقضات  یعون  فشیئا  شیئا  الجزائریون  بدأ    
 تنطوي علیھا ھذه اإلیدیولوجیات الطقوسیة التي أكل
 علیھا الدھر و شرب. وبینما یشھد مجتمعنا تحّوالت
ھذه تواكب  أن  الثقافة  من  ُینتظر  كیانھ،  في   عمیقة 
 التحّوالت. من حق اإلنسان أن ُیحرر إدراكھ و عقلھ.
مستمرة جھود  التحرر  ھذا  تسبق  أن  یجب  أنھ   إال 
لألدیان في جانبھا الروحي  البعد  إن   وجادة وحثیثة. 
 الباطني یدعو إلى التأمل لالرتقاء باإلنسان ودفعھ إلى
 الترفع عن الحاجیات الدنیویة. لكن، لألسف إن غرائز
 الالشعور والضرورات االجتماعیة استغلت ھذا البعد
 الظاھري والشعائري والعقائدي لألدیان خدمة لنظام

اجتماعي معّد سلفا.

  «َأَفَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَھُھ َھَواُه َوَأَضلَُّھ...»
(سورة الجاثیة، اآلیة 23).

مِّن َقْوٌم  َیْسَخْر  ال  آَمُنوا  الَِّذیَن  َأیَُّھا   «َیا 
ْنُھْم» (سورة  َقْوٍم َعَسى َأن َیُكوُنوا َخْیًرا مِّ

الحجرات، اآلیة 11).

 «َوَلْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن ِفي اَألْرِض ُكلُُّھْم
َیُكوُنوْا َحتَّى  النَّاَس  ُتْكِرُه  َأَفَأنَت   َجِمیًعا 

ُمْؤِمِنیَن» (سورة یونس، اآلیة 99).

  «َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأن ُتْؤِمَن ِإالَّ ِبِإْذِن اهللاَِّ...»
(سورة یونس، اآلیة 100).

  «ِإنََّك ال َتْھِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اهللاََّ َیْھِدي
اآلیة القصص،  (سورة  َیَشاء...»   َمن 

.(56 

  ھل یفرض من اإلنسان أن یكون مسلما لكي یذھب
إلى الجنة؟ جواب القرآن الكریم ھو:

 «ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َھاُدوا َوالنََّصاَرى
اْآلِخِر َواْلَیْوِم  ِباهللاَِّ  آَمَن  َمْن  اِبِئیَن   َوالصَّ
َوال َربِِّھْم  ِعْنَد  َأْجُرُھْم  َفَلُھْم  َصاِلًحا   َوَعِمَل 
(سورة َیْحَزُنوَن»  ُھْم  َوَال  َعَلْیِھْم   َخْوٌف 

البقرة، اآلیة 62)

  « َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا لَِّما
 َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَھْیِمًنا َعَلْیِھ َفاْحُكم
ا  َبْیَنُھم ِبَما َأنَزَل اهللاَُّ َوَال َتتَِّبْع َأْھَواءُھْم َعمَّ
ِشْرَعًة ِمنُكْم  َجَعْلَنا  ِلُكلٍّ  اْلَحقِّ  ِمَن   َجاَءَك 
َواِحَدًة ًة  ُأمَّ َلَجَعَلُكْم  َوَلْو َشاء اهللاَُّ   َوِمْنَھاًجا 
 َوَلِكن لَِّیْبُلَوُكْم ِفي َما آَتاُكم َفاْسَتِبُقوا اْلَخْیَراِت
 ِإَلى اهللاَّ َمْرِجُعُكْم َجِمیًعا َفُیَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفیِھ

 َتْخَتِلُفوَن» (سورة المائدة، اآلیة 48).

اِلَحاِت الصَّ َوَعِمُلوْا  آَمُنوْا  الَِّذیَن  ِإنَّ   »   
َكاَة َلُھْم َأْجُرُھْم ِعنَد الَة َوآَتُوْا الزَّ  َوَأَقاُموْا الصَّ
َیْحَزُنوَن» ُھْم  َوَال  َعَلْیِھْم  َخْوٌف  َوَال   َربِِّھْم 

 (سورة البقرة، اآلیة 277).

  ھل توجد حریة المعتقد في اإلسالم؟ جواب القرآن
الكریم في ھذا الشأن أیضا ھو:

اَألْرِض ِفي  َمن  آلَمَن  َربَُّك  َشاء  «َوَلْو    
 ُكلُُّھْم َجِمیًعا َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َیُكوُنوْا

 ُمْؤِمِنین» (سورة یونس، اآلیة 99).
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  «َأَرَأْیَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَھُھ َھَواُه َأَفَأنَت َتُكوُن
َعَلْیِھ َوِكیال» (سورة الفرقان، اآلیة 43).

معتزا یكون  الجزائري ال  المجتمع  أن  البدیھي    من 
 وفخورا بنفسھ من دون اإلسالم. لكن مقابل ذلك، لن
والحضاري، التاریخي  لإلسالم  مستقبل  ھناك   یكون 
 إن لم توّضح أسسھ بالمنھج العقلي ولیس النقلي، وإن

لم تكن ھناك عودة إلى الروحانیة والرّبانیة.

  سوف لن یكون ھناك أي مخرج للمسلمین طالما أّنھم
 یأبون التخلي عن معتقدات راسخة في أذھانھم ال تمت

للرسالة الروحیة لإلسالم بصلة:

شعب  بأنھم  االعتقاد  عن  یكّفوا  أن  • علیھم 
مختار،

• وأن یدركوا بأن اهللا أكبر من تعاویذھم، 
ُولد  لمن  ولیس  هللا  الجنة  بأن  یعرفوا  • وأن 

مسلما،
• یجب أن یفھموا أنھم لم یرسلوا إلصدار األحكام 
الجنة  بھا  یضمنون  ھواھم،  حسب  اإللھیة 
وبئس  بالنار  اآلخر  للبعض  وینبئون  للبعض 

المصیر،
• یجب أن یقبلوا بأنھ إذا كان اهللا قد أنعم المسلمین 
بنعمة اإلسالم، فإن ھناك شعوبا أخرى تنعمت 
ھي أیضا بنعمتھ واھتدت برسائل أخرى بحكمة 

من اهللا.
معاصرا  حال  یجدوا  أن  المسلمون  أراد  • وإذا 
أّنھم  یدركوا  أن  علیھم  العویصة،  لمشاكلھم 
ملزمون بالتمییز بین جوھر األمور وظاھرھا، 
الروحانیة والطقوس، وبین عبادة اهللا و  وبین 

الشریعة التي تؤدي إلیھ.

  عندئذ فقط سیعود الصفاء والسالم والحب  لى قلوب
الناس.
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كّتابنا نصوص  یدرسوا  أن  أوالدنا  على  ینبغي    
لتدریس واسعة  فضاءات  فتح  ویجب   ومفكرینا. 
ینبغي على كما  استثناء.  تراثنا من دون   تراثنا، كل 
 وسائل االتصال الجماھیریة، السمعیة البصریة منھا
أن األخرى،  التعبیر  أنماط  من  وغیرھا   والسینمائیة 
 تستخدم على نطاق واسع «دارجة مھذبة»، لفك العقد
بسبب بسوء  عوملت  التي  شخصیتنا  في   المتجّذرة 
األمازیغیة وعلى  الزمن.  من  لدھور  التاریخ   تقلبات 
 أن تلقى فضاءات للتعبیر خاصة بھا. والبد من بذل
 جھود جبارة لترجمة المؤلفات العالمیة من كل اللغات

 إلى ُلغاتنا... عمل كبیر ودؤوب ینتظرنا.

الھویة. توازن  إعادة  الحال  بطبیعة  ذلك  عن  ینتج    
ثم أوال  معالمنا  نفقد  ال  حتى  بھا  اإلیمان   وینبغي 
التیھ نجّنبھ ھذا  بناء مجتمع مستقر وآمن،  نعید   لكي 
في أو  األوسط  الشرق  في  الذات  بحثا عن   المضني 
من الجزائري  یتمّكن  أن  الضروري  ومن   الغرب. 
 االستناد إلى مرجعیاتھ الخاصة وأن یشعر باالطمئنان
 واالنسجام مع نفسھ. یجب أن ُیعاد توازن مجتمعنا في
 قیمھ ومناھج تسییره وفي معالمھ االجتماعیة. وعلى
واالجتماعي النفسي  ثقلھ  مركز  یستعید  أن   المجتمع 
إفریقیا ولیس في  والتاریخ، ویحدد موقعھ في شمال 

«بالد األوھام» .

البد متوفرة.  الالزمة  المواد  كل  مستقبلنا،  لبناء    
بطوالتنا وفي  القدیم،  تاریخنا  في  النظر  إعادة   من 
انھیاراتنا. وانتكاساتنا وحتى في  أخطائنا   وأیضا في 
 البد لنا أن ننظر في وجوه بعضنا البعض ومن أجل
 خالصنا، ال بد أن نتقبل ونتحمل أخطاءنا الجماعیة،
إن التحرریة،  القومیة  بعد  وأمجادنا.  ضعفنا   ونقاط 
 الجزائر بحاجة إلى وطنیة جدیدة تحمل رؤیة أنضج
تمحورا أكثر  وثقافیا  نفسھا،  في  ثقة  وأكثر   للمجتمع 
 حول الفضاء المغاربي، ومتحررة من ُعقد الماضي

 الكثیرة، وتساھم في صنع السالم واألمن العالمیین.

بجدیة. الھویة  مسألة  ملف  لفتح  الوقت  حان  فإذن،    
إیدیولوجي أو  سیاسي  موقف  بأي  تتعلق  ال   وھي 
األمة. وحدة  یمس  بُبعد  تتعلق  ما  بقدر   شوفیني، 
المدني والمجتمع  السیاسیة  الطبقة  إشراك  من   والبد 
 والجامعیین الذین كّرسوا جھودھم وأعمالھم وفكرھم

  رابعًا: ھویة مقبولة
بإفتخار

األمة، أصالة  لتثبیت  الرامیة  المساعي  إطار  في    
 البد من إیجاد حل نھائي لمسألة الھویة بصفة عامة،
 ولمسألة األمازیغیة بصفة خاصة. وفي ھذا السیاق،
 أضحى تعلیمھا على نطاق واسع سیشمل حتى المناطق
 غیر الناطقة باألمازیغیة ضرورة تاریخیة، حتى ولو
 استلزم ذلك التدرج في العملیة. وبخصوص ترسیمھا،
 من السبل التي یتعین البحث فیھا منح األولویة اإلداریة
 للغة العربیة، ولو بصفة مؤقتة، وذلك تفادیا للوقوع
 في تداخالت معقدة بین لغتین من نفس المنزلة. والبد
 من اإلشارة ھنا إلى أن السواد األعظم من الجزائریین
المطلب، ھذا  ویتقبلون  یتفھمون  بالعربیة   الناطقین 
عموما والمثقفون  السیاسة  رجال  یكون  أن   شریطة 

 مقتنعین بھ.

  أما «الدارجة»، فستجد مكانتھا الطبیعیة في التعبیر
لدعم االبتدائیة  المدرسة  في  ما  حد  وإلى   الشعبي، 
بل یمكنھا  واألمازیغیة.  الفصحى  العربیة  اللغة   تعّلم 
العالم بین  الوصل  ھمزة  تكون  أن  منھا   ویفترض 
فیھ یتلقى  الذي  والعالم  الطفل  فیھ  ینشأ  الذي   اللغوي 
ذلك دون عقدة یتم  أن  ینبغي  المنھجي. وھذا   التعلیم 

 وال جدل عقیم.

  بعد مرور مائة واثنین وثالثین عاما من االستعمار
 الفرنسي، استطاعت اللغة العربیة أن تحافظ على بقائھا
تنبعث من للدارجة أن  الیوم، یمكن  الدارجة.   بفضل 
 جدید وتجدد نفسھا من خالل تعّلم العربیة الفصحى.

 واألمران متالزمان.

«الدارجة» تزال  ال  المطاف،  نھایة  في  لكن    
 واألمازیغیة والعربیة، كأسس ھویتنا، غیر كافیة إلى
الراھنة. وألسباب عملیة، احتیاجاتنا  لتلبیة  كبیر   حد 
 البد من تدریس الفرنسیة، وكذلك االنكلیزیة واإلسبانیة
وفي مكثف  بشكل  واأللمانیة،  والروسیة   والصینیة 
 المدارس االبتدائیة. وال یمكن تصّور مخرج تاریخي

لبلدنا دون ھذا المسعى نحو االنفتاح.
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 فیھا. على الجمیع أن ینظر إلى األمازیغیة باعتبارھا
 تراثا مؤسسا للشخصیة الجزائریة. كما یجب أن تجد
 لدى الجمیع كافة الوسائل التي تضمن أوال بقاءھا ثم
 بعد ذلك ترقیتھا وفق أنماط التعبیر التي تصنعھا لھا
الشعبیة. ویجب أن یكون ھناك جھد علمي  العبقریة 
اللھجات مختلف  وُترّقى  االتجاه،  ھذا  في   ومكتمل 
 األمازیغیة. والبد من الشروع حاال في إحصاء التراث
الواسع. واألولویة  الثقافي الشفوي والثقافي بمفھومھ 
 الیوم أن نجمع ذاكرتنا الجماعیة ونحافظ علیھا، سواء
الالتینیة،. بالحروف  أو  بالعربیة  أو  بالتیفیناغ   ٌكتبت 
الجیل سیقرره  الذي  النھائي  االختیار  كان  أیا   وذلك 

 القادم بشأن نوع الكتابة المعتمد.

بعمل القیام  النخبة  یتعّین على  ذلك،    وبالموازاة مع 
أن بالعربیة  الناطقین  لمواطنینا  فیھ  تشرح   سیاسي 
 األمر ال یتعلق البتة بخلق لغة منافسة للغة القرآن، بل

بتطبیق حرفي ألحد تعالیمھ السمحة:

َواَألْرِض َماَواِت  السَّ َخْلُق  آَیاِتِھ  َوِمْن   »   
َذِلَك ِفي  ِإنَّ  َوَأْلَواِنُكْم  َأْلِسَنِتُكْم   َواْخِتالُف 
اآلیة الروم،  (سورة  لِّْلَعاِلِمیَن»   َآلَیاٍت 

.(22
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 مباشرة، وإال فإن الصدمة سوف تسبب في عنف كبیر.
وھذا ما حدث في الجزائر في سنوات التسعینات.

  للتحكم في عملیة تغییر القیم األنثروبولوجیة والحد من
 التوترات، یتعین علینا أوال قراءة اإلسالم قراءة حدیثة
تعارض ال  القرآنیة  األحكام  أن  وطالما   ومضبوطة. 
 بشكل مباشر نوعا معینا من التطور، بل وتحث علیھ،
 فمن الضروري أن یستغلھا المجتمع السیاسي للتسریع

من وتیرة التغییرات المنشودة.

  تتفق اآلراء على أن ھیاكل المجتمع التي تنشأ على
 القانون أخف وأكثر مرونة وقابلیة للتكیف مع الظروف
 المتغیرة. لكنھا ستظل ھشة طالما أنھا لم تقیم عقدا جدیدا
والمیتافیزیقي، الروحي  جانبھ  في  الدیني،  البعد   مع 
 حتى یساعد على استقرار وثبات التوازن الجدید. لكن
یثار أن  ُینتظر  التي  االجتماعیة  القضایا  في   لنتأمل 

النقاش حولھا في السنوات القادمة.

عالقة جدیدة بین الرجل والمرأة

  إن أّول إحساس یشعر بھ اإلنسان الذي یعیش وسط
المرأة. بعیدین عن تحریر  أنّنا ال نزال   الشعب، ھو 
محافظ نموذج  في  یعشن  اللواتي  النساء  نسبة   تبدو 
 ومتشدد ألول وھلة عالیة جدا. لكن الحكم على االتجاه
 العام یجب أن یتم على ضوء الدینامیكیة التي تواكب
 ھذا التطور. والظاھر أن الحد األدنى من معدل النساء
المالیة، الناحیة  من  نسبیا  والمستقالت   المتعلمات 
 واللواتي اكتسبن قدرا من حریة الحركة، قد تم بلوغھ.
 وإن كتلة النساء الالتي تبوأن الحیاة الحدیثة ھي في
 وتیرة متصاعدة. كانت ھناك بضع مئات من النساء
انتظار 1962. وكان البد من  في عام   المتحررات 
سنوات عشر  ثم  اآلالف.  إلى  لیصلن  سنوات   عشر 
 أخرى لیتجاوز عددھن عشرات اآلالف. الیوم أصبح

عددھن بمئات اآلالف. وبعد جیل سیكّن األغلبیة.

  ال ُیستبعد أن تسبب ھذه الدینامیكیة مشاكل، للرجال
بطبیعة الحال، ولكن حتى للمرأة نفسھا.

 خامسَا: مجتمع أكثر
 توازنا

بالھویة وثیقا  ارتباطا  المرتبطة  الثقافة،  قضیة  بعد    
لالختالالت ھنا  نتطرق  أن  علینا  وجب   والدین، 

الموجودة في المجتمع نفسھ.

  نذّكر أن المجتمع التقلیدي قد تشّكل بدعوى الحرص
 على التحّكم في التناسل، أو باألحرى في مكانة ودور
 المرأة فیھ. لكن الحداثة ھي اآلن بصدد إعادة توزیع
 األوراق. إن بناء العالقات غیر المتكافئة بین الجنسین
 لم یعد یستجیب لمتطلبات العصر وھو تاریخیا محكوم
قرونا التقلیدي  المجتمع  استغرق  لقد  بالزوال.   علیھ 
من وقت  في  اضطر  كما  نفسھ.  ویبني  یتشكل   لكي 
لضمان والمقّدسة  الدینیة  القیود  الستخدام   األوقات 
علیھ وعفا  الماضي  من  الیوم  صار  ھذا  كل   بقائھ. 
 الزمن. لكن ما العمل؟ ھل ینبغي لنا أن ننتظر قرونا
 أخرى لبناء شيء جدید؟ أم أنھ بإمكاننا التعجیل بمیالد

عصر جدید؟

  لقد أظھرت تجارب األمم األخرى أن تدمیر ھیاكل
الحداثة تیار  صعود  عن  الناجم  التقلیدي   المجتمع 
المرة، ھذه  یحددھا،  جدیدة  ھیاكل  إلى ظھور   یؤدي 
تحّول إنھ  القانون.  ویدّعمھا  االجتماعي   التفاوض 
ألفراد وظیفي  تضامن  إلى  للقبیلة  العضوي   التكافل 
إلى الرعیة  وضعیة  من  اإلنسان  انتقال  وھو   األمة. 

وضعیة مواطن.

  یحل القانون الوضعي والسلطة العمومیة محل القانون
المجتمع الدینیة. وعندئذ ال یضمن  والسلطة   العرفي 
 بقاءه بالسلوكیات النمطیة لألفراد الذین عجنتھم التقالید
 وإنما عن طریق بنیة خارجیة وھیكل خارجي تشّكلھ

سلطة المشّرع.

یفترض معقدا،  كونھ  عن  فضال  التحّول،  ھذا  مثل    
توازن وإعادة  فعلیة،  لشرعیة  المشّرعین   امتالك 
 للعالقات السائدة في المجتمع یعّبر عن إجماع جدید.
لألحكام الكاملة  الشرعیة  منح  في  الصعوبة   وتكمن 
المعتقدات بطریقة ینبغي أن تصدم  التي ال   الجدیدة، 
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  أما بالنسبة للمرأة التي یبدو أنھا خرجت منتصرة من
وجھ بحثھا عن  وفي  قرونا،  دام  الذي  الصراع   ھذا 
 جدید للنظام االجتماعي، فعلیھا ھي األخرى أن تدفع
كونھا إلى  باإلضافة  فھي  للحریة.  مقابل سعیھا   ثمنا 
فقط لیس  تتحمل  فإنھا  تعاون زوجھا،  قلة   تشكو من 
أیضا مسؤولیات وإنما  القدیمة،  البیوت  ربات   أعباء 
 منزلیة جدیدة، مثل تربیة األطفال، وحتى من الناحیة

المالیة.

الطالق. لحاالت  التصاعدي  االتجاه  یفسر  ما  وھذا    
 ذلك أن إعادة تشكیل العالقات بین الزوجین یؤدي إلى
 مزید من حاالت االنفصال. تواجھ المرأة صعوبات لم
 یضعھا المجتمع في الحسبان. وھناك فئة منھن اخترن
من یعانین  لكنھن  لحیاتھن،  كمحّرك  المھني   النجاح 

العزوبیة.

بمنتھى النظر  الحكومیة  البرامج  یتعّین على معّدي    
الجدیة في ھذه القضایا المجتمعیة!

 االنتقال من عالقة قوة إلى عالقة
 عقل

  في وصف المجتمع التقلیدي، رأینا كیف أن میزان
 القوة في إدارة السلطة كان مالزما لھا. بحیث أن ھذه
 العالقة أعید انتاجھا بشكل طبیعي بین جمیع شرائح
المعّلم وبین  واألبناء،  اآلباء  بین  العالقات   المجتمع: 
الحاكم وبین  والموظف،  العمل  رب  وبین   والتلمیذ، 

والمحكوم...

  مع صعود القیم األنثروبولوجیة الجدیدة، أصبح ھذا
 النوع من العالقات محكوما علیھ بالفشل في مقتضیاتھ.
 فمھما كانت أھمیة «القضیة»، فإنھ من الصعب على
 المرء أن یعبئ مرؤوسیھ بالطرق المعتادة المستلھمة

من عالقة القوة.

یكون العكس  فإن  قوة،  غیاب عالقة  حالة  في  لكن    
من ویتجردون  معالمھم  المحكومون  یفقد   صحیحا: 
 أي روح مسئولیة أو أنھم یحاولون اإلطاحة بالسلطة.
 ونحن نعرف أن المجتمع لم یتعلم غالبا سوى أسلوب

  الرجال ھم غالبا تائھون بین األنا المثالیة التي ورثوھا
 والواقع الجدید. والرجل لم یعد یعرف ما تعنیھ رجولتھ.
 ألنھ لم یعد الموّرد الوحید لمالیة األسرة. وال یعرف
 دائما ما الذي یجب علیھ أن یسمح بھ لزوجتھ وبناتھ،
باسم سلطتھ وباسم یمنعھ علیھن  أن  الذي یجب   وما 
 التقالید. أحیانا یعارض باسم التقالید إرادة امرأة، لكنھ
 لم یعد قادرا على فرض الطاعة ألوامره. فتراه یواجھ
 التحدي على أي قرار یصدره. في الجوھر، قد تكون
 المرأة على حق، لكن في الشكل ال یبدو األمر كذلك
بأسلوب قد ترفض وتعارض ویمكنھا أن ترد   البتة. 
الرجل یشعر  حیاتھا.  شریك  على  عدواني  أو   فض 
 باإلھانة، فیفقد توازنھ وال یعرف دائما أي موقف ینبغي
 علیھ أن یتخذه في مثل ھذه الحاالت. السیما وأنھ لم
 یعّلمھ أحد معنى الحوار. ألن في زمانھ، كانت سلطة
 األب ال تقبل أي جدال أو مناقشة. واألم، على الرغم
 من أنھا تعرف دائما كیف تنال مبتغاھا، كانت تحترم
 الطرق المستعملة. أما الیوم، فال شيء من كل ھذا.
 في المجتمع التقلیدي، لیس ھناك نقاش مع «النساء».
 لكن الیوم، تعقدت األمور. وأصبح میزان القوة عدیم
یفوق أحیانا  متعّلمة، ومستواھا  المرأة   الجدوى. ألن 
من الجامعات  طلبة  ثلثي  بأن  (علما  الزوج   مستوى 
نفسھا. وھي تدافع عن  كیف  تعرف  وھي   الفتیات). 
 مسلحة جیدا وأكثر اطالعا من الرجل. عرفت كیف
 تستفید من التجربة الطویلة التي استخلصتھا من عیوب
لھذا إلى جیل.  التي تحملت وزرھا من جیل   التقالید 
 یحق لنا أن نقول أن امرأة الیوم ھي الوریثة الشرعیة

لھذه الذاكرة.

بھذا أحس  وعندما  فعال.  ھیبتھ  یفقد  الرجل  بدأ  لقد    
الحیوان فعل  برد  أشبھ  فعل  رد  لھ  كان   التحّول، 
فحمل ثمن.  بأي  موقفھ  عن  یدافع  أن  أراد   الجریح. 
 السالح. لكن في النھایة، لم یبق لھ سوى أن یستسلم
 لألمر الواقع. على الرجل أن یعید ضبط قّیمھ، ویعید
 النظر في عالقاتھ وفي مفھوم الرجولة. ویتعّین على
 المدرسة والمسجد ووسائل اإلعالم ورجال الثقافة أن
 یشرحوا لھ ویوضحوا لھ فلسفة الحیاة الجدیدة، وإال
 فإنھ سیعیش طویال في حالة من االضطراب قد تشّكل

خطرا في المستقبل.
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لكن بالمقابل، یجب علینا تحطیم السیرورات المتكررة 
التي ال معنى لھا وال مبرر.

وإزعاج قلق  مصدر  العادات  بعض  أصبحت  لقد    
 للعقل السلیم. لكن األخطر من ذلك، ھو عندما تحیل
األشیاء معنى  في  التفكیر  دون  االمتثالیة   الروح 
 وفائدتھا. فتقلید اآلخرین لمجرد الحصول على رضا
بین العالقات  السلیم. ألن  الطریق  لیس ھو   المجتمع 
على مبنیة  غیر  اللعب،  عالقات  خارج   األفراد، 
 الشفافیة وال أھداف واضحة ومشتركة لھا، وإنما على
عقبة االمتثالیة  أصبحت  ولما  إلزامیة.  نمطیة   أفكار 
الواجھة في  المجتمع  الرغبات، وضعھا  تحقیق   أمام 
 لكنھ في الواقع یلتف علیھا. وھذا طبعا ما یشّجع على

الكذب والنفاق في المجتمع.

  فھذه الروح االمتثالیة الكاتمة لألنفاس وغیر المجدیة
أن یجب  ُتحاَرب.  أن  یجب  التي  ھي  للفكر   والقاتلة 
 نحرر العقل والفكر الحر واإلبداع للدفع بعجلة التقدم

والتنمیة.

مبدئیا  االعتقاد  ھو  تفادیھ  ینبغي  الذي  الخطأ  إن   
ھي   (l’anticonformisme) «الالامتثالیة»  بأن 
الحل. ألنھا في بعض جوانبھا ما ھي سوى امتثالیة 
في االتجاه المعاكس. وألن االكتفاء بالقیام بعكس ما 
الذي  اإلشكال  إن  جدّیا.  مخرجا  لیس  التقالید  تتطلبھ 
تطرحھ االمتثالیة ال یقتصر على الملبس أو تسریحة 
تحّد من  فھي  التعبیر.  أسالیب  الشعر وال حتى على 
االنسان  عند  اإلبداع  على  الحوافز  وتشّل  االنفتاح 
یفرضھ  إلجماع  واالنصیاع  االمتثال  على  بإجباره 
األمر الواقع. وبالتالي یقّید الخیال ویقمع الفكر ویمنع 
والتشكیك  التساؤل  أنواع  من  نوع  أي  ویحّرم  النقد، 
في صحة الخیارات المقررة. وفي ھذه الحالة، تكون 
العواقب أثقل، فیسود تفكیر جدید في المجتمع یشّجع 
والخیال.  المرونة  من  بدال  والجمود  التحجر  على 
تشجیع  من  البد  لالمتثالیة،  السلبیة  اآلثار  لمواجھة 
الخیال واالبتكار واإلبداع. وھنا أیضا تلعب المدرسة 
المناھج  إصالح  أن  لنا  یتبّین  ولھذا  أساسیا.  دورا 
عامال  یشّكل  األھداف  ھذه  أساس  على  الدراسیة 

مساعدا ھاما.

تلقیھا. أو  األوامر  إصدار  السلطة:  لممارسة   ثنائي 
 فإذا عزف القائد على إعطاء األوامر، یصبح بإمكان

مرؤوسیھ تولي القیادة في مكانھ!

  إن عالقة القوة ھي السبب في كثیر من المشاكل التي
تعاني منھا الجماعات بغض النظر عن طبیعتھا.

المدرسة من  انطالقا  أطفالنا،  نعّلم  أن  األوان  آن    
تكون بالسلطة،  العالقة  من  جدیدة  أشكاال   االبتدائیة، 
مبدأ على  ولیس  والحوار  والحجة  العقل  على   مبنیة 

التسلط وفرض األوامر بال مناقشة.

  یجب أن تكون ھناك برامج تكوینیة لمدیري المدارس
یجب ثم  بشكل عام.  القرار  وكافة صّناع   والمعلمین 
على العملیة،  التمارین  طریق  عن  األطفال،   إعداد 
عن ولیس  والعقل  الحوار  خالل  من  نتائج   تحقیق 

طریق العنف والقوة.

  البد من تلقین مبادئ القیادة في سن مبكرة بواسطة
 تقنیات سیكولوجیة وبیداغوجیة. كما یجب أن یحظى
ورجال السیاسة  (ونساء)  رجال  مع  خاص   باھتمام 
 األعمال ومع جمیع من یضطلعون بمسؤولیات جماعیة
 في كافة المجاالت وعلى كل المستویات. ویجب تنمیة
بتفاني ُیبنى  ھذا  بعقالنیة. كل  الجماعي  العمل   روح 
 وتأني وعلى المدى الطویل، باستخدام األدوات التي
وواعي التسمیة  بھذه  جدیر  مجتمع  أي  علیھا   یتوفر 

بتحدیات المستقبل.

 التخّلص من عبء االمتثالیة

القدیمة  المفاھیم  من  النابعة  األخرى  العیوب  ومن 
العقیمة   (conformisme) االمتثالیة  نجد  للحیاة، 
نتنكر  أن  ذلك  یعني  ال  منھا.  التخّلص  ینبغي  التي 
في  نعمل  أن  الطبیعي  فمن  التقالید.  أنواع  لجمیع 
المجتمع على تعزیز العادات واألعراف التي تساھم 
في تطبیع سیرورات اجتماعیة وتقّنن لسلوكیات تشّكل 
أن  المھم  من  وألنھ  علیھا.  متوافق  لغة  خاللھا  من 
نتوصل ضمن ھذا السیاق إلى توحید ذھنیة الجماعة. 
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  عندما تقرر الدولة ومرافقھا والمؤسسات االقتصادیة
إقران الھیئات،  جمیع  عن  فضال   واالجتماعیة، 
 مستویات المسؤولیة بالمعرفة، فإن كل الھرم الحالي
واللصوص المشعوذون  یجد  لن  وسوف   سینقلب 
السیاسیة والمجالس الحكومة واألحزاب   مكانتھم في 

المنتخبة أو في مجالس إدارة المؤسسات الكبیرة!

تطبیق معیار الجدارة

جذریة مراجعة  إلى  الجدید  الموقف  ھذا  یدعو    
فترة طویلة، فمنذ  والكفاءة.  بالجدارة  العالقة   لمسألة 
المجتمع بوتقة  في  منصھرا  السیاسي  الخطاب   كان 
لذلك یجب أن الفتاكة.  الشعبویة  فأنتج ھذه   التقلیدي، 
 تولى األھمیة القصوى لخلق ونشر نماذج النجاح في

المجتمع على أساس الجدارة والكفاءة.

البشریة الموارد  تعنى  أن  السیاق، یجب  نفس    وفي 
الخروج یجب  كما  وصارم.  نزیھ  بتسییر   لألمة 
والوالء والمحاباة  والمحسوبیة  الشعبویة   بسرعة من 
كانت سواء  العلیا،  المناصب  تبوء  إن  ثم   المخزي. 
 سیاسیة أو اقتصادیة أو إداریة، یجب أن یكون على
 أساس الجدارة وفق معاییر موضوعیة ومحددة. حتى
 المساعدات التي تقّدمھا الدولة (أو األمة في الحقیقة)

یجب أن تقرر طبقا لمعیار الجدارة.

  كثیر من الجامعیین وحاملي الشھادات العلیا والتقنیین
العمل، وبال مأوى وال مساعدات، في  عاطلون عن 
وعالقاتھم األقدمیة  بفضل  آخرون،  یرتقي   حین 
لیسوا أھال إلى مناصب  الرشوة،   األسریة أو بفضل 
 بھا ألنھا ال تناسب مؤھالتھم. البد من إعادة ترتیب
 األمور في المجتمع. یجب، على سبیل المثال، مراعاة
وفي السكن  توزیع  معاییر  في  التعلیمي   المستوى 
 اختیار مكان العمل واالستفادة من األراضي الزراعیة

المعدة لالستثمار، الخ...

  ومن جھة أخرى، ال ُیعقل أن یتولى أشخاص من دون
 أي مستوى مدرسي رئاسة مجالس محلیة في المدن
ومھندسون فنیون  یعاني  الذي  الوقت  في   الكبرى، 

معماریون من التھمیش.

نبذ الجھل

أھمیة العملیة  الحیاة  في  وتوظیفھا  المعرفة  تكتسي    
 حیویة. كما أّنھ ال مفر من التخلي عن الفكر المبني
 على الشعوذة والسحر من أجل بناء مجتمع المستقبل.
 فقد كان المجتمع التقلیدي، وألسباب مرتبطة بطبیعتھ
ولقد بل  الجھل،  مع  التعایش  یقبل  تسییره،   وطریقة 

عمل على ترقیتھ.

  لم یكن لمنظومة القیم والنظام االجتماعي والموقف
 األخالقي والسلطة أي عالقة بالمعرفة. بل كان السن
واإلمكانیات الفرد،  إلیھا  ینتمي  التي  القبیلة   ووزن 
االحترام تصنع  التي  ھي  علیھا،  یتوفر  التي   المادیة 
في یّھم  ھذا ال  لكن  أمیا،  یكون  قد  لإلنسان.   والھیبة 

حیاة المجتمع.

أّیامنا، وبصرف النظر عن بریق األلقاب   حتى في 
 (دكتور، مھندس، محام وغیرھا من الصور النمطیة)،
بھا ذاتھا ال تزال غیر معترف  المعرفة في حد   فإن 
العلم كإنسان إلى رجل  ُینظر  یكاد   وغیر مقّدرة. بل 

 ھامشي یشفق على حالھ.

  أما بالنسبة للسلطة، فإّنھا تؤول إلى من ُیشھر القوة
المكر والخبث  والنفوذ. في مثل ھذه األجواء، یسود 
المؤامرة وروح  والجشع  األخالقي  الوازع   وانعدام 

والنفاق الخ... وتحل محل العلم والفكر!

  في الجزائر، ال توجد تقریبا أي عالقة بین مستوى
أو االقتصادیة  أو  السیاسیة  والمسؤولیة   المعرفة 
 االجتماعیة. وھناك مؤسسات یسّیرھا أشخاص جھلة
ویسّخرون ھائلة.  صالحیات  یملكون  لكنھم   تماما 
 جحافل من اإلطارات التي تتفانى في مساعدة قائدھم

على اتخاذ قراراتھ.

  یجب على المجتمع الجزائري أن یتعّلم كیف یقّدر قیمة
 العلم والتكنولوجیا. المفروض أن من یملكون المعرفة
 ھم الذین یتوّلون قیادة البالد على جمیع المستویات.
 أما الجھل فال یستحق مّنا االحترام، ولو أننا البد من

احترام الجاھل نفسھ.
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 التي یحلم بھا الخ ... بینما شبابنا یخاف من االبتعاد
وال اقتصادي.  مشروع  إطار  في  األھل  عن   كثیرا 

یغّیر مقر سكناه إال بصعوبة بالغة.

  فالشاب إن لم یكن یعمل لحسابھ الخاص بحد أدنى
یصعب الوفیر،  الربح  لھ  یضمن  والذي  الجھد   من 
 تجنیده ومطالبتھ بالعمل. «اعمل أقل لتكسب أكثر»،
 ھو الشعار الذي یرفعھ غالبیة الشباب الذین لم یتعلموا
 في دراستھم سوى مفاھیم سطحیة وعابرة ال لزوم لھا

في الحیاة المھنیة.

  لیس قصدنا ھنا بطبیعة الحال إلقاء اللوم على ھؤالء
 الشباب التائھ في عالم منحط ومسدود. للمدرسة ھنا
العملیة، للحیاة  الناشئة  إلعداد  أساسي  دور   أیضا 
 بتلقینھم مفاھیم محددة وملموسة عن العالقة بین الجھد
 وثمرة العمل، وبین العمل وتأمین الغد، وبین تحقیق

الذات والثروة..

 الطریق إلى العقالنیة

  إن الجزائریین بحاجة ماسة وملحة للخروج من العالم
 السحري الذي یھیم فیھ عدد كبیر منھم وللرسو على

ضفاف الواقعیة والعقالنیة.

  لم تتشكل قواعد الوصول إلى المعرفة بوضوح إال بعد
 زمن طویل وتجارب وأخطاء وانتصارات وإخفاقات
 ال تعد وال تحصى. وإن الحضارة المعاصرة ھي ثمرة

إنجازات العقل.

  یجب على الجزائر أن تتبنى ھذا النوع من التفكیر،
تعتبر الحدیث.  العالم  لدخول  األول  الشرط   وھو 
 العقالنیة أحد إفرازات العالم المادي. فاإلنتاج والتبادل
 التجاري والضرائب ھي التي دفعت باإلنسان البتكار

األرقام والحساب، وبعدھا الریاضیات.

التي المادة  المادي بتوجیھ األذھان نحو  العالم    یقوم 
 لھا شكل وكتلة ومحتوى، أي باألحرى یمكن للعقل أن
 یحدّدھا على وجھ الدقة. وبفضل الریاضیات والعلوم
توصل المنطق،  بواسطة  وأیضا  عام،  بشكل   الدقیقة 

اإلنسان إلى العقالنیة.

إسكان یعاد  أن  المنطقي  وغیر  المعقول  غیر  ومن    
بھا) مرة یتاجرون  (الذین  القصدیریة  األحیاء   سكان 
نفس شراء  األطباء  یستطیع  ال  حین  في   ومرتین، 
 المسكن بعد كل مشوارھم المھني... لو اعتمدوا على

رواتبھم!

فئة إلى  ارتقائك  بمجرد  أنك  ھي  عندنا  القاعدة    
السكن التمییز. ألن  قانون  ُیسّلط علیك  أعلى،   مھنیة 
األكثر أنھا  یفترض  التي  الفئة  إلى  ُیمنح   االجتماعي 
 حرمانًا، لكن السكن نفسھ لیس في متناول الفئة التي
 من المفترض أنھا میسورة، إال أّنھا في الحقیقة مقصیة

من طرف النظام.

  لقد سطحت الشعبویة كل شيء من األسفل. ولذلك نجد
 أن اإلطارات السامیة والمھندسین والجامعیین یسكنون
 نفس المدن التي یقطن فیھا سكان األحیاء القصدیریة
تجد ذلك،  ونتیجة  الدنیا.  الشعبیة  والفئات   القدامى 
لدیھا جماھیر  وسط  مغمورة  نفسھا  الصغیرة   النخبة 
 عاداتھا وسلوكیاتھا. لھذا تعاني ھذه الطبقة الوسطى
 الصغیرة األمّرین لكي تحقق طموحاتھا وتعیش حیاة

كریمة.

 شعار «اعمل أقل لتكسب أكثر»
َوھم

كانت وإن  مباشرتھا،  من  مفر  ال  التي  المھام  من    
نعرف للجزائریین.  العمل  تحبیب  صعبة،  لنا   تبدوا 
 أن العمل الحدیث، وألسباب أنثروبولوجیة وتاریخیة،
 یعتبر عقوبة وعمل روتیني ال لزوم لھ وإجحاف في

حد ذاتھ.

  لكّننا نعلم أیضا أن احتماء األفراد باألسرة والتوّكل
كل المھني،  والجمود  العائلي،  التضامن  على   الزائد 
 ذلك ال یدعو لربط كرامة اإلنسان باستقاللیتھ وبالتالي

بالعمل.

الذاتي واالمتثالیة والروتین التسییر    إن نقص روح 
 وغیاب المبادرة، كل ذلك یمنع الفرد من التطلع إلى
المشاریع وتحقیق  لحیاتھ  أھداف  وتسطیر   المستقبل 
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  لقد حان الوقت لكي نخرج من الالعقالنیة الطاغیة
 التي تشّجع علیھا السلطة بكل المسئولیة، ونتطلع إلى

مستوى أعلى من الفكر اإلنساني.
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وتغیر الحكم  ونمط  االجتماعیة  العالقات   تكشف 
 النموذج العائلي حالة من الفوضى ومن القلق المتزاید
والمدرسة، األسرة  وتعیش  عصبیة.   واضطرابات 
القیم وآداب تلقین   اللتان یكمن دورھما األساسي في 
 المعاملة، حالة من االنحطاط واالنھیار. فحل الشارع
 محّلھما وتحول إلى فضاء یطغى علیھ العنف والبغض

والقبح واالستباحة.

 إن الثقافات الكبرى المعروفة في العالم والتي أنتجت
 حضارات مزدھرة، ھي قبل كل شيء أنظمة منسجمة
 ولھا قدرة كبیرة على التكیف ومرتبطة دوما بمغزى

وجودھا ومصیرھا.

منبت مشروع مجتمع

  یقول المثل أن الحكم ھو القدرة على التنبؤ. لكن التنبؤ
 بماذا؟ فلو كان األمر یقتصر على التنبؤ بعدد السكنات
یجب التي  الشغل  مناصب  وعدد  بناؤھا  یجب   التي 
 خلقھا وعدد المصانع الواجب تشییدھا أو حتى معدالت
 النمو والتضخم واالستدانة التي ینبغي تحقیقھا، لكان
 من الممكن أن یسند بخبراء وعلماء وتحل المشكلة.

لكن لألسف الواقع أكثر تعقیدا بكثیر.

  فقبل أن نعرف كیف تسّیر شؤون أمة، البد لھذه األمة
 أن تعرف بالتحدید أي نوع مجتمع ترید. وھذا یستلزم
مستنیرة، ونخبة  الشعبي  الوعي  من  عالیة   درجة 
 مخلصة لشعبھا وعازمة على تحقیق غایتھا. فمشروع
 المجتمع لیس مجرد تأمالت فكریة أو تعبیر عن رؤیة
 مصنوعة من مواد مستوردة. وال یوجد رجال ملھمون
 قادرون أن یقرروا لوحدھم اتجاه التاریخ. إن مشروع
 المجتمع األصیل یجب أن أن یكون تعبیرا عن قدرات
من البد  المشروع،  ھذا  یتجسد  ولكي  لألمة.   ذاتیة 
 توفر الشروط النفسیة والمعنویة، والبد من ھبة شعبیة
دینامیكیة لتحمل  الجماعي،  الوعي  عمق  من   نابعة 
أن الشریفة  السیاسیة  الطبقة  واجب  ومن   حضاریة. 
 تساعد ھذه الدینامیكیة العمیقة على التحّول إلى حقیقة.
 ھذه األخیرة ال یجب أن توھم نفسھا بنماذج مجتمعیة
إسقاطھا على إن كانت مغریة، و   مستوردة حتى و 

 أمتنا.

سادسا: أي قیم لمجتمعنا؟
في عمیق  اضطراب  من  الجزائري  المجتمع   یعاني 
تعد لم  فعالیة  األكثر  قّیمھ  أن  بحیث  قیمھ.   منظومة 
 تالئم احتیاجاتھ. باإلضافة إلى ذلك، ھناك اختالل عام
تعدد وتناقض موازین ناتج عن  السلوكي  النظام   في 

القیم المعمول بھا في المجتمع.

 والیوم، ھناك «بقایا» من التقالید المعیاریة والطقوسیة،
 تحّولت إلى عقد نفسیة مستمیتة وبالیة تقف في وجھ
 أي تعدیل داخلي للقیم العملیة وتعّمق الفجوة الموجودة

بین رغبات األفراد وإشباعھا المستحیل.

نفسھا لتجد  الواقع،  عن  التقلیدیة  ثقافتنا  انفصلت   لقد 
نتاج تطور طبیعي راحت  أمام حداثة بدل أن تكون 
وتجعلھا وتفككھا  عنھا،  رغما  إلیھا  وتتسلل   تشّوھھا 
األصلي. معناھا  عن  وتبعدھا  ذاتھا  مع  مًنسقة   غیر 
واالنتحار و»الحرقة»  والعدوانیة  والعنف   اإلرھاب 
 واإلحباط واألمراض العصبیة، ھي األعراض الجلیة
 والمتقدمة لمرض مجتمعي یعاني منھ الفرد. والتخلف

ھو سمتھ الجماعیة.

 تعّبر ھذه الحالة في الواقع عن االختالالت الجوھریة
 الموجودة بین القیم المتعددة التي تحملھا ثقافة تزعزعت

أركانھا أمام واقع جدید، ومتطلبات ال ترحمھا.

 ُیظھر التحلیل الدقیق للمجتمع الجزائري إذن اختالال
بفعل كثیرا  تضررت  التي  قّیمھ  منظومة  في   عمیقا 
بعد واصطدمت  ومدّمر،  طویل  استعماري   وجود 
قیما وشّوھت  مّست  شعبویة  بسیاسات   االستقالل 
صمدت التاریخ  في  متوغلة  جذورھا   أنثروبولوجیة 

كآثار ثقافة قدیمة.

على یھیم  أنھ  الجزائري  المجتمع  على  یبدو   الیوم 
بنفس یتحلل  مرجعیات.  وال  دلیل  دون  من   وجھھ 
 الوتیرة التي یتفتت بھا التماسك الوطني ویتفكك. لقد
الحداثة وصدمة  االجتماعیة  التحوالت  عنف   وصل 
القدرة على المعلنة درجة فقد فیھا الجزائریون   غیر 
 تقریر مصیرھم. فأصبحوا متباغضین ومتنافرین بین

بعضھم البعض.
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دینامیكیة بتفعیل  كفیلة  سیاقنا،  في  قّیم،  أربعة   ھناك 
اجتماعیة جدیدة یمكنھا أن تجدد األمة بأسرھا.

المسؤولیة، العدل، االبداع و التضامن.

المسؤولیة

َال َأنُفَسُكْم  َعَلْیُكْم  آَمُنوْا  الَِّذیَن  َأیَُّھا   «َیا 
اهللاَِّ ِإَلى  اْھَتَدْیُتْم  ِإَذا  َضلَّ  مَّن  ُكم   َیُضرُّ
 َمْرِجُعُكْم َجِمیًعا َفُیَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن»

(سورة المائدة، اآلیة 105).

 إن ممارسة المسؤولیة بالنسبة لإلنسان تفترض ممارسة
بالمسؤولیة إحساس  دون  من  الحریة  لكن   الحریة. 
المجتمع. في  للفوضى  مصدر  إلى  بسرعة   تتحول 
 وكما یقول المثل: «إن حریة كل واحد تتوقف حیث
 تبدأ حریة اآلخرین». فما یعجبنا قد یعني «الحریة»

لكن ال یعني في أي حال من األحوال المسؤولة.

قیمة أن  نقول  أن  یمكن  الجزائري،  المجتمع  في    
منذ الدولة  انتھجت  مصداقیتھا.  فقدت   «المسؤولیة» 
 عام 1962 سیاسة شعبویة تؤّمن العیش لكنھا تشترط
 في المقابل االنصیاع والسكوت. مطلوب من كل فرد
 أن یخضع لإلرادة السیاسیة للسلطة القائمة. على أن
التي الفرد  ھذا  حاجیات  بتلبیة  األخیرة  ھذه   تتولى 

 تحددھا نفس تلك السلطة.

ومتقوقعة تقلیدیة،  تضامنیة  ثقافة  على  بارتكازھا    
 حول نفسھا، أضعفتھا مواجھتھا للعالم الحدیث، أرادت
 السلطة السیاسیة الذھاب إلى أبعد حد في نھجھا، بقتل
ومن عنده.  االحتجاج  في  رغبة  أدنى  وخنق   الفرد 
 نتائج ھذه السیاسیة أن المواطن الجزائري فقد روح

 المسؤولیة.

  إن الكثیر من االختالالت في مجتمعنا تنبع من غیاب
 ھذه القیمة.

مستوى فعلى  األصعدة.  كافة  على  نلمسھ  ما  وھذا    
مثل المحكومین  على  القرارات  تنزل   المسؤولین، 
أحیانا ذلك  عن  ینجر  ما  مع  الرقاب،  على   السیوف 

  تتوفر في الشعب الجزائري مجموعة من المؤھالت
ثغرات أن  إال  الطفرة.  ھذه  تحقیق  من  تمكّنھ   التي 
الراھنة، في مرحلتھ  تعیقھ  الثقافي  في جھازه   كبیرة 
بعض أھملت  والعائلیة  التربویة  المنظومة  أن   ذلك 
 القیم األساسیة التي تنقصھ لتنفیذ مثل ھذا المشروع،
 إن لم نقل أنھا دمّرت نھائیا بفعل سیاسیة تفتقر لبعد

 النظر.

  وعلیھ، فإنھ األولویة أن ندعم بعضا من القیم األساسیة
ھذه كانت  إن  الحضاریة،  الوثبة  لتحقیق   الضروریة 
 القیم موجودة فعال، ویجب أن نحییھا إن كانت جزء
 من تراثنا األنثربولوجي وأن نعید نشرھا في المجتمع
شارد تسییر  من  سنة  خمسین  بعد  مغّیبة  كانت   إن 

 للمجتمع.

 القیم النیرة

الفكریة الشروط  بعض  یستلزم  النیرة  القیم   تعریف 
السیاسي. بالتواصل  متعلقة  وأخرى   والبیداغوجیة 
 ألن مشروع المجتمع ال یھتم بدراسة مسألة القّیم من
 منظور أكادیمي. وبما أـن الھدف عملي في األساس،
نراھا التي  األساسیة  القیم  بعض  ھنا   نستعرض 

ضروریة لتأسیس مشروع مجتمعنا.

 من جانب آخر، یتضمن الشرط البیداغوجي الحد من
 عدد القیم األساسیة التي ینبغي علینا االستعانة بھا. وإّال
 فإن ھذه القیم ستذوب في بحر من المفاھیم قد یفقدھا
الممارسة. وفي  الخطاب  في  وفعالیتھا   صالحیتھا 
اختیار یتم  أن  الضروري  من  ذلك،  إلى   وباإلضافة 
التي الجوھریة  فائدتھا  أساس  على  فقط  لیس   القیم 
لتحقیق أیضا  وإنما   تستخلص من خالل صالحیتھا، 
 انسجامھا األساسي مع العمق األنثروبولوجي للمجتمع
 في بعده الدیني. ألنھ یجب أن ندرك جیدا أنھ یستحیل
لذلك، الفضاء االسالمي.  قیمة دخیلة على   زرع أي 
في جذور  المقترحة  األساسیة  للقیم  تكون  أن   یجب 
 المخیال الشعبي، وأن تكون مًنسقة مع البعد الروحي،
 وأن تسایر العصر وتكون شعاعا لدینامیكیة مجتمعیة

مبّشرة.
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  لقد أصبح بث روح المسؤولیة في المجتمع ضرورة
مسؤولیة تحمل  على  المواطن  تكوین  ویجب   ملحة. 
 قراراتھ وأفعالھ. فالذي اختار إنجاب عشرة أوالد، ال
 یجوز لھ أن یلجأ بعد ذلك للمجتمع لعالجھم وتربیتھم
عدم ذاتھ  الوقت  في  ویشكو  وتشغیلھم،   وإسكانھم 

اكتفائھ.

یتخذھا التي  القرارات  بأن  یفھم  أن  فرد  لكل  البد    
علیھ سیئة،  أو  جیدة  نتائج،  عنھا  تترتب  حریة   بكل 
أنماط تسییر  أن یتحملھا. وبالتالي ال بد من إصالح 
 المجتمع برمتھ. ففي االقتصاد، یجب تشجیع وترقیة
بناء على الذي یدر أرباحا لمؤسستھ  المسیر   اإلطار 
تسریح منطقیا  یجب  وبالمقابل   معطیات موضوعیة. 

 كل من فشل في أداء مھامھ.

  من یخطئ ویتحمل خطأه یجب أن یستفید من الظروف
على ویلقیھا  مسؤولیتھ  من  یتّنصل  من  أما   المخففة. 
 غیره، یجب أن یعاقب بشدة أكبر. من الضروري أن
وھذا وخیاراتھ.  سلوكھ  نتائج  أمام  واحد  كل   یوضع 

 یفترض أساسا وجود:

 الحریة الفردیة، حریة الفكر وحریة المعتقد.

القوانین الثالثة یجب أن تنص علیھا  الحریات    ھذه 
للدیمقراطیة تؤسس  بذلك  ألنھا  البلد.  في   األساسیة 

 كنظام لتسییر المجتمع.

  یمكن للمجتمع أن یعّبر عن ھذه القیم بشكل أفضل،
 السیما وأن عمقنا األنثربولوجي األمازیغي جد متمسك
 بھا. وباإلضافة إلى حاجتنا القدیمة للحریة، یجب أن
ثقافتنا في  المسؤولیة  روح  تقویة  على  أنفسنا   نرّبي 

الشعبیة.

  وبما أننا نرید لمجتمعنا أن یرتقي إلى مستوى أعلى
 من التنظیم، فالمطلوب من األفراد الذین یتكون منھم
أي الئق،  تربوي  بمستوى  یتحلوا  أن  المجتمع   ھذا 
الحسن. السلوك  على  وتربي  الضمائر  توقظ   بتربیة 
تلقن التي  المدرسة  ھي  لیست  الناجحة  المدرسة   إن 
الطفل تربي  التي  وإنما ھي   معارف وعلوما كثیرة، 
 على القّیم الرفیعة وتساعده على بناء مجتمع دینامیكي

 ومتماسك یعیش في وئام وتكافل.

أدنى شعور یثیر  ال  ذلك  لكن  مأساویة،  عواقب   من 
 بالذنب في نفوسھم. فھم ال یشعرون بالمسؤولیة على
أفعالھم. وینطبق ذلك المنجرة عن  الوخیمة   العواقب 
 حتى على أعلى سلطات الجمھوریة التي تسمح لنفسھا
 بمخالفة القواعد الدستوریة دون أدنى إحساس بالذنب
 وال اكتراث بنتائج تصرفاتھا على المواطنین. وزراء
 ووالة یتخذون قرارات بوقف مشاریع وتغییر قواعد،
 ما یسبب في إفالس مؤسسات وإلقاء المئات بل اآلالف
 في براثن البطالة، مع أنھ یمكن تفادي كل ذلك بمجرد
 عملیة تشاور، ویقررون ذلك بال أدنى حرج. موظف
 بسیط یجبرك على الذھاب واإلیاب إلى مكتبھ، وأنت
 ربما تسكن على مسافة مئات الكیلومترات من المكان.

 لكن ھو ال یكترث بتاتا بالمتاعب التي یسبّبھا لك.

  لم یعد ھذا السلوك لألسف حكرا على ممثلي الدولة.
األحیان الذي ھم في غالب  البسطاء  الناس   بل حتى 
ھم یتحّولون  التعسفیة،  التصرفات  تلك   ضحایا 
 بدورھم كلما سنحت لھم الفرصة إلى مصدر إزعاج
في بأشغال  یقوم  الذي  الجار  لآلخرین.   ومضایقات 
السائق الناس،  كل  ویزعج  اللیل  منتصف  في   بیتھ 
 الذي یقود سیارتھ بطریقة جنونیة، مما یّعرض حیاة
في أبناءھم  یطلقون  الذین  األولیاء  للخطر،   اآلخرین 
 الشوارع مع كل ما قد ینجر عن ذلك من أخطار...
العمل، عدم في  الجدیة  انعدام  العائلة،  إھمال   عنف، 
 الوفاء بالعھد.. وغیرھا من المظاھر في حیاتنا الیومیة
 الملیئة بالسلوكیات السلبیة التي لھا مصدر واحد: ھو

 غیاب روح المسؤولیة عند المواطن الجزائري.

  لقد أصبح المواطن الجزائري عنصرا غیر مسؤول،
 إلى درجة أنھ ال یتحمل نتائج األضرار التي یسببھا
الفوضى تعم  المسؤولیة،  روح  دون  فمن   لمحیطھ. 
في القیمة  ھذه  تغرس  العائالت  تعد  ولم  فشیئا.   شیئا 
وأئمة منھا.  أسوء  المدرسة  وحال  أبنائھا.   نفوس 
فیما مفھومة.  غیر  خطابات  في  غارقون   المساجد 
ثم یعترفون (ومن  الذین  العدالة عقوبات على   تسلط 
 یتحملون) بآثامھم من تلك التي تصدرھا في حق الذین
بأفعالھ اإلنسان  اعتراف  أن  ذلك  جرائمھم.   ینكرون 
من اإلرھابیون  یستفید  علیھا.  یعاقب  وقاحة   أصبح 

قانون التوبة لكنھم ال یتوبون قط..
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بتنظیم الكفیلة  وقواعد  قوانین  بوضع  تسمح   وكیف 
الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة.

والمرأة. الرجل  بین  العالقة  كمثال  نأخذ  أن  یمكننا    
التي التقلیدیة  القواعد  تطبیق  یجب  أنھ  البعض   یرى 
 تلزم المرأة على أن تكون في خدمة البیت واألوالد،
 وبالتالي ال توجد ھناك مساواة تامة بین الزوجین، على
فیما األسرة.  رب  إلرادة  تخضع  الزوجة  أن   أساس 
 یرى آخرون العكس من ذلك، أن ال شيء یبرر وجود

أي تمییز، وأن الرجل والمرأة متساویان تماما.

الرجل بین  للعالقة  المتناقضة  النظرة  ھذه  تخلق    
في الفصل  قضیة  في  للعدل  متناقضا  فھما   والمرأة 
 النزاعات الزوجیة، وعلى نطاق أوسع، في الصراعات
 الموجودة في المجتمع. وتشمل ھذه النظرة المتناقضة
السلطة والمواطنین، بین  العالقة   حاالت كثیرة جدا: 
 العالقة بین اإلدارة والمحكومین، وبین الثقافة المھیمنة

وثقافة األقلیة، وما إلى ذلك...
  ولھذا فمن الضروري ألّي أمة أن تقیم عدالة مؤسساتیة
 مستقلة ونزیھة ومنصفة. ولكن من الضروري أیضا
علیھا تقوم  التي  األساسیة  المبادئ  انسجام   ضمان 
 نظرة المواطنین لما یجب أن تكون علیھ العدالة. وھذا

بطبیعة الحال یتعلق بالبعد الثقافي.
یجب أن یندرج العدل ضمن المبادئ التالیة:

بین  المساواة  وقوام  أساس  والعدل  • القانون 
األشخاص،

• المساواة في التنّوع،
• المساواة بین الجمیع أمام القانون،

• المساواة بین الرجال والنساء.

  من خالل استیعاب ھذه القیم منذ سن الطفولة، وكذلك
 بفضل المدرسة وكل البیئة الفكریة والثقافیة والعقائدیة
توثیق من  الجزائریون  سیتمكن  والسیاسة،   والفنیة 

العالقات فیما بینھم ومن بناء دولة القانون.

العدل

َوَجَعلتُھ َنفسي  َعَلى  الظلَم  ْمُت  َحرَّ ِإنِّي  ِعَباِدي  َیا   »  
ما فال َتظاَلُموا» (حدیث قدسي).  َبْیَنكم ُمَحرًّ

تقوم التي  األساسیة  الدعائم  من  واحد  العدل  یمثل    
علیھا إدارة المجتمع البشري.

الرئیسي المصدر  فھو  العدل،  غیاب  أو  الظلم،   أما 
لسیادة الفوضى في المجتمع.

  ما أن تقام عالقة بین شخصین إال ودخل مفھوم العدل.
البعض؟ بعضھم  مع  البشر  یتفاعل  أساس  أي   فعلى 
 غریزة اإلنسان تدفعھ دائما إلى التركیز على مصالحھ
 الذاتیة ورغباتھ. إال أنھ ال یوجد معیار مطلق یسمح
 برسم حدود العالقة العادلة. ینطبق ذلك على العالقة
 بین الزوج والزوجة، وبین صاحب العمل والموظف،

 وبین الذي یملك السلطة والذي یخضع لھا.

  في المجتمع الذي تطغى فیھ قیمة «المال»، وتفرض
في أساسیة  كقیم  نفسھا  االستھالكیة  والنزعة   المادیة 
 منظومة القیم التي حددھا العالم الحدیث، غالبا ما ینقاد
 األفراد وراء العالقات المصلحیة التي تحكمھا موازین
استمراریة تكون  أن  یجب  القوة  أن  حین  في   القوة. 
یخالف من  على  لفرضھا  األخیرة  ووسیلتھا   للعدل، 
أن للقوة في أي حال من األحوال   القانون. ال یجب 
أداة الحالة ستصبح  ھذه  في  ألنھا  للعالقات،   تؤسس 
الجنس أساس  على  والتمییز  العنصریة   لممارسة 
 والتعصب وأداة لبعض األیدیولوجیات الشمولیة. ھذه

المبادئ ھي أساس دولة الحق القانون.

  في الجزائر، یفترض من المؤسسة أنھا تدافع عن ھذه
 الفضیلة موضع الجدل، ویعتبر الكثیر من المواطنین

أنھا في خدمة القوي بدال من أن تدافع عن القانون.

  إنھ بغض النظر عن المشاكل القانونیة والمؤسساتیة
استیعاب مدى  عن  نتساءل  أن  لنا  البد   والسیاسیة، 
المشكلة جوھر  ألن  «العدل».  لقیمة  نفسھ   المجتمع 
 ھو في أن نعرف كیف ینظر المجتمع إلى ھذه القیمة
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التضامن

  «الناس صنفان: إما أخ لك في الدین أو نظیر لك في
الخلق» علي بن أبي طالب.

(من وقطیعي  اجتماعي  كائن  شك  بال  اإلنسان    
 القطیع). ال یستطیع أن یعیش وحده، وفي عزلة من
أن یستطیع  أحد  وال  الكمال،  یدّعي  أحد  فال   العالم. 
 یكتفي بذاتھ. وبالتالي فإن التضامن الفعال بین الناس

ضرورة لضمان البقاء.

  وتبدأ أشكال التضامن من العائلة واألھل، ثم تتوسع
الشعوب لكن  األمة.  ثم  ومن  القبیلة،  أفراد   لتشمل 
 تعیش على كوكب واحد، والعالم الحدیث تحّول بفضل

االتصاالت إلى قریة.

على حتما  البعض  تواجھ  التي  الصعوبات  تنعكس    
 اآلخرین. ولمواجھة المشاكل الكبیرة التي تلّم بالبشریة،

ال مفر من التكافل والتضامن بین الشعوب واألمم.

  إن الدول ھي التي تدیر اآلن ھذه التحدیات من خالل
المدني المجتمع  یعفي  ال  وھذا  الدولیة.   المؤسسات 
تواجھ عندما  الغیر.  إزاء  واجبھم  من   والمواطنین 
التماسك من  مزید  إلى  یحتاج  ما،  بلد صعوبات   أي 

الداخلي، وإلى مزید من التضامن بین مواطنیھ.

بالعدل واإلنصاف. یتم توزیع دخل األمة    یجب أن 
 ومن خالل مؤسساتھ، یجب على المجتمع أن یتضامن
غیر النساء  من  حرمانا،  وأكثرھا  فئاتھ  أضعف   مع 
والمسّنین والیتامى  المشّردین  واألطفال   المتزوجات 

والمعّوقین... فلیس ھناك حدود للتضامن.

 المجتمع المتضامن مجتمع رحیم ومطمئن.

على یتعین  كبیر.  حد  إلى  متضامنون  الجزائریون    
التي تھددھا نزعة  الجمیع الحفاظ على ھذه الخصلة 

فردیة متصاعدة واألنانیة الناتجة عنھا.

االبداع

اَهللا ِإنَّ  ِلَنفِسِھ  ُیَجاھد  َفِإنَّما  َجاَھَد  «َوَمْن    
العنكبوت، (سورة  اْلَعاَلمین»  عِن   َلَغِنيٌّ 

 اآلیة 6).

  الحیاة حركة وتغّیر وتطّور. ومن الخصائص األساسیة
اختراع یعني  والتكّیف  التكّیف.  على  قدرتھا   للحیاة 

طرق جدیدة لحفظ البقاء أو لتحقیق حیاة أفضل.

  إن ما یدّعم حیویة الجنس البشري وقدرتھ على مواجھة
 تحدیات الطبیعة، وعبقریتھ في بناء الحضارات على
 مر التاریخ، ھي قدرتھ على االبتكار واإلبداع وبطبیعة

الحال أیضا الجھد البدني والفكري.

  في عالم الیوم، إن الشعوب األكثر قدرة على االبتكار
 ھي التي تملك التكنولوجیا وتفرض نفسھا في مسرح
 األمم. أما الشعوب المحافظة والجامدة والعاجزة عن
 الخیال، ھي دائما في ذیل الترتیب العالمي، بعیدة عن

االكتشافات وعن التطّور.

  كقیمة نیرة، تتّحد روح اإلبداع مع قیم أساسیة أخرى
 وتسمح لألمة بالتحكم في مصیرھا. أما األمة الخاملة،
الصناعي اإلنتاج  في  خیالھا  ترجمة  عن   العاجزة 
لم والسقوط.  الخمول  فمآلھا  واالجتماعي،   والثقافي 
 یعد االستعمار التقلیدي أمرا ممكنا، إال أن فقدان األمة
ولتطویر منھ.  أخطر  یكون  قد  مصیرھا  في   للتحكم 
یغرس أن  الشعب  ینبغي على   ، االبداع   قدرتھ على 

قیما متعلقة بھا:

• الثقة بالنفس، بذل الجھد، حب العمل المتقن، 
• الصبر والمثابرة في بذل الجھد.

  ینبغي على البلد أن یشجع المبدعین، وأن یزیل العراقیل
 البیروقراطیة، ویستعید الثقة بالنفس، والمضي قدما.
 ال بد لھ من أن یكون على استعداد لمواجھة التحدیات
 الحقیقیة التي تنتظرنا كجزائریین ولكن أیضا كبشر،
یعني الذي  الحضاري  التغییر  سیواجھ  جیلنا   ألن 
بالعمل واتخاذ الواعي علیھ   البشریة قاطبة. اإلنسان 

المبادرات.
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والحضور البالیة،  والجھویة  القبلیة  الذھنیات   زوال 
القوي لدولة القانون.

دولة القانون

  في ھذه المرحلة التاریخیة التي تشھد انھیار ھیاكل
الفراغ تسد  أن  الدولة  یتعین على  التقلیدي،   المجتمع 
الدیني الفضاء  یلوح في األفق. تشّكل زعزعة   الذي 
في قویة  ضربة  التقالید  اضمحالل  صاحبت   التي 
ستعم ذلك  وكنتیجة عن  عام.  بشكل  األخالق   صمیم 
مما المجتمع،  قطاعات  جمیع  محالة  ال   الفوضوى 

یؤدي بھ تدریجیا إلى التفكك واالنحالل.

  للحفاظ على النظام االجتماعي، ال بد لنا من إنشاء
القدیمة الھیاكل  محل  تحل  جدیدة  مجتمعاتیة   ھیاكل 

واستعادة التجانس والتماسك االجتماعي المفقود.

قادرة تعد  لم  القدیمة  األنثروبولوجیة  القیم  أن  بما    
سیرورتھ، وعلى  المجتمع  ھیكل  على  الحفاظ   على 
الخارجیة» «الھیكلة  سوى  بدیل  من  ھناك  یبق   لم 
وتفرضھا المشّرع  ویرّسمھا  السیاسي  یصیغھا   التي 
 - إذا اقتضى األمر- قوة الشرعیة والسلطة العمومیة.
یأخذ الخارجي»  «الھیكل  ھذا  فإن  أخرى،   وبعبارة 
ودیمومتھا مصداقیتھا  أن  إال  الحدیثة.  الدولة   شكل 
 مرھونتان بشرعیتھا: یجب على السلطة السیاسیة أن
 تخضع لإلرادة شعبیة، ویكون عملھا عادال وأخالقیا

ویطبق على الجمیع دون تمییز أو إقصاء.

  استطاعت الجزائر بفضل الثورة أن تقیم دولة. لكن ھذه
 الدولة تحمل في طیاتھا كثیرا من النقائص والتناقضات
 ال تؤھلھا ألن تكون «دولة قانون». وألسباب تاریخیة
 من السھل حصرھا. لم یؤسس النظام السیاسي عملھ
 أبدا على توافق وطني حقیقي. فالصراع على السلطة
القانون. على  المتغلب  ھو  یومنا  وإلى  دائما   كان 
على الصراع  إضعافھا  من  وزاد  ھشة   فالمؤسسات 
 النفوذ وتزویر االنتخابات. والجیش، باعتباره العمود
عنھ نفسھ رغما  االستقالل، وجد  بعد  للدولة   الفقري 
 وسط كل التجاذبات التي تحّركھا جماعات المصالح
خالل من  فشیئا،  شیئا  یفقد  بدأ  أن  إلى   المختلفة. 

 سابعا: أّي أدوات لمثل
 ھذا المشروع؟

الرؤیة یوّضح  أن  یفترض من أي مشروع مجتمع    
 بشأن مستقبل األمة.إنھ البعد العقائدي في إدارة شؤون
 المدینة. ولتجسید ھذه التطلعات، البد من أداة تسمح
 بالشروع، نیابة عن المجتمع، في تطبیق اإلصالحات

والسیاسات المسطرة.

تضطلع التي  ھي  الدولة  الحدیثة،  المجتمعات  في    
 بھذا الدور. أما في مجتمعاتنا التقلیدیة، فإن الدولة ال
 تزال لھا مفھوم غامض ودورھا ملتبسا بدور النظام
ظل الجماعیة،  الذاكرة  في  وأنھ  خاصة   السیاسي. 
 مفھوم الدولة في نظر الجزائریین ولفترة طویلة مقترنا

بسلطة المحتل األجنبي. ویا لھ من التباس كارثي.

  یرتبط التضامن في مجتمعنا ارتباطا عضویا بالنظام
أو بالقبیلة  أوسع  نطاق  وعلى  العاطفي   األسري 
السلطة، لشرعیة  المحددة  القواعد  وكانت   العشیرة. 
القرابة أو على  إلى زمن قریب، تقوم على عالقات 
االنتماء القبلي والعرقي أو الجھوي على أقل تقدیر.

  في الجزائر، ال یزال الشعور باالنتماء للوطن ھشا.
 البالد شاسعة جدا، وبالرغم من الوحدة الدینیة إال أن
 االختالفات المتعلقة بالھویة كثیرة. وتاریخنا المجزء
بدویالتھا الوسطى  القرون  بتذبذبات   والمطبوع 
الغزو ولحمالت  العظمى  للدول  وبالتبعیة   المترنحة 
بتشكیل رصید وكفیال  قویا  رابطا  یمثل   المتتالیة، ال 
التي الخطیرة  األزمة  تجاوز  أجل  من  متین   رمزي 
 نمر بھا حالیا. وحدھا الثورة الجزائریة استطاعت أن
 تشكل «أسطورة مؤسسة» لألمة ال تزال حیة. لكن
 لألسف بدأ ھذا الرصید الرمزي یتَاكل بعد أن استنزفھ

النظام السیاسي الذي حكم البلد منذ االستقالل.

  تواجھ الدولة التي تم تشكیلھا بعد االستقالل احتجاجات
 متصعادة، من جھة الفتقارھا الصارخ للشرعیة، ومن
 جھة أخرى ألسباب خاصة بالمجتمع الذي لم یتوطد
إال تتعزز  لن  األمة  أن  حین  في  الوطني.   بعد حسھ 
شرطین: یستوجب  وھذا  بالمواطنة،  شعور   بوجود 



30

مشروع مجتمع: من أجل جزائر حداثیة

جیل جدید

  ال یعقل أن ُتفرض الدیمقراطیة بمرسوم. ومع ذلك،
األولى المحاولة  فشل  وراء  االختباء  علینا  یجب   ال 
 للتحول الدیمقراطي في التسعینات لتأجیل أي انفتاح.
 والدیمقراطیة ال یجب أن تعني الفوضى واالضطراب.
یعني أن  یجب  ال  المدني  والسلم  النظام   وبالمقابل، 
والعدالة المزّورة  واالنتخابات  االستبدادي   النظام 

الخاضعة لألوامر.

  ینتظر من السلطة المسؤولة أن تھيء الذھنیات بجدیة
تقلید بالضرورة  یشترط  ال  الدیمقراطیة.   لممارسة 
 األنظمة الدیمقراطیة وإنما الشروع في عملیة تؤدي

إلى اختیار طبقة سیاسیة جدیرة بھذا االسم.

أي شخص، یتقدم  أن  والمنطقي  المعقول  من  لیس    
لتولي علیھ  لینتخب  فھمھا،  أسيء  دیمقراطیة   باسم 
أو البلد  قوانین  لصیاغة  أو  المحلیة  جماعتھ   شؤون 

حتى إدارة شؤون الدولة.

  یجب أن تكون ھناك مدارس تكوین تعدُّ المواطنین
 لتولي المسؤولیة، وھذا بعیدا عن أي معاییر أیدیولوجیة
 أو سیاسیة. فمفھوم الجدارة یجب أن یجد ھنا كل داللتھ

في النقاش وفي التجسید على أرض الواقع.

  سیظل طابع النظام الجزائري رئاسیا إلى أمد بعید.
ستظل الجماعیة  والذاكرة  الجزائریة  العقلیة   ألن 
 تطالب على رأس الدولة برجل یجسد اإلرادة العامة.
 وأكثر من ذلك، فإن المؤسسة األمنیة ستشكل المحور
 الرئیسي للدولة. وھذه لیست مسألة فلسفیة أو سیاسیة

بقدر ما ھي مسألة وجودیة.

  إن المجتمع الجزائري، وبصرف النظر عن المستوى
 المحلي، لیس جاھزا لنظام برلماني. فال تاریخھ وال
التي العقبات  إحدى  أن  بدلیل  بذلك.  یسمحان   نفسیتھ 
الراھنة المرحلة  في  الدیمقراطیة  تحقیق  دون   تحول 
 ھو ھذا العزوف على العمل الجماعي وعلى احترام
السیاسیة األحزاب  وتعاني  عملھا.  في   المؤسسات 
لبناء نفسھا بشكل جدي. ولو أن  من صعوبات جمة 
 السلطة القائمة ال تساعدھا، بل على العكس من ذلك.
 ومع ذلك، فإن الطریق ال یزال طویال للتوصل إلى
 بناء دولة دیمقراطیة ناضجة. وبالرغم من ذلك، البد

 التحالفات العائلیة والقوى المالیة الصاعدة، حریتھ في
صنع القرار ودوره كحكم أعلى.

  بین 1962 و2016،  تغّیر المجتمع كثیرا وأصبح
واالقتصادیة، المالیة  التحدیات  إن  تعقیدا.   أكثر 
واالحتیاجات التنمیة،  تواجھ  التي   والصعوبات 
كل عن  خرجت  بوتیرة  تزاید  في  للسكان   الضخمة 
الجیوسیاسي األمن  وانعدام  واإلرھاب   سیطرة، 
كل وھرمھم...  الحّكام  وعجز   والجیوستراتیجي، 
 ذلك یستدعي إصالحات جوھریة لنمط تسییر شؤون

الدولة وتنظیمھا.

دورھا استعادة  السیاسیة  المؤسسات  على  یجب    
 األساسي كوسیط بین مختلف قطاعات المجتمع. وعلى
 العدالة أن تضطلع بدورھا كامال وتتحمل مسؤولیاتھا.
وفي تركیبتھا  في  سواء  اإلدارة  تجدید  ینبغي   كما 

نوعیة خدماتھا.

والعدالة األمن  تضمن  أن  القانون  دولة  وعلى    
الحیاة تنظم  أن  ویجب  المواطنین.  بین   والمساواة 
 السیاسیة وتولي المسؤولیات الرسمیة. وعلى اإلدارة
أن تكون في خدمة الدولة والدولة في خدمة المجتمع.

شرعیة تمنح  أن  یجب  األھداف،  ھذه  ولتحقیق    
سیاسي تنظیم  خالل  من  القانون  لدولة   ودینامیكیة 

دیمقراطي.

الدیمقراطیة

  إنھ من خالل التفاعل السلیم للمؤسسات الدیمقراطیة
التي وحیویتھ  استقراره  یستعید  أن  للمجتمع   یمكن 
الناتجة الذاتیة  وتناقضاتھ  التخلف   تخّلصھ من عبء 

عن ترھل وتفكك الھیاكل القدیمة.

  یجب أن تكون السلطة الیوم ثمرة عالقة عقل ولیس
طریق عن  التوافق  یتحقق  أن  ویجب  قوة.   عالقة 
 الحوار والتفاوض. ھي عملیة طویلة وشاقة، لكن ال

مناص منھا لبناء دولة آمنة ومستدامة.
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  ال یزال المجتمع الجزائري یبحث عن ضالتھ. وحتى
 لو تم إطالق مشروع مجتمع متماسك ومستقبلي من
 اآلن، فإنھ ال بد من انتظار وقت طویل لرؤیة أولى
 الثمرات. في الوقت نفسھ، وبالموازاة مع االنفتاح وبناء
 دولة القانون والتحضیر لحیاة سیاسیة دیمقراطیة، فإنھ
 یتعین اإلبقاء على سیاسة قمعیة ضد العنف والجریمة
انعكاساتھا التقلیدي مع  المجتمع  انھیار   المترتبة عن 
دولة تتمكن  وعندما  وانحاللھا.  األخالق  تدني   على 
 القانون من تعزیز الھیاكل الجدیدة للمجتمع المنشود،
السلم إلیھ. سیعود  اللجوء  ویقّل  األمني،  البعد   سیھدأ 
 االجتماعي عندما تكون السكینة حقیقة واقعة. لكن قبل
 تحقیق ذلك، ھناك عمل كثیر ینتظرنا: تربیة وتكوین

األجیال الجدیدة.

األطراف الفاعلة

  تتطلب تربیة األجیال الصاعدة وبناء مجتمع حدیث
 وفعال وسعید، تجنید وسطاء ومكّونین.

تلقى على البالد،  تعیشھ  الذي  الراھن  الوضع    وفي 
ونساء رجال  خالل  من  السیاسیة،  السلطة   عاتق 
 المجتمع، مسؤولیة كبیرة جدا. ینتظر منھا أن تكون
 مثاال یحتذى بھ، وأن تقّدم التضحیات الالزمة، تبدي
واألخالق للقانون  المطلق  واحترامھا   جاھزیتھا 

العامة.

  یبقى أن االضطالع بھذا الدور ال یقتصر على أعوان
عام، بشكل  والنخبة  المدني  المجتمع  فعلى   الدولة. 
 والنجوم الریاضیة والرموز الثقافیة، أن یكون لدیھم
 دور. لكن وراء كل ھذه الفواعل، ھناك بعض الفئات

تكون معنیة أكثر من غیرھا.

 من الشروع في بنائھا من اآلن. ألن المستقبل مرھون
بعمل الیوم.

بناًء الجزائري  المؤسساتي  النظام    البد من إصالح 
 على ھذه المعطیات. وباختصار، ینبغي إشراك الشعب
األحزاب السیاسیة من خالل  مسؤولیاتھ  تحمل   على 
وفق المؤسسات  إلى  الدخول  بضبط  لكن   السیاسیة، 

معاییر معقولة ومتدرجة في انفتاحھا.

  على صعید آخر، وحتى لو كان رئیس الجمھوریة
ضوابط وضع  یجب  للشعب،  السیادي  الخیار   یمثل 
السلطة. استخدام  على  وواضحة  صارمة   دستوریة 
 وعلینا باإلسراع في الخروج من عصر «الزعامة»
كما القویة.  المؤسسات  في عصر  والدخول   المطلقة 
والعائلي القبلي  الفكر  عن  ذھنیا  نتخلى  أن   علینا 
ویجب والقانوني.  المؤسساتي  التنظیم  في   للدخول 
 أن نتخلص من احتقار «الشعب الرعیة» من طرف

الحكام وندخل عصر «الشعب المواطن».

  إلى جانب السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة،
 یجب تحدید مالمح السلطة األمنیة دون عقدة. ال یخفى
 علینا أن الدولة ما ھي في نھایة المطاف سوى أحدث
 وأكمل أداة یتطلبھا العالم األمني النفسي لإلنسان منذ
العنف باحتكار  لھا  المخولة  ھي  الدولة  ألن   األزل. 
 وھي التي تدافع عن الوطن وعن األمة. وإن احتكار
مؤسساتھا خالل  من  للدولة  منوط  القانوني   العنف 

األمنیة.

في التحوالت  وأن  آمن،  غیر  الیوم  عالم  أن  نعلم    
إحداث في  تستمر  سوف  واإلسالمي  العربي   العالم 
في طویلة  لسنوات  المنطقة  في   االضطرابات 
بمرحلة یمر  اإلسالمي  العربي  العالم  ھذا   المستقبل. 
 تدمیر المجتمع التقلیدي مثلما حدث في الجزائر خالل
 عقد التسعینات تماما. وھناك بلدان محافظة تبدوا في
الحداثة دوامة  في  تدخل  أن  یتوقع  مستقرة،   الظاھر 
 بصخب وعنف في المستقبل القریب. ولھذه األسباب
 وغیرھا، فإن الجزائر ستكون على المدى البعید بحاجة

لتعزیز أمنھا وتقویة دولتھا بالمعنى السیاسي.
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االحترام بكل  یحظوا  أن  وینبغي  عظمى   مسؤولیة 
والتقدیر من قبل المجتمع.

قبل من  التعلیمیة  للسیاسة  برنامج  یجب وضع  كما    
 متخصصین حقیقیین، من خبراء في علم نفس التربیة

ومربین ویدعمھ إجماع وطني.

اإلمام

  لن یكتب ألي مشروع مجتمع النجاح إن لم یقم على
 جمیع الركائز التربویة. وللدین مكانة في غایة األھمیة
 في بناء النفس البشریة، والسیما في حالة شعبنا. فیجب
محّركا وعنصرا  متفتحا  الروحي  الفضاء  یكون   أن 
 في إنتاج اآلداب العامة والخاصة بروح من االنفتاح
البعد الروحي ال غنى  والتسامح والتكافل... ذلك أن 

عنھ في الرقي العام.

  إن مأساة المجتمعات المتخلفة وخاصة في حالة الدول
بسبب االضطراب  من  حالة  تعیش  التي   اإلسالمیة 
 انھیار الھیاكل التقلیدیة القدیمة، ھي أنھا ركّزت على
 الجانب الشكلي والشعائري من اإلسالم، متخلیة عن

البعد الروحي.

في الدیني  البعد  إشراك  قبل  الضروري  من  فإذن    
نھجنا أوال  نصلح  أن  للمجتمع،  الجوھري   اإلصالح 

الدیني.

  أما بالنسبة لألئمة، فمن غیر المعقول بتاتا أن نختارھم
بالعكس، بل  الفاشلین في دراستھم.  التالمیذ  بین   من 
أئمة توظیف  عند  دقیقة  مواصفات  اشتراط   یجب 
 المستقبل، وذلك باختیار أكثرھم رزانة واستقرارا من
 الناحیة النفسیة، ومن الذین ال یسعون لتعویض بعض
 العقد النفسیة التي یعانون منھا بممارسة شعائر دینیة

تمنحھم السلطة والنفوذ على مواطنیھم.

مراجعة تكوینھم  مراجعة  یجب  ذلك،  جانب  إلى    
ومستشار مفتي  بدور  یضطلع  الذي  فاإلمام   كاملة. 
 المجتمع في جمیع جوانب الحیاة یجب أن یكون ھو
استیعاب خفایا  نفسھ متبصرا ومستنیرا وقادرا على 

النفس البشریة والعالقات االجتماعیة.

المعّلم

والنقدي الحر  الفكر  إلنشاء  األولى  األسس  توضع    
االبتدائیة. التعلیم  سنوات  ومنذ  المدرسة  في   البّناء 
 ینبغي على الطفل أن یتنّور بسرعة حتى یتمكن من
 التقّدم على طریق ال شك أنھا محفوفة بالعراقیل لكن

سیجد فیھا خالصھ.

  للحصول على مدرسة نوعیة ومفیدة اجتماعیا، یجب
 إعادة رسم أھدافھا وفق رؤیة المجتمع المراد بناؤه.
 یجب علینا توفیر الوسائل الضروریة إلقامة مدرسة
عمل خالل  من  التدریس  ھیئة  اختیار  بحسن   حدیثة 

تكویني متواصل.

طبقا التدریس  مناھج  في  النظر  إعادة  یجب  كما    
 لألھداف المسّطرة. تعتبر المدرسة المكان الذي یتعلم
 فیھ الطفل وینفتح على العالم ویتلقى المعارف. وھو
 أیضا المكان الذي یتكّون فیھ الطفل اجتماعیا، ویتعلم
 كیفیة التفاعل مع اآلخرین. ویجب أن تقام بین المعلم
 والتلمیذ، وبین المسؤولین التربویین واألولیاء عالقات
 مبنیة على التفاھم والحوار. وینتظر من المدرسة أن
 تكون فضاء تعلیمیا وتربویا حقیقیا، ولیس مكانا لحشو

األدمغة وترویض العقول!

الوسائل تدمج  أن  التدریس  مناھج  على  یجب    
عن واحدا  وثائقیا  فیلما  ألن  لالتصال.   التكنولوجیة 
 كوكب األرض أو عن الجغرافیا یساعد الطفل على
اجترارھا من  بدال  بالصورة  المعلومات   استیعاب 
 وحفظ كلمات ال تعني لھ شیئا. وال شك أن أفالما عن
بشكل العقول  ستھیئ  الكمبیوتر  في  والتحكم   التاریخ 

أفضل وأضمن لتحدیات العالم.

في األكبر  العبء  ستتحمل  التي  المدرسة  ھي  ھذه    
للمعّلمین یكون  سوف  للبلد.  األخالقي   اإلصالح 
 مسؤولیة كبیرة وینبغي أن ُتقدر قیمة المعلم الُمناسبة

من طرف المجتمع.

  إن المدرسة ھي التي ینبغي علیھا أن تتحمل العبء
 األكبر في اإلصالح األخالقي للبلد. ویكون للمعلمین
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 الرموز المقدسة من قبل الھیاكل االجتماعیة لتحصین
 نفسھا على حساب البعد الروحي. بإمكان رجل الدین
إلى الداعین  طلیعة  وفي  معاصرا  إنسانا  یكون   أن 

التقّدم وھو حامل لقیم روحیة كبیرة.

  ینتظر من اإلمام أن یكون اإلمام عامال مساعدا لفھم
 الدور الحقیقي للدین. وال ینبغي أن یبقى من حراس
 المعبد أو من حراس النظام االجتماعي البالي، مما قد

یؤدي بالمجتمع بأسره إلى التھلكة.

الوسطاء

  إلى جانب المعلم واإلمام، ھناك سلسلة من الوسطاء
 في المجتمع یمكنھا أن تلعب دورا رائدا. والمقصود
أیا العام،  الرأي  لدى  المتدخلین  بالوسطاء جمیع   ھنا 
 كان مجال تخصّصھم: رجال ونساء الثقافة والمسرح
 والسینما، كّتاب وأدباء، منشّطوا البرامج التلفزیونیة،

صحفیون، وغیرھم...

  یجب على الدولة أن تشجع حریة اإلبداع وعلى وجھ
إلى ترمي  والتي  الھادفة  األعمال  جمیع   الخصوص 
الكتاب ویعتبر  لألمة.  والبّناءة  اإلیجابیة  القیم   ترقیة 
سنوات في  المدرسة  إلى  إدخالھ  ینبغي  فعالة   وسیلة 
تمتاز التي  الصور  أیضا  ولدینا  المبكرة.   الدراسة 
 بفعالیة أكبر. كما أن للمناقشات واألفالم الوثائقیة فوائد

ال تقارن.

  ویبقى أن العمل السیاسي من خالل األحزاب السیاسیة
 و الجمعیات یساعد كثیرا على التعبئة والتوعیة حول
 مواضیع إیدیولوجیة ویسمح من خالل النقاش وتبادل

اآلراء بتعلم الممارسة الدیمقراطیة.

  وكخالصة، نحن بحاجة إلى عمل تربوي على أوسع
 نطاق، وذلك باستخدام جمیع الوسائل وتوجیھھا نحو
مضمون ناضج وواعي وفق مشروع مجتمع حقیقي.

  

  من المفترض أن یكون اإلمام أول من یعرف طریق
 الھدایة، وأن تكون لھ األجوبة على العدید من األسئلة.
 وإذا كان مطالبا بامتالك معرفة واسعة عن الدین، فال
 بد لھ أیضا أن یكون قادرا على معالجة قضایا أخرى
ال والعشرین،  الحادي  القرن  ھذا  في  نطاًقا.   أوسُع 
 یسع للمرء أن یصبو لحیاة روحیة راقیة ومتطورة إذا
 كان ال یتقن العلوم والفلسفة والتاریخ ودراسة األدیان

المقارنة.

عن الغیر،  عن  باستھجان  الكالم  ترك  أئمتنا  على    
 «الكفار» وعن المسیحیین والیھود، ومعتنقي الدیانات
أنھم یعیشون عصرا آخر  األخرى. یجب أن یفھموا 
 غیر عصر القرن األول للھجرة. كذلك، البد من منع
 التفسیرات المبسطة والقذف والخطب الناریة والحث
واالجتھاد والجاد،  الصالح  التربوي  العمل   على 

التنویري الواعي.

  فال مناص من إعادة تنظیم سلك األئمة. لیس على
الكنیسة المسیحیة، وإنما في الدین في   طریقة رجال 
الذین على  ویتعین  عالي.  مستوى  ذات  علمیة   ھیئة 
 یتطلعون لتولي المسؤولیة الدینیة أن یكونوا رجال اهللا

ولیس رجال السلطة.

  ال شيء یمنع اإلمام من أن یكون ابن عصره ومثقفا
الحقل من فصل  البد  ولھذا،  كریما.   وحساسا وطیبا 
 الروحي عن الحقل العاطفي واالجتماعي، لیس لعزل
عالقات لخلق  بالعكس،  ولكن  اآلخر،  عن   أحدھما 

جدیدة أكثر فعالیة وتخلو من أي التباس.

  إن استعمال الشعائریة الدینیة كلباس للمجتمع التقلیدي
 القدیم ومنعھ من أي تطور ھو في األخیر خطر على
 اإلسالم نفسھ. إن العالم العاطفي والعالم الروحي في
 األصل مستقّالن عن بعضھا البعض. وبطبیعة الحال،
االجتماعي النظام  بعد  فیما  الدینیة  الحیاة   اقتحمت 
العالمین. بین  الخلط  من  نوع  إلى  أدى  مما   بعمق، 
 لھذا بات من الضروري أن یتحدد جوھر كل عالم أو
 مجال نفسي بشكل فردي. ألن سبب وجود كل عالم
 كامنة فیھ واللبس بین االثنین ال یمكن أن یؤدي إال إلى
والسلیمة القویة  الروحانیة  تعود  وانحرافات.   مزالق 
تستغل أن  یجب  ال  إنما  المجتمع.  على  جمة   بفوائد 
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یدیر سلوك األفراد الذین یتشكل منھم. ھذه «البرمجیة» 
الجماعي  الالشعور  في  مغروسة   (Logiciel)
في  األصعدة:  كافة  اإلنسانیة على  العالقات  ویضبط 
العمومیة  السلطة  ومع  الجیران  ومع  العائلي  الوسط 

وحتى مع... الذات!

  ھذا وقد تسببت صدمة الحداثة عدة تصدعات وقطائع
األفراد وضع  مما  التقلیدي،  المجتمع  برنامج   داخل 
 في موقف صعب في عالقتھم مع اآلخرین. وفقدت
 التقالید، بسبب انكسارھا وانفراط عقدھا و انسجامھا
أجزاء من خالل  یتوقف  لم  عملھا  أن  ولو   الداخلي، 
 منفصلة عن بعضھا البعض وتعّبر عنھا الیوم ذھنیات
 مشتتة ومتناقضة، كانت نتیجتھا الطبیعیة ظھور أزمة
 القیم والمعتقدات. أدت ھذه األزمة بالفرد إلى الغرق في
 الیأس والقلق واألمراض العصبیة. ففقدت المعامالت
 االجتماعیة كل انسجام لھا، وأدت التوترات المنجّرة
 عن ذلك إلى فوضى عامة كان نتاجھا العصیان المدني
 وتشكل مجموعات إیدیولوجیة مسلحة وعنف إرھابي

 أعمى.

  إن عھد المقاومة الحماسیة لدعاة التقالید قد وّلى. لكن
 ال تزال ھناك عناصر من «البرمجیة» التقلیدیة نشطة
بقوا الذین  المجتمع وفي عقول األفراد   ومنتشرة في 
أصبحت الزمن،  مرور  مع  لكن  لتناقضاتھم.   أسرى 
واكتسبت مصداقیة،  وأكثر  أقوى  الجدیدة   القیم 
على وقدرتھا  الخاصة  فعالیتھا  بموجب   مشروعیة 

التكیف مع واقع العالم المتغیر.

  في سقوطھا ستجّر الھیاكل التقلیدیة معھا قطاعا ھاما
 من الشكلیات الدینیة. ألن التقالید استغلت الدین للحفاظ
انھیارھا انعكس  ولقد  ھیاكلھا.  وتعزیز  بقائھا   على 
 الداخلي فعال وبشكل جلي على المعتقدات الدینیة التي

 كانت بمثابة ركیزة لھا وحزامھا الواقي.

  من المتوقع في وقت قریب أن یشھد الدین تراجعا،
 سیكون لھ في البدایة أثر على المعتقدات ومن بعد ذلك
 سیؤدي ذلك إلى نوع من العلمنة. ومثل أغنیة البجعة

في األسطورة الیونانیة

خاتمة عامة
  بعد االنتھاء من مرحلة التفكیك، بكل ما تحملھ من

إعادة زمن  محالة  ال  یأتي  ودمار،  ونكسات   مآسي 
المقرر غیر  التغییر-  نتائج  تتحقق  بعدما  و   البناء. 
 وغیر المتحكم فیھ - ال جدوى من البكاء طویال على
 مصیرنا، یجب فقط فھم ما جرى واستخالص العبر

والعودة إلى العمل.

تحت  1830 عام  في  الجزائري  الشعب  وقع  لقد    
سنة، وثالثین  واثنین  مائة  دام  أجنبي  حكم   سیطرة 
نفسھ یستدرك  كیف  عرف  مصیره  ناداه   وعندما 
دولة ذلك  بعد  مباشرة  فقامت  سیادتھ،   ویسترجع 
 ترتكز على ھیاكل الحركة الوطنیة المسلحة. وراحت
التنمیة قائمة على  تطوعیة  تنتھج سیاسة  الدولة   ھذه 
 المادیة. لكن لسوء الحظ، كانت ھناك معضلة أخطر
 تحدق بالدولة الفتیة. ذلك أن مخلفات االستعمار لم یتم

 تصفیتھا كلیة.

  كان المجتمع إبان لیل االستعمار متقوقعا حول ذاتھ،
 رافضا بذلك كل تقّدم أو تطّور حفظا لھویتھ وسالمتھ،
ترتب بما  قرن  من  بأكثر  یتأخر  جعلھ  الذي   األمر 
 عن ذلك من نتائج عمیقة ووخیمة. فقد ظل المجتمع
بالیة وخالیة  التقلیدي متجمدا یسیر وفق مبادئ وقیم 
العالم شھدھا  التي  التطورات  وأمام  فعالیة.  أي   من 
 الحدیث وال سیما نتیجة للسیاسات الشعبویة التطوعیة
 المنتھجة، لم یلبث المجتمع التقلیدي أن تجاوزه الزمن

 بعد أن تسللت قیم جدیدة إلى النفوس والعقول.

  وسرعان ما ظھر صراع بین أنصار نظام اجتماعي
 بال ومن یریدون التحرر منھ، وكان الرھان الرئیسي

 لھذا الصراع یتمثل في التحكم في المرأة.

 وبالرغم من عنف ردة الفعل التي أخذت بعدا َمرضیا 
تجلت من خالل إرھاب غاشم، إال أن الحداثة وجھت 
أن  ذلك  للمجتمع.  التقلیدیة  للھیاكل  قاضیة  ضربة 
األفراد  من  مجموعة  في  حصره  یمكن  ال  المجتمع 
تجمعھم جنسیة واحدة وجملة من المشاكل االجتماعیة 
واالقتصادیة، بل ھو كّل متناسق یجّسده برنامج عام 
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عناصر من  عنصرا  األمازیغیة  وستكون   وثقافیا. 
 االستقرار لھویتنا ومحّركا من محركات وطنیة جدیدة

ھادئة وعاقلة.

طبقة تتوّلد  أن  یجب  الجاریة،  التغییرات  ھذه  في    
بالقّیم المتشّبع  الجدید  الجیل  ید  على  جدیدة   سیاسیة 

الصاعدة والمؤمن بھا.

  ویتعّین في األخیر على األمة الجزائریة العمل على
 إبراز قادة المستقبل في ھذا البلد الذین ُیرجى منھم أن

یكونوا في مستوى التحدیات.

 ھذا ھو أملنا، وھذه ھي غایتنا.

 (Le chant du cygne)، ستكون ھناك مرحلة 
الرؤیة  عن  التخلي  تسبق  ومفرطة  كثیفة  طقوسیة 
جراء  من  بالذنب  المجتمع  سیشعر  للدین.  الشكلیة 
فقدان اإلیمان، فیحتمي لفترة من الزمن في الشكلیات، 
ھذا  ولعینیھ  لنفسھ  یخفي  الظاھري، حتى  البعد  وفي 

الواقع الجدید.

 إن الجزائر الیوم تواجھ مصیرھا.

  یتعین علیھا أن تتقبل تغییر ھیاكلھا المجتمعاتیة، وتقبل
 بمواجھة سؤال الحداثة. وھي مجبرة على التخلي عن
 ھیاكلھا القدیمة وإنشاء ھیاكل أخرى جدیدة. كما علیھا

 بإدخال قیم جدیدة في ذھنیتھا وضبط سیر عملھا.

مشروع تحدید  في  الشروع  أیضا  علیھا  ویتعین    
 مجتمعھا. ألن الحداثة لیست منتوجا أو مصنعا یشترى
 جاھزا. بل الحداثة ھي إلى حد كبیر صورة عن غیاب
 المجتمع التقلیدي. لكن الفراغ الذي یتركھ ھذا األخیر
 یجب أن تسده بھیاكل جدیدة تبنى على أساس القانون
 الوضعي. أما التشریع فسیكون في حد ذاتھ ھیكل أو
تدریجیا عالقات تظھر  أن  ویجب  المجتمع.   برنامج 
 جدیدة بین الرجل والمرأة، وبین المواطنین والحكومة
أكثر مجتمع  بناء  أجل  من  أنفسھم  المواطنین   وبین 
أي الحدیث،  العالم  مع  تكیفا  وأكثر  وابتكارا   مرونة 

باألحرى أحلى للعیش.

  إن الخطر الذي یحدق بنا ھو أنھ أمام عولمة المادیة
وبإمكان األمة روحھا.  ستفقد  االستھالكیة،   والنزعة 
یجّرداھا أن  الدینیة  المعالم  وفقدان  المفرطة   العلمنة 
 من إنسانیتھا. لھذا وجب علینا أال نرمي بالروحانیة
 مع الطقوسیة. ذلك أن إعادة توجیھ فھم الدین، ووضع
 الشعائر في إطارھا الخاص بالبحث عن سر الحیاة،
 بات أمرا في غایة الحیویة. یجب توجیھ اإلنسان على
بإمكانات یزخر  واإلسالم  الروحیة.  الرفعة   طریق 
تكون لمعتقداتنا  جدیدة  قراءة  إن  ثم  ھائلة.   روحیة 
روحیة نھضة  وظھور  النقدي،  المنھج  على   مبنیة 
شأنھما من  والطائفیة،  الدوغمائیة  عن  بعیدا   جدیدة، 
 أن یعززا الشخصیة والھویة الجزائریة. وال شك أن
 استعادة توازن ھویتنا، بتثبیت مركزھا على امتدادنا
ذھنیا استقرار  عنصر  سیكون  الطبیعي،   الجغرافي 
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ُملحق
إعالن مبادئ
تم نشره یوم 13 أفریل 2011

بســـــم اهللا الرحمن الرحیم
 أیتھا الجزائریات، أیھا الجزائریون،

الفئات كل  من  و  منكم  مواطنون  قرر   ، المشوار  ستعترض  التي  للصعوبات  بإدراك  لكن  و  األمل  من   بكثیر 
 واألعمار، و من كل جھات الوطن توحید طاقاتھم وعطائھم وكفاءاتھم إلنشاء حزب سیاسي «جیل جدید»، خدمة
 لمجتمعھم والمساعدة في تجاوز تناقضاتھ وغایتھم دفع الجزائر نحو تنمیة شاملة «بشریة ومادیة وخلقیة» التي

تستحق.

بلدنا یستفیق

  إن األمم الكبرى وقبل بروزھا في العالم المعاصر عاشت ھي األخرى لحظات استثنائیة في تاریخھا، من تحوالت
عمیقة مؤسسة على رؤى جدیدة للعالم أدت بھا إلى ثورات سیاسیة.

إن الجزائر بدورھا تعیش مخاضا شدیدا من أجل تحول شامل وحامال لواقع جدید بوادره أصبحت جلیة.
  فبعد حرب التحریر، التي ھي نفسھا المؤسسة للعناصر المكونة لشخصیتنا الوطنیة، و بعد الرفض الشعبي في

 أكتوبر 1988 للتجربة الشمولیة للحزب الواحد، و بعد 10 سنوات من العنف الداخلي المتشنج و 10 سنوات
 أخرى من خبط عشوائي آن األوان لتدشین عھد البناء السیاسي العقالني تتضافر فیھ جھود الجمیع ، غایتھ تحقیق

كرامة المجتمع و التطلع إلى مستقبل أفضل.
 حان الوقت إذا من أجل تنظیم الدینامیكیة الداخلیة للمجتمع، والتي من خالل التحوالت الجاریة تسمح بالخروج

إلى آفاق جدیدة.
 و قد أضحى ھذا األمر ممكنا، ألن حدة المآسي المعیشة خالل العشریات األخیرة جعلت الجمیع «نساء و رجال»
 یزرعون بفضل كفاحھم و تضحیاتھم بذور خصبة یبشر بتطور سلیم وسریع لمجتمعنا. ففي عز ذلك الواقع تمكن

الجزائریون من تقویة حسھم الوطني وخلق شروط مالئمة ألفـاق تاریخي جدید.

تجاوز النزاعات اإلیدیولوجیة

  بعد مرور األوقات العصیبة الناتجة عن الصراعات اإلیدیولوجیة العنیفة حول ھویتنا، حول عالقتنا باإلسالم و
 التقالید والتطور، والدولة وقضیة المرأة الخ..، بدأت تلوح في األفق بوادر الشخصیة الجزائریة الجدیدة آخذة بعین

اإلعتبار القیم العالمیة و رؤیة مستقبلیة أكثر تناسقا.
 بالرغم من بطأ السیر إال أن الجزائر بدأت بالفعل في الخروج من انقساماتھا اإلیدیولوجیة الذاتیة الممیتة لتنتقل
العالم الدخول  ثم  ومن  والحضاریة  الثقافیة  ا  ومرجعیتھا  التاریخیة  ھویتھا  في  المتمثلة  الحیویة  منابعھا   نحو 
 الموضوعي المفعم بالتحدیات الراھنة الخاصة بالمواطنة والمجاالت اإلقتصادیة واإلجتماعیة ... أو بعبارة أخرى

العالم السیاسي.
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  لقد تم التفكیر في «جیل جدید» على أمل المساھمة في بناء ھذه الجزائر الجدیدة حیث أسس برغبة ملحة على أن
 یتناغم مع الوعي الناشىء مستلھما في ذلك التاریخ والثقافة والھویة والشخصیة الجزائریة األصیلة ومقترحا في

 الوقت ذاتھ رؤیة مستقبلیة ورجال بكفاءات عصریة وتصور جدید وأدوات سیاسیة معصرنة

جیل جـــــدید
 من شروط ازدھار الجزائر اإلنتقال إلى عھد جدید نوعي في البناء ولن یتأتى ذلك إال بلقاء «جیل جدید» ذات

 صلة بماضیھ المجید وبجیل نوفمبر.

 إن الجیل الراھن بحاجة إلى ھذه المعالم بجذورھا ورأسمالھا الرمزي المحقق بفضل األجیال السابقة بجھود جبارة
 تثیر اإلعجاب، وینبغي ادماج المكسب التاریخي في حركة التجدید لإلنتقال إلى مرحلة جدیدة وھنا یكمن الھدف

األساسي والعمیق ل «جیل جدید» الساعي إلى بناء على البناء.

یتجاوز عملي  مسعى  و  سیاسي  برنامج  الجزائریین  و  الجزائریات  على  جدید»  جیل   » حزب  یقترح   وعلیھ 
االنقسامات اإلیدیولوجیة التي كانت قائمة منذ نشأة التعددیة الحزبیة ، منذ أكثر من عشرین سنة.

  ھذا الحزب ال یحمل إیدیولوجیة بل بكل تواضع فھو حامال لمثل جوھریة سیدافع عنھا أمام شعبھ الحریة، العدالة
 والمساواة، الكرامة، القانون فوق الجمیع، الدیمقراطیة، حب الوطن، التضامن، التمسك بالسیادة، التطور المعنوي

 و المادي. ھذه بعض المثل التأسیسیة التي سیدافع عنھا جیل جدید.

 ألن « جیل جدید» مدفوع بطموح اإلتیان بالمعاني المنیرة وبحسن تطبیقھا من خالل البحث و الطرح والتجدید
 و اقتراح دیمقراطي من أجل بلوغ الحكم الراشد.

یطالبون أصبحوا  الذین  المواطنین  مع  معنوي  عقد  و  جدید  سیاسي  وعي  عن  وسیعبر  الجدید»  یعبر «جیل    
 باألحسن واألفضل ألن طموحھم كبیر نحو بلدھم. حزبنا سینبع من إرادة الجزائریین الذین یریدون الوثوق بھ و

العمل على تفعیلھ.

 سیتشكل «جیل جدید» من نساءا و رجاال ، كھوال و شبابا ، مواطنین من جمیع المستویات الفكریة و من جمیع
جھات الوطن.

 «جیل جدید»یسعى من أجل تشكیل بوتقة تنصھر فیھا جمیع النوایا الحسنة متجاوزة كل اختالفاتھا، ھدفھا تمكین
البلد من قیمة إضافیة دون حسابات أو انتظار مقابل.

السیاسي بھدوء و بطریقة سلمیة و الكفاح   ینوي «جیل جدید « بكل تواضع و لكن بعزم شدید، الخوض في 
بمساعدة الجمیع.

فلیمنحھ اهللا القوة و اإلرادة و البصیرة من أجل الوصول إلى تجسید ھذا األمل لألمة.

عاشت الجزائر حرة قویة مزدھرة

المجـــد والخلود للشھـداء

الجزائر في 13 أفریل 2011
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