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Resumen
La continuidad entre períodos y etapas en el espacio de relaciones sociales que se forma
en las percepciones de los sujetos mediante la combinación de la imaginación comunitaria
y la realidad inmediata es lo que conforma lo que llamamos “sociedad”. Esta hipótesis
puede llevarnos a decir que la sociedad es una “comunidad de sujetos agrupados”, una
comunidad homogénea que se mueve como un bloque en una misma dirección, o pensar
que la sociedad es un “mapa reducible a papel”, una “burbuja cerrada”, una “caja” en la
que se ubican los individuos. Pero el estudio de la realidad nos muestra que la sociedad
—en este caso la argelina— no funciona de este modo, no está cerrada a los individuos,
sino que “los encierra”, los enmarca y equilibra su comportamiento dentro de las instituciones sociales. En este artículo nos preguntamos sobre la validez del argumento: la
fuerza o debilidad del tejido social de la sociedad argelina, la tiranía del individualismo,
la racionalidad y los intereses privados, y la aparición del ego de los argelinos en espacios
metropolitanos. Los actores económicos violentan muchas de las actitudes, pero ¿qué
pasa si el individuo argelino está atrapado en la trampa del “egoísmo”, creyendo que es
individualismo? Irónicamente, la ciudad no puede absorber las prácticas de la sociedad,
que a su vez no logra absorber las prácticas de la ciudad.
Palabras clave: Ciudadanía, cohesión social, marco social, espacio urbano, individualismo,
egoísmo.
Abstract
The continuity between periods and stages in the space of social relations that is formed
in the perceptions of the subjects through the combination of community imagination
and immediate reality is what makes up what we call “society.” This hypothesis can lead
us to say that society is a “community of grouped subjects”, a homogeneous community
that moves like a block in the same direction, or to think that society is a “paper-reducible map”, a “closed bubble”, A“ box ” in which individuals are located. But the study of
reality shows us that society—in this case the Algerian—does not work in this way, it is
not closed to individuals, but “encloses them”, frames them and balances their behaviour
within social institutions. In this article we ask ourselves about the validity of the arguFarid Marhoum, “Ciudadanía y cohesión social en la ciudad argelina”, Revista Argelina 9 (Otoño 2019): 63-79
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ment: the strength or weakness of the social fabric of Algerian society, the tyranny of
individualism, rationality and private interests, and the emergence of the Algerian ego
in metropolitan spaces. Economic actors violate many of the attitudes, but what if the
?Algerian individual is caught in the trap of “selfishness”, believing that it is individualism
Ironically, the city cannot absorb the practices of society, which in turn fails to absorb
the practices of the city.
Keywords: Citizenship, social cohesion, social framework, urban space, individualism,
selfishness.

ملخص
التواصــل بني احلقب واملراحل هو عمل نتاج اجتماعي يتشــكل في تصورات الفاعلني االجتماعيني
من خالل اجلمع بني رواسب املخيال االجتماعي والواقع املعاش والتطلعات املستقبلية من أجل حياة
ومعاش أفضل .ميكن أن تقودنا هذه الفرضية إلى القول أن املجتمع الذي يراه علم االجتماع عموما هو
«مجتمع-كتلة» متجانس يتحرك ككتلة في اجتاه أو في اجتاه آخر ،أو باملختصر ،أن املجتمع عبارة عن
«إطار مرسوم على الورق» ،أو «فقاعة مغلقة» أو «علبة» يتواجد بداخلها األفراد .لكن دراسة الواقع
تظهر لنا أن املجتمع اجلزائري ليس كذلك فهو ليس مغلقا على األفراد ولكنه « ُي َس ِّي ُجهم» و ُي ِّ
ؤطرهم
و»يُ َْع ِي ُر» ســلوكاتهم في إطار املؤسسات االجتماعية .نتساءل في هذه الورقة ضمنيا عن «وجاهة»
مقولــة :قوة أو ضعف الربــاط االجتماعي في املجتمع اجلزائري ،أمام «طغيــان» الفردانية والعقالنية
واملصالــح اخلاصة ،وتضخــم «األنا» لدى اجلزائريني ،في فضــاءات «مدينة َب ِدي َنة» َت َر َّه َل جســدها،
و» َتغَــ َّول» فيهــا الفاعلون االقتصاديون بقوة وعنف النفوذ والنقود .ماذا لو كان الفرد اجلزائري عالقا
في فخ «األنانية» معتقدا أنه في الفردانية؟ فمن املفارقات «أن تعجز املدينة عن اســتيعاب ممارسات
املجتمع ،الذي بدوره عجز عن استيعاب ممارسات املدينة».
الكلمــات املفتاحيــة :املواطنة ،الربــاط االجتماعي ،تأطير املجتمــع ،الفضاء احلضــري ،الفردانية،
األنانية.

مقدمة:
يحتدم نوع من الصراع الفكري بني علماء االجتماع اجلزائريني حول حتديد طبيعة
وتعريـف 1الربـاط االجتماعـي فـي املجتمـع اجلزائري .فغالبـا ما يقسـمون تاريخ اجلزائر
 1يقول بيير بورديو أن «كل تعريف هو تخييم (حتديد التخوم) ووضع للحدود ،ونحن ننتهي بأن
ننسى كل ما استبعده التعريف ووضعه خارج نطاقه بسبب التخوم واحلدود املالزمة لهذا التعريف،
أي النزاعــات املجرمــة كلها ،مبعنى ما ،بســبب أنها ليســت مطابقــة للقواعد إذا جاز لــي القول مع
اللجوء إلى شيء من املبالغة» .أنظر :بيير بورديو ،2016 ،عن الدولة :دروس في الكوليج دو فرانس
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إلى حقب زمنية طويلة ،وهي حقبة ما قبل االستعمار ،فاحلقبة االستعماري ُة ثم حقبة
ما بعد االسـتعمار أو حقبة اجلزائر املسـتقلة ...ثم جند عند البعض منهم تقسـيمات
إلى حقب زمنية أقصر :كاحلقبة االشـتراكية ،ومرحلة االنفتاح السياسـي ،ثم ما بعد
أكتوبـر  1988والعشـرية السـوداء ،ثـم «العهـد البوتفليقـي» ...ليقال فـي األخير «أن
تاريـخ اجلزائـر احلديـث هـو تاريـخ القطائـع» .فهل عسـانا نرى عكس ذلـك :أن تاريخ
اجلزائر هو تاريخ التواصل؟
يقـول بييـر بورديـو« :لدي نزعة إلـى تأكيد التواصالت ،العتقـادي أوال بأن ذلك
صحيـح ،والعتقـادي كذلـك بـأن أحد املفاعيل السـهلة التي يسـتولي عليهـا املثقفون
هـو إدخـال القطيعـة :فاألناقـة والظرافة [عندهم] هما أبدا فـي اإلعالن «إن ما كان قد
انتهى» (نهاية املاركسية ،نهاية ما هو االجتماعي) ،إنها «عودة» هذا أو «نهاية» ذاك.
وهـي [فـي نظـري] اسـتراتيجية نبوئيـة ابتدائية تدفع إلـى الكثير من احلماقـات .لطاملا
أعلـن علمـاء االجتمـاع ،والفرنسـيون منهم باخلصـوص عن ظهور الطبقـات اجلديدة،
والقطائع اجلديدة والطفرات اجلديدة ...إلخ .مهنتي أنا هي أن أرى إلى أي حد كانت
هـذه الطفـرات أو هـذه القطيعـة أو تلـك صعبـة ،وإلى أي حد هي نـادرة ...إنه ضرب
مـن االنحـراف املهنـي عززتـه التجربـة التـي تناهـت إلـي من تـدارس مكتشـفي الغريب
املذهل هؤالء».2
فـي هـذه الورقـة ندلـي بدلونـا فـي املوضـوع منطلقين مـن فرضيـة أن التواصـل بين
احلقب واملراحل هو عمل نتاج اجتماعي يتشكل في تصورات الفاعلني االجتماعيني
من خالل اجلمع بني رواسب املخيال االجتماعي والواقع املعاش والتطلعات املستقبلية
أو املتخيـل مـن أجـل حيـاة ومعـاش أفضل .من خالل تسـاؤلنا حول العالقـة بني الرباط
االجتماعي واملجال احلضري نربط العالقة بني أفكار كثيرة هي في األسـاس افتراضات
مـن قبيـل أن املدينـة هي من يخلق الرباط االجتماعي ...لذلك نحن نعرف املدينة أو
نحدد تخومها كفضاء مادي واجتماعي يحتضن الرباط االجتماعي واالجتماع البشري
وعالقـات اجلـوار والتفاعـل االجتماعي .فهـي فضاء للتعايش السـلمي والصراع في آن
واحـد؛ فاملدينـة تبنـى من طـرف فاعلني ليسـكنها فاعلون آخرون ،وبهذا فهي إسـقاط
للمجتمـع علـى املجـال احلضري بل هي صورته ،تعبر عنه ويعبر عنها (كيف يسـكن
( ،)1992-1989ترجمة نصير مروة ،املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،بيروت ،ص .600

2 Cf. P. Bourdieu. y J. C., Passeron. 1963, « Sociologues des mythologies et mythologies de
sociologues », Les Temps Modernes, 1963, núm. 211, pp. 998–1021.
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الفـرد املدينـة ،وكيـف تسـكن املدينـة الفـرد؟) .نعتبر كذلـك أن «املدينة هي وسـيلة
(أو أداة) لتحديث املجتمع و»الرقي به» عن «التقاليد البالية»!! ،فهي مسرح ممارسة
السـلطة والهيمنة االجتماعية ،وهي مؤسسـة للتنشئة احلضرية على احلداثة مبفهومها
الواسـع؛ علـى اعتبـار أن تخـوم احلداثـة هـي :املواطنة السياسـية في احلقل السياسـي،3
والعقالنية االقتصادية في احلقل االقتصادي أو عالقات اإلنتاج ،والفرد املجرد ،احلر في
معتقداته وتصوراته في حقل العالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي...
تنطلـق فرضيتنـا مـن النظـر فـي كيفيـة بنـاء مفهـوم املواطنـة (علـى املقـاس) لـدى
السكان انطالقا من بنائهم ملفهوم وصورة اجلار؟ بينت لنا بحوثنا السابقة 4أن اخلطاب
حـول اآلخـر (اجلـار) متشـابه إلـى حد بعيد ،فبعـض األفكار تتكـرر تقريبا في خطاب
معظم املبحوثني إن لم نقل كلهم .فاملبحوث يتحدث عن اآلخر واضعا إياه في قفص
االتهام ،يقيم له محاكمة «قاسية» ،منطويا على نفسه ومنعزال عن باقي املجتمع (عن
ممارساته املنبوذة) ،مدافعا بشدة عن نفسه وعن أسرته وأحيانا عن عشيرته أو جهته.
نتسـاءل إذن عـن العالقـة التـي تربـط الربـاط االجتماعـي باملجـال احلضـري ،وقبـل
ذلـك نحـن نتسـاءل عـن عالقة الربـاط االجتماعـي باملواطنة ،التي تعنـي هنا في تصور
الساكنني«[ :مبدأ» حقوقي هي واجباتك] .حتى نستطيع تفهم العالقة «املتعدية»
بين املتغيريـن األولين نورد التسـاؤل التالي :هل املواطنة تعزز الربـاط االجتماعي أم أن
الرباط االجتماعي هو الذي يعززها؟؟
إن ما نحاول تقدميه هنا ،هو محاولة فحص تنظيرات سوسيولوجية جزائرية انطالقا
مـن الواقـع املعيـش (مـن دراسـة ميدانيـة) ،وذلـك بوضـع النظـري علـى محـك «احلس
العملـي» للفاعلين االجتماعيين .ال مناص لنا إذن من التعريج (ولو في عجالة) على
زخـم النقـاش السوسـيولوجي حـول تعريف الربـاط االجتماعي في املجتمـع اجلزائري،
الـذي سـوف نحـاول أن نركـب فيه بني حتليالت مختلفـة ،دون أن يكون ذلك اختزاال
حملتوى هذه التحليالت اجلادة.
 3نبهنا األســتاذ بلخضر مزوار في ســياق مناقشــة محتوى هذا املقال ،إلى ما يلي« :املواطنة هي
جزء من الرباط االجتماعي ،وهي واجهته السياسية ،ألن املواطنة عمودية أي عالقة :مواطن-دولة،
وهي كذلك أفقية ،أي عالقة :مواطن-مواطن».
 4فريد مرحوم ،2015 ،السكن اجلماعي في اجلزائر :سكان حي الصباح (وهران) بني االجتماع والصراع،
أطروحة دكتوراه في علم االجتماع احلضري ،جامعة محمد بن أحمد ،وهران  ،2أبريل .2015
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 -1في أدبيات التحليالت حول الرباط االجتماعي في اجلزائر.5
سـوف نحـاول أن نفهـم املسـألة أوال فـي ضـوء األدبيـات السوسـيولوجية القائمـة
بخصـوص الربـاط االجتماعـي فـي خضـم التقاطب (تقليـدي /حداثـي) .ننطلق في
حتليـل الربـاط االجتماعـي من أعمال سوسـيولوجيني جزائريني اشـتغلوا حـول املوضوع
من زوايا متشابهة لكن مبنهجيات مختلفة نسبيا.
تنقسم الدراسات إلى أربعة اجتاهات ،كما أشار إلى ذلك سيدي محمد محمدي
في أطروحته للدكتوراه ،6وبلخضر مزوار في سـياق اشـتغاله الطويل األمد على التغير
االجتماعـي والربـاط االجتماعـي فـي اجلزائـر ،7فعلمـاء االجتمـاع اجلزائريون لـم يتفقوا
حـول «متييـز» الربـاط االجتماعـي فـي اجلزائر ،إال أنـه ميكن أن نضع تصنيفـا إلى أربعة
اجتاهات نظرية في ضوء أعمال الباحثني املشار إليهما أعاله:
 النظريـة اجلماعاتية/8التقليديـة :مفادهـا أن املجتمـع اجلزائـري عـرف -بعـدترسـخ الرباط االجتماعي في
االسـتقالل -عودة قوية للقيم الثقافية التقليدية ،حيث ّ
الثقافـة التقليديـة .أمـا التحـوالت التـي تتـم معاينتهـا فإنهـا ال تـدل علـى تغير جذري
نوعي ولكنها فقط تعديالت جزئية ...بتعبير آخر هي تغيرات في الشكل فقط.
 نظرية الثنائية ( :)dualidadمفادها أن الرباط االجتماعي يتميز بتعايش املرجعيتنيالثقافيتني التقليدية واحلداثية ،أي أن املجتمع اجلزائري منقسم إلى قسمني :تقليدي
فـي جـزء منـه وحداثـي في اجلـزء اآلخر .وميكننـا أن نفهم الوضعيات املختلفة حسـب
حجم وتركيز املرجعية املهيمنة في الوضعيات التي تبدو متضادة في الظاهر فقط.
 على العكس من ذلك تأتي النظرية املجتمعية /االزدواج الثقافي (ambivalencia )culturalالتي مفادها أن املجتمع اجلزائري شـهد حتوالت عميقة في ظرف وجيز وأنه
يتبـع مسـار املجتمعات احلداثية منذ احلقبة االسـتعمارية .فالربـاط االجتماعي وإن لم
 5يحتــاج هــذا العنصر إلــى تنقيح وحتليل نقدي ،حيث أن املســاحة املخصصة لهــذه الورقة لم
تســمح بالتوســع أكثر ،فاكتفينا –لألمانة العلمية– بترجمة مقاطع من مقاالت هؤالء الباحثني إذ أن
املبــرر يكمن في أن الكثير من املفاهيم غيــر املتفق حول تخومها (خاصة فيما يتعلق بالتصنيفات)
حتتاج إلى تعريف أو إعادة تعريف ،ويتطلب هذا منا دراسة أعمق لفكر كل هؤالء السوسيولوجيني.
6 Cf. Les Hawz de Tlemcen - Anthropologie d’une identité locale, tesis doctoral, Universidad de
Orán. 2011.
إنســانيات 7 Cf. B. Mezouar, « Les sciences sociales en Algérie face au changement », Insaniyat / ,
2015, núm. 57–58.
8 Cf. S. M. Mohamedi. S. M, « El-Harrag : analyseur du lien social », S. M. Mohamedi. (coor.),
Abdelmalek Sayad, migrations et mondialisation, Orán, CRASC, 2014, pp. 283-292.
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يكـن حداثيـا بالكامـل فعلـى األقل هو في طور التحديث وهذا على الرغم من مقاومة
الثقافة التقليدية .وبهذا فهو حداثي-تقليدي في نفس الوقت؛ أي أن الفرد اجلزائري
يتراوح حسب الوضعيات بني التقليد واحلداثة ،وبني األصالة واملعاصرة.
 في الصنف الرابع يشير سيدي محمد محمدي إلى نظرية األنوميا ،حيث يسوداالختلال املعمـم ،مبعنـى غياب القواعد املشـتركة التي تتحكم في سـلوكات األفراد.
بتعبير آخر ،ليس هناك احترام ال لقيم الثقافة التقليدية وال لقيم الثقافة احلداثية .9من
جهتـه ،يثمـن بلخضـر مـزوار طـرح عبد القادر جغلـول الذي يكرس فكـرة أن املجتمع
اجلزائري انخرط في احلداثة ال محالة ،ولكنه ادخر وحافظ على التقاليد (القيم الثقافية
التقليدية).10
حتى نوسـع دائرة التفكير ،ميكن إرفاق هذه الطروحات بالطرح املتعلق بتحوالت
األسرة في املجتمع اجلزائري ،حيث تعوض األسرة النووية (الزواجية) األسرة املوسعة...
إذ تتغير أو تضمحل بعض املمارسات التقليدية داخل األسرة النووية تكيفا مع املعطيات
اجلديـدة للواقـع املعيش (ظروف السـكن ،متدرس وعمل املـرأة .)...ولكن يجب أن
ننتبه إلى أن هذا الطرح يستند على املعطيات اإلحصائية فقط ليدعم نفسه ،واألخذ
به هكذا قد يوقعنا في اخلطأ .فما حدث هو أن «العايلة» (األسرة املوسعة) تعرضت
إلـى «التشـظي» لتنتشـر فـي مناطـق مختلفة من املدينة وعلى مسـتوى التـراب الوطني
ممـا مينحهـا قـوة وتأثيـرا أكبـر -فليـس هنـاك تطور خطي بـل تطـور دوري (حلقي):حيث حتولت األسـرة املمتدة إلى شـبكة عائلية أي مجموعة من األسـر النووية املوزعة
فـي الفضـاء احلضـري (داخـل وخارج املدينـة) ولكنها بقيـت مرتبطة بالعائلـة املمتدة
األم (عائلة األبوين و األصهار.11)...
 -2الرباط االجتماعي بني «التراجع اخلصب» و «التقدم العقيم»
حتـى نفهـم النقـاش الدائـر حول الربـاط االجتماعي فـي السوسـيولوجيا اجلزائرية،
ميكن أن ندعم ما سبق بأفكار عاملي اجتماع وقع عليهما االختيار عرضا ،ألن أفكارهما
وإن كانـت تبـدو فـي قطيعـة فإنهـا فـي احلقيقـة متواصلـة ومتكاملـة ،بـل يثـري بعضها
9 Ibid.
10 Mezouar. ob. cit.
11 Mohamedi, ob. cit.
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بعضا ،وهما :الهواري عدي صاحب مقولة «التراجع اخلصب» (،)regresión fecunda
وبلخضر مزوار صاحب مقولة «التقدم العقيم» (.12)progresión infecunda
يرى الهواري عدي في تفكيره حول األسرة والدولة أن»...« :العايلة» كما يعرفها
األنثروبولوجيـون لـم تعد موجودة ذلك أن فعل تفكيك البنية االجتماعية الناجم عن
االستعمار منذ القرن َ 19ت َّكن منها [بشكل ملفت] .وأن سياسات اإلصالح الزراعي
دعمـت ديناميكيـة التحـول هـذه فـي حقبـة ما بعد االسـتقالل وأن مشـروع التحديث
احلضري العمراني وكأمنا استكمل مشروع التفكيك االستعماري [عن غير قصد].
من أول نظرة يظهر أن الظروف السياسية والثقافية واالقتصادية الالحقة لم تسمح
بإعادة إنتاج األسـرة البطريركية داخل أسـوار املدينة ،إال أنها وجدت سـبيال إلى ذلك
بفعـل التنامـي املتسـارع حلجـم املدن مع موجـات النزوح الريفي ،فحاولـت إعادة إنتاج
نفسها في األحياء القصديرية أو أحياء الصفيح في ضواحي املدينة ،متواجدة في بيئة
هندسـية واجتماعيـة غيـر مالئمـة .وبهـذا حتولـت إلـى جماعـة منزلية موسـعة أو أسـرة
موسعة».13
يضيـف الهـواري عـدي علـى هـذا أنـه «بعـد أن أدت وظائـف التضامـن جتـاه أفراد
القرابـة ،...اقتـرح النظـام األسـري نفسـه بعـد هـذه القطيعة ،مسـتعينا بالدِّ يـن ،فاعال
مركزيا من أجل إعادة تنظيم الدولة واملجتمع بغرض إعادة بناء العالقات بينهما .لكن
اإليديولوجية األبوية لم تكن متوافقة مع املفهوم القانوني للفرد ،فهي تكبت القانون
الوضعي وال تقبل «شرعا» سوى القانون الديني أو الشريعة التي تتلخص مطالبها في
التطلع إلى إعادة إنتاج األطر االجتماعية التقليدية .لهذا فهو يرى أن هدف اإلسالميني
متحور حول بسـط امتداد النظام األسـري على مسـتوى األمة كلها حتى تصنع اجلزائر
كأسرة كبيرة تسيرها األخالق وتخضع لإليديولوجية األبوية».14
باملقابل يرى بلخضر مزوار في نقده للطروحات املوجودة حول الرباط االجتماعي
مـن خلال التطـرق إلـى احلداثـة والتقليـد أو التمفصـل املوجـود بينهمـا ،متبنيـا موقفـا
يذهب في اجتاه إعادة توجيه مفاهيمي قد يسمح بالتنبؤ بالتحوالت الثقافية في اجلزائر
بشكل أكثر ديناميكية .فهو يرى أن« :عدم النظر إلى املثاقفة في محاسنها ومساوئها،
هـو التفكيـر مبنطـق املقارنة مع مناذج املجتمعات األوربيـة ،ومنه احلد من آفاق التفكير
12 Cf. B. Mezouar, Religion et lien sociale en Algérie, tesis doctoral, Universidad Abou Bakr
Belkaid, Tremecén, 2005, pp. 129–131.
13 Cf. L. Addi, Les mutations de la société algérienne : Famille et lien social dans l ’Algérie
contemporaine, París, La découverte, 1999.
14 Ibid.
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والتأمل على الطريقة األوربية في مسألتي احلداثة واملثاقفة .ويعني هذا كذلك التفكير
في احلداثة واملثاقفة بفكر أوربي كالسيكي مختلف بشكل الفت عن فكر اجلزائريني،
حيث تأخذ احلداثة لون الثقافة احمللية.
فمثاقفـة اجلزائريين تسـير بخطـى ثابتـة إلـى األمـام ،وهـي واقـع نـاجت عـن امتـزاج
آثـار املاضـي بنتاجـات احلاضـر .فهـي نتـاج التفكيك االجتماعـي والثقافـي الناجم عن
االسـتعمار وأيضـا عـن إعـادة الهيكلة (البنـاء) التي بادرت بها الدولـة (اجلهاز) غداة
االسـتقالل .وهنـا يجـب األخذ في احلسـبان كامل صيرورة «فردنـة الفرد اجلزائري»،
وأشكال االجتماع البشري اجلزائري الناجمة عن أكثر من أربعني سنة من االستقالل.
وبعيـدا عـن املظاهـر والنوايـا الفعليـة والهفـوات و مـا إلـى ذلك فـإن احلـركات الهوياتية
(اإلسلاموية والعروشـية علـى سـبيل املثـال) أسـهمت -على شـكل مفارقـة -في دفع
اجلزائريني إلى التثاقف أكثر فأكثر فيما بينهم .باحملصلة ،يجزم بلخضر مزوار اآلن بأن
العوامـل السياسـية واالقتصاديـة والدميغرافيـة واحلضريـة قد أسـهمت في إعـادة صياغة
منـط (أمنـاط) احليـاة والقيم اجلزائرية ،حيث يكون من اخلطأ االعتقاد بالركود والتباث
الثقافي واالجتماعي في اجلزائر ،ألن املثاقفة ليست حالة جامدة بل هي صيرورة نشطة
تفترض التقدم كما تفترض أيضا التوقف واالنقطاع املؤقت وأحيانا التراجع؛ والتي ال
تعيق في املجمل جناعة وفعالية التغير االجتماعي في اجلزائر.15
لهذا السبب يطرح بلخضر مزوار بديال من خالل تثمني طرح «احلداثة اجلزائرية»
للمجتمع اجلزائري .16وعلى الرغم من أن املؤيدين لهذا الطرح ليسوا بالكثر كما يقول،
فهو يشير بالنقد والتحليل إلى «الطرح اجلغلولي» ،من خالل قراءة نصني لعبد القادر
جغلـول ،17الـذي يـرى أن «احلداثـة ليسـت حكـرا علـى املجتمعـات األوربيـة وأقل من
ذلـك علـى املجتمعات الغربية» ،أي أن الطروحـات األخرى (يقصد الطرح التقليدي
واالزدواجي واملتعدد )...لم تبتعد عن نزعة املركزية األوربية ( ،)eurocentrismoولم
تستطع أن تنفصل عن احلضور القوي للمرجعية احلداثية على الطريقة األوربية بشكل
ضمنـي أكيـد ،وفـي غفلة من هؤالء الباحثني أنفسـهم .فعلى سـبيل املثـال يدعو عبد
القـادر جغلـول إلـى «ضـرورة الفصل بني احلداثة واسـتدراك التأخـر» .فحداثة املجتمع
اجلزائـري ،حسـبه ،مختلفـة و َت َت َعـ َّرف بشـكل مختلف ،فهي حداثـة حاضرة وموجودة
15 B. Mezouar, « Propos sur la question de l’acculturation en Algérie », El Mawaquif, 1, 2007, p. 91.
16 Mezouar, ob. cit.
17 Cf. A. Djeghloul, « Quand les Algériennes inventent la modernité », Al Dafatir, p. 29 ; y A.
Djeghloul, « L’intellectuel Maghrébin face aux paradoxes de son espace socioculturel, à l’heure de
la nouvelle modernité », Le Quotidien d’Oran, mayo de 2004.
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اآلن وهنـا ،وسـوف تأتـي كذلـك وال محالـة كأنها «حداثة جديـدة» مختلفة ال ميكن
مقارنتها باحلداثة األوربية الكالسيكية والغربية عموما.
يـرى عبـد القادر جغلـول أن اجلزائريني واجلزائريات ُجرِفوا -اجنرفوا -في ديناميكة
اجتماعية أصيلة غير مسبوقة ،حيث ميتزج احلقل األنثروبولوجي املغاربي مع احلداثة
األوربيـة ،وباملختصـر هـي صيـرورة ال تذهـب فـي نفـس اجتاه مـا يحدث فـي أوربا ،أي
هيمنة أسـطورة الفرد الشـاب ،اجلميل ،امليسـور ماديا ،واملتحرر من أي ارتباط (ديني
أو جنسـي أو إثنـي ،أو جغرافـي أو .18)...وبهـذا يحـاول بلخضـر مـزوار اخلـروج مـن
التقاطـب الثقافـي الثنائـي للجزائريين ومـن ازدواجيـة املجتمـع اجلزائـري أو انفصامـه.
فاملجتمـع اجلزائـري ليـس تقليديـا صرفـا وليس تعارضيـا وال يعلن عن حداثته بشـكل
مباشـر فحداثتـه ذات ألـوان محليـة (جزائريـة) ،وحجـم هذه احلداثة ليـس محددا وال
يجيب في أي من النقاط على قوانني احلداثة الغربية .وال يجب أن يعتبر هذا احتقارا
أو نفيا لوجود احلداثة في تعايش مع التقاليد في الكثير من أوجه احلياة االجتماعية.19
 -3معطيات من امليدان :املجال احلضري ومفهوم اجلار لدى السكان
تبين لنـا خلال املقابلات مـع املبحوثين (سـكان حي الصبـاح مبدينة وهـران) في
البحث امليداني الذي أجنزناه لغرض أطروحتنا في الدكتوراه ،20أن ثمة رغبة في العيش
 18لقــد المــس جغلول آثار هذه احلداثة املتفردة أو العارضة في العمران احلضري وتوســع العمل
املأجور وترقية املرأة من خالل التمدرس .وبخصوص النساء اجلزائريات ،ينكر جغلول بشدة التصور
الذي يقدم النســاء على أنهن عالقات بني جماعتني منفصلتني ومتعارضتني :املتحجبات احملافظات
واملتبرجــات التقدميات .بل يعتبــر ذلك غير صحيح ،فتواجد الغيرية الثقافية بني معســكرين ،هي
خيالية ،خاطئة ومضللة .وحتى يدعم موقفه يستند إلى دراسة أجريت سنة  1994من طرف طالبتني
جيجيغا عماش وإيناس نور حتت عنوان« :اجلزائريات ،االسالم واإلسالموية» .التي يظهر من نتائج
حتقيقهما امليداني :تعدد واختالف تطلعات الطالبات ،وانفتاح متشابه على احلداثة ،دون أن يؤثر
التحجب أو التبرج على مواقف الطالبات.
 19هــذا الشــكل من البحث عن احلداثة ليــس خاصية جزائرية بل جنده كذلك لدى املســلمات
األوربيات كما أشارت إلى ذلك نادين فيبيل :التي تصف نساء متحررات ومتحجبات فتقول عنهن»:
مســتنكرات بنفس الطريقة كل ما هو مع َّرف على أنه جتاوز من طرف احلداثة الغربية ،تختار هؤالء
املسلمات طريقا بينيا وسطيا حيث تتخلصن من سلطان الرجال للخضوع فقط لسلطان اهلل ...هذه
املسيرة التي تشير إلى التحرر تبتكر حداثة حيث يوجد كذلك املقدس».
 20فريد مرحوم ،مرجع سابق.
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سـويا مـع بقيـة اجليـران في إطـار عالقات اجتماعية حتتكم إلى نـوع من املوضوعية دون
احلكـم علـى اآلخـر أو محاكمتـه .لقـد طـرح سـؤال الغيرية نفسـه بشـدة فـي خطابات
املبحوثني ،فعندما تناولنا معهم تعريفهم للجار أي تلك الصورة التي يحملها الساكن
عن جاره أو جيرانه :وجدنا من خالل التحليل أن صورة اجلار تتخذ شكل بناية ذات
طبقـات متناضـدة ( )estratosترتبـط أحيانـا لتنفصـل أحيانـا أخرى ،ينتقـل فيما بينها
الساكن ليصنع للجار صورة تربط بني املاضي واحلاضر ،بني التقاليد واحلداثة ،بني الواقع
واملأمول ،بني احلال واملآل.
 تتواجـد الطبقـة األولـى تـارة في األسـفل حتمـل الطبقات األخرى ،وتـارة أخرىفـي األعلـى تتـوج الطبقات األخـرى -تعطي الصورة رونقا وجمـاال -يريد من خاللها
املتحـدث أن يضـع نفسـه فـي أسـمى درجـات التخ ُّلـق والتسـامح ...وهـي تعبـر عـن
املسـتوى الدينـي أو «طبقـة اجلار املقدس» ،حيث أن تعريف اجلـار ينطلق من املرجعية
الدينية (اإلسالم) .فكون املتحدث مسلما –بغض النظر عن طبيعة تدينه ودون احلكم
عليها -يفرض عليه أن يلتزم بتعاليم الدين الواردة في الكتاب والسنة النبوية الشريفة:
فالـكل يحفـظ اآليـات واألحاديـث الـواردة فـي موضـوع اجلـارَّ ...إل أنـه يضـع نفسـه
خصصا بالوصية» التي يحملها الدين من خالل ضرورة اإلحسان إليه وإكرامه وحفظ
« ُم َّ
مالـه وعرضـه ...وكأن املتحـدث يطالـب بذلك بـل يعتبره حقه الطبيعـي أو «املعيار»
الذي يجب على اآلخرين (اجليران) أن ال يخرجوا عن إمالءاته ...لكن املالحظ هنا
هو أن املتحدث ال يضع نفسه في اجلانب اآلخر من الصورة (على األقل قليال ما يفعل
ذلك) ،إذ ال يطرح السؤال عن ذاته في خضم اخلطاب املثمن لهذا املستوى.
 حتتوي الطبقة الثانية على «اجلار التاريخي» أو اجلار الذي كان في املاضي و َي ِح ُّناجلميع إلى ما كان يحمله من أخالق حسنة ودرجة عالية من التفهم واحلضور الدائم
من أجل تقدمي املساعدة واملساندة واملواساة والدعم املادي واملعنوي ...يبدو في بعض
األحيـان أن املتحـدث يتحـدث عـن شـخص عزيـز كان هنا ولـم يعد كذلـك (فقيد أو
قريب ُمتوفى) يتم ذكره باحملاسن فقط (اذكروا موتاكم بخير) .يستغرق املتحدث في
«نوستاجلية» ذكر محاسن احلياة اجلماعية املتقاسمة مع جيران أو أناس ال يعرفهم ولكنه
يتماهـى معهـم إلـى حـد االنصهار في شـخصية واحـدة .اجلميع يردد هنـا« :لقد كان
الناس متفهمني ومتفاهمني ومتحابني ومتضامنني» فيما يشبه التضامن امليكانيكي...
يتحـدث املبحـوث عـن نفسـه وكأنـه يتحدث عن جيرانـه ،ويتحدث عـن جيرانه كأمنا
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يتحدث عن نفسه فليس هناك أي فرق .21تتواصل هذه الطبقة بالطبقة السفلى (اجلار
املقـدس) وتنفصـل عـن الطبقـة الثالثـة التـي تعبر عن «اجلار الشـائع» السـائد حاليا أو
املتواجد على األقل منذ نهاية التسعينيات من القرن املاضي.
 جند في الطبقة الثالثة «اجلار الشائع» الذي يقف على عكس النقيض أو صورةمعكوسـة ،تشـوهت حين أدخلـت عليها إضافـات غ َّيرت مالمحها متامـا إلى حد عدم
التعرف عليها« .اجلار الشائع» يحجب مالمح الصورة السابقة التي ترسبت في املخيال
االجتماعي (املشترك) للسكان أو املبحوثني ،فنجد بعض املبحوثني يتأسف بالقول:
«يا حصراه على ناس كانوا ،...كي راحو راحت معهم حالوة زمان .22»...في هذه
الطبقة يشـير اجلار الشـائع إلى الفترة احلالية التي متيزها «الفردانية» كما يقال -ولكن
هذا ليس أكيدا حسب اعتقادنا -حيث األفراد منعزلون أو يفضلون االنعزال والتقوقع
علـى ذواتهـم وعلـى أسـرهم وعلى محيطهم الضيـق في جميع الفضـاءات تقريبا (في
الفضـاء السـكني وفـي فضـاء العمـل وفـي الهويـة املجاليـة .)23فـي هـذه الطبقـة ،تتـم
محاكمـة «اجلـار الشـائع» عـن كل كبيـرة وصغيرة ،عـن تصوراتـه -املختلفـة -للحياة
املشـتركة ،عـن أخالقـه وممارسـاته ،عـن خطابـه وطريقـة لباسـه ...في الغالـب يحاكم
هـذا اجلـار علـى بعض املمارسـات من وجهة نظر دينية أو مـن خالل ما يتطلبه االنتماء
إلى «املجتمع املسلم» ،مقارنني إياه باجلار املقدس...
بالنسـبة ملعظـم املبحوثين ،نتـج «اجلـار الشـائع» عـن السياسـة وعـن االقتصـاد،
وباملختصـر نتـج عـن «سياسـات الدولـة الفاشـلة فـي التسـيير والتخطيـط والبنـاء...
 21ميكــن أن نشــير هنــا إلى حقبة زمنية معينة و فضاءات خاصة تشــير فــي الغالب إلى اجتماع
و جوار احلي الشــعبي و احلوش و تقاســم نفس الظروف االقتصادية حيث التفاوت ليس واضحا بل
ميكن القول أنه غير موجود فالناس كانوا سواســية على حد تعبيرهم ...تصادف هذه الفترة زمنيا
فترة بداية استقرار األوضاع بعد االستقالل بداية من منتصف الستينيات إلى منتصف الثمانينيات،
قبــل األزمــة اإلقتصادية و السياســية ألكتوبر  ...1988التغير في وضعية اجلــوار و الصورة املبنية عن
اجلار تتبع بالضرورة التغيرات احلاصلة في الفضاء احلضري عبر مراحل االســتقرار السياســي (املق َّنع
أحيانا) و االقتصادي في زمن االشتراكية و العدالة االجتماعية و الدولة احلامية املعطاءة التي توجد
في خدمة الشعب« :من الشعب وإلى الشعب».
 22يتحــدث الســكان هنا بطريقة «نوســتاجلية» ،وكأنهم يريدون العودة بالزمــن إلى الوراء ،إلى
املاضي حيث كان العيش سويا جميال وممكنا .هذا املاضي الذي تتم تصفيته من كل األمور السيئة
والسلبية واملشاكل واملصائب ليحتفظ فيه مبكونات لوحة فنية رائعة.
 23إذ تتعــزز الهويــة املجاليــة كلما كان االنتقال من فضاء ســكني على فضــاء آخر جديد مثلما
حدث في اجلهة الشرقية من مدينة وهران حي الصباح ،حي النور ،حي السالم وحي الياسمني ...
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نتـج مـن إخفاقـات «الدولـة الفاشـلة» على جميع املسـتويات ،والتي لـم تنجح في أي
شيء .»...تتحول الشقة في خطاب بعض املبحوثني إلى قفص ويتحول الساكن مع
بقية السكان إلى «قردة» .تشبيه قاس ولكنه ورد على لسان أحد املبحوثني الذي قال
لنـا بلغتـه الفرنسـية« :نحن كالقردة في أقفاصها ال وجـود ألية عالقات اجتماعية...
صلة الرحم انقطعت ،فما بالك باجلوار واالجتماع البشري .»...هذا الساكن املتحدث
يحـس بالعيـش فـي «منفـى قسـري» ،فـي عزلـة ،علـى الهامـش الـذي فرضـه عليـه منـط
السـكن (الشـكل) وممارسـات السـكان (املضمـون) ...فـي خطـاب املبحوثين يظهر
أن «اجلار الشائع» ال يحترم العيش املشترك وال يحافظ على املمتلكات اجلماعية ،هو
ليس متضامنا ،في الغالب متخاذل وفرداني ،أناني ال يحب سـوى نفسـه ...يسـتغل
اآلخرين ويتحامل عليهم وعلى أعراضهم ،ال يحترم احلرمة واحلميمية واحلياة اخلاصة
وخصوصياتها« :ما يحسنش العون»« ،ما يحشمش»« ،تغفل عليه ياكلك ،يسرقك،
يحقرك»« ،عقلية نفسي نفسي» ...كلها نعوت يوصف بها املبحوثون جيران اليوم.
 في ثنايا خطاب املبحوثني عن هذه املستويات من صورة اجلار ،يظهر في األعماقمسـتوى آخـر ال يتـم اإلعلان عنـه صراحـة ،ولكنـه ضمنـي مسـتتر فـي ثنايـا اخلطـاب
السكاني عندما يجري املتحدث مقارنة بني املاضي واحلاضر ويتطلع إلى املستقبل ،أو
يعبـر بـه عمـا يتمنـاه ...هذه الطبقة التي يتم بناؤها من خالل املزج بني محاسـن اجلار
احلنيني واجلار املقدس في مواجهة اجلار الشائع ...إنها طبقة املواطنة أو «اجلار املواطن»
الذي يتم تطويره انطالقا من امالءات الدين «األخالقية» 24ومتطلبات حياة اجتماعية
مشتركة أفضل من تلك التي تهيمن على املعيش اليومي ...إنه اجلار الذي يحترم احلياة
املشتركة ،اجلار املوضوعي ،املتفهم املساند واملعاون في السراء والضراء ...الذي ُيؤْ َمن
َج ْنبـه ...جـار ُيعتمد عليـه في جميع الظروفُ « :ر ْج َلة َب َّص ْـح ُجو ْن ِتيي (...»)gentil
جار يقوم بواجبه قبل أن يطا ِلب بحقوقه ،بل يتنازل عن حقه كي ُي ِ
سعد اآلخرين...
جار يكرس اإليثار ولو كان به خصاصة...
من هذه املستويات أو الطبقات التي تشكل صورة أو بنية اجلار يبدو وكأن الرباط
االجتماعـي يتأرجـح علـى وقـع الصراع القائم فـي أعماق الفرد بين الفردانية واألنانية،
بين الذاتيـة واملوضوعيـة .فالسـاكن يبنـي املفاهيـم على مقاسـه حيث يسـتعمل احلس
 24ميكــن أن نالحــظ في هــذا الصدد ،أن النظــام األخالقــي ( )orden moralيوضع فــي أعلى هرم
األنظمة ،ويستعمل في تشكيله الدين والقانونُ ...ي َ
حاكم به اجلار وممارساته والدولة (املسؤولون)
واجنازاتها ،ال يتوانى املتحدث في استعماله من أجل حتديد دائرة احلالل واحلرام ،املقبول واملنبوذ...إلخ.
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اجلماعاتـي والديـن (بتأويـل تعاليمـه وإمالءاتـه األخالقية) كسـلم ( )escalasمن أجل
الربط بني طبقة املقدس وطبقة املواطنة ،يخشـى أن يوصف باإلسلاموي كما يخشـى
أن يوصف بالعلماني .عندما يهرب من هذين الطرفني يقع في فخ اجلار الشائع الذي
ال هـو تقليـدي يحتـرم معاييـر املجتمـع الريفـي ،وال هو حداثي يحتـرم معايير املجتمع
احلضري .يواصل الساكن املتحدث في بحثنا البحث عن نفسه وعن جيرانه ،تائها بني
املاضـي واحلاضـر فـي صيرورة بحث عن ال َّت َج ُّذر في مواطنة حضرية حيث يتوسـع حيز
«املواطنة السياسية» إلى ما هو أوسع إلى نظام املواطنة (.)orden ciudadano
 -4الفردانية ،الدميقراطية ،املواطنة والرباط االجتماعي :موقف بحث
إذا قبلنـا أن طبقـة اجلـار املقـدس تتعلـق بشـكل املجتمع التقليـدي وأن طبقة اجلار
املواطـن (نظرا لتدخل املؤسسـة السياسـية فـي بناء املدينة وإعمارهـا) ترتبط باملجتمع

احلداثـي ...فيبـدو لنـا أن املتحـدث (السـكان) يحاول املزج بني مزايـا التقاليد ومزايا
احلداثـة مـن أجـل صنـع وبنـاء صـورة اجلـار املواطـن .لسـنا نقترح طرحـا جديدا ولسـنا
ندحض الطروحات املقدمة ،ولكننا نحاول أن نثير النقاش من أجل خلق نقاط التواصل
بني تيارات أو «نظريات» استنفذت قدرتها على التعايش والتقاطع واإلثراء املتبادل من
خالل تبنيها ملفهوم القطيعة في حتليل الصيرورة التاريخية لتغير املجتمع اجلزائري ،إلى
حد أصبحت تبدو هي في حد ذاتها كقطائع فكرية متصارعة.
فرضيتنا تقول بأنه في سياق تغير أو تأرجح الرباط االجتماعي بني التقليد واحلداثة
وبغض النظر عن ازدواجية أو انفصام شخصية الفرد اجلزائري ،فإن احلداثة على الطريقة
اجلزائرية أو االستثناء اجلزائري على حد تعبير جمال غريد ،هي نتاج مشروع التحديث
املرؤوس من طرف الدولة ومشـروع التقليد املرؤوس من طرف املجتمع  -إذا قبلنا هذا
التقسـيم أو التقاطـب دولـة /مجتمـع .إال أنـه يحتـوي فـي عمـق التقاطـب (تقليد /
حداثـة) أو احلداثـة التقليديـة (على الطريقة اجلزائرية) على أشـكال من التواصل بني
النظام اجلماعاتي والنظام األسري والنظام املجتمعي الفرداني .يكمن بعض من إشكالية
الربـاط االجتماعـي فـي أن بعـض القيم االجتماعية لم ُتنـح الفرصة والوقت الالزم كي
تتطور إلى ثقافات مهيمنة على تصورات وممارسـات األفراد بسـبب التغير االجتماعي
املتسـارع املبنـي علـى الهرولـة إلى إحداث القطيعة .وهو ما حدث مع مشـاريع التنمية
الوطنيـة التـي تتعـرض إلـى الكسـر دون اجلبـر والقطيعـة مـع مـا سـبق ،كلمـا تغيـر رأس
النظام السياسي.
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إن القول بفردانية الفرد اجلزائري أو انتمائه إلى اخلط اجلينيالوجي لألسـرة املوسـعة
التي أعاقت تشكل األسرة النووية ،وبالتالي أجلت ميالد الفرد الفرداني ،يواجه طرحا
آخر نرى فيه أن الفردانية كثيرا ما تتماهى مع األنانية بشكل خفي ،حيث يظهر الفرد
فردانيا ولكنه في احلقيقة أو في الغالب أناني .األنانية وإن كانت غريزة في كل إنسان
فهـي جتعـل مـن الصعـب الفصل بين اخلاص والعـام ،عندما يـدل اخلاص علـى احلريات
الفردية ويدل العام على حقوق املواطنة ،حيث يتحدد لنا مجاالن أو هامشان يتحرك
فيهمـا كل فـرد :الذاتيـة الفرديـة واملوضوعيـة االجتماعيـة ،واإلشـكال يكمـن فـي أن
املواطنة تتأسس على مدى التوازن احلاصل بينهما.25
أجمع كل من الدولة واملجتمع بطرق مختلفة وأحيانا متعارضة على ثنائية احلداثة
والدميقراطية ،إال أنهما لم يتمكنا من إنتاج املواطنة كما أشار إلى ذلك الهواري عدي
عندمـا يقـول « :كـرس إصدار قانون األسـرة لسـنة  ،1984انتصار األسـرة علـى الدولة،
وانتكست الدولة أمام النظام األسري ،محبطة بذلك جناح [مشروع] املواطنة ،ومعيدة
إنتـاج اإليديولوجيـة األبويـة البطريركيـة ...فبتشـريع عدم مسـاواة النسـاء مـع الرجال
تتعارض الدولة مع الدستور الذي تبنى عليه شرعية مؤسساتها وتتراجع عن بناء النظام
القانوني ( )orden jurídicoعلى أسـاس املواطنة السياسـية .فبالنسـبة للنظام األسـري،
ينتمي الفرد إلى اجلماعة التي تنطوي استراتيجيتها على إعادة إنتاج نفسها مع احترام
اإليديولوجية األبوية املصطنعة» .26ليضيف على هذا سيدي محمد محمدي « :أن
هناك إشكاال بني األسرة اجلزائرية وحتوالتها و[مشروع] التنمية بحيث أن البنية األسرية
التقليدية تشكل عائقا في مسار التنمية .فاحملاباة (األقارب) والرشوة (الفساد بشكل
عام) مرتبطة بشـدة مبكانة الفرد في الشـبكة األسـرية :ففي هذه الشـبكة ُي َ
رغم الفرد
أخالقيا بأن يقدم خدمات ألسرته (احملاباة) ...أما بالنسبة ألشخاص آخرين من غير
قرابته ،فيمكنه أن يطلب مقابال (خدمة أخرى أو نقودا) وهو ما يشـير إلى الرشـوة.
البنعميست».27
وهذا يكبح عجلة «مجتمع املواطنة» ويقوي َع ْظ َم «جمهورية
ِّ
حتـى ندعـم فرضيتنـا سـوف نحـاول هنـا إقحـام املفكـر الفرنسـي ألكسـيس دو
طوكفيـل ( )1859-1805عندمـا يتحـدث عـن الفردانيـة والدميقراطيـة فـي أمريـكا .قـد
 25أنظر :دومينيك شــنابر ،كرســتيان باشــولييه ،2016 ،ما املواطنة؟ ،ترجمة سونيا محمد جنا،
املركز القومي للترجمة ط  ،1القاهرة.

26 Addi. ob. cit.
27 S. M., Mohammedi « Famille, développement et troisième âge : approche comparative entre
, vol. 59, pp. 33–44.إنسانيات l’Algérie et le Japon », Insaniyat / 2013,
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نوصف مبا وصف به أصحاب الطروحات املؤيدة والداعمة للنموذج األوربي أو الغربي
للدميقراطيـة بحيـث عندمـا نقارنـه بدميقراطيـة وحداثـة وحضريـة اجلزائريين ميكـن أن
تختفـي علـى املجتمـع كل هـذه املواصفـات ،لنصنـف فـي خانـة الـدول واملجتمعـات
املتخلفة ،الالدميقراطية ،الالحداثية( ،مجتمع الرعايا ال املواطنني) .يعرف طوكفيل
الفردانية كالتالي« :الفردانية عبارة حديثة أخرجتها إلى الوجود فكرة جديدة .فآباؤنا
لم يعرفوا سوى األنانية؛ واألنانية حب جارف للذات يدفع اإلنسان إلى التمحور حول
نفسـه وتفضيلهـا علـى كل مـن سـواها .الفردانيـة إحسـاس هـادئ ومتعقـل يهيـئ كل
مواطـن لالنعـزال عـن جموع أمثاله واالنزواء مع أسـرته وأصدقائه ،إلى حد يجعله بعد
تكوين هذا املجتمع الصغير الكافي الحتياجاته يترك طواعية املجتمع الكبير وشأنه.
تنشـأ األنانية من غريزة عمياء ،أما الفردانية فمرجعها حكم خاطئ أكثر منه إحسـاس
فاسـد ،ومصـدره قـدر متسـاو من عيوب النفس وآفات القلـب .ت ُْذبِل األنانية نبتة كل
الفضائل ،أما الفردانية ف ُت ْن ِضب كل منابع الفضائل العامة ،إال أنها على املدى البعيد،
تدمـر كل الفضائـل الباقيـة لينتهي بها األمر بالتماهـي مع األنانية» ...28ليضيف على
هذا أن «الدميقراطية ،ال تنسي اإلنسان أسالفه فحسب ،وإمنا حتجب عنه أيضا أحفاده،
وتفصله عن معاصريه ،حتيله دائما إلى ذاته وتهدد بعزله بالكامل في غياهب نفسه».29
لهـذا ففرضيتنـا ترتكـز على القول بأن عوائق ميالد الفردانية في مجتمع َي ِح ُّن إلى
املاضي إلى شكله التقليدي وإلى القيم الدينية في التصورات واخلطاب ،مع الرغبة في
احلداثة والدميقراطية في املمارسات ،دون احلديث أو التطرق أو وضع ذاته على محك
سـؤال املواطنـة (مـن منظـور عالقة احلقـوق بالواجبات جتـاه اآلخرين) ،جعـل الفردانية
تتماهى مع األنانية ،من خالل إعادة إنتاج أنانية اآلباء واألجداد في األبناء.
نحـن نعبـر عـن هـذا بالوقـوع فـي «فـخ األنانيـة» حيث يصعـب على الفـرد اخلروج
منـه ،الوقـوع فـي مـأزق التحـول مـن التضامـن امليكانيكـي دون الوصـول إلـى التضامن
العضـوي ،فعندمـا يتعـذر على الفـرد حتقيق ذاته وتطلعاته واسـتقالليته ،ينطوي على
نفسـه لينعزل في غياهب «األنا» الذي يتم تضخيمه في كل مرة ليحقق االسـتقاللية
والوجـود السياسـي واالقتصـادي والثقافـي واالجتماعي .فالفرد ال يسـتطيع أن يعيش
دون اآلخريـن ولكنـه ،فـي نفـس الوقـت ال يسـتطيع أن يعيـش مـع اآلخريـن -أو علـى
األقـل يعيـش ذلـك بصعوبـة -فـي نـوع مـن «الديليـم» حيـث يرغـم على االختيـار بني
 28ذكر في :دومينيك شنابر ،كريستيان باشولييه ،نفس املرجع السابق ،ص .279

29 A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, París, Gallimard, 2005, tomo II, pp. 143–145.
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أمرين أحالهما ُم ّر .يتضامن مع البعض ضد البعض اآلخر ،حتى رمزيا وخارج احلدود
اجلغرافيـة ،يعيـش مثقلا ببقايـا هويـة تقليدية تفرضها األسـرة ،ويريـد أن يبتكر هوية
حداثيـة يحـد مـن إمكانيتهـا الديـن أو حمـاة الديـن باسـم الدين -اإلسلامويون حتى
نكون أكثر وضوحا -من خالل سجن اجلميع داخل أسوار «قلعة احلرام واحلالل».
خامتة:
يقـول ابـن خلـدون فـي مقدمته الشـهيرة ،ما معنـاه « ...عندما تكثـر البيوت في
البسيط الواحد ،يتناكر السكان فال يتعارفون ...وأن كمال الصنائع إمنا يأتي بكمال
احلضارة (وليس احلداثة أو التحديث) [ ]...وأن االجتماع ضروري للبشر ،وأنه ال
بـد لهـم فـي هـذا من «وازع حاكم» يرجعون إليه ،وحكمه فيهم قد يسـتند إلى شـرع
منـزل من اهلل ،أو إلى سياسـة عقليـة (وضعية) ينصاع احملكومـون للحاكم بقواعدها.
والسياسـة فـي املدينـة ،إمنـا هـي عند احلكماء ،مـا يجب أن يكون عليـه كل واحد من
أفراد املجتمع في نفسه وخلقه ،حتى يستغني عن تدخل احلاكم رأسا في شؤونه وفي
عالقاته االجتماعية» .30ولهذا جند أن الكثير من اجلزائريني (املبحوثني) يجنحون إلى
جتنيـد الديـن كـوازع منظـم حلياتهم فـي غياب «السياسـة العقليـة» (الوضعية) والتي
ميكن أن يعبر عنها نظام املواطنة ( )orden ciudadanoكنظام ينظم احلقوق والواجبات
ويضمن الوجود السياسي واالقتصادي والثقافي لألفراد ،منقذا إياهم من فخ األنانية.
بالرجوع إلى مقولة بيير بورديو حول التعاريف ،فإنه ميكن القول أن هناك إشكاال
في تعريف املجتمع اجلزائري ،أو بتعبير آخر في «حتديد تخومه»؛ فاملجتمع الذي يراه
علمـاء االجتمـاع عمومـا هـو« :مجتمع-كتلـة» ،متجانـس ،يتحـرك ككتلـة فـي اجتاه
أو فـي اجتـاه آخـر ،علـى الرغـم مـن أن علمـاء االجتمـاع يتحدثـون كذلك عـن تفككه
وإعـادة بنائـه .باملختصـر ،أن هـذه النظـرة تعتبـر املجتمع «إطارا مرسـوما على الورق»،
أو «فقاعـة مغلقـة» أو «علبـة» يتواجـد بداخلهـا األفـراد .لكـن الواقـع هـو أن املجتمـع
اجلزائري عبارة عن أرخبيل من املؤسسات االجتماعية املتكاملة واملتصارعة واملتنافسة
فـي نفـس الوقـت .ليـس هنـاك «مجتمـع مغلـق علـى أفـراده» ،ولكـن هناك مؤسسـات
ُؤطـره ُ َ
اجتماعيـة ت ِّ
و»ت ْعيِـ ُر» ( )normalizaciónسـلوكاته فـي إطـار التنشـئة االجتماعية
 30أنظر :عبد الرحمان بن خلدون ،تاريخ ابن خلدون املسمى كتاب العبر وديوان املبتدأ واخلبر
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر ،املجلد األول ،منشورات محمد
علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى( ،1992 ،ص ،435-433.ص).321
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أو املأسسـة االجتماعيـة ( )socialización/institucionalizaciónللسـلوك االجتماعـي.
فاألفـراد ينفـذون (يتسـربون) عبـر أسـيجة املؤسسـات االجتماعيـة مـن مؤسسـة إلـى
أخرى لكن دون اخلروج عن النظام االجتماعي  ،ولهذا جتذبهم العاطفة واملثل الدينية
والتضامـن امليكانيكـي امللقنـة فـي سـياق التنشـئة االجتماعيـة ،في آن واحـد نحو هذا
«القفص» ليعيشوا فردانيتهم وأنانيتهم :يتجاذبهم املاضي واحلاضر واملستقبل ،لكنهم
ال يتحكمون في األخير في أي منها :ال في الزمان وال في املكان وال حتى في احلركات
والسـكنات ...فاملؤسسـات االجتماعيـة تفـرض عليهـم أن يكـون أنانيين ،متناقضني
وعقالنيني دون أن يكونوا كذلك في نفس الوقت.

