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، بمساهمة كل المشتغلين بحقل 2وهران ترحب كلية العلوم االجتماعية، لجامعة 
العلوم االجتماعية بمختلف تخصصاتها من علم االجتماع والديموغرافيا والفلسفة وعلم 
النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا من أجل إثراء وتطور البحث العلمي بنشر مقاالتكم 

تالية: العربية، باللغات الثالث ال ،في مجلة الكلية المسماة مجلة العلوم االجتماعية
 .والفرنسيةاإلنجليزية 

وعليه نطلب من السادة األساتذة والباحثين إرسال مقاالتهم لهيئة التحرير على 
 revuesciencesocialoran2@gmail.comالعنوان التالي: 

 على أن تراعي في المقال الشروط التالية:
تعاهد ممضى من قبل . أال يكون المقال قد سبق نشره أو قدم لمجلة أخرى للنشر )1

 المعني(.
 . كل المقاالت تخضع للتحكيم.2
 16في متن المقال بحجم TraditionalArabic. بالنسبة للغة العربية يكون الخط ب 3

بحجم Times News، أما الخط في اللغات األجنبية األخرى فيكون ب 1,5بفارق خطوط 
 .1,5بفارق خطوط   12
، مع إمكانية اعتماد APA. المصادر والمراجع تكون بالطريقة األنجلو سكسونية 4

 طريقة أخرى.
بالنسبة لإلحالة في المتن، الفقرة، )اسم شهرة المؤلف، الحرف الثاني من االسم،   -

 السنة، الصفحة(
 بالنسبة لقائمة المراجع:  -

 ة، دار النشر.أ( الكتاب: المؤلف، )السنة(، " عنوان الكتاب". المدين
 ب( المجلة: المؤلف، )السنة(، »عنوان المقال"، عنوان المجلة، الرقم، الشهر، السنة.

ج( فصل من كتاب جماعي: المؤلف، )السنة(،"عنوان الفصل"، ضمن )عنوان الكتاب(، 
 منسق الكتاب، الطبعة، المدينة، دار النشر، ص ص.

األطروحة، أطروحة دكتوراه تخصص.....، د( األطروحات: المؤلف، )السنة(، عنوان 
 الجامعة، البلد.

 ه( تضبط قائمة المراجع في أخر المقال.
كلمة على  150. يرفق المقال أو الدراسة بملخص باللغة االنجليزية في عشرة أسطر )5

على األكثر( على أن يعبر عن محتوي المقال المقدم 5األكثر( مع عشر كلمات مفتاحية )
 للنشر.

مقال غير قابل للنشر لن يعاد لصاحبه واللجنة العلمية تعلمه بنتائج تقييمه العلمي  .كل6
 وفق التحكيم.

 يقدم صاحب المقال عنوانا لضمان مراسلته من قبل هيئة تحرير المجلة. .7
  يرسل لصاحب المقال المنشور نسخة من المجلة وثالث نسخ من المقال..8
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 افتتاحية

كل عدد , ويف هذا ميثل هذا العدد حتول اجمللة حنو التخصص يف جماالت وتيمات معينة يف  
العدد فانه من الطبيعي أن يكون موضوع اجمللة هو احلراك الشعيب اجلزائري. حيث تعطي 

أحد أكثر التباينات األكثر أخذا يف التاريخ. مثرية   2019فيفري   22املظاهرات بداية من 
وهي تعين بكل وضوح  بذلك الدهشة واإلعجاب بفعل جدية جذريتها وفخامة سلمّيتها.

شعبيا يف خلفية عملية متردية. وإذا كان هذا البعد الثنائي يتقاطع مع مفهوم الثورة  ,  حراك
 فإنه يعين اذا وفعليا زمخا ثوراي متولدا.

مفهوم الثورة الذي يضل مثريا للجدل , شهد حتوالت سيمنطيقية متعددة بتعدد اجملتمعات 
س  واألطر التارخيية اليت دار فيها. مع احتفاظه يف املخيال الكوين مبضمونه األساسي واملؤسِّّ

, والذي يعين القطيعة مع املمارسات واألفكار املثار ضدها. ويف حال موضوعنا هذا فان 
 االمجاع يكون حول استعمال مصطلح "النظام" , كاختصار مريح  يف متناول الغالبية.

ويلة, يف بكل أتكيد فنحن نقف أمام صحوة الوعي االجتماعي الذي ضل خامدا لفرتة ط
وهذه  نوع من السبات الطويل بفعل عديد الوسائل السياسية واالقتصادية والقمعية.

الوسائل ذاهتا يبدو أنه أصبها اهلرم, حيث أن أجهزة الدولة أيديولوجية كانت أم قمعية, 
فقدت جلام التحكم يف الوعي اجلمعي. املواطنني يتظاهرون متحدين يف جمتمع كل شيء 

ة بفعل اشكاليات اجلنس , العمر واملطابقة االجتماعية. حنن نشهد هنا فعال فيه معد للتفرق
 حترر وعي كان مقيدا لفرتات طويلة.

يتفق اجلميع أن الطبيعة السلمية هلذا احلراك تتأتى من الذاكرة اليت ما تزال حية , ذاكرة 
 العشرية السوداء اليت اشرتك فيها العنف االرهايب وقمع النظام الشمويل.
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لكن هذا األمر حىت ولو كان مؤّسسا, فانه ال يكفي لتفسري كل شيء. حيث جند أنفسنا 
أمام نتيجة نضوج اجتماعي بطيء وطويل املدى, جيد جذوره يف أعماق اجملتمع اجلزائري, 

 الذي ينتظر منذ عديد العقود منفرجا لعديد آماله وتطلعاته.

 اجتاه التطور وجمتمع موجه حنو املستقبل. فلنعتقد أن هذا احلراك الشعيب يتقدم اجيابيا يف
 أمام مسؤولية مجاعية متعددة األشكال.  2019فيفري   22جند أنفسنا منذ  

تقسيم املهام داخل احلراك , تنظيم احلوار , مواصلة التفكري وتدبري اجراءات استعجالية , 
 من خالل اجملموع وجمموعات التفكري , هي اشارات عن تنوع بدرجة كبرية.

حنن نشهد جتديدا لطرق التعبري االجتماعي. فاملطالبة ابلدميقراطية التشاركية بسلمية مربوطة 
بنضوج يف الوعي االجتماعي. احلراك الشعيب خبلفية العملية التمردية جتاوز أو تسامى على 
املطالب الكالسيكية    إلشباع احلاجة املادية, ليشمل مسائلة النظام السياسي ذاته. يف 

ة االبتسامة" , يتبع هذا البعد السياسي نضوًجا يف احلركات االجتماعية اليت استفادت "ثور 
من تقاليد النضال السابقة لدى النقاابت أو غريها ، مع دمج العناصر اليت تشكل جزًءا 
من التقدم االجتماعي مثل رفع املستوى التوجيه ، وحتسني مستوى املعيشة أو استخدام 

 قراطية املتاحة بسهولة ألكرب عدد من الناس.شبكات االتصال الدمي

وابلتايل، فإن حراك املواطنني هذا هو يف األساس عالمة على ارتقاء الوعي اجملتمعي بصياغة 
مطالب جديدة، أو التعبري عن اجملتمعي أو ربطه ابلسياسي يف شكل توقعات وآمال. إذا 

ذاته نوع من التفاؤل. انهيك عن   فتسمية احلراك الشعيب أبنه "ثورة ابتسامة"، هو يف حد
كل الشعارات احململة بروح الدعابة اليت ترافقه. البعد االحتفايل الذي يرافقه أيضا ، يناقض 
مع أي ميل للكارثة. حيث يعمل مبثابة آلية للتنفيس وأيضا الرتايق للعنف, وهو ما يشجع 
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أخرى، أن ماليني على القضاء على مجيع أشكال العنف. هذا ما يفسر من بني أمور 
بري"، يف كل هدوء  غاملتظاهرين يلتقون كل يوم مجعة، حىت أصبحت تعين "مجعة الت

 وانضباط.

ابلطبع، لعبت اإلنرتنت دوراً رئيسياً يف هذه السلوكيات. وذلك مبا تتيحه شبكات التواصل 
املواطنني ، يف االجتماعي من امكانيات االعالم والتعديل. هلذا السبب ، فإن حركات 

مجيع أحناء العامل ، واليت جتعل من هذه الوسائط سالحها املميز ، تدري أن أملها يف رؤية 
 حلمها يتحقق مير من خالل وسائل االتصال هذه.

وهكذا، فإن احلراك الشعيب اجلزائري، وفيما وراء طابعه االجتماعي والسياسي الواضح، فإنه 
 كأداة للمعرفة.  يفرض نفسه، يف أبعاده املتعددة،

    سبع رابح
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 الَحراك الّشعبي بالجزائر: الدّوافع والعوائق 

The Popular movement in Algeria : Motives and obstacles 

 1*أد.عبد القادر بوعرفة
 ، الجزائر 2كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران 1

 

 ملخص:

االحتجاج المدني المعاصر، يمتاز بالوعي واجتناب العنف الَحراك الشعبي مظهر من مظاهر 

المسلح كوسيلة للتغيير الجذري. تتفاوت صوره من مجتمع ألخر، إال أن طبيعة الَحراك واحدة 

وهي تغيير النظام السائد وبناء دولة مدنية تستجيب لمعايير دولة الحق والمواطنة، وتصبو لتحقيق 

 الحرية وحقوق اإلنسان.

 .فبراير؛ الدولة  22الَحراك؛ الوعي؛ الجزائر؛ تاحية: كلمات مف

Abstract (English): 

The Hirak (Popular movement) is a manifestation of contemporary civil 

protest, characterized by awareness as well as the avoidance of armed 

violence to be a means of radical change. Its forms vary from one 

society to another, but the nature of the movement is the same: it 

aspires to change the existing system and to build a civil state that 

meets the standards of a state of right and citizenship and aims at 

realizing freedom and human rights. 

Keywords : Hirak, Awareness; Algeria; 22 February; State. 

 :  (Introduction)مقدمة -1
منذ نشوء المدينة )الدولة فيما بعد( كنظام سياسي يُعنى  دالالت المفهوم وإشكاالت الواقع الجزائري

باعتبار أن الّسياسة هي فن تدبير  -بشؤون الجماعة الّسياسية من حيث َمعَاِشها وأمنها وفكرها

إال وهي تشهد كثيرا من التّحوالت الجذرية سواًء  -المدينة أو تسييرها كما حاول أرسطو أن يُقنِنَها 

(. حيث Démosالسياسية أو من حيث نفسية الحشود البشرية )الدّيموس=  من حيث بنية النظريات

يخضع الجمهور في أي دولة لجملة من التّحوالت والتغييرات، تتأرج ما بين حالة السكون التي 

يفرضها القهر واالستبداد، والتي تتمظهر في سلوك الطاعة والخضوع، أو حالة الَحراك 

أشهرها العصيان، الثورة، والتمرد ... ويكون ذلك حين يبلغ  1جه)االحتجاج( المتمظهر في عدة أو

الوعي السياسي حده، والصبر أشده، والتحمل أقصاه. وبين حالتي السكون والَحراك تنبلج في األفق 

عدة نظريات لتفسير ظاهرة التحول االجتماعي، ويتأتى ذلك من خالل تفسير الَحراك الشَّعبي، 

 
  bouarfah9@gmail.comالباحث املُرسل:  -* 
 .164مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ص:  ،359جملة املستقبل العريب، العدد ( العرب وسؤال احلريةعبد القادر بوعرفة )  - 1
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ئجه، دوافعه وأدواته، وكذا العوائق التي يُمكن أن تعيق َحركة التغيير، والتعرف على مآالته ونتا

وبناء نظام سياسي واجتماعي جديد، يُحقق القطيعة مع كل أشكال الهيمنة واالستبداد التي مارستها 

" الديمقراطية الُمستبدة" التي  وسمته بـ: األنظمة السابقة. وقد تحدثت عن ذلك في مقال سابق

 2تُمارسها األنظمة العربية.

شهدت األلفية الثانية موجات تحرر في العالم العربي، اصطلح المحللون على تسميتها بثورات 

" اصطلح المهتمون على وصف هذه الحركات بالربيع العربي الذي قادته الفئات الربيع العربي: 

رافعة شعارات ذات تالوين، مختلفة كشعارات الحرية الشبابية في العواصم الحضرية، 

والديمقراطية...، وبذلك تحولت المدينة العربية إلى فضاء لالحتجاج والتعبير عن الرفض الشعبي 

ألنظمة الحكم بصورة عامة، أو لقطاعات من أجهزتها اإلدارية واألمنية التسلطية بصورة 

 3خالصة." 

ليوم من احتجاجات يختلف اختالفا كثيرا عما حدث من قبل، ويبدو جليا أن ما تشهده الجزائر ا

فاالحتجاجات السابقة لم تكن عامة وال مؤثرة، فأغلبها كانت تحركات مناطقية كاحتجاجات أدرار 

، الخ...، أو 2015، عين صالح سنة 2015ثم  2008، غرداية سنة 2014، ورقلة سنة 2008سنة 

م الطبي، أو عمال النظافة .... ولقد رصدت جريدة " كانت فئوية كاحتجاجات األطباء والطاق

Middle East Monitor  بأن الجزائر: " على مر السنين، شهدت الجزائر العديد من "

، والتي استمرت حتى 12000ما يقرب من  2017االحتجاجات. بلغ عدد االحتجاجات في عام 

فبراير،  22الية، التي بدأت في . ومع ذلك، هناك إجماع على أن موجة االحتجاجات الح2018عام 

 4مختلفة في الطبيعة والفعالية واألهداف وما يُراد الوصول إليه." 

إن هذا التوصيف للظاهرة يضعنا أمام إشكالية نحددها في القضية اآلتية: الَحراك من حيث هو 

ائج احتجاج شعبي عام انطلق من دوافع ذاتية وموضوعية، وتلك الدوافع هي التي ستثمر عن نت

بالرغم من العوائق. وعليه: ما دوافعه؟  وما مطالبه؟ وما العوائق التي تجابهه؟ وهل يمكن اعتبار 

 الَحراك استثناًء جزائريا مقارنة مع دول الربيع العربي؟ 

قبل أن نباشر البحث والتقصي تفرض على قواعد البحث أن نقف في مقدمة البحث عند مفهوم 

الته البعيدة والقريبة، فلحد الساعة هناك غموض في مفهوم الَحراك "الَحراك" من أجل اقتناص دال

سواء من حيث البعد اللغوي أو البعد المعرفي. وتشكل هذا االلتباس من خالل ارتباط االحتجاج 

 بالجزائر بما وقع في الدول العربية، خاصة تونس، مصرـ ليبيا، سوريا، اليمن.

العربي، والذي أنتج لنا مفهوم "الثورة"، فتونس سمت  إن تلك الدول انخرطت فيما سمي بالربيع

فبراير، واليمن بثورة  17يناير، وليبيا بثورة  25حركتها الشعبية بثورة الياسمين، ومصر بثورة 

 
 .32، جامعة وهران، ص: 2012، 1/ العدد 1( جملة دراسات إنسانية واجتماعية، اجمللد الدميقراطية املستبدةعبد القادر بوعرفة ) - 2
( جملة عمران، املركز العريب لألحباث ودراسة راك االحتجاجي مقاربة سوسيولوجيةاملدينة اجلزائرية واحلطاهر سعود، وعبد احلليم مهورابشة ) - 3

 .94، ص: 2016، 5/ 18السياسات، قطر، العدد 
4 -https://www.middleeastmonitor.com/20190314-different-kinds-of-protests-in-algeria 
07 /09/2019 / T : 18 :24. 

https://www.middleeastmonitor.com/20190314-different-kinds-of-protests-in-algeria
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مارس ....  ويالحظ أن تلك الثورات انخرط  15فبراير(، وسوريا بثورة  11الّشباب اليّمني )

فاوتة النسبة كان أقلها ظهورا بتونس، والتي لم تشهد ما ُصناعها على العموم في موجة عنف مت

 شهدته ليبيا أو سوريا على سبيل المثال.

بفتح الحاء اسم مشتق من فعل ثالثي أصله َحرك أو بالتشديد َحّرك، ويعني إن مصطلح الَحراك 

جاء في لسان   السُّكون.الحركةُ التي تعبر عن كّل مظهر عام من مظاهر النَّشاط، وهي بذلك ضدّ 

ك قال األَزهري العرب: " َحرك:  كه فتََحرَّ ً وَحرَّ الَحَركة ضد السكون َحُرك يْحُرك َحَركةً وَحْركا

ك."  5وكذلك يَتََحرَّ

يعني فعل   6Mobility ذات مدلولين مختلفين نسبيا، فالحراك بمعنى ويقابلها باإلنجليزية لفظتين

طبقة إلى أخرى... وهو ال يتوافق مع موضوع الَحراك التنقل من مكان إلى آخر، أو من 

 الجزائري. 

( هي التي تدل داللة قوية على موضوعنا، وتعني Mouvementوعليه تكون اللفظة الثانية )

الَحراك الّسياسي واالجتماعي ضمن المكان نفسه، وعليه فالحراك المقصود بالدراسة ال يعني 

الَحركة االحتجاجية والنضال السياسي من أجل تغيير الوضع السائد إلى  التنقل والهجرة، بل يعني 

وضع أكثر آمنا واستقرارا، وعليه يمكن أن يشترك اللفظان في معنى التنقل إذا نظرنا إلى األمر 

من زاوية االنتقال من نظام فاسد إلى نظام راشد، أو من شرعية تاريخية إلى شرعية سياسية، أو  

 ُموجه إلى مجتمع مدني واعي.من مجتمع بطريكي 

" من زاوية أخرى، يعبّر وعلى العموم يُمكن القول بأن مفهوم الَحراك يمكن النظر إليه على أنه: 

الحراك االحتجاجي داخل الفضاء العمومي عن أزمة النسق السياسي، حيث لم يعد بإمكان خطاب 

ام إلى المؤسسات واألجهزة اإلدارية الفاعل السياسي وأدواته التنفيذية إقناع المواطنين باالحتك

العمومية في طرح مطالبهم والتكفل بها، فيقدمون على االحتجاج، ليتحول هذا الفضاء إلى مكان 

تماَرس فيه صنوف التفاوض االجتماعي بين المحتجين وأسياد الحقل، فتُضعف هذه الممارسات 

ف عن العجز البيروقراطي الكامن  أداء المؤسسات الحضرية التي يديرها النظام السياسي، وتكش

 7" .في أنظمة الحكم الحضري

وعليه إننا ونحن ندرس ظاهرة الَحراك بالجزائر نقف أمام أنموذج جديد ومختلف تماما عن أشكال 

االحتجاج بدول الربيع العربي، وهو مختلف حتى عن الَحراك السوداني، فالحراك السوداني شهد 

 
 .94، ص: 1988، دار صادر، بريوت، 4، اجلزء لسان العربابن منظور اإلفريقي،  - 5
: تنقل األشخاص أو اجلماعات إىل أسفل أو إىل أعلى الطبقة أو املكانة Social mobility -1هناك عدة أشكال للحراك:  -6

 -3: احلراك االجتماعي داخل اجليل. Intergenerational Social Mobility -2االجتماعية، يف هرم التدرج االجتماعي. 
Mobilité Spatial .4: وتعين التنقل اجلغرايف - Mobilité Socialهن واحلرف.: التنقل املهين وخيص امل 

 « The noun movement means a change of position or location. If you're watching a play, 
you might notice that an actor's repeated movement from one side of the stage to the other 
shows her character's nervousness.» 
 https://www.vocabulary.com/dictionary/movement. 07/09/19. T : 11 :29 

 .96طاهر سعود، وعبد احلليم مهورابشة )املدينة اجلزائرية واحلراك االحتجاجي مقاربة سوسيولوجية( م.س، ص:  - 7

https://www.vocabulary.com/dictionary/movement
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ت الكثير منهم، بينما في الجزائر ولحد الساعة وبعد مرور أكثر أعمال عنف تجاه المتظاهرين وما

 أعمال عنف وال ضحايا.أي أسبوعا لم نسجل  29من 

يعود إلى لحظة إعالن ترشح   2019فبراير  22إن السبب المباشر للحراك الّشعبي العام يوم 

المزرية والمتفاقمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، بالرغم من حالته الصحية 

 حين أصيب بسكتة دماغية ألزمته الكرسي المتحرك. 2013منذ سنة 

 والحراك الشعبي شهد ثالث أيام احتجاجية:

تظاهرات الجمعة:  اختير يوم الجمعة كموعد لالحتجاج والتظاهر لعاملين رئيسين، األول أنه  -1

تضييع العمل أو الدراسة، والعامل  يوم عطلة، مما يُوفر للمواطن الجزائري حرية الحركة وعدم

الثاني يعود إلى رمزية يوم الجمعة في ذهنية المواطن الجزائري، يقول د. قادة جليد: " إن الحشود 

الكبيرة من الشعب التي تخرج كل يوم جمعة للتظاهر في الشارع، هي في حقيقة األمر تعبر عن 

مله من رمزية دينية عند الجزائريين هو طاقة انتمائها العقائدي اإلسالمي ألن يوم الجمعة وما يح

روحية معبئة يلتمس من خاللها اإلنسان الجزائري المسلم الدعاء والبركة و التوفيق من هللا، لذلك  

تكون المشاعر في هذا اليوم صادقة ويلتحم فيها الشعب بطريقة إيمانية عجيبة، حيث تلتقي مطالب 

اقع بالغيب ويذوب األفراد في اإلرادة العامة لألمة على األرض بعناية السماء ويلتحم فيها الو

اختالف أفكارهم وانتماءاتهم وقناعاتهم، لقد ظهرت الفكرة الدّينية بقوة وعبرت عن نفسها كمركب 

حضاري كما يرى مالك بن بني رحمه هللا، هذا المركب الذي انصهرت داخله كل العوامل األخرى 

".8 

صيات وأحزاب علمانية، وأنصار المواطنة، وكان مجالها الَحركي تظاهرت األحد: نظمتها شخ -2

العاصمة فقط. لم تستطع جذب المواطنين الجزائريين، لعدة أسباب أهمها أن يوم األحد هو يوم 

عمل مقارنة بيوم الجمعة، وثانيا أن الداعيين لها يشكلون في المخيال الجزائري العداوة لبعض 

 الثوابت الوطنية.

ت الثالثاء :  نظمتها األسرة الجامعية من طلبة وأساتذة، ولها زخم ال بأس به، وال زالت تظاهرا -3

مستمرة ليومنا هذا، ومجال َحراكها الجامعات الكبرى )الجزائر، وهران، قسنطينة، ...( وهي 

تتقاطع مع َحراك الُجمعة في الشعارات والمطالب، وتمثل ثاني أقوى َحراك شعبي ُمنظم، نظرا 

 ته وطبيعة منضاليه.لبني

 ومن خالل ما سبق كيف يمكن دراسة ظاهرة الحراك؟ وما دوافعه؟ 

 ( Methodsمنهجية البحث وموضوعاته ) -2

يبدو جليا من خالل تاريخ العلم أن دراسة الظاهرة اإلنسانية واالجتماعية جد معقدة، لكون الدارس 

والمدروس من طبيعة واحدة، مما يجعل دراسة الظاهرة جد صعب مقارنة مع المادة الجامدة 

)الفيزياء مثال(، ذلك أن الظاهرة لها أبعاد ذاتية وأخرى موضوعية، كما تلعب اإليديولوجية 

 
8 -www.raialyoum.com/index.php/https:// 09/ 06يوم   استشرا-قراءة-الجزائر-في-الشعبي-الحراك /

 مساًء. 27: 17على الساعة  2019

https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7
https://www.raialyoum.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7
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والنزعات دورا كبيرا في توصيف المشهد اإلنساني واالجتماعي. وأمام صعوبات دراسة الظاهرة 

واالجتماعية دراسة دقيقة وموضوعية، فإن اختيار مناهج الدراسة يجب أن يكون وفق  اإلنسانية

 مقدمات إبستمية دقيقة، والتي نُحددها على النّحو اآلتي:

المشاهدة والمعاينة والمعايشة، وال يمكن ألي دارس أن يتعرف الحراك معطى مباشر، يتطلب  -1

عليه إذا لم يكن منخرطا فيه، فالصور واألشرطة وما يُكتب عنه ال يُعبر بالضرورة عنه تعبيرا 

 حقيقا.

الحراك ظاهرة معقدة لتعدد الرؤى والفواعل، فبرغم وحدة الجمهور في الشارع إال أنه متعدد  -2

إليديولوجية، وعليه نرى مجاال لالتفاق وآخر لالختالف في الوقت نفسه، وهذا  المشارب والمناهل ا

التناقض يجعل من الصعب التحكم في معرفة من يُسير الحراك أو من يُنظمه، فالغالب أنه عفوي 

وعام، ولكن من حيث الواقع هناك أطراف خفية تُوجهه، بيد أنها ليست لوحدها، فساحة الحراك 

 واعل دون استثناء.مفتوحة لجميع الف

انعدام المادة العلمية، فالحراك لم يُكتب عنه بشكل علمي وأكاديمي، بل جل ما ُكتب عنه مقاالت  -3

 صحفية أو تقارير جيوسياسية، بينما البحث األكاديمي يجب أن يتمأسس على الدراسات األكاديمية.

ن الَحراكيون مجرد كتل من أن جماعة الَحراك متفاوتة من حيث الوعي والعفوية، فكثير م -3

اللحم متحركة، وينطبق عليهم وصف غوستاف لوبن: " قَدمنا عند الكالم في صفات الجماعة 

األولية أنها منقادة عادة إلى العمل من دون أن تشعر بالدافع إليه، فتأثير المجموع العصبي في 

ري، وقد تكون األفعال التي أفعالها أكبر جدا من تأثير المخ، وهي بذلك تشبه كثيرا الرجل الفط

تصدر عنها كاملة من حيث التنفيذ إال أن العقل لم يكن رائد فيها، بل أن الفرد في الجماعة يعمل 

طوعا للمؤثرات التي تدفعه إلى الفعل، فالجماعة ألعوبة في يد ها الُمهيّجات الخارجية  وهي تمثل 

 9تقع عليها."تقلباتها المستمرة، وحينئذ هي مسخرة للمؤثرات التي 

وأمام هذه العتبات اإلبستيمة، نرى أن أفضل منهج لدراسة ظاهرة الحراك يكمن في المنهج 

 الوصفي والمسحي، شريطة أن نرتكز على عنصري المعايشة والمشاهدة.

عنصر المعايشة ارتكز على مدينتين، مدينة وهران التي شاركت في أغلب جمعها، وتُعتبر هي 

 ، ثم مدينة عين الصفراء التي شاركت بعض ُجمعها أثناء العطل.مجال الدراسة الرئيس

مكنني عنصر المعايشة من التّعرف عن كثب عن مكونات الَحراك، وقراءة شعاراته، وسماع 

أغانيه وأهاجزه، والتمعن في الصور والكتابات، والوقوف على بعض األحداث التي ال تذكر في 

لمعايشة تعتبر منهجا مهما لوصف الظاهرة وصفا الوسائط وال وسائل اإلعالم، وعليه فا

موضوعيا، بناء على قاعدة القصدية أوال، ثم التركيب بين الذات وموضوع البحث من خالل 

المقصودة  (، العنصر النّشط الذي يقوم بالربط بين الهيئةNoeseالعنصر النشط المتمثل في النّوز )

(Morphe( والمادة الُمدركة )Hyle .)10 

 دوافع ال – 1

 
 .38، 37، ص، ص: 1988، 1، دار األنيس موفم للنشر، اجلزائر، طروح االجتماع )نفسية اجلماهري(لوبون، غوستاف،  - 9

)اجلزائر(،  2، جامعة وهران8/1( جملة دراسات إنسانية واجتماعية، اجمللد الفينومينولوجي يف العلوم اإلنسانيةاملنهج عبد القادر بوعرفة ) - 10
 .21، ص: 2018جانفي 
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يكشف لنا عنصر المعايشة والمسح، بأن الحراك الجزائري انطلق من جملة من الدوافع، والتي هي  

عبارة عن األسباب غير المباشرة التي تراكمت بفعل الزمن والطغيان السياسي، والتي نحددها على 

 النحو اآلتي:

ا من حيث السياسة واقعا مأسوي 1962يعيش المواطن الجزائري منذ  :الواقع التراجيدي -1

واالجتماع، ذلك أن النظام الجزائري منذ تَشكله بُني على فلسفة الطغيان وشعار الزعيم الُملهم، وقد 

قادت هذه النظرة الهوجاء إلى ممارسة االستبداد السياسي في أعتى صوره، والذي صنع لوقت 

 الكادر مثاال(.طويل شعبا خانعا وخاضعا، ويعبد أوثانه السياسية عبادة ال حد لها )

جاء في تقرير يومية "مراقب الشرق األوسط" باللّغة اإلنجليزية: "ال يختلف سياق االحتجاجات 

الجزائرية الحالية اختالفًا جوهريًا عن حركات االحتجاج العربية، التي ترتبط بجوهر النظام 

والعالقة مع الرأسمالية  االجتماعي في المنطقة، وأنماط تراكم رأس المال، وهيكل الطبقة والدّولة، 

 11الدولية." 

لم تكن العهدة الخامسة هي السبب فحسب، بل كانت هي النقطة التي أفاضت الكأس، فالطغيان 

السياسي تراكمت نتائجه حتى بلغت حد االنفجار. ولقد زاد الوضع الكارثي لرئيس الجمهورية في 

اوي ينتج حين يحدث صراع بين إشعال أتون غضب الشارع الجزائري. وعموما إن الواقع المأس

مشروع الشعب وبين مشروع الدولة العميقة، والتي تعبر عن مشروع العصابة الفاسدة والُمحتكرة 

مشروع تتبناه باألساس الدولة، وال يتم بمعزل  المثالي المنشود والحلم للجماهير فالتغيرللسلطة: " 

 الدولة مقاومة للمشروع، فال تستطيٌع طوائفسياسية تتبنى إطالق المشروع. فإذا كانت  عن إرادة

 12المجتمع إطالقه إذا لم تتوفر لديها القوة لدفع إدارة الدولة كي تتبنى المشروع."

لم يتم االنتقال من النظام االشتراكي إلى النظام الرأسمالي بصورة  :الرأسمالية الُمتوحشة -2

ر مدروسة، مما جعل النظام الجزائري تدريجية وهادفة، بل تم االنتقال بصورة استعجالية غي

ً بأشكال الرأسمالية المتوحشة، والتي مكنت لفئات قليلة سبل الرخاء والثراء،  يرتبط ارتباطا كليا

 بينما حشرت األغلبية في زاوية الفقر وانخفاض القدرة الشرائية.

لة لصالحهم، فظهر النظام السياسي ثلة من المواطنين استثمار أموال الدو مكن  :ُمالك الطفرة -

جيل من الليبراليين الجدد الذين أعادوا هيكلة االقتصاد الجزائري وفق نظام البيوتات واألفراد ال  

 وفق نظام المؤسسات والجماعات.

لم يغامر الشعب الجزائري فيما يُسمى بموجة الربيع العربي التي  :األحداث القطرية تأثير -3

عل سبب إحجامه هو سيناريو فترة التسعينات، وعليه ركن  شهدتها كثير من الدول العربية، ول

الشعب للسلم بالرغم من قساوة الحياة وضنك العيش، ولكن كان للثورات العربية األثر البليغ في 

نفسيته، فاإلطاحة بالطغاة أثلج صدور الجزائريين. كما أن الحراك الجزائري استفاد من أخطاء 

 احتجاجات دول الربيع العربي.

 
11 -https://www.middleeastmonitor.com/20190314-different-kinds-of-protests-in-algeria. 
07 /09/2019 / T : 18 :36. 

 .22،  ص: 2015، 1، دار املأمون للنشر والتوزيع، األردن، طاحلراك الشعيب العريب العسويف، عمر يوسف، - 12
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وجد الشعب نفسه أمام استبدادين، استبداد سياسي ذو صبغة مدنية، واستبداد  :األنظمة العسكرية -4

ذو صبغة عسكرية، فاألول استبداد شكلته ممارسات النظام البوتفليقي من خالل سياسة النهب 

فواه، والسلب، اإلقصاء والتهميش، ... والثاني من خالل مخلفات ما يُسمى األمن القومي، فتكميم األ

االعتقاالت، المالحقات، المضايقات، والمتابعات شكلت ضغطا كبيرا على الناشط والمناضل 

 الجزائري. 

تواطؤ القوى الغربية: اكتشف الشعب الجزائري زيف القوى الغربية، فهي تنادي ظاهريا بالحرية -

دادية، ولعل ما وحقوق اإلنسان وممارسة الديموقراطية، لكنها في الباطن تساند األنظمة االستب

حدث لدول الربيع العربي خير دليل على أن الدول الغربية ال يهمها أمر الشعوب الجنوبية. لذا كان 

هذا الوعي دافعا على االعتماد على مقومات ومقدرات الشعب في التحرر من النظام السياسي 

 الفاسد واألنظمة التي تسانده.

 المطالب -2

 الحراك مطالبه فيما يأتي:وبناًء على تلك الدوافع، حدد 

إزاحة النظام ورموزه: والمطلب يتعلق بسلطة الواجهة وبسلطة الظل )الدولة العميقة(،  -

فاستقالة الرئيس وبعض المقربين إليه ال تكفي، فالتغيير بوصفه مطلبا شرعيا يفرض 

 إزاحة النظام من جذوره. ولم يستطع النظام أن يؤثر في الحراك بخطواته الست، سواء

 العملية أو المقترحة: 
 .أوال: سحب ترشح الرئيس لعهدة خامسة

 .ثانيا: تأجيل االنتخابات ألجل غير محدد

 شمل أغلب الوزراء. ثالثا: تغيير حكومي

رابعا: اقتراح تنظيم ندوة وطنية تضم جميع الفعاليات، تكون مهمتها اقتراح إصالحات 

 .لالستفتاءسياسية عميقة بما فيها دستور جديد يُْعرض 

 .خامسا: اقتراح تنظيم انتخابات رئاسية تشرف عليها لجنة انتخابية وطنية مستقلة

 سادسا: اقتراح تشكيل حكومة تضم كفاءات وطنية تدعمها الندوة الوطنية.

ويدل رفض النقاط الست المدرجة كحل من قبل النظام درجة الوعي السياسي، وقوة  

 لوغارشية المقيتة.اإلرادة الشعبية في إنهاء حكم األ

تأسيس الجمهورية الثانية: التي ستبنى على مقومات الدولة الحديثة، وال تُبنى على  -

الشرعية الثورية التي كانت غطاًء لالستبداد والطغيان، وحرمان أجيال ما بعد االستقالل 

 من ممارسة حقها السياسي.
الحرية والكرامة، فهو  الحرية والكرامة اإلنسانية: يشعر الجزائر أنه مواطن تنقصه -

يعامل كإنسان ناقص األهلية، وأنه حالته المعيشية أقرب ما تكون لحالة الالجئين، بل  

 كثير من المواطنين يشبهون حالهم بحال الحيوانات.
الدولة الجزائرية منذ االستقالل لم تكن أبدا مدنية، بل كانت  :مدنية الدولة واستقاللها -

الدولة غير مستقلة، فحكم العسكر المتستر بما يسمى بمدنية  عسكرية بامتياز، وهذا يجعل

الدولة أفرز تخلفا سياسيا واجتماعيا، وعليه فالدولة المستقبلية يجب أن تكون مدنية بالفعل 

 والقول ال بالشعار.
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المواطنة وحقوق اإلنسان: يحلم كل مواطن جزائري بأن يُعامل في بالده على أنه إنسان   -

وق، مما يكفل له المشاركة السياسية في تسيير البالد، وعلى األقل من  ومواطن كامل الحق

 ذلك أن يعيش كإنسان.
لقد تبين من خالل مراحل حكم الرئيس بوتفليقة أن ثروات  :التوزيع العادل لثروات البالد -

البالد الهائلة تم توزيعها على زمرة فاسدة )العصابة(، وهذا التوزيع ظالم وغير شرعي  

ي، مما يجعل كل مواطن جزائري يأمل في دولة تتحقق فيها العدالة االجتماعية،  وال قانون

 ويتم توزيع ثروات البالد بصورة عقالنية وموضوعية.

 (Resultsالنتائج ) – 3

( 2019سبتمبر  07فيفري إلى 22ُجمعة )من  29من خالل دراسة ظاهرة الحراك الجزائري لمدة 

 ئصه على النّحو اآلتي: يمكن أن نستنتج أهم ُمخرجاته وخصا

أسبوعا على مسيرة الِحراك السلمي، تُوج باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد  29مر 

مناورات بائسة من قبل قوى غير دستورية، كانت األولى من أجل الترشح لعهدة خامسة، والثانية 

هم، من خالل عقد محاولة تمديدها لبضعة أشهر، إلجراءات إصالحات دستورية مهمة حسب زعم

ندوة وطنية جامعة، وهي التي تُحدد موعد االنتخابيات الرئاسية، وكان الرئيس المنتهية واليته يحلم 

 .أن يُسلم عرش الرئاسة لمن سيخلفه

أبريل؛ مع  28لكن الشعب الجزائري رفض التمديد والتأجيل، فكانت المحاولة الثالثة البقاء لغاية 

ن ثالثة مشاريع هامة على رأسها المسجد الكبير، وفتح المطار إصدار قرارات مهمة، وتدشي

الدولي الجديد، وتدشين الملعب األولمبي الكبير، لكن الشعب رفض. لم يكن للرئيس آخر األمر إلى 

، بعد أن عجز الطاقم 2019أفريل سنة  2االنصياع ألمر الشعب والجيش، فقدم استقالته يوم 

 .13الوقت الالزم لتحضير خروج مشرف وآمن لهمالرئاسي وآل بيته من استنفاد 

 :إن أكبر نصر حققه الشعب الجزائري من خالل ثورته السلمية يمكن أن نحدده في العناصر األتية

االنتصار على الخوف: انتصر الشعب على الخوف ونفسية الركون، وطلق الّسكون واتجه  -1

عيةً في الوعي لم نالحظها لدى كثير من صوب الِحراك االجتماعي والسياسي، مما أحدث قفزةً نو

 .الشعوب التي ثارت على ُسلطها، فلم نسجل طيلة الجمع حدثا مأساويا، ولم تسل قطرة دم واحدة

انتصر على النعرات اإلثنية والجهوية، ولم ينساق وراء الدعاية المغرضة وال  :الوحدة الوطنية -2

إحداث انقسام داخل الجبهة الشعبية، فكان الشعار األكثر الشائعات التي حاول من خاللها النظام 

حضورا ال فرق بين القبائلي، العربي، الميزابي، الشاوي، الترقي.. كلنا جزائريون إخوة في الدين  

والوطن، وهذا التالحم الوطني تم التعبير عنه من خالل التمسك بالراية الوطنية كراية سياسية 

ما هي إال تعبير عن انتماء ثقافي، ونقصد الراية األمازغية، النايلية، وحيدة، أما الرايات األخرى 

 .الهاللية

 
-فبراير-حراك/19/4/4https://blogs.aljazeera.net/blogs/20مقتبس من مقال نشرته بالجزيرة:   - 13

 .الحدث-مستوى-في-الشعب-يكون-حين-السلمي

 

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2019/4/4/حراك-فبراير-السلمي-حين-يكون-الشعب-في-مستوى-الحدث
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2019/4/4/حراك-فبراير-السلمي-حين-يكون-الشعب-في-مستوى-الحدث
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جزأرة الَحراك:  يبدو أن الحراك الجزائري لم يكن في طبيعته إال جزائريا، فهو لم ينخرط في   -3

موجة الربيع العربي التي أغلبها مارست العنف، وأصرت على تسمية احتجاجاتها بالثّورة. من 

جزائريا، فهو لحد  المقاربة التاريخية والسياسية نالحظ بأن الحراك الجزائري يعتبر استثناءً خالل 

الساعة ال زال احتجاجا سلميا ومنظما تنظيما عفويا إلى حد ما، ويرفض الَحراكيون تسميته بالثورة 

 ال زالت تسمية الحراك هي األفضل واألصوب،  29أو االنتفاضة، ولحد الجمعة 

ج في المطالب:  قوة الحراك الجزائري أنه لم يُدرج مطالبه دفعة واحدة، بل تفنن في  التدر  -4

المطالبة والمغالبة، فكلما حصل على مطلب هام إال وأدرج مطلبا أكثر أهمية، ولعل هذه الطريقة 

 في تقديم المطالب هي التي جعلته يستمر ليومنا هذا.

طالب عن طريق المغالبة السلمية دون أن ينجر نحو المغالبة السلمية: تعلم الجزائري كيف ي  -5

العنف واستعمال القوة، ولقد مكنته المغالبة السلمية من كسب أمرين، األول من جانب القوة 

 الَحراكية، والثاني من قبل الجيش.

 إن الَمكسب األول يمكن أن نرصده في التزام الَحراك بما يأتي:

 ة، ورفض خطاب الثورة والحرب األهلية.للعنف مع الجيش والشرط نبذ أي صور -

 رفع شعارات تدعو الجيش إلى مرافقة الحراك )الجيش والشعب خاوة خاوة(  -

 سلمية التظاهرات والمسيرات. اإلصرار على -

 .التأطير الحزبي والديني وحتى المناطقي رفض  -

 .تقديم مطالب شعبية بعيدة عن الخطاب اإليديولوجي  -

 .من أي دولة أو جهة كانت التدخل الخارجي رفض  -

 في المقابل قدم الجيش مكاسب للَحراك: 

 اإلقرار بشرعية الَحراك وسلميته، والتراجع عن خطاب الُمغرر بهم. -

 مرافقة الحراك وحمايته. -

 لتأكيد على التمسك بالدستور.عدم االنقالب وأخذ السلطة بالقوة، وا -

 الزج برموز الفساد في السجن.  -

 تحرير القضاء، ودعوة القضاء للعمل وفق قوانين الدولة الجزائرية -

والية، ولم  48فبراير بالتنظيم المحكم على مستوى  22التنظيم غير الُمهيكل: امتاز َحراك  -6

ل الشباب إلى دروع تحمي عناصر يحدث صدام بين الشعب وقوات حفظ النظام، بل كان تحو

 .األمن من أي اعتداء تقوم به عناصر المندسة والمنحرفة

ظهور شعارات ذات بعد ثوري محض، تعكس درجة اليأس من النظام القائم، وهذا يؤكد أن صبر  -

أيوب قد بلغ حده وأن الشعب قرر أن يمضي إلى آخر المطاف، فليس هناك ما يخسره حاضرا 

ا مع ما خسره طيلة صبره وانتظاره، ومن تلك الشعارات التي غزت العالم بأسره:  ومستقبال قياس

"ترحلوا يعني ترحلوا"، ارحلوا جميعا"، "ترحلوا قاع" ولعل هذا الشعار األخير هو األكثر رواجا 

 .ألنه مستمد من اللغة العامية فلفظة "قاع" تعني الكل بوجه مطلق ال استثناء فيه

زبي والّشخصي: لم يقع الشعب الجزائري في فخ تمثيل الحراك بل كان رفض التمثيل الح -7

مصرا على أال يُمثله أحد مهما كان وزنه أو تاريخه، ألن التمثيل في تلك المرحلة كان ليكون في 
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صالح النظام، والذي كان يطلب من الحراك الشعبي تعيين ممثليه حتى يحاورهم. غير أن عدم  

عل السلطة تقف عاجزة عن المناورة، فحتى الشخصيات التي كانت وجود ممثلين عن الحراك ج

تُحلل وتتحدث عن الحراك لم تجرأ القول بأنها تُمثل الحراك، بل الحراك ذاته رفع عدة الفتات 

يرفض أن يمثله كان من كان. وفي الوقت نفسه تّحرر نسبيا من هيمنة الحركات الشمولية سواء 

 أن نسمي هذه الحالة باإليديولوجيا الُمعلقة إلى حين. اإلثنية أو اإلسالموية. ويمكن

يتجلى السلوك الحضاري للَحراك في كثير من المظاهر التي عايشناها  :_ حضارية الحراك8

 وأحصيناها، وأهمها:

نذكر أنه في جميع المسيرات لم يتم سب رئيس الجمهورية وإن طال السب محيطه وزبانيته،  -1

ركا بأن الرئيس ال يحكم بسبب مرضه، وإنما الحاكم الفعلي شقيقه سعيد فالشعب الجزائري كان مد

بوتفليقة، الذي شكل جماعةً غير دستورية تحكمت في مفاصل الدولة، فنهبت المال، وعطلت  

المصالح، وأبعدت الشرفاء، وقربت السفهاء، وبددت أحالم الشباب ودفعتهم للهجرة في قوارب 

 .الموت

، واختيار األناشيد الوطنية 14الحر من خالل التفنن في كتابة الشعارات ظهور ثقافة التعبير -2

الحماسية، كما سجلنا حضور صور أبطال ثورة التحرير الوطني أمثال العربي بن مهيدي، لطفي، 

سي الحواس، عميروش، زبانة، وهذا في حد ذاته انتصار تاريخي، حيث لم تستطع السلطة أن 

ة وأيامها االحتفالية، لكن الشعب رسمه بقوة الوعي والرغبة الملحة ترسمه بقوة برامجها الدراسي

 .في االنتماء للحظة النوفمبرية

أهم ما سجلته في خضم هذه األحداث، هو تحول الشعب إلى قارئ للدستور، وهو الذي كان منذ  -3

ه يحفظ  شهرين يجهل مواده الدستورية، بل ال يُحبذ الحديث عنه، لكن األحداث المتسارعة جعلت

التي شكلت محور حديثه  102، ... وخاصة المادة 104، 102، 28، 8، 7ويعي كثير من المواد: 

 .في أغلب األحيان

تفنن البعض في السخرية والتنكيت، ووجدت تلك الفنون قبوال في أوساط الشعب، مما جعل  -5

 .الحراك يكتسب طابعا مرحا وفنيا

ئل اإلعالم والقنوات الفضائية، فاصطف أغلبها مع تحرير مؤسسات الدولة: تم تحرير وسا -9

الشعب. حيث استطاع الشعب أن يكسب سلطتين مؤثرتين الجيش واإلعالم، بالرغم أن الشعب لن 

ينسى الدور السلبي لبعض القنوات المحسوبة على النظام، والتي وإن تخلت عنه في اللحظات 

ست بفضل المال العام المنهوب، وعملت على األخيرة غير أنها ستحاسب حسابا عسيرا، ألنها تأس

 .تضليل الشعب وقتا طويال

الحذر والذكاء: امتاز الحراك إلى يومنا هذا باالحترافية في تنظيم نفسه بنفسه، ونالحظ ذلك  -10

 من خالل ما يأتي:

 
14 - Sarah Slimani et d'autres, La révolution du sourire, Edition Frantz Fanoun, 
Algérie,2019 ; pp.150 ; 151. 
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انتشرت الشائعة بصورة مذهلة، وكان الغرض من زرعها إرباك الشعب، وصرفه عن األحداث  -

المحورية، لكن الوسائط االجتماعية وعلى رأسها الفيس بوك مكنت الشعب من االطالع على كل 

 .كبيرة وصغيرة، والقدرة على التمييز، وعليه لم تستطع الشائعات كسر إرادة التغيير

رفض الحراك الشعبي أي تدخل أجنبي، لذا كان الشعب ضد تدويل الحراك من قبل النظام، وذاك  -

خالل رفض كل ما قام به رمطان لعمامرة بالخصوص، فذهابه إلى الصين وروسيا وإيطاليا من 

 .كان من أكبر األخطاء التي ارتكبها النظام

التعبئة الّشاملة: لعب الحراك دورا مهما في تغيير موقف الجيش، ففي الجمعة األولى كان  -11

لمغرر بهم، كما لمسنا لغة التهديد موقف الجيش منحازا للنظام، ووصف القائد المتظاهرين با

والوعيد في الخطاب األول، تم الرد عليه بُِجَمع مليونية شملت كل الواليات بدون استثناء، حتى تلك 

انتفضت ألول مرة، وخرج شبابها يصرخون: ارحلوا  1962الواليات المعروفة بوالئها للنظام منذ 

 .ارحلوا

لمرأة الجزائرية، فالنظام السابق كان يراهن دوما على وتظهر التعبئة العامة في حضور القوي ل

العنصر النسوي للمساندة والمؤازرة من خالل سن جملة من القوانين التي أتاحت للنساء الحصول 

 .على مناصب برلمانية وحكومية وفق نظام الحصة )الكوطا(

نه يُعبر عن حلم نتوصل إليها من خالل مجريات الحراك أ الحلم المشروع: إن أهم نتيجة -12

جميل ورائع، حلم ليس بالمستبعد ولكنه صعب وسط جو خطير، وتطور قد يفضي إلى كابوس 

رهيب، إنه جميل أن نحلم بدولة مدنية ديموقراطية، يكون شعارها العدل والمساواة، وأدواتها 

لوجود. لقد الديموقراطية واالقتراع المباشر، ويكون ضامنها الضمير والمواطنة وحق اإلنسان في ا

الغاشيوقراطية.. وفلسفة الثورة في الحراك  نهاية (عبر عن هذا الحلم الشعبي د. نقاز إسماعيل

م، يمكن أن نعتبره منعطفا حضاريا في  2019فبراير / شباط  22: " ما حدث في  ) الجزائري 

اراته المشوار السياسي في الجزائر، وهو ليس حراك مطالب، بقدر ما هو حلم تتسع دائرة خي

بتطلع هذا الشعب الذي عانى سنوات من التعتيم واالنغالق والغاشيوقراطية التي قضت على نبض 

في قوته وأحالمه، هو ليس حراك مطالب؛ ألن الشعب يئس من الوعود، يئس من الروتين 

 15السياسي الذي تمرد على نمطيته وتنميطه لكل شيء بعنوان السخافات والبالدات."

 (Discussionئج  )مناقشة النتا -5

كل ما توصل إليه من نتائج يجب أال يخرج عن دائرة الدراسة االجتماعية، التي قد تصدق وقد 

تخطأ، ولكن بالرغم من احتمالية الخطأ، نرى أن أغلب النتائج المتحصل عليها تتقارب مع كثير 

 من المقاربات اإلعالمية والتقارير العالمية حول الوضع بالجزائر.

ن القول بكل موضوعية بأن الَحراك لم يصل إلى أهدافه بعد، فتنحية سلطة الواجهة ال يعد كما يمك

تغييرا جذريا بل هو مجرد تغيير سطحي، فالحراك هدفه التغيير الجذري للنظام العميق، ونقصد أن 

ليب هو العمل البطولي الذي سنقوم به حقا، فتغيير سلطة الظل والقوى الخفية في دوا ما بعد الحرك

 
15 - https://arabic.euronews.com/2019/03/20/the-end-of-gachiocracy-and-the-
philosophy-of-the-revolution-in-the-algerian-uprising. 14/07/ 2019. T : 19 :28. 

https://arabic.euronews.com/2019/03/20/the-end-of-gachiocracy-and-the-philosophy-of-the-revolution-in-the-algerian-uprising
https://arabic.euronews.com/2019/03/20/the-end-of-gachiocracy-and-the-philosophy-of-the-revolution-in-the-algerian-uprising
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السلطة تحتاج منا نضاال كبيرا، وكلنا مجمعون على أن المسيرات ستتسمر حتى نصل إلى جميع 

 .أهدافنا دون نقصان

معركة الحراك القادمة ستكون من أجل تنحية رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح، وحكومة 

ثم التّمكين للشعب من خالل نور الدّين بدوي، وحل المجلس الدستوري الحالي، والبرلمان بغرفتيه، 

المادة السابعة والثامنة من الدستور، حيث ال يؤمن الشعب الجزائري في انتخابات ديمقراطية 

وشفافة في بقاء الوالة ورؤساء الدوائر، فضال عن رئيس الحكومة المعروف بتزويره ألغلب 

ي مقال كتبه الصادق حجل  االستحقاقات السابقة. فالجزائر حاليا بالفعل في مآزق دستوري، ورد ف

؟( بأن Why the Algerian popular movement has succeeded until nowبعنوان )

الجزائر تعيش مأزقا دستوريا بالرغم من الدعوة إلى التمسك بالدستور: " الجزائر اآلن أمام مأزق 

أن تتجنب أي دستوري وسياسي كبير، هناك حلول ولكن للحفاظ على جميع الحلول الممكنة، يجب 

مواجهة بين المواطنين والقيادة العسكرية. بالطبع، تتمتع الحركة الشعبية بكل الحق في الضغط 

والمطالبة بما يبدو مناسبا كحل، ولكن دون الدخول في مواجهة مع الجيش، ألنه في النهاية، لعب 

 16".الجيش دوًرا رئيساً وإيجابيًا حتى اآلن

ل المستوى السياسي واالجتماعي، تجعلنا ندرك جملةً من  إن مناقشة ظاهرة الحراك من خال

العوائق التي يُمكن أن تعيق مشروع التغيير وبناء دولة مدنية جديدة، وأهم تلك العوائق نحصرها 

 فيما يأتي:

الدستور: يشكل الدستور الجزائري حاليا أكبر عائق أمام تغيير النظام، فقد شكله النظام السابق  -1

ق كل المستجدات والمتغيرات، وحاليا الدستور يعطي حصانة لحكومة بدوي وفق على مقاسه وف

 . كما أن مراجعة الدستور وتعديله غير ممكنة في ضوء وجود رئيس شرعي للبالد.104المادة 

لجنة الحوار :  تعتبر محاولة لترويض الحراك، فهي ال تختلف عن نموذج ندوة الوفاق الوطني  -2

 لف أيضا  عن مقترح رئيس الجمهورية تنظيم ندوة وطنية جامعة.، وال تخت1994لسنة 

المؤسسة العسكرية: رغم الموقف اإليجابي للمؤسسة العسكرية لحد الساعة، إال أنها تمثل عائقا  -3

أمام تشكيل دولة مدنية جديدة، فتشبثها بحرفية الدستور يُقوض عملية التسوية، وعليه يجب الجمع 

لحل السياسي، مع العلم أن كثيرا من القرارات المتخذة من قبل رئيس الدولة بين الحل الدستوري وا

 الحالي ال تمت للدستور بصلة. 

كتب زين العابدين غابول بموقع معهد واشنطن للسياسة الشرق األوسط " مع استمرار هذا المأزق 

رار اإلقليمي على السياسي الذي يلوح في األفق حول الحياة الجزائرية، باإلضافة إلى عدم االستق

طول الحدود الجزائرية، أصبح االنتقال السلمي والسلس للسلطة أكثر أهمية من أي وقت مضى. 

ومع ذلك، فإن نجاح هذا االنتقال مشروط بعاملين رئيسيين: حركة شعبية أكثر تنظيماً وظهور 

 17" .حوار بين النظام السياسي والمتظاهرين

 
16 - https://moderndiplomacy.eu/2019/05/12/why-the-algerian-popular-movement-has-
succeeded-until-now/ At : 07/09/ 2019/ 10 :12 . 
17 -https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/algeria-between-radical-change-
and-superficial-reform. 07/09/ 2019. T : 10 :24. 

https://moderndiplomacy.eu/2019/05/12/why-the-algerian-popular-movement-has-succeeded-until-now/
https://moderndiplomacy.eu/2019/05/12/why-the-algerian-popular-movement-has-succeeded-until-now/
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/algeria-between-radical-change-and-superficial-reform
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/algeria-between-radical-change-and-superficial-reform
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ألحزاب الشمولية على العموم عائقا أمام أي انفراج سياسي، األحزاب الشمولية: تقف مطامع ا -4

 فكثير من زعمائها وقادتها طرحوا أفكارا كان من شأنها تفجير الوضع في الجزائر.

يبدو أن الحراك منذ انطالقته إلى يومنا هذا لم تستطع النخب المثقفة   :انزواء النُّخب المثقفة -5

كثير من األحيان خطرا عليه وقد اصطلح البعض على   ترشيده أو توجيهه، بل شكلت النخب في

 مقولة معقولة جدا أن الحراك ُوجد بين ذبابين: الذباب اإللكتروني والذباب األكاديمي.

نالحظ بأن أغلب االحتجاجات تفتقر لعنصر التنسيق، مما يجعله الحركة  :غياب التنسيق -6

حظ أن هناك عدة طوائف تؤطره، الطائفة االحتجاجية غير متجانسة، ففي الحراك الجزائري نال

األولى التي تدعو إلى التغيير الجذري وتحييد دور المؤسسة العسكرية، والطائفة الثانية تدعو 

 للتغيير ولكن بمرافقة المؤسسة العسكرية، وطرف ثالث يريد التغيير بأي وسيلة كانت.

االنتفاضات الشعبية العربية تحدث  العربية: "وعدم التنسيق هو ظاهرة شهدتها أغلب االحتجاجات 

في أوطاٍن كثيرة مستقّرة، ال دستوريا وال اجتماعيا، وال هي موحدة سياسيا أو فكريا، وال هي 

متحررة من أشكال مختلفة من التدّخل األجنب واإلقليمي، وهذا األمر يزيد من مسؤولية قوى 

داخل كل حراك على مستوى  لتوازن الّسليمإيجاد ا التغيير والمعارضات العربية من أهمية

 18القطر."

ويمكن القول بأن تقييم الحراك الشعبي بالجزائر سيكون حين يصل إلى نهايته، والتي يبدو أنها ال 

 زالت بعيدة في ظل غياب أي مؤشرات عن انفراج األزمة. 

 خاتمة:

سلميته وسلوكه الحضاري،  إن الَحراك الجزائري سجل استثناًء جزائريا بامتياز، كما حافظ على

وال بد لهذا الحراك من ترشيد وتوجيه، إذ يجب على النخب المثقفة تدارك موقفها واالنخراط 

المعرفي ال العضوي في الحراك، ألن غياب المثقف سيزيد من احتمالية ميالد نظام سياسي جديد 

رون إلى السلطة دون  يكون أفسد من األول وأشرس منه، خاصة إذا ما توصل الحالمون والمغام

 علم مدني أو مشروع وطني.

إن دور المثقف مهم للغاية، أكثر مما نتصوره اليوم، وأكثر مما نظر له أنطوني غرامشي أصال،  

فالحراك الشعبي إذا لم يؤطره الفعل الثقافي الهادف تحول إلى طوفان مدمر، قد يقود المجتمع إلى 

التهور، وقد يؤدي إلى التمكين للنظام في حالة عدم وعي   العودة إلى عشريات الدم والنار في حالة

 شروط التغيير واإلصالح.

ويبدو أن المثقف الجزائري بالخصوص حبيس حساباته وتأويالته، مما يجعله ال يتحرك إال بعد 

فوات اآلوان، وإذا تحرك ال يكاد يُسمع صوته إال على مستوى البالتوهات، في حين أن العالم اليّوم 

وسائل التواصل االجتماعي أكثر من أي وسيلة آخري. وعلى المثقف اليوم أن يؤدي  هتؤطر

 ضريبة الثقافة من خالل: 

ترشيد الحراك ترشيدا سياسيا، فالحماس المفرط والنشوة اللحظية قد تقود إلى التهور والتّيه.  -1

نطق التدرج في يستطيع المثقف من خالل حمولته المعرفية والتاريخية أن يضع الحراك ضمن م

 
 .29، م.س، ص: احلراك الشعيب العريبالعسويف، عمر يوسف،  - 18
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المطالبة والمغالبة، ألن ما يحرج السلطة القائمة هو الفعل الحذر والموزون للحراك الشعبي، وكل 

 تهور واندفاع يكون في صالح النظام.

كشف خيوط اللعبة الّسياسية، وتبيان الالمنطوق، وقراءة النّصوص خاصة الدستورية   -2

 اك في أحبولة من أتقنوا قراءة مكيافيلي وهوبز.والسياسية قراءة تأويلية، حتى ال يقع الحر

وضع أرضية فكرية لمتطلبات التغيير، وضبط المفاهيم والمصطلحات، وتأسيس مجتمع مدني  -3

 واعي بالتغيير وسننه.

ضرورة أن يعمل المثقف على تزامن ثنائية التنوير والتثوير في الوقت نفسه، فالعمل الثوري   -4

 سيكون مآله الفشل، والوقوع في شراك سلطة الظل التي تتقن المناورة.بدون رؤية فكرية 

يستطيع المثقف أن يمنع تجار الدين والّسياسة من أن يغيروا سلمية الحراك، وتحويله إلى حراك  -5

 مدمر، قد يؤدي إلى تدمير الوطن برمته.

وأن يقتنص الفرص وفق  وأكبر ما يجب على المثقف فعله، أال يتحول إلى تاجر باسم الثقافة، -6

 19ذهنية برومثيوس سارق النار والفن والّسياسة.

         

  

 
نشرت يف ندوة صحيفة "اخلرب" اليت أدارها الكاتب واإلعالمي محيد عبد القادر حول "احلراك الشعيّب ومهام املُثقف : أد/ بوعرفة عبد القادر - 19

 (.17/03/2019اجلديدة" )
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 ؟ تأثيم المثقف

 

 محمد داود

 وهران  أحمد بن بلة أستاذ بجامعة

 

ال بد من طرح مسألة في غاية األهمية و هي أن بعض المفاهيم  في البداية

تحتاج إلى دراسة عميقة، لكونها ملتبسة لدى العديد من الناس، ماذا نقصد 

بالمثقف؟ و ماذا نقصد بالشعب؟ وإذا حصرنا هذين المفهومين في 

إطارهما المعرفي، يمكننا أن نتناول الموضوع بكل أريحية، حيث أن 

و أنواع، لكنني أجمل ذلك في أن هذا األخير هو من ينذر  المثقف أشكال

نفسه للعمل الفكري و الثقافي بصفة عامة و منه نجد "المثقف التقليدي" 

الذي يردد األفكار السابقة وال يجدد فيها إال قليال، و يرى أنه ال يمكن 

إبداع أكثر مما هو موجود، ألن كل شيء قد تم قوله في هذا الموضوع أو 

، و هو بالتالي مثقف ال يحب التغيير و قد يقاومه. و هناك "المثقف ذاك

المجدد" الذي يضيف إلى ما هو موجود أشياء جديدة و يتبنى طروحات قد 

تعارض ما هو قائم و مكرس، و لعل هذا الموقف النقدي هو الذي يجعله 

 هدفا سهال من قبل منتقديه.

منطقة معينة تجمع بينهم  أما مفهوم الشعب، المقصود مجموع السكان في

مجموعة من القيم التاريخية و الثقافية و السياسية و المصير المشترك، 

والشعب ال "يوجد" إال في لحظة تاريخية معينة، أي حالة التهديد 

الخارجي أو في حالة تقرير المصير السياسي الداخلي، أي في البحث عن 

اآلن في الجزائر، لكن شرعية سياسية للمؤسسات الوطنية، مثلما يحدث 

عندما تتحقق طموحات "الشعب"، تتحّول مكوناته إلى حقيقتها 

االجتماعية، أي بصفتها مجتمعا تمتلك فيه كل فئة مصالحها و طموحاتها 

الخاصة بها تدافع عنها و تجتهد للوصول إليها. و إن كان مفهوم 
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قد تم "الشعبوية" يحمل في طياته االستجابة لمطالب "الشعب"، فإنه 

توظيفه من قبل الفاعلين السياسيين و القادة في كل مرحلة إلسكات صوت 

المعارض والمختلف و بالتالي صوت المثقف النقدي، ألن الشعبوية تعتمد 

في كثير من األحيان على الديماغوجية والتالعبات الفكرية و اإلعالمية 

ة ال تحب لخدمة مصالحها السياسية اآلنية، و الشعبوية تيارات مختلف

التغيير في الكثير من األحيان و لهذا ال تقبل النقاش و ترى أنها تملك 

الحقيقة المطلقة، و هي بالتالي تعادي الديمقراطية بما تحمله هذه األخيرة 

من قيم الحوار و التسامح و عدم اإلقصاء. و تعتمد الشعبوية في الجزائر 

ته، مثل "البطل هو على تمثالت فكرية تقصي مجهودات الفرد و عبقري 

الشعب"، و "اختيارات الشعب"، إلى غير ذلك من التصورات التي تُقزم 

الفرد و تجعله يذوب في المجموع، بينما لهذا الفرد أدوارا يقوم بها داخل 

الديناميكية االجتماعية، و هي أدوار ال يستهان بها. و هذه الديماغوجية و 

نتج عن ذلك من تسلط و استبداد الوطنية الضيقة والروح األبوية و ما ي

هي التي تُوجه ضد المثقف والسياسي المعارض عندما يقدم بدائل تعيد 

 النظر في الوضع القائم.

و تاريخيا نجد أن المثقف الجزائري قد عرف عدة مراحل، مرورا بالثورة 

التحريرية و في بداية عهد االستقالل و في مرحلة التسعينيات، ففي هذه 

المراحل جميعها تم تهميش المثقف والتقليل من شأنه و سجنه و تصفيته 

و تم  جسديا، ألن في كل هذه المراحل تم تأثيم أو باألحرى تجريم المثقف

اتهامه بالتآمر على المصلحة العامة و على الوحدة الوطنية و على الثورة 

و على "الثوابت" و على "اختيارات الشعب"، لسبب بسيط أن المثقف 

كان دائما ضحية و كبش فداء لصراعات السياسية في كل مرحلة من هذه 

ي المراحل، و هو دائما محل شك وريبة و متهم سواء تكلم وكتب أو بق

يملك  -بحكم مقامه –صامتا. و لكون المثقف "يتدخل فيما ال يعنيه" فهو 

وظيفة اجتماعية تقتضي منه أن يشارك في األحداث و في هذا الحراك 

وهي فرصة ال تعوض بالنسبة للمثقف النقدي و المجدد حتى يسهم في 
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عن  التجديد الثقافي والمؤسساتي. وهنا ال أتحدث عن المثقفين التقليديين أو 

مثقفي السلطة الذين يبحثون وبانتهازية واضحة عن مكان لهم ضمن 

التشكيل السياسي القائم و ربما فيما هو قادم، ألن هؤالء قد اختاروا 

مواقعهم و اتخذوا من ذلك إستراتيجية شخصية و نجد هؤالء في األحزاب 

ات التقليدية الموالية للسلطة و في األحزاب المسماة "معارضة" و في قنو 

إعالمية و في المواقع االلكترونية و الشبكات االجتماعية و كلها تصب في 

الحفاظ على الوضع القائم و عدم الذهاب بعيدا في التغيير الديمقراطي و 

تحت مبررات مختلفة. فالمثقف الحقيقي الذي يدرك، بكل وضوح 

خرط في وتبصر، الرهانات السياسية التي تمر بها البالد، ال يملك إال أن ين

فبراير،  22هذه الديناميكية السياسية التي يمثلها الحراك الذي انطلق منذ 

لكن بطرحه للبدائل التي تقود نحو بر األمان، و ال اعتقد في ذلك تنازال أو 

التقليدي منه و  -تخلي عن قناعات معينة، بل بالعكس فتواجد المثقف

ديدة، جزائر دولة في الحراك ضروري، لكون بناء الجزائر الج  -المجدد

القانون والحريات تهم الجميع و مختلف الفئات االجتماعية دون استثناء. و 

عندما تتحقق هذه المطامح يمكننا أن نتحدث و أن نتحاور حول مختلف 

القضايا التي تشغل بال المثقف الملتزم بقضايا الشعب، لكن هذا ال يعني 

قد أن المرحلة الحالية و تخليا عن قناعات أو مواقف سابقة بتاتا، أعت 

القادمة تتطلب حضورا قويا للمثقف النقدي لكي يسهم في بناء الوطن على 

أسس سياسية تجعل الجزائريين في منأى عن االستبداد و التسلط و الظلم، 

وتحفزهم على القيام بواجباتهم نحو دولتهم، أي لما يخرج الشعب من 

ي إلى كونه مجتمعا تتجاذب صفته "الشعبوية" إلى صفته االجتماعية، أ

فيه المصالح و تقاوم فيه الفئات االجتماعية من أجل حياة كريمة، يمكننا 

إن نتطرق إلى جميع الموضوعات الهامة دون تجريح أو سب أو شتم 

 لبعضنا بعض.

 محمد داود
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 المحليةالمواطنة ودورها في التنمية 

 بلحاجي أمينةالدكتورة:

 ملخص:

المداخل الرئيسية لدراسة العالقة بين الدولة و يعتبر المواطن أحد 

المجتمع و هي العالقة التي تنطوي على أثار بالغة األهمية بالنسبة للتنمية 

المستدامة في بعديها الوطني و المحلي و في إضفاء الطابع الديمقراطي 

على التسيير خاصة في ظل المتغيرات الحاصلة على نسق الدولي و 

السياسية و الحريات العامة و وكذا المواطنة التي المرتبطة بالحقوق 

تربط الشعور القوي باالنتماء للوطن و ما ينجم عنه من حقوق وواجبات، 

والضّرورة الحتمية التي تقتضيها مساهمة أفراد المجتمع لتحقيق أهداف 

 المحلية. التنمية

 التنمية،التنمية المحلية،،المواطنة،الوطن:الكلمات المفتاحية

Résumé : 

Le citoyen est considéré comme l’une des principales approches de l’étude 

des relations entre l’État et la société, qui a des implications très 

importantes pour le développement durable dans ses dimensions nationale 

et locale et pour la démocratisation de la gouvernance, en particulier à la 

lumière des changements internationaux liés aux droits politiques et aux 

libertés publiques. Et la citoyenneté qui lie le fort sentiment d'appartenance 

à la patrie et les droits et devoirs qui en résultent et l'inévitable nécessité 

requise par la contribution des membres de la société pour atteindre les 

objectifs du développement local. 

Mots clés 

: pays, Citoyenneté, développement,développement local 
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 مقدمة:

واطََنة الصاحلة من أمسى 
ُ

األهداف العليا للمجتمعات اإلنسانّية،ويُ َعّد ازدايد الشعور تُعّد امل
واطََنة من التوّجهات املدنية األساسية اليت من أهّم مؤّشراهتا املوقف من احرتام القانون 

ُ
ابمل

والنظام العاّم، واملوقف من ضمان احلّرايت الفردية واحرتام حقوق اإلنسان، والتسامح 
 ، وغريها من املؤّشرات اليت متّثل القَيم األساسية للمواطَنةوقبول اآلخر، وحّرية التعبري

 ولعل أهم تطور عرفته البشرية ابلقيم كان نتيجة ظهور العقيدة اإلسالمية اليت رمست القيم
اإلنسانية الفاضلة يف شىت جماالت احلياة، وأمهها املواطنة ابعتبارها حمور التنمية البشرية 

 املستدامة فقد أمجل
 مكارم األخالق”،  عليه وسلم رسالته السماوية يف القيم فقال: “إمنا بعثت ألمتمصلى هللا

حتمية ال مفر منها من اجل عدم التخلف  أصبحت التنمية املستدامة فمسايرة مؤشرات
سياسيا من جهة ومن جهة أخرى يف تطبيق مؤشرات التنمية املستدامة،وعليه نطرح 

 طنة يف حتقيق التنمية احمللية؟كيف تساهم املوااإلشكالية التالية:

 دور املواطنة يف حتقيق التنمية املستدامة:أوال:  

يشكل اإلنسان جوهر التنمية املستدامة وهدفها النهائي من خالل االهتمام ابلعدالة 
االجتماعية ومكافحة الفقر وتوفري اخلدمات االجتماعية إىل مجيع احملتاجني هلا ابإلضافة 

الدميقرطية من خالل مشاركة الشعوب يف اختاذ القرار بشكل من الشفافية و  إىل ضمان 
وعليه فان عملية التنمية املستدامة  .النزاهة واستدامة املؤسسات يف ظل التنوع الثقايف

تتضمن تنمية بشرية هتدف إىل حتسني مستوى الرعاية الصحية والتعليم، واملشاركة السياسية 
ة اليت تؤثر يف حياهتم، حيث يشكل اإلنسان حمور عنصر التنمية يف صنع القرارات التنموي
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أيضا العدالة أو   ، املستدمية، والعنصر اهلام الذي تشري إليه تعريفات التنمية املستدامة
 .20اإلنصاف واملساواة

ويكون النظام مستدميا اجتماعيا يف إيصال اخلدمات االجتماعية كالصحة يف حال حقق 
والتعليم واملساواة يف النوع االجتماعي واحملاسبة السياسية واملشاركة  العدالة يف التوزيع 

الشعبية واالنتقال ابملواطن من حالة ومستوى أدىن إىل حالة ومستوى أفضل، ومن منط 
تقليدي إىل منط آخر متقدم كما ونوعا وتعد حال البد منه يف مواجهة املتطلبات الوطنية 

مية هي عملية تطوير القدرات وليست عملية تعظيم ايف ميدان وهكذا تصبح عملية التن
ملنفعة  اإلنتاج واخلدمات، أو الرفاهية االقتصادية فقط بل االرتفاع ابملستوى  

على البيئة وحق املشاركة يف  4الثقايف واالجتماعي واالقتصادي، وحق التعبري واحلفاظ 
 .21تقرير شؤون األفراد بني األجيال احلالية واملقبلة

تنمية كظاهرة هي قدمية ظهرت مع ظهور البشر والتجمعات السكانية لكن التنمية  إن ال
كمفهوم فهي حديثة النشأة حيث بدأ االهتمام هبا من قبل الباحثني واملفكرين وصناع 

الثانية وتتضمن أبعادا متعددة تتداخل فيما بينها لذلك فإن  القرار بعد انتهاء احلرب العاملية
ادلة بني العمليات البيئية واالجتماعية واالقتصادية ضروري لفهم التنمية فهم العالقات املتب

املستدمية ألن من أهم اخلصائص اليت جاء هبا مفهوم التنمية املستدمية هو الربط العضوي 

 
  -نصر محمد عارف، في مفاهيم التنمية ومصطلحاته،)القاهرة:مجلة ديوان العرب،جوان 2008(،ص.20.08
 - خالد مصطفي قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، )القاهرة:الدار 21

.19(،ص.2010الجامعية،   
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التام ما بني االقتصاد والبيئة واجملتمع حبيث ال ميكن النظر إىل أي من هذه املكوانت 
 .22ضبشكل منفصل عن بعضها البع

لذا فان دراسة البعد االجتماعي للتنمية املستدمية يف اجلزائر خاصة يف ظل اخنفاض أسعار 
البرتول يكشف لنا االنعكاسات السلبية على اجلبهة االجتماعية الخنفاض وتراجع سعر 
البرتول يف األسواق العاملية دون مراعاة لالستدامة هذا املورد لألجيال املقبلة ،مع العلم أن 

زائر من بني أهم الدول النامية اليت تبنت التنمية املستدمية يف كل خطاابهتا وخاصة اجل
وحسب  .االجتماعية ابالهتمام ابإلنسان الذي يعترب عماد التنمية واحد أهم مؤشراهتا

املختصني واخلرباء فان النظام االجتماعي يكون مستدميا اجتماعيا يف حال حقق العدالة يف  
الجتماعية كالصحة والتعليم إىل حمتاجيها واملساواة يف النوع إيصال اخلدمات ا

 .  23االجتماعي

فالتنمية بشكل عام تعتمد وترتكز إىل عديد من العناصر احملققة ألهدافها، وأييت وعي 
املواطن وإدراكه ألمهيتها وأمهية شراكته فيها، عنصرا فاعال ومهما وإجيابيا لتحقيق تلك 

واملهتمون ابلشأن التنموي أن أحد أهم معوقات التنمية هو  األهداف، ويؤكد الباحثون
غياب الوعي أبمهية شراكة املواطن يف معرفة أهداف التنمية، ويذهب البعض منهم إىل أمهية 
مشاركته يف إعدادها وحتديد أهدافها وخمرجاهتا ومتابعتها، حبيث يكون شريكا ورقيبا على 

تنموي بني أطياف اجملتمع ومؤسساته العامة أدائها، وهو ما يضمن حتقيق التكامل ال
 .24واخلاصة واألهلية واألكادميية واإلعالمية

 
 - محمد عبد المطلب البكاء، " الديمقراطية وحقوق اإلنسان الديمقراطية ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة- 22

.180ص، ،2010،مجلة الباحث االعالمي ،  -"  اإلنسانية نموذجا التنمية البشرية  
  -نفس المرجع األنف الذكر.23
  -ابراهيم العيسوي، التنمية في عالم متغير،)القاهرة:دار الشروق، 2003(،ص ص.24.18-17
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إن أكثر ما يلفت النظر يف برانمج التنمية يف كثري من دول العامل، هو غياب الشراكة 
اجملتمعية يف حتديد متطلبات وأهداف التنمية، خصوصا ما يتعلق مبتطلباهتم، وهلذا يصبح 

ذلك عدوا للتنمية املستدامة، ويف أضعف األمور معارضا هلا وغري داعم أو املواطن وفقا ل
حام هلا، وخري مثال ميكن استحضاره ما نسمعه من كثري من املواطنني عن أي مشروع 
ينشأ خلدمتهم أنه ''مال الدولة'' أو "أصحاب الشكارة"، وهذه املصطلحات يعين عدم 

عبث أو التخريب، حىت إن كانت تلك املشروعات االهتمام هبذا املشروع أو محايته من ال
هي خلدمتهم مباشرة مثل املستشفيات واملدارس واحلدائق والطرق، ويعظم هذا األثر السليب 
غياب التوعية اإلعالمية واجملتمعية ملثل هذه التصرفات غري املسؤولة اليت تفقد املواطن 

 .25هيبته 

ية ومحاية مكتسباهتا سيعزز من االستفادة من إن وعي املواطن أبمهية دوره يف حتقيق التنم
تلك املشروعات وميد يف عمرها االفرتاضي لتقدمي مزيد من اخلدمات بشكل أفضل بدال 
من ختريبها والعبث فيها، وهنا تربز أمهية الوعي اجملتمعي وتعزيز الشعور ابملسؤولية اجملتمعية 

ية األمالك العامة'' من التخريب حلماية املكتسبات الوطنية أو ما ميكن تسميته ''محا
والعبث أو السرقة يف بعض األحيان،إن تزامن االهتمام بتعزيز وتقوية دور املواطن يف شراكة 
حقيقية مع صناع اسرتاتيجيات التنمية سيعزز إحساسه مبسؤوليته عن تنفيذها، ويقابل 

ة قريته أو مدينته ووطنه ذلك أمهية زرع ثقافة الوعي اجملتمعي أو وعي املواطن بدوره يف محاي
 .26من اإلفساد

 
  - نفس المرجع األنف الذكر.25
 و لمنشر كنوز دار .:العربية، )عمان المواطنة مفهوم في قراءة -المواطنة إشكالية و الدولة وليد،  محمد - سيدي26

.231(،ص.2010التوزيع،   
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أبمهية النظافة بقوله ''إماطة األذى عن  -عليه الصالة والسالم  -ولعل توجيه املصطفى 
الصالة والسالم ''كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته''،  -الطريق صدقة''، وقوله عليه 

واإلدراك حبجم ونوع املسؤولية امللقاة وغريها من التوجيهات النبوية املؤكدة على أمهية الوعي 
على عاتق كل واحد منا من موقعه الذي يعمل ويعيش فيه، وهي رسالة حتمل املسؤولية 
املشرتكة على الكبري والصغري، الرجل واملرأة، املواطن واملقيم. إن وعي املواطن مبسؤوليته 

تمثلة يف زرع الشراكة بني وإدراك املسؤول أمهية هذا الوعي، سيحقق املعادلة األصعب امل
الواجب واملسؤولية، أو مبعىن آخر هو تعزيز مفهوم املواطنة السليمة الصاحلة املنتجة اليت 
تضمن ترابط مجيع أطياف ومؤسسات اجملتمع بعضها ببعض، وإحساس كل طرف 

تها مبتطلبات اآلخر وأمهية عطائه وإجنازه، والعمل مجيعا على محاية املنجزات وحتقيق استدام
مبا يضمن استفادة اجلميع منها، خصوصًا األجيال القادمة، ألن ما نراه اليوم من حجم 
اإلنفاق على خمتلف املشروعات اإلنسانية واملكانية، يتطلب جهد موازاًي أو أكرب للتوعية  

 وتعزيز الشراكة اجملتمعية، ومحاية وصيانة األمالك العامة واخلاصة.

 ة يف اجلزائراثنيا:فواعل التنمية احمللي

يشهد تكاثر املبادرات املتعددة و املتنوعة حاليا دعم من طرف الدولة اليت تقوم بعدة 
وظائف يف سياق الشراكة مع األطراف األخرى عن طريق إرساء العدالة و تكافؤ الفرص 
بني مجيع املواطنني كوهنا صاحبة السلطة فهي تعمل على ممارسة القوة و املصلحة بني 

لسياسيني و االجتماعيني و الثقافيني كما أهنا تويل اهتماما بتقدمي اخلدمات العامة الفرقاء ا
ومن مث  ضرورة   27للمواطنني و هتيئة املناخ لإلبداع و احلركة ودفع املواطن إىل التنمية البشرية

 

  الكايد زبري، احلكمانية:قضااي و تطبيقات،القاهرة:املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،2003،ص.27.81-



34 
 

مع التحرك على املستوى احمللي عن طريق فواعل التنمية احمللية و هم املنتخبني احملليني و اجملت
 املدين و القطاع اخلاص.

تتوفر هذه األخرية حاليا على امتيازات واسعة يف جمال التنمية اجلماعات احمللية: (1
االقتصادية و االجتماعية و السياسية من خالل اهليئات الالمركزية اإلقليمية أي البلدية 

تنفيذ ما خيص و الوالية،فاملشاركة الفعلية للبلدية يف جمال التنمية هو من أجل 
فهي القاعدة األساسية للتنمية احمللية من أجل ختفيف الضغط  انشغاالت مواطنيها

على السلطات املركزية و ارتباطها ابملواطنني من خالل اجملالس املنتخبة و متثيلها للدولة 
على مستوى اجمللس القاعدي و ابلتايل فهي ملزمة ابلتكفل ببعض األمور األساسية 

،كما أن للوالية الدور األساسي يف جمال 28من خالل الصالحيات املنوطة هباملواطنيها 
التنمية احمللية و يتححد دورها من خالل القوانني التنظيمية اخلاصة هبا وقد حتدد دورها 

الذي حتدث عن التعاون بني رئيس اجمللس الشعيب  09-90من خالل قانون الوالية 
يات يف الثقافة و الرايضة و النظافة من أجل هيكلة الوالئي و الوايل عن طريق بناء مجع
تتوفر الوالية "على مايلي:  03يف املادة  07-12املواطنني،و قد أكد قانون الوالية 

بصفتها اجلماعة اإلقليمية الالمركزية على ميزانية خاصة هبا لتمويل األعمال و الربامج 
تلك املتعلقة مبا أييت:التنمية احمللية   املصادق عليها يف اجمللس الشعيب الوالئي و ال سيما

 .29"و مساعدة البلدايت،تغطية أعبائها تسيريها،احملافظة على أمالكها و ترقيتها

 

  عمار بوضياف،، الوجيز يف القانون اإلداري ،اجلزائر:جسور للنشر و التوزيع،2004 ،ص ص.28.215-213-
 - قانون الوالية رقم 12-07،املرجع السابق، الصادر يف اجلريدة الرمسية،ع:12،بتاريخ 07 ربيع األول عام 1433 29

.09ص. 2012فيفري  29املوافق ل   
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يطلق هذا املصطلح على جتمعات و هيئات منظمة حتتل مركزا وسطا اجملتمع املدين: (2
ع املدين قد بني الدولة و األسرة و هو يستعمل تقريبا مبا يفيد التعددية ومع أن اجملتم

يكون جماال للنشاط املنظم املستقل عن الدولة ،و يعرف اجملتمع املدين على أنه:"شبكة 
من التنظيمات التطوعية احلرة اليت متأل اجملال العام بني األسرة و الدولة،و تعمل على 
حتقيق املصاحل املادية و املعنوية ألفرادها و الدفاع  عن هذه املصاحل،و ذلك يف إطار 

اللتزام بقيم و معايري االحرتام و يرجع ازدايد قوة اجملتمع املدين إىل انتشار النظام ا
الدميقراطي ذلك إىل جانب عدم قدرة الدولة وحدها على سد احتياجات اجملتمع مما 
أسفر عن ظهور أمهية اجملتمع املدين أو القطاع الثالث يف املشاركة الفعلية يف العملية 

 التنموية .

هرت منظمات اجملتمع املدين يف اجلزائر بشكل واضح خالل الفرتة املمتدة ما بني و لقد ظ 
، حيث مل يعرف مفهوم اجملتمع املدين هذا الشيوع إال 1995و  1988أحداث أكتوبر

كان هلا   1986خالل هذه الفرتة، كما كان لألزمة االقتصادية اليت عرفتها اجلزائر بداية من 
ترجع االنطالقة احلقيقية لنشأته يف اجلزائر مع أتسيس  اجملتمع املدين اجلزائريدور يف نشأة 

اللجان واجلمعيات حلماية لتأيت بعدها مجعيات خمتلفة،اليت كان هلا أثر على اجلماعات 
احمللية يف جتسيد التنمية احمللية و التحوالت االقتصادية والسياسية وذلك من خالل التطرق 

 .30الوحدات احمللية وعالقاهتا ابلسلطة املركزيةإىل وظائف ومهام  

 

بوجيت مليكة، ظاهرة اجملتمع املدين يف اجلزائر:دراسة يف اخللفيات ،التفاعالت و األبعاد،مذكرة لنيل 30- 
.116(،ص.1997)اجلزائر:كلية العلوم السياسية و اإلعالم، العالقات الدوليةشهادة املاجستري يف   
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تسعى العديد من الدول على تنمية القطاع اخلاص احمللي و تشجيع  (القطاع اخلاص:3
اخلوصصة و بناء املؤسسات اإلقتصادية احلرة حيث يشمل القطاع اخلاص كل املشاريع 

قوم بوظائف أخرى  اخلاصة غري اململوكة من الدولة يف قطاعات الصناعة و غريها،كما ي
،حيث أن حتقيق التنمية احمللية يتطلب وضع إسرتاتيجية 31كالبيئة و النظافة و هتيئة اإلقليم 

تقوم على الشراكة ذلك أهنا مبثابة اخلريطة اإلقتصادية خاصة و أن القطاع اخلاص يتميز  
ع العام ابلقدرة على اإلبتكار و التجديد و تقدمي اخلدمات ابلصفات املطلوبة،فنمو القطا 

منذ االستقالل بصورة حصرية مل مينع من تواجد منو قطاع خاص حملي  أو اخلوصصة 
خاصيته األساسية هو أنه تطوير و دعم التنمية حتت ظل الدولة و هياكلها اإلدارية و 

لتنظيم الصفقات و االمتيازات و الرخص، و مل يقتصر القطاع اخلاص ابلدولة  االقتصادية
توى احمللي حيث يرمي إىل إصالح أنظمة احلكم احمللي و ذلك ملا ميثله بل تعداه على املس

القطاع اخلاص من الكفاءة اإلقتصادية يف إستخدام املوارد عن طريق تصفية املؤسسات 
العاجزة و حتسني مقاييس الرقابة و التسيري و ترشيد الدعم هلا و منحها جزء كبري من 

اون بني الفاعلني و تسريع الديناميكية احمللية ، لذا جيب إحداث تع32الصفقات العمومية
املالحظة داخل الرتاب الوطين عن طريق املسامهة احلقيقية يف حل املشاكل على املستوى 
احمللي يف جمال التنمية،و قد اثبت الواقع امليداين طبيعة العالقة بني هذه األطراف تفسر 

ترسيخ قيم املشاركة الفعلية للجماعات فاعليتها و مشاركتها يف التنمية احمللية لذا جيب 
 احمللية و القطاع اخلاص و اجملتمع املدين يف كل جماالت التنمية.

 

حسن كرمي،"مفهوم احلكم الصاحل"، يف: جملة املستقبل العريب،السنة:27،ع:309 )بريوت:مركز دراسات 31-
.66-64( ص ص.2004الوحدة العربية،نوفمرب   

 ابديس بن عيشة،" يف نشأة الدولة و االقتصاد يف اجلزائر :أي مقاربة للتحليل ؟"،يف: جملة الباحث 32-
.143-142( ص ص.2004)اجلزائر،جامعة ورقلة، 03،ع:  
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 اثلثا:دور اجلماعات احمللية يف حتقيق التنمية احمللية

يعد االقتصاد من أهم دعائم الدولة القوية لذا سعت اجلزائر دوما إلصالح نظامها 
كز،إال أن النظام املركزي لوحده مل يكن كافيا خلروجها من االقتصادي و تطويره بدءا من املر 

قوقعتها نظرا لرتاكم األعمال و الضغط احلاصل يف القمة يف حني معاانة عدد كبري من 
الوالايت و البلدايت خاصة املنعزلة و النائية،فأصبحت بذلك احلاجة املاسة لنظام المركزي 

قيق التوازن بني خمتلف الوحدات احمللية و تنميتها أيخذ بعني االعتبار كل الرتاب الوطين لتح
ابعتبار التنمية احمللية ال ميكن أن تتحقق إال ابالنطالق من األساس و القاعدة احمللية و  
ابلتحديد من البلدية ألنه من دون اجلماعات احمللية ال ميكن حتقيق جناح السياسات 

ابلسلطات املعنية إىل تسطري برامج من الوطنية املسطرة من طرف الدولة، األمر الذي أدى 
أجل جتسيد هذه التنمية احمللية على أرض الواقع على خمتلف املستوايت املركزية القطاعية، 
الوالئية ، البلدية وهذه األخرية اختذت وسيلة مهمة ساعدت خمتلف البلدايت و الوالايت 

من ضعفها و ذلك من على التخلص من ضعفها و قلة مرافقها أو على األقل التخفيف 
خالل املخطط البلدي للتنمية الذي يعترب الوسيلة املنهجية للرتقية االقتصادية و االجتماعية 
و الثقافية و ذلك من خالل ما تضمنته من مشاريع متس خمتلف هذه اجملاالت و قد 
جاءت خمتلف القوانني مبنح اجلماعات احمللية دورا هاما يف حتقيق التمنية من خالل 

شاركتها يف املشاريع التنموية سواء من انحية اختيارها أو تقييمها أو تنفيذها بعد معرفة م
 متطلبات البلدية و الوالية ككل و خصوصياهتما لذلك فإن أمهية مبدأ

النظام اإلداري الالمركزي تتأتى من منحه وتفويضه الصالحيات الواسعة للحكومات احمللية 
احمللية من قبل   لية من أجل إدارة املوارد االقتصادية واملاليةيف احملافظات واألقاليم احمل
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املواطنني احملليني وإعطائهم الدور األساس يف التنمية احمللية ،فهم أعرف إىل احتياجاهتم،لذا 
فإن عملية التنمية االقتصادية احمللية والتخطيط تستمر بطريقة املشاركة بعيدًا عن التهميش 

األسفل إىل األعلى،مبعىن تعاون احلكومات   زية كما كان أي منمن قبل احلكومة املرك
احمللية مع احلكومة االحتادية اليت بدورها أتخذ بنظر االعتبار تلك احملليات وتعيد ترمجتها 

الوطنية ومن مث يتحمل السكان احملليون مسؤولية مواجهة   إىل أرقام يف خطة التنمية
السعي وراء حتقيق تنمية حملية من خالل تقوية  املشاكل احمللية والعمل على حلها ف

الالمركزية حيتم على اجلزائر إعادة النظر يف الطرح املؤسسايت متاشيا مع التحدايت اجلديدة 
و املشاكل املختلفة اليت تعاين منها كل اجملاالت فيها و أيضا التغيريات اليت شاهدهتا الدولة 

فعال احمللي لن يعرف تطبيقاته إال من خالل ،فمن خالل هذا ميكن القول إن التسيري ال
إصالح مؤسسايت الذي يؤخذ بعني االعتبار اجلوانب اإلدارية و املنطق االقتصادي اليت 
جتعل القرارات املتخذة ختلق مشاريع التنمية سواء يف اآلجال القصرية،متوسطة أو الطويلة 

الذي و إن جنده منبثق و مشتق حسب ما تقتضيه احلاجة و يف التنظيم اإلداري اجلزائري و 
من التنظيم الفرنسي و املوروث عنه إال انه ال يعطي للجهوية أو اجلماعات احمللية نفس 
األمهية رغم أن الواقع اإلقليمي التارخيي،االجتماعي،االقتصادي،و الثقايف.خاصة ال ميكن 

م الرتكيز أي اجلهة جتاهله،حيث إذا ما مت تشجيع تفعيل الالمركزية البد إذن من تقوية عد
و اليت بواسطتها لن تكون الالمركزية جمربة كل مرة إىل العودة السلطة املركزية ملعاجلة املشاكل 
احمللية أو اإلقليمية فهي تساعدها و تسهل مهامها ابختاذ القرارات و وضع حلول تتناسب 

 مع كل إقليم.

التنمية احمللية و إعادة النظر يف  كما أن التنظيم اإلداري يتطلب تدعيم الالمركزية لتحقيق
طرق تسيريها و منحها أكثر استقاللية عن طريق توفري عناصر االستقاللية،وهذه األخرية 
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جتعلها أكثر مسؤولية يف مجيع األعمال اليت تقوم هبا، و االهتمام بعدم الرتكيز و وضع 
صادية احمللية والتخطيط اجلهوية كقاعدة أساسية يف التطوير ،لذا فإن عملية التنمية االقت

تستمر بطريقة املشاركة بعيداً عن التهميش من قبل االجتماعي و الثقايف خبلق تصور جديد 
جيعل اجلماعات احمللية كجهاز خمصص لتوفري عناصر الدولة احلديثة و منها 

زائر  الالمركزية،الدميقراطية،التفويض و مبدأ التخصص،وجتدر اإلشارة أن التنمية احمللية يف اجل
أي  1990أخذت اجتاهني األول كان يف ظل نظام التخطيط و االجتاه الثاين كان بعد 

" P.S.Dبعد صدور قانون الوالية و البلدية و يتمثل يف الربامج القطاعية غري املمركزة "
"املسند أمرها إىل P.C.Dاملسند أمر تسيريها إىل الوالايت،و الربامج البلدية للتنمية "

 مرت التنمية احمللية بعدة تطورات بدءا من:  البلدية حيث

حيث انصبت هذه املرحلة تطبيق جمموعة :1989إىل  1967مرحلة التخطيط بني  -1
من املخططات ذات البعد الزمين وهي املخطط الثالثي و املخطط الرابعي،و املخطط 

 اخلماسي األول و الثاين و مشلت هذه املخططات القطاع املنتج و قطاع اخلدمات و
قطاع البنية األساسية هذه القطاعات الثالثة تضمنت برامج ذات بعد وطين و برامج 
قطاعية غري ممركزة اسند تسيريها إىل اإلدارة احمللية ذات البعد اإلقليمي  لكناه كانت 
غري مسايرة لألوضاع االقتصادية و مت هتميش املشاركة الشعبية و القطاع اخلاص يف 

 إىل نقص الكفاءة و الفعالية.عملية التنمية مما أدى  

عرفت اجلزائر حتوالت اقتصادية  و اجتماعية :1990مرحلة اقتصاد السوق ما بعد  -2
و سياسية كبرية و هلذا طبقت جمموعة من اإلصالحات منها مرحلة التثبيت اهليكلي 

وتلتها مرحلة  1998-1995مث مرحلة التصحيح اهليكلي  1995-1994سنة 
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ول والثاين و نستطيع القول انه بعد عودة االستقرار السياسي اإلنعاش االقتصادي األ
شرعت اجلزائر يف تطبيق جمموعة من الربامج  1997واألمين بدرجة كبرية بعد سنة 

مث برانمج دعم النمو  2004-2001التنموية منها برانمج اإلنعاش اإلقتصادي 
 .33للربامج احمللية  2005-2009

اجلزائر حاليا تندرج على املستوى الداخلي يف الدعم أي الالمركزية إن إسرتاتيجية التنمية يف 
اإلدارية منطلقة بذلك من اجلماعات احمللية حيث تدعم الدولة هذه الربامج التنموية 

ظهر إىل جانب مصطلح التنمية االقتصادية عدة ،و 34الطموحة لتحقيق التنمية احمللية
لبشرية املستدمية، والتنمية اإلنسانية وبرزت عدة مسميات كالتنمية االجتماعية، و التنمية ا

مفاهيم تعىن بتحديد نطاق التنمية، من قبيل التنمية احمللية اليت تستجيب إىل ما حيتاج إليه 
السكان، فضال عن ضرورة إحياء مراكز حملية تستغل استغالال أمثل املوارد الطبيعية والبشرية 

ات ومتاشيا مع اإلصالحات الشاملة اليت أقرهتا احمللية. وانطالقا من كل هذه االعتبار 
احلكومة اجلزائرية، جاء القانون البلدية و قانون الوالية ليحددا مسارا جديدا يف التنظيم  
اإلداري احمللي وليواكب التحوالت الدولية وأتثرياهتا على وظائف الدولة ويتماشى مع 

ذا تعلق األمر ابخلدمة العمومية وتنفيذ التنمية احمللية اليت متثل الوحدة األساسية خاصة إ

 
- غرييب أمحد،"أبعاد التنمية احمللية و حتدايهتا يف اجلزائر"،يف: جملة البحوث و الدراسات العلمية ،ع:04 33

.122-120( ص ص.2010)اجلزائر:كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري،جامعة املدية،أكتوبر  
- حاكمي بوحفص،"اإلصالحات و النمو يف مشال إفريقيا دراسة مقارنة بني اجلزائر،املغرب،تونس"، يف : 34
 جملة اقتصادايت مشال إفريقيا السداسي الثاين ع:7)2009( ص.15.
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السياسات العامة للدولة حتقيقا لتنمية احمللية وتقدمي اخلدمات العامة، ابلرتكيز على البلدية 
 .35و الوالية، وهذا حسب النصوص القانونية

تتجلى أمهية اهليئات احمللية يف الدور الذي تلعبه يف خدمة املواطن التنمية والتطوير فاهليئات 
احمللية تكون دائما على متاس يومي ومباشر مع كافة مناحي احلياة اليومية كما تعترب 
مؤسسات احلكم احمللي، والبلدايت بصورة خاصة فباإلضافة إىل كوهنا ركيزة أساسية 
للممارسة العملية السياسية على الصعيد احمللي للمجتمع، تقع عليها مسؤوليات وأعباء  

ال خمتلف جماالت احلياة اجملتمعية، ولن حتقق التنمية احمللية إدارية وخدمية رئيسية تط
ابلصورة املطلوبة إال إذا توفر هيكل للتمويل احمللي ينطوي على موارد مالية حملية وتقل فيه 

 ، ومن هنا يتضح36إعانة الدولة إىل أقل درجة ممكنة  

مية عاجلة من أجل دور اجلماعات احمللية يف التغيري اجلذري احلاصل  إلصالح شامل وتن
ضمان حتوهلا إىل تنمية بني أقطار املنطقة وتعمل جاهدة يف سبيل تذليل العقبات اليت تقف 

احمللية و عجز مؤسساهتا و أجهزهتا  يف سبيله، ولعل إدراك احلكومة ملشكالت اجلماعات 
لية و مشروعاهتا ميثل املدخل النفسي و الدافع اجملتمعي من أجل خلق تغيري للوظيفة احمل

وتعديل توجهاهتا إلدارة التنمية بني أقطار املنطقة لذلك ال بد من تقومي أداء اإلدارة  الراهنة 
يف ضوء احلاجة احمللية اليت تتطلبها إسرتاتيجية التنمية،تطبيقا لالمركزية ومقتضيات تنمية 

فويض االقتصاد الوطين املخطط، هذا جعل الوالية والبلدية دعامتني للدولة من خالل ت
 

- انجي عبد النور،"دور اإلدارة احمللية يف حتقيق التنمية احمللية:جتربة البلدية اجلزائرية"،يف: جملة النهضة ،ع:4 35
.120- 97( ص ص.2009 أكتوبراجلزائر: قسم العلوم السياسية، جامعة عنابة، )  

 عب   د املطل   ب عب   د احلمي   د،  التمويللللل احمللللللي و التنميلللة احملليللللة ،القاهرة:ال   دار اجلامعي   ة للطب   ع و النش   ر و التوزي   ع،2001.  36-
.  19ص.  
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مهام التنمية احمللية بشكل كامل يف التنمية احمللية ذات العالقة االقتصادية واالجتماعية 
ابلدولة املتدخلة،ولتطبيق مهامها،تتمتع اجلماعات احمللية بوسائل مالية تضمن هلا السماح 

ميكن القول إن أغلب املهتمني ، 37بتغطية نفقاهتا للتسيري ونفقاهتا للتجهيز واالستثمار
معون على أن اليت مل يعد ابإلمكان أتجيلها مكافحة الفساد من املسائل حتقيق التنمية. جي

وأن خطوات جادة جيب أن تتخذ على مجيع املستوايت، ذلك أن خماطر هذه املسألة 
وآاثرها الضارة على مسرية التنمية، أصبحت من القضااي احلساسة لذا جيب توسيع دائرة 

دائرة املشاركة الشعبية السياسية. واملضي على اءلة، مما يعين توسيع الشفافية والرقابة واملس
طريق إشاعة األساليب الدميقراطية واستخدام األساليب اإلدارية الشفافة بتسليط األضواء 
على "الفساد الكبري" يف أعلى املواقع مع توفري األجواء القانونية املناسبة، وضمان سالمة 

تحقيق و إحداث إصالح اقتصادي وإداري ومايل وقضائي. وهذا وعدالة أعمال الرقابة وال
احملور ال يتعلق مبكافحة الفساد فقط, وإمنا هو ضروري لعملية التنمية واخلروج من دائرة 
اجلمود والتخلف. واستخدام األساليب العصرية يف اإلدارة، وإزالة أسباب االختالالت 

ة، والقضاء على الروتني والبريوقراطية وإزالة االقتصادية، وضمان سالمة اإلجراءات القضائي
العوائق أمام االستثمار.وال بد أن تراعى عملية اإلصالح وإعالء شأن القيم والسلوك 
السوي لدى األجيال اجلديدة هذا ويتوقف النجاح يف مكافحة الفساد على جمموعة من 

 .38و إصالحية  الشروط والظروف املوضوعية كل هذا يساعد على حتقيق تنمية شاملة

 

 علي خليفة الكواري، حنو إسرتاتيجية بديلة لتنمية شاملة :املالمح العامة إلسرتاتيجية التنمية يف إطار 37-
 ،بريوت:مركز دراسات الوحدة العربية، 1،ط.احتاد أقطار جملس التعاون و تكاملها مع بقية األقطار العربية

.125ص. ،1985  
منري احلمش،اإلقتصاد السياسي:الفساد،اإلصالح و التنمية ،دمشق:منشورات إحتاد الكتاب 38- 

.56-46ص ص.،2006العرب،  
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 خامتة:

إن وعي املواطن احملقق ألهداف التنمية املستدامة، مسؤولية عظيمة تتطلب االلتفات هلا، 
وهذا العمل جيب أال نتأخر يف تنفيذه، خصوصاً مع املتغريات احمللية واإلقليمية والدولية اليت 

املباالة، وهو ما يؤدي إىل حتيط بنا، والتأثري اإلعالمي الدافع حنو السلبية واإلحباط وعدم 
مزيد من الفجوة بني املواطن واملسؤول، ويعزز من مفهوم التنمية السلبية أو ما يسمى 
التنمية الرعوية، اليت يتوقع طرف من الطرف اآلخر أن يقدم له كل شيء وهو لن يقدم أي 

صناعة شيء، وهذا ما حيذر منه املختصون ابلشأن التنموي. إن تعزيز دور املواطن يف 
التنمية املستدامة والعمل على توعيته ومشاركته يف إعدادها وتنفيذها ومحايتها، مل يعد ترفا 

 فكراي، إمنا واجب وطين أتخريه ال حيمل اخلري هلذا الوطن.
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 عند اجلابري بني أزمة احلداثة وكيفية قراءة الرتاث. الفكر العريب املغريب

 أودينة خالد

 سكيكدة1955أوث    20جامعة     ل  أل  أستاذ مساعد قسم 

نوضح من خالل هذا املقالقضية جد حساسة ترتبط بقضية الوجود والعدم أي ما امللخص:
ميكن الفرد من حتقيق استمراره كذات واعية ومبدعة أو اتبعة آليا لفكر غريب عنها وعن 

اتئهني بني نقيضني، االنبهار مبا وصل إليه بقي العرب كيف   ،تراثها، حيث يربز لنا اجلابري
الغرب من تقدم علمي وتكنولوجي، وبني احلفاظ على اهلوية وعدم االندماج يف احلضارة 
الغربية اليت تسعى للسيطرة واهليمنة، أن الرتاث هنا قد وظف كسالح إيديولوجي ملقاومة 

 التحدايت.

 عن طريقة بني املاضي واحلاضر، إعادة النظر يف العالق عن كيفية النهوضووضح لنا  
توفري شروط املواكبة واملشاركة، أي مواكبة ومنه  التخطيط لثقافة املاضي وثقافة املستقبل،

ويكون ذلك عن طريق التحليل غنائه وتوجيههإالفكر املعاصر واملشاركة يف 
ساسياهتا اإلبستيمولوجيالبنيوي ال اإليديولوجي لثقافتنا العربية اإلسالمية قصد حتديد أ

املعرفية واملنطقية اليت شكلت العقل العريب من أجل الرقي مبختلف معارفنا يف إطار من 
التواصل الفكري مع الرتاث التارخيي لإلنسان العريب، وهلذا جيب التواصل مع املاضي، وبناء  

 أسس صحيحة جلعله ترااث معاصرا لنا وفق الشروط أو الظروف اليت نعيشها.

 .الرتاث، احلداثة، اهلوية، النهضة، العقالنية السوسيواترخييةحية:الكلمات املفتا

Résumé : 



48 
 

La pensé arabe maghrébine chez El Djabiri entre la crise 
de la modernité et la manière de lire et interpréter le 

patrimoine culturel. 

Via cet article, nous essayons d’éclairer sur une question 
sensible, relative à celle de l’existence et de la non-
existence. C’est-à-dire ce qui permet à l’individu 
d’assurer sa continuité entant qu’être conscient, créatif ou 
lié automatiquement à une pensée étrangère à lui et à ses 

coutumes et traditions (son patrimoine). 

El Djabiri nous a montré comment les arabes ont été 
perdus entre deux paradoxes : la fascination du progrès 
scientifique et technique de l’occident et la préservation 
de son patrimoine et de son identité comme étant une 
arme idéologique et de résistance face aux défis et donc la 
non intégration dans la civilisation occidentale qui veut 

dominer. 

Il nous a, aussi, clarifié la manière de se progresser en 
revoyant la nature de la relation entre le passé et le 
présent par une planification de la culture dub passé et 
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celle à venir ; ce qui veut dire, fournir les conditions 
d’accompagnement et de participation )accompagner la 
pensée contemporaine et participer à son enrichissement 
et sa destination(. Tout ceci ne se réalise qu’avec l’analyse 
épistémique constructiviste non- idéologique de notre 
culture arabo-musulmane. L’objectif de cette analyse est 
d’indiquer les fondements épistémologiques qui ont bâti 
le cerveau arabe pour un essor de toutes nos 
connaissances dans le cadre d’une communication des 

pensées avec le patrimoine historique de l’être arabe. 

C’est pourquoi, il faut faire des liens avec le passé et 
construire des piliers solides pour rendre notre 
patrimoine moderne selon nos conditions et nos 

circonstances. 

Mots clefs : 

Patrimoine, modernité, identité, révolution, 
rationalisme, sociohistorique. 
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 :مقدمة

ميكن القول أن احلضارة العربية اإلسالمية قد عرفت تقدما ملموسا وهنضة واسعة يف كل   
اجملاالت، كما عرف عنها وما كان ذلك ليتحقق لوال تداخل العوامل الداخلية واخلارجية، 
على املستوى الفكري والديين والسياسي..اخل، وما الرتاث الفلسفي العريب اإلسالمي إال 

الناجتة عن االحتكاك اإلنساين التارخيي واالجتماعي الثقايف الفكري أحد اإلفرازات 
واحلضاري، ويعترب الفكر العريب املغريب على وجه اخلصوص فكرا ليس معزوال بل هو مرتبط 
ابلرتاث الفكري اإلنساين، ومتأثر كذلك ابلرتاث اإلسالمي، لذلك من الضروري إذا أردان 

 قة وهادفة وواعية إبشكالية بلورته وتطويره وجتديده.معرفة تراثنا املغريب معرفة معم

وتظلمشكلة الرتاث واحلداثة قضية راهنة طرحت ابتداًء من القرن التاسع عشر، وال تزال إىل 
يومنا هذا تنازع فكر الطبقة املثقفة، ألن الرتاث ميثل الرمز املمثل للهوية واحملافظ عليها من 

شهده القرن العشرينمن حماوالت للعودة إىل  أي خطر يهددهاويريد طمسها، لكن ما
الرتاثوإحيائه فاق ما كان متداوال، فقد أصبح حلما يراود الكل،وتباينت القراءات واآلراء 
بني مسرتجع له لالستفادة منه، وبني عائد إليه لتعويض النقص الذي اعرتى احلاضر  

ر أنه سبب الكوارث اليت العريب، وعجزه عن بناء تصور للمستقبل، فيما رأى البعض األخ
 مير هبا العامل العريب.

ويف سياق ذي صلة عرف الفكر الفلسفي يف املغرب خالل الربع األخري من القرن العشرين 
انتعاشا كبريا ميكن التأكد منه عن طريق تبيان مالحمه العامة من خالل اآلاثر الفكرية 

الذي عمل على بلورة مشروع  كفكر عبد اللهالعروياملتعددة ذات الطبيعة الفلسفية، 
فكري مرتبط أبسئلة اتريخ الفلسفة وربطها ابللحظة التارخيية املغربية يف أبعادها املختلفة، 
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املتميز يف فكره الذي حيمل قصدية واضحة وقراءة عقالنية عملية وصوفية وطه عبد الرمحن 
اليت ( 2010  1935)حممد عابد اجلابريمعقلنة، لكن أخص ابحلديث عن أحباث 

سامهت يف جمال نقد العقل العريب يف بناء مجلة من املواقف يف موضوع نقد الرتاث العريب 
اإلسالمي، وهذا ما جعل الفكر الفلسفي املغريب يتبوأ مكانة خاصة يف الفكر العريب 

 املعاصر.

ومن منطلق أن الفكر ال ينشأ من فراغ بل متكئ على تراث اترخيي حضاري فكري خمتلف 
من املطلوب قراءته وتفسريه وفق الشروط املالئمة للقارئ، وأكيد أن الرتاث ال يسلم أيضا 
من التباس واستشكال وقد اختلف فيه املختلفون اختالفا مذهبيا وإيديولوجيا، وعلى 

هذا ميكن التساؤل: ملاذا يلح علينا هاجس الرتاث هذا اإلحلاح  ، ويف ظلاجلابريرأسهم 
املؤرق والذي يكاد جيعلنا أمة فريدة يف تعلقها حببال املاضي؟ أليس الرتاث هو الذي مل 
يكتب بعد؟ وكيف ميكن بعث احلياة يف الرتاث جلعل العقل العريب قادرا على التجديد   

 احلداثة؟

اليت عملت على إشاعة مواقف  اجلابريلوقوف على رؤية وهدفنا من وراء هذا البحث وا
وتصورات اترخيية عقالنية ونقدية، وفتح ابب االجتهاد والبحث عن حلول ملشاكل اليت 
يتخبط فيها الوطن العريب، وحماولة التفكريفيه، أي التفكري يف سؤال احلداثة يف الفكر العريب 

 املعاصر.

 أوال: ضبط مفهوم الرتاث واحلداثة:

ورد يف لسان كما   يعرف من الناحية اللغويةل معىن الرتاث:1ألتعريف الرتاث ومستوايته:
العرب البن منظور أبنه: "ورث، الوارث، صفة من صفات هللا عز وجل، وهو الباقي الذي 
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يرث اخلالئق... والورث واإلرث، والرتاث واملرياث، وقيل أن الورث واملرياث يف املال 
 .39واإلرث يف احلسب"

فالرتاث هو كل ما وصل إلينا من املاضي داخل احلضارة :أما من الناحية االصطالحية
السائدة، فهو إذن قضية موروث، ويعترب نقطة البداية ملسؤولية ثقافية وقومية، وما التجديد 
إال إعادة تفسري الرتاث طبقا حلاجات العصر، فالرتاث هو الوسيلة اليت تؤدي إىل غاية 

مهة يف تطوير الواقع وحل مشكالته، والقضاء على أسباب معوقاته، وفتح التجديد، للمسا
مغاليقه.والرتاث ليس قيمة يف ذاته إال بقدر ما يعطي من نظرية علمية يف تفسري الواقع 
والعمل على تطويره، فهو ليس متحفا لألفكار نفخر هبا وننظر إليها إبعجاب ونقف 

 .40وموجه للسلوكأمامها يف انبهار، بل هو نظرية للعمل 

ويعترب الرتاث نتاج بشري يعربعن كينونة الذات ضمن شروط اترخيية أسهمت يف تشكيل 
خصوصيات األفراد الذين أجنزوا بفعل اإلبداع رؤيتهم اخلاصة للوجود، وهو إن كان اثبتا 
لدى منتجه فهو متحول يف األزمنة والعصور، حيتمل اإلضافة والتطوير بفعل القراءة الواعية 

.كما يعرف أبنه كل ما ورثناه اترخييا عن أسالفناالذين هم األمة البشرية  41هلذه األنساق
 .42اليت حنن امتداد طبيعي هلا

 
 ـ ابن منظور: لسان العرب المحيط، قدمه: الشيخ عبد هللا العاللي، دار الجيل، بيروت، 1988، ص39.907

 
حسن حنفي: التراث ولتجديد، موقفنا من التراث، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط4، 40

.13، ص1992  
 ـ عبد الغني بارة: الهيرمنيوطيقا والفلسفة ، ط1، منشورات االختالف، الجزائر، 2008، ص41.563

 
 جابر عصفور: هوامش على دفتر التنوير، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1994، ص42.22
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أبنه كل ما هو حاضر فينا أو معنا من املاضي سواًء ماضينا أو ماضي : " اجلابريويعرفه
اضي الذي حيضر ".فالرتاث مبفهوم اجلابري هو ذلك الكل من املغريان القريب منه والبعيد

فينا، فيشكلنا مما جيعلمنه جزءا من حاضران يرافقنا يف بناء املستقبل، وهو ال يقصره على 
األان فقط بل يتعداه إىل اآلخر، سواًء كان الغرب أم تراث األمم األخرى من الشرقيني، 

فظ الرتاث مل يرد ل اجلابري، وحسب 43واليت كان هلا دور كبري يف بناء احلضارة العربية قدميا
يف الفكر العريب القدمي، وإمنا ارتبط ظهوره عند النهضة العربية، وهو عبارة عن املوروث 

.وعموما فالرتاث هو مجلة 44الثقايف والفكري والديين والفين، أي ليس جمرد تركة يرثها الفرد
 ما خلفه السلف للخلف من أمور مادية ومعنوية، سواًء كانت إنتاجا فكراي وحضاراي.

 يوجد عدة مستوايت من الرتاث:مستوايت الرتاث:    ل 2

تراث موجود يف املكتبات واملخازن والدور، فهو تراث مكتوب وخمطوط، وتكثر  أل 
 الدعاايت لنشره، و وإحيائه و

اختيار ما وافق هوى العصر دون متطلباته. لكن الرتاث ليس خمزوان ماداي فحسب، ليس 
الذي نشأ فيه، بل هو تراث يعرب عن الواقع األول موجودا صوراي له استقالل عن الواقع 

الذي هو جزء من مكوانته الذي يهدف إىل تطويره.حيث يقول حسن حنفي: "ملا كان 
الرتاث إذن ليس خمزوان ماداي يف املكتبات، وليس كياان نظراي مستقال بذاته، فاألولوجود  

الرتاث يف احلقيقة خمزون  على املستوى املادي والثاين وجود على املستوى الصوري، فإن 
 .7نفسي عند اجلماهري"

 
 الجابري: التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، ط2 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1999، ص43.13
 ـ المرجع نفسه، ص44.23

 



54 
 

ادانلرتاث مازال قيمة حية يف وجدان العصر ميكن أن يؤثر فيه، ويكون ابعثا على السلوك، 
وجتديد الرتاث قضية واقعية ورؤية صائبة للواقع، فالرتاث جزء من مكوانت الواقع وليس 

ات خمتزنة عند اجلماهري بدال من دفاعا عن موروث قدمي. وجتديد الرتاث هو إطالق لطاق
وجود الرتاث كمصدر لطاقة خمتزنة، ال تستعمل أو تصرف بطرق غري سوية على دفعات 
عشوائية يف سلوك قائم على التعصب أو اجلهل أو احلمية الدينية، واإلميان األعمى، أو 

بات يستعملها أنصار تثبيت األوضاع القائمة حلساهبم اخلاص من أجل الدفاع عن الث
 االجتماعي.

وجتديد الرتاث هو حل لطالسم القدمي وللعقد املوروثة، وقضاء على معوقات التطور 
والتنمية والتمهيد لكل تغري جدري للواقع.وحتليل لعقليتنا املعاصرة هو يف نفس الوقت حتليل 

ؤية                                                                  للرتاث ملا كان الرتاث القدمي مكوان رئيسيا لعقليتنا املعاصرة، ومن مث يسهل علينا ر 
احلاضر يف املاضي، ورؤية املاضي يف احلاضر مما جيعل الفكر حداثيا مسايرا لروح العصر  

 . ومن هنا نتساءل ما معىن احلداثة ما خصائصها؟8ومتغرياته

 ب ل معىن احلداثة وخصائصها:

ميكن أن نعرفها من الناحية اللغويةورد هذا اللفظ يف املعاجم العربية ل معىن احلداثة: 1
القدمية مبعىن أهنا نقيض للقدمي، حيث يقول أبو اخلليل الفراهيدي:" احلديث هو اجلديد 

 .9من ألشياء"

ويرد املصطلح يف لسان العرب البن منظور:" أبن احلديث نقيض القدمي، واحلدوث نقيض 
قدامة، حدث الشيء حيدث حدواث وحداثة وأحدثه، فهو حمدث وحديث وكذلك ال

 .10أستحدثه"  
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فينطلق من تعريف احلداثة وتثبيت  جلميل صليباأما يف املعجم الفلسفي : أما اصطالحا
مقوماهتا من منطلق االعتبارات النقدية العربية للحداثة ورؤيتها للقدمي واحلديث، يف ظل 

ية اليت ترى أن احلديث ليس خريا كلهن والقدمي ليس شرا كله، وخري شروط احلداثة العرب
وسيلة للجمع بني حماسن القدمي واحلديث أن يتصف أصحاب احلديث ابألصالة والعراقة  
والقوة واالبتكار وان يتخلى أصحاب القدمي عن كل ما ال يوافق روح العصر من التقاليد 

 .11البالية واألساليب اجلامدة

تعريفها، فعند بعضهم عبارة عن حقيقة اترخيية متواصلة، ابتدأت يف أقطار الغرب فقد تعدد  
م بفضل حركة النهضة واإلصالح  16مث انتقلت أاثرها إىل العامل أبسره، بدًء من القرن 

 الديين...اخل.

احلداثة هي النهوض أبسباب العقل والتقدم والتحرر"، أو هي ممارسة أن  وهناك من قال:"
كما   ،جملتمع والذاتاالثالث عن طريق العلم التقنية  السيادة على لطبيعة وعلى  السيادات

جند من يقصرها على جمرد قطع الصلة ابلرتاث، أو أهنا طلب اجلديد، أو أهنا الدميقراطية، 
اخلاصة أو العلمانية، ويف هذا يقول طه عبد ارمحن:" أما هذا التعدد أو الرتدد يف املفاهيم 

. ومبا أن التعريف املنطقي 12عجب أن يقال كذلك إهنا مشروعغري مكتمل" ال،فحلداثةاب
هو الذي يتم بذكر خصائصه األساسية املميزة له، فإن احلداثة تتميز خبصائص أساسية، 

 فما هي؟

مييز طه عبد الرمحن من أجل ضبط مفهوم احلداثة بني روح احلداثة ل خصائص احلداثة: 2
روح احلداثة تظهر وتقوم على مبادئ واليت يفرتض على وواقعها، حيث يقر أن خصائص 

 الواقع احلداثي حتقيقها، وهي:
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:فاألصل يف احلداثة هو االنتقال من حال القصور أو التبعية للغري إىل حالة أل مبدأ الرشد
الرشد أو االستقالل من أجل إثبات ذاته، ألن:" اإلنسان الراشد مطلق احلركة قوي 

 ع وإنشاء قيم جديدة.الذات"، وكذا اإلبدا 

: وهو أصل احلداثة أي االنتقال من حال االعتقاد إىل حال االنتقاد، ب ل مبدأ النقد
 ويقوم على ركنني:

  العقلنة: إخضاع كل الظواهر إىل مبادئ عقلية،والتفريق: أي نقل الشيء من صفة 
أشكال احلياة اجلماعية التجانس إىل التغاير، ومتيزت احلداثة هبذا التفصيل يف خمتلف 

 والفردية مبختلف جماالهتا.

: إن احلداثة هي اخلروج من حال اخلصوص إىل الشمول، فالشمول ج ل مبدأ الشمول
احلداثي عبارة عن جتاوز هلذه اخلصوصية بنوعيها، أي خصوصية اجملال واجملتمع، وجيب أن 

: والتعميم ال أو جماالت.حبيث ال جيب حصر احلداثة يف جم التوسعيبىن على ركنني مها:
أي عدم إبقاء احلداثة حبيسة اجملتمع الذي نشأت فيهبل جيب نقل ما صنعته من منتجات 
عالية إىل بقية اجملتمعات، وابلتايل فتح عهد جديد يف احلداثة هو عهد العوملة، حيث يقول 

 .13:" فخصائص الروح احلداثية هي أهنا روح راشدة وانقدة وشاملة"طه عبد الرمحن 

وكخالصة نقول أن احلداثة سؤال ال ينقطع وهو دائم البحث عن األفاق اليت جتعله 
متجددا، منطلقا من مكان آلخر رافضا االنغالق الذي يبقيه حبيس نفسه منفتحا حيث 
جيد احلرية اليت تبقيه مغامرا ال أيبه ابملطلقات اليت ويساير روح العصر ملبيا ملتطلبات الواقع 

 املتغري.
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 يا: قراءة الرتاث ومنهجه عند اجلابري:اثن

 أل عوائق القراءة احلداثية للرتاث وشروط جتاوزها:

املالحظ أن الفكر العريب احلديث واملعاصر مل يسجل أي ل أزمة التحديث أو اإلبداع:1
تقدم يف أية قضية من قضاايه كخطاب يبشر ابلنهضة، وهذا راجع إىل وجود عوامل 

 زمنا ميتا يعاين أزمة إبداع، تظهر يف:  جعلت زمن الفكر العريب

أ  أنه فكر حمكوم بقالب أو براديغم السلف، والذي يشكل اإلطار املرجعي لكل االجتاهات 
الفكرية،فبه يفكر وعليه يقيس..اخل، ومنه فهو الذي:" يغذي عوائق التقدم واإلبداع يف 

والالعقل تنوب فيه عن الفكر العريب،...وجيعل الذاكرة   السلف   وابلتايل العاطفة 
 .15العقل"

ب   كما أن املفاهيم العربية غري حمددة يف اخلطاب العريب، أي ال حتيل إىل شيء واضح 
وحمدد يف الواقع العريب، فالعالقات املنطقية يف اخلطاب غري مضبوطة، تنوب عن بعضها 

أي أنه ال وتتحول إىل بدائل خطابية كالمية بدل أن تكون تعرب عن معطيات واقعية، 
يستطيع أن يفكر يف موضوعه إال من خالل ما ينقله عن اآلخر املاضي أو األخر الغرب،  

وهلذا فهو وعي مستلب مزيف، وعي ال يضع حلمه موضع القابل للتحقيق من خالل 
 الشروط اليت ترجح حتقيقه.ومنه يؤدي ابلفكر العريب إىل عدم االستقالل التارخيي.

ج   إضافة إىل ذلك كونه فكرا إشكاليا ماورائيا يتعامل مع املمكنات الذهنية كمعطيات 
يف مقدمة كتابه:  اجلابريواقعية ويكرس خطاب الالعقل يف مملكة العقل. حيث يقول 

حنن هنا يف الوطن العريب مازلنا متخلفني  ": " تطور الفكر الرايضي والعقالنية املعاصرة"
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ي تقنية وتفكريا، ومازالت الدراسات الفلسفية عندان منشغلة عن ركب الفكر العلم 
ابآلراء امليتافيزيقية أكثر من اهتمامها بقضااي العلم واملعرفة والتكنولوجيا، واليت 
انعكست أاثره على جامعاتنا ومناخنا الثقايف العام، هذا يف وقت حنن فيه يف أحوج ما 

 .16"ية العربيةنكون إىل حتديث العقل العريب وحتديث الذهن

يؤكد اجلابري أن املهمة األوىل املطروحة على الفكر العريب هو حتقيق االستقالل التارخيي 
للذات العربية، وليس من سبيل لذلك إال ابلتحرر أوال من سلطة النموذج السلف وآليات 

ر  . لكن كيف ميكن جتاوز هذه األزمة أو الفك17التفكري اليت يكرسها وتكرسه يف آن واحد 
 الشاذ للوصول إىل الفكر احلداثي السوي؟

 ال ميكن جتاوز األزمة إال وفق الطرق التالية:ل شروط جتاوز األزمة:    2

  جيب إعادة بناء احلاضر، وذلك انطالقامن عملية إعادة بناء املاضي، بتفكيك عناصره 
س هنضة. وإعادة ترتيب العالقة بني أجزائه بصورة جتعله كال جديدا قادرا على أن يؤس

مرهونة ابنطالقها من تراث تعيد بناءه قصد جتاوزه، ومن اخلطأ اجلسيم االعتقاد يف أن 
الذات العربية ميكن أن تنهض ابلرجوع إىل املاضي،واختبار ما يصلح منه.كما أنه من 
اخلطأ االعتقاد أن هذه الذات ميكن أن تتقدم ابإلعراض الكلي عن ماضيها واالنتظام يف 

 اثها أو االرمتاء يف حاضر يتقدمها مبسافات شاسعة.تراث غري تر 

  جيب تعميم املعرفة الضرورية ابللغات األجنبية احلية بني املثقفني يف املدارس واجلامعات، 
ألن الضعف يف اللغات األجنبية يؤدي ابلطالب إىل عدم قدرته على مواكبة التقدم 

ريب كما وكيفا، وعدم استنساخ مناذج العلمي، ومنه االهتمام بوضع التعليم يف الوطن الع
 غربية غريبة عن الوطن العريب.
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  العمل على قراءة تراثنا قراءة نقدية معاصرة ابختيار املناهج واملفاهيم اجلديدة ونوظفها يف 
خدمته، مع العمل على نشر املعرفة العلمية على أوسع نطاق، وهنا نقصد فلسفة العلم ال 

املفاهيم وطرائق التفكري املؤسسة لكل معرفة علمية على أوسع نطاق، يف العلم ذاته، أي 
املعاهد والكليات، حبيث ميكن أن نرتفع بطالبنا إىل املستوى الذي ميكنهم من أن يعيشوا  
عصرهم عصر العلم والتكنولوجيا، بكل ما يطرحه من مشاكل نظرية وعملية، ويسامهوا يف 

 رة العصر علما وعمال.تشييد حضارة عربية يف مستوى حضا

  كما جيب أيضا وضع إسرتاتيجيات شاملة من أجل التعامل مع املاضي واحلاضر، ولكن ال 
 توضع من طرف احلكومات، بل من طرف خنبة حتمل هم احلاضر واملستقبل.

  واالهم هو قيام خنبة أنتلجنسيا عربية جديدة، تقوم مبحاولة جتديد الرتاث العريب من 
هلا يف الفكر العاملي املعاصر ومواكبتها له قصد توظيف أدواته ورؤاه العلمية الداخل، ودخو 

 .18يف إعادة بناء املاضي وتغيري احلاضر وتشييد املستقبل

يرى أن الرتاث حاضر فينا ومعنا، فإن االهتمام به ما هو إال اهتمام ابإلنسان نفسه، 
من أن يكون التعامل معه وفق فالرتاث عنده ضروري لفهم احلاضر، ومادام كذلك فالبد 

.ويعتمد اجلابري يف هذا على منهج حتليلي 20واملعقولية 19شروط علمية، كالتزام املوضوعية
ينطلق فيه من النظر إىل موضوعاته ال بوصفها جمرد مركبات، بل عبارة عن  بىن:"أي 

 .21تفكيك الثابت يف كل بنية ليتحول إىل متغري"

لرتاث مبوضوعية وعقالنية هي توفيق بني احلداثة والرتاث، أي : فإن التعامل مع اوكخالصة
التعامل مع الرتاث آبليات حداثية، والدفاع عن احلداثة من مدخل نقد الرتاث، وهو  
مشروع متطلع لتمثل أسس املعاصرة دون إتباع أو تقليد، ومعناه أن القراءة املعاصرة للرتاث 
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اره اإلبستيمولوجيوالسوسيواترخيي، وكذا ربطه هو جعل النص الرتاثي معاصرا لنفسه يف إط 
بنا على صعيد الفهم واملعقولية، وال جيب االرتباط ابلقدمي فقط وال االنصهار مع الغري، بل 
تكمن يف كسر قيود التقليد وقطع خيوط التبعية". ولكن السؤال املطروح كيف يتم قراءة 

 الرتاث آبليات حداثية؟

يكمن يف توليد اجلابري كما هو عند أركون :"  احلل عند :إن ب ل كيفية قراءة الرتاث
فكر نقدي جديد عن الرتاث يف الساحة العربية واإلسالمية، حبيث يعاد كتابة اترخينا 
الثقايف بصورة عقالنية وبروح نقدية، ألنه من خالل ممارسة العقالنية النقدية يف تراثنا 

، وهبذا جيب التخلص من 22الغنية اخلصبة".نكتسب عقالنية ستكون هي الرتبة الصاحلة 
النظرة املفاخرة ابلرتاث واالنطواء على الذات، كآلية  دفاعية نلجأإليها ملواجهة الواقع الذي 

 يريبنا، والشعور ابلدونية أمام الذي بلغ الرقي والسيادة.

دة إىل املاضي ابلعقالنية، والعو  اجلابريوهلذا كان احلل هو الروح النقدية اليت ارتبطت عند 
إلحياء الرتاث  والذهاب إليه حيث هو، ال إلحضارهليساهم يف حل األزمات وما أكثرها، 

:" الفهم الرتاثي للرتاث"، فيهاجم هذا اجلابريويكون الناتج هو الرتاث نفسه، أو كما قال 
عة التيار،والذي غالبا ما يطلق عليه صفة السلفي، فكل قراءة حتاول أنتسائله تتهم ابلبد 

والكفر من طرفهم، ذلك ألن اهلالة القدسية املرتبطة ابلقرآن ابعتباره نصا مقدسا انتقلت 
إىل الرتاث البشري مبا فيها النصوص اليت نتجت عن شرح األصل، ويف هذا وقع اخللطبني 
الرتاث والدين، فلم يتوقف أحد للفصل بني الرتاث البشري والدين السماوي، ليؤكد أن 

 اجلابريما هو ابلفعل جهد بشري قابل للتقييم احملايد. وهلذا فإن ما يؤاخذه الرتاث كله، ك
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على التيار السلفي احملافظ هو أنه حول الوسيلة إىل غاية:" فاملاضي الذي أعيد بناؤه 
 بسرعة قصد االرتكاز عليه للنهوض أصبح هو نفسه مشروع النهضة".

ماضوية، أو أصبح صورة من  فهذا التحول يف اهلدف قد أضفى على املستقبل صفة
املاضي، وإذا كان اجلابري يرى أن اآللية الدفاعية مشروطة عندما تكون جزءا من مشروع 

 للتقدم، انتهى حسب البعض إىل وعي ختييلي ابلرتاث حىت وهو يستعمله للتقدم.

حلاضر الذي أراد أن ينتج وعيا عمليا ونقداي للرتاث، وهو ينظر إىل ا التيار الليربايلوحىت 
مبنظار غربيقد فشل حسب اجلابري يف حتقيق مسعاه، ألنه قد وقع يف التبعية اليت حيسبها 

عالمة ضعف فيه، ألن التبعية لآلخر هو الوجه األخر التباعية الرتاث، وكان الفشل مصري  
كل احملاوالت، فبقي العرب اتئهني بني نقيضني، االنبهار مبا وصل إليه الغرب من تقدم 

نولوجي، وبني احلفاظ على اهلوية وعدم االندماج يف احلضارة الغربية اليت تسعى علمي وتك
 للسيطرة واهليمنة، أن الرتاث هنا قد  وظف كسالحإيديولوجي ملقاومة التحدايت.

جيب إعادة النظر يف العالقة بني املاضي واحلاضر، وهي عملية  اجلابريوللنهوض حسب 
ملاضي وثقافة املستقبل، فالتخطيط لثقافة املاضي، تتطلب التخطيط يف آن واحد لثقافة ا

معناه إعادة كتابة اترخيها، وابلتايل إعادة أتسيسها يف وعينا، وإعادة بنائها كرتاث لنا حنتويه 
بدل أن حيتوينا، أما التخطيط لثقافة املستقبل فمعناه توفري شروط املواكبةواملشاركة، أي 

 .23إغنائه وتوجيههمواكبة الفكر املعاصر واملشاركة يف  

والواقع يثبت أن التاريخ الثقايف السائد اآلن هو يف جممله جمرد اجرتار وتكرارا وإعادة إنتاج 
بشكل رديء للتاريخ الثقايف نفسه الذي كتبه أجدادان حتت ضغط الصراعات ويف حدود 

ء الرؤية اإلمكاانت العلمية واملنهجية اليت كانت متوافرة عندهم، وهلذا حنن مازلنا سجنا
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واملفاهيم واملناهج اليت وجهتهم، مما جيران دون أن نشعر إىل االخنراط يف صراعات املاضي 
ومشاكله، إىل جعل حاضران مشغوال مبشاكل ماضينا، وابلتايل النظر إىل املستقبل بتوجيه 

 من مشاكل املاضي واحلاضر معا.

 النتقادهم، وإمنا االنتقاد يكون ولقد كانت طريقة القدماء مربرة متاما يف عصرهم، وال معىن
لنا، ألننا انقدان آليا دون وعي لرتاث كانت نتاج ظروف اترخيية خاصة هبم وتعاملنا معه، 
وكأنه حقيقة مطلقة.والتاريخ العريب اليوم هو اتريخ ممزق راكد ال يقدم لنا صورة واضحة 

 .24ومتكاملة عن كلية الفكر العريب، وال عن صراعاته ومراحل تطوره

 ب ل منهج اجلابري يف قراءة الرتاث:

 ل خطوات منهج قراءة الرتاث:1

أ  ضرورة القطيعة:ويقصدليس االنفصال الكلي عن الرتاث ذاته، بل القطيعة هي نوع من 
العالقة مع الرتاث، واليت حتولنا من كائنات تراثية إىل كائنات هلا تراث أي إىل شخصيات 

 .25مقوماهتايشكل الرتاث أحد 

ب   فصل الذات عن املوضوع املقروء: أي حترير الذات من هيمنة النص الرتاثي، والذي 
  املعاجلة البنيوية: كطريقة يف التفكيك البنيوي، 1يتحقق من خال الثالثية املنهجية التالية:

ركيز  حبيث ينظر فيها إىل النص الرتاثي ككل تتحكم فيه الثوابت اليت جيريها عليها حول  ت
 .26فكر صاحب النص حول إشكالية واضحة

 أي دراسة النص دراسة اترخيية لربطه بكل امتداداته املختلفة اجملال.:    التحليل التارخيي2
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 أي كشف هدف النص اإليديولوجي.:   الطرح اإليديولوجي3

رة ج   وصل القارئ ابملقروء:حيث يكون االتصاالتصاال واعيا حتقيقا لالستمرارية، أي ضرو 
احلدث اإلستشرايف كحق الذات القارئة اليت :" حتاول أن تقرأ نفسها يف الذات املقروءة، 
ولكن مع االحتفاظ هلذه األخرية بكياهنا الذايت كامال ومستقال، الشيء الذي آن لذت تىب 

 .27حمافظة على وعيها وبكامل شخصيتها"

حظ أن مشروعه قد اتسم  من خالل نقده للفكر العريب، نال اجلابريواملالحظ أن فكر 
بنوع من الرباغماتية احلركية الواسعة، منهجيا ووظيفيا، من خالل دمعه ملفاهيم خمتلفة من 
جماالت معرفية متعددة، هلا دالالهتا اخلاصة، حبيث استعملهااستعماال متحررا، حيث 

طرها يف إطارها يقول: " إننا ال نتقيد يف توظيفنا تلك املفاهيم بنفس احلدود والقيود اليت تؤ 
املرجعي األصلي، بل كثريا ما نتعامل معها حبرية واسعة، ذلك ألننا ال نعترب هذه املفاهيم 
قوالب هنائية، بل أدوات فقط للعمل، جيب استعماهلا يف كل موضوع ابلكيفية اليت جتعلها 

 .28منتجة"

ينا حمتفظا أن يرى أبن العقل العريب قد ظل طوال اترخيه عقال كم للجابريوإذا حق 
أبحكام متعالية وقيمية كلية، فإنه ال حيق له أن خيتزل هذا العقل إىل جمموعة من األحكام 

أساسا مرجعيا لنقد العقل اجلابري التجريبية اليت أسسها العقل الغريب، واليت يعتمده 
وبني  العريب.وقد كان يف عرضه يقارن بني املفاهيم الغربية املستوحاة من الفلسفة اإلغريقية،

التصورات اإلسالمية وخصائص كل منهما دون أن يرجح تصورا على آخر، ليرتك للقارئ 
 احلرية يف اختيار ما يشاء من التصورات اليت ختدمه.
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اجلابري يؤكد أنه: "علينا وان نضيف اآلن أن عملية التفكري ذاهتا ال تتم إال والبني أن 
ثقافة ما، معناه التفكري من خالل منظومة داخل ثقافة معينة وبواسطتها والتفكري بواسطة 

مرجعية تتشكل إحداثياهتا األساسية من حمددات هذه الثقافة ومكوانهتا، و يف مقدمتها 
املوروث الثقايف واحمليط االجتماعي والنظرة إىل املستقبل، بل إىل العامل والكون واإلنسان،  

 .29كما حتددها تلك الثقافة"

الفكر الغريب فإنه يقصد به املرجعية أو النظام الذيينتظم فحينما يتحدث اجلابري عن 
داخلها الفكر أو القوة املفكرة، من حيث هي أداة أو آلة لإلنتاجيات املتنوعة الكثرية يف 
الفن والصناعة والعلم...اخل، من حيث هي صانعةلتلك الثقافة اليت تصدر عنها القوة 

خالل التفاعل بني العقل املكون واملفاهيم  املفكرة، أو العقل يف التأسيس والنظر، من 
 والتصورات املنشأة من حيث هي عقل مكَون.

ينظر إىل العقل  بوصفه فاعلية منتجة للثقافة،كجملة القواعد  اجلابريوأصل ذلك أن 
الفكرية اليت ميكن اعتبارها أوليات مؤسسة لتلك الفاعلية أو القاعدة الفكرية 
اإلبستيمولوجية لتلك الثقافة أو نظامها املعريف.والنظم املعرفية الثالثة يقدم كل نظام منها 

وراته، وفقا آلليات معينة داخل النظام يف إنتاج رؤية خاصة للعامل مع توظيف مفاهيمه وتص
  اجلابريمنط خاص من املعرفة سواًء كان النظام معرفيا بيانيا أو عرفانيا أو برهانيا،وقد ربط 

هذا النموذج ابملعرفة ربطا غري مربر، وقد تصارعت هذه األنظمة  الثالثة مع بعضها البعض 
، والذي انتهىبانتصار العرفان مث البيان على داخل احليز العريب اإلسالمي الذي إنتظمها

 .30الربهان 
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يؤكد على ضرورة إعادة كتابة اترخينا الثقايف بصورة  اجلابري: يف األخري جند أن ل خامتة
عقالنية أصيلة وجديدة، وكذا التعامل النقدي العقالين مع تراث يتوقف على مدىما نوظفه 

عاصرة ، لذالك كان من الضروري لنا سواًء من أجل بنجاح من املفاهيم واملناهج العلمية امل
حل مشاكل ماضينا يف وعينا أو من أجل بناء مستقبلنا الثقايف العمل على نشر الثقافة 
العلمية والفلسفية وتكريس أساليب البحث العلمي ومناهجه، نظراي وعمليا يف ساحتنا 

ديد يؤسس املستقبل مبا الثقافية الراهنة، إنه الشرط الضروري لتدشني عصر تدوين ج
يستجيب ملتطلباته ويفي حباجاته".كما يدعو إىل دراسة الفكر العلمي احلديث وتطوره 

 واالجتهاد يف هضمه ومتثله.

ويؤكد أن املاضي كاملستقبل ال يكتشف وال يبىن، أو يعاد بناؤه، إال على أساس احلاضر  
من دراسة هذا العلم موضوعا  وانطالقا منه، حاضران العلمي هو العلم احلديث، فلنجعل

ومنهاجا، روحا ومناخا، ووسيلة لبناء حاضران، وبعث ماضينا واالنطالق حنو مستقبلنا، 
لنتسلح إذن هبذه الرؤية اجلدلية اليت جتعل احلاضر منطلقا لبعث املاضي وبناء املستقبل، إننا 

 إن فعلنا ذلك جتنبنا يف آن واحد خماطر االغرتاب وأغالل اإلعرتاب.

كما تعترب قراءة اجلابري للرتاث قراءة فريدة من نوعها تتأسس على الفهم ومساءلة النص 
مساءلة حوارية جدلية، حبيث ميكن ألن يستنطق النص ونكشف أسراره الغامضة من أجل 

 جعله نصا حديثا، أي احلفر يف الذاكرة هبدف التواصل احلضاري.

معا علما جديدا، وهو وصف للحاضر كما ميكن القول أن الرتاث والتجديد يؤسسان 
وكأنه ماض يتحرك، ووصف املاضي على أنه حاضر معاش، خاصة يف بيئة كتلك اليت 
نعيشها، حيث احلضارة فيها مازالت قيمة، وحيث املوروث مازال مقبوال، فاحلديث عن 
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مكن القدمي ميكن من رؤية العصر فيه، وكلما أوغل الباحث يف القدمي وفك رموزه وطالمسه أ
رؤية العصر والقضاء على املعوقات يف القدمي إىل األبد، وإبراز مواطن القوة واألصالة 
ل تأسيس هنضتنا املعاصرة، حيث يقول حسن حنفي:" ملا كان الرتاث يشري إىل املاضي 
والتجديد يشري إىل احلاضر، فإن قضية الرتاث والتجديد   احلداثة   هي قضية التجانس يف 

 ملاضي ابحلاضر وإجياد وحدة التاريخ".الزمان وربط ا
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الفلسفة بعامة , بفعل مشوليتها  تعترب الفلسفة النيتشوية أحد أكثر الفلسفات جذرية ونقدية يف اتريخ 
وامتداداهتا لعديد جماالت احلياة. على املستوى السياسي , ينطلق نيتشه من نقد احلداثة السياسية ,  
حيث قادت هته األخرية قادت اىل انتشار األفكار الدميقراطية واالشرتاكية وما يسميه نيتشه ابملساواة 

نتمي اىل ما يسميه نيتشه ب)السياسة الصغرى(. وعلى النقيض  األمة , اليت ت -ومنوذج الدولة ,  العدمية 
يقرتح نيتشه فلسفة سياسية تقوم على مفهوم )السياسة الكربى( حيث الدعوى لسياسة أكثر توسعية  
وأكثر انفتاحا أيضا. فتظهر دعوة نيتشه ملشاريع من مثل الوحدة األوروبية ومفهوم االنسان األمسى الذي  

احلداثي. ان السياسة الكربى هي سياسة   ليب خلامت البشر يف املشروع الدميقراطي يقابله النموذج الس
 االنسان األمسى. 

 االنسان األمسى   ;فلسفة سياسية ; السياسة الكربى ; نيتشه  الكلمات املفتاحية : 

 

 

 

 

Summary : 

We can say that the philosophy of Nietzsche is one of most 
radical and most critical of all the history of the philosophy. 
Because of his exhaustiveness and its extension in diverse 
Domains of life. On the political level Nietzsche begins with the 
criticism of the political modernity, of which she leads to the 
democracy and to socialism, and what calls Nietzsche the 
egalitarian nihilism , , and the model of the nation state, which 
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belongs to what calls Nietzsche the (small policies). On the other 
hand Nietzsche develops a political philosophy based on the 
notion ( big policy), which leads us to a more expansive and 
more open policy. Of it Nietzsche calls up to the European unity 
and the notion of the Übermensch , Which contradicts models 
her denial of the ( last man) in the sphere of the modern 
democracy. We can say that the big policy is the policy of the 
Übermensch. 

Key word: Nietzsche ; big policy ; political philosophy ; 
Übermensch 
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 تقدمي

تعترب الفلسفة النيتشوية أحد أكثر الفلسفات جذرية يف اتريخ الفكر الفلسفي بعامة , فقد 
إلشكاليات األخالق , الدين , احلداثة. لكن أشتهر عن نيتشه حسه النقدي يف التطرق 

مع ذلك تبقى عديد اجلوانب املخفية , أو لنقل قليلة التناول والتباحث يف فلسفته. 
والقصد هنا على أفكاره السياسية حتديدا. فال يثري القلق واجلدل واالختالف يف فلسفة 

 نيتشه أكثر من آراءه وأفكاره السياسية.

اسة تتطرق جملال غامض من جماالت فلسفة فريدريك نيتشه , أي من هنا كانت هته الدر 
فلسفته السياسة , وحتديدا جزئية مفهوم "السياسة الكربى". من حيث أن املفهوم يعد من 
أحد  املفاهيم املركزية يف أفكار فيلسوف االنسان األمسى السياسية , ترافقا مع مفهوم 

. وحيث أنه كثريا ما يالحظ يف بعض الدراسات اإلنسان األمسى وإرادة القوة أو االقتدار
حول نيتشه ما حييله للنازية ودعم القومية األملانية بطريقة ميكن تصنيفها ابلعنصرية , فان 
القارئ ألعمال نيتشه يستشف رأاي خمالفا لتلك التصنيفات النمطية. فنيتشه هو يف آن 

من حمضر وخصوصا يف أعماله  ينخرط يف متجيد الثقافة األملانية و نقدها , يف أكثر
اخلتامية يتبىن نيتشه وجهة نظر نقدية جتاه الثقافة األملانية والفكر القومي ابلعموم. حيث ال 

 يرتدد نيتشه يف وصم القوميني والدوالتيني ابلتعصب وبضيق األفق وابالحنطاط.

ا يتمثل فيممن هنا يطرح التساؤل الرئيسي الذي ستحاول هته الدراسة اإلجابة عنه : 
 مفهوم السياسة الكربى النيتشوي؟ وما طبيعة االفكار السياسية لنيتشه؟ 

 تعريف السياسة الكربى .1
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ابلعودة للبحث عن األصول اللغوية للمصطلح , فإن مصطلح "السياسة الكربى" ليس 
مصطلحا ابتدعه نيتشه. فلم يكن الفيلسوف األملاين أول من صاغه وال أول من استعمله.  

ستعمل هذا املصطلح للتعبري عن فكرة سياسية معينة. وعرب خمتلف كتاابت نيتشه فنيتشه ا
جند استعماال متفاوت الداللة ملفهوم السياسة الكربى , لذا قبل التطرق لتفاصيل املفهوم 

 وجب أوال حتديد تعريف مفاهيمي للمصطلح موضع الدراسة.

ى عند نيتشه , فنيتشه يتناول ميكن أن نفرق بني استعمالني مفهومّيني للسياسة الكرب 
مصطلح السياسة الكربى من زاوييت نظر خمتلفتني : األوىل هي استقراء للمصطلح ببعده 

 التداويل , والثانية هي االستعمال التوظيفي للمصطلح.

يتحدد املستوى األول ابستقبال املصطلح يف بعده التارخيي , حيث أن نيتشه يبدي وجهة 
السياسة الكربى كما مت استعماله يف اترخيية البيئة الثقافية األملانية.  نظر نقدية جتاه مفهوم

فتلقي املصطلح أيخذ يف هذا اجلانب بعدا سلبيا واجيابيا يف نفس الوقت. حىت وان كان 
نيتشه يعمد إىل إظهار اجلانب السليب فيه قبيل إعادة تلقفه وإعادة تدويره يف املنظومة 

ل هذا النص املستقطع من كتاب "إنساين مفرط يف إنسانيته" الفلسفية النيتشوية. من خال
يعمد نيتشه إىل تسليط الضوء على اآلاثر اجلانبية للسياسة الكربى املتداولة يف القدمي وحىت 

 القرن التاسع عشر , مسلطا الضوء على خماطرها ابلنسبة للحرية الفردية.

وكما أن شعبا ما ال يتكبد يف احلروب واالستعدادات للحروب خسائر جسيمة , فقط " 
من خالل تكلفة احلرب وتعطل التجارة واملواصالت ومن جراء اإلنفاق على اجليوش الرمسية 
, مهما كانت هذه اخلسائر ابهظة يف عصران احلاضر حيث تنفق مثانية بلدان أوروبية مبلغ 

الث مليارات يف هذا اجملال , بل من خالل انتزاع عدد مهول من أكثر  ما بني املليارين والث
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الرجال كفاءة وأمتنهم بنية وأكثرهم نشاطا وإبعادهم عن أشغاهلم وأعماهلم األصلية ليتحولوا 
إىل جنود , كذلك فان أمة تطرح على نفسها أن متارس سياسة عظمى وأن تضمن لنفسها 

يكون عليها أن تتكبد خسائر أخرى غري تلك اليت صوات مسموعا بني الدول العظمى , س
نتوقعها عادة ... ستكون حصيلة كل هذه التضحيات واخلسائر من طاقات األفراد ومن 
العمل هائلة االرتفاع حبيث يصبح االزدهار السياسي لشعب ما مرفوقا بصفة شبه حتمية 

قدرا كبريا من الرتكيز   بتفقري وكلل ذهنيني , وبتقلص يف القدرة على اجناز أعمال تتطلب
واالنتباه , ابلنهاية حيق لنا أن نتساءل: هل كل هذا البهرج _الذي ال يتجسد ابلنهاية إال 
ابخلوف الذي سيكون لبقية الدول أمام العمالق اجلديد ,ويف االمتيازات املنتزعة من اخلارج 

 بد , من أجل لصاحل ازدهار التجارة واملعامالت_يستحق كل هذا االهتمام وهل كان ال
هذه الزهرة املصطنعة الفجة واملزوقة , أن تتم التضحية بكل النبااتت األكثر نبالة واألكثر 

 (  343-342:  2014)نيتشه , ."رقة واألكثر ذكاء

يتم التنبيه أيضا إىل خطورة التأويل اخلاطئ واالستعمال احملرَّف السرتاتيجيات السياسة 
مثال يف , األبواق املسيحية يف أمور السياسة الكربى  إن االستمرار يف نفخالكربى : " 

هو من األشياء اليت بدأت  , بياانت النصر أو يف اخلطب اإلمرباطورية املوجهة إىل الشعب
 .(42: 2011)نيتشه , تصري بغيضة أكثر فأكثر ,ألنه مناف للذوق "

ٍر للم فهوم. هنا يغدو مصطلح على املستوى الثاين فان نيتشه يف هته املرة ينقلب اىل منظِّّ
السياسة الكربى مفهوما جوهراي يف منوذج املنظومة الفلسفية السياسية النيتشوية. فنيتشه يف 
هذا احملضر يصبح داعيا ومبشرا ابلسياسة الكربى , حيث تتحول السياسة الكربى إىل أمل 

 مشروع مستقبلي , أي يتم تناوهلا يف بعدها االجيايب.
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جوهرها االقتدار , تكون هبذا املعىن التمثل السياسي إلرادة االقتدار , إن السياسة الكربى و 
مهما يكن احليز الذي أي جتسد إرادة االقتدار على شكل مشروع ومنوذج سياسي. " 

تشغله مصلحة وغرور األفراد والشعوب يف السياسة , فان القوة اليت تدفعهم إىل اإلمام هي 
نابيع ال تنضب من حني آلخر , ليس فقط يف نفوس حاجتهم إىل قوة , اليت تنفجر من ي

)نيتشه .األمراء واألقوايء , بل كذلك لدى الطبقات الدنيا من الشعب وبنفس القدر تقريبا"
,2013  :134) 

إن نيتشه يرى نفسه أبنه نقيض لسياسة عصره , هلذا يرفضها قاطعا , داعيا إىل البديل 
آخر. أي إىل السياسة الكربى. من هنا يعلن نيتشه رفضه لسياسة عصره , خمصصا رفضه 

األمة واألفكار القومية اليت بدأت جتتاح أورواب بداية من معاهدة \هذا لنموذج الدولة
مشروع احلداثة السياسية. والقومية األملانية على اخلصوص اليت وستفاليا وبداية حتقق 

جذبت وشكلت غواية للمفكرين األملان أمثال هيجل وفخته وريتشارد فاغنر. فنيتشه 
يصف نفسه أبنه "أورويب صاحل" مبعىن أنه معاد لتوجهات السياسة القومية اليت سادت 

وبة يف أن أكون )أوربيا صاحلا( إين ال أعاين أي صععصره , فيصف نفسه ابآليت : " 
 (Nietzsche, 2011 :12 )...أان الذي ميثل آخر األملان املناقضني للسياسة ".

يف نظرة استشرافية ملستقبل السياسة الكربى. فإهنا كسياسة للمستقبل , ليس مرجحا أن 
ريخ تظهر بسالسة , بل يرجح أن تتبلور عقب والدة قيصرية. رمبا ستكون األصعب يف التا

الفكرة السياسية ستصبح حني إذ مستوعبة كليا يف صراع األرواح , وكل تداخالت  : "
قوى اجملتمع القدمية ستصبح مكشوفة للعامل , على أهنا مبنية على الزيف. ستكون هنالك 
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حروب مل تشهد األرض مثلها من قبل. انطالقا مين ستكون بداية السياسة الكربى يف 
 (Nietzsche, 2011 :127 )."األرض

يف تعريف آخر السياسة الكربى تظهر هته املرة كدواء وترايق ضد اهلوية القومية املنغلقة : " 
الدم "داء يتم مؤخرا مداواته حبزم كبري , أي ب إهنم جيهلون دائنا حنن األملان , يف الذوق.

ر دائما . هذا الدواء اخلطري الذي مازلت أنتظ"السياسة الكربى"أو ما أقصده ب" واحلديد 
 (Nietzsche, 1913 :283 )وأبدا عواقبه , لكن دائما بيأس ".

, فريدريك الثاين  César Borgiaيشيد نيتشه بشخصيات أمثال تشيزاري بورجيا
Friedrich II  انبليون وكل من قاد ما ميكن تسميته ابلسياسة الكربى , سياسة ,

تشيزاري بورجيا معربا أكثر على أوروبية منفتحة , وليس سياسة قومية. رمبا يكون شعار 
هذا الطرح: "إما قيصر أو ال شيء". يف هذا اجلانب يظهر نيتشه جاذبية صرحية للتوجهات 
االمربايلية. فاالمربايلية والتوسعية عند نيتشه أرحم مبراحل من احنطاط السياسة الصغرى 

جورج لوكاتش أحد اهم اجملسدة حتديدا يف الدميقراطية ومنوذج الدولة/األمة. وهذا ما جعل 
املنافحني عن االشرتاكية يف الفكر املعاصر يصنف نيتشه أبنه أكرب اعداء الدميقراطية 

نيب ومؤسس الالعقالنية يف طورها واالشرتاكية والعقالنية احلداثية , وصفه أبنه : 
 (93:  1981)لوكاكش ,.االمرباييل

لقد رأى نيتشه يف السياسة الكربى نقيضا ملا يسميه السياسة الصغرى , اليت سادت عصره 
حتديدا. مع السياسة الكربى فان نيتشه يدخل مفهوما جديدا حلقل الداللة الفلسفية 
السياسية. حيث حييلنا إىل غاية فلسفته بعامة , أال وهي التمهيد لظهور عصر بطويل 

اض العدمية احلداثية , اليت اهنكت روح اإلنسان املبدع احلرة. جديد , خيلف ويتجاوز أنق
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هبذا يطرح مفهوم السياسة الكربى تقابالت سياسية مهمة ميكن على اثرها استيعاب الفكر 
السياسي النيتشوي : الوحدة األوروبية يف مقابل القوميات التجزيئية والدولة الُقطرية. 

 ميقراطي. إرادة االقتدار يف مقابل العدمية.األورويب الصاحل يف مكان املواطن الد 

 الوحدة األوروبية .2

أظهر نيتشه عرب خمتلف نصوصه نفوره الظاهر من القوميات املتصاعدة يف عصره وما 
يصاحبها من تصاعد لألفكار االشرتاكية والدميقراطية. حيث على النقيض من السياسة 

يسميه ابلسياسة الصغرى. سياسة  الكربى اليت يدعو اليها , رأى يف كل هذا االمر ما
القوميات األوروبية والتجزيء والُقطرية. ويف مقابل نفوره من هذا األمر , كان نيتشه يتلهف 
بوضوح لنموذج السياسة كربى اليت جتسدها الوحدة األوروبية , واليت يتجسد فيها املواطن 

 األورويب املنفتح اهلوية بدل مواطن الدولة القومية املقولب.

إن الوحدة األوروبية هي مثال كان نيتشه يرجوه أن يتحقق عرب تبين اسرتاتيجيات الوحدة 
األوروبية , اليت تشكل االمتداد التطبيقي لسياسة االنسان األمسى. لقد كانت إستشرافات 
نيتشه الطاحمة , تتأمل املاضي واملستقبل يف نفس وقت احتقارها للحاضر_زمن نيتشه_. 

. يظهر منوذج (Nietzsche ,1907 )ل أبن أفكاره هي أتمالت لغري أواهنافنيتشه هو القائ
قبل مسيحية كمرجعية اترخيية للسياسة والكربى -أورواب املوحدة يف اإلمرباطورية الرومانية املا

و الوحدة األوروبية , حيث أمل نيتشه يف منوذج مستقبلي ألورواب موحدة ينجزه اإلنسان 
حيح أان مع نيتشه يف اطار العاملية الكالسيكية و ليست الكونية األمسى املرجو ظهوره. ص

على ما متثله العوملة اليوم أو أفكار الفلسفة الرواقية والكانطية. وعموما فق نيتشه انقدا 
ألفكار الرواقيني ورافضا ألفكار كانط. حيث رأى أبن مشروعه للسالم الدائم ما هو إال 
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ووعد شيخوخة هادئة مثالية , ال حتدث يف نفوسنا إال  فوعد السالمعبارة عن وهم منمق. 
يف حني أن الصراع  (kynast,2014 :114).اخلوف وجتعلنا خنشى من احلرب والصراع

 هو جوهر احلياة وآليتها الضرورية لالستمرار

ان منوذجه املرغوب أو من يسميهم ب"األوروبيني الصاحلني" هم أولئك الذي يتجاوزون 
والوطنية لكي يتمكنوا من اجناز أكرب املشاريع والغاايت , وأمهها سياسيا  عاطفتهم القومية

 , مشروع الوحدة األوروبية.

متثل النزعة القومية الوطنية املنغلقة على ذاهتا مثاال لالحنطاط السياسي يف فلسفة نيتشه , 
صر النظر من منطلق أهنا نتاج عدمية السياسة احلداثية. النزعة حنو املساواة العدمية وق

 تشكل كلها أبرز مظاهر ما يشكل منظومة السياسة الصغرى.

يف توجه تبجيل العاملية ونقد االنسداد القومي الُقطري , ال يتواىن نيتشه يف إبداء إعجابه 
بشخصية انبليون بوانبرت وعظمتها , فما نشد انبليون حتقيقه يف أورواب يبقى آخر  

شخصيات فكرية أخرى تساهم يف دعم مشروعية  حماوالت السياسة الكربى حبسب نيتشه.
الوحدة األوروبية هته , سواء بقصد أو عن غري قصد. هؤالء مجيعا يدخلون يف تصنيف 

بفضل التباعد املرضي الذي نصبه األوروبيون الصاحلون. يقول نيتشه يف هذا الصدد : " 
يي النظر القصري جنون القوميات حاجزا بني شعوب أورواب وما يزال ,وكذلك بفضل سياس

واليد الرشيقة الذين يرتبعون اليوم على القمة. مبساعدة ذلك اجلنون ال يدرون البتة أن 
سياسة التفرقة اليت ميارسوهنا ستكون جمرد وصلة بني فصلني , بل ال يدرون إىل أي حد ال 

على بد لألمر أن يكون كذلك. بفضل كل هذا وغريه من أمور ال ميكن التعبري عنها اليوم 
اإلطالق , يتم اآلن إمهال عالئم غري ملتبسة أو يتم أتويلها أتويال اعتباطيا وكاذاب , يف 
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حني تعلن هي: أن أورواب تريد أن تتوحد... أفكر برجال من أمثال انبليون وبتهوفن 
وستاندال وهانرش هاينه وشوبنهاور , وال تؤاخذوين إن أضفت هلم ريتشارد فاغنر الذي 

عليه من خالل سوء فهمه لذاته. إذ قلما كان لعباقرة مثله احلق يف فهم  جيب أال حنكم 
 (  238:  2003)نيتشه,.أنفسهم "

اما انبليون فقد كان املعيار و آخر منوذج مرجعي , انه ابلنسبة لنيتشه آخر السياسيني  
 الصاحلني:

من  "كربى  قوة"" أخريا عندما ارأتى لنا من فوق اجلسر , فيما بني قرنني من االحنطاط ,
العبقرية واإلرادة , قوة على قدر من االقتدار جلعل أورواب وحدة سياسية و اقتصادية ,كان 

هم من ثبطوا أورواب  "استقالهلم"ميكن أن هتيمن على العامل .ومرة أخرى أهنم األملان حبروب 
حدة فالو  (Nietzsche, 2011 :121 )". من تلقي املعىن اجلميل الذي خيفيه وجود انبليون

انبليون الذي أراد كما نعلم أورواب االوروبية هي طريق السيادة , وهذا ما فعله انبليون : " 
 (Nietzsche, 1901 :350 )".  موحدة لكي تصبح سيدة العامل

إن نيتشه الذي يستخدم ضمري ال"حنن" يف أكثر من مناسبة _خصوصا يف كتايب العلم  
ا عن نوع من االنتماء السياسي الرمزي لقضية اجلذل وكتاب ما وراء اخلري والشر_ تعبري 

الوحدة األوروبية. فتتكرر هته العبارة يف املنت النيتشوي: "حنن األوروبيون الصاحلون 
اآلخرون , حنن الفالسفة اآلخرون , حنن األرواح احلرة ... . كل هذا يضاف اليه انسان 

اسية هي جتسيد مشروع أورواب نيتشه األنسى ونيتشه نفسه , غايتهم وأملهم ومهمتهم السي
يظهر أن نيتشه ينظر لقرائه على أهنم رفاق يف ,  "ن"حناملوحدة املرجو. فهذا االستعمال لل

 (dalie,2003 :58).  النضال , وأهنم ايضا مواضيع للسياسة الكربى
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 املواطن األورويب أو األورويب الصاحل .3

مفهوم األورويب الصاحل , مفهوم سيتداول يتحدث نيتشه بداية من كتاب العلم اجلذل عن 
بتوسع أكرب يف كتاب "ما وراء اخلري والشر" , مث سيظهر يف شكل أكثر وضوحا يف كتاب 

 الذي سينشر للعلن عقب وفاة نيتشه.  "إرادة القوة"

مفهوم األوريب الصاحل هو مصطلح نيتشوي ذو بعد تداويل سياسي. وما يهم هنا هو 
 هذا املصطلح وعالقته ب"السياسة الكربى".حتديد ماهية وطبيعة  

إن مفهوم األورويب الصاحل حييلنا إىل تصور نيتشوي استشرايف لنوع خاص من مناذج 
املواطنة. فليس هذا األورويب الصاحل هو مواطن إحدى الدول الُقطرية األوروبية على سبيل 

ملواطن املستقبلي الذي املثال , بل هو عبارة عن اصطالح نيتشوي يهدف لبيان منوذج من ا
 يصبو نيتشه جتسيده.

"إن األوروبيني يسريون حنو التماثل , حنو انعتاقهم املتنامي من شروط تنشأ مبوجبها أعراق 
مقيدة مناخيا وطبقيا , حنو استقالهلم املتزايد من كل بيئة معينة تريد أن ختط مطالبها 

ايل سيظهر تدرجييا نوع بشري رحال املتماثلة يف النفس واجلسد على مر األجيال , وابلت
جوهراي وما فوق قومي ,وبتعبري فسيولوجي نوع يبلغ احلد األقصى يف القدرة على التكيف 
ويتفنن فيه بوصفه خاصيته املميزة. إن هذه السريورة حنو األورويب املقبل ميكن أن ختفف من 

 

   يتم التشكيك يف مصداقية كتاب ارادة القوة عند كثري من الباحثني يف املنت النيتشوي , وعلى رأسهم االيطايل
جورجيو كويل. حيث أن الكتاب نشر بعد وفاة نيتشه , عن طريق أخته اليزابيت نيتشه _اليت حتوم الشكوك 

ت و نصوص مل  ينشرها نيتشه يف حياته حول انتماءاهتا للفكر النازي _ . وهو يف األصل جتميع لعدة شذرا
الواعية. أيضا فقد ختلى نيتشه عن فكرة مشروع كتاب )ارادة القوة( يف حياته الواعية , وعوضها بعديد الكتب 

 األخرى , حيث أن املتأمل يف آخر كتب نيتشه )هذا هو االنسان( يسح فيه ختاما وخالصة ألفكار نيتشه.
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: 2003)نيتشه,". سرعتها نكسات كبرية قد تنميها مع ذلك إذ تزيدها سطوة وعمقا...
215) 

األورويب الصاحل هو منوذج كوين , مواطن لكل أورواب. أو هو بصيغة أخرى ليس مواطنا 
ابملعىن احلريف للكلمة. إنه منوذج لإلنسان السياسي الكومسوبوليتيكي 

cosmopolitique  ولكن ليس ابملفهوم الرواقي أو الكانطي. فهو النموذج الذي ,
ن مواطن الدولة الُقطرية املتقوقع يف ظل انتماءاته القومية الضيقة يقرتحه نيتشه بديال ع

 وفكرة اهلوية الوطنية. إن نيتشه هبذا يدعو إلنسان أورواب املوحدة.

مازال يسود يف فرنسا اليوم , اليوم أيضا , جو من التفهم والرتحاب أباندر الناس, أبولئك 
 , ألهنم أوسع من ذلك ويعرفون كيف الذين اندرا ما يرضون أو يقنعون أبي تقوقع وطين

حيبون اجلنوب يف الشمال والشمال يف اجلنوب , أبولئك الذين ولدوا ليكونوا قاطين البالد  
 (236: 2003)نيتشه,  الوسطى وأوروبيني صاحلني.

هناك حيث تنتهي الدولة يبدأ " : ان هته الغاية لن تتحقق اال على أنقاض الدولة/األمة
فائضا عن اللزوم : هناك يبدأ نشيد الضرورة ,والطريقة الوحيدة اليت ال  اإلنسان الذي ليس

 (106: 2007)نيتشه,.مثيل هلا للوجود "

يريد نيتشه األورويب الصاحل , وأيمل أن يكون فاحتة أمارات تسمح إلرادة أورواب 
ميكن  -القرن التاسع عشر-ابلتوحد...نيتشه يعتقد أبن العمل الغامض لروح رجال العصر 

أن يظهر من خالله ميال شامال ميكن أن جيمع من خالله كل الباقني , أي حماولة حتضري 
 (jasper,1950 :232 )أورويب املستقبل.
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إن األورويب الصاحل هبذا املعىن منوذج سياسي لإلنسان االورويب الفاضل. ميكن أيضا 
لألورويب الصاحل أن يكون منوذج فالسفة املستقبل الذي ينتظرهم نيتشه. كذلك ميكن 
أتويله على أنه النموذج السياسي للمصطلح النيتشوي "اإلنسان األمسى". أيضا هو انسان 

خالق املسيحية ولعدمية املساواتية , هو منوذج ينتظر منه الظهور عقب عملية ما بعد األ
قلب القيم. حيث تنتصر أخالق السادة على أخالق العبيد , وتسود ارادة القوة بدل ارادة 

 (bilheran,2005 :16).  احملرك الوحيد للحقيقة وللحياةالعدم. فإرادة القوة هي  

صحاب الروح احلرة , وأيضا ب"األوروبيني الصاحلني". يسمي نيتشه املفكرين اجليدين أب
وهو يف هذا يدرج نفسه ضمن اطار هذين التصنيفني , فكثريا ما يستعمل نيتشه ضمري 

 ال"حنن" للتعبري عن هكذا مفاهيم.

لقد اخرتع األملان البارود ,هلم كل التقدير! لكنهم ضيعوا كل شيئا إذ اخرتعوا الصحافة , " 
لسنا يسوعيني وال دميقراطيني وال أملان مبا فيه الكفاية , حنن األوروبيني  لكن حنن الذين

الصاحلني , حنن األرواح احلرة , احلرة جدا , ال نزال منتلكها هي , منتلك شدة الروح وشدة 
: 2003)نيتشه,." .قوسها كلها! ورمبا الشهم أيضا واملهمة؟ ومن يدري رمبا اهلدف..

19) 

منوذج اإلنسان األورويب املتخلي عن كل العدميات األوروبية , والداعم األورويب الصاحل هو 
لفكرة الوحدة األوروبية وإلرادة القوة , األورويب الصاحل هو إنسان فطن ال تنطلي عليه 
خدع القوميات األوروبية وما يصاحبها من انغالق ثقايف ومعاداة للسامية. هو أقرب ألن 

مشروع مستقبلي يتوقع أبن يثور على واقع أورواب السياسي   يكون يف الفكر النيتشوي منوذج
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حنن األوربيون الصاحلون نوجد يف وعلى تراث احلداثة السياسية. هنا يستطرد نيتشه :" 
 (42: 2011)نيتشه,.حرب مع القرن الثامن عشر "

نتماء األوريب الصاحل هو نقيض املواطن الدواليت املتعصب النتمائه الوطين والقومي. هذا اال
الذي تشرعه النزع الدميقراطية الصاعدة. هذا األمر هو ما جيعله منه منوذجا للفكر  
السياسي املنحط وللعدمية. على النقيض يوجد "األورويب الصاحل" ممثال لنموذج األفكار 

 الراقية. 

األورويب الصاحل هو النموذج املوائم للسياسة الكربى , منوذج االقتدار املبدع يف خدمة 
 شاريع الكربى ملواجهة أفكار سياسة القطيع.امل

ميكن القول أن األورويب الصاحل هو منوذج نيتشوي أصيل ميكن أن نرادفه مع مصطلح : 
املواطن األورويب. حيث ميثل نقيض القومية , الدميقراطية , النزعة الوطنية. هو ابختصار 

 منوذج مواطنة السياسة الكربى.

ملعىن الذي أتخذه هذه الكلمة على أايمنا , حىت نستطيع أن "حنن أملان أقل بكثري يف ا
نرافع لصاحل القومية وكره األعراق , حىت نستطيع أن نتمتع جبذام القلب هذا , وبتسمم 
الدم هذا , الذي جيعل شعوب أورواب تنعزل عن بعضها , تتمرتس وتضع نفسها يف احلجر  

رطة التداخل لتشكل رجاال عصريني ... الصحي... حنن من ال وطن لنا ,إننا من أعراق مف
 (240-239: 2001)نيتشه,  .إننا بكلمة أوروبيون صاحلون , ورثة أورواب... "

يريد نيتشه أن جيعل من فكرة األورويب الصاحل , غاية جيب أن تعمل االسرتاتيجيات 
تربية السياسية املستقبلية على جتسيدها , أي انه يهدف يف مقاربة أخرى اىل جعلها منهج 
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"مذهب األورويب الصاحل }هذا{ منهج بدون "حمبة" ميكن أن منيز فيه مستقبلية. أين أن 
نقدا ل"قلب القيم" , منهج للقيمة املوجودة , بيداغوجيا للقيم االجتماعية املستقبلية 

".(tazerout, l’éducation vitaliste,1946 :144)  وكبديل عن النظم
يهدف نيتشه ألن يلقن لألوريب الصاحل أخالقية "ما وراء اخلري والشر" األخالقية السائدة , 

 tazerout, critique de). , أخالقية مجالية خالصة
l’éducation,1946 :144).حبسب فيلسوف االنسان األمسى 

سان األمسى , هو عينه ميكن القول أن األورويب الصاحل هو ترمجة سياسية ملصطلح اإلن
النموذج املرجو الذي سيتجاوز عطاالت منوذج اإلنسان الدميقراطي _خامت البشر_ . 

_ , على cosmopolitiqueحيث يرجو نيتشه به نوعا من السياسة الكونية _
 النقيض من التوجهات القومية والدوالتية التجزيئية , اليت متثل "السياسة الصغرى".

 كربى والواقع األورويب االسرتاتيجي :مستقبل السياسة ال .4

كمستشرف , يتنبأ نيتشه بدخول أوراب يف حروب طاحنة مرتقبة , حروب ستغري وجه 
أورواب لألبد. حيث ستعلن عن سقوط القوى التقليدية لصاحل قوة جديدة صاعدة , قادرة 

 : " نسان"حسبه يف بعدها االجيايب على توحيد أورواب. فيقول يف اخر كتبه "هذا هو اال
فكرة السياسية ستكون مستوعبة كليا داخل صراع األرواح , وكل توليفات قوى اجملتمع 
اهلرم سيتم تفجريها مبا أهنا مبنية كلها على الكذب: ستكون هنالك حروب ليس هلا مثيل 
يف اتريخ األرض. انطالقا مين فقط ستبدأ السياسة الكربى على وجه 

 (Nietzsche,2011 :127)."البسيطة
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رأى نيتشه يف السياسة الكربى سبيال لتجاوز العدمية اليت يبشر هبا مستقبل أورواب نتيجة 
انتصار احلداثة , اليت مل ختتلف عن األخالق املسيحية , إال يف ارتداءها صبغة دهرانية. لقد 

 أراد نيتشه عرب السياسة الكربى أن يقرتح سبيال آخرا كي خترج أورواب على إثره من ما بني
يوحي بنزوع  -القرن التاسع عشر-سندان العدمية ومطرقة االحنطاط. كان الواقع األورويب 

حنو منوذج الدولة الُقطرية , وجتزئة أورواب إىل كياانت سياسية صغرية , حتكمها 
األيديولوجيات الدميقراطية واالشرتاكية. حيث سيسود النزوع حنو االسرتاتيجيات السياسية 

وءا. ابلنسبة لنيتشه فلم ير يف هذا اجلمود والسالم إال مظهرا من مظاهر  األكثر مجودا وهد 
االحنالل , انه ابألحرى املرحلة األوىل اليت تسبق السقوط. إن مكانة أورواب العاملية مهددة 
هتديدا خطريا , ألن إرادهتا قد احنلت وتراخت , ومل تعد قادرة على مواجهة التحدايت 

السياسة السائدة يف عصر نيتشه. بينما كانت قوى أخرى  الكربى مستقبال , يف ظل
حتتفظ بقوهتا أو تشحد ههمها , فان أورواب بعدميتها البادية تتجه حنو االحندار واهلاوية. 
لذا حذر نيتشه من ما يسميه السياسة الصغرى , وأخطارها على مستقبل أورواب السياسي 

دهش ما يكون يف تلك اإلمرباطورية الوسطية إال أهنا ]اإلرادة[ على أقوى وأ, قائال : " 
الضخمة حيث تعود أورواب أدراجها إىل آسيا وكأهنا هنر جار , أي يف روسيا. هنالك تنتظر 
اإلرادة على حنو خميف إطالقها , كي تستعري اللفظ العزيز على الفيزايئيني اليوم , وال تزال  

ل درء أعظم األخطار عن أورواب لن جتهل ما إذا كانت إرادة للنفي أو لإلثبات. فمن أج
تلتزم , على األرجح حروب هندية وتورطات يف آسيا وحسب , بل أيضا انقالابت داخلية 
, وتفتيت لإلمرباطورية إىل أجسام صغرية , وقبل كل شيء إدخال احلمق الربملاين , مبا فيه 

ليب ميال إىل واجب أن يقرأ كل واحد جريدته عند الفطور. وال أقول هذا متمنيا: فق
العكس ابألحرى ,أعين إىل تزايد خطر روسيا إىل حد يدفع أورواب إىل التصميم على أن 
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تصري بدورها خطرة , وحتديدا أن حتظى بواسطة ثلة جديدة حتكم أورواب , إبرادة موحدة , 
إرادة خاصة مرعبة وطويلة ميكن هلا أن حتدد أهدافها آلالف من السنني...كي يوضع 

ملهزلة دويالهتا الطويلة وأيضا لتعدد إراداهتا وتوزعها على أنظمة ملكية ودميقراطية أخريا حد 
.لقد وىل زمن السياسة الصغرى: القرن التايل سيجلب معه الصراع من أجل السيطرة على 

 (167: 2003)نيتشه,."العامل _اإلرغام على السياسة الكربى

ة , فاحلضارة تسقط مىت ما جنح أهلها يف هذا السياق ميكن استحضار املقاربة اخللدوني
حلياة الرخاء والكسل واالستقرار. فنيتشه مثله مثل بن خلدون يرى مبصداقية فكرة الصراع. 
بل ان نيتشه يزيد عن ذلك فالصراع عنده ليس فقط من أجل ضمان البقاء مثلما يرى 

 تشارلز داروين مثال , بل أنه صراع من أجل اكتساب القوة و االقتدار.

يقرتح نيتشه احتمالني_رئيسيني_لتشكل السياسة الكربى مستقبال. إما أن الفشل 
السياسي يف أورواب سيقود إىل تدمريها وابلتايل ظهور تفاعالت جديدة حلكم العامل. وإما 

 (jasper,1950 :232)توحيد أورواب سياسيا وابلتايل تصبح قادرة على حكم العامل.
وقد قال نيتشه بفكرة التحدي واالستجابة , واستخدم املثال الروسي , الذي يشكل على 

عرب الوعي األورويب الذي شدته وخطورته , حتداي ذا شأن ميكن أن يوقظ اهلمة األوروبية. "
شغل نيتشه , فانه يرى يف روسيا , ليس فقط خطرا كبريا على أورواب , ولكن أيضا 

 (jasper,1950 :233)."يقاظ أورواب عرب حتفيز آلية الدفاع املضاداإلمكانية الكبرية إل

تتجسد مصداقية أفكار نيتشه بفعل اعتباره متنبئا ابرعا , بل انه يقرتب ان يكون حامل 
نبوءات , وهو ما جعل بيرت سلوتردايك يطلق على أفكاره , ب)االجنيل 

 (11:  2003)سلوتردايك,اخلامس(.
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يستيان دوال كومباين" تقريبا على قدرات نيتشه اإلستشرتافية ويف نفس السياق يثين "كر 
ورؤيته النافذة. ف"بعد أن منت الوطنيات وتعددت على الرغم من حتذيرات نيتشه التنبؤية 
, وهو آخر املفكرين الكوزموبوليتيكيني ,انتهى األمر أبن أاثرت يف قرننا )العشرين( حربني 

 2003)دوالكامباين,ألوروبية_مع انتحار مجاعي."عامليتني تتماثل _ابلنسبة للقارة ا
لقد أدى ما يسميه نيتشه ب"جنون القوميات" إىل حتقق التنبؤ الثاين بدل األول  ( 248:

 , أي اهنيار مكانة أورواب يف سلم القوى العاملية.

 

*         *        * 

 

األمة(. حيث \)الدولةرفض نيتشه مفهوم الدولة القطرية التجزيئية , أو ما يعرف بنموذج 
رأى فيه عالمة من عالمات االحنالل السياسي اليت ترافق تصاعد النزعات الدميقراطية اليت  

كان مقتها نيتشه ورأى فيها مثاال صارخا على العدمية السياسية للحداثة األوروبية. 
نسان ولتجاوز هذا األمر دعى اىل قلب القيم , وإعادة صياغة املثل والغاايت. فنّظر لإل

األمسى بدال من االنسان الدميقراطي_خامت البشر_ , وللسياسة الكربى كحل للخروج من 
االنسداد السياسي الذي يهدد مستقبل أورواب. هذا ما جيعل من نيتشه معاداي صرحيا 
لنموذج الدولة القطرية وللفكر القومي بعامة والفكر القومي األملاين خباصة. هذا األمر يقود 

وصم نيتشه ابلنزعة العنصرية العرقية _على ما جنده يف بعض الدراسات_ . فمثل  اىل تفنيد
 هته االستنتاجات املتسرعة حتتاج ألكثر من إعادة فحص!
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اقرتح نيتشه مفهوم السياسة الكربى كبديل ملا مساه السياسات الصغرى , حيث ميثل 
ربى يف شكله السياسي اإلنسان األمسى النموذج املرجو ظهوره حلمل لواء السياسة الك

املسمى "االوريب الصاحل". على النقيض يوجد "خامت البشر" أو املواطن الدميقراطي , منوذج 
لإلنسان املعتدل املتوسط , الذي ميثل غاية األفكار الدميقراطية , رامزا لعالمة االحنطاط 

لسالم الدائم عالمة واالحنالل السياسي يف املنت النيتشوي. فبالنسبة لفيلسوف القوة , فان ا
إذا أردت السالم فاستعد على سكون أموات وركود ينايف مبدأ احلياة , ومن هنا مقولته : 

 للحرب!

 

*                       *                     * 
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