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 ميموني رشيد. د.أ

  الدراسةملخص 

تحتل ص�ورة النخب يف املرشوع النهضوي للمجتمعات اإلسالمية موقعا محوريا 
يف تحليل مالك بن نبي.  بإمكاننا عند تتبع مسار إنتاجه الفكري (املرتكز عىل منهج 
متميز) رصد ثالث مراحل قصد مواكبة محطات تطور تلك املجتمعات.  قّدم يف 

قسام الننائ للنخب: التقليدية مؤلفات املرحلة األوىل عرضا عن وضعية االن
والحداثية،  بّ� ميزاتها اإليجابية (التوعية وإعادة بعث العمل الفكري بالنسبة 
للحركة اإلصالحية وإعادة النرر يف املعاي� التقليدية بالنسبة للتيار الحداث) 
والسلبية (الطابع الجزئ اإلصالح ونقص الفاعلية االجت�عية بالنسبة للحركة 

صالحية واالقتباس األعمى واستهالك منتجات الحضارة الغربية دون افتكاك وسائل اإل 
املعرفة بالنسبة للحركة الحداثية).  تطرق بن نبي إىل مساعيه� النهضوية مربزا آثار 
مخلّفات االنحطاط (رجل'' ما بعد املوحدين) ومعوقات االستع�ر.  تنبّه بن نبي يف 

اب موعد استقالل البلدان اإلسالمية) إىل رضورة توجيه املرحلة النانية (لدى اقرت 
النخب الفاعلة نحو مهام املرحلة الجديدة والتحض� للرصاع الفكري.  تنطلق املرحلة 
النالنة بعد اسرتجاع الجزائر ( ومعرم البلدان اإلسالمية) لسيادتها،  حيث عكف بن 

نخب بالتحليل النقدي ووضع نبي عىل مرافقة الربامج التنموية املنتهجة من طرف ال
اللّمسات األوىل لسوسيولوجية االستقالل موجهة نحو التصدي لألمراض االجت�عية 

 وتقو�ها.  
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Abstract                     

Elites’ action in the revival process (Nahdha) of the Arab and 
Muslim societies holds an outstanding place in Bennabi’s intellectual 
works. We can identify three main phases in his analysis of the elite 
corresponding to the three stages of the evolution of these societies. 
He started with expounding his theory about the elite’s segmentation 
between the traditionalist and the modernist wings and underlined 
their positive achievements: the “Islahi” movement brought the 
awareness of the crisis and initiated the intellectual revival whereas the 
modernist tendency reevaluated the traditional norms. Bennabi also 
pointed out to their shortcomings: the limited scope of the reform, the 
literary inclination and social inefficiency for the traditionalist 
tendency and the blind intellectual mimetism and the consumerist 
attraction towards Western products with little knowledge acquisition 
for the modernist trend. Bennabi focused upon two factors that 
impaired both elites’ action: - the negative consequences of the 
decadence affecting the “post-Almohadian” man - colonialism’s 
obstacles. In the second phase coinciding with Arab and Muslim 
countries recovering their sovereignty, his production aimed at 
preparing the influential elites to their forthcoming missions and 
guiding them to face the “struggle of ideas”. The third phase in 
Bennabi’s great intellectual works starts with the effective gaining of 
independence by most of the Muslim countries (including Algeria in 
1962) where he critically analyzed the socio-economic and political 
plans initiated by the national modernist elite and laid down the 
foundations of the “sociology of independence” focusing on the ways 
to cure the “social pathologies” faced by newly independent countries. 
In the conclusion, I assessed the disastrous consequences of having 
neglected Bennabi’ farseeing analysis and wise recommendations; two 
decades after his death, Algeria witnessed a deep crisis, the 1988 crisis. 
His analysis applies to Arab and Muslim countries.     
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 :مقدمة

مالك بِن نبّي من حيث عمُقه التحلييل ورصامتُه املنهجّيُة واملراجُع التي اعتمدها من  يعدّ 

 ،الفلسفة ،السيكولوجيا ،ب� مفّكرّي العلوم االجت�عية (عىل وجه الخصوص السوسيولوجيا

�نّل تصّورُه ملجتمع  .اإلسالمية ميّزة يف تحليل املجتمعاتتمساهمًة م الذين قدموا )...التاريخ

يدعونا إىل طرح العديد من و ،ييف مسعاه الفكر  جزائري حديث العهد باستقالله استمراريةً 

  .ياالقضا

ثم  ،بني  مقا  عىل فكرة تحديد نررية النخخبة لب نبّي بالنسبة إىل النرريات األخرى 

ا مقرتحاته إلعداد سوسيولوجيا االستقالل مع التطور الحقيقي لهذو  القيام بقابلة تصّوره

  .التخصص بجامعة الجزائر الذي يتّم ضمن املنرور العام لنموذج التنمية املطبَّق يف الجزائر

تكمن إحدى صعوبات املوضوع يف كون املَهمة تتطلب منا إحصاء مواضيع تتعلّق بالنخبة 

"رشوط  )Conditions de la Renaissance( يف كل اإلنتاج الفكري لب نبي بدًء بـمؤلَّفه

وعليه فنحن مجربون أن نعتمد خطّا منهجيّا يف تحليلنا ؛ ) إىل غاية كتبه األخ�ة1948النهضة"(

املتزامن مع تطور العال اإلسالمي والعال  أن نضج وتطور فكر بن نبي ومن حسن الحظ ،هذا

نا ويدعوان ،النالث والجزائر يساعداننا كن�ا عىل إيجاد املبتغى من ذلك الزخم العلمي الوف�

 إىل اقرتاح العمل بوجب مسعى ذي ثالث مراحل:

 املرحلة األوىل:

: يقرتح بُن نبي يف هذه املرحلة فرتة االستع�ر خاللو  الّنخب أثناء مرحلة االنحطاط

األوىل من اإلنتاج الفكري تحليالً حول الحضارة والنقافة بهدف تقييم الرشوط التي تسمح 

ثم يقوم ؛ تطرق إليه يف كتابه "رشوط النهضة" ،سالميبانطالق دورة حضارية يف العال اإل 

"وجهة العال  )Vocation De l’Islam( العال اإلسالمي يف كتابه اآلخر بتحليل

 .)حيث يخّصص جزًء كب�ا لوضع النّخب يف العال اإلسالمي يف فرتة االنحطاط1954اإلسالمي"(

التّاريخيّة التي تتضّمن قدوَم االستع�ر الذي سيصل بدوره إىل  ُ�روراتصبالتفصيل ال ويتناول

ك� يتطرّق بالتحليل أيضا عىل وجه الخصوص للحركات الفكريّة . تقسيم وتفتي  النّخب



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ.د. رشيد ميمو� نبيّ  بن مالك الَحضاري لدى التغي� يف النُّخبة مكانة

 

)73 ( 

إىل أن يقوم بتقييم عمل  ،والحركاِت النخبويّة الحداثيّة ،النخبويّة التقليدية واإلصالحية

  .الحركات السياسية والدينية

 رحلة الثانية:امل

تعريف مهام الّنخبة يف بناء بتحديد و ،ينشغل بُن نبّي يف املرحلة النانية كعمل سبقيّ 

ك� يقرتح آليات للح�ية الواجب وضُعها ضد مخاطر  ،ثم يقوم بتوجيهها ناشئٍ  مجتمعٍ 

 LutteIdéologique(وكل ذلك نجده يف كتابْيه األوِل بعنوان ،حتى يجنّبها السقوطـ االنحراف

dans les Pays Colonisés ()"والنا�  ،)1960"الرصاع الفكري يف البلدان املستعَمرة

)Naissance d’une Société( ) "1962"ميالُد مجتمع(.  

 املرحلة الثالثة:

يجد املفّكُر نفسه يف مواجهة  ،يف املرحلة النالنة وبعد عودته إىل الجزائر عند االستقالل

تحليل مواقَف وأع�َل مختلف النخب يف شتى مشاريع التنمّية تجربة التنمية فينطلق إىل 

سوسيولوجيا االستقالل ملعالجة األمراض ويدعو هذه النخب إىل إعداد  ،املعّدة لإلنجاز

  .والنقافيةوتقويم االعوجاج وتوجيه عمل النخب السياسية واالقتصادية  ،االجت�عّية

خب  مكانة اجلزء األول:
ّ
  فكر يفنظرية الن

ّ
 : بن نبي

خب
ّ
 :أ) حملة عن املقاربات النظرية اخلاصة بالن

 ،يبقى من املرشوع لنا التسالل حول مكانة الّنخبة يف املخط  التحلييل لب نبي

نرريته من واالقتباسات التي اعتمدها من مختلف النرريات الرّائجة وأصالة تصوره وصّحة 

  .أجل تحليل مسار النخب ونشاطاتها ومهامها يف الجزائر واملغرب العر  والعال اإلسالمي

يوجد أنواع كن�ة للمقاربات النررية الخاصة بالّنخبة منذ أن جاء ذكرُها يف مؤلّفات 

 Vilfredo Paretoثم التنر� لها من ِقبل فيلفريدو باريتُو  Gaetano Moscaغيتَانو موْسكا

"بحث يف السوسيولوجيا  )Traité de Sociologie Générale( ) يف كتابه1843-1923(

 العامة":

 .. . ميَشالو  موْسكاو  باريتُو أمنال ،تتناول إحدى املقاربات مسألة "الرّواد" -
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 ،تقوم مقاربٌة أخرى عىل تحليل أ�اط الفعل والسياسات املتّبعة لدى مختلف النّخب -

فكل  ،النوعية لهذه النخب: السياسية والصناعية والنقافية-يات التصنيفيّةوتعتمد عىل املعط

وهذا ورايْ   .مؤلف يؤكّد عىل نوع معّ� من النخبة ويحلل أصولها ووظائفها ومكانتها

"النخبة يف الحكم"  )L’élite au Pouvoir( يحلّل يف كتابه املعنون Wright Millsميلس 

قّسمها إىل سياسية  للنخبة األمريكية التي وصل  إىل الحكم بعدما) الرتكيبَة النالثيّة 1956(

  .وعسكرية ومالية

س�ُورة يكتيس تحليُل تركيبة النخبة بالنسبة للبلدان يف طريق النمو أهميًة كب�ًة لتقييم  -

وعامُل املقارنة  ،وبهذا الشكل تُعزى املسؤولّيُة إىل هؤالء يف حال النجاح أو الفشل ،التطور

في ف .ا يبدو صائبًا للغاية طاملا أن معرم البلدان قد نال  استقاللها منذ نصف قرنهن

الجزائر منال يتّم الحديُث اليوم برارة عن حقيقة تقدم بعض البلدان كالربتغال وكوريا 

  .التي كان  مع ذلك أقلَّ تتّعا بالثوات منا نحن ،الجنوبيّة وحتى إسبانيا

اإليديولوجي دوًرا أساسيا يف اختيار النررية: تحّث "نررية و  يلعب التّوجه الفكري

من مدرسة شيكاغو  Schillsشيلس و  Apterالعرصنة والتحديث" التي يدعو إليها آبت� 

عىل "اإلقالع االقتصادي" حسب النموذج الرأس�  للقرن التاسع عرش وبداية  ،األمريكية

األكث شيوعا والتي كان  مبّجلة من ِقبل نخبنا  يف ح� أن النررية املاركسيّة؛ القرن العرشين

كان   ،الذين كان "يُطلق" عليهم بـ "التقّدمي�" بالجزائر (يف العرشية األوىل من االستقالل)

يف "مذكرات السجن"  Antonio Gramsciهي النررية نفَسها التي ذكرها أنطونيو غراميش 

  .اريخّية يف الحكم" ولـ "الطبقة املهيمنة"وبخاصة يف تحليله لـ "الكتلة الت ،)1929-1935(

فإنه بإمكاننا أن نقوم  ،اإلسالمي-وبا أن مالًكا بن نبي قد حلّل النّخبة يف العال العر 

 والذي يقوم ،بنررة شاملة للنرريات املعمول بها استنادا إىل التقسيم الذي وضعه عّيل الكنز

 عىل محورين اثن� واسع�:

ونخبة فكريّة حداثيّة تتّفق واملقاربَة  ،النخبة إىل نخبة فكريّة تقليدية انقسام وتفّرع -1

  .)... عبد هللا العروي�وذج  ة (يالنررية للمدرسة الفرنس
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تحليل العالقة التي تقيمها هاتان النّخبتان إزاء السلطة السياسية حسب املقاربة  -2

يؤكد عّيل الَكنز عىل خاصيّة هامة تتميّز بها النخبة (استلهمها من غراميش)  .األنغلوسكسونية

"عىل مّر  Au Fil de la Crise: Quatre Etudes sur l’Algérie et le Monde Arabe''يف كتابه

"إن املنّقف� الذين يعيشون داخل نرام : األزمة: أربع دراسات حول الجزائر والعال العر 

وكذلك هو الحال بالنسبة لألعداد  ،ن عقالً مفّكرًا مه� كان ثراء إبداعاتهممغلق ال يشّكلو 

الهائلة من الحائزين عىل الشهادات الجامعية التي ال تعطينا هي أيضا منّقف� ومن باب أوىل 

تفتقد لديها إىل الفّعاليّة داخل  ليس يف مقدورها إنتاج عقل مفّكر إذا كان  املعرفة الرتاكميّة

ثم يضيف: "�كن لنا أن نصفه باألمر العريم قدرَة  .)17(ص.الرمزي للمجتمع" النرام 

 أي مجموعة من األفكار ذات الحّس االجت�عي مجموعة من املنّقف� األنتيلجْنسيا عىل إنتاج

داخل املجتمع  جزًء منه أو دالالت اجت�عية باستطاعتها أن تكّون وتشّكل سلوكًا جمعيًا

وتشكيل .. . تتواجد فيه املجموعة وبالتا  تكوين وتشكيل سلوك املجتمع املد�املد� الذي 

"براكسيس اجت�عي" (أي مجمل النشاطات اإلنسانية القادرة عىل تغي� املحي  الطبيعي أو 

  .)18(ص.تعديل العالقات االجت�عية)" 

خب
ّ
ة مقاربة مالك بن نبي حول الن

ّ
 :ب) خصوصي

باملنّقف أو النخبوّي اللذين يربطه�  بدءً  ،ديد من املفاهيميستعمل مالك بن نبي الع

 الحداثي�و  ،رجال السياسةو  ،رجال اإلصالحو  ،رجال الدينو  ،رجال الفكرو  ،بوقائع ملموسة

تكمن خصوصية مقاربة بن نبي يف كونها تُقرتح كنررية تُدرج فيها النخبُة ضمن ... إلخ

ظهور املجتمعات والج�عات و  الحضارات وتطورهامخطّ  تحلييل متعلّق بدراسة نشوء 

ال يعتمد بن نبي يف عمله هذا عىل تحليل تجريبي للنخبة  .الصغ�ة املساهمة يف بنائها

 ،طبقتهم االجت�عيّة ،توزّعهم ،بطريقة أكاد�ية أي إحصاء وجرد أنواع النخب: عددهم

هو يعّد من اختصاص فرق البحث مّ� ، ... العالقات املوجودة ب� مختلف انقسامات النخبة

الجامعيّة (الذين يتمتّعون بكانة مميّزة واستقرار ال سي� بعد االستقالل) ومراكز البحث التي 

  .لديها الوسائل البرشية واملادية للقيام بنل هذا النوع من البحث
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عن مفّكٌر ذو منهج وصاحُب رلية يسعى إىل رشح الوقائع والتبليغ  لكن مالك بن نبيّ 

ثم يقرتح تحليالً عميقا حول وضع العال اإلسالمي عىل املنّقف�  ،إثبات حالة منذرة بالخطر

خطورة الوضع بالشكل الذي يجعلهم واع� بأنهم معنّيون بإيجاد  ليدركواوأصحاب القرار 

  .سبل التغي�

 يتمّيز تصور مالك بن نبّي بالعنارص األساسية التالية:

أو  ،كأفراديتخذ النخبة املنقسمة إىل تقليدي� وحداثي� إما بصفتهم فاعل� ينشطون  -1

تكمن أصالة مقاربته يف تحليله  .يف إطار حركاتهم الفكرية أو السياسية كل حسب توّجهه

إال  ،هذا الذي يقول بأنه عىل الرغم من الفوارق واالختالفات البّينة املوجودة ب� هذه النخب

ون مع ذلك وجهْ� اثنْ� للحقيقة نفسها ألنهم نتاٌج لنفس الوضع التاريخي ويحمل أنهم �نل

كل واحد منهم نفس العيوب والّشوائب التي ميّزت فرتة االنحطاط التي أنتج  لنا إنسان 

ِدين (الذي يُحيص له نقاَط قوته وضعفه)   .عرص َما بَْعَد املَُوحِّ

يف فرتة االستع�ر  ،بالنرام أي السلطة الحاكمة يدرس عالقة هذين الصنف� من النخبة -2

 وهو يف هذه الحالة ال يتناول النراَم بصفته موضوعا للدراسة وإ�ا لتحليل ،وبعد االستقالل

 هذه األخ�ة قاخرت ا التي �كن من خاللهاكيفيّة ال يف م�رسات ومسارات النخب والنرر

  .تضلَّ الطريَق وتنحرف عن مهّمتهال

ولكن دون السعي إىل اقرتاح  ،عىل الرباط العضوي القائم ب� أعضاء نفس النخبةيؤكّد  -3

ك� أنه  .مرشوع مجتمع خاص بجموعة اجت�عية معّينة (منل� يُعرف يف التحليل املاركيس)

ومع ذلك فإن مرشوعه  .ل يقحم نفسه يف العمل السيايس املبارش ألن الفكر يسبق الفعل

ز يف مخططه التحلييل التمييز التقليدي ب� النخبة والج�ه� ليس نخبويّا فهو يتجاو 

بل يقرتح مرشوعا للتجديد الحضاري تشرتك فيه كلخ الطبقات االجت�عية سواء عىل  ،الشعبية

ولكن بالتأكيد عىل أن الفكرَة تحتّل فيه مكانة كب�ة مادام يتّخذ  ،مستوى األفراد أو الج�عات

-منل� يهتّم من جانب آخر بالرشوط النفسّية .دينية أرضية انطالقهذا املفكُر من الفكرة ال

  .الزمنيّة للنخب
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يؤكّد عىل أهمية النقافة يف خلق جّو مواٍت لربوز النخبة وإنشاء شبكة العالقات  -4

ذلك أن يف فرتة االنحطاط توقف املجهوُد الفكري عن الحركة وفقَد الفكُر دوره  ،االجت�عية

وانْفك  الشبكة االجت�عيّة وانْحل  الوحدة ب� الفكرة واإلنسان  ،أهميةوأصبح غ� ذي 

 ،�لك بُن نبّي فكرة وظيفية عن النخبة. هذه العنارص التي تعّد أساس الحضارة ،وعال األشياء

 النقافةو  .بل يجب عليها أن تكون واعية ،فالنخبة التي ال يحكمها أّي التزام ال معنى لها

ة عىل رفع التحّديات املفروضة وإحقاق التجديد وتخليص إنسان َما بَْعَد قادر الحدها و  هي

ِدين من ضعفه والقضاء عىل''املنيْقف''(املنقف املزيّف)  . املَُوحِّ

  .يوّضح الدور األسايس لالستع�ر يف إضعاف النخبة وتحويلها عن مهّمتها -5 

 :اإلصالح الديني واحلداثة: ج) حركات النهضة الفكرية

بداية من القرن التاسع عرش عن طريق نوع� اثن� من  العال اإلسالمي نهضته شهد

بُن نبّي بتقييم عمل  قامويف هذه املرحلة ؛ والحركة الحداثية ،الحركات: الحركة اإلصالحية

  .ونشاط نخب كّل منه�

 : حركة اإلصالح الديني -1

وإعادة بعث الحراك  ،عرمة املشكلةيكون لهذه الحركة دوٌر إيجا  يف توعيّة املسلم� ب

ومن  .الفكري عىل املستوي� النقايف والسيايس لفهم أسباب االنحطاط والعمل عىل تجاوزه

ويف الجزائر عبد  ،هب� األوجه البارزة يف هذه الحركة نذكر ج�ل الدين األفغا� ومحمد عبد

-أعادوا للنقافة العربيةالحميد بن باديس وجمعية العل�ء املسلم� الجزائري� الذين 

اإلسالمية قيمتها وحاربوا الفكَر الرالّمي وكلَّ أشكال الشعوذة واالنحرافات والبدع التي كان  

  .تنخر املجتمع الجزائري

ِدين بإدخال جزئيا يف  "نجح  هذه الحركة يف كرس التوازن الّسكو� ملجتمع َما بَْعَد املَُوحِّ

وحتى تتجاوز  .مفهوم مأساته التي يعيشها منذ قرون الوعي اإلسالمي وعىل مستوى فكره

  .)41ص. ،النّهضة مرحلتَها الجنينيّة يجب طرح مشكلة النقافة" (وجهة العال اإلسالمي
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ومدرسِته "ل يحدد بالضب  املشكل عىل مستوى الوعي  هبدإن عمل الشيخ محمد ع

فألول مرة منذ قرون عقٌل ؛ عقلول يتناول الجانب الفكري منه الذي يتمنّل يف ال ،اإلسالمي

مركُز العال اإلسالمي العمَل بقانون  ،أخ�ا جامعة األزهر  فقد قبل... مسلٌم أنتج عمالً فكريا

وفهم أنه ال يوجد ك�ٌل ثاب  ودائم وإ�ا حالٌة تكون فيها األشياُء قابلة  ،الحركة والتقدم

يعترب مالك بن نبي أن بعض  كذلك .) 38.ص ،لبلو  مرتبة الك�ل" (وجهة العال اإلسالمي

ذكر عىل وجه التحديد العمل الرتبوي املميّز للمدارس الحرّة التي ياملؤسسات كان  فّعالة 

  .أنشأتها جمعية العل�ء املسلم� الجزائري�

ة -2
ّ
 : احلركة احلداثي

ا الفكري من استلهم  تياره إذْ  ،كان دور هذه الحركة أقّل تيّزا مقارنة بالحركة اإلصالحية

لكن يعود إليها الفضل يف  ،الغرب وتقتبس منه مبادئه اإليديولوجية من دون أي روح نقدية

"بسبب عدم اتصالها  .طرح مسألة إعادة النرر يف املعاي� التقليدية التي تعيق الفكر

ِدين الحداثّية  ل تقّدم الحركة .بالحضارة العرصية وانقطاعها الفعيل مع مايض َما بَْعَد املَُوحِّ

ك� ل تُنتج تياًرا لألفكار جديرًا باملناقشة  ،عىل مستوى الفكر العناَرص التي تحتاجها النقافة

غ� أنها كان  سبّاقة يف طرح مسألة إعادة  ،اعت�دا عىل االقتباسات التي أخذتها من الغرب

  .)50. ص ،النرر يف كل املعاي� التقليدية" (وجهة العال اإلسالمي

هة إىل 3- 
ّ
 :صالحيةحلركة اإلا االنتقادات املوج

اإلصالَح يف أمور الدين والالّهوت انطالقا من  همنذ محّمد عبد-تحرص الحركة اإلصالحيّة 

يرى مالٌك بُن نبّي أن  .الفكرة الخاطئة أن املجتمع فقَد إ�انه وابتعد عن م�رساته الدينية

االجت�عية بعنى أن الح�س الديني ال يعرف طريقه فُصل عن مهّمته  إ�او  ،اإل�ان ل يُفتقد

  .إىل تطبيق سلوك يف الواقع وال تجده يف املؤسسات

"يتناول علُم الالّهوت أكث املسائل املتعلقة باإل�ان والعقيدة منه باملشاكل املرتبطة 

ِدين .بالنفس فقد بقي  ،ن عقيدتهل يتخلَّ أبدا ع ،هذا واملسلُم بل حتى مسلم َما بَْعَد املَُوحِّ

 ،أصبح إ�انه غ� فّعال ألنه فقَد بريقه االجت�عي .مؤمنا أو عابدا متحّمسا بتعب� أدق
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؛ ويتميّز بالفردانّية والتمركّز حول الذات: إ�ان الفرد املفصول عن املحي  والواقع االجت�عي

باستحضار عرمة هذا  وإ�ا ،فتلك قضية مفرو  منها ،فاألمر ال يتعلق بإثبات وجود هللا له

 .)36-35ص. ،الخالق يف وعيه ووجدانه فيجعل من ذلك مصدَر طاقته" (وجهة العال اإلسالمي

الالّهوت  "يتميّز علمُ : ن نبي مشكلة هاّمة متعلقة بـفّعالية الدين وظيفته االجت�عية

يشّوه مشكل غ� أنه يف نفس الوق   ،بانفتاحه عىل الكالم وإثراء النقاشات وتبادل األفكار

أما مشكلة  .اإلسالمي بتحويل املبدإ "الّسلفي" لإلصالح يف نفسيّة اإلصالحي� أنفِسهم العالَم

ألن املسلم ال يتعلم شيئا من  ،"الوظيفة االجت�عية" للدين فليس  مطروحة يف علم الالّهوت

الرجوَع إىل الّسلف"  كيفية وال تعلمه عىل أية حال ،تلقنه فق  عقيدَة وجوِد هللامدرسة 

من هذا الفحص أن الحركة اإلصالحية ل  أو أيضا "يتبّ�  ،)36ص.، وجهة العلم اإلسالمي(

وجهة العال تعرف تغي� النفس املسلمة وال ترجمة يف الواقع الوظيفة االجت�عية للدين" (

 ،ُرص االنحطاطيحيص بُن نبّي سلسلة من الجوانب السلبية التي أنتجها ع  .)41ص.، اإلسالمي

 Gibbاملفهوم الذي أخذه عن املسترشق جيب ، L’atomisme ''الذريّة''ومن ذلك يذكر

لكن بعدما قام بتصحيح مداه  ،غ� القادر عىل التعميم ''املترشذم''والذي يعني صفة العقل 

بحيث حدّده عند فرتة االنحطاط وذلك بالنرر إىل التقدم العلمي الكب� الذي شهدته 

 ،والتوّجه التقريري التمجيدي ،وحرفيّة النص ،غ�ئيّةو ك� يذكر أيضا الد؛ ة اإلسالميةالحضار 

والذكر بالحرسة مآثر  ،والرجوع املفرط إىل البالغة وعلم البيان ،ومناشدة الكّم واالكتفاء به

وكذريعة إزاء عدم  وبطوالت املايض كميكانيزم سيكولوجي ذي املخرج من خيبات الحارض

بعض ما جاء يف كتاب مالٍك "وجهة العال ل عرٌض  في� يأتو  .عىل مواجهة التحديّاتالقدرة 

  اإلسالمي" حول هذه النقطة:

بحيث ال يتم البحث فيها  ،"ستبقى املُجادلة لفرتات طويلة مهيمنة عىل النقاشات األدبية

بزخم  بل يغرقهثه دّ حوال يسمع الواحُد منا إىل م ،عن الحقائق ولكن عن الرباه� والدالئل

 ألتقريريوينتقد مالٌك التوّجه  .)39ص. ،وجهة العلم اإلسالميمن الكالم ثخِ� األلفاظ" (

يف موضع آخر قائال: "يوجد سبب آخر لفقدان الفّعالية واملتمنّل يف التوّجه  ألتبجييل

هذا الذي �نح لكل التعليم طابًعا رجعيّا مرتًدا إىل املايض ال يت�ىش  التقريري التمجيدي
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 ،وجهة العال اإلسالميفينتج عن ذلك ظاهرُة وضاِم املايض" ( ،ومتطلباِت الحارض واملستقبل

"يقوم عىل تقييم Quantitativisme''ويرى من جانب آخر أن مناشدة الكّم واالكتفاء به .)40ص.

أي كتاب حسب عدد األوراق  اس "الكّم" و"العدد": ومن ذلك تُقّدر قيمةُ الفّعالية عىل أس

النص فهي ج�ليُّة أو باألحرى غنُج وتأنُّق حرفيّة  ''Poétisme'' أما الّشاعريّة ،املكتوبة فيه

 ووضع أمام القصور ،إلخفاء العيوب والنقائص هي الوسيلة تلك.. . ألتقريريوالتوّجه 

بل هذا اإلثباُت  يبدو هذا التحليل .)41ص. ،وجهة العال اإلسالميحجاب البالغة" ( كفاءةالالّ و 

ال يزال يحتفظ بصداقيته وصّحته ملا نقوم  ،الذي مىض عليه خمٌس وستّون سنة تقريبا

  .بإحصاء اإلنجازات املحّققة من قبل املؤسسات

ة -4
ّ
هة إىل احلركة احلداثي

ّ
 :االنتقادات املوج

حركة عن املدرسة الغربية أو عىل وجه أدق عن املدرسة الفرنسية خصوصا نشأت هذه ال

(الفرد الجزائري الذي ال يتمتع  لبعض األها  األنديجان أثناء االستع�ر التي فتح  أبوابها

ليس بهدف تنوير العقول ولكن من أجل تكوين أعوان يخدمون اإلدارة  ،بكامل حقوقه)

حركة من نفس الوس  النقايف املتخلّف إلنسان َما بَْعَد وينحدر أعضاء هذه ال .الفرنسية

ِدين ولهم نفس العادات العقليّة التي ألعضاء الحركة اإلصالحية لكن باإلضافة إليها  ،املَُوحِّ

وهذا ال �كنه أن ينتج تركيبًا إبداعيًا خالّقًا  ،اقتباسات يسَء استيعابُها أُخذت عن الفكر الغر 

  .غريبًاوإ�ا خليطًا 

الحركة الحداثيّة ال تلك أي مذهب واضح وال �كن تحديد وسائلها املستخدمة وال غاياتها 

وليس لديها سوى تصور سطحي بعيد عن الفكر الغر  والحضارة  ،التي تسعى إىل تحقيقها

فهي تفتقد إًذا إىل الفعاليّة الحقيقية عىل عكس اإلصالح ؛ الغربية وعن مسعاها اإلبداعي

  .عرش يف منتصف القرن التاسع Meijiعهَد ميجي  يف الذي شهده اليابان

القيمة الجوهريّة ملحتوى املعارف والعلوم وال يتبّنون سوى الحداثي�  ال يعرف الطلبة

ك� ال يبحنون كيف �كنهم امتالك الوسائل  .أشكال الحضارة الغربية ويستهلكون منتجاتها

وإ�ا ينرصفون إىل االحتياجات والرغبات واملوضات  ،وعمليّا ميّاالحقيقية الكفيلة برتقيتهم عل

ال يفرّقون ب� املعا� التي تحملها مفاهيم  .واألذواق مهتّم� هكذا با هو تافه عّ� هو مفيد
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بل تراهم يجرون وراء ، ... والجهود الفكرية ،والقيم االجت�عية والحضارية ،الطاقات الخفية

يروا القيم الدائة الباقية ولكن املنتوجات التي يُعاد تجديدها باستمرار  ل. املراهر واملاديات

لنتأّمل التحليل املوا  لب نبّي حول األسباب املوضوعية وامليول  .واآليلة إىل الزوال ال محالة

النفسية التي تعيق الطلبة (ملنتصف القرن العرشين) اكتساَب املعرفة يف هذه الفقرات التي 

رفيعة  منها وضوُح الكلمة وقوُة الصورة وج�ُل األسلوب واإليقاُع املتوازن قطعًة أدبيةيجعل 

 البيان:

ِدين حيث يتّم فيه االنتقاُل من  "بسبب الطابع النفيس املميّز للوس  األمِّ ملَا بَْعَد املَُوحِّ

 هو إسالمي إىل ومّ�  ،املقّدس إىل الدنيوّي دون التوقف عند أسمى األمور الُخلقّية والفكريّة

عىل  ينطلق الطالب املسلم بِك�مة ،ما هو عرصيٌّ حداثٌّ دون التوقف عند مفهوم النقافة

وجهه تنعه من أن يرى الحضارة إال جانبها املجرد أو التافه متّبعا فق  ميوله ورغباته التي 

  .يحملها محمل الجدّ 

و"األحياء  ،األوروبية م"يسّجل هذا الطالب نفسه عموما يف جامعة إحدى العواص

عىل سبيل تلك املوجودة بباريس أين تكث دوُر العلم  الالّتينية" تجدها متشابهة يف كل مكان

ات وأشكاَل التّسليّ  ،مرهرها السطحي أو ثَّة حيث نجد الجانب الكتبّي للنقافة والجامعاتُ 

 ،رهامساحضارة وليس ن يرى سوى نتيجة الفال �كن للطالب بكيفية أو بأخرى أ  .والهوايات

ولكن يرى تلك التي تصبغ أظفارها وشعرها  ،ال يرى املرأة التي تر  األرانب يف املزارع

ال يرى الحرّيف أو الَصنّاع منكبا عىل عمله ينجزه . وترشب السيجارة عىل أرصفة املقاهي

 ،حّس النفعيوكونه موّجها من البداية عن طريق ال. مجسدا فكرته املجردة عىل املادة الصلبة

خالّقٌة أوال للقيم األخالقية واالجت�عية  ،فال يالحظ الطاقات الخفية لكن الخالّقة واملبدعة

ّّ عاٍل عىل اإلنسان البدائ ر النقافة ملا يتجاوز املجهود الفكتبدأ  .التي تجعل اإلنسان املتح

و يداعب هرًا أو يزرع هو  ال يرى الطفَل يتعلّم معنى الحياة وقيمتها .يهدف الحاجة الفردية

م� هو  .وال الفالَح وهو يحرث أرضه ثم يتوقّف عند مؤخرة ثَلمه ل�ى مدى استقامته ،أزهاًرا

 ''ح�قة''ك� أنه ل يستخلص الدرس من بعض الح�قات منل  .يعّد نواة تركيبة كل حضارة

  .الخزفكل أثاثه وأرضية بيته من أجل الحصول عىل  برنَار بَالييس الذي أحرق
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"إن نزعته املادية الالّشعورية وولعه املفرط بالجانب النفعي من األمور ال يسمحان له 

برلية الجانب الفريع من هذه الحضارة التي قيّدت وسلَْسل  عباًدا ثم سلّمتهم إىل اآللة 

لن يرى املرأة التي خرج  من  .تقوُدهم وتنهُكهم وتضنيهم وتحّولُهم إىل "آالت بلحم برش"

يتها لتقطع مسافة طويلة من أجل كسب قوتها بعد مشقة ونصب يف حالة مليئة باملذلة ب

لن يرى هذا الجانب الشنيع  .فيها َوهًصا ُوهص الّذكرُ و  ل  فيها األننى قهرًاجواملهانة اسرتُ 

ِدين'' الذي لو نررنا وتعنّا فيه لقلنا أنه �كن للمجتمع املتخلف ل رهر أن ي'' َما بَْعَد املَُوحِّ

وعىل العموم فإن  .من بعض الجوانب أرقى من هذه الحضارة التي سلب  اإلنساَن إنسانيّتَه

ك�  وروبا حقيقة التجربة وإ�ا اكتفى بقراءتها يف الكتب؛أ ل يجرّب الحياة ب الطالب املسلم

بقي يجهل تاريخ حضارتها فال �كنه أن يعرف كيف تكّون  وكيف هي تتكّون حاليا 

 ،الداخلية وتعارضها مع القوان� ذات الطابع اإلنسا�" (وجهة العال اإلسالمي بتناقضاتها

  .)46-45ص.

يتناول مالك بن نبّي نقطة جوهرية تلك املتمنلة يف املحتوى املذهبي للتيار الحداّث 

 وراح أعضاله يتبنونها ويتّرشبونها ،املؤسس عىل اقتباسات ل تُستوعب عىل الوجه الصحيح

 الحقا وبخاصة بعد استقالل الجزائر:

"ال تلك الحركة الحداثيّة أي مذهب واضح وال �كن تحديد وسائلها املستخدمة وال 

وطريقها  .فهي يف الحقيقة ال تبلور إال افتتانا وولوعا باآلخر ،غاياتها التي تسعى إىل تحقيقها

الّزبون واملقلّد عديِم األصالة جعل الفرد املسلم أن الوحيد الواضح هو ذاك الذي يؤدي إىل 

نرى أن  .لحضارة أجنبية تفتح عىل الرحب أكث أبواب محالّتها م� تفتح أبواب مدارسها

وجهة الحركة الحداثية ليس  نحو الفعل وكسب الوسائل وإ�ا نحو املوضات واألذواق 

  .)49ص. ،والحاجيات املادية" (وجهة العال اإلسالمي

5-  
ّ
قف االنتقاد امللح

ْ
ثي

ُ
ف)L’intellectomane '' للم

ّ
ف املزي

ّ
 : " (املثق

يأت انتقاد بن نبي لهذا الصنف من املنقف� شديدا (م� ال تزال لألسف م�رساُت 

 مصلحة سياسية ن بعض بقايا املعرفة لتحويلها إىلأشباههم سارية إىل اليوم) الذين يستعملو 

للربح املادي إلشباع رغباتهم  يكسبونها مصدراانتخابية ويجعلون من معارفهم تلك التي و 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ.د. رشيد ميمو� نبيّ  بن مالك الَحضاري لدى التغي� يف النُّخبة مكانة

 

)83 ( 

إن ظاهرة املنّقف املزيف أكُث  .وضعهب يهوتنمية وع بها شعبهم فادةالوضيعة عوض إ

  .خطورة من الجهل نفسه ألنها عبارة عن جهل غ� واعي بذاته

 : العيوب املشرتكة لإلصالحيني واحلداثيني -6

لنخبة يف العال اإلسالمي بالتأكيد عىل أنه بعيدا عن يتميّز بُن نبي عن املحلّل� اآلخرين ل

فإن الفريق� كليْه�  ،النخبة التقليدية والنخبة العرصية� املعروف ب مسألة االنقسام الننائ

ِدين الذي نتج أساسا بسبب غياب أو ضعف  يحمل نقائص ذات الّصلة بإنسان َما بَْعَد املَُوحِّ

ليقوم مالٌك بعد  ة إىل تضّخم البُعدين اآلخرين: اليشء والشخصم� أّدى بالّور  عال األفكار

ذلك بتوجيه لنخب الفئت� نقدا مشرتكا: يعود غياب فاعليتهم إىل كونهم ل يتّجهوا حتى نحو 

"يكمن  .بل اكتفوا بالحفاظ عىل الشكل والتّباهي باملراهر، مصدر إلهامهم نفِسه الذي تبّنوه

املشرتك للحداثي� واإلصالحي� يف كون أن ال هؤالء وال أولئك اتّجهوا نحو املصدر  الخطأسبب 

الحداثيّون رجعوا ال و  ،اإلصالحيّون عادوا حقيقًة إىل أصول الفكر اإلسالمي فال ،نفِسه إللهامهم

  .)48ص. ،وجهة العال اإلسالمي إىل أصول الفكر الغر " (

التي تسّببها هذه الرتكيبة الننائية للمنقف� التي تعيق كان بن نبي شديد الوعي باملأساة 

 .عمل النهضة التي عليها أن تتدارك التأخر املسجل عىل مستوى الفكريْن القرآ� والعلمي

إْذ يبدو أن الجهل القائم اليوم ب� الفئت� قد  ،منذرة تنبؤيةتتميز نررة مالٍك كونها نررة 

  .ازداد خطورة لعوامل مختلفة

بقي  ،التنموي يوّجه اليابان نحو تطوير التكنولوجيا Meijiبين� كان مرشوع ميجي  "لكن

وضع النهضة اإلسالمية لزمن طويل منحرصا يف ميدان ال زال يُحتفظ فيه يف نفس الوق  

ِدين واملعطيات الخاصة باملؤسسات النقافية التي  باالنحرافات الطبيعية إلنسان َما بَْعَد املَُوحِّ

  .)38 -39ص. ،وجهة العال اإلسالميمنذ فرتة طويلة هدفها االجت�عي" (فقدت 

يقوم بُن نبي بعقد أيضا مقارنة حكيمة مع النخبة اليهودية يف فرنسا أثناء الحرب العاملية 

 ،النانية وذلك عىل الرغم من اإلجراءات والتداب� العنرصية املفروضة تح  حكم ''فييش''

ازي�: "ولكن ما الذي يفعله هؤالء اإلطارات املتعلم� بستواهم النرام املتعاون مع الن

رأينا تح  االحتالل األملا� املنّقف�  .العلمي هذا كوسيلة بدائية ومبارشة ملحاربة األمية
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عىل بساطة العلم الذي يحوزونه من  اليهود ينشغلون با �كن لنخبة أن تقوم به اعت�دا

 62ص.، وجهة العال اإلسالميذلك تح  املراقبة الشديدة (أجل خدمة شعبهم حتى وإن كان 

- 60(.  

فهي مركّبة  ،"تبقى الحركة الحداثية حبيسة تصور مضطرب ملجتمع فقد توازنه التقليدي

ثم تُستكمل  .أساسا من عنارص ومكّونات ال معنى لها لُّقن  بدرسة األنديجان أو األها 

األخرى التُقط  هكذا صدفة من ِقبل شباب طلبة بإضافة بعض العنارص  هذه املكتسباتُ 

ولكن ليس بهدف  ،ينحدرون من األوساط الُربجوازية سافروا إىل أوروبا ليقيموا بها فرتة قص�ة

ومن جانب آخر فاملسلم الصغ� الذي يذهب إىل  .اكتشاف الحضارة األوروبية والتعرف عليها

هي نفس العادات العقلية ونفس  . البي مدرسة األها  هو أٌخ لذلك الطفل الذي يذهب إىل

الحداثية  التي ستميّز أيضا الحركة ،اإلرث السوسيولوجي الذي كان �يّز الحركة اإلصالحية

باختالطها بعنارص جديدة أخرى اقتُبس  عن الحياة األوروبية املنرور إليها من الخارج" لكن 

  .)44ص. ،وجهة العال اإلسالمي(

لعرصنة العال اإلسالمي الذي راح يتبنى الشكل  خطوط املرحلة األوىلكان  ترتسم  "هكذا

وقد تسبب هذا الوضع يف إحداث قصور يف التطور الذي بات غ� قادر عىل  .دون املضمون

فانترش االفتتاُن والولوُع با هو "عرصي"  .تنمية وسائله وقدراته ولكن حاجياته املادية فق 

خالل سنوات  1952وقد شاهدنا يف نواحي سنة  ،عيةعىل مستوى كل الطبقات االجت�

كذلك هي املرأة مشاركة يف هذه  .االزدهار سيارات مركونة تح  خيم تتم فيها تربيُة الدجاج

تراها تفّضل رشاء مالبسها من ورشات  ،النشوة فعوض أن تكسب فّن ومهارة الخياطة

  .)45. ص، هة العال اإلسالميوجالخياطة واملحالت الكب�ة التي تديرها األوروبيات" (

 :اجلزء الثاني: النخبة يف اجلزائر بعد االستقالل

 : بن نبي: من نظرية النخبة إىل املهام التطبيقية عهد االستقالل أ) مالك

معتمدا عىل مقاربته أين نجد  املرحلة األوىللنخبة خالل لفقد رأينا كيف عرض تصوره 

ك� أحىص من خالل  ،شارحا نقاط قوتها وضعفها ،تقسي� ثنائيا: نخبة تقليدية/نخبة حداثية
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ِدين وعرّف يف األخ� دور كل واحدة منه� يف  م�رسات الفئت� عيوب إنسان َما بَْعَد املَُوحِّ

  .إنجاز مرشوع التجديد الحضاري

 ،ن كان  البلدان اإلسالمية والعال النالث يف طريق نيل استقاللهاأي املرحلة الثانية أما يف

مخاطر  عىلإذ ركّز  فقد غّ� جزئيا بؤرة االهت�مات يف تحليالته قصد مواكبة متطلبات الواقع

) الذي 1960املستعَمرة" (كتابه "الرصاع الفكري يف البلدان  يف اإليديولوجيو  الرصاع الفكري

ع�ر السابقة ثم الحدينة ضد النخبة عىل وجه الخصوص من أجل كان  تقوده قوى االست

 ،ثم وعيا منه بصعوبة املهمة وبالعوائق املتعددة الواجب تجاوزها؛ إجهاض املرشوع النوري

يف كتابه  ،يقرتح مالٌك �وذَج مجتمعٍ ويقدم طبيعة الوسائل الكفيلة بتحصينه من املخاطر

  .)1962االجت�عية"("ميالد مجتمع: شبكة العالقات 

لتحديات التي عليه احديث العهد بيالده و بعدما عرض تصوره الشامل واملفّصل ملجتمع 

التنبيه إىل ب ''يختم مالٌك كتابه "ميالد مجتمع ،شبكته لالتصاالت االجت�عية نشاءإل  مواجهتها

ثم يضيف  ،)140(ص." توجيه الطاقة الحيويّة نحو املهام االجت�عّيةو  رضورة إعادة تنظيم''

ال تشّكل هذه االقرتاحات حالّ من الحلول ولكن مجرد وضع األمور عىل  يف موضع آخر: "

وحتى  .الطريق الصحيح ملواجهة مشكل ذي أهمية كربى خاص بستقبل العال اإلسالمي

تجريبها يف الواقع يف شكل تداب� وإجراءات نعطي لهذه االقرتاحات قيمة عملية يجب 

هذا املشكل يجب أن يتناوله بالدراسة والتحليل فريٌق متمرٌّس من فمثل  ،فعليةتربوية 

  .)144(ص." املختّص� األكفاء

عودته و  ستقاللهاال الجزائر  ةداستعامالك بن نبّي بعد من تحليالت  املرحلة الثالثةتبدأ  

 مرافقة تجاه '' فانصب  اهت�ماتهمدير التعليم العا ''  منصب له أسند ،1963سنة  يهاإل

سياسات التنمية من قبل النخب السياسية واالقتصادية يف الجزائر (وحتى خارجها ألنه 

عقال�  فكان عليه وقتها أن يعمل عىل إيجاد تصور خاطب النخب اإلفريقية يف أحد مقاالته)

ؤسسات وإعداد مشاريع عىل املستوى السيايس واالقتصادي والنقايف امل تطور لتوجيه

ك�  ،عي ملواجهة التحديات الكن�ة التي كان  تنترر البلد إزاء مخلفات االستع�رواالجت�

  .نشغل بعالجة قضايا مرتبطة بطبيعة دور الدولة ومهامهاا



 2016(مارس/آذار) ــــــــــــــــــــــــــــــ      السنة الثانية -الفصل األول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 

 

)86 ( 

 Révolution( سلسلة من املقاالت بأسبوعية 1968و 1965 كتب خالل الفرتة املمتدة ب�

Africaine( التي ُجمع  ثم نُرشت الحقا يف كتاب تح  وهي املقاالت  ،الناطقة بالفرنسية

يشمل أربعة أجزاء يتناول فيها  ،"من أجل التغي�" )Pour Changer l’Algérie( عنوان

وقد تم ترجمة جزء منها إىل اللغة ؛ السياسة والنقافة واالقتصاد وقضايا تخص العال الخارجي

  .والتيه" العربية تح  عنوان "ب� الرشاد

ضعها عىل محّك و و  رح نرريته حول التجديد الحضاريلط السانحة لفرصةبُن نبّي ا وجد

عرب األحداث واألوضاع اليومية التي �ّر بها  ،التاريخ ويف مواجهة حقيقة دولٍة مستقلٍة بتحليلِ 

تأت هذه املقاالت عىل مستوى  .مختلِف امليكانيزمات االقتصادية والسياسية والنقافية ،البلدُ 

 أين نجده يتناول مواضيعه ض مختلفة عن كتاباته األساسية األخرىالشكل و�  العر 

غ� أن  ،محلّالً بطريقة تدريجية مختلف جوانبها عرب فصول تأت يف تسلسل منطقي املحورية

هذه املقاالت املنشورة يف املجلة التي سبق ذكرُها تتميّز بالقرص واالقتضاب وذات ارتباط من 

  .الحالحيث املوضوع بالرروف وواقع 

تراه يتناول  ،إال أنه وبعيدا عن تلك الرروف املصاحبة ألي حدث من أحداث الساعة

ولهذا �كننا  ،يوظّف فيها نرامه التحلييل الذي أعّده سابقا ميدانية جديدة عموما مواضيع

أن نالحظ أنه يوجد استمراريّة يف مسعاه املنهجي املرتب  بقدرته التحليلية والرتكيبية 

ه الفكرية التي تسمح له بإدماج عنارص خاصة إىل تصوره العام الذي تأت مصداقيتُه ملنرومت

  .وارتباطُه بواقع الحال معّززيْن بأمنلة مأخوذة من الحقيقة الجزائرية

 :حملة تارخيية عن تعليم السوسيولوجيا جبامعة اجلزائر ب)

 من قبل الربوفيسور املسّ�  -التابع ملعهد الفلسفة-1964كان تخصص سوسيولوجيا سنة 

ويقدم تعلي� نوعيا �نح عند  ،نولوجيا الكولونياليةثال يزال مشبعا بفاهيم اإل  Sicardسيكار 

يف هذا التخصص بتحليله النقدي  Bourdieuواشتهر العال بورديو  .التخرج شهادات للتعليم

لكن الفرتة األكث تيّزا كان  من دون شك تلك التي تّم فيها تطبيق  .(قبل أن يغادر الجزائر)

(سواء عىل مستوى الشكل أو املحتوى) الذي جاء يف سياق  1971إصالح التعليم العا  لسنة 

وقد ُسطّر له هدف تزويد القطاع الصناعي الناشئ باإلطارات  ،اإلصالحات التي بارشتها الدولة
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العلوم  ةتكنولوجية (إنشاء أقطاب جامعية كب�ة: األوىل جامعيف التخّصصات العلمية وال

  .والنانية بوهران) ،هواري بومدين بالعاصمة اوالتكنولوجي

أما بخصوص العلوم اإلنسانية واالجت�عية فقد شهدت تعديالت جذرية واسعة يف 

يف إعداد  -أي التي تعتمد عىل ما يف بطون الكتب-املحتوى: فبعد انتقاد النررة الُكتبيّة 

يتّم وسُق العلوم  ،محتويات علوم االجت�ع وإقصاء تخصص األنرتوبولوجيا الكولونياليّة

االجت�عية وشحُنها بفاهيم مرتبطة بأكرب مهام وُمخطّطات البناء والتشييد الوطني� 

األمر الذي تجّسد بصدور كربيات املواثيق (ومنها ميناق النورة  ،(االقتصادي واالجت�عي)

االقتصادية واالجت�عية التي تسبب  فيها سياسة التنمية  لتغ�اتوتحليل ا ،لزراعية)ا

الرتكيبة  ،السكن) ،الصحة، السياسة االجت�عية (الرتبية ،التكوين ،التخطي ، التصنيع الجديدة:

وكُرّس  النررة ذات النزعة االقتصادية  .التحليل السوسيولوجي لتاريخ الجزائر ،االجت�عية

بإدخال أربع وحدات عىل مستوى الجذع املشرتك منها وحدة  بليسانس يف السوسيولوجيا

  .خاصة بـ "االقتصاد يف املذهب االشرتاك"

أما الدراسات الجديدة ليسانس سوسيولوجيا منل� تم تدريسها يف جيلنا نحن بقسم 

إن يبدو أنها أصبح  أكث قربا من الواقع والتغ�ات و  التي  ،السوسيولوجيا بجامعة الجزائر

فإنها يف الحقيقة قد تخلّ  عن وظيفتها التي تقوم عىل مبادئ املنهج الكشفي  ،االجت�عية

أنجلز  ،Marxوالنقدي ألنها بقي  مغلقا عليها تح  هيمنة التحليل املاركيس: ماركس 

Engels،  �لينLénine،  بولنتزاPoulantzas،  �آلتوسAlthusser،  غراميشGramsci، 

 ،Messaillouxميسيلو  ،Mannheimمانهايم  ،Lucasلوكاش  ،Bettelheimبيتلهايم 

 ،Godelierغودوليي  ،Gallissotغاليسو  ،Lefebvreلوفيرب  ،Boukharineبوخارين 

 إىلسم� أم� باإلضافة  ،Bourdieuبورديو  ،Reyراي  ،Préobrajenskiبريوبراجنكيس 

مصطفى األرشف وك�ل حس� وبعض املنرّرين لراهرة التبعية منل أندري غوندر فرانك 

André Gunder Frank.  هذا ويتم يف املقابل تجاهل كبار مؤسّيس علم االجت�ع منل ابن

 Durkheimول يتم تناولهم إال عرب النررة املشّوهة للنقد املاركيس منل دوركايم  ،خلدون

إىل جانب  .الذي ل يذكر أصال Weberنزعة وظيفية نفعية أو ك� فعل فيرب ألنه اعترب ذي 
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هذا ل يتم إدراُج املساه�ت النررية ملؤلّف� كبار يف محتويات برامج علم االجت�ع منل 

 . Gurvitchوغورفيتش  Aronوآرون  Parsonsبارسون 

ّي اليسار (الذين يُطلق يتحول تعليم السوسيولوجيا إًذا إىل أداة إيديولوجية ألن منقف

عليهم بالتقّدمي�) الناشط� بالجامعة بأقسام االقتصاد والحقوق والعلوم السياسية والصحافة 

كانوا يعتربون أن الدولة الجزائرية يف توّجهها نحو االشرتاكية كان  تّر  ،والسوسيولوجيا

ن يجب إًذا عقد تحالف مع فكا ،ها غ� متجانسةة فئاتة "البناء الد�قراطي" وأن تركيببرحل

 ''لرّجعيّة''االسياسية وإضعاف القوى الفروع األكث تقدميّة داخل النرام وتأييد مشاريعهم 

العلوم االجت�عية التصنيفات   تبنّ  .من أجل دفع رصاع الطبقات يف الجزائر نحو األمام

الصغ�ة/ الع�ل  الُربجوازية ،والتقسي�ت املاركسية التقليدية عىل سبيل: الُربجوازية

َ و  .اإلمربيالية ،التقّدميّة النوريّة/ الرجعية ،والفالح� بتحليل طبيعة طبقة  خاٌص  اهت�مٌ  ُو ِّ

وبُرجوازيّة  ،والسلطة وفئتها املهيمنة ،والكتلة التاريخية ،لطبقاتا والتحكيم ب� ،جهاز الدولة

'' أي تلك الخاصة 'األها ' الذين اغتنوا (وهو مفهوم جوهري وبُرجوازيّة ''الكومربادور ،الدولة

  .يف "نررية التبعية" لغوندر فرانك)

محارضات) لبعض  ،حوارات ،إن هذا الواقع قد تّم إثباتُه الحقا بترصيحات علنية (كتابات

من أساتذتنا املرموق� ممن هم يدرّسون حاليا بالخارج ومن بينهم الربوفيسور عيىس قادري 

الذي اعرتف أنه درّس بل عرض ورشح املواثيق  ،يف باريس Maghreb/Europeبعهد 

أو الربوفيسور أحمد بنّعوم الذي يدرّس بجامعة  ،الجزائرية من دون تحليل نقدي

الذي تحّول إىل تخصص األنرتوبولوجيا الدينية وّرصح سنة  ،الفرنسية Perpignanب�بينيون

لقد أقّر  .ا كن  دائا أرفض أن أع�ه اعتبارا: إنه األمر الديني"قائال: "واجه  واقعا جليّ  1986

بعد انهيار املعسكر الرشقي  1990الربوفيسور عّيل الكنز قبل أن يغادر الجزائر بداية سنة 

بنهاية املاركسية كمرشوع سيايس لكن ببقائه يحتفظ بقدرته عىل التحليل العلمي؛ ك� نذكر 

عبد القادر (من جامعة وهران ومستشار سابق بالشؤون النقافية  أيضا الربوفيسور جغلول

برئاسة الجمهورية) الذي تأّسف يف آخر حياته عىل أخذه برأي من نصحوه بعدم قراءة فكر 

  .مالك بن نبي
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لقد كان لهذا الرتكيز االستحواذي عىل التحليل املاركيس عواقب وخيمة عىل 

ومن ذلك حرمانها من أدوات التحليل املفاهيمية  ،عالسوسيولوجيا واالقتصاد وعلوم االجت� 

والتصوريّة البديلة ملواجهة أو عىل األقل مواكبة التغّ�ات الكب�ة الالحقة وتحليل األزمات 

  .العميقة التي تطرأ عىل الجزائر بداية من النصف النا� لسنوات الن�نينيات

م بالك بن نبّي هو محاولة فهم: أعرتف أن من ب� األسباب الرئيسة التي جعلتني أهت

ملاذا كان  تحليالته ترهر تنبؤية وواقعيَّة يف ح� أن تكوينه عصامّي يف العلوم االجت�عية 

هذا بين�  ،ووصل إىل حد إعداد وإنتاج نرام فكر مستقل بذاته، وكان ذلك يف ظروف صعبة

ّدون من املتعال� املّدع� العلَم نجد جمًعا غف�ًا من املختّص� يف العلوم االجت�عية ممن يُع

وقد أخطئوا يف تحليالتهم للحقيقة االجت�عية والتوجهات والحركات التي أثرت وتؤثر  ،الوف�

  .يف عمق املجتمع وتحدد تطور الجزائر املستقبيل

تنوعا يف مختلف  1990و 1980 شهدت السوسيولوجيا خالل العرشية املمتدة ب�

لتي انخفض  فيها الهيمنُة املاركسية وتوّسع  اآلفاُق النررية برهور يف الفرتة ا ،التخصصات

كان بإمكان هذه املادة أن تعّدل أطر التحليل ؛ �اذج جديدة وإسهامات فكرية ألساتذة جدد

والخطوط  ،لكن املجتمع كان أكث تعقيدا ،"امتالك" الواقع االجت�عي -نرريا-وتستعيد 

ول يكن للعلوم  ،وكان  األزمة تلوح يف األفق ،تُحّدد بعد العريضة للمرشوع االجت�عي ل

واستفحل الجمود  ،االجت�عية أهداف واضحة بل كان  مهّمشة من قبل مراكز اتخاذ القرار

وباإلضافة  ،ذلك م� ذكره مالك بن نبي عرشين سنة من قبل.. . عىل العديد من املؤسسات

جي" يف الجزائر يضيّقون الحصار دائا عىل أفكار إىل هذا كله كان "حرّاُس املعبد اإليديولو 

  .هذا املفكر الجليل

 :اية الدولة ومعاجلة األمراض االجتماعيةمحسوسيولوجيا االستقالل: ج) 

بعد هذا العرض نعود اآلن إىل الرروف التي أّدت بب نبّي إىل طرح اقرتاحه إلنشاء 

فكيف يتصّورها وما هي ، )Révolution Africaine( "سوسيولوجيا االستقالل" يف مجلة

 ؟ أهدافها



 2016(مارس/آذار) ــــــــــــــــــــــــــــــ      السنة الثانية -الفصل األول  -العدد الرابع -نقد وتنوير 

 

)90 ( 

يندرج اقرتاحه هذا ضمن منرور تفعيل مرشوعه الفكري والحضاري وامتدادا لدعوته إىل 

من أجل إعطائه قيمة  ،)144ص. ،1960 ،تنصيب "فريق من املختّص� األكفاء"(ميالد مجتمع

جلة املذكورة أعاله (الناطقة جعل مالٌك من ذلك أول مقال له نرشه يف امل .تطبيقية وتربوية

 ،1964سبتمرب  26باسم حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يوّجه سياسة التنمية) يوم 

  .وعنونه بـ "سوسيولوجيا االستقالل"

يبدأ بُن نبي  .لن أعود إىل املرحلت� السابقت� اللت� شهد فيه� مسعاه الفكريخ نضجه

إْذ عليها أن  ،"النخب اإلسالمية هي اليوم أمام امتحان التاريخمقاله هذا بالتأكيد عىل أن 

ومن هنا ينفتح مجاٌل  ،تواجه عديدا من املشاكل التي تضع مواهبها وقدراتها عىل املحّك 

فكل االنشغاالت  .للبحث والتّقيص ال يهّم الباحَث وحده فق  ولكن أيضا املتمرّس ذا الخربة

لفّعالية وبخاصة عىل مستوى تسي� وسائلها التنريمية: يجب أن تكون مركّزة حول مفهوم ا

  .اإلدارة والدولة"

رضورة بن نبي يؤكد مالٌك  ،بعد ذكر التضحيات التي قُّدم  من أجل إعادة بناء الدولة

عدم االكتفاء بهذا املرشوع لوحده وإ�ا يجب املحافرة عىل "الجهاز املحرك للّسيادة 

 .)9(ص.ره يف كل أبعاده السياسية واالقتصادية والنقافية" ورضورة "تطوي ،)9(ص.الوطنية" 

استعاد كلٌّ  ،أولئك الذين بعدما انتهوا من كفاحهم املسلح يخالقاأل  االلتزامويدعو "إىل 

وإىل "ثبات األجيال التي  ،محراثه أو مطرقته أو قلمه أو شفرته للجراحة من أجل العمل"

ثم يواصل قائال: "تنشأ الدولة عن طريق  ؛)9(ص.الخ " تواصل مجهوداتها عىل نفس 

فبهذا املعنى يجب فهم . االنجازات نفسها التي تقوم بها: فهي سبٌب يتحّمل آثارَه الخاصة

إنها أطروحة تذهب بعيدا يف  .ك� تكونوا يُوّىل عليكم" حديث النبي (ص) الذي يقول: "

�كنه أن يكون قاعدة للرتبية املدنية  أو�كننا تلخيصها يف مبد ،نتائجها السياسية واالجت�عية

والذي يقول: "إذا أراد الناس أن تتحسن أموُر دولتهم فعليهم أن يُحسنوا أمورَهم بأنفسهم"؛ 

بالرتبية تخّص دولة فتية تلك من  ثم يضيف مالٌك مؤكّدا أن "منل هذه املشكلة املتعلّقة

  .لكن لديها أيضا عيوب" ،دون شك ثروة شبانية هائلة
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تناول بُن نبي النقطة الجوهرية واملتمنّلة يف موضوع سوسيولوجيا االستقالل التي ي

إن روحا منل لين� تنشغل  لين�: " ــــ ِ:يبدلها بالتطرق دون عقدة إىل املالحرة املشهورة ل

قلقة كن�ا باألمراض الطفوليّة إىل أن يصل به انشغاله هذا إىل طرح السؤال: ما الذي يجب 

وأن  ،عّ� عىل سوسيولوجيا االستقالل أن تتبنى هذا املوقف إزاء أمراض املجتمعيت؟ فعله

ثم يوّضح قائال: ؛ )10(ص. ''من جهازها املخطِّ  اتكون أداة عمل ب� يدْي الدولة بصفتها جزءً 

"يجب عىل جامعتنا أن تتكّفل بإنشاء وتدريس علوم يف السوسيولوجيا خاصة باآلفات 

ناعة كب�ة من أن هذه السوسيولوجيا التي تهتم باألمراض االجت�عية وأنا عىل ق .والعيوب

نش� إىل أنه عىل املستوى  .)11(ص.ستخدم البلد أكث م� يخدمه أيخ أدب آخر تقريري" 

لكن عىل املستوى الداخيل نرى أن نرام الحزب  ،الجزائر من احرتام كب� استفادتالدو  

يرتكا املرور إال لخطاب واحد ذي طابع  إلعالم املختلفة لالواحد واحتكار الدولة ألجهزة ا

تصّوروا  ،بناء عىل هذا كله .أما النقد فال مكانة له حتى وإن كان موضوعيا ،اعتدادّي انتصاريّ 

األخُذ بآراء  أنه تمّ  إىل أي درجة من التطور والتنريم كان بإمكان الجزائر أن تصل إليها لو

  ؟.مالك بن نبيّ 

يؤكد مالٌك:  ،بالعوائق املؤسساتيّة والسيكولوجية املرتبطة برشوعه الفكري ووعيا منه

"أنه يف بلدنا يجب التّخلّص أوال من عقدة نفسية معّقدة سبق لها وأن سبب  لنا كن�ا من 

عن طبيعة الفيتو الذي يقوم معارضا يف وجه كل انتقاد بحجة أنه أريد الكالم هنا  ،األرضار

ك� يش� بُن نبي إىل فوائد النقد الذات  .)10(ص.ن خادما لالستع�ر منال" �كن للنقد أن يكو 

قائال: "وكلنا يعلم الفوائد التي جلبها النقُد يف ضب  التسي� والتنريم االقتصادي يف بعض 

االختالالت بالرجوع إىل أصولها مركّزا و  ثم يدعونا إىل إحصاء العيوب .)10(ص.البلدان" 

 ،ة واإلدارة: "إذا وجب علينا تصنيف مشاكلنا حسب األولويّة واالستعجالتحليله عىل الدول

االختالالت التي تجعل وظيفة الدولة و  فإنه من األفيد لنا أن ننشغل أوال بدراسة العيوب

  .)12(ص.صعبة نوعا ما" 

يعالج مالٌك مشكلة فقدان االنسجام والتوافق ب� مصالح اإلدارة ثم يقوم بتحليل أسبابه 

 املستوى التاريخي والسيكولوجي واالجت�عي: "�نّل فقدان االنسجام والتوافق الجانَب عىل
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املريض للعالقات املعيبة والفاسدة ب� األشخاص الذين �ارسون وظيفة السلطة عىل مختلف 

يُطرح املشكل من الجانب السيكولوجي أكث منه من الجانب املؤسسات: إنه ؛ )...( مستوياتها

م فلالضطالع بنل هذه الوظيفة عىل أي مستوى كان من السلّ  ،ِبنيات عقلية'' خاصة'' مشكل

يفرتض  .اإلداري يجب قبول كّل أنواع ''الِخدمات'' إزاء الرلساء واملرلوس� عىل حّد سواء

لكن هذا التقيد لن يكون مقبوال  ،الخضوُع من صاحبه التخيلَّ أو التنازَل عن جزء من حريته

فهذا القبول األخالقي للخضوع  .أخالقي مبدأسا عىل يف نرر الذي يتحّمله مؤسّ إال إذا كان 

 إّن مشكل العالقات .يقع حقيقًة ملا ينطبق معنى الخضوع مع مفهوم الخدمة والواجب

القائة ضمن الفعل السلطوي امل�رس يبقى إزاء املسؤول� واملوظف� البسطاء والزمالء 

رضورَة الذي يُحمل بصفته واجبا يرتِجم عىل مستوى الفعل  متوقًفا عىل قبول هذا الخضوع

ترتسم مالمُح مشكل العالقات (الذي يحكم فّعالية كل العمليات اإلدارية  .الضم� املهني

 ،وأخ�ا وظيفة الدولة) عىل املستوى الذي يكون فيه الضمُ� املهني مجرَد ضم� فحسب

مستوى املؤسسات أو األفراد) هي العالقة وحيث تكون فيه العالقة مع فعل السلطة (عىل 

  .)14(ص.االجت�عية يف أبس  معانيها" 

تُحيلنا املعالجة التطبيقية لهذا التحليل إىل تلك التحليالت النررية السابقة حيث يؤكد 

ل يكن بإمكانه ليحدث إال  ،فيها مالك بن نبّي عىل أن "الرتاكم يف املرحلة الحضارية الصاعدة

وهذا  ،الواجبات عىل حجم الحقوق وض�ن البُعد األخالقي للفعل والسلوك" بتفّوق حجم

فرتة االستع�ر تقوم باملزايدة عىل الحقوق من  يف بتأنيب بعض النخب السياسية التي كان 

  .دون أن تبّ� الطريق املخلّص للواجب

ورصامته ر مالك بن نبي لتبي� مدى أصالته افكأ اعتمدت هنا تقديم عرض مطّول لبعض 

ك� أردت أيضا إثارة نقطة إبستيمولوجّية شديدة  ،ه النرريةتواالمتداد التطبيقي لتحايال 

واملتمنلة يف الفهم السيئ ملفهوم املوضوعيّة  ،األهمية تؤثّر يف مجمل العلوم االجت�عية

عىل وجوب  Durkheimثم من بعده دوركايم  Bachelardيلّح بْشالر .والقانون األخالقي

إحداث القطيعة اإلبستيمولوجيّة مع األفكار التي ل تجِر عليها املحاك�ُت النقدية ومنها 

هذا ونحن نعلم أن دوركايم عجز عن تحقيقه يف ح� أكّد ، ... األخالقية والفلسفية والدينية
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 أأهميَة املبديذكر بُن نبي يف كل أع�له ويف النصوص التي تطرقنا إليها سابقا  .فيرب استحالته

ليس موقفا خاصا بتهذيب األخالق وإ�ا هو راجٌع إىل كون أن  فلقد رأينا أن هذا ،األخالقي

نراَم الرواب  األخالقية ونراَم الرواب  االجت�عية متداخالن ومتشابكان بشدة وأنه� يعّدان 

 ىل هذا األساسوع ،رديفض�نا للحفاظ عىل الطاقة االجت�عية الكامنة التي توّجه العمل ال

  .تحريرية يجب الحفاُظ عىل هذه الض�نة خاصة ونحن نخرج من ثورة

يتناول مالٌك موضوعا يعّد ذا قيمة يف التحليل  ،دائا يف إطار مضاّر اإلدارة وآفاتها

؛ تي هي العصُب الحّساس يف املجتمعالسوسيولوجي اليوم: حالة شبكة العالقات االجت�عية ال

أن نحمي أنفسنا من آفة الفردانيّة التي بدأت تتسلل إىل مجتمعنا آخذًة  وذلك بدعوتنا إىل

ّذر فيه قيمًة ومكانًة: "إن املجتمع الذي مسَّ االضطراُب شبكتَه للعالقات بسبب بعض جبالت

يطرح حت� مشكل العالقات القائة ضمن الفعل السلطوي  ،األمراض واآلفات عرب الزمن

فكل مجتمع مّس  شبكتَه للعالقات االجت�عية  . كيان سيايسامل�رس بجرد أن يتحّول إىل

آفاُت الزمن سيتعرض ال محالة ملساوئ النزعة الفردانيّة وتصبح العقليُة الحاكمُة للعالقات 

التي تسّ� الفعل السلطوي البيْني (ب� الرئيس واملرلوس) فاسدة ألن الخضوع الذي تفرضه 

إنه يبقى من الواجب عىل أي  .جد قبولَه كواجب وخدمةهذه العالقات عموديا وأفقيا ال ي

فكل ميل  ،مجتمع حديِث النشأة أن يصلح األرضار التي أصاب  شبكته للعالقات االجت�عية

ولقد  .)15-14(ص.السيادة الوطنية"  أو إرادة ذات النزعة الفردانيّة إ�ا تُحسب يف النهاية عىل

وقتنا الحا  بفعل النزعة االستهالكية الفردانيّة يف  أرضارُ و  تعاظم  مساوئُ 

"consumérisme"  املرتبطة بالتوّجهات االقتصادية للّربالّية الحدينة مطلقة العنانو.  

متابعة ملسار فكر مالك بن نبي يف معالجة األمراض االجت�عية يف مرحلة ما بعد 

 ،ة من العيوب واآلفاتاالستقالل وبعد التأكيد يف البداية عىل رضورة ح�ية الدولة واإلدار 

ملوضوع  )Révolution Africaine( يخّصص املقال� التالي� اللذين نرشه� يف األسبوعية

"األخالق والنورة"  ،)22-17(ص."السياسة األخالقية" : "العالقة ب� األخالق والسياسة"

  .)53-47(ص.
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أن نالحظ كيف  من جانب آخر �كننا عىل مستوى إسهاماته يف التحليل السوسيولوجي

سمح  الروح النقدية لب نبّي بأن يحافظ عىل تاسك تحليله وسداده ويتجاوز أجواء 

" ويتجّنب استخدام لصالحه الشعارات unanimisme triomphalisteاإلج�عية االعتداديّة "

مع أن مالًكا يتحّمل (بشكل نقدي أكيد) مسؤولية خياراته السياسية  ،املجنّدة فرتة النورة

  .االقتصادية منل االشرتاكية والتخطي و 

يسعد� يف ختام هذا التحليل ملقال "سوسيولوجيا االستقالل" أن أبّ� سموَّ املوقف 

األخالقي ملالك بن نبّي وإبراز يف الوق  ذاته مدى التعتيم واالزدراء اللذين ُسلّطا عن قصد 

ة كب�ة ورجاالت دولة تشيد م� أّرض كن�ا بالبلد بين� نجد شخصيات عاملي ،عىل فكره

ف أنه كان رت عاعىل غرار الوزير األول األسبق أ  املعجزة املاليزية مَهات� محمد الذي  ،بأع�له

  .أفكاره من فكر بن نبيبعض يستلهم 

يف موضوع آخر يقوم بن نبي وفيّا لروحه التحليلية بتحّية املرأة الجزائرية والنناء عليها 

عاطفي: "ذلك م� يعّد رشفا للمرأة الجزائرية إْذ طاملا هو يف  دون حسابات أو تكلّف

فإنها رسعان ما تحّقق الرشط السيكولوجي  ،مقدورها االنخراط يف روح الدولة بصفتها موظّفة

وحتى لو تناولنا املوضوع من وجهة نرر تقنية  .لس�ها ألنها تبدو تتكيّف بسهولة لخدمتها

ا من حولنا يف كن� من الحاالت) قد بلغ  ما بلغه أخوها فإن كفاءتها (التي نالحره ،محض

ك� ال نجد مشكل الضم� املهني مطروحا لديها ألنها تبدو أفلت   ،ال تحسده يف يشءو  الرجل

  .) 15. (صأو نج  من مخاطر الفردانيّة" 

أتصّور أ� كشف  لدى مالك بن نبي يف كتابه "من أجل التغي�" عن مسعى فكري مشابه 

) 1948يبقى من املسلّم به أن كتابه "رشوط النهضة" ( .لذلك الذي اعتمده يف كتبه السابقة

يحتوي يف إطار مرشوع متكامل كلَّ املواضيع والقضايا الهامة واملقاربات واألفكار التي زادها 

 .القتصادا ،املجتمع ،الرصاع الفكري ،األفكار ،رشحا وإثراء في� بعد يف مؤلّفاته الالحقة: النقافة

ن "من أجل التغي�" اعنو  تح يف كتاب  الحقا جمعها تمّ  ونجده يف مختاره للمقاالت التي

ينتهج نفس املنهج لكن هذه املرة باعت�ده تحاليل متتابعة ذات عالقة بالقضايا الراهنة التي 

 وهو االستن�روأنواع  ،التنمية ،السياسة ،تعيشها األمة الجزائرية (الدولة واملجتمع): التخطي 
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 أو مواضيع أخرى تم تناولُها سابقا نرريا لكن مرتبطة ،املوضوع الذي ل يتطرق إليه من قبل

  .الوطني منل اإليديولوجيا والسياسة النقافية سياقبال اآلن

يؤكّد عىل رضورة تركيز انشغاالتنا حول  نجده يف مقاله الخاص بسوسيولوجيا االستقالل

ك� يقوم بعرض تصوره املتكامل يف رشحه دور السياسة يف مقاله  ،لدولةفّعالية تسي� إدارة ا

يبقى بُن نبي وفيا  .)32-28(ص." سياسويةو  "سياسة )Politique et Boulitique( اآلخر

ويتبّ� ذلك يف التعريف  ،ملسعاه الفكري يف كتاباته عن النقافة واإليديولوجيا والد�قراطية

ثم يعقد ؛ )30(ص.ى أنها "فعُل الج�عة املنرمة يف إطار دولة" الذي أعطاه للسياسة التي ير 

مقارنة ب� البلدان "التي يكون فيها مفهوُم الدولة هو نفسه با يف الكفاية ووظيفتُها يحّددها 

لكن يف بلد ينتمي إىل العال النالث  .دستوٌر أو بكل بساطة عرٌف منل� هو جاٍر يف إنجلرتا

فإن املعنى املُعطى للُعرف التاريخي  ،املؤسسات خاضعة للتجربة واالمتحانحيث ال تزال كل 

نالحظ أن مالك بن نبي يعي  .)30(ص.ال يكفي ألن هذا العرف ال يزال ل تكتمل بعُد بلورتُه" 

لكن األمر يتعلّق قبل كل يشء بالتأسيس لنقافة  ،جدا أنه ال يكفي است�اد مؤسسات سياسية

  .ة عىل التوجيه وض�ن استقرار الدولةسياسية سليمة وقادر 

يقف مالك بن نبّي مطّوال عند مفهوم الفعل املنرم: "إنه من الّوري فهم كّل الرشوط 

ذلك أن السياسة تأت يف حاالت  ،حتى ال يبقى هذا الفعل بعيدا عن هدفه أو ال يتجاوزه

سمَة بن نبّي يف عملية نجد هنا  .)30(ص.ويف حاالت أخرى استبداديّة"  ،فاقدة للفّعالية

يقوم بوضع املفهوم يف  ،إعداده املواضيع النررية والتطبيقية: وبحكم أنه يقّدم �اذج نررية

-فمفهوم الحّد األعىل والحّد األد� يسمح بدمج مختلف الكيانات االجت�عية ،إطار حدوده

متمنلة يف استبداد  في "الد�قراطية يف اإلسالم" نجد الحدودف .النموذج اهذ ضمنالتاريخية 

يُحتمل بخصوص هذه النقطة أن يكون قد  .يد (حد أد�)ضوع العبخو  حد أعىل) ( املستبد

الذي يضع  Arnold Toynbeeأرنولد توينبي  الحضارات االنجليزي املشهوربفكر مؤرخ  تأثّر

تفريطا إما  ،التحّول االجت�عي ب� "حّدين حيث ال �كن لهذا التحول أن يحدث بعيدا عنه�

  .)27ص. ،أو إفراطا" (ميالد مجتمع
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ثم يذكر بعد ذلك الرشوط النالثة األساسية لـ "تنريم الفعل السيايس عىل مستوى 

 الدولة":

 أي تحديد التعريف الواضح قدر اإلمكان للسياسة ؛ ،تصور الفعل -1

تصور شكل من أشكال الدفاع عن هذا الفعل حتى ال يبقى كلمة فارغة من  -2

 مدرجة يف دستور أو ميناق أو منشور ؛محتواها 

يف حالة ما إذا  ،تصور نرام ح�ية محكم ضد التجاوزات املمكنة لهذا الفعل ذاته -3

وهذا يعود  ،قام العوُن املنّفذ (للفعل) عن جهالة أو عن مصلحة بتشويه معناه

  .)30(ص." .. . بالفائدة عىل الدولة بطبيعة الحال

بذكر الض�نات  افرتاض ما يُطلب إثباتُه لدى بن نبيّ ليس  ح�ية فعل الدولة مجرد 

بل هو يؤكد عىل رضورة وضع نرام لح�ية املواطن ضد كل  ،الدستورية وأساليب التطبيق

كذلك يتناول بُن نبّي القضايا االقتصادية التي يخصص لها كتابا  .أشكال التعسف واالستبداد

إن دور النخبة  ."املسلم يف عال االقتصاد" )Le Musulman dans le Monde de l’Economie( أس�ه

ومن ب� املواضيع التي تناولها مالٌك يف هذا  .يقوم عىل ضب  الجهاز االقتصادي ةاالقتصادي

  .رضورة إعداد أطر لتصور تخطي  عام يتم بالتنسيق مع املخططات األخرى الفرعية ،املجال

: أزمة أكتوبر عشرون سنة بعد ب، األمراض االجتماعية د)
ّ
 :باجلزائر 1988ن نبي

 Révolution( صدور مقاالت بن نبي يف أسبوعية ىلع تّر بعد أكث من عرشين سنة م

Africaine( ،يقوم املرحوم اْمحمد بوخبزة بنرش كتابه القيم تح  عنوان )Octobre 88: 

Evolution ou Rupture ? ( منشورات بوشان؟ : هل تطّوٌر أم هي القطيعة88"أكتوبر) "، 1991(. 

بالجزائر ويتناول مواضيع شبيهة بتلك التي تطرّق إليها مالك  88يعالج املؤلّف أزمة أكتوبر 

دور و  االقتصادية والنقافية-التنمية االجت�عية ،من بينها: "عالقة الدولة باملجتمع ،بن نبيّ 

  .جت�عية التي ذكرها بُن نبيّ وهنا �كننا التأكّد من خطورة األمراض اال  ،النّخبة الفكرية"

اْمحمد بوخبزة: "معرفة وفهم الفرد (يف مقال ضمن كتاب ج�عي: '' يقوم عمر لرجان

لدولة والتي نعرضها سياسة ابإحصاء االنتقادات التي وّجهها بوخبزة ل) 123ص. ،مجتمعه"

 بإيجاز في� ييل:
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الدولة '' .. . إىل حّد القطيعة" "أّدت م�رسات الدولة املستقلة إىل "تراكم األحقاد -

  .مسؤولة عن الوضع املزري لحياة الفئات الشعبية"

 النقافية ،السياسية ،التقنية ،اإلدارية: إن العالقات التي ترب  جهاز الدولة بالنخب -

  .الدينية تكتنف بالغموضو 

  ."تبدي الدولة ضعفا كب�ا إزاء نفوذ املضارب�" -

م االجت�عي: يحتل جيل األغنياء الجدد قلب نرام السلّ "الدولة مسؤولة عن  -

والصاعدين الجدد يف الرتب كلَّ الفضاء االجت�عي تقريبا محاول� فرض أنفسهم كنخبة تنّل 

  .الجزائر الجديدة"

كتساح يف ا "كان  الدولة غ� قادرة عىل تأط� الديناميكية االجت�عية: وهذا يرهر -

وتهميش  ،واإلحباط الذي أصاب الشباب ،ملدنا ة داخلالفوضوي الريفيةامل�رسات السلوكية 

  .الوظيفة الطبيعية لألرسة"

إنه إلثباٌت جيلٌّ يبّ� لنا مدى َحكامة وصّحة اقرتاح مالك بن نبي إلنشاء تخصص 

ال �كنني التطرق إىل كل املواضيع  ."سوسيولوجيا االستقالل" لدراسة األمراض االجت�عية

إال أ� سأكتفي بوضوع�  ،"من أجل التغي�" بن نبّي يف كتابة بالنخبة التي تناولها املتعلق

  .اثن� يخّصان الجانب النقايف

 .يدعو بُن نبّي إىل استقالليّة املنّقف� وتخليصهم من كل وصاية سياسية وإدارية

ين� مالٌك  ،التابعة للدولة SNEDللنرش والتوزيع  وبخصوص مسألة خاصة بالرشكة الوطنية

: بحتة مشكل تسي� املؤسسات التي لها عالقة بالنقافة واملعرفة من وجهة نرر تجارية وكمّية

م� يجعل املسألة ثقافية  ،"يخّص مشكل الرشكة الوطنية للنرش أوال الذين يصنعون األفكار

تجاريا" إنه أمٌر خط� جدا وضع سلطة تسي� أفكار بلد ب� أيدي لجنة تفّكر  .وليس تجارية

  .)81(ص.

ك� يوجه بن نبّي خطابه من جانب آخر للنخبة اإلفريقية يف مقاله "مهّمة النخب اإلفريقية" 

قائال: "ليس بعصا سحرية استطاع  اإلمربيالية القضاء عىل املشاريع األكث بعنا لألمل وبالتا  
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يف تصّورها لتحقيق  بساطة نقاط ضعفنا ومشاكلنا إما فهي تستغّل بكل ،األخطر بالنسبة لها

قام  اإلمربيالية  البحتة وليس عىل مستوى األفكار؛ )...( مشاريعها أو يف تنفيذها عىل أرض الواقع

بل بدأ العمل أوال عىل املستوى الفكري فراح  تفرّق ب� النخب  ،بتحض� االنقسام اإلفريقي

يقوم دور النخبة اإلفريقية عىل  .تهافقبل  النخُب اإلفريقية اللعبة وألف ،اإلفريقية عىل هذا األساس

والنانية بساعدة أوروبا عىل ؛ مهّمت� اثنتْ�: األوىل خاصة برفع مستواها االجت�عي والحضاري

" (من ( املواطن من الدرجة النانية)' ارتقائها إىل مستوى اإلنسانية بتخلّصها من مفهوم األنديجان

  .)239ص. ،أجل التغي�

بذكر التأث� الفكري الكب� الذي تركه مالك بن نبّي عىل تالميذه برص وسوريا  ا هذقا أختم م

وهذه شهادة أحدهم عن مفكرنا الجليل: "ملا يريد بُن نبي أن يرشح لنا قضية أو يحلل  ،والجزائر

-مفهوما فإنه يحب أن يوّضح لنا ذلك عن طريق املالحرات التي يطلق عليها بامليكرو

مرات وأن سلوكا فرديا عاديا غ� ذي أهمية ينقلب إىل عامل كاشف عىل يحدث  .سوسيولوجية

 ،بالفرنسية ،"مالك بن نبّي ومستقبل املجتمع اإلسالمي" ،مرض اجت�عي بالكامل" (عمر بن عيىس

  .)45ص.

 : خامتة

املقّدمة يف العرض مدى أصالة وعمق وصحة أفكار مالك بن نبي يف مجال  تال ليتبّ� التح

تنوع   .يجب فق  معرفة طريقة تناولها وفهمها وإعطائها املكانة التي تليق بها ،العلوم االجت�عية

فمنهم من هاجر البلد ليعيش يف  ،منهم مخيٌّب أمله البعض ،النخب اليوم من حيث التوجهات

 ،ومنهم من تشبّث بحبال الريع ،بااكتفى وارتىض حياة مهنية تضمن له مرتّ ومنهم من  ،املنفى

ويبقى هذان الفريقان من  .وعادت النخب التقليدية إىل تكوين نفسها تح  أشكال مختلفة

  .كفاءات مجرّد ،تنمية واضح املعال مرشوع يف غياب ،النخب

فيمكن  ،لحل مشاكلها وتحس� أوضاعهاوتبقى مجتمعاتنا يف انترار البدائل النررية والتطبيقية 

للتحاليل واملقرتحات العملية التي قدمها مالك بن نبي أن تشكل إذا استعمل  بحكمة جزء كب�ا 

 . فال يحق لنا أن نخطئ مرة ثانية يف حّق مالك بن نبّي وفكره ،من تلك البدائل
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