
وســـــى زواويمي

نظرة على المؤسسة العمومية الجزائرية1
نــدد، . تطــرح إدارة المؤسســات فــي الجزائــر مشــاكل كبيــرة

الـــــذي تعيشـــــه " التـــــٔاخر"منـــــذ عـــــدة ســـــنوات، مســـــؤول جزائـــــري بــــــ
يجــب جلــب " الجزائــر، بســبب عــدم تكيــف اإلنســان مــع التغييــر، 

ظـــــــــرة ، كمـــــــــا تتصــــــــور الن1" الماكنــــــــة، واإلنســــــــان ســـــــــيلتحق بهــــــــا
بعـــد اســـتقالل الجزائـــر، ٔامكـــن، بعـــد زيـــارة خاطفـــة . الميكانيكيـــة

لفريــق مــن البــاحثين، مــن مالحظــة  تــراكم الثــروة ومظــاهر التنــوع 
.في الحياة االجتماعية واالقتصادية، لكنها تطرح إشـكاليات كبيـرة

شـكل خـاص : كان هناك ثالثة عناصـر تكـتسـي كلهـا  ٔاهميـة قصـوى
تبيــة اجتماعيــة تقليديــة ال تــزال حيويــة ومكـثــف للحيــاة الدينيــة، ترا

تتـــــدخل فـــــي عالقـــــات ملتبســـــة مـــــع المؤسســـــات الجديـــــدة للدولـــــة 
الجزائريــة، ؤاخيــرا نــوع فريــد مــن الشــعر الشــفاهي، فــي شــراكة مــع 
موسيقى سجالية، وهي، حسب علمي، حالة فريدة في كل العالم 

2.اإلسالمي غير أالسود

جزائر، حاولنـا انطالقا مـن هـذه الخصوصـيات المتعلقـة بـال
تحديـــــد معـــــالم إدارة معياريـــــة هـــــي ثمـــــار التحـــــول الـــــذي طـــــرٔا علـــــى 
الســلطة السياســية، وعلــى إعــادة تنظــيم اإلدارة والقضــاء، وتغييــر 

. في الوحدة النقدية، والمنظومة االقتصادية
ٔاشــــار مالــــك بــــن نبــــي إلــــى ٔان كــــل هــــذه التحــــوالت وهميــــة 

ر المحـــيط الـــذي وليســـت نهائيـــة إذا لـــم يغيـــر اإلنســـان نفســـه ويغيـــ
، انطالقــا مــن تصــوره الــذي يقــوم  علــى ضــرورة  التعلــق 3يعــيش فيــه

الطبيعـــي بالثقافـــة أالصـــلية والثوابـــت اإلســـالمية مـــع االنـــدماج فـــي 
وبالتالي،ضـرورة الرجـوع إلـى الـذات . الصيرورة الحضارية اإلنسانية

الحضارية المبدعة لتجاوز عصر االنحطاط والتخلـف واالنخـراط فـي 
4.المية جديدةنهضة إس

لقــــد بينــــت ٔاعمــــال خبيــــر تركــــزت علــــى تشــــريح إدارة نمــــط 
تنظـــيم االســـتغالل الزراعـــي للدولـــة بواســـطة جماعـــات العمـــل فـــي 
الجزائر، غداة االستقالل، ٔان نوعا مـن الخمـول نـتج  عـن المعاينـة 
الدقيقــة  المالحظــة حـــول وجــود صــلة عضـــوية  دائمــة مــع الوســـط 

بالنســـبة لهـــذا الخبيـــر، . نمويـــةأالصـــلي الـــذي يعـــوق كـــل انطالقـــة ت
يبدو واضحا ٔان هذا يعني ٔان تلـك الصـلة تسـتمد قوتهـا مـن الوسـط 
الـــــذي تعـــــيش فيـــــه ومـــــن التـــــٔاثيرات المتبادلـــــة فـــــي إطـــــار ســـــياقات 

5.تاريخية معينة مرتبطة بوسط ينتمي إلى االقتصادي الزراعي

ضــمن هــذا الســياق، وقــع اختيارنــا، ونحــن نعمــل بصــورة 
قاربـــــات التســـــيير مـــــع خصوصـــــية الثقافـــــات عامـــــة علـــــى تكييـــــف م

، علــــى مؤسســــة جزائريــــة قمنــــا فيهــــا بتشــــريح صــــعوبات 6الوطنيــــة
ٔاخــذ هــذا التشــريح علــى عاتقــه مهمــة التركيــز علــى . اإلدارة الداخليــة

مسائل التوفيق بين الممارسـات اإلداريـة  المختلفـة والمعمـول بهـا 
. افيمـــن طـــرف المؤسســـة المعنيـــة وبصـــورة عامـــة فـــي محيطهـــا الثقـــ

كـــــان يجـــــب، بـــــادئ ذي بـــــدء، ٔان نفهـــــم ســـــبب الصـــــعوبات التـــــي 
نواجههــا، فــي المؤسســة المعنيــة وفــي الجزائــر عمومــا، عنــد اللجــوء 

كما كان يجب، علـى ". العالمية"إلى استخدام الممارسات اإلدارية 
وجــه الخصــوص، ضــبط جوانــب هــذه الممارســات ومالمــح حضــور  

7.المؤثرة فيها" اإلسالمية-العربية-البربرية"الثقافات الجزائرية 

هـــذه المقالـــة تهـــدف، مـــن وراء طـــرح إشـــكاليات المســـائل 
المتعلقة بالمؤسسة المعنية، إلى استخالص نتائج ذات بعد عملي 
وعــام  مســتخلص مــن العمــل المنجــز، عبــر التركيــز، بوجــه خــاص، 
علــى مســٔالة الوســائل الكـفيلــة بالوصــول إلــى ضــمان  تكييــف فعــال 

.ي لإلدارة بمفهومها الشاملمع السياق الثقاف
نظرة على المنهج المتبع -2

لقـــــد انطلقنـــــا مـــــن معاينـــــة وضـــــعية غيـــــر طبيعيـــــة عاشـــــها 
هـذه أالخيــرة لـم تتوقـف عـن مواجهــة  . المشـتغلون بواقـع المؤسسـة

ظــاهرة معقــدة جــدا ســاهمت فــي مزيــد مــن الغمــوض فــي المفــاهيم 
تنظــــيم الحيــــاة فــــي هــــذه المؤسســــة يتجاذبهــــا . والمواقــــف والــــرؤى

مـن المؤكـد . رسمي، وٓاخر شبه رسمي كامن في ذهنية  كل شخص
ٔان المشـــكل ال يكمـــن فـــي الصـــراع بـــين المعاصـــر وأالصـــيل، بـــين 

وٓاخــــر يهيكــــل أالذهــــان ويعبــــئ ٔاو " دخيــــل"حضــــور نمــــط تســــيير 
إنـــه حقـــا وضـــع يعتـــري اإلدارة الحديثـــة فـــي صـــميم . يشـــتت الفـــرق 

. فلسفلتها
و التحــــديث ال يقتضــــي لقــــد الحظنــــا كيــــف ٔان االنتقــــال نحــــ

بالضرورة التخلص الفوري من إرث تـراكم علـى مـر السـنين، بـل فـي 
االحتفــــاظ بــــه وإدماجــــه خدمــــة للتغييــــر االقتصــــادي، االجتمــــاعي 

.وحتى للتحول داخل المجتمع
مبدئيا، هناك ذهنيات تشكلت عبر العشرات من السنين 

نفسـه حول تنظيم متجذر في التقليدي والعائلي، ظل منغلقا علـى 
وعليـــه ". غريـــب"حتـــى وجـــد نفســـه فجـــٔاة وجهـــا لوجـــه مـــع تنظـــيم 

ــــــوجي  ــــــى تنظــــــيم جديــــــد ذي طــــــابع ٔانثروبول فــــــنحن فــــــي حاجــــــة إل
ــــــة فــــــي هــــــذه  ــــــى المعالجــــــة اإلداري سوســــــيولوجي قبــــــل التطــــــرق إل

.المؤسسة
، )ســــطيف(بمعاينتنــــا لمصــــنع اإلســــمنت بعــــين الكبيــــرة 

ـــــّين ٔان نجـــــ اح حاولنـــــا التٔاكـــــد مـــــن صـــــحة فرضـــــية  خبيـــــر شـــــهير ب
المؤسســات أالفريقيــة يعــود إلــى الــروابط الموجــودة بــين أالشــكال 



ولقــد تٔاكــدنا ٔان إدارة 8العصــرية لتنظيمهــا وقــيم الوســط االجتمــاعي
المؤسسة، من ٔاجل ٔان تكون فعالة، يجب ٔان تستند ٔايضا إلى مـا 

".الطريقة المفضلة للعيش المشترك"ُيْنَظر إليها محليا على ٔانه 
العـالم االقتصـادي الشـهير،  علـى انكب فيليـب ديربـارن،

قضية التوافق بـين التصـور التقليـدي ومتطلبـات التحـديث، مـذكرا 
فهـــذه أالخيــــرة تــــم . بنجـــاح المؤسســــات اليابانيــــة فـــي هــــذا المجــــال

وصـــلها بالـــدور الـــذي تلعبـــه الثقافـــة اليابانيـــة كعامـــل دفـــع و تنميـــة 
9.لتحقيق تعاون جيد  ومثمرداخل المؤسسات

ٔالعمــــــال، يفتــــــرض ٔان يكــــــون للثقافــــــة فــــــي مجمــــــل هــــــذه ا
ولـم . أالصلية فعالية  ودور حاسم  في  سير المؤسسات واالقتصـاد

نلحــظ نموذجــا ممــاثال ٓاخــر حظــي بهــذا االهتمــام المتعلــق  بتصــرف 
البشــر وكيــف يتــٔاقلمون وكيــف يســتفاد مــن إمكانيــاتهم وكيــف يــتم 

مــر تجنــب االنحرافــات المترتبــة عــن هــذا التصــرف، ســواء ٔاَتعلــَق االٔ 
. 10بإدارة المؤسسات ٔام بتنظيم االقتصاد

ؤاخيـــرا، وكخالصـــة للتوجهـــات الجديـــدة والكـفيلـــة بـــدفعنا 
إلــى أالمـــام فــي هـــذا المســعى، شـــرعنا، ضــمن ســـياق جزائــري، فـــي 
ــية للمســؤوليات  تصــور إدارة فعالــة وثريــة  تحفــز علــى ممارســة َمْرِضّ

.على جميع أالصعدة
تحليل ٔاركيولوجي إلدارة أالعمال-3

لقد تم تكريس انفتاح كلي  على تحوالت كبرى  مـن خـالل 
وقـــــد شـــــمل هـــــذا . توجـــــه القيـــــادة االقتصـــــادية واإلرادة السياســـــية 

هـــــذا . التحــــول  كــــل دواليـــــب الحيــــاة وكـــــل المجــــاالت  فـــــي الــــبالد
التحول جاء بمبادرة عمومية ٔاسفرت عن خلـق مؤسسـة رسـمية فـي 

شــبه بــالفكر الــذي ، هــو أ )العــالمي(تعــارض مــع التنظــيم المعيــاري 
أالجــــــر، الفائــــــدة، توزيــــــع أالربــــــاح، : كـــــان يســــــود الدولــــــة الراعيــــــة

المحابـــــــاة مـــــــع أالحبـــــــاب، مـــــــع ٔافـــــــراد أالســـــــرة وهيمنـــــــة التســـــــيير 
يجــري كــل ". النيــف"ٔاو ) أالنفــة(العصــبوي، ومفهــوم بائــد للشــرف 

هــــذا ضــــمن تطبيــــق حرفــــي وٓالــــي  لقواعــــد عالميــــة ومبــــادئ تنظــــيم 
نــــــوادي "و" الفورديــــــة"و" لتايلوريــــــةا"وإدارة ٔاعمــــــال، مــــــن قبيــــــل 

ــــــه فــــــي البلــــــدان "المخــــــزون الصــــــفري "، و"الجــــــودة ، المعمــــــول ب
، بينمــــا )الواليــــات المتحــــدة أالمريكيــــة، اليابــــان، الــــخ(المتقدمــــة 

تعتبـــر هـــذه أالنمـــاط اإلداريـــة محصـــلة لتطـــورات حضـــارية ولخبـــرة 
11.اقتصادية وتاريخية مرتبطة بتلك البلدان

ل مسـيرو تلـك المؤسسـة فرضـها من جهة ٔاخرى، فقـد حـاو
بحيـــث وقعـــوا فيمـــا . بنـــاء علـــى هيمنـــة فكـــر ٔاحـــادي، بـــل ٔادلجتهـــا

ـــــالهروب إلـــــى أالمـــــام، ضـــــمن نمـــــط مـــــن التنميـــــة  يمكـــــن وصـــــفه ب
الوهميــة، رغــم ٔان القــادة والمســيرين ال يتحــدثون إال بلغــة مبـــادئ 

.التسيير والتنظيم والترشيد
وهـــــــي مؤسســـــــة حافظـــــــت علـــــــى ٔانمـــــــاط التفكيـــــــر الباليـــــــة

، "المنفلتـة مــن الخضـوع ٔاليــة قاعـدة واضــحة"والصـراعات القديمــة 
وعليه، فمـن حقنـا ٔان نتسـاءل . وضمن هياكل اجتماعية فضفاضة

عـن جـدوى تلــك النظريـات المنعوتـة بالعلميــة والعالميـة فـي ظــرف 
كهـــذا؟ ودون ٔان نكـــون مغـــالين، يجـــب ٔان نقـــول بـــٔان عيـــب هـــذه 

وصــــيات الثقافيــــة النظريــــات هــــو كونهــــا تعمــــل علــــى تغييــــب الخص
هـذا الفشــل ٔافضــى، . 12للبلـدان المعنيــة وخلفياتهـا السســيوتاريخية

" التســيير المقــنن"لحسـن الحــظ، إلـى التقليــل مــن شـٔان اإليمــان بــ 
عالميــا، وهــو مــا يجــب ٔان يحثنــا علــى التفكيــر المعمــق فــي النجــاح 

اليابان، كوريا الجنوبية، مثال، والتـي (الذي حققته بعض البلدان 
). ع صلتها بٔانماط الحياة اإلقطاعيةلم تقط

إننــــــــــا نشــــــــــهد فــــــــــي آالونـــــــــــة أالخيــــــــــرة محاولــــــــــة ِلَمْفَهَمـــــــــــة 
conceptualisation ٔادوات تحليـــــــــــــل التشـــــــــــــكيالت االجتماعيـــــــــــــة

والمنظمات من طرف بعـض أالوسـاط الحكيمـة، التـي ٔاولـت عنايـة 
واســـــــعة لٔالبعـــــــاد الثقافيـــــــة واالجتماعيـــــــة والتاريخيـــــــة فـــــــي نجـــــــاح 

ٔان هـــــذا هـــــو الطريـــــق الـــــذي انتهجـــــه أالســـــتاذ ويبـــــدو . المؤسســـــات
.فيليب ديريبارن والذي قررنا االستئناس به

إن أالستاذ فيليب ديريبارن، وهو يدرس الحيـاة المشـتركة 
ـــــر اإلنتـــــاج خاصـــــة، الحـــــظ اســـــتفحال بعـــــض  وانتظامهـــــا فـــــي دوائ

لقــــد اعتمــــد علــــى . المالمــــح القديمــــة وتٔاثيرهــــا علــــى الواقــــع اليــــومي
واكـتشـــف . يولوجي للمجتمعـــات والمنظمـــاتالتحليـــل السوســـيؤارك

فــــي . ٔان فــــي فرنســــا، يســــود مفهــــوم التراتبيــــة ذات الصــــلة بالشــــرف
-بوصــفه عهــدا–الواليــات المتحــدة أالمريكيــة، الحــظ تــٔاثير العقــد 

ـــروابط االجتماعيـــة، بينمـــا فـــي هولنـــدا، يبـــرز عامـــل  يـــتحكم فـــي ال
.كـقاعدة يحتكم إليها الناس" اإلجماع"

لتنظيم في الجزائرالثقافة وا-3-1
فيمـــا يتعلـــق بالســـياق الجزائـــري، نالحـــظ ميـــل الجزائـــري 

لقــــد . بعــــد ٔان ٔاصــــبح بلــــده مســــتقال" إنســــان مســــتقل"للتصــــرف كـــــ
، وهـــو يـــرى ٔان هـــذا "أالهلـــي المتمـــرد"اســـتوحى ذلـــك مـــن ماضـــيه 

وهــو فــي . الموقــف يدفعــه للتحــرك نحــو مــا يحقــق ٔاهــداف المؤسســة
المقدســــة  التــــي تجعــــل منــــه الحقيقــــة قــــد اســــتند إلــــى عامــــل القــــيم

."إنسانا حرا"

ومنــه، يمكــن ٔان نقــول . هــذه القــيم تســتدعي تحفيــزا عفويــا
بـــٔان التســـيير االشـــتراكي للمؤسســـات فـــي للجزائـــر، فـــي ســـبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي، كان قد دعم هذه الثقافة بوصفها نمطا 

مســــير "للتنظــــيم الصــــناعي مــــادام أالجيــــر هــــو فــــي الوقــــت نفســــه  



".ومنتج
فـي ضـوء هـذا المشـهد التـاريخي الثقـافي، ومـن ٔاجـل ترقيـة 
التنظــيم فــي الجزائــر، فضــلنا البقــاء ٔاوفيــاء للطريقــة التــي اكـتشــفها 
فيليب ديريبارن، سعيا إلى رؤية الكيفية التـي يمكـن ٔان تكـون بهـا 
مفيــــدة فــــي حــــاالت ٔاخــــرى خاصــــة فــــي الجزائــــر، ومنــــه اســــتخالص 

نــتمكن مــن تفكيــك ٔاســس وطبيعــة أالنمــاط العمليــة التــي بفضــلها
العالقــــات االجتماعيــــة وطابعهــــا الــــدائم، رغــــم  التجليــــات الظــــاهرة 

جدليـــة الجوانيـــة (التـــي  تتمفصـــل مـــن خاللهـــا  العالقـــات الحاضـــرة 
).والبرانية، والثابت والمتحول

ـــــ ف ديريبــــارن، الثقافــــة ليســــت ســــلطة دائمــــة . بالنســــبة ل
نسـب إليـه التصـرفات، تشتغل خارج التاريخ، ٔاو شيء يمكـن ٔان ن

بــل هــي ظــرف وتجليــات وتحــوالت وممكنــات،  كمــا يمكــن نمذجــة  
ومـــن . هـــذه التصـــرفات بطريقـــة قابلـــة للفهـــم واالســـتيعاب والتمثـــل

المعجـــــــزة "ٔاجـــــــل البحـــــــث بجديـــــــة عـــــــن دور عامـــــــل الثقافـــــــة فـــــــي 
، يجـــــــــب االهتمـــــــــام بالمقاربـــــــــات الجديـــــــــة والمقارنيـــــــــة "اليابانيـــــــــة

.13وأالُنثروبولوجية للثقافة

الدراســـــــــة التحليليـــــــــة للشـــــــــروط االقتصـــــــــادية السياســـــــــية 
واالجتماعيــة المهيمنــة فــي الجزائــر، هــي مستنســخة مــن تلــك التــي 

وعليـه، فإننـا عنـدما نٔاخـذ بعـين . ديريبارن حـول فرنسـا. قام بها ف
االعتبــار الفــارق التــاريخي، فــإن الدولــة الجزائريــة فــي تلــك الحقبــة، 

خلــدون، كمــا هــو شــٔان فرنســا هــي تلــك التــي تصــفها لنــا مقدمــة ابــن 
ديريبـارن يـرى ٔانـه مـن المهـم . إذا كـان ف. 14مع مونتسكيو ٔاو روسو

الرجــــوع إلــــى الثقافــــة، فــــٔالن هــــذه المواقــــف ليســــت فــــي غنــــى عــــن 
إذا حكمنـــــا علـــــى موقـــــف مـــــا بٔانـــــه . مســـــائل المرجعيـــــات الثقافيـــــة

مقبــــول، فــــإن هــــذا الحكــــم يســــتند قبــــل كــــل شــــيء إلــــى مرتكــــزات 
إذا كــان موقــف المــرء مجلبــة للثقــة، ٔاو . ينــةوخلفيــات وشــرعية مع

لالشـمئزاز ٔاو للغضــب، فلــيس ذلــك ٔالنــه يتجســد هكــذا موضــوعيا،  
ومعــن ذلــك ٔان . بـل بســبب مــا يعنيــه مــن منظــور الثقافــات أالخــرى 

. القيم اإلنسانية نسبية وليست مطلقة
ينقـــــل لنـــــا ابـــــن خلـــــدون إن المجتمـــــع ينـــــتظم فـــــي قبائـــــل 

. لتراتبيــــة االجتماعيــــة والنبالــــةوعصــــبيات ويســــير حســــب مفهــــوم ا
هـــــدف . وهـــــذه أالخيـــــرة تعـــــود إلـــــى  رابطـــــة الـــــدم والنســـــب الـــــديني

العصبية القبلية هو إيصال ٔاحد ٔافرادها، الذي فرض نفسـه عليهـا، 
ولبلــوغ ذلــك تعتمــد العصــبية . 15)الملــك(إلــى تــولي الســلطة العليــا 

القبليــــة علــــى قبائــــل ٔاخــــرى مهيمنــــة تنســــج معهــــا عالقــــات تحــــالف 
الحلفــــــاء ومــــــن يلحــــــق بهــــــم يشــــــتركون فــــــي روح . ضــــــمن والءهــــــاوت

العصبية ويتبنونه، وهو ما يخول لهـم شـيائ مـن النبالـة  التـي يبقـى 

.مع ذلك ٔاقل درجة من النسب الديني الحاسم
الحكــــم . ٔاهــــداف االســــتيالء علــــى الحكــــم كـثيــــرة ومتنوعــــة

وهـو مـا يســميه . العصـبية ٔاو الزعمـاء الــذين وصـلوا إلـى الســلطةمـن
السـلطة هـي ٔايضـا مصـدر للثـراء، سـواء . 16بورديو بالرٔاسمال الرمـزي 

عــــن طريــــق حيــــازة الخيــــرات الماديــــة ٔام عــــن طريــــق الــــتملص مــــن 
الواجبــات وأالعبــاء العامــة، مــع العلــم ٔان الخضــوع لتنفيــذ أالعبــاء 

بية االنتماء ٔاي ضعف النبالـة، العمومية هو عالمة على ضعف عص
فــــرئيس العصــــبية الــــذي وصــــل إلــــى الســــلطة يبــــدٔا بإعفــــاء ٔاعضــــاء 

وهــذا . عصــبيته ؤاتباعــه مــن دفــع الضــرائب، وهــو نــوع مــن االمتيــاز
يحيلنا على الكاتب بوتي ريفير الذي اكـتشـف وهـو يـدرس المجتمـع 
أالســــباني الجنــــوبي بعــــدا يعبــــر عــــن العالقــــات االجتماعيــــة ويميــــز 

.واالمتيازالشرف
العصــبة اســتفادت، وهــي تســاهم فــي هــذا المجــد والهيبــة، 

كعالمــة علـــى ) الضــريبة(بالنبالــة مــن خــالل الــتملص مـــن الســخرة 

هـــــو يـــــذكر فقـــــط التبجيـــــل . ابـــــن خلـــــدون قـــــد قابلـــــه فـــــي المجتمـــــع
القيــام بأالعمــال . ورجــال الــدينواالحتــرام الــذي يحظــى بــه الشــيوخ 

اإلجباريــــة تحــــت ســــلطة مــــا، ٔامــــر ُمــــِذّل ومخــــز، ويعبــــر عــــن الــــذل  
المجال الوحيد الذي تتحقـق فيـه الفضـيلة يبقـى مجـال . والخضوع 

. الشـــؤون الدينيـــة حيـــث ال مجـــال فيـــه للمنافســـة مـــع نبالـــة الحكـــم
.حيث يبقى صاحبه  في قمة هرم السلطة

ا وهيبتهـا وشــرعيتها، فإنهــا، مــا ولكـي تعــزز القبيلــة هيمنتهــ
ٔان تصل إلى سدة الحكم، كما يقول لنـا ابـن خلـدون، حتـى تسـبغ 
عليهـــا نســـبا شـــريفا، ســـنيا ٔاو علويـــا ، وتتربـــع علـــى الواليـــة المدنيـــة 

ٔاو كمـا يشـير إلـى ذلـك . والدينية بغرض إسكات ٔايـة معارضـة دينيـة
ريمـــون جـــامون، حـــول تنصـــيب الشرفاءٔانفســـهم علـــى قمـــة الســـلم 

ـــى النبـــي ا الجتمـــاعي، فـــوق العامـــة، بوصـــفهم ذوي ٔاصـــل ٔاقـــرب إل
السلســـلة (الـــذي تلقـــى الـــوحي اإللهـــي والـــذي يتبعـــه كـــل المؤمنـــون

هذه المرتبة تخـولهم، لـيس فقـط حقوقـا وامتيـازات، بـل ). الذهبية
.واجبات ٔايضا

هــــذا الشــــكل مــــن الحكومــــة المشــــكلة مــــن نــــواة مركزيــــة، 
د نخــــب مــــن االنكشــــارية محــــط االمتيــــازات، التحــــق بهــــا فيمــــا بعــــ

والكراغلة، كـانوا يرهقـون بـاقي النـاس بٔاعبـاء تتزايـد ثقـال وظلمـا فـي 
لكـن فرنسـا لـم . غالب أالحيان، مفتخرة بنبالتها على نبالة المخـزن 

وهـي التـي، كانـت تريـد تهدئـة أالوضـاع فـي . تفعل ٔافضـل مـن ذلـك
لقــد. الــبالد فراحــت تكســر شــوكة القبليــة، بوصــفها منبــع االحتجــاج



ساهم تجريد القبائل من ٔاراضيها وطردها منها في إفقار الجماهير، 
ودفعهـــــا نحـــــو التيـــــه بحثـــــا عـــــن مصـــــادر رزق ٔاخـــــرى خـــــارج اإلطـــــار 

.التقليدي
إن فرنسا وهي تفرض ضـرائب ٔاخـرى تتعـارض مـع مـا اعتـاد 
عليه الناس، لم تفعل سوى إبعاد الناس عن فكرة الملكيـة العامـة 

ذلـــك الواقـــع المٔاســـوي القـــائم علـــى لعـــل . وتـــٔاجيج حركـــات التمـــرد
الحمالت العسكرية  واالضطهادات المتعاقبة وما رافقها من َحْيـف 
وامتيازات هو مـا ٔافضـى إلـى مـيالد ذلـك الشـعور المـزمن مـن الحـذر 
واالنكمـــاش علـــى الـــذات وعلـــى المعتقـــدات الطرقيـــة القدريـــة، فـــي 

لمقاومـــة  إنهـــا غريـــزة البقـــاء التـــي  ٔابقـــت علـــى جـــذوة ا. انتظـــار الفـــرج 
حتــى جــاءت الهبــة الثوريــة االســتقاللية مــن ٔاجــل الحريــة، تمهيــدا 
لشـــكل جديـــد مـــن التنظـــيم، حســـب روادهـــا، للمجتمـــع واإلنتـــاج 

.17والدخول في زمن الحداثة والتحديث والعصرنة
لقاء أالصالة والمعاصرة3-2

إن االتصـــال بفرنســـا قـــد خلـــق، فـــي ٔاوســـاط شـــريحة كبيـــرة 
ســلوك يطغــى عليــه الجانــب االســتهالكي مــن الســكان، نمطــا مــن ال

هـذا الـنمط السـلوكي، مـدعوم بـالريع النفطـي، . كعالمة على الرفعة
انتشــر عبــر التقليــد و المحاكــاة إلــى بقيــة الســكان عبــر الســباق نحــو 
مراكمـــة الحاجيـــات الماديـــة المظهريـــة، ومـــا صـــاحبها مـــن تغلغـــل 

، ممـا ٔادي لظاهرة الترابندو والتهريب  والفساد، فـي ٔاذهـان النـاس
. إلى انقالب مذهل في سلم القيم

إن بــروز نمــط ســلوكي وتنظيمــي جديــد فــي الجزائــر، خــالل 
. العشريات أالخيرة، يمثل في الظـاهر، قطيعـة مـع روحهـا العميقـة

فمــــا هــــي نســــبة مــــا هــــو انقالبــــي طــــارئ مــــن ٔانمــــاط تنظــــيم الحيــــاة 
المشتركة الجزائرية؟

آالونــــة أالخيــــرة إن االضـــطرابات التــــي عاشــــتها الجزائــــر فــــي
. وعــودة االحتمــاء بالــدين تشــهد علــى قــدر كبيــر مــن القلــق والضــياع

إنــه . تبــدو أالرضــية صــالحة للتٔاكــد مــن بعــد كامــل لســلوك الجزائــري 
يســــتند إلــــى مــــوروث دينــــي  عميــــق ومهــــيمن علــــى حيــــاة اإلنســـــان 

ورغم حيويته ، فهو يعاش ضمنيا وفق أالعراف والتقاليد . الجزائري 
ففـــــي . واكـــــل، بعيـــــدا عــــن كـــــل  علـــــى اجتهــــاد وإبـــــداعوالعــــادة والت

اللحظــــة التــــي تكــــون اإلدارة فــــي حاجــــة إلــــى تــــدخل العقــــل، تجــــد 
ٔالــيس الفــوز والنجــاح "نفســها مشــلولة كمــا يعبــر عنهــا ذلــك العامــل 

وهــــو رد فعــــل  يبــــرهن علــــى موقــــف ســــلبي  فــــي مواجهــــة ". مــــن هللا
؛ ولـــــيس لتحمـــــل "الـــــرزق "العامـــــل يتحـــــرك لتحقيـــــق . التحـــــديات

مســـؤولية وبـــذل الجهـــد المطلـــوب، وهـــذا مـــا يـــراه ذلـــك التقنـــي إزاء 
تواجده في المصنع، باعتبار عمله ليس مصدرا للرزق، الـذي ئاتيـه 

صــحيح، ٔانــا ٔاعمــل هنــا، ٔاتلقــى : "عــن طريــق هــذا العمــل ٔاو بدونــه
فــي الواقــع، وهــو بهــذا ال يــرى عملــه " الــرزق مضــمون"راتبــا، لكــن 

الكـريم، لكـن مصـدره الحقيقـي ال كوسيلة لتحقيق رفاهيته وعيشـه 
.يمكن ٔان يكون إال بالتوكل على هللا

فـــــي مواجهـــــة هـــــذا الموقـــــف مـــــن أالجـــــر والعمـــــل وأالجيـــــر 
نفســــه، تتــــدخل نظــــرة روحيــــة هامــــة تحــــدد ســــلوك كــــل فــــرد فــــي 

إننــا نالحــظ ٔان هنــاك إيمانــا بالعنايــة اإللهيــة يتــرجم عــن . التنظــيم
.

وهو . الجميع يستند إلى متخيل مهيكل دينيا ومحدد سلفا
ـــة مـــن خطـــاب قـــدري صـــقل أالذهـــان، فراحـــت  ٔايضـــا تبعيـــة موروث
تعتقد في جزاء ال يرتبط بالعمل، رغـم ٔان العامـل ال يسـتبعد أالجـر 
والمنح والمطالبة بالزيادة في أالجـور عبـر التحركـات المطلبيـة عنـد 

. االقتضاء
تـــتم بنـــاء علـــى اســـتحقاق أالجـــر ٔاو وعليـــه، فالممارســـات ال 

الطمــــوح بــــل تــــرتبط دومــــا بــــالغيبي، وهــــذا أالمــــر يســــتبد بشــــكل 
مضــاعف بعقــل العامــل واإلطــار وحتــى المســير فــي ٔاعلــى الهــرم فــي 

هنــاك تمثيــل قــوي لتنظــيم شــبه رســمي دينــي داخــل . المؤسســات
تفكيـــر كـــل شـــخص يتـــٔاثر بهـــذه الخلفيـــات التـــي . التنظـــيم الرســـمي

واالكـتفــاء بالشـيء اليســير الــذي يسـد رمقــه ويكـفــل تـزوده بالقناعــة
فـال التنظـيم وال االمتيـازات تهـم أالجيـر بـل إن مـا يهمـه هـو . حاجته

رزقنـا : صـرح جْمـٌع مـن أالجـراء قـائلين"الذهاب نحو تحصيل رزقه، 
مـــوقفهم تجـــاه المؤسســـة يســـتبعد ٔاي ". هـــو الـــذي جـــاء بنـــا إلـــى هنـــا

فاءة بل وحتى الشعور بالحاجـة مسعى النتهاز الفرصة، ٔاو إبراز الكـ
.إلى التكوين

فـي ضــوء هــذا المشــهد التــاريخي، ســوف نحــاول آالن، مــن 
خـــالل هـــذا البحـــث التجريبـــي، التٔاكـــد فيمـــا إذا كانـــت للخصـــائص 
ـــر عـــن شـــكل مـــن  االجتماعيـــة التـــي ٔانتجهـــا التـــاريخ دور مـــؤثر وُمَعّبِ
ٔاشـــكال التنظـــيم، ٔاي دور مهيكـــل للتنظـــيم االجتمـــاعي كمـــا يؤكـــد

.ليفي ستراوس
عملنــا يعتمــد علــى منظومــة مــن أالســئلة موجهــة للمــؤثرين 

اختيــار الحــوار المباشــر يجــد مبــرره فــي كونــه . فــي منظمــات اإلنتــاج
يمكــن مــن نســج عالقــة حيــة مــع الشــخص المســبورمن جهــة، كمــا 
يفـــرض علينـــا مخططـــا للحـــوار دون تحديـــد لإلطـــار المرجعـــي، مـــن 

ة تعميـق البحـث فـي ميـادين جهة ٔاخرى، هذا الخيـار تحـدده ضـرور 
وفي حالتنا . المرجعيات الهيكلية المالحظة خالل ماضي المجتمع

.العامة، بتعبيره الخاص وضمن إطار مرجعيته



أالســئلة التــي ُطِرحــت حــول آالراء والمواقــف والمرجعيــات 
بذلك تسمح بإعطاء االنطباع للقائم وهي . اتسمت باالنفتاح عموما

بــالتحقيق ٔانــه فعــال مســموع، وهــو مــا يــدفع نحــو مزيــد مــن التفكيــر 
قبــل ٔان يجيــب ويعبــر عــن نفســه بكــل حريــة، مــع إشــعاره بــاحترام 
رٔايه دون ٔان يشعر بٔانه محل تالعب من خالل حصره ضـمن إطـار 

.يمكن ٔان يراه ضيقا
مقاومة التغيير3-3

زائــــــــر، عبـــــــــر قطاعــــــــات التســـــــــيير إدارة أالعمــــــــال فـــــــــي الج
والممارسة السـلطوية، تجـد نفسـها غالبـا  وجهـا لوجـه ٔامـام جـانبين 

فــي . متناقضــين وملتبســين فــي ذهــن الفــاعلين فــي نفــس القطاعــات
حالتنــا هــذه، ٔاي حالــة مصــنع اإلســمنت بعــين الكبيــرة، فــإن أالمــر 
يتعلــق بــالتوفيق،  بــين أالهــداف الماديــة لإلنتــاج والعراقيــل التــي 

، من جهة، و تحفيـز 18قف في وجه السلطة داخل مؤسسة معينةت
العمــال، بعيــدا عــن ٔايــة مرجعيــة عصــبية ودون مصــادمة شــعورهم 

. الديني حول كون البشر سواسية، من جهة ٔاخرى 
لكن مؤسسة اإلسمنت بعين الكبيـر هـي مؤسسـة عموميـة 
ال يســتجيب قانونهــا أالساســي وال غاياتهــا ٔالنمــاط اإلنتــاج والتنظــيم

ولهـذا فـنحن إزاء حالـة . هذه الوحدة تبدو هـيكال بـال روح. التقليدي
فريدة مـن نوعهـا ٔامـام علـم نفـس الجزائـري، إال إذا كانـت المؤسسـة 
تذكره بٔامالك البايلك، السيئة الصـيت فـي العهـد التركـي وأالمـالك 

.العمومية في العهد الفرنسي
طــط مخ. وهـذا الواقـع ال يسـهل انخراطـه فـي هـذه الصـيرورة

. تنظيم المؤسسة ال يبدو ٔانه يتطابق مع رؤية العامل كما يتصورها
وعليـــه، فمـــن العـــادة ٔان أالفـــراد والجماعـــات ال يتموقعـــون إال عبـــر 

العمــل لمــن والعمــل لمــاذا؟ وهــل : أالهــداف المحــددة المرجعيــات
.هذا ال يتعارض مع اعتقاداتنا وقناعاتنا

سلطة مسير ٔابوي3-4
إن الســلطة المباشــرة ٔاو المتفرعــة فــي مثــل هــذه الحالــة، فــ

ـــــرئيس العصـــــبية تســـــتمد شـــــرعيتها مـــــن والء الزبـــــون والمنخـــــرط  ل
ســــلطة قائـــد العصـــبية، إذا طبقــــت بدقـــة مــــن . والشـــركاء البســـطاء

خــالل العقوبــات، تفــرض ســلطتها ولكنهـــا غيــر قــادرة وحــدها علـــى 
تٔامين التبعية، كون الجـري المحمـوم نحـو السـلطة يمثـل طبيعتهـا 

هذه أالخيرة تواصـل لعـب دورهـا عبـر الهجـوم المتواصـل .ومنطقها
وهـــــي بهــــذا يمكـــــن ٔان . للمعارضــــة الدينيـــــة تجــــاه الســـــلطة الزمنيــــة

تكـتسي طابعا محافظـا ومعتـدال يحـد مـن تغـّول السـلطة ٔاو التمويـه 
.على تطلعات االستفراد بها

يبــــدو ٔان االحتجــــاج  يشــــكل القاعــــدة فــــي الســــير الــــداخلي 

ثير الــــدين قويــــا ، علــــى مســــتوى الســــلوك كمــــا يبــــدو تــــأ . للمؤسســــة
يمكـن . ٔانا ٔانفذ أالوامر التي تعطى لـي، فقـط ٔالنـه رئيسـي: "التلقائي

مــن جهــة ٔاخــرى، . ٔان يخلــق لــي مشــاكل إذا رفضــُت تنفيــذ أالوامــر
ٔانـا ٔاعمـل لوجـه . ٔانا ٔاقوم بعملي وهو يقوم بعملـه. فٔانا ال ٔاحتاج إليه

.''هللا ؤاكسب خبزة نظيفة
ا الموقــــف، هنــــاك نــــوع مــــن الرغبــــة فــــي بــــالتزامن مــــع هــــذ

إن ٔاغلب من تحـدثنا معهـم، يرجـع ذلـك . التحفيز تسود الموظفين
هـــم يطــــالبون . إلـــى واجـــب دينــــي يـــدفع اإلنســــان  إلـــى ٔاداء العمــــل

عامل ٓاخر يطلب من ". المسير"مبدئيا ٔان يصدر هذا التصرف من 
فــي "ويؤكــد رئيســه ٔان يتعــرف عليــه، ٔاي ٔان يهــتم بالعــاملين معــه، 

بعــــض المصــــالح، يجــــب علــــى المــــدير ٔان يعــــرف مــــن هــــو العامــــل 
كـثــر جديـــة والـــذي يـــؤدي عمـــال جيــدا، العامـــل يشـــعر ٔانـــه محـــل  أال

هــذا االعتبــار يــؤثر علــى معنويــات العامــل . احتــرام ؤانــه ينــتج ٔافضــل
يجب ٔان يعرف المدير عماله معرفة جيـدة وهـذا . ويسمح بتشجيعه

ـــ إنمــا المؤمنــون "، "ٔاخيــه"فــي حــد ذاتــه عالمــة علــى احتــرام الفــرد ل
.بحسب آالية القرٓانية لكريمة". إخوة

مـن البــديهي ٔانــه ٔامــام مثــل هــذه الوضــعية يتجــه المســيرون 
" إرادة"، مـــع إبــــداء 19فـــي التســـيير" كالســـيكية"إلـــى أالخـــذ بطـــرق 

ٔان يتصـــــــــرف المســـــــــؤولون كمســـــــــيرين بطريقـــــــــة تخـــــــــول : كافيـــــــــة
لعــــــادات لكــــــن ٔامــــــام اســــــتفحال ا. للمرؤوســــــين إمكانيــــــة المبــــــادرة

ذلــــك ٔان . الســــلبية تفشــــل كــــل الــــدعوات مهمــــا كانــــت مصــــداقيتها
ال يبـــدو ٔان المســــيرين : إعـــادة النظـــر فيهـــا تصــــطدم بعراقيـــل قويـــة

ــــون ٔاكـثــــر اســــتعدادا مــــن معــــاونيهم والعمــــال لتقبــــل تســــيير  يكون
". دينــي"

ن جميــع الفــائت، حتــى يشــعروا يقــوم بــه المســير تجــاه مرؤوســيه مــ
إن االحتــرام ينــدرج ضــمن مجــال شــعوري وخلقــي ٔاكـثــر . بالطمٔانينــة

.منه تنظيمي
.االعتقاد الديني والتسيير العام-4

إن االعتقــاد فــي المســاواة بــين البشــر يعطــي مفهومــا خاصــا 
:لممارسة السلطة ، ويتٔاثر بعديد من االعتبارات

ة العصـــبية فــإن هـــذه كلمــا اصــطدم الـــوازع الــديني بمصــلح
إن الخــوف مــن إضــعاف العصــبية وانحســار . أالخيــر هــي التــي تفــوز 

إن الســلطة الفرعيــة . المصــالح الروحيــة والماديــة يلعــب دورا كابحــا
الممثلة من طرف الـدوائر القريبـة مـن السـلطة ضـمن ٔاواصـر الـدم، 

فــي مثــل هــذه الحالــة، يجــد ". الســلطة المركزيــة"تــؤّمن اســتمرارية 
الســـلطة : لـــديني نفســـه مختنقـــا بســـبب التبعيـــة للعصـــبيةالشـــعور ا

.أالبوية تلعب هنا دورا محافظا



ـــــديني، حـــــول  ـــــتم تجـــــاوز الشـــــعور ال ٔاحيانـــــا، يمكـــــن ٔان ي
المســاواة، فقــط عبــر تبنــي القائــد لموقــف شــعبوي واعتقــادي يلبــي 
كـثــر ديماغوجيــة بيــنهم يصــل بهــم أالمــر إلــى  تطلعــات ٔاتباعــه، وأال

حســــب ابــــن خلــــدون، انتحــــال (ؤمنين حــــد اتخــــاذ صــــفة ٔاميــــر المــــ
هــــؤالء القــــادة يحــــاولون إثــــارة مشــــاعر فــــوق . 20)أاللقــــاب المقدســــة

: عصــــــــبية فــــــــي ٔاتبــــــــاعهم ٔاو إدراج ٔافعــــــــالهم ضــــــــمن توجــــــــه عريــــــــق
يحــــوز علـــى الســــلطة علـــى الجماعــــة عبـــر إيصــــال نســــبه " الشـــريف"

.21بالنبي، وهو ما لم يثبت عبر التاريخ
مـــن ٔاجـــل تحقيـــق هـــذا وأالفـــراد، بهـــذا التصـــور ، يلجئـــون 

العمــل إلــى تقاســم مشــاعرهم البســيطة الدينيــة حــول المســاواة مــن 
االتحــــاد مــــع أالمــــة بمفهومهــــا الضــــيق : ٔاجــــل كســــب دينــــي ٔافضــــل

وهو ما يقتضي القبول بالسلطة بوصـفها ضـرورة . وبمفهومها الواسع
نرى هكذا ٔان روابط القيـادة معقـدة ومائعـة، وتقتضـي . ذات ٔاولوية
ذه الروابط ال حدود لها إال حدود السلطة الفعليـة ٔاو ه. مرونة كبيرة

ويتعين على أالمير توسيع قواعد المسـاندة . ٔاواصر الدم والمصلحة
لتخفيــف الضــغط الــذي تمارســه عليــه عصــبيته حتــى ال يبــدو شــديد 

ولهذا ال يجب ٔان تبلغ شعبويته ودماثـة ٔاخالقـه حـد الجـبن . التحيز
.الذي يلحق الضرر بهيبته

خـــر، هـــذا الشـــعور يقتضـــي تقـــديم ٓايـــات الخضـــوع بتعبيـــر آ 
فعلـــى رؤســـاء . للســـلطة، التـــي بـــدونها ال يمكـــن إنجـــاز ٔاي شـــي مهـــم

: المصــالح مــثال ٔان يتصــفوا بالتســلط، كمــا يؤكــده عضــو فــي اإلدارة
علّي ٔان ٔاحترم رئيسـي، علـّي ٔان ٔاتجنـب كسـر الحـواجز بينـي وبـين "

فة بينــــي رؤســــائي، علــــّي ٔان ٔاحتــــرم رئيســــي ؤان ٔاحــــافظ علــــى مســــا
ـــــي  التـــــي تعنـــــي ٔاكـثـــــر مـــــن " الهيبـــــة"وبينـــــه، هـــــذه هـــــي بالنســـــبة ل

ٔاحــد التقنيــين يشـير، مــن جهتــه، إلـى ٔان الــرئيس يجــب ". االحتـرام
الهيبة تعني بالنسبة لي ٔاكـثر مـن االحتـرام، هـي : "ٔان يتميز بالهيبة

عبــارة عـن احتـرام مسـتوحى مـن نمــوذج "نوعـا مـا المرجعيـة بمـا هـو 
. ال ٔاحـــد بمقــدوره معارضـــة رٔايـــه. ثــروة والشـــرفالعائلـــة، وال" كبيــر"

وهــــي ظــــاهرة ال نجــــدها إال فــــي المجتمعــــات التــــي يســــودها النظــــام 
الــذي هــو " ٔاميــر المــؤمنين"تبجيــل الشــيخ يعــادل تبجيــل . أالبــوي

هـذه الصـورة هـي إحـدى . ٔاهل لكل االحترام والتمّيز علـى مـن سـواه
الكبيـر ٔاو الـزعيم الرئيس ئاخذ هنا معنى . المالمح الجوهرية للهيبة

.الروحي
إدارة الشعور الديني-5

لحســـن الحـــظ، فـــإن بعـــض المؤسســـات قـــد تمكنـــت مـــن 
مثــل . تجــاوز هــذا االنحــراف، مثــل مصــنع اإلســمنت بعــين الكبيــرة

هــــذه المؤسســــات هــــي التــــي تمكنــــت مــــن خلــــق ظــــروف النصــــهار 

يبـدو ٔان اإلدارة . المكونات المختلفة داخل بوتقة المشروع الجديـد
مكنــــت  فــــي عــــين الكبيــــرة، مــــن الخــــروج مــــن التكنوقراطيــــا قــــد ت

العقيمة  لتٔاخذ بعين االعتبار بالمعايير المختلفة، سـواء العلمانيـة 
وهــي بانخراطهــا فــي هــذا الــنهج الواعــد قــد تمكنــت . منهــا ٔاو الدينيــة

:من بلوغ عديد من أالهداف
لقــــد قضــــت علــــى المعتقــــد الشــــعبي الــــذي كــــان يــــرى فــــي -
لســـــلطٍة بعيـــــدة ومســـــتغلة، وجهـــــت " الســـــاميالموظـــــف"المـــــدير 

الحــس الشــعبي نحــو المصــالح التــي يجــب ٔان يتبناهــا اعتمــادا علــى 
ــــالنفس ــــراز خصــــلتي التواضــــع واالعتــــزاز ب لــــم يكــــن ذلــــك ليــــتم . إب

كــــان يــــرتبط بقــــدرة كــــل إدارة علــــى اســــتغالل الحساســــية . بســــهولة
ذلـك وقد تم . 22المحلية والتعبير الصحيح عن المرجعيات الثقافية

ولــــم يكــــن يجــــري اللجــــوء إلــــى . بســــهولة نســــبية فــــي عــــين الكبيــــرة
الســلطة الشــرعية إال كحــل ٔاخيــر، بقــي بــين ٔايــدي اإلدارة فــي شــكل 

العقوبـــة، واالستعاضـــة عـــن المجلـــس التـــٔاديبي عـــن -ثنائيـــة الخطـــأ 
طريق استدعاء رئيس المصـلحة للعامـل إلـى مكـتبـه وإعطائـه درسـا 

فــي . خطــٔا خطــٔا تقنيــا فادحــابشــرط ٔاال يكــون ال. فــي حســن الســلوك
هـذه الحالــة، يـتم تســليط العقوبــة عليـه، حســب مـا تمليــه أالنظمــة 

. الداخلية للوحدة
علـــى اإلدارة ٔان تـــرد بانتهـــاج ســـلوك مســـتقيم يلبـــي تطلـــع -

.العمال إلى المساواة
تقــديم المثــل عبــر التفــاني فــي العمــل، مثــل رؤيــة المــدير -

عمومـــا يبقـــى فـــي "وهـــو . وجيتـــٔاخر ســـاعة ٔاو ٔاكـثـــر عـــن مواعيـــد الخـــر 
". مكـتبه مدة ٔاطول، حسب ما يقتضيه عمله

عـــــدم : العدالــــة فـــــي التعامـــــل مـــــع العمـــــال والمجموعـــــات-
محابـــاة المتملقـــين والـــدائرين فـــي فلـــك اإلدارة وتطبيـــق ممارســـات 

وهــــــذه الخصـــــال تمنحـــــه فـــــي مخيــــــال . محليـــــايلتـــــزم بهـــــا الجميـــــع
معنــاه التبجيلــي فــي" الشــيخ: "المرؤوســين صــفات الرجــل المثــالي

.الذي يجسد مالمح الهيبة

المسير الجزائري -6
حسـب دراسـتنا التاريخيـة االقتصـادية، فـإن مكانـة أالفــراد 

يجــــب ٔان يكــــون  المســــؤول :  تقــــاس بميــــزان رمزيــــة مكانــــة الُمْلــــك
ولكــــي يكــــون أالمــــر خــــالف . جــــديرا باالحتفــــاظ بالمرتبــــة والشــــرف

، 23الملـــك والســـلطةذلـــك، فـــإن الســـلطة الزراعيـــة هـــي خلـــيط مـــن
وهـــــي مـــــن جهـــــة ٔاخـــــرى ترتكـــــز علـــــى التحالفـــــات المصـــــلحية بـــــين 

فهيكلــة مركــز الملــك تتبــع هيكلــة التنظــيم االجتمــاعي . العصــبيات
نجد ٔاراضي العرش تنقسم إلـى ٔاراضـي القبائـل، . 24والعكس صحيح



التـــي بـــدورها تنقســـم إلـــى ٔاراضـــي عائليـــة، التـــي تنقســـم بـــدورها إلـــى 
وهــذا تنظــيم عريــق انعكــس فــي . ى الفرديــةملكيــات ٔاقــل فٔاقــل حتــ

مـــن : "التنظـــيم العمـــالي الـــذي يعتمـــد عليـــه المســـير عنـــدما يصـــرح 
الضــــروري إقامــــة عالقــــة طيبــــة مــــع العمــــال لطمــــٔانتهم واالنشــــغال 

".بمشاكلهم العائلية
ــــى زحزحــــة  ــــداخلي لعــــالم الفالحــــة إل لقــــد ٔادى التفكيــــك ال

مركزيـــة هـــي وتشـــويه دوائـــر الســـلطة والهيبـــة بغـــرض توطيـــد ســـلطة
). جماعـات محليـة، جهويـة، مؤسسـات عموميـة: وتفرعاتهـا(الدولة 

لقـــد ٔاصـــبحت الدولـــة المصـــدر الوحيـــد الـــذي تســـتمد منـــه الســـلطة 
والهيبــة، بــالنظر إلــى الســلطة االقتصــادية والســلطة الشــرعية التــي 

وعبر تعميم العامل االقتصادي من خـالل العمـل المـٔاجور . توفرها
الدولـــــة ٓافاقـــــا جديـــــدة لتفتـــــق عالقـــــات وروح المؤسســـــة، فتحـــــت 

.25جديدة في التنظيم والتعاون
القائد مطلوب منه ٔان يكون نموذجا ومالكا لكل الخصال 
التي تميزه عن غيره بدماثة خلقه ونزاهته وكاريزماتيته، لكي يكون 

وعمومــا، فــإن مــن يتــولى . جــديرا بتوليــة  شــؤون التصــرف والتســيير
. ن يتحلـى بشــرط اجتمـاعي ودينــييجـب أ " التصــريف"هـذه المهمـة 

الـــذي " أالمــة"مــن الناحيــة الدينيــة،  فـــإن تعيينــه قــد ٔامـــاله تــاريخ 
( يضــــع فــــي الصــــفوة مــــن ال يمكــــن ٔان يكــــون إّال ٔاميــــرا ُخِلــــَق ليقــــود

).شرعية دينية

خالصة
لقـــد ٔاصـــبحت المؤسســـة ٔاداة مفيـــدة لممارســـة النشــــاطات 

تفتـــــٔا تتالشـــــى فـــــي والســـــلطة أالبويـــــة ال . االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة
الحياة اليومية لكل واحد، بالنظر إلى التغير الحاصـل فـي النسـيج 

لقــد منحــت المؤسســة فرصــة . االجتمــاعي خــالل الســنوات الماضــية
ــــى  يــــتمكن مــــن خاللهــــا النظــــام االجتمــــاعي القــــديم مــــن العــــودة إل
الحياة، بتجليات  ووظائـف جديدة،  إنهـا بوتقـة انصـهرت فيهـا كـل 

. خية والثقافية والدينية والحداثية المكونات التاري
المؤسســــة تعيــــد الحيــــاة لتــــاريخ ينهــــار مــــع الــــزمن، لكنهــــا 
تعطي لهـذه الظـاهرة الدينيـة الجزائريـة مغـزى بتـرك الحريـة للمسـير 

نحــن إزاء تنظــيم . للتعــود علــى الواقــع وتوجيــه إدارتــه نحــو العالميــة
يتمحور هو دينيا شبه رسمي، وهو تسيير رسمي،: مزدوج  الهيكلة

.دوره حول اإلنتاج من جهة وحول توزيع أالجور من جهة ثانية
وكلمــــا تــــم ترســــيم التنظــــيم، تغــــذت الظــــاهرة الدينيــــة بمــــا 
يمكن تشبيهه بالدواء أالخالقـي الـذي يـؤثر علـى السـلوكات ويعطـي 

اإلنســـــــــانية، والعالقـــــــــة اإلنســـــــــانية / معنـــــــــى للعالقـــــــــة اإلنســـــــــانية

. التنظيمية/
يم أالمــــور متناغمــــة وموضـــــوعية كيــــف يجعــــل هــــذا التنظــــ

ـــــدين يطبقـــــه فلصـــــالح المؤسســـــة؟  الممارســـــات تبقـــــى بشـــــرية، ال
الكــائن البشــري، لكــن هــدف التســيير هــو بلــوغ مــا هــو محــدد ســلفا 

لقـــد بـــّين تحليـــل هـــذه المـــواد بوضـــوح ٔاثـــر دور  . ومشـــروط كنتيجـــة
الــدين فــي الممارســات اإلداريــة الجزائريــة التــي تــدور حــول مــوروث 

التســيير مســٔالة عالميــة ومحليــة، التــٔاثير الــديني . عــيعضــوي مجتم
فمتـى إذن يمكـن . عالمي وشخصي، لكن النجاح هو مهمـة الجميـع

للمؤسسة ٔان تصّير الديني واعيا بإمكانياته؟
ومـــع ذلـــك، فقـــد اكـتشـــفنا ٔان النجاعـــة الصـــناعية لمصـــنع 
اإلســــمنت بعــــين الكبيــــرة تــــرتبط بالتفكيــــك المتنــــازع لثالثيــــة مــــن 

. تكنولوجيـــــــة، اقتصـــــــادية، ولكـــــــن ٔايضـــــــا اجتماعيـــــــة: اإلرغامـــــــات
المعلومات عن هذه أالخيرة تبقى جنينية فيما يتعلق بالمؤسسـات 

مع ٔان الحياة االجتماعية، وتبعـا لهـا ). حالة المؤسسات الجزائرية(
ـــــــــة  الحيـــــــــاة االقتصـــــــــادية، تســـــــــتمد منهـــــــــا قـــــــــوة مبادراتهـــــــــا الفردي

ظيميــــــة نحــــــو كــــــذلك يجــــــب ٔان تتوجــــــه الطــــــرق التن. 26والجماعيــــــة
العقالنيــة الحديثــة وتســتجيب لمــا يتصــوره المعنيــون حــول ٔافضــل 

. طريقة للعيش والعمل المشترك
ولكــــي يقبــــل أالفـــــراد التضــــحية عــــن طواعيـــــة بقســــط مـــــن 
مصالحهم المشروعة لصالح الجماعة الوطنية، يجب ٔان يسـتجيب 

، 27التنظـيم لهواجسـهم المشــتركة ويسـتند إلـى القــيم التـي يرفعونهــا
وعليــــه، ٔاال يجــــب ٔان . ال يمكــــن ٔاال ٔان نواجــــه الفشــــل والتمــــردوإال

نتســـــاءل حينئــــــذ فيمـــــا إذا كــــــان المســـــّير، فــــــي مؤسســـــة معينــــــة، 
يستجيب لمواصفات مسير جزائري؟

وعليـــــــه، فـــــــال يبـــــــدو ٔان ٔاّيـــــــَا مـــــــن تلـــــــك النظـــــــرات تحظـــــــى 
بالتفضــــيل بـــــالنظر إلـــــى مـــــا الحظناهـــــا فـــــي مصـــــنع اإلســـــمنت مـــــن 

.معطيات تتعلق بالظرف
لحياة في عالم االقتصاد تنتظم حـول تبعيـة اجتماعيـة إن ا

تحتكــر أالذهــان والمبــادرات، بمــا فــي ذلــك الحيــاة الخاصــة التــي ال 
إن العامـــل الـــديني يبقـــى محـــرك التنظـــيم . تخـــرج عـــن هـــذه التبعيـــة

الجميع يتحلقـون حـول هـذا المـوروث الربـاني لـيس فقـط . الجزائري 
تبرير ما يلجئون إليـه مـن الستمداد المنفعة منه بل ٔايضا من ٔاجل 

ـــــل ـــــديني عنصـــــر ضـــــابط يخفـــــف مـــــن . عصـــــيان وِحَي إن العامـــــل ال
العقوبــات، يؤلــف بــين الجماعــات ويعــرف قــوة كــل مــرة يكــون فيهــا 
الفــــرد فــــي حاجــــة إلــــى تجديــــد قــــواه و إســــتراتيجيته،  حتــــى عنــــدما 

. يتعلق أالمر بالهجوم على غيره
ى الثقافـة في مثل هذه المؤسسـة، انحـاز العامـل الـديني إلـ



العــــــادات، : الجزائريـــــة، ومـــــنح قـــــوة ٔاكبـــــر مـــــن العناصـــــر أالخـــــرى 
ـــــديني . الـــــخ). ٔاي أالنفـــــة(العصـــــبيات، الهيبـــــة، النيـــــف  العامـــــل ال

الجزائــــري . ينتصـــب كـقـــانون، لكنـــه غيــــر مكـــافئ للقـــانون البشـــري 
أالمـر الغـامض الـذي . يتحرك كإنسان، لكنه يدافع عن نفسـه دينيـا

تـــي نحـــن عـــاجزون ٔامامهـــا، هـــو ٔان يهـــيمن علـــى هـــذه الوضـــعية، ال
النزاع داخل هذه المؤسسة يجـد حقيقتـه داخـل أالنسـاق الداخليـة 
المتناهية في الصغر  للمؤسسة وكذلك داخل أالنساق االجتماعيـة 

.التي تحتضنه وتشكل إطاره المرجعي العام


