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ملخص:
حهسف هصا املقاى بلى حؼليٍ الووء على اللوضة الصهنيةت للمتخمةا الجعائةطع ،علةى هةوء حةسار ديةرة ،ال ة
نقلةس ههةا ،املؼةيراث الؼةلميت لئجعائةةطذيف منةص ي ةطع ً ،2019طذقةت حطٌيههةا ع ةةر مذخلةئ ػةائ ،سعةء  ،ػةةواء
مان ةةذ جقليسأ ةةت ،ؤ جسأ ةةسة ،حي ةةب ؤف الل ةةوضة الؼ ةةل يت ال ة سظم ةةذ الجعائ ةةطذيف من ةةص ةةرة الدؼ ةةعيناث م ة الق ةةطف
املاضةي  ،ب عةة ،حةةسار منيةت ،ممةةا كةةاح مة لي يةةت حطٌيةةت ػةائ ،سعةةء العامليةةت لخلةو حةةسار ،ا رهةةنا
ؤجهةةا أمنة ؤف ج ةةسؤ غ ة الخطييةةر ب عةة ،مةةا ؤ مطجة ػةةائ ،سعةةء مة عة  ،ػةةلميت ،حوةةاضذت ،للمتخمةةا الجعائةةطع
منص بساأت هصا الخظاهطاث.
الكلماث املفخاحيت :اللوضة الصهنيت؛ املتخما الجعائطع؛ حسار الطاهنت؛ الاعء .
Abstract:
The aim of this article is to hightlight the mental image of the algerian sociaty on
the recent events which means peacefull protestation during februry 2019 ;this
image has inspired the international broadcasters who thoght that algerian
protestation is too agressive and blooded as it was in many years ago ;the mental
image changes of the algerian socaity on media tools ;will influence on the
audience in general which contribute in all fields.
Keywords: mental image; algerian sociaty; recent events; media.
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مقذمت:
لقس ؤك ح موهوع اللوضة الصهنيت اليو  ،جذللا قائما بصاج غ الجامعاث الططبيت ،ؤضحذ
املنظماث الس ى املاػؼاث ممخمت بلوضتها لسى الجمموض ،نظطا ملا لما م ؤهميت بالطت غ جحقيق ؤهساف هصه
الجماث ،حيب حؼعى هصه ديرة بلى حؼوذق كوضة ًي ت عنها لسى جماهيرها باػخطءى مذخلئ ػاليب
الوػائ ،،لختع ،م ن ؼما مق ولت لسى دط ،هصا مط أديح لما جحقيق ؤهسا ما املعلنت املومطة على حس
ػواء ،متم ،هصه هساف أخئخم غ حؼوذق ؤ هاضها معخقساتها ،بأسأولوجياتها ،وء ع قيمما زقا هها
لصا ػلعما دسماتها بف مانذ اقخلازأت ،كوضة الـعوب الس ى ؤأوا حعخ ر مممت غ حؼوذق ؤهسا ما قيمما،
لصا ه حؼعى سػخطءى مذخلئ حسار لخحؼيف كوضتها ز ما ،هصا ما أمن اف يؼخط ،غ الجعائط عقب
الحطاك الؼلم الحوطع للمتخما.
 -1الصورة الذهنيت:
حعسزث الخعاضذئ الخاكت باللوضة الصهنيت عنس العلماء انٌءقا م ادخءف جوجماتهم غ جلوض معاف هصا
امل مو  ،قس ضزث غ املعجم ال لؼ ي "لجميل صليبا" حعطذ اث نصلط منها (:كلي ا  ،1994ق" )58 .اللوضة غ اللطت
ه الـه ،الل ت النوع" ،هصا ما ضز غ "لسان العزب" سب منظوض لما عسة معاني م قبيل:

 اللوضة ه الـه ،المنسسي املالئ م بعاز ال جخذص هها جهاأاث الجؼم
 ه الل ت ال أهوف عليها الشي ء ،لما جٌلق على املعاني املتطزة ،ؤ ما أطػم امللوض بالقلم ؤ
آلت الخلوذط ؤ اضحؼا دياى الشي ء غ املطؤة.
مةةا نءحظة علةةى هةةصه املعةةاني لللةةوضة الصهنيةةت ،هةةو اضج اًمةةا ؤل ةةر بالـةةه ،املةةازع ،بةةالط م مة سؿةةاضة بلةةى املعةةاني
املتطزة.
ؤمةةا غ ة اكةةٌءا اللةةوضة الصهنيةةت يةةرى "بيل ددذًن " غ ة لخاب ة الطائةةس "اللةةوضة" ؤجهةةا جخهةةوف م ة ج اعةة،
معط ت سنؼاف بعسة عوام ،منها :املهاف ،املوقا ،العءقاث الشخليت ،ض ابٍ ػطة (....عجوة  ،1999ق )9.
سؿ ةةو ؤف معن ةةو الل ةةوضة الصهني ةةت حؼ ةةب ه ةةصا الخعطذ ةةئ أ ةةطج ٍ بالختطب ةةت الشخل ةةيت ال ة ة يع ـ ةةما
سنؼاف ما محيٌ  ،الصع ال ا ما أهوف امللمم لل طز ،بمذخلئ الانٌ اعاث اللوض ال جدـه ،لسأ .
ؤمةا قةةاموغ " ذرؼة ر" غة ً عخة الفانيةةت ،يقةةوى( :عجةوة ،1999ق" )10.اللةةوضة الصهنيةت هة م مةةو
عقل ؿائا بيف ؤ طاز جماعت معينت ،يـير بلى اجتاهاتها نحو شةخم ،آ ً قةت آ لؼة ت ،آ قوميةت ،ؤع اللةوضة
ال جطػم لآلدط".
هه ةةصا املعن ةةو ةةاف الل ةةوضة الصهني ةةت جخت ة ؤل ةةر بل ةةى الجوان ةةب العقلي ةةت سزضالي ةةت لل ةةطز م ة د ةةءى م ةةا
يع ـة مة جتةةاضب شخلةةيت ،جماعيةةت ،غة املحةةيٍ الةةصع أ خمة بلية  ،بةةصلو ةةاف نظطجة لؤلؿةةياء ،حةةسار س
جهةةوف بس ةةق جتةةاضب ػةةابقت ،يةةر ؤجهةةا غة ؤحيةةاف ؤدةةطى قةةس جهةةوف يةةر موا قةةت للمواقةةا ،بنمةةا هة محةةى جذةةيءث.
( )PEARSON .2013
ةق هةةصا املعنةةو أةةطى "ندداًير نددانذو" NAIR CHANDOؤف اللةوضة الصهنيةةت نوعةةاف :كةةوضة مؼةةدنسة
على الختطبت ،كوضة مؼدنسة على ما أقول الناغ ) .اى جوذم  ( 2019ير ؤف سؿهاى ملة أنمة غة الختطبةت ،مةا
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أقولة النةةاغ ،حيةةب انة بشا مةةاف غة الؼةةابق ال ةةا مةةا أندؼةةب سنؼةةاف معاض ة جتاضبة  ،مة مذخلةةئ املاػؼةةاث
الخقليسأت ال حعنو بالخ ـئت الاجخماعيت ،مف ،آلاػطة ،املسضػت ،كةسقاء ،...هةم ن ؼةمم مة أقةوى لنةا آ أ ؼةط
لنة ةةا ؿة ةةياء ،هة ةةصا الواقة ةةا موجة ةةوز ليومنة ةةا هة ةةصا ،ية ةةر ؤف عناكة ةةط جسأة ةةسة زدلة ةةذ بـة ةةه ،ية ةةر مؼة ة و ملنا ؼة ةةت،
املاػؼةاث الخقليسأةةت لخ ـةئت ال ةةطز ،هنةا نقلةةس ػةائ ،سعةةء بالسضجةت لةةى ،حيةب ؤكة ح لمةا بػةةما م اؿةط غة
كيا ت مسضماجنا ،ديالنا جلوضنا لؤلؿياء.
ههةةصا املعنةةو أمنة جحسأةةس م مةةو لللةةوضة الصهنيةةت بالـةةه ،الخةةال  :هة متمةةوع الانٌ اعةةاث املةةسضماث
الصهنيت ،ال جنٌ ا لسى جمموض ػائ ،الاجلاى الجماهيرأت ،شلو م دءى ما أرب ذ ـط ع ر هةصه الوػةائ،،
مة بةطامو مةةواز ،ػةةلا بعءميةةت ،بحيةةب جلة ح هةةصه الانٌ اعةةاث دل يةةت معط يةةت اضةةحت ألع جلةةطف ،آ ػةةلوك
أقو ب ال طز غ املتخما".
بش أخط ةةا لن ةةا مم ةةا ػ ة ق ب ةةاف الل ةةوضة الصهني ةةت ،جدـ ةةه ،ل ةةسأنا م ة د ةةءى م ةةا نع ـ ة م ة جت ةةاضب م ةةا
محيٌن ةةا الاجخم ةةاع  ،م ةةا نخعة ةةطن لة ة مة ة بة ةطامو غة ة مذخل ةةئ ػ ةةائ ،ع ةةء  ،ػة ةةواء مان ةةذ جقليسأ ةةت ،ماإلشاعة ةةت،
الصحا ت ،الخل عذوف...ؤ جسأسة مطج ٌت بالـ هاث الاجخماعيت آ الـ نت العنن وجيت بـه ،عا .
س ؿةو اف الختةةاضب الشخلةةيت ،حـةةم ،املواقةةئ

حةسار ال ة نع ـةةما داكةةت ،بشا حوةةذ بخطٌيةةت

بعءميت.
 -2جأثير ألاحذاث في حشكيل الصورة الذهنيت:
أخ ق العلماء ال احفوف ؤف اللوضة الصهنيت لسى طاز س جدـه ،م جلقاء ن ؼما ،بنما ه دءكت
ؤحسار ،عوام ،ؤدطى ،اللوضة آ القوالب ،الصهنيةت حؼةمهم أتةب ؤف س أنظةط بليهةا لإؿةياء جدؼةرب بن ؼةما آ
حسار بصاتها ،ب ،أتب النظط بليها لإعطان ألػ اب داضجيت ؤدطى (.دووض  ،2009ق)15.
مةةا أ ةطاز منة ؤف اللةةوضة ،آ املعنةةو الةةصهن أخهةةوف لةةسأنا نديتةةت ،ألحةةسار داضجيةةت ،ا مةةازطاث محيٌةةت
بنا ،جماما لما أحسر مة دةءى الطػةائ ،سعءميةت ال ة نؼةخق لما مة دةءى القنةواث ،الوػةائ ،ال ة نخعةطن لمةا
أومي ةةا ،ال ةةا م ةةا جه ةةوف ال رالم ةةاث املؼ ةةخمطة لم ةةصه الطػ ةةائ ،،ه ة املل ةةسض ػاس ةةي للمع ةةاني املوج ةةوزة غ ة ؤشهانن ةةا
نخلطف انٌءقا م موامينها.
لوضة مم مفء – ؤع اللةوضة ال ة جهوجهةا امةت عة ؤدةطى – ل ؼةذ حاكة ،جوحيةس ؤ جتميةا كةوضة
مةم ال ة أمخلنمةا مةة ،ةةطز مة ؤ ةطاز هةصه مةةت عة امةت ؤدةةطى ،خحسأةس اللةةوضة زادةة ،مةت جمةةط ع ةر ةةرة جٌةةاى
جي ةةاى ،ل ؼ ةةذ بالو ةةط ضة ؤف جهة ةةوف مخٌابق ةةت ،بنم ةةا حقيقههة ةةا ج ن ةةو عل ةةى ؤػة ةةاغ املل ةةئحت الخت ةةاضب املذخل ة ةةت
لؤل طاز(.مؼلم  ، 1985ق)18.
ي ةةر ؤف سع ةةء بـ ة و ػ ةةائل أمن ة ؤف أه ةةوف العام ةة ،الحاػ ةةم غ ة جوحي ةةس ه ةةصه الل ةةوض ب ةةيف ةطاز،
جعلمة ةةا مخوا قة ةةت مة ةةا جوجم ة ة  ،حؼة ةةب سأسأولوجية ةةت امللة ةةئحت .مة ةةفء نتة ةةس اللة ةةوضة الصهنية ةةت املدـة ةةهلت لة ةةسى
مةةطذنييف عة العةةطب املؼةةلميف جةةطج ٍ بمعةةاني ،القؼةةوة ،الوحـةةيت العنةةئ ،قخةة ،سدةةوة الادةةواث ،الةةخعٌف
للسماء ،الطسض ،الخيانت ...،شلو ضاجا ل راثهم الازبي سعءمي (.ػليماف  ،2000ق)25.
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ػائ ،سعء جماضغ ممامما ،ق كوضة معينت ،ال ا ما جخ ق ما ؤهساف ملالا مموليهةا ،بعيةسا
عة املمنيةةت الاح را يةةت ،هة جةةازط غة حـةةني ،اجتاهاجنةةا ميولنةةا ،ػةةلولياجنا ،غة مقةةساض مةةا يـةةعط بة الة عى مة
الخعلب ،آ الحب اجتاه طاز آ الس ى ،جقو ػائ ،الاعء بس ض ضئ سةي غة جهةوذ املةصاهب ،القةيم املعةاأير
الاجخماعي ة ةةت ،شل ة ةةو ؤف جل ة ةةوضنا للن ة ةةاغ ؿ ة ةةياء ،ضهة ة ة باملعلوم ة ةةاث ال ة ة ة ك ة ةةلخنا مة ة ة ػ ة ةةائ ،سع ة ةةء (ع ة ةةس
ال خاا  ،2013ق)13.
س ؿ ةةو ؤف ػ ةةائ ،سع ةةء غ ة حطٌيهه ةةا لؤلح ةةسار املذخل ةةت ،س أمنة ة ؤف حطي ةةر جل ةةو ح ةةسار ،بلة ة ت
مٌلقةةت ،ؼة ت الخحطذةةئ ،انمةةا جنمة غة جوجية ال مةةم ،الخ ؼةةير لخلةةو حةةسار ،بس قةةوع الحةةسر ن ؼة أ قة
لما هو ،لصلو أظمط لنا الس ض بطظ لؤلحسار ؤأوةا غة كةناعت حـةني ،اللةوض الصهنيةت لةسأنا ،مةفء س أذخلةئ
ازنةةاف علةةى ؤف زةةوضة الخحطذةةط الجعائطذةةت ،لحةةسر جةةاضذف ػةةاهمذ بـةةه ،عةةاى غة ضػةةم كةةوضة اأتابيةةت عة املتخمةةا
الجعائطع غ جطحيخ غ ػري ،قو خ الخحطضذت ،شلو ض م حطٌيت سعء ال طنسي لمةصه الحةطب علةى ؤػةاغ ؤف
املتاهسأ  ،داضجوف ع القانوف ،ؤ قٌاع ًط  ،...آ مذخلئ كاف الؼل يت دطى.
ل ةةصلو أخط ةةا لن ةةا اف ح ةةسار مؼ ةةاهم ؤػاس ةةي غ ة حـ ةةني ،الل ةةوضة الصهني ةةت ،ع ة م ةةم املتخمع ةةاث
القومي ةةاث ،نم ةةا مان ةةذ ز ةةوضة الخحطذ ةةط الجعائطذ ةةت مـ ةةهل لل ةةوضة اأتابي ةةت ع ة املتخم ةةا الجعائ ةةطع ،ةةاف عـ ةةطذت
الدؼةةعيناث ،بمةةا عط خ ة مة مأسةةي علةةى املتخمةةا الجعائةةطع ،ػةةاهمذ هة دةةطى غ ة ضػةةم كةةوضة ػةةل يت عة مةةت
الجعائطذت.
األحةةسار حؼةةب ً يعههةةا جلعةةب ز ضا حاػةةما غة ضػةةم حـةةني ،كةةوضة جيةةسة ؤ ػة ئت ،عة متخمةةا آ
امةةت مةةا ،ػةةائ ،سعةةء – علةةى ادخء مةةا -هة مة يطٌةةي هةةصه حةةسار صؼةةمم غة بألةةالما بلةةى املتخمعةةاث مةةم
دةةطى ،علةةى الةةط م م ة ادةةخءف جوجماتهةةا أسأولوجيةةت ،جلعةةب هةةصه اللةةوضة ز ضا حاػةةما غ ة بزاضة الل ةطاعاث
الس ليةةت ،لم مةةو اللةةسا الةةصع ةة ،نةةطة ؤػاػةةيت جحنةةم عءقةةت الطةةطب باملؼةةلميف لمةةا جةةاء حؼةةب اػةةخٌءع
لآلضاء غ ػ ا عـطذ ( )27بلسا بيف نو م ر 2006جان ي  2007جطلةعث ية ػةئلت حةوى حخميةت املواجمةت بةيف
املؼةةلميف الطةةطب ،بةةالط م بف الطال يةةت ض وةةذ هةةصا امل مةةو  ،بس ؤف عةةسة جماعةةاث اأسج ة غ ة بلةةساف مفةة" ،ؤملانيةةا،:
نيتيرأةةا "انس ن ؼةةيا" (ػة ب  ، 2011ق )216 .هةةصه النخةةائو حعنةةؽ بـةةه ،اضةةا دٌةةوضة نخةةائو اللةةوضة ال ة
جطسخذ لسى بعى املتخمعاث.
-3خصائص الصورة الذهنيت:
جذخلئ كوضة آلادط ع املعط ت ههصا دط ،شلو ألجها دءكت بزضاك ؿام ،لمصا آلادط ،نخاج اعخ اضاث
عوام ،مخعسزة ،جاضذذيت اجخماعيت ػياػيت اقخلازأت زقا يت ،...جسأسة لما ؤجها قس جهوف نخائو عملياث
مخعمسة مقلوزة( .دووض  ،2009ق )14 .هصا ؿإف ػائ ،سعء الاجلاى الجماهيرع ال حعم ،على
كناعت ؤ هاع مذخل ت جتههس غ بناء اقا مخعسز بعاز قلس جهوذ بناء كوض بالنحو الـه ،الصع جطذسه،
ال ا ما أهوف قا مللالحما ؤهسا ما سأسأولوجيت املطج ٌت بمموليها باملعلنيف يها دلوكا.
* اللوضة الصهنيت جتؼيس لواقا نطع معيف ،لللوضة مقسضة ل يرة على جقنيف ال نطة ه القالب
الصع جلب همن  ،ذح ظما م الوياع صؼم ،اندـاضها ،عنسما جدـه ،اللوضة جل ح بحس شاتها منٌلقا
لعملياث نطذت جسأسة جواف بلى اللوضة خ لوضها.
املجلت الجزائزيت لألمن والخنميت
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بش ؤف الحلوى على اللوضة املط وبت أمن الجمت ال حللذ عليها لسى الجمموض م حؼوذق م،
ؤ هاضها آضائها مواق ما اأسأولوجياتها بؼمولت ،حيب ؤف املناخ ال ئت العامت املدـهلت لسى الجمموض ب و،
هصه اللوضة حؼمح بعضاعت م ،ما جطذسه الجمت املؼخ يسة م هصا الواقا ،الـواهس على شلو لفيرة ،حيب ؤف
نتاا بعى الوػائ ،سعءميت مفء غ ني ،امللساقيت الفقت م ًطف جماهيرها ػاعسها بـه ،ؤػاسي غ
جوجي هصه الجماهير الطؤع العا عموما ،ملا أذس ملالحما ؤهسا ما هصه امللساقيت الفقت مانذ عامء
ؤػاػيا غ انٌء زضاػاث بحور جماهيرأت ،ع زضجت جإزير هصه الوػائ ،ب و ،الفقت ال جخمخا هها.
جحم ،اللوضة حنما قيميا ،حعنؽ دياضا ،حع ر ع بزضاك ،لصا سضاػت موموجها عناكطها
دلائلما ،حطلهها...جظمط ً يعت سضر الفقاغ ال عس سأسأولوج العاز املعطغ  ،حنم جمموض الوػيلت
سعءميت ،ؤ جمموض املاػؼت ؤ الس لت ؤ الععامت ؤ الحعب ،...سأتابي ؤ الؼلب أازط بـه ،م اؿط غ مهانت
قيمت هصه الوػيلت ؤ املاػؼت ؤ الس لت ؤ الععامت ؤ الحعب ...س أمن ؤف أذطج نـاي هصه الجماث ع
هصا سًاض ،الحنم القيم الصع ج لوضه اللوضة الصهنيت لسى الجماهير هو م أحنم على هصه الجمت ؤ جلو
بنتاحما ؤ ـلما ،بمسى قسضتها على اللموز الاػخمطاض ؤ الخوقئ ؤ املوث.
جخهوف اللوضة الصهنيت لسى سنؼاف جتاه شخم ؤ ؿعب معيف م زءر عناكط(.دووض،2009
ق)14.
 متموعت الل اث املعط يت ال يؼخٌيا اف أسضك هها شلو الشخم ؤ الـعب بٌطذقت عقءنيت:
ه موموف معاض ؤ هاضه معلوماج ع هصا الشخم ؤ الـعب ،ال جخإزط بامللازض املط جت
هاض املعلوماث.
لمصه املعاضف
 العنلط العاً ي املخعلق باملي ،لصلو الشخم ؤ الـعب ؤ الن وض من  ،هو آلادط مطج ٍ بال ئت
الاجخماعيت الفقا يت ماػؼاث الخ ـئت ،الختاضب الخ راث ،لصا م الطػائ ،ال جط جما
ػائ ،سعء بٌطذقت مؼخمطة.
 الؼلوك املخمف ،غ متموعت م الاػختاباث العمليت جتاه شلو الشخم ؤ الـعب الصع أطى ال طز
مءءمهها قا للل اث ال ؤزضلما غ شهن  ،هو ما جط ج ل ػائ ،الاجلاى الجماهيرأت ال حؼعى
لخحطذو جوجي الطؤع العا لمصا الاجتاه ؤ شاك.
لما ؤف لئلنؼاف انٌ اعاج كوضه ال أهوجها ع ؿياء ،ةف للمتخمعاث الـعوب انٌ اعاتها
دل يهها شالطتها ،ال جهوف م دءلما كوضا ع ؿعوب ؤدطى ال اض أنم غ املسى العمن الصع حؼخططق
الـعوب غ جهوذ كوضها غ حعسألما ،ؤ حطييرها بـه ،جصضع ،اللوضة الصهنيت ال أهوجها متخما ما ع
متخما آدط ،ه نخاج ؤحسار دل ياث جطالماث ع ر الؼنيف لع ،ؤكس مفاى أمن ؤف نؼوق غ هصا
الجانب ما جهوف م كوض شهنيت لسى العطب املؼلميف ع بػطائي ،الحطلت العنلطذت اللميونيت ،نديتت
ال رالماث الخاضذذيت حسار املطج ٌت بطلب ضاضي جججير ؤبنائها قخ ،ال ؼاء ً اى بـه ،مؼخمط،
مذخلئ الجطائم ال جقو هها الس لت الع رأت جتاه املؼلميف.
بف اللوضة ؤ القوالب الصهنيت أتب ؤف س أنظط لما لإؿياء جدؼرب بن ؼما ؤ جحسر بصاتها ،ب،
أتب النظط بليها لإعطان ألػ اب داضجيت ؤدطى (دووض  ،2009ق)15 .
املجلت الجزائزيت لألمن والخنميت
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هو ما أطاز من ؤف اللوضة املعنو الصهن أخهوف لسأنا نديتت ألحسار داضجيت ؤ مازطاث محيٌت
بنا ،جماما لما جحسز الطػائ ،سعءميت ال نؼخق لما م دءى القنواث الوػائ ،ال نخعطن لما أوميا،
ال ا ما جهوف ال رالماث املؼخمطة لمصه الطػائ ،،ه امللسض ػاسي للمعاني املوجوزة غ ؤشهاننا نخلطف
انٌءقا م موامينها.
*بف كوضة مم ،ؤع اللوضة ال جهوجها ؤمت ع ؤدطى ل ؼذ حاك ،جوحيس ؤ جتميا للوضة مم
ال أمفلما م ،طز م ؤ طاز هصه مت ع امت ؤدطى ،ه جعء س أختعؤ م ػلوك هصه مت جتاه جلو أخم
جحسأس اللوضة زاد ،مت ع ر رة جٌاى جياى ل ؽ بالوط ضة ؤف جهوف اللوض موحسة زاد ،مت ،بنما
بناءا على حقيقت امللئحت على الختاضب املذخل ت ذمن لمصا الجعء ؤ شاك م اللوض املقول ت ؤف أظمط
بوهوا ؤل ر ؤ أ رظ لسى هصه الٌ قت ؤ جلو ،ؤ لسى هصه الجماعت ،ؤ لسى ؤدطى ،غ ؤبعس الاحخماسث أمن
ؤف جوجس ؤأوا زاد ،الـعب الواحس مواقئ مخ اأنت جتاه ؿعب آدط( .مؼلم  ، 1985ق)18 .
ذمن ؤف نوطب مفاس ع شلو هنا ،بذلوق طنؼا لسى الجعائطذيف ،الط م م م ،آلاس ال
حعطن لما املتخما الجعائطع م املؼخسمط ال طنسي  ،ةف هناك ئت م الجعائطذيف الصأ أط ف غ طنؼا منقصة
لمم ،ذنظط ف بليها بةأتابيت ،انٌءقا م ملالحمم الشخليت ،جتاضههم ال طزأت ،هصه املواقئ بلى جانب
املواقئ اللوضة العامت لسى الـعب الجعائطع ع حـيت بجطا املحخ ،ال طنسي  ،األحسار الختاضب
بها ت بلى امللالا الشخليت لؤل طاز جتاضههم أمن ؤف حؼاهم بـه ،ؤػاسي غ بناء اللوضة املعنو الصهن
لسى ؤمت ع ؤدطى ،أمن آف نتس كوضا معاف شهنيت مخ اأنت لسى طاز غ امت ما ع ؤدطى.
بف املازة ال جخهوف منها القوالب الصهنيت ج خق ،م جي ،الى جي ،،قس يؼخوعمها الٌ  ،ق  ،ؤف
يع معنو ملمت ؤمت ؤ ؿعب ،لن ًطذقت معج هصه املواز لهي ج خو غ لحظت معينت كوضة ػاضة ا ير ػاضة،
جذخلئ يما أ س بادخءف العءقاث الؼائسة بيف حهوماث الـع يف ،زضجت ز اث العءقاث بيف الـعوب
الحهوماث ه م أحسز ز اث اػخقطاض املعاني الصهنيت ،املءح هنا عنسنا غ الجعائط مفء :ؤف الٌ  ،بمتطز
نعومت ؤ ا طه ،أهوف قس ؤزضك ؤف " بػطائي "،ؤ " اليهوز" عموما هم ؤلس ؤعسائنا بالط م م ان قس أهوف ير
مسضك ،لخلوكيت ؿع هو غ مقاب ،شلو القو  ،م جمت ؤدطى جذخلئ اليو مواميف اللوض املعاني
الصهنيت لسى الجعائطذيف ع " طنؼا" بيف ضان ماذس ،معجب ناقم عس  .انٌءقا لصلو م ادخءف
العءقاث املوجوزة بيف الحهوماث املخعاق ت غ الجعائط طنؼا.
*بف حها املؼ قت ،قوالب ػل يت ؤ ضا وت جخذص ع شخم ؤ جماعت ؤشخاق حيب جحل،
هصه الجماعت بؼرب املواقئ املقول ت على ك اث محسزة ػل ا ،ألعب جصحيحما كعوبت ل يرة ،بؼرب
الجموز العناز ،الشحناث الان عاليت ،ح و لو جم الخعايف ما جتطبت مناهوت لئحنم املؼ ق (دووض ،2009
ق)16 .
هصا لفيرا ما نلاز غ حياجنا اليوميت ،بش ؤف النفير م شخاق – على ػري ،املفاى -أإبوف
ذط ووف الصهاب بلى الٌ ب نظطا لحنممم املؼ ق ؤف هاسء ً اء س أمننهم حشخيم املطن حشخيلا
صحيحا ب ،بجهم أمننهم ؤف أئحقوا شى باملطضيو نديتت عس قسضتهم على مم مطان املطن ،ذدؼر وف
زائما غ اتهم ،هصا الحنم املؼ ق جع ،النفيرأ دلوكا ير الواعيف ،أط ووف مٌلقا نطة الصهاب بلى
الٌ ب ،هنالو العسأس م ملازأق حها املؼ قت املندـطة لسى متخمعاجنا ،ال ألعب حطييرها.
املجلت الجزائزيت لألمن والخنميت
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*اللوضة الصهنيت ل ؼذ زائمت ؤ زابخت بالوط ضة ،ب ،قس جخٌوض جخعسز مليا ؤ جعئيا ب ع ،عوام،
شاجيت موهوعيت بالخال ه مطنت ،ؤ ؤجها ؤل ر مط نت مما أظ عازة ،لوضة سػءمييف غ الجعائط مفء ،مانذ
مفاليت لسى املتخما الجعائطع ،ير ؤف جتطبت العـطذت الؼوزاء ،عسلذ هصه اللوضة يرتها بـه ،ل ير ،بلى
زضجت ؤف املتخما الجعائطع ؤك ح أ ص مايؼمو :باإلػء الؼياسي  ،بعس مطحلت الدؼعيناث اػخعاز الؼياػيوف
سػءميوف بعى جوانب اللوضة سأتابيت إك ح ال عى منهم أحضيو بتعء م الـع يت ،هصا ما يعنؽ
مط نت غ حطير اللوض املعاني الصهنيت ،انٌءقا م معٌياث شاجيت مخللت باإلنؼاف ؤ معٌياث موهوعيت
مطج ٌت بمحيٌ .
 -4أهميت حشكيل الصورة الجيذة:
هناك معاأا وائس عسأسة لخهوذ اللوضة الجيسة ألعب حلطها م
الاقخلازأت الاجخماعيت ،ح و سأسأولوجيت ذمن شلط متموعت نقاي م ؤهمما:







الناحيت الفقا يت

بف ؤع جمت ممما مانذ بخمننها م حـني ،كوض شهنيت جيسة عنها لسى آلادطذ  ،اف المسف الصع
حؼعى لخحقيق ػوف أخحقق ممما مانذ ً يعخ – ؤماف مازأا ؤ معنوذا.
لما ؤف قسضة هصه الجماث ؤ مم على حـني ،كوضة شهنيت جيسة لسى آلادطذ م ؿإن  ،ؤف
أتعلمم أنذطًوف غ جحقيق اهساف هصه الجماث ،بوع ا بس ن ) .(la dissertation 2015.هو ما
جمننذ من ز ى ل رى مف ،الوسأاث املخحسة مطذنيت يرها غ بناء هصا النظا العالم  ،ق
حؼائسث "جيرالس هوجط"( هوجط  ،2014ق )21.الخاليت :عم كاغ القوالب النماشج لمصا العالم؟،
م ؤأ جاءث قناعخنا السادليت غ ؤف جحقيق هصه الطئى بالو ٍ هو ما يؼخحق الؼع بلي ؟ اف
العالم املـه ،قا لمصا الانٌ اع الصهن هو العالم الوحيس الصع يؼخحق ؤف نحياه؟
حعخ ر اللوضة حنما م الجمموض ؤ طاز جتاه ،منخو ،ؤ عءمت ،ؤ ماػؼت ،.......ه م أوم
لنا اء طاز جتاه الجمت ؤ املاػؼت ،هصا الو اء ممم بال ؼ ت للاحب اللوضة غ حؼوذق
نطج  ،ا ػلعخ  ،ؤ دسمخ  ،بحيب جلق الق وى لسى املخلقيف ،بناءا على ائهم ملما مانذ كوضة
جيسة.
لما حعخ ر اللوضة الصهنيت ،ؤزاة للخحنم غ آلادط ،غ ػلولياج مواق  ،قسض ما جهوف اللوضة
الصهنيت جيسة ع هصه الجمت ا جلو أهوف ن وشها املعنوع قوذا لسى آلادط ،هو ما أتع ،ؤع
جل يئ م هصا دير س أذطج ع الخوا ق ما ؤهسا ما ملالحما.

 -0صورة مسيراث الشعب الجزائزي من خالل وسائل إلاعالم املخخلفت:
بف ؤل ر ما أميز املؼيراث الـع يت غ الجعائط منص ؿمط ي طع  .2019هو ًابعما الؼلم الصع لم أن
مخوقعا لسى النفيرأ  ،حيب ؤف الجعائطذيف ؤن ؼمم لم أن غ حؼ اجهم ؤف الخظاهطاث ال دطجذ هس حنم
الطئ ؽ الؼابق أمن ؤف حؼخمط بؼلميهها ًابعما الحواضع ،هو ما انعنؽ غ مذخلئ ػائ ،سعء املحليت
الس ليت.
قس ٌذ قناة  BBCال رأٌانيت مفء هصه املؼيراث بقولما( :ض اأت « ).2019لقس جميزث الاحختاجاث
بالمس ء غ المها ،لم جحسر مواجماث ما الـطًت ،ؤ ؤعماى عنئ» ن ؽ الخوج حصج مذخلئ ؿ هاث
املجلت الجزائزيت لألمن والخنميت
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د اض العامليت ،ال ضلعث باػخططاب على الال زا بالمس ء الؼلميت م ًطف املخظاهطذ  ،لصا جمعة
منيت ،لإمط ير مإلوف بال ؼ ت لئجعائطذيف ،حيب جناقلذ ػائ ،سعء كوض جوظصا الوض ز على ؤ طاز الـطًت
م ق  ،املخظاهطذ  ،لصا ؿعاضاث الادوة بيف م الـعب .....يرها.
اػخططاب ػائ ،سعء العامليت أإحي بء ؿو م اللوضة الصهنيت ال مانذ جءظ الجعائطذيف بعس
رة الدؼعيناث ليمت ،حيب ال ا ما أنظط لئجعائطذيف بمعاني العنئ سضهاب ،بناءا على ما قا م ؤحسار
جوجيهما بأسأولوجيا م لفير م ػائ ،سعء آنصاك ،ه اللوضة ال سؿو كلذ بلى الطؤع العا العالم
ههصه الٌطذقت ق امل سؤ القائ ،باف الناغ يؼخقوف معلوماتهم ب ؼ ت %70م ػائ ،سعء غ بناء كوض
العالم املذخل ت  (.عل ).2019
جلو اللوضة الؼل يت سظمذ م ،طز جعائطع بلوضة ير محخملت ،م دءى مذخلئ سجطاءاث ال
ماف أخعطن لما مفء غ املٌاضاث الس ليت ،م ج خ ف ،جحقيقاث ض ى ملنح الخإؿيراث لعذاضة بلساف ؤدطى
 ،.......بالعنؽ ؤأوا ػاهمذ الخطٌيت الخاكت بالحطاك الـعب منص ي طع  2019م حيب الؼلميت،
الانو اي ،ح و جنظيئ الـواضع غ بعازة ضػم كوضة ؤدطى لئجعائطذيف ،أمن ؤف ج عس ك ت العنئ ال
لذ مءظمت لمم ل رة ًوذلت.
ض م ما جلع ؿ هاث د اض ،ماسث ن اء العامليت مذخلئ ػائ ،سعء  ،م ز ض غ حطٌيت
حسار جوجي الطؤع العا  ،بس ؤف اقا سعء الجسأس ،ؿ هاث الخواك ،الاجخماع ه دطى ،اهحى لما
ز ض ؤػاسي غ حـني ،جوجي الطؤع العا  ،م زم بناء معاف ،كناعت كوض شهنيت م دءى ما أنق ،ذ ـط
ع ر هصه الوػائٍ ،ال ؤك حذ مادطا ه املحطك الطئ ؽ للـ اب غ الـاضع مف" :،ال ايؼ وك" (
املسأن  ، 2011ق)267.
الخءكت ؤف اللوضة ال جخهوف غ شهاف ع ًطذق هصه الوػائ ،حـه ،غ النهاأت "مطشحا
ن ؼيا" جخم م دءل ضئذت الواقا ج ؼيره ،الحنم علي لصلو اللوضة الصهنيت حـه ،متموع الؼماث،
املءمح ال أسضلما الجمموض ذ نو على ؤػاػما موا قخ اجتاهاج ( .ػليماف ، 2005ق.)22.
لو ؤػقٌنا شلو على ما ميز املؼيراث الـع يت غ الجعائط ،منص انٌءقهها ةننا نتس ػائٍ سعء
املذخل ت م جقليسأت بلى جسأسة ،مانذ مخ قت غ جوجمما م حيب املوموف ض م بعى الادخء اث المامـيت،
حيب اف ؤهساف املؼيراث مخوا قت ما غ ا لب الوػائ ،سعءميت م حيب الخٌلا بلى قيم الحطذت،
السأمقطاًيت ،املؼا اة ،جحؼيف الظط ف املع ـيت ،...لما اف الٌابا الؼلم الحواضع ،هو الؼمت ل ر بط ظا
املعنو ل ر جط ذتا ،الانٌ اع ل ر حظا غ شهاف ،وء على اف الاجتاه دط م ق  ،امللالا منيت،
ؿه ،كوضة غ اح را حق الخظاهط الؼلم الخعام ،باح را يت ما املحختيف ،م دءى الخإًير ،ج ازع
اللساماث ،موف املاػؼت منيت الجعائطذت ،عانذ ه دطى م كوضة ػل يت نديتت رة الدؼعي ياث ،ما
حعطهذ ل م حـوذ ع ر مذخلئ الوػائ ،العامليت.
مةة ،هةةصه املعةةاني م ة ؿةةاجها ؤف جقةةس كةةوضة حوةةاضذت اأتابيةةت ع ة الجعائةةط لإمةةت ،ؿةةعب لةةسى ال ةطؤع
العا بـه ،عا  ،ػواء ؤماف محليا ،ؤ بقليما ،ؤ ز ليا.
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عل ةةى املؼ ةةخوى املحل ة حعخ ةةر الل ةةوضة الصهني ةةت للش ةةخم املتخم ةةا ا املنظم ةةت ،ع ة ن ؼ ةةما ع ةةامء غ ة
الدؼاهها للفقت غ ن ؼما ،بعازة جقييمما لةصاتها ،بمةا أختة ؤل ةر مل ةطظاث اأتابيةت أمنة ؤف جوجةسها عمليةت حـةه،
ؤ حطير اللوضة.
مة ةةا قالخة ة ا لة ةةب الصة ةةحئ الـة ة هاث سد اضذة ةةت العاملية ةةت ،لة ةةصا املواقة ةةا الالن ر نية ةةت ،عة ة الـة ةةعب
الجعائطع ؤجمعج منيت على حةس ػةواء ،مة معةاني بأتابيةت ػةاهم غة حطييةر اللةوضة الؼةابقت  ،هةو مةط الةصع س
أ ةعاى يؼةةمم غ ة حععذةةع زعةةم اللةةوضة الحؼةةنت ال ة ؤ مطتهةةا املؼةةيراث الؼةةلميت الحوةةاضذت لئجعائةةطذيف ،ح ةةو ؤف ؤ
اػةةما بعةةى الشخلةةياث ،غة حععذةةع هةةصه اللةةوضة ،مفةة ،النادةةب الةةوًن "جمةةاى بلماضةةي " ،لةةصا بعةةى ءػة ت
العل ةةط مف ةة" ،نع ةةو حـومؼ ةةهي" ال ةةصع اب ةةسى بعجابة ة بالخع ئ ةةت الـ ةةع يت الؼ ةةلميت لئجعائ ةةطذيف ،شل ةةو غ ة مقابل ةةت
م ةةوجعة م ةةا ص ةةحي ت ال ةةوً الجعائطذ ةةت غة ة ؿ ةةمط م ةةاضغ  ( 2019الطذ ةةا  ).2019ه ةةصا و ةةء عة ة مـ ةةاهير ال ة ة ،
النطة ،الهوميسأا ،...حيب ؤبطظ ؤ لمهم انسهاؿمم بؼلميت ع حواضذت الـعب الجعائطع.
الحقيق ةةت ؤف مة ةة ،هة ةةصه املع ةةاني جخحة ةةوى بلة ةةى انٌ اعة ةاث شهنية ةةت مممة ةةت بل ةةوضة اأتابية ةةت ،عة ة املتخمة ةةا
الـ ةةعب الجعائ ةةطع ،ه ةةو م ةةاس ؿ ةةو ،أ ةةنعنؽ عل ةةى ػ ةةلولياث جل ةةط اث آلاد ةةط بع ةةس حطي ةةر الل ةةوضة الصهني ةةت عة ة
املتخم ةةا الجعائ ةةطع ،بل ةةى ؤف حع ةةعظ شل ةةو م ةةادطا بع ةةس ةةوظ ال طذ ةةق الجعائ ةةطع لن ةةطة الق ةةس بالن ةةإغ س طذقي ةةت ،ل ةةصا
الل ةةوضة الحو ةةطذت لئجمم ةةوض الجعائة ةطع ال ةةصع ج ةةابا م ةةاضاة ب ةةءزه الوزأ ةةت م ةةا ال طذ ةةق الهول ةةومب غة ة مسأن ةةت "لية ةة"،
ال طنؼيت ،ه حقيقت محٌاث لدؼوذق معاني كوض انٌ اعاث شهنيت ع الجعائطذيف يةر ال ة مانةذ ػةائسة غة
املاضي  ،بؼرب العـطذت املإػوذت م ناحيت حسار.
بف الاػدفماض غ املعاني ،محا لت حععذعها مؼخق ء ،بذٌٍ بطامو مسض ػت ،للناعت اللوضة أمن
ؤف أازط بـه ،جيس على مذخلئ كعسة ،الاقخلازأت الاجخماعيت الفقا يةت ،....بساأةت بةعةازة الفقةت بلةى الةن ؽ
ال ماف أ خقسها ال طز املتخما ،ما أمن ؤف جحسز هصه الفقت م دءى الخإزير الاأتةابي علةى مؼةخق  ،ال لةس،
داكت على طاز غ مطالع كنا القطاض.
لمةةا ؤف اللةةوضة علةةى ؤقةة ،جقةةسأط ،أمنة اف جتعةة ،مة الجعائةةطع مق ةةوس لةةسى آلادةةط ،بمةةا أحملة مة
قيم حواضذت ،وء ع بمهانيت الاػدفماض غ شلو على املسنييف املخوػٍ ال عيس ،م دءى جقسأم كوضة جيسة
قةةس حؼةةمم غة بق ةةاى آلادةةط علةةى املؼةةخوذاث ما ةةت نحةةو الجعائةةط ،لمتخمةةا ،ل ةةطز ،ل لةةس ،لة كةةوضج املـةةطقت ،هةةصا
مط أمن ؤف أاػؽ ملطحلت جسأسة ،قس حـه ،جطبت دل ت لءنٌء منها لقواأا ؤل ر ؤعظم.
خالصت:
م ة د ةةءى م ةةا ػ ة ق أمن ة الق ةةوى ؤف لؤلح ةةسار الخاك ةةت ز ضا ؤػاػ ةةيا ،غ ة ك ةةناعت حـ ةةني ،الل ةةوضة
الصهنيةةت ع ة متخم ةةا م ةةا ،ذ ةةس اضةةحا جلي ةةا ؤف املؼ ةةيراث الؼ ةةلميت الجعائطذ ةةت ػةةاهمذ بـ ةةه ،ع ةةاى غ ة ج ةةط ذو
كوضة جيةسة عة املتخمةا الجعائةطع ،عية كةوضج الحوةاضذت ،ذمنة ؤف جةسعم هةصه اللةوضة بـةه ،ؤ وة ،غة
املؼةةخق  ،اشا جةةم حععذعهةةا ال ةةر ،ال عةةس بـةةه ،مٌلةةق عة اللةةوضة الؼةةل يت ال ة سظمةةذ املتخمةةا الجعائةةطع ًليعةةت
عقةةوز مة الةةعم بؼةةرب ةةرة العـةةطذت ديةةرة مة القةةطف املاضةةي  ،مةةا عةةاؾ دءلمةةا املتخمةةا الجعائةةطع مة مأسةةي ،
هةةصه اللةةوضة اليةةو سؿةةو غة ؤف سعةةء بـة و ػةةائل الخقليسأةةت الحسأفةةت ،ػةةاهم غة ضػةةمما بنائهةةا ،ذمنة ؤف
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يـه ،هصا الجمس املخواها .انٌءقت م اج ،الخإػ ؽ لسضاػاث ؤل ر عمقا حوى اللةوضة الصهنيةت لئجعائةط لإمةت
متخما ،اهم آلازاض ال أمن ؤف ج خو عنها .
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