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ملخص:
لقد عملت أوروبا بعد أن قلبت النظم السلطوية على الأسيى ل لىداقيات ا
فييىىىدن نىىىا وععىىىاه يلعىىىن ف عىىىا ال ىىىان واإلعى ى

ونؤيسىىىا اعأمىىىي ا ىىىد

وا فكىييا وا ىىفقفد رور الويى

بىىد ال ىعن والسىىلطةه وبىىكلا ايىىأطاعت أن

حتدث الأوازن يف اعأمىي وإ عىا

اققأاىار وحتييىي العقى ورعىم اإلبىدا ه ننىك

عقىىور نىىا الىىانا يف الوقىىت الىىكف ق يىىاا إفييق ىىا وال ىىيا اسوي ى يكييىىان
للأفكري الس اي واققأاارف الأقل دف الكف جتىاوز الىانا وهىو اسنىي الىكف
أصىب ينطبىا ال ىو على اراا ىي كع نىة عى اياكعىا ال ىعذ ننىك

ظىة 22

ف فىىيف  2019عىىا ا سىىدار يف أفىىا الأواص ى الس اي ى بىىد السىىلطة وا ىىواتند
حنىاو يف هىىكا ا قىا العلمى الأطىيا إب اروا ىىن الىن أر إب ا سىىدار قنىىوا
اقياا الس اي يف اراا ي ويف ضوء هك اروا ىن يىنواو فعىم وحتل ى نىا
ىىأع عنعىىا نىىا اىىياش يبىىعذ وكىىكا نىىا رافقىىال نىىا ي عىىن با علونىىا وي ىىويال
للوقا ا يف ظ قاور اإلع

الأقل دف

* ا ؤلف ا ياي
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–  اقياا الس ايى – ا ىياش ال ىعذ – السىلطة:الكلمات املفتاحية
اسخبار الكاذبة– عاية اسيديولوج ا
Abstract:
With the overthrow of authoritarian regimes, Europe
subsequently overturned on establishing unique democracies in
which parliament, the media, civil society institutions,
intellectuals and intellectuals play a significant role of mediator
between the people and power. They, thereby, were able to
create a balance in society, revive the economy, liberate the
mind, support creativity, decades ago, while Africa and the
Middle East remains devoting to outdated traditional political
and economic thinking. This reflects the contemporary political
situation of Algeria as a sample since February 22, 2019, led to
obstruction outlooks of political communication between the
Authority and the citizens.
Therefore, this article investigates the aspects yield to the
current blockage of the political communication channel in
Algeria. In light of these aspects, we figure out and analyze the
resulting mobility of the people, as well as the accompanying
manipulation of information and distortion of facts based on the
limitations of traditional media.
Keywords: Political Communication, Popular movement,
Authority, fake news, The end of ideology.
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مقدمة
يقىو هارولىد قزويى  (1978 -1902) Harold Lasswellأن اعأمىي ككو ايىال
يسخك يبك اهلي فأسي النخبة الس اي ة عل اليأس باعأبارهىا يسىأووذ على
ك أ وا السلطةه ويسي ال عن كقاعدن للأعات نىي كى نىا أ أ أىال النخبىة
ا اكمىىةه ويأويىىطعما رجىىا الفكىىي والفقافىىة وقىىارن الىىيأف نىىا اإلع ن ى د
حب ث يعم هك الطبقة الب ن ة على يبىيأ أفكىار النخبىة ا اكمىة ونناق ىأعا
ونىىا ىىة بنىىاء ا واقىىف واآلراء الىىن يىىسي بنىىاء عل ى نأطلبىىا اعأمىىي كخألىىف
نكو ايال واساي ايال
هك الوظ فة  functionضىيورية يف كى اعأمعىا واس ظمىة اأى ال ىمول ة
ننعىىىا جتىىىد الويىى لة ا نايىىىبة لألب ىىىة هىىىك الوظ فىىىةه ولعىى لااىىىااا الس ايى ى ة
وظ فىىأد راخى اعأمىىي :فعى يلعىىن رور صىىا ي القىىيار يف االىة قيبعىىا نىىا روا ىىي
السلطة ويف هىك ا الىة فعى انأىدار للسىلطة أوهى وجىال رخىي للوىاكمه ورغىم
هىىىىىدا فعىىى ى نىىىىىا الناا ىىىىىة ال ىىىىىكل ة عبىىىىىارن عىىىىىا ويىىى ى

بىىىىىد ا ىىىىىاكم

واحملكىىونده و يف االىىة بعىىدها عىىا نيكىىا صىىني القىىيار فعى حتىىاو أن يسىىوا
نواقفعا نا قيارا ون اريي النخبة ا اكمةه نا خ
أيبكا اقياا بارماهري هأال الوظا ف بغى

ويا اإلعى

وكى

النظىي عىا بعىدها أوقيبعىا نىا

نيكا صني القيار يسم بعمل ة اقياا الس اي ه وهى حتظى بسهم ىة بالغىة
يف اعأمعىىا واس ظمىىة خاوصىىا الداقيات ىىة ننعىىا ولعىى الأبىىار الس ايىى
للمعلونىىىا واإليبىىىارا بىىىد ا كىىىا واحملكىىىوند نييكىىىاا ر سىىىا لأ سى ى د
الداقيات ة ونؤيبيا عل ا وية اعأمي كخألف نكو ايال
ي ىىري اس اىىارف  )2009إب أ ىىال'' :اكىىا الأم ىىا بىىد سطىىد أياي ى د يف
الفقافىىة الس اي ى ة  political cultureأوهلمىىا ه ىو س ى ا ىىاركة pattern of
 participationالىىكف ينظىىي إب أفىىيار اعأمىىي كمىىواتند هلىىم ا ىىا اسص ى يف
صناعة ويوج ال القيار الس اي لب رهمه وثا عما هو س اخلضىو pattern of
 submissionالىىىكف يأىىىوف راخلىىىال على ى سىىىاذا نأباينىىىة يف أيبىىىكاهلا وررجايعىىىا
أعيقعا النموذا اسبوف الكف ق يعىف هلىؤقء اسفىيار حبىا ا واتنىة أصى

وق

يعأىىى هم يىىىوا رعايىىىاه و أاىىىدثعا النمىىىوذا الأسىىىلط الىىىكف قىىىد ينظىىىي إلىىى عم
180
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كمواتند ولكنال ق يعف هلم حبا صناعة القيار الس اي وق يسىم هلىم إق
باقهأما كنأع القيار'' ص  )49هك ا ماريا بغ

النظي عىا الىنم الىكف

ينأم إل اله يعط صورن بل غة عا ي ك نفعو اقياا الس ايى فعى بىكلا
أاجا لوجور أو عدنال هىك العمل ىة يىأم يف إتىار هىي ينظ مى
 pyramidيضىىىم كىى عناصىىىي اعأمىىىي وبىىىكلا ياىىىب

organizational

خألىىىف ويىىىا اإلعىى

واقياا الأقل دية وارديدنه وظ فة ي ايى ة يف اعأمىي وبىكلا يى ز الع قىة
وياىب لكى نؤيسىا اعأمىيه نىا

الأ زن ة القوية بد الس اية واقياىا

أاااا ي اي ة واحتارا مجاهريية ومجع ا

وجانعا وغريها نىا ا ؤيسىا

الفاعلىىةه رورهىىا يف عمل ىىة الأواصى الس ايى خاوصىىا اىىد ااىىو اق سىىدار
بفعى ى اقجتىىىا اساىىىارف لويىىىا اإلعى ى ه وكىىىكا قلىىىة ا علونىىىا عىىىا النظىىىا
الس اي وخمططايال
و بنىىىاء على ى هىىىكا ا ىىىدخ يىىىنواو يف هىىىكا ا قىىىا نناق ىىىة واقىىىي اقياىىىا
الس اي يف اراا يه باقعأمار عل حتل

ظة ا ياش ال ىعذ الىكف ا طلىا

ابأىىىداء نىىىا يىىىو  22ف فىىىيف  2019ويىىىنأطيا يف ررايىىىأنا إب عىىىدن جوا ىىىن نىىىا
ا ياش ال عذه متف عناصي ر سة يف نكو ا هي اعأمي وهونا ي أضى
بعد اإلجابة عل اسيئلة الأال ة:
 نا نفعو اقياا الس اي ونا ه الوظا ف الس اي ة ل ياا ؟ هىى افىى اىىىياش  22ف فىىىيف نؤيبىىىيا علىى ا سىىىدار يف قنىىىوا الأواصى ىالس اي ؟
 نا هو الأسثري الناجم غ اا ا علونا يف ظى ب ئىة اففاضى ة رقم ىة يىييعةأ أ ت اياكا يبعب ا؟
 نا هو الىدور الىكف لعبأىال ارانعىة كقنىان للأواصى الس ايى خىا ياش ال عذ؟
 ه اف ا ياش ال عذ نويا لايديولوج ا يف اراا ي؟ -ناذا اا للمفقف اراا يف خ
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 /1االتصال السياسي :املفهوم والوظيفة
يأمف عل ة اقياا الس اي اسن جون نارف كىوييفJean-Marie Cotteret
)1990ه يف وظ فة يبار ا علونا والينىوز واإليبىارا

واخلطابىا بىد الىيأس

ا كا ) والقاعدن احملكوند) ''عا تييا قنوا إريا وبث) نع كلىة أو
يبىىىكل ة ص )117ويىىىيا كىىىوييف أن اقياىىىا الس ايى ى ''يضىىىما الأطىىىابا
والأنايا بد ا كا واحملكونده عا تييا يبار نسأمي للمعلونا  :يعىبري
قىىىىيارا السىى ى ارن للوكىىىىا علىى ى احملكىىىىونده ويضىىىىما اقياىىىىا يبىىىىيعنة
 Légitimationيلطة ا كا عل احملكوند ص )110
أورر كىىىىايييا فىىىىولأمي  )2016أن بلىىىىوني وغرييف ىىىىأ
 Gurevitchا اان بد الأفاع
ون ديا اإلع

Blumler and

اسفق ىة الىن حتىدث بىد ا ؤيسىا الس ايى ة

نا اا ةه وبد ظرييعا اليأي ة الن يأدفا نىا أعلى إب أيىف

نا ا ث اقياا بد هىك الفعال ىا وا ىواتند نىا الناا ىة اسخىيا ص )52
حب ث ينأق ا علونا وفا نسىارياه أاىدهما عموريىا نىا الىيأس إب القاعىدن
_نىىا ا كىىىا إب احملكىىىوند_ اآلخىىىي أفق ىىىا بىىىد احملكىىىوند ا ىىىث ينأقىى
ا علونىىىىا بفعىى ى اقياىىىىا ال خاىى ى ونىىىىا يبىىىىابعال ''والعمل أىىىىان اقياىىىىال أان
نأكانلأان'' با خي اهلله 1991ه ص  )81وقد عي جون ن دوJ. Meadow
اقياىىا الس اي ى بس ىىال '' :الطييقىىة الىىن يىىؤثي ف عىىا الظىىيو الس اي ى ة علىى
ي ىىك نضىىمون اقياىىا وكم أىىاله كمىىا أ ىىال أيضىىا يأعلىىا بالطييقىىة الىىن
اكىىا بعىىا أن يقىىو ظىىيو اقياىىا بأ ىىك الس ايىىةه وبعبىىارن أخىىيا يأعلىىا
اقياىىا بأبىىار الينىىوز والييىىا

الىىن يكىىون قىىد يبىىكلأعا أو أ أ أعىىا الىىنظم

الس اي ة'' ا اا ةه 2002ه ص )55
إذ يسع السلطة رونا إب حتق ا أهدافعا ويعايىا يىلطأعا على احملكىوند
نىىا خ ى

ويىىا اإلع ى

واقياىىا ه وهىىك العمل ىىة يعأمىىد عل ى قىىون اقياىىا

وايأميار يبارلىال بىد ا كىا واحملكىوند لداونىة عمل ىة اقياىا الس ايى
الن يأخكها ا كا وي لة يعايا للس طين والسلطة
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ويعىىىىي ا اىىىىىا ة  )2002اقياىىىىىا الس ايىىىى بكو ىىىىىال سىىىى اياىىىىىال
ذووظ فة ي اي ة خالاة لااحل القا مد عل ال _نا رجا ي اية ورجا إع
واأ رجا فكي وثقافة_ وبالأال فإ نا ا أكلم عا أهدا وروافي اقياىا
الس اي ه ينأوقف عل إاداث اسثي الفعل أو احملأمى الىكف يأ لى نىا خى
يىىلوش اآلخىىىييا و هنىىا

ىىىري إب عمل ىىة اقياىىىا الس ايىى يف نفعونعىىىا العىىىا

يأ لى ى أثيهىىىا يف يىىىلوش ا ألقى ى وأيضىىىا يف قىىىيار ا ييى ى والعكىىىل صىىىو
ويسأدع عمل ة اقياا الس اي هنا عنايف الأسثري واإلقنا لن ااعا
واسىىىن عبىىىد الفأىىىاأ  )2008فىىىإن ناىىىطل اقياىىىا الس ايىىى

political

 communicationي ري إب '' الأدفا ا سأمي للمعلونا ف ما بد واىدا النظىا
الس اي ه وب نال وبىد الىنظم اسخىيا راخى وخىارا اعأمىي اأى اكىا الوفىاء
بسغلىىىن ا طالىىىنه ويىىىأم نىىىا خى ى

ويىىىا اإلعى ى

واساىىىااا

ومجاعىىىا

ا الوة والبريوقيات ة وقارن اليأف'' ص )12
يعم الييىا وا ضىاند الس ايى ة بىد ا كىا واحملكىوند على الأىسثري
يف يبك ونضىمون القىيار الس ايى الاىارر نىا السىلطةه ونىا يفيىن عنىال نىا
فع ي اي نا قب ا واتند
وي ىيا ر يىىعور  )2010أ ىىال ينبغ ى الأفييىىا بىىد اقياىىا الس اي ى باعأبىىار
اتا اجأماع ا ووظ فة إ سا ة هانده وبد اقياا كأخاص علمى _قىد
يبلىىور ننىىك يىىنظريا أريىىطو اسوب يف اخلطابىىة_ لىىال اجتاهايىىال البوف ىىة وروافىىد
وحتاقلىىال نىىي جمىىاق علم ىىة أخىىيا قييبىىة ننىىاله واقياىىا الس ايى اسىىبال هىىو:
ذلا العلم الكف يدرس جمموعة نا اس طة والفعال ىا الىن يااوهلىا القىا مون
بالعمل ة اقياال ة نا أج حتق ا أهدا ي اي ة '' ص )19
يأمف ى عمل ىىة اقياىىا الس اي ى باىىورن عانىىةه يف الع قىىة نىىابد الس ايىىة
بيجاهلاه وككا ويا اإلعى

واقياىا بيجاهلىا أيضىا فالس ايى ون ين ىئون

ننىىابيا إع ن ىىة واياىىال ة خاصىىة بعىىمه أوقىىد يسىىأعملون ويىىا إع ى

واياىىا

صىىديقة لبىىث ريىىا لعم الس ايى ةه أو الأعىىبري عىىا ن ىىاريععم ا سىىأقبل ةه وكىىكا
اإلع نى د قىىد يييىىلون نضىىان نعم الس ايى ة ه يىىواء كا ىىت ابعىىة نىىا إرارا
وياورا عانة الناسه أو قناعا ي اي ة يبخا ة يعكل إيديولوج ا نع نة
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إذن اكا القو إمجاق أن ظيو عمل ة اقياا وويا لاله وكىكا ظىيو
ا مارية الس اية وأهدافعاه وادهما ا أوكمد يف عمل ة اقياىا الس ايى
وبىىكلا فىىإن نضىىمون العمل ىىة اقياىىال ة يأومىى بىىالينوز واإليبىىارا والييىىا
الس ايى ةه كمىىا أن العمل ىىة الس اي ى ة يسىىأدع أيايىىا يىىدخ ويىىا اإلع ى
واقياىىا كيل ىىة ماريىىأعاه والأعىىبري عنعىىا وبىىث نضىىان نعا هكىىكا يييكىىا
نفعو اقياا الس اي عل اق قة الأسثري ا أبار ه الكف يأم نا خ
اإلع

ويىا

واقياا يف اجتاهده نا ا كا إب احملكو ونىا احملكىوند إب

ا كا
ويأ لىى الع قىىة القويىىة لعىىاة الس ايىىة بعىىاة اقياىىا ه نىىا خىى

بعىى

اسيىىىل الىىىىن يعأمىىىىد عل عىىىا ق ىىىىا أف ينظىىى م ي ايىىى يف أغلىىىىن اعأمعىىىىا ه
وا أمفلة ف ما يل :
 وجىىور الع قىىة الىىن حتىىدر يىىعة اقياىىا بىىد الفىىير والدولىىة نىىا جعىىةهوالسلطة الس اي ة نا جعة أخياه عل أياس ا الوة ا أبارلة بىد كى
الطيفد
 وجىىىور الداقيات ىىىة الىىىن يقىىىو على ى أيىىىاس ااىىىفا ا قىىىوا والواجبىىىاوا ييا العانةه وايية اقياا وايأقاء ا علونا
 وجىىىىور ظىىىىا اياىىىىال إع نىى ى ه يضىىىىما عمل ىىىىة قىى ى الىىىىوع اهلارفىىىىةوا قاىىورن الىىن يأعلىىا با

ىىان ال ىىانلة سفىىيار اعأمىىيه ويعكىىل البن ى

الس اي ة واقجأماع ة للم أمي الىكف يوجىد ف ىاله وع قىة اعأمىي بالدولىة
وا كونةه وي ايا ينف ك الواجبا وايأوقاا ا قوا
 -وجور قاعدن للأطور الأقينه وخباصة ا أ ار ا علونا وتن ا ورول ىا

ر

يعوره ص ) 6
واكا إبياز الوظا ف الس اي ة ل ياا نا خ

وظا ف اقياىا الىن

اىىدرها ك ى نىىا هارولىىد قزوي ى  Harohd Lasswellه روبىىي نرييىىون Robert
Mertonه بو قزار يف لد  Paul Lazarsfeldف ما يل :
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 -الوظ فىىة اإلخباريىىة :وذلىىا بنق ى ا علونىىا الس اي ى ة وإع ى

ارمعىىور عىىا

ي ايا الدولة و يعد هىك الوظ فىة إب صىني قبىو يبىعذ للوفىاظ على
قون الدولة أو يعاياها
 الأن ئة الس اي ة :نىا خ هلىا يعى الفىير خاىا ص اعأمىيه واقجتاهىاواسفكار الس اي ة السا دن عل ا سىأوا الىداخل واخلىارج كمىا أ عىا
يؤرف إب و نا الأك ف الضيورف ني النظا الس اي
 الأسىىىويا الس ايىى  :يوظىىىف اس ظمىىىة الس ايىى ة ويىىىا اقياىىىا للعىىىيوالفويىىع لس ايىىايعا ويكىىويا صىىورن ذهن ىىة إعاب ىىة عىىا ا كونىىة لىىدا
اق أخاب ىىة فقى ه وإسىىا يف مج ىىي

أفىىيار اعأمىىيه لى ل يف وقىىت ا مى
اسوقا

 الأىىسثري يف اجتاهىىا ارمىىاهري :وذلىىا بأوج ىىال الىىيأف العىىا احملل ى والأىىسثريعل ىىىاله وحتديىىىد نواقفىىىال ا سىىىا دن لس ايىىىا ا كونىىىة ورعىىىم بياجمعىىىا
الس اي ة

واققأاارية واقجأماع ة

 اليقابىىة عل ى ا كونىىة :نىىا خ ىوالقضىىايا واساىىداث واآلراءه ويسىىل

نياقبىىة ويىىا اإلع ى

للمؤيسىىا ه

الضىىوء علىى بعضىىعاه ويقىىويم أراء

ا كونة
 -ا ساعدن يف صىني القىيارا  :بايىأخدا ويىا اإلعى

الدعايىة لس ايىا

ا كونة ويف عمل ىة الفويىع لقىيارا السىلطة وي ييهىاه نىا أجى يسي ىد
اليأف العا هلا
 رعىىىم ن ىىىيوع ة النظىىىا الس ايى ى  :وذلىىىا بأقويىىىة العاتفىىىة جتىىىا النظىىىاالس اي ه الن بدورها يضما يبيع ة ا كونا
 يسك د ال عور باهلوية الوتن ة :وذلا بنق ويا اقياا لفاث اعأمىيهويعم ىا الىىيواب الأار

ىىة والفقاف ىة واقجأماع ىىة والس ايى ة يف النفىىوسه

وبىىىث روأ الىىىوقء واق أمىىىاء الىىىوتينه ويعم ىىىا الع قىىىة بىىىد أفىىىيار اعأمىىىي
وا كونة
 إرارن الاىىياعا الس اي ى ة :وذلىىا كسىىاهمة ويىىا اقياىىا يف نواجعىىةالاياعا راخ اعأميه والىعا نىا خى
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 /2احلراك الشعيب كمؤشر على انسداد قنوات التواصل:
ىىري يف البدايىىة إب أن أوروبىىا بعىىد أن قلبىىت الىىنظم السىىلطويةه عملىىت عل ى
الأسيىىى ل لىىىىداقيات ا فييىىىىدن نىىىىا وععىىىىاه يلعىىىىن ف عىىىىا ال ىىىىان واإلعىىى
ونؤيسىىا اعأمىىي ا ىىد ه وا فكىىييا وا ىىفقفده رور الويىى
والسىىلطةه وبىىكلا ايىىأطاعت أن حتىىدث الأىىوازن يف اعأمىىيه وإ عىىا

بىىد ال ىىعن
اققأاىىار

وحتييىىي العق ى و رعىىم اإلبىىدا ه ننىىك عقىىور نىىا الىىانا يف الوقىىت الىىكف ق يىىاا
إفييق ا وال يا اسويى ه يكييىان للىأفكري الس ايى واققأاىارف الأقل ىدف
الكف جتاوز الانا
وا عىىيو عىىا النظىىا الس ايىى اراا ىىيف كخاوصىى ةه أ ىىال راقياتىى
يبك ه ويسىلط نضىمو ا وهىكا ال ىك نىا اس ظمىةه يىديا بىال الكىفري نىا
رو العىىاة الىىن يأغنى با ييىىة عىىاراه ومتىىارس القمىىي ل ى

فىىاراا ي يف ك ى

الففا ه ويف مج ي احملطا ه يكمعىا فىل النظىا ويسىري بىنفل اسيىال نه
ا ط قىىا نىىا فىىل العقل ىىة واقخىىأ

الوا ىىد نىىا بىىد نيالىىة ا ىىاا الوااىىده

ونيالىىة نىىا بعىىد ا ىىاا الوااىىده هىو يغىىري النظىىا اققأاىىارف ا أىىاانا نىىي متىىا
الأوىىو اقجأمىىاع ه واعأنىىاا الدولىىة لعق ىىدن نييبكىىة غىىري واضىىوةه ق ىىدرف
ك ىىىف اكىىىا ياىىىن فعا ويسىىىم أعاه بعىىىد أن كا ىىىت ايبىىىفاك ة خالاىىىة إذن
النظا وااده إق أن الاورن ا لاقة عل وجعال نأغرين ومما ينبغ اإليبىارن إل ىال
كم اظة وايأنأااه هو أن هك الاورن ا لاقة عل وجىال النظىا ه وا مفلىة يف
الطىىاقم الأنف ىىكف نىىا ر ى ل بوزرا ىىاله ونىىا الكىىال نىىا ايىىأوواذ يىىا على بىىاق
السىىلطا ه يلعىىن رورا يف ياىىييف يبىىؤون اعأمىىيه و س ى

يف هىىكا اإلتىىار أن

ا ف ار ال ار ه ابي نا ا سدار يف قنوا الأواص وغ ىاا لسىب ا ىوار وهىكا
بدور ابي نا يجس ة ي اي ةه يعا

ننعا السلطة ا مفلة هلكا النظىا و ىككي

يف هىىكا ا قىىا ه أن نىىا بىىد أخطىىاء الىىي ل الىىكف أزااىىال ا ىىياش ال ىىعذه أن
ي ايىىأال قضىىت علىى نؤيسىىا اعأمىىي ا ىىىد ه واولىىت اساىىااا الس ايىى ة
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وارمع ا واقحتارا ارماهريية والنقابىا ه إب رىان نسىا دن وبالأىال فقىد
اعأمي يواز اله وحتولت ا عارضة نىي اافاننىا هلىا أيضىاه إب كىاريون ي ايى
ل ل لال حم نا اإلعيااه مما أفقد ال عن الفقة يف ك يب ءه ورفي بال ىباا
باعأبار ال يية الوايعة يف اعأميه إب يقديم ايأقالأال نا الس اية والكفي
بعا ولعنأال ماري عاه إذ أصىب يىياهم نىارقده وذهىن إب ي ىب ععم باقيىأعمار
الفي س ه الكف عي بع

خبايا نا خ

بعى

اسفى

فقى

وممىا ينبغى

أن نو إل اله أن هك اقيأقالة ل ست فعل ةه ب جمير وقو حتت الادنةه وهو
كفابىىىة نىىىايا صىىىانته ا عكىىىل بفىىىال الأ ىىىييذ لفىىىفن نعأىى ن علىى يبىىىبكا
الأواصى ى اقجأمىىىاع ه يف ا أظىىىار الىىىأخلص نىىىا عقىىىدن اخلىىىو

وفعى ى نلىىىص

ال ىىىىباا نىىىىا عقىىىىدن اخلىىىىو ه وعىىىىار ب ىىىىعارا نفاواىىىىة نىىىىا بىىىىد اخلىىىىو
وال ىىى اعةه السىىىخيية نىىىا الواقىىىي وا ىىىي ه البع ىىىة والىىىنفل الطويىىى ه اسنىىى
وا لىىمه أيضىىا يبىىعارا نضىىبوتة متانىىا على إيقىىا ا عىىنه ممىىا أضىىف عل ى
نسريايال أجواء ااأفال ة بانأ از
يقىىىو كىىىايييا فىىىولأمي '' :ي ىىىري الأوىىىو إب العناىىىي الفالىىىث نىىىا النظىىىا
الس اي وهو ا واتنونه إب أثيهم ف ما يسم باقياا العىا هىو أثىي حمىدور
بقدر نا وعل خ

الس اي د وويا اإلع ه فإن صو الناس قلمىا يسىمي

يف اإلتىىار العىىا ه إق أذا

وىىوا يف ينظىى م صىىفوفعم نىىا أجىى انىىاذ إجىىياءا

مجاع ة فعالة ونا ذلا نف ايكا ا واتند أو الأظاهيا ارماهريية الىن
يأم عل

طاا وايي'' ص ) 51

يبدو أن هكا ا ياشه نا هو إق أ ة لدعوا يياكمىت على نىدار يىنده
كا ىىت خما ىىة يف العق ى البىىاتا لل ىىعن اراا ىىيفه ولكنعىىا وجىىد الفيصىىة
ا ق ق ىىة لأأ سىىد عل ى أر

الواقىىيه بعىىد إع ى ن الىىي ل السىىابا عبىىد العايىىا

بويفل قة يييبوال لوقيىة خانسىة واسنىي هنىا ق يأعلىا فقى كاىدر ا علونىةه بى
يأعلا أكفي بفعم يلوش اعأمي وك ف ة ايأ ابأال ولكلا فإن الأواد ا فال
للدولىىة ولل ىىعن يف ظى هىىكا العىىاة ا نفلىىته هورفىىي يىىقف ا ييىىةه ويكىىييل
الداقيات ىىىة يبىىىك ونضىىىمو ا ومماريىىىةه وكىىىكا يىىىوفري ا علونىىىا الي
السييعة الن يقطي اب ال ا بال قد
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 /3تواصل سياسي يف ظل غياب املعلومة وانتشار األخبار الكاذبة:
هنىىاش ررايىىا خمألفىىة قاربىىت نوضىىو اسخبىىار الكاذبىىة  fake newsنىىا
الناا ة النفس ة واقجأماع ة وا عيف ةه وهنىاش العديىد نىا الدرايىا خاوصىا
ننعا اسنييك ة قد عارت إيبىكال ة اسخبىار الكاذبىةه وممىا اكىا إمجالىال
نىىىا هىىىك الدرايىىىىا ه أن اسخبىىىار الكاذبىىىة أيىىىىي ا أ ىىىارا وأكفىىىي يبىىى وعا
ويداوق نا اسخبار الاارقةه وذلا لأىوفي عناىي اإلثىارن ف عىا وفيصىة اق أ ىار
الىىن حتظ ى بعىىا اسخبىىار الكاذبىىة قىىد يا ى إب  70با ئىىة أكفىىي نىىا اسخبىىار
الاىىو وةه عل ى اسىىن الأقييىىي الىىكف أعىىد بىىاافون نىىا نععىىد ناياي ويىىأل
ىىي جملىىة العلىىو  Scienceهىىكا الأقييىىي حتىىت عنىىوان'' :

للأكنلوج ىىاه وقىىد

ا أ ار اسخبار الكاذبة وا ق ق ة إلكفو ا ''
يقىىو ال وف سىىور يىىنان أرا

 Sinan Aralنىىا نععىىد ناياي ويىىأل :لقىىد

وجىىد ا أن اسخبىىار الكاذبىىة ينأ ىىي أيىىي وأعمىىا وأبعىىد وعلىى طىىاا أويىىىيه
ب ىىك نىىؤثي عىىا اسخبىىار ا ق ق ىىة يف ك ى ياىىن فا ا علونىىا

ف أب نىىواه

) https://fatabyyano.net
ويفىىىف

ررايىىىة ُ ىىىي يف روريىىىة Nature Human Behaviourه أن يىىىدفا

ا علونا وانأدار اهأما ا سأخدند احملدوره يسعم يف

ىي حمأىوا ذف جىورن

ننخفضة عل ويا الأواص اقجأمىاع ه ا ىث وجىد البىاافون ع قىة ضىع فة
بىد ارىورن ويبىعب ة احملأىواه وخلاىوا إب أ ىاله يف يبىبكة ن ىبعة با علونىىا ه
فىىإن احملأىىوا نىىنخف
عال ة ارورن

ارىىورن ياىىب عيضىىة ل أ ىىار ب ىىك كىىبري كمىىارن

العيب ارديده )https://www.alaraby.co.uk

ولع اسخبار الس اي ة الكاذبىة أكفىي يىسثريا نىا بىاق اس ىوا نىا اسخبىار
الكاذبىىةه ونىىا بىىد أيىىباا ا أ ىىار اسخبىىار الكاذبىىة ع ى يبىىبكا الأواص ى
اقجأماع ه هو الق ىا ك ىاركة ا ضىمون الكىاذا بعىد اكأفىاء ا سىأخدند
بقياءن العنوان فق

و ري يف هكا اإلتار أن خاصى ة ا ىاركة والأفاعل ىة الىن

متأىىىاز بعىىىا نواقىىىي الأواصىى اقجأمىىىاع ه جعلىىىت نىىىا اسخبىىىار الكاذبىىىة يىىىييعة
اق أ ار وعابين للقارا

ويف اعأقار ا جعلأعا أيضىا يىييعة الألىف كمىا يوصى
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جمموعة نا الباافد البل ك د أن عانى ا سىأوا ا عىييف لافىيار يلعىن رورا
كبريا يف ا د نا اسخبار الكاذبة أو ايأميارهاه وقىد

ىي جييىدن الأىااا

ال يطا ىىة ررايىىةه نفارهىىا أن عمىىي اسخبىىار الكاذبىىة أتىىو يىىت نىىيا نىىا
اسخبار الاارقة
لقىىد بىىيز ناىىطل الىىكباا اقلكفو ى electronic fliesه وبىىيز يف ا قاب ى لىىال
عل الطي ا ناوئ ناىطل ارى

اقلكفو ى  electronic armyه بىيزا هىكان

ا اىىىطلوان رول ىىىاه وب ىىىك كىىىبري يف عمل ىىىا اق أخابىىىا ه خاوصىىىا ننعىىىا
الي ايىى ة فقىىىد ظعىىىي ب ىىىك واضىى بعىى

اآلثىىىار الىىىن يىىىد علىى عمل ىىىا

إلكفو ىىة جم ىىة وننظمىىة يف اق أخابىىا الي اي ى ة اسنييك ىىةه الىىن أفىىيز
رو الىىىد ييانىىىن ومتفلىىىت هىىىك العمل ىىىا يف غىىىاو نواقىىىي الأواصى ى اقجأمىىىاع
كضىىاند نؤيىىدن للىىي ل ا نأخىىنه نىىا رفىىي إرارن الفايسىىبوش إب الأعىىبري عىىا
ايصعا ال ديد نا أج وضي اد للمضاند الكاذبةه عل غيار ارىد الىكف
أثاريىىال ويىىا اإلعى

العا ىىة الك ى ا عىىا يىىدخ رويى ا يف ا أخابىىا الي ايىىة

اسنييك ةه وككا ا أخابا الدو اسوروب ة
أنا يف اراا ي ف مكا اعأبار يىدخ وزيىي العىد السىابا الط ىن لىوأ يقلىد
نعا وزارن العد ننك ينة  2013وإب غاية  )2019أنا جملل اسنىة الىكف صىيأ
ف ال بالعدر ا عو لل يا م اقلكفو ة خاوصا نا يعلا ننعا بالقيصنة وحماولة
اقيىىأ ءه كفابىىة اقعىىفا خبطىىورن الوضىىي عل ى الىىيغم نىىا اعأبىىار أن هىىك
الظىواهي اقلكفو ىة نوجىىورن يف كى رو العىاة ويبىىدو أن العمل ىة قىد جتلىىت
ب ك صيي وواض نا خ

العمل ة الأوييض ة ا نظمة الن قانىت بعىا جعىة

جمعولة أتلا عل عا روار الفايسبوش ايم الكباا اقلكفو ه ووقىي ب ىسن هىكا
اخأ

يف يوج ال أصابي اقيعىا نىا تىي روار الفايسىبوشه بىد نىا يىيا أ عىا

صاررن عا جعا

ظان ةه ونا ييا أ عا صاررن عا جعا خارج ةه عل اعأبىار

أن السوار اسعظم نا نسأخدن الفايسبوش كىا وا ضىد العاى ان ا ىد
ال عارا ا فكة الن يفبت أن الدعون إب العا ان ا د

ونىا

ه عمل ىة جم ىة

و ننظمىىىةه أن هىىىك الىىىدعوا جىىىاء نىىىا اسىىىابا ق يايىىىد عميهىىىا عىىىا بضىىىي
ياعا ه ومت غلقعا بعد ففن وج ان جىدا نىا ق انعىا با عمىة وعلى العمىو يبقى
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هىىكا جمىىير اففاضىىا فيضىىعا الس ى اا ا ىىال لااىىداثه أنىىا ا ق قىىة فأبق ى
بع ىىدنه ركىىا ي ى لفظعا الأىىارية بعىىد نىىدن نىىا الأقىىار وبالأىىال
الأ
وين

اقلكفو

أاىىور أن هىىكا

نوجور يف ك رولة واأى نىا بىد الىدو لغايىة وظ ف ىةه

ب ك بارز يف ا نايبا ا ا ة
لقىىد كىىان اقعأقىىار السىىا د أن الىىدعوا اسوب
الي

ا اىىدره و قىىد عملىىت ويىىا اإلعىى

ىىياش  22ف فىىيف جمعولىىة

ىىة يف البدايىىة علىى الأسىىويا هلىىكا

اقعأقىىاره ولكىىا نىىا الناا ىىة ا وضىىوع ة اكىىا اعأبىىار هىىك الىىدعوا نعلونىىة
ا اىىىدره وناىىىدرها هىىو ا عارضىىىة الس ايىى ة غىىىري ا ع كلىىىة وكىىىكا ا عارضىىىة
الس اي ة العابين للقارا
لقىىىد أصىىىب اإلعى ى

الأقل ىىىدف ال ىىىو حماصىىىي ب ىىىك ره ىىىنه حماصىىىي

با علونىا السىييعةه وحماصىي بقلىىة البداهىة اإلع ن ىة الىىن متكنىال نىا وضىىي
أجندن نييبة ب ك نعقىو ه وحماصىيا أكفىي باسخبىار الكاذبىة الىن أظعييىال
يف يبك يافال للغاية لقد ف

اإلعى

للفايسبوش و ال وي واه فو نمىا

الأقل ىدف ف ى ذريعىا يف يسىويا فسىال

ىد أن أغلىن ا ضىاند ا أداولىة عى يبىبكا

الأواص اقجأماع ه والن حتظ بنسن ن اهدن عال ىة هى نضىاند ة نىيا
نا ايأوريوها الأاويي الألفايو ةه وة ناص هلا جلسا إعدار ونعارةه
ب ه نضاند ارجتال ة بس طة جداه يىندرش أ نىا عىا

نىا الفىياال اإلع نى

الكف صنعأال هك القنوا ه وأ نا حباجة إب بيانع يلفايو ة ي ي عل عىا ا ىديي
احملف ه ويعدها الاوف احملىف ه وي ىأغ على يوصى لعا صىوف

ب ىال على

قدر عال نا الأول وا سىؤول ة يبىبكا الأواصى اقجأمىاع ك ىفت غبىاء
ال يسأ ع أنا ذكاء العفوية الواقع ة
ىىري إب أن ار ىى ا ىىال وهىىو ج ىى الويىىا

ا أعىىدرنه يأم ىىا نواتنىىو

بكىىو عم لىىديعم يبىىياهة كىىبرين لاخبىىار وا علونىىا ه ويف فىىل الوقىىت هىىم ق
الكون الوقته قلقىونه نييبطىون بالويى لةه وق يع ىبعم يبى ء بأعىبري ال ىاعي
حممىىور رروي ى

ويف ا قاب ى حنىىا

ا علونا الن يعمناه هكا ال

ىىعد مج عنىىا أ نىىا عىىا

نىىا يب ى كىىبري يف

اجم عا ا سدار يف قنوا الأواص الس ايى ه
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وزوا نؤيسىىا اعأمىىي ا ىىد ه وبالأىىال فىىياال اعأمىىي نىىا الىىدور ا عىىم الىىكف
يلعبىىىال هىىىك ا ؤيسىىىا كويىىىا لأنىىىويي الىىىيأف العىىىا والأبىىىار الس ايى ى بىىىد
ا ىىاكم واحملكىىو ويف ظ ى هىىكا الواقىىي ا يكىىن نىىا فىىياال ويعط ى
اق طباعىىىا والأولى ى

يكفىىي

لاخبىىىار ا أااىىىةه وهىىىكا اكىىىا أن سىىىم ال خبدنىىىة

صوف ة نىا تىي نىواتند هلىم كى ا ىا يف نى ء هىكا الفىياال وأيضىا يأف ى
اسخبار الكاذبة الن قد يكون بداع يبىد اق أبىا واإلع ىااه خاوصىا على
يببكا الأواص اقجأماع ه أو اأ بداع الأسل ة أو ركا لدواع أخيا
عأقد أن اسخبار الكاذبة ق اكا الس طين عل عاه إق با علونا الي
السىىييعةه الىىن ينىىور الىىيأف العىىا ويقطىىي اب ى ال ىىا بىىال قد أنىىا الك ى

ىة
عىىا

الفياال القا و ه فنأاور أن نعمة إعما القا ون يبدأ بعىد يىوفي ا علونىة كوىا
أياي ه ق اكا الأناز عنال وق الع نا رو ال
 /4حراك اجلامعة :اجلامعة كقناة للتواصل السياسي
يسأعري ارانعة نكو ا النظا العا الىكف يسىري بىال الدولىة فن ىد أن إرارن
ارانعىىة يقابلىىعا السىىلطةه وهى يف ا ق قىىة يىىلطة فعل ىىة يف ارانعىىةه و ىىد أن
الأنظ مىىىا النقاب ىىىة لل انعىىىة يقابلىىىعا نؤيسىىىا اعأمىىىي ا ىىىد ه وهى ى متفى ى
يبييكا اجأماع ا ومتف وي لة مارية السلطةه و د الطلبة واسيايكن يقابلعم
ال ىىعنه وهنىىا س ى

فقىىدا ا للفقىىة والىىكف اف ى ا ىىك الىىي ل سزنأنىىا وإذا

عىىىد ا إب خمألىىىف النقابىىىا ارانع ىىىة نىىىا قابىىىا
وعما )

تلبىىىةه أيىىىايكنه إراريىىىده

د بس عا متف انأدارا اا ا خألف اسوع ة الس ايى ة ا اب ىةه الىن

متفى ى القىىىة نعمىىىة نىىىا القىىىا النظىىىا ه كىىىا ف عىىىا الأ ىىىك

ا ىىىعور هلىىىا

با عارضةه باعأبار أن نفعو النظا ي م ك نا ي ك اسنة و عأقد يف هكا
اإلتىىىار أن العقل ىىىا ه والسىىىلوك ا ه و سى ى ع الع قىىىا ا خألفىىىةه ويبىىىكلعاه
يدخ أيضا ضما نفعو النظا العا والنظا بقدر نا هىو الىكف ينأ نىاه فىنوا
أيضىىا نأ ىىال و سىىاهم ف ىىال و غكيىىال بىىكهن ايناه إذ حنىىا الىىكيا صىىنعنا صىىنم ة
الاورن لك رنوز السلطةه كما صنعناها لإلنا عل يب ا فا ق ا اىيه
حنا الكيا صنعنا فااعاينا بس فسنا وهونا يدفعنا للقو بسن نطلن يغ ري النظىا
يكىىار يكىىون نسىىىأو ه ويأىىاا إب يىىىنوا تويلىىة نىىىا النضىىا _الفقىىىايف_
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النظىي عىا حمايىنال العظمى بى

الس اي ه الكف يسأنا هو اآلخي اسنة بغ

هو نطلن بع د عا إرراكنا للوق قة كما عأقد أن نطلن يغ ري النظا ه هونىا
عىى عنىىىال قا ىىىد ارىى

با طالىىىن الأع ايىىىة نىىىي اإليبىىىارن إب أن الأعانىى نىىىي
ة)

اخلطابا حبكر اف رعما هلك اللوظة الأار

وبالأىىىىال فىىىىان نىىىىا اىىىىدث يف ارانعىىىىةه خاوصىىىىا يف اسيىىىىاب ي اسوب نىىىىا
ا ىىياشه ه ىو انأىىدار ىىا اىىدث خىىارا ارانعىىة وك ى الغ ابىىا غىىري ا ى رن الىىن
ايأع نعا ال عن يف بداية ا ياشه كان يببعا عىد نواكبىة هىك ا ؤيسىا
للوظىىة الأار

ىىة الىىن ي ىىعدها اراا ىىيه هىىك اللوظىىة يف ا ق قىىة أايجىىت

نياكا البوث وا فكييا وا أفلسفده ويبكلت ره ة للعق اراا يف س عىم
ة يسىىأط عوا الأنبىىؤ بعىىا والأنب ىىال إل عىىاه كمىىا يبىىكلت صىىدنة لقىىوا النظىىا
ا أ ابكة
لقد أر أزنة فقدان الفقة و رغبىة الأوىير نىا كى أيبىكا ا ؤيسىا الىن
ي ك الوياتة بد ا اكم واحملكو ه إب الأوىير نىا الكىفري نىا الأقال ىد
النضال ةه الن هلا أهم أعا الس اي ة والقا و ىةه كىالأعبري بارمع ىا العانىةه
وبكأابىىة الب ا ىىا وباقياىىا بىىالقنوا

الي

ىىةه واقيىىأعا ة كس ىااا زنن ىىة

علىى اإلذاعىىا القنىىوا اإلع ن ىىة الوتن ىىة والعا ىىةه اأىى أصىىبوت نسىىريا
الطلبىىة واسيىىايكن ينىىااأ حن ىو ال ىىعبويةه سن ال ىىار كىىان يىىباقا إب ا ىىياش
فايىىأطا بسىىيعة الى ا إ أىىاا يبىىعارا هال ىىة بل غىىةه وة يسىىأطي ارانعىىة إ أىىاا
خطاا يع عا نوقفعا اراني وفاعل أعىاه فلىم يسىأطي بىكلا أن متألىا

ايىة

ويب ى اعة اإلقىىدا عل ى إا ىىاء فضىىاءا نفأواىىةه هلىىا خميجايعىىا نىىا يوص ى ا
ونقفاىىا والىىو يسىىأمد يبىىيع أعا مجاهرييىىا وإع ن ىىاه إذ أن أغلىىن الوريبىىا
الىىن ي ى لت كا ىىت يف فضىىاء نغلىىا يعىىا

نىىا فىىا

يف الك ى ه ول ى ل هلىىا

اضىىىىور إع نىىى وق اأىىى يسىىىىويا يل ىىىىا بسهم أعىىىىا علىىى يبىىىىبكا الأواصىىى
اقجأماع فس

ال ار أفضل أال عل ارانعة

لقد أصب لسان اا اراا ييد ال و هىو نىا فعمنىا والىو نىاراهم راضى د
اأ ى عل ى وااىىد ويىىا راأ يوص ى ؟ ك فىىا
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ا ييىىين نا ىىة زارولنىىا ف عىىا ا ىىار) وهىىك ا ىىرين متفى يف ا ق قىىة يىىدنيا هلىىكا
ال ىىعن نىىا ا سىىدار قنىىوا الأواص ى الس اي ى ه وغ ىىاا للىىدور الىىي ل لنضىىا
نؤيسا اعأمي ا د ه وأيضىا غ ىاا لىدور ارانعىةه باعأبارهىا فضىاء جىاني
خألىىف اسفكىىار واسلىىوان والىىكهن ا والاوايىىاه يغلىىن ف ىىال ضىىع العقىى علىى
ايىىىة العاتفىىىة لقىىىد حتولىىىت هىىىك ا ؤيسىىىا يف ظىىىي ال ىىىعن إب ويى ى لة
يكىىييل لانىىي الواقىىي نىىا قب ى السىىلطة وهونىىا ي ى لن ا ايىىد نىىا اق سىىدار
الس ايىىى و اقاأقىىىان ال ىىىعذ يف ظىىى غ ىىىاا يىىىوازن اعأمىىىي يف رولىىىة يىىىديا
بداقيات ة يبكل ة
إن يىىوازن اعأمىىي نىىا ا ىىث ا ؤيسىىا والوظىىا فه يلعىىن رورا أياي ى ا يف
ا أقا ا علونىا ويبىار الييىا بىد ال ىعن وأصىواا القىيار ممىا يأطلىن نىا
ارانعىىةه أن يفىىأ أبوابعىىا عل ى نىىدار يىىاعا العم ى ه ويأطلىىن نىىا النقابىىا أن
يبأىىد تييقىىة للأعىىبري غىىري اسقفىىا والس ي ى إذ أن اسقفىىا والس ي ى يعىىبري
ريكأىىايورف خىىا نىىا را وىىة الداقيات ىىةه ويأطلىىن نىىا الطلبىىة واسيىىايكن
وكافىىىة اسيىىىين ارانع ىىىة أن ي ىىىأغلوا يف حمطىىىأده حمطىىىة واجىىىن الدرايىىىةه
وحمطىىىة واجىىىن الىىىوتاه ويف حمطىىىة واجىىىن الىىىوتا عل عىىىا أن نى ىيا خميجىىىا
قايبىىا ارانعىىة إب ال ىىار وإب ا نىىابي اإلع ن ىىة وإب ك ى الفياغىىا الىىن
ينأظيها
 /5احلراك الشعيب ونهاية األيديولوجيا:
ري إب أن كلمة إيديولوج ا  Idéologieناطل نيكن نا كلمأد
يو ىىا أد  )Idéaالىىن يعىىين فكىىينه و  )Logosالىىكف يعىىين علىىم أو خطىىاا أو
يبعاره وبالأال فع يعين وفقا لفك ن الكلمأد ال و ا أد علم اسفكار
وقىىد أورر ا ىىاا  )2004أن كلمىىة إيىىديولوج ا  Idéologieقىىد '' ايىىأعملت
سو نىىىين عىىىا تييىىىا قا ىىىد اخل الىىىة والف لسىىىو الفي سىىى ريسىىىأورف يييىىى
 )1826- 1755يف كأابىىىال عناصىىىي اقيىىىديولوج اه وقاىىىد باإليىىىديولوج ا علىىىم
اسفكاره وأصبوت الكلمىة بسىيعة كلمىة يبىا عة باىفة عانىةه وق يعىين علىم
اسفكار ولكا يعين ظانا نا اسفكار والعواتف واقجتاها بالنسىبة للعىاة
واعأمىىي واإل سىىان'' ص  )88واسىىن عبىىد الفأىىاأ  ) 2008فىىإن الكلمىىة ي ىىري
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إب ''جمموعة نأمايكة نا اسفكار وا بارئه الن يقد لنىا رلى

للعمى وفىا

هىك اسفكىىار الىىن يعأنقعىىا جمموعىىة نىا اسفىىياره أف أ عىىا ىىايع عمل ىىة يكىىويا
سا فكيف عا ه يفسي الطب عىة واعأمىي والفىيره ويطبىا عل عىا باىفة را مىة
سىىا نىىا اسفكىىار وا عأقىىدا يف جمأمىىي نىىاه أو اقجتىىا الفكىىيف الىىكف

وه ى

يأبنىىا الف ىير أو اعأمىىي أو الفكىىي ا ظ ى أو ا ىىو لىىوع اإل سىىان كمىىا يقىىو
ا اركس ة '' ص )15
أنىىا عىىا نىىو اقيىىديولوج ا أو عايىىة اسيىىديولوج اه فع ىو ياىىور قدنىىال عىىاة
اقجأما اسنييك را

ب

 )2011- 1919 Daniel Bellيف كأابىال The End

 Of Ideologyعايىىىة اسيىىىديولوج ا) عىىىا  1960وإن كىىىان ا ىىىديث عىىىا نىىىو
اسيديولوج ا نىييب ب ىك وث ىا بىالك

عىا عايىة اسيىديولوج ا الكى ا

الىىىن يغىىىكف اعأمعىىىا كالقون ىىىا وا ىىىكاهن الفكييىىىة والأعاىىىن لاريىىىانه
ولكىىا يف نقالنىىا هىىكا

ىىري إب

ظىىة يار

ىىة كىىان هلىىا نطلبىىا نواىىداه ويف

فىىل الوقىىت ب عىىا لدرجىىة أ ىىال أرار أن يأوىىير نىىا ك ى أيبىىكا اقخأ فىىا ه
الس اي ة والفقاف ة واقجأماع ةه الن قد يع ا نسار هك الفورن اهلار ة
يقىىو فيا ى

 :)2018لقىىد أ ىىأع الظعىىور ا كفىىف لااىىااا الس اي ى ة بعىىد

ريأور 1989ه ظعىورا نوازيىا للاىوافة ا اب ىة الىن أوجىد للأعىبري عىا ا سىار
اسيديولوج ا كهذ لاااااه ونواقفعا ا طيواىة نىا الناا ىة الس ايى ة ص
)238
وهنىىا يأ ل ى اقياىىا الس اي ى سو نىىين يف يىىارية اراا ىىيه نأوىىيرا نىىا
ا موق اسيديولوج ة الن أثقلأال أكفي مما فعلأاله وهكا وفا نا ي ري خمألىف
ال عارا الن رفعت خاوصا يف اسياب ي اسوب للوياش
يأض ال و أ ال بعد أن ا ف ي وع ال عنه قا هكا اسخري بالأادف لكى
أيبىكا الأعاىن أو ركىا الأنىو والأعىدر_ يف الفكىي الس ايى واقجأمىىاع ه
الكف يلأا بال بع

ا ؤيسا ا اب ة وغري ا اب ةه كخطون أوب للأوير نىا

ا طالن الفئويةه الن قد يقض اأما عل أا

ا ياش يف بدايايال اسوب لقد

قىىىا ا ىىىياش يف أيانىىىال اسوب وباىىىفة رنايىىىة وأا ا ىىىا باىىىفة عمل ىىىةه بإعىىىدا
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ال ىعارا الىن رفععىاه والىن

كا ت لسان االال وأران يواصلال ني السلطة ا اكمة
إبعار اسيديولوج ا عا ا ياش كان أو خطون ا أقان ةه يف نسريا يىلم ة
عونت الفضىاء العمىون الىكف ضىاا على ا عارضىة الأقل ديىة نىييده نىين بفعى
السلطة ونين ثا ة بفع ا أقا ال عن!
إن ا ىياش يف أيىاب عال اسوبه كىان افى جىىاءا نعأى ا وكىبريا وهانىا نىىا
ال ىعنه ولكنىىال ة يكىىا افى كى ال ىىعن سن هنىىاش أجىىااء أخىىيا قبىىد أن
نأبال هلاه اأ يبق وتا نا اا ارم يه وحنقا اإلمجا و ا إب نيعىا
لااحل ال عن واسنة والوتا
هنىىاش اسقل ىىة اخلا فىىةه لى ل نىىا ا ىىياش بقىىدر نىىا هى خا فىىة على الىىوتا
باعأبىىىار أ عىىىا نأوجسىىىة خ فىىىة أن يىىىدث نفلمىىىا اىىىدث يف ل ب ىىىا وناىىىي ويىىىوريا
والىى ى ماه باعأبىىىىار أن جاا ي ىىىىا جسىىىىدا غىىىىري نعىىىىاو عىىىىا انأىىىىدار اإلقل مىى ى
والعيق هك اسقل ة ه اسخيا ني الأغ ري ب ه حتلم باله ولكا خوفعا على
وتنعا جعلعا يياوأ نكا عىاه رغىم أن قلبعىا كىان نىي إخوا عىا يف السىااا
اسياب ي اسوب للوياش)ه وبكلا ه يأىابي يطىورا اساىداث با قبىا

يف

يبىديده

ومت ى ى هىىىك اسقل ىىىة إب ا لىىىو السىىىييعةه وقىىىد يقبىىى بس اىىىا ا لىىىو سن
اقيأقيار يف ظيها أهم نا أف يب ء
و هناش اراء ا ؤرجل ي اي ا نا ال عنه هكا ارىاء نىفاوأ نىا بىد القىيا
نا السلطة والبعد عنعاه وهىو نيفىو

يىواء أكىان نىواقن أو نعارضىة نىا قبى

اياس السااا س ال ة يقا اآلنا والأطلعا
وهنىاش جىاء نىؤرجل ثقاف ىا ورين ىىا ق يىؤنا إق بإصى أ الفىيره وبالأىال فعىو
ينظي بعد الييبة إب هكا ا ياش
وهناش جاء صغري جىدا يأبنى
كنأاا لقاف اإلع

ظييىة ا ىؤانينه ويف الغالىن يىسي هىكا ارىاء

احملل
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 /6احلراك الشعيب وغياب املثقف:
للمفقف رورا هانا يف عمل ىة الأواصى الس ايى ه باعأبىار أن لىال رورا ويى طا
يف هي اعأمي والدولاله فعو يساهم يف ك ف رغبا ا ىواتند الىن قىد يىسي
ن فين وغري نفعونة لدا السىلطةه كمىا يسىاهم يف يقىديم ا لىو اإليىفاجت ة
واقيأ ىىياف ة ل بأعىىار قىىدر اإلنكىىان عىىا را ىىين اخلطىىيه الىىن يعىىدر ي ى نة
الدولىىىةه كمىىىا يسىىىاهم ا فقىىىف بطييقىىىة وظ ف ىىىة يف الأىىىستري العىىىا للمىىىواتنده
وإريبارهم إب الطيا السل مة للمطالبة وا أاا ا قوا
ييا العابد  )2019أن '' يعات ا فقف ني الواقي قب كىان عى الأواجىد يف
أناكا القياره واقيأفمار يف يلطا ا نأ ا الكهن ة بسروا نارية نا خى
خلا فضاءا كا ت نىدار السى ا والنقىا

والأىسثي والأىسثري إن ا فقىف ال ىو

خىىىارا الأاىىىن ف وخىىىارا الأىىىسثريه خنقأىىىال روا ىىىي السىىىلطة وياىىىاريف الس ايىىىة
ويعمىى

اعأمىىيه فمىىا أصىىب يعىى

يف قلىىن ا ىىعده أو اأىى أن يكىىون يف

نسأوا أف ادث'' ص )53
يأض أن ا فقف يف
ولكا ينبغ أن

ظة ا ياش قىد ا قسىم بىد ننىده

ونسىفال ونأسىلا

ري أيضا إب أن ا فقف أصىب غىري نيغىوا ف ىاله باعأبىار أ ىال

يأفلسف كفريا وغري عمل بالنسبة خ ا ال عن
لقد أصب للمفقف ا ال عقدن نأعلقة بإثبا الكا ه بدق نا يسىخري كى
نا هو فلسف أرب فين مج ه للأوىير نىا كى أيبىكا السىل بأعىبري الناقىد
الفي سى روقن بىىارث لقىىد أبىىيز الكىىفري نىىا نن ىىورا الفايسىىبوشه اخلاصىىة
كىىفقفد جاا ىىييد _ ق ىىدرف ان كىىان جمىىير لقىىن أواق قىىةه وبعى

نقىىاقيعم

الاوف ةه أ عم ينظيون إب ال ىعن باعأبىار غايبى ه س ىال يف اعأقىارهم يبىعن
نسأق نا ك يب ء نىا الس ايىةه ونىا الفقافىة ونسىأق أيضىا نىا ارانعىة
وا دريىىة وا س ى ده ونسىىأق أيضىىا نىىا الىىكوا العىىا واسخ ى ا العانىىة وهىىك
النظين واقع ةه ولكنعا يطو ة ك ب ارل د على يىط ا ىاء عنىد يى غمو د
فيويد
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ىىا طىىيأ يىىؤاق وج عىىا ينايىىن الس ى اا الىىكف ع ىىال :ك ىىف اكىىا

للسلطة أن حتاا الدولة واعأمي يف ظ عاة كقيية صغرين ؟ عأقىد أن
ارواا ي كون بداية وكياعان نقأض ا السى اا العىا ه يى كون بيفىي
يىىىقف ا ييىىىةه وجتسىى د ا ماريىىىة الداقيات ىىىة اىىىا وفعىى

هىىىكا هى ىو

الأواىىد ا ق ق ى للبلىىد يف ظ ى هىىكا العىىاة ا نفلىىت نىىا ك ى أيبىىكا
اليقابة
إن ا طلوا ال و هو بعث نؤيسا وي طة _ بد ا واتند والسلطة _
يسأمد يبيع أعا نا ا واتنده وبىدعم نىنعم إذ يأىبد أن اسزنىة ا ق ق ىة
الن ي عدها اراا ي ال و ه أزنىة غ ىاا لقنىوا الأواصى ه بىد الىيأس
والقاعدن حتظى بالفقىة يأوجىن ال ىو على كى عناصىي اعأمىيه يىلطة
ونىواتند ونؤيسىىا جمأمىي نىىد

ويبخاى ا نىىؤثينه وحنىا سىىي بعىىك

اللوظا اقيأفنا ة أن يساهم يف نعارة هكا اق سدار الس ايى ه خبلىا
قنىىىوا للأواصىى ه وبىىىك جعىىىد لفق ىىىة يبىىىك ونضىىىمون ا ىىىوار الىىىوتين
ال ىىىان ه الىىىكف ق ينطلىىىا نىىىا ننطىىىا إيىىىديولوج ضىى اه وق يسىىىأفين أف
نكون نعما ق وز ال يف اعأمي
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