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 2017حلية دور المجال العام االفتراضي في تشكيل المشاركة السياسية لدى الشباب: االنتخابات الم

 نموذجا

  بوحلوان عبد الغاني

                         طيبي غماريأ.د 

ص:ملخ    
ّالعامّ يشكّ  ّالمجال ّالد ّّل ّبناء ّأساس ّالهابرماسي ّالت ّبالمفهوم ّيمقراطية ّوالتي ّشتداولية ّرعي ّأخذ نّمتها

سمّبنوعّت ّتنتخاباتّاالّموليةّيجعلماّيحدثّفيّاألنظمةّالشّ ّةّاالنتخابية،ّلكنّ ياسيةّفيّالعملي ّالمشاركةّالسّ 

ّالت ّ ّممّ من ّفيّظروفها ّالشّ عقيد ّيدفع ّا ّالرئيسبابّبصفتهم ّإّالفاعل ّالملىّاالعتماد ّاعلى ة،ّالجتماعييديا

ّ ّبديل ّافتراضي ّعام ّأفكارهّلطرحكمجال ّالمحل ّالمتعل ّّموآرائهّمفيه ّباالنتخابات ّالقة ّتحية ّفيّتي دث

ّلّمناقشةخالّياسيةّمنالمجتمعّالجزائري،ّليبرزّدورّالمجالّالعامّاالفتراضيّفيّتشكيلّالمشاركةّالسّ 

ّواالنتخاب)الت ّ ّاالنتخابات، ّوالت ّقضايا ّالت ّصويت(، ّمواقع ّأصبحت ّفقد ّاالجتماحزب ّواصل ةّوخعي اص 

ّقوّ ّالفاسبوك ّناعمة ّللت ّّتؤث رة ّالفرصة ّوتمنحه ّالفرد، ّعنعلى ّالمتحوّ ّعبير ّواقعه ّوبعيالت ّحديدالت ّش

ّياسي.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتّالمجالّالسّ تحوّ 

باتّالمحلية،ّاالنتخاب.،ّالمشاركةّالسياسية،ّاالنتخاياّاالجتماعيةالميدة:ّالمجالّالعام،ّالكلماتّالمفتاحي ّ  

Abstract:           

     The Public sphere according to the Habermasian meaningful is the basis of 

the deliberative democracy, which takes its legitimacy from political 

participation in the electoral process, but what happens in the totalitarian games 

makes the elections complex in the ircircumstances, which leads the young 

people which become a major actor to rely on the social media as alternative 

virtual public sphere. In which he display his ideas and opinions concerning the 

local elections in the Algerian society highlight the role of the virtual public 

sphere  in shaping political participation by discussing the issues of elections, 

voting, and integration in political party. So the social media such as Facebookّ

as model is soft power have the ability to influence the individual, and give him 

the opportunity to express the reality mutations and pension and specifically the 

political sphere mutations. 

Key word: Public sphere, virtual public sphere, political participation, local 

elections, election 

مة:مقد    

لمّّ،ةّفيّالعصورّالوسطىّبأوروبالطةّالكنسي ّنسانيّالذيّكانّحبيسّسيطرةّالسّ رّالفكرّاإلتحرّ ّ

نتهّمنّالعدمّبلّّيأت دّعنّتمرّ ّالن اتجنويريّالذيّاحتضنّالفكرّالت ّّتّالمجتمعّاألوربيالتّمسّ تحوّ كو 

ّالشّ ،ينيةّالكنسيةلطةّالد ّينّعلىّالسّ اجتماعي ّّينفاعل المجتمعّوفقّظيمّروعّفيّتأسيسّرؤيةّجديدةّلتنليبدأ

ّ ّاجتماعي ّالتفاقعقد ّوالجماعاتّسبيلها ّاألفراد ّّيتمّ ّ،بين ّتتحد ّبموجبه ّالكلّ تفويضّجماعة ّباسم ّث

ّ ّوللمطالبة ّالفرد ّوالطرّ ّحيث،المجتمعبحقوق ّالفكر ّهذا ّلدىّبرز ّبينهمح ّاالجتماعيّمن ّالعقد  فالسفة

(John Locke)(Thomas Hobbes)ّ ،(Jean-Jacques Rousseau)ّ ّلتأسيسّّمحاولةفي ناجحة

ّالحديثّالمنظّ الد ّ ىّينيّتحولتّإلعدماّكانتّدولةّثيوقراطيةّخاضعةّلسلطةّالكهنوتّالد ّ،ّوبمولةّبشكلها
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ّمدني ّ ّلدولة ّخاضعة ّلة ّتّالوضعي؛قانون ّالمحطّ إذ ّهذه ّالت ّعتبر ّالفعلي ّة ّاالنطالقة ّوجودّاريخية ّلبوادر ة
_منّّوسيوسياسيةسّ الّراساتمنّالباحثينّفيّالد ّفهاّالكثيرّياسيةّالتيّيعرّ راتّالمشاركةّالسّ وظهورّمؤشّ 

شاطّالذيّيقومّبهّالمواطنّالن ّ:"هان ّ_ّعلىّأ(Samuel Phillips Huntington)هينتغتونبينهمّصامويلّ

ّالت ّ ّأجل ّعلىّعملي ّمن ّأنّ أثير ّيعني ّالسياسيّوهذا ّالقرار ّصنع ّتهدفّإة ّمخرجاتّّالمشاركة ّتغيير لى

ّّ.1مشاركةّالسياسية"قدمونّعلىّالورةّالتيّتالئمّمطالبّاألفرادّالذينّي ّالصّ بياسيةّاألنظمةّالسّ 

ّلتصوّ بالن ّ ّهينتغتونسبة ّر ّمطلبّضروريّ ياسالسّ ّممارسة ّ، ّفيها ّوالمشاركة ّالحصّة ّأجل ّعلمن ىّول

ّالن ّالت ّ ّداخل ّالسياسيغيير ّيتّ،سق ّلن ّإحق ّوالذي ّبتبن ّق ّيعب ّال ّفعل ّأو ّممارسة ّمي ّعن ةّالمشاركّفهومر

 .السياسية

ّتبن ّّ  ّمايرونلذلك ّنموذج ّالسياسيةّراتّالمشمؤشّ ّعد دالذيّّ (Winner Myron)وينرّينا اركة

نتاجّواستهالكّالمعلوماتّالسياسية،ّخاذّالقرار،إصويتّفيّاالنتخاب،ّالمشاركةّفيّصنعّوات ّالت ّ"ّ:كاآلتي

ّالعضوي ّ ّالموضوعات، ّاألحزمناقشة ّفي ّالفاعلة ّة ّاالنضمام ّالسياسية، ّالحزب"إاب 2ّلى ورقتناّّوتهتمّ .

ّىّالحزب.االنضمامّإلوّنتاجّواستهالكّالمعلوماتّالسياسيةإرّالتصويتّفيّاالنتخابّوبمؤشّ ّةالبحثي ّ

ّجد ّلّ ّوثيقة ّارتباطات ّالسياسية ّالمشاركة ّأنتجهّمفهوم ّالذي ّالعام ّالمجال ّبمفهوم ا

ّمالفيعرّ وّ(Jürgen Habermas)هابرماس ّالقادر ّعبد ّ"ّفه ّأن ّبـ: ّالعموميّ ه ّداخلّّاالستعمال للعقل

ّأينّيتمّ المجتمعاتّالبرجوازي ّ ّالفرقّبينّالن ّّإة، ّالضّ براز شطّالذيّالن ّّرائبّوالبرجوازيّ بيلّالذيّيجمع

ّ،3خاذّالقرار"شاطّالسياسيّوفيّالمشاركةّفيّات ّيتهّفيّالنّ يدفعهاّوهوّالمعروفّبالمواطنّالذيّيأخذّأحق ّ

ّي ّالتركيزّعلىّاالستعمالّف ّالن ّالعموميّللعقل ّممارسة ّالتيّالّنتجّلنا شاطّالسياسيّمنّمنطلقّالمواطنة

روطّاألساسيةّحدىّالشّ سبةّلهابرماسّهيّإفبالن ّّ،بوجودّمشاركةّسياسيةّفيّالمجتمعّإال ّّقيمكنّأنّتتحق ّ

ّالشّ يقومّعلىّالن ّّنّمجالّعامّ لتكوّ  ،ّإضافةّمةأنّالعامّأوّالمصلحةّالعاقاشّالعقالنيّحولّمختلفّقضايا

ّ ّأيّالعامّوالمجتمعّالمدني.انّهماّمفهومّالرّ شرطانّأساسي ّهناكّإلىّذلكّأن 

ّالسّ نتجّت ّّ مجالّعموميّمشتركّّتأسيسّ ّ،راتّهابرماسحسبّتصوّ ّةّبشكلّعقالنيّ ياسممارسة

المجالّالعامّماّجعلّإن ّقافيةّواالجتماعية.ّياراتّالسياسيةّواالقتصاديةّوالث ّاتّوالت ّتتالقىّفيهّجميعّالخلفي ّ

رّصالّالجماهيريّالتيّعب ّىّبشكلّكبيرّفيّالمجتمعّالبرجوازيّهوّظهورّوسائلّاالت ّيبرزّأكثرّويتجل ّ

ئلّمنّدونّشكّ تشكّ ّوشّبـ:"أن هاعنهاّنورّالدينّعل ّ حّتحديثّالمجالّالعام،ّالذيّيوضّ ّسيّالموضوعّالر 

مي زتّالمنعطفّّالتيّواياتّوخصوصاّالجرائدابعّعشرّمثلّالرّ قافيةّانتشرتّمنذّالقرنّالسّ ناعةّالث ّفالصّ 

ّإم ّالمجتنحو ّاألفكارّداخل ّتقاسم ّبشكلّخاصّ كانية ّ،ف4ّ"مع ّاالت ّقدرة ّوسائل ّالفردالت ّفيّصال ّعلى ّأثير

ّالمنطقّهاتّالتيّتعطيّنف ّاألفكارّوالتوجّ ّمختلفعّوسطّلتجمّ ّإذّهيعميقةّ ّللمجالّالعامّرغم ّجديدا سا

ّ ّمن ّيحكمها ّالذي ّالث ّاالقتصادي ّتسليع ّروّ خالل ّيعارضها ّالتي ّالن ّقافة ّالمدرسة ّأصبحتّّ،قديةاد حيث

ّنقدي ّوسائلّاإل ّتمارسّوظيفة ّإةّوتحوّ عالم ومنّبينّّ،قاشاتفيهّاالختالفاتّوالن ّّلىّمجالّعامّتصبّ لها

ّاال ّالميديا ّالوسائل ّمتعارفّعليهّ،جتماعيةهذه ّهو ّما ّالت ّّأو ّالتيّتنافسبمواقع ّاالجتماعي ةّبقوّ ّواصل

ّاإل ّاألخرىوسائل ّتتمي زّعالم ّتقنّ بّكون ها ّوالت ّخصائص ّكالمشاركة ّوإية ّالمعلومةفاعل وسهولةّّنتاج

المواضيعّالتيّّشت ىقاشّحولّفيهّالن ّّعامّافتراضيّووسطّفيزيقيّيتمّ لىّمجالّإلتّتحوّ ّوبذلكّ،االستخدام

                                                             
والسياسية واالقتصادية:  اإلستراتيجيةالمركز الديمقراطي العربي للدراسات  تأصيل مفهوم المشاركة السياسية، ،عثمان عادل محمد  1

12/01/2018 
http://democraticac.de/?p=36026  

 ، لنيل شهادة ماجستير،(1993.2013ية التحول الديمقراطي في فلسطين )، أزمة المشاركة السياسية وتأثيرها على عملعمر باسل أحمد ذياب  2
 .18النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، ص ، غير منشورة، جامعة 2014في التخطيط والتنمية السياسية، 

"امكانية تأسيس فضاء عمومي بالجزائر وفق المنطق النظري والتطبيقي لهابرماس الفضاءات العمومية في البلدان المغاربية،  عبد القادر مالفي،  3
ئر، ربية، الجزاالمغا تالدراساكتاب جماعي الفضاءات العمومية في البلدان المغاربية، مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، 

  37 ص ،2013
الحداثة، مجلة  إلىمفاهيم المواطنة والفضاء العمومي عند حنت ارنت وهابرماس: استمرارية السياسي من العصور القديمة  نور الدين علوش،  4

  54 ، ص2013، ربيع 22اضافات، العدد رقم 

http://democraticac.de/?p=36026
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ةّحسبّلىّقريةّكوني ّلتّالعالمّإالتيّحوّ ّ،فهوّمرتبطّباستخدامّخدمةّاألنترنيتيةحرّ ّأنّالعامّبكلّ الشّ ّتهمّ 

ّ.ّ (Herbert Marshall Macluhan)كلوهانتعبيرّما

قدرةّالمجالّالعامّاالفتراضيّعلىّتشكيلّمشاركةّسياسيةّلدىّالشبابّكونهّأصبحّقوةّناعمةّّإنّ ّ

ّالعديدّمنّالد ّأد تّإلىّوسلسةّلمخاطبةّوعيّوالّوعيّالفاعلينّاالجتماعيين،ّ ةّفيّالبحثي ّراساتّاهتمام

ّبينّمختلفةّمجاالت ّمحمّ ّهامن ّفيّـدراسة ّالبحث ّمركز ّعن ّصدر ّالذي ّالجماعي ّالكتاب ّفي ّناشي د

ّ ّوالثقافية ّاالجتماعية ّالمغاربيةcrascّاألنثروبولوجيا ّالبلدان ّفي ّالفضاءاتّالعمومية مّحيثّقد ّّ،بعنوان

عناصرّّ:العموميةّضمنّالسياقّالمغاربياتّالفضاءونسيةّبعنوان:ّ"هّتشخيصّالحالةّالت ّحاولّخالل ّّمقاال

ّإ ّبناء ّأجل ّسوسيوتاريخيةمن ّتصوّ وسنّ"شكالية ّعلى ّهذه ّدراستنا ّفي ّالعامّعتمد ّالمجال ّحول ره

لّفقدّتساءّةوراهني ّةّلمفهومّالفضاءاتّالعموميةّالمغاربيةّحيوي ّ"أعطىّهّقدّن ّعنهّّأاالفتراضيّالذيّقالّ

ا،ّخاصّ ّاعبيّوالخطاباتّفيّاألماكنّالعامةّاهتمامعبيرّالشّ الت ّّومنحّ لعموميّالمنافسّدّاوجودّالمتعد ّحولّ

اّموازيا،ّلّميداناّخطابيّ انويّوالذيّيشكّ العموميّالث ّّوالذيّتعتبرهّنانسيّفريزرّالعموميّالبديلّأوّضد ّ

ّ.5ة"ةّخطاباتّمضاد ّجماعاتّاالجتماعي ّوينشرّمنّخاللهّأفرادّال

ّبكاتّاالجتماعيةّوالمجالّالعامّ الشّ "ّ:عنوانكانتّباليحياويّّىيحيةّجداّقامّبهاّوثانيّدراسةّمهمّ ّّ

ةّراساتّحيثّتناولّالحركةّاالحتجاجي ّصدارّمركزّالجزيرةّللد ّمقرطةّمنّإحكمّوالد ّبالمغرب:ّظاهرةّالت ّ

ّالت ّ ّمواقع ّحركي ّبالمغربّوأثر ّعلى ّاالجتماعي ّوحركي ّواصل ّتها ّلسنة ّالعام ّالمجال ّفي2011ّّة فيقول

ذّلمّينحصرّفعلهاّفيّتأسيسّ،ّإحينهاّبكاتّوقعّكبيرّعلىّمجرياتّاألحداثّفي"ّكانّلهذهّالشّ ّ:دراسته

ّواسعّفرازّوعيّعامّ ّإحركاتّبلّذهبّلحد ّائرّوتحقيقّنطاقّالمطالبّالمرادّرفعهاّوتنسيقّالت ّقاشّالد ّالن ّ

ّفيّإ ّبدوره ّّفرازّرأيّعامّ أسهم ّعلىّمنصّ أوسع ّالشّ تمظهرّبداية ّهذه ّليتجسّ انتقلّتدريجي ّّثمّ ّ،بكاتة دّا

ىّراعّمعّالسلطةّإلمنّالصّ ّابكاتّجزءّ نقلتّهذهّالشّ ّارع،ّحيثقعّبالمظاهراتّفيّالشّ أرضّالواّعلى

أطروحةّهابرماسّقليديّالمتعارفّعليهّّفيّلّالعامّالت ّعةّبذلكّمنّنطاقّالمجاالفضاءّاالفتراضيّموسّ 

ّ.6فهوّامتدادّله"

وميّجالّالعمالمّضلّتحديثلهّبفاتّتحوّ يّالعامّوكيفي ّأرّالرّ علىّمتغي ّّيحيىّاليحياويّزّالباحثكّ لقدّرّ

ّنالقطهذهّانّحثيةالبّفيّورقتنا،وفتراضياّبعيداّعنّسلطةّالدولةّالتيّتمنعّهذاّالشكلّمنّالحراكوتوسعهّا

ّمنّاالشكاليةّالتالية:

ّ؟ّالمشاركةّالسياسيةّللشبابّتفعيلّوّدورّالمجالّالعامّاالفتراضيّفي.ماّه1ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمعّّّّجاهّممارسةّالسياسيةّمقارنةات ّبابّداخلّالمجالّالعامّاالفتراضيّ.كيفّنفهمّحراكّالش2

ّش؟معطياتّالواقعّالمعي

ّالسياسيةّللشباب؟ّّةالمشاركزّالمجالّالعامّاالفتراضيّ.هلّيعزّ 3ّ

ّمنهاّّ ّتعلق ّما ّخاصة ّله ّالمكونة ّالبنائية ّاألنساق ّمستوى ّعلى ّتحوال ّالجزائري ّالمجتمع شهد

ّلّماّقاممثّ،عيشياتّالواقعّالمالتيّأتاحتّالفرصةّلنقلّمعطّاإلعالموسائلّّباستعمالبممارساتّاألفرادّ

ّيملكّالحّاإلعالمبهّ ّالذيّجعلّالفاعلّاالجتماعيّافتراضيا ّاماته،فّاهتممختلقّفيّالتعبيرّعنّالجديد

ّف ّفي ّتترجم ّالتي ّاألفراد ّوممارسات ّالسياسي ّالحقل ّاالنتخاّسلوكياتعالقة ّالفترات ّواخالل لحقلّبية

ّراضيمّاالفتفيّالمجالّالعاّأنتجّلناّتمظهراتحيثّّ،المقصودّبهّمواقعّالتواصلّاالجتماعيّاإلعالمي

ّابةضياتّكإجهذهّالمعطياتّقمناّبوضعّفرولتفسيرّكمعطىّسوسيولوجيّّإليهالزمّعليناّكباحثينّالتنبهّ

ّمؤقتةّعنّاهتماماتناّالبحثيةّوهيّموضحةّكاالتي:

ّالشّ 1 ّيستخدمه ّالذي ّوالبديل، ّالوسيط ّدور ّاالفتراضي ّالعام ّالمجال ّيلعب ّللت ّـ ّباب ّأفععبير كارهمّن

ّبّخاللّمرحلةّاالنتخابات.ّراتهمّحولّالتحزّ وتصوّ 
                                                             

سوسيوتاريخية، الفضاءات العمومية في البلدان  إشكاليةفضاءات العمومية ضمن السياق المغاربي: عناصر من أجل بناء   محمد ناشي،  5
 كز البحث فيبية، مرالمغاربية، مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، كتاب جماعي الفضاءات العمومية في البلدان المغار

  .20، 19 ص ،2013المغاربية، الجزائر،  الدراساتاألنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، 
  6  يحي اليحياوي، الشبكات االجتماعية والمجال العام بالمغرب: مظاهر التحكم والدمقرطة: مركز الجزيرة، 2015، ص 02
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2ّ ّاالنتخاباتّتتجلّ ّشكاليمارسّالشبابّـ ّالسياسيةّخاللّفترة وعّاشّموضىّفيّنقمنّأشكالّالمشاركة

ّ.االنتخابّباالعتمادّعلىّالمجالّاالفتراضي

ّكل 3ّ ّاالفتراضي ّالعام ّالمجال ّعلى ّاألفراد ّاعتماد ّتحّما.يتزايد ّاالجتماعي ّالواقع ّوّ شهد ّالمجالفال ّي

ّ.اسيالسي

 راسة:طار المنهجي للد  اإل

ّّ ّالمعطيات ّلتفسير ّالوصفي ّالمنهج ّاستعملنا ّالميدانية ّالدراسة ّمع ّتعاملنا وتقديمّّاإلحصائيةفي

ّعالق ّفي ّاالفتراضي ّاإلعالم ّنسق ّداخل ّاالجتماعيين ّالفاعلين ّلممارسات ّاستقرائية ّمعقراءة الحقلّّته

ّإحّالسياسي ّمنطلقات ّمن ّفهمه ّعلينا ّيحتم ّالذي ّالسياسية ّالمشاركة ّمتغير ّالىّتشيّصائيةوبالتحديد ر

ّللفاعلين ّاالجتماعي ّالفعل ّالمدالالت ّالستقراء ّضروري ّالسببية ّالعالقة ّتفسير ّأن ّحيث تّتغيرا،

ّّالمدروسة.

ّمعطياتّالواقعّالمعيةّتفسّ ةّنظري ّخلفي ّكسنتبن ىّّ ّالدراسةّفيّإعدادّشرّلنا نظري ةّاالعتمادّّ،هذه

عالميةّثّعنّفهمّالعالقةّبينّالوسيلةّاإلتبحّ،ةوظيفي ّةّةّبروحّسوسيولوجي ّعالمّفهيّنظري ّعلىّوسائلّاإل
صالّعلىّتحقيقّقدرّقدرةّوسائلّاالت ّّنّ فـ:"إاهرّوالمجتمعّوالجماهيرّوحسبّوجديّحلميّعيدّعبدّالظّ 

ّالت ّ ّمن ّوالسّ ّأثيرأكبر ّوالعاطفي ّنقلّالمعرفي ّبوظائف ّالوسائل ّهذه ّتقوم ّعندما ّيزداد ّسوف لوكي

ّممي ّ ّالمعلوماتّبشكل ّقوّ مكث ّوز ّتزيد ّاالحتمال ّوهذا ّحدوثّتحوّ ف، ّفيّحالة ّأوّالتّبسببّالصّ ته راع

جتماعيّلفهمّنةّللبناءّاالعالمّواألنساقّاألخرىّالمكوّ لوجودّعالقةّاعتمادّبينّوسائلّاإلوذلك7ّّغير"الت ّ

ّوإدراكه؛ ّاالجتماعي ّإيت ّّحيثّالواقع ّالشباب ّجماهيريجه ّاتصال ّكوسيلة ّاالفتراضي ّالعام ّالمجال ّةلى

مجالّصوراتّحولّموضوعّاالنتخاباتّلتشكيلّهاتّوالت ّتوجّ اللتحقيقّأغراضّوأهدافّتختلفّحسبّ

ّالماد ّّعموميّموازّ  ّالشبابّكفاعلينّافتراضي ّيّ،يللمجالّالعام ّستخدمه ّالبحثّعنّين، ّبصدد ونحنّهنا

ّماعية.ادّالميدياّاالجتتأثيرّالفاسبوكّفيّتشكيلّمشاركةّسياسيةّللشبابّأوّالمستخدمينّوروّ 

ّالتيّتؤسّ ّ ّالمفاهيم ّمن ّعلىّمجموعة ّفيّدراستنا ّالن ّسنعتمد مفهومّفظريّوالميدانيّسّلطرحنا

ّالذي ّالعام ّّالمجال ّدراسته ّهابرماسّعند ّلنظري ّأنتجه ّالبرجوازيّوتأسيسه ّالعموميّللمجتمع ّالمجال ة

ةّةّفلسفي ّخلفي ّّإلىهاّماّمرد ّن ّالعموميةّإةّهابرماسّنظري ّّنّ رشيدّالعلويّ"إّحسبف ةعةّبالفلسفةّاأللماني ّمتشب ّ

ّ ّالكانطي ّتتمث ّهائلة ّالفلسفة ّفي ّوالهيغيلي ّل ّوالماركسي ّة ّ،ةة ّيمتد ّّنّ إبل ّاجتماعيةّّإلى األمر ّرؤية تأسيس

دّالمشاربّقديّمتعد ّوسيولوجيّالن ّحليلّالسّ مةّمنّمدرسةّفرانكفورتّالتيّاختارتّلنفسهاّمسارّالت ّمدعّ 

)Emmanuel لىاجّمفهومّالمجالّالعامّإتّإنمرد ّف ،8ا"رّسياسياّواجتماعياّوثقافي ّوالمتغي ّلّللواقعّالمتحوّ 

Kant)حيثّيرىّللمجالّالعموميّّأصيلّالكانطيّ أكيدّعلىّالت ّالت ّهوّ،ّقدنويرّوالنّ لت ّاّكتابه حيثّجاءّفي

ظريةّرهّلعالقةّالن ّتصوّ ّأنّ ّنوير؟ّلوجدناؤالّماّالت ّمقالّكانطّالذيّيجيبّفيهّعنّسّإلىداّ"لوّعدناّمجد ّّهن ّأ

ّاالستعمالينّ ّفي ّبوضوح ّذلك ّويظهر ّبينهما ّدائم ّبون ّوجود ّتأكيد ّعلى ّقائم ّالممارسة ّأو بالتطبيق

واالستعمالّالعمومي،ّويعنيّكانطّباالستعمالّّالمختلفينّللعقلّحسبّكانطّوهماّاالستعمالّالخصوصيّ 
ّنقومّبهّفيّخطّ  اّاالستعمالّالعموميّللعقلّفهوّالذيّنقومّبهّكعلماءّمّ نةّأةّأوّوظيفةّمعي ّةّمدني ّاألولّما

ّالجمهورّالذيّيقرأ" ّللت عاالستعمالّالّ،9أمام هاتهمّوتوجّ ّآرائهم بيرّعنعموميّللعقلّمنّطرفّالفالسفة

ّقد.ّرتكزّعلىّالن ّهوّأعلىّسلطةّت

ّأمّ ّ ّإّفينظرّ(Friedrich Hegel)ا ّهوركهايمر ّ"حسب ّليه ّمؤسّ أن ّعلى ّالفلسفةّه س

ّ)Karl Marx(سهاماتّّالمفهومّإلىّإلرد ّسبةّظريةّالنقدية،ّوبالن ّتأسيسّالن ّلةّخلفي ّنّلتكوّ ،10ّاالجتماعية"

ّ ّاالستعانة ّيعكس ّالحقيقة ّفي ّمنّباإلرثهو ّانطلقت ّالذي ّالنقديةّّهالماركسي ّالنظرية ّتأسيس بدايات
ّمنّالزّ  ّفترة ّبعد ّالن ّلتتجاوزه ّالخلفي ّّكلّ ّ،وأفكارهقدّالفتراضاتهّمنّعنّطريقّتوجيه اتّأسهمتّفيّهذه

                                                             
  7  وجدي حلمي عبد الظاهر، نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم: جامعة أم القرى، 2013، ص 03 

  رشيد العلوي، الفضاء العمومي من هابرماس الى نانسي فريزر، مجلة دلتا نون، العدد 02، 2015، ص 01 8 
  9  محسن الخوني، التنوير والنقد: منزلة كانط في مدرسة فرانكفورت، ط 2، سوريا: دار الحوار للنشر والتوزيع، سورية، 2009، ص 137

  المرجع نفسه، ص  7210
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ّبإن ّكتابّهابرماسّالمعنون ّـتاج :l’espace public, archéologie de la publicité comme 

dimension constitutive de la société bourgeois ّّ ةّةّسوسيولوجي ّ"تناولّالكتابّدراسةّتاريخي

ّالهيكلي ّللت غ ّيرات ّالبرجوازي ّالعام ّالمجال ّفي ّإla sphère publique bourgeoisّة ّنشأته لىّمنذ

ّالحديث ّالد ّوتتب ّّ،العصر ّهذه ّفي ّوتطوّ ع ّظهور ّاإلراسة ّمبدأ ّشهار ّالش رر ّاألسس ّإحدى ةّعي ّبصفته

ّالرّ  ّالطّ ياسيةّمنّطرفّألطاتّالسّ قابةّعلىّالسّ لممارسة 11ّبقةّالبرجوازية"فراد ّالرّ ، قابةّالتيّيراهاّهذه
ّالضّ لتّبفعلّنضالّالطّ هابرماسّتشكّ  ّوممارسة ّالبرجوازية ّبقة ّالسياسية المجالّّليقومغطّعلىّالسلطة

ّقد.فتهّالتيّوجدّمنّأجلهاّوهيّالن ّوظيبالعامّ

ّمتغي ّّّ ّحظي ّاإلكما ّبار ّاألطروحة ّفي ّالشهار ّملحالهتمام ّالذي ّالصّ تمارسوظ ّالمهتمةّه حف

ليّمنّأجلّتأسيسّالديمقراطيةّواصالفعلّالت ّاتّقاشّالعقالنيّوالملتزمّبأخالقي ّأيّللن ّواياتّوأعمدةّالرّ بالرّ 

ةّلمواجهةّالّيزالّيبحثّفيّفكرهّعنّحلولّعقالني ّهابرماسّّأنّ "ّ:حسنّمصدققالّ هنفسّياقالسّ وفيّ

رينّعضّالمفكّ دوّلبالذيّيبادةّبناءّمشروعّالحداثةّمتهاّإعالمجتمعّالحديثّوفيّمقد ّّتواجهحدياتّالتيّالت ّ

ّمحاولةّشروعّعقلنةّالمجالّالعامّماّهيّإال ّمّلىّأنّ الكثيرّمنّاألبحاثّتشيرّّإف،12ّفيّطريقّمسدود"ّهأن ّ

الّبالممارسةّسةّالمفهومّالذيّبينّأيديناّالّتتحققّإسّ ؤمّشروعّالحداثةّكماّأنّ قاذهّمنّمإلنقاذّماّيمكنّإن

ّالسياسية ّالسّ ّ،والمشاركة ّالفعل ّفيه ّالذيّيتداخل ّالمجال ّ"ذلك ّهو ّالعام ّفالمجال ّالممارسةّياسي لتأطير

ّإّ،13ة"وّالعمومي ّامّنحأيّالعلتوجيهّالرّ la propagandeّ عايةّياسيةّبواسطةّالد ّالسّ  خطاباتّذّتنتجّلنا

ّانّرأيالتيّبدورهاّتكوّ وةّوالوعيّةّتقومّعلىّالحجّ ةّعقالني ّرورةّمشاركةّسياسي ّةّبالضّ فاعلينّالعقالني ّال

الثّسبةّللمفهومّالث ّاّبالن ّأمّ ّالحّالعاملطةّالتيّالّتخدمّالصّ لسّ مشاريعّاّوحوارّيقفّضد ّبعدّمناقشاتّّاعامّ 

انطالقاّّحلقةّاالتصالّبينّالمجتمعّالمدنيّوالدولةلمجالّالعامّّفهوّأيضاّلّسسّ يؤجتمعّالمدنيّالذيّللم

ّمؤشرّمستقلّعنّالدولةّويعملّعلىّخلقّحلقةّوصلّبينّالفردّوالمؤسساتّالسياسيةّللسلطة.ّهمنّأن ّ

ّممي ّّنّ إّ ّمن ّالعام ّالمجال ّيحمله ّمجاالما لتالقيّاالختالفاتّّاقاشّالعقالنيّووسطللنّ ّزاتّكونه

ّتمّ ّرّبشكلّكبيراريخيةّتطوّ ينيةّوالت ّد ّةّوالالفكري ّ صالّالتيّتحديثهّوتوسيعهّمنّطرفّوسائلّاالت ّّعندما

مواقعّالتواصلّاالجتماعيّأوّقتهّغيرّالمرتبطّبالمكانّوالزمانّالذيّحق ّماديّلالالماديّالتهّمنّشكلهّحوّ 

فيّعام2.0ّّعالمّاالجتماعيّالتيّظهرتّمنذّ"بروزّمصطلحّالويبّىّالميدياّاالجتماعيةّأوّاإلماّيسمّ 

ّالمنصّ 2005ّ ّصناعة ّخالل ّمن ّالت ّاإللات ّوويكبيديا ّوأمازون ّجوجل ّمثل بخدمةّّصالهمكترونية

ّإلوالمغزىّمنّّ،األنترنيت ّهإنشاءّشبكاتّاجتماعية ّكترونية سّشاركّلتتأسّ قاربّوالت ّتحقيقّهدفّالت ّو

،14ّفيّوسطّمشترك"ّاآلخرفاعلّمعّالت ّّواصلّاالجتماعيّمنّبينهاّالفاسبوكّلضمانهةّوسائلّللت ّاّعد ّفعلي ّ

تحققّفيّالفاسبوكّكمجالّعامّتناقشّفيهّالقضاياّوالمواضيعّلتفاعلّوالعيشّالمشتركّافتراضياّتيةّاخاصّ 

نعرضّتعريفّّاافتراضي ّأكيدّعلىّعنصرّاالشتراكّللت ّّالس ياقّنفسهفيّ.ّالسياسيةلةّبالمشاركةّصّ الذاتّ

ّلوترنو ّأّ(Alan en torno)أالن ّيرى ّالذي ّالعمومين ّبهدفّّن"يتكوّ ّالمجال ّخواصّيجتمعون من

تقومّهذهّالمجاالتّبدورّالوسيطّوليسّبالضرورةّأنّيكونّداولّفيّالمسائلّذاتّالمصلحةّالمشتركة؛ّالت ّ

قبلّّفلسفيّ ّلّرمزيّ اتّاألحزابّبلّهوّمجااّمثلّالبرلمانّأوّمجلسّالوزراءّأوّمقرّ الوسيطّمجاالّرسمي ّ

ّ.15ا"أنّيكونّمادي ّ

                                                             
استعمال المجال العام في المدينة الجزائرية)دراسة ميدانية على حديقة التسلية في مدينة سطيف وساحة طاوس عميروش في نوري دريس،  11

 .49جامعة قسنطينة، الجزائر، ص ، 2006/2007مدينة بجاية(، لنيل شهادة الماجستير، في علم االجتماع والديمغرافيا، 
  12  حسن مصدق،  ، يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت النظرية النقدية التواصلية، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط1، 2005، ص 05

  رشيد العلوي، المرجع السابق، ص   1413
 Daniel Trottier and Christian Fuchs, 14 Social Media Polities and the Stat: Protests, Revolutions, Riots, 

Crime and Policing in the Age of Facebook, Twitter and YouTube, New York and London, Routledge 

and Taylor & Francis Group, 2015, p 4 5 . 

  15  أحمد زايد، المجال العام : الحداثة الليبرالية والكاثوليكية واإلسالم: المركز القومي للترجمة، 1975، ص 113
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ّّ ّجلي ّالشكل ّيظهر ّوالرمزي ّهللاّّاالالمادي ّعبد ّعنها ّيقول ّالتي ّاالجتماعي ّالتواصل ّمواقع في

ثّالباحثونّفيّهذهّالحالةّعنّاالجتماعيينّويتحد ّةّبيدّاألفرادّعالمّجماهيري ّسائلّإهاّوأن ّّالزينّالحيدري"

ّالجماهيري ّ ّالفردي ّالميديا ّعموميّ ة ّكمجال ّرومنسي ّّة ّجديد ّمن ّالث ّأعاد ّالقرن ّعصفتّة ّالتي ّعشر امن
ّإلوالفلّبمجاالتّاألدبّوالفنّ  ّالميدياتيكي ّىّقلبّال ّسفة ّحقيقي ّساحة ّعنّثورة ّمعلنا ّأنساقّاإلة، عالمّةّضد

ّ ّالكالسيكي ّاإلالمؤس س ّالعمل ّبضوابط ّوأخالقي ّوالمحكوم 16ّاته"عالمي ّالحرّ الت ّف، ّالذيّّفاعل والمباشر

ّاإل ّوسائل ّفي ّالكالسيكي ّغاب ّإعالم ّاألخيرة ّهذه ّونظرة ّالمتلقّ ة ّسلبي ّلى ّنظرة ّالفاسبوكّي ّتجاوزها ة

ّ.ةدىّفيّشكلّرسالةّمتتاليةّمستمرّ نتاجّرجعّالصّ فاعليةّمنّخاللّإعادةّإبخصائصهّالت ّ

ّنة:البحث والعي  مجتمع 

وكّويرتادهّلتحقيقّفيّالفاسبّامنّيملكّحسابّلّمجتمعّبحثناّفيّالمجتمعّاالفتراضيّأيّكلّ يتمث ّّ

ّإ ّاستمارة ّوضعنا ّحيث ّاآلخر ّمع ّوتمّ االتصال ّالفاسبوك ّعلى ّحسابنا ّفي ّمعمشاركتهّتلكترونية ّا

نةّبطريقةّنتّالعي ّوكاّاافتراضي ّّمتفاعال60ّّحيثّحصلناّعلىفاعلّمعهاّالت ّّليتمّ ّهالمجموعاتّالمفتوحةّفي

ّعشوائي ّ ّمد ّالفيّة ّزمنية ّالة ّإ2017ّنوفمبر27ّّمنّّّالت الية: ّعلىّوتحصّ 2017ّديسمبر04ّّلىّغاية لنا

ّالسّ تان ّال ّالتاليئج ّةوسيومهنية ّالذ 66.7%ّ: ّومن ّاإلّ%33.30كور ّنمن ّارتفاع ّالذ ّناث،ويرجع كورّسبة

كورّية،ّفالذ ّعّالسياسقّباهتماماتّالجنسّبالسياسةّوالمواضيهاّماّيتعل ّأهمّ عواملّةّإلىّعد ّّاإلناثبّمقارنة

الفئةّّأنّ ّطياتالمعّنّلنافتبي ّّناّبالنسبةّلعاملّالسّ أمّ ّالسياسيةيبدونّرغبةّأكبرّفيّالخوضّفيّالمجاالتّ

ّ)العمري ّ ّمن 19ّّة 29ّـ ّبنسبة ّبالسياسة ّاهتماما ّهيّاألكثر )55%ّ ّالعمري ّ، ّالفئة ّتليها بينّّحصورةلماة

كتسيّمعطىّيوّ.%13.30ةّألكثرّمنّأربعينّسنةّبنسبةّ،ّوأخيراّالفئةّالعمري ّ% 31.7(ّبنسبة40ّّ-30)

ّالعمري ّالت ّ ّالفئات ّفي ّبالن ّنوع ّللد ّة ّأهمي ّسبة ّخاصّ راسة ّألن ّة ّفة، ّاالختالف ّيعكس ّالوه ّبكلّ ي ّعي

ّىّفيّالمبادئ.ّصوراتّوحت ّأشكاله،واالختالفّفيّاالعتقاداتّوالت ّ

ّالعلميّ ّاأمّ ّ ّّالمستوى ّسجّ فقد ّ% 93.30لنا ّنسبة ّجامعي ّكأعلى ّمستوى ّيملكون ّالذين وقدّّ،امن

ّالعامل ّهذا ّّساعدنا ّمن ّالكثير ّفهم ّثمّ ّاالستفهاماتعلى ّالسياسية، ّّبخصوصّالممارسة ىّلمستوانجد

ّالث ّ ّ% 1.70طّبنسبةّوالمستوىّالمتوسّ 1.70ّ%انويّبنسبة ّالسياسيّعنّاالهتمّاكبيرّاغيابنالحظّو، ام

ّ.نةالعي ّّمنوالمتوسطّّمستوياتّالثانويّفي

 :نماط استخدامات الفاسبوكأوال. أ

ّلمواقعّتّ ّالشباب ّاستعماالت ّلفهم ّالفرصة ّاالجتماعية ّالميديا ّاستخدامات ّأنماط ّمعرفة عطينا

ّ ّمشاركة ّبوجود ّتوحي ّالسياسية،والتي ّبالممارسة ّوعالقته ّاالجتماعي، ّعالتواصل ّمن ّدمها،سياسية

قخا فكارّشاركةّاألاءّومزّبهاّالفاسبوكّلاللتقمية،ّوالخصائصّالتيّيتمي ّصةّمعّماّأتاحتهّالتكنولوجياّالر 

ّشيءصوراتّوالت ّ ّ.حولّكل 

يفوقّ% 50هّفيّالفاسبوكّكماّيلي:ّأكثرّمنّقضاؤّلمبحوثينّحولّالوقتّالذيّيتمّ اّكانتّإجاباتّ

ّساعات،و ّ% 40ثالث ّوّاستعمالهميتراوح ّساعات، ّثالث ّإلى ّساعتين ّالفاسب% 10بين وكّيستعملون

ّ.ساعةّواحدة

وتتزايدّدرجةّاالعتمادّّيللفاسبوكّعلىّالمتلق ّّةّتأثيرّالمحتوىّاإلعالميتشيرّهذهّالمعطياتّإلىّإمكاني ّ

يدفعّاّلّنتيجةّظرفّماّممّ حوّ استقرارّأوّصراعّأوّتلىّعدمّضّالمجتمعّإعلىّالفاسبوكّفيّحالةّتعرّ 

ّللتوجّ  ّاإلالفرد ّالوسيلة ّنحو ّتجلي ّه ّلفهم ّاالجتماعيعالمية ّالواقع ّعموميّات ّمجال ّبوجود ّتوحي ّكما ،

منهمّيستعملونّّ%80ّّلمبحوثين،حيثّنجدّأنّ اّافتراضيّيقضيّفيهّاألفرادّمعظمّأوقاتهمّحسبّإجابات

ّدائم، ّبشكل ّمتقطّ ّيستعملونه% 2وّالفاسبوك ّاالحصائي ّّعبشكل ّ"تشير بأن ّاتّكما ّالر  ّفي ّاألوّ ه ّمنّع ل

                                                             
  عبد هللا الزين الحيدري، الميديا االجتماعية: المصانع الجديدة للرأي العام: مركز الجزيرة للدراسات، 2017، ص  0516
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ّالت ّ.ّهذهّالمعطياتّتشكّ 17"ألفّمستخدم020ّوّاتجاوزّعددّمستخدميّالفاسبوكّمليار2013ّ صورّلّلنا

ّ.ورّالذيّيمكنّأنّيلعبهّالفاسبوكّفيّتشكيلّمشاركةّسياسيةّلدىّالشباباألوليّللد ّ

ّالشبابّحسابّالفاسبوكّكانتّكاالتالتيّيتصف ّّمنيةالفترةّالزّ ّ ليسّلهمّوقتّ% 71.70ي:ّحّفيها

ّلتصف ّمحد ّ ّاألوّ د ّاإلجاباتّعلىّمستويين، ّهذه ّحّحسابهم،ّحيثّيمكنّفهم ّاالستخدام عّمتقطّ يرّالغلّهو

ّلتوف ّ ّنتيجة ّوالفاسبوك، ّالنقاللألنترنيت ّالهاتف ّشرائح ّفي ّالموجودة ّاالنترنيت ّخدمة ّر ّأو ّيعرفّم، ا

يّواستخدامّانّتلقّ كماّ،ّثانياّكل ّ% 61.70نةّبنسبةّالعي ّجي،ّهذهّاألخيرةّالتيّيستعملهاّأفراد4ّجيّو3بالـ

،وهيّ% 21.70فكانتّّيليةاّنسبةّالولوجّفيّالفترةّالل ّماّكانّهنالكّتأثير،ّأمّ ةّكل ّةّزمني ّبأكبرّمد ّّالفاسبوك

ّيعبّ  ّالفاعلفترة ّالحوصلةّحولّكل ّبأن ّّاالتصاليّرّعنها ّفترة ّحدثّخاللّاليومها جدّمنّألخيرّناوفيّّما

ّاّ% 6.70عملّالفاسبوكّفيّالمساءّبنسبةّيست يعودّإلىّّعالمالختالفّفيّدرجةّاعتمادّوسائلّاإلوهذا

ّة.اختالفّاألهدافّوالمصالحّالفردي ّ

ّاالنتخابات في المجال االفتراضي:تمظهرات اهتمام وامتناع الشباب عن ثانيا. 

بمأزق،ّوتضاربّوصراعّتّممارسةّالشبابّللسياسةّفيّالمجتمعّالجزائريّمنذّاالستقاللّمرّ ّ

ّوالحياةّسياسياّللشبابّحولّالعملّالراّخاصّ اّأعطىّتصوّ ورة،ّممّ عاتّالشبابّمعّتطلعاتّجيلّالث ّتطل ّ

صالحّحقيقّالمتماّّاسةّتساويّإلىّحد ّممارسةّالسي ّّيرونّأنّ ّالذينّنرّعنهّالمبحوثوالسياسية،ّوهذاّماّعب ّ
كّالمرتبطّكذلتفسيرّهذهّالمعطياتّبالواقعّالمعيش،ّوّيمكنبين.ّنّالمستجوّ مّ% 40ّعلىّرأيخصية،ّالشّ 

يقّطهاّبتحقارتباشريعيةّوالمحلية،ّوبالوعيّالعامّالخاصّبممارسةّاالنتخابات،ّخاصةّفيّاالنتخاباتّالت ّ

ملّصالّبالعأّنّالعينةّعنّعدمّإيمانهممّ% 18.30رّأكثرّمنّالمصالحّالشخصيةّللمنتخبين،ّفيّحينّعب ّ

ّيّالجزائر.السياسيّوالسياسةّف

ّجابب ّ"حسبّناصر ّالظّ ي: ّاالنتخاباتّروفّتغيّ ال ّلهذه ّالمنظمة ّوالّطموحاتّوتصوراتّالسلطة رت،

بقةّالطّ ّلت،ّوالّالمواطنّأضحىّيرىّاالنتخاباتّبغيرّالمنظورّالذيّكانّيراهّمنّقبل،ّمشيراّإلىّأنّ تبد ّ

يمكنّتفسيرهّبممارساتّالسلطةّالسياسيةّّاوهذاّم.18ّرّنظرته"السياسية،ّلمّتفعلّشيئاّيجعلّالمواطنّيغي ّ
ّمرشّ  ّخالل ّالزّ من ّبالممارسات ّتوصف ّالتي ّتحقيقّّبونيةحيها ّمقابل ّالوالء، ّإبداء ّعلى ّتعمل والتي

ّالمصالحّالشخصية.

 31.70،ّوفيّاألخيرّاهمّيتفادونّالسياسةّتماممنّالمبحوثينّأجابواّبأن ّ% 10كماّسجلناّقرابةّّّ

ّضروريّ ّأنّ ّيرون% ّالسياسية ّوالممارسة ّواالنتماءاتّانالسياسة ّبالقناعات ّتفسيره ّيمكن ّما ّوهذا ،

 .ةنةّإلىّأحزابّوحركاتّسياسيةّمعي نالسياسيةّلبعضّأفرادّالعي ّ

ّإجاباتّ ّخالل ّمن ّفيتجلى ّالجزائرية، ّالسياسية ّاألحزاب ّموقفّالشبابّمن ّعن %ّمن70ّّأما

المصالحّالشخصيةّكماّيقولّتلكّاإلجاباتّمنّمنطلقّلونّعل ّرديئةّويّاألحزابّأنّ ّالذينّيرونّالمبحوثين

رّعنهّأحدهمّبالعاميةّحيثّعبّ ،ّأوّماّ(مصالحّشخصيةّفقطالتحقيقّهوّهدفّاألحزابّالسياسيةّأحدهمّ)

ّيعب ّّ(يّخرطيّوتستغلّالشعبتبانليّبلّ قالّ) ّما ّفيّالعملّالحزبيّوفيّرّعنّفقدانّالشبابّللث ّوهذا قة

ّاالمؤّ  ّأنّ سسة ّكما ّيقد ّّلبرلمانية ّالشعبي ّآالمخيال ّنوعا ّلنا ّالت ّم ّمن ّللمستوىّالرّ خر ّلألحزاب،ّبرير ديء

امّاالنتخاباتّوكيّي ّيظهرونّأنةّمثالّ)يّإجاباتّبعضّأفرادّالعي ّعلىّالمستوىّالمحلي،ّوهذاّماّتجلىّف

رحلةّاالنتخابيةّالّغير،ّإذّ،ّهذاّماّيعكسّالفهمّالجزائريّللعملّالسياسيّالمرتبطّفقطّبالميربحوّينسونا(

يقولّناصرّجابيّفيّحوارّّنفسهّياقفيّالسّ .،ّبلّهوّمجردّتفاعلّظرفيسيّمستمرّ الّوجودّلتفاعلّسيا

ّالوطن ّجريدة ّمع ّأن ه"ّ:له ّالمواطن ّاالنتخابات ّهذه ّين ّأقنعت ّيجبّأن ّوال ّبالجديد ّتأتي ّلن ّمنهاّا تظر

ّمتجذ 19ّالجديد" ّأزمة ّوجود ّإلى ّيشير ّما .ّ ّاالجتماعي ّوحقيقي ّرة ّالفاعلين ّبين ّالسياسي ّالمجال ّداخل ينّة

                                                             
دوافع استخدام طلبة الجامعات األردنية لمواقع التواصل االجتماعي واشباعات )فاسبوك وتويتر( دراسة على طلبة ، ةالبشاشي وسام طايل 17

عة البترا، األردن، ص ، غير منشورة، جام2012/2013، واإلعالمالجامعة األردنية وجامعة البترا نموذجا، لنيل شهادة الماجستير، في الصحافة 
28 

  2017نوفمبر 27قراءة في نتائج االنتخابات المحلية الجزائرية، القدس،  ناصر جابي،  18
http://www.alquds.co.uk/?p=833793 

 12/01/2018، ابحين قاتلينكم، خاسرين قاتلينكم.. ر 2017انتخابات  ناصر جابي،  19

http://www.alquds.co.uk/?p=833793&share=facebook&nb=1
http://www.alquds.co.uk/?p=833793&share=facebook&nb=1
http://www.alquds.co.uk/?p=833793&share=facebook&nb=1
http://www.alquds.co.uk/?p=833793


 7العدد  4لمجلد ا                                                                  مجلة العلوم االجتماعية                           
 2600-6375.ت.م.ت.إ ر                                                                                                   1112-5411ر.ت.م.ت

 

 
8 

ّكل ّ ّالتيّتحاول ّالسياسية، ّاستمراري توالسلطة ّتدعيم ّسنحتّالفرصة ّمنّخاللّما ّنفسها ّإنتاج ّوإعادة ها،
"الحزبّالسياسيّكوعاءّسوسيولوجيّلمّيعرفّ:ّيماّيمكنّاستعماله،ّكماّيقولّناصرّجابّاستعمالّكلّ 

ّ.20تغييرا"

ةّبّالتيّأنتجتهاّالمنظومةّالجامعي ّخإقصاءّفئةّالشبابّوالن ّّةّوهيّأنّ ناّإلىّفكرةّمحوري ّنشيرّهّّ

تّستمرّ لتيّاارعيةّالتاريخية،ّظرةّالمحصورةّلحزبّاألفالنّباعتبارهّحزبّالدولةّوحزبّالشّ سببهّالن ّ

لّةّمنعتّكلسلطا):رحّفيّإجابةّالمبحوثينّمثالحتّالفرصةّلذلك،ّويظهرّهذاّالطّ ماّسنإلعادةّإنتاجهّكل ّ

ّعياالجتماّلفاعلساتّالسلطةّعلىّامنّالعدمّبلّهوّامتدادّلممارّصورّلمّيأتّ هذاّالت ّّ(نشاطّسياسيّراقّ 

ّعب رواّ%26.70ّنسبةّ.سطاّذاتّمستوىّمتوّ أفرادّالعينةّعنّموقفهمّمنّاألحزابّالسياسيةّبأنهّ ّكماّعبرّ 

نسبةّف:ّاآلتيةّحليليتجلىّفيّعناصرّالت ّنفسه،ّوهذاّحّمنّمستواهمّالعلميّبّأوّدعمّمرشّ تحزّ الاّعنّإمّ 

ّالعي ّ% 1.70 ّأفراد ّيعتبرونمن ّالسّ ّنة ّجي ّاألحزاب ّوياسية ّجي ّ% 1.70دة ّما ّوهذا ّجدا ّالبعضّرّ بدة ره

 .(هذهّهيّالسياسية):ّبقولهم

اّيضعهاّممّ ّ،ّيّالشعبّعلىّالمستوىّالبلديّوالوالئيةّانتخابّممثل ّةّهيّعملي ّنتخاباتّالمحلي ّاإلّ

قصدّاضيّالفترأفرادّالمجتمعّعامةّليتوجهّالشبابّللمجالّالعامّاّكلّ محورّاهتمامّفئةّالشبابّخاصةّو

ّّالت عبير ّبلدياتهم ّفي ّالسياسية ّاألحزاب ّأداء ّمستوى ّبأن ّعن ّالعينة ّأفراد ّوصفها ّردهوالتي ّبنسبا ةّيئة

عّابرّالن ّصولت ّاهذاّّا(خطاباّشعبويّ ّيمارسون)كماّجاءّفيّاستجواباتهمّبقولهم:جةّلعدةّاعتباراتّنتي80%

بّبيرّيغيهوّتععبويّالعلميّالجامعي،ّووصفهمّللعملّالسياسيّبالشّ ّالمستوىّذويّمنّوعيّالمبحوثين

ّةّاألخرى.عنّباقيّالمستوياتّالعلمي ّ

ختارّيالعينةّّفرادحّبالنسبةّأل،ّفالمرشّ (لهمّعالقةّبالسياسةّتأغلبّالسياسيينّليس)جاءّفيّتعبيرهم:ّّأيضا

ّة.ترتيبهمّرأسّالقائمةّالحزبي ّّلمنّيتمّ ّوبالتحديدالعتباراتّغيرّسياسيةّ

ّالجغرافي ّّّ ّلدىّالشبابّفيّمنطقتهم ّالممارسةّإحباطا ّأنتجتّهذه يصفونّّ% 15نجدّنسبةّّإذة،

ّبالمتوسّ  ّاألحزاب ّوأداء ّكلّ طة ّالت ّّتختلف ّهذه ّالمنطقة ّنوع ّحسب شبهّّ،ة)حضري ّّالجغرافيةصورات

ةّأخرىّذلكّالقانونّالسوسيولوجيّدّمرّ "ليتأكّ ّ:رّعنهّناصرّجابيّبالقولة(،ّوهذاّماّعب ّوريفي ّّ،حضرية

تّنسبةّالمشاركةّكماّهوّماّكانتّالكثافةّالديموغرافيةّعالية،ّقل ّالذيّتعرفّبهّاالنتخاباتّفيّالجزائر،ّكل ّ

ّالكبرىّوالمتوسطة" ّالمدن ّفي ّّعلىّ.21حاصل ّفإن  ّتبن ّالت ّهذا ّعلى ّأساليبّالمشاركةّأكيد يّأسلوبّمن

منطقّاالنتخابّّةّاألفرادّحسبّاالنتماءّالجغرافيّألنّ رشحّيرجعّلذهني ّتصويتّأوّالت ّاالنتخابيةّسواءّبال ّ

الهدفّّوشّأنّ فريدّعل ّّيرىّياقوفيّالسّ ّفياّعنّمنطقّاالنتخاباتّفيّالري ّفيّالمدينةّيختلفّتماماّوكل ّ

ّالشّ ّ:هو ّالن ّ"استخدام ّآّ.22ظام"عبّلتأييد ّاألفالني ّوبشكل ّالوصاية ّسلطة ّتأييد ّوعلىّّةخر ّالمجتمع على

ّالدولة ّّثمّ ّ.مؤسسات ّجي ّ% 1.70وّ%3.30نجد ّأداء ّاإلجاباتتعتبره ّهذه ّخلفيات ّوترجع ّإلىّإمّ ّدا، ا

ّالحقا.قّإليهاّالعتباراتّمعينةّسوفّنتطرّ ّعلىّالمستوىّالبلدي،ّأوّدعمّمرش حّحزبالت ّ

ّب في المجال االفتراضي:باب حول االنتخاب والتحز  طاب الش  ثالثا. خ

                                                                                                                                                                                              
 http://www.elwatandz.com/opnenword/24352.html 

، خالص)موقع الجزائر أونالين(، المواطن فهم أن االنتخابات ليست وسيلة للتغيير والتداول على السلطة، حوار مع الصحفي أحسن ناصر جابي 19
14/01/2018

http://www.eldjazaironline.net/Accueil/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%
86-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84/ 

 
 المواطن فهم أن االنتخابات ليست وسيلة للتغيير والتداول على السلطة، حوار مع الصحفي أحسن خالص)موقع الجزائر أونالين(. ناصر جابي، 21
(، لنيل شهادة الدكتوراه علوم، تخصص علم 2005-1962المشاركة السياسية في الجزائر )اليات التقنين األسري نموذجا  بن قفة سعاد، 22

  .145، غير منشورة، جامعة خيضر بسكرة، الجزائر، ص 2011/2012االجتماع التنمية، 

http://www.elwatandz.com/opnenword/24352.html
http://www.eldjazaironline.net/Accueil/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84/
http://www.eldjazaironline.net/Accueil/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84/
http://www.eldjazaironline.net/Accueil/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84/
http://www.eldjazaironline.net/Accueil/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84/
http://www.eldjazaironline.net/Accueil/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84/
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مجتمع،ّشكالّّنظيمّالحزبيّفيّأيّ رّمثلّالت ّنظيمّالسياسيّالمؤطّ االنخراطّفيّأحدّأشكالّالت ّّيعد ّّ

ّوتتمي ّ ّنشيطة ّتكون ّالسياسية ّالسياسية،فممارسة ّالمشاركة ّأشكال ّبالحركي ّمن ّفئةز ّبفضل بابّالشّة

ّب؟ّرّوجودّاألحزابّالسياسيةّوإعراضّالشبابّعنّالتحزّ المنخرطينّفيّاألحزاب،ّلكنّكيفّنفسّ 

حزبّسياسيّوالّوجودّّغيرّمنخرطينّفيّأيّ ّ% 88.30نسبةّّنّلناّأنّ خاللّجمعّالمعطياتّالميدانيةّتبي ّ

ذّالسياسةّفيّأحب ّّال):ّالمبحوثينّمنّخاللّإجاباتّهذاّيظهروّسيّفيّالجزائر،رضاّعنّالواقعّالسياّأليّ 

دّأزمةّحقيقية،ّأزمةّعهاّتتجسّ فيّهذهّاإلجاباتّعلىّتنوّ ّ(بالسياسة...الواقعّالسياسيّقذرّالّأهتمّ )ّ،(بلدنا

ّعنّاألداءّالحزبيّنتيجةّلفراغّاألحزابّمنّأيّ  ّّثقةّوأزمةّعدمّرضا علىّّقادرةمشروعّيحملّرهانا

ّأمّ  ّالشباب. ّالعينةّجذبّاهتمام ّباقيّأفراد ّبـرّتقد ّّالذينا حزبّمنّبالت ّّيؤمنونّوالذين% 11.70ّنسبتهم

ّالديهّطموح)ّوآخرّبأنّ ّ،(غييرالت ّّ)تحاولّ:ابأنهّ أجابّمبحوثّمنطلقّخلفياتّتختلفّمنّفردّآلخرّمثالّ

ّتحقيقه ّيجسّ (يريد ّما ّالت ّوهذا ّمن ّنوعا ّمنّد ّالواقع ّفي ّتطلعاتهم ّتجسيد ّيريدون ّلدىّالشبابّالذين فكير

ّ ّاألساسيةّّعامةلكنّكحوصلةّّفيّالعملّالحزبيّمنّأجلّالتغييرّاالنخراطمنطلقّضرورة تبقىّالفكرة

ّالسّ  ّالموقف ّأو ّالرّ المنتشرة، ّعدم ّهو ّالتحزبائد ّفي ّو.غبة ّكلّ عن ّعن ّعالقةّّإعراضّالشباب ّله ما

ّ ّيوسف ّيقول ّالمناصبّّ:حنطابليبالسياسية ّمن ّاالستقالل ّجيل ّ"إقصاء ّالشروق ّجريدة ّمع ّحوار في

ّ.23ّسية،ّساهمّفيّغلقّالمجالّالسياسيّوحتىّاالقتصاديّفيّوجهّالشباب"السيا

ّإّ ّاالمتناعن ّعنّّفعل ّواالمتناع ّاألحزاب ّفي ّاالنخراط ّعدم ّخالل ّمن ّالسياسة ّممارسة عن

ذّإّمنّأفرادّالعينةّ% 46.70رّعنهّة،ّوهذاّماّعب ّاالنتخابّكشكلّمنّأشكالّالمشاركةّالسياسيةّالمضاد ّ

ذّخبينّالذينّيشاركونّفيّاالنتخابّإانّالّعالقةّلهمّمعّالن ّاّمنعزليأناسّانّليسوالممانعيّ:ّ"ّأنّ يرىّلوسيل

ّبينهم" ّبالعكسّتبادالتّعديدة ّالت ّّ،24توجد ّالناخبّهذه ّتجعل ّالتي ّفاعالبادالتّهي ّالعمليةّّبصفته في

ّيت ّ ّالمشاركةاالنتخابية ّبعدم ّقراراته ّخذ ّأمّ . ّيقومون ّالذين ّالعينة ّأفراد ّالفعلي ّا ّوالمشاركةّبالممارسة ة

ارّرقامةّقلوكياتّالموجهةّبهدفّإهّ"سلسلةّمنّالسّ ريفهّأن ّالذيّيمكنّتع_الفعلّاالنتخابيّالسياسيةّأيّأداء

ّبالت ّ ّتنتهي ّمعين،والتي ّالمرشّ انتخابي ّأو ّاألحزاب ّأحد ّسياسيّ صويتّلصالح ّاتجاه ّأو فقدّّ،25ما"ّحين

ّالن ّو% 53.3ّمبلغتّنسبته ّالّهذه ّالت ّّمّ تضحّمعينّبلّرشّ تمّانتخابّرّعنتعب ّسبة صويتّبظرفّأيضا

الّّالباقيوّ% 83.30نتناّتجاوزتّعي ّّاخبّلدىبطاقةّالن ّّيمتلكونّنسبةّمنّعلماّأنّ ّىملغّافارغّأوّتصويت

)عزوفّناّمنّتفسيرّظاهرةّاخبّمنّعدمهاّيمكن ّرّامتالكّبطاقةّالن ّفمؤشّ ،ّإذنّاخبّأصاليملكّبطاقةّالن ّ

ّ.عنّاالنتخاباتّالشباب(

ّ:التاليةّمستوياتالّبناءّعلىصويتّيمكنّتفسيرهّهّالشبابّإلىّمراكزّالت ّتوجّ ّعلىّهذا

 ّ خاصةّسهّنفبّاخاّخاصاّمعّالمترشحّالذيّيملكّمستوىّالن ّلّتضامناّفئوي ّقيامّالشبابّبالتصويتّيمث

ّجودهمّفيعنّوّروابّ ليعّالجامعيمستوىّالّصاحبرشحّتتناّحيثّتضامنّأفرادّالعينةّمعّالمفيّعين ّ

 منّقبلّالسلطة.ّالمدعومينّوعّاآلخرّمنّالمترشحينعلىّالن ّّهمدرّ المجالّالسياسيّوتم

 ّّ ةّرسةّجديدلّبممادعمّهذاّالشكيةّالمستوىّالثانيّمنّالفهمّهوّاالنتخابّتحتّضغطّاالنتماءاتّالقبلي

ّأوّ"ولدّلحومة""ولدّااالجتماعيونّبـيهّالفاعلونّيسمّ ّالمترش حّالذيمدن،ّودعمّناتجةّعنّمظاهرّالت ّ

 الكارتي".

ّ ّتعب ّّالمتسوياتهذه ّسوسيولوجيّ ر ّمعطى ّفيّّعن ّللفاعلين ّالجمعي ّوالمخيال ّالمعيش ّالواقع يعكس

 .المنظومةّاالجتماعية

                                                             
 :16/09/2017 ة الشروق،نزيف حاد في الحركة الجمعوية وأحزاب تبحث عن الشباب، جريد يوسف الحنطالي،  23

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/179267.html 
 

السياسية في مدينة وهران، لنيل شهادة المشاركة السياسية في الجزائر "الشباب والسياسة" دراسة ميدانية لمشاركة الشباب في  ميسوم الياس،  24
، ص 2012/2013رب العربي، جامعة وهران، الجزائر، الماجستير، تخصص الحركات الوطنية وتشكالت الدولة في الجزائر ودول المغ

55 56. 
  نفس المرجع،  3425

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/179267.html
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ّسببّ ّالسياسي ّالمجال ّعرفها ّالتي ّاالنزالقات ّالتعتبر ّممارسةّا ّعن ّالشباب ّوإعراض متناع

ّ ّاألالسياسة ّمن ّشكل ّألنّ الص ور،حتىّفيّأبسطّّشكالبأي  ّالعينةّأوهذا ّأن همّفراد ّيّيرون اقعاّوعيشون

ّمشوّ  ّوهوّشعورّيرتبطّبمدىّّاهسياسيا ّالمترشّ تحق ّعدم ّالتيّأطلقها لّزابّخالحونّفيّاألحقّالوعود

ّابقة.المراحلّاالنتخابيةّالسّ 

ّرّمفهومّاالنتخابّ"عنّاختيارّواحدّأوّأكثرّلشغلّمنصبّالّيشغلهّيعب ّّ اخبين،ّكماّّبموافقةّالن ّإال 
حّالختيارّمرشّ ّاأنّبالنسبةّألعضاءّمجلسّاألمةّأوّالمجلسّالشعبيّالبلدي،ّويكونّاالنتخابّفردي ّهوّالشّ 

ّالناخبّحسبّتصوراتهّللذيّيستحقّتخضعّعمليةّاختيارّالمرشحّّنإّ.26واحد" ّاعتباراتّيضعها لعدة
ّالعينةّأنّ  ّفيّاالنتخاباتّالبلديةّّتمثيلهّومنحهّصوتهّحيثّيعتبرّأفراد منّبينّأسبابّانتخابّمرشحّما

ّّامتالكهّلمستوىّدراسيّ  ّالتوجّ % 56.66قرابةّّحسبّرأيوهذا ّالغالبةّفيّيمكنّتفسيرّهذا هّبالتركيبة

اّعالياّعائقاّالّيملكونّمستوىّدراسي ّّنلّأصحابّالمالّالذي،ّثانياّيشكّ يننّمنّجامعي ّالعينة،ّوالتيّتتكوّ 

رّدخلّالمنظومةّاالنتخابيةّفيّالجزائرّأعطىّلناّواقعاّجديداّوهوّفعاملّالمالّكمتغي ّّمالمتعل ّأمامّالشبابّ

ّالطّ تحّ  ّاهتمام ّالغني ّول ّإبقة ّالخاص ّالمال ّتسيير ّمن ّعلىّة ّالحصول ّوبالمقابل ّالعام ّالمال ّتسيير لى

ّالت ّّامتيازات ّنرى ّالمستوىلذلك ّمن ّالشباب ّبين ّكبيراّضامن ّّنفسه ّيتعلق ّما بالمستوىّّمنهخاصة

ّ.هوّانتماءّالمترشحّلفئةّالشبابّالمستوىاخبّاالنتخابّحسبّببّالثانيّفيّقرارّالن ّوالسّ ّالجامعي.

ّيظهرّفيّإجاباتّ ّما ّالعينةّبنسبةّّوهذا ّألن ّ% 18.33أفراد ّالشّ ّهّفيّالمخيالّالجمعيّ ، بابّلفئة

ّيصوّ  ّات ّلشاب ّلشاب  ّيفهم ّجيله ّمن ّآمثله ّوطموحاته ّجيليّ ماله ّتضامن ّوهو جيلّّضد ّّوانشغاالته،
ّالث ّالشّ  ّمتعد ّرعية ّأساس ّعلى ّاالنتخاب ّويليها ّال)ّ:راتالمتغي ّّدورية، ّالبعد ..الخ(ّمالد ّّقرابة،لاجغرافي،

ّ".ّبنّالمنطقةّ"ولدّالبالدانتخابّإ%ّحيثّتؤي دّهذهّالن سبة13.33بنسبةّ

اّميعةّشخصّةّومباولة،ّوالتيّتتبنىّأساسّمناصرالد ّتحيلناّهذهّالمعطياتّإلىّأسسّالفكرّالخلدونيّلبناءّ

ّالعصبي ّ ّمن ّالمجموعة،انطالقا ّألنّ ليمثل ّبقوّ ّة، ّموجود ّالعروشي ّأو ّالقبلي ّالمنطق ّفي اباتّالنتخاة

ّالبلدي ّالمحل ّ ّسياسيية،ّخاصة ّركودا ّينتجّلنا ّمما ّناصرّجابيّلّا.ة، ّبفكرة ّانستعينّهنا ذهّهلهدفّمنّفهم

ّيعت ّالتي ّالن ّاالنتخابات ّتدوير ّمن ّ"نوعا ّتقسبرها ّوإعادة ّتقسيم ّأي ّالمؤسسات" ّالخبّداخل مناصبّيم

 ةّالسلطة.اعمينّالستمراري ّللموالينّوالد ّ

ّالت المجال العام االفتراضي:تحو  واالنتخابات......  بابالش  رابعا. 

ّالسلطةّ ّأعمال ّمراقبة ّبوظيفة ّالعمومي ّالمجال ّّيقوم ّمن ّأقيم ّالتي ّالوظيفة ّوهيّلتحقيق أجلها
ّقد""النّ  ّوالرّ يشكّ حيث ّالمدني ّالمجتمع ّأهمّ ل ّالسياسية ّوالمشاركة ّالعام ّالمجالّّأي ّتكوين شروط

شاركية،ّبماّيمقراطيةّالت ّيحيلناّإلىّمفهومّالد ّّرّهابرماسفمفهومّالمشاركةّالسياسيةّحسبّتصوّ ،العمومي
ّيتمي ّّأنّ  ّالعام ّالمجال ّوالمجتمع ّالدولة ّبين ّالوسيط ّبخاصية ّتشكّ ز ّعند ّالمجال ّهذا ّانتقل ّمنّفقد له

ّاليوناني،ثمّ  ّالعهد ّفي ّكان ّكما ّالشّ ّ"األغورا"، ّكان ّكما ّالعامة ّالساحة ّالرّ في ّالحضارة ّفي ومانية،ّأن

ّالت ّليصلّإّالوناتّوالمقاهياألماكنّالحديثةّكالصّ ّفيّاألخيرّإلىّلليتحوّ  عهّوفقّحديثّوتوسّ لىّمرحلة

لكلّفردّفيّالتعبيرّعنّتصوراتهّحولّمختلفّالمواضيعّمنّّمنحّالحقّ المنطقّالميدياتيكيّالذيّيسعىّل

ّغلّمكاناّأساسياّفيّالحياةّالسياسيةّالديمقراطية،ّوليسّمنّالمبالغةّالتأكيدّبأنّ فهيّ"تشبينهاّاالنتخاباتّ

ّيتوق ّ لمبالغةّاّليسّمنّاهّأيضن ّةّالعمليةّاالنتخابيةّنفسها،ّبلّإفانّعلىّسالمسالمةّالديمقراطيةّونجاحها

ّ.27امه"ذاّعرفناّكيفّانتخبّحكّ نّنعرفّكيفّيحكمّشعبّنفسهّبنفسهّإستطيعّأناّنالقولّبأن ّ

حيثّيعبرّاألفرادّّراسةالّجديراّباالهتمامّوالد ّالمجالّالعامّاالفتراضيّتحوّ ّخاللّمرحلةّاالنتخاباتّيشهد

منّالذينّليسّلهمّ%61.70،ّو%38.30الفاسبوكّبنسبةّىّعلّعنّآرائهمّفيّاالنتخاباتّالبلديةّباالعتماد

                                                             
  محمد السويدي، علم االجتماع السياسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري، 1997 1998، ص 26.171 

  المرجع السابق، ص  3127
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فحاتّالتيّوهذاّماّبرزّمنّخاللّامتناعّأفرادّالعينةّعنّاالنضمامّإلىّالصّ ّاهتمامّباالنتخاباتّالبلدية،ّأيّ 

ّجّللممارسةّاالنتخابية.تروّ 

ّالفاسبوكّلكسبّّعتمدتاّّ ّعلىّوسيلة ّاالنتخابية ّالمرحلة ّالجزائرّخالل ّفي األحزابّالسياسية

ابّمنّالشبّباالنتخاب،ّبعدّالفشلّالواضحّالذيّظهرّفيّالقدرةّعلىّاستقطابّمقناعهأصواتّالشبابّوإ

ّونيةااللكترّتمارتناأفرادّالعينةّمنّالشبابّالذينّاستجابواّلمألّاسّيرىظاهرات،حيثّعاتّوالت ّالتجمّ ّخالل

ّفئةّالنّ استخدامّاألحزابّللفاسبوكّيقرّ ّأنّ ب ّما ّماحينمنّالمترشّ اخبينّبّنوعا ّ%51.7نهّرّعب ّعّ،ّوهذا

ّصتّوفرانانّإمكمّزّبهّالفاسبوكّعنّغيرهّمنّالوسائليمكنّتفسيرّذلكّبماّأصبحّيتمي ّ.ّةمنّأفرادّالعي ن

يّسبوكّالتالفاّوالتفاعلّالشبابيّمعّصفحاتّقاشّالعلنيمباشرّمعّالمترشحّوالن ّفاعلّالبفضلّخاصيةّالت ّ

استخدامّبلماضيةّزتّاالنتخاباتّاحيثّتمي ّ،المحليةخاللّمرحلةّاالنتخاباتّّاستخدمتهاّاألحزابّالسياسية

.ّويوّالفئأضامنّالجيليّالشباب،ّكنوعّمنّالت ّيهاّحمنّمنطلقّالبحثّعنّدعمّمرشّ ّالشبكاتواسعّلهذهّ

ّّبلغتّنسبة ّالمستجوبين ّالموقفّمن ّ%25هذا ّنسبة ّتوجد ّفيما ّمقتن23.30%ّ، ّغير ّالعينة ّبهذاّمن عة

ّاستحقاقاتّانتخابية.ّنتاجهّفيّكلّ واقعّالسياسيّيعادّإالّهّحسبّتصوراتهمالتوجه،ّألن ّ

 

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــاتمـــــــة:

اّفيّهاّتحصرهارستةّوممموليةّحولّمفهومّالمشاركةّالسياسي ّجّلهاّاألنظمةّالشّ راتّالتيّتروّ صوّ نّالت ّإّّ

هّهذهّلذيّتربطاتخابّصويتّاستجابةّلمنطقّاالنوجهّللت ّلّفيّالت ّوالمتمث ّّ،اخبالمباشرّللن ّّاألداءّالفعليّ 

دّبيةّونقصللسّ الوكياتّفّفيّخانةّالسّ وعكسّهذاّالفعلّيصن ّّ،األنظمةّدائماّبالمواطنةّوالواجبّالوطنيّ 

ّالت ّ ّاالمتناعّعن ّأو ّالمقاطعة ّفعل ّالماد ّصويتّالذيّيعب ّهنا ّالواقع ّالشبابّفي ّعنه ّّ،ير ّبابالشّ ويعتمد

ّرسةّالحقّ لّلمماافتراضيّبديّةّأيّمرحلةّاالنتخاباتّعلىّالفاسبوكّكمجالّعامّ المهمّ خاللّهذهّالمرحلةّ

ّالسّ فيّالت ّ ّحولّأشكالّالمشاركة ّومواقفهم ّمؤشّ ّ،ياسيةعبيرّعنّأفكارهم ّالتحزّ منها ّليهنظرّإيذيّلابّر
ّاالقتناعّفيّممارستهّالّشكالّوالّمضموناالشّ  ّ.بابّبعدم ّنةّنتيجةالعي ّّدؤيةّحسبّأغلبّأفراالرّ هيّهذه

ّنقولّّماّ،ينممارساتّالمتحزب ّ ّحقيقي ّأ ّبيجعلنا ّنعيشّأزمة ّوهياسيّةّفيّالمجالّالسّ ننا ّركودّينتجذا ّالنا

ّي.االفتراضّشبابّفيّالمجالّالعامّ رّعنهّال ّعب ّّيالذيّفيّالواقعّالماد ّّارمتكرّ ّاسياسي ّ

ىّفيّحوالتّالتيّتتجلّ لنقلّالت ّّاوموازيّبديالّاعامّ ّمجاالةّكونهّبابّعلىّالميدياّاالجتماعي ّعتمادّالشّ اّّّّ

رّعنّالذيّيعب ّّ،ةّفيّمناقشةّموضوعّاالنتخاباتلىّالواقعّاالفتراضيّيضمنّلهمّالحري ّالواقعّالمعيشّإ

ّممارساتيّ مؤّ  ّالسّ ّشر ّإياسيةللمشاركة ّوتحيلنا ّلنا ّتضمن ّالتي ّاألخيرة ّهذه ّديمقراطيّ ، ّواقع ّبناء ،ّلى

خاللّدراستناّمنّزّتمي ّتنّبينّالفاعلينّاالفتراضي ي2017ّةّلسنةّاالنتخاباتّالمحلي ّقاشّحولّفممارسةّالن ّ

وجهّالت ّأيّيّلىّسلوكّماد ّإفيّموضوعّاالنتخاباتّلّالمناقشةّاالمتناعّعنّاالنتخابّوعدمّتحوّ ةّبالميداني ّ

ّالت ّ ّالسّ ّ،صويتإلى ّفي ّالياس ّميسوم ّيقول ّ"أنّ ّنفسهّياقحيث ّاالمتناع: ّّهذا ّمنّّعقالنيّ هو يصدر

ّيعد ّياسيةّألينّبالسّ المهتمّ  ّسياسي ّّنّامتناعهم ّ"موقفا ّمقصودا ّيعب 28ّا رّالفاعلّاالفتراضيّخاللّمناقشتهّ،

ّالمحلي ّ ّاالنتخابات ّيقد ّلموضوع ّالتي ّالخدمة ّباستعمال ّالت ّة ّمثل ّالفاسبوك ّأوّمها ّالمنشورات ّعلى عليق

ّ(.partagerعجابّأوّمشاركةّالمنشورّ)وضعّإ

ّالت ّّّ ّمراحل ّمن ّمرحلة ّاليوم ّنشهد ّطور ّالهائل ّاالتكنولوجي ّاالجتماعي ّوهي ّالميديا ّللحياةّكتساح ة

ياتّيظهرّفيّتجل ّّوالذيّ،لىّمجالّعامّ اّإخاصّ ّلّماّكانّمجاالياسيةّألفرادّالمجتمعّلتحوّ ةّوالسّ االجتماعي ّ

التّفيّةّالتيّتعرفّتحوّ نتخاباتّالمحلي ّاالّقاشّخاللّمراحلةّفيّالن ّجهّنحوّالعمومي ّالمت ّياسيّالمجالّالسّ 

ّ ّّوميولاهتمام ّفاعالالفرد ّالعامّ ّبصفته ّالمجال ّعلى ّاعتماده ّمكوّ ّيزداد ناتّالمشهدّاالفتراضيّلمعرفة

يقومّعلىّّّمعين.هذاّاالختيارصويتّودعمّتنظيمّحزبيّ ارهّللت ّيدّاختليحد ّّالمجرياتّومواكبةّكلّ ياسيّالسّ 

                                                             
  ميسوم الياس، المرجع السابق، ص 54. 28 
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ّالشّ  ّمنها ّعديدة ّاعتبارات ّالمحلي ّمراعاة ّاالنتخابات ّفي ّبكلّ ائعة ّالقبلي ّاالنتماء ّمراعاة ّوهي أشكالهّّة

ّ"فحسبّمنصورّمرقومة ّالسّ اريّفيّالسّ البحثّعنّمنصبّإد: ّلم رواتّالث ّّاالنشغالّبجمعلطويّيقابله

ّالسّ  ّالفاعل ّطرف ّعامّ من ّبصفة ّالمسؤول ّبه ّونقصد ّالمياسي، ّفي ّة، ّأيضا ّ)العائلةّلقابل ّزبائنه منح

مجالّالعامّاالفتراضيّالتمريرهّفيّّيتمّ ّغمّمنّوجودّخطابّمضاد ّبالرّ ّ.29واألصدقاء(ّبعضّاالمتيازات"

ّطرف ّالشّ ّمن ّنوعباب ّهو ّالجيلي ّّالذي ّالمقاومة ّإمن ّالشّ ّنّ ّأال ّة، ّبالحديثاهتمام ّالمواضيعّّباب عن

ّوالسّ  ّفيّالوسطّاالفتراضيّاالنتخاباتّالمحل ّياسية ّيتحوّ ية ّومىّسلوكّانتخابإلّللم ّفيّالعملي ّي  ةّشاركة

ّالمنطقّالقبليّ ةّالمحل ّخاصّ ،ّصويت()الت ّّةاالنتخابي ّ ّقلناّسابقا بشكلهّالقديمّأوّالحديثّّيةّالتيّيحكمهاّكما

ّوفرضّوجودهامكنّمنّاالمتيازاتّيّفيّدعمّولدّالحومةّأوّولدّالبالدّللحصولّعلىّأكبرّقدرّمالمتجل ّ

ّهاّواستعدادهاّلالنتخابخاللّتحزب ّّمن
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