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                                                          مقدمة عامة

ال ريب أن اإلعالم واالتصال من حيث المفهوم والوظيفة قد عرف نقلة نوعية في                 
ة وأخرى علمية تاريخنا المعاصر لعل السبب يعتمد يعود إلى تضافر عوامل سياسية عسكري

يديولوجية، إقليمية وعالمية معقدة من جملة الظواهر اإلعالمية )الحيوية( التي حضت   .)تكنولوجية( وا 
باهتمام كبير من قبل المؤسسات الرسمية والمنظمات والدول سواء في الغرب أو في الشرق على 

خاصة في  اإلعالم،و العام الرأياختالف مدارسها اإليديولوجية وبدرجات متفاوتة قوة وضعفا هما: 
مبيريقية  تشير إلى تعاظم أهمية اإلعالم فالنظريات األكاديمية والبحوث األتاريخنا الحديث والمعاصر، 

واالتصال اإللكتروني بل وتتوقع ازدياد أهميته في السنوات المقبلة من القرن الواحد والعشرين أكثر من 
، اللذان يؤشران على "القرية الكونية"ون العالمي" "المواطأي وقت مضى، خاصة مع بروز مقولتي 

ومها التقليدي الضيق ولو بعد حين فرضية خروج الفرد والجماعة تدريجيا من تحت سيادة الدولة بمفه
 كنتيجة منطقية ألمبريالية ثقافية أمريكية مختفية وراء عولمة إعالمية ) رأسمالية ليبيرالية جديدة(.

العام" في ظل هذا اإلطار اإليديولوجي )العولمة اإلعالمية( مؤشرا لقد أصبحت ظاهرة "الرأي 
د عالم األشياء كما وكيفا، وق و تجاه عالم األفكار، عالم األشخاصهاما على درجة التبعية أو التحرر 

، خاصة عالم واالتصالفي وسائل اإل الثورة التكنولوجية تلكوخطورته  ضاعف من أهمية الرأي العام
أنظمة من تبعية وبدرجات متفاوتة الخطورة  عززتالتي  بكات التواصل االجتماعيعلى مستوى ش

في االتصاالت وزيادة تدفق المعلومات و البرامج األقمار الصناعية ومجتمعات "تقليدية" نتيجة استخدام 
 التثقيفية و الترفيهية الغربية، خاصة األمريكية منها .

بصفة  -يديولوجية المقصودة، قد ساهمت )وال تزال تساهم( ال ريب أن هذه الثورة التكنولوجية اإل
ثورات أخرى هي ثورة التطلعات لدى الجماهير الواسعة، خاصة صناعة في  -مباشرة أو غير مباشر

ة نحو المطالبة السلمية بالمزيد من الحريات واالستحقاقات، في معظم بلدان العالم وان يالفئات الشبان
 داف في الرؤى  والمواقف بين الثقافات و األجيال.اختلفت المنطلقات و األه
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تأصيل ظاهرة الرأي العام أو الرأي العام بين اإلثبات  و النفي                                       : األولى المحاضرة
 السوسيولوجي السياسي

 تمهيد:
ية جتماعاالو  اإلنسانية العلوم في لمتخصصينا و البارزين الباحثين و المفكرين من العديد زال ال

حقيقية  سياسية و  سوسيولوجية كظاهرة  عام رأي وجود إمكانية حول الحديثة و المعاصرة يختلفون

 مستوى على خاصة ، البشرية المجتمعات تطور و ةنشأ مراحل معظم أو بعض سادت قد تكون

وحتى وإن سجل التاريخ مثل هذه   الحرب و لسلما في الحكم  شؤون إدارة عملية في الفعلية المشاركة

 مختلف تلخيص ويمكن ،المظاهر الثقافية و الحضارية فإنها تظل نادرة على الرغم من نموذجيتها 

 : كالسيكية تجاهاتا ثالثة فيالمقاربات  هذه

 العام. الرأي ظاهرة أقدمية على كدؤي تجاها   1-

 حداثتها. على كديؤ تجاها   2  -

  حقيقية .     سياسية سوسيولوجية كظاهرة وجوده إمكانية في يشكك تجاها  - 3   

 

  المبحث األول : ظاهرة الرأي  العام قديمة     

يرى أصحاب الرأي األول أنه الرأي العام وجدت بعض أثاره المادية و المعنوية في المجتمعات القديمة 
ير و التجلي العلني حسب طبيعة نظام  و لكن بمسميات أخرى و بدرجات متفاوتة من حيث التعب

الحكم و الصالحيات العرفية و القانونية و السياسية المتاحة للرعية أو لممثليهم من قبل الزعيم  أو 
اإلمبراطور أو البابا سواء في فترات السلم أو في فترات الحرب والتوسع . في الواقع لقد سادت معظم 

االقتصادية السلطة و االمتيازات  السياسية و لغرب ظاهرة احتكار هذه المراحل التاريخية في الشرق و ا
من قبل غالبية أو أصلية تمارس هيمنتها من خالل استخدام القوة العسكرية و النفوذ السياسي على 

  1المستضعفين  من النساء و الرجال تارة  باسم التفويض المباشر و طورا باسم التفويض غير المباشر.

                                                           

1  - Ellul jacques, Histoire de la propagande, PUF, PARIS, 1967, pp 07-50. 

- Duverger maurice,Sociologie politique,PUF 2ed,PARIS,1967,PP 255-256. 

            7- 6، ص ص   1985طرق قياسه، مكتبة عين شمس ،القاهرة ، فاروق يوسف، الرأي العام و
13ص   2010محمد سعد أبو عامد، الرأي العام و التحول الديمقراطي، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى ، اإلسكندرية،  
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طاعة المفروضة على المحكومين باسم دعايات سياسية  تزعم الحفاظ على المكاسب لكن رغم هذه ال
التاريخية و السياسية للرعية خدمة لمصالح فردية أو فئوية آ نية أو مستقبلية وجدت فترات استثنائية   

ها في مجتمعات و حضارات كالصينية و الفارسية و الهندية و اليونانية و اإلغريقية و غيرها ساد في
العدل و اإلحسان و األمر بالمعروف و النهي عن المنكر على يد أنبياء و رسل و خلفاء راشدين و 

قياسا مع الفارق . عرف العالم المسيحي الظاهرة بأشكال و ء و مصلحين مبشرين  و منذرين . و حكما
حالفة مع ت اآلراء تحت سيطرة الكنيسة الالهوتية المتشصور شتى في ظل ظاهرة اإلقطاع حيث عا

الملوك و األباطرة تمخضت في ظاهرة رأي عام خاضع ، يبرر وجوده عقائديا باسم القضاء و القدر 
)السيد و العبد( نتيجة األمية و الفقر و الحرمان حيث ظل يتلقى السواد األعظم من معتنقي المسيحية 

دة و الخالص ؛ خاصة نتماء و الوحالتعاليم الكنيسة في شكل طقوس زرعت في نفسيته الشعور باال
مع بروز و تطور ظاهرة الحروب الصليبية خارج حدودها اإلقليمية  .هذا في حين شهد العالم 

اإلسالمي الظاهرة في صيغ اإلجماع و الشورى كممارسة اجتماعية  واسعة منذ عهدة النبوة وحتى أيام 
ظاهرة الرأي العام ظلت  الخالفة الراشدة و بعض من فترات الحكم الملكي . لكن مجمل القول أن

محدودة من حيث التعبير الحر و العلنية على مستوى معظم الفضاءات العمومية سواء في العالم 
هذا نتيجة تفشي ظاهرة العبودية و و اإلسالمي إبان القرون الوسطى و المسيحي أو العالم  العربي 

ستثناء بعض فترات حكم عادل ساهمت  ارة و الديني طورا باتاالستعباد و الظلم و االستبداد السياسي 
 . في بروز رأي عام حر ومسؤول -بصفة مباشرة أو غير مباشرة  -

   الحديثة الدولة بنشوء العام الرأي ظاهرة  ارتباط:  الثاني المبحث

وعلى رأسهم العالمة الفيلسوف األلماني يورغن هابرمس   الثاني  الرأي أصحاب أما

(Y.HABERMAS) (1926-   ؟      ) فيذهبون ممثل الجيل الثاني لرواد مدرسة فرانكفورت الشهيرة

نتيجة الثورات  )عصر النهضة( تطور مفهوم الرأي العام الميالدي منذ القرن السادس عشرإلى أنه 
األيديولوجية التي قادتها تيارات فلسفة األنوار على مختلف األصعدة في صراعها مع بعض رجال 

ألباطرة و الملوك، و كان النصر حليف فالسفة و مفكري عصر األنوار، حيث الدين المتحالفين مع ا
تمخض عنه الفصل  ما بين الروحي و الزمني )المقدس و المدنس( و من ثم االعتراف تدريجيا بحقوق 
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محاولة العالمة ية و المجتمع المدني في الغرب، و الفرد و الجماعة و تقنينها في إطار الدولة المدن
المعاصرة على مستوى استقراء تاريخي و رية الغربية الحديثة و سعى إلى تفكيك المنظومة الفكماس تهابر 

طفرات، خاصة داخل المجال العام و ما طرأ عليه من تغيرات و سوسيولوجي لهذا الميدان أو المجال 
 اإلشكالية المطروحة في هذا السياق المعرفي هي كالتالي:و  السياسي و اإلعالمي األوربي.

ف يتموضع مفهوم المجال العام أو الفضاء العمومي في المنظور الهابرماسي على سبيل كي
 .مولوجية ؟يالمثال، و ماهي بعض أبرز حدوده االبست

 
تعريف الفضاء العمومي أو المجال العام الهابرماسي )نسبة إلى العالمة يورغن   -1

  هابرماس(:
كبعد  اإلشهارحفريات  ه الموسوم "الميدان العاميعرف هذا الفيلسوف و االجتماعي األلماني في كتاب

 على النحو التالي: 1962عام تأسيسي للمجتمع البورجوازي 
إنه ميدان للتوسط يقوم فيه األشخاص الخواص باالستخدام العمومي للعقل من أجل بناء توافق 

 1سياسي."

 نلخصها في النقاط التالية: يمكن استنباط من هذا التعريف مجموعة من المقومات المادية و المعنوية

ذو طابع فيزيائي كالشارع، الحي، الحديقة العامة، السوق، أو مؤسساتي  فضاء إنه ميدان أو -أوال
كالمدرسة، الجامعة، الكنيسة، المعبد، البرلمان، أو حامل )وسيط( تكنولوجي كالصحافة المكتوبة، 

 اإلذاعة، التلفزيون، منتديات االنترنت..
همة العالّمة هابرماس األلماني المتميزة في سجل النظريات الفلسفية السياسية ال شك أن مسا

المعاصرة عن المجتمع المدني بدأت باستقراء المعالم التاريخية لنشوء "الميدان العام الفكري". لقد 

بكرة مّكن الميدان العام في بعده الليبرالي، المشروط بتطور األيديولوجية الرأسمالية و باألشكال الم

                                                           
1  : Habermas yurgen. L'espace publique: archéologie de la publicité, comme   dimension 
constitutive de la société bourgeoise, traduit de L’allemand par marc B.de LAUNA, éds. 

Payot , Paris ,1978.                                                                                                                            
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و النقاش حول الشأن العام في شروط من الحرية و المساواة من  الناس من التحدثلإلنتاج السلعي 

أجل بناء رأي عام مستنير يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الحد من تعسف السلطــــة 

كل شيء آخر عالم  نحن نعني بالميدان العام أنه، أوال وقبلالسياسيـــة، و في هذا المعنى يقول هابرماس: "

  "1.حياتنا االجتماعية الذي يمكن أن يتشكل فيه ما يقارب الرأي العام

لقد كان النقاش العام في ظل تبادل  حول وجهات النظر في الشأن العام و وجود رأي عام في الوقت 

امة وا إلى تأسيس منابر عذاته مرتبطين ارتباطا وثيقا بحاجات التجار و رجال األعمال الذين سع

فيها و عبرها مختلف شؤون أعمالهــــم، و عندما تعذرت إمكانية االستغناء عن األخبار  يتداولون

)المعلومات( االقتصادية شرعت الصحافة بالتطور فانضمت إليها المقاهــي، والصالونــــات 

 ة و االجتماعية.والمســـــــارح و جمعيات المتعلمين المختلفة و غيرها من الفضاءات الثقافية و الفني

قضايا كري العام '' إلى نقل اهتمامات ولقد سمح بروز " الميدان الليبرالي و المعلوماتي و الف         

قامت العديد من الشخصيات لعامة حيث خاصة لمجتمع مدني بورجوازي إلى ميدان الشؤون ا

لميدان العام ، هذا في الوقت الذي السياسية الرأسمالية باحتكار العالقات السلطوية و اإلدارية في هذا ا

ظهرت مطالب االستقاللية إلى العلــــــن، وفي هذا الصدد يقول هابرماس موضحا : '' إن المجتمع 

الذي بات يمثل اآلن العالم الخاص الذي يشغل موقعا في مواجهة الدولة، و فق من جهة أولى كما لو 

ى،  كان هذا المجتمع قد أصبح شاغل الجمهور كان في تضاد صريح مع الدولة. و من الجهة األخر

العام بمقدار تزايد إنتاج الحياة في أعقاب نمو اقتصاد السوق خارج حدود سلطة منزل األسرة. يمكن 

أن يفهم "الميدان البورجوازي العام" بوصفه ميدانا لألفراد الخصوصيين المحتشدين في هيئة عامة 

"الصحف الفكرية" المنظمة رسميا َكيما تستخدمها السلطة العامة  أخذت تطـــــالب في الحـــــــــال ب

نقدية، يساجل من أجل السلطة هذه الصحف و في مجالت أخالقية و نفسها، حيث راح الجمهور في

العامة حول القواعد العامة للتفاعل االجتماعي الجاري في ميدانهم الخاص أساسا، و لكن العمومي مع 

                                                           
1- Habermas Yurgen," the public sphere: in Encyclopédia: article (1964)" in Stephen Eric bronner and Douglas Mackay  

kellner  ,eds. critical theory and society a reader, New York: Routledge ,1989,P136.                                                                

(، 1999)الطبعة األصلية  1،2008جون إهرنبرغ ، المجتمع المدني : التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة علي حاكم صالح وحسن ناظم ، ط عن :نقال عن نقال 

.411ص   
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العمل و تبادل السلع."ذلكن والمتعلق بمسائل 
1
يرى هابرماس أن هذه الوضعية السياسية االقتصادية   

المرتبطة بهذا التحدي كانت وسيلته الفريدة من نوعها تاريخيا حسبه تكمن في "العقلنة" و في هذا 

 .المعنى يقول:" إن وسيلة هذه المواجهة فريدة وغير مسبوقة تاريخيا: أعني استخدام  لعقولهم
2

" 

ي الواقع لقد شجع مبدأ التسامح و االنفتاح العقلي )تبادل المعلومات الحر( قّراء الجمهور ف     

البورجوازي على نقد السلطات العامة و المجتمع المدني. " مع نشوء الميدان االجتماعي، الذي خاض 

لحديث الرأي العام من أجل تنظيمه المعركة ضد السلطة العامة، تحولت موضوعات الميدان العام ا

)بالضد من الميدان العام القديم( من مهمات سياسية مالئمة تتعلق بعمل المواطنين المشترك )مثل 

إلى  إدارة القانون المتعلق بالشؤون الداخلية ، و الصراع العسكري، المتعلق بالشؤون الخارجية

ماية االقتصاد مهمات مدنية أكثر تالؤما تدور حول انغماس المجتمع في جدال عمومي نقدي )مثل ح

يتناقض  على نحوالمدني التجاري(. كانت المهمة السياسية للميدان العام البورجوازي تنظيم المجتمع 

res republica".3مع 'الصالح العام"
لكن بعد أن عرف هذا الميدان العام توجهه مع تشكل "الرأي 

ثامن عشر الميالدي باعتباره ن الالعام" في إنكلترا مع نهاية القرن السابع عشر ثم في فرنسا مع القر

يسمح بالمناقشات العامة المؤسسة على االعتراف  ،والمجتمع فضاء ناضجا للتوسط بين الدولة

و خصوبة التبادل القائم على الحجة بين األفراد، و سجال األفكار  ،الجماعي بفضائل العقل وقوته

أ اإلعالن و التواصل الجماعي و هذا من منطلق أن مبد ،(Aufklarung)واآلراء المستنيرة 

(publizitat)  يقومان على أساس إتاحة الفرصة للرأي العام لالطالع على المعلومات التي تخص

 .المصلحة العامة

قلنا بعد أن اتخذ الميدان العام الليبرالي هذه الصورة االجتماعية السياسية الناضجة في أوربا        

جنح تدريجيا إلى ي ( public communication)أ التواصل العام إبان القرنين المذكورين أعاله بد

خاصة فضاء االنتاج  ،)قوانين السوق( التي تعاظمت فاخترقت كل الميادين الخضوع إلى سلطة السوق

التواصل ة النقدية( القائم على اإلعالن واألمر الذي جعلها تستبدل التفكر )الممارسة العقالني ،الثقافي
                                                           

1 - 
413-412المرجع نفسه ، ص 

 . 

2- Habermas Yurgen, The structural transformation of the public sphere :an inquiry into a category of bourgeois 

society ,translated by Thomas Burger and Frederick Lawrence :studies in contemporary German social thought 

,Cambridge, M.A:MIT press ,1989 ,P27.     

3 -  Habermas Yurgen, Op .Cit ., P52 . 
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بنموذج تجاري" لتصنيع الرأي" حيث حل محل الميدان العام  -ؤكد ذلك هابرماسكما ي -الجماعي

عوالم من االستهالك الثقافي العام زعما و الخاص زورا، فاإلعالنات و العروض حولت الميدان العام 

ويتم فرضه ين يضع اإلجماع لخدمة االستهالك من منطقة سجال محايدة إلى مصنع كبير لالمتثال أ

" ولدت العلنية  تفكير المنطقي بين أكفاء متساوين. لقدوض أن يأتي نتيجة االنخراط في المن أعلى ع

من فوق، إن جاز التعبير، كي تخلق هالة من اإلرادة الخيرة لمواقع معينة،  (publicity))اإلشهار( 

سس القانونية ضمنت هذه العلنية )اإلشهار( في األصل الترابط بين النقاش العام النقدي العقالني و األ

للهيمنة، بما في ذلك اإلشراف النقدي على ممارستها. أما اآلن، فإن العلنية تتيح قيام االزدواجية 

فهي تعمل على التالعب بالميدان العام العام: الفريدة لهيمنة تتم ممارستها من خالل هيمنة الرأي غير 

بسياسة التالعب"بقدر ما تبدو أمامه قانونية ويتم استكمال العلنية النقدية 
1

رماس . لقد رأى العالمة هاب

هو يمثل هذا الطرح "رؤية إقطاعية جديدة للمجتمع."وعليه اسم أطلق في هذه النزعة "القاتلة" ما 

 (Adorno)كأدرنوم الجيل األول لمدرسة فرانكفورت أعالالذي يبلور أطروحات النقدي 

  (mobilisation)التحشيد  ، (propaganda)حول تضليل الرأي العام  (Horkeimer)هوركايمرو

الجمهور حيث يجد الفرد نفسه ضحية نزوع إلى كائن استهالكي ذا   (Atomisation)و تجزئة 

سلوكيات عاطفية، هتافيه و احتفالية في الوقت الذي يصبح فيه االتصال العمومي منحال أكثر فأكثر 

 ا مقولبة جملة و تفصيال.في مواقف تلقي مشروطة بعزلة الفرد، موصوفة دائما بكونه

يراهن العالّمة هابرماس على ضرورة إحياء  للخروج من هذه األزمة السياسية االقتصادية      

جعل الحياة اليومية ديمقراطية شريطة أن بإمكانه أن يأخالقيات التواصل ذلك أن الخطاب األخالقي 

و  ،موحاتها الكلية بمجتمع ذاتي التنظيمتتخلى الحركات الديمقراطية النابعة من المجتمع المدني عن ط

دني و بوسع المجتمع الم ،هي طموحات كانت تشكل دعامة األفكار الماركسية عن الثورة االشتراكية

أما على المستوى غير المباشر، فيمكنه على األغلب أن يؤثر في  أن يحول نفسه فقط بشكل مباشر.

التحول للنظام السياسي .
2

الحديثة و المعاصرة مثل حقوق اإلنسان، التلوث،  فالعديد من القضايا 

التمييز العنصري، األسلحة النووية، التنمية المستدامة، أثيرت في الواقع من طرف جمعيات و 

 حركات المجتمع المدني أكثر مما أثيرت من طرف األجهزة األيديولوجية للدولة.

                                                           
 . 415- 414جون إهرنبرغ ، ص  -1
  .418المرجع نفسه ، ص  -2
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، يفترض التفاعل اللغوي بنية خطابية مثالية أو : بطبيعة الحالفيه االستخدام العمومي للعقل يتم -ثانيا
"حالة مثالية للكالم" مسلم بها في كل تواصل حيث تفترض البنية المعيارية لفعل االتصال قبليا بأن ال 
يطلق الكالم على عواهنه. إن ما يدعو إليه هابرماس هو االبتعاد عن التزييف و التحريف في الكالم، 

نفسه قبل غيره، و التأكد من ادعاءاته عقالنيا و بطريقة مسؤولة، و  و قدرة كل متحدث أن يحاسب
العدالة، و بما أن ى قيم مترابطة للحقيقة: الحرية و هذا يعود إلى كون الموقف الخطابي المثالي قائم عل

ألساس تؤدي اللغة بقا في أي فعل تواصلي، فعلى هذا خاصية المسؤولية و االستقاللية مفترضان مس
ى نحو ال يضمن فقط التواصل و إنما أيضا التحرر و فهم العالم. و في هذا السياق دورها عل

دما يتحرر من الهيمنة الخارجية االبستيمولوجي يمكن للعقل أن يغدو مؤثرا و ذو فعالية، خاصة عن
العقد الداخلية الناجمة عن ذلك التواصل المشوه، فالعقل هنا هو أساسي طبيعي للتخلص من كل و 

ف االبستمولوجي يعمل على إحداث م و العيوب و المعوقات. فالمنهج النقدي وفق هذا التعرياألوها
خلق األوضاع المناسبة إلزاحة مكامن العطب االجتماعي بفتح سبيل الحوار القائم على قول ذي و 

نفس من مصداقية يتبنى شروط البرهنة المعيارية، أي أن ارتباط القول بالفعل داخل هذا المقام تحرير لل
التحرر في هذا اء كانت ظاهرة أم كامنة، و األوهام سو المكبوتة و المريضة و النرجسية و عواقب المعرفة 

و في هذا السياق المعياري يستحضر هابرماس القواعد العقالنية  المقام يفيد معنى النقد بامتياز.
 التالية:

 النقاش العلني.لكل ذات قادرة على الكالم و الفعل نصيبا كامال في عملية -أ
 اعتراض، أي تأكيد: لكل منها الحق في إثارة أي إشكال أو-ب

 *لكل منها حق التسليم بأي إثبات أو دليل في معترك النقاش.    
 *لكل فرد الحق في التعبير عن وجهات نظره أو رغباته و متطلباته.    
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النقاش بغية منعه من  *ال يجوز منع أي محاور و ال استعمال الضغط ضده داخل أو خارج    
 .1االستفادة من حقوقه كما هي محددة في )أ( و )ب(

من ثم يفترض العالمة هابرماس مجموعة من الشروط )يقترحها كفرضيات( ال يستقيم من دونها      
تواصل عقالني بين المتحدثين، فهي تذكر بتلك األسس و المبادئ التي يقوم عليها مجتمع لغوي، ذلك 

ما لم يتقاسموا  مرجعية لغوية مشتركة )اإلطار اللغوي المشترك( سيظلون عاجزين عن أن األفراد 
االستقاللية في الوقت سياسي )تحقيق خاصية المسؤولية و  تحقيق  التواصل المنشود من أجل توافق

 لبرنامج أخالقيات النقاش تتلخص كالتالي: -حسبه–هذه االفتراضات األربعة التي تؤسس  ذاته(.
التي يتم إنجازها بفعل جملة مركبة  ( l'intelligibilité/ Verständlichkeit)المعقوليةضرورة  -1

، فهي تظل مستوفيًة لشروطها ما دامت عملية 2تركيبا صحيحا تحترم فيه قواعد اللغة المستخدمة
التواصل مستمرة بشكل طبيعي حيث يعتقد العالمة هابرماس بأن المعقولية تظل أحد الشروط 

 للتواصل .الدائمة 

غير مستوحاة من  ية موجودة أي وصف حالة واقع ،مضمون القول (la verité/ wahreit) حقيقة -2
 الخيال، أو الذي يفترض فيه أيضا وجود وقائعها، و من أمثلتها حقيقة األقوال التقريرية.

ق هذا االدعاء بموضوع تطاببو يتكفل  ،التلفظ  (la justesse/ Richtigkeit)ضرورة مصداقية -3
يمتاز بشرعية ، معترف به من طرف المجتمع، و الفعل اللغوي مع مقتضيات مخطط معماري سابق

 معاييره.

ما يقال، بالقدر الذي يسمح به للمتحدث عن  (la sincerite/ Richtigkeit)ضرورة صدقية  -4
ي من التعبير عن نوايا محددة و بطريقة صادقة بعيدة عن التضليل و الكذب و الحذلقة الكالمية، أ

                                                           
1
- Habermas Yurgen, «Theories relatives de la vérité» in Logique des sciences sociales  et 

autres essais ,( LGSS ) , Paris 1987 , P332    
Habermas Yurgen, «Notes programmatiques» in Morale   et communication: conscience 
morale et activité communicationnelle ,M.C., Paris  ,1986 ,P110-111.   
2- Habermas Yurgen, «Significations de la pragmatique universelle» . in Logique des 
sciences sociales  et autres essais, Op.Cit .,P363  
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حين يقر المتحاورون بمعايير جماعية أثناء تواصلهم تنشأ مصلحة مشتركة )توافق ف دون سفسطة.
سياسي( بين كل األطراف المعنية ألن مبدأ الكونية تشترط توافقا بين المعنيين، يتم تحقيقه عبر 

 .1نقاش يشترك فيه الجميع دون استثناء للتشاور حول المصلحة المشتركة
 

: كونه فضاًء مفتوحا يجتمع فيه األفراد لصوغ  بين المجتمع المدني و الدولة ائرة التوسطهو د -ثالثا
رأي عام و التحول بفضله و عبره إلى مواطنين تجمعهم آراء و قيم و غايات واحدة تعيد إنتاج "التوافق 

 la démocratie)السياسي" إن آجال أم عاجال في إطار ما سماه هابرماس ب الديمقراطية التداولية 

délibérative  )  ريخه التي شهدها العالم الغربي في تا ذلك أن مظاهر الحداثة و الترشيد و العقلنة
 هما :اثنتين الحديث و المعاصر ال تخرج عن عقالنيتين معقدتين 

ي عقالنية تخضع للحساب )أكثر أو و ه ( la rationalité instrumentale)العقالنية األداتية  -1
الوصول إلى بلوغ أهداف هي بحد  ،يسعى من خالل الدراسة و التحليل الوضعيالذي  قل وعيا(أ

يتشخص نوع هذه ـــي) تطبيقي( ال قيمي )مادي(. و ذاتها موضوع حساب يخضع لطابــــــع عملــــ
في طريقة تعامل اإلنسان مع البيئة الطبيعية، و يتجسد هذا الضرب  -حسب هابرماس–العقالنية 

 ة في العلم و تطبيقاته التكنولوجية الحديثة و المعاصرة .من العقالني

: وهي تعمل على تنظيم (  la rationalité communicationnelle)العقالنية التواصلية  -2
لذاتها، و ما يميزها عن غيرها. عملية التفاعل بين أفراد المجتمع الواحد و تصوغ إدراك الجماعة 

المجال األخالقي و السياسي الذي يكمن وظيفته األساسية في  يتمظهر هذا النوع من العقالنية فيو 
 عملية تنظيم الشرائع و المعايير الجاري بها العمل في المكان و الزمان.

                                                           
المتخصص المغربي لباحث راجع على سبيل المثال المقاربة القيمة ل ،لالستزادة حول هذه االفتراضات الهابرماسية-1

مدرسة فرانكفورت: هابرماس و في الفكر الهابرماسي ألكثر من عشر سنين، حسن مصدق ، الموسومة : يورغن

-141، ص 2005، 1النظرية النقدية التواصلية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط

157. 
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ذاته، فالعقالنية لقد فهم هابرماس النشاط اإلنساني و صيرورته كعمل و تفاعل في الوقت              
 التواصلية سة اإلنسانية باعتبارها عمال إنتاجيا، أما العقالنيةلى ذلك الجانب من الممار األداتية ترجع إ

 فتعود إلى الجانب اآلخر في الممارسة اإلنسانية باعتبارها تفاعال اجتماعيا.

 

بعض المالحظات المنهجية حول الميدان العام أو الفضاء المبحث الثالث: 

  سيالعمومي  الهابرما

فالسفة و االجتماعيين في أوربا و أمريكا تناولوا بالنقد و التعليق هناك العديد من المفكرين و ال       

الطروحات الهابرماسية المنوطة بهذا الميدان العام و أخالقيات تواصله ، حيث يمكن تلخيصها  بعض

 في مستويين ، المستوى األول مرتبط بإبستيمولوجية المفاهيم و يتعلق بمفهوم الميدان أو المجال العام

(l'éspace public)  المستوى الثاني منوط بمجموعة من المقاربات تناولت بالتحليل النقدي حول ،

بعض ما جاء من طروحات تناولت مفهوم الميدان أو المجال العام في صيرورته التاريخية األوروبية 

. 

 

 هابرماسيللتصور ال فالمقاربات النقدية :أوال: صعوبة تحديد الميدان أو المجال العام بصيغة المفرد

و السوسيولوجية تدلل على أن هذا الميدان العام  صة التاريخية و األنثروبولوجية  في هذا السياق، خا

في أوربا على سبيل المثال يتجسد عبر فضاءات عامة جزئية أو كلية أكثر أو أقل استقاللية مقارنة 

طبقة  بقة رجال الدولة،مع بعضها البعض نذكر منها طبقة االرستقراطيين، طبقة رجال الدين، ط

، طبقة الحرفيين، فئات العوام )الميدان الشعبي(التجار
1

، طبقة الموسوعيين، طبقة النقابيين طبقة 

                                                           
مقاربات تاريخية استنادا إلى  (Garnhan)غرنهم ( و  Tillyنكليزيين تلي )مالحظة: يؤكد كل من الباحثين اال -1

أخرى أنثروبولوجية أن  الميدان العام البورجوازي في أوربا عرف بالموازاة حضور ميدان  عام شعبي أو ميادين و
سسات قائمة بذاتها شعبية عبر تشكيالت جمعوية دينية و نقابية مهنية طبعها روح التعاون و التآزر تكاد تكون مؤ

لميدان العام الذي تبلور في المقاهي و بالموازات مع اترعى شؤون المنتمين إليها من الطبقات العمالية الفقيرة. وهذا 
ره العقالنية الفردانية. راجع على سبيل المثال: ريموند يدت األدبية و الفنية و النوادي  تالمسارح و الصالونا

تصال، ترجمة ناصر ( المذكور في : أرمان ماتالر، تاريخ نظريات اال1950-1780مع )ويليامس، الثقافة و المجت

لإلستزادة حول و.117، ص 2005مركز دراسات الوحدة العربية ،ط.الثالثة، بيروت  رابح صادق،الدين العياضي و

 أنظر أيضا : هذه الفكرة،
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الفالسفة، طبقة األدباء والفنانين. كما قد تتجلى هذه الميادين العامة الجزئية في إطار ميدان عام في 

األنثروبولوجية بـ ي األدبيات السوسيولوجية وميته فصيغة الجمع في المجتمع الواحد اصطلح على تس

"الفضاء االجتماعي''، هذا الفضاء الكلي الذي يتموضع فيه األفراد و الجماعات أو الطبقات حسب 

المجال الحيوي أو التحديد الجنسي، أو المهني، أو التصورات )التمثالت( مثل : المجال العمراني  

جال الذكوري، المجال األنثوي، المجال التصوري، المجال المجال الطبيعي، المجال السياسي، الم

المجسد، المجال الشيئي، المجال الحركي، المجال المغلق  المجال المفتوح، المجال الريفي، المجال 

و من ثم ال يمكن اختزال هذه التشكيالت الحيوية األوربية سواء في تموضعها  المديني،

''،  ''رأي عامو الطبقي، أو المعرفي المتنوع في مفهوم السوسيوجغرافي، أو السوسيواقتصادي أ

يمارس حضوره إعالميا في صيغة موحدة و واحدة كما ذهب إلى ذلك العالمة هابرماس، خاصة 

" التطور التاريخي لتشكل الوعي الميدان العام البورجوازيحينما يستعرض في كتابه الشهير "

األنثروبولوجية ال تؤيد وربية، فالشواهد التاريخية واأل الجماعي المتجسد كرأي عام في المجتمعات

 هذه األطروحة ، هذا من جهة.

 

يشير العالمة  صعوبة التمييز بدقة بين ما هو عام و ما هو خاص )ثنائية العام/ الخاص( : ثانيا:

في  -بصفة مباشرة أو غير مباشرة–هابرماس في سياق حديثه عن التطور التكنولوجي الذي ساهم 

و الذي لم  الميالدية إلغاء الحدود بين "العام" و "الخاص" اعتبارا من القرن التاسع عشرعملي

الدولة فحسب بل شمل أيضا عمران وتخطيط ينعكس على دور األسرة و بداية ارتباطها بمؤسسة 

د ثم امتد إلى العمارة و فن النحت و أماكن التجمعات الجماهيرية. إذا كان العالمة هابرماس ق المدن

قدرة ديمقراطية كاملة  -حسب بعض المقاربات الفلسفية و السوسيولوجية–شخص بشكل صحيح 

وق اإلنسان، و األسلحة في المجتمع المدني بدءا من الحقوق المدنية، و التمييز الجنسي  و حق

غيرها من الحقوق و االستحقاقات حيث يرى بأن هذه المسائل و من خالل طرحها المثير النووية و

دل من قبل الفاعلين في المجتمع المدني في وسائل اإلعالم المختلفة فتتجاوب مع طريقة الجهر للج

بالمشكالت االجتماعية في ميادين الحياة الخاصة، و تتلقى ردود األفعال فتنتقيها و تنقلها بشكل 

                                                                                                                                                                                                         

Dacheux Eric, L'éspace public: la théorie confrontée aux pratiques militantes , Eds. 
CRNS, Paris, 2000.  
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 ،االمر كذلك ذا كانجدول النقاش العام". قلنا إ علني إلى "الميدان العام'' و تكتسب لها مكانا في"

فإن الواقع يثبت على أكثر من صعيد أن عملية الفصل بين العام و الخاص مسألة مبالغ فيها، بعيدة 

داء الجنسي كانا في االعتلمرأة )العنف المادي و الرمزي( وا عن الواقع، فمثال العنف الممارس ضد

العام و الخاص نقل مثل هذه ن تعديل الخطوط الفاصلة بين غير أ ،من "شؤون العائلة"فترات سابقة 

القانون. لكن المقاربات ريقة مناسبة، إلى مجال السياسة وو بط -حسب هابرماس - المسائل

السوسيولوجية تفيد أن هناك عالقة جدلية بين العام و الخاص حيث تتأتى جدلية العام و الخاص من 

هو نتاج لصيرورة الصراع كون اإلنسان يمثل جزءا من فصيلته و لكونه فريد أيضا في شخصه، ف

و التكيف المتضمن لممارسات اجتماعية. و هنا تجد مقولة "التفاعل" حيويتها باعتبارها جدلية 

، التي تميز الوسيط اللغوي ها جدلية التمثيل واالنسجام التقليديالحوار التفاعلي. كما وتنضاف إلي

لى اللغة بوصفها نظاما ث ينظر إلموضوع من طرف الذات، بحيالذي يتحقق عبره التملك الذاتي ل

األشياء في عالمنا اإلنساني. ين ورمزيا يلعب دورا فاعال في مدركاتنا و تفاسيرنا لحركة اآلخر

 ( le medium) إنما الوسيطو كارتي )أنا أفكر إذا أنا موجود(فالمهم هنا ليس ذلك الكوجيتو الدي

من ثم يصبح التداخل بين  تحقق وجودها والذي تتطور من خالله عملية تفاعل الهويات الفردية ل

الخاص ضروريا ألنه ال يمكن التكهن بالمواضيع العامة بدون تلك الحركية الثقافية و العام و

في عملية تحويل المواضيع  -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة–السياسية و االجتماعية التي تساهم 

.العامة إلى خاصة 
1

 ، هذا من جهة .

يرى العديد من الباحثين المعاصرين أن الحديث عن "الميدان العام"  بصيغة  ،هة أخرىمن ج          

التكنولوجية على مستوى اإلعالم بدأ يتراجع أمام الثورة  -كما حلّله العالمة هابرماس -الجمع 

تستوعب عدد ال  التي أصبحت االتصال التي من نتائجها ظهور الشبكة العنكبوتية )شبكة اإلنترنت(و

سواء على المستوى الوطني أو على المستوى اإلقليمي أو  (حصى من الميادين المجزأة )الفسيفسائيةي

فال شك أن نجاح شبكة اإلنترنت يكمن في الضغط الذي أصبحت تمارسه، مجتمعة ، عناصر  العالمي.

احية، يصبح من هذه الن. دلة بين عالم واقعي و آخر افتراضيتجنح نحو تصعيد التبعية المتبا ،مختلفة

هي ، الديمقراطية التي تبنتها الشبكة العنكبوتيةريطة ال تعكس األحجام الواقعية ذلك أن األمر يتعلق بخ

                                                           
 -135: حسن مصدق، المرجع نفسه، ص  ص  لالستزادة حول العالقة الجدلية بين العام و الخاص، راجع مثال -1

141. 
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ن التحرك االستراتيجي للمؤسسات في العالم يمقراطية الميادين أو الفضاءات. إشكال لد ،قبل كل شيء

يكي ذو الطابع الزمني لألفراد و لتحرك التكتيقابله ا ،الواقعي على شكل إدارة ميادين وفضاءات

تساوي إمكانية كل  يترجم عدم التمايز الزمني في هووالجماعات في عالم اإلنترنت االفتراضي، 

تأثيث فضاءاته، و هذا بغض النظر عن شروطه الواقعية من حيث األدوار و السلطة طرف في بناء و

 و النفوذ. هذا من جهة.

قابلية للرؤية إلى ترجمة االتصال التفاعلي في العالم االفتراضي من جهة أخرى، تهدف هذه ال       

 - السوسيولوجيةوحسب العديد من المقاربات الفلسفية   -إلى اتصال تفاعلي واقعي، و لذلك ليس المهم 

يشكل غاية في حد ذاتها، بل المهم جنوح الشبكة، أكثر فأكثر، إلى تيسير  ،خوض تجربة انتحال مطلق

تفاعلية الواقعية، عبر حلولها محل "الميدان العام" بمفهومه الهابرماسي، أو عبر تكاملها االتصاالت ال

 -الذي يحيل    (le medium)عبر وسائل االتصال التقليدية األخرى. أما من ناحية مصطلح الوسيط 

 -نترنت فإنه يالئم تماما  اإل -طبيعة القناة مستوى طبيعة البيئة أو  حسب تلك المقاربات سواء على

أما فيما يتصل بالقوة الديمقراطية للشبكة، و االفتراضي. و يجمع بين الواقعي -عاماباعتبارها ميدانا 

المعلومات و الخبرات، فإنه تبادل اآلراء و األفكار وحول  نا أو مجاال عاما للنقاش العموميأي ميدا

فرصة خلق  قدم الشبكة العنكبوتيةتطرح العديد من اإلشكاالت. فمن جهة ت ،حول هذا الموضوع بالذات

نسخة افتراضية لألشخاص الذين يختارون طريق الرؤية عبر اإلنترنت حيث تمتاز هذه االزدواجية 

بثياب " التنكر  (R. Calois)بجميع خصائص ما يسميه الباحث الفرنسي في اإلعالم روجيه كالوا 

ق هوية مستقلة و منتحلة. وية األصلية و خللى الحديث عن فكرة تشويه الهمختلفة"  األمر الذي يؤدي إ

و من جهة أخرى، تستجيب هذه الظاهرة لصيرورة أكثر عمومية لتفتت الذات التي تنتمي إلى السياق 

االجتماعي الذي تتطور فيه هذه الشبكة و ترتسم كشكل من األشكال التي تتحقق من خاللها العالقات 

المتبادلة عبر الميديا االنطباعات و المعلومات الجداالت و وفمثال األحاديث والحوارات االجتماعية. 

مفارقات  –بصفة علنية أو ضمنية –و حلقات الدردشة تكشف الكثير منها )منها المنتدياتالجديدة و

و منها ما  أو تقمص شخصية أو مهنة أو حالة مدنية (L'anonymat)نها ما يرتبط بإخفاء الهوية م

و منها ما يرتبط بالجرائم االلكترونية. و رغم وجود مثل  (La tautologie)يرتبط بالسفسطة و اللغو 
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االفتراضي بات تؤكد على أن ظاهرة الواقعي وفإن العديد من المقار ،االفتراضية هذه الظواهر الواقعية

يتمظهران ، أكثر فأكثر كبعدين يتبادالن التفاعل و ليس كبعدين متصارعين في الزمان و المكان
1

. 

: ال شك أن دور إشكالية تشديد العالمة هابرماس على "الثقافة" و متغيراتها السيكولوجةثالثا:

 العامل الثقافي في الميدان العام حيويا من المنظور الهابرماسي لسببين أساسيين:

يكل عملية التبادل بين األفراد أوال: وجود ثقافة مشتركة داخل هذا الميدان أو المجال العام ته

االجتماعية، أي ثقافة اجتماعية يتجاوب معها النظام السياسي البورجوازي في الوقت الذي الجماعات و

المصلحة العامة كما سبق حساب تبرز معالم ثقافة مدنية تسمح بوجود نقاش على أكثر من صعيد على 

ذكره، هذا من جهة
2

. 

ولوجية إلى أن عملية يولوجية و أنثروبوسسى، تشير مقاربات تاريخية و أخرى ثانيا: من جهة أخر

تشكل معالم ميدان أو مجال عام في أوروبا بدءا من القرن السابع عشر الميالدي استند إلى الفعل 

و المسارح، وجمعيات المتعلمين، الثقافي بامتياز عبر الصالونات و النوادي األدبية و الفنية 

ول تبادل المعلومات الحر. الكتب، و الموسوعات، و المقاهي، و مواقع أخرى انضمت حالصحف، وو

في عملية تحديد المبادئ التنظيمية  -حسب هابرماس -فالنشاط الثقافي الفكري لعب دورا مهما

الميدان الليبرالي "لقواعد النقاش العام قبل أن يمتد إلى المجال السياسي حيث أدى ظهور  اإلداريةو

القضايا الخاصة لمجتمع مدني بورجوازي المعلوماتي و الفكري العام" إلى نقل مختلف االنشغاالت و 

إلى ميدان الشؤون العامة
3
 قد الفلسفيالن في ممارسته لعمليةالواقع أن العالمة هابرماس قد استند  .

في الوقت الذي اسقط بصفة علنية السوسيولوجي إلى تحليل المتغيرات الثقافية و السيكولوجية و

االستغالل االقتصادي الذي يقوم عليه النظام  مستبعدا جوهر ،ضمنية المتغيرات االقتصاديةو

الرأسمالي الممثل في ذلك التناقض القائم ما بين أسلوب اإلنتاج و عالقات اإلنتاج الرأسمالية
4
. 

                                                           
دار الفكر المعاصر، بيروت، دار لالستزادة حول هذه المقاربات النقدية، راجع على سبيل المثال: فلاير مهنا، علوم االتصال و المجتمعات الرقمية،  -1

 .488 -483، ص 2002، 1الفكر دمشق، ط 

2-
Pour une nouvelle appréhension théorique de l'éspace  public , texte tiré de l'ouvrage collectif : l'Europe qui se 

construit " sous la direction  d'Eric Dacheux, P. U. de st. Etienne , 2003. 

 .413-410جون إهرنبرغ ، المرجع نفسه، ص ص   -3

4- Pierre Zima, L'école de Frankfurt : dialectique de la particuliaire, Eds. Citoyens, paris, 1974, pp 18-22.  
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مبدأ التناقض ويالء االقتصاد عموما ال شك أن تشديد العالمة هابرماس على "الثقافة " و عدم إ

يضعف مقاربته، و هو األمر نفسه الذي  ،وجه الخصوصالصراع الطبقي العلني أو الضمني على و

 - يستطيع  كل عام، "ذلك أن خطاب األخالق الأفسد هجوم مدرسة فرانكفورت الحديث و المعاصر بش

ة موسومة بناء ميدان عام ديمقراطي في بيئ - كما يقول الباحث األمريكي البارز جون إهرنبرغ

عنف، و الالمساواة الرأسمالية. و لئن سادت الروح التجارية و الصراع الطبقي، و ال بالنزاع السياسي

المجتمع المدني و الميدان العام بشكل شامل، يبقى علينا أن نرى ما إذا كانا ينطويان على أي ممكن 

" ديمقراطي مستقل
1

في هذا السياق االبستيمولوجي هناك من المؤرخين و السوسيولوجيين  .

فورت من يدللون على أن البورجوازية لم تكن وحدها ممن ساهم من داخل مدرسة فرانكالمعاصرين 

بشكل كبير وأساسي في نشأة الميدان العام، خاصة في واقع أوربا إبان القرنين السابع عشر و التاسع 

هناك طبقة بل  ،عشر كما يدعي ذلك العالمة هابرماس في نظريته حول الميدان العام البورجوازي

لى فئات اجتماعية أخرى كالطالب، النساء، الشباب، األجراء على سبيل إ اجتماعية أخرى باإلضافة

 المثال ال الحصر التي بدونها ال يمكن أن توجد البورجوازية. 

نظرية قائمة على  في الواقع، ال يلغي الميدان العام البروليتاري االنتماء الطبقي في سبيل          

سابق لمعهد األبحاث االجتماعية تلميذ هابرماس أوسكار كما يؤكد ذلك المدير ال منطق الثنائيات

و إنما يقصد به الميدان   (Alexandre kluger )و صديقه ألكساندر كلوغر  (Oscar Negt) نيجيت

حيث تتشكل اآلراء و المواقف السياسية لسلطة  ( (l'éspace oppositionnelالمجال المعارض  أو

يلجأ كل من هذين الباحثين األلمانيين في هذا اإلطار المنهجي ،  مضادة للسلطة السائدة أو المهيمنة.

كما تجسد في الحضارة اليونانية البارزين إلى دراسة الميدان العام في تجلياته التاريخية، أي 

تتطور، لذلك ليس من لميدان أو المجال العام تتغير  واقتناعا منهما أن األشكال التاريخية ل ،الرومانيةو

ث عن شكل واحد للميدان أو المجال العام، بل في الحقيقة عن يكان في تصورهما الحدالمنطق بم

عن تنمية ديمقراطية لطبيعة تلك ، تعّبرتحمل معها في كل حقبة تاريخية بوادر جديدة ،أشكال مختلفة

نتباه الالفت لالمنها "الميدان العام البروليتاري" الذي كان يحمل معه شكال جديدا للمجتمع. و ،الحقبة

بأن هذه الطبعة تحمل في  1992في تقديمه للطبعة الجديدة لكتابه عام اعترف  قد لقد أستاذه هابرماس

آخرون بفضل قوة حجة أطروحاتهم لموضوعي الذي وجهه إليه تلميذه وطياتها آثار و معالم النقد ا

                                                           
 .420جون إهرنبرغ ، المرجع نفسه، ص  - 1
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شكل الميدان أو التي تدلل على وجود قوى أخرى غير بورجوازية كانت قد ساهمت بشكل كبير في ت

، الحركة (peoples charter)1838المجال العام البورجوازي مثل حركة وثيقة الشعب عام 

البريطانية   ( the chartist movement ) الوثيقية
1

 Le mouvement des) ، حركة اليعقوبيين

jacobinistes )  ي في فرنسا و بريطانيا إبان القرنين السابع عشر و الثامن عشر ميالد
2
مما يعزز  .

مجالسها و تناولت "الثورة األلمانية  ،من أطروحات نيجيت هو استناده أيضا على دراسات حديثة جادة

، و األمر نفسه  1918م الواقع جل الحركات االجتماعية عا ن تجمع فيت أالعمالية" التي استطاع

لتي من استحقاقاتها الباريسية و صيتها األوربي و األمريكي و ا 1968 ينطبق على حركة ماي

السياسية الالحقة: االنتداب، االنتخاب، التمثيل العادل في صفوف الطبقة العاملة و مختلف الفئات 

لسياسية التي االجتماعية التي دعمتها. فكيف يمكن إًذا في ظل هذه الوقائع التاريخية و السوسيولوجية ا

بصفة مباشرة أو غير  -اعيين ساهموا آخرون من تهميش أدوار فاعلين اجتمساقها هذا الباحث و

كميدان مضاد  ليتاري األلماني على سبيل المثالفي عملية تشكل الميدان العام البرو -مباشرة 

. إن المصلحة العامة التي تحدث عنها العالمة Ị؟ ..)معارض( يمثله األجراء، الشباب، النساء، الطالب

                                                           
1

يقية أو الالئحية )نسبة إلى الالئحة أو وثيقة الحركة الوثيقية البريطانية تسمى أيضا حركة الشارتيين او الوث-

يقة الشعب" بالنظر إلى سياقها التاريخي إال أن الكثير من المؤرخين يفضلون نعتها باسم "حركة وث .المطالب(
 (W.Levitt)السوسيولوجي السياسي، فتاريخها يتزامن مع انهيار الحركة النقابية العمالية، حيث قام وليام لوفيت و

داخل جمعية عمال لندن حيث تبنت  1838ن برنامج وثيقة الشعب سنة بإعال  (R.Owen)وبرت أوينتلميذ ر

ضمت فيها ستة مطالب رئيسية تتلخص  1838المطالب الرئيسية ثم قدمت وثيقة الشعب إلى البرلمان البريطاني عام 

سنة، يتم االقتراع في مناطق للرجال(، انتخاب البرلمان كل  21في حق االنتخاب لكل المواطنين ) تحديد سن 

إلغاء ثبات حيازة  سرية، و دفع أجور للنواب، جعل طريقة االنتخاب ،متساوية، منح حصانة ألعضاء البرلمان
الممتلكات ألعضاء البرلمان. لكن المؤامرات السياسية البورجوازية و بعض الفئات الموالين لها أدت إلى القضاء 

. و رغم هذه النكسة التاريخية يعترف المؤرخون 1842)إفشال( اإلضراب عام على هذه الحركة، خاصة بعد فشل 

 .أنها شكلت محطة سياسية و سوسيولوجية هامة في التاريخ السياسي البريطاني
   مالحظة: يعترف العالمة هابرماس لتلميذه نيجيت بقوة حججه المستندة على مصادر تاريخية و أخرى  -2

الموسوم " تشكل الطبقة  (E. Thompson)ة بالشواهد مثل الكتاب القيم لـ إ.طومبسونسوسيولوجية موثوقة و مدعم

ل ممارسة االشتراكيين األوائل، ، ناهيك عن بعض األبحاث الجادة حو 1963العاملة البريطانية " المنشور عام 

إطار بلورة منهجية في بداية القرن التاسع عشر حيث أدرجها العالمة هابرماس في  اليسار الفرنسي الشعبويو
أخرى اعتمدها لفهم الميدان أو المجال العام ضمن منظور تجديدي في عملية تحليل التعبئات / التحركات السياسية 
للطبقات القروية و الطبقات العمالية الحضرية حيث برزت أولى معالم هذه المنهجية الهابرماسية الجديدة في تقديمه 

فا : " ..في إطار يتعارض تماما لخصها بقوله معتر 2006" في طبعته الجديدة لعام ..املكتابه الكالسيكي "الميدان الع

 راجع : . "بشكل مباشر مع مفهوم الفضاء العمومي كما وضعتهو
 Habermas Yurgen,. L'espace publique: archéologie de la publicité, comme dimension constitutive de la 

société bourgeoise, traduit de L’allemand par marc B.de LAUNA, Eds.payot, Paris, 2006, p6.          
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خبرات فئة أو ردة كونها تحجب دور تجارب ومة مجهابرماس تظل في نظر تلميذه نيجيت ذات قي

في ديناميكية الميدان العام. كما يشدد الباحث أوسكار نيجيت  ، ساهمتفئات عريضة من المواطنين

على  2007م الصادر عا "الميدان العام المعارض"في تقديمه للترجمة الفرنسية لكتابه الموسوم 

الم الغربي اليوم حيث يجملها في مفهوم األزمة ذات الطفرات التي يشهدها العمجموعة من التغيرات و

األبعاد المتعددة . فهو يرى أن األزمة المعاصرة ليست أزمة اقتصادية فحسب ألن الفضاء العمومي 

" األزمة، كما أفهمها، تشمل إعادة تنظيم شامل منظوره حيث يقول في هذا الصدد :  ليس سلعة في

لحياة، أملنا في العيش، فقدان العالقات القديمة وبناء روابط جديدة..، لمنظومتنا القيمية: شكل قيادتنا ل

و هي األزمة التي تؤدي ال محالة إلى " حالة  ( Erosion   culturelle)أتحدث عن أزمة تآكل ثقافي

فقدان المعنى بشكل مهول" بسبب الوسط االجتماعي، ألنها تشمل كل مجاالت حياتنا االجتماعية: 

ات، المجتمع، العائلة، الميدان العام، الشغل، التصور السياسي". ثم يستطرد بقوله: " القيم، المؤسس

بدأنا )أنا و كلوغر( البحث في مفهوم الميدان العام منذ العقد السابع من القرن العشرين منطلقين من 

المعارض/ فكرة أن الميدان العام البورجوازي ال يمكن أن يجيب إال بشكل إيجابي عن الميدان العام 

المقاوم في نهاية العقد السادس من القرن الماضي المدعوم باإلضرابات و االحتجاجات و بأشكال 

....( فكتابنا "الميدان العام و الخبرة" بلور الميدان العام البروليتاري و الذي ال مختلفة من المقاومة )

سانية األساسية، بحثا عن نموذج يخص التجربة العمالية )األجراء( فحسب، و إنما كل التمردات اإلن

تجربة خاصة. هذا الفهم للميدان العام يدمج ميدانا اإلنتاج و المجال الخاص دمجا، بفضله تتحرك 

القدرات السياسية
1

يشمل أوال : العديد من المؤسسات و  -في منظور أوسكار نيجيت –. فالميدان العام 

المنظمات و األنشطة: القوة العمومية، الصحافة*
2

، الرأي العام، الجمهور، العالقات العامة، الشوارع، 

                                                           
1-Oscar Negt , L'éspace public oppositionnel, traduit  de  L'allemand   par Alexander Neumann, Eds.payot, paris, 2007, 

p215-216. 

كيلها للرأي العام العمومي، بل ن قيمة الصحافة في تشمالحظة في الواقع، يقلل كل من نيجيت و كلوغر م-2

يحتجان على أن وسائل اإلعالم الجماهيرية يمكنها أن تلعب أدوارا محورية اليوم في عملية تشكيل الرأي السياسي و
هاء حرب فيتنام، المعارض مثل الشبكات االجتماعية، فهما يتذكران كيف لعبت الصورة دورها األساسي في إن

 ال زالت تتمتع بسلطة خاصة في الحرب اإلعالمية والسياسية و األمثلة على ذلك عديدة متعددة.ة كانت وفالصور
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و ثانيا: يمثل "حقل تجارب المجتمع و يضم كل ما يبدو هاما أعضائه )رواده( كيفما كانت واقعية أو 

مفترضة"
1

. 

 

   سياسية  سوسيولوجية  كحقيقة وجوده في المشككون:  رابعال المبحث

أوروبا ب  في تسميته على أصطلح ما ظل في عامال رأيال أن إلى الثالث الرأي أصحابيذهب   

 يتمخض الذي "العام الصالح" عن كتعبير الفالسفة و المفكرين قبل من يتصور كان ،األنوار" "فلسفة

 معظم يختزل أكثر وفي العام الرأي فقد أصبح اآلن العقلية . أما الجداالت و المناقشات عن مختلف

 السياق هذا في أصبح ثم من و األحداث و القضايا مختلف لحو اآلراء" "قياسات إطار في األحوال

 عنه معبر قانوني افتراض ، غامضا موضوعا الذكية مثال( الرأسمالية )الدعاية األيديولوجي التقني

 ،السلطة ممارسة ووسيلة ،للسلطة كمعارض يتمظهر الذي الوقت في إحصائي افتراض ضمن

العام.  والتوافق الشرعية   إنتاج وإعادة إلنتاج حاكمة تأقليا تستخدمه دعاية و ،استغالل وموضوع

 )الصالح النظرية كبرى بينيشكل مفارقة  االبستيمولوجية  لنقل بهذه القطيعة أو التصور بهذا فهو

( الخاصة )المصلحة الواقعية الممارسة ( و العام
2

 المفكر األلماني العالمة أرخ عندما فمثال .

 الوعيب  الخاص السياسي السوسيولوجي للتطور (Y.HABERMAS)  هابرمس  يورغن والفيلسوف

 كبعد اإلشهار "حفريات الشهير كتابة في األوروبية المجتمعات في عام كرأي المتجسد الجماعي

بشكل  -أدت  ،الحديث قد شكل نقلة نوعية التطور ذلك كتشف أنا  ،البورجوازي" للمجتمع تأسيسي

)المجال أو  عام هو ما  بين الحدود التي كانت فاصلة إلغاء تلكإلى عملية  -مباشر أو غير مباشر

 ،والفكر ،الثقافة مستوى على خاص )المجال أو الفضاء الخاص( هو ما الفضاء العمومي( و

 تصاعد مع وغيرها من المجاالت الحيوية والمتزامنة قتصاداال و ،العمران و ،والسياسية

نادا إلى است، ساهابرم العالمة . لقد أكدالميالدي عشر منالثا القرن منذ البورجوازيات األوروبية

 الحضارية و الثقافية السياسي االقتصادي تتجلى معالمه التطور هذا مثل أن شواهد مادية و أدبية

"الذكية")القوة  السيطرة عبر الفضاء العمومي والسياسي،  في المؤسسات هيمنة اتساع عمليات نتيجة

 شكل الهيمنة لهذه يكون أن دون ،تطويعه و رتهمحاص بهدف للوعي لحرةا  المنافذ على الناعمة(

                                                           
1-Oscar Negt, Op .Cit., p 56. 

1 
- LAMIZET Bernard, Ahmed SILEM et all, Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la 

communication, collection ellipses, édition marketing SA, sous la direction de Jean Marie CHARON, éds La 

Découverte, Médiapouvoirs, C.F.P.S, Paris, 1991, pp 421-423.               
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 مختلف عبر المعقدة العملية هذهتتجسد  حيث  العامة للمعتقدات األقل على مستفز أو محسوس

 سياسيا المشروطة اليومية الصحافة مثل الخاص أو العام للقطاع التابعة الرسمية المؤسسات

 بواسطة أو ،( )الكواليس البرلماني قتراعاال و اآلراء سبر عمليات و باتنتخااال عبر أو جيا،أيديولوو

 .عنه المنبثقة التشريعات و للدستور  المكيافيلية  الصياغة

        

     

 خالصة

     

ة المجتمعات الحديثة في غالبي اإللكترونية و التقليدية اإلعالم وسائل حتكارا نأ الشك       

 من مجموعاتفي معظمها  أوليغاريشية تمثل فئة قبل منفاوتة الخطورة بدرجات متوالمعاصرة و

 الناس من األعظم السواد حساب على المتحالفة )اللوبي السياسي/ االقتصادي/ العسكري( المصالح

 ،معولم  رأسمالي نظام بتكريس  ذاته الوقت في  التزامها و ،العالمي أو المحلي المستوى على سواء

 ، ومسيسة مصنعة موافقة و مزعوم  عام رخاء لخلق  -مباشرة غير أو رةمباش بصفة -يسعى

 علىمن جهة ؤكد ي ، كل ذلكللمستقبل واستشرافهم مواقفهم في المرابين لتأييد كيفا و كما مشروطة

، كما يؤكد من جهة أخرى على مدى الزمان في و المكان في الناعمة القوة أو الدعاية نجاعة مدى

اإليديولوجي، السياق وفي هذا  .لمستشرية على مستوى األشخاص و المؤسساتاألزمة الروحية ا
 

 بورديو بيير الفرنسي السوسيولوجي  العالمة ذلك بين كما راءاآل سبر تظل معظم عمليات

(P.Bourdieu) على مثال أوضح تجسد معالم رأي عام غير موجود كحقيقة اجتماعية ملموسة وهو 

يديولوجيةواإل المنهجية المفارقة هذه
1
و عالم االجتماع  الفيلسوف العالمة فضح الذي الوقت في هذا .

 لأليديولوجيا "الذكية" الدعائية األساليب خطورة مدى (H.Marcuse)ماركوز هربرت األلماني

 عالمب  عالقتهما في األشخاص عالم و األفكار لعالم   إشراطاتها مختلف عبرأو الشيوعية الرأسمالية 

للضبط" الجديدة األشكال" أو "التكنولوجية العقالنيةب" سماه ما إطار فيوهذا  ،ونوعا كما األشياء
2. 

 

  

 
                                                           

1- BOURDIEU Pierre, "L’opinion public n’éxiste  pas !",in revue Les temps modernes,n.318 ,Janvier,Paris,1973, 

pp1292-1309. 

 LAMIZET Bernard, Ahmed SILEM et all, Op.,Cit.,p222-223. 

2- MARCUSE Herbert ,L’homme  unidimentionnel , traduit de l’américain par Monique Wittig, revue par l’auteur, Coll. 

Arguments, Eds. De minuit, Paris,1968, pp27-43. 
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مقاربات تاريخية استنادا إلى  (Garnhan)غرنهم ( و  Tillyمالحظة: يؤكد كل من الباحثين االنكليزيين تلي ) - 12

أخرى أنثروبولوجية أن  الميدان العام البورجوازي في أوربا عرف بالموازاة حضور ميدان  عام شعبي أو ميادين و
ية و نقابية مهنية طبعها روح التعاون و التآزر تكاد تكون مؤسسات قائمة بذاتها شعبية عبر تشكيالت جمعوية دين

لميدان العام الذي تبلور في المقاهي و بالموازات مع اترعى شؤون المنتمين إليها من الطبقات العمالية الفقيرة. وهذا 
ية. راجع على سبيل المثال: ريموند ره العقالنية الفردانيدت األدبية و الفنية و النوادي  تالمسارح و الصالونا

تصال، ترجمة ناصر ( المذكور في : أرمان ماتالر، تاريخ نظريات اال1950-1780ويليامس، الثقافة و المجتمع )

لإلستزادة حول  .117، ص 2005مركز دراسات الوحدة العربية ،ط.الثالثة، بيروت  رابح صادق،الدين العياضي و

 أنظر أيضا : هذه الفكرة،
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سبيل المثال: فلاير مهنا، علوم االتصال و المجتمعات الرقمية، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار لالستزادة حول هذه المقاربات النقدية، راجع على  -14
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15
 -

Pour une nouvelle appréhension théorique de l'éspace  public , texte tiré de l'ouvrage collectif : l'Europe qui se 

construit " sous la direction  d'Eric Dacheux, P. U. de st. Etienne , 2003. 

 .413-410جون إهرنبرغ ، المرجع نفسه، ص ص   -16

17- Pierre Zima, L'école de Frankfurt : dialectique de la particuliaire, Eds. Citoyens, paris, 1974, pp 18-22.  

 .420جون إهرنبرغ ، المرجع نفسه، ص  -18
19

الحركة الوثيقية البريطانية تسمى أيضا حركة الشارتيين او الوثيقية أو الالئحية )نسبة إلى الالئحة أو وثيقة  -

يقة الشعب" بالنظر إلى سياقها التاريخي إال أن الكثير من المؤرخين يفضلون نعتها باسم "حركة وث .المطالب(
 (W.Levitt)الحركة النقابية العمالية، حيث قام وليام لوفيت  السوسيولوجي السياسي، فتاريخها يتزامن مع انهيارو

داخل جمعية عمال لندن حيث تبنت  1838ن برنامج وثيقة الشعب سنة بإعال  (R.Owen)تلميذ روبرت أوين

ضمت فيها ستة مطالب رئيسية تتلخص  1838المطالب الرئيسية ثم قدمت وثيقة الشعب إلى البرلمان البريطاني عام 

للرجال(، انتخاب البرلمان كل سنة، يتم االقتراع في مناطق  21االنتخاب لكل المواطنين ) تحديد سن في حق 

إلغاء ثبات حيازة  سرية، و دفع أجور للنواب، جعل طريقة االنتخاب ،متساوية، منح حصانة ألعضاء البرلمان
الفئات الموالين لها أدت إلى القضاء  الممتلكات ألعضاء البرلمان. لكن المؤامرات السياسية البورجوازية و بعض

. و رغم هذه النكسة التاريخية يعترف المؤرخون 1842على هذه الحركة، خاصة بعد فشل )إفشال( اإلضراب عام 

 .أنها شكلت محطة سياسية و سوسيولوجية هامة في التاريخ السياسي البريطاني
   حججه المستندة على مصادر تاريخية و أخرى مالحظة: يعترف العالمة هابرماس لتلميذه نيجيت بقوة  -20

الموسوم " تشكل الطبقة  (E. Thompson)سوسيولوجية موثوقة و مدعمة بالشواهد مثل الكتاب القيم لـ إ.طومبسون

، ناهيك عن بعض األبحاث الجادة حول ممارسة االشتراكيين األوائل، و  1963العاملة البريطانية " المنشور عام 

في بداية القرن التاسع عشر حيث أدرجها العالمة هابرماس في إطار بلورة منهجية أخرى  سي الشعبوياليسار الفرن
اعتمدها لفهم الميدان أو المجال العام ضمن منظور تجديدي في عملية تحليل التعبئات / التحركات السياسية للطبقات 

لمنهجية الهابرماسية الجديدة في تقديمه لكتابه القروية و الطبقات العمالية الحضرية حيث برزت أولى معالم هذه ا

لخصها بقوله معترفا : " ..في إطار يتعارض تماما و  2006" في طبعته الجديدة لعام ..الكالسيكي "الميدان العام

  ". راجع :  بشكل مباشر مع مفهوم الفضاء العمومي كما وضعته
Habermas Yurgen,. L'espace publique: archéologie de la publicité, comme dimension constitutive de la 

société bourgeoise, traduit de L’allemand par marc B.de LAUNA, Eds.payot, Paris, 2006, p6. 
21 -Oscar Negt , L'éspace public oppositionnel, traduit  de  L'allemand   par Alexander Neumann, Eds.payot, paris, 

2007, p215-216. 

كيلها للرأي العام العمومي، بل مالحظة في الواقع، يقلل كل من نيجيت و كلوغر من قيمة الصحافة في تش -22

يحتجان على أن وسائل اإلعالم الجماهيرية يمكنها أن تلعب أدوارا محورية اليوم في عملية تشكيل الرأي السياسي و
رة دورها األساسي في إنهاء حرب فيتنام، المعارض مثل الشبكات االجتماعية، فهما يتذكران كيف لعبت الصو

 فالصورة كانت و ال زالت تتمتع بسلطة خاصة في الحرب اإلعالمية والسياسية و األمثلة على ذلك عديدة متعددة.
23-Oscar Negt, Op .cit., p 56. 

24 
- LAMIZET Bernard, Ahmed SILEM et all, Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la 
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communication, collection ellipses, édition marketing SA, sous la direction de Jean Marie CHARON, éds La 

Découverte, Médiapouvoirs, C.F.P.S, Paris, 1991, pp421-423.               

25 - BOURDIEU Pierre, "L’opinion public n’éxiste  pas !",in revue Les temps modernes,n.318 ,Janvier,Paris,1973,
 

pp1292-1309. 

 LAMIZET Bernard, Ahmed SILEM et all, Op.,Cit.,p222-223. 

26 - MARCUSE Herbert ,L’homme  unidimentionnel , traduit de l’américain par Monique Wittig, revue par l’auteur, 

Coll. Arguments, Eds. De minuit, Paris,1968, pp27-43. 
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 الرأي العام و أهم خصائصه النوعية: مفهوم الثانية المحاضرة

 :تمهيد

كظاهرة اجتماعية سياسية في تاريخنا الحديث و المعاصر سواء في  تنامت أهمية الرأي العام لقد    
ر السياسية العسكرية والثورات العلمية فترات السلم أو فترات الحرب نتيجة تطور عالم األفكا

شبكة العالقات الفردية و الجماعية وبدرجات متفاوتة كما و كيفا حيث والتكنولوجية على مستوى 
أفرزت أنظمة سياسية تتعاطى مع الرأي الفردي أو الجماعي تبعا للعالقة الجدلية مابين الحقوق 

من جهة أخرى والمرتبطة بقضايا مشروع مجتمع والواجبات الخاصة بالحاكمين من جهة والمحكومين 
 من ظاهرة الرأي. سنحاول من خالل بعض مباحث هذه المحاضرة االقتراب المنهجي آني أو مستقبلي

، ذاته الرأي العامتحديد معنى مصطلح  عبر -و تعدد وتداخل أبعادها وعينا بمدى تعقدها رغم -العام
أي؟، متى بالر ما المقصود : ية االبستيمولوجية التالية والمصطلحات المشابهة له في إطار اإلشكال

 السياسية السوسيولوجية؟. ماهي بعض أبرز خصائصهيصير الرأي عاما؟ و 

 

 المبحث األول: تحليل مفهوم الرأي العام       

على أن هناك أربع السوسيولوجية  واربات السيكولوجية في الواقع، تفيد الدراسات والمق
 1قد تم تصنيفها وفق معايير علم النفس االجتماعي ذات صلة بمفهوم الرأي العام ،مصطلحات أساسية

 وهي على النحو التالي:

هو وجهة نظر معلن عنها، بواسطة مجموعة ألفاظ أو رموز  :( The opinion) الرأي-1
دى أي أن الرأي بهذا المعنى هو ص ،لفرد أو ألفراد تجاه مشكلة معينةتعبر عن وجهة نظر معينة ل

خارجي النطباع عام مرتبط بموقف معين في المكان وفي الزمان. فالعنصر الهام للرأي هو ظاهرة 
خروج الرأي العام أو انتقاله من عالم  والتي تفيد (The manifestation)التجلي والبيان

                                                           

مالحظة: نلفت انتباه القارئ الكريم أن هذا التصنيف يخضع العتبارات منهجية وهي نسبية )قابلة للمناقشة والنقد(. فال ريب أن     1   
هذه المصطلحات األربعة ال تخلو من تعقيد سواء على مستوى المفهوم أو على مستوى الواقع الموضوعي أو هما معا وهذا يعود أن 

 دة ومتعددة األبعاد والمستويات.الظاهرة اإلنسانية معق
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ن وجوده الخارجي)الطاهري( استقاللية عالالشعور)الباطن( إلى عالم الشعور)الظاهر( بحيث يكتسب 
 شخص صاحبه.

من يميز بين الرأي و الحكم حيث يمكن تلخيصها  هناك من الباحثين :  (The judgment) الحكم-2
  من وجهة نظر المدرسة السلوكية كالتالي:

قد ال تشترط العمق والدقة لمختلف وجهات النظر  بوجهة نظر ارتبطعادة ما يكون مالرأي  أ. 
سواء  ،وجهات النظر المطروحة تلك لمختلف وجدال ناقشةمالحكم يفترض  هذا في حين ،المطروحة

 . أحدها وهذا بعد موازنتها وتقييمها ثم التوصل إلى تبني أكانت هذه اآلراء مؤيدة أو معارضة

اإلعالن أو اإلشهار بينما الحكم ال يشترط فيه هذا العنصر حيث يمكن  الرأي عادة ما يفيدب. 
ال يفصح معين أو موقف أو سلوك معين ومع ذلك تصور شخص يصدر حكما قيميا على شخص 

عن ذلك الحكم بل وقد يكون حكمه في نفسه مخالفا أو متعارضا معه، و هذا ما يمكن تسميته ب" 
 النفاق االجتماعي أو السياسي ".

 ج. الرأي عادة ما يكون فرديا، أكثر أو أقل سطحية ، هذا في حين قد يكون الحكم باعتباره 

دمة إلعالن رأي معين أكثر نضجا معقدة لمختلف وجهات نظر مقوازن و تقييم نتيجة لعملية ت
 . 1تأثيرا في الفضاء العمومي كما هو حال قادة الرأي الكارزماتيينو 

 

ومن أبرزهم العالمة األمريكي  عرفه العديد من الباحثين النفسانيين :  (The Tendance)االتجاه-3
د عقلي و عصبي يستمد تنظيمه من التجربة ويمارس تأثيرا على أنه:" استعدا (ALLPORTألبورت )

كما عرفه  توجيهيا أو ديناميكيا على ردود أفعال الفرد تجاه كل األشياء و كل الحاالت المرتبطة به."
، على أنه:" اتجاه فرد نحو شيئ معين، يغني استعداده لفعل، إلدراك ( NEWCOMBزميله نيوكمب )

                                                           

1 
 .225-224راجع مثال: حامد عبد اهلل ربيع، المصدر نفسه، ص ص -
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." ومن ثم يقصد باالتجاه ذلك االستعداد الذاتي الستجابة معينة 1الشي لتفكير و إلحساس إزاء هذا
سلوكية إزاء موقف معين لم يتحدد بعد. فمثال الشعور بالعداء تجاه السود في أمريكا هو نتيجة استعداد 

سواء على مستوى الفكر)التنشئة العائلية( أو على مستوى الممارسة العنصرية كامن لدى البيض 
    . الجتماعية()التنشئة ا

التصرف كرد فعل للمنبه، أي االستجابة للموقف  ويقصد به(:  The behavior ) السلوك-4
و قد تحددت عناصره، فهو بمثابة طاقة تكون قد تبلورت في شكل حركة إيجابية أو سلبية، تهدف إلى 

 تحقيق إشباع معين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  

من تعاريف أن العالقة بين االتجاه و السلوك تكمن في أن السلوك سبق  من كل مايمكن أن نستخلص 
تعبير عن اتجاه قد تحقق، واالتجاه هو سلوك ال زال في نطاق التكوين و التبلور. كما أن الرأي يمكن 

 اعتباره سلوكا كونه سلوك قولي حيث أن الرأي بمجرد اإلعالن عنه يصبح واقعة.

كون الرأي يعكس بصفة عامة " استعداد معين تجاه واضحة المعالم كذلك العالقة بين الرأي و اال
للسلوك" ومن ثم يعكس أو لنقل أنه من الممكن أن يرى فيه عالقة على وجود االتجاه، وهكذا بإمكاننا 

 .2في الواقع اكتشاف االتجاه لكن هذا ال يعني أن هناك تطابقا دائما بين الرأي و االتجاه

 فهي تفيد المعاني التالية:(  Public ) عامكلمة  أما  

نما ب اأي م :العام هو ما ليس بخاص -1 الوحدة الكلية، وبناًءا على ال يتعلق بالوحدة الذاتية، وا 
 نقول أن هناك "مصلحة عامة" و"قضايا عامة".هذا التصور 

 غالبة على العناصر المنتمية إليه، أي أنه خاصية مشتركة أو صفة العام هو المشترك -2
 قول أن صفة الكرم هي صفة عامة في الشعب الجزائري.ن :مثال

                                                           
1

 
- KLINEBERG Otto, Psychologie sociale, traduit de l’americain par R.Avigdor-Coryell,puf., t2 : Personnalité et 

intéraction sociale, Paris,1959,p542 

. 227-225ادة حول مفهوم االتجاه و السلوك و العالقة بينهما راجع على سبيل المثال: حامد عبد اهلل ربيع، المصدر نفسه، ،ص ص لالستز   -  2  

 ،على المنطقة العربية، دار الورسم للنشر والتوزيعوانظر أيضا: عبد الرحمان عزي و السعيد بومعيزة ، اإلعالم و المجتمع: رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات 

.430-405، ص ص 2010القبة القديمة، الجزائر، 
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. في الواقع، يمكن أن يحمل مفهوم "العام" الصفات أو الذي يعرفه الجميع، العام هو المعلن -3
العام أنه ليس بخاص كونه ال يقتصر على فرد أو جماعة أو  أو المعاني الثالث. ُيفهم من

المجتمع السياسي، رك ألغلب عناصر فئة معينة، كما أنه يفيد التعبير عن موقف مشت
ذا كان األمر كذلك فال يعقل أن يكون  ،وأخيرا فهو يتميز بصفة العالنية والبيانية الرأي وا 

نما يجب أن يكون نابع "الدعاية"أو  "الضغط"أو  "اإلرهاب" وليد في مسؤولة عن إرادة حرة  اوا 
 اختياراتها وانتماءاتها. 

 

 يف الرأي العام: محاوالت تعر ثانيالمبحث ال 

لقد اختلف معظم رجال الفكر والسلطة واالجتماع حول تعريف الرأي العام، وقد ذهب بعضهم 
باختصار،  .(السوسيولوجي الفرنسي بيار بورديو مثال)إلى حد إنكار وجود "الرأي العام" كحقيقة واقعية

 التباين في عاملين أساسيين هما:أبرز معالم هذا  يمكن تلخيص

حول مقولة "الجماهير" من حيث اإليمان  ةوالسياسي ةهات النظر السوسيولوجياختالف وج - أ
بمدى أهمية ودور الجماهير الحيوي في خلق وبلورة رأي عام حول مشكلة أو قضية معينة 

 في المكان وفي الزمان.

األغلبية ورأي جماعات األقلية أو هناك خلط واضح عند البعض بين ما يسمى رأي  - ب
تصار، وجود خلط متفاوت من حيث الشدة والضعف بين ما يسمى الرأي الطوائف، أي باخ

  العام والرأي النوعي.

وتعاريف حديثة  ،وصفية لهذا االصطالحوفي هذا اإلطار االبستمولوجي وردت عدة ألفاظ 
 ى سبيل المثال ال الحصر:عرض جملة منها علن

 (NEKER سي الفرنسي جاك نيكرفرنسية استخدمه السيافي القرن الثامن عشر، إبان الثورة ال
J. ) حينما تقلد وزارة المالية في عهد لويس السادس عشر كاصطالح للتعبير عن التحكم في سلوك

استعمله بعض أبرز الفالسفة األوربيين المهتمين بالفكر السياسي  كما .1المستثمرين في بورصة باريس
                                                           

، وبدر أحمد، الرأي 320، ص 1970للمزيد من التفاصيل راجع: الشاعر رمزي طه، النظرية العامة للقانون الدستوري، القاهرة،  - 1

 .29العام: طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة، بدون تاريخ، ص 
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بسكال  بليز مة، فقد نعته الفيلسوف الفرنسياواإلعالم والدعاية في سياق تعليقاتهم على الشؤون الع
Pascal) B.)  ديفيد هيوم ووصفه الفيلسوف االنكليزي  ،"ملك العالم"بأنهHUME) D. ) مارد من بأنه

 . 1السهولة بمكان أن يتحول في لحظة من اللحظات إلى قوة مدمرة

 حول الرأي العام هي كاآلتي: ف العربية الحديثة التي وردتمن التعاري
رفه القانوني رمزي الشاعر بأنه: "اجتماع كلمة أفراد الشعب، على  أمر معين، تجاه ع -

 .3مشكلة معينة أو حادثة ما، في حالة انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية واحدة"
د - أو  2وعرفه زميله أحمد بدر بأنه: "تعبير جمهور الناخبين عن آرائهم سواء بالتأيي

بة للقضايا االجتماعية والسياسية المختلفة عليها، وعلى بالمعارضة أو عدم االهتمام بالنس
 .3أن يكون تعبيرهم ذلك أثر على السياسة الحكومية العامة"

وعرفه االجتماعي إسماعيل علي سعد بأنه: " حصيلة أفكار ومعتقدات ومواقف األفراد  -
تي يمكن والجماعات إزاء شأن أو شؤون تمس النسق االجتماعي كأفراد وتنظيمات ونظم، وال

أن يؤثر في تشكيلها من خالل عمليات االتصال التي قد تؤثر نسبيا أو كلها في مجريات 
  .4النطق المحلي أو الدولي"

 

وعرفه األنثروبولوجي أحمد أبو زيد بأنه: "وجهة نظر أغلبية الجماعة الذي ال يفرقه وال يجبه  -
زاء مسألة معينة تعني الجما عة وتدور حولها المناقشة رأي آخر، وذلك في وقت معين وا 

 .1صراحة أو ضمنا في إطار هذه الجماعة"
ة يبأنه: "هو الرأي السائد بين أغلب 5وعرفه أحد خبراء الرأي العام واإلعالم مختار التهامي -

م فيها الجدل والنقاش، وتمس دالشعب الواعية في فترة معينة بالنسبة لقضية أو أكثر يحت
 .6اإلنسانية األساسية مسا مباشرا"مصالح هذه األغلبية أو قيمها 

 
                                                           

 راجع:للمزيد من التفاصيل - 1
- WELESH, Susan and COMER John, Public opinion, May field publishing company, California University, 1975, p., 03.  

 .321الشاعر رمزي طه، المرجع نفسه، ص  - 2
 .17بدر أحمد، نفس المرجع السابق، ص  - 3
 . 99، ص 2001تصال واإلعالم، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، غريب سيد أحمد، محمد جابر سامية وآخرون، علم اجتماع اال- 4
 .39، ص 1968أبو زيد أحمد، سيكولوجية الرأي العام ورسالته الديمقراطية، عالم الكتب، القاهرة، - 5
 .25، ص 1972التهامي مختار، الرأي العام والحرب النفسية، دار المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة، - 6
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  ة حول مصطلح الرأي العام فهي كالتالي:الحديثأبرز التعاريف األنكلوسكسونية أما من 

بأنه: "اتجاه جماعة من الناس نحو ( L. DOBB) ليونارد دوبالعالمة األمريكي عرفه  -
 .1مشكلة معينة أو حادث معين"

بأنه: "اآلراء التي يعتقد فيها المواطنون  (V.O. KEY)وعرفه الفقيه األمريكي ف. أ. كي  -
 .2العاديون والتي تعتقد فيها الحكومة أنها آراء حريصة وواعية ويصح أن تتبع"

بأنه: "اآلراء التي يعتنقها جميع  A. RANNEY ))وعرفه زميله األمريكي أوستن ريني -
 . 3األشخاص يؤلفون المجموع العام في قضية من القضايا"

بأنه "تعبير صادر عن  (F. ALPPORT) النفس األمريكي فلويد ألبورتم وعرفه عال -
مجموعة كبيرة من الناس عما يرونه في مسألة ما إما من تلقاء أنفسهم أو بناًء على دعوة 

أهمية معينة أو شخص معين، أو اقتراح ذي أو معارضا لحالة مؤيدا  اأو تعبير  ،توجه إليهم
عمل ما مباشرة أو ثبات مما يترتب عليه احتمال القيام بواسعة االنتشار بنسبة و كثافة و 

 .4غير مباشرة فيما يتعلق بالموضوع الذي يدور حوله الرأي العام"
وفي خضم هذه االختالفات أصر البعض على إنكار وجود ما يسمى بالرأي العام، فهذا مثال 

كوحدة أو  -لى أن الرأي العام يذهب إ فيفات" مدير معهد الصحافة بجامعة برلين سابقا، وداألستاذ "
 -حسب رأيه–قد يكون هناك ف ، ال وجود لهأي كحقيقة واقعية -كملهالجماعة بأدرب واحد لخط سير اك

أما القول أن هناك رأيا عاما رأيا ظاهرا من آراء الجميع، أو حتى رأيا غالبا على ما حوله من آراء. 
رادة الجماعة كلها يقرها  رب من فمثل هذا الرأي هو ض ،أو عضو فيها فردل كواحدا يعكس عقيدة وا 

الفرنسي  العالمة و ""انمولتر لب"يلتقي في هذا مع العالمة األمريكي  على حده و هو"اليوتوبيا" 
 .5هذا من جهة ،"بورديو"

                                                           
(، القاهرة، ، ص 1978)األولى  1990ليوة السيد، استراتيجية اإلعالم العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، ع- 1

22. 
2
 -KEY, V.O., Public opinion and democracy in the United States of America,N Y.1961, p 05.Cité inGERSTLE J.Op.Cit.p85. 

3
 -RANNEY, Austin, The Governing of men, the Dryden press, forth ed, Illinois, 1975, p., 105. 

 راجع على سبيل المثال :األكاديمية، وللمزيد من التعريفات 

 .651، ص 1974غالي بطرس بطرس ومحمد خيري عيسى، المدخل في علم السياسة، القاهرة، -

 . 46، ص 1972س، كيف يتكون، كيف يتنبأ وكيف يتطور؟، مكتبة األنكلومصرية، حاتم محمد عبد القادر، الرأي العام: كيف يقا-
-Bourdieu, P., « Les doxosophes », Eds. De Minuit, n°01, nov., Paris, 1972, pp., 26-45. 
-Bourdieu, P., « L’opinion publique n’existe pas », Op.Cit. 
  

  .22 عليوه السيد، نفس المرجع المذكور، ص-4
5
 -LIPPMMANN Walter, The phantom public, Hancout -Brace, New York, 1925.Tradution partielle dans la revue française, 

HERMES, n.31, 2001. 



 

33 
 

رغم اجتهادات  -تظل هذه المقاربات السوسيولوجية والسياسية والقانونيةمن جهة أخرى،            
آراء عام الزال ظاهرة معقدة، مثقلة ب. في الواقع، إن الرأي اللى تعريف جامع مانعال ترتقي إ -أصحابها

ن مثل هذه العناصر الظاهرة  ة واتجاهات ومعتقدات وآمال، وأحقاد شعورية ونطمب ال شعورية. وا 
ر دون يالتغ بل وسرعة هذه ،والباطنة تجعل من "الرأي العام" ظاهرة يكتنفها الغموض وعدم الثبات

هذه H.ESENCK) ) النفس اإلنكليزي الشهيره.إسنكعالم . لقد وصف مقدمات مفهومة أو معلومة
راطية والديمق مقاال بعنوان "الرأي العام (V.O. KEY)كي  و. وكتب ف. اللعوب" "المرأةالظاهرة باسم 

 .1"!ق بشبحرفا بقوله: "إن تعريف الرأي العام يشبه محاولة التعليفي الواليات المتحدة" معت

 
 المبحث الثالث: خصائص الرأي العام

أن نستنبط من مختلف المقاربات السابقة حول الرأي العام بعض أهم السمات يمكن   
 على النحو التالي:السياسية )الخصائص( األساسية المرتبطة بهذه الظاهرة السوسيولوجية 

 كامنا. أويمثل سلوكا جمعيا قد يكون ظاهرا  -1

يحمل داللة رد فعل أو استجابة لمثيرات معينة في المكان وفي الزمان. وقد  إنه تعبير مادي -2
 ا أو كلمات أو شعارات.عظم األوقات أحداثا ووقائع ال خطبتكون هذه المثيرات في م

وجود قضية ترتبط حالة لفترة زمنية معينة إال في مثارا بالثبات النسبي، فهو ال يظل  يتسم -3
ارة تعززها األحداث ر، أو إذا كانت مثل هذه االستثمباشبمصالح الناس الذاتية بشكل 

 الجارية محليا أو إقليميا.

، أي تبر محورا للرأي العام، ترتبط بمصالح األغلبيةيفيد أن هذه القضية أو الحادثة التي تع -4
 أن هناك مصلحة مشتركة في القضية المثارة.

عندما تغذيه  ،في الكثير من الحاالت)انفعاليا بشدة(  يكون الرأي العام متحيزا بل و متطرفا -5
بعض "األجهزة األيديولوجية" للدولة أو الحزب أو الطائفة أو المذهب بمعطيات أكثر أو أقل 

                                                           
1
 - WELLH Susan and Comer John, op.cit., p., 03. 

-KEY, V.O.., Op.Cit, p., 17. 
-IONESCO, G., and DE MADARIAGA I., Opposition : past and present of political institution, C.A.Wattas, and Co.ltd, 1968, p., 
20. 

 43، وبدر أحمد نفس المرجع المذكور، ص 651وانظر أيضا: بطرس بطرس علي وخيري عيسى، نفس المرجع المذكور، ص 

  . 122، ص 1964سكندرية، ومتولي عبد الحميد، أزمة األنظمة الديمقراطية، منشأة المعارف، اإل
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ومثل هذه الظاهرة السوسيولوجية  تضليال، أو في غياب الحقائق بشكل ملفت لالنتباه،
دعاية البيضاء، بال اإلعالمية أو اصطلح على  تسميته في علوم اإلعالم و االتصال 

الدعاية الرمادية والدعاية السوداء نجدها متفشية في معظم األنظمة وبدرجات متفاوتة في 
  الخطورة.

من جماعة ذات مصالح خاصة ومشتركة بين أعضائها، يعتمدون ايعكس الرأي العام تض -6
ت النقاش والجدل أو الحوار كوسيلة رسمية أو غير رسمية من أجل كسب تأييد الجماعا

مكاسب واستحقاقات مادية ومعنوية سواء على المدى القريب أو  األخرى بغية تحقيق
 المتوسط أو حتى البعيد.

إنه أقرب تعبير عن الحركات أو التيارات أو االتجاهات األكثر أو األقل وضوحا على  -7
 .1مستوى الحياة العامة أو الخاصة

أو  مباشرة  -ائص و السمات المرتبطة بصفةمن اجتهد أكثر في عملية استقراء المزيد من الخص هناك
. من أبرز هؤالء العالمة األمريكي هادلي كانتريل بالرأي العام كظاهرة نفسية اجتماعية -غير مباشرة

(H.CANTRIL)  حيث توصل إلى استنباطها بعد البحث واالستقصاء الميداني في المجتمع األمريكي
دميتها فهي الزالت تتمتع بحيويتها كافتراضات يراد بها إبان الستينيات من القرن المنصرم ورغم أق

بمثابة ميول بعض منتقديه  رهايمكن أن نلخص هذه السمات التي يعتب التعميم ولو نسبيا.
(Tendencies)  في النقاط التالية:أكثر منها قوانين 

 حوادث الهامة.ال تجاه ةشديدحساسية بالرأي العام يتمتع  -1
 وادث الطارئة مقدما ولكنه يستجيب لها فقط من خالل رد الفعل. بصفة عامة الح ال يتوقع -2

 يتأثر باألحداث أكثر من تأثره باألقوال إال إذا تم تفسير هذه األقوال على أنها أحداث. -3

بصفة مؤقتة، كما قد تحوله قد تحول األحداث االستثنائية الرأي العام من النقيض إلى النقيض  -4
حتى تنضج األمور أمام الجماهير، ذلك أن الرأي العام ال  ارمن أقصى اليمين إلى أقصى اليس

 من التعقل. يءيصبح مستقرا حتى ينظر الناس إلى االحداث بش

                                                           

 :مثال راجعحول خصائص الرأي العام، للمزيد من التفاصيل  - 1

 .28-26عليوة السيد، نفس المرجع المذكور، ص ص -

  .179-172، ص. ص المرجع نفسهمحمد جابر سامية وأحمد عثمان نعمات،  -

 .46-43،ص ص 2010الجامعي، الطبعة األولى، االسكندرية، محمد سعد أبو عامود، الرأي العام والتحول الديموقراطي، دار الفكر -
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منفعال لمدة طويلة إال إذا شعر الناس أن المسالة تتعلق بمصالحهم الذاتية ال يبقى الرأي العام  -5
، أو إذا ايدت الحوادث وادث الجاريةكانت االستثارة القائمة تسندها الح إذابشكل واضح جدا، أو 

 االقوال.

المجتمع الديموقراطي السياسة  أن يتقدم الرأي العام فييحتمل عندما تثار المصلحة الذاتية  -6
 الرسمية و يسبقها.  

تميل الحقيقة الواقعية إلى جذبه في صفها بالرضا و القبول عندما يكون الرأي العام مؤيدا  -7
 .غير متبلور تبلورا كامالو لم يتم بناؤه بناء صلبا، أو عندما يكون  بأغلبية بسيطة

يصبح الناس أقل معارضة في تقبل القرارات الخطيرة التي يتخذها زعماؤهم إذا كانوا يشعرون  -8
 أنهم قد أسهموا معهم و شاركوهم في اتخاذ هذه القرارات، أو أن لهم يدا في األمر.

ه كفاية زعمائهم، فإذا وثقوا فيهم أصبحوا مستعدين لمنحهم يصبح الناس شديدي الحساسية تجا -9
، فهم مسؤولية فوق العادة إذ يكونون أقل معارضة للقرارات الحاسمة التي يتخذها زعماؤهم

ذا فقدوا الثقة في زعمائهم  يريدون أن يوافقوا عليها أكثر مما يريدون تحمل المسؤولية عنهم، وا 
  قل نشاطهم.

تلونه الرغبة أو الهوى، وعندما يكون في مجمله مبنيا أساسا على الرغبة الرأي العام قد -10
ويتخذ أكثر من بنائه على المعلومات الموثوقة ، فإنه يحتمل أن يتغير تغيرا شديدا مع الحوادث 

 موقفا متطرفا تجاهها في المكان و الزمان.

 

      خالصة
عملية التصويت السياسي  ياسة بين الرأي العام وفي الواقع، يميز غالبية الباحثين في حقل الس       

حيث  بمثابة رد فعل لعالقة المواطن بالسلطة )النظام السياسي( منفهم يذهبون إلى أن الرأي العام هو 
تأييده لسلوكها )درجة الرضا( العام أو الخاص، أو رفضه لهذا السلوك الذي تنتهجه السلطة في تعاملها 

فعلية  عملية ممارسةفة، في المكان وفي الزمان. أما التصويت فيرون فيه مع حاجات المجتمع المختل
يقوم بها المواطن للتعبير عن رأيه أو قناعاته حول موضوع معين، فالتصويت هو األداة النظامية التي 
يعبر المواطن من خاللها عن ممارسته لحقه السياسي )المشاركة السياسية الفعلية( التي تفترضها 

عام دون أن يعبر عن ذاته من خالل الديمقراطية للرأي العام. ومن ثم قد يوجد رأي صية الخا
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التصويت، وقد توجد عملية تصويت، دون أن يرتبط بها رأي عام. ومهما يكن من أمر، تظل عملية 
التصويت تمثل إحدى القنوات السياسية والشرعية للتعبير عن الرأي العام في تعاطيه مع قضية محددة 

 شريطة أن تكون ،وترجمته إلى سياسة عامةله من حيز الرأي إلى الميدان أو الفضاء العمومي ولنق
 .   1االنتخابات عادلة ونزيهة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .171، ص المرجع نفسهمحمد جابر سامية وأحمد عثمان نعمات،   - 1 
- LAMIZET Bernard, Ahmed SILEM et all,Op.Cit.,pp 418-421 .

  

 22يس، ص بار بيروت/ ب.ت، ستوتزل جان، استطالع الرأي العام، تعريب عيسى عصفور، منشورات عويدات، -
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 قائمة المصادر و المراجع المعتمدة:
 

مالحظة: نلفت انتباه القارئ الكريم أن هذا التصنيف يخضع العتبارات منهجية وهي نسبية )قابلة     1
لمناقشة والنقد(. فال ريب أن هذه المصطلحات األربعة ال تخلو من تعقيد سواء على مستوى المفهوم ل

أو على مستوى الواقع الموضوعي أو هما معا وهذا يعود أن الظاهرة اإلنسانية معقدة ومتعددة األبعاد 
 والمستويات.

 .225-224راجع مثال: حامد عبد اهلل ربيع، المصدر نفسه، ص ص - 1
 

1 - KLINEBERG Otto, Psychologie sociale, traduit de l’americain par R.Avigdor-
Coryell,puf., t2 : Personnalité et intéraction sociale, Paris,1959,p542 

لالستزادة حول مفهوم االتجاه و السلوك و العالقة بينهما راجع على سبيل المثال: حامد عبد   -  1  
. وانظر أيضا: عبد الرحمان عزي و السعيد بومعيزة ، 227-225مصدر نفسه، ،ص ص اهلل ربيع، ال

 على المنطقة العربية، دار الورسم للنشر والتوزيع،اإلعالم و المجتمع: رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات 

 .430-405، ص ص 2010القبة القديمة، الجزائر، 
1 -

نظرية العامة للقانون الدستوري، القاهرة، للمزيد من التفاصيل راجع: الشاعر رمزي طه، ال 

، وبدر أحمد، الرأي العام: طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره في السياسة العامة، بدون 320، ص 1970

 .29تاريخ، ص 
 للمزيد من التفاصيل راجع:- 1

- WELESH, Susan and COMER John, Public opinion, May field publishing 
company, California University, 1975, p., 03.  

 .321الشاعر رمزي طه، المرجع نفسه، ص  - 1
 .17بدر أحمد، نفس المرجع السابق، ص  - 1
غريب سيد أحمد، محمد جابر سامية وآخرون، علم اجتماع االتصال واإلعالم، دار المعرفة - 1

 . 99، ص 2001الجامعية، اإلسكندرية، 
، ص 1968رأي العام ورسالته الديمقراطية، عالم الكتب، القاهرة، أبو زيد أحمد، سيكولوجية ال- 1

39. 
، ص 1972التهامي مختار، الرأي العام والحرب النفسية، دار المعارف، الطبعة الثانية، القاهرة، - 1

25. 
 1990عليوة السيد، استراتيجية اإلعالم العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، - 1

 .22(، القاهرة، ، ص 1978ألولى )ا
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1 -KEY, V.O., Public opinion and democracy in the United States of America,N 
Y.1961, p 05.Cité inGERSTLE J.Op.Cit.p85. 
1 -RANNEY, Austin, The Governing of men, the Dryden press, forth ed, Illinois, 
1975, p., 105. 

 راجع على سبيل المثال :األكاديمية، تعريفات وللمزيد من ال

 .651، ص 1974غالي بطرس بطرس ومحمد خيري عيسى، المدخل في علم السياسة، القاهرة، -

حاتم محمد عبد القادر، الرأي العام: كيف يقاس، كيف يتكون، كيف يتنبأ وكيف يتطور؟، مكتبة -

 . 46، ص 1972األنكلومصرية، 

-Bourdieu, P., « Les doxosophes », Eds. De Minuit, n°01, nov., Paris, 1972, 
pp., 26-45. 
-Bourdieu, P., « L’opinion publique n’existe pas », Op.Cit. 
  

1
  .22عليوه السيد، نفس المرجع المذكور، ص -

1 -LIPPMMANN Walter, The phantom public, Hancout -Brace, New York, 
1925.Tradution partielle dans la revue française, HERMES, n.31, 2001. 
1 - WELLH Susan and Comer John, op.cit., p., 03. 
-KEY, V.O.., Op.cit, p., 17. 
-IONESCO, G., and DE MADARIAGA I., Opposition : past and present of 
political institution, C.A.Wattas, and Co.ltd, 1968, p., 20. 

، وبدر أحمد نفس 651وانظر أيضا: بطرس بطرس علي وخيري عيسى، نفس المرجع المذكور، ص 

ومتولي عبد الحميد، أزمة األنظمة الديمقراطية، منشأة المعارف،  43المرجع المذكور، ص 

  . 122، ص 1964اإلسكندرية، 
 للمزيد من التفاصيل حول خصائص الرأي العام، راجع مثال: - 1

 .28-26د، نفس المرجع المذكور، ص صعليوة السي -

 . 179-172محمد جابر سامية وأحمد عثمان نعمات، المرجع نفسه، ص. ص  -

محمد سعد أبو عامود، الرأي العام والتحول الديموقراطي، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى،  -

 .46-43،ص ص 2010االسكندرية،

 .171لمرجع نفسه، ص محمد جابر سامية وأحمد عثمان نعمات، ا  - 1 
- 
LAMIZET Bernard, Ahmed SILEM et all,Op.Cit.,pp 418-421 . 

بيروت/  ب.ت،ستوتزل جان، استطالع الرأي العام، تعريب عيسى عصفور، منشورات عويدات،  -

 22باريس، ص 

 

 

 



 

39 
 

 و مقوماته الفكرية : ظاهرة الرأي العامالثالثة المحاضرة
 تمهيد
ناجمة عن العديد من  هيشك أن الرأي العام كظاهرة سوسيولوجية سياسية مركبة ال     

مباشر أو غير  -تساهم بشكل  ،المقومات و العوامل المتفاعلة بصفة أكثر أو أقل تعقيدا
في عملية خلق رأي عام مؤيد أو معارض أو"محايد"، أو تطويره إن وجد كما   -مباشر

تتباين شدة وضعفا من ظاهرة إنسانية إلى أخرى ذلك أن  وكيفا. كما أن هذه المقومات قد
الذي يخضع لنفس اإلطار اإليديولوجي أو المادي أن السلوك أو االتجاه أو الحكم ال يمكن 

من الناحية  -تخضع له ظاهرة الرأي العام. ومن ثم سنحاول في هذه المحاضرة تحديد
ملية تجلي الرأي العام في الفضاء المساهمة كما و كيفا في عأهم المقومات  –المنهجية 

 العمومي أو السياسي سواء في بعده التقليدي أو االفتراضي أو هما معا.
 

ول: المدرسة السلوكية وتحليل العالقة بين الواقعة السياسية و ظاهرة المبحث األ      
       الرأي العام

  السياسية الحديثة والمعاصرةمن الخبراء البارزين في العلوم  العديداستقرأ  في الواقع، لقد
 :ها عل النحو التاليصيتلخيمكن  مجموعة من المقومات الضرورية للرأي العام 

وهذا من منطلق أن الرأي العام هو تعبير إرادي عن وجهة نظر أغلب فئات المجتمع: -أوال
يتأثر به في وظيفة من وظائف المجتمع الحيوية يؤدي بهذا المفهوم،  فهو )الرأي العام( المجتمع،

المكان وفي الزمان، إن سلبا أو إيجابا، فجماعة الرأي العام تشمل في الواقع إما مجموعة من األفراد أو 
الجماعات تعنيهم المشكلة أو الموضوع أو القضية محل المناقشة، أو هم في موقف مواجهة مشكلة أو 

لول المتاحة على المدى القريب أو قضية من القضايا )تحديات( بالنقاش والحوار حول الكيفيات والح
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البعيد. وفي هذا اإلطار النفسي االجتماعي تتشكل جماعة الرأي ويتنوع حجمها بحسب  أوالمتوسط 
 .1المشكلة أو القضية موضوع النظر والتحقيق

 
إن اإلعالن عن الرأي، وقوة هذا اإلعالن وصورته وسرعة انتشاره ترتكز على  المشكلة:-ثانيا

 ين هما:عنصرين حيوي
للعنف المادي أو والتي من أهم خصائصها: مدى تمثيلها أو تجسيدها الواقعة أو الحدث: -أ

 عية في مقابل المفاجأة، ودرجة اهتمام الفرد أو الجماعة بها.الرمزي، التوق
وهي تضم مختلف األدوات   (Canalization )  عملية شق قنوات التعبير عن الرأي ونقله-ب

ومن أهم اآلثار التي تمارسها الوقائع على توجيه  ،نها وسائل االتصال الجماهيريواألساليب ومن بي
حسب أحد أبرز علماء النفس االجتماعي األمريكيين المعاصرين الرأي العام في المكان وفي الزمان 

 هي كاآلتي: 2 (Youngيونغ )
( سواء تماعيالتنظيم االج) الواقعة تؤثر في الموقف االجتماعي واالقتصادي والسياسي -1

مثال ذلك وجود أزمة اقتصادية محتملة أو  موقف فرديا أم جماعيا أو هما معا،أكان هذا ال
 قدرةالمؤشرات التالية: الدخل، الال ريب أنها تنعكس كما وكيفا وفق  ،حقيقية في أي مجتمع

سن في  -بصفة مباشرة أو غير مباشرة –و التي قد تساهم الشرائية، حجم البطالة، التضخم 
 قوانين من شأنها تغيير نظام الملكية مثال.

 

الفرد أو  في النسق القيمي عند -مباشر أو غير مباشربشكل  -الواقعة يمكن أن تؤثر  -2
"االنفتاح االقتصادي" له تأثير متفاوت على قيم األفراد  ، مثالماعة وبدرجات متفاوتةالج

 وأطموحاتهم المادية طلعاتهم و التهم أو على مستوى تيسواء على مستوى اهتماماتهم وتفض
 . قيم االستهالك أو االدخار()مثال أو هما معا المعنوية

 

                                                           
 .32-29  ص، ص  هللمزيد من التفاصيل حول الموضوع راجع، عليوة السيد، استراتيجية اإلعالم العربي، المرجع نفس- 1

2
 -YOUNG,Handbook of social psychology , 1969,p 330 

 .215-212نقال عن: حامد عبد هللا ربيع، المرجع نفسه، ص ص
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بهدف  هناك وقائع تدعو إلى تقييم الظروف المحيطة بالنظام السياسي )الحكومة( سواء -3
كأن يتعرض مجتمعا من المجتمعات أو  ،مثال ذلك )الثورة(اإلصالح أو التغيير الجذري 

ت دورية للتطهير إلى عمليات محاكمة وقمع متكررة، أو محاوالجماعة من الجماعات 
 يبرر ،يةفستع ،عنصرية أو ممارسات سلطويةالعرقي واالغتياالت السياسية أو سن قرارات 

 األشخاص أمن على الحفاظشرعيتهم مثل  خاللها من معه والمتحالفين السياسي النظام
 تجعل اتيالسلوك أو اإلجراءات هذه ثلم وأن البد الواقع،. في والمؤسسات ،والممتلكات

 الرغبة ثم ومن  "،"الحقرةأو بالتعبير الجزائري الشائع ب بالظلم يشعرون والجماعات األفراد
 تغييره أو إصالحه على العمل و ،القائم النظام شرعية مدى مراجعة على العمل ضرورة أو

 بالطرق السلمية أو بالعنف المسلح.  جذريا

 

 اقتضاء حسب وهذا في منظومة القيم (كلي أو جزئي )تغيير على عةالواق تساعد قد -4
 بوسائل - مباشرة غير أو مباشرة بصفة -المتصلة المفاهيم تلك لمختلف العامة المصلحة
فمثال كيف أن سقوط فرنسا تحت االحتالل النازي  ةنبطم أو معلنة معينة أهداف تحقيق
بضرورة الدخول في القتال، وكيف أن  إلى زيادة إيمان -حسب المالحظين آنذاك–أدى 

بين  الرأي العام األمريكي تطور نحو الدخول في الحرب ضد ألمانيا النازية في الفترة ما
 يث لم يكن يؤمن بانتصار فرنسا و بريطانيا في شهر جوانح 1940مايو و أكتوبر من عام

مض شهرين ، ورغم ذلك لم ي%25كما لم يكن يؤيد الدخول في الحرب سوى %  35سوى
 % ! .60حتى قفزت نسبة المؤيدين االشتراك في القتال رغم هزيمة األحالف إلى 

  
 

 الوجود أبعاد لتحديد أو والمواقف، األفكار لتغيير منطلقا الواقعة تكون أن يمكن -5
 الرأي تحويل إلى يؤدي قد ،(مثال للمنظومة الصحية ةنقدي مراجعة) جديدا داحديت االجتماعي

 في (19وباء "الكورونا" المستجد )كوفيد ذلك مثال مغايرة أخرى وجهة إلى ةوجه من العام
 . العالمي العام الرأي منظور
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 الكثير في ودفعه بل وتحريكه العام، الرأي تعبئة إلى في بعض األحيان الواقعة تؤدي قد -6
 لومثا واضحة صورة في ه و مواقفهأفكار  عن باإلعالن ذاته عن التعبير إلى الحاالت من
كيف دفعت بصفة  ،( حول الصراع العربي االسرائيلي1967حوادث جوان)نكسة ذلك

الرأي العام الغربي ألن يصبح مؤيدا أكثر للوجود اإلسرائيلي في فلسطين فريقا من  واضحة
هذا في الوقت الذي هيأت للرأي العام العربي و اإلسالمي التعبير الصريح عن مدى خطورة 

في  تحدثه ما ى مستقبل فلسطين والوطن العربي ككل. مثال آخر:هذا الوجود الصهيوني عل
 بعض في بصفة مفاجئة الضرورية والخدمات للسلع األسعار رفع قرارات بعض األحيان

 إثارة من الشعب أغلبية ةموافق دون ةالغربي البلدان من العديد وفي واإلسالمية العربية البلدان
 حد إلى واالحتجاج التنديد عبر الظهور حالة إلى الكمون حالة من وتحويله العام الرأي

  .العالنية ةصف بذلك كتسبكون قد افي المدني والعصيان النقابي اإلضراب
 كافيا أساسا المواطنين أي ،الجماعة أو للفرد توفر بأن العام الرأي في الواقعة تؤثر قد -7

ضاع االجتماعية للعمال المطالبة بتحسين األو  مثل معقوال و منطقيا تبريرا آرائهم لتبرير
 . بشكل معتبر في دولة من الدول النفطية ارتفاع مداخيل النفط أو الغاز بالتزامن مع

 أن العلم هذا مع العام الرأي تكوين في متفاوتة وبدرجات تؤثر الواقعة أن سبق مما يتضح
ألفراد والجماعات من قبل ا متباينة وتأويالت لتفسيرات تخضع ما غالبا نجدهاقائع الو أو  الواقعة

  .والخاصة العامة وتطلعاتهم مصالحهم االجتماعية، ولوجهات نظر المهتمين بها تبعا لما تمليه عليهم
 للمواطن؟ الواقعة ميتقد يةكيف  تتمثل في حيوية مسألة تبرر االجتماعي النفسي اإلطار هذا مثل وفي
  .1؟تفسيرها أو حتى تأويلهاأو  مهاديتق )بصفة رسمية أو غير رسمية( على هم المسؤولون ومن

 األهمية من كبير جانب على هما مسألتين وجود عن يكشف الطرح هذا مثل أن ريب ال
 :حيث تتلخص معالمهما كالتالي واحد آن في والخطورة

                                                           

1
 

راجع على سبيل المثال التحليل القيم للعالمة حامد عبد اهلل ربيع، المرجع نفسه، ص  ة أو الوقائع في توجيه الرأي العاملالستزادة حول كيفية تأثير الواقع-

 .  219 -209ص 

 . 183-181، ص. ص المرجع نفسهمحمد جابر سامية وأحمد عثمان نعمات،  -
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المحلي أو  بعدها في سواء الشاملة عالميةاال التنمية عملية في الجماهيري االتصال أهمية مدى-أ
 النظر بغض ،المستقبلين واقعة ، و تقديمها إلىلل ريب وسيلة لنقل الخبر، و تفسيره بال الوطني. فهو

 حيوية مسألة تبرزنا ه .واالقتصادية االجتماعيةالثقافية و  و و الدينية السياسية انتماءاتهم اختالف عن
 يةالمسؤول مدى" وهي أال رسميةال غيرو  الرسمية المؤسسات أغلب بين واسع جدل محل الزالت

على التنمية اإلعالمية كله ذلك  وتبعات واالتصال اإلعالم على بالقائمين المنوطة والمهنية األخالقية
 ثم وتخزينها الصحيحة المعلومات بتعبئة األمر يتعلق عندما خاصة  ،األصيلة و المبدعة "الشاملة، 

 أو مشروع مجتمعي ضوعلمو  معاد أو موال عام رأي بلورة أو خلق أجل من المناسب الوقت في نشرها
األمن اإلعالمي  "ب االتصالو   اإلعالم بلغة أسميه ما إطار في وهذا بعينه، قفمو  أو واقعة أو

 ."  المستديم

 ضمنا أو صراحة ،يستند والخاص العام لدى وضوحا أقل أو أكثر دعائي عمل وجود احتمال مدى-ب
 اختالف على الدالة المؤشرات كإحدى بعض،ال أو األكثرية لدى مجهولة أو معروفة دعائية آليات إلى

 بإشراطها  (الواقعية)الحقيقية صورتها تشويه أو بها تالعب وجود احتمال أو ذاتها حد في الواقعة إدراك
)الدعاية الرمادية أو الواسع الجماهيري ليلضوالت تجهيلإلعادة إنتاج سياسة ال ة،عناج كوسيلة وكيفا كما

 به المنوط والفكري والزماني المكاني إطاره في الحدث أو الواقعة وضع وضع هذا، و الدعاية السوداء(
 .رتقدي أقل على له المالئم أو

 

 :والحقوقية الفكرية وماتهاقم أبرز ومن   :الجماعي التفاعل أو المناقشة-ثالثا

 والحق المناقشة، بإمكانية يسمح والجدل للحوار  فضاء عمومي أو افتراضي أو عام مناخ وجود
في علم  الباحثين معظم عند تسميته على اصطلح ما هو المقوم هذا، بكل حرية الرأي عن اإلعالن في

 االجتماعي النفسي اإلطار هذا يضم حيث (Climate of opinion)  الرأي مناخ بـ اجتماع السياسي
 :التالي النحو على معالمها أهم تحديد يمكن عناصر مجموعة الحيوي
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 أو قسر دون والمتاحة، المشروعة الوسائل بشتى رأيه تكوين في ( طنموا كل ) المواطن حق (1
 .معلوماتيا مصدرا أو رأيا هذا أكان سواء خارجي فرض

 تحت يقع أن دون أي وبحرية، قضية أو موضوع حول موقفه أو رأيه عن اإلعالن في هحق (2
 حقوق تنظم أن سلطة أي حق من كان فإذا  .معا هما أو المعنوي أو المادي الجزاء طائلة
 المادية اإلنسان لحقوق طبقا ،الرأي إبداء بعملية مرتبطةال االجتماعية والجماعات األفراد

 الحق هذا مواطنيها من ممارسة عتمن أنهذه السلطة السياسية  حق من فليس والمعنوية،
القومي يشخص معالمها أو األمن  إال لضرورة قد تخل بالسلم االجتماعي والقانوني الطبيعي

 منتخبة بنزاهة.و مستقلة موسعة،  ،ذات مصداقية شعبيةمجلس أو هيئة وطنية 
 

ثقافيا  ويتبلور عام رأي يتكون أن مكانب االستحالة فمن واالختالف، والحوار المناقشة في حقه (3
 والمسؤول الحر السلمي والعقائدي الفكري والحوار للصراع متاحة مساحات وجود دون حضاريا

 مؤطر وهو كان  عام أير  يتبلور أن أيضا يمكن ال كما جهة، من لنظرا وجهات مختلف بين
 أو فكري إرهاب) واحد طرف من مفروضة أو بالقوة مسيطرة ،أحادية نظر بوجهة ومشروط
على نقيض ماسبق، يميز عالم السياسة األمريكي الشهير هارولد   .(إداري أو سياسي
 يمكن تلخيصها على النحو التالي: مجموعتين من المقومات بين  (H.LASSWELالسويل)

 (.Focus of attentionالمجموعة األولى ويسميها" مجهر االهتمام") -
 .(Predispositionالمجموعة الثانية ويعرفها بأنها " االستعداد" ) -

ثم التعدد في  ويعني بالمجموعة األولى مجموعة العوامل التي تولد حالة االهتمام بموضوع النقاش ومن
المواقف، فهو يميز بين مجموعتين من عناصر االهتمام: االهتمام المرتبط بأدوات االتصال  اآلراء و

الجماهيري، واالهتمام المرتبط بالمظاهر األخرى للموقف االجتماعي. وقد لخص مكونات ظاهرة الرأي 
ج و  بلمتغيرين هو االستجابة القولية، وهي تتحدد وتتنوع تبعا ل أالعام في الصيغة السلوكية التالية:"..
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 تمثل ذلك القسط من الوسط االجتماعي الذي وضع تحت مجهر االهتمام الفردي و تمثل ب أنحيث 
     1درجة االستعداد." ج

استناده على  نتيجة اكتشف من (HAWLEYناك باحثين أمريكيين آخرين أمثال هاولي )ه        
عدة  (New Mexicoمكسيك الجديدة )في  )السكان األصليون( دراسة له حول المشكلة الهندية

 مقومات اجتهد في تلخيصها في خمس مقومات أساسية جاءت على النحو التالي:

العليا التي تشرط  المبادئ و المثلم المتدرج المتصاعد من الشخصية الفردية: وتضم ذلك النظا أوال:
  نت أم معنوية.حياة الفرد أو المواطن و تشكل إطاره العقيدي تجاه كل مشكلة مادية كا

المادي ثانيا: الخبرات الذاتية: وتشتمل على مجمل الوقائع المكونة للتراث الفردي والجماعي ) 
 بشكل مباشر أو غير مباشر. ،تأثر بها في الوقت ذاته سلبا أو إيجابا وأالالمادي( والتي أثر عليها و 

وية زيائية والوراثية والمقومات العضثالثا: المتغيرات الفزيولوجية بمعانيها الواسعة كالخصائص الفي
 .يةالمرتبطة ببعض اإلفرازات الغذد

وي و الوظيفي والغائي بما في ذلك مجمل األوضاع يفي بعدها البن رابعا: النظم الثقافية و الحضارية
 .المرتبطة باألسرة و الدين 

 .   نماذج الثقافيةالمهيمنة على ال (ARCHTYPESأو المبادئ العليا )خامسا: المبادئ الفلسفية 

 
وتحليل العالقة بين الواقعة السياسية و ظاهرة الرأي  المقاربات العربية: المبحث الثاني

 العام      
لقد توصلت إحدى الدراسات العربية إلى استقراء ثمانية مقومات اعتبرتها أساسية تساهم بصفة       

 لعام يمكن تلخيصها في النقاط التالية:مباشرة أو غير مباشرة في عملية تكوين وبلورة الرأي ا
                                                           

1
 -LASSWEL H. , Public opinion in war and peace,1943,p20. 

 .232: حامد عبد هللا ربيع، المرجع نفسه، ص ص نقال عن
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سواء أكانت في قالب  مرورا بالفكرة الواحدة وانتهاء بالنسق أو المنظومة الفكرية ،األفكار أوال:
 .أو غير ذلك إيديولوجي سياسي اقتصادي أو ديني

على ثانيا: المواقف الناجمة عن هذه األفكار و أثرها على األفراد والجماعات االجتماعية سواء 
 و العالمي. أالمستوى المحلي، الوطني، اإلقليمي 

نطاقات هذه المواقف، أي مدى حقل أو حقول تمددها الجغرافي الثقافي الحضاري وتضم كل ما  ثالثا:
في إطار السمات القومية والحضارية المشتركة سواء مع  يدخل في دائرة اهتمامه أو تحقيق مصلحته

 اإلنساني في قربه أو بعده الجغرافي عنه.قيم بيئته المحلية أو المجتمع 

أو مواضيع أو قضايا بعينها  رابعا: اتفاق أو اتساق العدد األكبر من األفكار أو المواقف حول موضوع
 باعتباره محصلة اآلراء المعتمدة كحكم أو رأي تجاه هذا الموضوع أو تلك المواضيع.

 سمي أو غير الرسمي.خامسا: فاعلية هذا االعتداد سواء على المستوى الر 

دواعي المصلحة فردية كانت أم جماعية، أو دواعي االنتماء اإليديولوجي حيث تعتبر أبرز سادسا: 
 الدوافع و المبررات الحيوية الكامنة أو المعلنة في عملية صياغة أو تعديل الرأي الفردي أو الجماعي.

ة، مؤسساتية، داخلية أو خارجية، واقعية سبعا: عمليات االتصال سواء أكانت فردية، جماعية، جماهيري
 أو افتراضية.

الكيفية تها الكمية و و مقدار القوة المتاحة أو المستحدثة لديهم و مدى تأثيرا الجماعات الضاغطةثامنا: 
 في عملية تكوين أو تعديل اآلراء و المواقف.

الرأي العام رغم تباينهم  هناك دراسة عربية أخرى تذهب إلى أن مختلف مقاربات الباحثين في مقومات
يتفقون في معظمهم في تعريف الرأي العام أو أسبقية عنصر مقوم مقارنة بعنصر مقوم آخر إال أنهم 

 على وحدة هذه المقومات وتكاملها في عملية صياغة رأي عام حيث يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
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ل )حسب الترجمات العلمية والمعرفية ( المكونة أوال: الناس، المجتمع، المأل، الجمهور، الشعوب، القبائ
 للجنس البشري.

عيش في كنفها هذه المجموعات البشرية بغض النظر عن حجمها أو يالتي اإليكولوجية  ثانيا: البيئة
 لونها أو لسانها أو مذهبها. 

مباشرة -بصفة  أو المستقبلية التي تشرط ثالثا: مختلف التحديات و الحاجات المادية و المعنوية اآلنية
 حياة هذه المجموعات  البشرية. -أو غير مباشرة 

 المجموعات البشرية.المجموعة أو لمثل هذه   رابعا: خصائص السلوك االجتماعي

كما تؤكد هذه المقاربة العلمية و المعرفية إلى أن كل عنصر من هذه العناصر المقومة يضم عناصر 
، ويمكن تلخيص  –مباشرة أو غير مباشرة  –سواء بصفة فرعية أخرى، تنبعث منه أو تترتب عليه، 

 مجمل هذه العناصر الفرعية كالتالي:

مختلف تسميات المجموعة أو المجموعات  البشرية ومدى أهميتهم، التراث الثقافي، التنشئة 
أو  االجتماعية، األحداث، المعتقدات المعتادة، القيم المشتركة، القومية كعقيدة، العادات، االتجاهات

العقيدة الدينية، الخرافات  وسائل اإلعالم، الميول أو المواقف، المعرفة، األسرة، المدارس، المساجد،
 .القيادةوأخيرا وليس آخرا األساطير، و 

هناك من الباحثين العرب المتميزين وعلى رأسهم العالمة حامد عبد اهلل ربيع أستاذ كرسي       
بحوثه االكاديمية وتحقيقاته استنادا على  -بجامعة القاهرة يذهب النظرية السياسية بكلية االقتصاد

إلى ضرورة التمييز بين ثالثة مجموعات من المقومات، كل منها تحدد  -الميدانية حول الرأي العام
ننقلها كما جاءت في كتابه  خصائص معينة أو درجة معينة من درجات التكامل والتعبير عن الظاهرة

 التالي: " على النحو  علوم السلوكيةالقيم "مقدمة في ال
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وهي المرتبطة بالفرد والتي يجب توفرها كي يمكن أن نتصور صالحية الفرد  :وليةاأل مقومات الأوال: 
ألن يكون رأيا حيث تتمثل في تلك العناصر الوراثية و الفيزيائية و المزاجية المتعلقة بالشخصية 

ألصل و الدين فهي تشكل قاعدة البيانات األساسية في الفردية، أي كل ما له صلة بالجنس والسن وا
 تحليل ظاهرة الرأي العام كونها تكاد تكون مقومات السلوك السياسي بامتياز.

وهي تفيد وجود مقومات جماعية نابعة من الظاهرة اإلنسانية الكلية، والتي  :المقومات الثانويةثانيا: 
عقدة فتنقل الظاهرة من المستوى الفردي إلى المستوى في نطاقها تحدث و تتبلور عملية التفاعل الم

الجماعي. وهنا بإمكاننا التمييز بين ما نستطيع أن نسميه بالعقل الجمعي أو الطابع القومي من جهة ، 
 بيولوجية و نفسية و اجتماعية.ديموغرافية و و  وخصائص البيئة سواء من جغرافية

ل المقومات األولية مع المقومات الثانوية حيث تتحدد معالم وهي نتيجة تفاع :المقومات الجانبيةثالثا: 
وقوته وصورته وسرعته تتحدد بتظافر عناصر ظاهرة الرأي العام . ولكن عملية اإلعالن عن الرأي 

من القيادة إلى التنظيم الجماعي  أدوات تكتيل ظاهرة الرأي ابتداء أخرى مرتبطة من جهة، بمختلف
ومرتبطة من جهة أخرى بخصائص الواقعة التي فرضت التعبير عن  سياسيا كان أم غير سياسي،

الرأي سواء  أكانت هذه الواقعة عنيفة، متوقعة أم مفاجئة . باإلضافة إلى مدى االهتمام الفردي أو 
 بتلك الواقعة أو المشكلة. الجماعي 

 خالصة

 عناصربمثابة  ةالمشترك والتحاور التفاهم ووسيلة المشترك والهدف المشتركة األصول تظل إذن    
 يةنوع أن ريب فال ،خاللها من إال واإلعالمية السياسية مصداقيته االختالف حق يعرف لن حيوية
عبر  ) النقد البناء (المسؤولة الحرة للمناقشة مهيأة مساحات توفر مدى على فيتوق يظل العام الرأي
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 االجتماعية التنشئة مؤسسات مختلف مع بالتعاون التقليدي واإللكترونية الجماهيري االتصال وسائل
 .1قوخال أصيل لمتكا و تبادل أجل من
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             قائمة المصادر و المراجع المعتمدة:
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 العام الرأي تطور مراحل :الرابعة المحاضرة 

 تمهيد:

 ظاهرة وتبلور تكون مراحل تحديد في واالتصال اإلعالم حقل في الباحثين من العديد اجتهد لقد      
 في العلوم السياسيةالرائدة )السلوكية( فات األنكلوسكسونية . سننتقي أحد أبرز هذه التصنيالعام الرأي

 حيث كإطار منهجي لتفسير ظاهرة بطبيعتها معقدة باإلضافة إلى بعض المقاربات العربية المتميزة
بطبيعة  (النظري)تصنف هذه المقاربة النفسية االجتماعية ظاهرة الرأي العام من حيث النشوء والتطور 

  :1كالتالي هيحل أساسية الحال إلى خمسة مرا

 الوسيط دور تلعب وتصديقات تصورات على تشتمل عقلية عملية اإلدراك يعتبر :اإلدراك مرحلة -1
 أو موضوع عناصر على خاللها من يتعرف (المواطن) فإلنسان الممكن، والوجود اإلنسان بين

 اإلدراك هذا ومثل  .للواقع مطابق غير أو للواقع مطابق إما تصديق لديه فيتكون معينة، قضية
 ومتفاوتة متباينة نظر توجهات فرازإ إلى يؤدي قد  الذي األمر آخر إلى إنسان من يختلف
 ،العام الرأي أن إلى ةالسياسيالعلوم  في الباحثون ويذهب .الواحد موضوعال أو المشكلة بصدد
 أي اهتمامه، موضوع أصبحت التي المشكلة معالم تصور في الفرد يشرع عندما التبلور في يبدأ
 كيفية عن اإلنساني التعبير مظاهر من مظهر عن عبارة هو الذي السياسي اإلدراك مرحلة  منذ

  تلعب ،المعرفي السياق هذا في و .بيئته في العامة القضايا لبعض (المواطن) اإلنسان إدراك
 إيجابيا أو بياسل دورا للدولة األيديولوجية األجهزة إحدى باعتبارها الجماهيري االتصالوسائل 

 هذا و ،والخطورة األهمية حيث من متفاوتة وبدرجات للمواطنين الذهنية الخلفية طإشرا عملية في
 حتى أو إسالمية عربية، اإلعالم و االتصال الجماهيري وسائل  هذهمثل  كون عن النظر بغض
 .غربية

                                                           

1 - 
 .244-233راجع على سبيل المثال التحليل القيم للعالمة حامد عبد اهلل ربيع، المرجع نفسه، ص ص

 . 185-183، ص. ص المرجع نفسهمان نعمات، محمد جابر سامية وأحمد عث -
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 تصور من بانتقاله هذاو  ،خاصا أو ماعا وعيا أفرز قد اإلدراك أن تفد وهي  : الصراع مرحلة -2
 اتخذ قد  يكون الجماعي (الصراع) التحدي من حالة إلى الموضوع أو للمشكلة (فردي ) ذاتي
و ما أ ،وباآلخرين ،بالذات الوعي مرحلة تعتبر المرحلة، وهذه. مجتمعيا أو طبقيا أو فئويا شكال

خذ هذه المرحلة الحيوية حيث تت في األدبيات السياسية الماركسية" يديولوجياإل الوعي يسمى ب"
 :هي اجتماعية نفسية مظاهر ثالثة

 األشخاص وعالم األفكار عالم مع اإلنسان تفاعل أن ذلك  :الذات عم أي ،الذاتي عار الص-أ
 االستطالع كحب فطرية استعدادات من فيه الخالق أودع ما خالل من به المحيطة األشياء وعالم
 أو واضح موقف إما بلورة إلى جماعة أو كان فردا اإلنسان ابهذ تؤدي قد والجمال والعدل الحق وحب
 .متناقض موقف أو ،الحاالت أغلب في متردد خجول موقف

 إلى في هذه المرحلة انتقل قد الذاتي الصراع أن يفيد وهو  :المصلحي أو االجتماعي الصراع-ب
 بقوى بارتباطه اجتماعيا اصراع أصبح لقد ،بقةاالس الوضعية مع مقارنة (نوعية مرحلة) جديدة وضعية

 يديولوجيواإل االجتماعي السياق هذا مثل وفي. ايديولوجيوا   مصلحيا وتتفاوت تتباين،  معينة اجتماعية
 المرجعي اإلطار حسب ،جهوي أو طبقي أو نخبوي أو فئوي عام رأي صورة في العام الرأي يتبلور،  

 الصراع بلورة  ال شك أن .الزمان وفي المكان في المتصارعة المجتمع  حائشر  من شريحة بكل  المرتبط
 مجاالت تشكل،  تنظيميا متفاوتة ،مؤسسات أو هياكل أو أطر عبر يتمفصل ما عادة االجتماعي

 بغضوهذا   -الحصر ال المثال سبيل على- السياسية كاألحزاب المتعارضة القوى لكل حيوية ومنابر
 الكثير نظر في تظل حيث والعمودية، األفقية االجتماعية وامتداداتها يديولوجيةاإل اتهايفخل عن النظر
 أنظمة في خاصة ،العام الرأي اتجاهات تعبئة في فعالية أكثر واإلعالميين نالسياسيي المحللين من

  .1الواحد الحزب

                                                           
1 -  Pour plus de détails sur ce sujet ,voir parexemple ,GERSTLE Jacques, Op.Cit.,pp 199-201. 
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 هذه عن يعبر أن وحده الحزب حق من يكون حيث :أو المؤسساتي  النظامي الصراع -ج
 سساتيؤ الم اإلطار هذا وفي .  (دستوريا المكفول) الرسمي التدافعو  الصراع صور منصورة ال
 عليها متفق واحدة نظر وجهةف خل معين حزب إلى المنتمية القوى كل تتكتل ،الديموقراطي (النظامي)

 ذلك وهي "،الرأي صحافة"ب تسميته على اصطلح ما خالل من الحزب عنها يعبر،   رسمي بشكل
 يشيعحيث  الحزب إليديولوجية والءبال أصحابه يدين الذي معا هما أو البصري أو السمعي اإلعالم
 بحماسة. نظره وجهات عن ويدافع هأفكار 

 :وهما معرفيتين وظيفتين على تنطوي مزدوجة تطور عملية نهاإ : التركيز مرحلة3-

 مقوماتها أبعادها ، حيث من واءس :المرتبطة بالمشكلة المطروحة األساسية المفاهيم أو تعزيز إبرز-أ
 بعناصر المحيط ضالغمو  تجلية على العمل هو الفكري اإلجراء هذا من فالهدف الواقعية، ونتائجها
 المتناقضة أو المتباعدة النظر وجهات تقريب في الحال بطبيعة يساعد ما وهذا ،المطروحة المشكلة

 أم جالآ إن الجزئي الفكري تالفواالخ التباين دائرة من فأكثر أكثر التقليص أجل من،  أدنى كحد
 .عاجال

 من:  : (والتحيز التعصب المتطرفة )المبالغة في فواقالمعالجة أو التخفيف من حدة بعض م-ب
 الفكري أو التطرف في معظم األوقات يرفض بطبعه، مسالم العادي المواطن وأ اإلنسان أن منطلق

 المواقف جيمحت لىإ ختلفة أو المتطرفةسعى عملية تقريب وجهات النظر المت. ومن ثم  السلوكي
،  عاجال أم آجال إن،  عليها القضاء وصوال إلى تقليص دائرة تأثيرها بهدف األقلية آراء أي الضعيفة،

 على والعمل المفاهيم توضيح عملية تتم ما عادة .الكيفية قوتها أو الفعلية قيمتها عن النظر بغض وهذا
 بالترغيب إبعادها على والعمل الضعيفة أو ةيالمغال اآلراء حاصرةم أو المختلفة النظر وجهات تقارب

 أو الشوري الممارسة الديموقراطي والحوار اإلقناع عمليةإن في الواقع  .األقل على الفكري بالترهيب أو
 وأ القومية وأ الوطنية أو الحركات األحزاب معظم في اإلدارة الحزبيةقبل من  الحزبية الهياكل داخل
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وهذا على الرغم من أن المراد  .1كثير من الحاالت في  و القمع المبطن شكليةتتأرجح بين ال ميةاإلسال
 نهاية في اإلفرازقصد  الرؤى و لألفكار وبلورة ذيبهت هو (على األقل نظريا)  التركيز ةيعمل  من

 موقف) بها هتماماال عدم أو ها،تمعارض أو للواقعة، تأييد إما :التالية الثالث المواقف أحد العملية
  .ومضامينها أسبابها تتعدد التي (الالمباالة

 

وهو يعكس انتقاال من ظاهرة الرأي بمفهومه السابق إلى صورة جديدة من  : مرحلة الرضى-4

 The) حيث يلي مرحلة التركيز في بعض الحاالت مرحلة تفيد معنى الرضا صور السلوك الجماعي
satisfaction اآلراء ة المتقدمة في عملية تبلور الرأي العام عندما تتفق ( وتتحقق هذه المرحل

الصراع و التركيز سواء أكانت مختلف  تكون قد تجاوزت مرحلتيوالمواقف المتعارضة كنتيجة منطقية 
تكاد تكون جامعة على حقيقة واحدة راسية  ،هذه اآلراء منظمة أو غير منظمة، حزبية أو غير حزبية

اد الوطني خارج المحروقات باالستثمار في الطاقة الشمسية كما هو حال مانعة مثل تنويع االقتص
األخضر  قتصاد الطاقة النووية إلى االقتصادالجزائر بعد أزمة السوق النفطية أو الخروج تدريجيا من ا

 .ألمانيا بعد أزمة تشرنوبل السوفياتيةكما هو حال 

وصلت إلى مرحلة ميالد  ة الرأي العامتعني أن ظاهر  مرحلة االندماج واالستقرار والشمول:-5
 Theماج )ندففي مرحلة اال ،جديد في شكل صور ومظاهر أكثر نضجا من الناحية السياسية والحقوقية

integrationمرحلة  وهي ،يصبح الرأي العام مصدرا للسلوك الفردي ،( كنتيجة منطقية للتوافق
طبيعته المؤقتة هو نوع من الخبرة، والخبرة تظل ذلك أن الرأي العام رغم  ( The stability)االستقرار

الالشعورية. إن وصول قوى الشعورية و ا للمنطلقتعد  باعتبار أن هذه األخيرةجزء من الظاهرة التاريخية 
مشكلة من المشاكل أو قضية من القضايا إلى مرحلة الرضا ثم تعميق ذلك الصراع الفكري حول 

                                                           
 .132-130برهان غليون، المرجع نفسه، ص ص - 1
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الندماج من شأنه أن يولد نوعا من الترابط بين القوى الرضا في الشخصية الفردية بعنوان ا
الرأي العام  بل وينضجاالجتماعية)المحكومة( و القوى النظامية )الحاكمة( باسم المصلحة العليا للوطن 

( باعتباره حقيقة كلية تشكل The globalityأكثر فأكثر ليبلغ ذروته السياسية فيتمثل في ذلك الشمول )
. وهكذا قد يصبح الرأي العام في وقت من األوقات بمشيئة األقدار أحد 1مانعا طابعا قوميا جامعا

السياسة كراهية ظاهرة  يمكن قراءة فمثال إن آجال أم عاجالالمصادر الحيوية المكونة للطابع القومي 
الي كوري الشمالداخل أوساط المجتمع السياسي اإليراني أو  الفنزويلي أو  الخارجية لإلدارة األمريكية

منذ المقيت )القولي والفعلي(  االستفزاز األمريكيتعدي و نتيجة خبرات متعددة لهذه البلدان من ال
لى حد اآلن، كنتيجة منطقية آلراء عامة  مع مرور الزمن تبلورت ،السبعينيات من القرن المنصرم وا 

   . 1لقومي لحكومات وشعوب هذه البلدانلتصبح أحد المالمح العامة للطابع ا

 

 الصةخ

 أو االصطالحي التعريف حيث من سواء األبعاد، متعددة معقدة، ظاهرة العام الرأي أن ريب ال 
 تحليل عملية إجراء يمكن ذلك ومع الزماني استطرادها حيث من أو وتبلورها، تكوينها طريقة حيث من

 لكل مميزةال الخصائص بعض على نسبيا ولو الوقوف أجل من النظري المستوى على العامة المالمح
 انتقائها حتى أو نهجيالم استنباطها أو ترتيبها أن ملالع مع هذا ،العام الرأي تكوين مراحل من مرحلة

 في بعضها وانصهار المراحل هذه تداخل حدة من يخفف ال النظرية فائدته من الرغم على اإلجرائي
بين هذه المراحل هي  التمييزأن محاولة  أن نالحظ يجب"  .نفسها اإلنسانية الظاهرة تعقد بحكم بعض

                                                           

. 244-233ع نفسه، ص ص لالستزادة حول مراحل تطور ظاهرة الرأي العام، راجع: حامد عبد اهلل ربيع، المرج - 1
 
 

  .186-183، ص. ص المرجع نفسهمحمد جابر سامية وأحمد عثمان نعمات،  -
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لذلك من الممكن تصور اختفاء بعض  مجرد محاولة مدرسية لتفسير ظاهرة بطبيعتها معقة  و خفية. و
هذه المراحل في بعض التطبيقات أو تكتل بعض هذه المراحل في مرحلة واحدة تبعا لطبيعة كل نموذج 

 1من نماذج التطبيق.."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.242حامد عبد اهلل ربيع، المرجع نفسه، ص   - 1
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 مراجع المعتمدة:قائمة المصادر و ال 

-233راجع على سبيل المثال التحليل القيم للعالمة حامد عبد اهلل ربيع، المرجع نفسه، ص ص -
244. 

 . 185-183محمد جابر سامية وأحمد عثمان نعمات، المرجع نفسه، ص. ص  -

 

-  Pour plus de détails sur ce sujet ,voir parexemple ,GERSTLE Jacques, 
Op.Cit.,pp 199-201. 

 

 .132-130برهان غليون، المرجع نفسه، ص ص  -

 

لالستزادة حول مراحل تطور ظاهرة الرأي العام، راجع: حامد عبد اهلل ربيع، المرجع نفسه، ص ص  -
233-244 .  

 . 186-183محمد جابر سامية وأحمد عثمان نعمات، المرجع نفسه، ص. ص  -

  .242حامد عبد اهلل ربيع، المرجع نفسه، ص   -
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 و بلورته العام الرأي تكوين عوامل  :الخامسة المحاضرة

 تمهيد:

المقومات الفكرية والعالقة الجدلية فيما بينها د سبق و أن استعرضنا ولو بصفة عامة لق
وبين مراحل تبلور الرأي العام كظاهرة لها خلفيات نفسية اجتماعية و سياسية بل وحتى 

كيفا عوامل الثقافية و الحضارية كما و يولوجية معقدة تختلف شدة و ضعفا باختالف الإيد
 في -مباشرة غير أو مباشرة- بصفة مؤثرة عوامل عدة هناك الواقع، فيحتى داخل البيئة الواحدة. 

 :التالية العناصر الحيويةحيث يمكن تلخيص أبرزها في  العام الرأي وبلورة تكوين

 

 (ةاإليكولوجيالعوامل ) ةالمناخي ةالجغرافي لعواملاألول: االمبحث 
، التضاريس طبيعة،  الجغرافي من أهمها الموقع يعيةبالط العوامل من جملة في ويتمثل    

 حياة أسباب مو تق صحراوية رعوية بيئة في أنه نجد الثفم ،و النسق اإليكولوجي السائد المناخ
 مواجهة كيفية في التفكير حيث المستمر لترحالوا الماشية وتربية الرعي على أساسا سكانها

)غزو  خارجي خطر مقاومة أو قبلية بغزوات القيام في أو( مثال الجفاف ) الطبيعية دياتحالت
 "العام الرأي "يشغل هاجسا ظلفهي ت والمعنوية المادية،  القبيل تأمين موارد أجل من قبلي(

 ماديا المشروطة القبيلة حياة أسلوب في الخصوصية هذه مثل أن الريب .اإلقليمي و المحلي
 ثقافيا الحال بطيعة ينعكس -التعبير هذا صح إن- القبلي العام الرأي مستوى على ومعنويا
 العوامل أن والشك .يهاحومدا هايقصاص و هاأدباءو  شعرائها،و  و أعيانها حكمائها، على

 حلهم في الجماعات حياة الممع من بعضا  شراطعملية ا في حيويا دورا أيضا تلعب الجغرافية
 المدن الحضرية و عن بعدهم أو قربهم بمدى مرتبطة (الجغرافية العوامل) فهي وترحالهم،
 أن نجد فمثال .السائد المناخ وطبيعة الجغرافي الموقع أهمية مدى أو البحرية، السواحل
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ومعرفا  مشكال "امعا ارأي "زيفر  ماغالبا  الرعوية الزراعية المناطق فياإليكولوجي  العامل
 فيهذا  ،والحرفيين والموالين الفالحين األعظم من دسواال قبل من أنثروبولوجيا و إثنوغرافيا

الحضرية  المناطق يسود -اقتصادية والثقافية قياسا مع بعض الفروقات السوسيو -حين
 .  1نوالكادحي العمالالمثقفين و النخب و المتعلمين و  من تهغالبي "عاما رأيا"والصناعية 

 إشراط عملية في -بصفة مباشرة أو غير مباشرة -السائد المناخطبيعة  أيضا ساهمت قد كما           
مثال ف، ة كيفية نتيجة ضعف استجابة معظم السكان للتحديات الجغرافية المناخيةبطريق البشري العمران

 في سافر وبشكل "العام الرأي "فيها ينتشر غالبا ما ،السنة فصول معظم في )الحارة( المشمسة بلدانال
)شديدة  الباردة المناطق أن نجد بينماواألماكن المخصصة للمهرجانات  والعراء والشوارع األسواق
 المقاهي اجتماعات في ،ويتبلور "العام الرأي فيها " يتكون ما ، غالباالسنة لو فص معظم في البرودة(
 من غيرها و النوادي الليليةو  والحانات درائياتكاتوال الكنائسالثقافية و  و النوادي المراكزو  والمساجد

 اآلراء وتبادل للتجمهر الحيويةالفضاءات  إحدى تشكل تظل فهي،  المخصصة المألوفة أو ناكماأل

                                                           
1  -CHAMPAGNE Patrick, «L’éspace et les groupes » ,in Méthodes d’approches du monde rural 

,O.P.U.,Alger,1984,pp55-60.Voir les discutions sur ce sujet :pp61-72. 

-COLONA Fanny, «La ville au village :tranferts de savoirs et de modèles entre villes et campagnes en 

ALGERIE » ,in Méthodes d’approche du monde rural ,Op.Cit.,pp259-280. Voir les discutions sur ce 

sujet :281-300.                                                                             

- Pour plus de détails sur ce sujet ,voir pour le cas de l’ALGERIE, parexemple l’éxcellente étude)devenue 

classique(de :CHAULET Claudine, La terre, les frères et l’argent,t.1,Eds.O.P.U.,alger,1987,pp161-277. 

Et,t.3,pp1045-1063. 
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  إن آجال أم عاجال الخصوصية و الزعامةالهوية و أو لفرض  و اتخاذ القرارات الجماعية ومناقشتها
 . 1الحال بطبيعة

 

 :يلي وهي تضم ماالعوامل التربوية والتعليمية: : الثاني بحثالم         

  ،أعضائها لمختلف أو هما معا المرجعية وأ األولية الجماعة تظل وهيالمطلب األول: العائلة:  
 عيدت و جهنتت ما   بفضل وهذا ،المحافظة أو التقليدية المجتمعات أغلب في خاصة ،متفاوتة وبدرجات
 متفاوتة وبدرجات أعضاؤها يخضع عائلة وجود فمثال  االجتماعيين. والدور نةامك من حيث  إنتاجه

                                                           

1
 
- MALONE K., «Street life :youth,culture and competing uses of public space »,in Environment and 

Urbanisation,vol.14,n.2,2002,p.157-168.  

-GIBSON Timothy A., « La ville et le spéctacle :commentaires sur l’utilisation du  spéctacle dans la 

sociologie urbaine contemporaine » , in Sociologie et Sociétés, vol.xxxv,n.1,printemps,Paris,2005,p.171-195. 

     
- 

MONNET Jérome, «  Cultures métropolitaines et géopolitique de la citoyenneté » 
- 

,in colléctif :Dynamique sociales et spatiales (Amérique latinel /Méditérannée ),sous la direction de 

Virginie Baby-Collin et Delphine Mercier, publication de l’université de provence,Aix-en-

provence,2008,pp217-238. 
-
 

LAKJAA Abdelkader, « L’habitat identitaire :éléments pour une problématique d’une urbanité en 

émergence »,in revue Insaniyat,Revue algérienne d’antropologie et de sciences 

sociales,n.2,automne,oran,1997, pp77-103. 
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 أو صراحة يدل ،عضائهاأ حاجات إلدارة تربوي كأسلوب ،معا هما أو األموي أو األبوي التسلط لظاهرة
 هذه مثل أن شك ال .في معظم األحوال  انمصادر  المسؤول ،الحر والتفكير التعبير في الحق أن ضمنا

 االمتثال هممعظم في وتعزز تكرس أن شأنها من ،االجتماعية في عملية التنشئة التعسفية الوضعية
 والعقلية النفسية، الجسمية الصحة على )المرضي(السلبي رهثأ له مما وهذا ،ال اإلرادي القهري عوالخضو 

و  وشفافية حرية بكل عنه والتعبير الرأي داءبإ أو القرارات اتخاذ بمسألة يتعلق فيما خاصة ،و الروحية
" في الكائن االنساني استعدادات مختلفة متباينة فيها الموجب و ! يعطيه ال الشيء اقدفف ،مسؤولية 

ذا تركت هذه االستعدادات و شأنها، كل منها ينمو من ناحيته أو يتوقف  فيها السالب في كل اتجاه. وا 
مة التي يتصف بها اإلنسان في عن النمو، فالنتيجة هي اختالل التوازن من جهة، واضطراب الس

كما  -مجموعه، فهو سلبي أحيانا و إيجابي أحيانا، على غير منهج سوي أو هدف مرسوم. واإلنسان 
فهو قوة موجبة في واقع الحياة، قوة دافعة إلى  ( مريدة ، و من ثمبالكسرقوة فاعلة موجهة) -يريده اهلل

في عمارة األرض..قوة إيجابية ولكن بغير  األمام، قوة تسيطر على القوى المادية و تستغلها
  الرأي وتعزيز تكوين في حيويا دورا  -الحصر ال المثال سبيل على- ةيالعائل للروابط إن  .1طغيان.."

أو  العام الرأي بلورة أو تعديل  في العائلي التأثير درجة أن من الرغم على وهذا ،الفردي أو الجماعي
ثقافة إلى أخرى و من نظام سياسي  ومن آخر إلى جيل منرى و من جماعة إلى أخ تختلف ،الخاص
 جهة، من السائدة واالتجاهات،  المثالية/ الواقعية يمالق عن البعد أو القرب لدرجة تبعا ،  و هذاإلى آخر

 المكان في السائدة العائلية أو ارشيةغاألولي والتحالفات أو القبلي، السياسي التنظيم لطبيعةأيضا  وتبعا
   .  2من جهة أخرى ،نالزما وفي

                                                           
ستزادة حول هذه الفكرة، .ولإل30القاهرة، ص 1981قطب محمد، منهج التربية اإلسالمية، الجزء األول: في النظرية، دار الشروق، الطبعة الخامسة، -  1

 .33-11راجع على سبيل المثال مقاربته القيمة : ص ص 

2
 
-BOUTEFNOUCHET Mostéfa,Système socale et changement social en Algérie,Eds. O.P.U.,Alger,s.d.,pp145-  

156. 
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 حيويا عامال الخصوص وجه على اإلسالمي والدين عموما الدين يعد :الديانة: المطلب الثاني      
 وعالم األشخاص وعالم األفكار بعالم منوطة يديولوجيةإ رؤية من حملي بما فهو وألتباعه، لمعتنقيه
 صعيد من أكثر وعلى االجتماعية لعالقاتا شبكة مستوى على اريةحضو  ثقافية ثورة يحدث ء،األشيا

 متفاوتة وبدرجات التأثير شديد عامال يظل فهو  بشهادة العديد من المهتمين بسوسيولوجية األديان.
 ،والمعامالت العبادات مستوى على والجماعات األفراد وتوجيه شراطا عملية في والخطورة األهمية
 السياسية باالنقسامات تتسم التي المجتمعات أما  .الديانة بنفس تؤمن التي المجتمعات في خاصة

 حديث هو ،العام الرأي على انةيدال أثر عن فيها الحديث ديني، أو مذهبي أساس على الحادة والطائفية
أو المذهب في كثير من  الدين يستخدم فقد .الخلط )جهال أو قصدا( بين الدعوة والدعاية ذلك عن

 لدى وحضاري ثقافي تخلف مدى الواقع في يعكس أو غير رسميا سميار "إرهابيا"  استخداما الحاالت
 بعض أو للدولة األيديولوجية األجهزة بعض تقوم عندما خاصة ،المنتمين إليه أو عليه القائمين معظم 

ظرفية أو  لحاصلم خدمة ،حماسهم إلهاب وأتباعهم  بتعبئة المذهبية أو  القومية أو ،اإلسالمية الحركات
 والوعي ،العوام غالبية لدى و العمل اإليمان يحول الذي األمر ، خارجية أو داخلية ،ويةفئ دائمة،

 عصبية توحي بوجود مضلة ضالة أو "فارغة "طقوس جردم إلى المثقفة النخب غالبية لدى الحضاري
، )ظاهرة التعصب اإلسالميةو  العربية البلدان معظم في الحال هو كما ، مستشرية"جاهلية" أو عصبيات

                                                                                                                                                                                                         

-COVEY Stephen R.,Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils  entreprennent ,traduction de Magali 

Guenette, éds.Générales First,Paris,1996,pp111-112. 

 .64-13، ص ص 2002مسلم محمد، الهوية و العولمة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، -

 .380-378المرجع نفسه، ص ص  عزي عبد الرحمان و بومعيزة السعيد، -

   .132-131ه، ص صغليون برهان، المرجع نفس -
 .205-165، ص ص2001رؤوف عزة هبة، المرأة و العمل السياسي: رؤية إسالمية، دار المعرفة، الجزائر ، -
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را و التفاخر باألنساب وأخي اإلرهاب الفكري، الجدل بغير علم، التقليد األعمى، الصراع على الزعامة،
 الصليبية روبالح أوربا، في الدينية الحروب) الغربية حتىو  ..(المذهبيةثنية و ليس آخرا، الحروب اال
 وفي المكان في لخطورةا متفاوتة بدرجاتو  ،(المعاصر ا الحديث وتاريخن في أو في العصور الوسطى

 .1الزمان

 التربية حقل في ضمنا أو علنا السائدة االتجاهات أن ريب ال  : التعليمالتربية و : المطلب الثالث
معرفيا علميا و  تشرط أن شأنها من تربويا و استشرافيا، و تطبيقاأ هندسيا تخطيطاسواء أكانت  والتعليم
يديولوجيا ابل و   هؤالء أكان سواء ،والجماعات ألفرادل يجابيةأو اإلسلبية ال نتماءاتالختيارات أو االا 

 العملية هذه نأب قلنا إذ ،شيء في نبالغ لن التعلمية.تبعا لألطوار التعليمية ،  "مستقبلين" أو"   مرسلين"

                                                           
 .326-271و ص ص 244-211،ص ص1981قطب محمد، دراسات في النفس اإلنسانية، دار الشروق، الطبعة الخامسة،القاهرة، - 1

 .228-183، ص ص 2000وضوعي: منطلقات و مواقف، دار القلم، الطبعة الثالثة، دمشق، عبد الكريم بكار، فصول في التفكير الم -

 .112-93ص ص و  43-09، ص ص1999عبد الكريم بكار، مدخل إلى التنمية المتكاملة: رؤية إسالمية، دار القلم، الطبعة األولى، دمشق،  -

 .134-116،ص ص 1994النشر،الطبعة األولى،الجزائر، دراسة مستقبلية،مؤسسة الشروق لإلعالم و عبد الحي وليد، تحول المسلمات في نظريات العالقات الدولية: -

- COVEY Stephen R.,Op.,Cit.,pp116-117 

 .134-105 و ص ص 91-77، ص ص1998جلبي خالص، سيكولوجية العنف و استراتيجية الحل السلمي،  دار الفكر و دار الفكر المعاصر، الطبعة األولى، دمشق/بيروت، -

- CHITOUR Chems Eddine, Sciences,foi et désenchantement du monde,O.P.U.,2ème édit.Alger,2006,pp337-366. 

- CHITOUR Chems Eddine, L’Islam du 21ème siècle :pour une contribution apaisée à la sérénité du monde,O.P.U.,.Alger,2013,pp325-

367. 
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 األفقي في بعديه ،العام الرأي مستقبل على -مباشرة غير أو مباشرة بصفة -كما و كيفا  تؤثر ،التربوية
 التلقين فكرةل علني أو ضمني() تعزيز على كلها أو االتجاهات هذه بعض قامت إذا فمثال .عموديوال

 الطبقية أو الطائفية أو المذهبية أو الدينية أو العنصرية التفرقة روح بث خالل من والكراهية التعصب
 كما، رس الخاصة()معظم المدامؤسسات التنشئة االجتماعية داخل الواحد الجيل بين أو األجيال، بين
  العرب تجاه الغربية البلدان معظم في أو ،واإلسالمية العربية وساطاأل بعض في الحال هو

 اأفكار  إنتاج ،-في معظمها - دتعي عدة أجيال أوجيل  نتيجةبال  سينشأ أنه شك فال المسلمين،و 
 بل (موضوعية) القيةأخ أو علمية أسس على تقف ال ،الخطورة متفاوتة ،تعصبية، عدوانية اتيسلوكو 

تعيد إنتاج أسباب الفتن  ،مناهج مستوردة و معلبةنظريات و  ميتة" أو "قاتلة"، تغذيها "أفكار على
طوير بدل الحفاظ على مقومات األصالة وت ،الغربية (The ethnocentrism)االفتتان بالمركزيةو 

  .مسؤول و بناء ،حضاري ،في إطار حوار ،اإلبداع المقاصدي

 أن شأنها من بطنةالم أو المعلنة ،المرضية، التعلمية التعليمية و التربوية األساليب هذه مثل أن الشك
لفردي أو ا الرأي توجيه في تم ومن والنفوس العقول تشكيل في -بصفة مباشرة أو غير مباشرة  -مهتسا

 وحدة على مكانب ةر و الخط من يصبح وعليه سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد. الجماعي،
 كأن المصيرية القضية هذه عن والمجتمع المدني الدولة فلاتغت أن أجيالها ومستقبل واألمة الجماعة

 المشرفة الجهات بتعدد تسمح بأن والحضاري الثقافي التخلف أسباب )جهال أو قصدا( أو تعزز تهيئ
في عالمنا الواقعي أو   له وجهةالم تاأليديولوجيا وتعدد ،المجتمع في التعليم و التربيةمناهج  على

 أطر من الفكرية اتهايمرجع تستقي  ،ةضومتناق بل متصارعة الجهات هذه كانت إذا خاصة ،االفتراضي
كما حال الكثير من المدارس الخاصة،  ةقوخال أصيلة ،لها  نقدية مراجعة دون ،ربيةغ وحضارية ثقافية

 .1 لدان عربية إسالميةذات التوجه التربوي الغربي و المنتشرة في عدة ب

                                                           
 بيل المثال:ستزادة حول العالقة الجدلية بين التربية و التعليم في منظور الرؤية الغربية و الرؤية االسالمية  عبر التنشئة السياسية، راجع على سلال - 1

- MORIN Edgar, «  L’enjeux humain de la communication »,in La communication : état des 
savoirs,coordonné par Philippe Cabin,Sciences Humaines Eds.,diff.P.U.F.,Paris,1998,pp33-40. 
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 وتشتمل على مايلي: : االقتصادية السياسية العوامل :المبحث الثالث

، ةالسياسي بالعوامل جدليا مرتبطة االقتصادية العوامل أن ريب ال: المطلب األول: الرهانات االقتصادية
الكبرى  العالميةالقوى  رعب  -مباشر غير أو مباشر بشكل-  ساهمت  الرهانات االقتصادية السياسيةف

                                                                                                                                                                                                         

- MEIRIEU Philippe, « Le formateur et la communication »,in La communication : état des 
savoirs,Op.,Cit.,pp231-235. 

-TAHAR Kaci,«La gestion du changement dans le système »,in revue Insaniyat,Revue algérienne 
d’antropologie et de sciences sociales,n.6,automne,oran,1998,pp05-18. 

- FRANCOISE Lorcerie,  « Sur la scolarisation des enfants immigrés en France »,in revue 
Insaniyat,Op. Cit.,pp19-38. 

، 1998ديسمبر، -، سبتمبر06ة الفرنسية(، مجلة إنسانيات، عدد بكوش عمارة، " الهندسة المعمارية المدرسية ")ترجم من اللغ - 
 . 32-25ص ص، 3،عدد رقم2مجلد

رمعون حسان، " الجامعة نتاجا للتاريخ و رهانا مؤسساتيا: حالة الجزائر و العالم العربي ")ترجم من اللغة الفرنسية(، مجلة إنسانيات،   -
 .63 -51ص ص، المصدر نفسه

 .246-205در نفسه، ص ص رؤوف عزة هبة، المص -

 .320-231، ص ص2010بغداد محمد، إنتاج النخب الدينية في الجزائر، دار ا لوعي، -

السماك محمد، موقع اإلسالم في صراع الحضارات و النظام العالمي الجديد، دار النفائس ،الطبعة الثانية)مزيدة  -
 .238-173،ص ص1999ومنقحة(،بيروت،

 .152-112ص ص و  104 -11، ص ص2001لتربية و التعليم، دار القلم، الطبعة األولى، دمشق، عبد الكريم بكار، حول ا -

السعدي عبد السالم، تدريس مفاهيم قيم حقوق اإلنسان ضمن المناهج التعليمية مع دراسة تطبيقية، دار الثقافة، الطبعة  -
 .156-105،ص ص2001األولى،

،ص ص 2007للقرن الحادي و العشرين: دراسة تطبيقية، المكتبة العصرية، القاهرة، الطناوي عفت مصطفى، إعداد معلم العلوم  -
183-258. 

 .82-41، ص ص2009عبد الحليم تمام، تقويم األداء التدريسي لمعلم التعليم العالي، المكتبة العصرية، القاهرة، -

- COVEY Stephen R.,Op.,Cit.,pp252-299. 
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 وينتك في الشركات العابرة للقارات لنظام السياسي المستضعف أول يديولوجيةاإل األجهزة عبرثم ومن 
 ىالقو  عالقات يخدم بما إن وجد علنا، تعديله في أواالقليمي أو العالمي المحلي أو  العام الرأي

  (أمنية) عسكرية أو مالية سياسية لفاتكتحا محيطها في أو العالمية السلطة مركز في الموجودة
 والدعاية اإلعالمية والتأثير التعبير وسائل السياسية االقتصادية القوى هذه تعتمد الواقع، في  .ارشيةغوليأ

 اتجاهات وتركيب تفكيك في حاسمة تأثيرية كسلطة والترهيب الترغيب أساليب مختلف أو ،السياسية
 Leالزبائنية ) العائلية و يةو طوالسل المالية االحتكارات إنتاج عادةوا   إنتاج يفيد بما ،العام الرأي

clientilisme)، وحتى اإلسالمية و العربية األنظمة معظم حال هو كما الخطورة في متفاوتة وبدرجات 
. كما يمكن أن تساهم العوامل االقتصادية الغربي العالم في الديمقراطية أنظمتها تدعي التي البلدان تلك
 ،أو حتى عالميا وطنياجهويا أو أو تفعيل رأيا عاما  في عملية نشوء -صفة مباشرة أو غير مباشرةب –

أو المبادرة بمشاريع مة أو األزمات االقتصادية على سبيل المثال في المطالبة ز األ مخرجات يوظف
اهرة االحتجاجات مثل ظ أو دوليا وطنيا ،المهيمن محليا ،إصالحية أو ثورية للنظام االقتصادي السياسي

ة أو حقوقية في بعض بلدان العالم في تاريخنا الحديث أو ذات صبغة سياسية أو بيئي االجتماعية
يؤمن بحوار الحضارات ال بصراعها التي سبقتها دعوات إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد  و المعاصر
 .1المفتعل

                                                           
1 -SAINT MARC Philippe L’économie barbare,Eds.Frison-Roche,Paris,1994,pp 75-89 et pp277-315. 

-COHEN Gérard Simon, De la guerre industrielle,DUNOD,Paris,1991,pp19-39 et pp191-212. 

-YEFSAH Abdelkader, La question du pouvoir en Algérie,Ed.en.A.p.,447-459. 

 - ROCHE Jean-Jacques, Théories des relations internatinales,Eds.Montchrestien,E.j.A.,5ème édit.Paris,2004,pp111-137. 

 .114-83،ص ص 1998ألولى، بيروت، كيبيدي بول، اإلعداد للقرن الواحد و العشرين: التحوالت اإلقليمية، الجزء األول، تعريب د. نظير جاهل، دار األزمنة الحديثة،الطبعة ا -

 . 70 -11،ص ص 1998ت، اإلعداد للقرن الواحد و العشرين: التحوالت اإلقليمية، الجزء الثاني، تعريب د. نظير جاهل، دار األزمنة الحديثة،الطبعة األولى، بيرو  كيبيدي بول، -
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 ألهميتها نظر- تكون أن كنيم الواقع، في : اإلعالم والدعايةالمطلب الثاني: منظومة 
 ، توظف تحت وصاية قطاع عام أو خاص مؤسساتية أجهزة أو أدوات -واحد آن في وخطورتها

 المجتمع حاجات يخدم بما موتوعيته ،(العام الرأي) االجتماعية والجماعات األفراد وترشيد لتثقيف
يؤسس لمعالم حكم رشيد   )اصديمق(توافقي  مجتمع مشروع إطار في ،والمعنوية منها المادية الحقيقية

في ظل التعايش  ، طمعا في كرامة العيشعضائهأ معظم ارتضاه قد يكون، يعيد إنتاج العدل واإلحسان
 المجتمعات بعض مساعي حكومات و شعوب حال هو كمابين الذاهب و األديان المختلفة  السلمي 
 ثقافي تخلف عامل إلى واالتصال إلعالما وسائل تتحول أن يمكنكما  .ماليزيا مثال( )دولة اإلسالمية
 الغرائز إثارة على الجماهيري االتصال وسائل مختلف تركز تصبح عندما خاصة ،حقيقي وحضاري
شاعة ،ية و األدبية باسم الواقعية و الجرأة الفن والعدوان العنف أشكال ضاعر استو  ،الجنسية  خمنا وا 
 الجنس متاهات في عبر إغراقهم وأدبيا ماديا الجماهيري شراطا على ضمنا أو انعل يرتكز تحرري
ت تأثير سياسات ة تحاالفتراضيسواء عبر الوسائط التقليدية أو  ،الترفيهيواإلدمان  الرمزي والعنف

 الذكية ( و الهيمنةLe controle) الرقابة ،(La manipulation) الصناعات الثقافية بهدف التالعب
(La domination intelligente)، المادي والروحي  ،كامل اإلنساني الحقيقيتعلى حساب ال وهذا

 ليةداخ تمؤامراشر على وجود االتصاليِ يؤ ذا االنحراف اإلعالمي و إن مثل ه .في المكان وفي الزمان
 والقومي الوطني تفاعلها في الحضارية الثقافية الهوية معالم قتل إلى أصحابها هدفي ،وخارجية

 Un nouvel ordre mondial de)جديدعالمي نظام إعالمي واتصالي إلى إنشاء  ةعالمي الداعيوال
l’information et de la communication) ،1قخال و صيلأ .  

                                                           
 لالستزادة حول الموضوع، راجع على سبيل المثال: - 1

 .82-86، ص ص1984، مكتبة الخانجي بالقاهرة و مكتبة الرفاعي بالرياض، الطبعة الثانية، عبد الحليم محي الدين، اإلعالم  اإلسالمي وتطبيقاته العملية -

 .55-09عزي عبد الرحمان و بومعيزة السعيد، المرجع نفسه، ص ص - 

- Collectif, Le monde en devenir : Réfléxions sur le nouvel ordre économique international,UNESCO,Paris,1976,,pp109-120. 

- WINKIN Yves, « Vers une anthropologie de la communication»,in La communication : état des savoirs,Op.,Cit.,111-116. 
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 وتضم مايلي::  العوامل الجيوسياسية :المبحث الرابع

إيجابية كانت  الهامة األحداث أن شك ال : الهامة التاريخية والتجارب األحداثالمطلب األول: 
 في  -مباشر أو غير مباشر -شكلب تساهم ة و سواء أكانت دعوة نبوية أم دعاية سياسيةأم سلبي
 الديانات الوضعية،،  الرساالت السماوية منها: أكثر أو أقل اتساعا ،العام الرأي اتجاهات وبلورة تكوين
الثورات العلمية و  ،الحروب ،الكبرى االقتصادية األزمات ،المجاعات ،األوبئة ،الفياضات، الكبرى الزالزل

 معظم خبرتها التي التاريخية التجارب تظل كما .التكنولوجية، خاصة على مستوى اإلعالم واالتصالو 
و  يديولوجيواإل الثقافي التفاوت من الرغم على ، المعاصرة األجيال ناأذه في حية واألمم الشعوب
 ،(1918-1914) العالمية األولىالحرب  ،م1987الفرنسية الثورة من بينها و ،بينها فيما الزمكاني

الحروب ،(1945-1939) الحرب العالمية الثانية ،م  1917في روسيا القيصرية عام البولشفية الثورة
 الثورة ، بعض مناطق آسيا و إفريقيا في ات التحرر من االستيطان األجنبيثور  سرائلية،العربية اال
 الصراع إطار في أكتوبر ربح، م1967عام عربيةاالنتكاسة ال ،(م1962-م1954) التحريرية الجزائرية

                                                                                                                                                                                                         
- LIPIANSKY Edmond Marc, « Le dessous de la communication interculturelle»,in La communication : état des savoirs,Op.,Cit.,269-

275. 

- « Comment se crée le conscensus», Entretion avec Willem Doise ,in La communication : état des savoirs,Op.,Cit.,pp277-280. 

-CHARON Jean, « Les médias font-ils l’opinion »,in La communication : état des savoirs,Op.,Cit.,321-325. 

-BRETON Philippe, « L’argumentation entre information et manipulation »,in La communication : état des savoirs,Op.,Cit.,pp159-165. 

-MATTELART Armand , La communication-monde :histoire des idées et des stratégies,Eds.La découverte,Paris,1999 ,pp202-226 . 

-SAINT MARC Philippe,Op.Cit.,pp219-243 et pp453-491. 
- BRETON  Phillipe et PROULX Serge, L’éxplosion de la communication, Casbah Editins, Alger,2000, pp203-226. 
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الصهيوني األمريكي للعراق  ، الغزوم1979 عام يرانيةاإل الثورة ،م1973عام اإلسرائيلي-ربيعال
 .1م2003عام

 الذي اإلنسان ذلك هو الزعيم أن ريب ال:  البشرية والقيادة الزعامة النبوة أو أثر :المطلب الثاني
 كون الجماهير قيادة فن هي إذن الزعامةف .سعوا جماهيري بتأييد يحظى لهتجع متميزة بشخصية يتمتع
 ،الجماهير وتطلعات لرغبات عميق فهم من قوته يستمد -سواء أكان مخطئا أم مصيبا -الزعيم
 إن عادل مجتمع مشروع تحقيق أجل من وتمثلها وبلورتها اآلراء صنع عملية في اإليجابيه وبتفاعل
أن يخون بعضهم  سواء أكانوا نخبة علمية أو يمكن  كما . والوسائل لظروفا حسب عاجال أم آجال

علماء دين القضية المصيرية، خوفا من الحاكم أو طمعا في مكاسب دنيوية باسم "الواقعية السياسية" 
   .فالشواهد التاريخية على ذلك عديدة متعددةأو " المدارات " 

 الجمهور وقيادة الزعامة حول ةالكالسيكي الدراسات د منالعدي المعرفي اإلطار هذا في تذهب قدل   
 ماكس إلى نسبة) الفيبري بالتعبير أو الهالة ذات أي ،الواسعة الشعبية ذات التاريخية القيادات أن إلى
 ستنفارالوا بالتعبئة يتعلق فيما األخيرةو  ىاألول الكلمة لها ، (  The Charism ) كاريزماال( فيبر

                                                           

 لالستزادة حول هذا الموضوع، راجع على سبيل المثال: -1

-245، ص ص2006شعيب، دار األمير، الطبعة األولى، بيروت،  شريعتي علي، تاريخ الحضارة)جزءان(، ترجمة حسين نصيري، مراجعة حسين علي -

267 . 

كمبريدج(، 2010نيد ليبو رتشارد، لماذا تتحارب األمم ؟ )دوافع الحرب في الماضي و المستقبل(، ترجمة: د. إيهاب عبد الرحيم علي،)الطبعة األصلية  -

 .74-33، ص ص2013سلسلة عالم المعرفة، الكويت،

- BRETON  Phillipe et PROULX Serge,Op.,Cit., pp57-113. 

- MATTELART Armand, Op.,Cit.,pp117-144.   
-ROCHE Jean-Jacques, Op.,Cit.,55-77.  
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 السيكولوجية المقارباتالعديد من  لكن .الزمان وفي المكان في العام الرأي يهوتوج الجماهيري،
تاريخية  ظاهرةشأن  من للقت أو فيتن ةيديولوجيواإل ةالمنهجي تبايناتها  من الرغم على و السوسيولوجية

 ليهإ الموحى الرسول حتى أو القائد أو الزعيم أن مؤكدة ،" شخصية البطل ادةـعب  "أطلق عليها اسم
 بالحقيقة  -التفاعل وخصوصية التلقي مصدر اختالف من الرغم على– مرتبطون هم ،السماء من

 المآو  آالم يتمثلون كونهم  -رسالته حسب كل– متفاوتة وبدرجات االجتماعية والحياة الموضوعية
 (العام رأيال) الجماهيري قيادة أن القول يمكن وعليه  .ومتأثرين ثرينؤ م ، أو المستضعفين الجماهير

 بل فردية عملية ليست،  تاريخي قائد أو زعيم قبل من ، أوإليه الموحى الرسول قبل من أكانت سواء
 وظاهرة ،القائد أو المصلح أو للزعيم ةبالنسب "اجتماعية نفسية" ظاهرة فهي ،"اجتماعية نفسية" ظاهرة
 . 1أجمعين السالم عليهم والرسل األنبياء لحركة بالنسبة تاريخية، اجتماعية ،إلهية

األكاديمية  تراساالد معظم تؤكد  :)األوضاع الدولية القائمة( الدولي المناخ :المطلب الثالث      
 األهمية حيث من متفاوتة بدرجات تؤثر ،كانت كيفما والدولية اإلقليمية األوضاع آثار أن األمبيريقيةو 
 والبحوث األكاديمية اتربفالمقا .العالمي أو المحلي بعده في سواء ،العام الرأي على الخطورة أو

                                                           
 لالستزادة حول هذا الموضوع، راجع على سبيل المثال: -1

 .347-320حامد عبد اهلل ربيع، المرجع نفسه، ص ص -

 .97-62، ص ص1986حث عن النظرية و العدالة، ترجمة تركي الحمد، دار الطليعة، الطبعة األولى،بيروت،غرين توماس.ه.، الحركات الثورية المقارنة: ب -

-25، ص ص2000آل أحمد جالل، المستنيرون: خدمات و خيانات، ترجمة حيدر نجف و مراجعة عبد الجبار الرفاعي، دار الهادي، الطبعة األولى، بيروت، -

56. 

 .174-80، ص ص1998سرائيل، دار الشروق، الطبعة األولى، القاهرة،أمين جالل، المثقفون العرب و إ -

 .52-23، ص ص2000بلقزيز عبد اإلله، األنفاق و اآلفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي اإلسرائيلي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، -

- GERSTLE Jacques, Op.Cit.,,pp184-187. 

-JABNOUN Nacer, Islam et management, traduit de l’anglais par Carole Engelbreit,Révision et correction :Saliha Akkus, International 

Islamic Publishing House, Saudi Arabia, 2012(1ère éd.anglaise2012), pp163-199. 

 .602-580شريعتي علي، المرجع نفسه، ص ص  -
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الدولي في  واالتصال اإلعالم أهمية تعاظم إلى (تشير والزالت) أشارت قد نكلوسكسونيةاأل األمبيريقية
 في ماأهميته ازدياد وتتوقع بل  ،مشروط في المكان و الزمانعملية صناعة رأي عام إقليمي أو دولي 

  خاصة ،مضى وقت أي من أكثر (المعولم االتصال قرن) والعشرين الواحد القرن من المقبلة السنوات
 للعولمة اإلعالمية المتوحشة )الرأسمالية الليبيرالية الجديدة( المعاصرة الجيوستراتيجية متغيرات ظل في
واستخباراتيا سياسيا وحتى  ثقافيا تمجتمعاالو  نظمةمعظم األ الخطورة متفاوتة بدرجات غزت التي

 "القوة الناعمة"كإحدى أساليب  الشركات العابرة للقاراتو  الصناعية األقمار قطري عن عسكريا
الكثير عن التي ال زلنا نجهل و  الحصر ال المثال سبيل على الصينيةأو  مبراطورية الثقافية األمريكيةلإل

      .1التآمرية يديولوجيةاإلا المعرفية و مخلفياته

 خالصة

عملية على المتفاوتة تأثيراتها  ه العوامل ليست مستقلة من حيث إن مختلف هذ في الواقع،       
تكوين وبلورة  رأي عام بل تتداخل هذه العوامل فيما بينهما إلى درجة التماهي أحيانا مما يصعب 

تفيد العديد من الدراسات أكاديميا تحديد آثارها المادية و المعنوية بدقة، هذا من جهة. من جهة أخرى 

                                                           
 سبيل المثال:لالستزادة حول هذا الموضوع، راجع على  – 1

MATTELART Armand, Op.,Cit.,pp133-143. - 
-BRETON  Phillipe et PROULX Serge,Op.,Cit., pp292-296.      

 .218-153نيد ليبو ريتشلرد، المرجع نفسه، ص ص -

)الطبعة األصلية 2002ألعلى للثقافة،القاهرة،بلوم وليام، الدولة المارقة: دليل إلى الدولة العظمى الوحيدة في العالم، ترجمة كمال السيد، المجلس ا -
 . 87-81و ص ص  58-29(،ص ص2002عام 

 .55-13،ص ص2015عبد القادر، الحرب الناعمة، هل تكون بديال لحروب المستقبل؟، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، رزيق المخادمي -
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األمبيريقية أن الرأي العام في الوقت الذي يتأثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة و بدرجات  األكاديمية و
خطورة اإلعالم  نتيجة تعاظم أهمية و فإنه يؤثر فيها متفاوتة بهذه العوامل الداخلية و الخارجية
إلى  ومن ثم فالعربية و اإلسالمية تظل في أمس الحاجة ،واالتصال الدولي، خاصة اإللكتروني منه

تفعيل دراسات أكاديمية و أخرى ميدانية متعددة التخصصات، خاصة االستشرافية منها من أجل تطوير 
    .مستدام في إطار مقاصدي أصيل و مبدع و اتصالي أمن إعالمي
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 العام الرأي أنواع: السادسةالمحاضرة 

 :تمهيد

 في يتموقع فهو ،متعدد األبعاد كبيرة بمرونة يتمتع العام الرأي اصطالح يظل الواقع، في
 االجتماعية التنشئة مؤسسات تلفخم وفي جماعي، أو فردي رأي شكل في االجتماعية الشرائح مختلف

 أقل أو أكثر بصفة آثاره نلتمس أننا أي صحيح، والعكس الكبير المجتمع إلى الفرد من آثاره تمتد فقد
و  والمنتديات المقاهي، في الجامعة، في المدرسة، في المسجد، في الحي، في ، األسرة في وضوحا

 المؤسسات) والخاصة العامة األماكن ههذ مثل ففي ،تىش ونماذج أشكال في الجمعيات و األحزاب
أو بعبارة سوسيولوجية سياسية، في مثل هذه الفضاءات العمومية و السياسية،  (رسمية والغير الرسمية

 .العام للرأي الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة المجموعات وتتبلور تتكون الواقعية أو االفتراضية ،

 

 (العام الرأي انتشار قالنط طبقا تصنيفال) العام الرأي أنواع :األول المبحث

 الرأي انتشار بنطاق يرتبط أنه أي ،سوسيولوجي و جغرافي معيار على التصنيف هذا ويعتمد
 :كاآلتي هي رئيسية نماذج خمسة التصنيف هذا تحت وتدخل طبقيا، أو طائفيا أو فئويا أو مكانيا العام

 القومي يسياسال المجتمع مستوى على مالعا الرأي به ويقصد :القومي العام الرأي -أوال
 حالته في) منظم غير يسياسال الجزء مواصفات عليه قبينط الذي هو أي ،(مثال الجزائر)

 العام الرأي أن مفادها مهمة نقطة أن إلى هنا اإلشارة وتجدر .السياسية السلطة إزاء (السوسيولوجية
 رأي الواقع في هو بل ،البعض يعتقد اكم ()محل إجماع ماعياالج الرأي هو منه المقصود ليس

 العام السياسي ليالتحل نطاق في ،السواء على المعارض ويد المؤ  بشقيه (الجماعة رأي) جماعي
  .الحال بطبيعة
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 يديولوجيةواإل والوجدانية النفسية المقومات على أساسا يقوم وهو :النوعي العام الرأي-ثانيا      
 ترتبط أنها تعتقد ،قضايا وأ قضية عن وتدافع تؤمن ،الناس من ئفةطا أو لفئة المشتركة والمذهبية
 معظم يتقاسمها ، والمثل العليا والقيم المبادئ من مجموعة إطار في الحيوية لحهاابمص عضويا
  أيضا النظر بغض و ،إليها المنتمين الطائفة أو الفئة حجم عن النظر بغض ،الجماعة هذه أعضاء

 على اصطلح ما التصنيف هذا تحت يدخل و،  األصلي البلد حدود خارج ةالجغرافي امتداداتها عن
 العام الرأي أو اإلسالمي العام الرأي ب الحديث و المعاصر أدبيات علم اجتماع السياسي في تسميته

 .الحصر ال المثال سبيل على هذا و ،العالمي العام الرأي أو اليهودي العام الرأي أو المسيحي

 داخل محدود جغرافي نطاق في المحصور العام الرأي به ويقصد   :المحلي العام يالرأ-ثالثا     
 وفي السياسي المجتمع أجزاء كأحد الموجود الجزء ذلك به يقصد ى قدأخر  وبعبارة أوسع جغرافي مجال
 التعاون تنظيم أو التنسيق قضية أو العاصمة الجزائر في  اإلسكان مشكلة الجزء ذلك مصالح نطاق
 .وهران مدينة دياتبل في

 جغرافيا رةالمتجاو  الشعوب من مجموعة ينب السائد الرأي هو : اإلقليمي العام الرأي-رابعا 
 و الجغرافية الخصائص هذه مثل شأن فمن.   والحضارية الثقافية المقومات من الكثير في والمشتركة

 القضايا من عدد أو قضية إزاء اهبين مؤقتا، ولو منسجما موقفا وتبلور لقتخ أن السوسيولوجية
 المصالح مختلف -مباشر غير أو مباشر بشكل  - تمس أنها الشعوب هذه تعتقد والتي المصيرية
 المكان في الشعوب لهذه الجامعة والحضارية الثقافية المقومات أي ،اإلنسانية القيم أو المشتركة

 في ملحوظ تقارب ،المشترك يالتاريخ طاالرتبا ،المشتركة المصلحة ،الدين وحدة :مثل  الزمانو 
 واالقتصادية السياسية األوضاع في ملحوظ تقارب أو تشابه ،والثقافة اللغة وحدة  ،والتقاليد العادات

 .واالجتماعية

 الحديث الدولي المجتمع معظم مكونات سمات أحد يعتبر :العالمي العام الرأي-خامسا
 حكوماته سياسات وفي أحداثه توجيه عملية في ،األوقات معظم في الفعالة المؤثرات وأحد ،والمعاصر

 وسوء المجاعة البيئة، تلوث العالمي، كالسالم المصيرية والقضايا األحداثب يتعلق فيما خاصة، 
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 التسلح نحو السباقالحد من ،  محاربة العنصرية الجريمة المنظمة، ،تصفية االستيطان التغذية،
 أوال الشعوب رأي هو العالمي العام بالرأي المقصود إنواقع ال في . منه النووي خاصة،  العسكري

أو  الجمعيات إطار في بصفة طبيعية أو مفتعلة عادة الرأي هذا مثل ينمو كما   .الحكومات رأي وليس
 الصليب كجمعية العالم من كثيرة مناطق في أعضاؤها ينشط التي ةيحكومال غير الدولية المنظمات
 و ،والتجارية الفنية و الصناعية الملكية و،  اإلنسان حقوق معياتوج ،األحمر الهالل أو األحمر
 المجتمع بـ هاتسميت على اصطلح التي جمعياتال من وغيرها الطلبة اتحاد وجمعيات ،الطفولة جمعيات
 .المدني

 

 والتغير االستمرارية أي ،الزمن لعنصر طبقا التصنيف :الثاني المبحث   

 العام الرأي :هي العام الرأي من أنواع ثالثة بين الزمني رالمعيا هذا حسب التمييز يمكن 
 .اليومي العام والرأي قت،ؤ الم العام والرأي ،(التوفيقي أو التقليدي أو المتوارث)المستمر

 والثقافية الحضارية واملعال من مجموعة تضافر عن ينشأ ما عادة :المستمر العام الرأي-أوال
 ريب وال .يةياسوالس اقتصادية-السوسيو مواقعهم عن النظر بغض عيةاالجتما الشرائح لمختلف المكونة

 العبادات بشقيه بالضرورة، الدين من معلوم هو ما أي ،العقيدة أو الدين الحيوية عناصره أهم أن
.  التوفيقية للنصوص نقدية مراجعة أو مناقشة وكل االجتماعية طااألوس في متجذر فهو والمعامالت،

 ،ذلك مثال وجودها وعلى الجماعة ثوابت على صريحة ردة أي ،متمردال موقف يف صاحبها رأي تضع
 يرىهذا في حين  ،أو ازدراء األديان السماوية الخنزير لحم أكل من اإلسالمية الشعوب معظم موقف
المصنفة من  المجتمعات غالبية في يسود الرأي هذا مثل أن منهم الغربيين خاصة ،الباحثين منالكثير 
 الجمود بالضرورة يعني ال،  والثبات باالستقرار ه وصف لكن .أو العالم الثالث النامية أو المتخلفةبقبلهم 

 .كبير حد إلى باالستقرار يتمتع العام الرأي هذا مثل أن يعني قد بلالتحجر و 
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 من بدافع   "العقالنية" و الحيوية على الرأي من النوع هذا ويعتمد   :تقالمؤ  العام الرأي-ثانيا
 ليداوالتق موالقي والعادات المعتقدات على اعتماده من أكثر التعبير في الجامحة الشخصية الرغبة

 الكبرى المدن في الرأي هذا مثل ينتشر ما عادة  .المحافظة التقليدية البيئات في عليها المتعارف
،  سياسي حزب أو اجتماعية جماعة بمبادئ صلة لها معينة قضية تثار عندما يتجلى فهو الصناعية،

 تؤمن إنسانية ومعايير قيم تمس قضية كهنا تكون قد أو واحدا، يديولوجياإ إطارا أعضاؤه معظم يتقاسم
 المثال سبيل على الحضري ظاهرة  التلوث كقيم حقوقية عالمية مثل  الحزب هذا أو الجماعة هذه بها
  .الحصر ال

 غير أو مباشرة وبصفة متفاوتة بدرجات يتأثر الذي الرأي وهو   :اليومي العام الرأي-ثالثا
 ودعاية إعالم من رسمية غير أو رسمية وسائط تثبته ما خالل ومن اليومية والوقائع باألحداث مباشرة

 خبراء معظم يؤكد. في الواقع، والمعنوية منها المادية والجماعات األفراد مصالح تمس ،وشائعات
 الرأي في الجماهيري االتصال تأثير أن على المعاصر خناتاري في العامة والعالقات والدعاية اإلعالم
 اللجوء من بدال لها المصاحب اإلخباري والتعليق (الصور) الصورة باستخدام وفاعلية قوة يزداد العام
 .المنصرم القرن ودعاية إعالم في شائعا كان امك اإلنشائية والكتابات الجدلية المقاالت إلى

 عامة كقاعدة البالغية األساليب انتهاج عن السوداء أو الرمادية وأ البيضاء الدعاية كفت لقد
 تكنولوجية وتقنيات أساليب وفق ، كر المفب اإلعالمي اإلخباري لألسلوب الحيوي المجال تفسح راحت بل

،  العالمية أو المحلية األخبار في جديد ال أي ،األخبار تقل عندما وحتى قد تكون أكثر أو أقل تعقيدا
 وقضايا  قصص (فبركة) قاختال إلى خاصة أو (حكومية) رسمية دوائر في اإلعالميين من كثيرال يلجأ
 الشخصيات أو المؤسسات بعض أسرار أو الفضائح أخبار مثل  أو كليا جزئيا ملفقة أو حقيقية غير

ادية أو أو اقتص خدمة لجهات سياسية المعروفة أو السياسية أو الحقوقية أو الفنية المهنية أو العلمية
 أمنية داخلية أو خارجية، متنفذة، خوفا أو طمعا.
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 بالدعاية التأثير درجة أي ،الثقافي للمستوى طبقا التصنيف :الثالث المبحث

 األمر واقع في هي بل،  الصدفة اتهجمع ديةفر  آراء تحصيل حاصل هو ليس العام الرأي إن
 من االجتماعية الشرائح ختلفم وبين جهة، نم األفراد بين تفاعل أو اتصال عملية عن ناتج  "تنظيم"

 العام الرأي من مستويات ثالثة رصد يمكن وعليه، المكانة و الدور المنوط بها إطار وفي أخرى، جهة
 .المنقاد العام والرأي المستنير، العام والرأي القائد، العام الرأي  :وهي بالدعاية تأثرها مدى حسب

 كاريزماتية أم كانت "تقليدية" النخبة من قلة هقوام  :( النخبة يرأ أو) القائد العام الرأي-أوال
أو لقوة  ،الرسلاإلعجازية كاألنبياء و  حجتها لقوة نظرا لها (العام الرأي) المجتمع غالبية تخضع حيث
وكبار المتنفذين   كالقادة العسكريين والزعماء السياسيين  معا هما أو المعنوي أو المادي نفوذها

 ودهاقوي المجتمع أفراد معظم وآراء أفكار يشرط( النخبوي) القائد العام يرأفالين)الرأسماليين(. االقتصادي
 الوجهة ويوجهه ،وآماله وقضاياههذا المجتمع  لشؤون العامة السياسية برسم الزمان وفي المكان في
 .هدفه نشر العدل و اإلحسان ملهم بوحي بشري أو سماوي له مناسبة يراها التي

 والثقافة والفكر والتعليم التربية ونساء رجال ظمعم يشمل :(هالناب)المستنير العام الرأي -اثاني
 مجال أو مناخ خلق في -مباشر غير أو مباشر بشكل -يساهمون الذين من وغيرهم والعمال والتجارة
 التعليمي توىالمس تاو فوت لتباين تبعا يختلف حجمه أن شك وال .دالبال أنحاء في العام الرأي فيه ينشط

 (التقليدية أو االفتراضية) الجماهيري االتصال وسائل بمختلف يتأثر أنه كما .وكيفا كما ألصحابه
 .ووعيه نضجه لمستوى تبعا وهذا ،والخطورة األهمية حيث من متفاوتة وبدرجات

 (المجتمع من األعظم السواد) األغلبية رأي يكون ما غالبا  :(المنساق) المنقاد العام الرأي-ثالثا
 الرأي من كال يوجهه لما باالنقياد تتميز أو منعدما حيث قليال والثقافة التعليم من حظها أن نجد التي
 ،ونهؤ يقر   أو في األماكن العامة والخاصة يسمعونه بما كبير بشكل يتأثرون كما .والمستنير القائد

 هذه نشرهت ما بكل فينفعلون ماعيو شبكات التواصل االجت الجماهيرية اإلعالم سائلو   من ويشاهدونه
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نظرا لضعف مستوى نضجهم  واضح تمييز دون ،شائعة او دعاية وأ إعالما أكان سواء الوسائط
  . المعرفي أو قلة وعيهم الثقافي و الحضاري

 

   العام الرأي يقمعتن لحجم طبقا التصنيف :الرابع المبحث

 معينا رأيا ظل فإذا ذاك، أو الرأي هذا على العمومية فةص بديي الجمهور حجم أن ريب ال    
 يعرف الرأي هذا أصبح إذاأما    .فرديا رأيا بأنه يوصف سيبقى فإنه مثال الفرد اقطن في محصورا

 ثالثة هناك وعليه جماعي، رأي إلى الحال بطبيعة سيتحول نهإف المجتمع فئات بين واسعا انتشارا مثال
 :كاآلتي لخصتت -معتنقيه نسبة حسب- الرأي من أشكال

 ،بهذا والمقصود ،الجماعة أكثرية رأي هو : (Consensus Opinion) الساحق الرأي-أوال
نما العددية أو الحسابية األغلبية ليس  الشديد الجماهير حماس عن الناتج الجماعة أكثرية رأي هو وا 

مثل ما يحدث  وروية وتفكير بحث نتيجة هو وليس معينة، قضية أو مسألة تجاه يطفالعا وانفجارها
 بين أنصار كرة القدم في التصفيات  النهائيات في الشوارع. 

، الجماعة  نصف على يزيد ما رأي يمثل وهو:  (Majorité Opinion) األغلبية رأي-ثانيا
نما العددية أو الحسابية األغلبية ليس هنا والمقصود  من تكون فقد .التأثير ذات الفعالة، األغلبية وا 

ق بخل له يسمح مما البصيرة وقوة المستقبل فواستشرا والثقة والوعي بالتنوير يتمتع ما ةالفردي اآلراء
 رأي فيصبح النصف مؤيديه عدد يفوق ثيبح كلها تكن لم إن اآلراء ألغلبية حيوي استقطاب مجال

 .األغلبية

 ال وهذا الجماعة في النصف عن يقل ما ويمثل: (Minority Opinion) األقلية رأي-ثالثا
السوسيولوجية، فقد يضم رأي بعض النخبة و هذا من شأنه أن يتحول إلى و  السياسية قيمته من حظي

 كلمة توحي قد الواقع، في .مساعدة خارجية أو داخلية ظروف تدخلت ما إذا تجديدعامل تغيير و 



 

87 
 

 يوم في غلبيةأ ذات كانت آراء من كم نجد ولكن الشديد الضعف أو الالتأثير بفكرة الكثيرين عند األقلية
فدوام  حين بعد ولو أغلبية رأي صارت أقلية آراء وكم معينة، زمنية فترة بعد أقلية رأي أصبحت ما

  .1! الحال من المحال

عملية تحديد  أنكلوسكسونية حولمحاوالت جادة  ،و منذ التسعينيات هناك من جهة أخرى       
بمسألة إيديولوجية عمليات الرغم من اعترافها ، وهذا على أشكال الرأي العام تصنيف منهجي لمختلفو 

إلى صناعة رأي عام  -بصفة مباشرة أو غير مباشرة –، الساعية المزاحمة ،راء المؤسساتيةسبر اآل
الميدانية السوسيولوجية السياسية لتحقيقات اومن ثم تدجين الفضاء العمومي أو االفتراضي على حساب 

اإلعالم، االتصال وبلورة رأي عام في المكان وفي لمعقدة ما بين عالقة الجدلية االمهتمة عن كثب بال
 ،إعالمية اتصاليةثمرة مقاربات سوسيولوجية  الزمان. في الواقع، لقد كانت هذه االستنتاجات األمبيريقية

 النقدي أو المقارن أحيانا الستراتيجيات المتلقي أو المتلقين تجاه أو تناولت بالدراسة و التحليل الوظيفي
حملة انتخابية رئاسية في بعض الدول األوروبية أو  قبل، أثناء وبعد قضية داخلية أو خارجية، أو

حسب استقراء العالمة الفرنسي  يمكن تصنيف أشكال الرأي العام. وفي هذا اإلطار المنهجي  األمريكية
صر إلى الشأن السياسي الفرنسي و األمريكي المعا الخبير في  ، (J.GERSTLEجاك جغستلي )

 : 2أشكال أساسية خمسة

                                                           
1  -  

 .56-46لرأي العام ، راجع مثال: محمد سعد أبو عامود، المرجع نفسه، ص ص لالستزادة حول أشكال و أنواع ا

، راجع في هذا الصدد على هناك تقسيمات نوعية أخرى شاعت في السيتينيات من القرن المنصرم وهي تختلف نسبيا عن هذا التقسيم النموذجيمالحظة:  -

 سبيل المثال ال الحصر:

 .129-126، ص ص 1978يكسي: اإلعالم و الدعاية: نظريات و تجارب، دار وهدان للطباعة و النشر، القاهرة ،عبد القادر حاتم في كتابه الكالس -

 .120 -115محي الدين عبد الحليم، المرجع نفسه، ص ص   -

2
 
-Pour plus de détails sur ce sujet,voir : GERSTLE Jacques, Op.Cit,,pp84-86. 
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: يفيد وجود  (Activated opinion public / Opinion publique active) أوال: رأي عام نشيط أو معبأ 
 ( و منظمين، يتمتعون بقابلية سريعة للتعبئةInformés، ذوي معلومات)(Engagésمواطنين ملتزمين)

Rapidement  mobilisables) أوقات الحمالت االنتخابية.( حتى و إن كانوا خارج 

: و يفيد وجود  ( Latent opinion public / Opinion publique latenteثانيا: رأي عام كامن )
أساسية التي تعني بصفة ضمنية آراء أكثر تقلبا  ( Préférences publiques) ميوالت عمومية

 سطحية باعتبارها الحالة النهائية الناجمة عن نقاش ما.و 

: ويعني وجود رأي عام قد وصل إلى أصحاب  (  Opinion publique éfficace فعال )أي عام ثالثا: ر 
الوقت الذي كان هؤالء بصدد البحث عن التعرف عليه، و التصميم على كيفية االستجابة نفس القرار في 
 لمطالبه.

مباالة تجاه بالاليتميز :  (Opinion de masse/ majoritaireرابعا: رأي جمهور أو رأي غالب )
 .(Désengagement politiqueاآلخرين، وبعدم االهتمام بالشأن السياسي )

مسألة أو يتجاهل جهل : هو يعبر عن رأي ي (Opinion éfficace) خامسا: رأي فعال
المشاركة)العددية( كإشكالية سياسية  فقد يمكن ألقلية نشيطة أن تصبح أكثر فعالية من أغلبية صامتة . 

الدراسات الوظيفية المقارنة كونه يتأرجح بين الظهور بف األخير مازال يحتاج إلى المزيد من وهذا التصن
سوسيولوجية السياسية األوروبية و الكمون في المكان و في الزمان حسب بعض المقاربات ال

 األنكلوسكسونية الواعدة.و 

 

    خالصة

جل التالعب وتوجيه من أ هافيتوظانهم بإمكلحاكمين يمتلكون ترسانة اأن يجب أن نعترف           

وهذا تبعا لمدى  ،في وقت من األوقاتفي حالة بروزه  ،بهدف االحتواء و السيطرة الذكيةالرأي العام 

 )التدريبية( والتقنية )مصادر التمويل و التجهيز( والمادية )االستخباراتية( فعالية هذه الترسانة البشرية

قارنة باإلمكانات البشرية والمادية والتنظيمية المرتبطة بالرأي العام أو التابعة لجهة أو جهات حكومية م



 

89 
 

للفضاء بدرجات متفاوتة . الشك أن استقاللية الحاكمين، و احتكارهم المتاحة له في المكان و في الزمان

السمعي البصري، التقليدي واالفتراضي، و استمرارية و جود الدولة وغيرها من العمومي والسياسي 

تمنحهم إمكانات كبرى)غير مألوفة( من أجل ضمان تنفيذ عمليات إدارة  ،متيازات واالستحقاقاتاال

تجعلهم يمتلكون بل و يحتكرون مختلف اهتمامات و حاجات الرأي العام، خاصة و أن أجندة الحاكمين 

كم فيه المعلومة اليومية )مصدر أو مصادر المعلومات( باعتبارها سالحا ذي حدين يجب ضبطه و التح

 أقل مرونة،بصفة  أكثر أو  لصالحهم بما يمنحهم شرعية التدخل و الضبط " القانوني" و " السياسي"

بصفة موقعهم المتقدم في عملية تعريف المشاكل والقضايا، و تحديد أولويات النقاش  وهذا بفضل 

 في المكان و في الزمان.رسمية أو غير رسمية )بالوكالة مثال( 

 

 و المراجع المعتدة: قائمة المصادر

 .56-46محمد سعد أبو عامود، المرجع نفسه، ص ص   -  

هناك تقسيمات نوعية أخرى شاعت في السيتينيات من القرن المنصرم وهي تختلف نسبيا مالحظة:  -
 عن هذا التقسيم النموذجي، راجع في هذا الصدد على سبيل المثال ال الحصر:

سيكسي: اإلعالم و الدعاية: نظريات و تجارب، دار وهدان للطباعة عبد القادر حاتم في كتابه الكال -
 .129-126، ص ص 1978و النشر، القاهرة ،

 .120 -115محي الدين عبد الحليم، المرجع نفسه، ص ص   -

1 -Pour plus de détails sur ce sujet,voir : GERSTLE Jacques, Op.Cit,,pp84-
86. 
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 المعاصرةالحديثة و في األنظمة السياسية  العام الرأي وظيفة:  لسابعةالمحاضرة ا

 

 :تمهيد

 المجتمعات معظم في (سياسية قوة) سوسيولوجية و سياسية ظاهرة العام الرأي أصبح لقد
الشك أن هذه   . والخطورة األهمية حيث من متفاوتة وبدرجات المعاصرة، خاصة الغربية، الحديثة

 من جملة افرضت عمليةاعية السياسية، كانت سببا أو نتيجة منطقية لالنقلة النوعية أو الطفرة االجتم
 تكنولوجية يديولوجيةإ و ،ئيةبي اقتصادية اعيةمواجت ،ةير كسع ةيسياس من والخارجية الداخلية العوامل
 حتى أو البلدان هذه مختلف في سواء، ،في صناعته -بصفة مباشرة أو غير مباشرة -ساهمت معقدة
ونظرا لتعقد اإلحاطة الشاملة بطبيعة العالقة الجدلية ما بين الرأي العام واألنظمة   .حدالوا البلد داخل

نسانية نفسها، سنكتفي باستعراض ولو بصفة عامة بعض أبرز السياسية بالنظر إلى تعقد الظاهرة اإل
 الوظائف المرتبطة بوظيفة الرأي العام في بعض األنظمة السياسية الحديثة أو المعاصرة.

 

 السياسي النظام في العام الرأي دور  :األول المبحث 

 األفراد قدرة مدى خالل من والمعاصرة الحديثة المجتمعات في العام يأر لل السياسي الدور يتحدد      
، للبالد العامة السياسة في  -مباشرال غير أو المباشر- التأثير على الرسمية وغير الرسمية والجماعات

 التأثير قنوات تلعب الواقع، في  .العالمي حتى أو اإلقليمي الوطني أو أو لمحليا المستوى على سواء
 ال ،التصويت حتى أو المصلحة جماعة أو الحزب نظام أو فالحكومة السياسية، العملية في حيويا دورا
 األفراد على معنوية أو مادية مطالب تفرض أو ترسم أن السياسية العملية كأدوات ستطيعت ولن

 تصبح الحالة هذه وفي  .العام رأي سند دون أي،  شعبي بدعم حظيت إذا إال االجتماعية اعاتوالجم
 هاخالل ومن ها في يتشكل أكثر أو أقل حيوية،  استقطاب فضاءات بمثابة المعقدة السياسية العملية
 .والمعاصرة الحديثةأو األنظمة  المجتمعات معظم في وكيفا كما ويتبلور ،العام الرأي
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 تعريفه يمكن فالسياسة السياسي، الوجود تم ومن السياسة تعريف يمكن المقاربة هذه إطار فيو   
 واجتماعيين سياسيين فاعلين قبل من،  دائم قصدي جهد بأنها -الحصر ال المثال سبيل على -

 التنافس أو السياسية الصراعات تزويد أجل من،  خارجها في أو محيطها في السلطة، داخل موجودين
 أو مباشرة بصفة- تساهم سلمية ومعنوية مادية ووسائل بأدوات واالجتماعية الفردية القوى بين لسياسيا

 التوازن من نوع خلق ) المختلفة النظر وجهات تقريب وأ النزاعات حل أو دحال في  -مباشرة غير
)حرب  كاتوالممتل األشخاص على المسلح االعتداء مرحلة إلى تصل ال حتى ( االجتماعي-السياسي

 مجموعة افرظت بأنه السياسي الوجود تعريف يمكن ،ستراتيجيةاال الرؤية هذه على وبناءً  .أهلية مثال(
داخلية أو  ديويولوجيةيا و اجتماعية و ،اقتصاديةو  ،سياسية أو موضوعية أو هما معا من ذاتية أوضاع
 سياسي نظام خالل من والمحكوم كمالحا بين الجدلية العالقة تلك ،وبلورتها خلقها في تساهم،  خارجية
 أو مدونة- كانت سواء واألعراف والتشريعات القواعد من مجموعة أي ،سياسية فلسفة على يقوم ،معين
 أن يمكن  ،القانوني السياسي السياق هذا مثل وفي ،والمحكوم الحاكم بين العالقة تنظم -مدونة غير
   :معظمها مع تحديات مسمى العولمةمتكيفة في  للحكم أساسية نماذج أربعة بين نميز

 

: نموذج أصولي، مصدر التشريع فيه تعاليم المسيح عليه  )الكاثوليكي( النموذج المسيحي - أ
ويتمثل هذا النموذج في دولة الفاتيكان  ،السالم برعاية البابوية استنادا إلى المذهب الكاثوليكي

 .في قلب دولة إيطاليا العلمانية الدينية
 تمثيلية، ديموقراطية يدعي  فيه التشريع مصدر، نموذج طبقي  :الليبرالي سماليالرأ النموذج - ب

 .  المواطنين عبر التصويت  أغلبية إرادةتعكس 

 ديموقراطية حكم  يزعم فيه التشريع مصدرنموذج شعبي،   :الشيوعي-االشتراكي النموذج - ت

 ديكتاتورية نية بمباشر بقيادة ما أصطلح على تسميته في األدبيات الماركسية الليني
  . (العاملة الطبقة" ا" )البروليتاري"

 القرآن المتمثلة في ، التعاليم الربانيةفيه التشريع مصدرنموذج أصولي،    :اإلسالمي النموذج - ث
)الفردي أو الجماعي(،  ،جتهاد المقاصدياال وأ االجماع و القياس ،المطهرة والسنة الكريم



 

92 
 

 العام الرأي يظل و ،على أقل تقدير مذهب فقهي رسمي سيادةعلى  بناء ،المبدعاألصيل و 
و على رأسها  ي وظيفته الرسمية أو غير الرسمية حسب االمكانات المتاحة أو المستحدثةيؤد

 بينها فيما القائم يديولوجيةاإل اتاالختالف رغم األنظمة هذه منظومة الحقوق األساسية في
 .االقتصادي االجتماعي و أ التشريعي و أ العقائدي البناء مستوى على

 الديكتاتوري النظام في العام الرأيالمبحث الثاني: 

 وسياستها رأيها تفرض ،حاكمة نخبة طريق عن تتحدد النظام هذا مثل في العامة السلطة إن   
 ذلك في مستخدمة ،الثورية أو التاريخية الشرعية بدعوى يديولوجيةاإل أجهزتها بواسطة الجماهير على

)ديكتاتورية  الملهم الزعيم أو القائد حاجة حسب ،والمعنوي المادي ،والترهيب الترغيب اليبأس مختلف
، تطبيقها أو القرارات عسياسة صن تصبح ،السياسي المناخ هذا مثل ففي التقليديين. ، و حلفائهالحزب(
 أو خلق جودبو (  النظام ) حسب الحاجة يسمح قد أنه العلم مع ، هذامهيمن واحد حزب يد في محتكرة

بدعوى دمقرطة الفضاء العمومي والسياسي  (فاعلة غير)ضعيفة أو مستضعفة  شكلية  معارضة
 كما .التقليدي أو االفتراضي سعيا نحو تحقيق أهداف دعائية داخلية أو خارجية، ظرفية أو دائمة

 إنتاج عادةإ أجل من (للحريات مقيد) صارم وتوجيه شديدة لرقابة الجماهيري االتصال وسائل تخضع
 .  الحاكم للحزب العامة السياسة معالم

 هيئات بواسطة يصنع يظل أو الشمولي، الديكتاتوري النظام هذا في العام الرأي أن ريب ال
 ،سرية ابراتمخأجهزة  إشراف تحت )سياسة الترغيب و الترهيب(الذكية الدعاية العالقات العامة و

في الداخل  رسميةال غيرو  الرسمية و األحزاب لمؤسساتوا الوزاراتمختلف  مكلفة باختراق ،مختصة
مختلف األنشطة  عنأو أسبوعية أو شهرية رفع تقارير يومية  مهمتها مراقبة مستمرة عبر ،الخارجو 

من داخل  الذاتي والنقد النقدفي هذا اإلطار اإليديولوجي، تظل عملية أو عمليات .  العامة أو الخاصة
الرسمي أو  زمانيال و مكانيال هانطاق في و متكتمةة محتشمبصفة لحاالت في أغلب اتتم  التي النظام

ال تمس عادة أركان النظام الحاكم أو  لكنها الحزبية القيادات بعض صالحيات منغير الرسمي 
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 القرارات إنجاز وسائل مناقشة ،معينة مستويات وفي الحزب ألعضاء ثالم يمكنحيث  سياسته
 (القاعديةته يديولوجيإ) ذاتها الحزب سياسةل بعيد من أو قريب من عادة  تتعرض شريطة أال السياسية

 القوة لمراكز العلنية المحاسبة ترفض الحاكمة " النخبة "أن أي،  أخرى تنظيمية لقواعد تخضع التي
، خاصة أولئك المقربين)الموالين( من الزعيم أو الحزب داخل السلطوي الهرم قمة يتبوؤون الذين ئكلو أل

 ظل في واالجتماعية السياسية للحياة الواقعية الحالة هي هذه كانت إذاأنه  شك فال .ك أو القائد المل
 عاما رأيا -إن آجال أم عاجال -سيفرز يديولوجياإل المناخ هذا فإن ،أو الشمولية  الديكتاتورية
 يظل حيث  (المسؤول و الحر)الهادف  اإلعالم إلى منه الدعائية الصناعة إلى أقرب هو مستضعفا،

 العامة السياسة تمليه ما وفقا طمعا(،)خوفا و وكيفا كما السياسية الدعاية أحضان في يتبلور العام الرأي
 المصالح يخدم بما أيحاكمة، ال الحزبية النخبة قبل من المسطرة (التامة صناعة المواالة) والخاصة
 "المؤطرة"و  "ةمالمحرو " و النخبويةالشعبية  كثير من الفئاتال حساب على )األوليغارشية( الفئوية

 . 1الزمان وفي المكان في بدرجات متفاوتة من الجماهير الشعبية

 

  "الديمقراطي" النظام في العام الرأيالمبحث الثالث: 

 أن على يات المتحدة األمريكيةفي أوروبا و الوال  النقدية  السياسية الدراسات منالعديد تذهب           
ال تختلف  قد)رأسمالي ليبيرالي طبقي(  ديمقراطي نظام ظل في العام للرأي أو المستلبة بيةالسل الوظيفة
 ها توظفلكن ، ديكتاتوري نظام في عن تلك الشائعة الترهيبية أو الترغيبية ساليباأل حيث من كثيرا

                                                           
 ، راجع على سبيل المثال: لالستزادة حول هذا الموضوع - 1

-DUVERGER Maurice, Sociologie politique,Eds.PUF,2ème édit.Paris,1967,pp382-387. 

-PRELOT Marcel, Sociologie politique,Jurisprudence Générale Dalloz,Paris,1979,pp570-573. 

-ARENDT Hannah, Les origines du totalitarisme (Le système totalitaire),traduit de l’américain par Jean-Loup 

Bourget,Robert Davreu et Patrick Lévy,Eds. Du seuil,Paris,1972,pp173-202. 

 .187-186، ص. ص.المرجع نفسهمحمد جابر سامية وأحمد عثمان نعمات،  -
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 عملية منها فالهد، تكاد تكون فريدة من نوعها مقارنة بالنظام الديكتاتوري  "مختبرية" ،"ذكية" بطرق
 وكبار العسكرية-الصناعية المجمعات ومصالح يتفق بما والجماعات لألفراد وتكنولوجية علمية تدجين

 اتبالمقار  من العديد أثبتت لقد .والشرق الغرب في حلفائهم و الكبار والمرابين التجارية البنوك أصحاب
 سبيل على - األمريكي للمواطن السياسي لوكالس حول األمريكية المتحدة الواليات في النقدية األمبيريقية

غالبية  بين ضمنياا علنيا و ديمقراطي اتفاقا هناك أن ترى التي المقولة  مدى نسبية -الحصر ال ثالمال
، أي بها ومنشغال محلية والوطنيةال السياسية ايابالقض عالم األمريكي الناخب كون الجماهير األمريكية

 تالقرارا  صنع عملية على التأثير بإمكانهو  ،جماهيريرأي  خلق لىع قادر ،بوصفه واعيا ومشاركا
 .مباشرة غير أو مباشرة بصفة ةالحكومي ةالسياسي

السبعينيات من  منذ قاربات النظرية و األمبيريقية، خاصة النقدية منهاالم العديد من توصلت قدل
أو أثناء  كي قبل االنتخاب،أي سلوك الناخب األمري عادات التصويت، مست التي و صرمالقرن المن

 المواطنين جماهير بين واضح فرق هناك أن مفاداها ملفتة نتيجة إلى االقتراع يوم أوالحملة االنتخابية، 
 والمساهمين ،سياسية أنشطة أو نشاط في ، المنخرطينالناخبين من الضئيلة النسبة وتلك ،الواسعة
   . (Engagedملتزم) عام يرأ  وبلورة صنع في حيوي بشكل

 األنشطة في يشاركون ال األمريكية المتحدة الواليات في المواطنين معظم إن الواقع، في
 االنتخابية حقوقهم يمارسون ال الشعب عامة من البالغين ثلث من أكثر كون )أزمة المشاركة(السياسية

من  سوسيولوجيةالو  السياسية اإلشكالية هذه إن ة، خاصة المعاصرة منها.الحديث الرئاسة انتخاب في
 بدرجات مقصود نقص أو اختالل وجودهو  رز الدارسين للرأي العامحسب العديد من أب أسبابها أهم

 أن كما  .األغلبية لدى محدد رأي عن للتعبير الموضوعية أو ةميالسل المعلومات في الخطورة متفاوتة
لدى فئات  الواجبات و حقوقال مستوى على خاصة ،الدستوري بالنظام يرتبط فيما ملحوظا جهال هناك

واسعة من المواطنين األمريكيين، خاصة السود القاطنين في األحياء الفقيرة نتيجة سياسة التجهيل و 
 .التهميش "المقصودة" 
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 شغالهان عدم او جهة، من الكبرى القضايا بعض عن مفصلة معرفة إلى المواطن افتقار إن
 القضايا هذه من بعضا أحيانا تدفعه فقد معقدة، عيةموضو  أو ذاتية ظروفب مرتبط اآلخر، بعضهاب

 حتهلمص بين مباشرة عالقة هناك أن نسبيا ولو يعتقد أو يدرك عندما ،االنتخاب أو االهتمام إلى
 رأسها وعلى األمبيريقية تالمقاربا من العديد أثبتت قدل .الموضوع ذلك أو القضية وهذه الشخصية
 سلوك أن أخرى جهة من "كاتز إلهو" و جهة، من وزمالؤه "فيلدالزارس لكسف ولب "من كال مقاربات
 فهم ، سواء أكانوا محليين أم وطنيين الرأي بقادة مباشرة بصفة يتأثر االجتماعية والجماعات األفراد
،  مينلمتع من الجمهور لكل أصناف " شرعيين " ممثلين (الرأي قادة) باعتبارهم العام الرأي ثقة موضع
 وزعماء ،المصانع وأرباب ،األعمال ورجال ،ومقاولين ،وفقراء، ،الدخول ومتوسطي ،ءياوأغن  ،وأميين

 مدى أو المعرفي نضجه أو الجمهور حجم عن النظر بغض وهذا لخ،أ...والزرقاء ،البيضاء ياقاتال
  .ديمومته مدى أو تواجده مكان أو ثابته

 وهي نسبي، أمر السياسية مسائلال في الخبرة أن إلى أخرى مؤكدة يدانيةم دراسات تذهب كما
 من العام الرأي يتكون التي البيئة معالم على الضوء من المزيد إلقاء عملية في تساهم أن يمكن فرضية
 يتقلدون الذين عضاءاأل معظم أن وجدت هذه المقاربات األنكلوسكسونية فمثال ،كما و كيفا خاللها

 هم ،الديمقراطي أو الجمهوري التيار من واأكان سواء معينة حكومة في مختلفة إدارية مناصب
 أي السياسة، حقل في والمتنوعة المتعددة األنشطة فروع من (األكثر على) واحد فرع في متخصصون

 أو عليها حصوللل قانونية صالحيات يملكون ال أو ،يجهلونها والمعطيات التفاصيل من الكثير أن
وهذا يؤشر على وجود نقص ملحوظ  و األمنية،أ على مستوى المؤسسات اإلدارية إليها الوصول
و في مثل هذه الحالة المتناقضة، هل .  و المرونة اإلدارية في الكفاءة و المهنية السياسيةمتفاوت 
 أو معلومات اكتساب أو الوصول  "المستقبل" أو  "المستهلك" ، العادي األمريكي مواطنبإمكان ال
 محلية مشكلة أو قضية حول (مالئم) وصحيح حر موقف أو حكم لتكوين له الزمة، مفصلة معطيات

 ! .معقدة؟ عالمية حتى أو وطنية أو
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 قبلها من والمتاحة الحكومية الجهات لدى المتوفرة الرسمية المعلوماتية الشبكة إن الواقع، في
 أو ملفقة أو متضاربة بعضها أو معظمها تكون فقد ،(المصطنع أو الطبيعي) بالتعقيد العموم على تتسم

 يعتمد  ،المؤسسية المعلوماتية الشبكة في الخلل هذا أو العجز هذا ولتجاوز على أقل تقدير دعائية
 غير) خاصة معلوماتية مصادر على  -مختلفة أمبيريقية مقاربات عليه دلت كما- العادي المواطن
 غير أو كانوا رسميين- الرأي قادة مواقف -الحصر ال المثال سبيل على - تبنيه مثل (رسمية
 ويبلور آرائه يصوغ ثم ومن خاصة، أو عامة خبرات معهم ويتقاسم بهم ويثق يحترمهم الذين  -رسميين
 أو ،كانت أو وطنية محلية به المحيطة األشياء عالم وحتى األشخاص وعالم األفكار عالم تجاه مواقفه
    .عالمية حتى أو إقليمية

 فئة من يتحول   يصبح هذا المواطن السياسي، يولوجيالسوسو  و السيكولوجي السياق هذا في       
 العملية في مشارك غير شخصابوصفه "الالمباالت السياسية"  موقف ومن أخرى، فئة إلى جمهور
 ستفتح الفرضية هذه لمث أن شك فال  العكس، أو "إيجابي" مشارك شخص إلى "يبسل " السياسية
 والمؤسسة الحكومة من كال دور حول (الذاتي والنقد البناء النقد) والتفكير للتأمل حيوية جديدة مساحات

 1.الزمان وفي المكان في الواقعية السلطوية ممارستها لمختلف المواطن ونظرة جهة، من

         
 

                                                           
1-

 
 لالستزادة حول هذا الموضوع، راجع على سبيل المثال:

 .194-188د عثمان نعمات، المرجع نفسه، ص. ص محمد جابر سامية وأحم -

 ,320-307وليام بلوم، المرجع نفسه، ص ص -

-249، ص ص1990كادروباني سيرج، إرهاب الدولة: النموذج الفرنسي، ترجمة مجهولة، الدار العالمية للطباعة و النشر، الطبعة األولى، بيروت، -

349. 

-MARCUSE Herbert,Op.Cit.,pp 27-43 et pp110-144. 

- Noam Chomsky, Edward Said et Dacronet Guy, La fabrication de l'opinion publique: la politique      économique des 

médias américains, éd. Le serpent plume, Paris, 2004.
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 خالصة  

 تجد (والزالت) وجدت قد (العام الرأي ظاهرة) "الصاعدة القوة" هذه تداعيات أن ريب ال          
 المتوسطة المدن في والمتمركزة الكبيرة الجماهيرية التجمعات مختلف في االجتماعية-ةالسياسي داللتها
 مستوى على والتكنولوجية العلمية الثورة ظل في أي والمعاصرة، الحديث شكلها في خاصة ،والكبرى
-الجيو اإلطار هذا في- العام الرأي وظيفة تصبح وعليه .الجماهيري واالتصال اإلعالم وسائل
الرسمية  جملة العمليات و اإلجراءات واالتجاهات و المواقف تفيدالمعقد و المتعدد األبعاد  -يجيسترات

األجهزة اإليديولوجية للنظام أو  -بصفة مباشرة أو غير مباشرة –تعيد إنتاجها و الغير الرسمية و التي
بهدف التكيف أو عنوية عبر مختلف االستراتيجيات المادية و المالمدني الدولة أو قادة رأي المجتمع 

  .المقاومة المتبادلة سواء في الفضاء العمومي أو السياسي الواقعي أو االفتراضي

   

 قائمة المصادر و المراجع المعتمدة:
 لالستزادة حول هذا الموضوع ، راجع على سبيل المثال: -

-DUVERGER Maurice, Sociologie politique,Eds.PUF,2ème 
édit.Paris,1967,pp382-387. 
-PRELOT Marcel, Sociologie politique,Jurisprudence Générale 
Dalloz,Paris,1979,pp570-573. 
-ARENDT Hannah, Les origines du totalitarisme (Le système 
totalitaire),traduit de l’américain par Jean-Loup Bourget,Robert Davreu et 
Patrick Lévy,Eds. Du seuil,Paris,1972,pp173-202. 

 .187-186محمد جابر سامية وأحمد عثمان نعمات، المرجع نفسه، ص. ص. -

 
 لالستزادة حول هذا الموضوع، راجع على سبيل المثال: -

 .194-188محمد جابر سامية وأحمد عثمان نعمات، المرجع نفسه، ص. ص  -

 ,320-307وليام بلوم، المرجع نفسه، ص ص -
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جهولة، الدار العالمية للطباعة سيرج، إرهاب الدولة: النموذج الفرنسي، ترجمة مكادروباني  -
 .349-249، ص ص1990النشر، الطبعة األولى، بيروت،و 

-MARCUSE Herbert,Op.Cit.,pp 27-43 et pp110-144. 
- Noam Chomsky, Edward Said et Dacronet Guy, La fabrication de 

l'opinion publique: la politique     économique des médias américains, éd. 

Le serpent plume, Paris, 2004. 
 
 
 

 


