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مقدمة
ت ُقدِّم هذه الدراسة قراءة تحليلية يف النقاش الجاري يف الجزائر بشأن مسودة تعديل دستور البالد من خالل
منظور علوم اإلعالم واالتصال ،وتستلهم حزمة من املفاهيم التي تطورت يف سياق مقاربة الدولة بوصفها
العبًا ألدوار اتصالية عديدة ناقشها باستفاضة ميشال لو نات Michel le Net؛ أبرزها الدولة الناصحة L›état
فضل عن الدولة
ً
علِمة  ،L›état informateurوالدولة امل ُشهِرة ،L›état publicitaire
 ،conseilleوالدولة امل ُ ْ
املحفِّزة  Catalyst Stateعند مانويل كاستلز((( ،وهي أدوار برزت وأخذت تتطور يف إطار بيئة افرتاضية متزايدة
تفش جائحة فريوس «كورونا» أدى إىل تعزيز هذا االنتشار.
ن
االنتشار ،أفق ًّيا وعموديًّا .وما من شك يف أ ّ
ِّ
من جهة أخرى ،إذ تسعى الدراسة إىل البحث يف موقع املواطن من هذا النقاش ،فهي تستند ،يف هذا
السياق ،إىل التمييز الشائع يف أدبيات االتصال العمومي بني ما إذا كانت الدولة تتعامل مع املواطن بوصفه
وج لها /أو
ً
مواط ًنا
«فاعل» ،أو «جمهو ًرا» ،أو مجرد «مستهلك» للقيم التي تصنعها مؤسسات الدولة وتر ِّ
تفرضها يف الفضاء العمومي.
تنطلق الدراسة من الحاجة إىل فهم أمناط التداول (يف االتجاهني) بني املواطن والدولة ،سواء تم ذلك
عرب «االنتخاب واالستفتاء» أو عرب «قنوات اإلعالم واالتصال السيايس» ،والتي يُفرتض أن تفيض إىل تداول حر
لألفكار ناتج من تنشئة سياسية – ويف الوقت نفسه من ِتج لها  -تعكس اإلنجازات التي حققها حراك  22فيفري
أساسا يف إقحام املواطن القادر عىل التعبري عن رأيه يف مامرساته
(شباط /فرباير) الشعبي ،املتمثلة
ً
اليومية ،واملشاركة يف القرار العمومي ،خاصة حينام يتعلق األمر بقضايا صياغة الدستور الجديد بوصفه
متس مبارشة الحياة اليومية للفرد ،وقضايا الهوية
فضل عن قضايا السياسات املحلية التي
ً
وثيقة تعاقدية،
ُّ
متسه يف قيمه.
الوطنية التي
ُّ
تعرف الجزائر نقاشً ا حول تعديل الدستور ،ميكن وصفه بأنه متعدد األفضية  Spheresواألطراف والرهانات.
وتعود بدايات هذا النقاش إىل فرتة سابقة لنرش مسودة التعديل يف  7أيار /مايو  ،2020حيث بدأ النقاش
ٍ
م
بوعو ٍد خالل الحملة االنتخابية الرئاسية  12كانون األول /ديسمرب  ،2019كام اقرتن
بدعوات من الرأي العا ّ
ع ُّد انخرا ُ
ط مؤسسة
نفسه .وينطوي هذا النقاش عىل جملة من األفضية ،منها التقليدي واالفرتايض ،ورمبا يُ َ
رئاسة الجمهورية يف هذا النقاش األخري أحد أبرز تطورات النقاش الراهن.
يكمن الرهان األسايس ،يف هذا النقاش العمومي ،يف تفعيل دور املواطن يف العملية السياسية ،قبل
ع ُّد تفعيل هذا الدور جز ًءا من تكريس الحق الفردي يف
االستفتاء الشعبي بشأن التعديل الدستوري الحقًا .ويُ َ
ن هذا الحق (الفردي) لن يتجسد إال بتعزيز
االعرتاف بالرأي والتعبري عنه ضمن الحاجة إىل التشاركية املرئية ،غري أ ّ
فعل االتصال الحكومي ،وقد بادرت رئاسة الجمهورية إىل إرسال برقيات لطلب املشاركة من مختلف األحزاب
السياسية وفواعل املجتمع املدين والفعاليات األكادميية .يأيت اإلعالن عن مسودة الدستور والرتويج لها
مع ظروف الحجر الصحي بسبب تفيش جائحة فريوس كورونا ،ما يجعل النقاش العمومي بشأنها غري تقليدي
ما سؤال هذه الدراسة فهو متعلّق بأجندة النقاش ،وأطرافه،
من حيث األفضية وأمناط التداول العمومي .أ ّ
واألفضية التي يجري تداولها.
تنقسم الدراسة أربعة أقسام .يوفر القسم األول مقدمة مفاهيمية نظرية يف التحوالت التي يعرفها
الفضاء العمومي بفضل االنتشار الواسع للشبكات االفرتاضية ووسائل التواصل الجديدة .أما القسم الثاين
 1يوظف كاستلز املصطلح الكيميايئ  ،Catalyseوهو عبارة عن "مادة كيميائية محفزة عىل ترسيع التفاعل بني املكونات من دون أن تتدخل هي يف العملية
التفاعلية" ،يف توليد مفهوم الدولة املحفزة  ،Catalystأي الدولة التي توظف التقانة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتفاعلها واإلنرتنت حاف ًزا للمنظامت يف
تحقيق أهدافها .يُنظر:
Manuel Castells & Gustavo Cardoso (eds.), The Network Society: From Knowledge to Policy (Washington, DC: Johns Hopkins Center for Transatlantic
Relations, 2005).
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فيناقش دور املواطن يف النقاش العمومي بشأن مسودة تعديل الدستور الجزائري .يف حني يسعى
م يحاول القسم الرابع اإلجابة عن سؤال ،هو :هل
القسم الثالث إىل فحص طبيعة هذا النقاش ومضامينه .ث ّ
يسمح الفضاء االفرتايض بنقاش سيايس عمومي بديل يف ظل اإلفراط يف إضفاء الطبيعة اإلعالمية عىل
مسارات هذا النقاش؟

تحول الفضاء العمومي
يتعرض الفضاء العمومي ،بفضل االنتشار الواسع للشبكات االفرتاضية ،إىل توتر متزايد بني األيديولوجيا
وامليديولوجيا ،وهو ما يساهم – عىل نحو أو آخر  -يف تشييئه ،وإفراغه من وظيفيته املتعالية .فالفضاء
العمومي ،اليوم ،يتحول  -بسبب التوظيف املتزايد للتقنية وانعكاساتها عىل أجيال امليديا التقليدية
ممة Relations publiques généralisées
ووسائلها وغاياتها وأنواعها  -إىل نوع من العالقات العامة املع َّ
كام يسميها برنار مياج((( ،حيث يتفسخ الخيط الرفيع بني الفضاء العمومي والخاص من حيث نوع الحدود ،وبني
الفضاء العمومي السيايس ونظريه االجتامعي من حيث املوضوع ،وبني الفاعل املُطّلِع – كام يف حالة
النقاشات العمومية – ونقيضه االجرتاري السطحي؛ ما يؤدّي إىل تراجع قيمة الشأن العام ِ
وحجاجه يف
أفضية باتت مائعة جدًّا.
ة اجتامعي ٍ
تقوم أطروحة يورغن هابرماس عىل فكرة وجود فضا ٍء (مادي وافرتايض) ولُحم ٍ
ة تتشكل من
مجموعة من الذوات ،وتجتمع ملناقشة قضايا الشأن العام أو املصلحة املشرتكة .وتتشكل هذه الجامعة
من مجتمع سيايس يتواصل دميقراط ًّيا عىل نح ٍ
و يخلو من أي هيمنة غري هيمنة الحجة ،وهدفها التشاور
املؤسس عىل األخالقيات والحق يف الكالم والفعل بخصوص قضايا مطروحة عل ًنا((( .ويف ظل هذا النقاش
م واإلرادة السياسية العامة للمواطن ،عىل نحو يُحقّق أفقًا للتفاهم ،ثم الوصول
العقالين ،يتشكل الرأي العا ّ
إىل إجامع عقيل يقوم عىل الحجة والربهان((( ،وهو ما يعرف باالتصال الخالق ،La communication créative
فضل عن االحرتام والتقدير
ً
الذي يقوم عىل نبذ األفكار املسبقة تجاه الطرف اآلخر والثقة بأن ما يقوله مهم،
تفاهم وتوافقًا((( .من جه ٍ
ة أخرى ،ينطوي النقاش العقالين
املتبادلَني ،وافرتاض أن العملية التحاورية تنتج
ً
عىل عنرص الحجاج الذي يتوقف عىل طبيعة املتحاورين وإتقان تقنيات اإلقناع املتغرية ،وذلك بحسب املتكلم
لغوي ثقايف واجتامعي وحضاري ،بعيدًا عن العنف
وثقافته ومقامه ،وبحسب السياق أيضً ا ،فهو تعاق ٌد
ٌّ
ول التداول من
اإلقناعي /اإلقناع العنيف((( .وهنا الحظ هابرماس طبيعة العالقة بني اللغة والهوية من خالل تح ّ
الكفاية اللغوية إىل الكفاية التواصلية(((.
يقوم اإلجامع العقيل عىل «إرادة عامة ،عاقلة ،دافعها الوصول إىل الحقيقة» ،وركيزتها توفُّر فرص
متساوية للنقاش ،وهذا ما وفرته التكنولوجيا ،من خالل سهولة تبادل اآلراء وإدارة «الحوار» والتحيني واآلنية
أشكال
ً
وتعديل الرأي بعد الحوار (التعليق والتعقيب واملشاركة) .غري أن وسائط التواصل االجتامعي أوجدت
2 Bernard Miège, "l’espace publique: Au-delà de la sphère politique," Hermès, no. 17 - 18 (1995), p. 54.
3 Jurgen Habermas, "L'espace public, 30 ans après," Quaderni, no. 18, Les espaces publics (Automne 1992), pp. 164 - 165.
 4عزام أبو الحامم وابتسام حمديني" ،الحوار والحجاج يف الفضاء االفرتايض" ،يف :الفضاء العمومي ومواقع شبكات التواصل االجتامعي :التشظي وإعادة
قراءة املفهوم ،أشغال ملتقى دويل ،مخرب استخدامات وتلقي املنتجات اإلعالمية والثقافية يف الجزائر ،جامعة الجزائر ( 3وهران :جامعة أحمد بن بلة ،)2017 ،ص
.155
 5ياسني بوللوى" ،الحوار البيني والتأسيس للحوار مع اآلخر :بحث يف أسباب تعطيل آلية الحوار يف املنظومة الفكرية العربية اإلسالمية" ،مجلة فكر ومجتمع،
العدد  ،)2013( 12ص .254
6

أبو الحامم وحمديني ،ص .157

 7النارص عبد الالوي ،الهوية والتواصلية يف تفكري هابرماس (بريوت :دار الفارايب ،)2012 ،ص .192 ،131-130
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تواصلية رمزية ولغوية تختلف عن الحجاج الذي انزلق إىل العصبية((( .وهو ما يصفه عبد الوهاب املسريي
بدل من معرفتها ،قامئة عىل آليات خطابية
بالحداثة ما بعد اللغوية التي تعترب اللغة وسيلة إلنتاج الحقيقةً ،
عا
تفرضها عوامل متحررة من املعيارية والرقابة وواقع تحكمه األحادية ،يف حني فرض النرش اإللكرتوين واق ً
تحت رحمة التعددية املفضية إىل التشتت والفوىض والتشظي.
الحقيقة أن هذه اآلليات الخطابية إن مرت عرب وسيط إعالمي ينتهج أسلوب التمثيل اإلعالمي لألحداث ،فإنه
سيتحول إىل أداة أيديولوجية ،خاصة أن وولتون  -عندما أراد توصيف الفضاء اإلعالمي العمومي  -ربط وساطة

الفعل السيايس باألعلمة La mediatization؛ أي إنه جعل الفضاء العمومي مرئيًّا((( ،ألن وسائل اإلعالم
التقليدية  -خاصة الرسمية منها  -غال ًبا ما تحتل الفضاء العمومي وتوظفه كقناة لنقل مخرجاتها للتداول
د فعلٍ بديل تجاه هذه الوصاية األبوية عىل اإلعالم وغريه من
تارةً ،وللمعالجة بالتضخيم تار ً
ة أخرى( .((1وكر ِّ

مستويات الوساطة السياسية بني «الدولة والشعب» ،من مجتمع مدين وأحزاب وحركات جمعوية ،متظهر

شكل ميكن تسميته «الفضاء العمومي املوازي» ،فهو جامهريي غري نخبوي ،وتواصيل غري دعايئ ،وذو
ٌ

عالقات أفقية ال عمودية( ،((1ثم إن «[طبيعته االفرتاضية] ال تعني عدم واقعيته»( ((1ما دامت اآلثار حقيقية،
وهو ما جعل املش ّبك الجزائري (مستعمل الشبكات) يتمثّله ِ
قبل ً
ة للرأي ،يف تعبري عن تنصله من أدوار اإلعالم
واملجتمع املدين املحسوب يف مخياله السيايس عىل النظام السيايس واستقالة بناه وظيفيًّا ،وذلك

د مرحلة جديدة من التشارك تتمحور حول «الذات /األنا» ،سامها كاستلز «االتصال الذايت
نحو أفضية كرست ميال َ
الجامهريي» ،لخلق فضاء مشرتك ،ال عمومي( .((1وقد أدخل هذا التخبط يف األدوا ِر والغايات الفضا َء العمومي

َق التحيني وااللتباس؛ وظيفةً ،وتوظيفًا.
قل َ

ترفض نانيس فرايزر ما تعتربه البعد الربجوازي بوصفه تكوي ًنا مورفولوجيًّا للطبيعة السياسية للفضاء
(((1
العمومي ،وقد أعادت مفهمته ليتحول إىل فضا ٍء عمومي معومل  -أو ما تسميه «الفضاء ما بعد الربجوازي»
 - post-bourgeoiseينطوي عىل توسيع الفضاء ونقله من عموديته االختزالية إىل أفقيته وتشاركيته
فئات واسع ٍ
ٍ
ة ،بوصفه قنوات تواصلية أسهمت يف توسيع املشاركة السياسية وتنمية الوعي
وتفاعليته بني
رصا
بحقوق املواطن السيايس واملواطن املثقف وواجبات ّ
كل منهام .فبعد أن كان الفضاء العمومي مقت ً
عىل النخبة ،صارت مثة ،اآلن ،دعوة إىل التحول نحو فضا ٍء عمومي عامي يتيح للنخب املهمشة واملغمورة
وبديل
ً
ُرصا للتداول يف قضايا الشأن العام ،بوصفها فواعل جديدة تؤدّي دورها فيه وتنتج خطابًا ناقدًا –
ف ً
(((1
أيضً ا  -ملا ينتجه املفكر التقليدي والسيايس واملثقف  .وقد أطلق أوسكار نيغت عىل ذلك اسم «الفضاء
العمومي املعارض الربوليتاري [الطريف /الهاميش]» ،يف مقابل «الربجوازي املركزي»( ،((1ليعرب عن مدى
8

أبو الحامم وحمديني ،ص .158 - 157

مدَونة نرص الدين لعيايض ،شوهد يف  ،2020/8/19يفhttps://bit. :
 9نرص الدين لعيايض" ،املجال العمومي و’امليديا‘ :محاولة تفكيك عالقة ملتبسة"ُ ،
ly/32lmBxp

 10مانويل كاستلز ،شبكات الغضب واألمل :الحركات االجتامعية يف عرص اإلنرتنت ،ترجمة هايدي عبد اللطيف (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2017 ،ص .135
 11الصادق الحاممي" ،املشهد الثوري االفرتايض :نحو مقاربة لألصول التواصلية للثورة التونسية" يف :ظاهرة ويكيليكس :جدل اإلعالم والسياسة بني االفرتايض
والواقعي (الدوحة /بريوت :املركز لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .193
 12بيار ليفي ،عاملنا االفرتايض ما هو؟ وما عالقته بالواقع؟ ترجمة رياض الكحال (املنامة :هيئة البحرين للثقافة واآلثار) ،ص .15
 13مانويل كاستلز ،سلطة االتصال ،ترجمة محمد حرفوش (القاهرة :املركز العريب للرتجمة ،)2014 ،ص .92
14 Nancy Fraser, "Repenser la sphère publique: Une contribution à la critique De la démocratie telle Qu'elle existe réellement," Extrait de Habermas and
the Public Sphere, Muriel Valenta (trans.) Hermès, no. 31 (2001), p. 194.
15

أبو الحامم وحمديني ،ص .154 - 153
16 Oskar Negt, L'espace public oppositionnel Alexander Neumann (Paris: Éditions Payot & Rivages, 2007), p. 19.
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نضج املجتمع املدين وحضور املصلحة العامة يف الفضاء السيايس العمومي ،وعن االهتامم بالشؤون
السياسية واالجتامعية يف أفضية النقاش والحوار االفرتاضية(.((1
ة ومعقد ٍ
ة ومتآكل ٍ
ة عكسي ٍ
ييش التاريخ االجتامعي لوسائط االتصال بوجود عالق ٍ
ة بني التقدم التقني لوسائط
اإلعالم واالتصال وعالقة املثقف بالجمهور؛ إذ أدى االنتشار الواسع للوسائط الجديدة إىل تحرر الجمهور
وض رجل الوسائط النظام املعريف اإلقطاعي
– نسبيًّا – من وصاية املثقف ومامرساته النخبوية ،حيث ق َّ
(((1
وتحرر من الخضوع لقيم املؤسسات ،فصارت الجامهري منتجة للوعي واملعنى  ،وأصبحت متارس االتصال
الجامهريي الذايت ،مستفيدة مام يسميه دومينك وولتون ثالثية «الرسعة ،والحرية ،والتفاعلية»(.((1
ويُعد أكسل هونيث من أبرز الذين انتبهوا لهذه األهمية يف إرشاك فواعل جديدة يف الفضاء العمومي،
فقد اشتغل بنقد مرشوع هابرماس التواصيل الذي يقترص عىل الفعل اللغوي والحجاج ،والذي يُهمل فكرة
عا من أجل االعرتاف بها ،وأنه سينعكس سلبيًّا عىل
أن إقصاء بعض الفئات من النقاش من شأنه أن يخلق رصا ً
النقاش وأخالقياته وقضاياه السياسية واالجتامعية .لذلك ،يدعو هونيث إىل إقحام أشكال االعرتاف بحق اآلخر
كعالقة حقوقية تراعي تحقيق الحريات قانون ًّيا عىل منحى بينذايت « :intersubjectifحقي وواجبك والعكس،
وبالتساوي»؛ إذ يولد تعميم العالقة القانونية بالحقوق حالة «احرتام للذات»  ،le respect de soiتجنبًا الزدراء
حق اآلخر وحرمانه من حقوقه املرشوعة مؤسساتيًّا وبنيويًّا بسبب اإلفراط يف الرتكيز عىل الواجب أو اختالل
التساوي بني الحق والواجب ،وهنا يجري تقويض املسؤولية األخالقية عرب التهميش واإلقصاء من املنظور
ن الفضاء العمومي اليوم هو فضاء الحق يف تداول الرأي ومرئيته visibilité
التفاعيل التشاريك ،ذلك أ ّ
العمومية كام ينادي بذلك أوليفي فوارول  ،Olivier Voirolوحنة أرندت  Annah Arendtتحت مسمى «فضاء
الظهور»(.Espace des apparences ((2
ة متخ َّيلة
يحايك ما وصفته أرندت بخصوص جامليات الفضاء العمومي محاولة تسويق املواطن الجزائري صور ً
حول سلمية الحراك وتوطد وشائج الرابطة االجتامعية ،باملحافظة عىل نظافة املكان وتوزيع الورود وإسداء
النصح ،وغري ذلك من آليات االتصال اللفظي وغري اللفظي ،كام تصطلح عليه مدرسة بالو ألتو Palo Alto
االتصالية ،وهي مظاهر سادت خالل مسريات أيام الجمعة العامة التي شاركت فيها أطياف الشعب كافةً،
فضل عن أيام الثالثاء املخصصة لطالب الجامعات .غري أن هذه األلفة التي جمعت الجزائري بالفضاء العمومي
ً
خف وهجها أثناء الحجر الصحي لصالح الفضاء العمومي االفرتايض الذي عاد إىل االنتعاش مع طرح
املادي َّ
مسودة تعديل الدستور للنقاش.
لوضع الحالة الجزائرية يف السياق النظري السابق  ،contextualizationينبغي لفت االنتباه إىل حالة الغياب/
التغييب التي عرفها املواطن من الفضاء السيايس خالل فرتة ما قبل الحراك الشعبي؛ إذ أدى تصاعد حدة
فضل عن االستخدام الواسع لوسائط التواصل االجتامعي – مع مرشوع عهد ٍ
ة خامس ٍ
ة للرئيس عبد
ً
االحتجاجات،
ما) – إىل ترسيع اندماج املواطن الجزائري يف مسار رفض املرشوع
العزيز بوتفليقة (الذي حكم البلد عرشين عا ً
من أصله .وهنا ،ميكن اإلحالة عىل ما تحدَّث عنه نادر رساج من عالقة بني األفضية الحرضية كقبل ٍ
ة للمشاركني يف
الحراك ،وبني الشعارات والهتافات كدعامات نصية وشفهية( ((2لالتصال الكامل (اللفظي ،وغري اللفظي).
 17مفيدة العبايس" ،املجال العمومي واالتصال االفرتايض :مقاربة هابرماسية لدراسة املجموعات االفرتاضية التونسية" ،رسالة ماجستري ،معهد الصحافة
وعلوم األخبار ،جامعة منوبة ،تونس ،2010 ،ص .3
 18مراد كموش ،حمزة هواري" ،محددات العالقة بني املثقف والجمهور يف املجال العام االفرتايض" ،يف :الفضاء العمومي ومواقع شبكات التواصل
االجتامعي ،ص .101
19

تواصل (بريوت :دار الفارايب ،)2012 ،ص .36
ً
دومينك وولتون ،اإلعالم ليس

20

سؤال االعرتاف يف الفلسفة االجتامعية والسياسية املعارصة ،ترجمة وتقديم كامل بومنري (الجزائر :دار ميم ،)2019 ،ص .18 - 17

 21نادر رساج ،الخطاب االحتجاجي :دراسة تحليلية يف شعارات الحراك املدين (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2017 ،ص .170 - 169
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أي دور؟
املواطن والنقاش حول تعديل الدستورّ :
استقبل الفضاء العمومي الجزائري ،بشقَّية الواقعي واالفرتايض ،إعالن التلفزيون العمومي ،يوم
 7آذار /مارس  ،2020املتضمن توزيع املرشوع التمهيدي ملسودة تعديل الدستور الجزائري عىل الشخصيات
الوطنية واألكادميية واألحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين ،مبوجة ناقدة من التعليقات واملدونات
واملنشورات عىل وسائط التواصل االجتامعي ،خاصة أن توزيع املسودة تزامن مع فرتة الحجر الصحي
ن النظام السيايس الجزائري اتجه إىل فتح نقاش عمومي
ملواجهة تفيش جائحة كورونا.
وحاج البعض بأ ّ
ّ
ٍ
إرشاك مبارش للمواطن .ويف هذا السياق ،يرى لونات أن التداخل بني النصيحة
بشأن املسودة من دون
علِمة ووظيفتها الناصحة من دون إرشاك املواطن
السياسية واالجتامعية ،أي الجمع بني وظيفة الدولة امل ُ ْ
يف هذا الدمج بني الوظيفتني ،من شأنه أن يربك رشعية االتصال العمومي ،فالدولة متارس عدة وظائف
علِمة
ضمن العملية اإلعالمية – االتصالية ،أبرزها :الدولة الناصحة التي تبحث عن تغيري السلوك ،والدولة امل ُ ْ
التي تسعى لرشح قراراتها وبثّ عروضها والتعريف بها ،والدولة امل ُشهِرة التي تسعى للرتويج لخدماتها
وجلب املستهلكني ملنتجاتها العمومية(.((2
حديث املناسبايت .occasional communication
هنا ،انتقل االتصال الحكومي الرئايس إىل شكلٍ من االتصال ال َ
ولنئ كان هذا االتصال يخص املناسبات واملؤمترات التي تستدعي إفراطًا اتصال ًّيا ضمن شبكة الربامجية
اإلعالمية ،فإنّه ليس للسياسة عالقة به؛ إذ إنّه مرتبط باملواضيع االجتامعية ذات البعد الرتفيهي ،وهو ما
أدّى إىل خلق فهمٍ للظاهرة يُعرف يف الحقل اإلعالمي بـ «فقاعة املصفاة»  The Filter Bubbleالتي قدمها
ْص َنة األخبار واإلعالم عىل نحو أكرب ،فتقدم من
إييل بارزي  ،Eli Pariserوهي  -بحسب رأيه  -تؤدي إىل شَ خ َ
األخبار والتعليقات ما يتناغم مع أفكار القارئ املسبقة والجاهزة ،وتبعده عن مواجهة األفكار املعارضة أو
املخالفة؛ فتشجع االستقطابً ،
بدل من االنفتاح عىل الحوار والتداول(.((2
لقد ولج املواطن الجزائري إىل الفضاء العمومي يف مرحل ٍ
ة مبكرة من الحراك الشعبي؛ إذ تفاعل مع خطاب
قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي التي ساندت منذ  30مارس  2019مطالب إجهاض مرشوع العهدة
الخامسة ،بتفعيل املواد  ،102-08-07وإعالن شغور منصب الرئيس الذي تلته استقالة الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة الرسمية يف  2نيسان /أبريل  .2019ومن شأن رسد مثل هذه الحيثيات أن يبني تعايف العالقة بني
املواطن الجزائري وفضائه العمومي السيايس ،خاصة املادي منه ،طوال فرتة الحراك الشعبي تقري ًبا .غري
ن طرح مسودة تعديل الدستور للنقاش ،يف فرتة ما بعد االنتخابات الرئاسية ( 12كانون األول /ديسمرب ،)2019
أ ّ
أظهر تحديات أخرى يف وجه تلك العالقة.
فاستنادًا إىل تعريف هابرماس للفضاء السيايس الدميقراطي التشاريك ،ومنظوره لفلسفة األخالق
ٍ
َ
جة بأن توجه
طرف
أي
التواصلية واالعرتاف باآلخر والتحاور معه من دون ادعاء ّ
امتالك الحقيقة ،ميكن املحا ّ
ٍ
نقاش عمومي
رئاسة الجمهورية لحرص تداول املسودة يف الفواعل املذكورة آنفًا يُع ّد انتقا ًء حجاجيًّا يف
ن تعلق األمر مبنطق الكفاية السياسية
بشأن أكرث القضايا السياسية عموميةً ،أي تعديل دستور الدولة ،حتى إ ْ
ة وساط ٍ
الذي ميكن أن يتحقق عرب عالق ِ
ة بني املواطن والدولة تتوالها فواعل املجتمع .ويستند هذا االحتجاج
إىل حج ٍ
ن رشيح ً
ة عن فهم جل مواد الدستور ،بحكم التخصص
ة واسعة من املواطنني ستكون قارص ً
ة مفادها أ ّ
22 Michel le Net, Communication publique: Pratique des campagnes d'information (Paris: la documentation Française, 1993), p. 17.
نقل عن :نبيلة بوخبزة" ،تطبيقات االتصال العمومي املطبقة يف الحمالت العمومية املتلفزة" ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الجزائر ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،قسم
ً
.علوم اإلعالم واالتصال ،الجزائر ،2007 ،ص 83
مدَونة نرص الدين لعيايض،
 23نرص الدين لعيايض" ،الصحافة الرقمية العربية واملجال العام :فضاء لالستقطاب والتمشهد"ُ ،
.شوهد يف https://bit.ly/32lmBxp، 19/8/2020
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ري من املواد
أو حتى املستوى التعليمي .وقد تجىل هذا عىل نحو واضح يف جهل هؤالء املواطنني الكث َ
بسبب االستقطاب الذي أحدثته وسائط التواصل االجتامعي ،وهو ما أدى إىل تركيز االهتامم عىل عد ٍد محدود
من املواد املثرية للجدل؛ مثل املواد املتعلقة بالتدخل العسكري خارج الحدود ،واملواد املتعلقة مبنصب
فضل عن استنكار األخطاء النحوية التي يُزعم أنها ناتجة من ترجمة النص األصيل للمسودة من
ً
نائب الرئيس،
الفرنسية إىل العربية.
من منظور أكسل ،من حق املواطن أن يشارك رأيه يف النقاشات العمومية مهام كان مستواه ،وما مينحه
هذا الحق هو التقانة التي خلقت مبدأ اإلتاحة وانتهاك املسافة لصالح «هنا واآلن» ،بعيدًا عن الحواجز السابقة
ُ
انتهاك الخصوصية واملسافة جز ًءا
ع ُّد
التي كان يفرضها الفضاء العمومي املادي ونوعية أطراف النقاش .ويُ َ
من منظور «االتصال أونالين»( ،((2الذي تناولته آن كولكلني Anne Caulquelin؛ إذ تعترب الدولة مبنزلة لحظ ٍ
ة
متقدم ٍ
ة من االنتساب االجتامعي ،حيث ينبغي أن ينعم األفراد والجامعات تحت سقفها بالحرية والحامية؛
ومن ثم فإن عالقة االنتساب االجتامعي التي تقوم عليها الدولة ينبغي أن تكون قامئة عىل أساس الحق
ة أملٍ جامهريي ٍ
والواجب( .((2لذلك ،تسبب إغفال دور «العامة» يف النقاش يف خيب ِ
ة بعد إعالن مسودة تعديل
الدستور يف ظل ظروف تفيش جائحة كورونا (حيث اإلغالق والحجر الصحي والتباعد االجتامعي) .ويف هذا
السياق ،جاء إرصار بعض األحزاب وفواعل املجتمع املدين عىل نرش املسودة عىل أوسع نطاق افرتايض
ممكن ليتمكن الجميع من الوصول إليها.
يؤدي ما ميكن تسميته «انصهار بني اإلعالم واالتصال» إىل هجرة واسعة نحو االفرتايض ،وذلك بسبب تطور
عالقة جريحة( - ((2بتعبري فرانك فيشباك وميشال سيمور – إثر تقلص ثقة الجمهور باإلعالم التقليدي ،باعتباره
أداة من أدوات السلطة السياسية ،وباعتباره يخضع ملنطق السوق ونسب املشاهدة Le diktat de l’audimat
ولصناعة السياسات التحريرية خدم ً
بدل من إدارة رصاع األفكار ومقارعة الحجة
ً
ة للصورة والشكل والعاطفة،
ة شفاف ً
ة تواصلي ً
مثل – حال ً
تعب عن ثقة أفقية
ة
ً
بالحجة( ،((2لهذا يشكّل التحول نحو فيسبوك – يف الجزائر
ّ
بني املواطن واملواطن ،ويسمي شاين بومان ذلك «إعالم الـ ’نحن‘«  ،we media(28)، (29)we the mediaوهو
ٍ
منتديات شبه مفتوحة للمناقشات العامة( .((3غري أن النقاش والحجاج
مبنزلة البديل بوصفه فضا ًء للسجال يف
ن كلًّ من التعليق
والسجال والجدال والحوار واملراء( ((3مفاهيم من شأنها خلق لبس لدى املواطن مفاده أ ّ
والرفض واالستقطاب( ((3يُع ّد رأيًا بشأن قضي ٍ
ة ما؛ لذلك يرفض سارج ألبوي  S. Albouyالدمج بني التسويق
24

جوناثان بيغل ،مدخل إىل سيمياء اإلعالم ،ترجمة محمد شيا (لبنان :املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،)2011 ،ص .268 - 267

 25مصطفى إنشاء الله ،املجتمع املدين :حدود املفهوم عند يورغن هابرماس (بريوت :منتدى املعارف ،)2017 ،ص .47
 26أصبح القاموس النفيس ،يف الفرتة األخرية ،يوظف فلسفيًّا يف قضايا الهوية والذات مثل الحديث عن "الهوية الجريحة" و"الكوجيطو املجروح" عند فتحي
املسكيني ،وعند فرانك فيشباك  Franck Fischbachوميشال سيمور  Michel Seymourلتوصيف حالة القهر والخيبة من نكران االعرتاف يف النقاش والتفاعل من
ربا أن إيتيقا التواصل فقرية نقديًّا يف جعل الفاعل االجتامعي يفصح عن عالقات السيطرة
ً
األفضية العمومية .اهتم فيشباك،
مثل ،بالفرق بني الفعل والتفاعل ،معت ً
والقهر الرمزي ،ألن عالقات السيطرة تنتهك هذا التفاعل معياريًّا وأخالقيًّا ،وليس لغويًّا؛ ما يولد الشعور باالحتقار والجرح الهويايت  .blessure identitaireفالتواصل
ليس تصو ًرا متعلقًا بالتفاهم العقالين فقط ،بل باالعرتاف أيضً ا؛ لذلك يجب أن يجري التحام بني الفعل االجتامعي والتفاعل االجتامعي .يُنظر :سؤال االعرتاف يف
الفلسفة؛ فتحي املسكيني ،الكوجيطو املجروح :أسئلة الهوية يف الفلسفة املعارصة (الجزائر :منشورات االختالف ،)2013 ،ص .14
 27شوقي العلوي ،رهانات اإلنرتنت (بريوت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع ،)2006 ،ص .96
28 Shayne Bowman & Chris Willis, We Media: How Audiences are Shaping the Future News and Information, J.D. Lasica (ed.) (California: The Media Center,
2003), p. 9.
29 Dan Gillmor, We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the People (California: O'Reilly Media, 2004).
 30عبد الغني عامد ،الثقافة وتكنولوجيا االتصال :التغريات والتحوالت يف عرص العوملة والربيع العريب (بريوت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش والتوزيع،
 ،)2012ص .85 - 84
 31املراء هو الجدل املذموم الذي يكون هدفه احتقار اآلخرين وإذاللهم النتصار النفس ،وتأيت هذه املدونة املفاهيمية التي تفرق بني السجال والحوار والجدال
والحجاج يف معرض دراسة إجرائية قام بها الباحث عزام أبو الحامم والباحثة ابتسام حمديني يف إطار امللتقى الدويل حول الفضاء العمومي ومواقع شبكات
التواصل االجتامعي.
عا وقطبًا ،وهو أيضً ا عملية كسب التأييد للرأي واملوقف ،وهذا يعني رصف اآلخر عن رأي مخالف.
 32االستقطاب هو الجمع بالجذب حتى يصري املستقطب مرج ً
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 Marketingواإلقناع  ،Persuasionويدعو إىل عدم الخلط بني التسويق السيايس واالتصال السيايس وتسوية
الفكرة بالربنامج ،واألشخاص باملنتوج ،واملواطن باملستهلك ،والفاعل السيايس باملقاول ،واألصوات بالسعر،
رأي
م النشط عرب صناعة
ٍ
ُعب عن الرأي العا ّ
ومكتب التصويت بنقطة البيع( ،((3لتتم يف األخري بلورة توافقات ت ّ
م يحظى بتوافق جامهريي مينح العمليات السياسية املختلفة الرشعي َ
ة(.((3
عا ّ
بالعودة إىل التعديل الدستوري ودور املواطن يف مساره ،من املهم االنتباه إىل أن املقاربات القانونية
والسياسية السائدة متعددة .فمرشوع تعديل الدستور قد ال مي ّر عرب االستفتاء الشعبي ،بل عرب جمعية
عا .وهنا ،يُسمح للشعب باملشاركة باعتباره مصدر كل سلطة
تأسيسية ،وقد مي ّر عليها وعىل االستفتاء م ً
يف الدولة ،وهو ما تستدعيه مقتضيات الدميقراطية .ويف هذه الحالة ،تصبح عالقات املشاركة قامئة عىل
ما يسميه ريتشارد روريت  R. Rortyاالعرتاف بـ “الرضورة واإلمكان”(((3؛ فاألمر هنا ال يتعلق بتفرقة قانونية
ٍ
ٍ
ذوات سياسية
لذوات مواطنية ،بعيدًا عن كونها
ودستورية بني فواعل رسمية وغريها( ،((3بل بإتاحة كاملة
واعية .ومن منظور الفقه الدستوري ،مثة عىل األقل ثالث مقاربات شائعة يف التجارب السياسية املقارنة
ملشاركة الشعب صاحب السيادة يف وضع الدستور أو تعديله .وألن الدميقراطية درجات ،فإن أساليب متظهرها
درجات أيضً ا .وميكن استعراض هذه املقاربات الثالث عىل النحو التايل(:((3
•إعداد مرشوع الدستور من جهة هيئة غري منتخبة وطرحه عىل االستفتاء الشعبي :قد تكون اللجنة فردًا أو
مجموعة من األفراد املعينني من جانب السلطة التنفيذية ،ويُع ّد دستور الجزائر لعام  1989خري مثال عىل

ذلك .وهنا ،ال يشارك الشعب يف عملية إعداد الدستور؛ إذ مل يَنتخب الجهة املكلفة بإعداده ،وال ميكنه

م ال يسمح
توجيه الدستور الوجهة التي يراها أكرث تحقيقًا آلماله وملصالح بالده ،كام أن االستفتاء العا ّ

نصا ،بل يسمح فقط باملوافقة عليه برمته أو رفضه كلّه ،وهو ما ال يرتك فرصة
للشعب مبناقشة الدستور ًّ

لالختيار؛ ما قد يضطره إىل قبوله عىل عيوبه وقصوره حتى ال يدخل الدولة يف مرحلة حكم استثنايئ من

غري دستور قد ت ُقوض أمنها ووجودها.

ة تأسيسي ٍ
•إعداد مرشوع الدستور من جهة جمعي ٍ
ة منتخبة من دون طرحه عىل االستفتاء الشعبي :ت ُع ّد
هذه املقاربة أكرث دميقراطية من سابقتها ،ألن الشعب هنا انتخب املعية؛ أي إنه ميكنه أن يساهم

كل من فرنسا يف دستو َري  1848و1875
مساهمة فاعلة عن طريق ممثليه ،وقد استخدمت هذه الطريقة ّ

والواليات املتحدة األمريكية عام .1778

•إعداد مرشوع الدستور من جهة جمعية تأسيسية منتخبة مع عرضه عىل االستفتاء الشعبي :تُع ّد هذه
الطريقة أكرث استجابة من غريها ملقتضيات الدميقراطية ،ألنها تستند إىل الشعب بوصفه مصدر كل سلطة
يف الدولة؛ فهي تسمح مبشاركة شعبية مزدوجة من خالل ممثيل الشعب أثناء إعداد النص ،ومن خالل

االستفتاء أيضً ا .ولكن يؤاخذ هذا األسلوب بتعرضه لكرثة االستشارات الشعبية يف فرتة زمنية قصرية نسبيًّا؛

ففي حالة الرفض ،يتم تأسيس جمعية من جديد واستشارة الشعب مجددًا ،مثلام حدث بشأن الدستور
الفرنيس عام .((3(1946

 33شوقي العلوي ،االتصال السيايس :النظريات والنامذج والوسائط (تونس :مركز النرش الجامعي ،)2017 ،ص .54
 34رشيف درويش اللبان ،مداخالت يف اإلعالم البديل والنرش اإللكرتوين عىل اإلنرتنت (القاهرة :دار العامل العريب ،)2011 ،ص .76 - 75
 35جان مارك فريي ،فلسفة التواصل ،ترجمة عمر مهيبل (بريوت :الدار العربية للعلوم ،)2006 ،ص .53
36

ضمربي عزيزة" ،الفواعل السياسية ودورها يف صنع السياسة العامة يف الجزائر" ،رسالة ماجستري ،جامعة باتنة ،الجزائر ،2008 ،ص .137 - 107

 37محمد سعيد جعفور ،مدخل إىل العلوم القانونية :الوجيز يف نظرية القانون ،ط ( 17الجزائر :دار هومة ،)2007 ،ص .139 - 138
38

املرجع نفسه ،ص .139
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وقياسا عىل املناخ السيايس الجديد الذي أفرزه حراك  22فيفري  ،2019استُب ِ
ُ
احتامل
عد
يف حالة الجزائر،
ً
إقصاء الشعب من االستفتاء خاصة يف ظل تأكيد اإلعالم العمومي املتواصل مقارب َ
ة الحوار والتشارك ،حيث
انترشت حصص الرأي والحوار املتلفزة عىل نطاق واسع ،كام أتاحت رئاسة الجمهورية عنوان بريد إلكرتوين
رسمي إلرسال املقرتحات بشأن املسودة ،وهي سابقة يف الجزائر ،دفعت البعض إىل الحامس للحديث عن
التحول نحو دميقراطية سيربانية ومواطنة رقمية وغريها ،خاص ً
ة يف ظل التوضيح الذي أعلنه رئيس لجنة
ن اللجنة مختصة يف القانون الدستوري ،وأنها ليست جمعية
خرباء إعالن مسودة الدستور ،املتمثل يف أ ّ
تأسيسية« :نحن لجنة خرباء يف القانون الدستوري ويف القانون .لسنا بجمعية تأسيسية ،بل لجنة مكلفة
بإعداد مقرتحات سيتم عرضها عىل رئيس الجمهورية(.((3

طبيعة النقاش ومضامينه
يقوم النقاش اإلعالمي الراهن حول مسودة التعديل الدستوري ،يف شقه التقليدي عىل وجه الخصوص،
ٍ
إطالالت تلفزيونية
عىل استضافة مختصني يف العلوم السياسية والقانون الدستوري الذين يُقدِّم أغلبهم
مكثفة ،تتسم يف أغلب األحيان بوفرة التحليالت وتسارعها ،وهي سمة مالزمة لالنفتاح اإلعالمي الرسيع عىل
اإلعالم الخاص الذي عرفته الجزائر خالل السنوات األخرية ،فالتسارع ناتج من فرط التواصل الذي أفقد الفعل
معناه ،وأدى إىل ازدراء كل فعل يحتاج إىل الزمن( ،((4ومنه إىل التأين يف التفكري الذي ينبغي أن يُبنى عليه
نخب شعبوية تؤثر عىل نحو س ّيئ يف النقاش العمومي.
النقاش الفعال .وهذا من شأنه أن يهدد بظهور
ُ
ٍ
وقد سبق يف هذا السياق أن برز تيار فلسفي رافض مل َشْ هدَة النقاشات العمومية وتلفزتها ،وهو ما يؤدي
شكل من أشكال التضامن بني املثقف ووسائل اإلعالم؛ ومن ثم إنتاج نخبة تحبذ
ً
إىل إنتاج املقابالت التلفزيونية
عال يف الفضاء العام .فقد أدى
الظهور والشهرة عىل حساب التفكري املتأين والتأمل الب َّناء واالنخراط الف َّ
البعد االفرتايض يف النقاش إىل إقحام القامئني باالتصال بني مؤسسة رئاسة الجمهورية ولجنة الخرباء
املكلفة بصياغة مقرتحات مراجعة الدستور املكونة من  7فرق( ((4يف جدل الفعل ورد الفعل؛ إما عرب صفحات
فيسبوك ،وإما عرب الترصيحات اإلعالمية ،وإما عرب التوضيح يف إطار ورشات النقاش التي تناقش مخرجات
اللقاءات اإلعالمية ومقرتحات املكاتب السياسية لألحزاب والجمعيات وشباب الحراك وأساتذة الجامعات .ومن
حا من القامئني باالتصال ديباج ُ
ة املسودة؛ نظ ًرا إىل االلتباس الذي
ً
أبرز ما أثار
جدل وتطلَّب يف كل مرة توضي ً
طالها يف مدى نسبها إىل املحاور املقرتحة يف املسودة ،أو اعتبارها مبنزلة كيان منفرد ومستقل عن
املواد ،إضاف ً
ة إىل اإلشكال املتعلق بتغييبها بعض محطات تاريخ الجزائر التي تعهدت الرئاسة بتصويبها،
بالنظر إىل ما وصلها من تحفظات بشأنها ،وقد توقف القامئون عىل االتصال عند تذمر البعض من نيل الحراك
ضئيل يف ديباجة الدستور ال يتعدى بضعة أسطر ،وهو ما بررته اللجنة بأنه أمر طبيعي ،فكيف يتم
ً
نصي ًبا
م لغوي واسع(.((4
تغييب محطات مهمة ويطلب يف الوقت نفسه رسد مراحل الحراك بك ٍّ
إضافة إىل ذلك ،مثة املادة  31التي تسمح للجيش باملشاركة يف عمليات استعادة السالم وحفظه( ،((4فقد
اضطرت املؤسسة العسكرية إىل االنخراط يف سياسة اتصالية تتضمن الفعل ورد الفعل أيضً ا ،عرب التوضيح
" 39لعرابة’ :مراجعة الدستور‘ لجنة الخرباء مكلفة فقط ’بإعداد مقرتحات‘" ،وكالة األبناء الجزائرية ،2020/1/13 ،شوهد يف  ،2020/26/28يفhttps://bit.ly/2YDZw8o :
 40بيونغ تشول هان ،مجتمع الشفافية ،ترجمة بدر الدين مصطفى (املغرب :املركز الثقايف للكتاب ،)2019 ،ص .64
" 41رئيس الجمهورية يصدر قرا ًرا بإنشاء لجنة خرباء مكلفة بصياغة مقرتحات ملراجعة الدستور" ،وكالة األنباء الجزائرية ،2020/1/8 ،شوهد يف  ،2020/6/28يف:
https://bit.ly/3nxSHj5
" 42أستوديو الجزائر ..مسودة مرشوع الدستور الجديد ..بالتحليل والنقاش؟" ،الضيوف :إسالم بن عطية (ناشط سيايس) ،عامر رخيلة (أستاذ القانون الدستوري)،
محمد لعقاب (مكلف مبهمة لدى الرئاسة) ،يوتيوب ،2020/6/4 ،قناة البالد ،شوهد يف  ،2020/10/11يفhttps://bit.ly/3ia2PMf :
 43مجلة الجيش ،الجزائر (جوان  ،)2020ص .35
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املتكرر للمقصود بنص املادة وعدم قابليته التأويل .بدأ األمر بعدد خاص من برنامج «دائرة الضوء» (يُبث عىل
القناة العمومية) عنوانه «الجيش خارج الحدود :مواكبة للراهن اإلقليمي أم حتمية للدفاع عن العمق
اإلسرتاتيجي؟» ،لتوضح املؤسسة العسكرية بعد ذلك أن األمر ال يخرج عن اإلرادة الشعبية ،وأنّه ال يتعلق
بوقوع الجيش تحت طائلة الحكم املطلق من جانب رئيس الجمهورية باعتباره القائد األعىل للقوات املسلحة،
وذلك من خالل إرشاك الربملان يف مناقشة مسألة تدخل الجيش خارج الحدود ورضورة تصديقه بنسبة الثلثني،
ثم تم تصويب اللبس مرة أخرى من جانب الرئاسة من خالل الترصيح بأن األمر فرضته متغريات دولية غري خارجة
عن منطق التدخل يف إطار الرشعية الدولية بعيدًا عن املشاركة عسكريًّا يف الرصاعات املسلحة خارج الحدود،
علة من خالل تحركات الجيش الجزائري أثناء
وأنه وإن كانت املادة غري مدسرتة يف السابق فإنها كانت مف َّ
الحروب العربية  -اإلرسائيلية ،ويف أنغوال وكمبوديا وإرترييا وإثيوبيا ،وغريها( .((4ثم تال ذلك اتصال مؤسسايت/
مكتوب آخر عرب افتتاحية مجلة الجيش التي وضحت مضمون املادة املذكورة آنفًا.
ن
كام أثار بعض املعلقني جدلً حول شكليات املسودة .ومتحورت جل هذه التعليقات حول ادعاء مفاده أ ّ
املسودة كتبت يف أصلها باللغة الفرنسية ،ثم ترجمت إىل اللغة العربية ترجم ً
حا
ة تركت باب التأويالت مفتو ً
مثل ،إىل أن النسخة العربية جاءت بعنوان «املرشوع التمهيدي األويل» ،يف حني قدمت
عىل مرصاعيه .أشريً ،
النسخة الفرنسية بعنوان «املرشوع» ،وهذا األمر ييش بوجود خطأ يف الرتجمة التي من املفروض أن تأيت
مبا يقابل عبارة  avant-projetيف اللغة العربية( .((4يُضاف إىل ذلك وجود فراغ يف تخصيص «شخص الرئيس»
بكلمة «ال أحد» يف ترجمة الكلمة الفرنسية « ((4(”nulالتي تم تداولها عند مختيص الرتجمة القانونية برفض
أي ترجمة للمسودة،
لغوي للبدل .ومرة أخرى ،كان عىل رئاسة الجمهورية نفي هذا االدعاء وتأكيد انعدام ّ
وأخريا ،مثة احتجاج عىل حجم مواد الدستور (من  218مادة يف الدستور
وأن كل نسخة منها كتبت بلغتها(.((4
ً
الحايل إىل  240مادة يف املسودة).
من ناحية أخرى ،مثة أيضً ا ما يعرف بالتوظيف السيايس ملكونات الهوية الوطنية يف الجزائر (خاصة اللغة
العربية /األمازيغية والدين اإلسالمي) ،وهو موضوع أسايس للنقاش العمومي الراهن حول مسودة تعديل
الدستور ،وإن كان النقاش يف هذا الخصوص تقليديًّا ومتجددًا يف الجزائر ،وليس وليد املسودة؛ إذ تلقّت
فضل عن مقرتحات بسبع
ً
لجنة الخرباء املكلفة بصياغة مراجعة الدستور نحو  1200مقرتح مادة يف هذا الشأن،
فقرات إلضافتها إىل الديباجة( .((4وقد ازدادت حدة هذا النقاش بعد ترصيح أحمد لعرابة (رئيس لجنة الخرباء)(((4؛
إذ قال« :الدستور موجه ملواطنني وليس ملؤمنني» (يف إشارة إىل املادة التي تنص عىل أن اإلسالم هو
دين الدولة) ،وذلك استنادًا إىل فكرة أن الدستور ينبغي أن يستجيب ملعايري عاملية تساير اإلعالن العاملي
يحاج أنصار تيار
لحقوق اإلنسان .من جهة أخرى ،دامئًا ما يُثار نقاش بشأن املشكلة اللغوية يف الجزائر؛ إذ
ُّ

" 44يف دائرة الضوء :الجيش خارج الحدود ،مواكبة للراهن اإلقليمي أم حتمية للدفاع عن العمق اإلسرتاتيجي؟" ،املؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري،
 ،2020/5/18شوهد يف  ،2020/6/20يفhttps://bit.ly/3gbowK9 :
" 45أستوديو الجزائر."..
 46عبد املجيد زعالين" ،محاور واتجاهات :مسودة الدستور ...لإلثراء والنقاش" ،يوتيوب ،املؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ،2020/5/17 ،شوهد يف
 ،2020/5/20يفhttps://bit.ly/31qpKNe :
" 47أستوديو الجزائر."..
" 48هل يحمي الدستور مقومات الهوية الوطنية من التوظيف السيايس" ،برنامج "يف املزاد" ،يوتيوب ،قناة نوميديا نيوز ،2020/6/13 ،شوهد يف ،2020/6/14
يفhttps://bit.ly/2YDBtXc:
 49أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر  .1أستاذ باملدرسة الوطنية لإلدارة  -الجزائر ( .)2009-1971أستاذ باملدرسة العليا للقضاء ( .)2010-2000أستاذ
زائر بعدة كليات حقوق بالخارج .ممثل الجزائر لدى محكمة العدل الدولية يف قضية مرشوعية بناء الحائط يف فلسطني .مستشار قانوين للدولة الجزائرية يف عديد
تحكميات النزاعات حول االستثامرات الدولية .عضو لجنة القانون الدولية لهيئة األمم املتحدة ( .)2021-2017/2016-2012ينظر" :السيد أحمد لعرابة رئيس لجنة الخرباء
املكلفة بصياغة اقرتاحات ملراجعة الدستور" ،وكالة األنباء الجزائرية ،2020/1/8 ،شوهد يف  ،2020/6/28يفhttps://bit.ly/2VqRJJ3 :
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ة لرضب الدين باسم الرصاع اللغوي( ،((5وقد
العروبة – ببعدها الديني( – ((5بأن اللغة األمازيغية ما هي إال أدا ٌ
ن «حروب اللحظة تحتاج إىل مناضلني أغبياء ،لكنهم أغبياء مفيدون»( ،((5موجهني
ذهب البعض إىل حد القول إ ّ
انتقادات الذعة إىل الناشطني السياسيني ورؤساء األحزاب الذين يعتربون أنفسهم نخبة سياسية ،يف حني
أنهم يف الواقع محدودو األفق ،وال يتوانون يف استخدام التعبئة والتحشيد واالستثامر يف الجهل وإثارة
العاطفة والنزعة العرقية ،متسببني يف تغذية نزعة التعصب للغة األمازيغية التي ميكن أن تتحول إىل مطالب
بالحكم الذايت يف منطقة القبائل(.((5
أل مزايدة
وقد رد الرئيس عبد املجيد تبون ،يف لقاء مع وسائل اإلعالم ،يف  12حزيران /يونيو  ،2020بالقول َّ

يف الهوية واملواطنة التي تنبني عىل «اإلسالم والعروبة واألمازيغية» .وهو يف نظر النظام السيايس
الجزائري مكسب أسايس ،ال ميكن الرتاجع عنه ،عربت عنه املادة الرابعة من دستور عام  2016التي تؤكد
ثنائية لغوية تجمع بني العربية واألمازيغية(((5؛ إذ تنص املادة عىل أن «تامازيغت هي كذلك لغة وطنية

ورسمية تعمل الدولة عىل ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية املستعملة عرب الرتاب الوطني».
مي االزدواجية اللغوية  Le bilinguismeوالثنائية
وهنا ،يتعلق النقاش العمومي برصاع تقليدي بني مفهو َ
اللغوية(.La diglossie ((5

لقد طرح التملك اإلعالمي للنقاش العمومي االفرتايض إشكالية تأويلية بخصوص تلقُّف بعض الصفحات
االفرتاضية للترصيحات الرئاسية والقانونية ضمن ثالثية ،هي« :أمننة الرأي» ،و»األخبار الكاذبة ،»fake news
و»االستلزام الحواري للترصيحات الرئاسية» .فاالستلزام ،بوصفه حالة تأويلية لتداول معنى ما قد تتبناه
جامعات افرتاضية /تأويلية أو شخصيات ذات سطوة كاريزمية لبث فكرة تحظى باالنتشار بني قُ َّراء املحتوى
ومتابعيه ،فرضتها بالرضورة العبارة املرصح بها؛ إذ تساهم يف توليد معناها املضمر خصوصية السياق
والزمان واملكان والحاجة إىل إغراق الفهم وارتحال املعنى بني املؤولني؛ ما قد يكسبها ريبة داللية يف
غياب رد الفعل التصويبي من واضع النص والترصيح ملتلقيه بصدقية ما تم تداوله أو دحضه.
يف حزيران /يونيو  ،2020رصح مقرر لجنة الخرباء املكلفة بصياغة مقرتحات مراجعة الدستور وناطقها
الرسمي ،وليد عقون ،بأن «اللجنة تلقّت نحو  1800ملف يحمل مقرتحات خاصة بالتعديالت املتضمنة يف مسودة
ريا إىل أن جل االقرتاحات تخص محاور الحقوق والحريات ،والفصل بني السلطات والسلطة
الدستور» ،مش ً
ربا اللجنة «ذات وظيفة تقنية» مكلفة بإعداد
القضائية ،والوقاية من الفساد ومكافحته رفقة عضو اللجنة ،معت ً
املقرتحات حول مراجعة الدستور ودراستها بحسب املحاور قبل أن يتم رفعها إىل رئاسة الجمهورية ،مثلام
أضاف أن بعض االقرتاحات جاءت خارج النقاش الهادف واملصلحة العليا للوطن( .((5ويف السياق نفسه ،جاء
ترصيح بشري يلس شاوش ،عضو لجنة خرباء صياغة مسودة تعديل الدستور ،الذي قال فيه« :إن القيم التي
يرتكز عليها املجتمع الجزائري بقيت كام هي ومل تتدخل فيها اللجنة وليس ذلك من مهامها» ،وإن املسائل
 50الزواوي بغورة ،الهوية والتاريخ دراسات فلسفية يف الثقافة الجزائرية والغربية (بريوت :دار ابن النديم للنرش والتوزيع ،)2015 ،ص .144
" 51هل يحمي الدستور مقومات الهوية الوطنية".
52

املرجع نفسه.

53

املرجع نفسه.

 54املادة الرابعة من التعديل الدستوري من القانون رقم  ،01 - 16املؤرخ يف  26جامدى األول  ،1437املوافق لـ  6مارس  2016املتضمن التعديل الدستوري.
 55يُط َرح اإلشكال اللغوي ملا تكون مثة جامعات تشرتك يف لسان واحد ولكنها تعترب نفسها اجتامعيًّا وسياسيًّا مختلفة؛ أي إنها ال تشعر بروابط الوحدة واالنتامء
جا معقدًا بسبب التفاضل العاطفي بني األلسن واستحالة وجود تسا ٍ
م بني اللسانني يف املجتمعات التي تكون ثنائية اللغة،
و تا ّ
إىل كيان واحد ،وهنا ت ُقدِّم منوذ ً
وتحديد العوامل التي تضفي املكانة عىل لغة دون أخرى ،ومسألة اللهجات يف اللغة الواحدة كام هو الشأن يف اللغة العربية .يُنظر :محمد العريب ولد خليفة،
املسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية :دراسة يف مسار األفكار وعالقتها بالهوية ومتطلبات الحداثة والخصوصية والعوملة والعاملية (الجزائر :موفم
للنرش ،)2016 ،ص .172
" 56لجنة صياغة مقرتحات مراجعة الدستور تلقت نحو  1800ملف من املقرتحات" ،وكالة األنباء الجزائرية ،شوهد يف  ،2020/6/26يفhttps://bit.ly/2YbkUkL :
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ذات الطابع السيايس مل تفصل فيها اللجنة ،ألنها «ليست مخولة للفصل يف املسائل السياسية وتركت

للنقاش وتقديم االقرتاحات من قبل األحزاب السياسية واملجتمع املدين واملجتمع برمته»( ،((5وهو ما جعل

منقسم إىل فضاء افرتايض يُعنى مبناقشة مسائل الهوية بال تحفظ ،يف مقابل اللجنة التي
املشهد يبدو
ً

تزعم أنها تقنية وأكرث تحفظًا بشأن تلك املسائل.

عا عن رئيس لجنة تعديل الدستور ومسعاها الثوري
ويف تحول ألمناط التداول ،رصح الرئيس تبون مداف ً
التباسا يف قراءة
قائل« :لعرابة ابن شهيد»(((5؛ ما أدّى إىل طرح العديد من ردود الفعل افرتاضيًّا ،وأحدث
ً
ً

الترصيح بني أمننة الرأي ضمن االستلزام الحواري  conversational implicatureلداللة الرشعية الثورية ،أو
حامية اللجنة من التهجم االفرتايض عىل هويتها بنعتها بالبريوقراطية( .((5هنا ،ميكن استحضار نظرية األمننة

حاسم يف تجنيد
بوصفها نظرية للتعبئة  mobilizationوالتسييس  ،politizationتؤدّي فيها اللغة دو ًرا
ً
الدعم املطلوب ألي إجراء سيايس ،بوصف ذلك رشطًا أساسيًّا إلطالق األمننة التي ال تتم من دون لغة أو

خطاب ،فهي نتيجة أو مرحلة أخرية من مسار عملية إنتاجها( ((6تنتقل بني فعل التلفظ  ،Locutionary Actوهو
تأدية اللفظ أو النطق العادي بيشء ما ،وبني فعل أثر التلفظ  ،Perlocutionary Actوهو التأثري املنشود

الذي يريده املتكلم بنطقه بيشء ما ،والذي يهدف من خالله إىل التأثري يف املخاطَب ودفعه إىل القيام

معي ،عىل نحو محدد؛ ومن ثم التأثري يف انفعاالت املخاطب وأفكاره وترصفاته( ،((6يقابلها عىل صعيد
بفعل
ّ

تداويل حالة ظاهرة االنتقال من املعنى املرصح به إىل الدالالت الضمنية غري املرصح بها؛ أي ما يُعرف يف
الدراسات التداولية باالستلزام الحواري( conversational implicature ((6ومبدأ التعاون الحواري( ،((6خاص ً
ن
ةإ ْ

تساءلنا عن القوانني الحوارية؛ من جهة كونها قوانني ثابتة ،أو متغرية بتغري األطراف املشاركة يف الحوار
وسياق الكالم( ،((6يف االنتقال بني القوة اإلنجازية لألفعال املرصح بها واملدركة مقاليًّا ،وتلك املستلزمة

دالل ًّيا واملدركة مقام ًّيا(.((6

" 57يلس شاوش :مل يتم املساس مببادئ املجتمع يف مسودة الدستور" ،املوعد اليومي ،2020/6/23 ،شوهد يف  ،2020/8/19يفhttps://bit.ly/328ng4R :
" 58الرئيس تبون :لدينا ثقة مطلقة يف الروح الوطنية للجنة تعديل الدستور بقيادة أحمد لعرابة" ،يوتيوب ،قناة البالد ،شوهد يف  ،2020/8/19يفhttps://bit. :
ly/319JQLm
59

املرجع نفسه.

 60سيد أحمد قوجييل" ،فهم األمننة ،مقاربة نقدية للدراسات األمنية" ،مجلة شؤون األوسط ،العدد  ،)2016( 154ص .71
61

املرجع نفسه ،ص .73

 62العيايش أدراوي ،االستلزام الحواري يف التداول اللساين :من الوعي بالخصوصيات النوعية للظاهرة إىل وضع القوانني الضابطة لها (الجزائر :منشورات
االختالف ،)2011 ،ص .15
 63مريود سعاد" ،االستلزام الحواري يف سورة ’طه‘ تحليل تداويل وفق نظرية غرايس" ،مجلة املدونة ،مخرب الدراسات األدبية والنقدية ،الجزائر ،العدد  ،1مج 5
( ،)2018ص .320 - 324
64

أدراوي ،ص .72

65

املرجع نفسه ،ص .97 - 96
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الشكل ()1
األمننة ونزع األمننة :املسار والحركات األساسية

املصدر :محمد حميش“ ،محارضات املدخل لحقل الدراسات األمنية” ،مطبوعة غري منشورة ،قسم العلوم السياسية ،جامعة أم
البواقي ،الجزائر ،2017 ،ص .96

لقد تحول الواقع االفرتايض بلغة ج .بودريار  J. Baudrillardإىل ما فوق الواقع ،ألن واقعه غاب وبقي رمزه
وأثره .وهنا نتساءل عن فعل مدين وسيايس ناشئ بني الواقع وفوق الواقع( ((6بالعصبية االفرتاضية ،إن

جزمنا بفوىض النقاش ،ولكنه يف طرح البديل ،تحول إىل أداة لالحتجاج والتنسيق والتعبئة من أجل إرساء
ثقافة جديدة للتغيري ،خاصة ما تعلق بإشكاليات النخب السياسية والثقافية والهوية ،والدولة ،واملواطن،
والعالقة بني الدولة والدين( ((6يف الفضاء العام املفتوح ،حيث تتشكل الكتلة الحرجة التي تقود التغيري من

أوساط الناس العاديني ،وتتحرك يف كل املجاالت ،وتلتقي عىل مصادر مشرتكة للمعلومة واملعرفة يف
مقاومة الحكومات التي تتصف بالكتامن ،ويف إسقاط ثقافة الرسية(.((6

66

جوهر الجمويس ،االفرتايض والثورة :مكانة اإلنرتنت يف والدة مجتمع مدين عريب (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص .26

67

املرجع نفسه ،ص .58

 68باسم الطوييس" ،املصادر اإلعالمية الجديدة وإعادة توزيع القوة" ،يف :ظاهرة ويكيليكس :جدل اإلعالم والسياسة بني االفرتايض والواقعي (الدوحة/
بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .189
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هنا ،أكدت لجنة صياغة مقرتحات تعديل الدستور ،أن النقاش حول الوثيقة  -ال سيام عىل مستوى بعض وسائل
اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي  -قد «انحرف يف الكثري من الحاالت عن الهدف املرجو» ،املتمثل يف
إثراء مرشوع الوثيقة ،وأنه «بقطع النظر عن الهجامت والتجاوزات غري املسؤولة التي مست أعضاء اللجنة
يف شخصهم ،فإن الكثري من األكاذيب طالت مضمون الوثيقة»( ،((6أهمها أن الصياغة أعدتها شخصيات
شاركت يف الوثائق الدستورية السابقة ،وادعاء حذف اإلشارة إىل بيان أول نوفمرب  1954من ديباجة الوثيقة،
واملس بثوابت األمة ،ووضع نص يسمح بتقسيم البالد (قانون البلديات)( .((7فقد جاء يف البيان ،ضمن حق الرد
والتصويب اإلعالمي ،أنه ال أحد من أعضاء اللجنة الحالية كانت له صفة عضو يف أي من اللجان التي شاركت يف
إعداد الوثائق الدستورية السابقة ،وإن كان بعضهم قد استقبل مثل باقي الكفاءات والشخصيات الوطنية
منصوصا عليه يف الوثائق الدستورية
من الجهات التي أرشفت عىل الحوار ،وأن بيان أول نوفمرب مل يكن
ً
السابقة فكيف تتهم اللجنة بحذفه؟ أما فيام يخص املس بالثوابت الوطنية ،فلم يتم النقاش حولها وبقيت
ما األمازيغية  -باعتبارها مكونًا من مكونات الهوية الوطنية إىل جانب
ثابتة يف الدستور كام كانت سابقًا ،أ ّ
اإلسالم والعروبة  -فقد سبق ترقيتها إىل لغة وطنية ثم إىل وطنية ورسمية يف التعديالت السابقة .وحتى
سجل يتاجر به ،ارتأت اللجنة إدراجها ضمن املواد التي يحظر تعديلها ،يف حني تم تحيني
ًّ
ال تبقى األمازيغية
عا ملورفولوجيتها الجغرافية ،عىل أن تتم
قانون البلديات ملراعاة الظروف الخاصة (املالية واإلدارية) تب ً
(((7
دراسة املقرتحات دراس ً
ة موضوعية من أجل إثرائها واالرتقاء بها إىل مستوى الوثيقة التوافقية .

هل يسمح الفضاء االفرتايض بنقاش عمومي بديل؟
يسمح الفضاء االفرتايض ،مبا يعززه من تسارع الفعل ورد الفعل يف النقاشات العمومية ،بتفعيل النقاش
بعيدًا عن القيود القانونية واإلجرائية التي تح ّد من مشاركة املواطنني ،كام يسمح بإنهاء زمن تراتبية املواطن
العادي والسلطة(( ((7سواء سلطة الدولة أو سلطة النخب) .ويشمل هذا الفضاء املدونات والتجمعات
االفرتاضية واملنتديات واستطالعات الرأي اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين واملجموعات الربيدية .يف هذا
السياق ،تدرج فاطمة الزهراء عبد الفتاح مخططًا يبني موقع املدونات يف الفضاء العمومي ،ويربز موقع
املواطن وعالقته مبؤسسات الدولة بوصفه مواط ًنا(( ((7يُنظر :الشكل .)1
تقرتح عبد الفتاح ،يف دراس ٍ
م
ة متعلقة باملدونات السياسية ،أن عالقة السلطة (الحكومة) بالرأي العا ّ
(الشعب /املواطن) يحكمها منطق «العلبة السوداء» ممثلة يف وسائل اإلعالم .وتلفت النظرية السلطوية
لوسائل اإلعالم االنتباه إىل املضامني التي تخدم السلطة ،وال تعرب عن الرفض واالحتجاج بوصفهام تغذية
عكسية  feedbackمن جانب املواطنني ،غري أن زخم هذه النظرية رسعان ما تراجع يف مواجهة أمناط
التداول اإلعالمي الجديدة التي أتاحت للمواطن فضا ًء للتعبري يف املدونات والقنوات الخاصة والبديلة،
ن مل تتبناه وسائل اإلعالم ،وهو ما يصب ضمن ما
ووجد فيها سبيله نحو التعبري عن رأيه وإبالغ رفضه حتى إ ْ
ما ما هو خارج دائرة وسائل اإلعالم ،فيُع ُّد فواعل ضمن النسق اإلعالمي
يعرف مبقاربات “تحدي الصمت” .أ ّ
م من دائرة اإلعالم يف
السيايس ،ميكنها أن تتدخل بطرق أخرى مثل اإلشهار واإلعالن .أما إخراج الرأي العا ّ
م كام
الشكل ،فهو راجع إىل صعوبة ت َشكُّله ،وهو ما جعل بيار بورديو يذهب إىل حد إنكار وجود رأي عا ّ
نفهمه اليوم ، ((7(L›opinion publique n›existe pasبسبب تزييفه واستاملته يف أحيان كثرية لخلق منطق
" 69النقاش حول مسودة تعديل الدستور ’انحرف يف كثري من الحاالت عن الهدف املرجو‘" ،وكالة األنباء الجزائرية ،شوهد يف  2020/6/10يفhttps://bit.ly/2Qaj6nv :
70

املرجع نفسه.

71

املرجع نفسه

 72العلوي ،رهانات اإلنرتنت ،ص .109 - 108
 73فاطمة الزهراء عبد الفتاح ،املدونات اإللكرتونية واملشاركة السياسية (القاهرة :دار العامل العريب ،)2012 ،ص .50
74 Pierre Bourdieu, "L'opinion publique n'existe pas," Les Temps modernes, no. 318 (Janvier 1973), Acrimed, accessed on 27/11/2012, at: https://bit.ly/3iOguHY, p. 6.
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الكمية عىل حساب النوعية ،ألنه ليس يف إمكان الكل تشكيل «الرأي» بسبب عدم تساوي الجميع؛ ال يف
القيمة ،وال يف رد الفعل ،وال يف االهتامم.
الشكل ()2
وضع املدونات واإلعالم البديل يف الفضاء العمومي

املصدر :فاطمة الزهراء عبد الفتاح ،املدونات اإللكرتونية واملشاركة السياسية (القاهرة :دار العامل العريب ،)2012 ،ص .50

أضحت املؤسسة اإلعالمية مطالبة بتوظيف الوسيط التقاين ملجاراة التدفق( ((7والوجود املفرط لتسارع التبادل
م ،ستقدم يف
ً
يف فضاء التدفقات( .space of flows ((7فوسائل اإلعالم ،بوصفها
فاعل يف تشكيل الرأي العا ّ
ها مرتبطًا بالخطاب السيايس السائد( .((7كام أن القنوات الرسمية التابعة للدولة
نصا رسم ًّيا متشاب ً
هذا املجال ًّ
(((7
ال تعمل عىل التغطيات بقدر رسد األخبار الجيدة يف حني يتم تهوين األخبار السيئة وعدم إظهارها  .يف
ن الحديث عن اإلعالم
ربا أ ّ
هذا السياق ،يقدم جون زالر ثالثية األدوار بني اإلعالمي واملواطن والسيايس ،معت ً
السيايس هو حديث عن نظام سيايس قائم بذاته( .((7لهذا ،تحولت الفضائيات إىل مجال لالستقطاب الواسع
75
.120

محمد حامدي" ،الفضاء العمومي بني إسهامات اإلنسان ’الرقمي‘ وسلطة العقل النخبوي" ،يف :الفضاء العمومي ومواقع شبكات التواصل االجتامعي ،ص

76

عامد ،ص .98

 77عبد الرحمن عزي" ،الرأسامل الرمزي الجديد :قراءة يف هوية وسوسيولوجية الفضائيات يف املنطقة العربية" ،يف :ثورة الصورة :املشهد اإلعالمي وفضاء
الواقع ،سلسلة كتب املستقبل العريب ،العدد ( 57بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2008 ،ص .108 - 107
78

ألربت هيسرت ،دليل الصحفي يف العامل الثالث ،ترجمة كامل عبد الرؤوف (القاهرة :الدار الدولية للنرش والتوزيع[ ،د .ت]) ،ص .60

79 John Zaller, A Theory of Media Politics: How the Interests of Politicians, Journalists and Citizens Shape the News (Chicago: University of Chicago Press, 1999), p. 2.
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عززه تعطش الجمهور املحافظ عىل التعرض للرأي اآلخر والبديل( .((8وعىل إثر هذه الحاجة ،ظهرت صناعة
السياسات اإلعالمية بهدف بناء سياسات إعالمية لـ «الدول ،املؤسسات ،املواطن»؛ بهدف مجابهة السياسات
اإلعالمية التقليدية املوجهة(.((8
أي استثنا ٍء من حيث كثافة عدد املستخدمني؛ إذ ميتلك نحو
ال يشكل فضاء مواقع التواصل االجتامعي يف الجزائر ّ
 54يف املئة من الجزائريني حسابات عىل هذه املواقع ،وقد بلغ عدد حسابات الجزائريني عىل موقع فيسبوك
ما من بني املواقع األخرى – الشكل رقم .)2
 22مليون حساب مع نهاية ( 2019يعد موقع فيسبوك األكرث استخدا ً
ن التطورات السياسية التي شهدتها الجزائر مع نهاية عام  ،2019والتي كان أبرزها الحراك
وما من شك يف أ ّ
الشعبي الذي انطلق يف  22شباط /فرباير  ،2019وأطاح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم الجزائر طيلة
عرشيتني كاملتني ،كانت وراء زيادة عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي .ويُرجح أيضً ا أن تكون إجراءات
الحجر الصحي التي رافقت تفيش جائحة كورونا قد أدت إىل زيادة عدد مستخدمي هذه املواقع.
الشكل ( :)3مستخدمو وسائط التواصل االجتامعي يف الجزائر

املصدر:
“Social Media Stats Algeria, May 2019 - May 2020,” Statcounter Globalstats, accessed on 28/6/2020, at: https://bit.ly/3nCvdJB

80

عزي ،ص .114

 81خالد عزب ،السياسات اإلعالمية :الدولة ،املؤسسة ،الفرد (القاهرة :دار أطلس ،)2012 ،ص .10

15

ئازجلا يف يروتسدلا ليدعتلا ةدوسم لوح شاقنلا :تالاو مالعإلا روظنم نم ةبراقم

يف السياق نفسه ،يؤدي اإلعالن عن مسودة التعديل الدستوري إىل كثافة استخدام هذا الفضاء لسببني
أساسيني؛ أولهام أن التعديل الدستوري هو ،يف حد ذاته ،إحدى النتائج األساسية لحراك  22فيفري؛ فقد
شكّل محور الدعاية االنتخابية النتخابات  12كانون األول /ديسمرب  2019التي جاءت بالرئيس عبد املجيد تبون.
أما ثانيهام ،فهو تزامن طرح مسودة التعديل للنقاش العمومي مع إجراءات الحجر الصحي؛ ما يعني تقلّص
أفضية النقاش التقليدية يف مقابل تزايد أهمية األفضية االفرتاضية .وقد سبقت اإلشارة إىل أن هذه األفضية
تعزز تسارع الفعل ورد الفعل يف النقاشات العمومية ،وتسمح بتفعيل التداول بعيدًا عن القيود اإلجرائية
التقليدية ،وتسمح أيضً ا مبشاركة املواطنني عرب املدونات والتجمعات االفرتاضية واملنتديات واستطالعات
الرأي اإللكرتونية ،وغريها من القنوات الجديدة.
فضل عن مشاركة األخبار والتطورات حي ًنا بعد حني ،فتح نقاش حول مسودة
ً
يحاول مستخدمو هذه القنوات،
فضل عن األفضية
ً
بديل من النقاشات التقليدية التي تديرها مؤسسات اإلعالم،
ً
التعديل الدستوري يكون
التقليدية التي تهيمن عليها األحزاب السياسية التي يُعتقَد شعبيًّا أنها عاجزة عن الفعل خارج نسق النظام
السيايس القائم .غري أن هذه املساعي تواجه تحديني أساسيني :فالتحدي األول هو أن وسائل اإلعالم
فضل عن مؤسسات الدولة نفسها ،باتت مؤثرة ،هي أيضً ا ،يف الفضاء االفرتايض عرب صفحاتها
ً
التقليدية،

ومدوناتها ومواقعها اإللكرتونية ،إضافة إىل الحسابات املجهولة «الهويات االفرتاضية» التي تساهم،
بدورها ،يف تشتيت النقاش العمومي البديل .أما التحدي الثاين ،فهو يتمثل يف تفادي فخ االستقطاب
الجامهريي الحادّ ،خاص ً
ة يف شقّه الهويايت ،الذي ينتج نقاشً ا غري بنا ٍء يقوم عىل اإلقصاء املتبادل؛ ما يعني
م وتشتيت انتباهه عن املسائل الحاسمة يف مسودة التعديل الدستوري .وقد أشارت
شق صفوف الرأي العا ّ
الدراسة فيام سبق إىل الجدل الذي تثريه ،دامئًا ،قضايا اللغة األمازيغية عىل سبيل املثال .وهذا من شأنه
م التي سبقت اإلشارة إليها ،وذلك بسبب ج ّره إىل معضلة
أن يعيدنا ،مر ً
ة أخرى ،إىل معضلة تشكّل الرأي العا ّ
الكمية عىل حساب النوعية تحديدًا؛ أي كمية الحسابات والصفحات واملجموعات واملنتديات االفرتاضية يف
مقابل نوعية النقاشات التي تفيض إليها.

خامتة
ن املواطن الجزائري بات أكرث قدرة عىل املشاركة يف النقاش العمومي اليوم بشأن
مثة انطبا ٌع سائد مفاده أ ّ
مسودة تعديل الدستور .ويجد هذا االنطباع مسوغاته يف انخراطه الواسع يف أفضية التواصل االجتامعي
التي ت ُع ُّد قناة أساسية لهذا النقاش ،خاص ً
ة يف ظل ظروف الحجر الصحي التي يشهدها البلد إثر تفيش
فضل عن االعتقاد املتمثل يف أن املواطن الجزائري صار أكرث وع ًيا بأهمية املشاركة يف
ً
جائحة كورونا،
النقاشات السياسية السائدة ،وال سيام بعد نجاح حراك  22فيفري  2019يف إحداث تغيري سيايس تاريخي،
طرح
ن كانت مآالته مل تتبني بعدُ .ويف هذا السياق ،يأيت
طبعه االعرتاف بدسرتة الحراك الشعبي ،حتى إ ْ
ُ
جوهر الجمويس بشأن تخوف األنظمة الحاكمة املتزايد من وقع االفرتايض ،وأثره يف إنتاج القوة وإعادة
توزيعها ،ضمن ثنائية «سلطة التكنولوجيا وتكنولوجيا السلطة» املنتجة ،بدورها ،للقوة والنفوذ والسلطة
والدميقراطية التشاركية البديلة للقوى املدنية(.((8
بديل ،يف ح ّد ذاته ،ميكن االستغناء من خالله عن األفضية التقليدية .ولنئ كانت وسائل
ً
ال يرجح أن يشكل هذا
م ،فإن املكسب األسايس
اإلعالم – العمومية والخاصة عىل حد سواء – قد فقدت صدقيتها لدى الرأي العا ّ
الذي حققه الحراك الشعبي (أي «استعادة الشارع» بوصفه فضا ًء للنقاش والتداول ،بعيدًا عن هيمنة
 82الجمويس ،ص .11
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السلطة) ،قد فق َد أهميته بسبب توقف الحراك الشعبي نفسه إثر تفيش جائحة كورونا .واألفضية االفرتاضية،
يف نهاية املطاف ،قد تكون أدوات فاعلة للتعبئة واإلعالم والتوجيه ،لكنها غري كافية ملناقشة أفكار
املختصني ووجهات نظرهم (علامء القانون والسياسة واالجتامع وغريهم) ،والتداول بشأنها وتقييمها؛ ومن
ثم التأثري يف صيغة الدستور النهائية.
ن «الشارع» مبختلف أبعاده ،بحدائقه وساحاته
لقد شهدنا خالل ما يزيد عىل عام من الحراك الشعبي كيف أ ّ
وميادينه ومقاهيه ،بات يشكّل فضا ًء لتبادل اآلراء ،حتى بني خرباء وأساتذة جامعيني ومثقفني ورشائح أخرى
ن الدولة ،سواء عرب القنوات اإلعالمية أو االفرتاضية ،تتعامل مع املواطن بوصفه مجرد
مإ ّ
يف املجتمع .ث ّ
«مستهلك» ألجندة النقاش التي تصنعها مؤسساتها وتوجهها وتروج لها ،أو بوصفه مجرد «جمهور»
عىل أكرث تقدير .أما أن يتحول املواطن إىل «فاعل» يف النقاش العمومي الراهن بشأن مسودة التعديل
الدستوري ،فتلك مسألة تبدو بعيدة املنال يف الوقت الراهن .ويتوقف األمر ،إىل حد ما ،عىل تطورات
تفيش جائحة كورونا ،وما إذا كان الحراك الشعبي سيستعيد زخمه؛ سعيًا ملامرسة تأثري أكرب يف العملية
السياسية ومخرجاتها يف الجزائر.
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