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اســتخدم الباحــث اإليطالــي أنطونيــو غرام�شــي  Antonio Gramsci مفهــوم املثقــف العضــوي للداللــة علــى الــذات الحاملــة 

لوعي ناتج عن امتالك معرفة علمية، تخول له اإلسهام في تحقيق آمال وتطلعات املجتمع، فهو بهذا املعنى لديه رأسمال معرفي 

يمنحــه شــرعية الفعــل فــي مجتمعــه، ويحملــه  هــذا الرأســمال مســؤولية إغنــاء النقــاش فــي »الفضــاء العمومــي«. وبمــا أن الفضــاء 

العمومــي فــي الفتــرة املعاصــرة اتســع ليشــمل العالــم االفترا�شــي، فــإن وظيفــة املثقــف تحولــت إلــى موضــوع للمســاءلة الفكريــة فــي 

ظــل اجتيــاح الرقمنــة ملختلــف مناحــي الحيــاة، وتنامــي الوعــي بضــرورة االندمــاج العضــوي للمثقــف فــي العالم االفترا�شي من أجل 

اإلســهام فــي تلبيــة الحاجيــات املعرفيــة، ومــلء الفراغــات الرقميــة التــي فتحتهــا شــبكات التواصــل االجتماعــي. 

إذا كانــت للمثقــف شــرعية املســاهمة فــي إغنــاء النقــاش العمومــي، فــإن شــرعيته الرقميــة فــي طــور التشــكل نظــرا لوجــود 

فاعليــن ســابقين علــى تواجــده فــي هــذا املجــال، لهــم القــدرة علــى التأثيــر وتوجيــه الوعــي الرقمــي فــي الحقــل االفترا�شــي عــن طريــق 

تســويق محتويــات رقميــة مغرقــة فــي املعرفــة العاميــة، ولهــا جاذبيــة قصــوى لــدى الثقافــة الجماهريــة. غيــر أن مــا يعرقــل تشــكل 
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الشــرعية الرقميــة للمثقــف هــو التمثــل ذاتــه الــذي يحملــه املثقــف عــن الحقــل الرقمــي باعتبــاره حقــال متناقضــا مــع معياريــة 

الجماعــة العلميــة، وتصويــره كمجــال لتوليــد تفاهــة الحــس املشــترك التــي تبحــث عــن »الربــح املــادي« مــن خــالل توظيــف كل 

الوســائل املشــروعة وغيــر املشــروعة بغــرض الرفــع مــن نســب املشــاهدة واملتابعــة.       

على الرغم من ضعف تأثير املثقف على تشكيل الوعي الرقمي، إال أن محدودية األشكال الرقمية لحضور املثقف والرهانات 

الثاويــة خلــف إســهاماته تســتوجب مســاءلة مــدى اســتقالليته  الفكريــة أمــام الســطوة الرقميــة التــي تســري فــي مختلــف شــبكات 

التواصــل االجتماعــي، وتســعى إلــى صناعــة الوعــي الرقمــي وتوجيهــه فــي ظــل التناقضــات الحــادة التــي تفرزهــا القضايــا املطروحــة 

مــاٍه مطلــق مــع مــا يمليــه »الحــس املشــترك« أو يميــل 
َ
للنقــاش العمومــي بيــن مختلــف »الحساســيات املجتمعيــة«، فهنالــك تــارة ت

إليــه، وتــارة أخــرى تســويق للخطابــات الســائدة التــي حولــت املثقــف مــن فاعــل عضــوي منتــج ملعرفــة علميــة تســتجيب للحاجيــات 

املجتمعيــة إلــى مجــرد فاعــل يوظــف رأســماله املعرفــي مــن أجــل تبريــر الخطابــات الرســمية واأليديولوجيــة والسياســية.     

    ما يبعث على التفاؤل قليال هو ما قدمه الباحثون، على اختالف تخصصاتهم، في سياق تداعيات الجائحة الكونية، على 

نحو أظهرالحاجة امللحة إلى اإلنصات إلى صوت الحكمة والعلم، وضرورة التفكير النقدي في مختلف أشكال التفاهة التي قلبت 

-وال تــزال- الثقافــة رأســا علــى عقــب. هكــذا، تــم قســرا تعويــض املنصــات الحضوريــة بمنصــات افتراضيــة، اســتطاعت اســتيعاب 

مجمــل أوجــه حضــور املثقــف فــي العالــم املــادي، والتكيــف الرقمــي مــع فجائيــة الجائحــة، مــا وفــر للمتلقــي محتويــات رقميــة قــادرة 
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-إلى حد ما- على االستجابة ملختلف الهواجس التي تسكن وعي اإلنسان املعاصر. غير أن سؤال الفعالية الرقمية للمثقف إزاء 

مــا يطــرح فــي النقــاش العمومــي، تســتدعي إدراك أنمــاط املحتويــات الرقميــة املقدمــة مــن طــرف املثقــف، وفهــم الجاذبيــة الرقميــة 

التي يحظى بها نمط دون آخر في صفوف املتابعين. وألن البحث في هذه التحوالت التي مست مكانة املثقف واألدوار املنوطة به 

متشعب ومعقد، يرجى من الباحثين املساهمة في هذه الندوة العلمية، واملعتزم تنظيمها ضمن املحاور اآلتية:

-المحور ا12ول: الشـرعية الرقميـة للمثقـــف 

9 ظل الثورة الرقمية : أدوار المثقف ;: 9 -المحور الثا<:

-المحور الثالث: المثقـف والسطوة الرقمية: فاعلية أم تبعية؟
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وط المشاركة :  KL

·إرسال ملخصات األوراق البحثية رفقة السيرة الذاتية إلى اللجنة العلمية قبل 15 ماي 2021م

·إعالن نتائج انتقاء امللخصات البحثية يوم 18 ماي 2021م

· التوصل باألوراق البحثية النهائية قبل 17 يونيو 2021م

· ينظم اليوم الدرا�شي يوم 24 يونيو 2021م

centremada98@gmail.com :ترسل امللخصات واألوراق البحثية النهائية على البريد اإللكتروني اآلتي

نKN ا12وراق البحثية:

· تنشــر األوراق البحثيــة املقدمــة فــي النــدوة العلميــة ضمــن عــدد خــاص فــي املجلــة البحثيــة »رهانــات« الصــادرة عــن 

مركــز الدراســات واألبحــاث اإلنســانية )مــدى(.

· يعمــل مركــز )مــدى( علــى نشــر فيديوهــات مداخــالت املشــاركين فــي القنــاة اإللكترونيــة للمركــز وعلــى صفحاتــه فــي 

شــبكات التواصــل االجتماعــي.   
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اللجنة العلمية :

- محسن األحمدي، أستاذ علم االجتماع السيا�شي بجامعة القا�شي عياض بمراكش.

الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ الفكر السيا�شي بالكلية املتعددة التخصصات بالعرائش.  -

- حياة الدرعي، مديرة مركز الدراسات واألبحاث اإلنسانية )مدى(، حاصلة على دكتوراه في التواصل السيا�شي.

- أكضيض زكرياء، أستاذ علم االجتماع بجامعة القا�شي عياض بمراكش.

- محمد العربان، أستاذ القانون الدولي بالكلية املتعددة التخصصات بالعرائش.

- فريد حفيظي، أستاذ القانون العام بالكلية املتعددة التخصصات بالعرائش.

- عبد العالي صابر، أستاذ علم االجتماع بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة. 

- يوسف الشيهب، أستاذ القانون العام بالكلية املتعددة التخصصات بالعرائش.

- جواد الرباع، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة ابن زهر بأكادير.
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