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توطئة: في جدلية الّدعاية واالّتصال 
 

يعد الموسم السياسي 2019-2020 في تونس وغيرها من الّدول في العالم، دون أدنى شك، موعًدا تاريخًيا للمنافسات
والتزاحم والتدافع والصراعات بين األحزاب التي ترنو بشكل طبيعي إىل الوصول إىل دوائر الفعل والحكم في دواليب الدولة.
في أغلب األحيان تنشأ المناورات ومحاوالت تحطيم المنافس والمناكفات اإليديولوجية في إطار غياب البرامج ما يفضي
إىل تهافت المترشحين عىل مراكز القرار والتشريع والجاه. عديدة هي الدول التي خاضت وستخوض امتحان االنتخابات. فال

يخفى عىل الباحث في هذا الحقل المعرفي الحالي أن سبعا وستين دولة مرت أو تمر عىل محك االنتخابات التشريعية خالل
موسمنا السياسي هذا، كما أن أربعين منها أجرت أو ستجري انتخاباتها الرئاسية.

 
في سياق هذا التداول السلمي عىل السلطة عبر صندوق االقتراع، تجدر اإلشارة إىل مدى تأثير األنساق والسياقات
والممارسات السائدة في الثقافة السياسية. في الحقيقة، هي تحدد بشكل مهم مدى قدرة العديد من هذه األوطان عىل

الخروج من منظومة حكم ديكتاتورية مبنية عىل القمع والمغالطة وتجهيل الشعوب إىل منظومة ديمقراطية تكرس الحريات
ومسؤولية الفرد والمجتمع في تقرير مصيرهما. هذه القدرة عىل التحول والتأقلم مع عالم الحريات أصبحت حتمية تاريخية
منذ سقوط جدار برلين حين دخلت األنظمة الشمولية فعليا في أزمة وجودية وتسييرية (ديلبار، 2000: 289ـ327؛ فلوري،
2009: 79-141). إن الذهاب نحو الحرية والنظام الديمقراطي يقتضي بدرجة هامة تنظيم انتخابات حرة وشفافة تعتمد جذريا
عىل مبدأ اإلشهار بالمعنى الهبرماسي للكلمة (هابرماس، 1988: سنة الترجمة الفرنسية) أين تكون فيه المداوالت علنية

ومراحل االقتراع واضحة للجميع. 
 

للوهلة األوىل، تبدو األمور واضحة بخصوص نوعية األنظمة السياسية. فمن ناحية نجد اعتماد الدعاية لخدمة منظومة
االستبداد قصد إبراز تمشي الحزب الواحد وهيمنته عىل عقول المجتمع (ڨوب و شويخة، 2015)؛ ومن جهة أخرى تتبنى
طرق الحكم الجديدة أنساقا ملهمة ومولعة باالتصال السياسي تكريسا لمبدأ التنافس الحر والموضوعي بين األحزاب
(ديلبورت، 2006: 30-45). يعد إذن نهج التواصل السياسي مؤشرا عىل وجود تعددية سياسية حقيقية وعىل نشأة "مجال
عمومي شعبي خالفي" (نيڨت، 2007) يحايث االستقطاب ويؤدي إىل االنقسام في بعض الحاالت (كوليبالي، 2019: عىل

اإلنترنت) بين أفراد المجتمع يكون المتسبب الرئيسي فيه الفاعلون السياسيون أنفسهم عبر ممارساتهم ومقوالتهم. 

 
من خالل ملتقى معهد الصحافة هذا العام نود التعرف عن كثب وعبر طرق البحث العلمي المستحدثة عىل مواطن القطيعة
والتماهي بين الدعاية واالتصال السياسي. بعبارة أخرى، بأي طريقة وبأي ثمن تنتقل األنظمة والمجتمعات من نسق الدعاية
إىل نسق االتصال السياسي؟ هل نستبدل كليا األوىل بالثاني؟ بصيغة أوضح، إذا ما أقررنا ببقاء رواسب الدعاية في االتصال

السياسي، أال يمكن الجزم بالطريقة نفسها بوجود اتصال سياسي داخل دوامة الدعاية؟ هذه هي بداية التساؤالت التي نريد
التعمق فيها أكثر فأكثر من خالل نقاشات علمية وفكرية نأمل أن تكون موجودة في ملتقانا هذا.

 
وفي إطار هذا التساؤل األولي يمكن اقتراح اإلشكالية التالية: إذا ما بدا االتصال السياسي في طريقه إىل استبدال أسلوب
الدعاية وذلك استنادا إىل العديد من األنظمة السياسية، فإىل أي مدى يعرض هذا النوع من االتصال  أخبارا ومعلومات من
outsiders شأنها أن تغذي وعي المواطن ومعرفته ودرايته وفي الوقت ذاته تفتح المجال لمرشحين من خارج السرب
(هاورد بيكر، 1985) للولوج داخل أغوار الحكم والتوغل في ثنايا النفوذ (عالل وجيسير، 2018) من خالل فرصة االنتخابات

التشريعية والرئاسية؟ 
 

دراسة ثالثة مناهج للتواصل السياسي : 
 

يطمح هذا الملتقى العلمي والبحثي إىل دراسة ثالث طرق كبرى لالتصال السياسي يمكن نعتها بالعقالنية ذلك أنها تعتمد
عىل تمش يعد منطقيا أثناء الحملة االنتخابية. أما الطريقة األوىل، فهي تعود إىل الجانب التنظيمي المادي (ڨودوليه،

1984) للحملة وما تقتضيه من موارد تقنية. إن احتساب ما تستدعيه الحملة االنتخابية من ُعّدة هي من الجوانب التحضيرية
التي ترسي أسس االتصال السياسي للحزب أو المجموعة المترشحة. يحتوي هذا الجانب عىل عقلنة حسابية واحتسابية إذ

أن هذه الموارد محددة بالمكان والزمان ويكون فيها سقف اإلنفاق مضبوطا بقانون.
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كل هذه العناصر المشكلة للبعد التنظيمي لالتصال السياسي تصب في هدف أوحد أال وهو االنتصار أو عىل األقل الحصول
عىل وزن رمزي يساعد المترشح أو الحزب عىل أخذ القرار وتحديد السياسات المستقبلية للبالد. وهنا تجدر اإلشارة إىل أن

هذا التمشي التنظيمي سرعان ما يشوش عليه بغوغاء أو هوبريس (كستورياديس، 1996) الحمالت االنتخابية وبالفاجعات
التي قد تحدث بصفة متكررة أثناء هذا "العرس االنتخابي" : اعتقال لشخصية دخلت غمار االنتخابات، حادث موت مفاجئ،
اغتيال، فيضانات، هجوم إرهابي يزعزع مخطط اإلبهار المتصل بتوقيت بداية الحملة، إلخ… في خضم ما هو غير متوقع
ينتظر جمهور المنتخبين من مختلف المترشحين إبراز قدراتهم عىل تقديم حلول عملية للحد من حدة هذه العقبات
والحوادث الطارئة.  وفي هذا الصدد يمكن القول أنهم أمام الرهان اآلتي: إىل أي مدى باستطاعة الفاعلين االنتخابيين من

خالل سلوكهم وبهرج كالمهم شد انتباه الناخب الذي سيصوت لهم وبذلك إبراز حنكتهم في احتواء األزمة الحاصلة رغم أنهم
لم يمسكوا بعد بزمام الحكم؟ 

 
النهج الثاني هو متعلق بزخارف الحملة وببيانها وجماليتها وقوتها الرمزية. إذ تبدو في هذا المستوى لحظة اإلعالن عن
الترشح حدثا إعالميا ومجتمعيا واتصاليا بما تحويه الكلمة من تزاوج والتقاء بين طموح المترشح واالنتظارات المحتملة
للناخب. هذا التوقيت هو إذن بمثابة عقد معنوي يربط ويقرن حاكما ممكنا وناخبا في أغلب األحيان لم يبلور رأيه بعد. عادة،

وخاصة في المجتمعات العريقة في إنجاز العملية االنتخابية، هذه االنطالقة تحاول أن تنسجم من خالل دراسات ما قبلية مع
مصطلح "الجسم االنتخابي" (ميسو، 1988: 29-11).

 
المنطق االتصالي الثالث يشمل الطرق واألفعال االتصالية المستعملة للتعبئة في خضم المسار االنتخابي ومعتركاته. ومن
هذا المنطلق، يبدو عىل غاية من األهمية العودة إىل السبل التي تستدعى بها عملية سبر اآلراء كاستراتيجية تأثير وتالعب
وكسب رهانات مصلحية وفئوية وطبقية وسياسوية بحتة. فنتائج سبر اآلراء مثال أضحت  ال تسيطر فقط عىل ما يسمى

بالرأي العام بل وكذلك وبشكل بارز عىل تطلعات الفاعلين السياسيين ذاتهم. من هذه الزاوية، فإن سبر اآلراء ليس مجرد
عملية حسابية بغية تجميع لآلراء  بل هو أيضا يعد من األدوات الرئيسية والتقنيات الماهرة و"الخبيثة" في توجيه إرادة

الناخبين وكسبهم حتى "تركيعهم" في بعض األحيان (كاري ودلبار، 2003).
 

المبحث األول: الحملة االنتخابية باعتبارها جهازا اتصاليا تنظيميا  

 
ال يخفى عىل الباحثين أّن نجاح أي حملة انتخابية مقترن، بشكل كبير، بالقدرة التنظيمية المعتمدة في غمار التسابق عىل
الكراسي ونخص بالذكر هنا مسألة تعبئة الموارد المادية. في الوقت نفسه، أصبح المال السياسي طاغيا إىل حد كبير إىل
درجة أن في الديمقراطيات الحديثة باَت الحزب يقد عىل مقاس المترشح. ومن هنا، لم يعد التكتل السياسي عقائديا
وأيديولوجيا بل نفعيا ومنفعيا باألساس. بذلك غدا التكتل السياسي العصري مبنيا عىل غاية وحيدة: الفوز باالنتخابات. هذه
القيم النفعية تجعل من األحزاب المعاصرة متسمة بقصر العمر والمدى فهي مسخرة أصال إلشباع رغبات آنية لقائدها
سرعان ما تتالشى عندما تشتد بها وطأة السياسة وحرارتها (ميسو، 2019). أما الساسة الجدد فشغلهم الشاغل هو تحقيق
البروز والظهور (�وارول، 2005: 89-121) في تزاحم يكون فيه البقاء لمن استطاع بناء تعاطف يرسخ في ذهن الناخب بغية

زرع شرعية انتخابية جديدة. 
 

كما أن المسار التنظيمي لالنتخابات ذاته يتميز شيئا فشيئا بوجود روزنامة مضبوطة تحدد التواريخ التي عادة ما يكون لها
وقع عىل تحركات المترشحين وخاصة في ما يتعلق بزمنية التحضيرات التي يقومون بها. في هذا المناخ المتسم موضوعيا
باالنتهازية والبراغماتية، تسعى الميديا بكل الوسائل المتاحة أمامها أن تنفخ في صورة المترشح الذي سيخدم مصالحها من
جانب وأن تشيطن المترشح الذي يهدد هذه األخيرة حتى تتخلص منه وتفشل مساعيه إىل حدود صدور نتائج السباق نحو

الِواليَة. إىل جانب هذا المنحى التآمري، بعض الشيء، تسعى الميديا كذلك إىل إجراء مناظرات بين المتنافسين. أوال، كي
يتعرف جمهور الناخبين عىل مدى مهاراتهم اللغوية في الكالم ومدى قدرتهم عىل اإلقناع بجدواهم ومصداقية البرامج التي

يقترحونها.  ثانيا، إن هذه المناظرات تعتبر غنيمة بالنسبة إىل الوسيلة اإلعالمية التي تنظمها. فهي تمكنها من تحقيق نسب
مشاهدة عالية قد تجني بعدها أرباحا وهي كذلك فرصة لها إلبراز حرفيتها عبر استعمال التوزيع العادل للكلمة بين مختلف
المترشحين مستعملة في ذلك تقنية الكرونومتر التي تحاسب كل مترشح بالثانية. هذا الذي يجد نفسه تحت سلطة

التوقيت المبرمج ألخذ الكلمة.
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ثالثا، هذه المناظرات هي كذلك فرصة لمهنيي االتصال السياسي إلبراز حرفيتهم واختصاصهم وكذلك قدرتهم عىل
المساهمة في صناعة قادة جدد قادرين بدورهم عىل تسيير دواليب الدولة واالستجابة لمطالب مواطنيهم.

 
مع العلم أن في النظم الديمقراطية الحديثة أضحى تنظيم االنتخابات مهمة منوطة بعهدة الهيئات المستقلة عن أجهزة الدولة
التقليدية كوزارة الداخلية أو المؤسسة العسكرية. تسخر هذه الهيئات لمتابعة ومراقبة العملية االنتخابية والسهر عىل سالمتها
كما أنها تتعامل بشكل حثيث مع هيئات تعديل اإلعالم واالتصال التي بدورها تحولت إىل واقع ملموس في العديد من بلدان
العالم. فعىل سبيل المثال ال الحصر يمكن أن نذكر "الس. أس. أ" الفرنسية أو الهيكا التونسية وشقيقتها في المغرب التي
تسمى "هاكا" أو "الهاك" في ألبينين وهو بلد يقطع أشواطا مهمة في الحريات وفي الرقي أو كذلك اللجنة الفدرالية لالتصال
في الواليات المتحدة األمريكية وهي األعرق في هذا المجال إىل درجة أن وجودها لم يعد مكبال بالنسبة للفاعلين في حقل
الصحافة واإلخبار. هذه الهيئات، إذا ما تعمقنا في طريقة عملها بعض الشيء، نجدها تقوم بالمراقبة بشكل يومي للمضامين

السمعية والبصرية بعد بثها. 
 

  في فترة الحملة االنتخابية التشريعية أو كما تقوم بتشجيع وتوفير دورات تكوينية للصحفيين (الحيو،2018: عىل الواب).
الرئاسية، تسهر هذه الهيئات كذلك عىل احترام المرفق السمعي البصري لزمن الصمت االنتخابي. وهي تسلط عقوبات عىل
  كما أنها تحرص عىل اإلنصاف في النفاذ إىل اإلعالم لمختلف الميديا التي تقوم باإلشهار السياسي بشكل علني ومفرط.
القوى السياسية التي تخوض السباق. وتسعى هذه الهيئات أيضا من خالل عملية المراقبة إىل تكريس مبادئ ومعايير
متعلقة بالتنوع الثقافي وعدم اإلقصاء بسبب اللون أو المعتقد أو الجنس. عىل محك الواقع، تبدو هذه المبادئ السامية بعيدة
عن الممارسات الفعلية للميديا. فمثال ألكثر من مرة يتحول مبدأ التنوع الثقافي إىل مجرد شعار كما أبرز ذلك الباحث
  ومن هنا، يمكن إثارة السؤال التالي: أال يغلب التهافت عىل الحكم واللهفة الفرنسي بيار مڨالن (مڨالن، 2013 :53-43).
وراء الجاه عىل النهج ألمنظماتي والتمشي التعديلي اللذين تسعى هذه الهيئات إىل تطبيقهما وإىل تكريسهما من خالل
تطبيق حق المشاهد والجمهور في التمتع بخدمة عامة تسودها أجواء نقية ولو لبعض الشيء في التداول عىل الحكم ومراكز

القرار والتشريع؟ 
 

المبحث الثاني: جمالية الحمالت االنتخابية واالستراتيجيات المعتمدة وتناسقها ووقعها

 
في تقديمه لكتاب أرسطو الريطوريقا أو "علم البيان" عبر مقال علمي تفسيري يقول الباحث الفرنسي ميشال ماير:

 
" البديع أو فن الخطابة المنمقة هو وسيلة لنيل القبول واإلعجاب كما يصلح لإلقناع أو المرافعة أو المداولة
واإلعالن أو للتفكير أو حتى لإلغراء. [...] الفصاحة هي بهذا مساحة، منطوقة أو غير منطوقة حتى، تؤصل لمنطق
التشابه واالختالف، اختالف بين البشر، تشابه عند البحث إلثبات أطروحة علمية، وهي تقنية إقناع وترغيب.
تبرز إذن الخطابة كبنية تفاوض مستمر عىل المسافة المطلوبة بين الذوات، أو باألحرى كدراسة طريقة التفاهم
بين األفراد، وذلك بغية إرساء المزيد من القرب أو البعد أكثر فأكثر عن بعضهم البعض. [...] الريطوريقا هي إذن
كائن مخضرم، يقع بين الجدلية، الحتكامها إىل تعليل يبدو معقوال وحقيقيا، والسياسة، في سعيها إلدراك
المقاصد ونهايات األشياء دون مضيعة للوقت". (مقدمة كتاب الريطوريقا ألرسطو، الذي صدر ألول مرة سنة

329 قبل ميالد المسيح. النسخة المطلع عليها هي ترجمة بالفرنسية صدرت سنة 2006: 6-5).
 

إذا اعتمدنا هذا المفهوم، من المرجح أن يغيب العقل شيئا فشيئا في المقابل يتكاثر التالسن والتصريحات العشوائية
والمزايدات اللفظية بين المترشحين ويتعاظم الخطاب الذي يسمى بالشعبوي المبني عىل ظاهر األشياء وخاصة الجانب

السطحي منه أي الذي ال يستدعي ملكة العقل والتفكر. هذا الخطاب بما أنه قد يكون متشددا أو/ومنغلقا أو/واستئصاليا
يؤدي مباشرة إىل تغذية اإلحساس بالضيم لدى المواطن والحقد ومنها إىل االحتقان االجتماعي فينتج آن ذاك "ذوبان
التمدن" (خياري، 2003). ومن هنا، نكون أمام حالة نرى فيها جاذبية الكلمات نابعة أساسا من تقوقعها. فنراها تدعو إىل عصر

ذهبي بطريقة غالبا ما تكون واهية أي غير دارسة بعمق وروية إلكراهات الزمن الحالي.
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إّن الخطاب السياسي بشكل عام حمال أوجه وفيه جمالية وهو يسعى إىل بناء أواصر التخاطب مع المجتمع. ومن هذا
المنطلق فإن كل مترشح لمركز الرئاسة أو نيابة الشعب يسعى إىل كسب قلوب مجتمع الناخبين وعقولهم وهذا ما يسمى
في قاموس علوم التواصل السياسي برأس المال التعاطفي (لو جندر، 2012). ولتحقيق هذا الهدف يعطي كل مترشح أهمية
قصوى لوسيلة اإلعالم التي ستقوم بتعريفه وتلميع صورته لدى الناس. وهكذا عندما يأخذ المترشح الكلمة ليدلي بدلوه يزن

كلماته حسب المحاور المتعلقة بمهامه في دواليب الحكم ويصل به الحذر والحرص إىل درجة الحفظ عن ظهر قلب لما يقول
(موشان، 2005). ويشتد تركيز المترشح عند إعالن دخوله في غمار الحملة. فأن يبجل اإلعالم العمومي عىل اإلعالم الخاص هو
نوع من رسالة يبعث بها المترشح إىل جمهوره.  وفي خضم هذا التسابق فإن بعض المترشحين يفضلون العودة إىل مسقط
رؤوسهم للتعبير عن تشبثهم بأصولهم وجذورهم. في حين يبتعد البعض اآلخر عن التغطية اإلعالمية التقليدية فينقلون
تحركاتهم في وسط جمع من الناس في جهة بعيدة عن العاصمة ومركز القرار مثال. ولتوثيق هذه اللحظة هم يستعملون

المنصات الرقمية المعروفة. 

 
يذهب البعض األخر من المترشحين إىل استعمال الراديو لما تضفيه هذه الوسيلة من سحر الكلمات وقدرة عىل جذب أذن

الناخب. وفي أحيان وحاالت أخرى يقوم المترشحون بعملية إخراج للحظة دخولهم غمار السباق فيصورون أنفسهم بصدد

ركوب أحدث وسائل النقل كالقطار السريع جدا مثال؛ هدفهم من هذا هو إرسال أمل بإمكانية تطوير الحياة اليومية لشعوبهم

أو إضفاء رمزية حول حركية وقوة شخصيتهم.
 

عموما و لتنزيل هذه المقوالت وهذه االستراتيجية االتصالية عىل الميدان يسعى كل مترشح إىل إبراز ما يميزه عن البقية من
خالل األلوان التي يفضلها والرموز واألشياء التي يخالها ذات وقع عىل خيال وأفق انتظار الناخب (سفيز، 1988) وأيضا من
خالل لهجته وصوته وطريقة لباسه ووقفته. أثناء الحملة يقوم المترشح كذلك بعرض تصوره للفعل السياسي ويبرز في الوقت
نفسه مقدرته عىل تحمل الضغط والتحكم في حركاته وفي تقاسيم وجهه وأعصابه بطبيعة الحال. لتحقيق هذه األهداف
المتعلقة بشكل ومضمون الترشح يستعين بعض المترشحين بأخصائيين في االتصال والحمالت االنتخابية يطلق عليهم
اسم "السبين دكتورز". هم خبراء في الدعاية عرفوا بصناعتهم للقادة السياسيين وبنجاحاتهم الباهرة في ذلك. من هذه الناحية
يمكن القول إن هؤالء المستشارين في ميدان الصورة السياسية وفن الخطاب هم أصحاب تفكير ومردود ال يعرف الهزيمة
ويكرس لمنطق النرجسية والتعالي (هوبس، 2015: 371-386؛ سنساج، 2018: 3-18). هذا المسار اإلخراجي الجمالي

المعطر في مجمله بعبق الوعود والنرجسية الذاتية للمترشح والذي يتكفل به إما متطوعون أو ممتهنو االتصال السياسي
يشهد في اآلن ذاته بروز سفسطائيي المنابر اإلعالمية. 

 
 هؤالء، أي سفسطائيو المنابر اإلعالمية، ال يتوانون حينما تتاح لهم الفرصة في القدح في المرشح الذي قررت الوسيلة
اإلعالمية اعتباره خصما لدودا؛ وفي أحيان أخرى ال يترّددون عن التعريف والترفيع من المترشح الذي يعتبرونه صالحا للبالد
والعباد. هؤالء السفسطائيون الجدد نصبوا إذا أنفسهم أوصياء عىل ما يسمى بالرأي العام وهم يحسبون أنفسهم دون أدنى

تواضع مؤثرين في اختيارات متابعيهم.
 

المبحث الثالث: االتصال السياسي كأداة تحكم في الظهور عبر مختلف المنصات اإلعالمية

 
إن الحمالت االنتخابية الرئاسية والتشريعية هي في واقع األمر فرصة للمترشحين للتعريف بالبرامج والحلول التي يقترحونها
لفائدة مجتمعاتهم ودولتهم. دراسة هذه الحمالت وتفسيرها هي فرصة ال تتاح دائما للباحثين في مجال اإلعالم واالتصال
عموما وللباحثين في االتصال السياسي عىل وجه الخصوص. و من هنا، ترصد ظاهرة تستحق التمحيص والتدقيق والتثبت
وهي: عملية إنتاج سبر اآلراء التي تتفرع إىل منشورة (وهي تضطلع بدور إخبار الرأي العام) وغير منشورة (وهي تخص
باألساس الفاعلين السياسيين واألحزاب). بالنسبة إىل هذا المبحث الثالث ننتظر مداخالت وخاصة بحوث جدية تتناول

االستراتيجيات والتكتيكات والخطط التي يرسمها الفاعلون في الحقل السياسي حسب نتائج سبر األراء المعلنة أو الصامتة

أي التي ال تنشر للعموم. ما يهم إذن في هذا المبحث هو كيف يرسم وينسج المترشح وأنصاره تموقعهم ورصيدهم الرمزي
والفعلي في ضوء ما يرد في سبر األراء؟  إن نتائج سبر األراء تُحدث في أغلب األحيان موجات من التأييد والتكذيب خاصة
عند اقتراب الموعد الحاسم لالقتراع أو ما يسمى ب"الهرج والمرج" (نايير و موران، 1997) السياسي. في هذا المخاض
تستفيد أجندا اإلعالم من االرتدادات التي تحدثها عملية سبر األراء. هذه النتائج الستطالعات الرأي تلهب نار المتحمسين
فتنطلق تعبيراتهم عىل الواب وما تبعه وتشتعل تعليقاتهم عىل المقاطع التي تنشرها وسائل اإلعالم في ما يسمى بالميديا

الجديدة.
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إن المنصات الرقمية تصبح أثناء الحملة االنتخابية خزّانات لبث الكراهية والحقد والضغينة والحسد بين مختلف
المتسابقين عىل مقاليد السلطة (نيوتپوي، 2015، عىل الواب). هذه المعارك السيبرنية تضعف قدرة المواطن عىل فهم

واقعه وخاصة  ما هو مطلوب منه في جو من االحتقان وغياب أفق االنفراج. 
 

من خالل تحليلها لهذا التجاذب واالستقطاب تكشف بحوث دومينيك كاردون كيف أن ظهور األنترنت بشكل عام وتفاعلها
مع الساحة السياسية كان مصدرا لمزيد للتشاؤم بالنسبة إىل الطبقة التي تدير الشأن العام.  فحسب هذا الباحث الفرنسي
أصبحت اإلنترنت منصة لنشر مساوئ السياسة ومناقبها وعيوبها وبذلك أحبطت عزائم الفاعلين السياسيين الذين أصبحوا

يعتقدون أنهم لم يعودوا قادرين عىل بعث األمل في المجتمع الذي يحكمونه. 
 

إذ يبرز كردون أن الفاعلين السياسيين يعتقدون بشكل عام أن اإلمكانية التقنية التي أتيحت لكل شخص كي يفصح عن رأيه
وأن يعبر عن أفكاره مهما كان وزنها وأن يعلن عن موقفه السياسي بصورة يومية ومتذبذبة قد أفرغ فعليا الجهد الجماعي
كقدرة عىل البناء من معناه ومن محتواه. وبذلك يبين هذا الباحث كيف أن بزوغ شمس األنترنت وقوة أشعتها قد ولّد حتمية

تكنولوجية لدى النخبة التي تتقلد المناصب العليا في الدولة والسياسين عّبر عنه عىل النحو التالي:
 

"أنتجت الرقمنة مسارا كانت فيه الكلمة الحاسمة لضرورة رفع القيود عىل السوق اإلعالمية. (من منظور
الساسة) هذا المسار بات دون أدنى ريبة في تمثالتهم مسؤول عىل "بريكست" وعىل وصول دونالد ترامب إىل
أعىل هرم السلطة في الواليات المتحدة األمريكية وجايير بولسونارو في البرازيل أو حتى سببا رئيسا في

  (من نفس منظور هذا النوع من الساسة) الناس أخطأوا انتفاضة وراديكالية السترات الصفراء في فرنسا.
التصويت ألنه وقع التآمر عليهم من أطراف خبثاء أحسنوا استغالل قذارة الواب وكذلك بصفة ماكرة

 ال تثير أدنى شك إىل درجة أن تفسير الخوارزميات للسيطرة عىل األنفس. المسألة (في ذهن الساسة اذن) 

هذه الوقائع بحسب الحتمية التكنولوجية أصبح أمرا عاديا. إذ أن هذا التفسير الحتمي أصبح المفتاح الوحيد
لفك شفرة تفاقم التيار الشعبوي وأزمة اإلعالم أو حتى لبث المعتقدات الغير معقولة.  بنفس هذا التسلسل
تصبح األنترنت هي المشكل. ومن هنا (حسب منظور الساسة) إذا ما طهرنا الواب من الشائعات نكون قد

حسمنا مسائل االنتخاب السيئ وعدم الثقة وخاصة السذاجة "(كردون، 2019:عىل الواب).
 

وللحد من التجاوزات في مختلف الوسائل اإلخبارية بشكل عام وإزاحتها وخاصة المتاهات والتمويه واألخبار الزائفة التي يقع
إنتاجها خاصة في المنصات الرقمية، اختارت معظم الدول المتبنية للديمقراطية منحى تشريعي يُتوقع منه أن يكون حاميا
ومعدال لعملية نشر سبر األراء مثال التي أصبح لها الوقع الباهظ في المسار االنتخابي. في اآلن ذاته، يحدد هذا القانون أيضا
الطريق الذي ينتهجه كل مترشح للتعريف بنفسه واألسلوب الخطابي الذي يتعين عليه احترامه عند التوجه إىل المجموعة
الوطنية أو عند الرد عىل خصومه. كما يسهر هذا اإلطار التشريعي واالنتخابي عىل توزيع عادل لمساحة أخذ الكلمة بين

المترشحين في الميديا مهما كان جنس كل واحد منهم أو توجهه أو وزنه الجماهيري.
 

في الوطن العربي عىل سبيل المثال، تتخلل العملية االنتخابية منذ سنة 2019 مسألة المناظرة والمقارعة بين
المترشحين وهي أمر مستحدث أي غير معروف سلفا في طريقة تسلم الحكم القائمة تاريخيا إما عىل التزكية أو البيعة أو
االنقالب. يبدو النمط كذلك بالنسبة إىل العديد من الدول اإلفريقية التى لم تشهد عموما هذا االسلوب والشكل في التنافس

  وفي مصر سنة 2012. تعتبر هذه المناظرات عىل السلطة بعد؛ رغم وجود تجارب محتشمة في موريتانيا سنة 2007

مواجهة فرجوية يتم فيها إستهالك الحجج والمبررات السياسية بنفس الطريقة التي تستهلك فيها تحليالت مباريات كرة
القدم. يمكن أن تقرأ هذه المناظرات عىل أساس أنها نوع من الخطاب "النقي" والتصريحات التي يدلي بها المترشح خاصة
لتصحيح بعض األخبار الكاذبة والتشويهات والزيف الذي يطال حملة المترشح. وهي كذلك محاولة أخيرة للترفيع في  نسب

سبر األراء التي تعلن سريا نصيب كل مترشح من جمهور الناخبين حتى قبل الذهاب إىل صناديق االقتراع واإلدالء بالصوت.
مع العلم أن طيلة الحملة االنتخابية تتغذى وسائل اإلعالم يوميا من السب والشتم والمغالطات والكراهية. أحيانا هذه
الخزعبالت هي من صنع الفرق االتصالية التي تدعم كل مترشح خاصة من يكون متوقعا له النجاح والفوز مهما كان الثمن

والطريقة. إن هذا التجاذب والتناحر يدور في مناخ اتصالي تهيمن عليه ظاهرة "غرف الصدى" السياسية كما يعرفها بنكلر
وفاريس وروبرتس (بنكلر وفاريس وروبرتس، 2018).  وهي عبارة عن خلية نحل تؤثر في محيطها من خالل قرص المنافس

ومساعديه وقض مضاجعهم وبطريقة متسمة "بالعدوانية الرمزية" كما أبرز ذلك توربيد (توربيد، 2019: عىل الواب).
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في هذا التناقر عبر اإلعالم وتحت الضغط يخرج المترشحون أكثر من مرة عن الخط المطلوب فيصبحون بذلك في شبه حلبة
مالكمة معرضين أنفسهم إىل عالم "البوز" واإلثارة وحتى الفضيحة التي تعشقها الصحافة السهلة التي تسمى بالصفراء. في
هذا المسار المتشنج والمشحون بالصراع يمكننا اإلقرار بأن الصحافة المهنية تصبح راكضة وراء نسب المشاهدة والقراءة
واالستماع. ومن هنا، يمكننا التساؤل عن اخالقيات العمل اإلعالمى وعن مدى مصداقية الصحفي في ظل تجاذب وانحياز
واصطفاف لعدد من أهل المهنة وراء مرشح دون آخر. وختاما إن وعي المواطن بكل ما سبق يمكن أن يجعله يقنط وينفر

جملة وتفصيال من المسار االنتخابي ككل رغم أن الحضور اإلعالمي كان مؤّمنا لجميع المتسابقين. إذن تبقى الديمقراطية
هشة إذا تغلب فيها البعد الفئوي والمصلحي خاصة حين تبقى بعيدة عن مشاغل المواطن أي مجرد تقنية للحكم والتداول

السلمي عىل السلطة.
 

المنسق العلمي : د. محمد علي الحيو

 
المطلوب وتواريخ مهمة 
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يحتوي هذ الملخص عىل مقدمة وإشكالية مفصلة ومنهجية واضحة المعالم ودقيقة تحدد طريقة تناول الموضوع المدروس
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أ.د. لعربي شويخة (معهد الصحافة وعلوم اإلخبار).
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أ.د. لوموان كريستيون (جامعة ران الفرنسية).
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د. ناجح ميساوي (معهد الصحافة وعلوم اإلخبار).
د.  وليد حيوني (معهد الصحافة وعلوم اإلخبار).

د. نهيد نوار (معهد الصحافة وعلوم اإلخبار).
د. كمال كمال سحباني (معهد الصحافة وعلوم اإلخبار).

هيفاء برهومي (معهد الصحافة وعلوم اإلخبار).
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