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تاريخًيا  موعًدا  شك،  أدىن  دون  العالم،  يف  الّدول  من  وغريها  تونس  يف   2020-2019 السيايس  املوسم  يعد 
للمنافسات والزتاحم والتدافع والصراعات بني األحزاب اليت ترنو بشكل طبيعي إىل الوصول إىل دوائر الفعل واحلكم 
يف دواليب الدولة. يف أغلب األحيان تنشأ املناورات ومحاوالت حتطيم املنافس واملناكفات اإليديولوجية يف إطار غياب 
الربامج ما يفيض إىل تهافت املرتشحني على مراكز القرار والتشريع واجلاه. عديدة هي الدول اليت خاضت وستخوض 
امتحان االنتخابات. فال خيفى على الباحث يف هذا احلقل املعريف احلايل أن سبعا وستني دولة مرت أو تمر على محك 

االنتخابات التشريعية خالل موسمنا السيايس هذا، كما أن أربعني منها أجرت أو ستجري انتخاباتها الرئاسية.
يف سياق هذا التداول السليم على السلطة عرب صندوق االقرتاع، جتدر اإلشارة إىل مدى تأثري األنساق والسياقات 
واملمارسات السائدة يف الثقافة السياسية. يف احلقيقة، هي حتدد بشكل مهم مدى قدرة العديد من هذه األوطان على 
اخلروج من منظومة حكم ديكتاتورية مبني�ة على القمع واملغالطة وجتهيل الشعوب إىل منظومة ديمقراطية تكرس 
احلريات ومسؤولية الفرد واملجتمع يف تقرير مصريهما. هذه القدرة على التحول والتأقلم مع عالم احلريات أصبحت 
)ديلبار،  وتسيريية  وجودية  أزمة  يف  فعليا  الشمولية  األنظمة  دخلت  حني  برلني  جدار  سقوط  منذ  تاريخية  حتمية 
2000: 289ـ327؛ فلوري، 2009: 79-141(. إن الذهاب حنو احلرية والنظام الديمقراطي يقتيض بدرجة هامة 
سنة   :1988 )هابرماس،  للكلمة  الهربمايس  باملعىن  اإلشهار  مبدأ  على  جذريا  تعتمد  وشفافة  حرة  انتخابات  تنظيم 

الرتجمة الفرنسية( أين تكون فيه املداوالت علني�ة ومراحل االقرتاع واضحة للجميع. 
 للوهلة األوىل، تب�دو األمور واضحة خبصوص نوعية األنظمة السياسية. فمن ناحية جند اعتماد الدعاية خلدمة 
منظومة االستب�داد قصد إبراز تميش احلزب الواحد وهيمنت�ه على عقول املجتمع )ڨوب و شوخية، 2015(؛ ومن جهة 
أخرى تتبىن طرق احلكم اجلديدة انساقا ملهمة ومولعة باالتصال السيايس تكريسا ملبدأ التن�افس احلر واملوضوعي 
سياسية  تعددية  وجود  على  مؤشرا  السيايس  التواصل  نهج  إذن  يعد   .)45-30  :2006 )ديلبورت،  األحزاب  بني 
يف  االنقسام  إىل  ويؤدي  االستقطاب  حيايث   )2007 )نيڨت،  خاليف«  شعيب  عمويم  »مجال  نشأة  وعلى  حقيقية 
بعض احلاالت )كوليب�ايل، 2019: على اإلنرتنت( بني أفراد املجتمع يكون املتسبب الرئييس فيه الفاعلون السياسيون 

أنفسهم عرب ممارساتهم ومقوالتهم. 
على  املستحدثة  العليم  البحث  طرق  وعرب  كثب  عن  التعرف  نود  العام  هذا  الصحافة  معهد  ملتقى  خالل  من 
األنظمة  تنتقل  ثمن  وبأي  طريقة  بأي  أخرى،  بعبارة  السيايس.  واالتصال  الدعاية  بني  والتماهي  القطيعة  مواطن 
بالثاين؟ بصيغة أوضح، إذا ما  واملجتمعات من نسق الدعاية إىل نسق االتصال السيايس؟ هل نستب�دل كليا األوىل 
داخل  سيايس  اتصال  بوجود  نفسها  بالطريقة  اجلزم  يمكن  أال  السيايس،  االتصال  يف  الدعاية  رواسب  ببقاء  أقررنا 
دوامة الدعاية؟ هذه هي بداية التساؤالت اليت نريد التعمق فيها أكرث فأكرث من خالل نقاشات علمية وفكرية نأمل أن 

تكون موجودة يف ملتقانا هذا.
ويف إطار هذا التساؤل األويل يمكن اقرتاح اإلشكالية التالية: إذا ما بدا االتصال السيايس يف طريقه إىل استب�دال 
أسلوب الدعاية وذلك استن�ادا إىل العديد من األنظمة السياسية، فإىل أي مدى يعرض هذا النوع من االتصال أخبارا 
خارج  من  ملرشحني  املجال  تفتح  ذاته  الوقت  ويف  ودرايت�ه  ومعرفته  املواطن  وعي  تغذي  أن  شأنها  من  ومعلومات 
السرب outsiders )هاورد بيكر، 1985( للولوج داخل أغوار احلكم والتوغل يف ثن�ايا النفوذ )عالل وجيسري، 2018( 

من خالل فرصة االنتخابات التشريعية والرئاسية؟ 

دراسة ثالثة مناهج للتواصل السيايس
يطمح هذا امللتقى العليم والبحيث إىل دراسة ثالث طرق كربى لالتصال السيايس يمكن نعتها بالعقالني�ة ذلك أنها 
تعتمد على تمش يعد منطقيا أثن�اء احلملة االنتخابي�ة. أما الطريقة األوىل، فهي تعود إىل اجلانب التنظييم المادي 
)ڨودوليه، 1984( للحملة وما تقتضيه من موارد تقني�ة. إن احتساب ما تستدعيه احلملة االنتخابي�ة من ُعّدة هي 

توطئة : في جدلية الّدعاية واالّتصال 
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من اجلوانب التحضريية اليت تريس أسس االتصال السيايس للحزب أو املجموعة املرتشحة. حيتوي هذا اجلانب على 
عقلنة حسابي�ة واحتسابي�ة إذ أن هذه املوارد محددة باملكان والزمان ويكون فيها سقف اإلنفاق مضبوطا بقانون.

كل هذه العناصر املشكلة للبعد التنظييم لالتصال السيايس تصب يف هدف أوحد أال وهو االنتصار أو على األقل 
احلصول على وزن رمزي يساعد املرتشح أو احلزب على أخذ القرار وحتديد السياسات املستقبلية للبالد. وهنا جتدر 
اإلشارة إىل أن هذا التميش التنظييم سرعان ما يشوش عليه بغوغاء أو هوبريس )كستورياديس، 1996( احلمالت 
دخلت  لشخصية  »اعتقال   : االنتخايب   »العرس  هذا  أثن�اء  متكررة  بصفة  حتدث  قد  اليت  وبالفاجعات  االنتخابي�ة 
غمار االنتخابات، حادث موت مفائج، اغتي�ال، فيضانات، هجوم إرهايب يزعزع مخطط اإلبهار املتصل بتوقيت بداية 
احلملة، إلخ... يف خضم ما هو غري متوقع ينتظر جمهور املنتخبني من مختلف املرتشحني إبراز قدراتهم على تقديم 
حلول عملية للحد من حدة هذه العقبات واحلوادث الطارئة .ويف هذا الصدد يمكن القول أنهم أمام الرهان اآليت: إىل 
أي مدى باستطاعة الفاعلني االنتخابيني من خالل سلوكهم وبهرج كالمهم شد انتب�اه الناخب الذي سيصوت لهم 

وبذلك إبراز حنكتهم يف احتواء األزمة احلاصلة رغم أنهم لم يمسكوا بعد بزمام احلكم؟ 
النهج الثاين هو متعلق بزخارف احلملة وببي�انها وجماليتها وقوتها الرمزية. إذ تب�دو يف هذا املستوى حلظة اإلعالن 
الكلمة من تزاوج والتقاء بني طموح املرتشح واالنتظارات  عن الرتشح حدثا إعالميا ومجتمعيا واتصاليا بما حتويه 
لم  األحيان  أغلب  يف  وناخبا  ممكنا  حاكما  ويقرن  يربط  معنوي  عقد  بمثابة  إذن  هو  التوقيت  هذا  للناخب.  املحتملة 
يبلور رأيه بعد. عادة، وخاصة يف املجتمعات العريقة يف إجناز العملية االنتخابي�ة، هذه االنطالقة حتاول أن تنسجم 

من خالل دراسات ما قبلية مع مصطلح »اجلسم االنتخايب«  )ميسو، 1988: 29-11(.
املنطق االتصايل الثالث يشمل الطرق واألفعال االتصالية املستعملة للتعبئ�ة يف خضم املسار االنتخايب ومعرتكاته. 
ومن هذا املنطلق، يب�دو على غاية من األهمية العودة إىل السبل اليت تستدعى بها عملية سرب اآلراء كاسرتاتيجية تأثري 
وتالعب وكسب رهانات مصلحية وفئوية وطبقية وسياسوية حبتة. فنت�اجئ سرب اآلراء مثال أضحت ال تسيطر فقط 
على ما يسىم بالرأي العام بل وكذلك وبشكل بارز على تطلعات الفاعلني السياسيني ذاتهم. من هذه الزاوية، فإن 
سرب اآلراء ليس مجرد عملية حسابي�ة بغية جتميع لآلراء بل هو أيضا يعد من األدوات الرئيسية والتقني�ات الماهرة 

و»اخلبيث�ة« يف توجيه إرادة الناخبني وكسبهم حىت »تركيعهم« يف بعض األحيان )كاري ودلبار، 2003(.

املبحث األول: احلملة االنتخابي�ة باعتب�ارها جهازا اتصاليا تنظيميا  
ال خيفى على الباحثني أّن جناح أي حملة انتخابي�ة مقرتن، بشكل كبري، بالقدرة التنظيمية املعتمدة يف غمار التسابق 
على الكرايس وخنص بالذكر هنا مسألة تعبئ�ة املوارد المادية. يف الوقت نفسه، أصبح المال السيايس طاغيا إىل حد 
كبري إىل درجة أن يف الديمقراطيات احلديث�ة باَت احلزب يقد على مقاس املرتشح. ومن هنا، لم يعد التكتل السيايس 
عقائديا وأيديولوجيا بل نفعيا ومنفعيا باألساس. بذلك غدا التكتل السيايس العصري مبني�ا على غاية وحيدة: الفوز 
باالنتخابات. هذه القيم النفعية جتعل من األحزاب املعاصرة متسمة بقصر العمر واملدى فهي مسخرة أصال إلشباع 
رغبات آني�ة لقائدها سرعان ما تت�الىش عندما تشتد بها وطأة السياسة وحرارتها )ميسو، 2019(. أما الساسة اجلدد 
فشغلهم الشاغل هو حتقيق الربوز والظهور )ڢوارول، 2005: 89-121( يف تزاحم يكون فيه البقاء ملن استطاع بن�اء 

تعاطف يرسخ يف ذهن الناخب بغية زرع شرعية انتخابي�ة جديدة. 
كما أن املسار التنظييم لالنتخابات ذاته يتمزي شيئ�ا فشيئ�ا بوجود روزنامة مضبوطة حتدد التواريخ اليت عادة ما 
يكون لها وقع على حتركات املرتشحني وخاصة يف ما يتعلق بزمني�ة التحضريات اليت يقومون بها. يف هذا املناخ املتسم 
موضوعيا باالنتهازية والرباغماتي�ة، تسعى امليديا بكل الوسائل املتاحة أمامها أن تنفخ يف صورة املرتشح الذي سيخدم 
مصاحلها من جانب وأن تشيطن املرتشح الذي يهدد هذه األخرية حىت تتخلص منه وتفشل مساعيه إىل حدود صدور 
نت�اجئ السباق حنو الِوالَية. إىل جانب هذا املنىح التآمري، بعض اليشء، تسعى امليديا كذلك إىل إجراء مناظرات بني 
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اإلقناع  على  قدرتهم  ومدى  الكالم  يف  اللغوية  مهاراتهم  مدى  على  الناخبني  جمهور  يتعرف  كي  أوال،  املتن�افسني. 
اإلعالمية  الوسيلة  إىل  بالنسبة  غنيمة  تعترب  املناظرات  هذه  إن  ثاني�ا،  يقرتحونها.  اليت  الربامج  ومصداقية  جبدواهم 
اليت تنظمها. فهي تمكنها من حتقيق نسب مشاهدة عالية قد جتين بعدها أرباحا وهي كذلك فرصة لها إلبراز حرفيتها 
كل  حتاسب  اليت  الكرونومرت  تقني�ة  ذلك  يف  مستعملة  املرتشحني  مختلف  بني  للكلمة  العادل  التوزيع  استعمال  عرب 

مرتشح بالثاني�ة. هذا الذي جيد نفسه حتت سلطة التوقيت املربمج ألخذ الكلمة.
املناظرات هي كذلك فرصة ملهنيي االتصال السيايس إلبراز حرفيتهم واختصاصهم وكذلك قدرتهم  ثالثا، هذه 

على املساهمة يف صناعة قادة جدد قادرين بدورهم على تسيري دواليب الدولة واالستجابة ملطالب مواطنيهم.
املستقلة  الهيئ�ات  بعهدة  منوطة  مهمة  االنتخابات  تنظيم  أضىح  احلديث�ة  الديمقراطية  النظم  يف  أن  العلم  مع 
العملية  الهيئ�ات ملتابعة ومراقبة  العسكرية. تسخر هذه  أو املؤسسة  الداخلية  التقليدية كوزارة  الدولة  عن أجهزة 
بدورها  اليت  واالتصال  اإلعالم  تعديل  هيئ�ات  مع  حثيث  بشكل  تتعامل  أنها  كما  سالمتها  على  والسهر  االنتخابي�ة 
أ«  أس.  »الس.  نذكر  أن  يمكن  احلصر  ال  املثال  سبي�ل  فعلى  العالم.  بلدان  من  العديد  يف  ملموس  واقع  إىل  حتولت 
الفرنسية أو الهيكا التونسية وشقيقتها يف املغرب اليت تسىم »هاكا« أو »الهاك« يف ألبينني وهو بلد يقطع أشواطا 
الواليات املتحدة األمريكية وهي األعرق يف هذا  الفدرالية لالتصال يف  اللجنة  الريق أو كذلك  مهمة يف احلريات ويف 
املجال إىل درجة أن وجودها لم يعد مكبال بالنسبة للفاعلني يف حقل الصحافة واإلخبار. هذه الهيئ�ات، إذا ما تعمقنا 

يف طريقة عملها بعض اليشء، جندها تقوم باملراقبة بشكل يويم للمضامني السمعية والبصرية بعد بثها. 
الواب(. يف فرتة احلملة االنتخابي�ة  كما تقوم بتشجيع وتوفري دورات تكويني�ة للصحفيني )احليو، 2018: على 
التشريعية أو الرئاسية، تسهر هذه الهيئ�ات كذلك على احرتام املرفق السمعي البصري لزمن الصمت االنتخايب. وهي 
تسلط عقوبات على امليديا اليت تقوم باإلشهار السيايس بشكل علين ومفرط. كما أنها حترص على اإلنصاف يف النفاذ 
إىل اإلعالم ملختلف القوى السياسية اليت ختوض السباق. وتسعى هذه الهيئ�ات أيضا من خالل عملية املراقبة إىل 
تكريس مبادئ ومعايري متعلقة بالتنوع الثقايف وعدم اإلقصاء بسبب اللون أو املعتقد أو اجلنس. على محك الواقع، 
تب�دو هذه املبادئ السامية بعيدة عن املمارسات الفعلية للميديا. فمثال ألكرث من مرة يتحول مبدأ التنوع الثقايف إىل 
السؤال  إثارة  يمكن  هنا،  ومن   .)53-43:  2013 )مڨالن،  مڨالن  بي�ار  الفرنيس  الباحث  ذلك  أبرز  كما  شعار  مجرد 
التايل: أال يغلب التهافت على احلكم واللهفة وراء اجلاه على النهج املنظمايت والتميش التعديلي اللذين تسعى هذه 
الهيئ�ات إىل تطبيقهما وإىل تكريسهما من خالل تطبيق حق املشاهد واجلمهور يف التمتع خبدمة عامة تسودها أجواء 

نقية ولو لبعض اليشء يف التداول على احلكم ومراكز القرار والتشريع؟ 

املبحث الثاين: جمالية احلمالت االنتخابي�ة واالسرتاتيجيات املعتمدة وتن�اسقها ووقعها
يف تقديمه لكتاب أرسطو الريطوريقا أو »علم البي�ان« عرب مقال عليم تفسريي يقول الباحث الفرنيس ميشال ماير:

»البديع أو فن اخلطابة املنمقة هو وسيلة لني�ل القبول واإلعجاب كما يصلح لإلقناع أو املرافعة أو املداولة 
واإلعالن أو للتفكري أو حىت لإلغراء. ]...[ الفصاحة هي بهذا مساحة، منطوقة أو غري منطوقة حىت، تؤصل 
ملنطق التشابه واالختالف، اختالف بني البشر، تشابه عند البحث إلثب�ات أطروحة علمية، وهي تقني�ة إقناع 
كدراسة  باألحرى  أو  الذوات،  بني  املطلوبة  املسافة  على  مستمر  تفاوض  كبني�ة  اخلطابة  إذن  تربز  وترغيب. 
طريقة التفاهم بني األفراد، وذلك بغية إرساء املزيد من القرب أو البعد أكرث فأكرث عن بعضهم البعض. ]...[ 
الريطوريقا هي إذن كائن مخضرم، يقع بني اجلدلية، الحتكامها إىل تعليل يب�دو معقوال وحقيقيا، والسياسة، 

يف سعيها إلدراك املقاصد ونهايات األشياء دون مضيعة للوقت«.
)مقدمة كتاب الريطوريقا ألرسطو، الذي صدر ألول مرة سنة 329 قبل ميالد املسيح. النسخة 
املطلع عليها هي ترجمة بالفرنسية صدرت سنة 2006: 6-5(.
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إذا اعتمدنا هذا املفهوم، من املرجح أن يغيب العقل شيئ�ا فشيئ�ا يف املقابل يتكاثر التالسن والتصرحيات العشوائي�ة 
وخاصة  األشياء  ظاهر  على  املبين  بالشعبوي  يسىم  الذي  اخلطاب  ويتعاظم  املرتشحني  بني  اللفظية  واملزايدات 
اجلانب السطيح منه أي الذي ال يستدعي ملكة العقل والتفكر. هذا اخلطاب بما أنه قد يكون متشددا أو/ومنغلقا 
االجتماعي  االحتقان  إىل  ومنها  واحلقد  املواطن  لدى  بالضيم  اإلحساس  تغذية  إىل  مباشرة  يؤدي  أو/واستئصاليا 
فينتج آن ذاك »ذوبان التمدن« )خياري، 2003(. ومن هنا، نكون أمام حالة نرى فيها جاذبي�ة الكلمات نابعة أساسا 
من تقوقعها. فرناها تدعو إىل عصر ذهيب بطريقة غالبا ما تكون واهية أي غري دارسة بعمق وروية إلكراهات الزمن 

احلايل.
املجتمع.  مع  التخاطب  أواصر  بن�اء  إىل  يسعى  وهو  جمالية  وفيه  أوجه  حمال  عام  بشكل  السيايس  اخلطاب  إّن 
ومن هذا املنطلق فإن كل مرتشح ملركز الرئاسة أو ني�ابة الشعب يسعى إىل كسب قلوب مجتمع الناخبني وعقولهم 
وهذا ما يسىم يف قاموس علوم التواصل السيايس برأس المال التعاطفي )لو جندر، 2012(. ولتحقيق هذا الهدف 
يعطي كل مرتشح أهمية قصوى لوسيلة اإلعالم اليت ستقوم بتعريفه وتلميع صورته لدى الناس. وهكذا عندما يأخذ 
املرتشح الكلمة ليديل بدلوه يزن كلماته حسب املحاور املتعلقة بمهامه يف دواليب احلكم ويصل به احلذر واحلرص 
إىل درجة احلفظ عن ظهر قلب لما يقول )موشان، 2005(. ويشتد تركزي املرتشح عند إعالن دخوله يف غمار احلملة. 
فأن يبجل اإلعالم العمويم على اإلعالم اخلاص هو نوع من رسالة يبعث بها املرتشح إىل جمهوره .ويف خضم هذا 
التسابق فإن بعض املرتشحني يفضلون العودة إىل مسقط رؤوسهم للتعبري عن تشبثهم بأصولهم وجذورهم. يف حني 
يبتعد البعض اآلخر عن التغطية اإلعالمية التقليدية فينقلون حتركاتهم يف وسط جمع من الناس يف جهة بعيدة عن 

العاصمة ومركز القرار مثال. ولتوثيق هذه اللحظة هم يستعملون املنصات الرقمية املعروفة. 
يذهب البعض األخر من املرتشحني إىل استعمال الراديو لما تضفيه هذه الوسيلة من سحر الكلمات وقدرة على 
جذب أذن الناخب. ويف أحيان وحاالت أخرى يقوم املرتشحون بعملية إخراج للحظة دخولهم غمار السباق فيصورون 
أنفسهم بصدد ركوب أحدث وسائل النقل كالقطار السريع جدا مثال؛ هدفهم من هذا هو إرسال أمل بإمكاني�ة تطوير 

احلياة اليومية لشعوبهم أو إضفاء رمزية حول حركية وقوة شخصيتهم.
عموما ولتنزيل هذه املقوالت وهذه االسرتاتيجية االتصالية على امليدان يسعى كل مرتشح إىل إبراز ما يمزيه عن 
البقية من خالل األلوان اليت يفضلها والرموز واألشياء اليت خيالها ذات وقع على خيال وأفق انتظار الناخب )سفزي، 
أثن�اء احلملة يقوم املرتشح كذلك بعرض تصوره  لباسه ووقفته.  1988( وأيضا من خالل لهجته وصوته وطريقة 
للفعل السيايس ويربز يف الوقت نفسه مقدرته على حتمل الضغط والتحكم يف حركاته ويف تقاسيم وجهه وأعصابه 
املتعلقة بشكل ومضمون الرتشح يستعني بعض املرتشحني بأخصائيني يف  بطبيعة احلال. لتحقيق هذه األهداف 
االتصال واحلمالت االنتخابي�ة يطلق عليهم اسم »السبني دكتورز« هم خرباء يف الدعاية عرفوا بصناعتهم للقادة 
الصورة  ميدان  يف  املستشارين  هؤالء  إن  القول  يمكن  الناحية  هذه  من  ذلك.  يف  الباهرة  وبنجاحاتهم  السياسيني 
الهزيمة ويكرس ملنطق الرنجسية والتعايل )هوبس،  السياسية وفن اخلطاب هم أصحاب تفكري ومردود ال يعرف 
2015: 371-386؛ سنساج، 2018: 3-18(. هذا املسار اإلخرايج اجلمايل املعطر يف مجمله بعبق الوعود والرنجسية 
الذاتي�ة للمرتشح والذي يتكفل به إما متطوعون أو ممتهنو االتصال السيايس يشهد يف اآلن ذاته بروز سفسطائيو 

املنابر اإلعالمية. 
هؤالء، أي سفسطائيو املنابر اإلعالمية، ال يتوانون حينما تت�اح لهم الفرصة يف القدح يف املرشح الذي قررت الوسيلة 
اإلعالمية اعتب�اره خصما لدودا؛ ويف أحيان أخرى ال يرتّددون عن التعريف والرتفيع من املرتشح الذي يعتربونه صاحلا 
حيسبون  وهم  العام  بالرأي  يسىم  ما  على  أوصياء  أنفسهم  إذا  نصبوا  اجلدد  السفسطائيون  هؤالء  والعباد.  للبالد 

أنفسهم دون أدىن تواضع مؤثرين يف اختي�ارات متابعيهم.
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املبحث الثالث: االتصال السيايس كأداة حتكم يف الظهور عرب مختلف املنصات اإلعالمية
إن احلمالت االنتخابي�ة الرئاسية والتشريعية هي يف واقع األمر فرصة للمرتشحني للتعريف بالربامج واحللول 
يف  للباحثني  دائما  تت�اح  ال  فرصة  هي  وتفسريها  احلمالت  هذه  دراسة  ودولتهم.  مجتمعاتهم  لفائدة  يقرتحونها  اليت 
ظاهرة  ترصد  هنا،  ومن  اخلصوص.  وجه  على  السيايس  االتصال  يف  وللباحثني  عموما  واالتصال  اإلعالم  مجال 
تستحق التمحيص والتدقيق والتثبت وهي: عملية إنت�اج سرب اآلراء اليت تتفرع إىل منشورة )وهي تضطلع بدور إخبار 
الرأي العام( وغري منشورة )وهي ختص باألساس الفاعلني السياسيني واألحزاب(. بالنسبة إىل هذا املبحث الثالث 
ننتظر مداخالت وخاصة حبوث جدية تتن�اول االسرتاتيجيات والتكتيكات واخلطط اليت يرسمها الفاعلون يف احلقل 
السيايس حسب نت�اجئ سرب األراء املعلنة أو الصامتة أي اليت ال تنشر للعموم. ما يهم إذن يف هذا املبحث هو كيف يرسم 

وينسج املرتشح وأنصاره تموقعهم ورصيدهم الرمزي والفعلي يف ضوء ما يرد يف سرب األراء؟  
احلاسم  املوعد  اقرتاب  عند  خاصة  والتكذيب  التأيي�د  من  موجات  األحيان  أغلب  يف  حُتدث  األراء  سرب  نت�اجئ  إن 
لالقرتاع أو ما يسىم بـ»الهرج واملرج« )نايري و موران، 1997( السيايس. يف هذا املخاض تستفيد أجندا اإلعالم من 
نار املتحمسني فتنطلق تعبرياتهم  الرأي تلهب  النت�اجئ الستطالعات  االرتدادات اليت حتدثها عملية سرب األراء. هذه 

على الواب وما تبعه وتشتعل تعليقاتهم على املقاطع اليت تنشرها وسائل اإلعالم يف ما يسىم بامليديا اجلديدة.
بني  واحلسد  والضغين�ة  واحلقد  الكراهية  لبث  خّزانات  االنتخابي�ة  احلملة  أثن�اء  تصبح  الرقمية  املنصات  إن 
قدرة  تضعف  السيربني�ة  املعارك  هذه  الواب(.  على   ،2015 )نيوتپوي،  السلطة  مقاليد  على  املتسابقني  مختلف 
املواطن على فهم واقعه وخاصة ما هو مطلوب منه يف جو من االحتقان وغياب أفق االنفراج .من خالل حتليلها لهذا 
الساحة  مع  وتفاعلها  عام  بشكل  األنرتنت  ظهور  أن  كيف  كاردون  دومينيك  حبوث  تكشف  واالستقطاب  التجاذب 
الفرنيس  الباحث  هذا  فحسب  العام.  الشأن  تدير  اليت  الطبقة  إىل  بالنسبة  للتشاؤم  ملزيد  مصدرا  كان  السياسية 
السياسيني  الفاعلني  عزائم  أحبطت  وبذلك  وعيوبها  ومناقبها  السياسة  مساوئ  لنشر  منصة  اإلنرتنت  أصبحت 

الذين أصبحوا يعتقدون أنهم لم يعودوا قادرين على بعث األمل يف املجتمع الذي حيكمونه. 
التقني�ة اليت أتيحت لكل شخص كي  الفاعلني السياسيني يعتقدون بشكل عام أن اإلمكاني�ة  إذ يربز كردون أن 
يفصح عن رأيه وأن يعرب عن أفكاره مهما كان وزنها وأن يعلن عن موقفه السيايس بصورة يومية ومتذبذبة قد أفرغ 
شمس  بزوغ  أن  كيف  الباحث  هذا  يبني  وبذلك  محتواه.  ومن  معناه  من  البن�اء  على  كقدرة  اجلماعي  اجلهد  فعليا 
األنرتنت وقوة أشعتها قد وّلد حتمية تكنولوجية لدى النخبة اليت تتقلد املناصب العليا يف الدولة والسياسيني عرّب 

عنه على النحو التايل:
»أنتجت الرقمنة مسارا كانت فيه الكلمة احلاسمة لضرورة رفع القيود على السوق اإلعالمية. )من منظور 
الساسة( هذا املسار بات دون أدىن ريب�ة يف تمثالتهم مسؤول على »بريكست« وعلى وصول دونالد ترامب 
يف  رئيسا  سبب�ا  حىت  أو  الربازيل  يف  بولسونارو  وجايري  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  السلطة  هرم  أعلى  إىل 
انتفاضة وراديكالية السرتات الصفراء يف فرنسا.  )من نفس منظور هذا النوع من الساسة( الناس أخطأوا 
ماكرة  بصفة  وكذلك  الواب  قذارة  استغالل  أحسنوا  خبث�اء  أطراف  من  عليهم  التآمر  وقع  ألنه  التصويت 
تفسري  أن  درجة  إىل  شك  أدىن  تثري  ال  اذن(  الساسة  ذهن  )يف  املسألة  األنفس.  على  للسيطرة  اخلوارزميات 
هذه الوقائع حبسب احلتمية التكنولوجية أصبح أمرا عاديا. إذ أن هذا التفسري احلتيم أصبح املفتاح الوحيد 
لفك شفرة تفاقم التي�ار الشعبوي وأزمة اإلعالم أو حىت لبث املعتقدات الغري معقولة.  بنفس هذا التسلسل 
تصبح األنرتنت هي املشكل. ومن هنا )حسب منظور الساسة( إذا ما طهرنا الواب من الشائعات نكون قد 

حسمنا مسائل االنتخاب السئي وعدم الثقة وخاصة السذاجة«.  
)كردون، 2019:على الواب(
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واألخبار  والتمويه  املتاهات  وخاصة  وإزاحتها  عام  بشكل  اإلخبارية  الوسائل  مختلف  يف  التجاوزات  من  وللحد 
تشريعي  منىح  للديمقراطية  املتبني�ة  الدول  معظم  اختارت  الرقمية،  املنصات  يف  خاصة  إنت�اجها  يقع  اليت  الزائفة 
ُيتوقع منه أن يكون حاميا ومعدال لعملية نشر سرب األراء مثال اليت أصبح لها الوقع الباهظ يف املسار االنتخايب. يف اآلن 
ذاته، حيدد هذا القانون أيضا الطريق الذي ينتهجه كل مرتشح للتعريف بنفسه واألسلوب اخلطايب الذي يتعني عليه 
احرتامه عند التوجه إىل املجموعة الوطني�ة أو عند الرد على خصومه. كما يسهر هذا اإلطار التشريعي واالنتخايب على 
توزيع عادل ملساحة أخذ الكلمة بني املرتشحني يف امليديا مهما كان جنس كل واحد منهم أو توجهه أو وزنه اجلماهريي.

بني  واملقارعة  املناظرة  مسألة   2019 سنة  منذ  االنتخابي�ة  العملية  تتخلل  املثال،  سبي�ل  على  العريب  الوطن  يف 
املرتشحني وهي أمر مستحدث أي غري معروف سلفا يف طريقة تسلم احلكم القائمة تاريخيا إما على الزتكية أو البيعة 
أو االنقالب. يب�دو النمط كذلك بالنسبة إىل العديد من الدول اإلفريقية الىت لم تشهد عموما هذا االسلوب والشكل 
تعترب   .2012 سنة  مصر  2007 ويف  سنة  موريت�اني�ا  يف  محتشمة  جتارب  وجود  رغم  بعد؛  السلطة  على  التن�افس  يف 
هذه املناظرات مواجهة فرجوية يتم فيها إستهالك احلجج واملربرات السياسية بنفس الطريقة اليت تستهلك فيها 
حتليالت مباريات كرة القدم. يمكن أن تقرأ هذه املناظرات على أساس أنها نوع من اخلطاب »النقي« والتصرحيات 
اليت يديل بها املرتشح خاصة لتصحيح بعض األخبار الكاذبة والتشويهات والزيف الذي يطال حملة املرتشح. وهي 
الناخبني حىت قبل  كذلك محاولة أخرية للرتفيع يف نسب سرب األراء اليت تعلن سريا نصيب كل مرتشح من جمهور 
الذهاب إىل صناديق االقرتاع واإلدالء بالصوت. مع العلم أن طيلة احلملة االنتخابي�ة تتغذى وسائل اإلعالم يوميا من 
السب والشتم واملغالطات والكراهية. أحيانا هذه اخلزعبالت هي من صنع الفرق االتصالية اليت تدعم كل مرتشح 
خاصة من يكون متوقعا له النجاح والفوز مهما كان الثمن والطريقة. إن هذا التجاذب والتن�احر يدور يف مناخ اتصايل 
وروبرتس،  وفاريس  )بنكلر  وروبرتس  وفاريس  بنكلر  يعرفها  كما  السياسية  الصدى«  »غرف  ظاهرة  عليه  تهيمن 
2018(.  وهي عبارة عن خلية حنل تؤثر يف محيطها من خالل قرص املنافس ومساعديه وقض مضاجعهم وبطريقة 

متسمة »بالعدواني�ة الرمزية » كما أبرز ذلك توربي�د )توربي�د، 2019: على الواب(.
يف هذا التن�اقر عرب اإلعالم وحتت الضغط خيرج املرتشحون أكرث من مرة عن اخلط املطلوب فيصبحون بذلك يف 
شبه حلبة مالكمة معرضني أنفسهم إىل عالم »البوز« واإلثارة وحىت الفضيحة اليت تعشقها الصحافة السهلة اليت 
تسىم بالصفراء. يف هذا املسار املتشنج واملشحون بالصراع يمكنن�ا اإلقرار بأن الصحافة املهني�ة تصبح راكضة وراء 
نسب املشاهدة والقراءة واالستماع. ومن هنا، يمكنن�ا التساؤل عن اخالقيات العمل اإلعالىم وعن مدى مصداقية 
الصحفي يف ظل جتاذب واحنياز واصطفاف لعدد من أهل املهنة وراء مرشح دون آخر. وختاما إن وعي املواطن بكل 
ما سبق يمكن أن جيعله يقنط وينفر جملة وتفصيال من املسار االنتخايب ككل رغم أن احلضور اإلعاليم كان مؤّمنا 
جلميع املتسابقني. إذن تبقى الديمقراطية هشة إذا تغلب فيها البعد الفئوي واملصليح خاصة حني تبقى بعيدة عن 

مشاغل املواطن أي مجرد تقني�ة للحكم والتداول السليم على السلطة.

املنسق العليم للملتقى: محمد علي احليو 
مدرس وباحث يف علوم اإلعالم واالتصال 
بمعهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة.

 elhaou@gmail.com  :الربيد اإللكرتوين
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اللجنة العلمية للملتقى
يوسف بن رمضان )معهد الصحافة وعلوم اإلخبار(.

بي�ار موڨالن )املعهد اجلامعي الفرنيس(.
محمد حمدان )معهد الصحافة وعلوم اإلخبار(.

إيريك نوفو )جامعة ران الفرنسية(.
العريب شوخية )معهد الصحافة وعلوم اإلخبار(.

سهام النّجار )معهد الصحافة وعلوم اإلخبار(.
عمر كاين )جامعة كيب�اك بمونرتيال(.

أالن كيين�دو )جامعة بوردو الفرنسية(.
دومينيك باسيري )جامعة ران2 الفرنسية(.

معز بن مسعود )جامعة قطر(.
باسكال البوردريه )جامعة رانس الفرنسية(. 
زهرة الغريب )معهد الصحافة وعلوم اإلخبار(.

املنصف اللوايت )معهد الصحافة وعلوم اإلخبار(.
ترستون ماتالر )جامعة باريس 2(.

هاين مبارك )معهد الصحافة وعلوم اإلخبار( .
كاترين غوسن )جامعة مونبوليي الفرنسية( .

حميدة البور )معهد الصحافة وعلوم اإلخبار( .
آمال موىس )معهد الصحافة وعلوم اإلخبار( .

فرج زميط )معهد الصحافة وعلوم اإلخبار( .
جمال زرن )معهد الصحافة وعلوم اإلخبار(.

ناصر املكين )معهد الصحافة وعلوم اإلخبار(.

اللجنة التنظيمية للملتقى
محمد علي احليو، مدرس وباحث يف علوم اإلعالم واالتصال بمعهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة.

ألفة البايج، املسؤولة على التعاون التونيس بكونراد أدناور ستيفتوڨ.
إلهام جويين، سكريت�ارية امللتقى، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار.

محمد درييس، وحدة النشر، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار.

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار
املركب اجلامعي بمنوبة، 2010 سيدي عمر

الهاتف : 831 600 71 / 981 600 71 )216( 
الفاكس : 465 600 71 )216(

www.ipsi.rnu.tn / ipsi@ipsi.rnu.tn 

مؤسسة كونراد أدين�اور، مكتب تونس/اجلزائر
27 نهج جزيرة زمربة، ضفاف البحرية 2 - 1053 تونس

الهاتف : 80 80 01 70 )216(  
الفاكس : 99 80 01 70 )216(

www.kas.de  / info.tunis@kas.de
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08:30 استقبال املشاركني وتسجيلهم
08:45 اجللسة االفتت�احية

• كلمة الرتحيب، حميدة البور، مديرة معهد الصحافة وعلوم االخبار، جامعة منوبة 	
• كلمة هولقر ديكس املمثل املقيم ملؤسسة » كونراد ادين�اور «	
• كلمة االفتت�اح، جهين�ة غريب، رئيسة جامعة منوبة	
• كلمة املنسق العليم للملتقى محمد علي احليو، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة، تونس	

املحور األول: احلملة االنتخابي�ة باعتب�ارها جهازا اتصاليا تنظيميا

اجللسة العلمية األوىل : االتصال السيايس وتفرعاته
رئيسة اجللسة: سهام النجار، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة، تونس

اجللسة العلمية الثاني�ة : احلمالت االنتخابي�ة: هل يمكن احلديث عن مغالطة؟ 
رئيس اجللسة: جمال الزرن، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة، تونس

احلملة  السيايس زمن  لالتصال  اجلديد  الباراديغم   09:30
االنتخابي�ة : تلفزيون الواقع

السيايس،  االتصال  يف  حبث  مديرة  ماسون،  فايرا  ايزابال 
باريس

االنتخابي�ة:  احلملة  اثن�اء  التونسية  امليديا  تعديل   09:45
املنظومات وتموقعات الفاعلني

اإلخبار،  وعلوم  الصحافة  معهد  حزياوي،  الكريم  عبد 
جامعة منوبة، تونس

10:00 أنماط االتصال السيايس واحلمالت االنتخابي�ة
دين�ا عبد املحسن، باحثة بكلية االعالم، جامعة القاهرة

10:15 نقاش
11:00 اسرتاحة

الرئاسيات  خضم  يف  الرأي  استطالعات  رهانات   11:30
والتشريعيات

سيفاران غباديس، جامعة ابوماي- كااليف ، بينني
الفرنسية:  الشعبوية  لالحزاب  البصري  االتصال   11:45
التمثل حتت املجهر، الدور االسرتاتييج للمعلقة االنتخابي�ة 

بالهادي مرغان، جامعة سربون اجلديدة3 ، باريس

احلملة  يف  الرحمة  حزب  اتصال  اسرتاتيجية   12:00
التشريعية لـ 2019 بتونس: لماذا جنحت؟

جامعة  االخبار،  وعلوم  الصحافة  معهد  الربهويم،  هيفاء 
منوبة، تونس

12:15 نقاش
13:00 غذاء

الخميس 25 فيفري 2021

املحور الثاين: جمالية احلمالت االنتخابي�ة واالسرتاتيجيات املعتمدة وتن�اسقها ووقعها

اجللسة العلمية الثالثة: االتصال السيايس وتفاقم الشعبويات
رئيسة اجللسة: حميدة البور، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة، تونس

الشعبوي  احلراك  اجلماعية  املشاعر  تغذي  كيف   14:00
زمن احلمالت االنتخابي�ة؟ حزب العدالة والتنمية املغريب 

مثاال 
عبودي يوسف، جامعة ابن زهر، أغادير، املغرب

احلملة  يف  كاسرتاتيجيا  الريتوريقا  عرب  التعبئ�ة   14:15
يف  السيايس  االتصال  مستشاري  اسهام  االنتخابي�ة: 

رئاسية الكامريون سنة 2018
تيمويت ابين�ا، جامعة ياووندي 2 سوا، الكامريون
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اجللسة العلمية الرابعة : الريتوريقا االسرتاتيجية كتموقع اتصايل
رئيس اجللسة: عبد الكريم حزياوي، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة، تونس

املحور الثالث: االتصال السيايس كأداة حتكم يف الظهور عرب مختلف املنصات االعالمية

اجللسة العلمية اخلامسة : احلتمية الرقمية يف االتصال السيايس
رئيس اجللسة: محمد حمدان، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة، تونس

تونس  رئاسيات  يف  السياسية  الرسالة  ريتوريقا   16:00
2019: من بالغة »االيتوس« إىل بالغة »الباتوس«

اإلخبـار،  وعلوم  الصحـافة  معهد  هللا،  عبد  بن  شهرية 
تونس

جتربة  الكامريوين:  السيايس  اخلطاب  يف  المألوف   16:15
التشريعيات والبلديات فيفري 2020

تيمويت ايبونغ و لويس كيمايو، جامعة دواال، الكامريون
االتصال  األوىل:  الدورة  يف  الرئاسية  احلملة  كليب   16:30

وتمثالت احلوكمة وجمهور الناخبني
فريونيك ماغو، معهد اللغات والثقافات الفرنسية، ليون، فرنسا 

16:45 نقاش
17:15 اختت�ام اشغال اليوم األول

شبكات  عرب  مصر  يف  السياسية  الشخصية  تسويق   09:15
التواصل االجتماعي: مرشحو انتخابات الرئاسة املصرية 

2018 أنموذجا
لين�ا عصام مشهور، جامعة فاروس، االسكندرية

09:30 الواب 2.0 واحلمالت السياسية يف القارة االفريقية: 
بني البحث عن جهاز تنظييم جديد ومحاولة اجياد مجال 
خالل  الفاسبوك  استعماالت  عرب  حتليل  بديل.  عمويم 

رئاسيات الكامريون 2018 والغابون 2016

ماريس اوفونداغا، جامعة غرونوبل، فرنسا
09:45 شبكات التواصل االجتماعي يف احلملة االنتخابي�ة: 
»اندروويد«  مرتشيح  قبل  من  تويرت  استخدامات  حتليل 

أثن�اء رئاسيات الكامرون االخرية
سيمون نقونو، جامعة غرونوبل، فرنسا

10:00 نقاش
10:30 اسرتاحة

الجمعة 26 فيفري 2021

املداخالت  يف  حتليلية  قراءة  شعبويون؟  هم  هل   14:30
اإلذاعية ملرتشيح رئاسيات 2019 يف تونس

وعلوم  الصحافة  معهد  الكعلي،  وأروى  ملييت  حنان 

اإلخبار، جامعة منوبة، تونس
14:45 نقاش

15:30 اسرتاحة

اجللسة العلمية السادسة : االتصال السيايس وتمثالته وتوقيت�ه
رئيسة اجللسة: امال موىس، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة، تونس

دراسة  الناخب :  وتمثالت  الذهني�ة  الصورة   11:00
 2019 لسنة  التونسيــة  الرئـاسيــة  االنتخـابــات 

أنمـوذجــا
وعلوم  الصحافة  معهد  عزعوزي،  وزهري  المالكي  سايم 

االخبار، تونس
السيايس:  اخلطاب  يف  االسرتاتيجية  الريتوريقا   11:15

دراسة احلمالت يف الكيب�اك ويف كندا
سمرية باليازيد، جامعة مونكتون، كندا

11:30 الفايسبوك واالتصال السيايس زمن ما قبل احلملة 
يف إفريقيا الشرقية 

بوانيي  هوفوات  فليكس  جامعة  سوليمان،  كوايت 
دوكوكودي، ساحل العاج
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اجللسة العلمية السابعة: االتصال السيايس يف احلمالت كمصدر لالستقطاب
رئيس اجللسة: محمد علي احليو، معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، جامعة منوبة، تونس

منظور  من  الكامريون  يف  السيايس  االتصال   14:00
الرئاسية لسنة 2018: التجمع الديمقراطي  االنتخابات 

للشعب الكامريوين أنموذجا
جيسالن غوات، جامعة ياوونداي 1، الكامريون

14:15 االستقطاب السيايس الرقيم واحلمالت االنتخابي�ة 
احلمالت  على  تطبيقية  دراسة  االلكرتوني�ة:  باملنصات 

االنتخابي�ة ملجلس النواب املصري

أسماء اجليويش، جامعة املنصورة، مصر

رئاسيات  خالل  اجلزائر  يف  السيايس  االصطفاف   14:30
2019 عرب وسائط اإلعالم اجلديد

ماي   8 جامعة  حموش،  الرزاق  وعبد  بوساحية  هشام 
1945 قاملة، اجلزائر

14:45 نقاش جماعي وتوصيات
16:00 اختت�ام فعاليات امللتقى
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موؤ�ش�شة كونر�د �أديناور

تون�س 2014

من�سق امللتقى 
د. معز بن م�سعود

معهد �ل�شحافة وعلوم �لإخبار

االتصال السياسي في العالم العربي وإفريقيا
المقاربات وآليات الممارسة
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Institut de Presse 
et des Sciences de l’Information
Unité de recherche «Médias et société» Konrad-Adenauer-Stiftung

Actes du colloque international 

Tunis - 2014

Coordination

Dr. Moez Ben Messaoud

La Communication Politique 
dans le Monde Arabe et en Afrique
Approches et Mécanismes de Mise en œuvre

20
12

ى 
تق

مل
ل 

شغا
 �أ�

A
ct

es
 d

u 
co

llo
qu

e 

موؤ�ش�شة كونر�د �أديناور

تون�س 2013

املنّسقة : حميدة البور

معهد �ل�شحافة وعلوم �لإخبار

وسائل اإلعالم العمومّية العربّية
وعملّيات الّتحّول الّديمقراطّي
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Institut de Presse 
et des Sciences de l’Information

Tunis - 2013

Coordinatrice : Hamida El Bour

Médias publics arabes
et transitions démocratiques

 نشرية إخبارية داخلية من إعداد طلبة معهد الصحافة وعلوم األخبار بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور األلمانية - الجمعة 24 أكتوبر 2014

 اإلنتخابات
في وعي األحزاب والمواطنين 

البرامج االنتخابية في المهدية...

تسمع جعجعة 
وال ترى طحينا  ص4 

التونسي واالنتخابات

تعدد الخيارات 
ومسؤولية القرار ص 5 

مصب واد الملح

خطر قاتل مهمل صحيا
ص 11 

Une académie dans le cadre du partenariat tuniso-allemand pour la transition démocratique

Auswärtiges Amt

Magazin zur deutsch-tunesischen Journalistenakademie im Herbst 2013
Magazine de l’Académie Tuniso-Allemande des Jeunes Journalistes  - Autone 2013

Journalisme politique 
et changements en Tunisie

Politikberichterstattung 
und die Umbrüche in Tunesien

Culture and Capital 

Germany in the Arab media

Merkel, Einstein 
and the others...

New 
Life 

in Old 
Cities

11:35 اسرتاتيجيات هيكلة احلمالت االنتخابي�ة االلكرتوني�ة 
مقابل تأخرها يف املشهد السيايس اجلزائري

بن  احلميد  عبد  جامعة  حليمة،  ورقاد  بوعمامة  العريب 

باديس، مستغانم، اجلزائر
12:00 نقاش

12:30 غذاء


