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 ملخص
م ن مواطنيها من توصيل رغباهتدتكّ  سياسي مهما كانت طبيعتو البد من أنإن القوى الفاعلة يف كل نظام 

ىل ادلواطنٌن احلكام قادرين على التبليغ بقراراهتم إ قابل أن يكونم يف ،و مطالبهم إىل السلطة احلاكمة
العملية السياسية ب تفاعلية بٌن العملية اإلتصالية و ىذه العملية الالشعيب، وتسمى  االرضوتربيرىا لنيل 

 . احلياة السياسية للدول الذي يقوم بدور ىام يف ،صال السياسي""اإلت
وكل أىل اإلختصاص  احلكام، لسياسيون و التقنيات اليت يستعملها الفاعلون ا فاإلتصال السياسي ىو كل

إبستخدام تقنيات التسويق ،ل النصيحة السياسية للتواصل مع الناخبٌن واحملكومٌنكادلهنيٌن يف رلا
 العالقات العامة......لكن ختتلف تطبيقات اإلتصال السياسياألراء ،الدعاية السياسية ، السياسي كسرب 

 من دولة إىل أخرى،ففي السياق العريب يتجسد يف إتصال سياسي أحادي اإلجتاه يتوجو من القمةإىل
حيث يتم إقصاء  ال أيخذ بعٌن اإلعتبار رأي احملكومٌن،احلاكم يتخذ القرارات السياسية و القاعدة ،ف
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كمشكل تعدد اذلوايت صلم عنو عدة مشاكل   السليب لإلتصال السياسي وىذا التطبيق .وهتميش األغلبية
 .ودتزيقها على أساس عرقي أو إثين أو ديين  الوطنية أثر سلبا على تفكك الدولة الذي

، ىل القاعدةإائي اإلجتاه الذي حيدث من القمة يهدف التطبيق النموذجي لإلتصال السياسي يف شكل ثن
إختاذ القرارات السياسية  القمة،حيث أيخذ بعٌن اإلعتبار رأي احملكومٌن يف ومن مث يتحول من القاعدةإىل

اليت  ،وىنا يتحقق التفاعل ورجع الصدى للحفاظ على الشرعية السياسية ية،إشراكهم يف العملية السياسو 
العدالة وىي دولة احلق و القانون و  تنمية السياسية يف الدولة ادلدنية ادلعاصرةتعد أحد مقومات ال

تحقيق ل إستقاللية اإلعالم البد من بناء الدولة ادلدنيةول .هميشالتالتهديد و و سة القوة دون شلار  ،اإلجتماعية
 . وكذاوالدينية الثقافية، السياسية،، مفهوم اذلوية أببعادىا ادلختلفة الفكريةك القضااي ادلطروحة اإلمجاع حول

األفراد  والذي يقوم بتنظيم العالقات بٌن ،عن السلطة السياسية البد من تفعيل دور اجملتمع ادلدين ادلستقل
مرتبطة مبفاىيم  ،مؤسسات وسيطة بٌن اجملتمع و الدولةفهي  وعالقاهتم ابلدولة من جهة أخرى، من جهة،

 تكريس مبدأ التعددية.و  ترسيخ مفهوم ادلواطنة ،و  أساسية كإحرتام حقوق اإلنسان،
دأ ادلواطنة تطبيق اإلتصال السياسي الثنائي اإلجتاه شرط ضروري لتحقيق مبإن تفعيل دور اجملتمع ادلدين و 

إقصاء أو هتميش، أو تعدد القانون دون وىي دولة احلق و  ،ة ادلعاصرةكنموذج للدول  وقيام الدولة ادلدنية
 للهوايت على أساس عرقي أو طائفي أو ديين .

 اجملتمع ادلدين، ادلواطنة .الدولة ادلدنية ،  ، مفهوم اذلوية  اإلتصال السياسي ،6 الكلمات ادلفتاحية
 

 

Abstract 
The active forces in every political system, whatever its nature, must enable the citizens 

to communicate their wishes and demands to the ruling authority. in return, the rulers 

should be able to communicate their decisions to the citizens and justify them for 

popular satisfaction. this interactive process is called the communicative process and the 

political process. political communication plays an important role in the political life of 

states, it concerns all the techniques used by political actors and governors, and all 

specialists such as professionals in the field of political advice to communicate with 

voters and governed, using marketing techniques politicians gain opinions, political 

propaganda, public relations ...... but the applications of political communication vary 

from country to country, in the arab context is reflected in a unidirectional political 
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communication from the top to the base, the ruler takes political decisions and ignores 

the opinion of the governed , which means the majority is excluded and marginalized. 

this negative application of political communication has resulted in several problems, 

such as the problem of multiple identities, which negatively affected the disintegration 

and disruption of the national state on the basis of race, ethnicity or religion. 

the typical application of political communication in the form of a two-way from the top 

to the base, and then shift from the base to the top, where it takes into account the 

opinion of the governed in making political decisions and involves them in the political 

process, and here is the interaction and resonance to maintain political legitimacy, 

which is one of the pillars of political development in the contemporary civil state, a 

state of law  and social justice, without the exercise of force, threat and marginalization. 

in order  to build a civil state we must have an independent media to achieve consensus 

on the concept of identity in its various dimensions of intellectual, political cultural and 

religious. the role of civil society independent of political power, which regulates the 

relations between individuals on the one hand, and their relations with the state on the 

other, this must be activated as intermediary institutions between society and the state 

and linked to basic concepts such as respect for human rights, the consolidation of the 

concept of citizenship, and the consolidation of the principle of pluralism. 

the activation of the role of civil society and the application of two-way political 

communication is a necessary condition for the realization of the principle of citizenship 

and the establishment of the civil state as a model of the contemporary state, a state of 

right and law without exclusion, marginalization,  multiple identities on the basis of 

ethnic, sectarian or religious. 

keywords: political communication, concept of identity, civil state, civil society, citizenship . 

 

 

 

 6ادلدخل
يقوم اإلتصال السياسي بدور ىام يف احلياة السياسية يف أية دولة من دول العامل، وتتحقق شرعية النظام 

رسطو أ وقدديا كان يقول الشعيب عن أدائهم، اقبول احملكومٌن هبذا النظام وإبداء الرضىالسياسي  من خالل 
 )" ال لتحقيق ادلصاحل الشخصية للحكام  ،شرعي هو الذي يعمل لصاحل اجملتمع" احلكم ال دوما

 ......لكن ختتلف تطبيقات اإلتصال السياسي من دولة إىل أخرى ( . 033ص..، 5302شيماء ذو الفقار،
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اكم يتخذ فاحلالقاعدة  إىل ففي السياق العريب جتسد يف إتصال سياسي أحادي اإلجتاه يتوجو من القمة ،
على أساس حيث يتم إقصاء وهتميش األغلبية  ال أيخذ بعٌن اإلعتبار رأي احملكومٌن،القرارات السياسية و 

 .                           الدول العربية معظم ىذا ما ىو سائد يف، و عرقي أو إثين أوديين أو لغوي 

 طبيق النموذجي لإلتصال السياسي الذي يتم يف شكل ثنائي اإلجتاهالت وذلذا هتدف الدراسة إىل تبيان أمهية
القمة،حيث أيخذ بعٌن القاعدة إىل ، ومن مث يتحول من يف شكل تفاعلي ىل القاعدةإحيدث من القمة 

التفاعل  بذلك شراكهم يف العملية السياسية، ليتحققإالسياسية و   يف إختاذ القراراتاإلعتبار رأي احملكومٌن
ولة ادلدنية، ورجع الصدى للحفاظ على الشرعية السياسية، اليت تعد أحد مقومات التنمية السياسية يف الد

 التهميش .دون شلارسة القوة والتهديد و 

هبدف مسح موضوع تطبيقات  من خالل توظيف ادلنهج ادلسحي، الدراسة على التوجو النظري إعتمدت
وتدخل ىذه الدراسة ضمن الدراسات  كاساتو على بناء الدول وتفككها.وإنع لسياسي،اإلتصال ا

اإلمربيقية من خالل توجهها ادليداين يف عرض وحتليل أثر تطبيقات اإلتصال السياسي األحادي اإلجتاه 
اليت عرفت اإلنتفاضات العربية يف  كنماذج   ، حيث مت إختيار بعض الدول العربيةالسائد يف الدول العربية

ع والذي حتول إىل ربي ،إطار ما إصطلح على تسميتو  يف األدبيات السياسية و اإلعالمية ب "الربيع العريب"
واليت تعرضت  ،ئد يف ىذه الدولخطًنة على منوذج الدولة الوطنية السا كانت تداعياتو  ،الدمار و اخلراب

فاإلمربيقية ىي حجج من  .وراي وقبلهم كان الزلزال العراقيمعظمها إىل التفكك والتناحر كليبيا ، اليمن ، س
 يوسف العد . ابلة للمالحظة والقياس و الق حقائق لوقائع ديكن الربىنة عليها...فهي تتناول الوقائع

  ( (52-52 ) ،ص.ص 5303متار،

التقصي عن بعد عن موضوع الدراسة الذي كما مت اإلعتماد على ادلالحظة العلمية بدون مشاركة، هبدف  
ىدف كل  منوذج الدولة ادلدنية بعدىاصبح الوطنية يف بعض الدول العربية، لي تفكك منوذج الدولة سيتناول

 الشعوب العربية لتحقيقو .

    بعض ادليكانيزمات واليت أمهها: من توفر البدولتحقيق ىذا النموذج 

 اللغوية،و  الثقافية ،ادلختلفة الفكرية أببعادهمن حتقيق اإلمجاع  اإلعالم مبختلف أنواعو لتمكينو _إستقاللية  
 .يف إطار اخلدمة العمومية حتقيقا للمصلحة العامة اإلعالمية والسياسيةو  ،الدينيةو 
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األفراد من  قوم بتنظيم العالقات بٌنالسلطة التنفيذية، حيث يستقل عن تفعيل دور اجملتمع ادلدين ادل _
الدولة، مرتبطة مبفاىيم فهي مؤسسات وسيطة بٌن اجملتمع و  وعالقاهتم ابلدولة من جهة أخرى، جهة،

تكريس مبدأ التعددية يف مجيع اجملاالت و ، ترسيخ مفهوم ادلواطنةو  ق اإلنسان،أساسية كإحرتام حقو 
 إخل .اللغوية ....و  ،الثقافيةو  ،السياسية و  الفكرية،

     اإلتصال السياسي الثنائي اإلجتاه. تطبيقو  ، ستقاللية القضاءإ _ حتقيق

ادلساواة  دون إقصاء العدالة و و  القانونوىي دولة احلق و  الدولة ادلدنية ، فهذه األليات إذا توفرت ستتحقق
 . أوهتميش

 :لسؤال اجلوىري على النحو التايل ادلنطلق ديكن طرح ا  ذامن ى 

وكيف ميكن أن تساهم بعض  كيف تؤثر تطبيقات اإلتصال السياسي يف تفكك الدول وتقسيمها؟
 التطبيقات يف بناء الدولة ادلدنية وفق الشرعية السياسية وقيم ادلواطنة ؟.

 
 6اإلتصال السياسي 6 ادلفهوم واألنواع  أوالا 

يل رغباهتم البد على ادلواطنٌن أن يكونوا قادرين على توص طبيعتو ،إن النظام السياسي مهما كانت 
واطنٌن وتربيريها ذلم لنيل ، وعلى احلكام أن يكونوا قادرين على توصيل قراراهتم إىل ادلومطالبهم إىل احلكومة

فهو  .يإلتصال السياسابة اإلتصالية والعملية السياسية بٌن العملي التفاعلية، وتعرف ىذه العملية رضاىم
وتعول احلكومات على إختالف أنظمتها  ،الرسائل بٌن احلكام واحملكومٌنذلك التالقي الذي حيقق تبادل 

 السياسية على وسائل اإلتصال يف حتقيق أىدافها ويف مقدمتها األىداف السياسية .

ومن يستحوذ على السلطة يسعى جاىدا  ،سياسي عنصر مهم يف أداء السلطة والقائمٌن عليهافاإلتصال ال
ف على والتعرّ  ،إىل السيطرة على وسائل اإلتصال وإستخدامها لكسب التأييد والدعم لسياستها وقراراهتا

 اإلجتاىات السائدة يف اجملتمع احمللي .

 السياسة من زاويتٌن مها :وينظر للعالقة ما بٌن اإلتصال و 
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 قرارات السلطة احلاكمة.وتوجيهية مؤثرة يف سياسات و  ابية: إن وسائل اإلتصال أداة رق أوالا 

ًنىا لتحقيق أىدافها السياسية :إن السلطة التنفيذية دتارس الرقابة على وسائل اإلتصال، هبدف تسخ اثنياا 
 . ( (22-25، ص.ص) 5335دمحم محدان مصاحلة، ) 

لرسائل من التقارب بينهما بتبادل ايتحقق و  ياسي وظيفة التالحم بٌن احلاكم واحملكوم،يضمن اإلتصال الس
ويتحقق ىذا التبادل بقانون مشرتك يرتكب من رلموعة قيم مشرتكة، يعتمد عليها  ،احلكام إىل احملكومٌن

 . ( 030 ص. ، 0552ج.ماري كوتري، ترمجة 6 الطاهربن خرف هللا ، ) احملكومٌن علنيا أو ضمنيام و احلكا

 و لإلتصال السياسي عدة أنواع أمهها :

فاحلاكم يتخذ ، يتمثل يف اإلتصال من القمة إىل القاعدة 6إتصال سياسي أحادي اإلجتاه  6أوالا 
وىذا ما نشهده يف األنظمة السياسية الشمولية   ،رأي احملكومٌن القرارات السياسية وال أيخذ بعٌن اإلعتبار

 مبا فيها األنظمة العربية .

مث يتحول من ل الذي حيدث من القمة إىل القاعدة اإلتصاىو 66إتصال سياسي ثنائي اإلجتاه  اثنياا 
فاحلاكم أيخذ بعٌن اإلعتبار رأي احملكومٌن يف إختاذ القرارات السياسية، و إشراكهم يف  .القاعدة إىل القمة

من خالل إقناع  ،الصدى للحفاظ على النظام القائم رجعو . وىنا يتحقق التفاعل السياسية العملية
 ابلتايل حتقيق شرعية النظام السياسي ، و التخويف والتهديدة القوة و بقرارات احلكومة دون شلارساحملكومٌن 
 . وىذا النوع من اإلتصال السياسي متجسد يف األنظمة السياسية الدديقراطية .وإستمراره

 الغاية من إتصال السلطة ابحملكومٌن يف إطار اإلتصال السياسي ىو حتقيق األىداف التالية: و 

.                                                             وتربير قرارات احلكومة دون إكراه ،القائم من خالل إقناع احملكومٌن : احلفاظ على النظام أوالا 
وابلتايل حتقيق  وادلخرجات،أي مابٌن ادلدخالت  ،لتوازن بٌن ادلتطلبات الداخلية واخلارجيةحتقيق ا:  ااثنيا 

  شرعية النظام .

 احملكوم أي التالحم بينهما،م و فالشرعية ىي حالة وجود قناعة مشرتكة بٌن احلاك

(Roland Cohen and Judith Toland , 2009 ,p. 30) 
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الذي من شأنو حتقيق الدولة ادلدنية ادلعاصرة البد من  ،اإلتصال السياسي الثنائي اإلجتاهولتطبيق منوذج     
 التالية :توفر األليات 

احلفاظ على و  ،اجملتمع ادلدين إستقالليةو  القضائية(،و  التنفيذية،و  ،)التشريعية الفصل بٌن السلطات الثالث
األحزاب إستقاللية و ، وضمان حرية التعبًن وسائل اإلعالم واإلتصال إستقاللية و  ،اجلماعيةاحلقوق الفردية و 

 اإلنتخاابتإصدار قوانٌن تضمن مصداقية و  ،عن السلطة والسماح بتشكيل معارضة سياسية قوية السياسية
 ،حبوث الرأي العام  تفعيلو  ،ليت من شأهنا صون صوت الناخب واإلدالء برأيو بكل حريةا. و وشفافيتها

تطور مؤشر ىام للكقوة ضاغطة و   وذلك من خالل إنشاء معاىد ومراكز متخصصة لقياس الرأي العام
 الدديقراطي يف اجملتمعات.

ويساىم الرأي العام يف خلق نظام سياسي معرب عن اإلرادة العامة للجماىًن، وتعد ىذه اإلرادة صورة من 
خًن البد من تنشيط احلراك السياسي ويف األ ادلدعم لشرعية السلطة احلاكمة.صور الرأي العام  الشامل 

 عرب األحزاب ادلختلفة ادلشارب السياسية واإليديولوجية . ،ادلبين واذلادف

الدولة الوطنية يف السياق  تفكيك إنعكاسات تطبيقات اإلتصال السياسي على 6اثنياا 
 العريب 

مث يتحول من القاعدة إىل القمة يهدف ، الذي حيدث من القمة إىل القاعدةإن تطبيق اإلتصال السياسي 
ىي حقل عام  اليت سياسية يف الدولة الوطنية،السياسية، اليت تعد أحد مقومات التنمية الإىل حتقيق الشرعية 

لى تساوي ادلواطنٌن الشرعية السياسية تقوم عو  .س عرقي طائفي أو إثينيزعلى أساجلميع مواطنيها دون دتي
فتلك الكفاءة ىي اليت  ،بكفاءة أدائو يف سلتلف اجملاالت ادلسؤوليات،كما ترتبط شرعية أي نظاميف ادلزااي و 

وىذه اإلجتاىات  ،دد إجتاىاتو ضلو النظام السياسييلمسها اجلمهور يف حياتو اليومية، وىي ابلتايل اليت حت
شيماء ذو الفقار ، )ة القاعدكواسطة بٌن القمة و ديكن التعرف عليها من خالل قياس إجتاىات الرأي العام  

 ( . 033ص. )م،س،ذ( ،

وتعددت ، ىاوإستمرار  السياسية يف كوهنا شرطا ضروراي لقيام األنظمة السياسية وتكمن أمهية الشرعية
والشرعية  ،تقليدية ادلستمدة من ادلعتقدات والقيمالشرعية إبختالف األنظمة السياسية ،فهناك الشرعية ال

اليت تستند  البطولة، والشرعية اإليديولوجيةاإلخالص لشخصية تتميز ابلقداسة و الكاريزمية اليت تقوم على 
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وىناك أيضا الشرعية الدستورية اليت تقوم  إىل رلموعة عناصر فكرية مهمتها حشد وتعبئة طاقات األفراد،
 . ( 35، ص. 5333شيماء ذو الفقار، )احلكم واإلحتكام إىل القانون  على اإلعتقاد بشرعية معايًن

وتستند األنظمة السياسية العربية على الشرعية الكاريزمية والشرعية اإليديولوجية اليت صلم عنها أنظمة  
اعدة دون ديكتاتورية تطبق منوذج اإلتصال السياسي أحادي اإلجتاه، الذي يقتصر حدوثو من القمة إىل الق

يف األنظمة السياسية الدديقراطية  وأصبح ادلصدر األدائي للشرعية .احملكومٌن ااألخذ بعٌن اإلعتبار رض
مشرتكة بٌن  وجود قناعةفهذا النوع من الشرعية ىي  .ادلعاصرة يقوم على كفاءة أداء النظام السياسي

 احلاكم واحملكومٌن . 

    إن السلطة تستمد شرعيتها بتوفر مايلي : "Beetham  "بيتهام" لنظرية ووفقا

 اإللتزام بقوانٌن اثبتة . -

 القوانٌن مربرة يف ضوء ادلعتقدات السائدة يف اجملتمع .أن تكون  -

 احملكومٌن هبذه السلطة . اأن يكون ىناك دليل على رض -

ا ياسي األحادي الذي ال يبايل برضىوإبعتماد األنظمة السياسية العربية على ىذا النوع من اإلتصال الس
الدولة الوطنية اليت يفرتض أهنا جتمع مواطنيها دون التمييز  ، بدأت تغيبالشعيب( ا) مبعىن الرضاحملكومٌن

أمهلت تاتورية اليت جتاىلت ادلواطن و الديك السياسية األنظمة لتسيطر ،لى أساس عرقي أو طائفي أو إثينع
 حقوقو، ومن مث ال ديكن حتقيق الدولة ادلدنية اليت ترسخ قيم ادلواطنة .

يف بعض الدول العربية نتاج ىذه األنظمة الديكتاتورية اليت  "  الربيع العريبوشكلت أحداث ما مسي ب"
غياب حيث عانت شعوهبا من ، ي األحادي من القمة إىل القاعدةكانت تفرض منوذج اإلتصال السياس

ومل  .دولة ادلواطنة التعبًن، وغياب العدالة وادلساواة بٌن مواطنيها وعليو غابتحرية اإلعالم و حرية الرأي و 
       ، فاحلراك الشعيب عزل عدد من احلكام ادلفاجأة "نتفاضات العربية ضراب من ضروب "اإلتكن ىذه 
لحرية ثالث مستوايت: االستقاللية الكاملة، واالستقاللية ادلقننة ل، و لكن احلرية سالح ذوحدينونبذىم. و 

 )رمزيعىن غياب الشرعية أخًنا الفوضى العارمة مبو  طوعي  بضوابط معينة متفق عليها،اليت تعين القبول ال

 . ( 052، ص. 5305ادلنياوي ،
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حيث إنفلتت  ،نتفاضات العربيةف يف الدول العربية اليت شهدت اإلوحرية الفوضى ىي اليت سادت لألس 
، جتماعيةاإلو ، اإلقتصاديةو ، السياسيةو ، دلختلفة الدينيةتصاعدت األصوليات ااألوضاع يف ىذه الدول، و 

اإلقصاء.... وكلها ال و الدمار، و القتل، و التطرف، و العرقية .......، اليت صلم عنها اإلرىاب، و  ،الثقافيةو 
ىذا ما تعرفو معظم الدول العربية اليت عرفت ما مسي و . خر مع األسفتعرتف إال ابلتصفية اجلسدية لأل

فائها إبطالق مشروع حلالذي كان ربيع الدمار واخلراب والفوضى، خططت لو أمريكا و  ،ابلربيع العريب ""
يف  الفوضى اخلالقة "" بدأت نظرية نوان أن الفوضى تؤسس للدديقراطية. و ، حتت عالفوضى اخلالقة ""

 بد من ، أي الالتفكيك _ الرتكيب " تتأسس على ثنائية "، و 2001سبتمرب  11نتشار بعد أحداث اال
زدىار واحلرية على حد اإليوفر األمن و ام سياسي جديد ، ستقرار لبناء نظخلق حالة من الفوضى وعدم اإل

عىن توظيف مجيع وسائل اإلعالم مباالتصالية" "التعبئة اإلعالمية و  من أىم مبادئ النظرية ىي و . تعبًنىم
فرتاضي الذي لعب دورا ىاما يف حتقيق ىذا ، خاصة الفضاء العمومي اإلالفوضىاالتصال يف نشر ىذه و 

 ادلخطط التدمًني يف الدول العربية.

، فإن أحداث اخلامس أكتوبر يف اجلزائر  دثت فيها ىذه التغيًنات السياسيةوعلى غرار الدول العربية اليت ح
فكانت ىذه  ،دت للتغيًن يف منط تسيًن الدولةمهعرج حاسم للنظام السياسي القائم حيث كانت مبثابة من

وفرض الفكر  للسلطة احلاكمة السياسيةاألحداث مبثابة رد فعل الطبقات اإلجتماعية الرافضة للوصاية 
 5302كرمي قاليت ، )على السلطة ورفضها دلبدأ التداول  ،وهتميشها للمبادرات الداعية للتغيًن ،اإليديولوجي

 ( .33، ص.

َجْت ىذه اإلنتفاضة الشعبية ابلدخول يف مرحلة التعددية وذلك إبقرار دستور يبيح التعددية وتُ وِّ 
الذي جاء ابدلادة  م0545فيفري  50دتت ادلصادقة الشعبية على دستور  ىاوبعد السياسية واإلعالمية.

لُِيَماِرَس الشعب مبوجبها سيادتو. مت « حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي»" اليت تنص على: 53"
سار ر توقيف ادلنتخاابت زللية تعددية وتلتها إنتخاابت تشريعية مل يكتمل دورىا الثاين إثإإجراء أول 

بسبب اإلضطرابت اليت  0555)فيفري(  فرباير 35يف حالة طواريء منذ  اجلزائر اإلنتخايب، لتدخل
أعقبت توقيف ادلسار اإلنتخايب، حيث دخلت اجلزائر دوامة العنف الدامي بشكل رىيب إصطلح على 

عدم التحضًن  ، وشلا زاد من خطورة الوضع ىو«اإلرهاب»تسميتو يف األدبيات السياسية واإلعالمية ب 
من صحافة مكتوبة، ادلادي وادلعنوي دلواجهة ىذه الظاىرة اليت تناولتها وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها 
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تطبيق منوذج اإلتصال السياسي اإلرىاب إحدى اإلفرازات السلبية النامجة عن  عد. ويإذاعة وتلفزيون
 فض للرأي ادلعارض.األحادي يف اجلزائر ، الذي كرس منطق احلتمية السياسية والر 

رَةبدأت خايب توقيف ادلسار اإلنتوب 
ُ
 0544 أكتوبر حداثفأ ،النامجة عن عملية التوقيف اإلنعكاسات ادل

 "اإلمجاع الوطين"جاءت لتعلن عن هناية  ،يتعترب الوثيقة التأسيسية لبداية األزمة اليت ىزت اجملتمع اجلزائر 
 ل البالد يف مرحلة غياب األمن واإلستقرار السياسي واإلجتماعي. و دخو 

حتت الضغط وليس  »دميقراطياا«نفتح على اجملتمع، لُيصبح انظام السياسي اجلزائري اأُلحادي فال 
قناعٌة، ألن الدديقراطية قبل أن تكون وسيلة ىي قناعة، قَ َناَعٌة حِبَْق الشعب يف أن خيتار وُُيَِرب، وليس من 

 ( .00، ص. 0553أمحد طلعت ، ). ق أحدّ  أن يفرض ويستبدح

من الضحااي وخسائر مادية  ادلئاتمن الدماء والدموع  عشرية كاملةوَأْحَصْت اجلزائر خالل 
مليار دوالر جراء  53ثقيلة ِجدًّا حيث تسبب اإلرىاب يف خسائر مت تقديرىا ب  كانت   معتربة، فاحلصيلة 

ضحية، وحوايل  ألف 033( مائةعمليات احلرق والتدمًن، كما تسببَّ العمل اإلرىايب يف مقتل أكثر من )
كانت نتيجة حتمية للتطبيق السليب   فهذه التجربة ادلريرة يف اتريخ اجلزائر احلديثمليون مواطن متضرر.

            التفاعل بٌن القمة للغة احلوار و الرافض لإلتصال السياسي ادلتمثل يف النموذج األحادي 
  القاعدة .و 
  

ترسيخ قيم ادلواطنة من أجل و  حتقيق اإلمجاع  دور وسائل اإلعالم و اإلتصال يف6 اثلثاا  
 .دنيةدولة ادلبناءال

القاعدة كان البد من إُياد عدة أليات لربط السلطة التنفيذية يق التواصل والتفاعل بٌن القمة و لتحق 
عوية ، وىو يتكون من رلموعة مؤسسات وتنظيمات مجابجملتمع ادلدينابجلماىًن أمهها أتسيس ما يسمى 

وعالقتهم ابلسلطة احلاكمة من  تقوم بتنظيم العالقات بٌن األفراد من جهة، ،مستقلة عن السلطة السياسية
فهي مؤسسات وسيطة بٌن اجملتمع والسلطة السياسية، ومن خالذلا يستطيع ادلواطن أن يعرب ، جهة أخرى

"اجملتمع ادلدين ىو رلتمع منظم لضبط شلارسة  ماجد الغرابوي عن طموحاتو و أىدافو . وحسب وجهة نظر
بيزيد يوسف )       د ......"وأتمٌن احلماية حلرية الفر  والفصل يف النزاعات وسيادة القانون، السلطة،
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وقيام دولة احلق  وذلذا فإن اجملتمع ادلدين ىو شرط ضروري لتحقيق مبدأ ادلواطنة، .(55ص.، 5332،
مساواة ادلواطنٌن أمام أ ، ومن مث حتقيق مبديت جتعل ادلواطن أوىل إىتماماهتاالقانون )الدولة ادلدنية ( الو 

 .العدالة القانون و 

بداية  واإلرىاب وتفكك الدولة الوطنية بعد ما حلقها  الدمار -الوقت احلايلتعاين معظم الدول العربية يف 
بعد تعرض  وغياب مشروع بناء الدولة  اذلواييت التعددمن أزمة  -سوراي .....و  ،اليمنو  ليبيا ،و ، ابلعراق

عرقي، يز على أساس فالدولة الوطنية كانت حقل عام جلميع مواطنيها دون دتي. الدولة الوطنية للتفكك
بعد اإلستقالل من سلتلف أشكال  ،ثوابتها الوطنيةىا اجلغرافية و ، زلافظة على حدودإثين طائفي أو

 اإلستعمار اليت تعرضت لو الدول العربية .

سياسي أحادي اإلجتاه من اليت طبقت إتصال  والتعدد اذلواييت أفرزتو األنظمة السياسية العربيةفهذا التأزم 
، لذا أصبح التحدي يف الدول العربية ٌن اإلعتبار أراء وتطلعات شعوهبادون األخذ بعالقمة إىل القاعدة، 

 كتحقيق اإلمجاع حول يف القضااي اجلوىرية اإلتصال من صناعة اإلمجاعوسائل اإلعالم و  مدى مسامهة ىو
ىذا التعدد اذلواييت صلم و  .الدينية يف إطار دولة ادلواطنةالسياسية و وم اذلوية يف أبعادىا الثقافية والفكرية و مفه

العربية اليت عرفت اإلنتفاضات العربية يف إطار ما  رقية والطائفية  اليت سادت الدولعن الصراعات الع
 .اإلعالمية ب" الربيع العريب"لح عليو  يف األدبيات السياسية و إصط

ابرزا يف وكذا اإلعالم الرقمي ُيب أن يلعب دورا  ادلسموعة وادلقروءة()ادلرئية و  اإلعالم _ بوسائلو ادلختلفة
األفكار دى األفراد، من خالل ادلعلومات و يف تدعيم قيم ادلشاركة السياسية لتعزيز الوعي السياسي، و 

، وىذا من شأنو وتعددية والتوجهات السياسية ادلنقولة ذلم عرب سلتلف الربامج ادلعروضة بطريقة موضوعية
       إبراهيم عبد الرزاق ) إنصار تساىم يف تعزيز قيم ادلواطنةمة للمصلحة العامة إحداث تنمية سياسية خد

 (. 34، ص. 5300صفد حسام الساموك ،و 

، من حيث الوظائف العامة اليت يفرتض أن يؤديها كل والسلطة السياسية وثيقة بٌن اإلعالم توجد عالقة
، والرقابة على يق التواصل بٌن احلكام واجلماىًنتوجيهو، حتقخل اجملتمع كصناعة الرأي العام و منهما دا

 زلدد، إذ يسيطر النظام السلطة التنفيذية........، ويف النظم السياسية العربية فإن نوع العالقة فيها
 .( 34، ص.  5330)وأخرون( ، بركات نظام)أىدافو على النظام اإلعالمي وخيضعو لتوجهاتو و  السياسي
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 دمحم) أن النظام اإلعالمي يف رلتمع ما، إمنا ىو وليد النظام السياسي القائم فيووأمجع علماء اإلعالم على 
 ( .50.ص، 0542، الغالييين موفق

إّن وسائل اإلعالم ىي إنعكاس للُبِنَياْت السياسية واإلجتماعية »وآخرون   سيربتويف ىذا اإلطار يقول  
 كان وال يزال التلفزيون أكثر وسائل اإلعالم  وقد ،«واإلقتصادية والثقافية للمجتمعات اليت توجد فيها

 ، وذلك دلا ذلذه الوسيلة من قدرة علىمجاىًنية من حيث عدد ادلشاىدين الذين يعدون مبئات ادلاليٌن
 .التأثًن يف ادلواقف واإلجتاىات

 , Jean Cazeneuve) وىناك من ذىب إىل القول أن للتلفزيون السلطة األكثر لتقوية األراء وتغييًنىا     
1992 , p. 55) 

، فقد ظهرت ى وجو اخلصوص مبفهوم الدديقراطيةحرية اإلعالم علمفهوم حرية التعبًن بصفة عامة و  تبطار و  
ختالف يف أزمنتها امع قيام كياانهتا السياسية كدول، مع  وسائل اإلعالم ادلستقلة يف العامل الغريب مباشرة

إىل أخرى، حيث أصبحت حرية التعبًن يف ىذه الدول من أكثر  ، وكذا تطورىا من دولةوكيفيات قيامها
 احلرايت شرعية اليت إزدادت أمهيتها بعد التطور التكنولوجي .

أكثرىا فعالية يف لعب دور الوسيط بٌن اجملتمع من أبرز األدوات و  أنواعو يعدوعليو فاإلعالم مبختلف 
و ديكن أن تكون وسائل اإلعالم أدوات  .ومؤسساتوىيئاتو والنظام السياسي مبختلف  ،مبختلف شرائحو

، يف إُيابيةالثقايف عن طريق مضامٌن إلقتصادي و ، والسياسيوا جهزة لرفع مستوى الرقي اإلجتماعي،وأ
         قائمة على إاثرة القضااي اذلامشية  ،مدمرةادلقابل ديكن إستخدامها لنشر ثقافة سياسية وإجتماعية 

 .النعرات الطائفية والعنفريض على التحو 

( E . E Denis et J.C Merille , 1993 , p. 33 ) 

، اإلعالم السمعي_ البصريو ، الورقية )الصحافة ادلكتوبة لذا يبقى دور وسائل اإلعالم مبختلف أنواعها
والطبقة  ةلدى اجلمهور من جهثل يف رفع مستوى الوعي السياسي واإلجتماعي اإلعالم الرقمي ( يتمو 

 ادلعاجلة دون إقصاء أو هتميش التعددية يف الطرح و ذلك من خالل تكريس مبدأ السياسية من جهة أخرى و 
     ، فشفافية اإلمجاع  جتاه القضااي ادلطروحة وكذا التحلي ابحلياد واإلستقاللية وادلهنية اليت من شأهنا حتقيق

 مجهوره .ساىم يف خلق الثقة بٌن اإلعالم و موضوعية الطرح تو 
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 اخلامتة
إن طبيعة العالقة بٌن النظام السياسي يف الدولة وبٌن سلتلف القوى اليت ديثلها أفراد اجملتمع،تعد أحد أىم 

ق التنمية اإلقتصادية. وكذا دتكٌن السلطة السياسية ادلعايًن يف تقومي مستوى اإلستقرار السياسي وحتقي
 ادلواطنة أي الدولة ادلدنية .يف إطار دولة القانون و  ،حتقيق أىداف اجملتمع وتطلعاتو احلاكمة من

الرأي العام كقوة  والبد من وضع األليات الكفيلة لتحقيق النموذج التحاوري لإلتصال السياسي كتشكيل
يقوم بدور زلوري ام إعالمي يعكس البىن السياسية واالجتماعية داخل اجملتمع، و ضاغطة مراقبة يف ظل نظ

إقامة جسور التخاطب بٌن صناع و  .ق اإلمجاع حول ادلسائل اجلوىريةتوجيهو  وحتقيو هور يف تنوير اجلم
ورفع مستوى  وشلثلي اجملتمع ادلدين ادلستقل وادلعارضة السياسية القوية هبدف إُياد احللول القرار السياسي

 الدولة ادلدنية . القانون وترسيخ قيم ادلواطنة أيفراد اجملتمع يف كنف دولة احلق و أأداء أجهزة السلطة و 

 : وادلتمثلة أساسا فيما يلي من التوصيات رلموعة  ويف األخًن ديكن تقدمي  

 أبعاد اذلوية الوطنية . على ادلقومات الدينية والثوابت واإللتفاف حول احملافظة _ 

بتأسيس اجملتمع ادلدين ادلستقل ،مع احلفاظ على دوره الفعال يف الربط بٌن السلطة التنفيذية  _ السماح
 وادلواطن ،ومن مث ترسيخ قيم ادلواطنة .

وتكريس مبدأ التداول على  يات الدديقراطية احلقيقية،آلة السياسية من خالل ميكانيزمات و ادلشارك _ تفعيل
 السلطة وتطبيق القانون . 

أو  دون التمييز على أساس عرقي أو طائفي أو إثين ،على احلوار الوطين بٌن مجيع فئات اجملتمع الرتكيز_ 
 . أي تكريس مبدأ التعددية ،ديين أو لغوي

صناعة  حتقيق اإللتفاف حول القضااي الوطنية، ودتكينها من دور وسائل اإلعالم واإلتصال يف _ تفعيل
، خاصة يف الدول العربية اليت عرفت التقسيم اذلوية الوطنية عادأبحلساسة كالقضااي اجلوىرية ا اإلمجاع حول

صياغة القيم والنهوض كذاو            ،بعد إنتفاضات ما عرف ب "الربيع العريب" للدولة الوطنية و التفكك
 يف السنوات األخًنة . ةالعربي ية اليت تشهدىا الدولالتحوالت التارخي يف ظل اذلوايتية،دلخرجات التثقيفية و اب
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حتديد السياسات ضاغطة تؤثر يف إختاذ القرارات، و حبوث الرأي العام إبعتبار الرأي العام قوة _ تفعيل 
 العامة داخل اجملتمع .

ور زلوري ويقوم بد، تمعويعكس البىن اإلجتماعية والسياسية جملمستقل  تصايل نظام إعالمي إ _ أتسيس 
 ،وتبادل ادلعلومات بٌن صناع القرار السياسي وشعوهبا وإقامة جسور التخاطب ،يف تنويرمجهوره وتوجيهو

 هبدف إُياد احللول ورفع مستوى أجهزة أداء أجهزة السلطة وأفراد اجملتمع على مجيع األصعدة .
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