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 ثامنةالالمحاضرة 

 اطيةقراالتصال السياسي والديم

 دالالت االتصال السياسي والديمقراطية.   -

 أ/االتصال السياسي: 

ال يمكن أن نفصل االتصال السياسي عن العمل الحكومي واالنتخابات  

واألغلبية والمعارضة والمجتمع المدني ووسائل االتصال والرأي  

العام واالستطالعات...وشتان بين الحقل الحزبي والشأن  

السياسي...فاألول يشتغل بالعمل السياسي وتدبير الشأن العام...مرتبط  

ا الشأن السياسي فهو مفتوح على جميع  برؤية إيديولوجية ، أم

االقتراحات...وكلتا الحاتين هناك عالقة بالتنمية المرتبطة أصال  

باالتصال... ومن تم فاالتصال السياسي فضاء لتدافع الخطابات  

 المتناقضة للفاعلين الشرعيين المتحدثين في السياسة... 

تماد  ومن شروط االتصال السياسي الجمع بين القول والفعل واع

التمثيلية كآلية للتداول..وإشكالية المساواة بين تسويق اآلراء..لذلك  

أي تقويم يكون نسبيا..ورغم ذلك فاالتصال السياسي هو المحرك  

للفضاء العمومي..ألنه نشاط سياسي تقوم به أطراف متعددة سياسية  

 وإعالمية ومدنية..ومؤثرة في الرأي العام... 



قل، وآخر غير ذلك..وعبر االتصال رغم  لكن اإلعالم نمطان: حر ومست 

الظروف المذكورة ينتشر الوعي.الذي يساهم في إثراء الساحة  

 السياسية .. 

واعتماد على ما ذكر فإن االتصال السياسي فن وعلم له عالقة بعلم  

السياسة..ويتميز عن االتصال العمومي..الذي غالبا ما تشتغل به  

 الدولة والمؤسسات المتخصصة... 

هذه المشروعية كونه ظاهرة لها جذورها اإلنسانية   ويمتح

واالجتماعية منذ كانت التجمعات البشرية والتنظيم االجتماعي..لكن  

مع تطور الفكر والمعرفة السياسية وانتشار المفاهيم الديمقراطية  

والتعددية الحزبية ..أصبح فنا وعلما قائما بذاته..خاصة عندما  

السياسية تساهم في بناء المعرفة    أصبحت جماعات الضغط واألحزاب

السياسية والتأثير في التوجهات الخاصة بالجمهور..ويتناول الساسة  

 وأنشطتهم . 

وليست األلفاظ هي الشكل الوحيد للتواصل ، وإنما هناك أشكال أخرى.  

ألن عملية التواصل تتطور يوما بعد يوم..وبرزت مفاهيم ذات الصلة  

ة السياسية والدعاية السياسية واإلعالن  باالتصال السياسي منها البيئ

 السياسي والمشاركة السياسية والتسويق السياسي... 

ومن تم ال يمكن فصله عن طبيعة النظام السياسي انطالقا من  

المدخالت ، وعملية التحويل والمخرجات والتغذية المرتدة ...وبذلك  

يرتبط بنظريات السلطة، والمشاركة الديمقراطية، والحرية،  

 والمسؤولية االجتماعية ، والتنموية....

وكل هذا يصب في التأثير على الجمهور . هذا على مستوى األصل أما  

الفروع فنلخصها فيما يلي: االستخدامات واالشباعات، والمعالجة  



المعلوماتية، والمعرفة الثقافية وترتيب األولويات، والتأثير المباشر  

 والتراكمي.. 

يمكن تحديد أهداف االتصال السياسي وطنيا  واعتمادا على ما ذكر 

فيما يلي: التأثير والرقابة والتثقيف والتسويق والدعم والمواجهة إذا  

 تعلق األمر بالدعاية .... 

أما من الناحية الخارجية فاألهداف المتوخاة هي جمع المعلومات  

الكافية ودعم البيانات الخارجية وخلق صور وانطباعات ايجابية ، 

 لتداخل الحضاري... تحقيق ا

واالتصال السياسي أنواع : منه التعليلي والموضوعي. لذلك يعتمد  

على مجموعة من الوظائف من أجل تبليغ األهداف نحو التنشئة  

السياسية والتثقيف والتعبئة والتطوير واإلعالم والمساندة و التنمية  

 و الوطنية... 

معيقات نذكر  لكن رغم ذلك تعوق االتصال السياسي مجموعة من ال

 منها: 

 األنانية وقصر النظر للسياسة وصناعة القرار.  -

 إهمال الجوانب النوعية واالكتفاء فقط بالكم.  -

 محاذير في تناول بعض القضايا السياسية.  -

 التحدي االلكتروني والعائق المالي. -

 نقص في الكفاءات اإلعالمية.  -

 ب/ الديمقراطية: 



الحقوق والحريات الفردية   الديمقراطية نظام سياسي يضمن

والجماعية..ويهيئ للمواطنين ظروف تنزيلها..وتساهم الثقافة  

السياسية في تنمية النظام الديمقراطي....الداعم لحرية التعبير في بناء  

الفضاء العمومي..والبدائل الديمقراطية، واحترام الحقوق المركزية  

بية وتشكيل الرأي  واألساسية لألفراد..عن طريق االستشارات االنتخا

 العام. والسيادة للشعب. 

من حيث المساواة والحرية . إذن فهي مجموعة من القيم المؤسسة  

للركائز السياسية واالجتماعية والثقافية...الضامنة للمؤسسات العامة  

 والخاصة والجمعيات والمقاوالت..المساواة 

هي دائمة  في تحديد تدابير المداوالت والتصويت أثناء االنتخابات..و

ومتجددة خاصة عندما تصبح التنمية المستدامة هي المستقبل  

 للديمقراطية... 

والمالحظ أن الديمقراطية اهتمت بالجانب الكمي. على حساب الشق  

 النوعي والتوازن بينهما شرط أساسي إلقامة السلم السياسي... 

ومن أجل تلخيص هذا المحور يمكن أن نركز على الخصائص  

 الديمقراطية التالية فيما يلي: 

 الدستور..   وجود قوانين مبنية على التوازن والتوافق. وأسماها -

 سيادة القانون واحترامه والتحاكم إليه...  -

 إشاعة الحريات والحقوق بمختلف مظاهرها.  -

 التعددية الفكرية والحزبية واإلعالمية والمدنية..  -

 الحياد االيجابي لإلدارة..  -



 التوازن بين السلط..  -

 توفير المناخ الديمقراطي للحكامة القضائية واالستقاللية..  -

 خابات نزيهة وشفافة وحرة وعادلة... انت -

 التداول السلمي على السلطة بناء على إرادة الشعب...  -

 / امتدادات االتصال السياسي والديمقراطية: 2

 أ/ العالقة بين القطبين: 

اليمكن الحديث عن الديمقراطية دون ذكر استقرار السلطة.باعتبارها  

اإلنصات للمواطنين عبر    توزيعا عادال للقيم الديمقراطية..وهذا يتطلب

آليات االتصال الذي يشكل المحرك العميق للديمقراطية..باعتباره رمزا  

 يتجاوز التسويق واإلشهار.. 

بهذا المنهج نفتح المجال للجميع خاصة النخبة..والجمعيات  

والنقابيات والحركات االجتماعية...رغم التناقض الحاصل بين  

بين األطراف المجتمعية..وأي   األطراف..ويبقى اإلعالم هو الوسيط

 محاولة لمحو التعددية ستفضي إلى نتائج غير ديمقراطية... 

ونظرا لهذا الدور المنوط باالتصال فمن الواجب تحديثه خاصة الجانب  

التشريعي..من أجل الرفع من الخطاب والتعبير والفاعلية في هذا  

  المجال...والتقليص من الحواجز والعقوبات المعرقلة لهذا 

 التطور..وهذا ما يشجع االنخراط في العمل السياسي... 

فالديمقراطية واالتصال السياسي حوار متصل ومستمر وخالد..الن  

تاريخ الديمقراطية تاريخ عالقات واتصاالت واستطالع الرأي ، فكل  

 سياسة تواصل..في إطار :المعلومة والسياسة والرأي العام... 



غة الفرد ونفس األمر بالنسبة  إن السياسة جمع ولو جاءت على صي

للديمقراطية...إن حرية التعبير عمق ديمقراطي، واليمكن وجود  

اتصال سياسي بدون ركائز ديمقراطية..ألنه يقرب بين المواطن  

والديمقراطية...المؤهل للحكم الراشد.. وهو رؤية هادفة لبناء لإلثراء  

حثم الرؤية  السياسي...وصوال إلى التحول الديمقراطي...وهذا ما ي

 المنفتحة... 

وعندما يطرح إصالح موضوع اإلعالم يتم الحديث على تحديث  

الممارسة السياسية..أي تحرير االتصال السياسي من سلطة القرار  

السياسي..استجابة لتطلعات الجماهير والهيآت السياسية والمدنية  

لك  والنقابية..فكلما وقع انفراج سياسي كلما برز االتصال السياسي وذ

 من خالل مايلي: 

 فك منظومة اإلعالم عن القرار األحادي..  -

 تسخير اإلعالم لخدمة الديمقراطية. -

 جعل اإلعالم خادما لمنظمة حقوق اإلنسان.  -

_تهيء مناخ للحوار بين المؤسسات الديمقراطية والبنية اإلعالمية  

 عن طريق التواصل الجماهيري عامة والسياسي خاصة.. 

اعتمادا على ما ذكر يمكن أن نوجز أهم المعالم الكبرى الناتجة عن  

 ....فيما يلي:  عالقة التأثير والتأثر بين القطبين الديمقراطي واإلعالمي 

 / التأثير على استخدام السلطة. 1

 / المناقشة العامة حول السلطة. 2



/ الرسائل والرموز المتبادلة والمؤثرة في النظام السياسي والمتأثرة  3

 به..

/ تشكيل نوعية االتصال وكميته والطريقة التي من خاللها تصريف  4

 الفعل السياسي... 

 لين سياسيين. / تبادل خطابات متعارضة بين فاع 5

 / إعالم هادف مرتبط بالسياسة. 6

 / اتخاذ القرارات التي هي قمة الهرم السياسي. 7

 


