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 -االتصال السياسي والهوية الوطنية :

ظهررا الوا ررج االعت رراوي اليررومت  ع ررس  تنووررة اسررع الفوا ررل الااونررة مرري   ررل   رر ا تنررو ت   ررا 
عفررل الاررال االعت رراوي ي سررك وررو سررنو ياذ وان رراطت ابرر ذ تسطررج ذ ررا سررذ  وت سرر  لن ررو   

 (.Symbolالا ز  -Image بتنكت صيغ ونى ضوء  سامة )الصواة 

االتصرررال و تلابنرررة  رررج اتنرررع تاررراوعذ الايررراة  ررر ل ال نا يرررة ذاترررذ ااضررراة ذ  امرررة مررري اسررر ال 
(Interaction of everyday life االعت اوية ليأب  االتصال  اا يم وليلةت مهو اسرل ون ري )

 انرررذ ذلاياترررن ذفرررل نهايرررة الاررراع الفال يرررة ال انيرررةت ايررر  تذنرررواذ الاتذرررة مررري انسررراء ونرررم اتصرررال 
واذ ضرر و  لاسررتيو والعررذ  وضررووة  سررتسلت و ررو  لررمز ليارراز )االتصررال( توعهرراذ ون يررة ت ارر

ت تاررررذ فسررررااك )الزااسرررراينل( ا تررررازذ ذسرررريالة Empiricalاالتصررررال و  ررررات ال لاسررررة اال ذيايسيررررة 
( ال ي ي يل إلرى اصرا الظرا اة االتصرالية لابرل  فطيراذ Quantity Methodال نهج ال  ي )

 اوررررة ماان ارررررواذ ا  يررررة ااصررررا ية ا ررررا االتعررررال ال رررراني )ال لاسرررررة النسليررررة( مهررررو نتررررا  عهررررول ع
) وا اي ات فلوانوت إايك ماوم( التي ا زذ ذاو ها ونى فولوية ال ايط االعت اوي ال ي تتم ميرن 
و نية االتصال؛ ي  ل ابتعك ال ساا الفن ي لن لاستيو  ونن ااعفًا لهي نة تصوااذ م اية لوو 

 / ال ايط االعت اوي(.اباى ونى تا يا الفن اء ال يو ي ذتوو آااء اال االتعا يو )اال ذيايسي

سوسريولوعيةت يتااورل ميهرا طامراو ) اسرل/  سرتسذل(  -او  للول االتصال ذوصران و نيرة سري و 
لتصذس  اولة  فامية  ه ةت مالن ط االتصالي ال يال  مي  فزل وو  ر  ااذ  ساميرة ابراىت لهرا 

 ا ا  ذيا مي ذنواة الظا اة االتصالية.

نرم االتصرالت مهرو يفذرا ورو  ع وورة  رو الاسرا ل ال اسرنة ا ا االتصال السياسيت اال ن ا   و 
 و عهة الا ام )اعال السنطة( إلى النابذيو ذاالوت ال ونرى ذفرا الرلوا م التري  ري وذرااة ورو 

.... و   ا ذيو االتصال السياسي ذاو لن  رلك الهي نرة لتفزيز الهوية الوطنية  اواااذت بطاذاذ
 والتا م ذسنوك الع اواذ.

سررراك ذ وعهررراذ التارررايا التفذررروي لناسرررولت يارررتس اا رررة االتصرررال ونرررى  عررراالذ او سرررفي اال 
 واسفةت تذلف  و ذناء الافي الفامت إلى توظيك ال سامة السفذية.



يسررنط  ررر ا التسررراذك ذرريو  سررراااذ الترررا يا والتوعررن ونرررى  نظو رررة الفع رراذ والتاررراوعذت وانتسرررال 
السياسرري تترروز  صررااتهم ونررى ناررو )اعررال ال فنو ررة والاسررالة ذرريو  بتنررك الارراونيو مرري ال سررهل 

سياسرررةت  رررالة افيت صررراايووت  ستسرررااوو( اوعرررل التفرررلل مررري ا رررلاك االتصرررال السياسررريت و  ررراة 
البطاذرراذ الفا رررة عرررلاًل سرررابنًا ذررريو اعررال السياسرررة وا وع يررريو وال ستسررراايو السياسرررييوت ارررول 

لا يسرريةت ال تا  ررة ذاليرراذ ا  سرراك ذ باعرراذ بطررواذ الافررل السياسرريت لرر لك تصررذس ال فاللررة ا
 االتصال السياسي )ونم الو ا جت  لاكت  ا ز التا يزت  ناة النسلت ال تنسي(.

 تنسي(ت و و  م تصل إلى  -إو فطااك فوالية االتصالية ت  ل ونى او طامي ال سالة   ا )ال 
نا  السررااا تسرر يل الاسررول وتوعيههررات الترري لهررا لالالذ لي وتااميررة مرري الا ررة الررزبم السياسرري لصرر

الرروطني... مي ررا  ضررى  رراو االتصررال السياسرري  ستصرراا ونررى النبذررة الاا  ررة الترري اسررتاالذ  ررو 
اسنوع التاسيل والت تل السفذيت   ا امسل تنك السفوع بصوصرية الرافي الفرام والااورل مري و رل 

ويا ذيو الا و اذ ال سيطاة لت تايت ذبطاذاذ التن يط السياسيت   ا صنج تذاولا تاايبيا واعت ا
ال عت ررج وعهرراز السررنطة ت بررا ونررن مااتررا سرربل  ررو  ذررل السررفذي ال ه رر ت صرراا  االسررتبال 
السياسي اول  يالة الااي الفرامت ارام الاالرة السياسرية  رو صرناوة   سسراتهات ماري الفراا  تذراز 
ذوضررروم سررر اذ  لرررك الصررراا ت  رررو برررعل السرررفي ال سرررت ا لرررلوم الهويرررة الطا ايرررة ذررريو   ونررراذ 

 لفاا ي وو طاي   سام السنطة.ال عت ج ا

نعارظ او ا زيرة االتصررال السياسري الفاا رريت  لوو رة  رو  ذررل ا روز وصرراية تسوي يرة تنهيضررية  
(Mobilizational  ( ال تتو ررك ونررل تانيررل االسررياء ذررل تا ررز ونررى اسررنوع  واعهررة االسررياء )نررو

 ال ن اذ السياسيةت صوا صناوة الن و   السياسي..(.

تف رررررل ذرررررن وسرررررا ل االورررررعم مررررري في ذنرررررل يف ررررر  ت وينيرررررة النظرررررام السياسررررري إو االسرررررنوع الررررر ي 
واالعت رراوي وناررو  السررنطة ونررو  الفع رراذ االعت اويررة الترري ترراذط ذرريو امرراالل ) نررواذ تفذررا وررو 
 ويررراذ ماويرررة..( ماررريو يصررروي االتصررررال السياسررري  اهررروم )االسرررتاسا  االنتبررراذي/ االسررررتاسا  

سي ال  ااسة االنتباذية والسنوك الوطنيت و او  ناك امتاا  الوطني( تتواعن مي   ا النص السيا
مررري التأسررري  والت ذيررررذ لنظرررا اة السياسررريةت ول ررررو ونرررل ا نذاررر  وررررو بنايررراذ  ررر يو ال اهررررو يو 
)االنتباذي/ الوطني(ت نعل فو  وعهاذ االنتباذي/  ي اا ية الاسول ذسذع انارع  ذواذرة الافرل 



سية لت ول ن رو التفرويا ورو  لرك ذرالفنك ال رالي ال عسرل السياسي مي إذانة نساط الف نية السيا
 في  واعهة الضبط ال يلاني ذاالات اء بنك اللي وتااميا الطا اية.

ف ررا  ررللول  ن ررة )وطنرري( مهرري اوررالة صررياتة التذررايو االعت رراوي ال ررنف   ونررى السررلاة السياسررية 
نرى السرنطة(   را يطراذ  ذريو ليفيل الوضج إلى اسيسة  رلك الافرل السياسري الفاا ري )االسرتيعء و

الارراع والسياسررة مرري الن ررو   الفاا رريت  رروو الارراع  رري اال تررلال الطذيفرري لنسياسررةت مرراو لهرر ا 
الاذط والتتاذج ذيو الااع والسياسة ا اال ونى تانيل االتصال السياسيت ماالنتصاا مي الااع فو 

نررى توعيررن آااء وسررنو ياذ االسررتيعء ونررى السررنطة يتوعررع ونررى الا ررام نسررل وذرر  اسررا ل  ررالاة و
 ال ا و يو الوعهة التي يتذفونها.

لسرررررررل ااتهرررررررو البطررررررراع السياسررررررري الفاا ررررررري ذااويررررررراذ الايررررررراة االعت اويرررررررة الفاا يرررررررة )الطا ارررررررةت  
 الفسياةتالازع......( له ا  ناك تا يز ونى ا اسة ال ساوا واالااسي .

خ ولرري  ونررى صررعذة العبااميررات لرر ا  ا ررذ ان رراط االتصررال السياسرري الفاا رري ونررى ا ايرراذ التررااي
لتتب ى ال ساماذ الااوية مي الاال الفاا ي ونى سال التاايخ ال ا روم ذالصرواة اللابنيرة لن  ونراذ 
ال عت فيررةت م ررو سرر ل ال نررذ  لنا رروز السياسرريةت الترري تررلوم تاايبيررة الهويررة اال نيررة ونررى اسرراع 

اذ  ع ووررة  ررو ال تبيررااذ الترري  اررللاذ االاا وت ررايز ال  رراو  رر لك يتواسررج  ررج  رر ل ال سررذذ
فب ذ تافل وعول ا ) الا ة الف ايةت االنت اء السياسريت فو سرذ ة الفع راذ السبصرية )اللابنيرة( 
والسا  ة ونى الو وك ذوعن تا يا الوسا ل االوع يرةت الفا نرة  سراوط النترا  اسيسرة اعت اويرة فو 

فا رررل يسررروم ونرررى انترررا  ال فررراني سياسرررية  فينرررةت تنرررك تتسررر ل  رررو برررعل التفا رررل ذررريو طررراميو  
والا روز وتنفررع ميررن النبررةت الاررواات الاعررج لواا  ا زيرا ف سررى االتصررال السياسرري الفاا رري  ا ونررا 

 ذضبوطاذ الوا ج السياسي.

و او الوا ج  و الر ي يوعرن ذوصرنة االتصرال ولري  الف ر ت اال ذ را ناسرا او يسروم وعرول ال ترل  
 و  الترراايبيت ليررزا   اهرروم ال ااصصررة مرري فلواا الف ررل السياسررية ونررى ال تبيررل السررفذي وال سرر

 السياسي.

إو ال ااصصة مصل تاايبي ي تنرك  سراوويتن  رو الار  الطرا ايت ولري   رو االعت راوي ليرليم 
 ساوويتن ذاستازاز اساسية الطوا ك واال نياذت مصااذ السبصية الوطنية   سذ ذافرل الهويرة 



فررا   ال سولررة السياسررية ال فاومررة )إو  رروة اللولررة ت  ررو مرري التاايبيررة لوو االنت رراء العباامرريت لي
ن ررا  عبااميتهررا(ت ذررل لياسرر  ذسرراء صررعلة ال  رروو اال نرريت ذ ررلى اضرروا الترراايخت لرري   اررل  وا 

    ااسة  سامية اعت اوية تفيل ذناء اساسياذ التساطج ال سامي ض و ال ايط السياسي.

 


