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يحتل الرأي العام في الديمقراطيات المعاصرة و  ، الرأي العاملإلعالم دورًا فّعااًل في صناعة 
رشاد ساستها نحو التصرف بشكل معين، واتخاذ القرارات  أهمية خاصة في توجيه نظم الحكم وا 

خصوصًا في عالمنا اليوم،  التي تالئم القاعدة الجماهيرية العريضة، وتتماشى مع اتجاهاتها
لمرتكزات األساسية في صناعة القرار والتحكم في آراء حيث يحتل أهمية بالغة، ويعّد أحد ا

األحزاب أغلب الدول المتطورة، وكذلك المؤسسات و أن لذا نجد  ، الناس وكسب عواطفهم
ضخمة، فأهمية اإلعالم في  اتقد أولته أهمية كبيرة وخصصت له ميزانيالسياسية الكبيرة 

وليه كل تاألحزاب السياسية و التأثير على الرأي العام هي التي جعلت هذه الدول والمؤسسات 
الناس، أو  أذهانفكرة ما في  ترسيخبصورة رئيسية إّما  هدف اإلعالميو هذه األهمية القصوى 

 .لمجتمعأو دعم وتعزيز فكرة ما موجودة أصاًل في ا أذهانهم،فكرة ما من  نزع

فالهادف منه غالبًا ما يصنع رأيًا عامًا واعيًا، ال . واإلعالم تارة يكون هادفًا، وتارة يكون مغرضاً 
ويجعل الطريق أمام الفرد والمجتمع واضحًا وجليًا، مما يسهل عليه   ،للظلميقبل الخضوع 

 .اختيار ما ينبغي اختياره واجتناب ما ينبغي اجتنابه
فغالبًا ما يصنع رأيًا عامًا متفككًا ومهزوزًا، نتيجة لألفكار المشّوشة وغير أّما اإلعالم المغرض 

مجتمع متخلف  الصحيحة التي ينقلها، وهذا هو هدف اإلعالم المغرض بصورة رئيسية صناعة
 .أفكارهوتسميم  هختراقا جاهل يسهل



بلورة اإلصالحات تلعب وسائل اإلعالم دورا رئيسيا في تشكيل سياق التحول الديمقراطي، وفي و 
حيث تعكس طبيعة العالقة بين الدولة والمجتمع، وبين  ،السياسية في المجتمعات المختلفة

 .النخبة والجمهور
م الديمقراطية، وتعزيز قيم المشاركة السياسية وصنع وتتحدد مساهمة وسائل اإلعالم في دع 

، وحجم الحريات التي اقهالنظام السياسي السائد الذي تتحرك في سي القرار السياسي، بحسب
  .المجتمعتتمتع بها داخل 

شاهدا على نوعية ي الجديد في بعض الدول العربية ومنها الجزائر ويقف المشهد السياس
في بناء رأي عام  خالف حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل اإلعالم واالتصالال

وطني حول أهم القضايا السياسية واالقتصادية التي تواجه مجتمعاتنا في هذه المرحلة الحرجة 
واإلصالحات السياسية التي تنادي بها  في مرحلة االنتقال الديمقراطيو  ،من تاريخنا المعاصر

 ، لة عربيةاإلتالف الحكومي في كل دو بعض األحزاب السياسية المعارضة أو المشاركة في 
في إحداث تحوالت سياسية،  يمكن لها أن تساهمففي حين يعتبر البعض أن وسائل اإلعالم 

باتجاه تحقيق أهداف التنمية واإلصالح والتحول الديمقراطي األمن وتعبئة الرأي العام وتوجيهه 
لح الزال يمارس التضليل وتقف وراءه قوى المال والمصا إلعالموالسلمي ، يرى البعض أن ا

ضيقة األفق التي التعترف بالديمقراطية وتريد أن تبقى محتكرة للساحة السياسية الالسياسية 
، وما يسوده طبيعة الكيان السياسي القائم  معبرة بهذا الموقف العلني والكامن علىواإلعالمية 

م وبالتالي تضليله من أيديولوجيات، وسياسات، وأساليب متنوعة في تنظيم الناس، وتوجيههم
وخلق ، والتحكم في عقولهم وتوجيههم في أحيان كثيرة ضد مصالحهم الحيوية ومصالح الوطن 

وبصورة افتراضية بل يكتسب مشروعية وجوده فقط ، رأي عام مزيف الوجود فعلي وواقعي له 
 .وسائل اإلعالم التي تتحكم فيها القوى السياسية والمالية النافذة في

تبر فيها االتصال السياسي ة المتحررة و العريقة يعالتجارب السياسيذات الرأسمالية البلدان 
ال يمكن أن نفصل االتصال السياسي عن العمل وفي هذه البلدان  للديمقراطيةعنصرا مكونا 

األغلبية والمعارضة والمجتمع المدني ووسائل االتصال والرأي نشاط الحكومي واالنتخابات و 
العمل هو ومجال تحركه في هذه البلدان ميدانه  الحزبيلنشاط وا لالعمو  .العام واالستطالعات



سواء كان  يديولوجيةواإلالحزب الفكرية والعقائدية مرتبط برؤية وهو  السياسي وتدبير الشأن العام
للجميع سلطة ومعارضة أما الشأن السياسي فهو مفتوح  ،هذا الحزب في السلطة أو المعارضة 

فضاء كاالتصال السياسي يوظف  تينلالحا في كلتاو  .واالقتراحاتومجتمع مدني للنقد والتعديل 
 الخطابات المتناقضة للفاعلين الشرعيين المتحدثين في السياسة وتالحم وتصارع لتدافع

متاح من وسائل إعالم تقليدية  استخدام ما هو والمعبرين عن األطياف السياسية للمجتمع عبر
اعتماد التمثيلية كآلية سي الجمع بين القول والفعل و ومن شروط االتصال السيا .وا عالم جديد

شكالية للتداول بتمكن من الوصول إلى وسائل اإلعالم  راءاآلتسويق  فيالمساواة  على السلطة وا 
واالتصال بصورة عادلة بالنسبة للجميع وهذا األمر يتطلب تنظيما وتقنينا تطلع به الهيئات 
التشريعية في البلد المعني وتحرص على تجسيده ميدانيا مع ضمان حق الطعن والتوجه للقضاء 

سياسي هو المحرك للفضاء ال االتصالويبقى  ، قي حاالت التضرر من تطبيق هذه اإلجراءات
ألنه نشاط سياسي يمقراطية ديؤمن بقيم ال متحضروللحياة السياسية في أي مجتمع العمومي 

االتصال السياسي يمثل و  .ي العاممؤثرة في الرأمتعددة سياسية وا عالمية ومدنية  تقوم به أطراف
ى رأسها الفوز في االنتخابات احد أهم الوسائل لتحقيق األهداف السياسية والحزبية والتي يقع عل

 .فيهاكان مستواها ودرجة التنافس  أيا
 


