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 االعالم في السياسةسلطة 
 سليماني شريفة

 -مستغانم-أستاذ مساعد قسم "ا"، كلية العلوم االجتماعية، قسم العلوم اإلنسانية، جامعة عبد الحميد بن باديس
 

سلطة االعالم في السياسة  انطالقا من العديد من تفسر 
او  الطابع اإلعالميذات  العلمية و االكاديمية التوجهاتالرؤى و 

التي حاولت الكشف عن العالقة  السياسي وحتى االجتماعي،
معنى ب السياسي، بين سلطة الخطاب اإلعالمي وخطاب السلطة

ي المنطق السياساهداف  المنطق اإلعالمي و اساسيات  بين اخر
هذا من جهة، و من جهة أخرى بين أيديولوجية الخطاب 

ام السياسي بمختلف طوائفه اإلعالمي ومسيرة وصيرورة النظ
وسياساته و فلسفاته، الن الخطاب اإلعالمي يعكس كافة 
التمظهرات السياسية و الفلسفات االتصالية المبلورة لخطاب 
السلطة ضمن استراتيجيات مختلفة مبنية على أسس فكرية 

 هادفة لتحقيق أغراض -حسب كل توجه-خاضعة لمنطق معين 
القريب او البعيد. لذلك  تم التخطيط لها على المستوى

فالخطاب اإلعالمي يعد عاكسا لفلسفة النظام السياسي في 
ون ، وقد يك"الشرعية"مؤيدا له فيمنحه بذلك صفة و الحكم 

، لذلك اإلطاحة بهيعمل على معارضا له فيجرده من هذه الصفة و 
"تلجا أنظمة الحكم في غالبية الدول الى استخدام وسائل 

والمجالت من اجل توجيه الراي العام  االتصال مثل الجرائد
المحلي وتحديد مواقفه المساندة لسياساتها وبرامجها ومحاولة 

 .(1)السياسات" و المعارضة لهذه اضعاف ظاهرة الرفض
اذن عندما نتطرق الى دراسة و تفسير سلطة وسائل االعالم 
في السياسة ، نجد انفسنا امام ضرورة الكشف عن العديد من 

اتقه التي يحملها االعالم على ع ،االتصالية –السياسية الرهانات 
الن االعالم يعمل في فضاء تختلط فيه الرهانات و تتعدد ، فمن 

 الخدمة اإلعالمية العموميةبضرورة تقديم االعالم جهة  مطالب 
بكل حرية، و من جهة أخرى يلعب االعالم دورا  للمواطن 

ية قوة ن مصير اال،   لمنظومة السياسية ككلا تسيير محوريا في
ك ، و بذلالسياسي –سياسية مرهون بقوة خطابها اإلعالمي 

 العالماتشابكت المصالح و التوجهات والرهانات ،حتى اصبح 
القوى  إعادة رسم موازينفيه معايير  خل امنطقا جديدا  تتديسطر 

 و تحديد مفهوم السيادة والسلطة و منطق الهيمنة يساهم فيو 

بعد التطور الهائل  لتكنولوجيا االعالم  ، خاصة السيطرة
ي ف واالتصال التي ساهمت في تغيير طبيعة االتصال السياسي

المجتمعات ، حيث يقول فيليب ريتور " علينا التسليم بان ذيوع 
وسائل االعالم الجماهيرية الكبير قد اسهم بقوة في تعديل نمط 

ان فوعليه  ،(2)العالقات المقامة بين الحاكمين و المحكومين "
استمرارية أي نظام سياسي حاكم مرهون بمدى قدرة هذا النظام 

خطاب اعالمي سياسي اقناعي، ومدى قدرة وسائل  هندسة على
االعالم على تمرير وتوصيل هذا الخطاب الى الراي العام الن 
"مفتاح النجاح في حلبة السياسة يكمن في االعداد الممتاز 

افذ االخبار الرئيسية تعطي ، او جعل من(*)لجدول االعمال
اهتماما بارزا واكثر إيجابية للقضايا المفضلة لدى الشخص 

 . (3)المعني مقارنة بالقضايا التي يفضلها الخصوم "
 وسائل االعالم وعملية اتخاذ القرار السياسي

 ح ها االعالم في مجال السياسة اصبيستألهمية التي يكلنظرا 
 ،ه "السلطة األولى"منحمن ي"السلطة الرابعة " وهناك يمثل 

بذلك االعالم "سالح االستراتيجيات البعيدة المدى،  ليضحى
وهو القوة الضاربة التي يعود لها الحسم متى اعتمدت على الخطة 

وهذا ما  ،(4)المحكمة والمتابعة الغير وانية والتصميم المستميت"
 صالاو المنهج السبرنطيقي لالت (**)فسره المفهوم السبرنطيقي

ومة على ضرورة المراقبة والمتابعة لسير المعل يؤكدالذي السياسي و 
ة ، فالسبرنطيقا بالنسبة لوينر هي" "نظريحتى تحقيق هدفها

التحكم االجتماعي" ألنها فن ومراقبة المعلومات ضمن نظام 
،كما اهتم هذا النموذج بدراسة النظام (5)اجتماعي معين"

ن الحاكم عالقات تأثيرية بيالسياسي" كنظام تسيره ميكانيزمات و 
والمحكوم وتموضعه الى جانب وضمن أنظمة اجتماعية وثقافية 
أخرى تربطه معهم عالقات مختلفة تبادلية او احتكارية )حسب 

، (6)طبيعة القضية او الظاهرة المطروحة على الساحة المجتمعية("
وبالتالي يحلل االتصال السياسي وفقا للنموذج السبرنطيقي داخل 

سياق العام الذي تسيره مجموعة من المعلومات التي تمكن ال
من إقامة الروابط والعالقات بين االنساق المختلفة)النسق 
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السياسي، االقتصادي، الثقافي، االجتماعي، ...(، وبين العناصر 
وقد يؤدي االتصال  المشكلة للنظام السياسي في حد ذاته.

 :السياسي وفقا لهذا وظيفتين أساسيتين هما 
وظيفة تجانس القيم: في هذه الحالة البد ان يساهم -1

االتصال في مالئمة القرارات التي يتخذها النظام السياسي 
)المخرجات(مع قيم ومعتقدات ورمزيات المجتمع، لذلك 
يقول جون ماري كوتري" البد ان يكون المفتاح موافقا 

 .(7)للقفل"
ان يضمن وفي هذه الحالة ال بد  الوظيفة االنسجامية:-2

االتصال السياسي االنسجام والتفاعل بين الحاكم والمحكوم 
حتى ال يحدث صراع بين هذين الطرفين، فحسب جون ماري  
كوتري كلما كان هناك صراع وحالة الالاستقرار داخل 
المجتمع فان العملية االتصالية السياسية تؤول الى 

و ه الصفر.وهذا ما ينظر اليه دوتش في دراسته بان "الحكم
شبكة من االتصال الذي يعتبره عملية تبادل المعلومات 
والرسائل التي تحمل معاني ومضامين معينة في شكل قوانين 
متعارف عليها من قبل طرفي العملية االتصالية السياسية 

، لذلك يبنى هذا النموذج  االتصالي (8))الحاكم والمحكوم("
رابط الت السبرنطيقي على ثالث مبادئ أساسية هي " مبدا

المتبادل الذي يفيد بان مختلف مكونات النسق السياسي 
تعتمد في تواجدها على بعضها البعض، وان النسق نفسه 
يتفاعل مع المحيط الذي يتواجد فيه، ثم مبدا الكلية او 
الشمولية الذي يؤكد على ان النظام محمول على عناصره 

الظاهرة  انالمشكلة، وثالثا مبدا التفاعلية والذي يؤكد على 
يقا تسير وفقا للنتائج التي تنتجها، أي مبدا رد الفعل .فالسبرنط

في االتصال السياسي تمنح القدرة لهذا األخير على التنبؤ 
الخطاب  ان يساير . ولهذا البد(9)بالنتائج المستقبلية"
 قبللى رسم سياسة المستع عملالوقائع وي اإلعالمي االتصالي

الحكام والمحكومين، وفي هذه وإيجاد سبل التوافق بين 
الحالة تلعب وسائل االعالم دور مزدوج، فمن ناحية توصل 
أفكار الفاعل السياسي الى عامة الشعب، ومن ناحية أخرى 
تعكس مشاكل واهتمامات العامة للسلطة الحاكمة عن طريق 

 الربورتاج والتعاليق واللقاءات وكذا التحقيقات.

ة شرعيامة إلضفاء صفة اليعد اإلعالم احد المؤسسات اله
، فحسب ماكس فيبر "من دون على النظام السياسي الحاكم

الشرعية يصعب على أي حاكم او نظام ان يملك القدرة الضرورية 
قة المحكوم تظل قللصراع...ان العالقة بين الحاكم و على إدارة ا

الى ان يقتنع المحكوم بجدارة الحاكم ، هذا االقتناع هو جوهر 
واذا كانت االنتخابات العامة والثورات منذ نجاحها الشرعية، 

مصدرا للشرعية ، فان وسائل االتصال تعد وكاالت هامة إلضفاء 
صفة الشرعية، او لإلقالل منها في المجتمع الحديث خاصة في 

صناعة وفن "تتطلب  ، لذلك فاإلعالم (11)المجال السياسي"
تنافس  ان قيادات مؤهلة جديدة تفهم خطاب العصر، وتستطيع

عصر  خاصة في ،(11)بجدارة في الحرب اإلعالمية المفتوحة "
سائل من اجل امتالك و وتتنافس تتصارع فيه القوى السياسية 

االعالم  قطاع. ان الناطق الرسمي لهاالتي ستعد بمثابة  االعالم،
وسالحا في يد من يمتلك وسائله، ويهندس  ةقو  و االتصال

-مختلف الدراسات اإلعالمية وينظم خطابه، وهذا ما أكدته
الزار سفيلد، هارولد السويل، الموند، ماكس االتصالية )دراسة 

...(، وما عكسته مختلف التوجهات النظرية فيبر، بولدينغ
للمدارس االتصالية المتعددة )خاصة مدرسة بالوالتو، 

وحتى الخطب السياسية للزعماء ،شيكاغو،فرنكفورت...(
 يون المشهور الذي اقر فيه "بان تأثيروالحكام، منهم خطاب نابل

ثالث صحف معادية يفوق بكثير تأثير اكثر من الف بندقية 
".(12) 

 االعالم كسلطة رمزية
رة منحته كبي  تأثيريةاإلعالم سواء كان كلمة او صورة  قوة يعد 

صفة السلطة الرمزية ، التي تحدث عنها روجيس دوبري و بيار 
 "سلطة بناء الواقع و هي تسعىبورديو ،فالسلطة الرمزية هي 

إلقامة نظام معرفي ...الرموز هي أدوات "التضامن االجتماعي" 
بال منازع، ومن حيث هي أدوات معرفة وتواصل، فهي تخول 
االجماع بصدد معنى العالم االجتماعي ذلك االجماع الذي 

، ان االعالم (13)يساهم أساسا في إعادة انتاج النظام االجتماعي"
كاز على هذا المنظور يستطيع من خالل خطابه المضمن وباالرت

للعديد من الرموز والدالالت طرح واقع اجتماعي، وإعادة بناء 
 ،كما يعكس حالة وطبيعة المجتمعات مهما كانت واقع اخر،

والشاهد على  االزمات، س"فالخطاب اإلعالمي هو اول من يعك



  

3 

تحليلنا مثال   ، فعن طريق(14)ادارتها مؤثرا فيها ومتأثرا بها"
لمضمون الخطاب اإلعالمي في أي مجتمع وفي أي فترة زمنية، 

، لمجتمعا هذانستطيع ان نتعرف على بنية و طبيعة و ثقافة 
من خالل المفاهيم والرموز والسياقات المختلفة الموظفة وذلك 

الخطاب اإلعالمي،كما نستطيع ان نميز و نمايز بين  هذا في
أخرى عن طريق المادة االعالمية  هذه المجتمعات ومجتمعات

  لسفةالخاضعة لتوجه وف السياسية، الثقافية ...( )الترفيهية،
ايديولوجية خاصة بكل مجتمع وفي كل فترة زمنية معينة، وهذا 
ما يؤكده المنطق الماركسي حين يتحدث عن الوظيفة 

عالم لمسيطرة عبر وسائل االاأليديولوجية للثقافة الجماهيرية ا
ال الجماهيرية ،حيث "تنتج الثقافة السائدة مفعولها االتصو 

األيديولوجي بتغليف وظيفة التقسيم ،و اخفاءها تحت قناع 
التواصل ، فالثقافة الموحدة )وسيلة التواصل(هي ذاتها الثقافة 

ا الفوارق بإرغامه الفاصلة المقسمة )أداة التمايز(التي تبرر
دد بمدى ان تتحمختلف الثقافات)التي تعتبر ثقافات دنيا(

 .(15)ابتعادها عن الثقافة السائدة"
وفق المنطق األيديولوجي الماركسي على  يعمل االعالم
ة لثقافة الدول المالكة لوسائل االعالم هيمنتكريس القوة وال

هذا ما نقدته كثيرا مدرسة و  ويقضي على الثقافات المحلية
 د،فرانكفورت ضمن اعمال كل من تيودور ادرنو، حنات ارون

كيوس...، حيث نصت ر ما هربرتهبرماس، ماكس هوركايمر،
على ان " الصناعة الثقافية نموذجا رائعا  افكار هذه المدرسة

إلفالس الثقافة وسقوطها في التسليع ، ان تحول الفعل الثقافي 
الى قيمة تجارية يقضي على قدرته النقدية و يمحي بصمات 

 .(16) التجربة االصيلة الكامنة فيه ..."
كما تحدث ماكس فيبر عن السلطة الرمزية لوسائل االعالم 
واصفا عالقات التواصل بانها "دوما عالقات سلطة تتوقف شكال 
ومضمونا على السلطة المادية او الرمزية التي تشكل رصيد 
األعضاء )او المؤسسات(الذين يدخلون في هذه العالقات التي 

رمزية ، ان يمكنها ان تسمح بتوفير رصيد من السلطة ال
المنظومات الرمزية ، بما هي أدوات تواصل ومعرفة تشكل بنيات 
تخضع العالم لبنيات تؤدي وظيفتها السياسية من حيث هي 
أدوات لفرض السيادة واعطاءها صفة المشروعية التي تساهم في 

، وعليه  (17) ضمان هيمنة طبقة على أخرى )العنف الرمزي("

ريس هذه السلطة تحت غطاء يعمل الخطاب اإلعالمي على تك
الشرعية التي تضفيها وسائل االعالم على هذه السلطات 
،فحسب بورديو " ان ما يعطي الكلمات ،و كلمات السر، قوتها 

مان خرقه هو االي ومقوتها وما يجعلها قادرة على حفظ النظام او
، وهذا ما وصفه (18) بمشروعية الكلمات ومن ينطق بها "

ة الكلمات" او "الفاعلية الرمزية"، حيث روجيس دوبري "بقدر 
طرح دوبري افاق وقدرات العمل اإلعالمي على نطاق علمي 

 عالملإلواسع المعالم وفتح زوايا مختلفة يؤكد من خاللها ان 
قدرة سحرية في التأثير على الراي العام، وعلى مسيرة األمم ، 

ن م مالحكا يخاطبسواء في حاضرها او بناء مستقبلها، لذلك 
خالل خطابه االكاديمي "قبل ان تنطلقوا لغزو المستقبل تفحصوا 
أوال كيف تعمل االتكم االتصالية المختلفة، وما تثيره خاصة في 

ان وسائل االعالم  .(19)روح الشرائع وطبيعة الرابط االجتماعي"
أصبحت تتدخل في صناعة الفكر، وتوجيه المجتمعات ورسم 

 المختلفة وفق استراتيجيات مستقبلها، وكذا إقامة الثورات
وايديولوجيات جد مدروسة، "فلكل ايديولوجيا مؤشر تقدم 

، وكل نجاح سياسي مرهون بمدى (21)اعالمي خاص بها "
 االعالمية.فاعلية االلة 

ان " السلطة الرمزية من حيث هي قدرة على تكوين المعطى 
عن طريق العبارات اللفظية ومن حيث هي قدرة على االبانة 

القناع، وإقرار رؤية عن العالم او تحويلها ، ومن ثم القدرة على وا
تحويل التأثير في العالم، وبالتالي تحويل العالم ذاته، قدرة شبه 
سحرية تمكن من بلوغ ما يعادل ما تمكن منه القوة )الطبيعية او 

، وال يتم هذا التأثير (21)االقتصادية(بفضل قدرتها على التعبئة"
اهيري اال عن طريق مجموعة من االستراتيجيات واالقناع الجم

الفعالة التي تعمل على كسب التأييد الجماهيري بطرق ذكية و 
راين من الكلمات التي يعتبرها بريس ب مدروسة، بتوظيف العديد

 "مسدسات محشوة"، حيث يقول "االقوال التي "زعزعت العالم
و مطرقة ا و"األفكار التي تستنهض الناس"، ليس لألقوال ذراع "

لكي تضرب، واألفكار ال تقود الناس من يدها، وهي ال تحمل 
، (22)أحدا على االكتاف، فالكلمات هي مسدسات محشوة "

وبذلك يستطيع االعالم تحديد القضايا التي يجب ان يفكر فيها 
الراي العام، وكيف يجب ان يفكر، بواسطة المواد اإلعالمية 
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د احد عالم الجماهيرية التي تعالمختلفة المعروضة عبر وسائل اال
 .المؤسسات الهامة التي تتدخل في تسيير دواليب الشأن العام

 وسائل االعالم ومؤسسات الفضاء العمومي السياسي
وسائل االعالم واالتصال الجماهيرية وثورت  طبعت 

ونسجت وغيرت من بنية الفضاء العمومي السياسي، حيث شهد 
عتها ات حسب كل فترة زمنية التي طبهذا األخير العديد من التغير 

وحددتها التكنولوجيا، "فالفضاء العمومي اإلعالمي تطور ومزال 
يتطور بتطور الوسيلة اإلعالمية الجماهيرية على مستوى الشكل 

 أسلوبوالمضمون ... هذا الفضاء الذي نمط وانشا في كل مرة 
 .(23)حياة اجتماعي جديد بأوضاع ووضعيات جديدة ومجددة"

 رسم خريطة و معالم و قد يتدخل االعالم وبكل جدارة فيف
 عموميللفضاء ال المهيكلةاستراتيجيات المؤسسات المختلفة 

"ذلك الفضاء غير المادي، الرمزي،  على اعتبار انه السياسي 
اين يتجادل فيه االفراد المسائل السياسية التي تهم افراد 

 القاعدي المعياري، والذي وصفه هبرماس بالفضاء (24)المدينة"
"الحيز المعنوي الذي تتم فيه عقد النقاشات العامة من اجل  ألنه

ذا ه، شرط ان يتم (25)اتخاذ القرارات التي تسير الشأن العام "
الحوار والنقاش في جو حر خارج عن كل اشكال السيطرة ، 
حيث يؤكد على ذلك  عندما يحدد الفضاء العمومي " بانه 

اطية ومستقلة، في تكوين الراي واإلرادة أماكن نظامية ديمقر 
 .(26)السياسية "

ان العالقة بين وسائل االعالم الجماهيرية ومؤسسات الفضاء 
العمومي السياسي )أحزاب، حكومة، منظمات سياسية، نقابات 
....( هي عالقة استراتيجية وتأسيسيه وتنظيرية وفلسفية وحتى 

ياقها ماعية ويؤثران في ستاريخية، النهما يسيران المنظومة االجت
وسيرورتها ومصيرها، " فالفضاء العمومي اإلعالمي اضحى محرك 
اجتماعي لعجلة المنظومة االتصالية، حتى اعتبر مشروع مجتمع 
اذا ترك له المجال الحر و العلني و العقالني لممارسة الوظائف 

لذلك يعتبر هبرماس ان االتصال محتواه  ،(27) المخولة له ..."
 المجتمع.في 

فالصحافة المكتوبة وخاصة صحافة الراي منحت للفضاء 
ا حسب هبرماس نوع العمومي السياسي في القرن الثامن عشر،

راي ال ومن الحرية في النقاشات العامة من خالل تزويد الناس 
لومات السياسية ذات االهتمام المشترك، عالعام باألخبار و الم

 ورا كبيرا في الممارساتبذلك الصحافة المكتوبة " دلتلعب 
السياسية ، خاصة انها كانت تتمتع بنوع من حرية التعبير، الطريقة 

، وبذلك (28)الوحيدة للتعبير عن ما يدور في السلطة والسياسة "
حدد هبرماس طبيعة الفضاء العمومي في هذه المرحلة "بالفضاء 
العمومي السياسي والبرجوازي في ان واحد ، اذ انه استطاع 

ع ا عالية ان يغير من وجه أوروبا تغيرا جذريا ، ذلك لما استطبف
ان يحققه من مكاسب على المستوى السياسي واالجتماعي 

، وبالتالي منحت الصحافة (29) وكذا االقتصادي )حرية الملكية("
انشغاالته و  آرائهعن  المكتوبة الحظ الكبير للراي العام بان يعبر

يد لعامة ونقد السلطة وترشوتسجيل حضوره في تسيير اموره ا
ن فضاء "تكويفي  عملها، فقد ساهمت الصحافة المكتوبة بذلك

 هذا الفضاء  ،(31)سياسي غير مقيد من طرف الدولة "–عمومي 
راد الذين " يضم االف ألنهوصفه هبرماس بالفضاء البرجوازي الذي 

اسية المواضيع السيقشة القضايا و لديهم القدرة على الحوار ومنا
مادية ديها القدرات اللالمنفعة المشتركة والعامة، هذه الفئة  ذات

، الثقافية ، التعليمية، اإلعالمية التي تؤهلها للقيام بهذا الدور 
عبر الصحافة المكتوبة التي لعبت دورا اجتماعيا وسياسيا  (31)"

حيث  اال سمنت االجتماعي" وثقافيا، شبهه "قبريال تارد" بدور"
افة المكتوبة دور "االسمنت االجتماعي" يقول " لعبت الصح

الذي استطاع ان يجمع ويوحد افراد المجتمع بعدما كانوا 
مبعثرين، مجزئين ،استطاعوا بفضل تبادل اآلراء فيما بينهم و 

درجة فيما بينهم حول القضايا التي تهمهم بال مناقشتها نشر الوعي
 .(32)األولى "

ئل االعالم لكن عندما تطورت وازدهرت وانتشرت وسا
مط اإلذاعة( تغير دور وشكل ون الصحافة، الجماهرية )التلفزيون،

بتغير النظام االجتماعي ككل الذي  الفضاء العمومي السياسي،
تحول الى مجتمع استهالكي مادي بسبب االستهالك الثقافي 

انون ق او التصنيع الثقافي الخاضع لالستراتيجية العرض والطلب،
ى الربح المادي مهما كانت الوسائل الذي يهدف ال ،السوق

ذه التسويق...، ه االعالن، الدعاية، والطرق باستغالل االشهار،
معات من حولت المجت"االستراتيجية الجديدة "التسليع الثقافي 

الراقية الى المجتمعات االستهالكية التي يسيرها المجتمعات 
 وهذا ما يؤكده هابر-حسب مدرسة فرانكفورت-الوعي المزيف
"ان الفضاء العمومي الذي عرف ازدهارا في القرن  ماس في قوله
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 جلترا،خاصة إن الثامن عشر بين األوساط البرجوازية في أوروبا،
بدا يعرف تراجعا ابتداء من القرن التاسع عشر...  المانيا، فرنسا،

اين تحول الجمهور من جمهور يناقش الثقافة الى جمهور 
اصبح الفضاء العمومي السياسي  وبذلك( 33)يستهلك الثقافة "،

يستغله مالكو وسائل "ري استهالكي تجاري يذو طابع جماه
االعالم الجماهرية لتنميط الذوق العام ولتسويق سلعهم اإلعالمية 

 .(34)المختلفة" 
ان التكنولوجيا دائما تثور عالم االتصال الذي يغير  وبما

ر في وع اخالطابع االجتماعي والسياسي العام حدث تحول من ن
شرين الذي في القرن الع السياسي  طبيعة ووظيفة الفضاء العمومي

طبعته وصنعته ووسعته تكنولوجيا االعالم واالتصال خاصة 
التلفزيون واالنترنت فتحولت المنتديات والملتقيات والمناقشات 
الى العالم االلكتروني االفتراضي المولع بعالم الصورة التي 

عت فاتس "كونفوشيوس"،حسب   مة أصبحت خير من الف كل
بذلك حدود الفضاء العمومي وزادته وسائل االعالم واالتصال 
قوة تأثيرية كبيرة على السلطة والدولة التي غيرت مؤسسات 

ذي نعيشه و التاريخ ال، الفضاء العمومي من منطقها واستراتيجيتها
اليوم خير دليل على ذلك ، كيف  استطاعت المناقشات 

 ية عبر شبكة االنترنت من اإلطاحة بحكومات ورؤساءااللكترون
ت وبالتالي لعبت مؤسسا ،ألكثر من ثالثين سنةحكموا دولهم 

الفضاء العمومي دورا معياريا قاعديا في منح الشرعية للحكام 
والسلطة السياسية بل واضحت الفاعل األساسي في بناء الدول 

 لطات والحكومات وتسطير السياسات العامة ونمذجة الس
الفضاء  العمومية على ةفاء صفضان اب"التي اعتبرت  حسب اروند

 حيث ان فكرة الراي العام أصبحت يوضح تبادل اآلراء واألفكار،
 .(36()35)مرتبطة بمفهوم الفضاء العمومي"

فتكنولوجيا االتصال وسعت دائرة المشاركة السياسية ومكنت 
وتها واسماع ص فئات كبيرة من المجتمع من التعبير عن آرائها

 ومن جهة أخرى فتحت الفضاء لفاعلين جدد ،الى الحكام
           :  (37)حددهم " فرانسوا باستون" في أربعة فاعلين

من البرامج التي تسعى القنوات يوجد نوع  :المدنسون -1
تناقش  البرامج اهتمام المشاهدين بها، تلك إلثارةالتلفزيونية 

بذلك ، و مثال الحميمية ةبالحيا القضايا الخاصة كاالعترافات
امة، وفي الع ةالخاصة تختلط وتتداخل مع الحيا ةأصبحت الحيا

هذا التغيير تعتيم على القضايا التي تشغل عامة الناس وتلهيهم 
 بقضايا هامشية بعد تحويلها الى قضايا مركزية.

: تعتمد وسائل االعالم الجديدة على ما يسمى الخبراء- 2
 اثارة قضية ما تستضيف متخصصين للرد علىفعند ، بالخبراء

الناس، وبذلك حلت المشاهد  إلقناعاألسئلة وتقديم تحاليل 
 التلفزيونية محل النقاش البرلماني.

: صنعت وسائل االعالم الجديدة مثقفين خاصين المثقفون-3
بها، مهمتهم تحيل القضايا االنية كالتعليق على األفالم 

 ن ان المثقفين الملتزمين اتجاهوالمعارض والمسرحيات في حي
 هورهم على المشهد.ظ يالقضايا المطلقة لم يعد من يرغب ف

 كالرياضيين والممثلين بفضل  ظهور نجوم جدد للسياسة:- 4
ي، مما أدى الى فقدان السياسيين التقليديين سالتسويق السيا

 للسيطرة على المجال العمومي.
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