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تقدمي

يطرح االت�صال ال�سيا�سي �إ�شكاليات عدة بع�ضها نظري يت�صل باملفهوم ،واملجال ،والآخر عملي
يت�صل باملمار�سة الدميقراطية ،و�آليات الت�أثري .و�إن كانت بدايات االت�صال ال�سيا�سي تعني درا�سة
االت�صال احلكومي يف اجتاه الناخبني ،وتبادل اخلطب ال�سيا�سية بني الأغلبية واملعار�ضة� ،إال �أن جمال
هذا احلقل ات�سع نحو درا�سة دور و�سائل الإعالم يف ت�شكيل الر�أي العام ،ثم ت�أثري ا�ستطالعات الر�أي
يف احلياة ال�سيا�سية� .أما اليوم فقد �أ�صبح هذا املجال يهتم بدور االت�صال يف احلياة ال�سيا�سية ب�شكل
�أو�سع ب�إدراج و�سائل االعالم ،وا�ستطالعات الر�أي ،والت�سويق ال�سيا�سي ،واال�شهار ال�سيا�سي �ضمن قائمة
اهتمامات هذا احلقل املعريف ،مع تركيز خا�ص على الفرتات االنتخابية ،واهتمام �أدق مبميزات الفعل
ال�سيا�سي ،و«ال�سيا�سة الو�سائطية».
وتلعب و�سائل الإعالم دورا رئي�سيا يف ت�شكيل �سياق التحول الدميقراطي ،ويف بلورة الإ�صالحات
ال�سيا�سية يف املجتمعات املختلفة؛ حيث تعك�س طبيعة العالقة بني الدولة واملجتمع ،وبني النخبة واجلمهور.
وتتحدد م�ساهمة و�سائل الإعالم يف تدعيم الدميقراطية ،وتعزيز قيم امل�شاركة ال�سيا�سية و�صنع القرار
ال�سيا�سي ،بح�سب النظام ال�سيا�سي ال�سائد الذي تعمل يف ظله ،وحجم احلريات التي تتمتع بها داخل
البناء املجتمعي.
ويقف امل�شهد ال�سيا�سي اجلديد يف �أقطار الربيع العربي �شاهدا على نوعية ال�صدام بني احلكومات
ال�شرعية ،وو�سائل الإعالم ب�سبب خالف حول طبيعة الدور الذي ميكن �أن تلعبه و�سائل الإعالم واالت�صال
يف مرحلة االنتقال الدميقراطي؛ ففي حني يعترب البع�ض �أن و�سائل الإعالم �ساهمت يف �إحداث حتوالت
�سيا�سية ،وتعبئة الر�أي العام وتوجيهه باجتاه حتقيق �أهداف ثورات بلدانها ،يتطلع البع�ض الآخر �إىل دور
�أكرث فاعلية وم�س�ؤولية للإعالم يف تهيئة اجلمهور للمرحلة اجلديدة ،و�إك�سابه تن�شئة �سيا�سية تعك�س طبيعة
الكيان ال�سيا�سي القائم بها ،وما ي�سوده من �أيديولوجيات ،و�سيا�سات ،و�أ�ساليب متنوعة يف تنظيم النا�س،
وتوجيههم نحو هدف م�شرتك.
�أما البلدان ذات التجارب ال�سيا�سية املتحررة والعريقة التي لطاملا اعترب فيها االت�صال ال�سيا�سي
عن�صرا مكونا للدميوقراطية ،و�ساد فيها االعتقاد ب�أنه «ال دميوقراطية بدون ات�صال �سيا�سي» ،فقد
بد�أت ت�شذ عن القاعدة  -مع ظهور �سلطة املال ،والف�ساد الذي امتد �إىل املجال ال�سيا�سي خا�صة  -وعليه
اعترب البع�ض من خربائها ومفكريها �أن االت�صال ال�سيا�سي قد ميثل خطرا حقيقيا على االختيار احلر
للمواطن .بينما ذهب البع�ض الآخر �إىل الت�أكيد على �أن االت�صال ال�سيا�سي قد ي�شهد ثورة يف جانبه
امليديولوجي نحو تو�سيع قاعدته اجلماهريية من جهة ،وجتاوز الفاعل االعالمي التقليدي (�صحافة،
�إذاعة ،تلفزيون) «ليلت�صق �أكرث بالفاعل االلكرتوين املعرب املبا�شر عن الر�أي العام» (املواطن ،املدونات،
منتديات النقا�ش … �إلخ) .ت�ضاف �إىل ذلك عمليات �سرب الآراء التي ي�ؤمنها فاعلون �أ�سا�سيون كالدولة،
واجلماعات املحلية ،والأحزاب ال�سيا�سية ،وامل�ؤ�س�سات الكربى ،واملنظمات غري احلكومية ،ووكاالت
االت�صال ،وو�سائل الإعالم� ...إلخ ،وما تطرحه من �أهمية ،ورهانات لفهم الر�أي العام ،وم�صاحبته،
و�إقناعه ،والت�أثري فيه.
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اخلمي�س � 25أفريل 2012
اجلل�سة االفتتاحية

 08:30ا�ستقبال وت�سجيل امل�شاركني
ال�صحافة وعلوم الإخبار
 09:00كلمة االفتتاح د .توفيق يعقوب مدير معهد ّ
 09:15كلمة ال�سيد هاردي �أو�سرتي املمثل الدائم مل�ؤ�س�سة «كونراد اديناور �ستيفتونق»
 09:30كلمة د� .شكري مبخوت رئي�س جامعة منوبة
املن�سق العلمي للملتقى
 09:45تقدمي حماور امللتقى  -د .معز بن م�سعودّ ،
اجلل�سة العلمية االوىل
االت�صال ال�سيا�سي  :املقاربات النظرية والتاريخية

الصحافة وعلوم اإلخبار  -تونس)
رئيس اجللسة  :د .توفيق يعقوب (معهد ّ

« 10:00االت�صال ال���س�ي��ا��س��ي وج��دل �ي��ة ال �ع�لاق��ة بني
االت�صال وال�سيا�سة»
يحيى اليحياوي (جامعة حممد اخلام�س ,املغرب)
« 10:15العالقة بني االعالم والتغري ال�سيا�سي  :نحو
منوذج نظري لفهم العالقة بني االعالم والتغري
ال�سيا�سي يف الدول العربية»
�أ�سامة بن عبد الرحمان ن�صار (بجامعة امللك �سعود،
اململكة العربية ال�سعودية)
« 10:30من االنقالب �إىل التداول على ال�سلطة  :الآليات
ال�سو�سيوثقافية لالت�صال ال�سيا�سي يف العامل العربي»
ال�صحافة وعلوم الإخبار ،تون�س)
جمال الزرن (معهد ّ
 10:45نقا�ش
 11:15ا�سرتاحة
« 11:30موت املعنى يف لغة االت�صال ال�سيا�سي يف العامل
العربي»
مطلق بن �سعود املطريي (جامعة امللك �سعود ،اململكة
العربية ال�سعودية)

« 11:45اجلوانب القانونية لالت�صال ال�سيا�سي»
ال�صحافة وعلوم الإخبار ،تون�س)
حممد حمدان (معهد ّ
« 12:00االت�صال والتحول الدميقراطي يف التجربة
االنتخابية الليبية»
عبد الكرمي العجمي الزياين (جامعة البحرين ،البحرين)
« 12:15ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات التحقيق يف جم��ال االت�صال
خ�لال احل�م�لات االنتخابية  :ت�ع��دد امل�ق��ارب��ات وتنوع
حيثيات التطبيق يف العامل العربي»
بيار لوفيبور (جامعة باري�س  ،13فرن�سا)
« 12:30دور الإعالم اجلديد يف امل�شاركة ال�سيا�سية»
ب�شرى جميل الراوي (جامعة بغداد ،العراق)
« 12:45ا�ستخدام ال�صور النمطية يف االت�صال ال�سيا�سي:
التداولية كا�سرتاتيجية انتخابية»
حنان �شعبان (جامعة باري�س  ،3فرن�سا)
 13:00نقا�ش
 13:30غذاء
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اجلل�سة العلمية الثانية
االت�صال ال�سيا�سي � :أطروحات متقاطعة

الصحافة وعلوم اإلخبار  -تونس)
رئيس اجللسة د .عبد الكرمي احليزاوي (معهد ّ

 « 14:30االنتقال الدميقراطي يف تون�س � :أوىل بوادر
ال�سيا�سة ال�شعباوية»
جميل دخلية (جامعة باري�س  ،3فرن�سا)
« 14:45االت�صال ال�سيا�سي و العملية االنتخابية»
�سليمان اعراج (جامعة البليدة ،اجلزائر)
« 15:00دور االعالم البديل يف دعم امل�شاركة ال�سيا�سية
لدى ال�شباب امل�صري بعد ثورة يناير  :مثال موقع
التوا�صل االجتماعي (فاي�سبوك)»
حممد عبده بدوي (قناة  ،ONTVم�صر)
« 15:15االت�صال ال�سيا�سي االنتخابي بعد ال �ث��ورة :
مثايل اجلزائر بعد انتخابات �أكتوبر  1988وتون�س بعد
ثورة اليا�سمني»
طاهر �أو�شيحة (جامعة تولوز  ،3فرن�سا)
« 15:30معاجلة ال�ت�ن��وع وال�ت�ع��ددي��ة خ�ل�ال احل�م�لات
االنتخابية  :االنتخابات الت�شريعية ل�سنة  2011باملغرب
مثاال»
انت�صار را�شدي (جامعة الرباط ،املغرب)
 15:45نقا�ش

 16:00ا�سرتاحة
« 16:15التوا�صل ال�سيا�سي اجلديد يف ليبيا من خالل
ال�شبكات االجتماعية الإلكرتونية»
حممد عمر حبيل (جامعة طرابل�س ،ليبيا)
« 16:30الف�ضاء امليدياتيكي واجتاهات ال��ر�أي العام يف
الكونغو (كن�شا�سا »)2013 - 2003
جون ليونقو اباجنيلي (جامعة كن�شا�سا ،الكونغو)
« : 16:45تويرت  :ثورة اخلطاب ال�سيا�سي �أو حتريفه ؟
مقارنة ممار�سات ال�سيا�سيني يف فرن�سا وال�سويد»
رينو دوالبرو�س و �أنيلي �إكلني (ال�سويد)
« : 17:00و�سائل الإعالم واالنتقال الدميقراطي يف الدول
العربية بني غمو�ض الدور ،و�آليات الت�أثري :درا�سة حتليلية»
جمال بن زروق (جامعة �سكيكدة ،اجلزائر)
« : 17:15احلمالت االنتخابية  :حملة فالدميري بوتني
مثاال»
حميدة ميالد (جامعة اجلزائر ،اجلزائر)
 17:30نقا�ش

اجلمعة � 26أفريل 2012
اجلل�سة العلمية الثالثة
الإعالم ،الإعالم البديل وات�صال �سيا�سي جديد !

الصحافة وعلوم اإلخبار  ،تونس)
رئيس اجللسة  :د .جمال الزرن (معهد ّ

« 09:00ر�صد و�سائل الإعالم� ،آلية من �أجل تغطية
�إعالمية من�صفة ؟ جتربة ر�صد و�سائل الإعالم يف
تون�س»
ال�صحافة وعلوم الإخبار ،تون�س)
حميدة البور (معهد ّ
« 09:15اخلطاب ال�صحفى امل�صرى جتاه م�ستقبل هوية
الدولة بعد ثورة يناير ،درا�سة حتليلية مقارنة بني
ال�صحف احلزبية امل�صرية»
�إينا�س حممد ابو يو�سف (جامعة القاهرة ،م�صر)

« 09:30حرية التعبري وجتاوزات ال�صحافة»
�أمرية م�صعبي (جامعة منوبة ،تون�س)
« 09:45دور االعالم الربملاين يف االت�صال ال�سيا�سي
و�صناعة احلدث يف لبنان»
مي العبد اهلل (جامعة لبنان ،لبنان)
 « 10:00االت�صال ال�سيا�سي من خالل مقاربة النوع
االجتماعي  :الربملانيات التون�سيات وو�سائل الإعالم»
ال�صحافة وعلوم الإخبار ،تون�س)
منى مطيبع (معهد ّ
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� « 10:15شبكات التوا�صل االجتماعي والتغيري ال�سيا�سي
يف العامل العربي :الفر�ص والتحديات»
حم ّمد قرياط (جامعة قطر ،قطر)
 « 10:30ال�شبكات االجتماعية والتحوالت ال�سيا�سية يف
العامل العربي»
العربي بوغمامة و�سعيدة بن عمار (جامعة م�ستغامن،
اجلزائر)
 10:45نقا�ش
 11:15ا�سرتاحة
« 11:30خطاب املتحزب يف و�سائل الإعالم الكنغولية
خالل احلمالت االنتخابية ( 2006و : )2011مظاهر
القطيعة واال�ستمرارية»
جوزي مفيزولو بازونزا (جامعة كن�شا�سا ،الكونغو)

« 11:45الت�سويق ال�سيا�سي و�شبكات التوا�صل االجتماعي
زمن االنتخابات  :بني و�سائط االت�صال اجلديدة
و�أمناط التبليغ التقليدية»
�سليمة رابحي (جامعة م�سيلة ،اجلزائر)
« 12:00الر�سوم احلائطية على �شبكة التوا�صل
االجتماعي وبداية ن�ش�أة جمهور»
حممد عبد احلميد (جامعة باري�س  ،3فرن�سا)
�« 12:15سيميائية االت�صال املرئي الإلكرتوين للأحزاب
ال�سيا�سية التون�سية»
فرج زميط (جامعة لوران ،فرن�سا)
 12:30نقا�ش
 13:00غذاء

 14:30مائدة م�ستديرة
مهنيو االت�صال واالت�صال ال�سيا�سي
الصحافة وعلوم اإلخبار  -تونس)
إدارة احلوار د .النوري اللجمي (معهد ّ

 االت�صال ال�سيا�سي و�سرب الآراء (ح�سن الزرقوين Sigma Conseil ،وه�شام قرفايل ،3C Etudes ،تون�س) �إدارة احلمالت االنتخابية (برونو دينويال ،Albera Conseil ،فرن�سا) �آليات املمار�سة االت�صالية  :جتربة الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات (�آمنة بوالدي) 17:00اختتام �أ�شغال امللتقى وتالوة التقرير اخلتامي

مقرر �أ�شغال امللتقى

املن�سق العلمي للملتقى

د .املهدي اجلندوبي

د .معز بن م�سعود

جلنة التنظيم

الهيئة العلمية

د .حممد حمدان
د .العربي �شويخة
د� .سلوى ال�شريف
د .عبد الكرمي حيزاوي
د .جمال الزرن

د .توفيق يعقوب
د .نوري اللجمي
د .حميدة البور
د .معز بن م�سعود

د .معز بن م�سعود ،ود .حميدة البور

التن�سيق الإداري والتقني

�سامية الفقيه �أحمد (م�ؤ�س�سة كونراد �أديناور)
بريجيت طبيب (م�ؤ�س�سة كونراد �أديناور)
ال�صحافة وعلوم الإخبار)
�إلهام اجلويني (معهد ّ
ال�صحافة وعلوم الإخبار)
حممد الدري�سي (معهد ّ

