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،و هذا هو الثمن الذي یدفعه المواطن للحصول على إن البحث عن المعلومة  یرهق"

"إینیاسیوراموني"        "المشاركة الذكیة في الحیاة الدیمقراطیة

تتعالى أصوات المنادین داخلیا و خارجیا في العالم العربي بضرورة توسیع قاعدة المشاركة و 

الدیمقراطیة التي ترتكز أساسا على تعدد اآلراء و حریة التعبیر عنها ، فالدیمقراطیة تكریس

حسب ما یراها البعض هي حریة التعبیر لكل فرد ،كما أنها قد ترادف لدیهم التطبیق العملي 

.للحریة 

و لتحقیق الممارسة الفعلیة للدیمقراطیة و أن ال یكون التعبیر الحر و الدیمقراطي فضاًءا

آلیة لتحسین األداء السیاسي و للسب و تبادل الشتائم ،بل سیاقًا تتجلى فیه الحقائق و 

التعایش في مجتمع متنوع في آرائه و مصالحه و تفضیل أسالیب التحاور بدال من 

إن الدراسات و البحوث االعالمیة و سیاسات االتصال تؤكد .األسالیب القسریة  اإلكراهیة 

ة االتصال ،أین یكون الفرد شریكا إیجابیا و فاعال و فعاال في ضرورة تكریس دیمقراطی

عملیة االتصال یتلقى ما یتلقاه و یفكرفیه ثم یرد و یناقش و یفنذ و یدعم و أن یكون محتوى 

العملیة االتصالیة متنوعة تهدف إلى تكوین آراء و اتخاذ قرارات و تشجیع الجمهور على 

،و بحكم إیجابیته هذه یقف في أي تعدد وجهات النظره ،إبداء وجهات نظر نقدیة فما یقدم ل



و هذا ما یؤدي بنا إلى القول أن .درجة موازیة لدرجة المرسل و تكون العالقة بینهما أفقیة 

الممارسة الدیمقراطیة یشترط فیها توافر خصائص أساسیة منها ،المساواة في المشاركة 

ین و النزول إلى رغباتهم و اهتماماتهم ،و االجتماعیة و السعي في سبیل فهم مشاعر اآلخر 

أن یتقبلهم الفرد على أنهم متساوون معه و أن یتقبل الصراع معهم نتیجة اختالف اآلراء و 

.أن ال یصل هذا الصراع إلى طریق العنف 

فاإلصالح الدیمقراطي یتطلب المشاركة االجتماعیة یشعر من خاللها الجمیع بالمساواة في 

ینتج عنها تعارض اآلراء و من هنا تأتي قیمة ممارسة  الدیمقراطیة و ما حریة التعبیر و

تتطلبه من تفنن و احترافیة التي تؤكد أهمیة إدارة الحوار الذي یعني العدول عن استعمال 

أي نموذج  من نماذج االتصال السیاسي هذا : و لكن السؤال الذي یبقى مطروحا هو.العنف 

یة رد االعتبار لمكانة العقل و الذي یجعل من الفعل التواصلي الذي یأخذ على عاتقه مسؤول

صلب النظریة الدیمقراطیة القائمة على الحوار الحر ،هذا الحوار الذي البد أن یكون خالیا 

إنه .من أي شكل من أشكال التالعب أو التحالیل الزائفة و التضلیل و إخفاء الحقائق 

به مدرسة فرانكفورت القائم على تحریر العقل الذي نادتDialogiqueالنموذج التحاوري

و الفرد من التالعب بالعقول و تعویضها بالنقاش الحر المتبادل و الحوار المفتوح الخالي 

من أي هیمنة حیث یعبر كل طرف عن وجهة نظره و یكون فیه النقاش حقیقي وا قعي یدور 

هم االجتماعي التاریخي حول مصالح حقیقیة تمس حیاة البشر كما هي متجلیة في واقع



،فاالتصال بالنسبة هذا النموذج هو تبادل الحجج و البراهین  في جو عقالني القائم على 

.الصدق 

من الضروریات االساسیة  للكفاح )   االتصال(لقد بات  موضوعا االتصال، و دیمقراطیته 

أة الكافیة لتناول فعلینا أن نتسلح بالجر . في بالدنا) الدیمقراطیة(من أجل الدفاع عنها 

فقلة المعلومات یعني  .  موضوعها  و طرحه  للنقاش ، و إال سنجازف  بفقدانها  لألبد 

انعدام الدیمقراطیة 

فمن المؤكد أن هناك نسبة كبیرة من االتفاق على وجود عالقة قویة بین الدیمقراطیة وحریة 

ائل إعالم حرة، توفر إمكانیة ال یمكن أن تتحقق الدیمقراطیة دون وجود وس"اإلعالم، وأنه 

. إدارة النقاش الحر بین االتجاهات السیاسیة والفكریة المختلفة، كما توفر المعرفة للجمهور

كعنصر تعبئة تیسر المشاركة المدنیة بین جمیع قطاعات المجتمع، وتعزز قنوات المشاركة 

وتخضع , الحكومیةوتزید من الشفافیة , كما تعمل كرقیب یكبح تجاوزات السلطة, العامة

".المسؤولین العامیین للمساءلة عن أفعالهم أمام محكمة الرأي العام

فكلما قلت أو ضعفت القیود على وسائل اإلعالم، زادت قدرتها على القیام بوظائفها في 

".المجتمع الدیمقراطي

وسائل الوقوف على أدوار , إن توضیح العالقة بین وسائل اإلعالم والدیمقراطیة یتطلب

:التي تؤثر من خاللها على الحیاة السیاسیة والدیمقراطیة بشكل عام,  اإلعالم

على البوابةفتكون الوظائف حسب نوعیة الحراسة المقامة -



و تعد هذه الوظیفة امتدادا لمفهوم السلطة الرابعة ، أي أن وسائل اإلعالم :الوظیفة االولى 

ي المجتمع من مدخالت ومخرجات، بما في ذلك تسعى ألن تكون رقیبا على كل ما یدور ف

وهنا یوصف دور وسائل . مراقبة المؤسسات االجتماعیة والسیاسیة النافذة في المجتمع

الذي یعمل كحارس ورقیب ضد إساءات استخدام , االتصال بأنه مثل دور الحارس الیقظ

،و هذا ما نجده "افالسلطة الرسمیة، وكمراقب لمصالح المجتمع وحمایته من الفساد واالنحر 

.سائد في الدول الدیمقراطیة 

وتعني أن وسائل اإلعالم تقوم بحراسة فقط للمؤسسات : "الوظیفة الثانیة من الحراسة-

النافذة في المجتمع، وتكون أشد الحرص على متابعة العناصر الطفیلیة التي تدخل إلى 

".المجتمع وتعكر صفوه ونقاء العالقة القائمة

وتعني هذه الوظیفة أن وسائل اإلعالم تقوم بدور "):الحارس المرشد(الثالثة  الوظیفة-

المرشد أو الدلیل الذي یمد المواطنین بمجموعة من المعلومات عن السیاسات، وصانعي 

".السیاسة، والتي یحتاجونها لصنع القرارات، ولتقییم قادتهم

یفة أن وسائل اإلعالم تخدم  وتعني هذه الوظ: "الوظیفة الرابعة  الحارس الناقل-

المؤسسات االجتماعیة والسیاسیة دون أن تكون أداة مستقلة، ودون إبداء أي مساءلة 

للسلطة، ودون االلتفات إلى اآلراء واالتجاهات األخرى في المجتمع، خاصة التي ال تتفق 

د النظام فهي تكون بمثابة أداة ناقلة لما یری. مع مصالح المؤسسات النافذة في المجتمع



السیاسي أن تعرفه الجماهیر، وبالطریقة التي یریدونها بدون توجیه أیة انتقادات للمؤسسات 

". القائمة

و هذا ما یجرنا إلى القول أنه

ففي ربیع "القطیع"وحین تختفي وتغیب ،یوجد " الشعب"حیث توجد الدیمقراطیة ،یوجد "

على "تسلطا"ستبداد یصیر الحكم للشعب و في لظى اال"سلطة"الدیمقراطیة یكون الحكم 

1"الشعب 

فالمؤشرات التي ترتسم  في ممارسات ساساتنا  تفصح لنا  على أن الحكام الیوم یتغنون 

بالدیمقراطیة و یروجون لها و یوهموننا أنهم بصدد ممارستها   و لكنهم في حقیقة االمر 

"تغلیط"بتشویههابقصدیحاولون سرقة الدیمقراطیة  ، تحویل المعلومة االساسیة  

فال یمكن إعتبار بلد دیمقراطي إذا .الرأیالعاموحرمانهمنفرصةتقییمالمعلومةوالتأكدمنصحتها

كان جزء كبیر من شعبه   یكون فیه ضحیة تضلیل و تعتیم  إعالمي 

، فهم  الیمنعون شعوبهم  بطریقة مباشرة من موجهبواسطةإعالممعالجبوسائلملتویة،

ن الشعوب یتصور لهم أنهم ینعمون بحریة  االبداء بالرأي عبر صنادیق االنتخاب ، بل ا

االقتراع ، فنجدهم  مصیرین على احتفاظ بهذا الحق و یواصلون في ممارسته متناسیین أن 

التطبیق الفعلى للدیمقراطیة هو شيء مغایر لفعل التصویت و ان هذا االخیر غیر كافي 

اضح أن ممارسة الفعل االنتخابي نراه الیوم قد  بالدیمقراطیة فمن الو لوصف مجتمع ما 

إفتقد الكثیر من معانیه و أصبح مجرد عملیة شكلیة و إجراء خطابي  ال داللة له، إذ لم 
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تعد للناخب رؤیة واضحة عن أمور السیاسة وال حتى  بمقدوره  إختیار ممثلیه في 

البرامج و الخیارات والبدائل الساحة السیاسیة  ، ولیست لدیه الكفاءة الكافیة للتمییز بین

المعروضة علیه، یبقى أن االعالم هو الوسیلة الوحیدة و الكفیلة بتبصیر المواطنین و 

2تمكینهم من معرفة ماذا ولماذا  یختارون 

فطبیعة ودور وسائل اإلعالم في تدعیم الدیمقراطیة، وتعزیز قیم المشاركة السیاسیة وصنع 

بفلسفة النظام السیاسي الذي تعمل في ظله، ودرجة الحریة التي القرار السیاسي، یرتبط 

".تتمتع بها داخل البناء االجتماعي

Alain Tourinففي عصر االتصال أو عصر التسییر كما یسمیه یمكن لنا أن نتفادي 3

الخلط بین االتصال السیاسي الدیمقراطي واالتصال القائم على التالعب بالعقول  ، فالسؤال 

فرض نفسه علینا هو متى یصبح االتصال السیاسي اتصاًال رشیدا ؟ و یجیب میشال الذي ی

لونات على هذا السؤال وبقوله أن االتصال السیاسي یصبح اتصاًال رشیدا عندما یجیب على 

: أمرین اثنین 

.ـ عندما یشرح أسباب اختیارات المجتمع

ممكن من األشخاص لتقییم ـ عندما یبحث بطریقة دیمقراطیة عن انخراط أكبر عدد 

.المجتمع
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ـ لّما یحاول تغییر السلوكات ذات األثر السلبي وهذا للصالح العام والخاص، إذ نجده 

یرتكز على إرادة إقناع أغلبیة األشخاص لالنخراط في طروحات معینة، وهذا النقاش یؤدي 

غرض تكوین وعي إلى التضارب الحاسم لألفكار ویساهم في تربیة دائمة للجماهیر وهذا ب

.وظائف ضمن العملیة اإلعالمیة االتصالیة 1مدني للمواطنین ، فالدولة تمارس عدة

.تبحث عن تغییر السلوكات L'Etat  conseille: ـ فالدولة تنصح

تحاول التعریف أو باألحرى تشرح L'Etat informateurـ الدولة تقوم بإعالم األفراد

.ا للعمل قراراتها وتعمل على بث عروضه

تقوم  بترویج خدماتها كما تعمل على جلب L'Etat publicitaireـ الدولة تشهر  

.المستهلكین لمنتوجاتها 

فالمناقشة الّسیاسیة ترتكز على إرادة إقناع أغلبیة األفراد لحملهم لتبني أفكار المروج 

المستمرة وذلك بتكوین لها ، فهي تؤدي إلى المواجهة الحرة لألفكار وتقوم بالتربیة الشعبیة

: حس مدني لدى المواطن الذي ینبثق عن االتصال السیاسي األنماط االتصالیة  التالیة 

یعني اتصال رئیس الدولة بالمواطنین : ـ االتصال الرئاسي/1

.ـ االتصال البرلماني/2

والذي یشمل أساًسا االتصال العمومي المؤسساتي، وهذا : ـ االتصال الحكومي/3

االتصال یعكس طبیعة الحكومة فهو تعبیر عن الدولة الممثلة من طرف الوزارات إذ ُیمثل 



تكون من صفتین دلیل الدیمقراطیة ومؤشر  للسیر الحسن لعملها أي فعالیتها، و هو ی

:جوهریتین أساسیتین

ألن االتصال الحكومي یشرح القرارات ویأخذ بعین االعتبار : دلیل الدیمقراطیةـ 

انعكاساتها، فهي دلیل یعبر بشفافیة  عن دوافع اختیار المواطن، ووسیلة معرفة تسمح 

للمواطن أن یقترح ویبرر مواقفه بخصوص مواضیع الساعة ،یمارس بها مسؤولیاته وواجباته 

ى عضو إیجابي فّعال ومن أكبر مالحظ إلى مراقب للسیر لیتحول من مواطن سلبي إل

.الحسن للمجتمع 

ألن عدم الفهم یوّلد النزاعات ویغذي التفسیرات الخاطئة واألحكام : دلیل الفّعالیةـ 

المسبقة التي تجلب عّدة نقاط التصادم ،ومنه تبدد الطاقة التي تبذل من طرف المحتجین 

كفیلة لإلقتناع بما یعرض علیهم وهي طاقة ضائعة على والذین ال یبحثون إال على  سبل

حساب اإلنتاج الوطني، لهذا نجد المجتمعات الدیمقراطیة األكثر إعالًما هي بصفة عامة 

. األكثر إنتاًجا وهي المجتمعات التي یوجد فیها إجماع أو اتفاق نسبي

كومي بدّقة وعن طریق الصفتین الجوهریتین السابق ذكرهما یجیب االتصال الح

متناهیة على القوة األولى لالتصال الدیمقراطي الفعال  وهي المشاركة التطوعیة لألفراد في 

البرلمان، الحكومة " رئیس الدولة " تفتحهم االجتماعي، فإذا كان المعلنون المؤسستیون 

تائج یهملون واجبهم اإلعالمي واالشراكي للمواطنین في صنع القرارات الرئیسیة والمهمة ،فن

هذه العملیة یمكن أن تترجم بحالة أزمة شرعیة لالتصال 



, فاالتصال السیاسي یرفع حال الوعي السیاسي لالفراد في الدول الدیمقراطیة والمتطورة 

بینما في المجتمعات النامیة والتي تعمل بنموذج االتصال األحادي  یهدف الهیمنة والتحكم 

ا  في سلوك االفراد والجماعات بمد شعوبه

خلیطمنالمعلوماتبعضهاصحیحوبعضهااآلخرمفبركتستعمللتغلیطالرأیالعاممنخاللكلوسائالالتصال

فأنظمة دول عالمنا العربي توهم شعوبها بكونها تعمل بكل مظاهر الدیمقراطیة في العمل .

رغم , حجر الزاویة في الحیاة الدیمقراطیةالسیاسي كوجود االحزاب السیاسیة التي تمثل

وب أغلب االحزاب السیاسیة بسبب تالعبها بعواطف الجماهیر من خالل مساوئ وعی

. وحریة تعدد االحزاب السیاسیة هي المظهر الجوهري للدیمقراطیة. الوعود والعهود الزائفة

. حیث أن االحزاب السیاسیة تمثل الوجه الحقیقي لحریة التعبیر والفكر

حول  الدیمقراطیة  و الوطنیة  االتصالیة فهل استطاعت المضامین  اإلعالمیة و الرسائل 

في جزائرنا أن تنمي هذا اإلحساس وتفعیل والء المواطن الجزائري إلى الوطن الذي یعتبر 

وهل استطاع المواطن  أن یشعر . 4الحاضنة الحقیقیة له ولعائلته الكبیرة وألسرته الصغیرة 

عملیة االتصالیة في النشاط بهذا اإلحساس وهو ال یملك إحساسا واحدا بأنه معني بال

السیاسي و ال یشعر بأنه طرفا فعاال في العملیة االنتخابیة ،الذي یعتبر أن مهمته  حسب  

مضامین الحمالت االنتخابیة  ال تختزل إال الستدعائه للتوجه إلى صنادیق االقتراع و 

ة ، وهو الذي اإلدالء بصوته دون اشراكه  في أي قرار یمس مصالحه السیاسیة و االجتماعی

.تعود على تردید شعارات و أغاني تعتز بوطنه و بأهم مشاریعه التنمویة

2011. 11. 22مقال غير منشور  :دور االتصال االجتماعي في ترقية الحس المدني لدى المواطن الجزائري :نبیلة بوخبزة / د4



فما هو حال نموذج االتصال السیاسي المعمول به في العالم العربي ؟ما هي خصوصیته ؟ 

فإذا ما اطلعنا على انظمة العالم العربي نجد أنها متباینة من حیث طبیعتها الدستوریة و 

ة ،أما من حیث الطبیعة الدیمقراطیة فهناك إجماع على ضعفها إن لم نقل طبیعتها السلطوی

غیابها على مستوى المشاركة الدیمقراطیة ،كما أننا نجد عند العرب مجال ضعیف من 

الحریة ،فاألمیة موغلة فیهم و الفقر ینهش أكثر من نصفهم مؤمنین بالحتمیة السیاسیة 

سي السلطوي الذي یطلق علیه اسم النموذج ،أفكار یروجها النموذج االتصالي السیا

االستراتجي الداعي لعدم ممارسة السیاسة و الوالء للحكم ،و القائم على عدم مساواة االطراف 

و بما أن االتصال یعكس بناء و تطور المجتمع و حجم .المتداخلة في العملیة االتصالیة

متطورا ،فاالتصال السیاسي منذ النشاط االتصالي ،كلما كانت السیاسة متطورة كان االتصال

القدم فقد عرف بالدعایة فن المراوغة و الحیل ،فالسیاسة و على مر السنین تعتبر البیئة 

.المثالیة لبزوغ الكذب 

فما نوعیة الرسائل االتصالیة المروجة في زماننا هل هي قائمة على الصدق أم انها قائمة 

بیر نتحدث عنها اآلن ؟ على تشویه الحقائق  و الكذب ؟ أي حریة تع

لم نكذب قط بالقدر : "في كتابه تأمالت حول  الكذب قائال Alexandre Coyréیرد علینا 

الذي نكذبه الیوم ،كما أننا لم نكذب هذا النحو الراسخ كما نكذب الیوم ،تلقى على العالم ،یوم 



اإلنسان .بعد یوم ساعة بعد أخرى موجات من األكاذیب الكالم ،اإلشهار ،الكالم ،التسویق 

. 5فس الكذب ،یخضع للكذب الحدیث أضحى یسبح في الكذب ،یتن

vérité et politiqueفي كتابها Hanna Arndtو المالحظة نفسها  أقرتها  التي 6

انتهت إلى تقسیم تاریخ  الكذب إلى مرحلتین المرحلة الكالسیكیة و المرحلة المعاصرة التي 

أصبح فیها الكذب كلیانیاعولمیا بفضل تقنیات الصورة و التواصل و اإلشهار و 

لتكنولوجیات الحدیثة ،ففي وقتنا الحالي لم تعد الحقائق هي الحقائق بل صارت مجرد ا

تأویالت تخدم  إستراتجیات معدة سلفا ، لم یعد االنسان یبحث عن الحقیقة عاشقا لها  بل 

.صار ذلك اإلنسان الذي یرى األشیاء كما یتوهمها و یقرأها قراءة ذاتیة 

في كتابه 1962في Jacques Ellulحظة الذي أقرها و تتقاطع هذه المالحظة مع المال

الدعایة ،حیث یرى أن المتلقي هو السبب في الدعایة هو المتسبب األول  في بعثها 
،فالمرسل یكذب ألن هناك طلبا یلح علیه أن یكذب غیر ان المشكل لیس في الفاعل ألن 7

المتلقي الذي یعرف أن الداعیة له مبرراته و دوافعه التي تدفعه إلى االفتراء بل المشكل في

یكذب علیه ولكنه یستلذ بكذبه ،یبدو اإلنسان بهذا النحو الیرید ان یكون حًرا بسبب میله 

الفطري إلى التصدیق السریع ،بدال من تمحیص الحقیقة،فاالنسان یفضل رؤیة الظالم على 

أن اعتاد لذة الظالم مشاهدة أنوار الحقیقة أضواء االشیاء كما هي اآلن االنوار تؤلمه بعد

هل الحقیقة هي : الدامس ،  و في هذا الصدد یتساءل محمد المصباحي من المغرب قائال 
5Koyré, A ; Réflexions sur le mensonge ,http :aejcpp.free.fr/articles/Koyre_mensonge.htm consulté le04/04/20116 Hannah Arendt, Vérité et politique ,in crise de la culture ,trad. C. Dupont et A. Huraut ,Paris, Gallimard(folio essais)1972 ,P.3317 Balle Francis : Média et sociétés ,éditions Montchrestien, 9e édition p :10



التي تجعلنا أحرار أم أن الكذب هو الذي یحررنا من الواقع الذي یعیش فیه ؟ ،هل یجوز لنا 

ا أن الكذب من أجل مصلحة الشعب و نعتبر الكذب في مجال السیاسة فضیلة علیا أم علین

النعطي للسیاسي أي مبرر یستعمله إلفساد و تشویه الحقائق و الوقائع و التغریر بالجمهور 

فكیف یمكن مقاومة طبیعة الكذب ؟ هل سنقاومه بالفكر النقدي الذي تقوم : و الرأي العام 

الجامعة أم بالعمل السیاسي، أم أننا نقاوم  الكذب و ندعو إلى سن تشریعات لحمایة المواطن 

ن آفات الكذب السیاسيم

؟فما هو الكذب؟ فلماذا نتحدث عن الكذب

الكذب في الغالب هو قول ،اتصال عن طریق الكلمة، لكنه تواصل ال ینقل الحقیقة بل 

یتضاد معها،فالكذب هو تعمد نفي الحقیقة ،فمهمة السیاسي هو تحویل ما لیس حقیقة إلى 

ى حقیقة إال إذا أخذنا بنصیحة حقیقة او العكس إذ الیمكن أن یتحول الكذب إل

یكفي أن تكرر االكدوبة نفسها (20أحد رموز الدعایة النازیة في القرن Goebbelsقوبلز

)مرات كثیرة لتتحول إلى حقیقة 

فالسیاسي ال تهمه الحقیقة بقدر ما بهمه  الفعل أي االمكان الذي ال ینفصل عن الحریة 

و لكن حریة التعبیر ال تعني  الكذب و المشكلة أن ،فالحریة جوهر الحقیقة كما قال هیدجر 

الكذب هو إحدى عالمات الحریة ،فحریة القول هي حریة الكذب و الحریة في الفعل أي 

الحریة في نفي الواقع و تعدیله و تجدیده ،لكن الحریة قد تصبح طاغوتا و جبروتا عندما 



ة الحقیقة و تخریب ثقافاتهم و یجري باسمها إلغاء حریة اآلخرین و مصادرة حقهم في معرف

.هذا ما جرى في العالم العربي 

كیف یمكن أن نفكر في اإلصالح الدیمقراطي و المواطن العربي مقهورو المال العام مهدور 

عربیة ول و و االرادة العربیة مسلوبة وٕاصالح وافد من الغرب قسرا ، وهذه نتیجة منطقیة لد

.السیاسیة لحكم مستبد دام لعقود حكمت منذ عقود من طرف نفس النخبة 

إن العنصر االساسي في تحقیق السیاسة إذن هو االتصال ،إن تكون سیاسیا معناه أن تقرر 

كل االشیاء عن طریق االتصال و لیس بالقوة و العنف و ان تكون هذه األقوال بادئ األمر 

ب الذي وصل إلى أوجه تخوفها الكبیر من الكذأحنا أرندتصادقة ال كاذبة ،فلهذا لقد أبدت 

في عصرنا هذا 

فقد وصفت الكذب التقلیدي على أنه فعال إلخفاء الحقیقة-

و الكذب الحدیث تصفه على أنه تدمیرا لها -

على ف بأننا نعرف الحقیقة و لكنه یصر أما الكاذب مابعد الحداثي تصفه على أنه یعر -

اسطة التأثیرات الخاصة و ان یدمرها بكل وقاحة أمام أعیننا لیعوضها بحقیقة أخرى بو 

أفاعیل الخیال المسلح بتقنیات الصورة و التواصل و التكنولوجیات الحدیثة التي تنقل 

الحدث الساخن و لكن بوسعها أیضا أن تصنع مونتاجا مختلقا لما وقع للعبت 

فاختالق هذا النوع من الحقیقة .بالحدث و توجیه المشاهد إلى الوجهة التي ترید 

. بیرا على االنسان و على الحریة و على الدیمقراطیة یشكل خطرا ك



ممارسة التضلیل و "تدمقرطت"خاصة مع ظهور شبكة االنترنیت و توسع إستعماالتها -

اصبح من الصعب التمییز بین ذلك الصادر من المختصین و الخبراء 

و الممارس من طرف الهواة أو المجموعات المتطرفة 

التعبیر ان یصبح الكذب فنا ممنهج یفقد مناعة شعوبنا إزاء الصدق فال ینبغي باسم حریة 

مما یعبد الطریق المباشر نحو اإلرهاب باعتباره تجسیدا لعلویة الكذب السیاسي في أعلى 

صوره




