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وخذالن اللحظة التارخيية .. اإلعالم بني تصديز النخبة
 

سهام الشجريي  .د
 
اقرتن اتريخ العراق ادلعاصر بفكرة أن النخبة السياسية أما أن تدفع من قبل اخلارج لقيادة العملية السياسية أو أن تزج  

مرىونة بفكرة التسويق اليت تقوم هبا  أن عملية الدفع أو الزج: مؤسسات اجملتمع السياسية، وادلالحظ يف كال الظاىرتٌن
وسائل اإلعالم العراقية سواء يف تلميع صورة النخب أو يف تقدمي رؤاىا أو يف تسليط الضوء على مشاركتها يف األداء 

السياسي يف حٌن أن عملية الزج يف النمط الثاين ونقصد دور القوى الفاعلة من زلامٌن وأكادؽليٌن ورجال أعمال وشيوخ 
ورؤساء نقاابت والذين كانت تتبىن الصحف ووسائل اإلعالم من إذاعات زللية أو تلفزيون زللي من تبين  عشائر

.  أطروحات ىذه النخب
أن الباحث ادلدقق يف دور كل من النخب ادلدعومة من اخلارج والنخب احمللية ادلزج هبا من قبل منظمات اجملتمع ادلدين 

كان أو قوى أجنبية مسيطرة على ادلنطقة أو ظرف اترؼلي وحادثة  زلتالً )  خرصنعها اآلاللحظة التارؼلية اليت يكانت ابنة 
يالحظ أهنا األفضل فيها جلماىًن الشعب وقواه السياسية يف اإلمساك ابللحظة التارؼلية، من ىنا وضلن نراقب ( سياسية

تتكرر بفعل العاملٌن اخلارجي أو عامل  أن عملية تسويق أو تصدير النخبة  2003ادلشهد السياسي يف العراق منذ عام 
ءة وادلرئية ارتكبت والنخب اليت تسوقها اإلحداث الداخلية سوقا، ويالحظ أن وسائل اإلعالم العراقية ادلسموعة وادلقر

مة ة أهنا، أما أهنا ملتزخطأ اسرتاتيجيا كبًنا يف إصرارىا على تسويق أو تصدير طلب سياسية أثبتت السنوات الستة ادلنصرم
ومؤمنة بفرية الدؽلقراطية اخلالقة ومكررة كالببغاوات خلطاب سياسي أجوف مل حتصد منو الناس ( احملتل)  خربضغط اآل

أال اخلراب والدمار والطائفية ادلقيتة وكرست وسائل اإلعالم أيضا أصوات جعلت منهم الظروف السياسية رموز دلرحلة 
مشروعها السياسي وال يف االقرتاب يف خطاهبا السياسي من حاجات  سياسية مل تنضج فيها ىذه النخبة ال يف ىضم

الناس، وادلشاىد أو احمللل غلدان وسائل اإلعالم مصرة على تقدمي وتصدير وتسويق ىذه النخب بشكل ملفت للنظر، 
النخب وىي  وىذا األمر يذكران ابن وسائل اإلعالم بقصد أو من دون قصد تقدم دعما إعالميا وإعالنيا وسياسيا ذلذه

.  ترتكب خطأ أخر حينما ال تلتقط أو دتارس عملية الكشف للنخب يف القاع للنخب ادلغمورة
أن ىذين اخلللٌن ونقصد عملية الرتويج ألوراق ورموز احرتقت أو اخلذالن للنخب احمللية الصاعدة والقابضة على رترة 

وسائل اإلعالم مبثابة أدوات ؽلارس من خالذلا الرمز السياسي  الوطن وادلواطنة وادلستوعبة حلدس اللحظة التارؼلية غلعل من
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ترويج لفكرة التخلف وغلعل ادلواطن العراقي البسيط مصدقا لكثًن من األطروحات والشعارات اليت تطرحها النخب 
.  السياسية التقليدية والنمطية وغلعلو أمام أمر واقع ابختيار األفضل من ىؤالء األسوأ

عل ادلراقب السياسي على يقٌن يف أن إصرار وسائل اإلعالم لتصدير ىؤالء النخب ابن ىناك إيديولوجيا أن ىذا العمل يج
وخطاب إعالمي يتحرك خارج منظومتو فهو ؽلارس عملية التلميع والتدليس الفكري والسياسي واإلعالمي يف ذات 

بو الرأي العام الشعيب، حٌن يصوت بال غائية الوقت، وىذا األمر غلعل من وسائل اإلعالم ترتكب نفس اخلطأ الذي يرتك
.  وقصدية ودافعية وطنية وأخالقية

واإلعالم العريب بنسبة اقل بتكرارىا ألخطائها السابقة يف تروغلها ودعمها للنخب الكالسيكية  أن اإلعالم العراقي حتديداً 
كفاءات العلمية اليت بدأت تتشكل بعد تفقد حدس اللحظة اإلعالمية التارؼلية حٌن تدير ظهرىا للنخب الوطنية وال

، وان غياب الوضوح واجلرأة وادلشروع الوطين يف اخلطاب اإلعالمي الذي تتبناه سلتلف وسائل انتخاابت رلالس احملافظات
اإلعالم الذي يضعها حتت رلهر اترؼلي قاس الختيار اللحظة التارؼلية  يف حٌن ال ترتقي  إىل مستوى القبض على الوعي 

تقدم فكرة البديل اليت ػلرص الناخب العراقي يف  ية وىي ختذل الرأي العام حينما الانمي لدى احلواضن الشعبادلت
.  ذلا الن تكون السلطة الرابعةاالنتخاابت القادمة إىل دعمها وىي ابلتاا ختذل رتهورىا الذي أهّه 

سويقية ختتلف من ائد يف أي رلتمع، واالنسقة التمن مظاىر النظام السياسي الس أن الرتويج والتسويق للنخب يعد مظهراً 
 فلم يعد التسويق نشاطاً .. خر، ابستثمار كل الطاقات اإلنسانية حملاولة اندماج االيدولوجي ابلسياسيآنظام سياسي إىل 

العام بعد عن السياسة يف حتركها كإرادة ألحداث التغيًن ولكسب التأييد واالستيثار ابلرأي  بل تعبًناً  وعابراً  جزيياً 
ن الربامج وادلناىج ادلتبعة يف إقامة دولة ذات أاستخدام وسائل اإلعالم وأدوات االتصال من اجل خلق تفاىم رلتمعي بش

ىي عبارة عن تنظيمات ذات أىداف  اآلنبناء فعال ؼلدم اجملتمع إذ أن النخب السياسية ادلتسيدة على ادلشهد 
الن لية لتحقيق طموحاهتا، ىا رلموعة من الناس، ترى فيها اآلمل داخلوطموحات سياسية وفكرية زلدودة األفق، تع

اجملتمعات الدؽلقراطية تتطلب مشاركة طلب فعالة يف النشاط السياسي وىو ما يفرتض بوسائل اإلعالم إبرازىا والرتكيز 
لدولة الذي ستتبناه ىذه من خالل رفع مستوى الوعي السياسي بدورىا وخلق الصورة العامة لشكل ا على برارلها القادمة

النخبة النموذج وىو ما يتطلب برانمج اتصاا انجح يعمل على الرتويج للربانمج االنتخايب القادم ، ومن ىنا أييت 
ع اللحظة التارؼلية استخدام النخب للتأثًن عرب وسائل اإلعالم ادلختلفة إال أن خذالن تلك الوسائل لرسالتها جعلها تضيّه 

عن ضرورة االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واستخدامو بكفاءة عالية يف تصميم  النموذج، فضالً  يف الرتويج للنخب
من  تقنيات االتصال والتواصل بٌن األحزاب واجلمهور ادلستهدف والتعريف اباباىات النخب القادمة لقيادة البلد بدالً 

/.  التارؼليالنموذج / ضعف اىتمام وسائل اإلعالم ابدلشاركة السياسية للنخبة
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أن أتثًن اإلعالم يف اختيار النخب السياسية يسعى إىل خلق التنشية السياسية للمتلقي من خالل ادلضامٌن اإلعالمية 
عن التعبية ذلذا الغرض، إذ تعد وسائل اإلعالم مبثابة قنوات اتصالية فعالة ذات ااباىٌن يهبط ويصعد  فضالً .. ادلختلفة

ي العام حبسب حجم تركيز تلك الوسائل على ىذه النخبة أو تلك، من ىنا أييت ترتيب اباباه النخب ادلرشحة والرأ
أولوايت أجندة قضااي العمل النخبوي من خالل إدراك ىذه النخب الحتياجات ورغبات ادلواطنٌن، وكذلك إدراكها 

خالل  طلب ادلوجودة حالياً لتوجهات النظام السياسي ادلرتقب خالل مراحل زمنية سلتلفة، وىو ما فشلت يف حتقيقو ال
حيث تسهم وسائل اإلعالم يف إضفاء الشرعية على النخب السياسية من خالل دعم األفكار السنوات الست ادلاضية، 

وتقوم وسائل اإلعالم بدور مهم يف تشكيل ااباىات الرأي العام ،  اليت تعتنقها والربامج واألنشطة التنفيذية اليت تقوم هبا
ختلفة الشائكة على ادلستوى احمللي والدوا مبا يساند النظم وػلافظ على شرعيتها أو العكس من ذلك ، إزاء القضااي امل

التساع  زلتمالً  اً وان ابتعدت وسائل اإلعالم عن ىذا اذلدف فان اخلذالن ينتظر الشارع ادلتلقي ابلرغم من أن ىناك سبب
التفاوت وعدم ادلساواة يف تناول عملية زج وتسويق فكرة النخب اذلوة بٌن وسائل اإلعالم وصناعة النخبة بتفاقم مظاىر 

.  ادلعدة خلوض االنتخاابت
وواقع احلال يف الغالب األعم أن النماذج النخبوية يف الداخل ؽلكن تسويقها على ضلو أسرع وأكفأ من النخب ادلدعومة 

انتها بسبب أهنا مل تظهر على السطح اجملتمعي، بيب ال يعين حبال من األحوال إدس، وان اإلابنة عن دورىا ألمن اخلارج
للسخرية إذا ما ذىبنا إىل أن العمق التارؼلي ذلذه النخبة السياسية أو تلك قد اضلرف عن  حقا أن تسويقها يغدو مثًناً 

دمي يف تق الذي ؽلكن أن يكون أكثر ثبااتً  يءمساره الصحيح واخذ يشذ عن القاعدة اجملتمعية ادلطلوبة، ولكن ما الش
.  الرؤى ادلطلوبة من ىذه النخبة أو تلك

ن العالقة بٌن وسائل اإلعالم والنخب السياسية نراىا متأرجحة بٌن تلميع صورة النخب وبٌن السعي إلبراز خطاهبا إ
 والصيغ ادلتبعة يف تسليط الضوء عليها على أساس أطروحاهتا وأحداث حتول يف مكانتها لدى ادلواطن، وىي اللعبة اليت ال

، كما فشلت وسائل اإلعالم يف تسويقها، فضال عن أن وسائل اآلنابيدىا النخب ادلوجودة على الساحة العراقية 
الشعب يف اللحظة التارؼلية اليت ؼلتار فيها من ؽلثلو، والنخب تسًن يف  ااإلعالم ساعلت بشكل كبًن يف خذالن ىذ

حلظتها التارؼلية،  د من الدروس السابقة يف الفشل وضياع األمل يف حتقيقاالاباه ادلعاكس لدعايتها االنتخابية ومل تستف
؟    ػلن الوقت لكي نبدأ احلديث عن صناعة النخبةأملترى 

من ادلنافسات اليت توصف بغًن األخالقية يف  للتغيًن على ضلو يقارب كثًناً  مقاوماً  تبدو لنا وسائل اإلعالم اليوم عامالً 
بتاريخ بلد مثل العراق صاحب أول قانون كوين سنتو حضاراتو ادلتعاقبة واليت  حلقيقي ادلرتبط أصالً تبين ادلشروع الوطين ا

ال تعدو أن تكون رلموعات  طلباً  اآلنمت اإلنسانية احلرف األول، إذ يتبىن اإلعالم سبقت العامل يف الظهور والتقدم وعلّه 
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يتخذ من أفراد اجملتمع مادتو اليت يقود فيها مستقبل البلد  طنياً و ال حلم ذلا سوى نيل السلطة والتسلط وليس ذلا مشروعاً 
دون هتميش احد بل االستفادة من كل الطاقات والكفاءات دون االلتفات إىل جنسو أو دينو أو عرقو أو غًنىا من اليت 

إلعالم اليت ؽلتلكها وقد ساعلت وسائل ا، مت تشكيل الكياانت السياسية على أساسها  ويف تبين مشروعاهتا االنتخابية 
يف الوصول إىل السلطة وىو من فهمها القاصر على أن ذلك يساعدىا  أصحاب ىذه الكياانت يف ترسيخ ذلك انطالقاً 

  .للمتلقي أهنا الوسائل ذات البصمة ادلنحازة سي اليت احرتفتها وسائل اإلعالم وما زالت، وكان واضحاً آمن امل
أن تبحث عن النخبة اليت تضمن لألجيال ابن يعيشوا حلظتهم التارؼلية على مر العصور ن وسائل اإلعالم ادلختلفة عليها إ

ما ضمت صفوف النخب السياسية معادالت برارلية  القادمة، ذتة نقطة أساسية أخرى أن تكون واضحة لنا وىي انو اندراً 
من مبدأ خدمة اجملتمع بغض النظر عن  القاً تطويرية عن اليت قبلها تقنع هبا اإلعالم لالضلياز ذلذه ادلعادلة أو تلك انط

يكفي الدفع بعبارات عامة أن رتيع النخب  والءاتو السابقة أو الالحقة إذ ابلى ذلك يف فرض قابل لالختبار، حيث ال
السياسية غلب أن تستأثر بوسائل اإلعالم إذ يفضي ذلك إىل مزيد من األخطاء السياسية، وإظلا يتعٌن الربىنة بدليل قوي 

وزلدد على ما إذا كانت مثل ىذه األخطاء تتبدد حال وقوعها، وتظهر ادلشكلة عند صياغة النموذج النخبوي ذو 
اللحظة التارؼلية يف وسائل اإلعالم، إذ كيف يفصل اإلعالم عن القسمات اليت تفسر االختالفات بٌن ىذه الكتلة وتلك 

م ويفرتض أن يصنع يف االختيار اللحظة التارؼلية، لكن وبٌن ىذا التجمع وغًنه شلن يكون حتت ميكروسكوب اإلعال
انو ليس من السهل ختمٌن طبيعة القلق بشان صناعة النخبة السياسية، خاصة إذا افرتضنا أن زلاورات  علينا اإلقرار مبدئياً 

ل اليت يتبناىا النخب ذات أىداف زلددة ىيأت الشروط الالزمة لنجاحها، وليس من اليسًن علميا أن حتدد موقع العوام
على دور وسائل اإلعالم يف فشلها أو  اإلعالم يف صلاح أو فشل طلبة ما، وان ليس من مصلحة أي طلبة أن تشدد سياسياً 

وىو ما ذىب إليو علم االجتماع ابن هتميش حلظتها التارؼلية اليت ينتظرىا الشعب،  صلاحها، أذا حاولت تغييب او
صر احلديث يعتمد على العدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية من انحية ، والدؽلقراطية استقرار وازدىار أي رلتمع يف الع

.  السياسية من انحية أخرى
ن وسائل االتصال ذلا وظيفة إعالمية هتدف إىل حتقيق التأييد جلميع النخب ادلرشحة لالنتخاابت واستمرار اجلماعات إ

رقاب  اآلنالنتخابية وىي ابلضرورة تنطلق من اللعبة السياسية اليت تقود السياسية وعدم انقسامها على قواعد اللعبة ا
كما أن وسائل اإلعالم عليها مسؤولية الشجاعة الفكرية يف حتليل برامج ادلرشحٌن الشعوب ضلو مقصلة البقاء لألقوى، 

دة والثقة ابلنفس يف االختيار دلزيد من حفز اإلرا اليت ابعلها تواجو عيوب النخب ادلرشحة وحتلل ثغراهتا وحترك عقلها
النخبة إيديولوجيا والعوامل اليت ساعدت يف إغلادىا إذ ترتبط ىذه العوامل ابلقيم  ةرالصحيح للنخب من خالل بلو

وااباىات النخبة ومدى إؽلاهنا ابدلنافسة السياسية وادلشاركة والتعبية وأولوية ادلشاركة يف سلم أولوايهتا دون توجيو االهتامات 
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تبادلة بتزوير ىذه االنتخاابت وأبحقية طلبة دون غًنىا، وىنا تكمن رسالة اإلعالم يف إقناع ادلتلقي بقدرتو على التعبًن امل
إذ تتوقف فاعلية وسائل االتصال ادلختلفة يف التأثًن يف اإلطراف ادلستقبلة ذلا على عوامل عديدة تتعلق مبضمون والتغيًن، 

ات ادلستخدمة كما تتأثر ابلعوامل البييية احمليطة مثل النمط الثقايف واالجتماعي يف ظل العمل اإلعالمي ومنهجو واآلا
، وينبغي التأكيد على دور الرسالة اإلعالمية يف حث ادلواطن على الظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية السائدة

، ولكن كم ىو عسًن يسبب اختالفا يف ذلكادلشاركة واالختيار يف استخدام حقو يف التصويت واحسب أن اإلعالم ال 
يف اإلعالم ىو الذي يسبب االختالف على ضلو ما تشًن إليو الوقائع ادلاضية، وأاي كان ىذا السبب،  يءأن حتديد أي ش

اعتقد انو سيكون أكثر دقة ورفاىية من اخلصائص العامة لدوره ما دام الكثًن من النتائج ادلختلفة تبدو يف أوقات سلتلفة 
.  متناغمة مع كل طرح من األطروحات السياسية

ن العمل الربدلاين جهد نسقي يهدف إىل أتويل اخلربات ادلكتسبة حصاد التجربة االجتماعية اإلنتاجية يف ضوء مصاحل إ
اجملتمع وأىداف تطوره، ويعود ىذا العطاء يف صورة تغذية عكسية إىل اجملتمع يف نشاطو دلزيد من الفعالية والتصحيح 
والتنظيم الن العمل الربدلاين إظلا ىو اصلاز اجتماعي ػلمل خصوصية التجربة االجتماعية، وىو منتج رتعي وليد جهد 

لية اجملتمع يف ىذا التغيًن آرتعي متكامل للمجتمع ومعرب عن ىدف اجتماعي مشرتك من حيث التغيًن والبناء، وعن 
من  للجديد ومن   غلسد حركة متطورة للمجتمع ككل وسجالً  واصلاز اذلدف، انو عمل ذو رؤية رتعية غًن أحادية،

ويشكل قوة وانتماء ودتكٌن يف حلبة الصراع بٌن .. حداث وحيوية التنوع والتعدد يف سياق من حرية التفاعل واإلبداعاأل
ىذا ما غلعل ، وومن أقسى ما يوصف به الربملاين انه عاطل عن ثقافة ترسيخ قيم التغيري والتجديد الفعالاألفكار، 

من أسلوب احملاولة واخلطأ مع نسبة عالية من اإلخفاق، عاجز عن إحداث تغيًن يف ادلواقف  واقع عملو أو نشاطو ضرابً 
اباه القضااي ادلصًنية اليت هتم الناس، بردلانيون أسرى وعي زائف ومساومات واتفاقات سرية حتدث يف واقع يغلب عليو 

بعاد العمل الربدلاين احلقيقي برسالة أخالقية أه، وىنا أتيت رسالة اإلعالم ادلوحدة يف توضيح طابع العمل العشوائي غًن النزي
.  رصينة تشجع على انتقاء اللحظة التارؼلية يف اختيار النخبة

ن من عيوب اإلعالم يف العامل ادلعاصر أن الغالبية تبحث عن صفقة، وعلى سبيل ادلثال صلد السعي إلضفاء صفات غًن إ
قية عن طلب غًن فاعلة يف العملية السياسية قد اختلط بغًنىا من النخب الساعية إىل إحداث التغيًن يف سلتلف حقي

مناحي احلياة شلن كان ذلا حلظتها التارؼلية يف االصلاز اجملتمعي لكنها غائبة فلم تعد ىناك وسيلة إعالم واحدة من اليت 
طلبة اترؼلية أذا اختلط حق الدفاع عن اجلوعى واليتامى وادلعوزين وغًنىم  تتبىن الرتويج لنخب ابئسة قادرة على أن تصنع

عمار البلد مع حق الفرد الطبيعي يف ذلك ويف التصويت والرتشيح وما شابو فاقرتبت ىذه الوسيلة اإلعالمية أو إوبناء و
ود بعض من ىذه والسبب ىو وج.. تلك من اليت تصون خطاهبا من التلوث على حذر من ىذا ادلوضوع الصعب
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عن الباطل وتقدم صور الضحااي واجلوعى وادلرضى وادلتضررين كوسيلة القتناص ادلزيد من  الوسائل حترتف الصراخ دفاعاً 
، يف حٌن بقيت النخبة ادلغمورة ذات اللحظة التارؼلية يف اجلزء األكرب األصوات اليت تنتمي للنخبة الطافحة على السطح

ى وسائل اإلعالم تقع مسؤولية أخالقية يف عدم إحلاق اخلذالن ابلناخب العراقي إذ ىي ختذل وىنا علمن اجلبل الثلجي، 
الرأي العام حينما ال تقدم فكرة البديل اليت ػلرص الناخب العراقي يف االنتخاابت القادمة إىل دعمها وىي ابلتاا ختذل 

.   رتهورىا الذي أىلها لن تكون السلطة الرابعة
 

   
 

http://www.adhwaa.org/

