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هكــذا ســؤال؛ ألن تحليــل الخطــاب كمنهــج

ملخص:

متكامــل ليــس وحــده المهتــم بالخطــاب

يحــاول باتريــك شــارودو مــن خــال

السياســي .لــذا ،يستحســن بدلــه التســاؤل

هــذا المقــال تحديــد تموقــع تحليــل

حــول مقــدرة هاتــه المقاربــة فــي اســتخالص

الخطــاب بالنســبة لباقــي تخصصــات

النتائــج بصــورة محــددة.

العلــوم

اإلنســانية

واالجتماعــي،

حتــى يتســنى لــه التعريــف بمــا يميــزه
كمنهــج

علمــي

ومقاربــة

تحليليــة

ونقديــة عــن باقــي المباحــث التــي تجعــل
مــن الحقــل السياســي موضــوع لهــا،
وعليــه فقــد انطلــق مــن ربــط مفهــوم
الخطــاب بالفعــل والســلطة تحــت
طائلــة توضيــح ماهيتــه التأثيريــة فــي
توجيــه الــرأي العــام دون أن يغفــل
رهاناتــه المتعــددة فــي مقابــل باقــي

فــي هــذا الصــدد ،يتبــادر الينــا ســؤاالن فــي غايــة
االهميــة :هــل تحليــل الخطــاب أكثــر بالغــة وجــدارة
مــن تحليــات الصحافــة والمثقفيــن الملتزميــن؟
وهــل يختلــف عــن دراســات باقــي التخصصــات
كالسوســيولوجيا،

واألنثروبولوجيــا،

والعلــوم

السياســية ،والتاريــخ؟ لــن نجيــب علــى هاتــه
التســاؤالت حــا ًلا ،فاألحــرى التعــرف فــي مســتهل
الحديــث عمــا يميــز تخصــص مــا عــن باقــي
التخصصــات حتــى تتــاح إمكانيــة التوســع فيــه.

المجــاالت كانــت قانونيــة أو إعالميــة أو

وعليــه ،فمــن الــازم االســتعالم ،مــن ناحيــة

اجتماعيــة .ليخلــص إلــى ضــرورة األخــذ

حــول طبيعــة المقاربــة المنتقــاة لدارســة موضــوع

بعيــن االعتبــار عنــد دراســة الخطــاب

معلــوم ،بالتــوازي معــه اإلحاطــة بســجايا هــذا

السياســي األثــر المشــكلة لــه كالوقائــع
سياســية واالجتماعيــة القانونيــة فضـ ًلا

الموضــوع .وهــذا بالتحديــد مــا ســنتطرق إليــه قبــل

عــن األخالقيــة والنفســية كالممارســات
المنبثقــة مــن المنظومــة القيميــة.

تمهيد

الخــوض فــي أهــداف التحليــل.

1.1حيثية حول الخطاب
ســننطلق مــن فرضيــة أنــه ال داللــة للخطــاب
السياســي خــارج الفعــل ،وأن هــذا الفعــل يرمــي

مــا الفائــدة المتوخــاة مــن تحليــل الخطــاب

الــى ممارســة الســلطة مــن طــرف الفاعــل

السياســي؟ هــل هــذا الســؤال غيــر ذي صلــة؟

السياســي .وبالتالــي ،فنظريــة الخطــاب مطالبــة

مــن الممكــن التفكيــر فيــه شــريطة تواجــد

بتوضيــح كيــف تتصــور الروابــط الممكنــة بيــن

تــراث ســالف لالقتــداء بــه فــي تحليــل الخطــاب

الخطــاب والفعــل والســلطة.

السياســي .لكــن ،هــل مــن المناســب طــرح

سايسلا باطخلا ليلحت نم ةدئافلا ام
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وبالتالــي ،فــان أي خطــاب ال يمكــن أن يخــرج

الخطاب والفعل

عــن النطــاق "الفعلــي " actionnelالــذي يعيــن

حتــى ال نخــوض فــي تفاصيــل نقــاش طويــل

علــى حــد ســواء كل مــن الهويــات واألهــداف

ً
عم َ
ســلفا ()Charaudeau,1995 :141-187
ــق فيــه
ُت ِ

واألدوار االجتماعيــة للشــركاء المتناوليــن

ســنحاول عــرض موقفنــا بخصــوص الموضــوع

للغــة .هــذا المجــال أو النطــاق (المســمى

بشــكل وجيــز.

بالموضعــي أو التواصلــي situationnel ou

ممــا ال شــك فيــه أن الخطــاب والفعــل
مــن مكونــات التبــادل االجتماعــي واللذيــن
يتمتعــان

باســتقاللية

خاصــة.

فعبــر

امتزاجهمــا ينبثــق التــداول اللغــوي .لذلــك،
تعــد وقائــع اللغــة أســاس وقائــع التواصــل
communicationnels

faits

ذات

البعــد

المــزدوج .فالبعــد الخارجــي المتعلــق بالفاعليــن
ذوي

الســمات

النفســية

واالجتماعيــة

مقدمــا عــن ســلوكهم اللغــوي
منفصــل
ً
langagier

:comportement

هويتهــم

وقصدهــم متصليــن بتجربــة توثيــق الوقائــع
واألحــداث التــي تضعهــم ضمــن نطــاق
األفعــال (حصــر مهمــة ،البحــث عــن نتيجــة،
تقييــم إيجابــي أو ســلبي للمــأالت) التــي ال
تعتمــد علــى اللغــة((( .فحيــن يصبــح للفاعليــن
خــال البعــد الداخلــي ســمات لغويــة خاصــة،
التــي تخــول لهــم التعبيــر للجوانــب النفســية
واالجتماعيــة ،لكــن ككائنــات ناطقــة؛ فعــن
طريــق اســتخدام اللغــة يمكــن لهــؤالء تشــييد
هويتهــم البيانيــة والتأثيــر فــي اآلخــر المشــترك
فــي المحادثــة.partenaire de l’échange
((( هــذا المنطــق ليــس غري ًبــا تمامً ــا علــى اللغــة ،أنظمــة القيــم
ال تمــرر اال مــن خــال تقييــم النتائــج ،والتــي يمكــن تحقيقهــا
بفضــل نشــاط اللغــة.

 ) communicationnelيتضمــن جملــة مــن
القيــود المتحكمــة فــي الســلوك الخطابــي
لهــؤالء ،ومنهــا إمكانيــة التحــدث وفــق الحــق
المفــوض لهــم ،باإلضافــة الــى األدوار التداولية
وأنمــاط تنظيــم الخطــاب المرتقبــة (Colles,
 .)2001 : 34-43فــي مثــل هــذا النطــاق بالتحديد
يصبــح لــذات المتواصــل تأثيــر .ويبــدو أن مــا
يزيــد وضعــه تعقيــدً ا هــو إمكانيــه خلــق توافــق
خــال خطابــه بيــن القيــود الظرفيــة واألخــرى
المتمثلــة فــي مشــروعه التواصلــي حســب
الطريــق التــي يتمثــل بها مخاطبــه .ومن جهته،
تحــاول الــذات المؤولــة بنــاء معنــى الرســالة
المتلقــاة عبــر المزاوجــة بيــن معطيــات اإلطــار
الموضعــي  le cadre situationnelالتــي مــن
ً
مطلعــا عليهــا وبيــن تلــك
المفتــرض أن يكــون
المتصلــة بإخــراج الخطــاب الــذي يختــص بــه
الم َ
ُ
ودائمــا ضمــن نفــس اإلطــار
اطــب .أيضــا،
ً
خ ِ
يمكــن كشــف تموضعــه الــذي هــو فــي األصــل
حصيلــة تألــف كل مــن القيــودcontraints
هــذا اإلطــار ومــا يفرضــه مــن رؤيــة اجتماعيــة،
زد علــى هــذا وذاك المنظومــة المعرفيــة
والقيميــة للمخاطــب التــي يتقاســمها مــع
جماعتــه .ألنــه يعتبــر ناق ـ ًلا  porteurلجــزء مــن
هاتــه القيــم المتعــارف عليهــا داخــل المجتمــع
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الــذي ينتمــي إليــه ،وتبعــا لــه ،فإنــه حيــن يخطــب

 projet intentionnelيســتهدف التأثيــر علــى

فإنــه يبقــى متفطنــا إليهــا ،حتــى وإن لــم يكــن

معرفــة وســلوك الغيــر ،ممــا يجعــل هــذا الغيــر

فــي كامــل إدراكــه.

مضطــ ًر ا لتعديــل شــيء فيــه .لكــن ،التأثيــر

إن التأثيــر علــى اآلخــر بالركــون إلــى التمثــات
والقيــم المجتمعيــة يتنــادى مــع الطــرح
اإلشــكالي لـــ ج .هبرمــاس تحــت عنــوان "الفعــل
التواصلــي " agir communicationnelالصــادر
ســنة ( ،)1987شــريطة اســتيعابه حســب
المدلــول اللغــوي ،بحيــث إن الفعــل تواصلــي
(ينشــأ عــن التــداول اللغــوي) والتواصــل يصبــح
فعــ ًلا مــن خــال أثــره والتحــوالت التــي يمكــن
لألفعــال اللغويــة إحداثهــا.

علــى الغيــر ال يغــدو مجــرد أمــر بالفعــل ،أو أمـ ًر ا
بالقــول أو التفكيــر ،إنمــا األمــر يتعــدى ذلــك
لكونــه يشــترط القصــد ثــم بعــد ذلــك األثــر.
وهــذا الشــرط يتــم الغــرض التواصلــي بالفعــل
الــذي يضــع الــذات المســتهدفة محــل إكــراه
بالتنفيــذ ،أي فــي عالقــة خضــوع soumission
فــي مقابــل المتحــدث .وهنــا نتســاءل حــول
مــا الــذي يجعــل الــذات المســتهدفة تقبــل
االمتثــال .هــذا التســاؤل يجعلنــا أمــام
فرضيتيــن

متضاربتيــن،

أولهمــا

تعتقــد

وعــاوة علــى ذلــك ،يبقــى الفعــل التواصلــي

فــي إمكانيــة تواجــد تهديــد ســيضر بهاتــه

كونــه فعــ ًلا تفاعليًــا  ، interactionnelبحيــث إن

الــذات فــي حالــة رفــض االمتثــال ،أمــا الثانيــة

المعنــى المستســاغ ال يســتند فقــط علــى قصــد

فتنــص علــى إمكانيــة وجــود إغــراء أو مكافــأة

المتحــدث وحــده إنمــا فــي اآلن ذاتــه يســتند علــى

ســيحصل عليهــا فــي حالــة الخضــوع ،إال أن

قصــد المــؤول .وهاتــه هــي االشــكالية هــي التــي

كلتيهمــا جــزاء  . sanctionوهاتــه األخيــرة ،هــي

ســنركز عليهــا تفكيرنــا حــول الخطــاب السياســي

مــا يمنــح المتحــدث الســلطة  .pouvoirومــا

(. )Van Dijk

إن تصبــح مدركــة مــن طــرف الغيــر ،يصبــح

الخطاب والسلطة
إن التأثيــر علــى الغيــر ،يعنــي بالضــرورة
أن موقــع القــوة فــي اللغــة ينتظــم وفــق

لمشــروع التأثيــر قــوة فعــل فــي غايــة األهميــة
(قــوة فعــل التأثــر البراغماتييــن) ،ممــا يضــع
المســتهدف تحــت هيمنــة الــذات المتســلطة
وفــق عالقــة نفــوذ.

ســيرورة تهــدف إلــى تعديــل الحالــة الماديــة

فــي األخيــر ،يمكننــا أن نتســاءل "باســم مـــاذا

والذهنيــة للغيــر .وهنــا ال يجــب الخلــط بيــن

 au"non de quoiللمخاطــب الحــق فــي الجبــر،

قــوة التصــرف pouvoir d’agirالبســيطة التــي

وبمعنــى آخــر ،باســم مــاذا يمــارس العقوبــة وباســم

تشــير إلــى قــدرة الفــرد علــى أداء مهمــة معينــة

مــاذا اآلخــر مرغــم علــى الخنــوع .وهــذا يحيلنــا فــي

للتأثيــر علــى الغيــر عــن طريــق مشــروع قصــدي

نهايــة المطــاف علــى التســاؤل حــول األســاس
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الــذي تقــوم عليــه الســلطة لممارســة الحــق فــي

دقــة ومحدوديــة حيــث إنهــا غيــر خارجيــة ،ولكــن

الجــزاء" .باســم مــاذا" ،تفيــد مقــدرة الحقيقــة

داخليــة بالنســبة للمتحــدث ،كمــا لــو كانــت

 force de véritéعلــى تبريــر األفعــال المنبثقــة عــن

ســمته الخاصــة التــي يســتمد منهــا ســلطته

األشــخاص .هنــاك حــاالت عــدة ،لكــن ســنختصرها

الشــخصية .ممــا يجعــل العالقــة بيــن طرفــي

فــي حالتيــن أساســيتين :قــوة الحقيقــة كأمــر ٍ

الحــوار عالقــة مهيمن-ومهيمــن عليــه .وهاتــه

ســام أو متعــال transcendantaleوشــخصي

الســلطة الشــخصية نفســها مــن الممكــن

.personnelle

أن تســتوحي قوتهــا مــن البنــى "الطبيعيــة":

فــي الحالــة األولــى تكــون قــوة الحقيقــة
خــارج العالقــة التــي تجمــع الشــركاء ،وتتخــذ
شــكل "الطــرف الثالــث األســطوري tiers
 "mythiqueبمعنــى اآلخــر العظيــم

(((

الــذي

يســتحوذ علــى الســلطة المتعاليــة ويملــي

كالقرابــة ،والتجربــة ،والكاريزمــا ،والمعرفــة…
وأخــرى مؤسســاتية تقــع خــارج الــذات فــي
حالــة إذا كانــت هاتــه األخيــرة منتميــة مث ـ ًلا إلــى
الجيــش ،أو الكنيســة أو إلــى الجهــاز اإلداري أو
الدبلوماســي ...إلــخ.

القانــون علــى باقــي األطراف .ويســتطيع

وفــي الختــام" ،باســم مــاذا" نرغــم الغيــر

هــذا األخــر العلــي  Grand Autreأن يتخــذ

علــى االمتثــال هــو ســؤال يتصــل بالدرجــة

أشــكا ًلا متعــددة .إذ يمكــن أن يجســد القــوة

األولــى بمفهــوم الشــرعية  .légitimitéفهــل

اإللهيــة كتلــك التــي كان يتمتــع بهــا الملــوك

مفهــوم الشــرعية مطابــق للســلطة؟ فــي

واألنبيــاء واآلســاقفة .أو يمكــن اعتبــاره كقــوة

نظرنــا للشــرعية تعريفيــن ممكنيــن ال غيــر.

ناتجــة عــن إرادة الرجــال المســؤولين عينهــم

األول فضفــاض يضفــي طابــع الشــرعية

عــن هــذا الكيــان المجــرد الــذي تجســده مث ـ ًلا

علــى أي ســلطة التــي يعتــرف بهــا ويوافــق

الدولــة ،والجمهوريــة ،والشــعب ،والتقــدم

عليهــا أولئــك الذيــن ســتمارس عليهــم .أمــا

والعلــم ...إلــخ ،أو مــا يســميه دوركايــم

التعريــف الثانــي ،فهــو أكثــر دقــة مــن ســابقه

باالجتماعــي اإللهــي (le )Durkheim, 1968

بحيــث

الســلطة

 .social divinوعليــه تصبــح الــذات مجــرد

النابعــة عــن إرادة جماعيــة تحــدد بنفســها

وكيــل لهاتــه الرغبــة الشــاملة (رئيــس

شــروط معينــة لممارســتها ،وهــذا التعريــف

جمهوريــة أو أي شــخص منتخــب)(((.

نفســه ينطبــق اليــوم علــى الديموقراطيــة

وفــي الحالــة الثانيــة ،فقــوة الحقيقــة أكثــر
((( ليس المقصود الكان .Lacan
((( مــن الواضــح أن العديــد مــن الحيــل والتالعبــات تمكــن مــن
الحصــول علــى هــذه الســيادة الشــعبية.

تهــب

الشــرعية

لتلــك

التشــاركية  la démocratie participativeذات
الشــرعية المرتكــزة علــى الســيادة الشــعبية la
populaire

.souveraineté
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ســبيل إحــداث توافــق .والجديــر بالذكــر ،أنــه مــن

2.2تفكيك الخطاب السياسي
إذا كان الخطــاب نتاجً ــا للوضعيــة
التواصليــة ويتحــدد معنــاه برهاناتهــا ،فإننــا
هنــا لســنا بصــدد خطــاب سياســي discours
 politiqueإنمــا خطــب سياســية .وبالرغــم
مــن ذلــك ،فــإن هاتــه الخطــب محــدودة؛ ألن
الوضعيــات التواصليــة تجتمــع فــي أشــكال
شــبه مســتقرة حــول رهانــات  enjeuxمحــددة
ً
مســبقا تســتهدف فئــة بعينهــا .ويمكــن
تلخيــص تلــك الرهانــات فــي ثــاث:

الجماعــات التواصليــة مــن يرتبــط أعضاؤهــا
فيما بينهم بذاكرة الفعل mémoire d’action
التــي توهمهــم باالنصهــار فــي الســلوك
ذاتــه باســم نفــس الــرأي .وتلعــب مختلــف
الوضعيــات التواصليــة مــن لقــاءات ،وحــوارات،
وشــعارات ،وتجمعــات ،وعــروض احتفاليــة
وتصريحــات تلفزيــة دور فعــال فــي تشــييد
مخيــال

imaginaire

لالنتمــاء

االجتماعــي

"كوميونــات" ،لكــن تلــك المــرة ليــس باســم
نظــام الفكــر إنمــا باســم ســلوك مشــترك،
رغــم أن كِ ال األمريــن متقارنيــن .وهكــذا ،يمكــن
الحديــث عــن الخطــاب السياســي باعتبــاره

األول ،يــروم إلــى تعبئــة أفــراد الجماعــة

خطــاب بالغــة  rhétoriqueوتأثيــر ،influence

بضبــط مضمــون حــول القيــم المرجعيــة

يرتبــط بشــكل وثيــق ليــس باألفــكار إنمــا بتوليــد

يتخــذ كوســاطة اجتماعيــة لترســيخ هويتهــا

الصــور  imagesوالتمثــات .représentations

(األيديولوجيــة) .والمتعــارف عليــه ،إن أفــراد
الجماعــة يرتبطــون فيمــا بينهــم بمنظومــة
أفــكار مشــتركة  doxaوبمعتقــدات متوارثــة
تجعــل مــن الخطــاب إلــى حــد مــا ذاكرتهــم
المشــتركة ،التــي ليســت باللــزوم واعيــة ،بمعنــى
يصبــح النشــاط اللغــوي هنــا منشــأ نظــام
فكــري مؤســس لالنتمــاءات األيديولوجيــة
idéologiques

.appartenances

وعلــى النقيــض ممــا ســبق ،فــإن الرهــان
الثالــث يخــرج عــن ســياق الغايــة والفعــل
السياســيين .وهــذا ال يعنــي أن الخطــاب
ليــس سياســيًا ،بــل هــو كذلــك لكــن دون مــراد
ً
طبعــا المحادثــات
سياســي .ونقصــد هنــا
الظرفيــة التــي ُت َتقاســم مــن خاللهــا األفــكار
المختلفــة بغــرض التفاعــل .وهــذا النشــاط
اللغــوي يدخــل ضمــن التعليــق commentaire

وعلــى العكــس منــه ،فالرهــان الثانــي

الــذي ال يلــزم صاحبــه الفعــل باعتبــاره مجــرد

يركــز علــى الفاعليــن  acteursفــي المشــهد

انطبــاع أو رأي((( .الشــيء الــذي يفســر أن

السياســي ،ومــدى تأثيرهــم فــي الــرأي العــام

((( مــن الواضــح أن هــذا التعليــق يختلــف عــن الخطــاب
العســكري كونــه ال يشــترك معــه فــي االلتــزام بخطــاب
التحليــل والشــهادة؛ إذ يتميــز عــن األول بعــدم اللجــوء إلــى
األســلوب ،وعــن الثانــي بعــدم قابليتــه للتطبيــق فــي الميــدان.

مــن خــال خطــب اإلغــراء أو اإلقنــاع فــي
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المحادثــات السياســية القصيــرة التــي قــد تتخــذ

الظهــور فــي مختلــف المجتمعــات لكــن

شــكل دعابــة مث ـ ًلا ال يمكــن أن تؤخــذ كــرأي ثابــت

بأشــكال مختلفــة.

أو كموقــف .والتعاليــق السياســية عمومً ــا هــي
التــي نصادفهــا بشــكل متكــرر بالحانــات ،أو بيــن
االصدقــاء وداخــل االســرة ،أو بشــكل أكثــر جديــة
كمــا هــو الحــال بالنســبة للصحفييــن المعلقيــن
علــى األخبــار السياســية .والمعلــوم أن التعاقــد
اإلعالمــي  contrat médiatiqueيفــرض عليهــم
فعــل ذلــك خــارج مجــال الممارســة السياســة
ودون االنخــراط بقناعتهــم الشــخصية أو رأيهــم
(.)Charaudeau, 1997: 82
ويعطــي هــذا الخطــاب انطباعً ــا بكونــه
سياس ـيًا فــي حيــن أنــه ليــس كذلــك ،بدليــل أنــه ال
ً
طبعــا ال يعفيــه
يزمــع إقامــة جماعــة رأي مــا ،وهــذا
مــن أن يكــون موضوعً ــا للدراســة والتحليــل .إذ مــن
المثيــر جــدً ا تتبــع مــا يمكــن أن يشــكل "أثــر الخطاب
السياســي  "traces du discours politiqueفــي
نصــوص تقــع ضمــن الوضعيــات التواصليــة
االعتياديــة والمألوفــة.

فــي ظــل تلــك الظاهــرة ،مــن القــادر علــى
تحديــد مــا إذا كان لقــاء أو مظاهــرة معينــة فــي
الشــارع أو تصريــح متلفــز أو حــوار مــا مؤثــ ًر ا
ً
أيضــا اإلقــرار
سياســيًا؟ ومــن باســتطاعته
بالتأثيــر السياســي مث ـ ًلا لكتــاب تاريــخ معيــن أو
جريــدة مــا أو دليــل شــركة لتوجيــه المســتخدمين
أو حتــى مســرحية لبرشــت أو روايــة لســارتر أو
قصيــدة إســبانية لجيــل الثالثينــات؟

3.3األداة التواصلية في الخطاب
السياسي
هنــاك مســلمة تفيــد بــأن للسياســة مكا ًنــا
ً
خاصــا بهــا يعلــن نفســه لهــذا الغــرض وينتظــم
ألجلــه .لذلــك ســننطلق مــن فرضيــة كــون
الممارســة االجتماعيــة تتنمــى ضمــن مــا يســميه
البعــض بالمياديــن  domainesوآخــرون بالحقــول
 champsكمــا هــو الحــال بالنســبة لبورديــو ،أمــا

ممــا ال يــدع مجــا ًلا للشــك ،أن الخطــب

نحــن فنفضــل تلقيــب االمــر بمجــاالت sphères

تنتشــر وتشــارك وتلحقهــا تغيــرات لدرجة أنها

الفعــل االجتماعــي .وفــي بعــض االحيــان،

فــي بعــض االحيــان تفقــد أصالتهــا .وهكــذا

تكــون تلــك المجــاالت منفصلــة وفــي أحيــان

تصيــر الخطــاب السياســي الــذي يبنــى بدقــة

أخــرى متصلــة لكــن بشــكل واهــن .وهــي الحالــة

وعنايــة بالغــة ولــه نظامــه الفكــري système

التــي نجــد عليهــا ســواء المجــات القانونيــة،

 de penséeالخــاص ينتقــل بيــن مختلــف

واالقتصاديــة ،واإلعالميــة والسياســية ذات

المواضــع التواصليــة وجماعــات الــرأي ومــن

الرهانــات المتداخلــة فيمــا بينهــا.

الممكــن جــدً ا أن يبــرز علــى شــاكلة تعليقــات
ً
وقعــا .فيعــود إلــى نقطــة األصــل ويعــاود
أقــل

فمصلحــة

المجــال

القانونــي

sphère
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 juridiqueمثــ ًلا تتمثــل مــن جهــة فــي حــل

بالمقــاوالت العموميــة والمعامــات الماليــة

النزاعــات االجتماعيــة ســواء المتعلقــة بالحيــاة

واالســتهالك ومكافحــة العطالــة ...إلخ ،فإنه

االقتصاديــة أو اليوميــة ،ومــن جهــة أخــرى

يكــون فــي حالــة تبعيــة للمشــرع ،أمــا عندمــا

ترســيخ القيمــة الرمزيــة لجملــة مــن المفاهيــم

يــؤدي دوره فــي الضغــط علــى المشــاريع

مــن قبيــل الملكيــة والمســاواة والســلوك

السياســية فهنــا يتمتــع بكامــل اســتقالليته.

األخالقي...إلــخ .التــي مــن شــأنها تبريــر تواجــد

أمــا بالنســبة لإلعــام فاألمــر يختلــف؛ ألنــه

الترســانة القانونيــة .أمــا مصلحــة المجــال

يتواجــد فــي وضــع متناقــض ،فهــو يرتبــط

عمومــا فــي تنظيــم قيــم
االقتصــادي فتتمثــل
ً

بشــكل وثيــق بالشــأن السياســي للحصــول

المبــادالت وكل مــا يدخــل ضمــن طبيعــة الربــح

ً
وحرصــا
علــى المعلومــة وفــي نفــس الوقــت

ســواء كان فرديًــا أو جماعيًــا .فــي حيــن يهــدف

دائمــا اإلبقــاء علــى
علــى مصداقيتــه يحــاول
ً

المجــال اإلعالمــي  sphère médiatiqueإلــى

مســافة األمــان بينــه والســلطة السياســية

الســهر علــى ســير تــداول المعلومــة ،وضمــان

كنــوع مــن الحيــاد.

بلوغهــا إلــى شــريحة واســعة مــن القــراء
بالشــكل الــذي يتيــح تشــكيل رأي .opinion
وعلــى غــرار مــا ســلف ،يبقــى مغــزى المجــال
السياســي sphère politiqueبالمعنــى الضيــق
ضبــط عالــم القيــادة والزعامــة السياســية عبــر
إقامــة هيئــات تشــريعية وتنفيذيــة ،وتوزيــع
المهــام والمســؤوليات.
تلــك المصالــح األربــع تتميــز بتنظيمهــا
الخــاص ،الشــيء الــذي يجعلهــا تســتحوذ
علــى أدواتهــا الخاصــة ،لكــن هــذا ال يجعلهــا
فــي اســتقاللية تامــة عــن بعضهــا البعــض.
فعلــى ســبيل المثــال يعتمــد جهــاز العدالــة
فــي إصــدار القــرارات وتنفيــذ االحــكام
علــى الســلطة السياســية .أمــا االقتصــاد
فيتــراوح مــا بيــن التبعيــة واالســتقاللية
فــي مقابــل السياســي ،فحيــن يتعلــق األمــر

حول الهيئاتinstances
كل مجــاالت الفعــل االجتماعــي تنتظــم وفــق
األداة التواصليــة التــي تحدد االختصاصات واألدوار
المنوطــة بمختلــف الهيئــات .إذا ألقينــا مثـ ًلا نظــرة
عــن كثــب بخصــوص األداة التواصليــة dispositif
 communicationnelللمجــال السياســي ســنجد
أنهــا تتمحــور حــول ثــاث هيئــات :سياســية،
ومواطنيــة  citoyenneوإعالميــة.
فالهيئــة السياســية دافــع اشــتغالها
الضمنــي يتجلــى رغبتهــا في ممارســة الســلطة.
المطالبــة بالســلطة أو االدعــاء بحيازتهــا
قــد تنشــأ عنــه أثــر عكســية .إذ ليــس هنــاك
مبــرر للســلطة غيــر حالــة الســلطة نفســها
بقــوة االقتــراع .وبالتالــي ال يمكــن تســخير
الخطــاب السياســي إال فــي ســياق إضفــاء

سايسلا باطخلا ليلحت نم ةدئافلا ام
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طابــع الشــرعية علــى ممارســة الســلطة،

يوظــف بشــكل أو بآخــر إال لمســاءلة الســلطة

بمعنــى جعــل مــن يمارســونها ذوي مصداقيــة.

عمومــا متصلــة
الحاكمــة؛ ألن هاتــه الهيئــة
ً

باإلضافــة إلــى هــذا فــإن الهيئــة السياســية

بجملــة مــن المنظمــات شــبه مؤسســاتية

تتميــز بكونهــا تكســو مختلف الحــاالت نظ ًر ا لما

كالنقابــات والتعاونيــات والتنســيقيات أو

توفــره مــن وظائــف ومســؤوليات :رئيــس دولــة،

اإلثنيــات أو حتــى العامــة مــن النــاس ،كمــا أنهــا

رئيــس حكومــة ،مســؤولون وزاريــون وممثلــي

متصلــة ً
أيضــا بالتظاهــر بالشــارع والتصويــت

المجالــس الوطنيــة .والوضعيــات التواصليــة

والضغــط علــى الشــخصيات السياســية

بحكــم أن جــزء منهــا يفــرض تــارة فتــح نقــاش

واألعيــان المحلييــن مــن خــال وســائل اإلعــام

مــع المعارضــة وتــارة أخــرى اإلدالء بتصريحــات

واســتطالع الــرأي.

للشــعب ،زِد علــى هــذا وذاك االضطــرار إلصــدار
المراســيم وكــذا تعبئــة الناخبيــن .فــي حيــن يبــرز
دور هاتــه الهيئــة علــى المســتوى العالئقــي
ً
خصوصــا فــي توطيــد آواصرهــا
relationnel
المختلفــة مــع الهيئــة المواطنــة بالكيفيــة التــي
تتخيلهــا مــن خــال مخاطبتهــم عبــر الوســائل
االعالميــة ،أو االنفتــاح علــى رأي المواطنيــن
حيــن يتعلــق األمــر بالوعــود االنتخابيــة أو
اســتقطاب المناضليــن إلــى لــون سياســي
معيــن بغيــة الحملــة االنتخابيــة.

أمــا الهيئــة اإلعالميــة أو علــى األقــل تلــك
التــي تشــتغل علــى القضايــا السياســية فــإن
همهــا األكبــر اقتصــادي؛ نظــ ًر ا للمنافســة
الشرســة بيــن مختلــف وســائل اإلعــام (.)Ibid
إال أن خطابهــا يؤكــد باألســاس علــى واجبهــا
اإلعالمــي وكــذا تعزيــز النقــاش الديمقراطــي،
بنقــل الحــدث والتعليــق عليــه أو حتى اســتنكاره.
إذا كمــا ســبق وأشــرنا لــه ( ،)Ibidفــإن مــأرب
خطــاب هيئــة اإلعــام يتأرجــح مــا بيــن اإلغــواء
 séductionلضمــان وفــاء جمهــور وبيــن

تركــز الهيئــة المواطنــة فقــط علــى مصالــح

المصداقيــة  crédibilitéلتعليــل حظوتهــا

الخاصــة ومــا يمكــن أن يحقــق رفاهيتهــا

فــي بنــاء الــرأي العــام .وهــذا مــا يجعلهــا تــارة

الشــخصية ،لهــذا فخطاباتهــا االحتجاجيــة

تكشــف مــا يختبــئ وراء ســتار التصريحــات

ُ
بالمثــل والرخــاء.
موجهــة نحــو المطالبــة

السياســية ،وتــارة أخــرى تســرد األحداث بشــكل

مهمــا
وهنــا تلعــب اســتطالعات الــرأي دو ًر ا
ً

درامــي أو الشــرح دون انحيــاز.

فــي قيــاس مؤشــر الرضــا ومــدى إشــباع
الحاجيــات

االجتماعيــة

(توزيــع

الثــروات،

االلتــزام بتســقيف ثمــن المحروقــات وغيرهــا).
ً
وتبعــا لهــن فــان خطــاب الهيئــة المواطنــة ال

تفيــد خصائــص كل هيئــة أنهــا تتماشــى
مــع ســياقات زمنيــة متباينــة .فزمــن الهيئــة
السياســية مــزدوج" :تفاعلــي  "réactionو
"مقــاوم  ."résistanceالتفاعــل ليــس بالضــرورة
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تجــاه األحــداث التــي يجــب توقــع نتائجهــا ،لكــن

قــدرة مطلقــة ذات حقيقــة مبهمــة ترشــده

أعــداء
تجــاه ردود أفعــال األخريــن ســواء كانــوا
ً

وتحميــه ،وينعتهــا آدم ســميث "باليــد الخفيــة

عامــا.
مؤسســات إعالميــة أو حتــى رأيًــا
أو
ً
ٍ

 " main cachéeالتــي ال يمكــن أن تــدرك .إذن

أمــا زمــن الهيئــة المواطنــة فهــو علــى اتصــال

فالعاهــل يوجــد تحــت وصايــة هاتــه القــدرة،

فــوري باســتيائها مــن إصــاح تكــون هــي

هــذا مــن جهــة ،لكنــه ومــن جهــة أخــرى يجســد

نفســها ضحيتــه إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر

ســلطة الوصايــة نفســها حتــى أنهــا تصيــر

مباشــر "يكفــي!" .ونفــس التــي بالنســبة للزمــن

لــه ظــ ًلا يلتصــق بــه .ويمكــن تمثيــل هاتــه

اإلعالمــي مــع تبايــن فــي االغــراض ،فهــو فــوري

ـل
القــدرة حســب التصــور الدينــي فــي هللا كتجـ ٍ

فــي التعاطــي مــع الحــدث مــا دام التعامــل مــع

للمثاليــة والحقيقــة المطلقــة ،والضامــن

المســتجدات واألخبــار يقــوم علــى مبــدأ "البــروز"

إلمكانيــة تحقيــق المثاليــة أدنــاه لإلبقــاء علــى

والســرعة فــي المعالجــة ،ممــا يجعــل هــذا

شــرعيتها ،وهنــاك أمثلــة جمــة علــى ملكيــات

الزمــان لحظيًــا بحكــم تســارع األخبــار .كمــا أنــه

الحــق االلهــي  .Droit divinأمــا حســب التصــور

ً
أيضــا فــي عالقتــه بســخط الجماهيــر،
فــوري

العلمانــي فتتمثــل فــي الشــعب  -لكــن هــل

أو مــا يتصــور فــي هــذا النحــو ،ممــا يجعــل كال

مــن الواجــب القــول بدلــه "علمانــي إلهــيlaic

الهيئتيــن فــي حالــة تواطــئ جزئــي بالنســبة للزمــن

 " divinكصــدى لمفهــوم دوركايــم "اجتماعــي

الــذي مــن الواجــب علــى الهيئــة السياســية

إلهــي -"social divinكقــوام لديمقراطيــات

الوفــاء بوعودهــا خاللــه.

العيــش المشــترك  vivre ensembleبيــن
النــاس ( )Lyvé, 1961علــى األقــل كمــا حلــم بهــا

أداة السيادة

روســو وحنــا أرنــت ،يأخــذ العاهــل علــى عاتقــه

إن مــا يجعــل مختلــف تلــك الهيئــات
متراصــة

بشــكل

قــوي

هــو

"الســيادة

عمومــا مســألة
 ."souverainetéوالســيادة
ً
تمثيــل ،أو ًلا ،بمعنــى التحــدث باســم شــخص
أو مجموعــة محــددة ،ثانيًــا ،تبنــي ومشــاركة
قيمهــا .إذن فالــذي يشــغل منصــب الســيادة
يقــع تحــت طائلــة ســلطة أخــرى فوقــه،

خدمــة الصالــح العــام  bien communبمــا
يمكــن أن يجلــب الخيــر والســعادة المطلقــة
ووســائل تحقيقهــا ( .)Garnier, 1966وبغايــة
التمحيــص

فــي

التصــورات

االجتماعيــة

حــول الســيادة ،فإننــا نقتــرح التعــرف ثــاث:
أيديولوجيــا النخــب ،أيديولوجيــا التكنوقــراط،
وأخيــ ًر ا أيديولوجيــا الجماهيــر.

تفوضــه وفــي اآلن ذاتــه تحميــه .والعاهــل

أيديولوجيــة النخــب idéologies des éites

ليــس أكثــر مــن مجــرد متحــدث رســمي بصــوت

ترقــى بالســيادة لدرجــة الكمــال ممــا يجعلهــا

سايسلا باطخلا ليلحت نم ةدئافلا ام
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غيــر قابلــة للتقلــد مــن طــرف أي كان .وتفويضهــا

لكونهــا مدفونــة فــي الجينــات والتــي تصــرف

لشــخص معيــن يشــترط فيــه أن يكــون "عظيــم

أمــا علــى كل دوافــع غريزيــة أو شــغف أو حتــى

النســب" و"جــد متعلــم".

موهبــة ،باختصــار شــديد ،شــيء خــارج المألــوف

فــأن تكــون "عظيــم النســب étre bien
 "néمعنــاه أن يكــون لــك جــذور ضاربــة فــي
التاريــخ وأســاف مياميــن ورثــت عنهــم
األلقــاب وصفــات قــوة وســمعة ذائعــة
الصيــت .والبديهــي أن هاتــه الصفــات تختلــف
حســب شــكل النســب .فتلــك التــي تســتوحى
عــن طريــق البنــوة الشــريفة filiation sacrée
تتســم بنــوع مــن القدريــة ،prédestination
بمعنــى أن الشــخص مختــار هللا ،حتــى وإن كان
هــذا يمــر عبــر تعاقــب الرجــال (ورثــة الملــوك،
تعييــن البابــا) .أي أنــه يتفــرد بالســلطة االلهيــة
بشــكل مطلــق دون مشــاركتها ال لشــيء
إال ألنــه الوريــث الموحــى إليــه ،لتصبــح ذريعــة
كل أفعالــه .أمــا البنــوة أو النســب االجتماعــي
فهــي ترتبــط بالمهمــة أو الــدور اإلنســاني

قــد يســتعصي تفســيره .وهاتــه العينــة مــن
االشــخاص تســتحوذ علــى الســلطة بفضــل
ذاتهــا مجهولــة األصــل ،ممــا يضعهــا فــي
موقــف متناقــض مــع الســلطة ،مــن جهــة
تتحمــل مســؤوليتها المطلقــة؛ ألنــه أال تديــن
بســلطتها ألحــد ،ومــن جهــة أخــرى هــي غيــر
تمامــا ببســاطة؛ ألنهــا تجهــل
مســؤولة
ً
كيــف وصلــت إلــى حيــث هــي .ومــا نســميهم
"بالكائنــات االســتثنائية êtres remarquables
أي كبــار القــادة والشــخصيات والعظمــاء.
ومــن الشــائع جــدا ،أن تجتمــع هاتــه البنــوات
جميعهــا فــي شــخصية سياســية واحــدة لهــا
انتمــاء اجتماعــي مرمــوق وشــخصية قويــة
تجعالنهــا شــبه مقدســة كمــا هــو الحــال
بالنســبة للجنيــرال شــارل ديغــول.

مــن خــال االنتمــاء إلــى مجموعــة اجتماعيــة

أمــا بالنســبة أن تكــون "جــد متعلــم être bien

معينــة تقلــدت مســؤوليات وطنيــة أو محليــة

 "forméفمعنــاه أن الشــخص المعنــي تلقــى

مهمــة؛ إذ يمكــن للناشــئة داخــل العائلــة

تعليمــا فــي أرقــى المؤسســات والجامعات ويتخرج
ً

حســب منطــق تــوارث المناصــب حمــل

منهــا مــن بيــن األوائــل والمتميزيــن ،باإلضافــة إلــى

مشــعل الســلف بعيــدً ا .وفــي تقديرنــا هنــا

تقلــده مناصــب ســامية صقلــت تجربتــه ومعرفتــه،

يكمــن الســر فــي اســتمرار األرســتقراطيات

أو أي شــيء يعــرب عــن كفاءتــه وخبرتــه؛ ألن هــذا

والطوائــف واألعيــان علــى اختــاف أجناســها

األمــر يكتســي أهميــة كبيــرة وهــو مــا يخــول لــه

ً
طبعــا .بينمــا إذا كانــت البنــوة بيولوجيــة فــإن

ممارســة الســلطة وخدمــة الصالــح العــام.

الصفــات واأللقــاب الموروثــة ليســت ال دينيــة
ً
غمضــا مــن ذلــك
وال اجتماعيــة؛ بــل هــي أشــد

واألمثــل إجمــا ًلا ،أن يكــون الســاعي وراء
الســلطة "عظيــم البنــوة او النســب" و"جيــد
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التعليــم" ،وباجتماعهمــا فــإن ك ًلا منهمــا يعــزز

 manipulationيتولــد لــدى الجماهيــر .هــذا

اآلخــر (((.

االحتيــال الــذي يتفنــن فيــه السياســيون دون

أمــا

عــن

أيديولوجيــا

التكنوقــراط

 idéologies des technocratesفهــي تقــع

أن يجــرؤوا علــى البــوح بــه مخافــة خســارة
مصد ا قيتهــم .

فــي نفــس توجــه فكــر النخــب .بحكــم أن تدبيــر

مــن الواضــح أن ،مفهــوم االحتيــال يبــدو

الدولــة والشــأن العــام يتطلبــان التنظيــم

جــد خشــن ومــن المفــروض أال يخــرج عــن

المحكــم وأي إخــال بالمســؤوليات قــد يتضــرر

دائــرة األنظمــة الكليانيــة التــي ادعــت فكــرة

منــه المواطنــون .وعلــى عكــس المقاولــة التــي

التقــدم خــال القرنيــن الثامــن والتاســع

تعنــى بمصالــح عــدد قليــل من المســتخدمين،

عشــر التــي ائتمنــت الدولــة الرفــع مــن الحــس

فــإن للدولــة غايــة أوســع تتمثــل فــي خدمــة

المدنــي والوعــي السياســي للمواطنيــن

الصالــح العــام واالطــاع علــى أوضــاع كل

مــن خــال التعليــم ،معتقــدة أن الســيادة

فئــات الشــعب علــى حــد ســواء .وهاتــه

الشــعبية نفســها قابلة لالســتالب بزعامة أن

المثاليــة فــي تنظيــم شــؤون الدولــة مــا هــي

تمامــا للحاكميــن.
المحكوميــن هــم خاضعــون
ً

فــي األصــل إال تنظيــم بيروقراطــي مســتوحى

إال أن الجماهيــر ليســت بهــذا الغبــاء كــي

مــن األيديولوجيــة التكنوقراطيــة التــي تقــر

تنطلــي عليهــا الحيــل كمــا يبــدو ،بــل هــم فــي

بضــرورة تســيير الشــأن العــام مــن اختصــاص

بعــض األحيــان أكثــر فطنــة ويقظــة ،والدليــل

الخبــراء والتكنوقــراط.

هــو الثــورات واالنتفاضــات التــي عمــت القــرن

وباالنتقــال

إلــى،

أيديولوجيــة

الجماهيــر

العشــر ين.

 idéologies des massesفإننــا نجدهــا منبثقــة

وبنــاء علــى مــا ذكــر ،يبــدو أن تمكــن الهيئــة

عــن عقيــدة مزدوجــة تلــك النخبويــة واألخــرى

السياســية مــن الخطــاب السياســية بمــا هــو

التكنوقراطيــة .وتبقــى القضيــة الغيــر القابلــة

أداة تواصليــة تنبنــي علــى الســيادة يجعلهــا

للتفــاوض ،التــي يجــب علــى الجماهيــر التكتــل

قــادرة علــى شــرعنة ســلطتها والتصــرف باســم

حولهــا لتحصيــن مصلحتهــم هــو أن مــن واجــب

الســيادة نفســها.

الدولــة خدمتهــم .وفــي حالــة أثبتــت العكــس
وأبانــت عــن عجزهــا ،والمباالتهــا وعــدم تجانــس
مكوناتهــا ومواقفهــا ،فــإن الشــعور باالحتيــال
((( وحتــى نهايــة القــرن العشــرين كانــت مــا تــزال العائــات
المعروفــة تمنحهــا أحــد أبنائهــا للجيــش واآلخــر للكنيســة.

4.4رهانات تحليل الخطاب
إذا كانــت لنــا رغبــة فــي تحديــد رهــان تحليــل
الخطــاب السياســي ،فإنــه مــن المستحســن

سايسلا باطخلا ليلحت نم ةدئافلا ام

ً
خصوصــا الفلســفة
مقارنتــه بباقــي التخصصــات،
السياســية وتاريــخ العلــوم السياســية.
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فــي المنهــج العلمــي.
وعــن التاريــخ فإننــا نجــد أنــه ســاهم منهجيًا

ً
خصوصــا
تهتــم الفلســفة السياســية

فــي معالجــة األرشــيف باعتمــاد التحليــل

السياســي

التيمــي .إال أن عيــب عليــه تركيــزه بشــكل

( .)Badiou, 1998: 36وفــي تقديرنــا أن مــا يفســر

حصــري علــى المصــادر واألحــداث والقضايــا

هــذا االهتمــام الزائــد بهــذا المبحــث هــو معرفــة

المثــارة فــي النصــوص دون األخــذ بعيــن

نمــوذج تنظيــم مجتمعــي وبالخصــوص نظــام

االعتبــار ظــروف إنتاجهــا التــي مــن شــأنها

الحكــم األمثــل ،وكــذا طبيعــة المتدخليــن فــي

تســديد نظرتنــا النقديــة .وهنــا ربمــا مــا نــزال

هــذا التنظيــم .وهــذا بالتحديــد يقــود الــى التفكير

نســتحضر الجــدل الــذي دارت أطــواره بفرنســا

فــي مســألة العالقــات التــي تجمــع كل مــن

بدايــة الثمانينــات بيــن المؤرخيــن ومحللــي

الســلطة الحاكمــة -الدولــة -بقيــة المجتمــع-

الخطــاب ،حيــث إن التاريخانييــن انتقــدوا محللي

المواطنــة .وهنــا نحــن بصــدد إشــكاليتين

الخطــاب بدعــوى اســتخدامهم المطرقــة

جوهريتيــن :إشــكالية الســيادة والشــرعية،

ً
خصوصــا ميشــيل بيشــو الــذي
لقتــل ذبابــة،

ً
وأيضــا إشــكالية الحــق والعدالــة ،فعلــى أي

انتفــض بعنــف قائـ ًلا" :إن المكانــة التي ينســبها

أســاس مثــ ًلا يمكــن للعدالــة اإللهيــة أن

الخطــاب السياســي لنفســه فــي مقابــل هــذا

تعامــل النــاس وفــق مــا يحــق لهــم ،وأي حقــوق

النقــص ،مــا هــو إال خيــال الموضوعيــة الدقيقــة

يتمتــع النــاس بهــا فــي نظــر القــوى اإللهيــة

(بلعــب دور البليــد واالمتنــاع عــن التفكيــر فــي

والســحرية المســتقاة مــن اإليمــان ،والقــوى

المعنــى)"(.)Maldidier, 1990

باألســس

ُ
المشــكلة

للفكــر

البيولوجيــة العالمــة والقــوى الالعقالنيــة
للطبيعــة المســتوعبة بالتجربــة؟

تهتــم العلــوم السياســية بالخصــوص
بالفعــل السياســي فــي عالقتــه بغاياتــه

مكــن تطويــر علــم البالغــة خــال العصــر

البرغماتيــة وآثــاره أكثــر مــن الفكــر السياســي

القديــم مــن وصــف العمليــات المعقــدة المؤثــرة

نفســه .ويقــع هــذا التخصــص فــي مفتــرق

فــي الــرأي العــام .لكــن فيمــا بعــد تــم التوصــل أن

الطــرق

والسوســيولوجيا،

هاتــه العمليــات كانــت صالحــة لمجتمعات بعينها

واألنثروبولوجيــا االجتماعيــة وكــذا الفلســفة

التــي حــددت لنفســها قوانيــن تســمحت بتطبيقها

َ
فهمهــا هــو تســليط الضــوء
السياســية.
ً
مبــدأ للحكــم،
علــى المعاييــر التــي تصبــح

التدقيــق الصــور البالغيــة واالســتعارات واالهتمام

ودوافــع مأسســتها وكــذا أثارهــا علــى حالــة

بفــن الخطابــة بمقاربــة أخالقيــة بــدل االنغمــاس

المجتمعــات .كمــا أنهــا تعنــى بدراســة

علــى نفســها .لينصــرف الفالســفة فيمــا بعــد إلــى

مــع

التاريــخ،
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السياســيين
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حســب

إن تحليــل الخطــاب بفرنســا تطــور كمــا

هويتهــم وانتماءاتهــم ،فضــ ًلا عــن الصيــرورة

هــو معــروف علــى حســاب مدونــة الخطــب

التــي تتبلــور مــن خاللهــا ردود االفعــال تجــاه

السياســية .كمــا كان لبــروز المفاهيــم

األحــداث االجتماعيــة (الهجــرة ،العطالــة)،

المســتحدثة مــن قبيــل "البيــان "énonciation

باإلضافــة الــى العنايــة بكيفــه تالعــب المذاهب

و"مدونــة النصــوص" و"الســياقات "corpus

بالجماهيــر الشــعبية .لكــن تظــل الغايــة مــن

و"ظروف اإلنتاج "conditions de production

هاتــه الدراســة ليــس فقــط اســتخالص العبــر؛

يــد فــي فتــح البــاب أمــام الدراســات اللســانية

بــل التنبــؤ المســتقبل.

علــى حقــل جديــد تجــاوز دراســة ملكــة اللغــة

وعلــى النقيــض منــه ،فتحليــل الخطــاب
ال يتســاءل ال حــول صحــة العقالنيــة
السياســية

وال

حــول

الميكانزمــات

المتحكمــة فــي الســلوك السياســي ،إنمــا

 langageأو أنظمــة اللغــة systèmes de
 langueإلــى دراســة الخطــب المنتشــرة فــي
المجتمــع كشــاهد علــى عوالــم الفكــر والقيــم
الملــزم لــه فــي مرحلــة زمنيــة معينــة.

كل تركيــزه منكــب علــى ُ
الخطــب التــي تســمح

وبنــاء عليــه ،فتحليــل الخطــاب السياســي

للعقالنيــة والحقائــق السياســية بالطفــو

يدعــي

matérialité

علــى الســطح .فالنشــاط اللغــوي مــن حيــث

 "historiqueو"نظريــة األيديولوجيــات la théorie

هــو لغــة يهــدف باألســاس الــى صياغــة

 "des idéologiesكمــا وســبق وتطــرق الــى األمــر

االحــكام واآلراء حــول حيــاة األشــخاص

ألتوســير ( ، )Althusser, 1970إال أنــه وبفضــل

وســلوكهم وتثميــن الجهــود ،ومــن حيــث

األعمــال النقديــة لفوكــو ( )Pêcheux, 1977فقــد

كونــه فعــ ًلا فهــو يميــل إلــى مــا مــن شــأنه

صــار يوافــق مفهوم "التشــكيل الخطابي" (.)Ibid

تحويــل حالــة األفــراد والظواهــر والمواقــف.

وبعــد صــدور أعمــال أخــرى تســعى للكشــف عــن

وفــي نفــس الوقــت تصيــر هاتــه األحــكام

االفتراضــات األيديولوجيــة المضمــرة فــي اللغــة

عينهــا مبــر ًر ا لألفعــال ،والعكــس صحيــح،

باالعتمــاد علــى مناهــج تحليليــة متنوعــة (التحليل

بحيــث إن هاتــه األفعــال نفســها تغــذي

اآللــي ،والتحليــل التوزيعــي ،والتحليــل المعجمــي)

األحــكام .والخطــاب بشــكل عــام ،يجعــل

(.)Courtine, 1981

الشــيء ممك ًنــا ،بــل ويبــرر ويغيــر العالقــات
االجتماعيــة ،أمــا الخطــاب السياســي بشــكل
خــاص فهــو أداة لتعليــل الفعــل السياســي
وتغييــره.

"الماديــة

التاريخيــة

وفــي الوقــت الراهــن ،فقــد عملــت األبحــاث
الجديــدة إلــى المزاوجــة بيــن مختلــف المناهــج،
بحيــث صــار بإمــكان التحليــل المعجمــي

سايسلا باطخلا ليلحت نم ةدئافلا ام

اعتمــاد

منهجيــة

التحليــل

اإلحصائــي

لمجموعــة نصيــة ،مكــن مــن النفــاذ الــى
العوالــم الدالليــة وتحديــد منزلــة وتموضــع
المتحدثيــن الفاعليــن فــي المجــال السياســي
بطريقــة أو بأخــرى ،والتحليــل البيانــي الــذي
ســلط الضــوء علــى الســلوكيات البالغيــة
للفاعليــن السياســيين بعيــدً ا عــن انتمائهــم
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مثــل هاتــه التســاؤالت مــا تــزال إلــى يومنــا هــذا
محــل نقاشــات مهمــة.
ويبقــى الســؤال الجوهــري هــو إلــى أي مــدى
يمكــن لتحليــل الخطــاب السياســي الكشــف عــن
عــورة واقــع الســلطة التــي يقــع جــزء كبيــر منهــا
حيــز الفعــل.

ً
وأيضــا
األيديولوجــي (.)Authier-Revuz, 1982

إن شــدة تعقيــد طبيعــة العالقــات مــا

التحليــل الحجاجــي لمنطــق التفكيــر الــذي يميــز

بيــن اللغــة والفعــل مــن جهــة ،والحقيقــة

االنتمــاءات ( )Bonnafous, 1998المشــار

والســلطة مــن جهــة أخــر ى تجعلنــا نتوخــى

إليهــا قبــل قليــل.

الحيطــة والحــذر إذ مــن الواجــب تبنــي منهــج

وفــي االتجــاه نفســه ،ظهــرت أعمــال
عــدة خــال الثمانينــات حــول التحليــل النقــدي
للخطــاب لــكل مــن تــون وفــان ديجــك ،التــي
زعمــا صاحباهــا أنهــا متعــددة االنتســابات
مــا بيــن الماركســية الجديــدة التــي يتزعمهــا
( )Dijk, 1994كل مــن أدورنــو وهبرمــاس،
ومدرســة شــيكاغو ،أو سوسيوليســانيات
برشــتاين وهلــداي ،أو حتــى تحليــل الخطــاب
المتأثــر بأعمــال فوكــو وبيشــو بفرنســا
وغرامشــي بإيطاليــا.

يراعــي كل هاتــه العالقــات علــى اختــاف
ألوانهــا وطبائعهــا .صحيــح كمــا ســبق ونبــه
إليــه لوفــور ،أن السياســي ليــس إال نتــاج
جملــة مــن المكونــات التــي يمكــن إيجازهــا
فيمــا يلــي :وقائــع سياســية كالقــرارات
الســلطوية ،والوقائــع االجتماعيــة ،والوقائــع
القانونيــة المتمثلــة فــي القوانيــن التــي
تضبــط ســلوكيات وعالقــات األفــراد فيمــا
بينهــم داخــل المجتمــع ،وأخيــ ًر ا الوقائــع
األخالقيــة والنفســية كالممارســات المنبثقة
مــن المنظومــة القيميــة .وبالفعــل ،فتحليــل

ب فــان ديجــك اهتمامــه فــي البدايــة
صــوَّ َ

الخطــاب يلمــس كل هاتــه المكونــات

علــى الخطــاب العنصــري بمختلــف أشــكاله،

شــريطة التوفــر علــى أثــر لهــم فــي الخطــاب.

مباشــرة،

إذ إنــه قــد يكــون مــن الســاذج الظــن أن

لينطلــق بعدهــا فــي محاولــة منــه "توضيــح

موضوعــه ينحصــر فــي المحتــوى األيديولوجي

اســتراتيجيات إضفــاء الشــرعية وبنــاء الهيمنــة

وحــده ،مــا لــم ُنعــد تعريــف األيديولوجيــة علــى

(…) وســوء اســتخدام الســلطة" ،ويبــدو أن

األقــل .ويكفــي قــو ًلا بــأن هــذا النــوع مــن

حتــى

تلــك

المضمــرة

والغيــر
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