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المستخلص
اصبحـــت مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي مـــن أهم الوســـائل الترويجية لما تمتاز به من ســـهولة
التواصـــل وخلـــق مجـــال عـــام للمناقشـــة وتكوين وجهـــات النظر  ,وقد وظفـــت تلك المواقع فـــي عمليات
التســـويق السياســـي  ،اذ اســـتخدم السياســـيون صفحـــات الفيـــس بـــوك لتعزيـــز أيديولوجياتهـــم ونشـــر
برامجهـــم بهـــدف التأثيـــر في الـــرأي العام .
يتنـــاول هـــذا البحـــث كيفيـــة تســـويق المنتجات السياســـية فـــي صفحتي رئيســـي الـــوزراء ومجلس
النـــواب العراقـــي علـــى الفيس بوك  ,وقـــد اعتمدنا على منهجية تحليل المضمـــون لتلك الصفحتين اثناء
مـــدة الدراســـة البالغة ثالث اشـــهر مـــن ( 2016/12/1ـــ  )2017/3/1اذ شـــهدت هـــذه المدة العديد
مـــن المتغيـــرات واالحـــداث كان ابرزهـــا بـــدء العمليات العســـكرية لتحريـــر مدينة الموصل  ،وانعكســـت
مجمـــل تلـــك االحـــداث في صفحات القادة السياســـيين وبرزت العديد من القضايا التـــي اثارها الرأي العام
وتباينت بشـــأنها اتجاهاتهم .
وخرجت الدراســـة بنتائج عديدة اهمها تركز اغراض التســـويق على ابراز االنشـــطة واالعمال
التـــي يقـــوم بها السياســـيون  ,كما بينت النتائج ان هناك تفاوتاً بيـــن الموضوعات والمضامين المتنوعة
التـــي نشـــرها السياســـيون والتـــي لم يتفاعل الجمهـــور اال مع قضايـــا محددة تمس حاجاتهـــم ومطالبهم
 ،وكانـــت مـــن ابـــرز القضايـــا التي شـــكلت محـــور اهتمام الرأي العـــام في تلك الصفحـــات قضية تحرير
الموصـــل وضعف المشـــاريع الخدمية واعادة النازحيـــن الى مناطقهم .
الكلمات المفتاحية :التسويق السياسي ،تشكيل  ،الراي العام ،مواقع ،التواصل االجتماعي ،مجلس النواب.
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Abstract
The social networking sites have become one of the most important
promotional instruments for their characteristic of facilitation of communication
and the creation of public platform for discussion and formation of new
points of view. These sites were used in the political marketing process where
politicians use Facebook pages to promote their ideologies and spread their
programs for the purpose of an influencing public opinion.
This research deals with the way by which political products are the Iraqi
parliament. We adopt the methodology for analyzing the contents of these
pages during three months starting from September,12 2016 to March 1, 2017
characterized by a lot of changes and events, in particular the beginning of
the war operations for the liberation of the city of Al-Mosul. All these events
are found in the pages of the political leaders on which emerged a number of
issues raised by public opinion on Facebook with different rends. At the end
of the study, a series of results emerged; the most important of these is that
the marketing objectives are directed to highlight the activities and actions of
politicians. The results also demonstrates that there is an inequality between
the subjects and the various content published by politicians, that publics do
not interact with them except for certain specific problems concerning their
demands and needs. One of the main problems that attract the focus of public
opinion on these pages is the issues of the liberation of the city of Al-Mosul
and the precariousness of public services and return of displaced in their areas.
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المقدمة

ان تطبيق اســـتراتيجيات التســـويق في المجال السياســـي اصبح مجاال ذو أهمية كبيرة للسياســـيين
والجمهـــور علـــى حـــد ســـواء  ,الن هذا المجـــال اصبح الفاعل الرئيـــس لتكوين الرأي العام الســـيما على
شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي التـــي احتلـــت مكانة اكبر مما كانت تتمتع بها وســـائل اإلعـــام التقليدية
فـــي التعبيـــر عـــن الـــرأي العـــام بعيدا عن قيـــود التعبيـــر والطرح والنقد واالســـتهجان  ,وغـــدت صفحات
السياســـيين فـــي البيئـــة اإلعالميـــة الجديدة مجـــاالً خصبا لتســـويق األفـــكار وااليدولوجيـــات إذ أصبحت
تشـــكل دور الناطـــق الرســـمي عنهـــم والمنبر اإلعالمي األقرب الـــى الجماهير ومصد ار مهمـــا للمعلومات
السياســـية لتحقيق الغايات التســـويقية  ،وان ميزة الصفحات االجتماعية هي إمكانية االســـتهداف التي
وظفهـــا السياســـيون فـــي تحقيق االســـتراتيجيات التســـويقية  ،فقد وجد السياســـيون ان هـــذه الصفحات
هـــي األنســـب مـــن حيث القرب من الجماهير وتشـــكيل الـــرأي العام وتعبئته وبالمقابـــل يجعل الفرد مهتما
بشـــكل أو باخـــر بأبـــداء رأيه والتمســـك بالتعبيـــر عنه بالتأييد او الرفـــض او الحياد .
كذلـــك فان ما شـــهدته الســـاحة السياســـية العراقية من أزمـــات وأحداث وصراعـــات بعد عام 2003
يقابلهـــا ضعـــف فـــي اإلنجـــازات المتحققة جعلـــت الفرد على درجة مـــن الوعي بحقوقـــه وامتالكه القدرة
فـــي التعبيـــر والمطالبـــة بهذه الحقـــوق عبر مواقـــع التواصل االجتماعـــي التي وجد فيها متنفســـا لتبادل
اآلراء والمعلومـــات مـــن خـــال ســـمة التفاعلية التـــي تمتاز بها تلـــك المواقع  .ولتحقيـــق أهداف البحث
واإلجابـــة عـــن تســـاؤالته تم تقســـيمه على ثالثة أجزاء شـــمل األول المقاربة المنهجيـــة للبحث وتضمن
الثانـــي المقاربـــة النظرية للبحـــث وجاء الجزء الثالـــث لتحليل نتائج الدراســـة التطبيقية .
أوال  :المقاربة المنهجية للبحث

 .1مشكلة البحث

أدى ظهـــور مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي والتطـــور المســـتمر لتقنياتهـــا الـــى تشـــجيع االفـــراد
والمســـتخدمين فـــي الدخـــول الـــى تلـــك المواقـــع وتحقيـــق التواصـــل واالتصـــال  ,وبعـــد تطـــور المفاهيم
وتـــزاوج مفهـــوم السياســـية بالتســـويق نتج التســـويق السياســـي بصفتهه مفهومـــاً حديثاً والـــذي انتهجه
القـــادة السياســـيون العراقيـــون علـــى غـــرار التجـــارب العربيـــة والعالميـــة فـــي التعريف بأنفســـهم ونشـــر
أيدلوجياتهـــم وبرامجهـــم عـــن طريـــق توظيـــف اســـاليب وادوات التســـويق الحديثـــة التـــي اتاحتهـــا لهـــم
االمكانـــات الهائلـــة لهـــذه الشـــبكات والبـــدء بحمـــات سياســـية لتســـويق منتجاتهـــم السياســـية عبـــر
تقنياتهـــا الحديثـــة  ,موظفيـــن اســـتماالت متعـــددة واســـاليب اقنـــاع مختلفـــة علـــى صفحاتهـــم الرســـمية
فـــي محاولـــة لجـــذب الـــراي العـــام والتأثيـــر فيـــه  .وعلى الرغم مـــن ان مواقـــع التواصـــل االجتماعي تعد
احـــد الوســـائط المهمـــة التـــي يعـــول عليهـــا السياســـيون في تشـــكيل اتجاهات الـــراي العـــام اال انها تعد
مـــن جهـــة اخـــرى منظومـــة متكاملـــة تختلف عن وســـائل تشـــكيل الـــراي العام االخـــرى  ,اذ غيـــرت تلك
الفضـــاءات االلكترونيـــة مـــن طبيعـــة عالقـــات االفـــراد بالمنظومـــة السياســـية واصبحـــت الوعـــاء الذي
يعبـــر فيـــه االفـــراد عـــن اتجاهاتهـــم واعطتهـــم حضـــو ار متمي از وغدت ســـاحة للنقاشـــات والحـــوارات في
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 39

183

التسويق السياسي وتشكيل اتجاهات الراي العام

أ.م.د فاطمة عبد الكاظم و حنان حيدر

الشـــأن العـــام ,اذ اصبـــح بإمـــكان االفـــراد ان يشـــاركوا بتعليقاتهـــم ويعبـــروا عـــن وجهـــات نظرهـــم فـــي
العمليـــة السياســـية وتقييـــم اداء المســـؤولين الحكومييـــن فضـــا عـــن التعبيـــر عـــن اتجاهاتهـــم بشـــان
مختلـــف القضايـــا التـــي تمـــس حياتهـــم  ,وكونـــت بذلـــك حلقـــة وصـــل بيـــن السياســـيين والجمهـــور .
ومـــن هـــذا المنظـــار جاءت مشـــكلة البحث وتمحورت بالتســـاؤل الرئيس « مـــا المضامين والقضايا
التـــي يتـــم تســـويقها فـــي صفحتي رئيس الـــوزراء ورئيـــس مجلس النـــواب العراقي ,وما اتجاهـــات الراي
العـــام ازاء القضايـــا المطروحة في تلـــك الصفحات ؟»

 .2اهمية البحث

تكمـــن اهميـــة البحـــث مـــن اهمية مواقع التواصل االجتماعي الســـيما « الفيس بـــوك « في المجال
السياســـي  « ,اذ اظهـــرت التوجهـــات العالميـــة والعربيـــة فـــي مجال اســـتخدام تكنلوجيا االعـــام الجديد
فـــي الميـــدان السياســـي و أســـهمت الـــى حد كبيـــر في دينامية جديدة للنشـــاط السياســـي وصـــارت احد
المســـتويات والمجاالت الجديدة للممارســـة السياســـية  ,التي توضح اســـاليب السياســـيين العراقيين في
تســـويق شـــخصياتهم وسياســـاتهم  ,كمـــا تأتـــي اهميـــة البحـــث من نـــدرة الدراســـات العلمية فـــي مجال
التســـويق السياســـي  ,لـــذا جـــاء هـــذا البحث كي يشـــكل اضافـــة معرفية للبحـــوث المعنية بهـــذا المجال
فضـــا عـــن الدراســـات فـــي عالـــم التواصـــل والتكنولوجيـــا وفـــي اطـــار االعـــام االجتماعـــي  ,وان هـــذا
البحـــث يمكـــن ان ينبـــه الجهات السياســـية بفاعلية صفحاتهـــم االلكترونية على الفيس بوك واســـتخدام
التقنيـــات الحديثـــة فيهـــا  ,وزيـــادة مســـتوى التواصل مـــع جماهيرهم نوعاً مـــن الديمقراطية والشـــفافية .

 .3اهداف البحث

يسعى البحث الى تحقيق جملة من االهداف اهمها :

أ -كشـــف الموضوعات والمضامين التي يتم تســـويقها في منشـــورات رئيســـي الوزراء والبرلمان العراقي
علـــى الفيس بوك .
ب -البحث عن اغراض التسويق في صفحتي « العبادي والجبوري «على الفيس بوك.
ت -التقصي عن القيم المتضمنة في منشورات رئيسي الوزراء والبرلمان العراقي على الفيس بوك .
ث -معرفـــة طبيعـــة القضايا التي شـــغلت اهتمام الجمهـــور واتجاهات الراي العام الســـائد في الصفحات
الرســـمية على الفيس بـــوك ازاء القضايا المطروحة.
ج -البحث عن شكل تفاعل جمهور الفيس بوك ونوعه ازاء المواد المنشورة في الصفحتين .
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 .4منهج البحث ومجاالته

اقتضـــت اجـــراءات البحـــث اتبـــاع المنهـــج المســـحي عـــن طريـــق االســـتعانة بطريقـــة تحليـــل
المضمـــون ∗1لمعرفـــة مضاميـــن التســـويق السياســـي واشـــكاله  ,وقد تمثـــل المجال المكانـــي للبحث في
الفضـــاء االلكترونـــي لصفحتـــي رئيـــس مجلـــس الـــوزراء العراقـــي « حيـــدر العبـــادي»  ,ورئيس مجلس
النـــواب « ســـليم الجبـــوري» علـــى الفيـــس بـــوك  ,وارتـــأت الباحثة اختيـــار هاتين الشـــخصيتين النهما
اعلـــى ســـلطة حاكمـــة فـــي الوقـــت الحالـــي ودورهـــم الرئيـــس في صنـــع الق اررات السياســـية ونشـــاطهم
المســـتمر علـــى الفيـــس بـــوك  ,أمـــا المجـــال الزمانـــي فقد تحـــدد بالمـــدة مـــن ( )2016/12/1ولغاية
(  ، )2017/3/1التـــي شـــهدت العديـــد مـــن المتغيـــرات واالحـــداث فـــي الســـاحة العراقيـــة كان ابرزهـــا
االنطـــاق الفعلـــي للعمليات العســـكرية لتحرير مدينـــة الموصل  ,وتميزت بكثرة اهتمام السياســـيين بتلك
االحـــداث فـــي صفحاتهـــم الرســـمية فضـــا عن محاولـــة ابراز ادوارهم السياســـية والعســـكرية كمـــا ركزوا
علـــى ادوارهـــم االجتماعية والثقافية واالنســـانية االخرى  ,وتفاعـــل الجمهور مع تلك الموضوعات فبرزت
اراء واصـــوات ومطالبـــات ازاء الموضوعـــات والقضايا التي طرحها السياســـيون وعولوا على تلك المواقع
إليصـــال افكارهـــم وآرائهـــم  ,وقـــد اعتمـــدت الباحثة على اســـلوب الحصر الشـــامل للمواد المنشـــورة في
صفحتـــي العبـــادي والجبـــوري علـــى الفيـــس بوك اثناء مـــدة الدراســـة والبالغة «  »426منشـــو ار  ,كما
شـــمل جميـــع التعليقـــات واشـــكال التفاعـــل التي ظهرت فـــي الصفحتيـــن اثناء المـــدة المذكورة .
 .5الدراسات السابقة
عنـــد مراجعـــة االدبيات الســـابقة وجدت الباحثة مجموعة من الدراســـات ذات الصلـــة بمتغيرات بحثنا
الرئيســـية كان اقربهـــا دراســـة محمـــد مصطفى رفعت  *2التي ســـعت للتعرف على اتجاهـــات الرأي العام
االلكترونـــي لمســـتخدمي الشـــبكات االجتماعية نحو احـــداث التحول الديمقراطي فـــي مصر وقياس مدى
ثقتهـــم فـــي المضاميـــن االخباريـــة فضـــا عن التعرف علـــى العوامل المؤثـــرة في تشـــكيل اتجاهات الراي
العـــام االلكترونـــي وتحليـــل هـــذه المضاميـــن المتمثلـــة فـــي تعليقـــات المتفاعليـــن وقد اســـتعان الباحث
بالمنهـــج المســـحي عن طريق مســـح المضمون ودراســـة الجمهور  .وانطلقت دراســـة نـــوال فرقش**3
من تشـــخيص اآلليات والتقنيات واألنشـــطة التســـويقية التي يقوم عليها التســـويق السياســـي  ،وســـعت
الى رصد مختلف أســـاليب التســـويق السياســـي المســـتخدمة من األحزاب السياســـية الجزائرية والوقوف

 ∗ 1عرضت استمارة التحليل على جمموعة من اخلرباء يف ميدان االختصاص  ,وتبني اهنا حتملت صدقا ظاهراي جيدا بلغ ( , ) %84كذلك
مت التحقــق مــن ثبــات االســتمارة عــن طريــق حتليــل عينــة اختباريــة عشــوائية بنســبة  %10مــن جمتمــع البحــث  ,ومــن مث اعــادة التحليــل بعــد
مرور اسبوعني وبتطبيق معادلة هولسيت اليت تقيس الثبات يف حتليل البياانت االمسية يف ضوء نسب االتفاق بني التحليل االول والثاين اذ
تبني ان ثبات االستمارة بلغ "  " 0,93وهذه النسبة جتيز لالستمارة صالحية التطبيق امليداين واجراء التحليل لتحقيق اهداف البحث .
 ** 2حممــد مصطفــى رفعــت  ,اجتاهــات الـرأي العــام االلكــروين ملســتخدمي الشــبكات االجتماعيــة حنــو احــداث التحــول الدميقراطــي
مبصــر “ رســالة دكتــوراه غــر منشــورة  ,كليــة االعــام  ,جامعــة القاهــرة . ”2014,
 ** 3نــوال فرقــش  ,دور التســويق السياســي يف حتســن أداء املنظمــة السياســية» اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة  ,جامعــة حســيبة بــن
بوعلــي ابلشــلف ,اجلزائــر . »2015,
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علـــى أهـــم العوائـــق والعراقيـــل التي تحول دون تطبيق واالســـتفادة من كل آليات التســـويق السياســـي ,
وقـــد وظفـــت الباحثـــة المنهـــج التاريخي ودراســـة الحالة والمنهج المســـحي واســـتخدمت اداة االســـتبيان
وكان مـــن ابـــرز النتائـــج التـــي خرجـــت بهـــا الدراســـة هـــي الـــدور المهـــم لألنترنـــت وشـــبكات التواصل
االجتماعـــي فـــي تعديـــل األســـلوب واآلليـــة المتعلقـــة بالحمـــات السياســـية التقليديـــة وأدت إلـــى تحفيز
األحـــزاب السياســـية علـــى تبنـــي تلك األســـاليب الترويجيـــة الجديدة  .فيمـــا تناولت دراســـة ايمان احمد
حســـون ∗∗∗4اتجاهـــات مواقع التواصـــل االجتماعي ازاء موضوعات الشـــباب العراقي وتمثلت اهداف
الدراســـة بمعرفة أبرز قضايا الشـــباب التي تتطرق لها المواقع االجتماعية (الفيس بوك  ،تويتر) التابعة
لقناتـــي الحـــرة والعراقيـــة ومعرفة نوع تفاعل الشـــباب مع هذه المواقع مســـتخدمة المنهج المســـحي واداة
تحليـــل المضمـــون وتوصلـــت الباحثة الى نتائج عديـــدة ابرزها تركيز مواقع الصفحـــات االجتماعية على
الموضوعـــات السياســـية واالمنيـــة وتفـــوق موقع الفيس بـــوك التابع لقنـــاة الحرة بتفاعل الشـــباب فيها
 ,واســـتخدام المتابعيـــن االلفـــاظ النابيـــة وعـــدم االلتزام بـــاالداب العامة فـــي التعليقات  .وهدفت دراســـة
صبـــاح انـــور ∗∗∗∗5الى معرفة وتصنيف المضامين الرئيســـة التي احتواها الخطاب السياســـي العراقي
فـــي الصحافـــة العراقيـــة مســـتخدما المنهـــج المســـحي واداة تحليـــل المضمون واســـفرت نتائج الدراســـة
تبايـــن اهتمامـــات الصحف ألســـاليب التســـويق وخطابها االعالمي وغلبة تســـويق الخطـــاب االعالمي .
ونخلـــص ممـــا تقـــدم ان بعض الدراســـات تناولت متغير التســـويق السياســـي بشـــكل منفرد كدراســـة
(صبـــاح انـــور و نـــوال فرفـــش ) وبعضهـــا ركـــز علـــى اتجاهـــات الـــرأي العـــام االلكتروني فقط كدراســـة
(محمـــد مصطفـــى وايمـــان حســـون )  ،امـــا الدراســـة الحاليـــة عملـــت على بيـــان الصلة بيـــن مفهومي
التســـويق السياســـي واتجاهـــات المتابعيـــن علـــى صفحات الفيس بـــوك  ,فضال عن اختـــاف مجال فقد
اقتصرت دراســـة صباح انور على تســـويق الخطاب السياســـي في الصحف  ,ونوال فرفش على مســـح
الجمهـــور وتناولـــت دراســـة ايمـــان حســـون صفحـــات قناتـــي الحـــرة والعراقية علـــى الفيس بـــوك وتويتر
بينمـــا شـــمل بحثنـــا صفحـــات السياســـيين على الفيس بـــوك عن طريق تحليل اســـاليب التســـويق وبيان
اتجاهـــات المتابعيـــن ازاء ما ُينشـــر .

 .6التعريفات االجرائية للبحث

أ -التســـويق السياســـي :النشـــاطات التـــي يقـــوم بهـــا السياســـيان (حيـــدر العبادي وســـليم الجبوري)
علـــى الفيـــس بـــوك لغـــرض الترويـــج الفكارهـــم  ,وبرامجهـــم  ،وانشـــطتهم فـــي محاولة القنـــاع الجمهور
واســـتمالتهم وزيـــادة عـــدد المؤيديـــن لهم .
ب -مواقـــع التواصـــل االجتماعي  :مواقع الكترونية تســـمح للمشـــتركين بالنقـــاش والتجادل والتعليق
 ∗∗∗ 4اميــان امحــد حســون  ,اجتاهــات مواقــع التواصــل االجتماعــي ازاء موضوعــات الشــباب العراقــي  /دراســة حتليليــة ملواقــع قنــايت
العراقيــة واحلــرة علــى الفيــس بــوك وتويــر لعــام  " 2014رســالة ماجســتري غــر منشــورة  ,كليــة االعــام  ,جامعــة بغــداد. "2014,
 ∗∗∗∗ 5صبــاح انــور ,تســويق اخلطــاب االعالمــي لالح ـزاب السياســية يف الع ـراق  " ,رســالة دكتــوراه غــر منشــورة  ,كليــة االعــام ,
جامعــة بغــداد"2014,
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وتشـــارك المعلومـــات وتكويـــن الـــرأي والتعبيـــر عـــن االتجاهـــات مـــع االشـــخاص الذيـــن لديهـــم
االهتمامـــات نفســـها علـــى الصفحـــات العامـــة ويعـــد الفيس بوك مـــن اهـــم تطبيقاتها.

ت -الفيـــس بـــوك  :شـــبكة اجتماعيـــة افتراضيـــة مجانيـــة  ,أنشـــأ السياســـيوون صفحـــات خاصة بهم
لالســـتفادة مـــن الخدمـــات المتنوعـــة والميـــزات الفريدة التي تتيحها لغرض تســـويق أفكارهـــم  ،كما تمكن
االفـــراد من النقاشـــات والتحاور وتكويـــن اآلراء ازاء الموضوعات عبر التعليقات واإلعجابات والمشـــاركة
والرمـــوز التعبيرية وغيرها.

ث -اتجاهـــات الـــرأي العـــام االلكترونـــي  :مجمـــوع آراء المســـتخدمين علـــى الفيـــس بـــوك والتي يتم
التعبيـــر عنهـــا الكترونيـــاً ازاء موضـــوع او قضيـــة معينـــة فـــي مـــدة زمنية محـــددة عبر التقنيـــة الرقمية
التـــي تتيـــح النقـــاش والجـــدال حـــول الموضوعات التـــي اثارها السياســـيون وتعرضوا لهـــا او انهم تأثروا
بالتعليقـــات او نقاشـــات المتابعيـــن المتواجديـــن فـــي تلك الصفحـــات  ,وبالتالي فأن هـــذا الرأي ال يعكس
الـــرأي العـــام بمفهومـــه التقليـــدي وانما يقتصر على الرأي العام الســـائد لدى االشـــخاص الذين يرتادون
صفحات المســـؤولين للتواصـــل والنقاش .
ثانيا  :المقاربة النظرية للبحث

 .1مفهوم التسويق السياسي

يعـــد مفهـــوم التســـويق حديثـــاً نســـبيا في علم السياســـة  ,اذ ظهر وتطـــور بصفته نمطـــاً من انماط
االتصـــال السياســـي بعـــد ان اصبـــح االتصـــال امـــ ار حتميـــا إليصـــال االفـــكار واآلراء واالتجاهـــات مـــن
السياســـيين الـــى الجمهـــور فـــي محاولـــة إلقنـــاع الـــرأي العام والتأثيـــر فـــي اتجاهاته  ,وقـــد تعاظم دور
التســـويق الســـيما في عصـــر الثورة الرقمية وتطبيقاتهـــا اذ اصبح االنترنت الذراع الرئيس للتســـويق بما
بنـــاء معرفياً بحـــد ذاته  ,على
يقدمـــه مـــن انشـــطة اتصاليـــة بأنواعـــه كافة  ،ويعد التســـويق السياســـي
ً
الرغـــم مـــن وجـــود الكثير مـــن االنتقادات والقضايا الجدليـــة حول حداثة هذا المفهـــوم  ,ويوصف بأنه «
تســـويق المفاهيم والســـيما المفاهيم السياســـية بدالً من المنتجات أو الخدمات ،وتوظيف التقنيات ذاتها
()1
فـــي تســـويق المنتجـــات ،مثل :اإلعالنـــات المدفوعـــة ،والبريد المباشـــر ،والدعاية « .
وقـــد دافـــع عالـــم التســـويق كوتلر» »kotlerعن التســـويق السياســـي العتقاده بوجود تشـــابه كبير
بيـــن كل مـــن األنشـــطة السياســـية واألنشـــطة التجاريـــة فالتســـويق فـــي كل منهمـــا يتضمن طـــرح وعود
بشـــيء ما ،والسياســـيون في الحمالت السياســـية يطرحـــون وعوداً عن طريق االتصـــال بالجماهير(.)2
فالتســـويق قائـــم علـــى تقديـــم الوعـــود للجماهير بغض النظـــر عن االيفاء بتلـــك الوعود.
كمـــا حـــدد نيومـــن  »”Newmanوظيفـــة التســـويق السياســـي بشـــكل دقيـــق مـــن منطلـــق مقارب
لمفهـــوم التســـويق وعرفـــه علـــى أنه « تطبيق مبادئ التســـويق في الحمالت السياســـية لمختلف االفراد
والمؤسســـات وادارة الحمـــات االســـتراتيجية من المرشـــحين واألحزاب السياســـية والحكومـــات وجماعات
الضغـــط والمصالـــح للتأثيـــر فـــي الـــرأي العـــام ،وتعزيـــز أيديولوجياتهـــم الخاصـــة للفوز فـــي االنتخابات
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وتمريـــر التشـــريعات التـــي يقرها النظام السياســـي ,اســـتجابة الحتياجـــات االفراد ورغبـــات المجتمع».

()3

ويتبيـــن مـــن هـــذا التعريـــف ان التســـويق السياســـي يبقـــى فـــي اطـــار المحاولـــة إليصـــال االفـــكار
السياســـية ألفـــراد الجمهـــور كافـــة باســـتخدام الوســـيلة االتصاليـــة المناســـبة وحصر مفهوم التســـويق
السياســـي كنشـــاط متزامـــن مع االنتخابات باســـتخدامه اســـاليب متعـــددة كالدعاية واالعالن السياســـي.
ويؤكد ارون اوكاس “ ”aron ocassان تبادل الوعود بين المرشـــح والناخب هي عملية مشـــابهة
لتقديم المغريات في الســـوق التجارية و الغرض االساســـي من التســـويق ,ويضمن هذا االســـلوب تحقيق
القـــ اررات االنســـب للمرشـــح والناخـــب ومـــن خالل هـــذا المنطلـــق اجيز تطبيق التســـويق علـــى العمليات
السياســـية وعلى اساســـه عرف مفهوم التسويق السياسي على انه « تحليل وتخطيط وتنفيذ والتحكم في
البرامـــج السياســـية واالنتخابية التي تضمـــن بناء العالقات ذات المنفعة المتبادلة بين كيان سياســـي ما
او مرشـــح ما والناخبين  ,والحفاظ على هذه العالقة من اجل تحقيق اهداف المســـوق السياســـي (.)4
واكد اوكاس في هذا التعريف ضرورة تواصلية وديمومة هذا النشاط إلبقاء العالقات بين المؤسسة
السياســـية وجمهورهـــا كنشـــاط دائم خالل الحملـــة االنتخابية وبعدها على خـــاف (نيومن ) الذي حصر
هذا النشـــاط بوقت االنتخابات فقط  ،ووفق هذه التعريفات التي توضح مفهوم التســـويق السياســـي فقد
اتجه الباحثون والخبراء والمختصون الى تقســـيم التســـويق السياســـي الى قســـمين االول على المستوى
الشـــخصي واالخر على المســـتوى المؤسســـي  ،ويتم التسويق السياسي الشـــخصي عن طريق االنشطة
المســـتمرة والمتكاملـــة التـــي يقوم بها المرشـــح في (التمثيـــل في انتخابات رئاســـة الجمهورية او التمثيل
البرلمانـــي او شـــغل وظيفـــة حزبيـــة قياديـــة او وظيفـــة قياديـــة نقابية ) من اجل تيســـير وســـهولة تعرف
الناخبيـــن الحالييـــن والمرتقبيـــن عليـــه وعلى برنامجـــه االنتخابي إلدراكـــه واالقتناع بقدرتـــه على تحقيق
مصالحهـــم واهدافهـــم (بعـــد فـــوزه فـــي العمليـــة االنتخابيـــة ) ويتم هـــذا العمل فـــي اطار القوة الشـــرعية
والسياســـية للحزب (اذا كان المرشـــح حزبيا ) وفي اطار النظم والقيم السياســـية واالجتماعية للمجتمع
 ،اما التســـويق المؤسســـي فيتم عن طريق تســـويق المؤسســـات السياســـية نفســـها اذ يكون الجمهور
الداخلي والخارجي للمؤسســـة على دراية وقناعة بالمؤسســـة ورســـالتها ما يحقق الوالء للمؤسسة والثقة
فـــي الـــدور الـــذي تقوم بـــه مما يكون االثر في دعمه المســـتمر لهذه المؤسســـات وتعظيـــم دورها(.)5
 .2التسويق السياسي في مواقع التواصل االجتماعي

لقـــد اجمـــع عـــدد مـــن العلمـــاء واالكاديميين علـــى االهميـــة الكبيرة للشـــبكة العنكبوتية فقد وســـعت
المجـــال العـــام واخترقـــت حاجـــز الزمان والمكان مع تســـهيالت كبيرة مـــن ناحية التواصـــل واالتصال الى
مـــدى واســـع والـــى عـــدد كبير مـــن النـــاس وبذلك مكنت السياســـيين مـــن توســـيع وصولهم الـــى االفراد
بشـــكل اوســـع  ،فضـــا عن ان االنترنـــت يتمتع بإلغاء الفروقـــات التراتبية بفرض سياســـة موحدة تطبق
علـــى السياســـي وعلـــى المســـتخدم  ،كمـــا اســـتخدم السياســـيون االنترنـــت منصـــة اعالميـــة لقربها من
المســـتوى العـــام للجمهور ووســـيلة لبـــث االخبار والحمـــات السياســـية ومجموعات الحـــوار والمدونات
وغيرهـــا مـــن وســـائل التواصـــل االجتماعي التي كســـرت حاجـــز التواصل والفجـــوة الرقمية بيـــن المواطن
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والنخبـــة( ,)6وفـــي مجـــال التســـويق السياســـي اثبتـــت شـــبكة االنترنـــت فعاليتهـــا فـــي مجـــال الحمـــات
االنتخابيـــة  ,كمـــا أنهـــا تتيح فرصة جيدة لتجديد الديمقراطية بشـــكل عام ،والمشـــاركة الواســـعة لألفراد
في الحياة السياســـية على وجه الخصوص الن التكنولوجيات االتصالية الجديدة ســـتكفل أشـــكاال جديدة
للمشـــاركة المدنيـــة األفقيـــة  ،التـــي ال تعتمـــد علـــى الوســـائل التقليديـــة فـــي االتصـــاالت الجماهيرية أو
)7(7
اتصـــاالت المنظمـــات السياســـية الكبـــرى ,حيث يمكن لكل فـــرد تطبيق مبدأ الرأي العـــام الديمقراطي.
ومـــع اســـتخدام اســـاليب التســـويق السياســـي علـــى االنترنـــت بـــرز مصطلـــح جديـــد تزامنـــا مـــع
حداثـــة الوســـيلة اال وهـــو مصطلح (التســـويق السياســـي االلكترونـــي) حيث عرف على انـــه «مجموعة
العمليـــات واالنشـــطة التـــي تســـهم فـــي نجـــاح المرشـــح السياســـي او نجـــاح عمليـــة التصويـــت لقضية
معينـــة وذلـــك باســـتخدام الوســـائل االلكترونيـــة الحديثـــة مثـــل االنترنت والتي تســـهم في تقليـــل الوقت
والكلفـــة والجهـــد والمخاطـــرة التـــي يتعـــرض لهـــا الناخـــب عنـــد االقتـــراع فـــي العمليـــة االنتخابيـــة(.)8
وان ظهـــور اعـــام الوســـائط الجديـــدة واالعـــام االجتماعـــي والعديـــد مـــن التطبيقـــات التـــي
مزجـــت بيـــن االعـــام والسياســـية فتـــح افاقـــاً جديـــدة للفـــرد المشـــاركة السياســـية وتطبيـــق مبـــدأ
متلـــق للرســـائل االعالمية الى
(الديمقراطيـــة االلكترونيـــة ) فـــان المســـتخدم للشـــبكة تحـــول مـــن مجرد
ٍ
مشـــارك فـــي العمليـــة السياســـية وان لهـــذه الوســـائط االثـــر الكبير فـــي التغيـــر االجتماعي والسياســـي
الحاصـــل منـــذ وقـــت ليـــس قليـــل منـــذ ان تأججـــت الثـــورات ضـــد الحكومـــات واالنظمـــة السياســـية
(.)9
والتـــي كانـــت ركيزتـــه االتصاليـــة االولـــى هـــي االعـــام الجديـــد وتطبيقاتـــه االتصاليـــة الجديـــدة
ان مواقع التواصل االجتماعي تضم المئات من المواقع الشهيرة التابعة لألحزاب السياسية والعسكرية
ومنظمات دولية وحكومات ودول ورؤســـاء تقدم هذه المواقع خدمات صحفية متنوعة كاألخبار واآلراء
والتقاريـــر والمقـــاالت والتـــي تحتـــوي على صور ومقاطـــع فيديو واســـتطالعات للرأي تخص الشـــخصية
السياسية او الحزب , )10(0وقد تطور مضمون تلك المواقع واصبحت بمثابة يوميات خاصة بالشخصية
او الحزب ونشـــر كل ما يتعلق بنشـــاط المؤسســـة اليومي سواء زياراتهم المتعلقة بنشاطاتهم او لقاءاتهم
الخاصـــة بواســـطة التغريـــدات والمقـــاالت ومقاطـــع الفيديـــو وتقنيات البث المباشـــر والتعليـــق واالعجاب
والرموز التعبيرية  ,وما الى ذلك من التقنيات التي تتيحها المواقع التفاعلية  ,ويعود الدافع االول لدى
النخب السياســـية الســـتخدام هذه المواقع في الترويج والتســـويق السياســـي من اجل تحقيق المكاسب اذ
ســـهلت علـــى السياســـي معرفة الـــرأي العام ويرتبط ذلك مـــع ما يحققه التعرض لمحتـــوى االعالم الجديد
(.)11
مـــن منفعـــة  ،والدافع االخر هو االحاطة بالمعلومات العامة المتصلـــة باألحداث المحلية والخارجية
كما ادت الشـــبكات االجتماعية دو ار حاســـما في التعبئة والحشـــد السياســـي وكان لها االثر الواضح
فـــي التحكـــم في تحريك الثورات والتحريض ضد الحكومات وتنظيم االحتجاجات وتبادل المعلومات واآلراء
من خالل ســـمة التفاعل بين مســـتخدميها والســـيما موقعـــي (فيس بوك وتويتر) وهما مـــن اكثر المواقع
االجتماعية نشـــاطا ,اذ كانا بمثابة منابر سياســـية حرة للمناقشـــات السياســـية وتحسين مستوى النقاش
السياســـي التفاعلـــي واصبحتـــا ســـاحة للنقاش وحاضنة للـــرأي العام حول ابرز القضايـــا العامة(.)12
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ومن ناحية اخرى تســـتخدم المواقع االجتماعية من الشـــخصيات والتجمعات السياســـية والتنظيمات
وســـيلة للتحفيـــز السياســـي وبنـــاء صـــورة ايجابيـــة والتفوق علـــى المنافســـين والتواصل مـــع االنصار,
وتعـــد الحملـــة االنتخابيـــة للرئيـــس االمريكـــي اوباما مـــن اكثر الحمـــات نجاحا على مـــدار التاريخ وهذا
ناتـــج عـــن المهـــارة فـــي االتصال والتســـويق عبـــر االنترنت مســـتخدما الشـــبكات االجتماعيـــة وتنوعها
ومســـتفيدا مـــن طـــرق التواصـــل مـــع الجمهـــور وخدمـــات الدردشـــة التـــي بنـــت للرئيـــس اوبامـــا قاعدة
شـــعبية عبـــر االنترنـــت( ،)13فقـــد بلغ عـــدد معجبيه في موقـــع الفيس بوك اكثر من  46مليون شـــخص
 ،ويليـــه رئيـــس الـــوزراء الهنـــدي (نارينـــد ار مـــودي) بأكثر مـــن  32مليـــون متابع  ،فيما يحتـــل المرتبة
الثالثـــة (رجـــب طيـــب اردوغـــان ) بأكثـــر مـــن  8مالييـــن متابـــع  ,امـــا فـــي موقـــع تويتر فقـــدذ بلغ عدد
متابعـــي اوبامـــا  56مليـــون  ،يليـــه البابا فرنســـيس ورئيـــس وزراء الهنـــد والرئيس التركـــي  ،اما عربيا
فقـــد حصلـــت الملكـــة رانيا على المرتبة الســـابعة عالميا في نشـــاطها على الفيس بـــوك  ،وكان اصحاب
(.)14
تلـــك المواقـــع فاعليـــن فـــي تواصلهم مـــع المتابعين واصحـــاب كلمة سياســـية مؤثرة فـــي جماهيرهم
وبذلـــك تفوقـــت تقنيات االعـــام الجديد في ادارة الحمالت السياســـية على وســـائل االعالم التقليدية
بشـــكل كبيـــر ففـــي تركيـــا نشـــط التســـويق السياســـي عبر االنترنـــت مع انتخابـــات عـــام  2011بصورة
مبهـــرة  ,اذ التجـــأت االحـــزاب الســـتخدام اليوتيـــوب عـــن طريـــق مقاطـــع الفيديـــو المصممـــة واألغانـــي
االنتخابيـــة والوعـــود والصـــور لبث الدعاية وذلك بعد حظـــر النظام التركي اســـتخدام التلفزيون ألغراض
(.)15
الدعايـــة االنتخابية والحزبيـــة آنذاك

ثالثا  :نظرية المجال العام وتشكيل اتجاهات الرأي العام االلكتروني

تعـــد نظريـــة المجـــال العـــام من اكثـــر النظريات التـــي اهتمت بتحليـــل االتصال عن طريـــق الفضاء
االلكترونـــي وتقـــوم بوصـــف وشـــرح عملية تشـــكيل الـــرأي العام  ,اذ اســـتخدم هابرماس هـــذا المصطلح
فـــي كتابـــه الشـــهير «التحـــوالت البنيويـــة فـــي المجـــال العـــام « ونشـــأ في بـــادئ االمر فـــي الصالونات
والمقاهـــي فـــي لنـــدن وباريـــس وعدد من المـــدن االوربية االخـــرى وكان الناس يلتقون فـــي هذه االماكن
ويناقشـــون قضايـــا الســـاعة مـــن خـــال مـــا يقرأونه في نشـــرات الصحف التـــي بدأت بالصـــدور آنذاك ,
واكتســـبت المناقشـــات السياســـية اهمية خاصة رغم قلة عدد المشـــاركين فيها اال انها ادت دو اًر حيوياً
فـــي نمـــو الديموقراطيـــات في مراحلها االولى ألنهـــا اتاحت الفرصة لتـــداول اآلراء وتبادلها حول القضايا
السياســـية من خالل النقاش العام ( ،)16كما ان شـــبكات التواصل االجتماعي أنشـــئت في االســـاس من
اجـــل التواصـــل بيـــن الفـــرد والجماعة وبيـــن الجماعات نفســـها وتعزيز قـــدرات تواصل االفـــراد مع بعضم
مـــن خـــال التقنيـــات التفاعليـــة  ,وقـــد اكـــد هابرماس على الـــدور الفعال لوســـائل االعالم فـــي المجال
العـــام اذ تقـــوم هـــذه الوســـائل كمجـــاالت عامـــة بدور مزدوج ووســـيط بين وســـائل االعالم والســـلطة ,
حيـــث تبقـــى وســـائل االعـــام التقليدية تؤدي دو ار بســـيطا في تشـــكيل الرأي العام والتعبيـــر عن االرادة .

 ,وتقوم نظرية المجال العام على فرضيين رئيسيين هما:

()17

•عـــدم انفصـــال الفـــرد عن الجماعة فذلك الفرد فـــي المجال العام غيـــر منفصل عن الجماعة
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التي يســـتطيع االندماج معها عبر الشـــبكة فالفرد العقالني المســـتقل هو اصل فكرة المجال العام .
•تشـــتت الخطـــاب فالخطـــاب اقدم على تغيير ســـاحات النقـــاش عبر المجال العـــام ويتميز بقدر من
التجزئة واحيانا التشـــتت ويمكن ان يعتمد على اطروحات ومقوالت ال ترتبط ببعضها لتعبر بشـــكل
واضـــح عن فكر ما بعـــد الحداثة .
ان انتشـــار المجتمعات االفتراضية على الشـــبكات االجتماعية والمنتديات ,وازدياد مرتاديها بشـــكل
ملحـــوظ مـــع تعـــدد خدماتهـــا وســـهولة اســـتخدامها أســـهمت بشـــكل او باخر فـــي تكوين مفهـــوم الرأي
العـــام االلكترونـــي حتـــى اصبحـــت هـــذه المواقـــع ســـاحة للتعبير والنقـــاش والتفاعـــل والتواصـــل وتكوين
مجموعـــات الضغـــط  ,واثبتـــت الدراســـات الحديثة ان الشـــبكات االجتماعية تنافس وســـائل االعالم النها
اعطـــت مســـاحة كبيـــرة مـــن الحرية فـــي التعبير فضال عـــن قيامها بدور بـــارز في رفع الوعـــي الثقافي
والسياســـي واالجتماعـــي للفـــرد ( ,)18ويالحظ ان تطور الوســـيلة الناقلة للرأي وطـــرق التعبير عنه هيأت
المجـــال لظهـــور الـــرأي العـــام االلكترونـــي  ,وفضال عن ذلك فـــان الراي العـــام االلكترونـــي يقتصر فقط
علـــى الجماعـــات االلكترونيـــة والتـــي تمتلـــك ثقافة التعبيـــر االلكتروني وهذا القاســـم المشـــترك بين تلك
الجماعـــات المكونـــة للـــرأي العام على االنترنت .فقـــد تحولت مواقع التواصـــل االجتماعي الى فضاءات
لتـــداول النقـــاش السياســـي والفكـــري واالجتماعي وتبادل مختلـــف اآلراء االلكترونيـــة وتوجيه الجماهير
وتعبئتهـــم تجـــاه القضايـــا الســـاخنة  ،كمـــا اصبحـــت اداة لتأجيـــج الـــرأي العـــام نحو قضيـــة معينة عبر
التـــداول والنقـــاش الســـريع  ،اذ باتـــت وســـائل االعالم االجتماعي المكان الذي يشـــكل فيـــه انطباعات
الـــرأي العـــام واتجاهاتـــه  ,ونالحظ ذلك من خالل قيـــام ثورات الربيع العربي في مصـــر وتونس والبحرين
وليبيـــا واليمـــن اذ كان لوســـائل التواصـــل االجتماعـــي دور كبيـــر فـــي تنظيـــم المتظاهريـــن في ســـاحات
االعتصـــام وتعبئـــة الجماهير في حشـــودها للتظاهرات(.)19
ويصف الكاتب الفرنســـي دومينيك والتون»  »Dominic Waltonجمهور االعالم الجديد بالكبير
القـــادر علـــى تشـــكيل المجتمعات وعلى الرغم مـــن اختالف تجانس جمهور مواقـــع التواصل االجتماعي
اال ان هنـــاك روابـــط عديـــدة متجـــاو از بها القيـــود العرقية والدينية واالجتماعيـــة  ،كما ان هذا الجمهور
يمتلك قد ار كافيا من الوعي وليس ســـطحيا كما يعتقد البعض  ،وان وجد اشـــخاص وهميون بأســـماء
غيـــر حقيقـــة فانهـــم في النهاية يمتلكون رايا وقناعـــات واتجاهات تعبر عنهم بل هناك طموحات اكبر اذ
()20
ان بعضا منهم يقدم افكا ار جديدة ويبحث عن الفرص ألثبات نفســـه كجمهور نشـــط مبدع ومبتكر .
ان مـــا يميـــز المواقـــع االجتماعيـــة امتالكها لعنصر ســـلطة الصورة التي تعمل علـــى توجيه التفكير
وحصـــره فـــي اطـــار لتشـــكيل الـــراي بموجبها  ,فان قـــوة التكنولوجيـــة الرقمية عملت علـــى تحديد الرؤية
لمسارات المجتمع من خالل المجال االلكتروني واطلق عليه المجال االلكتروني الصوري الن ثقافة اليوم
(.)21
هـــي ثقافـــة الصـــورة مما اثر على المجتمعات اليوم من خالل تغيير ثقافاتها وانشـــاء ثقافات جديدة
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ثالثا  :تحليل نتائج الدراسة التطبيقية

ركزت الدراســـة التطبيقية على منظورين تضمن االول منشـــورات السياســـيين في صفحات الفيس
بوك ويقســـم على المضامين والموضوعات التي حاول السياســـيون تســـويقها والقيم المتضمنة فيها في
اطار عملية التســـويق السياســـي  ,وعكس الثاني تعليقات المتابعين ازاء الموضوعات المنشـــورة ويضم
اتجاهاتهـــم وآراءهـــم وكيفيـــة تفاعلهم مع القضايا المطروحة فـــي تلك الصفحات وكاالتي :

1ـ الموضوعات التي يتم تســـويقها في منشـــورات رئيســـي الوزراء ومجلس النواب العراقي على
الفيس بوك .

يتضـــح مـــن تحليـــل مضامين منشـــورات رئيســـي الـــوزراء والبرلمـــان العراقي على الفيـــس بوك في
اثنـــاء مـــدة البحـــث  ،انهـــا توزعت على ســـت فئات رئيســـة اذ تصدرت فئـــة الموضوعـــات االمنية اعلى
المراتـــب فـــي ســـلم المضاميـــن لـــكال الصفحتيـــن بواقـــع ( )182موضوعـــا شـــكلت نســـبتها ()%41،7
فـــي صفحـــة العبـــادي و( )%23،7فـــي صفحـــة الجبـــوري  ,واحتلـــت فئـــة (الموضوعـــات السياســـية)
المرتبـــة الثانيـــة مـــن مجمـــوع الموضوعـــات المنشـــورة وبلغـــت نســـبتها ( )%22,7في صفحـــة العبادي
 ,وكانـــت نســـبتها (  ) %20,8مـــن مجمـــوع الموضوعـــات المنشـــورة فـــي صفحـــة الجبـــوري  ،وجاءت
فئـــة (الموضوعـــات االنســـانية) بالمرتبـــة الثالثـــة فـــي كال الصفحتيـــن  ،اذ بلغـــت (  )112موضوعـــا ,
بلغـــت نســـبتها فـــي صفحـــة رئيـــس الـــوزراء (  )%14,3امـــا فـــي صفحة الجبوري فإنها شـــكلت نســـبة
( )%22,2مـــن مجمـــوع المنشـــورات الكلية  ,وشـــغلت فئـــة (الموضوعات القانونيـــة) المرتبة الرابعة من
اهتمامات الجبوري بنســـبة بلغت ( ) %19,7في حين شـــغلت الموضوعات القانونية المرتبة الخامســـة
مـــن الموضوعـــات التـــي ظهـــرت فـــي صفحـــة العبـــادي وبنســـبة ( , )5,9%وكانـــت نســـبة ظهـــور فئة
(الموضوعـــات االقتصاديـــة ) ( )10.5%فـــي صفحة رئيس الوزراء  ,ونســـبة ( )% 8في صفحة رئيس
مجلـــس النـــواب  ,واحتلـــت فئة (الموضوعـــات االجتماعية) المرتبة االخيرة في ســـلم مراتب الموضوعات
المنشـــورة فـــي كلتـــا الصفحتيـــن اذ بلغـــت نســـبتها (  ) %4,6في صفحة العبادي  ,بينما شـــكلت نســـبة
( ) %5,4في صفحة الجبوري  .ويالحظ مما ســـبق تصدر الموضوعات االمنية والسياســـية واالنســـانية
فـــي صفحتـــي السياســـيين اذ تركـــزت الموضوعـــات االمنيـــة علـــى االشـــادة بدور المؤسســـة العســـكرية
وانتصـــارات القـــوات االمنيـــة فـــي محاربـــة االرهـــاب فضـــا عـــن االهتمـــام بالوضـــع االمنـــي  ,وتضمنت
الموضوعـــات السياســـية بنـــاء العالقـــات مـــع دول العالـــم وتضافر جهود القوى السياســـية فـــي مواجهة
الخالفـــات واالصـــاح والحفـــاظ على ســـيادة العراق  ,وكانـــت موضوعات اعادة النازحيـــن الى مناطقهم
والتعايـــش الســـلمي فضـــا عـــن حمايـــة الصحفيين واالفراج عـــن المعتقليـــن الذين لم تثبـــت ادانتهم في
مقدمـــة الموضوعـــات االنســـانية التـــي ظهرت في منشـــوراتهم عبـــر الفيس بوك .
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جدول ( )1يبين الفئات الرئيســـية للموضوعات التي تم تســـويقها في منشـــورات رئيسي الوزراء
ومجلـــس النواب العراقي على الفيس بوك
الفيس بوك
فئة الموضوعات
الموضوعات االمنية
الموضوعات السياسية
الموضوعات االنسانية
الموضوعات القانونية
الموضوعات االقتصادية
الموضوعات االجتماعية
المجموع

حيدر العبادي
النسبة
التكرار
41.7
99
22.7
54
14.3
34
5.9
14
10.5
25
4.6
11
100
237

سليم الجبوري
النسبة
التكرار
23.7
83
20.8
73
22.2
78
19.7
69
8
28
5.4
19
100
350

المجموع
النسبة
التكرار
32
182
22.3
127
19.7
112
14.6
83
5.8
33
5.2
30
100
567

ثانيا  :اغراض التسويق في منشورات رئيسي الوزراء ومجلس النواب العراقي على الفيس بوك .
تســـتهدف منشـــورات السياســـيين تحقيـــق اغـــراض عـــدة وقـــد بينـــت نتائـــج الدراســـة الميدانية ان
فئـــة (التركيـــز علـــى االنشـــطة التـــي يقـــوم بها السياســـي ) ســـجلت النســـبة االكبـــر من مجمـــوع فئات
اغـــراض التســـويق وشـــكلت نســـبة ( )%37،6فـــي صفحة العبـــادي و( )%37،1في صفحـــة الجبوري ،
اذ كانـــت غالبيـــة المنشـــورات تركـــز علـــى ابراز انشـــطتهم السياســـية  ,كمـــا تضمنت تغطيـــة العديد من
الزيـــارات الميدانيـــة واالطـــاع علـــى اوضـــاع المواطنيـــن ضمن وعـــاء ديمقراطيـــة النظام السياســـي من
اجـــل تشـــكيل تصـــورات ايجابيـــة لـــدى الجمهور وزيـــادة عـــدد المؤيدين لمجمـــل انشـــطتهم  ,وتعد هذه
االنشـــطة مهمـــة للسياســـيين بغيـــة التواصـــل مع متابعيهـــم في مواقـــع التواصل االجتماعي والســـيما
عنـــد تكـــرار الصـــور بطريقـــة تحفـــز المتابـــع لرؤية المنشـــور او التعليق عليه او مشـــاركته مما يوفر
فرصـــة انتشـــاره واطـــاع الجمهـــور عليـــه  ,وجـــاءت فئة (الشـــرح والتفســـير) بالمرتبة الثانية وشـــكلت
نســـبة (  )%23.7فـــي صفحـــة العبـــادي و(  ) %19.4فـــي منشـــورات الجبـــوري اذ يقوم السياســـيون
بنشـــر الموضوعـــات التـــي تثيـــر الجمهـــور وتســـتدعي الشـــرح والتفســـير لبعـــض االحـــداث او توضيح
قضيـــة معينـــة او لقـــاء مثير للجدل بهدف بيـــان وجهات النظر ,وجـــاءت فئة(االعـــام) بالمرتبة الثالثة
وبلغـــت نســـبتها( )%20.6فـــي صفحـــة العبـــادي وبنســـبة (  ) %20.3فـــي صفحة الجبـــوري  ,اما فئة
(الدعـــوة الـــى الحـــوار والمصالحـــة) فقـــد جاءت بالمرتبـــة الرابعة بنســـبة ( )%6.7في صفحـــة العبادي
اذ يبـــدي اســـتعداده للتحـــاور  ،ويدعـــو بقيـــة السياســـيين الـــى تخطـــي الخالفـــات مـــن خـــال الحـــوار
والمصالحـــة الوطنيـــة  ,امـــا الجبـــوري فيركـــز علـــى هـــذا الغـــرض عـــن طريـــق الدعـــوة الـــى المصالحة
الوطنيـــة والمضـــي باتجـــاه اقـــرار ورقـــة التســـوية التاريخيـــة وشـــكلت نســـبة (  ) % 7.8مـــن مجمـــوع
فئـــات اغـــراض التســـويق فـــي صفحتـــه  ,واحتلت فئة (نقـــد وتقييم اعمـــال الحكومة) المرتبة الخامســـة
وبلغـــت نســـبتها (  )%9.9فـــي صفحـــة الجبـــوري وتظهـــر اثنـــاء اســـتجواب الـــوزراء ورؤســـاء الهيئات
ومتابعـــة واجباتهـــم السياســـية والتـــي تصـــب بمصلحة الشـــعب  ,في حيـــن كانت تلك الفئـــة اقل ظهو ار
فـــي صفحـــة العبـــادي وبلغـــت (  )%2.1مـــن مجموع فئـــات اغراض التســـويق في منشـــوراته وتمحورت
فـــي نقـــد بعـــض الخالفـــات السياســـية التـــي ال تخـــدم ســـير العملية السياســـية  ,امـــا عن فئـــة ( تقديم
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الخدمـــات) فتظهـــر أحد اغراض التســـويق السياســـي اذ يعد اشـــباع الحاجـــات المختلفـــة للمواطنين من
اهـــم المســـؤوليات التـــي يضطلع بها السياســـي لخلـــق حالة من الرضـــا والتأييد لدى الجماهير الســـيما
ان الشـــعب العراقي يعيش في حالة ســـخط على الحكومة بســـبب قلة الخدمات والمشـــكالت السياســـية
واالمنيـــة وعـــدم االســـتقرار فـــي البلـــد وقد شـــكلت نســـبتها ( ) %3.6في صفحـــة العبـــادي و( ) %6.5
لـــدى الجبـــوري  ،وجـــاءت فئـــة (الترويـــج للحـــزب والشـــخصية) بنســـبة ( ) %4.1في صفحـــة العبادي
ويظهـــر ذلـــك فـــي المناســـبات التأسيســـية للحـــزب عن طريـــق الترويج له عبر نشـــر عالمـــة الحزب او
صـــورة الحزب(كحـــزب الدعـــوة) الـــذي ينتمـــي اليـــه  ,وشـــكلت تلـــك الفئـــة نســـبة ( )%4.3فـــي صفحة
الجبـــوري ومـــن االمثلـــة على ذلك ترويج الجبوري بين الحين واالخر لشـــخصيات عشـــائرية لها مكانتها
فـــي المجتمـــع  ,وجـــاءت فئـــة ( التثقيـــف ) بالمرتبـــة االخيرة من اغراض التســـويق فـــي كال الصفحتين
وشـــكلت نســـبة ( )%1,5فـــي صفحـــة رئيـــس الـــوزراء و( )%0،9فـــي صفحـــة رئيس مجلـــس النواب .

جدول ( ) 2يبين اغراض التســـويق في منشـــورات رئيســـي الوزراء ومجلس النواب العراقي
على الفيس بوك
الصفحة الشخصية
فئة اغراض التسويق
التركيز على االنشطة الذي يقوم بها السياسي
الشرح والتفسير
االعالم
الدعوة الى الحوار والمصالحة
نقد وتقييم اعمال الحكومة
تقديم الخدمات
الترويج للحزب او الشخصية
التثقيف
المجموع

حيدر العبادي
النسبة
التكرار
37,6
73
23.7
46
20.6
40
6.7
13
2.1
4
3.6
7
4.1
8
1.5
3
100
194

سليم الجبوري
النسبة
التكرار
37,1
72
19.4
45
20.3
47
7.8
18
9.9
23
6.5
15
4.3
10
0.9
2
100
232

المجموع
التكرار النسبة
34
145
21.4
91
20.4
87
7.3
31
6.3
27
5.2
22
4.2
18
1.2
5
100
426

ثالثا :القيم المتضمنة في منشـــورات رئيســـي الوزراء ومجلس النواب العراقي على الفيس بوك .
تضمنـــت المـــواد المنشـــورة العديـــد من القيم  ،وكانـــت فئة ( االمن ) من اكثـــر الفئات التي يحاول
السياســـيون بثهـــا في رســـائلهم االتصالية بنســـبة ( )%26فـــي صفحة رئيس مجلس النواب  ,ونســـبة
( )%19،3فـــي صفحـــة رئيـــس الـــوزراء العراقـــي  ،وهي اهم القيم التي يســـتند اليها المجتمع المســـتقر
وتتجســـد فـــي حمايـــة المدنييـــن مـــن االعتـــداء المـــادي او المعنـــوي (التخويـــف واالرهـــاب ) والتصـــدي
للخروقـــات االمنيـــة  ,وضمـــان حـــق التظاهر بدون اعتداءات ،وتشـــريع القوانين التي من شـــانها ردع
االرهـــاب  ،ومتابعـــة االجهـــزة االمنيـــة في تحقيق االمن بنواحي البالد كافة  ,كمـــا جاءت فئة (المواطنة)
بنســـبة ( )%14،7في صفحة العبادي ونســـبة ( )%21،9في صفحة الجبوري وتجســـدت في منشورات
السياســـيين عن طريق تنمية روح الوالء للوطن ورفع الروح المعنوية ألفراد الشـــعب وتنمية االحســـاس
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بالمســـؤولية تجـــاه الوطـــن فضال عن االعتـــراف بحقوق كل فرد والتعريف بواجباتـــه تجاه بلده  ،وجاءت
فئـــة (الســـلم المجتمعي) بنســـبة ( )%11،3فـــي صفحة العبادي و ( )%18،6فـــي صفحة الجبوري عن
طريـــق حـــث العراقييـــن علـــى التآخـــي ونبـــذ العنـــف واالنقســـامات المجتمعية للحفـــاظ على الســـلم بين
مكوناتـــه  ,كمـــا ظهـــرت فئـــة (ايثـــار المصلحـــة العامـــة) بنســـبة(  )22،7فـــي صفحة العبـــادي وكانت
نســـبتها ( ) %4،8في صفحة الجبوري  ,اما فئة (ضمان حقوق االقليات) فقد احتلت نســـبة ( )%6،8
فـــي صفحـــة العبـــادي و ( )%12،1فـــي صفحـــة الجبوري وهي غالبا ما تتجســـد المنشـــورات عن طريق
االعتـــراف باألقليـــات ومشـــاركتهم اعيادهم الدينية ومناســـباتهم االجتماعية وضمـــان حقوقهم الفرية في
المجتمع ،وجاءت فئة (التضحية في سبيل الوطن) بنسبة ( )%7،9في صفحة العبادي و ( )%8،1في
صفحـــة الجبـــوري مـــن خالل دعـــم فكرة التضحية في ســـبيل الوطن  ،فضال عن زيـــارة المناطق المحررة
واالندمـــاج مـــع الجيش وتشـــجيعهم على محاربـــة (داعش) وتذكيرهم بالمســـؤولية الوطنية تجاه بلدهم .
وظهـــرت فئـــة (العدالـــة االجتماعية) بنســـبة ( )%4,4في صفحة العبـــادي و (  )%7،3في صفحة
تثبـــت المجتمع كوحدة متماســـكة ,
الجبـــوري وتتمحـــور في المســـاواة بيـــن كل المكونـــات العراقية التي ّ
كمـــا تبـــرز عن طريق ضمان حقوق المرأة والطفل  ,اما عن قيم (التســـامح) فظهرت بنســـبة( )%12،5
فـــي صفحـــة العبـــادي و( )%0،8فـــي صفحـــة الجبـــوري  ،وتأتـــي هـــذه القيمة فـــي الدعوة الـــى توحيد
جميـــع طوائـــف العـــراق برباط الوطنية وضـــرورة االنتماء للوطـــن وكذلك نبذ الطائفيـــة والتعامل المذهبي
والتفرقـــة بين كافة مكونات الشـــعب .
جدول ( ) 3يبين القيم التي تم تســـويقها في منشـــورات رئيســـي الوزراء ومجلس النواب العراقي
على الفيس بوك
الصفحة الشخصية  /فئات القيم
االمن
المواطنة
السلم المجتمعي
ايثار المصلحة العامة
ضمان حقوق االقليات
التضحية في سبيل الوطن
العدالة االجتماعية
التسامح
المجموع

حيدر العبادي
النسبة
التكرار
19،3
17
14،7
13
11،3
10
22،7
20
6،8
6
7،9
7
4،4
4
12،5
11
100
100

سليم الجبوري
النسبة
التكرار
26
32
21،9
27
18،6
23
4،8
6
12،1
15
8،1
10
7،3
9
0،8
1
100
100

المجموع
النسبة
التكرار
23،2
49
18،9
40
15،6
33
12،3
26
9،9
21
8
17
6،1
13
5،6
12
100
100

رابعا  :اتجاهات الراي العام ازاء القضايا المطروحة في صفحتي رئيس مجلس الوزراء والنواب العراقي
مـــن بيـــن المضاميـــن والموضوعـــات التـــي تناولهـــا السياســـيون فـــي صفحاتهـــم الشـــخصية برزت
موضوعـــات شـــغلت اهتمـــام الجمهـــور وتعددت بشـــأنها اآلراء وشـــكلت قضايـــا مهمة تفاعـــل معها من
خـــال النقـــاش والتعليـــق والمشـــاركة  ،وتعد قضيـــة تحرير الموصل مـــن اكثر القضايا التي شـــكلت رأياً
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عاماً لدى متابعي الصفحتين بواقع ( )1096تعليق وســـجلت االتجاهات المؤيدة لتلك القضية النســـبة
االكبر  ،ففي صفحة العبادي كانت االتجاهات المؤيدة بنســـبة ( )%62.9فيما كانت المعارضة بنســـبة
( )%7.3والمحايـــدة بنســـبة ( )%29.7بينمـــا شـــكلت االتجاهـــات المؤيـــدة فـــي صفحة الجبوري نســـبة
بلغـــت ( )%42.8والمعارضـــة ( )%7.6والمحايدة (. )%49.5
امـــا (قضيـــة المشـــاريع الخدميـــة) فكانـــت االتجاهـــات المؤيـــدة لتلك القضيـــة في صفحـــة العبادي
بنســـبة( )%7.11وتتكـــون هـــذه النســـبة مـــن الذين يثقـــون بالق اررات التي يعلن عنها السياســـي بشـــأن
مشـــاريع المـــاء والكهربـــاء والخدمـــات االخرى  ,اما االتجاهـــات المعارضة فقد خرجت بنســـبة()%61.6
 ،وهـــم فئـــة واثقيـــن مـــن عـــدم مقـــدرة السياســـي والحكومـــة على توفيـــر تلـــك الخدمـــات ,ومعارضتهم
علـــى المبالـــغ التـــي تصـــرف من اجل تنفيذ مشـــاريع غيـــر مجدية  ,وكانت نســـبة االتجاهـــات المحايدة
( , )%31،1امـــا فـــي صفحـــة الجبـــوري فقد بلغت نســـبة اآلراء المؤيـــدة ( , )%88،9واآلراء المعارضة
( )%10,4امـــا اآلراء المحايـــدة فقـــد بلغـــت ( )%1ونالحـــظ ان نســـبة التاييد في صفحـــة الجبوري اعلى
بكثيـــر منهـــا فـــي صفحـــة العبادي كونه رئيســـا للســـلطة التشـــريعية ومن ثـــم فان اي اخفـــاق في توفير
الخدمـــات تلقى مســـؤوليته بشـــكل رئيس علـــى عاتق رئيـــس الوزراء .
وتعـــد قضيـــة (اعـــادة النازحيـــن الى المناطـــق المحررة) مـــن اكثر القضايا االنســـانية التي شـــكلت
رأيـــاً عامـــاً فـــي كلتا الصفحتين بواقـــع (  )410تعليق اذ كانت هذه االتجاهـــات تدعو الجهات الحكومية
والمســـؤولين باعـــادة النازحيـــن الـــى المناطـــق المحررة  ،واعادة اعمـــار المدن والبنى التحتية وتســـهيل
عـــودة هـــذه الشـــريحة خاصـــة بعـــد اســـتقرار المـــدن وتحررها مـــن (داعش) وجـــاءت نســـبة االتجاهات
المؤيـــدة بصفحـــة العبادي ( )%68.7وانعدام االتجاهات المعارضة  ،وكانت االتجاهات المحايدة بنســـبة
( )%31.2امـــا فـــي صفحـــة الجبـــوري فكانـــت االتجاهـــات المؤيـــدة ( , )%27.6فـــي حين بلغت نســـبة
االتجاهـــات المعارضة ( )%8.1والمحايدة بنســـبة (.)%64.1
كما اخذت مســـالة (تنظيم عمل الحشـــد الشـــعبي وفق قانون الحشـــد) مســـاحة من اتجاهات الراي
العـــام فـــي مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي بواقـــع (  )393تعليقـــا فـــي كلتـــا الصفحتيـــن  ,اذ جـــاءت فئة
المؤيديـــن فـــي صفحـــة العبادي بنســـبة (  ،) %3.3وهذه النســـبة تســـعى الى اقرار هـــذا القانون وجعل
الحشـــد الشـــعبي تشـــكيالً يخضـــع لســـيطرة القائـــد العام للقـــوات المســـلحة اما فئـــة المعارضيـــن فكانت
نســـبتهم ( ،) %11.1ممـــن يعتقـــدون ان بعـــد انتهـــاء ازمـــة (داعش) فانـــه ال ضرورة لوجـــود فصائل
عســـكرية عديـــدة وتـــرى انـــه مـــن الواجـــب دمج هـــذه الفصائل تحت مســـمى الجيـــش العراقـــي  ,وكانت
فئـــة االتجاهـــات المحايـــدة بنســـبة بلغت (  ) %85.5وهي النســـبة االكبر بين النســـب  ,اما في صفحة
الجبـــوري فقـــد بلغت نســـبة االتجاهـــات المؤيـــدة ( ، )%0،6واالتجاهات المعارضـــة ( )%18،1في حين
بلغـــت اآلراء المحايـــدة ( )%81،1وهـــي النســـبة االكبر .
(امـــا قضيـــة اســـتقرار الوضـــع االمنـــي ) فلـــم تظهر اراء مؤيـــدة لها فـــي صفحة العبـــادي وان ذلك
نابـــع مـــن فقدان الثقة باإلجراءات االمنيـــة والخطط لمعالجة الخروقات وتكرار حـــوادث التفجير والخطف
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وما شـــابه  ,فيما ســـجلت نســـبة االتجاهات المعارضة ( ،)%35.7والمحايدة بنســـبة ( )% 64.2وهي
النســـبة االكبـــر  ،امـــا فـــي صفحة الجبوري فقد بلغت نســـبة االتجاهـــات المؤيدة ( )%50.4اما النســـبة
المعارضـــة فكانـــت ( )%4.9واالتجاهات المحايدة بنســـبة (. )%44.5
وبشـــأن (قضيـــة االعتـــراف بحـــق التظاهـــر الســـلمي وحمايـــة المتظاهريـــن) فقد جـــاءت االتجاهات
المؤيـــدة فـــي صفحـــة العبـــادي بنســـبة ( ، )%62.9والمعارضـــة بنســـبة ( ،) %10.3والمحايدة بنســـبة
( )%26.6اما في صفحة الجبوري فقد كانت االتجاهات المؤيدة بنســـبة ( ، )%7.1والمعارضة بنســـبة
( ، )%42.3والمحايـــدة بنســـبة (. )%50.5
وبشـــان (قضيـــة الفســـاد االداري واالصـــاح المؤسســـاتي) :فقـــد جـــاءت فئـــة المؤيديـــن في صفحة
العبادي بنسبة ( ، )%88،5وفئة المعارضين بنسبة ( ، ) %3.5وجاءت فئة المحايدين بنسبة ()%1،7
 ،وفـــي صفحـــة الجبوري بلغ عدد المؤيدين ( )%2،4والمعارضيـــن ( )%53،6والمحايدين (. ) %43،9
وبـــرزت العديـــد مـــن االتجاهـــات المتعلقة بقضية ( تشـــريع قانـــون العفو العام) وقـــد وتوزعت تلك
االتجاهات اذ جاءت فئة المؤيدين في صفحة العبادي بنســـبة( ، )%66.6وهي نســـبة تعكس المؤيدين
والمطالبيـــن بإقـــرار هـــذا القانـــون والـــذي يهم شـــريحة كبيـــرة في المجتمع مـــن المعتقلين ممـــن لم تثبت
ادانتهـــم او عنـــد تنـــازل المشـــتكي باســـتثناء بعض الجرائـــم الكبرى وامـــا الفئة المعارضة فكانت بنســـبة
( ، )%9وهـــم الفئـــة التـــي تعتقـــد بـــان ليـــس هنـــاك ضرورة اقـــرار العفـــو العـــام وان المشـــمولين بالعفو
هـــم يســـتحقون العقوبـــات بحقهـــم فيما كانت نســـبة المحايديـــن (  ,)%24.2اما فـــي صفحة الجبوري
فكانـــت نســـبة المؤيديـــن (  ،)%73.9وهـــي النســـبة االكبر ألن هذه الفئة تناشـــد بتعديـــل قانون العفو
العـــام وتطالـــب برفض تعديـــات العبادي على القانـــون باعتقادهم بانها مجحفة بحـــق المعتقلين وكذلك
ال تصـــب فـــي صالـــح المصلحـــة الوطنيـــة  ،امـــا االتجاهـــات المعارضة بنســـبة ( ) %10.2ممـــن كونوا
رأيـــا معارضـــا حـــول اعـــادة تلك الشـــريحة الى المجتمـــع وان الوقت غير مناســـب القرار هـــذه القوانين ،
وجـــاءت فئة المحايدين بنســـبة (. )%15.7
اما فيما يتعلق بقضية(حماية حقوق الصحفيين) فقد بلغت نسبة االتجاهات المؤيدة في صفحة العبادي
( )%4.3والمعارضة بنســـبة ( )%75.6والمحايدة بنســـبة ( ، )%20اما في صفحة الجبوري فقد حصلت
االتجاهات المؤيدة على نسبة بلغت ( )%3.5والمعارضة بنسبة ( )%70.1والمحايدة بنسبة ()%26.3
وغالبـــا مـــا تعبـــر االتجاهـــات المؤيـــدة عـــن ضـــرورة حمايـــة الصحفيين والســـيما تعرضهـــم لبعض
الخروقـــات واالعتـــداءات من جهات مجهولة  ،اما االتجاهات المعارضة فهي تندد بإهمال الحكومة افراد
الشـــعب كافـــة ومـــن بينهم الصحفيون وتعبـــر عن غضبها بالرفض ألية قانـــون يبقى حب ار على ورق .
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جدول (  ) 4يبين اتجاهات الراي العام في صفحتي (العبادي والجبوري) ازاء القضايا المنشورة
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قضية حماية حقوق
الصحفيين

100

تشريع قانون العفو العام

100

االعتراف بحق التظاهر
السلمي
الفساد االداري واالصالح
المؤسساتي

100

استقرار الوضع االمني

100

تنظيم عمل الحشد الشعبي
وفق قانون الحشد

100 100

اعادة النازحين الى مناطقهم

100

قضية المشاريع الخدمية

100

قضية تحرير الموصل

100

الصفحة الشخصية

صفحة رئيس الوزراء (حيدر العبادي) رئيس مجلس النواب( سليم الجبوري)
مج
معارض محايد
مؤيد
معارض محايد
مؤيد
 %ك مج  %ك  %ك  %ك مج  %ك
ك  %ك %

سادسا  :اشكال تفاعل الجمهور في صفحتي رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
تفاعـــل الجمهـــور فـــي صفحـــات الفيـــس بـــوك مـــع المنشـــورات بطـــرق واشـــكال متعـــددة  ،وكانت
(اإلعجابات والرموز التعبيرية) في مقدمة طرق التفاعل اذ بلغ تكرارها ( )185542في كال الصفحتين
وتعبـــر هـــذه الطريقـــة عـــن االفـــراد الذيـــن يفضلـــون عـــدم ابـــداء رأيهم نحـــو القضايـــا بالتعبيـــر النصي
ويلجـــأون الـــى اســـتخدام الرمـــوز التعبيرية التـــي تعبر عن اتجاهاتهـــم (معجب ,محـــب ,غاضب ,حزين
,مندهـــش ,مضحـــك)  ,وفـــي المرتبـــة الثانية ظهرت فئـــة (نصوص كالمية ) وبلـــغ تكرارها ()70642
وهـــي العبـــارات النصيـــة التـــي تعكس اتجاهـــات االفراد وآرائهم ســـواء بالتأييـــد والرفـــض او الحياد  ,اما
فـــي المرتبـــة الثالثـــة فحلـــت قضية (الرد على تعليق ســـابق) بتكرار بلـــغ ( ) 2870وتبين هذه النســـبة
التعليقـــات التـــي يعلـــق عليهـــا مـــن افراد اخرين ســـواء بتأييـــده الرأي او العكـــس او اضافـــة معلومة او
رأي اخـــر وتعـــد هـــذه الخاصيـــة متاحـــة وضمـــن التحديثـــات الخاصة بموقـــع الفيس بـــوك  ,وجاءت فئة
(التذكيـــر) فـــي المرتبـــة الرابعـــة وبتكـــرار ( ) 2815وهي احضـــار االصدقاء الى خانـــة التعليق الخاصة
بالموضـــوع عبـــر هـــذه الخاصية وتســـمى ( )mentionوتؤدي هـــذه الطريقة الى زيادة عـــدد التعليقات
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 ,بعدهـــا جـــاءت فـــي المرتبـــة الخامســـة فئة ( رمـــوز وايقونات) بتكـــرار بلغ ( ) 2060وهي تشـــير الى
االفـــراد الذيـــن يســـتخدمون الرمـــوز وااليقونات التي يعبرون فيها عن ارائهم  ،وبشـــأن فئة (المشـــاركة)
فقد بلغ تكرارها ( )2264وهي مشـــاركة المســـتخدمين للمنشـــورات الخاصة بالسياسيين على صفحاتهم
الخاصـــة او فـــي التجمعـــات مـــع اضافة عناويـــن عليها وتعتبر هـــذه الطريقة احدى الطـــرق المعبرة عن
الـــرأي العـــام  ,امـــا في المرتبة السادســـة فقد جاءت فئة (الهاشـــتاك) بتكرار بلـــغ ( )334وهي الطريقة
المختصـــرة فـــي التعبيـــر عـــن الرأي وقام مرتادو المواقع بنشـــر اكثر من هاشـــتاك علـــى صفحة العبادي
مابيـــن مؤيـــدة لسياســـات العبادي وق ارراته او رافضـــه لها مثل (( #كلنا حيدر العبـــادي #تحرير الموصل
#مقاطعـــة االنتخابـــات #نحـــن مـــع االيزيدين )) وفي صفحـــة الجبوري فقد برزت عدد مـــن الكلمات مثل
(( #ارحمونا اعطفوا علينا #اخراج الموقوفين #اقرار العفو العام  #اقرار قانون المســـائلة والعدالة )) .
وتأتـــي فـــي المرتبـــة الثامنـــة فئة (روابط) بتكرار بلـــغ ( )86اذ يلجأ بعض االفراد الى ادراج بعض
الروابـــط الدالليـــة لمقاطـــع فيديـــو او بعض الموضوعات التـــي لها عالقة بالموضوع المنشـــور كنوع من
التعبيـــر عـــن الـــرأي  ,امـــا( مقاطع الفيديو) فتكررت (  )43مرة اذ عبر بعض االفراد عن رأيهم من خالل
مقاطـــع فيديـــو مـــن تصويرهم او المقاطع المتداولة فـــي المواقع االخرى  .واخي ار جـــاءت فئة (النصوص
مـــع الصـــور) بواقـــع ( )15مـــرة والتـــي تحمـــل طابـــع الكوميديـــا واالســـتهزاء بالموضـــوع المنشـــور .
جدول ( ) 5يبين اشكال تفاعل الجمهور في صفحتي رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقي
الصفحة الشخصية /فئة شكل التفاعل
اإلعجابات والرموز التعبيرية
نصوص كالمية
التعليق على تعليق سابق
التذكير
رموز وايقونات

المجموع
سليم الجبوري
حيدر العبادي
النسبة
النسبة التكرار النسبة التكرار
التكرار
69.4 185542 94.8 34,812 65.4 150,730
26.4 70642 2.8
1042 30.2 69600
1.1
2870
0.2
76
1.2
2794
1.1
2815
0.2
70
1.2
2745
1
2558
1.4
498
0.0
2060

المشاركة
هاشتاك

2116
290

0.9
0.1

148
44

0.4
0.1

2264
334

0.8
0.1

روابط
فيديو
نصوص مع الصور
المجموع

70
33
10
230448

0.0
0.0
0.0
100

16
1
5
36712

0
0
0
100

86
34
15
267160

0
0
0
100

سابعا  :نوع تفاعل الجمهور في صفحتي رئيس الوزراء ورئيس البرلمان العراقي
وفيمـــا يتعلـــق بنـــوع التفاعـــل فجاءت فئة (مناشـــدات) فئـــة المقدمـــة بتكـــرار ( ،) 1082وهذا يدل
علـــى ان النســـبة االكبـــر مـــن التعليقـــات هي مطاليـــب االفراد التـــي تباينت بيـــن المطالبة بســـن قوانين
معينـــة او تقديـــم المســـاعدات فضال عن المناشـــدات االنســـانية  ,وفي المرتبة الثانيـــة جاءت فئة( لوم)
بتكـــرار ( ، )%171وتأتـــي بصيغـــة التســـاؤالت حـــول ســـوء االوضـــاع االمنيـــة او حول ضيـــاع ميزانية
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الدولـــة او اهمـــال البنـــى التحتيـــة وتوجيـــه اللـــوم الى السياســـيين حـــول عدم اســـتقرار الوضـــع االمني
وضحايـــا المعـــارك مـــن المدنيين  ,وفـــي المرتبة الثالثة جاءت فئة (تهكم) بتكـــرار بلغ (  )166وتظهر
بشـــكل االســـتهزاء بالق اررات والسياســـيات التي ينشـــرها السياســـي بســـبب عدم ثقة االفراد بق ارراته  ،ثم
فـــي المرتبـــة الرابعـــة نجـــد فئـــة (شـــكر وامتنـــان) بتكـــرار بلـــغ ( ، )165وهي فئة مـــن التعليقـــات تقدم
شـــك ار للسياســـي حـــول اســـتجابته لطلب او تقديـــم معونة او اقرار قانـــون تنتفع به مثل عبـــارات (وفقك
هللا ,ســـدد خطـــاك ,انـــت فخرنـــا ) وفـــي المرتبة الخامســـة فئة (شـــتم) بتكـــرار بلـــغ ( ،)151وتظهر في
اســـتخدام الكلمـــات البذيئـــة مـــن االفـــراد وااللفاظ غيـــر االخالقية حول ما ينشـــر من سياســـيات واحداث
وتصريحـــات , ,وفـــي المرتبـــة السادســـة جاءت فئـــة (رأي) بتكـــرار ( )114وتعبر عـــن التعليقات التي
تحتوي على رأي او مقترح بشـــأن السياســـي او بشـــان االفكار المطروحة ،او بشـــأن حل المشـــكالت ,
و فـــي المرتبـــة الســـابعة ظهـــرت فئة (طلبـــات مقابلة) بتكـــرار ( ، ) 21وهذه الفئة تحـــاول الوصول الى
السياســـي وطلـــب مقابلته ويترك فـــي التعليق معلوماته كافة التي تمكن ادارة الصفحة او السياســـي من
االتصـــال بـــه وتحديـــد موعد لمقابلتـــه وابرزها مقابالت التعييـــن وتقديم االعانات الماليـــة  ,وفي المرتبة
االخيـــرة تاتـــي فئـــة (اســـتغالل الموقـــع لإلعـــان) بتكـــرار ( )12ويتم اســـتغالل حجم التعليقـــات وتواجد
االفـــراد فـــي الصفحـــة لإلعالن عـــن صفحة او موقع او مشـــروع معيـــن داخل تلـــك التعليقات .

جدول(  )6يبين نوع تفاعل الجمهور في صفحتي رئيس مجلس مجلس الوزراء والنواب العراقي
حيدر العبادي

المجموع

سليم الجبوري

لصفحة الشخصية
نوع التفاعل

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

مناشدات

448

51.9

634

62.2

1082

57.5

لوم

108

12.5

63

6.2

171

9.1

تهكم

82

9.5

84

8.2

166

8.8

شكر وامتنان

33

3.8

132

13

165

8.8

شتم

105

12.2

46

4.5

151

8

رأي

68

7.6

46

4.5

114

6.1

طلبات مقابلة

17

2

4

0.4

21

1.1

استغالل الموقع لإلعالن

2

0.2

10

1

12

0.6

المجموع

863

100

1019

100

1882

100

االستنتاجات

توصلت الباحثة الى استنتاجات عديدة في ضوء اهداف البحث ونتائجه وهي كاالتي :

 .1تصـــدرت الموضوعـــات االمنيـــة والسياســـية واالنســـانية المضامين التي تم تســـويقها في منشـــورات
رئيســـي مجلـــس الـــوزراء والنـــواب العراقي  ,اذ عمد السياســـيون الى اطالع متابعيهـــم على كل مجريات
معركـــة الموصـــل فضـــا عـــن االشـــادة بدور المؤسســـة العســـكرية وانتصـــارات القوات االمنيـــة والجهود
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المبذولـــة لمحاربـــة االرهاب  ,وشـــكلت مســـالة عودة النازحين الى اماكن ســـكناهم والتأكيـــد على اهمية
التعايـــش الســـلمي اهمية كبيره في منشـــوراتهما.
 .2تضمنـــت المـــواد المنشـــورة العديـــد من القيم التي يحاول السياســـيون بثها وتســـويقها  ،وكانت قيمة
االمـــن فـــي المقدمة تلتها المواطنة والســـلم المجتمعي وايثار المصلحة العامـــة فضال عن ضمان حقوق
االقليات والتضحية في ســـبيل الوطن والعدالة االجتماعية والتســـامح .
 .3قـــدم السياســـيون افكارهمـــا السياســـية وبرامجهمـــا فـــي العديـــد مـــن االشـــكال والقوالب فـــي محاولة
ألقنـــاع الجمهـــور المســـتهدف في مواقع التواصـــل االجتماعي  ،اذ اعتمد رئيس الـــوزراء العراقي حيدر
العبـــادي بشـــكل رئيـــس علـــى النصـــوص الكتابيـــة في منشـــوراته  ,بينما اســـتخدام الجبـــوري النصوص
المرفقـــة بالصـــور والصـــور المركبة ومقاطع الفيديو بشـــكل اكبر كوســـيلة لزيادة ظهوره امـــام متابعيه .
 .4نالحـــظ ان الجمهـــور تفاعـــل مـــع المضاميـــن المنشـــورة في صفحات السياســـيين عبر اشـــكال عدة
كاإلعجابات والرموز التعبيرية والتعليقات ,فضال عن اســـتخدامه للوســـائل االخرى كالتذكير والمشـــاركة
واســـتخدام الملصقـــات والصـــور ومقاطـــع الفيديـــو والروابـــط وهذا يدل انـــه جمهـــور واع يقصد صفحات
السياســـيين كمجـــال للتعبير عن الـــرأي العام .
 .5كانـــت النســـبة االكبـــر مـــن مرتـــادي صفحتـــي العبـــادي والجبـــوري تتضمن مناشـــدات تتعلق بســـن
القوانيـــن المهمـــة والحاجـــة الى تقديم المســـاعدات  ،كما لجأ البعض منهم الى اســـاليب التهكم والســـب
والشـــتم للتعبيـــر عـــن اتجاهاتهـــم بشـــأن القضايا التي تتماشـــى مع مصالـــح االغلبية .
 .6اتضـــح ان هنالـــك تفاوتـــا فـــي اهميـــة الموضوعـــات لدى السياســـيين والتـــي عبرت عـــن برامجهما ,
وبيـــن اهتمامـــات الجمهـــور بشـــأنها  ،اذ ان هنالك قضايـــا محددة القت صدى عند الـــراي العام وتعددت
وجهـــات النظـــر إزاءهـــا عبـــر النقـــاش والحـــوار والتفاعـــل  ,فالقضايـــا التي تالمـــس حاجـــات الجماهير
ومطالبهم تحتد فيها النقاشـــات  ,كما ان فقدان ثقة الجمهور تجاه القضايا التي تســـعى الى تحســـين
الواقـــع الخدمـــي واالمنـــي والمعيشـــي للمواطن نتج عنهـــا اتجاهات معارضة واراء مضـــادة في صفحتي
رئيســـي الوزراء والنـــواب العراقيين .
المصادر
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