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  الممخص:

تناولت ىذه الدراسة الدور الذي لعبتو مؤسسة التقنية من اجل السبلم في مواجية الدعايات االنتخابية 
المزيفة اذ تعد ىذه المؤسسة ىي األولى من نوعيا في مجال التخصص الدقيق في رصد االخبار 

رة وباألخص في فتالمزيفة التي تنتشر بشكل كثيف في وسائل االعبلم العراقية بصورة خاصة 
االنتخابات التشريعية التي نشر فييا كم ىائل من الدعايات المزيفة التي تعمل عمى تضميل المجتمع 

 العراقي بيدف الحصول عمى مكاسب انتخابية لصالح الجية التي ترعى الدعاية .
ىذا البحث ينتمي الى البحوث الكمية من حيث جمع المعمومات . حيث تم ذلك باالعتماد عمى أداة 

مبحوث من متابعي صفحة التقنية من اجل السبلم عمى فيس بوك  483تبيان بعينة وصمت الى االس
 spss. وقد تم قياس الفرضيات باالعتماد عمى اختبار )كاي سكوير ( . استخدم الباحث برنامج 

يا لتحميل البيانات الناتجة من االستبانة . وقد أظيرت نتائج البحث ان التقنية من اجل السبلم كان ل
دور إيجابي وىام في كشف الدعايات االنتخابية المزيفة وصحة االخبار وكذلك ليا دور إيجابي وىام 
في توعية الناخبين وتثقيفيم وساعدت في اختيار الناخب لممرشح المناسب وكذلك كان ليا دور 

 .0202إيجابي في مشاركة الناخبين باالنتخابات التشريعية لنسة 
، موقع فيس 0202التقنية من اجل السبلم، الدعاية االنتخابية، انتخابات تشرين ):الكممات المفتاحية 
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This study dealt with the role played by the Technology for Peace 

Foundation in the face of fake electoral propaganda, as this institution is 

the first of its kind in the field of precise specialization in monitoring 

fake news that is widely spread in the Iraqi media in particular, 

especially during the period of the legislative elections in which it was 

published A huge amount of fake propaganda that works to mislead 

Iraqi society in order to obtain electoral gains for the benefit of the party 

that sponsors the propaganda. 

This research belongs to the quantitative research in terms of data 

collection. This was done by relying on the questionnaire tool with a 

sample of 384 respondents from the followers of the Technology for 

Peace page on Facebook. The hypotheses were measured based on the 

(Ki-Square) test. The researcher used the spss program to analyze the 

data obtained from the questionnaire. The results of the research showed 

that technology for peace had a positive and important role in detecting 

fake electoral advertisements and the authenticity of news, as well as a 

positive and important role in educating and educating voters and 

helping the voter to choose the appropriate candidate, as well as having a 

positive role in the participation of voters in the legislative elections of 

2021. 

Keywords: Technology for peace, electoral campaigns, October 2021 

elections, Facebook 

 المقدمة
تعد الدعاية االنتخابية احد اىم األساليب التي يستخدميا المرشحون واألحزاب السياسية 
لتغيير قناعة الناخبين في اتجاه معين بيدف الحصول عمى أصواتيم لمفوز في 
االنتخابات والوصول الى الحكم وعمى مدى عقود من الزمن وباألخص في القرن 

نتخابية ىي المنتصر دائما في حسم العشرين والواحد وعشرين ظمت الدعاية اال
االنتخابات اذ تستعين األحزاب السياسية غالبا بخبراء ومختصين في ىذا المجال لكي 
يعمموا عمى دراسة المجتمع وتفكيره وتوجياتو الفكرية لمعمل عمى إيجاد الطرق واألفكار 

بدأنا نمحظ تطورا المناسبة لمدعاية إلقناعو  ومع ظيور االنفجارات التكنموجية اليائمة 
باألساليب الدعائية اذا أصبحت تستخدم التكنموجيا المتطورة في الدعاية لتصبح اكثر 
تأثيرا عمى االفراد وباألخص الدعايات المزيفة التي باتت تعتمد عمى فبركة الصور 
والفيديوىات واالخبار المزيفة حيث انيا دخمت عالم التواصل االجتماعي من أوسع 

ضالتيا فيو  وذلك بسبب انعدام الرقابة عمى ىذه الشبكات االجتماعي مما  ابوابو لتجد
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سيل من تعرض االفراد لمدعاية اما االمر الذي استحدث في دراستنا ىي نشوء مؤسسة 
خاصة تعنى بكشف االخبار والدعايات المزيفة وىي صفحة )التقنية من اجل السبلم( 

اق وقد عممت ىذه المؤسسة  في فترة التي تحظى بنسب مشاىدة عالية جدا في العر 
عمى كشف الكثير من اساليب الدعايات االنتخابية  0202االنتخابات التشريعية لسنة 

المزيفة التي استخدمت في فترة االنتخابات وفضحيا امام الجميور مما احدث حالة من 
ممية الوعي االنتخابي لدى الناخبين بحيث تولدت لدينا شريحة مثقفة بمتعمقات الع

االنتخابية  قد ال تكون ىذه المؤسسة ىي األولى في مجال كشف االخبار المزيفة اذ 
كان ىناك العديد من  المؤسسات اإلعبلمية بمختمف أنواعيا التي تكشف االخبار 
المزيفة لكنيا كانت عمميات كشف باتجاه واحد الذي يخدم مصمحة المؤسسة اإلعبلمية 

حاوالت محدودة النطاق ال ترتقي الى المستوى الذي والجيات القائمة عمييا وىي م
يحدث حالة من الوعي االنتخابية بخبلف صفحة )التقنية من اجل السبلم ( التي 
اعتمدت عمى موقع فيس بوك وباقي وسائل التواصل االجتماعي كوسيمة لفضح كافة 

اعتمادىا عمى الدعايات المزيفة التي تنشرىا جميع األحزاب المشاركة في االنتخابات وب
والبراىين العممية والمنطقية مما جعميا تحدث نقمة إعبلمية نوعية في  الحجج واألدلة

مجال كشف الحقائق مما جعل العديد من األحزاب والمرشحين يخشون نشر دعايات 
مزيفة خوفا من ان يتم فضحيم مما دفع الباحث لمخوض في معرفة الدور الذي لعبتو 

ل السبلم( في مواجية الدعايات االنتخابية المزيفة في مؤسسة )التقنية من اج
عبر موقع فيس بوك نظرا لما تشكمو ىذه االنتخابات  0202االنتخابات التشريعية لسنة 

من أىمية أساسية في تغيير بنية النظام السياسي في العراق الذي يطمح الكثير الى 
مبات الشعب وتحقق إرادتو إصبلحو والعمل عمى تشكيل حكومة عادلة ونزيية تمبي متط

 الحرة .
 :مشكمة الدراسة

مشكمة دراستنا تعبر عن مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( وىي واحدة من اكثر 
الصفحات تأثيرا في موقع فيس بوك لكونيا سمكت نيجا جديدا في العالم الرقمي يميزىا 
بالكشف عن االخبار المزيفة والمضممة لمناس وكذلك بحيادتييا في نشر الحقائق المرفقة 
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ف الموجود في االخبار والتي كانت تمر عمى االفراد لمحجج واألدلة الدامغة لمتزيي
بسبلسة تامة بسبب الكم اليائل في االخبار اليومية التي تنشر في الصحف والتمفزيون 
والمواقع االلكترونية  اما بعد ظيور ىذه المؤسسة فقد اختمف االمر بنسبة كبيرة جدا 

ة )التقنية من اجل بحيث أصبحت ىناك شريحة واسعة من المجتمع تعود الى صفح
السبلم( لمتأكد من صحة الخبر المنشور مما صعب عممية نشر االخبار المزيفة من 
قبل المؤسسات االعبلمية الرسمية لكونيم  اصبحوا تحت المراقبة االجتماعية التي قد 
تعرض سمعتيم لمخطر في حال اكتشاف الزيف الحاصل في االخبار . ان ىذه القوة 

بقوة  السبلم( دفعتياأصبحت تتمتع بيا صفحة )التقنية من اجل االجتماعية التي 
لمخوض في غمار مواجية الدعايات المزيفة في انتخابات تشرين  بحيث كانت تراقب 
جميع الصفحات والوسائل اإلعبلمية التي تروج وتزيف الحقائق من اجل فوز جية ما 

لمجتمع بالخدع التي تحاول في انتخابات تشرين  وتكشفيا امام الرأي العام لتوعية ا
تمريرىا بعض الجيات السياسية  لموصول الى السمطة  وقد صعبت عممية الرصد ىذه 

. لكون الدعايات  0202من فوز الجيات السياسية المضممة في انتخابات تشرين 
االنتخابية تعتبر المصدر األساسي الذي تعتمد عميو األحزاب والتيارات السياسية لكسب 

ممكن من الجماىير لمتصويت ليم في االنتخابات  مع اختبلف نوع األساليب  اكبر قدر
الدعائية المستخدمة في كل حقبة زمنية ففي ىذه االنتخابات اعتمدت الكتل السياسية 
عمى شبكات التواصل االجتماعي لبث الدعايات االنتخابية من خبلليا وباألخص  

اما من قبل افراد الشعب العراقي إضافة موقع فيس بوك الذي يعد اكثر الوسائل استخد
الى ذلك انعدام الرقابة القانونية فيو مما سيل من عممية تمرير الدعايات االنتخابية 
المزيفة بشكل كثيف عن طريقو الى الجميور الذي يتمقى سيبل ىائبل من الدعايات 

ذا فقد بشكل يومي عمى جميع الصفحات والمجموعات الموجودة في موقع فيس بوك . ل
دعت الحاجة الى دراسة دور ) التقنية من اجل السبلم( في مواجية الدعايات االنتخابية 

 عبر موقع فيس بوك. 0202المزيفة لتشرين 
 تساؤالت الدراسة



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

1777 

السؤال الرئيسي : ما دور مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( في توعية الناخبين تجاه 
 .0202الدعايات االنتخابية المزيفة لتشرين 

 االسئمة الفرعية
ما دور مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( في كشف الدعايات االنتخابية  .2

 المزيفة وصحة االخبار .
 ما دور مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( في اختيار المرشحين المناسبين.  .0
 .ما دور مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( في رفع الوعي السياسي لمناخبين .3
)التقنية من اجل السبلم( في مشاركة الناخبين باالنتخابات ما دور مؤسسة  .3

 .0202التشريعية لسنة 
 فرضيات الدراسة 

مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( ليا دور إيجابي وىام في كشفيا لمدعايات -2
 االنتخابية وصحة االخبار.

المرشحين مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( ليا دور إيجابي وىام ساعد في اختيار -0
 المناسبين .

مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( ليا دور إيجابي وىام في رفع الوعي السياسي -4
 لمناخبين.

مشاركة الناخبين  مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( ليا دور إيجابي وىام في-3
 .0202باالنتخابات التشريعية لسنة 

 اهداف الدراسة
 تيدف ىذه الدراسة الى:

الدور الذي لعبتو مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( في عرقمة فوز الجيات معرفة -2
 عن طريق كشف الحقائق المزيفة . 0202السياسية المضممة بانتخابات تشرين 

 .0202الوقوف عمى ابرز األساليب الدعائية التي استخدمت في انتخابات تشرين -0
رات التقنية  التي تمكنيم من معرفة مستوى الوعي االنتخابي لبلفراد  بعد التطو -4

 كشف حقيقة الجماعات السياسية  عمى شبكات التواصل االجتماعي .
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بيان قدرات مؤسسة )التقنية من اجل السبلم(  في التأثير بالجماىير المستخدمة -3
 لشبكات التواصل االجتماعي 

س بوك إزاحة الستار عن الدعايات السياسية التي تنشرىا الجماعات عبر شبكة في-5
 لمفوز باالنتخابات .

 تسميط الضوء عمى مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( وابرز إنجازاتيا .-6
 معرفة مدى ثقة الجميور باألخبار التي تنشرىا مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( .-7

 أهمية الدراسة
تشكل االنتخابات التشريعية في العراق احد اىم الركائز األساسية في التغيير 

لسياسي الذي يطمح اليو المواطنين لتحقيق تطمعاتيم  بحكومة جديدة عادلة قادة عمى ا
اصبلح ما افسده االخرين وإلعادة  االستقرار األمني الى الداخل فتحاول بعض 
الجماعات السياسة التي ارتبط ذكرىا كثيرا بالفساد اإلداري واألمني والمالي  الدخول 

ة بالفوز فييا  عن طريق نشر الدعايات االنتخابية المزيفة الى االنتخابات التشريعية آمم
في شبكات التواصل االجتماعي التي يستخدميا الغالبية الساحقة من افراد المجتمع  
ولكي تستطيع التأثير بيم  خصوصا بعد التطورات التقنية المستخدمة في األساليب 

شاف زيفيا وفي ىذا الوقت الدعائية الجديدة والتي يصعب عمى الفرد االعتيادي اكت
بالتحديد كانت العديد من المؤسسات اإلعبلمية ترصد الدعايات االنتخابية المزيفة من 
بينيا مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( . اذ تنطمق أىمية الدراسة من خبلل الدور 
الفاعل والمؤثر لمؤسسة تقنية من اجل السبلم في الكشف عن ابرز األساليب الدعائية 

لتي استخدمت في فترة االنتخابات والتي ازاحت الستار عن الكثير من الجيات ا
 السياسية المضممة.

من جانب آخر فان ليذه الدراسة أىمية تتمثل برفد المكتبات اإلعبلمية بدراسة 
عممية جديدة لم يتم تناوليا مسبقا وكذلك من الجانب العممي الميداني فتمثمت أىميتيا 
بالتعرف عمى مستوى وعي االفراد باكتشافيم لمدعايات السياسية المزيفة عمى وجو 

اعي التي اتاحت ليم كما ىائبل من المعمومات الخصوص في شبكات التواصل االجتم
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واألدوات والتقنيات  والتي تمكنيم من معرفة الجماعات النزيية من غيرىا إليصاليم الى 
 السمطة.

 المفاهيم الدراسة
: وىي مؤسسة  غير انتفاعية  أنشئت في األول من شير التقنية من اجل السالم

عبلمي يعرفون أنفسيم عمى أنيم ، وتضم نخبة من الشباب اإل0226نيسان سنة 
يجمعيم مجموعة من األفكار المتنوعة، أتفقوا عن طريق تطمعاتيم عمى موقع الفيس 
بوك وما يشاع من خبللو من أخبار مزيفة تعمل  عمى نشر العنف والكراىية، فارتأوا 
أن يكونوا مجموعة مستقمة في صفحة عامة عمى موقع الفيس بوك، ىدفيا تقميل من 

ف واالحتقان الطائفي الموجود في شبكات التواصل االجتماعي وتثقيف كل العن
مستخدمي ىذه الشبكات فيما يخص التأكد من الخبر قبل ان يتم نشره خصوصا اعتماد 

 أغمب المستخدمين عمى األخبار التي تنشر في المواقع لكونيا سيمة الوصول .
أجريت في العاشر من شير تشرين :  وىي انتخابات تشريعية 0202انتخابات تشرين 

عضوا من أعضاء مجمس الشعب الذين سيتم  409وتعمل االنتخابات بتصدير  0202
انتخابيم و بدورىم يصوتوا عمى رئيس الجميورية ويقوما بالمصادقة عمى رئيس مجمس 

 الوزراء.
: ىي محاولة إعبلمية تصدر من جيات سياسية تعمل عمى التأثير  الدعاية السياسية

في توجيات المجتمع وسموكيم وآرائيم ووسيمتيا نشر المعمومات وما يعتقد بانو حقائق 
أو أنصاف حقائق أو قد تكون أكاذيب في شكل منظم لمتأثير عمى افراد المجتمع. فيي 
تعمل عمى التبلعب بأحاسيس ومشاعر يقصد فييا الوصول الى زرع حالة من حاالت 

 ك والشحن العاطفي.التوتر واالرتباك الفكري والتشكي
: واحد من مواقع اإلنترنت يتميز بخاصية اتاحة التعرف واالرتباط  فيس بوك

باالصدقاء من جنسيات مختمفة وعمل )كروبات( أو مشاركة صفحات موجودة عمى 
موقع فيس بوك مع وجود إمكانية لممشاىدة صور المشتركين في الشبكة وكذلك نشر 

 بوسترات ومقاطع الفيديو.المنشورات واالخبار والصور وال
 نظرية االعتماد عمى وسائل االعالم
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يعتبر االحتياج الى وسائل االعبلم أىمية  أساسية في مجتمعاتنا المدنية بحيث يتمكن 
من  ادراك ىذا االحتياج بشكل تدريجي من الحاجة الى معرفة افضل ما يعرض  الفرد

واشد تعقيد مثبل رغبة في الحصول في األسواق وانتقاال الى احتياجات اكثر عمومية  
عمى المعمومة عن ما يحث في العالم الخارجي لكي يقوم بالتفاعل معو ونظرا الختبلف 
االفراد في مصالحيم وسموكيم وتوجياتيم  فانيم يختمفوا في درجة االحتياج الى  

فرد  االعبلم بحيث يشكموا نظم خاصة لموسائل االعبلمية ترتبط باألىداف الحقيقية لكل
  .وطبيعة احتياجو ودرجتو اعتماده عمى كل وسيمة من الوسائل وعبلقتيا بتمك األىداف
كما ان من أىدافيا شرح لِم تكون وسائل االعبلم في غالب األحيان ليا  تأثير قوي 

واحيان اخرى ليا تأثيرات غير قوية وغير مباشرة اذ يعتمد الفكرة في ىذه النظرية عمى 
العبلمية ال يتم بشكل معزول من تأثيرات النظم االجتماعية الذي استخدام الوسائل ا

نعيش بداخميا والمنيجية التي نتبعيا ليذه الوسائل ونتفاعل بيا مع ىذه الوسائل تتأثر 
بما نفيمو من المجتمع ويخص ىذا أيضا ما تعممناه من وسائل االعبلم كذلك الى اننا 

ا مع وسائل االعبلم . لذلك فان أي خبر نتأثر بما يحدث بالمحظة التي نتفاعل فيي
نتمقاه من االعبلم  قد يكون ليا حقائق مختمفة اعتمادا عمى فيمنا السابقة عن القضية 

ونمخص الثيمة  األساسية التي  .وكذلك تأثير الظرف االجتماعي الذي يحيط بنا
ن التأثير تعتمدىا ىذه النظرية عمى ان امكانية وسائل االعبلم عمى تحقيق قدر حجم م

المعرفي والسموكي والعاطفي سيزداد حينما  تقوم ىذه الوسائل بعمميات نقل المعمومات 
بشكل متميز وكثيف وىذا االحتمالية سوف تزيد من  قوتو في حالة تواجد ارتباك بنائي 

 . في المجتمعات بسبب الصراع والتغير
اد المجتمع العراقي في  قضية تعتمد الغالبية الساحقة من افر عالقة النظرية بالدراسة : 

االنتخابات التشريعية واختيار المرشح األمثل لمجمس النواب عمى وسائل االعبلم 
بالدرجة األساس لمتعرف عمى ىوية المرشح وبرنامجو وتوجياتو وسموكياتو االجتماعية 

ئل وىذا االعتماد دفع غالبية المرشحين الى االعتماد عمى الدعايات االنتخابية في وسا
االعبلم بصورة عامة وفي منصات التواصل االجتماعي بشكل خاص لمتأثير عمى 
قناعات الناخبين وآرائيم وتوجياتيم لمتصويت في االنتخابات التشريعية لصالح الجية 
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التي تستخدم الدعاية بشكل اكثر اقناعا لكونيم يعممون تماما بان االفراد سيمجؤون الى 
برز المرشحين وىنا يأتي دور الدعايات االنتخابية المزيفة وسائل االعبلم لمتعرف عمى ا

إلقناع الناخبين من خبلل وسائل االعبلم بضرورة التصويت الى جية معينة دون اخرى 
مستغمين عدم قدرة االفراد عمى اكتشاف زيف الدعاية التي يتعرضون الييا في وسائل 

 االعبلم بشكل عام.
  Tech 4 Peaceالتقنية من اجل السالم

" بالعراق يرى 6-987622ىي مؤسسة غير نفعية عراقية مستقمة مسجمة بالرقم " 
مميون متابع في مواقع التواصل االجتماعي انشأت في األول من 0منشوراتيا حوالي 
عضوًا موزعين جغرافيا داخل  065وقد ضمت اكثر من   0226شير نيسان لعام 

قيام بمجموعة من الوظائف فقد جذبت العراق وخارجو قد اسيمت بشكل مباشرة الى ال
التقنية من اجل السبلم الكثير من األشخاص الى تنظيميا بحسب اختصاصات معينة 
او ما يمتمكو الشخص من قدرة  لموصول الى  المعمومات الصحيحة او لديو عبلقات 
قوية داخل المؤسسات لبلستفادة منيا بالوصول  الى  اكبر قدر ممكن من المعمومات، 

دف الحد من انتشار مظاىر العنف واإلرىاب عن طريق اإلببلغ عن مواقع االنترنيت بي
وصفحات شبكات التواصل االجتماعي التي تقوم بنشر االخبار الكاذبة أو الدعايات 
التي تسوق  العنف أو تدعوا  الى اإلرىاب الفكري وتركز في ىذه العممية عمى الدول 

والذي  -بيا في الشرق األوسط )مثل العراق( ذات الوضع السياسي المرتبك، واغم
تصب اىتماميا االني عميو وتسعى الى تحقيق السبلم واالستقرار المجتمعي عن طريق 
وضع حد لنشر االخبار الكاذبة في وسائل اإلعبلم العامة واالجتماعية في جميع أنحاء 

 العالم، وبشكل خاص في العراق
 السالمآلية العمل في التقنية من اجل 

تقوم مجموعة التقنية من اجل السبلم بناًء عمى معايير ثابتة تحتكم الى الدقة 
والموضوعية، االستقبللية في النقل والشفافية، المصداقية في الطرح،  والحياد التام اذ 
يتم انتقاء فريق العمل الخاص بالتقنية بعناية شديدة و بمراحل كثيرة لمتأكد من الفرد 

الى   كانت. إضافةوغير متحيز ولن يتحيز في المستقبل الى أي  جية  المنتمي مستقل
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ال تأخذ التقنية من اجل السبلم التحقيق من جية اخرى، وذلك يؤكد انو كل  فأنياذلك 
التحقيقات والمقاالت التي تنشر ىي ممخص عمل المجموعة الخاصة بيا فقط  لذا 

تحقيقات تنشر في جميع مواقعيا وال فأنيا تتحمل مسؤولية جميع ما يطرح من مقاالت و 
تعتمد عمى  مصطمحات مثل مصدر مطمع، مصدر رفض الكشف عن ىويتو، اكد 
مراقبين، مطمعون الى اخره من المصطمحات التي يتم تداوليا غالبا في حال عدم وجود 
مصدر واضح لمخبر. وبذلك تعمل التقنية من اجل السبلم ومنذ تأسيسيا الى تقديم 

ان  الجماىير. كمالمراجع الواضحة والمعروفة  في جميع  التحقيقات امام المصادر وا
الميجة  المستخدمة في كتابة التحقيقات الخاصة بالتقنية من اجل السبلم ىي الميجة 
العربية الفصحى ويعود ذلك الن الجماىير المتابعة لمتقنية من اجل السبلم ليست فقط 

ات من العديد من الدول العربية، اضافة الى انيا من العراق وانما يتم متابعة التحقيق
تقوم بترجمة جميع التحقيقات التي تنشر عمى صفحاتيا  الى المغة اإلنجميزية أيضا، 

 .بحيث ان المواقع الخاصة بالتقنية  تحتوي عمى نسختي عربية انجميزية
 0202مفهوم االنتخابات التشريعية العراقية لتشرين 

والتي  0202مانية في العراق بالعاشر من شير أكتوبر سنة جرت االنتخابات البرل
عضوا من أعضاء مجمس الشعب الذين سيقومون بانتخاب رئيس  409حددت  

الجميورية العراقية ويقوموا بالمصادقة  عمى رئيس الوزراء العراقي حيث كان ىناك  
يابية الخامسة خمسة وعشرين مميون ناخب لدييم األىمية  لممشاركة في االنتخابات الن

 . 0224منذ سقوط النظام السابق عام 
تم تغيير النظام الخاص باالنتخابات التشريعية بعد االنتخابات النظام االنتخابي: 

 0229البرلمانية األخيرة التي كانت نتيجة  لبلحتجاجات العراقية التي عرفت بتشرين 
، وبموجب التمثيل النسبي المحسوب باستعمال 0228فقد جرت انتخابات تشريعية سنة 

انتخابية، بتصويت واحد غير  اسموب  سانت ليغو مع اعتبار كل محافظة ىي دائرة
 25فقد اعتمدت بحسب ما جاء في المادة  0202 انتخاباتأما افي  .قابل لمتحويل 

 الصادر من رئاسة الجميورية والتي شممت االتي :   0202( لسنة 9من القانون رقم )
 أوال: تقسم الدوائر االنتخابية المتعددة في محافظة واحدة .
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 ل فردي ضمن الدائرة االنتخابية الخاصة بالمرشح .ثانيا : يكون الترشح بشك
ثالثا : تتم إعادة  تنظيم تسمسل المرشحين في دائرة االنتخابية بناًء عمى عدد األصوات 
التي حصل عمييا مرشح منيم ويعد الفائز ىو من حصل اكثر عدد من األصوات وفق 

 نظام الفائز األول ونفس االمر بالنسبة لممرشحين الباقين .
رابعا : في حال تساوت أصوات المرشحين لمحصول عمى  الكرسي األخير يتم اختيار 

 القرعة الختيار الفائز  وبحضور كبل  المرشحين .
خامسا : اذا فرغ أي كرسي في مجمس الشعب سيحل مكانو المرشح الذي حاز عمى 

 .اكثر األصوات في الدائرة االنتخابية
 .بناًء عمى الجداول التي سيتم التصويت عمييا سادسا : تتألف الدوائر االنتخابية

%( من عدد أعضاء 05وقد قنن القانون بان يكون لممرأة نسبة تمثيل بما ال تقل عن )
 مجمس الشعب . 

 0202دور األمم المتحدة في االنتخابات العراقية لسنة 
لبعثة األمم زيادة فترة  اخرى   0576قرر مجمس األمن الدولي باإلجماع القرار المرقم 

المتحدة في العراق )يونامي( لمدة سنة مع منحيا صبلحية اكبر في حدود 
اختصاصاتيا وان ىذا التفويض المقدم  ليا يخص االشراف عمى  االنتخابات البرلمانية 
تمبية لدعوة الحكومة العراقية وقد وجاء في القرار أن البعثة الخاصة  باألمم المتحدة 

اقبين الدوليين الذين دعوا من قبل الحكومة العراقية لمراقبة  ستعمل عمى تشجيع المر 
االنتخابات واالتفاق معيم ومنحيم الدعم الموجستي واألمني وأن ىذه البعثة وظيفتيا 
التصدي لميمة إطبلق حمبلت بحدود استراتيجية أوسع  لؤلمم المتحدة لتثقيف  

د مفوضية االنتخابات أن تعداد اذ تؤك الناخبين العراقيين وتشجيعيم  عمى المشاركة.
( مراقب قدموا من 252المراقبين الدوليين قد وصل إلى خمسمائة مراقب دولي منيم )

( مراقب قدموا من الدول األوربية إضافة الى عشرات المراقبين 72األمم المتحدة و)
وة الذين قدموا من  جامعة الدول العربية والمؤسسات اإلقميمية والدولية المتخصصة عبل

دارة االنتخابات والحممة   عمى  ذلك فأن اىتمام المراقبين كان عمى االطر القانونية وا 
االنتخابية بشكل مقبول من جميع األطراف وكذلك إدارة الوسائل اإلعبلمية التقميدية 
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عبلن النتائج، اما  وشبكات التواصل االجتماعية، والتصويت والعد والفرز اإللكتروني، وا 
تحاد األوروبي فقد بقوا   في العراق ألسابيع  بعد انتياء االنتخابات عن مراقبي اال

لمعالجة االعتراضات عمى النتائج االنتخابية وما لحقيا من تطورات البلحقة 
لبلنتخابات، كما قدمت البعثة الخاصة بأوروبا النتائج األولية في كتاب أولي بعد فترة 

يائي مع كافة التوصيات الخاصة لبلنتخابات قصيرة من االنتخابات، وتبله التقرير الن
المقبمة نَشر في وسائل االعبلم بعد االنتياء من جميع االجراءات االنتخابية . وما دفع 
األمم المتحدة لئلشراف عمى ىذه االنتخابات ىو الخوف من احتماالت الفوضى  

 .اباتوالتزوير الذي حدث في االنتخابات السابقة ولمحفاظ عمى نزاىة االنتخ
 0202مقاطعة االنتخابات التشريعية لسنة 

بالرغم من أن االنتخابات المبكرة كانت من بين  ما اراده المتظاىرين، تتحيز شريحة 
كبيرة من المحتجين السابقين باختيار "مقاطعة" االنتخابات، ودعوة ما تبقى من 

صرة  عمى المحتجين الناخبين لمقاطعتيا إضافة الى  ان المقاطعة لم تكن مقت
المتظاىرين فقط بل توسعت لتشمل أحزاب  سياسية ذات ثقل سياسي، كان ليا تمثيبل 
نيابيا وحكوميا أعمنت عن مقاطعتيا لبلنتخابات البرلمانية ويؤكد الباحثون في الشأن 
السياسي بإن تضاءل وانخفاض نسبة مشاركة الجميور في  )االنتخابات( سيجعميا 

تتحمل األعباء الكبيرة، وستخرج حكومة ضعيفة، ال  ال تخرج دورة نيابية  ضعيفة
تستطيع الصمود بوجو الفساد السياسي والتزوير . وقد ودعي نحو خمسة وعشرين 
مميون فرد يحق ليم التصويت في االنتخابات و قد وصل عدد المرشحين الى  أكثر 

%( 32مرشح في االنتخاب لكن نسب المشاركات األولية وصمت حوالي )  4022من 
% ( 93بناًء عمى ما اعمنتو المفوضية العميا المستقمة  لبلنتخابات، استنادا إلى نتائج ) 

انتخابات شيدىا  العراق  5من مراكز االنتخاب وتمّثل ىذه النسب مقاطعة كبيرة في 
، وصمت نسب المشاركة ) 0228وفي العام   0224منذ غزو العراق سنة 

الرسمية، وىي نسبة يعتبرىا الكثير مضخمة في تمك  لؤلرقام%(، وفقا 33,50
وكانت واحدة من اىم االسباب التي جعمت الجميور يتخذ خيار المقاطعة .الفترة
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والبلمباالة غياب الثقة  بأن االنتخابات لن تغير الوضع نحو االحسن  وال يتوقعوا ان 
 .ةيكون ىناك تطور في االداء الحكومي أو في درجة  الخدمات العام

 مفيوم الدعاية االنتخابية 
تعرف الدعاية االنتخابية بانيا وسيمة ميمة لمغاية تسبق عممية االنتخابات ألعضاء 
مجمس الشعب فيي الطريقة التي يسوق فييا الرشح نفسة ويستعرض برنامجو االنتخابي 
امام االفراد  خبلل فترة زمنية معينة لمسعي من خبلليا إلى عمل تغيير في قناعة 
الناخبين بالشكل الذي يؤمن الحصول عمى موافقتيم والحذر دون وقوعيم في تأثير 
الدعاية المضادة التي تجعميم ينتقموا من موقف المؤيد الى المعارض وبناًء عمى ذلك 
فإن الدعايات االنتخابية تدخل في إطار محاولة التأثير عمى االفراد او الييمنة عمى 

 .سموكيم
 كاالتي : عناصر الدعاية االنتخابيةتحديد وعمى ضوء ذلك يمكن 

_مجموعة أعمال : وىي النشاطات التي يقوم بيا الحزب او المرشح خبلل مدة ترشيو 2
 لبلنتخابات عن طريق تعريف الناخبين ببرامج الحزب ومكاسبو ومنجزاتو .

_ إيصال المعمومات لمنخابين : وذلك عن طريق تقديم إيضاحات ومعمومات عن 0
 او الحزب وبيان اىداف المرشح من االنتخابات. المرشح

_محاولة التأثير في الناخبين : وذلك عن طريق البرامج المطروحة التي يسعى 4
المرشح عن طريقيا إلى التأثير عمى آراء ومعتقدات الجماىير لجعميا تتخذ اتجاىا 

 معينا .
ائل االتصال كافة _استخدام وسائل االتصال واالقناع : وذلك عن طريق استخدام وس3

 سواء كان االتصال شخصيا او عن طريق وسيمة إعبلمية
_المدة الزمنية : حيث تحدد القوانين مدة زمنية قصيرة نسبيًا لغرض قيام المرشحين 5

بعرض برامجيم السياسية والدعوة النتخابيم وال يجوز ليم القيام بالدعاية خارج ىذه 
 المدة .



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

1786 

الفراد : وىو اليدف األساسي الذي يعمل المرشح _ السعي لموصول الى اصوات ا6
عمى الحصول عميو والذي عن طريقو يتمكن من الحصول عمى اكبر عدد لمفوز في 

 االنتخابات
 0202الخطاب الدعائي في انتخابات تشرين 

يعد الخطاب الدعائي المستخدم في العراق اثناء الحمبلت االنتخابية واحد من اخطر 
األساليب اإلعبلمية وأكثرىا تأثيرا عمى االستقرار األمني والمجتمعي في ظل ما يعيشو 
العراق من أجواء ساخنة من التناحرات والنزاعات السياسية المعقدة نتيجة لمتنوع العرقي 

ولموقعو الجغرافي من جانب آخر  لذلك تعتمد بعض األحزاب  واالجتماعي من جانب
السياسية في فترة االنتخابات عمى استخدام الميجة الطائفية والعنصرية في حمبلتيا 
الدعائية وىي احدى االالعيب التي يمارسيا الساسة لمفوز في االنتخابات ولكسب 

الخطاب المستخدمة قد  جميوٍر من مكونيا األصمي بغض النظر عن ما اذا كانت لغة
تستفز المكونات األخرى الشريكة في الوطن فاألحزاب في ىذه الفترة بشكل خاص 
حينما تشعر بانيا فقدت جزءا من جماىيريتيا تحاول التعكز عمى المغة الطائفية 
بدغدغة وتحريك عواطف الجميور البسيط فيي توىميم بانيم يجب ان يفوزوا في 

بطش  باقي المكونات األخرى وىذا األسموب ىو األكثر  االنتخابات لحمايتيم من
وال زال فعاال في  0224اعتمادا في جميع االنتخابات التي شيدىا العراق بعد عام 

في التنافس بين األحزاب المختمفة في االنتماء الطائفي وىؤالء    0202انتخابات 
ا مجسِّدًا لمواقف عامة الناس بالتأكيد غير أغمبية العراقيين، وما يقوموا بو وما نراه ىن

عمى تنوع انتماءاتيم ولكنيم لدييم صوتا عالي ووسائل إعبلمية متعددة واموال طائمة  
ومقدرة عالية  عمى االيذاء بدون وجود قوة لردعيم من أي نوع وما يقومون بو يندرج 
ضمن تصنيف السم التحريضي المتبلعب بالعواطف والتي تحاول استغبلل أحاسيس 

عادة تفسيرىا من باب مذىبي وبكل تأكيد بان ىذا مخ تمفة التي اصابيا القير والظمم، وا 
النوع من الخطاب الدعائي بات مستيمكا ولكن ال زال ىناك بعض الشرائح البسيطة 
غير الواعية تؤمن بيذه المغة بالرغم من االنفتاح التكنموجي اليائل وكثرة الوسائل 

اول جميع االفراد مثل شبكات التواصل االجتماعي اإلعبلمية التي أصبحت في متن
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وغيرىا اال انو ال زال ىناك بعض الجميور يؤمن بالسياسي المتعصب طائفية ويعتقد 
بانو النافذة التي ستقود البمد الى االمام وتحميو من المكونات األخرى اال انيم اصبحوا 

كري التي ظيرت في اآلونة اقمية في المجتمع العراقي بعد حركات الوعي والتصحيح الف
األخيرة .  اما األحزاب المتنافسة من المكون ذاتو فينا تكون لغة الخطاب اقل تأثيرا في 
الجميور لكونيا الزالت تعتمد عمى األسموب الخطاب الدعائي التقميدي القديم كالوعود 
 بتوفير فرص عمل وزيادة ساعات تشغيل الكيرباء وتوزيع قطع أراضي ....الخ من
الدعايات الرخيصة التي تستخدم في استمالة الجميور الذي بات مدركا بان األحزاب 
التي تستخدم ىذه الدعايات قد أصبحت مفمسة انتخابيا وفكريا ولن تنطمي عميو الخدع 

 .التي مورست عميو طوال عقدين من الزمن
 0202التسقيط السياسي في االنتخابات العراقية  

بانو )نوع من الحرب النفسية التي يمجأ الييا المرشح إلسقاط يعرف التسقيط السياسي 
خصمو إعبلميا وسياسيا امام الجميور ووسائل االعبلم وذلك بنشر الفضائح واالخطاء 
السياسية والذي يتبعو الجماعات السمطوية لتصفية حساباتيم لكي ترجع مرة اخرى  الى 

قبل بداء الموسم االنتخابي لجني  الواجية من اجل الحصول عمى ثقة الفرد بشكل محدد
 .ثماره عند صناديق االنتخاب(

وتعد الحمبلت اإلعبلمية واحدة من ابرز األنشطة االتصالية التي تستخدميا وسائل 
االعبلم في عممية التسقيط السياسي وغالبا ما تقوم بو أجيزة االعبلم لدى األحزاب 

ة االخبار وتوظيفيا والبحث في والكتل السياسية وتبني حمبلت التسقيط عمى صناع
تاريخ الشخصية من النواحي الدينية واالجتماعية السياسية والمينية إليجاد أي ثغرة 
تستند الى مصدر رسمي او غير رسمي واستغبلليا في الفعل االسقاطي من الحممة 
وتأخذ الحمبلت اإلعبلمية  االنتخابية صورة االشاعة التي تأخذ طابع الدعاية نفسو 

يي تيدف أحيانا الى تزييف الحقائق وتتحرك بالكممة المنطوقة بين االفراد معتمدة بث ف
الشقاق وتوسيع شقة الخبلف بين الخصم وحمفائو والتشكيك بنزاىتو مع اختيار الوقت 

 .المناسب لكل فعل اتصالي



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

1788 

يتصاعد استيداف بعض المرشحين واألحزاب في دوائرىم بغية إسقاطيم من السبق  و
خابي وكانت أبرز ضحايا تمك المحاوالت ىم النساء، إذ تعمل الجيوش اإللكترونية االنت

التابعة لؤلحزاب عمى حمبلت منظمة ضد منافسييم من خبلل فبركة بعض الصور 
واألخبار الزائفة، ومع اعتماد الدوائر االنتخابية الصغيرة في قانون االقتراع الجديد، 

ين في مناطقيم . كما ان الناخب العراقي ازداد وعيًا تشتد الحرب االنتخابية بين المرشح
ولم تعد تؤثر فيو األساليب الرخيصة التي دأبت عمييا قوى سياسية، وأن بعض 
الدعايات ارتّد سمبًا عمى أصحابو بعدما تداولو اإلعبلم المضاد لتمك األحزاب وأصبح 

سابقة إلى االستيداف وصمت حمبلت التسقيط في االنتخابات الوسيمة الستبعادىم  وقد 
عمى نحو يطاول السمعة في مجتمع تقميدي محافظ يحصل ذلك من خبلل نشر 
فيديوىات فاضحة ضد مرشحين ومرشحات لتحشيد الرأي العام والشارع االنتخابي 

وخبلل الفترة الدعائية باتت مواقع التواصل االجتماعي في العراق آلة لمتحشيد  .ضدىم
ؤلحزاب السياسية من أجل التأثير في قناعة الناخبين، سواء األولى والبلعب الرئيس ل

باإلعبلن أو التسقيط، إذ تراىن األحزاب المترددة والمتخوفة من المشاركة عمى فيس 
بوك األكثر انتشارًا في العراق واألقل كمفة ولسان حاليم يقول " لن نصرف دينارًا قبل 

بديبًل لمدعاية التقميدية مثل البوسترات التأكد من موعد االقتراع"، وحمت تمك المواقع 
 .والممصقات في الشوارع

 
 دور مؤسسة التقنية من اجل السالم في مواجهة الدعايات االنتخابية عبر فيس بوك

ان تطبيق قواعد الفيس بوك في ما يخص االعبلن السياسي بالعراق، الذي وعدت بو 
بالتطمع  الى تنفيذىا، دارت حوليا الكثير من الشبيات وما زال ىناك  شركة ميتافيرس

العديد من الثغرات التي ما زالت تتيح بممارسة  االنشطة االعبلنية  السياسية المسيئة 
لآلخرين والتي تبنى عمى اخبار مزيفة، والتي يتم الدعوة  ليا عبر الموقع حيث رصدت 

من اعبلنات سياسية في موقع فيس بوك والتي تعمل )التقنية من اجل السبلم ( الكثير 
عمى ممارسة التسقيط والتشيير بحق بعض المرشحين بشكل  او بآخر، وكميا تدرج 
ضمن خانة الحرب السياسية غير القانونية متبادلة بين االحزاب السياسية قبيل 
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شوراتيا السمبية االنتخابات التشريعية لذلك فقد استمر الذباب االلكترونية في حممتيا ومن
الحد من  ضد المرشحين ولم تستطع قوانين الفيس بوك الجديدة من ايقافيا نيائيا او

سموكياتيا غير المقبولة خاصة في ىذه المدة التي سبقت االنتخابات لذلك فقد كانت 
اشارة بيان التخمي من المسؤولية عن عائدية الجية التي تمول  االعبلنات التي تظير  

ت الفيس بوك والتي ال تكشف تفاصيل كافية، حيث تبين اسم الشخص في اعبلنا
المتعرض لئلعبلن ال اكثر، بينما تبقى اليوية مجيولة لدى المستخدمين في العراق، 
مما يخمق شكل ضبابي عمن يقف وراء ىذا االعبلنات والجيات الممولة وما يمفت 

ة من خبلل االعبلنات بواسطة االنتباه اكثر ىو ان العراق يرفد فيسبوك بأموال طائم
مبليين المستخدمين النشطين شيريًا، وليس من المعقول ان تتجاىل فيسبوك ما يجري 
عمى منصتيا في العراق من نشر ألخبار كاذبة وسموكيات غير قانونية ومخالفة لمبادئ 
 الديمقراطية والتنافس السياسي الذي يفترض ان يكون قائما عمى اسس ومعايير اخبلقية
صحيحة فعمى الرغم من ايقاف فيس بوك لمئات االعبلنات غير المتوافقة مع شروطو، 
اال انو من جية اخرى ما زال ىنالك الكثير من اإلعبلنات والدعايات حول االنتخابات 
مخالفة  وتؤثر عمى االستقرار األمني والمجتمعي بسبب الحرب االلكترونية التي يشنيا 

يكون ضحية ىذه الدعايات المزيفة ىم الجميور الذي المرشحون بعضيم عمى بعض و 
 .يتم خداعو  بواسطة الدعايات التي تظير المرشح عمى انو المخمص والمنقذ

وقد كانت )التقنية من اجل السبلم ( ليا دور كبير في الكشف عن ىذه الدعايات 
ل بعض االنتخابية المزيفة وعرضيا عمى الجماىير لبلطبلع عمى الحقيقية التي تحاو 

ييام الجميور بصورة مخادعة  فقد  الجيات السياسية المرشحة في االنتخابات تغييرىا وا 
عمل فريق التقنية عمى رصد اكبر قدر ممكن من الدعايات االنتخابية المزيفة  في فترة 
الحمبلت االنتخابية والتي تعمل عمى تضميل الجميور واقناعو باألدالء بصوتو في 

استخدام أساليب دعائية بعضيا تقميدية وبعضيا جديدة  وكانت  االنتخابات عن طريق
 من بين 

 اساليب الدعايات االنتخابية التي رصدتها التقنية من اجل السالم في فيس بوك  
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: بدأت حمبلت الدعاية بشكل مغاير بحسب ما رصده فريق التقنية   شراء الصفحات-2
في مواقع التواصل االجتماعي، إذ بدأت صفحات خاصة بتمك المواقع بتغيير أسمائيا 
من صفحات لمترفيو أو اإلعبلنات إلى صفحات تحمل أسماء مرشحين لشخصيات 

تمك الظاىرة عبر إطبلق  جديدة مما دعا ذلك األمر )التقنية من اجل السبلم( إلى رصد
وسم )ىاشتاغ( "شفتك سمير"، وىو وسم ساخر ييدف إلى تعريف المواطنين بمحتوى 
تمك الصفحات وكيف تحولت لتثير بذلك الرأي العام ويؤكد المتحدث الرسمي باسم 

خبلل حديثو لمجزيرة نت "إننا ال نيدف إلى إظيار الصفحات عمى التقنية )بحر جاسم( 
بعة لمرشح ما أو ندعو المتابعين لمتابعتيا أو عدم متابعتيا، باختصار إنيا صفحات تا

إننا نخبر المتابعين أن ىذه الصفحة عمى فيسبوك أو أي موقع آخر قد تم تغيير 
 ."اسميا، وىو جزء من حممة التوعية وما يدور في مواقع التواصل

امة والخاصة رصد فريق التقنية مجموعة من الصفحات العالتصريحات المزيفة: -0
وىي تقوم بنشر تصريحات مزيفة وليس ليا أي أساس من الصحة  مرفقة مع صور 
مفبركة عن مرشحين وأحزاب وكتل سياسية وقد انتشرت ىذه الظاىرة بشكل كبير جدا 
اثناء الحمبلت االنتخابية حيث تقوم ىذه الصفحات باستخدام قوالب لبعض القنوات 

لدى الجميور ووضع التصريح المزيف بداخل القالب الفضائية التي تتمتع بمصداقية 
ليتبين الى الجميور عمى ان ىذه القناة ىي من قامت بنشر ىذه التصريحات ومن 
خبلل ىذه الدعاية يصدق الجميور لمتعرض ليا التصريح المزيف المنشور مما يؤدي 

ه الدعاية الى اضعاف شعبية المرشح او الحزب وفقدانو لمثقة بين الناخبين وكانت ىذ
وحتى يوم  0202متواجدة عمى فيس بوك وتويتر بكثافة عالية جدا منذ بداية العام 

 االنتخابات .
تعتبر الصور والمقاطع المفبركة احد اكثر األساليب فبركة الصور والفيديوهات : -3

تأثيرا في الجميور المتعرض ليا فقد الحظ فريق التقنية بان مستخدمي شبكات التواصل 
ماعي يتفاعمون بشكل كبير مع الصور والمقاطع االنتخابية وسرعان ما يصدقوىا االجت

وقد يصل االمر في بعض األحيان الى إعادة نشرىا من قبل االفراد ضنا منيم بانيا 
حقيقية وقد مثمت ابرز الصور المفبركة ىي اظيار المرشحين مع شخصيات اجنبية او 
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سياسية مع الحكومة العراقية او يقوم بعمل إرىابية او في أماكن ودول ليا خبلفات 
مشين  مما يظير المرشح بشكل سمبي لكي يتراجع الناخبين عن االدالء بصوتيم لو  
اما عن مقاطع الفيديو المفبركة فغالبيا تتضمن عن وقوع احداث ليس في محميا 
ة الصحيح كان تكون حدثت في دولة اخرى او يكون الفيديو صحيح لكن في فترة زمني

مختمفة عن تاريخ نشره ويستخدم كجزء من التسويق االنتخابي لجية ما عمى حساب 
 نظيرتيا .

اعتبرت الشائعات احد اىم األدوات التي استخدمتيا جماعات نشر الشائعات: -4
بيدف عرقمة العممية االنتخابية وخمق حالة  0202سياسية في االنتخابات العراقية لسنة 

قيق مكاسب معينة لمجماعة فقد كانت ابرز اإلشاعات التي من الفوضى والتحريض لتح
رصدت ىي التي تشير عمى ان السمم األىمي في خطر وستحدث حرب أىمية في حال 
فوز كتمة سياسية معينة عمى اخر وتصبح ىذه النوع من الدعايات حديث الناس أليام  

ي شبكات التواصل متعدد بالرغم من كشفيا وتكذيبيا اال انيا يبقى ليا صدى واسع ف
االجتماعي حتى تصل الحقيقية ىذه الشائعة الى الجميع حينيا تكون الجماعة قد حققت 

 اليدف المراد من نشرىا 
منذ بدأ المدة القانونية لمحمبلت االنتخابية بدأت العديد من انسحاب المرشحين :  -5

النتخابية او الصفحات الوىمية تتداول اخبارا عن انسحاب مرشح معين من السباق ا
استبعاد مرشح من قبل المفوضية العميا المستقمة لبلنتخابات بيدف جعل الجميور 
المؤيد لو يغير بوصمة اتجاىو الى مرشح اخر ولكن ىذا النوع من الدعايات لم يقنع 
الجميور بالشكل الذي يجعميم يصدقون الخبر لكونو بفور نزول الدعاية ىذه سرعان ما 

يب الخبر عبر حسابو الرسمي في فيس بوك وتويتر وارسال نسخة يقوم  المرشح بتكذ
من التكذيب الى صفحة التقنية من اجل السبلم ومواقع اخرى من اجل تعريف الجميور 

 بعدم مصداقية الخبر الذي نشر .
يعتبر التشيير بسمعة المرشحين ونشر فضائحيم احد اىم  التشهير والفضائح :-6

دم نجاح من تعرض ليا من المرشحين بالفوز في الدعايات التي أسيمت في ع
االنتخابات وقد كانت المرشحات من النساء ىن األكثر تعرضا ليذه اليجمة الدعائية 
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فقد رصد فريق التقنية في فترة االنتخابات عددا كبير من الصفحات التي تتداول 
ة مع منشورات تطعن بشرف بعض المرشحات وتوجيو اتيامات ال أخبلقية لين مرفق

النشر مواد مفبركة  بحيث اصبحت ىذه المنشورات حديث الناس وقد ضج بيا شبكات 
التواصل االجتماعي وكان ليا تأثير كبير عمى المرشحين والمرشحات وصل الى حد 
عدم فوزىم في االنتخابات بسبب نفور الجميور من المرشح الذي تحوم حولو قضايا 

ميور العراقي ييتم كثيرا الى قضايا الشرف أخبلقية سواء كانت صحيحة ام ال فالج
 والحياة الشخصية لممرشح ويود دائما معرفة كل ما يتعمق بجوانب حياة المرشحين .

يعتبر تسقيط المرشحين باستخدام السخرية من األساليب الدعاية اسموب السخرية : -7
سخرية التي تتداوليا الصفحات الوىمية في كل موسم انتخابي مع اختبلف نوع ال

المستخدمة ففي ىذه االنتخابات كانت الدعاية باستخدام األطعمة ىي المادة التي تجمب 
السخرية لممرشح المتعرض ليا مثل الصاق صورتو االنتخابية مع دجاج يوزع الى 
العوائل مما يصبح المرشح محط لمسخرية من قبل الجميور وتصبح نظرتيم تجاىو 

المنافسون لممرشح الى ىذا األسموب لمنيل منو في  نظرة استصغار واحتقار لذلك يمجأ
 االنتخابات 

رىابيم من األساليب الدعائية التي التخويف والترهيب : -8 يعتبر تخويف المرشحين وا 
لجأت الييا الجماعات المسمحة في ىذه االنتخابات عن طريق استخدام الجيوش 

ليم بانيم سوف يتعرضون  االلكترونية التي تنشر تمميحات الى بعض المرشحين تنوه
لمتصفية الجسدية او المعاقبة في حال استمرارىم بالسباق االنتخابي مع ارفاق قائمة من 
التيم الموجية الييم والتي عمى إثرىا جاء ىذه التيديد مثل تيم العمالة والخيانة او 

مرشح االنتماء الى تنظيم داعش  وغيرىا من االتيامات التي تسبب الخوف والرىبة  لم
 .وقد كان ىذا األسموب حاضرا بقوة في الحمبلت االنتخابية

 منهج الدراسة
اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج المسحي والذي يعرف بانو طريقة 
لدراسة نوعيات من األبحاث التي تتطمب اختيار مجتمع دراسة بأكممو، أو 
عينة دراسية تثمل أغمبية المجتمع، واليدف من ذلك ىو وصف طبيعة 
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الظاىرة، ويستخدم كثير من أدوات البحث العممي لجمع المعمومات من 
 وغيرىا . وصين مثل: االستقصاءات )االستبيانات(المفح

 مجتمع الدراسة 
يتشكل مجتمع الدراسة من كافة متابعي صفحة )التقنية من اجل السبلم ( عمى موقع 

 . 0202فيس بوك والذين شاركوا بالتصويت في االنتخابات التشريعية لسنة 
 عينة الدراسة 

صفحة )التقنية من اجل السبلم(  عمى  اعتمدت الدراسة عمى عينة عشوائية من متابعي
موقع فيس بوك من مختمف الفئات العمرية والمستويات التعميمية والمينية والذين شاركوا 

 .483في االنتخابات التشريعية  وقد كان مجموع افراد العينة ىم 
 أداة الدراسة

استخدمت الدراسة االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعمومات حيث تم تصميمو 
ليناسب أغراض الدراسة واسئمتيا وتكون االستبيان من ثبلثة اقسام  : األول اىتم بجمع 
المعمومات الشخصية لممبحوثين والقسم الثاني اىتم باستخدام موقع فيس بوك في 

ىتم القسم الثالث بدور صفحة ) التقنية من اجل السبلم ( في الدعايات االنتخابية فيما ا
 مواجية الدعايات االنتخابية المزيفة .

 ثبات أداة الدراسة
لمتأكد من ثبات األداة تم حساب معامل االتساق الداخمي باستخدام اختبار )كرونباخ 

عمى  ( وىذا يدلل2.807ألفا ( وتبين ان معامل الثبات كان مرتفعا اذ وصل الى )
 ارتفاع درجة ثبات الفقرات األداة . 

 صدق أداة الدراسة
تثبت الباحث من الصدق الظاىري الستمارة دور مؤسسة التقنية من اجل السبلم في 

عبر موقع فيس بوك، عندما قدمت  0202مواجية الدعايات االنتخابية المزيفة لتشرين 
ى صبلحيتيا في دور مؤسسة ( محكمين، في مجال اإلعبلم، واتفقوا عم9فقراتو إلى )

عبر  0202التقنية من اجل السبلم في مواجية الدعايات االنتخابية المزيفة لتشرين 
موقع فيس بوك، وفي ضوء آرائيم عدلت بعض الفقرات ولم تستبعد أي فقرة ألنيا 
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%( فأكثر، لذا اعتمدت ىذه النسبة معيارًا لصبلحية 82حظيت بموافقتيم بنسبة )
 الفقرات

 نتائج الدراسة الميدانية 
أظيرت نتائج الدراسة ان فئة الذكور فاقت فئة االناث حيث بمغت نسبة الذكور -2

ويرى الباحث ان ذلك قد  %(42.0%( في حين بمغت نسبة االناث )69.8)
يعود بسبب اىتمام الذكور بالقضايا السياسية اكثر من االناث اال ان نسبة االناث ال 

 بأس بيا.
( المرتبة األولى من مجموع عينة الدراسة 09-28لفئة العمرية من )اخذت ا-0

( بالمرتبة الثانية بنسبة بمغت 49-42%( وقد جاءت الفئة العمرية من )43.9بنسبة )
(06.)% 

احتمت فئة خريجي البكالوريوس المرتبة األولى من عينة الدراسة بنسبة مقدارىا -4
وقد جاءت في المرتبة الثانية فئة الحاصمين عمى  %( من مجموع المبحوثين48.8)

 % ( من عينة الدراسة.28.8شيادة الدبموم بنسبة وصمت ) 
جاءت فئة الموظفين بالمرتبة األولى من مجموع عينة الدراسة بنسبة مقدارىا -3

 % (.02.6%( اما في المرتبة الثانية فقد احتمتيا فئة الطبلب بنسبة بمغت )  49،4)
لمبحوثين الذين خضعوا ليذه الدراسة ىم من متابعي )صفحة التقنية من جميع ا -5

 .%(222اجل السبلم ( بنسبة )
بينت لنا ىذه الدراسة بان ثقة المبحوثين في موقع فيس بوك كمصدر لؤلخبار -6

 .%(66.5)كانت متوسطة بنسبة وصل مقدارىا الى 
 وك في فترة االنتخاباتدوافع استخدام المبحوثين لفيس بأوضحت الدراسة بان  -7

االطبلع عمى المشيد االنتخابي ولمتعرف عمى المرشحين وبرامجيم كان لصالح فقرتين 
 %(.63بنسبة مقدارىا )

تشير الدراسة بان أثر استخدام الفيس بوك عمى المبحوثين اثناء االنتخابات قد  -8
بنسبة   0202 كشف ليم حقائق مجيولة عن المرشحين في االنتخابات التشريعية لسنة



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

1795 

% ( في المرتبة األولى اما المرتبة الثانية فقد ثقفيم بمتعمقات العممية 07.2) 
 % ( من مجموع العينة المبحوثة. 00.3االنتخابية بنسبة مقدارىا ) 

أوضح المبحوثون بانيم يكتفون بمتابعة الدعايات االنتخابية في فيس بوك دون -9
%( اما في المرتبة الثانية  42.8بنسبة وصمت )القيام باي نشاط بالمرتبة األولى و 

فيأتي المبحوثين الذين يقومون بالتعميق عمى الدعايات االنتخابية التي تنشر في فيس 
 %(.03.5بوك ونسبتيم بمغت )

يؤكد غالبية المبحوثين بان األساليب الدعاية التي الحظوىا في موقع فيس -22
%( اما في 40ات المشيورة بسبة مقدارىا )بوك جاءت في المرتبة األولى شراء الصفح

المرتبة الثانية فقد جاءت نشر الحقائق المجيولة عن المرشحين وبنسبة مقدارىا 
(07.2.)% 

توصمت ىذه الدراسة الى ان اىم األساليب التي يمكن بيا مواجية الدعايات -22
حكومية عمى االنتخابية كما يؤكد غالبية المبحوثين في المرتبة األولى وضع رقابة 

%( اما في المرتبة الثانية فقد جاءت بتوعية 42.8الحمبلت االنتخابية وبنسبة بمغت )
وتثقيف المجتمع باألساليب الدعائية لكي ال يقعوا تحت تأثيرىا بنسبة وصمت الى 

(42.7.)% 
تبين بان غالبية المبحوثين يتعاممون مع الصفحات التي تغير اسميا وتوجياتيا -20

مرشح معين في المرتبة األولى يقومون بإلغاء متابعة ىذه الصفحات بنسبة الى محبي 
%( اما في المرتبة الثانية جاء من يقوموا بالتبميغ عن ىذه الصفحات 48.8بمغت )

%( وبنسبة مقاربة الى ما وردت فيناك مبحوثون ال يتخذوا 42.8بنسبة وصمت الى )
 %(.09.3أي اجراء بحق ىذه الصفحات وقد بمغت )

أشار المبحوثون فيما يخص البحث عن دقة االخبار التي ينشرىا المرشحين -24
 %(.66.0بشكل متوسط وبنسبة بمغ مقدارىا )

يرى المبحوثون بان اىم دوافع لجوء المرشحين الى الدعايات االنتخابية في -23
فيس بوك كان سببيا في المرتبة األولى ىو احتواء الموقع عمى جميور كبير وواسع 
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%( وفي المرتبة الثانية ىو عدم وجود رقابة فعمية عمى فيس بوك 47.5نسبة وصل )ب
 %(.03بنسبة وصمت )

توضح الدراسة بان تأثير الحمبلت االنتخابية في فيس بوك عمى مشاركة -25
 %(.72.25الشعب العراقي في االنتخابات كان مرتفعا وبنسبة وصمت )

لصفحة ) التقنية من اجل السبلم ( كانت متوسطة  ان مدى متابعة المبحوثين-26
 %(.64.0وبنسبة بمغت )

يوضح المبحوثون بان ثقتيم في صفحة ) التقنية من اجل السبلم ( كمصدر -27
 %(.73.7لمعرفة اخبار االنتخابات كانت مرتفعة وبنسبة بمغت )

م ( عن يؤكد غالبية المبحوثين بانيم يتابعون صفحة ) التقنية من اجل السبل-28
غيرىا من الصفحات اإلعبلمية في المرتبة األولى الن تنظيميا اإلعبلمي جيد وبنسبة 

 %(. 07.6%( وفي المرتبة الثانية الن لغة اخبارىا محايدة وبنسبة بمغت )08.9)
تبين الدراسة بان مدى مساىمة )التقنية من اجل السبلم( في زيادة المعمومات -29

 %(. 74.3ماىير حول الوضع الحالي كان مرتفعا بنسبة )ورفع مستوى الوعي لدى الج
كانت مساىمة )التقنية من اجل السبلم ( في توعية الناخبين بمتعمقات العممية  -02

 %(.74.27االنتخابية مرتفعة بنسبة وصمت الى )
تشير الدراسة بان مساىمة )التقنية من اجل السبلم ( في رفع الوعي السياسي -02

 %(.70.8ات االنتخابية المزيفة كانت مرتفعة وبنسبة وصمت الى )واكتشاف الدعاي
لقد كان دور صفحة )التقنية من اجل السبلم( في تغيير وجية نظر المبحوثين  -00

عن المرشحين واألحزاب التي استخدمت فيس بوك كأداة إلطبلق حممتيا االنتخابية 
 %(.72.29مرتفعا بنسبة بمغت )

اف التي تسعى الييا )التقنية من اجل السبلم( في كشفيا حدد المبحوثون األىد -04
لمدعايات االنتخابية المزيفة بالمرتبة األولى توضيح الحقائق المجيولة بنسبة بمغت ) 

 % (.02.2%( وفي المرتبة الثانية تقويم السموك اإلعبلمي بنسبة بمغت ) 42.5
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التقنية من اجل السبلم( حدد المبحوثون ابرز األساليب الدعائية التي كشفتيا )-03
% (وفي 40.8في المرتبة األولى جاءت الصور والفيديوىات المفبركة بنسبة بمغت ) 

 (. %42.5موعات الوىمية بنسبة بمغت )المرتبة الثانية تغيير أسماء الصفحات والمج
توصمت الدراسة بان مساىمة )التقنية من اجل السبلم( بزيادة رغبة الجماىير  -05

كانت مرتفعة وبنسبة مقدارىا  0202في االنتخابات التشريعية لسنة  بالمشاركة
(72.2.)% 

بمغ تأثير )التقنية من اجل السبلم( عمى االتجاه السياسي لممبحوثين بشكل -06
 %(.63.6متوسط وبنسبة مقدارىا )

تؤكد الدراسة بان تعمم المبحوثين كيفية اكتشاف الدعايات المزيفة من خبلل -07
 . (%71.9)صفحة )التقنية من اجل السبلم( كان مرتفعا بنسبة وصمت متابعتيم ل

ان مدى مساىمة ) التقنية من اجل السبلم ( في منع انتشار األكاذيب كان -08
 .(%73.1)مرتفعا بنسبة وصمت الى 

لقد كانت مساىمة )التقنية من اجل السبلم ( في التحقق من صحة االخبار -09
 %(. 74.7مرتفعة وبنسبة وصمت الى )

تشير الدراسة الى ان مساىمة )التقنية من اجل السبلم ( ساعد المبحوثين في -42
 .%( 72.2اختيار المرشحين المناسبين كانت مرتفعة بنسبة مقدارىا )

ية من اجل السبلم ( في منع نشر االخبار والصور وصمت مساىمة )التقن-42
 %(.73.3المزيفة الى درجة مرتفعة وبنسبة مقدارىا  )

أوضحت الدراسة بان مساىمة ) التقنية من اجل السبلم( في تحسين قدرة -40
المبحوثين عمى تحميل االحداث السياسية المختمفة كانت مرتفعة وبنسبة وصمت 

(74.0.)% 
 

 اختبار الفرضيات
)التقنية من اجل السالم( لها دور إيجابي وهام في كشفها الفرضية األولى: 

 لمدعايات االنتخابية وصحة االخبار.
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بين )التقنية من اجل السالم( لها دور إيجابي يبين اختبار كاي لمعالقة جدول 
 .وهام في كشفها لمدعايات االنتخابية وبين صحة االخبار

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

df Value  

.000 52

5 

489.06

2
a
 

Pearson Chi-Square 

.000 52

5 

335.11

5 

Likelihood Ratio 

.000 1 63.076 Linear-by-Linear 

Association 

  384 N of Valid Cases 

لمفرضية األولى اذ تبين ان الداللة  Chi-Square اختباريبين الجدول 
وىذا يدل عمى ان  2.25( ىو اقل من 2.22المقاربة عند االختبار ىي )

صفحة التقنية من اجل السبلم ليا دور إيجابي وىام في كشفيا لمدعايات 
 االنتخابية المزيفة وصحة االخبار .

بي وىام ساعد في مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( ليا دور إيجا الفرضية الثانية:
 اختيار المرشحين المناسبين .

بين مؤسسة )التقنية من اجل السالم( لها دور جدول يبين اختبار كاي لمعالقة 
 .إيجابي وهام وبين مساعدتها في اختيار المرشحين المناسبين

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

df Value  

.000 11

2 

334.94

6
a
 

Pearson Chi-Square 

.000 11

2 

262.66

3 

Likelihood Ratio 

.000 1 106.09

3 

Linear-by-Linear 

Association 

  384 N of Valid Cases 
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لمفرضية الثانية اذ تبين ان الداللة  Chi-Square اختباريبين الجدول 
وىذا يدل عمى ان  2.25( ىو اقل من 2.22المقاربة عند االختبار ىي )

صفحة التقنية من اجل السبلم ليا دور إيجابي وىام ساعد في اختيار 
 المرشحين المناسبين.

: مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( ليا دور إيجابي وىام في رفع الفرضية الثالثة
 لوعي السياسي لمناخبين.ا

 
بين مؤسسة )التقنية من اجل السالم( لها  ( يبين اختبار كاي لمعالقة 27جدول )

 .دور إيجابي وهام وبين دورها في رفع الوعي السياسي لمناخبين
Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

df Value  

.000 11

0 

500.03

0
a
 

Pearson Chi-Square 

.000 11

0 

351.44

5 

Likelihood Ratio 

.000 1 109.51

5 

Linear-by-Linear 

Association 

  384 N of Valid Cases 

لمفرضية الثالثة اذ تبين ان الداللة  Chi-Square اختباريبين الجدول 
وىذا يدل عمى ان  2.25( ىو اقل من 2.22المقاربة عند االختبار ىي )

صفحة التقنية من اجل السبلم ليا دور إيجابي وىام في رفع الوعي 
 السياسي لمناخبين.
مشاركة  مؤسسة )التقنية من اجل السبلم( ليا دور إيجابي وىام في الفرضية الرابعة:

 .0202الناخبين باالنتخابات التشريعية لسنة 
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بين مؤسسة )التقنية من اجل السالم( لها ( يبين اختبار كاي لمعالقة 28جدول )
مشاركة الناخبين باالنتخابات التشريعية لسنة  دور إيجابي وهام وبين دورها في

0202. 
Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

df Value  

.000 15

4 

420.97

5
a
 

Pearson Chi-Square 

.000 15

4 

327.65

3 

Likelihood Ratio 

.000 1 128.96

0 

Linear-by-Linear 

Association 

  384 N of Valid Cases 

لمفرضية الرابعة اذ تبين ان الداللة  Chi-Square اختباريبين الجدول 
وىذا يدل عمى ان  2.25( ىو اقل من 2.22المقاربة عند االختبار ىي )

صفحة التقنية من اجل السبلم ليا دور إيجابي وىام في مشاركة الناخبين 
 .0202باالنتخابات التشريعية لسنة 

 
 التوصيات 

 الباحث باآلتي :استنادا الى ما وصمت اليه الدراسة يوصي 
وضع رقابة حكومية عمى الحمبلت االنتخابية في شبكات التواصل االجتماعية -2

 بشكل فعمي لمحد من ظاىرة انتشار الدعايات المزيفة .
يجب عمى القائمين بإدارة فيس بوك وباقي الشبكات العمل عمى تطوير الشبكات بما -0

يقة االستجابة لمتبميغات التي يرسميا يجعميا  تحد من انتشار الدعايات المزيفة عن طر 
 في ما يخص النشر المنافي لمحقيقة . المواطنون

االىتمام بصورة جدية بالمؤسسات التي تعنى بكشف الحقائق والدعايات المزيفة -4
 وجعميا تصل الى الجميور بغرض التوعية والتثقيف 
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النتخابية لكي يتمكنوا من ينبغي االىتمام اكثر بتثقيف المواطنين بمتعمقات العممية ا-3
معرفة المرشح المناسب وىذا الدور يقع عمى عاتق المؤسسات اإلعبلمية بصورة عامة 
 والمفوضية العميا لبلنتخابات بصورة خاصة عن طريق فتح قنوات تواصل مع الجميور.

ان )التقنية من اجل السبلم( كانت انموذجا إيجابيا لممؤسسة اإلعبلمية التي تكشف  -5
حقائق لذا نوصي ىيئة االعبلم واالتصاالت العراقية بإنشاء ىكذا انموذج وعمى نطاق ال

 أوسع لكي نتمكن من الحد من انتشار االخبار المزيفة .
ينبغي لمستخدمي فيس بوك وباقي الشبكات البحث في دقة االخبار التي تنشر لكي -6

 يتمكنوا من معرفة الحقيقة .
واصل االجتماعي اإلببلغ عن الدعايات المزيفة يجب عمى مستخدمي شبكات الت-7

 التي يرونيا لكي يتمكن اآلخرون من معرفة الحقيقة
 

 مصادر الدراسة
 098: ص نظريات االعبلم واتجاىات التأثير. الحميد، 2
 206: ص نظريات االعبلمكنعان،  .0
 3/4/0200التقنية من اجل السبلم، موقع ويكبيديا، تم االطبلع عميو بتاريخ  .4
الخشالي عباس، مقابمة، التقنية من أجل السبلم  موقع يبحث عن المزيف!،قناة  .3

DW ،00/22/0229األلمانية 
، موسوعة ويكبيديا، تم االطبلع عميو بتاريخ 0202.  االنتخابات التشريعية العراقية 5
9/3/0200 
، 3624قانون انتخابات مجمس النواب العراقي، جريدة الوقائع العراقية، العدد  .6
 6، ص 9/22/0202
باسل حسين، االنتخابات العراقية العامة: تنافس محتدم في سياق جديد، مركز  .7

 0202سبتمبر  42الجزيرة لمدراسات، 
التشريعية في العراق، قناة  نسبة مقاطعة غير مسبوقة لبلنتخاباتالربيعي احمد، .  8

 22/22/0202فرانس بريس، 



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

1802 

 087:  صجرائم االنتخاباتاالسدي ضياء،  .9
ميزر كمال، مقال،الطائفية في العراق ىكذا تقاد الدعاية االنتخابية، صحيفة  .22

  24/3/0200، تم االطبلع عميو بتاريخ 365السفير العربي، العدد 
 39ص  :الحمبلت اإلعبلميةالدليمي،  .22
رصد صفحات في فيس بوك تسمح بالتسقيط السياسي قبيل االنتخابات العراقية،  .20

 23/4/0200وكالة شفق نيوز، تم االطبلع عميو بتاريخ 
كولي عبلء، تقرير،صدق أو ال تصدق حينما تتحول صفحات عراقية رائجة  .24

تم االطبلع عميو لمترفيو أو اإلعبلنات إلى أسماء مرشحي االنتخابات، الجزيرة نت، 
 29/3/0200بتاريخ 

فريق التقنية، سياسة وانتخابات، الموقع الرسمي لمتقنية من اجل السبلم، تم  .23
  02/3/0200 – 25/4/0200االطبلع عميو في الفترة ما بين 

 
 
 
 
 
 
 
 


