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مستقبل الدعاية السياسية اإللكرتونية يف العراق

تُعدُّ الدعاية السياسية من أدوات مّد جسور التواصل السياسي بي األحزاب واحلركات   
السياسية من جهة واجلمهور من جهة أخرى، ومن هنا تسعى األحزاب واحلركات السياسية للوصول 
إىل أكرب قدر ممكن من اجلماهري بواسطة دعاايهتا، وتستثمر يف ذلك مجيع اإلمكانيات املتاحة، 
وملَّا أصبحت التكنولوجيا جزءاً ال يتجزأ من احلياة االجتماعية والسياسية، صار »اإلنرتنت« عموماً 
األحزاب  واستثمرِت  السياسية،  الدعاية  نوافذ  من  انفذًة  االجتماعي خصوصاً  التواصل  ووسائل 

السياسية كثرياً من مواردها البشرية واملالية يف بثِّ دعاايهتا السياسية عن طريق »اإلنرتنت«. 

فـََرَض هذا الواقع نفسه على الدول وحكوماهتا، يف حي كانت كثري من احلكومات غري   
مهيئة للتعامل مع هذا الواقع، وهذا متاماً ما حدث يف العراق، إِذ استخدمِت األحزاب واحلركات 
القواني  غياب  السياسية يف ظل  دعايتها  االجتماعي يف  التواصل  ومواقع  »اإلنرتنت«  السياسية 
الدعاايت  يف  احلال  هو  السياسية كما  الدعاية  يف  اإلنرتنت  استخدام  حتدِّد  اليت  والسياسيات 
التقليدية، ولكن الطبيعة الدميقراطية للدولة العراقية تفرض عليها التكيُّف مع هذا الواقع، وإجياد 
الوسائل الالزمة لضبط إيقاع هذا النمط احلديث من الدعاية مبا يتناسب مع القيم الدميقراطية اليت 

تبنتها الدولة وعلى رأسها )الشفافية واملساَءلة(.

ا كان احلدث األبرز الذي كشف لنا احلاجة املاسة  للتكيُّف مع الواقع التكنولوجي  رمبَّ  
للدعاية السياسية هي االنتخاابت العراقية األخرية، إِذ استخدمت فيها األحزاب واحلركات السياسية 
يف  االسرتاتيجية  هذه  تكن  مل  إذ  للمرشحي،  والرتويج  الدعاية  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل 
العراق جديدة للعامل، بل سبقت كثري من الدول املتطورة العراق يف ذلك، ممَّا دعا عمالق التواصل 

مستقبل الدعاية السياسية اإللكترونية في العراق

علي عدنان محمد *

*  ابحث ومتابع للشأن السياسي.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

االجتماعي شركة )فيسبوك( لطرح املكتبة اخلاصة ابإلعالانت يف موقعها، وتشري مكتبة اإلعالانت 
إىل أنَّ النفقات املصروفة على الدعاايت )السياسية، واالنتخابية، واالجتماعية( يف العراق بلغت 
 2022 »يناير«  من  السادس  ولغاية   2021 منذ »أغسطس«  أمريكي  دوالر   )719.096(

وبواقع )50.315( إعالن تروجيّي.

يف احلقيقة، إنَّ هذا اإلنفاق على الدعاية السياسية هو حق مشروع لألحزاب السياسية ومن 
املفرَتض أنَّه قابل للزايدة يف األايم املقبلة، إال أنَّ إخضاع هذه النفقات إىل سياق معيَّ من الشفافية 
ضروري لتوفري احلماية حلقِّ األحزاب السياسية يف اإلنفاق، وحق اجلمهور يف معرفة مصادر هذه 

األموال، وحق املؤسسات الرقابية يف املساءلة.

الدعاية اإللكرتونية الفرص والتحدايت:

يزداد التوجه حنو الدعاية اإللكرتونية يف عامل السياسة مع ازدايد استخدامنا لوسائل التواصل   
االجتماعي، وهذا ما يدعوان للبحث يف اجلانب اإلجيايب يف هذا الشأن، إنَّ أبرز الفرص اليت يوفرها 
بصورها  السياسية  املشاركة  تنامي  هو  التكنولوجيا  عامل  إىل  التقليدي  من شكلها  الدعاية  انتقال 
املختلفة، فقد لعبت وسائل التواصل االجتماعي دوراً كبرياً يف املشاركة السياسية يف َحرَاِك تشرين، 

ويف الدعاايت السياسية املروِّجة ملقاطعة االنتخاابت أو املشاركة فيها.

أمام  العقبات  لتذليل  فرصة كبرية  اإللكرتونية  السياسية  الدعاية  تقدِّم  ذلك  عن  فضاًل   
احلركات السياسية الناشئة يف الوصول إىل مجهورها بطريقة فعَّالة، فالدعاية السياسية اإللكرتونية عرب 
وسائل التواصل االجتماعي رخيصة التكاليف إذا ما قورنت بوسائل التواصل مع اجلمهور التقليدية، 
فقد ال يكلِّف نشر مقطع فيديو أو منشور معيَّ للرتويج إىل رؤية سياسية معينة كما ُتكلِّف عقد 

الندوات وورش العمل واللقاءات ابجلماهري.
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مستقبل الدعاية السياسية اإللكرتونية يف العراق

فالتنظيم  التحدايت،  من  ختلو  السياسية  اإللكرتونية  الدعاية  أنَّ  الفرص  هذه  تعين  ال   
القانوين يف كثري من البلدان ومنها العراق ما زال غري مواكب للتطور التكنولوجي، ممَّا جيعل الدعاية 
اإللكرتونية واسعة االنتشار وسهلة االستخدام يف بيئة غري حمدودة حبدود أو ضوابط، وهذا ما يعرقل 
من بناء الشفافية واملساءلة يف نواحي التمويل السياسي يف البالد، فاهلوية املخفية هي إحدى أبرز 
التحدايت اليت تعرقل من ضمان الشفافية واملساءلة؛ ألنَّ أي شخص ميتلك بطاقة الدفع اإللكرتوين 
إبمكانه الرتويج إىل دعاية سياسية معينة يف وسائل التواصل االجتماعي، وبذلك تكون اجلهة املمِّولة 

للدعاية جمهولة، فضاًل عن نفقات التمويل جمهولة أيضاً. 

ومع أنَّ العراق مل حيدِّد سقفاً معيناً لنفقات الدعاية االنتخابية على سبيل املثال، إالَّ أنَّ ضبط 
النفقات على وسائل التواصل االجتماعي سيكون صعباً حىت يف حال وجود بند قانوين حيددها؛ 
ألنَّ القدرات الفنية اليت متتلكها املؤسسات احلكومية قد تفتقر إىل اإلمكاانت اليت جتعلها قادرة 
على ضبط تلك النفقات، كما أنَّ غياب الرقابة قد جيعل من بثِّ الدعاايت املفربكة واملضللة سهاًل 

جداً.  

الدعاية السياسية اإللكرتونية يف سياق الشفافية واملساءلة:

ُيشرُي أحد تقريرات منظمة الشفافية العاملية إىل مقرتحات ِعدَّة لضمان إجراء الدعاايت    
السياسية اإللكرتونية يف سياق الشفافية واملساءلة، إالَّ أنَّ التقرير يبدو موجَّه حنو الدول اليت تتمتع 
بنظام دميقراطي مستقر، ومواكب للتطورات التكنولوجية والرقمية، وسنحاول يف ما يلي مواَءمة هذه 

املقرتحات مع الواقع العراقّي:

حتديث قوانني التمويل السياسي إىل العصر الرقمي:. 1

 فرضت االضطراابت السياسية اليت يشهدها الواقع السياسي العراقي إعادة النظر ابلقواني 
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ومن  األحزاب،  وقانون  االنتخاابت  قانون  وحتديداً  السياسي،  النشاط  ختص  اليت  والتشريعات 
الضروري أن يُؤخَذ بنظر االعتبار واقع الدعاية السياسية اإللكرتونية واألموال اليت تُنفق عليها من 
قبل احلركات واألحزاب السياسية يف التعديالت اليت جتري على هذين القانوني، واألهم من ذلك، 
ضرورة أن ُتدرج املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت ملف إدارة متويل الدعاية اإللكرتونية السياسية 

ضمن دوائرها وخاصة دائرة شؤون األحزاب والتنظيمات السياسية. 

ضمان موثوقية الرسائل السياسية:. 2

ساعدت سهولة الوصول إىل منصات التواصل االجتماعي على استسهال بثِّ الدعاايت 
السياسية املضللة واملعلومات اخلاطئة عن قصد، وبذلك ُيصبُح من واجب املؤسسات الرقابية أن 
تضمن واثقة الدعاية السياسية، ويستلزم ذلك أن ُتصرَِّح األحزاب واحلركات السياسية عن حساابهتا 
احلقيقية يف وسائل التواصل االجتماعي إىل اجلهات الرمسية، ويرتتب على ذلك حماسبة أي دعاية 
مفربكة أو مضللة تُبثُّ بواسطة حساابت أخرى جمهولة، إذ من املمكن إجياد آلية للتعاون والعمل 
املشرتك بي املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت مع قسم حماربة الشائعات يف وزارة الداخلية، ألنَّه 

املسؤول عن مكافحة الشائعات وحماربتها.  

منصات التواصل االجتماعي مسؤولة عن شفافية اإلعالانت:. 	

ابَت تشريع القواني اليت تُلزم منصات التواصل االجتماعي واملواقع املستعملة غريه يف البالد 
املساءلة  وتيسري  الشفافية  لضمان  املطلوبة  البياانت  ونشر  السياسية،  الدعاايت  شفافية  بضمان 
فيسبوك و)مكتبة اإلعالانت(  تنمية جتربة شركة  العمل على  أيضاً  الضروري  ضرورًة ملحَّة، ومن 
وتشجيعها يف الشأن هذا، وألَّن العراق حديث التجربة يف هذا اجملال، فمن الضروري بذل جهوٍد 
على مستوايت دولية، فضاًل عِن الدعوة إىل إنشاء مبادرات للتعاون، ألنَّ الشركات العمالقة اليت 
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تدير مواقع التواصل االجتماعي أصبحت ذا أتثري كبري على املستوى الدويل )بوصفها جهة فاعلة 
غري حكومية(، والوسيلة األفضل هو الضغط الدويّل؛ لضمان احلصول على البياانت الالزمة لتفعيل 

الدور الرقايب على احلركات واألحزاب السياسية.  

رفع مستوى التقارير املالية:. 4

جيب أن تقدِّم البياانت املالية معلومات واضحة عن النفقات املخصَّصة لكل إعالن وكل 
منصة على »اإلنرتنت«، كما جيب أن تتوفر يف الوكاالت املكلفة ابلرقابة السياسية قدرات فنية تليب 
متطلبات مراقبة اإلعالن الرقمي، والعمل -أيضًا- على إجياد الوسائل الالزمة لضمان أنَّ الدعاية 
السياسية اإللكرتونية أليِّ حزٍب أو شخصيٍة سياسيٍة جتري بواسطة احلساابت املصرفية املعلنة واليت 
متتلك اجلهات الرقابية حق الوصول إليها، ويقع على عاتق ديوان الرقابة املالية االحتادي الدوراألبرز.

تقييد االستهداف املنظَّم والدقيق:. 	

ال يفرتض الواقع الرقمي يف العراق وجود أرضية مناسبة ملمارسات االستهداف املنظَّم والدقيق 
اليت شاع احلديث عنها يف التصويت على خروج بريطانيا من االحتاد األورويب، والتصويت على 
بدائية رقمياً،  مغايرًة وأكثر  العراق يتخذ صوراً  الدقيق يف  ترامب«، إال أنَّ االستهداف  »دوانلد 
فإحدى ممارسات االستهداف الدقيق هي شراء احلساابت ذات احملتوى غري السياسي وشاعت هذه 
املمارسة خالل مدَّة االنتخاابت، فضاًل عن استخدام الصفحات املشهورة )املناطقية يف كثري من 
األحيان( يف بثِّ الدعاية االنتخابية، يذكر أنَّ هذه املمارسات ال تتوافق مع معايري الشفافية إذ إنَّ 
املستخدم ليس على علم أبنَّ الدعاية ذات طابع سياسية، ومن هنا جند أنَّه من الضروري أن ختضع 
هذه املمارسات إىل معايري معينة من الشفافية اليت تضمن حق املساءلة سواًء من الصحافة أم من 
اجلهات احلكومية، كما أنَّ ِمن املفرَتض توفري البياانت الالزمة للباحثي؛ لغرض إجراء الدراسات 

االستقصائية حول الدعاية السياسية الرقمية لتشجيع املساءلة عليها.
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املصادر: 

1. Facebook Ad Library https://www.facebook.com/ads/li-
brary/report/?source=archive-landing-page&country=IQ

2. قواعد الشفافية يف الدعاية السياسية عرب اإلنرتنت
https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2020/10/16/transparency-
rules-in-online-political-advertising-mapping-law-and-
policy-across-the-globe/

3. النهوض مبستوى الشفافية يف اإلعالانت السياسية على وسائل التواصل االجتماعي
https//:www.brookings.edu/blog/techtank2021/03/19//how-
to-increase-transparency-for-political-ads-on-social-media/

4. »فيس بوك« نقطة حتول االحتجاجات يف العراق
https://www.imh-org.com/%D9%81%D9%8A%D8%B3-
%D8%A8%D9%88%D9%83-
%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-
%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84
%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC
%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84
%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

5. شراء صفحات »التواصل االجتماعي«.. آخر صيحات الدعاية االنتخابية يف العراق
https://alssaa.com/news/The_latest_screams_of_electoral_
propaganda_in_Iraq

6. الدعاية املالية لرتويج وجهات النظر: خماطر الشفافية واملساءلة يف اإلعالانت السياسية عرب 
اإلنرتنت

https//:www.transparency.org/en/publications/paying-for-
views 

https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-landing-page&country=IQ
https://www.facebook.com/ads/library/report/?source=archive-landing-page&country=IQ
https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2020/10/16/transparency-rules-in-online-political-advertising-mapping-law-and-policy-across-the-globe/
https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2020/10/16/transparency-rules-in-online-political-advertising-mapping-law-and-policy-across-the-globe/
https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2020/10/16/transparency-rules-in-online-political-advertising-mapping-law-and-policy-across-the-globe/
https://www.brookings.edu/blog/techtank/2021/03/19/how-to-increase-transparency-for-political-ads-on-social-media/
https://www.brookings.edu/blog/techtank/2021/03/19/how-to-increase-transparency-for-political-ads-on-social-media/
https://www.imh-org.com/%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.imh-org.com/%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.imh-org.com/%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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