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 :ممخصال

باتت وسائؿ اإلعالـ الجديد اليوـ في طميعة وسائؿ اإلعالـ بعدما تجاوز 
عمى مستوى العراؽ  االتسعة عشر مميونً  8108ئية لعاـ أعداد مستخدمييا في إحصا

ا رقاـ القابمة لمزيادة تمثؿ مؤشرً وحده، فيما تجاوز الثالثة مميارات في العالـ، ىذه األ
وال سيما الفيس بوؾ الذي  عؿ الجميور مع ىذه الوسائؿىتماـ وتفااا عمى مدى واضحً 

العمؿ  إلى، األمر الذي دعا السياسييف يقؼ في المقدمة مف حيث عدد المستخدميف
بيدؼ تحقيؽ غاياتيـ وال سيما في بناء وتحسيف صورتيـ أماـ  استثمارىا دعائي  اعمى 

مكانيات تم الجميور كبيرة  اماميـ فرصً ؾ الوسائؿ التي توفر أمستغميف خصائص وا 
لموصوؿ والتواصؿ مع جميور طالما رغبوا في التأثير فيو، مف ىذا المنطمؽ كانت 

 في)الفيس بوؾ( لمػ يفالعراقي يفسة تتمحور حوؿ مدى توظيؼ السياسيالدرا مشكمة
لى الوقوؼ عمى حيثيات عممية التوظيؼ واألساليب إصورتيـ، وتيدؼ الدراسة  تشكيؿ

 لسياسييف وطبيعة الصورة المشكمة عنيـ لدى متابعي صفحاتيـالمستخدمة مف قبؿ ا
تحميؿ المضموف لتمؾ الصفحات  ستخداـ طريقةاالشخصية عبر الفيس بوؾ مف خالؿ 

 ستبانة لموقوؼ عمى موقؼ الجميور مف عممية التوظيؼ تمؾ.واال
 العديد من النتائج، منيا: إلىوتوصل الباحث 

 .اا جد  ثيرً لسياسيوف يوظفوف الفيس بوؾ كا .0
أنيـ يبحثوف  ف الصورة رسميا عنيـإؾ لـ ُيحّسف صورة السياسييف، بؿ .الفيس بو 8

 االثً إذ جاءت بالمرتبة األولى، تمتيا الطائفية، وحمت ث ؛عف مصالحيـ الشخصية
 رتباط بالخارج.صورة اال

أبرزىا العديد مف األساليب الدعائية عبر الفيس بوؾ،  يفستخداـ السياسيا. 3
 )تقمص البساطة(.الخوؼ( و)إثارة وظيؼ العامؿ الديني(،)ت
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Abstract: 

Nature of the employment of new mass media, as represented 

via Facebook, by Iraqi politicians, and the consequences as to the 

images formed about them across such media by public audience; as 

well, the attempt is made to understand the nature of the effect of the 

propagandistic employment of new mass media on public audience in 

terms of Cultivation Theory as adopted by the researcher, along with 

the public audience's standpoint towards what is being exposed on the 

politicians' pages on new mass media (Facebook). 

The researcher has arrived at a number of results; of which are 

the following: 
1- Politicians employ Facebook to a great extent. 

2- Facebook has not made better the politicians' images, but the 

images formed about them meant that they are after their 

personal interests (ranked first), they are sectarianists, and last, 

they tend to make foreign relations abroad. 

3- Politicians have employed many methods on Facebook: religious 

factor (ranked first),(ranked second),and (ranked third). 
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 المقدمة:

باتت اليـو مف  عمى أحٍد طبيعة تأثير وسائؿ اإلعالـ الجديد التي الـ يعد خافيً 
تصاؿ واإلعالـ، إف لـ تكف في طميعتيا، متسمحة بخصائص جعمت بيف أىـ وسائؿ اال

محاؽ بركب تكنولوجيا لشرائح كبيرة ومتنوعة مف الناس الذيف يحاولوف ال امنيا مقصدً 
ستخداـ لمتمكف مف اإلفادة تطوير إمكاناتيـ في اال إلىدفعيـ الذي ، األمر اتتجدد يومي  

 مف ىذه التكنولوجيا.

أف خصائص اإلعالـ الجديد جعمت منو محط أنظار الباحثيف وجميع فئات 
الكبير عمى مشاريعيـ المجتمعات لما يوفره مف إمكانات أماـ المستخدميف تعود بالنفع 

تصاؿ في الوسائؿ تخطي عقبات اال إلىئؾ الساعيف أولتصالية، وال سيما ورسائميـ اال
ذلؾ  إلىات أخرى، ويقؼ في طميعة الساعيف التقميدية مف رقابة وتشويش ومحدد

شحنات مكثفة مف المضاميف  تصاليةلسياسييف الذيف تتضمف رسائميـ االشريحة ا
أجواء  يعينيـ في ذلؾ التأثير في المستخدميف إلىالدعائية والتي يسعوف مف خالليا 

تصاؿ في عممية ية بما تحممو مف مغريات لطرفي االتصالية في البيئة الرقمالعممية اال
مف األُلفة عمى العممية  جو ا حدة تضفيٍ تنصير فييا جميع عناصرىا في بوتقة وا

حقيؽ برمتيا نتيجة إلغاء المحددات والعوائؽ التي قد تسيـ في وضع حواجز أماـ ت
 تصاؿ.ؼ االتفاعمية عالية بيف أطرا

 اإلطار المنيجي لمدراسة:المبحث األول. 

 الدراسة: مشكمة

وسائؿ اإلعالـ الجديد ممثمة بالفيس  ستثماراتأتي ىذه الدراسة لكشؼ طبيعة 
بوؾ مف قبؿ السياسييف العراقييف والنتائج المترتبة عمى ذلؾ مف حيث طبيعة الصورة 

عمى  ذلؾ التوظيؼطبيعة تأثير  عف محاولة فيـ المشكمة عنيـ لدى الجميور، فضاًل 
لنظرية الغرس الثقافي التي تبناىا الباحث في دراستو، وموقؼ الجميور  االجميور وفقً 
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 .الفيس بوؾ(عبر )العراقييف مما يطرح في الصفحات الشخصية لمسياسييف 

  ويمكف صياغة مشكمة الدراسة بمجموعة مف التساؤالت، مف بينيا:

 ؟اسياسي  )الفيس بوؾ( لمػ يفلعراقيا يفالسياسيما مدى توظيؼ  .0
في تشكيؿ صورتيـ لدى  مفيس بوؾل امف ىـ السياسيوف األكثر توظيفً  .8

 ؟المستخدميف
 توظيؼ الفيس بوؾ؟ إلىلتي تدفع السياسييف ما أبرز األسباب ا .3
ف في صفحاتيـ مف قبؿ السياسيي األساليب الدعائية المستخدمةما أبرز  .4

 الشخصية عبر الفيس بوؾ؟
 الشخصية عبر الفيس بوؾ؟ المستخدمة في صفحات السياسييفشكاؿ الفنية ما األ .5
 ىؿ نجح السياسيوف في تشكيؿ الصورة المطموب تشكيميا عنيـ عبر )الفيس بوؾ(؟ .6

 أىمية الدراسة:

في  الفيس بوؾمعرفة كيفية توظيؼ  إلىتتأتى أىمية ىذه الدراسة مف الحاجة 
كما تقدـ ىذه الدراسة معطيات عف ينيا السياسة، مختمؼ القضايا التي تيـ المجتمع ومف ب

 ستثمار السياسييف لوسائؿ اإلعالـ الجديد في عممية تسويؽ صورتيـ عبر ىذه الوسائؿ.ا
 أىداف الدراسة:

الكشؼ عف مدى توظيؼ وسائؿ اإلعالـ الجديد )الفيس بوؾ(  إلىتسعى لدراسة 
األىداؼ التي يعمؿ السياسيوف  يدعف تحد ، فضاًل العراقييف مف قبؿ السياسييف اسياسي  
، وال سيما فيما يخص تشكيؿ صورة عنيـ الوسيمةتحقيقيا مف جراء توظيفيـ لتمؾ  إلى

 لدى المستخدميف، ورصد وتحميؿ أساليب ذلؾ التوظيؼ، ومف بيف األىداؼ:
 .اسياسي  لوسائؿ اإلعالـ الجديد )الفيس بوؾ(  يفتوظيؼ السياسي الكشؼ عف مدى .0
لخصائص وسائؿ اإلعالـ  يفالعراقي يفالسياسيمدى إستثمار الوقوؼ عمى  .8

 الجديد في صفحاتيـ الشخصية عبر الفيس بوؾ.
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فيـ طبيعة الصورة التي رسمتيا وسائؿ اإلعالـ الجديد )الفيس بوؾ( عف  .3
 السياسييف العراقييف لدى الجميور.

 نوع الدراسة ومنيجيا:

قع األحداث كتشاؼ واا إلى نو ييدؼإإذ  ؛احيث النوع وصفي  يعد البحث مف 
ومف ثـ تحميميا وتفسيرىا، والتعرؼ عمى  وشاماًل  اا دقيقً والظواىر ووصفيا وصفً 

والجماعات عف طريؽ جمع المعمومات والبيانات  تجاىات عند األفرادواال المعتقدات
 .(0) ييماأو كم اأو كمً  ابير عنيا كيفً والتع

ي قاـ مف خالليا بتحميؿ صفحات ستخدـ الباحث طريقة تحميؿ المضموف والتاو 
ستخداـ المنيج اعف  ، فضاًل يات السياسية عمى موقع الفيس بوؾعدد مف الشخص

جمع البيانات والوقوؼ عمى آراء  إلىستبانة التي تيدؼ المسحي مف خالؿ صحيفة اال
 توظيؼ الفيس بوؾ مف قبؿ السياسييف.زاء إ)أساتذة الجامعات العراقية( المبحوثيف 
 جاالت الدراسة:حدود وم

 يتمثؿ المجاؿ الزماني لمدراسة بشقيف، وكما يأتي:المجال الزماني:  . أ
وىي المدة التي حددت لتحميؿ صفحات السياسييف عبر  تحميل المضمون: .0

 (.30/7/8108( لغاية )0/8/8107بيف)الفيس بوؾ والمحصورة 
ات ستبياف وتوزيعيا عمى عينة البحث المتمثمة بأساتذة الجامعصحيفة اال .8

حددىا الباحث بالمدة مف و  اقية في مدينة بغداد واسترجاعيا،العر 
 (.8108/ 05/08 إلى 05/8/8108)

امعات في جميع لصعوبة تطبيؽ البحث عمى أساتذة الج ب. المجال المكاني:
ا لمدراسة مف خالؿ توزيع  جغرافي  ختيار مدينة بغداد مجااًل اأنحاء العراؽ، تـ 

ربع جامعات ىي كؿ مف )جامعة بغداد، الجامعة ستبانة في أستمارات االا
 المستنصرية، جامعة النيريف، الجامعة العراقية(.
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 يمثؿ المجاؿ البشري لدراستنا ىذه بما يأتي: المجال البشري:ج. 

ممف يتابعوف صفحات الشخصيات السياسية عبر  ـــ أساتذة الجامعات العراقية،
 ي دراسة الجميور.إذ تـ تحديد المجاؿ البشري ف ؛الفيس بوؾ

ــ ، التي ُأخضعت لمتحميؿ بيدؼ التعرؼ عمى مدى صفحات الشخصيات السياسية ـ
 ؛وطبيعة التوظيؼ الدعائي تمؾ الصفحات عبر الفيس بوؾ بطريقة تحميؿ المضموف

( تدريسي مف جامعات 011ستبانة أولية وزعت بيف )استمارة اإذ تـ بناء عمى 
ستمارة لكؿ جامعة، مع ا( 85لعراقية( بمعدؿ )النيريف، ا )بغداد، المستنصرية،

لذا كاف  ،ف الباحث طمب مف المبحوثيف ذكر أسماء ثالث شخصياتأ إلىاإلشارة 
 ( في أدناه:0( وشكؿ )0نظر الجدوؿ )ا. .يار( خ311المجموع )
 ( يبين أعداد ونسب متابعة التدريسيين لمسياسيين العراقيين2جدول )

 النسبة المئوية التكرارات سم السياسيا ت 
 %02 22 حيدر العبادي 2
 %22.22 92 نوري المالكي 0
 %29.22 72 سميم الجبوري 3
 %27.22 77 عمار الحكيم 7
 %22.22 39 أسامة النجيفي 9
 %2 02 حنان الفتالوي 2
 %7.33 23 خميس الخنجر 2

 %222 322 المجموع

 المصطمحات:و المفاىيم 

األكثر شعبية بيف الوسائؿ و ئؿ اإلعالـ الجديد أبرز وسا وىو أحد: الفيس بوك
األخرى، تديره شركة مساىمة يمكف مستخدميو مف التواصؿ والتفاعؿ واإلطالع عمى 

 مختمؼ المعمومات واآلراء والتوجيات.
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نقصد بالصورة في دراستنا ىذه بأنيا اإلنطباعات والتصور الذي تكّونو  الصورة:
يس بوؾ لمسياسييف العراقييف مف جراء التوظيؼ وسائؿ اإلعالـ الجديد ممثمة بالف

 الدعائي الذي يمارسو السياسيوف في صفحاتيـ الشخصية عبر الموقع المذكور.

ؿ السياسي في الوقت لمعم المتصديف نقصد بيـ :ونراقين العالسياسيو
وأعضاء مجمس النواب  ةبقادة الكتؿ واألحزاب والرئاسات الثالث الحاضر، ممثميف

 المستقمة. والشخصيات

 الدراسات السابقة:
 راندة عاشور عبد العزيز:دراسة  .2

تناولت ىذه الدراسة الصورة اإلعالمية لمرئيس عبر موقع فيس بوؾ في ظؿ 
تحقيؽ ىدؼ دراستيا مف  إلىية والتي سعت مف خالليا الباحثة ندالع الثورات العربا

مالمح سمات الرئيس  ىما الصورة اإلعالمية لمرئيس القدوة والثاني :خالؿ محوريف
المصري عبد الفتاح السيسي عبر الصفحات اإلخبارية عمى موقع الفيس بوؾ في ظؿ 

 اندالع الثورات العربية.
 عينة الدراسة:

( مفردة 411كانت عينة الدراسة فئة الشباب الجامعي، وبمغت العينة )
 6ف شمس، مناصفة بيف الذكور واإلناث موزعيف بيف أربع جامعات ىي )القاىرة، عي

 أكتوبر، معيد الخدمة االجتماعية(.

 المنيج المسحي.منيج البحث: 

 عدد من النتائج، أبرزىا ما يأتي: إلىوتوصمت الباحثة 

% ممف يتابعونيا 41.8رتفاع متابعة المبحوثيف لموقع الفيس بوؾ بنسبة ا . أ
 % مف المبحوثيف.3.8بصفة عامة، فيما بمغت نسبة مف ال يشاىدىا 
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 ،لييا المبحوثوفإا بيف الجامعة التي ينتمي قة دالة إحصائي  عدـ وجود عال . ب
 وعدد أياـ متابعتيـ لمصفحات اإلخبارية عبر موقع فيس بوؾ.

 ،أىـ القضايا المتابعة مف جانب المبحوثيف مف خالؿ الصفحات االخبارية . ت
خواف المرتبة األولى )انييار جماعة اإلعبر موقع فيس بوؾ جاءت في 

 ا )االنفجارات في الشارع المصري( ثـ )اإلصالح السياسي(.المسمميف( تميي
سيسي الموضحة مف خالؿ الصفحات جاءت أىـ السمات العامة لمرئيس ال . ث

)الحسـ( تمييا )طموح( فيس بوؾ كالتالي )الموضوعية( ثـ خبارية عبر موقعاال
 وسبؿ حميا(. واقعي( تمييا )متفيـ لقضايا بالدثـ ) اوحمت )متديف( رابعً 

 سة البحراني:درا .0

 تناولت ىذه الدراسة كيفية تسويؽ األفكار والمواقؼ في صفحات الفيس بوؾ.

تمثمت عينة الدراسة بصفحتي رئيسي مجمس الوزراء ومجمس النواب  عينة الدراسة:
 . 0/3/8107لغاية  0/08/8106العراقي لممدة مف 

 تحميؿ المضموف. منيج البحث:

 ج، أبرزىا ما يأتي:عدد من النتائ إلىوتوصمت الباحثة 

 أف الصفحتيف المذكورتيف ركزتا عمى إبراز النشاطات واألعماؿ لمسياسييف. . أ
قتصر اف قبؿ السياسييف، و التي نشر م والمضاميف الموضوعات بيف تفاوت . ب

 احتياجاتو ومطالبو فقط. تمس التي القضايا مع تفاعؿ الجميور
ي تمؾ الصفحات ف شكمت قضية تحرير الموصؿ محور اىتماـ الرأي العاـ . ت

 مناطقيـ والخروقات األمنية في بغداد. إلىعادة النازحيف إعف  قضية، فضاًل 

 دراسة وريا واليركي: .3

تناولت ىذه الدراسة صورة القادة األكراد كما تعكسيا النشرات اإلخبارية لقناتي 
(Rudwa، NRT.الكرديتيف ) 
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باريتيف مسائيتيف خإالباحثاف عينة دراستيما بنشرتيف ختار اعينة الدراسة: 
لغاية  01/7/8106( الكرديتيف، لممدة Rudwa، NRTرئيسيتيف تقدميا قناتي )

01/8/8106. 

ستخدـ الباحثاف طريقة تحميؿ المضموف الكمي والكيفي، ا منيج البحث:
 ختالؼ بيف القناتيف.مقارف بيف لرصد أوجو التشابو واالعف المنيج ال فضاًل 

 ة، من بينيا:نتائج عد إلىوتوصل الباحثان 

 تمارس القنوات الكردية إنتقائية تتثمؿ في أبراز جوانب معينة في صورة الكرد. . أ
 نسبة كبيرة مف األخبار التي تناولتيا القناتاف تعبر بشكؿ واضح عف توجييما. . ب
 اىتمت القناتاف بإبراز صورة قادة الكرد في إطار الصراع بينيـ. . ت

 :Carlssonو Nilssonدراسة  .7

( الواقعة شماؿ السويد، تحت Västerbottenجريت في منطقة )ىذه الدراسة أ
عنواف السياسيوف السويديوف ووسائؿ اإلعالـ الجديدة: الديمقراطية واليوية والشعبوية 

 في الخطاب الرقمي.

تحاوؿ ىذه الدراسة مف خالؿ إجراء مقابالت مع سياسييف مف المنطقة 
 المذكورة بيدؼ اإلجابة عما يأتي:

 اط ىؤالء السياسييف بالتكنولوجيا الرقمية ووسائؿ اإلعالـ الجديد؟كيفية ارتب .0
ما الذي تعنيو وسائؿ اإلعالـ الجديد إلستراتيجيات السياسييف وىويتيـ   .8

 كسياسييف محترفيف؟
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 المنيج المسحي. منيج البحث:

 عدد من النتائج، أبرزىا ما يأتي: إلىوتوصل الباحثان 

المركزية السمطة، ومف خالؿ ذلؾ يمكف  تسيـ الوسائط الرقمية في تعزيز .0
تحقيؽ مستوى عاؿ مف المشاركة في النقاش السياسي، األمر الذي يساعد 

 الجميور عمى التعرؼ عف قرب عمى السياسييف.
تصاؿ تخداـ التكنولوجية الحديثة في االسابعض السياسييف يحاولوف مف خالؿ  .8

وسائؿ اإلعالـ الجديد في  إظيار أنفسيـ بأنيـ يواكبوف التطور ويرحبوف بدور
 العمؿ السياسي.

 نتشار الخداع والكذب السياسي.اائؿ اإلعالـ الجديد قد تشجع عمى وس  .3
 اتصاؿ وجيً مسياسي األوؿ ىو ما يمثمو عند االيميز المبحوثوف بيف وجييف ل .4

 لوجو مع الجميور، فيما يمثؿ ظيوره عمى وسائؿ اإلعالـ الجديد الوجو اآلخر.
ؿ اإلعالـ الجديد مف قبؿ السياسييف في التعامؿ مع الجميور ستخداـ وسائا .5

ساىـ في ظيور نوع جديد مف المنافسة عمى الساحة السياسية مف خالؿ 
 عمميات التسويؽ السياسي والتواصؿ مع الجميور.

 اإلطار النظري لمدراسة: -المبحث الثاني

حقيؽ غاياتيـ يستخدموف مختمؼ السبؿ والوسائؿ لت مف المعموـ أف السياسييف
لناس، ومف بيف أىـ في الحصوؿ عمى كسب الجميور وزيادة مساحة نفوذىـ بيف ا

 ستخداـ الدعاية. اتمؾ األساليب 

  مفيوم الدعاية:
ثارة النفسية بقصد الوصوؿ يقصد بيا عممية اإليعرؼ )حامد ربيع( الدعاية "

ف أف تحدث لو لـ ستجابة ما كاف يمكازاء إذا بنا إتالعب معيف في المنطؽ. ف إلى
ب بالمنطؽ تحدث ىذه اإلثارة العاطفية. الدعاية بيذا المعنى ال تفترض سوى التالع
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 .(8) غير الصديؽ" إلىنيا تتجو إالصديؽ ف إلىكما تتجو 
 أىداف الدعاية:

 :(3)حدد )ىارولد السويؿ( عدد مف األىداؼ الرئيسة لمدعاية، منيا 

 حمفاء.الحفاظ عمى العالقات مع األصدقاء وال .0
 عداء.تعبئة الكراىية ضد الخصـو واأل .8
 إضعاؼ الروح المعنوية لؤلعداء. .3
 الحفاظ عمى عالقات الصداقة وتعزيزىا مع الجيات المحايدة. .4

 عناصر العمل الدعائي:

ا المخطط الدعائي ف الباحثيف وضعوا عناصر يعتمدىأ إلىتشير المصادر 
 .(4)ىداؼ العممية الدعائية، وىي أفي سبيؿ تحقيؽ 

تؤثر شخصية المرسؿ أو المصدر بشكؿ كبير في مدى تقبؿ مصدر الدعاية:  .0
 الجميور الرسالة الدعائية وتفاعمو معيا.

ويقصد بالجيود المنظمة حضور التخطيط في العمؿ الجيود المنظمة:  .8
الدعائي، فالتخطيط عممية منِظمة تتضمف جمع المعمومات والبيانات ووضع 

 وبشكٍؿ مدروس ومنظـ. استراتيجية لمعمؿ الدعائي
ونقصد بيا األىداؼ التي حددىا الخبير الدعائي عند القصدية أو التعمد:  .3

التخطيط لمدعاية والتي يريد مف خالؿ العممية الدعائي تحقيقيا عبر التأثير 
 في الجميور المستيدؼ.

ف تكوف األساليب المعتمدة إقناعية أو أويمكف اعتماد أساليب فنية عممية:  .4
 قيرية.

وتنقؿ عبر الفنوف التحريرية المختمفة عبر مختمؼ : ارموز مشحونة عاطفي   .5
 وسائؿ االتصاؿ الجماىيري.
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ليو العممية الدعائية مف خالؿ إتيدؼ وىو ما  تباع الجماعة المستيدفة:ا .6
 تباعيا أو عمى األقؿ االبتعاد عما يعارضيا.ا

 األساليب الدعائية:

 ، منيا:ىناؾ عدد كبير مف األساليب الدعائية
تخريب رمزية  إلىد أساليب التبسيط الدعائي وييدؼ وىو أحالدعابة والنكتة:  .0

 .(5)سمطة الخصـ أو العدو 
عادًة ما يتـ تصنيؼ بعض الناس مف خالؿ ستخدام الصورة الذىنية: ا .8

إعطائيـ مسميات معينة تمتصؽ بيـ، فتصبح تمؾ المسميات تعبيرات ثابتة، 
 .(6) (ب النظيفةومف بيف تمؾ التسميات )الحر 

يعتبر توظيؼ الديف في الدعاية غاية في األىمية، ونتيجة أىمية ودور الدين:  .3
 .(7)ىذا العامؿ يتـ توظيفو بشكؿ واسع كأحد األساليب الفّعالة 

مف األساليب الواسعة االستخداـ في الدعاية،  ا: ىذا األسموب أيضً التكرار .4
تكرار العبارات والمعمومات  إلىويمجأ مف خاللو القائـ بالعمؿ الدعائي 

 .(8)واألقواؿ حتى تكاد تكوف حقيقة راسخة في أذىاف جميور 
يركز ىذا األسموب عمى تحقيؽ نوٍع مف التشكيك في الذات أو في اآلخر:  .5

 .(9)اإلحساس باليزيمة داخؿ الفرد، مف خالؿ زعزعة الثقة بالنفس أو باآلخر 
اإلشارة  إلىعائي في ىذا األسموب بالعمؿ الد يمجأ القائـإطالق التسميات:  .6

 .(01)أو مكاٍف معيف بإعتماد الرموز المثيرة لممشاعر لدى الجميور ما لشخصٍ 
يعتمد ىذا األسموب عمى تقديـ الوعود )أساطير الدعاية(:  األمل في المستقبل .7

واآلماؿ والتبشير بقرب الفرج بشأف الموضوعات التي سببت اإلحباط لدى 
 . (00)الجميور 

ويتمثؿ ىذا األسموب في تقديـ مضموف العمؿ الدعائي بطريقة  نتباه:ب اال جذ .8
تعمؿ عمى كسب الجميور وجذب انتباىو نحو الرسالة الدعائية مف خالؿ 

 .(08) التركيز عمى حاجاتو
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 :الفيس بوك -اثانيً 

جماىيريتو الواسعة  إلىيعتبر واحد مف أبرز وسائؿ اإلعالـ الجديد، بالنظر 
حد مف بيف أكثر مواقع الشبكات أف الفيس بوؾ ىو وا إلىالدراسات وتشير إحدى 

. وتصدر قائمة مواقع التواصؿ (03)عمى مستوى العالـ استخدامً اجتماعية شيرة و اال
مميار  8 إلىلتصؿ  سنوات 5جتماعي بعدما تضاعفت قاعدة مستخدميو في ظرؼ اال

الفيس بوؾ المرتبة ؿ حتا، 8108وفي العاـ التالي  .(04) 8107في شير آب عاـ 
 . (05)عمى بقية المواقع اا متفوقً األولى عالمي  

وتمؾ اإلحصاءات تبيف بشكؿ جمي مدى جماىيرية ىذا الموقع، األمر الذي 
جعمو في طميعة الوسائؿ والمواقع مف حيث أعداد مستخدميو وتفاعميـ مع ما ينشر 

 بالتالي مدى تأثيره في األحداث وحياة الناس.

 فيس بوك:مفيوم ال

عالـ واإلتصاؿ بأنو "موقع خاص بالتواصؿ االجتماعي أسس عرفو قاموس اال
 ،"profilesمف قبؿ )مارؾ زوكربيرج( يتيح نشر الصفحات الخاصة " 8114عاـ 

وكانت فكرتو اجتماعية بحيث يستطيع الطمبة التواصؿ مع بعضيـ ومع الموظفيف 
ؿ كؿ دوؿ العالـ، لكف الدور األكبر ليشم اء ىيئة التدريس، ثـ اتسع تدريجي  وأعضا

يا تنمو وتحقؽ شعبية الذي لعبتو الشبكة كاف في تعزيز المشاركة السياسية مما جعم
 .(06)بيف الشباب"  اكبيرة خصوصً 

ليؿ الذي ُتسممو بعض سـ الدا إلى( نسبة Facebookوجاءت تسميتو )
زمالئيـ القدامى ونبذة مريكية لمطمبة الجدد والذي يتضمف أسماء وصور الجامعات األ

نخراطيـ اى تخطي الشعور بالغربة في بداية مختصرة عنيـ في خطوة لمساعدتيـ عم
 .(07)بالحياة الجامعية 

حتؿ العراؽ وبالد اا مف قبؿ المستخدميف العرب، و متزايدً  إقبااًل  ويشيد الموقع
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إذ  ؛يةالمستخدميف خالؿ السنوات الماضالشاـ المرتبة األولى مف حيث نمو عدد 
 .(08) ابالمائة سنوي   08ربت تمؾ النسبة قا

ا في العالـ، فقد اشتير موقع وتعد مواقع التواصؿ االجتماعي األكثر انتشارً 
في تشكيؿ الرأي العاـ  اميم  ا الفيس بوؾ في الوطف العربي بصورة مذىمة ولعب دورً 

ا نتشارً التواصؿ االجتماعي األساسية األكثر إذ أصبح وسيمة ا ؛وتحريؾ الشعوب
 .(09)واألسرع في تحقيؽ التعبئة الجماىيرية إلحداث التغيير

 مفيوم الصورة:. اثالثً 

بأنيا "انطباعات ثابتة ال تؤثر فييا األحداث المتغيرة وىي ذات  افت أيضً وُعرّ 
مموضوع، وىي محتوى غاية في البساطة، حيث ال تحتوي إال عمى العناصر المتميزة ل

مف السمات الثابتة التي  اوىي أيضً  ،تعد أحد شروط تكويف المعتقدات واالتجاىات
 اتأخذ شكؿ العقيدة الجماعية والتي تصاغ عمى غير أساس عممي أو موضوعي تأثرً 

 .(81)بأفكار متعصبة تتسـ بالتبسيط" 
 أنواع الصورة: 

 :ىناؾ أنواعٍ عدة لمصورة، وفيما يأتي نستعرض أبرزىا

ير مف التعريفات تناوؿ الباحثوف الصورة الذىنية في الكثالصورة الذىنية:   . أ
بحسب رؤيتو ليذا المصطمح، لذا فقد عّرفيا أحدىـ بأنيا  التي وضعوىا، كؿ

المتوارثة والجديدة "مجموعة مف التصورات واألحكاـ واالنطباعات القديمة 
ص أو جماعة أو مجتمع يجابية منيا والسمبية التي يأخذىا شخالمستحدثة اإل

ا لتقويـ ىذا الشخص ولتحديد موقفو ػا ومنطمقً عف اآلخر ويستخدميػا أساسً 
  .(80)وسموكو إزاءه"

كما تعرؼ بأنيا "األحكاـ والصفات والتقديرات العامة الصورة النمطية:  . ب
خمفيات اإلرث  إلىنطباعات الذاتية المستندة اإليجابية والسمبية النابعة مف اال
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يدلوجي والتراكـ المعرفي، والتي تطمقيا جماعة أخرى نتيجة والبعد األ الثقافي
 .(88)األحكاـ المسبقة التي تحوـ حوليا

تعرؼ الصورة القومية بكونيا "السمات الشائعة الثابتة التي الصورة القومية:  . ت
تسري عمى شعٍب ما مف جانب شعٍب آخر والتي تأخذ شكؿ العقيدة العامة 

اغ عمى غير أساس عممي أو موضوعي وتأثر بأفكار الجماعية والتي تص
(83)"متعصبة تتسـ بالتبسيط في تصورىا لآلخر

. 
ىي" تمؾ االحداث واألزمات الدولية القادرة عمى تشكيؿ الصورة السياسية:  . ث

 .(84) الصورة السياسية لمدولة ألىميتيا وغرابتيا ولكونيا غير عادية وغير معتادة"
فتراضي، والتي صورة الواقع اال إلىناؾ مف يتطرؽ ىي: فتراضصورة الواقع اال. ج

ستخداـ أجيزة الحاسوب التي تقدـ صورة االصور المتكونة عبر  إلىتشير 
المؤثرات، ويتضمف المصطمح ممزوجة بالصوت، الحركة، األلواف وغيرىا مف 

األوؿ يمثؿ الواقع الذي يعيشو المستخدـ، فيما يشير الثاني  اقضيف:متنق يفشق
  .(85) فتراضيبالعالـ اال ـ غير الواقعي ممثاًل العال إلى

عالـ لدولة مف السمات التي ترسميا وسائؿ اإل "مجموعة ح. الصورة اإلعالمية:
 .(86)مف الدوؿ بفضؿ ما تقدمو مف مضموف بتناوؿ الحياة في ىذه الدولة"

 طار الميداني لمدراسة:اإل -المبحث الثالث

 تحميل صفحات السياسيين: . أ

 التحميل: فئات

ؿ المضموف، وتنقسـ تعد تحديد فئات التحميؿ مف بيف أىـ خطوات عممية تحمي
 .(87)نوعيف ىما  إلىفئات التحميؿ 

 فئة الموضوع )ماذا قيؿ(؟ .0
 فئة الشكؿ )كيؼ قيؿ(؟ .8
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واعتمد الباحث فئة الموضوع )ماذا قيؿ(؟ كوف عممنا يتمثؿ في تحميؿ 
 ؾ وليس الشكؿ، فضاًل وقع الفيس بو مضموف الصفحات الشخصية لمسياسييف عبر م

 نسب لدراستنا.عف كونيا األ
 عينة التحميل:

لغرض تحديد العينة التي سيتـ إخضاعيا لمتحميؿ مف بيف صفحات 
سموب العينة العشوائية أستخدـ الباحث ا، الشخصيات السياسية عبر الفيس بوؾ

 بطريقة عشوائية وصوالً  ختيار األياـ التي أخضعت لمتحميؿا البسيطة والتي بموجبيا تـ
 .(88)حجـ العينة المطموبة  إلى

%( مف العينة األصمية 81ختار الباحث عينة تمثؿ )ا ،وبناء عمى ما تقدـ
في عدد األياـ التي تـ  لمجتمع البحث بيدؼ تحقيؽ تمثيؿ بدرجة أكثر دقة، وتتمثؿ

والتي تمتد لممدة  ا( يومً 365سنة الكاممة والبالغة )مف بيف عدد أياـ ال اعشوائي  ختيارىا ا
تتضمف  ا( يومً 73إذ بمغ عدد األياـ ) ؛30/7/8108ولغاية  0/8/8107مف 

( 7منشورات السياسييف عمى صفحاتيـ الشخصية عبر الفيس بوؾ والبالغ عددىـ )
 ختيارىا بناء عمى ما جاء في خطوات بناء اإلستبانة.اشخصيات تـ 

 عمى صفحاتيم الشخصية عبر الفيس بوك: نوع نشاطات السياسيين المنشورة -أواًل 

كشفت نتائج عممية تحميؿ المضموف مف حيث شكؿ أو نوع النشاط الذي يقـو 
ستخداـ مختمؼ أنواع اصفحاتيـ الشخصية عبر الفيس بوؾ  السياسيوف بنشره عمى

ستخداـ خصائص الفيس او  ،، عمى الرغـ مف الضعؼ الواضح في توظيؼالمشورات
يف وسائؿ اإلعالـ الجديد التي تتمتع بخصائص مّيزتيا عف نظيرتيا عتباره مف بابوؾ ب

قتصر األمر عمى االكثير مف إمكانات ىذه الوسيمة و التقميدية، فمـ يستثمر السياسيوف 
 (، كما مبيف في الجدوؿ اآلتي:0708، وبمغ إجمالي أعداد ىذه النشاطات )بعضيا
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 السياسيين:. األساليب الدعاية المستخدمة من قبل اثانيً 

وتمثؿ األساليب الدعائية المستخدمة مف قبؿ السياسييف في صفحاتيـ الشخصية 
، وغابت الكثير مف األساليب اا دعائي  سموبً أأحد عشر عبر موقع الفيس بوؾ، إذ تضمنت 

ؿ عممية ، ويتضح مف خالتوزعت بيف الفئات الرئيسة ا( تكرارً 0654بمغ مجموعيا )
عمى أساليب دعائية محددة بيدؼ التأثير في الجميور  فيالتحميؿ تركيز السياسي

 :دناهأ( 3المستيدؼ مف تمؾ األساليب، وكانت األساليب المستخدمة كما في الجدوؿ )



 0202أبريل  – والستون الثاني العدد              السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 62 April 2021 007 

 ( يبين الفئات الرئيسة ونسبيا المئوية لألساليب الدعائية المستخدمة3جدول )
 في صفحاتيم الشخصية عبر الفيس بوك من قبل السياسيين 

 ت الفئة الرئيسة التكرارات المئويةالنسب 

 2 اإليحاء 320 22.222%
 0 األمل في المستقبل 322 22.792%
 3 الجوق الموسيقي)القطيع( 002 23.022%
 7 توظيف الدين 222 22.220%
 9 األنماط الفكرية الشائعة 232 2.327%
 2 نتقاء(االختيار)اال  200 2.392%
 2 حصر العداء 222 2.222%
 2 تقمص البساطة 222 2.237%
 2 التخويف)الخوف( 20 9.972%
 22 ستشياد )سمطة الشاىد(اال 92 3.229%
 22 السخرية 03 2.322%

  المجموع الكمي 2292 222%

 ب. دراسة الجميور:

 امبحوثً  (489)بمغ إجمالي عددىـ  .المبحوثون حسب النوع )الجنس(:2
مف ( 185)و  %(62.2)نسبتيـ  مف الذكور بمغت امبحوثً  (304) إلىتوزعوا 

 ( أدناه:4. انظر جدوؿ ).مف إجمالي العينة%( 37.8)اإلناث بمغت نسبتيف 

 ( يبين المبحوثين من حيث النوع )الجنس(7جدول )

 ت النوع التكرارات النسب المئوية
 2 ذكر 304 %62.2
 0 أنثى 185 %37.8

  المجموع الكمي 489 222%
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ستبعاد ابعد  (722) المبحوثيف بمغ إجمالي عدد . المبحوثون حسب التخصص:0
ستبانة نتيجة عدـ إكماؿ اإلجابة عمى جميع الفقرات مف قبؿ استمارة ا (32)

ت غمبمف التخصصات العممية  امبحوثً ( 072) إلىبعض المبحوثيف، توزعوا 
مف التخصصات اإلنسانية وبمغت نسبتيـ  امبحوثً  (072)و %(92.2)نسبتيـ 

 ( أدناه:5ر جدوؿ ). انظ.%(72.3)

 ( يبين المبحوثين من حيث التخصص9جدول )

 ت التخصص التكرارات النسب المئوية
 2 عممي 248 %50.7
 0 إنساني 241 %49.3

  المجموع الكمي 489 222%

 .المبحوثون حسب المقب العممي:3

 ( أدناه.6)ما في الجدوؿ ف توزيع المبحوثيف بحسب المقب العممي جاءت كأنتائج الدراسة الميدانية أظيرت 
 ( يبين المبحوثين حسب المقب العممي2جدول )

 ت المقب العممي التكرارات النسب المئوية
 2 أستاذ مساعد 163 %33.3
 0 مدرس 146 %29.9
 3 مدرس مساعد 122 %24.9
 7 أستاذ 58 %11.9

  المجموع الكمي 489 222%

 اض دعائية:ستخدام الفيس بوك من قبل السياسيين ألغر ا.7

ستخداـ السياسييف لصفحاتيـ الشخصية عبر امدى لغرض الكشؼ عف 
الفيس بوؾ إلغراض دعائية مف وجية نظر المبحوثيف، طرحنا عمييـ التساؤؿ حوؿ 
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ستخداـ الفيس بوؾ مف قبؿ السياسييف اا تبيف أف المبحوثيف يدركوف جيدً و ذلؾ، 
%( 39.3ا( و)جد   ا)تستخدـ كثيرً أنيا  إلىنيـ %( م46.8إذ أشار ) ؛ألغراض دعائية

 .( أدناه7جاباتيـ في جدوؿ )كما بينت إ، انيا تستخدـ كثيرً أيروف 
 ستخدام صفحات السياسيين عبر الفيس بوك ألغراض دعائيةامدى ( يبين 2جدول )

 ت ستخداماالطبيعة  التكرارات النسب المئوية
 2 اجد   اتستخدم كثيرً  229 %46.8
 0  اكثيرً تستخدم  192 %39.3

 3  تستخدم قمياًل  47 %9.6
 7 اجد   تستخدم قمياًل  21 %4.3

  المجموع الكمي 489 222%

 :يمطبيعة التغيير الذي أحدثو الفيس بوك في صورة السياسيين لدى متابعي .6

بيدؼ الوقوؼ عمى طبيعة التغيير الذي أحدثو الفيس بوؾ في صورة السياسييف 
أجاب  بيذا الخصوص ظر المبحوثيف، تـ توجيو تساؤاًل لدى المتابعيف، مف وجية ن

%( يجدوف 37.68)أف الفيس بوؾ )لـ يحسف صورتيـ( و إلى%( منيـ 41.0)
 ( أدناه.8كما في جدوؿ )، وقدمت إجاباتيـ مؤشرات حٍد ما( إلىأنو)حّسف صورتيـ 

طبيعة التغيير الذي أحدثو الفيس بوك في صورة السياسيين لدى ( يبين 2جدول )
 متابعييم

 ت طبيعة التغيير التكرارات النسب المئوية

 2 حسن صورتيملم ي 196 %40.1
 0 حٍد ما إلىن صورتيم حس   184 %37.60
 3 في تشكيل صورة سمبية عنيم ساىم 100 %20.47

 7 ن صورتيم بشكل كبيرحس   9 %1.87

  المجموع الكمي 489 222%



 حيدر شييد ىاشم .م.م&  سيام حسن عمي الشجيري .أ.م.د       في تشكيل صورة السياسيين العراقيين دور الفيس بوك 

Forty-seventh year - Vol. 62 April 2021 002 

 :السياسيين عنالصورة التي رسميا الفيس بوك  طبيعة .8

في ىذا السؤاؿ نحاوؿ التعرؼ عمى نوع الصورة التي رسميا الفيس بوؾ 
أف  المبحوثيف%( مف 48.3)لمشخصيات السياسية لدى المبحوثيف، فكانت إجابات 

)تبحث عف مصالحيـ الشخصية(  الصورة التي رسميا الفيس بوؾ عف السياسييف
%( منيـ أف صورتيـ التي 07.8%( يجدوف صورتيـ )طائفية(، بينما يرى )84.9و)

 ( أدناه.9كما في جدوؿ )رسمت عبر الفيس بوؾ كانت )مرتبطة بالخارج(.. و 
في صورة السياسيين لدى  طبيعة الصورة التي رسميا الفيس بوك( يبين 2جدول )

 متابعييم
 ت نوع الصورة التكرارات النسب المئوية

 2 الشخصيةيبحثون عن مصالحيم  032 72.3%
 0 طائفية 200 07.2%

 3 مرتبطة بالخارج 22 22.29
 7 وطنية 02 9.2%

 9 مينية 22 0%
 2 قومية 2 2.0%

  المجموع الكمي 722 222%

 الفيس بوك لتسويق أنفسيم: إلىاسيين .أسباب لجوء السي2

موقع الفيس بوؾ لتوسيؽ  إلىأسباب لجوء السسياسييف لغرض التعرؼ عمى 
في أف تتمثؿ ا الشأف، وكانت إجابات المبحوثيف أنفسيـ، جرى طرح التساؤؿ بيذ

%( ارجعوىا 09.7ر بيف الناس(، و))تأثيرىا الكبي إلى%( يجدوف السبب يعود 89.8)
 ( أدناه.01)كما مبيف في جدوؿ و  ستخدامو(،ا ة)سيول إلى
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 أسباب لجوء السياسيين لمفيس بوك في تسويق أنفسيميبين ( 22جدول )
 ت األسباب التكرارات النسب المئوية

 2 تأثيرىا الكبير بين الناس 322 02.0%
 0 ستخدامواسيولة  027 22.2%

 3 نشر نشاطاتيم الشخصية 222 22%
 7 قمة التكاليف 222 2.2%
 9 تحقيق التفاعمية مع الناس 222 2.0%

 2 تخطي المحددات التي تفرضيا الوسائل التقميدية 22 2%
 2 عينةتحقق التواصل مع شريحة م 92 9.3%
 2 مواكبة التطورات التكنولوجية 72 3.2%

  المجموع الكمي 2222 222%

.مدى نجاح السياسيين في تشكيل صورة إيجابية عنيم من خالل صفحاتيم الشخصية عبر الفيس 22
 بوك:

بيدؼ التعرؼ عمى مدى نجاح السياسييف في تشكيؿ صورة إيجابة عنيـ لدى 
ة عبر الفيس بوؾ، تـ توجيو تساؤؿ بيذا الشأف الجميور مف خالؿ صفحاتيـ الشخصي

%( 40.5( و)%( منيـ أجابوا بػ)نعـ قمياًل 58.8أف )لممبحوثيف وجاءت اإلجابات 
 ( أدناه.00جدوؿ ) كما في(.. ايروف )ال إطالقً 

مدى نجاح السياسيين في تشكيل صورة إيجابية عنيم عبر ( يبين 22جدول )
 الفيس بوك

 ت المتغير تالتكرارا النسب المئوية
 2 نعم قمياًل  092 90.2%
 0 اال إطالقً  023 72.9%
 3 انعم كثيرً  02 9.2%

  المجموع الكمي 722 222%
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 النتائج:أبرز  قراءة في
 نتائج دراسة تحميل صفحات السياسيين عبر الفيس بوك:  -أواًل 

مف خالؿ إستعراض نتائج تحميؿ مضموف الصفحات الشخصية لمسياسييف 
 س بوؾ، توصمنا عدد مف النتائج، أبرزىا ما يأتي:عبر الفي
بيف السياسييف مف حيث النشر عبر صفحتو  احيدر العبادي كاف األكثر نشاطً  .1

عمار الحكيـ، بينما تذيؿ الترتيب  االشخصية تاله سميـ الجبوري، فيما حؿ ثالثً 
 خميس الخنجر.

األشكاؿ،  ركز السياسيوف عمى نشر النصوص المكتوبة بشكؿ أكبر مف بقية .2
 تمييا الصور، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة مقاطع الفيديو.

ستخدـ السياسيوف )التنوييات عف نشاطاتيـ في القنوات الفضائية( لمفت ا .3
ليا كؿ مف حناف  انشاطات، وكاف األكثر توظيفً تمؾ ال إلىأنظار الجميور 

ـ ىذه الفئة مف الفتالوي ونوري المالكي، يمييما سميـ الجبوري، فيما لـ تستخد
 بقية السياسييف.

مركز الصدارة بيف األساليب الدعائية المستخدمة مف  )اإليحاء(سموب أحتؿ ا .4
)األمل سموب أ اة، تالىا بفارؽ بسيط جد  قبؿ السياسييف في صفحاتيـ الشخصي

في المرتبة )الجوق الموسيقي)القطيع(( سموب أ، بينما حؿ في المستقبل(
رة بيف الفئات اإلحدى عشرة المرتبة األخي )السخرية(ئة حتمت فاالثالثة، فيما 

 سُتخدمت مف قبؿ حناف الفتالوي فقط.االتي 
لـ يستثمر السياسيوف الكثير مف خصائص الفيس بوؾ، وتـ توظيؼ البعض  .5

السياسييف كإجراء عبر الفيس  مف إمكاناتو بشكؿٍ  محدود ومف قبؿ بعض
 ي لمرتيف فقط.ستخدـ ذلؾ مف قبؿ سميـ الجبور اإذ  ؛بوؾ

وبواقع ثالث مرات فقط مف  اية البث المباشر بشكٍؿ محدود جد  ستخداـ خاصا .6
 قبؿ سميـ الجبوري فقط.

 نتائج دراسة الجميور:  -اثانيً 
أنيـ  ف الصورة رسميا عنيـإؾ لـ ُيحّسف صورة السياسييف، بؿ الفيس بو  .0

ا الطائفية، إذ جاءت بالمرتبة األولى، تمتي ؛يبحثوف عف مصالحيـ الشخصية



 0202أبريل  – والستون الثاني العدد              السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 62 April 2021 032 

 رتباط بالخارج. صورة اال اوحمت ثالثً 
الفيس بوؾ في عممية تسويؽ صورتيـ بسبب )تأثيرىا  إلى. يمجأ السياسيوف 8

ستخداـ(، ومف ثـ )نشر نشاطاتيـ (، تمتيا )سيولة االالكبير بيف الناس
 الشخصية(.

 .اا جد  ا كثيرً سياسيوف يوظفوف الفيس بوؾ دعائي  . ال3
 إذ حؿ أوالً  ؛األساليب الدعائية عبر الفيس بوؾالعديد مف  يفلسياسيستخداـ اا .4

)إثارة الخوؼ(، بينما جاء في المرتبة  ا)توظيؼ العامؿ الديني(، وحؿ ثانيً 
 الثالثة )تقمص البساطة(.

 ستنتاجات:اال
ا ستثمار الفيس بوؾ دعائي  ا يفالعراقي يفالسياسيعمى الرغـ مف محاوالت  .0

نيـ لـ يتمكنوا مف تحقيؽ مبتغاىـ في تشكيؿ صورة إيجابية إال إوبشكؿ كبير، 
 عنيـ لدى الجميور.

عف  االصورة التي رسميا الفيس بوؾ عف السياسييف العراقييف ال تختمؼ كثيرً  .8
 الصورة المشكمة عنيـ في المجتمع الواقعي.

إذ لـ  ؛ستثمار خصائص الفيس بوؾالـ ينجح السياسيوف العراقيوف في  .3
خصائصو مف قبؿ السياسييف في عممية تسويؽ صورتيـ تستثمر أغمب 

 لمجميور.
ختالؼ بيف نتائج تحميؿ مضموف صفحات السياسييف ونتائج دراسة اال .4

مف قبؿ السياسييف في  ااألساليب الدعائية األكثر توظيفً الجميور فيما يتعمؽ ب
صفحاتيـ عبر الفيس بوؾ ناتج عف رسوخ أساليب دعائية محددة في أذىاف 

 يور كػ)توظيؼ الديف( نتيجة كثرة توظيفو خالؿ السنوات الماضية.الجم
حرص السياسيوف عمى نشر تنوييات عف نشاطاتيـ عبر وسائؿ اإلعالـ  .5

ؿ اإلعالـ الجدد كػ)تويتر( يمثؿ التقميدي كالقنوات الفضائية وبعض وسائ
ورة عنيـ لدى الجميور مف منيـ بمدى دور الفيس بوؾ في تشكيؿ ص اعترافً ا
 بيذه الوسيمة مف ناحية أخرى. اىتمامً احية و نا
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