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 الملخص

يجري  كونههمية بالغة ، أان دراسة الخطاب الدعائي في االنتخابات المحلية العراقية يكتسب 
الحياة العراقية وبخاصة الجوانب لقت بتداعياتها على مجمل أفي بيئة متأزمة سياسيا 

االجتماعية ، مما يثير الكثير من االسئلة في هذا الشأن . وان الوقوف على طبيعة هذه 
الظاهرة واالتجاهات التي انطوت عليها غدا حاجة اساسية ، ذلك ان التعرف على اتجاهات 

نفسهم الذين أ، بحكم ان منتجي هذا الخطاب هم  الخطاب الدعائي يكشف صورة المستقبل
ستوكل لهم ادارة البالد . وبهذا تجسدت مشكلة البحث في الكم الهائل من الخطابات التي 

رجاء البالد وبضمنها محافظة ديالى ، والتي لم تحظ بالتحليل اطلقها المرشحون في مختلف ا  
 هداف البحث الحالي : أاتجاهاتها . فكانت من على وفق منهج علمي للكشف عن 

ى اتجاهات الخطاب الدعائي للحملة االنتخابية لمرشحي مجلس محافظة ديالى، التعرف ال
والكشف عن مدى دراسة الفاعل الخطابي لطبيعة جمهور محافظة ديالى ، فضال عن بيان 
مدى توافق الحمالت الدعائية مع االدبيات المختصة بهذا المجال في اطار المضمون 

 الدعائي .
طاب الدعائي الخاص بمرشحي المحافظة ، فبلغ عدد واقتصر مجتمع البحث على الخ

سلوب تحليل أًا )على وفق ( شعار 37الشعارات والعبارات التي اخضعت للتحليل )
فخرج البحث  .(، وبعد تحليل العينة اندرجت الشعارات ضمن اتجاهاتها المحددة المضمون

 بمجموعة من النتائج واالستنتاجات  .
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 المقدمة 
االنتخابية والدعاية ظاهرتين جديدتين على الحياة العراقية ، اذ لم يشهد  رستانشكلت المما

تتوافق مع معايير معتمدة من  ديمقراطيةالمجتمع العراقي على مدى عقود ماضية حالة 
تجارب ديمقراطية في مجتمعات متحضرة . وبصرف النظر عن مدى اقتراب او ابتعاد 

تها في المجتمعات المتقدمة ، اال انها حاولت مستعينة التجربة الديمقراطية العراقية عن مثيال
، السياسية واالجتماعية والثقافية بوسائل شتى تمثل تلك التجارب دونما مراعاة الختالف البيئة

االمر الذي قاد الى والدة تجارب مشوهة شكلت احباطا لتطلع العراقيين في حياة سياسية 
فضال عن المشاركة الفاعلة في صناعة القرار  ،ا تمثيل حقيقي للخيار الديمقراطييسوده

 السياسي . 
المتعثرة كالتجربة العراقية كانت حصيلة غياب الثقافة  الديمقراطيةويبدو ان التجارب 

الديمقراطية بوصفها عامال حاسما ومفصليا في الدخول الى فضاءات الديمقراطية للمجتمعات 
م الخيارات ه الثقافة تأثيراتها التي لم تتوقف اماحديثة العهد بهذه الفضاءات ، وكان لضآلة هذ

بل امتدت للخطاب الدعائي الذي انتجه المرشحون بمختلف  ،غير الواعية للناخبين
، وكانت مؤسسات اكاديمية عديدة م محليةأكانت برلمانية أها سواء االنتخابات التي خاضو 

الذهن العربي على العملية قد حذرت من تداعيات عدم تبلور ثقافة ديمقراطية راسخة في 
السياسية في البالد العربية ، وما ارتباك بوصلة ما سمي بالربيع العربي واتجاهها نحو 
مسارات غير التي يريدها الشباب اال حصيلة لذلك التأخر في تشكيل هذه الثقافة ، لكن 

تمر صراخ الشارع العربي حال من دون سماع تلك التحذيرات ، واولها ما اوصى به مؤ 
. وعلى هذا لم ينتج الربيع العربي سوى  2111جامعة المسيلة الجزائرية اواخر عام 

ممارسات يتحكم بها منطق القبيلة والطائفة وانهارا من الدم الذي مازال مستمرا في جريانه ، 
وفي خضم هذه االشكالية برز الى الواجهة خطاب دعائي انتخابي متنوع ، بضمنه الخطاب 

بالرغم من حداثته ،اال ان حضوره الكمي كان الفتا ، وحظي هذا الخطاب  العراقي الذي
تهكميا واخرى غاضبة وثالثة عبرت عن مواقف  ما كانبردود فعل جماهيرية عديدة منها 

  به من الجمهور .  ال يستهانهيمنت الالمباالة على قطاع  في حينايجابية ، 
وهذا يعني ان عالقات معينة قد تشكلت بين مضمون الخطاب والمتلقين بصرف النظر عن 
طبيعة هذه العالقة . وبذا اصبح تفكيك الخطاب والوقوف على اتجاهاته حاجة ضرورية 
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للتعرف على طبيعة هذا الخطاب ومستوى ثقافة الفاعل الخطابي سواء ما يتعلق منها 
، جب ان تدار بها الحمالت الدعائيةمنها بالكيفيات التي ي رتبطما يبالممارسة الديمقراطية او 

فضال عن مدى توافق مشاغل المجتمع مع االولويات التي ركز عليها هذا الخطاب، بخاصة 
لى الخطاب ذاته بل حتى على ان تحليل مضمون الخطاب يساعد في التعرف ليس ع

اب الدعائي المنتج في االنتخابات ، وفي هذا االطار يدور هذا البحث الذي اخذ الخطمنتجه
المحلية لمحافظة ديالى مجاال لدراسته ، السيما ان الطبيعة االجتماعية لهذه المحافظة 
تفترض من الفاعل الخطابي ادارة تختلف بحدود معينة عن االدارة في محافظات اخرى تتسم 

 بنسيج اجتماعي متماثل .
المحلية العراقية يكتسب اهمية بالغة بسبب انه  ان دراسة الخطاب الدعائي في االنتخابات   

لقت بتداعياتها على مجمل الحياة العراقية وبخاصة الجوانب أيجري في بيئة متأزمة سياسيا 
الكثير من االسئلة في هذا الشأن ، نأمل بهذا البحث االجابة عن  ما يثيراالجتماعية ، 

 بعضها واهلل الموفق اوال واخيرا . 
 مشكلة البحث واهميته واهدافه ومنهجه :المبحث االول 

   مشكلة البحث

عملية انتخابية بمراحل عديدة مثل الترشيح والموافقة على الترشيح والدعاية  أية تمر       
االنتخابية من اهم المراحل التي  حملةال وت عد، االنتخابية ويوم االنتخابات واعالن النتائج 

دعائي بما تتضمنه من خطاب تمر بها العملية االنتخابية ، فمن خالل الدعاية االنتخابية 
يستطيع كل مرشح التعبير عن افكاره وبرنامجه االنتخابي وتوضيحه للناخبين لكي يستطيع 

 .الحصول على تأييدهم 
ًا ، فان التعبير عنه يأخذ اشكااًل متعددة ، واذا كان مضمون الخطاب الدعائي واحد       

تبعًا لمستوى التمويل المالي الذي يحصل عليه المرشح ، فضاًل عن الكفاءة التي يتوافر 
عليها الفريق الذي سينفذ حملته الدعائية ، وعلى وفق هذين الجانبين تتحدد طبيعة الوسائل 

سواء اكانت مرئية ام مسموعة ام المستخدمة في نقل مضامين الخطاب الدعائي للمرشحين 
، لس المحافظات التي جرت في العراقمكتوبة ، مباشرة او عبر وسائط ، وفي انتخابات مجا

 ،طائلة موالأ، وانفقت في تلك الحمالت  سباًل شتى ألنفسهمسلك المرشحون في الترويج 
وعبرت الخطابات عن اتجاهات عديدة ، منها ما كان متوافقًا ومنها ما كشفت عن تقاطعات 
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، كما ان من بين الخطابات تمع العراقيفي الرؤية لمعالجة االشكاالت التي يتعرض لها المج
 على عدم كفاءة صانعيها . ما دلت

ال ان الحمالت الدعائية ومع ان العراق مازال حديث التجربة بالممارسة االنتخابية ، ا    
، كما ان الوقوف على طبيعة هذه الظاهرة ت ظاهرة واضحة في المشهد السياسيشكل

واالتجاهات التي انطوت عليها غدا حاجة اساسية ، ذلك ان التعرف على اتجاهات الخطاب 
، بحكم ان منتجي هذا الخطاب هم انفسهم الذين ستوكل  يةالمستقبل السياسةالدعائي يكشف 

 هم ادارة البالد .ل
وعلى هذا فان مشكلة البحث تتجسد في هذا الكم الهائل من الخطابات التي اطلقها    

على ، والتي لم تحظ بالتحليل وبضمنها محافظة ديالىالمرشحون في مختلف ارجاء البالد 
 وفق منهج علمي للكشف عن اتجاهاتها .

 اهمية البحث والحاجة اليه:
وسمة من سمات ، اصبحت الوسائل الدعائية ذات مستوى عال من التأثير والفعالية   

العصر البارزة ،حيث تعد الكلمة والصورة من اسرع وسائل االعالم تأثيرًا في الجماهير بما 
القيم  بتعزيزوذلك ، من وسائل ومضامين وادوات تؤثر في التغيير السياسي  ارتبط بهت

 خر .أالى مسار ول الناخب من والمعتقدات السياسية في اطار االتجاه الذي يح  
الناجح هو البداية الحقيقية للفوز في الخطاب الدعائي االنتخابي ان وتشير االدبيات الى     

، والتي يمكن لها االستفادة من كل الظروف المتاحة في اطار الوقت ة االنتخابيةالعملي
المحدد الستهداف الناخبين وقيامها بتطوير رسالة وبرامج انتخابية مقنعة وفق خطة معقولة 

تخابي هو فن له فالخطاب الدعائي االن .الى الجمهور والحصول على اصواتهمللوصول 
على المبنية عن اساليبه ووسائله وأخالقياته فضال ً   ،، وتقنياته ومتخصصوهمقوماته و مراكزه

 او، خطاب دعائي بال هدف وقيم ال يوجداذ  .اسس يقوم بها التخطيط العلمي للدعاية 
، اولهما ان ع اهمية البحث من جانبين اساسيينوتنب .رسالة يحملها ويسعى الى تحقيقها

ث ل من االراضي البكر التي لم تحر الخطاب الدعائي في الحمالت االنتخابية العراقية مازا
، وبذلك فان تفكيك مضامين هذا الخطاب يشكل اضافة نوعية فيها العملية البحثية بما يكفي

 إقناعيهعبر اقناعهم بفحوى هذه الخطابات بما تتوافر لعمليات التأثير من اساليب 
فضال عن ان الدراسات التي  الترهيب،العاطفية والعقلية واساليب الترغيب و  كاالستعماالت
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، اذ غلب على تلك فحوى الخطاب للوقوف على اتجاهاتهتناولت هذا الجانب لم تتعمق ب
، بما قاد الى اغفال بعض الحقائق التي تقتضي لدراسات الطابع االعالمي المتعجلا

 المستقبلية . ألهميتهاالضرورة تأملها بعناية 
، ان المعنين لم يولوا بعض لها المجتمع العراقي التي يتعرض المأساةوقد يكون من اسباب 

، االهتمام  2117الظواهر التي انتجتها العملية السياسية التي اعقبت التغيير في العراق عام 
العلمي الذي تستحق ، بالشكل الذي يفيد في استشراف ابعاد وتداعيات هذه الظواهر 

 وانعكاساتها على المجتمع .
بع منه اهمية هذا البحث  يتمثل في ان اخضاع الخطاب الدعائي تنوالجانب الثاني الذي 

للحمالت االنتخابية للتحليل يفيد القائمين على تلك الحمالت في كيفية تصميم الحمالت 
اذ تكشف المالحظات الميدانية االولية ان ، ي من شأنها تحقيق الفوز لمرشحيهااالنتخابية الت

لتصميم واالجتهادات الذاتية في اطالق المضامين التي تلك الحمالت سادتها العشوائية في ا
 بأسلوب، وبدا ايضًا انها تعاملت مع الجهود بعضها مع الجهود الموجهة اليه ال يتناسب

 وطريقة واحدة بالرغم من التباينات الثقافية والعمرية والبيئية للمجتمع العراقي .
د تسهم في بناء تصور موضوعي وعلى هذا فان النتائج التي يتمخض عنها هذا البحث ق

عن مجمل الحمالت الدعائية ، بما يعين الجهات المعنية بتلك الحمالت على االستناد الى 
 االسس العلمية في تخطيط وتصميم وتنفيذ حمالتهم .

 :ما يأتييهدف هذا البحث الى : اهداف البحث
  .مجلس محافظة ديالى اتجاهات الخطاب الدعائي للحملة االنتخابية لمرشحيالى  التعرف -
 طبيعة جمهور محافظة ديالى .شف عن مدى دراسة الفاعل الخطابي لالك -
بهذا المجال في اطار مختصة بيان مدى توافق الحمالت الدعائية مع االدبيات ال -

  المضمون الدعائي .
 : منهج البحث

اتجاهات الخطاب الدعائي في الحمالت االنتخابية تفكيك مضمون هذا  الىيقتضي التعرف 
يرقى الى الخطاب ، وذلك لن يكون من دون االستعانة بتحليل المضمون بوصفه اسلوبًا 

تقنية منهجية تعمل على  مستوى المنهج ، ويشير المختصون بتحليل المضمون الى انه )
الظاهر لموضوع ما في وسائل إعطاء وصف كمي موضوعي منظم ومنسق للمضمون 
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الخبراء في هذا المجال هو تعريف  باحترامان اكثر التعريفات التي حظيت و  (1) (اإلعالم
" اسلوب للبحث يهدف الى الوصف ،برنارد برلسون الذي يصف تحليل المضمون بأنه 

وينطوي هذا التعريف على . ( 2) الموضوعي المنظم والكمي للمحتوى الظاهر لالتصال "
 .(3)اربعة عناصر اساسية 

 الموضوعية : وتعني ان يبعد المحلل تقديره الخاص ، اثناء جرد مكونات النص .
الشمولية : ويقصد بها اال يهمل المحلل اي جانب من جوانب النص ، فاذا كان المحلل 
يبحث عن القيم المتضمنة في نص ما من خالل الكلمات والتراكيب فيجب عليه ان يحلل 

 الكلمات والتراكيب التي يتضمنها النص دون استثناء .كل 
قديرات قابلة للقياس ، بمعنى ان الكمية : وتعني ان يكون التحليل كميًا ، يتيح التوصل الى ت

 .ج اعدادًا تتضمن تكرارات ئكون النتات
يهتم الباحث بالمعاني الظاهرة من دون التقصي عن المعاني الكامنة في ان الظاهر: وتعني 

بوصف المعاني الكامنة قد تكون ، النص ، اي ان يبحث في السطور وليس بين السطور 
 اشبه بالتأويالت الذاتية للباحث .

من حيث مستوى  وجهة له الخطابات الدعائية جمهور متباينوبما ان الجمهور الم    
المضامين ذا فان لالثقافة والتحصيل الدراسي والخلفيات االجتماعية )حضري ،قروي ( ، 

هي الفاعلة هي االكثر تأثيرًا بحكم انها االكثر ادراكًا من قبل الجمهور ، وبالتالي  (*)الظاهرة
عليه النصوص والشعارات  ما تنطوي، واستنادًا لذلك استبعد الباحثان في تشكيل الرأي العام

 التي اعتمدها المرشحون من معاني كامنة .
تتطلب عملية تحليل المضمون فضال عن تحديد الفئات ، تعيين وحدات للتحليل يتم و     

 : االتية  خطوات ال اتخذت الحالي البحث في و التقصي عن الفئات فيها ، 
الخطاب الدعائي المستخدم في  متمثلة بمجموعة نصوص :تحديد وحدات للتحليل )أ(

 .ت بما يتضمنه من شعارات وعباراالحمالت الدعائية 
نسبها أن أ، تبين ( 4) وبما ان تراث تحليل المضمون ينطوي على وحدات نمطية رئيسة  

( كوحدة للتحليل ، حيث  Itemبطبيعة هذا البحث هي الوحدة الطبيعية للمادة االعالمية )  
تعد هذه الوحدة من الوحدات الشائعة االستخدام في حالة وحدة الموضوع ، وهي االكثر 

، كما ان هذه الوحدة تتيح امكانية البحث عن اتجاهات  ( 5)يدور حوله المضمونعما  تعبيراً 
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الخطاب الدعائي للمرشحين النتخابات مجالس المحافظات ، وعلى هذا فان الباحثين نظرًا 
الى الشعارات او العبارات التي وضعها المرشحون على الفتاتهم بوصفها وحدات قائمة 

بارة هو وحدة مستقلة يقوم الباحثين بالتقصي عما تنطوي بذاتها ، اي ان كل شعار او ع
 عليه من مضمون .

اي ، المضمون  اينطوي عليه التي اي االتجاهات ) الفئات( :تحديد فئات التحليل  )ب(
تحويل الكل الى اجزاء ذات خصائص او مواصفات مشتركة ، ولما كان هدفنا هو اتجاهات 
الخطاب الدعائي في انتخابات مجالس المحافظات اصبح من الضروري ان يكون للبحث 

 . الى ادبيات تحليل المضمون الحالي تصنيف يتم بموجبه تحليل العينة استنادا 
يقوم التي  راد تحليلها الى فئات اي مجموعة التصنيفات وبذلك جرى تصنيف المادة الم    

تحليل طبقًا لنوعية المضمون وهدف التحليل ، وتنقسم فئات التحليل في  بأعدادها انالباحث
)كيف قيل( ، وبدورهما فئة الموضوع )ماذا قيل( وفئة الشكل  هماالمضمون الى فئتين : اوال

وبما ان هذا البحث يهتم باالتجاهات التي يتضمنها  ،(6)الى فئات فرعية انالفئت انتنقسم هات
الخطاب الدعائي فأنه معني بفئات ) ماذا قيل ( التي تبين ان انسب فئة من فئاتها هي فئة 
)االتجاهات( وتعد هذه الفئة من الفئات الكثيرة االستخدام في تحليل المضمون ، وتهدف الى 

رى ذلك على وفق او العبارة الدعائية .وجمعرفة االتجاه الذي يتضمنه الشعار الدعائي 
 .التقصي عن جميع االتجاهات التي يتضمنها الشعار الدعائي الخطوات االتية :

هما سببًا واالخرى اعندما تظهر في الخطاب الدعائي للمرشح فكرتان او اكثر وكانت احد
اتجاهًا مستقاًل بذاته وقد اعتمدت الكثير من  انالسبب والنتيجة تعدمن كال  نتيجة فان  

وفي هذا البحث ظهر ان  . ( 7)البحوث السابقة على هذه االلية بالنظر الى السبب والنتيجة 
 : ( 1كما في الجدول )( اتجاهًا 18هناك )

 (1دول )جال
 اتجاهات الخطاب الدعائي المستخدم من قبل مرشحي انتخابات مجلس محافظة ديالى

 االدعاء بالثبات على المبادي -2 االدعاء بالوالء المحلي -1

 ادعاء الحرص على البناء واالعمار-4 االدعاء بالقضاء على الفساد  -3

 النظر الى االصالح بوصفه حال-6 الدعوة الى التضامن -5

 ادعاء التحلي بالسمات االيجابية-8 االدعاء بتبني القيم النبيلة-7

 االدعاء بتمثيل الناخبين-11 بالهوية االنتاجية للمحافظةالتذكير - 9

 االدعاء بالوالء الوطني- 12 التأكيد على تمثيل شرائح اجتماعية معينة- 11

 الحث على المشاركة في االنتخابات-14 تأكيد التفاني من اجل الناخبين- 13

 تحقيق االمنادعاء العمل من اجل - 16 ادعاء السعي لالرتقاء بالمحافظة- 15

 الدعوة الى الوحدة - 18 االعالء من شأن نقد الذات- 17
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قبل اجراءات التحليل النهائي ،  والذي يعد خطوة اولية استطالعية وقد اجري تحليل تمهيدي 
% من مجموع العينة الكلية 21حيث جرت عملية التحليل على عينة عشوائية مثلت 

التي ستعتمد اساسًا للتصنيف فئات التحليل الى التعرف )نصوص الخطاب الدعائي( لغرض 
باالطار العام لمحتوى الخطاب  موجرى اواًل قراءة النصوص قراءة عامة من اجل االلما، 

صائي لعدد تكرارات ثم جرى مسح احلتحديد االتجاهات ، لكل مرشح والثانية متأنية ودقيقة 
 . االتجاهات

وحدات التحليل والعد والقياس ، واعتماد الوصف في تحديد كثيرا ساعد التحليل التمهيدي و 
 .الكمي المنظم والموضوعي لمضمون كل نص او خطاب دعائي 

 : االتية لتحقيق اكبر نسبة ممكنة من الثبات والصدق ، تم اعتماد القواعد و 
اثنان منهم مختصان  :بخصوص صدق التحليل عرضت استمارة التحليل على ثالثة خبراء

حيث اتفق جميع  (1*)مي والثالث يعمل مديرا في مفوضية االنتخابات في المجال االعال
الخبراء على صالحية االستمارة لقياس مايراد قياسه ، وقد اخذ الباحثان بالتعديالت التي 

 اجروها والتي اقتصرت على بعض الصياغات اللغوية لالتجاهات التي تضمنتها االستمارة .
 . ( 8)إليجادهاما بشأن ثبات التحليل فهناك طريقتان 

 االتساق بين المحللين المختلفين .
 االتساق عبر الزمن .

وفي هذا البحث طبقت الطريقة الثانية )االتساق عبر الزمن ( حيث تم اجراء التحليل مرتين 
التحليل الثاني ، اما  2117\12\11، تم االنتهاء منها في  2117\12\1االولى بدأت في 

بواقع مدة زمنية فاصلة بين  2111\1\11وتم االنتهاء منه في  2111\1\1فبدأ في 
التحليلين مدتها شهر واحد ، وتبين من خالل نتائج التحليلين ان تغييرات قليلة قد حدثت من 

  .دون ان تؤدي الى ظهور اتجاهات جديدة او غياب اتجاهات سابقة
 
 
 

                                                           
رئيس  –أ. د.ابراهيم نعمة محمود   -2 أ.د. رائد المال ) اتصال جماهيري (، الجامعة المستنصرية. -1الخبراء هم :  )*(

انتخابات محافظة مدير الكيانات السياسية في مفوضية  -زاهر حميد الجبوري -3.جامعة ديالى  –قسم السمعية والمرئية 

 ديالى.
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 مجتمع البحث وعيناته 
بما ان الدراسة الحالية تبحث في الخطاب الدعائي للحملة االنتخابية لمرشحي مجلس 

الخطاب الدعائي الخاص  ، لذا فان مجتمع البحث اقتصر على 2117محافظة  ديالى
لغرض الحصول على نصوص دعائية متمثلة بالشعارات و  . (2*)بمرشحي المحافظة

بها  امتألتوالعبارات التي رفعها المرشحون لالنتخابات المحلية في محافظة ديالى والتي 
وان تكون هذه النصوص ممثلة لمجمل النصوص التي  للمحافظة . اإلداريةشوارع الوحدات 

ورقية ، او عبارات كتبت على علقها المرشحون على شكل فلكسات ، الفتات ، او كتابات 
الجدران او غيرها من االشكال .استعان الباحثان لجمع هذه الشعارات بطلبة كلية الفنون 

وطالبة لجمع  اً ( طالب17الجميلة بقسميها السمعية والمرئية والتربية الفنية الذي بلغ عددهم )
افظة ، وقد حرص قضية ونواحي المحأنهم ينحدرون من مختلف أ والسيماهذه النصوص ، 

 .اقضية (  3) التي تبلغ عددها قضية المحافظة أالباحثان على تغطية جميع 
منها ت وفي ضوء ذلك تمكنا من ان يحصال على كمية كبيرة من الشعارات ، استبعد 

الشعارات المكررة الن بعضًا من المرشحين رفعوا الشعارات ذاتها بخاصة المرشحين الذين 
 سياسية واحدة .ينتمون الى كيانات 

وبهدف تحقيق التوازن بين الوحدات االدارية في عدد الشعارات الخاضعة للتحليل استبعدت 
ايضًا بعض الشعارات والعبارات االخرى ، آخذين بالحسبان اال يكون من بين الشعارات 

ي اتجاهًا متفردًا ، بمعنى استبعدت في هذه الحالة الشعارات التي تنطو  ما شكلتالمستبعدة 
التي اخضعت على مضمون مكرر للوحدة االدارية ذاتها ، وبذا بلغ عدد الشعارات والعبارات 

 ، وبعد تحليل العينة اندرجت الشعارات ضمن اتجاهاتها المحددة ، انظر  ( شعاراً 37للتحليل )
 (1الملحق )

 
 

                                                           
ان الدراسة الحالية اقتصرت على البحث في الخطاب الدعائي للحمالت االنتخابية لمرشحي مجلس محافظة ديالى  )*(

، وهو احد األساليب الدعائية المستخدمة في هذه الحمالت ، اال انه يوجد أساليب أخرى استخدمت في هذه الحمالت  2113

نها اسلوب )نافذة الصورة( ، الذي يركز على صورة المرشح من اجل ترسيخها في ذهن الناخب تحتاج الى البحث فيها وم

من خالل استخدام لغة الجسد في إيصال الخطاب الدعائي وليس بالضرورة هنا وجود نص مكتوب باستثناء رقم القائمة 

 التي تعد شعارا لكيان المرشح.
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 دراسات سابقة

دراسة سابقة  ةالباحثان ايمن خالل مراجعة االدبيات والبحوث والدراسات المختصة ، لم يجد 
اتجاهات الخطاب الدعائي في انتخابات مجالس  ) :قد بحثت في موضوع البحث الحالي

 محافظة ديالى انموذجا ( . -المحافظات 
لذا تعد هذه الدراسة االولى في هذا الموضوع ، وقد استفاد الباحثان من عدد من البحوث 

الخطاب الدعائي او التي بحثت في انتخابات مجالس والدراسات والمراجع التي تطرقت الى 
 . 2111، ودراسة الموسوي  2111المحافظات ومنها دراسة القيسي 

 خلفية نظرية المبحث الثاني:
 المقدمة

سة ممار الفيصل االول واالخير للنجاح والفوز ، فهي الحمالت االنتخابية للمرشحين  ًتعد   
ديمقراطية لحسم التنافس على مقاعد مجالس المحافظات من خالل صناديق االقتراع ، وعند 

ة والقوائم االنتخابية او المرشحين االنتخابية من قبل االحزاب السياسي للحملةالتخطيط 
الدعاية االنتخابية ن ، فان البداية تكون من المرشحين انفسهم باالعتماد على المستقلي
حاتهم وبرامجهم الموجهة نحو تلبية تاريخهم وانجازاتهم ومقتر فضال عن كتلهم و  ألحزابهم

وتعتمد الحمالت االنتخابية  . كالتهمالمواطنين وفي مقدمتها حل مشاحتياجات وتطلعات 
في الدعاية من العامل المهم  اع الجمهور بالمرشحين والذي يعدبمجملها على مدى اقتن

حيث ان للكلمة  . بأساليبه االقناعية المختلفةعن طريق الخطاب الدعائي  خالل التأثير فيهم
اهمية عند االنسان سواء كانت منطوقة او مصورة او مكتوبة وهي الوسيلة االولى التي عن 

، وتنصب الدعاية االنتخابية على قدرة الخطاب التأثير في االخرين االنسان يستطيع طريقها 
ير القناعات لدى جمهور الناخبين يرات والتعبير عن آراء وتغالدعائي في احداث التأثي

 .(9)باالتجاه الذي يريده القائم بالعملية الدعائية 
هو االكثر )باعتباره العامل المهم في الدعاية االنتخابية ( اصبح الخطاب الدعائي لذا   

بدا الدارسين والباحثين في هذا المجال  اماهتمفراسات االعالمية واالتصالية ، تداوال في الد
نوايا القائم بالنشاط االتصالي ومقاصده  الىواضحًا في تحليل مضمون هذا الخطاب للتعرف 

 . (11)هدافهأو 
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ومن هذا المنطلق ولتحقيق اهداف البحث فال بد اوال من ايجاد اطار نظري يتم فيه التعرف 
، والذي سوف  ماالدعائي والمفاهيم المتعلقة بهوالخطاب الدعاية االنتخابية  الى مفهوم 

 : االتينوضحه من خالل 
 الدعاية االنتخابية وانواعها  :مفهوم :اوال 
التعرف اوال نرى من الضروري ، االنتخابي قبل الخوض في مفاهيم الخطاب الدعائي      
من الخطاب الدعائي  وذلك الن الهدف االساس  ، مفهوم الدعاية االنتخابية وانواعها  الى

يمكن تعريف الدعاية االنتخابية  كوبذل، بناء دعاية انتخابية ناجحة  هوللمرشحين 
(Propaganda electoral  )الكيان  يتخذهامجموعة من االجراءات التي  )على انها

        .(11) (بأصواتهم لصالحه  دالءلإلالسياسي الستمالة الناخبين 
واالفعال التي تصدر  اآلراءالسويل الدعاية بانها " تعبير مدروس عن هارولد  عرفكما     

اراء وافعال افراد او جماعات اخرى وذلك  فيعن االفراد والجماعات التي تهدف الى التأثير 
نشر اآلراء  " رفت بانهاوع .(12)من اجل اهداف محددة مسبقًا وفي ضوء تحكم نفسي

 .(13)" السلوك او كليهما معًا  الفكر اوفي ووجهات النظر التي تؤثر 
يعرف االسلوب الدعائي بأنه " مجموعة من العناصر القادرة على خلق رد فعل معين  و 

ومقصود لدى المستقبل ، بحيث تؤدي من خالل التأثير العاطفي والمعرفي الى اقناع 
 . "من ثم تحقيق اهداف الخطاب الدعائيالجمهور المستهدف و 

واالفكار ووجهات النظر برزت على  اآلراءوفي ضوء المحاوالت الهادفة الى تغيير      
االنشطة الدعائية التي يتمكن عن طريقها  ىاحدوصفها السطح ظاهرة الدعاية االنتخابية 

 .(14)الناخبون ان يختاروا ممثليهم في الحكومة 
تمثل الدعاية االنتخابية ابرز الوسائل التعريفية للمرشح ، يطرح من خاللها برامجه و    

من اجراءات وتدابير وآليات لتنفيذ الدعاية  وما يرافقهاالسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
االنتخابية التي تتمثل بوسائل االنفاق المالي ومصادره وعالقة ذلك بالمال العام واستخدام 

الدولة ، وتقوم الدعاية االنتخابية بدور تثقيفي كبير ، فهي تشارك مع وسائل مؤسسات 
وقنوات أخرى في توعية المواطنين بالمسائل المتصلة بالعامل العام والشؤون السياسية قبل 
واثناء العملية االنتخابية ، وذلك من خالل اذاعة واعالن البرامج االنتخابية المختلفة 

، االمر الذي يتيح الفرصة امام الجمهور لالطالع عن نفسهالوقت  يفللمرشحين واالحزاب 
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 .كثب والمشاركة الحقيقية في شتى انواع المناقشات والمشاكل والتحديات التي يواجهونها 
عاية كونه اقرب الى اهداف البحث حيث يعرف ق الباحثان مع تعريف القيسي للديتفو 

لجمهور بخصوص مواقفهم من القضايا المتنوعة طريقة المرشحين لتعريف االدعاية بانها : 
الموجودة على جدول االعمال في االنتخابات واقناعهم بدعمهم من خالل وسائل االعالم 

 .(15)التي يتم من خاللها تنفيذ الدعاية االنتخابية 
 :بصورتها العامة تقسم الى  فأنهاالدعاية انواع  اما 

وتبحث عن خلق مناخ يحقق امورًا  واآلراءو تستهدف تغيير االتجاهات  ية المباشرة :االدع
وقناعاته ويطلب من الجمهور ان يستجيبوا  آرائه بإظهارمحببة للجمهور ويقوم الدعائي نفسه 

ضاء" وهي معروفة كما يله وتسمى ايضًا " الدعاية المكشوفة " وكذلك تعرف ب"الدعاية الب
 ئية وتوضح اهدافها ومقاصدها.اتعلن مسؤوليتها الدعيحصل في وزارات الدولة حيث 

تميل الى اخفاء اهدافها وهويتها واهميتها  ألنها المباشرة او الدعاية المستورة : الدعاية غير
 .(16)ومصادرها بالنسبة للجمهور وتسمى ايضًا ب " الدعاية السوداء "

 مفهوم الخطاب الدعائي  :ثانيا 
في الدعاية االنتخابية فقد  العامل الرئيسفيما يخص مفهوم الخطاب الدعائي باعتباره و    

ورد تعريف الخطاب في العديد من الدراسات من نواحي عدة منها اللغوية والثقافية والفلسفية 
ميشيل فوكو بان الخطاب هو " النصوص واالقوال كما تعطي مجموع  عرفه ماومنها ، 

.اما شولتز فيرى ان الخطاب  (17)كلماتها ونظام بنائها وبنيتها المنطقية او تنظيمها البنائي "
قناعية او البالغية في نص ما ، اي في مقابل هو " تلك الجوانب التقويمية والتقديرية او اال

 .(18)شخص او تنقل فقط الجوانب التي تسمى او ت
رض وجود راٍو ومستمع وفي ويرى تودروف الخطاب بانه " اي منطوق او فصل كالمي يفت

 . (19)اوي التأثير على المستمع بطريقة ما "نية الر 
الخطاب بتوضيح مفهوم ومعنى ( مجموعة من النقاط ترتبط  2118)نفل ولقد لخص   

 وهي :  الدعائي
 محدد . وبإطاران الخطاب هو رسالة معدة مسبقًا 

 لخطاب نظام ذو تركيب وتناسق معينين .ا
 مؤثرة الى المتلقي بوسيلة مافرد ، ويهدف الى ايصال مضامين واضحة و ان الخطاب نتاج  



5102  جملة دياىل /                                                                                                                  لعدد السادس والستون       ا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

171 
 

 .ئي الخطاب او مستمعيه او متلقيهيقف وراء كل خطاب راٍو ومرسل ، يهدف التأثير في قار 
 .(21)،تقويمية او الكل معًا  إقناعيهللخطاب اهداف متنوعة فقد تكون اخبارية ، 

 وشروطها مبادى الدعاية االنتخابية  :ثالثا 
من بين شروط الدعاية االنتخابية بما تتضمنه من خطاب دعائي هو االختيار االفضل    

فللدعاية االنتخابية  .دورا في اسلوب التأثير في العواطف واالنفعاالت  تؤديللكلمات ، حيث 
تقاليد وقواعد واصول )كما ذكرنا( وان لكل كيان سياسي حقًا في ممارسة الوسائل واالساليب 

 لألدالءيهم اخبين والتأثير فالشرعية جميعها لتحقيق مقاصده في الوصول الى استمالة الن
 . (21) بأصواتهم .

دعاية ل الخطاب الدعائي المستخدمة في الوالملصقات الدعائية هي من بين وسائ    
وسيلة الترويج عنها في االماكن العامة والطرق الخارجية  ينواعها ، فهأاالنتخابية باختالف 

والهدف منها كسب اصوات الناخبين عن طريق اظهار المرشحين لصورهم ولبرامجهم 
في كسب الجمهور سواء كان سياسيًا او  مستخدمةت الدعائية االنتخابية ، وقد ظلت الملصقا

 . (22) اجتماعيا او ثقافيا.
ان العنصر المهم في بناء الملصق الدعائي هو العناوين والعبارات الواردة فيه .حيث تحدد  

والثانوية )الفرعية (  ةالرئيس العناوينهيكله العام وتسهم في التعريف بطبيعته ، وكلما كانت 
برزت معطيات المضمون بصورة مختصرة اسهل استيعابها بسرعة و ويبشكل موجز وواضحة 

ان هناك امورا اخرى تقنية منها سمك  المطلوبة كمايرًا وتحقيقًا للنتائج كانت اكثر تأث ،
 .وااللوان ، والشكل والحجم وغيرهاالحروف 

ت حسب الشكل او عموما تصنف الشعارات او العناوين بما تتضمنه من عبارات ودالال    
 : ( ، وكما يأتي1117المضمون وكما صنفه العبدلي )

 حسب االشكال :
تصاغ بشكل سؤال لجذب انتباه المتلقي وتشجيع  الشعارات او العناوين االستفهامية :

 االقبال نحو الملصق الدعائي .
توجه المعلومات فيها الى الجمهور المستهدف بشكل امر  العناوين بشكل آمر : الشعارات او

   مثال ذلك )انتخب القائمة رقم كذا ....(.
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يعتمد على استخدام كلمة واحدة او جملة غير كاملة  الشعارات او العناوين الفضولية :
لمطلوب عن طريق الشرح ا بهدف أثارة فضول المتلقي ودفعه الى محاولة معرفة االجابة او

  الدعاية .
 

 حسب المضمون :
لجهة او المؤسسة او الكيان يصمم لتحديد اسم ا الشعارات او العناوين المحددة للهوية :

 الدعائية . عنه  صدرالذي ت
تركز على ابراز المنافع المترتبة على اعتماد مسلك  الشعارات او العناوين الوظيفية :

 توجيهي او ارشادي .
رية تركز على الجديد في بتعد مدخال مباشرًا ذا صيغة خ او العناوين االخبارية :الشعارات 

 المعلومات بحيث تدفع المتلقي الى المتابعة .
ا كلهم كونه لألفرادوهي الموجهة الى فئة معينة وليس  ية :الشعارات او العناوين االنتقائ

 .(23)ستهدف قطاعا معينًا من المتلقين ت
الشعارات نص وال يقتصر نجاح الخطاب الدعائي على الملصق الدعائي نفسه او      

  والعبارات الواردة فيه بل على شروط تنظيم الحملة الدعائية االنتخابية بمجملها .
( هي علم وفن ومهارة وكفاءة ودراية وخبرة ينبغي ان سلفناأفالدعاية االنتخابية )كما     

يحقق مقاصدها ، ولكن يبقى لكل مرشح أو كيان مهارته تكون منظمة ومحددة بشكل 
 الدعائية في استمالة الناخب للفوز من بين مئات المتنافسين ، وهذا هو الهدف االساس  

للحملة الدعائية ، وان تنظيم الحملة الدعائية يجب ان يضم اشخاصًا مؤهلين يقومون 
الدعائية مسؤوال عن وضع  الحملةنشطة وفعالة ، فيكون مدير  استراتيجياتبصياغة 

وصياغة أفكارها ورسم سياستها وادارة عملياتها ووضع الميزانية لها وتحليل نتائج االستطالع 
 .(24)واالستبيان والكتابات الخاصة بالناخبين والمرشحين 

، فاختيار  اآلثر حداثوالمن العناصر المساعدة  ا  أساسي اً عنصر  د  كما ان عامل الوقت يع  
من  تعدوقت العرض وطول الوقت )المدة( ، الوقت واالستمرارية  لها التأثير المطلوب ، و 

 العناصر األساسية في تنظيم الحملة الدعائية.
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جزاء ومراحل والملصق أما سبق يالحظ بان مفهوم الدعاية االنتخابية يحتوي على وم    
 .الدعائي االنتخابي هو جزء مهم جدا في العملية الدعائية بما يتضمنه من شعارات وعناوين 

العملية الدعائية االنتخابية بمجملها تعتمد على مجموعة  إن   وفي المحصلة يمكن القول   
مشاركة من االعمال االعالنية في تسويق خطط المرشحين االنتخابية ، وبالتالي رفع 

جل تحقيق اهداف الخطة ألمواطنين في االنتخابات واقناع الجمهور المستهدف من ا
ي تنفيذ الحمالت االنتخابية يتم االعتماد عليها فواتجاهات الموضوعة من خالل اساليب 

 :منها
سلوب التبسيط في العملية االتصالية للحملة الدعائية او االعالمية من خالل تجزئة أ

 والبرامج .االهداف 
والتي تؤثر في  استعماال في الحمالت الدعائيةاسلوب التكرار ، حيث يعد من اكثر االساليب 

 سلوك الناخبين وذلك عن طريق اقناعهم بما تحتويه الرسالة االعالمية .
تفرض نفسها بفاعلية  ألنهاالصورة احد االشكال التعبيرية المتميزة في العملية االتصالية  تعد

  وتسمى بنافذة الصورة يوظف هذه الخاصية بشكل جيد انقائم باالتصال وعلى ال
 من االساليب التي تؤدي الى رفع المعنويات واالستعداد لدى المواطن . يعداسلوب الشعارات 

هذه االساليب اتجاهات متعددة باالعتماد على فكرة الموضوع والفئة المستهدفة في  تأخذوقد 
 العملية الدعائية ومن بين هذه االتجاهات المستخدمة في النصوص الدعائية : 

كما ذكرنا بانه تكرار الرسالة الدعائية من حيث الشكل والمضمون ومن مصادر التكرار : 
 شكاال متعددة لتكرار كلمة او جملة او شعار .متعددة ، فقد يأخذ النص نفسه ا

االستشهاد بالمصادر الموثوق بها : يعني االعتماد على المصادر التي تشكل مصدر ثقة 
 ز ثقل المجتمع او الدائرة االنتخابية ، ويتبع ذلك ازدياد هيبة المعلومات حينماكومر  خرينآلل

 مصادر الثقة واالحترام .نسندها الى 
باستخدام عبارات مؤثرة وتناول  ةطفاالعاطفية : يعتمد االسلوب على امتداد الع االستعماالت

 االحداث وتقديمها بطريقة عاطفية تؤثر في وجدان المتلقي .
 التبرير : يعني تبرير المواقف بشكل منطقي ومقبول مع اخفاء االسباب الحقيقية لذلك الفعل.
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في االخطاء االنتخابية او اختيار االشخاص  التخويف : االنذار والتحذير من مخاطر الوقوع
..الخ من العبارات التي تؤدي الى تحريك عوامل الخوف لدفع الجماهير للسير  ئينو غير الكف

 باالتجاه المرسوم .
الترغيب : تقديم الوعود والعهود التي تلبي الحاجات النفسية للناخبين بقصد استماالتهم 

 وكسب تأييدهم .
ي العام باستخدام احكام أالديني : من خالل الدور الكبير في توجيه وقيادة الر يف العامل ظتو 

 .وغيرهاالشريعة االسالمية من القران والسنة النبوية 
 اآلراءاالستماالت العقلية : من خالل مخاطبة العقل بتقديم الحجج والشواهد المنطقية وبعض 

الفكرة المطروحة  ما بينالناخب عن طريق ايجاد عالقة  المضادة ، وهو اسلوب القناع
فضال عن توظيف الشعارات واالشكال ذات الدالالت  والبرهان لتكوين اتجاهات جديدة.

الحفظ  ةاهتمامه بكلمات او جمل او رموز سهل انتباه الناخب وشد   تجذبالرمزية ، والتي 
 .  (26) ،(25) .كير وتحمل معاني الفكرة الدعائيةوالتذ

 تفسير النتائج :  المبحث الثالث
في انتخابات مجلس محافظة ديالى لعام المستخدم الخطاب الدعائي  من خالل تحليل

 : في الجدول االتي  النتائج المبينة  تاتضح  2117
 (2جدول )ال

 )الفئات( وعدد تكراراتها ومراتبها ونسبها المئويةتجاهات ال اعناوين يبين  
 المرتبة النسبة % التكرار االتجاهاتعناوين  ت

 االولى  16,21 12 ادعاء التحلي بالسمات االيجابية  1

 الثانية 11.81 8 ادعاء الحرص على البناء واالعمار 2

 الثالثة 9,45 7 تأكيد التفاني من اجل الناخبين  3

 الرابعة 8,11 6 االدعاء بالوالء المحلي 4

 الرابعة 8,11 6 التأكيد على تمثيل شرائح اجتماعية معينة  5

 الخامسة 6,75 5 االدعاء بالقضاء على الفساد  6

 السادسة 5,41 4 الدعوة الى التضامن  7

 السادسة 5,41 4 االدعاء بالوالء الوطني 8

 السادسة 5,41 4 ادعاء السعي لالرتقاء بالمحافظة  9

 السابعة 4,14 3 المبادىءاالدعاء بالثبات على  11

 السابعة 4,14 3 االدعاء بتبني القيم النبيلة  11

 السابعة 4,14 3 االدعاء بتمثيل الناخبين 12

 السابعة 4,14 3 الحث على المشاركة في االنتخابات  13

 الثامنة 2,71 2 التذكير بالهوية االنتاجية للمحافظة  14

 التاسعة 1,35 1 النظر الى االصالح بوصفه حالا  15

 التاسعة 1,35 1 ادعاء العمل من اجل تحقيق االمن  16

 التاسعة 1,35 1 االعالء من شأن نقد الذات  17

 التاسعة 1,35 1 الدعوة الى الوحدة  18

  111 74 المجموع
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 ( وكما ياتي :2حيث يمكن عرض النتائج وفق عناوين االتجاهات الواردة في الجدول )
 ادعاء التحلي بالسمات االيجابية  اوال:

حصل هذا االتجاه على المرتبة االولى في سلم االتجاهات المتعلقة بالخطاب الدعائي الذي 
( تكرارًا 12اذ حصل على ) ، المرشحون في االنتخابات المحلية في محافظة ديالى استخدمه

خصائص  تؤكد علىعلى شعارات هذا االتجاه  وانطوى، %(  11،21وبنسبة مئوية قدرها )
انهم يتحلون بتلك الصفات ، ومن بين  الىيشيرون بذلك  ينوكأن المرشح، ايجابية  انسانية

( والصدق )انتخبوا الصادقين ( و الشجاعة تلك الصفات االمانة )صوتك ثمين فاعطه لالمين
) االقوى هو االفضل ( و االفضلية كما في شعار )انتخبوا خير من يمثلكم ( و التضحية 

ذمتي بما فضال عن صفات اخرى مثل النزاهة كما في شعار ) ، )دمي وال دمعة امي ( 
تخبوا االوفياء ( و ) ان ن نعمل ولكم االختيار ( و الوفاءاقول رهينة ( و االخالص ) نح

فضال عن شعارات اخرى ، تؤجل عمل اليوم الى الغد (  سرعة االنجاز مثال ذلك شعار ) ال
 .( 2ولالستزادة يمكن الرجوع الى الجدول )

ويالحظ في شعارات هذا االتجاه بان بعضها مستوحى من االحاديث النبوية الشريفة واالخر 
فان  ، وبذامن الحكم واالقوال المأثورة والبعض من شعارات مستخدمة في انتخابات سابقة 

رسالة الى الناخب مفادها بانه يتحلى بصفات ايجابية تميزه عن ايصال المرشح حاول 
عناوين ومصادر بوصفها ان هذه الصفات تكون اقرب الى الناخب المرشحين االخرين و 

لدى االنسان السليم الذي تتوافر فيه سمات حميدة تؤهله الن يكون في  لألخالقاساسية 
مدعاة الى فعل الخير  الحميدة  باألخالقالتحلي ان  ذلك .لمواجهة التحديات الطليعة 

ختزن الكثير من الوقائع واالحداث التاريخية بحسب الذاكرة الجماعية التي توالعدل والكرم 
المعبرة عن فحوى هذه الصفات ، بخاصة وان من تلك الوقائع واالحداث ما يرتبط برموز 
وجوانب دينية بمقدورها التناغم مع رغبات واماني الناخبين ، ولكنها في الوقت نفسه يمكن ان 

استخدموا الشعارات يبة مع سياسيين تكون لها تأثيرات معاكسة اذا كانت للناخبين تجارب قر 
رفعوه من شعارات ، اذا تقود مثل هذه الحاالت الى  ذاتها ولم يتخذوا االجراءات التي تؤكد ما

شيوع عدم الثقة بين الناخب والمرشح الجديد الذي اتخذ المعاني ذاتها شعارا له .وفي احيان 
كثيرة قد تكون هذه الشعارات مثار تندر الناخب ، االمر الذي يؤدي الى موقف سلبي حاسم 

 راتها الفاعلة في العملية االقناعية . من المرشح ، ذلك ان التجارب السابقة لها تأثي
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 ثانيا: ادعاء الحرص على البناء واالعمار 
الدعائي، اذ  حصل هذا االتجاه على المرتبة الثانية في سلم االتجاهات المتعلقة بالخطاب

%( ، حيث تضمنت الشعارات 11،81وبنسبة مئوية قدرها )  ت( تكرارا8حصل على )
ى الحرص على البناء واالعمار والتشجيع على االصالح ضمن هذا االتجاه االشارة ال

والتغيير ومن بين امثلة الشعارات المرفوعة من قبل المرشحين في انتخابات مجلس محافظة 
) ديالى احنة اهلها نعمرها ونبنيها ( و ) نمضي معًا لبناء ديالى  : هذا االتجاهديالى ضمن 

 .مار ، بناء ( وغيرها الحبيبة ( و ) عزم وبناء ( و ) سيادة ، اع
رسالة الى الناخبين بانهم قادرين في حالة انتخابهم ومباشرتهم في  ايصال وحاول المرشحون

على ادارة عجلة البناء واالعمار بخطى واضحة واكيدة ادارة السلطة المحلية في المحافظة 
بخاصة ان  . محافظةالالحاصل في هذا المجال في  التلكؤلتخطي صعاب ومشكالت 

الي من  2117/  1/1المحافظة افتقرت خالل السنوات التي اعقبت التغيير السياسي في 
تقادم واستهالك مشاريع البنية التحتية التي من شأنها تقديم الخدمات للمواطنين ، فضال عن 

البنى التي كانت قائمة قبل هذا التاريخ ، وعدم تناسبها مع الزيادات الحاصلة في عدد 
 ن وتجدد االحتياجات ، ما عمق من المعاناة التي يتعرضون لها .السكا

 ثالثا: تأكيد التفاني من اجل الناخبين 
حصل هذا االتجاه على المرتبة الثالثة في سلم االتجاهات المتعلقة بالخطاب الدعائي ، اذ 

شعارات هذا االتجاه .اذ اكدت %( 1،11وبنسبة مئوية قدرها )  ت( تكراراً 3حصل على )
كم نتكلم ومن سمآ) ب :الشعارات  هذه ومن بين  ،جل الناخبينأمن بذل ما بالوسع على 

) ال اعد بالمستحيل حتى احقق الكثير (  ) خير الناس من نفع الناس ( و جلكم نعمل ( وأ
 ( .2فضال عن شعارات اخرى كما في الجدول )، و ) من اجل ضمان حقوقكم ( 

وبمقدورهم تحقيق قادرون على ضمان حقوق الناس واراد المرشحون بذلك التأكيد بأنهم 
كما يشير هذا خدمة الناخبين .لادة واضحة ان لديهم ار و ، كثير من خالل عملهم وتفانيهم ال

مناء لمرشحيهم في الدفاع عن حقوقهم وفي أاالتجاه الى ان رافعي شعاراته سيكونون ممثلين 
 تهم .العمل على خدم

  هان االتيان:في هذه المرتبة االتجاتساوى  رابعا:
 االدعاء بالوالء المحلي أ ــ  
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 التأكيد على تمثيل شراح اجتماعية معينة . ب ــ 
%( ، 8،11( تكرارات وبنسبة قدرها ) 1بعدد التكرارات التي بلغت ) انتجاهاال انهذ تساوى

عدد من الشعارات على  ( االدعاء بالوالء المحلي)اتجاه وتضمن المرتبة الرابعة ،  واحتال 
 ديالى ( و ) بنت التحرير ابًا عن جد ( و ) من اجل وحدة ديالى ( . ألهل)ابن ديالى  مثل:

نفسهم عن أاذ ركز هذا االتجاه على تأكيد والء المرشحين لمحافظتهم ديالى ، لتمييز 
لهذه المحافظة ، وكأنهم بهذه مرشحين اخرين يقطنون محافظات اخرى لكن اصولهم تعود 

الرسالة يريدون القول انهم اكثر من غيرهم معرفة باحتياجات محافظتهم وتطلعات اهلها ، 
وان ابن المحافظة اكثر حرصا ووفاء لمصالح مجتمع هذه المدينة من غيره . وربط الفاعل 

ان الوالء متغير ، مؤكدا  مستوى الوالءالخطابي في هذا االتجاه بين قيم الحرص والوفاء و 
او تراجعه يجعل المرشحين في حال فوزهم ممثلين  انخفاضهحاسم في العمل المحلي ، وان 

 في خدمة المحافظة .  ال تصبشكليين قد يجعلهم يعملون لمصالح الشخصية او لمصالح 
  وتمثل االتجاه الثاني )التأكيد على تمثيل شراح اجتماعية معينة( بعدد من الشعارات منها: 
 ) انهض من اجل حقوق المرأة ( وشعار ) الشباب القاعدة االساسية لبناء المجتمع ( 

 ( .2الجدول رقم ) انظروشعار ) ديالى تنهض بشبابها( .
من جنس او عمر المرشح  متأتٍ ويبدو ان رفع شعارات تؤكد على تمثيل شرائح اجتماعية 
لفئة كما في فئة الشباب ، فكانت الذي يحاول ان يوصل فكرة بكونه االقرب لتمثيل هذه ا

وحدة الشباب والتعريف بكون الشباب هم القاعدة االساسية لبناء المجتمع عارات تدعو الى الش
أثيرًا كبيرًا في االنتخابات المحلية ليس فقط لكونهم يشكلون وت  امهم، وان للشباب دورًا 
او من  . أيضاً  انما لقدرة الشباب على احداث تغيير داخل المجتمع ، واألكثرية في المجتمع

كما في شعار )انهض من اجل حقوق المرأة ( كما  مرأة اجنس هذه الفئة كون المرشج هو 
تمثلت شعارات اخرى بالدعوة الى نصرة المظلومين والمستضعفين ، وربما تكون الفئة او 

لظلم او االستضعاف واالحساس بعدم االمان الطبقة الغالبة في المجتمع ذات شعور با
ييد أوبالتالي حاول المرشحون ان يتوجهوا بخطابهم الدعائي الى هذه الفئة لكسب الت

 . الفوز واالصوات وبالتالي 
 االدعاء بالقضاء على الفسادخامسا: 
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بتكرارات بلغت  حصل هذا االتجاه على المرتبة الخامسة في سلم اتجاهات الخطاب الدعائي
الشعارات ضمن هذا االتجاه الى  ، ودعت % (  1،31وبنسبة مئوية قدرها ) ت( تكراراً 1)

والتصدي لهذه عن دوائر صنع القرار في المحافظة ، القضاء على الفساد وابعاد المفسدين 
 وعرقلت عملية االرتقاء بالبالد بالرغم من الظاهرة الخطيرة التي سادت المجتمع العراقي
 وتضمن،  ر مبالغ طائلة من الثروة الوطنيةمضي عقد على عملية التغيير السياسي واهدا

) حرب لة مفسد ووضع مصلح واجب وطني ( و) ازا ات منها :شعار العديد من الهذا االتجاه 
) القضاء على الفساد والمفسدين هدفنا ( لمالي واالداري حتى استئصاله ( وعلى الفساد ا

 ( .2ى ضمن هذا االتجاه يمكن الرجوع اليها في الجدول رقم )وهناك امثلة اخر 
واغتنم المرشحون في خطابهم شيوع ظاهرة الفساد في العراق والتداعيات السلبية التي خلفتها 

الشعارات ه برفعهم هذ ونر الشعبي حيالها ، وحاول المرشحعلى المستويات كافة ، والتذم
لهم لسلطة الموكلة لايصال فكرة بان الفساد قضية أخالقية وقانونية ، وانه إساءة استعمال 

لهذه الشعارات  ينويأتي رفع المرشح.على حساب المصالح الوطنية  لتحقيق مكاسب خاصة
الى انهم قادرون على التصدي لهذه الظاهرة التي يجب استئصالها بوصفها عقبة  لإلشارة
ويكشف هذا االتجاه تلمس المرشحين  حول من دون تحقيق تنمية وطنية شاملة .كأداء ت

للقضايا المفصلية التي تتحكم بمسيرة النهوض بالبالد والتي تقف مسألة الفساد المالي 
واالداري في مقدمتها .وتأتي مسألة الفساد من بين ابرز المسائل التي تشغل االهتمام الشعبي 

بخاصة ان وسائل االعالم المحلية والدولية قد جعلت من مسألة في السنوات االخيرة ، 
الفساد في العراق من بين اولوياتها ، ما اضعف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ، ودفعته الى 
اطالق احكام لها صفة التعميم ، بل وحملت البعض منه على سلوك اساليب غير قانونية 

ال بهذه الطرق ، االمر الذي جذر هذه الظاهرة واخالقية لقناعاته بأن مصالحه لن تحقق ا
 عملية التصدي لها .  من اجتماعيا ، وعقد 

( تكرارات 1حاصلة على )مجموعة من االتجاهات ، المرتبة السادسة توازنت في سادسا: 
 هي :وكانت االتجاهات   %(1،11ونسبة مئوية قدرها )

 الدعوة الى التضامن  -
 االدعاء بالوالء الوطني  -
 ادعاء السعي لالرتقاء بالمحافظة  -
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) اسأل عن عددا من الشعارات من امثلتها)الدعوة الى التضامن( وشمل االتجاه االول 
وهمتنا  االصديق قبل الطريق ( و ) حط ايدك بأيدي وكول ياهلل ( و ) لنجعل همنا واحد

واراد المرشحون بشعارات هذا االتجاه التحول بالعالقة السياسية التي تربط الفاعل  واحدة ( .
تنطوي على دالالت الخطابي بوصفه مرشحا والمتلقي بوصفه ناخبا ،الى ان تكون عالقة 

شخصية ، ذلك ان الشعور بالدالالت الشخصية يؤدي الى اتخاذ المتعرض له سلوكا 
عالقة يقتضي صياغة الرسالة االتصالية بطريقة تشعر تضامنيا ، ومثل هذا التحول بال

المتلقين بانتماء المرسل الى المرجعيات االجتماعية التي ينتمون لها .ويعد هذا االسلوب من 
االساليب الدعائية الفاعلة والمؤثرة في عملية االقناع ، لكنها في الوقت نفسه من االساليب 

 .لتي تتطلب مهارات لغوية ونفسية فائقة المعقدة في صياغة الرسائل االتصالية ا
   وصيكم بالعراق( ،أ) هي :)االدعاء بالوالء الوطني( وكانت ابرز شعارات االتجاه الثاني 

ويأتي التأكيد على الوالء  ) عراق الخير والعطاء ( و ) يد بيد من اجل عراق موحد ( .و
ت الفرعية سواء اكانت مذهبية او الوطني اليصال رسالة مفادها ان المرشح يترفع عن الوالءا

حزبية او مناطقية ، وان والءه للعراق فقط ، واالشارة الى ان ما يتعرض له المجتمع والبالد 
من مآسي بسبب العنف المستشري في العراق جاء بسبب اعالء الوالءات الفرعية على 

والبدء بتنمية  حساب الوالء الوطني ، فضال عن تأكيده بان االستقرار السياسي واالمني
حقيقية لن يكتب لها النجاح ما لم يتحلى الممسكون بصناعة القرار بالوالء الوطني . ومع 

هذا المضمون المهم ، اال ان مستخدميها  تمثل الشعارات المرفوعة لم تكن بالعمق الكافي في
الوالء الطائفي على ادركوا اهميته  في استمالة الناخبين الذين دفعوا اثمانا باهظة نتيجة تقدم 

 الوالء الوطني .
ويؤشر الباحثان عددا من المالحظات على هذه الشعارات بخاصة ما يتعلق منها بالجوانب 

في شعار على الناخبين كما هو الحال  المرشحالصياغية ، اذ يوحي بعضها بتعالي 
يدفع  ما .)اوصيكم بالعراق( وكأن المرشح بمكانة رفيعة تتيح له اطالق التوصيات 

االشخاص الذين وجهت لهم التوصية بادراك الرسالة الدعائية بطريقة تتعارض مع اهداف 
انشائي وعام  مثل ) عراق الخير والعطاء  ما هوالقائم باالتصال .كما ان من بين الشعارات 

( ، ومثل هذه الشعارات غير فاعلة في خلق سلوك تضامني ، نتيجة ضعفها في بناء عالقة 
او االشارة او الدعوة الى  التأكيداذ خال هذا الشعار من ين المرشح والناخب . ايجابية ب
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، على جانب معين ، وكان شعارا جامدا افتقد الى الحركة التي يقتضيها العمل الدعائي 
 العكس من الشعار الذي ينص )يد بيد من اجل عراق موحد( .

   ) ديالى نحو االفضل ( الشعارات االتية :رتبة فقد تضمن اما االتجاه الثالث في هذه الم 
  . (2ول )دانظر الجالى ( و ) طموح ، خدمات ، مستقبل مشرق ( يو ) من اجل االرتقاء بد

التناغم مع االمل الذي يصبو اليه مجتمع المحافظة المتمثل  سعت شعارات هذا االتجاه الى
، ولذلك صيغت الشعارات بما يشيع  في اعادة اعمار المحافظة واالرتقاء بمستوى الحياة فيها

روح التفاؤل  في النفوس ، والتأكيد بان ما هو امل يمكن ان يكون حقيقة من خالل اختيار 
 المحافظة والمتمثل بمطلق الشعار . إلدارةالمرشح المناسب 

واتسمت صياغة  شعارات هذا االتجاه بالعمومية واالنشائية كما في شعار)طموح ، خدمات ، 
تلك التي توحي بسالمة توجه مسيرة المحافظة كما في ) ديالى نحو مشرق( ، و  مستقبل

المشرق االفضل ( . ومع ذلك فان فحوى االتجاه بمجمل شعاراته يشير الى ان المستقبل 
 سبيل االرتقاء بالمحافظة . سيكافحون في، وانهم  ينتخب متبنيه قادم عندما 

 (ي القيم النبيلة)االدعاء بتبن( و المبادئبات على )االدعاء بالث:احتلت االتجاهات سابعا: 
)الحث على المشاركة في االنتخابات ( المرتبة السابعة ، اذ و)االدعاء بتمثيل الناخبين ( و

 :%( 1،11قدرها )ونسبة مئوية ( تكرارات  7حصلت على )
(  المبادئامثلة الشعارات المرفوعة من المرشحين ضمن اتجاه ) االدعاء بالثبات على  ومن

وتفيد  (. ال يتراجع) مثلنا ) لن ولم اساوم على حقوقكم ( ، و) ابنكم اليتراجع ( ، و :
مبدئية الشخص وثباته على منهجه وبما يلتزم به من قيم وموروثات الشعارات المذكورة بأن 

نبيلة لهي بالحق عنوان عريض للشخصية المثالية والنموذج االنساني القيم . وبهذا االتجاه 
عنها في سبيل  ال يتراجعونالذين  المبادئحاول المرشحون ايصال رسالة بانهم من اصحاب 

وبهذا االتجاه جرى التركيز  من الناخبين . يمثلونهمسالحصول على الحقوق المشروعة لمن 
(  ال يتراجع) االقدام ( و) الحق ( . وفي الوقت الذي عمل فيه شعار ) ابنكم مبادئعلى 

تضمنت تضخيما (  ال يتراجعشعار )مثلنا صياغة على تأكيد االنتماء للجماعة ، نجد ان 
االقناع  بأساليبدد يؤكد المختصون للذات وان كانت غير مقصودة من المرشح ، وبهذا الص

 على ضرورة تواضع القائم باالتصال سواء اكان العمل دعائيا ام اعالميا او غيرهما .
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) اطلب  فكانت كاالتي :ي القيم النبيلة ( نبالمرفوعة ضمن اتجاه ) االدعاء بتاما الشعارات 
ويأتي  العلم ولو كان في الصين ( وشعار ) عزة واباء ( وشعار ) وفاء ، صدق ، امانة ( .

للقيم دور كبير في تحريك السلوك وتوجيهه وتبريره  التأكيد على القيم السامية من منظور ان 
ا لدى المشاريع التي تعتمد القيم في المعالجة تتميز بأنها ال تواجه خالفا كبير ، بخاصة ان 

التي تحظى باحترامه ، القيم  مجموعة من على المجتمع يتفقألن  ، المستهدفين من الناخبين
 . كما ان مكانة الفرد االجتماعية تتوقف على مدى قربه وبعده عن القيم السائدة في المجتمع

مانة شعارات تمثل هذه القيم مثل " العزة ، االباء ، الوفاء ، الصدق ، اال تبنيوبالتالي فان 
يريد بها المرشح اعتالء مكانة رفيعة لدى الجمهور بوصفه مؤمنا بقيم الجماعة طلب العلم " 

ومدافعا عنها ، فضال عن كونها المنطلقات التي يستند لها في سلوكه السياسي والتنفيذي  ، 
 .بالشكل الذي يدفع الناخبين الى التصويت له في االنتخابات 

يمثلكم( و) باسمكم  انتخبوا من): يل الناخبين( بالشعارات االتية)االدعاء بتمث اتجاه وتمثل
ينطوي هذان الشعاران على و ( و )نناقش باسمكم ونطالب بحقوقكم( نتكلم ومن اجلكم نعمل

 تأكيد التفاني من اجل الناخبين(اتجاه )، احدهما ادرج ضمن هذا االتجاه واالخر في اتجاهين
عن بقية بشكل ضمني حاول المرشحون بهذا االتجاه وعبر شعاراتهم تمييز انفسهم        

في مجلس المحافظة  مجتمعالخير من يمثل المرشحين المنافسين من خالل التأكيد بأنهم 
باسمه  ونومشاكله ويتكلم المجتمع جميع مطالب ونسيطرح انهمو لكونهم االقرب اليهم ،

 . بحقوقه ونويطالب
)  فقد تضمن ثالثة شعارات هي :اتجاه )الحث على المشاركة في االنتخابات ( وبخصوص 

خيرا( أبصوتك تأخذ الحقوق ( و ) بصوتك ال بصمتك نصنع التغيير ( و ) كن اوال وال تكن 
ومع ان المعاني الكامنة لهذه الشعارات يراد بها حث الناخبين على التصويت لصالح .

المرشحين الذين رفعوها ، اال ان معانيها الظاهرة تذهب باتجاه حث الناخبين على المشاركة 
المرشح االكفأ واالقدر على  وبالتالي فان الشعارات تمثل دعوة الختيارفي االنتخابات . 

وركز الشعار االول على ان اخذ الحقوق مرهون بالمشاركة في  . تحمل المسؤولية
االنتخابات ، وهو خطاب موجه للذين يظنون ان حقوقهم مسلوبة من الجهات التي تدير 
العملية السياسية ، او عدم قدرة اعضاء المجالس السابقة من الحصول على حقوق من 

شاركة في االنتخابات واحداث التغيير رشحهم للمجالس .في حين ربط الشعار الثاني بين الم
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المنشود ، ولم يحدد المرشحون ما نوع التغيير الذي ينشدونه ، هل هو تغيير الواقع الحياتي 
 ام تغيير الطبقة السياسية التي تدير مجلس المحافظة لصالح مجلس جديد ؟ . 

 التذكير بالهوية االنتاجية للمحافظة ثامنًا : 
وبنسبة مئوية قدرها  بحصوله على تكرارين المرتبة الثامنة بهذا االتجاه  جاء       

) انتخب من اجل االرتقاء  ، وعبر هذا االتجاه عن نفسه بشعارين اثنين هما :%( 2،31)
 بالزراعة ( ، وشعار )ديالى مدينة البرتقال (.

فظة ديالى مشيرا بشكل واذا كان الشعار االول قد وجد بالزراعة مدخال لالرتقاء بمحا       
في ، انتاجيةمحافظة تتميز بكافة اقضيتها ونواحيها وقراها بكونها ضمني الى ان المحافظة  

حين جاء الشعار الثاني عاما ، وليس فيه سوى ما يعبر عن هوية المحافظة المعروفة 
وان ينحدرون من مجتمعات ريفية ،  ينالشعار  هذين ببساتين البرتقال ، ويبدو ان مطلقي

فئات  شعارات موجهة الى اي انها ،  جمهورهم من الناخبين يتركز في القرى واالرياف 
تمتهن الزراعة التي تضررت خالل السنوات االخيرة بسبب الظروف االمنية اجتماعية  

تهجير الكثير من العوائل الريفية ، ما ادى الى ، والصراع الطائفي الذي ساد المحافظة 
وتراجع نظام المراشنة ، االمر الذي تعثر معه وبشكل  منسوب المياه ،انخفاض فضال عن 

الفت انتاج المحافظة في المجال الزراعي ،بينما كان االنتاج الزراعي من الحبوب والخضر 
يسد حاجة المحافظة وتسوق منه الى المحافظات االخرى وبخاصة العاصمة بغداد ،هذا 

يات جسيمة على المجتمع الفالحي ، ما دفع بعض الواقع الزراعي المتردي كانت له تداع
المرشحين السيما الذين يتحدرون من القرى واالرياف يطلقون مثل هذه الشعارات التي يدركها 

  ويستجيب لها المجتمع الفالحي .
)النظر الى االصالح بوصفه  اربعة اتجاهات هي :المرتبة )التاسعة ( توازنت في  تاسعًا :

الدعوة حال ( و )ادعاء العمل من اجل تحقيق االمن ( و )االعالء من شان نقد الذات ( و ) 
 .ة (الى الوحد

، وقد تمثل كل منها %( 1،71االتجاهات على تكرار واحد وبنسبة مئوية )  هذهصلت وح
بشعار واحد ، ففي االتجاه االول ورد ان ) االصالح هو الحل ( مايشير الى ان العملية 
السياسية التجري بالمسارات السليمة بحسب مطلق الشعار ، وبالتالي فان االصالح كفيل 

المشهد الى تلك المسارات ، وهذا لن يكون مالم تبدل الطبقة السياسية التي تتسيد  بإعادتها
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دفع العملية السياسية الى اهدافها ، ذلك ان  مالسياسي بانتخاب اشخاص اكفاء بمقدوره
وينطلق هذا الطبقة السياسية الحالية غير قادرة على االصالح  ، ولو كانت قادرة  لفعلت ، 

اليرى في رفض العملية السياسية او القبول بها على  وعي سياسي عقالني الشعار من
 للمشكالت التي افرزتها هذه العملية .عالتها حال 

 وعمال. امن) قوال  فقد رفع شعار )ادعاء العمل من اجل تحقيق االمن (اما االتجاه الثاني 
(  ، وهو شعار عام  يتناول حاجة البالد الى االستقرار  البالد ، خدمة العباد، محاربة الفساد

االمني  ، في حين استعان اتجاه  ) االعالء من شأن نقد الذات ( بعبارة جاهزة يحتمل ان 
المرشح اراد بها ان يبدأ التغيير من الذات قبل ان يطلب من الغير ، فكثيرا ما نسمع 

ون بمضامينها . كما يمكن تفسير دوافع النصائح والتوصيات واالحكام من اخرين اليتحل
الى و اطالق هذا الشعار هو السعي الى  لفت االنتباه من دون ان يكون له  مضمون محدد .

عن اتجاه  اً اهلل ( التي اتخذت شعارا انتخابيبحبل  واعتصموا القرآنية ) اآلية تذلك عبر 
)الدعوة الى الوحدة ( ، وعلى الرغم من عدم تحديد هوية هذه الوحدة وفي اي اطار ، اال 

التعبير عن حاجة المجتمع الى تعزيز تماسك نسيجه  بها انها وفي جميع اشكالها اريد
المحافظة في ه  تاالجتماعي الذي اصابته بعض الندوب نتيجة االحتراب الطائفي الذي شهد

، وعلى هذا قد يستجيب الناخبون لمثل هذه الدعوات التي تعكس رغباته الماضية السنوات 
الملحة للصفاء االجتماعي ، بخاصة ان االتجاه استند الى المضامين الدينية المقدسة لدى 

 المجتمع في دعوته .
 االستنتاجات

تشير طبيعة الخطاب المستخدم في االنتخابات الى ان الفاعل الخطابي قد تأثر بالبيئة  - 1
السياسية واالمنية المتأزمة بالشكل الذي حال من دون ان يرفع شعارات تشخيصية لتعثر 
العملية السياسية التي القت بظاللها على مختلف الصعد ، فذهب نحو شعارات غير مختلف 

بان هذه  إلدراكهارة القوى والتيارات الفاعلة في المشهد السياسي راهنا ، بشأنها تحسبا من اث
االثارة قد تكون لها عواقب وخيمة سياسية وامنية على كيانه السياسي ، ما حمله على رفع 
شعارات عمومية بعيدة عن االثارة لكنها في الوقت ذاته تفتقد الى تشخيص الحالة المرضية 

 .عملية السياسيةالمزمنة التي تعيشها ال
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اغلب الفاعلين الخطابين لعناصر وشروط الخطاب وتقنياته  ،فعلى تبين عدم معرفة  -2
له ، نجد ان اغلب  اً ومروي ياً الرغم من ان الخطاب في ابسط مفاهيمه وعناصره يفترض راو 

 تؤكد االدبيات في حينالخطابات الدعائية التي جرى تحليلها لم تول المروي له اهتماما ، 
المعنية بالعمل الدعائي ضرورة اخذ الجمهور بالحسبان والتعرف الى خصائصه وثقافته 
،بوصفه الطرف الموجه له الخطاب ، وان الحركة الدعائية برمتها تستهدف اقناعه واحداث 

 التأثيرات المطلوبة فيه والمتمثلة بحمله على التصويت لصالح صاحب الخطاب .
ى الرؤية التنفيذية واالليات االجرائية في كيفية تقديم الخدمات افتقد الخطاب الدعائي ال - 7

، واتضح ذلك من خالل غلبة االنشائية والشعاراتية على مجمل العبارات  المرشحينالى 
المرفوعة في االنتخابات ، وذلك يكشف في جانب منه عدم توافر التجربة الميدانية او عدم 

 حلية التي تختص اصال بالجوانب الخدمية .تخصص المرشحين في مجاالت االدارة الم
اتسم الخطاب الدعائي بالبساطة والوضوح ، اذ صيغت شعاراته بلغة مفهومة وتتناسب  - 1

مع قدرات وثقافة المجتمع الذي وجهت له ، ولم يتضمن هذا الخطاب اي شعار يتعذر على 
االدبيات  هاالجمهور ادراكه ، وبذا  يكون الخطاب الدعائي قد التزم بالشروط التي اكدت

ون الخطاب الدعائي واضحا وبسيطا ليتسنى للجمهور العام فك رموزه الدعائية بضرورة ان يك
 بما يتيح له ادراك الرسالة الدعائية ليتسنى للفاعل الخطابي اقناع جمهور الناخبين . 

تعكز الخطاب الدعائي في جوانب منه على عبارات جاهزة ) خير الناس من نفع  - 1
الى عدم قدرة الفاعل  ما يشيرن ( ، الناس ( و ) اطلب العلم حتى لو كان في الصي

الخطابي على االبتكار ، والتعبير عن  حاجات المجتمع بشعارات مستمدة من الواقع الحياتي 
، او استقراء الحاجات المستقبلية والتنبؤ بها .كما يكشف هذا التعكز عن عدم استعانة 

ارتجاالت الفاعل  حمالتها الدعائية ، واالعتماد على إلدارةالمرشحين بفرق مختصة 
 الخطابي وتأمالته الذاتية.

الكيانات المرشحة لالنتخابات كان سطحيا واليرقى الى  ألغلبتبين ان الوعي السياسي - 1
المجالس المحلية  بأعضاءمستوى التنافس االنتخابي او الى جسامة المهام التي يفترض 

ي اتضح جليا من خالل طبيعة القيام بها، بداللة افتقاد الخطاب السياسي الى العمق الذ
 الشعارات التي رفعها.
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عمل الخطاب الدعائي على تضخيم وتجميل الذات ، وذلك عبر الصاق الصفات - 3
االيجابية بها ، بالرغم من ان االدبيات الدعائية توصي باالبتعاد عن هذه االساليب التي من 

 بالعمل الدعائي . شأنها تحريك نوازع الجمهور الرافضة والسلبية ازاء القائم
لجأ الفاعل الخطابي الى اساليب لغوية كالجناس والطباق وتوحيد حروف نهايات  - 8

المفردات في الشعارات التي تتكون من مقطعين وغيرها من االساليب ، واراد صائغو هذه 
الشعارات ان يكون لتلك الشعارات جرس موسيقي له وقع في النفس ،فضال عن سهولة 

 ناخبين .حفظها من ال
لم يستثمر المرشحون التجارب السابقة للناخبين في صياغة شعارات جديدة من شأنها  - 1

بين مضامين  موازنةتحقيق االقناع اال في حدود ضيقة  ، ذلك ان الناخبين يجرون عمليات 
الشعارات المرفوعة والواقع الذي يعيشونه .وبالتالي فان العملية االقناعية مرهونة بطبيعة 

 عالقة التي تربط  بين التجربة السابقة والشعار المتبنى . ال
استعان الخطاب الدعائي  باللهجة العامية ، ذلك ان الحمالت الدعائية اثناء  -11

الرسائل الدعائية الى جمهور الناخبين  إليصالاالنتخابات تذهب باتجاه سلوك جميع السبل 
، واستخدام اللهجة العامية يتيح للشرائح التي لم تتوافر على تحصيل دراسي متقدم ادراك 
مضامين الخطاب الموجه لها . وتعد هذه االستعانة من بين االساليب الناجحة في العمل 

  ي بحسب المختصين في هذا المجال .الدعائ
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        The study of propaganda speech in the provincial elections has a 

great role because it accurse in a politically disturb environment that 

has its impact on whole Iraqi life , especially with sociability sides 

that  brings many questions about this issue . The nature of this 

phenomenon and trends become an important thing so identification 

on the trends propaganda speech shows the vision of the future 

because of the producer of it will be the rollers of the country 
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themselves . By all of these provincials that the candidates have called 

in country including Diyala governorate which doesn’t get the 

analyzing with the scientific way to see its trends . So the aims of this 

paper are : 

 Identifying the trends of propaganda speech for the elective campaign 

of the candidates of Diyala governorate council and showing speech 

effective of  Diyala crowed nature . In addition showing the agreement 

of the advertisement campaigns in this issue . 

      Scope of the paper is limited by the propaganda speech of the 

candidate of Diyala and numbers of the slogans and phrases which are 

set to analyze reach ( 37 ) as analyzing the content . After analyzing 

the sample , the slogans be included to its own trends , so the paper 

has got findings and conclusions. 
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 (1ملحق )ال
االتجاهات  والشعارات التي تمثلها   

 الشعارات الممثلة االتجاه ت

 ديالى ألهلــ ابن ديالى 1 االدعاء بالوالء المحلي 1
 ــ بنت التحرير ابا عن جد2
 ديالى واحدة موحدة بكافة اطيافها ومكوناتها ئناــمباد3
 ــ محافظتي اوال4
 ــ محافظتي اوال ونصرة المظلوم5
 اجل وحدة ديالى ــ من6

 ال يتراجعــ ابنكم 1 المبادئاالدعاء بالثبات على  2
 ــ لن ولم اساوم على حقوقكم2
 ال يتراجعــ مثلنا 3

 ــ ازالة مفسد ووضع مصلح واجب وطني مقدس1 االدعاء بالقضاء على الفساد 3
 ــ حرب على الفساد المالي واالداري حتى استئصاله2
 الفسادــ عازمون للقضاء على 3
 ــ القضاء على الفساد والمفسدين هدفنا4
  ــ قوال وعمال .. امن البالد ,خدمة العباد , محاربة الفساد5

 ) الشعار ينطوي على ثالثة اتجاهات (

 ــ ازرع والتقطف1 ادعاء الحرص على البناء واالعمار 4
 ــ ديالى احنة اهلها نعمرها ونبنيها2
 ــ سيادة , اعمار , بناء3
 عازمون على البناءــ 4
 ــ عزم وبناء5
 ــ معا نصلح ما افسده االخرون لبناء مدينة بعقوبة6
 ــ مهمتنا اصالح وتغيير وتوفير الخدمات 7
 ــ نمضي معا لبناء ديالى الحبيبة8

 ــ اسأل عن الصديق قبل الطريق1 الدعوة الى التضامن 5
 ــ حط ايدك بايدي وكول ياهلل2
 وهمتنا واحدةــ لنجعل همنا واحد 3
 ــ منكم واليكم4

 ـ االصالح هو الحل1 النظر الى االصالح بوصفه حال 6

 ـ اطلب العلم ولو كان في الصين1 االدعاء بتبني القيم النبيلة 7
 ـ عزة واباء2
 ـ وفاء , صدق , امانة3

 ـ االقوى هو االفضل )الشجاعة(1 ادعاء التحلي بالسمات االيجابية 8
 من يمثلكم )االفضلية(ـ انتخبوا خير 2
 ـ دمي والدمعة امي )التضحية(3
 ـ ذمتي بما اقول رهينة )النزاهة(4
 ـ صوتك ثمين فأعطيه لالمين )االمانة(5
 ــ القيام بكل المهمات بكل استقاللية ونزاهة وشجاعة6
 ـ التؤجل عمل اليوم الى الغد ) سرعة االنجاز(7
 ـ نحن نعمل ولكم االختيار ) االخالص(8
نواجه التحديات وننجز المهمات ) الشجاعة واالخالص ـ 9
) 

 ـ هذا وقت الحلول فانتخبوا اهل العقول )الكفاءة(11
 ـ انتخبوا الصادقين ) الصدق (11
 ــ انتخبوا االوفياء ) الوفاء( 12

 ـ انتخب من اجل االرتقاء بالزراعة1 التذكير بالهوية االنتاجية للمحافظة 9
 البرتقالـ ديالى مدينة 2

 ـ انتخبوا من يمثلكم1 االدعاء بتمثيل الناخبين 11
 ـ باسمكم نتكلم ومن اجلكم نعمل ) اتجاهان(2
 ـ نناقش باسمكم ونطالب بحقوقكم )اتجاهان(3

 ـ انهض من اجل حقوق المرأة1 التأكيد على تمثيل شرائح اجتماعية معينة 11
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 ـ ديالى تنهض بشبابها2
 االساسية لبناء المجتمعـ الشباب القاعدة 3
 ـ لنصرة المظلومين والمستضعفين4
 ـ محافظتي اوال ونصرة المظلوم )اتجاهان(5
 ـ وحدة شباب ديالى6

 ـ اوصيكم بالعراق1 االدعاء بالوالء الوطني 12
 ـ عراق الخير والعطاء2
 ـ لبغداد ننتمي وبها نتوحد3
 ـ يد بيد من اجل عراق موحد4

 اجل الناخبينتأكيد التفاني من  13
 

 ـ باسمكم نتكلم ومن اجلكم نعمل1
 ـ خدمتكم غايتنا2
 ـ خير الناس من نفع الناس3
 الفساد محاربة,العباد ـ قوال وعمال.. امن البالد , خدمة 4
 ـ ال اعد بالمستحيل حتى احقق الكثير5
 ـ من اجل ضمان حقوقكم6
 ـ نناقش باسمكم ونطالب بحقوقكم7

 ـ بصوتك تؤخذ الحقوق1 في االنتخاباتالحث على المشاركة  14
 ـ بصوتك البصمتك نصنع التغيير2
 ـ كن اوال والتكن اخيرا3

 ـ ديالى نحو االفضل1 ادعاء السعي لالرتقاء بالمحافظة 15
 ـ من اجل االرتقاء بديالى2
 ـ من اجل ديالى3
 ـ طموح خدمات مستقبل مشرق4

 البالد , خدمة العباد, محاربة الفساد وعمال. امنـ قوال 1 ادعاء العمل من اجل تحقيق االمن 16

 ـ التكن للناس طبيبا وانت عليل1 االعالء من شأن نقد الذات 17

 ـ واعتصموا بحبل هللا1 الدعوة الى الوحدة 18

 


