
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس زلفوظة دلركز أضواء 

1 

تهنئت املبلكي مبنبسبت العيد وسيلت جديدة لكست قلىة العراقيني 
 
 

" كل عام وأنتم خبري هتنئيت وفائق االحرتام للعائلة الكرمية أخوكم نوري كامل املالكي رئيس الوزراء " 
راقي من اىل عموم الشعب العادلالكي كامل نوري السيد اليت بعث هبا دولة رئيس الوزراء  smsىذه الرسالة القصرية 

. لالتصاالت ادلتنقلة مهنئاً إايىم مبناسبة عيد الفطر ادلبارك ( زين)مشرتكي شركة 
وىي الرسائل  -قد ال خيتلف اثنان يف أن الطريقة اليت اتبعها نوري ادلالكي رئيس الوزراء يف هتنئة الشعب العراقي و

، فأسلوب يف نفس الوقت ومثرية للجدل ة وجذابكانت طريقة ملفتة للنظر  –على اذلواتف النقالة   smsالقصرية
إذا كانت  فما ابلكأو تعزيز العالقة بينهما ،  –ادلرسل إليو  –الرسائل القصرية أسلوب فعال يف كسب الطرف اآلخر 

. فبالتأكيد سيكون وقعها أعمق أثراً ! تلك التهنئة من رئيس وزراء الدولة الذي يراه اجلميع إال يف وسائل اإلعالم ؟
ال بد من وقفة حتليلية ذلذه احلالة إن كانت إجيابية أو سلبية ، فالتهنئة ضرورة ال ديكن جتاوزىا ألهنا واجب شرعي ىنا 

. وقانوين وأخالقي على رئيس الوزراء جتاه شعبو ، بل ىو أقل ما ديكن أن يقدمو لرعيتو مبناسبة العيد السعيد 
طريق آخر لتقدمي التهنئة للشعب العراقي غري ا مستغربني ، أال يوجد فتستحق أن نعلق عليوجديدة  كوهناإال أن الوسيلة 

الفضائية ( العراقية)ىذه الطريقة ؟ أال توجد قناة فضائية مسخرة بكل طاقاهتا اىل رئيس الوزراء احلايل والسابقني لو ؟ فقناة 
من اإلجنازات من ه واليت قد تكون أكثر من أوذلا اىل آخرىا تشيد إبجنازات دولة رئيس الوزراء وتتغاضى عن سلبيات وزارت

جتعلنا نغظ الطرف عن تلك السلبيات والتلكؤات وىذا ال يعين  ىي ماحتدايت الوضع الراىن و ، حيث الكمية والنوعية
. أهنا غري موجودة 

على كل حال فمجرد إيصال اإلجنازات وتضخيمها وتزويقها وحجب األخطاء عن حكومة ادلالكي من قبل قناة 
وعموم وسائل وأقسام شبكة اإلعالم العراقي فهو وسيلة كافية إليصال صوت ادلالكي وتلميع صورتو وصورة ( عراقيةال)

نشيطة رلاىدة عادلة شاملة لكل أطياف الشعب العراقي ، ىذا فضاًل عن إيصال حكومتو وإقناع ادلواطن أبهنا حكومة 
. قي األعياد اليت حيتفل هبا العراقيون للشعب العراقي مبناسبة عيد الفطر ادلبارك واب هتنئتو

على وجو اخلصوص من بني وسائل شبكة اإلعالم العراقي قد أفرطت يف دعمها للسيد نوري ( العراقية)بل إن قناة 
دعمها حلزبو حزب الدعوة اإلسالمية وقائمتو قائمة  ليس لكونو رئيساً للوزراء كما يرى البعض والدليل على ذلك ادلالكي

من خالل تصدر عناوين األخبار وتناول تفاصيلها بشكل دقيق زلاولة توضيح أن حزبو وقائمتو ( دولة القانونائتالف )
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زلور كل االئتالفات وأن اجلميع يرغب يف كسب رضاىا وتلبية شروطها للحصول على تذكرة الدخول اىل ائتالفو الذي 
. من ادلقاعد دخل بو يف انتخاابت رلالس احملافظات وحصد بو عدداً كبرياً 

وىذا الدعم اإلعالمي الالزلدود من قبل وسيلة إعالم حكومية لشخص رئيس الوزراء وحزبو وقائمتو يكفي إلعطاء صورة 
نقية وواضحة عنو قد شّوىها بعض خصومو من السياسيني أو لطختها بعض تصرفات وزرائو وادلسؤولني يف حكومتو أو 

. من تفجريات بني الفرتة واألخرى وسوء خدمات وغري ذلك  غرّيهتا بعض الظروف اليت مر هبا العراق
اليت يُفرتض اهنا تدار إبشراف الربدلان وليس إبشراف احلكومة لتكون منصفة احلكومية ( العراقية)إضافة اىل قناة 
أو األخبار ولكي ال تنحاز حنو جهة دون أخرى سواء كانت ىذه اجلهة دينية ومواضيع تفاصيل  تناول وموضوعية يف

، فإضافة اىل ىذه القناة فهناك فتمثل بذلك الشعب العراقي وليس من حيكمو سياسية أو قومية أو مذىبية أو غري ذلك 
رلموعة قنوات ترجع بشكل مباشر أو غري مباشر اىل السيد ادلالكي ومن خالل ىذه القنوات ديكن أن يهنئ الشعب 

اليت ديلكها ىو أو حزبو ( آفاق)وبرانرلو السياسي ، ومن ىذه القنوات قناة  العراقي أو يعرض أفكاره ونشاطاتو وإجنازاتو
القيادي يف حزب الدعوة وادلقرب جداً من ( علي األديب)اليت يقال أن مالكها ىو النائب ( االجتاه)إضافة اىل قناة 

ي القناة التابعة حلزب الدعوة تنظيم الفضائية قناة الشريك واحلليف القوي حلزب ادلالكي وه( ادلسار)ادلالكي ، كذلك قناة 
( احلرية)وقناة ( الفرات)جناح ادلالكي مثل قناة  –إضافة اىل القنوات التابعة لألحزاب القريبة من حزب الدعوة العراق ، 

. وغريىا من القنوات 
ه يف صدارة القادة السياسيني إال أنو وكما يبدو أن مجيع ىذه القنوات الفضائية وىذه الوسائل ادلتاحة للسيد ادلالكي إلبقائ

ولكي حيقق نتائج كبرية كتلك اليت حققها يف انتخاابت رلالس احملافظات األخرية ال تكفي لتلبية طموحو يف حتقيق فوز 
ه من والية اثنية ، أو برأي بعض منتقدي سياستو وسياسة حكومتو أن كل ىذه القنوات اإلعالمية الداعمة ساحق ديكنّ 

كومتو وحزبو وقائمتو بشكل عام ال تستطيع سد احلقيقة القائلة بضعف حكومتو وتناقص شعبيتو ، لو بشكل خاص وحل
حبيث التجأ اىل استخدام وسائل أكثر أتثرياً  -حبسب ادلنتقدين  –وىذه احلقيقة قد يكون السيد ادلالكي نفسو مقتنعاً هبا 

مناسبة عيد الفطر  smsهتنئة الشعب العراقي وىي رسائل  إضافة دلا ديتلكو من وسائل ذكرانىا آنفاً كاليت استخدمها يف
. ادلبارك 

يتم إرساذلا ابلتنسيق مع شركة االتصاالت ادلتنقلة وذلك مقابل مبلغ  smsوال خيفى على الكثريين أن الرسائل القصرية 
مشرتك يعين دفع مبلغ  معني ، لذا فإن إرسال رسالة واحدة اىل مجيع ادلشرتكني الذين ال يقل عددىم عن مخسة ماليني

( سنت 3)ىذا عند افرتاض أن قيمة الرسالة الواحدة ( مليون دينار عراقي 175)أي تقريباً ( ألف دوالر 150)قدره 
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( زين)وأن عدد ادلشرتكني مخسة ماليني مشرتك فقط ، أما إذا زدان ىذين العاملني فتصور كم سيكون ادلبلغ ادلدفوع لشركة 
. ئل من الرسائل إلرسال ىذا العدد اذلا

فهل اي ترى أن رلرد هتنئة ديكن أن تصل بطرق أخرى مثل الفضائيات واإلذاعات احمللية والصحف تستحق مثل ىذا 
يعين بناء مستوصف ( ألف دوالر 150)ادلبلغ الضخم ابلنسبة للعراقيني القليل ابلنسبة للمسؤولني والسياسيني ، فمبلغ 

. أو مدرسة أو مشروع خدمي آخر 
وليس مقابل مبلغ معني ( زين)يعرتض البعض ويقول إن إرسال مثل ىذه الرسائل جاءت ابلتأكيد ابلتنسيق مع شركة قد 

، وىذه طامة أكرب ألن ىذا يعين أن إرسال ىذه الرسائل سيكون مقابلها تنازل معني من قبل احلكومة أو تقدمي 
ر أو يزيد خطورة عليو ألن ذلك يعين أن قد تتسامح احلكومة تسهيالت يف مكان ما ، وىو ابلتايل يشبو دفع ادلبلغ ادلذكو

. مقابل إرسال ىذه الرسائل ( زين)مع تصرفات وتلكؤات شركة 
إلرسال ىذه الرسائل ويف كلتا احلالتني فإن ادلواطن  –إن صحت التسمية  –ابلنتيجة ىناك صفقة إما جتارية أو عالقاتية 

. لسيد ادلالكي وابلتايل حزبو وائتالفو والقوى ادلؤتلفة معو ىو اىو من سيدفع الثمن والرابح األول 
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