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من يتصدر صفحات التواصل االجتماعي في العراق؟
الجورنال – متابعة

".
بعد االنفتاح التكنولوجي الكبري الذي �شهده
العراق منذ � 2003أ�صبحت مواقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ال��وج��ه��ة االوىل لل�سيا�سيني
العراقيني والكثري من ال�شخ�صيات االعالمية
والفنية ،بحكم كونها الأكرث انت�شارا بني جمهور
تلك ال�شخ�صيات الذين يريدون ودهم.
م��راك��ز خمت�صة مبتابعة م��واق��ع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ،ذك���رت �أن  14مليون عراقي
ي�����س��ت��خ��دم��ون االن�ت�رن���ت م��ن��ه��م  13مليونا
يتواجدون يف موقع الفي�سبوك الأك�ثر �شعبية
يف العامل ،بينما احتلت �شخ�صيات و�صفحات
املراكز الع�رشة االوىل من حيث ال�شعبية.
ال�شخ�صيات املت�صدرة
ووفقا ملوقع  ""social bakersف��أن 10
�صفحات يف م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي
احتفظت بالن�سبة الأك�ب�ر م��ن املتابعني يف
العراق ،منها � 5شخ�صيات �سيا�سية وفنية و5
اخرى �صفحات متنوعة.
يف مقدمة تلك ال�صفحات جاءت �صفحة الفنان
العراقي ال�شهري كاظم ال�ساهر بواقع 12مليونا
و 329 986متابعا ،وجاء يف املرتبة الثانية
رئي�س تيار احلكمة عمار احلكيم ب 5ماليني
و  207 345متابعا ،وجاءت باملرتبة الثالثة
�صفحة زين العراق وهي �رشكة لالت�صاالت،
حيث ح�صلت على  4ماليني و 872 725
متابعا.
الفنان العراقي ح�سام الر�سام جاء يف املرتبة
الثامنة ،ح�سب املوقع ،بعدد متابعني و�صل
اىل  3ماليني و  385 316متابعا ،فيما احتل
من�صور ب��ارزاين جنل رئي�س اقليم كرد�ستان،
م�سعود ب���ارزاين املرتبة التا�سعة ب��واق��ع 3

ماليني و  488 278متابعا .الفنانة العراقية
�شذى ح�سون ك��ان لها مكان يف ال�صفحات
املت�صدرة حيث احتلت املرتبة العا�رشة يف
العراق بواقع  3ماليني و  414 255متابعا.
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
على م�ستوى ال�شخ�صيات وال�صفحات ال�سيا�سية
فقط ،يطرح املوقع � 10شخ�صيات و�صفحات
جاءت يف املقدمة بعدد املتابعني يف العراق،
مبقدمتها رئي�س تيار احلكمة عمار احلكيم،
حيث �سبق ذك��ره ،واملكتب االعالمي لرئي�س
الوزراء ،بواقع 142 627متابعا ،فيما جاءت
�صفحة رئي�س حركة ارادة حنان الفتالوي
باملرتبة الثالثة بعدد متابعني بلغ ملونني
و 483 327متابعا� .صفحة وزي��ر الدفاع
ال�سابق ،خالد العبيدي جاءت باملرتبة الرابعة
حيث جتاوز متابعيها امللونني متابع ،وتالها
�صفحة حمافظ بغداد ال�سابق علي التميمي،
بواقع مليون و  505 796متابعا ،ووفقا
للموقع ف�أن �صفحة رئي�س الوزراء احلايل حيدر
العبادي احتلت املرتبة ال�ساد�سة وجتاوز عدد
متابعيها املليون متابع.
وج���اءت �صفحتي ائ��ت�لاف الن�رص ورئي�س
ائتالف متحدون ا�سامة النجيفي باملراتب
االخرية من حيث عدد املتابعني بقرابة املليون
متابع لكل منهما.
هل املتابعون حقيقيون؟
يف اذار امل��ا���ض��ي ،ك�شفت درا���س��ة ،جلمهور
�صفحات ال�سا�سة العراقيني على موقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي "في�سبوك" ،ع��ن �أرق����ام مثرية
للغاية ،ب�ش�أن م�شارب املعجبني� ،إذ �أظهرت
ال�صفحة املوثقة لزعيم ائتالف القرار العراقي
�أ�سامة النجيفي� ،أنها ت�ضم نحو ن�صف مليون
معجب من �أندوني�سيا ،يف حني يت�ضاعف عدد

املعجبني من الدولة نف�سها  3مرات يف �صفحة
زعيم تيار احلكمة ،عمار احلكيم!.
ونبقى مع جماهري ال�سيا�سيني العراقيني يف
�أندوني�سيا ،لكن مع رئي�س الربملان ال�سابق
�سليم اجلبوري ،الذي حتظى �صفحته ب�إعجاب
مئة و�سبعة وثالثني �أل��ف اندوني�سي ،ف�ض ًال
ع��ن مئة وخم�سني �أل��ف معجب م��ن النيبال
وافغان�ستان وتيمور وبنغالد�ش .وفقا للدرا�سة.
الدولة االكرث �إعجاب ًا بال�سيا�سيني العراقيني بعد
اندوني�سيا هي م�رص ،بعد ا�ستثناء دول املهجر
العراقي ،فم�رص بح�سب تقنيني ،كانت رائدة بيع
الاليكات والتعليقات قبل ان تزيحها دول �رشق
�آ�سيا عن ال�صدارة .وتقول الدرا�سة ان ال�صفحات
التي اعتمدت على اعجابات من عراقيني يف
ال��داخ��ل �أو دول املهجر املعروفة وب��ارق��ام
منطقية ،جاء رئي�س الوزراء حيدر العبادي ،يف
ال�صدارة ب�أكرث من مليون ومئتي �ألف معجب
من العراق .واق��ل من مئتي �أل��ف من خارجه،
�أغلبها من دول املهجر ،اىل جانب وزير الدفاع
ال�سابق خالد العبيدي ،بنحو مليوين معجب،
منهم مئة و�سبعون �ألف ًا فقط من خارج العراق.
يف ح�ين تظهر ال��ق��وائ��م رئي�س ح��راك اجليل
اجلديد �شا�سوار عبد الواحد باكرث من �ستمئة
وخم�سني ال��ف اع��ج��اب ..غالبيتها العظمى
من داخ��ل العراق ..كذلك �صفحة نائب رئي�س
اجلمهورية �أياد عالوي ب�أكرث من ن�صف مليون
اليك ،اكرثيتها ال�ساحقة من العراق .واحلال مع
�صفحة نائب رئي�س اجلمهورية نوري املالكي
بنحو �ستمئة �ألف �إعجاب ،جلها من العراق مع
ارقام طفيفة من دول املهجر ،وهو ما ينطبق
على معجبي رئي�س حكومة �إقليم كرد�ستان،
نيجرفان ب���ارزاين ،ال�ستمائة �أل���ف� ،إذ كان
معظمهم من داخل العراق.

أزمة المياه الداخلية تتفاقم في العراق
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تهدد موجة اجلفاف التي ت�رضب العراق منذ عدة
�سنوات ب��ان��دالع "حرب مياه" ب�ين املحافظات
العراقية التي بد�أت بالتجاوز على احل�ص�ص املائية
املخ�ص�صة لكل منها .وما زاد من تفاقم الأزمة قيام
تركيا مطلع �شهر متوز/يوليو اجلاري مبلء خزان
�سد �ألي�سو الذي يعد من �أ�ضخم ال�سدود الرتكية على
نهر دجلة ،وت�أثري الإجراء على واردات املياه الداخلة
�إىل العراق والتي تراجعت مبقدار الن�صف مقارنة
بال�سنوات املا�ضية .و�إىل جانب اخلطوات الرتكية،
كانت �إي���ران قد اتخذت يف وق��ت �سابق �إج���راءات
مماثلة عرب بناء �سدود على رواف��د نهر دجلة قبل
دخولها �إىل احلدود العراقية ،وقامت �أي�ضا بتحويل
جمرى بع�ض الأنهار املتجهة �إىل العراق و�أعادتها
�إىل الأرا�ضي الإيرانية.
حمافظات الو�سط واجلنوب الأكرث ت�رضرا
ودفعت هذه اخلطوات الكثريين �إىل التجاوز على
احل�صة املائية� ،سواء يف ما بني املحافظات �أو
داخل املحافظة الواحدة .وبد�أت بع�ض املحافظات
بالت�رصف كدول م�ستقلة يف النزاعات ب�ش�أن املياه،
فيما ال تزال �رصاعات احل�ص�ص املائية م�ستمرة.
فعلى �سبيل املثال حمافظة مي�سان يف حالة نزاع
م�ستمر مع الكوت ،وحمافظة املثنى مع القاد�سية
وذي قار" .ت�رصف املحافظات ب�شكل منفرد ينذر
بكارثة" يقول حمافظ ذي قار يحيى النا�رصي يف
ت�رصيح له وي�ضيف �أن "من غري املعقول �أن يقوم
�أحد املحافظني بالعبور �إىل حدود حمافظة �أخرى
والتجاوز عليها من �أج��ل توفري املياه للأرا�ضي
ال��زراع��ي��ة التابعة ملحافظته" .وك��ان��ت مواقع
التوا�صل االجتماعي قد تناقلت يف �آذار/م��ار���س
املا�ضي مقطع فيديو يظهر فيه حمافظ املثنى فالح
الزيادي برفقة قوة �أمنية م�صحوبة بجرافات وهي
تدخل ق�ضاء احلمزة يف حمافظة الديوانية من �أجل
رفع التجاوزات عن املياه .وي�شري النا�رصي �إىل
�أن التجاوزات على احل�ص�ص املائية "بد�أت تخلق
م�شاكل حقيقية يف العراق" ،داعيا �إىل "�رضورة عدم
امل�سا�س بهذه احل�ص�ص من �أجل تفادي وقوع �أي

نزاعات يف امل�ستقبل".
�رصاعات بني الع�شائر
ويف �إج����راء ي��ه��دف مل��واج��ه��ة م�شكالت اجلفاف
وتقل�ص م�ستويات املياه يف العراق ،حظرت احلكومة
العراقية يف حزيران/يونيو املا�ضي زراع��ة الأرز
وبع�ض املحا�صيل الأخرى.
وتبع هذا الإج��راء قيام جمموعة من املواطنني يف
ناحية القاد�سية يف حمافظة النجف باالعتداء على
�إحدى من�ش�آت الري على نهر الفرات وتخريب �آليات
التحكم وال�سيطرة بهدف اال�ستحواذ على احل�ص�ص
املائية املقررة للمحافظات اجلنوبية ،وفقا لوزارة
املوارد املائية.
و�شهدت بع�ض حمافظات الفرات الأو�سط نزاعات
بني الع�شائر من �أجل ت�أمني املياه للزراعة ولرتبية
احليوانات.
وي��ق��ول حمافظ الديوانية �سامي احل�سناوي يف
ت�رصيح له �إن "هذه النزاعات ب��د�أت تهدد ال�سلم
الأهلي يف املحافظة".
وي�ضيف �أن "ال�سلطات الأمنية تدخلت قبل �أيام لف�ض
ن��زاع م�سلح ن�شب بني ع�شريتني ب�سبب احل�ص�ص
املائية".
ويتابع �أن "قوات الأم��ن غري ق��ادرة على مواجهة
هذه الع�شائر لأنها متتلك �أ�سلحة تفوق ما متتلكه
ال�سلطات".
وت�ؤكد وزارة املوارد املائية �أنها اتخذت "�إجراءات
�صارمة لت�أمني احل�ص�ص املائية للمحافظات
العراقية وفق برنامج �أع��د �سلفا للمو�سم الزراعي
ال�صيفي".
ويقول مدير عام تنفيذ م�شاريع الري والبزل علي
را�ضي يف ت�رصيح له �إن "هناك تعاونا مع الأجهزة
الأمنية لغر�ض �إزال���ة التجاوزات على احل�ص�ص
املائية املقررة لكل حمافظة وت�أمني و�صولها �إىل
م�ستحقيها".
ووفقا لتقارير �صادرة عن البنك الدويل ف�إن العراق
قد ي�صل �إىل اجلفاف الكامل بحلول عام ،2040
بعد �أن تراجعت ح�صة الفرد �إىل �ألفي مرت من املياه
�سنويا يف حني كانت تفوق �ستة �آالف مرت خالل
الأعوام املا�ضية.

