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ملخص تنفيذي
وتيــرة االنتهــاكات العامــة المؤثــرة علــى ســامة
العمليــة االنتخابيــة ،فــي ظـ ّـل قلق كبيــر من تأجيلها،
رغــم األجــواء التــي توحــي باكتمــال التحضيــرات
اللوجســتية والسياســية لهــا.

تطلــق الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة
االنتخابــات تقريرهــا الثانــي لمراقبــة الحمــات
االنتخابيــة للفتــرة الممتــدة بيــن  15و 31آذار ،2022
والــذي تعتمــد فيــه علــى اســتقاء معلوماتهــا مــن
تقاريــر مراقبــي/ات الجمعيــة فــي كل األقضيــة،
باإلضافــة إلــى تقييمهــا للقانــون االنتخابــي رقــم
 ،44/2017والمراجعــة اليوميــة للصحــف والمواقــع
اإلخباريــة اإللكترونيــة ،والشــكاوى التــي تتلقاهــا من
المواطنيــن والمواطنــات والتــي عمــل فريــق العمــل
علــى التدقيــق فيهــا.

ولعـ ّـل مــن العوامــل التــي تزيــد القلــق علــى ســامة
االنتخابــات ،الغيــاب التــام للدولــة وعــدم قيامهــا
بواجباتهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة ،وهــو مــا مــن
ماليــا
شــأنه أن يعــزّ ز الــوالء للزعمــاء والنافذيــن
ً
وسياســا باعتبــار أنهــم يقومــون بمهــام مؤسســات
ً
“الدولــة الرعائيــة”.

وفــي هــذا الســياق ،ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن
مهــام مراقبــي/ات الدي ال تقتصــر علــى توثيــق
أيضــا متابعــة هــذه
المخالفــات الحاصلــة بــل تشــمل ً
المخالفــات والوقــوف على حقيقة األخبار المتداولة
حولهــا ،مــع ّ
كل مــا يتطلبــه ذلــك من زيــارات ميدانية
أومقابــات مــع عــدد مــن المرشــحين أو التواصــل
معهــم أو مــع ماكيناتهــم االنتخابيــة .كمــا ســتتابع
الدي فــي المرحلــة المقبلــة عمليــة إجــراء مقابــات
مــع المرشــحين ،وال ســيما الجــدد منهــم الذيــن ال
ينتمــون إلــى أحــزاب الســلطة ،وذلــك فــي ضــوء مــا
ُيحكــى عــن ضغوطــات يتعرضــون لهــا.

ومــع اقتــراب موعــد االســتحقاق االنتخابــي ،ينشــط
المــال السياســي بهــدف تأميــن الفــوز مــن خــال
تقديــم الــوالء واالمتنــان عبــر صناديــق االقتــراع،
ناهيــك عــن الخطابــات الطائفيــة والتحريضيــة
والتعــرض للمرشــحين والتجريــح بهــم ووقــوع
أعمــال عنــف.
كمــا أجــرى مراقبــو/ات الدي العديــد مــن اللقــاءات
مــع المرشــحين والمنســحبين مــن االنتخابــات مــن
أجــل االطــاع علــى الضغوطــات والصعوبــات التــي
يتعرضــون لهــا ،والتــي كان أبرزهــا تكلفــة الظهــور
يغيــب مبــدأ تكافــؤ الفرص
اإلعالمــي الباهظــة ممــا ّ
ً
خصوصــا فــي ظــل غيــاب التمييــز
فــي الظهــور
بيــن التغطيــة اإلعالميــة المجانيــة للمرشــحين
والمرشــحات وبيــن الدعايــة االنتخابيــة التــي تكــون
مقابــل بــدل مــادي ،باإلضافــة إلــى تعـ ّـرض بعــض
المرشــحين للتهديــد والعنــف والتمييــز الجنــدري،
كمــا تناولــت اللقــاءات موضــوع المســاعدات التــي
تقــدم مــن قبــل المرشــحين والمخالفــة لمــواد
القانــون االنتخابــي.

كمــا تتعــاون الجمعيــة فــي القســم الثانــي مــن
التقريــر مــع مؤسســة مهــارات فــي إطــار مشــروع
ِ
“شــراكة” بدعــم مــن الســفارة الهولنديــة التي واكبت
مــع مراقبــي/ات الجمعيــة مراقبــة مــا يجــري تداولــه
مــن شــائعات وتصاريــح سياســية وأخبــار مغلوطــة
ومضللــة فــي كافــة المناطــق اللبنانيــة.
فــي المشــهد العــام ،يغطــي هــذا التقريــر الفتــرة
مــا بيــن  15و 31آذار ،وهــي المرحلــة الفاصلــة مــا
بيــن إقفــال بــاب الترشــيحات ،وإقفــال بــاب تســجيل
اللوائــح ،وقد اتســمت هــذه الفترة بنوع من الترقب،
مــع محاولــة المرشــحين عقــد التحالفــات ،واالنضواء
تلقائيــا مــن الســباق،
تفاديــا لخروجهــم
فــي اللوائــح،
ً
ً
بحســب مــا ينـ ّـص عليــه قانــون االنتخــاب.

مــرة أخــرى أن المشــاهدات
وتؤكــد الجمعيــة
ّ
واألنشــطة والمخالفــات التــي رصدهــا المراقبــون
يتضمنهــا هــذا التقريــر ،ال تٌ عـ ّـد
والمراقبــات ،والتــي
ّ
الوحيــدة التــي حدثــت خــال هــذه المرحلــة ،إال أنّ هــا
تشـ ّـكل فقــط مــا اســتطاع المراقبــون والمراقبــات
رصــده فــي مختلــف الدوائــر.

أيضــا مــع تزايــد فــي
ويتزامــن صــدور هــذا التقريــر ً
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ففــي جزيــن وبعــد تواصــل مراقــب مــن الجمعيــة
مــع رئيــس بلديتهــا خليــل حرفــوش ،أصــدرت
إداريــا مــن اتحــاد بلديــات منطقــة
قــرارا
البلديــة
ً
ً
رئيســا لــه يحمــل الرقــم  18تاريــخ
جزيــن بصفتــه
ً
 22/3/2022يعمــم بموجبــه علــى جميــع بلديــات
المنطقــة وجــوب تحديــد األماكــن المخصصــة
للدعايــة واإلعــان االنتخابييــن.

ينقســم هــذا التقريــر إلــى قســمين ،حيــث يتنــاول
القســم األول منــه جميــع المخالفــات الواقعــة
بيــن  15و 31آذار التــي تمكــن مراقبــو ومراقبــات
واألســس التــي
وفقــا للمعاييــر
الدي مــن رصدهــا،
ً
ُ
تــم تفصيلهــا ،فيمــا يرتكــز القســم الثانــي علــى
ّ
جمــع المعلومــات واألخبــار المغلوطــة والمضللــة
والشــائعات مــن قبــل مراقبيــن ومراقبــات الدي
وتحليــل هــذه البيانــات واألخبــار المتداولــة فــي
مجتمعاتهــم المحليــة والتــي قــام فريــق التحقــق
مــن المعلومــات فــي “مهــارات نيــوز“ بالتحقــق مــن
صحتهــا.
يتمحــور القســم األول مــن هــذا التقريــر حــول
النقــاط التاليــة:
أول :المساعدات والوعود والرشى االنتخابية.
ً
ثانيا :حاالت العنف والضغط.
ً
ً
ثالثــا :اســتغالل النفــوذ لغايــات انتخابيــة (موظفــو
الدولــة والمؤسســات العامــة ،موظفــو البلديــات
واتحــادات البلديــات ،رجــال ديــن.)..
رابعــا :اســتخدام مــوارد عامــة لغايــات انتخابيــة
ً
(ســيارات البلديــة ،مــدارس رســمية وخاصــة ،مبنــى
البلديــة ،مســتوصفات عامــة ،جامعــات ،كليــات،
معاهــد رســمية وخاصــة ،دور عبــادة)...
خامســا :خطابــات مذهبيــة تحريضيــة تخوينيــة
ً
طائفيــة عنصريــة وقــدح وذم وتجريــح.
سادسا :مقابالت مع مرشحين/ات.
ً

كمــا زارت مراقبــة مــن الدي بلديــة بيــروت حيــث تــم
تســليمها نســخة عــن الجــدول الــذي رفعتــه البلديــة
إلــى محافــظ مدينــة بيــروت والمتعلــق بتحديــد
أماكــن انتشــار اللوحــات اإلعالنيــة أو اإللكترونيــة
ضمــن المدينــة( .تجــدون أدنــاه الصفحــة األولــى
منــه فقــط)

بدايــة يهــم الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة
االنتخابــات أن توضــح أنهــا ال تــزال ترصد المخالفات
المتعلقــة بتحديــد األماكــن المخصصــة لتعليــق
ولصــق اإلعالنــات والصــور طيلــة فتــرة الحمــات
االنتخابيــة ،والمخالفــات التــي يقوم بها المرشــحون
فــي هــذا الشــأن.
إال أنهــا لــن تنشــر فــي هــذا التقريــر والتقاريــر الالحقــة
المخالفــات فــي هــذا الصــدد نظـ ًـرا إلــى كثافتهــا مــن
جهــة ونظـ ًـرا إلــى عــدم تحديــد هــذه األماكــن من قبل
الســلطات المحليــة فــي أغلــب المناطــق مــن جهــة
أخــرى ،وســيقتصر األمــر علــى نشــر أســماء البلديات
التــي حــددت هــذه األماكــن فقــط.
وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن هــذه البلديــات ال تُ عـ ّـد
الوحيــدة التــي حــددت األماكــن المخصصــة لتعليــق
الصــور واإلعالنــات االنتخابيــة بــل تشــكل فقــط مــا
تمكــن المراقبــون والمراقبــات مــن التحقــق منــه.
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أوالً :يف املساعدات والوعود
والرىش االنتخابية
قانون االنتخابات املادة :62
 .1تعتــر محظــورة أثنــاء فــرة الحملــة االنتخابيــة االلتزامــات والنفقــات التــي تتضمــن تقديــم خدمــات أو
دفــع مبالــغ للناخبــن ،ومنهــا عــى ســبيل البيــان ال الحــر :التقدميــات واملســاعدات العينيــة والنقديــة
إىل األفــراد والجمعيــات الخرييــة واالجتامعيــة والثقافيــة او العائليــة او الدينيــة او ســواها أو النــوادي
الرياضيــة وجميــع املؤسســات الرســمية.
 .2ال تعتــر محظــورة التقدميــات واملســاعدات املذكــورة أعــاه إذا كانــت مقدمــة مــن مرشــحني أو
مؤسســات ميلكهــا أو يديرهــا مرشــحون أو أحــزاب درجــوا عــى تقدميهــا بــذات الحجــم والكميــة بصــورة
اعتياديــة ومنتظمــة منــذ مــا ال يقــل عــن ثــاث ســنوات قبــل بــدء فــرة الحملــة االنتخابيــة ،ويف هــذه
الحالــة تعتــر املدفوعــات واملســاعدات املقدمــة أثنــاء الحملــة االنتخابيــة خاضعــة للســقف االنتخــايب
املنصــوص عليــه يف املــادة  61مــن قانــون االنتخابــات .44/2017
يتيــح لهــم تقديــم المســاعدات إلــى الناخبيــن
أثنــاء فتــرة الحمــات االنتخابيــة ،علــى حســاب
المرشــحين/ات الذيــن ال يملكــون المــوارد ذاتهــا،
األمــر الــذي يــؤدي إلــى تغييــب مبــدأ تكافــؤ الفرص
بيــن المرشــحين.

تعتبــر المــادة  62مــن قانون االنتخابــات أن الخدمات
العينيــة والنقديــة مشــروعة فــي حــاالت معينــة ،كمــا
أنهــا ال تقتصــر علــى عــدم التفريــق بيــن المســاعدات
الماديــة أو الخدماتيــة أو العينيــة أو ًأيــا كان شــكلها أو
تســمياتها وبيــن الرشــى التــي تخالــف نــص المــادة
 65والمادتيــن  351و 356مــن قانــون العقوبــات
اللبنانــي ،بــل تجعــل مهمة التفريق بينها مســتحيلة.

حدودا بين
فإن هذه المــادة ال تضع
أكثــر مــن ذلــكّ ،
ً
المســاعدات التــي تــزداد قبــل االنتخابــات النيابيــة
وبيــن الرشــى التــي يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات
حــدد بوضــوح الجهــة
بمادتيــه  351و ،356إذ ال ُي َّ
التــي يقــع علــى عاتقهــا مهمــة تقديــم دليــل علــى
قــدم بــذات الحجــم
أن التقديمــات والمســاعدات تُ َّ
والكميــة وبصــورة اعتياديــة ومنتظمــة منــذ مــا ال
يقــل عــن ثــاث ســنوات قبــل بــدء فتــرة الحملــة
االنتخابيــة.

لذلــك ،لطالمــا تحفظــت الجمعيــة علــى مضمــون
هــذه المــادة القانونيــة بمواقــف علنيــة وصريحــة
وفــي إطالالتهــا اإلعالميــة منــذ صــدور القانــون في
حزيــران  2017وحتــى آخــر تقريــر لهــا حــول مخالفــات
ومشــاهدات فتــرة الحمــات االنتخابيــة الصــادر فــي
 17آذار  .2022ولطالمــا شــددت علــى وجــوب إلغــاء
الفقــرة  2مــن المــادة  ،62وقــد أوصــت بذلــك فــي
تقريــر مراقبــة االنتخابــات لعــام  ،2018باإلضافــة
إلــى مطلبهــا ربــط جميــع “المســاعدات” العينيــة
والنقديــة المقدمــة خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة
بالمــواد القانونيــة المتعلقــة بالرشــى االنتخابيــة.

ّ
لكل هذه األســباب ،تعتبر الدي جميع المســاعدات
يقدمهــا مرشــحون و/أو
العينيــة والنقديــة التــي
ّ
جمعيــات ومؤسســات تــروج لمرشــحين أو تابعــة
لهــم رشــى انتخابيــة تهــدف إلــى شــراء األصــوات
قبــل أقــل من شــهر ونصف الشــهر مــن االنتخابات،
وتدعــو إلــى العمــل علــى كســر هــذا النظــام الزبائنــي
الــذي يســاهم فــي عــدم تأميــن دينامية تغييــر بحدها
األدنــى وإعــادة إنتــاج الطبقــة الحاكمــة عينهــا.

ـددا مــن
وقــد أظهــرت الممارســة علــى األرض أن عـ ً
المرشــحين يصــرون علــى تفســير المــادة  62مــن
القانــون  44/2017بمعناهــا الفضفــاض ،بحيــث
قانونيــا
يمنحــون ألنفســهم باالســتناد إليهــا امتيــازً ا
ً
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يف ما ييل بعض األمثلة عىل ما نشهده حاليًا يف مختلف الدوائر:
دائرة الشامل األوىل  -عكار

دائرة البقاع الثانية  -راشيا والبقاع الغريب

زار وفــد مــن حــزب اللــه منطقــة البيــرة فــي عــكار في
حضــور العديــد مــن فعاليــات المنطقــة والناخبيــن،
حيــث تــم تقديــم مولــد كهربــاء للبلــدة.

زار المرشــح خالــد العســكر أكاديميــة نــادي غــزة
 ،AcAcademyحيــث أكــد اســتمرار دعمــه المــادي
والمعنــوي لألكاديميــة وتزويدهــا بــكل مــا يلزمهــا
مــن احتياجــات ومعــدات.

قدم المرشــح ياســين ياســين
وفي الســياق نفســهّ ،
معــدات رياضيــة ومســتلزمات إلــى النــادي الرياضي
فــي بلــدة حــوش الحريمــة فــي البقــاع الغربي.

دائرة جبل لبنان األوىل  -جبيل كرسوان
بعــد مشــكلة انقطــاع التيــار الكهربائــي فــي
منطقــة جونيــة ،أعلنــت المرشــحة نــدى البســتاني
أنهــا تواصلــت مــع شــركة الكهربــاء وقــد ُو ِعــدت
ـورا إلــى
بإصــاح األعطــال وإعــادة التيــار الكهربائــي فـ ً
كســروان.
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مــن جهتــه ،فتــح المرشــح ســامي فتفــت بالتنســيق
مــع رئيــس مجلــس الــوزراء نجيــب ميقاتــي والهيئــة
العليــا لإلغاثــة طريــق القماميــن المقطوعــة بفعــل
االنهيــارات التــي ســببتها العاصفــة بعــد تعــذر فتحها
مــن قبــل جرافــات بلديــة قبعيــت.

مــن جهتــه ،وزّ ع المرشــح حســن مــراد مســتلزمات
صحيــة للنســاء فــي دائــرة البقــاع الثانيــة.

أيضــا ،قـ ّـدم المرشــح نزيــه زود علــب
وفــي الضنيــة ً
حليــب لألطفــال إلــى أهالــي بلــدة إيــزال.

دائرة الشامل الثانية  -طرابلس ،املنية -
الضنية
أطلــق المرشــح بــال هرمــوش مشــروع “نجاحــك
معنــا” لطــاب الضنيــة مــن خــال جمعيــة األكرمين
الخيريــة االجتماعيــة التربويــة ،وهــو عبــارة عن دورات
تدريبيــة تعليميــة لطــاب الشــهادات.

قــدم المرشــح إيهــاب مطــر أربــع بطاريــات
كمــا ّ
لآلليــات اإلســعافية واالطفائيــة فــي مركــز الدفــاع
المدني-طرابلــس.
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كمــا وزّ ع المرشــح عمــر كرامــي عبــر “مؤسســات
حصصــا غذائيــة علــى
الكرامــة للعمــل الخيــري”
ً
الناخبيــن فــي منطقــة طرابلــس موضبــة بعلــب
تحمــل صورتــه.

بــدوره ّ
نظــم المرشــح أحمــد الســيد عشــاء لبعــض
الشــبان فــي منطقــة المينــاء.

مــن جهتــهّ ،أمــن المرشــح ســيمون أبــي رميــا عــن
دائــرة جبيــل مــادة المــازوت الالزمــة لآلليــات التابعــة
لــوزارة األشــغال والدفــاع المدنــي للعمــل علــى فتــح
الطرقــات فــي جــاج وغيرهــا مــن قــرى وبلــدات
قضــاء جبيــل.
قــدم المســاعدة الماديــة إلصــاح األعطــال
كمــا ّ
الكهربائيــة التــي طــرأت علــى آليــة الدفــاع المدنــي
– جــاج.

دائرة جبل لبنان األوىل  -جبيل كرسوان
وقــع المرشــح نعمــة افــرام بروتوكــول دعــم مهنــي
ّ
وتقنــي بيــن شــركة فينيكــس ومعهــد القرطبــاوي،
يقضــي بدعــم طــاب االختصاصــات المهنيــة
والتقنيــة بنســبة  75%مــن أقســاطهم ،إضافــة إلى
تأميــن برنامــج تدريبــي لهــم فــي أقســام الشــركة.
تبــرع بالمــازوت لمراكــز األشــغال فــي إهمــج
كمــا ّ
لتوســيع الطرقــات.
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دائرة بريوت الثانية

أيضــا ،أرســل المرشــح إميــل
وعــن دائــرة جبيــل ً
نوفــل بوبــكات لمختــار منطقــة جنــة جــان أبــي عكــر
كميــة المــازوت الالزمــة للعمــل علــى فتــح الطريــق
فــي المنطقــة ،كمــا قــدم المــازوت لمركــزي رفــع
الثلــوج فــي قضــاء جبيــل.

للشــهر الخامــس علــى التوالــي ،تســتمر مؤسســة
المتنقلــة التــي
مخزومــي بالحمــات الصحيــة
ّ
ّ
النقالــة“ ،حيــث يجــري تقديــم
تنظمهــا عبــر عيادتهــا ّ
خدمــات طبيــة وصحيــة مجانيــة للمســتفيدين،
تشــمل معاينــات لــدى أطبــاء صحــة عامــة ،قلــب،
نســاء ،أطفــال ،وأنــف وأذن وحنجــرة ،باإلضافــة
إلــى فحوصــات دم وفحوصــات مخبريــة مجانيــة،
تترافــق مــع حمــات توعيــة ،باإلضافــة إلــى توزيــع
مســاعدات غذائيــة كان آخرهــا توزيــع قســيمة
مــواد غذائيــة بقيمــة  750ألــف ليــرة لبنانيــة علــى
الناخبيــن ،يجــري تســليمها فــي فــردان”.

دائرة الجنوب األوىل  -صيدا ،جزين
كمــا قــدم حــزب اللــه هبــة مــن المســتلزمات الطبية
لمستشــفى جزيــن الحكومــي عبــارة عــن كمامــات
وقفــازات وأدويــة تعقيــم للمستشــفى( .موقــع
جزيــن تحكــي ،هبــة مــن المســتلزمات الطبيــة مــن
حــزب اللــه لمستشــفى جزيــن الحكومــي الثالثــاء 29
آذار )2022

دائرة البقاع الثانية  -راشيا والبقاع الغريب
أجــرى مراقــب مــن جمعيــة الدي مقابلــة مــع
أقــر خاللهــا بتوزيعــه
المرشــح إيلــي الفرزلــي
َّ
مســاعدات علــى  200بيــت فــي بلــدة جــب جنيــن،
مــول جــب جنيــن بحوالــي 30
وصــرخ ً
أيضــا بأنــه َّ
َّ
ألــف ليتــر مــن المحروقــات خــال فتــرة االنقطــاع
الكهربائــي الحــاد.
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قدمــت الجماعــة اإلســامية  500ليتــر مــن
بدورهــاّ ،
مــادة المــازوت إلــى اللجنــة الشــعبية فــي منطقــة
“دعمــا ألهالــي المنطقــة التــي
ســيروب فــي صيــدا
ً
تعانــي مــن توقــف مولــدات الكهربــاء عــن العمــل
بســبب انقطــاع مــادة المــازوت”.
دائرة الشامل الثالثة  -برشي ،زغرتا ،الكورة،
البرتون
أنــارت بلديــة زغرتــا العديــد مــن طرقــات زغرتــا علــى
الطاقــة الشمســية مــن خــال هبــة مقدمــة مــن
المرشــح اســطفان دويهــي.

دائرة جبل لبنان الرابعة  -الشوف  -عاليه
قــدم رئيــس الحــزب التقدمــي االشــتراكي وليــد
جنبــاط مولــد كهربــاء لمؤسســة بيــت اليتيــم
ـتكماال للمســاعدات
الــدرزي عبيــه ،ويأتــي ذلــك اسـ
ً
األخــرى التــي يقدمهــا الحــزب.

أيضــا قدمــت مؤسســة جــذور ســيمون
وفــي زغرتــا ً
بولــس إلــى النــادي الثقافــي الرياضــي – رشــعين
مســاهمة ماليــة بقيمــة ســتة مالييــن ليــرة لبنانيــة.
وأمنــت مؤسســة رينيــه معــوض مواصــات مــن
ّ
الملعــب وإليــه.
وفــي هــذا اإلطــار ،تواصلــت مراقبــة مــن “الدي”
مــع أميــن صنــدوق النــادي طونــي الزاعــوق الــذي
أكــد الموضــوع ،كمــا أشــار إلــى أنهــم نشــروها عبــر
صفحتهــم علــى الفايســبوك إلطــاع الــرأي العــام
عليهــا.
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دائرة جبل لبنان الثانية  -املنت

دائرة الجنوب الثالثة  -النبطية ،بنت جبيل،
مرجعيون وحاصبيا

تبــرع النائــب اليــاس بــو صعــب بمبلــغ  40ألــف
ّ
دوالر لمدرســة ســانت جوزيــف  -قرنــة شــهوان
لتركيــب ألــواح للطاقــة الشمســية.

تــم افتتــاح أقســام جديــدة فــي مستشــفى الشــيخ
راغــب حــرب برعايــة المرشــح محمــد رعــد الــذي
ألقــى كلمــة تطــرق فيهــا إلــى الوضــع السياســي
وضــرورة إجــراء االنتخابــات فــي وقتهــا ،وأكــد أنهــم
طرفــا يريــد إفقــار الشــعب
“كمقاومــة يواجهــون
ً
وتجويعــه وخلــق فوضــى فــي البلــد ،وتهديــد األمــن
والســيادة”.
كمــا رعــى وزيــر الصحــة العامــة الدكتــور فــراس
األبيــض افتتــاح ثالثــة أقســام فــي مستشــفى
تبنيــن الحكومــي بحضــور رئيــس اتحــاد بلديــات
القلعــة نبيــل فــواز وكل مــن المرشــحين أيــوب
حميــد وعلــي بــزي وأشــرف بيضــون.
وألقــى حميــد كلمــة بالمناســبة عبــر فيهــا عــن فخــره
بهــذا الصــرح الطبــي وأمــل بافتتــاح مستشــفى.

وأعلنــت مؤسســة هانــي صليبــا اســتمرار الحملــة
الصحيــة فــي مكتبهــا فــي بلــدة بتغريــن ،حيــث
تتضمــن خدمــات طبيــة مجانيــة مثــل :فحــص
الســكري ،تخطيط القلب ،تضميد الجراح والكشــف
عليهــا ،فحــص المؤشــرات الحيويــة ،وغيرهــا.

كمــا ألقــى بــزي كلمــة اســتهلها بالقــول“ :ورث األخ
الرئيــس نبيــه بــري جنوبــا يتيمــا فمشــى فــي درب
التنميــة والتحريــر علــى مســاحة قــرى هــذا الجنــوب
وبلداتــه”( .نقــا عــن الوكالــة الوطنيــة لإلعــام
أبيــض رعــى افتتــاح ثالثــة أقســام فــي مستشــفى
تبنيــن الحكومــي الســبت  19آذار)
دائرة البقاع األوىل  -زحلة
تبــرع النائــب ميشــال ضاهــر بمــادة
مــن جانبــهّ ،
المــازوت لــوزارة األشــغال مــن أجــل تشــغيل آلياتهــا
لفتح طريق ضهر البيدر بسبب الثلوج.
(الوكالــة الوطنيــة لإلعــام ،ضاهــر تبــرع بكميــة مــن
المــازوت لتشــغيل آليــات األشــغال لفتــح طريــق
ضهــر 16 ،آذار)
وفــي الســياق نفســه ،فتــح فــوج الثلــوج فــي
مؤسســات الغــد األفضــل ،التابعــة للوزيــر الســابق
حســن مــراد ،طريــق ضهــر البيــدر بالتعــاون مــع وزارة
األشــغال ،إضافـ ًـة إلــى نثــر الملــح عليــه لمنــع تكـ ّـون
طبقــة مــن الجليــد .كمــا سـ ّـلم الفــوج مركــز الــوزارة
الواقع في ضهر البيدر أطنانً ا من الملح.
(صفحــة “أصدقــاء حســن عبدالرحيــم مــراد” علــى
“فيســبوك” 16 ،آذار)

علــى صعيــد آخــر ،وبعــد انقطــاع الكهربــاء فــي
عــدد مــن أحيــاء الجديــدة وســد البوشــرية وبســكنتا
عــددا
ســن الفيــلّ ،أمــن النائــب إبراهيــم كنعــان
ً
مــن ســاعات التغذيــة بعــد التواصــل مــع مؤسســة
كهربــاء لبنــان وعــدد مــن الجهــات المعنيــة( .موقــع
ميديــا فاكتــوري نيــوز ،أزمــة كهربــاء فــي ســن
الفيــل ...كيــف أتــى الحــل؟ 16 ،آذار)
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مختلف الدوائر

كمــا نظمــت مصلحــة البيئــة فــي حــزب الكتائــب
بيئيــا تحــت عنــوان “علــى بيئتنــا مــا
يومــا ً
اللبنانيــة ً
منســاوم” ،خصــص لتنظيــف بعــض الشــواطئ
والشــوارع شــملت الشــوف ،المتــن الشــمالي،
كســروان ،جبيــل وبيــروت ،وقــد اســتغل رئيــس
إقليــم المتــن الشــمالي اليــاس حنكــش النشــاط
ليوجــه رســالة يؤكــد فيهــا أن “البلــد يحتــاج إلــى
تنظيــف كبيــر فــي وجــه ســلطة تمتهــن التشــوية”.
(نقال عن صفحة الوكالة الوطنية لالعالم)

أعلــن حــزب اللــه عبــر فيديــو انتشــر علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي مــن إنتــاج اإلعــام الرقمــي
لحــزب اللــه  -المنطقــة األولــى عــن تخصيــص مبلــغ
يتخطــى  8مليــارات و 300مليــون ليــرة باإلضافــة
“توجــه نحــو
إلــى  4مالييــن و 300ألــف دوالر
ّ
التصــدي للبطالــة ،وتيســير تأســيس المشــاريع،
ّ
وبنــاء المســاكن وترميمهــا ،ورفــع األنقــاض،
وتزويــج المعســرين ،وكفــاالت األيتــام ،وحمــات
الــدفء ،وتأميــن الملبوســات ،مــع حمــات
ً
ً
ومعالجــة لحــاالت
توعيــة
مكافحــة المخــدرات
التعاطــي ،ليكــون عــدد المســتفيدين مــن العمــل
االجتماعــي حوالــي  93ألــف شــخص”.

مــن جهتــه ،أعلــن الممثــل السياســي لرجــل األعمــال
بهــاء الحريــري ،صافــي كالــو“ ،مبــادرة لتقديــم منــح
تعليميــة ألكثــر مــن ألــف طالــب وطالبــة مــن قبــل
مؤسســة نــوح” ،وذلــك خــال زيارتــه علــى رأس
وفــد مــن مؤسســتي “ســوا للبنــان” و”نــوح” ضريــح
الرئيــس الراحــل رفيــق الحريــري فــي وســط بيــروت.
(نقــا عــن موقــع الوكالــة الوطنيــة لإلعــام،
المكتــب اإلعالمــي لبهــاء الحريــري :مبــادرة لتقديــم
منــح تعليميــة ألكثــر مــن ألــف طالــب وطالبــة
ومســيرته مســتمرة وسيســتكملها فــي المســتقبل
فــي خــال الســنوات المقبلــة 14 ،آذار)

كمــا أعلــن حــزب اللــه تخصيــص أكثــر مــن  18مليــار
ليــرة و 18مليــون دوالر للمســاعدات المعيشــية،
توزّ عــت علــى  4عناويــن رئيســية :بطاقــة الســجاد
التــي اســتفاد منهــا أكثــر مــن  27ألــف عائلــة،
ومائــدة اإلمــام زيــن العابديــن التــي اســتفاد منهــا
عشــرات آالف األشــخاص ،ومقطوعــات ماليــة
للفقــراء واأليتــام ألكثــر مــن  13ألــف مســتفيد،
ومســاعدات تموينيــة لـــ 215ألــف عائلــة.
قــدم مســاعدات
أمــا حــزب الطاشــناق فأعلــن أنــه ّ
بقيمــة  4مليــار و 389مليــون ليــرة إلــى 9514
“معــا”.
عائلــة محتاجــة ،عبــر بطاقــة
ً
(نقــا عــن صفحــة حــزب الطاشــناق علــى
ً
“فيســبوك” 17 ،آذار)
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ثانياً :حاالت العنف والضغط أو تخويف
الناخبني/واملرشحني
تمنــع المــادة  74مــن القانــون رقــم  44/2017وســائل اإلعــام والمرشــحين علــى حــد ســواء مــن بــث كل مــا مــن
شــأنه أن يشــكل وســيلة مــن وســائل الضغــط أو التخويــف أو التحريــض علــى ارتــكاب أعمــال العنــف أو الشــغب
أو تأييــد لإلرهــاب أو الجريمــة أو األعمــال التخريبيــة.
إال أن الخطابــات التحريضيــة والمشــادات الكالميــة بيــن المرشــحين ومناصريهــم كانــت حاضــرة ،وقــد أســفرت
عــن نتائــج ســلبية ،حيــث أدت إلــى وقــوع أعمــال عنــف وترهيــب وصلــت إلــى حــد إلقــاء قنابــل صوتيــة ،وتهديــد
مرشــحين بالقتــل ً
علنــا ،وتمزيــق صــور ودعايــات انتخابيــة ،باإلضافــة إلــى الضغــط علــى مرشــحين لالنســحاب
مــن االنتخابــات.
ويف مــا يــي بعــض األمثلــة عــن الضغــط أو التخويــف أو العنــف التــي متكــن املراقبــون واملراقبــات
مــن رصدهــا حتــى اآلن:
دائرة البقاع الثالثة  -بعلبك الهرمل
تعــرض المرشــح عبــاس الجوهــري عــن دائــرة بعلبك
الهرمــل إلــى تهديــد مــن قبــل عناصــر حــزب اللــه عبــر
صفحتــه علــى فيســبوك فــي حــال زيارتــه منطقــة
الهرمــل.

كمــا تــم رمــي قنبلتيــن صوتيتيــن أمــام مكتــب
القــوات اللبنانيــة فــي عيــن الرمانــة تســببت بأضــرار
ماديــة للمحــال التجاريــة وبعــض الســيارات فــي
المنطقــة ،وتوجهــت أصابــع االتهــام علــى الفــور
إلــى عناصــر حــزب اللــه.

دائرة جبل لبنان الثالثة  -بعبدا
اســتمر الهجــوم علــى المرشــحة فــرح قاســم التــي
تــم إلغــاء لقائهــا االنتخابــي فــي منطقــة الشــياح
مــن خــال اتهامهــا بالعمالــة والتهديــد بقتلهــا.
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دائرة البقاع الثانية  -راشيا والبقاع الغريب
أقــدم بعــض األشــخاص فــي منطقــة الال علــى
تمزيــق صــور عائــدة للمرشــح حســن مــراد ،وقــد
اســتدعت مخابــرات الجيــش اللبنانــي بعــض
الشــباب مــن المنطقــة للتحقيــق بالحادثــة.

وجــاء ذلــك بعــد أقــل مــن  24ســاعة علــى تمزيــق
لوحــات إعالنيــة تحمــل شــعارات حملــة حــزب
القــوات اللبنانيــة االنتخابيــة فــي مناطــق الشــياح،
وصــوال إلــى
طريــق صيــدا القديمــة ،الحازميــة،
ً
الزهرانــي والنبطيــة.

دائرة بريوت الثانية
حصــل إشــكال بيــن مرشــحي الئحــة بيــروت تقــاوم
و مناصــري تيــار المســتقبل فــي طريــق الجديــدة
حيــث تــم منــع الئحــة بيــروت تقــاوم مــن وضــع
نقطــة تعريــف للنــاس وتــم إزالــة الخيــم بالقــوة.
كمــا هاجــم مناصــرون مــن حركــة أمــل النشــاط
الــذي أقامتــه “بيــروت تقــاوم” فــي منطقــة رأس
النبــع حيــث تــم التعــرض ألعضــاء وســكان المنطقة
ومنعهــم مــن الحديــث مــع مرشــحي الحملــة.

وقــد رد المرشــح بيــار بــو عاصــي علــى هــذا الهجــوم
باســتعراض إمكاناتهــم بالــرد علــى القنابــل الصوتيــة
بأخــرى حقيقيــة.
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مراقــب مــن الدي مــع المرشــح مولــوي الــذي أكــد
إزالــة أكثــر مــن  20صــورة لــه مــن الســراي حتــى
توثيقيــا للحادثــة
ســاحة النــور وهــو يملــك فيديــو
ً
وقــد تــم إرســاله للجمعيــة.
دائرة بريوت الثانية
تواصلــت جمعيــة الدي مــع المرشــحة ناهدة الخليل
عبــر اتصــال هاتفــي للوقــوف علــى حقيقــة تعرضهــا
للضغــط مــن أجــل ســحب ترشــحها مــن االنتخابــات،
وقــد أكــدت الخليــل أنهــا تتعــرض لحملــة مــن جهات
ال تريــد اإلفصــاح عنهــا ،فــي محاولــة إلقصائهــا
عــن االســتحقاق االنتخابــي بســبب هويــة ابنتهــا
الجندريــة.
دائرة الجنوب الثانية  -صور قرى صيدا
الزهراين
رفعــت المرشــحة بشــرى الخليــل إلــى الجمعيــة
اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات (الدي)
كتابــا عــن تهديــد بالقتــل تعرضت لــه ،حيث قالت إن
ً
حركــة أمــل تلقــت تعليمــات مــن رئيســها نبيــه بــري
بالتعــرض لمرشــحي الالئحــة المنافســة وترهيبهــم،
مضيفــة أنهــا تعرضــت للتهديــد بحــرق ســيارتها
وترهيبهــا وعائلتهــا بإطــاق قنابــل صوتيــة علــى
بــاب منزلهــا والتهديــد بقتلهــا عبــر إطــاق الرصــاص
علــى منزلهــا ،باإلضافــة إلــى تعرضهــا للقــدح والــذم
والتعــرض لســمعتها وشــرفها وكرامتهــا.

دائرة الجنوب الثالثة  -النبطية ،بنت جبيل،
مرجعيون وحاصبيا
نشــر المرشــح حســين الشــاعر عبــر صفحتــه علــى
فيســبوك فيديــو يوضــح فيــه تعرضــه لرصاصــة
واصفــا إياهــا بـ”الرصاصة الطائشــة”،
أصابــت كتفــه
ً
مؤكـ ً
ـدا أيضـ ًـا اتهامــه بالعمالــة مــن قبــل المحازبيــن.
وفــي هــذا الســياق توجهــت مراقبــة مــن الدي
إلــى المنطقــة إلجــراء مقابلــة مــع المرشــح حســين
الشــاعر للوقــوف علــى حقيقــة مــا حــدث ،حيــث
أكــد تعرضــه للمضايقــات والتهامــه بالعمالــة مــن
قبــل البعــض باإلضافــة لتعرضــه لرصاصــة طائشــة
رافضــا إعطــاء معلومــات أخــرى بهــذا
أصابــت كتفــه،
ً
الخصــوص.
دائرة الشامل الثانية  -طرابلس ،املنية -
الضنية
صــورا للمرشــح مالــك المولــوي
أزال مجهولــون
ً
مقابــل ســرايا طرابلــس ،وفــي هــذا اإلطــار تواصــل
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أيضــا أنــه مــن الضــروري
ورأت الجمعيــة بموجبــه ً
مراســلة الجهــات المعنيــة بهــذا الخصــوص وال
ســيما وزارة الداخليــة والبلديــات وهيئــة اإلشــراف
علــى االنتخابــات لمطالبتهــا بضمــان حــق
المرشــحين بالمشــاركة فــي عمليــة انتخابيــة آمنــة
علمــا أن الدي ال تتمتــع بصالحيــات
وديمقراطيــةً ،
تقريريــة أو تنفيذيــة بــل تبقــى مهمتهــا محصــورة
بمراقبــة نزاهــة وديمقراطيــة االنتخابــات.

وفــي ســياق تعــرض المرشــحات للضغــط مــن أجــل
ســحب ترشــحهن مــن االنتخابــات ،يهــم الجمعيــة
اللبنانيــة مــن أجل ديمقراطيــة االنتخابات التوضيح
كــن وال يزلــن يواجهــن
أن المرشــحات النســاء َّ
تحديــات عديــدة نابعــة مــن الصــورة النمطيــة
للمــرأة ومــن استســهال الهجــوم والضغــط علــى
النســاء المرشــحات بشــكل أساســي وأخــرى خاصــة
بالبيئــة المحيطــة بالعمليــة االنتخابيــة ،فباإلضافــة
إلــى التحديــات القانونيــة والماليــة والضغوطــات
االجتماعيــة والتهديــد وغيرهــا الكثيــر ،فــإن أحــد
أبــرز التحديــات يكمــن فــي حمــات التشــهير
بالمرشــحات والتعــرض لحياتهـ َّـن الشــخصية وحيــاة
عائالتهــن بصــورة ســلبية.
َّ

بدورهــا ردت الجمعيــة علــى المرشــحة بشــرى
الخليــل بكتــاب أكــدت فيــه متابعــة شــكواها مــن
مــن خــال مراقبيهــا المنتشــرين فــي مختلــف
المناطــق باإلضافــة إلــى توثيقهــا فــي تقريــر
المخالفــات الــذي يصــدر عنهــا بصــورة دوريــة.
كمــا أكــدت حــق المرشــحين فــي المشــاركة فــي
االســتحقاق االنتخابــي فــي مناخــات هادئــة وآمنــة
ومــن دون ممارســة أي ضغــوط عليهــم.
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ثالثًا :استغالل النفوذ لغايات انتخابية
(موظفــو الدولــة واملؤسســات العامــة ،وموظفــو البلديــات واتحــاد البلديــات ،رجــال
ديــن)..
رغــم حظــر المــادة  77مــن قانــون االنتخابــات  44/2017علــى موظفــي الدولــة والمؤسســات العامــة والبلديــات
واتحــادات البلديــات ومــن هــم فــي حكمهــم والمخاتيــر الترويــج االنتخابــي لمصلحــة مرشــح أو الئحــة ،كان بــارزً ا
تدخــل رؤســاء البلديــات ورجــال الديــن بكثافــة فــي العمليــة االنتخابيــة ودعمهــم بطريقــة علنية لبعض المرشــحين.
ويف ما ييل نذكر بعض األمثلة عن استغالل السلطة والنفوذ لغايات انتخابية:

دائرة الشامل الثالثة  -برشي ،البرتون ،زغرتا،
الكورة
ألقــى رئيــس بلديــة بقاعكفــرا كلمــة أثنــاء عشــاء
“منخبــي بقاعكفــرا” فــي معــراب أكــد فيهــا االلتــزام
ّ
بخــط القــوات اللبنانيــة وأهميــة االنتخابــات النيابيــة
بالنســبة إلــى حــزب القــوات.

دائرة الشامل الثالثة  -عكار
زار المرشــح ســجيع عطيــة مقــر اتحــاد بلديــات
وســط وســاحل القيطــع فــي ببنيــن حيــث التقــى
رئيــس االتحــاد أحمــد الميــر بحضــور نائــب رئيــس
االتحــاد رئيــس بلديــة القرقــف يحيــى الرفاعــي،
رئيــس بلديــة وادي الجامــوس خضــر عــكاري ،رئيــس
بلديــة بــرج العــرب عــارف شــخيدم ،رئيــس بلديــة
المحمــرة عبــد المنعــم عثمــان ،رئيــس بلديــة مجــدال
محمــد االســمر ،رئيــس بلديــة الحميــرة اليــاس
ســليمان ،رئيــس بلديــة قبــة شــمرا خالــد األســمر،
نائــب رئيــس بلديــة برقايــل علــي عبيــد ونائــب رئيــس
بلديــة جديــدة القيطــع الشــيخ مصطفــى الجعــم
وتباحثــوا حــول “التحضيــرات لالنتخابــات وضــرورة

مــن جهــة أخــرى ،حضــر رئيــس بلديــة حصــرون
اجتماعــا للهيئــات
ورئيــس بلديــة قنــات فــي معــراب
ً
اإلداريــة لمراكــز القــوات اللبنانيــة فــي حصــرون
وقنــات ،فــي حضــور نــواب المنطقــة والمســؤولين
الحزبييــن فــي القضــاء.
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دائرة جبل لبنان الثانية  -املنت

اختيــار العكارييــن للمرشــحين الذيــن ســيوصلون
صوتهــم إلــى البرلمــان ،والعمــل علــى إعــادة عــكار
علــى الســاحة اللبنانيــة”.

أكــد وكيــل رئيــس الطائفــة األشــورية فــي لبنــان
الخــور اســقف يتــرون كوليانــا مــن مقرهــا فــي
الجديــدة دعمهــا للمرشــح ملحــم رياشــي.

دائرة جبل لبنان األوىل  -جبيل كرسوان
مــن جهتــه ،زار وزيــر االشــغال العامــة والنقــل علــى
حميــة النائــب ســيمون أبــي رميــا فــي منزلــه فــي
إهمــج ثــم توجهــا إلــى مركــز جــرف الثلــوج حيــث
اطلعــا علــى الحاجــات مــن رئيــس المركــز منيــر
ضاهــر .وشــكر حميــة أبــي رميــا “لدعمــه الدائــم
لناحيــة تأميــن مــادة المــازوت كــي تقــوم اآلليــات
بعملهــا” .وبــدوره ،كــرر أبــي رميــا “طلبــه إنشــاء
مركــز لجــرف الثلــوج فــي العاقــورة بســبب الموقــع
ً
الفتــا إلــى أن “بلديــة
االســتراتيجي لهــذه البلــدة”،
العاقــورة وضعــت عقـ ًـارا في تصرف وزارة األشــغال
لهــذا الغــرض”.
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عا :يف استخدام موارد عامة لغايات
راب ً
انتخابية
(ســيارات البلديــة ،مــدارس رســمية ،مبنــى البلديــة ،مســتوصفات عامــة ،الجامعــات،
الكليــات ،املــدارس ،املعاهــد الرســمية والخاصــة ،دور العبــادة)...
تحظــر المــادة  77مــن القانــون رقــم  44/2017فــي فقرتهــا األولــى اســتخدام المرافــق العامــة والدوائــر الحكوميــة
والمؤسســات العامــة والجامعــات والكليــات والمعاهــد والمــدارس الرســمية والخاصــة ودور العبــادة ألجــل إقامــة
المهرجانــات وعقــد االجتماعــات واللقــاءات االنتخابيــة أو القيــام بالدعايــة االنتخابية.
إال أن ذلــك مل مينــع بعــض املرشــحني وماكيناتهــم االنتخابيــة مــن اســتخدام املعاهــد والجامعــات
ودور العبــادة يف حمالتهــم االنتخابيــة ،وفيــا يــي بعــض مــا تــم توثيقــه مــن مخالفــات يف هــذا
الســياق:
دائرة البقاع الثالثة  -بعلبك الهرمل
أطلقــت حركــة أمــل ماكيناتهــا االنتخابيــة فــي
مهرجــان أقيــم فــي الجامعــة اإلســامية فــي بعلبك
بحضــور وزيــر الزراعــة الدكتــور عبــاس الحــاج حســن.

دائرة جبل لبنان الثالثة  -بعبدا
قدمــت لجنــة القدامــى فــي هيئــة قضــاء بعبــدا
ّ
محبــة
كعربــون
ــا
درع
الحــر
الوطنــي
ــار
التي
فــي
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
وتقديــر للمرشــح آالن عــون فــي المعهــد األنطونــي
لمحبتــه وجهــوده
“تقديــرا
بعبــدا  -الحــدت ،وذلــك
ّ
ً
الحــر”.
الوطنــي
التيــار
وتضحياتــه
المســتمرة فــي ّ
ّ
ّ
ّ

دائرة الشامل الثانية  -طرابلس ،املنية -
الضنية
نظمــت الماكينــة االنتخابيــة للمرشــح محمــود
لقــاء فــي قاعــة مســجد الرحمــن فــي بلــدة
الســيد
ً
العيرونيــة ،باإلضافــة إلــى لقــاء فــي مســجد بلــدة
ديرنبــوح ،حيــث تــم التــداول فــي برنامــج المرشــح
االنتخابــي.
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خامسا :يف الخطاب املذهبي
ً
التحرييض التخويني الطائفي
والعنرصي والقدح والذم والتجريح
تمنــع المــادة  74مــن القانــون االنتخابــي رقــم  44/2017بــث كل مــا مــن شــأنه أن يشــكل وســيلة للتكفيــر أو
أيضــا التشــهير أو القــدح أو
التخويــف أو التخويــن أو إثــارة النعــرات الطائفيــة أو المذهبيــة أو العرقيــة ،كمــا تحظــر ً
الــذم والتجريــح بــأي مــن اللوائــح أو مــن المرشــحين.
إال أن الخطــاب الطائفــي والتحريضــي والتخوينــي والمذهبــي والعنصــري بــات علــى ما يبدو مــن “ثوابت” المعركة
ـوان العديــد منهــم عــن
االنتخابيــة ،مــع ظهــوره بشــكل علنــي فــي خطابــات المرشــحين ومؤيديهــم ،حيــث لــم يتـ َ
تكفيــر المرشــحين المنافســين واتهامهــم بالعمالــة اإلســرائيلية واإلرهــاب ،حتــى وصــل الخطــاب السياســي إلــى
أدنــى مســتوياته الفكريــة حــد التدخــل فــي حيــاة المرشــحين الشــخصية والتجريــح فيهــم وبأشــكالهم وميولهــم.
دائرة الجنوب الثالثة  -النبطية ،بنت جبيل،
مرجعيون وحاصبيا
قــال المرشــح محمــد رعــد خــال احتفــال أقامــه
حــزب اللــه فــي ذكــرى والدة اإلمــام المهدي(عــج)
فــي بلــدة تــول الجنوبيــة إن االســتحقاق االنتخابــي
المقبــل هــو محــور مــن محــاور المواجهــة ضــد
أعــداء اإلنســانية( .موقــع المنــار رعــد :اإلســتحقاق
اإلنتخابــي القــادم هــو محــور مــن محــاور المواجهــة
ضــد أعــداء اإلنســانية  19آذار )2022
أيضــا خــال لقــاء فــي بلــدة يحمــر
كمــا تحـ ّـدث رعــد ً
مســاع إلبعادهــم عــن ســاحة العمــل
عــن وجــود
ٍ
النيابــي حتــى يتمكنــوا مــن العمــل وفــق أجنداتهــم،
علــى حـ ّـد وصفــه ،مشـ ً
ـيرا إلــى أنهم يريــدون األكثرية
مــن أجــل تأميــن قوانيــن تســمح لهــم بالتطبيــع مــع
العــدو اإلســرائيلي.

دائرة الجنوب الثانية  -صور ،قرى صيدا
الزهراين
أكــد نائــب األميــن العــام لحــزب اللــه الشــيخ نعيــم
االنتخابية لحزب
قاســم خالل حفل إطالق الماكينة
ّ
أن “هنــاك مــن
اللــه فــي منطقــة الجنــوب الثانيــة َّ
يســتغل الفتنــة مــن أجــل غاياتــه وأن جماعــة أميــركا
يريــدون لبنــان الضعيــف وتســهيل التوطيــن وإراحــة
“اســرائيل” مــن الفلســطينيين ولبنــان بــا مقاومــة
السياســية فــي
وأن تفــرض “اســرائيل” خياراتهــا
ّ
وتتدخــل فــي كل شــاردة وواردة،
مؤسســات لبنــان
ّ
وهــم يريــدون لبنــان التابــع للمشــروع األميركــي
اإلســرائيلي الــذي يبقــي النازحيــن الســوريين فــي

دائرة جبل لبنان الثالثة  -بعبدا
أكــد عضــو المجلــس المركــزي فــي حــزب اللــه
الشــيخ نبيــل قــاووق ،خــال رعايتــه حفــل افتتــاح
أقســام جديــدة فــي مستشــفى الشــيخ راغــب حــرب
فــي النبطيــة ،أن جمهــور المقاومــة سيشــارك
بقــوة إلســقاط وصايــة الســفارات.
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ـوريا ،ويريــدون لبنــان الــذي
لبنــان للضغــط علــى سـ ّ
يحافــظ علــى الطبقــة الفاســدة التــي تحافــظ علــى
مصالــح أميــركا”( .موقــع النشــرة الشــيخ قاســم:
لبنــان المقــاوم ســيبقى مرفــوع الــرأس وعلــى
أميــركا أن تيــأس مــن لبنــان الخاضــع)

دائرة بريوت الثانية
تعليقــا علــى موقــف رئيــس الجمهوريــة ميشــال
ً
معتبــرا أن
عــون الــذي دافــع عــن حــزب اللــه،
ً
إرهابــا ،رد المرشــح نديــم
مقاومــة االحتــال ليســت
ً
متهمــا حــزب اللــه
الجميــل فــي تغريــدة لــه عبــر تويتــر
ً
باإلرهابــي.

وخــال حفــل إطــاق الماكينــة االنتخابيــة فــي
ممــن
البقــاع ،توجــه الشــيخ قاســم إلــى “البعــض ّ
يقولــون عــن أنفســهم إنّ هــم ســياديون بـ”:هــل
ســياديا مــن يعمــل بأوامــر أمريــكا ويأخــذ
يكــون
ً
أمــوال منهــا للتحريــض والفتنــة والوقــوف بوجــه
ً
ـياديا
المقاومــة التــي حــررت األرض؟ وهــل يكون سـ ً
روج لمشــروع داعــش؟”.
مــن ّ
(موقــع المنــار :حــزب اللــه يطلــق ماكينتــه االنتخابية
فــي البقــاع  26آذار )2022

دائرة البقاع الثالثة -بعلبك الهرمل
وصــف المســؤول الثقافــي فــي حزب اللــه لمنطقة
ً
وتحديــدا بعلبــك الهرمــل ،فيصــل شــكر
البقــاع،
منافســي حزبــه باالنتخابــات النيابيــة بشــخصية
عمــر بــن ســعد قاتــل اإلمــام الحســين (ع) ،وأنهــم
لــن يهنــؤوا فــي الدنيــا وال فــي اآلخــرة.

بــدوره ،غـ ّـرد المرشــح نعمــة افــرام عبــر حســابه علــى
ً
كاتبــا“ :يــا فخامــة الرئيــس ،صحيــح أن
“تويتــر”،
مســيحيي لبنــان لــم يذبحــوا ولــم تقطــع رؤوســهم،
ولــو تعرضــوا لالضطهــاد لقاومــوا وانتصــروا،
لكنهــم يهاجــرون بكثــرة ومــن بقــي منهــم يذبــح كل
يــوم بفضــل المنظومــة والســاح غيــر الشــرعي.
إنهــم بــا مدرســة وال مستشــفى وال طعــام وال
عمــل .فهــم كمــا كل اللبنانييــن ليســوا فــي خيــر
أبـ ً
ـدا”.

كمــا أكــد رئيــس المجلــس السياســي فــي حــزب
اللــه الســيد ابراهيــم أميــن الســيد أن االنتخابــات
كالصــاة وهــي فرصــة عباديــة.

دائرة الشامل الثالثة  -برشي ،زغرتا ،الكورة،
البرتون

وأضــاف :أن لديهــم من الســاح ما ُي ْف ِر ُش األرض،
ومــن اســتغنى عــن عمــره فــي الحيــاة َف ْل ُي َج ِّــرب،
وســنعجل بوصولــه إلــى جهنــم فــي الدنيــا قبــل
ّ
اآلخــرة( .نقــا عــن موقــع )Difaf.net

رأى مرشــح “القــوات اللبنانيــة” فــي قضــاء البتــرون
غيــاث يزبــك خــال لقائــه أهالــي بلــدة زان البترونيــة
يتعــرض لعمليــة تغييــر هويتــه ُليصبــح
ّ
أن “لبنــان ّ
دولــة بــا ســيادة وكرامــة تابعـ ًـا إليــران”.
وأضــاف أن بهجومهــم علــى “القــوات” يرتكبــون
جريمــة رباعيــة قوامهــا ضــرب لبنــان ومصيــره
وكيانــه ودور المســيحيين فيــه( .نقــا عــن موقــع
)MTV
وفــي تصريــح آخــر لــه فــي لقــاء مــع قواتيــي حدتون،
أكــد يزبــك أن كل مــن يتحالــف مــع “الحــزب” مجــرم.
(نقــا عــن موقــع القــوات اللبنانية)
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مــن جهتــه اعتبــر المرشــح مجــد حــرب خــال لقــاء
تلفزيونــي مــع اإلعالمــي طونــي خليفــة علــى قنــاة
 LBCأن النقيــب ســامر حنــا قتــل عــدة مــرات ،كانــت
إحداهــا عندمــا لــم يقــم الجيــش اللبنانــي بتدميــر
تــال ســجد.
دائرة الشامل األوىل -عكار
غــرد رئيــس حــزب القــوات اللبنانيــة عبــر تويتــر أن
الصحافــة “الصفــراء” و”البرتقاليــة” التابعــة لحــزب
اللــه والتيــار الوطنــي الحــر روجــت أن القــوات
تســتفز الشــارع الســني فــي عــكار أو فــي مناطــق
أخــرى ،معتبـ ًـرا أن مــن يســتفز الشــارع الســني هــو
مــن دعــم نظــام األســد ضــد شــعبه ومــن احتضــن
الحوثــي تحــت عباءتــه.
وفــي رد مــن المرشــح وليــد البعرينــي عبــر تويتــر
اعتبــر أن مــا يحتــاج إليــه الشــعب العــكاري هــو
التخلــص مــن الطفيلييــن الذيــن فجــأة باتــوا يدعــون
خطــاب الحــرص.
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سادسا :مقابالت أجراها املراقبون/ات
ً
مع مرشحني/ات
أجــرى مراقبــو/ات الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات لقــاءات مــع العديــد مــن المرشــحين بهــدف
خصوصــا فــي ظــل وجــود نظــام زبائنــي بامتيــاز ،باإلضافــة
تســليط الضــوء علــى الصعوبــات التــي يواجهونهــا،
ً
الــى المســاعدات التــي يتــم تقديمهــا مــن قبلهــم والتهديــدات التــي طالتهــم مــن قبــل المرشــحين المنافســين
أو ماكيناتهــم االنتخابيــة وغيرهــا.
واتضــح أن العديــد مــن المرشــحين قــد رافــق مســار حمالتهــم االنتخابيــة العديــد مــن الصعوبــات وهــي علــى
يؤمــن المســاواة بفــرص
ســبيل المثــال ال الحصــر  -موضــوع الظهــور اإلعالمــي الباهــظ الثمــن ،والــذي ال ّ
الظهــور بيــن المرشــحين ،باإلضافــة إلــى محاولــة الضغــط علــى بعــض المرشــحين لســحب ترشــيحهم ،والتمييــز
الجنــدري بيــن المرشــحين والمرشــحات ،كمــا تناولــت األســئلة تكاليــف الحمــات االنتخابيــة لبعــض المرشــحين
لحــد اآلن.
بالنســبة إلــى الظهــور اإلعالمــي ،فقــد نظــم القانــون االنتخابــي فــي المــواد  ٨٣ - ٦٨اإلعــام واإلعــان االنتخابييــن
فــي كل مــا يتعلــق بالظهــور اإلعالمــي واإلعالنــي للمرشــحين ..وغيرهــا ،غيــر أن الجمعيــة الحظــت أن موضــوع
اإلعــام واإلعــان االنتخابييــن يطــرح إشــكالية أساســية إذا مــا تمــت مقارنــة الممارســات فــي هــذا الخصــوص.
فقــد فــرق القانــون االنتخابــي بيــن التغطيــة اإلعالميــة المجانيــة للمرشــحين والمرشــحات وبيــن الدعايــة االنتخابية
التــي تكــون مقابــل بــدل مــادي.
ّ
تغطــي معظــم هــذه الوســائل األنشــطة
تمامــا ،إذ
غيــر أن مــا يحــدث فــي معظــم وســائل اإلعــام هــو العكــس
ً
االنتخابيــة بصــورة واســعة لجهــة مــا مــن دون تغطيــة الجهــة السياســية المنافســة فــي الجهــة المقابلــة ،مــا
يضــع عالمــات اســتفهام حــول عــدم تمييــز الوســائل اإلعالميــة بيــن التغطيــة اإلعالميــة المجانيــة وبيــن الدعايــة
االنتخابيــة للمرشــحين والمرشــحات ،ممــا يرجــح أن بعــض الوســائل اإلعالميــة تخفــي تحــت ســتار اإلعــام ،إعالنـ ًـا
انتخابيــا.
ً
وال بــد فــي هــذا الصــدد مــن اإلشــارة إلــى وجــود بعــض الوجــوه اإلعالميــة المرشــحة لالنتخابــات النيابيــة المقبلة،
مــن الذيــن يقدمــون برامــج حواريــة وسياســية ،ويتعلــق بعضهــا بموضــوع االنتخابــات ،لذلــك ال بــد مــن التشــديد
ـواء بطريقــة مباشــرة أو
علــى ضــرورة عــدم اســتغالل مواقعهــم مــن أجــل التســويق ألنفســهم كمرشــحين سـ ً
غيــر مباشــرة ،باإلضافــة إلــى ضــرورة اعتبــار كل ظهــور إعالمــي لهــم مــن ضمــن النفقــات االنتخابيــة المخصصــة
علمــا أن الدي ســتعمل علــى مراقبــة هــذه األنــواع مــن المخالفــات وتوثيقهــا.
للمرشــحينً ،
ويف ما ييل ع ّينة عن بعض املقابالت التي أجريت مع املرشحني واملرشحات:
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أمــا عــن دائــرة مرجعيــون وحاصبيــا ،فقــد أجــرى
مراقــب الدي مقابلــة مــع المرشــح علــي فيــاض
فــي منزلــه ودار النقــاش حــول برنامجــه االنتخابــي
والــذي يتعلــق بالمطالبــة بتخفيــض ســن االقتــراع،
والمطالبــة بعــدم التصويــت علــى اقتــراح قانــون
لتأجيــل االنتخابــات البلديــة ،والمطالبــة بحــق المــراة
اللبنانيــة المتزوجــة مــن أجنبــي بمنــح الجنســية
اللبنانيــة ألوالدهــا ،كمــا تــم البحــث فــي القانــون
االنتخابــي  44/2017والتحالفــات االنتخابيــة
لكتلتــه وموقفهــم مــن موضــوع الكوتــا النســائية
فــي البرلمــان.

دائرة البقاع الثانية -راشيا والبقاع الغريب
أجــرى مراقــب الدي فــي دائــرة البقــاع الثانيــة
لقــاء مــع المرشــح إيلــي الفرزلــي حــول التحديــات
والظــروف الصعبــة التــي ترافق العمليــة االنتخابية،
وقــد أكــد الفرزلــي أن قانــون االنتخابــات الحالــي ال
يؤمــن صحــة تمثيــل جميــع الطوائــف وسيســعى
ّ
إلــى تعديلــه.
وفــي مــا يتعلــق بمــدى إقبــال الناخبيــن علــى
االنتخابــات ومــدى حماســتهم للمشــاركة بهــا ،أشــار
إلــى أن تعليــق العمــل السياســي للحريــري ســيؤثر
ـلبا علــى مســتوى المشــاركة فــي االقتــراع مــن
سـ ً
قبــل الطائفــة الســنية التــي تمثــل الشــريحة األكبــر
فــي هــذه الدائــرة ،إال أنــه ســيعمل علــى حــث
المقترعيــن للمشــاركة فــي االنتخابــات.

وقــد اعتبــر فيــاض أن مــا يعيــق تحقيــق المطالــب
أعــاه والقيــام باإلصالحــات الواجبــة هــو النظــام
الطائفــي مــن جهــة واالهتــراء الحاصــل فــي أجهــزة
الدولــة مــن جهــة أخــرى.
أمــا فــي مــا يتعلــق بموضــوع المجالــس البلديــة
فأوضــح أنــه ســيتقدم بمشــروع قانــون لتخفيــض
مــدة واليــة المجلــس البلــدي ألربــع ســنوات.

أمــا فــي مــا يتعلــق ببرنامجــه االنتخابــي ،فعــدد
بعــض النقــاط وكان أهمهــا تعديل قانــون االنتخابي
والعمــل علــى تطويــر شــبكات المواصــات مــن
البقــاع إلــى بيــروت مــن خــال دعــم القوانيــن
المتعلقــة بهــذا الملــف ،ودعــم القطــاع الزراعــي
فــي البقــاع.

دائرة بريوت الثانية

ِ
ينــف قيامــه بتقديــم المســاعدات ألهالــي
ولــم
منطقــة جــب جنيــن المحتاجيــن مــن دون تمييــز
بيــن الطوائــف فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي
يمــر بهــا البلــد.

ـاء
أجــرت مراقبــة الدي فــي دائــرة بيــروت الثانيــة لقـ ً
مــع المرشــح فيصــل التمــراوي فــي مكتبــه فــي
مــار مخايــل للتعــرف علــى مشــروعه االنتخابــي،
وقــد دار اللقــاء حــول الصعوبــات التــي يتعــرض لهــا
وكان أبرزهــا موضــوع صعوبــة الظهــور اإلعالمــي
نظــرا إلــى تكلفتــه الباهظــة
للمرشــحين الجــدد
ً
الثمــن ممــا يســمح للمرشــحين النافذيــن بالظهــور
أكثــر وهــو مــا يــؤدي إلــى تفــاوت وتمييــز بيــن
المرشــحين وإمكانيــة إيصــال صوتهــم وبرامجهــم
االنتخابيــة

دائرة الجنوب الثالثة  -النبطية ،بنت جبيل،
مرجعيون وحاصبيا
أجــرت مراقبــة الدي فــي دائــرة الجنــوب الثالثــة -
قضــاء بنــت جبيــل مقابلــة مــع المرشــح حســين
الشــاعر فــي مكتبــه فــي الســلطانية ،وقــد تناولــت
ً
نقاطــا عــدة ،كان أهمهــا الحديــث حــول
المقابلــة
البرنامــج االنتخابــي الــذي يتبنــاه ،باإلضافــة إلــى
الالئحــة التــي مــن الممكــن أن يكــون مرشـ ًـحا فيهــا.

دائرة الجنوب الثانية  -صور قرى صيدا
الزهراين
أجــرى مراقــب الدي لقــاء مــع المرشــحين بشــرى
الخليــل وحاتــم حــاوي وســارة ســويدان وداوود فرج
حيــث دارت اللقــاءات حــول برامجهم االنتخابية ،وإذا
كانــوا علــى علــم بــأي رشــى انتخابيــة أو مســاعدات
تقــدم فــي المنطقــة ،وقــد كان رد المرشــحة بشــرى
الخليــل والمرشــح حاتــم حــاوي بــأن األحــزاب تقـ ّـدم

كمــا دار الحديــث حــول حقيقــة الفيديــو الــذي بثــه
الشــاعر عــن تعرضــه لبعــض المضايقــات واتهامــه
بالعمالــة وإصابتــه برصاصــة فــي كتفــه والــذي عــاد
وأكــده مــن دون ذكــر أي معلومــات تفصيليــة فــي
هــذا الخصــوص.
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العديــد مــن المســاعدات فــي دائــرة الجنــوب الثانيــة
وهــو مــا يعتبرانــه رشــى انتخابيــة تؤثــر علــى أصــوات
الناخبيــن ،مــن دون ذكــر الجهــات التــي قدمــت
هــذه المســاعدات ،إال أن الجمعيــة اللبنانيــة مــن
أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات ســتتحقق مــن هــذه
المعلومــات مــن أجــل توثيــق المخالفــات فــي هــذا
الصــدد.

دائرة الجنوب األوىل  -صيدا ،جزين
أجــرى مراقــب الدي مقابلــة مــع المرشــح ســليمان
مالــك حيــث أطلعــه علــى حصــول اجتماعــات
مكثفــة للمرشــحين الذيــن لــم ينضــووا تحــت لوائــح
توحيــدا
بعــد مــن أجــل إقنــاع البعــض لالنســحاب
ً
ألصــوات الناخبيــن المســتقلين ،وهــي جهــود لــم
تبلــغ غايتهــا بعــد.

دائرة جبل لبنان األوىل  -جبيل ،كرسوان

دائرة البقاع الثالثة  -بعلبك ،الهرمل

أجــرى مراقبــو الدي عــن دائــرة جبــل لبنــان األولــى
لقــاء مــع المرشــح زيــاد الحــواط الــذي أكــد اســتخدام
المــال االنتخابــي لشــراء أصــوات الناخبيــن فــي
المنطقــة ،وســتتابع الجمعيــة ضمــن هــذا اإلطــار
مراقبتهــا للتحقــق مــن الجهــات التــي تقــوم بمثــل
هــذه المخالفــات.

أقــام مراقبــو الدي عــن دائــرة بعلبك-الهرمــل
لقــاءات جمعتهــم بالمرشــحين رامــز أمهز الذي أشــار
إلــى أنــه عانــى مــن آليــة فتــح الحســاب المصرفــي
الخــاص بالترشــح.
كمــا تــم إجــراء مقابلــة مــع المرشــح عمــاد ناصــر
الديــن فــي مكتبــه حيــث اشــتكى مــن عــدم تمكنــه
مــن الحصــول علــى إيصــال مصرفــي لترشــحه مــا
ً
ضغطــا مــن قبــل أحــزاب الســلطة ضــد
اعتبــره
المرشــحين المســتقلين.

كمــا نــوه إلــى تخوفــه مــن أن تقــوم الطبقــة
السياســية الحاكمــة بتطييــر االنتخابــات ممــا
ســيؤدي بالبلــد إلــى الهاويــة.
كمــا أجــري لقــاء آخــر مــع المرشــح وجــدي تابــت الذي
خصوصــا
أبــدى تخوفــه مــن تأجيــل االنتخابــات،
ً
فــي ظــل األزمــات األخيــرة التــي طالــت المصــارف
واســتدعاء حاكــم مصــرف لبنــان وتوقيــف أخيــه،
وأشــار الــى أن البلــد مرتهــن لحــزب اللــه.
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مقدمة
مقدمة
أوالً:
“الدوالر واملازوت كرشاوى لرشاء أصوات الناخبني”
“إشكاالت بني أحزاب سياسية حول من شارك يف اقرار قوانني مل تقر حتى اليوم”
“اتهامات بني األحزاب حول أموال غري رشعية وفساد يف املؤسسات”

هــذه عينــة صغيــرة مــن موجــة شــائعات وأخبــار انتشــرت بيــن النــاس فــي كل المناطــق اللبنانيــة خــال شــهر آذار
وهــو الشــهر الحاســم الــذي تتحــدد فيــه أســماء كافــة المرشــحين الــى االنتخابــات النيابيــة التــي ســتجري فــي 15
أيــار  ،2022إذ أن يــوم  16آذار هــو آخــر مهلــة لقبــول الترشــح و 31آذار آخــر مهلــة للعــودة عــن الترشــح حســب
الرزنامــة االنتخابيــة.
شــائعات تداولهــا النــاس علــى أنهــا حقائــق تبعــا لمواقفهــم السياســية و األجــواء االنتخابيــة .فــإذا وافقــت رأيهــم
السياســي ســارعوا إلــى نشــرها عبــر مواقــع التواصــل الخاصــة واالجتماعيــة مــن دون التأكــد مــن مصداقيتهــا.
اقتــراب موعــد االنتخابــات البرلمانيــة أدى دون شــك الــى زيــادة منســوب هــذه األخبــار المغلوطــة والمضللــة فــي
ظــل أجــواء سياســية واجتماعيــة صعبــة يعيشــها اللبنانيــون.
فــي إطــار مشــروع ِ
“شــراكة” الــذي تقــوم بــه مؤسســة مهــارات والجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديموقراطيــة
االنتخابــات ( )LADEبدعــم مــن الســفارة الهولنديــة ،والــذي يهــدف الــى مراقبــة ديمقراطيــة العمليــة االنتخابيــة
مــن خــال مراقبيــن منتشــرين علــى األراضــي اللبنانيــة مــن الشــمال الــى الجنــوب الــى البقــاع وجبــل لبنــان
وبيــروت ،تقــوم مهــارات بالتعــاون مــع المراقبيــن والمراقبــات علــى تجميــع مــا يتــم تداولــه من شــائعات ،تصاريح
سياســية وأخبــار مغلوطــة ومضللــة فــي كافــة المناطــق اللبنانيــة وتحليــل هــذه البيانــات واألخبــار المتداولــة فــي
مجتمعاتهــم المحليــة .ثــم يقــوم فريــق التحقــق مــن المعلومــات فــي “مهــارات نيــوز” مــن التحقــق مــن صحــة
هــذه الشــائعات ليعــاد نشــر المعلومــات المدققــة .يغطــي هــذا التقريــر األول الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 10
آذار  2022الــى  31آذار .2022
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مقدمة
منهجية الرصد
ثانياً:
بنــت مهــارات علــى تجربتهــا فــي رصــد اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي فــي فتــرة االنتخابــات واعتمــدت
تقنيــة “االصغــاء الــى المجتمعــات المحليــة  ”Social Listeningلرصــد وجمــع المعلومــات المتداولــة حــول
العمليــة االنتخابيــة فــي هــذه المجتمعــات علــى الصعيــد المحلــي الســيما عبــر التطبيقــات الخاصــة مثل واتســاب
او علــى مواقــع التواصــل المفتوحــة او حتــى علــى االرض .وتــم تدريــب المراقبيــن والمراقبــات علــى آليــة جمــع
الشــائعات والمعلومــات المتداولــة وكيفيــة تصنيفهــا وفــق المنهجيــة المعتمــدة فــي قاعــدة بيانــات تســهم فــي
تحديــد نــوع المعلومــات المنتشــرة ،درجــة انتشــارها ،وتصنيفهــا ،مــا يســاعد علــى تحليلهــا واختيــار األكثــر تــداوال
منهــا للتحقــق مــن صحتهــا.
ويقــوم فريــق الرصــد فــي مهــارات بتحليــل هــذه البيانــات للوقــوف عنــد أبــرز مــا يتداولــه المواطنــون لتحديــد مــا
يعتبــر معلومــات مغلوطــة ومضللــة او خطــاب كراهيــة.
ويتعــاون فريــق المراقبيــن مــع فريــق التحقــق مــن المعلومــات فــي مهــارات نيــوز ،الموقــع االخبــاري الــذي
تحتضنــه مهــارات ،الحالــة أكثــر الشــائعات تــداوال للتحقــق مــن صحتهــا.
وتضــم وحــدة التحقــق مــن المعلومــات صحفييــن وصحفيــات مدربيــن علــى أدوات وأســاليب وتقنيــات التحقــق
مــن المعلومــات ويتــم نشــر نتائــج التحقــق مــن المعلومــات مــن خــال تقاريــر تتبــع منهجيــة واضحــة لقيــاس
صحــة المعلومــات المتداولــة ،وذلــك فــي قســم التحقــق “ ”factometerفــي مهــارات نيــوز وهــو عضــو فــي
 IFCNالشــبكة الدوليــة للتحقــق مــن المعلومــات.
ويســاهم المراقبــون فــي إعــادة نشــر المعلومــات المدققة باســتخدام نفــس القنوات التي تم تــداول المعلومات
المغلوطــة عبرهــا من أجل انتشــار أوســع.
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مقدمة
األخبار املغلوطة واملضللة
ثالثًا:
وتأثريها عىل االنتخابات
ال يمكــن تحقيــق انتخابــات حــرة ونزيهــة إال عبــر مشــاركة دامجــة وفــرص متســاوية ومعلومــات موثوقــة تســاهم
فــي تشــكيل خيــارات المواطنيــن بعيــدا عــن الدعايــة السياســية والمعلومــات المغلوطــة والمضللــة وخطابــات
التحريــض والكراهيــة .ويأخــذ هــذا األمــر أهميــة كبــرى فــي لبنــان الــذي يشــكل بيئــة مشــجعة لخطابــات التضليــل
والتحريــض والدعايــة السياســية فــي ظــل االنقســام السياســي الســائد.
كمــا أن بيئــة المعلومــات المواكبــة للعمليــة االنتخابيــة شــهدت تحــوال جذريــا مــع مواقــع التواصــل االجتماعــي
وغيــرت طريقــة اســتهالك األخبــار والمعلومــات التــي كانــت محصــورة باإلعــام التقليــدي ،مــا ســاهم فــي انتشــار
الشــائعات واألخبــار المغلوطــة بنســبة وســرعة أكبــر.
يــؤدي انتشــار الشــائعات دون شــك الــى التالعــب بالــرأي العــام ويؤثــر علــى خيــارات الناخبيــن لــذا ال يمكــن رصــد
العمليــة االنتخابيــة ومراقبــة ديمقراطيــة االنتخابــات دون النظــر الــى تأثيــر المعلومــات المتداولــة علــى مواقــع
التواصــل االجتماعــي.
يذكــر ان اضطــراب المعلومــات بكافــة أشــكالها ،أكانــت خاطئــة او مضللــة ،مــن شــأنه التأثير على خيــارات الناخبين
والفســاد نزاهــة العمليــة الديمقراطيــة .وان المعلومــات الخاطئــة هــي معلومــات غيــر صحيحــة لكــن الشــخص
الــذي ينشــرها يعتقــد أنهــا صحيحــة فيمــا المعلومــات المضللــة هــي معلومــات كاذبــة والشــخص الــذي ينشــرها
يعلــم انهــا خاطئــة ،وهــي بالتالــي كذبــة متعمــدة مــع ســبق التصميــم .وهنــاك نــوع آخــر مــن المعلومــات الضــارة
وهــي معلومــات تســتند الــى الحقيقــة والواقــع ولكــن يتــم اســتعمالها إللحــاق األذى اشــخاص او مجموعــات.
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مقدمةنتائج الرصد وتحليلها :تفاعالت
عا:
راب ً
الناس مع االنتخابات مل تبدأ
بحســب البيانــات التــي تــم رصدهــا مــن خــال  Social listeningعبــر مجموعــات واتســاب ومواقــع التواصــل
االجتماعــي المفتوحــة ومنهــا تويتــر وفايســبوك وانســتغرام وتيــك تــوك والمقابــات مــع مراقبيــن ومراقبــات
 LADEعــن األجــواء السياســية الحاليــة ومشــاركة الــرأي العــام فــي العمليــة معــارك االنتخابيــة ،تبيــن أن هنــاك
جمــود ال بــل انعــدام لتفاعــات ومشــاركة النــاس فــي أي حــدث مرتبــط باالنتخابــات المقبلــة مقارنــة بانتخابــات
.2018

أمــا مــن ناحيــة رصــد أنــواع األخبــار المغلوطــة والمضللــة ،حــددت البيانــات المرصــودة خمســة أنــواع مــن أخبــار
وتفاعــات لالنتخابــات النيابيــة تمــت مشــاركتها عبــر كافــة وســائل التواصــل االجتماعــي :فــي هــذا اإلطــار،
هيمنــت االتهامــات السياســية والتعاميــم فــي تفاعــات الناخبيــن ( )34,8%كمــا والمعلومــات الشــائعة و غيــر
الدقيقــة ( )29%الهادفــة للتشــهير او تمجيــد األحــزاب السياســية المشــاركة فــي اإلنتخابــات .ومــن ناحيــة أخــرى،
بهــدف تضليــل الناخبيــن واســتمالة عواطــف الــرأي العــام ،بــرزت المعلومــات الكاذبــة ( ،)14,5%الوقائــع غيــر
الصحيحــة ( )1,4%كمــا وتفاعــات إلثــارة المشــاعر ( )18,8%فــي البيانــات المرصــودة.
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جمعهــا ان العمليــة االنتخابيــة علــى الصعيــد
المحلــي لــم تبــدأ بعــد ،الســيما مقارنــة باالنتخابــات
الماضيــة عــام  2018التــي بــدأت فيهــا المعركــة
االنتخابيــة والمعــارك السياســية بيــن المرشــحين
قبــل أشــهر مــن االنتخابــات بحســب المراقبيــن
الذيــن رصــدوا االنتخابــات الماضيــة.

خطابات املرشحني تركز عىل استاملة
عواطف الناخبني
بينــت البيانــات المرصــودة أن خطابــات المرشــحين
تمحــورت حــول مواضيــع أكثرهــا كان مرتبطــا
باالنتخابــات ،الحيــاد ،األمــوال والسياســات
النقديــة ،انفجــار مرفــأ بيــروت .ركــز المرشــحون
خطاباتهــم خــال حمالتهــم االنتخابيــة علــى هــذه
المواضيــع بغيــة اســتمالة عواطــف الناخبيــن
وكانــت هــذه التصريحــات بمعظمهــا آراء غيــر
مســتندة علــى وقائــع ويمكــن وضعهــا فــي إطــار
الترويــج السياســي.

الخوف من عدم القدرة عىل التغيري هو
أساس عدم املشاركة
غابــت مواقــف الناخبيــن السياســية حــول القــوى
التغييريــة الجديــدة الذيــن ترشــحوا الــى االنتخابــات
بالرغــم مــن ان هــؤالء الناخبيــن كانــوا مــن داعمــي
تظاهــرات  17تشــرين األول .2019

وعلــى الرغــم مــن اهتمــام النــاس بهــذه المواضيــع
اال ان التفاعــل مــع هــذه التصريحــات والخطابــات
كان قليــا ،ويمكــن اعتبــار التفاعــل االعلــى جــرى
مــن قبــل المتحزبيــن ترويجــا ألفــكار األحــزاب التــي
ينتمــون إليهــا.

ويفسر المراقبون هذا الغياب بسببين:
األول خوفهــم مــن ان يعيــد التاريــخ نفســه مــع
انتخــاب الطبقــة السياســية الحاليــة
والثانــي يكمــن فــي غمــوض وضبابيــة مشــهد
مرشــحي قــوى التغييــر
الخوف من اإللغاء السيايس عند الطائفة
السنية
بــرزت ردات فعــل طائفيــة فــي بعــض تفاعــات
النــاس فــي المناطــق االنتخابيــة ذات الطابــع
الســني فــي أجــواء مــن الخــوف بيــن الوجــود
وااللغــاء ،وذلــك كنتيجــة إلعــان الرئيــس ســعد
الحريــري الممثــل األساســي للطائفــة الســنية وتيــار
المســتقبل تعليــق العمــل السياســي فــي لبنــان
وعــدم خــوض االنتخابــات النيابيــة المقبلــة مــع تأييد
ســني جماعــي لهــذا الموقــف ،وخصوصــا فــي ظــل
غيــاب منافســات سياســية قويــة تمثــل الطائفــة.

مــن خــال رصــد تصاريــح المرشــحين وتفاعــات
الناخبيــن عبــر تطبيــق تويتــر ،يحــدد المخطــط أعــاه
الهاشــتاغ األكثــر تــداوال بيــن الــرأي العــام بحســب
البيانــات المرصــودة ومنهــا :انتخابــات  ،٢٠٢٢وهلــق
شــو ،كشــف الحســابات ،كلــن يعنــي كلــن…
املشاكل اليومية والنقمة عىل السياسيني
هي األولوية
تهيمــن األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة اليوميــة
وســوء األحــوال علــى خطــاب الناخبيــن وتشــكل
أولويــة عنــد أغلــب المواطنيــن .لــذا بــرز غيــاب شــبه
كامــل النخــراط وتفاعــل المجتمعــات المحليــة مــع
الحمــات االنتخابيــة والمعــارك السياســية كمــا
وبــرزت نقمــة علــى األحــزاب التقليدية والسياســيين
عبــر وســائل التواصــل االجتماعيــة علــى تويتــر،
فيســبوك ،تيــك تــوك وانســتاغرام والخاصــة
كتطبيــق واتســاب .أظهــرت البيانــات التــي تــم

متويل الحمالت االعالمية مل يبدأ بعد
ان الحمالت االنتخابية التي اعتاد المرشــحون القيام
بهــا قبــل االنتخابــات تأخــرت مقارنــة مــع انتخابــات
 2018بحســب المراقبيــن الذيــن واكبــوا االنتخابــات
الماضيــة .وقــد يكــون الســبب النقــص فــي تمويــل
الحمــات وعــدم اســتخدام امــوال االحــزاب بعــد فــي
الحمــات االعالميــة مــا يرجــح احتماليــة ســيناريو
شــراء األصــوات قبيــل فتــرة االنتخابــات.
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مقدمةا :التحقق من أخبار مغلوطة
خامس
ً
ومضللة
فــي إطــار رصــد البيانــات والتحقــق مــن المعلومــات التــي يتــم تداولهــا الســيما لناحيــة قانونيتها ومــدى مطابقتها
لقانــون االنتخابــات والمبــادئ العامــة التــي تضمــن نزاهــة وديمقراطيــة االنتخابــات ،بــرز خبــران تــم تداولهمــا فــي
المجتمعــات المحليــة وعبــر وســائل التواصــل االجتماعــي الســيما لناحيــة اســتغالل المؤسســات العامــة للترويــج
والدعايــة السياســية وترشــح نــواب هــم مســتعدون أمــام القضــاء فــي قضيــة انفجــار مرفــأ بيــروت:

الخرب األول:
تــم تــداول فيديــو ظهــر للمــرة االولــى بتاريــخ 14
كانــون األول  2021عبــر تطبيــق “تيــك تــوك”
يظهــر اعتــراض مواطنيــن فــي بلــدة المــرج علــى
تركيــب الفتــة باســم “أهالــي بلــدة المــرج” مناصــرة
للرئيــس ســعد الحريــري مــن قبــل البلديــة تحضيــرا
لالنتخابــات النيابيــة.
يطــرح هــذا الفيديــو اشــكالية قانونيــة تعليــق
البلديــات الالفتــات الحزبيــة .قــام فريــق التحقــق
مــن المعلومــات فــي مهــارات نيــوز بمراجعــة
القوانيــن االنتخابيــة لهــذه الناحيــة .وتبيــن ان نــص
المادتيــن  76و  77مــن قانــون االنتخابــات ال تجيــز
ّ
العامــة والبلديــات
لموظفــي الدولــة والمؤسســات
ّ
واتحــاد البلديــات الترويــج االنتخابــي لمصلحــة
ّ
ويتوجــب علــى البلديــة
مرشــح أو الئحــة كمــا
ّ
المختصــة تحديــد األماكــن
باشــراف الســلطات
ّ
المخصصــة لتعليــق اإلعالنــات االنتخابيــة خــال
ّ
فتــرة الحملــة االنتخابيــة .إذا فــان هــذا الفيديــو يوثق
مخالفــة لقانــون االنتخابــات ،ممــا يعـ ّـرض البلديــة
للمســاءلة والمحاســبة مــن قبــل هيئــة اإلشــراف
علــى االنتخابــات بحســب المــادة  19مــن القانــون.
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الخرب الثاين:

التبرعــات
ـائل “هــل هــذه
الديمقراطيــة” وتابــع متسـ ً
ّ
االنتخابيــة؟”.
يتــم تســجيلها ضمــن المصاريــف
ّ
ـور تظهــر أخبــار عــن عــدد
كمــا وأرفــق منشــوره بصـ ٍ
مــن النــواب المرشــحين لالنتخابــات كنعمــة افــرام
و ســيمون أبــي رميــا و إميــل نوفــل ،تتحــدث عــن
تقديمهــم مســاعدات عينيــة مــن مــادة المــازوت
لقســم األشــغال فــي مناطقهــم مــن أجــل فتــح
الطرقــات المقطوعــة بالثلــوج.

تــم رصــد تفاعــل المواطنيــن علــى الصعيــد المحلــي
فــي عــدة مناطــق عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي
مــع حــراك أهالــي ضحايــا المرفــأ الرافــض لقــرار
حركــة أمــل فــي إعــادة ترشــيح النائــب علــي حســن
خليــل فــي محافظــة الجنــوب قضــاء مرجعيــون،
والنائــب غــازي زعيتــر فــي محافظــة بعلبــك الهرمــل
فــي البقــاع إلــى االنتخابــات النيابيــة  ،2022زاعميــن
بعــدم قانونيــة هــذا الترشــيح اذ ان المرشــحين
مدعــى عليهــم فــي ملــف انفجــار مرفــأ بيــروت فــي
الرابــع مــن آب . 2020

مــن هــذا المنطلــق ٫يطــرح هــذا التفاعــل إشــكالية
مــدى قانونيــة هــذه التبرعــات :فيجيــز قانــون
االنتخابــات للمرشــح ،فــي المــادة  60المتعلقــة
باإلنفــاق والتمويــل ،أن ينفــق مــن أجــل حملتــه
االنتخابيــة مبالــغ مــن أموالــه الخاصــة .وبحســب
قانــون االنتخابــات ٫عنــد تقــدم أي مرشــح
لالنتخابــات عليــه إعطــاء اســم مدققــه الماليــة
وعليــه فــي نهايــة كل شــهر يتقــدم المدقــق ببيــان
حســابي لهيئــة االشــراف علــى االنتخابــات ،وفــي
نهايــة الفتــرة االنتخابيــة يتقــدم المدقــق ببيــان
حســابي شــامل عــن كل المصاريــف االنتخابيــة،
ولكــن الخطــوات المعتمــدة مــن قبــل هيئــة
اإلشــراف علــى االنتخابــات للتدقيــق بالمعلومــات
الــواردة بهــذه البيانــات غيــر معروفــة.

يطــرح هــذا التفاعــل اشــكالية مــدى قانونيــة
ترشــح مطلوبيــن الــى التحقيــق القضائــي مثــل
قضيــة ترشــح النائبيــن علــي حســن خليــل وغــازي
زعيتــر .قــام فريــق التحقــق مــن المعلومــات فــي
مهــارات نيــوز بمراجعــة القوانيــن االنتخابيــة لهــذه
الناحيــة .فــي مراجعــة لقانــون االنتخابــات رقــم 44
بتاريــخ  17/6/2017فــي المــادة الثامنــة منــه حــول
الشــروط التــي تمنــع مــن الترشــح ،ال تتضمــن هــذه
ّ
متعلقــة بحرمــان المدعــى عليهــم
المــادة أي فقــرة
قضائيــا مــن الترشــح إلــى االنتخابــات النيابيــة .إذا،
قانونيــا يمكــن للمدعــى عليهم بالترشــح لالنتخابات
النيابيــة اذ ان “المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه”.

إذً ا ،هــذه التبرعــات مــن المفتــرض أن تحتســب
ضمــن ســقف اإلنفــاق االنتخابــي ،ولكــن مــا مــن
أيضــا مخالفــة
دالئــل أنهــا كلهــا تحتســب ،كمــا أنهــا ً
لقانــون االنتخابــات فــي ظــل غيــاب آليــة لمراقبــة
إنفــاق األشــخاص واألحــزاب والمجموعــات علــى
مــدى الســنوات الســابقة.

الخرب الثالث:
تســاءل أحــد رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي
عبــر صفحتــه علــى فايســبوك ،عــن مــدى قانونيــة
تقديــم التبرعــات مــن قبــل المرشــحين لالنتخابــات،
معتبـ ًـرا أنهــا “ليســت لوجــه اللــه بــل دعايــة انتخابيــة
وزبائنيــة ،ويجــب تســجيلها علــى هــؤالء المرشــحين
ّ
تبيــن انّ هــم
وهــي كفيلــة بإبطــال نيابتهــم فــي حــال ّ
القانونيــة فــي االنتخابــات
يخالفــون األصــول
ّ
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ختامـ ًـا يهــم الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات اإلشــارة إلــى أنهــا ســتتابع العمــل فــي
المرحلــة المقبلــة علــى رصــد المخالفــات والتحقــق منهــا فــي كل الدوائــر االنتخابيــة ،ولذلــك فهــي تدعــو
فــي هــذا اإلطــار ،جميــع المرشــحين والناخبيــن علــى الســواء ،إلــى إبالغهــا عــن أي مخالفــة يتــم رصدهــا،
وذلــك عبــر البريــد اإللكترونــي الخــاص بالجمعيــةinfo@lade.org.lb :
كمــا وللمزيــد مــن المعلومــات حــول الرصــد اإلعالمــي أو الرســال شــائعات ،يرجــى التواصــل مــع
مؤسســة مهــارات علــىfactometer@maharat-news.com :
info@maharatfoundation.org
بيروت في  6نيسان 2022
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