
 

 

  



 

 
 
 
 
 

والجندر، يصدر عن  ٢٠٢٢تقرير الرصد االعالمي الدوري حول انتخابات 
 .""مرصد مدنياتمهارات ومشروع مشترك بين 

 
يعد التقرير في مؤسسة مهارات فريق الرصد االعالمي باشراف مسؤول وحدة 

 .د جورج صدقةومراجعة  طوني مخايلالرصد االعالمي 
 

وخبيرة الجندر  ندى عنيديساهم فيه من قبل جمعية مدنيات: مؤسسة مدنيات 
 .عبير شبارو

  

 :فريق الرصد
 

 زهراء عبدهللا، عقيقيحبيب  ، جالل يموت ،جنى شقير
 بوضومط ليا ،وعد وعري ،راما جراح، لينا مياسي

 ،بالل ياسين ،لورا رحال، ويندي الحاج، سيلين كفوري
 .تشلسي العريف

 
 :دعم من هيئة األمم المتحدة للمرأةب

 
 
 
 
 

اآلراء الواردة في هذا المنشور ال تمثل بالضرورة وجهات نظر هيئة األمم 
 األمم المتحدة أو أي من المنظمات التابعة لها.المتحدة للمرأة أو 

 

  



 

 واالنتخابات االجتماعي النوع حول اإلعالمي للرصد الشهري التقرير

 

 التلفزيونية االعالم وسائل رصد على للمرأة المتحدة األمم هيئة مع مدنيات وجمعية مهارات مؤسسة تعمل

 االنتخابات تسبق التي الفترة في السياسة في المرأة ضد بالعنف يتعلق فيما  1االجتماعي التواصل ومواقع

  .واذار شباط شهري نتائج عن سريعة لمحة الملخص هذا يقدم .2022 لعام البرلمانية

 

 عام ملخص 

 

 

 

 الفترة في وفيسبوك تويتر منصتي على العام الحقل في وناشطة مرشحة 23 حسابات رصد تم 

 2022 العام من آذار 31و شباط من االول بين الممتدة الزمنية

 مجموعه ما آذار شهر خالل وجوابا تعليقا 622و شباط شهر خالل وجوابا تعليقا 101 ان تبين 

 منشورات على العام الحقل في والناشطات المرشحات ضد الكترونيا عنفا تضمن تعليقا 723

 وتويتر فيسبوك على الشخصية حساباتهم على وتغريدات

                                                 
1
 للحساب تبعا فيسبوك او تويتر على العام الحقل في والنااشطات المرشحات من عينة حسابات يشمل االجتماعي التواصل وسائل رصد ان - 

  .وتفاعال نشاطا االكثر

 

آذار 31 - شباط 1 

في شباط101 في آذار622

يتضمن عنفاتعليقا723مجموع 

1- التنمر االلكتروني 

2- العنف النفسي 

3- العنف الجنسي

 23 حساب



 

 بالمرشحات الخاصة المنشورات على التعليقات من ٪ ٨  ان آذار شهر في الرصد نتائج أظهرت 

 .عنف على تحتو لم التعليقات من ٪٩٢ ان غير العنف من نوع على احتوت المرصودة والناشطات

 اكبر بنسبة النفسي والعنف نسيالج العنف بين واذار شباط شهري خالل االلكتروني العنف توزع 

 عنفا تضمنا تعليقين باستثناء العاديين المستخدمين من بمعظمه العنف أتى وقد.النفسي للعنف

 .المرشحين احد قبل من السياسية في المراة ضد الكترونيا

 التعنيف يليه السياسة، في المراة ضد االلكتروني العنف اشكال طليعة في االلكتروني التنمر حل 

 والتهديد المراة ضد فالتحيز الجنسي الطابع ذات والتهديدات المضايقات ثم الشكل على بناء

 .والتخويف

 حاالت عنف ضد المرأة عىل شاشة التلفزيون

نامج  المحطة التلفزيونية نوع العنف المعنف المستهدف البر

 MTV العنف النفس   المضيف ناشطات برنامج حواري

ريشخم   برنامج حواري  الضيف 
المقاطعة  

 Al Jadeed الذكورية

 OTV العنف الجنس   المضيف ديما صادق برنامج حواري

 

 :كالتالي موزعة التلفزيون في آذار في حاالت ثالث

 بذكوريته المعروف غانم مرسال اإلعالمي تعاطي في تمثلتا آذار شهر في التلفزيون في حالتان 

 شارل محاولة الثانية والحالة  MTV ال قناة على الوقت صار برنامجه حضرن ناشطات مع

 الوطني التيار رئيس نائبة خريش، مي اسكات اللبنانية، القوات حزب في االعالم مسؤول جبور،

 محطة على حواري برنامج في لها مداخلة خالل عنها الصوت بقطع وطالب مرات عدة الحر،

 هذا ويصنف الذكوري المقاطعة سلوك او interrupting men  بظاهرة يعرف ما في الجديد

 يحط نفسي اذى من المرأة يصيب لما المرأة ضد السياسي النفسي العنف أنواع ضمن السلوك

 .بنفسها ثقتها ويهز قدرها من

 قليل مش" برامج ومقدم معد وهو خليل، شربل خاللها من بادر آذار شهر في التلفزيون في حالة"

 الذي البرنامج سياق في وذلك صادق ديما االعالمية على بالهجوم OTV قناة على يعرض الذي

 لبنان خارجية وزيرة صادق من جعل افتراضي سيناريو الى لجأ حيث ، آذار ٧ في عرض

 ذات الردود وتظهر.جنسية ايحاءات مع"رقاصة" بانها له وتهمس روسيا خارجية وزير تحاور

-ريشار# وسم وعلى تحقير واوصاف صور من صادق ديما حساب على الجنسي المحتوى

 بذلك و.منها باالقتصاص للتهديد تعرضها مع trending الواطية-ديما# اصبح الذي خراط

 .جسدي الى وجنسي نفسي من ضدها السياسي العنف تطور

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعي التواصل وسائل :أوال



 

 في وناشطة مرشحة امراة 23 لـ (وتويتر فيسبوك) االجتماعي التواصل صفحات الرصد عملية شملت

 2022.2 العام من وآذار شباط شهري خالل العام الحقل

 لناشطينا او المتابعين قبل من وآرائهن نونشاطاته ومواقفهن فحاتهنص على لتعليقاتا تحليلو صدر وتم

 .االجتماعي التواصل وسائل على

 مجموعه ما ذارآ شهر خالل جواباو تعليقا 622و شباط شهر اللخ وجوابا تعليقا 101 وتحليل رصد تم

 فحاتهمص على العام الحقل في الناشطات للنساء الموجه االلكتروني لعنفا انواع نم وعا  ن شكلت تعليقا 723

 .وتويتر فيسبوك على الشخصية

 :التالي الشكل لىع وفايسبوك تويتر ينب واالجوبة لتعليقاتا هذه وتوزعت

 

 

 

 

 

 

 التلفزيون :ثانيا

                                                 
 ،عيد عفراء ،عون حبوبة ،الكالب فاديا ،زعرور غريّب ندى ،يعقوبيان بوال ،بستاني ندى :التالية االسماء الرصد عملية شملت - 2

 ماي ،خريش مي ،قعقور حليمة ،منعم ديانا ،سركيس شانتال ،قاسم وتار خلود ،زغيب جوزفين ،سمعان جيستال ،سكاف ميريام

 .دكاش جولي عيد، غادة يمين، فيرا عون، ماغي ديرغازاريان، نيللي ،الطويل رنا ،هاتيان لوري ،جعجع ستريدا ،شدياق

Facebook
13%

Twitter
87%

ي الحقل توزيع التعليقات االلكترونية على صفحات المرشحات والناشطات ف
العام وفقا لنوع وسيلة التواصل االجتماعي

تعليق وجواب مرصود723العينة من 
1جدول رقم 

Facebook Twitter



 

 

 شباط في للمرأة ضعيفة تغطية -أ

 

 تغطية تلفزيونية
  

 للرجال %93

 للنساء %7

 المواد االنتخابية التثقيفية %0.05

 

 

 شباط شهر عن التلفزيونية اإلعالمية التغطية رصد بيانات بتحليل الخاص مهارات مؤسسة تقرير يظهر

 ظهورالمرأة ان اذ "هامشية المرأة وحصة مستمرة اإلعالمي المشهد على الذكورية الهيمنة" ان ،٢٠٢٢

 مشاركة موضوع اما  .3الذكور للمتحدثين ٪93 مقابل في  ٪7 يتجاوز ال اللبنانية التلفزيون محطات على

 ال تتجاوز لم بنسبة النقاش مواضيع في األخيرة المرتبة في فحل   االنتخابي النقاش في السياسية المرأة

 صحافي ومحلل االنتخابي الشأن في خبير فئات من المتحد ثين من العظمى النسبة سجلت فيما ٪،٠،٠٥

 4.الذكور لصالح تقليدي وسياسي

 

 LBC ال اللبنانية المؤسسة خصصت ئيسي،ر سياسي كالعب لمحل يةا المحطات نع المرأة بتغي وبينما

ل وهو لمرشحاتل للترويج اشتهاش على "بالسياسة خمسين - خمسين" برنامج  السفارات احدى قبل نم ممو 

 .الحكومية غير والمنظمات

 همأ أحد عم تزامني نهأ اال (Time Peak( ةالذرو وقت في "بالسياسة خمسين - خمسين " برنامج يُعرض

 يضعف مما نافسةم قناة على عالية مشاهدة نسبةب ويتمت ع لشخصياتا كبار ستضيفي لذيا لسياسيةا البرامج

 .الحلقة بضيفة اهتمامه الح يف اال   يتابعه قد لذيا الجمهور نسبة من

 معد ة أسئلة خالل من االنتخابي امجهابرن تعرض التي لمرشحاتا احدى لمقد ما ستضيفي لبرنامج،ا ذاه في

 لمحاورا وتدريب وتنسيقها لحلقةا اعداد م  ت وقد .الجمهور مع او آخرين يوفض مع الحوار غيبي فيما سابقة،

 .االعالم عبر لمرأةا تطال قد التي لعنفا أنواع نع وبعيدة "أمانا اكثر" اإلعالمية ةالبيئ يجعل ما سلفا

 لتيا المنظمة صفحات على المرشحات حقب وعنيفة مسيئة عليقاتت وظهرت لمتابعينا نم ددع فاعلت وقد

 .الكتروني كعنف العنف من النوع ذاه تصنيف تم   بالتاليو الترويجية لحملةا خالل لبرنامجا ترعى

 

 مرأةا اول لترش ح دعما او اهتماما بدت لم التلفزيونية العالما وسائل نا يفك باطش شهر في ملفتا وكان

 االمر، هذا غطيةت يفترض كان لذيا المهني ة بدأم خالفي وقفم يف ،2022 للعام التشريعية لالنتخابات

 المرأة ردو وحول النتخاباتا هذه حول المحطات نم المطلوب الترويجيو التوعوي لدورا مع ويتعارض

 .اللبناني االعالم غطياتت في بالمرأة لالحقا التهميش يؤكدو المجتمع، في

 ترشيح واعالن تقديم يوم اللبنانية التلفزيونية االعالمية الوسائل في المسائية االخبار لنشرات متابعة في

 اعالمية تابعةم او تغطية اي يتبي ن لم الثاني كانون 19و 18 في أي يليه الذي واليوم زغيب جوزفين

                                                 
3
 ، 2022 شباط شهر عن االعالمية التغطية رصد بيانات تحليل ملخص النيابي ة لالنتخابات التلفزيونية التغطية تقرير - 

ar.pdf-elections-report-99/febhttps://maharatfoundation.org/media/20  
4
 .اعاله ذكره ابقالس المرجع- 

https://maharatfoundation.org/media/2099/feb-report-elections-ar.pdf


 

 حملتها اطالق حفل لتغطية االعالم وسائل  الى المرشحة وجهتها التي الدعوة رغم على للموضوع

 .5االنتخابية

 

Channels 18-Jan 19-Jan Tone note 

NBN التغطية تتم لم اليوجد اليوجد اليوجد 

MTV التغطية تتم لم اليوجد اليوجد اليوجد 

MANAR التغطية تتم لم اليوجد اليوجد اليوجد 

OTV التغطية تتم لم اليوجد اليوجد اليوجد 

TL التغطية تتم لم اليوجد اليوجد اليوجد 

LBCI التغطية تتم لم اليوجد اليوجد اليوجد 

Aljadeed التغطية تتم لم اليوجد اليوجد اليوجد 

 

 :آذار في حاالت ثالث-ب
 

  الذكوري المقاطعة سلوك تتضمنان حالتان

 

 برنامج استثنينا ام اذا تاما غيابا كوني بشكل لسياسيةا الحوارية لبرامجا يف لنساءا شاركةم تدني بسبب

 المرئي االعالم يف السياسة في المرأة ضد العنف نم تذكر حاالت ظهرت لم ياسة،الس يف مسينخ خمسين

 .حادثتين باستثناء

 حضرن ناشطات عم بذكوريته المعروف غانم مرسال اإلعالمي تعاطي مشكلة برزت .1

 ماك مرات عدة هنب التغزل نع تواني مل فهو .MTV ال قناة لىع الوقت صار برنامجه

 من الحضور مع عاطيهت بعكس طرحهن استكمالب لهن لسماحا وعدم سكاتهنا حاول

 .الذكور

 

 نائبة خريش، مي اسكات اللبنانية، القوات حزب في االعالم مسؤول جبور، شارل حاول .2

 في لها داخلةم خالل عنها الصوت قطعب وطالب راتم عدة لحر،ا لوطنيا لتيارا رئيس

 سلوك او nterruptingi men  بظاهرة يعرف ما في الجديد محطة لىع حواري برنامج

 ديثهاح استكمال يه حاولت ينماب لحديثا لىع يطرتهس الظهار الذكوري المقاطعة

 .الجتماعيةا دونيتها النكار حاولةم في حديثهل مقاطعتها وبرمجة

 

 نم النساء هامن عانيت ظاهرة Intrerrupting Men ال او الذكوري لمقاطعةا سلوك ظاهرة تعتبر

 اظهار هدفب سكاتهنا تمحاوال خالل من داخالتهنم اكمال من منعني حيث المياع والقيادات السياسيات

 المرأة من يتوقع بينما الحديث مجريات لىع الرجال او لرجلا سيطرة إظهارو يمةق يذ يسل كانهو كالمهن

 بهدف الذكور نم غالبيتها وفي  كبيرة لحاضرةا المجموعات كونت عندما اصةخ لمشاركةا عدمو االستماع

 ضمن لسلوكا ذاه ويصنف .آرائهن وازدراء تهميشهنو النساء واقصاء االجتماعية لذكوريةا الهيمنة اظهار

 .بنفسها ثقتها ويهز قدرها من يحط نفسي ذىا من المرأة يصيب مال المرأة دض السياسي لنفسيا لعنفا أنواع

 

                                                 
5
 ،2022 آذار 7 لنهار،ا جريدة تجاوزها؟، مكني كيف :هائلة لمعوقات يتصد ين 2022 النتخابات مرش حات - 

-https://www.annahar.com/arabic/section/76
D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/16022022043532022% 



 

  :جنسية ايحاءات تتضمن حالة
 

 شربل بادر خصوصا، والصحفيات السياسيات وعلى عموما النساء على المتطاولين محاسبة غياب وفي

 صادق ديما االعالمية على بالهجوم OTV قناة على يعرض الذي "قليل مش" برامج ومقدم معد وهو خليل،

. 
 لبنان خارجية وزيرة ديما حيث افتراضي سيناريو الى لجأ ، آذار ٧ في عرض الذي البرنامج سياق ففي

 .جنسية ايحاءات مع "رقاصة" بانها له وتهمس روسيا خارجية وزير تحاور

 ان ذكرنا واذا .فحسب صادق لديما وليس السياسة في للمرأة والدونية االحتقار نظرة عن الحوار هذا ينم

 الطريقة؟ هذهب سيجري كان الحوار ان خليل يعتقد  فهل السابقة الخارجية وزيرة كانت عدرا زينة السيدة

 ادارة ان يعني الحلقة عرض فهل االجتماعي، التواصل وسائل على رقيب وال حسيب ال ان افترضنا واذا

 المعارضات وخاصة السياسيات النساء تحقير اصبح هل خليل؟ شربل يعرضه ما على موافقة المحطة

  مباحا؟

 عن التساؤل يجوز وهنا .والتحقير والذم القدح عن واالبتعاد االنسان حقوق احترام مسؤولية االعالم على

 قدرهن من ويحط النساء يحقر الذي الشائن السلوك نبذ شأنها من سلوك بمدونات وااللتزام المهنية المعايير

 .اشكاله بكافة ضدهن السياسي العنف ويمنع

 

 .العبارات بابشع اياها واصفا الرينغ_رقاصة# وسم مستعمال صادق ديما على حملته خليل شربل استكمل
 منتمي طبيب توقيف خلفية على وذلك المتابعين من عدد معه وتفاعل .وتحقيرها وذمها قدحها الى وعمد

 على والمتهجمون الطبيب عن المدافعون ويعتقد .المتحدة العربية االمارات دولة في الحر الوطني التيار الى

 .بصديقتها متعلقة طبية قضية خلفية على السلطات الى به اوشت انها ديما

 بحقه طبية دعوى لرفع تأييدها من بالرغم بالطبيب، اوشت قد تكون ان تويتر على حسابها عبر ديما نفت

 .طبي خطأ بانه يزعم ما بسبب ومقاضاته

 وسم وعلى تحقير واوصاف صور من صادق ديما حساب على الجنسي المحتوى ذات الردود وتظهر

 تطور بذلك و .منها باالقتصاص للتهديد تعرضها مع trending الواطية-ديما# اصبح الذي خراط-ريشار#

  .جسدي الى وجنسي نفسي من ضدها السياسي العنف

 

 



 

  
 

 

  الرئيسية البيانية والرسوم الجداول /العنف تحليل :ثالثا

 

 آذار شهر خالل عنيفة كانت التي التعليقات إجمالي من ٪ النسبة -أ

 وحسابات صفحات على السياسة في المراة ضد العنيفة التعليقات نسبة توزيع أدناه ٢ رقم الجدول يظهر

 .آذار شهر خالل منشور 292 على تعليق 7795 مجموع من العام الحقل في وناشطة مرشحة امراة 23

 ٪٩٢ ان غير العنف من نوع على احتوت المرصودة المنشورات على التعليقات من ٪ ٨ ان الجدول ويبين

 .عنف على تحتو لم التعليقات من

 



 

 

 

 

 العنيفة للتعليقات والمشاركة التفاعل مستوى توزيع -ب

 ندى المرشحة ضد االكبر التفاعل كان حيث العنيفة التعليقات مع التفاعل مستوى ادناه ٣ رقم الجدول يظهر

 مع التفاعل ان مؤشر في هايتيان ولوري شدياق مي وبعدها يعقوبيان بوال ثم خريش مي تليها البستاني

 .ينتمين سياسية جهة الي المرشحات كافة يطال العنيفة التعليقات

 

ةتعليقات غير عنيف
92%

تعليقات عنيفة
8%

توزيع نسبة التعليقات العنيفة ضد المراة في السياسة
منشور292تعليق على 7795من مجموع 

خالل شهر آذار
2جدول رقم 

non violent comments  violent comments



 

 

 

 :المرصودة العنف أنواع -ج

 

 

 العنف بين توزع واذار شباط شهري خالل المرصود االلكتروني العنف نوع ان اعاله ٤ رقم الجدول يظهر

 تم بحيث فايسبوك، على منه اكثر تويتر على السيما النفسي للعنف اكبر بنسبة النفسي والعنف الجنسي

 تعليقات ١٠ رصد تم فيما فيسبوك على ٨٥ مقابل تويتر على نفسي عنف على يحتوي تعليقا ٥٨٤ رصد

 .تويتر على تعليق ٤٤و جنسي عنف على تحتوي فايسبوك على
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توزيع مستوى التفاعل والمشاركة للتعليقات العنيفة
تعليق وجواب مرصود723العينة من 

2022آذار -شباط 
3جدول رقم 
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نوع العنف االلكتروني ضد المراة الناشطة في السياسة
تعليق وجواب مرصود723العينة من 

2022آذار -شباط 
4جدول رقم 

Facebook Twitter



 

 

 الكتروني تنمر ضمن أدناه ٥ رقم دولالج يظهر كما لشكله وفقا واذار شباط خالل االلكتروني العنف وتوزع

 ذات وتهديدات مضايقات ثم ٪، ٤٤.٨ بنسبة والعمر الشكل على بناء تعنيف يليه ،(٪٧.٧٨) االكبر بالنسبة

 .٪٢٨.٠ بنسبة وتخويف وتهديد ٪،١٢.٥ بنسبة المرأة ضد تحيزا ٪،٤٧.٧ بنسبة جنسي طابع

 

 

 .المستخدمة االجتماعي التواصل لوسيلة وفقا العنف شكل توزيع أدناه ٦ رقم الجدول ويظهر
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7.47%

توزيع شكل العنف االلكتروني ضد المراة في السياسة
تعليق وجواب مرصود723العينة من 

2022آذار -شباط 
5جدول رقم 

تحيز ضد المراة العمر/تعنيف بناء على الشكل (اساءة، سخرية)تنمر االلكتروني 

تهديد وتخويف  تهديدات ذات الطابع الجنسي/مضايقات
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توزيع شكل العنف االلكتروني ضد المراة في السياسة
وفقا لوسيلة التواصل االجتماعي المستخدمة

2022آذار -شباط 
6جدول رقم 

Facebook Twitter



 

 

 بالنسبة وذلك شباط شهر خالل السياسة في المراة ضد االلكتروني العنف توزيع أدناه ٧ رقم الجدول يظهر

 .العام الحق في الناشطات او المرشحات النساء من المرصودة للعينة

 

 

 ونالت والناشطات المرشحات بين التوزيع تبدل آذار لشهر ٨ رقم الجدول يظهر شباط شهر مع مقارنة وفي

 .عنف على تحتوي التي التعليقات من االكبر النسبة البستاني ندى
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توزيع العنف االلكتروني ضد المراة في السياسة
2022آذار 

8جدول رقم 



 

 العنف مصدر -د

 تعليقين باستثناء العاديين المستخدمين من بمعظمه أتى فقد ٩ رقم الجدول بحسب التعليقات هذه مصدر اما

 .ملهب ابو ميالد وهو المرشحين احد قبل من السياسية في المراة ضد الكترونيا عنفا تضمنا

 :التعليقين مضمون

 الرهبنة ثوب شلحت امك
 الكرامة ثوب شلحتي وانت

 بري نبيه من اوقح واصبحتي

 الها منك شنهق
 امها وبين بينها فرق في ما

 الحب كرمال الرهببنة تركت امها
 االرواح قبارت صارت تا لمالك هالك من وهي
 الفرق؟ ما يوري يا وأنت

 

 

 

 حالة دراسات :رابعا

 شباط في زغيب جوزفين أحمد داليا -أ

 

 احمد داليا حالة

 تلفزيون على تقد مه الذي "خلق فشة" الساخر النقدي برنامجها في احمد داليا قالت ٢٠٢٢ شباط 24 بتاريخ

 حسن السيد وتقصد "غرانديزر" بإثنين المسيحيين مثل وفقهم هللا ان الشيعية الطائفة أبناء الى متوجهة الجديد

 ستة عندو الن البلد يدمروا االشرار تارك الفضاء رعد المفض ل سالحو واحد اول" بري، ونبيه نصرهللا

 اعتزل" والثاني ".فليد بكوكب نصلي ورح قريبا راجع تخافو ما ولكن .قبل يحررهم بد و تانيين كواكب

 .."الطيبة الشباب مني م ليضل المغناطيسية اجاالمو المفض ل وسالحه المال لجمع وتفض ى القتال
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مصدر العنف االلكتروني ضد المراة في السياسة
على صفحات المرشحات والناشطات في الحقل العام

امراة23العينة من 
9جدول رقم 

Facebook Twitter



 

 الثاني كانون 13 بتاريخ األولى الحملة بعد تويتر على عليها ثانية حملة النطالق سببا ذلك فكان

 السياسيين صور ضمن ومن ،"تماسيح" بالـ السياسيين نفسه البرنامج في َوصفت ان بعد  2022

هت الذين  .هللا نصر حسن هللا لحزب العام األمين صورة الوصف، بهذا لهم توج 

د قبل من مساء 9:42 الساعة شباط 24 في عليها الثانية الحملة بدأت  الشمطاء السوداء" :كتب مغر 

ة أحمد_داليا#  ".رموزنا على التطاول على وقاحة بكل مصر 

 :المرأة ضد   للعنف التالية األشكال ةالحمل واتخذت 

 البشرة ولون المظهر على بناء :ونفسي عنصري عنف.  

 

 

 للدعارة عنوان حرام، بنت : جنسي عنف.  

 

 

ج  .عليها الحملة وتفعيل تضخيم اجل من "واجب هو" داليا على التنمر ان الناشطون ورو 

https://twitter.com/hashtag/%2525D8%2525AF%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%25258A%2525D8%2525A7_%2525D8%2525A3%2525D8%2525AD%2525D9%252585%2525D8%2525AF?src=hashtag_click


 

 

 :كالتالي فكانت المستخدمة العنفية والصور التعابير مجموعة اما

 سوداء، حبشية  

 عاهرة، أحمد_داليا 

 اد مرت يس عند وبتشتغل وبلطجي قو   ،...لح 

 اللعينة الشمطاء. 

 قبل من عليها الرد تجاهل وتم   األولى الحملة كما بعدا تأخذ لم احمد داليا على الثانية الحملة هذه ان اال

 .األولى الحملة في داليا ساندت تيال األخرى االعالم ووسائل والقناة اإلعالمية

 

  :زغيب جوزفين حالة

 

 فيسبوك على المرشحة صفحة من الصورة

https://www.facebook.com/Dr.JosephineZgheib 



 

 على الرسمية صفحتها عبر الثاني كانون 18 بتاريخ رسميا ترش حها زغيب جوزفين أعلنت

 دون من ايجابيا   تعليقا   112 و ،(shares)مشاركات 3 إعجابا ، 287 البوست نال وقد  الفيسبوك،

  .والتوفيق الدعم رسائل تلق ت  هي بل ال إساءة، اي

 وانما الفت بشكل زغيب جوزفين ترشيح اعالن فيسبوك على االخبارية الصفحات تتابع لم

 حالترش   تاريخ الثاني كانون18  في الخبر هذا كسروان في المحلية الصفحات من قليل عدد نشر

 .سلبية تعليقات تضمنت اذ بعضها ذكر ونورد

 : الصفحات هذه بين من

 News Daily Keserwan 

 .6 عددها سلبية وتفاعالت اعجابا، 39 ترشحها اعالن بوست القى  "دايلي كسروان" صفحة على

 اللي هي مش" :مثل تضليال وتضمنت تعليقا، 11 اصل من 5 ترشحها على السلبية التعليقات عدد وبلغ

ر وحالة ،"؟ الماضيه الدوره هللا حزب الئحة على ترش حت  وحالة ،"زوين جيلبرت من اجمل"  :تنم 

 "cv her s what hayet bel chubta3mol W ? betkun Min?" :تشكيك

 online Keserwan  

 والقى زغيب جوزفين ترشيح إعالن "بوست" الثاني كانون 18 بتاريخ نشرت ،"أونالين كسروان" صفحة 

 لترش حها وداعم مؤيد غالبيتها  تعليقا 31 اصل ومن  .16 عددها سلبية وتفاعالت اعجابا 197 بوستال

ر سياق في اتت التي السلبية التعليقات بعض وردت  شاف وما روما على راح الواحد" :مثل  والتجاهل التنم 

ض كما  ".بتخص؟ مين بتعمل؟ شو هيدي؟ مين "  ،"البابا  تبع هيدي" :وعل ق انتخابها عدم على احدهم حر 

 ".تنتخبهم ما الزم عدو   الثورة البلد، خربوا لي الثورة

 "ينتفض لبنان" 

 التغيير قوى على المحسوبة "ينتفض لبنان" صفحة على زغيب جوزفين ترشيح اعالن منشور حظي

 .مشاركات 5و "اليك" 286 عن فضال تعليقا 13  :خجول تفاعل على

 Chabeb Kesserwen  

 ذات وساخرة مسيئة سلبية تعليقات زغيب جوزفين ترشيح اعالن نشر القى "كسروان شباب" صفحة على

 انثى ام ذكر غلط شي في" ،"الشب مين" :كمثل العام، الحقل في الناشطة المرأة ضد   ومتحي زة ذكوري طابع

 .وغيرها "بالصورة

 



 

 

 

ض انها المرشحة، صفحات على وليس العامة، الصفحات على التعليقات تظهر ر تتعر    الشكل على بناء للتنم 

 .البلدي المجلس في ناشطة عضوة انها علما بالنفس الثقة وضعضعة واالزدراء التشكيك باب من وللتجاهل

هات أحزاب عدة الى ينتمون العامة الصفحات متابعي ان المعروف ومن  يتابعون ال وبالتالي سياسية وتوج 

 ينتمون ال لمن ومعارضتهم استهزائهم البداء احيانا فردي بشكل ولو يتنم رون همان كما ها،/بعينه ة/مرشح

ر التعرض احتمال فان لذلك .السياسي خطهم الى  الصفحات هذه على نسبة اعلى هو "العنيف الرد" او للتنم 

 كبير عدد لديها جدلية شخصية او بارزة شخصية المرشحة تكن لم حال في الخاصة الصفحات على منها

 .المتابعين من

 

 

 

 

 



 

 آذار في الخليل ناهدة حالة -ب

 

 ضغط لحملة تعرضها عن فايسبوك لىع صفحتها على لخليلا ناهدة لمرشحةا أعلنت ،٠٢٢٢ ذارآ ٧٢ في

 . الشيعي المقعد عن ٢ بيروت ئحةال الى االنضمام عن قصائهاا بهدف لمثليةا الجنسية بنتهاا هوية بسبب
 : فيه اءج بحديث ادلت ثم .الكفاءةو الشفافية معايير اعتماد بضرورة وذكرت

 .…“6ووعودي االنتخابي برنامجي على حاسبوني …تاريخي وهيدا عيلتي وهيدي أنا هيدي”

 القاء خالل من لوصمها حاولةم في عليها وللضغط بتزازهاال محاولة يف نفسي نفع لىا اهدةن تعرضت

 .المحافظة ألوساطا في التابوهات من عتبري زال ام الذي االمر وهو ابنتها ثليةم بسبب عليها اللوم

 .عنها األصوات حجب اللخ من  بالالئحة اذى ذلك لحقي ان من وفاخ استبعادها نالمعنيو اولح وقد

 وعبر المعارضة فوفص داخل ضغط حملة بفضل مك نتت بذلك و عهام الناشطين نم ددع ضامنت وقد

 .االعتذار لىع إقصاءها حاول نم وإجبار الت رشح في راالستمرا من إلكترونية حمالت

 .مدينتي بيروت الئحة لىا فعال انضمت وهي االنتخابية لمعركةا خوض نع تتراجع لم أنها اهدةن اكدت

 المرشحات من عدد قلا شهدت ولكنها لبنان في ألكبرا من هي ائفةط من ناشطةك ليلخ اهدةن استهداف

 .السياسة يف والرجل المرأة لىا بالنظر المعايير ازدواجية  يظهر

 وثناء شعبي بتأييد وحظوا 7الجنسية بناتهم / أبنائهم وميول بميولهم عرفوا ونواب ووزراء رؤساء من فكم

 :فمثال "المعني الشخص فيه يقع ان عن بعيدا" يرونه قد لما وتبرير ن/جرأتهم على

 حالها حترمةم جنبالط الياد برافو ..والصدق الحرية احترم ولكن لمثليةا مع لست" :المعلقين أحد كتب

 ."بخياراتها ومقتنعة

 ما غير القراء فهمو اإلنجليزية، للغة فهم سوء أو مالئيإ خطأ مجرد انك كتبته ام أن خرونآ عتبرا بينما

 .داليا أرادته

 يمتدحهم من وعائلته السياسي الرجل يجد ينماب والوصم للتمييز لنساءا تتعرض يفك التفاوت ذاه يظهر

 .وعائلتها المرأة تذم حيث

 

 

 "لبنان في النسوي المدني المجتمع" منصة مطالب :خامسا

 

 من والمؤل فة ،Women UN تستضيفها التي "لبنان في النسوي المدني المجتمع" منصة ان ذكره الجدير

 طريق خريطة تشك ل أساسية مطالب 10 من الئحة   أطلقت  النساء، حقوق لتعزيز تنشط ومؤسسة منظمة 52

 المساواة وتحقيق االجتماعي النوع على القائم التمييز من القوانين لتنزيه المستقبليين والنواب للنائبات

 .٢٠٢٢ شباط ٢٨ في صحفي مؤتمر في وذلك الجندرية

 

 تنميط أو النساء ضد تمييز أي والمرشحات المرشحين خطابات تضمين بعدم االلتزام" المطالب ابرز ومن

 العنف من النساء يحمي قانون اعتماد"و أساسي كمطلب ،"للنساء كارهة أو أبوية أو ذكورية إشارات أو

 أو الحزبية أو السياسية األنشطة في المشاركة المرأة حرمان إلى يهدف إجراء أي ذلك في بما السياسي،

 ".8التنظيمية

 

                                                 
6

 https://daraj.com/89086/ 
7

 https://arabic.rt.com/middle_east/919478-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-

%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-
%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-
%D8%B9%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-
%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7/ 

8
 Feminist Platform  

https://arabic.rt.com/middle_east/919478-%2525D8%2525AF%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%25258A%2525D8%2525A7-%2525D8%2525AC%2525D9%252586%2525D8%2525A8%2525D9%252584%2525D8%2525A7%2525D8%2525B7-%2525D8%2525AA%2525D9%252583%2525D8%2525B4%2525D9%252581-%2525D8%2525AD%2525D9%252582%2525D9%25258A%2525D9%252582%2525D9%252587-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A3%2525D9%252586%2525D8%2525A8%2525D8%2525A7%2525D8%2525A1-%2525D8%2525B9%2525D9%252586-%2525D8%2525B2%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D8%2525AC%2525D9%252587%2525D8%2525A7-%2525D9%252585%2525D9%252586-%2525D8%2525B5%2525D8%2525AF%2525D9%25258A%2525D9%252582%2525D8%2525AA%2525D9%252587%2525D8%2525A7/
https://arabic.rt.com/middle_east/919478-%2525D8%2525AF%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%25258A%2525D8%2525A7-%2525D8%2525AC%2525D9%252586%2525D8%2525A8%2525D9%252584%2525D8%2525A7%2525D8%2525B7-%2525D8%2525AA%2525D9%252583%2525D8%2525B4%2525D9%252581-%2525D8%2525AD%2525D9%252582%2525D9%25258A%2525D9%252582%2525D9%252587-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A3%2525D9%252586%2525D8%2525A8%2525D8%2525A7%2525D8%2525A1-%2525D8%2525B9%2525D9%252586-%2525D8%2525B2%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D8%2525AC%2525D9%252587%2525D8%2525A7-%2525D9%252585%2525D9%252586-%2525D8%2525B5%2525D8%2525AF%2525D9%25258A%2525D9%252582%2525D8%2525AA%2525D9%252587%2525D8%2525A7/
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 والتوصيات االستنتاجات :سادسا

شة كونها عن فضال ع اجتماعي عنف ضحي ة اللبنانية المرأة تصبح السياسية، الحياة في مهم   تطل   حالما متنو 

  يعتبر زال ما  المجتمع وكأن   السياسي، بالشأن عالقة ذات علنية مواقف تت خذ  عندما أو العام، الشأن على

 .الذكور على حكرا السياسي الشأن

 وفي الشاشات على حضورها منع حيث من العالما وسائل في بتهميشها يبدأ السياسة، في المرأة وتهميش

 وفي التلفزيون شاشات على للمرأة المستمر التهميش كثيرة دراسات أكدت وقد .ومطالبها مواقفها طمس

 جانب من المقصود االهمال خالل من المنحى هذا مجددا الدراسة هذه وتؤكد .المتنوعة االعالم وسائل

 غاب التي زغيب جوزفين السيدة وهي 2022 النيابية لالنتخابات امرأة أول لترش ح التلفزيون محطات

 .للنساء المتاحة الضئيلة المساحة خالل زمن المحطات أخبار نشرات كل عن ترشيحها

 المرأة ضد   العنف ويشمل .ذكورية خلفية على متنوعة، عنف لحمالت العام الفضاء في المرأة تتعرض كذلك

 عن وإقصائها اسكاتها إلى تسعى التي واالبتزاز والتخويف والمضايقة العدائية، أشكال كل السياسة في

  .امرأة لكونها اال لشيء ال السياسي العمل

 من االلكتروني الفضاء بات وقد .النمطية والصور والشائعات الكراهية لغة النساء على الهجمات وتستخدم

 حمالت في العنف، أنواع لشتى المرأة فيه تتعرض واسعا ميدانا التواصل ومواقع االنترنت شبكة خالل

 .المصدر المجهول ومنها المصدر المعروف منها عفوية، أو منظمة

 في دورها للعب سعيها في عليها الطريق وتقطع المجتمع في ودورها المرأة من تنال الحمالت هذه مثل ان

 هي االلكترونية العنيفة لتعليقاتا معظم ان الفتا كان وقد .السياسي القرار في والمشاركة العام الشأن إدارة

 يتطلب ما العنف، من النوع هذا خطورة بعد متحسسا ليس المجتمع أن يعني ما عاديين مستخدمين قبل من

 .وانعكاساته خطورته مدى إلظهار توعية حمالت

 :على التأكيد من بد   ال لذلك،

  للرجل، المساوي دورها على والتأكيد والسياسية العامة الحياة في المرأة اشراك ضرورة 

 الذكورية الهيمنة أساس وعلى االجتماعي النوع أساس على السيما المرأة ضد عنف أي رفض 

 عليها،

 رالمعايي عبرتكريس يلعبه ان التلفزيون والسيما لالعالم يمكن الذي االيجابي الدور على التشديد 

 قدرهن من ويحط النساء يحقر الذي الشائن السلوك نبذ شأنها من سلوك بمدونات وااللتزام المهنية

 اشكاله، بكافة ضدهن السياسي العنف ويمنع

 لذلك، للتصد ي والجمعيات النخب دور وتفعيل االلكتروني الفضاء في حمالت أي من  المرأة حماية 

 ولقاء حوار مساحة االلكتروني الفضاء يكون أن على العمل. 


