


االصغاء الى المجتمعات المحلیة:  تعزیز الثقة
بالمشاركة السیاسیة اساس للتغییر

٢٠٢٢انتخابات
مقدمة-1

في ھذا التقریر الفصلي لما قبل االنتخابات النیابیة اعتمدت مھارات تقنیة  "االصغاء الى المجتمعات
المحلیة"  لجمع ما یتداولھ الناس عن االنتخابات عبر قنوات التواصل االجتماعي المفتوحة والمغلقة.

وما یتداولھ الناس من آراء وما یعبرون عنھ من مواقف ازاء ھذه االنتخابات او ما یتداولونھ من
مجموعة١٣اجراءعبرالمعلوماتجمعتمكمالھا.الترویجیجريشائعاتاومغلوطةمعلومات

تركیز(مجموعةعكارتركیز)،مجموعات٣(البقاعالتالي:شملتمتعددةلبنانیةمناطقفيتركیز
جبلتركیز)،(مجموعتاالجنوبتركیز)،(مجموعتاالشمالتركیز)،مجموعات٣(النبطیةواحدة)،

لبنان (مجموعة تركیز واحدة) وبیروت (مجموعة تركیز واحدة).
وتحققتالبیانات.قاعدةالىادخلتوشائعةخبرا٨٧٠٨علىالرصدفترةفيالبیاناتقاعدةاحتوت

االنتخابات.حولمغلوطةومعلومةشائعة٦٥مناكثرمننیوزمھارات

بدا تفاعل الناس مع االنتخابات فاترا في آذار، الناس متعبون من االوضاع االقتصادیة والھم المعیشي
یطغى على احادیثھم، وسط عدم وضوح التحالفات والتشكیك في امكانیة اجراء االنتخابات. في نیسان

مع  البدء باعالن تشكیل اللوائح، بدا الناس كانھم یلتحقون بقطار االنتخابات، لیس للتعبیر عن
حماستھم  لالنتخابات كمحطة للتغییر بقدر ما ھو  لتأمین خدمات مباشرة لھم لقاء التصویت في

المقابل. وترافق االقبال على طلب الخدمات المباشرة مع اخبار كثیرة متداولة عن طبیعة المساعدات
التي بدأ المرشحون بتقدیمھا. ویسجل ان االكثر حماسة لالنتخابات كان مناصرو االحزاب الذین

انخرطوا في تمجید الحزب الذي ینتمون الیھ وفي شتم الخصم. مصطلحات وذكرى الحرب االھلیة تم
استحضارھا في خطاب المرشحین والناخبین الحزبیین على السواء.

في االخبار والمواقف التي تداولھا الناس في قنوات التواصل االجتماعي ومجموعات التركیز التي
رصدتھا مھارات بدا الناس غیر متفائلین ان التغییر سیحدث فرقا في االنتخابات السیما ان القوى

التغییریة او الجدیدة على المشھد السیاسي لم توحد جھودھا كما كان یتأمل الناس، كما لم یتسن
للناخبین التعرف إلیھم، او حتى معرفة خلفیاتھم وافكارھم وبرامجھم االنتخابیة .

اما في ایار فقد اخذ تفاعل الناس یزداد اكثر ولكن على قاعدة شد العصب الطائفي.  واخذت تتراجع
وتیرة  التشكیك في عدم القدرة على تنظیم االنتخابات وتأمین المستلزمات الالزمة للقیام بھا او حتى
التشكیك باالرادة السیاسیة الجرائھا والسیما أن االنتخابات ستجرى بعد موجة االحتجاجات الشعبیة



ایارشھرفيبیروت.مرفأانفجاروحدوثاالقتصاديالوضعتدھوروبعد٢٠١٩تشرین١٧في
تداول الناس في استطالعات الرأي التي اسھمت في تضلیل الرأي العام السیما ان مضمونھا كان

یشكك في امكانیة ان تحدث ھذه االنتخابات تغییرا. استطالعات الرأي ھذه كانت توضع في التداول
عملیة االقتراع. غابت المعاییر عن نشرقبل االنتخابات وخاللالعام على نطاق واسع وبطرق عدیدة

استطالعات الرأي بمخالفة صریحة للقانون االنتخابي وراحت االستطالعات تروج الستحالة
وصعوبة حدوث أي تغییر في األجواء السیاسیة وفي نتائج االنتخابات، ما شكل تضلیال للناخبین. كما

في لوائح محددة لشد العصبعلى تشرذم وغیاب تضامن أحزاب الثورةستطالعاتشددت ھذه اال
الطائفي في المناطق الحزبیة الكبرى والتي شھدت منافسة حاسمة مع لوائح التغییر.

وفي الخالصة، ان فریق مھارات سعى عبر تطبیق ھذه التقنیة الى متابعة ما یتداولھ الناس حول
pilote(اولیةكتجربةاالنتخابات،منالناسمزاجلرصدازاءھاومشاعرھماالنتخابات project(

ستسعى مھارات الى تطویرھا للمساعدة في وضع نظام تنبیھ اولي یساعد في فھم نظرة المواطنین
الى االنتخابات اذا ما كانت ایجابیة او سلبیة ویساعد الجھات المعنیة باالنتخابات واالصالح االنتخابي
من الرد على تطلعات المواطنین في ھذا الموضوع عبر وضع خطط تواصل عامة تساعد في تغییر

نظرة المواطنین الى االنتخابات كمحطة دیمقراطیة اسیاسیة لمحاسبة السلطة ویمكن ان ینتج عنھا
تغییر ومحاسبة.

ان التشكیك في عدم حصول االنتخابات ناتج عن عدم ثقة بالدولة وشعور بالمجھول رغم ان
المسؤولین الحكومیین كانوا یذكرون في خطاباتھم انھم ملتزمون باجراء االنتخابات في موعدھا.

واضح ان عامل الثقة بكالم المسؤولین وعامل الثقة مع الدولة غیر موجود ومبرر، ویحتاج الى مزید
من الجھود من قبل المسؤولین لیبرھنوا انھم أھل ثقة.

كما ان التشكیك في القدرة على التغییر عبر المشاركة في االنتخابات كان مسیطرا على مشاعر الناس
قبل االنتخابات. فھذه النظرة السلبیة لعدم القدرة على خرق النظام القائم تؤثر على نسبة المشاركة

الفاعلة في العملیة االنتخابیة، وقد غذت ھذه النظرة السلبیة كثرة التحلیالت واستطالعات الرأي غیر
الشفافة التي عززت ھذه النظرة السلبیة في عدم القدرة على التغییر.  وھذا االمر یحتاج الى عمل

توعوي مكثف على اھمیة المشاركة السیاسیة ومنھا االنتخابات كمحطة أساسیة دوریة للتغییر
والمساءلة. والعمل ایضا في مجال التربیة االعالمیة ورفع الوعي على مواجھة وكشف التضلیل

اإلعالمي.

وال بد من التشدید على اھمیة التحقق من المعلومات والسیما في وقت االنتخابات، اذ ان المعلومات
الخاطئة غالبا ما یتداولھا الناس على انھا حقائق، وال بد من العمل على تحصین نزاھة المعلومات

المتوافرة في فترة االنتخابات، لتجنب التضلیل االعالمي.
ومن المھم االشارة الى ان اغلب الشائعات المتداولة في فترة ما قبل االنتخابات كانت ذات طابع

قانوني ویدل على مدى ضعف الثقافة القانونیة وضرورة زیادة الوعي القانوني والتثقیف حول قانون
االنتخابات.



ومن الملفت ایضا الدور الذي یمكن ان یلعبھ المواطنون في المحافظة على نزاھة ودیموقراطیة
االنتخابات، اذ ان انخراطھم في  رصد المخالفات  یوم االنتخابات وتفاعلھم عبر مواقع التواصل

االجتماعي یسھم  في تحصین العملیة االنتخابیة ونزاھتھا والسیما لناحیة توثیق المخالفات والتداول
بھا وال بد من تشجیع المواطنین على استخدام االلیات المتاحة لتسجیل المخالفات والشكاوى، وعدم

االكتفاء فقط بالتداول بھا عبر منصات التواصل االجتماعي.

والجدیر ذكره ان ھذا التقریر الفصلي لما قبل االنتخابات  یأتي في إطار مشروع ”ِشراكة“ الذي
منبدعم)LADE(االنتخاباتدیموقراطیةأجلمناللبنانیةوالجمعیةمھاراتمؤسسةبھتقوم

.2022أیار٣٠إلى٢٠٢٢اذاراولمنالممتدةالزمنیةالفترةویغطيالھولندیة،السفارة
وتھدف سلسلة التقاریر ھذه إلى مراقبة دیمقراطیة العملیة االنتخابیة عبر تجمیع ما یتم تداولھ من

شائعات، تصاریح سیاسیة وأخبار مغلوطة ومضللة في كافة المناطق اللبنانیة وتحلیل ھذه البیانات.
ثم یقوم فریق التحقق من المعلومات في "مھارات نیوز" من التحقق من صحة ھذه الشائعات لیعاد

نشر المعلومات المدققة.



الرصدمنھجیة-2

بنت مھارات على تجربتھا في رصد اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي في فترة االنتخابات،
لتوسیع قاعدة جمع المعلومات حول االنتخابات لتشمل ما یتداولھ الناس في مجتمعاتھم المحلیة من

اخبار مغلوطة وشائعات ومواقف حول الموضوع. ولھذه الغایة، اعتمدت ھذه الدراسة  تقنیة
Socialالمحلیة“المجتمعاتالى”االصغاء Listeningالمتداولةالمعلوماتوجمعرصدبھدف

حول العملیة االنتخابیة في ھذه المجتمعات على الصعید المحلي السیما عبر التطبیقات المغلقة مثل
واتساب او على مواقع التواصل المفتوحة او ما یتداولھ الناس في ما بینھم. أیضا، اعتمدت مھارات

تقنیة جمع المعلومات من خالل مجموعات التركیز والمقابالت المباشرة مع أفراد من مختلف
المناطق اللبنانیة. ونظم فریق عمل ھذا المشروع المقابالت وجمع الشائعات والمعلومات المتداولة
محلیًا ووفرھا في قاعدة بیانات خاصة منظمة وفق نوع المعلومات المنتشرة عبر مواقع التواصل
االجتماعي، درجة انتشارھا، وتصنیفھا، ما یساعد على تحلیلھا واختیار األكثر تداوال منھا للتحقق

من صحتھا.

وبعدھا یقوم فریق الرصد في مھارات بتحلیل ھذه البیانات للوقوف عند أبرز ما یتداولھ المواطنون
معلومات مغلوطة ومضللة أو خطاب كراھیة.لتحدید ما یعتبر

ویتعاون فریق المراقبین مع فریق التحقق من المعلومات في مھارات نیوز، الموقع االخباري الذي
تحتضنھ مھارات، الحالة أكثر الشائعات تداوال للتحقق من صحتھا.

وتضم وحدة التحقق من المعلومات صحافیین وصحافیات مدربین على أدوات وأسالیب وتقنیات
التحقق من المعلومات ویتم نشر نتائج التحقق من المعلومات من خالل تقاریر تتبع منھجیة واضحة

وھونیوزمھاراتفي“factometer”التحقققسمفيوذلكالمتداولة،المعلوماتصحةلقیاس
المعلومات.منللتحققالدولیةالشبكةIFCNفيعضو

ویساھم فریق العمل في إعادة  نشر المعلومات المدققة باستخدام القنوات نفسھا التي تم تداول
المعلومات المغلوطة عبرھا من أجل انتشار أوسع.

https://maharatfoundation.org/media/2119/maharat-shiraka-report-1-arb.pdf


٢٠٢٢آذارشھرنتائج

- نتائج الرصد وتحلیلھا: تفاعالت الناس مع االنتخابات لم تبدأ

المجتمعاتالىاالصغاءتقنیةخاللمن٢٠٢٢اذارشھرفيرصدھاتمالتيالبیاناتاظھرت
Socialالمحلیة listening،مقارنةالمقبلةباالنتخاباتمرتبطحدثأيمعالناستفاعلعدم

.٢٠١٨بانتخابات

وفي تحلیل لقاعدة البیانات المرصودة من شائعات وأخبار مغلوطة تمت مشاركتھا عبر وسائل
التواصل االجتماعي بینت التالي:

٪ )٣٤.٨(بنسبةالناخبینتفاعالتفيوالتعامیمالسیاسیةاالتھاماتھیمنت-

اوالتشھیراماعلىمضمونھایرتكز٪ )٢٩(بنسبةالدقیقةوغیرالشائعةالمعلوماتتداولتم-
تمجید األحزاب السیاسیة المشاركة في اإلنتخابات.

الصحیحةغیرالوقائعوبلغتالمرصودة،العینةمن٪ )١٤.٥(نسبةالكاذبةالمعلوماتوشكلت
.٪ )١٨.٨(المشاعرإلثارةوالتفاعالت٪ )١.٤(نسبة



خطابات المرشحین تركز على استمالة عواطف الناخبین

بینت البیانات المرصودة أن خطابات المرشحین تمحورت حول مواضیع أكثرھا كان مرتبطا
باالنتخابات، الحیاد، األموال والسیاسات النقدیة، انفجار مرفأ بیروت. ركز المرشحون خطاباتھم

خالل حمالتھم االنتخابیة على ھذه المواضیع بغیة استمالة عواطف الناخبین وكانت ھذه
التصریحات بمعظمھا آراء غیر مستندة على وقائع ویمكن وضعھا في إطار الترویج السیاسي.

وعلى الرغم من اھتمام الناس بھذه المواضیع اال ان التفاعل مع ھذه التصریحات والخطابات كان
قلیال، التفاعل االعلى اتى من قبل الحزبیین دعما ألفكار األحزاب التي ینتمون إلیھا.

من خالل رصد تصاریح المرشحین وتفاعالت الناخبین عبر تطبیق تویتر، یحدد المخطط أدناه
وھلق،٢٠٢٢انتخاباتومنھا:المرصودةالبیاناتبحسبالعامالرأيبینتداوالاألكثرالھاشتغات

شو، كشف الحسابات، كلن یعني كلن…



المشاكل الیومیة والنقمة على السیاسیین ھي األولویة

تھیمن األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة الیومیة وسوء األحوال على خطاب الناخبین وتشكل أولویة
عند أغلب المواطنین. لذا برز غیاب شبھ كامل النخراط وتفاعل المجتمعات المحلیة مع الحمالت

االنتخابیة والمعارك السیاسیة كما وبرزت نقمة على األحزاب التقلیدیة والسیاسیین عبر وسائل
التواصل االجتماعیة على تویتر، فیسبوك، تیك توك وانستاغرام والخاصة كتطبیق واتساب. أظھرت

البیانات التي تم جمعھا ان العملیة االنتخابیة على الصعید المحلي لم تبدأ بعد، السیما مقارنة
بینالسیاسیةوالمعاركاالنتخابیةالمعركةفیھابدأتالتي2018عامالماضیةباالنتخابات

المرشحین قبل أشھر من االنتخابات بحسب المراقبین الذین رصدوا االنتخابات الماضیة.

الخوف من عدم القدرة على التغییر ھو أساس عدم المشاركة

غابت مواقف الناخبین السیاسیة حول القوى التغییریة الجدیدة الذین ترشحوا الى االنتخابات بالرغم
ھذاالمراقبونویفسر.2019األولتشرین17تظاھراتداعميمنكانواالناخبینھؤالءانمن

الغیاب بسببین: األول خوفھم من ان یعید التاریخ نفسھ مع انتخاب الطبقة السیاسیة الحالیة والثاني
یكمن في غموض وضبابیة مشھد مرشحي قوى التغییر.

الخوف من اإللغاء السیاسي عند الطائفة السنیة

برزت ردات فعل طائفیة في بعض تفاعالت الناس في المناطق االنتخابیة ذات الطابع السني في
أجواء من الخوف بین الوجود وااللغاء، وذلك كنتیجة إلعالن الرئیس سعد الحریري الممثل

األساسي للطائفة السنیة وتیار المستقبل تعلیق العمل السیاسي في لبنان وعدم خوض االنتخابات
النیابیة المقبلة مع تأیید سني جماعي لھذا الموقف، وخصوصا في ظل غیاب منافسات سیاسیة قویة

تمثل الطائفة.

تمویل الحمالت االعالمیة لم یبدأ بعد

ان الحمالت االنتخابیة التي اعتاد المرشحون القیام بھا قبل االنتخابات تأخرت مقارنة مع انتخابات
تمویلفيالنقصالسببیكونوقدالماضیة.االنتخاباتواكبواالذینالمراقبینبحسب2018

الحمالت وعدم استخدام اموال االحزاب بعد في الحمالت االعالمیة ما یرجح احتمالیة سیناریو
شراء األصوات قبیل فترة االنتخابات.



التحقق من أخبار مغلوطة ومضللة

في إطار رصد البیانات والتحقق من المعلومات التي یتم تداولھا السیما لناحیة قانونیتھا ومدى
٣برزتاالنتخابات،ودیمقراطیةنزاھةتضمنالتيالعامةوالمبادئاالنتخاباتلقانونمطابقتھا

أخبار تم تداولھا في المجتمعات المحلیة وعبر وسائل التواصل االجتماعي السیما لناحیة استغالل
المؤسسات العامة للترویج والدعایة السیاسیة وترشح نواب مدعى علیھم في قضیة انفجار مرفأ

بیروت:

الخبر األول: تعلیق البلدیات الفتات حزبیة

فيمواطنیناعتراضیظھرتوك""تیكتطبیقعبر2021األولكانون14بتاریخفیدیوتداولتم
بلدة المرج على تركیب الفتة باسم "أھالي بلدة المرج" مناصرة للرئیس سعد الحریري من قبل البلدیة

تحضیرا لالنتخابات النیابیة. یطرح ھذا الفیدیو اشكالیة قانونیة تعلیق البلدیات الالفتات الحزبیة. قام
فریق التحقق من المعلومات في مھارات نیوز بمراجعة القوانین االنتخابیة لھذه الناحیة.

العاّمةوالمؤسساتالدولةلموظّفيتجیزالاالنتخاباتقانونمن77و76المادتیننصانوتبین
والبلدیات واتحاد البلدیات الترویج االنتخابي لمصلحة مرّشح أو الئحة كما ویتوّجب على البلدیة

باشراف السلطات المختّصة تحدید األماكن المخّصصة لتعلیق اإلعالنات االنتخابیة خالل فترة الحملة
االنتخابیة. إذا فان ھذا الفیدیو یوثق مخالفة لقانون االنتخابات، مما یعّرض البلدیة للمساءلة والمحاسبة

القانون.من19المادةبحسباالنتخاباتعلىاإلشرافھیئةقبلمن

الخبر الثاني: قانونیة ترشح المدعى علیھم

تم رصد تفاعل المواطنین على الصعید المحلي في عدة مناطق عبر مواقع التواصل االجتماعي مع
حراك أھالي ضحایا المرفأ الرافض لقرار حركة أمل في إعادة ترشیح النائب علي حسن خلیل في
محافظة الجنوب قضاء مرجعیون، والنائب غازي زعیتر في محافظة بعلبك الھرمل في البقاع إلى

ملففيعلیھممدعىالمرشحیناناذالترشیحھذاقانونیةبعدمزاعمین،2022النیابیةاالنتخابات
.2020آبمنالرابعفيبیروتمرفأانفجار



یطرح ھذا التفاعل اشكالیة مدى قانونیة ترشح مطلوبین الى التحقیق القضائي مثل قضیة ترشح
النائبین علي حسن خلیل وغازي زعیتر. قام فریق التحقق من المعلومات في مھارات نیوز بمراجعة

في17/6/2017بتاریخ44رقماالنتخاباتلقانونمراجعةفيالناحیة.لھذهاالنتخابیةالقوانین
المادة الثامنة منھ حول الشروط التي تمنع من الترشح، ال تتضمن ھذه المادة أي فقرة متعلّقة بحرمان

المدعى علیھم قضائیا من الترشح إلى االنتخابات النیابیة. إذا، قانونیا یمكن للمدعى علیھم بالترشح
لالنتخابات النیابیة اذ ان "المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ".

الخبر الثالث: قانونیة التبرعات

تساءل رواد مواقع التواصل االجتماعي عبر صفحتاھم على فایسبوك، عن مدى قانونیة تقدیم
التبرعات من قبل المرشحین لالنتخابات. تطرح ھذه التساؤالت إشكالیة مدى قانونیة ھذه التبرعات:

حملتھأجلمنینفقأنوالتمویل،باإلنفاقالمتعلقة60المادةفيللمرشح،االنتخاباتقانونفیجیز
االنتخابیة مبالغا من أموالھ الخاصة.

وبحسب قانون االنتخابات، عند تقدم أي مرشح لالنتخابات علیھ إعطاء اسم مدقق حسابات حملتھ
االنتخابیة الذي یتوجب علیھ في نھایة كل شھر التقدم ببیان حسابي لھیئة االشراف على االنتخابات.

وفي نھایة الفترة االنتخابیة یتقدم المدقق ببیان حسابي شامل عن كل المصاریف االنتخابیة. ولكن
الخطوات المعتمدة من قبل ھیئة اإلشراف على االنتخابات للتدقیق بالمعلومات الواردة بھذه البیانات
غیر معروفة. إًذا، ھذه التبرعات من المفترض أن تحتسب ضمن سقف اإلنفاق االنتخابي، ولكن ما

من دالئل أنھا كلھا تحتسب، كما أنھا أیًضا مخالفة لقانون االنتخابات في ظل غیاب آلیة لمراقبة إنفاق
األشخاص واألحزاب والمجموعات على مدى السنوات السابقة.



٢٠٢٢نیسانشھرنتائج

- نتائج الرصد وتحلیلھا:

Socialالمحلیةالمجتمعاتالىاالصغاءتقنیةخاللمنرصدھاتمالتيالبیاناتبحسب
listeningوفایسبوكتویترومنھاالمفتوحةاالجتماعيالتواصلومواقعواتسابمجموعاتعبر

وانستغرام وتیك توك، ومجموعات التركیز، بدا أن تفاعالت ومشاركة الناس كانت أقرب الى ردود
فعل أكثرھا سلبیة مع اقتراب موعد االنتخابات.

فقدعبر وسائل التواصل االجتماعي شائعات واألخبار مغلوطة تمت مشاركتھافمن خالل رصد ال 
تنوعت المعلومات المتداولة كما یتبین اعاله بین سبعة أنواع من أخبار وتفاعالت متعلقة باالنتخابات
النیابیة تمت مشاركتھا عبر وسائل التواصل االجتماعي، حیث ھیمنت االتھامات السیاسیة والتعامیم

للمشاعرالمثیرةوالتفاعالتكماالناستفاعالتفي٪)٢١.٨(المثبتةغیروالمعلومات٪ )٤١.٥(
المشاركةالسیاسیةاألحزابتمجیداوالتشھیرمنفیھااخبارتداولتمكما٪ ).٢٣.٨(والعواطف

تداول٪)،٦.١(األھلیةالحربأحداثاستعادةمثلاإلنتخابات،في



من٪ )٢(بنسبةفبرزتالمؤامرةنظریةأما٪ ).٢.٧(كاذبةومعلومات٪ )٢(دقیقةغیروقائع
تفاعالت الناس عبر وسائل التواصل االجتماعي والتطبیقات الخاصة.

خطابات المرشحین تركز على استمالة عواطف ونقاط ضعف الناخبین

بینت البیانات المرصودة أن خطابات المرشحین كما وتفاعالت الناس تمحورت حول مواضیع
احتمالیة تطییر االنتخابات، مشاكل المواطن االقتصادیة واالجتماعیة الیومیة والرشاوى االنتخابیة

وأھمیة االقتراع. أوال، ركز المرشحون خطاباتھم خالل إعالن اللوائح والمھرجانات االنتخابیة على
نشر الوعود المرتبطة بإیجاد حلول للوضع االقتصادي بغیة استمالة عواطف الناخبین والتأثیر علیھم

وكانت ھذه التصریحات بمعظمھا غیر مستندة الى برامج انمائیة ووقائع ویمكن وضعھا في إطار
الترویج السیاسي. ثانیا استخدم المرشحون لغة التحریض والتخویف من االخر من خالل الخطابات

الطائفیة، بھدف شد العصب الطائفي والحزبي وضم أكثریة األصوات التفضیلیة.



من خالل رصد تصاریح المرشحین وتفاعالت الناخبین عبر تطبیق تویتر، یحدد المخطط أعاله
رفضا،٢٠٢٢انتخاباتومنھا:المرصودةالبیاناتبحسبالعامالرأيبینتداوالاألكثرالھاشتاغ

للعتمة، حزب، بصوتك بتواجھ،…
ولكن بالرغم من اھتمام الناس بھذه المواضیع إال أن التفاعل الشعبي مع ھذه التصریحات

وتركز في محاور محددة:والخطابات بات معاكًسا وسلبیا،

تكھنات حول حدوث أو تطییر االنتخابات

سیناریودعمالنیابیةلالنتخاباتالتحضیرفيوالتأخرالتنسیقوسوءالسیاسیةاألوضاععززت
غیابالسیناریوھذاعززالناس.بھشعرحساسأمنٍيوضٍعظلفيخصوصااالنتخابات،تطییر

اآللیةجھوزیةعدممثلاالنتخابیةالعملیةتسھلالتياألساسیةوالمالیةاإلداریةالتحضیرات
والدعاوىناحیة،منالمغتربینانتخاباتإلتمامالداخلیةووزارةالخارجیةوزارةمنالمعتمدة

واألموالالالزمةالمصرفیةاالعتماداتفتحوجوبتعرقلوالتيلبنانمصرفحاكممعالقائمة
االنتخاباتالغاءامكانیةیترقبالعامالرأيبدااذأخرى.ناحیةمناالنتخاباتإلجراءالضروریة

مع ما سیلحق ھذا الحدث من خلٍل في الوضع األمني وتدھور في الوضع الحالي.

عدم االقتراع واالمتناع عن المشاركة في االنتخابات

بالرغم من احتمالیة التغییر التي قد تنتج عن ھذه االنتخابات، إال أن غیاب األمل وتردد الناخبین
حول القوى التغییریة الجدیدة المرشحة لالنتخابات دفعت ھؤالء الى االستسالم للواقع:

وبحسب البیانات المرصودة، ومع اقتراب موعد االنتخابات، بدا ان الخوف األكبر للناخبین یتمحور
حول  بقاء الطبقة السیاسیة الحالیة في البرلمان وامكانیة تدھور الوضع االقتصادي والسیاسي

واالجتماعي إلى األسوأ. یمكن تفسیر غیاب االندفاع لدى الناس وضعف أملھم بتغییر الوضع القائم
بعدة أسباب:

أوال، في غیاب قانون انتخابي وبیئة قانونیة تعزز المحاسبة والمواطنة یرى الناخبون صعوبة إجراء
انتخابات غیر مبنیة على المحسوبیة والطائفیة. ثانیا، لم یساعد تشرذم أحزاب الثورة وعدم تضامنھم

في لوائح موحدة في حث الناخبین على االمل بالتغییر اذ رأوا صعوبة واستحالة خرق المستقلین
واألحزاب الناشئة للوائح األحزاب التقلیدیة التي تھیمن بناخبیھا وداعمیھا على المناطق الكبرى

الحزبیة والطائفیة.



لذا وبالرغم من أن ھذه االنتخابات قد تكون فرصة للتغییر، إال أن توجھ الناس اخذ یمیل نحو عدم
االقتراع أو استعمال األوراق البیضاء إلظھار نقمة الناخبین على االحزاب التقلیدیة والمرشحین

التقلیدیین.

سیناریو الرشاوى االنتخابیة

سیناریو شراءاتسم شھر نیسان باخبار ومعلومات متداولة تقضي بان الحمالت االنتخابیة و
ھي كلفة توزیع الرشاوى. فمن أكثر ما تداولھ الناخبوناألصوات بدأ یظھر وبطرق عدیدة

والمساعدات من قبل المرشحین للناخبین ومنھا التداول عن ثمن الصوت االنتخابي الذي تم تسعیره
بالدوالر الكاش أو المساعدات والخدمات كدفع أقساط المدارس والمستشفیات وغیرھا.

كما شھدت ھذه الفترة تداول معلومات حول توجھ بعض الناخبین أنفسھم الى المرشحین لطلب
خدمات معینة او مبالغ معینة لقاء أصواتھم على خالف ما كانت علیھ العادة في الدورات السابقة
حیث كان المرشحون ھم المبادرون. وبذلك كثرت المعلومات حول ناخبین توجھوا إلى المرشح

عارضین التصویت لھ مقابل الخدمة المطلوبة، التي قد تكون عبارة إما عن مواد غذائیة أو طبابة أو
تأمین أدویة وبنزین أو دفع مستحقات مالیة متوجبة على الناخب.

التحقق من أخبار مغلوطة ومضللة

في إطار رصد البیانات والتحقق من المعلومات التي یتم تداولھا السیما لناحیة قانونیتھا ومدى
مطابقتھا لقانون االنتخابات والمبادئ العامة التي تضمن نزاھة ودیمقراطیة االنتخابات، برزت عدة

وتطرح ھذه المواضیعأخبار تم تداولھا في المجتمعات المحلیة وعبر وسائل التواصل االجتماعي.
والمعلومات المتداولة إشكالیات قانونیة في إطار التحضیر لالنتخابات وعمل الحمالت الحزبیة

خالل ھذه الفترة. وقام فریق التحقق في مھارات نیوز بالتدقیق من ھذه االشاعات:



من الناحیة القانونیة●

فمن الناحیة القانونیة، برزت العدید من الشائعات التي تمحورت حول محاكمة وزراء ونواب
سابقون أمام القضاء بقضایا الفساد ما قد یؤثر على العملیة االنتخابیة وعلى احتمالیة تطییرھا. ایضا،
برزت العدید من التساؤالت والشائعات حول قانونیة وحق اقتراع فئات محددة من المجتمع وركزت
على اقتراع االعالمیین والصحافیین قبل یوم االستحقاق االنتخابي من ناحیة، وتأمین مراكز اقتراع

مخصصة لذوي االحتیاجات الخاصة لتسھیل عملیة اقتراعھم من ناحیة اخرى، خصوصا أن
مشاركة ھذه الفئات لھ تأثیر أساسي على مسار نتائج االنتخابات.

إرسال الشركات لرسائل نصیّة متعلّقةللعدید من التساؤالت حول قانونیةكما تم تداول الناس
١٢المادةعلیھاتنصالتياألفرادخصوصیةقانوناحتراملناحیةمنوعالقتھاالنیابیةباإلنتخابات

االنتخابات،تطییرالحتمالیةالشائعاتمنالعدیدتداولوبعدامااإلنسان.حقوققوانینمن١٤و
البلدیة والذي تبین انھ غیر قانونيالتمدید للمجالسبرزت مشاركة من قبل الناخبین لتساؤالت حول

وغیر دستوري في حال عدم وجود ظروف استثنائیة، خصوصا مع القدرة الواضحة على إجراء
االنتخابات النیابیة.

من الناحیة االقتصادیة●

 االتفاقات بین مصرف لبنان معمن الناحیة االقتصادیة، تمحورت الشائعات حول مواضیع مرتبطة ب 
صندوق النقد الدولي خصوصا في إطار توحید سعر الصرف  بین السوق الشرعي والسوق السوداء،

والتدھور االقتصادي المعیشي الذياالنتخابياالستحقاقأیضا تأمین النفقات واألموال الالزمة إلجراء
لھ التأثیر األكبر على العملیة االنتخابیة من ناحیة مشاركة الناخبین وصولھم الى مراكز االقتراع

المحددة لھم في ظل ارتفاع مستمر السعار المواصالت والنفط.

من الناحیة اإلجرائیة●

تداولھا في المجتمعات المحلیة وعبر وسائلتمأما من الناحیة اإلجرائیة، ارتكزت الشائعات التي
خالل االستحقاق االنتخابي في ظلإمكانیة تأمین الكھرباءالتواصل االجتماعي حول موضوع

األزمة الحالیة وعالقة ھذا الموضوع بنزاھة االنتخابات خصوصا خالل عملیة فرز األصوات التي
تجري بعد منتصف اللیل من النھار نفسھ.



٢٠٢٢أیارشھرنتائج

نتائج الرصد وتحلیلھا:تنوع بین سلبیة وایجابیة تفاعالت الناس مع االنتخابات

عبر وسائل التواصل االجتماعي شائعات واألخبار المغلوطة التي تمت مشاركتھامن خالل رصد ال 
الناخبینومشاركةتفاعالتأنتبین،٢٠٢٢یارشھرفيرصدھاتمالتيالبیاناتبحسبو

ارتكزت في إطار اثارة المشاعر و"شد العصب" الحزبي والطائفي، أیضا في نشر االتھامات
السیاسیة خالل عملیة االقتراع واالنتخابات على أرض الواقع.

االخبار المتداولة ما زالت كما الشھر السابق تتوزع حول اربعة أنواع حیث حصلت االتھامات
المثبتةغیروالشائعاتالمعلوماتیلیھا٪ )،٣٥.٣(عینھاالنسبةعلىالمشاعرواثارةالسیاسیة

التواصلوسائلعبروالمرشحینالناخبینتفاعالتفي٪)٥.٩(الكاذبةوالمعلومات٪)٢٣.٥(
االجتماعي والتطبیقات الخاصة.



من خالل رصد مواقع التواصل االجتماعي وتفاعالت الناخبین عبر تطبیق تویتر، یحدد المخطط
أعاله الھاشتاغ األكثر تداوال بین الرأي العام بحسب البیانات المرصودة ومنھا: لبنان ینتخب، ثورة،

سالح حزب هللا، التغییر…

أما من ناحیة تحلیل المعلومات والبیانات المرصودة ووضعھا في إطار سیاسي، فقد تركزت
تفاعالت المواطنین في محاور محددة تتعلق بعمل وسائل اإلعالم وعملیة االقتراع التي حملت معھا

تساؤالت حول نزاھة وشفافیة االنتخابات:

التأثیر على الناخبین من خالل خرق الصمت االنتخابي

بالرغم من تأكید وزارة الداخلیة وھیئة اإلشراف على االنتخابات على ضرورة التزام وسائل
 تداولون فیدیوھاتاإلعالم بالصمت االنتخابي، إال أن الناس ومناصري األحزاب الناشئة راحوا ی 

بالتالي ھیمنة األحزاب على اإلعالممن وسائل اإلعالم للصمت االنتخابي وتوثقتبرز خرق مباشر
اللبناني ضمن استراتیجیة التأثیر على الناخبین.



تكھنات حول نتائج االنتخابات

التي اعتاد المرشحونالرأيسیناریو شراء األصوات كما واستطالعاتإن الحمالت االنتخابیة و
وخالل عملیة االقتراع. غابت المعاییرقبل االنتخاباتبرزت بنطاق واسع وبطرق عدیدةتداولھا

عن نشر استطالعات الرأي بمخالفة صریحة للقانون االنتخابي وراحت االستطالعات تروج
الستحالة وصعوبة حدوث أي تغییر في األجواء السیاسیة وفي نتائج االنتخابات، ما شكل تضلیال

تضامن أحزاب الثورة في لوائح  محددةعلى تشرذم وغیابستطالعاتللناخبین. كما شددت ھذه اال
لشد العصب الطائفي في المناطق الحزبیة الكبرى والتي شھدت منافسة حاسمة مع لوائح التغییر.
وبالرغم من أن المشاركة الكثیفة نسبیا للمغتربین في االنتخابات أعطت امال وفرصة للتغییر قبل
انتخابات المقیمین، إال أن الناس كانوا یشككون في نزاھة االنتخابات ودور ھیئة االشراف على
االنتخابات في ظل سیطرة األحزاب على االجواء االمنیة، واالقتصادیة واإلعالمیة قبل وخالل

االنتخابات.

المخالفات "علنًا"  خالل االنتخابات

حمل یوم االنتخابات في لبنان معھ تفاعالت كثیرة حول المخالفات التي تم تداولھا عبر مواقع
التواصل االجتماعي بحسب المراقبین والبیانات المرصودة. فالخوف األكبر للناخبین تمحور حول

التالعب بالنتائج من قبل الطبقة السیاسیة الحالیة المھیمنة في البرلمان وفي مناطق محددة وتم تداول
عدة اشكال من المخالفات:

استخدام الھاتف الخلیوي داخل القلم من دون تدخل من رئیس القلم-
تأخیر في افتتاح قلم االقتراع في الوقت المحدد-
تخویف وضغط على الناخبین/ات في مراكز االقتراع-
دخول مندوبي األحزاب ورؤساء اقالم الى داخل العازل-
قطع طرقات و صعوبة وصول المقترعین الى المراكز المحددة لھم لالقتراع-
أعمال شغب ومشاكل حزبیة في محیط أقالم االقتراع-
تعدي على مراقبین إلدارة العملیة االنتخابیة وصحافیین-
غیاب التسھیالت اللوجیستیة لعملیة اقتراع ذوي االحتیاجات الخاصة.-



التحقق من أخبار مغلوطة ومضللة

في إطار رصد البیانات والتحقق من المعلومات التي یتم تداولھا السیما لناحیة قانونیتھا ومدى
مطابقتھا لقانون االنتخابات والمبادئ العامة التي تضمن نزاھة ودیمقراطیة االنتخابات، برز العدید

ھذهمن  األخبار التي تم تداولھا في المجتمعات المحلیة وعبر وسائل التواصل االجتماعي. وتطرح
المواضیع والمعلومات المتداولة إشكالیات قانونیة واجرائیة في إطار عملیة االنتخابات والمخالفات

خالل اقتراع الناخبین خالل أیام اقتراع المغتربین والمقیمین في لبنان. وقام فریق التحقق في
:مھارات نیوز بالتدقیق من ھذه االشاعات والتساؤالت

من الناحیة القانونیة●

من الجھة القانونیة المتعلقة باالنتخابات، برزت العدید من الشائعات التي تمحورت حول العملیة
االنتخابیة والعدید من المخالفات التي تم رصدھا:  فالرشاوى االنتخابیة وتخطي بعض األحزاب
للحد األقصى من اإلنفاق االنتخابي برزت كمواضیع تم تداولھا في المجتمعات المحلیة في ظل

تساؤالت عن غیاب الرقابة الالزمة من ھیئة اإلشراف عن االنتخابات والغرامات واإلجراءات التي
ینص علیھا القانون لحمایة المساواة بین جمیع األحزاب خالل حمالتھم االنتخابیة وضمانة نزاھة

عملیة االقتراع.



ایضا من ناحیة اعالمیة، برزت العدید من التساؤالت والشائعات حول قانونیة واالستثناءات
بعد مراجعة قانونالمرتبطة بالتغطیة اإلعالمیة لالنتخابات والصمت االنتخابي خصوصا

المخالفةعندوالغراماتالعقوباتعلىتنصالتي81والمادة،44/2017رقمالحالياالنتخابات
وتأثیرھا السلبي على المقترعین.

القانونیةمن ناحیة نتائج االنتخابات وعملیات الفرز، تطرقت العدید من الشائعات حول اإلشكالیة
من46المادة حسبب االنتخابات نتائجب الطعنوكیفیةاالنتخابیةالعملیةإعادةأوالنتائجبتغییر

.الدستوريللمجلسالداخليالنظام–243رقمالقانون

من الناحیة اإلجرائیة●

شھدت مواقع التواصل االجتماعي مشاركات كثیفة من قبل المواطنین الذین نشروا العدید من الصور
والفیدیوھات حول المخالفات في أقالم االقتراع: بدأت الشائعات خالل اقتراع المغتربین وتمحورت

وماحول وجود مراكز لالقتراع ال تتسع للمغتربین اللبنانیین الراغبین بالمشاركة بالعملیة االنتخابیة
د كبیر من الناخبین.یشكل عائقاً كبیراً إلستقبال عد

وأخبار تفید بأن الشركة التياإلخباریة صورانتشر عبر المواقعومع انتھاء عملیة اقتراع المغتربین،
تقوم بعملیة نقل صنادیق االقتراع من الخارج إلى لبنان، قد أعلنت عن أن بعض ھذه الصنادیق متوقٌّع

أیاّر،15األحدیوملبنانفياالقتراععملیةانتھاءمنیومینبعدأيأیّار،17فيلبنانإلىوصولھا
مما یطرح التساؤالت والشك حول احتمالیة التالعب بأصوات المغتربین.

أما خالل عملیة اقتراع المقیمین، انتشرت عبر مواقع التواصل االجتماعي صورا واخبارا عن مخالفات
وقد،2022االنتخابيالعازلخلفإلىآخرینمواطنینمعتوّجھواومندوبینمواطنینعنمنھاعدیدة
مندوبینظھورفانالممارسات.ھذه)LADEاإلنتخابات(دیمقراطیةأجلمناللبنانیةالجمعیةوثّقت

مع مواطنین آخرین خالل عملیة اقتراعھم تطرح إشكالیة تطبیقیة في نزاھة وشفافیة االنتخابات بحسب
.44/2017رقمالحالياالنتخاباتقانونمن95المادة

ایضا، انتشار صور لورقة االقتراع، من وراء العازل بعد استخدام الھاتف خالل عملیة االقتراع یطرح
 راعمبدأ سریة االقت خصوصا انإشكالیة في إجراء عملیة االنتخابات من ناحیة شفافیتھا

بإلغاءینص95المادةمنالرابعةالفقرةفيوردلماأیار11فيالداخلیةوزارةعنالصادروالتعمیم
صوت كل من یقوم بتصویر قسیمة االقتراع الرسمیة.

إضافة إلى االخبار المرتبطة بالمخالفات، تساءل المواطنون  حول قانونیة تجدید جواز سفر عادي
الجمھوریةرئیسعلیھوقّعالذيلبنانیةلیرةألف200بـالنیابیةاإلنتخاباتفيللتصویتفقطصالح
القانونینصمنھ،1المادةالمادةفبحسب.12/5/2022تاریخ9128رقمالمرسومفيعونمیشال

على إمكانیة تجدید جواز السفر لإلنتخاب محلیا، ولجھة إمكانیة إصدار الجریدة الرسمیة متى دعت
الحاجة إلى ذلك، لتسھیل وتشجیع الناس على المشاركة في االنتخابات.
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