




المعلوماتفيوالتالعبالسیاسیةالدعایةتقریر
على وسائل التواصل االجتماعي

2022اللبنانیةالنیابیةاالنتخاباتخالل

مقدمة : تداول المعلومات من خالل وسائل التواصل االجتماعي

عناصرابرزالسیاسیونالفاعلونویشكلالدیمقراطیة.للحیاةاالساسیةالركائزاحدالسیاسياالتصالیشكل
المنظمةسواءمعینةأھدافلتحقیقبھایقومونالتيالمختلفةاإلتصالأشكالخاللمنالسیاسياالتصال

فيالعاملینغیرمنالموّجھاالتصالویشكلآنیة.غایاتلتحقیقالظرفیةاوبأجنداتوالمرتبطةمنھا
االعالمیةالتغطیاتالىاضافةالسیاسياالتصالحلقاتاحدىوالمؤثرینوالناخبینالعامكالرأيالسیاسة

التي تتناول الشأن السیاسي.

خاللالمختلفةبأشكالھالسیاسيلإلتصالاالساسیةالقنواتاحدىاالجتماعيالتواصلوسائلوتشكل
لقدرتھااالنتخاباتخاللالسیاسياالتصالاسالیبابرزاحدالسیاسیةالدعایةوتشكلاالنتخابیة،الحمالت

التالعبوسائلاحدىاضحتحتىوسلوكیاتھم.ومواقفھماألفرادأفكارفيتغییراتوإحداثالتأثیرعلى
بالرأي العام وتضلیلھ، أو التحكم بھ لغایات سیاسیة غیر دیمقراطیة.

لوسائلورادیووتلفزیونالكترونیةاخباریةومواقعصحفمنالتقلیدیةاالعالموسائلاستخدامعنفضال
السیاسیةوالقوىاالحزابتستخدمالجمھور،معدینامیةواكثرتفاعليبشكلللتواصلاالجتماعياالعالم

والمناصرینالمحازبینمعالمباشرواالتصالالمعلوماتلتداولاالجتماعيالتواصلوسائلوالمرشحون
فيالتكافؤلناحیةالتقلیدياالعالمفيالفجوةلتقلیصاالنتخاباتفترةفيالحساباتھذهوتنشطوالناخبین.

الظھور االعالمي لمختلف الالعبین السیاسیین.

ھذهتستخدموقدالسیاسي،والترویجالدعایةالىتھدفالتيالحساباتمنكبیرةمجموعةتنشطكما
الحساباتھذهتستخدماووالمزیفةالمغلوطةواالخباراالشاعاتتداولعبرالخصومإلستھدافالحسابات

والعنفالكراھیةلخطابتروجحمالتاواالجتماعياوالسیاسيالطابعذاتحمالتوترویجاطالقفي
أو التنمر وتشویھ السمعة بوجھ الخصوم السیاسیین او قادة الرأي من مؤثرین واعالمیین.



أوالً: ملخص تنفیذي:

السیاق العام:

لناحیة أبرز خالصات تحلیل نتائج رصد الخطاب السیاسي على وسائل التواصل االجتماعي وآثاره:
استقالةالىادتوامنیةوسیاسیةواقتصادیةمالیةازمة2019االولتشرینمنذلبنانواجھ-

.حكومتین وتعطل عمل آخرھا برئاسة نجیب میقاتي

تقصیرھمفيمشتبھوامنیینسیاسیینتحميالتيالسیاسیةالجھاتمنشرسةحملةالقضاءواجھ-
منذسنواتلسبعبیروتمرفأفيخزنتاالمونیومنیتراتمنطن2750انفجارلمنعبواجباتھمبالقیام

متسببة2020آب4فيلتنفجروسیاسیةواداریةوامنیةقضائیةجھاتواشارةبعلم2013الثانيتشرین
.الجرحىمن7500وضحیة220حواليوسقوطبیروتمدینةفيكبیربدمار

شیعةمتظاھریندخولبعداالھلیةالحربشبح2021العاممناالولتشرین14فيلبناناستعاد-
كانتوالتيالمسیحیةالغالبیةذاتالرمانةعینمنطقةمناحیاءالىالجنوبیةبیروتضاحیةمنمنطلقین
حربالىتحولتالمنطقةسكانمعاشكاالتوحصول،1975العامفياالولىالحربشرارةمنھااندلعت
قبلمنالموقفاحتواءقبلوجرحىقتلىوقوعمعالعاموالسالماالھليالسلممھددةلساعاتشوارع

.االجھزة االمنیة

علىالقدرةوعدمموعدھافيالنیابیةاالنتخاباتاجراءفيالسلطةرغبةبعدمالترویجمنبالرغم-
وزیرواعلن2021االولكانون29فيالناخبةالھیئاتدعوةمرسومالجمھوریةرئیسوقعاالمنضبط

مھلةیلیھاآذار، 15 فيتنتھيوالتيلإلنتخاباتالترشیحبابفتح2022الثانيكانون10فيالداخلیة
ایار15فيالعامةاالنتخاباتإلجراءتمھیدا2022نیسان4فيتنتھياالنتخابیةاللوائحلتسجیلایامعشرة

.ایار12فيالموظفینوانتخاباتایار8و6فيالمغتربینانتخاباتتسبقھا2022العاممن



:رصد الخطاب السیاسي على مواقع التواصل االجتماعي

التواصلموقعيعلىالسیاسيالخطابمھاراتمؤسسةرصدتاالنتخابیة،الحمالتبدءمع-
11الىاضافةوالناشئةالتقلیدیةالسیاسیةاالتجاھاتمختلفمنمرشحا96ًلـوتویترفیسبوكاالجتماعي

نوعتحدیدبھدفمتعددةوسیاسیةحزبیةاتجاھاتذاتالمؤثرینمن25والمرشحینغیرمنسیاسیا
الرايوتضلیلالمعلوماتفيالتالعبواتجاھاتالسیاسيالنقاشومواضیعالمستخدمةالسیاسیةالدعایة

.العام

من%20نسبةالنساءوشكلتالجنسینالسیاسیینللفاعلینالسیاسيالخطابرصدعملیةشملت-
فيترشیحاتھنتثبیتمنتمكناللواتيالمرشحاتالنساءنسبةانالىاالشارةوتقتضي.المرصودةالعینة
عددمجموعمن%16.43بنسبةايمرشحة118بلغالنیابیةاالنتخاباتلخوضنھائیةمسجلةلوائح

.مرشحا718ًوالبالغالعامالمرشحین

132الـالفاعلةللجھاتوفیسبوكتویترمنصتيعلىالمرصودةوالتغریداتالمنشوراتحجمبلغ-
مایو-أیار15حتىأبریل-نیسان1منتغریدة/منشور2628والمؤثرینوالمرشحینالسیاسیینبینمن

كخیارفیسبوكعلىاقلوبنسبةالرصدمنھجیةوفقاولكخیارتویترمنصةعلىالكبرىبنسبتھاتوزعت
.ثان لألشخاص الذین ینشطون على ھذه المنصة

%.49.5المشاعراثارةخطابعلىالقائمةالسیاسیةالدعایةنسبةبلغت-

الفاعلةالجھاتبینتفاوتوالذي%21.3بنسبةالذاتيالترویجخطابالثانیةالمرتبةفيجاء-
.المختلفة

من%7.5نسبةوالبدائلالحلولواقتراحاالنتخابیةبالبرامجالمرتبطالسیاسيالخطابمجموعبلغ-
.مجمل الخطاب السیاسي المرصود للفاعلین السیاسیین على وسائل التواصل االجتماعي

عنفضال%1بنسبةالسیاسيالخطابفيحاضرةالسیاسیةواالغتیاالتالحربذاكرةزالتما-
وھذا.المئةفينصفبنسبة)االنتخاباتوتأجیلالفتنةخلقمنالتحذیرمثل(المؤامرةلنظریةالترویج

.یھدف الى شد العصب الطائفي والحزبي وبث الدعایة التي تھدف الى تشویش الرأي العام

العصبشدومحاولةالمشاعراثارةخطابعلىاكبربنسبةالتقلیدیةالسیاسیةالقوىاعتمدت-
.الحزبي والطائفي

مقابل%31حواليبنسبةالذاتيالترویجعلىالسیاسيخطابھافيالناشئةالسیاسیةالقوىركزت-
.التقلیدیةالسیاسیةللقوى15%

%3مقابلالناشئةالسیاسیةالقوىلدى%8االنتخابیةبالبرامجالمتعلقالسیاسيالخطابنسبةبلغت-

.للقوى السیاسیة التقلیدیة



لدىالنسبةمتجاوزا%2.6نسبةالحربذاكرةعلىالمرتكزللمؤثرینالسیاسيالخطابوبلغ-
السیاسیةالقیاداتلتمجیدالسیاسيخطابھممن%1.3نسبةتسجیلعنفضال.والسیاسیینالمرشحین

.وتبییض صورتھا

اضافة%15نسبتھابلغتالسیاسیینللفاعلینالسیاسیةللدعایةاساسیةمادةالفسادموضوعشكل-
متعلقةقضایاإلثارةخطابھممن%5.4وهللاحزبوسالحوالسیادةالحیادلموضوع%5نسبةالى

.بالمغتربین واالنتشار اللبناني

الحكمنظامومواضیع%2.41العملوفرصالتنمیةمواضیعحولالسیاسيالخطابنسبةبلغت-
%2نسبةاالنسانوحقوقاالجتماعیةبالعدالةتتعلقومواضیع،%2.31نسبةوالمؤسساتالدولةوبناء

االمنمواضیع،%1.4بنسبةبیروتمرفأانفجارموضوعمنھا،لكل%2نسبةحواليالطاقةومواضیع
االنسانوحقوقاالجتماعیةالعدالةمواضیعمناالكبرالنسبةانالفتاوكان%.0.4والالمركزیة،0.6%

.كانت محور للخطاب السیاسي للقوى السیاسیة الناشئة

معدالوالنازحینوالعقوباتالحصارالبیئة،التعلیم،مواضیعحولالسیاسيالخطابنسبةبلغت-
%.0.1نسبةبلغالذيالمرأةوتمكینمشاركةموضوعوكذلك،%0.25منخفضا

یزیدتصعیدیاًسلوكاًواعتمدبالسلبیةاالنتخابیةالحمالتخاللوالسیاسیینالمرشحینخطاباتسم-
1943والبالغالمرصودالسیاسيالخطابمجملمن%71السلبيالخطابنسبةوبلغت.النزاعحدةمن

.منشورا وتغریدة

حالةعنتعبرالتواصلوسائلعلىحمالتالسیاسیینللفاعلینالسلبيالسیاسيالخطابانعكس-
تتعلقواتھاماتتخوینایتضمنوتشھیريھجوميخطابخاللمنالنزاعوتصعیدالسیاسياالنقسام

.بالفساد والتنازل عن السیادة والھویة والعمالة للخارج

:رصد الحمالت على تویتر

لھاالمحفزكانمنھا%69ایار،31ونیسانمناالولبینتویترعلىتریندحملة134رصدتم-
متعلقتریند/لھاشتاغالمحفزةالسیاسیةالجھاتاكثربینومن.معینسیاسيتوجھذاتاوحزبیةجھة

20(الحرالوطنيالتیارمؤیدویلیھم)ھاشتاغ25(اوالاللبنانیةالقواتناشطوحّلاالنتخابیةبالحمالت
).ھاشتاغ18(هللاحزبثم)ھاشتاغ

یلیھ)تریند/ھاشتاغ10(الحمالتھذهخاللمناستھدافااالكثرھوالحرالوطنيالتیارانتبین-
ھاشتاغ6(هللاوحزب)تریندھاشتاغ6(اللبنانیةالقواتثم،)تریند/ھاشتاغ7(صادقدیمااالعالمیة

).تریند

حساباتیدیرونالذین"الترول"بالـتویترمنصةعلىتریند/الھاشتاغحمالتاطالقیقتصرلم-
.محددةوفتراتألغراضانشاؤھایتمالتيالزائفةالحساباتاودائمبشكلالسیاسيالدعائيللترویجتھدف



وصحافیوناجتماعیااوسیاسیامضمونایقدممامنھامیدیاالسوشلعلىناشطةصفحاتشاركتوانما
.من قبل الناشطین على منصة تویترتریند لیصار الى تحفیزھا/وسیاسیون في اطالق حمالت ھاشتاغ

االصواتإلستقطابالسیاسيللترویجتویترعلىالحمالتاطالقفيزائفةحساباتاستخدمت-
.یعقوبیان_بوال_الیحھ_قصھ#مثلبتخدمن او للتشھیر واالساءة الى السمعة_مقاطعتك#مثل

:رصد مجموعات وصفحات فایسبوك

والصفحاتالمجموعاتمنكبیرةمجموعةالسیاسیةوالمواقفاالنتخابیةالحمالتبموازاةنشط-
لألحزابتروجفیسبوكعلىومجموعةصفحة42منلعینةالسیاسيالخطابرصدوتمفیسبوكعلى

.والقوى الثوریة والتغییریة المعارضة

الصفحاتلھذهالسیاسيالخطابعلیھایرتكزالتيالسیاسیةالدعایةنوعرصدمنتبین-
فیما،%38بنسبةالمشاعراثارةعلىتعتمدانھافیسبوكعلىالسیاسیینللفاعلینالمروجةوالمجموعات

تبییضانتخابي،اعالنزعیم،تمجید(السیاسیینللفاعلینبالترویجالمرتبطالسیاسیةالدعایةنوعسجل
ھيفیسبوكعلىوالمجموعاتالصفحاتلھذهالرئیسيالدورانالىیشیروھذا%43نسبة)الزعیمصورة

.من جھة الترویج لفریق سیاسي معین ومن جھة اخرى االساءة والتشھیر بالخصوم السیاسیین

انھافیسبوكعلىالرصدعینةموضوعوالمجموعاتالصفحاتمنشوراتمتابعةخاللمنتبین-
15حتىنیسانمناالولبینمغلوطةاخباروستةشائعة79لـالترویجسجلحیثالشائعاتنشرفيتسھم

.المرصودةالمتداولةالمنشوراتمجموعمن%1.6نسبتھماوھوایار

اجلمناستخدماوأعّدلمحتوىونشرمیدیاالسوشلعلىوتضلیلتالعبحمالترصدتم-
.التضلیل والتأثیر في الناخبین

معینینبمرشحینمباشرةیتعلقمامنھامختلفةسیاسیةسیاقاتفيالتضلیليالمحتوىاستخدامتم-
جوزفینوالمرشحةبستانيكارنوالمرشحةغصنجادالمرشحمثلوالتشھیرالسمعةالىاالساءةبقصد

محتوىاستخدامخاللمنبالمعلوماتللتالعبالمحتوىھذانشراو.یعقوبیانبوالوالمرشحةزغیب
حولالمنشورالمحتوىمثلمعینة،فاعلةبجھةتضرمحددةروایةلدعموثائقاوبصري/سمعي/مرئي
هللاحزبلثقافةمثالللترویجفیھوالتالعبمنشورمحتوىاستغاللاوبیروتمرفأبإنفجارهللاحزبعالقة

مناالنتخاباتفيحلفائھورضوخبموافقةوالقوةبالتھدیداالخرینعلىفرضھایریدالتياالصولیة
.االحزاب االخرى

اكیدةغیرمعلوماتنشربھدفمعروفةغیرجھاتقبلمنتداروھمیةلحساباتحركةرصدنا-
.تتعلق بمرشحین تھدف الى االساءة الیھم واتھامھم باعمال رشوة وشراء اصوات



:ظاھرة خطاب الكراھیة

تتعرضالرصدعینةموضوعالفیسبوكومجموعاتالصفحاتعلىكراھیةخطابرصدتم-
تتضمنبتعابیرلھموالتعرض.الجندریةوالھویةالجنسعلىمبنيمسيءبكالمومرشحینسیاسیینلفاعلین

.افعاال جنسیة

نشرخاللمناالجتماعيالتواصلوسائلعلىالناشطینقبلمنالعنفعلىمشجعخطابوبرز-
تھددوفیدیوھاتاالقتراعصنادیقفيالسلمیةالثورةفشلحالفيمسلحةثورةعلىتحثمنشورات

.علیھتشجعوناشطین سیاسیین ومرشحینتجاه العنفب 

التواصلوسائلعلىبالحمالتخاصةحساباتاستخدمنالمرشحاتالنساءغالبیةانتبین-
5ھناكانتبینوقد.المتابعینمعوالتواصلاالنتخابيللترویجالشخصیةحساباتھناواالجتماعي

حساباتھنیستخدمنلم12حواليواناالجتماعيالتواصلوسائلعلىحسابايلھنیكنلممرشحات
واطالقوالدعایةللترویجاالجتماعيالتواصلوسائلعلىمرشحة100حوالينشطتفیما.فعالبشكل

.المواقف

الترویجشكلولكن%32بنسبةالسیاسیاتالفاعالتخطابمنجزءاالمشاعراثارةخطابشكل-
السیاسيالخطابمواضیعمن%67حواليكونعنفضالالخطابمجموعمن%55حوالينسبةالذاتي
الذاتيوالترویجاالعالنيللظھورالمرشحاتالنساءحاجةالىیؤشروھذااالنتخابیةالحمالتعلىتركز
التغطیاتفي%5الـالنسبةھذهتتخطلمحیثاالعالموسائلعبراالعالميالظھورفيالفجوةلسد

.التلفزیونیة االخباریة خالل الحمالت االنتخابیة

التواصلوسائلعلىحساباتھنعلىالكترونيلعنفالمرشحاتالنساءمنقسمتعرض-
انتبیناالجتماعيالتواصلوسائلعلىناشطةمرشحة100حساباترصدخاللومناالجتماعي،

.المرأةضدااللكترونيالعنفاشكالألحدتعرضنمنھن%43حوالي

اوعباراتتوجیھ(جنسيعنف%6نسبةبینالسیاسةفيالمراةضدااللكترونيالعنفنوعتوزع-
والتخویفالتھدیدالتحیز،االساءة،التنمر،(نفسيعنف%94ونسبة)للمرشحةجنسيطابعذاتمحتوى

).الموجھ على اساس الجنس او الجندر او التنمیط االجتماعي

حساباتھنعلىالتعلیقاتخاللمنللمرشحاتالموجھالعنفخطابشكلتحلیلخاللمنوتبین-
شكلاخذتالعنیفةوالتعلیقاتاالجوبةمن%86حوالياناالجتماعيالتواصلوسائلعلىونشاطھن

والعمرالشكلعلىبناءتعنیفشكلعلىجاءمنھا%6وحوالي،)سخریةاساءة،(االلكترونيالتنمر
خانةفيالعنیفةالتعلیقاتمن%1.6نسبةسجلتكما.جنسيطابعذاتمضایقاتمماثلةبنسبةوكذلك
التيواالنماطالمجتمعفيالمراةودوراالجتماعيبالنوعالمتعلقةالنمطیةالصورومنھاالمراةضدالتحیز

.یجب تتبعھا والمفروضة علیھا من المجتمع والبیئة التي تعیش فیھا

https://www.facebook.com/saad.abdokfifan/posts/pfbid02tjrq85qPtdYJkEsAdfLGyvn9d33a2FDQ9vjD9iR6oLxdnqXy3UATkRMCHgm6EgjQl?__cft__%25255B0%25255D=AZWOdZM_pM8XSSmTtbFl5xiP6oZacTsaUX8NcumXJyvM56Ywq9WnAhngP6DnBs_fpXR00DEydSJ5-Q1Zt6Tlk2KG1as87kI3g0Dts7UuWQZUgyGuPkQe7oZFO5ElbXo_xyxKYwsTj1DBuBF9QGmiTfZB0FqZzKxYP3nd9sEzDbE_XA&__tn__=,O,P-y-R
https://www.facebook.com/TheLebanonDream/posts/356698089825740
https://www.facebook.com/watch/?v=1034723967139633
https://www.facebook.com/mustapha.aboueid/posts/pfbid028NsQFEHBW5oMDy5WFvR7C1qUXYcN3DL44pJuXsXxtj9VkMAx3TsTm8ZYNCbrPy7bl?__cft__%25255B0%25255D=AZX_IWYNzTQmqdH6AllF-m-xytXAX0lI4O3vjTBlJ9hH38FWGJAtezbeIRsbOSoAsICk0sQlDDO7prOFH7p3qX3peWglHtxR3ZmiXCm4Ho61thkR2dLO6whJQ-0mIsS0EKtY6VCvhJID-B9JhSSBh6IDdgAiXJErEwRKbdoszD0Y7w&__tn__=,O,P-y-R


:أما لناحیة السلوكیات

خاللمنالمركبللتضخیمتویترفضاءاستخدمتقدالفاعلةالسیاسیةالجھاتانالقولیمكن-
.حمالت موجھة تھدف للتاثیر في الخصوم السیاسیین

ولمفاعلةسیاسیةلجھاتتروجحساباتغالبیتھمفيھمونشرھاالمعلوماتفيالمتالعبینان-
Inauthentic.منسقةتالعبحمالترصدمننتمكن Coordinated Behavior

العامالرأيعلىللتأثیرمنظمةحمالتإدارةفياستخدمتتقلیدیةغیرأدواترصدمننتمكنلم-
.وتحدیدا عبر موقع تویتر والتي تسمح بالنشر على حسابات متعددة في وقت واحد

Deepfakeتقنیاتتستخدملم- (VOICE CLONING(والتاثیرللتضلیلاحترافيبشكل
.بالراي العام

حساباتیدیرونالذین"الترول"بالـتویترمنصةعلىتریند/الھاشتاغحمالتاطالقیقتصرلم-
.محددةوفتراتألغراضانشاؤھایتمالتيالزائفةالحساباتاودائمبشكلالسیاسيالدعائيللترویجتھدف
وصحافیوناجتماعیااوسیاسیامضمونایقدممامنھامیدیاالسوشلعلىناشطةصفحاتشاركتوانما

.من قبل الناشطین على منصة تویترتریند لیصار الى تحفیزھا/وسیاسیون في اطالق حمالت ھاشتاغ

ثانیاً:األھداف والمنھجیة

الحمالتخاللللفاعلیناالجتماعيالتواصلوسائلعلىالسیاسيالخطابرصدالىالدراسةھذهتھدف
االنتخابیة وتحدیدا الى ما یلي:

.استعراض السیاق العام الذي انطلقت منھ الحمالت االنتخابیة●

.االجتماعي خالل الحمالت االنتخابیةعلى وسائل التواصلمجموعة الالعبین والمؤثرینتحدید●

.الحمالت االنتخابیةخاللمضمون الدعایة السیاسیة للفاعلین السیاسیینرصد●

.المواضیع التي یرتكز علیھا الخطاب السیاسيتحدید●

.والصمت االنتخابي ومصدرھاحمالت التالعب والتضلیل خالل الحمالت االنتخابیةرصد●

.على الرأي العامتأثیر الدعایة السیاسیة للفاعلین والمؤثرینتحلیل مدى●



.للكراھیة والعنفرصد الخطاب العام الذي یروج●

.رصد وتحلیل االبعاد الجندریة للحمالت االنتخابیة●

ثالثاً - العینة موضوع الرصد:

ایار15–نیسان1منالزمنیة:الفترة

الفاعلین السیاسیین.1
التواصلوسائلعلىومؤثرین،ومرشحینسیاسیینمنمؤلفةالسیاسیین،الفاعلینمنمجموعةرصدتم

النساء.منمنھم%20شخصیة132وأیارنیسانشھريعنالعینةھذهوبلغتاالجتماعي

توزعت العینة على الشكل التالي:
والتقسیماتوالناشئةالتقلیدیةالسیاسیةالقوىمختلفیمثلونالذینوالمرشحینالسیاسیینمن107-

الجغرافیة والدیمغرافیة للدوائر االنتخابیة الخمس عشرة.
متعددة.وسیاسیةحزبیةاتجاھاتذاتمؤثرةشخصیة25-

11 سیاسي

25 مؤثر

96 مرشح

132 المجموع

رابعاً: السیاق العام الذي انطلقت منھ الحمالت االنتخابیة

والمالياالقتصادياالنھیاروقععلى2019العامصیفمنذلبنانشھدھاالتياالحداثارخت
اسقطتالتيبیروتمرفأانفجاركارثةثمومنالحریريحكومةاسقطتالتيتشرین17واحتجاجات

فیروستفشيادىكماالدولي.النقدصندوقمعتنفیذھاالمزمعاالقتصادياالنقاذوخطةدیابحكومة



األزمةالدولي البنكووصفواالقتصادي.واالستشفائيالصحيالنظامعلىمتزایدةضغوطاتالىكورونا
فيُسجلتأزماتثالثأصعبضمنوصنفھاالعالم"،فيوقساوةحدة"األكثربأنھا لبنانفياالقتصادیة

ً%74یطال2021العامفيالفقروأصبحعشر.التاسعالقرنأواسطمنذالتاریخ مجموعمنتقریبا
اشارتحیث2019.1عامفي%28و،2020عامفي%55یسجلكانبعدمالبنان،فيالسكان

في82علىأثرمما،2021و2019عاميبینتقریًباتضاعفاألبعادمتعددالفقرأنإلىالتقدیرات
2021.2العامفيالسكانمنالمائة

بدایةمنذوالمسافرین،المھاجریناللبنانیینعددوصلحیث2021العامفيقیاسیةمعدالتالھجرةوبلغت
فيفردا17,721ًبـمقارنًةفرداً،77,777إلى،2021الثانينوفمبر/تشرینمنتصفوحتى2021عام
2020.3عام

شوتر،ديأولیفییھاإلنسان،وحقوقالمدقعبالفقرالمعنيالمتحدةلألممالخاصالمقررورأى
المسؤولةھيلبنانفيوالمالیینالسیاسیینللقادةالمدمرةاألعمال"أن2022ایار11فينشرتقریر في 
الدوليللبنكتقریروكاناإلنسان."لحقوقالدوليللقانونانتھاكفيالفقر،إلىالبالدسكانمعظمدفععن

 الكسادأنإلى"، اشارالكبیراإلنكارللبنان:االقتصادي"المرصدبعنوان 2021العامخریففيالصادر
الدولةمقالیدعلىطویلوقتمنذتسیطرالتيالبالدفيالنخبةقیاداتتدبیرمنھولبنانفي المتعّمد
للخطرُتعّرضوباتتاألزمةشدةمنالرغمعلىالھیمنةھذهاستمّرتوقداالقتصادیة.بمنافعھاوتستأثر

وانھیارالغالءلناحیةاألسوأالعام2021شكل4الطویل.المدىعلىالبالدفياالجتماعيوالسلماالستقرار
مستویاتالتضخمبلغفیماقیمتھا.منبالمئة97الدولةموظفيرواتبفقدتحیثللبنانیینالشرائیةالقدرة

ازمةالىاالجنبيالنقدكتلةحجمتراجعوادىاالحتكارنتیجةأساسیةسلعفقداناألسواقشھدتقیاسیة،
وتھدیداساسیةادویةفقدانالىاالزمةوتطورتالذلطوابیرفياالنتظارالىباللبنانییندفعتمحروقات

صحة المواطنین.

وصلتمامسؤولیةالنخبةقیاداتتحمیلخاللمنالدوليالبنكتقریروصفھاكما"االنكار"حالةاستمرت
كمامبكرةانتخاباتواجراءالسلطةامتیازعنالتخليالحاكمةالطبقةورفضتاللبنانيالشعباحوالالیھ

محاولةفيالمرفأانفجاراثرالنوابمجلسمنباستقالتھاتقدمتالتيالسیاسیةالقوىوبعضالثوارطالب
یمكنالتغییرايانالتقلیدیةاالحزاباصرارمعیفلحلمذلككلاناالمبكرةانتخاباتإلجراءللضغط

ان یتم اال بالطرق الدیمقراطیة عبر انتخابات نیابیة تعكس ارادة الناخبین وضمن المھل الدستوریة.

17فيانتفضواالذینالمواطنینمنشریحةبینالثقةوفقدانحكمازمةمعاالقتصادیةاالزمةوترافقت
علىكلنیعنيكلنبشعارنادواالذیناللبنانیینمنكبیرةشریحةعولتوقدالحاكمة.الطبقةوبینتشرین
محاولةاشكالكلقاومتالتي"المنظومة"اسقاطفيالشارعفشلبعدمااالنتخاباتخاللمنالتغییر

فيالقانونیةالمحاسبةآلیةفشلعننموذجاالمرفأانفجارفيالتحقیققضیةوشكلتللمحاسبةاخضاعھا
حسنعليالسابقینالوزیریناستدعاءیؤديانوكادوالزبائنیة.والطائفیةالمحاصصةعلىقائمالنظام
العاممناالولتشرین12فياالولبحقغیابیةتوقیفمذكرةواصدارالتحقیقالىزعیتروغازيخلیل

.سابقمرجع،2022ایار11شوتر،ديأولیفییھاإلنسان،وحقوقالمدقعبالفقرالمعنيالمتحدةلألممالخاصالمقررتقریر-4

تقریر صادر عن الدولیة للمعلومات-3

،2022ایار11شوتر،ديأولیفییھاإلنسان،وحقوقالمدقعبالفقرالمعنيالمتحدةلألممالخاصالمقررتقریر-2
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/306/17/PDF/G2230617.pdf?OpenElement

)اإلسكوا(لغربي آسیاتقریر للجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة-1

https://arabicpost.net/%2525D8%2525A3%2525D8%2525AE%2525D8%2525A8%2525D8%2525A7%2525D8%2525B1/2021/12/25/%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B1%2525D8%2525A6%2525D9%25258A%2525D8%2525B3-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D8%2525A8%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D9%252586%2525D9%25258A/
https://arabicpost.net/%2525D8%2525A3%2525D8%2525AE%2525D8%2525A8%2525D8%2525A7%2525D8%2525B1/2021/12/25/%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B1%2525D8%2525A6%2525D9%25258A%2525D8%2525B3-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D8%2525A8%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D9%252586%2525D9%25258A/
http://undocs.org/A/HRC/50/38/Add.1
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36862
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34842
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34842


اثر2021االولتشرین14فيحصلتالتيالطیونةاحداثاثرلبنانفياھلیةحربنشوبالى2021
حزبمناصريبیناحتكاكالىادتبیروتمرفاتفجیرقضیةفيالتحقیقمسارعلىاعتراضیةمظاھرة

منغالبیتھمفيالرمانةعینمنطقةمنمسیحیینوسكانالشیعیةالطائفةمناللبنانیةاملوحركةهللا
عودةمعوالجرحىالقتلىمنعددااثرهسقطمذھبیاطابعااتخذتوالتياللبنانیةالقواتحزبمناصري

معذلكترافقالعنف.علىوتحریضكراھیةخطابتضمنالذيالكالميوالتراشقاالھلیةالحرباجواء
احتجاجاالشیعيالثنائيقبلمنشھرینمنألكثرحدیثاالمؤلفةمیقاتيالرئیسحكومةاجتماعاتتعطیل

لمحاسبةالدولیةوالضغوطاالزمةحدةمنزادمماالمرفاانفجارقضیةفيالعدليالمحققاجراءاتعلى
المسؤولین عن انفجار المرفأ كما واجراء االنتخابات في موعدھا.

فياالنتخاباتاجراءالسیاسیةالسلطةنّیةفيالفاعلةاالطرافمنالكثیرجانبمنالتشكیكرغمعلى
على2021ایلول13فيتشكیلھابعدلھااجتماعاولفيمیقاتينجیبالرئیسحكومةاكدتموعدھا،

ومع.2022ایارشھرفيالمرتقبموعدھافيالنیابیةاالنتخاباتوإجراءاالقتصاديالتعافيخطةاقرار
الخارجیةوزیراطلقاالنتخابیةالعملیةفيللمشاركةالمغتربینتسجیلآلیةعلىالوزراءمجلسموافقة

شھرمناالولمنابتداءالخارجفياالقتراعالراغبینالمغتربینتسجیلعملیةبوحبیبعبدهللاوالمغتربین
.2021الثانيتشرینمنالعشرینولغایةالمقبلاالولتشرین

لبنانيمغتربألف245نحوتسجیلعناللبنانیةالخارجیةوأعلنتبنجاحالمغتربینتسجیلاجراءاتتمت
السیاسيوفریقھالجمھوریةرئیسبینالسیاسيالكباشمنوبالرغماالنتخابات.فيأسماءھم للمشاركة

االشتراكيوالتقدمياللبنانیةالقواتفيالمتمثلةاالخرىالسیاسیةوالقوىالحرالوطنيبالتیارالمتمثل
للنواباالقتراعاوالقانوناحكاموفقالخاصینلممثلیھموالتصویتالمغتربیناقتراعحولاملوحركة

اجراءموعدحولالخالفعنفضالاقتراحھ،جرىكماالمقیمینالناخبینمعالمساواةقدمعلى128الـ
ھذااناالالكبرى،السكنیةوالتجمعاتالمدنفياختیاریةاقتراعكمراكزالمیغاسنترواعتماداالنتخابات

الذین128الـللنوابالمقیمینانتخابنظاموفقالمغتربیناقتراعلصالحالنیابيالمجلسفيحسمالنزاع
رئیساصراربعدالعامةاالنتخاباتموعدایار15علىالحقایتوافقانعلىالمجلس.منھمیتالف

الجمھوریة على ذلك.

بالسلمیتعلقالنبرةعاليسیاسيخطابمعترافقالنیابیةاالنتخاباتبشانالحادالسیاسيالعامالنقاشان
النزاعاتعنوالحیاداللبنانیةالدولةبیدالسالححصرالدولي،والحصارالعقوباتوبالسیادة،االھلي

واالنقاذللنھوضالحكومیةوالخیاراتاللبنانيهللاحزبعلىالتاثیرفيایراندورالمنطقة،فياالقلیمیة
بین التوجھ شرقا او غربا.

سوریاعبرالبرمنلبنانالىایرانينفطهللاحزبادخالالحادالخطابمنسعرتالتيالملفاتابرزومن
الخلیجودولالسعودیةمعدبلوماسیةازمةنشبتالثانيتشریناوخروفيایلولفيالحكومة.موافقةدون

اثارتكماالیمن،فيالعبثیةالحربفیھاینتقدقرداحيجورجالسابقاالعالملوزبرتصریحاتنتیجة
جیوشستةانشاءعن)2021ایلول30(رشیدعليغالماالیرانيالثوريالحرسفياللواءتصریحات

لحزبالمناوئةالقوىمنقویةردوداإلیرانردعقوةتشكلانھاوقولھاللبنانيهللاحزبمنھاایرانخارج
10بتاریخقاسمنعیمهللالحزبالعاماالمینلنائبكالمعلىردتصریحعلىبقوةایضاردتوالتيهللا



العبثیمكنالالتيالثوابتمنأصبحتلبنانفيالمقاومةانفیھاعتبروالذي2021الثانيكانون
لحزبالمعارضةالقوىواعتبرت" آخر.حلعنفلیبحثیردلم ومنبھالتحقأرادمن"واضافبھا،....

عنویبحثیرحلانالمقاومةلفكرةرافضكلالىودعوةوتھدیدتخویفقاسمكالمفيانوالسلطةهللا
بلد آخر.

منلألزمةالحادالتفاقممعوالمالیةاالقتصادیةبالخطةللنھوضالحكومةمساراعاقتاالحداثھذهكل
المتعلقةالتحدیاتمنبالرغمفعلیةعرقلةیشھدلمالنیابیةاالنتخاباتاجراءاتمساراناالجوانبھامختلف
دعوةمرسومالجمھوریةرئیسوقعوقدإلجرائھا.الالزمةالمالیةالمواردوتامیناالنتخاباتبمراقبة
بابفتح2022الثانيكانون10فيالداخلیةوزیرواعلن2021االولكانون29فيالناخبةالھیئات
4فيتنتھياالنتخابیةاللوائحلتسجیلایامعشرةمھلةیلیھا آذار،15في تنتھيوالتيلإلنتخاباتالترشیح

فيالمغتربینانتخاباتتسبقھا2022العاممنایار15فيالعامةاالنتخاباتإلجراءتمھیدا2022نیسان
ایار.12فيالموظفینوانتخاباتایار8و6

والبطالةالفقرمعدالتمنزادتاجتماعیةازمةعنھنتجالذيوالمالياالقتصادياالنھیارواقعاثر
مدخراتوتبدیدكماالیھا،المواطنینووصولواالستشفائیةالصحیةالخدماتوتدھوروالعنفوالھجرة
حكومیةخطةوغیاباالمیركيالدوالرمنلبنانمصرفاحتیاطيواستنزافالمصارففياللبنانیین
السیاسيالخطابعلىالماساويالواقعھذاانعكسباالنھیار،تسببلمنفعالةمحاسبةوآلیاتواضحة

للحمالت االنتخابیة الذي تمیز بتقاذف المسؤولیات والدعوة للتصویت العقابي.

االنتخابیةالحمالتخاللالفاعلینلمختلفالسیاسيالخطابمرتكزاتتحدیدالىالدراسةھذهوتھدف
االضاءةالىایضاالرصددراسةوتھدفاثارة.االكثروالمواضیعالمستخدمةالسیاسیةالدعایةنوعلناحیة
التواصلوسائلخاللمنالسائدالسیاسيالخطابعنالناجمةوالسلوكیاتالظواھرمختلفعلى

الناخبینفيللتأثیرالمضللالسیاسيالخطابورصداالعالميوالتالعباالستثماروحمالتاالجتماعي
والذي یشكل اسھل الطرق لكسب اصوات الناخبین في ظل اجواء من التضارب والتشویش في المعلومات.

خامساً: االطار القانوني للحمالت االنتخابیة على السوشل میدیا

العامةاإلعالموسائللھاتخضعقیودعلى2017للعام44رقمالنوابمجلسأعضاءإنتخابقانوننص
والخاصة العاملة في لبنان خالل فترة الحمالت االنتخابیة فیما یتعلق باالعالم والدعایة االنتخابیة.

مرئیةخاصةاورسمیةإعالمیةوسیلة"كل:68المادةاالنتخابقانوناحكاموفقاإلعالمبوسائلویقصد
لناحیةالنصوضوحعدممنوبالرغمتقنیتھا".كانتمھماالكترونیةأومقروءةاومطبوعةاومسموعةاو
بالنصمشمولةتحدیدااالعالموسائلصفحاتاوعامبشكلاالجتماعيالتواصلوسائلكانتاذاما

عنھاالمنصوصاالنتخابیینواالعالنباالعالمالمتعلقةالسابقةالنصوصمعمقارنةوفياعاله،المذكور
بشكل"اعالمیةمؤسسة"عبارةالمذكورالقانونمن63ةالمادفيجاء،25/2008االنتخابقانونفي
اذاالتفاصیل.ھذهموضحاالحاليالنصلیأتيتعتمدھاالتيالبثوتقنیةوشكلھانوعھاتفصیلدونعام



تتعلقلموجباتواخضعھاوالمھنيالتنظیميبمفھومھااالعالمیة""المؤسسةمفھوماعتمدالسابقفالنص
ببث المواد االعالمیة واالعالنیة المتعلقة بالحمالت والدعایة االنتخابیة.

وسائلانواعفصلوالذيحالیاالنافذالقانونيالنصاحكامتفسیرفيالتوسعیمكنالالمنطلقھذامن
التواصلوسائلوحساباتصفحاتعلىمفاعیلھلتمتداالنتخابقانونبأحكامالمشمولةوتقنیاتھااالعالم

الشخصیةوالصفحاتالحساباتوتحدیدااالعالمیةبالمؤسسةاالخیرةھذهوصفیمكنالطالمااالجتماعي
االخباریةوالمواقعالصحفااللكترونیةاإلعالمبوسائلفالمقصوداالنتخابیة.للدعایةتستخدمالتيتلكاو

النصیةالرسائلخدمةفیھابماااللكترونیةالتطبیقاتوجمیعاالعالمیةالحزبیةوالمواقعااللكترونیة،
ودونالاممرخصةكانتسواءاالعالموسیلةبمفھوماخباریةخدماتتقدموالتيالوسائطوالمتعددة

التوسع في تفسیر ذلك.

للتحققاالجتماعيالتواصلوسائلعلىواللوائحالمرشحینصفحاتمراقبةبحقاالشرافھیئةوتحتفظ
مراقبةالىاضافةالمدفوعاالعالنخدماتخاللمنالمدفوعةالدعایةعلىاالنتخابياالنفاقحجممن

یمكنالاالخیرةالحالةھذهوفيالكراھیة.بخطابالمتعلقوتحدیداللمرشحینالسیاسيالخطابمضمون
تدخلالاالجتماعيالتواصلوسائلكونالمطبوعاتمحكمةعلىالمخالفالمرشحاحالةاالشرافلھیئة

بالمفھوماالعالمبوسائلالمرتبطةالقضایافيبالنظرالمختصةالمحكمةلھذهالنوعیةالصالحیةضمن
المھني المرتبط بالمؤسسة االعالمیة.

یراھاالتيبالوسیلةالناخبینمعالتواصلفيالمرشحینحقعلى69المادةفياالنتخابقانوناكدوقدھذا
مناسبة و"باألسلوب والطریقة المناسبین بما ال یتعارض مع القوانین واألنظمة."

سادساً: الحمالت االنتخابیة على وسائل التواصل االجتماعي

:الخطاب السیاسي العام المرافق للحمالت االنتخابیة-

أ – توزیع العینة المرصودة لحسابات الفاعلین على وسائل التواصل االجتماعي:

منمرشحا96لـوتویترفیسبوكاالجتماعيالتواصلموقعيعلىالسیاسيالخطابرصدتم-
من25والمرشحینغیرمنسیاسیا11الىاضافةوالناشئةالتقلیدیةالسیاسیةاالتجاھاتمختلف

)1رقمجدولیراجع(.متعددةوسیاسیةحزبیةاتجاھاتذاتالمؤثرین



الفاعلةالجھاتمجموعمن%20نسبةالنساءوشكلتالجنسینبینالمرصودةالعینةتوزعت-
لوائحفيترشیحاتھنتثبیتمنتمكناللواتيالمرشحاتالنساءنسبةانالىاالشارةوتقتضي.المرصودة

718بلغوالذيالنھائيالمرشحینعددمجملمن%16.43بلغتالنیابیةاالنتخاباتلخوضنھائیةمسجلة

)2رقمجدولیراجع(.النساءمن118بینھممرشحا



132الـالفاعلةللجھاتوفیسبوكتویترمنصتيعلىالمرصودةوالتغریداتالمنشوراتحجمبلغ-

بنسبتھاتوزعتایار15حتىنیسان1منتغریدة/منشور2628والمؤثرینوالمرشحینالسیاسیینبینمن
رصدھاتمالتيالحساباتغالبیةانالىیعودوھذا.فیسبوكعلىاقلوبنسبةتویترمنصةعلىالكبرى
منصةعلىحساباتلدیھالیسالتيالفاعلةالجھاتامااولكخیارتویترمنصةعلىكانتالفاعلةللجھات

.المنصةتلكعلىمتابعتھاتمفقدالجمھورمعللتواصلاساسیةكوسیلةفیسبوكمنصةتعتمداوتویتر

)3رقمالجدول(

132الـالفاعلةالجھاتعلى2628والبالغةوالتغریداتالمنشوراتمنالمرصودةالعینةوتوزعت
للسیاسیینمنشور/تغریدة1943ایار،15حتىنیسان1مناالنتخابیةالحمالتخاللالمرصودین
4رقمجدولللمؤثرین.685ووالمرشحین



التواصلوسائلعلىمرصودفاعلةسیاسیةجھة132قبلمنالمستخدمةالسیاسیةالدعایةنوع.2
.االجتماعي فیسبوك وتویتر

:عامبشكلللمرشحین والسیاسیینمرتكزات الدعایة السیاسیة●

علىوالسیاسیینالمرشحینمنالمرصودةالفاعلةالجھاتقبلمنالمستخدمةالسیاسیةالدعایةنوعتوزع
خاللتغریدة/منشور1943البالغةالمرصودةالعینةوفقوتویترفیسبوكاالجتماعيالتواصلوسائل

):5رقمجدولینظر(التاليالشكلعلىایار15حتىنیسان1مناالنتخابیةالحمالت

%.49.5“المشاعراثارة”خطابعلىالقائمةالسیاسیةالدعایةنسبةبلغت-

خصوممھاجمةعلىیرتكزخطابالمشاعر:اثارة
الصاقاولھماالتھاماتوتوجیھمحددینسیاسیین

وتشویھبسمعتھملإلضراربھمونمطیةسلبیةصور
صورتھم السیاسیة امام الرأي العام.



الفاعلةالجھاتبینتفاوتوالذي%21.3بنسبةالذاتيالترویجخطابالثانیةالمرتبةفيجاء-
.المختلفة

واطالقالتعمیمعلىقائمةسیاسیةدعایة“العقابيالتصویت”لالمروجالسیاسيالخطابانعكس-
غیابظلفياالنھیارمسؤولیةحملتالتيالسیاسیةوالسلطةالمنظومةبوجھعامةواسقاطاتاتھامات

.%12.9نسبةوسجلكلن_یعني_كلن#شعارمنوانطالقاالقانونیةالمحاسبةآلیة

من%7.5نسبةوالبدائلالحلولواقتراحاالنتخابیةبالبرامجالمرتبطالسیاسيالخطابمجموعبلغ-
.مجمل الخطاب السیاسي المرصود للفاعلین السیاسیین على وسائل التواصل االجتماعي

عنفضال%1بنسبةالسیاسيالخطابفيحاضرةالسیاسیةواالغتیاالتالحربذاكرةزالتما-
وھذا.المئةفينصفبنسبة)االنتخاباتوتأجیلالفتنةخلقمنالتحذیرمثل(المؤامرةلنظریةالترویج

.یھدف الى شد العصب الطائفي والحزبي وبث الدعایة التي تھدف الى تشویش الرأي العام

التقلیدیةالقوىمنالسیاسیینللفاعلینالسیاسیةالدعایةمرتكزاتبینوالفوارقالمالحظاتاھم●
:والناشئة



6رقمجدول:التاليالشكلعلىوالناشئةالتقلیدیةالسیاسیةالقوىبینالمرصودةالعینةتوزعت-

.7و

684منالعینةاالنتخابیةالحمالتخاللالناشئةالسیاسیةللقوىالسیاسيالدعایةنوعتوزع-
2022ایار15حتىنیسان1منمنشور/تغریدة



1259منالعینةاالنتخابیةالحمالتخاللالتقلیدیةالسیاسیةللقوىالسیاسیةالدعایةنوعتوزع-
2022ایار15حتىنیسان1منمنشور/تغریدة



القوىلفریقيالسیاسيللخطابالسیاسیةالدعایةركائزمقارنةمنالتالیةالخالصاتاھماستنتاجیمكن
اعاله:9و8رقمالجدولیناالنتخابیةالحمالتخاللوالناشئةالتقلیدیةالسیاسیة

شدومحاولةالمشاعراثارةخطابعلىاكبربنسبةاعتمدتالتقلیدیةالسیاسیةالقوىانیتبین-
.العصب الحزبي والطائفي

اتھاماتخاللمناالنھیارعنالمسؤولیةوتحمیلالتعمیمعلىالمرتكزالسیاسیةالدعایةخطابان-
بینانقسمتالتيالتقلیدیةالسیاسیةالقوىخطابمنمھماجزءاشكلللخصومتوجھعامةواسقاطات

.آذار14و8بقوىسابقاًیعرفكانمامحوري

من%31حواليبنسبةالذاتيالترویجعلىالسیاسيخطابھافيالناشئةالسیاسیةالقوىركزت-
مقابل%8بنسبةاالنتخابیةالبرامجوعلىالتقلیدیةالسیاسیةللقوى%15مقابلالمرصودالخطابمجمل

.التقلیدیةالسیاسیةللقوى3%

%3حواليوبدائلحلولتقدیمعلىالمرتكزالتقلیدیةللقوىالسیاسيالخطابسجلذلكمقابل-

.الناشئةالسیاسیةللقوى%2مناقلمقابل



:للمؤثرینمرتكزات الدعایة السیاسیة●

متعددةوسیاسیةحزبیةاتجاھاتذاتمؤثرةشخصیة25لـالسیاسيالخطاب

وتویترفیسبوكاالجتماعيالتواصلوسائلعلىالمؤثرینقبلمنالمستخدمةالسیاسیةالدعایةنوعتوزع
ایار15حتىنیسان1مناالنتخابیةالحمالتخاللتغریدة/منشور685البالغةالمرصودةالعینةوفق
):6رقمجدولینظر(التاليالشكلعلى

مجملمن%62المؤثرینلدىالمشاعراثارةخطابعلىالقائمةالسیاسیةالدعایةنسبةبلغت-
.الخطاب السیاسي على وسائل التواصل االجتماعي تویتر وفیسبوك

لمجریاتالشخصيوالتحلیلوالتھكمالسخریةالمبنيالنقديالخطابالثانیةالمرتبةفيجاء-
.والبدائلالحلولتقدیمعلىالقائمللخطاب%1مناقلمقابل%16.3بنسبةاالحداث

المنظومةبوجھعامةواسقاطاتاتھاماتاطالقعلىالمرتكزةالسیاسیةالدعایةخطابثالثاحل-
%.10بنسبةللمحاسبةوالدعوةالسیاسیةوالسلطة

لدىالنسبةمتجاوزا%2.6نسبةالحربذاكرةعلىالمرتكزللمؤثرینالسیاسيالخطابوبلغ-
السیاسیةالقیاداتلتمجیدالسیاسيخطابھممن%1.3نسبةتسجیلعنفضال.والسیاسیینالمرشحین

.وتبییض صورتھم

فیماوالعنفوالتھدیدالتخویفعلىقائملخطابالمؤثرینلدىالمئةفينصفنسبةمناقلسجل-
.لم یسجل ھذا النوع من الخطاب لدى عینة المرشحین والسیاسیین المرصودة على تویتر وفیسبوك

https://twitter.com/HassanTSakr/status/1524024666213474311
https://twitter.com/LauryHaytayan/status/1510137157171793929
https://twitter.com/TonyBouloss/status/1525496079550136320
https://twitter.com/khalil_charbel/status/1514268294664044548
https://twitter.com/NourOusama/status/1516102354784956426


مواضیع الخطاب السیاسي

8رقمالجدولاالجتماعي:التواصلوسائلعلىالسیاسیینللفاعلینالسیاسيالخطابمواضیعج-

المرشحینمنسیاسيفاعل107قبلمناالنتخابیةبالحمالتالمتعلقالسیاسيالخطابعنعدا
نسبتھابلغتالسیاسیةللدعایةاساسیةمادةالفسادموضوعشكل%،47.5والبالغالمرصودینوالسیاسیین

محددةقضایامعالتعاطيفيوالمسؤولینالخصومألداءنقداالمرصودالسیاسيالخطابتناولكما%.15
الماليبالنظامالمتعلقةللقضایاخطابھممن%5.6نسبةالسیاسیونالفاعلونوخصص%،5.9بنسبة

متعلقةقضایاإلثارةالسیاسيخطابھممن%5.4ووالسیادةالحیادلموضوع%5وواالقتصادي
%2.31ونسبةالعملوفرصالتنمیةلمواضیع%2.41نسبةتلتھااللبناني.واالنتشاربالمغتربین
بالعدالةتتعلقمواضیعالسیاسیونالفاعلونوتناولوالمؤسسات،الدولةوبناءالحكمنظاملمواضیع

بنسبةالمرفأانفجارمنھا،لكل%2نسبةبحواليالطاقةموضوعوكذلكاالنسانوحقوقاالجتماعیة
والعقوباتالحصارالبیئة،التعلیم،%.0.4بنسبةوالالمركزیة،%0.6بنسبةاالمنمواضیع%،1.4

وكان%.0.1نسبةبلغالمرأةوتمكینمشاركةموضوعاما%،0.25بنسبةاثیرتمواضیعوالنازحین
السیاسيللخطابمحوركانتاالنسانوحقوقاالجتماعیةالعدالةمواضیعمناالكبرالنسبةانالفتا

.للقوى السیاسیة الناشئة



للمرشحیناالنتخابیةبالبرامجالصلةذاتالسیاسيالخطابمواضیعتوّزعتكیف9رقمالجدولوُیظھر
الدولةبناءموضوعیلیھالعمل،وفرصالتنمیةموضوعاوالًحلحیثاالجتماعيالتواصلوسائلعلى

المرتبطةالمواضیعذلكتالالقضائیة،السلطةواستقاللیةالتشریعیةاالصالحاتفیھابماوالمؤسسات
والسیادةوالحیادالالمركزیةموضوعوحلواالقتصادي.الماليوالنظاماالنسانوحقوقاالجتماعیةبالعدالة

المراةمشاركةالبیئة،التعلیم،مثلمواضیعالىاضافةالمعروضةاالنتخابیةالبرامجمنجزءفي
.والمغتربین بنسبة اقل



الفساد والذاكرة الجماعیة

.الجماعیةمحتوى الخطاب السیاسي المتعلق بقضایا الفساد والذاكرة-أ

منالمرصودةللعّینةالسیاسيالخطابمحتوىمضمونتحلیلفيالجماعیةوالذاكرةالفسادموضوعابرز
فموضوعمتنوعة.أبعاداویحمالنممیزةأھمیةیكتسیانفالموضوعانالحزبیین.والمسؤولینالمرشحین

وتحولالعاماالنھیارمسؤولیةیحملھالجمیعباتاجتماعیةظاھرةالىوتحولھاستشرائھالىبالنظرالفساد
اتجاھاتفياالطرافجمیعویستخدمھ8رقمالجدولیظھرهكماالسیاسيالخطابفياساسیةمادةالى

مختلفة.

الخطابصلبفيوباتتلالحداث،المتالحقةالتراكماتمعمثقلةباتتالتيالجماعیةالذاكرةوموضوع
النزاعاتاستنباطواعادةللخصوماالتھاماتوتوجیھالمشاعراثارةبھدفالسیاسیونیستخدمھااذالسیاسي
تثیرالتيالسابقةلالحداثمثیرسیاسيسیاقفيووضعھاواالغتیاالتاالھلیةالحربومآسيوصور

ماوفقوالسیاسیینالمرشحینمنالمرصودةللعینةالسیاسیةالدعایةانواعابرزشكلتوقدالجمھور.
اعاله.5رقمالجدولیظھره

:الفساد كمادة للخطاب السیاسي●

سیاسیةجھاتالىالمنتمینوالسیاسیینالمرشحینمن107ومنشوراتتغریداتالرصدفریقواكب
خطابا290حواليوایارنیسانشھريخاللورصد2022للعامالنیابیةاالنتخاباتفيمتنافسةمختلفة

سیاسیا على حساباتھم على تویتر وفیسبوك یتعلق مضمونھا بالفساد.



عدة،واستخداماتعدةاتجاھاتفيالعامالشأنفيالفاعلینخطابفيیتكررالفسادموضوعأنویتبین
وقد قاربت القوى السیاسیة موضوع الفساد في خطابھا السیاسي من خالل زوایا مختلفة.  ابرزھا:

القضاء و الفساد-   أ
المنظومة السیاسیة والفساد- ب
استخدام  الفساد كعنصر ترویج-  د

القضاء و الفساد-       أ

تبعیةومنھا،الدولةبنیةفيالفسادإلستفحال نظرابالمحاسبةاالملفقدانعنالمرشحینبعضتحدث
القواتحزبمنحبشيانطوانالمرشحوعلّقللغایة.صعبةالمعالجةیجعلماللسیاسیینالقضاةبعض

انوتریدبريالرئیسعلىمحسوبوقاضعونالرئیسعلىمحسوبقاض"ھناك:تغریدةفياللبنانیة
تطلب المحاسبة"!.

والتربیةاإلعالمفيالدولة،شورىمجلسقراراتھي"غریبة:تغریدةفيهللاعبدباللالمرشحوعلق
القضاءمجلسعلىوجبالطلب.غّبتأتيعدة.....جمیعھاوإداراتوزاراتفيالملفاتمنالعدیدوفي

األعلى ان یتحرك !"

منالدولةفيالفسادمكافحةتعھدهمنالسیاسيفریقھهللاحزبمنحسنالحاجحسینالمرشحبّرأفیما
:"كلتغریدةفيقالحیثالدولةفيالماليالفسادبمكافحةالمعنیةالمؤسساتعلىالتبعةالقاءخالل

المالیةالعامةوالنیابةالمحاسبةودیواناالعالملوسائلحزب_هللا..أعطیتمعكانتالتيالمستندات
#باقون_نحمي_ونبني ".

اناعتبرتوانمابنیویةألسبابمھامھاداءعنعاجزالقضاءانبالقولقعقورحلیمةالمرشحةتكتفولم
تدمرودایعنا،سرقتمرفأنا،"تفّجرتغریدةفيقالتحیثبیدھااسیراالقضاءجعلتالفاسدةالسلطة

استقاللّیةقانوننفرض#حلنافاسدةسلطةبإیدأسیروالقضاءوالسالح..بالعصيعلیناوھجماقتصادنا
القضاء وحلّو صوَتك وصوِتك یخرق".

واألجھزةالقضاءعلىسطوتھمارسالشرعيغیر"السالحانمعتبرامخزوميفؤادالمرشحغردو
األمنیة التي أصبحت بغالبیتھا مسیسة".

 المنظومة السیاسیة والفساد-       ب

منحنكشالیاسالمرشحقال حیثالسیاسیةالمنظومةفسادباب منالفسادموضوعآخرونوقارب
الحاكمة".المنظومةوھيأالنعیشھاالتيباألزمةالمتسّببینمحاسبة"علیناتغریدةفيالكتائبحزب

منالصالحالمواطنحرمتالتيالمنظومة"ھذهاستمرارجعجعسمیراللبنانیةالقواتحزبرئیسرفضو
اناعتبررمیاابيسیمونالحرالوطنيالتیارمرشحاماوالمجرم."للفاسدالمطلقةالحریةوأعطتحقوقھ

تحّكمتالتياألضلعالمتعددةالفاسدةالتاریخیةالمنظومةوھيللجمیع،واضحةاصبحتاالنھیار"أسباب
بحیاتنا".

https://twitter.com/antoinebhabchi/status/1496954173673414658
https://twitter.com/Bilalabdallah18/status/1504013974932701187
https://twitter.com/dr_hajhassan/status/1517421017815203841
https://twitter.com/halime_el/status/1524794177795395585
https://twitter.com/fmakhzoumi/status/1518678375564517377
https://twitter.com/EliasHankach/status/1525089610065379329
https://twitter.com/DrSamirGeagea/status/1513889894120230924
https://twitter.com/SimonAbiramia/status/1510267060441522185


وھمالمنظومةضد"یترشحونتغریدةفيالحرالوطنيالتیارمنكنعانابراھیمقالمعاكسخطابوفي
الناصريالشعبيالتنظیممنسعداسامة المرشحاعتبرفیماالیھ".وصلناماالىاوصلتناالتيالمنظومة

كلمسؤولیةتتحملجمیعھاالسلطة"احزاباخرىتغریدةوفي..".الحّكاممع"معركتناانتغریدةفي
انوعلیناالقھراشكالكلتمارسالتيالمنظومةرفضناونحنالبلدیعیشھاالتيواالزماتاالنھیارات

نحاسبھا في ھذه االنتخابات النھا ارتكبت جرائم بحق اللبنانیین".

المنظومةالىالمواطنینأوضاعترديسببالناصريالشعبيالتنظیممنسعداسامةالمرشحوعزا
مباشرةتتحملالتيالسیاسیةالمنظومةھيمنصراحةحددوھابوئامالمرشحاماالحاكمة.السیاسیة
التيالمیلیشیاتأكلتھاالناس"حقوقجنبالطتیمورالمرشحعلىرداتغریدةفيقائالاإلنھیارمسؤولیة

تغریدة:فيكراميفیصلالمرشحوعلقعاماً".ثالثینمنذوالمؤسساتوالوزاراتالسلطةعلىھیمنت
"على مدى ثالثین سنة سرقونا ونھبونا وفرطوا بإقتصادنا وأمننا اإلجتماعي."

مقوماتعلىقضىالمنظومةفسادانتغریدةفيالحریريالدینبھاءللبنانسواحركةمؤسسواعتبر
علىلبنانهللاعانالناس!ھمومعنغائبةمقصرةقاصرةفاشلةعاجزةدولةننعي"مجددابقولھالدولة
بإدالءالناخبیناالجتماعيالقوميالسوريالحزبمنسعادةسلیمالمرشحخاطبفیمامنظومة!"ھكذا

خیارانتغریدةفياعتبررجیليبولوسیانالمرشحاماالھیكل"،لصوصوجھفيالحقیقة"صوت
فجروامدخراتنا،سرقواحیاتنا،دمروایليالطوائفزعماءأولیغارشیة"بوجھرفعھالذيالمواجھة

عاصمتنا، ھجروا رفقاتنا وأحبائنا ومكملین بتبدید حقوقنا األساسیة."
حیثنفسھاانتاجلتعیدبینھافیمااالدوارتقسمالمنظومةھذهاناعتبرتفقدیعقوبیانبولیتالمرشحةاما

یفوتولیرجعومخانقینحالھمیعلموابدنومكمل،اللعبةبھذهمتواطئ"الكلفیسبوكعلىمنشورفيقالت
التیاررئیسباسیلجبرانالمرشحاما#بكفي_لعب_عالناس".االداءبنفسویكملواالرئیسنفسوینتخبوا
موضوعھوالمنظومةمنلسناانناعلىمثل "اكبرتغریدةفيبالقولالمنظومةمنتبرأفقد الحرالوطني

ریاض سالمة الذي یحمونھ مقابل خدمات معینة".

المنظومةفسادالدولة:عجزصنعتثالثیةمسؤولیةھناكانتغریدةفياعتبرالجمیلساميالمرشحاما
الفسادانتغریدةفيضوماركالمرشحواعتبرلبنان.لمصرفالنقدیةوالسیاسةهللاحزبسطوةالسیاسیة،

الداخلي الذي یعطل حیاتنا الیومیة یحمیھ سالح "حزب هللا".

استخدام  الفساد كعنصر ترویج-       د

متھمةخطابھافيتستخدمھاالطرافجمیعأنالىبالنظرالسیاسیةللدعایةبابالىالفسادموضوعتحول
الشأنفيالفاعلینكلخطاباتفيالموضوعھذایتكررلذلكمنھ.نفسھاتبرئفیماوراءهبأنھاأخصامھا

االطرافوتحملاالنھیارمنوبراءتھانزاھتھاتعلنانالسیاسیةلألطرافبالنسبةضروریاویبدوالعام.
اساسیةمادةكانتالعامالمالوھدراالدارةوسوءوالنكدوالتعطیلفالمراوغةذلك.عنالمسؤولیةاالخرى

في  التراشق بالتھم بھدف الترویج الدعائي.

https://twitter.com/IbrahimKanaan/status/1524810868290207747
https://twitter.com/OusamaSaad1/status/1518955495851270147
https://twitter.com/ALJADEEDNEWS/status/1521461473599533059
https://twitter.com/wiamwahhab/status/1512790516970233859
https://twitter.com/bahaa_hariri_/status/1518122571027333120
https://twitter.com/SalimSaadeh/status/1521363563125825537
https://twitter.com/lucienbourjeily/status/1515238913744457735
https://www.facebook.com/PaulaYacoubian/videos/1121900741961715/?__tn__=,O
https://twitter.com/Gebran_Bassil/status/1494026646319419394
https://twitter.com/samygemayel/status/1508154532513132546%2525D8%2525AF
https://twitter.com/DaouMark/status/1521056644725104640


علىمصرهللا""حزب–"العھد"تحالفانتغریدةفيجعجعسمیراللبنانیةالقواتحزبرئیسواعتبر
الىالبترونأھاليودعاجھّنم."إلىوإیصالھالبلدتدمیره"بعدالجمھوریةفيمؤسساتمنتبقىماتدمیر

40اللبنانیینكلفالذيالطاقةملففيأقلھاللبنانیینبكللحقالذيالضررعنباسیلجبرانمحاسبة
ملیار دوالر دین وتحویل الدولة الى مزرعة.

بكوا"ھماللبنانیة:القواتحزبمھاجماتغریدةالحرالوطنيالتیارمنكنعانابراھیمالمرشحوأورد
منعنالكنابیدنایدھموضعواولوالعامةالمالیةالصالحناضلناونحنالصفقاتتركیبعلىواجتمعوا
سدصفقةعجائبمن"انھتغریدةفيهللاعبدباللالمرشحقالفیماوعملنا".واشتغلنابدنافنحنااالنھیار
ینفذلمأشغال،بدلبالباطن،للمقاول،أيالمتعھدةالتركیةللشركةدوالرملیون٤٠دفعتالدولة،أنبسري

منھا إال القلیل."

استلمھاالتيالوزاراتفيهللاحزباداءتغریدةفيفھاجماللبنانیةالقواتعنعاصيبوبیارالمرشحاما
"السیما وزارة الزراعة خالفا للشعارات التي اطلقوھا للجھاد  الزراعي عبر السطوح والشرفات".

السدود،وتخریبالكھرباء،تخریب"مشروعھم:غردوأخصامھالىالفسادتھمرّدباسیلجبرانالمرشح
منع...منع،منع،التدقیق،منعاألموال،استعادةمنعالتعافي،خّطةعرقلةوالنفط،الغازاستخراجعرقلة

التیارعلىرداتغریدةفياعلنفقداللبنانیةالقواتمنعقیصجورجالمرشحاماالعتمة".مشروعھم
السیدجمیلالمرشحناشدفیماوالصفقات."والھدروالفسادبالسرقةتتمادواخلّیناكنما"ایھانھالحرالوطني

بھدرتورطھمالمحاسبةدیوانتقریرفيورداذاالتصاالتوزراءلمالحقةالتحركالعامةالنیابةتغریدةفي
دوالر.ملیارات٦بحواليالخلويقطاعفيالعامالمال

٦و٦فاسدینمجموعة فيبالصدفةلھونوصلنا"ماتغریدةفيقالتالمستقلةزغیبجوزفینوالمرشحة
اما#مواطنین_ومواطنات".مشزبائنوشافونالحصصحولوادكانةالبلدعملو#كلن_یعني_كلنمكرر

منتقداالزبائنیة"،منطقعلىوجدیرقويمجتمعبناءیمكن"الانھاعتبراالسعدریاضالمستقلالمرشح
في تغریدة منطق دولة تشبیح في الجنوب.

توجیھالسیاسيخطابھافياستخدمتالسیاسیینالفاعلینمنمجموعةفانالسابقةالجداولبینتوكما
كثیرةفاالتھامات محددة.جھةاوملفتحدیددونمنالفسادبقضایاتتعلقعامةواسقاطاتاتھامات

استخداممجردتبدوھيانمالذلكلھا،توثیقأوالقضایالھذهمتابعةھناكیكونأندونمنومتكررة
للترویج وانتقاد الخصم.

https://twitter.com/DrSamirGeagea/status/1494002106323374081
https://twitter.com/IbrahimKanaan/status/1524053836419289089
https://twitter.com/Bilalabdallah18/status/1501075346845798403
https://twitter.com/PierreBouAssi/status/1505840992590647302
https://twitter.com/Gebran_Bassil/status/1502960287225454594
https://twitter.com/OkaisGeorge/status/1513464918149849090
https://twitter.com/josephinezgheib/status/1502029103666540551
https://twitter.com/ALJADEEDNEWS/status/1523578530915041280


:الذاكرة الجماعیة كمادة للخطاب السیاسي●

60حواليانوایارنیسانشھريخالل107الـوالسیاسیینللمرشحینالسیاسيالخطابرصدمنتبین
.بالذاكرة الجماعیةخطابا سیاسیا على حساباتھم على تویتر وفیسبوك یتعلق مضمونھا

اجتماعيمكونتاریخطبعتالتيوالموروثاتوالمؤثراتوالتجارباالحداثمجموعالجماعیة:الذاكرة
وسیاسي وساھمت في تكوین الھویة الفردیة والجماعیة.

مامنھاعدةمناسباتفيالعامالشأنفيالفاعلینخطابفيیتكررالجماعیةالذاكرةموضوعأنویتبین
بنبشیتعلقماومنھالبنانعرفھاالتيواالغتیاالتالنزاعاتاحداثمنسنویةذكرىبإحیاءیتعلق

االنتخابیةحملتھعلىللتاثیرالسیاسةفيالخصملمھاجمةمادةلجعلھللخصومواالمنيالسیاسيالماضي
السیاسیةوالمشاركةالجماعیةبالھویةیتعلقماومنھابالخطاب.المعنیةالفئاتلدىالمشاعروإثارة

الشكلعلىمختلفةاطرفيالمذكورالخطاباستخداموانقسماللبنانيالمجتمعتكونالتيالمختلفةللمكونات
التالي:



أ- استعادة احداث ذكرى سنویة تتعلق بالذاكرة الجماعیة

كلوفيالجماعیة.الذاكرةفيبصمتھاتركتمحددةبتواریخاحداثاًوالسیاسیینالمرشحینبعضاستعاد
روالالنائبةفإعتبرتوحلفائھ،هللاحزبعلىللھجوممناسبة2008ایار7احداثذكرىتشكلسنة

فيالمشؤومةالتواریخمنأیار7"انتغریدةفيالنیابیةاالنتخاباتیقاطعالذيالمستقبلتیارمنالطبش
اتتالحادثةتلكانمعتبرةبیروت"الشرعيغیرالسالحفیھاستباحاذتحول،نقطةوشكلاللبنانیین.ذاكرة

بعد ثالث سنوات على اغتیال الشھید رفیق الحریري تمھیدا إللحاق لبنان بالمحور الفارسي.

تلكتتكررال"لكيقائالتغریدةفيایار7ذكرىفيالحریريالدینبھاءللبنانسواحركةمؤّسسوعلّق
االیرانیةالمیلیشیاتضدصّوتواصّوتوا!جدید،منبیروتعاصمتناعلىاالعتداءیتمالولكيالمأساة
فقدالحریريسعداماولبنان."العاصمةوجھتغییرالىیھدفالذيالمشروعوضدبیروتكارھيوضد

ننسى".لن.أسودیوم…أیار7:"مغردامقتضبةبكلماتالذكرىھذهاستعاد

الشارعضعفالىایار7فيحصلماعازیاغردفقد  العجوززیاد األحرارالناصریینحركةمرشحاما
رفیقللشھیدنسبھبقولمذكراالنفس)عنللدفاعالسالحمن(بدالبالنقیفاتامرهاولیاءزودهالذيالسني

المرحلةتلكمراجعةمطالباأظلم"والباديبالسالحوالسالحبالسنوالسنبالعین"العینالحریري
والتحّضر.

سیطرةعبرأّیار7یومكلیعیشوناللبنانیینانتغریدةفيقالاللبنانیةالقواتمنیزبكغیاثالمرشحاما
على المؤسسات وتغطیة البعض لھذا المشروع.""حزب هللا

تضحیاتیمجدمامنھاالسیاسيالخطابفيمختلفةومقارباتتغریداتعدة1975نیسان13لذكرىاما
والشراكةالدولةعلىوالحفاظالسیادةاجلمنسقطواوالذینعاصي)بوجوزفاالول(الشھیدالشھداء

الشراكةخاللمناالھليالسلملحمایةتدعوواخرىعاصي.بوبیارللمرشحتغریدةمنبھافرطمنبوجھ
نعیشھحزبھنھجھوھذاانمؤكداالحرالوطنيالتیاررئیسباسیللجبرانتغریدةفيوالحواروالمساواة

انمعتبرا1975نیسان13ذكرىفي غردف المستقبلتیاررئیسالحریريسعدامانیسان.١٣تتكررال
اللبنانیةالقواتحزبرئیساماننسى..."."لنقائالمختلفةبوجوهالذكرىھذهفيتتكرراللبنانیینمعاناة
مرشحاماالطیونة.واحداثهللاحزبالىاشارةفيیعیدھا."حاببغیرنامنتذكرھا."نحناقائالغرد

نتذكرھالضحایااللبنانیینجمیع"حّولتالذكرىتلكانتغریدةفيقالالحوتعماداالسالمیةالجماعة
الیوم لنستعید مسؤولیتنا تجاه وطننا".

المیلیشیات"بأّننتعلمانتغریدةفيحثتالمعارضالوطنیةالكتلةحزبمنسمعانجیستلالمرشحةاما
النقديالتفكیرممارسةمطالبةوالمؤسسات".والدولةالحریاتنقیضھمالوطنوبائعيالحربوأمراء

زالتالانھالذكرىھذهفيتغریدةفيفرامنعمتالمرشحاعتبركماالحقیقي.التغییرالىللوصول
الحروب علیھ مستمّرة على الشعب اللبناني مطالبا الناخبین تغییر المسار قبل فوات االوان.

القضیةأحقیة"علىتغریدةفيزغیبجوزفینالمرشحةشددتنیسان24فياالرمنمجازرذكرىفياما
المرشحاكدفیماالسیاسیة."معركتنافيللقضیةحاملینوسنبقىباإلبادة...االعترافوضرورةاألرمنیة

األرمنیة حق مقّدس"."أن اإلعتراف بالمجازرتغریدةجوزف نجم من حزب المردة في

https://twitter.com/Rolatabshmp/status/1522844627576963073
https://twitter.com/bahaa_hariri_/status/1522896453487763456
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https://twitter.com/PierreBouAssi/status/1514132199842406401
https://twitter.com/Gebran_Bassil/status/1514151510799695876
https://twitter.com/saadhariri/status/1514153168589971457
https://twitter.com/HoutImad/status/1514222119940460545
https://twitter.com/GistelleSemaan/status/1514215820007817228/retweets
https://twitter.com/neematfrem/status/1514106106355744771
https://twitter.com/josephinezgheib/status/1518164062856785924
https://twitter.com/NajemJoseph/status/1518508197849538561


قبلمناستخدمالذيالسیاسيالخطابفياثرنیسان26فيلبنانمنالسورياالنسحابلذكرىكانكما
منالوطنخلصتالذيالشعبارادةعلىالرھاناعادمنمنھامختلفةسیاقاتفيوالسیاسیینالمرشحین

فيجاءكماالقادمةاالنتخاباتفيھدیةلھوتحضرهللاحزبتفاجئبانسنة30دامالذيالسورياحتالل
انتغریدةفياعتبرالجمیلساميالمرشحالكتائبحزبلرئیسوبالنسبةعاصي.بوبیارالمرشحتغریدة
طالماوقدكبیرالتحديكانماقدوانونساوم،والنستسلمما"علّمتناالسورياالحتاللمقاومةتجربة
وسنقاوملحظةأولمن"قاومناھمجعجع:سمیرالقواتحزبرئیسغردوسیادة".ینبترحنضالناالوقت

ذكرىفیھأستذكرمنشوراالوطنیةالكتلةمنمورانيكمیلالمرشحونشرلحظة."آخرحتىمشروعھم
أوأجنبًیاأكانوالظالم،یدوم،لنالظلموانواحدة،الظلمضدالمعركة"أنمعتبراالسوريالجیشجالء

لبنانًیا الى رحیل، روحة بال رجعة."

ورفاقھھوالسجنمنتحریرهذكرىنیسان29تاریخانتغریدةفياعبرالسیدجمیلللمرشحوبالنسبة
سعدمتھماوسوریا.االربعةللضباطزوراًالتھمةلتوجیھالزورشھودمؤامرةإنفضاحبعدالضباط

الحریري ومیرزا وریفي والحسن بتضلیل التحقیق في اغتیال رفیق الحریري.

ب- استعادة صور واحداث من الماضي لشد العصب او الھجوم على الخصوم السیاسیین

فيإلستخدامھاالماضيمنواحداثصورباب استعادةمنالجماعیةالذاكرةموضوعآخرونوقارب
طوىحزبھانتغریدةفياللبنانیةالقواتحزبمنعاصيبوبیارالمرشحواعتبرالخصومعلىالھجوم
جبرانالحرالوطنيالتیاررئیسمھاجماصفیرالبطركرعاھاالتيالجبلمصالحةعبرالحربصفحة
الجراجنكءعلىیصرباسیلمناسبة.كلفيفتحھایعیدوھوالحرب""صفحةیتخط"لم:انھقائالباسیل

كما جرى في قبرشمون."

تغریدةفيالحرالوطنيالتیاررئیسباسیلجبرانقالاللبنانیةالقواتفیھیھاجممعاكسخطابوفي
مجتمعنالناضربوابالحربالتمویلّیة!األیادياصحابوالیومالتھجیرّیةاالقداماصحابكانوا"بالحرب

بالبارودة، وبالسلم عم بیضربوه بالمال السیاسي".

أیاممنالویالتإّالالسالحمننَر"لمانھ:مذكراتغریدةفيهللاحزبسالحالجمیلساميالمرشحوھاجم
مخاطباوتابعاستقرار"العاملھوالدولةمنیأتمرالسالحفأّيهللا،حزبإلىوصوًالالفلسطینیین

النھمسقطواوغیرھمعیدووولیدغانموانطوانالتوینيوجبرانالجمّیلبیارالشھداءانومذكراجمھوره
رفضوا وضع الید على البلد. داعیا الى عدم االستسالم.

كسروانفياالنتخابيجمھورهمخاطباالكتائبحزبمنالصایغسلیمالمرشحقالاخرىتغریدةوفي
جونیھالیومتجعلوافالھنامنالقدسطریقتمرانمنعتم"باالمسالسیاسیینخصومھومھاجماجبیل

منشھید٤٥٠ل"خیانةھوالدائرةھذهفيهللاحزبمعالتیارتحالفانواعتبرطامع!"أليقدمموطىء
"!لبنانھویةعلىللمحافظة١٩٧٥عامسقطواالمنطقةھذه

الئحتھاعالنفيبیروتفيالسنيالناخبمخاطباالحوارحزبرئیسمخزوميفؤادالمرشحواعتبر
"!جدیدأیار7أووكرامتھابیروتیقرر:"صوتكمقلببدھابیروت
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https://twitter.com/Gebran_Bassil/status/1512730280037072896
https://twitter.com/samygemayel/status/1525203674775048193
https://twitter.com/samygemayel/status/1525205116055392259
https://twitter.com/selimelsayegh/status/1510838829602816003
https://twitter.com/fmakhzoumi/status/1509893041309507585


االجراميبالتاریخوصفھمامھاجمامغرداقالاعتبرهللاحزبمنحسنالحاجحسینالمرشحاما
مجزرةعنللمسؤولُیصوتھواللبنانیة..القواتلالئحةُیصوت"منالطیونةاحداثعنللمسؤول
غردوالمقاومة".وضدهللاحزبضدُیصوتھو..وبالتالياالجراممنتاریخعن،والمسؤولالطیونة
بالتحالفاتیعّیركمحدا"اوعاالجبل:فيواالشتراكيالقواتتحالفمنغامزاباسیلجبرانالمرشح

یحاربھ،عمكانمیلیشیاويمعتحالفھعنالمیلیشیاوياسألواتحالفاتھ.عنبسؤالاشبقوهدغرياالنتخابیة،
یحقالمیلیشیاويتاریخھ"َمن:تغریدةفيفقالخلیلابيسیزارالمرشحیتحالفوا".اماوعموھّجرواتقاتلوا

لھ أن ُیعّیر الرئیس عون و"یا ریت" وقفت "القوات" إلى جانبنا لبناء الدولة واللبنانیون واعون".
عبرسلیمانمحمدالمرشحنشرعكارلمحافظةالحرالوطنيالتیاررئیسباسیلجبرانزیارةعلىوتعلیقاً
نابشاًوالبقاع،قبرشمونفيمتنقل.باالمسبموكبطائفیةفتنةباسیلقائال:"جبرانفیسبوكعلىحسابھ
وسیادتھماللبنانیینقضایایبیعمنبعكار.والیومبغیضة،لغةفيبعضھمعلىاللبنانیینومحرضاًللقبور

الجل كرسي، علیھ ان یعلم ان عكار كانت وستبقى محافظة العیش الواحد ومشروعھا الوحید ھو الدولة."

ج- اثارة الذاكرة الجماعیة المتعلقة بالھویة والمشاركة السیاسیة

ویدغدعالسیاسیةبالمشاركةتتعلقبرسائلیبعثسیاسيخطابالىالجماعیةالذاكرةموضوعتحول
مشاعر فئات محددة من اللبنانیین ویستحضر الخوف والخطر على الھویة.

دولتناولنستعیدھویتناعنللدفاعهللاحزببوجھ"معركتنا:فیھاقالتغریدةمعوضمیشالالمرشحوأورد
7منظومةواسقاطوالعدالةالمحاسبةاسسسعلىجدیدلبنانولنبنيهللاحزبیغطيمنوبوجھالمخطوفة

ایار "

انصحیحالحكومة،رئاسةبموضوعوخصوصاًكثیراً،"حذرنا:تغریدةفيكراميفیصلالمرشحوقال
استمرواولكنھمالتنفیذیة،السلطةرئیسھوالطائفاتفاقبعدواصبحسنيمسلمیشغلھالمنصبھذا

بتصغیر ھذا الموقع لیتحول من ممثل لطائفة كبرى ثم لحزب ثم لتیار وأوصلوه اخیرا لیمثل شخص!"

"#صالحیات_الرئیسسرقوامختلفةوبطرقوللیومالطائف"من:قائالفغردباسیلجبرانالمرشحاما
المسیحي.

ولورؤوسھم،ُتقطعولمُیذبحوالملبنانمسیحّیيأّنصحیحتغریدةفيفقالافرامنعمتالمرشحاما
المنظومةبفضلیومكلُیذبحمنھمبقيومنبكثرةیھاجرونلكّنھموانتصروا،لقاوموالالضطھادتعّرضوا
سمعتھما"أخطرالمسیحي:الجمھورالىمتوجھاعاصيبوبیارالمرشحغردوشرعي.الغیروالسالح

منالمسیحیینُیخرجفھذاللمسیحیینهللا""حزبحمایةعنالفاتیكانفيعونالرئیسحدیثھوالیوم
الشراكة والحیاد والوجود."

الًىكسروانوجبیلاھل"ادعواالیراني:االحتاللمواجھةشعاررفعالذيسعیدفارسالمرشحغردكما
تحّولالىسیؤّدي٢٠٢٢الفيهللاحزبمننائبالیصالاآلخرالبعضمساعدةوالبعضاستخفافالتنّبھ
"بجملالنصیحةكانت"٢٠٢٦الفيموارنة٧تضمالئحةرئیسالىهللاحزب

https://twitter.com/dr_hajhassan/status/1513573066038726660
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العامالخطابعلىوتأثیرھاالسیاسیینالفاعلینأبرزسلوكیات-2
أ- منحى الخطاب العام خالل الحمالت االنتخابیة

حدةمنیزیدتصعیدیاًسلوكاًواعتمدبالسلبیةاالنتخابیةالحمالتخاللوالسیاسیینالمرشحینخطاباتسم
منشور1943والبالغالمرصودالسیاسيالخطابمجملمن%71السلبيالخطابنسبةوبلغتالنزاع.
صفحاتعلىالنبرةالعاليوالخطابالسلبيالكالمارتدكمااعاله.5رقمالجدولیظھرهكماوتغریدة

السوشل المیدیا خطابا عنیفا یروج للكراھیة.

عینة من الخطاب المذكور وتأثیره على صفحات التواصل االجتماعي:

مقارنة بین خطابي رئیس حزب القوات اللبنانیة سمیر جعجع ورئیس حزب التیار الوطني الحر المتنافسین

التیاربوجھتصعیدیاًنمطاًاللبنانیةالقواتحزبرئیسجعجعسمیرللدكتورالسیاسيالخطابمنحىاتخذ
اللبنانيالشعبیصیبالذيوالضررهللاحزبمعتحالفھعلىمصوباًباسیلجبرانورئیسھالحرالوطني

والدولة من ذلك من خالل جملة اتھامات وربطھا بالواقع الذي نعیش فیھ.

التصویتانعلىالسیاسيخطابھفيجعجعركزاالنتخابیةالحمالتانطالقمعالثانيكانون30فمنذ
الىاللبنانيالشعبیقودالذيومشروعھهللالحزبالتصویتیعنيولوائحھالحرالوطنيالتیارلمرشحي
زالواما"االسد"شیاطیناننیسان2فيزحلةشھداءذكرىفيخطابھفيجعجعاعتبروقد"جھنم".

موجودین قاصدا حزب هللا والتیار الوطني الحر.

https://twitter.com/DrSamirGeagea/status/1510269648968855555


لمحة عن ابرز ما جاء في خطاب جعجع تجاه التیار وحزب هللا:
دونمنبیدهألوجاعھتمدیدایعنيهللاوحزبالحرالوطنيللتیاریذھبصوت"كلالثاني:كانون30في

منة من أحد"
هللا"حزبینتخبعملیاانھیعنيالحر”الوطني“التیارینتخبلبنانيايآذار:"17في
من صناعة واحدة معروفة المصدر".اننا نعیش في "جھنم واحدآذار30في
ھذاعنتترّتبالتيالنتائجكلمعهللاحزبتنتخبونانكمیعنيالحرالوطنيالتیارانتخبتمنیسان:إذا2في

الخیار اي ال سیادة، ال استقالل، ال حریة، ال دستور، وال قانون.
جھنمفيیبقیناانآلحدنسمحلننیسان:25في
االزمةولتمدیدهللالحزبمباشروبشكلبالتاليتعطیھالحرالوطنيللتیارتعطیھصوتایار "أي9في

التي نعیش فیھا".
تلقائیاًیصباالولىبیروتفيالحرالوطنيالتیارالئحةعلىمرشحأليصوتایار:"كل10في

جھّنم".منیطلّعناحدا"بدناایار14فيالیوم"فیھنعیشالذيالحقیقي"ولـ"جھنمهللاحزبلمصلحة

خطاباًقادتھوفسادالسیادیةالحرالوطنيالتیاربھویةالمشككاللبنانیةالقواتحزبرئیسخطابقابل
زالتماالتيلملیشیااذھنیةعلىفیھاصوبباسیلجبرانالحرالوطنيالتیارحزبلرئیسلدىمعاكساً

.للخارج مع امیركا واسرائیل وحلفائھاالعمالةمتحكمة و

ابرز ما جاء في خطاب باسیل تجاه القوات اللبنانیة:
لناضربوابالحربالتمویلّیة!األیادياصحابوالیومالتھجیرّیةاالقداماصحابكانوابالحربنیسان:9

مجتمعنا بالبارودة، وبالسلم عم بیضربوه بالمال السیاسي
بالمالوطنیغتالعمحربمجرمیقودهوعمولوطننا،لمجتمعناتدمیرمشروعالسیاسيالمال:نیسان9

الغریب! معركتنا مع وكیل ھالمال
بذلكیتباھىوھوعونالرئیسعھدبإفشالنجحجعجعسمیرنیسان:10
االغترابعلىوكذبھمالسیاسيوعملھمبسالحھمالمیلیشیاوھمالشرعیةونحنالدولةنحننیسان:29

باسترالیا وغیرھا وھم المیلیشیا بكذبھم الیومي في االعالم
فھذهالسیادةعنیتكلمانلھیحقالبھمغدربعدماالحیطانعلىوعسكرییھالجیشضباطقتلمن:29

منواالعتذارالغفرانالیومحتىیطلبلممنھناكانخاصةالتاریخمنمحوھایمكنالاالرتكابات
الجیش.

االقلیمیین!”ولحلفائھاإلسرائیلیصّوتعمللقوات،بیصّوتیلّيایار:12
یصّوتاللبنانیةللقواتیصّوتو"منوإلسرائیل!لداعشبصوتللقواتبصوتیلي:ایار13

إلسرائیل".

https://twitter.com/Gebran_Bassil/status/1518251991134261250
https://twitter.com/Gebran_Bassil/status/1525934252117958658


ب- تأثیر الخطاب السیاسي على مؤیدي االحزاب

ارتدادات الخطاب السیاسي للقادة السیاسیین على السوشل میدیا-

سیاسيفریقلكلاالجتماعيالتواصلوسائلعلىحمالتالسیاسیةللقیاداتالسیاسيالخطابھذاانعكس
كللھایروجالتيالسیاسیةالدعایةوتعكسالسیاسياالنقسامحالةعنتعبرھاشتاغاتاستخدامعبر

علىردااللبنانیةالقواتحزبمناصريقبلمن#صّوت_تیار_صّوت_لجھّنمھاشتاغاطلقفقدطرف.
."صوت_تیار_صوت_لبنان#حملة للتیار الوطني الحر

والتنازلبالفسادتتعلقواتھاماتتخوینااالجتماعيالتواصلوسائلعلىالھجوميالخطابھذاوانعكس
الرئاسةسدةالىالدمارعمادوصولبمجردانھتنسواالواللبنانیاتاللبنانیونایھا"یاوالھویة:السیادةعن

اول شيء فعلھ ھو مرسوم تجنیس شمل سوریین تابعین لنظام االسد .اذا بتحب ھویتك صوت صح. "

مثلالسیاسیینللخصومواساءةتخویناتتضمنھاشتاغاتبإستخداممیدیاالسوشلعلىالخطابتفاعلوقد
.إسرائیلي_مشروع_جعجع#وصھیوني_مشروع_جعجع#

https://twitter.com/SAKR_LEBNAN/status/1494420358484668419
https://twitter.com/hashtag/%2525D8%2525AC%2525D8%2525B9%2525D8%2525AC%2525D8%2525B9_%2525D9%252585%2525D8%2525B4%2525D8%2525B1%2525D9%252588%2525D8%2525B9_%2525D8%2525B5%2525D9%252587%2525D9%25258A%2525D9%252588%2525D9%252586%2525D9%25258A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%2525D8%2525AC%2525D8%2525B9%2525D8%2525AC%2525D8%2525B9_%2525D9%252585%2525D8%2525B4%2525D8%2525B1%2525D9%252588%2525D8%2525B9_%2525D8%2525A5%2525D8%2525B3%2525D8%2525B1%2525D8%2525A7%2525D8%2525A6%2525D9%25258A%2525D9%252584%2525D9%25258A?src=hashtag_click


أبرز حمالت التریند التي اطلقت على تویتر-

تبینالحمالتھذهتحلیلخاللومنتویترعلىتریندحملة134رصدتمایار31ونیسانمناالولبین
ادناهالجدولویظھرالجمھور.تھمباحداثمرتبطاوحزبيدعائيھومامنھامختلفةسیاقاتفياتتانھا
النقاشفيالعامالجمھوراھتمامعلىاستحوذتالمرصودةتویترعلىالترینداتمن%31حواليان

ذاتاوحزبیةجھةلھاالمحفزكاناعالهالمذكورةالفترةخاللتوتیرعلىالترینداتمن%69ووالتفاعل،
حّلاالنتخابیةبالحمالتمتعلقلھاشتاغ/تریندالمحفزةالسیاسیةالجھاتاكثربینومنمعین.سیاسيتوجھ

18(هللاحزبثمھاشتاغ)20(الحرالوطنيالتیارمؤیدویلیھمھاشتاغ)25(اوالاللبنانیةالقواتناشطو
ھاشتاغ).



النصفحواليیبلغمنھاكبیرجزءھدفاالنتخابيالسیاقفيتویترمنصةعلىاطلقتالتيالحمالتھذه
التیارانالتاليالجدولویظھر.خاللھامنسیاسيفریقاوشخصیاتاستھدافالى)تریند/ھاشتاغ64(

7(صادقدیمااالعالمیةیلیھ)تریند/ھاشتاغ10الحمالتھذهخاللمناستھدافااالكثرھوالحرالوطني

)الجھتینمنلكلتریند/ھاشتاغ6(هللاوحزباللبنانیةالقواتثم،)تریند/ھاشتاغ



تحلیل الحسابات التي اطلقت ھاشتاغ التریندات على تویتر-

تموقدایار31حتىشباط21مناالنتخابیةالحمالتخاللاطلقتجدیدةتریندھاشتاغ/مجموعةرصدتم
مضموناختلفتویتر.علىالناشطینقبلمنتحفیزهیتمانقبلالھاشتاغاطلقالذياالولالحسابتحدید

او#من_االغتراب_الي_معرابمثلسیاسيلفریقترویجیةعباراتبینالھاشتاغاتھذه
بعلبك_حره_البخاري_برا.#اومناظره_مش_تنظیر او تھاجم فریق معین مثل #الثورة_الكاذبة#

سمعةوتشویھدعائیةبحمالتالمتعلقةتوتیرعلىالجدیدةالترنداتتوزیعادناهالجدولیظھریليوفیما
جدید.تریند/ھاشتاغ42تضمنتالعینةوھذهاطلقھا.الذياالولللشخصالظاھرلإلنتماءوفقاً



الحزبیةبالكوادراالنتخابیةالحمالتخاللتویترمنصةعلىجدیدھاشتاغ/ترینداطالقیقتصرلم
الدعائيللترویجتھدفحساباتیدیرونالذین"الترول"مثلوالدعائيالسیاسيالترویجفيالمنخرطة
انادناهالجدولیظھرمحددة.وفتراتألغراضانشاءھایتمزائفةحساباتعنفضالدائمبشكلالسیاسي
وسیاسیونوصحافیوناجتماعياوسیاسيمضمونیقدممامنھامیدیاالسوشلعلىناشطةصفحات
تویتر.منصةعلىالناشطینقبلمنتحفیزھاالىیصارانقبلھاشتاغ/تریندحمالتاطالقفيشاركوا

في#الثورة_الكاذبةھاشتاغاولاطلقالحرالوطنيالتیارحزبرئیسباسیلجبرانالمرشحانیذكروھنا
لھ.تغریدة

https://twitter.com/Gebran_Bassil/status/1502207478792134658


مثلاالصواتإلستقطابالسیاسيللترویجتویترعلىالحمالتاطالقفيزائفةحساباتاستخدمت
سعدالسابقالحكومةرئیسفریقیؤیدالذيالسنيللناخبموجھةسیاسیةرسالةوھي#مقاطعتك_بتخدمن

الىواالساءةللتشھیراوالنیابیة.االنتخاباتخاللوانتخاباترشیحاالسیاسيفریقھنشاطجمدالذيالحریري
علىوزمالؤھاھيالثورةبسرقةلھاالموجھةواالتھامات#قصھ_الیحھ_بوال_یعقوبیانمثلالسمعة

الالئحة.



Date
Date

joined
Follow

ers
Tweets per

week
Retweet

ratio
Bot

rating Role

21feb -
2.20pm

Dec
2021 0 1.5 0 4.8

Fake
User

24Feb -
11:30

Feb
2020 234 1.3 51% 1.8

Fake
User

25feb -
7:55 pm

Oct
2021 25 22 0% 4.5

Fake
User

6mar -
10:34 pm

Feb
2022 20 3.4 25% 4.5

Fake
User

22apr -
4:00pm

Mar
2018 512 0.33 85% 4.4

Fake
User

23apr -
7:49 pm

Mar
2018 81 5.3 0% 4.4

Fake
User

25feb -
12:38pm

Mar
2022 178 19 55% 4

Fake
User

8may -
10:30am Jul 2012 33 0.22 15% 3.4

Fake
User

8may -
11:35am

Feb
2022 61 2.7 0% 4.3

Fake
User

حتىشباط21منتریند/ھاشتاغمرتبةبلغتوالتيتویترمنصةعلىاطلقتالتيالحمالتتوزعتوقد
السیاسي.للترویجتھدف%64وتشھیریةحمالت%36بنسبةایار31



الخطاب السیاسي للصفحات والمجموعات المروجة لألحزاب والقوى السیاسیة على فیسبوك.3

والتغییریةالثوریةوالقوىلألحزابتروجلمجموعاتفیسبوكعلىومجموعةصفحة42رصدتم
المعارضة. وقد تبین أن ھذه الصفحات تنشط بالتوازي مع الحمالت االنتخابیة والمواقف السیاسیة.



ما ھي ھذه الصفحات التي تم رصدھا وتوجھاتھا السیاسیة :

المروجةوالمجموعاتالصفحاتلھذهالسیاسيالخطابعلیھایرتكزالتيالسیاسیةالدعایةنوعھوما
للفاعلین السیاسیین؟

المرصودة42الـفیسبوكومجموعاتلصفحاتالسیاسیةالدعایةمن%38حواليانادناهالجدولیظھر
نوعاوالحلتفیمااعاله).التعریف(یراجعالمشاعراثارةنوعمنھيالسیاسیین،للفاعلینوالمروجة

الزعیم)صورةتبییضانتخابي،اعالنزعیم،(تمجیدالسیاسیینللفاعلینبالترویجالمرتبطالسیاسیةالدعایة
جھةمنھيفیسبوكعلىوالمجموعاتالصفحاتلھذهالرئیسيالدورانالىیشیروھذا%43بنسبة

الترویج لفریق سیاسي معین ومن جھة اخرى االساءة والتشھیر بالخصوم السیاسیین.

سجلحیثالشائعاتنشرفيتسھموالمجموعاتالصفحاتھذهانادناهالجدولخاللمنیظھركما
من%1.6نسبتھماوھوایار15حتىنیسانمناالولبینمغلوطةاخباروستةشائعة79لـالترویج

مجموع المنشورات المتداولة المرصودة.



ما ھي ابرز ھذه الشائعات المتداولة والقصد منھا؟
یمكن تصنیف موضوع ھذه االشاعات على الشكل التالي:

شائعات تھدف الى ضرب سمعة المرشح واظھاره بصورة سلبیة



صفحات المروجة للقوى السیاسیة التقلیدیةصفحات المروجة للثورة

والمدعومالسابقالعوني#زیاد_عقل⬅●
طلع،#بوال_یعقوبیانمنبعبدافيحالیاً

باختالسالمتھمینمنكمانحضرتھ
!!!"أبراج"مشروعفيمالك٢٧٠اموال
بھالوطنحرامیةبعدناقصناكأنیعني
😡
واختلسبنایةلجنةرئیسوھويإذا

أموالھا فكیف اذا صار نائب ��
مدتھتتعدىأملكھصوتيتسجیلفي●

"ثقةصوتجلّیاًُیسمعوالنصفالساعتین
وھوحسنالحاجحسینالنائبالسید"

وسائلعلىمھاجمتھعنللكفیرجوني
بعضعلّيعارضاًاالجتماعيالتواصل
منبمھاجمةالخیارليتاركاالمغریات

ارید من الحزب!!
االمومنیوماحضرمنھو#جبران_باسیل●

وذالكالطاقةوزیركانعندنالبنانالي
كانعندماالشحن...مستنداتفيمثبت
علىأخفي2018عامخارجیةوزیر

#مرفأ_بیروتفيالمتفجراتاللبنانین
علىالعالمدولسفراءمعبجولةقامعندما

وضاحیةالمطاروقرب#مرفأ_بیروت
نتنیاھوتھدیدبعدوذالكبیروت

تشاللماذاعلنا#بقصف_ھذه_المواقع
...المواد؟؟؟؟ھذه

فيالسببھم#جبران_باسیل_ونصرهللا
برسمالفیدیوھاتوھذهبیروتمرفأإنفجار

الشعب اللبناني
شھوانجورجباالشرفیةالقواتمرشح●

المخابراتقائددوباعليابنشریك
والمسؤولاالسدحافظعھدفيالسوریة

عن قصف االشرفیة

الكھرباءجلبتحاولمنطقةايتعلمھل●
تھدیدیرسلباسیلجبرانمنطقتھا.الى

اضاءةعلىالعملیریدمناوللمتعھد
٢٤/٢٤الكھرباءیجبلكوبدوالمنطقة.

أنھعلىواتسابتطبیقعبرالتبادلیتم●
قربعنیعملونالذیناألشخاصأحدنقل
وصفھاماوھابوئامالسابقالوزیرمع

یتلّمسبدأبعدماتعتریھكبیرقلقحالة
البرلمانیة،الندوةإلىیصللنأنھحقیقة
معلوماتراجعھمنلكلأعطىالذيوھو
عبارةكاناألمرأنلیكتشفسیفوز،بأنھ

عن كذبة وذلك بسبب فشل كل حیلھ.
األقساطدفععلىیساومافرامنعمة●

تفضیلّیةأصوات٤تأمینمقابلالمدرسّیة
لھ

فيیزبكغیاث#القوات_اللبنانیةمرّشح●
فیماوننشرالكھرباءیسرقالبترونقضاء

یلي المستند المرفق.
اإلنجیليالمرّشحلصالحإنتخابیة#رشاوى●

على الئحة المخزومي
أقالمداخلیجوُل#مارك_ضوالمرّشح●

صوتھممنحھالّناخبینمنطالباًاإلقتراع
الّتفضیلي وانتخاب لوائح الّتغییر.



شائعات تھدف الى شد العصب والتصویب على الجھات الفاعلة

صفحات المروجة للثورة

الئحةإعالنفيحاضر#حزب_اللھھھ●
المخابراتتضماللتيالشماليالمتن

علىیرجعونابدھمواالیرانیةالسوریة
ایام الجزمة ��

محمد"مھدي#حزبا�بالقیاديمقتل●
نقلھبعد#سوریافي#حلببمدینةمغنیة"
معخالفإثرالمخدراتمنكبیرةشحنة
الشحنةعلىالسوريالنظاممنضباط
سیرحادثبأنھالحزبصرحكماولیس

اثناء "مھمة جھادیة"!!!
وعالقتھایعقوبیانبوالالئحةقصة●

بالعوني السابق زیاد عبس...
عبر#طرابلسالىیتسللالوطنيالتیار●

حرفوش.

#الثورةأسمتحتتتلطى#السلطةعاجل●
وارتباطھ#ثورة_مابمنصةمشغلإلیكم

بالبرامجلمرشحالسیاسیینساعةبأحدى
وMTVوLBCIالھواعلى

NEWTVوالدوالرألف25بتكلف
packageدوالرألف100بس

ھالتلفزیوناتعلىنشوفعمما.مالحظین
وجماعةاإلقطاعیینالجعجعیین:إال

المجتمع السفاراتي ( المدني ) ؟!

بنتائجویتالعبوناألصواتیشترونالمردة●
التصویت

مفبركفیدیوینشر#القوات_اللبنانیةإعالم●
ینزلقونوناشطوهدینرجلصفةلمنتحل

لردة فعل سطحیة وطائفیة
مرشحھسحبعلىجعجعیجبرالبخاري●

في البقاع الغربي ودعم وائل بو فاعور



شائعات حول عمل الماكینات االنتخابیة وعملیة االنتخاب

صفحات المروجة للقوى السیاسیة التقلیدیةصفحات المروجة للثورة

#حزب_الللھھ_وااتیار_الوطني_الحر●
اللبنانیةالسجونفيكانوبعمالءیستعینون

والموت��الجنوبفيلھمللتروج
إلسرائیل ��

حزب هللا یركب الطاقة الشمسیة لعناصره●
بأبناءیتالعبxxxxxحاالحوشمختار●

وبأنعلیھمویكذبالبقاعیةالریاقمنطقة
الشطبلوائحعلىموجودةغیراسماءھم

التعمیمالرجاءموجودةبالفعلوھي
واالنتباه.

فيدوالر600الـتخطىالصوتسعر●
آالف4الىیصلوقدالدوائر..احدى

دوالر*
الحزبخسارةالىتشیراالولیةالمعلومات●

الثانیةبیروتفيالدرزيالمقعدالتقدمي
🗳 لمصلحة قوى التغییر

●

الصوتثمندوالر٢٠٠مؤكدةمعلومات●
$٢٠٠بالصوتالتّیاریشتريالواحد!!

حددتموازنةبعدوالبترونكسروانفي
والتعویضوجودهلتثبیتالحزبقبلمنلھ

عن تراجع شعبیتھ
أثناء#الكتائبحزبمنأشخاص٣توقیف●

رشوتھم لعدد من الّناخبین بالجرم المشھود.
الّضغطممارسةتّم#بشري،قضاءفي●

والّتجریح#الّناخبینعلىالمعنوي
قبلمناألقالمرؤساءعلىبالّشخصي

حزبعلىالمحسوبxxxxxالمدعو
#القوات_اللبنانیة.

باألسماء :●
مفاتیح الرشوة اإلنتخابیة في ُمعظم الدوائر

الرجاء النشر …
اقبض منھ وانتخب ضّده



شائعات حول الوضع السیاسي واالقتصادي واالجتماعي واالمني

صفحات المروجة للقوى السیاسیة التقلیدیةصفحات المروجة للثورة

و#إفالس_المصارفعنرسميعالن●
رئیسنائبعنصدر#إفالس_الدولة

توزیعمنعإلىإضافًة,وزرائھامجلس
الشعبعنمناطقیاًالمیاهوقطعالطحین،

اللبناني…

القبھمنطقةفيالمدارسبعضبدأت●
غدااالنترسلالتبانھمنطقةفيوالمدارس

مستقرةالغیراألمنیةالظروفبسبباقفال
في منطقة طرابلس

***  ما الذي یجري في بعبدا ؟؟؟...●
الغربیةاإلعالموسائلتناقلتھالذيالخبرصحةما
باسیلجبرانوصھرهعونمیشالوفاةحول؟؟.

، في ظروف غامضة منذ ما یزید عن الشھر !!...
واشرافبتوجیھاتلبنانفيیحدثماذا●

االسرائیليوالموساد.االمریكیھالمخابرات
..

الىجورجیامنالنیتراتارسلتایران●
بیروت حیث خزنھا حزب هللا بالمرفأ

:حمالت التالعب والتضلیل على وسائل التواصل االجتماعي.4

التضلیلاجلمناستخدماوأعّدمحتوىاالنتخابیةالحمالتخاللاالجتماعيالتواصلوسائلعلىانتشر
بمرشحینمباشرةیتعلقمامنھامختلفةسیاسیةسیاقاتفيالمحتوىھذانشرتموقدالناخبین.فيوالتأثیر
والمرشحةبستانيكارنوالمرشحةغصنجادالمرشحمثلوالتشھیرالسمعةالىاالساءةبقصدمعینین

استخدامخاللمنبالمعلوماتللتالعبالمحتوىھذانشراویعقوبیان.بوالوالمرشحةزغیبجوزفین
معلوماتنشرعنفضالمعینة،فاعلةبجھةتضرمحددةروایةلدعموثائقاومرئي/سمعي/بصريمحتوى

خاللمنوذلكمحددةفاعلةجھةاومعینشخصحولمعینةایحاءاتاواشاراتإلرساءاكیدةغیر
استخدام المیمات، فیدیوات متداولة او صور مركبة.

نشرخاللمنتشھیریةفیدیوھاتعبرمصداقیتھموضربالسیاسیینالخصومسمعةالىاالساءةأ-
.روایة محددة واطالق اشاعات للتأثیر في الرأي العام

غصنجادالمرشحبوجھسمعةتشویھبحملةتویترعلىحسابا51حواليشارك2022نیسان22في
صفاتبھویلصقسمعتھالىیسيءبفیدیواالمربدایةمرفقا،#ما_تكون_متل_جادھاشتاغبإستخدام

وینسب لھ امورا غیر صحیحة بھدف ضرب وتشویھ سعتھ ومصداقیتھ.

https://www.facebook.com/hashtag/%25D8%25A5%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2581?__eep__=6&__cft__%255B0%255D=AZXdwv1Pb0R1F23YTzXqF8DioZ6UgmorclV33jAijAlzzikaCNONINYfzUFS5x7KbNQBIDbuh7o_-BV1mtYfho_jPsuvShVc2hztdZjRQ2-V1gbR8a8XataI0rn6TFAZOElQoDZmwNaztGHeBTrCF18rFfIH9xmkktzfL4BBxzzb0A&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%25D8%25A5%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9?__eep__=6&__cft__%255B0%255D=AZXdwv1Pb0R1F23YTzXqF8DioZ6UgmorclV33jAijAlzzikaCNONINYfzUFS5x7KbNQBIDbuh7o_-BV1mtYfho_jPsuvShVc2hztdZjRQ2-V1gbR8a8XataI0rn6TFAZOElQoDZmwNaztGHeBTrCF18rFfIH9xmkktzfL4BBxzzb0A&__tn__=*NK-y-R
https://twitter.com/Erica266_Erica/status/1517557596022001664


صبیانیةمكثفةحملةبأنھاغصنجادالمرشحلھاتعرضالتيالحملةالصحافیینالمدونیناحدوصفوقد
طالبایمثلھاالتيالمنافسةبجدیةیشعرالحملةاطلقمنانمعتبرا.غصنلھایتعرضتویترعلىمبرمجة

من غصن تجاھلھم ومتابعة حملتھ.

منطالتھاشائعاتاطالقخاللمنسمعةتشویھلحملةالبستانيكارنالمرشحةتعرضتاخرىناحیةمن
ملمحاًاالجتماعيالتواصلصفحاتعلىبعدفیماانتشرفیدیونشرساخرسیاسيتلفزیونيبرنامجخالل

مؤتمرعقدبالمرشحةدفعمماسوبرماركت،محلمنتسرقوھيضبطھاتمانھمباشرةغیربطریقة
دعماتویترعلىحملة/تریندانطلقتوقدبحقھا.االخبارمفبركيعلىوالرداالمرھذالنفيصحفي

وتغریدات تھاجم ناشر الخبر.كلنا_كارن_البستاني#للمرشحة كارن البستاني من خالل ھاشتاغ

بطریقةبحقھاشائعاتاطالقخاللمنبدأتالبستانيالمرشحةسمعةتشویھالىتھدفالتيالحملةھذه
تعملالتيالمنزلیةالخدمةفيالعاملةعلىتعتديكانتبانھامنشورفيالتلمیحطریقعنمباشرةغیر

لدیھا بشكل عنیف مما دفع ھذه االخیرة الى االنتحار بالقاء نفسھا من شرفة المنزل.

یروجضیقنطاقعلىفیدیونشرخاللمنسمعتھالتشویھلمحاولةزغیبجوزفینالمرشحةتعرضتكما
لروایات غیر اكیدة حول اداء المرشحة في ادارة جمعیة تابعة لھا وصرف االموال.

https://twitter.com/Beirutspring/status/1517583853795393538
https://www.facebook.com/watch/?v=357087183152270
https://www.mtv.com.lb/news/articles/1278526/%2525D9%252583%2525D8%2525A7%2525D8%2525B1%2525D9%252586-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A8%2525D8%2525B3%2525D8%2525AA%2525D8%2525A7%2525D9%252586%2525D9%25258A-%2525D8%2525B1%2525D8%2525AF%2525D9%25258B%2525D8%2525A7-%2525D8%2525B9%2525D9%252584%2525D9%252589-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525AA%2525D9%25258A%2525D8%2525A7%2525D8%2525B1-%2525D9%252581%2525D8%2525B4%2525D9%252584%2525D8%2525AA%2525D9%252585-%2525D9%252581%2525D9%25258A-%2525D9%252583%2525D9%252584%2525D9%252591-%2525D8%2525B4%2525D9%25258A%2525D8%2525A1
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=729923778384174&id=100700957973129


بجھةتضرمحددةروایةلدعمبصري/سمعي/مرئيمحتوىاستخدامخاللمنبالمعلوماتالتالعبب-
.سیاسیة فاعلة

عالقة حزب هللا بإنفجار مرفا بیروت

نیتراتبنقلهللاوحزبایرانیتھمفیدیوشریطالحدثالعربیةقناةبثتاالنتخابیةالحمالتاحتدامومعھذا
pmالساعةنیسان21فيتویترعلىالقناةحسابعلىنشرهاعیدبیروتمرفأفيوتخزینھاالمونیوم

7:35.

كماالروایة،ھذهمؤثرةسیاسیةوشخصیاتاللبنانیةاالخباریةالمواقعمنالعدیدتداولتالخبرھذانشرمع
التواصل االجتماعي.صفحاتروج لھا على

ثقافة حزب هللا االصولیة التي یرید فرضھا على االخرین بالتھدید والقوة

حزبشعاروخلفھمنبرعلىمنیتحدثوھومعممدینرجلفیھظھرفیدیوانتشر2022نیسان30وفي
رؤیةیریدمن":انفیھصرحاالخباريالخنادقموقعولوغو"ونبنينحميباقون"االنتخابیةللحملةهللا

الدعارةبیوتفيابناءهرؤیةیریدكانمن...."فلینتخبھموینوأبصروالمعاملتینجونیھشواطئعلىبناتھ
الصھیونیةمنالمدعوم"اللبنانیةالقواتھذاخطابھفيواستھدف".ینتخبھمیروحكمانوالمخدرات

".بالكفر فلینتخب ھؤالء االنجاسومن احب ان یستبدل االیمان"وتابع قائال"والوھابیة

الخنادقموقعونفىهللا،حزبالسیماساسیةجھةايتتبناهلمالذيالفیدیومضمونمعكبیرتفاعلجرى
الفیدیوخلفیةفيووضعھاالموقعشعارمعالصورةفبركةتمتانھواضافبالفیدیولھصلةاياإللكتروني

https://www.facebook.com/TheRedPlatform/posts/pfbid0cvAitHhNEUoQJCqz9p6PPUPuELUG5vsWvdvconCZXfYBmmHs56KRmr4XZ7WQsVayl?__cft__%25255B0%25255D=AZWZeZH2Db_f2ffQuqKZf6J_Ly97WxO1dzzPPCedFnDcg2Y3I2ek0iIUpl-8Arqbf6al9BRdCJYGVLKC8d3P_2yOoFY2rX8lKau7X3GU16SGP45hzsjtrLLWbe7ApOCgIvM41yUMxt8USySwhI_mrGxC&__tn__=,O,P-R
https://alkhanadeq.com/post.php?id=2757


مناالولفيصدربیانفيعنھالصادروالكالمجشيبالشیخعالقتھنفيفيهللاحزبوتأخر.علمھدون
.ایار لیال

قناةموقععلىالجشينظیرللشیخدینیةخطبمنجزءوھوصحیحھوالدینرجلكالممضمونانتبین
.المذكوروھي صفحة على فیسبوك تروج لخطب الشیخالعروة الوثقى

حساباتھمعلىكالمھشجبواالذینالطوائفجمیعمناللبنانیینمنكبیرةشریحةاستفزالشیخكالممضمون
قبلمنالسیاسةفياستثمارهبدأحتىالفیدیوانتشارعلىقصیروقتیمرلم.میدیاالسوشلعلىالشخصیة
شیخالىالفیدیوناسبةالخبراعالموسائلنشرتكما.هللالحزبمعارضینفنانینوصحافیینوسیاسیین

.مؤید لحزب هللا

القواتحزبوتحدیداوالعھدهللالحزبمناھضةحزبیةجھاتقبلمناستثمارهتمخصوصاولكن
. اللبنانیة

خلفیةانعنبالحدیثالناشطینمنجزءوقامالمذكورالفیدیومعالتواصلوسائلعلىالناشطونتفاعل
وصفتھالشیخھویةعنتفاصیلونشرتالفیدیومضمونمناالعالموسائلبعضوتحققتمركبةالفیدیو

.الدینیة والحزبیة

ایةهللابحزبتربطھالالذيالمذكورالشیخوصفةالخلفیةلناحیةفیھمتالعبالفیدیوانالكشفمنبالرغم
شاجبینالمركبةالخلفیةذاتالفیدیومعاستمراالجتماعيالتواصلوسائلروادتفاعلاناالعالقة،
علىاللبنانیینتشبھالثقافةفرضومحاولةاللبنانيالتنوعمخاطبةفيهللاحزبمنالمقربالشیخاسلوب
فكرھیكمعتعایشال"احدھمفقالمواقفھمفيذلكمنابعدناشطونذھبكما.اللبنانیةاالراضيجمیع

https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/538848/%2525D8%2525AD%2525D8%2525B2%2525D8%2525A8-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D9%252587-%2525D9%252586%2525D8%2525B3%2525D8%2525AA%2525D9%252586%2525D9%252583%2525D8%2525B1-%2525D9%252585%2525D8%2525A7-%2525D9%252588%2525D8%2525B1%2525D8%2525AF-%2525D8%2525B9%2525D9%252584%2525D9%252589-%2525D9%252584%2525D8%2525B3%2525D8%2525A7%2525D9%252586-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525AF%2525D8%2525B9%2525D9%252588-%2525D8%2525AC%2525D8%2525B4%2525D9%25258A-%2525D8%2525B9%2525D9%252586-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A7%2525D9%252586
https://www.facebook.com/Al3orwatolwosqa/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Al3orwatolwosqa/videos/?ref=page_internal
https://twitter.com/HuseinAyoub2/status/1520333618677227520
https://twitter.com/ziad_hawat/status/1521022825120866304
https://twitter.com/TonyBouloss/status/1520497447155367937
https://twitter.com/elissakh/status/1520666802413617152
https://twitter.com/MTVLebanonNews/status/1520442011790237698
https://www.youtube.com/watch?v=Mb1MklbOwtE
https://twitter.com/AC_ElBiry/status/1520637216917057537


فرصةتوجدالأنھواضحاًیبدو"آخرو،"والنبطیةصورشواطئعاروحبديوماالتقسیماللھمارھابي
.ذاكرة الحرب االھلیة وطروحات التقسم والفدرالیةویستعید ھذا النقاش"ألیس ھذا صحیحاً؟..للعیش معھم

.المضادةالسیاسیةوالدعایةالعصبلشدالمذكورالفیدیوفياالستثمارفيالسیاسیةالجھاتواستمرت
ھذهتفاصیلحیاه_ثقافتنا_موت_ثقافتھم#مستخدمینتویترعلىتریندحملةاللبنانیةالقواتمناصروواطلق

:الحملة أدناه

السیاق # مطلق الحملة الجھة
المستھدفة

التاریخ

ھاشتاغاللبنانیةالقواتمناصريأطلق
علىرداً#ثقافتھم_موت_ثقافتنا_حیاه

اللبنانیاتیھینجشينظیرلشیخفیدیو
ویھاجممسیحیون،یقطنھامناطقفي

سمیراللبنانّیةالقواتحزبرئیس
بممارسة"القوات"متھماًجعجع،

المخدراتفيواالتجارالدعارة،
والعمالة إلسرائیل.

#ثقافتھم_موت_
ثقافتنا_حیاه

القواتمؤیدو
اللبنانیة

حزب
هللا/نظیر

جشي

1may
7:34pm

لحزبالمؤیدةRIFAQصفحةنشرتحیثالناخبینفيوالتاثیرالعصبلشدالفیدیوھذااستغاللواستمر
كلانھابعنوانخامنئيعلياالیرانیةالثورةلمرشدنشیدمنسمعیةمؤثراتمعالفیدیواللبنانیةالقوات

وشعارات للترویج االنتخابي.وبصریة وصور مركبة لسیاسیینالحكایة - نحن عشاق الوالیة

سیاسیةجھةحولمعینةایحاءاتاواشاراتإلرساءاكیدةغیرمعلوماتلنشروھمیةصفحاتانشاءج-
فاعلة من خالل استخدام المیمات، الفیدیوات والصور المركبة

https://twitter.com/boldasbear/status/1520636526723571712
https://www.facebook.com/RifaqElQadiyya/videos/1042888559649095/?__tn__=,O-R
https://www.youtube.com/watch?v=BQhmB8EERrM
https://www.youtube.com/watch?v=BQhmB8EERrM


تروجالتيRifaqصفحةمثلاالنتخابیةالحمالتفترةخاللفیسبوكموقععلىصفحاتعدةظھرت
Redو2022العامبدایةفياسمھاعدلوالذياللبنانیةالقواتلحزب Platformلحزبتروجالتي
یروجالكترونيموقعتتبعالتيSiyese101وصفحة2021آبفياسمھاعدلوالتياللبنانیةالقوات
.2021عاموالمنشأةالحرالوطنيللتیار

لألحزابمؤیدیناالشخاصمنمجموعةاواشخاصقبلمنادارتھایتموانماوھمیةلیستالصفحاتھذه
معروفةغیرجھاتقبلمنتداروھمیةلحساباتحركةرصدنااالنتخابیةالحمالتخاللولكنالمذكورة

وشراءرشوةباعمالواتھامھمالیھماالساءةالىتھدفبمرشحینتتعلقاكیدةغیرمعلوماتنشربھدف
اصوات.

Corruptionبإسمتوترعلىحسابنشأفقد By Namesحولمیماتعدةونشرباالسماءالفساداي
مناطقفياالصواتوشراءاالنتخابیةالرشوةیمارسونمحددینلمرشحینتابعینانتخابیةمفاتیحاسماء

محددة.

لشركةحسابقاموقدالمیمات.ھذهمنالعدیدونشرایار14و10بینالممتدةالفترةفيالحسابھذانشط
96.8k(فرنسیسكوسانمقرھا Followers(المذكورالحسابالىباالشارة@corruptedDealer

معتبرا انھ مصدر معلومات على السوشل میدیا وثق انتشار واسع لعملیة غش في االنتخابات في لبنان.

تمویلتلقیھاسابقااعلنتقدالیمیناحزابانللقولالسیاقخارجمنمعلوماتالحسابھذااستخدموقد
من بلدان مثل المملكة العربیة السعودیة.

Tweet: 8:43pm · 11 May
2022 
Lebanon: A social media
source is
@CorruptedDealer is
documenting widespread
#election #fraud in
#lebanon. Extreme right
parties @LFPartyOfficial
& @LebaneseKataeb
have publically admitted
to receiving "fund
raising" from countries
such as saudi arabia.

Replying to @XXX,
@CorruptedDealer
Perhaps, would like to
see evidence. But there
are those who have
been getting their
funding from Iran for
decades not to mention
from drug dealing and
other nefarious activities.

https://www.facebook.com/RifaqElQadiyya/
https://www.facebook.com/TheRedPlatform/
https://www.facebook.com/Siyese101
https://twitter.com/KIDataApp/status/1524445182871146496
https://twitter.com/KIDataApp/status/1524445182871146496
https://twitter.com/KIDataApp/status/1524445182871146496
https://twitter.com/CorruptedDealer/
https://twitter.com/search?q=%23fraud
https://twitter.com/search?q=%23election
https://twitter.com/search?q=%23lebanon
https://twitter.com/LFPartyOfficial/
https://twitter.com/LebaneseKataeb/
https://twitter.com/CorruptedDealer/
https://twitter.com/CorruptedDealer/


خطاب الكراھیة والتحریض على العنف على فیسبوك.5

مثلسیاسیینبوجھكراھیةلخطابتروجوالتيتویترعلىوالمضخمةالمركبةالحمالتعنعدا
بوجھمواقفھنفيجدلیاتاعالمیاتبوجھاوسمیر_جعجع_صھیوني##جعجع_مشروع_اسرائیلي،

اصحابمنھيوالتيصادقدیمااالعالمیةابنةالىنسبة#ام_المعاقةھاشتاغمثلوالسلطةهللاحزب
فیسبوكموقعصفحاتعلىاالنتخابیةالحمالتخاللالكراھیةخطابانتشركذلكالخاصة،االحتیاجات

واضافة الى خطاب مشجع على العنف.

خطاب الكراھیة خالل الحمالت االنتخابیة:

اللون،(العرق،المحمیةالخصائصاساسعلىمجموعةاوشخصضدمباشرھجومالكراھیة:خطاب
االنتماء الدیني، االصول، الجنس، الھویة الجنسیة، االعاقة..)

الجنسي،التوجھالجنس،ھي”میتا“مجتمعومعاییرالدولیةللمعاییروفقاالمحمیةالخصائصھذهمن
والھویة الجندریة.  فضال عن التعرض لألخرین بتعابیر تتضمن افعاال جنسیة.

الجنسعلىمبنيمسيءبكالمحرفوشعمرللمرشحیتعرضفیسبوكعلىكراھیةخطابرصدتموقد
والھویة الجندریة. والتعرض لھ بتعابیر تتضمن افعاال جنسیة. مثل "مرشح المتعة"

وانتشرت صور وفیدیوات تضمنت عبارات وصور نمطیة واتھامات ابرزھا:

عمراالنسھ��طرابلسفي-#مرشح_المتعھھ
حنفوش �� والمدعوم من حزب المتعھھھ ��

-بروح الحرامي بیجي اللي بینتاك

طرابلسفيالسنيالمقعدعنالمرشح-تاریخ
االستاذ عمر حرفوش…

#مقطع_مھم_جداً 
#عمورة 

-مرشح السنة في طرابلس _ لبنان ...
عمر بیك حرفوش
#عمر_حرفوش

https://www.facebook.com/TripoliMediaNetwork/videos/2106157756216627/?__tn__=,O-R


الطاقةوزیرالىوجھتحرفوشالمرشحلھاتعرضالتيالحملةسیاقنفسفيیأتيخطابرصدكما
��"،منھانیكمعاهویلي��تخنھااللواطعلىبشجععمھیككثیر"#ھیدا_وزیر_الطاقة:فیاضولید

.باالخو منیوكةفضال عن منشورات اخرى طالت سیاسیین تتعارض مع المعاییر المذكورة اعاله وتنعتھ

الخطاب المشجع على العنف:

منعناصرطالالعنفعلىیشجعخطابااالنتخابیةالحمالتخاللاالجتماعيالتواصلوسائلشھدتكما
الجیش اللبناني، رئیس الجمھوریة والمرشح جبران باسیل.

الغضبمنموجةالىلبنانشمالطرابلسمدینةمنانطلقلبنانیینمھاجرینیحملزورقغرقادىفقد
ضد السیاسیین وعناصر الجیش اللبناني الذین حاولوا اعتراض المركب قبل غرقھ.

اختعلىاختو"كسعونمیشالصلیبنكسرسوففیھیقولمستشفىاماممنلرجلفیدیوانتشر
قاتلیاالجان،ختیاریاعونمیشالمحمد،امةاداموتشنقواللعسكريتحاسبو"الزمآخروطالبصلیبو"،

الجیشبلباسمجرمون"انھمعلیھوعلقالسوریةالحربمنمضللفیدیوآخرونشربقا"،مقتولیا
احدصورةاحدھمنشرفیماداعش"،جرائممنأبشعبطریقةاألطفالعشراتقتلواحیثاللبناني

العسكریین مكتوب علیھا قاتل اطفال المركب یلي غرقوه معلقا علیھا "عند هللا تجتمع الخصوم".

نشرخاللمناالجتماعيالتواصلوسائلعلىالناشطینقبلمنالعنفعلىمشجعخطابوبرز
تھددوفیدیوھاتاالقتراعصنادیقفيالسلمیةالثورةفشلحالفيمسلحةثورةعلىتحثمنشورات

علیھ.تشجعوناشطین سیاسیین ومرشحینتجاه العنفب 

ً :حمالت الدعایة والتأثیر خالل مرحلة االقتراع:سادسا

االولىالمرحلةتشملایار.15حتىایار6منابتداءاالنتخاباتاجراءمواعیداللبنانيالداخلیةوزیرحدد
العامةاالنتخاباتتشملالثانیةوالمرحلةایار12فيالموظفینوانتخابایار8و6فيالمغتربینانتخاب
لتعمیموفقااالنتخاباتعلىاالشرافھیئةاعتبرتایار.15فياللبنانیةاالراضيعلىالمقیمینلجمیع
االعالموسائلفياالنتخابيالصمتموجبتطبیقیبدأایارمنالخامسمنالممتدةالفترةانعنھاصدر

بالنسبة للمرشحین واللوائح االنتخابیة وفقا ألحكام قانون االنتخاب.

https://www.facebook.com/groups/469946173943990/posts/1013803012891634/
https://www.facebook.com/KelounYa3niKeloun/posts/506058217728187
https://www.annahar.com/arabic/%2525D8%2525A7%2525D8%2525AE%2525D8%2525A8%2525D8%2525A7%2525D8%2525B1-%2525D8%2525B9%2525D8%2525A7%2525D8%2525AC%2525D9%252584%2525D9%252587/23042022074916038
https://www.facebook.com/groups/469946173943990/posts/1028521221419813/?__cft__%25255B0%25255D=AZU4pGpT3wKkbRaP23EAWyWzgQwxZNLG3bpyXb7js1GANN-yEapRrn5M4u8o8MFGzg0K65x0FMce2Wg6I9Z1bSQcIJNDoAabbM7L7PoE59HRyp4mrwhsha-v-w7wZB2MMlxzkdI9MD3Dab-k5ezWc89pxxVdGSwvRlRXPBj1heB7Kw&__tn__=,O,P-R
https://www.facebook.com/abouabaadtrablousi/videos/337837535110152/?__cft__%25255B0%25255D=AZXY0ePizCgyOYzXNBwUx8cLo3t1h-QwA5Ns7IwOP2y65TYfUuZu9ZKmid1XORIVmOZ4uWG7ENLXKjuwDYWuOmc0jfgI81U7674Dax6yW9ohyofRHMjtFvv_LaCjE8aHReC7aeohiaE417I971Uc1kUJRV9Nf5DtDlRGgk48QPt_fg&__tn__=,O,P-y-R
https://www.facebook.com/watch/?v=979020112816756
https://www.facebook.com/ahmad.elsayed.73157/posts/pfbid02kHBLBVozj75xYYBa7RVeAkNAxGDkRmiusSBAApzu9PESXTPn2Yg5JQBDaqMDcXDSl?__cft__%25255B0%25255D=AZVuRclvJhH5jUeDiyTQpRui2mYefUMwzPU4SFjDmc31iyrIgresABkS3fWttRpzVIXnc-sus1OJIP-UsKE4I1WIpRAKyCQVLrB0U1MZoRUq1oiNmr7vtyyXhM_BUrzcNh3jVSGesku8w9YVXBgjUNcOHV8YuxlfM60Z3s40GlSG1Q&__tn__=,O*F
https://www.facebook.com/saad.abdokfifan/posts/pfbid02tjrq85qPtdYJkEsAdfLGyvn9d33a2FDQ9vjD9iR6oLxdnqXy3UATkRMCHgm6EgjQl?__cft__%25255B0%25255D=AZWOdZM_pM8XSSmTtbFl5xiP6oZacTsaUX8NcumXJyvM56Ywq9WnAhngP6DnBs_fpXR00DEydSJ5-Q1Zt6Tlk2KG1as87kI3g0Dts7UuWQZUgyGuPkQe7oZFO5ElbXo_xyxKYwsTj1DBuBF9QGmiTfZB0FqZzKxYP3nd9sEzDbE_XA&__tn__=,O,P-y-R
https://www.facebook.com/TheLebanonDream/posts/356698089825740
https://www.facebook.com/watch/?v=1034723967139633
https://www.facebook.com/mustapha.aboueid/posts/pfbid028NsQFEHBW5oMDy5WFvR7C1qUXYcN3DL44pJuXsXxtj9VkMAx3TsTm8ZYNCbrPy7bl?__cft__%25255B0%25255D=AZX_IWYNzTQmqdH6AllF-m-xytXAX0lI4O3vjTBlJ9hH38FWGJAtezbeIRsbOSoAsICk0sQlDDO7prOFH7p3qX3peWglHtxR3ZmiXCm4Ho61thkR2dLO6whJQ-0mIsS0EKtY6VCvhJID-B9JhSSBh6IDdgAiXJErEwRKbdoszD0Y7w&__tn__=,O,P-y-R


المرشحمعاالجتماعيالتواصلوسائلعلىواسعةتضامنحملةنیسان28منوابتداءالفترةھذهسبق
الالئحةمواجھةفيالدولةبناءالئحةعلىالھرملبعلبكدائرةفياللبنانیةالقواتحزبمنحبشيانطوان

السیدراسھمعلىهللاحزبفيمسؤولونصرحالمنطقة.فيالواسعالنفوذصاحبهللاحزبمنالمدعومة
إلىللوقوفالشیعیةالبیئةعصبوشدالمقاومةالغاءالىیھدفمشروعمواجھةیجبانھهللانصرحسن

جانب المقاومة وحلفائھا.

الطائفةمنمرشحین3انسحاببعدحبشيالمرشحمعتضامناًكلنا_انطوان_حبشي#حملةھاشتاغواطلق
وحزبھحبشيانطوانالمرشحموقفاناعتبرالذيهللاحزبمارسھاضغوطاتنتیجةالئحتھمنالشیعیة
الثالثالشیعيالمصريرفعتالمرشحوصرحبنزعھیطالبونوھمالمقاومةلسالحمعاداللبنانیةالقوات

السیاسيإرثھالھاجدعنأبامقاومةعائلةأبناء"نحنانسحابھ:اعالنعنالدولةبناءالئحةمنالمنسحب
العدوأنطالماوالتكفیري.الصھیونيالعدوینضدالموجھالسالحبالسالح،تفخرالذيالعریق،وتاریخھا

اإلسرائیلي مستمر بعدوانھ وغطرستھ على لبنان، نحن ملتحمون مع المقاومة اللبنانیة".

 مضایقاتل تعرضھمنبالرغمللضغوطیخضعلمالالئحةھذهعلىرعدحسینالرابعالمرشحاما
بعلبك.فيحسینیةفيلوالدتھعزاءمجلساقامتھاثناءوعیھافقدبعدماالمستشفىودخولھالمبرحالضربو

عدة مرات في وسائل االعالم.تتعلق بانسحابھ من المعركة نفاھاشائعاتوقد تعرض لحملة

وانمامكثفبشكلاالجتماعيالتواصلوسائلعلىتنتشرلمرعدالمرشحانسحابحولالشائعاتحملة
من بعض الحسابات التي یدیرھا اشخاص مغفلي الھویة ویروجون للمقاومة وحزب هللا.

loversبإسمحسابرعدالمرشحانسحابخبرنقلوقد Haririحساباتعدةلتعیدایارمنالتاسعمساء
اخرى نشر الخبر المنقول من مصدر واحد. وتبین ان ھذا الحساب یروج لمواقف داعمة لحزب هللا.

https://www.alaraby.co.uk/politics/%2525D9%252586%2525D8%2525B5%2525D8%2525B1-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D9%252587-%2525D9%25258A%2525D8%2525AD%2525D8%2525B0%2525D8%2525B1-%2525D9%252585%2525D9%252586-%252522%2525D8%2525AD%2525D8%2525B1%2525D8%2525A8-%2525D8%2525B3%2525D9%25258A%2525D8%2525A7%2525D8%2525B3%2525D9%25258A%2525D8%2525A9%252522-%2525D8%2525B9%2525D9%252584%2525D9%252589-%2525D8%2525A8%2525D8%2525B9%2525D8%2525AF-%2525D8%2525A3%2525D9%25258A%2525D8%2525A7%2525D9%252585-%2525D9%252585%2525D9%252586-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A7%2525D9%252586%2525D8%2525AA%2525D8%2525AE%2525D8%2525A7%2525D8%2525A8%2525D8%2525A7%2525D8%2525AA-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D8%2525A8%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D9%252586%2525D9%25258A%2525D8%2525A9
https://www.alaraby.co.uk/politics/%2525D9%252586%2525D8%2525B5%2525D8%2525B1-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D9%252587-%2525D9%25258A%2525D8%2525AD%2525D8%2525B0%2525D8%2525B1-%2525D9%252585%2525D9%252586-%252522%2525D8%2525AD%2525D8%2525B1%2525D8%2525A8-%2525D8%2525B3%2525D9%25258A%2525D8%2525A7%2525D8%2525B3%2525D9%25258A%2525D8%2525A9%252522-%2525D8%2525B9%2525D9%252584%2525D9%252589-%2525D8%2525A8%2525D8%2525B9%2525D8%2525AF-%2525D8%2525A3%2525D9%25258A%2525D8%2525A7%2525D9%252585-%2525D9%252585%2525D9%252586-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525A7%2525D9%252586%2525D8%2525AA%2525D8%2525AE%2525D8%2525A7%2525D8%2525A8%2525D8%2525A7%2525D8%2525AA-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252584%2525D8%2525A8%2525D9%252586%2525D8%2525A7%2525D9%252586%2525D9%25258A%2525D8%2525A9
https://www.youtube.com/watch?v=O8WbGsorY_A
https://www.facebook.com/minkomwlakom.site/videos/549578659857445/?__tn__=,O-R
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/parliamentary-elections/540468/%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525B1%2525D8%2525B4%2525D8%2525AD-%2525D8%2525AD%2525D8%2525B3%2525D9%25258A%2525D9%252586-%2525D8%2525B1%2525D8%2525B9%2525D8%2525AF-%2525D9%252586%2525D9%252581%2525D9%252589-%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B4%2525D8%2525A7%2525D8%2525A6%2525D8%2525B9%2525D8%2525A7%2525D8%2525AA-%2525D8%2525B9%2525D9%252586-%2525D8%2525A7%2525D9%252586%2525D8%2525B3%2525D8%2525AD%2525D8%2525A7%2525D8%2525A8%2525D9%252587
https://twitter.com/Hariri_lovers/status/1523765230941081600


تویترعلىهللالحزبمؤیدةحساباتعلىالتعلیقاتبعضخاللمنالشائعةھذهتردداتبعدرصدناوقد
مثل:

جملةیتبینایارمنالخامسمنالفترةھذهخاللتویترعلىتحفیزھاتمالتيالحمالتمراقبةخاللومن
علىالناخبینحثاجلمنالعامالرايفيالتاثیرفاعلةسیاسیةجھاتفیھاحاولتالتيالحمالتمن

االنتخاب في اتجاھات معینة. واھم ھذه الحمالت كانت على الشكل التالي:

#فشروا 9-May #مقاطعھ_لعیونك 5-May

#صار_الوقت_للمشرع_الح
ر 10-May #انفجار_مرفا_بیروت 5-May

#بوال_یعقوبیان 10-May #بعلبك_حره_البخاري_برا 5-May



#صوت_تیار_صوت_لجھن
م 11-May

#من_االغتراب_الي_معرا
ب 5-May

#ما_تكون_متل_جاد 12-May #انتخابات_المغتربین 6-May

#مقاطعھ_لكرامتي 15-May #الصمت_االنتخابي 6-May

#انطوان_حبشي 15-May #قصھ_الیحھ_بوال_یعقوبیان 8-May

2022#انتخابات_لبنان_ 15-May #قادرین 8-May

#لبنان_ینتخب 15-May #مقاطعتك_بتخدمن 8-May

#طریق_الجدیده 15-May #انت_خیاري_حزب_هللا 8-May

#قادرین 15-May #صوتي_تیار_وطني_حر 8-May

#خلي_صوتك_حكایھ_نصر 15-May
#من_االغتراب_الي_معرا

ب 8-May

#باقون_نحمي_ونبني 15-May #معك_للموت 8-May

#صوتي_تیار_وطني_حر 15-May #صوتي_وفا_للدم 9-May

تیاررئیسبقرارالتزامااالنتخاباتلمقاطعةالدعوةالصمتفترةخاللوالتاثیرالدعایةحمالتمن
طابعااتخذتالتيالمقاطعةلتخفیز#مقاطعھ_لعیونكھاشتاغالناشطوناستغلوقدالحریريسعدالمستقبل

كانالذيالسنيالصوتاستقطابالىجعجعسمیررئیسھاسعىالتياللبنانیةالقواتحزبضدسیاسیا
السنيالناخبلحث#مقاطعتك_بتخدمنبعنوانالحقةحملةواطلقتاالنتخابات.فيالمستقبلتیاریفضل
علىردا#بعلبك_حره_البخاري_براھاشتاغهللاحزبمؤیدواطلقوقداالنتخابات.فيالمشاركةعلى

القوىلصالحاالنتخاباتفيالمشاركةعلىالتشجیعالسعوديالسفیرمحاولةوعلىالسعوديللسفیرتغریدة
#مقاطعھ_لكرامتيھاشتاغاطلقاالنتخابیوموفيالھرمل.بعلبكمنطقةفيفیھابماهللالحزبالمعارضة
وسطفيوضع حوض سباحةفيالمنطقةمنناشطینقیاماثرانتشرالتي#طریق_الجدیةوھاشتاغ

الطریق في اشارة الى ان االستحقاق االنتخابي ال یعنیھم.

من%28طرابلسمثلالمستقبلتیارمناطقفياالقتراعنسبةفيتراجعااالنتخاباتنتائجوسجلت
مقابل%35االقتراعنسبةسجلتالضنیةالمنیةوفي2018انتخاباتفي%39مقابلاقترعواالناخبین
السابقة.االنتخاباتفي%51حوالي

الذيالیومفيایار،5فيالخمیسیومتویترمنصةعلىكتریندانفجار_مرفأ_بیروت#ھاشتاغتداولتم
الوسمھذاتداولمراقبةخاللومندفعتین.علىمنھوالثامنایارمنالسادسفيالمغتربینانتخابیسبق
التذكیریعیدحدثكلمعاوسعنطاقعلىاستخدامھیعادكانولكنینقطعلمالوسمھذاتداولانتبین

قبلاستخدامھتویترمنصةمستخدمواعادایارمناالولمنذالعصر.بجریمةوصفتالتيبالجریمة



وحّثوالعقاب،المالحقةمنبھاالمتھمینوافالتوآثارھاالجریمةبھولللتذكیرالمنتشرینانتخابات
الذین فجروا المرفأ على حد تعبیرھم.محاسبةالناخبین على

لتحفیزو#من_االغتراب_الي_معرابو#انتخابات_المغتربین،#قادرینمثلھاشتاغاتاستخدمتكما
السلطةاحزابمنواالستیاءالغضبموجةمعاصواتھممنواالستفادةالتصویتعلىاالغترابناخبي

الصمتفترةخاللالسیماالتغطیاتخاللمنتحفیزھاوااللكترونيالتلفزیونياالعالمتبنىالتي
واالقتراع.

العصبلشددعائیةحمالتبثهللاوحزبالحرالوطنيالتیارمثلالسلطةاحزابمؤیدوحاولفیما
و#صوتي_تیار_وطني_حرمثللھایتعرضنالتيالحمالتومواجھةالحزبي

#خلي_صوتك_حكایھ_نصر.

ً :االبعاد الجندریة في الحمالت االنتخابیة:سابعا

718ًاصلمنامراة118النیابیةلإلنتخاباتالمرشحاتللنساءالنھائيالعددبلغ بنسبةايمرشحا
منھاالئحة64الىتدخلانالمرشحاتالنساءتمكنت،103المسجلةاللوائحعددبلغكما%.16.43

قانونتعدیلاقتراحسقوطانكماقائمتھا.فينساءتضملمالمتنافسةاللوائحمن%38حواليانايفقط.
الندوةالىالنساءوصولفرصجعل2022العامإلنتخاباتالنسائیةالكوتااعتمادلناحیةاالنتخاب

البرلمانیة تتراجع نتیجة عوامل وموروثات اجتماعیة وسیاسیة تحد من دور المراة السیاسي.

حولمھاراتلمؤسسةدراسةففيللمرشحات.التلفزیونيالسیمااالعالميالظھورعلىالواقعھذاانعكس
نشراتفيالمراةظھوربلغ2022ایار15حتىشباطأولمناالنتخابیةللحمالتالتلفزیونیةالتغطیة
فيالسیاسيالحقلفيالناشطةالمرأةمشاركةنسبةوارتفعتللرجال.%95مقابلفي%5االخبار
للرجال.%82مقابلفي%18ظھورھانسبةبلغتبحیثالحواریةالبرامج

- حضور المرأة السیاسي في الحمالت االنتخابیة

رافعةدونالمواجھةبشعاراالنتخابیةحمالتھنخضنمرشحاتنساءعدةاالنتخابیةالحمالتخاللبرزت
وقدالتلفزیونیة.التغطیةالىالوصولثغرةجزئیاتسداناالجتماعيالتواصلوسائلاتاحتوقدحزبیة.

للترویجالشخصیةحساباتھناوبالحمالتخاصةحساباتاستخدمنالمرشحاتالنساءغالبیةانتبین
وسائلعلىحسابايلھنیكنلممرشحات5ھناكانتبینوقدالمتابعین.معوالتواصلاالنتخابي
مرشحة100حوالينشطتفیمافعال.بشكلحساباتھنیستخدمنلم12حواليواناالجتماعيالتواصل

https://twitter.com/KhodorSaghir/status/1523439319368708096
https://twitter.com/Nathalie_Mrad/status/1523346815935950849
https://maharatfoundation.org/TVcoverage_ParliamentaryElections2022


اعالهالمرصودةالعینةوتضمنتالمواقف.واطالقوالدعایةللترویجاالجتماعيالتواصلوسائلعلى
النساء.من%20حواليالسیاسیینللفاعلینالسیاسيالخطابوتحلیللرصد

%32بنسبةالسیاسیاتالفاعالتخطابمنجزءاشكلالمشاعراثارةخطابانادناهالجدوالنویظھر
حواليكونعنفضالالخطابمجموعمن%55حوالينسبةاالنتخابيللبرنامجالترویجشكلولكن
النساءحاجةالىیؤشروھذااالنتخابیةالحمالتعلىتركزالسیاسيالخطابمواضیعمن67%

المرشحات للظھور االعالني والترویج الذاتي.



- اشكال العنف االلكتروني ضد المراة في السیاسة

ومناالجتماعيالتواصلوسائلعلىحساباتھنعلىالكترونيلعنفالمرشحاتالنساءمنقسمتعرض
منھن%43حواليانتبیناالجتماعيالتواصلوسائلعلىناشطةمرشحة100حساباترصدخالل

تعرضن ألحد اشكال العنف االلكتروني ضد المرأة.

علىتوزعالعنفنوعانتبینالسیاسةفيالمرشحةالمراةضدالعنفحولمھاراتاجرتھادراسةوفي
الشكل التالي:

)للمرشحةجنسيطابعذاتمحتوىاوعباراتتوجیھ(جنسيعنف6%-

الجندراوالجنساساسعلىالموجھوالتخویفالتھدیدالتحیز،االساءة،التنمر،(نفسيعنف94%-
)او التنمیط االجتماعي

https://maharatfoundation.org/en/marsadvawp_finalreport


علىونشاطھنحساباتھنعلىالتعلیقاتخاللمنللمرشحاتالموجھالعنفشكلتحلیلخاللمنوتبین
االلكترونيالتنمرشكلاخذتالعنیفةوالتعلیقاتاالجوبةمن%86حوالياناالجتماعيالتواصلوسائل

مماثلةبنسبةوكذلكوالعمرالشكلعلىبناءتعنیفشكلعلىجاءمنھا%6وحواليسخریة)،(اساءة،
ومنھاالمراةضدالتحیزخانةفيالعنیفةالتعلیقاتمن%1.6نسبةسجلتكماجنسي.طابعذاتمضایقات

والمفروضةتتبعھایجبالتيواالنماطالمجتمعفيالمراةودوراالجتماعيبالنوعالمتعلقةالنمطیةالصور
علیھا من المجتمع والبیئة التي تعیش فیھا.



وفیما یلي عینة من التحیز ضد المراة في التعلیقات على حساباتھن على مواقع التواصل االجتماعي.

االشخاصاحدعلق
للمرشحةفیدیوعلى

حلیمة قعقور قائال:
ھتمينقبري"روحي

وزوجكوبیتكبي
بدكشوشوفيووالدك

تطبخیلن ھھھھھھھھ"

االشخاصاحدعلق
للمرشحةفیدیوعلى

بشرى الخلیل قائال:
غیرأنكطالما"شرعا
ألحدیجوزالمحجبة

صوتھیعطیكأن
انصحك بالتحجب"



ثامناً: استنتاجات وتوصیات

خالصات

مجموعبلغاذانتخابیةبرامجعلىمبنیایكنلمللمرشحینالسیاسيالخطابانالواضحمن-
الخطابمجملمن%7.5نسبةوالبدائلالحلولواقتراحاالنتخابیةبالبرامجالمرتبطالسیاسيالخطاب

السیاسي المرصود للفاعلین السیاسیین على وسائل التواصل االجتماعي

وسائلعلىالنزاعوحدةالتضلیلمنتزیدحمالتالسیاسیینللفاعلینالسیاسيالخطابانعكس-
اثارةخطاباستخدممعظمھاانالناشطةوالصفحاتالمؤثرینرصدمنتبیناذاالجتماعيالتواصل
بعضانحتة.السیاسیینبالخصوماالساءةاوللزعیمبالترویجالمرتبطةالسیاسیةوالدعایةالمشاعر
الترویجفيساھمتوالصفحاتالمجموعاتھذهانعنفضالھذا.الزعیماطلقھابھاشتاغبدأتالحمالت

.في نشر االشاعات

الىتصلالتيواالساءةالمعلوماتفيوالتالعبالتضلیلحمالتفياالحزابمؤیديانخراطان-
العملفيوالنزاھةالشفافیةعلىیحفزلألحزابتنظیمياطارغیابتؤكدالحاالتبعضفيالكراھیةحد

.الحزبي

لبنانفیھایمرالتيوالمؤسساتالنظامازمةیعكسالسیاسيالخطابفيالسلبیةنسبةارتفاعان-
.والحاجة الى مبادرات دولیة اقلیمیة ومحلیة لخفض حدة النزاع

وعدماللبنانيالمجتمعفيالجندریةالمساواةوعدمالمجتمعيوالعنفالمراةضدالتحیزانعكاسان-
.على صفحات التواصل االجتماعيیؤدي إلي  عنف الكتروني ضد المراةتوافر أطر حمائیة

علىاالشرافھیئةوتنشرهتنتجھانالمفروضمنكانالذياالنتخابيالتثقیفموادنسبةان-
للشانالمواطنفھمعلىانعكساالمرھذا.جداضئیلةكانتالتلفزیونیةوالسیمااالعالمووسائلاالنتخابات

.االنتخابي والعملیة المرافقة لالنتخابات وشكل بیئة مشجعة لتداول الشائعات والتضلیل

مجریاتحولالمتداولةوالشائعاتالمعلوماتمنالتحققفيفاعالدورااالعالموسائلتلعبلم-
انعدامعنفضالاالنتخابات،ادارةعلىالمؤتمنةالجھاتمنالعامالتواصلفينقصظلفياالنتخابات

ولیسالمشاعراثارةعلىفقطالمبنیةللخطاباتمتأنیةبیئةایضاشكلماالعامةبالمؤسساتالمواطنینثقة
.على البیانات واالدلة على مواقع التواصل االجتماعي

فيالنقديالفكرلتنمیةالرقمیةاالعالمیةالتربیةحولالمدنيالمجتمعمبادراتتعزیزمنبدال-
.استھالك المعلومات لدى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي



وقائیةحلولایجادبغیةضرورياالجتماعيالتواصلومواقعالمدنيالمجتمعبینالتشبیكان-
منكمااالنتخابات،اوقاتفيالسیماالمواقعھذهعلىوالتضلیلوالكراھیةالتحریضخطابمنللتخفیف

.الضروري العمل على تعزیز استخدام آلیات الشكاوى المتاحة على ھذه المنصات

توصیات

:توصیات لألحزاب السیاسیة وصناع القرار

توعیةبرامجونشراالنتخابيالتثقیفمھامھاضمنیكوناالنتخاباتإلدارةمستقلةھیئةانشاء-
المراقبةعلىدورھایقتصرالذياالشرافھیئةمحلتحلالكراھیةوخطابالمضللةاألخبارلمكافحة

.وابالغ الجھات القضائیة عن ایة مخالفات تتعلق بالتضلیل وبخطاب الكراھیة دون ایة صالحیات مباشرة

معتماھیاوذلكاالجتماعيالتواصلمواقععلىالمرشحینخطابلیشملاالنتخابقانونتعدیل-
یمكنحیثالتعبیر،بحریةذلكیمساندونالرقمي،العالمالىوانتقالھااالنتخابیةالحمالتمشھدتغیر

السریعالتغیراالعتباربعینتأخذانیجبكمااخرىدیمقراطیةدولفيالفضلىالممارساتمناالستفادة
.في العالم الرقمي وفي المنصات

وتعلمالمواطنینلمخاوفوتستجیبتستمعتكونانعلىاالنتخاباتإلدارةالعامالتواصلتفعیل-
Two-way(بشفافیة communication(

الكراھیةخطاباستخدامعدمعلىالمحازبینیشجعشرفمیثاقاعتمادعلىاالحزابحث-
والتضلیل على مواقع التواصل االجتماعي.

مواقعلمستخدميالنقديالفكرلتعزیزالتربویةالمناھجفيالرقمیةاالعالمیةالتربیةادخال-
التواصل االجتماعي كي ال یساھموا في بیئة معلومات ضارة.

:توصیات لشركات وسائل التواصل االجتماعي

التشبیك مع المجتمع المدني-

تعزیزالىتؤديالتيتلكالسیماوالباحثونالمؤسساتبھاتقومالتيالرصدنتائجمنواالستفادة-
منوغیرھاالمحليالسیاقفھماوالمفتاحیةالكلماتلوائحتبادلمثلالمنصاتھذهلدىالوقائیةالتدابیر

.الموارد التي تؤثر ایجابا على سیاسات ھذا المنصات

تعزیز الشراكات مع المجتمع المدني لنشر سیاسات ھذه المنصات وتشجیع ألیات الشكاوى-



:توصیات للمجتمع المدني

النقاشرفدبغیةاالجتماعيالتواصلمواقععلىالخطاباتوتحلیلوتوثیقوصدمبادراتزیادة-
التواصلمواقععلىالكراھیةوخطابالضارةالمعلوماتلمكافحةحلولالیجادوالبیاناتاالدلةالىالمستند

.االجتماعي

.زیادة مبادرات التحقق من المعلومات ودعم المنصات االعالمیة المستقلة بغیة تعزیز المحاسبة-

فيالسیماتجاربھنومشاركةلتوثیقالسیاسيالحقلفيالناشطاتللنساءاالمنةالمساحاتتعزیز-
الشكاوىالیاتومنھاالمتاحةااللیاتاستخدامعلىوتشجیعھناالنترنتعلىالسیاسةفيالعنفموضوع

.على المنصات نفسھا

مبنيبدیلمحتوىلخلقوالشاباتالشبابقدراتوتطویرالرقمیةاالعالمیةالتربیةمبادراتتعزیز-
.على البینة ال على اثارة المشاعر والتخویف والكراھیة




