


االصغاء الى المجتمعات المحلیة:  تعزیز الثقة
بالمشاركة السیاسیة اساس للتغییر

٢٠٢٢انتخابات
مقدمة-1

المجتمعاتالى"االصغاءتقنیةمھاراتاعتمدتالنیابیةاالنتخاباتقبللماالفصليالتقریرھذافي
والمغلقة.المفتوحةاالجتماعيالتواصلقنواتعبراالنتخاباتعنالناسیتداولھمالجمعالمحلیة"

منیتداولونھمااواالنتخاباتھذهازاءمواقفمنعنھیعبرونوماآراءمنالناسیتداولھوما
مجموعة١٣اجراءعبرالمعلوماتجمعتمكمالھا.الترویجیجريشائعاتاومغلوطةمعلومات

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

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

االنتخابات.حولمغلوطةومعلومةشائعة٦٥مناكثرمننیوزمھارات

المعیشيوالھماالقتصادیةاالوضاعمنمتعبونالناسآذار،فيفاترااالنتخاباتمعالناستفاعلبدا
نیسانفياالنتخابات.اجراءامكانیةفيوالتشكیكالتحالفاتوضوحعدموسطاحادیثھم،علىیطغى

عنللتعبیرلیساالنتخابات،بقطاریلتحقونكانھمالناسبدااللوائح،تشكیلباعالنالبدءمع
فيالتصویتلقاءلھممباشرةخدماتلتأمینھومابقدرللتغییركمحطةلالنتخاباتحماستھم
المساعداتطبیعةعنمتداولةكثیرةاخبارمعالمباشرةالخدماتطلبعلىاالقبالوترافقالمقابل.

الذیناالحزابمناصروكانلالنتخاباتحماسةاالكثرانویسجلبتقدیمھا.المرشحونبدأالتي
تماالھلیةالحربوذكرىمصطلحاتالخصم.شتموفيالیھینتمونالذيالحزبتمجیدفيانخرطوا

استحضارھا في خطاب المرشحین والناخبین الحزبیین على السواء.
التيالتركیزومجموعاتاالجتماعيالتواصلقنواتفيالناستداولھاالتيوالمواقفاالخبارفي

القوىانالسیمااالنتخاباتفيفرقاسیحدثالتغییرانمتفائلینغیرالناسبدامھاراترصدتھا
یتسنلمكماالناس،یتأملكانكماجھودھاتوحدلمالسیاسيالمشھدعلىالجدیدةاوالتغییریة

للناخبین التعرف إلیھم، او حتى معرفة خلفیاتھم وافكارھم وبرامجھم االنتخابیة .

تتراجعواخذتالطائفي.العصبشدقاعدةعلىولكناكثریزدادالناستفاعلاخذفقدایارفياما
حتىاوبھاللقیامالالزمةالمستلزماتوتأمیناالنتخاباتتنظیمعلىالقدرةعدمفيالتشكیكوتیرة

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

التداولفيتوضعكانتھذهالرأياستطالعاتتغییرا.االنتخاباتھذهتحدثانامكانیةفيیشكك
نشرعنالمعاییرغابتاالقتراع.عملیةوخاللاالنتخاباتقبلعدیدةوبطرقواسعنطاقعلىالعام

الستحالةتروجاالستطالعاتوراحتاالنتخابيللقانونصریحةبمخالفةالرأياستطالعات
كماللناخبین.تضلیالشكلمااالنتخابات،نتائجوفيالسیاسیةاألجواءفيتغییرأيحدوثوصعوبة

العصبلشدمحددةلوائحفيالثورةأحزابتضامنوغیابتشرذمعلىستطالعاتاالھذهشددت
الطائفي في المناطق الحزبیة الكبرى والتي شھدت منافسة حاسمة مع لوائح التغییر.

حولالناسیتداولھمامتابعةالىالتقنیةھذهتطبیقعبرسعىمھاراتفریقانالخالصة،وفي
pilote(اولیةكتجربةاالنتخابات،منالناسمزاجلرصدازاءھاومشاعرھماالنتخابات project(

المواطنیننظرةفھمفيیساعداوليتنبیھنظاموضعفيللمساعدةتطویرھاالىمھاراتستسعى
االنتخابيواالصالحباالنتخاباتالمعنیةالجھاتویساعدسلبیةاوایجابیةكانتمااذااالنتخاباتالى
تغییرفيتساعدعامةتواصلخططوضععبرالموضوعھذافيالمواطنینتطلعاتعلىالردمن

عنھاینتجانویمكنالسلطةلمحاسبةاسیاسیةدیمقراطیةكمحطةاالنتخاباتالىالمواطنیننظرة
تغییر ومحاسبة.

انرغمبالمجھولوشعوربالدولةثقةعدمعنناتجاالنتخاباتحصولعدمفيالتشكیكان
موعدھا.فياالنتخاباتباجراءملتزمونانھمخطاباتھمفيیذكرونكانواالحكومیینالمسؤولین

مزیدالىویحتاجومبرر،موجودغیرالدولةمعالثقةوعاملالمسؤولینبكالمالثقةعاملانواضح
من الجھود من قبل المسؤولین لیبرھنوا انھم أھل ثقة.

الناسمشاعرعلىمسیطراكاناالنتخاباتفيالمشاركةعبرالتغییرعلىالقدرةفيالتشكیكانكما
المشاركةنسبةعلىتؤثرالقائمالنظامخرقعلىالقدرةلعدمالسلبیةالنظرةفھذهاالنتخابات.قبل

غیرالرأيواستطالعاتالتحلیالتكثرةالسلبیةالنظرةھذهغذتوقداالنتخابیة،العملیةفيالفاعلة
عملالىیحتاجاالمروھذاالتغییر.علىالقدرةعدمفيالسلبیةالنظرةھذهعززتالتيالشفافة
للتغییردوریةأساسیةكمحطةاالنتخاباتومنھاالسیاسیةالمشاركةاھمیةعلىمكثفتوعوي

التضلیلوكشفمواجھةعلىالوعيورفعاالعالمیةالتربیةمجالفيایضاوالعملوالمساءلة.
اإلعالمي.

المعلوماتاناذاالنتخابات،وقتفيوالسیماالمعلوماتمنالتحققاھمیةعلىالتشدیدمنبدوال
المعلوماتنزاھةتحصینعلىالعملمنبدوالحقائق،انھاعلىالناسیتداولھاماغالباالخاطئة

المتوافرة في فترة االنتخابات، لتجنب التضلیل االعالمي.
طابعذاتكانتاالنتخاباتقبلمافترةفيالمتداولةالشائعاتاغلبانالىاالشارةالمھمومن

قانونحولوالتثقیفالقانونيالوعيزیادةوضرورةالقانونیةالثقافةضعفمدىعلىویدلقانوني
االنتخابات.



ودیموقراطیةنزاھةعلىالمحافظةفيالمواطنونیلعبھانیمكنالذيالدورایضاالملفتومن
التواصلمواقععبروتفاعلھماالنتخاباتیومالمخالفاترصدفيانخراطھماناذاالنتخابات،
والتداولالمخالفاتتوثیقلناحیةوالسیماونزاھتھااالنتخابیةالعملیةتحصینفيیسھماالجتماعي

وعدموالشكاوى،المخالفاتلتسجیلالمتاحةااللیاتاستخدامعلىالمواطنینتشجیعمنبدوالبھا
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
منتداولھیتمماتجمیععبراالنتخابیةالعملیةدیمقراطیةمراقبةإلىھذهالتقاریرسلسلةوتھدف

البیانات.ھذهوتحلیلاللبنانیةالمناطقكافةفيومضللةمغلوطةوأخبارسیاسیةتصاریحشائعات،
لیعادالشائعاتھذهصحةمنالتحققمننیوز""مھاراتفيالمعلوماتمنالتحققفریقیقومثم

نشر المعلومات المدققة.



الرصدمنھجیة-2

االنتخابات،فترةفياالجتماعيالتواصلومواقعاإلعالمرصدفيتجربتھاعلىمھاراتبنت
منالمحلیةمجتمعاتھمفيالناسیتداولھمالتشملاالنتخاباتحولالمعلوماتجمعقاعدةلتوسیع
تقنیةالدراسةھذهاعتمدتالغایة،ولھذهالموضوع.حولومواقفوشائعاتمغلوطةاخبار

Socialالمحلیة“المجتمعاتالى”االصغاء Listeningالمتداولةالمعلوماتوجمعرصدبھدف
مثلالمغلقةالتطبیقاتعبرالسیماالمحليالصعیدعلىالمجتمعاتھذهفياالنتخابیةالعملیةحول

مھاراتاعتمدتأیضا،بینھم.مافيالناسیتداولھمااوالمفتوحةالتواصلمواقععلىاوواتساب
مختلفمنأفرادمعالمباشرةوالمقابالتالتركیزمجموعاتخاللمنالمعلوماتجمعتقنیة

المتداولةوالمعلوماتالشائعاتوجمعالمقابالتالمشروعھذاعملفریقونظماللبنانیة.المناطق
التواصلمواقععبرالمنتشرةالمعلوماتنوعوفقمنظمةخاصةبیاناتقاعدةفيووفرھامحلیًا

للتحققمنھاتداوالاألكثرواختیارتحلیلھاعلىیساعدماوتصنیفھا،انتشارھا،درجةاالجتماعي،
من صحتھا.

المواطنونیتداولھماأبرزعندللوقوفالبیاناتھذهبتحلیلمھاراتفيالرصدفریقیقوموبعدھا
معلومات مغلوطة ومضللة أو خطاب كراھیة.لتحدید ما یعتبر

الذياالخباريالموقعنیوز،مھاراتفيالمعلوماتمنالتحققفریقمعالمراقبینفریقویتعاون
تحتضنھ مھارات، الحالة أكثر الشائعات تداوال للتحقق من صحتھا.

وتقنیاتوأسالیبأدواتعلىمدربینوصحافیاتصحافیینالمعلوماتمنالتحققوحدةوتضم
واضحةمنھجیةتتبعتقاریرخاللمنالمعلوماتمنالتحققنتائجنشرویتمالمعلوماتمنالتحقق
وھونیوزمھاراتفي“factometer”التحقققسمفيوذلكالمتداولة،المعلوماتصحةلقیاس
المعلومات.منللتحققالدولیةالشبكةIFCNفيعضو

تداولتمالتينفسھاالقنواتباستخدامالمدققةالمعلوماتنشرإعادةفيالعملفریقویساھم
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

وسائلعبرمشاركتھاتمتمغلوطةوأخبارشائعاتمنالمرصودةالبیاناتلقاعدةتحلیلوفي
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

مرتبطاكانأكثرھامواضیعحولتمحورتالمرشحینخطاباتأنالمرصودةالبیاناتبینت
خطاباتھمالمرشحونركزبیروت.مرفأانفجارالنقدیة،والسیاساتاألموالالحیاد،باالنتخابات،

ھذهوكانتالناخبینعواطفاستمالةبغیةالمواضیعھذهعلىاالنتخابیةحمالتھمخالل
التصریحات بمعظمھا آراء غیر مستندة على وقائع ویمكن وضعھا في إطار الترویج السیاسي.

كانوالخطاباتالتصریحاتھذهمعالتفاعلاناالالمواضیعبھذهالناساھتماممنالرغموعلى
قلیال، التفاعل االعلى اتى من قبل الحزبیین دعما ألفكار األحزاب التي ینتمون إلیھا.

أدناهالمخططیحددتویتر،تطبیقعبرالناخبینوتفاعالتالمرشحینتصاریحرصدخاللمن
وھلق،٢٠٢٢انتخاباتومنھا:المرصودةالبیاناتبحسبالعامالرأيبینتداوالاألكثرالھاشتغات

شو، كشف الحسابات، كلن یعني كلن…



المشاكل الیومیة والنقمة على السیاسیین ھي األولویة

أولویةوتشكلالناخبینخطابعلىاألحوالوسوءالیومیةواالجتماعیةاالقتصادیةاألوضاعتھیمن
الحمالتمعالمحلیةالمجتمعاتوتفاعلالنخراطكاملشبھغیاببرزلذاالمواطنین.أغلبعند

وسائلعبروالسیاسیینالتقلیدیةاألحزابعلىنقمةوبرزتكماالسیاسیةوالمعاركاالنتخابیة
أظھرتواتساب.كتطبیقوالخاصةوانستاغرامتوكتیكفیسبوك،تویتر،علىاالجتماعیةالتواصل
مقارنةالسیمابعد،تبدألمالمحليالصعیدعلىاالنتخابیةالعملیةانجمعھاتمالتيالبیانات

بینالسیاسیةوالمعاركاالنتخابیةالمعركةفیھابدأتالتي2018عامالماضیةباالنتخابات
المرشحین قبل أشھر من االنتخابات بحسب المراقبین الذین رصدوا االنتخابات الماضیة.

الخوف من عدم القدرة على التغییر ھو أساس عدم المشاركة

بالرغماالنتخاباتالىترشحواالذینالجدیدةالتغییریةالقوىحولالسیاسیةالناخبینمواقفغابت
ھذاالمراقبونویفسر.2019األولتشرین17تظاھراتداعميمنكانواالناخبینھؤالءانمن

والثانيالحالیةالسیاسیةالطبقةانتخابمعنفسھالتاریخیعیدانمنخوفھماألولبسببین:الغیاب
یكمن في غموض وضبابیة مشھد مرشحي قوى التغییر.

الخوف من اإللغاء السیاسي عند الطائفة السنیة

فيالسنيالطابعذاتاالنتخابیةالمناطقفيالناستفاعالتبعضفيطائفیةفعلرداتبرزت
الممثلالحریريسعدالرئیسإلعالنكنتیجةوذلكوااللغاء،الوجودبینالخوفمنأجواء

االنتخاباتخوضوعدملبنانفيالسیاسيالعملتعلیقالمستقبلوتیارالسنیةللطائفةاألساسي
قویةسیاسیةمنافساتغیابظلفيوخصوصاالموقف،لھذاجماعيسنيتأییدمعالمقبلةالنیابیة

تمثل الطائفة.

تمویل الحمالت االعالمیة لم یبدأ بعد

انتخاباتمعمقارنةتأخرتاالنتخاباتقبلبھاالقیامالمرشحوناعتادالتياالنتخابیةالحمالتان
تمویلفيالنقصالسببیكونوقدالماضیة.االنتخاباتواكبواالذینالمراقبینبحسب2018

سیناریواحتمالیةیرجحمااالعالمیةالحمالتفيبعداالحزاباموالاستخداموعدمالحمالت
شراء األصوات قبیل فترة االنتخابات.



التحقق من أخبار مغلوطة ومضللة

ومدىقانونیتھالناحیةالسیماتداولھایتمالتيالمعلوماتمنوالتحققالبیاناترصدإطارفي
٣برزتاالنتخابات،ودیمقراطیةنزاھةتضمنالتيالعامةوالمبادئاالنتخاباتلقانونمطابقتھا

استغالللناحیةالسیمااالجتماعيالتواصلوسائلوعبرالمحلیةالمجتمعاتفيتداولھاتمأخبار
مرفأانفجارقضیةفيعلیھممدعىنوابوترشحالسیاسیةوالدعایةللترویجالعامةالمؤسسات

بیروت:

الخبر األول: تعلیق البلدیات الفتات حزبیة

فيمواطنیناعتراضیظھرتوك""تیكتطبیقعبر2021األولكانون14بتاریخفیدیوتداولتم
البلدیةقبلمنالحریريسعدللرئیسمناصرةالمرج"بلدة"أھاليباسمالفتةتركیبعلىالمرجبلدة

قامالحزبیة.الالفتاتالبلدیاتتعلیققانونیةاشكالیةالفیدیوھذایطرحالنیابیة.لالنتخاباتتحضیرا
فریق التحقق من المعلومات في مھارات نیوز بمراجعة القوانین االنتخابیة لھذه الناحیة.

العاّمةوالمؤسساتالدولةلموظّفيتجیزالاالنتخاباتقانونمن77و76المادتیننصانوتبین
البلدیةعلىویتوّجبكماالئحةأومرّشحلمصلحةاالنتخابيالترویجالبلدیاتواتحادوالبلدیات
الحملةفترةخاللاالنتخابیةاإلعالناتلتعلیقالمخّصصةاألماكنتحدیدالمختّصةالسلطاتباشراف

والمحاسبةللمساءلةالبلدیةیعّرضممااالنتخابات،لقانونمخالفةیوثقالفیدیوھذافانإذااالنتخابیة.
القانون.من19المادةبحسباالنتخاباتعلىاإلشرافھیئةقبلمن

الخبر الثاني: قانونیة ترشح المدعى علیھم

معاالجتماعيالتواصلمواقععبرمناطقعدةفيالمحليالصعیدعلىالمواطنینتفاعلرصدتم
فيخلیلحسنعليالنائبترشیحإعادةفيأملحركةلقرارالرافضالمرفأضحایاأھاليحراك

إلىالبقاعفيالھرملبعلبكمحافظةفيزعیترغازيوالنائبمرجعیون،قضاءالجنوبمحافظة
ملففيعلیھممدعىالمرشحیناناذالترشیحھذاقانونیةبعدمزاعمین،2022النیابیةاالنتخابات

.2020آبمنالرابعفيبیروتمرفأانفجار



ترشحقضیةمثلالقضائيالتحقیقالىمطلوبینترشحقانونیةمدىاشكالیةالتفاعلھذایطرح
بمراجعةنیوزمھاراتفيالمعلوماتمنالتحققفریققامزعیتر.وغازيخلیلحسنعليالنائبین
في17/6/2017بتاریخ44رقماالنتخاباتلقانونمراجعةفيالناحیة.لھذهاالنتخابیةالقوانین

بحرمانمتعلّقةفقرةأيالمادةھذهتتضمنالالترشح،منتمنعالتيالشروطحولمنھالثامنةالمادة
بالترشحعلیھمللمدعىیمكنقانونیاإذا،النیابیة.االنتخاباتإلىالترشحمنقضائیاعلیھمالمدعى

لالنتخابات النیابیة اذ ان "المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ".

الخبر الثالث: قانونیة التبرعات

تقدیمقانونیةمدىعنفایسبوك،علىصفحتاھمعبراالجتماعيالتواصلمواقعروادتساءل
التبرعات:ھذهقانونیةمدىإشكالیةالتساؤالتھذهتطرحلالنتخابات.المرشحینقبلمنالتبرعات

حملتھأجلمنینفقأنوالتمویل،باإلنفاقالمتعلقة60المادةفيللمرشح،االنتخاباتقانونفیجیز
االنتخابیة مبالغا من أموالھ الخاصة.

حملتھحساباتمدققاسمإعطاءعلیھلالنتخاباتمرشحأيتقدمعنداالنتخابات،قانونوبحسب
االنتخابات.علىاالشرافلھیئةحسابيببیانالتقدمشھركلنھایةفيعلیھیتوجبالذياالنتخابیة

ولكناالنتخابیة.المصاریفكلعنشاملحسابيببیانالمدققیتقدماالنتخابیةالفترةنھایةوفي
البیاناتبھذهالواردةبالمعلوماتللتدقیقاالنتخاباتعلىاإلشرافھیئةقبلمنالمعتمدةالخطوات

ماولكناالنتخابي،اإلنفاقسقفضمنتحتسبأنالمفترضمنالتبرعاتھذهإًذا،معروفة.غیر
إنفاقلمراقبةآلیةغیابظلفياالنتخاباتلقانونمخالفةأیًضاأنھاكماتحتسب،كلھاأنھادالئلمن

األشخاص واألحزاب والمجموعات على مدى السنوات السابقة.



٢٠٢٢نیسانشھرنتائج

- نتائج الرصد وتحلیلھا:

Socialالمحلیةالمجتمعاتالىاالصغاءتقنیةخاللمنرصدھاتمالتيالبیاناتبحسب
listeningوفایسبوكتویترومنھاالمفتوحةاالجتماعيالتواصلومواقعواتسابمجموعاتعبر
ردودالىأقربكانتالناسومشاركةتفاعالتأنبداالتركیز،ومجموعاتتوك،وتیكوانستغرام

فعل أكثرھا سلبیة مع اقتراب موعد االنتخابات.

فقداالجتماعيالتواصلوسائلعبرمشاركتھاتمتمغلوطةواألخبار شائعاتال رصدخاللفمن
باالنتخاباتمتعلقةوتفاعالتأخبارمنأنواعسبعةبیناعالهیتبینكماالمتداولةالمعلوماتتنوعت
والتعامیمالسیاسیةاالتھاماتھیمنتحیثاالجتماعي،التواصلوسائلعبرمشاركتھاتمتالنیابیة

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

مواضیعحولتمحورتالناسوتفاعالتكماالمرشحینخطاباتأنالمرصودةالبیاناتبینت
االنتخابیةوالرشاوىالیومیةواالجتماعیةاالقتصادیةالمواطنمشاكلاالنتخابات،تطییراحتمالیة
علىاالنتخابیةوالمھرجاناتاللوائحإعالنخاللخطاباتھمالمرشحونركزأوال،االقتراع.وأھمیة

علیھموالتأثیرالناخبینعواطفاستمالةبغیةاالقتصاديللوضعحلولبإیجادالمرتبطةالوعودنشر
إطارفيوضعھاویمكنووقائعانمائیةبرامجالىمستندةغیربمعظمھاالتصریحاتھذهوكانت

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



أعالهالمخططیحددتویتر،تطبیقعبرالناخبینوتفاعالتالمرشحینتصاریحرصدخاللمن
رفضا،٢٠٢٢انتخاباتومنھا:المرصودةالبیاناتبحسبالعامالرأيبینتداوالاألكثرالھاشتاغ

للعتمة، حزب، بصوتك بتواجھ،…
التصریحاتھذهمعالشعبيالتفاعلأنإالالمواضیعبھذهالناساھتماممنبالرغمولكن

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

الناخبینوتردداألملغیابأنإالاالنتخابات،ھذهعنتنتجقدالتيالتغییراحتمالیةمنبالرغم
حول القوى التغییریة الجدیدة المرشحة لالنتخابات دفعت ھؤالء الى االستسالم للواقع:

یتمحورللناخبیناألكبرالخوفانبدااالنتخابات،موعداقترابومعالمرصودة،البیاناتوبحسب
والسیاسياالقتصاديالوضعتدھوروامكانیةالبرلمانفيالحالیةالسیاسیةالطبقةبقاءحول

القائمالوضعبتغییرأملھموضعفالناسلدىاالندفاعغیابتفسیریمكناألسوأ.إلىواالجتماعي
بعدة أسباب:

إجراءصعوبةالناخبونیرىوالمواطنةالمحاسبةتعززقانونیةوبیئةانتخابيقانونغیابفيأوال،
تضامنھموعدمالثورةأحزابتشرذمیساعدلمثانیا،والطائفیة.المحسوبیةعلىمبنیةغیرانتخابات

المستقلینخرقواستحالةصعوبةرأوااذبالتغییراالملعلىالناخبینحثفيموحدةلوائحفي
الكبرىالمناطقعلىوداعمیھابناخبیھاتھیمنالتيالتقلیدیةاألحزابللوائحالناشئةواألحزاب

الحزبیة والطائفیة.



عدمنحویمیلاخذالناستوجھأنإالللتغییر،فرصةتكونقداالنتخاباتھذهأنمنوبالرغملذا
والمرشحینالتقلیدیةاالحزابعلىالناخبیننقمةإلظھارالبیضاءاألوراقاستعمالأواالقتراع

التقلیدیین.

سیناریو الرشاوى االنتخابیة

شراءسیناریوواالنتخابیةالحمالتبانتقضيمتداولةومعلوماتباخبارنیسانشھراتسم
الرشاوىتوزیعكلفةھيالناخبونتداولھماأكثرفمن.عدیدةوبطرقیظھربدأاألصوات

تسعیرهتمالذياالنتخابيالصوتثمنعنالتداولومنھاللناخبینالمرشحینقبلمنوالمساعدات
بالدوالر الكاش أو المساعدات والخدمات كدفع أقساط المدارس والمستشفیات وغیرھا.

لطلبالمرشحینالىأنفسھمالناخبینبعضتوجھحولمعلوماتتداولالفترةھذهشھدتكما
السابقةالدوراتفيالعادةعلیھكانتماخالفعلىأصواتھملقاءمعینةمبالغاومعینةخدمات

المرشحإلىتوجھواناخبینحولالمعلوماتكثرتوبذلكالمبادرون.ھمالمرشحونكانحیث
أوطبابةأوغذائیةموادعنإماعبارةتكونقدالتيالمطلوبة،الخدمةمقابللھالتصویتعارضین

تأمین أدویة وبنزین أو دفع مستحقات مالیة متوجبة على الناخب.

التحقق من أخبار مغلوطة ومضللة

ومدىقانونیتھالناحیةالسیماتداولھایتمالتيالمعلوماتمنوالتحققالبیاناترصدإطارفي
عدةبرزتاالنتخابات،ودیمقراطیةنزاھةتضمنالتيالعامةوالمبادئاالنتخاباتلقانونمطابقتھا

المواضیعھذهوتطرحاالجتماعي.التواصلوسائلوعبرالمحلیةالمجتمعاتفيتداولھاتمأخبار
الحزبیةالحمالتوعمللالنتخاباتالتحضیرإطارفيقانونیةإشكالیاتالمتداولةوالمعلومات

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



من الناحیة القانونیة●

ونوابوزراءمحاكمةحولتمحورتالتيالشائعاتمنالعدیدبرزتالقانونیة،الناحیةفمن
ایضا،تطییرھا.احتمالیةوعلىاالنتخابیةالعملیةعلىیؤثرقدماالفسادبقضایاالقضاءأمامسابقون
وركزتالمجتمعمنمحددةفئاتاقتراعوحققانونیةحولوالشائعاتالتساؤالتمنالعدیدبرزت

اقتراعمراكزوتأمینناحیة،مناالنتخابياالستحقاقیومقبلوالصحافییناالعالمییناقتراععلى
أنخصوصااخرى،ناحیةمناقتراعھمعملیةلتسھیلالخاصةاالحتیاجاتلذويمخصصة

مشاركة ھذه الفئات لھ تأثیر أساسي على مسار نتائج االنتخابات.

متعلّقةنصیّةلرسائلالشركاتإرسالقانونیةحولالتساؤالتمنللعدیدالناستداولتمكما
١٢المادةعلیھاتنصالتياألفرادخصوصیةقانوناحتراملناحیةمنوعالقتھاالنیابیةباإلنتخابات

االنتخابات،تطییرالحتمالیةالشائعاتمنالعدیدتداولوبعدامااإلنسان.حقوققوانینمن١٤و
قانونيغیرانھتبینوالذيالبلدیةللمجالسالتمدیدحوللتساؤالتالناخبینقبلمنمشاركةبرزت
إجراءعلىالواضحةالقدرةمعخصوصااستثنائیة،ظروفوجودعدمحالفيدستوريوغیر

االنتخابات النیابیة.

من الناحیة االقتصادیة●

معلبنانمصرفبین االتفاقاتب مرتبطةمواضیعحولالشائعاتتمحورتاالقتصادیة،الناحیةمن
السوداء،والسوقالشرعيالسوقبینالصرفسعرتوحیدإطارفيخصوصاالدوليالنقدصندوق

الذيالمعیشياالقتصاديوالتدھوراالنتخابياالستحقاقإلجراءالالزمةواألموالالنفقاتتأمینأیضا
االقتراعمراكزالىوصولھمالناخبینمشاركةناحیةمناالنتخابیةالعملیةعلىاألكبرالتأثیرلھ

المحددة لھم في ظل ارتفاع مستمر السعار المواصالت والنفط.

من الناحیة اإلجرائیة●

وسائلوعبرالمحلیةالمجتمعاتفيتداولھاتمالتيالشائعاتارتكزتاإلجرائیة،الناحیةمنأما
ظلفياالنتخابياالستحقاقخاللالكھرباءتأمینإمكانیةموضوعحولاالجتماعيالتواصل

التياألصواتفرزعملیةخاللخصوصااالنتخاباتبنزاھةالموضوعھذاوعالقةالحالیةاألزمة
تجري بعد منتصف اللیل من النھار نفسھ.



٢٠٢٢أیارشھرنتائج

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

االجتماعيالتواصلوسائلعبرمشاركتھاتمتالتيالمغلوطةواألخبار شائعاتال رصدخاللمن
الناخبینومشاركةتفاعالتأنتبین،٢٠٢٢یارشھرفيرصدھاتمالتيالبیاناتبحسبو

االتھاماتنشرفيأیضاوالطائفي،الحزبيالعصب"و"شدالمشاعراثارةإطارفيارتكزت
السیاسیة خالل عملیة االقتراع واالنتخابات على أرض الواقع.

االتھاماتحصلتحیثأنواعاربعةحولتتوزعالسابقالشھركمازالتماالمتداولةاالخبار
المثبتةغیروالشائعاتالمعلوماتیلیھا٪ )،٣٥.٣(عینھاالنسبةعلىالمشاعرواثارةالسیاسیة

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



المخططیحددتویتر،تطبیقعبرالناخبینوتفاعالتاالجتماعيالتواصلمواقعرصدخاللمن
ثورة،ینتخب،لبنانومنھا:المرصودةالبیاناتبحسبالعامالرأيبینتداوالاألكثرالھاشتاغأعاله

سالح حزب هللا، التغییر…

تركزتفقدسیاسي،إطارفيووضعھاالمرصودةوالبیاناتالمعلوماتتحلیلناحیةمنأما
معھاحملتالتياالقتراعوعملیةاإلعالموسائلبعملتتعلقمحددةمحاورفيالمواطنینتفاعالت

تساؤالت حول نزاھة وشفافیة االنتخابات:

التأثیر على الناخبین من خالل خرق الصمت االنتخابي

وسائلالتزامضرورةعلىاالنتخاباتعلىاإلشرافوھیئةالداخلیةوزارةتأكیدمنبالرغم
فیدیوھات تداولونی راحواالناشئةاألحزابومناصريالناسأنإالاالنتخابي،بالصمتاإلعالم

اإلعالمعلىاألحزابھیمنةبالتاليوتوثقاالنتخابيللصمتاإلعالموسائلمنمباشرخرقتبرز
اللبناني ضمن استراتیجیة التأثیر على الناخبین.



تكھنات حول نتائج االنتخابات

المرشحوناعتادالتيالرأيواستطالعاتكمااألصواتشراءسیناریوواالنتخابیةالحمالتإن
المعاییرغابتاالقتراع.عملیةوخاللاالنتخاباتقبلعدیدةوبطرقواسعبنطاقبرزتتداولھا

عن نشر استطالعات الرأي بمخالفة صریحة للقانون االنتخابي وراحت االستطالعات تروج
تضلیالشكلمااالنتخابات،نتائجوفيالسیاسیةاألجواءفيتغییرأيحدوثوصعوبةالستحالة
محددةلوائحفيالثورةأحزابتضامنوغیابتشرذمعلىستطالعاتاالھذهشددتكماللناخبین.

لشد العصب الطائفي في المناطق الحزبیة الكبرى والتي شھدت منافسة حاسمة مع لوائح التغییر.
قبلللتغییروفرصةامالأعطتاالنتخاباتفيللمغتربیننسبیاالكثیفةالمشاركةأنمنوبالرغم
علىاالشرافھیئةودوراالنتخاباتنزاھةفيیشككونكانواالناسأنإالالمقیمین،انتخابات

وخاللقبلواإلعالمیةواالقتصادیةاالمنیة،االجواءعلىاألحزابسیطرةظلفياالنتخابات
االنتخابات.

المخالفات "علنًا"  خالل االنتخابات

مواقععبرتداولھاتمالتيالمخالفاتحولكثیرةتفاعالتمعھلبنانفياالنتخاباتیومحمل
حولتمحورللناخبیناألكبرفالخوفالمرصودة.والبیاناتالمراقبینبحسباالجتماعيالتواصل
تداولوتممحددةمناطقوفيالبرلمانفيالمھیمنةالحالیةالسیاسیةالطبقةقبلمنبالنتائجالتالعب

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

ومدىقانونیتھالناحیةالسیماتداولھایتمالتيالمعلوماتمنوالتحققالبیاناترصدإطارفي
العدیدبرزاالنتخابات،ودیمقراطیةنزاھةتضمنالتيالعامةوالمبادئاالنتخاباتلقانونمطابقتھا

ھذهوتطرحاالجتماعي.التواصلوسائلوعبرالمحلیةالمجتمعاتفيتداولھاتمالتياألخبارمن
والمخالفاتاالنتخاباتعملیةإطارفيواجرائیةقانونیةإشكالیاتالمتداولةوالمعلوماتالمواضیع

فيالتحققفریقوقاملبنان.فيوالمقیمینالمغتربیناقتراعأیامخاللالناخبیناقتراعخالل
:مھارات نیوز بالتدقیق من ھذه االشاعات والتساؤالت

من الناحیة القانونیة●

العملیةحولتمحورتالتيالشائعاتمنالعدیدبرزتباالنتخابات،المتعلقةالقانونیةالجھةمن
األحزاببعضوتخطياالنتخابیةفالرشاوىرصدھا:تمالتيالمخالفاتمنوالعدیداالنتخابیة

ظلفيالمحلیةالمجتمعاتفيتداولھاتمكمواضیعبرزتاالنتخابياإلنفاقمناألقصىللحد
التيواإلجراءاتوالغراماتاالنتخاباتعناإلشرافھیئةمنالالزمةالرقابةغیابعنتساؤالت

نزاھةوضمانةاالنتخابیةحمالتھمخاللاألحزابجمیعبینالمساواةلحمایةالقانونعلیھاینص
عملیة االقتراع.



واالستثناءاتقانونیةحولوالشائعاتالتساؤالتمنالعدیدبرزتاعالمیة،ناحیةمنایضا
قانونمراجعةبعدخصوصااالنتخابيوالصمتلالنتخاباتاإلعالمیةبالتغطیةالمرتبطة

المخالفةعندوالغراماتالعقوباتعلىتنصالتي81والمادة،44/2017رقمالحالياالنتخابات
وتأثیرھا السلبي على المقترعین.

القانونیةاإلشكالیةحولالشائعاتمنالعدیدتطرقتالفرز،وعملیاتاالنتخاباتنتائجناحیةمن
من46المادة حسبب االنتخابات نتائجب الطعنوكیفیةاالنتخابیةالعملیةإعادةأوالنتائجبتغییر

.الدستوريللمجلسالداخليالنظام–243رقمالقانون

من الناحیة اإلجرائیة●

الصورمنالعدیدنشرواالذینالمواطنینقبلمنكثیفةمشاركاتاالجتماعيالتواصلمواقعشھدت
وتمحورتالمغتربیناقتراعخاللالشائعاتبدأتاالقتراع:أقالمفيالمخالفاتحولوالفیدیوھات

ومااالنتخابیةبالعملیةبالمشاركةالراغبیناللبنانیینللمغتربینتتسعاللالقتراعمراكزوجودحول
د كبیر من الناخبین.یشكل عائقاً كبیراً إلستقبال عد

التيالشركةبأنتفیدوأخبارصوراإلخباریةالمواقععبرانتشرالمغتربین،اقتراععملیةانتھاءومع
متوقٌّعالصنادیقھذهبعضأنعنأعلنتقدلبنان،إلىالخارجمناالقتراعصنادیقنقلبعملیةتقوم

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

مخالفاتعنواخباراصورااالجتماعيالتواصلمواقععبرانتشرتالمقیمین،اقتراععملیةخاللأما
وقد،2022االنتخابيالعازلخلفإلىآخرینمواطنینمعتوّجھواومندوبینمواطنینعنمنھاعدیدة
مندوبینظھورفانالممارسات.ھذه)LADEاإلنتخابات(دیمقراطیةأجلمناللبنانیةالجمعیةوثّقت

بحسباالنتخاباتوشفافیةنزاھةفيتطبیقیةإشكالیةتطرحاقتراعھمعملیةخاللآخرینمواطنینمع
.44/2017رقمالحالياالنتخاباتقانونمن95المادة

یطرحاالقتراععملیةخاللالھاتفاستخدامبعدالعازلوراءمناالقتراع،لورقةصورانتشارایضا،
 راعمبدأ سریة االقت خصوصا انإشكالیة في إجراء عملیة االنتخابات من ناحیة شفافیتھا

بإلغاءینص95المادةمنالرابعةالفقرةفيوردلماأیار11فيالداخلیةوزارةعنالصادروالتعمیم
صوت كل من یقوم بتصویر قسیمة االقتراع الرسمیة.

عاديسفرجوازتجدیدقانونیةحولالمواطنونتساءلبالمخالفات،المرتبطةاالخبارإلىإضافة
الجمھوریةرئیسعلیھوقّعالذيلبنانیةلیرةألف200بـالنیابیةاإلنتخاباتفيللتصویتفقطصالح
القانونینصمنھ،1المادةالمادةفبحسب.12/5/2022تاریخ9128رقمالمرسومفيعونمیشال

دعتمتىالرسمیةالجریدةإصدارإمكانیةولجھةمحلیا،لإلنتخابالسفرجوازتجدیدإمكانیةعلى
الحاجة إلى ذلك، لتسھیل وتشجیع الناس على المشاركة في االنتخابات.

https://www.cc.gov.lb/sites/default/files/regl_ar_1.pdf
https://www.cc.gov.lb/sites/default/files/regl_ar_1.pdf
https://www.lebanese-forces.com/2022/05/11/elections-661/
https://mobile.twitter.com/LADELEB/status/1525843011111878656
http://www.libandata.org/ar/mqal/qanwn-rqm-44-tarykh-1762017-antkhab-ada-mjls-alnwab
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/540786/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/540786/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/540786/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89



