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تم إعداد هذا التقرير من قبل مؤسسة مهارات بدعم من المنظمة 
 الدولية للتقرير عن الديمقراطية.

 
أعد التقرير وحدة البحث والرصد اإلعالمي في مؤسسة مهارات،

بإشراف المحامي طوني مخايل.
 
 



نتج عن االنتخابات النيابية اللبنانية التي جرت في مرحلتها االخيرة يوم 15 ايار 2022 فوز
13 نائبًا من القوى السياسية الناشئة دخلوا اىل المجلس النيابي عىل حساب بعض

الشخصيات السياسية من القوى السياسية التقليدية.

لم تعلن اي من االحزاب والقوى السياسية المشاركة في السلطة عن عدم اعترافها
في نتائج العملية االنتخابية.

شكك بعض السياسيين المشاركين في االنتخابات في نزاهة االنتخابات النيابية
لناحية التدخل االجنبي في تمويل احزاب المعارضة، او لناحية التالعب بصناديق

االقتراع.
 

مع بدء عملية فرز االصوات وصدور بعض النتائج االولية يوم 16 ايار حتى صدور
النتائج النهائية في 17 ايار 2022 انطلقت حمالت عىل وسائل التواصل االجتماعي
تشكك في نزاهة العملية االنتخابية واتهامات بتزوير طالت صناديق االقتراع وفقدان
اخرى. فضال عن انتشار شائعات تتعلق بضغوط تمارس عىل القضاة رؤساء لجان

القيد إلحتساب صناديق لمصلحة بعض المرشحين.

تناقلت وسائل التواصل االجتماعي مساء 16 ايار 2022 وقبل صدور نتائج االنتخابات
اخبارا عن اطالق نار كثيف في مدينة طرابلس شماال وسط تضارب في المعلومات

حول فوز مرشح وتهديد انصاره في فيديو مسرب ان فوزه سوف يتحقق بالقوة.

الملخص التنفيذي



انتشر فيديو من داخل قلم اقتراع في قلم جوار الحشيش في منطقة الهرمل يظهر
استبدال ظروف التصويت من قبل المندوبين قبل ختم الصندوق بالشمع االحمر
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي الخبر والفيديو المذكور موجهين اتهامات
لحزب هللا بطرد مندوبي المرشحين من مناطق نفوذه لتزوير االنتخابات. وتبين من

مراجعة نتائج االنتخابات الرسمية احتساب الصندوق المذكور في النتائج النهائية.

اجمع المعترضون عىل نتائج االنتخابات والمشككون بنزاهتها عىل مرجعية المجلس
الدستوري للبت في المخالفات التي شابت العملية االنتخابية ونيتهم في تقديم

طعن امام الهيئة المذكورة.

تعرضت قوى التغيير لحمالت تريند عىل تويتر وقد تم رصد استهدافهم بـ7 حمالت
تريند من اصل 20 حملة مرصودة بين 18 ايار و18 حزيران. وتوزعت هذه الحمالت
انطالقا من مناسبات سياسية مختلفة تتعلق بمواقف سياسية او النشاط

البرلماني او لمظاهر تتعلق بأدائهم خالل االحتفال بالفوز.

ان الخطاب الذكوري والمضايقات التي تعرضت لها النساء البرلمانيات داخل
المجلس النيابي من رئيسه وبعض النواب من الرجال انعكست عىل وسائل التواصل
االجتماعي حمالت كراهية وتبرير للعنف وتنمر دفعت منظمة العفو الدولية اىل
توجيه رسالة تشجب هذه الممارسات اىل المجلس النيابي اللبناني ورئيسه نبيه بري
مطالبينه بـ "تحّمل المسؤولية إلنهاء هذا التطاول عىل النساء والكّف عن تشجيع

بيئة معادية للمرأة." 

 

 

 

 

الملخص التنفيذي



يتناول هذا التقرير الثالث خطاب الدعاية السياسية وحمالت التالعب عىل وسائل
التواصل االجتماعي في مرحلة ما بعد االنتخابات منذ اقفال اقالم االقتراع مساء 15
ايار 2022 وبدء فرز االصوات تمهيدا إلعالن النتائج وتقديم الطعون ومرورا ببعض

االستحقاقات الدستورية وحتى نهاية والية رئيس الجمهورية ميشال عون.
 

تناول التقريران السابقان االول والثاني الدعاية السياسية للفاعلين السياسيين خالل
فترة الحمالت االنتخابية فضال عن حمالت التالعب للتاثير في الناخبين عىل وسائل
التواصل االجتماعي واهم الظواهر المتعلقة بخطاب الكراهية والترويج للعنف

السيما بوجه المراة المرشحة. 
 

اقفال اقالم االقتراع ال يعني ان االنتخابات قد انتهت. وتعتبر عملية الفرز واعالن
النتائج والطعون جزءا اساسيا من االنتخابات، فقد يؤدي الخطاب التحريضي او
االخبار الزائفة اثناء عملية الفرز اىل اعمال عنف او ترسيخ تصورات عند الراي العام
تتعلق بنزاهة االنتخابات. وعند كل انتخابات تنتشر شائعات عن انقطاع الكهرباء اثناء
عملية الفرز أو تبديل اوراق صناديق االقتراع او فقدانها وهذا ما دفع بوزير الداخلية
اىل نفي صحة ما اشيع عن فقدان صناديق اقتراع وانقطاع الكهرباء في بعض

مراكز الفرز. 
 
 

المقدمة



 
ومع اعالن النتائج النهائية لإلنتخابات النيابية بدأ الفائزون في االنتخابات يتموضعون
ضمن كتل نيابية او اعالن صفتهم المستقلة عن اي تكتل. كما جهدت القوى
التغييرية اىل تحديد موقفها من الملفات االساسية عبر مواقف واطالالت اعالمية

او من خالل وسائل التواصل االجتماعي. 
 

ان سعي القوى التغييرية اىل الظهور بصورة التمّيز واالستقاللية عن المنظومة
السياسية التي تضم القوى السياسية التقليدية والتي ترعى الفساد والمحاصصة
والزبائنية وفقا لتوصيفهم، جعل تصريحاتهم اليومية ومواقفهم وتصرفاتهم
موضوع اهتمام من قبل الناس وجمهور االحزاب تحديدا والسيما القوى السياسية

التقليدية عىل وسائل التواصل االجتماعي.
 

كما ساهم الموقف الجريء الذي اتخذته النساء البرلمانيات في التعامل مع الشأن
النيابي وفق مبادئ واضحة ترفض اسلوب التراضي والتسلط في عمل اللجان
وادارة الجلسات، اىل مواجهة مع رئيس المجلس النيابي والنواب الداعمين له من

خالل مواقف ذكورية وتسلطية مسيئة لعمل المرأة البرلمانية.
 

يسعى هذا التقرير اىل االضاءة عىل الخطاب السياسي حول نزاهة االنتخابات اضافة
اىل الخطاب السياسي تجاه قوى التغيير عىل وسائل التواصل االجتماعي بصوره

المختلفة. 

المقدمة



اوال: السياق السياسي واالجتماعي

جرت االنتخابات النيابية في فترة يمّر فيها لبنان بازمة
اقتصادية ومالية وسياسية حادة. مع تزايد
الضغوطات الخارجية عليه إلجراء اصالحات بنيوية
اساسية تطال هيكلية االدارة وادارة المال العام
ومكافحة الفساد وهدر المال العام. اما الضغوط
الداخلية تمثلت في النقمة الشعبية التي انطلقت في
17 تشرين االول 2019 وتطال رموز السلطة اللبنانية
التي وجهت اليها اتهامات بالفساد وقتل اللبنانيين

وتهجيرهم وافقارهم.
 

ادت الفورة الشعبية بعد ثورة 17 تشرين االول 2019 اىل
اندفاع كبير للترشح لإلنتخابات اللبنانية من قبل اشخاص
مستقلين غير منتمين اىل احزاب السلطة التقليدية
ويرفعون شعار التغيير وبلغت نسبتهم 60% من
مجموع المرشحين. لم تتفق قوى التغيير عىل اجندة
انتخابية واحدة لخوض المعركة االنتخابية مما ادى اىل
تشتت قوى التغيير بين لوائح متنافسة في نفس

الدوائر االنتخابية.
 

جرت االنتخابات النيابية في اجواء من التشكيك
واالتهامات بالرشوة وتجاوز سقوف االنفاق المالي. في
ظل غياب رقابة هيئة االشراف عىل االنتخابات التي اقر
رئيسها في عدة تصريحات اعالمية عدم قدرة الهيئة
عىل ضبط اعمال الرشوة واالنفاق الذي يتم خارج اطار
التنظيم القانوني من خالل صرف اموال نقدية غير
مثبتة في وثائق في ظل انهيار القطاع المصرفي
وتقييد السحوبات المصرفية. وقد اشتكى المرشحون
من هذه الظاهرة وطالبوا هيئة االشراف والقوى

االمنية والقضاء القيام بواجباتهم. 
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لعبت الدعاية السياسية دورا محوريا في انتخاب المغتربين واظهر االعالم التلفزيوني اللبناني
السيما قناتي LBCI و MTV اهتماما كبيرا خالل فترة التسجيل إلقتراع المغتربين و خصصت اكثر
من 18% من مساحة نشرات االخبار المسائية للروزنامة االنتخابية وتسجيل المغتربين بين االول
من تشرين االول و20 تشرين الثاني 2021 والهدف منها الترويج وحث الناخبين عىل التسجيل

واالقتراع بإتجاه المعارضة ومحاسبة قوى المنظومة السياسية. 
 

وبلغ معدل نسبة المقترعين في بالد االنتشار اللبناني 7.6% من مجموع المقترعين العام في
كل الدوائر والبالغ 1,861,203 مقترعا. وقاربت هذه النسبة الـ10% في بعض الدوائر الصغرى
مثل بعبدا، المتن وعاليه والشوف و11% في بيروت الثانية و13% في البترون و14 في زغرتا

وبيروت االوىل. 
 

وسجلت نسبة اقتراع المغتربين 63.05% من المسجلين في دول االنتشار مقابل %49.68
للمقيمين وفق النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية والبلديات. 

 
وساهمت الحمالت الدعائية لقوى المعارضة والثورة بوجه احزاب المنظومة السياسية
والقوى التقليدية اىل استمالة اصوات االنتشار اللبناني السيما في الدوائر المذكورة اعاله
لصالح قوى المعارضة والثورة وادت اىل فوز نواب من خارج االصطفافات الحزبية التقليدية،
بخالف انتخابات 2018، حين نال مرّشحو المجتمع المدني 2379 صوتًا فقط من مجموع 46 ألفًا

و799 مقترعًا حيث لم تتخط نسبة اقتراع المغتربين في حينها 2.5% من اجمالي المقترعين.
 

وتحدثت اكثر من جهة مراقبة السيما تقرير بعثة االتحاد االوروبي لمراقبة االنتخابات في لبنان
2022 عن "ممارسات" لشراء اصوات الناخبين اثرت في حرية اختيارهم وادت اىل غياب في تكافؤ

الفرص.
 

وقد بلغت خطابات السياسيين قبل ايام من االنتخابات نسبة عالية من التجييش فقال حسن
نصر هللا قبل يومين من االنتخابات في 13 ايار لجمهور حزب هللا "االقتراع في يوم االنتخاب هو

رسالة لكل المتآمرين عىل المقاومة وسالحها ومستقبل اللبنانيين". 
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وفي نفس اليوم تابع جبران باسيل هجومه االعالمي عىل حزب القوات اللبناني بالقول من
"يصّوت للقوات اللبنانية، فهو ُيصّوت لداعش وإلسرائيل ولحلفائهما اإلقليميين"، اما سمير
جعجع فركز في خطاباته عىل ان المسألة اليوم هي معالجة الداء والداء هو حزب هللا، ومن
هنا أقول من جديد أن كل من يصّوت لحزب هللا والتيار الوطني الحر وحلفائهم فهو يصّوت
لتمديد الوضع الذي نعيش فيه." متهما التيار الوطني الحر في تغريدة في 13 ايار بفبركة

االشاعات والفيديوهات بدال من التفكير في مشروع بناء الدولة.

ان تأثير الدعاية السياسية من خالل وسائل التواصل االجتماعي كانت بارزة في خطابات
السياسيين فتحدث باسيل عن الكذب الذي يروج له الخصوم وكذلك سمير جعجع تحدث عن
الفبركات للتيار الوطني الحر حتى امين عام حزب هللا قال اننا خضنا معركة انجاح النواب الـ13
مرشحي حزب هللا خشية في حال سقوط احدهم ان تقوم الجيوش االلكترونية في الترويج ان

حزب هللا يضعف ويتراجع شعبيا.
 

وكان االنقسام السياسي حاد بين المحور السياسي الذي يقوده حزب هللا المتهم بتبعيته
لدولة ايران والتيار الوطني الحر الداعم لعهد الرئيس ميشال عون والذي يضم شخصيات من
ما يعرف بحلفاء سوريا في لبنان وبين المحور المعارض الذي يطلق عىل نفسه صفة السيادي
والتغييري دون ان تجمعه اجندة او برنامج سياسي واحد ويتهم انه مدعوم من السفير

السعودي وممثلي السياسة الخارجية االميركية.
 

نتج عن االنتخابات النيابية اللبنانية التي جرت في مرحلتها االخيرة يوم 15 ايار 2022 فوز 13 نائبًا
من القوى السياسية الناشئة دخلوا اىل المجلس النيابي عىل حساب بعض الشخصيات
السياسية من القوى السياسية التقليدية. فيما لم تسفر نتائج االنتخابات اىل تكوين اكثرية
منسجمة داخل المجلس الجديد او اىل تحجيم تمثيل القوى السياسية التقليدية مثل حزب هللا

وحركة امل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التي زاد تمثيلها في البرلمان الجديد.
 

كما طالت الدعاية السياسية المؤسسة القضائية السيما المجلس الدستوري اللبناني المولج
النظر في الطعون النيابية وسرت اشاعات عن ضغوطات يتعرض لها اعضاء المجلس
الدستوري للحكم بفوز مرشحين محسوبين عىل احزاب السلطة واسقاط نيابة بعض النواب

المعارضين. ما دفع رئيس المجلس الدستوري اىل نفي ذلك. 
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مراقبة الخطاب المشكك بنزاهة العملية االنتخابية عىل وسائل التواصل االجتماعي
خالل اليوم االنتخابي وبعد اقفال اقالم االقتراع واعالن النتائج حتى تقديم الطعون

امام المجلس الدستوري

مراقبة حمالت التضليل والتالعب (اشاعات، اخبار مغلوطة وزائفة) التي طالت نواب
التغيير الـ13 الذين دخلوا البرلمان اللبناني كممثلين عن الثورة. 

 مراقبة حمالت الكراهية واالساءة التي تعرض لها نواب التغيير منذ اعالن فوزهم
وانخراطهم الرسمي في اللعبة البرلمانية 

رصد الخطاب السياسي القائم عىل النوع االجتماعي تجاه النساء البرلمانيات من قوى
التغيير 

اهداف دراسة الرصد:
 

يهدف التقرير الثالث الذي يصدر بعد اعالن نتائج االنتخابات اىل ما يلي:
 

 

 

 

 
فترة الرصد:

 
تمتد فترة الرصد من يوم 15 ايار حتى 31 تشرين االول وهي تشمل يوم االنتخاب واعالن

النتائج حتى انتهاء والية رئيس الجمهورية في آخر تشرين االول من العام 2022.
 

وسائل التواصل االجتماعي المرصودة:
 

يتناول الرصد كل من منصتي فيسبوك وتويتر وما يتم تداوله عبر هاتين المنصتين بشكل
علني ومتاح للجميع. ويتناول الرصد الحمالت المنظمة والمنسقة مع تحليل للظواهر

والسلوكيات المختلفة. 
 

نبذة عن فريق الرصد، خصائص عملية الرصد وادواته:
 

يعتمد الرصد عىل البحث المكثف لمنصتي فيسبوك وتويتر عن اي خطاب، منشور يتعلق
بمواضيع الرصد المحددة في اهداف الدراسة. (نزاهة االنتخابات - حمالت التضليل -

خطاب الكراهية - خطاب العنف ضد المرأة).
يتابع الراصدون تصريحات واداء الفاعلين السياسيين السيما من قوى التغيير الناجحين في

االنتخابات وردود الفعل عليها عىل وسائل التواصل االجتماعي. 

ثانياً: منهجية الرصد



- نبذة عن قوى التغيير

من هم النواب التغييريون؟
 

هم مجموعة من النساء والرجال دخلوا السباق االنتخابي للبرلمان اللبناني 2022 عىل
لوائح منبثقة عن المجتمع المدني، واالحزاب السياسية الناشئة والقوى المنبثقة من

ثورة 17 تشرين للعام 2019.
بلغت نسبة المرشحين من القوى السياسية الناشئة حوالي 60% من مجمل
المرشحين البالغ عددهم االجمالي 718 مرشحا بينهم 600 رجال و 118 امرأة، توزعوا

عىل 103 لوائح تنتشر في 15 دائرة انتخابية.
 

خاضت قوى التغيير االنتخابات تحت شعار "التغيير ومواجهة المنظومة السياسية
الفاسدة المسؤولة عن االنهيار االقتصادي واألزمات السياسية“.

مثل فوز النواب الـ13 الصوت االعتراضي عىل اداء السلطة الحاكمة مستفيدين من
الصوت االغترابي ومن الصدمة الناتجة عن االزمة االقتصادية والمالية والمصرفية

التي ادت اىل هجرة واسعة ومعدالت فقر مرتفعة بلغت 80% من السكان.
جاء فوز نواب التغيير عىل لوائح متفرقة للمعارضة وغير متجانسة ال يجمعها برنامج

سياسي واحد. 
 

من االسئلة التي طرحت اثر فوز نواب التغيير:
هل سيشكلون كتلة نيابية موحدة ومتماسكة في البرلمان؟

هل يلتقي هؤالء النواب عىل برنامج سياسي مشترك؟ 
كيف سيتعاملون مع االستحقاقات السياسية القادمة اولها انتخاب رئيس المجلس

النيابي ونائبه وتشكيل هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية؟
هل لديهم القدرة عىل التأثير داخل النظام اللبناني وكيف؟

ما هو االسلوب السياسي الذي سوف يتبعونه: المعارضة او الحوار مع االحزاب
التقليدية االخرى؟

LORIENT LE JOUR



أ . الشائعات واالخبار المضللة المتعلقة بفرز االصوات والنتائج
 

جرى الحديث مع اقفال اقالم االقتراع عن عمليات تزوير متفرقة حصلت في بعض
االقالم والمناطق. كما ادى تأخير اصدار النتائج النهائية في اليوم التالي واستمرار
اعمال الفرز اىل تداول معلومات عن عمليات تزوير تسعى اليها احزاب السلطة لتغيير

بعض النتائج.
 

ومع انتهاء مهلة تقديم الطعون في 16/6/2022 اعلن المجلس الدستوري عن
تسجيل 16 طعنًا وقد سرت شائعات في وقت الحق عن ضغوطات سياسية من قبل
حزب هللا والتيار الوطني الحر عىل اعضاء المجلس الدستوري لقبول الطعون

المقدمة منهم بوجه نواب فائزين من احزاب المعارضة وقوى التغيير.
 

1. حرب الصناديق االعالمية
في كل انتخابات تسري معلومات عن عمليات تالعب وتزوير تطال صناديق االقتراع.
خالل انتخابات 2022 تم رصد تداول العديد من المعلومات حول مجموعة من

الصناديق عىل الشكل التالي:

ثالثا: نتائج عملية الرصد



 
  الفترة الزمنية لتداول

المعلومات
  

 
  الجهة المروجة

  

 
  مضمون الخبر

  

 
   سند الخبر 

  

 
  رابط/صورة تغريدة

  

 
  خالل عملية الفرز في

قلم االقتراع
  

 
  مرشح عبر تغريدة مباشرة عىل

حسابه عىل تويتر
  

 
  استبدال مغلفات التصويت 

  

 
  تصوير فيديو من
داخل قلم االقتراع

  

 
  
  

 
  خالل عملية الفرز

لدى اللجان
  

 
  ناشطون عىل توتير 

  

 
  فقدان صندوق اقتراع من الخارج

  

 
  نقال عن معلومات

وسيلة اعالمية
  

 
  
  

 
  خالل عملية الفرز

لدى اللجان
  

 
  وسيلة اعالمية 

  

 
  فقدان 8 صناديق اقتراع من الخارج

  

 
  نقال عن مصدر

في الئحة معارضة
  

 
  
  

 
  خالل عملية الفرز

لدى اللجان
  

 
  وسيلة اعالمية 

  

 
  الغاء نتيجة صناديق اقتراع من الخارج

  

 
  نقال عن مرشح

  

 
  
  

 
  خالل عملية الفرز

لدى اللجان
  

 
  مرشح عبر تغريدة مباشرة عىل

حسابه عىل تويتر
  

 تدخل مرشح لدى القاضية رئيسة لجنة
الفرز لعدم الغاء نتيجة صندوق اقتراع

تشوبه مخالفات.
  

 
  وسيلة االعالمية 

  

 
  
  

 
  خالل عملية الفرز

لدى اللجان
  

 
  وسيلة اعالمية 

  

الغاء نتيجة صندوق اقتراع تشوبه
مخالفات.

  

 
  نقال عن مرشح

  

 
  
  

 
  خالل عملية الفرز

لدى اللجان
  

 
  وسيلة اعالمية

  

 
 تدخل مرشح لدى القاضية رئيسة لجنة
الفرز لعدم الغاء نتيجة صندوق اقتراع

تشوبه مخالفات
  

 
  معلومات خاصة

  

 
  
  

 
  خالل عملية الفرز

لدى اللجان
  

 
وسيلة اعالمية  

  

 
  عدم الغاء نتيجة صندوق اقتراع تشوبه

مخالفات
  

 
  معلومات خاصة

  

 
   
  
  

 
  خالل عملية الفرز

لدى اللجان
  

 
  وسيلة اعالمية

  

 
  اعتراض عىل صندق يتضمن مخالفات

  

 
  مصادر خاصة

  

 
  
  

 
  خالل عملية الفرز

لدى اللجان
  

 
  ناشطون عىل تويتر

  

 
  صد محاولة تدخل من قبل قاضية

رئيسة لجنة القيد لمرشح
  حاول التوسط معها.

  

 
  معلومات متداولة

  

 
  
  



وفي تفصيل ما تضمنه الجدول اعاله من اخبار متداولة حول مجموعة من صناديق
االقتراع خالل عملية الفرز فقد تم الحديث عىل وسائل التواصل االجتماعي عن
صندوق جوار الحشيش الذي تم استبدال مغلفات التصويت بداخله اثر تداول فيديو
مصور من داخل القلم اثناء عملية الفرز وقد نشرت جمعية مراقبة االنتخابات الدي
تغريدة تقول فيها انها تقوم بالتحقق من اية عملية تالعب داخل القلم من خالل
الفيديو المنشور. وتبين الحقا من مراجعة نتائج االنتخابات الرسمية احتساب الصندوق

المذكور في النتائج النهائية.

 كما تداول ناشطون عىل وسائل التواصل االجتماعي فقدان صندوق المانيا نقال عن
معلومات بثتها قناة LBCI، ونشرت قناة MTV عىل حسابها عىل تويتر ان معلومات لديها
من مصدر في الئحة "معًا نحو التغيير" في الجنوب الثالثة تفيد عدم وصول 8 صناديق
من دول االغتراب ما يطرح عالمة استفهام حول النتائج.  كما تم التداول ان رئيسة لجنة
القيد في مرجعيون تتجه إللغاء صندوق فرنسا وقطر واالمارات. كما تم التداول ايضا عن
محاوالت إلسقاط مرشح الئحة ”نحو الدولة“ جاد غصن من خالل التالعب في صندوقي
سن الفيل وبسكنتا. وتم تداول اخبار عن تدخل مرشح حزبي لدى لجنة القيد لعدم الغاء

نتيجة صندوقين تشوبهما مخالفات.
 

وفي اللحظات الحرجة قبل انتهاء عملية الفرز النهائية انتشر خبر عىل وسائل التواصل
االجتماعي عن الغاء القاضية سحر الحاج رئيسة لجنة القيد االبتدائية الثالثة في دائرة
البقاع الثانية الكبرى راشيا - البقاع الغربي لصندوق آٍت من سوريا من ضمنه اصوات فيها
مخالفات مرجحة لفوز نائب رئيس مجلس النواب المرشح ايلي الفرزلي. وجاء في تتمة الخبر
المتداول ان القاضية الحاج "حسمت أمر سقوط الفرزلي وقالت له: "تأدب، أنا قاضية مش

موظفة عندك" وأقفلت الخط بوجهه ."  



ونفى المرشح الفرزلي خبر اتصاله بالقاضية الحاج والتدخل في عملها. وتداولت وسائل
االعالمية هذا النفي.

وتم رصد منشور لرئيسة لجنة الفرز القاضية الحاج عىل صفحتها عىل فيسبوك في يوم 17 ايار
تعبر فيه عن سعادتها من الصوت االغترابي وانها احست "بمسؤولية كبيرة في ايصال
صوتهم اىل وطنهم بامانة" وتابعت قائلة "عسى ان نكون لدينا االمانة عىل اكمل وجه دمتم

ودام لبنان حرا ابيا مستقال"

ب . التشكيك في نزاهة العملية االنتخابية وتأجيج العنف

كانت مدينة طرابلس شمال لبنان مسرحًا لبث شائعات متبادلة حول عمليات تزوير لصناديق اقتراع
واخبار عن اطالق نار من قبل مسلحين وسقوط جرحى.

وكان المرشح فيصل كرامي وهو رئيس تيار الكرامة ومقرب من حزب هللا وسوريا يترأس الئحة في
طرابلس تنافسها الئحة اللواء اشرف ريفي وحزب القوات اللبنانية المعارضة لسوريا والنفوذ االيراني

في لبنان والقريبة من المملكة العربية السعودية.
 

سبق اعالن نتائج االنتخابات في دائرة الشمال الثانية طرابلس، ومع تاخر اعالن النتائج الرسمية حتى
قبل ظهر يوم الثلثاء في 17 ايار 2022، انتشار اشاعات عىل نطاق واسع عبر وسائل التواصل

االجتماعي عن عمليات تزوير طالت صناديق االقتراع.
ومع التقدم في عملية فرز االصوات واعالن النتائج االولية انتشرت اخبار وفيديوهات عىل وسائل
التواصل االجتماعي عن اطالق نار في مدينة طرابلس وجوارها. وتضارب في المعلومات واالخبار

المنتشرة حول فوز المرشح فيصل كرامي او خسارته.
 

اخبار متداولة عن اطالق نار كثيف وتضارب في المعلومات حول سقوط المرشح كرامي او فوزه.
 

عىل تويتر:



عىل فيسبوك: 

وتساءلت االعالمية رشا الحلبي عىل حسابها عىل توتر: 

11:02pm · 16 May 2022
Racha El Halabi - رشا الحلبي

وسرت شائعات عىل وسائل التواصل االجتماعي تقول ان القرار اتخذ "اما الفوضى او انجاح
فيصل كرامي“.

ساهم تسارع انتشار االخبار عن مظاهر فوضى في مدينة طرابلس وتاخر اعالن النتائج الرسمية
اىل اتخاذ وزير التربية قرارا بإقفال المدارس والمعاهد في منطقة طرابلس "ريثما يتم جالء

نتائج االنتخابات النيابية وانعكاساتها عىل األرض".
وسبق اقفال اقالم االقتراع انتشار بعض االخبار خالل العملية االنتخابية عن حادثة اطالق نار

وسقوط جريح بالقرب من مركز انتخابي.

بعد أكثر من ٢٤ ساعة عىل بدء فرز أصوات #طرابلس وتوارد عشرات األنباء منذ
أمس عن خسارة كرامي.. ووسط حديث عن صناديق مشبوهة، أنصار
#فيصل_كرامي يحتفلون منذ قليل ويهتفون "بالقوة بالقوة فيصل نائب بالقوة"
وسط تعتيم عن نتائج التصويت.. فيما يقول البعض "الفرز مستمر في طرابلس

حتى نجاح فيصل"

وتم رصد منشور لرئيسة لجنة الفرز القاضية الحاج عىل صفحتها عىل فيسبوك في يوم 17 ايار
تعبر فيه عن سعادتها من الصوت االغترابي وانها احست "بمسؤولية كبيرة في ايصال
صوتهم اىل وطنهم بامانة" وتابعت قائلة "عسى ان نكون لدينا االمانة عىل اكمل وجه دمتم

ودام لبنان حرا ابيا مستقال"



تاثير خطاب المرشحين في تصاعد خطاب العنف

تداولت صفحات اخبارية محلية في طرابلس عىل فيسبوك بشكل مكثف مساء 16 ايار 2022 نقال
عن مقابلة مباشرة اجراها المرشح عن دائرة طرابلس اشرف ريفي عن ضبط صناديق اقتراع
مزورة لصالح منافسه فيصل كرامي داخل سيارة حاول ادخالها اىل مركز الفرز في السرايا
الحكومي في طرابلس بمعاونة المحافظ المحسوب عىل التيار العوني. كما تداول بعد المقابلة

فيديو اطالق نار من قبل مناصري فيصل كرامي من امام قصره في كرم القلة.

وفي فيديو انتشر خالل لقاء المرشح فيصل كرامي مع مناصريه مساء 17 ايار بعد اعالن النتائج
قال انه سيطعن بنتائج االنتخابات وان الفرق بينه واول الرابحين من منافسيه 37 صوتا و تم
الغاء 661 صوتا له في صندوق واحد هو صندوق البداوي وادي النحلة ووعدهم انصاره
بانهم سيتمثلون بإذن هللا في المجلس رافضا ما يؤخذ عليه من خالل الحملة الدعائية انه

سيتمثل بالقوة في المجلس النيابي. 
 

وكان قد صدر عن رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي بيانا اثر ظهور النتائج الرسمية بخسارته
المنافسة مؤكدا حيازته عىل ادلة مادية واضحة تؤكد تعرضه "لعملية تزوير محكمة"، معلنا "ان
العملية الديمقراطية في لبنان هي ابعد ما تكون عن الديمقراطية الحقيقية والشفافة وان

حجم المخالفات واالرتكابات جسيم جدًا".
 

وفي نفس السياق تداولت مجموعة كبيرة من الصفحات عىل فيسبوك بيان المرشح فيصل
كرامي في اليوم التالي الذي قال: "تعرضنا لعملية تزوير محكمة".



ونشير اىل انه مع صدور هذا التقرير اصدر المجلس الدستوري حكمه في الطعن المقدم من
المرشح فيصل كرامي واعلن قبول الطعن وفوزه في االنتخابات وحلوله مكان النائب المبطلة

نيابته رامي فنج الذي كان يخوض االنتخابات عىل الئحة قوى التغيير والثورة في المدينة.

Fayssal Karame
5:25 PM · Nov 24, 2022

أبارك لألخوة والمحبين الذين تم الغاء اصواتهم دون وجه
حق في عدٍد من أقالم طرابلس والضنية وعددهم يزيد
عىل ٦٠٠ صوت، فها هو المجلس الدستوري اليوم
ينصفهم و يعيد لهم حقهم الذي يكفله الدستور. وأبارك
لكل األخوة الذين اقترعوا لصالح الئحة اإلرادة الشعبية اذ

تحققت اليوم النتيجة الفعلية.
 



 
التشكيك في نزاهة العملية االنتخابية لم تقتصر فقط عىل مرشحي

منطقة طرابلس
 

المرشح عن “الئحة سهلنا والجبل” في منطقة البقاع الغربي ياسين ياسين تحدث عن
استقدام صناديق تصويت مقيمين من سوريا في اللحظة األخيرة لمصلحة منافسه

محمد درغام. 
 

وبعد إعالن سقوط أحد مرشحي السلطة التقليديين ايلي الفرزلي، سرت اخبار عن
وصول صندوق من انتخابات المقيمين في سوريا في وقت متأخر لمصلحة المرشح

الفرزلي قد يقلب النتائج لصالحه.
كذلك حذر المرشح عىل الئحة التغيير في الجنوب الثالثة فراس حمدان الذي أعلن
تقدمه عىل مرشح السلطة مروان خير الدين من تالعب بأصوات المغتربين. حمدان

أشار في تغريدته إىل فوزه محذرًا قوى السلطة من التالعب بالنتيجة.
 

المرشح علي مراد من الئحة "معًا نحو التغيير" دائرة الجنوب الثالثة : " يتم التالعب بكسر
الحواصل وهناك قلم من #فرنسا قرر القاضي إلغاء أصواته وقلم آت من #قطر

يحاولون إلغاءه"
كما تمت االشارة اىل مخاوف من تالعب بصناديق االقتراع االتية من الخارج إلسقاط
المرشح التغييري جاد غصن المتقدم في نتائج الفرز ومرشحين تغييرين في بيروت
والجبل في تكرار لسيناريو انتخابات عام 2018 حيث سجل تالعب بالصناديق وبالتالي

بالنتيجة. 

Fayssal Karame



تمحور جزء من الخطاب السياسي بعد االنتخابات حول "النواب التغييرين" كما اطلقت
عليهم التسمية. 

اعلن بعض النواب التغييرين مواقفهم لناحية المشاركة السياسية ومعاييرها. ابرزها
عدم التعاون مع المنظومة التي أوصلتنا اىل االنهيار. 

Ibrahim Mneimneh 
10:05 PM · May 22, 2022

أبارك لألخوة والمحبين الذين تم الغاء اصواتهم دون وجه
حق في عدٍد من أقالم طرابلس والضنية وعددهم يزيد
عىل ٦٠٠ صوت، فها هو المجلس الدستوري اليوم
ينصفهم و يعيد لهم حقهم الذي يكفله الدستور. وأبارك
لكل األخوة الذين اقترعوا لصالح الئحة اإلرادة الشعبية اذ

تحققت اليوم النتيجة الفعلية.
 

كما كان للنواب التغييرين جملة مواقف تهاجم الطبقة السياسية وتصفها بالفساد
والمحاصصة.

تعرض النواب التغييريون لحمالت تهدف اىل تشويه سمعتهم واالساءة اليهم
والتهويل عليهم إلحباطهم.

 
في المقابل تعرض تكتل النواب التغييرين لنكسة اثر جلسة تجديد عضوية اللجان في

المجلس النيابي
وخسارتهم في الفوز بعضوية اي من اللجان. مع خالفات وتباينات بين اعضائها ظهرت

بشكل تراشق
اعالمي ومواقف صدامية.

رابعاً: الحمالت التي طالت النواب التغييرين



1. حمالت التريند الموجهة عىل تويتر:

تعرضت قوى التغيير لمحالت تريند عىل تويتر وقد تم رصد استهدافهم بـ7 حمالت
تريند من اصل 20 حملة مرصودة عىل تويتر بين 18 ايار و18 حزيران. وفقا للجدول

التالي:
 
 
 
 

وتوزعت هذه الحمالت انطالقا من مناسبات سياسية مختلفة تتعلق بمواقف
سياسية او النشاط البرلماني او لمظاهر تتعلق بأدائهم خالل االحتفال بالفوز.

ويفصل الجدول ادناه حمالت الترند السبعة بوجه النواب التغييريين من 18 ايار حتى
18 حزيران عىل الشكل التالي جدول رقم 2:



التاريخالساعةالهاشتاغالمستهدفمناسبة الحملةموضوع الحملة

تداول فيديو يظهر فيه مع

مناصريه يحتفلون بالفوز

عىل اغاني للرئيس

السوري بشار االسد

انتشار فيديو حول

االحتفال بفوزه

النائب التغييري فراس

سلوم
10:20pm18-May #فراس_سلوم

انتشار شائعات حول

دعوات الصادق إىل نزع

الجنسية اللبنانية من

األرمن، واتهام الصادق

وزير الطاقة لسحبه وعدم
قبول العروضات التي

قّدمت بما يخص ملف

الكهرباء 

مواقف سياسية
النائب التغييري وضاح

الصادق
1:35am30-May #وضاح_الصادق

نقد اداء النائب مارك ضو
عىل الفيديو الذي انتشر

وهو محمول عىل أكتاف

مناصريه الذين يحتفلون

به، كما وأقاموا الحملة
ضده لدعوته عىل نزع

سالح حزب هللا

مواقف سياسية وانتشار

8:06am30-May #مارك_ضوالنائب التغييري مارك ضوفيديو حول االحتفال بفوزه

حملة ضدها فتم تداول

الترند بعد السجاالت التي
حصلت في المجلس

النيابي بين يعقوبيان وبري

عن آلية فرز األصوات

سجال في البرلمان
النائبة التغييرية بوال

يعقوبيان
2:39pm31-May #بوال_يعقوبيان

تعليقاً عىل تصريح النائب
ضو لميدل ايست  يدعو
فيها الواليات المتحدة
األميريكية اىل زيادة

العقوبات عىل لبنان، وقد

انتشرت التعليقات تتهمه

بالعمالة

4:30pm4-Jun #مارك_ضوالنائب التغييري مارك ضومواقف سياسية

مواقف سياسيةتعليقاً عىل نواب التغيير
النائب التغييري مارك ضو

ورفاقه
6:13pm4-Jun #نواب_التعتير

رد النائب فراس حمدان
عىل مخاطبته من قبل

النائب علي حسن خليل

في المجلس النيابي بعبارة

"يا ابني" فقال له حمدان
"أنا مش ابنك أنا زميلك".

سجال في البرلمان
النائب التغييري مارك ضو

ورفاقه
3:00pm7-Jun #فراس_حمدان



ويتبين من الجدول اعاله ان النائبين التغييريين وضاح صادق ومارك ضو كانا االكثر
تداوال عبر تويتر بسبب مواقفهما وتصريحاتهما السياسية من 18 ايار حتى 18 حزيران.

 
نائب في البرلمان اللبناني ، من نواب
الصدفة يدعو دولة اجنبية اىل فرص
عقوبات عىل بلده ، اعتقد انه يجب سحب

الحصانة من هذا النائب #مارك_ضو

3:31pm · 4 Jun 2022 

وقائع
waqa2e3@

العقوبات الخارجية مشروع النائب التغييري
لمعالجة األزمة في لبنان. #وقائع

7:15pm · 4 Jun 2022 

كما سجلت حمالت تريند عىل تويتر داعمة لقوى التغيير عددها 2 مقابل 25 حملة
تريند داعمة ألطراف سياسية اخرى، وفقا للجدول ادناه:



 
2. حملة اشاعات وتضليل وأخبار مغلوطة

تم تسويق اشاعات حول النواب التغييريين بهدف االساءة اليهم وتشويه صورتهم
وشاركت في هذه الحمالت صفحات اعالمية (تم الترويج إلشاعات حول مطالبة نواب

تغييريين بالرقم 17 الذي يرمز اىل ثورة 17 تشرين كرقم لوحة سيارة ) 
 

وانتشرت معلومات ان النائب التغييري مارك ضو دعا اىل مزيد من العقوبات االميركية
عىل لبنان وقد جرى التحقق من هذه المعلومات وتبين عدم صحتها.

 
وقد قاد هذه الحملة عىل توتير مجموعة من الصحافيين والمواقع االعالمية
والناشطين الحزبيين المؤيدين للمقاومة وحزب هللا والتيار الوطني الحر، مطالبين
بسحب الحصانة النيابية عنه ومحاكمته بجرائم التعامل والتحريض عىل اعمال عدائية

تطال لبنانيين.



3. حملة كراهية

تعرض النواب التغييريون لحملة كراهية عىل وسائل التواصل االجتماعي أوقدها
رجال دين لتبنيهم العمل عىل اقرار الزواج المدني في المجلس النيابي وذلك بعد
ظهورهم في 19 ايار في حلقة حوارية لنواب التغيير مع االعالمي مارسيل غانم في

برنامج صار الوقت الذي يبث عىل قناة MTV اللبنانية.
رفع من حدة هذه الحملة ووتيرتها خطبتان لرجال دين نشرتا عىل وسائل التواصل

االجتماعي. 

الشيخ عىل الحسين وصف في خطبة نشرها عىل حسابه الشخصي عىل فيسبوك ان "
3 نواب في بيروت ذكران وانثى وتنزه عن ذكر اسمائهم، ممن نجحوا باصوات
المسلمين، .....، البارحة طرحوا الزواج المدني واعلنوا موافقتهم. هناك فتوى للمفتي
السابق قباني بإعتبار من تزوج مدنيا يعتبر كافرا ومرتدا. البارحة اعلنوا الحرب عىل

االسالم واعلنوا الحرب عىل هللا ونحن سنعلن الحرب عليكم.."
 

الشيخ حسان مرعب وجه كالمه اىل النواب التغييريين الذين سماهم باالسم ابراهيم
المنيمنة ووضاح الصادق وحليمة قعقور وقال: اقول لهؤالء الذين يسمون نفسهم
تغييريين... وكل من عىل شكلهم. ان لم تتوبوا اىل هللا وتعلنوا عودتكم عن هذا
المشروع فانتم خارجون عن دين هللا وانتم مرتدون عن دين االسالم ونحن منكم براء.."



4. حمالت تنمر

تعرضت النائبة نجاة عون لحملة تنمر كونها لم تتخذ موقفًا سريعًا لناحية التنمر عىل
القاضية غادة عون بسبب شكلها من قبل مارسيل غانم في الحلقة نفسها التي

استضاف فيها النواب التغييريين وخالل التعريف عن النائبة نجاة عون. 
 

خضعت تصرفات ومواقف نواب التغيير بعد فوزهم لحمالت عىل وسائل التواصل
االجتماعي تهدف اىل تصويرهم انهم غير صادقين ومخادعين ويستغلون الثورة

والشعارات التي اطلقوها لمصالح شخصية.
 

وقد اثار انتشار صورة للنائب التغييري مارك ضو محموال من قبل مؤيدين له وتشبيهه
بالسياسيين التقليديين الذي يمتطون عىل اكتاف اتباعهم ويتصرفون بإستعالء

وينتشون من السلطة.
 

كما تعرض النائب وضاح صادق لحمالت عىل نشاطه السياسي وتصريحاته وفي تغريدة
له في 28 ايار يسال فيها رئيس الحكومة ووزير الطاقة عن المماطلة في حسم ملف
خطة الكهرباء وتاجيله "بعد رفض عرض General Electric وبعد مسرحية سحب عرض

.“Siemens
 

جاءت التعليقات وعددها 323 سلبية عىل التغريدة وتضمنت ردودا تهدف اىل االساءة
ومنها ما هو عنصري يتعلق بحصوله عىل الجنسية اللبنانية مؤخرا، كما حصل مع النائب

وضاح صادق.

كما تعرض النائب التغييري ابراهيم منيمنة يوم انتخابات رئيس مجلس النواب ونائبه في
جلسة 31 ايار لحملة تتهمه بالتصويت للنائب الياس بو صعب من التيار الوطني الحر لنيابة

رئاسة المجلس.



التحرش الكالمي بالنائبة سينتيا زرازير 

اشار التقرير الثاني لمهارات حول خطاب الدعاية السياسية والتالعب في المعلومات عىل
وسائل التواصل االجتماعي اىل تعرض 43 امراة مرشحة من اصل مئة لعنف الكتروني
عىل حساباتهن الشخصية عىل مواقع التواصل االجتماعي. وتوزع نوع العنف االلكتروني
ضد المراة في السياسة بين نسبة 6% عنف جنسي (توجيه عبارات او محتوى ذات
طابع جنسي للمرشحة) ونسبة 94% عنف نفسي ( التنمر، االساءة، التحيز عىل اساس

الجنس او التنميط االجتماعي).
 

انتقل هذا الخطاب من رواد وسائل التواصل االجتماعي اىل اروقة البرلمان اللبناني
المؤلف من 8 نساء و120 رجال. 

 
 

 
صرحت النائبة سينتيا زرازير عىل هامش جلسة البرلمان اللبناني المنعقد في 26 تموز
2022 عن تعرضها للتنمر والتلطيش واالساءة من قبل زمالئها النواب في الجلسة
واالساءة اليها من خالل اسم عائلتها (صراصير وزرزور). مشيرة انها تتعرض لمضايقات
منذ اليوم االول لدخولها البرلمان. ونشرت عىل صفحتها عىل فيسبوك توضيحا ألنواع

المضايقات التي تتعرض لها.
 

وقد تداول رواد وسائل التواصل االجتماعي عىل تويتر وسم #سينتيا_زرازير للتعليق عىل
تصريحها بتعرضها للتحرش والمضايقات. ومنهم من تضامن معها والبعض االخر برر
التحرش بها وآخرون تهجمو اعليها. وكان بارزا بين الحسابات المستخدمة بروفايالت

لنساء شاركن بالحملة عليها.
 

 

خامًسا: الخطاب الذكوري الموجه للمرأة البرلمانية
 

https://maharatfoundation.org/media/2254/social-media-monitoring-report-dri-arb-final.pdf
https://www.facebook.com/BeirutCity/videos/1076083943012250/
https://www.facebook.com/cynthiazaraziro/posts/pfbid02C5KU3xb3nFaqTn8CPwKKFLSJEUZtfPPWi5G5TEpfsUA7cCNGczJWGocXSSFttpVDl?__cft__%25255B0%25255D=AZWpgnxOYE7DhlQ2ifWKiroY6Uds0GTEkjs53mki5piOaTkERw7xt13VcDMGvqIBlEWF_7G_QzRbdZHZTEB6jEt35LawocoO7YARxDBZJn1geV-0Ovz6QRbEKBBMpd5QLAw&__tn__=,O,P-R


كما ان وسائل اعالم لبنانية استخدمت تصريح النائبة زرازير عن تسليمها مكتب قذر في
المجلس النيابي وجدت فيه "مجالت البالي بوي والواقيات الذكرية المستخدمة فيه

في أرضه وجواريره" لتحويله اىل منشور مثير لجذب القراء.

اتهام حليمة قعقور باالساءة اىل موقع البطريركية الديني
 

خالل انعقاد جلسة لمجلس النواب في 26 تموز 2022، حصل سجال بين رئيس مجلس
النواب نبيه بري والنائبة حليمة قعقور التي اعترضت عىل طريقة إدارته الجلسة وعدم
إعطاء الكالم للنواب بالنظام فتوجه لها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول
"اقعدي وانطري لآلخر واسكتي". فردت النائبة قعقور عليه رافضة هذا "االسلوب

البطريركي" في ادارة الجلسة. فإنفجر سجال انتقل اىل وسائل التواصل االجتماعي .
وصفت مجموعة من صفحات الميديا عىل فيسبوك بان ما قالته النائبة حليمة قعقور

هي "زلة لسان توقع نائبة في المحظور!" 



واعتبرت النائبة حليمة قعقور في فيديو انتشر عىل وسائل التواصل االجتماعي ان االمر
االساسي في ما حصل ويحصل هو االغتيال المعنوي وتسخيف ماذا تفعل النساء

البرلمانيات وتشكيك الجيوش االلكترونية بهن وبنظافة كفهن ونيتهن السليمة. 
 

ان استخدام عبارة بطريركي من قبل النائبة قعقور لوصف تصرف الرئيس بري الفوقي
والسلطوي تحول اىل حملة عليها عىل وسائل التواصل االجتماعي اثر اعتراض النائب
فريد هيكل الخازن وطلب شطب العبارة من محضر المجلس وقبول رئيس المجلس
لطلبه وتصريحه لوسائل االعالم عن المس بالمقدسات حيث انحرف النقاش اىل حملة
دفاع عن الكرسي البطريركي وبكركي ووضع عبارة قعقور في اطار طائفي وديني خارج

السياق الذي حصل فيه.
 

وقد تعرضت النائبة قعقور لحملة كراهية تضمنت استعمال عبارات مثل النتانة –
االلحاد – داعشية وغيرها.



وتضمنت الحملة عىل النائبة قعقور منشورات مسيئة اليها او متضامنة معها. وكان
الفة تضمان منظمة العفو الدولية مع النساء البرلمانيات اللواتي يترعضن للعنف من

نظرائم الرجال وفي تغريدة للمنظمة جاء فيها: 
 

منظمة العفو الدولية
AmnestyAR@

#لبنان | من المعيب أن تتعّرض النائبات في مجلس النواب اللبناني، خصوًصا اللواتي
ينتقدن السلطات، للمضايقة من نظرائهّن الرجال ومن رئيس مجلس النواب نفسه لمجّرد

كونهّن نساًء في برلمان يطغى عليه الرجال.
6:08pm · 27 Jul 2022 · Sprinklr

 
 

AmnestyAR@  منظمة العفو الدولية
Jul 27

عىل النواب، وتحديًدا، دولة الرئيس نبيه بّري، تحّمل المسؤولية إلنهاء هذا التطاول عىل
#النساء والكّف عن تشجيع بيئة معادية للمرأة. ينبغي أن يحترم مجلس النواب حقوق

اإلنسان ويطّبق قانون تجريم التحّرش الصادر في 2020!
 

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1552309972393918464
https://twitter.com/AmnestyAR
https://twitter.com/AmnestyAR
https://twitter.com/search?q=%23%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://twitter.com/AmnestyAR/status/1552309971374702592
https://help.twitter.com/en/using-twitter/how-to-tweet#source-labels
https://twitter.com/AmnestyAR
https://twitter.com/AmnestyAR
https://twitter.com/AmnestyAR
https://twitter.com/AmnestyAR
https://twitter.com/AmnestyAR


هذا الخطاب الذكوري لم يقف عند هذا الحد وتصادم رئيس المجلس النيابي نبيه بري
مع النائبات البرلمانيات دفعه اىل توجيه كالم ذكوري لهن بدءا مع بوال يعقوبيان في
جلسة 7 حزيران عندما قال "وين كانت هيدي من 12 سنة، رح نسكت كرمال زوجها
صاحبنا" مرورا بما حصل مع النائبتين سينبيا زرازير وحليمة قعقور وصوال اىل جلسة
انتخاب الرئيس في 10 تشرين الثاني وعند سؤال رئيس المجلس عن المادة الدستورية

التي يتمسك بها لتحديد نصاب الجلسة اجاب "مادة اجرها من الشباك". 
 

هذا الخطاب والسلوك الذكوري المسيء للمراة البرلمانية ولدورها قالت النائبة حليمة
قعقور ردا عليه وقالت "انا جاي واجه هذا النظام السلطوي في عقر داره."



MEI.EDU

سادًسا:  خالصات وتوصيات
 
 

 وضع قواعد سلوك في البرلمان لضمان خطاب مراعي جندريا يطبق في التخاطب
البرلماني أثناء الجلسات العامة ضمنا.

 تشجيع االحزاب السياسية عىل اعتماد ميثاق شرف داخلي للتخاطب السياسي يحث
المحازبين عىل عدم استخدام خطاب الكراهية والتضليل عىل مواقع التواصل

االجتماعي. 

تعزيز المساحات اآلمنة للنساء الناشطات في الحقل السياسي عبر تشجيعهن عىل
استخدام قنوات وأليات التبليغ المتاحة.

زيادة برامج  التربية االعالمية الرقمية وتطوير قدرات الشباب والشابات لمكافحة
خطاب الكراهية والتضليل.

تطوير برامج خاصة لرصد وتوثيق وتحليل المحتوى الضار عىل مواقع التواصل
االجتماعي بما فيها حمالت العنف ضد النساء. 

 زيادة مبادرات التحقق من المعلومات والتشكبيك وتبادل الخبرات.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

للمزيد من المعلومات٫ يرجى
التواصل معنا
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