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يعتبر الفيسبوك أكثر وسائل التواصل االجتماعي استعماال لدى التونسيين حيث يبلغ عدد مستخدميه بتونس 7.4 
مليون. كما أنه يعّد مصدرهم الرئيسي للمعلومات1 المتعلقة بالشأن االنتخابي. نظرا لما يوفره الفيسبوك من 

منصات تواصل متاحة لألطراف السياسية، قررت كل من منظمة عتيد والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية 
مراقبة كيفية إجراء الحمالت االنتخابية الرئاسية والتشريعية بتونس لسنة 2019 على الفيسبوك.

من بين 291 صفحة من صفحات الفيسبوك العامة في تونس والتي تم تصنيفها على درجة عالية من االلتزام السياسي، 
الحقيقية.2 تحظى هذه  أو فئتها  أو ملكيتها  السياسي  انتماءها  للشفافية فيما يخص  تفتقد  كانت  40% منها  أن  وجدنا 
الصفحات بجماهيرية كبيرة (بين 20.000 ومليون متابع) وانخرطت في تمرير رسائل سياسية قبل بضعة أشهر فقط من 
لكن  سياسي،  انتماء  أو  توجه  أي  عن  اإلعالن  دون  ساخرة،  أو  ترفيهية  كصفحات  عام  بشكل  نفسها  قدمت  االنتخابات. 
أن هذه  السياسية دونا عن غيرها، كان دليال على مآرب سياسية واضحة. علما  المنشورات  استمرارها في نشر وترويج 
المنشورات  ثلثي  أنتجت  الحقيقية  أو فئتها  أو ملكيتها  السياسي  انتماءها  للشفافية فيما يخص  تفتقد  التي  الصفحات 

السياسية، دون إعادة نشر من مصادر أو صفحات إعالمية، حسب نموذج المالحظة.

نفس  يديرها  الشبكات  هذه  أن  إلى  يشير  مما  السياسي،  للمحتوى  نشرها  في  الصفحات  بين  نمطي  تطابق  رصد  تم 
المسؤول أو أن هناك عمال منسقا بشكل أو بآخر. غيرت بعض هذه الشبكات انتماءها السياسي خالل فترة المراقبة.

امتثلت صفحات الفيسبوك الرسمية للمترشحين واألحزاب في الغالب للقوانين االنتخابية (عدم استخدام خطاب الكراهية، 
احترام قوانين االنفاق والسقف االنتخابي خالل الحملة، واحترام فترة الصمت االنتخابي). تجاهلت الصفحات والشبكات غير 
الرسمية هذه القوانين بنشر منشورات ذات محتوى تشهيري وتضليلي. كما أقدمت على ترويج منشوراتها السياسية من 
خالل اإلشهار خالل فترة حملة االنتخابات التشريعية بل وفي فترة الصمت االنتخابي في خرق واضح لقوانين الهيئة العليا 

المستقلة لالنتخابات. 

تم تنفيذ جزء كبير من الحمالت السياسية على الفيسبوك من قبل أطراف فاعلة غير معلنة لوالئها السياسي، وبالتالي لم 
يتم اكتشافها من قبل هيئات المراقبة كالهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أو الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي 
والبصري. وشملت الحملة االنتخابية االلكترونية عالوة على المحتوى السياسي العادي منشورات سياسية ممّولة، مما 

يثير تساؤالت حول هوية من قام بتمويل هذه الحملة الخفية، والتي تكون في الغالب سلبية.

مع كتابة هذه السطور، تم محو قسم كبير من هذه الحمالت السياسية. كما حذفت بعض صفحات الفيسبوك التي تمت 
مراقبتها بالكامل. أزالت صفحات أخرى جميع محتواها السياسي، وعادت إلى فئتها األصلية السابقة غير السياسية. في 
غياب مكتبة إعالنات الفيسبوك في تونس، يختفي سجل اإلعالنات السياسية، بما في ذلك حاالت التشهير أو التضليل 

الحاصلة طوال الحملة.

/https://news.barralaman.tn/sondage-tunisiens-confiance-medias-fr 1

 2 نعني ب"االلتزام السياسي" مشاركة (نشر وإعادة نشر) المنشورات ذات المحتوى أو الطبيعة السياسية. شملت هذه الدراسة 291 صفحة من بين أكثر الصفحات نشاطا بمحتوى 

سياسي.
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 االنتخابات الرئاسية

القروي)  نبيل  جمعة،  (مهدي  المعلوماتي  المحتوى  بين  المترشح  حسب  السياسية  الرسائل  أنواع  تختلف  أ .  
والمحتوى السلبي (بشكل أساسي عداء عبر الفيسبوك بين عبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد)

ب . الحظنا محاوالت للتضليل ولكنها لم تكن على نطاق واسع.
ت . لم نلحظ هجمات كبيرة ضد المترشحات بناء على جنسهن.

التواصل خالل فترة  التراتيب االنتخابية على األقل في جانب واحد: استمروا في  المترشحين  ث . تجاهل معظم 
الصمت االنتخابي. االستثناء الرئيسي كان المترشح قيس سعيد، الذي لم يكن له وجود رسمي على الفيسبوك أو 
أي وسيلة تواصل اجتماعي. لم يتم ضبط شبكات الصفحات التي تعمل لدعم ترشيحه ولم نلحظ إعالنات ترويجية 

لصالحه.

االنتخابات التشريعية

أ . كانت الحملة سلبية في غالبها مبنية على مهاجمة الخصوم السياسيين عوضا عن تقديم المترشحين أو تقديم 
البرامج االنتخابية.

ب . شمل ذلك التضليل والميزوجينية تجاه بعض المترشحات.
ت . في العينة التي قمنا بمراقبتها، شهدت الحملة التشريعية استخداما أوسع للمنشورات المروجة. ولم ُتبد 
الفيسبوك  لصفحات  العادي  (االستخدام  المجانية  العادية  الرسائل  من  المرتفع  العدد  نفس  الفترة  هذه 

والمنشورات، دون استخدام بدائل مدفوعة لترويج المنشورات) مقارنة بالحملة الرئاسية.
ث . قامت األحزاب السياسية الكبيرة بحمالت على المستوى الوطني. بينما قامت القوائم االنتخابية المستقلة 
واألحزاب الصغيرة بحمالت انتخابية في عدد أقل من الدوائر االنتخابية التي ترشحت فيها فقط، من خالل صفحات 

محلية في الغالب.
ج . شهدت الحملة التشريعية أيًضا وافدا جديًدا على الفيسبوك: حزب حركة النهضة والذي كان غائًبا تقريبا خالل 

الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية.
ح . تجاهل معظم األحزاب القوانين والتراتيب االنتخابية في جانبين على األقل: حيث استمروا في التواصل أثناء 

الصمت االنتخابي واستخدموا اإلعالنات السياسية بصفة غير قانونية.

https://www.facebook.com/ads/library/report/?country=US  3

التوصيات
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يجب على الفيسبوك توفير مكتبة إعالنات مناسبة لتونس، على غرار ما يوفره في البلدان األخرى. يجب أن تشمل مكتبة 
اإلعالنات هذه سجال لجميع المنشورات السياسية المروجة (السابقة والحالية) لكل صفحة، مع إمكانية أن يقدم تقريًرا 
مفصال متاحا للعموم يسمح ألي شخص من "استكشاف وفلترة وتنزيل بيانات اإلعالنات ذات الصلة بالقضايا االجتماعية 
واالنتخابات والسياسة. ويمكنك االطالع على إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها، وحجم اإلنفاق حسب معلنين محددين وبيانات 
لالنتخابات  المستقلة  العليا  للهيئة  بالنسبة  ضرورية  المعلومات  هذه  تكون  ربما  الجغرافي."3.  الموقع  حسب  اإلنفاق 
ولعموم المواطنين للتمكن من تحديد هوية القائمين على اإلعالنات ومعرفة الفئات المستهدفة ومحتويات الرسائل التي 
المناخ  هذا  في  الحمالت.  هذه  على  إنفاقها  يتم  التي  المبالغ  وقيمة  الرسائل  تصلهم  الذين  األشخاص  وعدد  نشرها  يتم 
التونسي، حيث يقوم مسؤولو الصفحات بمحو محتوى صفحاتهم بل ومحو الصفحات تماًما في بعض األحيان،  المحلي 

تصبح هذه المكتبة ضرورية أيًضا لالحتفاظ بسجل لما قيل وما إن كانت هناك محاوالت للتضليل.
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على الفيسبوك أن يطبق قوانينه الخاصة المتعلقة باإلعالنات السياسية بأن تكون حكرا على مسؤولي الصفحات 
المعتمدين من قبل فيسبوك وأن يتم نشرها مرفقة ببيان في إخالء المسؤولية.

يجب على الفيسبوك احترام القوانين االنتخابية التونسية، وخاصة خالل فترة الصمت االنتخابي، من خالل رفض ترويج 
الرسائل السياسية وبذل جهود أكبر لحظر نشر الرسائل السياسية العادية في الصفحات السياسية المصّرح بها. 
بالسماح  الفيسبوك  موقف  تبرير  يصعب  السياسية،  اإلعالنات  لتحديد  مناسبة  إعالنات  مكتبة  غياب  في  حتى 
االعالنات  بتمرير  بملكيتها،  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  رسمًيا  السياسية  األحزاب  أعلمت  التي  للصفحات 

والرسائل السياسية خالل فترة الصمت االنتخابي.

يجب مراجعة القانون االنتخابي كي يتسنى للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات مراجعة وتحديث التراتيب االنتخابية من 
التواصل  وسائل  على  اآلن  يجري  السياسية  الحمالت  من  كبيرا  جزءا  أن  حقيقة  االعتبار  بعين  تأخذ  جعلها  أجل 
تلك  خاصة  المستفادة  الدروس  على  بناًء   ،2019 انتخابات  بعد  ما  تقييم  إلى  ذلك  يستند  أن  ينبغي  االجتماعي. 
المستسقاة من تجارب الدول األخرى. تشهد وسائل التواصل االجتماعي تطورا سريعا. لذا يجب أن تكون القوانين 
أو ظهور  االجتماعي  التواصل  لوسائل  المحتملة  الجديدة  االستخدامات  الكفاية الستيعاب  فيه  بما  المنقحة مرنة 

منصات جديدة للتواصل االجتماعي على الساحة السياسية.

يجب على الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات إبالغ الفيسبوك والمترشحين السياسيين واألحزاب بالصفحات التي 
تعتبرها حسب قراءتها "سياسية" الفئة، بغض النظر عما إذا كان قد تم تبّنيها من قبل مترشح/حزب سياسي أم ال. 
للهيئة  يسمح  أن  وله  الصفحات،  هذه  ومنشورات  نشاطات  لجميع  بسجل  االحتفاظ  إمكانية  الفيسبوك  يمتلك 
الصفحات.  أو  المنشورات  حذف  بعد  حتى  المترشح/الحزب  سلوك  في  بالتحقيق  لالنتخابات  المستقلة  العليا 
صفحات  تكون  حيث  الشفافية،  من  أعلى  بمستوى  االلتزام  السياسيين  المترشحين  على  ايضا  ذلك  سيفرض 
الفيسبوك جزءا من حملتهم االنتخابية، وتجنب الصفحات غير واضحة التوجه السياسي، وبالتالي تتمكن الهيئة من 

طلب حذفها من الفيسبوك عند انتهاكها للقوانين االنتخابية.

تتطور وسائل التواصل االجتماعي بسرعة. يجب على الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات أن تطلب من الفيسبوك 
مدها بنقطة اتصال دائمة مما يتيح وجود قناة تواصل مفتوحة بشكل دائم قبل االنتخابات وبعدها. يجب أن تتمتع 
إلغالق  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  تعليمات  على  بناًء  للتصرف  الفورية  بالسلطة  هذه  االتصال  نقطة 

الصفحات المعنية.

يجب أن تشرع بعثات مالحظة االنتخابات الدولية خاصة، التي تعتزم مراقبة ما يحدث على وسائل التواصل االجتماعي، 
في أعمالها التحضيرية قبل فترة طويلة، لبناء صورة للمشهد السياسي على وسائل التواصل االجتماعي. يسمح 
هذا العمل، الذي ينبغي أن يقوم به مجموعة من سكان البالد (ممن لهم دراية جيدة بشؤون السياسة المحلية) 
بفهم هذه القنوات االتصالية وكيفية استخدامها، هوية الجهات الرئيسية الفاعلة، وبتحديد أدوات استخراج البيانات 
المناسبة. لعل األهم من ذلك هو طبيعة الحقل اللغوي واالستعارات الكالمية التي يتم استخدامها والتي ستكون 

مفهومة بصورة فورية للناخب المحلي ولكن ليس لمراقب خارجي والتي تعجز مختلف األدوات اآللية عن كشفها.
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تطورت منصات التواصل االجتماعي بشكل ملحوظ على مدى السنوات التسع األخيرة وأصبحت فضاءا أساسًيا للخطاب العام 
وشبه العام.4 غالًبا ما يتم استعمالها في تونس لتمكين المواطنين من المشاركة وتبادل األخبار حول المظاهرات واألنشطة 
السياسية في مختلف الواليات التي ال تغطيها وسائل اإلعالم الرئيسية بشكل دائم.5 وهذا ما جعل الفيسبوك "وسيلة إعالم 
منذ ذلك الحين، اكتسبت وسائل   6  .2011 14 جانفي  الناس والثورة" التي ساهمت في إنهاء عهد الرئيس السابق بن علي، في 
التواصل االجتماعي، والفيسبوك على وجه الخصوص، مصداقية أعلى لدى التونسيين، وأصبح المصدر الرئيسي للمعلومات 

المتعلقة بالمسائل االنتخابية.7

ومع ذلك، فقد أظهرت السنوات القليلة الماضية أيضا مخاطر وسائل التواصل االجتماعي.إستغلت بعض األطراف السياسية 
في جميع أنحاء العالم، العوائق اإلنتخابية أمام الناخبين، بصفة سلبية في محاولة منها لتقويض نزاهة االنتخابات والتشكيك 
فيها عبر نشر األخبار المضللة وترهيب الناخبين وقمع حرية التعبير. تعمل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) في 
العديد من الدول على توفير طرق للمراقبة في الوقت الفعلي وفهم كيفية إجراء النقاشات على وسائل التواصل االجتماعي 

والقواعد التي يتم تطبيقها.

 في تونس، دخلت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية االنتخابات  (عتيد) في شراكة مع المنظمة الدولية للتقرير عن 
المعارف  اكسابها  خالل  من  قدراتها  توسيع  في  لمساعدتها   ،2019 االنتخابية  الحملة  وخالل  قبل  ما  فترة  في  الديمقراطية 
المنظمة  الشراكة، ساعدت  االجتماعي. في ظل هذه  التواصل  الحمالت على وسائل  لمراقبة كيفية تطور  الالزمة  والوسائل 
التحليل  عتيد  منظمة  قدمت  بينما  ومعالجتها،  البيانات  واستخراج  المنهجية  الجوانب  في  الديمقراطية  عن  للتقرير  الدولية 

والقراءة السياسية.

تركز عمل منظمة عتيد والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في إطار هذا المشروع في اإلجابة عن األسئلة التالية:

أن  إلى  يشير  الرسمية،  وغير  الرسمية  السياسية  الشخصيات/األحزاب  فيسبوك  صفحات  بين  انفصال  هناك  كان  هل 
الفاعلين السياسيين أو مؤيديهم قد ألقوا خطاًبا مختلًفا عندما لم يكونوا يتحدثون باسمهم؟

هل كانت هناك محاوالت منسقة الستقطاب الرأي العام أو التالعب به؟
ما هي أنواع الرسائل التي أثارت معظم ردود األفعال؟

كيف استخدم السياسيون/األحزاب المنشورات المروجة الستهداف الناخبين المحتملين؟
ما هو مستوى الحمالت السلبية؟8 

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن المراقبة التي أجرتها كلتا المنظمتين خالل الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 13 أكتوبر 2019، 
مغطية بذلك فترة ما قبل الحملة االنتخابية وكذلك االنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس.

4 Mey0er-Resende, Michael (2018): A New Frontier: Social Media/Networks Disinformation and Public International Law. DRI Briefing Paper. 
https://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/10/2018/A-new-frontier_social-media_election-observation_Briefing-Paper-by-Michael-Meyer-Resende.pdf
 5  https://news.barralaman.tn/sondage-tunisiens-confiance-medias-fr/
6 https://www.lemonde.fr/afrique/article/14/03/2017/en-tunisie-la-premiere-revolution-facebook-entre-aux-archives-nationales_3212_5094323.html

7 خالل حملة االنتخابات البلدية لعام 2018، كان الفيسبوك المصدر الرئيسي للمعلومات للتونسيين (41٪، مقابل 19٪ للتلفزيون)  

/https://news.barralaman.tn/sondage-tunisiens-confiance-medias-fr
 8 نقصد بالحمالت السلبية : كل محاوالت للتضليل أو نشر أخبار وهمية أو تشهير ضد المرشحين.
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 هناك 7.4 مليون مستخدم فيسبوك في تونس حتى جانفي 2019.  9

 

 مقارنة بـ 1.9 مليون مستخدم لإلنستغرام و193000 مستخدم تويتر في تونس.10 قررنا حصر مالحظتنا للحمالت السياسية على 
الفيسبوك نظرا لهيمنته الواضحة بين مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي في تونس.

أوسع  نطاق  على  وللتواصل  لألفراد  الحّر  للتعبير  الفيسبوك كوسيلة  االجتماعي، يستخدم  التواصل  العديد من منصات  مثل 
للمجموعات وقضاياهم، دون وساطة أو الحاجة إلى الوصول إلى وسائل اإلعالم الرئيسية التقليدية. يمكن للجهات السياسية 
الفاعلة أيضا التفاعل مباشرة مع مستخدمي الفيسبوك من المواطنين والناخبين المحتملين. وهو ما يوفر الفرصة لألحزاب 

السياسية لترويج أفكارها على وسائل التواصل االجتماعي لزيادة جماهيرها وتوسيع نفوذها.

بعد أن أصبح الفيسبوك منصة ال غنى عنها لتشكيل الرأي العام، أقدمت األحزاب السياسية وأصحاب المصلحة على استخدامه 
كقناة أساسية للتواصل السياسي حيث استثمرت في تطوير تواصلها على منصات التواصل االجتماعي عامة من خالل تكوين 

مجتمعات افتراضية على األنترنت وخاصة إنشاء صفحات ومجموعات فيسبوك تتداول محتوى سياسيا مشتركا بينها.

7

منصات وسائل التواصل االجتماعي واألطراف السياسية   1

9 https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-tunisia/01/2019
10 https://fr.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-tunisia-january-2019-v01
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على  المروجة  السياسية  اإلعالنات  أفرادا،  أو  أحزابا  تونس،  في  السياسيون  يستخدم  األخرى،  البلدان  في  الحال  هو  كما 
الفيسبوك. سمحت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بهذا النوع من اإلعالنات للحملة الرئاسية (10000 دينار تونسي كحد 

أقصى) ولكنها منعتها في الحملة التشريعية.

أكثر  بسهولة  السياسية  باإلعالنات  المتعلقة  المعلومات  إتاحة  على  الفيسبوك  وافق  اناليتيكا،  كامبريدج  فضيحة  بعد   
لعامة الناس. يتم ذلك أساسا من خالل مكتبة اإلعالنات الخاصة بالفيسبوك التي توفر - في البلدان التي تعمل فيها هذه 
الخاصية/الخدمة بشكل كامل - سجال لجميع الرسائل السياسية الدعائية (السابقة والحالية) لكل صفحة. كما يشترط 
والمعرفين  المعتمدين سلفا  الصفحة  ِقبل مسؤولي  السياسية بشكل حصري من  اإلعالنات  يتم وضع  أن  الفيسبوك 

بصفتهم كمسؤولي صفحات، ويحذر بإزالة اإلعالنات التي ال تمتثل لهذا الشرط.

8

الرسائل السياسية المروجة  2

13 https://www.facebook.com/afek.tounes.pageofficielle/posts/2905812459557749
14 https://www.facebook.com/afek.tounes.pageofficielle/posts/2905796796225982

مثال لنشاط أحد األحزاب 
السياسية لتعزيز قدرات فريق 

التواصل االجتماعي الفنية 
والتقنية في التواصل  

  
(منشور من الصفحة الرسمية لحزب 
آفاق تونس، يعرض تدريًبا لعشرات 

من الشباب وفريق االتصال عبر 
وسائل التواصل االجتماعي لديهم)

13 14
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 أمثلة على المعلومات التي توفرها مكتبة اإلعالنات عن الصفحات السياسية واإلعالنات:

9

مثال عن مكتبة اإلعالنات: 
صفحة الفيسبوك الرسمية 

لدونالد ترامب

التفاصيل المقدمة عن أحد اإلعالنات من صفحة دونالد ترامب
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عالوة على ذلك، يوفر الفيسبوك تقريًرا كامًال متاحا للعموم، يسمح ألي شخص "استكشاف وفلترة وتنزيل بيانات اإلعالنات ذات 
الصلة بالقضايا االجتماعية واالنتخابات والسياسة. ويمكنك االطالع على إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها، وحجم اإلنفاق حسب 
على  القائمين  تحديد هوية  يمكننا  المعلومات،  توفرت هذه  إذا  الجغرافي.".15  الموقع  اإلنفاق حسب  وبيانات  معلنين محددين 
المنشورات  تصلهم  الذين  األشخاص  وعدد  نشرها  يتم  التي  المنشورات  ومحتويات  المستهدفة  الفئات  ومعرفة  اإلعالنات 

وقيمة المبالغ التي يتم إنفاقها على هذه الحمالت.

لكن هذا النوع من المعلومات غير متاح لجميع البلدان16 ولم يكن متاحا لتونس عند بدئنا هذا العمل. بدأ الفيسبوك بإتاحة بعض 
الجوانب من مكتبة اإلعالنات السياسية في 22 أوت 2019. ومع ذلك، كما يتبين أدناه، كانت المعلومات التي تم توفيرها غير موثوق 

بها وغير كاملة.

i.لم يتم تصنيف اإلعالنات السياسية، ما عدا بعض المنشورات المروجة من الحملة الرسمية لنبيل القروي. لذلك تمكنت 
الصفحات غير الرسمية التي يديرها مسؤولون لم يتم التحقق منهم، من دفع تكلفة المنشورات السياسية المروجة، خالًفا 
لقواعد الفيسبوك. في الواقع، كانت هذه المنشورات هي المصدر الرئيسي لإلشهار السياسي عبر اإلنترنت، إذ أن الصفحات 

الرسمية بالكاد شاركت في هذه الحملة أو اإلنفاق على هذه المنشورات. 

10
15 https://www.facebook.com/ads/library/report/?country=US
.16   ففي وقت كتابة هذا التقرير، تتوفر مكتبة اإلعالنات الكاملة فقط للنمسا والبرازيل وكندا واالتحاد األوروبي والهند وإسرائيل وبولندا والمملكة المتحدة وأوكرانيا والواليات المتحدة

منشور سياسي مروج 
تعرف إليه الفيسبوك

منشور سياسي مروج لم 
يتعرف إليه الفيسبوك

المنشورات  السابقة. الحظنا اضطرابا عند استعراض  ب . لم تقدم مكتبة اإلعالنات أي سجل معتمد لسجل اإلعالنات 
السياسية المروجة فهي تختفي وتظهر دون نظام محدد وبصفة عشوائية.

ت . ال يمكن االعتماد على مكتبة اإلعالنات للتعرف على اإلعالنات النشطة. تم التقاط صورة الشاشة أدناه في نفس اليوم 
الصفحة ال  "هذه  أن  التي مفادها  الصفحة في مكتبتها،  المفعلة لهذه  اإلعالنات  2019). ومع ذلك، ال تظهر  (13 سبتمبر 

تعرض أي إعالنات في الوقت الحالي".
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لم توفر "مكتبة اإلعالنات" إمكانية الوصول إلى اإلعالنات التي تظهر في لقطات "القصة" أو المسنجر أو اإلنستغرام أو  ث . 
مكتبة فيديوهات الفيسبوك.

بالتالي، كان من المستحيل تشكيل صورة شاملة لمشهد اإلشهار السياسي على الفيسبوك.

كل النتائج التي تحصلنا عليها من مراقبة الصفحات ومنشوراتها المروجة طوال فترة المراقبة هي نتيجة لمراقبة أعضاء فريق 
"صورا  منهجيا  والمراقبون  الفريق  أعضاء  أخذ  األخبار".  "آخر  صفحة  أو  خاصية  تصفح  خالل  من  وأيضا  للصفحات  المشروع 
للشاشة" لجميع اإلعالنات التي تم التعرف إليها على أنها سياسية. تحصلنا في النهاية على معلومات قّيمة، إال أنها اقتصرت 
التي  اإلعالنات  رصد  من  المنهجية  بهذه  نتمكن  ولن  لم  غير:  ال  فقط  التقاطه  من  تمكن  وما  الفريق  أعضاء  اعترض  ما  على 
تستهدف مواقع جغرافية أخرى (واليات أخرى) خالية من المراقبين أو في فئات عمرية مختلفة عن أعمار مراقبينا، واألسوأ أنها 

لن تظهر بأي صفحة من سجل مكتبة إعالنات الفيسبوك.

كثب  عن  ذلك  االنتخابية  الهيئة  راقبت  وقد  مصدره.  عن  النظر  بغض  السياسي،  اإلشهار  التونسية  االنتخابية  القوانين  تقيد 
بالنسبة لوسائل اإلعالم الرسمية. ومع ذلك، فإن غياب الرقابة على المعلنين ونقص المعلومات التي كان بإمكان مكتبة إعالنات 
السياسية  لألطراف  ليوفر مساحة  الواقع  في  كان  األخير  هذا  أن  يعني  أن  يمكن  بالكامل،  جاهزة  كانت  لو  توفيرها  الفيسبوك 
لإلشهار السياسي غير المقيد وفي بعض األحيان غير القانوني، مع عدم إعطاء الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات المعلومات 

األساسية التي تحتاجها للمراقبة أو المحاسبة.

إخالء  دون  عرضها  يتم  التي  السياسية  اإلعالنات  جميع  وإنزال  الخاصة  بقواعده  األقل  على  االلتزام  الفيسبوك  بإمكان  كان 
مسؤولية معلن أو من الصفحات التي ليس بها مسؤول معتمد وكذلك جميع اإلعالنات السياسية التي يتم عرضها خالل أيام 

الصمت االنتخابي.
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 المنهجية

12

البيانات ومنسق المشروع واللذين  شرع فريق المشروع بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية المتكون من محللي 
لديهم إلمام واسع بالمشهد السياسي التونسي وبتاريخ الحراك السياسي وأطرافه، في مراقبة نشاط صفحات الفيسبوك 
تحديد  هو  الهدف  كان  للفيسبوك.  العادي  اليومي  الفردي  االستخدام  البارزة، من خالل  التونسية  السياسية  للشخصيات 
والكلمات  اللغة  على  للتعرف  أيضا،  التواصلية.  المنصة  هذه  على  المختلفة  والفاعلة  الرئيسية  األطراف  على  والتعرف 

الرئيسية المستخدمة وتوثيقها، وفهم سلوك صفحاتهم.

بناء على نتائج عملية المراقبة المسبقة، وضعنا معايير الختيار الصفحات التي يجب مراقبتها خالل مرحلة المراقبة العميقة 
لوسائل التواصل االجتماعي. كانت المعايير الرئيسية هي التعرف على وجود محتوى سياسي قامت الصفحة بمشاركته أو 
بعدد  إما  سب  نشره، خاصة إن كانت هذه المشاركة للمحتوى السياسي منتظمة. قدرة الصفحة على التأثير (ُتحت 
المتابعين أو ما إذا كانت الصفحة تروج منشوراتها ذات المحتوى السياسي دونا عن غيرها). أفرز تطبيق هذه المعايير عددا 
من الصفحات التي تمت مراقبتها يتراوح ما بين 179 و291 (انظر الملحق 1) حسب أدوات المراقبة والفترة الزمنية. لقد قمنا 
جديدة  صفحات  إنشاء  تم  السائد:  اإلعالمي  للمناخ  الديناميكية  للطبيعة  نظًرا  باستمرار،  هذه  الصفحات  قائمة  بمراجعة 

وحذف أخرى مع اقتراب االنتخابات إذا اكتشف الفيسبوك أنها تنتهك قواعد السلوك الخاصة به على سبيل المثال.17

لإلجابة عن التساؤالت التي دفعتنا للقيام بهذا المشروع (انظر المقدمة)، نحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن ما يلي:

ما هي منصة (منصات) التواصل االجتماعي التي يجب مراقبتها؟

ركزت المراقبة على الفيسبوك ألنها منصة التواصل االجتماعي األكثر استخداًما في تونس.

ما هي المعلومات التي نحتاج لجمعها من هذه المنصة؟

كل المعلومات المتعلقة بالمنشورات من صفحات الفيسبوك المحددة مسبًقا (منشورات عادية أو مروجة/ممولة18): 
معرف الصفحة، معرف المنشور، رابط المنشور، رابط المحتوى، رابط الصورة المرفقة إن وجدت، عدد التعليقات، تاريخ 
عدد  المستهدفة،  (الشرائح  المروجة  بالمنشورات  المتعلقة  اإلضافية  والمعلومات  الفعل  ردود  نوع   / عدد  النشر، 

المتلقين، مقدار اإلنفاق، مصدر اإلنفاق).

ماهي الوسائل التقنية المت٫احة؟

كانت تطبيقة Netvizz "نتفيز"19 منذ بداية المشروع األنسب لتوفير هذا المستوى من التفاصيل في استخراج البيانات. 
استخراج  تطبيقات  على  حضرا  و  بل  مشددة  مراقبة  يفرض  الفيسبوك  صار  أناليتيكا"،  "كامبريدج  فضيحة  منذ  لكن، 
البيانات. وصل هذا الحضر "نتفيز" في أوت 2019، مما اضطر فريقنا إلى استخدام أدوات مختلفة الستعمالها خالل فترة 

المراقبة المتبقية.
17  https://newsroom.fb.com/news/05/2019/removing-coordinated-inauthentic-behavior-from-israel/

18 تتم مشاركة منشور عادي عن طريق نشره على صفحة مؤلفه و مشاركته / إعادة نشره بواسطة صفحات أخرى. ال يظهر المنشور على صفحة االستقبال لمستخدم إال إذا كان  

منأتباع صفحة مؤلف المنشور أو صفحة أعادت نشر المحتوى نفسه. تتم مشاركة منشورات ممولة ألن صانعها دفع ثمن تداولها وترويجها. تظهر على صفحة االستقبال الخاصة 
بأحد المستخدمين ألن هذا الشخص ينتمي إلى فئة سكانية مستهدفة من قبل صانع المنشور، وليس ألن هؤالء األشخاص من أتباع الصفحة .  

19 https://dighumlab.org/netvizz-for-facebook-data-extraction-and-analysis /

مرحلة المراقبة األولية المسبقة  1

تكوين خريطة افتراضية لصناع المحتوى السياسي   2

جمع البيانات  3
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لذلك جمعت عملية استخراج البيانات من 15 ماي إلى 15 أكتوبر 2019 بين طرق مختلفة وفًقا لإلمكانيات التقنية المتاحة 
وحسب أهمية الفترات االنتخابية:

•    نتفيز Netvizz: من 15 ماي إلى 15 جويلية 2019

نتفيز، وهو تطبيق يستخدم  أوتوماتيكيا من خالل  المطلوبة من كل صفحة  المعلومات  تم جمع  الفترة،  خالل هذه 
بشكل  منها  والتحقق  البيانات  هذه  تصفية  تمت  ثم   .(3 الملحق  (انظر  الفيسبوك  من  الخام  البيانات  الستخراج 
نوع  المنشور،  رابط  المنشور،  معرف  الصفحة،  معرف  منشور:  لكل  جمعها  تم  التي  البيانات  تضمنت  عشوائي. 

المحتوى، رابط المحتوى، رابط الصورة، عدد التعليقات، عدد التفاعالت، تاريخ النشر، عدد / نوع ردود الفعل).

تم استخراج هذه بيانات 52512 منشور في هذه الفترة من 291 صفحة فيسبوك. تم ترك النشريات التي تم إنشاؤها 
التلفزيونية  القنوات  مثل  المختلفة،  اإلعالم  وسائل  إلى  تنتمي  التي  تلك  (ونعني  اإلعالم  وسائل  صفحات  بواسطة 
ومحطات اإلذاعة والمجالت والمجالت اإللكترونية)، وتبقى 29329 منشور تم تحليل محتواهم السياسي باستعمال 
الديمقراطية  للتقرير عن  الدولية  المنظمة  مبرمجي  التقني من  الفريق  أنشأه  النص،  ثاٍن يستخلص محتوى  تطبيق 
خصيًصا للمشروع. كما طّور هؤالء المبرمجون تطبيقا آخر، مّكن من استخراج 12078 صورة من المنشورات التي تم 

جمعها.

أواريو Awario: من 16 جويلية إلى 1 سبتمبر 2019  •

المنتجات  حضور  لتعقب  عادة  المستخدم  أواريو20  تطبيق  من  مدفوعة  نسخة  الفريق  استخدم  نتفيز،  إغالق  بعد 
التجارية والذي يعمل على إيجاد البيانات بناًء على عمليات البحث عن الكلمات المفاتيح. استخدمنا هذا التطبيق لتتبع 
باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية. يعرض هذا  كل "اإلشارات" للمترشحين للرئاسة خالل فترة ما قبل الحملة 

التطبيق منشورات الفيسبوك فقط.

قدم التطبيق رسومات بيانية جاهزة لالستخدام فيما يخص حضور كل مترشح كما وفر لفريق المشروع القدرة على 
تنزيل جداول البيانات التي تم إنشاؤها وفقا لهذه الرسومات. باستخدام هذه األداة، جمع الفريق 981 منشور من 81 

صفحة تم تصنيفها في مرحلة سابقة كصفحات غير رسمية.

الجمع اليدوي للبيانات: من 2 سبتمبر إلى 15 اكتوبر 2019  •

نظًرا ألن أواريو ال يوفر نفس المستوى من الدقة ونفس التفاصيل في المعلومات كتلك التي يقدمها تطبيق نتفيز، 
فقد استكملنا جمع البيانات يدويا، مع فريق من المحللين المعّينين خصيًصا لهذا الغرض. المعلومات التي تم جمعها 
يدوًيا: معرف الصفحة، معرف المنشور، رابط المنشور، نوع المحتوى، رابط المحتوى، رابط الصورة، عدد التعليقات، 
تاريخ النشر، عدد / نوع التفاعالت المنشورة على 185 صفحة على الفيسبوك. تم جمع 14692 منشورا على امتداد فترة 

المراقبة.

20 https://awario.com/features/
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   تجميع بيانات المنشورات المروجة/الممولة

في ظل غياب مكتبة إعالنات عملية وموثوقة أصبح من الصعب جمع البيانات بصورة منتظمة حول المنشورات السياسية 
الممولة. لتجاوز هذه الصعوبة، تم تعيين فريق من ستة أفراد (2 ذكر / 4 أنثى، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، من الدوائر 
تستهدف  التي  السياسي  المحتوى  ذات  المنشورات  بتعقب  لنا  سمح  مما  ونابل)  والمنستير  وتونس  أريانة  االنتخابية: 
مستخدمي الفيسبوك التونسيين. كلف الفريق بأخذ لقطات شاشة لجميع المنشورات السياسية الممولة التي ظهرت 

على صفحات االستقبال الخاصة بهم في حساباتهم الفيسبوكية الخاصة.

مّكن هذا الرصد العشوائي اليدوي من التقاط 314 شاشة لمنشورات سياسية مروجة/ممولة خالل فترة الحملة االنتخابية 
التشريعية (14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2019) مع لقطات إضافية أثناء العملية بأكملها.

كما تم استخدام عدة أدوات تقنية أخرى من حين آلخر، يرد وصفها في الملحق 4.

*عشوائية: يختار أواريو المنشورات من صفحات الفيسبوك وفقا لخوارزميته الخاصة وال يستخرج جميع منشورات 
الصفحات حتى وإن تم تحديدها وإدخالها يدويا.

الجمــع اليدوي للبيانات أواريو   نتفيز

الفترة  
 2019/05/15 
2019/07/15 

 2019/07/16 
2019/09/01 

 2019/09/02
2019/10/15

يدويآلي / يدوي آلي / يدوي  آلي  

صفحات الفيسبوك مختارة 

غير متاح

غير متاح

عشوائية*  مختارة 
روابط المنشورات الخارجية  

التفاعالت  

رابط المنشور  

المحتوى الكتابي  

نوع المحتوى  

الروابط المباشرة للصور  

اسم الصفحة  

معرف صفحة الفيسبوك  

تاريخ النشر  

معرف المنشور  
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لضمان دقة المحتوى، تمت تصفية البيانات الخام المستخرجة إما يدوًيا أو آليا.

بناًء على  الفريق  أنشأه  الذي  التونسية   / العربية  الكلمات  لقاموس  المحتوى وفًقا  المستخدمة في  الكلمات  تم تصنيف 
مراقبة صفحات الفيسبوك أثناء مرحلتي ما قبل المراقبة وأثناءها (انظر الملحق 2).

تم تحليل البيانات الذي تم جمعها بطرق عدة:

o تحليل المحتوى النصي لمنشورات فيسبوك لتصنيفها إلى سياسية أم ال وارتباطها بالشخصيات السياسية.

o تحليل المقاالت المنشورة على مواقع الويب بنفس التصنيف.

o تحليل الصور التي تم جمعها بتقنيات التعرف على الوجه لتحديد الشخصيات السياسية.

الشبكة  (خارج  الواقع  أرض  على  تحصل  التي  األحداث  حول  تداولها  يتم  التي  للمنشورات  كمي   / نوعي  تحليل   o
االفتراضية)، والتي كانت تمثل ذروة النشاط على اإلنترنت خالل الفترة المشمولة (فترة ما قبل الحملة)

o مقارنة توقيت وأوجه التشابه في محتوى النص والصور بين المنشورات لتحديد عالمات العمل المنسق واألدلة على 
وجود شبكات صفحات، وذلك بفضل تطبيق صنع للغرض.

- التعرف على األطراف البارزين في فترة الحمالت االنتخابية على الفيسبوك.

- تحليل سلوكهم الفردي أو المنسق، حسب نوع الحملة.

• يعتمد تحليل المحتوى على قائمة المصطلحات الرئيسية. الكلمات المستخدمة هي من اللهجة التونسية، التي ليس لها 
(أي  بتهجئة مختلفة  الكلمة من قبل مستخدمين مختلفين  أنه سيتم استخدام نفس  الكتابة. مما يعني  ثابت في  شكل 
استخدام األبجدية الالتينية لكتابة عبارات تونسية عربية-فرنسية).21  ُبذلت جهود اللتقاط كل التكرارات اإلمالئية للكلمات 

الرئيسية، لكن ال يمكن الجزم بأن ذلك كان شامًال (انظر الملحق 2).

https://en.wikipedia.org/wiki/Code-switching 21

تصفية البيانات  4

تحليل مفردات البيانات  5

تحليل البيانات  6

النتائج  7

العقبات  8
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22 https://www.jeuneafrique.com/840360/politique/presidentielle-en-tunisie-enquete-sur-les-reseaux-qui-ont-porte-kais-saied-au-second-tour/ 
   https://lapresse.tn/30219/comment-facebook-a-t-il-contribue-a-la-reussite-de-kais-saied/ 

• تم تحديد صفحات الفيسبوك المؤثرة من خالل: مراقبة الصفحات البارزة، استكشاف الروابط المقترحة واإلعالنات السياسية 
التي ترعاها. عند بداية هذا النشاط في مارس 2019، كان فريق المشروع واثقا من تحديده لمعظم األطراف الفاعلة التي يصل 
محتوى منشوراتها وصداه إلى أكبر عدد ممكن من مستخدمي الفيسبوك. مع ذلك، فمن المحتمل عدم التوّصل إلى مراقبة 
بعض الصفحات التي لم تروج منشوراتها أو التي تم إنشاؤها مؤخًرا أو التي لم يتم التقاطها بواسطة خوارزمية "الصفحات التي 

قد تعجبك" على الفيسبوك.

•  يتطلب التحليل المفصل للمنشورات المروجة/الممولة الوصول إلى مكتبة فيسبوك لإلعالنات بشكل تام. في النهاية وكما 
ذكرنا سابقا، ظلت المعلومات التي أتاحها الفيسبوك من خالل مكتبة اإلعالنات الخاصة به، مختلة وغير كاملة. هذا ما جعل من 
المستحيل بالنسبة لنا - وألي مراقب آخر لوسائل التواصل االجتماعي - قياس أهمية اإلشهار السياسي على الفيسبوك بشكل 

دقيق.

•  اقتصرت المراقبة على الصفحات. لم نتمكن من مراقبة الخطاب السياسي الذي حدث في مجموعات مفتوحة أو مغلقة وُيعّد 
الداعمين  حمالت  من  فعال  استفاد  قد  الرئاسية  االنتخابات  في  الفائز  كان  إن  التحقق  من  نتمكن  لم  أننا  إذ  هامة  عقبة  ذلك 

النشطين للغاية في مجموعات مغلقة كما ُذكر ذلك في أكثر من مقال ومصدر.22

دوائر  خمس  في  الفيسبوك  على  مراقبونا  رصده  ما  على  التشريعية  الحملة  خالل  السياسية  اإلعالنات  مراقبة  اقتصرت    •
الدوائر  النتيجة على جميع  انتخابية. وفرت هذه الطريقة مؤشرا تقريبيا قيما لسلوك المترشحين ولكن ال يمكن تعميم هذه 

االنتخابية (33 دائرة انتخابية).

 



مراقبة الحمالت االنتخابية على وسائل التواصل االجتماعي - تونس

17

فترة المراقبة األولية

ترفيهي  المحتوى:  من  مختلفة  أنواعا  التونسي  الفيسبوك  مستخدم  يجد  الفيسبوك،  استقبال  صفحات  تصفح  أثناء 
(مقاطع فيديو مضحكة، ُنكت مكتوبة، ميمز، أخبار المشاهير)، إخباري وسياسي. يختلف نوع المنشورات السياسية حسب 
ما إذا كان المصدر هو الصفحة الشخصية لـ شخصيات/ناشطين سياسيين أو صفحة حزب سياسي أو منظمة غير حكومية 

أو وسيلة إعالم وعلى موارد وامكانيات كل منهم.

لفهم هذا المشهد بشكل أفضل، راقب الفريق المنشورات السياسية على الفيسبوك بدًءا من مارس 2019. شرعنا في 
تتبع صفحات مصادر األخبار الرئيسية والجهات السياسية الفاعلة وتوسيع نطاق تدقيقنا ليشمل الصفحات المقترحة / 
التفاصيل في قسم  (انظر  التي تمت متابعتها بشكل ملحوظ  الصفحات  ازداد عدد  الفيسبوك. وهكذا  بها من  الموصي 
المنهجية). في النهاية، اخترنا 291 صفحة على الفيسبوك اعتبرناها جديرة بالمالحظة، وراقبناها معمقا خالل الفترة من 15 

ماي إلى 15 جويلية. يمكن تصنيف هذه الصفحات على النحو التالي:

         رسمية وسياسية: صفحات منحازة بوضوح مع حزب سياسي أو مترشح تدعمه. يمكن استنتاج ذلك من هدفها 
المعلن، أو كونها رسمية بشارة الفيسبوك الزرقاء (إن وجدت)، أو اسمها، أو انتمائها المعلن، أو خطها االتصالي/التحريري، 
إضافة إلى أن "شفافية الصفحة" التي يمنحها الفيسبوك تمكننا من الحصول على مزيد من المعلومات حول الصفحات 
األحزاب  بها  صرحت  التي  الصفحات  اإلنشاء).  وتاريخ  جغرافيا  الصفحة  مسؤولي  مواقع  السابقة،  الصفحات  (أسماء 
البصري  السمعي  لالتصال  المستقلة  العليا  الهيئة  أو  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  لدى  والمترشحون  السياسية 

تنتمي إلى هذه الفئة.

            إعالم: صفحات وسائل اإلعالم المختلفة (القنوات التلفزيونية ومحطات اإلذاعة والصحف والمجالت اإللكترونية).

هذه  وتروج  بل  وبانتظام  باستمرار  سياسية  منشورات  تشارك  أنها  يبدو  التي  الصفحات  رسمية:  غير  سياسية         
المنشورات السياسية، رغم أن الغرض المعلن لها ليس سياسًيا. عادة، تقدم هذه الصفحات نفسها كصفحات ترفيهية 
أو ساخرة، ال ُيظهر مسؤولوها المعلنون أي صلة واضحة بأطراف سياسية فاعلة. يتراوح عدد متابعيها بين 1000 إلى أكثر 
المنشورات  المعجبين من خالل  أو  المتابعين  من  أكبر  عدد  إلى  تصل  أن  الصفحات  لهذه  يمكن  (لكن  متابع  مليون  من 
الممولة). وعند إنشاء عّينة من أكثر الصفحات السياسية نفوذا وفاعلية على الفيسبوك، تبّين أن أهمها هي الصفحات التي 
ليس لها أي غرض علني وجلّي لمناقشة قضايا سياسية وكان ذلك اكتشافا مهما وغير متوقع لهذا التقرير. هذه الصفحات 
المستقلة لالتصال  العليا  الهيئة  أو  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  المراقبة مثل  رادارات هيئات  أيضا على  ال تظهر 

السمعي البصري ويشار إليها أحياًنا باسم "صفحات الظل". 

صناع المحتوى السياسي  1
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 أمثلة لصفحات
 ترفيهية صنعت

 منشورات سياسية
مروجة

الوزارات والمؤسسات األخرى: الصفحات التابعة لمختلف الوزارات والمؤسسات الدستورية والمؤسسات 
الحكومية. هذه الصفحات رسمية أيًضا، بمعنى أنه ال يوجد شك حول من يقوم بإدارتها. أدرجنا هذه الصفحات في 

عّينتنا األولية، ألنها تتواصل مع متابعيها حول اإلجراءات الحكومية والعامة، وكانت فرضية استخدامها ألغراض 
انتخابية كوسائل الدولة األخرى واردة. وقد أظهرت مالحظتنا األولية انعدام هذه الفرضية، لذا فإن المقصود 

بـ"الصفحات الرسمية" في باقي التقرير هي صفحات المترشحين لالنتخابات فقط. 

نشرت وصنعت جميع هذه الصفحات، بغض النظر عن الفئة التي تنتمي إليها، منشورات سياسية خالل فترة المراقبة.

غير الرسمية
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اإلعالم الرسمية

السياسية

منظمات و وزارات
و هيئات

https://www.facebook.com/IllegalStreetMoto 23

بدأت صفحة مخصصة لألخبار والصور حول الدراجات النارية والسيارات، ُأنشأت سنة 2016، في رعاية المحتوى بالرسائل السياسية المدعومة قبل االنتخابات.
https://www.facebook.com/Edhhak.BeTounSi 24  صفحة ترفيهية ُأنشأت في 2017، تشارك نشرات مضحكة، اقتباسات، ونكت حتى بدأت في مشاركة محتويات سياسية موجهة 

قبل فترة االنتخابات.
https://www.facebook.com/AntiPopulisme 25  ُأنشأت في 29 ماي 2019، قبل بضعة أشهر من االنتخابات، حيث شاركت المحتوى السياسي ضد بعض أصحاب المصلحة 

السياسيين فقط.

23 24 25
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حسابات وسائل التواصل االجتماعي السياسية غير الرسمية في تونس  2

قد يتوقع المرء أن تكون الرسائل السياسية األكثر تأثيرا على الفيسبوك من إنتاج وسائل اإلعالم أو الصفحات ذات األجندة 
الفيسبوك قد أصبحت نشطة سياسيا بشكل  الجدد على  الفاعلين  أننا الحظنا أن مجموعة من  إال  المعلنة.  السياسية 
متزايد مع اقتراب االنتخابات: الصفحات غير الرسمية المذكورة أعاله، شاركت 38.5 ٪ من جميع الرسائل السياسية التي تم 
جمعها خالل هذا المشروع. يوّضح الرسم البياني أدناه، الذي يتابع مشاركة المحتوى السياسي حسب أنواع الصفحات، هذه 
إثارة  األكثر  األمر  لكن  متوقًعا.  كان  كما  االنتخابات،  موعد  اقتراب  مع  نشاًطا  أكثر  اإلعالمية  الصفحات  أصبحت  النزعة. 
هدف  أو  انتماء  أي  لها  يكن  لم  التي  الصفحات  مجموعة  هي  نشاطها  مستوى  ارتفع  التي  األخرى  الفئة  أن  هو  للدهشة 

سياسي معلن، بينما ظلت الصفحات السياسية الرسمية ثابتة في مستوى نشاطها المعتاد.  

نظرا لعدد متابعيها ومعجبيها الكبير وتعويل بعضها أحيانا على ترويج منشوراتها السياسية خاصة وأن هذه الصفحات 
تمتلك القدرة الممكنة لتكون قنوات تأثير سياسي. على عكس وسائل التواصل الرسمية، يمكن لهذه القنوات غير الرسمية 
أن توفر الفرصة لألطراف السياسية الفاعلة ومناصريها للتواصل بحرية دون تحفظات بل وال يتم تحميلها أي مسؤولية عن 
خطابها ألنه ال يوجد دليل على ارتباطها بالسياسيين الملمح إليهم. نظًرا ألنه ال يمكن التحقق من وضعّية هذه الصفحات 
غير الرسمية (ال تمتلك شارة زرقاء رسمية)، فمن المستحيل معرفة من يقف وراءها حقا. نحن ال نعرف ما إذا كان يديرها 
أفراد واعون سياسيًا ولديهم الرغبة في المشاركة خالل الفترة االنتخابية أو ما إذا كانت هناك استراتيجية أوسع وراء إنشاء 
الرسائل  كبيرا من  كما  أن  القلق  دواعي  فإنه من  والفرضيات،  الحاالت  كل  السياسي. في  استخدامها  أو  الصفحات  هذه 
غير شفافة،  بطريقة  تونس  استخداًما في  األكثر  االجتماعية  المنصة  على  تم  الممولة،  الرسائل  ذلك  بما في  السياسية، 

بواسطة ممثلين مجهولين بعيدا عن رادار هيئات مراقبة االنتخابات في تونس.

وما يقلق كذلك أن تحليل الكلمات المفاتيح أظهر أن معدل محتوى هذه الرسائل أكثر سلبية من الرسائل التي تتداولها 
الصفحات السياسية الرسمية.

نمو المحتوى المتداول حسب أنواع الصفحات المختلفة (التاريخ, عدد المشاركات)
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سحابة من الكلمات السلبية المذكورة في صفحات غير 
رسمية. عدد الكلمات السلبية أقل وهي أقل إهانة 

سحابة من الكلمات السلبية المذكورة في صفحات 
غير رسمية. تظهر العديد من اإلهانات واألسماء 

المستعارة والكلمات المخزية
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الشبكات  3

بعد جمع بيانات الصفحات غير الرسمية وتصفيتها وتحليلها، أصبح من الواضح أن العديد من المنشورات المتشابهة تم 
تداولها في توقيت متقارب في العديد من الصفحات. يشير هذا إلى تنسيق محتمل بين مسؤولي هذه الصفحات أو أنها قد 
التي  13 شبكة من هذه الشبكات، ونعني بشبكة كل مجموعة من الصفحات  تكون على ملك نفس الشخص. لقد حددنا 
تشترك في محتوى مماثل في فترات زمنية قصيرة. نظًرا لثقلها الدعائي من حيث النشاط والتواصل (يصل محتوى هذه 

الشبكات إلى عدد يتراوح بين 0.5 مليون إلى 3 ماليين متابع)، ُخصص فصل كامل لهذه الظاهرة في هذا التقرير.

 

في نهاية هذه الفترة من المالحظة األولية، توصلنا إلى اكتشافين مهمين: (1) الحضور القوي للصفحات السياسية غير الرسمية وغير 
المعلنة (2) وجود عمل منسق بين بعض الصفحات التي تنتمي إلى شبكات. فيما يخص فترات الحملة االنتخابية، قّررنا حصر وتكثيف 
مجهودات المراقبة على الصفحات والشبكات السياسية (الرسمية وغير الرسمية)، نظًرا لخضوع الصفحات التابعة لوسائل اإلعالم 

لمراقبة الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري.



   Monitoring of electoral campaigning on social media – Tunisia

21

الدور األول لالنتخابات الرئاسية   : من 2 إلى 15 سبتمبر 2019  1

كانت االنتخابات الرئاسية محددة مسبقا في فترة أكتوبر - نوفمبر 2019، مباشرة بعد االنتخابات التشريعية في 6 أكتوبر. غيرت 
وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 جويلية 2019 هذه الرزنامة، مما اضطر الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لعقد الجولة 
األولى من االنتخابات الرئاسية في وقت سابق ألوانها، في 15 سبتمبر 2019، حتى ال تبقى البالد تحت سلطة رئيس مؤقت ألكثر 

من 90 يوما، وفقا للدستور.

بحلول نهاية شهر أوت، قبلت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 27 مترشًحا من جملة قرابة 100 قّدموا ترشحهم لالنتخابات 
الرئاسية.

المحتوى  ذات  المنشورات  من  منشور   5541 اسُتخرج  المنهجية.  قسم  في  موضح  هو  كما  يدوًيا  الفترة  هذه  بيانات  ُجمعت 
السياسي من 120 صفحة.

 االنتخابات

•    الحملة من 2 إلى 13 سبتمبر 2019

طلبت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من المترشحين تقديم صفحة رسمية واحدة على الفيسبوك، والتي ستشرف 
بدورها على مراقبتها. نقارن في الرسوم البيانية أدناه، بالنسبة إلى مختلف المترشحين، سلوك صفحاتهم المعلنة رسمًيا 

على الفيسبوك وسلوك الصفحات غير الرسمية العديدة التي دّعمتهم بعلم منهم أو بدون.

بالنسبة إلى كبار المترشحين، استمرت الصفحات غير الرسمية التي تّم التعّرف عليها سابقا في تكثيف نشاطها ليفوق 
نشاط الصفحات الرسمية، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. يعّد نبيل القروي استثناًء في هذا الرسم، نظًرا للنشاط 
الرسمية  غير  على شبكاتهم  المحتويات  يشاركون  اآلخرين  المترشحين  مؤيدي  أن  حين  في  الرسمية،  على صفحته  الكبير 
بنسب أكبر مقارنة بالصفحة الرسمية وصلت إلى أكثر من 18 مرة. االستثناء اآلخر هو عبد الفتاح مورو، الذي لم ُيشمل في 
العّينة ألنه لم يتّم رصد سوى عدد قليل جًدا من صفحات الفيسبوك التي دّعمت ترشحه مقارنة بالمترشحين اآلخرين اللذين 

راقبناهم.

 عدد منشورات المترشحين األكثر ذكًرا على شبكات صفحات الفيسبوك غير الرسمية المناصرة لهم مقارنًة بصفحتهم الرسمية، خالل فترة الحملة الرئاسية (15-2

(سبتمبر 2019

نبيل القروي

222 661 1059 1277 1058

221 144 98 68

مهدي جمعة يوسف الشاهد سلمى اللومي عبد الكريم الزبيدي

منشورات رسمية منشورات غير رسمية 

58
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مثال لصفحتين مختلفتين، 
بأسماء غير مرتبطة بأي حزب 
سياسي أو مترشح،  تقومان 

بترويج منشورات تهاجم وتهين 
مترشحين لالنتخابات الرئاسية
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بينما تمتنع الصفحات الرسمية عن شن هجمات مباشرة على مترشحين آخرين، إال أن الصفحات غير الرسمية لم تكترث بأية 
ضوابط في هذا الصدد:

.تواصلت غلبة المحتوى السياسي السلبي على هذه الصفحات أكثر من صفحات الفيسبوك الرسمية للمترشحين السياسيين

رسمية غير رسمية

الفساد

المافيا

اإلرهاب

البراكاجات

القتل

المتحيل

عصابة

فاسد

فوضى

كذاب

142

76

13

16

12

8

30

15

10

12
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لم يقتصر هذا التجاوز على المنشورات العادية للصفحات بل تواصل ظهور المنشورات المروجة والممولة على شاشات مستخدمي 
الفيسبوك في تونس منذ الدقائق األولى ليوم 14 سبتمبر إلى بضع ساعات بعد إغالق مراكز االقتراع في 15 سبتمبر. أتت هذه المنشورات 

من صفحات المترشحين الرسمية وغير الرسمية.
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مقارنة عدد المنشورات السياسية (العادية) مقابل جميع المنشورات في صفحات الفيسبوك غير الرسمية خالل حملة االنتخابات الرئاسية 

من 2 إلى 15 سبتمبر

كل المنشورات  منشورات سياسية

•  الصمت االنتخابي ويوم االقتراع: 14 و15 سبتمبر 2019

لم   ،(2019 سبتمبر  و15   14) االنتخابات  ويوم  االنتخابي  الصمت  يوم  االنتخابية  الحمالت  أنواع  جميع  حظر  من  الرغم  على 
يتناقص عدد المنشورات السياسية بل ازداد بشكل ملحوظ لدى بعض المترشحين.
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لقطات الشاشة 
المأخوذة من صفحات 

الفيسبوك الرسمية 
للمترشحين سلمى 

اللومي ويوسف الشاهد 
وحمة الهمامي ومهدي 
جمعة: 14 سبتمبر 2019 
(يوم الصمت االنتخابي)
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لقطات شاشة مأخوذة 
من صفحات فيسبوك غير 

رسمية تدعم المرشحين 
سلمى اللومي وإلياس 

الفخفاخ ومنصف 
المرزوقي ويوسف 

الشاهد: من 14 إلى -15 
سبتمبر 2019
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االنتخابات التشريعية: من 14 سبتمبر إلى 6 اكتوبر 2019  2

أثر تغيير الرزنامة االنتخابية الناجم عن وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي على االنتخابات التشريعية. منحت األحزاب السياسية 
ووسائل اإلعالم األولوية المطلقة للحملة الرئاسية، مما أدى إلى تخصيص موارد أقل للحمالت االنتخابية التشريعية.

محدودية  مع  خاصة  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  التشريعية  لالنتخابات  شاملة  مراقبة  إجراء  المستحيل  من  يكون  يكاد 
الموارد البشرية. شهدت االنتخابات الرئاسية 26 مترشًحا يتوجهون لدائرة انتخابية واحدة وهي تونس كاملة وكل التونسيين دون 
تقسيم جغرافي محدد، على عكس االنتخابات التشريعية التي تضم 15737 مترشًحا في 1572 قائمة انتخابية تستهدف 33 دائرة 
انتخابية للفوز بـ 217 مقعًدا في مجلس النواب. لهذا السبب، تابعنا 185 صفحة تم تحديدها على أنها مؤثرة ولكننا أيضا حصرنا 
مراقبتنا للمنشورات المروجة التي استهدفت ناخبي خمس دوائر انتخابية مختارة من قبل منظمة عتيد: تونس 1 و2، أريانة، نابل 

والمنستير.

ُجمعت بيانات هذه الفترة يدوًيا كما هو موضح في قسم المنهجية. اسُتخرج ما مجموعه 5541 من المنشورات ذات المحتوى 
السياسي من 185 صفحة تقسم كما يلي:

      الحملة من 14 سبتمبر إلى 4 اكتوبر 2019

االنتخابات  من  األولى  للجولة  االنتخابي  الصمت  يوم  وهو  سبتمبر،   14 في  رسمًيا  التشريعية  االنتخابات  حملة  بدأت 
الرئاسية.

على عكس االنتخابات الرئاسية، كانت جميع أنواع الدعاية السياسية غير قانونية بناًء على أمر صريح من الهيئة العليا 
استخدمت  ذلك  االجتماعي. ومع  التواصل  على وسائل  المروج  المحتوى  المنع  ذلك  لالنتخابات. وشمل  المستقلة 
العديد من األحزاب السياسية المنشورات الممولة للترويج لمرشحيها على الفيسبوك. كان من أبرزهم حزب حركة 

"النهضة"، على الرغم من أنه لم يستخدم هذه الوسيلة الدعائية في الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية.

بسبب غياب مكتبة إعالنات موثوقة، تعّذر جمع البيانات بشكل منهجي وشامل حول اإلعالنات السياسية المدفوعة. 
للتعويض عن ذلك، تم تعيين فريق من ستة أفراد (2 ذكر / 4 أنثى، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، عملوا في أريانة 
وتونس والمنستير ونابل) مما سمح لنا بتتبع الرسائل السياسية التي تستهدف مستخدمي الفيسبوك التونسيين 
في هذه الدوائر. ُكلف الفريق بأخذ لقطات شاشة لجميع المنشورات السياسية الممولة التي ظهرت على شاشات 
حساباتهم الفيسبوكية الخاصة. هذه الطريقة محدودة ولكنها مكنتنا من التقاط اإلعالنات األكثر ظهوًرا خالل هذه 
الفترة في عّينة من الدوائر االنتخابية الحضرية والريفية. تم جمع 314 لقطة شاشة بهذه الطريقة، من 14 سبتمبر إلى 

6 أكتوبر.

662 منشور
5-6 اكتوبر 2019 

4.581 منشور
من 16 سبتمبر إلى 4 اكتوبر 2019 

 1.307 منشور
من 14 إلى 15 سبتمبر 2019 
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قامت عتيد بفرز كل إعالن حسب المعلن سواء كان حزبا سياسيا أو قائمة وصنفتهم إلى محتوى إيجابي أو سلبي. وردت اإلعالنات 
اإليجابية الداعمة من الصفحات الرسمية لهؤالء المترشحين (حسب اسم الصفحة والمحتوى)، في حين ورد كل المحتوى السلبي من 

صفحات غير رسمية تناصرهم أو تهاجمهم.

يوضح هذا الرسم البياني عدد اإلعالنات السياسية على الفيسبوك التي يشاركها مؤيدو األحزاب التي أصدرت 5 إعالنات كحد أدنى. اإلعالنات 

السلبية هي إعالنات موجهة ضد الحزب.

إيجابي سلبي

البديل التونسي نداء تونس كالم للوطن آفاق تونس امل و عمل تحيا تونس حركة النهضة عيش تونسي قلب تونس ائتالف الكرامة
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عينات عشوائية من 
المحتوى السياسي 

المستخدم  في 
الحمالت الدعائية  
لقائمات انتخابية   
تشريعية مختلفة.

اسُتخدمت اإلعالنات في الحمالت بشكل إيجابي للتعريف بالقوائم االنتخابية إذ جعلت الناخبين على دراية برقم القائمة أو 
المترشحين فيها أو حتى البرنامج والوعود االنتخابية، لكنها كانت أيًضا أداة مهمة ُتستخدم لمهاجمة المترشحين اآلخرين، 

وخاصة األحزاب السياسية المنافسة.

Lorem ipsum
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عينات عشوائية من 
المحتوى السياسي 

الممولة   
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  يوم الصمت االنتخابي ويوم االنتخابات: 5 و6 أكتوبر

كما هو الحال مع االنتخابات الرئاسية، وعلى الرغم من حظر الحمالت االنتخابية خالل يوم الصمت االنتخابي ويوم االنتخابات، 
فقد زاد عدد المنشورات السياسية بشكل ملحوظ بالنسبة لمعظم المترشحين. قمنا بحساب 285 منشوًرا سياسًيا 

عاديا في 185 صفحة تمت مراقبتها كانت قد نشرت خالل فترة الصمت (أي بزيادة تقارب 33٪ عن متوسط عدد 
المشاركات التي وقعت خالل فترة الحملة).

كانت المنشورات الممولة/المروجة نشطة أيًضا خالل هذين اليومين، على الصفحات الرسمية وغير الرسمية للمترشحين 
واألحزاب. لقد التقطنا 71 منشورا مموال:

• إيجابي: شارك كل من حزب "النهضة" و "قلب تونس" إعالنات سياسية أكثر من اآلخرين، لكنهما لم يتفردا بهذا االنتهاك 
لقواعد وقوانين الحملة االنتخابية.

• سلبي: اختار البعض مهاجمة خصومهم السياسيين، خاصين بهذا الهجوم "ائتالف الكرامة" و "عيش تونسي".

يلخص الرسم البياني 51 إعالًنا سياسًيا تم التقاطها على الفيسبوك خالل أيام الصمت االنتخابي واالقتراع،

ايجابي سلبي 

نداء تونس كلنا للوطن آفاق تونس تحيا تونس ائتالف الكرامة
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لقطات مأخوذة من صفحات 
فيسبوك غير رسمية تدعم 

حزب النهضة: 5 - 6 أكتوبر2019

من المهم أن نذكر أن إعالنات 
حزب النهضة كانت على كل 

إنترنت (مواقع الويب، قصص 
فيسبوك، إعالنات يوتيوب، 

إعالنات جوجل)



مراقبة الحمالت االنتخابية على وسائل التواصل االجتماعي - تونس

لقطات شاشة 
لمنشورات ممولة ذات 

محتوى سياسي ، 
أخذت من صفحات 

رسمية وغير رسمية 
بتاريخ 5 و 6 أكتوبر 

2019
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خالصة

المنشورات السياسية خالل الحملة التشريعية:

• كانت في الغالب سلبّية مبنية على مهاجمة المنافسين عوض شرح البرامج االنتخابية.

• تضّمنت تضليال وميزوجينية تجاه بعض المترشحات.

• لم تظهر نفس الكمية من المنشورات العادية غير المروجة مثل الحملة الرئاسية.

الدوائر االنتخابية والتي  الكبيرة. أما الحمالت االنتخابية على مستوى  بالنسبة لألحزاب  • ُنفذت على المستوى الوطني 
ُنفذت في الصفحات المحلية فقد قامت بها في الغالب قوائم انتخابية مستقلة وأحزاب صغيرة ترشحت في عدد قليل 

من الدوائر االنتخابية. 

تجاهلت معظم األحزاب القانون االنتخابي في جانبين على األقل:(1) استمروا في التواصل خالل فترة الصمت االنتخابي (2) 
استخدموا المنشورات السياسية الممولة . 

شهدت الحملة التشريعية أيًضا وافدا جديًدا على الفيسبوك: حزب حركة النهضة الذي كان غالًبا غائًبا خالل الجولة األولى من 
االنتخابات الرئاسية وحضر من خالل شبكة من الصفحات في هذه االنتخابات.
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تم التقاط لقطة الشاشة لهذا اإلعالن 
من قبل مراقبينا والهيئة العليا 
المستقلة لالنتخابات خالل يوم 

االنتخابات.
كان هذا هو أساس ادعاء الهيئة العليا 

المستقلة لالنتخابات بأن رياض 
جعيدان ارتكب عمال غير قانوني في 
الحملة االنتخابية، مما جعله يفقد 
المقعد الذي فاز به، كما نشر على 
صفحته الرسمية على الفيسبوك.
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ُجمعت بيانات هذه الفترة يدوًيا كما هو موضح في قسم المنهجية. نجحنا في استخراج 1549 منشور سياسي من بين 3378 منشور من 
185 صفحة.

الحملة: من 3 إلى 11 اكتوبر 2019  •
نجح مترشحان اثنان في المرور إلى الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية، باستراتيجيات تواصل مختلفة جدا على وسائل التواصل 

االجتماعي. نبيل القروي، على الرغم من قبوعه في السجن خالل الجولة األولى، فقد شن حملة واسعة النطاق، بواسطة العديد من 
الصفحات الداعمة بمحتوى موجه حسب الصفحة تم إنتاجه بتقنيات عالية الدقة (مقاطع الفيديو والصور).

وكان منافسه في الدور الثاني قيس سعيد، التي كان غير مرئي إلى حد كبير على صفحات وسائل التواصل االجتماعي خالل الجولة 
األولى من االنتخابات.

•  الصمت ويوم االقتراع: 12 و13 أكتوبر
على الرغم من حظر جميع الحمالت االنتخابية خالل يومي الصمت االنتخابي واالنتخابات (13-12 أكتوبر)، استمرت المنشورات 
السياسية في الظهور على صفحات الفيسبوك الخاصة بالمترشحين والشبكات التي تدعمهما , خاصة تلك المناهضة لهم.

ظهر هذا المحتوى السلبي، الموجه بالكامل ضد قيس سعيد في العينات التي قمنا بمراقبتها، في المنشورات العادية وكذلك في 
المنشورات الممولة.

34

االنتخابات الرئاسية - الدور الثاني : من 3  سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2019    3

يلخص هذا الرسم البياني عدد المنشورات التي تذكر المترشحين نبيل القروي وقيس سعيد باالسم أو الكلمات المفاتيح ذات الصلة 

(انظر القاموس) (في عينة من الصفحات التي تمت مراقبتها بين 2 و13 أكتوبر 2019)

من المدهش أن المترشحين النهائيين لم يكونا واضحين في هذا الرسم البياني بسبب االنتخابات التشريعية التي تجري بالتوازي وبعض 

المنشورات السياسية لصالحهم أو ضدهم دون ذكر أسمائهم.
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لقطات شاشة لمنشورات ممولة ذات محتوى سياسي ، أخذت من صفحات رسمية 
وغير رسمية بتاريخ 12 و 13 أكتوبر 2019

األهم من ذلك أنه تم تقديم معلومات مغالطة خالل يوم االنتخابات، وكانت موجهة بالكامل ضد قيس سعيد. اختفت هذه الصفحات 
في اليوم التالي (عادت بعضها إلى الظهور الحًقا، بعد أن حذفت كل المحتوى السياسي الذي شاركته خالل الحمالت االنتخابية).

مراقبة الحمالت االنتخابية على وسائل التواصل االجتماعي - تونس
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كانت صفحة "100 عام تونس" (100 ألف متابع) تدعم نبيل القروي، كما يتبين من خالل المنشور على اليسار (فيديو لمحاميه ينكر 
مزاعم تفيد بأن مرشحه قد وقع عقد مع شركة ضغط كندية). في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر، نشرت منشورا مموال ينطوي على 

معلومات مضللة، تزعم أن قيس سعيد كان لديه ممتلكات وأموال مخفية.

نظًرا ألن هذا المنشور لم يظهر في مكتبة إعالنات الفيسبوك، فمن المستحيل تقدير عدد األشخاص الذين شاهدوه. ومع ذلك، 
فإن هذا االتهام (الذي لم يتم إثباته على اإلطالق) قد ُأخذ على محمل الجد بما فيه الكفاية ألن الصحفي المكلف بإدارة المناظرة 

الرئاسية قد سأل المترشح قيس سعيد عنه ليلة 11 أكتوبر.

36

مثال لمنشورات سياسية 
ممولة تضليلية.
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الخالصة:

الرسائل السياسية خالل الحملة الرئاسية:

• تختلف حسب المترشح واستراتيجية االتصال الخاصة به وتتراوح بين محتوى إخباري (مهدي جمعة، نبيل القروي) وآخر 
بدرجة  الشاهد  ويوسف  الزبيدي  الكريم  عبد  بين  االنتقادات  (حرب  اآلخرين  للمترشحين  الداعمة  الشبكات  على  سلبي 

أولى).

• لم تحتو على معلومات تضليلية كثيرة ما عدا اليومين األخيرين لالنتخابات.

• تباين المحتوى الممول مقابل المحتوى العادي من مترشح إلى آخر. لألسف، ال يمكن إجراء مقارنة هنا نظًرا لتعذر 
النفاذ إلى مكتبة إعالنات الفيسبوك.

تجاهل معظم المترشحين القانون االنتخابي على األقل في جانب واحد: استمرارهم في التواصل خالل فترة الصمت االنتخابي. 
االستثناء الرئيسي كان قيس سعيد، الذي لم يكن له وجود رسمي على الفيسبوك أو أي وسيلة تواصل اجتماعي. لم نحدد 
شبكات صفحات تعمل لدعم ترشيحه ولم نلحظ اإلعالنات الدعائية لصالحه. هذا ال يعني أنه لم يتم القيام بأي عمل لدعمه 
على الفيسبوك، إذ كان لديه العديد من المؤيدين النشطين، كما يتضح من خسارة صفحة القناة التلفزيونية الحوار التونسي 
ما يقارب 1 مليون معجب في اليوم الذي بثت برنامجا ينتقده.29 ومع ذلك، يبدو أن معظم الحمالت التي قام بها أنصاره جرت 

في مجموعات مغلقة بدًال من الصفحات، مما جعل من المستحيل علينا مالحظتها.

37

ُيظهر الفيديو األصلي أنصار حزب التحرير (حزب إسالمي) يحتفلون بأربع سنوات من الثورة في 2015/1/14. تم ترويج هذا المنشور يوم 13 
أكتوبر مع تسجيل صوتي مزيف، يدعي أن الفيديو حديث ولمح إلى ما سيحدث (عودة المتطرفين اإلسالميين) إذا ما انُتخب سعيد. اختفى هذا 

المنشور مع اختفاء الصفحة التي نشرته في اليوم التالي.

29 https://www.businessnews.com.tn/elhiwar-ettounsi-perd-1-million-dabonnes,537,91126,3
   https://www.realites.com.tn/09/2019/a-cause-de-kais-said-al-hiwar-ettounsi-perd-pres-dun-million-dabonnes-en-quelques-heures/ 

مثال 
لمنشورات 
سياسية 
ممولة 
تضليلية.
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المنشورات  من  العديد  مشاركة  تمت  أنه  الواضح  من  أصبح  وتحليلها،  وفرزها  الرسمية  غير  الصفحات  بيانات  جمع  بعد 
المتشابهة في توقيت متقارب في العديد من الصفحات. يشير هذا إلى تنسيق محتمل بين مسؤولي هذه الصفحات أو أنها على 
مجموعات  لوصف  الصفحات"  "شبكة  تسمية  الديمقراطية  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة  أطلقت  الشخص.  نفس  ملك 

الصفحات هذه التي تتداول محتوى متشابها خالل فترة زمنية معينة.

هذه  عن  للتحري  تطبيًقا  الديمقراطية  عن  للتقرير  الدولية  بالمنظمة  للمشروع  التقني  الفريق  صمم  مصادفة،  أي  الستبعاد 
الظاهرة آليا. حلل التطبيق محتوى كل الـ 53494 منشور التي تم جمعها خالل الفترة من 15 ماي إلى 1 سبتمبر 2019، من خالل 

مقارنة محتوى النص والصور (تم استخدام خاصية التعرف على الوجه لهذه العملية).

تم أخذ النتائج بعين االعتبار فقط في حالة استجابت لهذه الشروط:

- كانت الصور متطابقة بنسبة 98 ٪ فأكثر
- كان محتوى النص متطابقا بنسبة 70 ٪ فأكثر
- تشاركت الصفحات في منشورين على األقل

- تحتوي الشبكة على 3 صفحات على األقل
- كانت مدة المشاركة بين المنشورات ال تتجاوز 8 ساعات 

 شبكات الصفحات

(different pages sharing/sponsoring the same content (shared video with the same text description 3 Example of

مراقبة الحمالت االنتخابية على وسائل التواصل االجتماعي - تونس
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النتائج:
• تتكون كل شبكات الصفحات من صفحات غير رسمية فقط. ككل الصفحات غير الرسمية، فإنها تميل إلى مشاركة محتوى سلبي أكثر 

مقارنة بالصفحات الرسمية.
• حددنا في مرحلة أولى آليا ما ال يقل عن 13 شبكة صفحات، وتحتوي أكبر شبكة على 24 صفحة، في حين أن الشبكات األخرى تتكون من 6 إلى 

16 صفحة. يصل محتوى هذه الشبكات إلى ما بين 500000 إلى 3 ماليين معجب / متابع لكل شبكة.
• كانت بعض الشبكات مترابطة فيما بينها. تصنع إحدى الصفحات منشورا تأخذه باقي الصفحات في شبكتها وتنشره هي األخرى، ثم نالحظ 

أن "صفحة أم" لشبكة صفحات أخرى تأخذ بدورها هذا المنشور وتشاركه على بقية الصفحات التابعة للشبكة. بعد المزيد من التحليل، تبين 
أن الشبكات الـ 13 المذكورة سابًقا تكون 5 "شبكات كبرى"، وفًقا للتحقيق اليدوي الذي أجرته عتيد. الشبكة الكبرى هي مجموعة من شبكتين 

على األقل تشاركان محتوى متشابها كل على حدة، ولكن تحتوي أيًضا محتوى مشتركا آخر للمترشح.
 انظر الملحق 5 للحصول على قائمة الشبكات.

هذا ما تبدو عليه شبكات صفحات الفيسبوك في شاشة المبرمج

.كل نقطة حمراء هي صفحة على فيسبوك، كل سطر أسود بين نقطتين هو محتوى مشترك مماثل

كلما زادت سماكة الخط الفاصل بين النقاط، تمت مشاركة المزيد من المشاركات

.الحظ النقاط الموجودة في الزوايا التي تشارك أكثر من 10-15 مشاركة مع الصفحات األخرى

يوضح الشكل أعاله تعقيد الروابط والمنشورات المشتركة بين شبكات الصفحات.

في هذا القسم من التقرير سنحلل سلوك هذه الشبكات خالل فترة االنتخابات متبعين التسلسل الزمني لالنتخابات من مرحلة انتخابية 
الى أخرى بشكل منفصل.
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كانت الشبكات الكبرى نشطة إلى حد كبير خالل الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية.

االنتخابات الرئاسية - الدور االول : من 2 إلى 15 سبتمبر 2019  1

صفحتان مختلفتان  ال عالقة 
السميهما بأي حزب سياسي 

أو مرشح، شاركتا محتوى 
مدعوم (فيديو) يؤيد مترشحا 

لالنتخابات الرئاسية: عبد 
الكريم الزبيدي30 

30 كما هو موضح في الفصل السابق، تم إنشاء هذه الصفحات خاصة لحملة عبد الكريم الزبيدي. أنشئتا في جويلية و أوت 2019، بمعدل يتراوح بين 10 و150000 معجب بحلول موعد 

االنتخابات.

عدد المنشورات السياسية (العادية) في صفحات الشبكات خالل الحملة االنتخابية الرئاسية في الفترة من 2 إلى 15 سبتمبر

(ذكر باالسم) 
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شاركت خمس شبكات كبرى المحتوى األكثر تشابًها. يمكن ربط هذه الشبكات الكبرى بـكل من:

لقطات شاشة 
لعينة من 

المنشورات

عدد المستهدفين
حوالي 450,000 متابع

7 صفحات
2 شبكات : 4 / 3 صفحات سلمى اللومي

977  عدد المنشورات 

منشورات متطابقة 
نشرت 61 مرة

3

#Salma_elloumi الوسوم: 

/2367488600025778/2174359356005371.photos/a/1958979847543324/https://www.facebook.com  31

 /370249200581230/300752334197584.photos/a/299219774350840/https://www.facebook.com 32

31 32
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لقطات شاشة 
لعينة من 

المنشورات

عدد المستهدفين
حوالي 900,000 متابع

7 صفحات
شبكات : 13 / 3 صفحات مهدي جمعة

X 33 X 5

page

  pages 13 to 3 networks of 1,054 عدد المنشورات 

منشورا متطابقا 
نشرت 635 مرة

52

مستقبل_تونس_مع_مهدي_جمعة# الوسوم: 

 /2535187983370765/https://www.facebook.com/Fheemt.officielle/posts 34

  /2457519484354954/https://www.facebook.com/ZoomPlusAgency/posts  35

34 35
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لقطات شاشة 
لعينة من 

المنشورات

عدد المستهدفين
حوالي 900,000 متابع

24 صفحات
2 شبكات : 4 / 20 صفحات عبد الكريم الزبيدي 

991  عدد المنشورات 

منشورا متطابقا 
نشرت 114 مرة

17

#الزبيدي_مرشح_الوحدة_الوطنية  الوسوم: 
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لقطات شاشة 
لعينة من 

المنشورات

عدد المستهدفين
حوالي 3,7 مليون متابع

30 صفحات
6 شبكات : 9 /4 صفحات يوسف الشاهد

1087 عدد المنشورات 

منشورا متطابقا 
نشرت 140 مرة

30

#يوسف_الشاهد  #الطرطور_الجديد  الوسوم: 

X 30 X 6

X 30

صفحة

شبكة

/487893832046258/https://www.facebook.com/lepresident.org/videos  36

 /2779931958684316/https://www.facebook.com/rue.tunisien/videos  37

36 37
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مالحظة تتعّلق بجميع الشبكات: تم حذف محتوى عديد هذه الصفحات. كما تم حذف بعض الصفحات بأكملها منذ 
االنتخابات.

45

167 عدد المنشورات 

منشورات متطابقة
نشرت 9 مرات

عدد المستهدفين4
حوالي 500,000 متابع

6 صفحات
شبكة واحدة نبيل القروي
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35 بقولنا "شبكة يوسف الشاهد" مثال نعني العديد من الصفحات التي بدا أنها تعمل بطريقة منسقة لدعم ترشيحه. ال نقصد اإليحاء بأن هذه الصفحات تخصه أو تخص حزبه - ال 

يمكننا نسب الصفحات غير الرسمية إلى حزب سياسي فال يزال القائمون عليها مجهولين.

االنتخابات التشريعية: من 14 سبتمبر إلى 6 اكتوبر 2019  2

استمرت شبكات صفحات الظل في مشاركة المحتوى السياسي خالل الحملة التشريعية ولكن بصورة أقل حدة مما 
كانت عليه أثناء االنتخابات الرئاسية، كما يبّينه الرسم البياني أدناه.

كان بعض المترشحين في الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية ينتمون إلى أحزاب سياسية (يوسف الشاهد لـ "تحيا تونس"، 
نبيل القروي لـ "قلب تونس"، عبد الفتاح مورو لـ "النهضة"، سيف الدين مخلوف لـ "ائتالف الكرامة") شاركت في االنتخابات 
تشريعية.  قوائم  كذلك  يترأسون  سعيد  والصافي  الرحوي،  والمنجي  مخلوف  الدين  كسيف  بعضهم،  وكان  التشريعية. 
وبالتالي، توقعنا أن نرى شبكات الصفحات التي روجت للمترشح لالنتخابات الرئاسية تدعم الحزب التابع له أثناء االنتخابات 
يخص  فيما  متوقع  غير  سلوًكا  الحظنا  ذلك،  ومع  الشاهد.35  ليوسف  الداعمة  الشبكة  مع  الحال  كان  كذلك  التشريعية. 

شبكات عبد الكريم الزبيدي ومهدي جمعة، إذ تحولت إلى دعم أحزاب أخرى أو التزمت الصمت.

هذه  مديري  أن  يبدو  حيث  ”المرتزقة"،  بـ  الظاهرة  هذه  عتيد  وصفت  إذ  والءاتهم  غيروا  الصفحات  بعض  مديري  أن  يبدو 
السياسية  األطراف  أن  يبدو فعال  لهم.  يقدم أفضل عرض مادي  الذي  الحزب  يدعمون  كانوا  لو  يتصرفون كما  الصفحات 

تفضل أحيانا اللجوء إلى خدمات الصفحات الموجودة والنشطة جًدا بدًال من إنشاء صفحات جديدة.

مقارنة عدد المنشورات السياسية (العادية) مقابل جميع المنشورات في صفحات الفيسبوك غير الرسمية خالل الحملة الرئاسية 

(من 2 إلى 15 سبتمبر) والحملة التشريعية (من 14 سبتمبر إلى 6 أكتوبر)

كل المنشورات  منشورات سياسية
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على اليسار : عدد الصفحات الداعمة للمترشح خالل الدور األول من اإلنتخابات الرئاسية

على اليمين : األحزاب التي دعمتها نفس هذه الصفحات خالل اإلنتخابات التشريعية

إضافة إلى شبكات الصفحات الحالية، الحظنا إنشاء شبكتين جديدتين، لكن لألسف لم نتمكن من تعّقب كل صفحاتها أو نشاطها :

الصفحات  ولكن  والبشرية  المالية  المشروع  موارد  لقلة  أيضا  تعمل كشبكة  الصفحات  أن  وإقرار  لتحديد  الالزم  الوقت  لضيق  نظرا  ذلك  و 
المذكورة أدناه ، نؤكد كفريق المشروع ومنظمة عتيد أّن المراقبة والمقارنة البشرية األولية لمحتواها تدل على عمل منسق بينها.

• حزب "النهضة"
1. https://www.facebook.com/Matenseech/
2. https://www.facebook.com/N7ebek.Tunis/
3. https://www.facebook.com/Tunisia.ToDay.is.Better/

• حركة "عيش تونسي"
1. https://www.facebook.com/TopMozaique/
2. https://www.facebook.com/TnMedias/
3. https://www.facebook.com/Web-Zapping365500966885592-/
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يبرز الرسم البياني تغير والءات بعض الصفحات ما بين اإلنتخابات التشريعية (على اليسار) واإلنتخابات الرئاسية في دورها الثاني (على 

اليمين)

الخالصة  
مع رقن هذه الكلمات لم تعد هذه الشبكات تعمل كأدوات انتخابية سياسية فقد اختفت الصفحات األجدر بالمالحظة، خاصة 

الصفحات األشرس في الدفاع عن مرشحيها أو مهاجمة خصومهم. بعضها اختفى تماًما بعد يومين من االنتخابات. قامت 
صفحات أخرى عديدة بتغيير مديريها أو إخفاء مواقعهم (انظر الملحق 6). حذفت بعض الصفحات جميع منشوراتها السياسية 

وتوقفت عن ترويج المنشورات السياسية. رغم زخم األحداث السياسية التي حصلت بعد االنتخابات فإن هذه الصفحات أتت بالكاد 
على ذكرها مسجلة بذلك عودتها لوتيرة نشاطها العادي من منشوراتها التي عرفت بها (ترفيه، نكت، أخبار، إلخ).

وهذا دليل إضافي على أن هذه الصفحات والشبكات ُأعّدت وأستعملت خصيًصا لفترة االنتخابات، كأدوات اتصال سياسية قدمت 
ميزة مزدوجة تتمثل في كونها رخيصة ولم ُتكتشف من قبل هيئات مراقبة االنتخابات إلى حد كبير. 

غّيرت مرة أخرى بعض الصفحات التي تمت مراقبتها والءها بمناسبة الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية علما وأنه سبق أن غّيرت هذه 
الصفحات والءها في الفترة الممتدة بين الدور األول لالنتخابات الرئاسية ويوم إجراء االنتخابات التشريعية. 

يمكن تصنيف "خطهم التحريري" الجديد في هذا الطور من االنتخابات على أنه: مع قيس سعيد، مع نبيل القروي، ضد قيس سعيد، ضد 
نبيل القروي. منطقيا، دعم أحد هؤالء المترشحين يعني أن يكون ضد اآلخر، لكن بعض شبكات الصفحات دّعم مترشحا معّينا وظل 

محايًدا ضد اآلخر، بينما هاجم آخرون مترشًحا وظلوا محايدين تجاه اآلخر. 

 

االنتخابات الرئاسية - الدور الثاني : من 3  سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2019    3
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وردت النتائج والتوصيات الرئيسية في القسم االفتتاحي من هذا التقرير. وفيما يلي دروس أخرى استخلصتها المنظمة 
الدولية للتقرير عن الديمقراطية ومنظمة عتيد.

    عند التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي، من المغري االعتقاد بأن العمل سيكون سهًال: كل ما تحتاجه هو تهيئة 
تطبيق الستخراج البيانات، وإضافة نتائج من مكتبة اإلعالنات على الفيسبوك، وسيكتب التقرير نفسه تلقائيا. إال أنه حتى 
مع إمكانية نفاذ جيدة إلى البيانات ومكتبة إعالنات فعالة، فإن ذلك لن يؤدي إال إلى نتائج ضئيلة. لم يتسّن تحقيق العمل 
للسياسة  الفعلية  ومتابعتهم  الخاصة  لمعلوماتهم  إضافة  التقنية  البيانات  محللي  فريق  خبرة  بفضل  إال  هنا  المنجز 
التونسية وهذا ما توفر لدى فريق المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ومنظمة عتيد. لو لم يبدأ فريقنا بمراقبة 
العمل السياسي على موقع الفيسبوك قبل االنتخابات بأشهر، لما تمكن من رسم صورة مناسبة للمشهد السياسي. 
ولوال هذا، لما تمكن محللو البيانات من إدراك ما يبحثون عنه. ولوال مساهمة منظمة عتيد، وهي منظمة تتمتع بخبرة 

سنوات في مراقبة االنتخابات التونسية وفهم معمق للسلوك السياسي، لكانت االستنتاجات هزيلة.

   تعتبر مراقبة الحمالت السياسية على وسائل التواصل االجتماعي إضافة جديدة إلى مجهودات مراقبة االنتخابات. على 
عكس وسائل اإلعالم التقليدية، تعتبر وسائل التواصل االجتماعي بيئة شديدة التقلب إذ يمكنها أن تغير قواعد التزامها 
دون سابق إنذار، ويمكن أن تختفي سجالت التواصل، كما أن النفاذ إلى البيانات وأدوات المراقبة متوقف على حسن نّية 
الشركات الخاصة الكبرى التي تمتلك هذه الوسائل. ال يمكن تطبيق التشريعات المحلية الُمحَدثة لمراقبة وسائل االعالم 
التقليدية على وسائل التواصل االجتماعي. إن الضوابط والقوانين المحلية الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي شحيحة، 
وإن وجدت، قد يكون من الصعب تطبيقها على المنصات التي تعمل على نطاق جغرافي عالمي، في غياب وجود مادي 
لهذه الشركات في البلد الذي ُيطبَّق فيه التشريع. لقد اعتمدنا على منهجيتنا وعلى الممارسات الجيدة في البلدان األخرى 
وعلى خبرة المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية السابقة، ولكن هذه الممارسات الجيدة ال تزال في مرحلة مبكرة من 
نشأتها في هذا المجال وال يوجد سوى عدد قليل من األساليب الحديثة والمتقدمة. لذلك من المهم عند الشروع في هذه 
المراقبة  منهجية  تعديل  يتعين  قد  بأنه  واإلقرار   (2) األخرى  االنتخابات  وتقارير  التطورات  آخر  في  البحث   (1) المبادرة 

والتخطيط المناسب خالل فترة المراقبة نفسها من حيث الموارد البشرية والمالية.

3  قد تساهم اإلعالنات السياسية على وسائل التواصل االجتماعي في تحقيق الفوز، ولكنها ليست بديًال عن المشاركة 
التواصل  تلقائًيا على وسائل  ُتثيرها  أن  يمكن  التي  العضوية  والمناقشات  الناخبين  الواقعية مع  الحياة  السياسية في 

االجتماعي. وخير دليل على ذلك هو فوز قيس سعيد الذي لم يستثمر في اإلنفاق السياسي مقارنة بكل منافسيه.

التواصل االجتماعي في  التي تعتزم مراقبة ما يحدث على وسائل  4  يجب أن تشرع هيئات وبعثات المراقبة االنتخابية 
أعمالها التحضيرية قبل فترة طويلة، لتكوين صورة للمشهد السياسي على وسائل التواصل االجتماعي. يجب أن يسمح 
هذا العمل، الذي ال بد أن يجريه فريق من مواطني البالد اللذين هم على دراية جيدة بالمشهد السياسي المحلي، بفهم 
هذه القنوات وكيفية استخدامها، وهوية األطراف الرئيسية الفاعلة، ونوعية أدوات استخراج البيانات المناسبة، ولعل 
يفهمها  ال  بينما  المحلي  الناخب  قبل  من  فوريا  سُتفهم  والتي  ُتستخدم  التي  االستعارات  معرفة  هو  ذلك  من  األهم 

المراقب الخارجي أو األجنبي ويتعذر التقاطها بشكل صحيح من قبل أي أداة آلية.

الدروس المستفادة
مراقبة الحمالت االنتخابية على وسائل التواصل االجتماعي - تونس
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الملحقات
ملحق 1 - قائمة الصفحات

القائمة األولية للصفحات التي باشرنا مراقبتها منذ فترة المراقبة األولية

URL
2SD3FWQ/HTTP://BIT.LY

إمسح للتحميل

URL
2RYMF2V/HTTP://BIT.LY

ملحق 2 - المعجم والعبارات
قائمة الكلمات المستخدمة في البحث عن المنشورات والبيانات المطلوبة 

وللتعرف على المحتوى اللسياسي

إمسح للتحميل

URL
2RA3HNZ/HTTP://BIT.LY

ملحق 3 - ناتفيز
ملحق تفسيري لكيفية عمل تطبيق نتفيز في استخراجه للبيانات

إمسح للتحميل
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 Netvizz application offers the ability to extract data from Facebook pages, but it does not offer the ability to choose what to
 extract exactly. The extracted data from the different pages, contain links, shared basically from media outlets websites.

.These links are then treated by the created application to extract the textual content and pictures

id_Page: Unique identifier page
id_Post: Unique identifier post

url_Post: Link to post
 Type_content: Type of content (photo, video, link, user, note, status) link: Direct link to the content, if the post is an external

link
.Picture: Direct link to the shared picture

nb_comment: Number of comments on the post nb_reactions: Number of reactions on the post
Post_published: post date

('nb/Type_reactions: Number of reactions on the post by type of emoji (‘like’, 'love', 'haha', 'angry', 'wow', 'sad
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ناتفيز
الملحق الثالث
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Operating System 

Ubuntu 18.04 LTS
Windows 10 professionnel

Data Collection app

Netvizz
Awario

Data analytics tools

Python:  a scripting language.
It is an interpreted and high-level programming 
language for the purpose of general programming 
requirements. It is object-oriented, functional, 
procedural, reflective and imperative. It is also a 
multi-paradigm programming language. 
Python provides great functionality to deal with 
mathematics, statistics and scientific function. When 
it comes to data science application, it provides 
extensive libraries to deal with. Not to mention it is 
open-source, interpreted, high-level tool!
Most importantly, Python is widely used in the 
scientific and research communities because of its 
ease of use.
In the project, we used Python 3.6
https://www.python.org/

Platfortms

Spyder: a powerful scientific environment written in 
Python, for Python, and designed by and for scientists, 
engineers and data analysts. It offers a unique 
combination of the advanced editing, analysis, 
debugging, and profiling functionality of a 
comprehensive development tool with the data 
exploration, interactive execution, deep inspection, 
and beautiful visualization capabilities of a scientific 
package.
https://www.spyder-ide.org/

Jupyter: an open-source web application that allows 
you to create and share documents that contain live 
code, equations, visualizations and narrative text. 
Uses include: data cleaning and transformation, 
numerical simulation, statistical modeling, data 
visualization, machine learning, and much more.
Jupyter supports many languages, including Python. 
Which was the case in this project.
https://jupyter.org/

Power BI is a business analytics service by Microsoft. 
It aims to provide interactive visualizations and 
business intelligence capabilities with an interface 
simple enough for end users to create their own 
reports and dashboards.

Power BI provides cloud-based BI services, known as 
"Power BI Services", along with a desktop-based 
interface, called "Power BI Desktop". It offers data 
warehouse capabilities including data preparation, 
data discovery and interactive dashboards.
https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/

Scripts 

Data preprocessing:  a data mining technique that involves 
transforming raw data into an understandable format. Real-world 
data is often incomplete, inconsistent, and/or lacking in certain 
behaviors or trends, and is likely to contain many errors. Data 
preprocessing is a proven method of resolving such issues. In this 
phase, we used 
Package Pandas: A library written for the Python programming 
language for manipulating and analyzing data. In particular, it 
proposes data structures and operations for manipulating digital 
arrays and time series.
https://pypi.org/project/pandas/

Package Numpy: An extension of the Python programming 
language, intended to manipulate matrices or multidimensional 
arrays as well as mathematical functions operating on these 
arrays.
https://pypi.org/project/numpy/
Package Sklearn: Scikit-learn is a free Python library for machine 
learning and data mining
https://pypi.org/project/sklearn/

Face Recognition: Package face_recognition
From open CV, Cascade Classification: 
haarcascade_frontalface_default.xml
A Haar Cascade is basically a classifier which is used to detect 
particular objects from the source. The 
haarcascade_frontalface_default.xml is a haar cascade designed 
by OpenCV to detect the frontal face. 
https://github.com/opencv/opencv/tree/master/data/haarcascad
es

Arabic treatment: Package pyarabic.araby: 
https://pypi.org/project/PyArabic/

Text Mining 

Package NLTK: a leading platform for building Python programs 
to work with human language data. It provides easy-to-use 
interfaces.
https://www.nltk.org/

Word cloud & visualisation: Package WordCloudFa you can 
generate word clouds from texts those are including Persian and 
English words. https://pypi.org/project/wordcloud-fa/
Package PIL for the visualisaion.

Sentiment Analysis: To detect whether a post is positive or 
negative, also known as the Polarity of the content and extract 
social media user’s opinion, we applied 2 different methods.

Negative & Positive keywords in Tunisian Dialect:
With a detailed reading and analyzing of posts which contains 
the most Grr reactions, we defined 2 dictionaries that contain 
each one 200 of the most used terms negative or positive in 
Tunisian dialect.

Translation from Arabic to English:
When it comes to an Arabic publication, it’s easier to detect the 
polarity of it, We used in this case the translation provided by an 
online translation API, which is Google Translate API.
https://cloud.google.com/translate/docs/
Now that we’ve transformed our data, we built a classifier using 
NLTK
For the base model, we used the Naive Bayes classifier module 
from NLTK. The model had an accuracy of %81
https://www.nltk.org/_modules/nltk/classify/naivebayes.html

Web Scraping: Since we have posts that contains links, we must 
analyze the content of these links. 
But before that, we had to extract or scrape the content of the 
websites containing the article.
With JavaScript (https://www.javascript.com/) which is a 
scripting language mainly used in interactive web pages and the 
Requests package from Python 
(https://pypi.org/project/requests/), we were able to determine a 
GET action (HTTP request) THEN, to get or retrieve data from a 
specified resource.

Image similarity: Since the images are not exactly the same, 
there will be some differences. With the package PIL 
(https://pillow.readthedocs.io/en/stable/) the images are resized, 
compressed, different file formats or with adjusted contrast or 
colors.
To identify similar images with accuracy of %80, we used 
TensorFlow Package (https://www.tensorflow.org/install/pip) to 
load images,classify images, vectorizing them. Then find the 
nearest vectors (neighbors) and regrouping them.

Screenshot: Using Selenuim (https://pypi.org/project/selenium/) 
with a Google chrome webdriver 
(https://chromedriver.chromium.org/getting-started) 
The Selenium package is used to automate web browser 
interaction from Python. 
With selenium, we were connected automatically on Facebook 
and capture the URL given with the desired dimensions.

Others: besides these predefined functions, we used our own 
algorithms, such as detecting political content,finding the 
candidates mentioned with the help of dictionaries created by 
ourselves.

األدوات
الملحق الرابع
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الملحقات

URL
38PVZBQ/HTTP://BIT.LY

ملحق 5 - صفحات الشبكات
جدول تفصيلي يبين تغير والءات بعض الصفحات ما بين اإلنتخابات

إمسح للتحميل

URL
3ARLT9W/HTTP://BIT.LY

ملحق 6 - قائمة الصفحات مفصلة

إمسح للتحميل

قايمة مفصلة بالصفحات المراقبة فعليا طوال فترات الحمالت االنتخابية مع معلومات إضافية هامة عنها

مراقبة الحمالت االنتخابية على وسائل التواصل االجتماعي - تونس
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