


تنوهي :
قد يحتوي هذا التقرير ىلع
محتوايت مُربكة من شأنها
أن تزعج بعض القراء، كما

تذكرّ المنظمة الدولية للتقرير
عن الديمقراطية أن الغرض
من نشر هذا المحتوى هو

فقط علمي وبحيث.
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هذا التقرير ُمتاح بموجب تراخيص 
 المشاركات اإلبداعية العامة.

الترخيص الدويل 4.0

بدعم من

يصدر هذا التقرير األوّل يف إطار مشروع "الكلمة ِتفرق" الذي يجمع
المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بشركائها. ويغطي هذا التقرير 

الفترة الممتدة بني ديسمبر/كانون األول 2021 وأفريل/أبريل 2022

شركاء المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية



4

  مركز الحياة - راصد
– األردن                                   

مؤسسة مهارات
– لبنان ت

يا
و

حت
م

ال
ة 

م
ئ

قا

نبذة 06  I.

ملخص تنفيذي 08  II.

مدخل للنسخة العربية  III. 
من الدليل العملي 12

 .IV  دراسة تحليلية
حسب البلدان  14

1. خطاب الكراهية ىلع 
فيسبوك خالل الصمت 

 االنتخايب دراسة حالة 
من األردن 14

2. المشهد السيايس اللبناين 
قُبيل االنتخاابت: تحليل 

 للمعلومات المضللة
 وخطاب الكراهية

 الشائعات والدعاةي
السياسية 26

 3. تونس بعد 25 جويلية/يوليو
 2022، مسارات جديدة

للمعلومات المضللة. 40
 4. السودان: خطاب الكراهية
 ىلع اإلنترنت عقب انقالب

25 تشرين األول/أكتوبر 43
نشرةي خاصة: العنف القائم ىلع 

النوع االجتماعي يف تويتر، دراسة 
حالة من منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا 46

توصيات تشمل  V. 
المنطقة ككل 52

عن مشروع 'الكلمة ِتفرق' 54  VI.

عن برانمج  VII. 
الديمقراطية الرقمية 55



5 الخطاب العام يف وسائل التواصل االجتماعي يف الشرق األوسط و شمال إفريقيا

ير
د

ق
وت

ر 
ك

ش

تعرب المنظمة الدولية للتقرير 
عن الديمقراطية عن ابلغ 

شكرها لشركائها ىلع جهودهم 
الثمينة والوقت الذي خصصوه 

إلصدار هذا التقرير.
واستوجب هذا التقرير بذل 

الكثري من الجهد وإجراء العديد 
من األبحاث وتفانيا كبريا يف 

العمل عليه. ولكن لم يكن لريى 
النور لوال دعم العديد من األفراد 
والمنظمات. وعليه، نعرب عن 

ابلغ امتناننا وخالص تقديران 
لهم جميعا.

 معهد الصحافة وعلوم اإلخبار
– تونس

 منظمة شبكة مراقبون
– تونس

المبادرة السودانية 
للتنمية )سوداي( – 

السودان
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يف إطار مـشـروع 'الكلمة ِتـفـرق'، تعمل المنظمة 
الدولـيـة للتقرير عن الديمقراطية و ـشـركاؤها ىلع 
المـسـاهمة يف تعزيز تحـصـن العملية الديمقراطية 

وصـمـود المجتمع أـمـام المعلومات المضللة 
وخطاب الكراهية يف منطقة الـشـرق األوـسـط 

وشمال إفريقيا.

وهذا التقرير هو ثمرة مـسـاهمة ـشـركاء المنظمة 
الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطـيـة يف تونس واألردن 

ولبـنـان والـسـودان، الذـيـن وـفـروا انل محتوى قائم 
ىلع البـيـاانت المتعلـقـة ابلـسـياقات الخاصة 

ببلدـهـم ـخـالل الفـتـرة الفاصـلـة بني كانون األول/
ديـسـمبر 2021 وآذار/مارس 2022 . وهو التقرير 
األول اـلـذي يـصـدر يف إـطـار مـشـروع 'الكلمة ِتفرق' 

وـسـتليه 3 تقارير أخرى.

ويـهـدف التقرـيـر إىل ما يلي:

• تحلـيـل المعلوـمـات المضلـلـة وخطاب 
الكراهـيـة الـتـي ظهرت خالل أهم المـسـارات 
الديمقراطـيـة الوطنـيـة وذلك بغرض تـسـليط 

الـضـوء ىلع الـسـلوكات واألنـمـاط واالتجاهات 
التي لوحظت خالل هذه المـسـارات.

• تقدـيـم توصـيـات ىلع الصعيدـيـن الوطين 
واإلقليـمـي لوـضـع قواعد تنظيمية ـشـفافة 

تتـصـدى للمعلوـمـات المضلـلـة وخطاب 
الكراهـيـة ىلع اإلنترنت.

وتختـلـف مـسـتوايت التـقـدم المـحـرز يف كل بلد، 
ويـعـرض التقرـيـر العـمـل الذي أنجزه ـشـركاء المنظمة 

الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطـيـة كما يلي:

ـسـيعرض التقرـيـر أوال دراـسـة حاـلـة ـعـن خطاب 
الكراهـيـة ىلع فيـسـبوك ـخـالل االنتـخـاابت البـلـدةي 

يف األردن ابلترـكـز ىلع الصـمـت االنتـخـايب اـلـذي 
 انطـلـق ـيـوم 21 آذار/ ـمـارس 2022 و ـيـوم االقـتـراع

)22 آذار/ ـمـارس 2022(. و ـقـدم ـشـريكنا "مرـكـز 
الحـيـاة" تحلـيـال للمنشــورات والتعليـقـات الـتـي 

حـصـل عليـهـا ـمـن المنـصـات اإلعالمـيـة المحلـيـة 
ىلع فيـسـبوك الـسـتخراج األدـلـة ىلع أـنـواع 

اب الكراهـيـة و ـشـدته. وُوضـعـت مجموـعـة  خـطـ
ـمـن التوصـيـات الموجـهـة للـسـلطات الوطنـيـة 

والجـهـات الفاعـلـة يف المجتـمـع الـمـدين يف األردن 
وفـقـا للوضع.

وـسـيعرض التقرـيـر يف مرحـلـة اثنـيـة نتاـئـج مراقـبـة 
االنتـخـاابت البرلمانـيـة يف لبـنـان ـمـع الترـكـز ىلع 
المـشـهد الـسـيايس قـبـل ـيـوم االقـتـراع )15 أاير/ 

ـمـاي 2022( يف غـضـون الفـتـرة الفاصـلـة ـبـني 
ـشـباط/فيفري 2022 ونـهـاةي ـشـهر آذار/ـمـارس 

2022. وـشـملت عملـيـة المراقـبـة الـتـي أـشـرفت 
عليـهـا مؤسـسـة مـهـارات أكـثـر المواضـيـع الـتـي 

تناولـهـا المرشــحون السياســيون أو المؤـثـرون. 
كـمـا يحـتـوي أيـضـا ىلع دراـسـة حاـلـة ـعـن حمـلـة 

اب الكراهـيـة ـضـد الصحفـيـة  إلكترونـيـة لنـشـر خـطـ
اللبنانـيـة داايل أحـمـد ويـقـدم توصـيـات لألـطـراف 

السياســية الفاعـلـة والحكوـمـة. وســيغطي التقرـيـر 
ااتليل الفـتـرة الفاصـلـة ـبـني نيـسـان/أفريل 2022 
إىل ـحـدود ـيـوم االقـتـراع، ـثـم الفـتـرة ااتللـيـة ليوم 

االقـتـراع، وذـلـك لرـسـم الـصـورة الـشـاملة لـهـذا 
المـسـار الـسـيايس الـهـام.

نبـذة
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وـسـيعرض ـهـذا التقرـيـر يف مرحلة اثلثة مـشـروع 
'LAB’TRACK' و ـسـياقه ومـجـال ترـكـزه 

ومنهجيـتـه. وتـصـب جـهـود ـهـذا المـشـروع يف 
الجـهـود الـتـي بذلتـهـا منظـمـة مراقـبـون ومعـهـد 

الصحاـفـة وعـلـوم اإلخـبـار الرامـيـة إىل دراـسـة وفهم 
الـسـلوك اـلـذي قاـمـت علـيـه الظاـهـرة اإللكترونية 
لنـشـر األخـبـار السياـسـية المضلـلـة يف توـنـس بـعـد 

25 جويلـيـة/ جويلـيـة 2022.

ويف جزـئـه األخـيـر، يـعـرض التقرـيـر ـسـعي المـبـادرة 
الـسـودانية للتنمـيـة )ـسـوداي( لدراـسـة ظاـهـريت 

اب الكراهـيـة والمعلوـمـات المضلـلـة يف  خطــ
الـسـودان بـعـد 25 تـشـرين األول/أكتوـبـر 2022 

ذا التقرـيـر الـسـياقني  وتـعـرض مـبـادرة ـسـوداي يف  ـهـ
الســيايس واالجتماـعـي ومنهجيـتـه ا يف التعاـمـل 

ـمـع هاـتـني الظاهرتني.
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ملخص تنفيذي
يستهلّ هذا التقرير سلسلة التقارير اإلقليمية 
األربعة التي سنصدرها يف إطار مراقبة وسائل 

التواصل االجتماعي يف إطار مشروع مكافحة 
المعلومات المضللة وخطاب الكراهية يف منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا أو مشروع "الكلمة 
ِتفِرق". ويهدف هذا المشروع إىل تعزيز حماةي 

المسارات الديمقراطية وصمود المجتمعات أمام 
التضليل اإللكتروين وخطاب الكراهية يف منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ويستند التقرير 
إىل الفرضية التي تقيض أبن األطراف الفاعلة يف 

المجتمع المدين، بما يف ذلك الصحفيني ووسائل 
اإلعالم، عنصر محوري يف جهود مراقبة النقاشات 

والخطاابت التي تظهر ىلع اإلنترنت وفهمها 
والتوعية بها. ويتألف المشروع من ثالث مكوانت 

رئيسية: 

• بناء قدرات منظمات المجتمع المدين 
لتكتسب مهارات مؤسسية ُتمكنها من وضع 
منهجيات ُمحكمة لمراقبة وسائل التواصل 
االجتماعي، وذلك لضمان مراقبة التضليل 
وخطاب الكراهية ىلع نحو فعال ولتعزيز 
الحصول ىلع براهني ُتثبت أتثري التضليل 
وخطاب الكراهية ىلع المشاركة يف الحياة 

السياسية وىلع حقوق اإلنسان.

• تعزيز المشاركة اإلقليمية ألطراف متعددة من 
أجل الدعوة إىل مناهضة التضليل وخطاب 
الكراهية ىلع اإلنترنت ومكافحته عن طريق 

شبكات المجتمع المدين ومواصلة تبادل 
األفكار بشأن شفافية اللوائح التنظيمية.

• تعزيز الوعي يف صفوف الفئات المدنية 
المستهدفة وتعزيز صمود الجهات المدنية 
المستهدفة وحث أصحاب القرار ىلع اتخاذ 
إجراءات ملموسة لمحاربة خطاب الكراهية 
والمعلومات المضللة ىلع اإلنترنت يف كنف 

الشفافية.

ويشمل المشروع أربعة بلدان من الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وهي تونس، والسودان، ولبنان، 
واألردن. ومن بني شركائنا يف المشروع اإلقليمي 

نجد معهد الصحافة وعلوم اإلخبار و'مراقبون' 
من تونس، والمبادرة السودانية للتنمية )سوداي( 
من السودان، ومؤسسة مهارات من لبنان، ومركز 
الحياة لتنمية المجتمع المدين والجمعية األردنية 

للمصدر المفتوح من األردن.

ويعاين التقرير االتجاهات السائدة ىلع مستوى 
المعلومات المضللة وخطاب الكراهية التي 

ظهرت خالل أهم المسارات الديمقراطية الوطنية 
وذلك بغرض تسليط الضوء ىلع السلوكات 

واألنماط والتوجهات التي لوحظت خالل هذه 
المسارات. كما يقدم توصيات ىلع الصعيدين 

الوطين واإلقليمي لعناةي منظمات المجتمع 
المدين واابلحثني ومنصات التواصل االجتماعي 

من أجل تعزيز شفافية اللوائح التنظيمية الرامية 
إىل مكافحة التضليل اإللكتروين وخطاب الكراهية. 

ويعرض التقرير نتائج مراقبة وسائل التواصل 
االجتماعي والمنهجيات المعتمدة أثناء فترة 

االنتخاابت يف بلدين )األردن ولبنان(، كما يحدد 
المنهجيات التي سيستخدمها شركاؤان يف تونس 

والسودان مستقبال. 

إليجاد حل لندرة تحاليل البياانت والموارد التدريبية 
المتوفرة ابللغة العربية، قامت المنظمة الدولية 
للتقرير عن الديمقراطية بتطويع الدليل العملي 
الصادر عن مرصد الديمقراطية الرقمية ابللغة 
اإلنجلزةي وأصدرت نسخة منها ابللغة العربية 

بحيث تتماىش بشكل أكبر مع سياق الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا. وأعدت الدليل العملي 

بحيث تشمل ثالث مراحل )اإلعداد، وتحليل 
البياانت، وإعداد التقارير( لمساعدة الصحفيني 

واابلحثني ىلع مراقبة وسائل التواصل االجتماعي 
أبنفسهم. وهي من أوىل المجموعات العملية 
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المتوفرة ابللغة العربية لمراقبة وسائل التواصل 
االجتماعي والُمعدّة لمساعدة المجتمع المدين 

والصحفيني واألوساط األكاديمية إلجراء األبحاث 
حول وسائل التواصل االجتماعي والديمقراطية 

الرقمية دون االستعانة بمصادر خارجية من 
المنظمات الدولية للتعامل مع الجوانب التقنية 

لهذا العمل.

وثبت أن تكييف الدليل العملي ابللغة العربية جعل 
منه مرجعيّة قيّمة لشركائنا مكّنتهم من إرساء 

منهجية ونهج بحيث ُمحكمني لمشاريعهم. فعلى 
سبيل المثال، قام شركاؤان يف لبنان من مؤسسة 
مهارات ابستخدامها لمراقبة خطاب الكراهية يف 

حمالت االنتخاابت البرلمانية، كما استخدموا موارد 
ومصنفات أخرى من ُكتيّبات صادرة عن المنظمة 

الدولية للتقرير عن الديمقراطية بشأن العنف 
القائم ىلع النوع االجتماعي. أما سوداي، شركاؤان 

يف السودان، فقد قاموا بتكييف الدليل العملي 
لالسترشاد به يف وضع منهجيتهم لمراقبة خطاب 

الكراهية والمعلومات المضللة خالل الفترة 
االنتقالية بعد أحداث 25 األول/أكتوبر يف السودان.

ويشمل التقرير نتائج حدثني هامني شملتهما 
جهود مراقبة وسائل التواصل االجتماعي يف آذار/
مارس 2022 . وهما االنتخاابت البلدةي يف األردن 

والتي عُقدت يف آذار/مارس 2022 ، والفترة 
االنتخابية التي سبقت االنتخاابت البرلمانية يف 

لبنان يف أاير/ماي 2022 .

ويف لبنان، تولت مؤسسة مهارات تحليل منشورات 
عينة من المرشحني السياسيني الذين ترشحوا 

لالنتخاابت البرلمانية لسنة 2022 وتوصلت إىل أن 
معظم الرسائل التي تضمنتها هذه المنشورات 
كانت تستهدف مشاعر المواطنني )257 من بني 

522 تغريدة/منشورا وقعت معاينته( أو اشتملت 
ىلع اتهامات )173 من بني 522 تغريدة/منشورا(. 
أما المنشورات التي أشارت إىل نظرةي المؤامرة 

)34 من بني 522 منشورا/تغريدة( فاحتلت المرتبة 
ااثللثة بفارق واسع. ووفقا لمؤسسة مهارات، 

94.2 يف المائة من التغريدات والمنشورات يمكن 
وصفها ابلشعبوةي تهدف إىل التأثري ىلع اانلخبني 

دون أن تقترح عليهم إصالحات أو ُسبل تلبية 

احتياجات المجتمع. وينطبق ذلك أيضا ىلع 
المحتوى الصادر عن مرشحني ينتمون إىل الحركات 

السياسية اانلشئة، التي كان ُيفترض أنها تحمل 
يف طياتها مشروعا إصالحيا ونقدا منطقيا للقوى 
التي تسعى إىل أن تحل محلها. واتخذ المؤثرون 
والمتحزبون نفس التوجه حيث تبنوا خطاابت 

قادتهم ودافعوا عن مواقفهم، وقاموا أيضا بنشر 
الشائعات والمعلومات المضللة، يف حني غابت 

الشائعات والمعلومات المضللة عن خطاابت 
السياسيني. كما اعترضت المحللني أمثلة عن 

حساابت تنشر أخبارا مفبركة، وسلط التقرير الضوء 
ىلع حالة داايل أحمد، وهي مقدمة تلفزةي وقعت 
ضحية حملة مضايقات إلكترونية. ويبرز التقرير 

أيضا أن مشرفني مجهولني يتولون إدارة الحمالت 
السياسية )يف لبنان( وهو ما يمكن أن يبعث ىلع 
القلق إزاء شفافيتها. وتنطبق هذه المخاوف أيضا 

ىلع الصفحات التي ُتدار من خارج أرايض البلدان 
المشمولة بهذا التقرير.

ويف األردن، بعد تحليل 51 صفحة إعالمية ىلع 
فيسبوك أثناء االنتخاابت المحلية لسنة 2022 يف 
األردن، توصل مركز الحياة إىل أن 23.4% من بني 
11255 تعليقا خضع للتحليل تحتوي ىلع خطاب 

الكراهية. وتبنيّ أن التشهري كان أكثر أشكال خطاب 
الكراهية تداوال يف هذه التعليقات، بنسبة %25.78 

من مجموع التعليقات التي احتوت ىلع شكل من 
أشكال خطاب الكراهية، ويليه التحقري )%25.4(، 

ثم التنمر اإللكتروين )18.97%(، والشتم )%10.72(.

ويشتمل التقرير ىلع توصيات خاصة بكل 
بلد وتوصيات ذات ُبعد إقليمي. وتبلورت هذه 

التوصيات استنادا إىل جهود مراقبة وسائل 
التواصل االجتماعي والمالحظات التي أبداها 

شركاؤان من الدول األربع. وىلع الصعيد اإلقليمي، 
ولتعزيز نزاهة المعلومات التي ستمكن المواطنني 

من بلورة آرائهم واتخاذ القرار بشأن اختياراتهم 
االنتخابية دون التعرض لحمالت التالعب، ويف 
محاولة لمنع تحول خطاب الكراهية إىل عنف، 

يويص التقرير بما يلي:

• االتفاق ىلع تعريف لخطاب الكراهية بما ال 
يمس من حرةي التعبري ىلع اإلنترنت، وكان 
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ذلك من أهم الصعوابت التي واجهها شركاؤان 
أثناء رصد وسائل التواصل االجتماعي، أي 

االتفاق ىلع تعريف واحد لخطاب الكراهية 
بما يراعي السياقات المحلية واحترام 

المعايري الدولية يف اآلن نفسه.

• وسيسهل بناء شبكات وتحالفات إقليمية 
تبادل المعارف ىلع المستوى اإلقليمي 

وتشاطر المعلومات بشأن أهم سلوكات 
انشري المعلومات المضللة وخطاب 
الكراهية يف بلدان المنظمات الشريكة.

• جمع البياانت وتشجيع الممارسات التي 
تكرس البياانت المفتوحة التي يمكن من 

خاللها جمع البياانت مع احترام معايري 
حماةي البياانت الشخصية. ويكون ذلك 

ابلعمل مع منصات التواصل االجتماعي 
لتمكني منظمات المجتمع المدين واابلحثني 

يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
من الوصول إىل أدوات مراقبة وسائل 

التواصل االجتماعي بشكل أكبر من أجل 
استخدامها لتحديد اتجاهات خطاب الكراهية 

والمعلومات المضللة يف المنطقة، مع 
الحرص ىلع أن تلتزم الجهات اإلقليمية أبىلع 

المعايري لحماةي البياانت الشخصية.

• تعزيز آايلت التنسيق مع منصات التواصل 
االجتماعي بشأن حذف المحتوى، إذ بناء ىلع 
تجربة شركائنا، يصبح مراقبة المحتوى الضار 

صعبا للغاةي حني تقوم منصات التواصل 
االجتماعي بحذف المحتوى دون تقديم شرح 

واضح ألسباب الحذف. 

وفيـمـا يتعـلـق ابلتوصـيـات الخاـصـة ابلبلدان، يتناول 
التحلـيـل اـلـذي أجرـتـه المنظـمـة الدولـيـة للتقرير عن 
الديمقراطية اإلطار التـشـريعي لكل بلد. وتـسـتخدم 
معـظـم البـلـدان تعريـفـات غري دقيقة يف تـشـريعاتها 

لعـبـارة ـحـرةي التعـبـري ىلع اإلنترـنـت، وهو ما قد 
 يؤدي إىل فرض قيود ـشـاملة ىلع هذه الحرةي.

كـمـا تفتـقـر ـهـذه البـلـدان إىل االتـسـاق عند تطبيق 
القواـعـد واللواـئـح الـتـي تضبط الخطاب المنتـشـر 

ىلع اإلنترنت. وإىل جانب تنقيح التـشـريعات ىلع 
نحو يعالج مسألة خطاب الكراهية ويضمن حماةي 

أكبر لحرةي التعبري، يويص المشروع بما يلي:

األردن:

• تعريف الحمالت السياسية ىلع وسائل 
التواصل االجتماعي بشكل واضح وتقنينها

• التنصيص رصاحة ىلع عقوابت/جزاءات لكل 
من يرتكب فعل تنمرّ أو عنف إلكتروين ضمن 

التشريعات المعمول بها حاايل

• التنصيص ىلع إجراءات أقصر وأكثر تبسيطا 
ضد كل من يستخدم خطاب الكراهية.

• التعاون مع منصات التواصل االجتماعي 
الموجودة يف األردن لبلورة سياسات تتصدى 

لخطاب الكراهية والمحتوى الخاطئ 
والتضليلي

• إدراج معلومات عن آايلت مراقبة خطاب 
الكراهية والمعلومات المضللة يف مناهج 

التدريس يف جامعات الصحافة واإلعالم، وأن 
تضع استراتيجية لمكافحة خطاب الكراهية 

وذلك عن طريق تثقيف الهيئات الطالبية 
بشأن خطاب الكراهية وطرق التصدي له 

وُسبل المساهمة يف نشر الوعي بشأن جميع 
أشكال خطاب الكراهية

• الترويج للبرامج والمبادرات التي تديرها 
الحكومات ومنظمات المجتمع المدين 

لمناهضة المعلومات المضللة وخطاب 
الكراهية.

لبنان : 

• تعزيز التعاون بني منظمات المجتمع المدين 
التي تعمل ىلع مراقبة وسائل التواصل 

االجتماعي ومنصات التواصل االجتماعي 
لمكافحة المعلومات المضللة وخطاب 

الكراهية ىلع نحو أكثر فعالية.

• تعزيز ثقافة اإلعالم الرقمي يف صفوف مختلف 
مستخ ديم وسائل التواصل االجتماعي 
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لمراقبة خطاب الكراهية ىلع اإلنترنت 
ومكافحته والتبليغ عنه ابستخدام اآلايلت 

المناسبة.

• بناء القدرات يف مجال التحقق من الوقائع 
يف صفوف الصحفيني ومنظمات المجتمع 

المدين.

• ترسيخ ثقافة مساءلة المرشحني السياسيني. 

كما يحتوي التقرير أيضا ىلع دراسة حالة متعلقة 
ابلعنف القائم ىلع النوع االجتماعي ىلع تويتر 

يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 
وأجرى هذه الدراسة السيد حلمي نعمان، ابحث 

ومحلل يف المشهد الرقمي يف منطقة الشرق 
Berk-  األوسط وشمال إفريقيا وعمل مع مركز
 man Klein Center for Internet & Society

. وتعاين الدراسة مدى انتشار ممارسة العنف 
القائم ىلع النوع االجتماعي ىلع اإلنترنت ضد 

النساء الفاعالت يف المجال السيايس يف منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ىلع منصة تويتر. 

وتشمل الدراسة أربع نساء مؤثرات وفاعالت 
يف المجال السيايس ىلع تويتر: ٌلجني هذلول: 

انشطة سعودةي تدافع عن حقوق المرأة وسجينة 
سياسية، وديما صادق: مقدمة أخبار تلفزةي من 

لبنان، وغادة عويس: مقدمة أخبار أساسية يف قناة 
الجزيرة من لبنان، وتوكل كرمان: يمنيّة حائزة ىلع 

جائزة نوبل للسالم. وتوصلت الدراسة إىل أنهن 
جميعا قد اسُتهدفن من خالل محتوايت ُمسيئة (
نصا وصورة) بسبب ما أبدينه من تعليقات ىلع 

المأل حول مسائل سياسية جدلية. وكان وراء هذا 
المحتوى الُمسيء بعض الحساابت ىلع وسائل 
التواصل االجتماعي، ولكن تضخم حجمه جراء 

إعادة التغريد والتعليقات. وىلع الرغم من ظهور 
خطاب مضاد للعنف القائم ىلع النوع االجتماعي 

الذي ُيمارس ىلع اإلنترنت، إال أن أصحاب اإلساءة 
استخدموا الهاشتاغات الُمضادة لنشر المزيد من 

التغريدات الُمسيئة وتوسيع نطاق انتشارها.

وال تزال هناك حاجة إىل توسيع نطاق البحث 
ومراعاته للسياقات المحلية لمراقبة خطاب 

الكراهية بصفة عامة والعنف القائم ىلع النوع 
االجتماعي ىلع نطاق تويتر ابللغة العربية وىلع 

منصات التواصل االجتماعي األخرى ولفهم مدى 
أتثري هذه الظاهرة ىلع النساء يف المنطقة بحيث 

تجعلهن يفرضن رقابة ذاتية ىلع مشاركتهن 
يف الحياة العامة أو االنسحاب كليا من هذه 
المنصات. وىلع منظمات المجتمع المدين 
أيضا أن تواصل العمل ىلع إشراك تويتر يف 

مراقبة العنف القائم ىلع النوع االجتماعي واتخاذ 
اإلجراءات بشأنه وتحميل المنصة مسؤولية 

تقاعسها عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة. ويتعني ىلع 
منصة تويتر أن تزيد من استثمارها يف مراقبة 

المحتوايت التي تنم عن خطاب كراهية ابللغة 
العربية ومختلف لهجاتها حسب سياقاته وأن 

تعالج انحيازها المتمركز ىلع العالم الغريب. 
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مدخل للنسخة 
العربية من الدليل 

العملي   

إليـجـاد ـحـل لـنـدرة تحاليل البياانت والموارد 
التدريبـيـة المتوـفـرة ابللـغـة العربية، قامت 

المنظـمـة الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطية بتطويع 
الدلـيـل العمـلـي الـصـادر عن مرـصـد الديمقراطية 

الرقمـيـة الـتـي وضعتـهـا بحيث تتماىش بـشـكل أكبر 
مع ـسـياق الـشـرق األوـسـط وـشـمال إفريقيا.  وهي 

ـمـن أول المجموـعـات العملـيـة المتوـفـرة ابللغة 
العربـيـة لمراقـبـة وـسـائل التواصل االجتماعي 

والُمـعـدّة لمـسـاعدة المجتـمـع المدين والصحفيني 
واألوـسـاط األكاديمية إلجراء األبحاث حول وـسـائل 
التواـصـل االجتماـعـي والديمقراطـيـة الرقمية دون 

االـسـتعانة بمـصـادر خارجـيـة ـمـن المنظمات الدولية 
للتعاـمـل ـمـع الجواـنـب التقنـيـة لهذا العمل. 

وًأـعـدّ الدلـيـل العمـلـي بحيث يـشـمل ثالث مراحل 
)اإلـعـداد، تحلـيـل البـيـاانت، وإعداد التقارير( 

لمـسـاعدة الصحفـيـني واابلحـثـني ىلع مراقبة 
وـسـائل التواصل االجتماعي أبنفـسـهم.  وثبت 
أن تكيـيـف الدلـيـل العمـلـي ابللـغـة العربية جعل 

منه مرجعيّة قيّمة لـشـركائنا مكّنتهم من إرـسـاء 
منهجـيـة ونـهـج بحيث ُمحكمني لمـشـاريعهم.

واـسـتخدم ـشـركاؤان يف مـشـروع الكلمة ِتفرق 
الدلـيـل العمـلـي لبـلـورة منهجيتـهـم ابللغة العربية. 

فعلى ـسـبيل المثال، قام ـشـركاؤان يف لبنان من 
مؤسـسـة مـهـارات بوضع منهجيتـهـم المتعلقة 

بمراقـبـة خـطـاب الكراهـيـة يف حمالت االنتخاابت 
البرلمانـيـة، كـمـا اـسـتخدموا ـمـوارد ومصنفات أخرى 

ـمـن ُكتيـّبـات ـصـادرة عن المنظـمـة الدولية للتقرير 
ـعـن الديمقراطـيـة بـشـأن العـنـف القائم ىلع النوع 

االجتماـعـي.  أـمـا المـبـادرة الـسـودانية للتنمية 
)ـسـوداي(، ـشـركاؤان يف الـسـودان، فقد قاموا بتكييف 
الدلـيـل العمـلـي لالسترـشـاد بها يف وـضـع منهجيتهم 
لمراقـبـة خـطـاب الكراهـيـة والمعلومات المضللة 

ـخـالل الفـتـرة االنتقالـيـة بعد أحداث 25 تـشـرين 
األول/أكتوبر يف الـسـودان.  
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الصفحة 
الرئيسية 

للدليل 
العملي

https://digitalmonitor.democracy-reporting.org/ARA/
https://digitalmonitor.democracy-reporting.org/ARA/
https://digitalmonitor.democracy-reporting.org/ARA/
https://digitalmonitor.democracy-reporting.org/ARA/
https://digitalmonitor.democracy-reporting.org/ARA/
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1. خطاب 

الكراهية 

على فيسبوك 

خالل الصمت 

 االنتخابي،

 دراسة حالة

من األردن

1.1. عن مركز 

الحياة-راصد

2007
البرلمانيــة االنتخابــات 

إطالق تحالف راصد 	
1200 راصد 	

2010
انتخابــات

 توسيع التحالف ليشمل 25 مؤسسة 	
و 1700 راصد

2016
البرلمانيــة االنتخابــات 

150 منظمة مجتمع مدين ضمن التحالف 	
5000 راصد 	

 دراسة تحليلية
حسب البلدان 

مرـكـز الحياة-راـصـد هو 
منظـمـة ـغـري حكومـيـة من 

منظـمـات المجتـمـع الـمـدين.  
وتـسـعى إىل تعزيز المـسـاءلة 

والحوكـمـة والمـشـاركة يف 
الحـيـاة العامة والتـسـامح 
يف األردن والمنطـقـة، يف 

إـطـار الديمقراطـيـة وحقوق 
اإلنـسـان والمواطـنـة الفاعلة، 
وـسـيادة القاـنـون، ـمـع العمل 

ىلع مراـعـاة الـنـوع االجتماـعـي 
يف السياـسـات واإلجراءات 

 العاـمـة.  ويعـمـل مرـكـز الحـيـاة
من خالل خمـسـة مـشـاريع 

أساسية:

1. 'راـصـد' اإلصالحات 
االنتخابية،

2. اإلصالحــات الحكومية،

3. اإلصالحــات البرلمانية،

4. إـصـالح اإلدارة المحلـيـة،

5. التماســك االجتماعي.  

ُأريس تحاـلـف راـصـد لمالحـظـة 
االنتـخـاابت ورصدها ـسـنة 
2007. ويف نفس الـسـنة 

الـتـي عـُقـدت فيـهـا االنتخاابت 
البرلمانـيـة ُأطـلـق التحاـلـف الذي 
قام ىلع 1200 راصد انتـشـروا 
ـخـارج مراـكـز االقـتـراع لمالحظة 
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2017
وانتخابــات  البلديــة  االنتخابــات 

المحافظــات مجالــس 

2600 راصد  	

2020
البرلمانيــة االنتخابــات 

توسيع التحالف ليشمل 252 منظمة 	
3400 راصد 	

2022
البلديــة االنتخابــات 

1100 راصد 	
قائمات اانلخبني األساسيني 	

إنشاء صفحات راصد ىلع شبكات التواصل االجتماعي  	
ابلتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية

ـسـري العملـيـة االنتخابـيـة للـمـرة 
األوىل يف اترـيـخ االنتـخـاابت 

األردنية.

وواـصـل فرـيـق راصد جهوده 
يف الضـغـط ـمـن أـجـل تكريس 

نـهـج مالحـظـة االنتخاابت 
وتقنيـنـه ضـمـن المنظوـمـة 

الديمقراطـيـة األردنـيـة، التي 
سُــمح للفرـيـق أن يـشـارك فيـهـا 
بنـشـر ـعـدد ـمـن راصدهي يف مراكز 
االقـتـراع لمالحـظـة االنتخاابت 

ورصدها ـسـنة 2010.

الـحـظ تحاـلـف راـصـد االنتخاابت 
البـلـدةي وانتـخـاابت مجالس 

المحافـظـات لـسـنة 2017 
من خالل 2600 راصد. ـسـنة 
2020، توـسـع عـمـل التحاـلـف 

ليـشـمل 252 منظـمـة منتـشـرة 
يف مختـلـف أنـحـاء الدواـئـر 

االنتخابـيـة. ـعـالوة ىلع ذلك، 
الـحـظ تحاـلـف راـصـد االنتخاابت 
البرلمانـيـة ـعـن طرـيـق راصدهي 

وعددـهـم 3400 راصدة 
وراـصـد. كما الـحـظ االنتخاابت 

البـلـدةي وانتـخـاابت مجالس 
المحافـظـات لـسـنة 2022 ـعـن 

طرـيـق 1100 راـصـدة وراصد 
مـمـن الحـظـوا كاـمـل العملية 
االنتخابـيـة انطالـقـا من نـشـر 

قائـمـات اانلخبني األساـسـيني 
 إىل أن ُأعـلـن ـعـن النتاـئـج.

وال يـشـكل التحاـلـف كـيـاان 
حكومـيـا أو ـحـزاب سياـسـيا، إذ 
يعـمـل يف كـنـف االـسـتقاللية 

والحياد.
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2.1. السياق

ـسـن األردن أول قاـنـون يتعـلـق ابلالمرـكـزةي يف 
اتريـخـه ـسـنة 2015 وعـقـد أول انتـخـاابت المرـكـزةي 

ـسـنة 2017.  وـشـملت االنتـخـاابت مجاـلـس 
المحافـظـات )الـتـي ُأنـشـأت حديـثـا( والمجالس 
البـلـدةي والُعـمـد وأعـضـاء مجـلـس أماـنـة عمان 

الكـبـرى. وأـبـرزت االنتـخـاابت جـهـود األردن إلعطاء 
المواـطـن مـسـاحة أكـبـر إليـصـال صوـتـه ولتعزيز 

مـشـاركته يف اتـخـاذ الـقـرارات التنـمـوةي. واـسـتنادا 
إىل ـمـا ـسـبق، تكـمـن أهمـيـة مالحـظـة هذه 

االنتـخـاابت ىلع وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي يف 
أنـهـا مرتبـطـة ابلسياـسـة الوطنـيـة الفرعـيـة. حـيـث 
ـسـلطت الـضـوء ىلع توجـهـات خـطـاب الكراهـيـة 

والمعلوـمـات المضلـلـة ىلع مـسـتوى المحافـظـات 
والبـلـدايت، وأعـطـت فـكـرة ـعـن بعض المـسـاحات 

الجغرافـيـة وـعـن اخـتـالف االتجاـهـات فيـهـا ـعـن تلك 
المرـصـودة ىلع الصعـيـد الوـطـين. 

وُنـشـرت القائـمـة النهائـيـة ابلمترـشـحني لالنتـخـاابت 
البـلـدةي ومجـلـس أماـنـة عـمـان الكبرى يف ـشـباط/

فيفري 2022 وـشـملت 3953 مترـشـحا و867 
مترـشـحة وفـقـا لإلحصائـيـات الـتـي نـشـرتها الهيـئـة 

المـسـتقلة لالنتـخـاب.1 وأعلـنـت الهيـئـة ـعـن النتاـئـج 
ونـشـرتها يف الجرـيـدة الرـسـمية بتارـيـخ 24 آذار/

مارس 2022.

ويف إـطـار دراـسـة خـطـاب الكراهـيـة يف األردن 
ومراقبتـهـا، ـصـدر ـهـذا التقرـيـر ـعـن مرـكـز الحياة - 
راـصـد، بدـعـم ـمـن المنظـمـة الدولـيـة للتقرـيـر عن 

الديمقراطـيـة. 

و ـهـو ـمـن ـبـني ـعـدة تقارـيـر عـمـل عليـهـا المركز 
يف إـطـار مـشـروع "مراقـبـة خـطـاب الكراهـيـة ىلع 
منـصـات التواـصـل االجتماـعـي- راـصـد". ويرصد 
التقرـيـر المحـتـوى المتعـلـق ابالنتـخـاابت البـلـدةي 
ومجاـلـس المحافـظـات ىلع منـصـات وـسـائل 
التواـصـل االجتماـعـي، ابتـبـاع منهجـيـة معيـنـة 

لمراقـبـة خـطـاب الكراهـيـة واألخـبـار الزائـفـة ىلع 
منـصـات التواـصـل االجتماـعـي الـتـي عـمـل عليها 

المركز. 

ورـكـز التقرـيـر ىلع منـصـة رـصـد فيـسـبوك خالل 
الفـتـرة الفاصـلـة ـبـني 21 آذار/ـمـارس 2022 و22 

آذار/ـمـارس 2022  وـمـن ـبـني 51 صفـحـة وقع 
عليـهـا االختـيـار وفـقـا لمعاـيـري مـحـددة واـسـتنادا إىل 
كلـمـات رئيـسـية ـمـن قبـيـل:  "االنتـخـاابت، مجاـلـس 
المحافـظـات، الهيـئـة المـسـتقلة لالنتـخـاب، راـصـد، 

نـسـبة التصوـيـت، صنادـيـق االقـتـراع، ـعـدد اانلخبني، 
نتاـئـج االنتـخـاب، الجدوـلـة، احتـسـاب النتائج"، 

والمنـشـورات الـتـي تحـتـوي 4 تعليـقـات فـمـا أكـثـر. 

وأـبـرز رـصـد ـهـذه الفـتـرة األـعـداد المتنامـيـة للظواهر 
والـسـلوكات الـتـي ظـهـرت، بـمـا يف ذلك التـشـهري.

3.1. المنهجية

ينتـمـي فرـيـق البـحـث اـلـذي يـجـري عمليـتـي المراقبة 
والتحلـيـل إىل طاـقـم عـمـل مرـكـز الحـيـاة.

 وتنقـسـم المنهجـيـة إىل ثالـثـة أـجـزاء:

1.3.1. الغرض من الدراسة وتصميم البحث

يـسـتند مراقـبـة خـطـاب الكراهـيـة والمعلوـمـات 
المضلـلـة ىلع مواـقـع ـشـبكات التواـصـل االجتماـعـي 

إىل بـحـث ومنهجـيـة تحليلـيـة واضـحـني تـشـمالن 
مجموـعـة ـمـن المؤشرات الكمـيـة والنوعـيـة، الـتـي 

ُوضـعـت بـنـاء ىلع أفـضـل الممارـسـات يف ـهـذا 
المـجـال، إىل جاـنـب مجموـعـة أدوات المنظـمـة 

الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطـيـة.  واحـتـوت 
المنهجـيـة ىلع مجموـعـة ـمـن المؤـشـرات المحلـيـة 
لتعرـيـف خـطـاب الكراهـيـة وأصناـفـه ولإلـشـارة إىل 
ـمـدى التمـيـز ـبـني النـقـد اـلـذي يرتـبـط بـحـرةي التعبري 
وخـطـاب الكراهـيـة والـنـص التـشـريعي اـلـذي ينص 

ىلع هذه الـشـروط. 

ويفتـقـر القاـنـون اـلـدويل لتعرـيـف واـضـح لخطاب 
الكراهـيـة. كـمـا يفتـقـر القاـنـون األردين إىل تعرـيـف 

ـشـامل وواـضـح لخـطـاب الكراهـيـة. وعند اـسـتعراض 
الـنـص التـشـريعي األردين، رأى الفرـيـق المـعـين 

بمراقـبـة  وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي أبـنـه يتـعـني 
اعتـمـاد التعرـيـف اـلـذي وضعـتـه األـمـم المتحدة 

كـسـند مرجـعـي لـهـذا التقرير. 

https://www.iec.jo/sites/default/files/2022-02/folded%20brochure%20otline.pdf
https://www.iec.jo/sites/default/files/2022-02/folded%20brochure%20otline.pdf
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https://bit.ly/3bEOfO6 :2 األمم المتحدة، "استراتيجية األمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية"، متاحة ىلع

https://bit.ly/2FQG8Kv :3 الدستور األردين، "الصفحة رقم 3"  متاحة ىلع

 لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر عــن 

آرائــه وأفــكاره ومعتقداتــه ولــكل شــخص الحــق 

فــي تبنــي آراء والتعبيــر عنهــا دون التعــرض 

ألحــكام مســبقة، وبصــرف النظــر عــن كيفيــة 

القيــام بذلــك، ســواء أكان ذلــك بالتواصــل المباشــر 

مــع األشــخاص أو مــن خــال شــكل مكتــوب أو 

إذاعــي أو صحفــي أو أي وســائل إعــام أخــرى، 

مــع الحاجــة إلــى احتــرام حقــوق ومعتقــدات 

اآلخريــن، دون المســاس باألمــن القومــي أو النظــام 

العــام أو الصحــة العامــة واآلداب العامــة.

إذ يـشـري التعرـيـف إىل أن خـطـاب الكراهـيـة 2 ـهـو:  
"أي ـنـوع ـمـن التواـصـل، الـشـفهي أو الكـتـايب أو 

الـسـلويك، اـلـذي يهاـجـم أو يـسـتخدم لـغـة ازدرائية 
أو تميزةي ابإلـشـارة إىل ـشـخص أو مجموعة ىلع 
أـسـاس الهوةي، وبعبارة أخرى، ىلع أـسـاس الدين 
أو االنتـمـاء اإلـثـين أو الجنـسـية أو الـعـرق أو الـلـون 
أو األـصـل أو ـنـوع الجـنـس أو أـحـد العواـمـل األخرى 

المـحـددة للهوةي."

وابلحدـيـث ـعـن ـحـرةي التعبـيـر 3 كمصطلح، 
واـسـتنادا إىل أـحـكام الدـسـتور األردين، تحدـيـدا، 

الـمـادة )15( الـتـي: تجـبـر البـلـد ىلع ضـمـان حرةي 
التعـبـري واـلـرأي لجمـيـع األردنـيـني، وتـعـد ـهـذه الحرةي 

ُمطلـقـة وـغـري مقيّــدة، ال يف ـشـكلها وال زمنـهـا وال 
وـسـائل التمـتـع بـهـا. ولـكـن يـنـص الدـسـتور ىلع أنه 

ال يـجـب تـجـاوز ـحـدود القاـنـون. ووفـقـا للقوانني، 
يكـمـن أـهـم عاـمـل يف أن ال يمـثـل الـحـق يف التعـبـري 
ـعـن اـلـرأي اعـتـداء ىلع ـشـرف اآلخرين أو ـسـمعتهم 

أو معتقداتـهـم أو أـمـن الدوـلـة أو اـسـتقرارها.

ـعـالوة ىلع ذـلـك، ابالـسـتناد إىل الـمـادة 19 
ـمـن العـهـد اـلـدويل الـخـاص ابلحـقـوق المدنية 

والسياـسـية بـشـأن الـحـق يف ـحـرةي التعـبـري والرأي، 
يمـكـن انل أن نعتـمـد التعرـيـف المتـفـق علـيـه ااتليل، 

اـلـذي سُيـسـتند إلـيـه يف منهجـيـة العـمـل والبـحـث 
المقبلة:

 https://bit.ly/3bEOfO6
 https://bit.ly/3bEOfO6
https://bit.ly/2FQG8Kv
 https://bit.ly/3bEOfO6
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تعرـيـف المفاهيم المصطلـحـات 

كل عـمـل عنـيـف يحرّـكـه ـسـلوك ـعـدايئ ـصـادر ـعـن الـفـرد وـقـادر ىلع التـسـبب يف األذى 
الجـسـدي، أو الجنـسـي أو النفـسـي أو الرقـمـي أو أي رضر آـخـر، بـمـا يف ذـلـك التهدـيـد ابرـتـكاب 

مـثـل ـهـذه األفـعـال أو اإلـكـراه أو الحرـمـان التعـسـفي ـمـن الـحـرةي، ـسـواء أكان ذـلـك يف 
الحـيـاة العاـمـة أو الخاـصـة. 

يعتـبـر التنـمـر نوـعـا ـمـن أـنـواع الـسـلوك الـعـدايئ اـلـذي يتـسـبب فـيـه ـشـخص ما عمدا وبـشـكل 
متـكـرر لـشـتم الـشـخص أو إزعاـجـه. وـقـد يتـخـذ التنـمـر أـشـكاال متـعـددة، بـمـا يف ذـلـك التنـمـر 

الجـسـدي والـشـفوي ابـسـتخدام الكلـمـات، أو التنـمـر ابـسـتخدام أفـعـال عدوانـيـة.

و ينـطـوي ـهـذا الـسـلوك الُمـشـني ىلع خـلـل نفـسـي وتـفـاواتت يف النـفـوذ والمكاـنـة 
االجتماعـيـة وـقـد تظـهـر الحـقـا مـشـاكل نفـسـية يـعـاين منـهـا ضـحـااي التنمر.

العنف

التنمّر

ـهـو كل اعـتـداء ىلع كراـمـة اآلخرـيـن أو ـشـرفهم، ـشـفواي أو كتابـيـا. الشتم

التحرـيـض ـهـو الـحـث ىلع ارـتـكاب أي جريـمـة أو فـعـل عنـيـف. وبعـبـارة أـخـرى، يـغـرس 
الُمـحـرّض فـكـرة ارـتـكاب أعـمـال العـنـف أو الجريـمـة يف نـفـس الـشـخص الُمـسـتهدف بـغـرض 

حمـلـه ىلع ارـتـكاب الجريـمـة أو أعـمـال العـنـف. 

التحريض

أي تمـيـز أو اقـصـاء أو تقيـيـد أو تفضـيـل قاـئـم ىلع الـعـرق أو الـلـون أو النـسـب أو األـصـل 
ويم أو اإلـثـين والـهـدف مـنـه أو ـمـا يترـتـب عـنـه ـهـو إبـطـال أو االنتـقـاص ـمـن اإلقرار  الـقـ
ابلـحـرايت األساـسـية والتمـتـع بـهـا وممارـسـتها يف المـيـدان الـسـيايس أو االقتـصـادي أو 

االت الحـيـاة العاـمـة. االجتماـعـي أو الثـقـايف أو أي مـجـال أـخـرى ـمـن مـجـ

التميزي

أي تـصـرف جنـسـي مـثـل التالـمـس الجـسـدي أو اإليـحـاءات أو التعليـقـات الجنـسـية، أو 
ـعـرض لـمـادة إابحـيـة أو طـلـب جنـسـي ابـسـتخدام الكلـمـات أو الفـعـل أو اإليـمـاء.  وـقـد 

يـكـون ـهـذا التـصـرف مهيـنـا وـقـد يؤدي إىل مـشـاكل جـسـدةي أو نفـسـية. 

التحرش 
الجنسي

كل تصرـيـح أو ـنـص مكـتـوب أو ـصـورة أو رـسـم أو أي عالـمـة أو تعـبـري ـمـن ـشـأنه أن يقلّــل 
ـمـن احـتـرام الجـهـة الُمـسـتهدفة، ويـجـب أن يـكـون ىلع الـمـأل. 

التحقير

2.3.1. الطرق 

بـعـد االتـفـاق ىلع تعرـيـف واـضـح لخـطـاب الكراهـيـة وـحـرةي التعـبـري، أطـلـق مرـكـز الحـيـاة عملـيـة تصمـيـم 
البـحـث لتحدـيـد أصـنـاف خـطـاب الكراهـيـة ومـسـتوايت حدـتـه، ابإلضاـفـة إىل توضـيـح إـجـراءات واضحة 

لتحلـيـل البـيـاانت ـبـداةي بتحدـيـد مـصـادر البـيـاانت وـصـوال إىل النتاـئـج النهائـيـة.

تصنيف خطــاب الكراهية

عـمـل الفرـيـق المـعـين برـصـد وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي ىلع تصنـيـف خـطـاب الكراهـيـة إىل 10 فـئـات 
أساـسـية اـسـتنادا إىل أفـضـل الممارـسـات الدولـيـة وبـمـا يتـمـاىش ـمـع الـسـياق والقواـنـني واللواـئـح األردنـيـة، 

وفيـمـا يـلـي تعرـيـف الفئات:
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تـهـدف ـهـذه المعلوـمـات إىل إلـحـاق األذى ابلـطـرف اآلـخـر ىلع الرـغـم ـمـن معرفة انـشـرها 
أبنـهـا خاطئة. 

و تتـخـذ ـهـذه المعلوـمـة عدة أـشـكال:
– قـصـص ُتنـشـر ىلع المواـقـع

– صُــور وـشـرائط فيدـيـو ُمفبركة
– معلوـمـات وـصـور واقتباـسـات وـقـع الحـصـول عليـهـا يف ـسـياق معني

المعلومات 
المضللة

ـهـو ـعـزو ـحـدث ـلـم يـقـع أو حادـثـة فيـهـا انتـهـاك للقاـنـون وللتقالـيـد المتـعـارف عليـهـا يف بـلـد 
ـمـا لـشـخص ُمـعـنيّ، وينـجـم عنـهـا العـقـاب واالزدراء المجتمـعـي لـهـذا الـشـخص، ويـكـون 
 التـشـهري ىلع المأل وبـشـكل عمد ويـشـوه ـسـمعة الـشـخص أو المؤسـسـة المـسـتهدفة.
و ـقـد يـكـون تـشـهريا ـمـا ينـشـره بـعـض األـشـخاص ـمـن ـصـور ـشـخصية ىلع نـحـو ال أخاليق 
ىلع مواـقـع ـشـبكات التواـصـل االجتماـعـي أو ـمـا ينـشـرونه ـمـن أخـبـار زائـفـة ىلع جمـيـع 

المواـقـع بداـفـع إيـصـال الخـبـر ألكـبـر ـعـدد ممكن من األـشـخاص. 

التشهير

خـبـر أو مجموـعـة ـمـن األخـبـار الزائـفـة الـتـي تنتـشـر يف المجتـمـع بـسـرعة وُتعـمـم ىلع عـمـوم 
اانلس، ـمـع االعتـقـاد بصحتـهـا. ودائـمـا ـمـا تـكـون ـهـذه األخـبـار الزائـفـة مـثـرية لالهتمام 
وتـثـري فـضـول المجتـمـع واابلحـثـني، وـعـادة ـمـا تفتـقـر للمـصـدر الموـثـوق اـلـذي يدعّمها 

ابلبراـهـني الـتـي تضـمـن صـحـة هذه األخبار. 

الشائعات

الـجـدول 1: أصـنـاف خـطـاب الكراهية

الـصـورة 1: ـصـورة ُملتقـطـة ـمـن الشاـشـة لـشـائعة وردت ضـمـن إحدى 
المنـشـورات ىلع فيـسـبوك ـخـالل الفـتـرة الفاصـلـة ـبـني 21 و22 آذار/

ـمـارس 2022 وحللـهـا مرـكـز الحياة

مقـيـاس حدة خـطـاب الكراهية 

يف ـحـني يُنـظـر إىل خـطـاب الكراهـيـة ىلع 
أـنـه فـئـة واـحـدة، إال أنه ـمـن المهم 

اإلـقـرار إبمكانـيـة التمـيـز ـبـني مختلف 
درـجـات حدـتـه.  إذ توـجـد اختالـفـات 

واضـحـة وـهـي تختـلـف ـمـن ـسـياق إىل آخر 
وـمـن حاـلـة إىل أخرى. 

 واـفـق الفرـيـق المـعـين برصد وـسـائل 
التواـصـل االجتماـعـي، بـعـد مراجعة 

المؤلـفـات وأفـضـل الممارـسـات، ىلع 
المقـيـاس ااتليل لـحـدة خـطـاب الكراهـيـة:
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الدرـجـة 4 درـجـات الـحـدة الـشـرح الترمزي ابأللوان

 0 ـغـري ـحـاد محـتـوى ال يتعـلـق ابلمنـشـور وال يـحـرض أبي 
  ـشـكل من األـشـكال )1-6( 

 1 اخـتـالف يف اـلـرأي يعـكـس التعـبـري االخـتـالف يف اـلـرأي إزاء فـكـرة أو 
  اعتـقـاد أو ـمـا إىل ذلك.

 2 فعل ـسـلبي  تعـبـري ىلع أفـعـال ـغـري عنيـفـة لـهـا عالقة 
   بمجموـعـة أو جـهـة، وتفاـعـالت ال تحـتـوي 

   ىلع أفـعـال عنيـفـة، مـثـل اـسـتخدام االـسـتعارات. 
   ـمـن ـبـني األمثـلـة ىلع ذـلـك، االتهام ابلـسـرقة، 

   التهدـيـدات، الُفـحـش، ـسـوء المعاملة 
  واالستبعاد.

 3 رـسـم معالم ـسـلبية للـشـخصية التعـبـري بوـصـف ال يحـتـوي ىلع عـنـف وـشـتائم 
   ىلع ـغـرار نـعـت أحدـهـم ابلغـبـاء أو توصيـفـه 

  ابلـسـرقة أو التزوـيـر أو الجـنـون وـمـا إىل ذـلـك. 

 4 الـشـيطنة والتوصـيـف الالإنـسـاين تعـبـري يحـتـوي ىلع وـصـف الإنـسـاين ودوين مـثـل 
   اـسـتخدام كلمات لتوـسـيم الـشـخص ابإلـشـارة 

  إىل الحـيـواانت أو األـمـراض أو غريـهـا. 

 5 العـنـف تعـبـري ينـطـوي ىلع إلـحـاق رضر جـسـدي أو ىلع 
   ـسـبيل االـسـتعارة، أو التحرـيـض ىلع إلـحـاق 

   رضر مماـثـل، والتفاـعـل مـعـه ىلع نـحـو يدـعـو إىل 
ازي، مـثـل التعذـيـب أو     العـنـف الجـسـدي أو المـجـ

   االغتـصـاب أو الـضـرب أو أعـمـال الـسـطو 
  وغريها. 

6 الـمـوت تعـبـري يـشـري حرفـيـا إىل القـتـل ـمـن قـبـل مجموعة  
   ـمـا، وتفاـعـالت تـشـري إىل قـتـل أو إقـصـاء فئات 

  معينة.

الـجـدول 2: مقـيـاس ـحـدة خـطـاب الكراهية 5

4 1 الدرجة األدىن و 6 الدرجة األىلع.

https://items.ssrc.org/disinformation-demo- :5 أفكار من وسائل التواصل االجتماعي، "تصنيف حدة خطاب الكراهية و التعرف عليه"، متاح ىلع
/cracy-and-conflict-prevention/classifying-and-identifying-the-intensity-of-hate-speech

https://items.ssrc.org/disinformation-democracy-and-conflict-prevention/classifying-and-identifying-the-intensity-of-hate-speech/
https://items.ssrc.org/disinformation-democracy-and-conflict-prevention/classifying-and-identifying-the-intensity-of-hate-speech/
https://items.ssrc.org/disinformation-democracy-and-conflict-prevention/classifying-and-identifying-the-intensity-of-hate-speech/
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6 الكلمات الرئيسية ابلعربية: انتخاابت، االنتخاابت، مجالس المحافظات، الهيئة المستقلة لالنتخاابت، راصد، نسبة االقتراع، صناديق االقتراع، اعداد المقترعني، 
نتائج االنتخاابت، الفرز، نتائج الفرز.

 وســائل اإلعالم

الحكوميــة

08
وســائل اإلعالم

غيــر الحكوميــة

35

الـصـورة 2: تصنـيـف صفـحـات وـسـائل اإلعالم

3.3.1. إجراءات تحليل البيانات اإلحصائية 

ُقسّــمت إـجـراءات تحلـيـل البـيـاانت اإلحصائـيـة إىل 
الخـطـوات ااتللية: 

أوال، تحدـيـد نطاق العمل:

حدّد الفريق المعين برصد وسائل التواصل 
االجتماعي نطاق عمله للتركز ىلع خطاب الكراهية 
أثناء انتخاابت اإلدارة المحلية يف األردن يف مارس/
آذار 2022، واختار فيسبوك ليكون منصة التواصل 

االجتماعي التي سريكز عليها خالل الفترة التي 
حددها والتي ستمتد من 21 مارس/آذار إىل 22 

مارس/آذار 2022.

اثنـيـا، تحدـيـد مصادر البياانت:

أـعـد الفرـيـق المـعـين برـصـد وـسـائل التواصل 
االجتماـعـي قائـمـة بـــصفحات 51 وـسـيلة إـعـالم 
)حكومـيـة وـغـري حكومـيـة( ىلع فيـسـبوك، ووـقـع 

االختـيـار ىلع ـهـذه الصفـحـات اـسـتنادا إىل المعاـيـري 
ااتللية:

1. يـجـب أن تـكـون الصفـحـة ُمعتـمـدة من 
المنـصـة وتـضـم ـعـددا كـبـريا ـمـن المتابعني.

2. ُيعتـبـر صاـحـب/ ـــة الصفـحـة ـشـخصية عامة.

3. صفـحـات الحكوـمـة األردنـيـة والهيئات 
المـسـتقلة والصفـحـات الرـسـمية ـلـكل 
الجامـعـات األدرنـيـة العاـمـة والخاصة.

4. تـضـم صفـحـات وـسـائل اإلـعـالم المرئية 
واإلذاعـيـة والمكتوـبـة ـعـددا كـبـريا من 
المتابـعـني وتنتـشـر ىلع نـطـاق واـسـع.

اثاثل، اختـيـار أداة تحلـيـل البياانت:

اخـتـار الفرـيـق المـعـين بمراقـبـة وـسـائل التواصل 
االجتماـعـي، بمـسـاعدة تقنـيـة ـمـن فريق 

المنظـمـة الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطـيـة، أداة 
"CrowdTangle" لتحلـيـل البـيـاانت، وتـسـتوجب 

ـهـذه الطريـقـة مـصـادر البـيـاانت كـمـا تنتـقـي كلمات 
رئيـسـية متنوـعـة لجـمـع البـيـاانت.

رابـعـا، تحديد الكلمات الرئيـسـية:

وـقـع االختـيـار ىلع الكلـمـات الرئيـسـية ااتللـيـة لجـمـع 
البياانت:

انتـخـاابت، االنتـخـاابت، مجاـلـس المحافـظـات، 
الهيـئـة المـسـتقلة لالنتـخـاابت، راـصـد، نـسـبة 

االقـتـراع، صنادـيـق االقـتـراع، اـعـداد المقترعني، 
نتاـئـج االنتـخـاابت، الـفـرز، نتاـئـج الفرز.

اسُتخدمت هذه الكلمات الرئيسية ابللغة العربية 6

خامســا، تصنيف البياانت:

أـفـرزت الخـطـواتن األوىل و ااثلنـيـة ـعـن 1885 
منـشـورا ىلع فيـسـبوك، ـثـم ـقـام مرـكـز الحياة 

بتصنـيـف ـهـذه المنـشـورات و فـصـل المنـشـورات 
الـتـي تحـتـوي ىلع أربـعـة تعالـيـق أو أكـثـر واعتبرـهـا 
مجموـعـة نهائـيـة ـمـن البـيـاانت. وكاـنـت النتيـجـة 

446 منـشـورا تحـتـوي ىلع مجـمـوع 11255 تعليـقـا.  
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عيـنـة البياانت 

ـعـدد الصفحات التي اـسـُتخرجت 
منها المنـشـورات: 32

عدد المنـشـورات: 446

ـعـدد التعليقات: 11255
الـصـورة 3: هيكـلـة عيـنـة البياانت

موقع إخباري: 16

ـشـركة إعالمية إخبارةي: 8

محطة إذاعية: 5

صحيـفـة مواضيعية: 4

منـتـج إعاليم إذاعي: 2

برانمج تلفزي: 1

نشاط عام: 1

الـصـورة 4: ـعـدد الصفـحـات الـتـي اـسـُتخرجت منها 
المنشــوراتنات

فيدـيـو أصلي
يوتوب

صورفيديو مباشــر
منشورات

روابط

161

1

151

23 33

28

الـصـورة 5: أنواع المنـشـورات )446(

سادـسـا، تصنـيـف خـطـاب الكراهية وتحلـيـل مقياس حدته:

بـعـد التوـصـل إىل المجموـعـة النهائـيـة ـمـن البـيـاانت، ـقـام الفرـيـق المـعـين بمراقـبـة وـسـائل التواـصـل 
االجتماـعـي بتصنـيـف أـنـواع خـطـاب الكراهـيـة و حدـتـه ابـسـتخدام الـجـدول 1 و الـجـدول 2.

4.1. النتائج

1.4.1. تصنيف البيانات

تحلـيـل التعليقات

مركز الحياة - توىل فريق راصد مراقبة محتوى 51 منصة ىلع فيسبوك. ومن بني 11255 تعليقا، احتوى 
2630 تعليقا ىلع خطاب الكراهية بعد إجراء التحليل، أي ما يعادل 23.4% من مجموع التعليقات التي 
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تصنـيـف التعليقات حـسـب أـشـكال خـطـاب الكراهية

تـبـنيّ أن التـشـهري كان أكـثـر أـشـكال خـطـاب الكراهـيـة ـتـداوال، بنـسـبة 25.78% ـمـن مجـمـوع التعليـقـات 
الـتـي احـتـوت ىلع ـشـكل ـمـن أـشـكال خـطـاب الكراهـيـة، ويلـيـه التحـقـري )25.4%(، ـثـم التنـمـر اإللكـتـروين 

)18.97%(، والـشـتم )10.72%(. يـعـرض الرـسـم البـيـاين أدانه تقـسـيما ألـنـواع خـطـاب الكراهـيـة الـتـي ُرـصـدت.

2630 تعليقا يحتوي ىلع 
خطاب الكراهية

عيـنـة البياانت 

ـعـدد الصفحات التي اـسـُتخرجت 
منها المنـشـورات: 32

عدد المنـشـورات: 446

ـعـدد التعليقات: 11255

الـصـورة 6: ـعـدد التعليـقـات الـتـي تحـتـوي ىلع خـطـاب الكراهـيـة
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الـصـورة 7: تصنـيـف أـشـكال خـطـاب الكراهية

خضعت للتحليل، يف حني وصبت نسبة التعليقات التي ُصنّفت ىلع أنها حرةي تعبري 64.9% ومثلت 
التعليقات الُمصنفة يف "فئات أخرى" 11.7%، مع اإلشارة إىل أن التعليقات التي ُصنّفت ضمن "فئات أخرى" 

احتوت ىلع خطاب إعالين أو دعايئ لم يكن ىلع عالقة ابلمنشور الذي ُوضع عليه التعليق.
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2630
ات تعليق

تصنـيـف تعليـقـات خـطـاب الكراهـيـة ىلع فيـسـبوك خالل إنتخاابت 
مجاـلـس البـلـدايت والمحافظات لـسـنة 2022

وفاة عنف الـشـيطنة والتوصـيـف 
الالإنساين

إجراءات ـسـلبية رـسـم معالم ـسـلبية خالفات
للشــخصية
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0%

7.5%
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10%

82%
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85%
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78%

0.3%

4.5%

4%

0%

2%

0%

4.5%

0.4%

0%
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التشهير
678

التحرش الجنسي
22

التحقير
668

معلوـمـات مضللة
162

الشائعات
41

 2.4.1. أمثلة عن خطاب الكراهية

 على فيسبوك: السلوكات والظواهر

التشهير

مـثـل التـشـهري أكـثـر أـشـكال خـطـاب الكراهية 
ـتـداوال حـيـث بـلـغ 25.7% ـمـن مجـمـوع التعليقات 
الـتـي احـتـوت ىلع خـطـاب الكراهـيـة. و تـبـنيّ أن 
الـسـلوكات الـتـي وـقـع مراقبتـهـا تتبـلـور ـمـن خالل 

التـشـكيك يف العملـيـة االنتخابـيـة و نزاهتـهـا. فعـلـى 

ـسـبيل المـثـال، ورد يف أـحـد التعالـيـق: "ـمـاذا وزـعـوا 
ـهـذه الـمـرة، بطاـقـات العـشـرين ديـنـار أو الخمـسـني 

ديـنـار )ـشـراء األـصـوات(". كما أظـهـرت عملية 
المراقـبـة ـسـلوكات تـنـم عن تـشـهري المرـشـحني 

والمرـشـحات، مـثـال ذـكـر أـحـد التعالـيـق "ألنهم 
جميـعـا كاذـبـون، ولكنـهـم جميـعـا يحـبـون الـنـواب". 
يف ـحـني ورد يف تعلـيـق آـخـر، "إذا أردـتـم أن ُينتـخـب 

الفاـسـدون، قاطـعـوا االنتخاابت". 
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التحقير

بقدر انتشار التشهري انتشر التحقري، أو االستنقاص 
من اآلخرين، سواء أكانوا أفرادا أو كياانت أو 

مؤسسات، وهو ما ثبت من خالل النسبة العالية 
للتحقري بصفته أحد أشكال خطاب الكراهية، 

بمعدل 25.4% من جميع التعليقات التي احتوت 
ىلع خطاب الكراهية.

ويف بعض الحاالت ارتبطت السلوكات ابالستنقاص 
من اآلخرين عن طريق نعتهم بصفات غري 

مناسبة وتحقريهم، كأحد التعاليق القائلة:  هي 
انقصة البلد سرسرةي جد بكفي أشكالكم ايل 

نتصبح ونمسي فيه”7 وهذا لالستنقاص من أحد 
المترشحني لالنتخاابت، كما ورد يف تعليق آخر: " 

شوفة وجهك أكبر مبرر ألنها بتسد النفس"8 

5.1. التوصيات

• تحديد آايلت الحمالت السياسية ىلع منصات 
التواصل االجتماعي ىلع نحو واضح وتنظيمها 

ضمن التشريعات المتعلقة ابالنتخاابت.

• وينبغي أن تنص التوجيهات التنفيذةي 
والتشريعات رصاحة ىلع عقوابت/جزاءات 

لكل من يرتكب فعل تنمرّ أو عنف إلكتروين أو 
عنف انتخايب أو أي شكل من أشكال خطاب 

الكراهية مع إدراج تعريف مكتوب واضح لهذه 
األفعال.

• تويل الهيئة العليا لالنتخاب تشكيل فرق 
لمراقبة منصات التواصل االجتماعي ابلتعاون 
مع المجتمع المدين واإلعالم. وتقيض المهمة 
األساسية لهذه الفرق بتعقب خطاب الكراهية 

وتقصّيه.

• إرساء إجراء مقتضب وُمبسّط ضد كل من 
يستخدم خطاب الكراهية والتحريض ىلع 

الكراهية أو العنف من شأنه أن يردع عموم 
اانلس عن أي نوع من هذه السلوكات الخطرة. 

وينبغي أن يشمل هذا اإلجراء تدابري وقائية 
مثل غلق الصفحات/الحساابت أو تعليق 

عملها بموجب إخطار يف مدة زمنية معقولة إذا 
تبني أنها تنشر خطاب الكراهية.

• التعاون مع منصات التواصل االجتماعي 
الموجودة يف األردن لبلورة سياسات 

تتصدى لخطاب الكراهية والمحتوى الزائف 
والتضليلي. وينبغي تكييف هذه السياسات 

بحيث تتماىش مع التشريعات المحلية ومبدأ 
التدرّج. مثل إزالة المنشورات أو التعليقات 
التي تحتوي ىلع خطاب الكراهية ورضورة 

إعالم صاحب الحساب أبنه نشر خطاب 
كراهية وتنبيهه من ذلك. أما الخطوات ااتللية 

فتقيض إبمكانية تعطيل عمل الحساب إذا 
تبنيّ تكرّر هذا السلوك.

• ينبغي أن ُتدرج الحكومة معلومات عن 
آايلت مراقبة خطاب الكراهية والمعلومات 

المضللة يف جامعات الصحافة واإلعالم، وأن 
تضع استراتيجية لمكافحة خطاب الكراهية 

وذلك عن طريق تثقيف الهيئات الطالبية 
بشأن خطاب الكراهية وطرق التصدي له 
والمساهمة يف نشر الوعي بشأن جميع 

أشكال خطاب الكراهية.

• ويجب وضع القوانني وتحيينها للتصدي 
للمعلومات المضللة واألخبار الزائفة ويتعني 

السعي إىل توفري حزّ إلكتروين آمن خال من 
المعلومات المضللة واإلعالم التضليلي.

• ويجب أن تعزز السلطات الرسمية مبادراتها 
الرامية إىل مكافحة المعلومات المضللة 

واألخبار الزائفة التي تركز ىلع منصات 
التواصل االجتماعي. ويجب أن تعمل هذه 

المبادرات ىلع التثقيف حول وسائل التواصل 
االجتماعي والتحقق من الوقائع. ولألردن 

ابلفعل منصة رسمية بعنوان "حقك تعرف" 
ويتعني أن تشجع ىلع إطالق مبادرات أخرى 

)خاصة/عامة(.

• ىلع مؤسسات المجتمع المدين أن تطلق 
برامج وأنشطة ودعاايت لمكافحة خطاب 

الكراهية. العمل ىلع نشر الوعي بشأن هذه 
المسألة وإاتحة األبحاث والدراسات المتعلقة 

بها. كما ابإلمكان إطالق الحمالت اإلعالمية 
للتوعية ابلحدود القانونية لحرةي التعبري.

7 التعليق: هي انقصة البلد سرسرةي جد بكفي أشكالكم ايل نتصبح ونمسي فيه”

8 التعليق: شوفة وجهك أكبر مبرر ألنها بتسد النفس
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2. المشهد السياسي 

بيل االنتخابات: 
ُ

اللبناني ق

تحليل للمعلومات 

المضللة وخطاب 

الكراهية والشائعات 

والدعاية السياسية

1.2. ماهي مؤسسة 

مهارات؟

أتسست مؤسسة مهارات سنة 2006 يف بريوت 
بقيادة نسائية، وتضطلع بدور الجهة التحفزةي 

التي تدافع ىلع تطوير المجتمعات الديمقراطية 
وتقدمها وفقا لقيم حرةي التعبري واحترام حقوق 

اإلنسان. 

قادت مهارات إصالح القوانني المتعلقة ابإلعالم يف 
لبنان وعملت كمنظمة رقابية تراقب وضع حرةي 

التعبري وحرةي اإلعالم وسالمة الصحفيني والتدفق 
الحر للمعلومة يف لبنان ويف منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا. 

ويصف هذا التقرير عمل مهارات خالل الفترة 
الفاصلة بني شباط/فيفري وآذار/مارس 2022 

يف إطار متابعة االنتخاابت البرلمانية يف أاير/ 
مايو 2022 من خالل عدة أنشطة تساهم يف 

التصدي للمعلومات المضللة والكاذبة، وتعزيز 
فرص التحقق من الوقائع وتشجيع اانلخب ىلع 
التفكري النقدي لمساعدته ىلع القيام ابختيارات 
مستنرية. تشمل هذه األنشطة تحليل الخطاب 
الموجود يف اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي 

ومراقبة الحمالت من زاوةي المعلومات المضللة 
والدعاةي السياسية وخطاب الكراهية والعنف ضد 
المرأة وإصدار بياانت المواقف والموارد المتعلقة 

ابلتغطية اإلعالمية لالنتخاابت، وتدريب الصحفيني 
والمنصات اإلعالمية البديلة التي تتيح تغطية 

احترافية لالنتخاابت والتحقق من الوقائع. وسريد 
تحليل فترة االنتخاابت والفترة ااتللية لالنتخاابت 

ضمن التقرير اإلقليمي ااتليل.

2.2. السياق المحلي

1.2.2. المشهد اإلعامي

يعُتـبـر لبـنـان أـحـد البـلـدان الديمقراطـيـة يف المنطقة 
العربـيـة ـمـن حـيـث ـحـرةي الصحافة وحرةي التعبري 

وُصنّــف ىلع أـنـه ـحـرّ جزئيا وفـقـا لتقرير فريدوم 
هاوس )Freedom House( لـسـنة 2022 . ولكن 

الضـغـط الـسـيايس أصـبـح أـقـوى من أي وقت مىض 
ويـسـجل لبنان تراجعا من حيث النقاط الُمـسـندة 

إلـيـه، حـيـث أصـبـح يحـتـل المرتـبـة 130 من أصل 180 
دوـلـة ـسـنة 2022 بينـمـا كان يحـتـل المرتبة 107 

ـسـنة 2021 ، وذلك وفقا للمؤـشـر العالمي لحرةي 
الصحاـفـة الـصـادر ـعـن مراـسـلون بال حدود. وىلع 
الرـغـم ـمـن أن الدـسـتور اللبـنـاين يضمن التعددةي 

وحـمـاةي ـحـرةي التعـبـري، إال أن الصحفيني والنـشـطاء 
يبـقـون عرـضـة للعدـيـد ـمـن المضايقات التي لها 
عالـقـة بـحـرةي التعـبـري ونـشـر المعلومة. ويتعرض 

ـعـدد متزاـيـد ـمـن الصحفيني والنـشـطاء للمالحقة 
القضائية ويتم اـسـتدعاؤهم لالـسـتجواب ىلع 

خلفـيـة اتهاـمـات فضفاـضـة ابرتكاب جريمة التـشـهري 
والـتـي يوجهـهـا اانلـئـب العام أو ـشـخصيات انفذة 

من األوـسـاط السياـسـية أو المالية أو الدينية 
مـمـن يـسـتخدمون دون ـهـوادة هذه القوانني 
للـثـأر ـمـن منتقديـهـم وتكمـيـم أفواههم، وفقا 

لمنظـمـة هيوـمـان رايـتـس ووـتـش. وعليه، يجد 
النـشـطاء أنفـسـهم عرضة للمالحقة التعـسـفية 

بـسـبب اـسـتخدامهم لوـسـائل التواصل االجتماعي 
وذـلـك بتعلّــة تقوـيـض الـسـلم األهلي أو الكفر 

أو إهاـنـة الرـمـوز السياـسـية والدينـيـة، أو المس 
ـمـن عالـقـات لبـنـان مع اـلـدول الصديقة. وبينما 

يتمـتـع الصحفـيـون ابلحـمـاةي القانونـيـة يف القضااي 
المتعلـقـة ابلتـشـهري، ـفـإن ـهـذه الحماةي ال تنطبق 

إال يف ـحـال تمكـنـوا ـمـن إثـبـات صحة االدعاءات 
المطروحة.

ويف هذا السياق، تسعى جماعات سياسية متطرفة 
معروفة إىل التالعب ابلخطاب الديمقراطي ىلع 
وسائل التواصل االجتماعي عن طريق ما ُيعرف 

يف لبنان ب"الجيوش اإللكترونية" التي تعمل ىلع 
نشر الدعاةي السياسية والمعلومات المضللة، 

وإطالق حمالت عنيفة ضد الخصوم السياسيني. 

عالوة ىلع ذلك، كل ما اندلعت أزمة يف لبنان كل 
ما أصبح اضطراب المعلومات أكثر وضوحا. إذ 

https://freedomhouse.org/country/lebanon/freedom-world/2022
https://freedomhouse.org/country/lebanon/freedom-world/2022
https://maharatfoundation.info/media/1826/communique-foe-report-eng-feb-jun-2020.pdf
https://today.lorientlejour.com/article/1278751/how-hezbollahs-electronic-army-is-assassinating-tarek-bitar.html
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ظهرت عدة مجموعات وصفحات ىلع فيسبوك تنتمي ألحزاب سياسية تقليدةي وذلك منذ الثورة يف 17 
من تشرين األول/ أكتوبر 2019 وأنتجت مهارات واثئقيا حللت فيه انتشار الشائعات والمعلومات المضللة 

آنذاك، وربطتها ابلسياق الموجود حينها وحللت أثرها ىلع سري األحداث. وقبل بضعة أشهر من انطالق الفترة 
االنتخابية لسنة 2022 بدأت الحمالت السياسية ىلع وسائل التواصل االجتماعي ترى النور. وكان البعض من 
هذه الحمالت يهدف إىل شيطنة المحتجني واألطراف الفاعلة يف التغيري. و يف حاالت أخرى، تريم المعلومات 

المضللة إىل انتقاد األحزاب السياسية التقليدةي التي يُزعم أنها تحمل مواقف متناقضة مثل الحملة التي 
شنتها عدة صفحات ضد اانلئب محمد رعد عن حزب اهلل التي نشرت نفس الصورة الساخرة متهمة إايه 

)USAID( ابلنفاق حني دشن مشروعا ُممواّل من وكالة الوالايت المتحدة للتنمية الدولية

بيل االنتخابات البرلمانية
ُ

2.2.2. المناخ السياسي ق

يف خضمّ تبعات األزمة االقتصادةي والمالية الخانقة التي تعاين منها لبنان، انطلقت االستعدادات لعقد 
االنتخاابت البرلمانية، يف ظل الجو السيايس المشحون بني أصحاب النفوذ بشأن عدة مسائل تتعلق 
بتوقيت االنتخاابت ومشاركة المغتربني يف االنتخاابت المحلية، وتنفيذ اإلصالحات المتعلقة بعملية 

االقتراع منها اعتماد البطاقة المغناطيسية ومراكز االقتراع من نوع "ميغاسنتر" التي ستسمح للناخبني 
ابلتصويت يف مكان إقامتهم. 

عالوة ىلع ذلك، تنامت االنقسامات السياسية والتوترات األمنية ىلع خلفية التحقيق يف انفجار مرفأ 
بريوت، وهو ما أدى إىل عرقلة عمل الحكومة وإىل ظهور حوادث أمنية أسفرت عن وفيات وجرحى يف 

و لوحظ التوجه لنشر المعلومات المضللة يف أوساط جميع األحزاب السياسية حيث يقوم كل منها ابتهام 
خصمه السيايس. 

الـصـورة 9: مـثـال ـعـن المعلوـمـات المضللة 
يف ـشـكل صورة ـسـاخرة "meme" نـشـرتها عدة 
صفـحـات ُمتهـمـة انئـبـا ـعـن حزب اهلل بتدـشـني 
مـشـروع مـمـول ـمـن وكالة اـلـوالايت المتحدة 

)USAID( .للتنمـيـة الدولـيـة

الـصـورة 10: : مـثـال ـعـن المعلوـمـات المضلـلـة 
الـتـي نـشـرتها صفـحـات لجـهـات سياـسـية تقلـيـدةي 

تتـهـم فيـهـا األـحـزاب المنافـسـة بتموـيـل المنـصـات 
اإللكترونـيـة للتالـعـب بـسـعر رصف العمـلـة



28

منطقة الطيونة يف الضاحية الجنوبية لبريوت، قرب 
موقع االحتجاجات ضد القايض طارق بيطار الذي 

ينظر يف ملف انفجار مرفأ بريوت.

وىلع الرغم من ذلك، استمرت االستعدادات 
لالنتخاابت، واستُكمل تسجيل المغتربني الراغبني 
يف التصويت خارج حدود الوطن بحلول نهاةي 2021 ، 

 وُفتح ابب الترشح يف مستهل سنة 2022 .
كما انطلقت الحمالت االنتخابية فعليا يف بداةي 
شهر شباط/فيفري وُأعلن عن القائمات النهائية 

للمرشحني يف بداةي شهر نيسان/أبريل 2022 ، 
أي قبل أقل من شهرين ىلع انطالق االنتخاابت 

المزمع إجراؤها يوم 15 أاير/مايو 2022 للمقيمني 
داخل البالد و 6 و 8 أاير/مايو للمقيمني خارجها.

و أظهرت سجالت المرشحني والقائمات أن 
هناك شعورا ابلحماس للمشاركة يف االنتخاابت 

 البرلمانية المزمعة، خاصة يف صفوف الشباب.
وبلغ العدد النهايئ للمرشحني بعد تشكيل اللوائح 

718 مرشحا، 60 يف المائة منهم ينتمون إىل 
قوى التغيري وحركات سياسية ظهرت بعد ثورة 17 
تشرين األول/ أكتوبر. وبلغ عدد اللوائح االنتخابية 
103 الئحة مقارنة ب 77 الئحة سنة 2018 , وفقا 

لنتائج مراقبة خطاابت السياسيني الذي أجرته 
مهارات، تراوحت خطاابت الحمالت السياسية بني 

تصريحات ُتشكك يف مدى عزم السلطة ىلع عقد 
االنتخاابت وحمالت سياسية حول عدة مواضيع 

تتعلق ابلنزاع السيايس، مثل موقف لبنان المحايد 
إزاء النزاعات الموجودة يف المنطقة، واألزمة 

الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودةي ودول 
الخليج نتيجة لتصريحات سياسية صادرة عن وزير 
اإلعالم جورج قرداحي حيث وصف الحرب يف اليمن 

أبنها "حرب عبثية"، والتدخل اإليراين يف الشؤون 
الداخلية اللبنانية عن طريق حزب اهلل.

كما لم تنفك بعض الجماعات السياسية، ومنها 
حزب اهلل وزعيمه حسن نصر اهلل، توجه االتهامات 
لألطراف السياسية الجديدة أو المنتمني للمجتمع 

المدين والحركات السياسية اانلشئة التي تتلقى 
دعما ماايل من السفارات، خاصة سفارة الوالايت 

المتحدة األمريكية يف إطار خدمة المشاريع 
الخارجية، منوهني إىل أن الهدف الذي تخدمه هذه 
األطراف يخدم المصالح اإلسرائيلية، وهو خطاب 

خطري يحمل يف طياته االستفزاز والتهديد.

أما خطاابت السياسيني المتعلقة ابألزمة 
االقتصادةي، فقد تمحورت أساسا حول الفساد 

المستشري واسترداد األموال المنهوبة والتدقيق 
المايل الجنايئ. وكانت هذه المواضيع حارضة يف 

خطاابت معظم السياسيني يف إطار االتهامات 
الموجهة للخصوم السياسيني بدل تقديم الحلول 

والبرامج االنتخابية ذات الصلة.

3.2.2. أهداف برنامج المراقبة ومنهجيته

1.3.2.2.  األهداف

تضطلع وسائل التواصل االجتماعي بدور حاسم يف 
التواصل السيايس خالل الحمالت االنتخابية خاصة 

لما توفره من وسائل تفاعلية ال محدودة ُتمكن 
من إحداث التأثري السيايس والدعاةي السياسية 

والتواصل التضليلي المباشر بني المرشح 
واانلخب. وعليه، ُيسهّل استخدام هذه المنصات 
االجتماعية انتشار خطاب الكراهية واألخبار الزائفة 
والمعلومات الُمضللة، حىت أنه يؤثر ىلع مسارات 

التصويت يف االنتخاابت عن طريق "الخدمات" 
التي تتيحها هذه المنصات، مثل تلك التي 

تروج للمعلومات غري المؤكدة وقمع اانلخبني 
وتخويفهم وخداعهم ابدعاء االنتماء الكاذب أو 

الُمضلل.

ويهدف برانمج المراقبة الذي أطلقته مؤسسة 
مهارات ابلتعاون مع المنظمة الدولية للتقرير 

عن الديمقراطية أثناء الفترة االنتخابية لالنتخاابت 
البرلمانية اللبنانية المنعقدة يوم 15 أاير/مايو 
2022 ، إىل مراقبة خطاب الكراهية والخطاب 
السيايس الُمضلل الذي ُيستخدم للتأثري ىلع 

اانلخبني ىلع وسائل التواصل االجتماعي. وركزت 
المراقبة ىلع تصريحات السياسيني وخطاابت 

زعماء األحزاب والصفحات الشخصية للمرشحني، 
واألخبار الزائفة والشائعات التي انتشرت عبر 

صفحات المؤثرين السياسيني أو الصفحات التي 
يديرها مؤيدو األحزاب وحمالت التالعب ابلرأي 

العام ىلع وسائل التواصل االجتماعي خالل فترة 
الحمالت االنتخابية. 

2.3.2.2. فترة المراقبة

امتدت فترة المراقبة والتقيص المُعمق بهدف 
إصدار التقرير األول من غرة شباط/فيفري إىل 31 

آذار/مارس 2022 . 
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ة من فيسبوك وتويتر(
ّ

ستمد
ُ

3.3.2.2. عينة المراقبة )م

شملت عملية المراقبة 155 طرفا، و ركزت ىلع تويتر بصفته المنصة الرئيسية الخاضعة للمراقبة وفيسبوك 
بصفته الوحدة ااثلنوةي )فقط المستخدمون النشطون ىلع هذه المنصة(، و توزعت األطراف ىلع النحو ااتليل:

• 15 سياسيا ممن يتزعمون النخبة السياسية يف أحزابهم والفاعلني ىلع وسائل التواصل االجتماعي.

• 107 مرشحا لالنتخاابت البرلمانية ومحموعات المرشحني الفاعلني ىلع وسائل التواصل االجتماعي 
والذين يمثلون مختلف الحركات الحزبية التقليدةي و"الثورةي".

• 33 شخصا )صحفيون وصحفيات ومؤثرون ومؤثرات ينتمون ألحزاب سياسية وائتالفات معينة(، 
خاصة منهم من لهم نسبة مرتفعة من المتابعني، والذين لديهم تفاعل وتواصل مكثف مع عموم 

اانلس ويعكسون آراء مختلف األطراف السياسية الفاعلة.

• 47 صفحة ومجموعة ىلع فيسبوك اتبعة لألحزاب وتحظى بتأييد مباشر من مجموعة سياسية 
وتنشر بشكل يويم وتتفاعل مع المنشورات ونشاط رقمي ألطراف مجهولة الهوةي يصب يف مصلحة 

قوى سياسية.

• 15% من 155 حسااب )24( خضعت للمراقبة خالل الفترة الفاصلة بني شباط/فيفري وآذار/مارس 
تديرها نساء، يف حني يدير الرجال بقية الحساابت وعددها 131 .

2.2.3.4. تكييف الدليل العملي  لتتماشى مع متطلبات استراتيجية المراقبة ومنهجيته:

استخدم فريق المراقبة ااتلبع لمهارات مجموعة متنوعة من أدوات التعقب والمراقبة والتحليل لتقيص 
حمالت التالعب ابلرأي العام والتصدي لها. 

الحساابت 
 المراقبة

اتبعة لنساء 

الحساابت 
 المراقبة

اتبعة لرجال 

24 131

أبرز األدوات المستخدمة والغرض منها: 
1. برانمج التعقب ااتلبع لمهارات لتعقب الخطاابت السياسية للسياسيني والمرشحني والمؤثرين ضمن العينة 
المـسـتهدفة والمخـتـارة ىلع نـحـو ـيـويم. ويعـمـل ـهـذا البرانـمـج ىلع جـمـع البـيـاانت اـسـتنادا إىل مجموـعـة ـمـن 
الحـسـاابت والكلـمـات الرئيـسـية ـمـن تويـتـر، لتـسـهيل تصنيفـهـا وتحليلـهـا فيـمـا بـعـد كتابـيـا. وتعتـمـد أداة التعقب 

ااتلبـعـة لمـهـارات ىلع هيكـلـة ذكـيـة ُتمكّــن ـمـن التنـبـؤ ابألنمــاط الـتـي ـقـد تظـهـر يف مرحـلـة الحـقـة . 

2. يـسـهل برانـمـج "CrowdTangle"عملـيـة مراقـبـة الصفـحـات والمجموـعـات الـتـي تديرـهـا الجـيـوش اإللكترونـيـة 
ىلع فيـسـبوك، إذ ُيـعـد قائـمـات مـحـددة تـسـمح بتعـقـب خـطـاب الدـعـاةي السياـسـية والمعلوـمـات المضلـلـة، 
خاصــة يف شــكل صــور أو رســومات ســاخرة وقــع التالعــب بهــا، وتحديــد المصــدر الرئيســي لحملــة التضليــل 

والتالعــب. 

3. تســمح خاصيــة "TweetDeck" بتعقــب مصــدر الحمــالت ىلع تويتــر عنــد إطالقهــا، وأبــرز الهاشــتاغات التــي 
اســُتخدمت. 
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أدوات مراقبة وتعقب مفتوحة:

VICINITAS، وهي أداة تتيح جمع البياانت   •
الضخمة ىلع تويتر يف عالقة بحمالت محددة 
استنادا إىل استخدام هاشتاغات الحمالت أو 

الكلمات الرئيسية أو العناوين اإللكترونية. 

Hoaxy وهي أداة تسمح بتحديد هيكل   •
الشبكات وترابطها والمؤثرين فيها. 

• أدوات التحقق من الحساابت المزيفة. 

 :Bot Sentinel و Botometer ىلع غرار •
لمراقبة السلوكات المتأتية من برامج البوت 

.bots

4.2.2. مسارات المراقبة

1.4.2.2. المسار األول: مراقبة حسابات السياسيين 

ومرشحي االنتخابات البرلمانية

مراقبة حساابت األطراف السياسية وصفحاتها، 
بما يف ذلك صفحات ومجموعات المرشحني 

والسياسيني، و "الجيوش اإللكترونية"، وذلك 
عن طريق تعقب كافة التصريحات والمنشورات 

المصنفة وفقا آللية المراقبة والتحليل أدانه 
بشكل يويم:

أ - المراقبة اليويم للخطاب الدعايئ السيايس 
المضلل والعنيف ىلع أي من الصفحات المذكورة 

أعاله و الحساابت اإللكترونية.

ب - تصنيف الخطاب المضلل المستخدم:  اعُتمد 

التصنيف ااتليل لتحليل هذا النوع:

• المعلومات المضللة: األخبار المفبركة التي ال 
أساس لها من الصحة

• المعلومات الخاطئة:  هي األخبار التي ُتضلّل 
وتشوه الحقائق، و تحتوي ىلع معلومات غري 

صحيحة أو ُمضلّلة. 

• الشائعات: هي المعلومات المتداولة و غري 
المؤكدة التي قد تكون صحيحة أو صحيحة 

جزئيا أو خاطئة. 

ج - تصنيف الخطاب العنيف:

• خطاب الكراهية: دعوة إىل العنف و التميز أو 
التحريض المباشر عليهما ىلع أساس الدين 

أو النوع االجتماعي أو العرق أو اللون.

• الخطاب العنيف: الخطاب العنيف الرامي 
إىل أتجيج مشاعر الغضب أو التحريض ىلع 

العنف.

2.4.2.2. المسار الثاني:  حمات المراقبة وتعقب 

المواقف استنادا إلى أكثر المواضيع الجدلية 

الراهنة

بما أن الحمالت االنتخابية تشمل عدة مواضيع 
جدلية، يسعة كل حزب إىل استخدام هذه 

المواضيع وفقا لخطاابت تضليلية مختلفة 
تخدم حملته الدعائية بهدف التأثري ىلع اانلخبني 

وتوجهاتهم االنتخابية. 

 24 ـشـباط #لبنان_الـمـدين جدـيـد التـيـار اـلـرأي الـعـام حمـلـة سياـسـية أطلقـهـا التـيـار 
 /فيـفـري   الوـطـين الـحـر  الوـطـين الـحـر يف إـطـار الدعوة إىل 

- 11:30     مؤتـمـر "لبـنـان المدين"

 06 آذار #ـسـنيورة_حل جدـيـد اـلـرأي الـعـام ـفـؤاد ردود فـعـل إزاء ـشـائعات ـحـول
/ـمـارس _ـعـن _ـبـريوت   الـسـنيورة قيادة فؤاد الـسـنيورة وترـشـحه  

 - 10:34     يف ـبـريوت لالنتخاابت 
مـسـاء     

 07 آذار #داـعـش_14 جدـيـد ـحـزب اهلل الـثـورة  ردود فـعـل إزاء إزاـلـة صور 
 /ـمـارس _آذار    قاـسـم ـسـليماين يف معرض  

 - 5:26     الكتاب
مـسـاء     

ااتلرـيـخ #الهاـشـتاغات جديد/قدـيـم الـحـزب الجـهـة المـسـتهدفة الحدث 
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 11 آذار #الثورة_الكاذـبـة جدـيـد التـيـار  الـثـورة  فيدـيـو قـصـري لجبران ابـسـل 
/ـمـارس   الوـطـين الـحـر  يتهـجـم فـيـه ىلع الـثـورة   

ويتهمها       2:05 - 
مـسـاء     

 24 آذار #ـحـزب_اهلل قدـيـم الـقـوى ـحـزب اهلل  زايرة الرئـيـس ـعـون للفاتـيـكان  
 /ـمـارس _اإلرـهـايب  اللبنانـيـة  والدـفـاع ـعـن وجود حزب اهلل   

 - 1:41      يف لبـنـان
صباـحـا     

ااتلرـيـخ #الهاـشـتاغات جديد/قدـيـم الـحـزب الجـهـة المـسـتهدفة الحدث 

الـجـدول 3: أكـثـر الخـطـاابت الـتـي تتداولـهـا األـحـزاب السياـسـية لخدـمـة دعايتـهـا السياـسـية

الـجـدول 4: عيـنـة ـمـن البـيـاانت الـتـي ُجمـعـت ـخـالل ـشـهري فيفري/ـشـباط وآذار/مارس 2022

3.2. ملخص نتائج مراقبة فترة الحملة االنتخابية على تويتر 

وفيسبوك )شباط/فيفري - آذار /مارس(:

1.3.2. أهم نتائج الدعاية السياسية في أوساط السياسيين والمرشحين والمؤثرين 

والمجموعات والصفحات اإللكترونية المؤيدة لألحزاب المعروفة في لبنان باسم 

"الجيوش اإللكترونية".

تشري البياانت ااتللية إىل عدد التغريدات و المنشورات التي وقع مراقبتها خالل شهري شباط/فيفري و 
مارس/آذار: 

عدد الحساابت ىلع وسائل 
التواصل االجتماعي

122

عدد المنشورات/ 
تغريدات

522
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33
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وكانت معظم المواضيع التي انقشها المرشحون والسياسيون المشمولون ابلرصد تسلط الضوء ىلع 
الفساد بشكل أسايس يف حني احتل موضوع الالجئني آخر قائمة المواضيع التي تناولوها يف خطاابتهم.  

)الصورة 11 أدانه(

أ - الخطاب المعتمد يف الحمالت السياسية ىلع وسائل التواصل االجتماعي:

– وـصـل مجـمـوع ـعـدد التغرـيـدات والمنـشـورات الـتـي نـشـرها 122 مرـشـحا وسياـسـيا ضـمـن العيـنـة 
الـتـي وـقـع مراقبتـهـا ـخـالل ـشـهري  فيفري/ـشـباط وآذار/ـمـارس 522 تغرـيـدة ومنـشـورا. 

– و ُقسّــمت التغرـيـدات والمنـشـورات ابألـسـاس إىل نوـعـني: "اللـعـب ىلع العواـطـف" )257 تغرـيـدة/
منـشـورا( "واالتهاـمـات" )173 تغريدة/منـشـورا(. يف ـحـني حـلـت "نـظـرةي المؤاـمـرة" يف المرتـبـة 

ااثللـثـة بنـسـبة أـقـل )43 تغريدة/منـشـورا(. ويـهـدف أول نوـعـني ابألـسـاس إىل الدـفـاع ىلع المواـقـف 
الـشـخصية وتوجـيـه االتهاـمـات للخـصـوم.  واألـمـر ذاـتـه ينطـبـق ىلع "نـظـرةي المؤاـمـرة" حـيـث 

أن جمـيـع ـهـذه األـنـواع تـهـدف إىل أتجـيـج مـشـاعر المتحزّـبـني.  ولـكـن نـسـبة "تحلـيـل األـحـداث" )21 
تغريدة/منـشـورا( و "البراـمـج االنتخابـيـة" )6 تغريدات/منـشـورات(، الـتـي ـغـاابل ـمـا تـكـون أكـثـر 

اعتـمـادا ىلع المنـطـق، كاـنـت متدنـيـة.

التالـعـب ابلعواطف

اتهاـمـات عامة

نـظـرةي المؤامرة

تحلـيـل األـحـداث / اراء

ـحـرب أهلـيـة وإغتياالت

البرامــج االنتخابية

الحـلـول / البداـئـل

تهدـيـد / تخوـيـف / عـنـف

سخرةي

شائعات

معلوـمـات خاطئة

تحـسـني ـصـورة القائد

257

173

34

21
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6

6

5

5

4

3

1

الـصـورة 10: تصنـيـف 522 تغرـيـدة ومنـشـورا حـسـب المرـشـحني والسياـسـيني
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ُيبنيّ الرسم البياين أدانه تقسيم أنواع التواصل السيايس التي استخدمها المرشحون أثناء الحمالت 
االنتخابية استنادا إىل عينة من 358 تغريدة ومنشورا خالل شهري شباط/فيفري وآذار/مارس 2022.
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الـصـورة 11: المواضـيـع األكـثـر ـتـداوال يف خـطـاابت المرـشـحني والسياـسـيني

الـصـورة 12: تقـسـيم أـنـوع التواـصـل الـسـيايس حـسـب المرـشـحني أثـنـاء الحـمـالت االنتخابـيـة
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أظهرت المالحظات األولية اانلجمة عن مراقبة 
نشاط المرشحني والسياسيني ىلع تويتر 

وفيسبوك خالل شهري شباط/فيفري وآذار/ 
مارس أن خطابهم كان ابألساس دعاةي سياسية 
وترويجية تهدف غاابل إىل أتجيج المشاعر واعتمد 

يف أكثر من 80% منه ىلع إسقاطات فضفاضة 
واتهامات. وينطبق ذلك ىلع القوى السياسية 

التقليدةي والحركات السياسية اانلشئة ىلع حد 
سواء، يف حني ذهبت التوقعات إىل أن القوى 

اانلشئة ستحمل يف طياتها مشروعا إصالحيا و/أو 
نقدا منطقيا للقوى التي تسعى إىل أن تحل محلها. 

ولم تبلغ نسبة المواضيع المتعلقة ابلبرامج 
االنتخابية سوى 3% من المحتوايت والتغريدات 

الصادرة عن القوى اانلشئة يف حني بلغت الحلول 
المقترحة 2.5% فقط منها.

ومن الجدير ابلذكر أن محتوى تغريدات ومنشورات 
السياسيني كانت خالية من الحلول أو مقترحات 

اإلصالح، أو أي برانمج انتخايب، وهو ما تمخض عن 
خطاب سيايس يركز ىلع أتجيج المشاعر بدل أن 

يقترح ىلع المواطنني حلوال منطقية لمشاكلهم.

وىلع الرغم من أن موضوَعْي الفساد والحمالت 
االنتخابية كاان من المواضيع األكثر تداوال يف

التغريدات والمنشورات الصادرة عن األطراف 
السياسية ىلع النحو الُمبني يف الجدول 3، إال أن 

الخطاب السيايس للمرشحني واألطراف السياسية 
كان يركز ابألساس ىلع تراشق االتهامات واللعب 
ىلع العواطف بنسبة تفوق 80% كما احتوى ىلع 

التضليل من خالل الترويج لنظرايت المؤامرة بدل 
االستناد إىل الوقائع واألدلة أو البرامج االنتخابية 

ىلع النحو الُمب يّ يف الجدولني 2 و 4.

وينطبق ذلك ىلع القوى السياسية التقليدةي 
والحركات السياسية اانلشئة ىلع حد سواء، 

يف حني ذهبت التوقعات إىل أن القوى اانلشئة 
ستحمل يف طياتها مشروعا إصالحيا و/أو نقدا 

منطقيا للقوى التي تسعى إىل أن تحل محلهأ. ولم 
تبلغ نسبة المواضيع المتعلقة ابلبرامج االنتخابية 
سوى 3.3% من المحتوايت والتغريدات الصادرة 

عن القوى اانلشئة يف حني بلغت الحلول المقترحة 
2.5% فقط منها. وتعُتبر هذه النسبة ضئيلة للغاةي 
يف إطار االستعداد لالنتخاابت والحمالت االنتخابية.

وُيمكن أن نعتبر أن 94.2% من التغريدات 
والمنشورات كانت شعبوةي تهدف إىل التأثري ىلع 
اانلخبني دون أن تقترح عليهم إصالحات أو ُسبل 

تلبية احتياجات المجتمع وتوقعاته.
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9 ُأخذت العينة من 120 تغريدة ومنشورا خالل شهري شباط/فيفري وآذار/مارس 2022

10 ُأخذت العينة من 307 تغريدة ومنشورا خالل شهري شباط/فيفري وآذار/مارس 2022

الـصـورة 13: تقـسـيم9 أـنـواع الدـعـاةي السياـسـية الـتـي اـسـتخدمها المرـشـحون والسياـسـيون المنتـمـون للـحـركات السياـسـية 
اانلـشـئة أثـنـاء فـتـرة الحـمـالت االنتخابية. 
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ب - مشاركة المؤثرين والمتحزبني يف التواصل السيايس أثناء الحمالت االنتخابية:

لم يراقب التقرير خطاابت الفاعلني السياسيني والمرشحني فحسب، بل رصد أيضا خطاابت نوعني 
آخرين من األطراف الفاعلة ىلع وسائل التواصل االجتماعي: المؤثرون بمختلف انتماءاتهم السياسية 

والصفحات التي تساند بشكل مباشر مجموعة سياسية من المجموعات المعهودة أو اانلشئة. 

– مراقبة 307 تغريدة أو منشورا لمؤثرين ىلع وسائل التواصل االجتماعي 255 مؤثرا منهم ينتمي إىل 
القوى التقليدةي و 52 مؤثرا منهم ينتمي إىل القوى اانلشئة.

واطف
ابلع

ب 
الـعـ

الت

مة
 عا

اـمـات
اته

مرة
مؤا

ةي ال
ـظـر

ن

اراء
ث / 

ـحـدا
 األ

حلـيـل
ت

ياالت
إغت

ة و
هلـيـ

ب أ
ـحـر

بية
النتخا

ج ا
رامــ

الب

 عـنـف
ف /

خوـيـ
 / ت

دـيـد
ته

خرةي
س

قة
ســب

م م
حكا

أ

طئة
 خا

وـمـات
معل

ائد
 الق

ورة
ني ـصـ

تحـسـ

165

75

691

28

11 814

الـصـورة 14: تقـسـيم10 أـنـواع الدـعـاةي السياـسـية الـتـي يـسـتخدمها المؤـثـرون المنتـمـون للـحـركات السياـسـية اانلـشـئة أثـنـاء 
فـتـرة الحـمـالت االنتخابية.

وركز المؤثرون يف معظم المواضيع التي يطرحونها أيضا ىلع الفساد أكثر منه ىلع المواضيع المتعلقة 
ابلالجئني. )الصورة 15 أدانه(
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الـصـورة 15: المواضـيـع األكـثـر ـتـداوال يف نقاـشـات المؤثرـيـن
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تبنيّ من معاينة التواصل السيايس للمؤثرين الخاضعني للمراقبة، أبن كال النوعني من المؤثرين، أي 
داعمي القوى التقليدةي و داعمي القوى اانلشئة، يشتركان يف نفس نمط الحمالت و الدعاةي السياسية، 

ىلع الرغم من أنه كان من المتوقع أن يكون هناك اختالف بينهما. 

واعتمد كال النوعان من المؤثرين ىلع ثالثة أنماط خطاب رئيسية: اللعب ىلع العواطف، االتهامات، 
السخرةي. و نشري إىل أن نسبة التالعب ابلعواطف كانت أىلع يف خطاب المجموعات اانلشئة حيث سجلت 

57% مقابل %52.

وصدر 1183 منشورا ىلع صفحات فيسبوك عن 47 حسااب نشر محتوى يروج ألحزاب سياسية معينة

وبعد معاينة التواصل السيايس للمجموعات والصفحات المتحزبة التي خضعت للمعاينة ىلع فيسبوك، 
من الواضح أنها إما تسعى إىل الدفاع ىلع قادتها و تحاول الترويج لهم أو أنها تنشر الشائعات المغرضة 

ضد خصومها السياسيني. و لكن تبقى هوةي هذه الصفحات مجهولة و ال ُيمكن إال التكهن بها من خالل 
المحتوى المنشور.

1.1.3.2. النتائج الرئيســية المتعلقة بحمات التاعب بالنقاشــات الدائرة على وســائل التواصل االجتماعي

بلغت نسبة األخبار الُمضللة التي نشرتها هذه الحساابت 4.64% من بني 1183 منشورا، و معظمها كانت 
شائعات.

التالـعـب ابلعواطف
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البرامــج االنتخابية

الـصـورة 16: تقـسـيم 1183 تغرـيـدة ومنـشـورا ـعـن47 صفـحـة ومجموـعـة متحزـبـة ىلع فيـسـبوك
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لم تقتصر حمالت التالعب ابألخبار التضليلية 
والحمالت الدعائية، بل اسُتخدم هذا النوع من 

التالعب أيضا يف الحمالت الرامية إىل التشهري 
ابلخصوم السياسيني و تشوهي صورتهم.

و ال تظهر هذه الحمالت دائما كتوجه سائد ىلع 
وسائل التواصل االجتماعي، حيث قام فريق 

المراقبة ااتلبع لمهارات بمراقبة حملة تالعب 
ُممنهجة ضد صحفي و انشط سيايس ُمقرّب من 

أحد األحزاب السياسية.

ومن أبرز خصائص حملة التالعب المذكورة آنفا:

• أطلقت هذه الحملة يوم 17 شباط/فيفري 2022

• اسُتخدم خالل هذه الحملة 15 حسااب ُأنشئ 
حديثا يف كانون األول/ديسمبر 2021 وبدأ 

العمل بها يوم 11 كانون ااثلين/جانفي. 

• و جميع هذه الحساابت المستخدمة ال تضم 
أي متابع و ال ُتتابع بدورها أي حساب آخر.

• و استُخدمت صور و أسماء مألوفة لهذه 
الحساابت لتجعلها تبدو واقعية.

معلوـمـات خاطئة معلومــات مضللة شائعات
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صفـحـات و مجموـعـات داعـمـة للثورة و جماـعـات التغيير
صفـحـات و مجموـعـات داعـمـة لألحزاب السياـسـية التقليدةي

الـصـورة 17: المحـتـوى التضليـلـي للجـيـوش اإللكترونـيـة ىلع صفـحـات ومجموـعـات فيـسـبوك اـسـتنادا إىل 1183 منـشـورا

• يف حني كان اسم المستخدم يحتوي ىلع 
أرقام عشوائية وغري متسلسلة.

• واستخدمت هذه الحساابت هاشتاغ ُيشهّر 
ابلصحفي ابتهامه ابلترويج لسياسيني مقابل 

المال.

• وُنشرت نفس التغريدة يف نفس الوقت ىلع 
صفحات عدة حساابت و بنفس الترتيب.

• و ابستخدام مقياس البوت، تبني أن جميع هذه الحساابت ال تعدو كونها مجرد برامج بوت.
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خـطـاب الكراهية ىلع وـسـائل التواـصـل االجتماعي

فيـمـا يـلـي الظواـهـر الـتـي ـتـم تعقبـهـا ومعاينتـهـا 
ـمـن ـخـالل عملـيـة المراقـبـة الـتـي أجراـهـا فريق 
المراقـبـة ـخـالل الفـتـرة الفاصـلـة بني 1 ـشـباط/
فيـفـري إىل ـحـدود 31 آذار/ـمـارس للكـشـف عن 

خـطـاب الكراهـيـة اـلـذي انتـشـر ـخـالل فـتـرة الحمالت 
االنتخابـيـة ىلع فيـسـبوك وتويـتـر:

خـطـاب الكراهـيـة: نموذج "داايل أحمد"

يف 13 كاـنـون ااثلين/يناـيـر 2022، تعرـضـت المقدـمـة اإلعالمـيـة يف قـنـاة الجدـيـد يت يف، وـهـي ـمـن أـصـول 
ـسـودانية لحمـلـة عنـصـرةي ومضايـقـات ىلع وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي اـسـتهدفت ـلـون بـشـرتها وأصولـهـا 

علــى  االنتخابــات  ســياق  فــي  الكراهيــة  خطــاب  بحمــات  المتعلقــة  النتائــج  2.1.3.2.أهــم 

االجتماعــي التواصــل  منصــات 

مجموـعـات ىلع فيـسـبوك تنتمي ألـحـزاب لبنانية

عـنـد مراقـبـة ـعـدة صفـحـات ومجموـعـات تدعم 
أـحـزااب سياـسـية يف لبـنـان، تـبـني وـجـود ـعـدة حمالت 
ـغـري ُمنـسـقة تـسـتخدم خـطـاب الكراهية الـسـتهداف 

الخـصـوم وُأخضـعـت ـهـذه الحـمـالت للتحليل. 
وـمـن ـبـني الرـسـائل الخاضـعـة للمراقـبـة والـتـي تنم 

ـعـن الكراهـيـة، نذـكـر ما يلي:

Hate speech message disseminated 
in same time by a partisan of 
Progressive Socialist Party on several 
Facebook groups saying:

«This crowdn which was on the 19th 

of March, will hammer down a nail 
into your coffins ... We will not be 
merciful anymore.»

#Progressive_Socialist_Forum_Aley 
#Media_affairs

Another hate speech message 
spread by future movement 
partisans:

«We do not have a president; we 
have an Iranian intelligence boy. 
We must summon you to Martyr’s 
Square and achieve justice for you 
by hanging.»

الـصـورة 18: نـمـاذج ـمـن ـصـور ُملتقـطـة ـمـن الشاـشـة لرـسـائل تحتوي 
ىلع خـطـاب كراهـيـة نـشـرها أـشـخاص أصبـحـوا ينتـمـون فيـمـا بـعـد إىل 

الحركات السياســية
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الـسـودانية. وُأطلـقـت الحمـلـة ردا ىلع نقدـهـا 
للسياـسـيني اللبنانـيـني يف برانمجـهـا التلـفـزي 
الـسـاخر، وـمـن بينـهـم الرئـيـس ميـشـال عون 

واألـمـني الـعـام لـحـزب اهلل حـسـن نـصـر اهلل، حيث 
وصفتـهـم ابلتماـسـيح.

وراج الهاـشـتاغ "داايل_أحمد" و “تحـسـني نـسـل 
الكـلـب” ألكـثـر ـمـن يوـمـني.  وتـجـددت الحمـلـة يف 24 

ـشـباط/فيفري 2022 بـعـد أن انتـقـدت داايل أحـمـد 
بـشـكل ـسـاخر رمزي الـشـيعة يف لبنان، األمني العام 

لـحـزب اهلل حـسـن نـصـر اهلل والمتـحـدث ابـسـم 
حرـكـة أـمـل وزعيمـهـا نبـيـه ـبـري، حـيـث اتهمت األول 
أبـنـه انغـمـس يف إـشـعال الـحـروب يف المنطـقـة ىلع 

حـسـاب مصاـلـح لبـنـان واتهـمـت ااثلين ابلفـسـاد. 

وُرـصـدت يف ـهـذا الـصـدد النتاـئـج ااتللية:

– انطلقت الحملة ااثلنية ضد داايل أحمد يوم 24 
ديم  شباط/فيفري بتغريدة كتبها أحد مستخ
تويتر: "السوداء الشمطاء داايل أحمد مصرّة 

بكل وقاحة ىلع التطاول ىلع رموزان"

– وـهـذه الحمـلـة الـتـي اـسـتهدفت المقدمة 
التلـفـزةي ـهـي نـمـوذج ـعـن حـمـالت الكراهية 

والعنـصـرةي ىلع وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي 
اهم اانلـشـطون يف بعض األحزاب  حيث ـسـ

السياـسـية اللبنانـيـة يف نـشـر ـهـذه الحمـلـة ىلع 
نطاق واـسـع عن طريق اـسـتخدام الهاـشـتاغ  

#داايل_احـمـد و#تحسني_نـسـل_الكلب 

– وكان لـهـذه الحمـلـة ُبـعـد قاـئـم ىلع الـنـوع 
االجتماـعـي حـيـث اـسـتندت إىل خـطـاب عنـيـف 

ـضـد الـمـرأة ـيـريم إىل مضايقتـهـا وتهديدـهـا 
وكـتـم صوتها.

– وـشـملت الحمـلـة ـعـدة أـشـكال ـمـن العنف 
الـصـورة 19: ـصـورة ـمـن الشاـشـة لـثـالث تغرـيـدات تحـتـوي ىلع خطاب ـضـد المرأة:

كراهـيـة ـضـد داايل أحمد

꠶ العنف العنصري والنفسي: القائم ىلع 
المظهر الخارجي و لون البشرة.

꠶ العنف الجنسي: بنت سيئة السمعة، و هو 
نعت لمن يمارسن البغاء.

1. و فيـمـا يـلـي بـعـض التعاـبـري والـصـور العنيـفـة 
المـسـتخدمة ـضـد داايل أحـمـد:

– إثيوبية ـسـوداء
– كلبة ـسـوداء

– بـنـت حرام ـسـودانية
– داايل_أحـمـد ابئعة هوى

– زوجة قواد، زوجة بلطجي و بتشتغل عند مغفل 
– الـسـحارة الـسـوداء الملعونة  

كـمـا ُأطلـقـت حمـلـة أـخـرى داعـمـة لها ىلع وـسـائل 
التواـصـل االجتماـعـي للتندـيـد ابلتعاـبـري العنـصـرةي 

ولدـعـم حقـهـا يف التعـبـري يف ـحـني رأى 11 نـشـطاء 
آخرون أن التنمر ىلع داايل "واجب" محرضني بذلك 

ىلع أتجيج الحملة ضدها

11 التغريدات ىلع تويتر:
».The black-haired #Dalia_Ahmed is brazenly insisting on insulting our symbols« 	

Dalia Ahmed, the bad reputated girl from Sudan, is daring again to insult al Sayed. A Sudanese whore# 	
.Dalia Ahmed, a title of prostitution in Lebanon# 	

.Bullying #Dalia Ahmed is a duty 	
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4.2. الخاتمة

يف ـحـني ُتعتـبـر فـتـرات الحمـلـة االنتخابـيـة يف 
االنتـخـاابت الديمقراطـيـة فرـصـة للمترـشـحني 

لـكـي يـسـتحدثوا منـصـات ينـشـرون عليـهـا الرؤةي 
الـتـي تـسـتند إليـهـا برامجـهـم وحـلـول العدـيـد من 

األزـمـات الـتـي تـمـر بـهـا الـبـالد، إال أن مراقبة وـسـائل 
التواـصـل االجتماـعـي اـلـذي أجرـتـه مؤسـسـة مهارات 
لتعـقـب الخـطـاابت السياـسـية كـشـف ـعـن أن ـهـذه 
الخـطـاابت يف الفـتـرة الفاصـلـة ـبـني ـشـباط/فيفري 
وآذار/ـمـارس، أي قُبـيـل انتـخـاابت 15 أاير/ماـيـو، 

قاـمـت ابألـسـاس ىلع التالـعـب بعواـطـف اانلخبني 
وتراـشـق االتهاـمـات الـتـي ال أـسـاس لـهـا من 

الصـحـة، وذـلـك بنـسـبة أكـثـر ـمـن 80% ـمـن عامة 
الخطــاابت المتداولة. 

و ينطـبـق ذـلـك ىلع الـقـوى التقلـيـدةي واانلـشـئة.  
وكان ـمـن المتوـقـع أن تـقـوم الـقـوى اانلـشـئة 
ابلتروـيـج لبراـمـج إصالحـيـة ونـقـد قائم ىلع 

البراـهـني، إال أن 3% فـقـط ـمـن خطاابتـهـم كان 
موضوعـهـا برامجـهـم االنتخابـيـة وـلـم تـقـدم حلوال 

ـسـوى يف 2.5% منها. 

وكان للخـطـاابت العاطفـيـة نصـيـب األـسـد ورـكـزت 
ابألـسـاس ىلع 4 مواضيع: الفـسـاد واالنتخاابت 
والـسـيادة والحـيـاد. وكاـنـت ـجـل ـهـذه المواضيع 

مـحـل ـنـزاع ـبـني األطراف السياـسـية حيث 
يـسـتغلونها لتوجـيـه االتهاـمـات لخصومـهـم 

السياسيني. 

و يف ـظـل ـشـح الخـطـاابت الـتـي تـطـرح حـلـوال وبرامج 
انتخابـيـة، كان 8% ـمـن الخـطـاابت ـيـروج لنـظـرايت 
المؤاـمـرة الـتـي تجـعـل ـمـن حزب صاـحـب الخطاب 

يـبـدو كضحية. 

و اتـخـذ المتحزـبـون نـفـس التوـجـه حـيـث تبـنـوا 
خـطـاابت قادتـهـم ودافـعـوا ـعـن مواقفـهـم، وقاموا 
بنـشـر الـشـائعات والمعلوـمـات المضلـلـة، يف ـحـني 

غاـبـت الـشـائعات والمعلوـمـات المضلـلـة ـعـن 
خـطـاابت السياـسـيني. وـخـالل الفترة المـشـمولة 
ابلتقرـيـر، وـقـع تحلـيـل العدـيـد ـمـن النـمـاذج، منها 

حمـلـة المعلوـمـات المضلـلـة ـضـد انـئـب ـحـزب اهلل 
محـمـد رـعـد وحمـلـة الكراهـيـة التي اـسـتهدفت 

الصحفـيـة داايل أحـمـد ردا ىلع تصريحاتـهـا ـضـد 
حزب اهلل. 

5.2. التوصيات

• تعزـيـز التواـصـل ـبـني منظـمـات المجتمع 
الـمـدين الـتـي تراـقـب وـسـائل التواصل 

االجتماـعـي ومنـصـات التواـصـل االجتماـعـي 
لمكافـحـة المعلوـمـات المضلـلـة وخـطـاب 

الكراهـيـة ىلع نـحـو أكـثـر فعالـيـة.

ديم وـسـائل التواصل  • تعزـيـز ـقـدرات مـسـتخ
االجتماـعـي، والمترـشـحني، وأعـضـاء المجتـمـع 

الـمـدين، لمراقـبـة خـطـاب الكراهـيـة ىلع 
منـصـات وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي وإعداد 

أنها.  التقارير بشــ

• تعزـيـز الوـعـي ابإلـعـالم الرقـمـي والمهارات 
ديم وـسـائل  المرتبـطـة ـبـه يف صـفـوف مـسـتخ

التواـصـل االجتماـعـي يف لبـنـان لمحارـبـة 
المعلوـمـات المضلـلـة وخـطـاب الكراهـيـة. 

• تعزـيـز ـقـدرات الصحفـيـني والنـشـطاء يف 
مـجـال التحـقـق ـمـن الوقاـئـع لتكثـيـف مبادرات 

التحـقـق ـمـن الوقاـئـع يف أنـحـاء لبنان. 

• التواـصـل ـمـع اإلـعـالم واألـطـراف العمومية 
الفاعـلـة لتكثـيـف الـمـادة الـتـي تـهـدف إىل توعـيـة 

اانلخبني. 

• إـطـالق مـبـادرات تـهـدف إىل تعزـيـز ثقافة 
المـسـاءلة حيث ُيـسـاءل المترـشـحون ىلع 

ـمـدى التزامـهـم ببرامجـهـم ووعودهم 
االنتخابية.

3. تونــس بعــد 25 

 ،2022 جويلية/يوليــو 

مســارات جديــدة 

المضللــة للمعلومــات 

1.3. "شبكة مراقبون"

"ـشـبكة مراقبون" المعروفة اختصارا بـ "مراقبون" 
هي منظمة تونـسـية نـشـأت ـسـنة 2011 بهدف تعزيز 
االنتـقـال الديمقراـطـي بـعـد الثورة وتدعيمه يف البالد.  
ومنذ أتـسـيس المنظمة، ركزت مراقبون جهودها 

ىلع مراقـبـة االنتـخـاابت.  وـمـن خالل احترافية 
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وـجـدّةي وحـيـاد مراقبيـهـا وعددهم 3 آالف مراقب، 
اكتـسـبت المنظمة مصداقية واـسـعة يف صفوف 

التونـسـيني والـسـلطات وأصبحت اليوم ُتعتبر الجهة 
الرئيـسـية المعنـيـة بمراقـبـة العمليات االنتخابية. 

 وبعد تمرّـسـها يف مجال مراقبة االنتخاابت 
واـسـتنادها إىل هيكل متماـسـك، أطلقت مراقبون 

مـشـروع "رصد" ـسـنة 2014 ابالـشـتراك مع المنظمة 
 الدولـيـة للديمقراطية ومنظمة

Open Society Foundation. و مثل مـشـروع 
"رصد" نقطة تحول يف مـسـرية مراقبون ألنه أحرز 

تقدما يف مجال مراقبة االنتخاابت لكونه المـشـروع 
األول ىلع المـسـتوى الوطين لمراقبة أنـشـطة 

المترـشـحني ىلع ـشـبكات التواصل االجتماعي.  
وراقب مـشـروع 'رصد' نـشـاط المترشحني 

لالنتخاابت الرائـسـية ىلع فيـسـبوك وتويتر 
ويوتـيـوب وأـصـدر تقرـيـرا يحتوي ىلع إحصائيات 

وتحليل ألداء المترـشـحني ىلع ـشـبكات التواصل 
االجتماعي. 

و إىل جانب ـشـهرتها يف مجال مراقبة االنتخاابت، 
ُيعرف عن مراقبون أيضا عملهم ىلع نـشـر الوعي 

والمـنـارصة. ونجـحـت مراقـبـون يف تنظيم العديد 
ـمـن حـمـالت التوعـيـة مع التركز ىلع مبادئ 

الالمركزةي ودور الـسـلطات المحلية وصالحياتها، 
ومـشـاركة المرأة والـشـباب يف الحياة السياـسـية 
ىلع الصعـيـد المحـلـي. وـقـادت مراقبون حمالت 
وتحركات لمنارصة القضااي المتعلقة ابلمـسـار 

االنتخايب بهدف تحـسـني تنظيم االنتخاابت وضمان 
ـشـفافيتها  وُأجريت حمالت المنارصة بـشـكل خاص 

ابلتـعـاون ـمـع الهيئة العليا المـسـتقلة لالنتخاابت 
واألحزاب السياـسـية ونواب مجلس نواب الـشـعب 
واـلـوكاالت اإلعالمـيـة ومنظمات المجتمع المدين. 

 2.3. معهــد الصحافة

وعلوم اإلخبار

ُيعد معهد الصحافة وعلوم اإلخبار أحد أقدم 
المؤسسات األكاديمية يف تونس والجامعة 

العمومية الوحيدة التي ُتدرّس علوم االتصال 
واإلخبار.  واكتسب المعهد عبر السنوات سمعة 

ُممزّة.  ويعمل خرّيجو المعهد اآلن يف عدة وسائل 
إعالمية عمومية وخاصة يف مختلف أنحاء تونس.  

ومنهم أيضا من يعمل خارج حدود البالد لدى 
وسائل إعالم دولية. 

و ال تقل مـسـاهمة المعهد يف األبحاث المتعلقة 
بعـلـوم اإلخـبـار واالتـصـال أهمـيـة عن دوره يف تكوين 
اإلعالميني المحترفني.  وبفضل نـشـريته العلمية 

ومنتدايته الدولية وأقـسـامه البحثية، واألبحاث 
اتذة المعـهـد وطلبته، حظي المعهد  الـتـي يجريـهـا أـسـ

إبـشـعاع دويل ُممزّ. 

 3.3. مشروع

 'LAB ́TRACK'
ينـضـم مـشـروع مختـبـر تعقب المعلومات المضللة 

'LAB’TRACK' إىل سلـسـلة الجهود التي تبذلها 
مراقبون ومعهد الصحافة وعلوم اإلخبار لـسـبر 

أـغـوار ظاـهـرة المعلومات المضللة وفهمها. 
ويـسـعى هذا المـشـروع إىل فهم ظاهرة المعلومات 
المضللة ىلع ـشـبكة اإلنترنت والتالعب ابلمحتوى 

الـسـيايس اإللكتروين وذلك يف إطار تعزيز متانة 
الديمقراطية واـسـتدامتها.  ويتناول المـشـروع هذه 
الظاهرة ابلتركز ىلع فيـسـبوك وتحديد خصائص 
ديم منصات التواصل االجتماعي،  ـسـلوك مـسـتخ

وحـشـد مختلف األطراف المعنية إلقامة حوار 
ومناقـشـة المخاطر والتهديدات اانلجمة عن 

التضلـيـل اإللكـتـروين التي تحدق ابلمجتمع 
والديمقراطية وبلورة السياـسـات العامة ابلتعاون 
مع أصحاب القرارات السياـسـية من أجل مكافحة 

التضليل اإللكتروين. 

4.3. السياق الوطني

ـجـاء ـيـوم 14 جانفي/يناـيـر 2011 ليـكـون عالـمـة 
فارـقـة يف اترـيـخ توـنـس الحدـيـث، حـيـث ـفـر الرئيس 

محـمـد زـيـن العابدـيـن ـبـن يلع ـمـن الـبـالد بعد خروج 
سلـسـلة ـمـن المظاـهـرات جاـبـت شــوارع البالد.  

ولطالـمـا فرـضـت الـسـلطات التونـسـية يف حـكـم 
ـبـن يلع حـصـارا ىلع ـحـق التونـسـيني يف الحـصـول 

ىلع المعلوـمـة نـظـرا لخـضـوع اإلـعـالم للرئـيـس 
وـسـطوة الحكوـمـة وحـجـب ـشـبكة اإلنترـنـت. ولكن 

بفـضـل العدـيـد ـمـن اانلـشـطني المدافعني ىلع 
الحـقـوق الرقمـيـة ومنـصـات التواـصـل االجتماـعـي، 
خاـصـة منـهـا فيـسـبوك، ُبذـلـت الجـهـود لتنوـيـر الرأي 

الـعـام بنـشـر المعلوـمـات ـخـالل األـشـهر األـخـرية التي 
ـسـبقت الثورة الـشـعبية. 
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'LAB ́TRACK' فيــه و دور مشــروع 

ـشـكلت ظاـهـرة التضلـيـل اإللكتروين خطرا ىلع 
مـسـتعملي وـسـائل التواصل االجتماعي يف تونس 

لـعـدة ـسـنوات. وـلـم تظـهـر المبادرات الرامية إىل 
دراـسـة  هذه الظاهرة والتعمق يف فهمها ـسـوى 

مؤـخـرا. وتـسـلط  ـهـذه المـبـادرات الضوء ىلع 
التضلـيـل اإللكـتـروين ـمـع الترـكـز ىلع المعلومات 
المضلـلـة ىلع فيـسـبوك بـمـا أـنـه أكثر المنصات 

 المـسـتخدمة يف تونس. 
واقترن انتـشـار جائحة -كوفيد 19 - ابنتـشـار واـسـع 

للمعلوـمـات المضلـلـة ىلع وـسـائل التواصل 
االجتماـعـي خاـصـة منـهـا فيـسـبوك، و ـهـو ما حثّ 

ىلع ظـهـور بـعـض المـبـادرات الوطنـيـة لتناول هذه 
الظاـهـرة ابلبـحـث وتنوـيـر اـلـرأي العام الذي كان 

بحاـجـة لمعلوـمـات طبـيـة دقيـقـة وواضحة للنجاة 
ـمـن ـهـذه الجائـحـة. وبتراـجـع حجم الجائحة، لم 
تـسـتمر ـسـوى بعض المبادرات يف العمل ىلع 

المعلـمـات المضلـلـة وحوّـلـت اهتمامها إىل 
المـسـائل السياسية ابألساس.

وســيعمل مشــروع 'LAB’TRACK' ىلع التوعـيـة 
ار الزائـفـة وتجنبـهـا، والتـعـرّف  بضــرورة فـهـم األخـبـ

ىلع الدوالـيـب واألجـنـدات الـتـي تـقـف وراءـهـا. 
ذا الفـهـم ىلع مختـلـف المســتوايت   ويتبـلـور ـهـ
ـمـن الـتـع  مّــق وـبـذل اـلـج  ـهـد، ويـعـت  ـمـد ذـلـك 

ىلع المجموعــة المســتهدفة.

و  ـمـن الواـضـح أن المواـطـن التونـسـي  ـهـو 
اـلـم  ـسـتفيد األ  ـسـايس  ـمـن المـشـروع ـمـع 

الترـكـز بشــكل ـخـاص ىلع الحقوـقـني والصحـفـني 
اتذة وطلـبـة المعـهـد(  )المهـنـنيّ واألســ

والسياســيني.

2.4.3. مالــذي ســيرصده المشــروع 

ولمــاذا؟

مـنـذ ـسـنة 2011 ـظـل "فيـسـبوك التونـسـي" )أي 
العاـلـم االفـتـرايض اـلـذي يتـكـون ـمـن حـسـاابت 

وصفحــات ومجموـعـات تونســية ىلع وســائل 
التواصــل االجتماعــي( مليـئـا ابلمحـتـوايت 

االجتماعيــة والسياســية المتشــابهة. وأظهــرت 
تقارـيـر رصــد االنتـخـاابت التونســية لســنة 2019 

كـيـف اـسـُتخدم فيـسـبوك نوـعـا ـمـا للتأـثـري 
ىلع اختـيـارات بـعـض اانلخـبـني، إن تـعـذر 

إقناعـهـم، بحملـهـم ىلع اتـخـاذ الـقـرار بشــأن 

ـمـن ـلـن ينتخـبـوه. وعلـيـه، ـسـيكون مـحـور ترـكـز 
المختـبـر يومـيـا المنشــورات الـتـي يشــتبه فرـيـق  

ار زائـفـة" تقـتـرن  'LAB’TRACK' يف أنـهـا "أخـبـ
بحـمـالت تنتشــر حســب موضــوع الســاعة. 

ووـضـع الفرـيـق توقـعـات بـشـأن المواضـيـع الـتـي 
ســتكون مـحـور اهتماـمـه يف عملـيـة الرصــد، 

كـمـا يبـقـى متأهـبـا ألي أـحـداث أـخـرى ـقـد تظـهـر 
 'LAB’TRACK ىلع نـحـو ـغـري ُمتوقّــع. ويركّــز '
اورات  ىلع "المعلومــات المضللــة والمنــ

السياســية ىلع منصــات التواصــل االجتماعــي 
بـعـد 25 جويلـيـة"، بـمـا أن اترـيـخ 25 جويلـيـة/
تـمـوز ـهـو العالـمـة الفارـقـة الحدـيـدة يف اترـيـخ 

توـنـس الحدـيـث بـعـد 14 جانفي/يناـيـر 2011 
ويشــمل الموضــوع الـعـام 6 مواضـيـع فرعـيـة 

ـمـن بينـهـا: االستشــارة الوطنـيـة وـحـل البرلـمـان 
والـمـرأة يف عاـلـم السياـسـة: رئيـسـة اـلـوزراء 
"نـجـالء بودن"نموذـحـا، واالســتفتاء، واألزـمـة 

االقتصــادةي، وتنظـيـم االنتخــاابت.

وتـقـيض النتاـئـج المتوقـعـة ـمـن رـصـد ـهـذه 
المواضـيـع ابإلجاـبـة ىلع األســئلة النـظـرةي إلثـبـات 

أو دـحـض وـحـود: عـنـف ـسـيايس ـضـد الـمـرأة، 
اورات سياســية، وتالـعـب ومعلوـمـات خاطـئـة  ومـنـ
مرتبطــة بعملـيـة االســتفتاء، وتالعــب ومعلومــات 

خاطـئـة مرتبـطـة ابألزـمـة االقتـصـادةي، وتالـعـب 
ار االنتخــايب.   ومعلوـمـات خاطـئـة مرتبطــة ابلمســ

LAB’TRACK' ـسـتة تقارـيـر  وـسـيصدر مـشـروع '
تلخــص المالحظــات وتشــمل تقييمــا للســلوك 

ايم  اـلـذي ولّــد ـهـذه الظاـهـرة إىل جاـنـب تقرـيـر خـتـ
فـيـه دراســة لظاـهـرة المعلوـمـات المضلـلـة يف 

توـنـس وجذورـهـا وأتثريـهـا. 

3.4.3. أدوات الرصــد

  األداة األساســية المُزـمـع اســتخدامها ـهـي
"CrowdTangle"

https://www.theguardian.com/
books/2019/nov/22/factitious-ta	

radiddle-dictionary-real-histo	
ry-fake-news

https://www.theguardian.com/books/2019/nov/22/factitious-taradiddle-dictionary-real-history-fake-news
https://www.theguardian.com/books/2019/nov/22/factitious-taradiddle-dictionary-real-history-fake-news
https://www.theguardian.com/books/2019/nov/22/factitious-taradiddle-dictionary-real-history-fake-news
https://www.theguardian.com/books/2019/nov/22/factitious-taradiddle-dictionary-real-history-fake-news
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4. الســودان: خطــاب 

الكراهيــة علــى اإلنترنــت 

عقــب انقــالب 25 تشــرين 

األول/أكتوبــر

1.4. السياق

بعد مرور أكثر من ـسـتة أـشـهر ىلع االنقالب 
العـسـكري الذي أعلن عليه قائد القوات المـسـلحة 

ورئيس مجلس الـسـيادة الـسـوداين يوم 25 تـشـرين 
األول/أكتوبر 2021 يف الـسـودان، أصبح األمل يف 

الـعـودة إىل فـتـرة انتقالـيـة بقـيـادة مدنية من ـشـأنها 
أن تجـتـث الـبـالد ـمـن براـثـن الحرب األهلية وحكم 
العـسـكر واالقتـصـاد المنـهـار أـمـرا بعيد المنال أكثر 
ـمـن أي وـقـت ـمـىض. ووـقـع كل ـمـن قائد القوات 
المـسـلحة، الفرـيـق عـبـد الفـتـاح البرهان، ورئيس 

اـلـوزراء عـبـد اهلل حـمـدوك، اتفاـقـا عاد بموجبه 
رئـيـس اـلـوزراء إىل منصـبـه، ولـكـن ـلـم يبق يف ذلك 
المنـصـب طوـيـال حـيـث أعـلـن عن اـسـتقالته يوم 2 
كاـنـون ااثلين/يناـيـر 2022، اتركا للجيش الـسـيطرة 
الكامـلـة ىلع ـشـؤون الدوـلـة، وـهـو ما زاد الوضع 
تعقـيـدا وـقـوّض ـفـرص الـعـودة إىل فترة انتقالية 

بقـيـادة مدنـيـة وحكم ديمقراطي. 

وال ـيـزال ـحـوايل ملـيـاري دوالر ـمـن الدعم المايل 
اـلـدويل اـلـذي ُمنح إلنقاذ االقتصاد الـسـوداين 

المتداـعـي ُمجمّــدا وتعثّــر التـقـدم الذي ُأحرز نحو 
تخفـيـف ـعـبء الدـيـون الُمـسـتحقّة للبالد حيث عزف 

الدائـنـون ـعـن اـسـتكمال االتفاقات عقب حدوث 
االنـقـالب.  وـمـا انـفـك االقتـصـاد يتهاوى حيث وصل 
التضـخـم إىل خاـنـة المـئـات وتراجـعـت قيمة الجنيه 

الـسـوداين مما أدى إىل ارتفاع غري مـسـبوق يف 
األـسـعار وغالء تكلفة الـسـلع والخدمات األساـسـية.  
وـمـن ـشـأن الـنـزاع يف أكرانـيـا وتداعياته ىلع االقتصاد 
العالـمـي أن يبـعـث ىلع التـشـاؤم أكـثـر فيـمـا يتعلق 

بتحقـيـق أي تـقـدم ىلع الصعـيـد االقتصادي. 

وأصبـحـت االحتجاـجـات والمظاهرات تجوب 
الـشـوارع بـشـكل ـشـبه يويم ولم يتوان الجيش 
ـعـن االـسـتخدام المـفـرط للقوة إلخمادها. وأدى 

ايم للمحتـجـني، بـمـا يف ذلك  التضيـيـق المتـنـ
ـمـن ـخـالل االختطاـفـات واالعتقاالت والقتل، إىل 

تقوـيـض جـهـود الوـسـاطة والحوار التي قادتها 
جـهـات دولـيـة مـثـل بعثة األمم المتـحـدة المتكاملة 
 )UNITAMS( لدـعـم المرحـلـة االنتقالية يف الـسـودان

ومـبـادرات أـخـرى بقـيـادة وطنـيـة.  ويظل الجمود 
الـسـيايس قائما ومـسـتمرا نظرا لعدم تمكن 

األـطـراف والـقـوى السياـسـية ـمـن التوصل إىل اتفاق 
بـشـأن سُــبل الُميضّ ُقُدًما. 

ويف هذا الـسـياق، تضطلع وـسـائل التواصل 
االجتماـعـي بتأـثـري ابـلـغ يف بـلـورة اـلـرأي العام والتأثري 

ىلع مواـقـف أـهـم األطراف السياســية وأحزابها 
فيما يتعلق بحالة الجمود الـسـيايس وسُــبل 

إـحـراز التـقـدم.  والـحـظ فريق ـسـوداي عند إعداد 
المـشـروع أبن العديدين يرون أن وـسـائل التواصل 

االجتماـعـي ـمـا انفـكـت تلـعـب دورا ـسـلبيا يف هذه 
األوـقـات العصيـبـة يف اترـيـخ البالد، إذ ُتســاهم 
يف تفاقم االنقـسـامات والترويج لالـسـتقطاب 

وزرع ـبـذور الكراهـيـة والتالـعـب.   واقتـصـرت 
جـهـود الحكوـمـة يف كـبـح انتـشـار خطاب الكراهية 
والمعلوـمـات المضلـلـة والخاطئة ىلع وـسـائل 

التواـصـل االجتماـعـي واإلنترـنـت، إىل ـحـد اآلن، ىلع 
اـسـتنكار الظاـهـرة يف الخـطـاابت الموجـهـة للرأي 

الـعـام وـفـرض القوانني والسياـسـات التي ُتضيّق 
ىلع ـحـرةي التعـبـري والـتـي ـمـا تنفك ُتـسـتخدم لغرض 

تخوـيـف المعارـضـة السياـسـية وكـتـم صوتها )إذ 
صدر مثال عن ـشـبكة الصحفيني الـسـودانيني يوم 
21 تـشـرين ااثلين/نوفمـبـر 2021 بـيـان يدـيـن قرارات 

رئيس مجلس الـسـيادة، وقائد القوات المـسـلحة، 
الـتـي تـقـيض بتـشـكيل لجـنـة قانونـيـة لمتابعة جميع 

األخـبـار المتعلـقـة ابلجيش ومجلس الـسـيادة 
واتـخـاذ إـجـراءات جزائية ضدهم، واعتبرت الـشـبكة 

أن يف ـهـذا الـقـرار تقيـيـد لـحـرةي التعـبـري ورد فعل 
للضـغـط ىلع الحرايت.(

ولن يزيد االنقسام والتشتت السيايس إال تفاقما إذا 
ما بقي دون تحقق وإذا لم يتبلور فهم ُمعمّق قائم 

ىلع البراهني النتشار خطاب الكراهية والتالعب 
ابلرأي العام ىلع وسائل التواصل االجتماعي.  
وتسعى بعض الجهات إىل تيسري الحوار وتبديد 

االختالفات يف مهمة شاقة يف خضم مناخ إلكتروين 
عدايئ يزداد فيه التنمر اإللكتروين والتشهري.  ويف 

األثناء، ال تزال القدرة ىلع فهم هذه الظواهر 
والتصدي لها، ىلع نحو يردع انتشارها وأتثريها 

السلبي، محدودة للغاةي، إذ تكاد تكون الجهود التي 
تبذلها األطراف الوطنية يف هذا الصدد منعدمة. 
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وستقوم سوداي برصد منصات التواصل االجتماعي 
)فيسبوك وتويتر( يف إطار برانمجها المتعلق 

ابلديمقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان 12 وللحد من 
هذا الوضع، وذلك من أجل بلورة فهم مستنري 

النتشار خطاب الكراهية والتضليل السائدين 
والذين يزيدان من تفاقم الجمود السيايس الحايل 

ويحوالن دون استئناف مسار االنتقال السلمي نحو 
الديمقراطية يف البالد.  وسُتستخدم النتائج التي 
يتمخض عنها رصد وسائل التواصل االجتماعي لـ 

)1( تحديد واختبار خطوات مبتكرة تريم إىل التصدي 
لهذه الظاهرة، و)2( الدعوة إىل تحسني التشريعات 
والسياسات والممارسات التي من شأنها أن تحد 
من انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة 

ولكن تضمن يف نفس الوقت احترام معايري ومبادئ 
حقوق اإلنسان. 

2.4. جهود الرصد

ـسـتهدف جـهـود رـصـد وـسـائل التواـصـل االجتماعي 
وتحليلـهـا إىل فـهـم ـمـا يـلـي:

• كـيـف ـتـؤدي المواـقـف المزيـفـة التي ُتنســب 
إىل أـطـراف وجـهـات معينة بـشـأن مـسـائل 

مـحـددة إىل أتجـيـج خـطـاب الكراهية 
واالســتقطاب السيايس؟  

• إىل أي ـمـدى يؤـثـر خـطـاب الكراهـيـة 
والمعلوـمـات الخاطـئـة ىلع اتـخـاذ الـقـرارات 

السياسية؟

• ـهـل أدى الـنـزاع ـبـني الجـيـش واألحزاب 
السياـسـية ىلع وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي 

إىل الفـشـل يف إرـسـاء مؤسـسـات انتقالية 
أو إىل تقوـيـض أداء المؤسـسـات القائـمـة 

آنذاك؟

• هل توجد مؤـشـرات ىلع أن انتـشـار خطاب 
الكراهـيـة ـسـيهدد المـسـار االنتـخـايب بصفـتـه 
أـحـد أـهـم االـسـتحقاقات الـتـي يـقـوم عليها 

االنتقــال الديمقراطي؟

و تـقـيض الخـطـوة ااثلنـيـة بوـضـع المنهجـيـة وتحدـيـد 
معالمـهـا، ـمـع تحدـيـد المنـصـات التي ـسـريصدها 

الفرـيـق واألدوات التقنـيـة الـتـي ـقـد يـسـتخدمها 
يف ذـلـك وأدق التفاصـيـل المتعلـقـة بمن/ـمـاذا 

ـسـريصد الفريق. 

و يقتـصـر رـصـد وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي ىلع 
منصـتـني فـقـط، وهـمـا فيـسـبوك وتويـتـر.  ووـقـع 

عليهـمـا االختـيـار نـظـرا لكـثـرة مـسـتخدميهما 13 
وألنهما األـشـهر يف الـسـياق الـسـوداين. 

ـسـيتوىل الفرـيـق، يف كل ـمـن ـهـذه المنـصـات، رـصـد 
اـسـتخدام وانتـشـار مصطلـحـات وتعاـبـري معيـنـة 
تعـكـس خـطـاب الكراهـيـة، ىلع صفـحـات معيـنـة 

ىلع فيـسـبوك وتويـتـر.

و ستـسـتعني ـسـوداي من تجاربها الـسـابقة يف وضع 
قاـمـوس لخـطـاب الكراهـيـة، إىل جاـنـب عـقـد حلـقـة 

نـقـاش تـضـم ـعـددا ـمـن الخبراء لوـضـع تعريف 
لخـطـاب الكراهـيـة يف ـسـياق المـشـروع، ـمـع مراعاة 

التعريـفـات المعـمـول بـهـا ىلع الصعـيـد العالـمـي. 

و ـحـدد الفرـيـق نـطـاق مـشـروع رصد وـسـائل 
التواـصـل االجتماـعـي ليـشـمل مصطلـحـات أو 
عـبـارات أو أـشـكال تعـبـري ُتـسـتخدم لإلهاـنـة أو 

الـشـيطنة أو الـشـتم وقد تحمل إـسـاءة أو فتنة، 
وـتـؤدي إىل )1( تعمـيـم ـسـلبي )مـثـل إـطـالق 

نـعـوت ـسـلبية ىلع فـئـة برمتـهـا، مـثـال، ُوصـفـت 
النـسـاء الـلـوايت ـشـاركن يف االحتجاـجـات ىلع أنـهـن 

'مطلوـقـة'، وـهـي صـفـة ابلعامـيـة الـسـودانية ُتطلق 
ىلع النـسـاء ذوات الـسـمعة الـسـيئة( و/أو )2( 
التمـيـز القاـئـم ىلع الـعـرق أو الـمـكان الجـغـرايف 
أو االنتـمـاء الـسـيايس و/أو )3( العـنـف أبـشـكاله 

اهم يف  )الـشـفوي، الجـسـدي، المعنوي( والذي يـسـ
اإلقصاء الـسـيايس و/أو االـسـتقطاب. 

و ابـسـتخدام ـهـذا التعرـيـف، نـظـم فريق ـسـوداي 
حلـقـة عـمـل )ضـمـت إعالميني وسياـسـيني 

وـشـباب ونـسـاء ومختصني يف القانون( اـسـتعرض 
ـمـن خاللـهـا القائـمـة األولـيـة ابلكلـمـات الرئيـسـية 

والحـسـاابت الـتـي أعدـهـا وـصـادق ىلع القائمات 

12 يركز برانمج سوداي المتعلق بتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان ىلع ثالثة مجاالت تشمل )1( رصد الحزّ المدين وتعزيزه و)2( تعزيز ودعم دور المجتمع 
المدين واإلعالم يف ترسيخ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة و)3( تعزيز مشاركة الفئات المهمشة يف المجتمع يف العمليات السياسية واإلنمائية.

ديم االنترنت وبياانت االستخدام، بنيّ استخدام وسائل التواصل  13 موقع إحصائيات النمو الرقمي يف السودان لسنة 2020، الذي يستعرض عدد مستخ
االجتماعي )مواقع التشبيك االجتماعي والتجارة اإللكترونية( يف السودان، حيث أشار التقرير إىل أنه من بني سكان السودان، وعددهم 43.33 مليون نسمة، 

13.38 مليون ساكن يستخدمون االنترنت ابرتفاع يبلغ %13 مقارنة ابلعام المايض، يف حني يستخدم 32.83 مليون شخص الهاتف المحمول، وهو ما يمثل 76% 
من السكان، كما بلغت الحساابت الُمفعّلة ىلع وسائل التواصل االجتماعي 1.30 مليون حساب. ومعظم هذه الحساابت موجودة ىلع فيسبوك.
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النهائـيـة. واـسـتخرجت حلـقـة العـمـل 37 مصطلـحـا 
وعـبـارة ُصنّـفـت ىلع أنـهـا عـبـارات تـنـم ـعـن خطاب 

كراهـيـة.  وُقسّــمت المصطلـحـات )اـسـتنادا إىل 
فـهـم فرـيـق ـسـوداي لمحـتـوى خـطـاب الكراهية يف 
الـسـياق الـسـوداين وابعتبار نطاق المـشـروع الذي 
 اعُتـمـد ـخـالل حلـقـة العـمـل المـشـار إليـهـا آنفا( إىل

3 فـئـات حـسـب نوعـيـة أتثريـهـا، وـهـي كااتليل:

1. تعمـيـم ـسـلبي و/أو

2. تمـيـز ىلع أـسـاس الـعـرق أو الـمـكان الجـغـرايف 
أو االنتـمـاء الـسـيايس أو الـنـوع االجتماـعـي

3. عنف أبي ـشـكل من األـشـكال )الـشـفوي، 
الجســدي، المعنوي(

و اختار فريق ـسـوداي عددا من الحـسـاابت و 
الصفـحـات ىلع تويـتـر و فيـسـبوك لرصدـهـا ىلع 
أـسـاس نوعـيـة المصطلـحـات والتعاـبـري الـتـي تنم 

ـعـن خـطـاب كراهية وانتـشـارها واـسـتخدامها. 
و اـسـتند الفرـيـق يف اختـيـاره لـهـذه الصفـحـات و 

الحـسـاابت إىل عدة عوامل تـشـمل:

• ملكـيـة الصفحة/الحـسـاب )رـسـمي، ـغـري 
رـسـمي، مؤثر، وـسـيلة إعالم، وغريها(

• درـجـة النـشـاط ىلع الصفـحـة أو الحـسـاب

• ـعـدد متابـعـي الحـسـاب/الصفحة

• مـسـتوايت التفاـعـل ـمـع منـشـورات الصفحة 
أو الحـسـاب )التعاليق، المـشـاركة، اإلـشـارة، 

وغريها(

• التـنـوع ـمـن حـيـث التوجه/التمثـيـل الـسـيايس

• اعتـبـارات تتعـلـق ابلـنـوع االجتماعي

• مراـعـاة الـتـوازن النوـعـي يف العيـنـة الُمخـتـارة

• مـعـارف فرـيـق ـسـوداي وخبرته

و ابالـسـتناد إىل ـهـذه العواـمـل، توـصـل فرـيـق 
ـسـوداي إىل اختـيـار 104 حـسـااب خاضـعـا للرـصـد، 63 
حـسـااب/صفحة ىلع فيـسـبوك و41 حـسـااب ىلع 

تويـتـر. ـثـم وقـعـت المصادـقـة ىلع ـهـذه القائمة 
و اـسـتكمالها يف إـطـار حلـقـة عـمـل عـُقـدت يف ـشـهر 

آذار/ـمـارس ـمـع األـطـراف المعنية. 

ـمـا هي األدوات الُمـسـتخدمة يف الرصد ؟

تـشـمل أدوات الرـصـد الـتـي اـسـتخدمها فرـيـق 
ـسـوداي ما يلي: 

Twitter API - https://developer.  •
 twitter.com/en/docs/twitter-api

Postman API Monitors - https://  •
/www.postman.com/api-monitor

JSON Viewer - https://jsonviewer.  •
/com

JSON-to-Excel converter - https://  •
conversiontools.io/convert/json-to-

 excel

CrowdTangle - https://www.  •
/crowdtangle.com
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نشرية خاصة: العنف القائم 
على النوع االجتماعي في 

تويتر، دراسة حالة من منطقة 
 الشرق األوسط وشمال إفريقيا،  

حلمي نعمان

يحـتـوي ـهـذا التقرـيـر ىلع وـصـف للعـنـف ـضـد الـمـرأة

يتـنـاول  ـهـذا التقرـيـر العـنـف القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماـعـي ىلع  ـشـبكة اإلنترنت من  ـخـالل النظر فيما إذا 
كانت النـسـاء اانلـشـطات سياـسـيا يف العلن من المنطقة العربية ُمـسـتهدفات ابـسـتخدام إهاانت جنـسـية 

أو عنـصـرةي تـحـط ـمـن قيمتـهـن أو تهينـهـن أو تؤذيـهـنّ أو ُتـسـتخدم لترهيبـهـنّ. وَتوصّل إىل أن أربع نـسـاء 
مؤثرات ىلع تويتر  ـشـملتهن هذه الدراـسـة قد وقع اـسـتهدافهن ابـسـتخدام ُمحتوى ُمـسـيء )نصا و  

ـصـورة(. و يـعـود اـسـتخدام المحـتـوى المـهـني إىل تفاعل هؤالء النـسـاء مع قضااي سياـسـية ـشـائكة. ويصدر 
ـهـذا المحـتـوى الُمـسـيء يف الـبـداةي  ـعـن بضعة أـشـخاص ـثـم يتعاظم حجمه من خالل إـعـادة التغريد أو 

اـلـردود، مـمـا يكُــوّن مجموـعـات ـمـن المـسـتخدمني الذين يتفاعـلـون مع المحتوى الُمـسـيء ىلع تويتر.

ويظـهـر الخـطـاب المـضـاد الـسـتخدام العـنـف القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماـعـي الـنـوع االجتماـعـي بدوره كجزء 
ـمـن ـهـذا الخـطـاب، إال أن الُمـسـيئني يـسـتخدمون الهاـشـتاغات الُمـضـادة لنـشـر المزيد من اإلـسـاءات. 

عيـنـة ـمـن النـسـاء العربـيـات المؤـثـرات ىلع تويـتـر
وـقـع االختـيـار ىلع ـهـذه العيـنـة لتواجدـهـن الُمكـثـف يف الفـضـاء الـعـام ولنـشـاطهن الـسـيايس. وـهـنّ كااتليل:

ٌلجــني هذلول

انشطة سعودةي 
تدافع عن حقوق 
المرأة وسجينة 

سياسية.

ديـمـا صادق

 مقدمة أخبار
 تلفزةي من

لبنان.
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طريـقـة البحث
– البـحـث يف أرـشـيف قاـعـدة بـيـاانت تويـتـر ىلع اإلـشـارة الـسـم المدرـجـات يف العيـنـة )mention( أو اـسـم 
المـسـتخدم الـخـاص بـهـن )username( ىلع تويـتـر وقائـمـة المـفـردات المهيـنـة )lexicon( المتماـشـية 

ـمـع الـسـياق ابللـغـة العربـيـة. واخـتـار مختـبـر العـنـف القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماـعـي14 العيـنـة وقائـمـة 
المـفـردات ابلتـشـاور  ـمـع منظـمـات المجتـمـع الـمـدين يف المنطـقـة. وتحـتـوي القائـمـة ىلع إـهـاانت 
وإـسـاءات تـسـتهدف الـنـوع االجتماـعـي أو األـصـل الـعـريق. وـهـي كااتليل: "قحـبـة" أو "ـشـرموطة" أو 

"ـقـوادة" أو "منيوـكـة" أو "ـقـردة". و  ـهـي مصطلـحـات معروـفـة ُتـسـتخدم الـسـتهداف النـسـاء بـشـكل 
ـعـام والمؤـثـرات واانلـشـطات السياـسـيات منـهـن بـشـكل خاص. 

– اـسـتخدم البـحـث نـظـرةي الرـسـوم البيانـيـة لفـهـم هيكـلـة ـشـبكة تويـتـر ـلـكل عيـنـة، ومراقـبـة المجموـعـات 
ديم المنـصـة يف تولـيـد الخـطـاب الُمـسـيء وتضخيـمـه والمـشـاركة  وقـيـاس حجمـهـا، وأدوار مـسـتخ

فـيـه. وـقـع تصنـيـف الخـطـاب المـسـيء والخـطـاب المـضـاد بـشـكل يدوي. 

– وقع االختيار ىلع منصة تويتر لغرض الدراـسـة ألن النـسـاء ضمن العينة ينـشـطن فيها بـشـكل فعلي.

ائج النت
– ُنعـتـت كل اـمـرأة ضـمـن العيـنـة مـئـات الـمـرات بمصطـلـح واـحـد ىلع األـقـل ـمـن قائـمـة المفردات 

)الـجـدول 1( تـسـتخدم الحـسـاابت الُمـسـيئة المصطلـحـات ـكـرد فـعـل ىلع اآلراء السياـسـية للنـسـاء 
المـسـتهدفات أو انحيازـهـن وكتعلـيـق ىلع اآلراء السياـسـية الـتـي أبدتـهـا أو ُنـسـبت إليـهـا، ىلع تويـتـر 
أو ـخـارج منـصـة تويـتـر، مـثـل ظهورـهـا يف قـنـاة تلـفـزةي أو يف الصحاـفـة المطبوـعـة. ـلـم ُتـعـرض األمثـلـة 

اهم يف تضخـيـم المحـتـوى اـلـذي يـنـم ـعـن كراهـيـة. المفصـلـة ضـمـن ـهـذا التقرـيـر لـكـي ال نـسـ

– أـهـم محـفـزات للمحـتـوى المـسـيء تتمـثـل يف الـجـدل القاـئـم بـشـأن السياـسـة يف اليـمـن )ـتـوكل 
كرـمـان(، االنـشـقاق الـسـيايس ـبـني العربـيـة الـسـعودةي والبحرـيـن واإلـمـارات ومـصـر وقطر )غادة 

عوـيـس(، السياـسـة يف لبـنـان )ديـمـا ـصـادق(، والدـفـاع ـعـن حـقـوق الـمـرأة )لجني هذلول(.

ـوكل كرمان ـت

يمنية، حائزة 
ىلع جائزة 

نوبل للسالم

ـغـادة عويس

 مقدمة أخبار
 أساسية يف

قناة الجزيرة

14 هذه الدراسة ُأجريت ىلع نطاق ُمصغر يف إطار مشروع يجري العمل عليه يف مختبر العنف القائم ىلع النوع االجتماعي. واستخدم المختبر مزيجا من نظرايت 
علم االجتماع وعلوم البياانت والرسوم البيانية لمعرفة كيفية ترابط مختلف عنارص المنظومة الرقمية مع عدم المساواة القائمة ىلع النوع االجتماعي يف 

السياقات اإلنمائية واإلنسانية.
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الجدول: بياانت تويتر بشأن العينة من النساء العربيات المؤثرات ىلع تويتر

2013-01-23 
T01:19:33.000 Z

التغريدة األوىل

2021-03-12 
T16:01:33.000 Z

التغريدة األخيرة

2011-09-19 
T08:47:36.000 Z

2021-12-03 
T10:48:56.000 Z

2014-03-16 
T16:37:57.000 Z

2021-12-03 
T19:21:16.000 Z

2012-12-05 
T18:40:37.000 Z

2021-11-12 
T12:00:06.000 Z

العدد العدد  العدد  العدد   

866  482  3035  472 جميع التغريدات 

770  447  2459  450 مدونون مختلفون 

506  201  1046  241 النوع: إعادة تغريد 

180  128  1250  33 النوع: ردود 

151  119  635  198 النوع: تغريدات أصلية 

29  34  104  0 النوع اقتباسات 

غادة عويسديما صادقتوكل كرمانٌلجني هذلول

الصورة 1:

نـشـر المستخدم 
ـصـورة للمقدمة 
يف قـنـاة الجزيرة 

غادة عويس 
وتلقى المنـشـور 

1527 إعـجـااب وأعيد 
تغرـيـده 101 مرة 

عند اـسـتخراج هذه 
البياانت.

إىل جاـنـب النـصـوص الُمـسـيئة، ينـشـر بـعـض 
المـسـتخدمني ـصـورا ُمـسـيئة ذات طاـبـع 

جنـسـي أو عنـصـري للـحـط  ـمـن قيـمـة النـسـاء 
المســتهدفات وإلظهارـهـا بصــورة ُمهيـنـة يف 

األوـسـاط السياـسـية أو االجتماعـيـة. واعُتـبـرت 
الـصـور الـتـي ُنـشـرت ُمهيـنـة للـغـاةي لدرجة تعذّر 

إدراجـهـا ضـمـن ـهـذا التقرير وُأدرـجـت فقط صور 
ُمشوـشـة )لحـمـاةي كراـمـة النـسـاء( للبرهنة ىلع 

مـسـتوى اإلساءة. 

 ىلع ـسـبيل المـثـال، نـشـر مـسـتخدم ـصـورة 
إلـحـدى النـسـاء المـسـتهدفات انعـتـا إايـهـا 

اب  بـ"العاـهـرة" وداعـيـا المســتخدمني لإلعـجـ
ابلمنـشـور إن كاـنـوا يتفـقـون مـعـه ىلع وصفـهـا 
ذا الـشـكل.  وتلـقـت الـصـورة أكـثـر ـمـن 1500  بـهـ
اب وأعـيـد تغريدـهـا 101 ـمـرة )الـصـورة 1(.  إعـجـ

ونـشـر مـسـتخدمون آـخـرون صُــورا لـمـن 
يُرـجـح أنـهـا نـفـس الـمـرأة تـسـتحم يف ـمـكان 

ـخـاص بمالـبـس الـسـباحة )الـصـورة 2(. ونـشـر 
مـسـتخدمون آـخـرون ـصـورة لـمـا زعـمـوا أنـهـا 

االـمـرأة المتـسـهدفة وـهـي تلـبـس مالـبـس 

اب يف ـمـكان ـعـام.  االـسـتحمام ولكنـهـا ترـتـدي الحـجـ
)الـصـورة 3(. واـسـتخدمت بـعـض الحـسـاابت 
أـسـماء المـسـتهدفات كهاـشـتاغ لنـشـر الـصـور 

اإلابحية.
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الصورة 3:

من  ـشـور 
ينعت توكل 

كرمان بصفات 
مشينة 

ابستخدام 
صورة يزعم 

فيها أنها  
تلبس مالبس 
سباحة وترتدي 

حجااب.

الصورة 2:

حساب نشر 
ـمـا يرجح أنه 
صور خاصة 

بغادة عويس 
ابستخدام 

اسمها 
كهاشتاغ.

الرسم البياين الخاص بغادة عويس1.2. الرسم البياين الخاص بديما صادق

الرـسـوم البيانـيـة ـمـن 1 إىل 4: المجموـعـات الـتـي تكوـنـت ـحـول المحـتـوى 
الُمـسـيء والـتـي ظـهـرت يف ـشـبكة كل اـمـرأة ىلع تويـتـر.

	 ظـهـرت نـقـاط التأـثـري يف كل رـسـم بـيـاين. وتـشـري كل نقـطـة، أو حـسـاب ىلع تويـتـر، إىل صاـحـب 
التغرـيـدات أو الـصـور المـسـيئة الـتـي ُأعـيـد تغريدـهـا، أو اـلـرد عليـهـا، أو االقتـبـاس منـهـا بـشـكل 

يؤيدـهـا ـعـن طرـيـق مـسـتخدمني آخرـيـن. )الرـسـوم البيانـيـة ـمـن 1 إىل 4(.  ونتيـجـة لذـلـك، تكوـنـت 
مجموـعـات مـسـتخدمني ـحـول كل محـتـوى. وتمـثـل كل مجموـعـة كُتـلـة فرعـيـة ـمـن النـقـاط 

المترابـطـة بـشـكل مكـثـف والمتصـلـة بـشـكل أو بآـخـر ابلنـقـاط األـخـرى يف مجموـعـات أـخـرى ـمـن نـفـس 
الرـسـم البـيـاين. وـتـدور كل مجموـعـة ـحـول انتـمـاء ـسـيايس يتـعـارض ـمـع التوـجـه الـسـيايس للـمـرأة 

المســتهدفة.
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الصورة 4:  منشور 
يستنكر استخدام 

اإلهاانت الجنسية 
الستهداف ديما 
صادق. ورد فيه:

	 ينشــر بـعـض المســتخدمني المحـتـوى 
المـسـيء ويـشـريون إىل اـسـم المرأة 

المـسـتهدفة ىلع تويـتـر، وذـلـك ىلع ـمـا يـبـدو 
لجـلـب االنتـبـاه للمحـتـوى المـسـيء. كـمـا 

يـقـوم آـخـرون بنـشـر المحـتـوى المـسـيء ـمـع 
اإلـشـارة إىل اـسـم الـمـرأة المـسـتهدفة فـقـط.  

يف ـحـني ُيظـهـر مـسـتخدمون آـخـرون عدائـيـة 
أكـبـر ويـسـتخدمون اـسـم الـمـرأة والمحـتـوى 

المـسـيء يف الهاـشـتاغ، وذـلـك ىلع ـمـا 
يـبـدو يف محاوـلـة لتعزـيـز انتـشـار المحـتـوى 

واـسـتحداث توـجـه ـسـائد )تريـنـد(. 

	 وتـسـتخدم بـعـض الحـسـاابت الُمـسـيئة 
ـمـا يُرـجـح أـنـه أـسـماؤهم األصلـيـة يف ـحـني 

يـسـتخدم آـخـرون أـسـماء مـسـتعارة.

	 وظـهـرت يف كل الرـسـوم البيانـيـة خـطـاابت 
مـضـادة يف ـشـكل مجموـعـات منفصـلـة 

تـعـارض اـسـتخدام المحـتـوى الُمـسـيء. 15 
اب المـضـاد اـسـتخدام  اب الخـطـ وأدان أصـحـ

االفـتـراءات الجنـسـية ـضـد هاـتـه النـسـاء 
والبـعـض ألـقـى ابلـلـوم ىلع المنظوـمـة 

الذـكـورةي الـتـي أاتـحـت ذـلـك. )الصورة 4(. 
واـسـتحدث البـعـض هاـشـتاغات دعـمـا 
للنـسـاء المـسـتهدفات.  ولـكـن بـعـض 
الحســاابت الُمســيئة اســتولت ىلع 

الهاشــتاغات الُمســتخدمة للدـفـاع ىلع 
هاـتـه النـسـاء ال لـشـيء إال لنـشـر المزـيـد 

ـمـن المنـشـورات والـصـور الُمـسـيئة لـهـن. 
)الـصـورة 5(.

15 ظهر الخطاب المضاد ضمن البياانت ألن مستخدميه استعملوا مصطلحات للتساؤل أو الرد ىلع التغريدات الُمسيئة دفاعا عن المستهدفات. 

الرسم البياين الخاص بتوكل كرمان الرسم البياين الخاص بُلجني هذلول3. .4
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الصورة 6:  حساب 
استخدم هاشتاغ 
للدفاع عن غادة 
عويس "غادة_

عويس_تمثلين" 
لنشر ما يرجح أنه 

صور شخصية 
لها وهي تستحم 
بمالبس السباحة 

مع تعليق: 

النقاش
ىلع الرـغـم ـمـن مـحـدودةي نـطـاق ـهـذا التقرـيـر، إال أـنـه يؤـكـد العالـقـة الُمغرـضـة ـبـني الفـضـاء الرقـمـي والعنف 

ديم المنـصـات توجـيـه ـشـتائم ذات منـحـى جنـسـي وإـهـاانت متحزة  ـضـد الـمـرأة. واخـتـار بـعـض مـسـتخ
 جنـسـيا ـضـد الـمـرأة وذـلـك ىلع خلفـيـة قـضـااي سياـسـية ـشـائكة ـبـدل االنـخـراط يف نقاـشـات متحـضـرة.

وال يتطـلـب األـمـر أكـثـر ـمـن بضـعـة مـسـييئ االـسـتخدام يدوـنـون منـشـورا أصلـيـا لتتلقـفـه مجموـعـة أكـبـر 
ويتضـخـم ـعـدد مروـجـي العـنـف القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماـعـي. ومـمـا يبـعـث ىلع القـلـق رؤةي ـهـؤالء 
المـسـيئني وـقـد عزـمـوا ىلع إلـحـاق األذى وـسـعوا ـبـكل عدائـيـة إىل إـبـراز المحـتـوى الُمـسـيء ـمـن ـخـالل 

التروـيـج لمحـتـوايت بذيـئـة وفاحـشـة ابـسـتخدام الهاـشـتاغات واإلـشـارة إىل الـمـرأة المـسـتهدفة ابـسـتعمال 
اـسـم المـسـتخدم الـخـاص بـهـا لضـمـان رؤيتها للمنـشـور. 

وىلع الرـغـم ـمـن أن المحـتـوى المكـتـوب والمـصـور اـلـذي يـنـم ـعـن الكراهـيـة ـصـادم ويبـعـث ىلع االنزـعـاج، 
إال أـنـه يعـكـس ابلفـعـل حقيـقـة العـنـف القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماـعـي بـصـورة أوـسـع.  وـيـؤدي نـشـر مـثـل ـهـذا 

المحـتـوى إىل النـظـر فـيـه وتعزـيـز الخـطـاب المتعـلـق ابلـنـوع االجتماـعـي ولـكـن فـيـه انتـهـاكا لـحـق النـسـاء يف 
الحـمـاةي والكراـمـة. ويعتـمـد ـهـذا البـحـث ىلع نـهـج ـعـدم إلـحـاق الضرر.

الخـطـوات القادـمـة والتوصيات

هـنـاك حاـجـة إىل المزـيـد ـمـن األبـحـاث الـتـي ُتـجـرَ ىلع نـطـاق أوـسـع للتـعـرف ىلع ـمـدى انتـشـار خـطـاب الكراهية 
بـشـكل ـعـام والعـنـف القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماـعـي يف الفـضـاء الـعـريب ىلع تويـتـر وـغـريه ـمـن منـصـات وـسـائل 

التواـصـل االجتماـعـي. ويـجـب أن تقـتـرن الدراـسـات أببـحـاث خاـصـة ابلـسـياقات المدروـسـة لمعرـفـة إىل أي ـمـدى 
ـيـؤدي ـهـذا الـنـوع ـمـن خـطـاب الكراهـيـة إىل دـفـع نـسـاء المنطـقـة إىل الرقاـبـة الذاتـيـة واالمتـنـاع ـعـن المـشـاركة يف 

الحـيـاة العاـمـة أو االنـسـحاب كلـيـا ـمـن المنـصـات.

ـعـالوة ىلع ذـلـك، هـنـاك حاـجـة للتحـقـق مـمـا إذا كان ـهـذا الخـطـاب العنـيـف يـشـوه ـسـمعة النـسـاء المعنـيـات ويلطخـهـا 
ويـفـرض عليـهـن ضغطا نفـسـيا.

ويـجـب أن يتمـكـن  ـهـذا الـنـوع ـمـن األبـحـاث من حـشـد منظـمـات المجتـمـع الـمـدين لمكافحة العـنـف القائم ىلع النوع 
االجتماـعـي وتثقـيـف النـسـاء والفتـيـات بـشـأن حقوقـهـن يف اإلـبـالغ عن العـنـف القائم ىلع الـنـوع االجتماـعـي للمنصات 

وبـشـأن األدوات المتاـحـة لـهـذا الـغـرض والتعاـمـل ـمـع الوـصـم الذي يقـتـرن ابلتبلـيـغ عن اإلهاانت الجنـسـية التي 
تـسـتهدفهن. وىلع منظـمـات المجتـمـع الـمـدين أيـضـا أن تعـمـل ىلع إـشـراك تويـتـر و بقـيـة منـصـات التواـصـل 
أنه وتحمـيـل ـهـذه المنـصـات  االجتماـعـي يف رـصـد العـنـف القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماـعـي واتـخـاذ اإلـجـراءات بـشـ

مـسـؤولية تقاعـسـها ـعـن اتـخـاذ اإلـجـراءات الالزـمـة. ويتـعـني ىلع منـصـة تويـتـر أن تزـيـد ـمـن اـسـتثمارها يف رـصـد 
المحـتـوايت الـتـي تـنـم ـعـن خـطـاب كراهـيـة بلـغـات النـصـف الجـنـويب ـمـن الـكـرة األرضـيـة وحـسـب ـسـياقاته وأن تعاـلـج 

انحيازـهـا المتمرـكـز ىلع العاـلـم الـغـريب.
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ذا التقرـيـر إىل تقدـيـم توصـيـات قائـمـة  يـهـدف ـهـ
ىلع األدـلـة ومـسـتوحاة ـمـن النتاـئـج الـتـي خـلـص 

إليـهـا الـشـركاء والـسـياقات الـتـي درـسـوها. 

ولتعزـيـز نزاـهـة المعلوـمـات الـتـي ـسـتمكن 
المواطـنـني ـمـن بـلـورة آرائـهـم واتـخـاذ الـقـرار بـشـأن 

اختياراتـهـم االنتخابـيـة دون التـعـرض لحـمـالت 
اب  التالـعـب، ويف محاوـلـة لمـنـع تـحـول خـطـ
الكراهـيـة إىل عـنـف، ـيـويص التقرـيـر بـمـا يـلـي:

1. االتـفـاق ىلع تعرـيـف لخـطـاب الكراهـيـة ال يؤدي 
إىل تقيـيـد ـحـرةي التعبـيـر ىلع اإلنترـنـت:

ـمـن ـبـني أـهـم التـحـدايت الـتـي واجهت ـشـركاءان 
أثـنـاء رـصـد وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي ـهـو 

اب الكراهـيـة ىلع  االتـفـاق ىلع تعرـيـف واـحـد لخـطـ
نـحـو يراـعـي ـسـياقهم المحـلـي والمعاـيـري الدولـيـة 
يف اآلن نفـسـه. وـمـن ـبـني أـهـم الـمـوارد الـتـي رأيـنـا 
أنـهـا ـسـتكون مفـيـدة ليسترـشـد بـهـا ـشـركاؤان خـطـة 

عـمـل اـلـرابط والعـهـد اـلـدويل للحـقـوق المدنـيـة 
والسياســية.

2. تكوـيـن الـشـبكات واالئتالفات:

أطـلـق المـشـروع ـشـبكة 'الكلـمـة ِتـفـرق' 16 لتـشـجيع 
ـشـركائنا يف الـسـودان وتوـنـس ولبـنـان واألردن. 

وستـسـهل جـهـود التـشـبيك تـبـادل المـعـارف ىلع 
اطر المعلوـمـات بـشـأن  المـسـتوى اإلقليـمـي وتـشـ

أـهـم ـسـلوكات انـشـري المعلوـمـات المضلـلـة 
اب الكراهـيـة يف بلدانـهـم.  وخـطـ

3. جـمـع البـيـاانت وتـشـجيع الممارـسـات التي 
تـكـرس البـيـاانت المفتوـحـة الـتـي يمكن من 

خاللـهـا جـمـع البـيـاانت ـمـع احترام حماةي 
البـيـاانت الـشـخصية. 

• وـمـن ـبـني الصـعـوابت األـخـرى الـتـي واجهناها 
أيـضـا الحـصـول ىلع البـيـاانت. ويـجـب أن 

تتـيـح منـصـات وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي 
لـعـدد أكـبـر ـمـن اابلحثني يف الـشـرق األوـسـط 

و ـشـمال إفريقـيـا إمكانـيـة الحـصـول ىلع 
أدوات مراقـبـة وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي 

ىلع ـغـرار "CrowdTangle". وال يـجـب 
أن تعتـمـد  ـهـذه المنـصـات فـقـط ىلع 

المؤسســات الغربـيـة واابلحـثـني لمعايـنـة 
المحـتـوى الـعـريب يف المنطـقـة، ـبـل عليـهـا 

أن تمـكـن اابلحـثـني المحلـيـني ـمـن األدوات 
الالزـمـة وأن تـسـتثمر يف تعزـيـز قدراتـهـم 

لمراقـبـة وـسـائل التواـصـل االجتـمـا ـعـي يف 
ســياقهم المحـلـي.

• ويـجـب أن يراـعـي اابلحـثـون ومنظـمـات 
المجتـمـع الـمـدين اإلقليمـيـة أخالقـيـات 

التعاـمـل ـمـع البـيـاانت بصفتـهـا يف صـلـب 
اتهم، وعليـهـم أن يجمـعـوا فـقـط  ممارســ

توصيات تشمل 
المنطقة ككل

16 كـمـا يتواـصـل مـشـروع 'الكلـمـة ِتـفـرق' ـمـع مختـلـف منـصـات ضـمـان نزاـهـة المعلوـمـات الـتـي تتـشـكل ـحـاايل يف المنطقة ويعمل ـعـن كثب مع ائتالفات 
حقوقـيـة أـخـرى يف المنطـقـة تعـمـل ىلع مـشـاكل التحـكـم يف المحـتـوى. والـغـرض األـسـايس ـمـن ـهـذه االئتالـفـات ـهـو الدعوة إىل اعتماد سياـسـات تكرس 
ديم الـشـبكة. المحـتـوى المعـتـدل اـلـذي يـشـمل الجمـيـع والممارـسـات الـشـفافة يف التعاـمـل ـمـع المحـتـوايت ابللـغـة العربـيـة التي قد تلحق رضرا بمـسـتخ
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البـيـاانت العمومـيـة النوعـيـة ـمـع احـتـرام 
قواـنـني حـمـاةي البـيـاانت الـشـخصية يف 

بلدانـهـم.

• ويتـعـني ىلع منـصـات التواـصـل االجتماـعـي 
اطر اابلحـثـني ـمـن المنطـقـة بياانتـهـا  أن تـشـ

اب الكراهـيـة وحـمـالت  المتعلـقـة بخـطـ
التضلـيـل وكـيـف توصـلـت إىل الـحـل وطريـقـة 

عـمـل منظومتـهـا الرامـيـة إىل مراقـبـة 
المحـتـوى المنشــور ابللـغـة العربـيـة.

• وىلع اابلحـثـني ومنظـمـات المجتـمـع الـمـدين 
أن يســتحدثوا أدوات ومنهجـيـات وـمـوارد 
اب الكراهـيـة  ـسـهلة االـسـتخدام لرـصـد خـطـ

ومختـلـف ممارســات التالـعـب ابلمعلوـمـات 
بمختـلـف اللهـجـات والســياقات ابلتـعـاون 

ـمـع منـصـات وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي 
ومموليـهـا. 

4. تعزـيـز التنـسـيق ـمـع منـصـات التواصل 
االجتماـعـي فيـمـا يتعـلـق بعملـيـات حذف 

وى المحت

وفـقـا لتجرـبـة ـشـركائنا، تـبـنيّ أن مراقـبـة المحـتـوى 
الـضـار لـيـس ابلـسـهل ـحـني تـتـوىل منـصـات 

التواـصـل االجتماـعـي تعطـيـل بـعـض الخاصـيـات 
أو ـحـذف المحـتـوى. وعلـيـه، يـجـب تعزـيـز 

التنـسـيق ـبـني مجموـعـات المجتـمـع الـمـدين الـتـي 
تراـقـب وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي وـشـركات 

التكنولوجـيـا لمعرـفـة الـسـبب اـلـذي ُحذـفـت ىلع 
أساـسـه ـهـذه المحـتـوايت، وذـلـك يف إـطـار وثيـقـة 

انتا كالرا للشــفافيّة والمســؤوليّة فيـمـا  مـبـادئ ســ
يتعلّــق بمراقـبـة المحـتـوى. 17

https://santaclaraprinciples.org :17 للحصول ىلع المزيد من المعلومات بـشـأن مبادئ ـسـانتاكالرا

https://santaclaraprinciples.org/
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 عن مشروع

"الكلمة ِتفرق "

تضطلع المنظمة الدولية للتقرير 
عن الديمقراطية بدور أكثر فاعلية 

يف مجال رصد وسائل التواصل 
االجتماعي منذ سنة 2017، حيث 

تتوىل تعزيز القدرات المحلية 
لرصد وسائل التواصل االجتماعي 

أثناء االنتخاابت، وجمع األدلة 
يف مختلف البلدان، والربط بني 

مختلف المنظمات ذات الخبرة 
يف المجال، وإصدار المنهجيات، 
وإثراء النقاش العام والنقاش 

فيما بني الخبراء.  

يف إطار مشروع 'الكلمة ِتفرق'، 
تعمل المنظمة الدولية للتقرير 

عن الديمقراطية وشركاؤها ىلع 
المساهمة يف تعزيز تحصني 

العملية الديمقراطية وصمود 
المجتمع أمام المعلومات 

المضللة وخطاب الكراهية يف 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا.

وتعمل المنظمة الدولية للتقرير 
عن الديمقراطية مع المنظمات 

الشريكة من البلدان األربعة 
)األردن، لبنان، السودان، تونس(، 

لتعزيز القدرات المحلية من 
أجل رصد المعلومات المضللة 
وخطاب الكراهية ىلع اإلنترنت 

وتحليله أثناء أهم المسارات 
الديمقراطية الوطنية، بينما 

تعمل يف اآلن نفسه مع الشبكات 
اإلقليمية لتسمح لها إبجراء 
تحليل مقارن وإاتحة فرصة 

التعلم من النظراء.

ويهدف مشروع الكلمة ِتفرق إىل 
تحقيق األهداف ااتللية:

• بناء قدرات شركاء المشروع 
ليكتسبوا مهارات مؤسسية 
ُتمكنهم من وضع منهجيات 

ُمحكمة لرصد وسائل التواصل 
االجتماعي، وذلك لضمان 

رصد التضليل وخطاب 
الكراهية ىلع نحو فعال 

ولتعزيز الحصول ىلع براهني 
ُتثبت أتثري التضليل وخطاب 
الكراهية ىلع اإلنترنت ىلع 
المشاركة يف الحياة المدنية 

والسياسية وىلع حقوق 
اإلنسان.

• تعزيز المشاركة اإلقليمية 
ألطراف متعددة من أجل 

الدعوة إىل مناهضة التضليل 
وخطاب الكراهية ىلع 

اإلنترنت ومكافحته عن طريق 
شبكات المجتمع المدين 

ومواصلة تبادل األفكار بشأن 
شفافية اللوائح التنظيمية.

• نشر الوعي يف صفوف الفئات 
المدنية المستهدفة وتعزيز 

صمودها يف بلدان شركاء 
المشروع وحث أصحاب القرار 

ىلع اتخاذ إجراءات فعلية 
لمحاربة خطاب الكراهية 

والمعلومات المضللة ىلع 
اإلنترنت يف كنف الشفافية.

http://menahub@democracy-reporting.org


Contact:  info@democracy-reporting.org

 عن برنامج

الديمقراطية الرقمية

يحمي برانمج الديمقراطية 
الرقمية للمنظمة الدولية 

للتقرير عن الديمقراطية الخطاب 
الديمقراطي ىلع اإلنترنت من 

خالل الكشف عن التالعب 
ابلمعلومات وخطاب الكراهية، 

ومن خالل تعزيز قدرات منظمات 
المجتمع المدين يف مجال الرصد 

والمناصرة، وضمان استجابة 
الحكومات وشركات التكنولوجيا 

ىلع نحو مناسب وقائم ىلع 
األدلة.

وتحظى المنظمة بمكانة 
مناسبة ُتمكنها من التعامل 

مع التهديدات والتضليل ىلع 
اإلنترنت بفضل أبحاثها حول 

المحتوايت اإلعالمية المفبركة، 
وتقنية التزييف العميق بصفته 
أحد األدوات التي قد ُتستخدم 
يف التضليل، وبفضل تركزها 

حاايل ىلع التهديدات الجديدة 
المحتملة والتكنولوجيات 

اانلشئة يف هذا المجال. ولدينا 
مجموعة متنوعة من األدوات، 

منها ىلع سبيل المثال، 
نماذج متكاملة للتعليم اآليل 

ُتساعدان ىلع تحديد االتجاهات 
اانلشئة يف عالم التضليل.  كما 

نستند يف عملنا ىلع مجال 
التالعب ابلمعلومات إىل تحليل 

التوجيهات ونشرها بشأن 
نقص تمثيل النوع االجتماعي 

والمضايقات القائمة عليه ىلع 
شبكة اإلنترنت.

ورصد وسائل التواصل االجتماعي 
هو من بني األنشطة الهامة 

لكشف خطاب الكراهية 
والتضليل والتصدي لهما يف 

برانمج الديمقراطية الرقمية.  
ويمثل رصد وسائل التواصل 

االجتماعي التحليل المستهدف 
للخطاب الديمقراطي واألطراف 

السياسية ىلع منصات التواصل 
االجتماعي.  ويعد رصد وسائل 
التواصل االجتماعي أكثر تعقيدا 

أبشواط مقارنة برصد وسائل 
اإلعالم التقليدةي، ابعتبار العدد 

الضخم لألطراف المتداخلة 
والمحتوايت التي تشمل 
المؤسسات الديمقراطية 

الرسمية )مثال األحزاب، 
السياسيون، اإلعالم( واألطراف 

غري الرسمة )مثال األفراد، 
المؤثرون يف الحياة السياسية، 
المجموعات المتحزبة(. ولهذا 

نشرت المنظمة الدولية 
للتقريرعن الديمقراطية الدليل 

العملي الصادر عن مرصد 
الديمقراطية الرقمية، وهي أول 
منهجية لرصد وسائل التواصل 
االجتماعي لمساعدة المجتمع 
المدين والصحفيني واألوساط 
األكاديمية ىلع إجراء األبحاث 

حول وسائل التواصل االجتماعي 
والديمقراطية.

 وخضعت منهجيتنا لالختبار 
واسُتخدمت لرصد وسائل 

التواصل االجتماعي يف 12 بلدا 
)بما فيها ألمانيا، ليبيا، سريالنكا، 

نيجرياي، ميانمار( مع التركز ىلع 
المعلومات المضللة وخطاب 

الكراهية والدعاةي السياسية 
قبل الدورة االنتخابية وأثناءها 

وبعدها. وابستخدام نهج 
شمويل لتحليل وسائل التواصل 
االجتماعي، يبحث الدليل العملي 
عن الرسالة أو المحتوى ومبلغي 
الرسالة وطريقة تبليغها وأشكال 

توزيعها وقنواته. 

واستنادا إىل نتائج رصدان لوسائل 
التواصل االجتماعي، دعوان إىل 

تطبيق االلتزامات الُمدرجة 
ضمن خطة العمل األوروبية 
للديمقراطية، وهو ما سيعزز 

معركتنا ضد المعلومات المضللة 
ىلع مستوى االتحاد األورويب 
وسيساهم يف النقاش بشأن 
ُنظم تصنيف المحتوى، وهو 

تحد هام حني يتعلق األمر بنشر 
المعلومات المضللة والخاطئة. 

كما مارست منظمتنا الضغط 
من أجل تطبيق قانون الخدمة 
الرقمية، والذي قد يمثل ركزة 
هامة يف جهود تعزيز مساءلة 
منصات التواصل االجتماعي. 

ونرجو أن نتمكن من تعزيز 
الجهود يف منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا بنفس الدرجة 
بعد أن أصدران النسخة العربية 

من الدليل العملي المستخدم يف 
رصد وسائل التواصل االجتماعي. 

http://info@democracy-reporting.org
https://democracy-reporting.org/en/office/sri-lanka/publications/covid-19-and-sri-lankas-2020-parliamentary-elections
https://democracy-reporting.org/en/office/libya/publications/report-monitoring-social-media-in-libya
https://democracy-reporting.org/en/office/EU/publications/taking-stock-of-the-german-election-discourse-online
https://democracy-reporting.org/en/office/myanmar/publications/covid-19-misinformation-in-myanmar-facebook-groups-and-discrimination-of-minorities
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المنظـمـة الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطـيـة، 
منظـمـة ـغـري ربحـيـة ومـسـتقلة وـغـري اتبـعـة ألي 

ـحـزب ـسـيايس، يـقـع مقرّـهـا ببرـلـني يف جمهورةي 
ألمانـيـا الفدرالـيـة. وتـهـدف المنظـمـة إىل 

تعزـيـز المـشـاركة السياـسـية ـلـدى المواطـنـني 
وتدعـيـم مـسـؤولية األجـهـزة الحكومـيـة وتنمـيـة 

المؤسـسـات الديمقراطـيـة.

وتدـعـم المنظـمـة المـبـادرات الوطنـيـة الرامـيـة إىل 
تعزـيـز الحـقـوق الكونـيـة ـلـدى المواطـنـني ونعين 

بذـلـك حقـهـم يف أن يـشـاركوا يف الحـيـاة السياـسـية 
داـخـل بلدـهـم مـثـل ـمـا أـقـرّ ذلك اإلـعـالن العالمي 

لحـقـوق اإلنـسـان والميـثـاق اـلـدويل الخاص 
ابلحـقـوق المدنـيـة والسياـسـية.


