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ملخص تنفيذي
يصدر هذا التقرير ااثلين ضمن سلسلة من أربعة 

تقارير إقليمية عن رصد وسائل التواصل االجتماعي 
تندرج ضمن مشروع "الكلمة ِتفرق" وتركز ىلع 

محاربة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية يف 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ويهدف 

المشروع إىل تعزيز أتمني العملية الديمقراطية 
وصمود المجتمعات يف المنطقة أمام التضليل 

اإللكتروين وانتشار خطاب الكراهية ىلع اإلنترنت. 
ويستند المشروع إىل الفرضية التي تقيض أبن 

األطراف الفاعلة يف المجتمع المدين، بما يف ذلك 
وسائل اإلعالم، عنصر محوري يف جهود رصد 

النقاشات والخطاابت التي تظهر ىلع اإلنترنت 
وفهمها والتوعية بها. 

ويدرس هذا التقرير التوجهات السائدة ىلع صعيد 
التضليل اإللكتروين وخطاب الكراهية أثناء ثالثة 

مسارات ديمقراطية محورةي يف ثالث بلدان يف 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )تونس 

واألردن ولبنان(، بما يف ذلك النتائج المتعلقة بما 
يلي: 

االستفتاء ىلع الدستور يف تونس؛ 	 

االنتخاابت النيابية يف لبنان؛ 	 

النقاش الذي دار ىلع اإلنترنت يف األردن حول 	 
نشر مشروع قانون حقوق الطفل 

كما يقدم توصيات ىلع الصعيدين الوطين 
واإلقليمي لعناةي منظمات المجتمع المدين 

واابلحثني ومنصات التواصل االجتماعي من أجل 
تعزيز عملية اإلشراف وشفافية اللوائح التنظيمية 

الرامية إىل الحد من التضليل اإللكتروين وخطاب 
الكراهية.

واستخدم شركاء الشركاء يف المشروع العديد 
من األدوات لرصد الخطاب السائد ىلع وسائل 

 Meta’s التواصل االجتماعي، بما يف ذلك أداة
 ،TweetDeckو Twitter API 2 و ، CrowdTangle 1

ومجموعة األدوات الصادرة عن مرصد 
الديمقراطية الرقمية التي طوعتها المنظمة 

الدولية للتقرير عن الديمقراطية ابللغة العربية. 

وسيتوىل أوال مشروع Lab'TRACK من تونس 
عرض النتائج التي توصل إليها أثناء الحملة 

اإللكترونية التي سبقت االستفتاء الوطين ىلع 
الدستور الجديد للبالد، والذي انعقد يوم 25 جويلية 

2022 ويضم هذا المشروع جهوده إىل جهود 
'مراقبون' ومعهد الصحافة وعلوم اإلخبار. إذ يقدم 

ايم  أفكارا تساعد ىلع التأمل يف االستخدام المتن
للرسومات الساخرة- الميمات )memes( والدعابة 

والبث المباشر للفيديو ىلع فيسبوك لنشر 
المعلومات المضللة ىلع نحو ال يمكن رصده وما 
ينفك يعتمد ىلع نشر المعلومة ىلع نحو طبيعي. 

ويف مرحلة اثنية، ستعرض مؤسسة مهارات نتائج 
رصدها الذي أجرته يف لبنان أثناء حملة االنتخاابت 

البرلمانية يف أاير/مايو 2022 والفترة التي تلتها 
مباشرة، والتي عكست تزايد المحتوى السلبي 
يف الحمالت اإللكترونية، واالستخدام المكثف 
للحساابت المزيفة ىلع تويتر، وتفاقم خطاب 

الكراهية المعادي للنساء السياسيات.

وسيلي ذلك يف مرحلة اثلثة، عرض مركز الحياة - 
راصد من األردن للبحث الذي أجراه حول اإلساءة 
لمؤيدي مشروع القانون المتعلق بحقوق الطفل 

ومضايقتهم عبر اإلنترنت، مع التركزي بشكل 
خاص ىلع خطاب الكراهية الموجه حسب النوع 

االجتماعي، والذي يعتمد بشدة ىلع المراجع 
الدينية واإلشارة إىل األصول العائلية لتشوهي 

المرأة.

وخالل فترة الرصد المشمولة بهذا التقرير، رصدان 
عدة أنماط وأساليب استخدمتها مختلف الجهات 

لنشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة 
للتأثري ىلع الخطاب السائد يف األوساط الرقمية 
العامة. وكانت أوىل هذه األنماط التي رصدانها 

تتمثل يف العنف اإللكتروين القائم ىلع النوع 
االجتماعي. إذ يهيمن هذا العنف ىلع منصات 

التواصل االجتماعي، خاصة خالل الفترات 
االنتخابية واألزمات. وتركز النتائج التي توصلنا إليها 

ىلع ثالثة بلدان: لبنان واألردن والسودان. ففي 
لبنان، توصلت األبحاث إىل أن %43 من حساابت 

تملكها 100 مرشحة انشطة ىلع وسائل التواصل 
االجتماعي قد تعرضت إىل شىت أشكال العنف 
اإللكتروين ضد المرأة. ومعظم هذه الحاالت 

تعكس عنفا نفسيا، يف حني انقسمت بقية الحاالت 
ابلتساوي بني عنف جنسي وتعليقات تستهدف 
سنهن ومظهرهن الخارجي. ويف األردن، تبني أن 
العنف اإللكتروين الُممارس ضد مؤيدي مشروع 
القانون قائم بشكل كبري ىلع النوع االجتماعي، 

حيث يتعرض الرجال للهجوم ىلع خلفية مركزهم 
االجتماعي، يف حني يقع استهداف المرأة ىلع 

عدة أصعدة، من بينها أصولها األجنبية وحقوقها 
وموقعها يف الساحة السياسية. ويف السودان، 
يمثل ازدراء المرأة والعنف القائم ىلع النوع 

االجتماعي نمطا قائما بذاته يف منصات التواصل 
االجتماعي وىلع أرض الواقع ىلع حد سواء، أثناء 

التظاهرات السياسية. 

أما التوجه السائد ااثلين ىلع الصعيد اإلقليمي 
فيتمثل يف خطاب الكراهية ىلع أساس ديين. 
والتركزي هنا كان ىلع بلدين اثنني وهما: لبنان 

واألردن. ففي لبنان، تولت مؤسسة مهارات توثيق 
انتاج محتوى مفبرك ابستخدام تقنيات زهيدة 
الثمن )التزييف السريع - Cheap Fake(، وهي 
محتوايت يف شكل مقطع صويت أو فيديو وقع 
التالعب بها لنشر خطاب الكراهية ىلع أساس 
ديين. وتوصلت إىل أن النواب اللبنانيني الذين 
صادقوا ىلع قانون الزواج المدين قد تعرضوا 

لحملة كراهية ىلع أساس ديين ىلع وسائل 
التواصل االجتماعي، شنها عليهم شيوخ من 

المسلمني السنة. ويف األردن، تولت منظمة أخرى 
تحمل اسم مركز الحياة - راصد توثيق استخدام 

الخطاب الديين السلبي ضد المرأة ىلع جميع 
األصعدة، بصرف النظر عما إذا كانت المستهدفات 

يرتدين الحجاب أم ال. وانعكس ذلك يف انتقاد 
العضو السابق يف البرلمان، السيدة روال الحروب 
لعدم ارتدائها الحجاب ولتعليقاتها بشأن القانون 
والشريعة. ويسلط التقرير الضوء ىلع مظاهر 

استخدام خطاابت الكراهية من هذا القبيل 
للتالعب ابلمتلقي ونشر رسائل الكراهية ىلع 

وسائل التواصل االجتماعي.

أما التوجه السائد ااثللث فيتمثل يف التالعب 
السيايس عن طريق استخدام الخطاب الذي 
يستحث عاطفة المتلقي وتنسيق الحمالت 

التضليلية ىلع وسائل التواصل االجتماعي. ففي 
تونس، ُيستخدم المحتوى التضليلي المشحون 

ابلعواطف لتوسيع نطاق انتشاره والتالعب بمشاعر 
الرأي العام. وُيستخدم الغضب كأداة ُتسهّل انتشار 

المعلومات الخاطئة كاانلر يف الهشيم، ويف لبنان، 
خالل االنتخاابت البرلمانية، تبنيّ أن %49.5 من 

الخطاب المنتشر ىلع اإلنترنت قائم ىلع التالعب 
ابلمشاعر. إذ تستند القوى السياسية التقليدةي 

ىلع الخطاب العاطفي بشكل أكبر من غريه لتعزيز 
االنتماء الحزيب والطائفي والستحضار نظرايت 

المؤامرة التي ُتشيطن الخصم. 

أما التوجه السائد الرابع فيتمثل يف الحمالت 
التضليلية المنسقة أثناء األحداث السياسية 

الوطنية الكبرى يف تونس، حيث تستخدم األطراف 
الفاعلة يف المشهد السيايس خاصية البث 

المباشر ىلع فيسبوك لبث فيديوهات متزامنة 
ىلع عدة صفحات، انشرة من خاللها خطاب 

الكراهية والمعلومات المضللة لكسب العديد 
من المتابعني. ومن بني أهم مزااي هذا األسلوب 

التمكن من التفاعل المباشر مع فئات معينة. 
وتتوىل هذه الحمالت المنسقة نشر المعلومات 

الخاطئة والتالعب ابلرأي العام أثناء األحداث 
السياسية الحاسمة. 

1 CrowdTangle: https://dataforgood.facebook.com/dfg/tools/crowd-tangle
2 Twitter API: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api

https://dataforgood.facebook.com/dfg/tools/crowd-tangle
https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api
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كما كشفت عملية الرصد عن مختلف األساليب 
المستخدمة لنشر خطاب الكراهية والتالعب 

اإللكتروين يف المنطقة. ومن بني أهم األساليب 
المستخدمة اللجوء إىل السخرةي عن طريق الصور 

السياسية الساخرة )memes(. ففي تونس، وقع 
توثيق استخدام الصور الساخرة لنشر المحتوىات 

الُمسيئة، وعادة ما كانت تستهدف السياسية عبري 
مويس. أما األسلوب اآلخر الذي درج استخدامه 
أيضا فهو البث المباشر المنسق، حيث يتلقي 
متابعو الصفحة إخطارا بشأنه بشكل ُمسبق، 

وُيمكّن هذا األسلوب من الحصول ىلع مستوى 
أىلع من التفاعل مقارنة ابلفيديوهات الُمسجلة 

مسبقا. وغاابل ما ُتبث هذه الفيديوهات المباشرة 
ىلع نحو متزامن ىلع عدة صفحات وهو ما يجعل 

من الصعب رصدها عن طريق أدوات الرصد اآليل 
للمحتوى. عالوة ىلع ذلك، تبني أن التعليقات 

ىلع منصات التواصل االجتماعي تحتوي ىلع عدد 
أكبر من المحتوى الذي ينم عن الكراهية مقارنة 

ابلمنشورات. والحظ شركاء مشروع 'الكلمة ِتفرق' 
ارتفاع وترية المحتوايت المسيئة ضمن التعليقات 

يف لبنان واألردن. كما كشفت عملية الرصد عن 
أن فترة االنتخاابت والتحول الديمقراطي تشهد 
ظهورا للحساابت المزيفة إلعطاء زخم لرسائل 

سياسية محددة وللمشاركة يف حمالت القذف ضد 
السياسيني. وال تنشط هذه الحساابت إال خالل 

هذه الفترات تحديدا. 

ويشمل التقرير توصيات ىلع المستوى القطري 
واإلقليمي، استنادا إىل الجهود التي بذلها شركاؤان 

والمالحظات التي أبدوها عند رصد وسائل التواصل 
االجتماعي. 

التوصيات ىلع المستوى اإلقليمي:

توصيات موجهة لألحزاب والحركات السياسية

بلورة مدونة سلوك داخلية لمنع األعضاء من 	 
المشاركة يف خطاب الكراهية والمعلومات 
المضللة ىلع وسائل التواصل االجتماعي. 

توصيات موجهة لوسائل اإلعالم التقليدةي:

التفاعل مع المجتمع المدين والمنظمات 	 
النظرية يف المنطقة لوضع معايري وأخالقيات 

التغطية الصحفية وااللتزام بها ىلع نحو 
يضمن عدم الترويج لخطاب الكراهية. 

توصيات موجهة ألوساط اابلحثني يف منطقة • 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا:

تعزيز التعاون بني اابلحثني يف المجال 	 
المعلومايت والنشطاء يف مجال الحقوق 

الرقمية واابلحثني يف علم االجتماع وغريهم 
من المحللني، ىلع المستوى اإلقليمي.   

توخي الحذر ابستمرار إزاء ظهور أشكال جديدة 	 
من المعلومات المضللة واستخدام الذكاء 

االصطناعي الستحداث المعلومات المضللة 
وخطاب الكراهية ونشرها عن طريق المحتوى 

اليم المُركّب وتقنية التزييف العميق.  اإلع

توصيات موجهة لمنصات التكنولوجيا:

االستثمار بشكل أكبر يف اإلشراف ىلع 	 
المحتوى عن طريق: )i( تعيني عدد أكبر من 

الموظفني المحليني من مختلف أنحاء 
 )ii( المنطقة إلجراء مراجعة يدوةي المحتوى؛

االستثمار يف نماذج تعلم اللغة NLP لرصد 
خطاب الكراهية ابللغة العربية واللهجات 
العامية المحلية يف المنطقة؛ تعزيز آايلت 

اإلبالغ عن المحتوى الضار 	 التعاون مع 
اابلحثني يف منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا إلنشاء معاجم للمصطلحات 
المستخدمة يف خطاب الكراهية بمختلف 
اللهجات لرصد مختلف أشكال المحتوى 

الُمسيء يف المنطقة. 

العمل بشكل وثيق مع المجتمع المدين 	 
والهيئات المعنية ابالنتخاابت للتعريف 

إبرشادات االستخدام وسياسات اإلشراف 
يلع  المحتوى الخاصة بها وشرحها. 

االنتباه إىل التكتيكات الجديدة التي يستخدمها 	 
األشخاص الُمسيؤون، كأن ينشروا خطاب 

الكراهية عن طريق القسم المخصص 
للتعليقات يف فيسبوك، واستخدام النص 

المُركب ىلع الصورة يف الصور الساخرة 
)memes(، والتسريبات، واستقاء المعلومات 

الشخصية للمرشحني السياسيني.  زايدة 
تطوير القدرات التقنية لرصد المحتوى 

الُمسيء المنشور عن طريق البث المباشر 
للفيديو. 

تقديم الدعم للمنصات اإلعالمية المستقلة 	 
التي تتيح حزيا آمنا للناشطات يف المجال 

السيايس، والمبادرات التي تهدف إىل تعزيز 
ثقافة اإلعالم الرقمي بشكل عام. 

رفع القيود عن المستخدمني الجدد ألدوات 	 
 ،CrowdTangle وتطبيقات الرصد، ىلع غرار

وتسهيل حصول منظمات المجتمع المدين 
والمؤسسات البحثية واألكاديمية ىلع 

المعلومة.3

المجتمع المدين

تعزيز التعاون اإلقليمي والمنتظم والتفاعل 	 
مع الهيئات الحكومية والتشريعية والسلطات 

المستقلة المختصة وشركات التكنولوجيا. 

وضع استراتيجيات مضادة وتشكيل ائتالفات 	 
إقليمية لرصد المحتوى الضار والخطري ىلع 

مواقع التواصل االجتماعي وتوثيقه وتحليله 
والتصدي له. 

إطالق المزيد من المبادرات للتحقق من 	 
المعلومات، وإقامة الشبكات ، وتبادل 

التجارب والخبرات. 

تنظيم ورشات عمل ىلع الصعيد الوطين 	 
بشأن التنقيحات التي ترد ىلع القوانني أو 

تحسني تنفيذ القوانني وجعله أكثر شفافية، 
وذلك لتعزيز مواجهة التحدايت المرتبطة 
بخطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، 

واألخبار الزائفة.

تكوين لجان ظرفية متعددة االختصاصات 	 
لتحسني رصد شركات التكنولوجيا والمطالبة 

بترسيخ المساءلة ضمن مؤسساتها. 

إبنشاء منصات لمساعدة ضحااي العنف 	 
اإللكتروين القائم ىلع النوع االجتماعي 
ومساعدتهم ىلع اإلبالغ عن المحتوى 

الُمسيء لشركات مواقع التواصل االجتماعي. 

ديم 	  تعزيز الثقافة الرقمية يف صفوف مستخ
وسائل التواصل االجتماعي.

وواجه الشركاء يف مشروع 'الكلمة ِتفرق' بعض 
التحدايت عند رصد اإلساءة ىلع االنترنت:

ال تتواءم معظم األدوات المستخدمة لجمع . 1
 CrowdTangle و  Twitter API البياانت، مثل

مع رصد وسائل التواصل االجتماعي ابللغة 

العربية، وذلك لما بني اللهجات العامية 
واللغة العربية الفصحى من اختالفات، 

انهيك عن اللغات المحلية األخرى السائدة يف 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

توىل ابحثو المشروع توثيق الصعوابت التي . 2
تعترض اختيار مواقع جغرافية معينة ىلع 

 .CrowdTangle أداة

تتواتر األخبار عن أن شركة Meta قد . 3
تكون بصدد التخطيط للتوقف عن دعم 

CrowdTangle، وتعرقل هذه األخبار عمل 
اابلحثني يف مجال التواصل االجتماعي 

والمختصني يف التحقق من الوقائع الذين 
يعتمدون يف وضع منهجياتهم يف ميدان 

البحث وجمع البياانت ىلع هذا المصدر. 

ديم . 4 بعض المشاكل التقنية اعترضت مستخ
أدوات  ExportComment، مما يعين أنه 
تعني إرسال عدة مطالب لألداة، وهو ما 

عطّل عملية جمع البياانت.

حال اختالف السياقات الوطنية والمشاكل . 5
المتنوعة التي خضعت للبحث دون تمكن 
شركاء شبكة 'الكلمة ِتفرق' من استخدام 

منهجية موحدة لرصد خطاب الكراهية 
والمعلومات المضللة.  وهو ما جعل دعم 
الشركاء يستغرق الكثري من الوقت وحد من 

االستفادة المشتركة. 

كما يحتوي التقرير أيضا مقابلة مع اابلحثة يف 
مجال وسائل التواصل االجتماعي لينا-ماراي 
بوسوولد )Lena-Maria Böswald(، لمناقشة 

المخاطر اانلشئة التي ُتحدق ابلخطاب السائد ىلع 
اإلنترنت وتؤثر ىلع تشكيل الرأي العام من خالل 
استخدام الذكاء االصطناعي لفبركة المعلومات 

المضللة ونشرها. 

وتبقى الحاجة ماسة إىل إجراء أبحاث ىلع نطاق 
أوسع وقائمة ىلع السياق من أجل فهم المناخ 

القانوين أو التقين أو المجتمعي الذي يساعد 
ىلع ظهور خطاب الكراهية بشكل عام، والعنف 

القائم ىلع النوع االجتماعي يف منصات التواصل 
االجتماعي ابللغة العربية بشكل خاص )وال يقتصر 

ذلك ىلع فيسبوك وتويتر فحسب(. وهذا ما 
سريكز عليه التقرير ااتليل كأولوةي رئيسية. 

3 منذ شهر يناير/كانون ااثلين 2022، أعلنت شركة Meta أنه لم يعد للمستخدمني الجدد الحق يف استخدام أداة CrowdTangle للبحث ىلع وسائل التواصل 
االجتماعي 
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تعـمـل المنظمة الدولية للتقرـيـر عن الديمقراطية 
ـمـع المنظمات الـشـريكة من البلدان األربعة 

)األردن، لبنان، الـسـودان، تونس(، لتعزيز القدرات 
المحلـيـة من أجل رـصـد المعلومات المضللة 

وخـطـاب الكراهية ىلع اإلنترـنـت وتحليله بينما 
تعمل يف الوقت نفـسـه مع الـشـبكات اإلقليمية 

لُتمكّنـهـا من إـجـراء تحليل مقارن وإاتحة فرصة 
التعـلـم من النظراء.

وأييت ـهـذا التقرـيـر ااثلين ضـمـن سلـسـلة من أربعة 
تقارير صادرة عن ـشـركاء الـشـبكة. ويهدف التقرير 

إىل ـمـا يلي: 

تحلـيـل المعلوـمـات المضلـلـة وخطاب 	 
الكراهـيـة أثـنـاء أهم المـسـارات الديمقراطية 

الوطنية واألحداث السياـسـية، لتـسـليط 
الضوء ىلع أنواع الـسـلوك واألنماط 

والتيارات، مع التركزي بـشـكل خاص ىلع النـشـر 
الطبيـعـي وىلع المضايـقـات والعـنـف القائم 

ىلع الـنـوع االجتماعي؛ 

 اقـتـراح تداـبـري وطنـيـة وإقليمـيـة للتصدي 	 
للمعلوـمـات المضلـلـة وخـطـاب الكراهية ىلع 

اإلنترنت  

وـسـيتوىل أوال مـشـروع Lab'TRACK عرض العمل 
اـلـذي أنـجـزه أثـنـاء الحملة اإللكترونية التي ـسـبقت 
االـسـتفتاء الوطين ىلع الدـسـتور الجديد لتونس، 
واـلـذي انعـقـد ـيـوم 25 يوليو/تـمـوز 2022.  ويضم 

ـهـذا المـشـروع جـهـوده إىل جـهـود 'مراقبون' ومعهد 
الصحاـفـة وعـلـوم اإلخـبـار. إذ يقدم أفكارا تـسـاعد 
ايم للرـسـومات  ىلع التأمل يف االـسـتخدام المتن

الـسـاخرة )memes( والدعابة والبث المباـشـر 
للفيدـيـو ىلع فيـسـبوك لنـشـر المعلوـمـات المضللة 

ىلع نـحـو ال يمـكـن رـصـده وـمـا ينـفـك يعتمد ىلع 
نـشـر المعلوـمـة ىلع نـحـو طبيعي. 

اثنيا، ـسـيعرض التقرير البحث الذي أجرته مؤسـسـة 
مـهـارات يف لبـنـان المتعـلـق ابلحمـلـة االنتخابية 

الـتـي ـسـبقت االنتـخـاابت البرلمانـيـة يف أاير/مايو 
2022، والذي كـشـف عن كثافة المحتوى الـسـلبي 
يف الحـمـالت اإللكترونـيـة، والحـجـم الهاـئـل لخطاب 

الكراهية الذي يـسـتهدف السياـسـيات. 

اثاثل، ـسـيعرض مرـكـز الحياة-راـصـد ـمـن األردن بحثه 
ـعـن التضيـيـق واإلـسـاءة لمؤيدي قانون حماةي 

حقوق األطفال الذي وقع ـسـنه يف 19 أيلول/
ـسـبتمبر 2022، مع التركزي بـشـكل خاص ىلع 

خـطـاب الكراهـيـة القاـئـم ىلع النوع االجتماعي 
واـلـذي يعـكـس االـسـتخدام المتـكـرر للمراجع الدينية 

يف خـطـاب الكراهية.

المقدمة
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1. السياق اإلقليمي

ينعكس انعدام االـسـتقرار الـسـيايس يف منطقة 
الـشـرق األوـسـط وـشـمال إفريقيا يف المناخ 

المضـطـرب وـغـري المـتـوازن ىلع منصات التواصل 
االجتماعي، إذ لم تعد المـشـاركة يف النقاـشـات 

السياـسـية آمنة.  ويـسـاهم غياب اإلعالم 
المـسـتقل والتحـقـق ـمـن الوقائع ىلع نطاق 

واـسـع، ومبادرات التثقيف اإللكتروين يف انتـشـار 
المعلوـمـات المضلـلـة دون أي ضواـبـط.  ويف مـثـل 

ـهـذه الـحـاالت، تكتـسـب اآلراء المتطرفة زخما 
أكـبـر، يف ـحـني تبـقـى اآلراء المعتدـلـة ُمهمّـشـة، وهو 
ما يؤدي إىل مناخ ـسـام وقائم ىلع االـسـتقطاب 

ُيعرـقـل إدارة نقاـشـات بـنـاءة وقيّـمـة ىلع هذه 
المنـصـات.  ويمـكـن لتراـجـع الثـقـة يف اإلعالم 
التقليدي أن يـسـاهم يف انتـشـار المعلومات 

الخاطـئـة والمضلـلـة، وـهـو ـمـا ُيخلّ أكثر ابلنقاش 
الداـئـر ىلع المناـبـر الرقمـيـة.  ويف ـظـل ـهـذا المناخ 

الـسـائد، يصـبـح ـمـن الصعب الحصول ىلع 
معلوـمـات موثوـقـة ودقيـقـة، مـمـا يؤدي إىل غياب 

النقاـشـات المستنرية. 

 ويف البـلـدان الـتـي يغطيـهـا مـشـروعنا اإلقليـمـي، كما 
ـهـو الـحـال يف بـلـدان أخرى، تـسـتخدم بعض األطراف 

السياـسـية المعلومات المضللة السياـسـية 
ىلع وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي للتالعب ابلرأي 

الـعـام.  وال يقتـصـر ـهـذا النمط الـسـائد ىلع 

الـسـياقات االنتخابـيـة، ـبـل ينعـكـس ىلع جميع 
أـشـكال الخـطـاب الموـجـود ىلع اإلنترـنـت يف عالقة 

ابلمـجـال الـسـيايس، وـهـو نـمـط يظـهـر يف الطرق التي 
تـسـتخدمها ـشـبكات األـشـخاص الذين ينتمون لهذه 
األـطـراف السياـسـية.  وـتـؤدي ـهـذه الجهود إىل ظهور 

مناخ يعزز انتـشـار الـسـردةي القائمة ىلع اإلـسـاءة، 
وهو ما يؤثر ىلع ـسـمعة األطراف السياـسـية 
المتمثـلـة يف أـفـراد أو أـحـزاب سياـسـية.  وينتج 

عن انتـشـار هذه الـسـردايت ىلع وـسـائل التواصل 
االجتماـعـي ظـهـور الـسـلوكات األصلية الضارة، ىلع 

ـغـرار خـطـاب الكراهـيـة الذي ينـشـره متابعو هذه 
األطراف السياـسـية.

 وتـجـد منـصـات التواـصـل االجتماـعـي، خاصة منها 
ـشـركة Meta التي ينضوي تحتها موقع فيـسـبوك، 

إىل جانب إنـسـتغرام وواتس آب، صعوبة يف 
التحـكـم يف المحـتـوى ابللـغـة العربية، وهي مـشـكلة 
كبرى يف منطقة الـشـرق األوـسـط وـشـمال إفريقيا، 

حـيـث تتـفـرع اللـغـة المحكـيـة إىل العدـيـد من اللهجات 
المتنوـعـة. كـمـا أن التعوـيـل المـسـتمر ىلع التحكم 

اآليل يف المحـتـوى والترجـمـة اآللـيـة، ـبـدل تكثيف 
ـعـدد القائـمـني ىلع التحـكـم البـشـري يف المحتوى 

ـمـن مختـلـف بـلـدان المنطـقـة، أدى غاابل إىل إغفال 
الفروـقـات الطفيـفـة ـبـني ـسـياقات الحديث، وهو ما 
أدى ـبـدوره إـمـا إىل ضـعـف تطبيق سياـسـات التحكم 

يف المحـتـوى أو إىل المبالـغـة يف تطبيقـهـا، وـهـو ـمـا 
تـسـبب إما يف تكريس اإلـسـاءة أو الحجب. 

السياق اإلقليمي 
والتوجهات 

السائدة والنتائج

وىلع الرـغـم ـمـن أن ذـلـك لـيـس ابألـمـر الجديد أو 
المقتصر ىلع منطقة الـشـرق األوـسـط وـشـمال 

إفريقـيـا، توـصـل التقرـيـر إىل أن هـنـاك تـغـريا مقارنة 
ابلـسـلوكات المعـمـول بـهـا يف الـمـايض؛ حيث لم 
يعد التركزي ىلع توـسـيع نطاق وصول الرـسـائل 

ـعـن طرـيـق الروـبـواتت، وهو ـمـا يمكن لمنصات 
التواـصـل االجتماـعـي رـصـده والتعامل معه 

بـسـهولة، بل أصبح التركزي اليوم أكثر ىلع الرـسـائل 
المرئية )يف ـشـكل صور ـسـاخرة أو فيديوهات( ويف 
البث المباـشـر للفيديو، وهو ما أدى إىل انتـشـارها 

ىلع نـحـو طبيـعـي ىلع نـطـاق أوـسـع بكثري. 

واـلـذي يعـكـس االـسـتخدام المتـكـرر للمراجع الدينية 
يف خـطـاب الكراهية.

2. التوجهات السائدة 

في المنطقة

1.2. التوجه السائد األول: 

العنف اإللكتروني القائم 

على النوع االجتماعي:

غاابل ما يقع اـسـتهداف اانلـشـطات يف الشأن العام 
وغاابل ما يتعرضن لإلـسـاءة ىلع وـسـائل التواصل 

االجتماـعـي.  ويصبح هذا التضييق أكثر انتـشـارا 
أثـنـاء الفـتـرات االنتخابية واألزمات، حيث يصبح 

الـسـلوك المؤذي والعدايئ سائدا.

ويف لبنان، رصدت المؤسـسـة الـشـريكة لمـشـروع 
'الكلمة ِتفرق'، مؤسـسـة مهارات انتـشـار خطاب 

الكراهـيـة ىلع صفـحـات ومجموعات يف فيـسـبوك 
تـسـتهدف األطراف السياـسـية والمرـشـحني. ووقع 

االختـيـار ىلع ـهـذه الصفـحـات والمجموعات 
اـسـتنادا إىل ـمـا إذا كاـنـت ـتـروج ألـطـراف معارضة أو 

ـثـورةي.4 وـشـمل تصنـيـف المحـتـوى الذي وقع رصده 
اـلـكالم الُمـسـيء القاـئـم ىلع النوع االجتماعي 

والهوةي الجنـسـانية، ابـسـتخدام عبارات تـشـري إىل 
ممارـسـات جنسية. 

فمن بني 100 حـسـاب لمرـشـحات انـشـطات ىلع 
وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي وقع رصدها تعرض 
%43 منها إىل ـشـىت أـشـكال العنف اإللكتروين ضد 

الـمـرأة. وكاـنـت يف معظمـهـا حاالت عنف نفـسـي 
)تنمر، إـسـاءة، أحكام مـسـبقة، تهديدات، وتخويف 

قاـئـم ىلع ـصـور نمطـيـة ذات بعد جنـسـاين أو 
اجتماـعـي( )85 يف الماـئـة(، يف ـحـني كاـنـت ابيق 
الـحـاالت قائـمـة ىلع العنف الجنـسـي )توجيه 

عبارات أو محتوى ذو صبغة جنـسـية لمرـشـح/ة( 
)6 يف الماـئـة( وتعليـقـات ىلع الـسـن والمظـهـر 

الخارـجـي )6 يف الماـئـة(. 

التهدـيـدات و التخوـيـف

التحزي الجنســاين

التحرش الجنســي

العـنـف ىلع أـسـاس الـسـن/المظهر الخارـجـي

التنـمـر اإللكـتـروين )اإلـسـاءة/التهكم(

 الـصـورة 1: : تصنـيـف أـنـواع العـنـف اإللكـتـروين ـضـد الـمـرأة أثـنـاء االنتـخـاابت البرلمانـيـة لـسـنة 2022،
بناء ىلع 43 حـسـااب ىلع تويتر وفيـسـبوك انلـشـطات يف الـشـأن العام. 

4 مصطلح األطراف الثورةي ُيستخدم لتعريف األفراد والمنظمات التي دعمت ثورة 17 تشرين األول/أكتوبر 2019 وشاركت فيها

2261

163

160

42

4
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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

ودرـسـت مؤسـسـة مـهـارات حاـلـة الحمـلـة الـتـي شُــنت ـضـد اانلـئـب حليـمـة قعـقـور. حـيـث دار بينها وبني 
رئـيـس مجـلـس الـنـواب اللبـنـاين، نبـيـه ـبـري، ـجـدال ـحـاد اعترـضـت فـيـه ىلع طريـقـة تـسـيري الجلـسـة، وعدم 

إعـطـاء الكلـمـة للـنـواب حـسـب الترتـيـب.  فخاطبـهـا ـبـرّي قاـئـال: “اقـعـدي وانـطـري لآلـخـر واـسـكتي” فردت 
علـيـه قعـقـور قائـلـة أن ـهـذه ـهـي الطريـقـة البطريركـيـة ابـلـرد.  وأـشـعلت ـهـذه الكلـمـات مواـقـع التواـصـل 

االجتماـعـي بمنـشـورات منـهـا المـسـيء للـسـيدة قعـقـور ومنـهـا المتضاـمـن معـهـا.

ودـفـع التهـجـم ىلع الـنـواب النـسـاء يف لبـنـان بمنظـمـة العـفـو الدولـيـة لمراـسـلة البرلـمـان اللبـنـاين ونبـيـه ـبـري 
للتندـيـد بـهـذه الممارـسـات ولدـعـوة الجـسـم التـشـريعي 'لتحـمـل مـسـؤولية إنـهـاء ـهـذا التـعـدي ىلع الـمـرأة 

والتوـقـف ـعـن تـشـجيع المـنـاخ الـعـدايئ ـضـد المرأة". 

ويف األردن، ـقـام مرـكـز الحـيـاة - راـصـد الـشـريك يف مـشـروع 'الكلـمـة ِتـفـرق' برـصـد خـطـاب الكراهـيـة وحمالت 
المعلوـمـات الخاطـئـة المتعلـقـة بمـشـروع قاـنـون حـقـوق الطـفـل اـلـذي وـقـع عرـضـه ىلع البرلـمـان والنـظـر 

فـيـه مـنـذ 20 يوليو/تـمـوز 2022 إىل 29 أيلول/ـسـبتمبر 2022، أي اترـيـخ الموافـقـة علـيـه.  وتوـصـل المرـكـز 
إىل أن التضيـيـق اإللكـتـروين ىلع مؤـيـدي مـشـروع القاـنـوين كان قائـمـا بـشـكل كـبـري ىلع الـنـوع االجتماـعـي.  

إذ يتـعـرض الرـجـال للتهـجـم ىلع أـسـاس مركزـهـم االجتماـعـي، ابلتهـكـم ىلع دورـهـم يف الجماـعـة الـتـي 
ينتـمـون إليـهـا ويف المجتـمـع، وابلتـشـكيك يف نواايـهـم.  ويف المقاـبـل، تتـعـرض الـمـرأة للتهـجـم ىلع ـعـدة 

مـسـتوايت: إـمـا ابـسـتخدام الخـطـاب الدـيـين والمجتمـعـي، لكونـهـا ـمـن أـصـول أجنبـيـة مـثـال، أو بتوصيفـهـا 
بـنـاء ىلع الـصـور النمطـيـة ـلـدور الـمـرأة ولحـقـوق الـمـرأة ومكانتـهـا يف الحـيـاة السياـسـية.

ويف األردن أيـضـا، أـكـد ـشـريك مـشـروع 'الكلمة 
ِتـفـرق'، الجمعـيـة األردنية للمـصـدر المفتوح، 

النتاـئـج الـتـي توـصـل إليـهـا مرـكـز الحـيـاة يف بحـثـه 
األويل. إذ توصـلـوا إىل أن العـنـف اإللكـتـروين القاـئـم 

ىلع الـنـوع االجتماـعـي ـقـد أصـبـح يكتـسـي صبـغـة 
دينـيـة أكـبـر، حـيـث يـبـدي المعلـقـون تعليقاتـهـم 

المـسـيئة تـحـت غـطـاء دـيـين لتبرـيـر كراهيتـهـم 
وغضبـهـم، وـقـد يـكـون ـخـري مـثـال ىلع ذلك حالة 

آةي المـجـايل، الـتـي ـسـجلت حضورـهـا األول يف 
بطوـلـة دوري أبـطـال أورواب للـسـيدات.  حـيـث ـنـددت 

معـظـم التعليـقـات ابرتدائـهـا ـسـرواال قـصـريا ىلع 
الرـغـم ـمـن أنـهـا مـسـلمة.  ولـكـن الجمعـيـة األردنية 

للمـصـدر المفـتـوح ـلـم تلـحـظ إىل الـيـوم وجود 
أي محـتـوى يدـعـو إىل العـنـف الجـسـدي.  ويمـكـن 

تصنـيـف معـظـم التعليـقـات ىلع النـحـو ااتليل:

اتـهـام النـسـاء ابالنضـمـام إىل األجندات . 1
الغربـيـة الرامـيـة إىل تفكـيـك المجتمـعـات 

العربـيـة والمـسـلمة، وتـشـوهي منظومتـهـا 
األخالقية. 

التنـمـر ىلع النـسـاء وـشـتمهن. . 2

اـسـتخدام الـصـور النمطـيـة القائـمـة ىلع الـنـوع . 3
االجتماـعـي: )مـثـال: الـمـرأة مكانـهـا يف البـيـت، 

أو المطـبـخ وـمـا إىل ذـلـك(

ويف الـسـودان، وثـقـت مـبـادرة التنمية الـسـودانية 
)ـسـوداي( نمـطـا متـكـررا الزدراء الـمـرأة والعنف 

الـصـورة 2: ـصـور ملتقـطـة من الشاـشـة 
لتغرـيـدات وردود تـسـتخدم هاـشـتاغ 

يحـمـل اـسـم اانلـئـب حليـمـة قعـقـور، منها 
المهاـجـم لـهـا )ىلع اليـسـار( أو المؤـيـد لـهـا 

)ىلع اليـمـني(.

الـصـورة 3: ـصـور ملتقـطـة ـمـن الشاـشـة لتعليـقـات اـسـُتخرجت ـمـن عينة 
تـضـم 346 منـشـورا ىلع فيـسـبوك ابـسـتخدام الخـطـاب الدـيـين والقاـئـم 
ىلع الـصـور النمطـيـة المجتمعـيـة ـضـد الـسـيدة روال الـحـروب، وـهـي انـئـب 

ـسـابق يف البرلـمـان.

القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماـعـي ىلع وـسـائل 
التواـصـل االجتماـعـي، وىلع أرض الواـقـع أيـضـا، 
أثـنـاء التظاـهـرات السياـسـية العاـمـة.  وـغـاابل ـمـا 

قاـمـت صفـحـات وـسـائل التواـصـل االجتماعي 
ابنتـقـاد مـشـاركة الـمـرأة يف الـحـركات والمظاـهـرات 

السياـسـية والتهـكـم عليـهـا، وتـسـتخدم يف أغـلـب 
االت صورـهـن مصحوـبـة بتعليقات ـسـاخرة  الـحـ

ـعـن مظهرـهـن الخارـجـي أو ابلـسـهن.  ومن ـشـأن 
ـهـذا المـنـاخ اـلـذي يـبـث ـسـمومه أن يـشـجع عامة 
اانلس ىلع االنـخـراط يف الخـطـاب اـلـذي يـهـدف إىل 

اإلـسـاءة إىل الـمـرأة، وـهـو ـمـا يعكســه الـعـدد المرتفع 
للتعليـقـات ىلع ـهـذه المنـشـورات الـتـي يمـكـن 

تصنيفـهـا ىلع أنـهـا خـطـاب كراهـيـة قاـئـم ىلع الـنـوع 
االجتماعي. 

ـصـور ٌملتقـطـة من الشاـشـة لمنـشـورات 
تتهـكـم ىلع المظـهـر الخارـجـي لنـسـاء 

ـشـاركن يف مظاهرات. 

 https://bit.ly/3bEOfO6
 https://bit.ly/3bEOfO6
https://bit.ly/2FQG8Kv
 https://bit.ly/3bEOfO6
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ـصـور ٌملتقـطـة من الشاـشـة لمنـشـورات 
تتهـكـم ىلع المظـهـر الخارـجـي لنـسـاء 

ـشـاركن يف مظاهرات. 

وبـعـد أن تعرـضـت ـهـؤالء النـسـاء للتحرش 
واالعـتـداء الجـسـدي ـخـالل المظاهرات، يـسـتمر 
العـنـف ضدـهـن ـحـىت ىلع المناـبـر اإللكترونـيـة.  
ووـقـع توثـيـق ـشـهادات عن االعتداء الجـسـدي 
ىلع النـسـاء أثـنـاء مـشـاركتهن يف المظاـهـرات، 
انهـيـك ـعـن التـحـرش بـهـن والتـشـهري بهن ىلع 

منـصـات التواـصـل االجتماـعـي، وـهـو ـمـا يؤدي إىل 
مـنـاخ ـشـائك يـثـين الـمـرأة ـعـن المـشـاركة يف الحياة 
السياـسـية بجمـيـع جوانبـهـا.  وـيـؤدي ـهـذا الـسـلوك 

إىل الـحـد ـمـن وـجـود المرأة يف المـشـهد الـسـيايس 
ويصعّــب عليـهـا الدـخـول إىل ـهـذا المـشـهد بجمـيـع 

ويف لبـنـان، أثـنـاء الحمـلـة االنتخابـيـة البرلمانـيـة، ثـبـت أن 49.5 يف الماـئـة ـمـن الخـطـاب ىلع اإلنترـنـت مستوايته. 
قاـئـم ىلع التالـعـب ابلمـشـاعر، يف ـحـني احتـلـت منـشـورات المرـشـحني والسياـسـيني للتروـيـج لمنابرـهـم 

السياـسـية المرـكـز ااثلين بـفـارق كـبـري، حـيـث ـلـم تمـثـل ـسـوى 21.3 يف الماـئـة. 

واعتـمـدت الـقـوى السياـسـية التقلـيـدةي بـشـكل أكـبـر ىلع الخـطـاب العاطـفـي لتعزـيـز االنتـمـاء الـحـزيب 
والطائـفـي.  وتـسـتمر الدـعـاةي السياـسـية لألـحـزاب يف التذـكـري ابلـحـرب األهلـيـة اللبنانـيـة الـتـي وقـعـت ـبـني 

ـسـنة 1975 و1990، لتأجـيـج الفتـنـة والـنـزاع الـسـيايس والطائـفـي، واـسـتحضار نـظـرايت المؤاـمـرة لـشـيطنة 
الخـصـوم السياـسـيني وتـشـوهي ـسـمعتهم ومصداقيتـهـم.

2.2. التوجه السائد الثاني: 

خطاب الكراهية ذو الصبغة 

الدينية:

قاـمـت مؤسـسـة مـهـارات يف لبـنـان بتوثـيـق 
اـسـتخدام المحـتـوايت المزيـفـة أو تقنـيـة التزيـيـف 
العمـيـق القاـئـم ىلع التالـعـب ابلـصـوت والفيدـيـو 
لتغـيـري الخلفـيـات، والتالـعـب ابألـصـوات وإضافة 

ـشـعارات ألحزاب سياـسـية ابـسـتخدام برانمج 
فوتوـشـوب، وـهـو ـمـا ـحـدث يف فيدـيـو نظري حبـشـي، 

وذـلـك لنـشـر محـتـوى يـنـم ـعـن الكراهية ىلع 
أـسـاس الدـيـن.  إذ ظـهـر نـظـري حبـشـي، اـلـذي يدعي5 

أـنـه رـجـل دـيـن ـشـيعي يف لبـنـان وأـنـه عضو يف حزب 
اهلل، يف فيدـيـو وـقـع التالـعـب بخلفيـتـه، يهاـجـم فـيـه 

ـحـزب الـقـوات اللبنانـيـة، اـلـذي ادـعـى أـنـه خطر ىلع 
اتهم االجتماعـيـة.  بقـيـة الفـئـات الدينـيـة وممارـسـ

وتوصـلـت مؤسـسـة مـهـارات أيـضـا إىل أن النواب 
اللبنانـيـني الذـيـن صادـقـوا ىلع قاـنـون اـلـزواج المدين 
ـقـد تعرـضـوا لحمـلـة كراهـيـة ىلع أـسـاس ديين ىلع 
وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي، ـشـنها عليهم ـشـيوخ 

من المـسـلمني الـسـنة.6 

ويف األردن، ـتـوىل مرـكـز الحـيـاة - راصد توثيق 
اـسـتخدام الخـطـاب الدـيـين الـسـلبي ـضـد المرأة 

ىلع جمـيـع األصـعـدة، بـصـرف النـظـر عـمـا إذا كاـنـت 
المـسـتهدفات يرتدـيـن الحـجـاب أم ال. وانعـكـس 

ذـلـك يف انتـقـاد العـضـو الـسـابق يف البرلـمـان، الـسـيدة 
روال الـحـروب لـعـدم ارتدائـهـا الحـجـاب ولتعليقاتـهـا 

بـشـأن القانون والـشـريعة.7   

3.2. التوجه السائد الثالث: استخدام الخطاب المشحون 

عاطفيا ألغراض التالعب السياسي

يف توـنـس، يـكـون المحـتـوى التضليـلـي، بـمـا يف ذـلـك الدـعـاةي السياـسـية والتآـمـر والتالـعـب الـسـيايس، 
مـشـحوان ابلعواـطـف، وذـلـك لتوـسـيع نـطـاق انتـشـاره. ـفـإاثرة المـشـاعر الـقـوةي تمـثـل أداة انجـحـة لجعل 
المعلوـمـات الخاطـئـة أو المضلـلـة تنتـشـر كاانلر يف الهـشـيم، وربـمـا يـعـود ذـلـك إىل أن المـشـاعر الـقـوةي 

ـقـادرة ىلع الـحـد ـمـن الـقـدرة ىلع تحلـيـل المعلوـمـات ىلع نـحـو موضوـعـي.  ويف األدـلـة المعروـضـة أدانه، 
نـجـد ـصـورة مجمـعـة لزعـمـاء سياـسـيني ـمـن مختـلـف الخلفـيـات السياـسـية وـقـد وـقـع التـشـطيب عليـهـم 
واـسـتخدام الـسـردةي الـتـي تـشـجع ىلع المـشـاركة ـغـري المدنـيـة أثـنـاء االـسـتفتاء وخـطـاب تحرـيـي ضد 

األحزاب السياســية. 

5 مقال نشرته النهضة نيوز بتاريخ 2 أاير/مايو 2022، متاح ابللغة العربية ىلع هذا الرابط: حزب اهلل يستنكر ما ورد يف فيديو نظري حبشي وأيسف الستغالل 
  )alnahdanews.com( البعض تصريحاته المشبوهة

6 أمثلة عن شيخني تهجما ىلع النواب الذين صوتوا لصالح قانون الزواج المدين:
- حسن مرعب، نشر فيديو ىلع تويتر بتاريخ 22 أاير/مايو 2022، متاح ىلع هذا الرابط

- فيديو الحسني متاح ىلع هذا الرابط
7 الجملة األصلية "إنت سافرة وبتتكلمي عن الشريعة"

الـصـورة 4: نـمـوذج لمحتوى يـسـتخدم 
اليب ملـتـوةي للتالـعـب بمـشـاعر  أـسـ

ديم وـسـائل التواـصـل االجتماعي  مـسـتخ
يف تونس.
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الـصـورة 5: : تصنـيـف 1,943 تغرـيـدة نـشـرها 107 مرـشـحا وسياـسـيا أثـنـاء الحمـلـة االنتخابـيـة 
حســب موضوعها.

إاثرة المـشـاعر

التراشــق ابالتهامات

تحلـيـل األحداث/إـبـداء الرأي

البرانـمـج االنتخايب

الحلول/البداـئـل

التهكم

أـحـداث الـحـرب األهلـيـة واالغتياالت

نـظـرةي المؤامرة

تمجـيـد القائد

إشاعات

معلوـمـات خاطئة

تحـسـني ـصـورة القائد

4.2. التوجه السائد الرابع: 

حمالت تضليلية منسقة 

على وسائل التواصل 

االجتماعي أثناء أهم 

الفعاليات السياسية على 

الصعيد الوطني:

ـقـام Lab'TRACK يف توـنـس برـصـد عمليات 
الـبـث الـحـي المنـسـق للفيديوـهـات السياـسـية 
ىلع فيـسـبوك بصفـتـه منـبـرا لنـشـر المعلوـمـات 

المضلـلـة. وتـسـتخدم بـعـض األـطـراف السياـسـية 
ىلع وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي خاصـيـة 'الـبـث 

المباـشـر' ىلع فيـسـبوك وتـبـث الفيدـيـو ابلتزاـمـن 
ـمـع صفـحـات متـعـددة أـخـرى، مـمـا يجعـلـه يصل 

إىل العدـيـد ـمـن المتابـعـني. وـجـرى توثـيـق هذه 
الفيديوـهـات المباـشـرة الحـتـواء خـطـاب الكراهـيـة 
والمعلوـمـات المضلـلـة. كـمـا أن اـسـتخدام ـهـذه 
الخاصـيـة ُيمـكـن ـمـن التفاـعـل مباـشـرة ـمـع فئات 

معينة.   

نسق 
ُ

2.3. بث مباشر م

وفـقـا لفيـسـبوك،8 يعـلـق مـسـتخدمو الموـقـع ىلع 
فيديوـهـات الـبـث المباـشـر أكـثـر بعـشـر ـمـرات مقارنة 

ابلفيديوـهـات المـسـجلة. ويمـكـن لفيديوـهـات 
الـبـث المباـشـر،9 بفـضـل اإلخـطـار الُمـسـبق الذي 

يُرـسـل إىل متابـعـي الصفـحـات والمجموـعـات، أن 
يـصـل إىل ـعـدد أكـبـر بكـثـري ىلع نـحـو طبيـعـي وأن 
يحـصـل ىلع تفاـعـل أكـبـر مقارـنـة ابلفيديوـهـات 

المـسـجلة. وـغـاابل ـمـا يـكـون ـبـث ـهـذه الفيديوهات 
ابلتزاـمـن ىلع ـعـدة صفـحـات وـهـو ـمـا يصعب 
رصدـهـا ـعـن طرـيـق آلـيـة التحـكـم يف المحتوى 

المعـمـول بـهـا يف المنـصـة. وـمـن ـبـني األمثـلـة ىلع 
ذـلـك، ـمـا لوـحـظ يف توـنـس خالل االـسـتفتاء الذي 

انتـظـم ـيـوم 25 يوليو/تـمـوز 2022. 

3. األساليب المستخدمة 

على الصعيد اإلقليمي 

لنشر خطاب الكراهية 

والتالعب اإللكتروني

1.3. استخدام سالح الصور 

السياسية الساخرة - 

الميمات :

من بني أهم األـسـاليب واالـسـتراتيجيات 
المـسـتخدمة لنـشـر المحتوى الُمـسـيء استخدام 

الـسـخرةي عن طريق الصور الـسـاخرة والدعابة. 
ويف تونس، قام Lab'TRACK بتوثيق الـسـخرةي 

المنتـشـرة يف صفحات فيـسـبوك ابـسـتخدام الصور 
الـسـاخرة لنـشـر المحتوى الُمـسـيء.  ومن بني 
المـسـتهدفني ىلع نـحـو متـكـرر ىلع الصفحات 
التونـسـية ىلع فيـسـبوك، رئيـسـة الحزب الحر 
الدـسـتوري عـبـري ـمـويس، واانلئب يف البرلمان 

التونـسـي، قـبـل أن يـقـع حـلـه ـيـوم 25 تموز/يوليو 
   .2021

الـصـورة 6: صُــورة ملتقـطـة من الشاـشـة 
تعـكـس الـمـزج بني اـسـتخدام الـسـخرةي 

والمعلوـمـات الُمضلـلـة يف نـفـس 
المنـشـور كأـسـلوب لـنـزع المصداقـيـة عن 

مـعـاريض قيس ـسـعيد.

الـصـورة 7: صُــور ملتقـطـة ـمـن الشاـشـة تعـكـس التنـسـيق ـبـني مختلف 
الصفـحـات لـبـث الفيدـيـو مباـشـرة يف نـفـس الوـقـت.

 .Simo, ”Introducing New Ways to Create, Share and Discover Live Video on Facebook“, Facebook,  April 2016 8

9 البعض من هذه الفيديوهات، التي ُبثت ىلع المباش ، وقع تسجيله بشكل مسبق يف واقع األمر.
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ويجـعـل نـشـر المعلوـمـات الخاطئة وخطاب 
الكراهـيـة ـعـن طرـيـق الـبـث المباـشـر من رصدها أمرا 

صعـبـا ابـسـتخدام الخوارزمـيـات، حىت حني يقوم 
مـسـتخدمو فيـسـبوك ابإلبالغ عن ذلك، ال يكون 
رد فعل المنصة فوراي، وهو ما يـسـمح للرـسـالة 

المنـشـودة أبن تنتشر. 

3.3. تعليقات تتضمن 

محتوى ينم عن كراهية 

أكبر

الحظ ـشـركاء مـشـروع 'الكلمة ِتفرق' ارتفاع وترية 
المحـتـوايت المـسـيئة )خـطـاب الكراهية( ضمن 

التعليـقـات أكـثـر مـنـه ضمن المنـشـورات يف حد 
ذاتـهـا.  والحـظـت مؤسـسـة مـهـارات أن التعليقات 

ىلع فيـسـبوك قد اـسـُتخدمت ىلع نحو مكثف 
ضـمـن حـمـالت خـطـاب الكراهـيـة القائمة ىلع النوع 
االجتماـعـي والدـيـن يف لبـنـان. ووـثـق مركز الحياة يف 
األردن نمطا مـشـابها يف التعليقات ىلع فيـسـبوك 

ـحـول موـضـوع مـشـروع قانون حماةي الطفل، 
وـهـو ـمـا ـسـبق والحظه المرـكـز حني قام بمراقبة 
االنتـخـاابت البـلـدةي الـسـابقة )يُرجى االطالع ىلع 

التقرـيـر األول لمـشـروع 'الكلـمـة ِتفرق'(10

4. التوصيات اإلقليمية

تـسـتند التوصـيـات أدانه إىل األدـلـة الـتـي جمعتها 
ـشـبكة الـشـركاء يف مـشـروع 'الكلمة ِتفرق'. وتريم 

إىل تعزـيـز الـسـالمة المعلوماتـيـة ىلع منـصـات 
التواـصـل االجتماعي. 

توصـيـات موجهة لألحزاب والحركات السياـسـية

بـلـورة مدوـنـة ـسـلوك داخلية لمنع األعضاء 	 
ـمـن المـشـاركة يف خـطـاب الكراهية 

والمعلوـمـات المضلـلـة ىلع وـسـائل التواصل 
االجتماعي.

توصـيـات موجهة لوـسـائل اإلعالم التقليدةي:

التفاـعـل ـمـع المجتـمـع المدين والمنظمات 	 
النـظـرية داـخـل البـلـد ويف المنطـقـة ككل لوضع 
معاـيـري التغطـيـة الصحفـيـة وااللـتـزام بها ىلع 
نـحـو يضـمـن ـعـدم التروـيـج لخطاب الكراهية.

توصيات موجهة ألوـسـاط اابلحثني يف منطقة 
الـشـرق األوسط وشمال إفريقيا:

تعزـيـز التـعـاون ـبـني اابلحثني يف المجال 	 
المعلوـمـايت والنـشـطاء يف مـجـال الحقوق 

الرقمـيـة واابلحـثـني يف عـلـم االجتماع وغريهم 
ـمـن المحلـلـني، ىلع المـسـتوى اإلقليمي.  

توخي الحذر ابـسـتمرار إزاء ظهور أـشـكال 	 
جدـيـدة ـمـن المعلومات المضللة واـسـتخدام 

اـلـذكاء االصطناعي الـسـتحداث المعلومات 
المضلـلـة وخـطـاب الكراهية ونـشـرها عن 

اليم المُركّب وتقنية  طرـيـق المحـتـوى اإلـعـ
.Deep Fake التزيـيـف العمـيـق

 توصيات موجهة لـشـركات وـسـائل التواصل 
االجتماعي:

تعزيز االـسـتثمار يف اإلـشـراف ىلع المجتوى  	 
ـعـن طرـيـق تعـيـني ابحـثـني محليني من مختلف 

أنـحـاء المنطـقـة لمراجعة المحتوى بـشـكل 
 Natural ـيـدوي  . تعزـيـز تدرـيـب نـمـاذج اللغة

Language Processing )NLP( لرـصـد خـطـاب 

4.3. تفعيل الحسابات 

المزيفة أثناء االنتخابات 

واالنتقال الديمقراطي

اـسـتخدمت األطراف السياـسـية يف لبنان موقع 
تويتر لتوـسـيع نطاق النـشـر المعقد، وذلك عن 

طرـيـق حـمـالت مُوجـهـة تـهـدف إىل التأثري ىلع 
الخصوم السياـسـيني. وقامت مؤسـسـة مهارات 

بتوثيق ـسـلوك الحـسـاابت المزيفة التي وقع 
اـسـتحداثها لتوـسـيع نطاق نـشـر رـسـائل سياسية 

محددة وللمـشـاركة يف حمالت قذف السياـسـيني. 
وـلـم يـقـع تفعـيـل هذه الحـسـاابت إال خالل فترة 

االنتـخـاابت البرلمانـيـة. والمـثـال أدانه يظهر حـسـااب 
ىلع تويتر يقوم بنـشـر إـشـاعات مغرضة عن 

مرـشـحني، من بينها االدعاء أبنهم انـسـحبوا من 
االنتـخـاابت أو اتهامـهـم بتلـقـي الرـشـاوي.  وـلـم يكن 

الحـسـاب نـشـطا إال بني 10 و14 أاير/مايو ونـشـر 
ـخـالل تـلـك الفـتـرة العدـيـد من هذه الصور الـسـاخرة. 

الـصـورة 8: نـمـوذج لحـسـاب مزيف أنـشـئ 
ـيـوم 16 يناير/كاـنـون ااثلين 2022 ىلع 

تويـتـر، وـلـه 1033 متابـعـا و0 متابـعـة 
لحـسـاابت أخرى.

 10 الخطاب العام يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: دراسة حالة انتخاابت لبنان واألردن لسنة 2022”, المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ,

28 أيلول/سبتمبر 2022

الكراهـيـة ابللـغـة العربـيـة واللهجات العامية 
المحلـيـة يف المنطقة. 

 التـعـاون ـمـع اابلحـثـني يف منطقة الـشـرق 	 
األوـسـط وـشـمال إفريقيا إلنشــاء معاجم 

للمـفـردات المـسـتخدمة يف خـطـاب الكراهية 
بمختـلـف اللهـجـات لرصد مختلف أـشـكال 

المحـتـوى الُمـسـيء يف المنطقة.

تعزـيـز آلـيـة اإلـبـالغ وخـلـق توازن بني التجاوب 	 
اآليل والبـشـري مع المحتوى الُمـسـيء.

العـمـل بـشـكل وثـيـق ـمـع المجتمع المدين 	 
والهيـئـات المعنـيـة ابالنتـخـاابت للتعريف 

إبرـشـادات االـسـتخدام وسياسات اإلشراف 
يلع  المحـتـوى الخاـصـة بها وـشـرحها.

االنتـبـاه إىل التكتـيـكات الجدـيـدة التي 	 
يـسـتخدمها األـشـخاص الُمسيؤون، كأن 

ينـشـروا خطاب الكراهية عن طريق القـسـم 
المخـصـص للتعليقات يف فيـسـبوك، 

واـسـتخدام النص المُركب ىلع الصورة يف 
الصور الـسـاخرة )memes(، والتـسـريبات، 

واـسـتقاء المعلومات الـشـخصية للمرـشـحني 
السياـسـيني. زايدة تطوـيـر الـقـدرات التقنية 

لرـصـد المحـتـوى الُمـسـيء ابللغة العربية 
المنـشـور عن طريق البث المباـشـر للفيديو.

توـسـيع ـشـبكة البرامج والـشـراكات مع 	 
مـبـادرات المجتـمـع المدين المعين 

ابلديمقراطـيـة وبتعزـيـز المـنـاخ الرقمي الضامن 
لحـقـوق اإلنـسـان. تقدـيـم الدعم للمنصات 
اإلعالمـيـة المـسـتقلة الـتـي تتـيـح حزيا آمنا 

للناـشـطات يف المجال الـسـيايس، والمبادرات 
الـتـي تـهـدف إىل تعزـيـز ثقاـفـة اإلعالم الرقمي 

بشكل عام.

رـفـع القـيـود عن المـسـتخدمني الجدد ألدوات 	 
 ،CrowdTangle وتطبيـقـات الرـصـد، ىلع غرار

وتـسـهيل حـصـول منظـمـات المجتمع المدين 
والمؤسـسـات البحثـيـة واألكاديمية ىلع 

المعلومة.11  

11 منذ شهر يناير/كانون ااثلين، أعلنت شركة Meta أنه لم يعد للمستخدمني الجدد الحق يف استخدام أداة CrowdTangle للبحث ىلع وسائل التواصل 

االجتماعي
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وابإلضافة إىل ما ـسـبق، يؤمن مـشـروع 'الكلمة 
ِتـفـرق' بـشـدة أبـنـه ينبـغـي ىلع منصات التواصل 
االجتماـعـي أن تتـعـاون ـمـع المنظـمـات المعنية 
ومنظـمـات المجتـمـع المدين لبلورة سياـسـات 

من ـشـأنها أن تـسـاهم يف الحد من العنف الرقمي 
القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماـعـي يف المنطـقـة. إذ 

اقتـصـرت مـسـاعي توـفـري مـنـاخ رقمي آمن للمرأة 
إىل ـحـد اآلن ىلع المـسـتوى الوـطـين، وقليـلـة هي 

الجـهـود المـشـتركة يف ـهـذا الـصـدد، إن لم تكن 
منعدـمـة، للعـمـل ـمـع ـهـذه المنصات. وال تقع 

مـسـؤولية حماةي الفئات المـسـتضعفة يف الفضاء 
الرقـمـي ىلع عاـتـق الحكوـمـات الوطنـيـة ومنظمات 

المجتـمـع الـمـدين فحـسـب، ـبـل أيضا ىلع عاتق 
ـشـركات التواـصـل االجتماـعـي وغريها من األطراف 
الفاعـلـة يف األوـسـاط التكنولوجـيـة، ىلع الصعيدـيـن 

اإلقليـمـي والعالمي.

توصيات موجـهـة للمجتمع المدين

تعزـيـز التـعـاون اإلقليمي والتفاعل بـشـكل 	 
دوري ـمـع مختـلـف األـطـراف المعنية، بما 
يف ذـلـك الهيـئـات الحكومية والتـشـريعية 

والهيئات المـسـتثلة والمختصة والـشـركات 
التكنولوجية.

بـلـورة براـمـج خاصة لرصد المحتوى المـسـيء 	 
ىلع مواـقـع التواـصـل االجتماـعـي وتوثيقه 

وتحليله.

إـطـالق المزـيـد من المـبـادرات للتحقق من 	 
المعلوـمـات، وإقامة الـشـبكات، وتبادل 

التـجـارب والخبرات.

تنظيم ورـشـات عمل وطين بـشـأن التنقيحات 	 
الـتـي ـتـرد ىلع القواـنـني أو تحـسـني تنفيذ 

القواـنـني وجعـلـه أكـثـر ـشـفافية، وذلك لتعزيز 
مواجـهـة التـحـدايت المرتبطة بخطاب 

الكراهـيـة، والمعلوـمـات المضلـلـة، واألخبار 
الزائفة. ويـشـمل ذلك إـشـراك القضاة الذين 
يتعامـلـون ـمـع مـثـل هذه المـسـائل القانونية.

تكوـيـن لـجـان ظرفـيـة متعددة االختصاصات 	 
لتحـسـني رصد ـشـركات التكنولوجيا والمطالبة 

بترـسـيخ المـسـاءلة ضمن مؤسساتها.

إنـشـاء منـصـات  لدـعـم ضحااي العنف 	 
اإللكـتـروين القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماعي 

ومـسـاعدتهم ىلع اإلـبـالغ ـعـن المحتوى 
الُمـسـيء لـشـركات مواقع التواصل 

االجتماعي، ومدهم ابلمشــورة بـشـأن 
األـمـن الرقـمـي والتواـجـد يف الفضاء الرقمي، 

وتوـفـري الـمـوارد الالزـمـة لدعمهم أثناء 
تعرضـهـم لحـمـالت إلكترونية تـسـتهدفهم 

وبعدـهـا. 

ديم 	  تعزـيـز الثقاـفـة الرقمـيـة يف صفوف مـسـتخ
وـسـائل التواصل االجتماعي.

التحديات التي واجهها 

البحث على الصعيد 

اإلقليمي

واجه ـشـركاء مـشـروع 'الكلمة ِتفرق' عددا من 
التـحـدايت التنفـيـذةي أثناء الفترة المـشـمولة 

ابلمـشـروع، وينطبق ذلك خاصة ىلع الـسـودان 
ولبـنـان، حـيـث عاىن الـشـركاء ـمـن االنقطاع المتكرر 

للكـهـرابء، وانتـشـار المظاهرات، واالضطراابت 
السياـسـية وهو ما أثر ـسـلبا ىلع ـسـري عملهم. 

وـشـملت التحدايت المرتبطة برصد اإلـسـاءة ىلع 
االنترـنـت ما يلي:

ـعـدم تـمـايش معظم األدوات المـسـتخدمة . 1
لجـمـع البـيـاانت، مـثـل Twitter AP  و 

CrowdTangle مع رصد وـسـائل التواصل 
االجتماـعـي ابللـغـة العربـيـة، وذلك لما بني 

اللهـجـات العامـيـة واللـغـة العربية الفصحى 
ـمـن اختالـفـات. انهيك ـعـن اللغات المحلية 
األخرى الـسـائدة يف منطقة الـشـرق األوـسـط 

وـشـمال إفريقيا.

الصـعـوابت الـتـي تعـتـرض اختيار مواقع . 2
.CrowdTangle جغرافـيـة معيـنـة ىلع أداة

تتواـتـر األخـبـار ـعـن أن ـشـركة Meta قد تكون . 3
Crowd-  بـصـدد التخطـيـط للتوـقـف عن دعم

Tangle، وعرقـلـت ـهـذه األخـبـار عمل اابلحثني 
يف مـجـال التواـصـل االجتماـعـي والمختصني يف 
التحـقـق ـمـن الوقاـئـع الذـيـن يعتمدون يف وضع 
منهجياتـهـم يف مـيـدان البـحـث وجـمـع البياانت 

.CrowdTangle ابستخدام

بعض المـشـاكل التقنية التي تـشـوب أدوات  . 4
ExportComment، إذ تـسـتوجب إرسال 

العدـيـد ـمـن المطاـلـب ـلـألداة وهو ما يعطل 
عملـيـة جمع البياانت.

حال اختالف الـسـياقات الوطنية والمـشـاكل . 5
المتنوـعـة الـتـي خضـعـت للبـحـث دون تمكن 
ـشـركاء ـشـبكة 'الكلمة ِتفرق' من اـسـتخدام 

منهجـيـة موـحـدة لرـصـد خطاب الكراهية 
والمعلوـمـات المضلـلـة. وـهـو ما جعل دعم 

الـشـركاء يـسـتغرق الكثري من الوقت وحد من 
االـسـتفادة المشتركة. 

ـتـم توثـيـق اإلـسـاءة والتالعب ىلع المنابر . 6
اإللكترونـيـة، ولـكـن ال يزال األمر يـسـتوجب 
النـظـر يف العواـمـل القانونـيـة أو التقنـيـة أو 

المجتمعـيـة الـتـي تـسـمح بـحـدوث هذا التالعب 
وـهـذه اإلـسـاءة وذـلـك لتقديم مقترحات 

أفضل وأدق لتحـسـني الوضع. وهذا ما ـسـريكز 
علـيـه التقرـيـر ااتليل كأولوةي رئيـسـية. 
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1. استفتاء 25 يوليو/

تموز 2022 في تونس

1.1. السياق :

فـسـحت الفـتـرة الـتـي عقـبـت الثورة يف تونس، أي 
ـمـن 2011 إىل 2021، المـجـال أـمـام المواطنني 

للمـشـاركة يف الـشـأن العام ويف المـشـهد الـسـيايس. 
وتمزيت هذه الفترة بظهور المـشـاركة السياـسـية 

بمختـلـف مـسـتوايتها، أي المحـلـي والجهوي 
والوـطـين. وـخـالل ـهـذه الفترة، ُدعي المواطنون 
التونـسـيون إىل المـشـاركة يف أربعة اـسـتحقاقات 
انتخابية الختيار رئيـسـهم ونوابهم ومجالـسـهم 

البـلـدةي. وبتارـيـخ 25 تموز/يولـيـو 2021، قام 
الرئـيـس قـيـس ـسـعيد بتعليق عـمـل البرلمان )وحلّه 

يف وقت الحق(، وأعلن أبنه سيمـسـك اـسـتثنائيا 
بزمام الـسـلطات إىل حني اعتماد دـسـتور جديد. 

وعرض الرئيس مـشـروع الدـسـتور ىلع االـسـتفتاء 
)وـهـو األول مـنـذ اـنـدالع الـثـورة( بتاريخ 25 يوليو/
تـمـوز 2022 وقـضـت النتيجة ابعتماد الدـسـتور. 
وكاـنـت ـهـذه ـهـي الـمـرة األوىل التي ُيدعى فيها 

المواطـنـون للتصوـيـت منذ صدور المرـسـوم 
الرائيس الذي يخول للرئيس قيس ـسـعيد االـسـتئثار 
بجميع الـسـلطات. أما الدـسـتور فقد تولت صياغته 

لجـنـة مصـغـرة وـتـوىل الرئيس إدخال تعديالت 
مكثـفـة عليـهـا. وـلـم تـكـن هناك أي مـسـاع تقريبا 

إلضفاء الـشـفافية أو ـشـرح التعديالت والمـسـائل 
الـتـي ُأدرـجـت ضـمـن الـنـص الجديد، وهو ما جعل 

ـمـن االـسـتفتاء بمثاـبـة التصوـيـت 'مع' أو 'ضد' 
قيس ـسـعيد، أكثر منه اـسـتفتاء ىلع الدـسـتور يف 

حد ذاته. 

 2.1. نطاق الرصد:

 عمل مـشـروع Lab'TRACK ىلع فهم أـسـاليب 
التضليل التي قد ُتـسـتخدم يف فترة االـسـتفتاء. 

وـتـوىل الفرـيـق رـصـد أكـثـر الصفحات والمجموعات 
ىلع فيـسـبوك التي تـسـعى إىل أن تؤثر، إما 

ابلـسـلب أو ابإليجاب، ىلع الرأي العام بشـــأن 
االستفتاء. 

 ورـكـزت عملـيـة الرـصـد ىلع تعقب الـسـلوك 
التضليـلـي والُمـسـيء اـلـرايم إىل التأثري ىلع 

الحمالت المتعلقة ابالـسـتفتاء، ومعاينة أـسـاليب 
تضليلـيـة جدـيـدة وانتـشـار المعلومات المضللة.

 3.1. المنهجية:

 ـقـام مـشـروع Lab'TRACK إبـعـداد قائـمـة بصفحات 
ومجموـعـات ىلع فيـسـبوك إلخضاعـهـا للرصد.  
وتـشـمل القائـمـة صفـحـات إعالمية، وصفحات 

يملكـهـا أـفـراد أو مجموـعـات ـبـني مؤيد ومعارض 
العتـمـاد الدـسـتور الجدـيـد، إىل جاـنـب صفحات دأبت 
ىلع نـشـر محتوى ـسـيايس أو االنخراط يف النقاـشـات 

السياـسـية. وـشـملت قائمة الرصد  270 صفحة 
ىلع فيـسـبوك: 112 صفحة منها تنـشـر محتوى 
سياـسـيا ىلع نـحـو منتـظـم، و96 صفـحـة منها 

لجـهـات إعالمـيـة، و60 صفـحـة منـهـا تعود للقائمني 
ىلع حمـلـة التروـيـج لالـسـتفتاء، وصفحـتـان منها 

تـعـود لكـيـاانت اتبـعـة للدولة. كما ـشـملت القائمة 
أيـضـا 26 مجموـعـة مفتوحة. 

وتعـكـس الـصـورة أدانه تصنـيـف الصفحات 
والمجموـعـات الـتـي خضعت للرصد.
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4.1. تحليل البيانات:

ـتـم جـمـع المعلوـمـات الواردة ضمن هذه الدراـسـة 
عن طريق CrowdTangle، وهي األداة الرـسـمية 
  Lab'TRACK التي مكنت مـشـروع Meta لـشـركة

ـمـن جـمـع المحتوى والمنـشـورات من موقع 
 Lab'TRACK فيـسـبوك. كما اـسـتخدم مـشـروع

تطبيق Factalyzer الذي ـسـاعد الفريق ىلع التأـشـري 
ىلع المحـتـوى والتحـقـق ـيـدواي من البياانت 

الُمجمّعة. 

وأثـنـاء فـتـرة الرـصـد الممـتـدة من 25 أاير/مايو إىل 
 Lab'TRACK 28 تموز/يولـيـو 2022، أدار فرـيـق

عملـيـة رـصـد ـشـملت تحلـيـل عدد كبري من 
المنـشـورات ىلع فيـسـبوك يناهز 350,000 

6.1. سلوكات وأساليب 

تضليلية:

ــق
ّ

نس
ُ

ــلوك م 1.6.1. س

توصل فريق Lab'TRACK إىل أن البث المباـشـر 
للمحتوى الـسـيايس ىلع فيـسـبوك ُيـسـتخدم ىلع 

نحو ُمنسّــق كأداة لنـشـر المعلومات المضللة. 
إذ تـسـتخدم جهات سياـسـية معينة خاصية البث 

المباـشـر ىلع فيـسـبوك، الذي يخول بث فيديو 
ىلع ـعـدة صفـحـات يف نـفـس الوـقـت للحصول ىلع 

ـعـدد أكـبـر ـمـن المتابعني، مـسـتفيدة بذلك من 
)الخوارزميات( التي يـسـتند إليها فيـسـبوك. وجرى 

توثـيـق ـهـذه الفيديوـهـات المباـشـرة الحتواء خطاب 

منـشـور. ولتحديد أي المنـشـورات كانت األكثر 
ديم الموقع، ركز الفريق ىلع  إـشـراكا لمـسـتخ

تحلـيـل 6,500 منـشـور حـقـق أىلع درـجـات التفاعل.

5.1. تصنيف البيانات

صنف مـشـروع Lab'TRACK المنـشـورات ااتللية 
ضـمـن أربع فئات:

المحتوى الـسـيايس	 
المحـتـوى اـلـذي يحـتـوي ىلع معلوـمـات مضللة	 
خـطـاب عـنـف أو كراهية	 
محتوى يـسـتهدف ـشـخصيات سياـسـية من 	 

النساء

الكراهـيـة والمعلوـمـات المضلـلـة. وـلـم يمكن هذا 
األـسـلوب من نـشـر المعلومات الخاطئة والمـسـيئة 

فحـسـب، بل ـسـمح أيضا ابلتفاعل المباـشـر مع 
فـئـات معينة.

 ـعـالوة ىلع ذـلـك، لوـحـظ أن بـعـض هذه األطراف 
السياـسـية تتوـجـه إىل متابعيـهـا يف إـطـار تضليـلـي، كأن 
تظـهـر أـمـام الكاـمـريا مرـتـدةي زاي رـسـميا ويظهر علم 
تونس يف الخلفية وتناقش مـسـتجدات الـشـؤون 

الرـسـمية ـمـع تقدـيـم المعلومات والتحاليل 
السياـسـية. وقد يكون هذا اإلطار الرـسـمي الذي 
يظـهـرون ـمـن خالـلـه ـسـببا يف تضليل المتابعني، 
ويخـلـق ُلبـسـا حـيـث يحملـهـم ىلع االعتقاد أبن 

المتحدث مـسـؤول حكويم، وهو ما يـسـاهم يف 
نـشـر المعلومات المزيفة والُمـسـيئة.

تعكس الصورة الملتقطة من الشاـشـة أعاله وجود خاصية أخرى ُتـسـتخدم يف التالعب، وهي نـشـر 
فيديوهات ُمـسـجلة مـسـبقا ىلع أنها بث مباـشـر يف نفس الوقت وذلك لتوـسـيع نطاق نـشـر رـسـائل 

سياـسـية محددة للتأثري ىلع نـسـبة اإلقبال ىلع االـسـتفتاء ونتائجه.  

ومن المهم تـسـليط الضوء ىلع صعوبة اـسـتخدام الخوارزميات اآللية   لإلـشـراف   يف محتوى البث 
المباـشـر، خاـصـة إذا ـمـا كان المحـتـوى ابللـغـة العربـيـة أو إذا كان الـبـث المباـشـر ُمـطـوّال للـغـاةي.

مجموع 
المحتوى 

الخاضع للرصد   
محتوى سيايساستهداف المرأةخطاب الكراهية  المعلومات المضللة

6500 منشورا
34 منشورا151 منشورا552 منشورا472 منشورا

12 الهيئة التي تتوىل اإلشراف ىلع االنتخاابت يف تونس

الـصـورة 9: ـصـور ملتقـطـة ـمـن الشاـشـة تظـهـر التنـسـيق ـبـني مختلف 
الصفـحـات يف ـبـث مباـشـر لـشـخص ينتـقـد مكـتـب الهيـئـة العلـيـا المـسـتقلة 

لالنتـخـاابت 12 يف ابرـيـس.

الـصـورة 10: ـصـورة ُتظـهـر مختـلـف الصفـحـات الـتـي تنـشـر بـثـا مباـشـرا يف 
نـفـس الوـقـت الـمـرأة تدـعـي أنـهـا تـشـرح حقيـقـة نص الدـسـتور اـلـذي صاغته 

لجـنـة ـصـادق بلعيد.
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2.6.1. اســتخدام الصــور الســاخرة 

السياســي للتالعــب  كأســلوب   )memes(

تـشـري الدراـسـة إىل أن الـسـتخدام الصور الـسـاخرة 
يف الـسـياق الـسـيايس التونـسـي أتثري كبري ىلع 

انتـشـار المعلوـمـات المضلـلـة أو الخاطـئـة. والحظ 
مـشـروع Lab'TRACK أن أصحاب بعض الصفحات 

يـسـتخدمون الـسـخرةي والكاريكاتور والصور 
الـسـاخرة لـنـزع المصداقـيـة ـعـن خصومهم. ولوحظ 

وجود رابط بني اـسـتخدام الـسـخرةي والدعابة 
وانتـشـار المعلومات المضللة والتالعب الـسـيايس.  

ويمكن أن ُتفلت الـسـخرةي والدعابة من ـشـباك 
الرـصـد، ألن الـخـط الفاـصـل ـبـني الدعابة والمحتوى 
الُمـسـيء قد يكون رفيعا جدا، وعليه، ـسـيكون من 

الصـعـب ىلع المتلـقـي اـلـذي ال ُيلمّ ابلـسـياق أن 
يتمـكـن ـمـن التعرف عليه. 

وقد ُيفـسـر األثر العاطفي الذي ُيحدثه اـسـتخدام 
الدعابة، مثل الـشـعور ابلتـسـلية أو الـسـعادة أو 

الصدمة، الـسـبب الذي يجعل من هذه األـسـاليب 
أداة ُتـسـهّل انتـشـار المعلومات المضللة. فحني 
ينـجـح أحدـهـم يف إضـحـاك ـشـخص آخر، غاابل ما 
يُنـظـر إلـيـه ىلع أـنـه ودود أكـثـر ـمـن غريه، وهكذا 

يكون للمتلقي اـسـتعداد أكبر لنـشـر المحتوى 
التضليـلـي دون التـشـكيك يف ـمـدى صحته.

وابلفـعـل، وفـقـا لمالحـظـات Lab'TRACK، يمكن 
للمحتوى الـسـاخر، والصور الـسـاخرة ىلع وجه 

الخصوص، أن تتـسـرب عبر الـشـقوق، وتـسـتحدث 
آايلت للنـشـر وتـسـتثري التفاعل ىلع نطاق واـسـع.

وكـمـا يظـهـر يف الـصـورة 6 أعاله، تـسـتهزئ هذه 
الصورة الـسـاخرة بعبري مويس )رئيـسـة حزب 

ـسـيايس معارض لالـسـتفتاء( التي دعت االتحاد 
الوطين للـشـغل إىل عدم المـشـاركة يف االـسـتفتاء، يف 
ـحـني يرـفـع رئـيـس االتـحـاد اصبـعـه وقد غطاه الحبر 

االنتـخـايب كدلـيـل ىلع أـنـه ـقـد أدىل بصوته مـسـتخدما 
كلـمـة انبـيـة ُمقنـّعـة. وُتقيم هذه الصورة الـسـاخرة 

رابـطـا ـبـني صورـتـني لـيـس بينهما يف األصل أي 
عالقة مباشرة.

 2. 15 أيار/مايو 2022 

االنتخابات البرلمانية 

اللبنانية 

1.2. السياق :

عـُقـدت االنتـخـاابت البرلمانية يف ـشـهر أاير/مايو 
2022 يف مـنـاخ غـلـب علـيـه التـشـكيك ويف خضم 
اتهامات ابالرتـشـاء وبتجاوز المرـشـحني لـسـقف 
اإلنـفـاق المـسـموح ـبـه. ويف غـيـاب رقابة هيئة 
اإلـشـراف ىلع االنتخاابت، التي أقر رئيـسـها يف 

العدـيـد ـمـن التصريـحـات اإلعالمية أبنها غري 
قادرة ىلع الـسـيطرة ىلع الرـشـوة واإلنفاق الذي 

يتـجـاوز إـطـار اللواـئـح القانونـيـة، مثل إنفاق األموال 
النـقـدةي دون توثيقـهـا، وذـلـك ىلع إـثـر انهـيـار القطاع 

المـصـريف وـفـرض قيود ىلع عمليات الـسـحب 
البنـكـي. وتذمّــر المترـشـحون ـمـن هذه الظاهرة 

ودـعـوا هيئة اإلـشـراف والـقـوات األمنية والقضاء 
إىل االضـطـالع بواجباتـهـم يف ـهـذه الصدد.

وـسـاهمت حـمـالت المعارـضـة والقوى الثورةي ضد 
األـحـزاب التقلـيـدةي وـقـوى المنظومة السياـسـية يف 

زايدة ـعـدد األـصـوات الـتـي أدـلـت بها الجالـيـة اللبنانية 
لصاـلـح المعارـضـة والـقـوى الـثـورةي، وهو ما أدى إىل 
ـفـوز الـنـواب ـمـن خارج التكـتـالت الحزبية التقليدةي. 
وذـلـك خالـفـا النتـخـاابت ـسـنة 2018، حيث لم يفز 
ممثـلـو المجتـمـع الـمـدين آـنـذاك إال ـبــ  2,379 صوات 

ـمـن ـبـني 46,799 ـصـوات، ولم تتجاوز نـسـبة تصويت 
الجالـيـة آـنـذاك 2.5 يف الماـئـة ـمـن مجموع اانلخبني.

وذـكـرت أكـثـر ـمـن جهة ـشـاركت يف مالحظة 
االنتـخـاابت، خاـصـة بعـثـة مالحظة االنتخاابت 

ااتلبـعـة لالتـحـاد األورويب )يف تقريرها(، ''ممارـسـات" 
تنم عن ـشـراء األصوات ىلع نحو أثر ـسـلبا ىلع 
ـحـرةي المواـطـن يف االختـيـار وأدت إىل ـعـدم تكافؤ 

الفرص.

وتمخـضـت االنتـخـاابت البرلمانـيـة اللبنانية، التي 
انتـهـت آـخـر مراحلـهـا يف 15 أاير/ماـيـو 2022، عن 

فوز 13 انئبا من قوى سياـسـية انـشـئة، دخلت إىل 
البرلمان لتحل محل ـشـخصيات سياـسـية من قوى 

سياـسـية تقليدةي.

 2.2. المنهجية:

تريم هذه الدراـسـة إىل تـسـليط الضوء ىلع 
الخـطـاب الـسـيايس والحـمـالت التضليلية أثناء 

فـتـرة الرـصـد الـتـي امتدت من 1 نيـسـان/أبريل إىل 
15 أاير/ماـيـو )ـيـوم االقـتـراع(، ويف الفـتـرة الالحقة 

لالنتـخـاابت الـتـي داـمـت إىل حدود اإلعالن عن 
ويم 16 و17 أاير/ماـيـو وىلع امـتـداد فترة  النتاـئـج ـيـ
حـكـم الرئـيـس ميـشـيل ـعـون إىل ـحـدود نهايتها يوم 

31 تـشـرين ااثلين/نوفمبر. وـشـمل ذلك:

رصد الخطاب الـسـائد ىلع وـسـائل التواصل 	 
االجتماـعـي اـلـذي يـشـكك يف نزاهة العملية 

االنتخابـيـة ـيـوم االقـتـراع وبعد غلق مراكز 
االقـتـراع، ـثـم عـنـد اإلعالن عن النتائج 

وـخـالل فـتـرة تقدـيـم الطعون لدى المجلس 
الدستوري.

المرشحون: 601المرشحات : 118

مجـمـوع عدد النواب: 128

الـنـواب من الذكور: 120النواب من النـسـاء: 8

رـصـد حـمـالت التضليل والتالعب )اإلـشـاعات، 	 
األخـبـار الزائـفـة( الـتـي أـثـرت ىلع النواب الـ13 
الذـيـن دخـلـوا إىل البرلـمـان اللبـنـاين كممثلني 

للثورة.

رـصـد حـمـالت الكراهية واإلـسـاءة التي تعرض 	 
إليـهـا جمـيـع الـنـواب إـثـر إعالن فوزهم يف 

االنتـخـاابت ودخولـهـم رـسـميا إىل البرلمان.

رـصـد الخـطـاب الـسـيايس الموجه للنواب من 	 
النـسـاء المنتمـيـات ـلــ 'كتلة التغيرييني'.

 رصد عينة من األطراف السياـسـية

ـتـم رـصـد مجموـعـة من األطراف السياـسـية التي 
تتألف من سياـسـيني ومرـشـحني ومؤثرين. وتضم 

ـهـذه المجموـعـة 132 ـشـخصية، 20 يف الماـئـة 
منـهـا ـمـن النـسـاء. وامـتـدت عملية رصدها ىلع 

وـسـائل التواصل االجتماعي ىلع ـشـهري نيـسـان/
أبرـيـل وأاير/ماـيـو، لمعرـفـة ركائز الخطاب الـسـيايس 

والمواضـيـع الـتـي يتناولـهـا هذا الخطاب.

وـشـملت العينة 107 ـشـخصية سياـسـية ومرـشـحا 
ومرـشـحة يمثـلـون مختـلـف القوى التقليدةي 

والقوى السياـسـية اانلـشـئة والوحدات الجغرافية 
والديمغرافـيـة للدواـئـر االنتخابـيـة وعددـهـا 15 دائرة، 
إىل جاـنـب 25 ـشـخصية مؤـثـرة تحـمـل عدة توجهات 

حزبية وسياـسـية. وـشـكلت المرأة 20 يف المائة 
ـمـن مجـمـوع الجـهـات الخاضـعـة للرصد و16.43 من 

مجموع المرـشـحني.
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المجموع:  132
الـصـورة 11: توزـيـع العيـنـة الخاضـعـة للرصد
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بـلـغ مجـمـوع المنـشـورات والتغرـيـدات الخاضـعـة للرصــد ىلع تويـتـر وفيـسـبوك من 1 نيـسـان/أبريل إىل 15 
أاير/ماـيـو 2628، ومعظمـهـا تغرـيـدات، نـظـرا ألن معـظـم حـسـاابت ـهـذه األـطـراف ـقـد خضعت للرصد ىلع 
موـقـع تويـتـر لكوـنـه المنـصـة األساـسـية الـتـي يـسـتخدمونها. أـمـا فيـمـا يتعلق ابألـطـراف الذين ال يملكون 

حـسـااب ىلع تويـتـر أو يعتـمـدون ىلع فيـسـبوك كوـسـيلة للتواـصـل ـمـع الجمـهـور، فـقـد رـكـزت عملية الرصد 
ىلع حـسـاابتهم ىلع فيـسـبوك. 

3.2. تحليل البيانات:

السياســية الدعايــة   .1.3.2

كان توزع الدعاةي السياـسـية التي ينـشـرها المرـشـحون والسياـسـيون ىلع وـسـائل التواصل االجتماعي 
وفيـسـبوك وتويتر اـسـتنادا إىل العينة الخاضعة للرصد التي ـشـملت 1943 منـشـورا/تغريدة بني 1 نيـسـان/

أبرـيـل و15 أاير/ماـيـو، ىلع النـحـو ااتليل:

المقـصـود ابـسـتثارة العواـطـف ـهـو الخـطـاب القاـئـم ىلع مهاجـمـة خـصـوم سياـسـيني معينني أو توجيه 
االتهامات إليهم أو نـشـر صور ـسـلبية أو نمطية لهم لتـشـوهي ـسـمعتهم ومكانتهم السياـسـية.

ركائز الدعاةي السياـسـية:

بلـغـت حـصـة منـشـورات الدـعـاةي السياـسـية القائـمـة ىلع الخـطـاب العاطـفـي 49.5 يف الماـئـة. وحلت الدعاةي 
الذاتـيـة يف المرتـبـة ااثلنـيـة بنـسـبة 21.3 يف الماـئـة. وـلـم يمـثـل الخـطـاب الـسـيايس اإلجـمـايل الذي يتعلق 

ابلبراـمـج االنتخابـيـة ويـطـرح حـلـوال وبدائل ـسـوى 7.5 يف المائة. 

مثل الفـسـاد  موضوعا أساـسـيا من مواضيع الدعاةي السياـسـية لألطراف السياـسـية، وظهر يف 15 يف المائة 
ـمـن المنـشـورات؛ أـمـا الخـطـاب الـسـيايس المتعـلـق ابلمـسـائل التنـمـوةي وـفـرص العمل فقد كان حارضا 

بنـسـبة 2.41 يف الماـئـة؛ وظـهـرت كل ـمـن المواضـيـع المتعلـقـة ابلعداـلـة االجتماعـيـة وحقوق اإلنـسـان، 
والطاـقـة، يف 2 يف الماـئـة ـمـن المنـشـورات.

اســتثارة العواطف

اتهاـمـات عامة

تحلـيـل/رأي بـشـأن ـحـدث ما

البرانـمـج االنتخايب

الحـلـول والبدائل

السخرةي

أـحـداث الـحـرب األهلـيـة واالغتياالت

نـظـرةي المؤامرة

تمجـيـد القائد

اإلشاعات

المعلوـمـات الخاطـئـة

تعزـيـز ـصـورة القائد

963

251

108

94

52

22

19

11

3

3

3

1

الـصـورة 12: توزـيـع 1,943 تغرـيـدة نـشـرها 107 مرـشـحا وسياـسـيا أثـنـاء الحمـلـة االنتخابـيـة.

مواضيع تتعلق ابلخطاب الـسـيايس بـشـأن الفـسـاد والتنمية وحقوق اإلنـسـان:

الحمالت/االنتـخـاابت

الفساد

انتـقـاد األداء

السياـسـة النـقـدةي واالقتصادةي

الدولة والمؤسســات

الجالية

األمن

الحيادةي/الســيادة

الخضــوع للقائد

الـحـرب األهلـيـة واألـحـداث المؤلمة

الالمركزةي

التنمـيـة وـفـرص العمل

التعلـيـم والعلوم

العداـلـة االجتماعـيـة وحقوق اإلنـسـان

الملكـيـة العاـمـة والبيـئـة

الطاقة

الالجئون

انفـجـار بريوت

الحصار/العـقـوابت الدولـيـة

المنظوـمـة السياـسـية

مـشـاركة الـمـرأة وتمكينـهـا

963

290

115

110

18

105

12

98

9

60

8

47

5

38

4

36

4

28

4

27

2

الـصـورة 13: تصنـيـف المواضـيـع اـلـذي ـعـرّج عليـهـا 107 ـمـن السياـسـيني والمرـشـحني ـمـن عيـنـة 
تـضـم 1943 تغريدة/منـشـورا أثـنـاء الحمـلـة االنتخابـيـة.

13 للحصول ىلع تحليل لمعظم المواضيع التي جرت مناقشتها، يرجى االطالع ىلع مؤسسة مهارات، الدعاةي السياسية والتالعب يف المعلومات ىلع وسائل 

التواصل االجتماعي خالل االنتخاابت النيابية لسنة 2022، الصفحة 27 وما يليها
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التوجه السلبي الذي اتخذه الخطاب العام أثناء الحمالت االنتخابية 
اتسم الخطاب الذي استخدمه المرشحون والسياسيون أثناء الحمالت االنتخابية بطابع سلبي إىل حد كبري، واكتسى 
صبغة تحريضية زادت حدة  النزاعات . وبلغت نـسـبة الخطاب الـسـلبي 71 يف المائة من الخطاب الـسـيايس الخاضع 
ـرن الخطــاب الســلبي ذو النـبـرة الحــادة ىلع وســائل  ـواردة أعــاله. كمــا اقـت للتحلـيـل، وهــو مــا ينعكــس يف الصــورة اـل

التواـصـل االجتماـعـي بخـطـاب عنـيـف ـيـروج للكراهية.

االنتخابيــة الحمــالت  أثنــاء  الخاطئــة  والمعلومــات  اإلشــاعات   .2.3.2

ـشـاركت مجموعة واـسـعة من صفحات فيـسـبوك يف الحمالت السياـسـية والترويج ألطراف سياـسـية. 	 
)التروـيـج ألـحـزاب وقوى ثورةي وتنـشـد التغيري(.

ـسـاهم 42 صفـحـة ومجموـعـة، ـمـن الصفـحـات والمجموـعـات ىلع فيـسـبوك الخاضـعـة للتحليل، يف 	 
نـشـر اإلـشـاعات، حيث ُنـشـرت 79 إـشـاعة وـسـتة أخبار كاذبة بني 1 نيـسـان/أبريل و15 أاير/مايو.

ـتـم التـعـرف ىلع العدـيـد ـمـن الحـسـاابت المزيـفـة التي ُأنـشـئت ألـغـراض وفترات بعينها.	 

ـتـم اـسـتخدام البـعـض ـمـن ـهـذه الحـسـاابت المزيـفـة إلـطـالق حمالت الجتذاب األصوات، ىلع غرار 	 
"مقاطعتك بتخدمن"، أو التهجم ىلع المرـشـحني وتـشـوهي ـسـمعتهم، مثل "قصة الئحة ابوال 

يعقوبـيـان" و"ـمـا تـكـون متل جاد".

الـصـورة 14: نـمـوذج لحـسـاب مزـيـف تعرـفـت علـيـه مؤسـسـة مهارات

اـسـُتخدمت الحـسـاابت المزيفة لنـشـر اإلـشـاعات حول المرـشـحني، وكانت تهدف إىل نزع المصداقية عنهم، 
أو إىل نـشـر أخبار كانوا قد مـسـحوها، أو إىل اتهامهم ابالرتـشـاء وـشـراء األصوات. ولم يقع تفعيل هذه 

الحـسـاابت إال خالل فترة االنتخاابت البرلمانية. والمثال أدانه يظهر حـسـااب ىلع تويتر قام بنـشـر إـشـاعات 
مغرضة عن مرـشـحني أو مزاعم بـشـأن انـسـحابهم من االنتخاابت، واتهامهم بتلقي الرـشـاوي. ولم يكن 

الحـسـاب نـشـطا إال بني 10 و14 أاير/مايو ونـشـر خالل تلك الفترة العديد من هذه الصور الـسـاخرة.

يوم 22 نيـسـان/أبريل 2022، ـشـارك ما ال يقل عن 51 حـسـااب ىلع تويتر يف حملة تـشـهري ضد المرـشـح جاد 
غصن، ابـسـتخدام هاـشـتاغ #ما_تكون_متل_جاد، مصحواب بفيديو يـشـوه ـسـمعته، ابـسـتخدام معلومات 

كاذـبـة تـهـدف إىل القـضـاء ىلع مصداقيته.

الـصـورة 15: نـمـوذج لحـسـاب مزيف ىلع 
تويـتـر تعرـفـت علـيـه مؤسـسـة مهارات.

الـصـورة 16: نـمـاذج ـمـن التغرـيـدات الـتـي اـسـتهدفت جاد غصن
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ووـصـف أـحـد الصحفـيـني الحمـلـة ـضـد غـصـن أبنـهـا "حمـلـة صبيانـيـة ـشـعواء ُتخاض ىلع تويتر". وقال إن 
القائـمـني عليـهـا أدرـكـوا ـمـدى قدرـتـه ىلع التناـفـس، وطـلـب ـمـن غصن تجاهلـهـم ومواصلة حملته. 

النـشـاط ىلع تويتر أثـنـاء الحمالت االنتخابية:

اـسـتخدمت األطراف السياـسـية موقع تويتر لتوـسـيع نطاق النـشـر المعقد، وذلك عن طريق حمالت 
مُوجهة تهدف إىل التقليل من ـشـأن الخصوم السياـسـيني.

بني 1 نيـسـان/أبريل و31 أاير/مايو، تم رصد 134 توجها ـسـائدا ىلع تويتر، 69 يف المائة منها ُتـسـريه أطراف 
حزبية أو ذات توجه ـسـيايس.

وـمـن ـبـني أكـثـر األـطـراف السياـسـية الـتـي كانت لها عالقة ابلهاـشـتاغات/التوجهات الـسـائدة المرتبطة 
ابلحمـلـة، احـتـل نـشـطاء الـقـوى اللبنانـيـة المرتـبـة األوىل )25 هاـشـتاغ(، ويليـهـم مؤـيـدو التـيـار الوطين الحر 
)20 هاـشـتاغ( وحزب اهلل )18 هاـشـتاغ(. وىلع إثر انتـشـار فيديو وقع التالعب به يريم إىل إظهار الـشـيخ 

نـظـري الجـشـي، أـحـد رـجـال الدـيـن، يـهـاج ـحـزب اهلل لمعاداـتـه بعض عنارص المجتـمـع اللبناين، وتحديدا 
المـسـيحيني، اـسـتخدم خصوم حزب اهلل هاـشـتاغ: ثقافتهم موت، ثقافتنا حياة.

وبمـسـاعدة الخـصـوم السياـسـيني لـحـزب اهلل ومؤـيـدي ـحـزب الـقـوى اللبنانـيـة أصبح هذا الهاـشـتاغ توجها 
وظهر خطاب الكراهية يف حمالت ىلع وـسـائل التواصل االجتماعي إزاء بعض المرـشـحني الذين اـسـتهدفوا ـسـائدا ىلع تويتر وانتـشـر ىلع نطاق واـسـع وفقا لخارطة االنتـشـار ااتللية:

ىلع أـسـاس هويتـهـم الجنـسـية أو أصولـهـم القومـيـة أو معتقداتـهـم أو آرائـهـم.

وكـشـفت عملية الرصد عن اـسـتخدام خطاب الكراهية ىلع فيـسـبوك ضد عمر حرفوش، وهو مرـشـح ـسـين 
من طرابلس، وذلك ابـسـتخدام خطاب ُمـسـيء قائم ىلع النوع االجتماعي والهوةي الجنـسـانية. واـسـتخدم 

هذا الخطاب مصطلحات تـشـري إىل ممارـسـات جنـسـية. ىلع غرار 'مرـشـح المتعه'.

ـصـور وفيديوـهـات منتـشـرة تـشـمل عـبـارات قائـمـة ىلع قواـلـب نمطـيـة واتهاـمـات، ىلع النحو الُمبنيّ أدانه:

كـمـا تـعـرض المرـشـح وـضـاح ـصـادق لحمـلـة كراهـيـة ىلع أـسـاس أصوله ـغـري اللبنانية. ويف التغريدة أدانه، 
ديم الموـقـع المرـشـح لما ـلـه من أصول أرمينية.  ُيـعـريّ أـحـد مـسـتخ

الـصـورة 17: خارـطـة تـطـور انتـشـار هاـشـتاغ "ثقافتـهـم ـمـوت، ثقافتـنـا حـيـاة" اـلـذي اـسـتخدمه خـصـوم حزب اهلل

االنتخابيــة الحمــالت  أثنــاء  والكراهيــة  للعنــف  الترويــج   .3.3.2

اـسـُتخدمت بعض الحـسـاابت للتحريض ىلع العنف ىلع أـسـس دينية أو جهوةي أو طائفية، بناء ىلع الرأي 
الـسـايس، ولـشـن حمالت تتهم البعض ابلخيانة والكفر. 

الـصـورة 18: ـصـور ُملتقـطـة ـمـن تغريدات 
تهاـجـم المرـشـح عـمـر حرـفـوش وتدعوه 

بـ'مرشــح المتعه'

https://twitter.com/Beirutspring/status/1517583853795393538
https://twitter.com/DrHassanMoraib/status/1528405902713290759
https://twitter.com/vicsakejia12/status/1529810829574479872
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الـصـورة 19: صُــور ملتقـطـة من الشاـشـة 
لتغرـيـدة ابللـغـة العربـيـة تهاـجـم المرـشـح 
الصدـيـق ىلع خلفـيـة أصوـلـه األرمينـيـة.

الـصـورة 20: عيـنـة ـمـن التغرـيـدات الـتـي ـشـنت هجوـمـا ىلع انـئـب كتـلـة التغيريـيـني، ـمـارك ـضـو، ىلع أـسـاس مزاعم 
ـغـري صحيـحـة تفـيـد أبـنـه دـعـا إىل ـفـرض المزـيـد ـمـن العـقـوابت ىلع لبنان.

الصورة 21: صور ملتقطة من الشاـشـة لمنـشـورات الـشـيخ يلع الحـسـني ىلع حـسـابه ىلع فيـسـبوك.

نــواب كتلــة التغييرييــن 4.3.2. حملــة إشــاعات ومعلومــات خاطئــة وأخبــار زائفــة ضــد 

انتـشـرت اإلـشـاعات بـشـأن نواب كتلة التغيرييني، بهدف إهانتهم وتـشـوهي ـسـمعتهم، وـشـاركت الصفحات 
اإلعالمـيـة يف ـهـذه الحمالت.

وانتـشـرت معلوـمـات تـقـي أبن اانلـئـب ـمـارك ـضـو دـعـا إىل أن تـفـرض الوالايت المتـحـدة األمريكية المزيد 
ـمـن العـقـوابت ىلع لبـنـان. وخضـعـت ـهـذه المعلوـمـة للتحـقـق ـمـن الوقاـئـع وتـبـنيّ أنها عارةي من الصحة.

وـتـوىل صحفـيـون ومواـقـع إعالمـيـة ونـشـطاء ـمـن أـحـزاب المقاوـمـة 14، حزب اهلل والتـيـار الوطين الحر، قيادة 
الحمـلـة ىلع تويـتـر، مطالـبـني برـفـع الحصاـنـة البرلمانـيـة عـنـه ومحاكمـتـه بتهـمـة التعاـمـل مع جهات معادةي 

وتحريضـهـا ىلع  لبـنـان. 

التغييرييــن: كتلــة  نــواب  ضــد  الدينــي  الخطــاب  تســتخدم  حمــالت   .5.3.2

تـعـرض ـنـواب كتـلـة التغيريـيـني لحمـلـة كراهـيـة ىلع وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي، أججها رجال دين يعارضون 
مـسـاعيهم الرامـيـة إىل اعتـمـاد قاـنـون بـشـأن اـلـزواج الـمـدين يف البرلـمـان، وذـلـك بـعـد أن ظهروا يوم 19 أاير/

ماـيـو يف جلـسـة نـقـاش ـمـع مارـسـيل غاـنـم يف برانـمـج ىلع قـنـاة MTV اللبنانـيـة بعـنـوان "صار الوقت".

واـشـتعلت هذه الحملة إثر ظهور منـشـورات لـشـيخني ىلع وـسـائل التواصل االجتماعي.

ذكر الـشـيخ الحـسـني يف خطابه المنـشـور ىلع صفحته الـشـخصية ىلع فيـسـبوك أن "3 نواب يف بريوت، 
ازوا بمقاعدهم بفضل أصوات  منـهـم نـسـاء ومنـهـم رـجـال"، )وـلـم ـيـرد ىلع ذـكـر أـسـمائهم(، ممن ـفـ

المـسـلمني،... قاـمـوا اابلرـحـة ابقـتـراح اعتـمـاد اـلـزواج الـمـدين وأعلـنـوا عن موافقتـهـم عليه. وصدرت فتوى عن 
المفـتـي الـسـابق قـبـاين تـقـي أبن كل ـمـن ـتـزوج بـنـاء ىلع زواج ـمـدين ولـيـس دـيـين، ُيعتبر خارجا عن اإلـسـالم 

ومرـتـدا.  لـقـد أعلـنـوا اابلرـحـة حربـهـم ىلع اإلـسـالم وىلع اهلل، وـسـنعلن نـحـن عليكم الحرب".

ووـجـه الـشـيخ مرـعـب خطابـهـم لـنـواب كتـلـة التغيريـيـني، إبراهـيـم منيمنة، ووضاح ـصـادق، وحليمة قعقور، 
الذـيـن ذكرـهـم ابالـسـم، قاـئـال: "أـقـول لـهـؤالء الذـيـن يدـعـون أنهم دعاة التغيري...وكل من ىلع ـشـاكلتهم. إن 
ـلـم تتوـبـوا إىل اهلل وتعلـنـوا عدولـكـم ـعـن ـهـذا المـشـروع، فأنـتـم ـقـد خرجـتـم ـعـن دين اهلل ومرتدون عن دين 

اإلـسـالم، ونحن منكم براء".

6.3.2. خطــاب عنيــف ضــد المــرأة الناشــطة فــي المشــهد السياســي

الخطاب العنيف ضد المرـشـحات

تعرضت عدة مرـشـحات للعنف اإللكتروين ىلع حـسـاابتهن ىلع وـسـائل التواصل االجتماعي. وعند رصد 
حـسـاابت 100 مرـشـحة انـشـطة ىلع وـسـائل التواصل االجتماعي، تبني أن 43 يف المائة منهن تعرضن 

لـشـكل من أـشـكال العنف اإللكتروين.

وكـشـف تحليل ـشـكل الخطاب العنيف الموجه للمرـشـحات عن طريق التعليق ىلع حـسـاابتهن ونـشـاطتهن 
ىلع وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي أن 86 يف الماـئـة ـمـن اـلـردود العنيـفـة والتعليـقـات ـقـد أخذت ـشـكل التنمر 

اإللكتروين )اإلـسـاءة، االـسـتهزاء(، و6 يف المائة منها يف ـشـكل عنف يـسـتهدف الـشـكل والـسـن، ونـسـبة  14 مجموعة من األفراد واألحزاب المقربة من حزب اهلل، بعد انتخاابت 2022، ال يزالون يف صف حزب اهلل ضد جعجع

https://twitter.com/Transparencyne1/status/1528656447709425664
https://twitter.com/795a7b6cc4824be/status/1527381706692382733
https://maharat-news.com/lebaneseparliament-ussanctions
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ازة ضد الـمـرأة، بما يف ذلك القوالب  قريـبـة منـهـا يف ـشـكل التـحـرش الجنـسـي. أـمـا التعليـقـات الـتـي كاـنـت منـحـ
النمطـيـة القائـمـة ىلع الـنـوع االجتماـعـي، ودور الـمـرأة يف المجتـمـع، واألنـمـاط الـتـي يتـعـني اتباعـهـا ويفرضها 

عليـهـن المجتـمـع والبيـئـة الـتـي يعـشـن فيـهـا، فـقـد بلغت نـسـبتها 1 يف المائة. 

الخـطـاب الذكوري الموجه للنواب من النـسـاء

لم تفز ـسـوى 8 مرـشـحات من أصل 118 مرـشـحة بمقاعد يف انتخاابت 15 أاير/مايو 2022. ومن بينهن 3 
نـسـاء ينتـمـني لكتـلـة التغيريـيـني. وابنـطـالق أعـمـال البرلـمـان، انتـقـل الخطاب اـلـذي يزدري المرأة من مواقع 

التواـصـل االجتماـعـي إىل أروـقـة البرلـمـان اللبناين.

ويف هذه الفقرة، سنـسـتعرض دراـسـتا حالة. تتعلق األوىل ابلتحرش الجنـسـي والتحرش اللفظي الذي 
اـسـتهدف اانلئب ـسـينتيا زرازير، وااثلنية ابلتحرش ابانلئب حليمة قعقور، إثر اعتراضها ىلع أـسـلوب 

رئيس البرلمان يف إدارة الجلـسـات. 

التحرش الجنـسـي والتحرش اللفظي ابانلئب ـسـينتيا زرازير

 ذـكـرت ـسـينتيا زرازـيـر يف تصرـيـح ىلع هاـمـش جلـسـة برلمانـيـة عـقـدت ـيـوم 26 تموز/يولـيـو 2022 أنـهـا قد 
تعرـضـت للتـحـرش والتنـمـر اللفـظـي واإلـسـاءة ـمـن قـبـل زمالئها النواب يف الجلـسـة، وتعرضت للـسـخرةي 

ابـسـتخدام نعوت ىلع غرار "رصاصري" )ىلع وزن زرازير، أي اللقب العائلي للنائب( و"زرزور". وأـشـارت 
إىل أنـهـا تعرـضـت إىل التـحـرش مـنـذ أول ـيـوم تدـخـل فـيـه إىل البرلـمـان، ونـشـرت توضيـحـا ىلع صفحتها ىلع 
فيـسـبوك تـشـرح فيه أـشـكال التحرش التي اـسـتهدفتها. ثم قام رواد التواصل االجتماعي بنـشـر هاـشـتاغ 

يحـمـل اـسـمها ابللـغـة العربـيـة #ـسـينتيا_زرازيري تعليـقـا ىلع بيانـهـا التوضيـحـي. وأـعـرب البعض عن 
تضامنـهـم يف ـحـني ـبـرر البـعـض اآلـخـر التـحـرش اـلـذي تتـعـرض إلـيـه، يف ـحـني قام آخرون بدورـهـم يف مهاجمتها. 

ومن بني الحـسـاابت المـسـتخدمة، برزت حـسـاابت لنـسـاء ـسـاهمن يف الحملة ضدها.

اانلـئـب حليـمـة قعقور ُمتهـمـة ابلمس من رمز ديين وابلكفر

ـخـالل إـحـدى جلـسـات مجـلـس الـنـواب، بتارـيـخ 26 تموز/يولـيـو 2022، دار ـجـدال ـبـني رئيس مجلس النواب، 
نبيه بري، واانلئب حليمة قعقور، التي اعترضت ىلع أـسـلوب بري يف إدارة الجلـسـة وقالت إنه ال يـسـمح 
للـنـواب أبـخـذ الكلـمـة وفـقـا لترتـيـب المتحدـثـني. فخاطبـهـا ـبـرّي قائال: “اقعدي وانطري لآلخر واـسـكتي” وردت 
قعـقـور أبنـهـا ترـفـض ـهـذا 'األـسـلوب البطرـيـريك' )الذـكـوري(15 يف إدارة الجلـسـة. وذـكـرت يف فيدـيـو لها كانت قد 

نـشـرته ىلع وـسـائل التواصل االجتماعي أن ـسـلوك بري يعكس التحقري المعنوي واالـسـتنقاص من دور 
الـنـواب ـمـن النـسـاء، مضيـفـة أن "الجـيـوش اإللكترونـيـة" هي من يـشـن ـهـذه الحمالت عليهن.

وُأـثـري ـجـدل انتـقـل إىل وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي، حـيـث زعـمـت مجموعة ـمـن الصفحات اإلعالمية ىلع 
فيـسـبوك أن قعقور اـسـتخدمت مصطلح "بطريريك" لإلـشـارة إىل رئيس الكنـسـية المارونية، وليس إىل 

]برّي[."

واعـتـرض اانلـئـب فرـيـد هـيـكل الـخـازن ىلع اـسـتخدام قعـقـور لمصطلح "بطريريك" لوصف ـسـلوك برّي. 
وطـلـب ـشـطب الجمـلـة ـمـن محـضـر البرلـمـان، وـهـو طـلـب قـبـل به رئيس البرلـمـان الذي أصدر تصريحا 
لإلعالم بـشـأن 'المس من المقدـسـات". وحاد النقاش عن مـسـاره ليصبح حملة دفاع عن الكريس 

البطرـيـريك وبـكـريك )رائـسـة الكنيـسـة المارونـيـة يف لبـنـان(، واكتـسـت كلـمـة 'بطرـيـريك' طابـعـا طائفيا ودينيا ال 
عالـقـة ـلـه بـمـا قصدـتـه قعقور يف األصل.16

وتعرـضـت قعـقـور إىل حمـلـة كراهـيـة ـشـملت اـسـتخدام مصطلـحـات ىلع ـغـرار "القـعـر النتن"، "ملحدة"، 
"داعـشـية" وغريـهـا، ولكنـهـا حظـيـت أيـضـا بدـعـم أـشـخاص آخرـيـن أعربوا عن تضامنـهـم معها، ىلع النحو 

اـلـذي تُبيّـنـه الـصـور ااتللية الملتقطة من الشاـشـة:

التنمــر اإللكتروين

عـنـف قاـئـم ىلع المظـهـر الخارجي والـسـن

التحرش الجنســي

خـطـاب قاـئـم ىلع التـحـزي الجندري

التهدـيـد والتخويف

2261

163

160

42

4

الـصـورة 22: تصنـيـف العـنـف اإللكـتـروين ـضـد الـمـرأة بـنـاء ىلع عيـنـة ـمـن 2630 تعليـقـا بـشـأن 
43 مرـشـحة ىلع تويتر وفيـسـبوك.

الـصـورة 23: صُــور ملتقـطـة ـمـن الشاـشـة لتغرـيـدات تهاـجـم أو تدـعـم اانلـئـب زرازير.

15 الخطاب الذكوري القائم ىلع التنظيم االجتماعي لألدوار والذي يعطي علوةي لرب األسرة )األب( ويخضع النساء والنسل له، بما يف ذلك الخضوع القانوين له

16 ُيطلق هذا المصطلح أيضا ىلع رائسة الكنيسة المارونية، واستندت حملة الكراهية إىل الخلط بني استخدام المصطلح ومعىن آخر مخالف لما قصدته 

قعقور

https://daraj.com/en/video/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%B1-vs-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7/
https://twitter.com/MTVLebanonNews/status/1551888793128652800
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الـصـورة 24: عيـنـة ـمـن تغرـيـدات اـسـتخدمت هاـشـتاغ "حليـمـة قعـقـور" تعـكـس ردود الفـعـل المتبايـنـة الـتـي تنـشـر 
خـطـاب الكراهـيـة ـضـد اانلئب. 

وأعرـبـت منظـمـة العـفـو الدولية ـعـن تضامنها مع 
الـنـواب ـمـن النـسـاء الـلـوايت تعرـضـن للعنف من قبل 

نظرائـهـن من الرجال. 

4.2. االستنتاجات

لم يـسـتند الخطاب الـسـيايس للمرـشـحني ىلع 
البراـمـج االنتـخـايب، حـيـث لم تكن نـسـبة الخطاب 
المتعـلـق ابلبراـمـج االنتخابـيـة واـلـذي يطرح حلوال 

وبدائل ـسـوى 5.7 يف المائة من المنـشـورات 
الـصـادرة ـعـن جـهـات سياـسـية والتي وقع رصدها 

ىلع وـسـائل التواصل االجتماعي.

وـسـاهم الخطاب الـسـيايس لألطراف السياـسـية 
يف الحـمـالت الـتـي زادت ـمـن تفاـقـم المعلومات 

المضلـلـة وـحـدة النزاعات ىلع وـسـائل التواصل 
االجتماـعـي، حـيـث كـشـف رصد المؤثرين 

والصفـحـات الفاعـلـة أن معظمـهـا قد اـسـتخدم 
الخطاب االـسـتفزازي وإاثرة العواطف ونـشـر 

الدـعـاةي السياـسـية المرتبـطـة ابلتروـيـج للزعيم أو 
اـسـتخدام خطاب ُمـسـيء للخصوم السياـسـيني. 

وانطلـقـت بـعـض الحـمـالت بهاـشـتاغ أطلقه رئيس 

الحزب. عالوة ىلع ذلك، ـسـاهم عدد كبري من 
المجموـعـات والصفـحـات يف الترويج لإلـشـاعات 

المغرـضـة الـعـارةي من الصحة.

 وتؤـكـد انل مـشـاركة داعـمـي الـحـزب يف حمالت 
المعلوـمـات الخاطـئـة، والتالـعـب ابلمعلومات، 
والتضيـيـق، اـلـذي بـلـغ درـجـة خطاب الكراهية يف 

بـعـض الـحـاالت، غـيـاب إطار تنظيمي يعزز الـشـفافية 
والنزاـهـة يف عـمـل األحزاب السياـسـية.

وـمـن ـبـني 20 حمـلـة خضعت للرصد بهاـشـتاغات 
انتـشـرت ىلع تويتر وأصبحت دارجة، شـُـنت 7 

منـهـا ـضـد ـنـواب ـمـن كتـلـة التغيرييني بني 18 أاير/
ماـيـو و18 يونيو/حزـيـران. وـشـملت هذه الحمالت 

مختـلـف الـحـاالت السياـسـية المتعلقة ابآلراء 
السياـسـية أو النـشـاط البرلماين أو ردود الفعل أثناء 

االحتـفـال ابلنصر.

وتـعـرض ـنـواب كتـلـة التغيريـيـني الذين صادقوا ىلع 
قاـنـون اـلـزواج الـمـدين لحملة كراهية ىلع أـسـاس 

ديين ىلع وـسـائل التواصل االجتماعي، ـشـنها 
عليـهـم رجال دين.

وانعـكـس الخـطـاب الذـكـوري والتضييق ىلع 
النواب من النـسـاء الذي مارـسـه رئيس البرلمان 
وبـعـض الـنـواب ـمـن الرجال ىلع وـسـائل التواصل 

االجتماـعـي حـيـث تُرـجـم إىل حـمـالت كراهية وتبرير 
للعـنـف والتنمر.

3.  قانون حقوق الطفل 

وخطاب الكراهية في 

األردن
ـسـريكز ـهـذا الـجـزء ىلع كيفـيـة تحول النقاش 

المحـتـدم بـشـأن قاـنـون حـقـوق الطفل إىل حمالت 
خـطـاب الكراهـيـة ىلع وـسـائل التواصل االجتماعي 

بقـيـادة مختـلـف الزعماء السياـسـيني والدينيني.  
وأـجـرى مرـكـز الحـيـاة- راصد ـهـذا البحث عن طريق 
رـصـد وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي من 20 إىل 28 

تـشـرين األول/أكتوبر 2022.

العـنـف اإللكـتـروين القاـئـم ىلع النوع االجتماعي: 
تبرـهـن قضـيـة قاـنـون حـقـوق الطفل ىلع النطاق 
اـلـذي يمـكـن أن يبلـغـه خـطـاب الكراهية لمهاجمة 
النـسـاء، ابـسـتخدام مختلف األدوات لنـشـر العنف 

اإللكـتـروين القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماعي. كما 
أنـهـا تتـيـح فرـصـة للبـحـث عن ـطـرق أكثر فعالية 

للتـجـاوب ـمـع ـهـذا الخـطـاب لحماةي المرأة ىلع 
المناـبـر اإللكترونـيـة. ويف هذا الـسـياق، تزايد 

االهتـمـام ابلمـشـاكل الـتـي ـقـد تعترض المرأة يف 
عالـقـة ابلتكنولوجـيـا، يف األردن ويف بـلـدان أـخـرى من 
العاـلـم أيـضـا، وـهـو ـمـا تمخض عن ظهور مبادرات 

بحثـيـة ـتـريم إىل دراـسـة وـضـع المرأة يف المنابر 
الرقمـيـة العاـمـة. كـمـا يـعـود النقاش الوطين حول 

إـشـراك الـمـرأة األردنـيـة وتمكينـهـا يف الحياة العامة 
والسياـسـية ـمـن ـحـني آلـخـر، ولكن إىل يومنا هذا، 
ـلـم يـقـع تـسـجيل أي نـجـاح يذـكـر يف وضع منظومة 

متكامـلـة تحـمـي الـمـرأة ـمـن العنف اإللكتروين 
القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماـعـي. وتبقى فئة النـسـاء 
ـمـن الفـئـات األكـثـر عُرضة للعـنـف الرقمي والتضرر 

ـمـن تبعاـتـه، وـلـم تتمـكـن التـشـريعات من تغيري هذا 
الوـضـع، ويـعـود ذـلـك يف ـجـزء مـنـه إىل أن النظام 

المعـمـول ـبـه ـلـم ـيـراع إىل حد كـبـري الواقع االجتماعي 
والثـقـايف للـمـرأة يف المجتـمـع األردين وتبـعـات هذا 

الواقع. 

فعلى ـسـبيل المثال، تـشـري الجمعية األردنية 
للمـصـدر المفـتـوح إىل أن النـسـاء يف األردن ال يقـمـن 

ابإلـبـالغ رـسـميا ـعـن التهدـيـدات التي تصلهن ىلع 
المناـبـر الرقمـيـة لـمـا لذلك ـمـن تداعيات اجتماعية. 

وتؤـكـد نتاـئـج اـسـتطالع أجرـتـه الجمعية األردنية 
للمـصـدر المفـتـوح، يف إـطـار ورقة سياـسـات17 قامت 

إبعدادـهـا ىلع امـتـداد الـعـام الـمـايض، أن تبعات 
بـعـض أـشـكال العـنـف اإللكـتـروين القائم ىلع النوع 

االجتماـعـي ـقـد تـصـل إىل التـعـرض للقتل ىلع يد 
أحد أفراد األـسـرة )يـشـار إليها غاابل بعبارة 'جرائم 

الـشـرف'(. ولألـسـف، يغلب ىلع اإلبالغ ىلع العنف 
الرقـمـي الطاـبـع البريوقراـطـي المعـقـد، كما أنها 

عملـيـة ال تضـمـن ـسـالمة الـمـرأة الـتـي تقوم ابإلبالغ، 
لكونـهـا تتطـلـب الحـضـور الـشـخيص للمدعية وال 

تراـعـي الخصوصـيـة االجتماعـيـة والثقافـيـة للمرأة يف 
األردن. ومن الجدير ابلذكر أن دراـسـة ُأجريت ىلع 

العـنـف ـضـد الـمـرأة يف المنابر العامة والسياـسـية 
ونـشـرتها مؤخرا اللجنة الوطنية األردنية لـشـؤون 
المرأة،18 وتوصلت الدراـسـة إىل أن 12 يف المائة 
فقط من النـسـاء اللوايت ـشـاركن يف الدراـسـة قد 

لـجـأن إىل القـضـاء يف مـثـل هذه الحاالت.

ومـمـا زاد يف تفاـقـم العـنـف القاـئـم ىلع النوع 
االجتماـعـي، ـعـدم توـفـر المعرـفـة والتدريب الكافيني 

لدى العاملني يف الـسـلطات الرـسـمية المعنية 
بـهـذا األـمـر فيـمـا يتعلق بمفاهـيـم النوع االجتماعي 
والمـشـاكل الـتـي تقـتـرن بـهـا، للتعاـمـل مع مثل هذه 

الـحـاالت ىلع نـحـو فـعـال. ووفقا لدراـسـة أجرتها 
المفوضية الـسـامية لـشـؤون الالجئني يف ـشـرق 

ديم الخدمات للنـسـاء  عمّان، أـشـار العديد من مق
أنـهـم ـغـاابل ـمـا يجهـلـون كيفـيـة التعامل مع حاالت 

العـنـف القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماعي.19

وكل ـمـا ُذـكـر آنـفـا يثـبـت أن منصات التواصل 
االجتماـعـي يف األردن تمـثـل مناـبـر ـغـري مراعية 

للـمـرأة، نـظـرا لـمـا تتـعـرض ـلـه من تضييق ىلع 
ـهـذه المناـبـر، خاـصـة إذا كانت انـشـطة يف المجال 

الـسـيايس أو الحقويق.

17 الجمعية األردنية للمصدر المفتوح- العنف الرقمي ضد النساء يف األردن، مراجعة لواقعه وتوصيات مقترحة، كانون ااثلين/يناير 2022   

https://women.jo/~women/sites/default/files/2022-06 18/دراسة العنف ضد النساء يف المجاليني العام والسيايس.pdf اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، 

العنف ضد النساء يف المجالني العام والسيايس، 2022.
19 تقييم المخاطر المتعلق ابلعنف القائم ىلع العنف االجتماعي يف شرق عمان"، فريق العمل الفرعي المعين ابلعنف القائم ىلع النوع االجتماعي، تشرين 

األول/ أكتوبر 2021

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1552309972393918464
https://josa.ngo/
https://josa.ngo/
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 وبينـمـا تعـمـل الجمعـيـة األردنـيـة للمـصـدر المفتوح 
ىلع تطوـيـر أداة ذكاء اصطناـعـي لرـصـد خـطـاب 

الكراهـيـة ـضـد الـمـرأة ىلع تويـتـر يف األردن، يتوىل 
ـشـريكنا ااثلين مرـكـز الحـيـاة- راـصـد، معاينة أتثري 

النـقـاش الداـئـر ـحـول مـشـروع قانون حقوق الطفل 
ىلع ارتـفـاع منـسـوب خـطـاب الكراهـيـة، وخاصة ضد 

المرأة، وهو ما ـسـيقع ـشـرحه الحقا.

1.3. السياق

يف نيـسـان/أبريل 2022، وافق المجلس األردين 
لـلـوزراء ىلع أول قاـنـون لحـقـوق الطفل يف 

المملـكـة، وأحاـلـه إىل مجـلـس الـنـواب، ليمر عبر 
المراحل التـشـريعية المعمول بها خالل جلـسـة 

اـسـتثنائية عـقـدت ـمـن 20 تموز/يولـيـو إىل 29 
أيلول/سبتمبر. 

وكان للحكوـمـة ـعـدة أـسـباب وجيـهـة دفعتها إىل 
تقديم مـشـروع القانون، وتـشـمل وفقا ألعضاء 

الحكوـمـة أنفـسـهم، وـفـاء المملكة ابلتزاماتها 
الدولـيـة الـتـي تنـبـع ـمـن اتفاقـيـة حقوق الطفل التي 

صادـقـت عليـهـا المملـكـة يف 24 أاير/ماـيـو 1991، 20 
وأيـضـا إلـحـداث التناـغـم مع التنقيحات الدـسـتورةي 
الـتـي واـفـق عليـهـا مجـلـس الـنـواب مؤخرا21، بما يف 

ذلك تنقيح الفقرة الخامـسـة من المادة السادـسـة 
من الدـسـتور األردين بـشـأن منع االعتداء ىلع األم 

واألطفال والمـسـنني واـسـتغاللهم.22 

وـشـمل مـشـروع القانون أحكاما تتعلق بحماةي 
األطـفـال ورعايتـهـم يف أـهـم القطاعات، من 

بينـهـا قـطـاع التعلـيـم والرـعـاةي الصحة والنفقة 
والحضاـنـة. وىلع الرـغـم ـمـن أن هذه األحكام 

مدرـجـة ضـمـن قواـنـني أخرى، ىلع غرار قوانني 
األحوال الـشـخصية والتعليم، إال أن هذا المـشـروع 

تضـمـن أحكاـمـا جدـيـدة تتعـلـق ابلترفيه والحماةي 
من العمل القـسـري والتـسـول واإلدمان وأحكاما 
تتعـلـق بتقدـيـم المـسـاعدة القانونية لألطفال.23 

وانطـلـق النـقـاش حول مـشـروع القانون ابنطالق 
الجلـسـة االفتتاحية للدورة االـسـتثنائية ااتلـسـعة 

عـشـر للمجـلـس، بتارـيـخ 20 تموز/يوليو 2022 
وامـتـد ىلع ـشـهرين، قـبـل حصوـلـه ىلع موافقة 

المجـلـس الوـطـين، بغرفتـيـه، بتارـيـخ 27 أيلول/
ـسـبتمبر.24 وخالل هذه الفترة خضع مـشـروع 
القاـنـون للـتـداول ىلع نـطـاق موـسـع داخل قبة 

البرلـمـان، وىلع نـطـاق المجتـمـع ككل، مما 
جعل منه قضية الـسـاعة ىلع وـسـائل التواصل 

االجتماـعـي، بـمـا يف ذـلـك العدـيـد من الحمالت 
الموجـهـة ونـشـر المعلوـمـات المضللة وخطاب 

الكراهـيـة. واـسـتندت ـهـذه الحمالت إىل المطالب 
الـتـي تدـعـو إىل إلـغـاء القاـنـون برمته وتـشـكك دوافع 

ـسـنه، إىل جاـنـب مطاـلـب ـمـن معظم النواب 
بدراـسـة متمعنة لمواد مـشـروع القانون، عن 

طرـيـق إحالـتـه إىل اللـجـان المختصة للمـسـاهمة 
يف تحـسـينه وتعزـيـز تعرـيـف مصطلحاـتـه. واقترح 
آـخـرون أن يحـضـر ممثـلـون ـعـن دار اإلفتاء العام 
)مؤسـسـة حكومية(25 يف الجلـسـات التي ـسـيقع 

فيها التداول بـشـأن مـشـروع القانون وذلك لضمان 
انـسـجام أحكامه مع الـشـريعة اإلـسـالمية واألعراف 

المعـمـول بـهـا يف المجتـمـع األردين. وـهـذا ابلفعل 
ـمـا حـصـل، فـقـد أحـيـل مـشـروع القانون إىل اللجنة 
المـشـتركة )المعنية ابلقانون واألـسـرة( بحضور 

فقـهـاء الـشـريعة ـمـن دار اإلفتاء العام.26 

ويـعـرض ـهـذا التقرـيـر تحلـيـال للخطاب المتعلق 
بقاـنـون حـقـوق الطـفـل، اـلـذي غلب عليه االضطراب 
وتراـشـق االتهامات وانتـشـار االنقـسـامات، وخطاب 

الكراهـيـة والمعلوـمـات المضلـلـة، ىلع ـعـدد من 
الصفـحـات المفتوـحـة ىلع فيـسـبوك. وُأجري 

التحلـيـل وفـقـا لمنهجـيـة مـحـددة وُأجري الرصد يف 
الفترة الممتدة بني 20 آب/أغـسـطس و10 تـشـرين 
األول/أكتوبر 2022 لتـسـتند دراـسـة الحالة إىل ـسـياق 

نـظـري ـغـين ابلبـيـاانت. كما ـخـول التحليل صياغة 
مجموـعـة ـمـن التوصـيـات الموجـهـة لجهات وطنية 

وإقليمـيـة، للمـسـاهمة يف وـضـع لواـئـح تحترم 
الـشـفافية لمعالجة مـشـكلة خطاب الكراهية 

والمعلوـمـات المضلـلـة ىلع المناـبـر اإللكترونية.

ودار ـجـدل واـسـع ـحـول هذا القاـنـون، منذ تقديمه 
كمـشـروع قاـنـون، خاـصـة وأـنـه قد جاء عقب 

ـجـدل آـخـر دار ـحـول تبـعـات تطبيق قانون المراكز 
اإلـسـالمية رـقـم 107/2022، 27 حـيـث كان ذـلـك نقطة 

االنـطـالق لبـعـض معاريض مـشـروع قانون حقوق 
الطفل. ورأى هؤالء المعارضون أن مـشـروع 

قاـنـون حـقـوق الطـفـل من ـشـأنه أن يعزز االنطباع 
الـسـلبي الـسـائد عن اتخاذ الدولة تدابري تفرضها 

عليـهـا المنظـمـات الدولـيـة والهيـئـات الخارجية، رغم 
تناقضـهـا ـمـع منظوـمـة القـيـم واألعراف المعمول 

بـهـا يف المجتـمـع. 28

وىلع منـصـات التواـصـل االجتماـعـي، ظهرت 
مجموعتان رئيـسـيتان ـشـاركت يف مناقـشـة مـشـروع 
القاـنـون: األوىل ـهـي المعارـضـة لـهـذا اإلجراء، بما يف 

ذـلـك األـحـزاب المحافظة واإلـسـالمية، والحركات 
االجتماعـيـة، وفـئـات وـشـخصيات عامة أخرى؛ أما 

20 بيان صحفي، الحكومة تقر مسودة قانون حقوق الطفل، موقع وزارة التنمية االجتماعية، آب/أغسطس 2022.

اليم، موقع وزارة التنمية االجتماعية . 21 عمر حمزة، مقال بحيث، دور االردن يف تطبيق اعالن ارتباط حول قضااي الطفولة يف الدول االعضاء يف منظمة المؤتمر االس

22 دستور المملكة األردنية وتعديالته لسنة 2022

23 عمر عجلوين، قانون حقوق الطفل يف األردن.. خطوة إيجابية ولكن؟. . األورومتوسطي لحقوق اإلنسان

24 بيان صحفي:مجلس األعيان ُيقر قانون حقوق الطفل، موقع مجلس األعيان األردين

25 تمثل دار اإلفتاء العام الهيئة المسؤولة عن إصدار الفتاوى وفقا لقانون اإلفتاء رقم 60/2006 وتعديالته: التصريح ابألحكام القانونية المتعلقة أبي مسألة يف 

 https://www.aliftaa.jo/Default.aspx :عالقة ابلشأن العام والخاص، القانون متاح ىلع الرابط ااتليل

26 بيان صحفي، رئيس لجنة نيابية مشتركة:" دراسة مواد مشروع قانون حقوق الطفل بشكل مستفيض"، موقع قناة المملكة

27 نتيجة لتطبيق قانون المراكز اإلسالمية رقم 107/2022، أوقفت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية عمل 30 مركزا قرآنيا، تنتمي لجمعية 

المحافظة ىلع القرآن الكريم، وشهدت القضية تراشق االتهامات بني الطرفني وصل إىل منابر التواصل االجتماعي وشمل مختلف ردود الفعل، يف 
حزيران/يونيو 2022: "بيان صحفي: األوقاف: األوقاف: أوقفنا بشكل جزيئ ومؤقت 30 مركزا إسالميا مخالفا، وكالة بترا األردنية، "تعريف ابلجمعية"، 

موقع جمعية المحافظة ىلع القرآن الكريم، 'مقطع فيديو، صوت المملكة، جمعية المحافظة ىلع القرآن الكريم، واالستعداد لموسم الحج، برانمج 
صوت المملكة"، يوتيوب: قناة المملكة.

https://www.facebook.com/yanal.fraihat1/ 28 اانلئب ينال فريحات، والكاتب طارق ديالواين، يشرحان أسباب معارضتهما للقانون، متاح ىلع

videos/845804559719148 / https://b.link/gkcghm

ااثلنية، وهي الداعمة للمـشـروع، فقد ـشـملت 
األحزاب والحركات المدنية واليـسـارةي، ونـشـطاء 

حقوق اإلنـسـان ومـسـؤولني ـسـابقني يف الدولة.

2.3. المنهجية

تـنـاول فرـيـق البـحـث ابلتحليل محتوى 10.188 
تعليـقـا ىلع مختـلـف صفـحـات فيـسـبوك. وكان عدد 

المحـتـوايت الـتـي ـلـم تـكـن مثرية للجدل 66.43 يف 
ـحـني احـتـوى 2085 تعليـقـا ىلع خـطـاب الكراهية، 

وـهـو ـمـا يـعـادل 20.47 يف الماـئـة من مجموع 
التعليـقـات الخاضـعـة للتحلـيـل، و10.6 يف الماـئـة 

منـهـا صـنـف ىلع أـنـه يحـتـوي ىلع معلوـمـات خاطئة، 
أـمـا فـئـة 'أصـنـاف أـخـرى'، أي تعليقات تحتوي ىلع 
إـعـالانت أو ال تـمـت للمنـشـور المـعـين بصـلـة، فقد 

بلـغـت نـسـبتها 2.5 يف الماـئـة.

وعـنـد تصنـيـف تعليـقـات خـطـاب الكراهية، تبني 
أن التعليـقـات الـتـي احـتـوت يلع تحقريـهـي األكثر 
انتـشـارا، حـيـث بلـغـت 7.54 يف الماـئـة من مجموع 

التعليـقـات المصنـفـة ضـمـن فـئـة خطاب الكراهية، 
وتليـهـا تعليـقـات التـشـهري )6.16 يف الماـئـة(، 

والـشـتائم )4.20 يف الماـئـة(، والتنـمـر اإللكتروين 
)1.2 يف الماـئـة(. ويف الـجـدول أدانه نـجـد توزـيـع 

فـئـات خـطـاب الكراهـيـة، وعددها ونـسـبتها مقارنة 
بمجـمـوع التعليـقـات الـتـي خضعت للرصد:
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الدرـجـة درـجـات الـحـدة الشرح

0 العـنـف محـتـوى ال يتعـلـق ابلمنـشـور وال يـحـرض أبي ـشـكل ـمـن األـشـكال )1-6( 

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

 2 فعل ـسـلبي  تعـبـري ىلع أفـعـال ـغـري عنيـفـة لـهـا عالـقـة بمجموـعـة أو جـهـة، وتفاـعـالت ال
   تحـتـوي ىلع أفـعـال عنيـفـة، مـثـل اـسـتخدام االـسـتعارات. ـمـن ـبـني األمثلة

   ىلع ذـلـك، االتـهـام ابلـسـرقة، التهدـيـدات، الُفـحـش، ـسـوء المعامـلـة 
  واالستبعاد.

 3 رـسـم معالم ـسـلبية للـشـخصية التعـبـري بوصــف 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 كلـمـات لتوـسـيم
  الـشـخص ابإلـشـارة إىل الحيواانت أو األمراض أو غريها. 

 5 العـنـف تعبري ينطوي ىلع إلحاق رضر جـسـدي أو ىلع ـسـبيل االـسـتعارة، أو
   التحرـيـض ىلع إلـحـاق رضر مماـثـل، والتفاـعـل مـعـه ىلع نـحـو يدـعـو إىل 

ازي، مـثـل التعذـيـب أو االغتـصـاب أو الـضـرب أو    العـنـف الجـسـدي أو المـجـ
  أعـمـال الـسـطو وغريها. 

 6 الـمـوت تعـبـري يـشـري حرفـيـا إىل القـتـل ـمـن قـبـل مجموـعـة ـمـا، وتفاـعـالت تـشـري إىل قتل
  أو إقـصـاء فـئـات معيـنـة.

الـصـورة 26: تصنـيـف تعليـقـات خـطـاب الكراهـيـة ىلع مـشـروع قاـنـون حـقـوق الطـفـل. 

3.3.  تحليل البيانات:

الــرأي العــام 1.3.3. أدوات لتوجيــه 

ـخـالل فـتـرة البـحـث، ـتـم رـصـد العدـيـد ـمـن الكياانت واألـشـخاص ممن قاموا بتوجيه الرأي العام بـشـأن 
مـشـروع قاـنـون حـقـوق الطـفـل، منـهـا المؤـيـد ومنـهـا المـعـارض. وًأجري ذلك ابـسـتخدام عدة أدوات، منها 

أدوات تقنـيـة لرـصـد اـسـتخدام وـسـائل التواـصـل االجتماـعـي للخـطـاابت الدينية/العقاـئـدةي، والخطاب القائم 
ىلع األـعـراف ىلع المـسـتوى الوـطـين. والبـعـض منـهـا اـسـتخدم ـعـدة أدوات يف ـحـني اكتـفـى البعض اآلخر أبداة 

واـحـدة. وفيـمـا يـلـي مجموـعـة ـهـذه األدوات ابختالف أنواعها:

الصـنـف النـسـبة ـمـن مجـمـوع التعليـقـات الـتـي تحـتـوي ىلع خـطـاب الكراهـيـة عدد التفاعالت

20

628

768

428

123

20

65

33

2085

العنف

التشهير  

التحقير

الشتم

العـنـف اإللكتروين

التحرش الجنـسـي

التحريض

التميزي

وع المجم

0.20%

6.16%

7.54%

4.20%

1.21%

0.20%

0.64%

0.32%

20.47%

الـصـورة 25: تصنـيـف تعليـقـات خـطـاب الكراهـيـة ىلع مـشـروع قاـنـون حـقـوق الطـفـل. 
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أدوات رقمية

استخدم الشخصيات العامة عدة أدوات رقمية لتوجيه الرأي العام إما لمعارضة مشروع القانون أو أتييده:

أ. إنـشـاء مواقع إلكترونية، مثل موقع 'قانون الطفل مـسـموم'، الذي مثل أحد األدوات التي اـسـتخدمها 
معارـضـو القاـنـون يف الحمـلـة المناهـضـة ـلـه. واحـتـوى الموـقـع ىلع معلوـمـات عن الحملة، وصور 

وفيديوـهـات وواثـئـق اتبـعـة لـهـا، وـسـمح ـلـزواره ابلتـسـجيل ليصبـحـوا متطوعني يف الحملة. 29

ب. إنـشـاء حـسـاابت رـسـمية اتبعة للحملة ىلع وـسـائل التواصل االجتماعي، حيث ُأنـشـئت صفحة 
"قانون الطفل مـسـموم" ىلع فيـسـبوك ويوتيوب وتويتر. 30

ج. إنـشـاء قـنـوات أو قائـمـة فيديوـهـات ىلع موـقـع يوتـيـوب، بـمـا يف ذـلـك قائـمـة تـشـغيلية  أدرجها الدكتور 
إايد القنيـبـي ضـمـن قـنـاة يوتـيـوب الرـسـمية الخاـصـة ـبـه بعـنـوان "قاـنـون الطـفـل - الحرب ىلع الفطرة".31

األدوات الفكرةي

أ - اـسـتخدام الخطاب الديين

عملت بعض الجهات ىلع نشر أفكارها والتأثري ىلع الرأي العام العام بشأن مشروع القانون ابستخدام 
الخطاب الديين. حيث استخدم الداعية والجامعي إايد القنيبي وبعض النشطاء اإلسالميني هذه األداة يف 

محاولة لكسب الرأي العام والضغط ابتجاه رفض مشروع القانون والتخلي عنه. واستخدموا يف ذلك أدوات 
رقمية وخطااب حادا يستثري المشاعر الدينية. ويف بعض الحاالت، لم يتوقفوا عند الدعوة إىل معارضة 
مشروع القانون ليقوموا بمزيد نشر خطاب الكراهية ومعلومات لم يتم التحقق منها، إما عن طريق 

تعليقات ىلع منشورات الحملة أو من خالل نشر محتوى معني والدفاع عنه.  

ومن أبرز أشكال خطاب الكراهية المستخدم نجد القذف واالزدراء، والتنمر اإللكتروين، والشتائم، 
واالفتراءات.

وابلنظر إىل التعليقات التي خضعت للرصد، توصل فريق العمل إىل أن العبارات المستخدمة يف الخطاب 
الديين قد تكررت كثريا، مثل كلمة "الدين" التي ظهرت يف 873 تعليقا، وكلمة "إسالم" التي تكررت يف 547 

تعليقا، وكلمة 'القنيبي' التي تكررت 86 مرة، من بني 10188 تعليقا خاضعا للرصد. وقد تكون هذه اإلشارة 
المتكررة للدين أسلواب اسُتخدم الستدراج المزيد من المتابعني. وفيما يلي عينة من هذا النوع من 

الخطاب، والتي نشرها العديد من الشخصيات العامة: "كل من التزم الصمت قبل اليوم وبقي ىلع هذا 
الحال اليوم هو شريك يف الجريمة وسيحاسب أمام اهلل". ويف مثال آخر تعكسه الصورة أدانه، نجد هذا 

الخطاب انطالقا من عنوان مقطع الفيديو الذي يمثل جزءا من الحملة التي عمل عليها القنيبي.35

ب - اـسـتخدام الخطاب الديين ىلع نحو متـشـدد

ـمـن أـبـرز الـحـاالت الـتـي وـقـع رصدـهـا ـخـالل البحث هي خطاب اانلئب الـسـابق محـمـد طعمة القضاة 
اليم( الذي قال يف بث مباـشـر ىلع صفحته ىلع فيـسـبوك إن "مـشـروع القانون المتعلق  )التيار اإلـسـ

بحـقـوق الطـفـل يـشـمل ـمـواد يـخـرج كل ـمـن واـفـق عليـهـا من اإلـسـالم ويكفر، وذلك لتناقضه مع الـشـريعة 
اإلـسـالمية، وهي المواد 8 و20 و21."36

د. اـسـتخدام الحـسـاابت الـشـخصية العامة ىلع وـسـائل التواصل االجتماعي من قبل عدد من 
الـشـخصيات العامة.32

ه. الدـعـوة إىل "عاصـفـة إلكترونـيـة" ـعـن طرـيـق مواـقـع التواـصـل االجتماعي والـتـي انطلقت من موقع 
تويتر.33

و. اـسـتخدام البث المباـشـر واـسـتضافة المتحدثني، ىلع فيـسـبوك بـشـكل خاص.34

ز. اـسـتخدام هاـشـتاغات من قبيل 'مع قانون الطفل" ، "قانون الطفل مـسـموم"، "اإلقرار عار"، "األردن 
ـضـد قانون الطفل".

الـصـورة 27: لقـطـة ُملتقـطـة ـمـن الشاـشـة لصفـحـة الدكـتـور إايد القنيـبـي ىلع 
فيـسـبوك الـتـي يتابعـهـا 1.53 ملـيـون متاـبـع. 

الـصـورة 28: ـصـور ملتقـطـة ـمـن الشاـشـة لفيدـيـو نـشـرها القنيـبـي، بعـنـوان "تحذـيـر: 
األـمـم المتـحـدة تـحـرض أبـنـاء المـسـلمني ىلع الـهـروب ـمـن منازلهم" 

https://www.childlaw.info 29 وقع تعليق عمل الموقع، وكان هذا رابطه

https://www.facebook.com/childlawjo/?ref=page_internal :30 صفحة الدكتور إايد القنيبي ىلع فيسبوك متاحة ىلع الرابط ااتليل

https://www.youtube.com/@eyadqunaibi/playlists :31 صفحة الدكتور إايد القنيبي ىلع يوتيوب متاحة ىلع الرابط ااتليل

https://www.facebook.com/profile.php?id=100048780401429 32 حساب الدكتور محمد طعمة القضاه ىلع فيسبوك متاح ىلع الرابط ااتليل

https://b.link/27mr3w 33 الدعوة إىل عاصفة إلكترونية، متاح ىلع

https://b.link/x767ru 34 بث مباشر حول قضية مشروع قانون حقوق الطفل، متاحة ىلع

https://b.link/2wqcjd :35 مقطع فيديو من صفحة الدكتور إايد القنيبي، متاح ىلع الرابط ااتليل

https://b.link/o3wm3a :36 مقطع فيديو للدكتور محمد طعمه القضاه، متاح ىلع الرابط ااتليل

https://www.childlaw.info
https://www.facebook.com/childlawjo/?ref=page_internal
mailto:https://www.youtube.com/@eyadqunaibi/playlists
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048780401429
https://b.link/27mr3w
https://b.link/x767ru
https://b.link/2wqcjd
https://b.link/o3wm3a
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الـصـورة 29: ـصـورة ملتقـطـة ـمـن الشاـشـة لـبـث مباـشـر نـشـره اانلئب الـسـابق محمد 
اليم( ىلع صفحـتـه ىلع فيـسـبوك.  طعـمـه القـضـاه )ـمـن التـيـار اإلـسـ

ورـصـد فرـيـق العـمـل تـكـرر العديد من الكلمات 
المرتبـطـة ابلخـطـاب الدـيـين المتـشـدد يف التعليقات 

الـتـي خضـعـت للرـصـد، مـثـل عبارة "كفر/كافر" 
الـتـي ظـهـرت يف 67 تعليـقـا، ومصطلح ـسـيداو37 

“CEDAW” )اتفاقـيـة القـضـاء ىلع جميع أـشـكال 
التمـيـزي ـضـد الـمـرأة( يف 252 تعليـقـا، ـمـن مجموع 

10.188 تعليـقـا ـتـم رصده.

 توظـيـف الخـطـاب المتعلق ابألمن القويم   

كـشـف التحليل عن أن بعض الـشـخصيات العامة 
التي تقلدت ـسـابقا مناصب يف الدولة قد ـشـاركت 

يف الخـطـاب اـلـذي يتـحـدث ـعـن األمن القويم 
يف مناهضتـهـا لمـعـاريض القاـنـون )خاـصـة منهم 

المنتـمـني للحرـكـة اإلـسـالمية(. ومن أبرزهم 
العـضـو الـسـابق يف مجـلـس األعيان واانلئب 

الـسـابق، جمـيـل النـمـري )األمني العام للحزب 
الديمقراـطـي االجتماـعـي(، اـلـذي هاجم من دعاهم 

ـ 'أصـحـاب اـلـرؤةي الظالمـيـة ومؤيديها" مقترحا  ـبـ
رضورة مواجـهـة مـعـاريض مـشـروع القانون. كما 

كـتـب يف مقاـلـة يف صحيـفـة الدـسـتور أن "هذه 
العاصـفـة الـتـي تدـعـي ىلع القاـنـون بـمـا ليس فيه 

أو تحـمـل النـصـوص ـمـن المـعـاين المضمرة ما 

ال تحتمل ستنكـشـف غذا يف النقاش التـشـريعي 
المـسـؤول يف لـجـان المجـلـس لكن الحملة 

اإلعالمية تريد اـسـتباق ذلك بـشـيطنة القانون 
ونصـبـه هدـفـا للقـصـف بكل أنواع األـسـلحة. وهي 

كما يبدو نوع من الرـسـائل الخـشـنة للدولة وجس 
نـبـض الدـخـول يف معرـكـة يل ذراع ـمـع اـلـدول، وكنا 

نعتـقـد أنـنـا تـجـاوزان من زمان هذه األـسـاليب."38

وكـتـب اانلـئـب الـسـابق قـيـس زايدين، من التيار 
الـمـدين، يف مـقـال ُنـشـر يف صحيـفـة الـغـد أنه" تم 

تضلـيـل وتجيـيـش اـلـراي الـعـام ليس ضد القانون 
فحـسـب، ـبـل ـضـد الدوـلـة. فبروز خطاب تخويين 

ـقـايس ـضـد “الدوـلـة” خطري جدا خصوصا ان 
المواطـنـني ـغـري المسيـسـني اقتنـعـوا واليوم الخطر 
أصـبـح بمحاوـلـة القـضـاء ىلع الثـقـة او االنتـمـاء بني 
المواـطـن ودولـتـه39 ولـيـس حكومته والفرق كبري."

وابلنـظـر إىل التعليـقـات الـتـي ـتـم رصدها وعددها 
10.188 تعليـقـا، توـصـل فرـيـق العـمـل إىل وجود تكرار 
للكلـمـات ذات الصـلـة ابلخـطـاب القاـئـم ىلع األمن 

ويم، مـثـل، مصطـلـح "الوطن" و"البلد" التي  الـقـ
ظـهـرت يف 275 تعليـقـا، يف ـحـني ظـهـرت مصطلحات 
"الظالمـيـة" و"داـعـش" و"اإلرـهـاب" يف 21 تعليقا.

تحليــل  فــي  الســائدة  التوجهــات   .2.3.3

التفاعــل مــع قضيــة قانــون حقــوق 

فيســبوك علــى  الطفــل 

 وـقـع رـبـط غـلـق مراـكـز تحفيظ القرآن وقانون 	 
حـقـوق الطـفـل ابالنطباع الـسـائد لدى 

المعارـضـني أبن الحكوـمـة يف كال الحالـتـني 
تـشـن ـحـراب ىلع الدـيـن وأعراف المجتمع 

األردين.

ـقـام معارـضـو القانون بربط اتفاقية ـسـيداو 	 
ابلقاـنـون، قائـلـني إن تمرـيـره والموافـقـة عليه 

ـسـيخدم أجندة ـسـيداو، ومدعني أن ذلك 
ـسـيكون بداةي ـسـن قوانني تدعم المثلية يف 
المجتـمـع األردين وتدـفـع به نحو الماـسـونية 

والعلمانية.

 التروـيـج للمحـتـوى الـصـادر ـعـن الداعية إايد 	 
القنيـبـي، ـعـن طريق نـشـر رواـبـط لفيديوهاته 

الـتـي تـشـرح نظرـتـه للقاـنـون ىلع أنه خطري 
وـضـد الفـطـرة اإلنـسـانية. ولوحظ أن بعض 

المحـتـوايت الـتـي تتفاـعـل مع النقاش حول 
مـشـروع القانون صادرة من خارج األردن، 
تحدـيـدا ـمـن قطاع غزة ومصر والـسـودان. 

ومعـظـم ـهـذه التفاـعـالت تؤيد الرأي المعارض 
للمـشـروع وغاابل ما تـسـتخدم مصطلحات 

دينية.

وكمثال ىلع المـسـتخدمني الذي ينـشـرون روابط 
لقـنـاة القنيـبـي ىلع يوتيوب:

"الدكـتـور إايد القنيـبـي يتـمـزي يف ـشـرحه للقانون 	 
اـلـكاريث بـشـأن الطـفـل ىلع قناـتـه ىلع يوتيوب 

#قانون_الطفل_مـسـموم، الحلـقـات التي 
نـشـرها الدكـتـور إايد القنيـبـي إىل ـحـد اآلن يف 

 هذا الصدد: 1. اـسـمح يل أن أـسـرق أوالدك:
https://youtu.be/S8AUfOji-OI

 اـلـرد ىلع المدافـعـني ـعـن قانون الطفل:	 
 https://youtu.be/zA9p2HihqpA

 "رد الدكـتـور إايد القنيـبـي ىلع قاـنـون الفلـتـان 
 وتدمــري الطفل 

    https://youtu.be/S8AUfOji-OI 
 https://youtu.be/Tl7l2R2xFUQ 

" https://youtu.be/zA9p2HihqpA

 "نـشـرت الجزـيـرة تقرـيـرا بعنوان: األردن - 
مـشـروع قانون حقوق الطفل يـشـهد جدال 

واـسـعا، وهو متاح ىلع الرابط أدانه.40

ويعـكـس التقرـيـر إـمـا ـسـطحية اتمة يف تناول 
الموـضـوع أو غـيـااب للمهنـيـة! إذ يعرض أـسـباب 
معارـضـة القاـنـون ىلع نـحـو ضعـيـف ال يعكس 
فداحـتـه وخطورـتـه ىلع النـحـو اـلـذي قمنا نحن 

وـغـريان إبثباـتـه ـمـرارا وتـكـرارا. نطلب من كل من 
ـشـاهد الحلقات التي نـشـرانها بـشـأن هذا الموضوع 

إىل ـحـد اآلن، أو بعضـهـا، أن يعـلـق ىلع تقرـيـر 
الجزيرة مباـشـر ىلع صفحتها ابإلـشـارة إىل الحلقات 

ومحتواـهـا، والتأكـيـد ىلع أن العـبـارات الموجودة 
يف القاـنـون ـهـي مدـخـل إلفـسـاد أطفاانل ىلع نحو 

ممنهج ابـسـتخادم هاـشـتاغ #قانون_الطفل_
مسموم.

الكراهيــة  خطــاب  تحليــل   .3.3.3  

المتعلــق بقانــون حقــوق الطفــل مــن 

االجتماعــي النــوع  منظــور 

عـنـد إـجـراء البـحـث والرـصـد، من الضروري التطرق 
إىل المـسـائل المتعلـقـة ابلـنـوع االجتماـعـي واألدوار 
االجتماعـيـة ذات الصـلـة، والـسـياق اـلـذي يقع فيه 

تـنـاول البـيـاانت المتعلـقـة ابلـنـوع االجتماعي. وعاين 
فرـيـق الرـصـد ااتلـبـع لمرـكـز الحـيـاة - راصد المنظور 
الجـنـدري ىلع مختـلـف المـسـتوايت، خاـصـة ما إذا 
كان الـنـوع االجتماـعـي ـهـو الموضوع الرئيـسـي أم 

عاـمـل اثنوي فقط.

 الدور االجتماعي للرجل داخل األـسـرة يف . 1
األردن، حـيـث ظـهـرت ـعـدة تعليـقـات يف هذا 

الـصـدد والىق مـشـروع القاـنـون ـصـدا من الرجال 
ىلع خلفية دورهم يف إدارة ـشـؤون األـسـرة، 

37 يرى بعض المتشددين دينيا أنه نص يؤدي إىل الكفر، وتحريض ىلع الكفر

38 جميل النمري، حني يكون الطفل ضحية السياسة، الدستور

39 قيس زايدين، "أين رجاالت الدولة؟!"، جريدة الغد

 https://b.link/75pmes :40 رابط تقرير الجزيرة

https://youtu.be/S8AUfOji-OI   
https://youtu.be/zA9p2HihqpA
https://youtu.be/S8AUfOji-OI
https://youtu.be/Tl7l2R2xFUQ
https://youtu.be/zA9p2HihqpA
http://#قانون_الطفل_مسموم
http://#قانون_الطفل_مسموم
https://b.link/75pmes
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ابعتبار أن هذا القانون يهدد قدرتهم ىلع ضمان تماـسـك األـسـرة، ويهدد اـسـتقرارها واـسـتقرار أدوار 
أعضائـهـا، خاـصـة الرجال منهم.

إـحـداث راـبـط ـبـني حـقـوق الـمـرأة وحـقـوق الطـفـل ىلع حـسـاب الرجل، من خالل تصوير مـشـروع القانون . 2
ىلع أـنـه خـطـوة أـخـرى ابتـجـاه تفكـيـك األـسـرة وخـلـق ـحـزي للـمـرأة والطفل لتجاوز الرـجـل وتهديد مكانته. 

واعُتـبـر القاـنـون خـطـوة تكميلـيـة لمـسـاع ـسـابقة إلعـطـاء حـقـوق أكـبـر للمرأة، بـمـا يحد من قدرة الرجل 
ىلع اإلمـسـاك بزـمـام أـمـور أـسـرته، وـهـي مـبـادرة الـقـت ـصـدا كبريا من بـعـض الجهات الفاعلة ىلع 

اإلنترنت.

ودرس مرـكـز الحياة-راـصـد ـعـدة أمثـلـة ـعـن حـمـالت لخـطـاب الكراهـيـة ضد سياـسـيات يف األردن. وظهرت 
توجـهـات ـسـائدة مماثـلـة تعـكـس ـمـدى رجعـيـة الخـطـاب وتـحـزيه الجنـسـي ومدى ترـسـخه يف المرجعية الدينية 

واالجتماعـيـة لمهاجـمـة ـنـواب ـسـابقني وحقوقـيـني بـسـبب مواقفهم المؤـيـدة لقانون الطفل.

وفيما يلي بعض األمثلة )الصور من 28 إىل 32( وقع استخراجها عند رصد التعليقات التي ُأبديت ىلع حساابت:

 الـسـيدة روال الحروب: عضو ـسـابق يف البرلمان الـسـابع عـشـر، من العاصمة عمان، وأـسـتاذة يف كلية 
العـلـوم الترـبـوةي ااتلبـعـة لجامـعـة األردن، وـهـي معروـفـة بمعارضتـهـا للحكوـمـات المتعاقـبـة يف المملكة.

ويف ـهـذا المـثـال ااثلين، اـسـتخرج فرـيـق الرـصـد يف مرـكـز الحـيـاة تعليـقـات ىلع صفـحـة هالة عاهد. والـسـيدة 
هاـلـة عاـهـد ـهـي محامـيـة وحقوقـيـة يف مـجـال الدـفـاع ـعـن الـمـرأة ومـسـاجني الرأي. وقد كانت عضوا يف 

الفرـيـق القاـنـوين اـلـذي يداـفـع ـعـن نقاـبـة المعلـمـني األردنـيـني يف نزاعه مع الحكومة ـسـنة 2020. كما ترأـسـت 
اللجـنـة القانونـيـة التـحـاد المرأة يف األردن.

ختاـمـا، يف ـهـذا المـثـال ااثلـلـث، بـعـض التعليـقـات ىلع الدكـتـور نوـفـان العجارـمـة، وهو وزير ـسـابق ورئيس 
ـسـابقة لدـيـوان التـشـريع واـلـرأي )مؤسـسـة حكومـيـة(، وبـعـض التعليـقـات قد تهجـمـت عليه لـ'ترويجه 

للمثلـيـة الجنـسـية واإللحاد واإلابحية"

االستنتاجات
توصلت تحاليل الحياة-راصد إىل أن تفاعل 

ديم مواقع التواصل االجتماعي األردنيني  مستخ
مع اإلشاعات والمعلومات غري الدقيقة ىلع 

حساابت النشطاء والمؤثرين أوسع نطاقا بكثري 
من تفاعلهم مع البياانت الرسمية والردود الصادرة 
عن شخصيات ومؤسسات رسمية. ويتطابق هذا 

االستنتاج مع نتائج استطالع أجراه المركز سابقا 
بعنوان "»قياس مستوى معرفة األردنيني/ات 

بخطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة والزائفة 
ىلع منصات التواصل االجتماعي«41  حيث أظهرت 

نتائج هذا االستطالع أن:

17 يف الماـئـة ـمـن األردنـيـني أـفـادوا أبنه ليس 
لديـهـم متـسـع ـمـن الوـقـت للتحـقـق من األخبار التي 
يقرؤونـهـا، وـقـال 13 يف الماـئـة منـهـم أنـهـم ال يعرفون 

كيفـيـة التحـقـق ـمـن صحة األخبار المنـشـورة، و18 
يف الماـئـة منـهـم قاـلـوا إنـهـم ينـشـرون األخبار التي 
ينـشـرها أـشـخاص أو كياانت تحظى بثقتهم، يف 

Figure 32: Screenshot of a content attacking woman's rights advocates.

الـصـورة 30: ـصـورة ملتقـطـة ـمـن الشاـشـة لتعلـيـق ىلع منـشـور 
الـحـروب ينتقدـهـا لـعـدم ارتدائـهـا الحـجـاب، ويـشـكك يف قدرتـهـا ىلع 

اإلدالء برأيـهـا إزاء القواـعـد الدينـيـة. 

الـصـورة 31: ـصـورة ملتقـطـة ـمـن الشاـشـة لتعليق 
يهاـجـم الـحـروب بـنـاء ىلع أصولـهـا ـغـري األردنية. 

الـصـورة 34: ـصـورة ملتقـطـة للتهـجـم ىلع الدكـتـور نوـفـان 
العجارمة 

 الـصـورة 33: ـصـور ُملتقـطـة لتعليـقـني يهاجـمـان الـسـيدة عاـهـد ـلـدى تعبريـهـا ـعـن أفكارـهـا "ىلع أنـهـا ال تلـيـق ابـمـرأة ترـتـدي الحـجـاب"
و"ـلـن يفـلـح ـقـوم وـلـوا أمرهم امرأة". 

ـحـني ـقـال 17 يف الماـئـة منـهـم أنهم ينـشـرون أخبارا 
ـصـادرة ـعـن هيئات مختصة.  

vwتوـجـد أزـمـة ثقة تعاين منها المؤسـسـات 	 
الرـسـمية إلثقـنـاع اـلـرأي العام بخطابها 
وـسـرديتها مقابل أتثري واـسـع النطاق 

للخـطـاابت الـصـادرة عن نـشـطاء ومؤثرين، 
وـهـذه الفـجـوة ما تنفك تتـسـع.

أظـهـر األردنـيـون قابلـيـة كـبـرية للتفاعل مع 	 
نـظـرايت المؤاـمـرة، بـمـا يف ذـلـك النظرةي التي 

تفيد ابـسـتهداف الدين والتماـسـك األـسـري 
واالجتماـعـي ـمـن قبل الماـسـونية والصهيونية 

وأـطـراف أجنبية مجهولة.

واـسـُتخدمت المصطلـحـات ااتللـيـة ىلع نطاق 
واـسـع لتأجيج الخطاب العاطفي الديين واـسـتثارة 

المـشـاعر المرتبـطـة ابلدـيـن ـمـن قبل معاريض 
القاـنـون وذـلـك للتأـثـري ىلع اـلـرأي العام: "تفكيك 
األـسـرة"، "إلـحـاد الطـفـل"، تغيري دينه"، "الهوس 

الجنـسـي"، "المثلية الجنـسـية"، القضاء ىلع هوةي 

41 الحياة – راصد يصدر دراسة بعنوان »قياس مستوى معرفة األردنيني/ات بخطاب الكراهية والمعلومات المضلّلة والزائفة ىلع منصات التواصل 

 https://cutt.ly/PNpv88G :االجتماعي«، متاحة ىلع الرابط ااتليل

https://cutt.ly/PNpv88G
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المجتمع المـسـلم"، "ـسـرقة الطفل من أـسـرته"، 
"الهيمـنـة الغربـيـة ىلع أـسـران وتقاليدان".  

وكانت أكثر أـشـكال خطاب الكراهية انتـشـارا 
تتمـثـل يف التنـمـر والـشـتم والـقـذف والتحريض ىلع 
العـنـف وـقـد اـسـُتخدمت ـضـد مؤيدي قانون الطفل 

والنـشـطاء والمـسـؤولني السابقني.  

ولوحظ التحول من التوجه الـسـيايس من وـسـطي 
إىل محاـفـظ يف صـفـوف بـعـض أعـضـاء مجلس 

النواب الحايل ومـسـؤولني ـسـابقني عند التعليق 
ىلع ـهـذه القضـيـة.  

ولمـسـنا تراـجـع الثـقـة يف المنظـمـات الدولية وتزايد 
التـشـكيك يف عملـهـا ودوافعـهـا، إىل جاـنـب منظمات 

المجتـمـع الـمـدين الـتـي تتـعـاون معها، حيث 
أصـبـح يُنـظـر إليـهـا ىلع أنـهـا تـهـدد ثقافة المجتمع 

وتماسكه.

وأظـهـرت النتاـئـج أن 20.47 يف الماـئـة ـمـن مجموع 
التعليـقـات الخاضـعـة للتحلـيـل )10,188( احتوت 

ىلع ـشـكل من أـشـكال خطاب الكراهية.

وتـبـني أن التحـقـري كاـنـت أكثر أـشـكال خطاب 
الكراهـيـة رواـجـا بنـسـبة 7.54 يف الماـئـة، يليها 

التـشـهري  بنـسـبة 6.16 يف المائة، والـشـتم بنـسـبة 4 
يف الماـئـة والتنـمـر اإللكـتـروين بنـسـبة 1.21 يف الماـئـة.

واـسـتخدم بـعـض المعلـقـني خطاب األمن القوي 
للتـصـدي لمـعـاريض قاـنـون الطفل، وذلك ابـسـتخدام 

خـطـاب تـشـكيكي وقاـئـم ىلع القذف.

ـتـم التـنـوهي ىلع نـحـو منتـظـم إىل دور الرـجـل داخل 
األـسـرة يف األردن، حـيـث ظـهـرت ـعـدة تعليقات يف 

ـهـذا الـصـدد والىق مـشـروع القاـنـون صدا من الرجال 
إذ قاـلـوا إنـهـم أـصـال يحملون أعباء المـسـؤوايلت 
ىلع عاتقهم بينما يديرون ـشـؤون األـسـرة، وأن 
ـهـذا القاـنـون يـهـدد قدرتهم ىلع ضمان تماـسـك 

أـسـرتهم ويهدد اـسـتقرار االـسـرة وأدوار أعضائها، 
خاـصـة الرجال منهم.

إـحـداث راـبـط ـسـلبي ـبـني حقوق المرأة وحقوق 
الطـفـل ىلع حـسـاب الرـجـل، وتصوـيـره ىلع أنه 
خـطـوة أـخـرى ابتـجـاه تفكيك األـسـرة وخلق حزي 
للـمـرأة والطـفـل لتـجـاوز الرـجـل وتهديد مكانته. 

اعتـبـرت بـعـض التعليـقـات أن القاـنـون خطوة جاءت 
دأـتـه تداـبـري ـسـابقة تعطي حقوقا أكبر  لتكمـلـة ـمـا ب

للـمـرأة، وتـسـاهم بذـلـك يف فـقـدان الرجال قدرتهم 
ىلع اإلمـسـاك بزمام أمور أـسـرتهم، والىق ذلك صدا 

ىلع نطاق واـسـع يف صفوف المعلقني.

التوصيات:
توصـيـة موجهة للوزارات والمؤسـسـات 	 

الرـسـمية بتعزـبـز التفاـعـل ـمـع الرأي العام 
ـعـن طرـيـق منـصـات التواصل االجتماعي، 

لـعـرض المـسـتجدات والتوضيـحـات المتعلقة 
ابلتـشـريعات ىلع المواطـنـني، بصياغة 

بـسـيطة وواضحة ويـسـهل االطالع عليها، 
ابإلضافة إىل اـسـتخدام وـسـائل التواصل 
االجتماـعـي كمنـصـات معترف بها لنـشـر 

البـيـاانت واألخـبـار التي تـهـم المواطنني، لكي 
تـكـون مرجـعـا لـهـم، ـبـدل اللجوء إىل مصادر 

أـخـرى تحـتـوي ىلع معلوـمـات مضللة.

بدء التـشـاور مع الـسـلطات المعنية، أي وزارة 	 
الـعـدل ووزارة االقتـصـاد الرقمي، وديوان 

التـشـريع واـلـرأي ووـحـدة الجريمة اإللكترونية- 
للتوـصـل إىل تعرـيـف واضح وـشـامل لخطاب 
الكراهـيـة واعتـمـاده ضـمـن القوانني األردنية، 
بحـيـث يتـمـاىش ـمـع المعاـيـري الدولية ويحفظ 

حرةي التعبري. 

تقدـيـم توصـيـة لعـنـاةي وزارة االقتصاد الرقمي 	 
لتطوـيـر مـسـتوى العالـقـات بينـهـا وبني منصات  

Meta )فيـسـبوك ـسـابقا( عن طريق مكتب 
الـشـركة يف األردن، لـكـي تتمـكـن اـلـوزارة من 

المـسـاهمة يف تطوير سياـسـات الـشـركة 
بحـيـث تتـمـاىش مع التـشـريعات األردنية 

والممارـسـات الفضـلـى للتعاـمـل مع خطاب 
الكراهـيـة والمعلوـمـات المضللة ابالـسـتناد إىل 

عـمـل منظـمـات المجتـمـع المدين ىلع هذه 
المسألة.

توصـيـة لمنظـمـات المجتـمـع المدين لكي 	 
تنـظـم سلـسـلة ـمـن حلقات العمل ىلع 

المـسـتوى الوـطـين للعـمـل ىلع التنقيحات 
التـشـريعية الالزـمـة للتعاـمـل مع التحدايت 
المتعلـقـة بخـطـاب الكراهـيـة والمعلومات 
المضلـلـة واألخـبـار الزائفة. ويـشـمل ذلك 
إـشـراك القـضـاة الذـيـن يتعاملون مع مثل 

هذه المـسـائل القانونية.
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مستجدات المخاطر 
الناشئة  للمعلومات 

 المضللة
حوار مع لينـا-مـاري بـوزولد.

حاورتها وفاء هيكل

مرحـبـا ليـنـا، إـنـه لـمـن دواـعـي ـسـروري أن يـكـون يل حوار معك اليوم. 
تـحـرص ـشـبكة الكلـمـة ِتـفـرق ىلع التواـصـل مع اابلحثني ىلع 

الصعيدـيـن المحـلـي واـلـدويل بـشـأن المعلوـمـات المضللة وخطاب 
الكراهية.  

أعـمـل ـحـاايل بصفـتـي مـسـؤولة براـمـج وابحـثـة ضـمـن فريق الديمقراطـيـة الرقمية المنظمة 
الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطـيـة يف مقرـهـا ببرـلـني. ـمـا أـقـوم ـبـه عادة هو إجراء أبحاث 

ـعـن المخاـطـر المـسـتجدة يف عالـقـة ابلمعلوـمـات المضلـلـة والخـطـاب القائم ىلع االزدراء 
وخـطـاب الكراهـيـة. وابلترـكـزي ىلع المـسـارات الديمقراطـيـة ومراقـبـة االنتـخـاابت ىلع المنابر 

اإللكترونـيـة، أـقـوم ايـضـا ابلتدرـيـب ىلع رـصـد وـسـائل التواصل االجتماعي وأـسـاعد يف 
اـسـتحداث أدوات للرـصـد وبـنـاء ـقـدرات مراقـبـي االنتـخـاابت يف بعـثـات االتحاد األورويب. قبل 

ايم للمنظـمـة الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطـيـة، عمـلـت أيضا يف قـسـم التواصل  انضـمـ
الـسـيايس وعلوم التواصل يف جامعة أمـسـتردام يف هولندا، يف عالقة ابلعلوم السياـسـية 

وتعـلـم كيفـيـة ـعـرض السياـسـات ىلع نـحـو مناـسـب. كـمـا عمـلـت ىلع المعلومات المضللة 
يف أبـحـايث، ولكنـهـا يف ذـلـك الوـقـت كاـنـت ُتـسـمى "األخبار الزائفة".

ـهـل إبمكاـنـك أن تعطيـنـا لمـحـة ـعـن مـسـريتك ودورك الحايل يف 
المنظـمـة الدولـيـة للتقرير ـعـن الديمقراطية؟
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نرـكـز يف منـهـج عملـنـا يف المنظـمـة الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطـيـة ىلع ثالـثـة أبعاد 
مختلـفـة يف مـجـال المعلوـمـات المضلـلـة. إذ نرـكـز ىلع األـسـاس التـقـين للمحتوى 

التضليـلـي، أي األدوات الـتـي تنـشـر مـثـل ـهـذا المحـتـوى )ـصـور مفبرـكـة، تقنية التزييف 
العميق، صوت مركّب(؛ ثم ىلع األـسـاليب واالـسـتراتيجيات المـسـتخدمة لنـشـر 
المحـتـوى التضليـلـي )براـمـج تغـيـري الموـقـع الجغرايف للمـسـتخدم، ظالل المواقع، 

النـشـر ىلع عدة منصات(؛ ثم ىلع الـسـردايت المـسـتخدمة، أي القصة التي تجمع 
ـبـني األدوات واألـسـاليب لتـشـوهي الحقاـئـق )مـثـل المعلوـمـات المضلـلـة القائمة ىلع 

الـنـوع االجتماـعـي ابـسـتخدام تقنـيـة التزيـيـف العميق والتزييف الـسـريع(.

ـفـإن كان أصـحـاب الـنـوااي الـسـيئة قادرـيـن ىلع اـسـتخدام ـعـدد أقل ـمـن التقنيات اآللية 
القادرة ىلع إصدار محتوى فعال  ينتـشـر ـسـريعا، فال حاجة لها حينها إىل أن تـسـتثمر 

يف بـلـورة محـتـوايت مركـبـة وأكـثـر تعقـيـدا. ولكنـنـا الحظـنـا من جهة أخرى تطورا ـسـريعا 
وتقدما محرزا خالل األـشـهر األخرية يف اـسـتخدام اإلعالم المركب، إذ أصبح الحصول 

ىلع المحـتـوى الـصـادر ـعـن اـلـذكاء االصطناـعـي أـسـهل، انهـيـك ـعـن النماذج التي أصبحت 
أكـثـر دـقـة وإمكانـيـة الجـمـع ـبـني ـعـدة أدوات.  ورأيـنـا تقدما ـسـريعا ُأحرز يف ما ُيـسـمى 

بـ"اـلـذكاء الصناـعـي التوليـفـي"، وـهـي نـمـاذج تحايك النـشـاط البـشـري، مثل تحويل النص 
إىل ـصـورة )مـثـل  DALL-E2 وStable Diffusion(، ولـكـن أيـضـا اـسـتخراج الـنـص من 

نـمـاذج لـغـوةي هائـلـة ـقـادرة ىلع تخـمـني اللـغـة وإـصـدار نص يحايك النص البـشـري تجاواب 
.)ChatGPT :مع إـشـارة ـسـريعة تعطيها لنموذج التعلم اآليل )مثال

رأيـنـا أـنـه يف الحـمـالت التضليلـيـة الـتـي ظهرت مؤـخـرا، لعبت االبتكارات 
الـتـي ـطـرأت ىلع األـسـاليب دورا أكـبـر بكـثـري ـمـن االبـتـكارات التي طرأت ىلع 
األدوات التقنـيـة يف ـحـد ذاتـهـا. ونرـكـز كـثـريا يف المنظـمـة الدولـيـة للتقرـيـر عن 

الديمقراطـيـة ىلع المحـتـوى المرـكـب اـلـذي يـصـدر بمـسـاعدة الذكاء االصطناعي 
كأداة للمعلوـمـات المضلـلـة، ولـكـن يف العدـيـد ـمـن االنتـخـاابت يف أنـحـاء العالم، 
رأيـنـا أن دوره ال ـيـزال هامـشـيا إىل ـحـد اآلن. وال ـتـزال المحـتـوايت الـتـي تـصـدر 

ابـسـتخدام التزيـيـف الـسـريع وـغـري المتـطـور كثريا من اانلحـيـة المعلوماتية 
ـسـائدة أكـثـر ـمـن التزيـيـف العمـيـق والمتطور للغاةي، وذلك بـسـبب نقص 

الخبرة يف هذا المجال وـشـح الموارد. 

لقد اتبعنا عملك ىلع المخاطر المـسـتجدة واانلـشـئة يف 
مـجـال المعلوـمـات المضلـلـة، ـهـل يمكـنـك أن تصـفـي انل أبرز 

هذه المخاطر الـسـائدة؟

ويـجـب توـخـي الـحـذر ـمـن الجـمـع ـبـني ـهـذه األدوات. ـفـاآلن وقد أصبح من الـسـهل الجمع بينها، 
ستكتـسـي حـمـالت التضلـيـل واألدـلـة الزائـفـة ىلع المحـتـوى اـلـكاذب مصداقية أكبر وـسـيصبح من 

األصـعـب دحضـهـا. ولكنـنـا رأيـنـا أيـضـا أـسـاليب جدـيـدة ـقـد ظـهـرت يف هذا المجال خالل األـشـهر القليلة 
الماضية، مثل تلك التي تـسـتهدف المؤسـسـات الموثوقة ىلع نحو اـسـتراتيجي، ـسـواء أكانت 
مؤسـسـات إعالمـيـة أو هيـئـات حكومـيـة كاـنـت تحـظـى ابلثـقـة، وذلك ابـسـتخدام ظالل المواقع 

لمـحـاكاة وـسـائل اإلـعـالم اإلخـبـارةي، أو تبيـيـض المعلوـمـة ـعـن طريق المواـقـع الوكيلة أو المواقع 
ـغـري المرـغـوب فيـهـا، وـهـي اباتليل ال تـقـوم إبـصـدار المحـتـوى بنفـسـها، بل تســتخدم موارد صادرة عن 

أشخاص آخرين.

وهذه أـسـاليب وأدوات ُتـسـتخدم حاايل ابلفعل، وـسـيصبح ذلك أكثر 
انتـشـارا يف المـسـتقبل حني تصبح متاحة بـشـكل أكبر، واباتليل يجب 

التأهب لذلك.

ما الذي يجب أن يحذر منه ويتأهب له اابلحثون يف منطقة الـشـرق األوـسـط 
وـشـمال إفريقـيـا فيـمـا يتعـلـق ابلمخاطر الجديدة واانلـشـئة؟

يجب االنتباه إىل األنماط المستنـسـخة يف منطقة الـشـرق األوـسـط وـشـمال إفريقيا؛ 
إذ هـنـاك توـجـه يـقـي ابلبـحـث بعـنـاةي ـعـن اـسـتراتيجيات يف بلدان أخرى واعتماد 

اـسـتراتيجيات أو أنماط ـسـردةي مـشـابهة لها ثبت نجاحها من قبل يف ـسـياقات 
مختلفة. وقد يكون ذلك يف ـشـكل اـسـتخدام فعال للتزييف الـسـريع، أو المعلومات 
المضللة يف ـشـكل ـسـخرةي مقنّعة، أو تطبيق اـسـتبدال الوجه، مثال. وغاابل ما يتعلم 
الـقـادة المـسـتبدون ـمـن بعضـهـم البـعـض؛ فـفـي ـحـال نجحت تقنية ما أو أـسـلوب ما 
يف أحد البلدان، يمكن تكراره بـسـهولة يف بلد آخر وإدراجه ضمن الـسـياق الـسـيايس 

لهذا البلد.
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ـهـذا ـهـو أكـثـر ـمـا يبـعـث ىلع القـلـق - كيف ـسـيؤثر اـلـذكاء االصطناعي ىلع الخطاب 
الديمقراـطـي. ـفـكل يشء ـيـزداد تعقـيـدا، وأصـبـح ـمـن األصـعـب عليـنـا أن نمزي الخطأ 

من الصواب.

فـمـاذا ـلـو أصـبـح كل ـشـئ مزيـفـا؟ ـلـن يصبح أي يشء حقيقيا 
حينـهـا، وـسـتكون معضـلـة كبرى أـمـام الديمقراطيات آنذاك، 
ـفـإذا أصـبـح اانلس يعتـقـدون أن كل ـمـا يروـنـه مزيف، كيف 

يمـكـن لـهـم أن يتبيـّنـوا ـمـا هو حقيقي؟

كـيـف يمـكـن للحـمـالت التضليلـيـة الـتـي تعتمد ىلع الذكاء 
االصطناـعـي أن تؤـثـر ىلع الديمقراطـيـات يف العاـلـم؟

هذا ـسـؤال صعب ألنه من الصعب التنبؤ بذلك بـشـكل مـسـبق. فالحمالت 
التضليلـيـة الـتـي تعتـمـد ىلع اـلـذكاء االصطناـعـي لـهـا الـقـدرة ىلع مفاقمة الضرر 

اـلـذي ينـتـج ابلفـعـل ـعـن الحـمـالت التضليلـيـة. إذ ال يمكنـهـا فـقـط أن تغري يف ـسـرعة 
انتـشـار المعلوـمـات المضلـلـة وحجمـهـا، ـبـل أيـضـا جودتها. واألـمـر يتعلق بحجم 

هائل من المعلومات المضللة التي يمكن بـسـهولة إصدارها ونـشـرها بمـسـاعدة 
اـلـذكاء االصطناـعـي. هـنـاك احتـمـال كـبـري أبـنـه مع تطور التكنولوجيا ـسـتصبح 

الفـجـوة ـبـني المحـتـوى المزـيـف والمعـقـول نـسـبيا والمحـتـوى األصلي القائم ىلع 
الحقاـئـق أضـيـق وـهـو ـمـا قد يؤـثـر ىلع الخطاب الديمقراطي.

وـقـد دخلـنـا يف مرحـلـة، تتـسـم بكثاـفـة النـمـاذج اللـغـوةي، حـيـث يمـكـن للمحتوى المزيف أن 
يصـبـح أيـضـا مركـبـا برمّـتـه، وـهـو ـمـا يمـكـن المضلّلني من اـسـتخدام النص المركب كأـسـاس 

أو رـكـزية الـسـتحداث الـصـور المزيـفـة أو األدـلـة المزيـفـة. وـهـذه النزعة اآللـيـة والطبيعة المركبة 
للمحـتـوى التضليـلـي ـهـي ـمـا ـسـيحل مـحـل عملـيـة تولـيـد المحـتـوى التي ـقـد تكون مملة وذلك 

انطالـقـا ـمـن الصـفـر وتزـيـد ـمـن تعقيد حـمـالت المعلومات المضللة.  

ويف المنظـمـة الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطـيـة، كـيـف نـقـوم بتعزيز قدراتنا 
وصقل أدواتنا للتصدي لهذه المخاطر اانلـشـئة والمـسـتجدة؟  

وماـهـي أـهـم التوصـيـات الـتـي يـجـب أن ترـكـز عليها منظمات 
المجتـمـع الـمـدين الـتـي تعـمـل ىلع الـسـالمة المعلوماتية وتعزيز 

الوـضـع الديمقراطي؟

أـهـم الركاـئـز الـتـي يـقـوم عليـهـا عملـنـا يف المنظـمـة ـهـي "ثقّف" و"حذّر" و"التصدي المـسـبق 
للمعلوـمـات المضللة".

ابدئ ذي ـبـدء، التوعـيـة، لـكـي ينتـبـه اانلس للمحـتـوى التضليـلـي، 
وأيـضـا ينبـغـي تثقيفـهـم بـشـأن اـسـتخدامات أي أداة تكنولوجية 

جدـيـدة ـقـد ُتـسـتخدم يف الحـمـالت التضليلية.

إذ نـقـوم بنـشـر الوـعـي ـمـن ـخـالل حرصـنـا ىلع أن اانلس يدرـكـون المخاـطـر اانلـشـئة الـتـي قد تظهر. 
ونـحـاول أن نحذّرـهـم ـمـن ـخـالل اـسـتخدام آايلت الرـصـد المبـكـر ونرـكـز كـثـريا يف عملنا ىلع التصدي 
المـسـبق للمعلوـمـات المضلـلـة، إذ ننـبـه المجتـمـع إىل جـهـود معيـنـة ـتـريم إىل التضلـيـل والـتـي قد 
تـكـون ُبذـلـت ابلفـعـل أو ـلـم ُتـبـذل بـعـد، حرـصـا ىلع أن يفـهـم اانلس أن تـطـورا تكنولوجـيـا ـمـا قد يقع 

اـسـتخدامه لـمـا فـيـه فاـئـدة، ولـكـن أيـضـا ـقـد ُيـسـتخدم ألغراض خبيثة يف الحـمـالت التضليلية. 
األـمـر يتعـلـق بتوعـيـة اانلس ابلجاـنـب المضر لألداة.

اثنـيـا، التـعـاون الفـعـال ـبـني اابلحـثـني ومنظـمـات المجتـمـع المدين واألهم من ذلك، ـشـركات 
التكنولوجـيـا. ـمـن الصـعـب إقناعـهـم ابالنضـمـام، ولـكـن ال يمكـنـك أن تـثـري النـقـاش الـعـام إال إذا كانت 

لدـيـك منظوـمـة ـقـوةي ـجـدا وتتاـبـع التـطـورات يف المـيـدان لتعزـيـز صمود منظـمـات المجتمع المدين. وال 
يمـكـن القـيـام بذـلـك إال ابلتـعـاون والـحـرص ىلع أن تـكـون مختـلـف األـطـراف المعنـيـة ىلع رأي واحد.
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كـيـف يمـكـن للمعلوـمـات المضلـلـة )بـشـكل ـعـام( أن تنبين ىلع النوع 
االجتماـعـي؟ وأي أتـثـري لـلـذكاء االصطناـعـي ىلع ذلك؟

وـهـو ـمـا ـسـينتقل ابلمعلوـمـات المضلـلـة القائـمـة ىلع الـنـوع االجتماـعـي إىل مـسـتوى مختلف كليا، 
وـسـيترك الضحـيـة وحـيـدة يف ـهـذه المعرـكـة، إذ ـسـيقع ىلع عاتقـهـا وحدـهـا ـعـبء تصيّــد المحتوى، ألن 
المحـتـوى ال يمـكـن أن ُيـحـذف دائـمـا بـشـكل كـلـي، ألن مـسـتخدمني آخرـيـن ـسـيقومون بتحميله مجددا.

ولـسـت متأـكـدة ـمـن ـمـدى أتهبـنـا لذـلـك. ونملك آايلت الرصد والبنية األساـسـية 
للتحـقـق واألدوات الجنائـيـة الالزـمـة لرـصـد العدـيـد ـمـن أـشـكال التالعب ابلمحتوى، 

ولـكـن ذـلـك يـسـتغرق وقـتـا طوـيـال ويـسـتوجب أن يـبـذل مزودوا الخدمات جهدا 
وقدرة ىلع التنظّم الذايت وغاابل ما يـسـتوجب ذلك، حىت اآلن، تدخال بـشـراي 

للتحـكـم يف المحـتـوى. وال يمكـنـك أن تتخـيـل حـجـم الـضـرر اـلـذي يلـحـق ابلضحااي.

ىلع الصعـيـد العالـمـي، رأيـنـا أن حـمـالت التضلـيـل تـسـتهدف الـمـرأة بـشـكل دوري ولـيـس فقط يف 
المـجـال الـسـيايس. وهـنـاك توـجـه يـقـي بنـشـر المعلوـمـات المضللة بـنـاء ىلع النوع االجتماعي 
بنـشـر معلوـمـات مخادـعـة أو ـغـري صحيـحـة تـسـتهدف الـمـرأة يف المجتـمـع، كأن يقع مثال التـشـكيك 

يف قدرتها وإن كانت مناـسـبة لتقلد منصب ما، إن كانت ـشـخصية سياـسـية. كما أن هناك 
انتـشـارا للعـنـف اإللكـتـروين القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماـعـي، وهدـفـه الوحـيـد هو ـنـزع المصداقية عن 

المرأة وإـسـكاتها، لضمان ثنيها عن المـشـاركة يف الخطاب الـسـيايس.

ويمـكـن لـلـذكاء االصطناـعـي أن ينتـقـل ابلتضلـيـل القاـئـم ىلع الـنـوع االجتماعي إىل 
مـسـتوى أكـثـر تقدـمـا نـظـرا ألـنـه يعـمـل ابلفعل ىلع أـسـاس التحزيات الموجودة. وغاابل 
ـمـا يـقـع تدرـيـب اـلـذكاء االصطناـعـي ىلع بـيـاانت متـحـزية أصال وتنم ـعـن قوالب نمطية 

جـنـدرةي؛ وـهـذه مـشـكلة يف ـحـد ذاتـهـا. وبتـطـور اـلـذكاء االصطناـعـي، أصبحنا نرى أيضا 
أن التزييف العميق أصبح من الـسـهل اـسـتخدامه وبثمن زهيد ويمكن أن يـسـتخدم 

إلهاـنـة الـمـرأة وإزاـلـة المصداقـيـة عنـهـا، ـغـاابل يف ـشـكل محتوى إابحي دون موافقة 
مـسـبقة كطريـقـة لنـشـر المعلوـمـات المضلـلـة. وبتـقـدم التكنولوجيا الجديدة، ـسـتصبح 
تقنـيـة التزيـيـف العمـيـق أكـثـر احترافـيـة، وستتحـسـن الـجـودة، ثم ـسـيصبح من الصعب 

للـغـاةي ىلع الضـحـااي إثـبـات ـمـا إذا كاـنـوا ـهـم يف الفيدـيـو ابلفـعـل أو الـصـورة أم ال.

وىلع المنـصـات أن ُتحسّــن ـمـن آايلتـهـا الرامـيـة إىل وـضـع ـحـد ـلـألذى قبل أن ينتـشـر ىلع 
نـطـاق واـسـع، وذـلـك ـعـن طرـيـق الـحـد ـمـن التعرض للمحتوى بـنـاء ىلع الخوارزميات )مثال 

ابلـحـد ـمـن ـسـرعة انتـشـار المحـتـوى قـبـل حذـفـه أو تخفـيـض تقييمه(. وىلع مزودي خدمات 
اـلـذكاء االصطناـعـي أن يدرـجـوا البنـيـة األساـسـية للتحـقـق ـمـن أـصـل المحتوى من مرحلة 

إنـشـاء الـصـور والفيديوـهـات )مـثـال تكنولوجـيـا تحدـيـد المـصـدر( وىلع المتحكمني أن 
يحاوـلـوا العـثـور ىلع ـعـدد أكـبـر ـمـن الـطـرق للـحـد ـمـن إنتاج ـهـذه المحتوايت المغرضة من 

األـسـاس )مـثـال تعزـيـز التحـكـم يف تطبيـقـات التزيـيـف العمـيـق الـتـي قد ُتـسـتخدم يف توليد 
محـتـوايت إابحـيـة ال تحـظـى ابلموافـقـة عليها(. 

ـسـؤايل األخري: ال نرى الكثري من النـسـاء يعملن يف مجاانل ىلع 
مكافـحـة المعلوـمـات المضلـلـة وخـطـاب الكراهـيـة. كيف إبمكاننا 

أن نـحـث المزـيـد ـمـن اابلحـثـات ىلع االنضـمـام إليـنـا خاصة يف 
الـشـرق األوـسـط وشمال إفريقيا؟  

الـقـول أـسـهل دائـمـا ـمـن الفـعـل. أـظـن أن الجانب األهم يكمن يف تـسـليح 
الـمـرأة ابلمـهـارات التقنـيـة الالزـمـة لتحلـيـل الخطاب ىلع اإلنترنت 

والـحـرص ىلع أن يـكـون لـهـن ـمـكان يف المـجـال. ولـكـن إذا غاـبـت المهارة، 
ـمـن الصـعـب أن نحـظـى ابلتمثـيـل اـلـكايف. وعليه، ـفـإن المهارات التقنية 

ـهـي بمثاـبـة المفـتـاح، ويمـكـن للمجتـمـع الـمـدين أن يدـفـع نحو ذلك ويوفر 
ـهـذه المـهـارات. األـمـر لـيـس ابلـهـنيّ ولـيـس مجرد حل بـسـيط، ولكن برأيي 
ال ـيـزال ـهـو الـحـل الوحـيـد اانلـجـع لتمكني اانلس من التـسـلح ابلمهارات 

التقنـيـة يف المـقـام األول.
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 EEAS | .ممارـسـات ـشـراء االصوات اثرت يف حرةي اختيار اانلخبيني وادت اىل غياب يف تكافؤ الفرص

)Website )europa.eu

برانـمـج األـمـم المتـحـدة اإلنـمـايئ، 2022 االنتـخـاابت البرلمانـيـة اللبنانـيـة: أهم النتائج، كانون األول/ديـسـمبر 
2022 مـتـاح ىلع اإلنترـنـت: االنتـخـاابت البرلمانـيـة اللبنانـيـة لـسـنة 2022 أـهـم النتاـئـج، برانـمـج األمم المتحدة 

)undp.org( اإلنمايئ

المنظـمـة الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطـيـة: الخـطـاب العام يف منطقة الـشـرق األوـسـط وـشـمال إفريقيا:  
 دراـسـة حالة انتخاابت لبنان واألردن لـسـنة 2022، 28 ـسـبتمبر/أيلول 2022 متاح ىلع هذا الرابط:

https://democracy-reporting.org/ar/office/global/publications/alkhtab-alaaam-fy-mntk-
 alshrk-alaost-oshmal-afrykya-dras-hal-antkhabat-lbnan-oalardn-lsn-2022

مؤسـسـة مهارات، الدعاةي السياـسـية والتالعب يف المعلومات ىلع وـسـائل التواصل االجتماعي خالل 
 االنتـخـاابت النيابـيـة لـسـنة 2022 مـتـاح ىلع ـهـذا الرابط:

 https://maharatfoundation.org/media/2254/social-media-monitoring-report-dri-arb-final.pdf

الجمعـيـة األردنـيـة للمـصـدر المفـتـوح- العـنـف الرقـمـي ـضـد النـسـاء يف األردن، مراجـعـة لواقعه وتوصيات 
 مقترـحـة، كاـنـون ااثلين/يناـيـر 2022، مـتـاح ابللـغـة العربـيـة ىلع هذا الرابط:

https://josa-api.fra1.digitaloceanspaces.com/portal/c952aa7cc31444a5fa07be4ab385d870.pdf
مقترحة )ورقة سياـسـات(، 2021.

اللجنة الوطنية لـشـؤون المرأة، دراـسـة العنف ضد النـسـاء يف المجالني العام والـسـيايس، حزيران/يونيو 
 2022 مـتـاح ىلع ـهـذا الراـبـط ابللـغـة العربية:

 https://women.jo/~women/sites/default/files/2022-06 
pdf.دراـسـة العنف ضد النـسـاء يف المجالني العام والـسـيايس

راـصـد يـصـدر دراـسـة ـحـول »قـيـاس مـسـتوى معرفة األردنـيـني/ات بخطاب الكراهـيـة والمعلومات المضلّلة 
 والزائـفـة ىلع منـصـات التواـصـل االجتماـعـي«، آب/أغـسـطس 2022 مـتـاح ابللـغـة Arabic ىلع الراـبـط ااتليل:
راـصـد يـصـدر دراـسـة ـحـول »قـيـاس مـسـتوى معرفة األردنـيـني/ات بخطاب الكراهـيـة والمعلومات المضلّلة 

)rasedjo.com( والزائـفـة ىلع منـصـات التواـصـل االجتماـعـي« | راصد

عـمـر عجـلـوين، قاـنـون حـقـوق الطـفـل يف األردن.. خـطـوة إيجابـيـة ولكن؟. . األورومتوـسـطي لحقوق اإلنـسـان، 
https://cutt.ly/7BByRu0:مـتـاح ىلع الرابط ااتليل

عـمـر حـمـزة، مـقـال بـحـيث، دور االردن يف تطبـيـق اـعـالن ارتـبـاط ـحـول قـضـااي الطفوـلـة يف الدول االعضاء يف 
اليم, موـقـع وزارة التنمـيـة االجتماعـيـة مـتـاح ىلع الرابط ااتليل:  منظـمـة المؤتـمـر االـسـ

http://www.mosd.gov.jo/ui/arabic/ShowContent.aspx?ContentId=487

 بـيـان صحفي:مجـلـس األعـيـان ُيـقـر قاـنـون حـقـوق الطـفـل، متاح ىلع الرابط ااتليل:
http://senate.jo/ar/content/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%8
4%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D9%82%D8%B1-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-

 %D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84

 https://b.link/x3fyb1 :دـسـتور المملكة األردنية وتعديالته لـسـنة 2022، متاح ىلع الرابط ااتليل

 Introducing New Ways to Create, Share and Discover Live Video on Facebook“, in META“
 news, 06 April 2016. مـتـاح ابللـغـة اإلنجـلـزيةي ىلع الراـبـط ااتليل :

https://about.fb.com/news/2016/04/introducing-new-ways-to-create-share-and-discover-live-
/ video-on-facebook

 بـيـان صحـفـي، الحكوـمـة تـقـر مـسـودة قاـنـون حـقـوق الطـفـل.، موـقـع وزارة التنمية االجتماعية، آب/
 أغـسـطس 2022. مـتـاح ابللـغـة العربـيـة ىلع الرابط ااتليل:

http://mosd.gov.jo/UI/Arabic/newsview.aspx?NewsId=2475 
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https://www.eeas.europa.eu/eom-lebanon-2022/%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5_ar?s=169
https://www.eeas.europa.eu/eom-lebanon-2022/%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A4-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5_ar?s=169
https://www.undp.org/lebanon/publications/2022-lebanese-parliamentary-elections-key-results
https://www.undp.org/lebanon/publications/2022-lebanese-parliamentary-elections-key-results
https://www.undp.org/lebanon/publications/2022-lebanese-parliamentary-elections-key-results
https://www.undp.org/lebanon/publications/2022-lebanese-parliamentary-elections-key-results
https://democracy-reporting.org/ar/office/global/publications/alkhtab-alaaam-fy-mntk-alshrk-alaost-oshmal-afrykya-dras-hal-antkhabat-lbnan-oalardn-lsn-2022  
https://democracy-reporting.org/ar/office/global/publications/alkhtab-alaaam-fy-mntk-alshrk-alaost-oshmal-afrykya-dras-hal-antkhabat-lbnan-oalardn-lsn-2022  
https://democracy-reporting.org/ar/office/global/publications/alkhtab-alaaam-fy-mntk-alshrk-alaost-oshmal-afrykya-dras-hal-antkhabat-lbnan-oalardn-lsn-2022  
https://maharatfoundation.org/media/2254/social-media-monitoring-report-dri-arb-final.pdf
https://josa-api.fra1.digitaloceanspaces.com/portal/c952aa7cc31444a5fa07be4ab385d870.pdf
https://women.jo/~women/sites/default/files/2022-06
https://www.rasedjo.com/ar/publications/%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%84%D9%91%D9%84%D8%A9
https://www.rasedjo.com/ar/publications/%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%84%D9%91%D9%84%D8%A9
https://www.rasedjo.com/ar/publications/%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%84%D9%91%D9%84%D8%A9
https://cutt.ly/7BByRu0
http://www.mosd.gov.jo/ui/arabic/ShowContent.aspx?ContentId=487
http://senate.jo/ar/content/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
http://senate.jo/ar/content/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
http://senate.jo/ar/content/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
http://senate.jo/ar/content/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D9%82%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://b.link/x3fyb1
https://about.fb.com/news/2016/04/introducing-new-ways-to-create-share-and-discover-live-video-on-facebook
https://about.fb.com/news/2016/04/introducing-new-ways-to-create-share-and-discover-live-video-on-facebook
http://mosd.gov.jo/UI/Arabic/newsview.aspx?NewsId=2475
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Contact:  menahub@democracy-reporting.orgContact:  info@democracy-reporting.org

 عن مشروع

"الكلمة ِتفرق "

 عن برنامج

الديمقراطية الرقمية

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.

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 تركزيها 

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.

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.

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 التركزي 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 ركزية 
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://menahub@democracy-reporting.org
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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لمحة عن شركاء 

المنظمة الدولية للتقرير 

عن الديمقراطية

لمحة عن المنظمة 

الدولية للتقرير عن 

الديمقراطية
مركز الحياة لتنمية المجتمع 

المدين : مؤسسة مجتمع مدين 
أردنية غري حكومية نشأت سنة 

2006. توسع المركز ليصبح أحد 
المنظمات غري الحكومية الرائدة 

يف األردن حيث ترتكز   مهامه 
ابألساس ىلع تعزيز المساءلة 

والحوكمة والمشاركة يف الحياة 
العامة وتقبل االخر يف األردن 

ويف كامل المنطقة، ضمن إطار 
مبادئ الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان وسيادة القانون مع 

االخذ بعني االعتبار ادماج مفهوم 
النوع االجتماعي يف السياسات 

والخطط العامة. 

 الجمعية األردنية للمصدر 
المفتوح JOSA : منظمة غري 
ربحية مقرها عمان .من بني 

المنظمات غري الربحية القليلة 
المسجلة لدى وزارة االقتصاد 

الرقمي ورايدة األعمال االردنية. 
مهمتها تعزيز االنفتاح يف مجال 
التكنولوجيا والدفاع عن حقوق 

ديم التكنولوجيا يف األردن.  مستخ
تؤمن الجمعية األردنية للمصدر 

المفتوح أبن المعلومات غري 
الشخصية - سواء كانت كود 

برماجية ، مخططات تصميم 
األجهزة ، بياانت ، بروتوكوالت 

الشبكة والهندسة والمحتوى - 
يجب أن تكون مجانية للجميع 

لعرضها واستخدامها ومشاركتها 
وتعديلها.

المنظـمـة الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطية هي منظمة مـسـتقلة تعمل ىلع تعزـيـز الديمقراطية يف مختلف 
أنـحـاء العاـلـم.  وتـقـيض قناعتـنـا أبن المواطـنـني طرف فاعل يف الحياة العامة وليـسـوا رعااي لدى حكوماتهم.  

ونعـمـل ىلع تعزـيـز الديمقراطية من خالل دعم المؤسـسـات والمـسـارات التي تجـعـل منها ديمقراطية 
مـسـتدامة، ونعـمـل ـمـع جميع األـطـراف الفاعلة لضمان اضطالع المواطنني بدورهم يف رـسـم معالم بلدهم.  

وتترـسـخ رؤيتـنـا يف المـبـادئ الديمقراطـيـة المتفق عليها ىلع الصعيد العالـمـي، واانلبعة من الحوكمة 
الديمقراطـيـة تحت راةي األـمـم المتحدة والقانون الدويل.   

وترـكـز منظمتـنـا يف عملـهـا ىلع خمـسـة مواضـيـع رئيـسـية يف مـجـال الديمقراطـيـة: العداـلـة واالانتخاابت 
والحوكـمـة المحلـيـة والديمقراطـيـة الرقمـيـة وحـقـوق اإلنـسـان.  ويف عملـنـا ىلع الصعيدـيـن الوطين 

والمحـلـي، نـسـتخدم يف مـشـاريعنا خـمـس مـقـارابت للتدـخـل: التوعـيـة، وبناء القدرات، وتعزيز التـشـارك 
ـبـني مختـلـف األـطـراف الفاعـلـة، وتعزـيـز بناء المؤسـسـات الديمقراطية، وتقديم المـشـورة بـشـأن صياغة 

السياـسـات والقواـنـني وتطبيقها.   

وتسترـشـد المنظـمـة الدولـيـة للتقرـيـر ـعـن الديمقراطـيـة يف عملـهـا بفرـيـق تنفـيـذي يعمل من برلني ويـشـرف 
ىلع عملـهـا مجـلـس مـسـتقل يتأـلـف ـمـن رواد يف المـجـال الديمقراـطـي. ولمنظمتـنـا مكاـتـب يف ـعـدة دول : 

لبـنـان وليبـيـا وتوـنـس وابكـسـتان وميانـمـار وـسـري الـنـكا وأوكرانـيـا. وـمـن خالل ـشـبكاتنا المتألفة من المكاتب 
القـطـرةي والـشـركاء، تـبـوأان مكاـنـة فرـيـدة ـمـن نوعـهـا لتـقـيص التطورات وتوثيقها وإعداد التقارير بـشـأنها 

والمـسـاعدة ىلع تحـسـني الواقع ىلع نحو ملموس. 

تؤمن الجمعية األردنية للمصدر 
المفتوح أيضًا أنه يجب حماةي 

المعطيات الشخصية ضمن 
األطر القانونية والتكنولوجية. كما 
يجب أن يظل الوصول إىل الويب 

الحديث مفتوحًا.

الب تراك  Lab'TRACK : هو 
مخبر للرصد والتحليل والتفكري 

بشأن ظاهرة التضليل السيايس 
ىلع شبكات التواصل االجتماعي 

خاصة شبكة الفيسبوك،  وهو 
تعاون بني شبكة مراقبون ومعهد 
الصحافة وعلوم االخبار بتونس.

مراقبون : هي شبكة مراقبة 
انتخاابت يف تونس، أتسست 

سنة 2011 وهي اليوم من أبرز 
الجهات الفاعلة يف هذا المجال. 

تعمل شبكة مراقبون منذ 
عام 2014، ىلع تنويع وتوسيع 

مجاالت نشاطها ىلع غرار 
المساءلة ودعم مسار الالمركزةي 
يف تونس. تضم شبكة مراقبون 

أكثر من 100 متطوع يف جميع 
المناطق التونسية مما سهل 

لها التواصل مع الهياكل المحلية 
وكل األطراف الفاعلة يف المجال. 

واعتمدت شبكة مراقبون يف 
أنشطتها ىلع مقاربة تكنولوجية 
مما مكنها من الوصول إىل عدد 
أكبر من الشباب التونسي. أثناء 

االنتخاابت الرائسية لسنتي 2014 
و 2019 ، قامت مراقبون برصد 

وسائل التواصل االجتماعي 
وارتكز عملها ابألساس  ىلع 

ديم الفيس بوك  تفاعالت مستخ
مع خطاابت المرشحني خالل 

الحمالت االنتخابية.

معهد الصحافة وعلوم االخبار : 
أتسس المعهد سنة 1967 وأصبح 

مؤسسة عمومية ذات صبغة 
غري إدارةي تتمتع ابالستقالل 
المايل و وبشخصية  قانونية 

سنة  1973. يعتبر المعهد الجامعة 
الرائدة يف مجال تعليم الصحفيني 

واإلعالميني يف تونس.

وتحظى أبحاث المعهد يف مجال 
علوم المعلومات واالتصال 

ابإلشادة والتقدير ىلع الصعيد 
الدويل.

ويعمل المعهد ابلتعاون مع 
شبكة من الشركاء ىلع المستوى 
الوطين )الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد ، الهيئة العليل لالتصال 

السمعي البصري، UFP(  و 
الدويل)أكاديمية دويتشه فيله ، 

اليونسكو ، برانمج األمم المتحدة 
اإلنمايئ ، المادة 19 وغريهم(. 

ومن خالل هذا التعاون، يقدم 
المعهد دورات تدريبية متخصصة 
ويستضيف خبراء دوليني ابرزين 
إللقاء المحارضات يف إطار تعريف 
الطلبة ابلممارسات المبتكرة يف 

مجال االتصال
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محتوى خضع للتعديل ابستخدام معدات سمعية مرئية للتالعب غري متطورة كثريا من اانلحية 
التكنولوجية )يمكن إنشاء هذا المحتوى ابستخدام برامج إلكترونية يسهل الحصول عليها(.

محتوى خضع للتالعب أو ُأنشئ عن طريق تكنولوجيا متطورة للغاةي ُتستخدم للتزييف وتعتمد 
ىلع الذكاء االصطناعي.

التزييف السريع   

التزييف العميق  

هي معلومات غري صحيحة أو مضللة انتشرت عن غري قصد أو عن جهل. المعلومات الخاطئة  

أي نوع من التواصل الشفهي أو الكتايب أو السلويك، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو 
تميزيةي ابإلشارة إىل شخص أو مجموعة ىلع أساس هويتهم، أي بعبارة أخرى، ىلع أساس 

الدين أو االنتماء اإلثين أو الجنسية أو العرق أو اللون أو األصل أو نوع الجنس أو أحد العوامل 
األخرى المحددة للهوةي."

خطاب الكراهية   

بياانت ومحتوايت إعالمية )صوت، نص، صورة، فيديو( وقع إصدارها بشكل اصطناعي، والتالعب 
بها وتغيريها بوسائل آلية، خاصة من خالل استخدام العمليات الحسابية )خوارزميات( للذكاء 

االصطناعي.

المحتوى اإلعاليم المركب

ممارسة العنف اإللكتروين قد تنطوي ىلع مختلف أشكال التحرش وانتهاك الخصوصية واالعتداء 
الجنسي واالستغالل الجنسي واإلساءة المبنية ىلع التحزي ضد فئة اجتماعية أو مجموعة من 

السكان.

محتوى يشري إىل مرشح أو حزب سيايس مسؤول حكويم ُمنتخب أو ُمعنيّ، أو انتخاابت، أو 
استفتاء، أو إجراء انتخايب، أو تشريعات، أو لوائح أو توجيهات أو قرارات قضائية. كما يشمل ذلك 

اإلعالانت والمنشورات المتعلقة ابلقضااي والنقاشات السياسية.

العنف اإللكتروين/الرقمي

المحتوى السيايس  

هي معلومات خاطئة صدرت أو ُنشرت عمدا بغرض رصيح وهو إلحاق األذى. المعلومات المضللة        

المرفق 1:
معجم رصد وسائل التواصل االجتماعي 

وتصنيف أشكال خطاب الكراهية

تعرـيـف المفاهيم المصطلـحـات 

مؤسسة مهارات : هي منظمة غري حكومية بقيادة نسائية ومقرها بريوت.

وتضطلع المنظمة بدور تحفزيي للدفاع عن المجتمعات الديمقراطية وتعزيز نموها، بما يضمن تكريس 
مبادئ حرةي التعبري، والوصول إىل المعلومات، واحترام حقوق االنسان.و تلتزم مؤسسة مهارات بتطبيق 
مهمتها القائمة ىلع تطوير الظروف االجتماعية والسياسية لتعزيز حرةي التعبري والوصول اىل المعلومات 

ىلع االنترنت وىلع أرض الواقع، وإشراك مجتمع متقدم يف لبنان ومنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا 
وتزويده بلمهارات والمعرفة الالزمة لصنع التغيري.

المبادرة السودانية للتنمية )سوداي( : هي منظمة غري حكومية وغري ربحية. أتسست سنة1996 واستقرت 
ابلسودان منذ عام 2002 ، تعمل مع العديد من الجهات الفاعلة والجهات المعنية بتطوير البرامج وتقديم 
الخدمات التي تركز ىلع بناء السالم وأمن التنمية المجتمعية ، إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ ىلع البيئة 
والديمقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان. تتمتع سوداي بخبرة يف مجال مراقبة كل من وسائل اإلعالم التقليدةي 

وعبر النت.

منذ سنة 2006، نفذت المبادرة السودانية للتنمية مشاريع وأنشطة متنوعة تستهدف قطاع اإلعالم حيث 
تقوم ابألبحاث والتقييمات اإلعالمية، وعقد المنتدايت والنقاشات والموائد المستديرة، وتدريب الصحفيني، 

وتقديم الدعم للصحفيني ووسائل اإلعالم لمبادرات التنمية يف الدولة.

يف اآلونة األخرية ويف إطار مشروع "معجم خطاب الكراهية يف السودان" الذي تنفذه سوداي ابالشتراك مع 
Peace Tech lab ،  تتوىل المنطمة رصد استخدام خطاب الكراهية ىلع وسائل التواصل االجتماعي.
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عملية تجعل الرأي العام يميل إىل االنقسام وفقا للتقارب النسبي لكل شخص مع تيار سيايس 
معني، وهو ما يقرّب المواقف السياسية من التطرف اإليديولوجي.

االستقطاب السيايس   

هو كل تفرقة غري مبررة بني اانلس ىلع أساس الفئة أو الطبقة االجتماعية أو أي فئات أخرى 
ُيفترض أنهم ينتمون إليها. وقد يتعرض اانلس للتميزي ىلع أساس العرق أو النوع االجتماعي أو 

السن أو الدين أو التوجه الجنسي إىل جانب عوامل أخرى.

التميزي

كل فعل ينم عن عنف قائم ىلع النوع االجتماعي أدى إىل، أو قد يؤدي إىل، إلحاق رضر جسدي أو 
جنسي أو نفسي ابلمرأة أو يتسبب يف معاانتها، ويشمل ذلك التهديد بهذه الممارسات، أو اإلكراه 

أو الحرمان التعسفي من الحرةي، سواء أكان ذلك يف الحياة العامة أو الخاصة.

العنف ضد المرأة  

يمثل شكال خطريا جدا من أشكال الخطاب، لكونه يريم رصاحة وعمدا إىل فتح ابب التميزي 
والعدائية والعنف وهو ما قد يقود إىل أو يشمل أيضا اإلرهاب أو الجرائم الشنيعة.

التعدي ىلع شرف شخص آخر أبي شكل من أشكال التعبري.

كل ما يصرح به شخص، شفواي أو ابلطباعة، قد يلحق األذى بسمعة أو شخصية شخص آخر.

أي تصرف جنسي غري مرحب به مثل التالمس الجسدي أو اإليحاءات أو التعليقات الجنسية، أو 
عرض لمادة إابحية أو طلب جنسي ابستخدام الكلمات أو الفعل.  وقد يكون هذا التصرف مهينا 

وقد يؤدي إىل مشاكل صحية أو أمنية.  

كل قول أو كتابة أو رسم أو صورة أو أي إشارة أو عبارة تهني وتقلل من شأن اآلخر.

معلومات صيغت عمدا ىلع نحو يعتمد اإلاثرة أو مشحون عاطفيا أوتضليلي أو معلومات مفبركة 
كليا تحايك الصيغة التي ترد بها األخبار يف وسائل اإلعالم الرئيسية وغري مدعّمة بحقائق.

التحريض

السب والشتم    

التشهير

التحرش الجنسي   

التحقير  

األخبار الكاذبة

سلوك أو موقف أو خطاب يعادي أو يزدري بوضوح المرأة وينم عن كراهية إزاء المرأة أو اعتقاد 
أبن الرجل أفضل من المرأة.

ازدراء المرأة  

تعرـيـف المفاهيم المصطلـحـات 

إظهار تحزي أو استخدام لقوالب نمطية أو تميزي ضد المرأة ودورها بناء ىلع نوعها االجتماعي. 
خطاب ذكوري يستند إىل القوالب النمطية والتميزي ضد المرأة.

مثل نشر صور لنساء قبل وبعد يف إشارة إىل القبح والجمال، وقد يكون ذلك ابلعزوف عن النقد 
اإليجايب وتعميم األخطاء ىلع جميع النساء.

 التميزي ىلع أساس
الجنس   

العنف القائم ىلع الشكل/
السن، المستوى التعليمي، 

المستوى االجتماعي، 
الدين، األصل العريق.

سلوك عدايئ متكرر يريم إىل التقليل من شأن اآلخرين أو إهانتهم: خطاب ذكوري موجه المرأة 
معينة ويريم إىل اإلساءة إليها أو الحط من شأنها

التنمر اإللكتروين   

التهديد ابلقتل أو إلحاق األذى التهديد والتخويف

تعرـيـف المفاهيم المصطلـحـات 

معلومات يقع نشرها ىلع وسائل التواصل االجتماعي ومزاعم لم يقع التحقق منها، وقد تكون 
صحيحة أو صحيحة جزئيا أو خاطئة.

التعرض لمحتوى أو عبارات أو مواد أو صور جنسية: )صور وفيديوهات وكلمات وتعابري جنسية قد 
تحمل إيحاءات وصور جنسية أو تهديدات ذات طابع جنسي مثل التهديد ابالغتصاب(.

خطاب يقوم ىلع مهاجمة الخصم أو تصويره بشكل سلبي بنية كسب مشاعر المتلقي.

خطاب يقوم ىلع مهاجمة الخصم أو تصويره بشكل سلبي بنية كسب مشاعر المتلقي.

اإلشاعات

التحرش الجنسي   

التالعب ابلمشاعر    

خطاب الترويج الذايت  

كل محتوى أصلي أو غري أصلي وقع التالعب به لخداع الرأي العام أو جمهور معني. المعلومات  الزائفة
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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.


