
 مقتطف من التقرير النهائي

 2022بعثة اإلتحاد األوروبي لمراقبة اإلنتخابات في لبنان لعام 

 

 ] هناوباللغة العربية  هنايمكنكم تحميل التقرير بكامله باللغة اإلنكليزية  [

 

 : 25الصفحة  

 

 نتائج رصد وسائل التواصل االجتماعي 
ت عبر  قامت وحدة مراقبة وسائل التواصل االجتماعي التابعة لبعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات بمراقبة المحتوى المرتبط باالنتخابا

منشور    2741أيار، على منصتي فيسبوك وتويتر بالدرجة األساسية. وحللت الوحدة    15آذار حتى    27اإلنترنت في الفترة الممتدة من  
. يُصنف حزب هللا منظمة إرهابية في الواليات المتحدة،  1تعليقاً على فيسبوك وتويتر   6466تغريدة على تويتر، و  1584وك، وعلى فيسب 

وبالتالي فهو محظور على فيسبوك وتويتر. ومع ذلك، اعتمد الحزب على شبكة من الصفحات والحسابات الداعمة له على المنصتين لنشر  
 سرديته. 

. ولم  2لرسمية المتعلقة باالنتخابات على فيسبوك عبر صفحة "انتخابات لبنان"، التي تديرها وزارة الداخلية والبلدياتنُشرت المعلومات ا
ٍو تكن الصفحة ناشطة قبل نهاية شهر نيسان، األمر الذي لم يسمح بنشر التوعية العامة تدريجياً كما يجب، وبالتالي فقدت المتابعين على نح

سبوع الذي سبق االنتخابات، عمدت إلى زيادة منشوراتها لتوليد المزيد من التفاعل. كان يمكن أن يقدم التواصل المنتظم  . ولكن في األ3مطرد 
وفي الوقت المناسب على وسائل التواصل االجتماعي رؤية أوضح ووصوالً أسهل إلى المعلومات للناخبين. باإلضافة إلى ذلك، نُشرت  

اإلشراف على االنتخابات على فيسبوك وتويتر    هيئة ات على عدة صفحات على اإلنترنت. وتم تفعيل حساب  المعلومات المتعلقة باالنتخاب 
. ولم تكن حساباتها الثالثة محققة، أي لم يكن إلى جانب اسم الحساب  4في وقٍت متأخٍر من العملية، فلم تحصل على أعداد كبيرة من المتابعين 

 ققة تُسهم في جعلها مصدراً واضحاً وموثوقاً للمعلومات. شارة زرقاء، علماً أن الحسابات المح

من بين كل أربع منشورات للحملة على فيسبوك وتويتر قامت بتحليلها وحدة مراقبة وسائل التواصل االجتماعي، ينتقد منشور واحد األحزاب  
ً والمرشحين أو يشوه سمعتهم، وأحياناً يكون االنتقاد الذعاً، األمر الذي جعل الفضاء  . وشمل ذلك المحتوى المعزز  5على اإلنترنت مستقطبا

على فيسبوك، الذي نشرت نصفه صفحات داعمة للقوى الناشئة الجديدة. عال صوت هذه الصفحات على شبكة اإلنترنت، ويرجع ذلك جزئياً  
في المائة من المحتوى السلبي الذي تشاركه    51. استهدف حوالى  6إلى جمهورها األصغر سناً ونقص الوصول إلى وسائل اإلعالم التقليدية 

 

 

صفحة على    82 وتم اختيار ما يقارب. أيار 15حتى  آذار 27من  فيسبوك وتويترمراقبة منتظمة على بوحدة مراقبة وسائل التواصل االجتماعي  قامت 1

ً   54و  فيسبوك يين  فالمرشحين والقادة السياسيين واألحزاب، وكذلك المؤسسات والصحوهي تابعة لألهميتها السياسية وعدد المتابعين )  تويترعلى    حسابا

الدينيين المدني والزعماء  بانتظام  . و، وما إلى ذلك(ووسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع  إنشاؤها. كما  تمت مراقبتها  التي تم  التفاعالت  بناًء على عدد 
للحصول على التفاصيل(.  فقالمرقائمة بالكلمات الرئيسية السياسية واالنتخابية، باإلضافة إلى التعليقات على النظامين األساسيين )انظر    الوحدةرصدت  

باعتبار ذلك    وتيكتوكانستغرام  بمراقبة الموضوعات الشائعة بشكل عشوائي على  وحدة مراقبة وسائل التواصل االجتماعي  باإلضافة إلى ذلك ، قامت  
 لوسائل التواصل االجتماعي.  ةالنوعي المراقبة من  جزء

2  https://www.facebook.com/Lebelect 

في    منها  60أيار، نُشر    15حتى    تم إنشاؤه  منشور  101. من أصل  2021  تشرين األول  9التي بدأت في    2022انتخابات  تسميات  :  6المرفق  راجع 3

 . 2022  نيسان 30تين في األسبوع حتى معدل نشاط مرالصفحة    سجلتاألسبوعين الماضيين. 

  93آذار جذب    24، وأنشأت حساباً على تويتر في  25آذار، وبلغ عدد متابعيها    13أنشأت هيئة اإلشراف على االنتخابات صفحة على فيسبوك بتاريخ   4

 على تويتر.   12تها صفر إلى ثالثة على فيسوك، وصفر إلى متابعاً. وكان عدد تفاعال 

 من التغريدات على محتوى سلبي.  في المائة 39,27و فيسبوكمن المنشورات التي تم تحليلها على  في المائة   61,23احتوى في اإلجمال،  5

ً   243من    في المائة  10  نسبة  6 ً   إعالنا كانت إعالنات سلبية، تستهدف  مراقبة وسائل التواصل االجتماعي  وحدة  تها  وحلل  فيسبوكتمت مشاركتها على    سياسيا

في   8)(، التيار الوطني الحر وحزب هللا في المائة 12، التيار الوطني الحر )في المائة( 21، حزب هللا )(في المائة 42في الغالب جميع القوى السياسية )

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/EU%20EOM%20Lebanon%202022%20Final%20report%20English.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/EU%20EOM%20Lebanon%202022%20Final%20report%20Arabic_2.pdf
https://www.facebook.com/Lebelect
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آذار، ما أدى إلى تقسيم األطراف السياسية إلى معسكرين اثنين، المعسكر المؤيد لحزب هللا واآلخر    8األحزاب والمرشحون ما يُسمى قوى  
في المائة منها على تشويه مصداقية    15نما ركزت  في المائة من المنشورات على تشويه مصداقية حزب هللا، بي   21المعارض له. وركزت  

  القوات اللبنانية. شكلت ميليشيات حزب هللا وأسلحته، إلى جانب السيادة والفساد واالحتيال والفشل االقتصادي والسياسي للحكومة، الجزء 
 قاشات الناخبين مستقَطبة. األكبر من الحملة السلبية. سيطر انتشار المحتوى العدائي على النقاش عبر اإلنترنت، وجعل ن 

تعزز االستقطاب من خالل استخدام المرشحين والمتابعين الخطاب المهين على نطاق واسع. حددت وحدة مراقبة وسائل التواصل االجتماعي  
أيار، أعلنت    9. في  7من قانون االنتخابات  74أيار تنتهك المادة    14و  1مشاركة وتغريدة نشرها المرشحون في الفترة الممتدة بين    166
في المائة من جميع االنتهاكات الموثقة على وسائل التواصل االجتماعي تُدَرج ضمن    69اإلشراف على االنتخابات أن ما يقارب الـ    هيئة

والخيانة،  تعليق يتضمن اإلهانات، واتهامات بالفساد والقتل    100التشهير والذم. وحللت بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات أكثر من  
. باإلضافة إلى ذلك، تعرضت بعض المرشحات إلى هجمات شرسة ووسوم بسبب  8وإهانات عائالت المرشحين، وإهاناٍت ذات طابع جنسي 

إعاقة أطفالهن وتوجههن الجنسي، وهاتان خاصيتان تحميان من خطاب الكراهية. أدى عدم وجود إدانة علنية لمثل هذه الحاالت وغياب  
 إلى ترسيخ اإلفالت من العقاب.  آليات المساءلة

.  9تم استخدام الوسومات على نطاق واسع من قبل األحزاب لنشر السرديات، وإلنشاء موضوعات تصبح حديث الساعة، والنتقاد المعارضين
قبة وسائل التواصل  . رصدت وحدة مرا 10وتم إنشاء معظم الوسوم بعد أحداث غير متصلة باإلنترنت، فاستفادت من األحداث بدالً من تشكيلها

االجتماعي تضخيماً مصطنعاً وتنسيقاً للرسائل عبر اإلنترنت )من قِبل ما يسمى بـ "الجيوش اإللكترونية"( حتى يوم االنتخابات، أجرتها  
 .  11حسابات حقيقية ومزيفة داعمة لحزب هللا والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وميشال معوض وفؤاد مخزومي 

إ ذلك  بهدف  أدى  وتداولها  الوسومات  تم تصميم  المنتِشرة. وقد  الموضوعات  لتوجيه  اإلنترنت  الوسومات على  لى معارك ضارية حول 
بالفضاء االفتراضي، وبالتالي التدخل في تشكيل آراء الناخبين . عالوة على ذلك، أظهرت صفحات فيسبوك وحسابات تويتر  12التالعب 

 . 13التنظيم والتالعب على وسائل التواصل االجتماعي، والخلط بين النشاط البشري واآللي الداعمة لحزب هللا مستوى عال من  

ي  باإلضافة إلى ذلك، الحظت بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات أنواعا مختلفة من التالعب بالمعلومات على فيسبوك وتويتر، بما ف 
اإلخبارية لتناسب سرديات محددة، ونشر مقاطع فيديو وصور مزيفة، فضالً عن المحتوى المضلل  ذلك إعادة صياغة العناوين والمقاالت  

. ومع أن مثل هذه الحاالت ظلت محدودة وفي بعض  14والكاذب والسياق الخاطئ. وقد نشرت عبر الطيف السياسي بهدف خداع الناخبين
نتخابات في الدوائر التي كان فيها الهامش بين المرشحين الفائزين والخاسرين  األحيان ساخرة، إال أن جزء منها ترك تأثيراً ملموساً على اال

 منخفضاً. 

 

 

 

  في المائة  50صفحات وسائل اإلعالم على اإلنترنت    ونشرتبوال يعقوبيان.  وآذار    8وقوى أخرى من بينها القوات اللبنانية والكتائب وتحالف    المائة(،

 من قبل المجتمع المدني.  في المائة  4من قبل األحزاب، و في المائة  21من قبل المرشحين والسياسيين، ونُشرت   في المائة 25و، منها

 والتحريض على الفتنة واالتهام بالكفر وتشويه المعلومات.  التشهيرك شمل ذل 7

ميشال  و  إيلي الفرزليو  فؤاد مخزوميو  بوال يعقوبيانعجع و ستريدا جوافرم،    ةنعمو  جبران باسيلو   حزب هللاو  من بين آخرين سمير جعجع  ذلكاستهدف   8

،  "، "أنتم خونة"ان ، فأرخراف   ، "، "قمامة سوريا وجواسيس إيرانالتي يمثلها المخصيالرئيس عون. وشمل ذلك: "كتلة القيء ووليد جنبالط  االبن والمر  
 ، "أنت محتال، لص، وقاتل!"خائن" الكلب ال"ابن 

،  أيار   4في    ن# نديم الجميل كاوانتشر وسم بعد تعليق من أحد مؤيدي التيار الوطني الحر؛   نيسان 8# ال تصوت للقوات اللبنانية في مثل إطالق وسم  9

بعد خطاب حسن نصر   This Fingerتم إنشاء # وأيار.    10# الكلمة الصحيحة دعماً لسليمان فرنجية في  وسم  ما أدى إلى تشويه سمعته بشدة. تم إنشاء

 ته. وتشويه سمع حزب هللا، وتم استخدامه لدعم أيار  14هللا في 

ران باسيل إلى  نيسان. أعقب زيارة جب  13؛ زيارة فؤاد مخزومي للشيخ عبد اللطيف دريان في  نيسان  20إيلي الفرزلي مع المتظاهرين في  عراك   10

 على اإلنترنت.  السرديات لنشر  ة مضاد وسومات ووسوماتإنشاء  أيار 2وإلى البقاع في  ، نيسان 30عكار في 

 . 6راجع المرفق  11

آراء مستقلة، خالية   تشكيليجب أن يكون الناخبون قادرين على  : "19، الفقرة 25، التعليق العام رقم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  12

 ". من العنف أو التهديد بالعنف أو اإلكراه أو التحريض أو التدخل المتالعب من أي نوع 

 راجع مرفق وسائل التواصل االجتماعي.  13

غير المعترف   لدين الشيعيلعاِلم ا؛ الفيديو المزيف 6المرفق راجع، نيسان 9الشيعي الشيخ أحمد قبالن بشأن قانون االنتخابات في  عاِلم الدين مثل بيان 14

وسائل اإلعالم عبر اإلنترنت في معلومات مضللة عن شراء األصوات  ، ونشرت  أمام شعار حزب هللا وأعالمه بشكل مخادع    موضوعشي وهو  جال  نظيربه  

 . نيسان 6في 
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 مخرجات مراقبة وسائل التواصل االجتماعي  - 6المرفق 

 المنهجية 

 

 آذار حتى  27راقبت بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات الصفحات والمجموعات العلنية على فيسبوك وحسابات تويتر من  

، وجمعت البيانات من تويتر من خالل (SentiOne)، وسينتيوان  (CrowdTangle)، باستخدام كراودتانغل  2022أيار    15

 .  منصة لبرمجة التطبيقات

 

اختارت لجنة المراقبة المشاركات .  تغريدة من قبل فريق من خمسة مراقبين  2,299مشاركة و  3,584تم ترميز وتحليل حوالي  

، أو (وزارة الداخلية والبلديات، المتنافسين السياسيين)والتغريدات إما عن طريق صفحات أو حسابات، مع التركيز على المرسل 

ئل السياسية المعلومات المتعلقة باالنتخابات التي تلقاها الناخبون، والرسا)عن طريق الكلمات المفتاحية، مع التركيز على الرسالة  

 .(. المثيرة لالنقسامات التي تمت مشاركتها، وتغطية بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات، الخطاب التحقيري، إلخ

 

 تويتر  فيسبوك  
المجموع 

ذات 

 الصلة

 اختيار من خالل 
 الصفحات  

المنشورات 

التي تم 

 تحليلها 

ذات 

 الصلة
 الحسابات 

التغريدات  

التي تم 

 تحليلها 

ذات 

 الصلة

 الحسابات /الصفحات  78 0 0 0 78 78 1 انتخابات لبنان 

اإلشراف    هيئة

على  

 االنتخابات 

 الحسابات /الصفحات  61 28 28 1 33 33 1

الجهات  

الفاعلة 

 المؤسسية 

 الحسابات /الصفحات  1,450 546 776 29 904 991 58

 الحسابات /الصفحات  362 179 299 24 183 396 18 أطراف ثالثة

المعلومات 

 االنتخابية
 الكلمات المفتاحية  269 76 169 72 193 347 110

المعلومات 

 السياسية
 الكلمات المفتاحية  602 138 305 282 464 581 181

 الحسابات /الصفحات  7 0 0 0 7 140 4 وسائل اإلعالم

 520 163 722 37 357 1,018 227 * غير ذلك
الحسابات،   /الصفحات 

 الكلمات المفتاحية  

  3,349 1,130 2,299 445 2,219 3,584 600 المجموع

 

 المرأة، بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات، الخطاب التحقيري، التحريض على الفتنة الدينية* 
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تعليق على تويتر وفيسبوك لتقييم استخدام   6,500باإلضافة إلى ذلك، راجعت وحدة مراقبة وسائل التواصل االجتماعي أكثر من 

 .الكالم التحقيري، بما في ذلك الكالم المهين القائم على النوع االجتماعي

 

 الحمالت االنتخابية على اإلنترنت 

 

صفحة علنية على فيسبوك،   56تغريدة تولد أعداداً كبيرة من التفاعالت، وتم استخراجها من    722مشاركة و  958تم تحليل حوالي  

المتنافسين البارزين، /صفحة علنية على فيسبوك من السياسيين  37تم تصدير الرسائل من  ...  حساباً على تويتر   28وتم اختيار  

متنافسين بارزين، وحساب  /حساباً لسياسيين  16ى  صفحة من قادة األحزاب، باإلضافة إل  14وخمس صفحات من األحزاب، و

 . حساباً لقادة أحزاب على تويتر 11حزب واحد، و

 

 تويتر  فيسبوك  

المجموع  

 الصفحات   ذات الصلة 

المنشورات 

التي تم 

 تحليلها 

ذات 

 الصلة 
 الحسابات

التغريدات 

التي تم 

 تحليلها 

ذات 

 الصلة 

 43 2 2 1 41 49 5 األحزاب

  /المرشحون  

 السياسيون 
37 632 605 16 215 147 752 

 603 372 505 11 231 277 14 قادة األحزاب 

 1398 521 722 28 877 958 56 المجموع

 

، وانتمائهم السياسي، (عدد المتابعين، النشاط، التفاعالت، إلخ)وفقاً لتأثيرهم على األجندة السياسية  تم اختيار الصفحات والحسابات  

لم تظهر جميع الصفحات التي اختارتها وحدة مراقبة وسائل التواصل االجتماعي في  ومع ذلك،.  لتغطية جميع األطياف السياسية

في الواقع، قد تكون بعض المنشورات والتغريدات ذات المشاركة األقل قد أثارت اهتماماً ولكنها لم ترق إلى الحد الالزم  . الرصد

 .  دة مراقبة وسائل التواصل االجتماعي التابعة لبعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخاباتلتشفيرها يدوياً من قبل وح

 

 المعلومات االنتخابية والسياسية التي تمت مشاركتها على فيسبوك وتويتر  

 

الصلة في   العلني ذات  المفتاحية على جميع محتوى فيسبوك  الكلمات  البحث عن طريق  لبنان، وعلى تويتر تم إطالق عمليات 

 .لتحديد المعلومات االنتخابية والسياسية

 

 244تم مراجعة المشاركات من إجمالي  .  تغريدة ذات الصلة  214و  657تغريدة، منها    474مشاركة و  928تم مراجعة حوالي  

 . حساباً مختلفاً في المجموع 354تم مراجعة التغريدات على . مجموعة علنية 47صفحة علنية و

 

 
 فيسبوك 

 الموضوع
المشاركات  

 المراجعة 

ذات 

 الصلة
 

  /الصفحات 

 المجموعات

 

 
 تويتر 

 الموضوع
التغريدات  

 المراجعة 

ذات 

 الصلة
 الحسابات  
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 110  193 347 االنتخابية

 134/47  464 581 السياسية

 291  657 928 المجموع
 

 72  76 169 االنتخابية

 282  138 305 السياسية

 354  214 474 المجموع
 

 

 

 بيئة وسائل التواصل االجتماعي 

 

هناك   مستخدم   25كان  مليون 

االجتماعي  التواصل  لوسائل 

الثاني   كانون  في   2022بحلول 

أو   من   75لبنان،  المائة  في 

 .  السكان

 

المفضل  المحتوى  هو  الفيديو 

شعبية األكثر  المنصة  . ويوتيوب 

كان (  1الرسم  ) ذلك،  ومع 

األكثر   المنصة  شعبية فيسبوك 

كان  حين  في  األخبار،  لتبادل 

أعمال  جدول  واضع  تويتر 

اإلعالم  ووسائل  السياسيين 

 . التقليدية

 

مستخدمي  غالبية  الرجال  شكل 

االجتماعي  التواصل  وسائل 

ممثلين بشكل مفرط على  وكانوا 

 (.2الرسم )تويتر  

 

 

 2022 مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي حسب المنصة، كانون الثاني. 1الرسم 

 2022لبنان  We are Social | Hootsuite Digital Report: المصدر

 

 

  2022نسبة المستخدمين من النساء والرجال حسب المنصة، كانون الثاني . 2الرسم 

 2022لبنان  We are Social | Hootsuite Digital Report: المصدر

 

 2021التقرير الرقمي لبنان * 

 

 

 

 

 تواصل وزارة الداخلية والبلديات  -صفحة االنتخابات اللبنانية على الفيسبوك  

 

المتعلقة باالنتخابات من قبل صفحة   الرسمية  المعلومات  لبنان"تم تبادل  الداخلية  "  انتخابات  التي تديرها وزارة  على فيسبوك، 

لقد جمعا القليل  .  اإلشراف على االنتخابات نفسها بحلول نهاية آذار فقط  هيئةتم تفعيل صفحة الفيسبوك وحساب تويتر  .  والبلديات
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المتابعين   التوالي  )من  التفاعالت(95و  25على  القليل من  الداخلية والبلديات تنشيط صفحة  .  ، وولدا    انتخابات"أعادت وزارة 

واكتسبت المتابعين بشكل ملحوظ  . فقدت متابعيها بانتظام حتى أيام قليلة قبل االنتخابات.  نيتشرين الثا  9على الفيسبوك في  "  لبنان

كانون األول، وعندما قامت بتوسيع نطاق منشوراتها، مع مشاركة   20عندما نشرت معلومات حول التحقق من بيانات الناخبين في  

 (3الرسم . )بات مواد تثقيف الناخبين بشكل خاص، في الفترة التي تسبق االنتخا 

 

ونشرت على نحو أكثر تواتراً في األسبوعين  (  4الرسم  . )منشوراً فقط على مدى ستة أشهر وأسبوع واحد  102شاركت الصفحة  

 .  المقبلين على االنتخابات، على الرغم من عدم كفاية المنشورات إلنتاج دينامية على الصفحة وتوليد تفاعالت كبيرة

 

 

حتى  2021تشرين الثاني  9تطور المتابعين من . 3الرسم 

 كراودتانغل : المصدر/  2022أيار  20

 

تشرين الثاني  9من مجموع المشاركات المنشورة . 4الرسم 

 كراودتانغل: المصدر/  2022أيار  20حتى  2021

 

  

 .أيار 15آذار إلى  27منشوراً من الصفحة في الفترة من  78حللت البعثة 

 

إعالمية  مواد  عن  عبارة  المنشورات  ثلث  وكان 

في المائة منها   44وتثقيفية للناخبين، في حين كان  

الداخلية   وزارة  عن  صادرة  بيانات  عن  عبارة 

االنتخابات    وهيئةوالبلديات   على  اإلشراف 

بشأن  أو  االقتراع،  أقالم  لموظفي  أو  للمرشحين، 

حة  أجرت الصف.  تنظيم االنتخابات وأيام االنتخابات

. حملة إعالمية ملحوظة للمرشحين في آذار ونيسان

 (5الرسم )
 

حتى  27/03مشاركة التي تم نشرها من  78الـ موضوعات . 5الرسم 

15/05/2022 
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 (. تسعة)عدداً أكبر بكثير من المشاهدات مقارنة بمقاطع الفيديو التي لم يتم تعزيزها ( تسعة)حققت مقاطع الفيديو المعززة  

 

 

 

الحد األدنى والحد األقصى لعدد مشاهدات مقاطع الفيديو المعززة مقابل المقاطع غير  . 6الرسم 

 كراودتانغل: المصدر /  15/05/2022حتى  27/03المعززة من 

 

 المعلومات السياسية واالنتخابية التي تم تعميمها

 

 المنهجية

أطلقت بعثة مراقبة االنتخابات عمليات بحث على كراودتانغل وتويتر للتعرف على المعلومات االنتخابية والسياسية التي تم تداولها 

باستخدام كراودتانغل، تم إطالق عمليات بحث على صفحات فيسبوك العلنية  .2022أيار    15آذار حتى    27على المنصتين من  

تم  .  تم إطالق عمليات البحث على تويتر عبر منصة برمجة التطبيقات.  ة كبيرة للجمهور اللبنانيالتي اعتبرها فيسبوك ذات أهمي

المشاركات والتغريدات ذات أعلى مشاركة يدوياً وجرى تحليلها على أساس أسبوعي مع أعلى مشاركة    20. )ترميز  منشوراً 

 (. منشوراً لعمليات البحث السياسية 30لعمليات البحث االنتخابية و

 

 الكلمات المفتاحية

 

 االنتخابية

االنتخابات، االنتخابات النيابية، الئحة المرشحين، توزيع المقاعد، قانون االنتخابات، النظام الطائفي، المقعد 

بطاقة   االقتراع،  مركز  االقتراع،  قلم  القضاة،  المذهبي،  المقعد  المذهبي،  النظام  الصغرى،  الدائرة  الطائفي، 

 اإلشراف على االنتخابات  هيئةالناخبين، 

 

 السياسية

ب هللا، زمن الذل، االحتالل اإليراني، كلن يعني كلن، انفجار المرفأ، الفساد، الميليشيات، اإلرهاب، النظام، حز

قائدك، الكهرباء، المهربون، النفايات، الالمركزية، شراء األصوات، الزبائنية، الديكتاتورية الطائفية، األموال  

 الخارجية 

 

 

ال:  ملحوظة الصفحات  جميع  تضمين  يتم  كراودتانغللم  طريق  عن  البحث  في  والمنشورات  ذلك.  علنية  بعض  مع  تكون  قد   ،

المنشورات ذات المشاركة األقل قد أثارت اهتماماً ولكنها لم ترق إلى الحد الالزم لتشفيرها يدوياً من قبل وحدة مراقبة وسائل  

تالي، هذه نبذة عن المعلومات التي تمت مشاركتها على بال.  التواصل االجتماعي التابعة لبعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات

 ... فيسبوك حول العملية االنتخابية وليست تقريراً شامالً 

 

 244تم مراجعة المشاركات من إجمالي  .  تغريدة ذات الصلة  214و  657تغريدة، منها    474ومشاركة    928تم مراجعة حوالي  

 . حساباً مختلفاً في المجموع 354تم مراجعة التغريدات على . مجموعة علنية 47صفحة علنية و
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 التي تمت مشاركتها على فيسبوك وتويتر   االنتخابيةالمعلومات 

 

 الصفحات والحسابات التي شاركت المعلومات المتعلقة باالنتخابات

 

المعلومات  .  6الرسم   شاركت  التي  فيسبوك  صفحات 

 االنتخابية

 

 حسابات تويتر التي شاركت المعلومات االنتخابية . 7الرسم 

 

 

قبل   من  مشاركات  الغالب  في  كانت  االنتخابات  لمراقبة  األوروبي  االتحاد  بعثة  حللتها  التي  االنتخابية  المعلومات  أن  حين  في 

، تم تبادل أكثر من نصف المعلومات المتعلقة باالنتخابات  (6الرسم  )المرشحين وصفحات وسائل اإلعالم على فيسبوك  /السياسيين

من قبل حسابات األفراد على تويتر، واحدة من كل ست تغريدات من هذا القبيل تم مشاركتها من قبل السياسيين أو صفحات وسائل  

 (. 7الرسم )اإلعالم 

 

 تحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات مواضيع المنشورات والتغريدات المتعلقة باالنتخابات التي حللتها بعثة اال
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استخدام الموارد اإلدارية، والخدمات اللوجستية السيئة في المراكز، وشراء األصوات، *  

 واالشتباكات 

 

 

 المواضيع التي تغطيها صفحات فيسبوك التي شاركت المعلومات االنتخابية . 8الرسم 

التي   والحسابات  الصفحات 

المفتاحية  الكلمات  شاركت 

تحليلها من   التي تم  االنتخابية 

األوروبي  االتحاد  بعثة  قبل 

شاركت   االنتخابات،  لمراقبة 

حول  المعلومات  من  القليل 

االنتخابية،  العملية 

وإدارة   واإلجراءات، 

تثقيف   ومواد  االنتخابات، 

رسائل   بعثت  أو  الناخبين، 

الداكن،  األخضر  )التصويت  

على    19,02 المائة  في 

و المائة    11,01فيسبوك  في 

 (. على تويتر

على   المنشورات  معظم  كان 

 فيسبوك  

منشورات   تحليلها  تم  التي 

 . للحمالت االنتخابية

 

 

 

 

 المواضيع التي تغطيها حسابات تويتر التي شاركت المعلومات االنتخابية. 9الرسم 

 

على تويتر، تضمنت الرسائل 

تم   الغالب  التي  في  تحليلها 

سمعة  وتشويه  سلبية  حملة 

والمرشحين  األحزاب 

 (. في المائة 30,30)

نفسها   العملية  فقدت  كما 

مصداقيتها في بعض األحيان 

على تويتر، من خالل رسائل  

أو  /تشير إلى أوجه القصور و

اإلشراف على   هيئةتشكك في  

 (9الرسم . )االنتخابات

 

الرسم . )المائة من التغريدات التي تم تحليلها إما على معلومات مضللة أو تحليل خاطئ أو خطاب مهيناحتوت حوالي ثمانية في 

9) 
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 المعلومات السياسية التي تمت مشاركتها على فيسبوك وتويتر  

 

 

االتحاد  بعثة  قبل  من  وتحليلها  فيسبوك  على  مشاركتها  تمت  سياسية  مفتاحية  كلمات  على  تحتوي  التي  الرسائل  مشاركة  تمت 

المرشحين وصفحات وسائل اإلعالم وصفحات   /األوروبي لمراقبة االنتخابات بشكل متساٍو تقريباً من خالل صفحات السياسيين  

في المائة   18( أي األفراد أو الصفحات التي ليس لها هوية أو انتماء واضح)األخرى مؤيدي السياسيين، بينما شاركت الصفحات 

 (10الرسم . )فقط من هذه الرسائل

 

في المائة من الرسائل التي تم    65على العكس من ذلك، كانت الحسابات الفردية على تويتر هي األكثر نشاطاً، حيث شاركت  

 ( 11الرسم . )في المائة من تلك الرسائل 12إلى  11ن، وحسابات وسائل اإلعالم، المرشحو/تحليلها، بينما شارك السياسيون

 

 الصفحات والحسابات التي شاركت المعلومات المتعلقة باالنتخابات

 

 

 

المعلومات .  10الرسم   شاركت  التي  فيسبوك  صفحات 

 السياسية

 

 

 السياسيةحسابات تويتر التي شاركت المعلومات . 11الرسم 
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 مواضيع المنشورات والتغريدات السياسية التي حللتها بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات 

 

 

 

 المواضيع التي تغطيها صفحات فيسبوك التي شاركت المعلومات السياسية . 12الرسم 

 

 



 12 

 

 

 شاركت المعلومات السياسية المواضيع التي تغطيها حسابات تويتر التي . 13الرسم 

 

 

االنتخابات والتي تحتوي على معلومات سياسية عبارة عن  لمراقبة  األوروبي  االتحاد  بعثة  التي حللتها  الرسائل  وكانت معظم 

االنتخابية   العملية  أو  السياسية  األحزاب  أو  المرشحين  استهداف  أو  تشويه  التوالي،  (.  13و  12الرسمان  )رسائل  على  شكلت، 

 .  المائة من المنشورات على فيسبوك وتويترفي  45,65في المائة و 47,85

 

 . بعبارات أخرى، كانت واحدة من كل رسالتين رسالة سلبية، تشويه سمعة جزء من المرشحين أو العملية

 

بالصور كما .  باإلضافة إلى ذلك، احتوت واحدة من كل ست تغريدات تم تحليلها على مزاعم شراء األصوات، وأرفقت أحياناً 

 .المهين وشكل أكثر من خمسة في المائة من الرسائل على المنصتينانتشر الخطاب 

 

 

 " األخرى"الصفحات والحسابات  /المرشحين، والمؤيدين   /التركيز على وسائل اإلعالم والسياسيين 

 

 ما الذي شاركته صفحات وسائل اإلعالم وحساباتها؟
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وسائل المواضيع السياسية التي غطتها صفحات . 14الرسم 

 اإلعالم على فيسبوك 

 

المواضيع السياسية التي غطتها صفحات  . 15الرسم 

 وسائل اإلعالم على تويتر

 

 

التقليدية، ) اإلعالم  وسائل  اإلنترنت،  اإلعالم عبر  وسائل 

وسائل  "الحسابات التي قدمت نفسها على أنها    /والصفحات  

آخر  "  إعالم وجود  لديها  ليس  ولكن  فيسبوك  عبر  على 

 ( اإلنترنت أو خارجه

 

 

 

 

 

 المرشحون؟ /ما الذي شاركه السياسيون 

 

 

 

 

المواضيع السياسية التي غطتها صفحات  . 16الرسم 

 المرشحين على فيسبوك /السياسيين 

 

 

 

 

 

 

 

المواضيع السياسية التي غطتها صفحات  . 17الرسم 

 المرشحين على تويتر /السياسيين 

 

 ما الذي شاركته صفحات المؤيدين؟ 

 

 ما الذي شاركته الصفحات األخرى؟
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المواضيع السياسية التي غطتها صفحات  . 18الرسم 

 المؤيدين على فيسبوك

 

الصفحات المواضيع السياسية التي غطتها . 19الرسم 

 األخرى على تويتر
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 الحمالت االنتخابية على اإلنترنت 

 

تغريدة تمت مشاركتها من قبل مجموعة مختارة من    722و  منشور  958قامت بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات بتحليل  
، مما أدى 2022أيار    15آذار حتى    27األحزاب الرئيسية، والمرشحين، والقادة السياسيين على فيسبوك وتويتر في الفترة من  

لمشاركات يدوياً  بمجرد تصديرها، تم ترميز ا(.  المئة مشاركة وتغريدة ذات أعلى نسبة مشاركة في األسبوع)إلى زيادة المشاركة  
تغريدة على أنها غير مرتبطة   201مشاركة و  81في المجموع، تم تصنيف  .  لتحديد نوع المنشور، واالنتماء، وموضوعات الحملة

 .المتبقية في الرسوم البيانية 521والتغريدات الـ  877الـ بالحملة االنتخابية؛ يتم عرض المشاركات 

 المصلحة السياسيين األكثر نشاطاً وتفاعالً مع أصحاب 

 

 

 

الصفحات السياسية األكثر نشاطاً وتفاعالً . 20الرسم 

 حسب انتماءاتها على فيسبوك 

 

الحسابات السياسية األكثر نشاطاً وتفاعالً حسب  . 21الرسم 

 انتماءاتها على تويتر 

 

في الغالب من قبل القوات    مشاركة  مراقبة االنتخاباتكانت المنشورات والتغريدات المتصلة بالحمالت االنتخابية التي حللتها بعثة  

كانت هذه هي المشاركات والتغريدات التي حصدت النسبة .  اللبنانية، التيار الوطني الحر، كما المرشحين المستقلين أو المعارضين

والمردة، نشطة بشكل خاص على تويتر  ومع ذلك، كانت بعض األحزاب األخرى، بما في ذلك الكتائب  .  األعلى من التفاعالت

 . أو فيسبوك، لكنها لم تحصد سوى القليل من التفاعالت/و
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الصفحات السياسية األكثر نشاطاً وتفاعالً . 22الرسم 

 حسب التحالفات على فيسبوك 

 

الحسابات السياسية األكثر نشاطاً وتفاعالً حسب  . 23الرسم 

 التحالفات على تويتر 

 

 

 المنشورات التي تمت مشاركتها نوع 

 

 

 

العنف  *   على  بالمعلومات،    /التحريض  التالعب  الكراهية، 

 الكالم المهين، التحرش بالنساء، التهديدات

 

 

نوع المنشورات التي شاركها أصحاب المصلحة  . 24الرسم 

السياسيون وحللتها بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات  

 على فيسبوك

 

 

اإلدارية،  *   الموارد  واستخدام  التعسفية،  الممارسات  إدانة 

 وشراء األصوات

الكراهية، المعلومات الخاطئة   /التحريض على العنف  **  

 التضليل  /
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نوع التغريدات التي شاركها أصحاب المصلحة  . 25الرسم 

السياسيون وحللتها بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة 

 االنتخابات على تويتر 

 

شكلت منشورات الحمالت االنتخابية والتغريدات معظم الرسائل المشتركة، إال أن تشويه سمعة األحزاب والمرشحين   في حين

في المائة على   18,18واالنتخابات ظلت منتشرة على نطاق واسع في منشورات أصحاب المصلحة السياسيين، حيث وصلت إلى  

 . في المائة على تويتر 26,79فيسبوك، و

 

 مواضيع الحمالت االنتخابية 

 

 

 

مواضيع رسائل الحملة التي شاركها أصحاب  . 26الرسم 

 المصلحة السياسيون على فيسبوك

 

 

مواضيع رسائل الحملة التي شاركها أصحاب  . 27الرسم 

 المصلحة السياسيون على تويتر

 

وتويتر فيسبوك  على  متقاربة  ومشاركتها  الحملة  مواضيع  الفسا.  كانت  التحتية  شكل  والبنية  اإلقليمية  والسياسات  واالقتصاد  د 

 . في المائة من المنشورات على فيسبوك وتويتر 84,36في المائة و 90,26والسياسات الدولية على التوالي  

  

 التالعب بالمعلومات 

 

التالعب   حاالت  وتوثيق  بتحليل  االنتخابات  لمراقبة  األوروبي  االتحاد  بعثة  وفيسبوكقامت  تويتر  على  تحديد  .  بالمعلومات  تم 
الوسومات   وتحليل  االنتخابات،  لمراقبة  األوروبي  االتحاد  لبعثة  المنتظمة  المراقبة  خالل  من  الثالث  يومياً،   المتداولةالحاالت 

التابعة أو التي تظهر هذه الحاالت الثالث كيف تشغل الصفحات والحسابات .  ومراقبة وسائل التواصل االجتماعي يوم االنتخابات
تميل إلى بعض الجماعات السياسية مساحة اإلنترنت لتحديد االتجاهات على تويتر، وشن هجمات منسقة على خصومها، والتالعب  
بعناوين ومحتوى المقاالت لجذب جمهورها ولتناسب أجندتها، واستخدام مجموعات من الحسابات الحقيقية أو المزيفة لتضخيم 

 .  رواياتهم
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 االتجاه وتضخيم الوسومات على تويتر  تحديد 

 

 2022آذار  14 - القوات اللبنانية  /آذار  14حزب هللا مقابل  /التيار الوطني الحر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آذار، من خالل الحسابات الداعمة  14في  المتداولةمخطط الوسومات . 28الرسم 

 

على اإلنترنت، للفت النظر، واالستفادة من تداول المعلومات    تشغيل مساحةقد ثبت أن تحديد االتجاه على تويتر مهم لألطراف ل

وهكذا، بذلت األحزاب الرئيسية الكثير من الجهود في .  بين المنصات وبين وسائل اإلعالم االجتماعية ووسائل اإلعالم التقليدية

 . ية أو وهميةودعم تلك الخاصة بهم، من خالل حسابات حقيق  المتداولةالسيطرة على الوسومات 

 

مساء، وكيف دفعت الحسابات الداعمة لألحزاب  11آذار، من منتصف الليل حتى  14في  المتداولةالتغريدات  28يظهر الجدول 

 .هاجمت بعضها البعض لتحديد التوجهات/المختلفة رواياتها الخاصة

 

 :السياق

 . قية تحذيراً للواليات المتحدة وحلفائهاآذار، شنت إيران هجمات صاروخية استهدفت إربيل العرا 13في :  الدولي •

آذار هو   14".  حزب الحرباء"آذار، هاجم جبران باسيل في خطاب ألقاه القوات اللبنانية ووصفها بأنها    13في  :  الوطني •

 . يوم إحياء ذكرى ثورة األرز المناهضة لسوريا
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مساء، تنازع التيار الوطني الحر، وحزب هللا، وأمل، والقوات    5من الصباح الباكر حتى الساعة  

آذار، لفرض الوسومات، التي تستند أوالً إلى األحداث    14اللبنانية، والصفحات الداعمة لتحالف  

التي وقعت خارج اإلنترنت، قبل أن تصبح وسومات عاطفية تهاجم القوات اللبنانية وتنقل الهجوم  

 .  المضاد

 

صباحاً، كان التيار الوطني الحر وحزب هللا   7آذار، من منتصف الليل حتى الساعة    14في  

  13إربيل، استناداً إلى األحداث التي وقعت في  #الحرباية و  _حزب #  يتصدران، مع الوسومات

 (.خطاب جبران باسيل والهجوم اإليراني على إربيل)آذار وأثناء الليل 

 

الساعة   الصفحات    8في  كسرت  لـ  صباحاً،  وسم   14الداعمة  باستخدام  الصدارة  آذار 

 .تراجعت وسومات التيار الوطني الحر وحزب هللا في الوقت نفسه". آذار_14"#

 

" ال تصوت للقوات اللبنانية"#صباحاً، بدأ وسم  11بحلول الساعة . دام ذلك لبضع ساعات فقط

زب هللا والتيار الوطني  تم تشاركه من خالل حسابات داعمة لح.  في االنتشار وانتزع الصدارة

 . الحر

 

وسم   وأطلقت  ساعة،  في غضون  اللبنانية  القوات  بحلول  " فينا"#ردت  الصدارة  أخذ  الذي   ،

 . مساء 4الساعة 

  

، الذي سرعان ما تفوق عليه وسم القوات اللبنانية ووسم حزب  "األمل_الوحدة_في"#فقد الوسمان الصدارة مؤقتاً لصالح وسم أمل  

 .التيار الوطني الحر، المتنافسان من أجل الصدارة -هللا 

 

 . حزب هللا على الصدارة لبقية اليوم/مساء، حافظ التيار الوطني الحر 5من الساعة 

 

 . شوهت النقاش على تويتر مسابقة الوسومات بين المجموعات الداعمة ،لم تعكس تلك الوسومات أخبار اليوم

 

 

 

 التالعب بالمحتوى ليناسب جدول أعمال أحد األطراف 

 

 2022نيسان  9 -تعميم بيان الشيخ أحمد قبالن حول قانون االنتخابات واألموال الخارجية تداول 

 

االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات، أدلى الزعيم الديني الشيعي الشيخ أحمد نيسان، بعد اجتماع مع كبير مراقبي بعثة    9في  

دقيقة، شاركت عدة صفحات داعمة    90في غضون  .  في االنتخابات"  األموال الخارجية"قبالن ببيان حول قانون االنتخابات و

وفي بعض األحيان أعادت صياغة المقال لجذب   البيان، وغيرت العنوان، ونقطة التركيز،(  حزب هللا والثورة)للجماعات المعادية  

 . جمهورها

 

للبيان، أعلن الزعيم الشيعي أن قانون االنتخابات طائفي أكثر منه وطني ولكنه أفضل قانون ممكن في الوقت الحالي كما  .  وفقاً 

سردية ذكرها بانتظام    حذر من استخدام األموال األجنبية من قبل مختلف أصحاب المصلحة السياسيين خالل االنتخابات، وهي

 .  القادة السياسيون الشيعة أو الصفحات الداعمة لهم، القريبة إلى حد ما من الثنائي الشيعي
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نظراً لعدم ذكر المصدر،  .  مساء، أصدرت صفحة دايلي بيروت على فيسبوك بيان الشيخ أحمد قبالن  4:45نيسان، في الساعة    9في  

الملكية، لم تتمكن بعثة ا البيان وأين تم نشره أوالً وغياب حقوق  اقتبس .  التحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات من تحديد مصدر 

قانون االنتخابات طائفي أكثر منه وطني، لكنه أفضل ما يمكن في الوقت  )"عنوان المقال جزء من البيان، حول قانون االنتخابات 

الصفحات )شرت صفحة أخرى نفس المحتوى بالضبط، بنفس العنوان  دقيقة، ن  13بعد حوالي  .  يشمل المقال البيان الكامل"(.  الحالي

 . ظلت المقاالت محايدة(. باللون األزرق على الرسم البياني

 

نشرتا المقال .  المقال(  صفحات باللون األصفر على الرسم البياني)في غضون بضع دقائق، نشرت صفحتان مؤيدتان لحزب هللا  

العنوان  .  كامالً  غيرا  فقد  من)"ولكن،  يحذر  قبالن  الخارجية"  المفتي  في  "  األموال  فقط  تعيش  والعالم  المنطقة  طواحين  ألن 

 .  ، مما أعاد توجيهه نحو خطاب وسردية مألوفة على صفحات حزب هللا!"(الخراب

 

المقال أيضاً، وشاركت نسخة (  يانيصفحات الثورة، باللون األبيض على الرسم الب)في الوقت نفسه، نشرت ثالث صفحات للثورة  

. لقد غيروا العنوان، وقامت صفحتان بإعادة صياغة المقال، وإن لم يجتزئوا المعلومات لتناسب أجندتهم وجمهورهم:  معدلة منه

ديكتاتورية  "  النظام اللبناني ليس سوى:  قبالن"و"  ال خالص للبنان إال بالتخلص من الطائفية السياسية:  قبالن" تم تغيير العنوان إلى  

 !’” طائفية

 

المعاكسة السياسية  ليتناسب مع األجندات  البيان ومضمونه  بعنوان  التالعب  الشيخ أحمد قبالن كيف تم  تداول بيان  كما  .  يظهر 

يعرض بعض صفحات الترابط أو التنسيق الداعمة لمجموعة مماثلة، والتي تنشر نفس المحتوى بالضبط، بما في ذلك المحتوى  

 . أو المضلل، في فترة زمنية قصيرة/العب به والذي تم الت
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 2022نيسان  9تداول بيان الزعيم الديني الشيعي الشيخ أحمد قبالن على فيسبوك، . 29الرسم 

 

 

 مهاجمة المعارضين وخداع المستخدمين على تويتر 

 

 2022أيار  15 -جيوش حزب هللا اإللكترونية   -اسقاط القوات واجب سني # 
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اسقاط القوات #، حللت البعثة وسم  (يوم االنتخابات )أيار    15في  

 .  واجب سني

 

قبل   من  الوسم  مشاركة  ميزات    948تمت  أظهروا  مستخدماً 

حساب مستخدم في    861من بينهم، تم إنشاء  .  الجيوش اإللكترونية

وبعبارة أخرى، فإن  (  30الرسم  . ) لالنتخاباتاألسبوعين السابقين  

 .في المائة من الحسابات أنشئت حديثاً، وتعمل بطريقة منسقة 91

 

تحديدها   تم  التي  الحسابات  من  السابقة  المجموعات  عكس  على 

والتي أعادت تغريد الرسائل لتضخيمها، ردت تلك الحسابات التي  

قديمة عشوائية  تغريدات  على  حديثاً  إنشاؤها  وشاركت تم   ،

 (31الرسم . )وسومات تهاجم خصومها، القوات اللبنانية

 

 

تاريخ إنشاء الحسابات التي تستخدم وسم  . 30الرسم 

 اسقاط القوات واجب سني # 

 

النشاط  على  االعتماد  للمجموعة  بد  ال  كان  مماثلة،  تقنية  العتماد 

 . البشري لصياغة الردود، وربط الوسومات

 

 حساباً جديداً تم تحديدها 861نشاط . 31الرسم 

 

اسقاط القوات واجب سني، تظاهر المستخدمون بأنهم مستخدمون سنيون، في حين أظهر التحليل أن هذه الحسابات #  في حالة وسم  

 .  هي على ما يبدو جزء من جيوش حزب هللا الرقمية، ألنها استخدمت تقنيات خاصة بها

 

جعجع  #خيانة القوات اللبنانية،  : #  االنتخابات عدة وسومات أخرى تستخدمها تلك الحساباتحددت بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة  

ما تصوت قوات، بما في ذلك الوسومات التي تستهدف الجمهور # سمير جعجع،  #  جرائم جعجع،  #  قاتل رشيد كرامي،  #  خائن،  

ال)مقاطعة لعيونك  : #السني بشكل واضح، مع محاكاة المستخدمين السنة عرسال  # طرابلس  #صيدا  #بيروت  #،  (حريريسعد 

 .هذه الوسومات، باإلضافة إلى مهاجمة جزء من الطيف السياسي، استخدمت لخداع المتابعون السنة 15(.الدوائر السنية)
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 صيدا # طرابلس# عرسال# بيروت# قوات_تصّوت_ما#
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