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ً
علمــا
يهــم الجمعيــة اللبنانيــة مــن اجــل ديمقراطيــة االنتخابــات إحاطــة القــراء
ّ
تتعلــق بصياغــة وكتابــة النــص ،اضافــة الــى عــدم مرونــة
بأنــه ولضــرورات
اللغــة بيــن التذكيــر والتأنيــث ،ولوجــود صعوبــة لــدى البعــض فــي القــراءة عنــد
اســتخدام اللغــة الجندريــة ،لــم تقــم الجمعيــة باســتخدام التأنيــث فــي النــص
التالــي غيــر أنهــا تؤكــد علــى إيمانهــا المطلــق والداعــم للمســاواة الجندريــة ف ـي 
فــي نصوصهــا وتقاريرهــا المنتجــة كافــة وفــي مضمــون مطالبهــا والقضايــا
التــي تدافــع عنهــا.
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مقدمة
ّأدى اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي الحمــات االنتخابيــة إلى نقاش
ـي حــول دور مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي تشــكيل آراء الناخبيــن فــي
عالمـ ّ
الوطنيــة ،وذلــك فــي وقــت لــم يتــم تكييــف بروتوكــوالت مراقبــة
االنتخابــات
ّ
االنتخابــات ورصــد وســائل اإلعــام مــع هــذا الواقــع المســتجد .كانــت هنــاك
التقليديــة لوســائل اإلعــام وتحليــل
بعــض المحــاوالت لتطبيــق المراقبــة
ّ
ـن ّأيـ ًـا منهــا
محتــوى وســائل التواصــل االجتماعــي خــال فتــرة االنتخابــات ،ولكـ ّ
متنوعــة.
لــم تحقــق نتائــج أو منهجيــات مرضيــة يمكــن تكرارهــا فــي ســياقات
ّ
ولقــد تزايــدت ضــرورة معالجــة هــذه الفجــوة فــي فهــم دور وســائل التواصــل
االجتماعــي فــي االنتخابــات ،ال سـ ّـيما لجهــة تطويــر السياســات الذكيــة الخاصــة
بــإدارة الخطــاب االنتخابــي عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي خــال االنتخابــات،
خصوصـ ًـا تلــك التــي ال تنتهــك حقــوق المســتخدمين فــي حريــة التعبيــر وتكويــن
الجمعيــات ،وال تســمح بانتشــار المعلومــات الخاطئــة أو الخطــاب الخطيــر
الــذي يدعــو للكراهيــة أو انتهــاك قانــون االنتخابــات .ومــع ذلــك ،فــإن قوانيــن
حاليــا موضــوع
االنتخابــات فــي غالبيــة األنظمــة القضائيــة فــي العالــم ال تتنــاول ً
الخطابــات المتداولــة علــى منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي.
أجــرى لبنــان فــي الســادس مــن أيــار ّأول انتخابــات برلمانيــة منــذ العــام .2009
وفــي الســنوات التــي تلــت االنتخابــات العامــة األخيــرة ،ازداد انتشــار اســتخدام
اإلنترنــت فــي لبنــان بشــكل كبيــر مــن حوالــي  24إلــى  76فــي المئــة ،كمــا
ً
وخصوصــا
ازداد بشــكل مماثــل اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي،
تطبيــق “فيســبوك”  ( .)Facebookوقــد فتحــت هــذه الزيــادة الهائلــة فــي
ـادا جديــدة لمجموعــة واســعة مــن التفاعــات المدنيــة
اســتخدام اإلنترنــت أبعـ ً
إن هــذه القنــوات تسـ ّـهل
والسياســية ،بمــا فــي ذلــك الحمــات االنتخابيــة ،إذ ّ
التنظيــم واإلعالنــات وجمــع التبرعــات ،باإلضافــة إلــى تضخيــم كل مــن الدعايــة
والمعارضــة .نتيجــة لذلــك ،وكمــا يحــدث فــي أي مــكان آخــر فــي العالــم ،قــام
الكثيــر مــن المرشــحين واألحــزاب السياسـ ّـية خــال انتخابــات عــام  ،2018بــإدراج
قنــوات وســائل التواصــل االجتماعــي فــي اســتراتيجيات حمالتهــم.
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مقدمة

وفــي حيــن يســهم اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي إشــراك الناخبيــن
الجــدد وتهيئــة الســاحة للمرشــحين المســتقلين فــي لبنان ،إال أنــه يمثل تحديات
أن عالقــة قانــون االنتخابــات بوســائل التواصــل
جديــدة ،ويعــود ذلــك
جزئيــا إلــى ّ
ً
االجتماعــي غيــر واضحــة .فــي هــذا المشــروع ،تحــاول منظمتــان لبنانيتــان
مدنيتــان ،همــا الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة االنتخابــات ( )LADEو
“ســمكس” ( ،)SMEXوهــي منظمــة تعمــل فــي مجــال بحــوث ودعــم الحقــوق
مقرهــا بيــروت ،تحديــد هــذه التحديــات مــن خــال مراقبــة وتحليــل
الرقميــة،
ّ
ّ
ّ
االنتخابيــة التابعــة لهــم فــي جميــع أنحــاء
ـح
ـ
واللوائ
ـح
ـ
مرش
600
ـي
ـ
حوال
ـاب
خطـ
ّ
البــاد عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.
مــن خــال تقييــم التحديــات التــي قــد تطرحهــا وســائل التواصــل االجتماعــي فــي
النظــام االنتخابــي فــي لبنــان ،إن وجــدت ،هدفــت الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل
ديمقراطيــة االنتخابــات و”ســمكس” إلــى إرســاء أســاس لقانــون االنتخابــات
ّ
وسياســته واإلرشــادات األخالقيــة التــي يمكــن أن تســاعد فــي تخفيــف هــذه
التحديــات فــي االنتخابــات المســتقبلية.
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خلفية
الموضوع
بيــن العاميــن  2008و ،2016ارتفــع معــدل انتشــار اســتخدام اإلنترنــت في لبنان
وفقــا لالتحــاد الدولــي لالتصــاالت ()ITU
مــن  24إلــى  76فــي المئــة ،وذلــك
ً
واإلحصــاءات العالميــة لإلنترنــت . )Internet World Stats( 1وبســبب الزيــادة
المتوازيــة فــي عــدد الســكان نتيجــة لتدفــق الالجئيــن مــن ســوريا الفاريــن مــن
تقريبــا ،مــن حوالــي
الحــرب ،ازداد اســتخدام اإلنترنــت بنســبة  500فــي المئــة
ً
مســتخدما فــي العــام  2008إلــى أكثــر مــن  4.5مليــون مســتخدم
950000
ً
فــي العــام  .2016وبلغــت نســبة مســتخدمي موقــع التواصــل االجتماعــي
“فيســبوك” منــذ منتصــف العــام  2016حوالــي  51فــي المئــة مــن الســكان،
وكثيـ ًـرا مــا تســتخدم قنــوات التواصــل االجتماعــي ،بمــا فــي ذلــك “فيســبوك” 
و”تويتــر” ،علــى نطــاق واســع مــن قبــل وســائل اإلعــام والمســؤولين
ـا
الحكومييــن واإلدارات الحكوميــة وقطــاع األعمــال والمجتمــع المدنــي ،فضـ ً
عــن المواطنيــن العادييــن ،مــا يـ ّ
ـدل علــى أن النمــو فــي تبنــي هــذه المنصــات
ّأدى إلــى التعقيــد فــي اســتخدامها .ويتفاعــل الــوزراء وغيرهــم مــن الزعمــاء
السياســيين واألحــزاب السياســية وحتــى رؤســاء الجمهوريــة ،بشــكل منتظــم
ّ
يوظفــون خبــراء
مــع الجمهــور مــن خــال هــذه القنــوات ،وفــي بعــض األحيــان
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي إلدارة حســاباتهم .ومــع دورهــا المتنامــي
فــي الخطــاب العــام فــي البــاد ،أصبحــت هــذه القنــوات والتعابيــر التــي تحملهــا
أهدافــا لمكتــب جرائــم اإلنترنــت والملكيــة الفكريــة والمدعــي العــام ،إذ يقومــون
ً
بمقاضــاة جرائــم خطــاب مزعومــة ،وذلــك بموجــب قانــون العقوبــات اللبنانــي
للعــام .1943
لكــن الطريقــة التــي تســتخدم بهــا الحمــات السياســية وســائل التواصــل
ّ
االجتماعــي خــال الــدورة االنتخابيــة ال تــزال غيــر مفهومــة بشــكل جيــد ،ويرجــع
أن االنتخابــات األخيــرة التــي أجريــت فــي لبنــان كانــت فــي العــام
ذلــك
جزئيــا إلــى ّ
ً
 ،2009وذلــك بســبب المكايــدات السياســية التــي تتجــاوز نطــاق هــذا التقريــر،
وكانــت فــي ذلك الوقت نســبة اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعي ال تتجاوز

1

ّ
والسكان ،لبنان
اإلحصاءات العالمية لإلنترنت :إحصاءات االستخدام

Internet World Stats: Usage and Population Statistics, Lebanon: https://www.internetworldstats.com/me/lb.htm
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خلفية الموضوع

ربــع الســكان فقــط .لكــن فــي الفتــرة الفاصلــة مــا بيــن دورتــي االنتخابــات ،لــم
ً
ً
ونوعــا علــى صعيــد جميــع أنــواع
كمــا
تــزد نســبة اســتخدام وســائل اإلنترنــت
أيضــا إصــدار قانــون انتخابــات جديــد هــو القانــون
الحمــات فحســب ،بــل تــم ً
رقــم  44الصــادر فــي حزيــران  .2017ويحـ ّـدد القانــون ،فــي الفصــل الســادس
منــه الــذي يتنــاول مســألة “اإلعــام واإلعــان االنتخابييــن” ،كمــا فعلــت قوانيــن
االنتخابــات الســابقة ،لوائــح وأنظمــة وســائل اإلعــام والحمــات االنتخابيــة.
بأنهــا “كل وســيلة إعالميــة
أن القانــون يعـ ّـرف وســائل اإلعــام ّ
علــى الرغــم مــن ّ
إلكترونيــة
مرئيــة أو مســموعة أو مطبوعــة أو مقــروءة أو
رســمية أو خاصــة
ّ
ّ
أي أحــكام تتنــاول علــى وجــه التحديــد
إل أنــه ال
يتضمــن ّ
مهمــا كانــت تقنيتهــا”ّ ،
ّ
الحمــات والخطابــات المتعلقــة باالنتخابــات علــى قنوات التواصــل االجتماعي.
أي إرشــادات
إضافــة إلــى ذلــك ،لــم تنشــر “هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات”ّ ،
ّ
يتعلــق بوســائل التواصــل االجتماعــي.
أخالقيــة أو تفســيرات للقانــون فــي مــا
ّ
انتخابــي أو خطــاب ذي صلــة
أي إعــام أو إعــان
أن ّ
ويأتــي االفتــراض هنــا ّ
ّ
يخالــف روح قانــون االنتخابــات – مثــل اإلهانــات أو الخطــاب الــذي يحـ ّـرض علــى
الكراهيــة أو األخبــار الكاذبــة – يمكــن أن يتــم مقاضــاة صاحبــه علــى أســاس واحــد
أو أكثــر مــن األســس الـــ  2 23المدرجــة بموجــب قانــون االنتخابــات أو قانــون
ـام يعمــل بانتظــام مــع الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل
العقوبــات ،وذلــك ً
وفقــا لمحـ ٍ
ديمقراطيــة االنتخابــات.
وحتّ ــى الوقــت الحالــي ،كمــا هــو الحــال فــي أي مــكان آخــر ،اعتمــد المرشــحون
واألحــزاب إلــى حــد كبيــر علــى المصــادر اإلخباريــة التقليديــة ،وكذلــك علــى
الالفتــات واللوحــات اإلعالنيــة ،وذلــك لنشــر خطاباتهــم السياســية ورســائل
نســبيا
حمالتهــم االنتخابيــة .وكونهــا جــزء مــن اإلعــان ،كان مــن الســهل
ً
تحديــد المحتويــات الموزعــة عبــر هــذه القنــوات وكذلــك األمــوال المســتخدمة
فــي إنتاجهــا والترويــج لهــا ،والتــي كانــت لتكــون منظمــة بشــكل جيــد بموجــب

2

رسمية على الرابط التالي:
مدرجة باللغة العربية ضمن الئحة مترجمة غير
ّ

https://docs.google.com/document/d/1kEuFCeOD43p7_-bkApIluYNL3PxlW_FjX2rsIAbZ0Xo/edit
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خلفية الموضوع

ّ
يتعلق بوســائل التواصــل االجتماعي،
المطبقــة .لكــن فــي مــا
مختلــف القوانيــن
ّ
إن
أصبــح التمييــز بيــن اإلعــان والمحتــوى أقــل
تتبعــه ،إذ ّ
ً
وضوحــا وصعــب ّ
المحرريــن والمذيعيــن ال يلعبــون دور الحــارس.
أيضــا ،مــا يثيــر أســئلة مثــل“ :كيــف يمكنــك
وقواعــد المرشــحين أقــل
وضوحــا ً
ً
تطبيــق مبــادئ اإلعــان النزيــه فــي اإلعالنــات علــى منصــات اإلنترنــت؟ هــل
يشــكل االســتهداف الجغرافــي للرســائل الموجهــة إلــى النــاس عنــد وصولهــم
إلــى مراكــز االقتــراع جـ ً
ّ
المرشــح؟ هــل تنطبــق
ـزءا غيــر قانونــي مــن عمليــة دعــم
أيضا؟”
فتــرة الصمــت قبــل يــوم االنتخابــات ،علــى وســائل التواصل االجتماعــي ً
ً
الحتماليــة خــرق روح قانــون االنتخابــات ،إن لــم يكن القانون نفســه ،على
وإدراكا
ّ
قنــوات التواصــل االجتماعــي األكثــر مرونــة ،شـ َـرعت الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل
ديمقراطيــة االنتخابــات “الدي” فــي مراقبــة خطــاب المرشــحين علــى موقعــي
التواصــل االجتماعــي “فيســبوك” و“تويتــر” ،حيــث لــدى الكثيــر مــن المرشــحين
إلكترونيــة أخــرى
منصــات
حســابات ،كمــا أنّ هــم ينشــرون محتويــات مــن خــال
ّ
ّ
عبــر االنترنــت ،مــن ضمنهــا مواقعهــم اإللكترونيــة وقنــوات فيديــو أخــرى .وكان
اهتمــام “الدي” الرئيســي بشــكل عــام ّ
يتركــز علــى الحصــول علــى فهــم أفضــل
الســتخدام مثــل هــذه المنصــات أثنــاء االنتخابــات ،وتحديـ ًـدا لمعرفــة مــا إذا كان
ـتخدم عبرهــا يشــير إلــى أي اتجاهــات أكبــر .كمــا أرادت أن تراقــب
المسـ َ
الخطــاب ُ
مــا إذا كان وجــود وســائل التواصــل االجتماعــي قــد شــجع المرشــحين للخــروج
مــن فتــرة الصمــت المفروضــة التــي اســتمرت  43ســاعة قبــل يــوم االنتخابــات.
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وصف
المشروع
مــن خــال العمــل المشــترك ،صممــت ّ
كل مــن “الدي” و”ســمكس” تحديــد
مســتوى الخطــاب الســلبي فــي االنتخابــات مــن قبــل المرشــحين الذيــن يصــل
ّ
مرشــح ضمــن  77الئحــة انتخابيــة فــي  15دائــرة
عددهــم إلــى حوالــي 600
انتخابيــة فــي لبنــان .كانــت أهــداف هــذه المبــادرة:
منهجيــة رائــدة يمكــن تكرارهــا لرصــد خطــاب وســائل التواصــل
 .1تطويــر
ّ
االجتماعــي خــال فتــرة االنتخابــات ،والتــي يمكــن اســتخدامها باالقتــران
مــع المنهجيــات المماثلــة المســتخدمة لرصــد وســائل اإلعــام التقليديــة
المطبوعــة والمرئيــة والمســموعة.
 .2تكريــس فهــم أساســي النتشــار الخطــاب الســلبي على وســائل التواصل
االجتماعــي خــال فتــرة االنتخابات فــي لبنان.

ـتنادا إلــى النتائــج ،وضــع توصيــات للقانــون أو السياســة أو غيرهــا
 .3اسـ ً
مــن المبــادئ التوجيهيــة للــدورات االنتخابيــة المســتقبلية.

فــي “منتــدى المواطــن المراقــب فــي االتحــاد األوروبــي لعــام   ”2016والــذي
نظمـ�ه برنامـ�ج “دعـ�م الديمقراطيـ�ة”(  (EU Citizen Observer Fo� 2016
 ّ،)rum organised by Supporting Democracyتمــت مناقشــة التحديــات
وكيفيــة اســتغالل تطويــر وازديــاد إمكانيــة الوصــول إلــى التقنيــات الجديــدة ،بمــا
فــي ذلــك الولــوج التلقائــي إلــى المحتــوى الــذي تــم تمكينــه مــن قبــل واجهــات
برمجــة التطبيقــات ( ،)APIsوتقنيــات تحليــل المشــاعر وأشــكال أخــرى مــن الذكاء
االصطناعــي ،وذلــك لتطويــر طــرق مبتكــرة لســد هــذه الفجــوة.
وباعتبــار االنتخابــات العامــة فــي لبنــان فــي  6أيــار  2018فرصــة لتجربــة مثــل
هــذه التكتيــكات ،طلــب وفــد االتحــاد األوروبــي فــي لبنــان ،بالتعــاون مــع
الجمعيــة اللبنانيــة ديمقراطيــة االنتخابــات “الدي” مــن “ســمكس” ،تطويــر
البرلمانيــة
منهجيــة لمراقبــة وســائل التواصــل االجتماعــي قبــل االنتخابــات
ّ
أن هــذه االنتخابــات
اللبنانيــة ،خاللهــا ،ومباشــرة مــن بعدهــا ،مــع اإلشــارة إلــى ّ
ّ
كانــت األولــى فــي البــاد منــذ  ،2009حيــن كانــت وســائل التواصــل االجتماعــي
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وصف المشروع

وتضمنــت اإلرشــادات واألمثلــة ألنــواع الخطــاب التــي
ـوخا فــي البــاد.
أقــل رسـ ً
ّ
اقتــرح الوفــد مراقبتهــا مــا يلــي:
• الترويــج للخــوف أو الخطــاب الــذي مــن شــأنه أن يثيــر الخــوف بيــن
الناخبيــن .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن يظهــر خطــاب كهــذا“ :الســماح
ســيعرض ســامتنا للخطــر”.
للمرشــح/الحزب (أ) أن يفــوز باالنتخابــات،
ّ

• حمــات التشــهير أو االســتخدامات المتعمــدة األخــرى لالتهامات الباطلة
ضــد الخصــوم ،علــى ســبيل المثــال“ :المرشــح(ْ )Xمعــروف بتعاطيــه
المخــدرات”.
• قمــع الناخبيــن ،أو الخطــاب الــذي يثبــط عزيمــة مجموعــة مســتهدفة مــن
المشــاركين /الناخبيــن ،علــى ســبيل المثــال“ :يجــب علــى األشــخاص الذيــن
يرتــدون الــزي الدينــي عــدم التصويــت ألنــه أمــر غيــر أخالقــي”.
• الخطــاب الــذي يحـ ّـرض علــى الكراهيــة ،أو الــكالم الــذي يشــوه ســمعة
ـتنادا إلــى جنســهم أو انتمائهــم الدينــي ،علــى ســبيل المثــال:
اآلخريــن اسـ ً
“يجــب أال يكــون فــي بلدنــا أي أنثــى فــي البرلمــان ،ألنهــا ســتجعل بلدنــا
أضعــف”.
• التحريــض علــى العنــف ،علــى ســبيل المثــال “ســنقوم بتدمير أي شــخص
يقــف فــي طريــق تحقيــق حزبنــا للنصر”.
• الرشــاوى ،أو تقديــم شــيء مقابــل األصــوات ،علــى ســبيل المثــال:
“صــوت لــي ،وســأخلق وظائــف لمنطقــة محــددة”.
ّ
• اللغة التمييزية ،تعتبر فئة فرعية من خطاب الكراهية.

وفــي المقابــلّ ،
كلفــت “الدي” “ســمكس” ،بتطويــر المنهجيــة وتقديــم الدعــم
ّ
المرشــحين خــال هــذه الفتــرة
التقنــي لرصــد الخطــاب المســتخدم مــن قبــل
وتقييــم جودتــه.
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نقاط التركيز
باحتماليــة حصــول الخطــاب الســلبي ،قــررت “الدي” توســيع مراقبــة
واعترافــا
ً
ّ
وســائل اإلعــام لتشــمل وســائل التواصــل االجتماعــي ،بهــدف اإلجابــة علــى
األســئلة اآلتيــة:
• كيــف يســتخدم المرشــحون وســائل التواصــل االجتماعــي فــي الحملــة
االنتخابيــة؟
• ما هي أنواع الخطاب التي يستخدمونها؟

• هل يستخدمون الخطاب السلبي؟ إذا كانوا يفعلون ذلك فما أنواعه؟

• هــل هنــاك أي اختالفــات أو أنمــاط محــددة للخطــاب وفــق المناطــق أو
األحــزاب؟ هــل هنــاك انتهــاكات؟
انتشارا؟
• ما هو أكثر أنواع الخطاب السلبي
ً

اســتخداما للخطــاب
• مــا هــي اللوائــح ومــن هــم المرشــحون األكثــر
ً
الســلبي؟ ومــا أنواعــه؟

ً
وفقــا لمنصة/وســيلة التواصــل االجتماعــي
• هــل يختلــف الخطــاب
المســتخدمة؟ هــل توجــد اختالفــات فــي أنــواع الخطــاب وفــق وســيلة
التواصــل االجتماعــي المســتخدمة؟

ســوءا فــي أوقــات معينــة أثنــاء الحملــة
• هــل يــزداد الخطــاب الســلبي
ً
االنتخابيــة والــدورة االنتخابيــة؟

• هــل هنــاك أي ميــزات بــارزة ّللغــة المســتخدمة لنقــل الخطــاب الســلبي
أثنــاء الحملــة والــدورة االنتخابيــة؟
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المنهجية
بالنظــر إلــى اإلطــار الزمنــي المحــدود للمشــروع ،والــذي امتــد مــن أواخــر آذار إلــى
صممــت “الدي” و”ســمكس” كمــا ذُ كــر أعــاه ،منهجيــة لمراقبــة
أوائــل أيــار،
ّ
بــدال مــن إجــراء تحليــل أكثــر
خطــاب عــدد محــدد مــن الفاعليــن السياســيين
ً
ــعا لمعنويــات الناخبيــن ،كمــا حــدث فــي أماكــن أخــرى .عــاوة
تعقيــدا
ّ
وتوس ً
ً
علــى ذلــك ،فــإن إجــراء تقييــم للخطــاب “العــادي” مــن المرشــحين واللوائــح
االنتخابيــة مــن شــأنه اتاحــة المجــال لدراســات المســتقبلية التــي قــد تتضمــن
ـا للمعنويــات ،وعلــى ســبيل المثــال مقارنــة أولويــات السياســة لمرشــح
تحليـ ً
معيــن مــع أولويــات السياســة للناخبيــن.
وبمجــرد الموافقــة علــى أن يكــون خطــاب المرشــحين هــو محــور مشــروع
المراقبــة ،قامــت المنظمتــان بتطويــر وتنفيــذ المنهجيــة ،والتــي تضمنــت
مرحلتيــن مختلفتيــن:
 .1تحديد نطاق الحسابات التي ستتم مراقبتها.
 .2وضــع إطــار عمــل يمكــن مــن خاللــه تقييــم الخطابــات التــي تــم جمعهــا
مــن تلــك الحســابات ،بشــكل منهجــي .ســيتم شــرح كال المرحلتيــن بمزيــد
مــن التفاصيــل أدنــاه.

المرحلة األولى :تحديد نطاق الحسابات
فــي المرحلــة األولــى ،حــدد الباحثــون أي حســابات ســتتم مراقبتهــا وعلــى أي
منصات/وســائل [تواصــل اجتماعــي] ،مــع تجميــع الئحــة تضــم مئــات الروابــط
الفريــدة التــي تــم التحقــق منهــا ،التابعــة إلــى حســابات التواصــل االجتماعــي
للمرشــحين واللوائــح االنتخابيــة.

تحديد حسابات المرشحين
بهــدف وضــع حــدود ذات معنــى لنطــاق الخطــاب الــذي يجــب أخــذه باالعتبــار،
ـمولي فــي الوقــت عينــه ،راقــب الباحثــون الحســابات
مــع البقــاء علــى نهــج شـ
ّ
الشــخصية لجميــع المرشــحين لالنتخابــات ،باإلضافــة إلــى الحســابات التــي
أن العــدد اإلجمالــي
أنشــئت مــن أجــل الترويــج للوائــح انتخابيــة محــددة ،علمـ ًـا ّ
مرش ً
ّ
انتخابيــة.
ــحا موزّ عيــن علــى  77الئحــة
للمرشــحين لالنتخابــات بلــغ 597
ّ
وفــي حيــن تمــت مراقبــة حســابات جميــع المرشــحين المشــاركين ،قــررت
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ّ
كل مــن “الدي” و”ســمكس” مراقبــة الحســابات علــى موقعــي “فيســبوك” 
و”تويتــر” فقــط ،مــن أجــل إبقــاء البيانــات التــي تــم جمعهــا فــي حجــم معقــول.
عامــة مفتوحــة [يمكــن
عــاوة علــى ذلــك ،كان يجــب أن تكــون هــذه الحســابات ّ
تمــت مراقبتهــا علــى موقــع
للجميــع الدخــول إليهــا] ،وشــملت الصفحــات التــي ّ
“فيســبوك” الحســابات الشــخصية والمجموعــات ،باإلضافــة إلــى الحســابات
علــى موقــع “تويتــر” (ال يوجــد نــوع آخــر).
ألن اســتخدام
وقــد ُحــددت هــذه المنصــات والوســائل
كأولويــة للمراقبــة ّ
ّ
مهمــة فــي مجــال الرســائل
“فيســبوك” فــي لبنــان منتشــر جـ ًـدا ،مــا يجعلــه أداة
ّ
أيضــا مراقبــة “تويتــر” ،علــى الرغــم مــن قلــة
السياســية واإلعالنــات .واخترنــا ً
ّ
ألن الكثيــر مــن الشــخصيات
اســتخدامه
نســبيا [خــال االنتخابــات] ،ولكــن ّ
ً
والمنظمــات السياســية تحافــظ علــى حســاباتها علــى “تويتــر” ،وبســبب طبيعــة
ـوال تلقائيـ ًـا للمعلومــات ،قــرر فريــق البحــث مراقبــة
الموقــع التــي تمنــح وصـ ً
إمكانيــة الوصــول إلى المشــاركات
أيضــا
هــذه الحســابات.
ويوفــر كال الموقعيــن ً
ّ
ّ
العامــة عبــر واجهــة برمجــة التطبيقــات ( ،)APIوالتــي يمكــن تنظيمهــا فــي
ّ
مجموعــة بيانــات وتدوينهــا مشــاركة تلــو األخــرى.

التحقق من حسابات محددة
قبــل البــدء فــي المراقبــة ،كان ال بـ ّـد مــن تحديــد الحســابات ذات الصلــة وتجميــع
الروابــط الفريــدة .تــم تجميــع الحســابات للمرشــحين واألحــزاب السياســية
واللوائــح االنتخابيــة .تمــت هــذه العمليــة البحثيــة األوليــة علــى مــدى أســبوعين
فــي أوائــل شــهر نيســان .ولضمــان مراقبــة جميــع المرشــحين ،اســتخدم
وفرتهــا وزارة الداخليــة،
الباحثــون اللوائــح الرســمية للمرشــحين المســجلين التــي ّ
وذلــك لتحديــد حضورهــم االلكترونــي علــى مواقــع اإلنترنــت .وقــد تـ ّـم تجميــع
تضمــن المجــاالت التاليــة:
البيانــات فــي جــدول بيانــات
ّ
الالئحة [االنتخابية] :اسم الالئحة التي يظهر عليها اسم المرشح
يقــدم المرشــح ترشــيحه؛ يتــم اعتمــاد هــذا
رمــز القضــاء :القضــاء حيــث
ّ
الرمــز مــن نظــام الترميــز الحكومــي
اسم المرشح :اسم الشخص المرشح لالنتخابات

األحزاب السياسية :الحزب الذي ينتمي له المرشح

ّ
للمرشــح علــى موقــع
صفحــة الـــ “فيســبوك” :الحضــور الرئيســي
“فيســبوك” للتواصــل االجتماعــي

الشــخصية/الصفحة الثانيــة :الحضــور الثانــوي
صفحــة الـــ “فيســبوك”
ّ
ّ
للمرشــح علــى موقــع “فيســبوك” للتواصــل االجتماعــي
ّ
بالمرشح على موقع “تويتر”
“تويتر” :الحساب الفريد الخاص
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قبــل إضافتهــا إلــى مجموعــة البيانــات ،مــرت الصفحــات الشــخصية بسلســلتين
أن الحســابات ّ
تمثــل المرشــح بالفعــل ،كمــا هــو
مــن األســئلة
ّ
للتحقــق مــن ّ
موضــح أدنــاه.
مرحلة التحقيق 1
للتحقق من أحد الحسابات ،سأل الباحثون األسئلة اآلتية:
• هــل تتمتــع الصفحة/الملــف الشــخصي بتوثيــق رســمي مــن “تويتــر” أو
“فيســبوك”؟
• ما عدد المتابعين أو اإلعجابات ( )Likesللصفحة أو الحساب؟

• هل يتزامن محتوى الحسابات مع الحملة االنتخابية للمرشح؟

إلكترونيــة رســمية إلــى الصفحــة أو الملــف
• هــل تقــود أي مواقــع
ّ
ا لشــخصي ؟
مرحلة التحقيق 2
فــي حــال لــم تـ ِ
ـؤد السلســلة األولــى مــن األســئلة إلــى اتخــاذ قــرار نهائــي ،تــم
اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة:
• التواصــل مــع مشــرف (أدمــن –  )adminالصفحــة إلثبــات ملكية الصفحة
أو الملف الشــخصي
• اســتخدام تطبيقــات الطــرف الثالــث ،مثــل “االنتخابــات اللبنانيــة ”2018
و”مرشــحي” ،التــي تحققــت مــن معلومــات االتصــال بالمرشــح

تمــت إضافــة البيانــات إلــى الجــدول .إذا تعــذّ ر
• بعــد اكمــال عمليــة التحقــقّ ،
التحقــق مــن صحــة المعلومــات ،لــم يتــم تضميــن البيانــات.

تم جمع معلومات لما مجموعه  597مرشـ ًـحا 494 .من بين هؤالء المرشــحين
مرشــحا حســاب علــى
كان عندهــم حســاب علــى “فيســبوك” ،وكان لـــ 238
ً
المتبقيــن رابــط محــدد لحســابات
“تويتــر” .ولــم يكــن لــدى المرشــحين الـــ 105
ّ
أيضــا تجميــع روابــط إلــى
علــى “فيســبوك” أو “تويتــر” .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم ً
ـر” خاصــة بلوائــح االنتخابــات ،وتــم التحقــق منهــا
حســابات “فيســبوك” و”تويتـ
ّ
االنتخابيــة ،أدارت  32منهــا حســابات
لعمليــة مماثلــة .مــن بيــن اللوائــح
وفقــا
ً
ّ
ّ
ّ
ً
لالطــاع علــى
حســابا علــى “تويتــر”.
علــى “فيســبوك” ،والئحــة واحــدة أدارت
جمــع البيانــات لهــذه المرحلــة مــن تطويــر المنهجيــة ،يرجــى الرجــوع إلــى جــدول
البيانــات تحــت عنــوان “االنتخابــات _2018اللوائــح” ()Elections 2018_Lists
فــي الملحــق.
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المرحلة الثانية :تطوير إطار لتقييم خطابات االنتخابات
فــي المرحلــة الثانيــة ،راجــع الخبــراء معاييــر حريــة التعبيــر العالميــة والقانــون
اللبنانــي وقانــون االنتخابــات لعــام  ،2017وكذلــك القوانيــن ومدونات الســلوك
لتبنــي
الخاصــة بوســائل التواصــل االجتماعــي مــن ســياقات أخــرى  ،وذلــك ّ
تعريــف للخطــاب واإلطــار الخاصيــن بوســائل التواصــل االجتماعــي لتقييــم
جــودة وســمات الخطــاب الــذي تــم جمعــه .وأتاحــت مراجعــة قانــون االنتخابــات
نوعــا مــن الخطابــات المحتملــة التــي
وقانــون العقوبــات اللبنانــي تحديــد ً 23
ً
خرقــا .ثــم تمــت اإلشــارة إلــى هــذه األنــواع الـــ 23
يمكــن اعتبارهــا
انتهــاكا أو ً
مدونــات
المحــددة ونســبت إليهــا معاييــر دوليــة وغيرهــا مــن الوثائــق ،مثــل
ّ
الســلوك الخاصــة بوســائل التواصــل االجتماعــي ،لتطويــر تســعة أنــواع مــن
الخطــاب التــي يجــب مراقبتهــا.
خطابــا علــى وســائل التواصــل
وفــي الوقــت نفســه ،تــم تبنــي تعريــف مــا يشــكل
ً
االجتماعــي مــن قبــل “المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بتطويــر مدونــة ســلوك
وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة باالنتخابــات” التابعــة لـــ “المؤسســة
أن “وســائل
الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات”  ( ،)IDEAوالتــي توضــح ّ
أساســا علــى أنهــا منصــات علــى شــبكة
التواصــل االجتماعــي مفهومــة
ً
اإلنترنــت أو الجــوال ،تتيــح المجــال للتفاعــل مــن طرفيــن ،مــن خــال المحتــوى
ونظــرا إلــى
الــذي ينتجــه المســتخدم ( )UGCوالتواصــل” .وبالنســبة لهدفنــا،
ً
نطــاق اســتقصائنا ،فــإن المحتــوى الــذي نراقبــه وندقــق فيــه هــو المشــاركات
ّ
المرشــحون
العامــة المفتوحــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي التــي يشــاركها
االنتخابيــة علــى حســابات “فيســبوك” و”تويتــر”.
واللوائــح
ّ

مستويان من التقييم
بعــد تبنــي تعريــف  IDEAكنقطــة انطــاق وبعــد تحديــد النطــاق ،تطــور اإلطــار
المتطوعون في
فــي نهايــة المطــاف إلــى بنيــة مــن مســتويين ،قــام مــن خاللهــا
ّ
البدايــة بترميــز وســائل التواصــل االجتماعــي كونهــا إمــا إيجابيــة أو محايــدة أو غيــر
ـلبية،
ذات صلــة أو ســلبية .بعــد ذلــك ،إذا تــم ترميــز المشــاركات علــى أنهــا سـ ّ
فقــد تـ ّـم وصفهــا بأنهــا تنتمــي إلــى واحــدة مــن األنــواع التســعة مــن الخطابــات
الســلبية .تــم تطبيــق هــذه العمليــة علــى أكثــر مــن  36ألــف مشــاركة عامــة علــى
“فيســبوك” و”تويتــر” بأربــع لغــات :العربيــة واألرمنيــة واإلنجليزيــة والفرنســية.
وفــي مــا يلــي مزيــد مــن التفاصيــل حــول عمليــة تقســيم المســتويات.
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المرحلة  :1إيجابية أو محايدة أو غير ذات صلة أو سلبية؟
كانــت العمليــة فــي األســاس تتكــون مــن مســتوى واحــد فقــطَّ ،
صنــف فيــه
الباحثــون الخطــاب علــى أنــه ّإمــا محايــد أو فــي واحــدة مــن الفئــات التســع.
ولكــن اقتــرح الكثيــر مــن األشــخاص إضافــة خطــوة يتــم فيهــا تصنيــف الخطــاب
إيجابيــا أو غيــر ذي صلــة أو ســلبي ،مــا مــن شــأنه أن
بالمبــدأ إذا كان محايـ ًـدا أو
ً
يســمح بـ:
 .1تسليط الضوء على الخطاب اإليجابي.
 .2إزالة الخطاب غير ذي الصلة من مجموعة البيانات.
المطبقة على النحو التالي:
وعرفت التصنيفات
ّ
ّ

• إيجابــي :الخطــاب الــذي يعــرض المــواد التــي تدفــع مــن أجــل تحســين
حيــاة البشــر والبنيــة التحتيــة ومــا إلــى ذلــك .يجــب أن يحتــوي الخطــاب علــى
بــدال مــن أن تكــون
أســاليب أو أفــكار فعليــة يمكــن تخطيطهــا وتنفيذهــا
ً
مجــرد عبــارات فارغــة.
• محايــد :الخطــاب الــذي ال يحمــل أيـ ًـا مــن ميــزات الخطــاب المذكــور أدنــاه.
خــال المرحلــة التجريبيــة ،تــم تصنيــف الخطــاب اإليجابــي علــى أنــه محايــد
أيضــا.
ً

• غيــر ذات صلــة :الخطــاب الــذي ال يتعلــق باالنتخابات البرلمانية والحمالت
االنتخابيــة لعــام  ،2018والــذي ال يمكــن النظــر إليــه علــى أنــه قــادر علــى
تغييــر آراء الناخبيــن.
• ســلبي :خطــاب يهــدد بعرقلــة االنتخابــات الحــرة والنزيهــة والديمقراطيــة،
يصنــف ضمــن الفئــات التســع المدرجــة أدنــاه.
ّ
والــذي

المرحلة الثانية :فئات الخطاب السلبي
بمجــرد أن يتــم تحديــد خطــاب مــا علــى ّأنــه ســلبيُ ،
المتطوعيــن
طلــب مــن
ّ
اختيــار إحــدى الفئــات التســع التــي وصفــت علــى أفضــل وجــه الســبب فــي
اعتبــار الخطــاب سـ ً
ـلبيا .وقــد تــم تطويــر هــذه الفئــات بعــد التشــاور مــع الخبــراء
القانونييــن وقانــون العقوبــات اللبنانــي وقانــون االنتخابــات وقانــون حقــوق
اإلنســان الدولــي ومدونــات ســلوك وســائل التواصــل االجتماعــي خــال
االنتخابــات.
 .1هجومــي :الخطــاب الــذي يوجــه فيــه ممثــل الئحــة أو مرشــح إهانــة لفــرد
أو مجموعــة أخــرى مــن النــاس لتحقيــق مكســب سياســي متصـ ّـور.
 .2الرشــوة :خطــاب يلمــح أو يناقــش أو يقــدم تبــادل أي شــيء ذي قيمــة
نقديــة مقابــل مكســب سياســي متصــور.
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 .3قمعــي :خطــاب يثبــط مــن عزيمــة التصويــت أو ينتهــك ســرية االقتــراع
لتحقيــق مكاســب سياســية متصــورة.

 .4التشــهير :الخطــاب الــذي يتهــم فيــه ممثــل الئحــة أو مرشــح بشــكل
ً
فــردا آخــر ،بارتــكاب أفعــال غيــر قانونيــة مثــل الخيانــة
لفظــي أو كتابــي،
أو االحتيــال أو الفســاد ،مــن دون أي أســاس لهــذه االتهامــات ،مــن أجــل
اإلضــرار بســمعته لتحقيــق مكاســب سياســية متصــورة.

 .5المعلومــات المضللــة :وينــدرج فــي هــذا اإلطــار الخطــاب الــذي  )1ينشــر
عــن عمـ ٍـد و/أو يضخــم روايــات كاذبــة أو أكاذيــب أو تحريفــات عــن أفــراد أو
مجموعــات مــن النــاس ،أو عمــا يقولونــه أو مــا يمثلونــه ،مــن أجــل مكســب
سياســي متصــور ،أو  )2ال يقتبــس بدقــة بيانــات أو محتــوى أو يســرق
تصريحــات أو محتــوى اآلخريــن لمكاســب سياســية متصــورة.
تمييزيــة أو
اإلنســانية :خطــاب يســتخدم لغــة
 .6التمييز/إهانــة الكرامــة
ّ
ّ
ـانية مــن خــال الــكالم عــن العــرق أو األصــل لتحقيــق
مهينــة للكرامــة اإلنسـ ّ
مكاســب سياســية متصــورة.

 .7تمييــز علــى أســاس الجنــس :الخطــاب الــذي يقلــل مــن قيمــة المــرأة
ضدهــا أو ضـ ّـد غيرهــا علــى أســاس الجنــس أو التوجــه
أو يمــارس التمييــز
ّ
الجنســي.
 .8الطائفــي :الخطــاب الــذي يســتهين أو ينتقــص مــن ديانــات أو طوائــف أو
معتقــدات دينيــة معينــة أو مــن عــدم وجودهــا مــن أجــل مكاســب سياســية
متصورة.
 .9الخطــر :الخطــاب الــذي يزيــد مــن مخاطــر العنــف مــن خــال اســتخدام
ً
صراحــة
فــردا أو مجموعــة بالعنــف ،أو لغــة تدعــو
لغــة حارقــة ،لغــة تهــدد
ً
فــردا أو جماعــة إلــى العنــف.
ً

حصريــا ألغــراض
مــن المهــم مالحظــة أن هــذه الفئــات قــد تــم تطويرهــا
ً
تنظيميــة ولتحليــل البيانــات .وهــي ال تهــدف وال تتوافــق مــع أي إطــار للتعبيــر
وإن تدويــن المنشــورات المحــددة بأنهــا ســلبية أو تنتمــي إلــى واحــدة مــن
الحــرّ ،
أن المرشــح انتهــك القانــون .لقــد
هــذه الفئــات ،ال يهــدف إلــى إيصــال رســالة ّ
تــم تصميمهــا لمعالجــة المجــاالت المثيــرة للقلــق التــي أوجزهــا وفــد االتحــاد
أيضــا نظــرة وصفيــة حــول نــوع الخطــاب
األوروبــي إلــى لبنــان ،فــي حيــن قدمــت ً
الســلبية مــن خاللهــا،
الملحــوظ .ونتيجــة لذلــك ،نحــن نشــير إلــى الخطابــات
ّ
أخالقيــة ،ولكــن ليســت كخروقــات
وأحيانً ــا علــى أنّ هــا انتهــاكات ،كانتهــاكات
ّ
[قانونيــة].
وانتهــاكات
ّ
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جمع البيانات والترميز
تــم أتمتــة جمــع البيانــات باســتخدام واجهــات برمجــة التطبيقــات ( )APIsالتــي
توفرهــا المنصــات [وســائل التواصــل االجتماعــي] ،والتــي ّ
تمكــن مــن جمــع
مشــاركات فرديــة للحصــول علــى خالصــات حســاب معينــة فــي ملــف بيانــات،
مثــل ملــف مــن نــوع ( .)csv.ومــن خــال العمــل مــع مبرمــج إلكترونــي ،قامــت
“ســمكس” ببنــاء تطبيــق قــام بجمــع المنشــورات ثــم قدمهــا إلــى مبرمجيــن
مصغــر بســيط تــم اســتضافته علــى الموقــع اإللكترونــي
مــن خــال موقــع
ّ
“ .”monitoring.smex.orgنجــد أدنــاه بعــض الصــور المحــددة للموقــع.

0 of 100 selected

First validation Second validation

Violation count

Rating

0

Neutral

-

0

Neutral

-

0
0
0
0
0
0
0

Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral
Neutral

Facebook post

wissam

منرجع , Beirut 1(:عماد نعيم واكيم (بيروت األولى
وختم واكيم بعبارة “سوا
ّ

wissam

monajem

-

wissam

-

wissam
-

wissam

ّ
خطة محكمة لتخفيض العجز Future Party:
صار_بدا #صوتك_التفضيلي_قوات, )Beirut 1: #رياض امين عاقل (بيروت األولى
واكيم :صوتكم هو التغيير ونحن ع , Beirut 1(:عماد نعيم واكيم (بيروت األولى

wissam

, Beirut 1): Rafik Bazerji on Nehna Beirutرفيق جبرائيل بازرجي (نحنا بيروت

wissam
wissam

الحر ّية #لبنا Future Party:
ليضل لبنان منبر
ّ
! MTVالليلة على شاشة ال , Beirut 1(:نقوال موريس صحناوي (بيروت األولى القوية

monajem
wissam

مقتطفات عن زيارة ممتعة لناخبي, Beirut 1( :نديم بشير الجميل (بيروت األولى
مرشح حزب #القوات_اللبنانية عن, Beirut 1( :عماد نعيم واكيم (بيروت األولى

تبين كيف تظهر الئحة من المنشورات على «فيسبوك» للمبرمجين.
أعاله :هذه الصورة من موقع « ّ »monitoring.smex.org

Violations
Comment

User

يلقي نديم الجميل في خطابه معاني تدل على
المذهبية الدينية ألنه يخصص مدينة جونية
وكسروان للمسيحيين بينما المدينتان تعودان
لبلد واحد وشعب واحد .باإلضافة الى توجيهه
حديث مبطن يبدو وكأنه تحريضي بغض النظر عن
السياسة لكن عند الحديث عن طهران ودمشق
وفلسطين يعني أنه يحرض ضد هؤالء المحاور

Violation type
Sectarian Speech

أعاله :هذه الصورة تظهر القائمة المنسدلة (في هذه الصورة تظهر خانة “الخطاب الطائفي” وخانة التعليقات واسم المستخدم)
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بمجــرد دخــول المســتخدم إلــى الموقــع ،يمكنــه تحديــد مــا إذا كان يريــد التحقــق
مــن مشــاركات «فيســبوك» أو «تويتــر» .ويتــم ســرد المشــاركات الجديــدة علــى
وســيلة التواصــل االجتماعــي المحــددة .لتقييــم منشــور مــا ،ينقــر المســتخدم
علــى رابــط المشــاركة ثــم يتبــع الحقــول المعروضــة علــى الشاشــة إلكمــال
عمليــة التقييــم .يســمح التطبيــق للمتطوعيــن بمراجعــة كل المشــاركات
وتقييمهــا علــى أنهــا ّإمــا إيجابيــة أو محايــدة أو ســلبية أو غيــر ذي صلــة ،وتحديــد
نــوع الوســائط الموجــودة فــي المشــاركة ولغتهــا ،باإلضافــة إلــى تقديــم أي
تعليقــات إضافيــة عليهــا .تتــم عمليــة التحقــق هــذه مرتيــن لــكل مشــاركة .إذا
تــم تصنيــف المشــاركة علــى أنهــا ســلبية ،يمكــن للمراجــع مــلء نمــوذج يحــدد
توجــه ونــوع المحتــوى.
توجــه هــذه المشــاركة ،مــع خانــة لشــرح ســبب تحديــد ّ
ّ
تمــت تغذيــة جميــع المشــاركات المنشــورة فــي التطبيــق ،ولكــن بعــد النقــر على
«مشــاركة» ،كثيـ ًـرا مــا يــرى المبرمــج أنــه ال نــرى المحتــوى علــى الفــور .ويرجــع
ذلــك إلــى أن الكثيــر مــن المشــاركات كانــت تتألــف فقــط مــن رابــط إلــى فيديــو
أو جــزء مــن محتــوى منشــور علــى منصــة أو وســيلة أخــرى .فيقــوم المبرمجــون
بالنقــر لمشــاهدة هــذا المحتــوى .بغــض النظــر عــن تنســيق المحتــوى ،خضعــت
الصــور ومقاطــع الفيديــو والروابــط والنصــوص المكتوبــة لنفــس أســاليب
التحقــق مــن صحتهــا ،وتنــدرج تحــت نفــس فئــات الخطــاب الســلبية .تــم
تصنيــف المحتــوى الــذي ال يتعلــق باالنتخابــات (مثــل المشــاركات المتعلقــة
بالعطــات) ومقاطــع الفيديــو التــي تزيــد مدتهــا عــن خمــس دقائــق علــى أنهــا
محتــوى غيــر ذي صلــة .ويراقــب المراقبــون مــا يصــل إلــى خمــس دقائــق مــن
الفيديــو لتحديــد مــدى مالءمتهــا وتصنيفهــا.
تــم جمــع بيانــات «فيســبوك» بالكامــل ،لكــن بســبب القيــود المفروضــة مــن
قبــل «تويتــر» علــى واجهــة برمجــة التطبيقــات ( ،)APIلــم نســتطع ضمــان أن
تجمــع التغريــدات جميعهــا .ومــع ذلــك ،فــإن اإلشــارة التقريبيــة بيــن التغريــدات
المتاحــة عبــر واجهــة برمجــة التطبيقات وتلــك المتوفرة عبر الموقــع اإللكتروني،
أظهــرت أن مــا يقــرب مــن  100فــي المئــة مــن البيانــات قــد تــم تجميعهــا.
وفــي نهايــة المطــاف ،تــم تجميــع  26028مشــاركة علــى «فيســبوك» و12097
تغريــدة علــى «تويتــر» فــي قاعــدة البيانــات.
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أخذ عينات من المنشورات
وبالنظــر إلــى حجــم المنشــورات التــي تــم جمعهــا – أكثــر مــن  36000منشــور
متطوعــا فقــط علــى مــدار 10
يومــا – وبمشــاركة 15
ً
خــال فتــرة حوالــي ً 40
أيــام بعــد انتخابــات  6أيــار ،كان مــن الضــروري وضــع طريقــة ألخــذ العينــات
عنــد مراقبــة وترميــز كل مــن منشــورات «فيســبوك» و»تويتــر» .فقمنــا باختيــار
منصة أو وســيلة تواصــل اجتماعي،
ثمانيــة فــي المئــة مــن المشــاركات مــن كل ّ
أي  3021مشــاركة ،وذلــك بنــاء علــى اقتــراح خبيــر إحصائــي،
بشــكل عشــوائيّ ،
وفقــا للفئــات الموضحــة
وتمــت مراجعــة وتصنيــف هــذه المشــاركات المختــارة
ً
ّ
أعــاه.

توظيف المتطوعين وتدريبهم
متطوعــا بمراقبــة وتصنيــف المشــاركات مــرة واحــدة علــى
فــي حيــن قــام 15
ً
األقــل ،لــم يســهم ســوى ســتة منهــم فــي المراقبــة بشــكل منتظم ومتكــرر .تم
تدريبهــم علــى البحــث فــي حســابات وســائل التواصــل االجتماعــي للمرشــحين
وعلــى فئــات التصنيــف وعلــى اســتخدام الموقــع قبــل بــدء جمــع البيانــات.
وفرديــة اســتضافتها «ســمكس»
وكان التدريــب فــي جلســات تدريــب جماعيــة
ّ
و»الدي»  .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم إنشــاء دليــل مرجعــي للمســاعدة فــي
استكشــاف األخطــاء وإصالحهــا .لعــرض الدليــل المرجعــي ،يرجــى الرجــوع إلــى
الملحــق.
ّ
المرشــح علــى وســائل التواصــل
فــي التدريــب علــى البحــث عــن حضــور
االجتماعــي ،تــم تدريــب المتطوعيــن علــى كيفيــة تحديــد الحســابات الرســمية
وفقــا للتحقيــق ثنائــي
للمرشــحين باإلضافــة إلــى تقنيــات التحقــق منهــا،
ً
المراحــل الموضــح أعــاه.
فــي التدريــب علــى تطبيــق المنهجيــة وتصنيــف المشــاركات فــي الموقــع،
أصبــح المتطوعــون علــى درايــة بفئــات الخطــاب وعمليــة التصنيــف مــن خــال
المقدمــة علــى أي نقــاط
الوصــف والبيــان العملــي ،باإلضافــة إلــى المالحظــات
ّ
احتاجــت إلــى مزيــد مــن التوضيــح .ونتيجــة لهــذه التعليقــات ،تــم إنشــاء فئــة “غير
ذي صلــة” فــي المنهجيــة علــى منصــة المراقبــة “ .“ monitoring.smex.org
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ونظـ ً
ـرا لصعوبــة تنســيق جلســات المجموعــات فــي كثيــر مــن األحيــان ،تلقــى
الكثيــر مــن المتطوعيــن الجــدد تدريبــات شــخصية فرديــة لمــدة  15دقيقــة عنــد
الطلــب ،عندمــا وصلــوا لمرحلــة التصنيــف .خــال هــذه الجلســات ،تــم شــرح
المنهجيــة والمنصــة ،وتــم كذلــك تقديــم استكشــاف لألخطــاء وتصحيحهــا
بشــكل مســتمر.
ســمحت فتــرة تصنيــف تجريبيــة لمــدة أســبوعين قبــل االنتخابــات باختبــار
المصغــر واستكشــاف أخطــاء التصنيفــات وتصحيحهــا.
الموقــع
ّ

فترة المراقبة
تــم تقســيم فتــرة المراقبــة إلــى ثالثــة أقســام .تــم جمــع المشــاركات بأثــر رجعي،
وليــس فــي الوقــت الفعلــي .امتــدت الفتــرة األولــى مــن  27آذار (اليــوم الــذي
تــم فيــه تحديــد جميــع اللوائــح االنتخابيــة) حتــى الســاعة  11:59مــن يــوم  4أيــار،
أي بدايــة فتــرة الصمــت التــي تمنــع أي إعالنــات أو حمــات انتخابيــة .بــدأت
المرحلــة الثانيــة فــي الســاعة  12:00مــن منتصــف ليــل  4-5أيــار واســتمرت
حتــى الســابعة مســاء يــوم  6أيــار ،وذلــك عندمــا أغلقــت صناديــق االقتــراع
وانتهــت فتــرة الصمــت .بــدأت مرحلــة المراقبــة الثالثــة والنهائيــة فــي الســاعة
ـاء فــي  12أيــار ،أي
ـاء يــوم  6أيــار واســتمرت حتــى الســاعة  7:00مسـ ً
 7:01مسـ ً
بالضبــط بعــد أســبوع واحــد مــن االنتخابــات.
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بشــكل عــام ،وفــي حيــن كان واضحـ ًـا أن المرشــحين السياســيين اللبنانييــن لجأوا
إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي للقيــام بحمــات انتخابيــة ونشــر رســائلهم
وجمــع ناخبيهــم ،ال يبــدو أن حســابات الحمــات الرســمية تســتخدم وســائل
التواصــل االجتماعــي بشــكل ســلبي .مــن بيــن ما يزيــد
قليال عن  3000مشــاركة
ً
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى الموقعيــن [“فيســبوك” و”تويتــر”]،
تــم تصنيــف  41مشــاركة منهــا فقــط ،أو أقــل مــن  1.5فــي المئــة علــى أنهــا
المصنفــة ســلبية
ّ
خطــاب ســلبي (أنظــر الجــدول  ،1أدنــاه) 28 .مشــاركة مــن بيــن
كانــت علــى موقــع “فيســبوك” ،فــي حيــن كانــت  13منهــا عبــارة عــن تغريــدات
علــى “تويتــر” .لالطــاع علــى اللوائــح الكاملــة للمشــاركات التــي تــم تصنيفهــا
باعتبارهــا ســلبية ،يرجــى االطــاع علــى جــدول البيانــات “خطــاب المرشــحين
ـلبية _ لبنــان  ”2018فــي الملحــق (Candidate Speech Coded
ّ
المصنفــة سـ ّ
.)Negative _Lebanon 2018
قــد يشــير الحــد األدنــى مــن حــاالت الخطــاب الســلبي مــن قبــل المرشــحين علــى
وســائل التواصــل االجتماعيــة إلــى وعــي أكبــر حيــال مــدى انفتــاح هــذه الوســائل
فرديــة وتفســيرها خــارج
للجميــع ،وكيــف يمكــن بــكل ســهولة فصــل مشــاركة
ّ
نطــاق الســياقات األكبــر.
أيضــا مديــرو حســابات وســائل التواصــل االجتماعــي وغيرهــم فــي
وقــد يعتقــد ً
أن وســائل التواصــل االجتماعــي تخضــع للقيــود
قيــادة الحمــات االنتخابيــةّ ،
المفروضــة علــى وســائل اإلعــام واإلعــان بموجــب قانــون االنتخابــات الجديــد.
وقــد تســاعد المزيــد مــن البحــوث ،بمــا فــي ذلــك المقابــات مع مديري وســائل
التواصــل االجتماعــي للحمــات االنتخابيــة ،فــي إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى
أســباب انخفــاض معــدل الخطــاب الســلبي.
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سلبية
المجمعة المراقبة والمصنّ فة على أنّ ها
جدول  .1مشاركة التواصل االجتماعي
ّ
ّ
مجموع
المحتوى الذي
تم تجميعه

منصة/موقع
التواصل
االجتماعي

1.43

28

8.09

2014

24889

فيسبوك

1.29

13

8.33

1007

12087

تويتر

1.39

41

8.17

3021

36976

مجموع

عدد المشاركات
نسبة
عدد المشاركات
نسبة
التي تمت
المشاركات التي
التي تم
المشاركات التي
مراقبتها
تمت مراقبتها
تصنيفها على
تم تصنيفها
سلبية
أنّ ها
سلبية
على أنّ ها
ّ
ّ

المصنفــة علــى أنهــا ســلبية ،تــم تصنيــف األغلبيــة علــى
ّ
ومــن بيــن المشــاركات
أنها تشــهيرية ( )9أو تمييزية ( )9أو طائفية ( .)9تم تصنيف المشــاركات الباقية
وهجوميــة ( ،)3أو علــى ّأنهــا رشــوة ( ،)3أو تحتــوي علــى
علــى أنهــا خطــرة (،)4
ّ
ّ
مضللــة ( ،)3أو التمييــز علــى أســاس الجنــس ( .)1لــم يتــم تصنيــف
معلومــات
المبيــن أدنــاه).
«قمعيــة» (انظــر الجــدول ،2
أي مشــاركات علــى أنّ هــا
ّ
ّ
ربمــا ليــس مــن المســتغرب أن تتصــدر الفئــات التشــهيرية والتمييزيــة والطائفية
القائمــة .يتــم تفســير التشــهير علــى نطــاق واســع فــي لبنــان ،كمــا هــو الحــال
فــي بلــدان أخــرى فــي المنطقــة ،بحيــث يشــمل اإلهانــات والخطــاب الــذي
يلحــق الضــرر بالســمعة والمــال .عــاوة علــى ذلــك ،هــذه الفئــات هــي واحــدة
مــن أكثــر االتهامــات الشــائعة المســتخدمة لقمــع الخطــاب بموجــب القانــون،
وعــادة بموجــب قانــون العقوبــات اللبنانــي .إن الخطــاب التمييــزي ،الــذي بأكثــره
يبــدو أنّ ــه يســتهدف الســوريين ،كان مصــدر قلــق فــي اآلونــة األخيــرة ،ال ســيما
ـا
أن هنــاك تاريخـ ًـا طويـ ً
بســبب تدفــق الالجئيــن مــن الحــرب فــي ســوريا ،كمــا ّ
مــن التمييــز ضــد الســوريين فــي لبنــان .وأخيـ ً
ـرا ،فــإن الطبيعــة الطائفيــة للنظــام
ً
عامــا ،والتــي ال تــزال تلــوح
اللبنانــي ،وإرث الحــرب األهليــة التــي دامــت 15
احتماليــة أن يكــون
فــي األفــق علــى المشــهد السياســي فــي لبنــان ،تزيــد مــن
ّ
ـائدا خــال الحمــات االنتخابيــة ،علــى الرغــم مــن حقيقــة
الخطــاب الطائفــي سـ ً
أن الخطــاب الطائفــي أو تأجيــج الشــعور الطائفــي هــو أمــر غيــر قانونــي بموجــب
قانــون االنتخابــات وقانــون العقوبــات.
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وقــد تــم توضيــح هــذا التفســير الســياقي ألنــواع الخطــاب فــي مشــاركات
محــددة ،مــا يثيــر بــدوره تحديــات كبيــرة أمــام وضــع أي اســتنتاجات حــول انتشــار
الخطــاب الســلبي أو تحديــد أنمــاط أنــواع الخطــاب .علــى ســبيل المثــال ،تــم
ألنهــا بــكل بســاطة ذكــرت
تصنيــف الكثيــر مــن المنشــورات علــى ّأنهــا «خطيــرة» ّ
المصادمــات العنيفــة التــي وقعــت فــي  8 - 7أيــار  ،2008وهــي أحــدث ذكــرى
للتوتــرات المتصاعــدة بيــن الجماعــات اللبنانيــة ،علــى الرغــم مــن عــدم وجــود
ســلبية
وص ّنفــت مشــاركة أخــرى علــى ّأنهــا
نــداءات محــددة تدعــو للعنــفُ .
ّ
ّ
أن
ومضللــة ألنّ هــا أثــارت الحديــث عــن شــبح الحــرب .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يبــدو ّ
ّ
ألي
الكثيــر مــن المشــاركات التــي تــم تصنيفهــا علــى ّأنهــا
«مضللــة» لــم تخضــع ّ
نــوع مــن عمليــات التحقــق مــن صدقيتهــا .وتــم تصنيــف مشــاركة اســتهدفت
أفـ ً
معيــن وتـ ّـم تســميتهم علــى ّأنهــم «حشــرات» ،علــى
ـرادا منتميــن إلــى حــزب
ّ
ـدل مــن «تمييــزي»ّ ،ربمــا ألن هــذه المشــاركة أشــارت إلــى
أنّ هــا خطــاب طائفــي بـ ً
أعضــاء فريــق سياســي آخــر يشــترك مــع األول فــي الديــن نفســه ولكــن ليــس
فــي المجموعــة العرقيــة ذاتهــا.
وقــد تــم تصنيــف مشــاركة أعــرب فيهــا ّ
تحيــزه ضــد المثلية الجنســية
مرشــح عــن ّ
كخطــاب تمييــز علــى أســاس الجنــس ،وهــي فئــة تهــدف إلــى تحديــد التمييــز بين
تمييزية/مهينــة للكرامــة
أيضــا أن يتــم تصنيفهــا علــى أنّ هــا
الجنســين .ويمكــن ً
ّ
االنسانية.
ّ
وقــد ســاهم شــح المعلومــات المقدمــة مــن المتطوعــون حــول جوهــر
التعليقــات فــي زيــادة صعوبــة التحليــل ،مــا جعــل مــن الصعــب الحكــم علــى
ـلبيا .علــى ســبيل المثــال ،يتــم شــرح
مــا إذا كان التعليــق فــي الواقــع
خطابــا سـ ً
ً
الكثيــر مــن التعليقــات علــى المشــاركات المصنفــة علــى أنهــا «تشــهيرية» علــى
أنهــا «خطــاب تشــهيري» ،مــن دون ذكــر الكلمــات المحــددة المســتخدمة.
فــي حيــن أن االعتمــاد علــى الســياق المحلــي للتفســير ينتــج عنــه تصنيــف ذاتي،
إل أنّ ــه مــع انخفــاض عــدد المشــاركات الســلبية ،يصعــب تقديــم أي مالحظــات
ّ
شــاملة ،إال أنــه يقــدم نظــرة ثاقبــة إلــى تصــورات الناخبيــن للخطــاب االنتخابــي،
وقــد يشــير إلــى البحــث فــي تصــورات الخطــاب بيــن الناخبيــن العاميــن كمجــال
أيضــا أن الفئــات التســع أو أنــواع
بحــث واعــد آخــر .وبالمثــل ،فإنــه يقتــرح ً
الخطــاب قــد ال تكــون موســعة أو موجــزة بمــا يكفــي اللتقــاط كل الخطــاب
ـا ،نظـ ًـرا لتواتــر اتهامــات الفســاد التــي ظهــرت فــي المشــاركات،
الســلبي .فمثـ ً
قــد يكــون هنــاك مبــرر لوضــع فئــة محــددة لجمــع هــذه االتهامــات .قــد ينطبــق
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األمــر نفســه علــى الــكالم الــذي يســتثير الخــوف مــن خــال ذكــر شــبح العنــف أو
ـدال مــن محاولــة رصــد الخطــاب الــذي يحــرض ضـ ّـده بشــكل مباشــر.
الحــرب ،بـ ً
ـلبية،
جــدول  .2منشــورات وســائل التواصــل االجتماعــي المصنّ فــة علــى أنّ ها سـ ّ
وفــق التصنيــف والمنصــة (موقــع التواصــل االجتماعي)
التصنيف

فيسبوك

هجومية

1

رشوة

3

تويتر
2

العدد اإلجمالي
3
3
0

قمعية
تشهيرية

5

معلومات مضللة

3

تمييزية

4

تمييزية على أساس الجنس
طائفية

8

خطيرة

4

العدد اإلجمالي للحوادث

28

4

9
3

5

9

1

1

1

9
4

13

41

ّ
مؤكــدة لجهــة تــوزّ ع
وكمــا ذكــر ،فمــن الصعــب الوصــول إلــى اســتنتاجات
الســلبية بحســب المناطــق (أنظــر الجــدول  3أدنــاه) ،باالســتناد
المنشــورات
ّ
إلــى عــدد إجمالــي ضئيــل لهــذه الحــوادث ،ومــن دون ربــط البينــات بالســكان
واضحــا هــو ّأنــه تــم تصنيــف منشــورات من
واســتخدام اإلنترنــت .ولكــن مــا كان
ً
ـلبية أكثــر مــن تلــك علــى “تويتــر” ،وهــذا األمــر يعــود
“فيســبوك” علــى أنّ هــا سـ ّ
إلــى االســتخدام األكبــر والمتكــرر لموقــع التواصــل االجتماعــي “فيســبوك”.
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ســلبية ،وفــق المناطــق االنتخابيــة
جــدول  .3منشــورات وســائل التواصــل االجتماعــي المصنّ فــة علــى أنّ هــا
ّ
والمنصــة (موقــع التواصــل االجتماعــي)
المنشورات
سلبية على
المصنّ فة
ّ
«فيسبوك»

المنشورات
سلبية على
المصنّ فة
ّ
«تويتر»

إجمالي المنشورات
المصنفة على أنّ ها
سلبية
ّ

بيروت األولى (بيروت الشرقية)

4

1

5

بيروت الثانية (بيروت الغربية)

6

1

7

المناطق االنتخابية

البقاع األولى (زحلة)
البقاع الثانية
(البقاع الغربي-راشيا)
البقاع الثالثة
(بعلبك – الهرمل)

2

2

جبل لبنان 1
(جبيل – كسروان)

1

2

3

جبل لبنان ( 2المتن)

5

2

7

جبل لبنان ( 3بعبدا)

1

1

2

جبل لبنان ( 4عاليه – الشوف)

1

1

الشمال ّ 1
(عكار)
الشمال ( 2طرابلس – المنية –
الضنية)
ّ
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3

8
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المناطق االنتخابية
(بشري – زغرتا –
الشمال 3
ّ
البترون – الكورة)

المنشورات
سلبية على
المصنّ فة
ّ
«فيسبوك»

المنشورات
سلبية على
المصنّ فة
ّ
«تويتر»

إجمالي المنشورات
المصنفة على أنّ ها
سلبية
ّ

3

1

4

1

1

الجنوب ( 1صيدا – جزين)
الجنوب ( 2الزهراني – صور)
الجنوب ( 3مرجعيون – حاصبيا –
النبطية – بنت جبيل)
إجمالي المنشورات المصنفة
سلبية
على أنّ ها
ّ

28

1

1

13

41

وختامــا ،فــي حيــن أننــا لــم نقــم بتصنيــف البيانــات قبــل يــوم االنتخابــات وخاللــه
ً
وبعــده ،نالحــظ أنــه تم نشــر  36مشــاركة على «فيســبوك» وواحــدة على «تويتر»
خــال فتــرة الصمــت اإللزامــي .علــى الرغــم مــن أن هــذه المنشــورات لــم تكــن
خرقــا لقانــون االنتخابــات،
ســلبية بالواقــع ،إال أنهــا مــن المحتمــل أن تكــون ً
ولكــن بمــا أنــه لــم يتــم التعامــل مــع وســائل التواصــل االجتماعــي ،فليــس مــن
الواضــح مــا إذا كانــت هــذه المنشــورات شـ ّـكلت انتهـ ً
ـاكا بالفعــل.
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التحديات
إل أن
واجــه الباحثــون الكثيــر مــن التحديــات فــي تنفيــذ المشــروع التجريبــيّ ،
معظــم هــذه التحديــات تمــت معالجتهــا مــن خــال الحــد مــن نطــاق التحقيــق.
تقييــدا هــو اإلطــار الزمنــي المضغــوط لتطويــر وتنفيــذ
وكان التحــدي األكثــر
ً
المنهجيــة .بــدأت العمليــة فــي أواخــر شــهر آذار ،ولــم ُي َ
منــح الباحثــون ســوى
تقريبــا لتطويــر إطــار الخطــاب الســلبي ،وحوالــي ســتة أســابيع إلكمــال
أســبوعين
ً
تطويــر أداة جمــع البيانــات ( )monitoring.smex.orgوعمليــات التدريــب
شــهرا آخــر.
والتصنيــف .تطلــب تحليــل البيانــات وصياغــة هــذا التقريــر
ً
تمت معالجة تحدي الوقت بطريقتين.
أوال ،اقتصــر نطــاق التحقيــق فقــط علــى خطــاب المرشــحين ولوائــح االنتخابــات
ً
علــى منصتيــن أساســيتين همــا “فيســبوك” و”تويتــر” .وهــذا مــا منــع البحــث
مــن تضميــن تحليــل أوســع لمشــاعر الناخبيــن علــى هــذه المنصــات ،ولكنــه
ّ
مكــن مــن إنشــاء مجموعــة بيانــات منفصلــة يمكــن جمعهــا وأخــذ عينــات منهــا
فــي الوقــت المحــدد .ومــع ذلــك ،فــإن المنشــورات الـــ  36000التي تــم جمعها،
يمكــن أن تطلــق بدايــات تحليــل المشــاعر مــن خــال أخــذ الكلمــات والعبــارات
الشــائعة واســتخدامها إلنشــاء مكتبــة لخطابــات االنتخابــات إلجــراء أبحــاث
تبيــن تطويــر فئــات الخطــاب ،إضافــة إلــى أمــور أخــرى.
مســتقبلية يمكنهــا أن ّ
ثانيـ ًـا ،تــم تطويــر المنهجيــة بشــكل متكــرر ،وشــملت التغذيــة الراجعة المســتمرة
مــن قبــل مجموعــة متنوعــة مــن خبــراء البيانــات وإحصــاءات االنتخابــات
والمتطوعيــنّ ،
تــم إدخالهــا مباشــرة إلــى عمليــة التطويــر التكنولوجيــة.
والتــي ّ
وبــرز تحــد آخــر بتوظيــف وتدريــب المتطوعيــن .فقــد منــع اإلطــار الزمنــي القصيــر
باإلضافــة إلــى توقيــت االنتخابــات ،والــذي تزامــن مــع بعــض االختبــارات
متطوعا
الجامعيــة ،مشــاركة المزيــد مــن المتطوعيــن .وســاهم مــا مجموعــه 15
ً
لبعــض الوقــت  فــي تصنيــف المنشــورات المختــارة علــى مــدى فتــرة ســتّ ة
عمليــة التصنيــف والتحقــق.
أســابيع .وهــذا األمــر بالتالــي أبطــأ إلــى حـ ّـد مــا
ّ
أيضــا فــي تســليط الضــوء علــى مــدى صعوبــة
ســاعدت عمليــة التصنيــف ً
تحديــد أنــواع الخطــاب وتصنيفهــا ومــدى اعتمــاد هــذا التصنيــف على الســياقات
32
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والخبــرات المحليــة .ومــع أخــذ هــذا األمــر فــي االعتبــار ،ينبغــي قضــاء المزيــد من
الوقــت فــي تطويــر إطــار الخطــاب وتدريــب المتطوعيــن علــى كيفيــة تطبيقــه،
مــع وضــع أمثلــة محــددة ومناقشــة مبــادئ حريــة التعبيــر .وفــي حيــن كان
إل ّأنــه لــم
المتطوعــون بارعيــن إلــى حــد معقــول فــي تحديــد الخطــاب الســلبيّ ،
ـلبيا علــى ّأنــه خطــاب غيــر مقبــول
يتــم اعتبــار كل الخطــاب الــذي تــم تصنيفــه سـ ً
بموجــب ُ
األطــر الدوليــة (لــم يكــن هــذا الهــدف ولكــن يســتحق ذكــره) .ولكــن
ـياقي” 
المصنفــة أنهــا تعمــل مــن منطلــق وتعريــف “سـ
ّ
تكشــف المنشــورات
ّ
شــديد ألنــواع الخطــاب فــي اإلطــار المعمــول بــه ،األمــر الــذي ســيتطلب المزيــد
مــن الوقــت لالختبــار والمراجعــة مــن جانــب الخبــراء المحلييــن لجعلــه ً
مرنــا بمــا
فيــه الكفايــة للتكيــف فــي مــكان آخــر .وألن تصنيــف المنشــورات والتحقــق
منهــا كان مــن األولويــات ،فالتحديــات التــي واجههــا المتطوعــون فــي تفســير
اإلطــار أثنــاء تصنيفهــم لــم تكــن موثقــة بشــكل جيــد ،لذلــك لدينــا القليــل مــن
المعلومــات حــول ســامة فئــات الخطــاب التــي تــم تطويرهــا ،ومــا إذا كانــوا قــد
وصنفــوا بدقــة جميــع الخطابــات الســلبية التــي نشــرت .علــى ســبيل
ّ
رصــدوا
المثــال ،فــي منشــورين منفصليــن ،تــم ذكــر الحــرب المســتقبلية والعنــف
الماضــي للتأثيــر علــى األصــوات .فــي إحــدى الحــاالت ،تــم تصنيــف المنشــور
علــى أنّ ــه “خطــاب خطيــر” .فــي حالــة أخــرى ،تـ ّـم تصنيفــه علــى ّأنــه “معلومــات
مضللــة” .يجــب مراجعــة االختالفــات فــي تفســيرات كهــذه ،ومناقشــتها ّ
وحلهــا
للمنهجيــة.
فــي أي تطبيــق مســتقبلي لإلطــار المعمــول بــه أو
ّ
وكبديــل لذلــك ،مــن الممكــن تطويــر أداة أكثــر فاعليــة لجمــع البيانــات ،تقــوم
علــى تطويــر فئــات ال تعتمــد علــى الخطــاب المتوقــع بــل علــى الخطــاب
المرصــود والمراقــب ،أي بالنظــر إلــى الكلمــات والعبــارات الرئيســية الشــائعة
التــي تظهــر فــي مجموعــات كبيــرة مــن الخطابــات المتعلقــة باالنتخابــات،
وفقــا لهــا .مــع مزيــد مــن الوقــت ،يمكــن
وبالتالــي تحديــد تصنيفــات الخطــاب
ً
دمــج معالجــة اللغــة الممكننــة وخوارزميــات الــذكاء االصطناعــي فــي أداة جمــع
البيانــات لتســهيل هــذه العمليــة ،والتــي بدورهــا وبتشــكيل بشــري ،ســوف
ً
ســاقا للتصنيــف وللتحقــق مــن المحتــوى.
تؤمــن اتّ
ّ
ً
وأخيــرا ،فــي حيــن أن البيانــات التــي تــم جمعهــا تعكــس بشــكل عــام جــودة
وفقــا لإلطــار المحــدد ،فإننــا نعــرب عــن قلقنــا
المشــاركات التــي تــم رصدهــا
ً
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أن النتائــج اإلجماليــة ال تعكــس بدقــة بيئــة الخطــاب خــال انتخابــات عــام
مــن ّ
 .2018بعبــارة أخــرى ،إذا اعتقــد المــرء أن  %1.5فقــط مــن خطــاب وســائل
التواصــل االجتماعــي المرتبــط باالنتخابــات فــي لبنــان هــو ســلبي ،فليــس
بالضــرورة أن يعكــس ذلــك الواقــع .أصبــح مــن الواضــح خــال عمليــة المراقبــة
أن الكثيــر مــن الحســابات التــي تــم رصدهــا تمــت إدارتهــا مــن قبــل متخصصيــن
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي الذيــن يعرفــون كيفيــة تجنــب ارتــكاب األخطــاء
أو تضخيــم الخطــاب المحـ ّـرض .وفــي الوقــت نفســه ،كان الكثيــر مــن تفاعــل
المرشــحين مــع الجمهــور يتــم مــن خــال الخطابــات المباشــرة التــي ّربمــا تــم
موجهــة إلــى جمهــور محــدد وداعــم [لهــذا المرشــح]،
ّبثهــا مباشــرة ،ولكــن كانــت
ّ
أن يرصــدوا
ـا كثيـ ًـرا فلــم يتســنَّ الوقــت
وربمــا كان الخطــاب طويـ ً
للمتطوعيــن ّ
ّ
ّ
بدقــة.
ويصنفــوا الخطــاب ّ
هــذا ال يعنــي أن هــذه األحــزاب السياســية أو المرشــحين ،ال ســيما أولئــك الذيــن
ينتمــون إلــى أحــزاب سياســية رئيســية ،لــم ينشــروا “الخطــاب الســلبي” ،بــل
ـا علــى القنــوات اإلذاعيــة التابعــة لألحــزاب
فعلــوا ذلــك علــى قنــوات أخــرى ،مثـ ً
المؤيــدة (التــي لــم نقــم بمراقبتهــا)
والطوائــف ،وعبــر المواقــع االلكترونيــة
ّ
وكذلــك عبــر المؤثريــن والمتابعيــن البارزيــن ،الذيــن قــادوا مناقشــات وحمــات
“هاشــتاغ” ( )hashtagالتــي تضمنــت بعــض الخطــاب الــذي يمكــن أن يتــم
تصنيفــه علــى أنّ ــه ســلبي.
ـتقبلية “نهجــا
فــي ضــوء هــذه المالحظــات ،نوصــي بــأن ّتتبــع األبحــاث المسـ
ً
ّ
مثل ًثيــا” لرصــد خطــاب وســائل التواصــل االجتماعــي خــال فتــرة االنتخابــات،
بحيــث يشــمل خطــاب المرشــحين واألحــزاب وتحليــل المعنويــات والمشــاعر
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،ومراقبــة اإلعــان علــى منصــات ومواقــع
أيضــا مناقشــة تعريــف “خطــاب وســائل التواصــل
التواصــل االجتماعــي .يجــب ً
العامــة أو
إن التعريــف الحالــي ال يشــمل منتديــات الحــوار
االجتماعــي” ،إذ ّ
ّ
حتــى منشــورات التواصــل االجتماعــي،
االلكترونيــة أو ّ
التعليقــات علــى المواقــع
ّ
حيــث مــن المحتمــل أن يطــرأ المزيــد مــن الخطــاب الســلبي غيــر المرصــود.
ـمولية ،ال يمكــن الكشــف عــن الخطــاب الســلبي وال
وبــدون اتبــاع نهــج أكثــر شـ
ّ
يمكــن محاســبة اســتفادة المرشــحين مــن طــرف ثالــث لنشــر رســائل ســلبية.
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الخاتمة
والتوصيات
ـبيا وال يمكــن
فــي حيــن أجــري هــذا البحــث علــى مــدى فتــرة زمنيــة قصيــرة نسـ ً
اعتبارهــا صــورة نهائيــة لخطــاب وســائل التواصــل االجتماعــي خــال االنتخابــات
إل أنــه ســاعد الجهــات الفاعلــة فــي االنتخابــات المحليــة“ ،الدي” 
اللبنانيــةّ ،
علــى وجــه الخصــوص ،علــى تنظيــم مختلــف جوانــب خطــاب وســائل التواصــل
االجتماعــي خــال دورة االنتخابــات اللبنانيــة ،والتــي ينبغــي مقاربتهــا .وقــد
عكســت البيانــات أن وســائل التواصــل االجتماعــي فــي لبنــان ال تســتخدم
إن أقــل مــن  %1.5مــن
مــن قبــل المرشــحين للترويــج لخطــاب ســلبي ،إذ ّ
ســلبية .ومــن هــذه المنشــورات ،مــن
تــم تصنيفهــا علــى ّأنهــا
ّ
المنشــورات ّ
المحتمــل أن تكــون أكثــر أنــواع الخطــاب الســائدة والتــي يجــب علــى مراقبــي
االنتخابــات المســتقبليين أن ينتبهــوا لهــا فــي وســائل التواصــل االجتماعــي،
هــي الخطابــات التشــهيرية والتمييزيــة والطائفيــة.
وقــد أفضــى هــذا الجهــد إلــى تأســيس نــواة لمنهجيــة مراقبــة وســائل التواصــل
االجتماعــي ،بمــا فــي ذلــك إطــار الخطــاب القائم على القانــون الدولي والمحلي،
والــذي ال يمكــن تطبيقــه علــى خطــاب المرشــحين المرتبــط باالنتخابــات
أيضــا علــى الجهــات الفاعلــة األخــرى ،مثــل األحــزاب السياســية.
فحســب ،بــل ً
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن تحليــل الخطــاب الــذي تــم جمعــه وتحديــد الكلمــات
والعبــارات الرئيســية المتكــررة إلدراجهــا فــي منهجيــات المراقبــة األخــرى ،مثــل
تحليــل المشــاعر والمعنويــات أو مراقبــة اإلعالنــات.
وأخيــرا ،نتــج عــن المشــروع التوصيــات التاليــة لتحســين كل مــن المنهجيــة
ً
وسياســات المرشــحين الســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي خــال
االنتخابــات اللبنانيــة:
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توصيات لتحسين المنهجية:
 .1تنظيــم “اســتعراض النظــراء” ( )Peer Reviewإلطــار الخطــاب الســلبي،
مــع مراعــاة الحفــاظ علــى اتســاقه مــع المعاييــر الدوليــة ودمــج التشــريعات
والســياقات المحليــة.

 .2تخصيــص الوقــت والمــوارد لتطويــر وتنظيــم اســتعراض النظــراء
ّ
ـة “مثلثــة” لمراقبــة وســائل التواصــل االجتماعــي وإلطــار الخطــاب
لمنهجيـ
ّ
الســلبي الــذي يشــمل مراقبــة خطــاب المرشــحين ،اإلعــان علــى وســائل
التواصــل االجتماعــي ،ومشــاعر ومعنويــات الناخبيــن فــي وســائل التواصــل
االجتماعــي.
 .3تخصيــص الوقــت والمــوارد لتدريــب المراقبيــن علــى الفــروق الدقيقــة
فــي حريــة التعبيــر ودمــج القــدرة علــى عكــس تلــك الفــروق الدقيقــة فــي
تقنيــات التصنيــف.

وضوحــا الســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي
توصيــات لسياســة أكثــر
ً
خــال االنتخابــات فــي لبنــان:
 .1يجــب أن تعمــل هيئــة اإلشــراف علــى االنتخابــات مــع مجموعــة متنوعــة
مــن المســاهمين فــي االنتخابــات لوضــع سياســة الســتخدام وســائل
التواصــل االجتماعــي للمرشــحين ولالنتخابــات بمــا يتماشــى مــع المعاييــر
الناشــئة والمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بحريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات.
 .2يجــب توضيــح التوقعــات للمرشــحين فــي مــا يتعلــق بنشــاطهم علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي خــال فتــرة الصمــت ،باإلضافــة إلــى قضايــا
أخــرى مثــل التبليــغ عــن الدفــع إلعــان عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.
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المالحق
 كيفيك مراقبة وسائل التواصل االجتماعي خالل فترة االنتخابات:دليل
https://docs.google.com/document/d/1SHYbCFtnENIwvcNx3_5QdIc0J0-eHnJqsZluZC_q4bE/edit
” في الملحق2018 سلبية _ لبنان
“خطاب المرشحين المصنّ فة
ّ
)Candidate Speech Coded Negative _Lebanon 2018(
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19svvl5_bhaA0t23wfD7yoRutI6jQtiWn394S-u63Cew/edit#gid=774587142
)Elections 2018_Lists_Final( ”_اللوائح_النهائية2018 “االنتخابات
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJPUz5zLkXissNY5xo2za8DTm1JfQ-TYsiax9uQ4vZg/edit#gid=302904875
)Sampled Facebook Posts( مشاركات “فيسبوك” المراقبة
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1RPkK4UnfIv0j5c5uL7oHbN00dKPdxj3dCYvU9U0zoq0/edit?usp=drive_
web&ouid=117665309953295810175
)Sampled Twitter Posts( مشاركات “تويتر” المراقبة
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T2JaQ0dS0GinXLeVXeL9kag_0zG5zlApnwktXQSCQMQ/edit#gid=180557347
)Raw Data( مسودة البيانات
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XKh1nj0Q0OoWPR7VvSjwFm4Lh2Q6uAJK
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