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 )أ(: حالة من خارج السياق الفلسطيني حالة  .1

 1عرض الحالة  .أ

رئاسية  2019عام  ال  تونس،  شهدت انتخابات  تنظيم  االنتخابات وبرلمانية،  في  شارك  وقد   .

م   كبار  أحد  اإلعلم  ل الرئاسية  االنتخابية المحلية الخاصة  ك وسائل  الحملة  دأبت خلل  التي   ،

بالمشاريع   التذكير  المهم  وقبلها على  الفئات  بدعم  اهتم  لطالما  الذي  المرشح،  لذلك  شة  الخيرية 

غذائيةوالفقيرة بمواد  لها  التبرع  وباألخص  قبالة  ،  ذاتها  قيام  ؛  اإلعلم  مضادة وسائل  بدعاية 

)والقيام بحملت    وعلى الرغم من قيام وسائل إعلم أخرى باالنحياز لمرشحين آخرين   لمنافسيه. 

إن وسائل اإلعلم الخاصة والداعمة لذلك المرشح كانت األكثر  ف ،  داعية مضادة تجاه آخرين(

وصول ذلك المرشح إلى الدور الثاني من   في   قد ساهمت بشكل كبيروبموقف االنحياز.    ظهورا  

من وسائل اإلعلم    ا  ، قبالة مرشح آخر، لم يظهر أن أيي خسر فيه، بنهاية المطاف االنتخابات الذ

 . كانت منحازة له؛ بل على العكس، كان فوزه مفاجئا  

 ֍األسئلة والنقاش  . ب

 إرشادات للمدرب:

 أعله على شاشة العرض.  (القصةالحالة )يعرض المدرب  ▪

المتدربين: ما هي المشكلة أو األسئلة التي تثيرها هذه  يطرح المدرب السؤال التالي على   ▪

 الحالة؟ 

 2يحاول المدرب مساعدة المتدربين على طرح أسئلة من قبيل ما يلي: ▪

انتهاك • المرشحين  ألحد  إعلمية  وسيلة  انحياز  يشكل  إخلال    ا  هل  أو  بمعايير   للقانون 

 النزاهة و/أو أخلقيات اإلعلم؟ ولماذا؟ 

هل تتعارض مراقبة وسائل اإلعلم وتقييدها، بهدف عدم االنحياز ألي من المرشحين،   •

 مع الحق في التعبير عن الرأي وحرية وسائل اإلعلم؟ 

هل الحياد مطلوب فقط من وسائل اإلعلم الرسمية/ الحكومية؟ وبالتالي من حق وسائل   •

 من المرشحين؟ م الخاصة االنحياز ألي   اإلعل

أي    • قيام  اإلعلم    هل  وسائل  يعني  صريحة  ترويجية    بدعايةمن  المرشحين  من  ألي 

أن اإلشكال   أم  المرشح؟  لذلك  بها وسائل  يكمن  انحيازها  تقوم  قد  أخرى  نشاطات  في 

 حال "نعم"، فما هي؟   اإلعلم تلك؟

ض الطرف عن االنحياز  )بالنهاية(، يعني إمكانية غخابات  هل خسارة ذلك المرشح للنت •

 الذي قامت به وسائل اإلعلم لصالحه؛ بحكم أنها لم تحقق نتيجة بالنهاية؟ 

 
بالضرورة؛   أحداث حقيقية حصلت في الواقع، إال أن ليس جميع ما ورد فيها قد وقع فعل  إلى  تستند فكرة هذه الحالة    1

"حق هي  للحدوث.بل  قابلة  أنها  بمعنى  التونسية،    يقية"؛  الحالة  ترجمانحول  باسل  في   اإلعلم"وسائل    ،انظر: 

التونسية الرئاسية  والتبعية"،    االنتخابات  الحياد  بين  تاريخ 2019  سبتمبر/أيلول  11)  عربيةاندبندنت  ...   ،)

  الرئاسة في تونس؛ منية غانمي، "سباق  https://bit.ly/39euKFJ  ،2020شباط/فبراير    2  ع:استرجالوصول/اال

المعركة"،  ...   يشعل  اإلعلم  نتسلح  الوصول/االسترجاع:  2019  أغسطس/آب  28)  العربية  تاريخ   ،)3 

   .https://bit.ly/38UZyuS ،2020شباط/فبراير 
 وفي حال لم يفعلوا، يقوم المدرب بطرحها لتحفيز النقاش. هذه أسئلة متوقع طرحها من قبل المتدربين.  2

https://bit.ly/39euKFJ
https://bit.ly/38UZyuS
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المدعوم   • )غير  اآلخر  المرشح  فوز  الخاصةهل  اإلعلم  من من طرف وسائل  يقلل   )

 خطورة انحياز وسائل اإلعلم في التغطية االنتخابية؟ 

وما   • للنتخابات؟  اإلعلمية  التغطية  على  بالرقابة  المختصة  الجهة/الجهات  شكل  ما 

 تفرضها؟قد الجزاءات التي 

 تعرض جميع األسئلة في مكان بارز )مثل كتابتها على اللوح أو عرضها على الشاشة(.  ▪

 :بعد ذلك يطرح المدرب األسئلة اآلتية ▪

 األسئلة؟ هذه عن  ما هي إجاباتكم األولية  •

 ؟ عنها هل هنالك أسئلة تحتاجون المزيد من المعلومات/المعرفة حولها، لإلجابة  •

 :نين التالييقيام كل سيناريو من السيناريوهض يطرح المدرب األسئلة التالية، على فر  ▪

األول:   • إعلم    ت كانالسيناريو  وسيلة  مرشح  لهخاصة  لكل  فمتحيزة  مكان  باإلهل  ؛ 

عدم حياد وسائل اإلعلم، بحكم وجود نوع من تكافؤ الفرص بين   التغاضي حينها عن

 ؟ المرشحين

بتمويل من جهات خارجية • المرشح  لذلك  الثاني: كان دعم وسائل اإلعلم  ،  السيناريو 

 ة ذلك الدعم؟ ولماذا؟ ر؛ فهل تزداد خطوتلقته وسائل اإلعلم تلك منها 

األسئلة، بل يهدف إلى التعرف على  عن  ملحظة عامة: ال يقوم المدرب بإعطاء إجابات   ▪

 معارف وتوجهات المتدربين األولية. 

 3اإلطاران المفاهيمي والقانوني .2

 خلفية .أ

أدوار    ا لها  4الرقاابي فيهاا،  ا لوسااااائال اإلعلم دور فاائق األهمياة في االنتخااباات؛ فاإلى جاانا  دورها

ولما كان اإلعلم   5أخرى ال تقل أهمية، كنقل المعلومات وإرشاد الجمهور حول العملية االنتخابية.

نجد    6ومؤسااسااات الدولة من جهة أخرى؛  ،من جهة  ""يقع في الوسااط بين الجمهور والمرشااحين

الخبراء ينصااحون اإلدارات االنتخابية بتيساايس علقات شااراكة مع وسااائل اإلعلم، باعتبارها  

هماا  لإلدارة االنتخاابياة"؛ فيادعونهاا إلى "اعتمااد اسااااتراتيجياة إعلمياة تقوم على تعزيز م"حليفاا   

  التواصااال الدائم واإليجابي مع وساااائل اإلعلم، وعلى التحقق من حصاااول تلك الوساااائل على 

 7معلومات انتخابية صحيحة ودقيقة، بما في ذلك ما يتعلق بنشاطات وفعاليات اإلدارة االنتخابية".

 
 من اإلطارين المفاهيمي والقانوني.  ا  ت قرأ مقدمة المحفظة باعتبارها جزء 3
بسيوني،   انظر:  4 إبراهيم  االنتخاباتمحمد  مراقبة  المحايد    :كيفية  المراقب  وأخطاء )أدوات  وواجبات  حقوق 

 : المؤسسة المصرية للتدري  وحقوق اإلنسان، مصر  -  جيزة)  (إدارة فريق المراقبة المحلية لالنتخابات  :المراقبين

 .39-38 د. ت.(،
للتدريس أخالقيات اإلعالم: نموذج مساق    مساق في:    دراغمة، "أخلقيات تغطية االنتخابات"، محمد   انظر:  5

، جامعة بيرزيت  -بيرزيت: مركز تطوير اإلعلم  )  ، تيليف صالح مشارقة وآخرون، تحرير صالح مشارقةالجامعي

2017 ،)77-80. 
 .77، المرجع نفسه 6
، ترجمة أيمن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  :أشكال اإلدارة االنتخابيةالن وول وآخرون،  أ 7

 . 265 (،2007 المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات،ستوكهولم: ) أيوب وعلي الصاوي
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ولكن في الواقع هنالك إشااااكال ال يخفى على أحد؛ هو عدم حياد أغل  وسااااائل اإلعلم، سااااواء  

ثير من إذ في ك  8خاصااة في السااياقات االنتقالية؛ب، و]أو الحزبية[  الرساامية أو الخاصااة أو األهلية

 9األحيان ما تقع أمام تيثير القوى السااياسااية خلل االنتخابات، ومن ذلك في تجارب عربية كثيرة.

كما أن بعض   10ووجود محلل إعلمي.  رصاااد لإلعلم  عنى بعثات المراقبة بإنشااااء وحدةولذلك ت  

 11االنتخابية.ظفها في المعركة  تو  قحام المراقبين في تصريحاتإوسائل اإلعلم قد تحاول  

عنى باثنين منها: كيفية عملها  ت    المحفظة ه، فإن هذا  عدةولما كانت رقابة وسااائل اإلعلم تيخذ أبعاد

على "تقديم خدماتها للمتنافساين الساياسايين كي يتصالوا بفعالية مع الجمهور"، و"ضامان التغطية  

 12األخبار والمعلومات".العادلة والموضوعية للمتنافسين السياسيين في تقارير  

فيما تتفق جميع التجارب على ضارورة حياد اإلعلم الرسامي، يتباين التعامل مع اإلعلم الخاص  

على اإلعلم الحياد  بين تجربة وأخرى؛ ففي الوقت الذي قصااار فيه القانون الفلساااطيني فرضاااه  

ومطالبته    13،ت العامةعلى مساتوى االنتخابا   (أو ساواه  إلعلم الخاصى الإالرسامي )دون التطرق  

  14له بااااا"إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للقوائم االنتخابية" على مستوى انتخابات الهيئات المحلية؛ 

يفرض الحياد على جميع "وساااائل اإلعلم الوطنية"،    -على سااابيل المثال-نجد القانون التونساااي  

أما القانون    15لجمعياتية".بذلك "منشاتت االتصاال السامعي والبصاري العمومية والخاصاة وا شاامل  

فهو كالقانون    -إن جاز التعبير-"شاابه وسااطي"    (، فيتخذ موقفا  اللبناني )على ساابيل المثال أيضااا  

على خلف نظيره  –حياد على اإلعلم الرسامي، إال أن القانون اللبناني  الفلساطيني يقصار إلزامه ال

[ أي مرشح أو الئحة انتخابية"،  ايحظر على وسائل اإلعلم الخاص "إعلن تيييدها ]ل  -الفلسطيني

 
ستودارد  8 المحلية،  مايكل  المنظمات  تقوم  االنتخابات  كيف  جيد   ،بمراقبة  شريف  المعهد  )واشنطن:    ترجمة 

 .76(، 1997، للشؤون الدوليةالديمقراطي الوطني 
 . 75دراغمة، "أخلقيات تغطية االنتخابات"،  9

دليل رصد اإلعالم  انظر: مكت  المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا،    10

االنتخابات مراقبة  الديمقراطية وحقوق  )  لبعثات  المؤسسات  مكت   في   لمنظمة  اإلنسانوارسو:  والتعاون  األمن 

 . 21-20 (،2012أوروبا، 
لذلك يقدم خبراء دوليون مبادئ توجيهية للمراقبين على االنتخابات في تعاملهم مع اإلعلم؛ إذ ينصحونهم بعدم  11

إبداء اآلراء واالستنتاجات حول العملية االنتخابية، خلل أية مقابلت إعلمية، كالتكهن بالنتائج أو تقييم مستوى 

إدا إلى  اإلعلم  وسائل  بإحالة  وينصحون  مكت  المنافسة.  انظر:  اإلعلمية.  التصريحات  بذاتها  لتقدم  راتهم، 

 دليل مراقبي االنتخابات ألمد طويل: المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا،  

وارسو: مكت  المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان لمنظمة األمن والتعاون  )  المراقبة ما بعد يوم االنتخابات

إعلن مبادئ المراقبة ا "المرفقة ب  "مدونة قواعد السلوك"هذا ما تدعو إليه    . وأيضا  64-63  (،2012ي أوروبا،  ف

المتحدة،  "الدولية للنتخابات العامة لألمم  ومجموعة من   المصادق عليهما )في وثيقة واحدة( من طرف األمانة 

انظر: األمم المتحدة ومجموعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية،   .2005المنظمات الدولية عام  

المعهد الديمقراطي "إعلن مبادئ المراقبة الدولية للنتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي االنتخابات الدوليين"،  

األول/أكتوب  27)  لبنان  –الوطني   الوصول:  2005ر  تشرين  تاريخ  الثاني/يناير    28(،  ، 2021كانون 

https://bit.ly/2OTWhrh . 
 . 77، نظمات المحليةكيف تقوم الم، ستودارد  12
المادتان )13 بقانون رقم )( من  65( و)61/2انظر:  العامة  م2007( لسنة  1"قرار  الوقائع  "،  بشأن االنتخابات 

 .50-2(،  2007أيلول/سبتمبر  9) 72الفلسطينية، عدد 
"، الوقائع الفلسطينية، عدد  م2005( لسنة  10قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم )"( من  29المادة ) 14

 .108-79(، 2005آب/أغسطس  18) 57
 2014ماي    26مؤرخ في    1420( لسنة  16قانون أساسي عدد )"( من  2( بداللة الفصل )52الفصل )  انظر:  15

باالنتخابات واالستفتاء ) السنة  (1يتعلق  التونسية،  للجمهورية  الرسمي  الرائد  أيار/مايو   27)  42، عدد  157"، 

2014 ،)1382-1398. 

https://bit.ly/2OTWhrh
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من تغولها في دعم مرشااحين أو  -نساابيا -ويفرض عليها جملة من االلتزامات التي من شااينها الحد  

 16مناكفة مرشحين آخرين.

يما هو مطال  به  يميز بين اإلعلم الرساااامي واإلعلم الخاص، ف  ا  وبذلك، يلحظ أن هنالك توجه

خلل االنتخابات؛ إذ "تقع على عاتق وساائل اإلعلم العامة أو الخاضاعة إلشاراف الدولة مساؤولية 

في المقابل، "ينبغي أن توف ر وساااائل اإلعلم   17توفير تغطية متوازنة ومحايدة للحملة االنتخابية".

ية على عكس ذلك، فمن الخاصاااة تغطية مساااؤولة ومعاملة منصااافة وإن لم تنص  القوانين الوطن

يتوق ع من جميع  "  ،وبالتالي  18".ا  معي ن  ا  أو مرشااح  ا  الطبيعي أن تدعم وسااائل اإلعلم الخاصااة حزب

توفير تغطية متوازنة ومسااؤولة ومحايدة وعادلة"؛ فاااااا"على الرغم من أن    ]...[وسااائل اإلعلم 

وساائل اإلعلم الخاصاة هي شاركات تجارية، إال  أن ه يطل  منها غالبا  تلبية بعض االلتزامات"؛ إذ 

فياة المهنياة. كماا يتوق ع منهاا أيضااااا  أن تحترم مبادأ ا يتعين عليهاا "االلتزام بايعلى المعاايير الصااااحا

 19ي برامجها اإلخبارية والخاصة بالشؤون الراهنة".الحياد ف

اين ويتدرج اختصاااااص اإلدارة االنتخابية تجاه وسااااائل اإلعلم الخاصااااة والحزبية،  بوعليه، يت

على سبيل المثال، يشرع القانون اللبناني    20وكذلك نطاق الرقابة عليها؛ إذ يجري االحتكام للقانون.

( مع بعض طلق عليه "اإلشاهار الساياساي"ي  )"اإلعلن االنتخابي"، فيما يحظره القانون التونساي  

أما في الحالة الفلسااطينية، ولما كان القانون    21.مراعاة جملة من الضااوابط واالسااتثناءات الضاايقة  

الدول   بعض  وفق ممارسااات  ،المحفظة هاإلعلم الخاص، فل يضااير شاامولها في هذصاامت تجاه  

 المواثيق الدولية.كذلك  ، والمحفظة ه، التي استخدمت كنماذج في هذالعربية

م الخااص، ال يعني هاذا مع العلم باين عادم فرض القاانون الفلسااااطيني الحيااد على وسااااائال اإلعل

اسااتبعادها من التجريم العام الذي أورده على مسااتوى انتخابات الهيئات المحلية )دون االنتخابات  

العامة!( بنصااه على تجريم كل من "نشاار أو أذاع قبيل االنتخابات أو أثناءها أية بيانات كاذبة عن 

على مساااتوى -وكذلك   22ت".سااالوك أحد المرشاااحين أو القوائم بقصاااد التيثير في نتيجة االنتخابا 

تجريم "التشااااهير أو القادح باالمرشااااحين اآلخرين والقوائم األخرى"،    -قاانون االنتخااباات العااماة

بالمرشحين اآلخرين والقوائم    أو طعنا    و"اللجوء في الدعاية االنتخابية إلى كل ما يتضامن تحريضاا  

ات المواطنين"، وتضااامين "الدعاية  األخرى أو إثارة للنعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئ

االنتخاابياة أو الخطا  أو النشاااارات أو اإلعلناات أو الصااااور االنتخاابياة أي تحريض أو طعن  
 

16 ( المادتان  )73/4انظر:  من74(،  رقم  "  (  ]اللبناني[  النواب  مجلس  أعضاء  انتخاب  تاريخ    44قانون 

نقل  عن موقع االنتخابات اللبنانية، (،  2017حزيران/يونيو    17)  27  ، عدد اللبنانية  الجريدة الرسمية  ، "17/6/2017

 https://bit.ly/2SADaAhعبر الرابط: 
دليل مراقبي االنتخابات ألمد  مكت  المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا،   17

 .28، طويل
 .28، نفسهالمرجع  18
، دليل رصد اإلعالم،  انظر: مكت  المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا  19

. وفي سياق متصل: مكت  المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، 15-16

األمن والتعاون في   سسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان لمنظمةوارسو: مكت  المؤ)  6، ط  دليل مراقبة االنتخابات

 .63 (،2012أوروبا، 
، أشكال اإلدارة االنتخابيةانظر حول تجارب بعض الدول )كندا، كوستاريكا، فيجي، وكينيا(: وول وآخرون،   20

 . 365-364 ؛277-276 ؛109- 108 ؛82-84
. انظر حول االستثناءات والضوابط: الهيئة  "2014( لسنة  16أساسي عدد ) ( من "قانون  57بموج  الفصل ) 21

المستقلة للنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة  ،  العليا  ، 2014دليل قواعد تنظيم الحملة االنتخابية لالنتخابات 

 .  https://bit.ly/31Lfm0Zفر عبر الرابط: ، متو20-19 (،2014لعليا المستقلة للنتخابات، الهيئة ا)تونس: 
 م". 2005( لسنة 10"قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم )/ب( من 67المادة ) 22

https://bit.ly/31Lfm0Z
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بالمرشااااحين اآلخرين على أساااااأ الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو اإلعاقة، أو أي إثارة  

علم الخاصااة وغيرها تبقى  كما أن وسااائل اإل  23للنعرات التي تمس بوحدة الشااع  الفلسااطيني".

ألحكام قانون العقوبات العام فيما يتعلق بجرائم الذم والقدح والتحريض والجرائم التي    مساءلة وفقا  

 في ركنها المادي. تشكل العلنية عنصرا  

 24تعريفات أساسية . ب

والمر ▪ )المقروء  اإلعلم  وسائل  نشاط  للنتخابات:  اإلعلمية  والمسموع ئالتغطية   ي 

إضافة إلى رقابة اإلعلم على االنتخابات ونقله    ،( خلل االنتخابات، بما يشملوالرقمي

موضوعيا   الجمهور  وإرشاد  العلقة  ذات  الدعاية    لألخبار  االنتخابي،  اإلعلم  حولها: 

 اإلعلن االنتخابي.  25االنتخابية، 

والتصاري ▪ والتحاليل  كاألخبار  إعلمية  مادة  "كل  االنتخابي:  والمقابلت  اإلعلم  ح 

فية واللقاءات، تتعلق باالنتخابات  اوالمناظرات والحوارات والتحقيقات والمؤتمرات الصح

أو   العادية  البرامج  ضمن  مقابل  دون  بثها  ويجري  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة 

 االستثنائية لمؤسسة إعلمية". 

تها االنتخابية ومواقفها  الدعاية االنتخابية: "كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحمل ▪

مؤسسة اإلعلم أو خارجها، وترغ    استوديوهاتاالنتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في  

برامج   ضمن  الخاص  لحسابها  بثها  عبر  الناخبين  إلى  بها  تتوجه  أن  المرشحة  الجهة 

 مؤسسات اإلعلم المخصصة لتلك الغاية ومقابل بدل مادي".

االنتخابي: "كل مادة ]أو[ نشرة ترويجية لجهة مرشحة يتم بثها أو نشرها مقابل  اإلعلن   ▪

مؤسسات   لدى  التجارية  لإلعلنات  المخصصة  والمساحات  الوقفات  ضمن  مالي  بدل 

 اإلعلم واإلعلن".

 26أسئلة يطرحها المراقب على نفسه . ت

 هل تم  احترام األحكام الواردة في اإلطار القانوني الوطني؟ •

  بالنسبة وموضوعي  التغطية بشكل مسؤول ومنصف  يداء دور  بوسائل اإلعلم  ت  قام هل   •

معلومات؟ هل تم   البرز نهج انتقائي في توفير    ، أمجميع المرشحين واألحزاب السياسية ل

معي ن بشكل إيجابي  أو مرشح  لقيمتها اإلخبارية أو لتصوير حزب    تبعا  اختيار المواضيع  

 ألي  مرشح أو حزب معي ن؟ -إيجابية أم سلبية -معاملة خاصة هل برزت أي   أو سلبي؟

قات؟ هل برزت أي     ذهل كان نفا  • المتنافسين االنتخابيين إلى وسائل اإلعلم خال من المعو 

 عقبات قانونية أو إدارية؟ 

هل خضع المتنافسون االنتخابيون واألحزاب السياسية للشروط نفسها )األسعار، الوقت،   •

 إلخ( للدعاية المدفوعة؟ ...  

 
 العامة". م بشين االنتخابات 2007( لسنة 1"قرار بقانون رقم )( من 66( من المادة ) 8، 6، 1الفقرات ) 23
: "قانون القانون اللبناني  مفاهيم "اإلعلم االنتخابي"، "الدعاية االنتخابية"، "اإلعلن االنتخابي"، مقتبسة من  24

؛ علما بين القانون الفلسطيني لم ( منه68في المادة )  " 17/6/2017تاريخ    44انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم  

 ا المعنى القانوني بالضرورة، بل المعنى العام.ي عرف هذه المفاهيم، وال يقصد بإيرادها هن
يلحظ أن المقصود بالدعاية االنتخابية في هذا الموضع، وبالتالي في تعريفها أدناه، ليس باعتبارها إحدى مراحل   25

 االنتخابات، بل أحد أشكال المواد االنتخابية التي تبث خللها.
التالية و/أو اقتباعدد من  جرت صياغة    26 الديمقراطية وحقوق اإلنسان    سها نقل  األسئلة  عن: مكت  المؤسسات 

 .43-42 ؛23-22، اإلعالمدليل رصد لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
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 محايدة؟  هل كانت األنواع المختلفة للبرامج التلفزيونية ذات الصلة •

 فيون إلى المزج بين اآلراء والوقائع عند إعداد التقارير وتغطية األخبار؟ اهل يميل الصح •

ل في السياسات التحريرية من جان  السلطات   • هل واجهت وسائل اإلعلم أي  نوع من التدخ 

 أو األحزاب السياسية أو مالكي وسائل اإلعلم؟

، ما هي االنتهاكات  "ال"   اإلجابة با   الصمت؟ في حالهل تحترم وسائل اإلعلم أحكام فترة   •

 الرئيسية؟ من الذي يج  اعتباره مسؤوال  عن انتهاكات القانون؟ 

 ؟ غيرها فيون وجهة نظر معي نة لقاء منافع مالية أو ا هل اعتمد الصح  •

 هل تقوم أي  وسيلة إعلمية بنشر خطابات كراهية؟ من هم المستهدفون؟ •

 نشاطات تعليمية .3

 ֍األسئلة  طرح  .أ

 أسئلة تساعد على الفهم واالستيعاب:

ما مدى انسجام اإلطار القانوني في فلسطين مع المعايير الدولية، أو المعايير المتبعة   •

 في النماذج العربية المشار لها في هذه المحفظة؟ 

بااللتزامات  ، مطالبة  واألهلية(  الرسمية والخاصة والحزبية )  هل جميع وسائل اإلعلم •

 ذاتها؟ 

المركزية   • االنتخابات  لجنة  دور  اإلعلمية  الفلسطينية  ما  التغطية  على  الرقابة  في 

 للنتخابات؟ 

هل ترى من المناس  تمكين لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية من صلحيات أكبر  •

ال على  الرقابة  أسوة في  للنتخابات،  اإلعلمية  اإلدارات    تغطية  من  أخرى  بنماذج 

 االنتخابية في العالم؟ ولماذا؟ 

 ما حدود تعاطيك كمراق  في التصريح لوسائل اإلعلم؟ •

 : المحفظةفي  األخرى  جزاءاألب الجزء موضوع أسئلة تربط 

 ما علقة مصادر التمويل االنتخابي وإنفاقه بالتغطية اإلعلمية للنتخابات؟  •

  المعايير الدولية، أو المعايير المتبعة في نماذج الدول العربيةما مدى إمكانية تطبيق   •

المحفظة  هذه  في  لها  للنتخابات  ،المشار  اإلعلمية  بالتغطية  نشاط    ، الخاصة  على 

 خلل االنتخابات؟   الرقمي شبكات التواصل 

من المؤسسات الملزمة بالحياد، فهل تيخذ حكم   في حال وجود وسائل إعلم تابعة ألي    •

 اإلعلم الرسمي أم اإلعلم الخاص؟ ولماذا؟

 ֍التفاكر في أمثلة  . ب

انحياز أو حياد وسائل اإلعلم في التغطية االنتخابية،  على  واقعية  يطل  من المتدربين تقديم أمثلة  

 27ونقاش هذه األمثلة. من خلل تجارب سابقة في فلسطين أو سواها، 

 
خلل المناظرة االنتخابية بين المرشحين للدور الثاني من االنتخابات الرئاسية التونسية عام   مثال للمساعدة: 27

، التي نظمها اإلعلم الرسمي بالشراكة مع اإلعلم الخاص، تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للنتخابات 2019
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 طرح قضايا جدلية . ت

التالية  مثال:   في  من  مصورة  الفقرات  اإلعلمفصل  لطلبة  موجه  تدريسي  الجامعات    كتاب  في 

أثناء    28. الفلسطينية المعلومات  نقل  في  اإلعلم  بدور  الخاصة  المعايير  من  مجموعة  يقدم  وهو 

 ها عندما يباشرون حياتهم المهنية؛ فما رأيك بها؟ ل الطلبة بالعمل وفقا   االنتخابات، ناصحا  

 

 

  

 ֍ إرشادات للمدرب: 

أفراد،   .1 أربعة  من  مكونة  مجموعات  إلى  المتدربون  نظام يقس م  اتباع  يتم  بحيث 

اثنين منهم اتخاذ موقف  المناظرات،   المعايير والنصائح يدافع عن  ويطل  من  ،  تلك 

 

المناظر بداية  السمعي والبصري؛ وفي  للتصال  المستقلة  العليا  بتقديم كل والهيئة  الخاصة  بالفقرة  يتعلق  فيما  ة، 

المساحة المرشحين  إلى أنهم فضلوا إجراء هذه الفقرة من خلل منح  للمناظرة  مرشح، أشارت اإلعلمية الميسرة  

" حول كل منهما؛ خشية أال تجري المساواة ربورتاجمن إعداد وعرض "  للتعريف بنفسيهما، بدال    ذاتها  الزمنية

قناة : قناة الوطنية األولى التونسية، "المناظرة: االنتخابات الرئاسية للدور الثاني"، يوتيوب،  المناظرةبينهما. شاهد  

 . https://bit.ly/2SHEjWIعبر الرابط التالي:  (،2019تشرين األول/أكتوبر  12) الوطنية األولى التونسية
 .78-77غطية االنتخابات"، دراغمة، "أخلقيات ت 28

https://bit.ly/2SHEjWI


الرقابة على االنتخابات من منظور الفساد السياسيمحفظة مواد تدريبية حول    
 الرقابة على التغطية اإلعالمية لالنتخابات: نسخة المدرب

 

8 

يتخذا موقفا  مخالفا   المتدربين اآلخرين أن  )بداعي أن باإلمكان توظيفها    ويطل  من 

مستعينين بالمادة النظرية التي طرحت    لدعم مرشحين أو مناكفة مرشحين آخرين(،

 من قبل المدرب وأية مبررات أخرى ذات علقة. 

الوصول إلى إجماع حول   محاولة  بعد عرض كل زوج لموقفه، يطل  من المجموعة  .2

 .، دون ضرورة تحقق اإلجماعموقف موحد

 وعة موقفها على جميع المتدربين، ويتبع ذلك نقاش جماعي. تعرض كل مجم .3

 باإلمكان استعانة المدرب في األفكار والتساؤالت التالية:

وسائل اإلعلم عن   تعليم  تضمين المناهج التعليمية الجامعية حول أهمية  ما الفائدة من -

 الخلفية العائلية والدينية والمالية للمرشح؟

بالفئوية والتمييز على خلفيات متعددة، وارتباطها بجوهر  - المعايير  مدى ارتباط هذه 

 المواطنة؟ ومفهوم 

 من المعايير المطروحة في النص؟  بدال  لماذا ال يتم التركيز على البرنامج االنتخابي  -

 وقائع قصيرةطرح حاالت أو  . ث

قام   التشريعي اصحمثال:  المجلس  النتخابات  االنتخابية  الحملة  من  األول  اليوم  بتغطية  في 

مظاهر الدعاية االنتخابية    الفلسطيني، بصياغة خبر محايد، ولكنه أرفق بالخبر صورة تظهر حصرا  

 ألحد األحزاب دون غيرها. 

 في؟ اهل تخل الصورة بحياد الخبر والصح ؟ فيا الصح : ما رأيك بتصرف  1.أ •

 : فياالصح: هل يختلف رأيك حول ذلك التصرف فيما لو كان 2.أ •

o أخرى تغطي مظاهر الدعاية االنتخابية ألحزاب أخرى، ولكنه    ا  عدةأرفق صور

 ؛ أو صدر في الواجهة الصورة المذكورة أعله؟

o   ولكن األحزاب،  لجميع  االنتخابية  الدعاية  مظاهر  ذاتها  الصورة  في  ظهرت 

 بقية؟ الالصورة التقطت من زاوية تظهر دعاية حزب ما بشكل أكبر من دعاية 

 عرض ونقاش مقاطع فيديو  . ج 

 مدة الفيديو )د( رابط مختصر للفيديو  مقطع الفيديو 

اإلعلم   وسائل  مراقبة  آليات  حول  تقرير 

االنتخابية،   العملية  في  حيادها  لضمان 

 ( 2019تونس )أيلول  

https://bit.ly/2OfKMqA  2:12 

علقة اإلعلم بالمال والسياسة تقرير حول  

)أيار في   مصر  الرئاسية،  االنتخابات 

2014 ) 

https://bit.ly/37XJMPN  2:59 

ة أخرى  . ح   ֍إعادة نقاش الحالة )أ( مر 

التيمل بالتغيير الحادث في آرائهم  للنقاش، ويشجع المتدربون على  ة أخرى  تطرح الحالة )أ( مر 

 واعتقاداتهم(، إن حدث. )معرفتهم 

https://bit.ly/2OfKMqA
https://bit.ly/37XJMPN
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 حالة )ب(: حالة من السياق الفلسطيني .4

 29عرض الحالة  .أ

الحالي.  القادمة  الفلسطينيةالرئاسية  لنتخابات  ل  ترشح للدعاية   الرئيس  السابقة  الفترة  وخلل 

ها، استمرت وسائل إعلم بتداول أخبار نشاطاته الرسمية، وكان أحدها تقديمه ءاالنتخابية وأثنا 

المتحدة  ا  خطاب لألمم  العامة  الجمعية  اعتداءات    في  استمرار  على    اإلسرائيلياالحتلل  حول 

، والموظفين العموميين عموما    ، الذي رافقه حشد رسمي للشع الفلسطينييناألرض والشع   

 للتجمهر في الساحات العامة لدعم موقف الرئيس في األمم المتحدة.   بشكل خاص،

كان بين وسائل اإلعلم تلك وسائل إعلم رسمية وأخرى خاصة وثالثة حزبية. وقد اعترض 

،  أنها في تغطيتها تلك معتبرين  ة على مسلك وسائل اإلعلم؛  جميع المرشحين اآلخرين للرئاس

الصح  الخبر  أسلوب  الذي ا استعملت  موضوعيا    في  يكون  أن  به  المواد   يفترض  كما  )وليس 

تقديم دعاية  لتعمل    الدعائية(،  االنتخابية    منحازةعلى  انصبت في دعم حملته  الحالي،  للرئيس 

. وفي المقابل،  الذي ال بديل لهباعتباره الزعيم الملهم للشع ، وصمام األمان  وتقديمه للجمهور  

تهكم على إنجازات الرئيس خلل فترة رئاسته،   قامت بعض وسائل اإلعلم األخرى بشن حملة 

إجراء  وات   توقيت  اختار  لكونه  ولمحت  االنتخابية،  حملته  في  الحالية  وظيفته  سخر  بينه  همته 

جلسات الجمعية  مواعيد  االنتخابات الرئاسية )كونه من حددها بموج  مرسوم( مع ما يتوافق و

 في إحداها.  العامة، التي يتوقع أن يلقي خطابا  

 ֍األسئلة والنقاش  . ب

 إرشادات للمدرب:

 يعرض المدرب القصة أعله على شاشة العرض.  ▪

المعرفة   ▪ باستخدام  الحالة  تحليل  على  المتدربين  المدرب  ويشجع  للنقاش،  الحالة  تعرض 

 المكتسبة في هذه الجلسة حول حرية التعبير.

 يطرح المدرب جملة من األسئلة ذات العلقة، مثل:  ▪

أن ما قامت به وسائل اإلعلم تلك ال يؤثر على حياديتها؛ كونها قامت بتغطية  هل تعتبر   •

 خبر لنشاطات رسمية للرئيس الحالي؟ ولماذا؟ 

هل تقع اللئمة على جميع وسائل اإلعلم التي ساهمت في تلك التغطية بالدرجة ذاتها،   •

 ذا؟وحزبية(؟ ولما ،خاصةوبغض النظر عن طبيعة كل منها )رسمية، 

 ؟ سياسيا   لسلطته، وفسادا    هل يعتبر ما قام به الرئيس استخداما   •

  ا  هل ما قامت به وسائل اإلعلم األخرى من حملة ضد الرئيس الحالي يعتبر استهداف •

 ألحد المرشحين لصالح منافسيه؟ ولماذا؟ 

الحالي  ما بين مؤيد للرئيس    -في الظاهر على األقل-طالما أن وسائل اإلعلم انقسمت   •

 ومعارض؛ فهل معنى ذلك أن الحادثة جميعها لم تؤثر على جمهور الناخبين؟ 

المذكورة   ▪ باألسئلة  يكتفي  وال  بها،  ويرح   األسئلة  طرح  على  المتدربين  المدرب  يشجع 

 أعله.

 
 قصة مفترضة.  29
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 قائمة المصادر  .5

المتحدة ▪ لألمم  العامة  من    األمانة  ومجموعة 

  27المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية.  

األول/أكتوبر   مبادئ 2005تشرين  "إعلن   .

قواعد   ومدونة  للنتخابات  الدولية  المراقبة 

الدوليين".   االنتخابات  لمراقبي  المعهد السلوك 

 28. تاريخ الوصول  لبنان  -الديمقراطي الوطني  

 .2021الثاني/يناير كانون 

https://bit.ly/2OTWhrh. 

إبراهيم. ▪ محمد  ت.  بسيوني،  مراقبة   د.  كيفية 

المحايد    :االنتخابات المراقب  حقوق  )أدوات 

المراقبين وأخطاء  فريق   :وواجبات  إدارة 

لالنتخابات المحلية  : مصر  -   جيزة    .(المراقبة 

 المؤسسة المصرية للتدري  وحقوق اإلنسان. 

باسل. ▪   .2019أيلول/سبتمبر    11  ترجمان، 

"وسائل اإلعلم في االنتخابات الرئاسية التونسية  

. تاريخ اندبندنت عربية  ... بين الحياد والتبعية".

 .2020شباط/فبراير  2الوصول 

https://bit.ly/39euKFJ. 

(  16قانون أساسي عدد )الجمهورية التونسية. " ▪

يتعلق   2014ماي    26مؤرخ في    2014لسنة  

( واالستفتاء  الرسمي (1باالنتخابات  الرائد   ."

 27)  42، عدد  157للجمهورية التونسية، السنة  

 .1398-1382(، 2014أيار/مايو 

▪ " اللبنانية.  أعضاء  الجمهورية  انتخاب  قانون 

رقم   النواب    . "17/6/2017تاريخ    44مجلس 

عدد   للبنانية،  الرسمية   17)  27الجريدة 

 (.2017حزيران/يونيو 

 https://bit.ly/2SADaAh . 

محمد. ▪ تغطية    .2017  دراغمة،  "أخلقيات 

اإلعالم:   مساق في:  االنتخابات".   أخالقيات 

الجامعي للتدريس  مساق  صالح نموذج  بقلم   ،

-74مشارقة وآخرون، تحرير صالح مشارقة،  

اإلعلم  87 تطوير  مركز  بيرزيت:  جامعة   -. 

 بيرزيت. 

المنظمات  كيف    .1997  ستودارد، مايكل. ▪ تقوم 

ترجمة شريف جيد.   .المحلية بمراقبة االنتخابات

الديمقرواشنطن:   للشؤون  المعهد  الوطني  اطي 

 الدولية. 

▪ " الفلسطينية.  الوطنية  انتخابات  السلطة  قانون 

( رقم  المحلية  الهيئات  لسنة 10مجالس   )

عدد  م2005 الفلسطينية،  الوقائع    ."57  (18  

 . 108-79(، 2005آب/أغسطس 

"  السلطة ▪ الفلسطينية.  رقم الوطنية  بقانون  قرار 

لسنة  1) العامة2007(  االنتخابات  بشأن  ". م 

عدد   الفلسطينية،  أيلول/سبتمبر   9)   72الوقائع 

2007 ،)2-50 . 

منية. ▪ "سباق   .2019آب/أغسطس    28  غانمي، 

يشعل  اإلعلم  سلح   ... تونس  في  الرئاسة 

الوصول  نت  العربيةالمعركة".    تاريخ   .3  

 .2020شباط/فبراير 

https://bit.ly/38UZyuS. 

التونسية  ▪ األولى  الوطنية  تشرين    12.  قناة 

االنتخابات  .  2019األول/أكتوبر   "المناظرة: 

يوتيوب.   الثاني".  للدور  الوطنية  الرئاسية  قناة 

 .األولى التونسية 

https://bit.ly/2SHEjWI . 

وحقوق   ▪ الديمقراطية  المؤسسات   اإلنسان مكت  

دليل    .2012  لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا.

وارسو:    .رصد اإلعالم لبعثات مراقبة االنتخابات

وحقوق   الديمقراطية  المؤسسات   اإلنسان مكت  

 األمن والتعاون في أوروبا. لمنظمة

اإلنسان  ▪ وحقوق  الديمقراطية  المؤسسات  مكت  

دليل    .2012  لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا.

االنتخابات مكت  6ط    .مراقبة  وارسو:   ،

المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان لمنظمة 

 ن في أوروبا.من والتعاو األ

اإلنسان  ▪ وحقوق  الديمقراطية  المؤسسات  مكت  

دليل    .2012  لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا.

مراقبي االنتخابات ألمد طويل: المراقبة ما بعد  

االنتخابات  المؤسسات   .يوم  مكت   وارسو: 

لمنظمة اإلنسان  وحقوق  األمن   الديمقراطية 

 والتعاون في أوروبا.

المس ▪ العليا  للنتخابات.الهيئة  دليل   .2014  تقلة 

لالنتخابات  االنتخابية  الحملة  تنظيم  قواعد 

لسنة   والرئاسية  تونس:   .2014التشريعية 

 يئة العليا المستقلة للنتخابات. اله

https://bit.ly/31Lfm0Z . 

أالن، ▪ كارل   وول،  أيوب،  أيمن  إليس،  أندرو 

 .2007  دنداأ، جورام روكامبي، وسارا ستينو.

دليل المؤسسة الدولية   :اإلدارة االنتخابيةأشكال  

واالنتخابات أيوب    .للديمقراطية  أيمن  ترجمة 

الصاوي.   ا   ستوكهولم:وعلي  لدولية  المؤسسة 

 للديمقراطية واالنتخابات. 




