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

 1عرض الحالة  .أ

روسية  ظهرت تقارير تؤكد وجود تدخالت    ،2016عام  العقب االنتخابات الرئاسية األمريكية  

ضد مرشحة الحزب    الرقميتعمال وسائل التواصل  من خالل اس  ،في االنتخابات سرية    رسمية

الديمقراطي هيالري كلنتون، ولصالح مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، بما مكنه من  

أشار   حيث  االنتخابات؛  في  الناخبين   تقريرالفوز  استهداف  على  ركزت  "روسيا  أن  إلى 

المحافظين على نحو خاص من خالل نشر مشاركات تتعلق بالهجرة واألصول العرقية وحق  

تهدف إلى الحد    كما رصد التقرير جهودا  "   .دعم حملة ترامب على    إياهمح"، مشجعة  امتالك سال

عن  اليسارية  الميول  ذوي  من  أفريقية  أصول  من  األمريكيين  للمواطنين  التصويتية  القوة  من 

نشرها مواد "تهدف إلى إحداث  خالل  "، من  طريق ترويج حملة مغلوطة تتعلق بالعملية االنتخابية

تلك التدخالت  أقرت ب  وقد  .حالة من االرتباك والتشتيت وتثبيط الهمة من التصويت في النهاية"

 .على األقل )"فيسبوك" و"تويتر"(  الرقمي نصتان للتواصل م

ير على تلك التدخالت بالقول: "انتقلت وسائل التواصل االجتماعي من كونها  رب أحد التقاعق  

بنية تحتية طبيعية لمشاركة األحزان الجماعية وتنسيق األنشطة المدنية إلى كونها أداة حسابية  

عية، يتالعب بها مستشارون سياسيون يتسمون بالدهاء يستعين بهم الساسة  لتحقيق سيطرة اجتما 

 في األنظمة الديمقراطية والديكتاتورية على حد سواء". 

 ֍األسئلة والنقاش  . ب

 إرشادات للمدرب:

 أعاله على شاشة العرض.  (القصةالحالة )يعرض المدرب  ▪

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

 الحالة؟ 

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

من شأنه  بهذا الشكل  في الحملة االنتخابية    الرقميهل توظيف وسائل التواصل  برأيك،   •

 أن يؤثر على إرادة الناخبين؟ كيف؟ 

على صورة   ، بشكل غير مشروع،الرقمييتوقف استخدام وسائل التواصل  هل    ،برأيك •

 ؟  وهميةاستعمال حسابات 

استخدام   • كان  التواصل  على فرض  الحسابات    الرقميوسائل  دفع أصحاب  من خالل 

من قبل روسيا أو من طرف    ،ضدهو/أو    مرشح  الحقيقية على توجيه نشاطهم لصالح
 

انظر:  1 الواقع،  في  حقيقية حصلت  أحداث  على  الحالة  هذه  فكرة  )  تستند  بي سي  روسيا "  ،عربي  (BBCبي 

كانون   17)  عربي    (BBC)  بي بي سي’استغلت مواقع التواصل االجتماعي‘ للتأثير في االنتخابات األمريكية"،  

 .  https://bbc.in/2QoqNqS، 2020آذار/مارس  16(، تاريخ الوصول/االسترجاع: 2018األول/ديسمبر 

انظر: العام،  المزمع عقدها هذا  تكرار األمر في االنتخابات  تقارير حديثة تحذر من   CNNموقع    وقد صدرت 

"، 2020، "كبير مسؤولي أمن االنتخابات: روسيا اتخذت خطوات لمساعدة ترامب في الفوز برئاسيات  بالعربية

الوصول/االسترجاع:  2020شباط/فبراير    21)  بالعربية  CNNموقع   تاريخ   ، 2020آذار/مارس    16(، 

https://cnn.it/39TCzRI. 
 هذه أسئلة متوقع طرحها من قبل المتدربين، وفي حال لم يفعلوا، يقوم المدرب بطرحها لتحفيز النقاش. 2

https://bbc.in/2QoqNqS
https://cnn.it/39TCzRI
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الداخل،   من  ذاتها  ترامب  بنزاهة  حملة  يخل  ما  ذلك  في  فهل  مالية؛  مكافآت  مقابل 

 االنتخابات؟ ولماذا؟ 

التواصل   • الرقابة على نشاط وسائل  تتعارض  االنتخابات مع حرية    الرقميهل  خالل 

 التعبير عن الرأي ألصحاب تلك الحسابات النشطة؟ 

  ظمة والحمالت المن   الرقميمكان التمييز بين النشاط العادي لوسائل التواصل  كيف باإل •

 ؟ أو الوهمية 

على   • بالرقابة  المختصة  الجهة/الجهات  التواصل  ما  وسائل  خالل    الرقمينشاط 

 تفرضها؟ قد الجزاءات التي شكل ؟ وما االنتخابات

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

 :بعد ذلك يطرح المدرب األسئلة اآلتية ▪

 هذه األسئلة؟ عن  ما هي إجاباتكم األولية  •

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

 :نيناريو من السيناريوهين التالييقيام كل س يطرح المدرب األسئلة التالية، على فرض  ▪

ها في القصة  يلإباآللية المشار    الرقميكان استخدام وسائل التواصل  السيناريو األول:   •

 تبقى اإلشكالية قائمة؟ فهل   من طرف جهة وطنية دون وجود تدخل خارجي؛

قابل تدخل روسيا لصالح ترامب تدخل دولة أخرى لصالح كلينتون؛ السيناريو الثاني:   •

 ؟هماكان هنالك نوع من تكافؤ الفرص بينإنه  مكان القول  ؟ أم باإلفهل يبقى اإلشكال قائما  

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

 معارف وتوجهات المتدربين األولية. 

 3اإلطاران المفاهيمي والقانوني .2

 خلفية .أ

 عدة،  اإللكترونية، شبهدت تجارب انتخابية  لمعلومات وشببكات االتصبالمع التطور في تكنولوجيا ا

الرقمي )مبا درجبت تسببببميتهبا "وسببببائبل التواصببببل  لوسببببائبل التواصببببل    ا  مؤثر  ا  دور  ،مؤخرا  

 ؛ حيث جرى توظيفها في الدعاية االنتخابية بطرق مشبروعة وأخرى غير مشبروعة. االجتماعي"(

، ببأن عزا 2019خالل العبام  وهنباك من حلبل نتبائج االنتخباببات الرئباسببببيبة والبرلمبانيبة في تون ،  

  الرقمي عتماد الناخبين على وسبببائل التواصبببل  اإلى    -مقارنة باالنتخابات السبببابقة-التغيرات فيها  

 4بشكل أكبر من االعتماد على وسائل اإلعالم التقليدية، وباألخص فئة الشباب.

االنتخابي للمرشبح خالل فترة الدعاية  في الترويج للبرنامج    مشبروعا  اسبتخدام تلك الوسبائل  يكون 

وبالتقيد بمحددات تلك الدعاية. أما االسببتخدام غير المشببروع، فله صببورتان    االنتخابية الرسببمية

 
 تُقرأ مقدمة المحفظة باعتبارها جزءا  من اإلطارين المفاهيمي والقانوني.  3
  2)  نت  جزيرة الكيف هزم اإلعالم الرقمي وسائل اإلعالم التقليدية؟"،    ن شعباني، "االنتخابات التونسية:سليما  4

األول الوصول/االسترجاع:  2019  ديسمبر/كانون  تاريخ  الرابط:   ،2020شباط/فبراير    2(،  عبر  متوفر 

https://bit.ly/2HbeBob. 

https://bit.ly/2HbeBob


 الرقابة على االنتخابات من منظور الفساد السياسيمحفظة مواد تدريبية حول 
 خالل االنتخابات: نسخة المدرب رقميالرقابة على نشاط وسائل التواصل ال

 

 

3 

أو   من المرشبببحين  بأعداد كثيرة وتوظيفها لصبببالح أي     وهمية  اتبارزتان: األولى، إنشببباء حسببباب

، من خالل  أو ضببده  لصببالح أي من المرشببحين؛ والثانية، توجيه أصببحاب حسببابات حقيقية  ضببده

، من خالل "مضبمون انفعالي يسبتند أو بفعل تأثيرهم عليهم  ،"مشبغلين" يدفعونهم لذلك مقابل المال

إلى المواقف    وهو ما "يحدو بالناس إلى االقتراع اسببتنادا    5؛إلى اقتصبباد االنتباه والذكاء العاطفي"

 6".من تقييم كفاءة البرامج السياسية بدال  

ين: األول، قيام بعض شببركات شبببكات التواصببل  ييتفاقم هذا اإلشببكال في ضببوء اعتبارين أسبباسبب

  7. كبرى، بشبببكل غير قانوني   عالقات عامةبإتاحة بيانات المشبببتركين لشبببركات دعاية و  الرقمي

والثاني، صبعوبة رقابة وضببط المخالفات التي تجري عبر تلك الشببكات، بحكم عدم سبيطرة الدولة  

عليهبا. بما ينتج عنه أن "يفلت أحد مجاالت االتصبببباالت من عملية الرصببببد لمعرفة مدى امتثاله  

بيبة إلى طلبب  ووقبد دفع ذلبك بعض البدول األور  8لقواعبد االنتخباببات ومعبايير الحقيقبة والنزاهبة".

خالل انتخابات   Facebook؛ حيث قامت شبركة  الرقميالمسباعدة من شبركات شببكات التواصبل  

  " بتكليف فريق متخصبصبين منها "بتشبخيص دقيق للمخاطر   2019عام  البرلمان االتحاد األوروبي  

ات  وعليبه، "يكمن التحبدي البذي تواجهبه جميع البديمقراطيب  9تهبدد إجراء االنتخباببات.  التي يمكن أن

اليوم في ضببمان حرية التعبير للمدونين وغيرهم من مسببتخدمي وسببائل اإلعالم االجتماعية، وفي  

الوقت نفسبه مكافحة محاوالت جهات محلية أو دولية بشبكل متزايد اسبتغالل هذه الوسبائل للتالعب  

 10بنتائج العملية االنتخابية".

؛ ففي الوقت  الرقميقلة هي التشريعات التي عنيت بتنظيم الدعاية االنتخابية عبر شبكات التواصل  

أي  اللبنباني )رغم حبداثتبه( من نظيره  لقبدمبه( و  الفلسببببطيني )غبالببا  االنتخبابي  البذي يخلو فيبه القبانون  

بمرتبة    اتعلى مسبتوى تشبريع–، نجد النظام القانوني التونسبي  الرقميشبارة لشببكات التواصبل  إ

. وفيما  في األحكام بينها ووسببائل اإلعالم التقليديةفسبباوى    ؛ها بشببكل مباشببريلإقد تطرق   -متدنية

 
اإلعالم من أجلل  ،  ومفوضببببيبة االتحباد األفريقي  حكومبة جمهوريبة إثيوبيبا البديمقراطيبة االتحباديبةاليونسببببكو،    5

أيار/مايو  3اليوم العالمي لحرية الصببببحافة ،  الديمقراطية: الصللللحااة واالنتخابات اي امن الت للللليل اإلعالمي

لمتحبدة للتربيبة والعلم والثقبافبة منظمبة األمم ا)  2019أيبار/مبايو    3-1: المؤتمر العبالمي، أدي  أبباببا، إثيوبيبا،  2019

، 4-3  (،2019أيار/مايو    ،ومفوضبية االتحاد األفريقي حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية االتحادية  )اليونسبكو(،

 https://bit.ly/2tRABSf 
 المرجع نفسه. 6
" من أبرز الشببركات التي تعمل على جمع البيانات من خالل وسببائل التواصببل  تعتبر شببركة "كامبريدأ أناليتيكا 7

الرقمي وتحليلها السببتخدامها في تقديم خدمات للسببياسببيين أفرادا  ونظما . انظر حول هذه الشببركة ونشبباطها غير 

شببببركبة توظف بيبانبات الجمهور لخبدمبة اليمين    :الشببببرعي في عبدد من البدول: الجزيرة نبت، "كبامبريبدأ أنباليتيكبا

متوفر   ،2020آب/أغسببط    21(، تاريخ الوصببول/االسببترجاع: 2018 مارس/آذار 21) الجزيرة نتالغربي"،  

 https://bit.ly/2E5fIbr عبر الرابط:
 .5، اإلعالم من أجل الديمقراطية، االتحاد األفريقيومفوضية حكومة جمهورية إثيوبيا اليونسكو،   8
هل الديمقراطية التونسية    ،: هل حان وقت دق ناقوس الخطر؟2019فيسبوك وانتخابات  صادق الحمامي، "الانظر:    9

آذار/مارس   18(، تاريخ الوصول/االسترجاع:  2019  أغسط /آب  10)  الترا تونس؟"،  عاجزة عن حماية نفسها

ورويترز،   ،(Euronewsيورونيوز ). وفي سياق متصل:  https://bit.ly/2SgIl9Fمتوفر عبر الرابط:    ،2020

األوروبي"،   البرلمان  انتخابات  قبل  السياسية  اإلعالنات  قواعد  يشدد  )"فيسبوك   Euronews)   (29يورونيوا 

الوصول/االسترجاع:  2019آذار/مارس   تاريخ  الرابط: ،  2020آذار/مارس    18(،  عبر  متوفر 

 https://bit.ly/2vwKplt 
للمؤسسة الدولية   1/2018الرقم    ورقة نقاش  ،إرساء األسس النتخابات مستقبلية اي سوريا،  فرانك ماكلوخين  10

( األوروبي  السوري  التوثيق  تحرير مركز  ترجمةSEDCللديمقراطية واالنتخابات،   ،)  ( فرح  ستوكهولم؛  مريم 

آسيا لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  واالنتخابات؛  للديمقراطية  الدولية  المؤسسة  ، بيروت: 

2018 ،)40 . 

https://bit.ly/2tRABSf
https://bit.ly/2E5fIbr
https://bit.ly/2SgIl9F
https://bit.ly/2vwKplt
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  11ها لوسبائل اإلعالم التقليدية تلك؛ مدلول تلك الشببكات على التابعة من  قصبر أحد تلك التشبريعات

؛ ففرض عليها احترام مبادئ الحمالت االنتخابية، وأناط  هنالك تشبريع آخر خصبها بأحكام مباشبرة

بباإلدارة االنتخبابيبة متبابعبة نشبببباطهبا، وفرض على المترشببببحين تسببببليم اإلدارة االنتخبابيبة قبائمبة  

ببالشبببببكبات التبابعبة لهبا قببل الحملبة االنتخبابيبة. كمبا أنباط بهبا التصببببدي للمخبالفبات التي ترتكبب من 

 12إزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية".ى  لإ"والسعي    الرقميوسائل التواصل  

ال   الرقميإن عدم تنظيم القانون االنتخابي للمسببائل المتصببلة بإسبباءة اسببتخدام وسببائل التواصببل  

على -في النظام القانوني الوطني تجاه تلك المسببألة؛ ففي فلسببطين    ا  كلي  ا  فراغ  ،بالضببرورة  ،يعني

للقبانون الخباص    لكترونيبة وفقبا  إمكبان تكييف بعض تلبك االنتهباكبات كجرائم  بباإل  -سبببببيبل المثبال

  الرقمي ولكن ذلك ال يغني عن الحاجة إلى تنظيم قانوني خاص باسبتخدام وسبائل التواصبل    13بذلك.

 بشكل غير مشروع في العملية االنتخابية.

 تعريفات أساسية . ب

التواصل   ▪ والتطبيقات  :  الرقميوسائل  مجانا    اإللكترونيةالمواقع  تتيح  ألي شخص    التي 

  إنشاء حسابه الخاص عليها، والتواصل مع اآلخرين من خالل نظام إلكتروني اجتماعي 

االجتماعي" التواصل  "وسائل  هي  لها  الدارجة  أمثلةوالتسمية  ولها  أبرزها:    عدة  . 

Facebook, Twitter, Instagram.   وهي ال تشمل الصحف والمنشورات األخرى التي  

 . تخضع لهيئات تحرير

حسابات وهمية: حسابات غير خاصة بأشخاص حقيقيين، وإنما يجري تشغيلها من قبل    ▪

 أو بالربط األوتوماتيكي بينها.  يأشخاص أو جهات، إما بشكل فرد

 
المسلتقلة  ة العليا المسلتقلة لالنتخابات والييئة العليا  قرار مشلتر  بين الييئ"( من 13،  8، 1انظر الفصبول ) 11

يتعل ق ب لب  القواعد الخاصلة   [2019آب/أغسبط   21] 2019أوت  21لالتصلال السلمعي والبصلرؤ م ري اي  

،  "بتغطية الحملة االنتخابية الرئاسللية والتشللريعية بوسللائل اإلعالم واالتصللال السللمعي والبصللرؤ وإجراءاتيا

 .2700-2696 (،2019آب/أغسط    23) 68، عدد  162السنة   ،للجمهورية التونسية الرسميالرائد  
م ري اي  2019لسللنة  22قرار الييئة العليا المسللتقل ة لالنتخابات عدد  "( من 31،  23، 4انظر الفصببول ) 12

  ائد الرسبببمي . الر"يتعلق ب لللب  قواعد تنظيل الحملة االنتخابية وحملة االسلللتفتاء وإجراءاتيا 2019أوت  22

 .2706-2701 (،2019آب/أغسط   23) 68، عدد  162السنة    ،للجمهورية التونسية
، عدد  الوقائع الفلسببطينية  بشلل ن الجرائل اإللرترونية"  م2018( لسللنة 10"قرار بقانون رقل )دولة فلسببطين،   13

؛ فإضبافة إلى حظره "التدخل التعسبفي أو غير القانوني في خصبوصبيات 24-8 (،2018أيار/مايو   3) 16ممتاز  

 (، جرم هذا القانون:22/1أي شخص أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته" )مادة 

أو نظاما  أو شبببكة إلكترونية أو وسببيلة تكنولوجيا  إلكترونيا  "كل من دخل عمدا  دون وجه حق بأي وسببيلة موقعا    •

زءا  منها أو تجاوز الدخول المصببرح به، أو اسببتمر في التواجد بها بعد علمه بذلك، ]...[" )مادة  معلومات أو ج

(. ويغلط العقوببة "إذا ترتبب على البدخول إلغباء بيبانبات أو معلومبات إلكترونيبة مخزنبة في النظبام المعلومباتي 4/1

حق ضبررا  بالمسبتخدمين أو المسبتفيدين ]...["  ]...[ أو نقلها أو التقاطها أو نسبخها أو نشبرها أو إعادة نشبرها أو أل

 (.4/4)مادة 

"كل من التقط ما هو مرسبل عن طريق الشببكة أو إحدى وسبائل تكنولوجيا المعلومات أو سبجله أو اعترضبه أو   •

 (.7تنصت عمدا  دون وجه حق" )مادة 

ات أو ما في حكمها"  "كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات االتصبال عن طريق إحدى وسبائل تكنولوجيا المعلوم •

 (.9/1)مادة 

"كل من اسببتخدم الشبببكة اإللكترونية أو إحدى وسببائل تكنولوجيا المعلومات في الوصببول، دون وجه حق، إلى   •

 (.12/1أرقام أو بيانات وسيلة التعامل اإللكترونية أو التالعب فيها" )مادة 

 (.12/2"كل من زور وسيلة تعامل إلكترونية بأي وسيلة كانت" )مادة  •
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 أسئلة يطرحيا المراقب على نفسه . ت

تستهدف أحد  ،  الرقميشبكات التواصل  من    أي   كثفة، عبر  ومهل بدا وجود حمالت منظمة   •

 المرشحين بدعمه أو التنفير من انتخابه؟ 

كيف بدا تفاعل جمهور المواطنين مع تلك الحمالت؟ هل ساهموا فيها أم حاولوا التصدي   •

 ؟ أم تجاهلوها  لها 

 هل استنكر المرشحون اآلخرون تلك الحمالت؟  •

بعد حدوثها،   • أو  مسبق  بشكل  الحمالت،  تلك  مع  المركزية  االنتخابات  لجنة  تعاملت  هل 

لتوعية جمهور الناخبين بضرورة توخي الدقة في بناء تصوراتهم حول الناخبين وإمكانية  

 أو مشغلة؟  وهميةالتأثير عليهم من حسابات 

 نشاطات تعليمية .3

 ֍طرح األسئلة   .أ

 واالستيعاب:أسئلة تساعد على الفهم 

 في الدعاية االنتخابية؟  الرقميما هي الصور المشروعة الستخدام وسائل التواصل  •

التواصل   • وسائل  الستخدام  المشروعة  غير  الصور  هي  الدعاية    الرقميما  في 

 االنتخابية؟ 

 في الدعاية االنتخابية؟   الرقميهل ينظم القانون استخدام وسائل التواصل  •

 في الدعاية االنتخابية؟   الرقميما أبرز إشكاالت الرقابة على استخدام وسائل التواصل   •

 : المحفظةفي  األخرى  جزاءاألب الجزء موضوع أسئلة تربط 

وإنفاقه   • االنتخابي  التمويل  مصادر  عالقة  التواصل  ما  وسائل  خالل    الرقميبنشاط 

 ؟ االنتخابات

)المشار لها  الخاصة بالتغطية اإلعالمية لالنتخابات  المعايير  ما مدى إمكانية تطبيق   •

 على نشاط شبكات التواصل خالل االنتخابات؟ في هذه المحفظة( 

تابعة ألي من المؤسسات الملزمة بالحياد، حسابات تواصل اجتماعي  في حال وجود   •

 ؟المرشحين مكانها الترويج بشكل مشروع ألي من إ بفهل 

 ֍التفاكر اي أمثلة  . ب

صور غير مشروعة أخرى الستخدام وسائل التواصل على  واقعية  يطلب من المتدربين تقديم أمثلة  

 14في الدعاية االنتخابية.  الرقمي 

 
إجراء انتخابات للغرفة الثانية في البرلمان )بعد غيابها دستوريا    2020شهدت مصر صيف    مثال للمساعدة: 14

وواقعيا  لنحو ست سنوات، وعودتها باسم جديد: "مجل  الشيوخ"(.  وفي ضوء ما فرضته جائحة كورونا من تقييد 

وقد   وسائل التواصل الرقمي.  مكثف على  للحركة، اعتمدت الدعاية االنتخابية للمرشحين )أفرادا  وأحزابا ( بشكل

شاب الدعاية االنتخابية لعدد من المرشحين أخطاء لغوية ومعرفية تصدت لها وسائل التواصل الرقمي بالسخرية 

الشديدة؛ فهل تعتبر السخرية في هذا السياق شكال  من أشكال االستخدام غير المشروع لوسائل التواصل الرقمي بما  

ك الدعايات؟ شاهد بالخصوص: الجزيرة مباشر، "دعايات مرشحي انتخابات مجل  أنتج عنه اإلضرار بأصحاب تل
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 طرح ق ايا جدلية . ت

قامت صفحة ،  في دولة مااالقتراع لالنتخابات البرلمانية والرئاسية  في الليلة السابقة ليوم  مثال:  

بنشر    لها مئات اآلالف من المتابعين،و  بشؤون الطق ،  أساسا    ةمعنيمشهورة  تواصل اجتماعي  

اض شديد في درجات الحرارة وسقوط لألمطار مع احتمالية ف توقعات لطق  اليوم التالي مفادها انخ

لألمطار ولم تتشكل أي سيول. وقد  ا  خفيف  ا  وفي الواقع، شهد طق  ذلك اليوم تساقط  لتشكل السيول.

الجدل حول مسؤولية تلك    عدة  فاكان إقبال الناخبين على التصويت بنسبة منخفضة؛ فأثارت أطر

الناخبين من اإلدالء بأصواتهم، بتحريض من معارض سياسي كبير  تنفير جمهور  الصفحة عن 

الترشح ، بهدف الطعن في شرعية نتائج االنتخابات التي لم يتمكن من  لهذه الصفحة  مقيم في الخارأ

نفت بموجبه عن   توضيحا    . وفي المقابل، نشرت الصفحةبحكم قضائي غيابي  فيها، لمالحقته جزائيا  

عاءات وأشارت إلى أنها ال تعلم بالغيب، وما نشرته تلك الليلة كانت مجرد توقعات  د  نفسها تلك اال

 للطق ؛ فما رأيك؟ 

 ֍ إرشادات للمدرب: 

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

عن  المناظرات،   يدافع  موقف  اتخاذ  منهم  اثنين  من  من الصفحةويطلب  ويطلب   ،

مستعينين بالمادة النظرية التي طرحت من  ،المتدربين اآلخرين أن يتخذا موقفا  مخالفا  

 قبل المدرب وأية مبررات أخرى ذات عالقة. 

لوصول إلى إجماع حول امحاولة  بعد عرض كل زوأ لموقفه، يطلب من المجموعة   .2

 .، دون ضرورة تحقق اإلجماعموقف موحد

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

 طرح حاالت أو وقائع قصيرة . ث

نشطت حسابات على   في إحدى الدول،  البرلمانيةالنتخابات  االقتراع لفي الليلة السابقة ليوم  مثال:  

مظلل؛ إذ كانت الصورة ، بنشر صور توجه الناخبين آللية االقتراع بشكل  الرقميشبكات التواصل  

عبارة عن تجسيد للبطاقة االنتخابية الرسمية، أدرجت فيها أسماء القوائم االنتخابية مع عبارة "ال 

الظاهر في   المثال  أكثر من إشارة × واحدة كما هو موضح في  الصورة". وبالفعل كانت  تضع 

 . المرشحة لالنتخابات فعليا    الصورة تحوي إشارة × بمحاذاة اسم إحدى القوائم

هل تتوقع أن تدفع تلك الصورة بعض الناخبين من عامة المواطنين إلى التصويت  :  1.س •

 ؟"جهلهم"لتلك القائمة بسبب 

باإل:  2.س • باعتبار  هل  الحسابات  تلك  القائمة عن نشاط  تلك  المستفيدة أمكان مساءلة  نها 

أو دفعت مناصريها إلى تداول    وهميةالوحيدة من ذلك، وبالتالي قد تكون اختلقت حسابات  

 ، ضمن أي إطار ستتم المساءلة؟ "نعم"في حال اإلجابة بب    تلك الصورة؟

 

 

 

(، تاريخ الوصول/االسترجاع:  2020  أغسط /آب  4)  الجزيرة مباشر   يوتيوب،   الشيوخ في مصر تثير السخرية"،

 https://bit.ly/32bl50G ،2020آب/أغسط   21

https://bit.ly/32bl50G
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 عرض ونقاش مقاطع ايديو  . ج 

 مدة الفيديو )د( رابط مختصر للفيديو  مقطع الفيديو 

"كلبش"، الجزء  من مسلسل  درامي  مشهد  

 2019.15الثالث، 

https://bit.ly/3iSSOE4  2:21 

حول   التواصل تقرير  شبكات  استخدام 

 البرلمانية، لبنان   عالمي في االنتخاباتاإل

 .( 2018 آذار)

https://bit.ly/2whcH3y  2:46 

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

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

 )معرفتهم واعتقاداتهم(، إن حدث. 

 الفلسطينيحالة )ب(: حالة من السياق  .4

 16عرض الحالة  .أ

االنتخابات   فلسطين  القادمة التشريعية  خالل  جهة  في  قامت  حماس  ،  لحركة  بإلصاق  معادية 

تحمل    )من بينها مكاتب للحركة(  أماكن أخرىيافطات على مقر المجل  التشريعي في غزة و

مقطوعة   ليد  وأسفله صور  فلسطين"،  في  الشريعة  لتطبيق حكم  "انتخب حماس  التالي  النص 

 رجم بالحجارة. سرعان ما تنبهت حماس لهذه اليافطات وقامت بإزالتها، إال أن حسابات مرأة تُ او

أخذت بتداول تلك الصور مستهجنة إقدام حماس على وضع    مواقع تواصل اجتماعيعبر    عدة

تحمل    وهميةتلك اليافطات ومحذرة من انتخاب قائمتها. وفي الوقت ذاته، قامت حسابات أخرى  

  حماسعلى اعتبار أنها تعبر عن موقف    ،ها لحماس بترويج تلك الصور تتبعي  تؤشر علىعناوين  

 . الرسمي

 ֍األسئلة والنقاش  . ب

 للمدرب:إرشادات 

 يعرض المدرب القصة أعاله على شاشة العرض.  ▪

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

التعبير حرية  حول  الجلسة  هذه  في  الرأي  المكتسبة  التواصل    ،عن  وسائل  على  والرقابة 

 . الرقمي 

 يطرح المدرب جملة من األسئلة ذات العالقة، مثل:  ▪

 
 . 11:44 - 9:22(، فيما المقطع المطلوب هو ما بين الدقائق 26الرابط المشار له يحيل لحلقة كاملة )الحلقة  15
قصة مفترضة مبنية على قصة واقعية مشابهة تعرض لها حزب الخضر في ألمانيا، انظر: دافيد ايهل، "جدوى  16

 (، تاريخ2019أيار/مايو    13)  (DWايله )  دويتشهحرب فيسبوك على األخبار المضللة قبيل انتخابات أوروبا"،  

 .https://p.dw.com/p/3IIr7متوفر عبر الرابط:  ،2020آذار/مارس  18الوصول/االسترجاع: 

https://bit.ly/3iSSOE4
https://bit.ly/2whcH3y
https://p.dw.com/p/3IIr7
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هل برأيك من شأن نشاط حسابات الفيسبوك تلك أن يؤثر على توجهات الناخبين بتنفيرهم  •

 من انتخاب قائمة حماس؟ 

 برأيك، كيف ستتعامل حماس مع نشاط تلك الحسابات؟  •

تلك   • مع  للتعامل  إمكانية  الدولة  من جهات  أي  أو  المركزية  االنتخابات  لجنة  لدى  هل 

 الحسابات؟ 

، وال يجوز استخدام مبانيه  عاما    للقانون باعتبار المجل  التشريعي مرفقا  هل هناك خرق   •

 الخاصة بالدعاية االنتخابية لقائمة معينة؟ اليافطات إللصاق  

ماذا عن مضمون العبارة الملصقة كجزء من دعاية حركة حماس، دون الصورة المرفقة   •

 بها؟ 

إن كان ذلك قد  -ا االنتخابية  هل يعتبر استخدام حركة حماس لسلطة الدين خالل دعايته •

 ؟ سياسيا   فسادا   -من بعض مناصري الحركة حصل فعال  

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

 أعاله.
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 قائمة المصادر  .5

. "جدوى حرب  2019أيار/مايو    13، دافيد.  إيهل ▪

انتخابات   قبيل  المضللة  األخبار  على  فيسبوك 

. تاريخ الوصول  (DWدويتشه ايله )أوروبا".  

 .2020آذار/مارس  18

https://p.dw.com/p/3IIr7 . 

سي ▪ بي  كانون   17عربي.   (BBC) بي 

مواقع   روسيا ’استغلت"  .2018األول/ديسمبر  

االنتخابات  في  للتأثير  االجتماعي‘  التواصل 

. تاريخ  عربي (BBC) . بي بي سياألمريكية"

 .2020آذار/مارس   16الوصول 

https://bbc.in/2QoqNqS . 

مباشر. ▪  . 2020آب/أغسط     4  الجزيرة 

في " الشيوخ  انتخابات مجل   دعايات مرشحي 

.  الجزيرة مباشر  يوتيوب.  ."مصر تثير السخرية

 .2020آب/أغسط   21لوصول  تاريخ ا

https://bit.ly/32bl50G. 

"كامبريدأ    .2018آذار/مارس    21  الجزيرة نت. ▪

لخدمة   أناليتيكا: الجمهور  بيانات  توظف  شركة 

الغربي نت  ."اليمين  الوصول  الجزيرة  تاريخ   .

 .2020آب/أغسط   21

https://bit.ly/2E5fIbr . 

التونسية.   ▪ العليا الجمهورية  الييئة  "قرار 

عدد   لالنتخابات   2019لسنة    22المستقل ة 

يتعلق ب ب  قواعد   2019أوت    22م ري اي  

االستفتاء  وحملة  االنتخابية  الحملة  تنظيل 

للجمهورية وإجراءاتيا" الرسمي  الرائد   .

السنة   عدد  162التونسية،   ،68  (23  

 .2706-2701(، 2019آب/أغسط  

"قرار مشتر  بين الييئة  الجمهورية التونسية.   ▪

العليا   والييئة  لالنتخابات  المستقلة  العليا 

المستقلة لالتصال السمعي والبصرؤ م ري اي 

القواعد الخاصة   2019أوت    21 يتعل ق ب ب  

بتغطية الحملة االنتخابية الرئاسية والتشريعية  

والبص السمعي  واالتصال  اإلعالم  رؤ  بوسائل 

للجمهورية وإجراءاتيا" الرسمي  الرائد   .

السنة   عدد  162التونسية،   ،68  (23  

 .2700-2696(، 2019آب/أغسط  

الصادق. ▪   . 2019آب/أغسط     10  الحمامي، 

: هل حان وقت دق 2019"فيسبوك وانتخابات  

التونسية  الديمقراطية  هل  الخطر؟،  ناقوس 

نفسها؟"   تاريخ  الترا تونسعاجزة عن حماية   .

 .2020آذار/مارس   18ل الوصو

https://bit.ly/2SgIl9F . 

فلسطين ▪ "دولة   .( رقل  بقانون  لسنة 10قرار   )

اإللرترونية  م2018 الجرائل  الوقائع .  "بش ن 

ممتاز  الفلسطينية عدد  أيار/مايو   3)  16، 

2018 ،)8-24 . 

سليمان. ▪ األول/ديسمبر   2  شعباني،  كانون 

التونسية:"  .2019 هزم   االنتخابات  كيف 

وسائل    اإلعالم   " التقليدية؟  اإلعالمالرقمي 

الوصول  نت  الجزيرة تاريخ  شباط/فبراير    2. 

2020 .https://bit.ly/2HbeBob . 

فرانك. ▪ األسس    .2018  ماكلوخين،  إرساء 

سوريا اي  مستقبلية  ورقة  النتخابات  نقاش  . 

للديمقراطية    1/2018الرقم   الدولية  للمؤسسة 

السوري   التوثيق  مركز  تحرير  واالنتخابات. 

( فرح. SEDCاألوروبي  مريم  ترجمة   .)

الدولية   المؤسسة  بيروت:  ستوكهولم؛ 

المتحدة  األمم  لجنة  واالنتخابات؛  للديمقراطية 

  .االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  . 2020ط/فبراير  شبا  21بالعربية.   CNN موقع ▪

اتخذت " االنتخابات: روسيا  أمن  كبير مسؤولي 

برئاسيات   الفوز  في  ترامب  لمساعدة  خطوات 

. تاريخ الوصول  بالعربية CNN موقع".  2020

 .2020آذار/مارس  16

https://cnn.it/39TCzRI. 

▪ ( ورويترز.  Euronewsيورونيوز   )29  

قواعد 2019آذار/مارس   يشدد  "فيسبوك   .

البرلمان  انتخابات  قبل  السياسية  اإلعالنات 

)األوروبي".   تاريخ  (Euronewsيورونيوا   .

 .2020آذار/مارس   18الوصول 

https://bit.ly/2vwKplt. 

الديمقراطية حكومة جمهورية إثيوبيا  اليونسكو،   ▪

ومفوضية االتحاد األفريقي. أيار/مايو    االتحادية،

اإلعالم من أجل الديمقراطية: الصحااة .  2019

اإلعالمي الت ليل  امن  اي  اليوم  .  واالنتخابات 

الصحافة   لحرية  :  2019أيار/مايو    3العالمي 

إثيوبيا،   أبابا،  أدي   العالمي،   3-1المؤتمر 

ال  ،2019أيار/مايو   األمم  للتربية منظمة  متحدة 

)اليونسكو(،   والثقافة  جمهورية والعلم  حكومة 

االتحادية الديمقراطية  االتحاد   إثيوبيا  ومفوضية 

. https://bit.ly/2tRABSfاألفريقي. 
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