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ميديا

انتخابات 2018

تويتر«باروميتر» جماهيري؟

االستحقاق النيابي في متاهة التسويق اإللكتروني
على الرغم من تكثيف محاوالت «تنظيم» الفوضى التي
تضرب مواقع التواصل االجتماعي ال ّ
سيما المتعلقة باألخبار
الكاذبة وخرق الخصوصية ،تحافظ هذه ّ
المنصات على
دورها كسالح أساسي يلجأ إليه المتنافسون على حسم
النتائج في صناديق االقتراع ألسباب ّ
عدة ،أبرزها انخفاض
باإلعالم التقليدي .وكما في العالم كذلك
الكلفة مقارنة ّ
في لبنان ،حيث تشكل السوشال ميديا ركيزة للحمالت التي
تسبق ّ 6أيار (مايو)  .2018هنا ،نطرح أسئلة حول دور هذه
الوسائل محليًا ،خصوصًا لناحية المضمون واإلنفاق
نادين كنعان
مــع حـســم ق ــرار تـ ّـرشـحــه لــواليــة ثانية
في عام  ،2020اختار الرئيس األميركي
دونالد ترامب املستشار الرقمي براد
بارسكيل مديرًا لحملته االنتخابية،
وه ـ ــو ال ـ ــذي س ـب ــق أن ش ـغ ــل مـنـصــب
املـ ــديـ ــر ال ــرقـ ـم ــي ل ـح ـم ـلــة عـ ـ ــام .2016
«الـســاح الـسـ ّـري لحملة تــرامــب» ،هي
الـ ـعـ ـب ــارة ال ـت ــي اس ـت ـخــدم ـهــا بــرنــامــج
« 60دقـيـقــة» ( )cbsلــوصــف بارسكيل
فــي تـشــريــن ّ
األول (أك ـتــوبــر) املــاضــي،
بسبب استخدامه «البارع» لإلعالنات
ال ــر ّق ـم ـي ــة ع ـل ــى ف ــاي ـس ـب ــوك ل ـل ـتــرويــج
ملرشحه.
ّ
شرح بارسكيل للبرنامج كيف تمكن
«ف ــري ــق م ــؤل ــف م ــن م ـئ ــة ش ـخ ــص مــن
إنـشــاء بــن  50و 60ألــف إع ــان يومي
ع ـب ــر ف ــاي ـس ـب ــوك ل ـب ـل ــوغ م ـج ـمــوعــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة م ـ ــن أنـ ـ ـص ـ ــار املـ ـيـ ـلـ ـي ــاردي ــر
األمـيــركــي بـهــدف تحقيق أقـصــى قــدر
مــن الــدعــم والـتـبـ ّـرعــات عبر االنـتــرنــت.
جــاء ّذلــك في وقــت تتفاعل فيه قضية
ال ـتــدخــات الــروسـيــة فــي االنـتـخــابــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي أوص ـلــت
تـ ــرامـ ــب إل ـ ــى ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض .وق ـبــل
يــومــن ،ب ــرزت فضيحة جــديــدة حــول
جمع مؤسسة «كامبريدج أناليتيكا»
االستشارية بشكل غير مالئم بيانات
 50مليون مستخدم لفايسبوك بهدف
ال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ف ــي تـلــك
خ ــاب ــات (راج ـ ــع ال ـ ـكـ ــادر) ،بينما
االن ـت ـ ّ
«ت ـت ـجــنــد» غــالـبـيــة ال ـشــركــات الـكـبــرى
(عـلــى رأس ـهــا «غ ــوغ ــل») والـحـكــومــات
وال ـ ـج ـ ـهـ ــات املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ل ـ ـ ـ «ال ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدي»
آلف ــة األخ ـب ــار ال ـكــاذبــة املـنـتـشــرة عبر
السوشال ميديا.
تـ ــزيـ ــد خ ـ ـطـ ــوة ت ـ ــرام ـ ــب األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة مــن
تــأك ـيــد أه ـم ـيــة امل ـن ـصــات االف ـتــراض ـيــة
وال ـت ـس ــوي ــق ال ــرق ـم ــي ف ــي ال ـس ـبــاقــات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،ف ــي زم ـ ــن تـ ـص ــارع فـيــه
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ــن أجــل
ال ـب ـق ــاء .واق ـ ــع ل ــن ت ـك ــون االن ـت ـخــابــات
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة امل ــرت ـق ـب ــة ف ــي 6
ّأي ـ ــار (م ــاي ــو) املـقـبــل بـعـيــدة عـنــه ولــو
باختالف النسب.
فــي االنـتـخــابــات البرملانية اإليطالية
ِّ
األخـ ـي ــرة ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،وظ ـفــت
ال ـس ــوش ــال م ـيــديــا ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة بـ ــال ـ ـسـ ــابـ ــق فـ ـ ــي الـ ـحـ ـم ــات
ال ــدع ــائـ ـي ــة .إذ لـ ـج ــأت األحـ ـ ـ ـ ــزاب إل ــى
ف ــاي ـس ـب ــوك وأخ ـ ــوات ـ ــه ل ـل ـت ــواص ــل مــع
الـنــاخـبــن ،ال سـ ّـيـمــا الـيــافـعــن منهم،
مـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــود ب ـ ـجـ ــزء مـ ـن ــه إل ـ ـ ــى ن ـقــص
ال ـس ـيــولــة! ه ــذا م ــا لـفـتــت إل ـي ــه وكــالــة
«روي ـتــرز» فــي تحقيق ّ
مفص ّل نشرته
األسبوع املاضي ،موضحة أنــه ّ
للمرة
ُ
األول ــى لــن ت ـعــاد أم ــوال الـحـمــات إلــى
ّ
األحـ ـ ــزاب (ّ )refundك ـمــا أن املـنـصــات
االف ـ ـ ـتـ ـ ــراض ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر م ـ ـ ــروح ـ ـ ــة م ــن
ال ـخ ـي ــارات مـقـبــولــة الـكـلـفــة لـلــوصــول
إل ــى الـنــاخـبــن .فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،قــال
فينتشنزو سـمــالــدور ،رئـيــس تحرير
املحتوى في «أوبنبوليس» (مجموعة
إلكترونية تهدف إلى توفير الشفافية
ف ــي ال ـع ــاق ــات ّال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ــام ــة)
للوكالة أيضًا إنه على صعيد القوانني
«تـعـ ّـد السوشال ميديا أرضـيــة عــذراء

ّومــري ـحــة لـلـحـمــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،كما
أن ـه ــا ب ـحــاجــة إل ــى الـكـثـيــر م ــن الـعـمــل
التشريعي لضبط ما يجري فيها».
بريطانيًا ،سألت مجلة Engineering
ّ
املتخصصة فــي ّأيــار
& Technology
ّ
(م ــاي ــو) « :2017ه ــل تـشــكــل الـحـمــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـل ــى الـ ـس ــوش ــال م ـيــديــا
ت ـهــدي ـدًا لــديـمـقــراطـيــة االن ـت ـخــابــات؟».
املطبوعة
في إجابتها املسهبة ،لفتت ّ
الصادرة عن  IET Servicesإلى أنه إلى
جــانــب طــري ـقــة االس ـت ـخ ــدام امل ـت ـعــارف
ع ـل ـي ـهــا ل ـل ـم ـن ـصــات االفـ ـت ــراضـ ـي ــة فــي
سـ ـي ــاق ت ـع ـب ـئ ــة الـ ـن ــاخـ ـب ــن ب ــواس ـط ــة
رســائــل م ـبــاشــرة م ـت ـعـ ّـددة الــوســائــط،
هناك َمــن يعمل على تقويض املسار
الــديـمـقــراطــي بـطــريـقــة «مـبـهـمــة وغير
ً
صـ ــري ـ ـحـ ــة» ،مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـه ــدة ب ــاعـ ـت ــراف
ف ـ ــايـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
الحكومات ّ
ملنصته الخاصة بالتواصل
االجتماعي خالل االنتخابات األخيرة
فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة وفــرن ـســا .هنا،
ّ
ي ـت ـعــلــق املـ ــوضـ ــوع ت ـح ــدي ـدًا بـجـهــود
مـنـ ّـسـقــة ل ـ ـ «ن ـش ــر م ـع ـلــومــات خــاطـئــة،
وزرع انعدام الثقة ،ألغراض سياسية».
ّ
تزامنًا مع إعالن فايسبوك الذي شكل
ّ
ه ــزة لــم تنته نتائجها بـعــد ،أصــدرت
«كـ ـلّـ ـي ــة ل ـ ـنـ ــدن لـ ــاق ـ ـت ـ ـصـ ــاد» تـ ـق ــريـ ـرًا
يحذر من «املــال األس ــود» الـخــارج عن
السيطرة ،وهــو ّ
يعد «تهديدًا بنيويًا
لـلــديـمـقــراطـيــة ف ــي املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة».
ووصـ ـ ـ ـ ــف أك ـ ــاديـ ـ ـ ّمـ ـ ـي ـ ــون مـ ـ ــن ال ـك ـل ـي ــة
ه ـ ــذه األم ـ ـ ـ ــوال ب ــأنـ ـه ــا «غـ ـي ــر م ـص ـ ّـرح
ع ـن ـهــا ض ـمــن ال ـت ـب ـ ّـرع ــات الـسـيــاسـيــة،
وت ـس ـت ـخــدم لـلـتــأثـيــر ع ـلــى الـنـقــاشــات
واإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـس ـيــاس ـيــة الــداخ ـل ـيــة»،
مـ ّ
ـرجـ ـح ــن أن تـ ـك ــون فـ ــي غــال ـب ـي ـت ـهــا
ّ
مدفوعة بـ «مصالح خارجية» وتتركز
َ
الرقمي ْي ،ناهيك
على ّاإلعالم واإلعالن
عــن أن ـهــا بطبيعة األح ـ ــوال «مخالفة
ّ
للقانون» .مع العلم بأن كلير باسيت،
املــديــرة التنفيذية للجنة االنتخابات
فــي بريطانيا ،كــانــت قــد تـحـ ّـدثــت إلى
ص ـح ـي ـف ــة «غ ـ ـ ــاردي ـ ـ ــان» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
فــي  2017عــن ض ــرورة تـعــديــل قــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وإدخـ ـ ـ ــال فـ ـق ــرة خــاصــة
بــاإلعــان االنـتـخــابــي الــرقـمــي ،بحيث
تـتــوافــر ال ـقــدرة عـلــى ضـبــط مــا يجري
عـ ـب ــر املـ ـنـ ـص ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة وي ـص ـب ــح
الـنــاخـبــون عـلــى درايـ ــة بـهــويــة مـعـ ّـدي
الحمالت.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ن ـش ــرت جــامـعــة
«ك ــورنـ ـي ــل» األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي ال ـخــريــف
امل ــاض ــي دراسـ ــة مـفـ ّـصـلــة ح ــول تأثير
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،خ ـصــوصــا تــويـتــر
(األكـ ـث ــر اس ـت ـخ ــدام ــا ف ــي هـ ــذا ال ـب ـلــد)،
عـلــى مـحـتــوى صـنــاديــق االق ـت ــراع في
بــريـطــانـيــا ب ــن ع ــام ــي  2015و.2017
ّ
ج ـ ـ ــاءت امل ـح ـ ّـص ـل ــة داع ـ ـمـ ــة ل ّـف ـك ــرة أن
ال ـح ـم ــات االن ـت ـخــاب ـيــة امل ـكــث ـفــة عـلــى
السباقات
تويتر قد تكون حاسمة في
ّ
امل ـت ـق ــارب ــة ب ــن امل ــرش ـح ــن ،غ ـيــر أن ـهــا
ّ
ش ـ ّـددت على أن هــذه املـســألــة مرتبطة
حصرًا بـ «اإلكثار من اإلنفاق».

ّ
الـلـعـبــة اإلع ــان ـي ــة ،ال سـ ّـي ـمــا أن نص
ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد ( )2017/44ليس
واض ـ ـحـ ــا فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص .مـنــذ
ف ـتــرة طــوي ـلــة ،تـسـبــق ت ـحــديــد املــوعــد
الرسمي بكثير ،بدأنا نالحظ النشاط
االن ـت ـخ ــاب ــي ع ـل ــى الـ ـس ــوش ــال م ـيــديــا:
بوستات مدعومة ( )sponsoredيوجز
فيها ّ
املرشحون برامجهم االنتخابية
وي ــؤك ــدون اخـتــافـهــم عــن «اآلخ ــري ــن»،
م ـ ــع مـ ــوجـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـفـ ـي ــدي ــوات
الـغــرافـيـكـيــة وال ـ ـ  Info-graphicsالتي
تختصر فيها األح ــزاب «إنـجــازاتـهــا»
على مدى السنوات املاضية ،أو ّ
تعرف
عبرها بـقــانــون االنـتـخــابــات الجديد،
ّ
أو ت ـح ــث ال ـن ــاس (ت ـح ــدي ـدًا ال ـش ـبــاب)
ً
ّ
عـ ـل ــى امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن الـ ـب ــث
املـبــاشــر مــن األنـشـطــة فــي املـنــاطــق أو
الـلـقــاءات الشعبية ،وخــوض حــوارات
مباشرة مــع الجمهور عبر فايسبوك
ً
مثال ...ويبرز كذلك «حــرص» عدد من
امل ـ ّـرش ـح ــن ع ـلــى إظـ ـه ــار «ق ــرب ـه ــم من
ال ـنــاس وه ـمــوم ال ـش ــارع» بــأسـلــوب ال
يخلو من االفتعال ،ونشر بعض الذين
يخوضون السباق ّ
للمرة األولى ملقاطع
م ــن م ـقــابــات تـلـفــزيــونـيــة أو م ـقــاالت
أو بوستات سابقة «تثبت» نظرتهم
«اإلص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة» لـ ـنـ ـظ ــام امل ـح ـســوب ـيــة
ّ
ّ
اإلشــارة إلى أن
والطائفية .وال بد من ّ
مــروحــة واسـعــة مــن املــرشـحــن الجدد
(على رأسهم صحافيون وناشطون)
عـمــدوا إلــى اسـتـخــدام أساليب رائجة
في الغرب للترويج ألنفسهم ،أبسطها
نشر برامجهم االنتخابية عبر مواقع
إلكترونية خاصة بهم ،تضم مساحة
ّ
املتبرعني للحمالت.
تذكر
أمام هذا النشاط الرقمي واالفتراضي

اإلعالن الرقمي في لبنان
م ــع اقـ ـت ــراب االس ـت ـح ـقــاق االن ـت ـخــابــي
ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي  6أي ـ ــار (مـ ــايـ ــو) ،ي ـبــرز
دور مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي في

(تشيلسي
بيك ــ الواليات
المتحدة)

ّ
املكثف ،كيف ستتم املراقبة والرصد؟
ّ
وكـيــف سـتـحــدد املخالفات القانونية
لـنــاحـيــة امل ـض ـمــون (خ ـط ــاب كــراه ـيــة،
نتائج إح ـصــاءات خاطئة ،معلومات
ك ــاذب ــة )...واإلن ـف ــاق؟ َ
وم ــن هــي الجهة
ّ
ستبت في املــوضــوع؟ في سياق
التي
ّ
تحديد املصطلحات ،يـعــرف ّ القانون
امل ــذك ــور وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ب ــأن ـه ــا «كــل
وس ـي ـلــة إعــام ـيــة رس ـم ـيــة أو خــاصــة،
مــرئ ـيــة أو م ـس ـمــوعــة أو م ـط ـبــوعــة أو
م ـق ــروءة أو إل ـك ـتــرون ـيــة ،مـهـمــا كــانــت
ّ
تقنيتها» ،ليشير الحقًا في ما يتعل ّق
بـ «شرح البرنامج االنتخابي» إلى أنه
يـمـكــن أن يـتــم «بــاألس ـلــوب والـطــريـقــة
املـ ـ ـن ـ ــاس ـ ـ َـب ـ ـ ْـن ب ـ ـمـ ــا ال ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض مــع

ّ
يمثل فايسبوك ويوتيوب
الثقل األبرز في التسويق
الرقمي في لبنان
القوانني واألنـظـمــة» .لكن هل تقتصر
ك ّـل ـمــة «إل ـك ـت ــرون ـي ــة» ع ـلــى امل ــواق ــع أم
أنـهــا تشمل السوشال ميديا؟ الكلمة
ّ
امل ـس ـت ـخ ــدم ــة م ــط ــاط ــة مـ ــن دون شــك
ّ
حتى إن رئيس «هيئة اإلش ــراف على
االنتخابات» ،القاضي نديم عبد امللك
ـ ـ حــن سئل خــال املؤتمر الصحافي
ال ــذي ُع ـقــد الـشـهــر املــاضــي عــن ضبط
ّ
مــواقــع التواصل االجتماعي ـ ـ قــال إن
لرقابة
«املــواقــع اإللكترونية خاضعة ّ
ال ـه ـي ـئ ــة ،ل ـك ــن دقـ ــة امل ــراقـ ـب ــة م ـت ـع ــذرة
ل ــدي ـن ــا» .ت ّـعـلـيــق مـلـتـبــس ل ـع ـبــد املـلــك
الـ ــذي ت ـع ــذر تــواص ـل ـنــا م ـعــه ،ويـجـعــل

التساؤل حول كيفية مراقبة املنصات
ّ
االفتراضية أم ـرًا ّ
ملحًا ،خصوصًا أن
ّ
الـجـمـيــع يـعــرف أن إمـكــانـيــات الهيئة
البشرية واملــاديــة والتقنية مـحــدودة
ج ـدًا م ـقــارنــة بـحـجــم الـشـغــل املـطـلــوب
ّ
منها الذي يتطلب جيشًا من املراقبني
ّ
واملتخصصني!
ف ــي ع ــام  ،2015ص ــدر «ت ـقــريــر مــواقــع
الـتــواصــل االجتماعي العربية» ّ
(قمة
ّ
رواد ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ال ـعــرب)،
واس ـت ـن ــد إلـ ــى ن ـت ــائ ــج دراس ـ ـ ــة (كـمـيــة
ون ــوعـ ـي ــة) ش ـم ـل ــت أكـ ـث ــر مـ ــن  7آالف
ش ـخــص ف ــي  18دولـ ــة عــرب ـيــة .وفـ ّيـمــا
ّ
تؤكد األرقام أن فايسبوك هو املفضل
ّ
لدى العرب عمومًا ،تشير إلى أن  95في
املئة من اللبنانيني الذي يستخدمون
ال ـســوشــال م ـيــديــا ه ــم م ــن ّ
رواده إلــى
جانب  75في املئة يلجأون إلى موقع
ي ــوتـ ـي ــوب ،ف ـي ـمــا ي ـح ـصــد إن ـس ـت ـغــرام
ّ
 49فــي امل ـئــة .ه ـكــذا ،يـشــكــل فايسبوك
ويــوتـيــوب ثقل التسويق الــرقـمــي في
بالد األرز.
ينقسم اإلعالن االنتخابي املدفوع عبر
اإلن ـتــرنــت إل ــى ث ــاث ف ـئــات أســاس ـيــة،
هـ ــي مـ ــواقـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي
(ف ـ ــي ل ـب ـن ــان ف ــاي ـس ـب ــوك وإن ـس ـت ـغ ــرام
وي ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوب) ،وم ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـركـ ـ ــات ال ـب ـح ــث
(غــوغــل هــو األكـثــر شـهــرة فــي لبنان)،
واملـ ــواقـ ــع اإلخـ ـب ــاري ــة وامل ـت ـخ ـص ـصــة.
ّ
ّ
املختصص في اإلعالم
يؤكده
هذا ما
والتسويق الرقمي ،خضر سالمة ،في
ّ
اتـصــال مــع «األخ ـب ــار» ،مشيرًا إلــى أن
الكلفة متفاوتة ُت ّ
حدد حسب العرض
والطلب وطريقة اإلعالن ( per clickأو
ّ
« :)per impressionكلما يقترب موعد
ّ
االنتخابات ،كلما يزيد اإلنـفــاق ...كما

زينب حاوي

مبادرة «غوغل» وفضيحة فايسبوك
ّ
صارت هستيريا األخبار الكاذبة على مواقع التواصل االجتماعي أمرًا واقعًا يؤثر على مهنة الصحافة .في
محاولة لـ «مواجهة» هذه املشكلة التي تعانيها دول مختلفة ،أعلنت «غوغل» هذا األسبوع عن خطوة جديدة
بعنوان «مبادرة غوغل لألخبار» .تخطط الشركة إلنفاق  300مليون دوالر أميركي خالل السنوات الثالث
املقبلة ،لتحسني دقة وجودة األخبار التي تظهر على منصاتها ،بغية تحقيق ثالثة أهداف أساسية :تسليط
الضوء على األداء الصحافي الدقيق ،ومساعدة املواقع اإلخبارية على مواصلة النمو من منظور األعمال،
وتوفير أدوات جديدة ملساعدة الصحافيني في أداء وظائفهم .جاء ذلك بعد ّأيــام فقط على «الفضيحة» التي
ضربت فايسبوك بعدما استندت صحيفتا «نيويورك تايمز» األميركية والـ «أوبزرفر» البريطانية إلى وثائق
للكشف عن جمع شركة «كامبريدج أناليتيكا» لتحليل البيانات معلومات عن أكثر من  50مليون مستخدم
للموقع األزرق لتطوير تقنيات لدعم الحملة االنتخابية لدونالد ترامب عــام  2016والتي أوصلته إلــى البيت
األبيض .هذه املعلومات الخطيرة ،دفعت جهات أميركية وبريطانية رسمية إلى اتخاذ إجراءات ،كاتهام رئيس
لجنة التكنولوجيا الرقمية واإلعــام والرياضة في مجلس العموم البريطاني التي تحقق في قضية األخبار
ً
كال من «كامبريدج أناالتيكا» وفايسبوك بـ «تضليل ّ
النواب» أثناء اإلدالء بشهاداتهما،
الكاذبة ،داميان كولينز،
مشددًا على ّأن اللجنة ستعيد استجواب املدير التنفيذي لألولى ألكساندر نيكس ،والرئيس التنفيذي للثانية
مارك زوكربيرغ.
ّ
أن س ـعــر امل ـش ــاه ــدة أو ال ـت ـفــاعــل على
ً
ف ــاي ـس ـب ــوك مـ ـث ــا س ـي ــزي ــد م ــع زي ـ ــادة
الـطـلــب وامل ـنــاف ـســة» .ويـمـضــي سالمة
فـ ّـي الـشــرح حــول فــايـسـبــوك ،موضحًا
أنه يمكن تحديد الوجهة التي ستظهر
فيها اإلعالنات املدفوعة أو البوستات
امل ــدع ــوم ــة ( )sponsoredوف ـ ــق ث ــاث
خانات أساسية (لها ّ
تشعبات كثيرة)،
ه ــي :امل ـك ــان ،وال ـع ـم ــر ،وااله ـت ـمــامــات.
ويــأتــي ذلــك بـنـ ً
ـاء على تحليل يجريه
املوقع األزرق للمستخدمني ،استنادًا
إل ـ ـ ــى نـ ـش ــاطـ ـه ــم وطـ ــري ـ ـقـ ــة ت ـفــاع ـل ـهــم

واملعلومات املتوافرة عنهم.
حـ ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ،ي ـ ـت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــب ع ـل ــى
ّ
املــرشـحــن اإلف ـصــاح عــن املـبــالــغ التي
ينفقونها عـلــى الــدعــايــة االنتخابية.
ّ
لـ ـك ــن ف ـ ــي ظ ـ ــل ع ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود م ـعــاي ـيــر
واضحة حول تحديد اإلنفاق الرقمي،
ّ
ي ـشـ ّـدد ســامــة عـلــى أن املـنــافـســة على
املنصات االفتراضية ليست متكافئة
كما يعتقد بعضهم ،ويمكن أن تشمل
مبالغ كبيرة ال يستطيع املـ ّـرشـحــون
ً
املستقلون مـثــا تـكـ ّـبــدهــا ،ناهيك عن
ّ
ّ
كلفة الفريق الــذي يعد امل ــواد ويــروج
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لـ ـه ــا .إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـك ـل ـف ــة املـ ـب ــاش ـ ّـرة،
هـنــاك أخ ــرى غـيــر مـبــاشــرة قــد تتمثل
ع ـل ــى س ـب ـ ّيــل املـ ـث ــال ف ــي ال ـت ـع ــاق ــد مــع
أحــد «املــؤثــريــن» ( )influencersذائعي
ال ـص ـيــت ال ـ ــذي ي ـم ـلــك ش ــرك ــة تـســوّيــق
ّ
ل ـتــولــي الـحـمـلــة ،مــا يـضـمــن للمرشح
أال يـ ـق ــوم ه ـ ــذا ال ـش ـخ ــص ب ــان ـت ـق ــاده.
وف ـ ـ ــي بـ ـع ــض الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت ،يـ ـت ــم ال ــدف ــع
ملـ ــواقـ ــع إخ ّـ ـب ــاري ــة ش ـه ـي ــرة ل ـت ـت ـصـ ّـدر
أخبار املرشح الفالني قائمة األخبار
رغ ـ ــم افـ ـتـ ـق ــاره ل ـل ـح ـي ـث ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الفعلية ،وه ــو مــا قــد يشمل التالعب
بـ ــاإلح ـ ـصـ ــاءات اإلل ـ ّك ـت ــرون ـي ــة أي ـض ــا.
ويلفت سالمة إلى أنه في الوقت الذي
يـمـكــن إن ـف ــاق الـكـثـيــر م ــن األم ـ ــوال في
إطــار التسويق الرقمي على عكس ما
ُيشاع ،تبقى الكلفة املطلوبة للوصول
ّ
إل ــى أك ـبــر ع ــدد م ــن املـسـتـخــدمــن أق ــل
بكثير من اإلعالم التقليدي.
بـ ــاخ ـ ـت ـ ـصـ ــار ،غـ ـ ـي ـ ــاب س ـ ـقـ ــف م ـ ـحـ ـ ّـدد
وواضح لإلنفاق اإللكتروني ،سيحرم
ّ
امل ــرش ـح ــن غ ـيــر امل ـق ـتــدريــن مــال ـيــا من
املهم ّ
إمكانية املنافسة ،ومن ّ
التنبه إلى
ّ
أنــه لم تعد هناك منافسة عادلة على
السوشال ميديا ،وتحديدًا فايسبوك.
فـقــد ب ــات ه ــذا األخ ـي ــر ال ي ـت ـهــاون في
مـ ــوضـ ــوع إرغـ ـ ـ ــام م ـس ـت ـخــدم ـيــه عـلــى
ّ
الدفع ،مع حرصه كل فترة على تغيير
خوارزمياته بطريقة تجعل من األمر
إلزاميًا لتحقيق انتشار ( )reachأوسع.
أمـ ـ ـ ـ ــام ض ـ ـعـ ــف م ـخ ـت ـل ــف اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات
الــرقــاب ـيــة ل ــدى «هـيـئــة اإلش ـ ــراف على
االن ـت ـخــابــات» ،والـغـمــوض ال ــذي يلف
ّ
مواد القانون الجديد املتعلقة بمواقع
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ت ـط ـف ــو إل ــى
السطح مجموعة من اإلشكاليات :كيف
ّ
ستتمكن الهيئة مــن رصــد املخالفات
اإلن ـف ــاق ـي ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة؟ وم ـ ـ ــاذا عــن
م ـخ ــال ـف ــات املـ ـضـ ـم ــون؟ وأال ي ـتـ ّ
ـوجــب
على الدولة اللبنانية أن تلعب دورها
في هــذا اإلطــار ومساعدة الهيئة عبر
التواصل رسميًا مع فايسبوك وغيره؟
وم ــاذا عــن هــواجــس الخصوصية إذا
حصل ذلك؟ واألهم من كل ذلك ،ينص
قــانــون االنـتـخــاب الجديد على إحالة
ال ـه ـي ـئــة ل ـل ـم ـخــال ـفــات اإلع ــامـ ـي ــة إل ــى
ّ
محكمة املـطـبــوعــات ،غـيــر أن محكمة
التمييز الناظرة بقضايا املطبوعات
ّ
س ـبــق أن اج ـت ـهــدت أن «امل ـط ـبــوعــات»
غير صالحة للنظر في القضايا النشر
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ف ـم ــاذا س ـي ـكــون مصير
هذه املخالفات ّ التي تخضع لألصول
امل ــوج ــزة ،أي إن ــه يـتـ ّ
ـوجــب الـبــت فيها
بسرعة .هذه التساؤالت وغيرها تعود
ل ـتــؤكــد ض ـ ــرورة إب ـ ــرام ق ــان ــون إع ــام
جديد يحاكي ّ
تطورات العصر ،يطالب
ب ــه وي ـع ـمــل م ــن أج ـل ــه عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
اإلعالميني والصحافيني والحقوقيني
والناشطني منذ سنوات!

في السنوات األخيرة ،وتحديدًا في لبنان ،برزت أدوات جديدة اتكأت عليها امليديا التقليدية،
كمحاولة لتكريس شعبية معينة ،تخص عــرض برامجها .ساحة هــذه األدوات :وسائل
التواصل االجتماعي ،وتحديدًا تويترّ .
حولت الشاشات وجهتها الــى ساحة ّ
املغردين/
ات ،وأوهمت الجمهور بأن هؤالء يمثلون الرأي العام ،ويمنحونها صك نجاح تتباهى به
بني البرامج املنافسة .في اآلونــة األخيرة ،شاهدنا لجوء البرامج الحوارية السياسية إلى
وسائل التواصل االجتماعي ،والتركيز على خاصية التفاعلية مع الجمهور ،عبر إطالق
هاشتاغ ،تزامنًا مع بدء البرنامج ،حتى وصل األمــر ببعضها إلى دعــوة املشاهدين إلى
إنجاز تسجيالت صوتية عبر «واتساب» ،إلسماعها مباشرة إلى الضيف ،وبالتالي إلى
الجمهور األوســع على الشاشة .وســط هــذه املشهدية ،نستطيع رصــد كيفية ّ
تحول هذا
ً
ً
الهاشتاغ ضمن املواضيع األكثر تداوال على تويتر .لوهلة يخال املرء فعال أن هناك آالفًا
ّ
يتسمرون أمام البرنامج املقصود ،ويتفاعلون معه بهذا القدر ،حتى مع
من اللبنانيني/ات،
ضيوف ال يلقون عادة هذه «الحفاوة» االفتراضية.
ً
هــل فعال يمثل تويتر ال ــرأي الـعــام؟ وهــل يمكننا تــوديــع عصر شــركــات اإلح ـصــاء ،التي
ُ
تعنى بقياس عدد املشاهدات على اإلعالم التقليدي؟ ماذا عن استخدامات هذه املنصة ،ال
سيما لدى أهل السياسة ،وعن ارتباطها باالنتخابات ،وبالبرامج التي ّ
ّ
تبث عبر الشاشات
ً
ّ
التقليدية؟ هل فعال تعكس آراء الــرأي العام؟ أم أنها مجرد بروباغندا مفتعلة تبغي أخذ
الجمهور إلى مساحة أخرى ،ال تشبه أرض الواقع؟
قد تطول األسئلة بــدون أجوبة شافية .نحاول في هــذه املساحة ،إيــراد بعض الدراسات
الحديثة الغربية (لندرة األبحاث املشابهة عربيًا) ،بغية مقاربة عالقة تويتر بالرأي العام،
وتبيان ما حقيقة ّ
تحوله إلى «باروميتر» جماهيري ،واستخدامه كرافعة ترويجية للبرامج
الحوارية السياسية تحديدًا.
■ النموذج الروسي األبلغ في «االستراتيجيات الرقمية»
العام املاضي ،أجــرت جامعة «أوكسفورد» البريطانية دراســة تحت عنوان «كيف تسهم
الحكومات عبر مــواقــع التواصل االجتماعي فــي تضليل ال ــرأي الـعــام؟» شملت مسح 9
بلدان (الصني ،روسيا ،بولونيا ،البرازيل ،كندا ،أملانيا ،أوكرانيا ،تايوان ،الواليات املتحدة
األميركية) .استصرح  12باحثًا من هذه الجامعة  65خبيرًا في هذا املجال ،انكبوا على
تحليل مــايــن امل ـن ـشــورات عـلــى املـنـصــات االجـتـمــاعـيــة (فــايـسـبــوك ،تــوي ـتــر ،)..وخــرجــوا
ً
بخالصة مفادها أنها تحوي ّ
كمًا هائال من «الكذب» و«التضليل».
ّ
ميزت الدراسة بني نوعني من البلدان :الديكتاتورية ،التي تستخدم هذه املواقع «ملمارسة
ضغوط على الجمهور ،خاصة خالل األزمات األمنية والسياسية» ،والبلدان الديمقراطية،
حيث وســائــل الـتــواصــل «تـفـ ّـعــل لـغــايــات الـبــروبــاغـنــدا الرقمية ،مــع تــاعــب بــالــرأي الـعــام».
ً
أوردت الدراسة مثاال كيف سعت روسيا في الفترة األخيرة إلى «حماية رئاسة بوتني»،
ضـ ّـد خصومه فــي الــداخــل وال ـخــارج .تحدثت عــن «استراتيجية رقمية» ،اعتمدتها بغية
«دفع األخطار التي قد تقع من الداخل» ،عبر استخدام «جيوش إلكترونية» ،هدفها نشر
رسائل دعائية موالية للنظام الــروســي .هنا ،يــورد أحــد الباحثني ُويــدعــى فيليب هــوارد،
أن روسـيــا ّ
خصصت مبنى فــي «بـطــرسـبــرغ» ،يحوي عــددًا مــن املوظفني ،الــذيــن يتلقون
«ماليني الــدوالرات» بهدف «التالعب بالرأي العام» .وفي الواليات املتحدة ،ركزت الدراسة
على استخدام املنصات االجتماعية ،من قبل رجال السياسة ،وطرق «إيهام الرأي العام،
بأن هناك «حشودًا شعبية» داعمة لهم ،وتضخيم «التفاعل لغايات الجذب والتأييد» ،بهدف
االستحصال على «دعم سياسي واقعي وحقيقي».
وضمن نطاق الواليات املتحدة أيضًا ،نشر مركز  Pewلألبحاث عام  ،2013دراسة بعد
إع ــادة انتخاب الرئيس األمـيــركــي السابق ب ــاراك أوبــامــا ،حــاولــت اإلجــابــة عــن اإلشكالية
التالية« :هل تويتر مؤشر للرأي العام؟» .ركزت الدراسة على الشرخ الحاصل بني العالم
االفتراضي والــواقـعــي .إذ تبني أن هناك أوقــاتــاّ ،
عبر فيها الجمهور عن عــدم رضــاه عن
ً
أوباما بينما كانت األجواء معاكسة تمامًا على تويتر .مثال ،تذكر الدراسة ،أنه بعد الخطاب
املتلفز األول ألوباما ووصف امليديا له وقتها بأن الخطاب يشكل «هزيمة» له ،رأينا تويتر
يشهد تأييدًا له بنسبة عالية .الخالصة أن تويتر ليس مؤشرًا حقيقيًا إلى الرأي العام ،وأن
الجمهور الفاعل على تويتر ،ال يستخدم املوقع املذكور سوى كـ ( Microbloggingتدوين
ذات محتوى قصير وموجز).
■ امليديا التقليدية تفرض «األجندة»
بعد عام تقريبًا ،طرح الباحث في جامعة «مونبلييه» الفرنسية ،جوليان بويادجيان ،ضمن
أطروحة الدكتوراه املعنونة «تحليل اآلراء على اإلنترنت :أهداف نظرية ،وتحديات منهجية»،
مجموعة إشكاليات حول تويتر وقياس الــرأي العام ومرجعية األخير في تحديد نجاح
برنامج سياسي معني على الشبكات االجتماعية .درس الباحث الفرنسي ،كمية الرسائل
املبثوثة خالل عرض البرنامج السياسي ،وإمكانية إعطائها «مؤشرًا» إلى االهتمام الذي
يوليه املستخدمون للضيف السياسي ،والتعاطي معهم كأنهم يمثلون العامة .خلص
الباحث إلى أن أكثرية املستخدمني هم من فئة الشباب ،وال يعني ذلك ،أنهم يمثلون أبناء
جيلهم على الشبكة .كذلك ،نفى بويادجيان ،أن يكون تويتر «بارومترًا» للرأي العام ،طارحًا
ّ
نظرية «األجـنــدة» لدى وسائل اإلعــام التقليدية .إذ أكـ ّـد «أن اإلعــام يتحكم بما يجب أن
ّ
نفكر» ،ويـحـ ّـول املستخدمني إلــى مجموعة مناقشني ملواضيع تبثها امليديا وتضعها
ّ
سلم أولوياتها ،خاصة في الفترات االنتخابيةّ .
ميز هنا بني  4مستخدمني لتويتر:
ضمن
األول هو «الناشط التقليدي» الذي ينشر ما تمليه أجندة أحد السياسيني عليه ،أو املنظمة
التي ينتمي إليها .النوع الثاني هو «الناشط الداعم» الذي ينشر معلومات رسمية أقل عن
الرجل السياسي ،لكنه ال ّ
ينفك ّ
يعبر عن ذوقه إيجابًا أو سلبًا في رجال السياسة ،ويميل
أكثر إلى اآلراء العاطفية .أما النوع الثالث ،فهو «املستهلك» الذي يدأب على نشر تغريدات
ومقاالت صحافية ،لها عالقة بالسياسي ،ويدعو متابعيه إلى مشاركتها على نطاق أوسع
ّ
( .)Shareويبقى النوع الرابع ،املتعلق بحسابات املراهقني على تويتر ،الذين ال تحتل لديهم
السياسة ّ
حيزًا مهمًا.
ّ
ّ
أكد الباحث الفرنسي أن العالم االفتراضي يضم «آراء» معلبة ،ال تأتي «وليدة التفاعل»،
مع التنويه بأن من لديه نسبة متابعني أكثر ،يقومون بإعادة التغريد ،ال يمكن وضعه إلى
ّ
جانب مستخدم آخر «منعزل» وغير متصل بأي دائرة إعالمية أو سياسية.
بـعــد عملية تحليل وتـتـبــع ( )web Trackingق ــام بـهــا ال ـبــاحــث ،لـجـمــع معطياته حــول
سلوكيات السياسيني على تويتر ،ومراقبة منشوراتهم وتعليقاتهم ،ومالحقة ّ
املغردين،
ومعرفة هوياتهم ،خلص إلى أن ما يجري هو مجرد «إيهام» بأن تويتر يضم أكبر عدد
من املستخدمني ،معتبرًا ّأنه ّ
يعد «نموذجًا سيئًا للتمثيل» ،رغم الصيت ّ
الجيد الذي تحاول
امليديا التقليدية ،إلباسه إياه ،طبعًا لغايات مصلحية.

