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النجار: عدو العائلة
الخبري يف االعالم والتواصل رمزي النجار رأى 
يف كتابه " فكر عىل ورق"  ان االنسان الخايل 
ويصبح  يجنح  قد  والدقة  الحرب  مناعة  من 
مغرورا فيمتنع عن الوقوف عند اي حاجز، 
الفلتان  حالة  حيال  وسخطا  نقمة  مبديا 
االجتامعي  التواصل  شبكات  تشهدها  التي 
وانتهاكات  فضائح  اىل  وانحرافها  احيانا، 
ونحر  شخصية  بيانات  ورسقة  واستغالل 
لحامية الحياة الحميمة، اىل جانب كّم اخر 
يوما  نلحظها  التي  واملصائب  الجرائم  من 
االرسي وسيطرة  التفّكك  واهمها  يوم،  بعد 
العائلة  وقت  عىل  ميديا"  "السوشال 
والصحي  املبارش  التواصل  من  وحرمانها 
"االيباد"  أو  الذيك  الهاتف  اجهزة  لصالح 
االب  لدور  اعداء  وكلها  توب"  "الالب  أو 
لوجه،  وجها  العائلة  افراد  ولتواصل  واالم 
الثقايف  التسطيح  يف  احيانا  بامعانها  ناهيك 
وانحطاط  والشخصية  السمعة  واغتيال 

اللغة والقواعد والالئحة ال تنتهي.

التي  االجتامعي  التواصل  وسيلة  عن  اما   
تحتل الصدارة اليوم يف لبنان، فقال النجار 
 masseلـ"االمن العام":  "اذا تكلمنا عن الـ
media   فان الوسيلة االوىل لناحية عدد 
ناحية  من  وليس  لبنان،  يف  مستخدميها 
الـ هي  السياسية،  الحياة  عىل  تأثريها 
تشكل ظاهرة  بالطبع، وهي   faceboock
تؤّمن  التي  املعطيات  كل  متتلك  عاملية 
جدار  "سقوط  عبارة  دامئا  عليه  ُاطلق  ما 
الجدار  اسقاط  من  انها متكنت  اذ  برلني"، 
بني  وما  والقارئ،  الكاتب  بني  ما  العازل 
والتلفزيون.  واملشاهد  والقارئ  الصحيفة 
وهو، اي فايسبوك بجداره وبوستاته يبقى 
انتشارا واالكرث  قدرة عىل ترجمة  االوسع 
مواقع  حققته  الذي  الجذري  التغيري 

التواصل االجتامعي".
اما ملاذا "تويرت" لسياسيي لبنان؟ فيجيب 
النه "بكل بساطة يشبههم. اذ بعيدا من 
لبنان  يوجد سياسة يف  اللفظية ال  اللعبة 

تويرت  كلمة  نقرأ  ليك  توتري.  يوجد  بل 
خاصة  النحو،  هذا  عىل  نقرأها  ان  علينا 
للمناكفات  مناسبا  بات  املوقع  هذا  وان 

ال سياسة في لبنان 
بل "توتير"

الخبري يف االعالم والتواصل رمزي النجار.

يف عامل مييل يوما بعد يوم اىل مزيد من السطحية والالمباالة، برزت منذ اقل من 
عقدين ظاهرة شبكات التواصل االجتامعي التي اتت لتزيد الطني بلة. وقد انبهرت 
وصممت  باملجان  للجميع  متاحة  انها  منها  عدة  السباب  املجتمعات  جميع  بها 
اساسا لتكون سهلة االستخدام من دون تعقيدات، كام جمعت بني النص املكتوب 

واملقطع املريئ 

لبنان،  يف  كذلك  املجتمعات  سائر  يف   كام 
الشبكات  بهذه  شغفا  اللبنانيون  اظهر 
وصل بغالبيتهم حد االدمان، وطاولت هذه 
واالجناس  العمرية  الفئات  كل  العدوى 
والطبقات، واصبحت مصدرا جديدا وجيدا 
من  يستخدمها  املعلومات  عىل  للحصول 

تحقيق

"تويتر" سياسيي لبنان يشبههم
شبكات التواصل: نعمة أم نقمة؟
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حر  بشكل  واآلراء  االخبار  لنرش  يشاء، 
موقعا  كان  واذا  نظره.  وجهة  عن  للتعبري 
يستخدمان  و"انستاغرام"  "فايسبوك" 
بشكل اسايس يف املسائل االجتامعية، اال ان 
موقع "تويرت" يبقى املفضل لدى السياسيني.
والعامل  لبنان  يف  السياسة  اهل  بات 

للتخاطب  ومفضال  اساسيا  منربا  يعتمدونه 
والرتويج  بينهم،  ما  يف  الرتاشق  باالحرى  او 
فعل  اخبارهم.  ونرش  وبرامجهم  الفكارهم 
ينافس  الشبكات  من  وغريه  "تويرت"  بات 

التقليدي.  االعالم 
بها  تتمتع  التي  الصدقية  مدى  هو  ما 
من  هل  االجتامعي؟  التواصل  شبكات 
حدود تقف عندها  يف  ظل غياب اي اطار 

قانوين ينظم عملها؟
"االمن العام" طرحت هذا املوضوع بابعاده 
ووقفت  واالعالمية  والقانونية  االجتامعية 

عند اراء االختصاصيني حياله.

والكيدية والحرتقات املسيطرة حاليا عىل 
اللبنانية،  وغري  اللبنانية  السياسية  الحياة 
ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  ان  حتى 
بصورة  االحيان  من  كثري  يف  يستعمله 
ان  كام  توترات.  منها  ينتج  للجدل  مثرية 
مستخدمها  متكن  وسيلة  رأيي  يف  تويرت 
داخل  تقال  مواقف  او  اقوال  ترداد  من 
قابلة  غري  بطريقة  املغلقة  الصالونات 
بصورتها  فتصدر  نرشها،  قبل  للتجذيب 
تصحيح  او  لخصم  التعرض  بهدف  الخام 
موضوع  حول  جدل   اثارة  او  موقف 

معني".
ان  يرى  والتواصل  االعالم  يف  الخبري 
التوتر  يف  زيادة  انعكس  قد  ذلك  "كل 
اللبنانية،  السياسية  الحياة  عىل  والسلبية 
مقياس  او  عرف  او  رشعة  اية  غياب  ويف 
هذه  باتت  فقد  استعاملها،  لحسن 
الشبكات تشكل سالحا متوحشا غري قابل 
واملثل  واملعايري  املقاييس  ضمن  للضبط 
والتي  كاعالميني،  نحرتمها  التي  والقيم 

اسلوب  خالل  من  وتضيع  تتضاءل  نراها 
وقد  الشبكات،  لهذه  الوحيش  الهجوم 
مع  يتفاعل  اللبناين  العام  الرأي  اصبح 
تعددت  نفسها:  بالطريقة  الواقع  هذا 
واحدة.  والغرائز  التكنولوجية  الوسائل 
من  اليوم  تتمكن حتى  مل  الشبكات  هذه 
ال  التقليدية  االعالم  وسائل  مكان  الحلول 
حتى  وال  العربية،  الدول  يف  وال  لبنان  يف 
يف بلدان العامل املتقدم. لكنها  استطاعت 
جزءا  تصادر  وان  لها  مركزا  تحجز  ان 
ليست  النها  احتكاره،  وليس  الدور  من  
الخربيات  لنقل  وسائل  بل  اعالم  وسائل 
ما  تفتقد  واالنفعاالت، وهي  والربوباغندا 
متتلكه  وسائل االعالم الحالية من مقاييس 
جدار  او  رشعة  ضمن  تضبط  ومعايري 
بصدقية  تتمتع  يجعلها  احرتايف  مهني 
بحث  محاوالت  هناك  اليوم  وموضوعية. 
وعن  لالعالم  جديدة  هوية  عن  جارية 
اطار  يستقيم من خالله املشهد االعالمي 
وبني  محرتفة  اعالم  وسائل  بني  املنقسم 

العمل  يجب  اجتامعي   تواصل  شبكات 
"الالئحة  النجار:  يضيف  ضبطها".  عىل 
واثرها  تطول  الشبكات  لهذه  السلبية 
عىل سوق االعالن وانفاقه سلبي يف العامل 
بارسه وليس فقط يف لبنان. ففي حني كان 
اعالم  وسائل   مع  املايض  يف  التعامل  يتم 
وسائل  امام  اليوم  نرانا  ومهنية،  محرتفة 
ال تزال تبحث عن نفسها، تتطور وتتغري، 
يف  تدخل  السوقية،  قيمتها  وتهبط  تعلو 
كرسقة  انتهاكات  اىل  وتتعرض  فضائح 
االحيان  بعض  يف  منها  املعلومات  داتا 
معايري  وان  خاصة  فيها،  املشرتكني  لتورط 
متوافرة  غري  لديها  الصدقية  ومقاييس 
عىل االطالق. فهي ال تزال  زواجا متوحشا 
والتناسل فيه تناسل هجني غري رشعي اىل 
ان يتم ضبطه ووضع اطار مهني واخالقي 
واحرتايف له. هذا ال يعني ان كل ما ينرش 
خطأ ولكننا نعيش يف حضارة الفايك نيوز 
تعززت  التي  املفربكة  الكاذبة  االخبار  او 

مع هذه الوسائل".

سليمان: مطلوب رقيب وحسيب
لبنان  يف  املسؤول  االعالم  متكن  كيف 
وكيف  التحول  هذا  مواكبة  من 
االعالمية؟  الفوىض  هذه  مع  يتعاطى 
لالعالم  الوطنية  الوكالة  مديرة  تجيب 
بد  ال  كان  البداية  "يف  سليامن:  لور 
التي  التكنولوجي  التطور  مواكبة  من 
الوكالة  تطوير  االعالم من خالل   شهده 
مواقع  لها عىل  موقع خاص  واستحداث 
وفايسبوك(  )تويرت  االجتامعي  التواصل 
ينرشون  الذين  السياسيني  كل  ومواكبة 
التواصل  مواقع  عىل  تغريداتهم 
متيقظة  تبقى  الوكالة  لكن  االجتامعي. 
التي  او األخبار  حيال اعتامد املعلومات 
تعمد  وهي  التواصل،  مواقع  عىل  تنرش 

قبل  ودقتها  مصدرها  من  التاكد  اىل 
تنرش  كثرية  كاذبة  اخبار  فهناك  نرشها. 
اثبتت  وقد  او حسيب.  رقيب  دون  من 
التجربة مع مرور الوقت ان ال مفر من 
التي  االخبار  مصادر  اىل  دامئا  العودة 
تبث عرب وسائل االعالم التقليدية، فحتى  
الذين  التواصل  وسائل  مستخدمي 
ينرشون تغريداتهم ويتابعون السياسيني 
يثقون  ال  عربها  واملحللني  واالقتصاديني 
فيها  اخبار  او  معلومات  من  يبث  مبا 
وعندما  كاذبة،  او  مدسوسة  تكون  قد 
يلجأون  اية معلومة  التأكد من  يريدون 
مسؤولة  النها  التقليدية  الوسائل  اىل 

وذات صدقية عالية".

ال مفر من العودة 
الى مصادر االخبار

مديرة الوكالة الوطنية لالعالم لور سليامن.
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مخايل: فوضى تتطلب ضبطا
من  "مهارات"  مؤسسة  سجلته  ما  الفتا  بدا 
تراجع يف حرية املواطنني والناشطني يف التعبري 
شبكات  عرب  السيام  الخاصة،  آرائهم  عن 
القانوين  املستشار  وعزا  االجتامعي.  التواصل 
مؤرشات  اىل  ذلك  مخايل  طوين  للجمعية  
عدة "اهمها اخضاع انواع التعبري املختلفة عرب 
عن  والتعبري  السخرية،  النقد،  مثل  االنرتنت 
الذي  الجزايئ  العقوبات  لنظام  الخاصة  االراء 
ثالث  اىل  تصل  التي  الحبس  عقوبة  يتضمن 
سنوات يف املسائل  التي متس الشعور الديني 

للطوائف  يف لبنان".
سوء  عند  حاليا  يطبق  الذي  القانون  عن 
استعامل وسيلة من وسائل التواصل االجتامعي 
يجيب  الشخصية  لألمور  تعرضها  عند  خاصة 
السابقة  املطبوعات  محكمة  "درجت  مخايل: 
يف بريوت برئاسة القايض روكز رزق عىل اعتبار 
املطبوعات  بحكم  االجتامعي  التواصل  وسائل 
قانون  الحكام  وتخضع  دورية،  غري  كانت  وان 
املطبوعات. اما املحكمة الحالية برئاسة القايض 
واعتربت  االتجاه  هذا  فخالفت  البستاين  رفول 
التعبري  قضايا  يف  للنظر  مختصة  غري  نفسها 
لذا  االجتامعي.  التواصل  وسائل  عرب  والنرش 
فان  النيابة العامة االستئنافية يف كل محافظة 

تقوم بتلقي الشكاوى واالخبارات يف ما يتعلق 
التحقيق  اىل  وتحيلها  االنرتنت  عىل  بالتعبري 
تلقائيا امام مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية 
وحامية امللكية الفكرية التابع للرشطة القضائية 
املطبوعات  فقانون  الداخيل.  االمن  قوى  يف 
يجرّم نرش اي خرب كاذب يف املطبوعات وتصل 
العقوبة اىل الحبس ستة اشهر، ولكن مع اعتبار 
للنظر  نفسها غري مختصة  املطبوعات  محكمة 
يف قضايا النرش عىل وسائل التواصل االجتامعي 
عىل  تنترش  التي  الكاذبة  االخبار  اصبحت 
غري  كونها  مجرمة  غري  الشخصية  الحسابات 
يتم معاقبتها  املطبوعات، وال  بقانون  مشمولة 
ما مل تشكل جرما يتعلق بالقدح والذم والتحقري 
او تعكري السالم العام او اثارة النعرات الطائفية 

او مس عالقات لبنان الدولية".
الوسائل  هذه  يف  ينرش  ما  اعتبار  ميكن  هل 
القانوين  الخبري  بحسب  قانونيا؟  مستندا 
تسجيال  او  كتابة  نرش  ما  كان  "اذا  مخايل: 
صوتيا او فيديو وصادرا بإرادة الشخص نفسه 
ميكن اعتباره اقرارا غري قضايئ وتطبق القواعد 
مسائل  يف  االمر  تعلق  اذا  االثبات  يف  العامة 
املعامالت  قانون  نظم  وقد  وتجارية  مدنية 
التواقيع  مسألة  حديثا  الصادر  االلكرتونية 

التواصل  شبكات 
تشكل سالحا متوحشا 

غير قابل للضبط

املستشار القانوين ملؤسسة "مهارات" 
املحامي طوين مخايل.

االلكرتونية واالثبات وااللتزام. اما اذا كان ما 
نرش  اي  العامني  االشخاص  بنقد  يتعلق  نرش 
مستندات ووثائق رسمية او غري رسمية تتعلق 
بادارة املال العام سواء كانت هذه املستندات 
يف يد من نرشها او استحصل عليها من طريق 
هذه  فإن  معلومات،  مصادر  من  الترسيب 
الوثائق تشكل اخبارا للنيابات العامة للتحرك 
ويتم  بالفساد  يتعلق  جرم  اي  يف  والتحقيق 

اثارته عرب نرش هذه الوثائق". 
واىل اي مدى ييسء اىل لبنان الرتاشق السيايس 
يقول:   يوميا؟  نشهده  الذي  "تويرت"  عرب 
مواقف  من  اليوم  نشهده  ملا  السلبي  الوجه 
فايسبوك،  او  تويرت  عرب  عامة  لشخصيات 
اساس  عىل  اللبنانيني  انقسام  اىل  يؤدي  انه 
هذه  مع  والتفاعل  ومناطقي  وطائفي  حزيب 
وتستغل  االساس،  هذا  عىل  التغريدات 
من  ملزيد  الكرتونيا  ناشطة  مجموعات 
واملعارضني  املؤيدين  بني  الرأي  يف  االنقسام 
لغة  وتنحرف  تطلقها  التي  الهاشتاغ  عرب 
خطاب  حدود  اىل  ومضمونها  التخاطب 
الكراهية والتخوين وهدر دم االخرين اضافة 

اىل التهديد املبارش واملضايقات املختلفة".
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