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وخاصة  االجتامعي  التواصل  مواقع  والعامل  لبنان  يف  السياسيني  معظم  يستخدم 
"تويرت"، للتعبري عن مواقفهم وارائهم، او لعرض برامجهم ونشاطاتهم بشكل رسيع 
ومخترص جدا، من خالل فكرة واحدة او فكرتني وباسطر قليلة، للوصول اىل اكرب 

رشيحة ممكنة من الجمهور

رجال  استحسان  املواقع  هذه  القت 
السياسة والجمهور عىل حد سواء، وتحولت 
ايضا اىل منصات للحوار وتبادل االفكار، ويف 
االنتقادات  او  الشتائم  تبادل  االحوال  اسوأ 
السياسيني.  الخصوم  عىل  للرد  او  الالذعة، 
التقدم  بفعل  السياسيون،  استعان  كام 
او  فوتوغرافية  صور  بتنزيل  التكنولوجي، 
فيديو  تسجيالت  حتى  او  تعبريية  صور 

تحقيق

ملاذا يلجأ السياسّيون إلى مواقع التواصل 
للتعبير عن آرائهم؟

غاصب مختار
jornalist.70@gmail.com

عن  الحية  الصورة  لنقل  والصوت  بالصورة 
التأثري  ولخلق  به  يقومون  الذي  الحدث 
هذا  من  الجمهور.  لدى  واالفعل  االقوى 
ان  الحيادي  الجمهور  عىل  كان  املنطلق، 
او  املواقف  من  االصلح  او  االنسب  يختار 
التي  االفكار  او  املشاريع  او  النشاطات 
يطرحها السياسيون ويقرر املوقع او املوقف 
ان  الطبيعي  من  كان  بينام  يناسبه،  الذي 

مع  املتعاطف  او  الحزيب  الجمهور  ينحاز 
من  ورأي  موقف  اىل  ذاك،  او  الطرف  هذا 

يؤيده.
من  كل  اراء  استطلعت  العام"  "االمن 
صحناوي  نقوال  االسبق  والوزير  النائب 
عامد  والنائب  القوي،  لبنان  تكتل  عضو 
القوية،  الجمهورية  كتلة  عضو  واكيم 
كتلة  عضو  عبدالله  بالل  الدكتور  والنائب 
اسباب  عىل  للوقوف  الدميوقراطي،  اللقاء 
حققت  وهل  التواصل،  مواقع  اختيارهم 
الهدف الذي يريدونه من وراء اعتامد هذه 
الجمهور  مع  والتخاطب  للتواصل  الوسيلة 
او مع السياسيني، خصوما كانوا او حلفاء؟ 

صحناوي: "تويتر" فرض نفسه
على العالم ووضع قواعده

السياسيني  معظم  اختيار  من  الهدف  ما   ■
التواصل  مواقع  من  سواه  او  "تويرت"  ملوقع 
للتعبري عن ارائهم ومواقفهم او تغطية نشاط 

ما لهم؟
العامل كوسيلة  نفسه يف  "تويرت"  اوال، فرض   □
ما  وهذا  سياسية،  ومواقف  اراء  عن  للتعبري 
التي  القواعد  ان  ثانيا  العامل.  نراه يف كل دول 
التعبري عن  املشرتك عىل  تجرب  "تويرت"  وضعها 
فكرة او موقف بكلامت قليلة وليس مبوضوع 
طويل، ما يعني انها وسيلة للتعبري عن موقف 
اراد  فاذا  مطول.  ببيان  موقفا  وليس  مخترص 
كل  فيه  يرشح  مطول  بيان  اصدار  السيايس 
االمور تفصيليا، يرسله اىل وسائل االعالم العادية 
االمر ذاته  او املسموعة.  املتلفزة  او  املطبوعة 
تخترص  انت  فكام  "تويرت"،  قراء  عىل  ينعكس 
موقفك ورأيك بفكرة، فان القارىء يريد ان يقرأ 
جملة وليس نصا، ولو انه اراد ان يقرأ نصا ملا 
لجأ اىل "تويرت" بل اىل صحيفة او موقع اخباري. 
صحيح ان املواقع االخبارية لديها حاليا اخبار 
عاجلة ومخترصة، لكن اذا ارسل السيايس جملة 
اىل املوقع االخباري ينرشها كام هي، بينام اذا 
ارسل بيانا او القى محارضة او شارك يف ندوة 
سياسية، فان املوقع يأخذ منها جملة او جملتني، 
هنا يكون السيايس قد ضبط امكان تفسري ما 
قاله بطريقة مجتزأة او محرفة ويضيق هامش 
الغلط او التحريف او االختصار املغلوط. من 
يخرج  السيايس  يقوله  ما  ان  "تويرت"  حسنات 
او صغريا،  كبريا  كان  نطاق جمهوره مهام  عن 
وينترش برسعة وعىل اوسع نطاق. هذا يعني 
ان السيايس ال يعود معتمدا فقط عىل االعالم 
اليصال املوقف، بل ينترش موقفه تلقائيا ويقوم 
بدورة كبرية او صغرية عىل الناس وفق الشخص 

او املوقف او التوقيت.

■ هل يؤدي لجوء السيايس اىل هذه الوسيلة 
كام  الجمهور  اىل  املوقف  ايصال  يف  غرضه 

يريده ام هناك نقص يف مكان ما؟
املوقف هدفه واحيانا ال ميكنه  يؤدي  احيانا   □

مركب  االجتامعي  التواصل  فعامل  ذلك،  فعل 
ومتنوع وليس جامدا، وهذه الكتل من الناس ال 
تشبه بعضها البعض. مثة من يتابع السيايس اعجابا 
مبواقفه او نشاطاته غري السياسية، الشبابية مثال 
او ما يتعلق بالتكنولوجيا او الرياضة او االقتصاد،  
وهذه الرشيحة غري مسيسة بل انها تهرب منك 
اذا تكلمت يف السياسة وال تتفاعل معك. هناك 
رشيحة ال يهمها اال السياسة، وتريد من السيايس 
ان يكون صوته عاليا وان يكون صداميا احيانا. 
اذا  منك  يهرب  السيايس  غري  الجمهور  لذلك 
يهرب  السيايس  والجمهور  السياسة  يف  تكلمت 
منك اذا تكلمت يف غري السياسة. لكن عىل الناس 

ان تقبلني كام انا الين يف موقع سيايس معروف.

اذا استخدم االخر طريقة 
حادة ال نستطيع السكوت 

او التغاضي عن االمر

النائب والوزير االسبق نقوال صحناوي.

■ كيف تصنف طبيعة عمل "تويرت" عموما؟
ففي  العامل.  يف  املعلومات  زحمة  ميثل   □
واملواقف  االخبار  االف  ينرش  واحدة  لحظة 
واالحداث، وما ينرش يف لحظة يختفي بلحظة 
االصعب  السؤال  لكن  املئات.  غريه  وينرش 
يف مواقع التواصل يكمن حول كيف يتمكن 
تتذكره  وكيف  صوته  ايصال  من  السيايس 
الن  سهال  ليس  السؤال  عن  الجواب  الناس؟ 
لحظة.  كل  يف  االحداث،  يف  تخمة  هناك 
ويالالسف  لكن  بالناس،  عالقة  له  الجواب 
الرشيحة الكبرية هي التي ينترش عندها الخرب 
باالمن  يتعلق  ما  يعني  السلبي،  املوضوع  او 
اللهجة  او  او الشجار  العراك  او  الفضيحة  او 
وسيلة  نستعمل  ال  ونحن  والبذيئة،  العالية 
وسيلة  باتت  لكنها  الصوت،  اليصال  كهذه 
نبقى  ان  االمكان  قدر  نحاول  نحن  سهلة. 
لكننا ال  الخطايب واالخالقي،  االنضباط  ضمن 
االخر  الفريق  يعطيك  ال  احيانا،  دامئا.  ننجح 
مجاال اذا استخدم طريقة عنيفة او حادة، فال 
نستطيع السكوت او التغايض عن االمر حتى 
ال يظن جمهورنا ان االمر ناجم عن ضعف او 

قلة تدبري.
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واكيم: "تويتر" ال يغني
عن االعالم العادي

عبدالله: التعليقات تعطينا
فكرة عن توجهات الرأي العام

التواصل السيام "تويرت"  ■ ملاذا اخرتت مواقع 
او  السياسية  ومواقفك  وارائك  افكارك  لنقل 

نشاطاتك السياسية واالمنائية والخدماتية؟
وهي  للتواصل،  حديثة  وسيلة  "تويرت"   □
الغرب وتحديدا  السياسية يف  الحياة  بدأت يف 
مع الرئيس االمرييك السابق باراك اوباما خالل 
معركته الرئاسية، وقد اتت بنتيجة ولفتت النظر 
يف كل انحاء العامل. لقد باتت وسيلة اعالم متنقلة 
ورسيعة جدا. لكن ككل يشء يف الحياة، لهذه 
الوسيلة حسناتها وسيئاتها، وهي ال تغني عن 
وسائل االعالم العادية التقليدية. جرى اعتامدها 
بهدف توخي الرسعة والدقة، يف حال كان لدى 
السيايس اي طرح او فكرة او نشاط يريد التعبري 
عنها ونرشها فورا تالفيا لالتصال بوسائل االعالم 
العادية التي قد تأخذ وقتا يف الحضور والنرش. 
تنترش  االلكرتونية  الصحافة  ان  الحظنا  لقد 
السيايس.  متطلبات  ايضا  تلبي  وهي  برسعة 
املهم يف التعبري عرب مواقع التواصل والصحافة 
وواضحة  قصرية  الفكرة  تكون  ان  االلكرتونية، 
حتى تتلقفها فورا وسائل االعالم العادية التي 
مواقعها  عرب  ايضا  وتنرشها  السيايس،  تتابع 

وبرسعة كبرية.    

■ هل تم اعتامد مواقع التواصل لتوخي الدقة 
يف ايصال موقفك او لعدم الثقة بوسائل االعالم 

العادية مخافة االجتزاء او التحريف؟
□ اذا كان السيايس الخصم قد ادىل مبوقف 
الرد  الرد عليه بفكرة معينة يحصل  يستلزم 
الهاتف، فال يعود من  بتغريدة عرب  الفوري 
ان يحّض ملؤمتر صحايف  اىل  للسيايس  حاجة 
او ندوة سياسية او لقاء اعالمي، اذ ان طرح 
اىل  فورا  يصل  املوقف  او  الفكرة  او  الرد 
املتلقي. لكن ذلك ال يلغي االعالم العادي بل 
يكمله، اذ ان السيايس الذي يريد ان يتوسع 
يف عرض فكرته او موقفه ميكن ان يلجأ اىل 
وسائل االعالم العادية لتوضيح فكرته بشكل 
او  طويل  عمل  برنامج  لعرض  او  مفصل 
موقف يف حاجة اىل رشح مسهب او تقديم 

معلومات مفصلة عن قضية ما. 

مواقع  استخدام  يف  عليها  تركز  مواضيع  اي   ■
التواصل؟

اليومي  السيايس  الشأن  عىل  االساس  تركيزي   □
باالمور  عالقة  له  ما  كل  اي  االجتامعي،  والشأن 
واجتامعية  وتربوية  صحية  بالناس  اللصيقة 
منطقتي  يخص  منها  وجزء  وامنائية  وخدماتية 
اقليم الخروب والشوف. لكن الجزء االكرب له طابع 

وطني من موقعنا كحزب اشرتايك.

■ هل تتمكن من ايصال فكرتك او رسالتك اىل 
الجمهور املؤيد واملعارض والحيادي؟

□ بقدر ما يسمح الظرف. تجاوب الجمهور ايجايب 
اجامال، والتجاوب يكون ايجابيا ايضا من وسائل 
االعالم التي تتناقل املوقف املنشور، واملؤيد يؤيد 
عن قناعة - وهناك جزء يجامل - واملعرتض يجب 
ان نحرتم قناعته السياسية، بغض النظر عن الذين 
يقومون بالشتم والتعليقات البذيئة وهذه ال نرد 
عليها. هنا نستطيع ان نأخذ فكرة عن اتجاهات 
الرأي العام تجاه املواضيع املطروحة، واحيانا نحن 
نقرص وال نستطيع، نظرا اىل ضيق الوقت، متابعة 
تكون  انها  خاصة  والتغريدات،  التعليقات  كل 

باملئات ان مل يكن باالالف.   

■ طاملا ان تجاوب االعالم ايجايب مع نرش مواقفكم 
ملاذا ال تلجأون اليها، هل توخيا للدقة واالختصار 

ام خوفا من االجتزاء والتحوير؟
مندوب  نعطي  نحن  فقط.  للرسعة  توخيا   □
الوكالة الوطنية لالعالم املوقف الذي نكتبه وهو 
يتوىل توزيعه، وهنا تقوم الوكالة بنرشه او  متتنع 
عن ذلك. ال سبيل اىل تحوير املوقف وتحريفه، 
وتنتقي  مناسبا،  تراه  الذي  العنوان  تختار  وقد 
وسيلة اعالمية اخرى عنوانا اخر وهذا من حقها. 
ونتعاون  يومي  بشكل  االعالم  مع  نتواصل  نحن 
معه بشكل كبري، حتى املواقع االلكرتونية نتواصل 

معها يوميا.  

■ اي وسيلة افضل لنقل موقفك، االعالم التقليدي 
او وسائل التواصل؟

افضل  التلفزيون  يزال  ال  الحارض  الوقت  يف   □

■ هل بات السيايس يخىش اجتزاء او تحريف 
موقفه يف وسائل االعالم العادية؟

□ ميكن ان يكون هذا االمر جزءا من املوضوع. 
ال اريد ان اعمم او اجزم ان كل وسائل االعالم 
مواقف  تحرف  او  مغلوط  بشكل  تجتزئ 
الصعود  يريدون  الصحافيني  بعض  السيايس. 
نرش  ان  واعترب  اتردد  اصحبت  لذلك  رسيعا، 

املوقف بنفيس عرب "تويرت" يكون اكرث دقة.

التواصل  مواقع  اعتامد  حسنات  هي  ما   ■
وسيئاتها؟

□ حسناتها يف الرسعة والدقة وايصال املعلومة 
او الفكرة فورا اىل اكرب رشيحة من الناس. لكن 
سيئاتها ان ليس كل املتابعني او املشرتكني يف 
الرأي  يقارعون  ومجاين-   وهو حر   - "تويرت" 

وسيلة اعالمية النه يدخل كل البيوت ويصل اىل 
كل الناس. مثة رشيحة ال بأس بها من الناس وجيل 
مواقع  عىل  يتعرف  مل  سنة،  الخمسني  فوق  ما 
الوسائل  يعتمد  يزال  وال  االجتامعي  التواصل 
التواصل  مواقع  كانت  وان  التقليدية،  االعالمية 

ستصبح بعد عرش سنوات الوسيلة االوىل.

■ هل افادتك وسائل التواصل يف ايصال افكارك 
وارائك اىل الناس؟

□ طبعا، هي تفيد النها تنترش عرب طريقني، مواقع 
ايضا  "تويرت" و"فايسبوك". لدي صفحة  التواصل 
عىل "فايسبوك"، ولدي انصار ومحازبون متابعون 
الفكرة،  انتشار  فيتوسع  انرشه  ما  نرش  يعيدون 
الناس. لكن يف  وهذه وسيلة تواصل مبارشة مع 
االعالم  وسائل  يف  الفكرة  تنترش  نفسه،  الوقت 
مع  مبارشة  غري  تواصل  وسيلة  وتشكل  العادية 

من  ان  تجد  فقد  باملوقف.  واملوقف  بالرأي 
يناقشون ومئة يشتمون،  املتابعني عرشة  بني 
الجمهور  تجاوب  نقاش.  اسلوب  ليس  وهذا 
مختلف ومتفاوت، حتى الذين يكونون معك 
او ضدك تكون تعليقاتهم او ردودهم احيانا 
املوضوع  بجوهر  لها  عالقة  ال  او  الئقة  غري 
او تأخذ املوضوع اىل سياق مختلف. ال مانع 
لكن  يرغب  من  يرد عيل  ان  من  ابدا  عندي 
افّضل ان يكون الرد مرتبطا باملوضوع ويغني 

النقاش ويفيد املوضوع.   

فكيف  النشاط،  كثيفة  التواصل  مواقع   ■
تتابعون كل ما ينرش وهو باملئات خالل دقائق 

قليلة؟
من  غرينا  وبني  كسياسيني  بيننا  الفارق   □
املتابعني، لذلك  الكثري من  الناشطني ان لدينا 
ان  فام  وبكثافة،  برسعة  التغريدات  تنترش 
قد نرشت غريها  تكون  تغريدتك حتى  تنرش 
معنا  يستغرق  قد  لذلك  التغريدات،  مئات 
متابعة موضوع ما وقتا طويال خاصة اذا كان 
او  وزراء  او  سياسيني  من  علينا  ردود  هناك 
مسؤولني، اما الردود العادية وخاصة السفيهة 

او الفارغة فال نرد عليها.

الناس. لكن حتى يف التعبري عن املوقف والفكرة، 
نلتزمه  الذي  السيايس  بالسقف  نبقى محكومني 
كحزب. كام انني عضو يف كتلة نيابية والتزم الحد 
االدىن لتوجهها يف االمور الترشيعية واالجتامعية. 
نتخذه  موقف  كل  نراعي  ان  يجب  االهم  لكن 
يف هذا الظرف وميكن ان يستخدم من الخصوم 
التزام  يبقى  لذا  الحزب.  الحراجنا واحراج رئيس 

السقف رضوريا.

■ هل يجب ان تحكم العالقة االنسانية املشرتكني 
يف مواقع التواصل ام انها العالقة املادية اليومية؟

□ يجب ان نساهم كسياسيني يف نرش ثقافة تقبل 
النقد وتقبل االخر وثقافة التواصل، وثقافة التواصل 
االجتامعي تحتاج اىل حد ادىن من االداب عىل االقل. 
االهم يف هذا املوضوع احرتام الرأي االخر، واحرتام 
التباين، وعدم تحويل الخالف السيايس اىل تجريح 
واملقامات  الدينية  االنتامءات  واحرتام  شخيص، 
والتجريح  الشتم  ان  علام  والسياسية.  الرسمية 
الشخيص بأي زعيم سيايس يفيده وال يضه. نحن 
نعمل يف لجنة االدارة والعدل النيابية عىل بعض 
التي  التواصل  ومواقع  باالعالم  املتعلقة  القوانني 
تلجم هذه املامرسات، لكنني اعتقد ان هذا االمر 

ال يحل بالقوانني بل بثقافة تقّبل االخر.

التواصل  ملواقع 
حسنات واللجوء الى الشتائم 

من سيئاتها 

التواصل االجتماعي  ثقافة 
تحتاج الى حد ادنى من االداب

النائب الدكتور بالل عبدالله. النائب عامد واكيم.


