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لوسائل التواصل االجتامعي ايجابيات ال تحىص، كتسهيل التواصل، تفاعل الحضارات، ايصال االراء وغريها. لكن لها 
سيئات ال تعد، كاستخدامها الرتكاب جرائم متنوعة، شن حروب نفسية الهداف سياسية او اقتصادية، التحريض 
يسمى  ما  عرب  منظم  بشكل  او  افراد،  من  يتم  االمر  وسواها. هذا  العام  الرأي  توجيه  او  تضليل  الكراهية،  وبث 

الذباب االلكرتوين 

قضّية

الذباب اإللكتروني يجتاح وسائل التواصل االجتماعي
األمن العام يكافحه بقّوة تعزيزا للسلم األهلي

وظيفته او صفته، يحكم الفاعل بالغرامة 
او  الف  مئة  اىل  لرية  الف  عرشين  من 
وعرشة  يوم  )بني  التكديري  بالتوقيف 
الدولة  رئيس  القدح عىل  وقع  اذا  ايام(. 
يحكم الفاعل بالحبس من شهر اىل سنة. 

الذم
ولو  شخص،  اىل  ما  امر  نسب  هو  الذم 
ينال  االستفهام،  او  الشك  معرض  يف 
رسق  فالن  مثال:  وكرامته.  رشفه  من 
العامة.  او  الخاصة  املؤسسة  تلك  مال 
بحسب  الذم  جرمية  عقوبة  تختلف 
يعاقب  طاولته.  الذي  الشخص  صفة 
حتى  بالحبس  الناس  باحد  الذم  عىل 
الف  املئتي  حتى  وبالغرامة  اشهر،  ثالثة 
لرية، او باحدى هاتني العقوبتني. ويقيض 
بالغرامة وحدها اذا مل يقع الذم عالنية. 
اما اذا وجه الذم اىل املحاكم او الهيئات 
املنظمة او الجيش او االدارات العامة، او 
اىل موظف ممن ميارسون السلطة العامة 
فتكون  صفته،  او  وظيفته  اجل  من 
اذا  اما  االكرث.  سنة عىل  الحبس  العقوبة 
العقوبة  فتكون  الدولة  رئيس  عىل  وقع 
تجدر  سنتني.  اىل  شهرين  من  الحبس 

مرشوعا  او  ناجزة  الجرمية  كانت  سواء 
التحريض  يفض  مل  اذا  ناقصة.  او  فيها 
نتيجة،  اىل  جنحة  او  جناية  ارتكاب  اىل 

العقوبة". خففت 

اثارة النعرات املذهبية 
"كل  ان  عىل  عقوبات   317 املادة  تنص 
عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها 
املذهبية  النعرات  اثارة  عنها  ينتج  او 
بني  النزاع  عىل  الحض  او  العنرصية  او 
يعاقب  االمة،  الطوائف ومختلف عنارص 
ثالث سنوات  اىل  بالحبس من سنة  عليه 
لرية،  الف  مثامنئة  اىل  مئة  من  وبالغرامة 
وكذلك باملنع من الحق يف تويل الوظائف 
الطائفة  شؤون  ادارة  يف  والخدمات 
املدنية او ادارة النقابة التي ينتمي اليها، 
منتخبا  او  ناخبا  يكون  ان  الحق يف  ومن 
يف جميع منظامت الطوائف والنقابات". 

مس االمن االجتامعي
ثالثة  او  شخص  قتل  جرمية  كانت  اذا 
حالة  خلق  شأنها  من  مثال،  خمسة  او 
وعددهم  الضحايا  اهايل  لدى  هسترييا 
يكون محدودا قياسا بعدد سكان الوطن، 
فان نرش اشخاص ما او الذباب االلكرتوين 
او  هنا  من  مذهب  اىل  مسيئة  لكلامت 
رغم  شأنه،  من  يكون  هناك  من  طائفة 
ان  كلامت،  مجرد  عىل  الفعل  اقتصار 
يتسبب بفنت او حروب يف مختلف ارجاء 
فكرة  يعطي  البسيط  املثل  هذا  الوطن. 
واضحة عن خطر االفعال الجرمية التي قد 
االجتامعي،  التواصل  وسائل  عرب  ترتكب 
االستقرار  هز  شأنها  من  يكون  قد  والتي 

االجتامعي وتهديد السلم االهيل.

واجبات ومسؤوليات
ذباب  او  اشخاص  عن  نتحدث  عندما 
تهدف  نفسية  حروباً  يشنون  الكرتوين 
العام،  الرأي  تضليل  اىل  اسايس  بشكل 
او  السياسية  املجاالت  مختلف  يف 
جليا  لنا  يتضح  وغريها،  االقتصادية 

من  بدءا  املجتمعية،  القوى  كل  ان 

التواصل  وسائل  مختلف  انتشار  مع 
استخدام  بدا  العامل،  يف  االجتامعي 
عىل  تدل  التي  العبارات  من  العديد 
جهات منظمة تقوم بشن حروب نفسية 
الجيوش  كعبارات  وغريها،  سياسية  او 
االلكرتونية  امليليشيات  االلكرتونية، 
ومثيالتها. غري ان تعبري الذباب االلكرتوين 
االزمة  خالل   2017 عام  مرة  الول  ظهر 
منه  القصد  وكان  الخليجية،   - القطرية 
املنشورات  محتوى  قذارة  عىل  التدليل 
مختلف  عرب  الخصوم  يطلقها  التي 

وسائل التواصل االجتامعي.
ما املقصود واقعيا بالذباب االلكرتوين؟ 

ما ابرز االفعال ووسائل الحروب النفسية 
يف  االلكرتوين  الذباب  يعتمدها  التي 
االقتصادية  او  السياسية  الحروب 
بتلك  اللبناين  القانون  رأي  ما  وسواها؟ 
املديرية  تتخذها  اجراءات  واي  االفعال، 
املواطنني  لحامية  العام  لالمن  العامة 
االمن  وتعزيز  السيربانية  الجرائم  من 

االجتامعي والسلم االهيل؟ 

من هم؟
حسابات  عن  عبارة  االلكرتوين  الذباب 
افرتاضية عىل وسائط التواصل االجتامعي، 
يتم  وسواها،  والتويرت  كالفايسبوك 
معلوماتية  برامج  بواسطة  اما  تشغيلها 
متخصصة، او من مجموعة تديرها. وقد 
الشخاص  حقيقية  حسابات  ايضا  تكون 
امنية  او  سياسية  لجهة  موالني  طبيعيني 
اجنبية،  او  محلية  معينة،  اقتصادية  او 

باوامرها. ويتحركون 

املحامي منير الشدياق
mounirchidiac2014@gmail.com

حروب نفسية
كثرية  االلكرتوين  الذباب  اهداف 
ومتنوعة. فقد تهدف مثال اىل دعم رأي 
كاذبة  اخبار  اختالق  له،  التصدي  او  ما 
ونرشها بكثافة، تشويه سمعة او صورة 
شخصية او جهة او سلعة ما لدى الرأي 
والحقد  الكره  وبث  التحريض  العام، 
السعي  طائفية،  او  سياسية  الهداف 
املواطنني  عواطف  توجيه  محاولة  اىل 
موضوع  او  رأي  ضد  او  مع  وعقولهم 
او  منشورات  عرب  ذلك  كل  ما،  جهة  او 
تغريدات باعداد هائلة جدا تكاد توحي 
او  الرأي  لهذا  مؤيد  برمته  املجتمع  بأن 
ذاك، مبا يهدف اىل استاملة الرأي العام 
واضعاف وارباك الخصوم واتباعهم. لذا 
من  للكلمة  ما  بكل  نفسية  حرب  هي 
الحروب  ان  نوضح  استطرادا،  معنى. 
تلك  مثل  عىل  فقط  تقترص  ال  النفسية 
االفعال التي تندرج تحت اطار تسويق 
فحسب،  شابه  ما  او  اشاعات  او  اخبار 
جرمية  افعاال  ايضا  تتضمن  قد  بل 
شخص  ارسار  كرسقة  الخطورة،  شديدة 
به،  الخاص  الكومبيوتر  جهاز  من  ما 
فضيحة،  لتشكل  نرشها  او  ترسيبها  ثم 
معني،  موقف  التخاذ  عربها  ابتزازه  او 
ما  كل  لكن  االحتامالت.  من  وسواها 
والتحريض  واالشاعات  باالخبار  يتصل 
والقاسم  الفقري  العمود  مثابة  يعد 
النفسية  الحروب  كل  بني  املشرتك 
لذا  وغريها،  االقتصادية  او  السياسية 
اللبناين مبثل  سنتوقف عند رأي القانون 

تلك االفعال. 

رأي القانون
تنص املادة 13 من الدستور اللبناين عىل 
ان "حرية ابداء الرأي قوال وكتابة، وحرية 
الطباعة، وحرية االجتامع، وحرية تأليف 
دائرة  ضمن  مكفولة  كلها  الجمعيات، 
حرية  ان  بوضوح  يعني  مام  القانون". 
رشط  قانونا  مباحة  وكتابة،  قوال  الرأي، 
القانون،  يجرمها  افعاال  تتضمن  ال  ان 
النعرات  اثارة  التحريض،  الذم،  كالقدح، 
سنتوقف  ييل  ما  ويف  وسواها.  املذهبية 
تلك  ابرز  يف  اللبناين  القانون  رأي  عند 
عن  البعض،  يقول  التي  الجرمية  االفعال 
حسن او سوء نية، انها حرية رأي وتعبري 

وليست جرائم.  

القدح
سباب،  او  ازدراء  لفظة  كل  هو  القدح 
التحقري  عن  يشفان  رسم  او  تعبري  وكل 
فالن  مثال:  معني.  امر  عىل  ينطو  مل  اذا 
القدح  جرمية  عقوبة  تختلف  محتال. 
طاولته.  الذي  الشخص  صفة  بحسب 
الناس  احد  يف  القدح  عىل  يعاقب  اذ 
او  اشهر،  ثالثة  اىل  اسبوع  من  بالحبس 
اربعمئة  اىل  الف  خمسني  من  بالغرامة 
اذا  وحدها  بالغرامة  ويقيض  لرية.  الف 
وجه  اذا  اما  عالنية.  القدح  يقرتف  مل 
القدح اىل املحاكم او الهيئات املنظمة او 
الجيش او االدارات العامة او اىل موظف 
اجل  من  العامة  السلطة  ميارسون  ممن 
الفاعل  عىل  فيحكم  صفته،  او  وظيفته 
وقع  اذا  االكرث.  عىل  اشهر  ستة  بالحبس 
اجل  من  آخر  موظف  اي  عىل  القدح 

الذباب االلكرتوين يعتمد نرش االراء بكثافة هائلة.

اللواء ابراهيم: نعتني بكل 
موضوع يعني املواطنني 

عناية االب الصالح

اللواء ابراهيم: املواطن رب 
عملنا ونحن في خدمته

االشارة، اىل انه اذا وجه القدح او الذم اىل 
الرابعة  الدرجة  حتى  القربائه  جاز  ميت 

دون سواهم استعامل حق املالحقة. 
 

التحريض
ان  حاول  او  حمل  من  محرضا  يعد 
كانت  وسيلة  بأي  آخر  شخصا  يحمل 
بالجرمية  املقصود  جرمية.  ارتكاب  عىل 
والذم  القدح  فيها  مبا  الجرائم  انواع  كل 
تنص  االطار  هذا  يف  وسواها.  والتحريض 
املحرض  "يتعرض  عقوبات:   218 املادة 
تقرتف،  ان  اراد  التي  الجرمية  لعقوبة 
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االعالم  بوسائل  مرورا  املنزل  يف  االهل 
املجتمع  وهيئات  والجامعات  واملدارس 
اطاره  معنيون كل ضمن  املدين وسواها، 
التي  والتوعية  الثقافة  نرش  اىل  بالسعي 
وقوع  لعدم  الفقري  العمود  تشكل 
املواطن ضحية طرق االستغالل والتضليل. 
السياسية  االحزاب  عاتق  عىل  تقع  كام 
نحو  محازبيهم  توجيه  واجبات  خصوصا 
احرتام القانون، ال محاولة تربير اي خرق 
يقومون به للقانون او السعي اىل حامية 
اي منهم من املالحقة القضائية. يف موازاة 
كل  واحرتام  جهة  من  والتثقيف  التوعية 
الجهات للقانون من جهة اخرى، يأيت دور 
العدلية  الضابطة  اشخاص  وسائر  القضاء 
الجرمية  االفعال  مرتكبي  مالحقة  يف 
محاكمة  ملحاكمتهم  متهيدا  وتوقيفهم 
نوضح هنا، عىل سبيل  استطرادا،  عادلة. 
تلك  من  العديد  ان  الحرص،  ال  املثال 
الجرائم ال ميكن للقضاء التحرك ملالحقتها 
بتقديم شكوى  املترضر  يقوم  ان  بعد  اال 
رسمية بذلك، كحال جرمية القدح املوجه 
عندما  لذلك،  خالفا  ما.  مواطن  اىل  مثال 
الدولة  رئيس  اىل  وجه  قد  القدح  يكون 
االجنبية حيث  الدول  رؤساء  او  اللبنانية 
ان  الحاالت  تلك  مثل  القانون يف  يوجب 
تلقائيا.  املختصة  العامة  النيابة  تتحرك 

املترضر  مراجعة  املستحسن  من  بالتايل، 
للقضاء عند وقوع اي جرم يطاوله يك ال 

يتامدى الفاعلون يف جرامئهم. 

حامية وتوعية
هذا  العام  لالمن  العامة  املديرية  اولت 
عىل  سواء  استثنائيا  اهتامما  املوضوع 
التوعوية  الصعد  او عىل  االمني،  الصعيد 
والتثقيفية يف املجتمع. من ابرز ما قامت 
عىل  نذكر  املجاالت،  تلك  يف  به  وتقوم 

سبيل املثال ال الحرص ما يأيت:
مواقع  اي  ومالحقة  رصد  يف  تشددها   -
سيربانية  جرائم  بارتكاب  تقوم  الكرتونية 
ضد املواطنني او تهدف اىل اثارة النعرات 
االجتامعي  االمن  مس  او  اللبنانيني  بني 
وابالغ القضاء املختص عنها وِمن ثم تنفيذ 
القرارات التي يتخذها يف هذا الخصوص.

جديدة  امنية  شعبة  استحداث   -

ومكافحة  وتعقب  برصد  متخصصة 
تطاول  التي  السيرباين  الفضاء  جرائم 
والرسمية  الخاصة  واملؤسسات  املواطنني 

ضمن نطاق السيادة اللبنانية. 
جمعيات  من  العديد  مع  بالتعاون   -
والجامعات،  واملدارس  املدين  املجتمع 
حملة   2019 ايار  يف  املديرية  اطلقت 
توعية عىل مخاطر الفضاء السيرباين تحت 
شملت  ضحية".  تكون  ما  "حتى  شعار 
ضباط  القاها  تثقيفية  محارضات  الحملة 
والجامعات،  املدارس  يف  العام  االمن  من 
وسائل  مختلف  عرب  بثت  وثائقية  وافالما 
التوعوية.  النشاطات  من  وسواها  االعالم 
عرقلت  كورونا  جائحة  ظروف  ان  غري 
سيعاود  التي  الحملة  تلك  استمرار  موقتا 
الصحية  الظروف  تسمح  حني  استكاملها 

يف البالد.
الرشطة  اسرتاتيجيا  اطار  ضمن   -
العامة  التي اطلقتها املديرية  املجتمعية، 
اكرث  وضعت  سنوات،  منذ  العام  لالمن 
وتواصل يف خدمة  اتصال  20 وسيلة  من 
وسائل  عرب  تكرارا  وعممتها  املواطنني 
جرمية،  او  خطر  اي  عن  لالبالغ  االعالم 
او  تطاولهم  قد  سيربانية،  او  عادية 

بها.  يعلمون 
العامة  القول ان املديرية  البديهي  - من 
متواصل،  شبه  بشكل  تقوم  العام  لالمن 
بعيدا من االعالم، بوساطات بني مختلف 
الجهات والقوى واالحزاب تهدف اىل حل 
لالستقرار  تعزيزا  بينها  ما  اي خالفات يف 
ضمن  وذلك  االهيل،  والسلم  االجتامعي 
مجاالت  يف  القانونية  صالحياتها  حدود 
االمن االجتامعي، السيايس، واالقتصادي. 
واالجتامعية  االمنية  الجهود  تلك  كل  تأيت 
تعتمده  وطني  لنهج  تطبيقا  والتثقيفية 
كام  ومفاده،  العام  المن  العامة  املديرية 
يؤكد دامئا مديرها العام اللواء عباس ابراهيم 
املواطن  بأن  االعالم،  وسائل  مختلف  امام 
ونؤّمن  نخدمه  ان  وواجبنا  عملنا  رب  هو 
موضوع  بكل  تاليا  نعتني  وان  االستقرار.  له 
يؤثر  وطني  او  اقتصادي،  سيايس،  اجتامعي، 

يف حياة املواطنني عناية االب الصالح. 

االساءة الى مذهب 
معني قد تشعل فتنة

الحرب النفسية هي الوظيفة االساسية للذباب االلكرتوين.


