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بفضل التطور التكنولوجي الهائل اصبح معظم الناس عىل تواصل دائم عرب هواتفهم الخليوية واالنرتنت وسواها، بكل وسائل 
تكوين  االول يف  املؤثر  االعالم،  التواصل جعل من وسائل  وااللكرتونية. هذا  التقليدية  املقروءة،  املسموعة،  املرئية،  االعالم 

وتوجيه فكر االنسان والرأي العام. الجميع يعلمون ان ثقافة السالم، الحرب، الفنت، االرهاب، تبدأ بالفكر اوال  

مناخ السالم أو الفنت والحروب يبدأ بالفكر أوالً
األمن العام: اإلعالم يحمي الوطن بتعزيز سلمه الفكري

اىل  يؤدي  قد  واحدة  رصاصة  اطالق  كان  اذا 
اطالق  فان  فقط،  واحد  او جرح شخص  قتل 
اعالمية  وسيلة  اي  عرب  واحدة،  شفهية  اساءة 
ضد ديانة او طائفة او مذهب ما مثال، يؤدي 
حتام اىل اشعال فتنة او حرب قد يسقط فيها 
عرشات او مئات القتىل وتدمر فيها مقومات 
مجتمع باكمله. هذا املثل يؤكد ان االعالم نور 
قد يتحول اىل نار تهدد االستقرار العام واالمن 

االجتامعي اذا ايسء استخدامه.  
السلم االهيل"  املحافظة عىل  "دور االعالم يف 
رئيس  اعده  الذي  العلمي  البحث  عنوان 
شعبة امانة الرس يف دائرة الشؤون الصحية يف 
املديرية العامة لالمن العام الرائد عثامن غادر، 
املجاز يف الحقوق اللبنانية، يف مناسبة امتحان 

ترقيته من رتبة نقيب اىل رتبة رائد. 
"االمن العام" التقته وكان حوار حول تفاصيل 

هذا البحث.

■ ما سبب اختيارك هذا املوضوع تحديدا؟
كوننا  اولهام  ذلك.  وراء  رئيسيان  سببان   □
مثابة  االعالم  فيه  اصبح  عرص  يف  نعيش 
االقتصادية،  املجاالت  لكل  الفقري  العمود 
اصبح  ان  فبعد  وسواها.  االمنية  السياسية، 
خليوية  هواتف  يحوزون  الناس  معظم 
دائم  اتصال  يف  تجعلهم  الكرتونية  واجهزة 
االجتامعي،  والتواصل  االعالم  وسائل  مع 
والسياسية  االقتصادية  القوى  كل  اصبحت 
الوسائل  العامل تستخدم تلك  والعقائدية يف 
نفسية،  مبارشة،  غري  بطرق  عليهم  للتأثري 
ان  ثانيهام،  واحرتاف.  باحكام  مدروسة 
احد  يعد  لبنان  يف  االهيل  السلم  موضوع 
اهم الهواجس التي ترافق لبنان منذ نشوئه 
حتى يومنا هذا. استنادا اىل هذين السببني، 
االبرز يف  الدور  تلعب  االعالم  وكون وسائل 

رئيس شعبة امانة الرس يف دائرة الشؤون الصحية يف املديرية العامة لالمن العام الرائد عثامن غادر.

املطلب االول للواء 
ابراهيم وقف التشهير 

بني اللبنانيني

• نقل االخبار يف شكل موضوعي ومجرد من 
دون اي تحريف او اجتزاء او تضخيم او اخفاء 
او  سياسية  خلفيات  اي  دون  ومن  زيادة،  او 
هذا  شابه.  وما  دينية  او  حزبية  او  اقتصادية 
النوع من االعالم اصبح نادرا يف كل دول العامل 

وليس يف لبنان فقط.
اقتصادية  االعالمية، السباب  الوسيلة  تبني   •
معينة  نظر  لوجهة  شابه،  ما  او  سياسية  او 
والعمل عىل اقناع الجمهور بها بكل الوسائل 
او  بتجاهل  قيامها  موازاة  امامها، يف  املتاحة 
مخالفة  نظر  وجهة  اي  مواجهة  او  تحريف 
االعالم  وسائل  يف  موجود  النمط  هذا  لها. 
متفاوتة  بنسب  لكن  الفتة،  بصورة  الحديثة 
ان  اىل  االشارة  تجدر  واخرى.  دولة  بني 
او  سياسية  او  اقتصادية  لجهة  التسويق 
ال  انه  طاملا  مرشوع  امر  هو  معينة،  حزبية 
يخالف القانون. اما اذا اخذ منحى التحريض 
او التخوين وما شابه، يصبح مخالفا للعديد 
ومؤذيا  اللبنانية،  القانونية  النصوص  من 

للسلم الفكري واالجتامعي معا.
• االعالم غري السيايس الذي يقترص دوره عىل 
وما  الدين  الرتفيه،  التثقيف،  برامج  تقديم 
شابه. دوره مهم عىل صعيد بناء الفكر الثقايف 
املسامل للجمهور املتلقي مبا يقدمه له من مواد 

تخدم ثقافة السالم والسلم الفكري.

■ اي دور عىل وسائل االعالم القيام به حامية 
للسلم االهيل؟

الوسائل  عاتق  امللقى عىل  املهني  املوجب   □
السلم  عىل  املحافظة  يف  اللبنانية  االعالمية 

االهيل ميكن تقسيمه اىل فرعني اساسيني: 
الظروف  يف  عاتقها  عىل  امللقى  املوجب   •
مستقبيل  خلل  اي  من  الوقاية  بغية  العادية، 
ميكن ان يتعرض له السلم االهيل. من ابرز تلك 
القانونية  والنصوص  القواعد  التزام  املوجبات، 
وما  الخلقية  القواعد  التزام  االجراء،  املرعية 
الرشف   مواثيق  االعالمية،  الرشعات  به  تويص 
يسمى  ما  انشاء  يف  املشاركة  املهنة،  واداب 
عىل  العمل  عليه،  واملحافظة  الفكري  السلم 
املجتمع  فئات  مختلف  بني  الحوار  تعزيز 
اللبناين  كالحوار االسالمي - املسيحي، الحوار 
القوى  بني مختلف  الحوار  الشيعي،   - السني 

السياسية وبني القوى السياسية وقوى املجتمع 
املدين، اطالق دور النخب السياسية والفكرية.

حاالت  يف  عاتقها  عىل  امللقاة  املوجبات   •
االزمات الكربى والخضات السياسية. من ابرزها 
ما  كل  ونرش  بث  تجنب  االخالقي يف  االلتزام 
من شأنه ان يثري النعرات الطائفية والسياسية، 
املجال  افساح  وعدم  التطرف  خطاب  حجب 
التزام دعم  للرتويج الفكارهم،  املتطرفني  امام 
واالمنية  العسكرية  املؤسسات  وسائر  الجيش 
اللبنانيني،  احالم  صورة  عىل  الباقية  الوحيدة 

دعم كل مؤسسات الدولة...
 

■ هل من ادوار يلعبها االمن العام عىل تلك 
الصعد؟

□ بالتأكيد. مثة ادوار بناءة تضطلع بها املديرية 
السلم  تعزيز  صعيد  عىل  العام  لالمن  العامة 
تطبيقها  اطار  ضمن  االهيل.  والسلم  الفكري 
باالعالم  العامل  يف  يعرف  اصبح  ما  اسرتاتيجيا 
االمني، استحدثت املديرية مجلة "االمن العام"، 
اذاعة  عرب  يبث  الذي  بامان"  "امنك  برنامج 
صوت كل لبنان، املوقع االلكرتوين الخاص بها 
خاصة  مواقع  اىل  اضافة  االنرتنت،  شبكة  عىل 
وسواهام،  وتويرت  فايسبوك  منصات  عىل  بها 
تنقل  اجتامعي  وتواصل  اعالم  وسائل  وهي 
اخبار املديرية وكل ما يتعلق بها من ملفات 
تعني املواطنني، كام تجيب عربها عن اسئلتهم 
وهواجسهم بكل دقة وموضوعية. ناهيك بأن 
بوسائل  املتصلة  مهامتها  بكل  تقوم  املديرية 
لها  يشهد  قانونية  بدقة  اللبنانية  االعالم 
العام  لالمن  العامة  املديرية  كذلك،  الجميع. 
وعىل رأسها اللواء عباس ابراهيم يف غنى عن 
والدويل  واالقليمي  املحيل  بالدور  التعريف 
الذي تقوم به عىل صعيد تعزيز ثقافة السالم 
ان كل  اىل  االشارة هنا،  النزاعات. تجدر  وحل 
ملفات حل النزاعات التي انجزتها املديرية بني 
اطراف واحزاب وتيارات يف الداخل اللبناين، كان 
ابراهيم  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير 
يتمنى عىل اطرافها يف بداية اي تفاوض لحل 
نزاع ما، التزامهم ومنارصيهم ومواقع التواصل 
الفورية،  بالتهدئة  لهم  التابعة  االجتامعي 
ووقف حمالت التشهري والتخوين بهدف تعزيز 
السلم االهيل بني الجهات اللبنانية كافة، ودامئا 

كان يلبى طلبه من كل االطراف. 

التأثري  ويف  وتوجيهه،  العام  الرأي  تكوين 
كان  العام،  االستقرار  عىل  ايجابا  او  سلبا 
هذا البحث الذي يبني اهمية دور الوسائل 
االعالمية اللبنانية ومسؤوليتها يف تعزيز نهج 
السلم الفكري بني كل فئات املجتمع حامية 

للسلم االهيل.

اىل  تطرقت  التي  العريضة  العناوين  ما   ■
معالجتها ضمن البحث؟

املثال:  نذكر عىل سبيل  املواضيع  ابرز  □ من 
يف  اللبنانية  االعالم  لوسائل  الوقايئ  الدور 
املحافظة عىل السلم االهيل، القواعد القانونية 
االعالمي،  العمل  يف  الخلقية  املهنية  والقواعد 
الفكري  السلم  نهج  تسميته  ميكن  ما  اعتامد 
واملحافظة عليه، الدور العميل لوسائل االعالم 
يف  االهيل  السلم  عىل  املحافظة  يف  اللبنانية 
دور  اهمية  واالمنية،  السياسية  االزمات  زمن 
االعالم االمني يف املحافظة عىل السلم االهيل، 
توصيات  اىل  اضافة  املواضيع.  من  وسواها 
قانونية واعالمية عن تعزيز دور وسائل االعالم 
مبا  اللبنانية  القوانني  وتطوير  واالعالميني، 
يتامىش مع التطور االعالمي الحاصل يف العامل، 
االلكرتوين  االعالم  ثورة  صعيد  عىل  السيام 

ووسائل التواصل االجتامعي.  

■ اي مراجع علمية استندت اليها خالل انجاز 
البحث؟

والكتب  املراجع  من  عدد  اىل  استندت   □
والدراسات، اللبنانية واالجنبية. من ابرزها:  

• كتاب "املتالعبون بالعقول" من سلسلة عامل 
اللغة  اىل  ترجمه  شيللر،  لهربربت  املعرفة، 

العربية عبد السالم رضوان.
للكاتبني  الشامل"  الخداع  "اسلحة  كتاب   •

سيلدون رامبتون وجون ستوبر.

• كتاب الربامج التعليمية والتثقيفية باالذاعة 
طالب،  نبيل  محمد  للكاتب  والتلفزيون 

وسواهم. 

■ سبق وارشت ضمن العناوين اىل ما سميته 
السلم الفكري، ما تعريفه؟

بل  واحد،  تعريف  الفكري  للسلم  ليس   □
من  فقيه  بني  تعاريفه  واختلفت  تعددت 
ميكن  املحصلة،  يف  هناك.  من  ومجتهد  هنا 
ان نستخلص من كل تعاريفه بشكل عام انه 
يشمل جميع الترصفات والوسائل الهادفة اىل 
الحفاظ عىل الفكر واملفاهيم والقيم الحسنة 
التي  املؤثرات  من  واالبتعاد  واملجتمع،  للفرد 
تضلل الفرد وتهدم املجتمع. ان بث افكار او 
او  احد  ضد  والتحريض  والحقد  الكره  اخبار 
الوطن، تخلق جوا  بعض الرشكاء االخرين يف 
من التشنج والخوف الفكري الذي قد يتحول 
التعامل مع اي قضية او  اىل فنت. يف حني ان 
القانوين  اطارهام  وضمن  مبوضوعية  حدث 
يبقي  للنعرات،  ايقاظ  او  تحريض  دون  من 
االمور ضمن اطارها الطبيعي الذي ال يسبب 
اي تشنج فكري لدى الرأي العام. من اهم ما 
يؤثر يف الفكر ويوجهه ويغري ثوابته يف عرصنا 
االوىل.  الدرجة  االعالم يف  وسائل  الحايل، هي 
هنا تكمن اهمية دور وسائل االعالم اللبنانية 
يف تعزيز السلم الفكري، ال التحريض الفكري 
للفنت  خصبة  ارضا  يوّلد  تراكم  ما  اذا  الذي 

والحروب.

■ اي دور او وظيفة تقوم بهام معظم وسائل 
االعالم اللبنانية عموما؟ 

لوسائل  العامل،  دول  كل  يف  كام  لبنان  يف   □
السواء  عىل  وااللكرتونية  التقليدية  االعالم 

وظائف ميكن اختصارها يف ثالثة عناوين:

بحث


