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الجيوش اإللكترونية منّصات للمواجهة
إطالق الحمالت واإلتهامات "غّب الطلب"

نشطت الجيوش االلكرتونية الحزبية عىل مواقع التواصل االجتامعي يف السنوات 
االخرية، وحولتها اىل منصات الطالق االتهامات وتبادل الردود مع منافسيها وتعبئة 
قواعدها. وقد اخذت تبث يف باطن موادها احيانا بذورا للفوىض والفتنة والكراهية، 

مام انعكس عىل االمن االجتامعي  يف البلد 

جبور: كل "قواتي"عضو
في الجيش االلكتروني

حديفة: صرفنا النظر
عن الجيش االلكتروني

رئيس جهاز االعالم يف "القوات اللبنانية" شارل جبور. 

لشن  الكرتوين  جيش  "القوات"  لدى  هل   ■
الحمالت وردها؟

حزب  كل  عىل  الجيش.  هذا  عندنا  يوجد   □
ميكن  وال  والتطور،  الحداثة  مواكبة  سيايس 
التي كان يعمل  باالدوات نفسها  يتعاطى  ان 
مواصلة  يجب  الزمن.  من  عقدين  قبل  بها 
واملسموع  املكتوب  االعالم  مع  التعاطي 
مستوى  استجد عىل  امرا  هناك  لكن  واملريئ. 
حياة املواطنني وهو "املوبايل" الذي يتيح لكل 
خالل  من  العام  الرأي  عىل  يطل  ان  مواطن 

وسائل التواصل االجتامعي.

■ ما هي نواة هذا الجيش وكم يبلغ عمره؟ 
وسائل  تطور  مع  يتطور  الجيش  هذا  بدأ   □
عندما  موجودا  يكن  مل  االجتامعي.  التواصل 
والفايسبوك  أب"  الـ"واتس  تتوفر خدمات  مل 
والتويرت. هذه التقنيات هي التي فرضت نفسها 
وايقاعها. هل ميكن ان تتصور ان حزبا سياسيا 
التواصل،  مواقع  حالة جمهوره عىل  ينظم  ال 
مع اعرتافنا بأننا ال ميكن ضبطها مئة يف املئة. 

■ هل تسّيون جيشا الكرتونيا يف الحزب 
عىل  والرد  افكاركم  اليصال  التقدمي 

االخرين؟
□ ال يوجد عند الحزب التقدمي هذا النوع 
من االطار الذي يسمى الجيش االلكرتوين. 
اقل من خمس سنوات  قمنا مبحاولة قبل 

االحزاب  بني  والخالفات  االزمات  لدى وقوع 
التواصل  مواقع  عىل  الحمالت  هذه  تزداد 
منسوبها  يرتفع  ان  املتوقع  االجتامعي، ومن 
يف  النيابية  االنتخابات  موعد  اقرتب  كلام 
الوطنية  الضوابط  تنعدم  املقبل.  الصيف 
عند  الكتابات  بعض  وتنتهي  واالخالقية 
القضاء، مع االعرتاف بانه ال ميكن ضبط هذا 

وبني االفراد غي املنضوين يف "القوات" الذين 
طريقتهم.  عىل  ويعربون  فلكنا  يف  يدورون 
بالنسبة الينا، ال يسمح ألي حزيب رغم الهامش 
الذي يتمتع به، ان يخرج عن اداب التخاطب 
لـ"القوات".  السيايس  املوقف  اطار  عن  وال 
الشخص  ميلك  املسألتني،  هاتني  اطار  خارج 

املوقف الذي يراه مناسبا. 

االحقاد  بث  ملنع  الرشوط  هي  ما    ■
والكراهية؟

□  هذا النقاش سيبقى مفتوحا الننا نتكلم عن 
كل  بات  االخية.  السنوات  يف  تغيت  مسألة 
فرد، مهام كانت وظيفته ومستواه العلمي او 
خلفيته، يستطيع ان يضع ما يريد عىل مواقع 
التواصل. ال ميكن ضبط هذا املوضوع بسهولة. 
الينا، نحن حزب منظم وعندنا كتلة  بالنسبة 
لكن  باهدافنا،  ومؤمنة  قليلة  ليست  برشية 
مثة َمن يذهبون يف ميولهم الطبيعية يف اتجاه 
مع  نتعامل  والشتائم.  الحقد  وبث  الكراهية 
االخرين بالقول لهم ان مثل هذا االسلوب غي 

مقبول. 

■ هل تشاركون يف مؤمتر وطني عىل صعيد 
االحزاب للتوصل اىل مدونة سلوك طوعية مثال 

ملنع بث الكراهية؟
□ من الصعب تنظيمها، ونخطىء عندما نقول 
جمهورها  كان  وان  االحزاب  عند  املسألة  ان 
يشكل رافعة او مامرسة حالة ضغط وتنظيم 
حمالت يف اتجاه مركز، لكن هذه املسألة لها 
يستخدم  مواطن  كل  الن  العام  بالرأي  عالقة 

مع حصول هذه الثورة اضطررنا اىل مواكبتها 
وتنظيمها، وان كان من الصعب ضبطها كلها. 
لهذه  يتفرغون  وشابات  شبان  لدينا  يوجد  ال 
لكنه  تفرغا  العمل  املهمة، وال يستدعي هذا 
يف  نعترب  ان  علينا  وتأطي.  تنظيم  اىل  يحتاج 
وكل  حزبية  بطاقة  يحمل  من  كل  ان  املبدأ، 
يف  انه   عمليا  يعني  للحزب  منارص  هو  من 
اىل  االشارة  مع  الواسع.  الجيش  هذا  عضوية 
ان املحازبني ال ينشطون كلهم يف صفوف هذا 
التواصل  الجيش، الن مثة من ال يهتم مبواقع 
او ال ينخرط يف هذه النشاط. ال ميكننا ايصال 
الن  فقط،  التقليدي  االعالم  اطار  يف  رسائلنا 
الفايسبوك  مع  اال  تتعاطي  ال  رشائح  مثة 
اليها من خالل هاتني  التوجه  وتويرت وينبغي 

الوسيلتني. لذا نضطر هنا اىل تنظيم اطرنا.

■  هل تتدخلون لدى محازبيكم ومنارصيكم 
ملنع بث الحقد والكراهية؟

الندوات  خالل  من  باستمرار  نحاول   □
تكون  ان  وهو  السياق،  هذا  نجريها يف  التي 

تم   لكن  املجموعة،  هذه  مثل  لتنظيم 
من  الكرث  الطرح  هذا  عن  النظر  رصف 
ضبط  يف  مستحيلة  املهمة  الن  اعتبار 
وان  خصوصا  االجتامعي،  التواصل  مواقع 
يف امكان اي شخص يف العامل انشاء صفحة 
او حساب باسم لبناين وان ال يكون لبنانيا 

وبعيدة  بامتياز  سياسية  الناشطني  تعليقات 
من السباب والشتائم والحقد والطائفية، الننا 
الفكر  هو  االسايس  "القوات"  سالح  ان  نعترب 
توجه  اىل  تاليا  تحتاج  وال  السيايس  واملوقف 
االدبيات  لغة  عن  الخروج  نحو  منارصيها 
وتخطي املسموح. ننجح احيانا يف شكل كبي، 
لكن بعض االشخاص ال يلتزمون وال ينضبطون.

■ تصدرون تعليامت او توجيهات للرتكيز عىل 
هذه املوضوع او سواه؟

مثة  ان  نعترب  الننا  بديهي  امر  هذا  طبعا   □
الصحف  تقرأ  ال  اللبنانيني  من  عمرية  رشائح 
وال تشاهد التلفزيون وال تسمع الراديو، وهي 
موجودة عىل مواقع التواصل االجتامعي، لذا 

نتوجه اليها وننفتح عليها من خالل افكارنا. 

■ عندما يقع شبابكم يف اخطاء هل تتحملون 
املسؤولية امام املجتمع؟

املولج  املنظم  الجسم  بني  منيز  ان  علينا   □
التواصل  وسائل  عىل  االمور  هذه  متابعة 

ويساهم  ما  صفة  يتخذ  وان  االساس،  يف 
مواقع  عىل  اخرتاعه  او  حدث  تأجيج  يف 
تدارك  االحزاب  عىل  االجتامعي.  التواصل 
نفسها  تحمل  ان  مبعنى  االمر،  هذا 
يعني  ال  بها.  تقوم  ان  ميكن  ال  مسؤولية 

الحزبية  القطاعات  ان  الكالم  هذا 

الملف
رضوان عقيل

□ يف النهاية ال ميكننا ان نقول ان القضاء يجب 
ان  ينبغي  بل  املسألة،  هذه  خارج  يكون  ان 
يتدخل حتى لو تحدثنا عن حرية الرأي. ال ميكن 
ان اسمح لنفيس واقول ان فالنا سارق من دون 
الحصول عىل وقائع. هناك فصل بني حرية الرأي 
يكون  ان  يجب  االتهامات.  هذه  مثل  واطالق 
يتناولون  الذين  وان يحسم مع  الحكم  القضاء 
االخرين من دون وثائق، وال ميكن ضبط هذا 
املجتمع اال من خالل هذه الضوابط.  ال ميكن 
حرية  باب  من  الناس  كرامات  عىل  التطاول 
الرأي، وال بد من ضبط هذا الفلتان عىل مستوى 

املجتمع، علام ان مدونة السلوك امر ايجايب. 

ال نتخطى لغة االدبيات 
وما هو مسموح به

وقد  وتويرت.  الفايسبوك  عىل  الواسع  الفضاء 
التقنية  الثورة  املواقع من  استفاد رواد هذه 
يف حقل االتصاالت، حيث اصبح يف امكان اي 
ويعلق  يكتب  ان  هاتفيا  شخص ميلك جهازا 
وينقل اخبارا سواء كانت صحيحة او كاذبة، 
ولطاملا  والرسوم.  الصور  استغالل  اىل  اضافة 
لشن  الكرتونية  حروب  يف  احزاب  دخلت 

لبنان  الحمالت وصدها، ونشط مؤيدوها يف 
عنرص  ويشكل  الساعة.  مدار  عىل  والخارج 
هذه  عصب  الجامعيني  والطالب  الشباب 
وتعليقاتهم  كتاباتهم  ويصوبون  "الجيوش"، 
فيام  قياداتهم،  من  التوجيهات  تلقيهم  عند 

يعمل اكرثهم "غب الطلب".  
هذا  عىل  الضوء  سلطت  العام"  "االمن 
جيوش  تقودها  التي  الحروب  من  النوع 
االعالم  جهاز  رئيس  مع  منظمة  حزبية 
شارل  اللبنانية  القوات  والتواصل يف حزب 
التقدمي  الحزب  يف  االعالم  ومفوض  جبور 

االشرتايك صالح حديفة. 

هاتفه ويكتب ما يريد. تبقى املسألة االساسية 
التي نواجهها هي االخبار الكاذبة.  

■  هل انت مع تدخل القضاء لجبه اصحاب 
االخبار الكاذبة؟
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املختلفة ال تقوم احيانا باطالق حمالت 
الرتويج  اجل  من  التواصل  مواقع  عىل 
لفكرة او عنوان او مطلب او نقد ما، وهي 
واالطار  السياق  هذا  يف  وموجودة  واردة 
هناك  يكون  ان  باب  من  وليس  حرصا، 
جيش منظم يقوم بشن حمالت. يف بعض 
املناسبات الحزبية تقوم مفوضية االعالم يف 
الحزب التقدمي باطالق هاشتاغ يف ذكرى 
من  جنبالط  كامل  الشهيد  املعلم  اغتيال 
القطاعات  التعميم عىل  يتم  رمزيته.  باب 
الحزبية للمشاركة يف التغريد او رفع هذا 
بها  نقوم  التي  االمور  الهاشتاغ. هذه هي 

مبا يتعلق بالعمل عىل مواقع التواصل.

التي  االتهامات  مع  تتعاطون  كيف   ■
تطاولكم؟

□ نقوم بالطبع بالرد عىل االتهامات التي 
نرى  ال  االتهامات  وبعض  الحزب،  تطاول 
موجبا للرد عليها النها ال تتمتع بالصدقية 
وال فائدة من الرد عليها، ويتم تاليا تقييم 

االمر بحسب كل حالة. 

مع  عندكم  املحازبون  يتعاطى  كيف   ■
التواصل؟ مواقع 

الحزب  ورئيس  محازبينا  اىل  بالنسبة   □
الحريصني  اكرث  من  هم  جنبالط،  وليد 
مواقع  عىل  توترات  احداث  عدم  عىل 
ترصيحات  اىل  رسيعة  عودة  يف  التواصل. 
يشدد عىل رضورة  انه  دامئا  نرى  الحزب، 
املواقع.  هذه  عىل  التوتي  من  االبتعاد 
عندما كان االمر يخرج عن اطاره املألوف، 
ليتوىل  يتدخل شخصيا  الحزب  رئيس  كان 
الطلب او التوجه اىل املنارصين والحزبيني 
ويعطي  االمور،  وتهدئة  التوتي  بعدم 
ومفوضية  الحزب  قيادة  اىل  التوجيهات 
املعنيني.  االشخاص  مع  بالتواصل  االعالم 
توتر  اي  منع  نزال،  وال  دامئا  نحاول  كنا 
االرض، علام  او عىل  التواصل  مواقع  عىل 
مع  الحوار  خطوط  عىل  دامئا  نحرص  اننا 
امر  اي  الحزب مسؤولية  يتحمل  الجميع. 
واقول  اعود  ما.  خطأ  هناك  كان  حال  يف 
الجيش  هذا  مثل  ميلك  ال  الحزب  ان 

للمحازبني  االمر مرتوكا  االلكرتوين، ويبقى 
عن  االمور  تخرج  عندما  واملنارصين. 
وهناك  لضبطها،  نتدخل  املقبول  االطار 

توجيهات دامئة  ملنع التوتر.

يضم  وطني  مؤمتر  يف  تشاركون  هل   ■
االمن  لحامية  اطار  لوضع  االحزاب 

املجتمعي والوطني من االخرتاق؟
او  لقاء  اي  عقد  يف  لدينا  مشكلة  ال   □
حوار  يهدف اىل ما يسمى مدونة سلوك 
التمييز  انه يجب  اىل  االشارة  طوعية، مع 
بني  جدا  رفيعا  خيطا  هناك  ألن  جيدا 
لذلك  الحريات.  وكبت  الطوعي  االلتزام 
متييز  يكون هناك  ان  بالطبع  االفضل  من 
عىل  الحفاظ  ألن  االمر،  هذا  يف  دقيق 

كرسه  واسايس  امر جوهري  التعبي  حرية 
هذه  مثل  وضع  يفيد  ولن  الدستور، 
اقتناعات  هناك  تكن  مل  اذا  املدونات 
ذاتية لدى املواطن. لذا، ان الوعي الذايت 
خطورة  لتدارك  مطلوبا  يبقى  والفردي 
يف  االساس  ويبقى  والتوتي،  التحريض 
عىل  تحصل  التي  االشكاالت  هذه  منع 
الجميع   عىل  ان  اعتقد  التواصل.  مواقع 
قد  التي  االخطار  ملثل  التوعية  الرتكيزعىل 

تنتج من املواقع.

بث  ملنع  رشوط  وضع  تؤيدون  هل   ■
واالضاليل؟ الكراهية 

□ يأيت هذا االمر يف السياق الذي تحدثت 
عنه، مع الدعوة الدامئة لتقبل الرأي االخر 
الدميوقراطي،  العمل  ومفاهيم  والحوار 
حرية  مع  التعبي  حرية  تتعارض  ال  وان 
هناك  يكون  ال  وان  االخرين،  تعبي 
املعنية  واملؤسسات  االحزاب  تجريح. 
عىل  قادرة  والرسمي  االهيل  املجتمع  يف 
يبقى  التوعوية.  االمور  هذه  مبثل  القيام 
التقدمي يف طليعة من يحذر من  الحزب 
التوتي والشحن، وهو ميارس هذا االمر يف 

اطار مواقع التواصل وعىل االرض.

مفوض االعالم يف الحزب التقدمي االشرتايك صالح حديفة.

الحزب التقدمي 
في طليعة من يحذر من 

التوتير والشحن


