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الملف
غاصب مختار

jornalist.70@gmail.com

حلبة لتبادل األفكار الهّدامة وبّث التفرقة والحقد 
كيف تضبط األحزاب جمهورها وتنّظم مواقع التواصل؟

والتعاون  والتقارب  للتعارف  واسعة  مساحة  االفرتايض  الفضاء  يكون  ان  بدل 
االنسان  يغني  مبا  والنقاش  واملعلومات  االفكار  تبادل  من  لالستفادة  الناس،  بني 
واملجتمع، تحول اىل حلبة منازلة واسعة لتبادل االفكار الهدامة والتباعد االجتامعي 
وبث الفرقة والضغينة والحقد والكراهية واالنقسام والتحريض، والشتيمة لصاحب 

الرأي االخر، عدا تكريس الشوفينية الحزبية

عفيف: لدى الحزب مؤسسة
لضبط مواقع التواصل

نجم: القانون العصري
ينظم منصات التواصل

املسؤول عن العالقات االعالمية يف "حزب الله" محمد عفيف. 

■ ما هو توصيف "حزب الله" لفوىض او ظاهرة 
من  االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  يبث  ما 
اخبار او معلومات او احقاد او اشاعات مغرضة 

اضافة اىل الكراهية والشحن والتحريض؟
□ بسبب التكنولوجيا املتطورة انتقلنا من مرحلة 
اخرى  مرحلة  اىل  سنذهب  ورمبا  اخرى،  اىل 
اخطر واصعب، اذ انتقلنا من اعالم املؤسسة اىل 
اعالم الفرد. فقد كنا نعيش عرص اعالم فيه ادارة 
وقوانني ونظم، وكانت هناك مراجعة للنصوص، 
كل  يكتب  بحيث  الفردي  االعالم  اىل  فانتقلنا 
شخص كل ما يجول يف خاطره، وهنا اختلفت 
املوازين والقيم والرشائع واملبادىء والضوابط، 
الوقت  من  انتقلنا  قواعد.  هناك  يعد  فلم 
االفرتايض اىل الوقت الحقيقي بحيث اصبح ايا 
اللحظة  يريده ويبثه يف  كان يقول مبارشة ما 
انه ال مجال للسيطرة عليه.  نفسها، مبا يعني 
هذا السبب يجعل امكان انتشار كل يشء متاحا 
وسهال، وما ينرش عىل مواقع التواصل يعكس 
صورة املجتمع. لكن املجتمع كان يضع لنفسه 
قوانني وضوابط وقواعد، اما الفرد فقد وضع هو 

قواعده وضوابطه وقوانينه.

الكرتوين  جيش  "امل"  حركة  لدى  هل   ■
او  جاهز دامئا لشن حمالت عىل االخرين 
للرد عىل اتهامات او لتسويق افكار معينة؟

 5 نحو  منذ  "امل"  حركة  استحدثت   □
سنوات دائرة االعالم االلكرتوين يف املكتب 

مع تطور التكنولوجيا واستحداث مواقع التواصل 
وحزبية  شخصية  منصات  ولدت  االجتامعي، 
الكرتونية  جيوش  عليها  دخلت  ومجهولة، 
واملدفع،  الرصاصة  من  اخطر  هو  مبا  مسلحة 
تؤذي مجتمعا بكامله بدل ان تصيب شخصا او 

جيش الكرتوين. لدينا عدد كبري من املنارصين، 
وهم احرار يف ان يقولوا ما يقولون، وما يقوم 
انفسهم،  تلقاء  من  به  يقومون  املغردون  به 
لكن عندما نشعر ان هناك خطرا نتدخل كام 
فنحن  الحزب  اعضاء  اما  عدة.  مرات  حصل 
مسؤولون عنهم ونتدخل عىل الفور اذا اخطأوا، 
اما لسحب التغريدة او املوقف او لتصحيحها، 
داخل  االنظمة  ضمن  معهم  نتعامل  واحيانا 
الحزب فنمنعهم من التغريد او التعليق مثال، 

وهم غالبا ما يلتزمون التعاميم.

■ هل لديكم استعداد لتحمل مسؤولية امام 
املجتمع اذا حصل خطأ من عنارصكم؟

االخرين ال  اىل  االساءة  نقبل  اكيد. نحن ال   □
وال  رموزا  وال  احزابا  وال  وال مجموعات  افرادا 
تتم  الحزبيون  مذاهب.  او  دينية  معتقدات 
محاسبتهم وغري الحزبيني تتم مطالبتهم بوقف 
يلتزموا  الحمالت، واذا مل  او وقف  التغريدات 
يتحملون املسؤولية. نحن حريصون عىل بنية 
والسلم  الوطنية  والوحدة  اللبناين  املجتمع 
سيايس  مشكل  اىل  االنزالق  ونتفادى  االهيل، 
او طائفي، او ان يصدر عنا امر ال اخالقي او 
طرف  مع  خالف  عىل  نكون  عندما  شتيمة. 
بقرار مدروس ومضبوط، لكن  سيايس نذهب 
ال نقبل بأن يدفعنا احد عرب مواقع التواصل اىل 

االنزالق.

الحق  بث  ملنع  الالزمة  الرشوط  هي  ما   ■
والكراهية والتحريض؟

□ ال بد من وضع قوانني صارمة. موضوع القمع 
واملنع يف عرص مواقع التواصل اصبح مستحيال 

■ اال يضع الفرد ضوابط وقواعد لنفسه؟
□ نجد ان بعض االفراد يضعون النفسهم قواعد 
وضوابط، فال يثريون مواضيع حساسة طائفيا او 
لكن،  بالشخيص،  غريهم  يتناولون  وال  اخالقيا 
التي ذكرناها.  لالسباب  الفوىض  اجامال، حلت 
املؤسسسات تضع لنفسها انظمة وقوانني، اما 
يف مواقع التواصل القوانني عاجزة عامليا وليس 
التكنولوجي.  التطور  مواكبة  عن  فقط  محليا 
مبعنى انه عندما تحاول القوانني ان متنع بث 
او اخبار معينة، يكون قد حصل  افكار  ونرش 
هذه  مينع  التكنولوجيا  عامل  يف  جديد  تطور 
السيطرة. لذلك ال بد من ضوابط عامة يضعها 
املجتمع وضوابط فردية ليتكامال مع بعضهام 
البعض حتى نصل اىل نتيجة. علام ان مثل هذه 
املوجة ليست مرتبطة بالكامل مبواقع التواصل 
فقط، بل هي موجودة بني الدول، ويف مالعب 

كرة القدم مثال، ويف كل مكان.

■ هل لديكم جيش الكرتوين وكيف تتعاملون 
الجيش  مع  او  الظاهرة  هذه  مع  كحزب 
االلكرتوين الذي يبث افكارا متعددة ومختلفة؟

وسائل  اهمية  اىل  نظرا  املركزي،  االعالمي 
املتزايد  الناس  واعتامد  الحديثة،  االعالم 
عليها. لذا كان ال بد من استحداث دائرة 
هذه  عىل  الحركة  اعالم  بتنظيم  تعنى 
عددا  هناك  ان  علام  الجديدة،  املنصات 

يف  ضوابط  لنفسها  تضع  اجامال  االحزاب   □
ال  االفراد  لكن  السيايس،  الخالف  عن  التعبري 
ضوابط لديهم. اما كيف نسيطر نحن كحزب 
والتوعية.  التثقيف  فعرب  املوضوع،  هذا  عىل 
تعليامت  عرب  التنقية  من  مرحلة  بدأنا  لذلك 
ما  وبني  يجوز،  وال  يجوز  ما  حول  ومواقف 
هو حرام وبني ما هو مباح، وبني ما هو ديني 
وغري  ديني، واخالقي وغري اخالقي. علام اننا 
الناشطني عرب  باملنارصين  نجتمع  فرتة  يف كل 
"السوشيال ميديا" ونبلغهم التعليامت املطلوبة 
لالنضباط، فيلتزموا. احيانا نرسل تعاميم نتمنى 
الوضع.  لضبط  نريده  ما  التزام  فيها  عليهم 
معقولة  النجاح  نسبة  ان  القول  استطيع 
االنزالق  من  مينع  ال يشء  كان  وان  ومقبولة، 
اذا  اي مشكلة، خصوصا  عند حصول  مجددا 
كان الطرف االخر غري منضبط وال قواعد لديه. 
بهذه  نعمل  وال  الكرتوين  جيش  لدينا  ليس 
الخاطىء  االنطباع  من  الرغم  عىل  الطريقة 
او  "سينيا"  اسمها  مؤسسة  لدينا  لكن  عنا، 
االعالم البديل، وظيفتها هي االدارة والتنسيق 
الدارة  وليس  التواصل  مواقع  مع  والتعامل 

الذين  والحركيني  املنارصين  من  كبريا 
املنصات،  هذه  عىل  حسابات  ميلكون 
هؤالء  نجد  انتخايب  استحقاق  اي  وعند 
يعربون عن ارائهم بشكل جامعي اليصال 

الرأي او التوجه الحاصل.

مواكبة  قادرة عىل  فالقوانني غري  للدولة،  دور 
تطورات التكنولوجيا. ال بد من قوانني تواكب 
ليتخذ  القضائية  االمنية  املالحقات  وترسع 
القرار قبل تفاقم الحملة، لذلك ال بد من وضع 

عقوبات متدرجة عىل املخالفني.

■ هل انتم عىل استعداد للمشاركة الفاعلة يف 
مؤمتر وطني لوضع الضوابط؟

بحملة  القيام  عرب  املئة  يف  مئة  مستعدون   □
والية  قانوين  اطار  ولوضع  وتوعية  تثقيف 
وهيكلية لعملها وضبطها، اذ حتى االن ال قانون 
يحكم عملها رغم انتشارها الواسع. ختاما، ال بد 

من ان نفعل شيئا يف هذا املجال.

نحاسب الحزبيني اذا 
اخطأوا ونمنعهم من 

التغريد مجددا

مجموعة او مكانا محددا، فباتت بعض مواقع 
التواصل وسيلة تخريب بدل التقريب.

عملت  البالد،  يف  السيايس  االنقسام  حدة  مع 
االلكرتونية  منصاتها  استحداث  عىل  االحزاب 
نظرها  لتوضيح وجهة  او  الخصوم،  بها  لتواجه 

منارصو  ودخل  السياسية.  غري  او  السياسية 
هذه االحزاب عىل خط هذه املنصات مبواقف 
وعبارات قد ال ترىض عنها احزابهم التي وقفت 
عىل  كامل  بشكل  قادرة  غري  او  عاجزة  عمليا 

ضبط جمهورها.
عن  املسؤول  مع  العام"  "االمن  حوار  يف 
محمد  الله"  "حزب  يف  االعالمية  العالقات 
عفيف واملسؤول عن االعالم املركزي يف حركة 
كيفية  عىل  اضاءة  نجم،  رامي  الدكتور  "امل" 
وضبط  التواصل  منصات  مع  الجهتني  تعامل 

"هيجان" الجمهور واملنارصين.

ان مل يكن صعبا، فمن تقفل له منصة يفتح 
هو  نفعله  ان  ميكن  ما  برسعة.  اخرى  منصة 
واذا نجحنا يف  املستمرين،  والتثقيف  التوعية 
ننجح  املستطاع  قدر  السيايس  الخالف  تهدئة 
مثة  التواصل.  مواقع  الخالفات عىل  تهدئة  يف 
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منع  عىل  قادرون  انتم  هل   ■
الكراهية  بث  من  ومحازبيكم  منارصيكم 
والحقد، وما هي التعليامت او الضوابط؟

املستويني  عىل  عليه  املتعارف  من   □
الدراسات  وبحسب  والعاملي،  املحيل 
التواصل  وسائل  لتأثري  الحاصلة  العلمية 
باالرقام  ثبت  الجمهور،  عىل  االجتامعي 
واالدلة ان مستوى خطاب الكراهية ازداد 
التواصل،  وسائل  عىل  عدة  امور  نتيجة 
غري  هو  ما  ومنها  مقصود  هو  ما  منها 
الحسد  نتيجة  تاليا  ويحصل  مقصود، 
والغرية وغريها من االمور. نحن مع حرية 
التي  الحسابات  فهذه  والتعبري،  الرأي 
حركة  اىل  املنتمون  او  املنارصون  يقوم 
شخصية،  حسابات  هي  بانشائها،  "امل" 
يف  ارائهم  عن  التعبري  خاللها  من  ويتم 
لكننا  الجديد.  االعالمي  الفضاء  هذا 
لتجنب  منعا  االحيان  بعض  يف  نتدخل 
الوقوع يف مشاكل اكرب، او لتصويب مسار 
نقاش معني وايضاح بعض االمور التي قد 
ينفعل املنارصون تجاهها من دون ادراك 
حيثياتها. بشكل اسايس يتم تثقيف هؤالء 
وارائهم،  معلوماتهم  وتصويب  الناشطني، 
ونحن ال نقبل بأي سلوك خارج عن االطر 

والذوق العام للمجتمع.

■ هل لديكم استعداد لتحمل املسؤولية 
امام املجتمع عندما ترتكبون خطأ ما؟

ويجب  واجب،  املسؤولية  تأكيد.  بكل   □
التحيل بها يف العاملني الواقعي واالفرتايض، 
لتحمل  االستعداد  اتم  عىل  ونحن 

املسؤولية يف حال وقوع الخطأ.

بث  ملنع  الالزمة  الرشوط  هي  ما   ■
الكراهية والحقد واالضاليل؟    

□ نحن ضد القمع او حجب منصة معينة 
بشكل دائم او موقت، علام ان هذا الحل 
الحل  ولكن  االنية،  مربراته  له  تكون  قد 
االمثل يكمن يف تعزيز مستوى ثقافة الفرد 
والتالقي،  الحوار  ثقافة  وتعزيز  واملجتمع، 
املشاكل  لحل  االفضل  االداة  ان  بحيث 

واحرتام  ومسؤولية  بوعي  التعاطي  هي 
هو  الوطن  هذا  ان  من  انطالقا  متبادل، 
وطن التعايش ووطن نهايئ لكل اللبنانيني. 
ان نسعى اىل تنظيم خالفاتنا  لذلك يجب 
يف العامل االفرتايض كام هي الحال يف العامل 
الواقعي. بكل تأكيد يجب ان نضع قانون 
مواده  يف  يلحظ  لالعالم،  وعرصيا  حديثا 
االلكرتوين ومنصات  االعالم  ينظم عمل  ما 
املخطىء  ويحاسب  االجتامعي،  التواصل 
من  غريها  او  ذم  او  قدح  وجود  حال  يف 
او  الشخيص  املستوى  عىل  املسيئة  االمور 
الجامعي، يف محاولة لتصحيح الخطأ الذي 
التواصل،  وسائل  جراء  من  برسعة  ينترش 
اليوم،  اكرثها  وما  كاذبا  خربا  كان  اذا  او 

االخبار غري  ايضا من نرش  التنبه  اذ يجب 
املوثوقة املصدر وغري الدقيقة.

■ هل انتم عىل استعداد للمشاركة الفاعلة 
يف مؤمتر وطني لوضع االطار املناسب لحامية 
االخرتاق  من  والوطني  املجتمعي  االمن 
الكراهية  بث  متنع  طوعي  سلوك  كمدونة 

والحقد وما يوهن الوحدة الوطنية؟
□ نحن دامئا عىل اهبة االستعداد للمشاركة 
او عاملي، عىل  يف اي مؤمتر وطني او عريب 
من  وغريها،  والتيارات  االحزاب  مستوى 
من  وتحصينه  اللبناين  املجتمع  حامية  اجل 
الخروقات الحاصلة بشكل يومي، فضال عن 
خالل  من  الخالفات  نار  تأجيج  محاوالت 
كاذبة  اخبار  وبث  وهمية  حسابات  انشاء 
ومضللة، ما يؤدي اىل زيادة وترية الخالفات، 
يف  والحقد  الكراهية  منسوب  وارتفاع 
قانون  اىل  الوصول  علينا  يجب  الخطابات. 
هذه  من  والخروج  وحديث  عرصي  اعالم 
الحلقة املفرغة، فقد آن االوان لهذا القانون 
الجديد ان يبرص النور، وعند وجود ثغر يف 
متنه نقوم بتعديلها يف وقت الحق، فوجود 

قانون اعالم جديد افضل من عدمه.

املسؤول عن االعالم املركزي يف حركة "امل" الدكتور رامي نجم.

"امل" ال تملك جيشا 
الكترونيا لكن لديها عددا 

كبيرا من املناصرين


