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جيوش إلكترونية لدى األحزاب
ضبط خطاب الكراهية دونه صعوبات
مع التطور التكنولوجي واتساع دائرة الوسائل املستخدمة من االحزاب اللبنانية
السيام وسائل التواصل االجتامعي ،فان ما ينرش عربها ينقسم اىل ثالثة اقسام:
املوجه من االحزاب نفسها الذي تقوده جهات معادية لزرع الشقاق والفتنة ،وما
ينرشه االفراد او املجموعات ،والقاسم املشرتك هو تضاؤل القدرة عىل ضبط خطاب
الكراهية وبث االكاذيب واالضاليل

يف استكشاف ملا تقوم به االحزاب،
استطلعت "االمن العام" كال من
التيار الوطني الحر وتيار املستقبل.
ينطلق التيار الوطني يف جهده عىل
صعيد حامية املجتمع من آفة ما تبثه
وسائل التواصل االجتامعي من اضاليل
واكاذيب ونعرات ،من مسلامت ومبادئ

تنسجم مع املرشوع الوطني االنقاذي
الذي يحمله ويسعى اىل تنفيذه .وال
تخفي املنسقة السابقة للجنة املركزية
لالعالم يف التيار رندىل جبور وجود جيش
الكرتوين ،لكن باهداف تندرج يف سياق
تكريس وتعزيز روح وارادة االنتامء
الوطني والرشاكة املتوازنة بني مكونات

جبور :مع مواثيق اخالقية
مقرونة باملحاسبة

■ هل لديكم جيش الكرتوين جاهز دامئا
لشن حمالت عىل االخر او الرد عىل
االتهامات او التسويق الفكار معينة؟
□ اي حزب او تيار له امتداد شعبي واسع
ويحمل مرشوعا وطنيا انقاذيا يعمل
عىل ترجمته عىل ارض الواقع ،من اجل
بناء دولة القانون واملؤسسات والعدالة
والرشاكة الحقيقية ،من الطبيعي ال بل
البديهي ان يستثمر يف كل وسائل التواصل
االجتامعي بهدف تظهري الحقائق وتبيان
ما هو الصح وما هو الغلط .لذلك ،لدينا
جيش الكرتوين منظم وعىل رأسه مسؤول
يتابع ويدير ويضع الخطط وفق املبادئ
املعلنة للتيار الوطني الحر ،ويضم االف
الناشطني ،بهدف اسايس هو نرش افكارنا
ومواقفنا ومواكبة قياديينا والدفاع
عن كرامتنا خصوصا يف ظل الحمالت
التضليلية املنظمة التي تطاول التيار
الوطني الحر ،والتي هي مربمجة ومركزة

ومدفوعة الثمن ومعروفة االهداف.
العرص هو عرص التواصل االجتامعي وال
ميكن لتيار او حزب ان يعمل من دون
مواكبة الكرتونية جدية .واحدى اهم
الوسائل للدفاع والهجوم وايصال االفكار
هي السوشيل ميديا.

■ هل انتم قادرون عىل منع منارصيكم
ومحازبيكم من بث الكراهية والحقد؟
□ املبادئ التي تزرع يف عقول املحازبني
واملنارصين ترتجم يف سلوكياتهم ،فان
كانت منطلقاتها نابعة من الصح تكون
نتائجها راقية وموزونة وبعيدة كل البعد
من االنجراف اىل متاهات ال تشبه املبادئ
واملفاهيم التي تربينا عليها .ان منارصينا
ومحازبينا ملتزمون مبادئ اخالقية
ولديهم لغة ذات مستوى ثقايف وسيايس
واخالقي عايل ،ونادرا جدا ما ينجرون
اىل مستوى منحدر يف التخاطب .يف حال

الوطن .ويلتزم تيار املستقبل املبادئ
التي ارساها مؤسسه الرئيس رفيق
الحريري ،وهو يف اي سلوك او فعل او
رد فعل يستلهم هذه املبادئ القامئة
عىل الوحدة الوطنية والعيش الواحد،
وال يتورع لحظة عن تحمل املسؤولية
عند وقوع اي خطأ يف اي مجال او
موقف ،ومنه عرب وسائل التواصل
االجتامعي ،وهذا ما يؤكد عليه منسق
االعالم يف التيار عبدالسالم موىس الذي
يبدي كل استعداد للمشاركة الفاعلة
يف اي جهد وطني ملنع بث الكراهية
والحقد واالضاليل.

حصل اي تجاوز ،نوجه تنبيها او انذارا،
وهذه املسألة ال تهاون معها.
■ هل لديكم استعداد لتحمل املسؤولية
امام املجتمع عندما تخطئون؟
□ املسؤولية كلية وعندما تتحول اىل
جزئية تصبح عدم مسؤولية تنحدر اىل
الفوىض والغوغاء .ان من يعمل معرض ألن
يخطئ .نحن تيار نشيط وفاعل ويعمل،
ويف موقع االستهداف والتصويب الدائم
بعدما ارسينا نهجا مختلفا جذريا عن االداء
الحزب التقليدي ،ولذلك احتامل الخطأ
وارد .اذا ما حصل اي خطأ مستعدون
لتحمل مسؤوليته ،لكن املشكلة تكمن يف
تحميلنا اخطاء مل نرتكبها وهذا ما يعمل
عليه الخصوم كثريا.
■ ما هي الرشوط الالزمة ملنع بث
الكراهية والحقد واالضاليل؟

□ يجب ان تكون داخل االحزاب قواعد
وسقوف ومبادئ للغة وادبيات املحازبني
والناشطني .كام يفرتض ان تكون هناك
مواثيق اخالقية عىل مستوى الوطن
مقرونة بوسائل محاسبة جدية ملن
يتخطاها بعيدا من التعاطي بطريقة
الصيف والشتاء تحت سقف واحد.
فكرث من يشتمون رئيس الجمهورية مثال
بلغة سفيهة تشبههم وتشبه ماضيهم
وحارضهم ،نجد ان احدا ال يتحرك ،فيام
تقوم القيامة عىل كلمة من جهة اخرى
وتكون بوقعها واسلوبها وسياقتها اقل
بكثري.
■ هل انتم عىل استعداد للمشاركة
الفاعلة يف مؤمتر وطني او عىل صعيد
االحزاب او عىل اي صعيد اخر ،لوضع
االطار املناسب لحامية االمن املجتمعي
والوطني من االخرتاق يف مدونة سلوك
طوعي متنع بث الكراهية والحقد
واالضاليل ،مع الحفاظ عىل حرية التعبري
وحامية الدميوقراطية والحريات العامة
وعدم مس الدستور والقانون؟
□ نحن عىل استعداد للمشاركة بكل
نشاط وطني يجمع وال يفرق ،يعزز
الوحدة الوطنية وينسج سقوفا لحرية
التعبري ضمن املسؤولية واالخالقيات.
نحن تيار وطني حر ،واساس تيارنا هي
الحرية التي نناضل للحفاظ عليها عىل
ان ال تكون متفلتة وتصبح فوىض او

املنسقة السابقة لالعالم يف التيار الوطني الحر رندىل جبور.

لدينا جيش الكتروني منظم
على رأسه مسؤول
عبثا مهدما .اقول اكرث من ذلك ،ان لبنان
هو برتكيبته املتنوعة وحيويته الدامئة
مفطور عىل الحوار الدائم كونه يف حاجة
اىل حوار كهذا ينبع من صميم الدور
التاريخي االزيل الذي قام عليه كوطن

موسى :نحن ابعد ما نكون
من اي كراهية او حقد

■ هل لديكم جيش الكرتوين جاهز دامئا
لشن حمالت عىل االخر او للرد عىل
اتهامات او التسويق الفكار معينة؟
□ لدينا ما يسمى مجموعة "Blue
 ،"forceوهي تضم عددا من املتطوعني

من الشباب والشابات الناشطني
واملنارصين واملنظمني املنترشين يف كل
املناطق اللبنانية ،بادارة قسم التواصل
االجتامعي يف هيئة شؤون االعالم .لهذه
املجموعة ،صفحات رسمية عىل مواقع

حوار ورسالة يف محيطه وعىل مستوى
العامل .ويف مقدورنا اذا تالقت االرادات
ان نحول وسائل التواصل االجتامعي
وما تضج به من رسائل ومواقف وصور
وفيديوهات من نقمة اىل نعمة ،ألن ما
يختزنه لبنان من قيم وعادات وتقاليد
وعقول يعترب اكرث من قيمة مضافة ،بل
هو االضافة الدامئة املتجددة التي تنتج
وتولد يف كل حني ما يبهر العامل .املطلوب
فقط سالم النفوس وسالم الوطن حتى
ينطلق هذا الشعب يف سريته املمتدة من
االبداع واالشعاع.

التواصل االجتامعي لرتويج مواقف التيار
ومسؤوليه ،اىل جانب مجموعات مركزية
ومناطقية تقوم برصد اي حمالت ضد
التيار والرد عليها ،وكذلك تنظيم حمالت
بحسب ما تقتيض الحاجة.
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■ هل انتم قادرون عىل منع
منارصيكم ومحازبيكم من بث الكراهية
والحقد؟
□ نحاول قدر االمكان رصد اي مواقف
تنم عن كراهية او حقد من الناشطني
واملنارصين واملنظمني ،والعمل عىل
معالجتها تحت سقف ادبيات تيار
املستقبل وقيمه الوطنية والعربية
واالنسانية واالخالقية املستمدة من ارث
الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومامرسة
الرئيس سعد الحريري للشأن العام
القامئة عىل االعتدال واحرتام الرأي االخر
والحرص عىل مقتضيات العيش الواحد
والسلم االهيل .طبعا ،نحن يف خطابنا
السيايس ابعد ما نكون من اي َن َفس ينم
عن كراهية او حقد ،واقرب ما نكون
اىل التعبري عن رأينا السيايس وموقفنا
مبا ينسجم مع ادبيات التيار وقيمه.
هذا االمر ينعكس بطبيعة الحال عىل
مواقف املنارصين والناشطني واملنظمني
الذي يرون يف مواقف التيار بوصلة لهم،
لتسويقها وترويجها واالستفادة منها
يف الرد عىل حمالت االخرين ،من دون
االنجرار اىل ردود فعل ال متثل التيار.
لكن ،ليس من السهولة ضبط مواقع
التواصل االجتامعي نظرا اىل كونها فضاء
واسعا جدا .فكل فرد يجد ان لديه
الحرية الكاملة لنرش ما يريد ،من دون
حسيب او رقيب ،خصوصا يف لحظات
التوتر السيايس وما يرافقها من حمالت
لشد العصب الطائفي واملذهبي .ما
تشهده منصات التواصل من حمالت
وحمالت مضادة ،تتطلب من كل فريق
ان يحاول بأن يثبت انه االقوى واالكرث
حضورا.
■ هل لديكم استعداد لتحمل املسؤولية
امام املجتمع عندما تخطئون؟
□ طبعا ،نتحمل املسؤولية عندما
نخطىء ونعرتف بذلك احرتاما لعقول
الناس واملجتمع واملنارصين واملحبني،
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منسق االعالم يف تيار املستقبل عبدالسالم موىس.

االحزاب مطالبة
بتقديم نموذج متقدم
من الخطاب السياسي

ونحاول قدر االمكان ان نتجنب الوقوع
يف الخطأ من خالل مامرستنا للشأن
العام.
■ ما هي الرشوط الالزمة ملنع بث
الكراهية والحقد واالضاليل؟
□ االبتعاد من كل ما من شأنه شد
العصب السيايس عرب شد العصب
الطائفي واملذهبي ،والذهاب اىل
تخوين االخر والتحريض عليه .هذا
االمر هو مسؤولية اساسية تقع عىل
عاتق االحزاب املطالبة بأن تقدم منوذجا
متقدما من الخطاب السيايس الذي

يبتعد من اثارة كل ما من شأنه بث
الكراهية والحقد واالضاليل.
■ هل انتم عىل استعداد للمشاركة
الفاعلة يف مؤمتر وطني او عىل صعيد
االحزاب او عىل اي صعيد آخر ،لوضع
االطار املناسب لحامية االمن املجتمعي
والوطني من االخرتاق يف "مدونة
سلوك طوعي" متنع بث الكراهية
والحقد واالضاليل ،مع الحفاظ عىل
حرية التعبري وحامية الدميوقراطية
والحريات العامة وعدم مس الدستور
والقانون؟
□ طبعا ،نحن عىل اتم االستعداد
للمشاركة الفاعلة يف وضع االطار املناسب
لحامية االمن املجتمعي والوطني من
االخرتاق ،ونشجع عىل ذلك .سبق ان
شاركنا عرب وسائل اعالمنا يف التوقيع عىل
اكرث من ميثاق رشف بهذا الخصوص،
تحت سقف حرية التعبري املسؤولة
والحريصة عىل االستقرار والسلم االهيل
والعيش الواحد.
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