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حماية املجتمع من فوضى بّث الكراهية 
في خوض معركة تحصني الفرد 

تحولت مسألة حامية املجتمع من فوىض بث الكراهية واالضاليل عىل مواقع التواصل االجتامعي اىل قضية وطنية 
وعاملية، بهدف منع تأثريها عىل االمن واالستقرار والسالمة العامة، االمر الذي يستوجب استنهاضا عاما السيام عىل 

املستوى البحثي العلمي االكادميي لوضع اسرتاتيجيات حامية وضوابط تحدد املسموح واملمنوع

مبا ان الجامعة اللبنانية هي الجامعة االم 
البحث  مسؤولية  تتحمل  ان  يفرتض  التي 
والتنوير وتقرتح الحلول وتضع الخطط يف 
رئيسة  العام"  "االمن  التقت  املجال،  هذا 
مركز االبحاث يف كلية االعالم والتوثيق يف 
ابوشقرا،  وفاء  الدكتورة  اللبنانية  الجامعة 
وكيفية  الظاهرة  هذه  علميا  التي رشحت 

معالجتها عىل الصعد كافة.

■ كيف نحمي املجتمع من بث الكراهية 
والحقد واالضاليل واالكاذيب؟

االجابة  كبري جدا، وصعبة جدا  □ سؤالك 
حامية  الن  ومختزل،  رسيع  بشكل  عنه 
مهمة  هي  املتنوعة  الرشور  من  املجتمع 
ومخطط  وتراكمية  ومتشعبة  استثنائية 
وتشرتك  استثنائية،  قرارات  وتتطلب  لها 
كثرية  عنارص  ايضا،  املهمة  هذه  اداء  يف 
االعالم،  الجامعة،  املدرسة،  )العائلة، 
دور  منها  لكل  السياسية...(،  السلطة 
ان تؤدى  املستحيل  وتأثري مختلفان، ومن 
عندما  القصري.  املدى  عىل  او  آين  بشكل 
القوى  هذه  عىل  املجتمع،  حامية  نريد 
العديدة ان تخوض  واملؤسسات والجهات 
الفرد.  تحصني  معركة  اسميه  ان  ميكن  ما 
الكراهية  يواجه  ليك  الفرد،  تحصني  ان 
والعنرصية،  والتطرف  والتضليل  والحقد 
مهمة يجب ان تبدأ باكرا وال تكون عادة 
اسرتاتيجيات  تتطلب  كام  الطلب،  غب 
البرز  تصور  وضع  ميكنني  لكن  ممتدة. 
االسرتاتيجيات  هذه  تلحظه  ان  يجب  ما 
يجب  انه  مبعنى  واملجتمع،  الفرد  لحامية 
ان  مؤسسة  او  جهة  لكل  ميكن  ما  رصد 
تعرف الفرد، ومنذ طفولته، عىل خطورة ما 

ميكن ان يتسبب له من مشاعر واحاسيس 
وللمحيطني  شخصيا  له  اذى  ومن  بغيضة 
كنفه.  يعيش يف  الذي  املجتمع  به والفراد 
معركة  يف  االكرب  الدور  الصغرية  لالرسة 
املؤسسات  تتوىل  ان  قبل  الذايت  التحصني 
الرأي  حرية  اهمية  عىل  التوعية  االخرى 
عىل  والقدرة  النقدي  والتفكري  والتعبري 
الذات  ومساءلة  االخرين،  بحقوق  االقرار 
املجتمع  شؤون  يف  واملشاركة  والتسامح 
وبناء الذهنية الواعية القادرة عىل التمييز 

بني الصالح والطالح.
 

■ اال ترين ان هذا االنفالت الخطري عىل 
حالة  يعكس  االجتامعي  التواصل  وسائل 

االنقسام داخل املجتمع اللبناين؟
بالدالئل  يؤكد  لكنه  تأكيد.  بكل   □
تكمن  العويصة  املشكلة  ان  ايضا  الحسية 
اللبناين اكرث مام هي يف هذه  يف مجتمعنا 
باتت  الذي  السلبي  فالدور  الوسائط. 
دنيا  يف  االجتامعي  التواصل  وسائل  تلعبه 
عموما،  املجتمعات  وتقسيم  السياسة 
بلد منكوب ومرتوك ملصريه  اننا يف  يذكرنا 
التواصل  وسائل  ظهرت  عندما  االسود. 
املايض،  القرن  نهايات  مع  االجتامعي 
اعتقدنا  ان  ظهورها يشكل تطورا واعدا، 
مامرسة  يف  ستساهم  املنصات  هذه  وان 
بحيث  العامل،  يف  للسياسة  مستنرية 
مقاومة  عىل  الجيدين  الساسة  تساعد 
دامئا  نصعق  لكننا  واالكاذيب.  الفساد 
هذه  استخدامات  نحته  الذي  باملنحى 
يف  االنقسام  تحدث  ال  انها  اذ  املنصات. 
تعميق  عىل  تعمل  بل  فحسب،  املجتمع، 
)الكرتونية(  "حروب"  يف  االنقسام،  هذا 

متطرفا  شعبويا  خطابا  تتوسل  متناسلة 
صحيفة  تجاهله.  املستحيل  من  صار 
ان   )2017 العام  )يف  اعتربت  "اندبندت" 
املعنوي  بـ"االغتيال  يتسبب  الخطاب  هذا 
عىل وسائل التواصل االجتامعي"، وشبهت 
مرخص"  غري  بـ"مسدس  املنصات  هذه 
ال  وَمن"  "ما  كل  عىل  الجمهور  يصوبه 
ميديا،  للسوشيل  الدور  يوافق هواه. هذا 
بات كارثيا يف لبنان ويشكل خطرا حقيقيا 
مسخ  اال  يتقنون  ال  الذين  املواطنني  عىل 
اي يشء وتحويله اىل مشكلة وازمة. فصار 
وسائل  يستغل  املتلقي  اللبناين  الجمهور 
املعلومات  لنرش  االجتامعي  التواصل 
املغلوطة واالراء املدمرة بنزعتها الفتنوية. 

االخرتاق  مواجهة  اىل  السبيل  ما   ■
الشعور  الذي يعمل عىل تأجيج  الخارجي 

بالكراهية بني مكونات املجتمع؟
يف  ومستعصية  شائكة  مشكلة  هذه   □
املريخ  اىل  الذهاب  يكون  وقد  لبنان، 
كيف  اعرف  ال  الحقيقة.  يف  بكثري  اسهل 
لدولتنا  الخارجية  االخرتاقات  تواجه 
خصوصا،  ومواطنينا  واحزابنا  ومؤسساتنا 
تكون  قد  عندنا  االخرتاقات  هذه  ان 
سبلها فريدة من نوعها: فهي تتم اما عرب 
املال  عرب  واما  املستوردة،  االيديولوجيا 
سياسيني  اطرافا  لكن  املستورد.  السيايس 
باجنداتها  االخرتاقات  هذه  يستجدون 
املتنوعة املشارب واملآرب، عىل امل يف ان 
امكان  فرص  وتعزز  ونهجها  خطها  تدعم 
كبرية  حصة  اخذ  وتاليا  للناس،  استقطابها 
العلمي  باملنطق  لكن  السلطة.  جبنة  من 
عىل  يقع  جهة  اول  ان  القول،  ميكنني 

واالعتداءات  لالخرتاقات  التصدي  عاتقها 
عن الساحة الداخلية هي الدولة الطبيعية 
بسلطاتها الثالث وقواها املسلحة الرشعية 
وحدها،  الدولة  هذه  عىل  تقع  اذ  حتام. 
عىل  ليس  لكن  السيادة  حفظ  مسؤولية 
هي  فالسيادة  عندنا.  السياديني  طريقة 
اول ما يوفر للدول الحامية الحرصية من 
التدخالت الخارجية، امنا ذلك ال يكفي، بل 
مسؤولية  بالسيادة  املتمتعة  بالدول  يناط 
تأمني رفاه شعوبها ومصالحهم ووحدتهم. 
كرمية  حياة  تعيش  التي  الحرة  فالشعوب 
تقف  وسلطاتها،  ودولتها  نظامها  وتحرتم 
تلقائيا سدا منيعا امام اي تدخل خارجي، 

ومهام كان نوعه.

الوعي  تعزيز  مسؤولية  تقع  َمن  عىل   ■
مواجهة  يف  منيعا  ليصبح  املجتمعي 

الهجامت املستمرة لخرقه وتفتيته؟
ادراك  مدى  هو  املجتمعي  الوعي   □
لحقيقة  للمجتمع  الجمعي  العقل 
ومكوناته  وبعنارصه  حقيقته  عىل  الواقع 
تأثريها،  وقوة  منها،  لكل  النسبي  والوزن 
دون  من  ونتائجها،  واسبابها  وتفاعالتها، 
وما  تزييف،  او  واختالف  تغيري  او  اجتزاء 

هذا  ما.  تاريخية  لحظة  يف  فعله  يجب 
اليقظة  املواطنني  مينح  ما  هو  الوعي، 
االجتامع  عىل  والقدرة  االرتكاز  ونقطة 
والقوة عىل الفعل. يتكون الوعي الجمعي 
السلم  بالثبات، هو  يتسم  اول  من شقني: 
القيمي والبنية القيمية االساسية للمجتمع، 
وتبعا  مجتمع  كل  بحسب  يختلفان  وهام 
فيه هذه  تتشكل  الذي  التاريخي  للسياق 
)قيم  القيمي  السلم  وهذا  القيمية  البنية 
بالذات،  الوعي  الحرية،  مثل  ايجابية 
سلبية  قيم  او  العلم،  االنسانية،  الكرامة 
الشق  القهر...(.  الظلم،  االستبداد،  مثل 
يعرف  الذي  الجمعي،  الوعي  من  الثاين 
للمجتمع،  املتغرية  املعرفية  بالبنية 
لقوى  املكونة  العنارص  حول  ويرتكز 

وامتداداتها  فيه  والتأثري  والتحكم  الفعل 
هذه  ونتائج  وتفاعالتها  الخارجية 
التفاعالت عىل مدار الساعة، والتي تجيب 
االحداث  بصناعة  يتحكم  َمن  اسئلة  عن 
عىل  التأكيد  ميكن  وكيف؟  وملاذا  والقرار، 
للوعي  ما  الالزمة يف مجتمع  املنظومة  ان 
الزمان  باختالف  تختلف  بشقيه،  الجمعي 
املفرتض  من  منيعا،  يكون  وليك  واملكان. 
ان يكون لهذا الوعي فاعلية تشرتط جودة 
ضعف  حالة  ويف  له،  املكونني  الشقني 
احدهام تختل قوة الوعي واثرها يف الفعل 
السؤال عن املسؤول  اما  العام.  املجتمعي 
الجواب  الجمعي؟  الوعي  تعزيز  عن 
العادلة  الدولة  انها  الرسيع،  البديهي 
الوسائل،  بشتى  تسعى  التي  املتقدمة 
عىل  املجتمع  يف  الدميوقراطية  تحقيق  اىل 
املستوى السيايس، والرفاهية والرخاء عىل 
والعدالة  واملساواة  االقتصادي،  املستوى 
والتعددية  االجتامعي،  املستوى  عىل 
الديني،  املستوى  عىل  املعتقد  وحرية 
املستوى  عىل  االخر  وقبول  والتنوع 
يرفع  االمور  هذه  كل  فتحقيق  االنساين. 

من نسبة الوعي يف املجتمع.

حامية  تعالج  جادة  دراسات  من  هل   ■
وسائل  عرب  الكراهية  بث  من  املجتمع 

التواصل االجتامعي؟
يف  جادة  وابحاث  دراسات  ال  ان  اؤكد   □
الكراهية  اللبنانية تقارب خطاب  الجامعة 
هناك،  ليس  النه  له.  التصدي  وكيفية 
فيها  بحثية  سياسة  الشديد،  ويالالسف 
ابحاث  ملراكز  اسرتاتيجي  تخطيط  اي  وال 
تضع خططا ورؤى يف هذا املجال. البحث 
الوطنية هو عمل غري ممنهج  الجامعة  يف 
الفردية.  االساتذة  مبادرات  عىل  ويعتمد 
وهو يتأثر مبزاج ورغبة االستاذ الباحث يف 
القيام بدراسة او بحث او حتى مشاركة يف 
مؤمتر علمي. هذه املسألة اعتربها املشكلة 
بعد  اللبنانية  الجامعة  الثانية يف  االساسية 
السلطة  بامساك  املتمثلة  االوىل  املشكلة 
والقوى السياسية الطائفية بقرار الجامعة. 

يكون  ان  ميكن  ال  العلمي  فالبحث 

رئيسة مركز االبحاث يف كلية االعالم والتوثيق يف الجامعة اللبنانية الدكتورة وفاء ابوشقرا.

الدولة هي الجهة 
التي يقع على عاتقها 

التصدي لالختراقات

داود رمال

الملف
aborami20@hotmail.com
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فعاال ومؤثرا ويخدم املجتمع اذا اعتمد 
عىل املبادرات الفردية فقط.

لردع  كافية  اللبنانية  القوانني  هل   ■
وتوهني  الكراهية  بث  بحمالت  القامئني 

الوطني؟ الشعور 
تلك  محتوى  او  عدد  متاما  اعرف  ال   □
القوانني. لكن ميكنني النفي ببساطة، ألن 
القانون وحده غري كاف لحل اي مشكلة. 
والدالئل  الوقائع  مع  اال  يتعاطى  ال  فهو 
من  والشهادات،  والدفوعات  الحسية 
التي  الظروف  عىل  يتعرف  ان  دون 
تتحكم بنفسية الفرد وتفكريه وسلوكياته. 
يف  البحث  اما  الظاهر،  يعالج  القانون 
اخرى  مسألة  فهذه  والكامن  الباطن 
تحرتم  التي  العامل  دول  كل  يف  متاما. 
املنوط  نفسها وشعبها، ميكن للمؤسسات 
للمواطن  تحفظ  ان  القانون  تطبيق  بها 
لبنان(  حقوقه )طبعا هذا ال ينطبق عىل 
النظام،  هيبة  تفرض  ان  ايضا  لها  وميكن 
وتفرض  الضعيف،  عن  الظلم  وترفع 
العدالة  وتحقق  الناس،  بني  املساواة 
كل  االفراد.  حقوق  تحفظ  التي  الناجزة 

العادل  التطبيق  خالل  من  يكون  ذلك 
حامية  ألن  يكفي،  ال  ذلك  لكن  للقانون. 
املجتمع وتحصني االفراد يتطلبان قرارات 
الفرد  تساعد  واسرتاتيجيات  استثنائية 
من  ويبتعد  سليم،  بشكل  يفكر  ان  عىل 
وغريها  والتخلف  والجمود،  الغلو،  طيش 

من السلوكيات املدانة.

■ اال ترين ان ما يبث عرب وسائل التواصل 
الكرتوين  ذباب  ويقوده  االجتامعي 
االمن  يهدد  معروفني  غري  واشخاص 

االجتامعي واالمن الوطني؟
سؤالك  صحة  عىل  وتأكيدا  طبعا.   □
االستنتاجي، اذكر انني كتبت مرة يف احد 
مقااليت كيف غريتنا تطورات التكنولوجيا 

واىل  الضوء،  رسعة  رسعتها  تسابق  التي 
اي مدى غريت مسارات حياتنا عىل هذا 
التمويه  مموها.  بات  امر  كل  الكوكب. 
واالنتامءات  الهوية  يف  متويهات  يخلق 
والرصاعات  وااليديولوجيات  والقضايا 
واملواقف  واالراء  واالفكار  واملبادئ 
انني  اذكر  واالهداف.  والعواطف 
الذي  الكاريكاتور  اىل  مقالتي  يف  ارشت 
 Peterاالمرييك الفنان   1993 عام  رسمه 
هذا  يف  واسعة.  شهرة  والقى    Steiner
الكاريكاتور، يصور ستيرن كلبني احدهام 
وامامه  مكتب  كريس  عىل  يجلس  اسود 
شاشة كومبيوتر، واىل جانبه يجلس ارضا 
كلب ابيض. يقول االبيض لرفيقه االسود، 
الذي نراه يرفع احدى قوامئه وكانه يهم 
ما  "اكتب  املفاتيح،  لوحة  عىل  بالضغط 
يعلم  احد  ال  االنرتنت  عامل  ففي  شئت. 
معناه  ذلك؟  معنى  ما  كلب"!.  انك 
اخطر  عىل  يركز  ألنه  بفظاعته،  مرعب 
تفصيل يف العملية االتصالية عىل وسائل 
الناس.  لها  يتنبه  ال  قد  والتي  التواصل 
االتصالية،  العملية  مطلق  هوية  اعني، 
املشكلة  احد.  ال  او  كان  ايا  يكون  فقد 
العمليات  من  النوع  هذا  يف  االساسية 
اىل  رسيعا  تتحول  كونها  يف  االتصالية، 
محملة  ومصطلحات  لغة  يتوسل  رصاع 
والتجريح،  والتخوين  الكراهية  مبشاعر 
من  او  االخر  الرأي  من  النيل  بهدف 
ان  من  الرغم  فعىل  االخر.  سمعة 
اىل  ترمي  االجتامعي  التواصل  وسائل 
ثقافة  ارساء  عرب  االخر  الرأي  معرفة 
عدد  يف  صارت  انها  غري  البناء،  الحوار 
لبنان،  مقدمها  يف  العربية  الدول  من 
عن  منصاتها  كشفت  اذ  متاما.  ذلك  غري 
قصور الرؤية لدى الغالبية العظمى من 
اىل  ادى  الذي  االمر  وروادها،  جمهورها 
بات  فقد  واملجتمع.  الرأي  اصابت  علة 
تفاصيل  يرى  املنصات  هذه  مستخدم 
املشهد بعني واحدة، لكنه مقتنع ويظن 
ان الصورة مكتملة ما دامت تتوافق مع 

هواه وهوى من يوافقه الرأي.  دور السوشيل ميديا بات كارثيا يف لبنان ويشكل خطرا عىل املواطنني.

نصعق بمنحى املنصات 
التي تحدث االنقسام في 

املجتمع وتعمقه


