
�أن  يجب  ال  �حلقيقة  هذه  �أن  بيد  حتدياتها،  كبري  ب�شكل  حتجب  �النرتنت  فر�ص  تكاد 

تغيب عن �أذهاننا كي ن�شتطيع مكافحة ما يطفو بني �لفينة و�الأخرى على �شا�شة �الأنرتنت 

�أن  ميكننا  وكيف  �إذن؟  �خلطاب  هذ�  هو  فما  �لكر�هية.  من حديث، كظاهرة خطاب 

نتعامل معه ب�شكل ناجع وفعال؟

على غر�ر حرية �لتعبري يف �النرتنت �أو خارجها، تد�فع �ليون�شكو عن �ملوقف �لذي يرى 

فاإنتاج  �لقاعدة ولي�ص �ال�شتثناء.  �أن يكون د�ئما هو  للمعلومات يجب  �لتدفق �حلر  �أن 

�خلطاب �مل�شاد يف�شل ب�شكل عام على قمع �خلطاب غري �ملرغوب. �إذ يجب وزن كل 

ردة فعل حتد من �خلطاب بعناية من �أجل �لتاأكد من �أنها تبقى ��شتثنائية و�لتاأكد من عدم 

تعر�ص �خلطاب �مل�رشوع و�لقوي للبرت.

كيتا�شو اجنيدا

نائب املديرة العامة لليون�شكو.

�سل�سلة اليون�سكو حول حرية االنرتنت

�سل�سلة اليون�سكو حول حرية االنرتنت
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متهيد

تكاد فر�س النرتنت حتجب ب�سكل كبري حتدياتها، بيد اأن هذه احلقيقة ل يجب اأن تغيب عن اأذهاننا كي ن�ستطيع 

الكراهية. فما هو هذا  الفينة والأخرى على �سا�سة الأنرتنت من حديث، ل�سيما خطاب  مكافحة ما يطفو بني 

اخلطاب اإذن؟ وكيف ميكننا اأن نتعامل معه ب�سكل ناجع وفعال؟

على غرار حرية التعبري يف النرتنت اأو خارجها، تدافع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليون�سكو( عن 

املوقف الذي يرى اأن التدفق احلر للمعلومات يجب اأن يكون دائما هو القاعدة ولي�س ال�ستثناء. فاإنتاج اخلطاب 

امل�ساد يف�سل ب�سكل عام على قمع اخلطاب غري املرغوب فيه. اإذ يجب وزن كل ردة فعل حتد من اخلطاب بعناية من 

اأجل التاأكد من اأنها تبقى ا�ستثنائية و التاأكد من عدم تعر�س اخلطاب امل�رشوع والقوي للبرت.

وميكن للمعايري الدولية عندما يتعلق الأمر بالتعبري عن الكراهية اأن ت�ساعدنا اإىل حد كبريعلى حتديد ماهية اخلطاب 

املفعم بالكراهية وكيفية التعامل معه : 

اخلطاب العن�رشي : حيث اأن التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رشي تدعو اإىل   ●

حترمي التعبري عن اأفكار تنم عن تفوق اأو دونية الأ�سخا�س اأو النا�س امل�سنفني »عن�رشيا« 

بالن�سبة للكراهية املبنية على اجلن�سية اأو الدين : جند اأن هذه الأخرية جمرمة طبقا للمادة 20 من العهد   ●

الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية و ال�سيا�سية ICCPR لكن مع تو�سيف يق�سي باأن ت�سل التعابري ذات 

ال�سلة اإىل م�ستوى )i( التاأييد الذي ي�سكل )ii( حتري�سا على )iii( التمييز اأو العدوانية اأو الكراهية.

لالأ�سخا�س  الجتماعي  النوع  على  املبنية  الكراهية  من  احلد  يتم  اأن  الالزم  من  ولي�س  املمكن  من   ●

املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  ملقت�سيات  طبقا  اأخرى،  عنا�رش  على  اأو  اجلن�سية  وتوجهاتهم 

وال�سيا�سية ) املادة 19(، و ذلك ل�سالح احرتام حقوق و �سمعة الآخرين.

لكن يف كل احلالت الثالث ال�سالفة الذكر، يجب الن�س على قيود قانونية ولي�س اعتباطية. ويجب لهذه القيود اأن 

متتثل ملعيار كونها »�رشورية« لتكون متنا�سبة وموجهة لتفادي اأي تقييد غري مربر للحرية. 

ل�سلطة  اأن يكون ممتثال لهدف م�رشوع واأن ل يكون جمرد ممار�سة  للتعبري  تقييد  اأي  الدولية تفر�س على  فاملعايري 

معينة. واإىل جانب تاأييد حقوق الآخرين كما هي مذكورة اأعاله،  ميكن اأن تكون هذه الغايات من قبيل حفظ 

الأمن الوطني اأو الأخالق اأوال�سحة العامة. 

»بخطاب  التعريف  اأجل  من  دقيق  ب�سكل  ومميزة  م�ستنرية  مقاربة  الظاهرة  لهذه  املركب  البعد  هذا  ويتطلب 

احلر  التدفق  مع  املنا�سب  التوازن  ت�سمن  اأن  امل�ستوى  هذا  تقل عن  مقاربة  لأي  فال ميكن  منه.  واحلد  الكراهية« 

لالأفكار واملعلومات؛ الأمر الذي ينطبق اأي�سا على عامل التعبري على النرتنت، كما هو م�رشوح يف هذه الوثيقة.

القانونية  الفعل  تعقيدات تكمن يف تطوير وتطبيق ردود  فهناك  القوانني،  النرتنت غري مف�سول عن عامل  ولأن 

على اخلطاب املفعم بالكراهية على النرتنت. ولهذا ال�سبب بالذات ت�سطلع هذه الدرا�سة بفح�س ردود الفعل 

الجتماعية التي ميكن اأن تعترب مكملة لأي قيود قانونية تنفذها اأي دولة. 

5
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ولهذه الغاية متت �سياغة ت�سنيف لردود الفعل يف هذه الدرا�سة. فمن بني ردود الفعل هذه جند الر�سد  والتحليل 

من قبل املجتمع املدين. كما جند بدرجة ثانية الأفراد الذين يعززون اخلطاب امل�ساد من نظري لنظري. اأما رد الفعل 

لدى  احلالت  بع�س  عن  التبليغ  اأجل  من  حكومية  الغري  املنظمات  قبل  من  املنظمة  الأعمال  يف  فيكمن  الثالث 

تاأوي  التي  النرتنت  �رشكات  تدخل  اإىل  الدفع  اأجل  من  حمالت  تنظيم  يف  يكمن  الرابع  وال�سنف  ال�سلطات؛ 

الرتبية والتدريب حول  للم�ستعملني عرب  املهيكل  التمكني  الفعل اخلام�سة يف  املحتويات اخلا�سة. وتتمظهر ردة 

املعرفة والأخالقيات واملهارات ذات ال�سلة با�ستعمال حق حرية التعبري على النرتنت. ولعل هذا هو ما تطلق عليه 

اليون�سكو ثقافة قرائية الو�سائط واملعلومات.

اإن ردود الفعل الجتماعية اخلالقة من �ساأنها اأن تكون فعالة. اإذ ميكنها اأن ت�ساعد على التاأكد من اأن النرتنت تبقى 

ف�ساءا يتيح اإمكانيات اإيجابية. لت�ساعدنا �سبكة ال�سبكات هذه، اإذن، يف بناء جمتمعات املعرفة املعتمدة على ال�سالم 

وحقوق الإن�سان والتنمية امل�ستدامة.

كيتا�شو اجنيدا

نائب املديرة العامة لليون�سكو
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1. امللخ�ص التنفيدي
خمتلف  بني  نزاع  عن  تعبري  فهو  توترات:  عدة  بني  التقاطع  نقطة  يف  النرتنت  على  الكراهية  خطاب  يتموقع 

املجموعات داخل وعرب املجتمعات؛ كما اأنه مثال حي عن كيف ميكن للتكنولوجيات ذات القدرات التحويلية، 

على غرار النرتنت، اأن حتمل يف طياتها فر�سا وحتديات يف اآن واحد؛ وتفرت�س خلق توازن معقد بني احلقوق 

واملبادئ الأ�سا�سية مبا فيها حرية التعبري والدفاع على الكرامة الإن�سانية.

وباعتبارها وكالة لالأمم املتحدة تتاألف وليتها ب�سكل خا�س من تعزيز حرية التعبري ومقابالتها من احلريات، كحرية 

ال�سحافة و حرية املعلومات، تعمل يون�سكو ب�سكل ن�سيط من اأجل تعزيز املعرفة والفهم املتبادلني بني النا�س عرب 

كافة اأ�سكال التوا�سل الكبرية، كالنرتنت عامة و من�سات الت�سبيك الجتماعي خا�سة.

ومتتد جذور البحث املقدمة يف هذه الوثيقة اإىل تنفيذ يون�سكو للقرار 52 ال�سادر عن موؤمترها العام ال�سابع والثالثني 

املنعقد يف �سهر نونرب 2013، كما متت املوافقة عليه من طرف 195 ع�سوا يف هذه املنظمة. ذلك اأن هذا القرار 

دعا اإىل درا�سة �ساملة و ا�ست�سارية متعددة املتدخلني يف اإطار الولية املخولة ليون�سكو يف اإطار ق�سايا النرتنت ذات 

املعلومات. وهكذا كان  الأخالقية ملجتمع  التعبري، واخل�سو�سية، والأبعاد  باملعلومات واملعارف وحرية  العالقة 

1
البحث يف خطاب  الكراهية م�ساركة يف درا�سة اأو�سع.

على  الكراهية  خطاب  على  خ�سائ�سها  وت�سفي  ت�سم  التي  الديناميكيات  حول  عامة  نظرة  التقرير  هذا  ويقدم 

على  ال�سوء  ت�سليط  مع  حدته،  من  والتخفيف  ملواجهته  اعتمادها  مت  التي  الإجراءات  بع�س  وحول  النرتنت، 

املمار�سات اجليدة التي انبثقت على امل�ستويني املحلي والعاملي. واإذا كانت هذه الدرا�سة تقدم حتليال �سامال لالأطر 

املعيارية الدولية والإقليمية والوطنية التي مت تطويرها ملواجهة اخلطاب املفعم بالكراهية على النرتنت وتداعيات 

هذه الأطر على حرية التعبري، فاأنها تركز من جهة اأخرى على الآليات الجتماعية وغري التقنينية التي من �ساأنها اأن 

ت�ساعد على مواجهة اإنتاج  ون�رش وتاأثري ر�سائل الكراهية على النرتنت.

وميكن اأن ن�سنف نتائج هذه الدرا�سة يف اأربعة توترات: التعريف، نطاق الولية القانونية، الفهم والتدخل.

العهود املتعددة الأطراف،  اأن  اإن خطاب الكراهية م�سطلح �سا�سع ومثري للجدل. ذلك  التعريف :   ●

على غرار العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية )ICCPR( �سعت من جهتها اإىل التعريف 

اإعطاء  اأجل  من  الرباط(  عمل  )كخطة  املتدخلني  املتعددة  امل�سارات  و�سعت  حني  يف  بحدوده؛ 

و�سوح اأكرب لتعريف خطاب الكراهية واقرتاح اآليات ذلك. اإل اأن خطاب الكراهية لزال ي�ستعمل 

ب�سكل وا�سع يف اخلطاب اليومي كم�سطلح عام و�سامل، يخلط بني التهديدات امللمو�سة لأمن الأفراد 

واجلماعات واحلالت التي يعرب فيها النا�س عن غ�سبهم من ال�سلطة، فقط. اأما و�سطاء النرتنت، اأي 

فقد  وغوغل،  والتويرت  كفي�سبوك،  النرتنت،  على  التوا�سل  الو�سيط يف  دور  تلعب  التي  املنظمات 

قدمت تعريفاتها اخلا�سة لعبارة اخلطاب املفعم بالكراهية، اإذ تلزم م�ستعمليها مبجموعة من القواعد 

اإىل  اأما الهيئات الوطنية والإقليمية فقد �سعت  اأ�سكال التعبري.  وت�سمح لل�رشكات باأن حتد من بع�س 

7

Livre Arabe VF.indd   7 28/09/15   10:18:52



تعزيز فهم امل�سطلحات املتجذرة اأكرث يف التقاليد املحلية؛ ويبدو اأن الو�سول اإىل تعريف كوين م�سرتك 

يظل احتمال بعيدا. فامل�سالح امل�سرتكة من اأجل تفادي العنف وحماية الكرامة الإن�سانية جعلت من 

اللتقاء  اأجل  من  والفاعلني  املتدخلني  وفر�سة ملختلف  الكراهية حلظة  الدائر حول خطاب  النقا�س 

بطرق جديدة والبحث على حلول حملية �سميمة.

تفعيل  اأمام  �سعوبة  يف  احلكومات  انت�سارها  ومدى  النرتنت  �رشعة  ت�سع   : القانونية  الولية  نطاق   ●

ت�رشيعاتها الوطنية يف العامل الفرتا�سي. فالق�سايا املرتبطة بخطاب الكراهية على النرتنت ك�سفت 

النقاب عن انبثاق ف�ساءات خا�سة للتعبري ذات خدمة عامة )مثال: الفي�سبوك، التويرت(، وعن التحديات 

التي ت�سعها هذه الف�ساءات اأمام ال�سلطات التقنينية. فعلى الرغم من املقاومة الأولية وال�سغط العام 

الذي يلي ذلك، فاإن بع�س ال�رشكات التي متتلك هذه الف�ساءات اأ�سبحت تتجاوب ب�سكل اأكرب من 

اأجل مواجهة م�سكل خطاب الكراهية على النرتنت، على الرغم من اأنها مل تدمج بعد ب�سكل كامل 

التعرف على خطاب الكراهية  الدائرة حول كيفية  الرباط(  العاملية )مثال: خطة عمل  النقا�سات  يف 

ومواجهته.

النرتنت  خارج  والفعل  باخلطاب  وعالقته  النرتنت  على  الكراهية  خطاب  �سمات  تكاد   : الفهم   ●

ال�سيا�سيون والن�سطاء والأكادمييون على نطاق وا�سع، واإن كانت  يتداولها  ل تفهم. فهذه موا�سيع 

النقا�سات تكاد تناأى عن احلقائق والدلئل التجريبية املتما�سكة. فخا�سية ا�ستيعاب خطاب الكراهية 

وعواقبه املمكنة اأدت اإىل الرتكيز ب�سكل كبري على البحث عن حلول لهذه امل�سكلة وكيفية تر�سيخها 

يف املعايري الدولية حلقوق الإن�سان. اإل اأن هذا الرتكيز ذاته، قل�س من املحاولت العميقة التي ت�سبو 

اإىل فهم الأ�سباب الكامنة وراء هذه الظاهرة والديناميكيات التي تظهر عربها بع�س اأ�سكال املحتويات 

و تنت�رش و توؤدي - اأو قد ل توؤدي-  للتمييز الفعلي اأو العدوانية اأو العنف. درا�ستنا هذه تعر�س اأمثلة 

متنوعة حول الأبحاث التي تروم و�سع خريطة لربوز وانت�سار اخلطاب على النرتنت، لكن ت�سلط 

وظواهر  النرتنت  عرب  الكراهية  بني خطاب  العالقة  حتلل  التي  الدرا�سات  غياب  على  اأي�سا  ال�سوء 

اجتماعية اأخرى كولوج التعليم وتزايد الفوارق وال�رشوخ.
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و�سياقية.  خا�سة  م�ساكل  مع  التعامل  اأجل  من  ا�ستعملت  طرق  عدة  الدرا�سة  هذه  حتدد   : التدخل   ●

وبذلك ت�ستخل�س درو�سا مهمة ووا�سعة. اأول، �س�ساعة هذا املفهوم وق�ساوة ال�رشر املحتمل نبوعه منه 

ي�سكالن فر�سة للتحاور ب�ساأن تعريفات هذه الظاهرة ور�سدها وو�سعها يف �سياقها. ثانيا، يحلل هذا 

التقرير كيف ت�سعى ال�رشكات اخلا�سة للتعامل مع حالت خطاب الكراهية على النرتنت بتف�سيل 

تنبيه امل�ستعمل والإبالغ والرد على حالت معينة؛ كما يحلل كيف ميكن للمهند�سني الذين ي�سممون 

النرتنت  الكراهية على  ن�رش خطاب  يوؤثروا يف  اأن  الت�سبيك الجتماعي  خ�سائ�س خمتلف من�سات 

وردود الفعل اإزائه يف اآن واحد. ثالثا، تبني هذه الدرا�سة اأن املنظمات املنكبة واملتخ�س�سة مهمة للغاية 

من حيث جمع ردود الفعل الفردية وال�سغط على ال�رشكات وال�سلطات العمومية من اأجل الت�رشف. 

وعلى درجة اأكرب من الأهمية جند اأن املبادرات املختلفة قد يكمل بع�سها البع�س. مثال : اأ�سبح و�سطاء 

النرتنت ي�ستجيبون ب�سكل متزايد للطلبات الواردة من امل�ستخدمني الأفراد. لكن، لأنهم تفادوا ن�رش 

النتائج املرتاكمة التي قد تعطي فهما اأو�سع للظاهرة، فاإن هيئات املجتمع املدين �سعت اإىل ملء هذا 

الفراغ بتقدمي من�سات �ساملة للتقارير التي ميكن اأن جتمع تقارير امل�ستعملني. ويف الوقت ذاته، اأطلقت 

مبادرات حت�سي�سية من اأجل متكني الأفراد من تعرف اأ�سهل على الأمور التي يقدمون التقارير ب�ساأنها، 

وطريقة تقدمي هذه التقارير عندما يواجهون حالت خطاب الكراهية. وكما نقرتح يف هذه الدرا�سة، 

فهناك عنا�رش خا�سة بق�سية خطاب الكراهية على النرتنت من �ساأنها اأن جتعل الرتكيز على الأعمال 

املعزولة اأو املنجزة من طرف فرد واحد م�ساألة غري ناجعة. فاجلهود امل�سرتكة �رشورية للتعامل بنجاعة 

مع هذه الظاهرة اجلديدة.
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2. مقدمــة
يندرج خطاب الكراهية يف بنية مركبة من حرية التعبري وحقوق الأفراد واجلماعات والأقليات ومبادئ الكرامة 

واحلرية وامل�ساواة. اأما تعريفه فيبقى غالبا حمل جدال. فح�سب الت�رشيعات الوطنية والدولية ي�سري خطاب الكراهية 

اإىل عبارات توؤيد التحري�س على ال�رشر )خا�سة التمييز اأو العدوانية اأو العنف( ح�سب الهدف الذي مت ا�ستهدافه 

و�سط جمموعة اجتماعية اأو دميوغرافية. فقد ي�سمل على �سبيل املثال ل احل�رش، اخلطاب الذي يوؤيد الأعمال العنيفة 

وعدم  الإ�ساءة  من  متهد جلو  عبارات  اإىل  املفهوم  هذا  ميتد  للبع�س  بالن�سبة  لكن  ي�سجعها.  اأو  بارتكابها  يهدد  اأو 

الت�سامح، على افرتا�س اأن ذلك قد ي�سعل فتيل الهجمات التمييزية والعدوانية و العنيفة املن�سودة.

اأنها  حيث  النطاق،  وا�سعة  تكون  اأن  اإىل  الكراهية  خلطاب  املعطاة  التعريفات  متيل  العادية  التحديدات  وح�سب 

قد متتد اأحيانا لت�سمل كلمات ت�سب الأ�سخا�س ذوي ال�سلطة اأو تكون م�سادة لأفراد بارزين يف اأوقات حا�سمة 

كفرتة النتخابات. حيث اأن مفهوم خطاب الكراهية يكون حمل تالعب: فاتهامات باإثارة واإ�سعال فتيل الكراهية 

ميكن اأن ت�ستغل بني �سفوف املعار�سني ال�سيا�سيني اأو اأن ت�ستعمل من اأ�سحاب ال�سلطة لكبح ودحر الن�سقاقات 

والنتقادات.

الفاعلني يتكون  الكراهية كما يقدمها طيف متنوع من  بتغطية عدة تعريفات خلطاب  الدرا�سة  و�سنقوم يف هذه 

من منظمات دولية و من�سات اجتماعية؛ و�سن�رشح ملاذا تعترب عبارة  “خطاب الكراهية”  م�سطلحا مموها. واإن 

كان يتمتع هذا امل�سطلح بتعريفات وا�سحة، فاإن خطاب الكراهية )�سواء مت متريره عرب ن�س مكتوب اأو �سور اأو 

اأ�سوات( ميكن اأن يحدد ب�سكل تقريبي من خالل الأغرا�س املهينة والالإن�سانية التي يخدمها. وانطالقا من عمل 

وولدرن Waldron’s ميكننا القول باأن عبارة معينة قد تعترب مفعمة بالكراهية )�سواء مت متريرها يف ن�س مكتوب 

اأو عرب ال�سورة اأو ال�سوت(  عندما تبعث بنوعني من الر�سائل. اأما الر�سالة الأوىل فتبعث اإىل املجموعة امل�ستهدفة 

وتعمل على حتقري الأ�سخا�س امل�سنفني �سمن تلك املجموعة والتقليل من �ساأنهم. وتكون عباراتها نوعا ما على 

النحو التايل : 

ل تتوهم باأنه مرحب بك هنا... فاأنت غري مرغوب فيك، و اأنت و اأ�رشتك �سيتم جتاهلكم 

واإق�ساوؤكم و�رشبكم وطردكم، كلما ا�ستطعنا اأن نقوم بذلك دون م�ساكل، رمبا قد نتفادى 

)وولـدرن  تخــاف  اأن  عليـك   )  ...( العي�س  لطيب  تركـن  ل  ولكن  الآن،  النتبــاه  اإثارة 

 .)Waldron’s 2012

لتعزيز  لي�سوا وحدهم، وذلك  اأنهم  يعرفون على  الروؤية  نف�س  الآخرين ذوي  اأن جتعل  فهي  الأخرى  الر�سالة  اأما 

الإح�سا�س بالنتماء ملجموعة » يدعي« باأنها واقعة حتت التهديد. فهناك خطاب منوذجي يبعث هذه الأيام اإىل اأفراد 

لهم اأفكار مماثلة بال�سيغة التالية : 

اأن  نعلم  النا�س غري مرغوب فيهم هنا. نحن  اأن هوؤلء  يوافقون على  اأن بع�سكم  نعلم  نحن 

بع�سكم يح�سون باأنهم مت�سخني )اأو خطريين اأو جمرمني اأو اإرهابيني(. اعلموا الآن اأنكم ل�ستم 

وحدكم )...(. فبيننا ما يكفي من النا�س للتاأكد باأن هوؤلء النا�س غري مرحب بهم. فبيننا ما 

.)Waldron’s 2012( يكفي من النا�س لإثارة النتباه حلقيقة هوؤلء الأ�سخا�س
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نف�س  ويفرق يف  يوحد  لأنه خطاب  والت�سخيم،  الإنتاج  اإعادة  يروم  الذي  التوتر  على  الكراهية  يعتمد خطاب 

فاإننا ن�ستعمل ب�سكل عام م�سطلح »خطاب الكراهية«  الدرا�سة  الوقت، فيخلق »نحن« و»هم«. ولغايات هذه 

بهذا املعنى الوا�سع، دون اأن نح�رشه يف حالة وجود حتري�س خا�س لالإ�ساءة لالآخرين.

وتغطي هذه الدرا�سة عددا من املحاور التي ميكن اأن يلتف حولها بناء خطاب الكراهية دون اأن ت�سمل بال�رشورة 

الأبعاد الجتماعية، والعن�رشية والعرقية، واللغوية، واأبعاد النوع الجتماعي والدين والتحيز للجن�س اأو للجن�سية. 

اإذ تعترب هذه الدرا�سة، من جهة اأخرى، اأنه مهما يكن التعريف املقدم فاإن مفهوم خطاب الكراهية ل يتعلق باأفكار 

جمردة، كالإيديولوجيات ال�سيا�سية والدينية اأو الإعتقادية- التي ل يجب اأن تل�سق مبجموعات معينة قد تتبناها. 

فخطاب الكراهية يتعلق  بالعداوة اجتاه النا�س. كما تعرتف هذه الدرا�سة اأي�سا باأن اأكرب م�ساكل خطاب الكراهية 

توجد حاليا يف البلدان التي ترتفع فيها ن�سبة ا�ستخدام النرتنت. ويف نف�س الوقت فاإن هذه الو�سعية قد تدفع اإىل 

تطورات مماثلة يف اأماكن اأخرى كلما تزايد عدد م�ستعملي هذه الو�سيلة عرب العامل. كما ت�سجل الدرا�سة اأن العديد 

بتقييمها قد تطورت انطالقا من كونها ردود فعل حلالت من خطاب الكراهية عرب  التي تقوم  الفعل  من ردود 

النرتنت. وعلى �سوء ما �سبق ميكن  تكييف بع�س هذه  التجارب ب�سكل ا�ستباقي ومبكر، عو�س انتظار وقوع 

امل�سكلة. لذلك فالغاية  من هذه الدرا�سة ال�سعي للو�سول اإىل اأكرب عدد من الدرو�س امل�ستخل�سة من زخم وا�سع 

من الو�سعيات التجريبية.

النقا�س الدائر حول خطاب الكراهيـة

اإن ظاهرة خطاب الكراهية ت�ساءل بع�س املبادئ الأ�سا�سية التي تبنى عليها املجتمعات. فالأجوبة التي طورها كل 

جمتمع من اأجل خلق التوازن بني حرية التعبري واحرتام امل�ساواة والكرامة خلقت �رشوخا وحتالفات فريدة من نوعها 

على امل�ستوى الدويل. اإذ اأن الكثري من الدرا�سات املقارنة حول خطاب الكراهية، مثال، ركزت على تلك الهوة 

 Rosenfeld 2012 ;( التي توجــد بني املقاربتــني الأمريكــية والأوروبية مــن حيث تقنـني خطاب الكراهيــة

Bleich 2013(. ذلك اأن الوليات املتحدة الأمريكية توفر حماية حلرية التعبري متتد اإىل اأبعد من حدود اخلطاب 
املقبول يف اأوروبا. اإذ اأن تركيزها على اخلطر الوا�سح و املحدق الواجب حتديده من اأجل حترمي اأو معاقبة بع�س 

اأ�سكال اخلطاب انبثق كخا�سية تعريفية لهذه املقاربات. كثرية هي البلدان الأوروبية، مبا يف ذلك اأملانيا و فرن�سا، 

التي اعتمدت عو�س ذلك مقاربة حترم بع�س اأ�سكال اخلطاب، لي�س لحتمال وقوع ال�رشر ب�سببها فح�سب، ولكن 

اأي�سا ب�سبب حمتوياتها ال�سمنية.

بني  جتمع   قد  والتي  الكراهية،   خطاب  ومكافحة  لتحديد  نوعها  من  فريدة  اآليات  اأخرى  جمتمعات  وطورت 

الأعراف والقوانني واإن اختلفت املقاربات من بلد لآخر. ففي ال�سومال مثال، حيث ي�سكل ال�سعر و�سيلة �سعبية 

بالأفراد  مت�س  اأنها  �سيوخهم  يعترب  متكرر  ب�سكل  اأ�سعارا  ينظمون  الذين  ال�سعراء  فاإن  والأفكار،  املعلومات  لن�رش 

واجلماعات ميكن اأن مينعوا من نظم ق�سائد جديدة )Stremlau 2012(. كما ظهرت اأبحاث مهمة من خالل 

 Kellow and( درا�سة الدور الذي يلعبه خطاب الكراهية يف اجلرائم الفظيعـة اأو الإنفجارات الكربى للعنف

Steeves 1998, Thompson 2007, Yanagizawa-Drott 2010(. اإل اأن الأبحاث املنتظمة التي 
حتلل ظاهرة خطاب الكراهية وتقنينه يف دول غري الوليات املتحدة واأوروبا لزالت هام�سية. 
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وظل خطاب الكراهية كمفهوم مو�سع جدل لكونه مفهوما وا�سع النطاق وي�سهل التالعب به؛ ولذلك ا�ستعملت 

يف  الت�سبب  على  اخلطاب  قدرت  على  للرتكيز  اخلوف«  و»خطاب  خطر«  »خطاب  قبيل  من  �سيقة  مفاهيم 

ال�رشر والدفع اإىل نتائج عنيفة. فاإذا كان خطاب الكراهية موجودا يف �سكل معني اأو حتت غطاء معني، يف كافة 

يروم  فاإن مفهوم اخلطاب اخلطري  العنف حمدودا،  احتمال وقوع  فيها  التي يكون  تلك  املجتمعات، مبا يف ذلك 

ح�رش الأعمال ذات الحتمال العايل لتكون »حمفزة اأو م�سخمة للعنف املرتكب من قبل جمموعة �سد اأخرى«. 

)Benesch 2012( وقد اقرتحت �سوزان بيني�س Susan Benesch  اإطارا ميكن اأن يحدد الأعمال  الناجتة 

عن اخلطاب اخلطر  بناءا على : i( �سلوك و �سعبية املتحدث؛ ii( الو�سعية العاطفية للجمهور؛ iii( حمتوى اخلطاب 

ذاته كدعوى للتحرك؛ iv( ال�سياق التاريخي و الجتماعي الذي يقع فيه العمل الناجت عن اخلطاب؛ v( الو�سائل 

امل�ستعملة لن�رش ذلك اخلطاب ) مبا يف ذلك نوع اللغة املعتمدة مثال:اأن يكون اخلطاب باللغة الدارجة  اأو اأن يكون 

ال�سخ�س من املنطقة التي ت�ستعمل تلك اللغة قد يتم ال�ستماع لذلك اخلطاب ب�سكل خمتلف عن �سماعه له بلغته 

الوطنية(. فمفهوم »خطاب اخلوف« )Buyse 2014( مت طرحه موؤخرا للرتكيز على اللغة التي تقدر على خلق 

تدريجي لعقلية اإق�سائية، ميكنها اأن توؤدي يف نهاية املطاف اإىل اإ�سفاء امل�رشوعية على اأعمال العنف كو�سائل دفاعية 

للحفاظ على اأمن و�سالمة جماعة معينة. وبناءا على درا�سة ملجموعة من اجلرائم ال�سنيعة املرتكبة فاإن فكرة خطاب 

اخلوف تقدم ممرا وم�سلكا لفهم ما اإذا كانت الظروف ال�سابقة للعنف قد تربز ب�سكل تدريجي وتوؤدي اإىل اإمكانية 

حتديد للنقاط احلا�سمة التي قد ت�ساعد على تفعيل اإجراءات م�سادة ناجعة للغاية. 

اأخريا، كانت هناك حماولت للتحرك بعيدا عن جمرد حتديد وتقنني الإجراءات امل�سادة والبحث عو�س عن ذلك عن 

فهم من هم اأولئك الأ�سخا�س الذين ي�سعلون فتيل الكراهية وملاذا يقومون مبا يقومون به. واإن كان هــذا النـــوع 

من الأبحــاث لزال مهم�ســـا مع كامل الأ�ســــف، اإل اأن الأنرتنت وا�ستمرار تواجد املــادة املكتوبــة واملرئـيـــة 

الدرا�ســـات.  مــــن  النـوع  هــذا  اجنـــاز  فــر�س  مــن  يزيد  الأخيـــرة-  هــذه  بــه  ت�ســـمح  الـــذي 

يف  الكراهية  ر�سائل  حلال  مثال،   ،)Karmen Erjavec and Melita Poler Kovacic 2012(

تعليقات حول اأكرث املواقع الإخبارية �سعبية يف �سلوفنيا وا�ستطاعا اأن يتحاورا مع بع�س كاتب هذه الر�سائل. واأدت 

الإ�سرتاتيجية التي اعتمدوها اإىل حتديد خمتلف فاآت املتحدثني؛ اإذ اأن كل  فئة كانت حمفزة بعنا�رش فريدة من نوعها: 

و�سائل  وي�ستعملون  حكومية  الغري  املنظمات  و  ال�سيا�سية  لالأحزاب  ينتمون  كانوا  الذين  »اجلنود«  هناك  فكان 

ي�ستعملون  الذين  »باملراقبني«  مرورا  معار�سيهم؛  ب�سمعة  وللم�س  النمطية  ال�سور  لن�رش  منتظم  ب�سكل  الأنرتنت 

املحفزات  مهم  ب�سكل  ينري  الأبحاث  من  النوع  هذا  اإن  الجتماعية.  للم�ساكل  النتباه  لإثارة  الكراهية  خطاب 

واملربرات التي يلجاأ معها بع�س م�ستعملي الأنرتنت للغة متطرفة. كما ي�رشح ذلك املوؤلف، م�سريا اإىل » كيف يربر 

»اجلنود« خطاب الكراهية :

اإنهم يدعون على اأن خطاب الكراهية على الأنرتنت ل ميكن اأن يقارن مع خطاب الكراهية 

يف الو�سائط التقليدية، لأنه يعترب و�سيلة التوا�سل الوحيدة بني التعليقات على الأنرتنت »اإن 

فاإنهم  لذلك،  اأ�سال.«  ي�سمع  ل  �سوتك  فاإن  اإل  و  للتوا�سل؛  الوحيدة  الو�سيلة  هي  هذه 

يربرون ا�ستعمال خطاب الكراهية بتعليقات من قبيل »حاد«، »ع�سكري«، »اخلطاب املقنع 

 Erjavec &( »يفهمه »الأعداء الذي  للتوا�سل،  املمكن دون غريه«  الوحيد«، »اخلطاب 

Kovacic 2012( ال�سفحة 910.

 Buckels et al.2014( الأنرتنت  على  ال�ستفزاز   « البحث حول  مع  يتنا�سب  ال�ستنتاجات  من  النوع  هـذا 

Herring et al.2002 ; Shin 2008(، اأي ال�ستفزاز الإرادي مل�ستعملي الإنرتنت عرب لغة م�ستعلة  وحمتوى 
مثري للغ�سب ويقدمون بع�س الإ�سارات لكيف اأن هذه الو�سيلة ميكن اأن تاأثر يف الر�سالة. وب�سكل عام فاإن هذا 

تطورها  اأ�سباب  وبع�س  الظاهرة  لهذه  الفريدة  للخ�سائ�س  ومرتكز  مر�سخ  فهم  بلوغ  يروم  الأبحاث  من  النوع 

ال�رشيع عو�س البحث عن »حلولها« فح�سب. 
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مميزات خطاب الكراهية على النرتنت

املتحدة  لالأمم  الإن�سان  حقوق  ملجل�س  اخلا�س  املقرر  لحظه  كما  النرتنت  عرب  الكراهية  خطاب  انت�سار  اإن 

)HRC ,2015( يطرح جمموعة جديدة من التحديات. فاإذا كانت الإح�سائيات التي تقدم نظرة عامة حول هذه 

الظاهرة غري متوفرة، فاإن من�سات ومنظمات ال�سبكات الجتماعية التي اأ�س�ست من اجل حماربة خطاب الكراهية 

لحظت اأن ر�سائل الكراهية على النرتنت اأ�سبحت تنت�رش ب�سكل متزايد وا�ستدعت اهتماما غري م�سبوق من اأجل 

. ح�سب  HateBase )قاعدة الكراهية( - وهي عبارة عن تطبيق يعتمد على ال�سبكة 
2
تطوير ردود فعل منا�سبة

العنكبوتية يجمع حالت من خطاب الكراهية على النرتنت من كافة بقاع العامل- فاإن اأغلبية حالت خطاب 

الكراهية ت�ستهدف اأفرادا بناءا على انتمائهم العرقي و جن�سياتهم. ولكن الت�سجيع على الكراهية بناءا على الدين 

3
وعلى الطبقة الجتماعية اأ�سبح يف تزايد م�سطرد اأي�سا.

كما اأن خطاب الكراهية عرب النرتنت يجعل بع�س الإجراءات القانونية التي متت �سياغتها بالن�سبة لو�سائط اأخرى 

غري ناجعة اأو غري منا�سبة، وي�ستدعي تفعيل مقاربات ت�ستطيع اأن تاأخذ بعني العتبار الطبيعة اخلا�سة للتفاعالت التي 

مت ت�سغيلها بوا�سطة تكنولوجيا التوا�سل واملعلومات الرقمية و)ICTs( فهناك خطورة خلط اإل اأن تغريدة ب�ستيمة 

 Rowbottom( حتمل دون التفكري يف الآثار املمكنة لذلك، بتهديد حقيقي كجزء من حملة منتظمة للكراهية

2012(. فهناك فرق بني ر�سالة يتم ن�رشها تتلقى القليل من الهتمام اأو ل تتلقى اأي اهتمام باملرة، ور�سالة من�سورة 
اأخرى ت�ست�رشي ا�ست�رشاء الفريو�س. وهناك التعقيدات التي قد تواجهها احلكومات واملحاكم عندما حتاول اأن تنفذ 

قانونا �سد من�سة للتوا�سل الجتماعي يوجد مقرها الرئي�س يف بلد اآخر. فاإذا كان خطاب الكراهية على النرتنت 

ل يختلف �سمنيا عن عبارات م�سابهة جندها خارج منظومة النرتنت، فهناك باملقابل حتديات خا�سة فريدة من 

نوعها ذات �سلة مب�ستوى النرتنت وتنظيمه. هذه التحديات املرتبطة با�ستدامتها وتنقلها من مكان لآخر وجمهولية 

هوية �ساحبها وتداخل الخت�سا�سات الرتابية الق�سائية ب�ساأنها تعترب من بني اأكرث التحديات تعقيدا. 

فيمكن خلطاب الكراهية اأن يبقى على النرتنت ملدة طويلة يف اأ�سكال خمتلفة عرب العديد من املن�سات التي ميكن 

اأن يتكرر الرتابط بينها. كما قال ذلك Andre Oboler، وهو الرئي�س املدير العام ملعهد الوقاية من الكراهية 

على النرتنت، » كلما طال بقاء حمتوى من املحتويات على النرتنت، كلما زادت  خطورة ال�رشر الذي ميكن 

اأن حتد من تعر�س  اأزلت حمتوى معينا يف مرحلة مبكرة، ميكنك  اأن مي�س ال�سحايا وزاد من تقوية مرتكبيه. فاإذا 

ال�سحايا. يكاد الأمر ي�سبه تنظيف الأو�ساخ. فذلك ل مينع النا�س من اإلقاء الأو�ساخ ولكن لأنك مل تهتم بامل�سكلة 

اأن  ميكن  املن�سات  خمتلف  وت�سميم  هند�سة  اإن   .
4
فاأكرث« اأكرث  وتتفاقم  �سترتاكم  القاذورات  هذه  من  اأكواما  فاإن 

ت�سمح ملو�سوعات معينة بالبقاء حية على الأنرتنت ملدد اأق�رش اأو اأطول. اأما احلوارات اجلارية على التويرت واملنظمة 

فر�سة  تعطي  اأنها كذلك  اإل  الكراهية.  لر�سائل  املدى  والوا�سع  ال�رشيع  النت�سار  ت�سهل  قد  الآنية  املوا�سيع  حول 

على  الفي�سبوك،  العنف.اأما  بت�سجيع  تتعلق  �سعبية  وم�سارات  واإنهاء خطوط  ر�سائل  لتفادي  املوؤثرين  للمتحدثني 

خالف ذلك؛فقد ي�سمح بخطوط متعددة لكي ت�ستمر ب�سكل متواز دون اأن يلقى اإليها اأي بال اأو اهتمام؛ و يخلق 

5
ف�ساءات اأطول وم�ستدمية حيث يتعر�س بع�س الأفراد واجلماعات للهجوم وال�ستهزاء و للتمييز.

وميكن خلطاب الكراهية اأن يكون متنقال ومتكررا، فحتى عندما نزيل املحتوى من مكان معني فاإنه يجد له تعبريا 

اآخر يف مكان اآخر، رمبا يف نف�س املن�سة حتت ا�سم اآخر اأو يف ف�ساء خمتلف على الأنرتنت. فعندما يتم اإغالق موقع 

على الأنرتنت ميكن اأن يفتح من جديد ب�سكل �رشيع با�ستعمال خدمة الإيواء على الأنرتنت بقواعد اأقل ت�سددا اأو 

عرب النتقال اإىل بلد اآخر ذو قوانني ت�سع �سقفا اأعلى خلطاب الكراهية. فالطبيعة املتنقلة واملتحركة خلطاب الكراهية 
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تعني اأي�سا اأن الأفكار التي تتم �سياغتها ب�سكل �سعيف والتي ما كان لتجد تعبريا عاما ودعما يف املا�سي ميكنها 

6
الآن اأن حتط يف ف�ساءات ميكنها اأن ت�سبح بارزة جلمهور اأو�سع.

وبقاء مادة خطاب الكراهية على الأنرتنت م�ساألة فريدة من نوعها بف�سل تكلفة ذلك واإمكانية اإعادة اإحيائه ب�سكل 

حمكومة  غري  الإنرتنت  كانت  فاإذا  للخطاب.  خا�سة  وف�ساءات  حميطات  يف  �سميميته  ا�ستمرارية  و�سمان  �رشيع 

و�سطاء  مع  تتعامل  اأن  ميكنها  حكومية  الغري  واملنظمات  واحلكومات  املعنيني  الأفراد  فاإن  واحدة،  هيئة  قبل  من 

الأنرتنت حالة بحالة. الأمر الذي يرتك ملالكي ف�ساء خا�س على الأنرتنت فر�سة تقرير طريقة التعامل مع ت�رشفات 

امل�ستخدمني ب�سكل غري متقطع. لكن، Ian Brown، وهو خبري يف اأمن املعلومات واخل�سو�سية، حذر من اأن 

 
7
و�سطاء الأنرتنت ل يجب اأن يدفعوا دفعا لتخاذ مواقف  حماكم خا�سة من حيث تقرير كيفية تنظيم املحتوى.

التعبري على  اأن الف�ساءات اخلا�سة املختلفة تكون مرتبطة فيما بينها من حيث  وف�سال عن ذلك، على الرغم من 

التعبري وردود  اأ�سكال  ت�سمح مبختلف  البع�س  بع�سها  متيزها عن  بهند�سة  تت�سم  اأنها  اإل  الفعل،  الأنرتنت وردود 

الفعل اأو تقيدها. فمن وجهة نظر امل�ستعمل، توجد مواقع الفي�سبوك يف نقطة التقاطع بني الف�ساء اخلا�س والف�ساء 

العام؛ حيث اأن الأفراد يوؤ�س�سون ف�ساءات خا�سة على الأنرتنت، يتفاعلون من خاللها مع بع�سهم البع�س ب�سكل 

اإىل  لي�سل  بعيدا  ي�سافر  قد  الأ�سدقاء  بني  تقا�سمه  يتم  من�سورا  فاإن  النحو،  الأمر على هذا  كان  اإن  مبا�رش. وحتى 

جمهور غري متوقع؛ الأمر الذي قد يت�سبب يف اآثار غري مرغوب فيها. اأما التويرت فقد مت ت�سميمه كف�ساء عام يقدم 

فر�سا اأكرب للتغريدة لكي تتم اإعادة ن�رشها بني جماهري اأو�سع ولت�سل اإىل غرباء كي يجيبوا ويتفاعلوا يف نقا�سات 

عامة. فمن�سات من قبيل Snapchat، على خالف ذلك، عندما تزيل احلوار بني امل�ستخدمني بعد اأن تكون هذه 

احلوارات قد حدثت، فاإنها متنح فر�سة اأكرب لبقاء تلك الكلمات يف دوائر �سغرية. 

جمهولية امل�سدر ميكن اأن ت�سكل اأي�سا حتديا اأمام التعامل مع خطاب الكراهية على الأنرتنت. »فالأنرتنت ت�سهل 

ال�سلوك املدمر  انت�سار  اأن ي�رشع ب�سهولة من  �ساأنه  امل�ستعار مما من  امل�ستعمل لال�سم  اأو  اخلطاب املجهول امل�سدر 

      Drew وكما قال ذلـك .)Citron et Norton 2011( »بالقدر الذي ميكنه اأن يوؤجج اخلطاب العمومي

Boyd مدير العمليات لدى م�رشوع الدرب Sentinel، »تعطي الأنرتنت لالأفراد القدرة على قول اأ�سياء م�سينة 
لأن  نوعه،  من  فريدا  خطابا  الكراهية  خطاب  من  يجعل  الذي  الأمر  يكت�سفوا؛  لن  اأنهم  يعتقدون  وهم  مروعة 

النا�س يح�سون بالرتياح اأكرث وهم يف�سحون عن الكراهية عك�س القيام بذلك يف احلياة اليومية عندما ي�سطرون 

 بع�س احلكومات ومن�سات الو�سائط الجتماعية �سعت اإىل تفعيل �سيا�سة 
8
للتعامل مع  تبعات ما يف�سحون عنه«.

ا�ستعمال ال�سم احلقيقي. لكن متت املنازعة يف هذه الإجراءات، لأنها مت�س عمق احلق يف احلياة اخلا�سة و تقاطع 

هذا احلق  مع حرية التعبري. وف�سال عن ذلك، فاإن اأغلبية هجمات اخلطابات امل�ستفزة وخطابات الكراهية  تنبع 

 لأن التوا�سالت 
9
من احل�سابات امل�ستعملة لالأ�سماء امل�ستعارة، والتي لي�ست بال�رشورة جمهولة امل�سدر عند اجلميع.

املجهولة امل�سدر فعال تكون نادرة لكونها تتطلب من م�ستعملها اأن يقوم باإجراءات عالية التقنية للتاأكد من عدم 

اإمكانية التعرف على هويته اأو هويتها ب�سهولة. 

كما اأن هناك تعقيد اإ�سايف يكمن يف جتاوز الإنرتنت للحدود الوطنية، حيث تتزايد الق�سايا املتعلقة بالتعاون بني 

دوائر الخت�سا�س الق�سائي اأ�سبحت عالقة بالآليات القانونية املعتمدة ملكافحة خطاب الكراهية. فرغم وجود 

معاهدات امل�ساعدة القانونية  املتبادلة املوقعة بني العديد من البلدان، اإل اأن تفعيلها يت�سم بالبطء. فتجاوز العديد من 

و�سطاء الأنرتنت من القطاع اخلا�س للحدود الوطنية قد ي�سكل قناة فعالة اأكرث من اأجل حل بع�س الق�سايا بالرغم 

من اأنهم غالبا ما يتاأثرون بطلبات احل�سول على البيانات )الإف�ساح عن هوية كاتب حمتوى معني(. وعلى عك�س 

ن�رش خطاب الكراهية عرب القنوات التقليدية،غالبا ما ي�ستدعي ن�رشه عرب الأنرتنت تدخل عدة فاعلني- �سواء بعلم 

اأو بغري علم من هوؤلء. عندما ي�ستعمل اأحد هوؤلء من�سة اجتماعية على الأنرتنت لن�رش ر�سالة الكراهية فاإنه ل ي�رش 
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ب�سحاياه فقط ولكن ميكنه اأي�سا اأن يخرق بنود اخلدمة على تلك املن�سة وحتى قوانني الدولة، ح�سب املكان الذي 

يطلق منه ر�سالته. فال�سحايا  بال حول ول قوة اأمام التحر�س يف الأنرتنت، اإذ ل يعرفون ملن �سيلجوؤون للح�سول 

على امل�ساعدة. ومن خالل اأنواع ردود الفعل التي مت جتميعها وت�سنيفها يف كافة مراحل هذه الدرا�سة، يت�سح اأن 

الأعمال اجلماعية التي تنفذها عادة املنظمات الغري حكومية و جمموعات ال�سغط ظلت طريقة عمل فعالة لتوعية 

خمتلف الفاعلني وت�سجيعهم على التدخل. 

ردود الفعل اإزاء خطاب الكراهية عرب الأنرتنت : الإجراءات القانونية وغري 

القانونية

التعريف  على  اأويل  ب�سكل  ركزت  للنقا�س  عر�سة  الأكرث  الأنرتنت  على  الكراهية  اإزاء خطاب  الفعل  ردود  لعل 

القانوين وعلى الو�سائل القانونية. اإل اأن مقاربتنا تهم املحاذير والقيود. فهناك اأول ت�سابك بني القانون وال�سلطة. 

Robert Post، »اإن تقنني خطاب الكراهية يخال نف�سه كما لو كان يفعل بب�ساطة املعايري  وكما لحظ ذلك 

املعطاة واملعايري الطبيعية ملجتمع حمرتم ... ؛ لكن من وجهة نظر �سو�سيولوجية واأنرتوبولوجية نعرف باأن القانون 

مكيفلي  كل  فمقابل  القانون.  حمتوى  يف  تتحكم  التي  املهيمنة  املجموعة  قواعد  و  عادات  الأمر  واقع  يف  ينفد 

  Walt Whitman انتهازي« يدعو القانون ليحرم خطابا يحر�س على كراهية الدولة، هناك �سخ�س من نوع«

) �ساعر اأمريكي( الذي  ي�ستعطفنا لكي »نكره الطغاة«« )Post et al. 2009(. فيمكن للمرء اأن يالحظ مثال اأن 

قانون خطاب الكراهية يف جنوب اإفريقيا بلد الف�سل العن�رشي Apartheid   كان يجرم انتقاد �سيطرة البي�س، 

10
الأمر الذي يبني اإمكانية التع�سف ال�سيا�سي وراء تقييد خطاب الكراهية.

ثانيا،  ميكن للمنظور القانوين املح�س اأن يغفل كيف تتطور املجتمعات من خالل املنازعة يف الأ�سياء وعدم املوافقة 

عليها. فعلى الرغم من اأن خطاب الكراهية يعترب هجوميا وي�سكل م�ستوى متدنيا من التعبري عن الن�سقاق، ميكن 

مع ذلك اأن نت�سوره يف �سكل نافذة تطل على توترات وتباينات عميقة اجلذور حتتاج يف حد ذاتها اأن نتعامل معها 

مبا يفوق م�سائل تنح�رش يف جمرد اخلطاب و مبا يتجاوز بعد الإنرتنت.

الأمر  واقع  اإن  الأقليات،  ق�سايا  املتحدة حول  لالأمم  الإن�سان  ملجل�س حقوق  اخلا�س  املقرر  ذلك  قال  كما  ثالثا، 

ي�سري اإىل اأن جرائم الكراهية ناذرا ما حتدث دون الو�سم والتجريد من الإن�سانية ب�سكل م�سبق ملجموعة م�ستهدفة 

ودون التحري�س على اأحداث الكراهية. ويف نف�س الوقت »فاإن اأب�سع اأ�سكال خطاب الكراهية خا�سة تلك التي 

ت�سكل حتري�سا على التمييز والعدوانية والعنف تعترب غري قانونية ب�سكل عام«. )HRC,2015(. وي�سرت�سل املقرر 

ليالحظ اأهمية التمييز بني ثالثة اأنواع من التعبري )اأ( التعبري الذي ي�سكل جرمية ح�سب تعريف للقانون الدويل ومن 

متة ميكن املتابعة ب�ساأنه جنائيا؛ )ب( التعبري الغري قابل للعقاب جنائيا والذي ميكن اأن يربر و�سع قيود معينة ورفع 

ق�سية مدنية؛ )ج( التعبري الذي ل يوؤدي اإىل عقوبات جنائية اأو مدنية اإل اأنه يثري القلق ب�ساأن الت�سامح، وال�سلوك 

بالإجراءات  مرتبط  دور  للقانون  فيه  يوجد  الذي  الوقت  يف  اأنه  يبني  الأمر  هذا  الآخرين.لعل  واحرتام  املتمدن 

القانونية من الفئة )اأ(، فاإن الإجراءات القانونية ل ميكن اأن تعترب ردة فعل كافية اإزاء طيف كامل من خطاب قد 

ي�ساهم يف خلق مناخ منا�سب جلرائم الكراهية. 
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وعلى �سوء ما �سبق واإذا كانت هذه الدرا�سة تقدم نظرة عامة لأهم الو�سائل القانونية املقننة خلطاب الكراهية، فاإنها 

مببادرة من  املتخذة  القانونية  الإجراءات  املدين واخلطوات الجتماعية عو�س  املجتمع  ب�سكل خا�س على  تركز 

الدولة. ومن بني الأمثلة التي ميكن اأن ن�سوقها ب�ساأن هذه اخلطوات جند مثال  ملجتمع تعباأ ملواجهة وتهمي�س ر�سائل 

الكراهية. وكما اأف�سح عن ذلك املقرر اخلا�س ملجل�س حقوق الإن�سان لالأمم املتحدة ب�ساأن ق�سايا الأقليات، »يف 

الوقت الذي ين�سب فيه الهتمام ب�سكل �سحيح على ردود الفعل القانونية اإزاء خطاب الكراهية، فاإن اهتماما ونقا�سا 

.)5HRC ,201( ».من نف�س امل�ستوى يجب اأن ين�سب للرد على ردود الفعل الغري قانونية والجتماعية

اأما بنية هذه الدرا�سة فهي على النحو التايل. بعد نقا�س خمت�رش حول املنهجية يف الف�سل الثالث، يتم الإطالع على 

اأهم النقا�سات الدائرة حول خطاب الكراهية يف الف�سل الرابع، حيث يتم و�سع خريطة حول كيف كانت ردود 

فعل املوؤ�س�سات الدولية والإقليمية مع التفكري يف الدور اجلديد الذي تلعبه ال�رشكات من حيث تقنني وتنظيم التعبري 

اأن املنظمات الدولية قد انخرطت يف عمليات ا�ست�سارية  اأننا ن�رشح، على �سبيل املثال، كيف  اإذ  على الأنرتنت. 

ال�سوء على كيف  ن�سلط  اإزاءه. كما  الفعل  الكراهية و ردود  للتعريف بخطاب  اأكرب  اإعطاء و�سوح   اإىل  تهدف 

ميكن لذلك التيار الذي ي�ستهدف احلكومات كحاملة اأ�سا�سية للواجب وللم�سوؤوليات يف احلياة العامة اأن يك�رش 

اأنها ت�سوغ وحتجم ما يتوا�سل به  اأي�سا خدمة  مهمة للعموم، حيث  التي تقدم  الف�ساءات اخلا�سة اجلديدة  دور 

اأو التويرت لي�سوا خا�سعني  النا�س وكيف يتوا�سلون ب�ساأنه. فم�ستعملي ال�سبكات الجتماعية من قبيل الفي�سبوك 

للقانون الوطني فح�سب ولكن اأي�سا لبنود ال�سبكات الجتماعية املدرجة يف اتفاق اخلدمة و لالآليات التي ت�سعها 

ال�سبكات الجتماعية من اأجل تفعيل هذه البنود. 

الف�سل 5 يحلل املعنى الأو�سع لأربعة اأنواع من املبادرات التي مت اإطالقها من اأجل مكافحة ظهور و /اأو انت�سار 

الأنرتنت  على  الكراهية  خطاب  ظهور  كيفية  ر�سد  اأجل  من  الأبحاث  جمهودات   )i بالكراهية:  مفعمة  ر�سائل 

الأعمال   )ii اخلطاب؛  اأنواع  خمتلف  بني  للتمييز  و�سائل  و�سع  و  املبكر  الإنذار  نظام  تطوير  واإمكانية  وانت�ساره 

املن�سقة بني اأع�ساء املجتمع املدين التي تروم خلق حتالفات وطنية ودولية للتعامل مع التهديدات احلديثة التي تربط 

بني الكراهية على النرتنت والعنف خارج النرتنت iii( مبادرات ت�سجيع الت�سبيك الجتماعي ومزودي خدمات 

الأنرتنت ليلعبوا دورا اكرب ملكافحة خطاب الكراهية على الأنرتنت ب�سكل فعال؛ iv( حمالت التثقيف  والقرائية 

يف جمال و�سائط الإعالم ومبادرات تهدف اإىل تهيئ امل�ستخدمني لتاأويل خطاب الكراهية على الأنرتنت والتفاعل 

معه. واعتمادا على هذه احلالت وعلى حتليل النقا�س الرائج عالقة بطبيعة واإمكانية التفاعل مع خطاب الكراهية 

على الأنرتنت، نختم الدرا�سة يف الف�سل ال�ساد�س مبجموعة من التو�سيات ميكن اعتمادها من قبل عدة متدخلني 

وفاعلني من اأجل تطوير و�سياغة ردود فعل عملية ومنا�سبة. 
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3. املنهجية
ي�سع هذا التقرير يف الواجهة ق�سايا مرتبطة بخطاب الكراهية على الأنرتنت وردود الفعل الجتماعية على هذه 

الظاهرة. كما ي�ستعمل املراجع التجريبية كخلفية لهذه املهمة الوا�سعة. والنتيجة هي بلوغ تنميط  وت�سنيف تقريبي 

لأنواع ردود الفعل الجتماعية ذات ال�سلة الوا�سعة على الرغم من وجود بع�س التداخالت بني هذه الفئات من 

الناحية العملية.

الإ�سرتاتيجية املعتمدة يف البحث بالن�سبة لهذا التقرير جمعت بني عدة تقنيات جلمع البيانات و حتليلها. ذلك اأن 

البحث يبداأ مبراجعة وا�سعة لالأدبيات التي تغطي املمار�سات التقليدية التي قاربت خطاب الكراهية عرب الأنرتنت 

من زوايا متكاملة؛ مبا يف ذلك الأدبيات القانونية التي حتلل كيف يتم التعامل مع خطاب الكراهية يف بلدان وقارات 

خمتلفة، والدرا�سات الإثنوغرافية التي حتلل �سلوك امل�ستعمل يف ف�ساءات الأنرتنت املبنية على الكراهية. وبالنظر 

حلداثة هذه الظاهرة املوجودة قيد البحث و طبيعتها املتطورة ب�سكل �رشيع، فاإن مراجعات الأدبيات �سمت اأي�سا 

بع�س املقالت الغري اأكادميية املن�سورة من قبل خرباء يف مدوناتهم و من بع�س املخت�سني يف الن�رش و بع�س اجلرائد  

واملجالت الكربى على الأنرتنت . وت�سلح هذه اخلطوة الأوىل لفهم حدود النقا�س وحتديد الأ�سئلة الأكرث اإحلاحا 

والتي طرحها خمتلف الفاعلني من منظمات املجتمع املدين على احلكومات وعلى �رشكات القطاع اخلا�س.

اأما جوهر البحث فاإنه يعتمد على حتليل حالت تتعامل مع خمتلف اأوجه خطاب الكراهية عرب الأنرتنت وي�سلط 

ال�سوء على الإ�سرتاتيجية التي انبثقت من اأجل ردة الفعل مثل ا�ستعمال الو�سائل املنظمة عرب الأنرتنت والتي يتم 

ت�سجيعها من قبل املواطنني و منظمات املجتمع املدين املعنية. كما مت اجناز ا�ستجوابات �سبه مهيكلة مع املتدخلني 

ذوي ال�سلة من ممثلني ملن�سات الو�سائط الجتماعية كفي�سبوك وغوغل مرورا مبنظمات املجتمع املدين و ال�سيا�سيني 

مبادرات  اأطلقت  التي  الغري حكومية  املنظمات  املنتج من طرف  املحتوى  بتحليل  اأي�سا  التقنيني. وقمنا  واخلرباء 

تطرحها  التي  اخلدمة  اتفاقات  وبنود  الأنرتنت  على  الكراهية  خطاب  مكافحة  اأجل  من  والتثقيف  الو�سائط 

والت�سيري  الر�سد  فهم  اإىل  نهدف  كما  واليوتوب.  والتويرت  في�سبوك  ذلك  مبا يف  الأنرتنت  عرب  الو�سائط  من�سات 

الفعلي للمحتوى على الأنرتنت. اأما بالن�سبة لق�سايا من قبيل خطاب الكراهية والنتخابات والو�سائط والتثقيف 

املعلوماتي واملجهودات املن�سقة من طرف املنظمات الغري حكومية، فقد قمنا باملقارنة من خالل التحري ب�ساأن 

ت�ستهدف جماهري  املعلوماتي  التثقيف  اأن حمالت  البلدان ووقفنا على كيف  الر�سد عرب  تقنيات  اعتماد  طريقة 

خمتلفة؛ وما هي النتائج التي متخ�ست عن ذلك وما هي الإ�سرتاتيجيات التي اعتمدت من قبل جمموعات حماربة 

للتمييز اأو ائتالفات  ال�سغط على منظمات الو�سائط الجتماعية.

فاإذا كان مدى وجهات النظر وردود الفعل اإزاء خطاب الكراهية على الأنرتنت وا�سعا، فاإن الأ�سئلة املعتادة قد 

الدقيق بني ر�سد  التوازن  فهم ذلك  تروم  البيانات فكانت  اأما عملية جمع  الأخرية.  بالن�سبة لكل هذه  طرحت 

وتنظيم و تقنني اخلطاب واحلقوق الأ�سا�سية مبا فيها حرية التعبري. وبالنظر للتعقيدات التي اأتت بها الأنرتنت بالن�سبة 

ل�سكلي التعبري هاذين معا وتنظيمه وتقنينه فقد اهتممنا ب�سكل خا�س بالرتكيز على عدم التعامل مع جمال الأنرتنت 

كف�ساء اجتماعي منف�سل.  
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4. الأطر القانونية
مي�س خطاب الكراهية ق�سايا متنازع فيها تتعلق بالكرامة وحرية التعبري واحلرية والدميقراطية ومن هذا املنطلق فاإن 

التعبري  الكراهية وحرية  التوتر املوجود بني خطاب  بالرتكيز على ذلك  الرئي�سة  املفاهيم  الف�سل يخط ق�سايا  هذا 

ويحلل كيف اأن الآليات القانونية الدولية والإقليمية تتعامل مع هذا التوتر، وكيف اأن مالكي الف�ساءات اجلديدة 

للتعبري يبحثون عن تنظيم ما يرونه ب�سكل متنوع كخطاب للكراهية. اإن هذه الأطر املتنوعة هي التي عادة ما ت�سكل 

ن�سيج ال�سياق وت�ستعمل كنقاط مرجعية لردود الأفعال املجتمعية التي �ستربز وتفعل.

خطاب الكراهية : حتليل املبادئ الدولية 

للتعريف بهذه الظاهرة ومواجهتها

خطاب الكراهية لي�س مذكورا ب�سكل �رشيح يف العديد من وثائق وعهود حقوق الإن�سان الدولية اإل اأنه تتم الإحالة 

العاملي  التعبري.فمثال جند الإعالن  املتعلقة بكرامة الإن�سان وحرية  املبادئ  اإليه ب�سكل غري مبا�رش من خالل بع�س 

حلقوق الإن�سان ل 1948 الذي متت �سياغته كردة فعل عن جرائم احلرب العاملية الثانية يحتوي على حق احلماية 

املت�ساوية حتت القانون يف مادته ال�سابعة التي تن�س على اأن : »كل النا�س �سوا�سية اأمام القانون ولهم احلق يف التمتع 

بحماية متكافئة عنه دون اأية تفرقة، كما اأن لهم جميعا احلق يف حماية مت�ساوية �سد اأي متيز يخل بهذا الإعالن 

 كما اأن الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يذكر على اأن لكل �سخ�س احلق 
و�سد اأي حتري�س على متييز كهذا«.”11

يف حرية التعبري التي ت�سمل »كل �سخ�س احلق يف حرية الراأي والتعبري، وي�سمل هذا احلق حرية اعتناق الآراء دون 

. فاإذا نحن 
12

اأي تدخل، وا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها واإذاعتها باأية و�سيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية«

اأن لكل �سخ�س احلق يف حرية التعبري واحلق يف احلماية من التمييز.  اأن ن�ستنبط  جمعنا هاتني املادتني معا ميكننا 

وبعبارات اأخرى، لكل �سخ�س احلق يف اأن يكون حمميا من خطاب الكراهية ما دام ذلك اخلطاب ي�سمل اأهداف 

.)Morsink 1999( متييزية

وكان الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان حا�سما من حيث و�سع اإطار وجدول اأعمال حماية حقوق الإن�سان، لكن 

التعبري  اأقوى حلرية  تقدمي حماية  اأجل  من  امللزمة  الوثائق  من  �سل�سلة  اإ�سدار  مت  ولذلك  ملزم.  الإعالن غري  يبقى 

واحلماية من التمييز. ومن بني هذه الوثائق جند العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي يعترب اأهمها 

على الإطالق واأكرثها �سمولية عندما يتعلق الأمر بالكراهية، بحيث ي�سمل الن�س على احلق يف حرية التعبري يف 

 .20 مادته  الكراهية وذلك يف  اأو  والعدوانية  التمييز  على  ت�سكل حتري�سا  التي  الكراهية  تاأييد  19 وحترمي  مادته 

وهناك اآليات اأخرى دولية قانونية دقيقة اأكرث حتتوي على مقت�سيات لها تداعيات على تعريف خطاب الكراهية 

اإزاءه ، مثل : اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )1951(، التفاقية الدولية  وحتديد ردود الفعل 

للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رشي )ICERD )1969 و مب�ستوى اأقل، اتفاقية الق�ساء على جميع  اأ�سكال 

 . CEDAW )1981(  – التمييز �سد املراأة
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خطاب الكراهية والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية و ال�سيا�سية

ويعترب العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الوثيقة القانونية  املحال عليها اأكرث اأثناء النقا�سات الدائرة 

حول خطاب الكراهية و تقنينه على الرغم  من اأنها ل ت�ستعمل ب�سكل �رشيح عبارة »خطاب الكراهية« فاملادة 

اإليها كجزء من “�سلب التفاقية” )Nowak 1993(، تن�س على احلق يف حرية  19، التي كثريا ما تتم الإ�سارة 
التعبري. اإذ حتدد هذا احلق وت�سمل ال�رشوط العامة التي يجب على اأي تقييد لهذا احلق اأن ميتثل اإليها من اأجل اأن 

يكون م�رشوعا.

لكن تلي املادة 19 املادة 20 التي حتد ب�سكل �رشيح من حرية التعبري يف حالت »تاأييد الكراهية الوطنية اأو العرقية 

هذا  اإدراج  قرار  اإن   )Leo et al.2011( العنف«  اأو  العدوانية  اأو  التمييز  على  ت�سكل حتري�سا  التي  الدينية  اأو 

املقت�سى، الذي ميكن اأن ن�سفه باأنه يعك�س وميثل �سياغة مفهوماتية خا�سة خلطاب الكراهية، كانت مثار جدل 

 فاإذا كانت بع�س البلدان قد اعتربتها املادة الأكرث 
13

كبري. فالتعليقات امل�سافة لن�سخة 1955 ت�سري اإىل اآراء متناق�سة.

للتعامل مع خطاب  كافية  مادة  باأنها  منها(   3 الفقرة  ح�رشا وتقييدا حلق حرية التعبري ب�سكل عام ) يف املادة 19 

التي ت�سكل  الكراهية، فاإن البع�س الآخر نا�رش مقت�سى خا�س ومتكامل ) املادة 20( التي حترم �رشاحة الكراهية 

حتري�سا على ال�رشر )Nowak 1993(. فعلى الرغم من اأن الوثيقة النهائية قد و�سلت اإىل مرحلة الت�سديق؛ فاإن 

 ولعل 
14

بع�س املوقعني على العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية عربوا عن حتفظاتهم على املادة 20. 

هذه ممار�سة جارية لأن العديد من البلدان ت�سع حتفظاتها عندما توقع العهود الدولية، لكنها توؤكد من جهة اأخرى 

ذلك التوتر املرتبط باملادة 20 وتناق�سها مع املادة 19. اأما جلنة حقوق الإن�سان، وهي هيئة لالأمم املتحدة اأ�س�ست 

اأجل مراقبة تفعيل هذا الأخري، وتاأخذ بعني العتبار ذلك  املدنية وال�سيا�سية من  الدويل للحقوق  العهد  مبوجب 

15
التوتر، ت�سعى وراء التاأكيد على اأن املادة 20 متطابقة ب�سكل كامل مع احلق يف حرية التعبري. 

وللتف�سيل يف هذه النقاط و التطبيقات على التعبري على النرتنت، ميكن حتليل العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية حتليال اأكرث عمقا. املادة 19 )2( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية و ال�سيا�سية تن�س على اأن  :

لكل اإن�سان حق يف حرية التعبري. وي�سمل هذا احلق حريته يف التما�س خمتلف �رشوب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها اإىل 

16
الآخرين دومنا اعتبار للحدود، �سواء على �سكل مكتوب اأو مطبوع اأو يف قالب فني اأو باأية و�سيلة اأخرى يختارها. 

فعبارة “خمتلف �رشوب املعلومات والأفكار” ت�سري �سمنيا اإىل اأن الدول ل ميكن اأن ت�ستني املحتويات الغري مرغوب 

 ي�سمح 
18

 )Nowak 1993(. واأن الإ�سارة اإىل “اأي و�سيلة يختارها 
17

فيه من مدى حماية احلق يف حرية التعبري

 ولكي جتعل هذه النقطة �رشيحة 
19

بتمديد حرية التعبري لأ�سكال جديدة من التكنولوجيا مبا يف ذلك الإنرتنت. 

اأكرث فاإن جلنة حقوق الإن�سان لالأمم املتحدة يف تعليقها العام رقم 34 ت�سري ب�سكل خا�س لالإنرتنت ولتكنولوجيات 

اأخرى متحركة وتلتم�س من الدول باأن “تتخذ كافة اخلطوات ال�رشورية لتعزيز ا�ستقاللية هذه الو�سائط اجلديدة 

و�سمان ولوج الأفراد لها.” 20

ففي العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية و ال�سيا�سية، لي�س احلق يف احلرية حقا مطلقا. بل ميكن اأن يتم تقييده 

ب�سكل م�رشوع من قبل الدول ح�سب �رشوط جد حمدودة :

3.ممار�سة احلقوق املن�سو�س عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة حتمل معها واجبات وم�سوؤوليات 
خا�سة. ومن مت ميكن اأن تكون خا�سعة لبع�س القيود، اإل اأن هذه الأخرية تكون على النحو 

املن�سو�س عليه قانونا وح�سب ال�رشورة؛
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)اأ( حلماية حقوق و �سمعة الآخرين 

21
)ب( حلماية الأمن الوطني اأو النظام العام )ordre public( اأو ال�سحة العامة اأو الأخالق.

 وكمبداأ عام، فاإن القيود املفرو�سة على حقوق الإن�سان 
22

اإل اأن القيود ل يجب اأن ت�رش وتنق�س من جوهر هذا احلق.

طبقا لهذا العهد » يجب اأن ت�سكل ا�ستثناءا للقاعدة و اأن تبقى يف اأدنى م�ستوى �رشوري لتحقيق الهدف امل�رشوع 

 فالقيود املفرو�سة من قبل الدول ميكن اأن 
23

الذي يكمن يف حماية حقوق اإن�سانية اأخرى ين�س عليها هذا العهد.« 

ت�سم اخلطاب على الأنرتنت طبقا للمادة 19 الفقرة الثالثة منها من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية و ال�سيا�سية 

حيث اأن جلنة حقوق الإن�سان لالأمم املتحدة  ت�رشح يف تعليقها العام رقم 34:

اأو نظام  اأي نظام يعتمد على الأنرتنت  اأو  العنكبوتية و املدونات  اأي تقييد لعمل املواقع  اإن 

اإلكرتوين اأو اأي نظام بث املعلومات مبا يف ذلك اأنظمة دعم هذا النوع من التوا�سل كمزودي 

خدمات الأنرتنت اأو حمركات البحث، مقبولة فقط يف احلدود التي تكون معها متطابقة مع 

الفقرة 3. و القيود امل�سموح بها ب�سكل عام يجب اأن تكون حمددة املحتوى؛ و احل�رش العام 

ل�ستغال بع�س املواقع و الأنظمة ل يتطابق مع الفقرة 3. و يتنافى مع الفقرة 3 منع موقع اأو 

نظام لبث املعلومات من ن�رش مادة فقط بناءا على اأن تلك املادة ميكن اأن تكون منتقدة حلكومة 

24
اأو لنظام اجتماعي �سيا�سي تتبناه تلك احلكومة. 

بينت املادة 19 الفقرة )3( و املادة 20، متييزا بني ما هو اختياري وما هو اإلزامي من القيود املفرو�سة على احلق يف 

حرية التعبري. فاملادة 19 الفقرة )3( منها تن�س على اأن القيود املفرو�سة على حرية التعبري » قد تكون نتيجة لذلك 

خا�سعة لبع�س القيود«، مادامت من�سو�س عليها قانونا و�رشورية لبع�س الأهداف امل�رشوعة. اأما املادة 20 فتن�س 

على اأن اأي تاأييد )لأي نوع( من الكراهية ي�سكل حتري�سا على التمييز اأو العدوانية اأو العنف » مينع قانونا«. 

وعلى الرغم من الإ�سارات اإىل خطورة اجلرائم املرتبطة باخلطاب التي يجب اأن حترم قانونا طبقا للمادة 20، اإل 

 )i( خا�سة اأن هناك منطقة رمادية من حيث و�سع مفاهيم وا�سحة للتمييز بني 
25

اأن هناك بع�س التعقيد امل�ستفحل.

تعبريات الكراهية، )ii( العبارة التي تدعوا اإىل الكراهية، و)iii( خطاب الكراهية الذي ي�سكل حتري�سا على ال�رشر 

الفعلي الناجت عن التمييز، اأو العدوانية اأو العنف. لذلك، وملا كانت الدول ملزمة مبنع اخلطاب املنظور اإليه »كمنا�رش 

 اإل اأن 
26

للكراهية التي ت�سكل حتري�سا على التمييز اأو العدوانية اأو العنف«، مادام ذلك متماثال مع املادة 20 )2(

 ونتيجة لذلك، فاإن القيود املفرو�سة على حرية التعبري بناءا على 
27

كيفية تاأويل ذلك لي�ست حمددة ب�سكل وا�سح.

اأف�سحت عن ذلك   كما 
28

للتع�سف، قد تكون عر�سة  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  مقت�سى 

من  جمموعات  عن  عبارة  وهي   ،Camden Principles كامدين،  فمبادئ   
29

حكومية الغري  املنظمات  بع�س 

املعايري امل�ساغة من قبل املنظمة الغري حكومية امل�سماة »باملادة 19«، عالقة بالت�ساور مع خرباء حقوق الإن�سان، حتدد 

معايري خا�سة لتفادي �سوء تطبيق املادة 20 الفقرة )2(، حيث ت�رشح املنظمة: »يجب على الدول اأن ل متنع النتقاد 

املبا�رش عند اأو حول النقا�س املتعلق خا�سة بالأفكار واملعتقدات اأو الإيديولوجيات اأو الدين اأو املوؤ�س�سات الدينية، 

 من املهم التاأكيد على اأن املادة 20 حتتاج لأن توؤول مبعناها ال�سيق )الطيبي 
30

مامل ي�سكل ذلك التعبري خطاب كراهية.

املفهوم. وكما ت�رشح ذلك غانية، »فاإذا كان القانون يحرم ذلك اإل اأن عملية  ا�ستعمال هذا  �سوء  لتفادي   )2008
م�ساغة ب�سكل جيد لردة الفعل للتعامل مع خطاب الكراهية الذي يحر�س على التمييز حتتاج اإىل اأن يتم التعبري عنها 

ب�سكل حذر لكي تكون العقوبات املعتمدة يف كل مرحلة منا�سبة »ب�سكل فعلي« )غانية 2008(.
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�سعت  امل�رشوع،  اخلطاب  من  للحد  الدولية  املعايري  ا�ستعمال  يف  الإفراط  وخماوف  وحماذير  التعقيد  لهذا  بالنظر 

معه؛  التعامل  يتعني  الكراهية وكيف  ملاهية خطاب  م�سرتك  فهم  تعزيز  اأجل  من  ف�ساءات  اإىل خلق  املتحدة  الأمم 

ولكن اأي�سا من اأجل ال�سماح باأخذ احل�سا�سيات الإقليمية والوطنية واملحلية بعني العتبار. ونظم املفو�س ال�سامي 

حلقوق الإن�سان لدى الأمم املتحدة ب�سكل خا�س �سل�سلة من اللقاءات ال�ست�سارية التي اأدت يف 2012 اإىل �سياغة 

خطة عمل الرباط حول منع » الكراهية الوطنية والعرقية والدينية التي ت�سكل حتري�سا على التمييز اأو العدوانية اأو 

 واعرتفت خطة عمل الرباط باأنه على الرغم من التزامات الدول املوقعة على العهد الدويل للحقوق 
31

العنف.«

املدنية وال�سيا�سية، فاإن الكثري من الت�رشيعات ل حتتوي على املقت�سيات القانونية ملنع هذا النوع من التاأييد؛ اأو اأن 

بع�س القوانني التي تن�س على ذلك ت�ستعمل م�سطلحات ل تتما�سى مع املادة 20 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

 كما اقرتحت خطة عمل الرباط �سقفا لالختبار مكون من �ستة اأجزاء وذلك لتحديد ر�سائل 
32

املدنية و ال�سيا�سية.

الكراهية، اعتبارا لل�سياق، وللمتحدث، والنية واملحتوى ومدى اخلطاب واحتمال حتري�س ذلك اخلطاب على 

 لكن، كما هو مبني لحقا ب�سكل معمق يف هذا الف�سل ويف هذه الدرا�سة ب�سكل اأعم، 
33

ال�رشر الفعلي واحلال.

ويف حالة وجود خطاب للكراهية على الأنرتنت، فاإن الرتكيز الذي و�سعته خطة عمل الرباط على الفاعلني يف 

اأهمية من�سات الت�سبيك الجتماعية التي تعمل عرب  اأن يقو�س من مدى  امل�ستوى الوطني، خا�سة الدولة، ميكن 

احلدود. هوؤلء الفاعلون ميكن اأن يلعبوا دورا ذو اأهمية ق�سوى يف تاأويل خطاب الكراهية وعدم ال�سماح بالتعبري 

اأو تقييده. و ف�سال عن ذلك فاإن خطة الرباط ل تعطي الكثري من الهتمام لق�سايا من قبيل التحري�س املبني على 

اأمور كالنوع الجتماعي اأو الختيارات اجلن�سية اأو اللغوية.

اآليات قانونية دولية اأخرى

التفاقية الدولية للق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز العن�رشي، والتي  دخلت حيز التنفيذ �سنة 1969 تتوفر اأي�سا على 

اأ�سكال  تداعيات فيما يتعلق بالأ�سكال املفهوماتية خلطاب الكراهية. اإل اأن التفاقية الدولية للق�ساء على جميع 

التمييز العن�رشي تختلف عن العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف ثالثة اأوجه.

النتماء  واإىل  العرق  اإىل  ي�سري  الذي  اخلطاب  يف  خا�س  ب�سكل  حم�سور  الكراهية  خلطاب  مفهومها  اإن  اأول، 

العرقي.

ثانيا، تن�س يف مادتها  4 الفقرة )اأ( منها باأن على الدول الأع�ساء :  

اعتبار كل ن�رش لالأفكار القائمة علي التفوق العن�رشي اأو الكراهية العن�رشية، وكل حتري�س علي 

التمييز العن�رشي وكل عمل من اأعمال العنف اأو حتري�س على هذه الأعمال يرتكب �سد اأي 

عرق اأو اأية جماعة من لون اأو اأ�سل اأثني اآخر، وكذلك كل م�ساعدة للن�ساطات العن�رشية، مبا 

يف ذلك متويلها، جرمية يعاقب عليها القانون؛

هذا اللتزام املفرو�س مبوجب هذه التفاقية على الدول الأع�ساء يعترب اأي�سا اأ�سيق من املادة 

وال�سيا�سية التي تغطي جترمي الأفكار العن�رشية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  20 من 
التي لي�ست بال�رشورة حتري�سا على التمييز اأو العداوة اأو العنف. 
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ثالثا، هناك اختالف مهم يف م�ساألة النية. فمفهوم الدعوة اإىل الكراهية »الذي اأدرجه العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

املدنية وال�سيا�سية دقيق اأكرث من اخلطاب التمييزي الذي و�سفته التفاقية الدولية للق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز 

العن�رشي، اإذ اأنه يفهم على اأنه يتطلب اعتبار نية الكاتب ولي�س التعبري ب�سكل منعزل-لأن »الدعوة اإىل الكراهية« 

 فمجرد ن�رش ر�سائل 
34

ح�سب تاأويل العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يتطلب نية ح�سد الكراهية.

حول ال�سمو العرقي اأو الكراهية اأو حتى التحري�س على التمييز العن�رشي اأو العنف ي�سبح معاقبا عليه طبقا لالتفاقية 

الدولية للق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز العن�رشي. لكن يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، حتتاج 

نية التحري�س على الكراهية اإىل الإثبات لكي يتم منع اجلرم طبقا للمادة 20 )2(. 

فلجنة الق�ساء على التمييز العن�رشي تعاملت ب�سكل فعال مع خطاب الكراهية يف تو�سيتها 29 التي تو�سي فيها 

اللجنة الدول الأع�ساء مبا يلي :

- الت�سدي لن�رش اأفكار التفوق �سد الطبقات الطائفية ودنوها اأو لأية اأفكار حتاول تربير العنف 

اأو الكراهية اأو التمييز �سد املجتمعات القائمة على الن�سب؛ 

اجلماعات  العنف �سد  اأو  التمييز  ممار�سة  اأي حتري�س على  اإجراءات �سارمة �سد  اتخاذ    -

املحلية مبا يف ذلك بوا�سطة الأنرتنت؛

35
-  توعية ذوي املهن الإعالمية بطبيعة و اآثار التمييز القائم على الن�سب و مبدى �سيوعه؛

اإن هذه النقاط التي تعك�س اإحالة التفاقية الدولية للق�ساء على التمييز العن�رشي واإ�سارتها اإىل ن�رش التعبري، لها �سلتها 

الأفكار.  تلك  ن�رش  فوري  ب�سكل  يعادل  قد  النرتنت  على  ال�سياقات  بع�س  الأفكار يف  عن  فالتعبري  بالأنرتنت. 

وينطبق هذا الأمر خا�سة على  الف�ساءات اخلا�سة التي بداأت تلعب دورا عموميا كما هو احلال بالن�سبة للعديد من 

من�سات الت�سبيك الجتماعية.

وب�سكل مماثل لالتفاقية الدولية للق�ساء على التمييز العن�رشي، فاإن اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية و امل�سادقة 

عليها تهدف اإىل حماية املجموعات املحددة قوميا اأو اثنيا اأو عرقيا اأو عن�رشيا اأو ح�سب النتماء القبلي واإن كانت 

متدد مقت�سياتها للمجموعات الدينية. فعندما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية، فاإن اتفاقية منع الإبادة حمدودة فقط 

يف الت�رشفات التي حتر�س ب�سكل علني على الإبادة والتي يتم العرتاف بها »كاأفعال مرتكبة بنية تدمري كلي اأو 

جزئي جلماعة قومية اأو اإثنية اأو عن�رشية اأو دينية.« مهما تكن تلك الأفعال قد ارتكبت يف اأوقات ال�سالم اأو احلرب 

.)Defels 1992(

وب�سكل خا�س فخطاب  الكراهية املبني على النوع الجتماعي )مع متييز ذلك عن الأعمال التمييزية( لي�س مغطى 

 )CEDAW(  ب�سكل عميـق يف القـانون الدويل. فالتفاقية املتعلقـة بالق�ساء على كافـة اأ�سكال التمييز �سد املراأة

 و» متنع، اأفعال 
36

والتي دخلت حيز التنفيذ �سنة 1981، تفر�س التزامات على الدول باأن تدين التمييز �سد املراأة

حقوق  جلنة  اأما   
37

عليها. واملعاقبة  ومتابعتها  ب�ساأنها  التحقيق  على  وتن�س  الجتماعي  النوع  على  املبنية  العنف 

العامل  مناطق  كافة  يف  التمييزية   والأعمال  العنف  اأعمال  اإزاء  ال�سديد  القلق  »عن  بدورها  عربت  فقد  الإن�سان 

 فاملدى الذي يرتبط به اخلطاب 
38

واملرتكبة �سد الأفراد ب�سبب توجهاتهم اجلن�سية و هويتهم كنوع اجتماعي.«

بهذه الأعمال يبقى خا�سعا للنقا�س. اإل اأن جلنة حقوق الإن�سان لالأمم املتحدة يف تعليقها العام رقم 28 التم�ست 

من الدول الأطراف اأن »تقدم معلومات عن التدابري القانونية التي تتخذها لتقييد ن�رش« املواد الفاح�سة والإباحية 

39
التي ت�سور الن�ساء والفتيات كموا�سيع للعنف اأو املعاملة املهنية اأو الالإن�سانية.
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واإن كانت هذه املراجعة بعيدة عن ال�سمولية اإل اأنها تبني اأن القوانني الدولية ت�سمح للدول باأن تتخذ التدابري من 

ال�سكاوى حول  اأجل رفع  بالأفراد من  املتعلقة  املقت�سيات  اأن هناك بع�س  الكراهية. كما  اأجل احلد من خطاب 

اخلطاب املوجه للميكانيزمات الثابتة حلماية حقوق الإن�سان يف خمتلف العهود: اإذ اأن جلنة حقوق الإن�سان تتلقى 

العن�رشي  التمييز  على  الق�ساء  اأما جلنة  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  بالعهد  متعلقة  فردية  �سكايات 

فتتلقى �سكايات ذات �سلة بالتفاقية الدولية للق�ساء على التمييز العن�رشي يف حني يف حالة  اتفاقية الق�ساء على 

اأ�سكال التمييز �سد املراأة CEDAW فاإن الهيئة املخت�سة بالتعامل مع هذه ال�سكاوى هي جلنة الق�ساء على التمييز 

الت�سديق على  ب�سكل  �رشيح )عرب  �سمحت  التي  الدولة  �سكاواهم فقط �سد  يرفعوا  فقد  الأفراد  اأما  املراأة.  �سد 

الربوتوكول الختياري( ب�سلوك هذه الآليات. 

ومن �ساأن اجلدول التايل اأن ي�ساعدنا على اإبراز نوع اخلطابات الذي ميكن اأن تقع يف خاناته عبارات الكراهية من 

حيث املعايري الدولية املختارة )مت اقتبا�سه من غانيا 2013( :

الفئـــة 

ن�رش اأفكار 

)عن�رشية عرقية( 

حول التفوق 

والكراهية 

الدعوة اإىل الكراهية 

التي ت�سكل حتري�سا 

على العدوان والتمييز 

اأو العنف

التحري�س على 

الإرهاب 
التحري�س على الإبادة 

املثــــال 

)مثال: اأنظر 

التو�سية 

العامة رقم 29 

لتفاقية الق�ساء 

على التمييز 

العن�رشي( 

)مثال : اأنظر املادة 

20 من العهد الدويل 
اخلا�س باحلقوق 

املدنية و ال�سيا�سية(

)اأنظر مثال: 

“التحري�س على 
ارتكاب عمل اأو 

اأعمال اإرهابية” حتت 

املادة 1 ) الفقرة 1 

من قرار جمل�س الأمن 

)”2005 1624

)مثال : اأنظر “ التحري�س 

املبا�رش والعمومي على 

ارتكاب جرائم الإبادة 

يف املادة 1 )الفقرة ج من 

اتفاقية 1948 للوقاية من 

جرائم الإبادة واملعاقبة 

عليها(.

ردود الفعل الإقليمية على خطاب الكراهية

جتد خمتلف الآراء حول خلق التوازن بني حرية التعبري والقيود املفرو�سة على خطاب الكراهية اأمثلة �سارخة يف 

الغري  الإقليمية  اخل�سائ�س  تعك�س  الدولية حيث  العهود  تكمل  الوثائق  فهذه  الإن�سان.  الإقليمية حلقوق  الآليات 

حمددة يف العهود ذات البعد الكوين. فال�سكوك الإقليمية ميكن اأن تكون ناجعة ب�سكل خا�س لتفعيل حماية حقوق 

الإن�سان كما هو احلال فيما يتعلق باملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان التي تقرر يف �ساأن ق�سايا مرتبطة بخطاب 

الكراهية اأكرث من جلنة حقوق الإن�سان لالأمم املتحدة. لكن، ال�سكوك والآليات الإقليمية حلقوق الإن�سان يجب اأن 

ل تتناق�س مع املعايري الدولية الثابتة ول تفر�س قيود اأقوى على احلقوق الأ�سا�سية. فمعظم ال�سكوك الإقليمية ل 

تتوفر على بنود خا�سة تن�س على منع خطاب الكراهية، ولكن ت�سمح ب�سكل عام للدول باأن حتد من حرية التعبري- 

وهي املقت�سيات التي ميكن اأن تنطبق على بع�س احلالت اخلا�سة. ويقوم هذا اجلزء من الدرا�سة بتحليل التعريفات 

القليمية للحق يف حرية التعبري وقيوده وكيف اأن الوثائق الإقليمية تكمل الن�سو�س الأخرى التي ت�سمح بالتعريف 

بخطاب الكراهية وبقيوده وحدوده.
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الدويل  للعهد  مماثل  ب�سكل  التعبري  املفرو�سة على حرية  القيود  ت�سف  الإن�سان  الأمريكية حول حقوق  التفاقية 

اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف مادته 19 )3(. فالتفاقية ت�سيف بندا تقييديا خا�سا يحرم الرقابة القبلية؛ 

لكن، من اأجل تقدمي املزيد من احلماية لالأطفال، ي�سمح من جهة اأخرى بالرقابة القبلية بالن�سبة »للحماية الأخالقية 

 فمنظمة الدول الأمريكية اعتمدت اأي�سا اإعالنا حول مبادئ حرية التعبري، حيث اأن هذا 
40

للطفولة و للمراهقة«.

اأنه »قبل و�سع �رشوط لأنواع التعبري، ك�سحة و�سدق التعبريات، وتقييدها  الإعالن ي�سم بندا خا�سا ين�س على 

. اأما حمكمة الدول الأمريكية 
41

الزمني اأو حيادها يعترب مع احلق يف حرية التعبري املعرتف به يف ال�سكوك الدولية«

فقد اأو�ست باأن »التع�سف على حرية املعلومات ل متكن مراقبته بالإجراءات الوقائية ولكن فقط بفر�س عقوبات 

 كما اأن املحكمة تفر�س اختبارا للدول التي ترغب يف اإ�سدار قيود على 
42

على  املذنبني بارتكاب التع�سفات«.

حرية التعبري لأن عليها اأن حترتم ال�رشوط التالية » اأ( وجود اأدلة ثابتة ب�سكل م�سبق حول امل�سوؤولية؛ ب( التعريف 

ال�رشيح والدقيق لهذه الأدلة طبقا للقانون ؛ج( م�رشوعية الغايات امل�ستهدفة؛ د( اإبراز اأن هذه الأ�س�س والأدلة املتعلقة 

. واأخريا فاإن منظومة الدول الأمريكية تتوفر على 
43

بامل�سوؤولية » �رشورية ل�سمان الو�سول اإىل الغايات املذكورة«

مقرر خا�س حول حرية التعبري قام باجناز درا�سة �ساملة حول خطاب الكراهية. وقد خل�س يف ا�ستنتاجاته اإىل اأن 

منظومة حقوق الإن�سان للدول الأمريكية تختلف عن مقاربة الأمم املتحدة ومقاربة اأوروبا عالقة بنقاط اأ�سا�سية: 

فالنظام الأمريكي يغطي فقط خطاب الكراهية الذي يوؤدي فعال اإىل العنف ؛ هذا النوع من اخلطاب فقط هو الذي 

44
ميكن تقييده.

اأما امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان وحقوق ال�سعوب فاإنه يعتمد مقاربة خمتلفة يف مادته 9 )الفقرة 2( حيث اأنه 

اأنتقد هذا املفهوم. فهناك قدر كبري من  القانون«. وقد  ي�سمح بفر�س قيود على احلقوق مادامت »داخل نطاق 

النتقاد  اإن هذا   .)Vilijoen 2012( وتاأويلها » claw-back « الجتهادات القانونية حول ما ي�سمى ببنود

لكن  التعبري.  احلق يف حرية  تقل�س جوهر  واأن  ت�رشيعاتها  تتحكم يف  اأن  ت�ستطيع  البلدان  اأ�سا�سا كون  ي�ستهدف 

من املهم اأن نظيف على اأن الإعالن عن مبادئ حرية التعبري يف اإفريقيا ي�سع معايري اأعلى لتقييد حرية التعبري. اإذ 

اأن الإعالن ي�رشح باأن احلق« ل يجب اأن يكون حم�سورا يف مربرات متعلقة بالنظام العام اأو الأمن الوطني ما مل 

يكن هناك خطر حال لالإ�رشار بامل�سالح امل�رشوعة وما مل يكن هناك رابط �سببي وثيق بني خطورة و قوع ال�رشر 

45
والتعبري«.

 )OIC– الإ�سالمي  التعاون  اإىل منظمة  ت�سميتها  تغيري  التي مت  الإ�سالمي )و  املوؤمتر  1990 اعتمدت منظمة  ويف 

اإعالن القاهرة حلقوق الإن�سان  يف الإ�سالم )CDHRI( الذي ين�س يف ديباجته على مبداأ كون حقوق الإن�سان 

فمبداأ كون  القيود.  يوؤثر على �سقف  املادة  اأن هذا  اأن نرى  . ميكن 
46

الإ�سالمية« لل�رشيعة  اأن تكون طبقا  »يجب 

حقوق الإن�سان خا�سعة لل�رشيعة، الأمر الذي دعا بلدان منظمة التعاون الإ�سالمي اإىل جترمي اخلطاب الذي يتجاوز 

. فاحلق 
47

ق�سايا العنف املحدق وذلك حل�رش » الأعمال اأو اخلطاب املفعم بعدم الت�سامح والكراهية ب�سكل وا�سح«

يف حرية التعبري املن�سو�س عليه يف املادة 22 من اإعالن القاهرة حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم متت �سياغته بال�سكل 

التايل : 

)اأ( يكون لكل �سخ�س احلق يف التعبري عن راأيه بحرية وبال�سكل الذي ل يتناق�س مع مبادئ 

ال�رشيعة.

)ب( يحق لكل �سخ�س اأن ياأمر باملعروف و ينهى عن املنكر طبقا ملعايري ال�رشيعة الإ�سالمية.
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)ت( املعلومة �رشورة حيوية للمجتمع. فال يتم ا�ستغاللها اأو ي�ساوؤ ا�ستعمالها بال�سكل الذي 

ي�رش  اأو  يف�سد  اأو  يفكك  اأو  الأخالقية  القيم  يقو�س  و  الأنبياء  وكرامية  باملقد�سات  مي�س  قد 

باملجتمع اأو ي�سعف من الإميان.

)ث( من غري امل�سموح اإثارة الكراهية املنبنية على النتماءات الوطنية اأو الفكرية للقيام باأي 

.
48

�سيء قد يكون مبثابة حتري�س على اأي �سكل من اأ�سكال التمييز العن�رشي

اأما امليثاق العربي حلقوق الإن�سان الذي اعتمدته جامعة الدول العربية يف 2004 فاإنه ي�سم يف مادته 32 مقت�سيات 

ذات �سلة اأي�سا بالتوا�سل على الأنرتنت وي�سمن اأي�سا احلق يف »حرية الراأي والتعبري، واحلق يف ال�سعي اإىل احل�سول 

 وي�سمح يف فقرته الثانية بقيد 
49

على معلومات و اأفكار ون�رشها عرب اأي و�سيلة، بغ�س النظر عن احلدود اجلغرافية.«

املوقف يختلف عن  اإن هذا   
50

للمجتمع« الأ�سا�سية  للقيم  اأو�سع » فهذه احلقوق و احلريات جتب ممار�ستها طبقا 

التعليق العام للجنة حقوق الإن�سان رقم 22، الذي ين�س على »اإن مفهوم الأخالق ينبثق من عدة تقاليد اجتماعية 

و فل�سفية و دينية؛ و نتيجة لذلك فاإن القيود  املفرو�سة على اإبراز دين اأو معتقد من اأجل حماية الأخالق يجب اأن 

51
تعتمد على مبادئ ل تنبع ب�سكل ح�رشي من تقليد واحد.«

اأما اإعالن حقوق الإن�سان للدول الأ�سيوية في�سم احلق يف حرية التعبري يف الفقرة 23 من الف�سل 7 من الإعالن الذي 

ين�س على قيود عامة موؤكدا، » باأن حتقق حقوق الإن�سان يجب اأن يوؤخذ بعني العتبار يف �سياق اإقليمي ووطني 

 
52

ال�سيا�سية و القت�سادية والقانونية و الجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية.«  مع النتباه ملختلف اخللفيات 

يف هذا ال�سياق فاإن مكتب املفو�س ال�سامي حلقوق الإن�سان اأثار النتباه اإىل مقت�سى اإعالن فيينا الذي ي�رشح باأنه 

على الرغم من الختالفات » فمن واجب الدول، بغ�س النظر عن منظوماتها ال�سيا�سية والقت�سادية و الثقافية، اأن 

53
ت�سجع وحتمي حقوق الإن�سان و احلريات الأ�سا�سية.«

اإن هذا النقا�س املخت�رش ي�سري اإىل اأنه باملقارنة مع املعايري الدولية فهناك بع�س املناطق و بع�س الن�سو�س الإقليمية التي 

قد تكون اأكرث تقييدا حلرية التعبري. ففي ن�سو�س اإقليمية اأخرى، جند مع ذلك اختبارات اأ�سيق من املعايري الدولية 

لكي نقيم ما هي قيود التعبري التي ميكن اأن تعترب م�رشوعة.

فميثاق احلقوق الأ�سا�سية لالإحتاد الأوروبي الذي ين�س على احلق يف حرية التعبري يف بنده 11 يحتوي  على فقرة 

متنع التع�سف على احلقوق. وي�رشح باأن امليثاق يجب اأن يوؤول بكونه يعني اأي »قيد يتجاوز احلد املن�سو�س عليه 

التي تنم عن اختبار �سارم لل�رشورة والتنا�سبية هي  اأن ن�سوقها و  التي ميكن   ومن بني الأمثلة 
54

امليثاق.« يف هذا 

التعبري  ممار�سة حرية  اأن  يوؤكد على  والذي  الإن�سان  الأوروبية حلقوق  التفاقية  التعبري يف  بحرية  املتعلق  املقت�سى 

حتمل يف طياتها واجبات وم�سوؤوليات؛ اإذن » قد تكون مو�سوع كل من تلك ال�سكليات اأو ال�رشوط اأو القيود اأو 

العقوبات املن�سو�س عليها قانونا و التي تعترب �رشورية يف املجتمع الدميقراطي وت�سب يف م�سالح الأمن الوطني 

وال�سالمة الرتابية وال�سالمة العمومية من اأجل الوقاية من الفو�سى اأو اجلرمية ومن اأجل حماية ال�سحة اأو الأخالق 

العامة وحماية �سمعة و حقوق الآخرين والوقاية من الإف�ساح عن املعلومات ال�رشية اأو من اأجل الإبقاء على �سلطة 

 و لذلك فاإن املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان حذرة يف متييزها بني خطاب الكراهية و حق 
55

اأو حياد الق�ساء.«

56
الأفراد يف التعبري عن اآرائهم بحريتهم حتى واإن �سعر الآخرون باأنهم حمرجون.

اأ�سدر يف   )CoE( اأوروبا  فمجل�س  النرتنت.  على  الكراهية  بخطاب  �سلة خا�سة  ذات  اإقليمية  هياأت  وهناك 

الأجانب  ال�سامية وكراهية  معاداة  العن�رشية، ومادة  ن�رش  املتعلقة مبحاربة  العامة  ال�سيا�سة  حول  تو�سيات   2000
امل�ساعدة  تنظم  التي   ،2001 النرتنت يف  على  اجلرمية  الأوروبي حول  املجل�س  اتفاقية   وخلق 

57
الأنرتنت. عرب 
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ت�سم  قد  التي  بيانات احلا�سوب  للتعامل مع  اآليات  املوقع عليها  للبلدان  اأي�سا  تقدم  التحقيق و  �سلطة  املتبادلة بني 

 يف 2003 اأطلق جمل�س اأوروبا بروتوكول اإ�سافيا لتفاقية جرمية النرتنت 
58

خطاب الكراهية العابر للجن�سيات.

التفاقية  هذه  اإن  الأنرتنت.  على  )كزينوفوبيا(  الأجانب  كراهية  على  و  العن�رشية  على  التعبري  مع  تتعامل  التي 

وبروتوكولها مت و�سعهما رهن التوقيع و الت�سديق من طرف بلدان خارج اأوروبا؛ و بلدان اأخرى ككندا وجنوب 

وال�ستم  القذف  جترم  باأن  الأع�ساء  الدول  يلزم  الربوتوكول  اأن  كما  التفاقية.  هذه  من  جزءا  �سلفا  تعترب  اإفريقيا 

العن�رشي ووكراهية الأجانب على الأنرتنت الذي مي�س »)i( الأ�سخا�س ب�سبب انتمائهم ملجموعة متميزة بعرقها 

اأو جن�سيتها اأو �ساللتها اأو دينها، اإذا ا�ستعمل ذلك كذريعة لأي من هذه العنا�رش؛ اأو )ii(  جمموعة من الأ�سخا�س 

59
يتميزون باأي من هذه اخل�سائ�س«.

تلخي�س املقت�سيات الدولية للحد من اخلطاب

املادة 19 الفقرة )3( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية تعطي معايري �سارمة لتقييد حرية التعبري، 

الأمر الذي ينطبق على ق�سايا تكون معها منظومات حقوق الإن�سان الإقليمية اأو�سع من حيث قيودها. ففي العهد 

الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية هناك �رشط »من�سو�س عليه قانونا« مثال، يعني باأن »القيود املفعلة على 

حرية التعبري واملعلومات يجب اأن يتم الن�س عليها يف ت�رشيعات ر�سمية اأو يف معايري غري مكتوبة يف نف�س امل�ستوى 

-N )من القانون العام )...( وحتدد ب�سكل منا�سب مدى ال�سماح بتدخل معني من طرف هياأت اإنفاذ القانون« 

wak 1993(. وف�سال عن ذلك فاإن م�ساألة الغاية تعترب م�ساألة �سميمة. فالعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية و 
ال�سيا�سية ين�س على اأن حرية التعبري ميكن اأن تكون مقيدة فقط »لحرتام حقوق و�سمعة الآخرين اأو » من اأجل 

 كما ت�رشح ذلك جلنة حقوق 
60

حماية النظام العام )ordre public(، اأو ال�سحة العمومية اأو الأخالق العامة« 

الإن�سان يف تعليقها العام رقم 34 : 

تلك  كانت  واإن  3، حتى  الفقرة  على مربرات غري حمددة يف  بناءا  بها  م�سموح  القيود غري 

املربرات قد تربر قيود على حقوق اأخرى حممية يف هذا العهد. فالقيود يجب اأن تطبق فقط 

لتلك الغايات التي مت الن�س عليها من اأجلها و يجب اأن تكون مرتبطة ب�سكل مبا�رش بحاجة 

61
معينة ت�ستهدفها.

فهناك وثرية يف القانون الدويل تركز على تلك العالقة املتبادلة بني حرية التعبري واحلماية من 

الإن�سان وخطة  للجنة حقوق   34 رقم  العام  التعليق  قبيل  من  وثائق  فاإن  الكراهية.  خطاب 

عمل الرباط قامت بذلك ب�سكل متواتر. حيث اأن خطة عمل الرباط تعطي نظرة عامة على 

النحو التايل : 

فاإن  الوطني،  امل�ستوى  على  الت�رشيعات  توجه  التي  الدولية  الإن�سان  حقوق  ملعايري  طبقا 

العبارات املحددة »كخطاب الكراهية« ميكن اأن تكون مقيدة طبقا للمادتني 18 و 19 من 

العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية بناءا على مربرات خمتلفة  مبا يف ذلك احرتام 

»متنع  باأن  اأي�سا  الدول  وتلزم  الوطني.  الأمن  اأحيانا  اأو حتى  العام  والنظام  الآخرين  حقوق 

اأوالعنف )طبقا للمادة  اأو العدوانية  التمييز  اإىل م�ستوى »التحري�س على  »العبارة التي ت�سل 

20.2 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية و، طبقا لبع�س ال�رشوط املختلفة 
.

62
وكذلك طبقا للمادة 4 من التفاقية الدولية للق�ساء على التمييز العن�رشي(
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وعند مراجعة هذه الأمور فاإن خلق توازن بني حرية التعبري والقيود املتعلقة بالكراهية م�ساألة جد معقدة يف القوانني 

الدولية وما يقابلها من قوانني اإقليمية. اإن هذا الأمر يف�رش ذلك التنوع يف املفاهيم القانونية املرتبطة بتحديد معنى 

خطاب الكراهية عرب كافة اأنحاء العامل؛ وهو الأمر الذي يزيد يف التعقيد من تاأويل القانون يف اأي ق�سية معينة. 

والوا�سح اأن اأي قيود قانونية دائما حتتاج لأن تعترب مقابلة حلق اأو�سع يف حرية التعبري و»العالقة بني احلق و قيده 

.
63

وبني املعيار وال�ستثناء ل يجب اأن تعك�س اأبدا«

ف�ساءات خا�سة للتعبري خطاب الكراهية

اإطارا للدول من اجل التعامل مع خطاب  اإن ال�سكوك الدولية والقانونية التي متت درا�ستها اإىل حد الآن تعطي 

الكراهية يف اإطار واجبها الذي يق�سي بتعزيز وحماية احلقوق مبا يف ذلك خلق التوازن بني حقوق كحرية التعبري 

والكرامة و امل�ساواة والأمن والأمان. عندما تكون قيد التعامل مع خطاب الكراهية على الأنرتنت، ل تكون الدول 

الجتماعية،  ال�سبكات  من�سات  ك�رشكات  الأنرتنت  فو�سطاء  منفردة.  تتدخل  عندما  فعالية  اأكرث  دائما  ذلك  مع 

ومزودي خدمات الأنرتنت اأو حمركات البحث، ين�سون يف اإطار بنود خدمتهم على الطريقة التي يتدخلون بها 

لل�سماح بخلق وولوج حمتويات خا�سة اأو تقييدها اأو توجيهها. فهناك قدر كبري من التفاعل على النرتنت يحدث 

يف من�سات ال�سبكات الجتماعية التي تتجاوز املجالت الق�سائية الوطنية والتي طورت اأي�سا تعريفاتها اخلا�سة 

خلطاب الكراهية واإجراءات التجاوب معه. فبالن�سبة للم�ستعمل اأو امل�ستعملة التي تخرق بنود اخلدمة، فاملحتوى 

الذي ين�رشه اأو تن�رشه قد تتم اإزالته من املن�سة، اأو قد يتم تقييد ولوجه لكي يتم الإطالع عليه فقط من قبل بع�س فاآت 

امل�ستخدمني )مثال: امل�ستخدمني الذين يعي�سون خارج بلد معني(. 

واملبادئ التي ت�ستوحى منها بنود اتفاقيات اخلدمة و اخلدمة والآليات التي تطورها كل �رشكة ل�سمان تنفيذها توؤدي 

اإىل تداعيات مهمة على قدرات النا�س على التعبري عن اأنف�سهم على الأنرتنت وعلى اإمكانية حمايتهم من خطاب 

الكراهية.

اأن ي�رشعوا يف مفاو�سات مع احلكومات الوطنية بدرجة تختلف من و�سيط لآخر،  ويتعني على معظم الو�سطاء 

 Tsesis  ،« وح�سب املنطقة التي �سجلت فيها �رشكاتهم وح�سب النظام القانوين املطبق عليها. كما ي�رشح ذلك

i(( البث وال�ستقبال على الأنرتنت يتمان يف اأماكن خا�سة، بعد ذلك تكون لبع�س املنتديات ال�سالحية القانونية 
ملتابعة الأن�سطة الغري قانونية التي متر عرب الأنرتنت« )Tsesis 2001(. فمزودي خدمات الإنرتنت يتاأثرون اأكرث 

من غريهم و ب�سكل مبا�رش بالقوانني الوطنية لأن عليهم اأن يتواجدوا يف بلد معني ليمكنهم العمل انطالقا منه. اأما 

حمركات البحث، فاإذا كانت ت�ستطيع اأن تغري نتائج البحث الذاتية يف �سبيل التقنني الذاتي اأو لأ�سباب جتارية، اإل 

اأنها ظلت متيل ميال متزايدا للتكيف مع نظام م�سوؤولية الو�سيط يف الدائرة القانونية التي �سجل  فيها و يف دوائر 

ال�سلطات   بناءا على طلب من  اأو  ا�ستباقي  باإزالة روابط املحتويات ب�سكل  اأخرى يزود فيها خدماته ،اإما  قانونية 

.)MAcKinnon al.2015(

الن�س  يتم  و  الإن�سان.  حقوق  يحرتموا  اأن  منهم  ينتظر  خا�سة،  �رشكات  ت�سغلهم  الذين  الأنرتنت  و�سطاء  كافة 

على هذا الأمر يف املبادئ التوجيهية املتعلقة مبجال الأعمال وحقوق الإن�سان التي �ساغها مكتب الأمم املتحدة 

للمفو�س ال�سامي يف حقوق الإن�سان. اإذ اأن هذه الوثيقة تركز على م�سوؤولية ال�رشكات يف العناية واحلفاظ على 

حقوق الإن�سان. ففي اإطار املبداأ 11 ت�رشح هذه املبادئ التوجيهية اأن »ال�رشكات التجارية يجب اأن حترتم حقوق 

27

Livre Arabe VF.indd   27 28/09/15   10:18:55



الإن�سان. ومعنى ذلك اأن عليها اأن تتفادى خرق حقوق الإن�سان للغري وعليها اأن تتعامل مع التاأثريات ال�سلبية على 

64
حقوق الإن�سان التي تعترب من �سمن اأولويتها.«

للتعامل مع هذه الق�سايا، يجب على و�سطاء الأنرتنت باملوازاة مع �رشكات اأخرى اأن يقوموا بتقييم » التاأثريات 

الآنية و املحتملة على حقوق الإن�سان مع اإدماج وتفعيل النتائج وتتبع ردود الفعل والتوا�سل والتبليغ عن كيف 

كما اأن املبادئ التوجيهية لالأمم املتحدة ت�سري اإىل اأنه يف احلالت التي يتم معها 
 65

يتم التعامل مع هذه التاأثريات.«

خرق حقوق الإن�سان، يتعني على ال�رشكات » اأن تن�س على الت�سحيحات واأن تتعاون ب�ساأنها عرب قنوات وعمليات  

اأن  ال�رشكات  الكراهية، يكون على هذه  يتعلق الأمر بو�سطاء الأنرتنت و ت�سورهم خلطاب   فعندما 
66

م�رشوعة. 

ت�سمن باأن الإجراءات املو�سوعة تقدم ردود فعل كافية و�سافية.

ولزالت هذه املبادئ ، مع ذلك، ت�سارع من اأجل اأن ت�سل اإىل تفعيل ملمو�س يف املمار�سة اليومية. فاإحدى الق�سايا 

تتعلق باملدى الذي يحق فيه لهيئة من القطاع اخلا�س اأن حتدد بنود اخلدمة التي قد تكون مقيدة للخطاب اأكرث مما 

تتطلبه دولة معينة يف اإطار بنود املعايري الدولية كتلك املن�سو�س عليها يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية و 

ال�سيا�سية. لعل هذا الأمر يقارن يف بع�س احلالت بحرية ال�سحافة التي يحق فيها لو�سيلة من و�سائل الإعالم اأن 

حتدد �سيا�ستها وخطتها التحريرية اخلا�سة بها؛ واإن كانت الو�سائط الجتماعية تعتمد ب�سكل متميز اأي�سا على ما 

يعرب عنه امل�ستعملون اأكرث من اعتمادها على و�سيلة الأخبار. حيث اأن التعبريات تنبع من العاملني يف اإطار املن�سة 

ذاتها. وهناك اأي�سا ق�سية اأخرى تتعلق بكيف اأن ال�رشكات، من حيث احرتامها للمعايري الدولية حلقوق الإن�سان، 

تقرر ب�ساأن خلق ذلك التوازن بني احلقوق كاحلق يف حرية التعبري وعالقتها باحلياة اخلا�سة وامل�ساواة والكرامة. 

الدولية حلقوق  للمعايري  الوطنية  القوانني  للقرار عندما ل متتثل  ال�رشكات  اتخاذ  واأخريا هناك ق�سايا حول كيفية 

الإن�سان كاأن تفر�س القيود امل�رشوعة على حرية التعبري. وكتبت نتا�سا لوما�س ب�سكل مثري للجدل عن حالة التحر�س 

على الأنرتنت: »اإن الع�سفور املغرد يجمع اأجنحته الزرقاء عندما يواجه م�ساكل التحر�س على الأنرتنت، وياأخذ 

قدرا من الوقت من اأجل ت�سلي�س ري�سه ثم بعد ذلك يقرر »يجب اإكمال التغريدة« )ما مل يفر�س عليه القانون اأن 

 فاأمام هذا النوع من الأحا�سي�س اأعرب و�سطاء الأنرتنت عن ردة فعل جزئية اإزاء هذا النوع 
67

يتخذ اإجراءا خمالفا(.«

؛ لكن الو�سعية  كثرية التقلب  
68

من ال�سغط  ل�ستعدادهم  لإعادة النظر يف بع�س �سيا�ساتهم والرفع من �سفافيتهم

وم�ستمرة التطور.

كيف يتم حتديد خطاب الكراهية و تنظيمه يف الف�ساء اخلا�س للتعبري

ال�رشكات  اأن بع�س  اإذ  لتنظيمه.  التوجيهية  الكراهية واخلطوط  تعريفات متباينة خلطاب  الأنرتنت  طور و�سطا>ء 

فبنود خدمة  املرتبطة بذلك.  امل�سطلحات  فيها  قائمة ت�سف  لديها  الكراهية ولكن  ت�ستعمل م�سطلح خطاب  ل 

Yahoo متنع ن�رش »حمتوى غري قانوين، م�رش، مهدد، متع�سف، متحر�س، معذب م�سيء لل�سمعة، م�سني، قبيح، 
 وعلى نف�س 

69
مقتحم خل�سو�سية الآخر، مفعم بالكراهية، اأو ميكن العرتا�س عليه من الناحية العرقية والإثنية« 

ال�ساكلة، ل يذكر تويرت ب�سكل �رشيح منعا خلطاب الكراهية ولكن ينبه م�ستعمليه باأنه ميكنهم »اأن يكونوا معر�سني 

ملحتويات قد تكون هجومية، م�سيئة، غري �سحيحة اأو غري منا�سبة اأو يف بع�س احلالت بع�س املن�سورات املحرفة اأو 

املحبطة نوعا ما.« وت�سرت�سل تويرت يف بنود خدمتها: »ل تعترب تويرت يف اأي ظرف من الظروف م�سوؤولة باأي �سكل 

من الأ�سكال عن اأي حمتوى، مبا يف ذلك على �سبيل املثال ل احل�رش، عن اأي اأخطاء اأو اإغفالت يف اأي حمتوى، اأو 
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اأي فقدان اأو تاأثري اأو �رشر من اأي نوع ناجت عن ا�ستعمال اأي حمتوى من�سور، اأو مبعوث على الربيد الإلكرتوين اأو 

 و تكمل هذا الأمر قواعد تويرت، وهي 
70

مر�سل اأو مو�سوع رهن الإ�سارة عرب اخلدمات اأو من�سور يف مكان اآخر.« 

عبارة عن جمموعة من �رشوط مفرو�سة على امل�ستعمل حتتوي على قيود متعلقة باملحتوى بالقول »ل يجوز لكم 

 وكما هو م�رشوح اأكرث اأدناه يف 
71

اأن تن�رشوا اأو اأن تعر�سوا ب�سكل مبا�رش تهديدات حمددة بالعنف �سد الآخرين«. 

من احلكومات و من منظمات  نابعة  مبلتم�سات  املتعلقة  الكراهية  على خطابات  تويرت  �رشكة  اأجابت  الف�سل 5، 

املجتمع املدين للت�رشف ب�ساأن بع�س املحتويات ذات ال�سلة. 

وهناك �رشكات اأخرى ت�سري ب�سكل �رشيح خلطاب الكراهية فبنود خدمة Youtube مثال، ت�سعى اإىل خلق توازن 

بني حرية التعبري والقيود املفرو�سة على بع�س اأ�سكال املحتويات؛ اإذ تورد يف بنودها : »ن�سجع اخلطاب احلر وندافع 

على حق كل �سخ�س يف التعبري على وجهات نظر غري �سعبية. اإل اأننا ل ن�سمح بخطاب الكراهية: وهو اخلطاب 

الذي يهاجم اأو يذل جمموعة معينة بناءا على عرقها اأو اأ�سولها الإثنية اأو دينها اأو اإعاقتها اأو نوعها الجتماعي اأو 

 اإن هذا التعريف اأو�سع من 
72

�سنها اأو و�سعيتها اأو �سيخوختها اأو توجهاتها اجلن�سية/اأو هويتها كنوع اجتماعي.« 

اإرادية  ال�سيا�سية لو�سع قيود فقط على اخلطاب الذي ي�سكل دعاية  نداء العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية و 

للكراهية التي حتر�س على التمييز اأو العدوانية اأو العنف. و لعل هذا مثال حول كيف اأن ال�رشكات تكون اأكرث 

تقييدا خلطاب الكراهية من القانون الدويل بل ومن بع�س القوانني الإقليمية اأو الوطنية.

ومتنع بنود الفي�سبوك املحتويات امل�سيئة واملهددة اأو التي قد تثري نعرة الكراهية وحتر�س على العنف. ففي معايريها 

الجتماعية تن�س في�سبوك على ما يلي »اإن في�سبوك  تزيل خطاب الكراهية الذي يحتوي على حمتويات تهاجم 

النا�س ب�سكل مبا�رش بناءا على انتمائهم العرقي اأو اثنيتهم اأو اأ�سلهم الوطني اأو انتمائهم الديني اأو توجهاتهم اجلن�سية 

 وتن�س 
73

اأمرا�س خطرية«. اأو  اإعاقات  اأو ب�سبب  اأو هويتهم كنوع اجتماعي،  اأو نوعهم الجتماعي  اأو جن�سهم 

في�سبوك اأي�سا »نحن ن�سمح بخفة الظل اأو ال�سخرية اأو تعليقات اجتماعية مرتبطة بهذه املوا�سيع، و نعتقد اأنه عندما 

ي�ستعمل الأ�سخا�س هويتهم احلقيقية يكونون اأكرث م�سوؤولية عندما ي�ساطرون الآخرين هذا النوع من التعليقات. 

ولهذا ال�سبب، فاإننا نطلب من مالكي ال�سفحة اأن ي�سعوا ا�سمهم و�سماتهم يف الفي�سبوك مع اأي حمتوى غري مثري 

لأي ح�سا�سية، حتى و اإن كان ذلك املحتوى ل يخرق �سيا�ستنا. وكما نقوم بذلك دائما، فاإننا نطلب من النا�س اأن 

74
يكونوا واعني بجمهورهم املتلقي عندما ي�ساطرون هذا النوع من املحتوى«.

بالهواتف  املتعلقة  ف�سيا�ستها  تطبيقات.  لعدة  الكراهية  تتعلق بخطاب  قواعد خا�سة  مايكرو�سوفت على  وتتوفر 

املحمولة متنع التطبيقات التي »ت�ستمل على اأي حمتوى يدعو اإىل التمييز اأو الكراهية اأو العنف بناءا على اعتبارات 

عن�رشية اأو عرقية اأو اأ�سول وطنية اأو لغوية اأو اعتبارات مرتبطة بالنوع الجتماعي اأو ال�سن اأو الإعاقة اأو الدين اأو 

كما تتوفر هذه ال�رشكة 
 75

التوجهات اجلن�سية اأو و�سعية ال�سيخوخة اأو الع�سوية يف اأي جمموعة اجتماعية اأخرى«.

على قواعد متعلقة بالألعاب على الأنرتنت التي حترم فيها اأي توا�سل ي�سري اإىل »خطاب الكراهية اأو موا�سيع دينية 

 لعل هذا مثال اآخر حول كيف ميكن لل�رشكات اخلا�سة اأن 
76

مثرية للجدل اأو اأحداث حالية اأو تاريخية ح�سا�سة«.

تقيد خطاب الكراهية اأكرث من القوانني الإقليمية اأو الدولية: » فاملوا�سيع الدينية املثرية للجدل والأحداث احل�سا�سة 

احلالية اأو التاريخية« لي�ست بال�رشورة ممنوعة يف اإطار القانون الدويل ول تعترب متييزية ب�سكل تلقائي. لكن، ويف 

�سبيل تعزيز وت�سجيع ما يرونه جمتمعا اآمنا على الأنرتنت، اختارت مايكرو�سوفت باأن تفر�س قوانني مقيدة اأكرث 

القيود  من  حتررا  اكرث  تكون  اأن  هذه  اخلدمة  لبنود  ميكن  اأخرى  جهة  ومن  تعر�سها.  التي  املنتجات  بع�س  على 

القانونية يف بع�س الوليات الق�سائية. 
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التعريف والتفعيل

 
78

 التي تتباين م�ستويات »جودتها«.
77

جمموعة قليلة من امل�ستخدمني هي التي عادة ما تطلع على بنود اخلدمة،.

ولكن   بالكراهية  املفعم  اخلطاب  على  الأنرتنت  و�سطاء  تعرف  بكيفية  فقط  يتعلق  ل  فقد  الكبري  التحدي  ولكن 

الذين  الو�سطاء  الو�سطاء. كثريون هم  تتعلق مب�سوؤولية هوؤلء  اأي�سا. وجند هنا ق�سية  بكيفية تطبيق تعريفاتهم عليه 

 الأمر الذي 
79

يدعون باأنهم ل ينتجون اأو يراقبون حمتويات الأنرتنت و من هنا يجب اأن تكون م�سوؤوليتهم حمدودة.

يف�رش بكونه يعفيهم من التدقيق امل�سبق اأو من مراقبة املحتوى ويعر�سهم للم�سائلة فقط بعد الن�رش اإذا كان انتباههم 

قد اأثري اإىل حمتوى مي�س القانون اأو بنود اخلدمة. كما اأن الأنظمة القانونية حول امل�سوؤولية تتباين من بلد لآخر يف 

كافة اأنحاء العامل من حيث جناعتها؛ ولكن هناك يف نهاية املطاف احتمال وجود معيار اخت�سا�س ق�سائي واحد 

ميكنه اأن ينفذ تدخل من اأجل دفع �رشكة ما للحد من حالة معينة متعلقة باخلطاب على الأنرتنت. 

و مييز مفهوم امل�سوؤولية املحدودة و�سطاء الأنرتنت عن �رشكات الأخبار. لكن هناك نقا�سات دائرة حول املدى 

الذي ميكن معه لو�سائل الإعالم و الإخبار اأن تتمتع بامل�سوؤولية املحدودة عالقة مبحتويات تنبع من امل�ستخدمني 

يف مواقعها على ال�سبكة العنكبوتية. فممار�ساتها وجتاربها و بنود خدمتها يف جمال تي�سري املحتوى و مراقبته ويف 

جمال منظومات املراقبة الذاتية عرب جمال�س ال�سحافة قد يجعلها ملهمة بالن�سبة لو�سطاء الأنرتنت. وقد خل�ست ق�سية 

لتحليل خطاب الكراهية يف جنوب اإفريقيا اإىل الت�ساوؤل عما اإذا كانت و�سال الإعالم التفاعلية على النرتنت تلعب 

80
دورا خمتلفا يف اتخاذ اأي قرار مرتبط بتقييد اأي خطاب باملقارنة مع و�سائل الإعالم املطبوعة واملبثوتة.

بالن�سبة ملزودي اخلدمات على الأنرتنت )ISPs( تبقى م�سوؤوليتهم اأمام دائرة ق�سائية معينة م�سوؤولية مبا�رشة. و على 

غرار و�سطاء الأنرتنت الآخرين ميكنهم اأن يحددوا معايريهم عندما يقدمون اخلدمة؛  لكن ملا كانوا ملزمني مببــداأ 

 .)Ryngaer2008( الولية القانونية فاإنهـم يعمـلون طبقـا للبنود القانونيـة للبلد الـذي يقدمـون فيــه اخلدمــة

 Goldsmith &( فيجعلهم هذا الأمر يتجاوبون اأكرث من الو�سطاء مع الطلبات اخلارجية لإزالة حمتويات خا�سة

.)Wu 2006; Kohl 2002

في�سبوك  )مثال  الكوين  البعد  ذات  الجتماعية  ال�سبكات  ملن�سات  بالن�سبة  تعقيدا  اأكرث  ت�سبح  امل�ساألة  هذه  اأن  اإل 

البيانات التي تتعامل من�سات ال�سبكات الجتماعية بها فاإن هذه الأخرية قد  وتويرت(. فبالنظر  للكم الهائل من 

تعتمد على تبليغات من امل�ستخدمني الذين يبلغون عن حمتوى يعتربونه غري منا�سب  اأو هجومي اأو خطري. وتقرر 

عندئذ ، طبقا لبنود خدمتها، اإزالة هذا املحتوى من عدمها، اأو اتخاذ اإجراءات اأخرى للحد من ولوجه اأو اإمكانية 

ا�ستمرار كاتبيه يف ا�ستعمال خدمة املن�سة. ففي غياب �سلطة ق�سائية متعددة الأوطان على هذه ال�رشكة، والقدرة  

واملدى املحدودين لأي دائرة ق�سائية ما عدا يف احلالة التي تكون فيها العملية موطنة ، فاإن العديد من الو�سطاء 

مييلون للعمل طبقا لبنود اخلدمة العاملية ال�ساملة. 
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ما عدا اخلطوط التوجيهية القدمية التي �رشبها موظفوا ال�رشكات التي تعاقدت معها من�سات ال�سبكات الجتماعية 

 قليلة هي الأمور التي نعرفها حول كيف ترتجم بنود اخلدمة يف ار�س الواقع 
81

ب�ساأن بع�س اأوجه تقنني املحتوى،

وعما يتعني الإبقاء عليه اأو ت�سفيته اأو اإزالته. فقد اقرتح بع�سهم باأن في�سبوك توجد قيد تطوير جمموعة من املعايري 

 لكن عندما مت ا�ستجوابها يف �سبيل هذه 
82

املو�سوعية للت�رشف ب�ساأن اخلطاب الذي يرون احتمال اإثارته للعنف.

الدرا�سة، Monika Bikert وهي رئي�سة ال�سيا�سة العاملية لإدارة في�سبوك، اأ�سارت باأن في�سبوك حتاول اأن تتفادى 

83
مقاربة تعتمد على دليل للقواعد وتف�سل اأن تتعامل مع ال�سياق قدر الإمكان.

اأدرجت   2012 ففي  الوقت.  مرور  مع  امل�ستخدمني  ب�سكايات  اأكرث  مهتمة  ال�رشكات  بع�س  اأ�سبحت  وقد 

في�سبوك اإمكانية تقفي امل�ستخدمني -الذين ينبهون اإىل املحتويات التي يعتربونها غري منا�سبة – لتقاريرهم اإىل غاية 

بال�سماح  وذلك  التقارير،  على  الجتماعية«  امل�سحة  »لإ�سفاء  و�سائل  قدمت  في�سبوك  اأن  كما   
84

امل�سكلة. حل 

للم�ستعملني باأن يبلغوا ب�سكل خا�س كاتب املحتوى عن جزء معني من حمتواه قبل اأن يقدموا طلبا ر�سميا لفي�سبوك 

من اأجل اإزالته. متثل هذه الإ�سافات اجلديدة اإ�سافات لإجراءات اأخرى  للرد على ما يعترب اأنه خطابا للكراهية، 

حتى و اإن كانت الدلئل غري كافية حول مدى جناعتها مع مرور الزمن وحول ما اإذا كان امل�ستعملون را�سون عن 

اخليارات التي قدمت لهم.

ويف حالت اأخرى، اأ�سارت Youtube اإىل تقارير حول اإعطاء و�سعية خا�سة متعلقة بتنبيه وكالت بريطانية 

 ففي ماليزيا متت الإ�سارة اإىل اأن غوغل اأزال مدونة من من�سة 
85

ت�سعى اإىل اإزالة دعاية للدولة الإ�سالمية من املن�سة.

املدونني لكون حمتواها جتاوز » احلدود امل�سموح بها بن�رش حمتوى اخلطاب )...( الذي ي�سجع الكراهية اأو العنف 

اجتاه جمموعات على اأ�س�س عن�رشية اأوعرقية اأو دينية اأو ب�سبب الإعاقة اأو النوع الجتماعي اأو ال�سن اأو ال�سيخوخة 

Youtube.
86

اأو التوجهات اجلن�سية اأو /هوية النوع الجتماعي«، وهي البنود التي تطبقها ال�رشكة اأي�سا على 

وعموما كما ت�سري بع�س احلالت اخلا�سة التي مت حتليلها يف الف�سل التايل، اإذا كان و�سطاء الأنرتنت مييلون اإىل اإثارة 

بنود خدمتهم عندما يقررون ما اإذا كان يتعني اإزالة نوع معني من املحتويات من عدمه؛ اإل اأنهم اأبانوا عن �سيء من 

املرونة يف تلقي الطلبات النابعة من فاعلني خمتلفني. فالتويرت، مثال، كاإجابة على ال�سغط ال�سعبي بعد حالة العتداء 

�سبق وقاومت  اأن  بعد  التع�سفية،  التغريدات  للتبليغ عن   و�سعت زرا 
87

املتحدة اململكة  ن�سائية يف  متظاهرة  على 

88
ذلك.
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ختــامــا

الو�سيطة على  لل�رشكات  العرب وطنية  والو�سعية  والإقليمية  الدولية  القوانني  نظرة عامة حول  الف�سل  عر�س هذا 

الأنرتنت. فهناك تعريفات خمتلفة خلطاب الكراهية مت اإدراجها يف زخم من ال�سكوك الدولية، تطبق اأي�سا ب�سكل 

خمتلف من قبل الفاعلني احلكوميني وال�رشكات اخلا�سة. يف حني اإذا كان يجب اأن يعطى المتياز من كافة الفاعلني 

ملختلف  املعايري املن�سو�س عليها يف العهود الكونية، فاإن واقع احلال اأكرث تنوعية وتعقدا ب�سبب ال�ستقاللية الن�سبية 

التي يتمتع بها و�سطاء الأنرتنت و دورهم الأ�سا�سي يف التوا�سل على هذا املنرب.

هكذا فاإننا نتحول يف تقريرنا هذا الآن لالإطالع على ردود الفعل الجتماعية لأمناط اخلطاب املفعم بالكراهية 

على من�سات الأنرتنت. 
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5. حتليل ردود الفعل
     الجتماعية

بعد وقوع الأحداث الدرامية تطفوا دعوات من اأجل اإجراءات تقييدية اأو تدخلية لحتواء اإمكانية انت�سار الكراهية 

والعنف على النرتنت، كما لو اأن العالقة بني النرتنت والعنف معروفة ب�سكل جيد.اإل اأن املظاهرغالبا ما تكون 

خادعة، كما �سيظهر من خالل الأمثلة التالية.  

 )Meddaugh and Kay, 2009( »يعترب موقع �ستورم فرانت اأول موقع كراهية »على ال�سبكة العنكبوتية

وقد اأطلقه �سنة 1995 زعيم �سابق للكو كلك�س كالن Ku Klux Klan و�رشعان ما اأ�سبح ف�ساء �سعبيا ملناق�سة 

املتحدة  الوليات  الأول يف  البي�س؛ واأ�سبح  للبي�س وانف�سال  الوطني  بالنازية اجلديدة والتع�سب  اأفكار متعلقة 

وقبيحة  م�سينة  اأراء  املنتدى  هذا  وياأوي   .)Bowman-Grieve, 2009( عامليا  ذلك  بعد  ثم  الأمريكية، 

Bowman-( الهجــــرة العنف ملواجهة  ا�ستعمــال  العن�رشية وحتري�ســـات على  املقد�سة  للحـرب  ودعوات 

عنيفــة   عملـيات  لتن�سـيق  وو�سيلــة  الن�سطـــاء  ي�ستقطـــب  جمــال  اأيــ�سا  وهـــو   .)Grieve, 2009
)Chang & al, 2014) 1,18]], ‘season’ : 06 :55 :30’}}}], Schema : https://github.com/
.{’citation-style- language/schema/raw/master/csl- citation.json وك�سفت الدرا�سات القليلة 
اليمينيون  اأن يعتربه املتطرفون  اأكرث تعقيدا. فعو�س  الفعليني عن �سورة  التي حترت عن م�ستعملي �ستورم فرانت 

ف�ساء لتن�سيق اأعمالهم، اتهموه باأنه جمرد جتمع )“keyboard warriors”( “حماربني على لوحات التحكم”. اإذ 

�رشح اأحدهم  -كما اأخرب بذلك هومتان ودي كو�سرت:  “لقد قراأت قدرا قليال ولكن كافيا من الوثائق حول املنتدى 

و اأثارين وجود جعجعة كبرية من ورائه دون اأن نرى طحينا. فاجلزء املتعلق بالن�سطاء/ ال�سيا�سيني ذاتهم  �سخيف 

  De Koster  &( ”دون اأن نن�سى الجتماعات التي ل يح�رشها اإل اأربعة اأ�سخا�س ).....( ب�سكل وا�سح جدا

Houtman 2008( . وتزداد الأمور جالء  عندما تزكي بع�س ردود الأفعال من املنت�سبني الر�سميني لهذا املوقع 
هذا الراأي؛ اإذ ي�سهد اأحدهم :”فعال، يحق يل اأن يكون يل راأي دون اأن اأنفذ ذلك الراأي فعليا )...( اأنا ل اأح�رش 

املظاهرات ول�ست من�سما اإىل حزب �سيا�سي. اإذا كان ذلك �سيجعل مني جمرد حمارب على لوحة التحكم، هذا 

اأمر جيد. اأنا اأ�سعر بالرتياح )...( واأنا ل�ست اأخجل من ذلك” )De Koster  وHoutman 2008(. وعلى 

الرغم  من اأن هومتان ودي كو�سرت ا�ستجوبا عينة حملية ل متثل كل م�ستعملي �ستورم فرانت، ولكن اأجوبة من قبيل 

الأجوبة املقدمة يجب اأن تدفع على الأقل اإىل احلذر من الأطروحات التي تربط القول بالفعل، حتى يف الف�ساءات 

التي تكون مهمتها الأ�سا�سية ا�ست�سافة الآراء املتطرفة.

واعتبارا لهذه اخللفية فاإن التحليل املقدم يف هذا اجلزء يروم تقدمي �سورة متميزة عن كيف اأن القلق ب�ساأن خطاب 

فريكز  التحليل  هذا  من  الأول  اجلزء  اأما  الفعل.  ردود  من  جمموعة  مع  وتن�سيقه  ربطه  يتم  قد  والعنف  الكراهية 

على املجهودات من اأجل الرد على خطاب الكراهية املحتمل على النرتنت وتطوير منظومة اإنذار م�سبق وطرق 

ومنهجيات للتمييز بني خمتلف عمليات اخلطاب. اأما اجلزء الثاين فيحاول اأن يحدد تلك الأعمال املن�سقة بني اأع�ساء 

الكراهية  تربط  التي  التهديدات اجلديدة  للتعاون مع هذه  ائتالف وطني ودويل  يروم خلق  الذي  املدين  املجتمع 

بالعنف. و يقدم اجلزء الثالث اأمثلة عن كيف اأن جمموعات ال�سغط قد تفاعلت مع من�سات ال�سبكات الجتماعية 
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الرابع  اأجل تقدمي ردود فعل قوية �سد خطاب الكراهية على النرتنت. ويف اجلزء  وبع�س و�سطاء النرتنت من 

والأخري يتم الرتكيز على و�سائل الإعالم وثقافة املعلومات وكيف تعاملت مع ذلك املنظمات الرتبوية وال�سلطات 

املحلية واملوؤ�س�سات الأخرى من اجل تهيئ امل�ستخدمني لفهم والتفاعل مع ر�سائل الكراهية.

ر�سد ومناق�سة خطاب الكراهية

من �ساأن املحيط الذي ينتج فيه خطاب الكراهية اأن ي�سبح موجها ب�سكل كبري اإىل اأو�ساع ت�سبح معها املجازفات 

والرهانات ال�سيا�سية كبرية جدا خا�سة يف زمن النتخابات. فالإ�ساعات والتهامات قبل يوم القرتاع، ميكن اأن 

تهيئ املجال ل�رشوط م�سبقة للدعوة اإىل ارتكاب العنف. ويحلل هذا اجلزء اأو�سع الق�سايا التي تنتج عن ردود الفعل 

التي  للتعامل مع خطاب الكراهية الذي تولده مثل هذه الأو�ساع. ومن بني ردود الفعل  التي اعتمدت  العملية 

ت�سمح با�ستنباط  مالحظات اأكرث جند م�رشوع بحث UMATI، الذي بداأ يف �سهر �ستنرب 2012 قبل انتخابات 

كينيا يف مار�س 2013؛ والذي قام بر�سد اخلطابات الكينية على النرتنت من اأجل تقييم اإنتاج خطاب الكراهية 

امل�ستهدف بها مع  التجارب لعدة متدخلني وفاعلني فر�سة لتحليل  بع�س احلالت واجلمهور  و�سدته. وقدمت 

التفكري ب�سكل جماعي يف خطاب خا�س حمتمل قد يوؤدي اإىل العنف. ولعل �سميمية هذه املبادرة ميكن اأن تالحظ 

يف جمال ما قدمه املقرر اخلا�س ملجل�س حقوق الإن�سان لالأمم املتحدة حول ر�سد الق�سايا : »قليلة هي البلدان التي 

جتمع البيانات حول جرائم الكراهية واأ�سبابها و�سحاياها لكي ي�ستطيع �سانعوا القرار ال�سيا�سي حماية جمموعات 

  .)HRC, 2015( »ال�سكان املعر�سة حماية اأف�سل

�سنة  الأحزاب  تعددية  نظام  اإىل  عادت  اأن  منذ  واأعنفها  للجدل  اإثارة  النتخابات  اأكرث  كينيا  نظمت   2007 يف 

 الكثريون فوجئوا ببلد طاملا 
89

1991. حيث خلفت هذه النتخابات 1000 �سحية و600.000 �سخ�س نازح.
مدح مب�ساهده ال�سيا�سية املتميزة ورفاهه القت�سادي وهو ي�سهد هذا امل�ستوى من النزاعات. واآخرون اأ�ساروا اإىل 

اأ�سبحت فيها تكنولوجيا املعلومات  اأول انتخابات  التوترات املتجذر فيه)Kanyinga,2009(. وكانت هذه 

جزءا ل يتجزاأ من التناف�سية النتخابية )Cheeseman, 2008(. فقد ا�ستعملت الو�سائط الجتماعية والربائد 

اأي�سا من  اأجل ح�سد الداعمني ون�رش املعلومات، ولكن  اللكرتونية والر�سائل الق�سرية مب�ستوى غري م�سبوق من 

الإ�ساعات  اأ�سبحت  احل�رشية  املجالت  يف  ال�سفيح  كمدن  انق�ساما  الأكرث  الأماكن  ويف  الإ�ساعات.  ن�رش  اأجل 

مكونا جوهريا يف �رشد الأحداث مع وجود اأ�سخا�س ينتمون اإىل جمموعات �سيا�سية واإثنية خمتلفة يقرتحون كيف اأن 

 .)Osborn, 2008( خ�سومهم كانوا يخططون لعمليات الهجوم عل الأفراد واجلماعات وقتلهم وتهجريهم

فاإن دور  الرئا�سيني. وهكذا  املر�سحني  ال�سك حول  اأجل زرع  النرتنت من  الوثائق ون�رشها على  تزوير  وقد مت 

اأجل  من  ا�ستعملت  واحلديثة  القدمية  الو�سائط  اأن  وبعدها؛  حيث  النتخابات  فرتة  اأثناء  ا�ستمر  الت�سال  و�سائل 

ن�رش دعوات لرتكاب العنف وتن�سيق الأعمال والتدخالت )Sommerville, 2011(. وغداة وقوع اأعمال 

العنف، كونت كينيا جلنة التن�سيق والإدماج الوطنية التي عملت مع و�سائل الإعالم ومع موظفني يف ال�سلطات على 

اإنفاذ القانون ملواجهة م�ساكل من قبيل التوترات الإثنية. 

واعتبارا لهذه اخللفية فاإن جمموعة من الباحثني واملقاولني اجتمعت قبل النتخابات الكينية يف 2013 واأطلقت 

UMATI )ومعناها »احل�سد من النا�س« باللغة ال�سواحلية( وهو م�رشوع يروم ر�سد اأمثلة خطاب الكراهية على 
تتحول  اأن  التي ميكن  للتوترات  موؤ�رشات  UMATI يف حتديد  امل�رشوع  لهذا  العام  الهدف  النرتنت. ويكمن 
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وتت�سعد بني املواطنني الكينيني لتقدم �سورة من اخلطوط الكربى ال�سعيفة يف خمتلف مراحل املناف�سات النتخابية، 

والتي ميكن اأن تكون مبثابة دق لناقو�س اخلطر قبل فوات الأوان. 

انعقدت النتخابات يف مار�س 2013 وا�ستمر امل�رشوع لت�سعة اأ�سهر بني �ستنرب 2012 و ماي 2013. ومت تق�سي 

الجنليزية  باللغة  الكينيون  اأنتجها  التي  وتويرت  الفي�سبوك  النرتنت وحمتويات  على  واجلرائد  واملنتديات  املدونات 

 Kikuyu, Luhya, Kalenjin, Luo, Kiswahili, ذلك  يف  مبا  كينيا  يف  املنطوقة  الأ�سا�سية  وباللغات 

Sheng )وهي لغات حملية متداولة يف املجال احل�رشي( وال�سومالية اأي�سا. وبالعتماد على تعريف اخلطاب اخلطري 
كما �ساغته ال�سيدة �سوزان بين�س )2012( كخطاب متفرع من خطاب الكراهية مع  توفره على قدرة قوية للتحري�س 

على العنف- حدد فريق UMATI املعايري العملية من اأجل التمييز بني خمتلف اخلطابات والقيام بوزن اإمكانية 

حتري�سها على العنف. وقام امل�رشفون على هذه العملية وعلى هذا الر�سد بتقييم الأ�سئلة املبنية على تاأثري املتحدث مع 

جمتمع النرتنت وحمتوى الت�رشيح وال�سياق الجتماعي والتاريخي الذي وقع فيه اخلطاب. ونتيجة للجمع بني هذه 

املعايري، كان من املمكن اأن يتم فرز عمليات اخلطاب اإىل ثالث فئات خمتلفة: خطاب هجومي، وخطاب متو�سط 

اخلطورة، وخطاب خطري. و�سمح الر�سد اليومي  واإمكانية حتديد مواقع خطابات ت�سل�سلية وو�سع خريطة ملتغريات 

اأخرى، مبا يف ذلك امل�ستهدفني بخطاب الكراهية وما اإذا كان اخلطاب ي�سري اإىل اأحداث معينة، �سمح هذا الأمر 

للباحثني بر�سد تطور خطاب الكراهية مع الزمن وقدم فهما دقيقا اأكرث للمخاطر الفعلية املت�سورة.

اأثناء  غيابها،  اأو  العنف،  حالت  لأ�سكال  ت�سنيفه  حيث  من   ،UMATI م�رشوع  اإليها  و�سل  التي  النتائج  اأما 

التحركات  مع  النرتنت  خطاب  بربط  املتعلقة  للتعقيدات  اأو�سع  اإ�سارة  فتقدم   ،2013 ل�سنة  كينيا  انتخابات 

والعمليات املنفذة خارج النرتنت يف اأر�س الواقع. وب�سكل خمتلف عن �سياق النتخابات ال�سابقة، فاإن انتخابات 

2013 كانت هادئة ب�سكل كبري. ولي�س معنى هذا اأن خطاب الكراهية كان اأقل عنفا واأقل انت�سارا. على الرغم 
من غياب احلد الأدنى الذي ميكن اأن ي�سمح مبقارنات وا�سحة يف 2013 حدد م�رشوع UMATI ب�سكل جدي 

حالت وا�سعة وم�ستمرة من خطاب الكراهية ودعوات لرتكاب العنف )iHub Research, 2013(. هذا 

اخلطاب، مل يرتجم مع ذلك اإىل عنف يف اأر�س الواقع. وكما اقرتح الفريق ذلك فقد كانت هناك عنا�رش اأخرى 

من املحتمل اأن تكون لعبت دورا حمددا اأكرث يف تف�سري الأحداث العنيفة والنتائج ال�سلمية فعليا. فعدد الدعوات 

اإىل ال�سالم التي انبثقت من خمتلف زوايا املجتمع مبا يف ذلك و�سائل الإعالم واملجموعات الدينية وال�سيا�سيني من 

. )iHub Research, 2013(  خمتلف الأطياف اأدى اإىل خلق موجة من التنديد ال�سديد بالعنف

كما قدم م�رشوع UMATI فر�سة لختبار كيف اأن منظور العموم اإزاء خطاب الكراهية  يختلف عن منظور 

الأكادمييني والدوائر ال�سيا�سية. وبينت درا�سة اأجنزت بني الكينيني اأن اأغلبية امل�ساركني يف البحث اعتربوا اأن �ستم 

اأنهم اعتربوا جمال  الأ�سخا�س والدعاية والتعليقات ال�سلبية حول ال�سيا�سيني اعتربوها كخطابات للكراهية. كما 

وا�سعا ملفهوم خطاب الكراهية اأكرث من املجال املن�سو�س عليه يف د�ستور كينيا ل�سنة 2010 الذي يحرم يف ف�سله 

اأو  اإثنيا  التي ت�سكل حتري�سا  للكراهية  الدعوة  اأو  الكراهية  العنف وخطاب  احلرب والتحري�س على  »دعاية   33
و�سم الآخرين كاأ�رشار اأو التحري�س من اأجل الت�سبب يف ال�رشر«  وكما �رشحت رئي�سة م�رشوع UMATI ال�سيدة 

لي�س فقط معنى  الكراهية يعطينا فر�سة ملناق�سة  الكينيون خطاب  يت�سور  فاإن اجلواب عن كيف  ناجنريا �سامويل، 

خطاب الكراهية ولكن اأي�سا و�سعه يف �سياق اأو�سع. كما �رشحت بذلك »كانت و�سائل الإعالم تطلب منا باأن 

نبث على الهواء واأن نناق�س خطاب الكراهية. وكان علينا اأن ن�رشح الفرق بني اخلطاب الذي ميكن اأن يت�سبب يف 

ال�رشر وجمرد �ستم الزعماء ال�سيا�سيني. لكن كان ذلك اأي�سا فر�سة ملناق�سة اأو�سع حول حرية التعبري. ولذلك فاإننا 

  90
ا�ستدعينا للحديث عن خطاب الكراهية ولكن انتهينا يف الأخري باحلديث عن احلرية«.
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اأخريا قدم امل�رشوع بع�س املوؤ�رشات حول كيف اأن خمتلف من�سات ال�سبكات الجتماعية قد متكن من طرق خمتلفة 

لتو�سيل ون�رش ر�سائل الكراهية وكيف يتم �سدها. فقط 3 % من جممل تعليقات خطاب الكراهية التي مت جمعها من 

 UMATI كان م�سدرها من تويرت يف حني اأن  90 % وجدت على الفي�سبوك. ويقدم تقرير UMATI طرف

»فهند�سة  ذلك  التقرير  ي�رشح  كما  النحو.  هذا  على  احلالة  تكون  اأن  ميكن  كيف  حول  املوؤ�رشات  بع�س  الأخري 

في�سبوك ت�سمح للحوار باأن يدور حول مو�سوع معني ومن مت ال�ستمرار يف التواجد حول ذلك املو�سوع. اأ�سبح 

هذا الأمر ممكنا عرب خيوط الفي�سبوك وجمموعاته و�سفحاته التي تتوفر كلها على مدة حياتية م�ستقلة عن بع�سها 

البع�س. باملقابل وعلى تويرت فاإن املوا�سيع تتوفر على موا�سيع حياتية تتوقف على �سعبيتها وانت�سارها. فمن خالل 

ا�ستعمال الها�ستاك، فاإن معظم املوا�سيع التي تتم مناق�ستها اأ�سحبت »موا�سيع اآنية« ونتيجة لذلك تربح املزيد من 

الربوز عرب التويرت، فلما يظهر مو�سوع جديد اأكرث �سعبية، تكون له فر�سة تهمي�س املو�سوع احلايل، ومن مت ينهي 

حياته.و على عك�س تويرت، جمموعات في�سبوك و�سفحاته ت�سمح للموا�سيع اأن تبقى موجودة ب�سكل م�ستقل عن 

اأي ن�ساط على هذه ال�سبكة« . )iHub Research, 2013( اإن هند�سة الفي�سبوك ت�سمح اأي�سا للم�ستعملني باأن 

يتفاعلوا يف عدة م�سالك يف خمتلف الف�ساءات. ميكن مل�ستعمل معني اأن يتوفر على خط زمني »نظيف« على �سريته 

ال�سخ�سية اأو �سماته اأو �سماتها ال�سخ�سية، يف حني قد ين�رش ر�سائل كراهية حول جمموعات و�سفحات معينة. اأما 

يف تويرت وعلى عك�س ذلك فاإن كافة ما ين�رشه  اأحد امل�ستخدمني يوجد يف جمال معلومة متميز وميكن الطالع عليه 

من قبل كل من يتتبع امل�ستعمل.

وعندما ي�سل الأمر اإىل �سد خطاب الكراهية، فاإن امل�رشوع قد بني كيف اأن خمتلف املن�سات ت�سمح اأي�سا بردود 

فعل خمتلفة وذات جناعة وفعالية متنوعة يف عدة حالت. فاإن التغريدات التي اعتربت غري مقبولة مت تفاديها ومت 

ال�ستهزاء بكاتبيها اأمام املالأ. ويف بع�س احلالت اأرغم »مرتكبوا هذه اخلروقات« على اأن يرتاجعوا عن ت�رشيحاتهم 

ب�سبب التقارير الراجعة من اجلمهور اأو اأرغموا - رجال اأو ن�ساء - على اإغالق ح�ساباتهم على تويرت متاما. وخل�س 

التقرير »اإىل اأن املد الأحادي للحوار يف هند�سته املوجودة على تويرت ي�سهل »هذا النوع من ردود الفعل« لأن كافة 

 iHub.Research,( ما ين�رش عليه يحتوي على خط زمني وحيد وواحد وميكن الطالع عليه من طرف اجلميع

2013(. واكت�سف اأن نف�س ردود الفعل ناذرا ما قد حتدث على الفي�سبوك لأن هند�سة هذه املن�سة متيل اإىل جعل 
هذه املالحظات اأكرث مرورا عرب قناة معينة واأقل ولوجية من طرف اجلمهور الوا�سع.

التبليغ  اأن  اإن اعتربنا  الكراهية،  باإ�سهاب يف دور و�سائل الإعالم اجلديدة عالقة بخطاب  الدرا�سة  ول تنظر هذه 

عن هذا النوع من اخلطاب ل ي�سل عموما اإىل م�ستوى تاأييد التحري�س على التمييز والعدوانية اأو العنف، ولكن 

هو خدمة يف م�سلحة العموم. غري اأن موؤ�س�سات و�سائل الإعالم الإخبارية لزالت تواجه ب�سكل متكرر ومتواتر 

احلاجة اإىل التعرف على اخلطاب الذي  ي�ساهم به م�ستعملوا منابرها على النرتنت – كاجلزء املتعلق بالتعليقات 

اأنظمة م�سغلة وممار�سات قامت بتحليلها  التغريدات. وهناك  اأو  الن�سية  للر�سائل  العر�س احلي  اأو  املقالت  حول 

حتليال عميقا. اأما الدرا�سة الأوىل فهي عبارة عن مراجعة لقرارات ردود الفعل املوؤ�س�ساتية والقانونية يف جنوب 

�رشق اأوروبا اأجنزت من قبل معهد و�سائل الإعالم لألبانيا و التي تقدم اأي�سا ن�سحا يتعلق باملمار�سات التقنينية الذاتية 

اأنتجتها  الف�سلى احلديثة«،  التعليقات على النرتنت: املمار�سات  الثانية فعنوانها : »تي�سري  الدرا�سة  اأما  الف�سلى. 

 Goodman( اجلمعية العاملية للجرائد الإخبارية حيث قامت بتحليل ممار�سة 104 منظمة لالأخبار من 63 بلدا

لر�سائل  الديناميكي  التدفق  التعامل مع  فاإن  الإخبارية  الإعالم  لو�سائل  بالن�سبة   ،)and Cherubini, 2013
امل�ستخدمني دون تقييد م�رشوعية العبارات، يعترب حتديا يبداأ باحلاجة اإىل و�سع �سيا�سات حول ما ميكن لكل معهد 

اأن يعطيه كتعريف خلطاب الكراهية كاأ�سا�س ملا تتم �سياغته من ردود الفعل التي ميكن اأن تطلب )مبا يف ذلك ردود 

الفعل التي ت�سجع على اخلطاب امل�ساد والنقا�س حول خطاب الكراهية، والعمليات الروتينية ال�رشورية(؛ كما هي 

احلالة بالن�سبة للحوارات على الراديو التي ت�ستمع ملخاطبات هاتفية من امل�ستمعني. كل هذا الأمر يتطلب منظومة 
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للر�سد واملراقبة من قبل كل موؤ�س�سة اإعالمية، حتى اإن كان الأمر يتعلق باآلية ذات حد اأدنى بالن�سبة للقراء للتنبيه اإىل 

الأحداث وتقدمي التبليغ عنها من اأجل املزيد من التحقيق من قبل حمرري املن�سة. ر�سد ومناق�سة خطاب الكراهية 

على النرتنت يف و�سائل الإعالم الإخبارية ميكن اأن تتم م�ساطرته ب�سكل ايجابي ومفيد مع ال�رشكات الو�سيطة على 

النرتنت على الرغم من اختالف م�ستويات هذين النوعني من الهيئات.

تعبئة املجتمع املدين

اإن جتربة ميامنار تقدم لنا مثال حول ردود الفعل اليجابية التي ميكن للمجتمع املدين اأن يبلورها من اأجل الزيادة يف 

التوعية ومواجهة اأ�سوات الكراهية. هذا البلد يوجد يف مرحلة انتقالية يتوجه معها اإىل املزيد من النفتاح وولوج 

النرتنت الذي تزايد بن�سب غري م�سبوقة. يف هذا ال�سياق، وعلى الرغم من ذلك، فاإن الو�سائط الجتماعية كانت 

غالبا ما ت�ستعمل من قبل البع�س اإىل الدعوة للعنف91. يف 2014، عرب املقررة اخلا�سة ملجل�س حقوق الإن�سان 

اخلاطئ وخطاب  الإعالم  �سوء  انت�سار  قلقها حول  على  املقررة  هذه  الأقليات عربت  ق�سايا  املتحدة حول  لالأمم 

توجه  التي  تلك  خا�سة  النرتنت،  و�سائط  يف  والعدوانية  والكراهية  والتمييز  العنف  على  والتحري�س  الكراهية 

جمموعات الأقليات )HRC, 2015(. والتوتر املتزايد على النرتنت الذي كان متوازيا مع حالت فعلية للعنف 

التي تركت مئات الوفيات واآلف املهجرين، كما متت الإ�سارة اإىل ذلك يف هذه الدرا�سة، �سيكون البحث عن 

.
92

العالقة ال�سببية املبا�رشة بني اخلطاب على النرتنت والأفعال املقرتفة يف ار�س الواقع عبارة عن عملية اختزالية

نحو  م�سريتها  يف  ميامنار  �رشعت   ،2010 يف  النتخابات  ونظمت   2008 اإ�سدار د�ستور جديد يف  اأن مت  فبعد 

انفتاح واندماج اجتماعي اأو�سعني. حيث اأن احلكومة بزعامة الرئي�س Thein Sein، وهو قائد ع�سكري �سابق، 

�سمحت باإ�سالحات يف قطاعات اأ�سا�سية وحا�سمة مبا يف ذلك و�سائل الإعالم.التي ا�ستطاعت ان تنمو يف خ�سمها 

ارتفع  ف�سيئا  ال�سكان كانوا يلجون النرتنت و�سيئا  % من  ف�ساءات غري م�سبوقة للحوار. ويف 2013 فقط 1.2 

الرقم اإىل 12 % بالن�سبة للهاتف املحمول )يف 2009 هذه الن�سبة املئوية كانت اأقل من %1(. لكن، ال�رشكتان 

اللتان ربحتا العقود من اجل تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات يف ميامنار وهما القطرية  Ooredoo اأو 

.
93

الرنويجية Telenor، قد تعهدتا بالو�سول اإىل 90% من التغطية باملحمول يف اأفق 5 �سنوات

اإحدى التحديات اأمام هذه العملية كانت تتعلق بالأقليات العرقية والدينية. ففي 2013 قتل 43 �سخ�سا ب�سبب 

 . ومنذ �سنة قبل ذلك قتل اأكرث من مائتي 
94

ال�سطدامات التي انفجرت يف ولية راخني يف اجلزء الغربي من البالد

 . ومع تواجد هذه اخللفية 
95

�سخ�س وهجر الآلف ب�سبب العنف العرقي الذي انفجر بعد ادعاء حالة اغت�ساب

فاإن النبثاق ال�رشيع للف�ساءات احلديثة على النرتنت، على الرغم من انه كان يغطي جزءا ي�سريا من ال�ساكنة، قد 

النرتنت  على  الكراهية  الت�سامح وخطاب  عدم  مع  التعامل  اإن  املتجدرة.  التوترات  لهذه  �سيغة جديدة  عك�س 

اأ�سبح ق�سية حديثة العهد.

لقد اأ�سبح الفي�سبوك وب�رشعة من�سة ت�سكل الختيار الأول للمواطنني حديثي العهد بالنرتنت. ففي هذا املحيط 

الو�سيلة خا�سة  اأكرث لهذه  ا�ستعمالت هجومية وحادة  التي تقود وتتزعم  يوجد الأفراد كما توجد املجموعات 

ا�ستعملت  كما  وطنية.  م�سالح  عن  دفاعا  تتدخل  باأنها  بالدعاء  و  ال�ستقامة  من  بنوع  حممية  باأنها  حت�س  عندما 

وبنود  قواعد  الجتماعية  الو�سائط  وطبقت يف  لأ�سباب خا�سة.  النرتنت  على  الو�سائط  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

.
96

ا�ستثنائية عالقة بالأقليات
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 ويف �سياق هذه الو�سعية املعقدة، بداأ عدة فاعلون بالتعبئة وبالبحث عن تقدمي ردود فعل ميكن اأن تدفع اإىل تفادي 

املزيد من العنف. و�سعى في�سبوك اإىل لعب دور اأكرث فعالية من حيث ر�سد ا�ستعمال من�سة ال�سبكة الجتماعية يف 

ميامنار بتطوير �رشاكات مع املنظمات املحلية و�سياغة خطوط توجيهية والتبليغ عن امل�ساكل التي ميكن ولوجها 

اأعمق يف �سيبل حماربة خطاب  Ye Htut باأن يتخذ خطوات  وتعهد وزير الإعالم مليامنار   .  
97Burmese يف 

الكراهية على النرتنت، وعرب عن اهتمام حكومته بتطوير روابط اأقوى مع الوليات املتحدة الأمريكية لإيجاد 

. وهكذا فاإننا نقوم بتحليل ردود الفعل اخلالقة التي بادر بها 
98

اإجراءات فعالة من اأجل احتواء خطاب الكراهية

املجتمع املدين اأدناه.

الكراهية على النرتنت ولكن يف  بانت�سار خطاب  املحلي �سوتا قويا منددا ب�سكل �رشيح  املدين  املجتمع  �سكل 

نف�س الوقت مطالبا باأنه قـد حان الوقت لطـرح بدائـل للرقابـة. ومن بني ردود الفعـل اخلالقـة اأكرث من غـريها جنـد 

Panzagar، عبارة عن و�سائل من Burmese”flower speech” خطاب الزهور« و هي حملة اأطلقت من 
اأحد املدونني والن�سطاء  LattNay Phone وذلك ملعار�سة مفتوحة خلطاب الكراهية. وكان الهدف من وراء 

هذه املبادرة تقدمي مثال مبتهج حول كيفية تفاعل النا�س يف النرتنت وخارج النرتنت. اإذ اأن للزهور ذلك املعنى 

القوي يف ميامنار. كما �رشح ذلك LattNay Phone. »اإذا كان اجلمهور يتو�سل بالر�سالة فاإنه �سيعار�س اأولئك 

والتي  تدريجي  ب�سكل  املتطرفة  املجموعات  نقنع  اأن  نريد  اأننا  كما  اخلطري.  الكراهية  خطاب  ي�ستعملون  الذين 

الفي�سبوك على حتيني �سماتهم  .و�سجعت هذه احلملة م�ستعملي 
99

تقوم بن�رش خطاب الكراهية لتتوقف عن ذلك

ومعلوماتهم با�ستعمال �سورة لهم وهم يحملون زهرة على اأفواههم.

�سبيل هذه  ا�ستجوابهم يف  الذين مت  الن�سطاء  بع�س  لكن  الوطني  امل�ستوى  اهتماما كبريا على  احلملة  تلقت هذه   

الدرا�سة لحظوا وجود وعي بكون هذه احلمالت حتتاج اأن ترت�سخ بني اأولئك الذين يعي�سون يف املناطق القروية 

وبني النا�س ذوي امل�ستوى الدرا�سي املتدين يجب اأن يتم خلق التحالفات الرابحة وتعبئة الزعماء الدينيني املحرتمني 

ب�سكل وا�سع. لكن ل يجب التوقف عند ت�سجيع »خطاب الزهور« ولكن يجب اأي�سا التنديد بالعنف. الن�سطاء 

يعربون عن وعيهم باحلاجة ل�رشح حدود ما الذي ميكن اأن يقال وما الذي ل ميكن اأن يقال ودور الدولة يف التعامل 

مع هذه امل�سكلة.

فاإذا كانت مبادرات من قبيل Panzagar قد ا�ستطاعت اأن حت�سد خمتلف املجموعات وجتمعها معا، فاإن جمموعات 

املجتمع املدين لي�ست بال�رشورة متفقة بالإجماع على احللول التي يتعني تطبيقها على م�سكلة خطاب الكراهية.

Myat Ko Ko مثال اأ�سارت اإىل كيف اأن هناك اآراء خمتلفة واأحيانا متناق�سة بني جمموعات املجتمع املدين. فهناك 
من يعار�سون القوانني التي جترم ب�سكل �سارم خطاب الكراهية؛ و هناك باملقابل من ي�سجعها من جهة اأخرى، 

�رشح »اإنهم يخافون من ا�ستطاعة خطاب الكراهية لأن يكون خطرا على املرحلة النتقالية ال�سلمية. اإنهم واعون 

باأن البلد يف و�سعية ه�سة« وا�ستمر قائال »اإذا كانت ردة الفعل تاأتي من املجتمع املدين فاإن املجتمع املدين �سيمتلكها. 

.
100

و�سيكون هو املتحكم فيها. واإن كان اجلواب ياأتي من زاوية القانون فاإن الدول هي التي �ستتحكم يف ذلك

الن�سطاء املحليون ركزوا على احللول املحلية عو�س حماولة تعبئة عامة للمجتمع املدين ب�ساأن هذه الق�سايا؛ وهناك 

اإغفالها  التي مت  امل�ساكل  اجتاه  العامل  اهتمام  ت�ستقطب  اأن  ا�ستطاعت  التي  النرتنت  بع�س احلمالت على  باملقابل 

ن�سبيا. فمبادرات من قبيل تلك التي مت الرتويج لها من طرف Darfur Coalition )ائتالف اإنقاذ دارفور( من 

 Kony 2012  الأطفال اخلفيون( مع حملة( Invisible Children احلرب الأهلية يف ال�سودان، اأو منظمة
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التي نددت بتلك اجلرائم ال�سنيعة التي ارتكبها جي�س لورد للمقاومة، تعترب اأمثلة �سارخة. وكما اأ�سارت التعليقات 

حول هذه  احلمالت فاإن ردود الفعل العاملية من هذا القبيل ميكنها اأن توؤدي اإىل تداعيات �سلبية على القدرة على 

.)Schomerus, 2012( اإيجاد احللول املحلية

اإن ق�سية ميامنار تعترب مثال عن كيف اأن منظمات املجتمع املدين ميكن اأن تتعدى ب�سكل ا�ستباقي واأن تخلق ائتالفات 

حملية قادرة على التعامل مع التهديدات اجلديدة. Harry Myo Lin، وهو اأحد الن�سطاء من Panzagar ي�رشح 

ما يلي، »حاليا نريد اأن نركز على العمل مع املدار�س والأديرة الدينية واأي�سا مع رجال الدين امل�سلمني. اإنها عملية 

 .
101

�ست�ستغرق وقتا طويال ولكن ل نريد اأن نركز فقط على خطاب الكراهية يف الو�سائط الجتماعية«

وتزايد  املحلي  امل�ستوى  الرتكيز على  بني  التوازن  فاإن  الدرا�سة،  نطاق  ا�ستجوبوا يف  الذين  الن�سطاء  وكما لحظ 

الهتمام الدويل واإنتاج نتائج �سميمية حمليا، وتفادي الأو�ساع النتقالية ال�سعبة م�ساألة تبقى ه�سة جدا. لكن، 

جمهوداتهم تبني على اأن التعبئة �سد الكراهية على النرتنت ميكن اأن تكون فر�سة ل�ستعمال النرتنت كاإحدى 

الو�سائل التكتيكية للتعامل مع النزاعات التي تعك�س �سورتها على النرتنت.

ال�سغط على ال�رشكات اخلا�سة

العديد من املنظمات التي ظلت حتارب خطاب الكراهية بطرق اأخرى اأو التي ظلت تدافع على حقوق جمموعات 

معينة يف املا�سي؛ وجدت نف�سها تلعب دورا تزداد اأهميته على النرتنت. يتعلق الأمر هنا وب�سكل وا�سح بالبلدان 

الأ�سا�سي يف هذه  الو�سيط  تعترب  اخلا�سة  ال�رشكات  اأن  عالية وحيث  بن�سبة ولوج  النرتنت  املتقدمة حيث حتظى 

العملية. نحلل يف هذا اجلزء من الدرا�سة حمالت ومبادرات يف الوليات املتحدة الأمريكية وا�سرتاليا واململكة 

املتحدة حيث ظهرت ق�سايا الكراهية على النرتنت انبثقت بالرتباط بالدين والعرق والنوع الجتماعي. ولذلك 

فاإن هذا اجلزء من الدرا�سة ي�سلط ال�سوء على املعنى الأو�سع لكيف مت التعامل مع ردود الفعل هذه يف اإطار ق�سايا 

تعترب من قبيل خطاب الكراهية.

عدة ا�سرتاتيجيات للتدخل

الأمريكية  )الرابطة   ،USA-based Anti-Defamation League )ADL( غرار  على  منظمات  اإن 

معهد  الإعالم،  وو�سائل  والعمل  املراأة   the Media )WAMAction and( ال�سمعة(،  ت�سويه  ملحاربة 

الرابطة الأمريكية ملحاربة ت�سويه ال�سمعة، معهد مكافحة الكراهية على النرتنت املتمركز يف ا�سرتاليا، جمموعات 

-Tell Mama-Measuring Anti-Muslim A املوجودة يف كندا الإبادة اجلماعية   الدرب ملحاربة 

tacks، ومنظمة قيا�س الهجومات امل�سادة لالإ�سالم املوجودة يف ابريطانيا اأ�سبحت ت�ستثمر جمهوداتها يف حماربة 
خطاب الكراهية على النرتنت وذلك با�ستهداف ال�رشكات الو�سيطة يف النرتنت والطلب من هذه الأخرية باأن 

تاأخذ على عاتقها م�سوؤولية اأكرب يف جمال تي�سري املحتوى ومراقبته وحماولة التوعية بني م�ستعملي النرتنت.
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اأن النا�س الذين يتعر�سون خلطاب  “يبدو   ,ADL اإدارة  اأع�ساء جمل�س  Christopher Wolf وهو اأحد  اأكد  

الكراهية على النرتنت اليوم يكتفون بهز اأكتافهم وال�ستمرار يف احلياة لأنهم اأ�سبحوا معتادين على الأمر، ومن 

مت اأ�سبحوا عدميي الإح�سا�س اإزائه. فلي�س لدينا ما يكفي من ثقافة النرتنت، فالأفراد يح�سلون على تلك املعدات 

والآليات وي�ستعملونها دون توجيهات وا�سحة؛ واأعتقد اأننا ميكننا اأن نت�رشف ب�سكل اأح�سن من جمرد الرتبية.“ 

عليها  األح  النرتنت  على  الكراهية  خطاب  ملواجهة  للولوج  القابلة  واملعلومات  املح�سنة  للتوعية  احلاجة  اإن   
102

-Sentinel Project for Genocide Pr )والرتافع ب�ساأنها مدير عمليات م�رشوع الدرب ملحاربة الإبادة 

»اجلهل هو  اأن  اإىل  خل�س  الذي   ،Drew Boyd ال�سيد  وهو   )vention’s director of operations
القا�سم امل�سرتك الذي يربط بني خطاب الكراهية يف النرتنت وخارج النرتنت. فغياب املعلومات �سواء كان ذلك 

اإراديا اأو غري اإرادي يوؤدي بالنا�س اإىل اعتماد نظرة �سيقة اجتاه العامل قد توافق مزاجا يكره الآخر. فهناك حاجة 

ملجهودات تعاونية من اأجل ن�رش املعلومات التي �ستف�سح عن حقائق وعن روؤى اأخرى عاملية ل�سبكات املعلومات 

املتعاونة املغلقة التي حتا�رش املعلومات اخلاطئة اأو العمياء.“ 103

لكي  الو�سيطة  ال�رشكات  على  ال�سغط  على  تركز  اأي�سا  فهناك جمموعات  النرتنت  م�ستعملي  توعية  واىل جانب 

تتدخل بطريقة قوية �سد خطاب الكراهية على النرتنت. فاأعمالها ميكن اأن تق�سم اإىل اإ�سرتاجتيتني غالبا ما تكونان 

متكاملتان :

خا�سة  وظرفية  معينة  حالت  باتخاذ  وذلك  املبا�رش  ال�سغط  �رشكات  على  املنظمات  ركزت  احلالت  بع�س  يف 

على  حمالت  عرب  لق�ساياها  تروج  التي  املنظمات  تلك  تهم  اأن  ميكن  العملية  هذه  املفاو�سات.  يف  والدخول 

النرتنت وبحواجز منظمة من  ال�سكاوى، والر�سائل املفتوحة والعرائ�س الإلكرتونية والت�سالت املبا�رشة حل�سد 

اخلا�سة.  الق�سايا  من  ق�سية  وا�سع  ب�سكل  توجه  التي  هي  املنظمات  هذه  لكن  النرتنت.  وخارج  داخل  التاأييد 

وينطبق هذا الأمر مثال على احلالة التي طلب فيها من غوغل باأن يعدل معايري بحثه من اأجل تفادي اإدراج دجووت�س 

)مراقبة اليهود( وهي عبارة عن موقع م�ساد لل�سامية يروج لعدم العرتاف مبحرقة اليهود، من بني النتائج الع�رشة 

الأوىل عند القيام باأي بحث يخ�س كلمة دجو )يهودي(  )Foxman & Wolf 2013(. وينطبق الأمر ذاته 

على حملة WAMI التي �سياأتي و�سفها لحقا.

امل�ستخدمني حول  من  ال�سكاوى  بجمع  وذلك  املنظمات  بع�س  لها  تروج  التي  املبادرات  من  ثاين  نوع  وهناك 

اأنواع معينة من التعليقات. هذا الن�ساط يبدو مهما ب�سكل خا�س عندما يتم النظر اإليه عالقة بامل�سار الذي اعتمد 

من طرف و�سطاء النرتنت حلل بع�س الق�سايا املتعلقة بخطاب الكراهية. فاإذا كانت �رشكات من قبيل غوغل مثال 

قد بداأت بن�رش التقارير العلنية حول ال�سفافية واأ�سبحت تذكر لئحة طلبات احلكومات من اأجل احل�سول على 

ملتم�سات وطلبات  تطلق معلومات حول  فاإنها مل  اإزالتها،  اأو  لالإف�ساح عنها  البيانات واملعلومات واملحتويات 

قادمة من م�ستخدمني اأفراد. فعندما ي�سري الأفراد اإىل حمتوى من املحتويات لكونه غري منا�سب، قد يتم تبليغهم باأن 

�سكاواهم توجد قيد املعاجلة )يف حالة في�سبوك مثال ميكنهم اأن يقوموا بذلك عرب لوحة حتكم خا�سة بهذا الغر�س(، 

لكن هذه العملية تبقى خمفية ب�سكل كبري عن اأنظار امل�ستخدمني واملنظمات. لينتج عن ذلك احلد من اإمكانية تطوير 

فهم اأو�سع ملا يعتربه الأفراد خطابا عنيفا غري منا�سب مفعم بال�ستائم اأو بالكراهية.

من بني الأمثلة حول املبادرات التي جتمع ملتم�سات النا�س باتخاذ اإجراءات �سد نوع معني من الر�سائل املطروحة 

يف من�سات الأنرتنت،  جند HateBase التي تروج لها جمموعة الدرب ملحاربة الإبادة وحكم احل�سود من النا�س 

 Tell Mama The Sentinel Group for Genocide Pevention and Mobiocracy، ومن�سة 
لتقدمي التقارير املحاربة لالإ�سالم، ومعهد حماربة الكراهية على النرتنت. هذه املبادرات تنتقل مبحاربة خطاب الكراهية 
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على النرتنت خطوة اإىل الأمام وت�ستعمل و�سائل خالقة لتقفي خطاب الكراهية عرب ال�سبكات الجتماعية وكيفية 

تقنينه ور�سده من قبل عدة �رشكات خا�سة خمتلفة.

وتركز هايت بايز HateBase على و�سع خريطة خلطاب الكراهية يف الر�سائل املفتوحة على من�سات ال�سبكات 

الأمر  هذا  ي�سمح  النرتنت.  على  املنت�رش  الكراهية  تقدمي خارطة جغرافية ملحتوى خطاب  اأجل  من  الجتماعية 

باإلقاء نظرة عامة وباملزيد من التحديد املرتكز على اللغة اخلا�سة امل�ستعملة وميول واأهداف الكراهية. و تتكون 

التحليل،  دقة ومدى  اأجل حت�سني  ي�ستعمل من  تكميلية  فردية  تقارير  تطبيق حول  اأي�سا من  البيانات هذه  قاعدة 

العدوانية يف  يتاأكدون من طبيعته  الكراهية على النرتنت  يتحققون مثال من خطاب  امل�ستخدمني  وذلك بجعل 

الكراهية  النرتنت حول خطاب  تقارير على  بتقدمي  الكراهية  ت�سمح حماربة   وعلى غرار ذلك 
104

جمتمع معني. 

يف خمتلف الو�سائط الجتماعية، على اإحدى املن�سات، الأمر الذي ي�ساعد امل�ستخدمني اأي�سا يف تتبع كيف يقوم 

الكثري من النا�س بتقدمي تقارير حول حمتوى الكراهية، من اأين تاأتي، ما هي املدة التي ا�ستغرقتها ال�رشكات اخلا�سة 

اململكة  يف  موجودة  منظمة  Tell Mamaوهي   .
105

املحتوى  مراقبة  فعال  متت  وهل  التقارير،  على  لالإجابة 

املتحدة، تقدم خدمات وتطبيقات مماثلة لعدة مواقع تقدم تقارير يف من�سة واحدة لكن تركز فقط على املحتوى 

املعار�س للم�سلمني. وت�سهل من�سة التقارير هذه توثيق الأحداث ذات اخللفية العن�رشية والدينية من اأجل حتليلها 

لحقا. وتتم معاجلة التقارير التي يتم تلقيها على املن�سة من طرف املنظمة التي ميكنها اأن تت�سل بعد ذلك بال�سحايا 

ت�ستعمل  و   .
106

القانون  املنا�سبة لإنفاذ  لل�سلطات  الأحداث  ببع�س  املتعلقة  التقارير  تقدمي  وت�ساعدهم يف عملية 

املعلومات التي يتم ت�سجيلها اأي�سا لتحديد التوجهات على وخارج النرتنت؛ ذات ال�سلة بخطاب الكراهية �سد 

107
امل�سلمني يف اململكة املتحدة.

 Online Hate Prevention عند مناق�سة اأهمية انتاج بيانات جتريبية، �رشح معهد حماربة الكراهية على النرتنت

Institute’s  على ل�سان رئي�سه ومديره التنفيذي Andre Oboler باأن من�سات من هذا النوع تعطي اإمكانية جلعل 
الطلبات مرئية للم�ستعملني الآخرين امل�سجلني، الأمر الذي ي�سمح لهوؤلء باأن يتحققوا من متى مت تقدمي التقرير ب�ساأن 

املحتوى لأول مرة وكيف اأن عدة اأ�سخا�س يقدمون تقارير حول ذلك ، وما هي املدة التي يتم ا�ستغراقها كمعدل لإزالة 

ذلك املحتوى.

من خالل هذه الو�سائل وغريها من الو�سائل الأخرى، ميكن لهذه املنظمات اأن ت�سبح جزءا من ائتالف اأو�سع من 

الفاعلني الذين ي�ساركون يف نقا�س حول احلاجة اإىل خلق ذلك التوازن بني حرية التعبري واحرتام كرامة الإن�سان. 

يظهر هذا جليا يف املثال التايل؛ حيث متت اإزالة �سفحة تعرب عن الكراهية �سد ال�سرتاليني الأ�سليني من الفي�سبوك 

حتى واإن كانت ل تخرق ب�سكل �سارخ بنود اخلدمة؛  لكن مت حذفها ب�سبب اكت�ساف اأنها اأ�سبحت م�سيئة لقدر 

وا�سع من الفاعلني، مبا يف ذلك املجتمع املدين وجمموعات ال�سغط واملقننني وامل�ستخدمني  الأفراد.

احلمالت الطويلة املدى

تعطي هذه احلالة مثال عن كيف اأن اجلدل الذي يحيط بخطاب الكراهية على النرتنت على نطاق وا�سع يف القاعدة 

ميكن اأن ي�سل املنظمات املعنية وال�سلطات احلكومية التي تنخرط عندئذ يف النقا�س على النرتنت، وت�سغط على 

ال�رشكات اخلا�سة من اجل حل ق�سية مرتبطة بخطاب الكراهية على النرتنت. يف 2012، كانت هناك �سفحة 

 Aboriginal( {سور الأ�سليني�} على الفي�سبوك ت�سور وتعلق وبا�ستهزاء على ال�سكان ال�سرتاليني الأ�سليني
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Memes( ، وت�سببت هذه ال�سفحة يف تنديد حملي وا�سع النطاق على النرتنت يف �سكل تدفق منظم من تقارير 
تبلغ عن حمتوى تع�سفي ويف �سكل تغطية وا�سعة من و�سائل الإعالم وحملة اجتماعية على النرتنت مع عري�سة 

الكرتونية بر�سالة مفتوحة تطالب الفي�سبوك باأن يزال املحتوى. Memes يف هذه احلالة ت�سري اإىل و�سيلة ب�رشية من 

اأجل مترير ر�سالة ق�سرية عرب جمموعة من ال�سور حتتوي على كتابات مدرجة يف قلب ال�سورة. 

�سفحة  يف  املو�سوعة  الأ�سليني  ال�سكان  �سور  حماربة  اأجل  من  النرتنت  على  الوا�سعة  الدعم  حملة  وكانت 

الفي�سبوك بارزة عرب خمتلف الو�سائط الجتماعية واملنابر الإخبارية واأثارت املزيد من الهتمام بني قنوات الأخبار 

الفي�سبوك ت�رشيحا ر�سميا حول  اأطلقت  الو�سائط الجتماعية  الأجنبية كذلك. وكردة فعل على هذا احلراك يف 

الو�سائط ال�سرتالية تقول فيه »ناأخذ بعني العتبار قلق اجلمهور ب�ساأن �سفحات مثرية للجدل حتمل �سورا لل�سكان 

ال�سرتاليني الأ�سليني مع تعليقات عليها والتي و�سعت على الفي�سبوك وما ت�سببت به. ونوؤمن بان تقا�سم املعلومات 

بع�س  اأن  نعترب  الوقت  نف�س  ويف  اأكرب.  فهم  واإىل  النقا�س  واإىل  احلوار  اإىل  يدعو  ذلك  عن  ينتج  الذي  والنفتاح 

على  فعل  وكردة   
108

البلدان.«  بع�س  يف  قانوين  غري  بل  وهجومي  للجدل  مثري  م�ساطرته  متت  الذي  املحتوى 

الت�رشيح الر�سمي للفي�سبوك اأعلن مفو�س حقوق الإن�سان ال�سرتايل الذي مت ا�ستجوابه يف القناة التلفزية عن عدم 

موافقته على ال�سفحة املثرية للجدل وعلى كون في�سبوك يطبق املادة الأوىل للد�ستور الأمريكي على خمالف و�سحية 

109
موجودين يف ا�سرتاليا.

وو�سعت العري�سة على النرتنت كاإجابة معمقة لرف�س في�سبوك اإزالة املحتوى باإجابة تلقائية على عدة تعليقات 

قد  التي  املعنية  ال�سفحة  اأن  من  التاأكد  ن�ستطع  مل  تقريركم،  مراجعة  بعد  التايل«  بالت�رشيح  تع�سفي  حمتوى  ذات 

. اأما الر�سالة املفتوحة يف العري�سة فقد 
110

متم التقرير ب�ساأنها تخرق ت�رشيح في�سبوك حول احلقوق وامل�سوؤوليات

اأ�س�س  على  بناء  معينة  جماعة  على  املتكررة  الهجمات  ب�سبب  هجومي  حمتوى  املحتوى  اأن  تعترب  باأنها  �رشحت 

الأ�سليني  ال�سكان  ت�ستهدف  مماثلة  و�سفحات  املعنية  ال�سفحات  باإزالة  تتدخل  باأن  في�سبوك  وطالبت  عن�رشية، 

فيها امل�ساركني  اأوكيفي مذكرة �سكرت  العري�سة جا�سينتا  2012 ن�رشت وا�سعة  اأغ�سط�س  ال�سرتاليني. ويف 11 

ت�ستهدف  اأخرى  كراهية  و�سفحة  املذكور  املحتوى  اأزال  الفي�سبوك  اأن  اكت�سفت  عندما  العري�سة  فوز  واأعلنت 

111
ال�سرتاليني الأ�سليني.

لكن، اأزيلت ال�سفحات فقط موؤقتا ملراجعة املحتوى، و بعد النقا�س مع املفو�س يف التمييز العن�رشي ويف املعهد، 

اإ�سافة  ال�سفحات مع �رشط  با�ستمرار  بنود خدماتها و�سمحت  اأن املحتوى مل يكن يخرق  اإىل  خل�ست في�سبوك 

112
كلمة »مثرية للجدل« يف عنوانها لالإ�سارة بو�سوح اإىل اأن ال�سفحة تتكون من حمتوى مثري للجدل.

معار�سني  ن�سطاء  ي�ستهدف  الفي�سبوك  م�ستعملي  اأحد  بداأ  اأن  بعد  املحتوى  ومراقبة  لتقنني  ثانية  مرحلة  وجاءت 

خلطاب الكراهية على النرتنت بخطابات هجومية مفعمة بالكراهية ال�سخ�سية ب�سبب �سور ال�سكان الأ�سليني«. 

اأنها  اإل  واأ�ستجابت في�سبوك بر�سد ومنع عدة م�ستعملني مزورين مت و�سعهم من طرف مرتكب هذا الإخالل؛ 

�سمحت له باأن يبقي على �سفحة واحدة م�ستغلة. واأخريا ويف مرحلة ثالثة منعت في�سبوك الولوج لنقا�س ال�سفحة 

الإعالم  وو�سائل  الت�سال  و�سلطة  العن�رشي  التمييز  مفو�س  قبل  من  علني  قلق  عن  الإعراب  بعد  ا�سرتاليا  داخل 

الفي�سبوك بقيت م�ستغلة وميكن ولوجها من خارج ا�سرتاليا، ولزالت  اأن ال�سفحة املمنوعة على  اإل  ال�سرتالية. 

م�ستعملني  لتقييد  املحاولت  بع�س  ا�سرتاليا.  يف  متوفرة  اأخرى  �سفحات  يف  الكراهية  حمتوى  ن�رش  يف  م�ستمرة 

حمليني يقومون بن�رش ال�سور املثرية للجدل لل�سكان الأ�سليني الأ�سرتاليني اأدت اإىل منع مدته 24 �ساعة من ا�ستعمال 

.)Oboler 2012( الفي�سبوك. وقد مت انتقاد هذه الإجراءات كاإجراءات ردعية غري ناجعة
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احلمالت �سد �رشكات الإ�سهار

يف هذه احلالة، تبنت املنظمات املعنية موقفا مثريا للجدل ملدة طويلة على النرتنت وجتاوزت جمرد اخلدمة كو�سيط 

لل�سكايات وذلك بال�سغط بفعالية وبقوة على ال�رشكات مطالبة اإياها مبراقبة وتي�سري املحتويات ب�سكل اأوثق واأعمق 

وو�سائل  والعمل  الن�ساء  منظمة جمموعة  اتخذت   2013 الدائم. يف  الذاتي  والتقنني  املراقبة  اإجراءات  اتخاذ  مع 

هجومية  عنيفة  مقاربة   
114  

املتحدة اململكة  يف   »Everyday Sexcism« وم�رشوع   )WAMI( 
113

الإعالم 

الفي�سبوك  اإ�سهارية ل�رشكات معروفة يف �سفحات  العامة واأطلقتا حملة م�سرتكة تبني �سفحة  يف جمال العالقات 

التاأمني  و�رشكة  ني�سان  �رشكة  اأزالـت  ذلك  وب�سبـب  للن�ســاء.  ت�سيء  ور�سومات  �سور  من  حمتويات  تر�سم  كانت 

بداأتا  والن�سطاء،  النرتنت  م�ستعملي  من  وبدعم  النجاح،  هذا  واأمام  في�سبوك.  من  ا�سهاراتها   Nationwide
اأخرى كربى  ل�رشكات  الكراهية  املدرجة على �سفحات  ال�سهارات  �سكايات مكتوبة و�سور ملختلف  تر�سالن 

حتذو حذو  اأن  منها  ملتم�سة  الجتماعية،  الو�سائط  على  من�ساتها  يف   American Expressو Dove مثل 

115
ال�رشكتني، وكنتيجة لهذه احلملة، قررت 15 �رشكة كربى اإزالة ا�سهارتها من في�سبوك.

فيها  اأدرجتا  حيث  املذكورتني؛  املجموعتني  طرف  من  مكتوبة  مفتوحة  ر�سمية  ر�سالة  �سملت  احلملة  اأن  كما 

تقنني  ل�سيا�سة  في�سبوك  مبراجعة  و  ال�سفحات،  باإزالة  وطالبتا  املراأة  �سد  وللعنف  لالغت�ساب  تروج  �سفحتني 

حمتوياتها. وباملوازاة مع الر�سائل املفتوحة، كانت هناك عري�سة يف موقع Change.org، جمعت ما يزيد على 

  اأما الن�سطاء الذين كانوا يدعمون احلملة فقد 
116

النرتنت. م�ستعملي  توعية  على  و�ساعدت  توقيعا    225.000
قرروا باأن ي�سعدوا من عملهم و قاموا مببادرة احتجاج على نطاق وا�سع اأمام اجتماع م�ساهمي في�سبوك؛ حيث 

اأن  النا�س  من  النرتنت وطلبت  الإ�سهار على  اأجل  من  املن�سة  ت�ستعمل  التي  املعروفة  ال�رشكات  كافة  ا�سم  ن�رشوا 

الن�سطاء عينوا  الفي�سبوك. وف�سال عن هذا وذاك، فان  اإ�سهاراتهم من  باإزالة  يبعثوا لهم ر�سائل و�سكاوى تطالب 

اأي�سا كتابا يف املجال املايل يف �سفحات و�سائطهم الجتماعية، حيث طلبوا منهم باأن يقوموا بتحليل الأثر اجلبائي 

#FBrape �سد  ا�ستعملت  التي  املن�سحبة. فهذه احلملة  ال�رشكات  بتزايد عدد  تتحمله  اأن  لفي�سبوك  الذي ميكن 

في�سبوك وال�رشكات التي تقوم بالإ�سهار يف املن�سة دفعت اإىل ات�سال في�سبوك باملنظمات املعنية ملتم�سة منها التعاون 

معها. اأما حملة #FBrape فقد ربحت اهتماما وا�سعا من و�سائل الإعالم بعد اأن جنحت يف ال�سغط على ال�رشكة 

للدخول يف حرب فعالة �سد حمتوى الكراهية، الذي كان ي�ستهدف الن�ساء خا�سة، ب�سبب ال�رشبة ال�رشيعة التي 

117
ا�ستهدفت �رشكات حمددة و حمالتها ال�سهارية عو�س اأن ت�ستهدف في�سبوك وحده مبا�رشة. 

مل تكن ردة فعل في�سبوك مع ذلك متعاونة يف البداية، لأنها اعتربت باأن ال�سفحات التي متت الإ�سارة اإليها يف الر�سالة 

املفتوحة مل تكن تخرق بنود خدمتها. بعد م�سي وقت ق�سري من بداية احلملة، وملا بداأت ال�رشكات بالن�سحاب، 

اأزيل املحتوى املحرج. عندئذ اأطلقت في�سبوك ت�رشيحا ر�سميا يف موقعها �رشحت فيه باأنها ترغب يف تو�سيح بنود 

خدمتها و �سيا�سة تقنني املحتوى و اأي�سا تعزيز التعاون مع املنظمات التي تعمل من اأجل ت�سجيع وتعزيز حرية التعبري 

يف الوقت الذي متنع  فيه خطاب الكراهية على النرتنت من ا�ستهداف جمموعات واأفراد معينني. ويف نهاية الر�سالة 

يف  ف�سلت  قد  الكراهية  خطاب  واإزالة  لتحديد  نظمنا  اأن  وا�سحا  اأ�سبح  الأخرية  الأيام  »يف  في�سبوك،  اأ�سافت 

العمل بالنجاعة التي نرغب فيها، خا�سة حول ق�سايا من قبيل الكراهية املبنية على النوع الجتماعي. ويف بع�س 

احلالت مل تتم اإزالة املحتوى بال�رشعة التي رغبنا فيها. و يف حالت اأخرى تتم اإزالة املحتوى الذي كانت جتب 

 و�رشحت ال�رشكة عندئذ اأنها تنوي مراجعة 
118

اإزالته مل تتم اإزالته اأو مت تقييمه با�ستعمال معايري عفا عنها الزمن.« 

وحتيني خطوطها التوجيهية املتعلقة مبراقبة خطاب الكراهية واأن تقدم ملراقبي حمتوياتها تكوينا اأف�سل حول اجلودة، 
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واأن تقوي من تعاونها مع املنظمات املعنية من اأجل بذل جمهود م�سرتك بردة فعل �رشيعة يف �سبيل مكافحة حمتوى 

119
الكراهية على النرتنت ب�سكل اأف�سل و اعتبار موزعي ذلك املحتوى الهجومي م�سوؤولني عن اأعمالهم.

ويف حالة منف�سلة واإن كانت ذات �سلة، تبنت تويرت اأي�سا موقفا من التحر�س �سد الن�ساء على النرتنت بتعاون 

مع WAMI وذلك باإطالق م�رشوع جتريبي م�سرتك يف �سكل من�سة للتقارير حتاول اأن تراقب املحتوى مو�سوع 

التقارير يف غ�سون 24 �ساعة. التقارير التي كان يقدمها ال�سحايا على النرتنت كانت تبلغ عن ر�سائل تتع�سف 

على الن�ساء و تهدف خدمة غر�س مزدوج : ال�سماح ملنظمة  WAMI بجمع معطيات حول املحتوى الهجومي 

املركز على التحر�س يف النرتنت بناء على النوع الجتماعي و ذلك من اأجل درا�سة هذه الظاهرة يف عمقها  من 

جهة و م�ساعدة تويرت، من جهة اأخرى، على حت�سني و تقنني اآليات مراقبة حمتوياته عالقة بالتمييز و التع�سف املبنيني 

. وتطلب و�سيلة التبليغ هذه من الن�ساء باأن يعطني اأ�سماء م�ستعملني معيني يتحر�سون بهن 
120

على النوع الجتماعي

اأو تغريدات معينة وجدن اأنها  هجومية،  وطلب من هن ت�سنيف التحر�س منهن الإجابة على اأ�سئلة عامة حول 

عدد املرات التي تعر�سن فيها للتحر�س ويف اأي من�سات على النرتنت؛ و ما اإذا كان م�سدر التحر�س من م�ستعمل 

اأو من عدة م�ستعملني. بعد اأن يتم تقدمي التقرير، يتم التحري ب�ساأن الدعاوى من قبل WAMI ثم  بعد ذلك يتم 

121
تقدمي التقرير لتويرت من اأجل حتقيق و مراقبة اأعمق.

ون�رشت تويرت ت�رشيحا حول جمهوداتها من اأجل حماربة خطاب الكراهية على النرتنيت و ن�سحت مبا يلي: »نحن 

دائما نحاول اأن نح�سن من الطريقة التي نتعامل بها مع ق�سايا التحر�س. وتعترب WAMI اإحدى املنظمات التي 

 وقد ركز املدير التنفيذي لهذه املنظمة 
122

نعمل معها عرب العامل حول اأف�سل املمار�سات بالن�سبة لأمان امل�ستعملني«.

على اأهمية املبادرة بقوله:« نحن جد �سعداء و فخورون بالعمل مع تويرت جلعل من�ستهم اأكرث اأمانا بالن�سبة للمراأة. 

فال�ستهداف املفرط للن�ساء على النرتنت يوؤدي اإىل اإزالة اأ�سواتهن من النقا�س العام. فنحن �سعداء بان تويرت تعترب 

بان اأف�سل طريقة ل�سمان حرية التعبري ب�سكل مت�ساو لكافة امل�ستخدمني على املن�سة هي اأن يتاأكدوا و ي�سمنوا اأن 

وقد 
 123

كافة امل�ستخدمني يتحدثون بحرية ب�سكل مت�ساو دون اأن يتم ا�ستهدافهم بتحر�س اأو تع�سف اأو تهديدات«.

ا�ستغل الربنامج النموذجي لو�سيلة تقدمي التقارير لثالثة اأ�سابيع و اأعلن على انه جمع  700  تقرير و�ساعد ما يزيد 

عن 100 �سخ�س يف احل�سول على اأجوبة اأ�رشع. و تخطط املنظمة لإنتاج تقرير عن البيانات التي مت جمعها قيد 

124
هذه العملية، والتي ت�ستهدف الو�سول اإىل فهم اأف�سل خلطاب الكراهية �سد املراأة على النرتنت. 

قيود حماربة خطاب الكراهية على النرتنت 

وردود فعل و�سطاء النرتنت

و�رشكات  حكومات  من  املعنيني  من  عدد  اإىل  ت�سل  بداأت  النرتنت  يف  الكراهية  خطاب  �سد  احلرب  اأن  يبدو 

خا�سة ومزودي خدمة النرتنت، واإىل عدد متزايد من املنظمات الن�سيطة والأفراد املتاأثرين. وهناك اأي�سا الكثري 

لكن  الر�سمية؛  املنظمات  مع  يوميا  الكراهية  حمتويات  يحاربون  الذين  النرتنت  على  والإفراد  املجموعات  من 

هذه احلرب تتطلب تدخالت على املدى الوا�سع من اأجل �سمان تعريف وحتديد خطاب الكراهية ب�سكل ناجع 

وحماربة  حتديد  من  امل�ستخدمني  متكني  ذلك  يتطلب  كما  البعيد.  املدى  على  ت�سحيحه  مع  حمدد  �سياق  اإطار  يف 
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خطاب الكراهية دون اأن يتم منع وحجب اخلطاب امل�رشوع، وبهذا ال�سكل يتم خلق املزيد من الف�ساءات ال�ساملة 

للتعبري.  

وطور و�سطاء النرتنت وو�سطاء ال�سبكات الجتماعية ردود فعلهم اإزاء خطاب الكراهية على النرتنت عرب تفاعل 

حذر مع �سكايات امل�ستخدمني لها، و من خالل اجناز عملية مراقبة تت�سم ب�سفافية كبرية. ففي اإحدى احلوارات مع 

 من الفي�سبوك اأ�سارتا اأنهما تعتمدان على عدة فرق تتعامل مع خمتلف املحتويات يف 
125

مونيكا بيكرت و�سارة ليدن 

خمتلف اللغات ملعاجلة املحتوى املبلغ عنه يف اأ�رشع وقت وباأجنع و�سيلة ممكنة. واإ�سافة اإىل هذا وذاك،  فاإن في�سبوك 

اأدرجت لوحة حتكم من اأجل تقدمي التقارير التي متكن م�ستخدميها من تقفي عملية مراجعة تقاريرهم من اجل 

حت�سني التوا�سل بينهم. وباعتماد هذا النوع من الآليات من اأجل مكافحة خطاب الكراهية، و�سعت تويرت زرا 

127
ا�ستجابة لعري�سة  من اأحد امل�ستخدمني على النرتنت.

 126
للتبليغ يف2013 

وخال�سة، يعمل و�سطاء النرتنت ب�سكل متزايد بتعاون وثيق مع خمتلف املنظمات من اأجل تقدمي ردود فعل �رشيعة 

مت�ساو  ب�سكل  يزنون  كونهم  على  اأي�سا  يركزون  اأنهم  اإل  من�ساتهم؛  يف  املن�سور  الكراهية  خطاب  �سد  فعالة  و 

من  اأخرى  واأ�سكال  العرائ�س  بها  يعاجلون  التي  اجلدية  بنف�س  يعاجلونها  و  الأفراد  طرف  من  املقدمة  ال�سكاوى 

العمل اجلماعي. واأخريا بداأت هذه ال�رشكات اخلا�سة اأي�سا يف اإ�سدار تقارير �سفافة من اأجل اإعالم امل�ستخدمني 

باأي تغيريات يف �سيا�ستها و �سيغ خ�سو�سيتها على الرغم من اأن القليل هم الذين يقدمون املعلومات حول تقارير 

128
امل�ستخدمني باملقارنة مع طلبات امل�سوؤولني من احلكومات.

الثقافة  و�سائط  خالل  من  النرتنت  على  الكراهية  خطاب  مواجهة 

الإعالمية 

اإذا كانت الأجزاء ال�سابقة من هذه الدرا�سة تعاملت ب�سكل وا�سع مع ردود الفعل اإزاء انت�سار خطاب الكراهية على 

النرتنت، فاإن هذا اجلزء ي�سلط بع�س ال�سوء على حماولت تروم تقدمي املزيد من الأجوبة املهيكلة على خطاب 

الكراهية على النرتنت من خالل الرتبية والتوعية. يحلل هذا اجلزء �سل�سلة من املبادرات التي ت�ستهدف ال�سباب 

وال�رشاكة مع هيئات تربوية من اأجل جعل هوؤلء واعني بالق�سايا املتعلقة بخطاب الكراهية على النرتنت و ردود 

الفعل املمكنة اإزاء ت�سورهم لهذا اخلطاب. 
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الرتبية على املواطنة و املواطنة الرقمية

احلقوق  تعلم  من خالل  وم�سوؤولني  واعني  مواطنني  ي�سبحوا  لكي  الأفراد  تهيئ  على  تركز  املواطنة  على  الرتبية 

العنيفــة   بالنـزاعـات  العهـد  احلديثـة  املجتمعـات  يف  متنـوع  ب�سكـل  تطبيقها  مت  وقـد  وامل�سوؤوليات.  واحلريات 

(Osler & Starksey, 2005(. ومن بني اأهدافها الرئي�سة جند التوعية باحلقوق ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية  
لالأفراد و املجموعات، مبا يف ذلك حرية التعبري وامل�سوؤوليات والتداعيات الجتماعية التي ترتتب عليها. يف بع�س 

احلالت اأدرجت احلجج الناجعة واملهارات ال�رشورية ل�سياغة املعتقدات والآراء ال�سخ�سية بطريقة حمرتمة  من بني 

النتائج التعلمية املتوخاة التي و�سعت يف اإطار برامج الرتبية على املواطنة.

اإن اهتمام الرتبية على املواطنة بخطاب الكراهية يتاألف من م�ستويني : فهو يغطي، من جهة، املعرفة و املهارات من 

اأجل التعريف بخطاب الكراهية وحتديده، وعليه، من جهة اأخرى، اأن ميكن الأفراد من مواجهة ر�سائل الكراهية.  

فمن بني حتدياتها احلالية جند تكييف اأهدافه وا�سرتاتيجياته مع العامل الرقمي، وذلك لي�س بتقييم احلاجات فقط و 

لكن اأي�سا مبعرفة التكنولوجيا و املهارات التي قد يحتاجها املواطن من اأجل التعرف على خطاب الكراهية على 

اأ�سبح يقرتح من قبل بع�س املنظمات املدرجة يف هذه  اأن هناك مفهوم جديد للمواطنة الرقمية  النرتنت.  كما 

الدرا�سة، وي�سمل الأهداف اجلوهرية لثقافة الو�سائط و الإعالم التي تهدف اإىل تطوير مهارات تقنية و انتقادية لدى 

م�ستهلكي الو�سائط و منتجيها تربطهم باأخالق و حت�رش اأو�سع.

وجند من بني الأمور ال�سميمة يف هذا ال�سياق ))Global Citizenship Education )GCED( الرتبيـــة 

2014-( لليون�سكو  الرتبوي  الربنامج  لعمل  الإ�سرتاتيجية  املجالت  بني  من  وهي  املواطنة  على  العاملية 

 واإحدى الأولويات الثالث للمبادرة الأوىل التعليمية العاملية لالأمني العام لالأمم املتحدة  )GEFI( التي 
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)2017
مت اإطالقها يف �سهر �ستنرب 2012. والرتبية العاملية على املواطنة تهدف اإىل متكني املتعلمني من كافة الأعمار من هذه 

التيما فتئت حترتم حقوق الإن�سان والعدالة والتنوع وامل�ساواة يف النوع الجتماعي  القيم واملعارف و املهارات 

وال�ستدامة البيئية. الرتبية على املواطنة العاملية تعطي للمتعلمني املهارات والفر�س من اأجل حتقيق حقوقهم والوفاء 

بالتزاماتهم يف �سبيل ت�سجيع الو�سول اإىل عامل وم�ستقبل اأف�سل للجميع. 

وا�سع  مبفهوم  هنا  الأمر  يتعلق  والأعالم.  الو�سائط  قرائية  ثقافة  اأي�سا  يون�سكو  تعزز  الأو�سع،  املنظور  هذا  ومن 

يغطي جمموعة من الآليات القرائية )يف النرتنت وخارجها(. وي�سمل تطوير مهارات وقدرات تقنية ل�ستعمال 

التكنولوجيا الرقميــة واملعـارف والقـدرات ال�رشورية لإيجــاد وتقييم وحتليل وتاأويـل ن�سـو�س و�سائـط خا�ســة، 

 Hoechsmann) وال�سيا�سيـــــة  الجتماعيـــــة  التاأثـــريات  عـلـــى  والتـعــرف  الو�سائــط  ر�سـائــل  وخلــق 

poyntz, 2012 &(. يف ال�سنوات الأخرية بداأ الذين يركزون على ثقافة قرائية الو�سائط، بالتعامل مع البعد 
وامل�سوؤوليات  مل�ستعمليها  املدنية  واحلقوق  الأخالقية  وتداعياتها  التكنولوجيات  ا�ستعمال  ملفهوم  الجتماعي 

امللقاة عليهم. ول ميكن لثقافة قرائية الإعالم اليـوم اأن تتفادى م�سائــل من قبيل حرية التعبري واحلريـات اخلا�سة، 

 .)Mossbergerو al 2008( واملواطنــة النتقاليـــة وتعزيــز التمكني من اأجـــــل امل�ساركـــة ال�سيا�سيــــة

وهكذا فاإن تعددية املهارات اأ�سبحت م�ساألة حا�سمة و�رشورية.   
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فالأفراد تطوروا من جمرد  التحول.  اجتماعية جديدة دورا مهما يف هذا  تكنولوجيات و و�سائط  ولعب ظهور 

من  جديدة  مناذج  اأنتج  الذي  الأمر  املعلومة،  خالقي  ومبدعي  منتجي  اإىل  املبعوثة  الو�سائط  لر�سائل  م�ستهلكني 

امل�ساركة التي تتفاعل مع النماذج التقليدية كالت�سويت اأو اللتحاق باحلزب ال�سيا�سي. اأما ا�سرتاتيجيات التثقيف 

والتوعية فاإنها اأ�سبحت تتغري تبعا لذلك منطلقة من تعزيز التلقي النتقادي لر�سائل الو�سائط لت�سل اإىل التمكني من 

خلق حمتوى الو�سائط (Hoechsmann & poyntz, 2012(. )ومفهوم ثقافة قرائية الو�سائط والإعالم ذاته 

لزال قيد التطور حيث يتو�سع بتو�سع ديناميكيات النرتنت واأ�سبح يعانق ق�سايا من قبيل  الهوية والأخالقيات 

 
130

وحقوق ف�ساء النرتنت  )اأنظر اإعالن باري�س (.

بع�س هذه املهارات ميكن اأن يكون مهما ب�سكل خا�س عند التعرف على خطاب الكراهية على النرتنت وعند 

مواجهته؛ لذلك فان هذا اجلزء يحلل �سل�سلة من املبادرات التي تهدف يف نف�س الوقت تزويد معلومات وو�سائل 

عملية مل�ستعملي النرتنت لكي يكونوا مواطنني رقميني ن�سيطني فعالني. اأما امل�ساريع و املنظمات التي متت تغطيتها 

يف هذه املراحل من ردود الفعل فهي : 

املتحدة  الوليات   ،Anti-Defamation League ADL طرف  من  للكراهية«  مكان  »ل   ●

الأمريكية )رابطة حماربة ت�سويه ال�سمعة(.

»بعبارات اأخرى« م�رشوع من قبل حمافظة منتوفا واملفو�سية الأوربية.  ●

»مواجهة الكراهية على النرتنت« من طرف ميديا �سمارت، كندا.  ●

131
»حركة ل خطاب كراهية« من طرف ق�سم ال�سباب ملجل�س اأوروبا.   ●

»الكراهية على النرتنت« من طرف معهد حماربة الكراهية على النرتنيت، ا�سرتاليا.  ●

ولعل نظرة مقارنة لكل امل�ساريع املذكورة ومادتها املرتبطة بخطاب الكراهية على النرتنت قد مت اجنازها، اإ�سافة 

اإىل اجناز حوارات مع  ممثلي منظمات اأو اأ�سخا�س م�سوؤولني عن برامج التوعية والرتبية. 

الرتبية والتعليم كو�سيلة �سد خطاب الكراهية

على الرغم من اأن املبادرات واملنظمات التي قدمت اأعاله تتوفر على خ�سائ�س واأهداف مميزة ، اإل اأنها ت�سرتك يف 

تركيزها جميعا على اأهمية ثقافة الو�سائط والإعالم واإ�سرتاتيجية الرتبية والتعليم كو�سائل ناجعة �سد خطاب الكراهية. 

اإذ اأنها تعتمد على مقاربة تنبني على التوعية كردة فعل مهيكلة وممكنة �سد هذا اخلطاب؛ اإذا ما مت النظر اإليها باملقارنة 

مع قرارات منع حمتويات النرتنيت اأو فر�س الرقابة عليها اأو باملقارنة مع مدة و تكلفة الدعاوى القانونية للو�سول اإىل 

نتائج ملمو�سة. كثريون من يدفعون باأن جمموعة متكاملة من الخت�سا�سات داخل ثقافة الو�سائط و الإعالم ميكن اأن 

متكن الأفراد واأن تقدم لهم املعرفة و املهارات التي يحتاجونها من اأجل التفاعل بطريقة اأ�رشع مع خطاب الكراهية 

كما يت�سورونه. هذه املهارات ميكن اأن تكون مهمة ب�سكل خا�س بالنظر للرتكيز الذي ت�سعه من�سات ال�سبكات 

الجتماعية على تقارير الأفراد عن حالت التع�سف اأو التحري�س على الكراهية اأو التحر�س.
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الأفراد املنخرطون يف هذه املبادرات يعتربون مع ذلك اأهمية الإطار القانوين كداعم ملجهوداتهم. كما اأكدت ذلك 

لورا غراغتي من  حركة الق�ساء على خطاب الكراهية : 

التوعية هي اأ�سا�س منع خطاب الكراهية على النرتنيت. من ال�رشوري اأن نقوم بتوعية النا�س 

و متكينهم لكي يلجوا النرتنت بطريقة م�سوؤولة، لكن نحتاج دائما خللفية قانونية و اآليات 

من اجل متابعة جرائم الكراهية مبا يف ذلك خطاب الكراهية على النرتنت، و اإل فاإن اجلانب 

132
الوقائي لن ي�ساعد.

على  الكراهية  جرمية  مرتكبي  ملتابعة  امل�ستعملة  والإجراءات  القانونية  بالآليات  التوعية  تهم  املبادرات  فمعظم 

النرتنت؛ وكثري من ي�سجع نظرة تكاملية بني اجلوانب القانونية والتوعوية. فثقافة الو�سائط ميكن اأن متثل اإ�سرتاتيجية 

تتزايد اأهميتها ملواجهة خطاب الكراهية و لكن ، بالنظر ملدى تو�سع امل�سكلة، يجب اأن نعترب هذان الأمران عالقة 

باأ�سكال اأخرى من ردود الفعل. 

تطوير املهارات النقدية ملواجهة خطاب الكراهية على النرتنت

وال�ستعمال  النقدي  الفكر  مهارات  تطوير  على  تركيزها  يف  حتليلها  مت  التي  للمبادرات  امل�سرتك  القا�سم  يكمن 

الأخالقي الذاتي للو�سائط الجتماعية كنقطة النطالق لتطوير ثقافة التعامل مع الو�سائط والإعالم ملواجهة خطاب 

الكراهية على النرتنت. فمن املتوقع من اكت�ساب ثقافة الو�سائط والإعالم اأن يعزز قدرات الأفراد على التعرف 

على م�سائل من قبيل حمتوى الكراهية على النرتنت وفهم بع�س افرتا�ساته و�سوره واأفكاره امل�سبقة و اأ�رشاره، واأن 

ي�سجع على �سياغة حجج ملواجهة هذا النوع من اخلطاب.

وحتديد خطاب الكراهية لي�س بال�رشورة عملية مبا�رشة و�سهلة كما قد يعتقد البع�س. وكما �رشح ذلك احد الأ�ساتذة 

يف جمموعة بوؤرية مت تن�سيق لقائها يف ميديا �سمارت : 

النازيني.  اأنني كنت على موقع يتعاطف مع  اأن األحظ  لقد ا�ستغرقني الأمر ب�سع دقائق قبل 

كان مكتوبا ب�سكل بارز بطريقة �رشيرة. كان يخفي العن�رشية احلقيقية و ر�سائل الكراهية يف 

�رشده. اأنت تعرف كيف ت�ستعمل اللغة. ومن مت دفعت الأطفال لكي يطلعوا عليه عندما انطفاأ 

نوري، اإل اأن نورهم مل ينطفئ بعد. مل يكونوا يعرفون ما الذي كانوا يطلعون عليه. و�ساألتهم 

اأن ينظروا عن كثب ! بع�سهم بداأ يرى الأمر و الآخر مل ي�ستطع بعد. و هذه امل�سـاألة اأثارت 

انتباهي لأنني ا�ستطعت اأن اأرى �سيء مل ي�ستطيعوا روؤيته. كان عليهم اأن يروا الأمر من هذه 

الزاوية لكي ي�سبحوا مهتمني بالفكرة، فريوا اأن هناك �سخ�س فعال يدعو للكراهية. و اإن كان 

133
املرء ل ي�سعر بذلك.
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اإن املبادرات التي مت حتليلها موجهة لطيف خمتلف من اجلماهري املعنية و املتاأثرة بخطاب الكراهية على النرتنت. 

فبالن�سبة للمنظمات امل�ساركة التي متت درا�ستها هنا، من املهم اأن نركز ب�سكل خا�س على جمهودها املن�سب على 

ا�ستقطابها من قبل جمموعات الكراهية.   يتم  اأن  اأو  اله�سة واملعر�سة لأن ت�سبح م�ستهدفة بالكراهية  املجموعات 

ماتيو جان�سن مدير  ال�سيد  املبادرات. وكما �رشح  بهذه  امل�ستهدفة  الأ�سا�سية  الفئات  والأطفال وال�سباب من بني 

الرتبية مبيديا �سمارت : 

توعيتهم  على  ي�ساعد  احلقيقة  متثل  بنايات  و  هياكل  عن  عبارة  الو�سائط  بان  ال�سباب  تعليم 

الو�سائط حتتوي  تلك  اأن  نعلمهم  اأن  عليه:  يطلعون  ما  يوجد خلف  الذي  ما  لفهم  باحلاجة 

على ر�سائل اإيديولوجية- حول القيم والقوة وال�سلطة- ذات تداعيات اجتماعية و�سيا�سية، 

الو�سائط  اأو يف  اأو يف الألعاب  اأن حمتويات الكراهية يف املو�سيقى  �سي�ساعد على فهم كيف 

134
»التافهة« لزال يحتاج للمواجهة.

الأطفال ملحتويات خطاب  تعري�س  ب�سبب دورهم يف  الآباء واملعلمون ومدر�سة احلي جمهورا مهما  يعترب  كما 

اإمكانية  يتوفرون على  الذين  اأولئك  فت�سم  اأي�سا  امل�ستهدفة  الأخرى  املجموعات  اأما  منها.  الكراهية و حمايتهم 

�سياغة الف�ساء القانوين وال�سيا�سي خلطاب الكراهية على النرتنت، مبا فيهم �سانعي ال�سيا�سات واملنظمات الغري 

واملدونني  ال�سحافيني  خا�سة  الأنرتنت،  يف  الكراهية  خطاب  ين�رش  من  على  وا�سع  ب�سكل  يوؤثر  ومن  حكومية 

والن�سطاء. و ميكن اأن جند يف اجلدول رقم 1 ملخ�سا ملختلف اجلماهري امل�ستهدفة باملبادرات التي مت حتليلها  : 

الآباءاملعلمنيال�سبابالأطفال
�سانعي 

ال�سيا�سات
املدونني

املنظمات غري 

احلكومية

اجلمهور 

العام

ADL رابطة حماربة الإ�ساءة لل�سمعةXxXxx

iN OTHER WORDS بعبارات اأخرىxxxx

حركة حماربة خطاب الكراهيــة

NO HATE SPEECH MOVEMENTxxx

MediaSmartsXxXx ميديا �سمارت

الوقاية من الكراهية على الإنرتنت 

ONLINE HATE PEVENTIONxxxx

اجلدول 1: اجلماهري املغطاة بكل مبادرة توعوية تعليمية. 

الذي  اجلمهور  واحتياجات  باهتمامات  وثيق  ب�سكل  املرتبط  هو  املحتوى وحده  لي�س  ذلك،  توقع  ميكن  وكما 

ترغب كل مبادرات يف الو�سول اإليه، بل اأي�سا يف غايات واأهداف كل م�رشوع. فقد طورت ميديا �سمارت لعبة 

فيديو على النرتنت لالأطفال ما بني 12 و 14 �سنة. اإذ مت ت�سميمها للرفع من قدرات التالميذ على التعرف على 

حمالت الدعاية  املفعمة بالكراهية املو�سومة بالتحيز واملوؤدية لالإ�ساءة. يف لعبة الفيديو هذه عندما يواجه التالميذ 

م�ستويات خمتلفة من الإ�ساءة و التمييز، يف �سكل نكات اأو اأخبار اأو اأ�رشطة فيديو، يطلب منهم اأن يحددوا كيف 

ميكن لهذه الر�سائل اأن ت�سجع على الكراهية، ثم يطلب منهم اأن ي�سعوا اإ�سرتاتيجية التعامل معها اإما بتجاهلها اأو 

مواجهتها. 
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وذلك  والآباء،  املعلمني  بني  والتوعية  التعليم  جمهودات  على  كثريا  ركزت  فقد  ال�سمعة  ت�سويه  حماربة  رابطة  اأما 

بتزويد هوؤلء باملعلومات اجلوهرية والأ�سا�سية حول كيفية مناق�سة الكراهية والعنف مع الأطفال؛ وكيفية ت�سجيع 

ال�سباب على اجناز الأعمال الأكرث �سميمية. وتعترب املطويات ودورات التدريب يف املدار�س والور�سات اجلماعية 

اأمثلة من بني ال�سرتاتيجيات التي تنفذها رابطة حماربة ت�سويه ال�سمعة من اأجل تطوير ثقافة مندجمة و حمرتمة للف�ساء 

املدر�سي.

اأما حركة حماربة خطاب الكراهية فقد نظمت دورات تدريبية ل�سالح املدونني والن�سطاء ال�سباب حيث ناق�سوا 

يف بيئة �سديقة بع�س جتاربهم مع خطاب الكراهية على النرتنت واأن ي�ساطروا الآخرين اأف�سل التجارب يف اإطار 

حماربة هذا اخلطاب وتعلموا مثال كيف ميكن للم�ساركني اأن ينفذوا احلمالت الإيجابية التي ت�سور جمموعات من 

الأقليات ب�سكل ايجابي من اأجل مقاومة ومنع التمييز. اأو كيف ميكنهم اأن ينجزوا حمالت معرقلة بتقدمي التقارير 

 وتهدف الدورات التدريبية اإىل ت�سجيع فهم 
135

حول املحتويات والأن�سطة التمييزية على النرتنت و احلد منها.

خطاب الكراهية يف اأو�سع نطاق والرفع من الوعي ب�ساأن تاأثري املدونني والن�سطاء على طريقة التعامل مع حمتوياته.

اأجل ر�سد  التاأثري على �سانعي �سيا�سات املجتمع املدين من  اإىل  اأخرى« �سعى  وباملقابل فان م�رشوع » بكلمات 

خمتلف اأنواع الو�سائط. ويدعو هذا امل�رشوع اإىل ا�ستعمال املعلومات الدقيقة حول الأقليات واملجموعات اله�سة 

كما تظهر على الو�سائط وت�سجيع الر�سد من طرف املجتمع من اأجل تفادي ن�رش ال�سور النمطية اأو ال�سور ال�سلبية 

اأو اأ�سكال اأخرى من اخلطابات التمييزية.

الأهداف الرتبوية لثقافة الو�سائط و الإعالم من اأجل مواجهة خطاب الكراهية

اأن هذه  اإل  الرغم من اجلوانب املميزة ملحتوى كل مبادرة على حدة، واختالف جمهور كل واحدة منها  على 

املبادرات تتقا�سم ثالث غايات توعوية وتربوية وا�سعة، وهي : الإعالم ب�ساأن خطاب الكراهية وحتليله ومواجهته. 

باأهداف حمددة،  حيث  اأنها تلف ب�سكل م�ستمر غايات تدريجية  الثالث على  املرامي  اإىل هذه  ننظر  اأن  وميكن 

يركز  كل هدف من هذه الأهداف على اأوجه خمتلفة من امل�سكل ويقدم بدائل خا�سة للتفاعل مع الكراهية على 

الأنرتنت. وهو ما نلخ�سه يف اجلدول 2 التايل :

الأعمال املنجــزةالتحلــيل املعلومــة 

 -  التوعية ب�ساأن خطاب      
الكراهية وعواقبه 

 - تتبليغ ون�رش املعلومات 

 - التوا�سل ب�ساأن الإطار 

القانوين املنا�سب

- تتحليل وتقييم خطاب الكراهية    

- حتليل الأ�سباب امل�سرتكة والفرتا�سات    

وال�سور ال�سلبية الكاملة 

- التعرف على ال�سلوكات املتحيزة   

- تتقدمي تقارير وف�سح خطاب الكراهية    

 

- التعامل مع خطاب الكراهية 
 

- الكتابة �سد خطاب الكراهية 
 

- تتغيري خطاب الكراهية
 

- ر�سد ومراقبة الو�سائط

اجلدول 2. الغايات والأهداف الرتبوية 
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اأما الغاية الثانية فتكمن يف التحليل  اإن الغاية الرتبوية الأوىل تركز على مترير املعلومات حول خطاب الكراهية، 

النتقادي للظاهرة ويف اإطار الغاية الثالثة ت�سجيع الأفراد على الت�رشف ت�رشفا معينا. املبادرات التي تقع يف اإطار 

نطاق املعلومات كغاية تربوية وتوعوية تهم التوعية حول خطاب الكراهية على النرتنيت وحول خمتلف اأ�سكاله 

وعواقبه املحتملة. كما اأنها تقدم معلومات حول الأطر الوطنية والإقليمية والدولية ذات ال�سلة. وهكذا فاإننا جند 

�سيغا متعددة من الأمثلة على هذه املبادرات: �رشيط فيديو » م�رشوع نينجا بدون كراهية- حكاية حول القطط، 

، والدر�س التعليمي التفاعلي »مواجهة 
136

وحيد القرن وخطاب الكراهية »التي قدمتها حركة خطاب الكراهية.

م�رشوع  طوره  الذي  الأدوات  اأو�سندوق   
137

�سمارت ميديا  اأجنزته  »الذي  النرتنت«  على  الكراهية  خطاب 

138
»بكلمات اأخرى«. 

يهم  التحليل  النرتنت. هذا  الكراهية على  وتركز على حتليل خطاب  اأكرث  معقدة  فهي  الثانية  الرتبوية  الغاية  اأما 

تقييمات وتقوميات ملختلف اأ�سكال خطاب الكراهية بحيث ت�سمل العن�رشية، التع�سب اجلن�سي وخمتلف الأ�سكال 

التي يقدم بها هذا اخلطاب. وهناك جانب مهم من التحاليل يكمن يف التحليل النقدي خلطاب الكراهية من اأجل 

حتديد اأ�سبابه امل�سرتكة و فهم م�سلماته الكاملة و�سوره ال�سلبية. اإن هذه العملية التحليلية متكن الإفراد من تقدمي 

تقارير حول الكراهية على النرتنت وف�سحها. فمن بني امل�ساريع التي تتبنى هذه الغاية الرتبوية جند »منتدى مناق�سة 

حماربة الكراهية« و »من�سة تقدمي التقارير ب�ساأن خطاب الكراهية على النرتنت«. فمنتدى املناق�سة الذي ت�سريه 

حركة حماربة الكراهية ي�سمح لل�سباب مبناق�سة ما ميكن اعتباره حمتوى كراهية وف�سح بع�س اأمثلة هذا اخلطاب التي 

واجهوها من قبل على النرتنت؛ كما يظهر ذلك جليا من هذا املقطع من نقا�س يف اأحد املنتديات :

احلق يف التعبري عما يدور يف ذهن الإن�سان يعترب حقا من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية التي تنبني على حرية التعبري، 

التي تعترب غالية عندنا و نحر�س عليها جميعا )...( لكن يبدو اأن هناك خط غري وا�سح بني الكلمات امل�ستعملة 

لفتح النقا�س و تلك امل�ستعملة للتحري�س على الكراهية. فقد مت ا�ستغالل ظاهرة تعبئة احل�سود من اأجل ارتكاب 

اإزاء جمموعات م�ستهدفة ا�ستغالل وا�سعا من طرف الأ�سخا�س  اأعمال عنيفة بالتعبري عن عدوانية ب�سكل مفتوح 

139
املوجودين يف مواقع تتيح اإمكانية ال�ستماع اإليهم.

ي�سمح  النرتنت  على  الكراهية  حماربة  معهد  �سممه  الذي  التقارير  منرب  فاإن  الق�سية  هذه  حتليل  اإىل  وبالإ�سافة   

لالأفراد باأن يقدموا تقريرا حول خطاب الكراهية على النرتنت و باأن يقوموا بر�سده وذلك بف�سح ما يعتربونه 

حمتوى الكراهية و تتبع وتقفي املواقع و املنتديات واملجموعات ومراجعة مادة الكراهية التي يتم عر�سها من قبل 

اأ�سخا�س اآخرين.

واأخريا فان الغاية الرتبوية الثالثة التي مت حتديدها يف هذه املبادرات تركز على تعزيز وت�سجيع الأعمال التي ميكن 

الغاية  اإطار هذه  املتوفرة يف  املوارد  اإن  الكراهية.  الناجتة عن خطاب  الأعمال  اأجل حماربة ومواجهة  تفعيلها من 

الرتبوية تهدف اإىل ت�سجيع الأعمال امللمو�سة وردود الفعل اإزاء خطاب الكراهية على النرتنت. وتختلف الأعمال 

املقرتحة ح�سب بوؤرة الرتكيز يف امل�رشوع وح�سب املنظمة املعنية، فقد تكون طبيعة هذه الأعمال نوعا ما تعاركية 

بكل  حماربتها  و  الكراهية  حمتويات  على  الرد  من  الأفراد  متكني  منها  الأ�سا�س  الهدف  يبقى  لكن  تواجهية.   اأو 

ثقة. من بني الأمثلة التي ميكن اأن ن�سوقها ب�ساأن هذا النوع من املبادرات جند الدورات التكوينية ل�سالح املدونني 

على النرتنت وال�سحافيني والن�سطاء- التي مت ت�سيريها من طرف حركة حماربة خطاب الكراهية، كما جند املادة 

التعليمية واخلطط الدرا�سية التي طورت من طرف ميديا �سمارت وكذلك �سيا�سات ر�سد الو�سائط التي يقرتحها 

م�رشوع »بكلمات اأخرى«.
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تقييم مبادرات ثقافة وتربية الو�سائط  و الإعالم 

اإذا كانت بع�س املنظمات واملبادرات تركز على حمتوى خطاب الكراهية على النرتنت، فاإن البع�س الآخر يركز 

على اجلوانب ال�سخ�سية لهذا اخلطاب باإثارة النتباه اإىل �سحاياه واإىل تاأثريه العام على املجتمع. فمعظم امل�ساريع، 

على اختالف اهتماماتها، تعترب تطور املهارات الرقمية جانبا جوهريا يف عملية حماربة وف�سح خطاب الكراهية 

على النرتنت. فالو�سائل وال�سرتاتيجيات التي مت حتليلها تعر�س طيفا متنوعا من املقاربات لتطوير هذه املهارات 

انطالقا من التحليل العملي الأويل اإىل التكوينات والتدريبات الأكرث تعقيدا وتخ�س�سا. ولعل التنوع الكبري لل�سيغ 

التي متت مناق�ستها وحتليلها يف خمتلف املبادرات - مبا يف ذلك اأ�رشطة الفيديو واملدونات ومواقع النرتنت واألعاب 

الفيديو والو�سائط الجتماعية-  ميكن من الو�سول اإىل جماهري خمتلفة جدا ومن ا�ستقطابها. 

املبادرات ومدى  تقييم مدى جناح هذه  يتم  اأن  ال�سعب  ناق�سة، ومن  امل�ستفي�سة لزالت مع ذلك  التقييمات  اإن 

اعتباره يف حماربة خطاب الكراهية اأو يف التاأثري على املجتمعات التي يحتمل جدا اأن تنخرط يف هذا اخلطاب على 

النرتنت. مثال، على الرغم من اأن مبادرات ميديا �سمارت ومواردها قد تلقت العديد من اجلوائز والعرتافات، 

اأن نقيم  اأكرث من غريه هذه املوارد؛ كما انه من ال�سعب  لكن لي�ست هناك موؤ�رشات وا�سحة حول من ي�ستعمل 

نتائج هذه الربامج. يف احلالة املتعلقة مب�رشوع » بكلمات اأخرى« فان النتائج املتوقعة ت�سرياإىل تطوير مواد البث 

والن�رش دون وجود معلومات حول كيف ا�ستعملت هذه املادة منذ اأن ن�رشت اأو ما هي اجلماهري التي و�سلت اإليها. 

و بالإ�سافة اإىل هذا وذاك ويف حالة »حركة حماربة خطاب الكراهية« التي طورت مواد وم�سادر خمتلفة ) مبا يف 

ذلك اأ�رشطة الفيديو والدلئل التدريبية، والو�سائل الرتبوية وكذلك من�سات النرتنت لف�سح و تقدمي تقارير ب�ساأن 

  فعلى 
140

حمتويات الكراهية(، ل جند خطوطا توجيهية وا�سحة وعمومية حول كيفية تقدمي التقارير ب�ساأن التاأثري.

الرغم من اأن معظم هذه املبادرات حتظى بالتزكية وتقدم ب�سكل حمتمل و�سائل قوية ملحاربة خطاب الكراهية على 

م�ستوى هيكلي وبنيوي، اإل اأن هناك حاجة للمزيد من املعلومات من اأجل فهم كيف يدمج الأفراد املهارات التي 

اكت�سبوها حديثا يف حياتهم اليومية ويف الروتني اليومي وتاأثري ذلك على ن�ساطهم على النرتنت. 
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6. خامتة وتو�صيات
اإن ظهور وانت�سار خطاب الكراهية على النرتنيت ظاهرة م�ستمرة التطور وحتتاج ملجهودات جماعية من اأجل 

الظاهرة  اإزاء هذه  العام  والغ�سب  التنديد  فالتعبري عن  ب�سددها.  ناجعة  فعل  معناها وعواقبها وتطوير ردود  فهم 

ظل ردة فعل عادية واإن دعت بع�س ال�سخ�سيات العامة اإىل الرفع من العقاب �سد من ين�رش ر�سائل الكراهية واإىل 

مراقبة �سارمة اأكرث على التوا�سل على النرتنت. وكما اقرتحت هذه الدرا�سة فاإن الرتكيز احل�رشي على الإجراءات 

اأن يبتعد عن الطبيعة املركبة لهذه الظاهرة التي ل زال فهمها م�ستع�سيا، والتي ت�ستدعي  القمعية والردعية ميكن 

ردود فعل منا�سبة ومن�سقة من خمتلف الفاعلني يف املجتمع. فف�ساءات النرتنت - بالنظر لقدرتها على ت�سجيع 

وتعزيز التفاعل لكونها تقدم قدرا غري م�سبوق من املعطيات والبيانات التي ميكن اأن حتلل با�ستعمال اأ�سكال خمتلفة 

تكون  اأن  الناجعة يجب  احللول  اأن  اإذ  الب�رشي.  ال�سلوك  اأغوار  ي�سرب  فريدا  منظورا  متنح  احلديثة-   التقنيات  من 

تنبع وتتفاعل وتت�ستت وتتال�سى وقد تختفي يف  التعابري  اأ�سكال خمتلفة من  اأن  اأف�سل لكيف  موؤ�س�سة على  فهم  

هذا  الف�ساء.

حجم  مع  متنا�سبة  فعل  ردود  حفزت  املختلفة  احللول  اأن  كيف  حول  ملمو�سة  اأمثلة  عدة  الدرا�سة  هذه  قدمت 

الظاهرة. فظهور كل ردة فعل مرتبط بظروف فريدة، لكن حتليلها ون�رشها يقدم زخما عاما من املناهج التي ميكن 

ملختلف الفاعلني املعنيني اأن يكيفوها مع �سياقات خمتلفة. ونلخ�س يف هذا الف�سل الأخري النتائج اجلوهرية بالطرق 

التي ميكن اأن ت�ساعد على التعامل مع بع�س التوترات الرئي�سة التي ت�سم خطاب الكراهية على النرتنت.

التعريف

● اإن م�سكلة تعريف خطاب الكراهية تقع يف نقطة التالقي بني عدة تناق�سات. وكما مت ت�سليط ال�سوء 

على ذلك من قبل بع�س امل�ساركني يف هذه الدرا�سة وبوا�سطة م�سارات وعمليات من قبيل خطة عمل 

الرباط، هناك تطلع ل�سياغة تعاريف م�سرتكة ب�سكل وا�سع بني اأنواع كثرية من الفاعلني واملتدخلني؛ 

وهناك اأي�سا تطلع لتطوير اختبارات وجتارب ميكن اأن ت�سري اإىل ما يجب وما ل يجب التعرف عليه يف 

خطاب الكراهية. هذا النوع من امل�سارات والعمليات ميكن من اجناز ردود فعل متنا�سقة على الرغم 

من اأنه يجب اأن نعرتف باأن حتى املوؤ�س�سات الدولية تفادت ب�سكل عام تقدمي تعريفات جد �سارمة. 

يتحكمون  الذين  اخلا�س  القطاع  من  والفاعلني  املتدخلني  اأهم  بع�س  يتقا�سمه  احلذر  هذا  اأن  يبدو 

التي من  للعملية  اأكرب  تقدم تو�سيحا  اأن  اأنه طلب منها  الرغم من  التوا�سل على النرتنت. على  يف 

خاللها تتم مراقبة وتي�سري املحتويات، اإل ان من�سات ال�سبكات الجتماعية تفادت اإىل حد الآن تقدمي 

قواعد واإجراءات �سارمة جدا من اأجل حتديد نوع املحتوى الواجب اإزالته. وعلى العك�س من ذلك 

فان بع�سهم حاول “اأن ي�سفي �سمة اجتماعية” على عملية تي�سري ومراقبة املحتوى، بحيث ي�سمح 

املن�سة.  من  وت�سيري  بتي�سري  بينهم  التفاعل  عرب  للجدل  املثرية  امل�سائل  بع�س  يحلوا  باأن  للم�ستعملني 

ي�سمح هذا الأمر بالتميز عن مقاربة اآلية وتفاديها.
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واقرتحت تعريفات �سيقة مثل “اخلطاب اخلطري”، الذي ي�سري اإىل اخلطاب الذي يحتمل فيه حتفيز   ●

“خطاب اخلوف”، الذي  اأو  وتكبري حجم العنف  املرتكب من طرف جمموعة معينة �سد اأخرى، 

يركز على الت�رشيحات التي ميكن اأن حتر�س على اخلوف من كون “جمموعة اأخرى“ تخطط ل�ستعمال 

العنف �سد املجموعة الأوىل. ويتالءم هذا النوع من املفاهيم  مع املبادئ القانونية. لكن عو�س اأن 

وو�سف  حتديد  اأجل  من  و�سائل  تقدمي  اإىل  باملقابل  تهدف  العمل،  هذا  مرتكبي  متابعة  اإىل  تهدف 

خطاب خا�س، حيث يتم التبليغ عن حالت حا�سمة اأو مناطق خطرة ميكن اأن  ت�ستدعي تفادي ن�رش 

العنف. وعندما يتعلق الأمر بخطاب الكراهية على النرتنت، تبقى كافة التعريفات رهينة بتحديات 

اأو  احلال كالعدوانية  النرتنت وال�رشر  الكراهية على  التعبري عن  الربط بني  املرا�س من حيث  �سعبة 

التمييز اأو العنف. وهي مع�سلة تعي�سها اأي�سا الو�سائط الأخرى. لكن بع�س العنا�رش املميزة للتوا�سل 

التي  ا�ستعماله لهويته احلقيقية، ومدى ال�رشعة  اأو  اإخفاء هوية امل�ستعمل  على النرتنت، مبا يف ذلك 

ت�سل بها ر�سالة معينة جلماهري عري�سة، كل ذلك يجعل من هذا الأمر اأمرا معقدا ب�سكل خا�س. كما 

الكراهية على النرتنت  فالتحري�س على  �سابقا.  ناق�سناه  الذي  مثال كنيا  لنا ذلك من خالل  ات�سح 

والدعوات لرتكاب العنف اأثناء انتخابات 2013 مل يرتجم اإىل عنف فعلي كما وقع ولو جزئيا يف 

النتخابات ال�سابقة؛ حيث ظهرت  باملقابل عنا�رش اأخرى كالدعوات الكثرية من اأجل ال�سالم من 

قبل خمتلف اأركان املجتمع، التي يبدو اأنها انت�رشت يف هذه احلالة. وكما ناق�سنا ذلك فيما بعد عندما 

تعاملنا مع حتديات فهم خطاب الكراهية على النرتنت، اإذ خل�سنا اإىل اأن ذلك ل يعني اأن الروابط 

املوجودة بني العنف يف النرتنت وخارج النرتنت ميكن اأن تدر�س و ت�ستوعب  تدريجيا، يف غياب 

البحث املنتظم.

اإن الرتكيز على قدرة خطاب معني على اأن يوؤدي اإىل العنف وي�سبب ال�رشر يجب اأي�سا اأن نعتربه من    ●

خالل افرتا�ساته الكاملة، التي ميكن اأن توؤدي اإىل مقاربة �سيقة حمدودة يف اإطار القانون والنظام. كما 

اأن الرتكيز على العنف ي�سري اإىل اإجابات قد تف�سل الدولة عما �سواها )كفاعل يحظى مب�رشوعية مراقبة 

ا�ستعمال العنف(، مقابل الإهمال املمكن للفاعلني الآخرين الذين من �ساأنهم اأن يطوروا حلول خمتلفة 

وتكميلية. وف�سال عن ذلك، كما اأ�رشنا يف بداية هذا التقرير، متيل الت�رشيعات املتعلقة بخطاب الكراهية 

البديلة خلطاب  التاأويالت  لكن  القانون.  حمتوى  تتحكم يف  التي  املهيمنة  املجموعة  عن  التعبري  اإىل 

الكراهية  امل�ستهدفني بخطاب  الإن�سانية ومتكني  الكرامة  الكراهية ركزت عو�س ذلك على احرتام 

من اأن يطلبوا الحرتام و املوؤازرة، ومن مت و�سعهم مكان الدولة اأو مكان الفاعلني الآخرين يف مركز 

وجوهر ردة الفعل والإجراء الفعال والناجع. اإن هذه املقاربة لي�ست خالية من امل�ساكل والتناق�سات، 

ال�سيقة  الأفكار  اأو دعم  النا�زش-  الن�سبية  اإىل نوع من  يوؤدي  الكرامة قد  املفرط على  الرتكيز  ككون 

وامل�سيقة جدا التي ل متتثل حلقوق الإن�سان ول حترتمها. اإل اأن ذلك يوحي لنا عند تعاملنا مع خطاب 

الكراهية على النرتنت، ب�رشورة اأخذ عدة زوايا نظرية بعني العتبار وقيا�س بع�سها ببع�س، من حيث 

قدرتها على �رشح هذه الظاهرة وارتباطها املعقد بالعنف وتقدمي اأجوبة لتكون على ح�ساب مقاربة 

جتريبية و�ساملة.
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وعلى طرف النقي�س، جند اأن تعقد تعريف خطاب الكراهية يقدم اأي�سا فر�سا من اأجل تطوير تاأويالت   ●

)الدال  فارغ”  “دال  كنوع  يعمل  الذي  اخلطاب  هذا  حول  الدولية  املعايري  ملختلف  م�سرتكة  حملية 

واملدلول( )لكلو وموف، 1985(. قد يبدو هذا م�سطلحا وا�سحا ومف�رشا لذاته للعددين؛ اإل اأن 

النا�س مييلون ب�ساأنه اإىل تقدمي اأو�ساف متباينة عندما يطلب منهم ذلك. قد تكون هذه م�سكلة يف حالة 

تقوي�س  اأجل  ب�سكل ر�سمي ونفعي من  ا�ستعملت  بالكراهية  ر�سائل مفعمة  بتمرير  اتهامات  وقوع 

اأو  انتقاد الأفراد  الرقابة. لعل هذه حالة ينعث معها  اأو تربير حالت من  م�سداقية خطاب م�رشوع 

ال�سخرية منهم اأو انتقاد  الآراء اأو املعتقدات اأو ال�سخرية منها- خطابا مفعما بالكراهية- على الرغم 

من اأنه يتجاوز املعايري التي ين�س عليها العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. اإن �سمة هذا 

امل�سطلح كدال فارغ، مع ذلك، ميكن اأي�سا اأن متنح فر�سا ملختلف الفاعلني ليجتمعوا معا ويناق�سوا 

ق�سايا قد ي�سعب التعامل معها ب�سكل خمتلف عن ذلك.

الولية القانونية

تركزالكثري من النتباه من اأجل تعريف خطاب الكراهية على النرتنت والتفاعل معه على احلكومات.    ●

يلعبون  الأخرية كانوا مع ذلك  التوا�سل على هذه  بتي�سري  تقوم  التي  فو�سطاء النرتنت، واخلدمات 

دورا تتزايد اأهميته من حيث ال�سماح بالتعبري وتقييده. الكثريون من هوؤلء، خا�سة حمركات البحث 

ومن�سات ال�سبكات الجتماعية، ميتدون عرب البلدان وينظمون ويقننون تفاعل امل�ستخدمني بناءا على 

وا�سع على  ب�سكل  يعتمدون  اإنهم  الكراهية.  اخلا�س خلطاب  وتعريفهم  بهم  اخلا�سة  بنود خدمتهم 

تبليغات امل�ستخدمني حول املحتويات التي يعتربونها غري منا�سبة؛ اأو عندما تتناهى حالة من احلالت 

ال�رشوط  اإن  اخلا�سة.  خدمتهم  بنود  ح�سب  بها،  ال�سماح  معناه  عنها  الإجابة   فعدم  انتباههم،  اإىل 

والدولية  الوطنية  والقوانني  بالقواعد  ارتباط هوؤلء  النرتنت من حيث  لها و�سطاء  يعمل طبقا  التي 

وجمموعات ال�سغط وامل�ستخدمني الأفراد دائمة التغري. وكما اأ�سارت لذلك هذه الدرا�سة فقد كانت 

هناك عدة حالت حديثة ا�ستجاب فيها و�سطاء النرتنت لل�سغوط الآتية من خمتلف الفاعلني. 

و يبني تاأثري قرار حمكمة العدل الأوروبية يف 2014 �سد غوغل - بحيث اأن ال�رشكة اأ�سبحت تزيل    ●

اليوم بناءا على ملتم�س، نتائج البحث عن الأفراد اإذا راأت اأن املعلومات غري ذات �سلة اأو متقادمة 

-  يبني اإمكانية تفعيل الولية القانونية يف ف�ساءات كان يبدو اأنها ظلت ملدة طويلة يف مناأى عن �سلطة 

الدولة. اإن اإعادة اإ�سفاء �سبغة الولية القانونية هذه على ف�ساء النرتنت، تعترب مع ذلك مثرية للجدل. 

اأو  الدول  فر�س  بفعل  لالنرتنت،  تدريجي  تفكك  اإىل  توؤدي  قد  كونها  ذلك  يف  الرئي�س  وال�سبب 

جمموعات الدول قوانينها وقواعدها وتك�سريها اإمكانية م�ساطرة النرتنت  كو�سيلة للتعبري عرب احلدود 

النرتنت مو�سوع جتربة خمتلفة  �سيناريو تكون معه  اإنها تخلق  البع�س.  بع�سهم  النا�س من  وتقريب 

اأو الإقليمية.  الوطنية  اأمام ال�ستثنائية  التدفق احلر ويهم�س  يف خمتلف الأماكن، حيث يقو�س معيار 

فال�رشكات اخلا�سة والعديد من الفاعلني يف املجتمع املدين يح�سون بالرتياح عندما تعطى املوؤ�س�سات 

اخلا�سة �سالحية الت�رشف كمحاكم و�سالحية اتخاذ القرار ب�ساأن ما الذي يجب اأو ل يجب تقدميه 
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على النرتنت.  وهناك نقا�س م�ستمر حول املدى الذي قد يختلف عن التقنني الذاتي الإرادي الذي 

تقدم ال�رشكات مبوجبه قنواتها اخلا�سة للم�ستكني الأفراد، واإن كان  هوؤلء يحتفظون باحلق يف حل 

م�سكلة معينة باللجوء اإىل الق�ساء اإن ف�سلت هذه القنوات.

احلكومات  من  املنبعثة  للطلبات  لال�ستجابة  “ر�سمية”  اأقل  مقاربة  النرتنت  و�سطاء  معظم  يف�سل   ●

واملجموعات والأفراد. حيث �سغلت في�سبوك مثال تطبيقا حول »التقارير الجتماعية« ي�سهل على 

امل�ستخدمني بعث ر�سالة ل�سخ�س ين�رش معلومة ل يحبها امل�ستعمل ولكن ل يخرق من خاللها بنود 

 وهناك خيار اآخر وهو و�سيلة الإ�سعار، حيث ميكن لالأفراد، عرب و�سيط معني، 
141

خدمة الفي�سبوك.

 وكما بينت هذه الدرا�سة ذلك، هناك العديد من 
142

اأن يطلبوا  اإزالة تعبري معني اأو يحتجوا على اإزالته.

الوقائع التي ك�سفت كيف اأن من�سات ال�سبكات الجتماعية غريت اأو اأزالت اآليات ملراقبة وتي�سري 

املحتويات. وي�سمل هذا الأمر مثال تويرت التي و�سعت حدا ملقاومتها لإ�سافة زر التبليغ الذي ميكن 

الو�سول اإليه مبا�رشة من تغريدة معينة. وهي عملية تطلبت عدة م�ستويات من التعاون  مع احلكومات، 

اإذ اأن القنوات الغري ر�سمية كانت �ستقل�س يف هذه احلالة من هام�س امل�سائلة وال�سفافية �سواء بالن�سبة 

للدولة اأو لل�رشكات اخلا�سة. واإذا كانت ال�سبغة الغري ر�سمية يف بع�س احلالت تتجاوب ب�سكل جيد 

مع الطبيعة التدفقية خلطاب الكراهية على النرتنت، اإل اأن لها م�ساوئ من قبيل كونها ت�ستعمل يف 

حالت خا�سة وتدريجية. يف بع�س احلالت، قد يتعلق الأمر بقدرة جمموعة �سغط معينة على“العزف 

على الوتر احل�سا�س” لت�سجيل الختالف، دون النظر اإىل اأهمية اأو�سحة ق�سية بعينها، اأو اإىل كونها 

تتجاوز القيود الدولية املتعلقة باحلدود امل�رشوعة حلرية التعبري. 

الفهم

● اإن الطبيعة املثرية للجدل خلطابات الكراهية تعطي -على ما يبدو- تربيرات قوية من اأجل احلد منها 

واإ�سكات كاتبها من خالل منعها من املن�سات اأو حتى من ا�ستعمالها على النرتنت. وهذه املربرات، 

على الرغم من احتمال كونها مفرطة ورمبا قد تف�سل اأمام حمك “ال�رشورة“ للحد من م�رشوعية قيد 

قد  الأوقات  مثل هذه  ففي  لالأحداث.  واملاأ�ساوية  ال�سلبية  الآثار  وقوع  بعد  اأقوى  ت�سبح  قد  معني، 

الرغم  الكراهية والعنف، على  اأقوى لحتواء قدرة النرتنت على ن�رش  ال�سلطات لإجراءات  تدعوا 

ال�سياق، جمهودات  املعامل. يف هذا  العنف على النرتنت وخارجها قد يكون حمدد  اأن خطاب  من 

فهم خطاب الكراهية دون عزله عن الهدف الأ�سا�سي الذي يكمن يف مواجهته اأو احلد منه، ولكن 

اأنها مهمة  اإل  تبقى جمهودات �سعبة ب�سكل خا�س  الذي يعرب عنه هذا اخلطاب،  مع ربطه بفهم ما 

الذين ي�سغلون تلك  البحث الذي حترى وحتقق من هوية الأ�سخا�س  الدرا�سة  جدا. وو�سفت هذه 

الف�ساءات املتطرفة على النرتنت ووقف عند �سبب قولهم ما يقولونه وكيف يوؤولون ذلك ويف�رشونه 

لكن  نادرا،  الدرا�سات لزال  من  النوع  اإن هذا  للتوقعات.143  معاك�سة  غالبا  تكون  نتائج  بتقدمي 

الفهم اجليد للديناميكيات التي قد توؤدي اإىل بع�س اأ�سكال اخلطاب قد مينح �سورة اأغنى ميكن اأي�سا 

اأن تنري الإجابات املبدعة الغري معتمدة على جمرد القمع والكتم. مثال، هل هناك روابط بني التباينات 

ا�ستغالل  يف  ينجحوا  اأن  الأ�سخا�س  لبع�س  ميكن  كيف  الكراهية؟  وخطاب  القت�سادية  والفوارق 
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خطاب الكراهية لغايات حزبية، وملاذا يكون معظم �سحاياهم من اأو�ساط ه�سة اأو معر�سة وفقرية ؟ 

144 هل هناك روابط بني ولوج التعليم والرتبية وخطاب الكراهية ؟ اإن الأجوبة على اأ�سئلة من هذا 
القبيل ميكن اأن تعطينا حلول قد ت�سري اإىل احلاجة ل�سيا�سات عملية وتطبيقية من اأجل اإدماج اجتماعي 

تظلمات  اأعرا�س  كاأحد  الكراهية  خطاب  مع  التعامل  فقط  تهدف  وتدخالت  اأفعال  عو�س  اأكرب، 

اأعمق وغري م�ستك�سفة. 

● يغطي خطاب الكراهية على النرتنت جمموعة وا�سعة من الظواهر التي حتدث على خمتلف املن�سات 

التكنولوجية. فهند�سة وت�سميم هذه املن�سات قد تختلف ب�سكل كبري وقد تكون لها تداعيات مهمة 

 UMATI م�رشوع  ذلك  اإىل  اأ�سار  وكما  مواجهته.  وكيفية  الكراهية  خطاب  انت�سار  كيفية  على 

ر�سائل  وتعليق  ن�رش  يتفادوا  اأن  م�ستعمليه  على  ال�سهل  من  جعل  تويرت  ت�سميم  الرابع،  الف�سل  يف 

مو�سوع  اأو  ق�سية  حول  م�ستعملني  عدة  جتمع  التي  الها�ستاك  فا�ستعمال  العنف.  ودعوات  كراهية 

جماعي.  وتي�سري  مراقبة  بعمليات  وي�سمح  كامل  ح�ساب  اأو  تغريدة  مل�ساطرة  اإمكانية  يعطي  معني 

الفي�سبوك  اأن حتدث لأن من�سة  قليال  النوع يحتمل  فان مكنيزمات من هذا  للفي�سبوك،  بالن�سبة  اأما 

ومن�سات  البع�س.  عن  جزئيا  خمفية  وتكون  لتتطور  والنقا�سات  للحوارات  تدفقات  بعدة  ت�سمح 

اأخرى كال�سنابت�سات Snaptchat ، تقل�س من اإمكانية م�ساطرة ر�سالة بعيدا عن اأي جمموعة مغلقة 

حم�سورة يف حد اأدنى من اأفرادها. كما اأن فهما دقيقا وعميقا  للكيفية التي ت�ستطيع بها كل من�سة 

اأن ت�سمح باإنتاج ون�رش خمتلف اأ�سكال الر�سائل  اأو تقيد تداولها قد ي�ساعد ب�سكل كبري على بلورت 

اإجابات منا�سبة.

● اعتمدت من�سات اجتماعية وا�سعة على غرار الفي�سبوك وتويرت يف البداية مقاربة تفاعلية للتعامل مع 

خطابات الكراهية التي مت التبليغ عنها من قبل م�ستعمليها وحتليل ما اإذا كانت تخرق اأو ل تخرق بنود 

اإىل قدر كبري  اأنها ت�سل  اأكرث. ذلك  ا�ستباقية  تعتمد مقاربة  الت�سبيك الجتماعي  خدمتها. فمن�سات 

من البيانات التي ميكن اأن تقارن وحتلل وجتمع وتربط باأحداث يف احلياة الواقعية، والتي قد ت�سمح 

بدورها بفهم اأكرث دقة لديناميكيات خطاب الكراهية على النرتنت. اإذ يتم جمع جمموعات وا�سعة 

من البيانات ب�سكل م�سبق ثم تتم مقارنتها لأغرا�س ت�سويقية. جمهودات اأخرى ميكن اأن تبدل يف اإطار 

امل�سوؤولية الجتماعية لل�رشكات التي متتلك هذه املن�سات من خالل امل�ساهمة يف اإنتاج املعرفة التي 

ميكن تقا�سمها مع طيف متباين من الفاعلني واملتدخلني.

تنبثق  اأ�سبحت  والإعالم  الو�سائط  جمال  يف  واأو�سع  اأكرب  وقرائية  ثقافة  على  ت�سجع  التي  املبادرات   ●

كردود فعل مهيكلة اأكرث �سد خطاب الكراهية يف الأنرتنت. وكلما ازداد تعر�س ال�سباب للو�سائط 

الجتماعية كلما ازدادت اأهمية املعلومات حول كيفية التعرف على خطاب الكراهية وردة الفعل 

يف  واملعلومات  الو�سائط  لقرائية  تدريجي  باإدماج  الهتمام  عن  املدار�س  بع�س  عربت  لهذا  اإزاءه. 

براجمها الدرا�سية؛ اإل اأن مبادرتها هذه لزالت يف بدايتها ومل ت�سل بعد لل�سحايا الأكرث عر�سة، الذين 

يحتاجون للمزيد من احلذر من خطورة خطاب الكراهية داخل وخارج الأنرتنت. من املهم اأن ت�سبح  

فيها  يرتفع  التي  للبلدان  التعليمية  املناهج  يف  مدجمة  الكراهية  خلطاب  املحاربة  الدرا�سية  الوحدات 
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الحتمال احلايل لنت�سار العنف. كما اأن هناك حاجة لأن ت�سمل هذه املناهج وحدات تفكر بعمق 

يف م�ساألة الهوية لكي ي�ستطيع ال�سباب اأن يتعرفوا على حماولت التحكم واللعب بعواطفهم ل�سالح 

الكراهية واأن تبنى قدراتهم على تطوير حقوقهم الفردية وتعميقها لكي يكونوا اأ�سياد اأنف�سهم واأ�سياد 

م�ستقبلهم. فمبادرات ا�ستباقية ووقائية من هذا القبيل يجب اأن تكون م�سحوبة باإجراءات تروم تقييم 

تاأثري ال�سلوك احلايل داخل وخارج الأنرتنت على التالميذ والطلبة وعلى قدرتهم على التعرف على 

خطاب الكراهية والتعامل معه.

التدخل

تتطلب م�سكلة خطاب الكراهية يف الأنرتنت حلول جماعية. قد يبدوا هذا ا�ستنتاجا بديهيا و�سلت   ●

اإليه جمالت اأخرى ذات ال�سلة باحلياة الجتماعية. لكن، وكما اأ�سارت هذه الدرا�سة اإىل ذلك، هناك 

�سمات خا�سة متيزاإ�سكالية خطاب الكراهية على الأنرتنت لدرجة اأنها قد تدفع اإىل العهود بالتعامل 

معه لفاعلني حمدودين وغري ناجعني متاما.

تاأكيد  لإعادة  الدول  طرف  من  املتكررة  املحاولت  من  الرغم  وعلى  احلدود  عرب  الأنرتنت  ومتتد   ●

�سيادتها يف املجال الرقمي، اإل اأن امل�ساكل املعقدة كردة الفعل اإزاء خطاب الكراهية عرب الأنرتنت ل 

ميكن اأن يتم التعامل معها ب�سهولة وذلك بالعتماد على �سلطة الدولة. فتحديد ومتابعة كافة الأفراد 

الذين ين�رشون ر�سائل الكراهية مثال قد ي�سبح غري ممكن بالن�سبة ملعظم الدول.

وكما اقرتح ذلك املقرر اخلا�س ملجل�س حقوق الإن�سان لالأمم املتحدة حول ق�سايا الأقليات، ميكن   ●

للدول اأن تعمل بالتعاون مع منظمات وم�ساريع تنجز حمالت تروم حماربة خطاب الكراهية  ب�ستى 

 .)HRC ,2015( الو�سائل وحتى بتقدمي الدعم املايل
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و يهتم و�سطاء الأنرتنت من جهتهم بالإبقاء على ا�ستقاللية ن�سبية و�سورة »نظيفة« . فقد �سعوا اإىل   ●

والأفراد  املدين،  املجتمع  جمموعات  متار�سها  التي  ال�سغوط  مع  جتاوبهم  باإبراز  الهدف  هذا  بلوغ 

واحلكومات. وعلى الرغم من النجاح الذي �سجلته هذه العملية اإل اأن الطريقة التي مت التفاو�س بها 

تبقى ظرفية حيث تنتهي نتائجها  بانتهاء مو�سوعها ول توؤدي اإىل تطوير مبادئ م�سرتكة ومعيارية. 

وكما اقرتح بع�س الأفراد الذين ا�ستجوبوا يف اإطار هذه الدرا�سة يبدوا اأن الكثري من امل�ستخدمني قد   ●

اأ�سبحوا غري اآبهني من فرط تكرر وتواجد خطاب الكراهية على الأنرتنت. لذلك نحتاج ملبادرات 

مهيكلة اأكرث لن�رشح  كيف  يتم التبليغ عن بع�س احلالت وملاذا  يعترب هذا الأمر مهما من اأجل خلق 

ف�ساء م�سرتك يدور فيه احلوار حول خطاب الكراهية. ويبدوا اأي�سا اأن هناك اإمكانية تعزيز ال�سمت 

اأو موقف الو�سطية  ال�سلبية البعيد عن التطرف بطرفيه؛ وذلك من قبل الن�سطاء الذين يتعاملون مع 

.
145

خطاب الكراهية على النرتنت عرب و�سيلة اخلطاب امل�ساد

يبدوا اأن تعريف خطاب الكراهية على النرتنت قد ي�ستمر يف النفالت من اإجماع وتوافق عاملي ملدة   ●

طويلة، اإل اأن هناك جمموعة من اللتزامات املرتبطة به التي ميكن مع ذلك اأن تطور بناءا على قاعدة 

متعددة املتدخلني. من الوا�سح اأن فاعال واحدا ووحيدا ل ي�ستطيع اأن يحل م�سكلة خطاب الكراهية 

امل�ستمرة  الت�ساركية  والعمليات  فامل�سارات  الظاهرة.  هذه  تعريف  نوعية  تكن  مهما  النرتنت  على 

يتم  التي  الفعل  ردود  اأهمية  بقدر  مهمة  تعترب  النرتنت  على  الكراهية  طبيعة خطاب  فهم  اأجل  من 

تطويرها. 
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