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 الملخص

ٌقدم هذا التقرٌر نظرة عامة حول الدٌنامٌكٌات التً تتسم وتضفً خصائصها على 

خطاب الكراهٌة االنترنت وحول بعض اإلجراءات التً تم اعتمادها لمواجهته 

سات الجٌدة التً انبثقت على والتخفٌف من حدته ، مع تسلٌط الضوء على الممار

المستوٌٌن المحلً والعالمً ،وإذا كانت هذه الدراسة تقدم تحلٌال شامال لألطر 

المعٌارٌة الدولٌة واإلقلٌمٌة والوطنٌة التً تم تطوٌرها لمواجهة الخطاب المفعم 

، فأنها تركز من بالكراهٌة على االنترنت وتداعٌات هذه األطر على حرٌة التعبٌر

رى على اآللٌات االجتماعٌة وغٌر التقتٌنٌة التً من شأنها أن تساعد على جهة أخ

مواجهة إنتاج ونشر وتأثٌر رسائل الكراهٌة على االنترنت . وٌمكن أن تصنف 

نتائج هذه الدراسة فً أربعة توترات : التعرٌف ، نطاق الوالٌة القانونٌة ، الفهم ، 

 والتدخل .

 ثٌر للجدل ، ذلك أن العهود المتعددة إن خطاب الكراهٌة مصطلح شاسع وم

األطراف ، على غرار العهد الدولً الخاص بالحقوق المدٌنة والسٌاسٌة 

(ICCPR سعت من جهتها إلى التعرٌف بحدودة ، فً حٌن وضعت )

المسارات المتعددة المتدخلٌن )كخطة عمل الرباط( من أجل إعطاء وضوح 

ذلك . إال أن خطاب الكراهٌة ال  أكبر لتعرٌف خطاب الكراهٌة واقتراح آلٌات

زال ٌستعمل بشكل واسع فً الخطاب الٌومً كمصطلح عام وشامل ، ٌخلط 

بٌن التهدٌدات الملوسة ألمن األفراد والجماعات والحاالت التً ٌعبر فٌها 

الناس عن غضبهم من السلطة فقط ، أما وسطاء االنترنت ، أي المنظمات 

ل على االنترنت ، كٌفسبوك ، والتوٌتر ، التً تلعب دور الوسٌط فً التواص

تعرٌفاتها الخاصة لعبارة الخطاب المفعم بالكراهٌة ، إذ  وجوجل ، فقد قدمت

تلزم مستعملٌها بمجموعة من القواعد وتسمح للشركات بأن تحد من بعض 

أشكال التعبٌر ، أما الهٌئات الوطنٌة واإلقلٌمٌة فقد سعت إلىتعزٌز فهم 



المتجذرة أكثر فً التقالٌد المحلٌة ؛ وٌبدو ان الوصول إلى المصطلحات 

تعرٌف كونً مشترك ٌظل احتماال بعٌدا ، فالمصالح المشتركة من أجل 

تفادي العنف وحماٌة الكرامة االنسانٌة جعلت من النقاش الدائر حول 

خطاب الكراهٌة لحظة وفرصة لمختلف المتدخلٌن والفاعلٌن من أجل 

 ٌدة والبحث على حلول محلٌة صمٌمة .االلتقاء بطرق جد

  نطاق الوالٌة القانونٌة : تضع سرعة االنترنت ومدى انتشارها الحكومات

فً صعوبة أمام تفعٌل تشرٌعاتها الوطنٌة فً العالم االفتراضً، فالقضاٌا 

المرتبطة بخطاب الكراهٌة على االنترنت كشفت النقاب عن انبثاق فضاءات 

عامة )مثال: الفٌسبوك ، التوٌتر( ، وعن خاصة للتعبٌر ذات خدمة 

التحدٌات التً تضعها هذه الفضاءات أمام السلطات التقٌنٌة . فعلى الرغم 

من المقاومة األولٌة والضغط العام الذي ٌلً ذلك ، فإن بعض الشركات 

التً تمتلك هذه الفضاءات أصبحت تتجاوب بشكل أكبر من أجل مواجهة 

نترنت ، على الرغم من أنها لم تدمج بعد مشكل خطاب الكراهٌة على اال

بشكل كامل فً النقاشات العالمٌة )مثال: خطة عمل الرباط( الدائرة حول 

 كٌفٌة التعرف على خطاب الكراهٌة ومواجهته .

  الفهم : تكاد سمات خطاب الكراهٌة على االنترنت وعالقته بالخطاب والفعل

ها السٌاسٌون والنشطاء خارج االنترنت التفهم ، فهذه مواضٌع ٌتداول

واألكادٌمٌون على نطاق واسع ، وأن كانت النقاشات تكاد تنأى عن 

الحقائق والدالئل التجرٌبٌة المتماسكة . فخاصٌة استٌعاب خطاب الكراهٌة 

وعواقبه الممكنة أدت إلى التركٌز بشكل كبٌر على البحث عن حلول لهذه 

ة لحقوق االنسان .إال أن هذا المشكلة وكٌفٌة ترسٌخها فً المعاٌٌر الدولٌ

إلى فهم األسباب  التركٌز ذاته ، قلص من المحاوالت العمٌقة التً تصبو

اء هذه الظاهرة والدٌنامٌكٌات التً تظهر عبرها بعض أشكال الكامنة ور

للتمٌٌز الفعلً أو العدوانٌة أو  -أو قد ال تؤدي -المحتوٌات وتنتشر وتؤدي

مثلة متنوعة حول األبحاث التً تروم وضع العنف . والدراسة هذه تعرض أ

 خرٌطة لبروز وانتشار الخطاب االنترنت .

  التدخل : تحدد هذه الدراسة عدة طرق استعملت من أجل التعامل مع مشاكل

 . خاصة وسٌاقٌة ، وبذلك تستخلص دروسا مهمة وواسعة 

أوال ، شساعة هذا المفهوم وقساوة الضرر المحتمل نبوعه منه ٌشكالن 

 ووضعها فً سٌاقها .صة للتحاور بشأن تعرٌفات هذه الظاهرة ورصدها فر

الشركات الخاصة للتعامل مع حاالت ثانٌا ، ٌحلل هذا التقرٌر كٌف ٌسعى 

خطاب الكراهٌة على االنترنت بتفصٌل تنبٌه المستعمل واإلبالغ والرد على 



حاالت معٌنة؛ كما ٌحلل كٌف ٌمكن للمهندسٌن الذٌن ٌصممون خصائص 

مختلف منصاب التشبٌك االجتماعً أن ٌؤثروا فً نشر خطاب الكراهٌة على 

 االنترنت وردود الفعل إزائه فً آن واحد . 

 ثالثا : تبٌن هذه الدراسة أن المنظمات المنكبة والمتخصصة مهمة للغاٌة

من حٌث جمع ردود الفعل الفردٌة والضغط على الشركات والسلطات 

العمومٌة من أجل التصرف .وعلى درجة أكبر من األهمٌة نجد أن 

المبادرات المختلفة قد ٌكمل بعضها البعض . مثال : أصبح وسطاء االنترنت 

ٌستجٌبون بشكل متزاٌد للطلبات الواردة من المستخدمٌن األفراد. لكن ، 

النتائج المتراكمة التً قد تعطً فهما أوسع للظاهرة ، فادوا نشر ألنهم ت

فإن هٌئات المجتمه المدنً سعت إلى ملء هذا الفراغ بتقدٌم منصات شاملة 

للتقارٌر التً ٌمكن أن تجمع تقارٌر المستعملٌن . وفً الوقت ذاته ، أطلقت 

ور مبادرات تحسٌسٌة من أجل تمكٌن األفراد من تعرف أسهل على األم

التً ٌقدمون التقارٌر بشأنها ، وطرٌقة تقدٌم هذه التقارٌرعندما ٌواجهون 

حاالت خطاب الكراهٌة . وكما تقترح هذه الدراسة ، فهناك عناصر خاصة 

بقضٌة خطاب الكراهٌة على االنترنت من شأنها أن تجعل التركٌز على 

ة . األعمال المعزولة أو المنجزة من طرف فرد واحد مسألة غٌر ناجع

  فالجهود المشتركة ضرورٌة للتعامل بنجاعة مع هذه الظاهرة الجدٌدة .

 

 


