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آفـــاق اجتماعيـــة - العـــدد )3( - مايـــــو 2022

د. إسراء أحمد إسماعيل
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــقـــــضـــــايـــــا  إدارة   - تــــنــــفــــيــــذي   مــــــديــــــر 
مـــــــــركـــــــــز الــــــــمــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات ودعــــــــــــــــــم اتـــــــــــخـــــــــــاذ الـــــــــقـــــــــرار

اإلعـــام  ووســـائل  الغربيـــون  السياســـيون  تســـبب 

الغربيـــة فـــي إثـــارة حالـــة مـــن الهســـتيريا المناهضـــة 

لروســـيا فـــي أعقـــاب العمليـــة العســـكرية الروســـية 

فـــي أوكرانيـــا، ووصـــل األمـــر إلـــى ذروتـــه فـــي ظـــل قيـــام 

شـــركة Meta Platforms، بالســـماح بمنشـــورات تدعـــو 

ـــق عليهـــم »الغـــزاة الـــروس« 
ِ
للعنـــف ضـــد مـــن ُأطل

علـــى تطبيقاتهـــا »فيســـبوك وإنســـتجرام وواتـــس آب« 

فـــي مـــارس 2022، عـــاوة علـــى الســـماح بنشـــر تهديـــدات 

»فاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس  إلـــى  موجهـــة  بالقتـــل 

بوتيـــن«، ونظيـــره البياروســـي »ألكســـندر لوكاشـــينكو«، 

آزوف«  »كتيبـــة  علـــى  بالثنـــاء  الســـماح  عـــن  فضـــًلا 

اليمينيـــة المتطرفـــة األوكرانيـــة )1( - وهـــي األبـــرز مـــن بيـــن 

العديـــد مـــن المجموعـــات شـــبه العســـكرية األوكرانيـــة 

الحـــرس  فـــي  اســـتيعابها  تـــم  التـــي  الجديـــدة  النازيـــة 

ـــي، وتضـــم قومييـــن متطرفيـــن، ســـبق  الوطنـــي األوكران

ـــم بعـــض أعضائهـــا بممارســـة العنـــف ضـــد 
ِ
وأن اتُّه

األوكرانييـــن الـــذي ينحـــدرون مـــن أصـــول روســـية )2(-

لـــت حيـــاًدا كبيـــًرا عـــن سياســـات الشـــركة  فـــي خطـــوة مثَّ

تجـــدر  كذلـــك  والتحريـــض.  الكراهيـــة  بشـــأن خطـــاب 

اإلشـــارة إلـــى قيـــام شـــركة جوجـــل بحظـــر اإلعانـــات 

فـــي روســـيا، وإزالـــة مقاطـــع الفيديـــو مـــن علـــى منصـــة 

ــت  ــا علقـ ــرب، كمـ ــأن الحـ ــن شـ ــل مـ ــي تقلـ YouTube التـ

TikTok جميـــع تحميـــات الفيديـــو فـــي روســـيا )3(. 

لـــدى  الروســـية  الســـفارة  طالبـــت  ذلـــك،  علـــى  ورًدا 

الواليـــات المتحـــدة واشـــنطن »بوقـــف أنشـــطة شـــركة 

ميتـــا المتطرفـــة، واتخـــاذ إجـــراءات لتقديـــم الجنـــاة إلـــى 

العدالـــة«، وقـــال بيـــان الســـفارة: »إن سياســـة ميتـــا 

العدوانيـــة واإلجراميـــة التـــي تـــؤدي إلـــى التحريـــض علـــى 

الكراهيـــة والعـــداء تجـــاه الـــروس هـــي سياســـة شـــائنة«، 

ــًلا آخـــر علـــى  ــرارات الشـــركة تعـــد دليـ وأّكـــد البيـــان أن قـ

حـــرب المعلومـــات التـــي يتـــم ممارســـتها بـــدون ضوابـــط 

ضـــد روســـيا، كذلـــك قامـــت روســـيا بحجـــب موقعـــي 

فيســـبوك وتويتـــر، رًدا علـــى حظـــر أوروبـــا لبـــث القنـــوات 

الحكوميـــة الروســـية، RT وSputnik فـــي أوروبـــا.)4(  

لقـــد أثـــار قـــرار شـــركة ميتـــا جـــدًلا حـــول كيفيـــة تعامـــل 

شـــركات وســـائل التواصـــل االجتماعـــي مـــع خطـــاب 

علـــى منصاتهـــا،  العنـــف  علـــى  والتحريـــض  الكراهيـــة 

ــات اإلنترنـــت بتكييـــف  ــر كيـــف قامـــت منصـ حيـــث أظهـ

سياســـات المحتـــوى التـــي مـــن المفتـــرض أنهـــا قائمـــة 

أثـــار  علـــى أســـاس مفهـــوم الحيـــاد السياســـي، كمـــا 

علـــى  فيســـبوك  موقـــع  قـــدرة  مـــدى  حـــول  تســـاؤًلا 

مراقبـــة حـــدود هـــذه السياســـة الجديـــدة، وتمييـــز الجنـــود 

ــزاة- عـــن  ــادة الـــروس -الذيـــن يعتبرهـــم الغـــرب غـ والقـ

المواطنيـــن الـــروس العادييـــن، والذيـــن قـــد يتمتعـــوا 

بـــآراء مناهضـــة للحـــرب.

خطاب الكراهية بين التسييس والتسليح

تســـببت الحـــرب األوكرانيـــة فـــي نشـــر خطـــاب الكراهيـــة 

والتحريـــض، ولفتـــت االنتبـــاه إلـــى توظيـــف وتســـليح 

فـــي  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  وتســـييس 

الصراعـــات )5(. وفـــي هـــذا اإلطـــار، أشـــار خبـــراء فـــي مجـــال 

الحقـــوق الرقميـــة إلـــى أن قـــرار فيســـبوك بالســـماح 

بنشـــر خطـــاب الكراهيـــة ضـــد القـــادة والعســـكريين 

الحرب األوكرانية وخطاب الكراهية
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ينتهـــك  أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب  خلفيـــة  علـــى  الـــروس 

قواعـــد المواقـــع الخاصـــة بالتحريـــض، وُيظهـــر ازدواجيـــة 

المعاييـــر المطبقـــة، األمـــر الـــذي قـــد يتســـبب فـــي إيـــذاء 

المســـتخدمين مـــن المنخرطيـــن فـــي صراعـــات أخـــرى 

حـــول العالـــم، فالمفتـــرض أن تتحمـــل تلـــك المنصـــات 

ودعـــم  مســـتخدميها،  وســـامة  حمايـــة  مســـؤولية 

حريـــة التعبيـــر، واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان دون تمييـــز، 

فـــي  المتبعـــة  اإلجـــراءات  تطبيـــق  فـــي  التبايـــن  لكـــن 

هـــذا الصـــراع مقارنـــة بالصراعـــات األخـــرى، كالصـــراع 

الفلســـطيني اإلســـرائيلي علـــى ســـبيل المثـــال، أو أي 

ــي  ــز التـ ــزز مـــن ســـمة التمييـ ــي، يعـ ــر غربـ ــر غيـ ــراع آخـ صـ

تتصـــف بهـــا مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي )6(. 

وفـــي هـــذا الســـياق، يعقـــد البعـــض مقارنـــة بيـــن العملية 

ــاكات  ــن االنتهـ ــا، وبيـ ــي أوكرانيـ ــية فـ ــكرية الروسـ العسـ

اإلســـرائيلية المتواصلـــة فـــي حـــق الفلســـطينيين  فـــي 

قطـــاع غـــزة والضفـــة الغربيـــة والقـــدس الشـــرقية منـــذ 

أكثـــر مـــن نصـــف قـــرن؛ بالنظـــر إلـــى أن التحريـــض ضـــد 

اإلســـرائيليين أو القـــادة اإلســـرائيليين يمكـــن أن يـــؤدي 

أي  علـــى  المحتـــوى  حـــذف  أو  الحســـاب  تعليـــق  إلـــى 

منصـــة يتـــم النشـــر عليهـــا، ففـــي العـــام الماضـــي علـــى 

ـــر بحـــذف  ـــال، قـــام موقعـــا إنســـتجرام وتويت ســـبيل المث

مئـــات المنشـــورات التـــي نشـــرها فلســـطينيون احتجاًجـــا 

علـــى عمليـــات اإلخـــاء القســـري التـــي قامـــت بهـــا قـــوات 

االحتـــال اإلســـرائيلي فـــي القـــدس الشـــرقية. وهنـــا يـــرى 

بعـــض المراقبيـــن أن الفـــارق الوحيـــد بيـــن الحالتيـــن 

إلـــى حـــد  هـــو أن الممارســـات اإلســـرائيلية مدعومـــة 

بـــل المؤسســـات السياســـية واإلعاميـــة 
ِ
كبيـــر مـــن ق

الغربيـــة، وبالتالـــي فـــإن الدعـــوات إلـــى العنـــف فـــي ســـياق 

الضـــوء  بتســـليط  تخاطـــر  اإلســـرائيلية  الممارســـات 

علـــى تواطـــؤ الغـــرب طويـــل األمـــد فـــي جرائـــم إســـرائيل، 

فـــي حيـــن أن خطـــاب الكراهيـــة ضـــد روســـيا والرئيـــس 

ـــة  ـــة الغربي »بوتيـــن« يدعـــم توجهـــات السياســـة الخارجي

التـــي طالمـــا ســـعت علـــى مـــدى أكثـــر مـــن عقديـــن إلـــى 

ـــع حلـــف شـــمال األطلســـي »الناتـــو« إلـــى الحـــدود  توسُّ

الروســـية.)7(  

كذلـــك تعـــّرض فيســـبوك النتقـــادات عـــّدة لفشـــله فـــي 

كبـــح التحريـــض علـــى الكراهيـــة فـــي الصراعـــات فـــي كل 

ـــرى محققـــون فـــي األمـــم  ـــث ي ـــا وميانمـــار؛ حي مـــن إثيوبي

نشـــر خطـــاب  فـــي  رئيًســـا  ا  دوًر لعـــب  أنـــه  المتحـــدة 

الكراهيـــة الـــذي غـــذى العنـــف ضـــد مســـلمي الروهينجـــا. 

ا أنهـــا بصـــدد إجـــراء  كمـــا ذكـــرت شـــركة ميتـــا مؤخـــًر

تقييـــم مســـتقل خـــاص بحقـــوق اإلنســـان فـــي عملهـــا 

فـــي إثيوبيـــا، بعـــد أن أوصـــى مجلـــس الرقابـــة التابـــع لهـــا 

بإجـــراء مراجعـــة.)8(   

بهـــذه  اإلشـــارة-  ســـبقت  -كمـــا  األمـــر  انتهـــى  وقـــد 

المنصـــات اإلعاميـــة الغربيـــة إلـــى حظـــر وســـائل اإلعـــام 

الحكوميـــة الروســـية فـــي أوروبـــا، واعتبـــر البعـــض أن 

هـــذه الخطـــوة جـــاءت امتثـــاًلا لطلبـــات االتحـــاد األوروبـــي 

ذاتـــه،  الوقـــت  فـــي  أنـــه  غيـــر  األوروبيـــة،  والحكومـــات 

ظّلـــت بعـــض الحســـابات ووســـائل اإلعـــام نفســـها 

نشـــطة فـــي الواليـــات المتحـــدة علـــى بعـــض المنصـــات، 

تكـــن  لـــم  الحـــذف  عمليـــات  بـــأن  التصـــور  عـــزز  ممـــا 

ــد  ــابقة قـ ــع سـ ــر بوضـ ــف يخاطـ ــذا الموقـ ــة، وهـ اختياريـ

تعـــود لتطـــارد الشـــركات المالكـــة لهـــذه المواقـــع فـــي 

المســـتقبل عندمـــا تطالـــب الحكومـــات التـــي يصنفهـــا 

ــائل اإلعـــام  ــتبدادية بحظـــر وسـ ــا اسـ الغـــرب علـــى أنهـ

الخارجيـــة.)9(  

فــي  األوكرانيــة  الحــرب  تســببت 
والتحريــض،  الكراهيــة  خطــاب  نشــر 
ولفتــت االنتبــاه إلــى توظيــف وتســليح 
وتســييس وســائل التواصل االجتماعي 
ــى بوضــوح  فــي الصراعــات، وهــو مــا تجّل
بنشــر  الســماح  فيســبوك  قــرار  فــي 
الــروس  القــادة  الكراهيــة ضــد  خطــاب 

أوكرانيــا. فــي  الحــرب  خلفيــة  علــى 
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استجابة متعثرة.. والحاجة إلى نهج جديد  

ومواجهـــة  اإلنترنـــت،  علـــى  الرقابـــة  مســـائل  تمثـــل 

خطابـــات الكراهيـــة، ونشـــر المعلومـــات المضللـــة أثنـــاء 

الصراعـــات أو إجـــراء االســـتحقاقات االنتخابيـــة، مصـــدر 

قلـــق كبيـــر للعديـــد مـــن الحكومـــات؛ نظـــًرا إلمكانيـــة 

تفاقـــم العنـــف وتقويـــض نزاهـــة االنتخابـــات بســـببها. 

ولطالمـــا شـــّكلت كيفيـــة اســـتجابة شـــركات وســـائل 

تـــم  مشـــكلة  الظاهـــرة  لتلـــك  االجتماعـــي  التواصـــل 

ــي   فـ
ٍ

ــكل كاف ــا بشـ ــم تناولهـ ــم يتـ ــا أو لـ ــي عنهـ التغاضـ

العديـــد مـــن الـــدول؛ حيـــث تتمثـــل المشـــكلة الرئيســـة 

فـــي أن العديـــد مـــن الحكومـــات ليـــس لديهـــا القـــدرة 

مـــن  النـــوع  هـــذا  مـــع  للتعاطـــي  الازمـــة  األدوات  وال 

إلـــى  القضايـــا بشـــكل فعـــال، لذلـــك غالًبـــا مـــا تلجـــأ 

قطـــع اإلنترنـــت. عـــاوة علـــى ذلـــك، يشـــير البعـــض إلـــى 

ــاوف  ا بالمخـ ــًر ــون كثيـ ــا ال يهتمـ ــة التكنولوجيـ أن عمالقـ

حمـــات  أو  الكراهيـــة  خطـــاب  بانتشـــار  المرتبطـــة 

األمـــر  الغربيـــة،  الـــدول غيـــر  فـــي  التضليـــل اإلعامـــي 

ـــة حاكمـــة  ـــى وجـــود مؤسســـة دولي ـــرر الحاجـــة إل ـــذي ُيب ال
لكبـــح خطـــاب الكراهيـــة أثنـــاء الصراعـــات.)10(

لقــد شــهدت الســنوات األخيــرة زيــادة الوعــي فــي جميــع 

أنحــاء القــارة األوروبيــة بشــأن التهديــدات التــي يشــكلها 

يقــوض  ممــا  المجتمعــات،  علــى  الكراهيــة  خطــاب 

القانــون،  وســيادة  والديمقراطيــة  اإلنســان  حقــوق 

 The No »وقــد ســاهمت حركــة »ال لخطــاب الكراهيــة

التــي جــاءت ضمــن حملــة   Hate Speech Movement

أطلقهــا مجلــس أوروبــا Council of Europe، للتصــدي 

لخطــاب الكراهيــة مــن خــال محاولــة تطويــر المعاييــر 

والمبــادرات المختلفــة للتصــدي لخطــاب الكراهيــة، بمــا 

فــي ذلــك علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ووســائل 

اإلعــام المختلفــة. وفــي حيــن أن هــذه الجهــود جديــرة 

بالثنــاء، فــإن معطيــات الواقــع تبرهــن علــى الحاجــة إلــى 

نهــج شــامل ومتســق فــي إطــار احتــرام حقوق اإلنســان 
ــج مســتدامة.)11( لتحقيــق نتائ

تأســـيس  إلـــى  الدعـــوات  تعالـــت  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 

 Information المعلوماتـــي«  التدخـــل  »مجلـــس 

المتحـــدة  األمـــم  يتبـــع  بحيـــث   ،Intervention Council

أو المنظمـــات عبـــر الوطنيـــة، مثـــل االتحـــاد اإلفريقـــي، 

ونشـــر  اإلنترنـــت  عبـــر  الكراهيـــة  لخطـــاب  للتصـــدي 

الحـــروب  أوقـــات  فـــي  المضللـــة  المعلومـــات 

والصراعـــات، والتـــي مـــن شـــأنها تأجيـــج العنـــف، علـــى 

منصـــات  دور  فـــي  التحقيـــق  المجلـــس  يتولـــى  أن 

وســـائل التواصـــل االجتماعـــي فـــي نشـــر الكراهيـــة أثنـــاء 

ـــي تلعبهـــا وســـائل  الصراعـــات، والتحقـــق مـــن األدوار الت

يمكنـــه  كمـــا  المعنيـــة،  الـــدول  فـــي  األخـــرى  اإلعـــام 

أيًضـــا وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة لدفـــع شـــركات وســـائل 

التواصـــل االجتماعـــي لامتثـــال إلـــى معاييـــر محـــددة فـــي 

ــات  ــا للتوجهـ ــرف وفًقـ ــدم التصـ ــات، وعـ ــات الصراعـ أوقـ

يضـــم  أن  علـــى  أصحابهـــا،  أو  لدولهـــا  السياســـية 

المجلـــس ممثليـــن عـــن شـــركات التواصـــل االجتماعـــي 

العاملـــة فـــي مناطـــق الصراعـــات، وخبـــراء فـــي اإلعـــام، 

وأعضـــاء مـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي. هـــذا، وتشـــير 

ــي  ــى التـ ــرة األولـ ــون المـ ــن تكـ ــذه لـ ــى أن هـ ــات إلـ التحليـ

ــائل  ــا الاعبـــون الدوليـــون لتقنيـــن دور وسـ يتدخـــل فيهـ

اإلعـــام خـــال الصراعـــات، فعلـــى ســـبيل المثـــال، أثنـــاء 

حمـــات اإلبـــادة الجماعيـــة فـــي روانـــدا فـــي التســـعينيات، 

تجاهلـــت القـــوات الدوليـــة الـــدور الـــذي لعبتـــه اإلذاعـــة فـــي 

ـــك عندمـــا اندلعـــت حـــرب البوســـنة  ـــف، ولذل ـــة العن تعبئ

أصبحـــت قـــوات حلـــف الناتـــو أكثـــر تدخـــًلا فـــي اســـتجابتها 

ـــًرا  ـــا كثي ال يهتـــم عمالقـــة التكنولوجي
ــار خطـــاب  ــة بانتشـ ــاوف المرتبطـ بالمخـ
الكراهيـــة أو حمـــالت التضليـــل اإلعالمـــي 
فـــي الـــدول غيـــر الغربيـــة، األمـــر الـــذي 
يُبـــرر الحاجـــة إلـــى وجـــود مؤسســـة دوليـــة 
أثنـــاء  الكراهيـــة  حاكمـــة لكبـــح خطـــاب 

الصراعـــات.
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للدعايـــة، واســـتهدفت وســـائل اإلعـــام، واســـتولت علـــى 

ـــن أنهـــا تعمـــل علـــى  أجهـــزة اإلرســـال اإلذاعـــي التـــي َتبيَّ

نشـــر خطـــاب تحريضـــي.)12( 

المساءلة القانونية.. تحديات رئيسة

إلـــى اســـتخدام  إن مفهـــوم خطـــاب الكراهيـــة يشـــير 

تســـتند  -التـــي  التعبيـــر  أشـــكال  مـــن  أكثـــر  أو  شـــكل 

 إلـــى الســـمات الفرديـــة التـــي تشـــمل: العـــرق أو اللـــون

ــا  أو اللغـــة أو الديـــن أو المعتقـــد أو الجنســـية، أو غيرهـ

الدعـــوة تتضمـــن  التـــي   - الشـــخصية  الســـمات   مـــن 

أو الترويـــج أو التحريـــض علـــى تشـــويه صـــورة شـــخص 

أو مجموعـــة مـــن األشـــخاص، أو كراهيتهـــم، أو تشـــويه 

ســـمعتهم، أو توجيـــه مضايقـــة أو إهانـــة لهـــم، أو قولبـــة 

صـــورة نمطيـــة ســـلبية، أو وصـــم، أو تهديـــد لشـــخص 

أو مجموعـــة مـــن األشـــخاص، أو أي تبريـــر ألي شـــكل 

مـــن هـــذه األشـــكال التعبيريـــة الســـلبية )13(. وفـــي ضـــوء 

ذلـــك، هنـــاك مجـــال واحـــد يطلـــب فيـــه القانـــون الدولـــي 

فعلًيـــا مـــن الـــدول حظـــر المحتـــوى باعتبـــاره ينطـــوي 

 )2(  20 للمـــادة  وفًقـــا  وذلـــك  كراهيـــة،  خطـــاب   علـــى 

المدنيـــة  بالحقـــوق  الخـــاص  الدولـــي  العهـــد  مـــن 

والسياســـية )ICCPR( التـــي تنـــص علـــى مـــا يلـــي: »يحظـــر 

القانـــون أيـــة دعـــوة إلـــى الكراهيـــة القوميـــة أو العنصريـــة 

أو الدينيـــة تشـــكل تحريًضـــا علـــى التمييـــز أو العـــداوة 

ــا أنـــه يتطلـــب  أو العنـــف« )14(. وُيفهـــم مـــن هـــذا عموًمـ

علـــى األقـــل مـــن الـــدول األطـــراف تبنـــي أحـــكام جنائيـــة 

معظـــم  فعلـــت  وقـــد  الكراهيـــة«،  »خطـــاب  بشـــأن 

ــوازن  ــان التـ ــن لضمـ ــل، لكـ ــات ذلـــك بالفعـ الديمقراطيـ

بيـــن أهـــداف المـــادة 20 )2(، التـــي تنطـــوي علـــى تعزيـــز 

المســـاواة وفـــرض النظـــام العـــام، وبيـــن تطبيـــق الحـــق 

فـــي حريـــة التعبيـــر، المكفـــول فـــي المـــادة 19 )2( مـــن 

العهـــد الدولـــي الخـــاص للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، 

فرضـــت المحاكـــم الدوليـــة واإلقليميـــة وغيرهـــا مـــن 

ـــى أحـــكام  ـــات حقـــوق اإلنســـان بعـــض الشـــروط عل هيئ

خطـــاب الكراهيـــة، وهـــي:)15(  

ال يتـــم حظـــر ســـوى األعمـــال التعبيريـــة التـــي ُترتكـــب 	 

بقصـــد محـــدد للترويـــج للكراهيـــة.
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بـــروز اإلحســـاس بالعـــداء؛ حيـــث يشـــير مصطلـــح 	 

 20 المـــادة  فـــي  مســـتخدم  هـــو  كمـــا  »الكراهيـــة«، 

ــة  ــاه المجموعـ ــلبية تجـ )2(، إلـــى عاطفـــة قويـــة وسـ

المســـتهدفة، تتجـــاوز مجـــرد الكراهيـــة أو التنميـــط، 

وتنطـــوي علـــى إحســـاس العـــداء. 

إلـــى 	  فقـــط  يـــؤدي  الـــذي  المحتـــوى  علـــى  التركيـــز 

الكراهيـــة. أو  التمييـــز  أو  العنـــف 

لكـــي تثبـــت تهمـــة التحريـــض ال بـــد أن تكـــون هنـــاك 	 

عاقـــة ســـببية مباشـــرة بيـــن الخطـــاب الـــذي يحـــض 

ـــه.  ـــذي جـــاء خال ـــة والســـياق ال ـــى الكراهي عل

عثـــرة  حجـــر  يقـــف  الـــذي  الرئيـــس  التحـــدي  ويتمثـــل 

ــة  ــاب الكراهيـ ــة خطـ ــة بتهمـ ــاءلة القانونيـ ــام المسـ أمـ

يمكـــن  التـــي  الخصائـــص  أو  األســـس  تقييـــد  فـــي 

ــا  ــا خطاًبـ ــتند إليهـ ــي تسـ ــة التـ ــال التعبيريـ ــار األعمـ اعتبـ

تحريضًيـــا، أي عـــدم تحديـــد شـــروط التحريـــض، كمـــا 

تعـــد المـــادة 20 )2( مقيـــدة نوًعـــا مـــا؛ ألنهـــا تناولـــت 

ثاثـــة أســـباب فقـــط، وهـــي: الجنســـية والعـــرق والديـــن، 

فـــي حيـــن أنـــه مـــن المحتمـــل أن تكـــون هنـــاك بعـــض 

ــة،  ــى الكراهيـ ــد تحـــض علـ ــي قـ ــرى التـ الخصائـــص األخـ
السياســـية.)16( التفضيـــات  مثـــل 

أن  رؤيـــة كل طـــرف للصـــراع علـــى  عـــن  ذلـــك فضـــًلا 

الطـــرف اآلخـــر هـــو مصـــدر الدعـــوة للكراهيـــة؛ حيـــث يـــرى 

الغـــرب أن الخطابـــات التـــي ألقاهـــا الرئيـــس »فاديميـــر 

بوتيـــن«، فـــي يومـــي 21 و24 فبرايـــر 2022، تعكـــس الشـــعور 

ــّرد  ــاره جـ ــعبها، باعتبـ ــا وشـ ــة واالزدراء ألوكرانيـ بالكراهيـ

ــي  ـــا فـ ــانيتهم، وأنكـــر حـــق أوكراني ــن إنسـ ـــن مـ األوكرانيي

الوجـــود، ممـــا اعتبـــره البعـــض تحريًضـــا للجنـــود علـــى 

الكراهيـــة والقتـــل ضـــد الشـــعب األوكرانـــي، وقـــد ظهـــر 

ذلـــك عبـــر األهـــداف الثاثـــة التـــي حددهـــا »بوتيـــن«، وهـــي: 

نـــزع الســـاح، ونـــزع النازيـــة، وتحقيـــق االســـتقرار. ففـــي 

تجريـــد  الســـاح،  مـــن  التجريـــد  يعنـــي  الســـياق،  هـــذا 

أوكرانيـــا مـــن وســـائل الدفـــاع عـــن نفســـها، بمـــا فـــي 

ذلـــك اســـتقالها وســـامتها اإلقليميـــة، فـــي حيـــن يعنـــي 

ـــا  ـــا المنتخـــب ديمقراطًي ـــل رئيـــس أوكراني ـــة قت ـــزع النازي ن

وأعضـــاء الحكومـــة اآلخريـــن، ويعنـــي االســـتقرار إقامـــة 

نظـــام دميـــة تحـــت ســـيطرة روســـيا )17(. وفـــي ضـــوء 

خاصـــة  إشـــكالية  األوكرانيـــة  الحـــرب  تطـــرح  ذلـــك، 

بمفهـــوم منصـــات التكنولوجيـــا عـــن الحيـــاد السياســـي 

والمعلومـــات المضللـــة، إذ لـــم تحـــدد هـــذه الشـــركات 

بوضـــوح المعاييـــر التـــي اتخـــذت علـــى أساســـها هـــذا 

الموقـــف، أو كيـــف يمكـــن تطبيـــق ذلـــك فـــي حـــاالت أخـــرى، 

ومـــن ثـــّم، تبـــرز الحاجـــة إلـــى مجموعـــة أكثـــر تماســـًكا مـــن 

المعاييـــر لاســـتجابة للنزاعـــات )18(.  

وختاًمـــا، فـــإن »المجتمعـــات تتعافـــى مـــن الحـــروب 

أســـرع بكثيـــر ممـــا تتعافـــى مـــن الكراهيـــة« )19(، ولســـنوات 

ســـلَّطت شـــركات وســـائل التواصـــل االجتماعـــي الضـــوء 

والتحريـــض،  الكراهيـــة  خطابـــات  قمـــع  أهميـــة  علـــى 

بـــل عمالقـــة 
ِ
وكان هـــذا دافًعـــا لقـــرار غيـــر مســـبوق مـــن ق

للرئيـــس  الشـــخصية  الحســـابات  التكنولوجيـــا بحظـــر 

األمريكـــي الســـابق »دونالـــد ترامـــب« مـــن منصاتهـــم 

حـــادت  أنهـــا  فُياَحـــظ  اآلن  أمـــا   ،2021 عـــام  أوائـــل  فـــي 

عـــن تطبيـــق هـــذه السياســـة)20(. األمـــر الـــذي يتطلـــب 

اســـتجابة عالميـــة ترتكـــز علـــى التوافـــق حـــول معاييـــر 

دوليـــة توفـــر مســـاًرا شـــرعًيا لمعالجـــة أهـــم المخـــاوف 

التواصـــل  وســـائل  توظيـــف  بكيفيـــة  المتعلقـــة 

االجتماعـــي خـــال الصراعـــات والحـــروب، وتحجيـــم دورهـــا 

فـــي نشـــر خطـــاب الكراهيـــة والعنـــف.

لســنوات ســلَّطت شــركات وســائل 
التواصــل االجتماعــي الضوء على أهمية 
والتحريــض،  الكراهيــة  خطابــات  قمــع 
أمــا اآلن فُيالَحــظ أنهــا حادت عن تطبيق 
هــذه السياســة، ومــن المرّجــح أن يــؤدي 
ضــد  العــداء  مشــاعر  تأجيــج  إلــى  ذلــك 

روســيا فــي الغــرب.
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