
في هذا العدد

الكراهية اإللكترونية وأخطارها
الخطر االبرز الذي راح يرضب املجتمعات يف الصميم هو خطاب الكراهية والعنرصية الذي يسيطر عىل الفضاء 
االلكرتوين، خصوصا يف الدول غري املستقرة ومنها لبنان الذي يشهد نوعا غري مسبوق من الكراهية والحقد والتنمر 

االلكرتوين. 
التناقضات  لبث  عقولهم  تسخري  بقدر  بينهم  املشرتكة  القواسم  عن  البحث  يف  اللبنانيون  اجتهد  قلام  املبدأ،  يف 
التشنجات  كل رسديات  عىل  سبق  وواقعي  حقيقي  مشرتك  عيش  من  اللبنانيني  بني  ما  ان  علام  فيها،  والتالعب 

الطائفية واالهلية واملناطقية والحزبية.
يبث يف  ما  تعد مقصورة عىل  انها مل  املتبادل،  التحريض  االلكرتونية وحمالت  الكراهية  املريع يف سيادة خطاب 
الفضاء االلكرتوين، بل انتقلت من وسائل التواصل عىل اختالف مسمياتها إىل ارض الواقع. وكان من الطبيعي ان 
يحصل هذا يف ظل وجود ذباب وجيوش الكرتونية ال وظيفة لها اال الرتديد الببغايئ للغة الكراهية وبث االكاذيب، 
بدال من التنبه اىل النتائج املبارشة او املبارشة عىل املديني املتوسط والبعيد. فكل ما ُيكتب عرب هذه املنصات يتحول 

اىل ارشيف يرفد كل كراهية مبا تريده من عنارص.
ما يزيد الطني بلة، هو انتشار االخبار الزائفة التي ُتبث وتختص يف انتاجها عقول متخصصة يف تحوير الحقائق، 
االنقسامات  لخلق  وتسعريها  التناقضات  ايجاد  غري  لها  هدف  ال  رسديات  الستعادة  التاريخ  مبسارات  والتالعب 
وتعميقها. االسوأ ان ذلك يحصل مصحوبا برغبة جامحة لدى الجيوش االلكرتونية او املؤثرين وقادتها، لجعل ما 

تبثه من احقاد يحل اوال عىل وسائل التواصل االجتامعي، وهو ما ُيعرف بـ"الرتند".
قد يقول قائل، وعن صواب، ان هذه الجيوش االلكرتونية نتيجة الصل سيايس سببه االساس عند املكونات السياسية 
التي تزيد االحتقانات عرب خطابات شعبوية، بدال من ان تخوض نقاشها السيايس يف االطر الدستورية والسياسية 
اىل  التنبه  "املغردين"  يبقى عىل  لكن  والقطاعات.  والنقابات  املجتمع  والحكومة ومع قوى  الربملان  الصحيحة يف 
مصائرهم من خالل التبرص مبا يكتبون، واي نتائج سيحققون، وما هو مستقبلهم ومستقبل اوالدهم يف ظل بيئات 

مشبعة بخطابات الكراهية والتمييز والعنرصية والتنمر!
ما بلغه العرص الحايل من تطور، خصوصا يف ظل الثورة التكنولوجية، ال يعني يف حال من االحوال ان امُلراد من ضبط 
هذا النوع من التحريض يكون عرب االمن والقضاء، ولو ان الوجهة العاملية هي لتجريم كل انواع التمييز والتنمر 
والكراهية، كونها عنارص جرمية تفيض اىل االضطرابات وحتى التوترات االمنية. كام ان ليس املطلوب عىل االطالق 
حرص النقاش يف القضايا العامة واملتصلة بشؤون الوطن واملواطنني بالُنخب السياسية، بل عىل العكس من ذلك 
متاما. فاالنخراط املسؤول عىل قاعدة التطلع إىل وطن افضل، يرفع من معدالت الشفافية السياسية والحقوقية، 

وحتام قد يفيض اىل االمثل.
ما يستدعي النقاش وبعمق هو يف احوال الجيوش اإللكرتونية املرتاصة واملتقابلة، التي تقود بال هوادة كراهيات قاتلة، 
مل تفعل غري اثارة البغضاء وتسعري االحقاد الضاربة الجذور يف تواريخ ماضية، ومستعارة من كتب تاريخية وظيفتها 
من  والشعب  الوطن  تعترب  زعامات،  دولة  من  تحّوله  دون  تحول  ساحة  لبنان  وابقاء  التفرقة،  عنارص  ابقاء  االساس 

ملكياتها املادية التي ميكنها استغاللها كيفام واىن تشاء، اىل دولة االنسان.
ما يجب قوله يف هذا املجال هو التنبه اىل حجم ونوع االخبار الزائفة واملركبة التي تسود الفضاء االلكرتوين، والتي 
احيانا تصبح كأنها "مراجع موثقة وصادقة"، وعليها تؤسس النزاعات االلكرتونية. واذا كان من الواجب مكافحة بث 
واملجتمعات،  واملؤسسات  االفراد  اىل  التي تيسء  واملضللة  الكاذبة  واالخبار  والحقد  والعنرصية  الكراهية  اشكال  كل 
فإن االولوية ايضا، وباملستوى نفسه من الحساسية، هي  رضورة ضامن اآلليات التي تحفظ استدامة الدميوقراطية 

املسؤولة، وحرية التعبري والحريات العامة التي تتوسع لتطاول الكثري مام كان يعترب محظورا يف زمن مىض.

"االمن العام"


