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تطور تكنولوجيا املعلومات الرقم ّية ُيغذّي العنف
ّ
ِ
مواطن الضعف اجتماعيًا
الخطاب املثير للفنت يزيد

لطاملا شكل اللجوء اىل استعامل خطاب الكراهية يف وسائل االعالم التقليدية،
وخصوصا يف املجتمعات املنقسمة ،حافزا لنشوب حروب ونزاعات وحتى ارتكاب
مجازر .فهل من يتخيل ما قد يكون عليه تأثري استخدام هذا النوع من الخطاب
عرب مواقع التواصل االجتامعي وتطبيقات املراسلة التي تدخل منازل الجميع بال
استئذان ،يف بلد منقسم عىل نفسه؟
اعتامد هذا النوع من الخطاب غري
املنقح عرب وسائل تتيح التدفق املستمر

والفوري للمعلومات ،يح ّول مضمونه اىل
سالح ميكن استغالله لتحريض العامة

عماش :ثمة قوانني يمكن
ان تضع حدا للفوضى

االختصاصية يف االمراض النفسية العيادية
دارين عامش ،حذرت من عواقب الرتاشق
الكالمي الدائر بشكل شبه يومي بني
اللبنانيني عرب مواقع التواصل االجتامعي،
ومن تداعياته النفسية والعقلية وحتى
الجسدية" :يف الواقع بدأ استخدام هذا
الخطاب مع وسائل االعالم التقليدية ،ثم
انتقل اىل مواقع التواصل االجتامعي التي
يستمد منها الناس كل االخبار املتعلقة
ببلدهم وبالعامل .ففي حني مثة قوانني
تنظم عمل االعالم التقليدي ،فان مواقع
التواصل ال تزال تشهد فوىض عارمة يف
شكلها ومضمونها ،االمر الذي انعكس
بشكل سلبي جدا عىل العامة التي
اصبحت عرضة للتأثر مبنصات ال صدقية
اطالقا ملضمونها ،وبات يف امكان اي فرد
من دون الكشف عن هويته الحقيقية
ان يصبح  ،Influencerوان يتمتع بتأثري
كبري عىل حياة الناس من دون ان ترتتب
عليه اي مسؤولية تجاه املجتمع او
القانون .مع مرور الوقت ،تح ّول هؤالء
االفراد اىل جيوش الكرتونية مهمتها
الرتويج والتجييش الفكار غالبا ما تلحق

اشد االذى باالفراد واملجتمعات والدول.
يف لبنان حاليا  18طائفة منقسمة عىل
نفسها وتشكل مادة دسمة لهذا النوع
من الخطاب .لقد ترجم هذا االنقسام
ضعفا لدى غالبية االفراد ،مام سهل عملية
السيطرة عليها وتحويلها اىل الحلقة
االضعف يف املجتمع ،ودفعها تاليا نحو
التطرف واالنحراف .وكان لهذه الفوىض
املنظمة يف وسائل التواصل االجتامعي
بالغ االثر يف توجيه العامة اىل اماكن ال
تخدم مصلحتهم وال مصلحة البلد .قد
يكون اخطر ما يف االمر ،ان الفئة االكرث
عرضة للتأثر بخطاب الكراهية والضخ
االعالمي املتواصل عرب منصات التواصل،
هي الفئات الشبابية الهشة ،اي الفقرية او
املستضعفة ،التي وقفت عىل الحياد فرتة
من الوقت ،مام سهل عملية التالعب بها
واستقطابها نحو مجموعات معينة تلبي
لديها الحاجة بالشعور لالنتامء اىل طرف
او فئة ويخلق لديها شعورا باالرتياح
النفيس ،اذ ال ميكن للمرء ان يعيش وحيدا.
هذا الشعور بالضعف يجعلنا غري قادرين
عىل االمساك بزمام االمور وتقرير مصرينا،

او تضليلهم او حتى التأثري عليهم ،مام
يؤدي غالبا اىل عواقب خطرية ذات
تأثري استقطايب اهمها انقسام املجتمع
الواحد ،وانفصال املرء عن بيئته ومحيطه
وحتى اهله مام يضعه امام خيار من
اثنني :التطرف او التقوقع ،عندها يفقد
املجتمع اهم ركائزه :االنسان املعتدل يف
تفكريه وترصفاته.

فنتح ّول ارسى لالمباالة املطلقة والقبول
بأي يشء رشط البقاء يف اطار املجموعة".
■ هل خطاب الكراهية املتداول حاليا هو
انعكاس للمجتمع ام العكس؟
□ نحن ندور يف حلقة مفرغة متاما ،ويا
لالسف ،فالذل واالنقسام يوصالن اىل حالة
من اليأس واالنهيار .فبقدر ما يتعرض
افراد الشعب لهام بقدر ما يعرتيهم شعور
من الكابة يدفعهم اىل االنفرادية التي
تؤدي اىل االنقسام ،ومن ثم اىل الضعف
والعكس صحيح .هكذا تتفتت االوطان
واملجتمعات.
■ هل من اقرتاحات للحد من تفيش هذه
االفة يف لبنان من دون املس بالحريات
العامة؟
□ مسؤولية وضع ضوابط ملا ينرش عىل
مواقع التواصل تقع بشكل اسايس عىل
عاتق ادارة هذه املواقع والتطبيقات،
بحيث تكون املعلومات عن املستخدمني
واضحة ومفصلة او وفقا للقوانني الداخلية
لكل بلد .ففي لبنان قوانني ميكن ان يضع

تطبيقها حدا لحال الفوىض التي نعيشها.
فقانون العقوبات اللبناين ،يضم مادتني
ميكن ان يحد تطبيقهام من الفوىض القامئة
يف هذا االطار .املادة  295نصت عىل
االيتَ " :من قام يف لبنان يف زمن الحرب
او عند توقع نشوبها بدعاية ترمي اىل
اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات
العنرصية او املذهبية عوقب باالعتقال
املوقت" .كام نصت املادة  296عىل التايل:
"يستحق العقوبة نفسها من نقل يف لبنان
يف االحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة
او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية
االمة" .من هنا ،تبقى العربة يف التزام
القانون ومعاقبة املخالفني .يف الواليات
املتحدة االمريكية حيث ال ضوابط لهذا
النوع من الخطاب ،رأينا يف الفرتة االخرية
تصاعدا للخطاب العنرصي تحت ذريعة
الحرية والدميوقراطية ،مام ادى اىل زيادة
العنرصية والكراهية بني ابناء املجتمع
الواحد اىل حد استخدام العنف .اما يف
املانيا فاالمر مختلف ،اذ عمدت السلطات
اىل الطلب من الجهات املختصة ازالة اي
منشور ميكن ان يؤثر سلبا عىل الرأي العام.
يف رسي النكا ،قامت السلطات بحجب عدد
من املنصات لنرشها امورا تيسء اىل وحدة

االختصاصية يف االمراض النفسية العيادية دارين عامش.

نشر الوعي لدى
املواطنني اهم وسيلة
لوضع حد لهذا التفلت

مالعب :جرح الذاكرة الجماعية
ينزف عند ظهور خطاب الكراهية

االستاذة الجامعية والباحثة املتخصصة
يف الحوار والشأن االعالمي ديانا مالعب،
استشهدت مبقولة للصحايف الرويس دمييرتي
موراتوف الحائز جائزة نوبل للسالم ،جاء فيها
"ان الصحافة هي عمل املحرتفني ومهمتها جمع
الوقائع ال عالمات االعجاب .هذا عكس ،ويا
لالسف ،ما يحصل حاليا اذ اصبحنا اليوم يف
عرص صحافة املواطن ،حيث العمل االعالمي
مل يعد محصورا بوسائل االعالم التقليدية بل
بات يف امكان كل فرد ان يتحول مبفرده اىل
وسيلة اعالمية متنقلة .من هنا اهمية نرش

الوعي لدى املواطنني وتعزيز الفكر االيجايب يف
املجتمع ككل".

■ كيف يتفاعل املجتمع اللبناين مع خطاب
الكراهية املنترش حاليا؟
□ يشبه خطاب الكراهية اي خطاب يف اي دولة
تشهد نزاعات ،وتداعياته وانتشاره يف لبنان قد
يأخذ حجام اضافيا نظرا اىل خصوصية هذا البلد
لجهة تعدد مجتمعه وتنوعه مام يشكل نعمة
يف االيام العادية ونقمة يف االجواء الضاغطة،
حيث يستغل البعض هذه التعددية للقيام

البالد ،كام عمدت بعض الدول العربية اىل
منع استخدام تطبيق "واتس اب" الذي
ميكن استخدامه الرسال اي معلومة اىل
عدد كبري من مستخدميه برسعة قياسية،
مام دفع بادارة التطبيق اىل وضع ضوابط
لنفسها منعت من خاللها ارسال املعلومة
اىل اكرث من  5اشخاص دفعة واحدة.

بحمالت تجييش طائفي ومناطقي وحزيب ،مام
يشكل خطرا وتهديدا اساسيني لالمن واالستقرار
السلمي واالجتامعي .كام ان للبنان تاريخا
من الرصاعات والحروب يجعل جرح الذاكرة
الجامعية عن كل جامعة ينزف مجددا مبجرد
ظهور هذا الخطاب مع اي استحقاق او رصاعات
قد يشهدها البلد .هذا الواقع يجعل من السهل
انتشاره برسعة وتلقفه من االفراد فيشكل اداة
لشحنهم وتجييشهم ضد بعضهم بعضا ،وهو قد
يبدأ مبناوشات بسيطة عىل التلفزيون رسعان ما
ترتجم باللجوء اىل العنف يف الشارع.
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االخر والشكل الصحيح للجامعة االخرى ،وتطوير
التفكري النقدي ،وعدم تبني كل ما يطرح بشكل
عاجل من دون التدقيق به .وهنا ميكن ان
تضطلع مؤسسات املجتمع املدين بدور مهم يف
هذا االطار .انتشار خطاب الكراهية التجيييش
والتحرييض يستند اىل الجهل ،ومع نرش الوعي
واملعرفة بني الناس يصبح من الصعب ألي فكرة
او كلمة استقطابهم.

االستاذة الجامعية والباحثة املتخصصة يف الحوار والشأن االعالمي ديانا مالعب.

■ ما هو انعكاسه عىل املجتمع بالذات؟
□ يف املرحلة الراهنة ،مع وجود االعالم البديل،
فان تأثر املجتمعات بهذا الخطاب من شأنه ان
يزيد من حدة االنقسامات ،وخالل االزمات يتم
دامئا التذكري بانتامءاتنا االولية ،اي االنتامءات
الطائفية واملذهبية الضيقة وكل ما يتعلق
بالهوية املتعددة القاتلة التي يتحدث عنها
املفكر اللبناين الفرنيس امني معلوف ،وذلك
عوضا عن تجذير املواطنة واالنسنة والتنمية
والتفكري يف سبل االنفتاح عىل بعضنا البعض،
فاذا بنا نتحول اىل جامعات منغلقة طائفيا
وحزبيا تؤ ّمن الحامية لنفسها وليس للدولة،
وهذا يف الالوعي الجامعي عندنا يعني اقامة
كانتونات يف الفكر حتى لو مل تقم عىل ارض

الواقع .وهنا تكمن الخطورة يف االبتعاد من
الدولة ومن االنتامء اليها.
■ كيف ميكن حامية املجتمع من هذا االمر يف
ظل غياب كامل للقوانني التنظيمية؟
□ الحرب تبدأ يف العقول قبل امليدان ،وتاليا فان
بناء السلم االهيل يجب ان يبدأ من العقول.
يف لبنان املشكلة قدمية ومتجذرة تاريخيا
وجيوسياسيا ،وال حلول رسيعة ورادعة لها اال
من خالل اعادة اطالق عجلة الدولة وادراج هذا
املوضوع يف قانون اعالم جديد ،واالهم وضع
برنامج وطني يعتمد يف املدارس والجامعات
لتعميم قيم السلم االهيل وقبول االخر ومبدأ
الحوار والالعنف يف املجتمع ،وتوضيح صورة

إدمان الفايسبوك

كشف تقرير اعده باحثون تابعون للفايسبوك عام  2019ان نحو  1من كل  8من
مستخدمي شبكة التواصل االجتامعي ،البالغ عددهم  2.9مليار شخص ،مدمنون
عليه ،االمر الذي يؤثر عىل نومهم وعملهم وعالقتهم بافراد ارستهم ،اضافة اىل ان امناط
استخدام الفايسبوك هي االسوأ مقارنة بامناط استخدام مواقع التواصل االجتامعي
االخرى .اذ يفتقد بعض املستخدمني اىل االنضباط عندما يتعلق االمر مبقدار الوقت
الذي يقضونه عىل الفايسبوك .واشار التقرير اىل ان عدد مدمني الفايسبوك وصل اىل
اكرث من  360مليون شخص ،اي ما يعادل  1من كل  8مستخدمني.

■ كيف يتفاعل الجيل الجديد مع التضليل
االعالمي والحمالت املفربكة؟
□ الشباب هم اكرث الفئات عرضة للتأثر بذلك.
عدد كبري منهم يتفاعل مع االخبار التي يتم
تداولها ويعيد ترويجها من دون التأكد من
مصدرها .اذا كانت املعلومة خاطئة وتم تكذيبها،
فالتكذيب ال يرسخ يف ذهن الناس ألن االثر
السلبي لهذه املعلومة يكون قد ادى دوره.
الشباب هم اكرث فئة عرضة للتأثر ،ومناهجنا
لسوء الحظ ال تعلمهم كيف يكونوا انتقائيني.
■ كيف السبيل اىل وضع حد لحال الفوىض؟
□ هذا االمر يحتاج اىل مبادرة يقوم بها املجتمع
تحت مظلة الدولة التي يجب عليها العمل
لدفع لبنان نحو سلم اهيل ثابت يجنبه الحروب
الصغرية بني الفرتة واالخرى ،فضال عن تطبيق
املواثيق املتعلقة باملؤسسات االعالمية واالعالم
االلكرتوين ،وحامية الصحافيني ،واللجوء اىل
االعالم البديل الذي يضم العديد من املبادرات
واملنصات التي تعمل عىل تعزيز السلم االهيل،
والتنبه اىل االخبار املضللة وتدريب الصحافيني
عىل ذلك .علام ان هذا االعالم يلقى ردود فعل
ايجابية وتجاوبا واسعا معه.

خطوة جريئة لتويتر

تحت عنوان "التحريض عىل العنف او تجريد
الناس من انسانيتهم مخالف لقواعدنا" ،اصدر
موقع تويرت بيانا قال فيه انه اوقف موقتا
خاصية املوضوعات الرائجة يف اثيوبيا التي
تشهد رصاعا عىل خلفية وجود تهديد وشيك
بحصول ايذاء جسدي ،واشار اىل انه يتابع
الوضع عن كثب.
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