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رئيس التحرير المسؤول
العميد منير عقيقي

الكراهيات اإللكترونية والتص ّدي الصعب
وجد خطاب الكراهية وبث االضاليل والكذب واستثارة
االحقاد عىل مواقع التواصل االجتامعي فضاء رحبا ،ما
زاد من التحديات االمنية واالخالقية التي تواجهها الدول
واملجتمعات يف داخلها .وقد زاد من سعري بث الكراهيات
االلكرتونية ايضا صعود املدارس الفكرية املتطرفة ،وتصاعد
ظاهرة االسالموفوبيا ،وسقوط بعض الصحافة والصحافيني
بنرش مدونات تثري الغرائز اكرث مام تدعو اىل االحتكام اىل
العقل واملنطق.
أكرث تجليات كارثة تفيش الكراهيات االلكرتونية كانت يف
وسائل االعالم التقليدية التي سقطت بسهولة ويرس شديدين
يف مستنقع االحقاد والكراهيات اإللكرتونية ،خصوصا مع توجه
انظمة ذات الطبيعة ا ُملوجهة او العسكرية والديكتاتورية ،اىل
ضخ املليارات من الدوالرات من اجل خلق منصات ومواقع
ومدونات الكرتونية هدفها صنع الدعاية.
ما يستدعي التوقف عنده يف خطاب الكراهية االلكرتونية،
هو ان الق ّيمني عليه ال يتحسبون للنتائج وتلك مصيبة،
واذا كانوا يعرفون ويفعلون فاملصيبة اعظم ،خصوصا
وان اقل االرضار تبدأ بتهديد السلم اإلجتامعي ،تقسيم
املجتمع ،ترسيخ املامرسات العنرصية والفوقية ،وصوال اىل
احتامالت وقوع الحروب يف الداخل ومع الخارج .االمثلة
عىل ذلك كثرية ومتعددة ،وليست مقصورة عىل حضارة او
دين او نوع او منطقة .فمن لبنان اىل الغالبية من الدول
العربية مرورا بالـ"روهينغا" يف آسيا ،و"رواندا" يف افريقيا،
وصوال اىل االزمة العابرة التي حصلت بني فرنسا والواليات
املتحدة االمريكية.
الخطورة املتنامية ملضمون خطابات الكراهية والحقد
واالضاليل عرب وسائل التواصل االجتامعي ،دفعت حكومات
ومؤسسات حقوقية ومدنية اىل التصدي لهذه الظاهرة
التي تهدد العامل اجمع ومن دون اي مبالغة ،خصوصا
وان وظيفتها هي خدمة اجندات سياسية بعينها ،وكان
التوجه لدى الكثري من الدول الدميوقراطية يف اللجوء اىل
اصدار قوانني ُتج ّرم مثل هذا النوع من الخطابات .فكان
القانون لضبط الجموح السيايس مع حفظ حق التعبري كتابة
وترصيحا وبوصفه حقا مقدسا.
اوضح تقرير صادر عن املفوضية السامية لحقوق اإلنسان
يف االمم املتحدة وتحت عنوان "دراسة عن حظر التحريض

عىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية :دروس من
منطقة آسيا واملحيط الهادي" ،ان عددا كبريا من هذه الدول
تط ّبق قوانني ميكن استعاملها ،سواء بصورة مبارشة ام غري
مبارشة ،لحظر خطاب الكراهية مبختلف مظاهره ،مع االشارة
اىل وجود تباين يف بعض املصطلحات بني قوانني الدول محل
الدراسة .لكن يف الوقائع العملية ،فإن سن قوانني وترشيعات
ليس كافيا ملواجهة خطاب الكراهية ،ويجب ان يقرتن بوجود
ارادة سياسية جادة لتطبيق تلك القوانني ،وان تكون الدولة
نفسها تتمتع بدرجة مرتفعة نوعا ما من الدميوقراطية.
واهمية االعالم يف التصدي لظاهرة كهذه ،اكرث ما لحظها
هو اعالن يف شأن املبادئ االساسية الخاصة بإسهام وسائل
االعالم يف دعم السالم والتفاهم الدويل ،وتعزيز حقوق
اإلنسان ،ومكافحة العنرصية والفصل العنرصي والتحريض
عىل الحرب ،اصدرته منظمة اليونيسكو .وتضمن هذا االعالن
العديد من املواد التي تتصدى لخطاب الكراهية يف وسائل
االعالم .وتنص احدى مواده عىل "ان دعم السالم والتفاهم
الدويل ،وتعزيز حقوق االنسان ،ومكافحة العنرصية والفصل
العنرصي ،والتحريض عىل الحرب ،يقتيض تداول املعلومات
بحرية ونرشها عىل نحو اوسع واكرث توازنا ،وعىل وسائل
اإلعالم الجامهريية أن تقدم اسهاما اساسيا يف هذا املقام،
وعىل قدر ما يعكس االعالم شتى جوانب املوضوع املعالج،
يكون هذا االسهام فعاال".
كل هذا يستلزم قبل اي يشء وجود ارادة سياسية لبنانية
جامعة تتنازل "طوعا" عن بث الكراهية واالكاذيب
واالتفاق عىل "اطار امان" يضمن العمل السيايس الحر
وما تقول به املادة  13من الدستور .كام يستلزم االمر
قرارا اعالميا حازما وصادقا بعيدا من هَ َو ْس "الرايتنغ"،
من اجل مواجهة هذه االفات يف الخطاب االعالمي ،وايضا
من اجل الدفاع عن اخالقيات املهنة والحفاظ عىل االعالم
كوسيلة بناءة يف خدمة املجتمع واالستدالل عىل مكامن
الخطأ يف املامرسة السياسية.
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