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مقدمة الطبعة العربية
منــذ إطــاق حملــة مناهضــة خطــاب الكراهيــة ،مــن طــرف مجلــس أوربــا ،انخــرط
املنتــدى املتوســطي للشــباب باملغــرب يف هــذه الديناميــة الشــبابية الدوليــة ،دون انتظــار
انطالقتهــا رســميا باملغــرب (ســنة  .)2016وانســجاما مــع توجهــه هــذا ،يعــرض املنتــدى مــروع
ترجمــة دليــل مناهضــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت إىل اللغــة العربيــة كمســاهمة منــه
يف الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان ،عــى أمــل متكــن أكــر عــدد مــن الشــباب واملهتمــن بالعمــل
الشــبايب وحقــوق اإلنســان يف املنطقــة العربيــة مــن النهل مــن مضامني هــذه الوثيقــة املرجعية،
ـام مقلــق لخطابــات الكراهيــة يف أوســاط الشــباب بشــكل ملحــوظ.
خاصــة يف زمــن يعــرف تنـ ٍ
يقــرح هــذا الدليــل نفســه وثيقــة معرفيــة ،بيداغوجيــة ،وتربويــة يف مجــال مناهضــة
خطــاب الكراهيــة يف وســائط التواصــل االجتامعــي ،الــذي بــدا متزايــدا خــال الســنوات األخرية،
خاصــة بــن فئــات الشــباب.
تكمــن أهميــة الدليــل يف كونــه يخاطــب أساســا فئــة الشــباب التــي ت ُعــد أكــر الفئــات
العمريــة اســتعامال ملنصــات التواصــل االجتامعــي ،وبنــوع مــن الهشاشــة التــي قــد تجعلــه
ضحيــة ملؤث ـرات خطــاب الكراهيــة؛ مــا يجعــل املســؤولني واملهتمــن بالعمــل الشــبايب عامــة
مطالبــن بالتدخــل لتطويــر القــدرات القيميــة واملعرفيــة للشــباب ،مبــا ميكنــه مــن مواجهــة كل
مــا يخــدش الكرامــة اإلنســانية ويــزرع الحقــد والكراهيــة.
ويتضمــن الدليــل شــقا نظريــا وآخــر تطبيقيــا؛ ي ـراد منهــا ربــط النظريــة باملامرســة.
الــيء الــذي يجعــل منــه مرجعــا يســاهم يف تــدارك الخصــاص املنهجــي املســجل يف تجربــة
بعــض الــدول العربيــة ،مثــل املغــرب وتونــس؛ الدولتــان الرشيــك مــن أجــل الدميقراطيــة
ملجلــس أوربــا مــن خــال تجربــة كل مــن املنتدى املتوســطي للشــباب باملغــرب والنــادي الثقايف
عــى البهلــوان بتونــس ،املشــكلة مــن فعاليــات شــبابية ومدنيــة وأكادمييــة وسياســية وحقوقيــة
وبرملانيــة ومؤسســاتية مهتمــة بالعمــل الشــبايب ،واللتــان عملتــا عــى تأســيس اللجنــة الوطنيــة
لـ«حركــة ال لخطــاب الكراهيــة» يف كال البلديــن.
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وإذ يســعدنا يف املنتــدى املتوســطي للشــباب باملغــرب أن نقــدم لكــم الطبعــة العربيــة
مــن دليــل روابــط ملناهضــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت مــن خــال الرتبيــة عــى حقــوق
اإلنســان ،نذكــر أن املنتــدى منظمــة غــر حكوميــة ،يعمــل منــذ تأسيســه يف شــتنرب  2005مبدينة
أصيلــة باملغــرب عــى بنــاء عالقــات تعــاون ورشاكــة مــع هيئــات ومنظــات محليــة وجهويــة
ودوليــة ،تعمــل مــن أجــل ومــع الشــباب ،ويهــدف إىل تطويــر دور هذا األخــر وتقوية مشــاركته
يف صنــع الق ـرار وتطويــر الحــوار بــن الثقافــات ودعــم كل املبــادرات الشــبابية وفــق رؤيــة
اسـراتيجية مفادهــا خلــق فضــاء للتفاعــل واملواكبــة والتأطــر يف مجــاالت التنميــة الشــبابية.
جــاء تأســيس املنتــدى اســتجابة لطموحــات مجموعــة مــن الشــباب املغــريب االنتــاء،
اإلفريقــي الجــدور ،املتوســطي الحضــارة والكــوين الثقافــة ،شــكل املنتــدى إطــار عمــل داخــل
«مجتمــع املعلومــات» ،هــذا املجتمــع الــذي غــر خارطــة املفاهيــم االجتامعيــة واألخالقيــة
والحضاريــة ،الــيء الــذي جعــل منــه فضــاء مفتوحــا أمــام كل املبــادرات املحليــة والوطنيــة
والدوليــة ،لتبــادل تجاربهــا وخرباتهــا ،بانفتــاح عــى كل االختالفــات وتعايــش مــع التبايــن الثقايف
والحضــاري بتســامح يحقــق ماهيــة الشــعار الكــوين «كلنــا مختلفــون ....كلنــا متســاوون».
ومــن بــن أهــم رشكاء املنتــدى عــى املســتوى الــدويل نجــد مجلــس أوربــا الــذي تربطنــا
بــه مشــاريع متعــددة مرتكــزة أساســا عــى التكويــن وتطويــر القــدرات يف مجــاالت العمــل
الشــبايب ويف مجــال الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان وتشــجيع الحــوار بــن الثقافــات وتشــبيك
املنظــات الشــبابية والعاملــة مــع الشــباب يف املنطقتــن األورومتوســطية والعربيــة.
يف األخــر نتوجــه بغامــر الشــكر واالمتنــان لــكل مــن روي غومــس ،وســتيفانو فالينتــي،
ونيكــوال هووســون ،وإســتيل جليســينجر مــن مجلــس أوروبــا ،ومحمد بــدر األحـراري من مكتب
مجلــس أوروبــا باملغــرب ،وأعضــاء اللجنــة الوطنيــة لحركــة ال لخطــاب الكراهيــة باملغــرب ،وريــم
القريــوي منســقة حركــة ال لخطــاب الكراهيــة بتونــس ،وأعضــاء املنتــدى املتوســطي للشــباب
باملغــرب ،عــى دعمهــم مــن أجل إصــدار الطبعــة العربية لهــذا الدليــل ،وجزيل الشــكر والعرفان
ملرتجمــي هــذا الدليــل إىل اللغــة العربيــة الدكتــورة هنــاء غيــان والدكتــور إســاعيل ملــويك.
ياسين إيصبويا

املنسق العام للمنتدى املتوسطي للشباب باملغرب
العنوان :صندوق الربيد  246أصيلة  ،90050املغرب
fomeje@gmail.com
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ديباجة
يعــد دليــل «روابــط» الــذي نضعــه بــن أيديكــم،
أداة قيمــة لوضــع حــد لخطــاب الكراهيــة وتعزيــز
حقــوق اإلنســان .قــد تتســاءلون« :ملــا القلــق؟ أليــس
لألفــراد الحــق يف التعبــر بحريــة داخــل مجتمــع
دميقراطــي؟» .إن حريــة التعبــر هــي بالتأكيــد حــق
أســايس مــن حقــوق اإلنســان والــذي يــري كذلــك عــى
األفــكار التــي قــد تكــون جارحــة أو صادمــة أو مزعجــة.
لكــن مامرســة هــذا الحــق يجــب أن تتوافــق مــع التزامــات ومســؤوليات غايــة
يف الوضــوح .إن خطــاب الكراهيــة ال يحظــى بــأي نــوع مــن الحاميــة ،كــا أن
عبــارات الكراهيــة ميكــن أن تــؤدي إىل جرائــم كراهيــة حقيقيــة ،والتــي ســبق لهــا
أن دمــرت وأزهقــت أرواح العديــد مــن النــاس.
لقــد صــار خطــاب الكراهيــة أحــد أكــر أشــكال عــدم التســامح وكراهيــة
األجانــب انتشــارا ً يف أوروبــا .ويعتــر التحريــض عــى الكراهيــة مــن الظواهــر
املثــرة للقلــق ،إذ أصبحــت حــارضة بشــكل مضطــرد يف الخطــاب الســيايس ،فضــا
عــن انتشــارها بالفضــاء العمومــي ،الســيام عــر اإلنرتنــت .فعندمــا يصــر الالمقبــول
مقبــوال ،ويصبــح قاعــدة ،عندئــذ تكــون حقــوق اإلنســان بالفعــل مهــددة .لقــد
أطلــق مجلــس أوروبــا «حركــة ال لخطــاب الكراهيــة» بهــدف التقليــص مــن تقبلــه
عــى شــبكة اإلنرتنــت ووضــع حــد «للتطبيــع معــه».
ال ميكــن ألحــد أن ينكــر أن شــبكة اإلنرتنــت قــد وفــرت لنــا مجموعــة مــن
الوســائل الرائعــة للتواصــل والتضامــن وتنظيــم التغيــر االجتامعــي واألنشــطة
الرتفيهيــة .يف املقابــل ،ال ميكــن أن نقبــل ســوء اســتخدامها ،كوســيلة للتعذيــب
والدعايــة عــر اإلنرتنــت مــن طــرف صناعــات الكراهيــة وأيديولوجياتهــا .إذ يجــب
أن تكــون حريــة التعبــر عــى شــبكة اإلنرتنــت مرادفــا لحــق الحيــاة بــدون خــوف.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان
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لقــد كان مجلــس أوروبــا ســباقا للتعريــف بخطــاب الكراهيــة والدعــوة
إلدانــة التمييــز العنــري وكراهيــة األجانــب عــى اإلنرتنــت .وتعــد التدابــر
القانونيــة رضوريــة يف هــذا الشــأن ،إال أنهــا تظــل غــر كافيــة .وتبقــى الرتبيــة عــى
املــدى البعيــد الحــل الوحيــد لتجنــب خطــاب الكراهيــة واإلبــاغ عنــه وتشــجيع
التضامــن مــع ضحايــاه.
وتعــد الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان ،أي عــر حقــوق اإلنســان ومــن أجــل
حقــوق اإلنســان ،رضورة أساســية مــن أجــل الحفــاظ عــى جــو يضمــن الدفــاع
عــى هــذه الحقــوق ،إزاء التغـرات الرسيعــة التــي تعــاين منهــا مجتمعاتنــا اليــوم.
ويف هــذا الصــدد ،يعتــر األطفــال والشــباب معنيــون بهــذا األمــر أكــر مــن غريهــم،
كــا أن الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان يجــب أن تكــون ،بــدون شــك ،حــارضة يف
مجــال التثقيــف عــى اإلعــام واإلنرتنــت.
إن الشــباب هــم قــادة حركــة ال لخطــاب الكراهيــة التابعــة ملجلــس أوروبــا،
حيــث دعــوا إىل إنشــائها وقــرروا كيفيــة قيادتهــا .وهــذا أمــر مهــم ألن هــؤالء
الشــباب يصنفــون مــن بــن املعنيــن األكــر عرضــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان
عــى اإلنرتنــت ،مــن خــال مختلــف أشــكال خطــاب الكراهيــة والتنمــر.
أمتنــى أن يجــد هــذا الدليــل مكانــه باملــدارس ومراكــز ومنظــات الشــباب،
وبالفضــاء اإللكــروين أيضــا ،كــا أشــجع الطــاب واملربيــن وجميــع األشــخاص
املهتمــن بهــذا املوضــوع عــى اســتخدامه بحريــة واالنضــام للحملــة .نأمــل أن
يســاعدنا دليــل «روابــط» عــى التصــدي لخطــاب الكراهيــة.

األمني العام السابق ملجلس أوروبا
أبريل 2014
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نــود أن نعــرب عــن شــكرنا لــكل مــن ســاهم يف إعــداد هــذا الدليــل،
ســواء عــر اقرتاحاتهــم أو مالحظاتهــم ،وخصوصــا:
	•أعضــاء فريــق املتابعــة لحملــة حركــة ال لخطــاب الكراهيــة،
وعــى رأســهم ممثــي املجلــس االستشــاري للشــباب واللجنــة
التوجيهيــة األوروبيــة للشــباب ،واملالحظــون الذيــن ميثلــون
اللجنــة التوجيهيــة للسياســات الرتبويــة والوكالــة األوروبيــة
إلعــام وإرشــاد الشــباب ،واملنتــدى األورويب للشــباب ،والجمعية
األوروبيــة لبطاقــات الشــباب ،وآليــة دعــم املنطقــة االقتصاديــة
األوروبيــة /الرنويجيــة والناشــطني يف مجــال اإلنرتنــت.
	•كلوديــا لينــز (مركز ويرجلنــد األورويب) ،آين ســيلتانني (إنســيف)
وفيكتــور تومي (مستشــار).
	•إىل مجلــس أوروبــا ،آن ويــر (مكتــب مفــوض حقــوق
اإلنســان) ،غوردانــا برجــان (برنامــج «بنــاء أوروبــا مــع ومــن
أجــل األطفــال») ،يل هيبــارد ،إلفانــا ثاتــي وجيمــس لوســون
(وحــدة حوكمــة اإلنرتنــت)؛ بــوال إيــك والــرز (أمانــة اللجنــة
األوروبيــة ملكافحــة العنرصيــة والتعصــب)؛ جوزيــف هوبــر،
يوليــا برييرفــا (قطــاع الرتبيــة)؛ أنكا-روكســاندرا بانديــا ،مينــو
إيتــا ،آيلــن دونجــان ،كلــر أوزينســي ومــود هوفــان بويفــن
(قســم الشــباب).
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان
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لقــد ســعينا بقــدر املســتطاع مــن أجــل توثيــق مصــادر النصــوص
وكــذا اإلشــارة إىل مؤلفــي األنشــطة التــي تــم تقدميهــا يف هــذا
الدليــل .كــا نعتــذر لكــم عــن أي تقصــر محتمــل ،إذ ســنعمل عــى
معالجتــه يف الطبعــة القادمــة.
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ُص ِّمـ َم هــذا الدليــل لدعــم حركــة ال
لخطــاب الكراهيــة ،وهــي حملــة شــبابية وجرح السيف تدمله فيربى
ويبقى الدهر ما جرح اللسان
أطلقهــا مجلــس أوروبــا ملناهضــة خطــاب
ما رأيك؟
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت .ويعتــر أيضــا
مرجعــا للمدرســن الذيــن يشــاركون يف التصــدي لهــذه الظاهــرة ســواء يف إطــار
الرتبيــة النظاميــة أو الرتبيــة غــر النظاميــة .هــذا الدليــل موجــه للفئــات الشــابة
التــي تـراوح أعامرهــا بــن  13و 18ســنة ،إال أنــه ميكــن تكييــف األنشــطة الــواردة
فيــه لتتناســب مــع مختلــف الفئــات العمريــة األخــرى ومــع مختلــف أمنــاط
املتعلمــن.
نُــر دليــل «روابــط» ألول مــرة ســنة  2014ومتــت ترجمتــه إىل  18لغــة،
ولقــد تــم تنقيــح نســخة ســنة  2016لتتضمــن دليــل حقــوق اإلنســان ملســتخدمي
اإلنرتنــت التابــع ملجلــس أوروبــا .وتجــدر اإلشــارة إىل أن تنســيقية مجلــس أوروبــا
بخصــوص حملــة حركــة ال لخطــاب الكراهيــة قــد انتهــت ســنة  ،2018إال أن
العديــد مــن الحمــات الوطنيــة ظلــت نشــيطة .وتتضمــن النســخة الحاليــة لهــذا
الدليــل ( )2020معلومــات م َحينــة حــول بدايــة العمــل يف إطــار حملــة الشــباب
التــي أطلقهــا مجلــس أوروبــا.
تنبعــث الحاجــة إىل إحــداث مبــادرات تربويــة ضــد ظاهــرة الكراهيــة يف
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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الفضــاء الســيرباين مــن تنامــي املامرســات التعســفية التــي ميكــن رصدهــا عــر
اإلنرتنــت ،والتــي غالبــا مــا تكــون متطرفــة وعنرصيــة ،وأيضــا ِ
مهــددة للقيــم
األساســية التــي تنبنــي عليهــا املجتمعــات الدميقراطيــة .غــر أن الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت ليســت مجــرد مشــكل متعلــق بالتمييــز أو العنرصيــة ،بــل إنهــا ترتبــط
بســوء اســتخدام اإلنرتنــت أيضــا ،وهــو مــا يجعــل منهــا ظاهــرة حديثــة نســبيا،
مبهمــة وغــر معــرف بهــا اعرتافــا كامــا بعــد .وبســبب «طابعــه الجديــد»،
فخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت يشــكل معضلــة ال ي ـزال العــامل يجهــل كيفيــة
التصــدي لهــا.
فقــد ركــزت معظــم املحــاوالت املبذولــة يف ســبيل مناهضــة خطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،عــى آليــات التحكــم ،أي القضــاء عــى الكراهيــة فــور
ظهورهــا .وتنبنــي زاويــة املقاربــة التــي تــم اختيارهــا لهــذا الدليــل عــى أســاس أن
خطــاب الكراهيــة يــؤرش إىل وجــود مشــكلة أكــر عمقــا ،كــا ُصممــت األنشــطة
املقرتحــة بهــدف فهم ومعالجــة األســباب الكامنــة وراء هــذا الخطــاب ومعرفــة
كيفيــة التصــدي لهــا.
ميثــل خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت أوراق نبــات خبيــث وضــار ،جــذوره
صلبــة وعميقــة داخــل املجتمــع ،وال ميكــن لتقليــم األوراق أن يقــي عــى
النبــات الخبيــث ويعالــج أســباب املشــكلة.

مقاربة مبنية عىل حقوق اإلنسان
تهــدف األنشــطة املقرتحــة يف هــذا الدليــل إىل مســاعدة الشــباب عــى
تطويــر املعــارف واملهــارات الالزمــة التــي يحتاجونهــا حتــى يصبــح فضــاء اإلنرتنــت
مــرآة للمبــادئ األساســية التــي جــرى تحديدهــا عــى أرض الواقــع ،والتــي تــم
تحديدهــا وتعريفهــا واإلعــان عنهــا قبــل أكــر مــن  60ســنة .ويتعلــق األمــر
بحقــوق اإلنسان الســيام؛ الكرامــة واملســاواة بــن البــر يف الحقــوق والحريــات،
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والتــي تلعــب دورا يف اختيــار وتحديــد القواعــد املنظمــة للحيــاة اليوميــة لإلنســان.
وعــى غ ـرار حملــة الشــباب ،فــإن هــذا الدليــل يَعتــر خطــاب الكراهيــة
مصــدر قلــق يهــدد حقــوق اإلنســان ،لذلــك ،تســتند املقاربــة املعتمدة يف األنشــطة
عــى مبــادئ ومعايــر حقــوق اإلنســان ،وهــو مــا يجعــل مــن هــذا الدليــل أدا ًة
فعالــة ملقاربــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت وفهــم حقــوق اإلنســان وكيفيــة
تفعيلهــا عــى اإلنرتنــت وخــارج فضــاء اإلنرتنــت .املزيــد مــن املعلومــات حــول
املقاربــة الرتبويــة تجدونهــا يف الفصــل  ،3مــع بعــض املصــادر املرجعيــة حــول
حقــوق اإلنســان خــارج اإلنرتنــت وعــر اإلنرتنــت يف الفصــل .5

الدميقراطية واملواطنة ...عىل اإلنرتنت
تأســس هــذا الدليــل اســتنادا إىل قناعــة عميقــة بــأن فضــاء اإلنرتنــت هــو
فضــاء عــام ،وبالتــايل ميكــن بــل يتوجــب تطبيــق جميــع املبــادئ التــي يقــوم عليهــا
أي مجتمــع دميقراطــي .ووفقــا لهــذا الســياق ،فــإن دور الشــباب يعــد مهـ ًـا يف
مناهضــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
الشــباب هــم أيضــا مواطنــو العــامل االفــرايض مــا يعنــي أن بإمكانهــم
التعبــر عــن تطلعاتهــم واهتامماتهــم عــر اإلنرتنــت ،كــا أن مــن شــأن مبادراتهــم
عــى هــذه املواقــع أن تســاعدهم عــى االضطــاع مبســؤوليتهم للدفــاع عــن
حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت والتصــدي لــكل مــن ينتهكهــا .بــل أكــر مــن ذلــك،
فشــأنهم أيضــا أن يصبحــوا مدافعــن عــن حقــوق اإلنســان جملــة.
إن فضــاء اإلنرتنــت هــو فضــاء للمشــاركة ،ويتعلــق األمــر كذلــك بالوعــي
بالعمليــات الخاصــة بحوكمتــه .يــدرس هــذا الدليــل إمكانيــات التفاعــل عــر
الشــبكة العنكبوتيــة وكيــف ميكــن للشــباب أن يترصفــوا مــن خاللهــا وأن يطلقــوا
حملــة إلكرتونيــة مــن أجــل إنرتنــت أفضــل وأكــر أمانــا.
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لقــد تــم تنــاول املوضوعــات املرجعيــة ،مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة بالدميقراطية
والحمــات اإللكرتونيــة واإلملــام الرقمــي يف الفصل .5

إمكانيات جديدة ،مخاطر جديدة
تعــددت إمكانيــات تكويــن العالقــات اإلنســانية مــع ظهــور اإلنرتنــت،
إذ أصبــح مــن اليســر التواصــل مــع أي كان ،وبفضلهــا أصبحــت األفــكار عابــرة
للقــارات ،بــل حتــى وإن صــدرت مــن مــكان غــر معــروف مــن العــامل يصبــح
بإمــكان أي شــخص آخــر أن يســتخدمها
هل تعرف ماذا يحصل؟
أيضــا! كل مســتخدم لإلنرتنــت يصبــح املرجـو الرجـوع إىل الصفحة 285
يف اآلن ذاتــه مؤلفــا وخطيبــا يف الفضــاء لالطلاع على األمثل�ة .أو ميكنكـم
العــام ،فقليلــة هــي األشــياء التــي قــد القيـام ببحـث على اإلنرتنت.
متنعنــا مــن التعبــر عــن مــا نريــد.
إنــه وضــع جديــد والقليــل منــا فقــط يرغــب يف تغيــره .ومــع ذلــك ،فليــس
مــن املســتغرب أن يكــون هــذا العــامل االفــرايض املتوســع باســتمرار ،انعكاســا
ومصــدرا للعديــد مــن الصعوبــات التــي طاملــا واجههــا البــر أثنــاء تواجدهــم
«الحقيقــي» ،فهــذه الصعوبــات ليســت وليــدة اليــوم خاصــة وأن التعصــب
والكراهيــة خاصيتــان مالزمتــان لإلنســان منــذ نشــأته ،وقــد أبــرزت دراســات كثــرة
تعــدد هــذه املواقــف خــال الســنوات األخــرة.
املشــكلة تكمــن يف عــدم توفــر أفــق
أوســع لتقبــل االختــاف والتســامح معــه
والتســاهل مــع التعصــب الناتــج عنــه،
وهــذا مــن شــأنه أن يجعــل مــن التعصــب
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والكراهيــة -جــزءا ال يتجــزأ مــن خطــاب وترصفــات األفـراد .لقــد فتحــت اإلنرتنــتســبال جديــدة للتعبــر عــن األفــكار والتواصــل مــع أكــر عــدد مــن الجامهــر .ومــع
ذلــك تبقــى القيــود املفروضــة عــى مــا ميكننــا قولــه عــر اإلنرتنــت محــدودة جــدا
مقارنــة مــع تلــك التــي توجــد يف الواقــع :ميكننــا أن نعــر مــن خــال الشــبكة
العنكبوتيــة عــن أشــياء ال نجــرؤ عــى البــوح بهــا علنــا يف العــامل «الحقيقــي».
إذا كانــت املجتمعــات خــارج شــبكة اإلنرتنــت تعتــر خطــاب الكراهيــة
مشــكلة حقيقيــة يجــب التصــدي لهــا ،فهــل مــن املعقــول أن نتغــاىض عــن خطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت؟
ما األكرث خطورة؟
ذكر يف خطاب عام؟
«إذا كنـ�ت مثليــا ،اذهــب لتتلقــى
العــاج ،ثــم بعدهــا ميكنــك أن
تك��ون م��ن س�لالة الب�شر»

نُرش يف منتدى عىل اإلنرتنت؟
«إذا كنــت مثليــا ،اذهــب لتتلقــى
العــاج ،ثــم بعدهــا ميكنــك
أن تكون من ساللة البرش»

نطاق املشكلة
«سأغتصبك غ ًدا صبا ًحا عىل الساعة  .9:00هل نلتقي قرب منزلك؟»
2
«نحن ال نريدكم هنا .ابقوا يف بلدكم وخربوه ،ال تخربوا بلدنا»
3
«أنت سخيف **** ،وأمك زنجية قذرة ،وأبوك مغتصب»

1

يعلـم الجميـع مـدى صعوبـة التحكـم بخطـاب الكراهيـة عبر اإلنرتنـت .ويف
الحقيقـة ،هـذه الصعوبـة هـي بالضبـط ما يسـهل مهمـة نارشيه ،وتجعـل أي رقابة
سـواء مـن جهـة حكومية أو غريها ،جد صعبة .لقد حاولـت بعض املنظامت جاهدة
قيـاس مـدى انتشـار املشـكلة؛ وقـد تبين لهـا أن الظاهـرة متيـل أكثر نحـو التفاقم.
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نطاق املشكلة
	•يف عــام  ،2019أعلــن فايســبوك عــن حــذف  7ماليــن حالــة مــن خطــاب
الكراهيــة يف الربــع الثالــث مــن الســنة فقــط .وقــد تــم القيــام بذلــك يف
 ٪80مــن الحــاالت بدعــم مــن الــذكاء االصطناعــي.4
	•تعرضــت  ٪73مــن النســاء لإلســاءة عــر اإلنرتنــت ،مبــا يف ذلــك خطــاب
الكراهيــة ،يف حــن أن  ٪50فقــط مــن املســتجيبات الســتطالع رأي أجرتــه
هيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة ســنة  ،2014أبديــن موافقتهــن عــى عبــارة
«اإلنرتنــت فضــاء آمــن للتعبــر عــن آرايئ».5
حاولــت دراســات أخــرى تقييــم مــدى مواجهــة الشــباب للكراهيــة يف ســياق
أنشــطتهم عــر اإلنرتنــت.
الشباب والكراهية عرب اإلنرتنت
•رصح  ٪ 6مــن مســتخدمي اإلنرتنــت يف أوروبــا ،والذيــن تـراوح أعامرهــم
مــا بــن  9و 16ســنة أنهــم تعرضــوا للتنمــر عــر اإلنرتنــت ،واعــرف ٪3
منهــم ملضايقتهــم ملســتخدمني آخريــن.6
	•أفــاد  ٪16مــن الشــباب مســتخدمي اإلنرتنــت يف كنــدا ،أنــه ســبق لهــم،
أن نــروا تعليقــات كراهيــة ضــد شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص.7
	•ويف اســتطالع رأي عــر اإلنرتنــت ،رصح  ٪78مــن املشــاركني تعرضهــم
باســتمرار لخطابــات الكراهيــة ،وكانــت املجموعــات الثــاث األكــر
اســتهدافًا عــى التــوايل هــي :املثليــون بنســبة ( )٪70واملســلمون بنســبة
( )٪ 60والنســاء.8
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اإلحاالت
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Tweet to Stella Creasy (UK Member of Parliament).
From the Facebook page ‘Bugger off Asylum Seekers’ (today removed).
Tweet sent out when a footballer – Fabrice Muamba originally from the Democratic
Republic of Congo – had a cardiac arrest during a football match.
Billy Perigo, Facebook Says It’s Removing More Hate Speech Than Ever Before. But
There’s a Catch, Time (27 November 2019), https://time.com/5739688/facebookhate-speech-languages/ .
Cyberviolence against Women and Girls - A World-wide Wake Up Call, A report by the
UN Broadband Commission for Digital Development Working Group on Broadband
and Gender, 2015, https://en.unesco.org/sites/default/files/genderreport2015final.
pdf.
From a survey by EU Kids Online : www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/EUKidsOnlineIIReports/Final%20report.pdf.
From Valerie Stevens, Young Canadians in a Wired World, Phase III: Encountering Racist and Sexist Content Online, Media Smarts, Ottawa, 2014. This is a national schoolbased survey of 5,436 children and youth in Grades 4 to 11 realised in 2013, available
at:https://mediasmarts.ca/research-policy/young-canadians-wired-world-phase-iii/
young-canadians-wired-world-phase-iii-encountering-racist-sexist-content-online.
Council of Europe online survey in view of the No Hate Speech Movement, 2015,
https://rm.coe.int/questions-and-lessons-learned-hate-speech-2015-online-survey/
pdfa/16808b5f64.
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«خطــاب الكراهيــة كــا اقرتحتــه لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا ،يشــمل كل
أشــكال التعبــر التــي تنــر أو تحــرض أو تــروج أو تــرر الكراهيــة العرقيــة
أو كراهيــة األجانــب أو معــاداة الســامية أو األشــكال األخــرى للكراهيــة
القامئــة عــى التعصــب والتــي تشــمل القوميــة املبينــة عــى العنــف
واملركزيــة العرقيــة ،والتمييــز ومعــاداة األقليــات واملهاجريــن واألشــخاص
ذوي األصــول املهاجــرة .كــا أنــه وألهــداف الحملــة ،تنــدرج أشــكال
أخــرى مــن التمييــز واألحــكام املســبقة ضمــن تعريــف خطــاب الكراهيــة،
ككراهيــة الغجــر ،ورهــاب املســيحية ورهــاب اإلســام ،وبغض النســاء،
والتمييــز الجنــي ،والتمييــز عــى أســاس امليــوالت الجنســية وهويــة
النــوع االجتامعــي (الجنــدر)».
تعريف خطاب الكراهية املستخدم خالل الحملة:
www.nohatespeechmovement.org

لقــد تــم إطــاق حملــة مجلــس أوروبــا ال لخطــاب الكراهيــة يف  22مــارس/
آذار  2013لتســتمر حتــى نهايــة  .2017انطلقــت هــذه الحملــة التــي يقودهــا
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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الشــباب لتعبئــة الشــباب ورفــع مســتوى الوعــي مبشــكل خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت ،وتغيــر املواقــف تجاهــه والدعــوة إىل العمــل للحــد منــه ووقفــه.
وتنــدرج حملــة الشــباب لحركــة ال لخطــاب الكراهيــة يف إطــار الجهــود املبذولــة
بشــكل موســع مــن طــرف مجلــس أوروبــا لتعزيــز حقــوق اإلنســان داخــل الفضــاء
اإللكــروين ،وإرشاك الشــباب يف تعزيــز قيــم الدميقراطيــة وحقوق اإلنســان وســيادة
القانــون.
ووفقــا ملجلــس أوروبــا فــإن خطــاب الكراهيــة يعــد تهديــدا للدميقراطيــة
ولحقــوق اإلنســان ،بحيــث تشــكل حقــوق اإلنســان العمــود الفقــري لحركــة
ال لخطــاب الكراهيــة ،لكــن األمــر ال يتعلــق فقــط بتحديــد اآلليــات القانونيــة
ملناهضــة الكراهيــة عــر اإلنرتنــت أو «القضــاء عــى الكراهيــة» مبجــرد حدوثهــا،
فالحملــة تعــزز احــرام حريــة التعبــر وتســعى إىل تطويــر ردود بديلــة عــى
خطــاب الكراهيــة ،مبــا يف ذلــك الوقايــة والرتبيــة والتوعيــة والتنظيــم الــذايت مــن
قبــل املســتخدمني وتقديــم الدعــم للضحايــا.
أقــرت لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا بــأن الحملــة كانــت «أول مبــادرة دوليــة
واســعة ملناهضــة خطــاب الكراهيــة ومعالجتــه كقضيــة رئيســية لحقوق اإلنســان».
لعبــت الحملــة دو ًرا رئيسـيًا يف:
•توعية الشباب واملجتمع ككل بخطورة تفيش خطاب الكراهية؛
•تزويــد اآلالف مــن املربيــن والعاملــن يف مجــاالت الشــباب والقــادة
الشــباب بالكفــاءات التــي يحتاجونهــا لتمكــن الشــباب ،مــن خــال الرتبيــة عــى
حقــوق اإلنســان ،للتعــرف عــى خطــاب الكراهيــة واإلبــاغ عنــه والــرد عليــه؛
•حشــد منظــات الشــباب والشــباب يف جميــع أنحــاء أوروبــا وخارجهــا
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التخــاذ موقــف ومناهضــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت؛
•تنظيــم أنشــطة تضامنيــة مــع بعــض ضحايــا خطــاب الكراهيــة ولفــت
االنتبــاه إىل مظاهــر خطــاب الكراهيــة التــي ال يتــم أخذهــا بعــن االعتبــار أو
اإلبــاغ عنهــا؛
•نــر روايــات مضــادة وبديلــة لخطــاب الكراهيــة وخلــق أشــكال إيجابيــة
للمشــاركة وللهويــة الشــبابية العابــرة للحــدود الوطنيــة والثقافيــة واالجتامعيــة
والدينيــة والعرقيــة والتنظيميــة؛
•إعــادة تقييــم أهميــة اإلملــام الرقمــي واإلعالمــي داخــل الرتبيــة النظاميــة
والرتبيــة غــر النظاميــة؛
•فهــم وإدراك حوكمــة اإلنرتنــت ودورهــا كمجــال يف مامرســة املواطنــة
ومشــاركة الشــباب.
(إعــان لجنــة الــوزراء بشــأن إرث الحملــة الشــبابية لحركــة ال لخطــاب
الكراهيــة  29 -مايــو /أيــار .1)2019
لقــد ســاهمت الحملــة يف جلــب الجهــات ذات الصلــة للمســاهمة الرئيســية
ســواء مــن قطــاع الشــباب أو غــره ،وهــو الــدور الجوهــري الــذي تلعبــه منظــات
الشــباب والنشــطاء الشــباب عــى اإلنرتنــت .تــم تطويــر األدوات ،ســواء عــر
اإلنرتنــت أو خارجهــا ،مــن أجــل الحملــة وضمــن إطارهــا.
ملعرفة املزيد عن النتائج وتقييم الحملة:
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/reports-of-seminars-and-conferences
1 https//:search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid090000168094=b576
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 3 . 2أدوات الحملة

يظــل موقــع  www.nohatespeechmovement.orgاملدخــل الرئيــي
للمعلومــات الحاليــة حــول عمــل مجلــس أوروبــا ملناهضــة خطــاب الكراهيــة،
وكذلــك لنتائــج حملــة الشــباب وأرشــيفاتها.
الحمالت الوطنية
تــم ترويــج وتنفيــذ الحملــة التــي أطلقهــا مجلــس أوروبــا ورشكائــه
األوروبيــن مــن قبــل اللجــان الوطنيــة للحملــة يف الــدول األعضــاء .يف املجمــوع
أجريــت  46حملــة بـــ  45دولــة؛ وبعضهــا ال يـزال قيــد النشــاط .ميكنكــم الحصــول
عــى جهــات االتصــال الخاصــة بهــم مــن خــال:
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/national-campaigns1

مجموعة املوارد
ويقــدم أكــر مــن  270مــوردا ،تــم تطويرهــم مــن خــال الحمــات الوطنيــة
والــركاء ومجلــس أوروبــا.

أدوات تربوية
خصيصــا لدعــم الحملــة ،ومناهضــة موضــوع خطــاب
تــم تصميــم روابـــط
ً
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت مــن خــال الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان .تَــم تصميمــه
الســتخدامه مــع الشــباب الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن  13و  18عا ًمــا يف محيــط
املؤسســات التعليميــة ،كــا ميكــن تكييفــه بســهولة .متــت ترجمتــه ألكــر مــن 18
لغــة .متوفــر مــن خــال الرابــط التــايل:
htt p s : / / w w w. co e . i nt /e n / w e b / n o - h a te - c a m p a i g n / b o o km a r k s - c o n n ex i o n s
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نستطيع! بدائل ورسديات مضادة ملناهضة خطاب الكراهية
يقــدم مناهــج وأدوات تواصليــة وتربويــة للشــباب ونشــطاء حقوق اإلنســان
لتطويــر رواياتهــم البديلــة لخطــاب الكراهيــة .متوفــر مــن خــال الرابــط التــايل:
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives1

دليل حقوق اإلنسان ملستخدمي اإلنرتنت
هــذا الدليــل عبــارة عــن أداة ملســتخدمي اإلنرتنــت ،ملســاعدتهم عــى معرفة
حقوقهــم وحدودهــا عــى الشــبكة العنكبوتيــة وكذلــك الســبل املتاحــة ملعالجــة
قيــود تتعلــق بهــذه الحــدود .كــا يوفــر املعلومــات والنصائــح لفـــــــهم معــاين
هــذه الحقــوق والحريــات وتطبيقهــا عــى مســتوى فضــاء اإلنرتنــت ،وإقرارهــا
ومامرستـــــــها بشــكل عمــي .متوفــر مــن خــال الرابــط التــايل:
www.coe.int/en/web/internet-users-rights/guide

اإلبالغ عن خطاب الكراهية
يقــدم هــذا القســم معلومــات حــول كيفيــة اإلبــاغ عــن خطــاب الكراهيــة
إىل منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي الرئيســية وإىل الســلطات الوطنيــة أو إىل
املنظــات غــر الحكوميــة يف بلــدان مختلفــة .متوفــر مــن خــال الرابــط التــايل:
htt ps : / / w w w. co e . i nt /e n / w e b / n o - h a te - ca m p a i g n / r e p o rti n g - h a te - s p e e c h

تــم إلغــاء تفعيــل مدونــة ومرصــد ومنصــة ال لخطــاب الكراهيــة ،ولكــن ال
يـزال مــن املمكــن الرجــوع إليهــا عــر اإلنرتنــت مــن خــال:
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/previous-blogand-platform
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ال تــزال قنــوات وســائل التواصــل االجتامعــي للحملــة ســارية ،وميكــن
متابعتهــا للحصــول عــى تحديثــات بشــأن عمــل مجلــس أوروبــا.
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/social-medias

تــم تقليــص اإلرشاف عــى تنســيق حركــة ال لخطــاب الكراهيــة التابعــة
لقســم الشــباب مبجلــس أوروبــا يف أبريــل /نيســان  .2018تواصلــت الحركــة مــن
قبــل الحمــات الوطنيــة والنشــطاء عــر اإلنرتنــت واملنظــات الرشيكــة مــن خــال
الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان ومبــادرات التوعيــة .هنــاك مؤسســات مختلفــة
تابعــة ملجلــس أوروبــا ،مثــل الجمعيــة الربملانيــة واملفوضيــة األوروبيــة ملناهضــة
العنرصيــة والتعصــب ( ،)ECRIالتــي واصلــت العمــل للتصــدي لخطــاب الكراهية.
إعالن من لجنة الوزراء
يف عــام  2018اســتعرض املجلــس املشــرك للشــباب ( )CMJنتائــج الحملــة
ووجههــا إىل لجنــة الــوزراء ،مــع اقرتاحــات للمتابعة .يف مايــو /أيــار  ،2019اعتمدت
لجنــة الــوزراء إعالنًــا للحملــة والــذي توخــى اإلجـراءات التاليــة:
[لجنة الوزراء]
« .1تقــرر متابعــة الحملــة ،مؤكــدة عــى دور املفوضيــة األوروبيــة ملناهضــة
العنرصيــة والتعصــب واملســؤولية الخاصــة التــي يحملهــا مجلــس أوروبــا فيــا
يخــص قضايــا الشــباب؛ وحقــوق اإلنســان؛ ومكافحــة التمييــز؛ والرتبيــة؛ واإلعــام.
 .2توافــق عــى أن هذه املتابعة ميكن أن تشــمل ،مــن بني أمور أخرى ،ما ييل:
•تعزيــز الرتبيــة عــى املواطنــة الدميقراطيــة والرتبيــة عــى حقوق اإلنســان،
وال ســيام ضمــن برنامــج املراكــز األوروبيــة للشــباب واملؤسســة األوروبية للشــباب.
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•تحديــث وتطويــر مشــاريع جديــدة حــول اإلملــام الرقمــي واإلعالمــي ،مــن
خــال الرتبيــة النظاميــة والرتبيــة غــر النظاميــة؛
•دعم املشاركة الكاملة للشباب يف عمليات حوكمة اإلنرتنت؛
•دعــم شــبكات وأنشــطة الشــباب األوروبيــة والوطنيــة النابعــة مــن
الحملــة؛
•ضــان وجــود سياســات مالمئــة وشــاملة لدعــم الــردود الفعالــة عــى
خطــاب الكراهيــة؛
•ضامن إدراج تقييم أثر أدوات الحملة يف مشاريع املتابعة»*.2
الشباب من أجل الدميقراطية
يواصــل برنامــج الشــباب من أجل الدميقراطية إرث حملة الشــباب ،وال ســيام
مــن خــال الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان ،ومشــاركة الشــباب يف حوكمــة اإلنرتنــت
ومكافحــة التمييــز الــذي يؤثــر عــى الفئــات الضعيفــة مــن الشــباب (مبــا يف ذلــك
خطــاب الكراهيــة) .أســفرت عــدة جلســات دراســية يف املركــز األورويب للشــباب ،يف
جملــة أمــور أخــرى ،عــن إنشــاء شــبكة ال لخطــاب الكراهيــة .كــا يواصــل قســم
الشــباب دعــم ترجمــة املــوارد الرتبوية للحملــة الرئيســية وتشــمل مناهضة خطاب
الكراهيــة ضمــن مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة التدريبيــة األوروبيــة والوطنيــة.
إدارة مكافحة التمييز
تدعــم إدارة مكافحــة التمييــز الــدول األعضــاء يف مجلــس أوروبــا مــن أجــل
مكافحــة التمييــز وجرائــم الكراهيــة وخطــاب الكراهيــة مــن خــال وضــع معايــر
السياســات ورصــد وبنــاء القــدرات .تعتمــد أنشــطة تعاونهــا بشــأن خطــاب
الكراهيــة عــى إرث الحملــة كــا تســعى إىل التعــاون مــع الحمــات الوطنيــة
*  -اإلعالن الصادر عن لجنة الوزراء بشأن إرث حملة شباب حركة ال لخطاب الكراهية  29 -مايو /أيار .2019
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وباقــي الــركاء.
ميكــن االطــاع عــى ملخــص ملختلــف قطاعــات مجلــس أوروبــا التــي تعمــل
عــى مناهضــة خطــاب الكراهيــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت مــن
خــال:
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/coe-work-onhate-speech
 5 . 2ماذا يمكن للشباب أن يفعل؟

يبقــى العمــل مــن أجــل مناهضــة خطــاب الكراهيــة والتصــدي لــه عــر
اإلنرتنــت وخــارج اإلنرتنــت مــع الشــباب مهـ ًـا ومســتمرا بغــض النظــر عــن اختتــام
الحملــة عــى املســتوى األورويب .هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي ميكــن للشــباب
مــن خاللهــا اتخــاذ تدابــر ملناهضــة خطــاب الكراهيــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان.
ويف هــذا الســياق ،توجــد بعــض املقرتحــات اإلضافيــة املشــار إليهــا يف فقــرة «أفــكار
للعمــل» عنــد نهايــة كل نشــاط مــن أنشــطة هــذا الدليــل ،كــا ميكــن الحصــول
عــى املزيــد يف الفصــل الفرعــي «اسـراتيجيات الحملــة» ويف «مــوارد أخــرى» مــن
هــذا الدليــل.
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يتضمــن هــذا الفصــل ملحــة عامــة عــن بنيــة الدليــل بأكملــه وأهدافــه
ومنهجيتــه .قــد يســاعدكم عــى فهــم املقاربــة الرتبويــة والتخطيــط ملختلــف
األنشــطة املقرتحــة ومزاولتهــا مــع مجموعتكــم.
يعتــر خطــاب الكراهيــة مبثابــة هجــوم واعتــداء ،إذ أنــه غالبــا مــا يســتهدف
األشــخاص املســتضعفني أصــا ،كــا أنــه يعــد مصــدرا للتوتـرات والفــوارق الطبقيــة
األشــد عمقــا وللعنــف يف كثــر مــن األحيــان .إذ يصنــف مجلــس أوروبــا خطــاب
الكراهيــة عــى أســاس أنــه تهديــد للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان.
أقَــ ّرت حركــة ال لخطــاب الكراهيــة ،يف إطــار الجهــود املبذولــة للتصــدي
لهــذه اإلشــكالية ،بــرورة إدراج الت ـزام عــى مختلــف املســتويات .ففــي أغلــب
األحيــان ،ال تكــون املشــاكل والحلــول بهــذه البســاطة .ولقــد تــم تصميــم هــذا
الدليــل لدعــم العمــل الرتبــوي املبــذول لتمكــن الشــباب مــن إيجــاد طــرق خاصــة
بهــم ،ملعالجــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت والتصــدي لــه.
ويهــدف هــذا الدليــل إىل تطويــر الفهــم واملهــارات وتعزيــز القــدرات
والدافعيــة التــي يحتاجهــا الشــباب للعــب دو ٍر فعــال يف تشــكيل فضــاء إنرتنــت
يحــرم مبــادئ حقــوق اإلنســان واملشــاركة الدميقراطيــة.
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إن الشــباب ليســوا مجــرد «متفرجــن» عــى خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنت:
العديــد منهــم ضحايــا ،والبعــض اآلخــر متــت اســتاملتهم إليــذاء الضحايــا .لــذا
ينبغــي للمبــادرات الرتبويــة مراعــاة هــذا الوضــع كــا أنهــا بحاجــة ملخاطبــة
الشــباب يف هــذه األدوار الثالثــة .وقــد صممــت األنشــطة املقرتحــة يف هــذا الدليــل
لتحقيــق ســبعة أهــداف أساســية.

أهداف الدليل:
•متكــن الفاعلــن يف مجــال الرتبيــة النظاميــة والرتبيــة غــر النظاميــة مــن
مناهضــة خطــاب الكراهيــة مــع الشــباب ،ودعــم املؤسســات املدرســية لالســتفادة
مــن تجربــة ومــوارد حملــة «حركــة ال لخطــاب الكراهيــة».
•تنميــة مهــارات ودافعيــة الشــباب للتعــرف عــى خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت ،ليصبحــوا «نشــطاء» يف مجــال حقــوق اإلنســان عــر اإلنرتنــت وخارجهــا.
•التحســيس مببــادئ حقــوق اإلنســان وتعزيز رؤيــة حــول اإلنرتنــت
تعكــس هــذه املبــادئ.
•دعــم الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان عــن طريــق مناهــج الرتبيــة غــر
النظاميــة وتطويــر روح النقــد لــدى األطفــال والشــباب.
•متكــن األشــخاص الذيــن هــم بالفعــل ضحايــا لخطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت أو الذيــن مــن املحتمــل أن يصبحــوا ضحايــا مســتقبال.
•تشــجيع روح التعاطــف إزاء املجموعــات أو األفـراد الذيــن مــن املحتمــل
أن يكونــوا مســتهدفني مــن قبــل خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
•تبديــد الخرافــات واألحــكام املســبقة بخصــوص الفئــات األكــر اســتهدافا
مــن قبــل خطــاب الكراهيــة.
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املقاربة الرتبوية للدليل:
يســتخدم هــذا الدليــل املقاربــات الرتبويــة للرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان.
ويُ َعـ ِّرف ميثــاق مجلــس أوروبــا للرتبيــة عــى املواطنــة الدميقراطيــة والرتبيــة عــى
حقــوق اإلنســان (« )2010الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان›› عــى النحــو التــايل:
«تهــم الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان مجــاالت الرتبيــة والتكويــن والتوعيــة
واملعلومــة وكــذا املامرســات واألنشــطة التــي تهــدف إىل متكــن املتعلمــن مــن
املعرفــة واملهارات والفهــم لتطويــر مواقفهــم وســلوكاتهم لتمكينهــم مــن
املســاهمة يف بنــاء ثقافــة عامليــة لحقــوق اإلنســان داخــل املجتمــع ،والدفــاع عنهــا
بهــدف تعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية».
تشمل الرتبية عىل حقوق اإلنسان ثالثة أبعاد:
•التعلــم عــن حقــوق اإلنســان ،أو بعبــارة أخــرى معرفــة حقــوق اإلنســان؛
مــا هــي؟ كيــف تتــم حاميتهــا وضامنهــا وكيــف يتــم تطبيقهــا عــى شــبكة اإلنرتنت
وخارجها.
•التعلــم مــن خــال حقــوق اإلنســان ،مــع اإلقــرار بــرورة أن يكــون
الســياق والطريقــة التــي يُ َنظَّــم بهــا تعلــم حقــوق اإلنســان متوافقــة مــع قيــم
حقــوق اإلنســان (كاملشــاركة وحريــة التفكــر والتعبــر ...الــخ) ،وأن عمليــة التعلّــم
يف مجــال الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان ال تقــل أهميــة عــن محتويــات التعلّــم
األخــرى.
•التعلّــم مــن أجــل حقــوق اإلنســان عــن طريــق تطويــر القــدرات
واملواقــف والقيــم الالزمــة للمتعلمــن ،وذلــك لتطبيــق قيــم حقــوق اإلنســان يف
حياتهــم واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة ســواء مبفردهــم أو مــع اآلخريــن ،وتعزيــز
وحاميــة حقــوق اإلنســان.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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اتجـاهـــات  :يتضمــن دليــل الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان مــع الشــباب،
معلومــات أكــر تفصيــا حــول الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان والتــي مــن املمكــن
أن تســاعد امليرسيــن عــى فهــم املقاربــات واملامرســات .وملعرفــة املزيــد ،يرجــى
زيــارة املوقــع:
https//:rm.coe.int/1680488f2a

فصول متهيدية
يعتــر هــذا الفصــل مه ـاً ،وكذلــك الفصلــن الســابقني ،لكونهــم يحــددون
ســياق األنشــطة ،ونوصيكــم بالتعــرف عــى املحتويــات بهــدف فهــم جيــد لســياق
الدليــل والحملــة.
يوجــد جــزء كبــر مــن املعلومــات املقدمــة يف الفصــل األول حــول خطــاب
الكراهية عرب اإلنرتنت ،بشــكل شــامل ومعمق يف الباب  ،5.1وســتمكنكم املعلومات
املقدمــة يف هــذا البــاب مــن تكويــن فكــرة أكــر وضوحــا عــن تنــوع األســئلة
املتعلقــة بخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،وعــن فهــم الحاجــة امللحة للتصــدي له.
يقــدم الفصــل الثــاين ملحــة عامــة وموجــزة عــن حملــة ال لخطــاب الكراهيــة
عــر اإلنرتنــت التابعــة ملجلــس أوروبــا ( )2017 - 2013والطــرق التــي تواصــل بهــا
املؤسســة مناهضــة خطــاب الكراهيــة.
املوضوعات األساسية
نــي الدليــل عــى مثانيــة موضوعــات ذات صلــة وثيقــة مبســألة خطــاب
بُ َ
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت .بحيــث يتــم عــرض املوضوعــات نفســها ،وكذلــك معالجــة
بعــض القضايــا األساســية املعروضــة يف الرســم البيــاين يف الصفحــة  .46كــا تجــدر
اإلشــارة إىل أن األســئلة ليســت شــاملة ،فهــي تختــار فقــط بعــض القضايــا األكــر

40

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

حركة ال لخطاب
الكراهية

أهميــة التــي تنــدرج تحــت كل موضــوع .تتنــاول معظــم األنشــطة قضايــا تتعلــق
بعــدد مــن املوضوعــات املختلفــة ،ويشــكل كل واحــد منهــا موضوعــا مهــا يف
حــد ذاتــه .لهــذا الســبب ،ســتكون العديــد مــن األنشــطة مفيــدة أيضــا مــن أجــل
العمــل عــى مكافحــة العنرصيــة وتعزيــز اإلملــام الرقمــي والرتبيــة عــى املواطنــة
والرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان وغريهــا مــن املجــاالت.
األنشطة:
يوجــد يف الجــزء الرئيــي مــن الدليــل  24نشــاطًا ،بحيــث تــم تصميــم كل
واحــد منهــم ملعالجــة موضــوع أو عــدة موضوعــات .كــا تــم تصنيــف األنشــطة
أيضً ــا وف ًقــا ملســتوى تعقيدهــا :بحيــث يتطلــب النشــاط مــن املســتوى  4خــرة
ســابقة أو معرفــة باملجــال ،بينــا ميكــن أن يكــون نشــاط املســتوى  1مناســباً
ملجموعــة املبتدئــن.
ميكــن اســتخدام ملخــص األنشــطة يف الصفحــة ( )49لتحديــد األنشــطة األكرث
مالءمــة وف ًقــا للموضــوع والتوقيــت املطلــوب ومســتوى التعقيــد .عــى الرغــم مــن
أننــا مل نكــن نتوقــع أن ُتتــاح الفرصــة للعديــد مــن املربــن ،أو أن يحتاجــوا إىل
القيــام بجميــع األنشــطة ،إال أن أهميــة املوضوعــات املرتابطــة تعنــي أنــه ميكــن
اســتخدام جميــع األنشــطة ،ليــس فقــط ملعالجــة مســألة خطــاب الكراهيــة ،ولكــن
أيضــا لدعــم التفكــر يف العديــد مــن املجــاالت األخــرى املثــرة لالهتــام.
كــا يحتــوي كل نشــاط عــى قســم بعنــوان «أفــكار للعمــل»ُ ،يكــن مــن
خاللــه دمــج املعــارف والقــدرات املكتســبة يف إطــار األنشــطة ،كــا سيســاعد
الشــباب عــى اتخــاذ تدابــر عمليــة.
النصوص املرجعية
تــم اختيــار النصــوص املرجعيــة يف الفصــل  5لدعــم األنشــطة .ويعــد
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القســان  1.5و ،2.5اللــذان يتنــاوالن خطــاب الكراهيــة وحقــوق اإلنســان عــر
اإلنرتنــت وخارجهــا ،عنرصيــن جوهريــن بالنســبة لجميــع األنشــطة .ومــن املمكــن
اإلشــارة إىل النصــوص األخــرى عنــد الحاجــة ،كــا هــو مبــن يف كل نشــاط.
ميكــن الحصــول عــى مزيــد مــن
تعتــر اإلرشــادات املقدمــة يف هــذا الدعــم والتوصيــات بشــأن إدارة
اإلطــار ُم َّ
فصلــة نســبياً ،إذ ميكــن االطــاع أنشــطة حقــوق اإلنســان يف الفصــل 1
عــى نصائــح إضافيــة يف فقــرة «نصائــح
مــن اتجاهــات.

للميــر».

https://rm.coe.int/1680488f2a

تقــدم هــذه الفقــرة نصائــح ملواجهــة الصعوبــات املحتملــة ،ومــن املهــم
جــدا قراءتهــا مســبقًا .يحتــوي القســم التــايل عــى توصيــات عامــة لتحســن
األنشــطة وتجويدهــا ،باإلضافــة إىل ملحــة موجــزة عــن املقاربــة الرتبويــة التــي
اتبعهــا الدليــل .كــا يرجــى مراجعــة قامئــة عــر نصائــح وعــر محظــورات يف
نهايــة هــذا الفصــل لتكويــن فكــرة رسيعــة حــول مــا يجــب مراعاتــه.

دور امليرس
يف هــذا الدليــل ،يشــر مصطلــح «امليــر» إىل الشــخص الــذي يؤطــر
األنشــطة .امليــر هــو الشــخص الــذي يســاعد يف تطويــر األشــياء ،ويدعــم ويشــجع
تعلــم اآلخريــن ويطــور مواردهــم.
التيســر الفعــال هــو مفتــاح الرتبيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان؛ وهــو أيضً ــا
العنــر الــذي يضفــي الحيويــة عــى هــذه األنشــطة .ال يجــب اإلعتقــاد أنــه عليــك
أن تكــون «خب ـ ًرا» يك تشــتغل عــى هــذه القضايــا ،حيــث أن التيســر الجيــد ال
يتطلــب أي معرفــة أو خــرة محــددة ،باســتثناء مــا هــو مرتبــط بفهــم الشــباب
والقــدرة عــى ربــط عالقــات معهــم .وقــد تكــون األنشــطة املقرتحــة يف هــذا الدليل
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أكــر نجا ًحــا يف بيئــة يتــم فيهــا تشــجيع مجموعتــك عــى استكشــاف وإيجــاد نهــج
خــاص بهــا فيــا يتعلــق بالقضايــا املعقــدة والتــي غالبـاً مــا تكــون مثرية للجــدل .ال
حــرج يف إخبارهــم أنــك تفكــر معهــم! إن املشــاركة املبــارشة للمتعلمــن يف املســار
الرتبــوي تعــزز مــن أثــر وجــودة التعلــم ،وهــي مالزمــة للتعلــم مــن خــال حقــوق
اإلنســان .وبالتــايل ،ال يحتــاج امليــر إىل أن يكــون خبـ ًرا يف جميــع املجــاالت .ومــن
ناحيــة أخــرى ،يجــب أن يكــون قــاد ًرا عــى مواكبــة املتعلمــن مــن أجــل الحصــول
عــى املعلومــات التــي يحتاجونهــا لصياغــة إجاباتهــم وآرائهــم.

إرساء بيئة آمنة
قــد تؤثــر معظــم األنشــطة املقرتحــة واألســئلة املثــارة يف هــذا الدليــل عــى
بعــض املشــاركني بشــكل مبــارش .قــد يكــون بعضهــم ضحيــة للمضايقــة والتنمــر
اإللكــروين ،أو حتــى اســتقواء مــن قبــل أعضــاء املجموعــة .وميكــن أن يكــون
البعــض اآلخــر قــد تعــرض ألعــال عنرصيــة أو ســلوكات متييزيــة .ومــن املهــم جـ ًدا
أن تــدرك هــذا االحتــال وأن تخــر املشــاركني بإمكانيــة اســتفادتهم مــن الدعــم يف
هــذا الصــدد ،إذا لــزم األمــر ذلــك.
تأكـ�د م��ن أن��ك قادر ع�لى دعمه��م أو توجيههم إىل شــخص ميكنه مســاعدتهم.
توفــر شــبكات  InSafeو)https://www.betterinternetforkids.eu( Inhop
جهــات اتصــال وخط��وط مس��اعدة مفيــدة لإلبــاغ عــن إســاءة اســتخدام اإلنرتنــت
يف العديــد مــن البلــدان .تتوفــر العديــد مــن الــدول األعضــاء أيضــا عــى خدمــات
الدعــم ومعالجــة الشــكاوى الخاصــة بهــا ،كــا يُنصــح امليــرون باالستفســار ،وإذا
لــزم األمــر ،دعــوة هــذه املصالــح لدعــم أنشــطتهم الرتبويــة.
يجــب أن يشــعر املشــاركون بأكــر قــدر ممكــن مــن «األمــان» أثنــاء
معالجــة هــذه املشــكالت .ميكنــك أيضــا وضــع بعــض القواعــد األساســية مــع
مجموعتــك ،عــى ســبيل املثــال ،املوافقــة عــى احــرام آراء اآلخريــن واالمتنــاع
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عــن أي شــكل مــن أشــكال العنــف أو االســتهزاء أو االنتقــاد املبــارش لألشــخاص.
كيفية استخدام الدليل

1.شــجع املشــاركني عــى التعبــر
ال تصــف فكــرة مــا بأنهــا غــر مفيدة،
عــن آرائهــم وأفكارهــم انطالقــا
وغــر مناســبة أو غبية.
مــن تجاربهــم الخاصــة.
ال تســمح ألي مجموعــة بإقصــاء أي
2.أســس لثقافــة االح ـرام املتبــادل ،شــخص ،أو تجاهلــه ،أو الحكــم عليــه
ولبيئــة تضمــن لــكل شــخص بشــكل مســبق ،أو التقليــل مــن
التعبــر عــن آرائــه بــكل ارتيــاح .احرتامــه؛ احــرص عــى وضــع قواعــد
أساســية منذ البدايــة.
3.شــجع عــى النقــاش وطــرح
تجنــب حصــص التعــارف الطويلــة
األســئلة  :ســيتعلمون عــن طريــق
ألنهــا قــد تنفــر املشــاركني.
التعبــر عــا يثــر شــكوكهم.
4.اربــط بــن واقــع املشــاركني
ال تقــدم التعميــات التــي لــن
واملشــاكل الحقيقيــة التــي
تنفعهــم يف يشء.
تواجههــم يف بيئتهــم.
5.تخــى عــن املعتقــدات الثابتــة!
اســمح للمشــاركني ولــك أيضــا ال تقــدم املوعظــة وال تضــع حــدا ألي
بإعــادة النظــر يف «الحقائــق مناقشــة ،بحكــم موقعــك.
الثابتــة».
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ال ت ّدعــي معرفــة يشء مــا إن مل تكــن
6.كــن صادقــا مــع املشــاركني لــي عــى يقــن! أخربهــم أنك ســتبحث يف
يحرتمــوكويبوحــوالــكبأفكارهــم .املوضــوع أو شــجعهم عــى البحــث
بأنفســهم.
7.ثــق باملشــاركني ،عليهــم أن يجــدوا ال تعاملهـ�م كاألطفــال وال ترغمهــم
عـلى التحـ�دث يف أشـ�ياء ال يحبذونهـ�ا.
األجوبــة بأنفســهم.
8.خــذ اقرتاحاتهــم عــى محمــل
ال تتقيــد حرفيــا مبــا هــو مقــرر؛
الجــد ألنهــم كلــا أحســوا
رافقهــم يف اهتامماتهــم يف حــال
مبســاهمتهم يف العمليــة الرتبويــة
اختــاروا اتجاهــا مغايــرا ً.
كلــا أصبحــوا مهتمــن أكــر.
9.خاطــب تعاطفهــم اإلنســاين ،ال تتغــاىض عــن آرائهــم إذا مــا خلــت
اســألهم عــا يشــعرون بــه ،أو مــا مــن اللطــف واالحــرام .قــدم لهــم
وجهــة نظــر جديــدة.
سيشــعرون بــه إذا مــا....
	10.تعامــل مــع املشــاركني عــى ال تقصي املشـاركني وال تقـدم
قــدم املســاواة ،ألنهــم متســاوون فرضيات حـول مـا ميكنهـم أو مـا ال
فيــا بينهــم ومتســاوون معكــم ،ميكنهـم القيـام بـه ،إذ ال ميكـن التنبؤ
بالسـلوك اإلنسـاين.
فكلكــم بــر!
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ما هو الحل الوسط بني منح األفراد حرية التعبري
عن اآلراء بحرية ومنعهم من إيذاء اآلخرين؟

حقوق اإلنسان

ما هي القيم واملبادئ األساسية التي يجب أن
ترتكز عليها العالقات االفرتاضية؟

حرية التعبري

ملاذا يتم استهداف بعض املجموعات أو األفراد أكرث
من غريهم بخطاب الكراهية عرب اإلنرتنت؟

العنرصية والتمييز

ما الذي يدفع بعض األشخاص إىل انتقاد اآلخرين
عىل اإلنرتنت؟

التنمر اإللكرتوين

كيف ميكن ضامن احرتام خصوصية األفراد
واملعطيات الشخصية عىل اإلنرتنت؟

الحياة الخاصة واألمن

كيف ميكن التعامل مع املعلومات املوجودة عىل
اإلنرتنت؟

اإلملام الرقمي

كيف ميكن التدخل يف طريقة عمل اإلنرتنت؟

اسرتاتيجية الحملة

كيف ميكننا جميعا أن نساهم يف التقليل من
خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت؟

الدميقراطية واملشاركة

ما الذي ميكنكم القيام به؟
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ملخص األنشطة

*أثنــاء القيــام بأنشــطة هــذا الدليــل ،ميكــن للميــر أن يقــوم بتغيري أســاء األعالم وســياق
التامريــن لتكييفهــا مع البيئــة العربية.
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يوم في المحكمة

املستوى 4
املجموعة
15 - 9
املدة
’120
املوضوعات
درجة الصعوبة
حجم املجموعة
املــدة
األهداف

األدوات

ســيعمل املشــاركون مــن خــال هــذا النشــاط
عــى متثيــل مشــهد محاكمــة مصغــرة متكنهــم مــن
دراســة قضيــة كانــت قــد بثــت فيهــا املحكمــة
األوروبيــة لحقــوق اإلنســان.

حرية التعبري ،حقوق اإلنسان ،العنرصية والتمييز
املستوى 4
الحد األدىن 15 - 9
 120دقيـقــة
• دراســة كيفيــة املوازنــة بــن حريــة التعبــر ورضورة
حاميــة ضحايــا األفعــال العنرصيــة وخطــاب الكراهيــة
• التعــرف عــى نطــاق حاميــة حريــة التعبــر وحدودهــا
(املــادة  )10كــا نصــت عــى ذلــك االتفاقيــة األوروبيــة
لحقــوق اإلنســان
• استيعاب دور املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
• نسخ من البطاقات الواردة يف الصفحات ()66 - 61
• أقالم وأوراق من أجل تدوين املالحظات
• قاعــات اإلجتــاع مخصصــة للمجموعــات الصغــرة -
يستحســن أن تكــون منفصلــة
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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التحضريات:

يوم في المحكمة

• نســخ وقــص البطاقــات الــواردة يف الصفحــات (- 62
 .)66يجــب أن يحصــل كل واحــد عــى بطاقــة خاصــة بــه
ونســخة مــن القضيــة .كــا يجــب تكويــن العــدد نفســه
تقريبــا مــن القضــاة ،وممثــي الحكومــة الدامناركيــة،
وممثــي الســيد جريســيلد.
• ترقيــم بطاقــات كل مجموعــة ،إذ يجــب أن توافــق كل
شــخصية (القــايض ،والســيد جريســيلد ،وممثــل الحكومــة
الدامناركيــة) رقــا مــن األرقــام املشــار إليهــا يف البطاقــة.
• التأكــد مــن توفــر مســاحة كافيــة حتــى تتمكــن «هيئــة
املحكمــة» (ثالثــة أشــخاص) مــن الجلــوس بعيــدا عــن
اآلخريــن.

اإلرشادات:
1.ارشح للمجموعــة أن الجلســة مخصصــة لقضيــة ضــد الحكومــة الدامناركيــة
التــي ســبق وأن بثــت فيهــا املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان .إذ ينبغي
عــى املشــاركني تقمــص دور مختلــف الشــخصيات مبــا فيهــم القضــاة
والحكومــة الدامناركيــة والســيد جريســيلد باعتبــاره صحافيـاً متهـاً بإعــداد
برنامــج يقــدم أفــكارا ً عنرصيــة .ذكِّــر املشــاركني باختصاصــات املحكمــة
األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ومبضامــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقوق اإلنســان
إذا تطلــب األمــر ذلــك ،مــع اإلشــارة إىل أن القضيــة تتعلــق بحريــة التعبــر.
2.اســأل املشــاركني عــن مفهــوم حريــة التعبــر ،ميكــن إغنــاء معارفهــم اعتامدا ً
عــى املعلومــات أدنــاه (أو باالســتعانة بالفصل .)5
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تعترب حرية التعبري حقاً أساســياً ،إذ يجب أن يُســمح لألفراد بالتعبري عن آرائهم،
وأفكارهــم ،ومعتقداتهــم ،باعتبارهــا جــز ًءا مــن هويتهــم .كام يجــب حامية هذا
الحــق ألنــه أســايس يف كل املجتمعــات الدميقراطيــة .يف حــن ميكــن تقييــد حرية
التعبــر يف حالــة مــا إذا تســببت يف إيذاء البعض أو شــكلت خطرا عــى املجتمع.

3.اقــرأ املعلومــات املتعلقــة بالقضيــة الصفحتــن ( ،)62 - 61مــع الحــرص
عــى فهــم املشــاركني لجميــع حيثيــات املوضــوع.
4.قسم املشاركني إىل ثالث مجموعات متساوية:
	-املجموعة أ :متثل السيد جريسيلد.
	-املجموعة ب :متثل الحكومة الدامناركية.
	-املجموعة ج :متثل قضاة املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.
5.وزع عــى أعضــاء كل مجموعــة نســخا مــن بطاقــات أدوارهــم ونســخة مــن
املعلومــات التــي تخــص القضيــة .ارشح لهــم أن املــدة املخصصــة للنقــاش
وتحديــد موقفهــم قبــل مقابلــة ممثــي املجموعــات األخــرى وافتتــاح
املحاكمــة ستســتغرق  30دقيقــة .يجــب عليهــم اســتغالل هــذه املــدة
لبنــاء نســق حججهــم ،أمــا بالنســبة للقضــاة فيجــب عليهــم إعــداد األســئلة
املوجهــة للطرفــن.
6.بعــد مــرور  30دقيقــة ،اطلــب مــن املشــاركني تحديــد األشــخاص الذيــن
يحملــون نفــس األرقــام يف املجموعــات األخــرى لتشــكيل مجموعــة جديــدة
معهــم :بحيــث يجــب عــى صاحــب الرقــم  1يف املجموعــة أ إيجــاد صاحــب
الرقــم  1يف املجموعــة ب وصاحــب الرقــم  1يف املجموعــة ج.
7.وضــح للمشــاركني أن كل مجموعــة مــن هــذه املجموعــات متثــل محكمــة
مصغــرة .امنــح املشــاركني حــوايل  20دقيقــة مــن أجــل اإلنصــات لحجــج
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الطرفــن ،وحتــى يتمكــن القضــاة مــن طــرح أســئلتهم.
ـاض يف قضيــة انتهـ ٍ
8.بعــد مــرور  20دقيقــة ،يجــب أن يفصــل كل قـ ٍ
ـاك محتمل
حســب املــادة  .10وتشــجيعاً للمشــاركني ،اطلــب مــن القضــاة إرشاكهــم
جميعــا يف اتخــاذ قراراتهــم.
9.قــم بدعــوة ممثــي املجموعتــن األُ ْخريَـ ْـن للــرد عــى األحــكام الصــادرة،
ثــم إحاطتهــم علـاً بقـرار املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان بخصــوص
هــذه القضيــة (الصفحــة  .)59اســأل املشــاركني عــن رأيهــم بشــأن هــذا
الق ـرار.
	10.انتقــل بعــد ذلــك إىل اســتخالص املعلومــات والتقييــم ،وتأكــد مــن أن
املشــاركني قــد توقفــوا عــن لعــب أدوارهــم قبــل الــروع يف طــرح األســئلة
أدنــاه.
استخالص املعلومات والتقييم
	•ما هي أكرث املظاهر حساسية يف القضية املدروسة؟
	•هل وجدتم صعوبة يف تقمص هذا الدور؟
	•هــل تظنــون أن «القــايض» اتخــذ الق ـرار الصائــب يف هــذه القضيــة؟ ومــا
هــي العوامــل الحاســمة التــي ســاهمت يف اتخــاذ الق ـرار النهــايئ؟
قدم للمشاركني املعلومات التالية:
عــى الرغــم مــن أنــه مل يكــن للمحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان دور
يف اتخــاذ قــرار بخصــوص إدانــة ترصيحات«الســرات الخــراء» ،إال أن القضــاة
أشــاروا يف الحكــم النهــايئ إىل أن هــذه الترصيحــات ال تدخــل يف نطــاق حريــة
التعبــر -وبعبــارة أخــرى ،ليــس مــن حــق «الس ـرات الخ ـراء» التعبــر بحريــة
عــن آراء مامثلــة.
	•هــل تؤيــدون هــذا القـرار؟ مــا هــي الحجــج املؤيــدة أو املعارضــة لتقييــد
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حقوقهــم؟
	•هل سبق وأن عاينتم سلوكات عنرصية مامثلة عرب اإلنرتنت؟
	•كيف تعاملتم مع الوضع؟
	•هــل تظنــون أن مــن حــق أي شــخص نــر تعليقــات عنرصيــة أو خطابــات
تحــرض الكراهيــة عــر اإلنرتنــت؟
•ماذا تقرتحون من أجل الحد من انتشار سلوكات مامثلة؟
نصائح للميرس
	•تشــكل بعــض أقــوال «الســرات الخــراء» جــزءا مــن وثيقــة منفــردة.
وتعــود إليــك حريــة اختيــار توزيعهــا عــى املشــاركني.
	•عنــد الوصــول إىل النقطــة الخامســة ،حــن تجتمــع املجموعــات ملناقشــة
أدوارهــا ،نبــه أعضاءهــا إىل إصــدار الحكــم يف القضيــة بشــكل منفــرد ،إذ
ينبغــي لــكل واحــد منهــم أن يســجل مالحظاتــه الخاصــة دون االســتعانة
ببقيــة أعضــاء املجموعــة.
	•شــجع املشــاركني عــى اســتغالل وقــت التحض ـرات يف مناقشــة حيثيــات
القضيــة مــن جهــة ،وإعــداد ترصيحاتهــم األوىل مــن جهــة ثانيــة .التخــاذ
قــرار ،يجــب عــى القضــاة توضيــح تفاصيــل القضيــة والتفكــر يف نــوع
املعلومــات اإلضافيــة التــي ســيطلبونها مــن الطرفــن.
	•وضــح للطرفــن املتعارضــن خــال املحاكمــة أنــه يجــب أال يؤثــر رأيهــا يف
املوقــف الــذي ســيمثالنه عــى دفاعهــا ،إذ يفــرض أن يكــون أفضــل دفــاع
يقدمانــه للقضــاة.
	•من األفضل أن تجتمع مختلف املحاكم يف قاعات مستقلة (النقطة السابعة)،
أو أن تكون عىل األقل متباعدة عن بعضها ضامنا لرسية مداوالتها.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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	•أطلب من القضاة تدبري الوقت خالل الجلسات .ميكنهم أن يخصصوا مسبقا
الغالف الزمني لكل قضية ،وأن يتم تقسيمه عىل جميع األطراف .احرص
عىل تخصيص حيز زمني متساوي لعرض تدخالتهم ،مع توفري الوقت الكايف
لتوضيح نقاط الخالف.
	•قد يكون من املفيد أن نبني للمشاركني بأن املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
ليست ملزمة بالتعبري عن رأيها حول موقف السيد جريسيلد ،ولكنها ملزمة
بذلك إزاء موقف الدولة الدامناركية من السيد جريسيلد .يجب أن تتأكد
الدول األعضاء يف مجلس أوروبا أن قانون البالد يضمن الحقوق اإلنسانية
لكل األفراد دون استثناء .وحني يطلب من هذه املحكمة أن تصدر حكام،
يجب عليها أن تتأكد من أن القانون أو كيفية تنزيله يضمن فعالً حامية
لهذه الحقوق.
	•ميكنك مراجعة الفصل املتعلق بـ«حرية التعبري واملعلومات» ضمن دليل
حقوق اإلنسان ملستخدمي اإلنرتنت ،حتى تكون قادرا عىل وضع تصورات
مامثلة للقضايا التي تتعلق بحرية التعبري عىل اإلنرتنت.
تنوع النشاط
ميكنــك أن تقــرح هــذا النشــاط عــى شــكل لعبــة تقمــص األدوار ،حيــث
تقــوم مجموعــة واحــدة مــن املشــاركني بتأديتهــا بينــا يكتفــي اآلخــرون
باملشــاهدة .يف هــذه الحالــة ،يحصــل املمثلــون عــى بطاقاتهــم قبــل الحصــة،
ـن عليهــم أن يُدلــوا
ويُ ِع ـ ُّدون الحجــج التــي ســيقدمونها .أمــا املشــاهدون ،فيتَ َعـ َّ ُ
بآرائهــم حــول العمليــة بعــد انتهــاء التمثيليــة.
أفكار للعمل
ميكــن للمشــاركني التأكــد مــا إذا كانــت املواقــع واملنصــات التــي يداومــون
عــى زيارتهــا تعتمــد سياســات محــددة بخصــوص الترصفــات العنرصيــة أو أشــكال
خطــاب الكراهيــة األخــرى.

58

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

حركة ال لخطاب
الكراهية

يوم في المحكمة

	•ميكنهــم انتقــاء بعــض األمثلــة والقيام ضمــن مجموعــات مبقارنة السياســات
املتبعــة مــن طــرف مختلــف هــذه املواقــع واملنصــات ،ثــم إبــداء رأيهــم
باإلجابــة عــن األســئلة التاليــة :هــل بعــض هــذه السياســات غــر متالمئــة
مــع حاميــة املســتخدمني؟ مــا هــو الحــل الــذي ميكــن أن يجعلهــا متالمئــة؟
ميكنهــم أن يشــاركوا اقرتاحاتهــم مــع املوقــع واملســتخدمني ،وكذلك تشــجيع
النشــطاء اآلخريــن عــر اإلنرتنــت للضغــط عــى املواقــع املعنيــة.
	•ميكــن للمشــاركني اختيــار موقــع أو موقعــن يتبنيــان سياســة ضــد
خطــاب الكراهيــة ومتابعــة تفعيلــه ،وكــذا اإلبــاغ عــن أيــة حالــة
لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت للمواقــع التــي تســتضيف هــذه
املحتويــات ،وإرفــاق هــذا البــاغ بشــكاية مــع اإلحالــة عــى سياســتهم.
	•انطالقــا مــا ســبق ،قــم رفقــة املشــاركني بإعــداد حجــج تضحــد اآلراء
العنرصيــة حــول هــذه القضيــة حتــى يتســنى للمشــاركني اســتخدامها عنــد
الحاجــة.
	•قــم رفقــة املشــاركني بإنجــاز رشيــط فيديــو حــول قيمــة التنــوع وتقبــل
االختــاف يف ظــل مجتمــع دميقراطــي.

املزيد من املعلومات
قرار املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان:
حكمــت املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان يف هــذه القضيــة ســنة .1994
واعتــرت أن معاقبــة الســيد جريســيلد بســبب إنتاجــه ونرشه لهــذا الفيلــم الوثائقي
خطـأً ،وقــد عارضــت بذلــك الحكــم الصــادر عــن محكمــة دامناركيــة ،حيــث تــرى
أن هــذا الرشيــط قــد أشــار بوضــوح إىل أن التعليقــات العنرصيــة مل تكــن مقبولــة
ومل يصــادق عليهــا مــن طــرف املنتــج وأنــه ال يوجــد خطــر احتــال أن يــيء
الجمهــور فهــم هــذه الرســالة .وهــذه هــي تعليقــات املحكمــة:
«عــى عكــس مــا كان ظاهـراً ،ومــن خــال مقابلــة ،تبــن أن الغــرض مــن
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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الرشيــط هــو عــرض وتحليــل ورشح الظــروف االجتامعيــة لهــذه الفئــة الخاصــة
مــن الشــباب ،التــي جعلتهــا هــذه الظــروف تشــعر باإلحبــاط ،الســيام أن هــذه
الفئــة مــن ذوي الســوابق العدليــة والســلوكات العنيفــة .وبالتــايل ،فــإن هــذا
الرشيــط قــد عالــج مظاهــر اجتامعيــة متعلقــة بقضيــة لطاملــا أقلقــت الــرأي
العــام بشــدة».
كــا أشــارت املحكمــة أيضــا إىل قيمــة املعلومــة لكونهــا رضوريــة يف مجتمــع
دميقراطــي ،إذ تُ كــن الصحافــة مــن لعــب دور الحــارس العمومــي الــذي ال ميكــن
االســتغناء عنــه .وأعلــن القضــاة أن معاقبــة صحــايف لنــره ترصيحــات شــخص مــا،
تســتوجب وجــود أســباب مقنعــة .إذ أن أحــد األدوار الرئيســية للصحافــة الحــرة
يتجــى يف فتــح وتشــجيع النقــاش العمومــي حــول القضايــا التــي تهــم الشــأن
العــام.
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القضيـة
يشــتغل املدعــي يف هــذه القضيــة ،الســيد جينــس أوالف جريســيلد ،وهــو
مواطــن مــن أصــل دمنــاريك ،بإذاعــة الدامنــارك اإلخباريــة Danmarks Radio
(التــي تبــث برامــج تلفزيــة أيضــا) ،وتحظــى بســمعة جيــدة نظ ـرا لجديتهــا،
كــا تســتقطب جمهــورا مطلعــا.
عــر الســيد جريســيلد عــن رغبتــه يف نــر فيلــم وثائقي حــول مجموعــة عنرصية
متطرفــة تدعــى «الس ـرات الخ ـراء» ،واتصــل بعــدد مــن أعضــاء املجموعــة
وأجــرى حــوارا مطــوال معهــم .وقــد اختــزل الســيد جريســيلد الوثائقــي يف بضــع
دقائــق وأضــاف بعــض التعليقــات الشــخصية .فتــم بــث الحصيلــة النهائيــة
لهــذا العمــل ضمــن برنامــج إخبــاري للقنــاة التلفزيــة الوطنيــة.
يعــرض هــذا الوثائقــي عــددا مــن أفـراد مجموعــة «السـرات الخـراء» وهــم
يــرددون شــعارات مســيئة يف حــق املهاجريــن واملجموعــات اإلثنيــة املتواجــدة
فــوق الـراب الدامنــاريك ،تقــارن الســود بقــردة الغوريــا وتدعــي أنهــم «ليســوا
بــرا ً» .وقــد أصــدرت املحكمــة الدامناركيــة حكــا يقــي بإدانــة أعضــاء
مجموعــة «الســرات الخــراء» ملســؤوليتهم يف ترويــج تعليقــات عنرصيــة،
وحكمــت مبســؤولية جريســيلد يف تشــجيع هــؤالء ويف ترويــج خطابهــم بــن
جمهــور واســع.
وقــد اســتأنف الســيد جريســيلد هــذا الحكــم أمــام املحكمــة األوروبيــة ،معتـرا
أن إدانــة املحكمــة الدامناركيــة لــه تشــكل خرقـاً لحقــه يف حرية التعبــر (الفصل
العــارش مــن قانــون املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان).
وكان عــى املحكمــة األوروبيــة أن تقــرر مــا إذا كان التضييــق يف حــق الســيد
جريســيلد بخصــوص نــر هــذه املعلومــة أمــرا قانونيــا .يســتدعي األمــر
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إذن التأكــد مــن وجــود تــوازن دقيــق بــن حاميــة حقــوق األشــخاص ضحايــا
التعليقــات العنرصيــة ،وبــن حــق الجمهــور يف معرفــة وجــود مثــل هــذه
املجموعــات.
اختياري :وثيقة للتوزيع
بعض األقوال التي تضمنها الرشيط الوثائقي:
« ...أرادت دول شــال أمريــكا أن يكــون الســود كائنــات برشيــة حــرة ،يــا
صديقــي ،إنهــم ليســوا كائنــات برشيــة ،إنهــم بهائــم».
«يــا صديقــي ،إذا أخــذت صــورة غوريــا وقمــت مبقارنتهــا بصــورة شــخص
أســود ،فســتالحظ نفــس الهيــكل الجســدي وكل يشء ،جبــن مســطح ومــا إىل
ذلــك».
«األســود ليــس إنســان ،إنــه حيــوان ،وهــذا ينطبــق كذلــك عــى كل العاملــن
األجانــب اآلخريــن ،األت ـراك واليوغســافيون وغريهــم».
« ...ال نحــب عقليتهــم ...وال نحــب عندمــا يتجولون بثيابهم الباليــة (الزميبابوية)
وهم يرصخــون يف األزقة.»...
«إنهــم يبيعــون املخــدرات يــا صديقــي ،نصــف املســجونني بســجن «فســر»
ســجنوا بســبب املخــدرات ...إنهــم يســجنون بســبب التجــارة يف املخــدرات.»...
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املادة التدريبية
بطاقة دور السيد جريسيلد
أنـت تتقمـص دور صحايف جـدي يرغب يف صناعة فيلم حـول العنرصية وكراهية
األجانب ،بحيـث أن هذا الفيلم:
1.يُسـلط الضـوء عىل اسـتفحال هاتين الظاهرتني ،مبـا يف ذلـك اآلراء املتطرفة
التـي دافعـت عنها «السترات الخرضاء»؛
2.يُظهِـر أنـه متـت إدانـة بعـض أعضـاء مجموعـة «السترات الخضراء» يف
وقـت سـابق ،وبـأن هـذه املجموعـة تعتبر غري ناضجـة عاطف ًيـا ومحرومة
اجتامع ًيا.وتعتبر بأنهما نقطتـان مهمتـان يجب على املجتمع اسـتيعابهام،
وبـأن فيلمـك الوثائقـي قـد متكن مـن معالجة كلتـا الظاهرتين  -وذلك عن
طريـق العـرض املبـارش لبعض أسـوأ اآلراء التـي عربت عنها هـذه املجموعة
مـن جهـة ،وعـن طريـق وصـف املسـتوى التعليمـي املتـدين ألعضائهـا
مـن جهـة أخـرى  ،-وأن فيلمـك تحـدث عـن سـوابقهم وعـن الصعوبـات
االجتامعيـة التـي يواجههـا الشـباب الذيـن تـم اسـتجوابهم .ومل يكـن يف
حسـبانك أبـدا أنـه مـن املمكـن أن يعتقـد الجمهـور أن فيلمـك الوثائقـي
يدعـم اآلراء العنرصيـة التـي أعربَـت عنهـا «السترات الخضراء».
فأنـت تـويل ،باعتبـارك صحفيا ،أهمية كبرية لحرية التعبري حيـث أن تعدد القيود
مينـع الصحفيين مـن إخبـار الجمهـور باملشـاكل الحقيقية حتـى لـو كان تداولها
مزعجـا أحيانـا ،وتؤمـن بـأن مسـؤولية الصحفيين تتجىل يف شـد انتبـاه الجمهور
نحـو هـذه القضايـا؛ حتـى تتَعـزز درايتهم باألمـر وت ُتخذ تدابير ملعالجتها.
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املادة  10من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (مبسطة )
1.لــكل إنســان الحــق يف حريــة التعبــر .ويشــمل هــذا الحــق حريــة تبنــي
اآلراء وتلقــي وتقديــم املعلومــات واألفــكار دون أي تدخــل.
2.يجــوز تقييــد حريــة التعبــر حســبام تقتضيــه «الــرورة يف مجتمــع
دميقراطــي» ،خاصــة إذا تعلــق األمــر بحاميــة حقــوق اآلخريــن.
بطاقة دور الحكومة الدمناركية
تعتــر أن إدانــة املحكمــة الدمناركيــة للســيد جريســيلد صائبــة ،ذلــك أن فيلمــه
الوثائقــي يتضمــن آراء متطرفــة وعنرصيــة ال ينبغــي أن تصــل لجمهــور بذلــك
الحجــم .حيــث ركــز الربنامــج عــى اإلثــارة ومل يتضمــن تعليقــات كافيــة تشــر
إىل أن اآلراء التــي تــم التعبــر عنهــا غــر مقبولــة وخطــرة ،كــا تعتقــد أنــه
مــن مهــام الصحفيــن الحــرص عــى عــدم إزعــاج الجمهــور أو تضليلــه .وتعتقــد
املحكمــة الدمناركيــة أن املشــاهدين مل يفهمــوا بــأن الصحفــي أحــس بالصدمــة
بســبب هــذه الترصيحــات العنرصيــة وأنــه ال يؤيدهــا ،بــل ومل يســتوعب
الجمهــور أن هــذه األخــرة تنــم عــن جهــل ،مؤكــدا أنهــا مؤذيــة وغــر مرشوعــة.
ومــن ثــم فــإن إنتــاج الســيد جريســيلد لهــذا الفيلــم الوثائقــي هــو مبثابــة نقــل
للتعليقــات املســيئة التــي أدلــت بهــا «الســرات الخــراء» .إذ أنــه مــا كان
يجــب عليــه أن يســتجوب أعضــاء املجموعــة أو أن يشــجعهم عــى التعبــر عــن
آرائهــم ،وال حتــى أن يســاهم يف شــهرتهم عــر إظهارهــم يف فيلمــه الوثائقــي،
وحســب رأيــك فإنــه مل يكــن مــن املفــرض أن ينتــج الفيلــم الوثائقــي أساســا
وأن الســيد جريســيلد يعتــر مذنبــا كونــه أعطــى صــدى آلراء بهــذه الخطــورة.
املادة  10من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (مبسطة )
1.لــكل إنســان الحــق يف حريــة التعبــر .ويشــمل هــذا الحــق حريــة تبنــي
اآلراء وتلقــي وتقديــم املعلومــات واألفــكار دون أي تدخــل.
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2.يجــوز تقييــد حريــة التعبــر حســبام تقتضيــه «الــرورة يف مجتمــع
دميقراطــي» ،خاصــة إذا تعلــق األمــر بحاميــة حقــوق اآلخريــن.
بطاقة دور القضاة
تتمثـل مهمتكـم يف إدارة املحاكمـة ،وتحديـد مـا إذا كان قـرار املحكمـة
الدامناركيـة مرشو ًعـا ومـا إذا كان السـيد جريسـيلد مذن ًبـا حقًـا أم عكـس ذلـك
متامـا ،أي أن حقوقـه انتهكـت.
املحاكمـة :ابـدؤوا أوال بتذكير السـيد جريسـيلد وممثـل الحكومـة الدامناركيـة
بـأن كال الطرفين يتمتـع ببضـع دقائـق لتقديـم مرافعتـه .ثـم اطرحـوا أسـئلة
بخصـوص القضيـة مـع السماح لهم باألخـذ والـرد .وأخربوهم أنه مـن الواجب
عليهـم أن يحسـنوا التصرف وأن يتبعـوا كل االرشـادات التـي تقدمونهـا لهـم!
الحكم :يجب أن تتسـاءلوا عام إذا كان ينبغي عىل السـيد جريسـيلد أن يسـمح
بعـرض فيلمـه الوثائقـي للجمهـور .يبـدو أن حقـه يف حريـة التعبير يخـول لـه
ذلـك ،إال أن هـذه األخيرة ليسـت حقًـا مطلقًـا حيـث يجـب أن تتماىش مـع
االهتاممـات االجتامعيـة وحقـوق اإلنسـان .واألمـر يعـود إليكـم لتقريـر ما إذا
كان الحكـم عـادال يف هـذه الحالـة.
فيما يلي األسـئلة األساسـية التي سـتمكنكم مـن املوازنـة بني مواقـف الطرفني
والتـي قد تسـاعدكم يف اتخـاذ القرار:
• يف نظركـم ،هـل كان الجمهـور ليفهـم أن هـذا الفيلـم الوثائقـي يدعـم اآلراء
العنرصية؟
• هـل كان مـن املهـم توعيـة الجمهور مبواقف «السترات الخضراء» العنرصية
وسـوابقهم ،أم أن عـدم نقـل هـذه اآلراء العنرصيـة لجمهـور بهـذا الحجم يعد
أكثر أهمية؟
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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املادة  10من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (مبسطة)
 .1لـكل إنسـان الحـق يف حرية التعبري .ويشـمل هذا الحق حريـة تبني اآلراء
وتلقـى وتقديم املعلومـات أو األفكار دون أي تدخل.
 .2يجـوز تقييـد حريـة التعبير حسـبام تقتضيـه «الضرورة يف مجتمـع
دميقراطـي» ،خاصـة إذا تعلـق األمـر بحاميـة حقـوق اآلخريـن.
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املستوى 4
املجموعة
30 - 15

يقــدم هــذا النشــاط محــاكاة ملشــاورة /نقــاش
عــر اإلنرتنــت حــول موضــوع بنــاء مســجد داخــل
حــي مســيحي.

املدة
’180
املوضوعات

الدميقراطية واملشاركة ،العنرصية والتمييز ،اإلملام الرقمي

درجة الصعوبة

املستوى 4

حجم املجموعة

الحد األدىن 30 - 15

املــدة

حصة متتد ملدة ساعتني ونصف أو ثالث ساعات متواصلة /
أو ثالث حصص تستمر كل واحدة قرابة  50دقيقة

األهداف

• دراسة حقوق األقليات الدينية ،وعالقتها بخطاب
الكراهية عرب اإلنرتنت
• إمناء قدرات املناقشة والتحليل عرب اإلنرتنت
• دراسة كيفية توظيف النقاش /املشاركة الدميقراطية
لتعزيز التسامح اتجاه اآلخرين أو اتجاه املعتقدات األخرى
• االتصال بشبكة اإلنرتنت • توفر  5أجهزة كمبيوتر عىل
األقل• قاعة لالجتامع • ميرسان • أوراق االقرتاع ألعضاء
املجلس البلدي (اختياري)

األدوات
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(مبسطة)
جميعاإلنسان
األوروبيةعىللحقوق
االتفاقية
نسخمن
املادة 10
املشاركني.
التي ستوزع
الوثائق
•
التحضريات
(أنظـرةيرح
لمـشي
علىقحلا
ريبعتلا.آمناذه
ةـيرح
قـحلا
فقرة
اإلنرتنت
توفـر فضـاء
يـفمـن
التأكـد
 .1لكـل ناـسنإ •
احات).يأ لخدت.
راكفألاورتنود
تاـمولعملا
للحصول على اق
ميدقتوللميسر»
يـنبت ءارآلا يـقلتو«نصائـح
والتحقـقدميقر
مشـارك،يف مجتمع
«الضرورة
 .2يجـوز تقييـد حرية•التعبري
اطي»أن
مسـبقًا
تقتضيهلـكل
حسـباممـرور
إنشـاء كلمـة
اآلخريـن.
بحسـاب حقـوق
بحاميـة
فقـرة
موجـود (أنظـر
األمـراالتصـال
تعلـقالجميـع
 خاصـة إذا بإمـكان«نصائـح للميسر»).
اإلرشادات
1.اقــرأ بصــوت مرتفــع اإلشــكالية املطروحــة يف الصفحــة ( .)74 - 73وضــح
كيــف أن املشــاركني القاطنــن يف البلــدة الراقــدة قلقــون بشــأن بنــاء مســجد
عــى أرض البلديــة املهجــورة.
2.وزع عــى املشــاركني نســخة مــن الوثيقــة ،وقــم بدعوتهــم الختيــار أدوارهم.
ارشح لهــم كيفيــة إجـراء املشــاورات وتأكــد مــن حســن اســتيعابهم لها.
3.حــدد الفضــاءات التــي ميكــن للمجموعــات املشــارِكة االلتقــاء فيهــا مســبقا،
وكــذا الحواســيب املتاحــة لالســتعامل أثنــاء النشــاط .تأكــد مــن توفــر
الجميــع عــى رمــز الدخــول وكلمــة الــر.
4.ذكــر املشــاركني الذيــن يســتطيعون تقديــم ترصيــح مبــديئ بــرورة القيــام
بذلــك قبــل افتتــاح املشــاورات يف وجــه العمــوم .شــجع املشــاركني عــى
اســتغالل  30دقيقــة ملرحلــة مــا قبــل املشــاورات مــن أجــل:
	-االتفــاق عــى املواقــف داخــل املجموعــة وتوزيــع األدوار أو الحجــج
(إذا مــا اســتدعى األمــر ذلــك).
	-اإلجتامع مع ممثيل املجموعات األخرى.
	-التأكد من إمكانية ولوج الجميع إىل املوقع اإللكرتوين.
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ذكــر املشــاركني بــرورة االختصــار يف طــرح حججهــم إذا كان الولــوج إىل
الحاســوب أو مــدة اســتعامله محــدودا ،ألنهــم ال ميلكــون إال فرصــة واحــدة لعــرض
أفكارهــم.
5.أعلــن عــن بدايــة مرحلــة مــا قبــل املشــاورات وارشح لهم أن املشــاورات
ســتبدأ خــال  30دقيقة.
6.أعلــن عــن بدايــة املشــاورات العموميــة بعــد مــرور  30دقيقــة ،وقــم
بدعــوة أشــخاص مــن الجمهــور لقــراءة الترصيحــات األوىل عــى
املجموعــات  -وملشــاركة تعليقاتهــم أيضــا.
7.يعلــن العمــدة عــن انتهــاء املشــاورات ،ثــم يجتمــع أعضــاء املجلــس
البلــدي مــن أجــل التصويــت .يف حالــة عــدم اإلجــاع عــى القــرار،
يكــون صــوت العمــدة حاســا يف املســألة.
8.بعــد أن يعلــن العمــدة عــن القــرار ،اطلــب مــن املشــاركني وضــع
كراســيهم عــى شــكل حلقــة دائريــة مــن أجــل اســتخالص املعلومــات
والتقييــم.
استخالص املعلومات والتقييم
ابــدأ اســتخالص املعلومــات والتقييــم بتحيــة املشــاركني الواحــد تلــو اآلخــر،
وذلــك عــن طريــق مناداتهــم بأســائهم الحقيقيــة .مــن املهــم أن يتخلــص
املشــاركون مــن أثــر األدوار التــي تقمصوهــا خــال عمليــة املحــاكاة .اســأل
املشــاركني عــن رأيهــم حــول التجربــة التــي خاضوهــا:
	•هــل فاجأتكــم نتيجــة التصويــت؟ هــل كانــت النتيجــة لــروق للشــخص
الــذي أديتــم دوره؟
	•هــل تظنــون أن إجـراء املشــاورات عــى اإلنرتنــت كاف التخــاذ قـرار حــول
مثــل هــذه اإلشــكاليات؟ مــا هــي إيجابيــات وســلبيات االكتفــاء باإلنرتنــت
كوســيلة للمشــاورة واتخــاذ القـرار؟
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أسئلة حول األفكار املطروحة خالل النقاش
	•هــل أثــر التفاعــل مــع باقــي املشــاركني عــى رأيكــم حــول املوضــوع ،أو
عــى نظرتكــم لإلشــكالية املطروحــة؟
	•هل كان من اليسري عليكم تقمص الدور املسند إليكم؟
	•هــل تظنــون أن مثــل هــذه املواقــف قــد تحــدث يف الحيــاة الواقعيــة؟
وهــل تتذكــرون واقعــة مامثلــة؟
	•كيــف ســتترصفون إذا طرحــت مثــل هــذه اإلشــكالية يف مدينتكــم أو يف
محــل إقامتكــم؟ هــل غــر النشــاط بشــكل أو بآخــر مــن نظرتكــم لألمــر؟
ربط النشاط بخطاب الكراهية عرب اإلنرتنت
	•ما رأيكم يف قوانني حذف التعليقات العنرصية أو املسيئة؟
	•هل أثرت هذه القوانني عىل نظرتكم للتعليقات التي قمتم بنرشها؟
	•هــل كان مــن الســهل اتخــاذ القـرار حــول حــذف أو تــرك أحــد التعليقــات؟
(ســؤال موجــه للمرشفــن عــى املوقــع).
	•هــل كنتــم متفقــن مــع ق ـرارات املرشفــن عــى املوقــع؟ (ســؤال موجــه
للمشــاركني)
نصائح للميرس
	•يجب عليك إنشاء موقع آمن قبل بدء النشاط .ميكنك االختيار بني صفحة
عىل الفيسبوك أو حساب عىل أي موقع تواصل اجتامعي آخر /منصة.
ستحتاج للتأكد من أن كل شخص لديه حساب ميكنه الوصول إىل هذا
املوقع.
	•ســتحتاج إىل ميــر ثــان ملســاعدتك عــى تأطــر النشــاط .ينبغــي عــى
املجموعــات العمــل بشــكل مســتقل ،إال أنهــا قــد تحتــاج بعــض الدعــم أو
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النصائــح خــال مرحلــة التحض ـرات أو املشــاورات .إذ عــى ســبيل املثــال،
خــال فــرة التحض ـرات ،قــد يكــون مــن الــروري التأكــد مــن اســتغالل
املشــاركني للوقــت املتــاح إليهــم عنــد االلتقــاء باآلخريــن أو عنــد التخطيــط
ملا يجب قوله خالل اإلجتامع.
	•إذا كان عــدد الحواســيب محــدودا ،فيجــب فــرض مــدة زمنيــة محــددة (أو
عــدد محــدود مــن الكلــات) ليتمكــن الجميــع مــن املشــاركة.
	•يجــب تفــادي إعــادة املحــاكاة خــال مرحلــة اســتخالص املعلومــات
والتقييــم .كــا ينبغــي عــى املشــاركني التخلــص مــن أدوارهــم والتفكــر
يف النشــاط بشــكل عقــاين .عليــك مســاعدتهم «للعــودة إىل أرض الواقــع».
تنوع النشاط
ميكنــك تقليــص أو تحديــد عــدد الكلــات التــي ميكــن لــكل شــخص
نرشهــا ،ســواء تعلــق األمــر بنــر املحتــوى األويل أو بالتعليقــات .حــاول أن تجعــل
التعليقــات تقتــر عــى تغريــدات (أي أنهــا ال تتعــدى  280حرفــا).
ميكنــك أيضــا تنظيــم النشــاط عــى مــدى عــدة أيــام عــر تقليــص املــدة
الالزمــة إلحــدى الحصــص والســاح للمشــاركني بإرســال تعليقاتهــم مــن منازلهــم.
إذا مل يتوفــر اتصــال بشــبكة اإلنرتنــت ،فبإمكانــك القيــام بهــذا النشــاط
خــارج خدمــة االتصــال .إن هــذا البديــل مقتبــس مــن نشــاط مقــرح يف «روبــر».
مــن أجــل املزيــد مــن املعلومــات املرجــو زيــارة املوقــع:
https://rm.coe.int/1680488f2a

أفكار للعمل
مــا هــي األقليــات العرقيــة أو الدينيــة املتواجــدة يف بلــدك وكيــف ت ُصورهــا
وســائل اإلعــام؟ ابحــث يف مواقــع األخبــار املحليــة أو الوطنيــة عــن مقــاالت
تظهرهــم يف صــورة ســيئة .حــرر رســائل للصحافيــن املســؤولني عــن تلــك املقــاالت،
أو انــر تعليقــات عــى املواقــع التــي نــرت فيهــا ،إذا أمكــن.
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هــل تنظــم جامعاتــك املحليــة مشــاورات عــى اإلنرتنــت؟ هــل بإمــكان
الشــباب التواصــل مــع املنتخبــن املحليــن عــر اإلنرتنــت؟ مبعيــة املشــاركني ،قــم
بالبحــث عــر اإلنرتنــت ،عــن املوضوعــات التــي تهــم الشــباب ،اســتعن بــكل
الوســائل املتاحــة إذا لــزم األمــر.
تواصــل مــع املنظــات التــي متثــل األقليــات املحليــة مــن أجــل مقابلتهــم
للتعــرف عــى كيفيــة إدارة جامعاتــك املحليــة للتنــوع.
بإمــكان كل املشــاركني نــر هــذه الوثائــق عــى املوقــع اإللكــروين الــذي تــم
إحداثــه مــن أجــل إجـراء املشــاورات عــر اإلنرتنــت.
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املادة التدريبية
لجميــع املشــاركني ،ميكــن أيضــا نــر هــذا املحتــوى عــى املوقــع الــذي تــم
إنشــاؤه للتشــاور عــر اإلنرتنــت
مسجد يف البلدة الراقدة
أنتـم تقيمـون يف البلـدة الراقـدة ،هـذه املدينة املدهشـة تسـع  80.000سـاكن،
وقـد عرفـت هـذه السـاكنة خالل  60سـنة األخيرة تغييرا جذريـا ،فباإلضافة إىل
هجـرة غالبيـة الشـباب نحو املـدن الكربى للظفـر بفرص مهنية أفضـل ،فإن هذا
التغيير يرجـع إىل نـزوح العديـد مـن العائالت مـن بلدانها املسـلمة إىل املنطقة.
ومـازال يُنظـر إىل بعـض الوافديـن املسـتقرين باملدينة منـذ عدة أجيـال والذين
ميثلـون اليـوم قرابـة  15%مـن مجمـل السـاكنة ،بارتيـاب ويُعاملـون معاملـة
«الوافديـن الجـدد» .ومما أثـار الجدل يف هذه املدينة؛ رغبة مسـلميها يف إنشـاء
مسـجد على أرض مهجـورة تابعـة للبلديـة .فقـد اشـتىك املجلـس البلـدي مـن
إهمال هـذه القطعـة األرضيـة منذ سـنوات ،إذ تتواجـد عىل مقربة من الشـارع
التجـاري الرئيسي يف منطقـة تعـرف دامئـا بأعامل الشـغب وبانتشـار املخدرات.
وحين قـرر أحـد رجـال األعمال األغنيـاء تخليـص املجلـس مـن مشـكلته ،ظـن
العمـدة أنـه يـوم حظـه! فكانـت موافقـة املجلس عىل بيـع هـذه األرض ومتويل
نسـبة  20%مـن مشروع بنـاء املسـجد عليها عـن طيـب خاطر ،ومل يتبق سـوى
البحـث يف صفـوف السـاكنة املسـلمة على نسـبة  10%املتبقية.
وكان مـن املفترض أن تنطلـق األشـغال هـذا األسـبوع ...لكن ومنـذ اتخاذ هذا
القـرار ،فقـدت مدينة البلـدة الراقدة هدوئهـا املعهود .فقـد اخرتقت مجموعة
معاديـة للمسـلمني منذ أسـبوع حسـاب املجلـس عىل تويرت ونشرت عليه عدة
تغريـدات عنرصية ومسـيئة من بينها تغريدات تشـجع السـكان على التظاهر
«لطـرد األجانـب» .وقـد أدى ذلـك إىل تصعيـد الهجمات العنرصيـة وارتـكاب
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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املادة التدريبية
أعمال عنـف ضد املسـلمني ،إذ تعـرض أحدهم لجروح بليغـة .وقد ردت بعض
املجموعـات املسـلمة على هذه االسـتفزازات ،مما ينذر بانـدالع أحداث عنف
بني العصابات.
وتبعـا لذلـك دعـا عمـدة البلـدة الراقـدة السـاكنة إىل الحفـاظ على الهـدوء
وأعلـن أن قـرار بناء املسـجد س ُيحسـم فيه عن طريـق القيام مبشـاورات عامة.
كما قـرر املنت َخبـون تنظيـم منتـدى حـول هـذه املشـاورات التي سـتجرى عرب
اإلنرتنـت لتمكين أكبر عـدد ممكـن مـن املواطنين من املشـاركة.
لجميع املشاركني
عملية املشاورة

عمليــة املشــاورة هــذه مفتوحــة يف وجــه كل ســكان البلــدة الراقــدة الذيــن
تفــوق أعامرهــم  18ســنة.
عــى املجموعــات /األشــخاص الــواردة أســاؤهم يف الالئحــة أدنــاه اإلدالء
ببيــان أويل يحــدد موقفهــم مــن مــروع بنــاء املســجد وذلــك قبــل موعــد
املشــاورات.
عمدة البلدة الراقدة ونائبه( :بيان مشرتك).أعضــاء املجلــس البلــدي الذيــن ميثلــون الحــزب املحافــظ والحــزبالشــعبوي والحــزب املدافــع عــن التنــوع (بيــان عــن كل حــزب).
املنظــات غــر الحكوميــة :مجموعــة حركــة الشــباب «شــباب البلــدةالراقــدة لحقــوق اإلنســان» وجمعيــة «املــايض والحــارض» و«الجمعيــة
املســلمة للبلــدة الراقــدة» (بيــان عــن كل منظمــة).
ســيتم نــر هــذه البيانــات األوليــة عىل املوقــع اإللكــروين للمجلس وســيفتح
املجــال للتعليــق عليهــا مــن قبــل كل الســكان الذيــن تفــوق أعامرهــم 18
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املادة التدريبية
ســنة ،كــا ســتحذف كل التعليقــات التــي تحمــل نوعــا مــن التهديــد أو
العنرصيــة أو اإلســاءة.
ســتنتهي املشــاورات بعــد  30دقيقــة مــن انطالقهــا وســيصوت كافــة األعضــاء
عــى االقـراح وســيكون تصويــت العمــدة هــو الحاســم يف حالــة غيــاب رأي
األغلبية.
قرار املجلس غري قابل للطعن.
بطاقات األدوار
عمدة البلدة الراقدة

باعتبــارك الشــخصية البــارزة يف املدينــة والواعــي بــرورة اســتعادة الهــدوء
والعالقــات الســلمية داخــل جامعتــك ،واملــدرك ألهميــة الحفــاظ عــى مكانتك
كطــرف محايــد يف هــذه العمليــة ،وألنــك تــويل أهميــة كبــرة لســمعتك
كوســيط عــادل بــن مختلــف رشائــح املجتمــع ،وترجــو التوصــل إىل حــل يــريض
األغلبيــة؛ ينبغــي عليــك قبــل فتــح بــاب املشــاورات يف وجــه العمــوم ،تحريــر
بيــان أويل يحــدد موقفــك ومناقشــته مــع نائبــك .كــا ينبغــي عليــك ،إذا توفــر
لديــك متســع مــن الوقــت ،أن تحــاول االلتقــاء ببعــض املجموعــات أو بعــض
املقيمــن ببلدتــك ملعرفــة آرائهــم وتقييــم مــدى قدرتــك عــى الحــد مــن خطــر
العنــف.
لــن تقــوم بــاإلدالء بصوتــك إال يف حــال تعــادل األصــوات ،وســيكون ق ـرارك
هــو الحاســم.
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املادة التدريبية
نائب العمدة
أنـت تعمـل إىل جانب العمدة ،ويتوجب عليك مسـاعدته يف تحرير بيانه األويل،
كما يُفترض أن يتعين عليـك ،قبـل بـدء املشـاورات ،مقابلـة بعـض املجموعات
األكثر تطرفـا ملحاولـة إقناعهـم بأهميـة إيجاد حل ُمـرض للطرفني.
بعـد بـدء املشـاورات ،تُنـاط لـك مهمـة مسـاعدة العمـدة أثنـاء لقائـه مـع
املجموعـات أو السـكان ،ملعرفـة اآلراء وتقييـم إمكانيـة الحـد مـن خطـر العنـف.
لن تقوم باإلدالء بصوتك خالل هذا النقاش.
املرشفان عىل املوقع
يكمـن دوركما يف تتبـع املحادثـات ومراجعـة التعليقـات ،وذلـك للتأكد مـن خلوها
مـن العنرصيـة أو التجريـح ،إذ يجـب حـذف كل تعليـق من هـذا النوع مـن املوقع
اإللكتروين واملجلـس البلـدي .كما يجدر بكام التفكير يف طريقة لتحديـد التعليقات
املقبولـة واملرفوضـة وذلـك قبـل موعـد املشـاورات .ميكنكما وضـع بعـض املبـادئ
التوجيهيـة على املوقع.
ميكنكما كذلـك نرش بعـض التعليقات التحذيرية للمشـاركني الذين يسـتعملون لغة
غير الئقـة أو حثهم على اللباقة واحترام باقي املشـاركني يف النقاش.
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حركة ال لخطاب
الكراهية

املادة التدريبية
أعضاء املجلس البلدي :الحزب املحافظ ( 3 - 2أشخاص)
أنتـم متثلـون الحـزب املحافظ مـن املجلس البلـدي وتعارضون بناء املسـجد معارضة
تامـة .تعتقـدون أنـه ليـس عـدال تخصيـص أرض املدينـة ومواردها لبناء بيـت عبادة
ال يحترم العـادات املحليـة والوطنيـة .تعتبرون أن منـح حـق العيـش هنـا للعائالت
املهاجـرة امتيـاز وأنـه ليـس مـن حقهـم محاولـة فـرض أسـاليب حيـاة مختلفة عىل
البلـد الذي اسـتقبلهم.
يعـارض بعـض مؤيديكـم اإلسلام بشـدة ،ويعتقـدون أن العنـف الحايل ليـس باألمر
الغريـب على جامعـة مؤيـدة لديانـة عنيفـة .ترغبـون بتقليـل عـدد املسـلمني يف
جامعتكـم ألنهـم ،حسـب قولكـم ،يفسـدون القيـم التقليديـة للبلـدة الراقـدة كما
أنكـم متأكـدون أن املسـجد سـيصري مـكان التقـاء واسـتقطاب اإلرهابيين.
يتوجـب عليكـم تقديـم بيـان أويل تعبرون فيـه عـن موقفكـم ،ونشره على املوقـع
االلكتروين قبـل فتـح النقـاش يف وجـه العمـوم .لـكل عضـو مـن أعضائكـم الحـق يف
التصويـت على القـرار النهـايئ.

أعضاء املجلس البلدي :الحزب الشعبوي (شخص واحد أو شخصان)
أنتـم متثلـون الحـزب الشـعبوي يف املجلـس البلـدي .أيدتـم الفكـرة األوليـة لبنـاء
املسـجد يف املوقـع ،لوعيكـم بالـدور اإليجـايب الـذي لعبتـه السـاكنة املسـلمة يف
اقتصـاد املدينـة مـن جهـة ،ولعـدم رغبتكم يف اسـتبعاد هـذه الفئة من السـاكنة من
جهـة أخـرى .غري أن شـكاوى السـكان ،فضال عـن مظاهر العنف التـي تحدث مؤخرا
صـارت تقلقكـم كثريا .ومـن ناحيـة أخـرى ،فأنتم ترغبـون يف الحفاظ على مقعدكم
يف االنتخابـات البلديـة املقبلـة ،وبهـذا سـتؤيدون على األرجـح االقتراح األقـل إثارة
للجدل.
يتوجـب عليكـم تقديـم بيـان أويل تعبرون فيـه عـن موقفكـم ونشره على املوقـع
اإللكتروين قبـل فتـح النقـاش يف وجـه العمـوم .االختصـار مفـروض! لـكل عضـو من
أعضائكـم الحـق يف التصويـت على القـرار النهـايئ.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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حركة ال لخطاب
الكراهية

املادة التدريبية
أعضاء املجلس البلدي :الحزب املوايل للتنوع (شخص واحد أو شخصان)
أنتــم متثلــون الحــزب املــوايل للتنــوع يف املجلــس البلــدي وأنتــم عــى اقتنــاع تــام
أن الهجــرة مــن كل أنحــاء املعمــور ســاهمت يف إغنــاء ثقافــة البلــدة الراقــدة ،فضــا
عــن االهتــام الــذي صــارت تســتأثر بــه املدينــة .كــا أنكــم تعتقــدون أنــه مــن
غــر العــدل حرمــان الجــزء األكــر مــن هــؤالء األشــخاص مــن مامرســة شــعائرهم
الدينيــة وذلــك منــذ وقــت طويــل .وبذلــك فأنتــم تأملــون يف مزيــد مــن الحــوار
بــن جامعــات البلــدة النامئــة املختلفــة ،كــا أنكــم معبــؤون ملحاولــة الحــد مــن
العنــف والتقريــب بــن األط ـراف املتعارضــة .عــاوة عــى أنكــم واعــون باملشــاكل
االجتامعيــة التــي تســببها األرايض غــر املســتغلة ،وبغيــاب املــوارد املاليــة التــي
تســمح للمجلــس البلــدي بإعــادة تأهيلهــا بنفســه.
يتوجــب عليكــم تقديــم بيــان أويل تعــرون فيــه عــن موقفكــم ونــره عــى املوقــع
اإللكــروين قبــل فتــح النقــاش يف وجــه العمــوم .االختصــار مفــروض! لــكل عضــو
مــن أعضائكــم الحــق يف التصويــت عــى القـرار النهــايئ.

أعضاء جمعية «املايض والحارض» يف البلدة الراقدة ( 4 - 2أشخاص)
أنتـم متثلـون إحـدى املجموعـات الرئيسـية املعارضـة لبنـاء املسـجد .أعضاؤكم
منتمـون للطوائـف التقليديـة (غير املسـلمة) للبلـدة الراقـدة ومـن األهميـة
مبـا كان ،بالنسـبة لكـم ،أن تحافـظ املدينـة التـي يقطنهـا أغلبكـم منـذ وقـت
طويـل على طابعهـا األصلي .إن املوقـع الذي يُعتزم بناء املسـجد عليـه ،مركزي
وسـيكون مرئيـا مـن وسـط املدينـة مـن جميـع جوانبهـا ،خاصـة أن املسـجد
سـيحجب الرؤيـة عـن الكنيسـة الرئيسـية التي تظهـر حاليا من سـاحة البلدية.
كما تشـعرون أن هـذه الطائفـة التـي وصلـت حديثـا غيرت كليـا مـن الطابـع
الفريـد ملدينتكـم وال تسـتوعبون كيـف أن هـؤالء األجانـب يرفضـون العيـش
وفقـا للقواعـد املحلية.
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حركة ال لخطاب
الكراهية

املادة التدريبية
أصبـح أعضاؤكـم متطرفين خلال السـنوات األخيرة ،وتـم اتهـام منظمتكـم
بالعنرصيـة الرصيحـة وبالتخطيـط لبعـض أعمال العنـف يف الشـوارع .قطعتم
جميـع العالقـات التـي كانـت تجمعكـم بالحـزب املحافـظ الـذي يتوفـر على
متثيليـة داخـل املجلـس البلـدي.
عليكـم تقديـم بيـان أويل تعبرون فيـه عـن موقفكـم ونشره على املوقـع
اإللكتروين قبـل فتـح النقـاش يف وجـه العمـوم .االختصـار مفـروض!
أعضــاء فريــق عمــل الشــباب «شــباب البلــدة الراقــدة مــن أجــل حقــوق اإلنســان»
( 4 - 2أشــخاص)
تـم إنشـاء مجموعتكـم لحـل املشـاكل العويصـة التـي تواجهها حاليـا شـبيبة البلدة
الراقـدة .تعتقـدون أن بنـاء املسـجد له نقطتـان ايجابيتان :فهو يلبي حاجة السـاكنة
املسـلمة ملـكان مخصـص للعبـادة مـن جهـة ،كما يضـع حـدا للمشـاكل االجتامعية
التـي تسـببها األرض غير املسـتغلة منـذ مـدة طويلـة .كما تؤيـدون بنـاء املسـجد،
ولكنكـم تخشـون انشـغال املجلـس البلـدي عـن املشـاكل االجتامعيـة األخـرى إذا
سـاهم يف متويـل بنـاءه .فقد عانت امليزانية املخصصة للشـباب على وجه الخصوص
مـن اقتطاعـات كثيرة خلال السـنوات الخمـس األخيرة ،حتـى أصبحـت غير كافية
لتلبيـة حاجيـات املدينة.
يتوجـب عليكـم تقديـم بيـان أويل تعربون فيه عـن موقفكم (ال يتجـاوز  250كلمة)
ونشره على املوقـع اإللكرتوين قبل فتـح النقاش يف وجـه للعموم .االختصـار مفروض!
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حركة ال لخطاب
الكراهية

املادة التدريبية
أعضاء الجمعية اإلسالمية

البلدة الراقدة ( 4 - 2أشخاص)

منذ سـنوات وأنتم تطالبون املجلس البلدي بأن يوفر مكان عبادة للسـاكنة املسـلمة،
األمـر الـذي لطاملـا ُرفـض ألسـباب مالية .تعتقـدون أنه من غير املنصف أن تسـاهم
جامعتكم بـ  10%من املبلغ من أجل متويل البناء ،يف حني أن الطائفة املسيحية متلك
 11مكانـا مختلفـا للعبـادة يشـهدون ترددا أقل بكثري من املسـجد .حسـب رأيكم ،مل
تنـل مسـاهمة جامعتكـم القيمـة التي تسـتحقها يف املدينة ،إذ تتعـرض هذه األخرية
ألشـكال عديـدة وغير منصفـة من التمييز يف شـتى املجـاالت ،حيث حرمهـا املجلس
مـن خلال رفضـه المتالكهـا مكانـا مخصصا للعبـادة وهو مـا يعترب حقا مـن حقوقها
األساسـية .أنتـم تدركـون أن بعـض أعضائكـم يدافعـون عـن مواقف أكثر تطرفا من
املوقف الرسـمي لجمعيتكم ،وينتابكم القلق كذلك بشـأن بعض املسلمني الذين ردوا
بعنـف على الهجمات التـي طالت جامعتهـم .كام تخشـون إلغاء قرار من شـأنه أن
يعزل السـاكنة املسـلمة أكرث ،ويُولد ارتفاعا يف نسـبة العنف بني مختلف الجامعات.

يجـب عليكـم تقديـم بيـان أويل يعـزز موقفكـم ،ثـم نشره على املوقـع قبـل
افتتـاح املشـاورة يف وجـه العمـوم .اإلختصـار مفـروض!
سكان البلدة الراقدة

يبــدو أن النـزاع داخــل البلــدة الراقــدة يقلقكــم .ال تعرفــون حتــى اآلن أي موقــف
تدعمــون :يجــب عليكــم يف بدايــة األمــر أن تفهمــوا مواقــف املنظــات غــر
الحكوميــة واألحـزاب املمثلــة يف املجلــس البلــدي .وبعدهــا ميكنكــم أن تقــرروا أي
موقــف تدعمــون.

لــن تتمكنــوا مــن نــر تعليقاتكــم قبــل أن يفتــح النقــاش يف وجــه العمــوم
( 30دقيقــة بعــد االنطــاق) ،لكــن ســيكون بإمكانكــم االطــاع عــى اإلعالنــات
األوليــة الســالف نرشهــا وكــذا محاولــة التعــرف عــى ســكان آخريــن أو ممثــي
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حركة ال لخطاب
الكراهية

املادة التدريبية
جمعيــات أو حتــى أعضــاء املجلــس ،بهــدف االســتامع للحجــج التــي يقدمونهــا.
فكــروا فيــا ســتودون قولــه عندمــا يصبــح النقــاش مفتوحــا يف وجــه العمــوم،
وتذكــروا أنــه ال يســمح بتجــاوز  150كلمــة يف كل تعليــق .عندمــا ينــر جميــع
املشــاركني تعليقاتهــم ،آنــذاك ميكنكــم إذا ســمح الوقــت أن تنــروا تعليقــا
ثانيــا.
هــذا النشــاط مســتوحى مــن نشــاط مســجد يف البلــدة الراقــدة يف «روبــر»،
اتجاهــات دليــل الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان مــع الشــباب
https://rm.coe.int/1680488f2a
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حركة ال لخطاب
الكراهية

املستوى
4

المبادرة بالحمالت خطوة خطوة

املجموعة
ال يهم
املدة
أنظر أدناه

يتعلــق األمــر بسلســلة مكونــة مــن أربعــة
أنشــطة تقــوم عــى برنامــج عمــل ضــد خطــاب
وجرائــم الكراهيــة .ميكــن ملختلــف أجــزاء هــذه
السلســلة أن تُســتخدم بشــكل منفصــل أو مــع
أنشــطة أخــرى مقرتحــة يف هــذا الدليــل.

املوضوعات

العنرصيــة والتمييــز ،اســراتيجيات الحملــة ،حقــوق
اإلنســان

درجة الصعوبة

املستوى 4

حجم املجموعة

ال يهم

املــدة

 3حصـص مدتهـا  90دقيقـة و 60دقيقـة و 45دقيقـة لكل
مـن األجـزاء  1و 2و 3على التـوايل ،مـع توفير الوقت من
أجـل تنفيـذ الحملة

الجــزء  60( 1دقيقــة) يعالــج املعانــاة التــي تعــرض لهــا الغجــر عــى امتــداد
التاريــخ ،مبــا يف ذلــك املعانــاة خــال فــرة املحرقــة النازيــة .ميكــن القيــام بهــذا
النشــاط دون األج ـزاء األخــرى .الهــدف منــه هــو تعزيــز فهــم جرائــم الكراهيــة
املرتكبــة ضــد الغجــر والتــي ال تــزال لهــا عواقــب حتــى اليــوم بســبب عــدم
االع ـراف بهــا.
الجــزء  60( 2دقيقــة) يتعلق بالتخطيط لعمل يهدف إىل رفع مســتوى الوعي
العــام مبعانــاة الغجــر والتعبــر عــن تضامننــا معهــم .ميكــن اســتخدام هــذا الجــزء
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للتخطيط ألي نشاط يف إطار الحملة وكذا األنشطة األخرى املقرتحة يف هذا الدليل.
الجــزء  3يتعلــق باملبــادرة بالعمــل يف حــد ذاتهــا .تتــم كتابــة اإلرشــادات
مــن طــرف مجموعتكــم!
الجــزء  45( 4دقيقــة) اســتخالص وتقييم املعلومــات .ميكــن أن تســتخدموا
األســئلة املقرتحــة يف شــكلها العــام مــن أجــل اســتخالص املعلومــات وتقييــم أي
إجـراء تــم اتخــاذه مــن طــرف املجموعــة يف إطــار الحملــة.

الجزء  1:دروس التاريخ

املــدة

 60دقيقة

األهداف

• التوعيــة بقضيــة ضحايــا محرقــة الغجــر النازيــة وتعزيــز
الحــس التضامنــي مــع الشــعب الغجــري
• تســليط الضــوء عــى مثــال صــارخ لخطــاب الكراهيــة
واألحــكام املســبقة املتجــذرة بخصوصــه ودراســة عواقبهــا
اليــوم
• تعزيــز الحــس التضامنــي مــع املجتمــع الغجــري وتحفيــز
املجموعــة عــى اتخــاذ تدابــر ضــد العنرصيــة والتمييــز
• لوح ورقي قالب وأقالم تخطيط
• منــاذج للوثيقــة التــي ســيتم توزيعهــا «نبــذة تاريخيــة عــن
اضطهــاد أشــخاص مجهولــن» (ثانوي)
• قبــل بدايــة الحصــة ،يجــب إعــام املجموعــة بأنــه ســتتم
إثــارة قضيــة املحرقــة ،إذ ميكــن التحــدث عــى انفـراد مع أي
شــخص قــد يجــد صعوبــة يف التعاطــي مــع هــذا املوضــوع.
• تقديم نسخة من املرجع لكل مجموعة.

األدوات
التحضريات
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اإلرشادات
1.اطلــب مــن املشــاركني تشــكيل مجموعــات صغــرة مكونــة مــن  2إىل 3
أشــخاص يتشــاركون يف الشــعور بانتامئهــم للهويــة نفســها والــذي قــد
يكــون مرجعــه اشـراكهم يف األصــل العرقــي أو الجنســية أو حتــى انتامئهــم
االجتامعــي أو الدينــي .امنحهــم  10دقائــق ملناقشــة انتامئهــم لهــذه الهويــة
مــع باقــي أعضــاء مجموعتهــم.
2.وزع املرجــع «نبــذة تاريخيــة الضطهــاد أشــخاص مجهولــن» عىل املشــاركني،
أو حــدد جــزءا مــن املعلومــة ملنحهــم فكــرة عــن املعامــات الوحشــية
املتتاليــة التــي ت َ َحملهــا الغجــر دون إطالعهــم عنــد هــذه املرحلــة عــن إســم
املجموعــة املســتهدفة.
3.افحــص بإيجــاز ردود أفعالهــم ،مــن األفضــل القيــام بذلــك دامئــا ضمــن
مجموعــات صغــرة .اطلــب مــن املجموعــات االنقســام إىل فريقــن
وامنحهــم  15دقيقــة مــن أجــل اإلجابــة عــى األســئلة التاليــة:
	•مــا الشــعور الــذي ســيتملككم لــو أن شــعبكم تعــرض لهــذا النــوع مــن
املعاملــة يف التاريــخ الحديــث؟ (اطلــب مــن املشــاركني الرتكيــز عــى
املجموعــة التــي اختاروهــا يف النقطــة.)1
	•مــا هــي الجوانــب التــي تبــدو أكــر صعوبــة بالنســبة ملجتمــع عــاىن مــن
كل ذلك؟
	•مــاذا ســيحدث إذا أنكــر بعــض النــاس اليــوم حقيقــة املحرقــة؟ مــا هــي
األســباب املــررة لهــذا اإلنــكار؟
4.اجمــع املشــاركني واطلــب منهــم التفاعــل مــع املناقشــات ثــم اســألهم
عــا إذا كانــوا يعرفــون أو بإمكانهــم تخمــن مبــن يتعلــق موضــوع املرجــع
الــذي تــم توزيعــه عليهــم ،إذا مل يعرفــوا أخربهــم آنــذاك أن األمــر يتعلــق
بالغجــر ،واســألهم مــاذا يعرفــون عــن وضــع الغجــر الحــايل؛ كيــف تتــم
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معاملتهــم؟ مــاذا نعــرف عــن املعانــاة التــي عاشــوها؟ وكيــف يؤثــر خطــاب
الكراهيــة عليهــم اليــوم؟
5.ارشح للمشــاركني أن القضايــا املعروضــة عــى املحكمــة األوروبيــة لحقــوق
اإلنســان ،قــد ســلطت األضــواء عــى العديــد مــن انتهــاكات حقوق اإلنســان
التــي تعرضــت لهــا هــذه الرشيحــة يف كل بلــدان أوروبــا تقريبــا .ذكرهــم
بــأن وســائل اإلعــام والســاكنة مبجملهــا ،قــد أظهــروا الكثــر مــن التعصــب
إزاء الغجــر الذيــن يعتــرون ،يف كثــر مــن األحيــان ،هدفــا للعنرصيــة
وجرائــم الكراهيــة .اســأل املشــاركني أيضــا عــا إذا كانــوا قــد واجهــوا مثــل
هــذه املواقــف يف الواقــع أو عــى شــبكة اإلنرتنــت.
6.إذا كنــت تقــرح عليهــم هــذا النشــاط مــن أجــل مــروع الحملــة ،فيمكنك
تزويدهــم مبعلومــات حــول حملــة  ،Dostaوأخربهــم أن النشــاط التــايل
سيســمح لهــم بالتفكــر يف كيفيــة الــرد عــى املواقــف العنرصيــة التــي
تتخــذ ضــد الغجــر.
نصائح للميرس
	•إن موضــوع النشــاط حســاس للغايــة ،إذ ميكــن أن يزعــج بعــض أعضــاء
املجموعــة .إذا كانــت هــذه األخــرة تضــم غجــرا ،فيجــب بطبيعــة
الحــال تحذيرهــم واالســتعداد ملنحهــم الدعــم إذا لــزم األمــر .كــا
أن العديــد مــن املجموعــات األخــرى كانــت هدفــا للمحرقــة النازيــة
مــا قــد يؤثــر عــى ممثليهــا أيضــا ،ويتعلــق األمــر خاصــة باليهــود
ومعاناتهــم التــي يعــرف بشــأنها الجميــع .لذلــك تحقــق مســبقا مــن
تشــكيلة مجموعتكــم وحــاول تقييــم تفاعالتهــا املحتملــة مــع النشــاط.
	•ميكنــك تزويــد املشــاركني مبعلومــات حــول املجموعــات األخــرى
املســتهدفة مــن النظــام النــازي ،أو ســؤالهم عــا إذا كان بوســعهم
ذكرهــا .ومــن بينهــا:
	-إبادة البولنديني (حوايل  2.5مليون بولندي غري يهودي)؛
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	-شعوب سالفية أخرى؛
	-السوفيات (مبا يف ذلك أرسى الحرب)؛
	-غري األوروبيني وخاصة من أصل أفريقي أو آسيوي؛
	-األشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو صعوبات يف التعلم؛
	-ضعاف السمع واملعاقون جسديا؛
	-املثليون واملتحولون جنسيا؛
	-الخصوم السياسيون ،مبا يف ذلك الشيوعيني واليساريني؛
	-املنشقون الدينيون وخاصة أعضاء شهود يهوه1؛
للمزيد من املعلومات:

https://en.wikipedia.org/wiki/Holocaust_victims   

	•ســيكون مــن الــروري تنــاول النشــاط بقــدر كبــر مــن املرونــة ،الســيام عــدم
اإلرساع خاصــة إن كان املشــاركون يحتاجــون إىل املزيــد مــن الوقــت للتعبــر
عــن شــعورهم.
	•بالنســبة للعمــل ضمــن مجموعــات صغــرة ،يــوىص بالتفكــر يف الصعوبــات
املحتملــة مســبقا والتــي ميكــن أن تواجــه بعــض املشــاركني .إذا كان األمــر
كذلــك ،فقــد يكــون مــن األســهل تعيــن أعضــاء املجموعــة حســب هويتهــم.
عــى ســبيل املثــال ،مــن خــال مطالبتهــم بالتجمــع مــع أشــخاص مــن نفــس
الجنــس أو أشــخاص يدرســون موضوعــا معينــا أو مــع أشــخاص متحمســن
لكــرة القــدم أو التنــس أو األلعــاب الرياضيــة ،إلــخ.
	•يف هــذا التذكــر التاريخــي املوجــز حــول محرقــة الغجــر (أدنــاه) حلــت «»X
محــل كل اإلشــارات التــي تشــر للغجــر .عنــد اســتخدام هــذه املعلومــات ،قــم
بتعيــن «املجموعــة»؛ كــا ميكنــك أيضــا أن تطلــب مــن املشــاركني أن يتصــوروا
بــأن املجموعــة التــي تــم تعيينهــا متثلهــم.
 -1جامعــة دينية تضــع نفســها بــن اليهوديــة واملســيحية .أطلقــت عــى نفســها لقــب «شــهود يهــوه» ،نســبة
إىل «يهــوه» إلــه بني إرسائيل بحســب العهــد القديــم.
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	•إن الهــدف مــن دعــوة املشــاركني الختيــار الهويــة التــي تهمهــم ،يكمــن يف
جعلهــم يدركــون مــا معنــى أن يكونــوا مجموعــة مســتهدفة .وعــى الرغــم
مــن ذلــك ،فقــد يجــد هــؤالء صعوبــة يف التعــرف عــى مشــاكل الغجــر
بســبب األحــكام املســبقة القويــة تجــاه هــذا املجتمــع .ويجــب أن يؤخــذ هــذا
الجانــب بعــن االعتبــار .كــا يجــب إتاحــة وقــت كاف للمشــاركني يف النقطــة
 4مــن الجــزء  1للتعبــر عــن قلقهــم إذا لــزم األمــر.
	•ذكرهــم أن نســبة الغجــر الذيــن قتلــوا بأوروبــا خــال املحرقــة ت ـراوح بــن
 75%و 80%كــا بلغــت نســبة  90%يف دول أخــرى .اطلــب منهــم أن يتخيلــوا
شــعورهم إذا مــا فقــدوا  90%مــن ســكانهم ،حيــث ســيفقدون هــذه النســبة
مــن األشــخاص املتواجديــن يف هــذه املجموعــة :أي بالنســبة لـــ 20شــخصا
تقريبــا ،ســيظل هنــاك شــخصني فقــط!
	•ميكنــك إحضــار معلومــات عــن «جرائــم الكراهيــة» إىل املشــاركني ودراســة
الرابــط بــن خطــاب الكراهيــة خــارج اإلنرتنــت وخطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت ،هــذه األخــرة هــي عبــارة عــن جرائــم ترتكــب ضــد أفــراد أو
جامعــات بدافــع كراهيــة مجموعــة كلهــا .وميكنــك أن تفكــر يف الكيفيــة التــي
قــد تصبــح بهــا التعبـرات «املعتدلــة» عــن الكراهيــة والعنرصيــة أكــر تطرفــا
وأن تــرر الجرائــم املرتكبــة ضــد أف ـراد معينــن.
كلمــة « »Dostaتعنــي بلغــة الغجــر «كفــى» .الحملــة التوعويــة «»Dosta
تهــدف إىل تقريــب املواطنــن غــر الغجــر مــن الغجــر .ميكنــك الحصــول عــى
مزيــد مــن املعلومــات حــول الحملــة عــى املوقــع http://dosta.org
قــد يكــون ذلــك مفيــدا إذا توفــر لديــك اتصــال بشــبكة اإلنرتنــت ،بحيــث
ميكــن للمشــاركني تصفــح املوقــع لبعــض الوقــت.
ميكنــك قــراءة «الحــق يف التذكــر» - ،كتيــب الرتبيــة مــع الشــباب حــول
اإلبــادة الجامعيــة للغجــر و /أو إلقــاء نظــرة عــى هــذه املواقــع التــي تتحــدث
عــن املحرقــة الغجريــة:
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()https://www.coe.int/en/web/youth-roma/right-to-remember
https://www.sintiundroma.org/en/
https://www.coe.int/en/web/roma-genocide
http://vhaonline.usc.edu/login
http://isurvived.org/TOC-I.html#I-7_Romanies
www.preventgenocide.org/edu/pastgenocides/nazi/parajmos/resources/

استخالص وتقييم املعلومات
يف ختــام النشــاط ،امنــح املشــاركني بعــض الوقــت للتعبــر عــن شــعورهم.
ميكنــك البــدء بإعطــاء الكلمــة لــكل مشــارك بالتنــاوب مــن أجــل التعبــر عــن كل
مــا يجــول يف خاطرهــم:
	•هــل جلــب لكــم النشــاط معلومــات جديــدة أو ســمح لكــم بفهــم بعضهــا
بشــكل أوضــح وأفضــل؟
	•هل غري النشاط موقفكم تجاه الغجر؟
	•يف رأيكــم ،ملــاذا مل يســلط الضــوء كثــرا يف وقتنــا الراهــن عــى معانــاة
الغجــر يف ظــل النظــام النــازي؟
	•هــل تعتقــد أنــه إذا كان هــذا الجانــب مــن التاريــخ معروفــا بشــكل أفضــل،
فــإن معاملــة الغجــر ســتكون مختلفة؟
	•مــا الــذي ميكنكــم أن تقومــوا بــه لجعــل هــذا الواقــع معروفــا عــى نطــاق
أوســع؟
	•مــاذا تعلمتــم عــن املحرقــة النازيــة؟ هــل ميكنكــم رشح كيــف انتــر
خطــاب الكراهيــة حتــى أصبحــت هــذه الجرائــم ترتكــب ضــد عــدد كبــر
مــن األف ـراد؟ هــل تــرون أنــه توجــد موازنــات أو مقارنــات بــن خطــاب
الكراهيــة يف الواقــع أو عــر اإلنرتنــت اليــوم؟
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تنوع النشاط
ميكنــك اســتخدام هــذا النــوع مــن النشــاط لدراســة وضــع أي مجموعــة
أخــرى تعتــر ضحيــة للمحرقــة ،ومــع ذلــك فهــم يعانــون يف صمــت .بعــض هــذه
املجموعــات مدرجــة يف فقــرة «نصائــح للميــر».
الجزء الثاين :تخطيط مرشوع عمل
يســتند هــذا الجــزء مــن النشــاط عــى الفصــل  3مــن دليــل اتجاهــات
«اتخــاذ تدابــر» .ميكنــك أيضً ــا اســتخدام أمثلــة مــن تدابــر معينــة أخــرى تجدهــا
يف قســم «الحصــول عــى النتائــج!» .أنظــر https://rm.coe.int/1680488f2a
املــدة
األهداف
األدوات
التحضريات

 60دقيقة
• فهم كيفية التخطيط ملرشوع عمل فعال
• التفكري يف كيفية استخدام اإلنرتنت كأداة للحملة
• تطوير مرشوع عمل تنفذه املجموعة
• نسخ من الرسم البياين (اختياري)
• لوح ورقي قالب وأقالم تخطيط
• تحضــر نســخ مــن الرســم البيــاين أو رســمه عــى
ورقــة الســبورة الورقيــة بغــرض إكاملــه.

اإلرشادات
1.ارشح للمشــاركني أنهــم ســيصممون مــروع عمــل ملناهضــة مشــكل
خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ضــد مجتمــع الغجــر (أو مجموعــة أخرى).
ذكرهــم بحجــم ومــدى أثــر خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت .اطلــب منهــم
إعطــاء بعــض األمثلــة إنطالقــا مــن تجاربهــم الخاصــة.
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المبادرة بالحمالت خطوة خطوة

2.قــم بدعــوة املجموعــة للتفكــر يف بعــض املشــكالت املرتبطــة بخطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،الســيام الجوانــب التــي ميكــن معالجتهــا .اطلــب
منهــم التفكــر بدرجــات مختلفــة مــن الكراهيــة ،مــن األفعــال «الحميــدة»
إىل التحريــض عــى جرائــم الكراهيــة .يجــب دعوتهــم لتحديــد املنتديــات
والفاعلــن املســؤولني عــن حجــم خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت .ســجل
اقرتاحاتهــم عــى الســبورة الورقيــة.
3.ارشح للمجموعــة أنــه ســيتعني عليهــا اختيــار إحــدى «الحلــول» التــي
ســيعملون عليهــا .وضــح للمشــاركني أن الحــل الــذي ســيتم اختيــاره ليــس
مهـ ًـا ج ـ ًدا ،لكــن ال ينبغــي أن يكــون طمو ًحــا أكــر مــن الــازم ليكــون
تحقيقــه ممكنــا!
 4.قــدم مناقشــة موجــزة للحلــول املفضلــة لــدى املشــاركني وحــاول التوصــل
إىل توافــق يف اآلراء حــول حــل سيســتمتع الجميــع بالعمــل عليــه.
 5.وزّع نســ ًخا مــن الرســم البيــاين يف الصفحــة  ،97أو اســتخدم نســخة
الســتكامل الرســم عــى ورقــة الســبورة الورقيــة .اســتخدم عناويــن الرســم
البيــاين يف الصفحــة  97وأكمــل كل خانــة مــع املشــاركني .تحقــق مــن أن:
	•خطة العمل التي حددتها ،ستسهم يف حل املشكلة؛
	•مــروع العمــل واقعــي بالنظــر إىل مــوارد املجموعــة والعقبــات التــي
قــد تعرتضهــا؛
	•«الحــل» ملمــوس مبــا فيــه الكفايــة للمشــاركني ملعرفــة مــا إذا كانــوا قــد
وصلــوا إىل هدفهــم أم ال.
6.قــم بإعــداد ورقــة قـرار بحيــث يعــرف جميــع املشــاركني مــا يفــرض القيــام
بــه ومتــى .لالطــاع عــى أحــد النــاذج ،أنظــر ،آخــر قســم «اتخــاذ تدابــر»
مــن دليــل اتجاهــات https://rm.coe.int/1680488f2a -
7.اســتخدم طريقــة اســتخالص املعلومــات والتقييــم لضــان رضــا جميــع
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املشــاركني عــن العمليــة ونتائجهــا ،وعــن التحضـرات االزمــة لتنفيــذ خطــة
العمــل.
استخالص املعلومات والتقييم
	•ما رأيك يف خطة العمل التي أعددمتوها؟
	•هل لكل مشارك دور يؤديه ،وهل هو ر ٍ
اض عن هذا الدور؟
	•هــل هنــاك أي يشء آخــر نحتــاج إىل التفكــر فيــه أو توخــي الحــذر منــه
قبــل املبــادرة بالعمل؟
	•كيــف ســنعرف مــا إذا كانــت مبادرتنــا بالعمــل قــد نجحــت يف تحقيــق
أهدافها؟
نصائح للميرس
	•ميكنــك االعتــاد عــى النشــاط «جــذور وفــروع» لتحديــد مشــكلة مــا
والعمــل عليهــا كمجموعــة .ســيعطي ذلــك للمشــاركني نظــرة أكــر
شــمولية حــول الرتابــط بــن بعــض مشــاكلهم وســيؤدي إىل خطــة عمــل
أكــر متاس ـكًا.
	•حــاول أن متنــح للمجموعــة أكــر قــدر ممكــن مــن االســتقاللية يف
اختيــار املشــكلة والعمــل مــن خــال مخطــط انســيايب .ســيكون اإلجـراء
أكــر فعاليــة إذا شــعروا مبلكيــة الخطــة .ومــع ذلــك ،يجــب أن تتأكــد
مــن مراعــاة أي صعوبــات محتملــة يف تنفيــذ اإلجــراء والتفكــر يف
كيفيــة تقليلهــا.
	•يف مرحلــة التخطيــط ملبــادرة العمــل وقبــل تنفيذهــا ،ننصــح بشــدة،
ويف حــدود اإلمــكان ،إرشاك أف ـراد مــن مجتمــع الغجــر ،أو املجموعــة
املســتهدفة إن كانــت مختلفــة .وإن كان باإلمــكان دعــوة متدخــل ،ألن
ذلــك ســيجعل النشــاط أكــر واقعيــة وتَدخلــه ســيكون بالتأكيــد مصــدر
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إلهــام .تأكــد بــأن مبــادرة العمــل املقرتحــة ســتحظى بالقبــول عــى
األقــل مــن طــرف أف ـراد هــذه الفئــة املجتمعيــة ،أو اتصــل مبجموعــة
محليــة تدعــم أو تعمــل لصالــح مجموعتكــم املســتهدفة.
	•أثنــاء العمــل عــى الرســم التخطيطــي ،إذا كنــت ال ترغــب يف تزويــد
املشــاركني باالقرتاحــات املوجــودة يف الخانــات ،ميكنــك اســتخدام إصــدار
عــام لهــذا الرســم البيــاين الــذي ســتجدونه يف قســم «اتخــاذ تدابــر»
مــن دليــل اتجاهــات ،أو تصــور رســم بيــاين خــاص بكــم ورســمه عــى
ورقــة مــن الســبورة الورقيــة .إذا واجــه املشــاركون صعوبــة يف التعامــل
مــع خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،اســتخدم االقرتاحــات الــواردة يف
«اس ـراتيجيات الحملــة» لتزويدهــم ببعــض األفــكار.
مــن الواضــح أن هــذا النشــاط ميكــن تنفيــذه مــع مجموعــة أخــرى ،باعتبــاره
موضــوع یســتهدف خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت .نوصيــك بتقديــم نشــاط
متهيــدي قبــل التخطيــط ألي عمــل مــن أجــل مســاعدة املشــاركني عــى فهــم
املوضــوع بشــكل أفضــل وتحفيزهــم عــى العمــل عــى القضايــا التــي حددوهــا.
كمقدمــة ،یمكنــك اختيــار إحــدى األنشــطة التاليــة:
	•ميكــن اســتخدام نشــاط «لنغــر قواعــد اللعبــة» لفحــص خطــاب
الكراهيــة القائــم عــى نــوع الجنــس.
	•یمكــن اســتخدام نشــاط «مــن يسء إىل أســوأ» لفحــص رهــاب املثلیــة
الجنســية.
	•كذلــك ميكــن اســتخدام نشــاط «الهجــوم اإللكــروين» لفحــص خطــاب
الكراهيــة املوجــه ضــد الالجئــن وجامعــات املهاجريــن .بطبيعــة الحــال،
یمكــن مناهضــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت مــن خــال اتخــاذ
تدابــر عــر اإلنرتنــت وخــارج اإلنرتنــت.
عنــد التفكــر يف التدابــر التــي یجــب اتخاذهــا ،یمكنــك ،عــى ســبیل املثــال،
أن تقــرح عــى املجموعــة الرتكيــز عــى التدابــر التــي يتــم اتخاذهــا عــر اإلنرتنــت.
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الجزء  :3املبادرة بالعمل
الجزء  :4التأمل والتعلم من العملية

	• مــن املهــم اســتخالص املعلومــات وتقييــم مبــادرة العمــل املتخــذة،
وكــذا الخطــوات التــي ســاهمت يف إجرائهــا .إذا كانــت الحملــة ال تـزال
مســتمرة ،فيجــب أن تأخــذ بعــض الوقــت للتمعــن يف ســر العمليــة بعد
وقــت قصــر مــن بدئهــا ،وهــذا بحــد ذاتــه مهــم جــدا إذ أن العدیــد
مــن اإلجـراءات املعزولــة قــد یبــدو أن لهــا أثــر ضئیــل وقــد يســبب يف
إحبــاط املجموعــة .اســتخدم الحصــة لطــرح شــكوك املشــاركین ،إن كان
عملهــم غــر مجــدي مثــا أو أن األمــر ال یســیر عــى مــا یـرام .ذكرهــم
بــأن الحمــات عــادة مــا تقــوم عــى العدیــد مــن التدابــر واألنشــطة
التــي یمكــن أن تســاعد يف تغییــر الســلوكات واملواقــف.
	•استخدم أفكارهم املستخلصة للتخطیط ألي عمل يف املستقبل.
	•قبــل بــدأ الحصــة ميكنــك أن تطلــب مــن املشــاركین وصــف شــعورهم
يف الیــوم التــايل لعملهــم .یمكنــك تنظيــم طاولــة مســتدیرة.
	•یمكنــك تقســیم املشــاركین إىل مجموعــات تتكون من  4إىل  5أشــخاص.
اطــرح علیهــم األســئلة التالية:
	-كیف جرت األمور يف اعتقادكم؟
	-هــل كان هنــاك يشء أصعــب مــا كنتــم تعتقــدون؟ أم حــدث
يشء غیــر متوقــع؟
	-مــا هــي النتائــج الرئیســیة لعملكــم؟ هــل تتوافــق مــع األهــداف
التــي كنتــم تطمحــون إىل تحقیقهــا يف البدایــة؟
	-هــل تعتقــدون أنــه توجــد دروس ميكــن أن نتعلمهــا يف املــرة
القادمــة؟
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	•اجمــع كل املشــاركین وراجــع إجاباتهــم عــى األســئلة .یمكنــك إنهــاء
الجلســة بإعطــاء بعــض االنطباعــات العامــة حــول العمــل ككل:
	-هــل أنتــم راضــون عــن الطريقــة التــي خططتــم بهــا للقيــام
بهــذا العمــل؟
	-يف رأيكــم ،مــا هــي أهــم النقــاط الرئيســية التــي یجــب االعتــاد
علیهــا لتنظیــم عمــل آخــر (بغــض النظــر عــن طبيعــة املوضــوع)؟
	-مــا هــي أهــم النتائــج بالنســبة إليكــم؟ هــل تعتقــدون أن
آراءكــم وترصفاتكــم تطــورت بطريقــة أو بأخــرى؟
	-كیــف یمكــن االســتفادة مــا قمتــم بــه؟ هــل ترغبــون يف
االســتفادة مــن ذلــك؟
نصائح (ملزيد) من األداء
شــجع املجموعــة عــى مواصلــة العمــل عــى املشــاكل التــي تــم تحديدهــا.
یمكــن البــدء مبشــاكل أخــرى مــن القامئــة التــي وضعــت يف بدایــة الجــزء الثــاين،
أو اختبــار مناهــج أخــرى ملعالجــة املشــكلة التــي تــم تحديدهــا .سيســهل العمــل
املوضوعــي املعتمــد علیــه أثنــاء التخطیــط لهــذا النشــاط يف إعــداد تدابــر أخــرى،
ومــن شــأنه أن يحفــز املشــاركني عــى بــذل املزيــد مــن الجهــد .كــا بإمكانهــم
التنســيق مــع مجموعــات أخــرى ،مبــا فيهــم مجموعــات مــن بلــدان أخــرى والعمل
عــى التخطيــط ملواصلــة العمــل الــذي رشعــوا يف إنجــازه.
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املادة التدريبية
نبذة تاريخية موجزة عن اضطهاد X
1890

مؤمتــر تــم تنظیمــه يف أملانيــا حــول «حثالــة املجتمــع  .»Xللجنــود
حــق تنظیــم حــركات .X

1909

مؤمتــر اســراتیجي حــول «مســألة  .»Xحیــث أوىص بوضــع عالمــة
عــى كل  Xلتمييــزه بســهولة.

1920

تحــدث أكادمييــان عــن «حیــاة ال تســتحق أن تعــاش» ،مشــرا إىل
وجــوب قطــع نســل الشــعب  Xوإبادتــه.

1922

(طــوال فــرة العرشينــات) تــم أخــذ صــور وبصــات جميــع األشــخاص
 Xاملتواجديــن عــى األرايض األملانيــة.

1926

تــم اعتــاد قانــون يف أملانيــا ملحاربــة «البــاء ( »Xهــذه املعاملــة
تشــكل خرقــا واض ًحــا ملقتضيــات دســتور ویــار).
خصیصا لـ  Xوإرســال
تــم بنــاء معســكرات اعتقــال يف بافاریــا (أملانیــا)
ً
مثانیــة آالف  Xإلیها.

1927
1928

1934

1938

تــم وضــع جميــع  Xرهــن املراقبــة املســتمرة للرشطــة .نــر أســتاذ
وثیقــة تشــیر إىل أن «آل  Xهــم الذیــن يدخلــون العــرق األجنبــي إىل
أوروبــا» .تــم بنــاء مخیــات جدیــدة لشــعب .X
تـم إيقـاف أفراد  Xلقطع نسـلهم بالحقن واإلخصاء ،ومن ثم إرسـالهم
إىل معسـكرات يف داخاو وديزل شرتاسـه وزاكسـينهاوزن وأماكن أخرى.
تـم إصـدار قانونين يف نفـس السـنة مينعـان األملـان مـن الـزواج مـن
«الیهود و Xوالسـود».
مـن  12إىل  18یونیـو ،قُبـض على مئـات األفـراد  Xيف جمیـع أنحـاء
أملانیـا والنمسـا ،كما أنهـم تعرضوا للضرب والسـجن .وكان  Xهو أول
مـن یُمنـع مـن االلتحاق باملـدارس.
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1939

1940

1941
1944
1945
1950

1992

المبادرة بالحمالت خطوة خطوة

نــر معهــد التنقیــة العرقیــة إعالنًــا یقــول« :یجــب اعتبــار جميــع
األشــخاص  Xحاملــن لألمــراض الوراثیــة؛ إن إبادتهــم هــي الحــل
الوحیــد»( .وبالتــايل ینبغــي أن یكــون الهــدف هــو اإلبــادة املنظمــة
لهــذه الســاكنة املزريــة).
أول عمــل إبــادة جامعیــة للهولوكســت :تــم اســتخدام  250طف ـاً X
كفـران تجــارب الختبــار بلــورة غــاز الســيانيد ،يف معســكر االعتقــال يف
بوخنفالــد .ويف نفــس العــام ُمنــع كل  Xمــن التوظیــف.
يف یولیــوز ،تــم تنفیــذ الق ـرار النهــايئ للنازيــة «بقتــل جمیــع الیهــود
و Xوذوي األمـراض العقليــة» .وهكــذا كانــت بدايــة املحرقــة ،حيــث
قُ ِتــل  X 800يف عملیــة واحــدة لیلــة  24دجنــر يف شــبه جزیــرة القــرم.
يف یــوم  1أغســطس /آب ،تــم رش الغــاز عــى  X 400ليتــم حرقهــم
بعــد ذلــك يف أوشــفیتز-بیركیناو كجــزء مــن عملیــة ضخمــة.
بحلـول نهایـة الحـرب ،قضى النازيـون على مـا يقـارب  70و ٪ 80مـن
شـعب  .Xمل يتم اسـتدعاء أي منهم للشـهادة خالل محرض «نورمربغ»،
كما أنـه مل یتقـدم أحـد بأي ملتمس بإسـمهم ومل یتم دفـع أي تعویض
عـن جرائم الحرب إىل  Xكشـعب.
أوىل ترصیحــات الحكومــة األملانية أشــارت إىل أن شــعب  Xال یســتحق
أي تعویــض عــن جرائــم الحرب.
منـذ فاتـح نونبر قامـت أملانیـا بإرجـاع طالبـي اللجـوء  Xإىل بلدهـم
رومانیـا مكبلي األیـادي مقابـل  21ملیـون دوالر ،إال أن البعض منهم
فضلـوا االنتحـار بـدالً مـن القیام بذلـك .كام طالبـت الوكالـة األملانیة
للصحافـة مـن الصحافیین الغربیین بعدم اعتماد مصطلح «الرتحیل»
لكونـه «يعكـس دالالت تاریخیـة محرجة».

مقتطف من كتاب «نبذة تاريخية موجزة عن محرقة الغجر» إليان هانكوك.
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خطاطة للتوزيع

ما نوع الجمهور املستهدف؟
•ساكنة مجتمعكم
•الشباب
•صناع السياسة الوطنية
•معلمو املدارس املحلية
•الناجون من املحرقة
•الشباب الغجر

كيف سيظهر التغيري؟
•بتقديم األدلة الكافية
•باالستامع إىل وجهة نظر الغجر
•بالضغط والدعاية عىل الصعيد
الوطني
•نزوال إىل رغبة الشباب داخل
مدارسهم
•مبطالبة رسمية للتعويض
•بتفهم أفضل لعادات ومصالح
اآلخرين

ما املشكلة التي تريدون معالجتها؟
•الجهل بواقعة محرقة الغجر
•الصور النمطية ضد شعب الغجر
•عدم االعرتاف رسميا مبحرقة الغجر
•حقيقة أن نظام التعليم يتجاهل الغجر
ضحايا املحرقة
•حقيقة أن نسبة قليلة فقط منهم
حصلت عىل تعويض
•حقيقة عزلهم وتهميشهم
ما هي التغيريات التي تريدون تحقيقها؟
•االعرتاف بحقيقة محرقة الغجر
•املزيد من التفاهم والتسامح
	  • نصب تذكاري لضحايا محرقة الغجر
•تنظيم املدارس لحدث تذكاري حول محرقة
الغجر
•تحقيق هدف واحد عىل األقل وإصالحه
•تطوير العالقات مع شباب الغجر
أي وسيلة ستستخدمونها للتأثري عىل جمهوركم؟
•كتابة مقال وتنظيم حدث عام
•تنظيم نشاط حي باملكتبة مع أعضاء
مجتمع الغجر
•تقديم التامس عرب وسائل اإلعالم الوطنية
يشمل ما ال يقل عن  1000توقيع
•توفري املعلومات لشباب املجتمع
•إعالم أعضاء املجتمع بحقوقهم وتقديم
الدعم يف إطار طلباتهم بالتعويض
•تنظيم حدث ثقايف مشرتك

نشاط مستوحى من «!– »Dostaاتجاهات -دليل الرتبية عىل حقوق اإلنسان مع الشباب،
مجلس أوروبا.2012 ،
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لنغير قواعد اللعبة

املستوى
3
املجموعة
15 +
املدة
‘60
املوضوعات
درجة الصعوبة
حجم املجموعة
املــدة
األهداف

األدوات
التحضريات

98

بعــد تقديــم عــرض حــول الحملــة ،يصمــم
املشــاركون «حملــة مصغــرة» ضــد التحيــز الجنــي
عــى مســتوى ألعــاب اإلنرتنــت  .
العنرصية والتمييز ،اإلملام الرقمي ،اسرتاتيجيات الحملة،
الدميقراطية واملشاركة
املستوى 3
الحد األدىن 15
 60دقيـقــة
• دراسة مشكل االعتداء الجنيس عىل اإلنرتنت خاصة يف
صفوف الالعبني
• تطوير مهارة إطالق الحمالت عىل شبكة اإلنرتنت
لوح ورقي قالب وأقالم تخطيط
• نسخ بطاقات «اإلرشادات» الصفحات ()106 - 104
ومناذج لخطاب الكراهية يف الصفحة (( )107أو استخدام
جهاز عرض ضويئ).
• االستئناس بالحمالت عرب اإلنرتنت (الفصل 7.5
اسرتاتيجيات الحملة) وحملة الشباب لحركة «ال لخطاب
الكراهية» (الفصل  2من هذا الدليل).
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اإلرشادات
1.زود املشــاركني بنســخ مــن خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت صفحــة ()107
واســألهم عــن رأيهــم بخصوصهــا .ميكنــك طــرح األســئلة أدنــاه لالسرتشــاد:
	-يف رأيكم ،مباذا تشعر املرأة عندما تواجه خطابا مثل هذا؟
	-هل تعتقدون أن هذا النوع من االنتهاكات واسع االنتشار؟
	-يف رأيكــم ،كيــف ســيكون شــعور امــرأة ترغــب يف املشــاركة يف لعبــة،
ثــم تتفاجــأ بتعليقــات مــن هــذا النــوع موجهــة ضــد العبــات أخريــات؟
2.ارشح للمشــاركني أن هــذا النــوع مــن العنــف ضــد املــرأة منتــر عــى
نطــاق واســع ليــس فقــط يف وســط الالعبــن عــى اإلنرتنــت ،بــل عــى
مســتوى وســائط أخــرى للتبــادالت عــر اإلنرتنــت أيضــا .ميكنــك أن تســأل
مجموعتــك عــا إذا كانــوا قــد واجهــوا مثــل هــذه املواقــف أثنــاء مزاولــة
أنشــطتهم عــر اإلنرتنــت وهــل ســبق ملشــاركات أن كــن ضحايــا ملثــل هــذه
االنتهــاكات.
3.أخربهــم أن هــذه أمثلــة لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،وأن هــذا
الخطــاب انتهــاك لحقــوق اإلنســان .وحتــى إن ُوجــدت منشــورات مامثلــة
لهــذه موجهــة إىل نســاء أو شــابات خــارج نطــاق اإلنرتنــت ،فهــي تعتــر
غــر رشعيــة أيضــا.
4.ارشح للمشــاركني أن هــذا النشــاط ســيتفحص بعــض الطــرق التــي ميكــن
للمجموعــة أن تتصــدى بهــا لقضيــة االعتــداء الجنــي ضــد الالعبــات
مــن خــال الحمــات عــر اإلنرتنــت .ســيقوم املشــاركون بتصميــم «حملــة
صغــرة» خاصــة بهــم ،إذ ســيعملون ضمــن مجموعــات صغــرة للتفكــر يف
طــرق ملخاطبــة مختلــف الجامهــر املســتهدفة ،التــي لديهــا صلــة باملشــكلة.
5.ضــع بحــوزة املشــاركني قامئــة «الجامهــر املعنيــة» ثــم اطلــب منهــم اختيار
مجموعــة واحــدة للعمــل عليهــا .احــرص عــى أن تتضمــن كل مجموعــة
نفــس عــدد املشــاركني.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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املجموعة  :1الالعباتاملجموعــة  :2األشــخاص الذيــن يوجهــون إســاءات إىل الالعبــات أوأولئــك الذيــن مــن املرجــح أن يقومــوا ذلــك.
املجموعــة  :3العبــون آخــرون (ليســوا مــن مرتكبــي أعــال العنــف،لكنهــم يشــهدون عليهــا ويســمحون بحدوثهــا).
املجموعــة  :4صنــاع القــرار واملمثلــون الربملانيــون املحليــون أوالوطنيــون والــوزراء ،إلــخ...
املجموعــة  :5مــزودو الخدمــات وصنــاع املحتــوى عــى اإلنرتنــت،باإلضافــة إىل مالــي ومضيفــي املواقــع االلكرتونيــة ومســري مجتمعــات
اإلنرتنــت.
املجموعــة  :6عامــة النــاس ،ليفهمــوا خطــورة املشــكلة وليدعمــوا هــذهالحملة.
6.امنــح لــكل مجموعــة ورقــة ســبورة وبطاقــة اإلرشــادات .أخربهــم أن
لديهــم  20دقيقــة للتفكــر يف طــرق محــددة إلرشاك جمهرهــم .ذكّرهــم
بــأن اآلخريــن يعملــون عــى جامهــر مختلفــة :يجــب أن يحاولــوا الرتكيــز
عــى األســاليب والرســائل التــي مــن املرجــح أن تجــذب انتبــاه جمهورهــم
وتقــدم مســاهمة إيجابيــة للحملــة .حملــة جيــدة تجمــع أكــر عــدد ممكن
مــن األشــخاص!
7.بعــد مــرور  20دقيقــة تقريبــا ،اطلــب مــن املجموعــات تقديــم اقرتاحاتهــم
ثــم خصــص الوقــت لألســئلة والتوضيحــات والتعليقات.
8.ارشح للمشــاركني أن تطويــر اس ـراتيجية حقيقيــة للحملــة يســتغرق أكــر
مــن  15دقيقــة! ويف كثــر مــن األحيــان ،تتغــر األفــكار األوىل أو حتــى
يتــم اســتبعادها لصالــح مقرتحــات أخــرى .وهنــاك اسـراتيجية جيــدة يقــوم
عــدة أشــخاص بوضعهــا عــى مــدى عــدة أشــهر ،والتــي يجــب اختبارهــا
قبــل تنفيذهــا .كــا أن اســتخالص املعلومــات والتقييــم ســيمكن مــن إلقــاء
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نظــرة عــى آراء املشــاركني حــول «املســودة األوىل» لالس ـراتيجية!
استخالص املعلومات والتقييم
أسئلة حول االسرتاتيجية والحملة عرب اإلنرتنت:
	-هــل كان مــن الســهل تحديــد اإلجـراءات عــر اإلنرتنــت؟ مــا هــي مزايــا
هــذه العمليــة ومــا هــي عيوبهــا؟
	-هــل أنتــم راضــون عــن االســراتيجية املقرتحــة؟ هــل تعتقــدون أن
تنفيذهــا قــد يســبب أي مشــكلة؟
	-هــل تعتقــدون انــه كان بإمكانكــم تعزيــز حملتكــم مــن خــال ربطهــا
بإج ـراءات خــارج نطــاق اإلنرتنــت؟ هــل ميكنكــم اق ـراح بعــض هــذه
اإلج ـراءات؟
	-هــل تعتقــدون أنكــم قــد نجحتــم يف اســتهداف جمهوركــم بفعاليــة؟
كيــف متكنتــم مــن القيــام بذلــك؟
أسئلة حول التحيز الجنيس واإلساءة عرب اإلنرتنت:
	-هــل مــن املهــم معالجــة مشــكلة التحيــز الجنــي يف األلعــاب عــر
اإلنرتنــت؟ إذا كان األمــر كذلــك ،فلــاذا؟ وإن مل يكــن ،فلــاذا أيضــا؟
	-هــل مــن املهــم معالجــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت بشــكل عــام؟
إذا كان األمــر كذلــك ملــاذا؟ وإن مل يكــن ،فلــاذا أيضــا؟
	-هــل تعتقــدون أنــه بإمكانكــم إحــداث فــرق بخصــوص هــذه املشــاكل؟
هــل أنتــم متحمســون للقيــام بذلــك؟
	-هــل تشــعرون بأنكــم «تعلمتــم» أي يشء مــن خــال هــذا النشــاط؟
هــل تطــورت آراؤكــم بشــكل أو بآخــر؟ أم أنكــم متكنتــم مــن فهــم
األمــور بشــكل أوضــح؟
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نصائح للميرس
	-إذا كنــت تعتقــد أن أمثلــة اإلســاءة املقرتحــة غــر مناســبة ملجموعتــك،
ميكنــك تعديلهــا أو حــذف األمثلــة التــي تعتقــد أنهــا أكــر عدوانيــة أو
حتــى التفكــر يف أمثلــة أخــرى .مــن املرجــح أن تكــون بعض املشــاركات
قــد تعرضــن لإلعتــداء الجنــي عــر اإلنرتنــت؛ ميكنــك أن تطلــب منهــن
تقديــم بعــض األمثلــة.
	-ميكنــك منحهــم بعــض الوقــت اإلضــايف ،ســيكون ذلــك مفيــدا لهــذا
النشــاط .ميكنــك منــح املجموعــات  30دقيقــة ملناقشــة اسـراتيجياتهم
وزيــارة مواقــع حمــات متنوعــة.
	-ميكنــك أيضً ــا تقديــم حملــة «حركــة ال لخطــاب الكراهيــة» للمشــاركني
وتشــجيعهم عــى اســتخدام املوقــع للبحــث عــن مــوارد وأمثلــة عــى
العمــل.
	-إذا كانــت مجموعتــك صغــرة ،فــا حاجــة إىل العمــل عــى جميــع أنــواع
املجموعــات املســتهدفة :حــدد املجموعــات التــي تبــدو أكــر أهميــة
بالنســبة للمشــاركني.
	-تتناســب العديــد مــن الطــرق والرســائل مــع أنــواع مختلفــة مــن
الجامهــر :إن الهــدف مــن اختيــار الجمهــور ،هــو تركيــز انتبــاه
املشــاركني عــى الرســائل التــي مــن املرجــح أن يكــون لهــا صــدى لــدى
جمهورهــم.
	-احــرص عــى ضــان وجــود تــوازن بــن الجنســن داخــل املجموعــات .يف
الوضــع املثــايل ،يجــب أن يكــون عــدد الرجــال والنســاء متســاو تقريبــا.
	-عنــد تقديــم املشــاركني السـراتيجياتهم ،قــم بحــث املجموعــات األخــرى
عــى إصــدار «نقــد ب ّنــاء» .ميكــن أن تقــرح عليهــم عــى ســبيل املثــال،
أن يقومــوا بصياغــة تعليــق إيجــايب حــول االســراتيجية ثــم تقديــم
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اقرتاحــات حــول كيفيــة تحســينها.
تنوع النشاط
ميكنــك أن تقــرح عــى املشــاركني العمــل عــى مــروع مــن اختيارهــم ملــدة
أســبوع .كــا يجــب حثهــم عــى البحــث عــن مواقــع إلكرتونيــة أخــرى وتحديــد
مــدى تعقيــد املشــكلة ،ثــم مراجعــة األنظمــة أو القوانــن املتعلقــة بالعنــف القائم
عــى التحيــز الجنــي عــر اإلنرتنــت.
ميكــن للمشــاركني الرتكيــز عــى مشــكلة أخــرى ،مثــل العنرصيــة عــى
اإلنرتنــت أو التنمــر اإللكــروين أو التحيــز الجنــي عــر اإلنرتنــت بشــكل عــام.
كــا ميكــن للمجموعــات أن تتطــرق ملشــكلة مــن اختيارهــا ولكــن ســيتعني عليهــا
تحديــد الجمهــور املســتهدف.
أفكار للعمل
يســتطيع املشــاركون متابعــة مشــكلة التحيــز الجنــي يف األلعــاب مــن
خــال إجـراء أبحاثهــم الخاصــة لحجــم املشــكلة مثــا .وميكــن ملجموعــات صغــرة
مــن املشــاركني اختيــار ألعــاب معينــة لتحديــد حــاالت خطــاب الكراهيــة التــي
تتضمنهــا.
ميكــن للمشــاركني تطويــر املزيــد مــن االسـراتيجيات الفعالــة قبــل تنفيذهــا!
حيــث ميكنهــم اســتخدام ملــف التعريــف الخــاص بهــم عــى الشــبكات االجتامعية
أو املنتديــات أو أي مســاحات إلكرتونيــة أخــرى للتعبــر ونــر املعلومــات وزيــادة
الوعــي بحجم املشــكلة.
إذا كان املشــاركون مــن الالعبــن عــى اإلنرتنــت ،ميكنهــم آنــذاك مناقشــة
املســألة مــع العبــن آخريــن .كــا ميكــن للمشــاركني صياغــة الرســائل الرئيســية
التــي ميكــن اســتخدامها أثنــاء مشــاركتهم يف األلعــاب أو عنــد حــدوث أي إســاءة.
اطلــب مــن املشــاركني تقديــم األلعــاب التــي يعرفونهــا ومناقشــة خطــاب
الكراهيــة الــذي قــد نجــده يف هــذه األلعــاب.
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املادة التدريبية
املجموعة  :1دعم الالعبات
سـوف تركـز مجموعتكـم على فئـة الالعبـات التـي تعرضـت لإليـذاء والتـي
تخشى املصير ذاتـه.
	•ما هي أهم رسائلكم ؟
	•ما هي اقرتاحاتكم لدعم الالعبات ؟
	•مباذا تنصحهن؟
فكـروا يف الوسـائل املعلوماتيـة التي ميكنكم اسـتخدامها لتعزيـز التضامن بني
الالعبات.
املجموعة  :2مواجهة املعتدين
سوف تحاول مجموعتكم أن تخاطب من يعتدي عامة عىل الالعبات أو كل
من قد يتجرأ عىل فعل ذلك.
	•ما هي أهم رسائلكم ؟
	•كيف ستقنعونهم بتغيري سلوكهم؟
	•ما هي املعلومات التي تحتاجونها؟
فكروا يف الوسائل املعلوماتية التي ميكنكم استخدامها للوصول إىل أكرب عدد
ممكن من أعضاء فئتكم املستهدفة.
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املادة التدريبية
املجموعة  :3تشجيع الالعبني اآلخرين عىل التفاعل
ستســتهدف مجموعتــك أعضــاء مجتمــع األلعــاب عــر اإلنرتنــت الذيــن مل
يتورطــوا بالــرورة يف االعتــداء ،لكنهــم شــهدوه وســمحوا بحدوثــه.
	•ما الذي يحتاجون ملعرفته؟
	•ما الذي تريدونهم أن يقوموا به؟
	•كيف ميكن أن تقنعوهم بالتدخل؟
فكــروا يف الوســائل املعلوماتيــة التــي ميكنكــم اســتخدامها لحــث أكــر عــدد
ممكــن مــن الالعبــن عــى التدخــل.
املجموعة  :4الوصول لصناع القرار
ســركز مجموعتكــم عــى األشــخاص القادريــن عــى معالجــة املشــكلة
بصفتهــم صنــاع قــرار أو أعضــاء يف حكومــة بلدكــم.
	•ما هي رسائلكم األساسية؟
	•كيف ستقنعون جمهوركم املستهدف بالتعامل مع هذه املشكلة؟
	•ما هي اإلجراءات التي توصون باتخاذها؟
فكــروا يف األدوات التــي ميكنكــم اســتخدامها عــر اإلنرتنــت للوصــول إىل
أكــر عــدد ممكــن مــن أعضــاء املجموعــة املســتهدفة.
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املجموعة  :5الوصول إىل مزودي خدمات اإلنرتنت وصناع املحتوى
سرتكز مجموعتكم عىل األشخاص القادرين عىل معالجة املشكلة مبارشة،
عىل سبيل املثال :أصحاب املواقع اإللكرتونية ومزودي خدمة اإلنرتنت
ومسريي مجتمعات اإلنرتنت.
	•ما هي رسائلكم األساسية؟
	•كيف ستقنع الجمهور املستهدف بالتعامل مع هذه املشكلة؟
	•ما هي اإلجراءات التي توصيهم باتخاذها؟
فكروا يف األدوات التي ميكنكم استخدامها عىل اإلنرتنت للوصول إىل أكرب
عدد ممكن من أعضاء املجموعة املستهدفة.
املجموعة  :6تحسيس الجمهور
سرتكز مجموعتكم عىل الجمهور لتشجيعه عىل معالجة املشكلة.
	•ما هي رسائلكم األساسية؟
	•ما الذي تودون أن يقوم به الجمهور؟
	•ما املعلومات التي تحتاجون إليها؟
فكروا يف األدوات التي ميكنكم استخدامها عىل اإلنرتنت لتشجيع الجمهور.
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املستوى
4
املجموعة
20 - 10
املدة
‘60

يعمــل املشــاركون كـ«باحثــن» لحســاب
املســؤولني السياســيني بشــأن قضيــة االعتــداء
عــى املثليــن .كــا يجــب عليهــم فحــص موثوقيــة
املعلومــات املنشــورة عــر اإلنرتنــت وتطويــر
االســراتيجيات التــي ميكنهــم تنفيذهــا بأنفســهم.

املوضوعات

اإلملــام الرقمــي ،العنرصيــة والتمييــز ،اسـراتيجيات
الحملــة

درجة الصعوبة
حجم املجموعة
املــدة
األهداف

املستوى 4
20 - 10
 60دقيـقــة

األدوات
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• تقييم موثوقية املعلومات املوجودة عىل اإلنرتنت
• فحـص بعض املشـاكل التي يطرحهـا خطاب الكراهية
عبر اإلنرتنت حول املثليني الشـباب
• دراسـة سـلوكهم الخـاص تجـاه املحتويـات املنشـورة
على اإلنرتنت

• االتصــال بشــبكة اإلنرتنــت  -أوراق وأقــام -
ســبورة وأقــام تخطيــط
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التحضري ات

حركة ال لخطاب
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• التحقــق مــن إمكانيــة اتصــال املشــاركني بشــبكة
اإلنرتنــت.
• تحضــر نســخ مهــام «الباحثــن» وبطاقــات
«املراقبــن».
• اختيــاري :يُطلــب مســبقا مــن بعــض املتطوعــن
القيــام بــدور «املراقبــن» ،ســيتطلب األمــر قرابة نصف
املجموعــة للقيــام بهــذه املهمــة .يتــم منحهــم بطاقــة
املراقبــن ثــم التحقــق مــن فهمهــم للمعلومــات التــي
ســيبحثون عنهــا ،وكيفيــة مــلء الشــبكة.

اإلرشادات
1.ارشح لهــم أن الهــدف مــن النشــاط هــو دراســة اســتخدام اإلنرتنــت كمصدر
للمعلومــات .اســأل املشــاركني عــا إذا كانــوا يســتخدمون اإلنرتنــت لهــذا
الغــرض ومــا إن كانــت لديهــم مواقــع «مفضلــة».
2.وزع عليهــم الســيناريو أدنــاه وتأكــد مــن فهــم الجميــع للمهمــة التــي
يجــب تنفيذهــا.
بعد مجموعة من الهجامت التي تم شنها ضد املثليني الشباب -خاصة عىل
بعض املواقع ومن خالل فيديوهات عىل اإلنرتنت -ونتيجة للضغط الذي متارسه
العديد من املنظامت غري الحكومية ،سيتم خلق نقاش حول هذه القضية يف
الربملان .اقرتحت الحكومة مسودة ترشيع لتخصيص أموال من امليزانية للجهود
الرتبوية ملواجهة مواقف رهاب املثليني وتقديم الدعم للمثليني الشباب .كل
أحزاب املعارضة الرئيسية عارضت القانون الجديد .عليك أن تتخيل أنك تعمل
كباحث لدى سياسية تريد أن تقدم مداخلة يف املوضوع .لقد طلبت منك أن
تعد موج ًزا لخطابها ،مرفقا ببعض النقاط الرئيسية التي سيتم طرحها أثناء
املناقشة .لديك  20دقيقة للقيام ببعض البحوث األولية.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان
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3.ارشح للمشــاركني أنــه ســيتعني عليهــم العمــل ضمــن مجموعــات مكونــة
مــن أربعــة أشــخاص ،شــخصان يلعبــان دور «باحثــن» واثنــان كمراقبــن
للمنهجيــة املطبقــة .وضــح لهــم أن البحــث يتطلــب منهجيــة مالمئــة!
اســألهم عــا إذا كان بإمكانهــم اقـراح بعــض األفــكار املهمــة الكامنــة يف أي
عمــل بحثــي ووضعهــا يف قامئــة عــى الســبورة الورقيــة.
4.اطلــب منهــم متطوعــا ،ليتــوىل مهمــة املراقبــة مــا مل يتــم ذلــك مســبقًا.
زودهــم بنســخ مــن بطاقــة املراقبــة وتأكــد مــن فهمهــم للمهمــة املنوطــة
بهــم .قســم بقيــة املجموعــة إىل عــدد متســا ٍو مــن «الباحثــن» العاملــن
لــدى الحكومــة و«الباحثــن» العاملــن لــدى مختلــف أح ـزاب املعارضــة.
امنــح كل مجموعــة خريطــة لتوضيــح مهمتهــا.
5.ارشح للمشــاركني أن لديهــم  30دقيقــة للقيــام بأبحاثهــم .اقــرح عليهــم
اســتخدام أول  20دقيقــة للحصــول عــى املعلومــات املتوافقــة ،واالحتفــاظ
بالدقائــق العــرة األخــرة لالتفــاق عــى النقــاط الرئيســية التي ســيقدمونها
إىل أعضــاء الربملــان.
6.عنــد إكــال املجموعــات ملهمتهــا ،قــم بدعوتهــم للتخــي عــن أجهــزة
حواســيبهم .امنحهــم مــن  5إىل  10دقائــق إضافيــة حتــى يتمكــن املراقبــون
داخــل مجموعتهــم مــن تحضــر مالحظاتهــم الرئيســية.
7.قــم بدعــوة «الباحثــن» لعــرض النقــاط الرئيســية التــي اختاروهــا لخطابات
نوابهــم .بالنســبة «للباحثــن» ميكنهــم اختيــار عــرض الخطــاب عــى شــكل
عــوارض ألهــم النقــاط ،يجــب أن يتصــوروا أن األمر يشــبه تقديــم تقاريرهم
ألعضــاء الربملــان وليــس إللقــاء خطــاب!
8.بعــد كل عــرض تقدميــي ،امنــح الوقــت «للمراقبــن» لتقديــم مالحظاتهــم،
وللمجموعــات األخــرى لطــرح أســئلة حــول املعلومــات املقدمــة أو
االسـراتيجية املســتخدمة ،ثــم قــم بدعــوة املشــاركني الســتخالص املعلومــات
وتقييــم النشــاط.
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استخالص املعلومات والتقييم
أسئلة حول العمل البحثي وتقديم املعلومات للنواب

	•هل بدت لكم املهمة سهلة؟ ما الذي وجدمتوه أكرث صعوبة؟
	•كيــف حددتــم املواقــع للحصــول عــى معلومــات؟ مــا مــدى اهتاممكــم
مبصداقيــة املواقــع أو حقيقــة املعلومــات التــي وقــع عليهــا اختياركــم؟
	•هــل فضلتــم العثــور عــى معلومــات تدعــم موقــف عضــو الربملــان الــذي
ميثلكــم أو تقديــم عــرض موضوعــي لإلشــكالية؟ مــا الــذي يجــب عــى
«الباحــث» الحقيقــي القيــام بــه يف رأيكــم؟
	•هــل بحثتــم عــن أمثلــة لخطــاب الكراهيــة ضــد املثليــن؟ إذا مل تكــن بعــض
املجموعــات قــد قامــت بذلــك ،فهــل تعتقــدون أن ذلــك كان صائبــا؟
	•هــل تعتقــدون أن النائــب الــذي ميثلكــم ســيكون راضيــا عــن بحثكــم؟ هــل
تعتقــدون أن األشــخاص الذيــن ميثلهــم ســيكونون راضــن؟
أسئلة حول استخدام اإلنرتنت ألغراض البحث
	•هــل قمتــم بــأي معاينــة مهمــة حــول اســتخدام اإلنرتنــت مــن أجــل بحثكــم؟
هــل ترغبــون يف إضافــة يشء مــا إىل قامئــة االعتبــارات املحــددة يف بدايــة
النشــاط؟
	•هــل فوجئتــم باملعلومــات املختلفــة التــي متكــن املشــاركون مــن العثــور
عليهــا؟ كيــف تفــرون ذلــك؟
	•مــا هــي إمكانيــات التحقــق مــن موثوقيــة املوقــع أو املعلومــات املقدمــة؟
هــل تقومــون عــادة بهــذا التحقــق؟
أسئلة حول رهاب املثلية /خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت:
	•هل وجدتم حاالت تعرب عن التمييز أو العنف؟
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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	•هل تعتقدون أنكم وجدتم أي معلومات خاطئة أو غري عادلة؟
	• مــا هــي املخاطــر التــي ترتتــب عــن الســاح للجميــع بنــر آرائهــم عــر
اإلنرتنــت؟ يف نظركــم ،مــا الــذي ميكــن القيــام بــه للحــد مــن الخطــر الناجــم
عــن تصديــق اآلخريــن لهــذه اآلراء واعتبارهــا «حقيقــة»؟
نصائح للميرس
	•ســيكون النشــاط أكــر فعاليــة إذا تــم إبــاغ «املراقبــن» مقد ًمــا مبهمتهــم.
ميكنــك تخصيــص «مراقــب واحــد» لــكل مجموعــة وزيــادة عــدد «الباحثــن».
	•ال ينبغــي أن يشــعر «الباحثــون» بأنهــم يخضعــون لالختبــار بســبب وجــود
«املراقبــن» ،ميكنــك إخبارهــم أن مهمــة املراقبــن تتمثــل يف فحــص منهجيــات
البحــث املختلفــة حيــث توجــد عــدة طــرق إلمتــام هــذه املهمــة!
	•ميكنــك أن تقــرر عــدم إظهــار بطاقــة املراقبــن «للباحثــن»؛ يف هــذه الحالــة،
لــن يتــم إبالغهــم ببعــض االعتبــارات الرئيســية املتعلقــة باملواقــع املســتخدمة
وســتكون نتائــج النشــاط أكــر إثــارة لالهتــام ،إال أن هــذا القـرار قــد يســبب
يف املزيــد مــن الضغــط عــى «الباحثــن» ،بــل إن تزويدهــم ببطاقــة املراقبــة
سيســاعد يف إنشــاء عالقــة تعاونيــة أفضــل بــن «الباحثــن» و«املراقبــن».
	•أثنــاء اســتخالص املعلومــات والتقييــم ،ميكنــك تحديــد مــا إذا كان مــن املرجــح
أن يكــون البحــث متحي ـزا أكــر إىل النتائــج التــي «نريــد» الحصــول عليهــا.
ميكنــك اســتخدام ذلــك الســتجواب املشــاركني حــول مــدى ارتباطهــم ،بشــكل
عــام ،باملعلومــات التــي يرونهــا ،لكنهــم ال يريــدون تصديقهــا!
	•إحــدى مخاطــر املعلومــات الكاذبــة أو املزيفــة الســائدة عــى شــبكة اإلنرتنــت
تكمــن يف ســهولة تصديقهــا والتســليم بكونهــا حقائــق .ميكنــك اســتجواب
املشــاركني بخصــوص مــدى اعتقادهــم أن مــا نقلــوه هــو مبثابــة «حقائــق»
موجــودة عــى اإلنرتنــت ،ومــا إذا كان نقلهــم لهــذه املعلومــات قــد أدى إىل
نــر أحــكام مســبقة حــول مجموعــات معينــة أو أف ـراد معينــن.
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	•ميكنــك اســتخدام قامئــة «التحقــق مــن املوثوقية» التــي تجدونهــا يف املعلومات
املرجعيــة املتعلقــة باإلملــام الرقمــي ،مــن أجــل تكملــة اقرتاحــات املشــاركني
بخصــوص كيفيــة التحقــق مــن موثوقيــة املعلومــات املنشــورة عــى اإلنرتنــت.
يجــب التأكيــد عــى أن غالبيــة هــذه املعلومــات تكــون «ذاتيــة» إىل حــد
مــا؛ هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي يتــم مــن خاللهــا تســليط الضــوء عــى
معلومــة أو وجهــة نظــر معينــة؛ كحــذف أمثلــة عــن خطــاب الكراهيــة ضــد
املثليــن ،مــا قــد يعطــي انطباعــا بــأن املشــكلة غــر مطروحــة.
	•ميكنــك البحــث عــن الخــدع املتداولــة عــى اإلنرتنــت ومناقشــة املشــاركني
بخصــوص الــدور الــذي تلعبــه املعلومــات الزائفــة يف تأجيــج خطــاب الكراهيــة.
تنوع النشاط
ميكنــك اختيــار مجموعــة أخــرى للعمــل عليهــا ،كالنســاء أو الغجــر عــى
ســبيل املثــال ،أو أي أقليــة عرقيــة أخــرى أو حتــى طالبــي اللجــوء.
ميكنــك أيضً ــا إجـراء النشــاط بــدون «مراقبــن» حيــث ميكــن لــكل مشــارك
أن يقــوم بــدور املراقــب لعملــه .يف هــذه الحالــة ،ســتحتاج إىل مراجعــة قامئــة
«التحقــق مــن املوثوقيــة» مــع املشــاركني ودعوتهــم إىل التحقــق مــن طــرق البحث
الخاصــة بهــم.
أفكار للعمـل
ميكــن للمشــاركني تحســن قامئــة االعتبــارات إلجـراء البحــث عــر اإلنرتنــت،
وإنشــاء مجموعــة املبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بهــم .يتــم نــر كــم هائــل مــن
خطابــات الكراهيــة مــن قبــل أشــخاص يدلــون بــآراء متحيــزة ،دون أدىن تفكــر،
والتــي قــد تــؤذي اآلخريــن.
ميكــن للمشــاركني تجربــة القامئــة املرجعيــة يف الصفحــة (– )237أو قامئتهم
التــي وضعوهــا -عــى بعــض مواقــع األخبــار املعروفــة .الصحافــة مســؤولة إىل
حــد كبــر عــن تــداول األحــكام املســبقة حــول مجموعــات معينــة يف املجتمــع.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

113

حركة ال لخطاب
الكراهية

الحقائق تحت المجهر

وقــد يشــجع هــذا الق ـراء عــى اإلعتقــاد بــأن إهانــة هــذه املجموعــات هــو أمــر
«مقبــول».
ملزيــد مــن األنشــطة الرتبويــة حــول اســراتيجيات املعلومــات امل ُضلِلــة،
املرجــو االطــاع عــى املوقــع:

https://mediasmarts.ca/diversity-and-media-toolbox-portalpagehttps://mediasmarts.ca/break-fake

أو ميكنــك الرجــوع إىل نســتطيع! بدائــل ورسديــات مضــادة ملناهضــة
خطــاب الكراهيــة:
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-canalternatives

ميكنــك أيضً ــا أن تقــرح عــى املشــاركني تقديــم املواقــع اإللكرتونيــة التــي
غالبًــا مــا يزورنهــا للحصــول عــى املعلومــات والتحقــق ســويا مــن مــدى موثوقيــة
هــذه املواقــع وحيادهــا.
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املادة التدريبية
نسخ مهام «الباحثني» وبطاقات «املراقبني»
 .1السيايس األول

هــذا الســيايس هــو عضــو يف الحكومــة .ويجــب عليــه أخــذ الكلمــة للدفــاع
بقــوة عــن الترشيــع الجديــد .عليكــم إج ـراء بحــث عــر اإلنرتنــت للعثــور
عــى املعلومــات التــي قــد تســاعده يف إلقــاء خطابــه .د ّونــوا النقــاط
الرئيســية الخمســة التــي تعتقــدون أنــه مــن الواجــب تناولهــا.
 .2السيايس الثاين

هــذه السياســية هــي عضــو يف املعارضــة .وهــي تعــارض إنفــاق جــزء مــن
امليزانيــة ملعالجــة املشــكلة .عليكــم إجـراء بحــث عــر اإلنرتنــت للحصــول
عــى املعلومــات التــي قــد تســاعدها يف إلقــاء خطابهــا .د ّونــوا النقــاط
الرئيســية الخمســة التــي تعتقــدون أنــه مــن الواجــب تناولهــا.
 .3السيايس الثالث

هــذا الســيايس هــو عضــو يف حــزب األقليــة .ومل يحــدد حزبــه بعــد موقفــه
مــن اعتــاد هــذا الترشيع .عليكــم بإج ـراء بحــث عــر اإلنرتنــت للعثــور
عــى املعلومــات التــي ميكــن أن تســاعده يف اتخــاذ قرار ،ثــم د ّونــوا النقــاط
الرئيســية الخمســة التــي تعتقــدون أنــه مــن الواجــب تناولهــا.
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املادة التدريبية
«املراقبون»
تقــوم مهمتكــم عــى تحليــل املقاربــة التــي تبناهــا «الباحثــون» ،حاولــوا
تجميــع أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات لإلجابــة عــن األســئلة املطروحــة يف
بطاقــة املراقبــة .ميكنكــم أن تطلبــوا مــن «الباحثــن» رشح مــا يقومــون بــه أو
ملــاذا ينهجــون تلــك املقاربــة أو غريهــا ،مــا دمتــم ال ترصفــون انتباههــم عــن
عملهــم أكــر مــا ينبغــي!
بطاقة املراقبة
الكلامت املفاتيح إليجاد معلومات
لكل موقع متت زيارته:

إسم املوقع

العدد التقريبي للدقائق التي يتم قضاءها عىل املوقع
«التوجه» (منارص للمثليني ،ضد املثليني ،محايد)
ملاذا تم اختيار هذا املوقع؟
هل املوقع مصدر موثوق به؟ ـ ملاذا يجب الوثوق به؟ -هل
تحققت املجموعة من موثوقيته؟
هـل ذكـر املوقـع املصـادر أو املراجـع التـي اسـتقى منهـا
املعلومـات املقدمـة؟ هـل تأكـدت املجموعـة مـن ذلـك؟
أي مالحظة أخرى لديها صلة مبقاربة «الباحثني»
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املستوى
4
املجموعة
20 - 10
املدة
‘120

هــذا النشــاط هــو محــاكاة تشــمل مجتمعــن
لهــا وجهــات نظــر مختلفــة بشــأن حريــة التعبــر
ولكنهــا يرغــان عــى العيــش معــا عــى نفــس
الجزيــرة.

املوضوعات

الدميقراطيــة واملشــاركة ،حريــة التعبــر ،العنرصيــة
والتمييــز

درجة الصعوبة

املستوى 4

حجم املجموعة

20 - 10

املــدة

 120دقيـقــة

األهداف

• دراسـة القضايا املتعلقـة بالتنوع والتعددية وخطاب
الكراهية
• فحـص الطريقـة التـي تسـاهم بهـا حريـة التعبري يف
سير املجتمـع الدميقراطي
• مناقشـة إيجابيـات وسـلبيات عـدم وجـود حـدود
لحريـة التعبير
• التمرس عىل التفاوض
• أوراق وأقــام • فضــاء اللتقــاء الجامعتــن (بشــكل
منفصــل • مــن األفضــل توفــر ميرسيــن اثنــن

األدوات
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التحضريات

• نَسخ املعلومات حول الجزيرتني.

		

• نَســخ املشــاكل التــي يجــب عــى املجموعــات
العمــل عــى حلهــا.

اإلرشادات
1.ارشح للمشــاركني أن هــذا النشــاط هــو عبــارة عــن محــاكاة ،ســيتم
تقســيمهم مــن خاللهــا إىل جامعتــن .وســتكون جامعــة «إكس ـرات» أكــر
أهميــة :إذ ستشــكل حــوايل ثلثــي املشــاركني؛ وســيمثل املشــاركون الباقــون
«البســتك» .أخــر املشــاركني أنــه أثنــاء الجــزء األول مــن املحــاكاة ،ســتعمل
الجامعتــان عــى إنجــاز عمــل إمنــا بشــكل منفصــل .بعــد  20دقيقــة ،ســيتم
ضــم الجامعتــن معــا.
2.ســيتم إرســال إحــدى املجموعــات إىل قاعــة أخــرى .وســيقوم منســق كل
جامعــة بقـراءة معلومــات بخصوصهــا ،ثــم ســيتم توزيــع نســخ مــن هــذه
املعلومــات.
3.ابــدأ املحادثــة يف كل مجموعــة واطلــب مــن املشــاركني التعبــر عــن أرائهــم
حــول الحيــاة عــى الجزيــرة .اســألهم مــا إذا كانــوا يــودون العيــش فيهــا.
بعــد وقــت مــن التفكــر ،ميكــن أن تطــرح عليهــم األســئلة اآلتيــة:
مجموعة بستيك:
ما الذي يشغل بالكم من حيث االستقرار عىل هذه الجزيرة الجديدة؟
مجموعة اكسربات:
مــا الــذي يشــغل بالكــم بشــأن اســتقبال عــدد كبــر مــن املهاجريــن الذيــن
ال علــم لهــم بثقافتكــم وال بتقاليدكــم؟
4.بعــد  20دقيقــة ،اعمــل عــى ضــم املجموعتــن إىل بعضهــا البعــض .ثــم
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قــم بدعــوة ســكان الجزيــرة إىل تقديــم أنفســهم وشــجعهم عــى تقديــم
ترصيحــات مقتضبــة ،إذا أرادو ذلــك .احــرص عــى أال تتعــدى هــذه املقدمة
 10دقائــق.
5.بعد حوايل عرش دقائق ،قم بقراءة املعلومات اآلتية عىل املشاركني:
ســنة قــد مضــت ،ظهــرت خاللهــا عــدة مشــاكل .أصبحــت التوت ـرات
بــن الجامعــات أكــر حــدة واالضطرابــات االجتامعيــة املنتــرة صــارت تقلــق
الســاكنة بشــكل كبــر .إن الرئيــس يدعوكــم لتشــكيل مجموعــة عمــل مــن
أجــل محاولــة إليجــاد حلــول للمشــاكل املطروحــة.
6.قــم بتقســيم الجامعــة إىل مجموعــات عمــل صغــرة ،بحيــث تضــم كل
مجموعــة عضويــن مــن بســتيك وأربعــة أعضــاء مــن اكسـرات ،ثــم اعــط
كل مجموعــة بيانــا يتعلــق بأحــد املشــاكل امل ـراد حلهــا.
7.وضــح للمجموعــات بأنهــم يتوفــرون عــى  20دقيقــة مــن أجــل االتفــاق
عــى حــل للمشــكل .أخربهــم أن أي اقـراح يجــب أن يكــون محــل تصويت،
ويجــب أن يوافــق عليــه أغلبيــة املشــاركني (مــن مجموعــة العمــل) لــي
يكــون مقبــوال .ذكرهــم أنهــم إذا مل يتوصلــوا إىل قـرار فــإن الوضــع القائــم
ســيظل عــى حالــه!
8.بعــد  20دقيقــة ،اجمــع كل املشــاركني مــن أجــل تقديــم القـرارات .خصــص
لــكل مجموعــة عمــل دقيقتــن أو ثــاث دقائــق مــن أجــل تقديــم حلولهــا
والتعليــق عليهــا ،التمــس منهــم إعطــاء أجوبــة مختــرة ،ثــم الــروع يف
اســتخالص املعلومــات والتقييــم.
استخالص املعلومات والتقييم
يف البدايــة ،اطلــب مــن املشــاركني الخــروج مــن أدوارهــم وذكرهــم بأنهــم
ســوف يناقشــون النشــاط يف مجملــه .وعليهــم أن يتجنبــوا العــودة إىل النقاشــات
الســابقة.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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	•كيــف تشــعرون إزاء هــذا النشــاط؟ مــاذا استحســنتم ومــا الــذي القــى
استحســانا أقــل؟
	•أكان مــن الســهل عليكــم أن تلعبــوا الــدور املســند إليكــم و -أن تســتمروا يف
تقمصــه -عندمــا اجتمــع ســكان الجزيــرة؟
	•مــا هــو رأيكــم حــول عمليــة التفــاوض وعمليــة اتخــاذ القـرار يف األخــر؟ مــا
الــذي كان ميثــل لكــم أهميــة قصــوى أثنــاء التوصــل إىل قـرار؟
	•هــل صحيــح بــأن جامعــة اكســرات لديهــا فعــا حــق النقــض عــى أي
اقـراح بفضــل األغلبيــة التــي متثلهــا؟ كيــف ميكــن التحقــق بــأن آراء وحقــوق
األقليــات ممثلــة متثيــا عــادال يف الحيــاة «الواقعيــة»؟
	•هــل غــر هــذا النشــاط مــن نظرتكــم لألمــور؟ إذا كان األمــر كذلــك ،فــا
الــذي تغــر عــى وجــه الخصــوص ،وملــاذا؟
	•يف رأيكــم ،هــل يعكــس هــذا النشــاط الواقــع؟ هــل ذكركــم ببعــض املشــاكل
التــي توجــد يف املجتمــع اليــوم؟
	•يف رأيكــم ،كيــف ميكــن التعامــل مــع املشــكلة املتمثلــة يف األشــخاص ذوي
الخطابــات الجارحــة واملتعصبــة والخطــرة أحيانــا؟
نصائح للميرس
	•توصيفــات الحيــاة عــى الجزيرتــن طويلــة نوعــا مــا ،وذلــك لتمكــن املشــاركني
مــن التشــبع بــروح جامعتهــم .يجــب قــراءة هــذه التوصيفــات باعتبارهــا
قصصــا حقيقيــة وليســت مجــرد معلومــات!
	•املجموعــة التــي تعمــل عــى حــل مشــكلة الحملــة عــر اإلنرتنــت ميكنهــا
الرتكيــز عــى الجانــب «اإللكــروين» للمســألة .عــى كل حــال هــي ملزمــة
بتنــاول هــذا الجانــب باملــوازاة مــع كل اقــراح غــر مبــارش.
	•احرص عىل أن تجرى املحاكاة بأقل عدد ممكن من النصائح.
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	•احــرص عــى أن يكــون املشــاركون عــى درايــة بالحــدود املتعلقــة بالزمــن
وبطبيعــة مهمتهــم ،لكــن دعهــم يديــرون مهامهــم بالطريقــة التــي يرونهــا
األمثــل .ال تقاطعهــم إال إذا تعلــق األمــر مبشــكلة يف الفهــم ،أو إذا ظهــرت
توتــرات أو رصاعــات قــد تعكــر صفــو العمليــة.
	•مــن املهــم أن تتوفــر لــدى املشــاركني معلومــات حــول حريــة التعبــر .إذا
ســمح الوقــت ،ميكنــك تزويدهــم ببعــض املعلومــات.
تنوع النشاط
إذا مل يكــن لديكــم متســع مــن الوقــت ،ميكــن جعــل التوصيفــات مختــرة،
وأثنــاء املفاوضــات النهائيــة ،يجــوز أن تطلــب مــن مجموعــات العمــل كلهــا الرتكيز
عــى املشــكلة األوىل ،فمــن شــأن ذلــك أن يــرع املفاوضــات.
إذا توفــر لديكــم متســع مــن الوقــت ،أثنــاء اإلجتــاع األول مــع املجموعــات
(وبشــكل منفصــل) ،ميكنــك أن تســأل املشــاركني إذا مــا أرادوا إبــاغ رســالة معينــة
خــال اإلجتــاع .قــد تســتعمل هــذه الرســائل كمقدمــات موجــزة خــال الدقائــق
العــر األوىل مــن اإلجتــاع.
إذا كان عــدد املشــاركني كبـرا ،فســيكون لزامــا تقســيم «الجامعــة الجديــدة»
إىل مجموعــات أصغــر ،ليتمكــن كل واحــد منهــم مــن املشــاركة .يجــب أن تتكــون
كل مجموعــة جديــدة مــن ثلــث أعضــاء «بســتك» وثلثــي األعضــاء اآلخريــن
مــن اكس ـرات .مــن املمكــن أيضــا أن تعــن كل مجموعــة ممثــا أو ممثلــن عــن
جامعتهــا.
أفكار للعمل
مــن املمكــن أن يصــوغ املشــاركون ملجموعتهــم اقرتاحــا يكــون شــبيها بذلك
املنبثــق عــن املفاوضــات .ومــن املمكــن أن تكــون هــذه االقرتاحــات موضــوع
تصويــت وأن تلعــب دور املبــادئ التوجيهيــة للمواقــف عــى اإلنرتنــت أو خارجهــا.
ميكــن للمشــاركني البحــث يف مجموعــات املهاجريــن الرئيســية يف بلدانهــم.
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ميكنهــم تبيــان األســباب وراء هجــرة هــؤالء األشــخاص ،وأن يتســاءلوا مــا إذا كانــت
حقوقهــم وآراؤهــم تلقــى احرتامــا مــن طــرف املجتمــع املضيــف ودراســة كيفيــة
تعاطــي وســائل اإلعــام معهــم ،ســواء عــر اإلنرتنــت أو خارجهــا .ميكنهــم أيضــا
دعــوة ممثلــن مــن جامعــات مختلفــة إلبــداء آرائهــم .إذا كان بلدكــم ال يعتــر بلــد
هجــرة ،فيمكنكــم البحــث يف الطريقــة التــي ينظــر بهــا البلــد املســتقبِل لألشــخاص
الذيــن هاجــروا مــن بلدكــم.
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املادة التدريبية
جزيرة بستك:
تعيشــون عــى جزيــرة صغــرة حدودهــا مغلقــة ،وبقــدر مــا ميكــن أن يتذكــر
ســكانها ،مل يــأت أي مهاجــر لالســتقرار فيهــا حيــث أن عــددا قليــا جــدا مــن
الســياح قــد حــل بأراضيهــا ،كــا أن مجتمعكــم يعيــش يف طأمنينــة وســام:
الســام وغيــاب الـراع تقليــد راســخ ،كــا يعتــر «أولويــة وطنيــة» .حتــى أن
الدســتور يتضمــن مــادة تنــص عــى أنــه:
ال ميكن ألي فرد أن يقول أو يفعل أي يشء جارح أو ميسء لآلخرين.

يتــم احــرام هــذه املــادة بعنايــة وكل انتهــاك لهــا يعاقــب عليــه بشــدة،
واالنتهــاكات نــادرة جــدا ً ،كــا أن التوصــل إىل اتفــاق مــع اآلخريــن يعــد ســهال
جــدا ،و مــع ذلــك أضحــى الخــاف يشــكل حالــة مؤملــة تقلــق نفســية ســكان
البســتك.
إن بلدكــم يعتــر بلــدا دميقراطيــا حيــث تجــرى فيــه االنتخابات ســنويا ويصوت
جميــع الســكان تقريبــا .ومــع ذلــك ،يتــم دامئــا انتخــاب نفــس األشــخاص،
وتبقــى املناقشــات نــادرة حــول السياســات البديلــة.
وبصفــة عامــة ،ال تختلــف املحادثــات واإلعالنــات العامــة وحتــى وســائل اإلعالم
عــن اآلراء التــي يتقبلهــا املجتمــع عمومــا ،إذ ال يهتــم الســكان بذلــك كث ـرا،
ألنهــم نســوا أو ألنهــم غــر قادريــن عــى تخيــل طريقــة أخــرى للتــرف يف ظل
نقــص املعلومــات عــن املناطــق األخــرى مــن العــامل ،وكــذا انعــدام الكتابــات
األدبيــة عــن الثقافــات األخــرى ،ولنــدرة التغيــر عــى وجــه الخصــوص ،حيــث
تبــن أن التغيــر كان مخــا باالســتقرار.
وقــد الحــظ الســكان أن املنطقــة الســاحلية قــد تدهــورت يف الســنوات األخــرة:
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املادة التدريبية
فقــد ارتفــع مســتوى ســطح البحــر وباتــت العديــد مــن املناطــق املأهولــة
ســالفا مغمــورة بامليــاه .يف البدايــة ،مل يكــن الوضــع مقلقــا بالنســبة للســكان،
فقــد كانــت هنــاك مســاحة كافيــة للجميــع ،كــا أن الســاكنة التــي كانــت
تعيــش بالقــرب مــن الســاحل ،انتقلــت ببســاطة لتســتقر يف األرايض الداخليــة،
غــر أن املشــكلة تفاقمــت يف الســنوات األخــرة ،وبــدأ بعــض الســكان يتحدثون
عــن ذلــك مــع بعضهــم البعــض .ولكــن هــذه التحفظــات اعتــرت مثــرة للقلــق
مــا جعــل الحكومــة تقيــم حظـرا .ثــم اســتمرت الحيــاة ،يف هــدوء وطأمنينــة،
دون رصاع أو خــاف ،حتــى حــل بالجزيــرة يف يــوم عاصــف جــدا إعصــار
شــديد ،ف ُد ّمــرت املبــاين ،وفقــد العديــد مــن الســكان حياتهــم ،كــا غمــرت
امليــاه الجزيــرة بأكملهــا تقريبــا .وبعــد تراجــع امليــاه ،بقيــت نســبة قليلــة مــن
الزراعــات حيــة ،لكنهــا ضاعــت بعــد ذلــك أيضــا بســبب ملوحــة امليــاه .لقــد
ُدمــرت جميــع البنيــات التحتيــة تقريبــا .وصــار الغــذاء نــادرا ،وبــدأت العــدوى
واألم ـراض يف االنتشــار مقابــل ضعــف اإلمــدادات مــن األدويــة .لقــد ســادت
الفــوىض يف الجزيــرة وبــدأ ســكانها يتجادلــون بشــأن مــا ينبغــي القيــام بــه!
وبينــا بــدا األمــل مفقــودا ،تــم التوصــل برســالة مــن جزيــرة مجــاورة ،جزيــرة
إكس ـرات ،حيــث أعربــت يف رســالتها عــن اهتاممهــا الصــادق بســكان بســتك
كــا رحبــت بــكل شــخص مســتعد لالنتقــال إىل أراضيهــا .وأنتــم مــن بــن
األشــخاص الذيــن قــرروا االنتقــال إليهــا.
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املادة التدريبية
جزيرة إكسربات
تعيشـون على جزيـرة إكسبرات التـي تقـع يف املحيـط الهـادئ عنـد مفترق
املسـارات القدميـة للمالحة .لطاملا اعتمدت جزيرتكم على التجارة واالتصاالت
مـع البلـدان األخـرى ،وعىل نهج سياسـة الحـدود املفتوحة منذ مئات السـنني.
لذلـك ،فـإن تواجـد املسـافرين واملهاجريـن مـن مختلـف الثقافـات هو سـمة
قويـة تطبـع الحياة يف إكسبرات التي تتكون من سـاكنة جـد متنوعة ،أدت إىل
ظهـور عـدد كبري مـن اآلراء واملعتقـدات واملامرسـات الثقافية.
تحتضـن ثقافتكـم الوطنيـة هـذا التنـوع ،إذ يبـدي السـكان اهتاممـا حقيقيـا
الختلاف الترصفـات واملعتقـدات واأليديولوجيـات .بطبيعـة الحـال ،وبالنظـر
إىل هـذا التنـوع ،ال ميكـن للجميـع تقبـل كل األفـكار أو األيديولوجيـات .لقـد
أضحـت الخالفـات والرصاعـات تعكـس أسـلوب الحيـاة يف إكسبرات ،فعمومـا
يعتبر كل لقـاء بين فرديـن مـن السـكان ،فرصـة ملناقشـة األفـكار والقناعـات
وطـرق التفكير .وعلاوة على ذلك ،فإن أي اجتماع تقريبا ينطـوي عىل خالف
أو ينتهـي بـه .يـكاد الخلاف أن يكـون هوايـة وطنيـة! وهـذا هـو سـبب عدم
وجـود قانـون يحـد مما ميكـن أن يقولـه شـخص أو جامعـة لآلخريـن ،أو عـن
اآلخريـن .يف الواقـع ،يقـول بعـض السـكان أشـياء فظيعـة والتي تدفـع البعض
أحيانـا للقيـام بأعمال فظيعة .ولكـن القانون يعاقـب عىل «االنتقـال للفعل»،
وال يعاقـب على القول.
الحيـاة على إكسبرات مثيرة لالهتمام ومحفـزة كما أنها دامئـة التطـور .أنتم
تقـدرون ثـراء الثقافـة والقـدرة على قـول كل مـا تريـدون ،كام أنكـم تعلمون
أيضـا أن الخلاف واملناقشـات التـي ال نهايـة لها ليسـت دامئا مرادفا للسـعادة.
بـل تجـدون ،يف الواقـع ،أن الخلاف عـادة مـا يكون متعبـا ومؤملا جـدا ،فليس
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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حركة ال لخطاب
الكراهية

املادة التدريبية
دامئًـا مـن السـهل سماع أقـوال تعتربونهـا مغلوطـة ،ناهيـك عـن الكلمات
الجارحـة يف بعـض األحيـان .كما الحظتـم ،فـإن بعـض الجامعـات أكثر مـن
غريهـا اسـتهدافا بالخطـاب الجـارح واملتعصـب .ومـع ذلـك ،يبـدو مهما لكـم
عـدم منـع أي شـخص مـن التعبير عـن معتقداته.
تـم إبالغكـم يف يـوم عاصـف ،أن إعصـا ًرا قويًـا قـد رضب بشـدة جزيـرة أخرى
يف املحيـط الهـادئ .إنكـم تعرفـون القليـل جدا عـن جزيرة بسـتك التي ظلت
منطويـة على نفسـها ،كما أنكم سـمعتم مـا يحىك عن سـكانها كونهـم أغبياء
جـدا ً ومتخلفين ،لكنكـم مل تقابلـوا قـط أي واحد منهم بسـبب اسـتحالة زيارة
هـذه الجزيرة.
وقـد أعلنـت حكومتكـم أن جزيـرة بسـتك عانـت بشـدة لدرجـة أنـه توجـب
نقـل الناجين القالئـل إىل إكسبرات .فمـن املرجـح أن يكون هنـاك خصاص يف
املسـاحات وأن يضطـر سـكان إكسبرات إلجـراء العديـد مـن التعديلات ،كما
سـيتعني عليكـم تقاسـم الوظائـف ،وقـد تصبـح املسـاكن غير كافيـة للجميع.
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املادة التدريبية
املشاكل التي ستواجه املجموعات
املشكلة األوىل:
تنتشر حركـة «اعثر على لغة لجزيـرة باسـتك» عرب شـبكة اإلنرتنـت .ومن بني
الشـعارات املستعملة:
 ارضب غبيا من باستك لرنى هل سينتحب! ال عقل ملن ال لغة له! اعرث عىل لسان ،وفز بهاتف ذيك!يشـجع مسـتخدمو اإلنرتنت عىل نرش صور أللسـنة سـكان باسـتك .يضم ألبوم
صـور ومقاطـع فيديـو ألشـخاص يجربون سـكان باسـتك عىل فتـح أفواههم مع
إضـاءة داخلهـا بواسـطة مصبـاح إلكتروين ،باإلشـارة إىل ألسـنتهم عـن طريـق
املجهـر .إن الحملـة تكتسـب زخامً حيث عرفت شـوارع باسـتك عدة هجامت.
كما أجـاب السـكان برفضهـم الدخـول يف محادثـة مسـيئة مـع أشـخاص مل
يحرتموهم.
املشكلة الثانية:
قام مجموعة من شـباب إكسبرات باإلسـاءة لشـابة باسـتكية يف الشارع ،حيث
وصفوهـا بـ«كسـولة كبيرة» و«سـاقطة لعينـة» ،وصاحـوا يف وجههـا بأنها دون
لسـان ومـن دون دمـاغ .هـذا مـا جعـل الفتـاة تعيـش كابوسـا حقيقيـا ،فلـم
تغـادر املنـزل ومل تتحدث مع أي شـخص ملدة أسـبوعني ومل تـأكل أي يشء ملدة
ثالثـة أيـام ،مما أثار قلـق والديها بشـدة.
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حركة ال لخطاب
الكراهية

املادة التدريبية
املشكلة الثالثة:
أظهــر تقريــر تــم نــره مؤخـ ًرا أن مســتوى البطالــة يف باســتك أعــى بكثــر مــن
معــدل عامــة الســكان .كــا ال تتوفــر باســتك عــى ممثــل يف الربملــان ،وقليــل
منهــم فقــط يشــغل مناصــب يف الســلطة .كــا تتبــع التقريــر عوامــل اجتامعيــة
أخــرى ،كمســتويات التوتــر واألم ـراض العقليــة والتعليــم واإلج ـرام .إن نتائــج
باســتيك أســوأ مــن نتائــج الفئــات الســكانية األخــرى عــى مســتوى جميــع
املــؤرشات .كــا أن مواقــف املجتمــع تجــاه باســتك ســلبية للغايــة.
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لنواجه التنمر اإللكتروني

املستوى
1
املجموعة
20 - 10
املدة
‘45

لنواجه التنمر اإللكتروني
يدعــو هــذا النشــاط املشــاركني إىل تحديــد
اإلجابــات التــي قــد يقدمونهــا أمــام مختلــف
ســيناريوهات التنمــر ،وإىل مناقشــة إمكانيــات ردود
فعــل أخــرى.

املوضوعات

التنمــر اإللكــروين ،الدميقراطيــة واملشــاركة،
اإلملــام الرقمــي

درجة الصعوبة

املستوى 1

حجم املجموعة

20 - 10

املــدة

 45دقيـقــة

األهداف

• فهــم مختلــف أشــكال التعبــر عــن التنمــر،
والروابــط بــن التنمــر عــر شــبكة اإلنرتنــت
وخارجهــا
• تحديــد مختلــف الــردود املمكنــة ملواجهــة
التنمــر عــر اإلنرتنــت وخارجهــا ،ومواجهــة
خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت
• رفــع الوعــي بأهميــة التصــدي إىل هــذه
الظاهــرة
• تســجيل الخيــارات األربعــة أدنــاه عــى
أربــع أوراق مــن فئــة  A4وإلصــاق كل واحدة

التحضريات
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الكراهية

لنواجه التنمر اإللكتروني

منهــا يف زاويــة مختلفــة مــن القاعــة:
ال يشءالرد عىل املتنمراإلبالغ عن سلوك املتنمرخيار آخر• التأكــد مــن وجــود مســاحة كافيــة
للمشــاركني لالنتقــال مــن مــكان إىل آخــر.
اإلرشادات
1.يف بداية النشاط ،اسأل املشاركني عن معنى التنمر ،ثم شجعهم عىل التفكري
يف مختلف أشكاله.
2.أخــر املشــاركني عــن وجــود الخيــارات موزعــة عــى الزوايــا األربعــة داخــل
القاعــة ،أخربهــم أنــك ســتقوم بق ـراءة عــدة ســيناريوهات .ســيتعني عــى
كل واحــد منهــم تحديــد الخيــار الــذي يتطابــق مــع ردة فعلــه يف كل حالــة
مــن الحــاالت:
	•ال يشء؛
	•الــرد عــى املتنمــر (عــى ســبيل املثــال ،املشــاركة يف النقــاش أو الدخــول
يف مشــادات كالميــة ،وهــو خيــار غــر موفــق إذا كان املتنمــر مجهــول
الهويــة)؛
	•اإلبــاغ عــن التــرف (للمعلــم مث ـاً أو ألحــد الوالديــن أو للمســؤول
عــن املوقــع اإللكــروين أو إخبــار الســلطة)؛
	•خيــار آخــر (مثــاً :دعــوة أشــخاص آخريــن للمحادثــة أو إنشــاء
مجموعــة للتضامــن .)...ميكنــك أيضـاً أن تطلــب مــن املشــاركني اقـراح
أفــكار أخــرى.
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لنواجه التنمر اإللكتروني

3.ارشح للمشــاركني أنــه عنــد ق ـراءة كل ســيناريو ،ســيتعني عليهــم التوجــه
إىل الزاويــة التــي يتواجــد بهــا الجــواب املناســب .اطلــب مــن املشــاركني أن
يكونــوا صادقــن.
4.اقــرأ الســيناريو األول ثــم امنــح املشــاركني الوقــت الكامــل الختيــار الزاويــة
املناســبة لهــم .بعــد إمتــام عمليــة االختيــار ،اطلــب مــن البعــض منهــم أن
يعللــوا إجابتهــم ،ثــم اقــرأ الســيناريو املــوايل وواصــل عــى هــذا النحــو
حتــى تتــم معالجــة الحــاالت بشــكل ٍ
كاف.
استخالص املعلومات والتقييم:
استعن باألسئلة التالية الستخالص املعلومات والتقييم:
	•مــا رأيكــم يف هــذا النشــاط؟ مــا هــو الســيناريو الــذي وجدتــم صعوبــة
يف اإلجابــة عنــه ،وملــاذا؟ يف نظركــم ،هــل كل الســيناريوهات كانــت حــول
التنمــر؟
	•هــل ســبق أن واجهتــم حــاالت التنمــر اإللكــروين ،هــل كنتــم ضحيـ ًة لــه أم
شــهود عليــه؟ مــا العالقــة التــي تربــط بــن التنمــر عــر اإلنرتنــت والتنمــر
عــى أرض الواقــع؟ هــل توجــد اختالفــات مثــرة لالهتــام؟
	•هــل مكنكــم النشــاط مــن رؤيــة التنمــر أو التنمــر اإللكــروين بطريقــة
مختلفــة؟ هــل جعلكــم هــذا النشــاط تفكــرون أنــه بإمكانكــم الــرد بطريقة
مختلفــة يف املســتقبل؟
	•ما الذي مبقدوركم فعله تجاه التنمر اإللكرتوين؟
	•مــن بيــده اتخــاذ اإلجـراءات لتفــادي خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت؟ مــا
هــو الــدور الــذي يجــب أن يلعبــه كل مــن وســائل التواصــل االجتامعــي
ومــزودي الخدمــات والرشطــة والوالدين والســلطات املدرســية إلــخ...؟
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نصائح للميرس:
	•إذا كانــت املجموعــة كبــرة أو إذا كان املشــاركون غــر متعوديــن عــى
املناقشــات العامــة ،ســيكون مــن األفضــل إحضــار ميكروفــون أو عىص ســحرية
بهــدف تنظيــم إلقــاء الكلمــة بالتنــاوب.
	•مــن املمكــن أن يقــع اختيــار امل ُشــاركني عــى أكــر مــن اختيــار واحــد ،مثـاً:
(الــرد عــى التنمــر) و(اإلبــاغ عــن الســب والشــتم) .يف هــذه الحالــة يجــب
توجيــه املشــاركني للركــن الــذي يالئــم الســلوك املناســب لهــم ،بعــد ذلــك
يجــب منــح املشــاركني إمكانيــة تفســر موقفهــم.
	•انتبــه إذ مــن املمكــن تعــرض املشــاركني للتنمــر مــن طــرف أعضــاء املجموعــة.
احــرص عــى مراعــاة الحاجيــات الشــخصية املحتمــل ظهورهــا ،والنزاعــات
الخفيــة أيضــا .ال تجــر أحــدا ً عــى مشــاركة إجاباتــه إذا تبــن أنــه ال يرغــب
يف ذلــك.
	•إذا كان هنــاك مشــاركون يعانــون مــن التنمــر ،فمــن شــأن النشــاط أن يــرز
مخاوفهــم أكــر ،ويجعلهــم يدركــون أنهــم بحاجــة للدعــم .يجــب عليــك حينها
أن توضــح لهــم ،بشــكل رسي ،أنــه ميكنــك تقديــم مثــل هــذا الدعــم ،أو
يجــب أن تتوفــر لديــك معلومــات حــول أنظمــة دعــم بديلــة ،حيــث ميكنــك
توجيههــم إليهــا قبــل بــدء النشــاط ،قــد ترغــب يف استكشــاف الخدمــات
املحليــة أو الوطنيــة املوجــودة ،مثــل خطــوط املســاعدة أو املنظــات التــي
تقــدم الدعــم للضحايــا.
	•إذا تبــن أن املشــاركني يجهلــون مشــكل التنمــر اإللكــروين أو إذا تبــن أنهــم
ال يدركــون جانبــه الســلبي ،ميكنــك االســتعانة باملعلومــات املرجعيــة مــن
أجــل تحسيســهم بهــذا املشــكل ،واملقاربــات املســتعملة مــن طــرف أشــخاص
آخريــن .إذا اقتضــت الــرورة ،ميكنــك الربــط بــن خطــاب الكراهيــة والتنمــر
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(خاصــة يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا التنمــر امتــدادا لخطــاب الكراهيــة).
تنوع النشاط
ميكــن تســهيل النشــاط عــن طريــق وضــع خياريــن كالتــايل( :عــدم القيــام
بــأي يشء) أو (القيــام بــيء مــا) .ميكــن وضــع الخياريــن يف أركان الغرفــة عــى
الحائــط ،وبهــذه الطريقــة ميكنــك أن تقــرح عــى املشــاركني التموضــع بجهــة
إحــدى الخياريــن حســب رغبتهــم.
أفكار للعمل
ميكــن ألي إجــراء آخــر أن يكــون أكــر فعاليــة إذا مــا قــرر املشــاركون
القيــام بعمــل جامعــي .ميكنــك مناقشــة مختلــف الطــرق ملتابعــة النشــاط ،كرفــع
مســتوى الوعــي باملشــكلة (عــر اإلنرتنــت أو خارجهــا) ،أو إنشــاء مجموعــة دعــم
أو تضامــن ،أو تنفيــذ سياســة التصــدي للتنمــر اإللكــروين لفائــدة املجموعــة/
الفصــل /املدرســة ،أو إنشــاء حملــة «ال للتنمــر اإللكــروين» ومــا إىل ذلــك.

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

133

حركة ال لخطاب
الكراهية

لنواجه التنمر اإللكتروني

املادة التدريبية
سيناريوهات:
تلقيــت الكثــر مــن الرســائل النصيــة الربيديــة واإللكرتونيــة املســيئة مــن
أرقــام وأشــخاص مجهولــن ،البعــض منهــا تهديديــة؛ فــإذا كان صاحبهــا يعرفــك،
مــاذا ســتفعل؟
قــام بعــض التالميــذ بنــر صــور لــك عــى اإلنرتنــت مــع عبــارات مزعجــة
وأنــت تعــرف مــن الفاعــل ،مــاذا ســتفعل؟
التحــق تلميــذ أجنبــي بقســمك ،فقــام أصدقــاؤك مبضايقتــه ونــر
دعابــات عنرصيــة يف حقــه عــر منصــات التواصــل االجتامعــي طالبــن منــك
مجاراتهــم .مــاذا ســتفعل؟
روجــت مجموعــة مــن التالميــذ لشــائعات مســيئة يف حقــك عــى منصات
التواصــل االجتامعــي .وأصبــح الكثــر منهــم ال يرغــب يف اللعــب أو الحديــث
معــك حتــى أصدقــاؤك يتســاءلون عــن صحــة هــذه الشــائعات ،مــاذا ســتفعل؟
أشــارت أســتاذة أن بعــض التالميــذ كانــوا ضحايــا لبعــض املضايقــات ،وأن
واحــدا منهــم تعــرض لالعتــداء وهــو يف طريقــه إىل املنــزل .طلبــت األســتاذة
مــن أي شــخص يعــرف شــيئا عــن املوضــوع أن يتواصــل معهــا عــى انف ـراد
عنــد نهايــة الحصــة .أنــت تتوفــر عــى معلومــات ولكنــك خائــف ألنــك تلقيــت
رســائل نصيــة تحــذرك مــن الحديــث بشــأن ذلــك .مــاذا ســتفعل؟
وجــدت تلميــذة تبــي مبفردهــا وقــت االسـراحة وأنــت تعــرف الســبب.
ذلــك أن التالميــذ يزعجونهــا باســتمرار ألنهــا تواجــه صعوبــات يف التعلــم،
فيقومــون بنعتهــا بـ»الغبيــة» و«القبيحــة والذميمــة» وكلــا اجتمعــت مــع
أصدقائــك يســخرون منهــا ويضايقونهــا .مــاذا ســتفعل؟
هــذا النشــاط عبــارة عــن اقتبــاس ملشــاهد مضايقــات مــن دليــل الرتبيــة عــى
حقــوق اإلنســان اتجاهــات للصغــار )www.coe.int/compass (Compasito
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املستوى
2
املجموعة
20 - 12
املدة
‘45

حرية بال حدود ؟

يجــب التعــرف عــى مفهــوم حريــة التعبــر مــن
خــال مجموعــة مــن الســيناريوهات ،وكــذا تحديــد
كيفيــة التعامــل مــع التعليقــات والرســائل املثــرة
للجــدل.

املوضوعات

حريــة التعبــر ،الدميقراطيــة واملشــاركة ،حقــوق
اإلنســان

درجة الصعوبة

املستوى 2

املــدة

 45دقيـقــة

حجم املجموعة

20 - 12

األهداف

• تعريف مفهوم حرية التعبري
• فهــم أهميــة حريــة التعبــر بالنســبة للفــرد
واملجتمــع
• تســليط الضــوء عــى أســباب تقييــد حريــة التعبــر
لحاميــة حقــوق اإلنســان مــن خطــاب الكراهيــة

األدوات

• لوح ورقي قالب وأقالم تخطيط

التحضريات

• نســخ البطاقــات (كافيــة لــكل املجموعــات
الصغــرة).
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اإلرشادات
1.اسـأل املشـاركني عـن تصورهـم لحريـة التعبير .سـجل أفكارهـم على
السـبورة الورقيـة وشـجعهم على النقـاش حـول بعـض النقـاط التاليـة:
 −هل حرية التعبري مطلقة؟
 −يف رأيكـم إذا كان اسـتخدام بعـض «العبـارات» مرفوضـا ،فكيـف يتـم
تحديـد مـا هـو مرفـوض؟ ومـن يحـدد ذلـك؟
 −باإلضافـة إىل التعبير الشـفوي والكتـايب ،مـا هـي الطـرق األخـرى التـي
نسـتطيع التعبير مـن خاللهـا (املوسـيقى ،املسرح ،الصـور ،لغـة الجسـد ،الـخ)؟
2.تجنـب إعطـاء حلـول فورية .حاول تجميع بعض اآلراء وارشح للمشـاركني
بأن األسـئلة املثرية للجدل سـتتم مناقشـتها بشـكل مفصل أثناء النشـاط.
3.اسـأل املشـاركني عـن شـعورهم إذا مـا تـم منعهـم مـن التعبير يف املنزل،
يف املدرسـة ،أو يف مـكان عـام .ملـاذا يعـد التعبير عـن الـرأي مهما جدا؟
4.قـدم للمشـاركني معلومـات مقتضبة حول حريـة التعبري .ميكن االسـتعانة
باإلطـار املوجود أسـفله أو باملعلومـات املرجعية.
حرية التعبري
الحـق يف حريـة التعبير عـن األفـكار واآلراء هـو حـق أسـايس ينـص عليـه
القانـون الـدويل لحقـوق اإلنسـان .هـذا الحـق مهـم ألن القـدرة على التعبير
تشـكل عنصرا جوهريـا لإلنسـان ،كما أن التواصـل والحـوار رضوريـان لبنـاء
مجتمـع دميقراطـي فعـال .وبالتـايل فـإن التفاهـم والتعايـش يفرضـان التواصـل
الحـر واملنفتـح على الجميـع.
ومع ذلك فإن حرية التعبري ليست حقا «مطلقا» يطبق يف كل الظروف ومن
دون قيـود .إنـه حق يتامىش مع حقوق اآلخرين ومـع املصلحة العامة للمجتمع.
ومـن ثـم وجـب تقييد حريـة التعبير عنـد إلحاقهـا أرضارا باألفـراد أو باملجتمع.
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5.وضـح للمشـاركني أنهـم سيشـتغلون ضمـن مجموعـات تتكون مـن 5 - 4
أشـخاص لدراسـة محتويـات تسيء لحقـوق الغير والتـي تـم نرشهـا عرب
اإلنرتنـت .على املجموعـات أن تقـرر يف هـذه الحـاالت إذا كان حذف كل
املضامين أفضـل أو حـذف بعضهـا فقط .بعبـارة أخرى ،هل يجـب تقييد
مامرسـة هـذه الحرية؟
 −إذا قــرروا الحــذف ،مــا هــي املضامــن التــي ســيتم حذفهــا مــن
اإلنرتنــت؟ وملــاذا؟
 −إذا كانــوا ضــد الحــذف ،فلــاذا؟ مــا هــي اإلج ـراءات املتخــذة؟ ومــن
ســيتخذها؟
6.اطلـب مـن املشـاركني تشـكيل مجموعـات مـن  5 - 4أفـراد ،ثـم زود كل
مجموعـة بنمـوذج من الحـاالت .امنحهم  20دقيقة لتدارس كل سـيناريو
على حدى مـع تربيـر قراراتهم.
استخالص املعلومات والتقييم
اســأل املجموعــات بعــد اســتعراض كل الحــاالت عــن كيفيــة اختيارهــم
لإلجابــة ومناقشــة أســباب هــذه االختيــارات .اطــرح عليهــم بعــض األســئلة التالية،
مــع الرتكيــز عــى بعــض النقــاط الرئيســية:
	•هــل هنــاك حــاالت مل يتــم االتفــاق عليهــا داخــل املجموعــة؟ مــا هــي
نقــاط االختــاف؟
• هــل لهويــة الشــخص املســؤول عــن املضامــن أهميــة؟ أال تشــمل كيفيــة
اإلجابــات وعددهــا بعــض العنــارص الكفيلــة بتغيــر املعادلــة؟
	•هــل اســتطعتم تحديــد بعــض املبــادئ العامــة التــي تقيــد حريــة التعبــر؟
مــا هــي مخاطــر هذا التقييد؟ مــا هي مخاطر التســاهل مع الكثري مــن الترصفات؟
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	•هــل تعتقــدون أن إغــاق موقــع إلكــروين أو حــذف مضمــون مــيء،
يعتــر طريقــة فعالــة ملناهضــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت؟
	•يف بلــدك هــل توجــد قيــود لحريــة التعبــر عــر اإلنرتنــت أو خارجهــا؟
هــل تختلــف القواعــد بالنســبة لحريــة التعبــر عــر اإلنرتنــت؟
نصائح للميرس
	•يجــب تذكــر املشــاركني ،عنــد دراســتهم للحــاالت ،بــرورة التفكــر يف
«كميــة األدوات» املمكــن االســتغناء عنهــا إذا ارتــأوا ذلــك ،عــى ســبيل املثــال
حــذف موقــع أو حســاب بأكملــه ،أو االقتصــار عــى مضمــون أو فيديــو أو حــذف
صاحــب املنشــور ،إلــخ.
	•يجــب تذكــر املشــاركني أن املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان تــرى أن
الدوافــع للقيــود املفروضــة عــى حريــة التعبــر يجــب أن تكــون لديهــا مــررات
قويــة.
	•ميكــن تقييــم مــدى اســتفادة املشــاركني مــن النقــاش يف بلــورة أفكارهــم
حــول موضــوع حريــة التعبــر.
	•ميكنــك أن توضــح لهــم بــأن قانــون حقــوق اإلنســان يتعلــق ،يف الواقــع،
بكيفيــة تــرف الحكومــات .غال ًبــا مــا يكــون تقييــد حريــة التعبــر عــى اإلنرتنــت
أكــر تعقيــ ًدا ،ألن اإلنرتنــت يعــد «ملكيــة» لــركات خاصــة (مثــل مــزودي
الخدمــة الخــواص ،واملواقــع اإلخباريــة «التــي متلكهــا» الــركات ،ومــا إىل ذلــك).
تعـ ّرف عــى النقــاط الرئيســية الــواردة يف الفصــل  ،5واملعلومــات املرجعيــة حــول
حريــة التعبــر أو فصــل «حريــة التعبــر واملعلومــات» مــن دليــل حقــوق اإلنســان
ملســتخدمي اإلنرتنــت.
	•قبــل بــدء النشــاط ،يجــب التأكــد مــن عــدم وجــود أي حالــة مخالفــة
للقانــون ببلــدك.

138

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

حرية بال حدود ؟

حركة ال لخطاب
الكراهية

	•قــد يكــون مــن املفيــد إنهــاء النشــاط بالتفكــر يف بعــض الســبل األخــرى
للتعامــل مــع بعــض الحــاالت التــي تــم تدارســها .ميكنــك االســتعانة مبقرتحــات
حملــة حركــة ال لخطــاب الكراهيــة ،يف الفصــل  .2ذكــر املشــاركني بــأن حــذف أي
مــادة مؤذيــة أو موقــع ليــس هــو الجــواب الوحيــد املمكــن ،كــا أنــه مــن الصعــب
القيــام بذلــك بشــكل كامــل نظـرا لكميــة املــواد املنشــورة عــى اإلنرتنــت.
تنوع النشاط
ميكــن إنجــاز دراســة الحــاالت عــن طريــق لعبــة تقمــص األدوار ،بحيــث
تســتطيع كل مجموعــة إعــداد ســيناريوهات وتقدميهــا أمــام باقــي املشــاركني،
وبعدهــا يفتــح بــاب النقــاش بــن مختلــف املشــاركني للبحث عــن األجوبــة املالمئة.
أفكار للعمل
مــاذا يعــرف املشــاركون عــن ممثليهــم يف الربملــان؟ ميكنهــم البحــث عــن
ترصيحاتهــم الرســمية املتعلقــة باألقليــات املهمشــة والفئــات الضعيفــة ،ثــم
مراســلتهم قصــد التعبــر عــن مســاندتهم أو عــدم اتفاقهــم معهــم .قــد يكــون
لــكل رســالة فرديــة مــن كل عضــو يف املجموعــة ،صــدى لــدى املســؤولني.
ميكــن للمشــاركني أيضً ــا التحقــق مــن كيفيــة اإلبــاغ عــن خطــاب الكراهيــة
عــر اإلنرتنــت إىل الهيئــات الوطنيــة ذات الصلــة .قــد يكــون هــذا الرابــط مفيــدا:
www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/reporting-to-nationalbodies

ناقــش مــع الفريق ما ميكن فعله يف حالة تعرض أحد املشــاركني إىل مضايقات
عنرصيــة عــى اإلنرتنــت ،ثــم اعملــوا جميعــا عــى تطويــر بعــض الحجج التــي ميكن
للمشــاركني اســتخدامها إذا مــا صادفــوا منــاذج لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
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املادة التدريبية
سيناريوهات
 .1أنشــأت مجموعــة تســمى «اســتعادة أمتنــا» موق ًعــا إلكرتونيــا تطالــب مــن
خاللــه بتكريــس «القيــم التقليديــة» .يضــم هذا املوقــع العديد من املنشــورات
العنرصيــة ،كــا أنــه يجــذب عد ًدا كبـ ًرا مــن التعليقات واملناقشــات الســاخنة.
تتضمــن بعــض املناقشــات لغــة مســيئة للغايــة ،ولكــن هنــاك مجموعــة كبــرة
مــن املعلقــن الذيــن يعرتضــون عــى الفكــر العنــري للموقــع.
	•هــل يجــب حــذف يشء مــن هــذا املوقــع؟ إذا كان األمــر كذلــك ،مــا الــذي
يجــب حذفــه وكيف؟
	•إذا مل يكن األمر كذلك ،فام الذي ميكن فعله؟
 .2يســتغل «نيكــوالي» -مســؤول ســيايس -موقعــه اإللكــروين الخــاص قصــد
الرتويــج لطــرد الغجــر مــن منطقتــه متهــا إياهــم باملســاهمة يف ارتفــاع نســبة
اإلجـرام .ونتيجــة لذلــك ،تعــرض الغجــر يف البلــد إىل مجموعــة مــن االعتــداءات.
ويف املقابــل ،تركــز وســائل اإلعــام عــى الجرائــم املرتكبــة مــن طــرف الغجــر
عــوض الجرائــم املرتكبــة يف حقهــم.
	•هــل مــن الــروري حــذف هــذه املنشــورات؟ إذا كان األمــر كذلــك ،مــا
الــذي يجــب حذفــه وكيــف؟
	•وإن مل يكن األمر كذلك ،ملاذا وما الذي يتوجب علينا فعله؟
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 .3يف مدونتــه الشــخصية ،ينــر روري رسـ ًـا كرتون ًيــا يظهــر سياس ـ ًيا معروفًــا
يســيل بالــدم مــن أصابعــه وجثــث للمــوىت يف كل مــكان .كثــر مــن النــاس
يعلقــون ،ومعظمهــم يدعــم الرســوم املتحركــة.
	•هــل مــن الــروري حــذف هــذه املنشــورات؟ إذا كان األمــر كذلــك ،مــا
الــذي يجــب حذفــه وكيــف؟
	•وإن مل يكن األمر كذلك ،ملاذا وما الذي يتوجب علينا فعله؟
 .4نــرت «ايــا» عــى صفحتهــا الشــخصية فيديــو يســخر مــن ذوي اإلعاقــات
واصفــة إياهــم بالكائنــات الغريبــة .بيــد أن هــذا املنشــور مل يســجل أيــة
مشــاهدة أو تعليــق.
	•هــل مــن الــروري حــذف هــذه املنشــورات؟ إذا كان األمــر كذلــك ،مــا
الــذي يجــب حذفــه وكيــف؟
	•وإن مل يكن كذلك ،ملاذا وما الذي يتوجب علينا فعله؟
 .5يشــاهد صحــايف الفيديــو (يف املثــال  )4ثــم يبــدأ حملــة إلزالــة ملــف تعريــف
«ايــا» مــن موقــع التواصــل االجتامعــي ،ونتيجــة لذلــك يحصــل الفيديــو
عــى آالف املشــاهدات .يبــدأ النــاس يف التعليــق عــى أن هــذا هــو «أفضــل
فيديــو عــى اإلطــاق» و«يجــب أن نفكــر بواقعيــة أكــر بشــأن األشــخاص ذوي
اإلعاقــة» ،ومــا إىل ذلــك.
	•هــل مــن الــروري حــذف هــذه املنشــورات؟ إذا كان األمــر كذلــك ،مــا
الــذي يجــب حذفــه وكيــف؟
	•وإن مل يكن األمر كذلك ،ملاذا وما الذي يتوجب علينا فعله؟
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املادة التدريبية
 .6نــرت ديتــا وهــي شــخصية معروفــة مقــاال عــى موقــع إخبــاري إلكــروين
مفــاده أن النســاء املتحــوالت جنســيا «عــار عــى اإلنســانية» .وكَــرد عــى هــذا
املوقــع ،تــم إنشــاء موقــع آخــر هدفــه «شــطب» ديتــا ،كــا يتضمــن معلومــات
حــول حياتهــا الشــخصية .مــا فتئــت ديتــا أن تلقــت تهديــدات وتغريــدات
مســيئة لهــا.
	•هــل مــن الــروري حــذف هــذه املنشــورات؟ إذا كان األمــر كذلــك ،مــا
الــذي يجــب حذفــه وكيــف؟
	•وإن مل يكن كذلك ،ملاذا وما الذي يتوجب علينا فعله؟
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المجموعةX

املستوى
4
املجموعة
24 - 12
املدة
‘60

المجموعة X
يربــط املشــاركون بــن الحقــوق التــي تنــص
عليهــا االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان
وانتهــاكات حقــوق الغجــر.

املوضوعات

العنرصيــة والتمييزــ ،حقــوق اإلنســان ،الحيــاة الخاصــة
واألمــن

درجة الصعوبة
حجم املجموعة
املــدة
األهداف

املستوى 4
24 - 12
 60دقيـقــة
• فه�م أس�باب حرماـن ضحايـا خطـاب الكراهيـة مـن
حقوقهـم األخـرى
• التوعيـة بحقـوق الغجـر ومختلـف االنتهـاكات التـي
عـادة مـا يتعرضـون لهـا
• الربط بني الحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية األوروبية
لحقـوق اإلنس�ان واالنته�اكات الواقعي�ة لهـذه الحقـوق
• نس�خة م�ن املعلومـات حـول املجموعة ( Xنسـخة لكل
مجموعة)
• نسـخ من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسـان (النسـخة
املختصرة) عىل األقل نسـختني لـكل مجموعة

األدوات
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المجموعةX

		
ورقي قالب وأقالم تخطيط
• لوح
• صمغ ومقص (اختياري)
التحضريات

• تزويــد كل مجموعــة بقطعــة مــن أوراق الســبورة
الورقيــة ،وإلصــاق املعلومــات املتعلقــة باملجموعــة X
عــى الورقــة.

اإلرشادات
1.اقــرأ قصــة املجموعــة ( )Xالصفحتــن ( . )150 - 149وضــح للمشــاركني أن
جميــع األمثلــة مــا هــي إال تجــارب عاشــتها أقليــات معينــة ال وطــن لهــا،
أقليــات موجــودة يف كل بقــاع العــامل .ثــم امنــح املشــاركني الفرصــة لتخمــن
هــذه األقليــة ليتمكنــوا مــن التوصــل إىل أن هــذه التجــارب هــي تجــارب
حيــاة الغجــر يف كل دول أوروبــا.
2.قــم بدعــوة املشــاركني إىل اإلرساع باتخــاذ تدابــر وذلــك بتذكريهــم بــأن
مختلــف املواقــف املقدمــة متنافيــة مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان ،وذلــك
عــى مســتوى جميــع الــدول األوروبيــة .وإذا اســتدعت الــرورة ،ذكرهــم
مببــادئ حقــوق اإلنســان بصفــة عامــة ومببــادئ االتفاقيــة األوروبيــة
لحقــوق اإلنســان ،ميكنــك االســتعانة باملعلومــات املرجعيــة املتواجــدة يف
الصفحــة (.)374
3.وضــح للمشــاركني أنهــم سيشــتغلون ضمــن مجموعــات مكونــة مــن  4إىل
 5أفـراد وأنهــم ســيحتاجون إىل نســخة مختــرة مــن االتفاقيــة األوروبيــة
لحقــوق اإلنســان مــن أجــل الربــط بــن املواقــف املقدمــة والحقــوق
املحــددة يف االتفاقيــة.
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4.وزع نســخ مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان عىل جميع املشــاركني
مــع إعــادة قراءتهــا ومناقشــتها داخــل الورشــة ،ثــم أجــب عــن األســئلة
املتعلقــة مبضمــون هــذه الحقــوق.
 5.اطلــب مــن املشــاركني إنشــاء مجموعــات عمــل صغــرة حــوايل  5أشــخاص
يف كل مجموعــة تقريبــا ،ثــم قــدم لــكل مجموعــة بطاقــة املعلومــات حــول
املجموعــة  .Xاطلــب منهــم أن يدونــوا عــى هامــش ورقــة الســبورة أي
يشء قــد يربــط بــن قصــة الطفــل وبعــض حقــوق اإلنســان.
6.امنــح املشــاركني حــوايل  20دقيقــة إلمتــام هــذه املهمــة .قــم بتثبيــت
النتائــج عــى الحائــط وامنــح املجموعــات الفرصــة ملعاينــة نتائــج بعضهــم
البعــض وتســجيل أوجــه التشــابه واالختــاف.
7.انتقل إىل مرحلة استخالص املعلومات والتقييم.
استخالص املعلومات والتقييم
اطلــب مــن املشــاركني االلتحــاق مبجموعاتهــم ،ميكنــك االعتــاد عــى
األســئلة التاليــة مــن أجــل اســتخالص املعلومــات والتقييــم:
 −هــل تفاجأتــم مــن كــم االنتهــاكات املختلفــة التــي يتعــرض لهــا مجتمــع
الغجــر؟ هــل تعتقــدون أن بعــض هــذه الحــاالت  -أو جميعهــا  -تحــدث يف هــذا
البلــد؟
 −هــل ســمعتم أو شــهدتم مــن قبــل أي خطابــات مهينــة ضــد مجتمعــات
الغجــر؟ وهــل صادفتــم أيــا منهــا عــى اإلنرتنــت؟
 −تخيلــوا لــو أنكــم صادفتــم تعليقــا بغيضــا حــول الغجــر عــى الصفحــة
الشــخصية ألحــد األشــخاص ،كيــف ســتترصفون؟ هــل تعتقــدون أن اإلعــراض
عــى مثــل هــذه التعليقــات ،أو نــر تجــارب إيجابيــة متعلقــة بالغجــر قــد يغــر
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

145

حركة ال لخطاب
الكراهية

المجموعةX

الوضــع إىل األفضــل؟
ميكنــك االســتعانة باألســئلة التاليــة ملعرفــة نــوع األحــكام املســبقة التــي قــد
تكــون لــدى املشــاركني تجــاه الغجــر:
 −إن مؤلفــي االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان واإلعــان العاملــي
لحقــوق اإلنســان ،ارتــأوا أنــه ال ينبغــي أبــدا إصــدار أحــكام حــول األشــخاص
بســبب انتامئهــم إىل جامعــة معينــة ،مــا رأيكــم؟
 −مــا رأيكــم يف تعليــق الطفــل الــذي يؤكــد عــدم اعتبــار جميــع أفــراد
مجتمــع مــا مجرمــن عــى الرغــم مــن وجــود مجرمــن يف هــذا املجتمــع ويف كل
املجتمعــات أيضــا؟ إذا ربطنــا هــذا املنطــق مبســألة الغجــر ،ملــاذا يتــم اختزالهــم
يف «جامعــة مــن املجرمــن» علــا أننــا ال نعرفهــم جميعــا؟
 −يضيــف مؤلفــو االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان أنــه توجــد ترصفات
غــر مقبولــة ،والتــي ال يجــب تطبيقهــا عــى أي شــخص أيــا كان ســلوكه .مــا رأيكم؟
 −مبــاذا ستشــعرون إذا مــا تعرضتــم باســتمرار ملضايقــات وإســاءات مــن
لــدن أفــراد املجتمــع؟ كيــف ســتترصفون؟
 −مــاذا تعرفــون عــن حيــاة الغجــر وعــن مختلــف املشــاكل التــي
يواجهونهــا؟
نصائح للميرس
	•قــد تالحــظ أن العديــد مــن املشــاركني لديهــم أحكامــا مســبقة قاســية
تجــاه الغجــر .حــاول تجنــب مناقشــتها قبــل انتهــاء املجموعــات مــن إنجــاز
ملصقاتهــم .اســتخدم بعــض األســئلة مــن فقــرة اســتخالص املعلومــات والتقييــم
ملناقشــة ذلــك بعــد نهايــة النشــاط.
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	•يف الوقــت الــذي تعمــل فيــه املجموعــات عــى «امللصقــات» ،أخربهــم أن
لهــم كامــل الصالحيــة يف اســتخدام أي طريقــة لربــط املوضــوع بحقــوق اإلنســان،
حيــث ميكنهــم قــص بطاقــة املعلومــات أو قــص نســخ االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق
اإلنســان الســتخدامها كبطاقــات للحقــوق وإلصاقهــا عــى امللصقــة .كــا بإمكانهــم
االســتعانة بأقــام تخطيــط لتدويــن املــواد ورســم األســهم ،إلــخ .عنــد نفــاد
البطاقــات التــي توضــح الحقــوق املعنيــة ،اطلــب منهــم بعــض اإلبــداع لتوضيــح
املزيــد مــن هــذه العالقــات.
	•إن القصــة املقرتحــة مل يروهــا طفــل غجــري ،ولكــن تعكــس بصــدق
الحقيقــة الســائدة يف كل الــدول األوروبيــة تقريبــا .ميكنــك اإلســتعانة بالعالقــات
املحــددة ملناقشــة هــذه االنتهــاكات بالتفصيــل.
	•ميكنــك أن تــرح للمشــاركني أن البطاقــات ال تتضمــن جميــع حقــوق
اإلنســان ألنهــا نســخة مختــرة لنــص االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان التــي
تقتــر عــى بعــض الحقــوق فقــط .للحصــول عــى قامئــة أكــر شــموالً لحقــوق
اإلنســان ،ميكنهــم الرجــوع إىل اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان.
	•اســتعمل بطاقــة «الحقــوق املعنيــة» املذكــورة يف الصفحتــن (- 151
 )152لجعــل املشــاركني يتفاعلــون مــع «امللصقــات» التــي أعدوهــا .ولإلشــارة ،فــإن
العديــد مــن االنتهــاكات املذكــورة تطــال أكــر مــن حــق واحــد ،إال أن جميعهــا
تقريبــا يطــال حــق عــدم التعــرض للتمييــز.
	•ذكــر املشــاركني بــأن انتهــاك حقــوق اإلنســان يختلــف بعــض الــيء عــن
غــره مــن الجرائــم .إنــه ميــس مبوقــف الحكومــات ومبوقــف كل شــخص يشــغل
منصبــا رســميا ،كاملدرســن وضبــاط الرشطــة وأيضــا مفــويض شــؤون الســجون.
يجــب عــى املوظفــن العامــن احــرام حقــوق األفــراد ،إذ يقــع عــى عاتقهــم
مســؤولية التأكــد مــن عــدم تعــرض أي شــخص النتهــاك حقوقــه مــن طــرف الغــر.
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أمــا عنــد اســتهانة الرشطــة بشــكاية مــا ،فإنهــا تكــون بذلــك قــد تهربــت مــن
مهامهــا ومســؤولياتها تجــاه حقــوق اإلنســان.
تنوع النشاط
بالنســبة لهــذا النشــاط ،ميكنــك اســتخدام اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان
عــوض االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان.
أفكار للعمل
اطلــب مــن املشــاركني البحــث عــن وضعيــة الغجــر داخــل بلدانهــم .بإمكان
املجموعــات العمــل عــى موضوعــات مختلفة.
أيضــا ،ميكــن للمشــاركني مراقبــة املواقــع التــي يزورونهــا بشــكل متكــرر
والبحــث عــن أي تعليقــات ســلبية قــد تنــر ضــد الغجــر .ميكنهــم تتبــع هــذه
الحــاالت باســتخدام «! »We Canنســتطيع! بدائــل ورسديــات مضــادة ملناهضــة
خطــاب الكراهيــة ،وذلــك مــن أجــل االنخ ـراط يف مزيــد مــن اإلج ـراءات.
بإمكانــك أن تســتخدم بطاقــات املعلومــات حــول تاريــخ الغجــر التــي
وضعهــا مجلــس أوروبــا لتعريــف املشــاركني بالتاريــخ وبالوضعيــة الحاليــة للغجــر
بأوروبــا .للمزيــد مــن املعلومــات ،املرجــو زيــارة املوقــع:
www.coe.int/t/dg4/education/roma/histoCulture_en.asp

ميكنــك أيضً ــا معرفــة املزيــد حــول كراهيــة الغجــر ومتابعــة األنشــطة
اإلضافيــة باســتخدام مرايــا ،دليــل التصــدي ملعــاداة الغجــر مــن خــال الرتبيــة عــى
حقــوق اإلنســان متوفــر عــر هــذا الرابــط:
https://www.coe.int/en/web/youth-roma/mirrors
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املادة التدريبية
املجموعة X
أنــا طفــل مــن املجموعــة  ،Xلقــد درســت بقســم خــاص لألطفــال الذيــن
يعانــون مــن صعوبــات يف التعلم ،وليــس لدينــا الحــق يف ولــوج أقســام
عاديــة ،لكنــي أتعــرض يف غالــب األحيــان للمضايقــة مــن طــرف األطفــال
اآلخريــن كــوين مــن املجموعــة  Xكــا هــو الحــال بالنســبة ألصدقــايئ ،يف
الوقــت الــذي ال يحــرك املدرســون ســاكنا .واألكــر مــن ذلــك ،بعــض املدرســن
أنفســهم يضايقوننــا ،وال يعاقبهــم أحــد .أعلــم أنــه يف أحــد البلــدان يتــم
إرســال كل أطفــال املجموعــة  Xإىل مــدارس األطفــال الذيــن يعانــون مــن
صعوبــات يف التعلــم.
ورغــم عــدم معرفــة النــاس لنــا ،فهــم ال يقبلوننــا داخــل محيطهــم.
ويستشــيطون غضبــا مكتفــن بالـراخ علينــا أو رضبنــا ،بســبب هويتنا وســوء
ظنهــم بنــا .لســنا إال أطفــاال كباقــي األطفــال .فكيــف يجــب أن نتــرف يف
مثــل هــذه املواقــف؟ هــل نحــب هــؤالء النــاس ملــا يفعلونــه يف حقنــا؟
ال يحــاول أحــد اإلنصــات إلينــا يف قســم الرشطــة ،فنحــن يف نظرهــم دامئــا
مفســدون ألننــا نثــر الشــغب .مــا أدراهــم؟ وأنــا الــذي كنــت أظــن أن
مهمــة اتخــاذ القـرار تقــع عــى عاتــق املحاكــم .تُوقفنــا الرشطــة باســتمرار يف
الشــارع ،بــدون ســبب ،ظنــا منهــم أننــا رسقنــا شــيئا مــا ،ويقومــون بتفتيشــنا.
ويف بعــض األحيــان يصــل عــدد توقيفــي مــن طــرف الرشطــة ســت مـرات يف
األســبوع وأنــا مل أرسق شــيئا قــط.
ســمعت أن أفـرادا مــن جامعتنــا ســجنوا وتعرضــوا للــرب مــن طــرف حـراس
الســجن ،ملــاذا ال يخضــع للعقــاب مــن يــرب شــخصاً آخــر؟ فالقانــون ملـزِم
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املادة التدريبية
للجميــع مبــن فيهــم حـراس الســجون.
يف الصيــف املــايض ،قــام مجموعــة مــن األشــخاص باســتعر ٍ
اض؛ مرتديــن
نفــس البذلــة ومردديــن أغــاين ضدنــا يف قريتنــا .أصبنــا كلنــا بالرهبــة والفــزع
ومــا كان بأيدينــا ســوى أن نســجن أنفســنا يف منازلنــا .لقــد رشــقوا منازلنــا
بالحجــارة ورضبــوا بعــض الشــباب الذيــن حاولــوا طردهــم ،يف حــن مل تتدخــل
الرشطــة نهائيــا.
ومــن املألــوف أن نتعــرض للســب والشــتم مــن طــرف ممثــي الحكومــات.
كــا لــو أن جميــع أف ـراد املجموعــة  Xمتشــابهون وكل أف ـراد املجموعــة X
مجرمــون .حســنا ،لســنا كذلــك؛ كل مجتمــع لديــه بعــض األشــخاص الذيــن
يرتكبــون الجرائــم؛ والحكومــة ال تــيء للجميــع يف مجتمــع آخــر فقــط
ألن بعضهــم يرتكــب الجرائــم .ملــاذا ال يحكــون قصصــا إيجابيــة عــن أف ـراد
املجموعــة  Xمثــل باقــي النــاس.
يتحــدث النــاس عنــا مــن خــال قنــوات التلفزيــون واإلنرتنــت بالطريقــة
التــي تــروق لهــم .فلقــد ســئمت مــن قـراءة التعليقــات عــى اإلنرتنــت التــي
مفادهــا أننــا قــذرون وبلــداء وأكــر مــن ذلــك أيضــا .البعــض يقــول أنــه
يجــب علينــا مغــادرة البلــد ،والرجــوع إىل أراضينــا والعمــل كباقــي النــاس .إن
أيب يتمنــى أن يحظــى بفرصــة عمــل ،لكــن ال أحــد يعــرض عليــه عمــا ألنــه
ينتمــي إىل املجموعــة .X
كيــف ميكننــا العيــش؟ كيــف يجــب أن نشــعر بينــا يقــول الجميــع أشــياء
فظيعــة يف حقنــا ،رغــم أنهــم ال يعرفوننــا؟ إنــه يشء صعــب لدرجــة أين أخــاف
الخــروج أحيانــا كــوين أخــى الشــتائم والــرب.

150

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

حركة ال لخطاب
الكراهية

المجموعةX

املادة التدريبية
الحقوق املعنية
كل األوضــاع املذكــورة متــس حــق عــدم التعــرض للتمييــز (املــادة  14أو
الربوتوكــول  12لالتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان) .أمــا الحقــوق األخــرى التــي
تنــدرج ضمــن الحقــوق املعنيــة فهــي كالتــايل:
مدارس أو أقسام خاصة
باألطفال الغجر
املدرسون الذين
يضايقون األطفال
مدرسون بدون عقاب

املادة  ،2الربوتوكول 1.
رمبــا املــادة [ 8احــرام الحيــاة الخاصــة] إذا كان
الخــرق جســيام ،رمبــا تكــون املــادة  3وأيضــا املــادة
8؛ أمــا إذا كان متعلقــا بالرتبيــة ،فمــن املمكــن أن
تكــون املــادة  ،2الربوتوكــول .1
إن مل تؤخــذ الشــكاوى عــى محمــل الجــد ،املــادة
( 8أو املــادة  ،3إذا كان االنتهــاك شــديد الخطــورة).
فمــن املمكــن أن تكــون املــادة  ،2الربوتوكــول .1

أنــاس يرصخــون عــى
الغجــر ،أو يتظاهــرون رمبــا تكــون املــادة  ،8إذا كان الخــرق جســيام ومكــرر
بالقــرى التــي يقيمــون يف حــن ال تحــرك الرشطــة ســاكنا.
بهــا
قــد تكــون املــادة  ،8إذا كانــت الرشطــة ال تــرد عــى
أناس يربحونهم رضبا الشــكاوى وإذا كانــت األفعــال املرتكبــة جســيمة مــع
التكـرار ،قــد تكــون املــادة .3
الرشطة تغض الطرف

املــادة  8أو املــادة  ،3حســب خطــورة الشــكاية .إذا
كانــت حيــاة النــاس مهــددة ،قــد تكــون املــادة .2
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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قــد تكــون املــادة [ 5الحريــة] ،إذا كان األشــخاص
الرشطــة توقــف الغجــر
يوقفــون باســتمرار بــدون أي ســبب وجيــه ،أيضــا
لتفتيشــهم
املــادة [ 8احــرام الحيــاة الخاصــة].
املرشفون عىل السجناء قــد تكــون املــادة  ،3إذا كانــت األفعــال املرتكبــة
جســيمة وأيضــا املــادة .8
يرضبون الغجر
املرشفون عىل السجناء قــد تكــون املــادة  ،3إذا كانــت األفعــال املرتكبــة
جســيمة وأيضــا املــادة .8
بدون عقاب
ممثلو الحكومات
يشتمون الغجر

قــد تكــون املــادة  ،8إذا كانــت الشــتائم جســيمة ولها
تأثــر عــى الطريقــة التــي يتعامــل بهــا اآلخــرون مــع
الغجر.

ال ميكــن أن يكــون هنــاك انتهــاك لحقــوق اإلنســان
باملعنــى الضيــق للعبــارة ،فمــن يتحمــل املســؤولية
شــتائم عــر اإلنرتنــت
ليــس مبوظــف عمومــي .يجــب أن يكــون الفعــل
وعــر وســائل اإلعــام.
املرتكــب جســيام وتــم إيــذاع شــكاوى رســمية لــدى
املوظفــن العموميــن وتــم تجاهلهــا.
استحالة الحصول عىل قــد تكــون املــادة  ،8خاصــة إذا تعلــق األمــر مبنظمــة
عمل «لكونكم غجر» حكوميــة ترفــض توظيــف أي شــخص غجــري.
الخوف من السري يف
الشارع
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إذا وجــد تهديــد حقيقــي لتجــول األطفــال الغجــر يف
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 3أو أيضــا املــادة  2قــد تكــون معنيــة.
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املستوى
3
املجموعة
6+
املدة
‘60

مسابقة حول حقوق اإلنسان
على اإلنترنت

هذا النشـاط هو عبارة عن مسـابقة حول حقوق
اإلنسـان عىل اإلنرتنت ،مصممة ملسـاعدة املشاركني عىل
اإلملـام بحقوقهـم على الشـبكة العنكبوتيـة باسـتخدام
دليـل حقوق اإلنسـان ملسـخدمي اإلنرتنت.

املوضوعات
درجة الصعوبة
حجم املجموعة
املــدة
األهداف

حقوق اإلنسان
املستوى 3
 6فام فوق
 60دقيـقــة
• فهم كيفية تطبيق حقوق اإلنسـان عىل اإلنرتنت
• توسيع مفاهيمنا بخصوص عاملية حقوق اإلنسان
• التفكير يف حامية حقوق اإلنسـان داخل الفضاء
اإللكرتوين

األدوات

• مسابقة (املادة التدريبية)
• دليل حقوق اإلنسان ملستخدمي اإلنرتنت
• أقالم حرب أو أقالم رصاص ،قلم لكل مجموعة

التحضريات

• نســخ املســابقة (منــوذج لــكل مجموعــة)
وطباعــة الدليــل أو التأكــد مــن أن للمشــاركني
إمكانيــة الولــوج إىل اإلنرتنــت.
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مسابقة حول حقوق اإلنسان على
اإلنترنت

اإلرشادات
نشاط اختياري لالنطالق ( :للمجموعات غري امللمة بحقوق اإلنسان)...
1.اســأل املشــاركني عــن تصورهــم حــول حقــوق اإلنســان مــع تســجيل
إجاباتهــم عــى الســبورة الورقيــة ،ميكنــك تحفيــز املناقشــة عــن طريــق
طــرح األســئلة أدنــاه:
	•من يتمتع بحقوق اإلنسان؟
	•هل بإمكانكم ذكر بعض حقوق اإلنسان؟
	•من يسهر عىل احرتام حقوق اإلنسان؟
	•ما هي مصادر حقوق اإلنسان؟
	•هل يتم تطبيق حقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت؟
2.تقديم ملخص موجز عن موضوع حقوق اإلنسان ،عىل سبيل املثال:
حقــوق اإلنســان للجميــع .إنهــا مبثابــة «قوانــن للحكومــات» ،أي أن
الحكومــات يجــب أن تضمــن حاميــة األشــخاص مــن كل معاملــة غــر عادلــة
ومــن التجــاوزات الشــديدة الســيام العنــف .فحقــوق اإلنســان مهمــة ألنهــا
تحمينــا وتدلنــا عــى كيفيــة احــرام حقــوق اآلخريــن.
نشاط رئييس:
1.ارشح للمشــاركني أن النشــاط عبــارة عــن مســابقة إلكرتونيــة حــول حقــوق
اإلنســان ،وهــو عبــارة عــن لعبــة جامعيــة يتــم مــن خاللهــا التعــرف عــى
الحقــوق التــي يتــم تطبيقهــا عــى اإلنرتنــت.
2.وزع نســخة مبســطة مــن دليــل حقــوق اإلنســان ملســتخدمي اإلنرتنــت،
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أو زودهــم بالرابــط للولــوج إىل الدليــل ،ثــم امنحهــم متســعا مــن الوقــت
لقراءتــه والتســاؤل حــول الحقــوق التــي مل يســتوعبوها.
3.عنــد اســتعداد املشــاركني ،يتــم تكويــن مجموعــات مــن فرديــن إىل  6أفـراد،
وزع عندهــا منوذجــا مــن املســابقة عــى كل مجموعــة.
4.وضــح للمشــاركني أنــه يجــب عليهــم اإلجابــة يف املســابقة كمجموعــة،
واختيــار شــخص واحــد لتســجيل هــذه اإلجابــة .أخربهــم بــأن املــدة
الزمنيــة املســموحة لتقديــم اإلجابــة هــي  30دقيقــة ،وذلــك اســتنادا إىل
دليــل حقــوق اإلنســان ملســتخدمي اإلنرتنــت.
5.عندمــا تنتهــي املجموعــات مــن اإلجابــة ،يجــب التأكــد منهــا مبعيــة
املشــاركني وتحديــد املجموعــة التــي قدمــت أفضــل جــواب .بالنســبة
لألجوبــة الصحيحــة فهــي كالتــايل1:ب2 ،أ وب3 ،ب4 ،ج5 ،أ6 ،ب7 ،ب8 ،ج،
9ج10 ،ب11 ،ج12 ،ج13 ،أ14 ،ب.

استخالص املعلومات والتقييم
تساؤالت حول االختبار
	•ما هي األسئلة التي بدت صعبة؟ وملاذا؟
تساؤالت حول حقوق اإلنسان
	•هل كانت هناك صعوبة يف فهم بعض الحقوق؟
	•هــل يف رأيكــم ميكــن «التخــي» عــن بعــض هــذه الحقــوق؟ إذا كان
الجــواب بنعــم ،فــا هــي هــذه الحقــوق القابلــة لإلســقاط؟
	•هــل تظنــون أن هــذه الحقــوق يتــم تطبيقهــا عــى الفضــاء اإللكــروين
كــا هــو الحــال يف العــامل «الحقيقــي»؟ هــل لديكــم أي أمثلــة لهــذه
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان
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اإلنترنت

الحقــوق التــي قــد تكــون ذات صلــة باألنشــطة عــر اإلنرتنــت؟
	•يف رأيكم هل يتم احرتام حقوق اإلنسان داخل الفضاء اإللكرتوين؟
تساؤالت حول خطاب الكراهية
	•ارشح لهــم بإيجــاز أن خطــاب الكراهيــة هــو تعبــر عــن الكراهيــة تجــاه
مجموعــة أو أف ـراد مجموعــة والــذي قــد يكــون ضــارا ومؤذيــا وقــد
يتســبب يف ردود أفعــال عنيفــة تجــاه األفـراد املســتهدفني .اطلــب مــن
املشــاركني ذكــر بعــض األمثلــة للتوضيــح.
	•أي مــن الحقــوق الــواردة يف االختبــار ميكــن تطبيقهــا عــى خطــاب
الكراهيــة؟ وملــاذا؟
	•إذا كنتــم هدفــا لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،فــا الحقــوق التــي
ســتحتاجون إليهــا عــى األرجــح؟
	•مــا الــذي ميكــن القيــام بــه ملناهضــة انتشــار خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت؟
نصائح للميرس
	•ميكــن للمشــاركني العمــل ضمــن مجموعــات ثنائيــة .قــد يكــون مــن
املفيــد الســاح لهــم مبناقشــة معنــى الحقــوق فيــا بينهــم ،ولكــن مــن
شــأن ذلــك أن يطيــل النشــاط.
	•ميكنــك أن تقــرر الرتكيــز عــى واحــد أو اثنــن مــن «التســاؤالت» مــن
أجــل فحــص القضايــا بشــكل كامــل.
	•ميكنــك تعميــق معرفتــك بحقــوق اإلنســان يف الواقــع وعــى اإلنرتنــت،
بالرجــوع إىل املعلومــات املرجعيــة يف الفصــل .5
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	•ميكنــك التعمــق يف املوضوعــات التــي يعالجهــا الدليــل بالرجــوع إىل
املعلومــات املرجعيــة.
أفكار للعمل
اطلــب مــن املشــاركني كتابــة تحديــث الحالــة أو تدويــن منشــور حــول
الدليــل للتوعيــة بكيفيــة تطبيــق حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت.
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املادة التدريبية

الجزء األول :مقدمة

 -1متى تم نرش هذا الدليل؟
أ1990 .
ب2014 .
ج2010 .

 -2ملاذا تم تصميم هذا الدليل؟
أ .ليكون مبثابة أداة ملستخدمي اإلنرتنت
ب .للتحسيس بحقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت
ج .لحث الناس عىل القراءة أكرث
 -3يعتمد الدليل عىل:
أ .معاهدة لشبونة لالتحاد األورويب
ب .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
ج .مجموعة من األفكار القيمة
 -4من يجب عليه تتبع إرشادات الدليل؟
أ .الدول األعضاء يف االتحاد األورويب فقط
ب .جميع بلدان العامل
ج .جميع الدول األعضاء يف مجلس أوروبا
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 - 5ما هو دور االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان؟
أ .تضمن حقوق اإلنسان
ب .تعمل عىل إقناع األفراد
ج .تضمن حقوق البالغني فقط
 - 6من يتمتع بحقوق اإلنسان؟
أ .األفراد ذوي السلوك الحسن
ب .الجميع
ج .األشخاص دافعي الرضائب فقط
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املادة التدريبية

الجــزء الثــاين :حــق الولــوج وعــدم التمييــز  /حريــة
التعبــر واملعلومــات  /حريــة التجمــع واالنخــراط
واملشــاركة

 -7عندمـا تتصفحـون اإلنرتنـت أو شـبكات التواصـل االجتامعـي ،ال يجـب أن
تكونـوا عرضـة للتمييـز عىل أسـاس:
أ -لون عيونكم
ب -جنسكم أو لغتكم مثال
ج -استعاملكم هاتفا ذكيا أو حاسوبا
 -8ما املقصود بحرية التعبري عرب اإلنرتنت؟
أ -حرية التعبري عن رأيكم ،لكن فقط عرب الكتابة
ب -حرية التعبري عن رأيكم عرب قنوات معينة
ج -حرية التعبري عن رأيكم عرب اإلنرتنت والوصول إىل املعلومة
 -9ما هي الخطابات التي ال تشملها حرية التعبري؟
أ -اآلراء والعبارات التي قد تيسء ،أو تصدم أو تثري قلق اآلخرين
ب -الخطابات السياسية
ج -وجهات النظر حول الدين
ت -العبـارات املحرضـة على التمييـز العنصري ،على الكراهيـة أو على
العنـف.
 -10ما املقصود بالحق يف املشاركة عرب اإلنرتنت؟
أ -حريـة اختيـار أي موقـع إلكتروين أو تطبيق ،لكن املشـاركة يف أربعة منها
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فقـط يف نفس الوقت.
ب -حريـة اختيـار أو /وإنشـاء أي موقـع إلكتروين أو تطبيـق أو أي خدمـة
أخـرى بهـدف تشـكيل أو تعبئـة فئـة مـن املجتمـع أو جمعيـة ،بغـرض
االنضمام إليهـا أو املشـاركة يف أنشـطتها.
ج -حريـة اختيـار أي موقـع إلكتروين أو تطبيـق ،مـع عـدم امتلاك حـق
االحتجـاج عبر اإلنرتنـت.
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املادة التدريبية

الجــزء  : 3الخصوصيــة وحاميــة البيانات الشــخصية/
الرتبيــة واملعــارف العامــة /األطفــال والشــباب /ســبل
الحصــول عــى املســاعدة

 -11وفقــا للدليــل ،لــكل شــخص الحــق يف الرتبيــة .مــا املقصــود بذلــك
إلكرتونيــا؟
أ  -يجب أن يتمكن كل طفل من أداء واجباته املنزلية عىل الحاسوب
ب  -يجب أن يكون لكل فرد حق الولوج إىل الصحف اإللكرتونية
ج  -يجــب أن يتــاح لــكل فــرد إمكانيــة الوصــول إىل املــوارد الرتبويــة عــى
اإلنرتنــت واملعرفــة التكنولوجيــة الرقمية
 -12مــن يحــق لــه الحصــول عــى حاميــة خاصــة ودعــم محــدد الســتخدام
اإلنرتنــت؟
أ  -الجميع
ب  -األطفال والشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  14و 16سنة فقط
ج  -األطفال والشباب
 -13يجب عىل مزودي خدمات اإلنرتنت:
أ  -إخبــار املســتخدمني بكيفيــة اإلبــاغ عــن انتهــاكات حقوقهــم وكيفيــة
تقديــم الشــكاوى
ب  -إخبار املستخدمني بعدد حاالت التمييز العنرصي
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ج  -إعالم املستخدمني بعدد األشخاص العاملني يف كل رشكة
 -14إىل أي ســلطة يجــب االلتجــاء أوال لطلــب الحاميــة مــن الجرائــم الجنائيــة
عــر اإلنرتنــت أو عــن طريــق اســتخدام اإلنرتنت؟
أ -السلطات الدولية
ب -السلطات الوطنية
ج -السلطات األوروبية
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3

المشاركة عبر اإلنترنت

المشاركة عبر اإلنترنت

املجموعة
ال يهم
املدة
‘60

يدعـو هـذا النشـاط املشـاركني إىل التفكير يف
كيفيـة اسـتخدامهم لإلنرتنـت واملشـاركة فيه .سيسـمح
لهـم بتحديـد وتقييـم مشـاركتهم اسـتنادا إىل املشـاركة
يف اإلنرتنـت وتحديـد الـدور الـذي يرغبـون يف تقمصـه
على اإلنرتنـت يف املسـتقبل .سـيتعلمون أيضـا كيفيـة
التصـدي لخطـاب الكراهيـة وحاميـة حقـوق اإلنسـان
على اإلنرتنـت بطـرق أكثر فعاليـة.

اإلملام الرقمي ،الحياة الخاصة واألمن ،حقوق اإلنسان
املوضوعات
درجة الصعوبة املستوى 3
حجــم املجموعــة ال يهم
 45دقيـقــة
املــدة
• متكــن املشــاركني مــن تقييــم مســتوى مشــاركتهم وأدوار
األهداف
عملهــم عــى اإلنرتنــت
• تعلــم كيفيــة التصــدي لخطــاب الكراهيــة وحاميــة
حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت بطــرق أكــر فاعليــة
• اإلحاطــة مبخاطــر التصــدي لخطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت
• ورق مقوى من الحجم الكبري
األدوات
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• لوح ورقي قالب
			 • أقالم حرب /أقالم ملونة
		
• ملصقات
• نسخ من سلم املشاركة عرب اإلنرتنت
التحضريات

• إعــداد بطاقــات كبــرة توضــح أدوار املشــاركني عــر
اإلنرتنــت ،ووضعهــا عــى األرض .مثــا :صانــع املحتــوى،
محــاور ،ناقــد ،متتبــع ،مشــاهد ،غــر نشــيط ،مالحــظ،
عضــو.
• عمل نسخ من سلم املشاركة.

اإلرشادات
1.فــر للمشــاركني أنــك قمــت بوضــع بطاقــات عــى األرض لتوضــح لهــم
مختلــف األدوار التــي بإمكانهــم أن يتقمصوهــا عــر اإلنرتنــت :صانــع
املحتــوى أو محــاور أو ناقــد أو مجمــع أو متتبــع أو مشــاهد أو غــر نشــيط
أو مالحــظ ،أو عضــو .ابحــث عــن أمثلــة لتوضيــح هــذه األدوار.
2.قــم بدعــوة املشــاركني الختيــار بطاقــة معينــة حســب األدوار التــي يلعبونها
«بصفــة عامــة» يف اإلنرتنــت .كيــف يعتــرون هــذا الــدور؟ وكيــف يشــاركون
عــر اإلنرتنت؟
3.بعــد اتخــاذ كل مشــارك ملوقعــه ،قــم بدعوتهــم ملالحظــة اختيــارات
اآلخريــن مــن حولهــم .بإمكانــك أيضــا مطالبتهــم بأمثلــة توضــح أنشــطتهم
عــر اإلنرتنــت.
4.اقــرح عــى املشــاركني بعــد ذلــك اختيــار البطاقــات اســتنادا إىل مــا يقومون
بــه عــر اإلنرتنــت مــن أجــل التصــدي لخطــاب الكراهيــة.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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5.قــم بدعــوة املشــاركني مــن جديــد الختيــار البطاقــات حســب رغبتهــم ،ثــم
املســاهمة يف التصــدي لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت خــال ســنة مــن
الزمــن .بعــد القيــام باالختيــار ميكــن مطالبتهــم بتفســر هــذه االختيــارات.
6.اطلــب مــن املشــاركني تشــكيل مجموعــات مكونــة مــن شــخصني إىل أربعــة
أشــخاص .قــم بدعــوة هــذه املجموعــات إىل التفكــر بشــأن التدابــر التــي
بإمكانهــم اتخاذهــا لتحقيــق مســتوى املشــاركة املالئــم الختيارهــم مــن
أجــل التصــدي لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
7.اطلب من املجموعات مشاركة تدابريهم.
استخالص املعلومات والتقييم
	•ما رأيكم يف هذا النشاط؟
	•هــل كان مــن الصعــب عليكــم تحديــد الــدور الــذي تقومــون بــه عــر
اإلنرتنــت ؟ مــا الــذي اكتشــفتموه فيــا يخــص ترصفاتكــم عــر اإلنرتنــت؟
	•ما رأيكم يف أن تصبحوا أكرث نشاطا عرب اإلنرتنت؟
	•مــا رأيكــم يف منــاذج املشــاركة عــر اإلنرتنــت؟ مــا عالقــة هــذه النــاذج
باملشــاركة عــر اإلنرتنــت وخارجهــا؟ هــل يتــم ذلــك عــى نفــس النحــو؟
	•هــل مــن الــروري مواجهــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت بصفــة
عامــة؟ إذا كان األمــر كذلــك فلــاذا؟ وإن مل يكــن فلــاذا أيضــا؟
	•هــل كان مــن الســهل التفكــر يف إج ـراءات للقيــام بهــا ضــد خطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت؟
	•هل تعتقدون أنه بإمكانكم الترصف بحرية عرب اإلنرتنت؟
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نصائح للميرس
لتعزيــز مكتســباتك حــول املشــاركة عــر اإلنرتنت يرجــى االنتقــال إىل الفصل
 6 .5املتعلــق بـ«الدميقراطيــة واملشــاركة» .للحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات
حــول حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت ميكنــك االســتعانة بدليــل حقــوق اإلنســان
ملســتخدمي اإلنرتنــت ،ال ســيام فصــل «التجمــع واإلنخـراط واملشــاركة».
قــد يكــون مــن املفيــد أيضــا إطــاع املشــاركني عــى الدليــل .فمســتخدمي
اإلنرتنــت بحاجــة لحاميــة حقوقهــم كإنســان .ولتحقيــق ذلــك مــن الــروري إدراك
حقوقهــم والتصــدي ألي انتهــاك لهــا .ميكــن االطــاع عــى الدليــل عــر:
http://www.coe.int/en/web/internet-users-rights/guide

أفكار للعمل
ميكــن للمشــاركني إعــداد «بطاقــة املشــاركة عــر اإلنرتنــت» الخاصــة بهــم
ليتســنى لهــم التخطيــط إلتخــاذ تدابــر أكــر فعاليــة ضــد خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت.
ميكــن للمشــاركني معرفــة املزيــد حــول حوكمــة اإلنرتنــت وكيــف ميكــن
للشــباب املشــاركة يف إعــداد اإلنرتنــت.
متــت صياغــة هــذا النشــاط خــال التدريــب األول للتدريــب الجهــوي
الــذي تــم تنظيمــه ببلجيــكا ،يف أكتوبــر /ترشيــن األول  2014اســتنادا إىل دليــل
«روابــط».
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املادة التدريبية
سلم املشاركة عرب اإلنرتنت

1

صانع املحتوى

 .يحرر مدونة
 .ينرش صفحة إلكرتونية خاصة به
 .يح ّمل فيديو من إبداعه
 .يح ّمل محتويات صوتية /موسيقى من إبداعه
 .يحرر مقاالت أو قصصا وينرشها عىل اإلنرتنت
 .يفتح حوارات عامة أو احتجاجات سلمية
 .يطلق حمالت عرب اإلنرتنت

ُمحاور

 .ينرش تحديثات خاصة بوضعيته عىل الشبكات
االجتامعية
 .ينرش تعليقات عىل تويرت وفايسبوك ،إلخ

ناقذ

 .ينرش تصنيفات /تقييامت ملنتجات أو خدمات
 .ينرش تعليقات عىل مدونات أخرى
 .يشارك يف منتدى عىل اإلنرتنت
 .يساهم أو ينرش مقاالت عىل موقع من مواقع الوييك
 .يشارك يف تحقيقات حول مبادرات ومنتجات ،إلخ
 .ينرش تعليقات حول الترشيع املحيل/الوطني
 .ينرش انتقادات حول املناظرات العامة
 .يالحظ أنشطة السلطات العامة ويقدم تقريرا عنها

 - 1يستند إىل منوذج  2010لبرينوف ،جي .ويل ،يس‘ ،)2010( .سوشيال تكنوغرافيكس ريفزايتد -ما بني أونالين
بارتيسيبايشن’ .يف مناذج املشاركة :مواطنون ،شباب ،عىل اإلنرتنت ،متوفر عىل:
www.nonformality.org/wp-content/uploads/2012/11/Participation_Models_20121118.pdf
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مجمع

 .يستعمل تدفقات «أر إس إس»
 .يصوت ملوقع إلكرتوين عىل اإلنرتنت
 .يضيف «تاغس» إىل صفحات إلكرتونية أو صور

مشاهد

 .يســر ملفــه يف موقــع عــى الشــبكة
ا ال جتام عيــة
 .يزور مواقع الشبكات االجتامعية

متت ّبع

 .يقرأ مدونات
 .يستمع إىل بودكاستات
 .يشاهد فيديوهات املستخدمني اآلخرين
 .يقرأ عىل منتديات عرب اإلنرتنت
 .يقرأ تصنيفات /تقييامت املستخدمني اآلخرين
 .يقرأ التغريدات
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املستوى
3

حقوقنا على اإلنترنت

املجموعة
6+
املدة
‘60
  

املوضوعات
درجة الصعوبة
حجم املجموعة
املــدة
األهداف

األدوات
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دليــل حقــوق اإلنســان ملســتخدمي اإلنرتنــت
متــاح للمشــاركني الذيــن يتعــن عليهــم تحليــل
رســائله ووظائفــه الرئيســية والتفكــر بتطبيقهــا يف
الحيــاة اليوميــة.
حقوق اإلنسان ،الدميقراطية واملشاركة
املستوى 2
35 - 14
 60دقيـقــة
• التعــرف مبعيــة املشــاركني عــى حقــوق اإلنســان عــى
اإلنرتنــت املتعلقــة مبســتخدمي اإلنرتنت
• تقديــم النســخة املبســطة لدليــل حقــوق اإلنســان
ملســتخدمي اإلنرتنــت للمشــاركني
• مناقشة كيفية تطبيق الدليل يف الحياة اليومية
• التفكــر برفقــة املشــاركني يف الــدور الــذي ميكنهــم أن
يقومــوا بــه للرتويــج للدليــل
• ن َُسـخ مـن الطبعـة املبسـطة للدليـل ،يف الصفحـات
()177 - 175
• أقالم وأوراق لتدوين املالحظات
• لوح ورقي قالب وأقالم لباد
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• ن َْســ ُخ الطبعــة املبســطة للدليــل وقصهــا إىل ســبعة
أجــزاء وفقــا ملختلــف األقســام.

اإلرشادات
1.تقديـم رسيـع لدليـل حقـوق اإلنسـان ملسـتخدمي اإلنرتنـت مـع االسـتعانة
بالوصـف أسـفله أو باسـتخدام النسـخة املبسـطة الصفحـات (.)177 - 179
يعـد دليل حقوق اإلنسـان ملسـتخدمي اإلنرتنت جزءا مـن توصية اعتمدها
مجلـس أوروبا للـدول األعضاء البالـغِ عددهم  47دولة.
الدليـل هـو عبـارة عـن مجموعة مـن املواقـف واملبـادئ املتعلقة مبامرسـة
حقـوق اإلنسـان داخـل بيئـات اإلنرتنت.
الدليـل مفيـد بصفـة خاصـة للرأي العـام واملربني والشـباب ،حيـث ميَكنهم
مـن االسـتعالم بخصـوص حقوقهـم وحرياتهـم عىل اإلنرتنـت ،وحدودهـم املمكنة
ووسـائل الحاميـة املتوفرة.
الدليـل ال يضـع حقوقًـا جديدة ،بل يسـتند إىل االتفاقيـة األوروبية لحقوق
اإلنسـان وإىل اتفاقيـات وأدوات مجلـس أوروبـا األخـرى املتعلقـة بحاميـة حقوق
اإلنسان.
يرشح الدليل كيفية مامرسة حقوق اإلنسان وحاميتها يف املجاالت التالية:
«حــق الولــوج وعــدم التمييــز» ،و«حريــة التعبــر واملعلومــات» ،و«التجمع
واإلنخـراط واملشــاركة» ،و«حاميــة الخصوصيــة والبيانــات الشــخصية» ،و«الرتبيــة
واملعــارف العامــة» ،و«األطفــال والشــباب» و«ســبل الحصــول عــى املســاعدة».
يشـدد الدليـل عىل املسـؤوليات امللقاة عىل عاتق املسـتخدمني والسـلطات
العامـة ومـزودي خدمـات شـبكة اإلنرتنـت ،ومقدمـي املحتـوى على اإلنرتنـت،
وذلـك بغيـة مامرسـة جيـدة لحقـوق اإلنسـان على اإلنرتنت.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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2.ارشح للمشاركني بأنهم سيعملون عىل أقسام الدليل السبعة.
قسـم املشـاركني إىل سـبع مجموعات صغيرة ،وامنح كل مجموعـة جز ًءا من
ّ 3.
نسـخة الدليل املبسـطة ،يف الصفحـات ( ،)177 - 175واطلـب منهم قراءته.
4.اطلـب مـن كل مجموعـة إعـداد عـرض مصغـر حـول حقـوق اإلنسـان التي
تـم تناولهـا يف الجـزء الخاص بهـم ،واطلب من املجموعات عـدم تبادل اآلراء
بخصـوص العـرض الذي ينـوون تقدميه.
5.بعد  15دقيقة من التحضري ،تقوم كل مجموعة عىل تقديم عرضها.
6.بعـد كل عـرض ،خصـص بضـع دقائـق للتفاعـل .اطلب مـن املجموعـات أن
يخمنـوا حقـوق اإلنسـان التـي تـم تناولهـا خلال العـرض املقترح عليهم.
7.امنـح مجموعـة املمثلين دقيقـة لتقديـم رشح موجز حـول ما حاولـوا القيام
بـه انطالقـا مـن الفقـرة التـي قرؤوهـا ،ثـم د ّون األفـكار أو الرسـائل على
السـبورة الورقية.
8.كرر هذا السيناريو عند كل عرض.
9.انتقل إىل استخالص املعلومات والتقييم.
استخالص املعلومات والتقييم
	•ما رأي املشاركني يف هذا التمرين؟
	•مــا هــي املعلومــات الجديــدة التــي اســتخلصوها مــن هــذا النشــاط فيــا
يخــص حقوقهــم؟
	•هــل هنــاك فــرق بــن حقــوق اإلنســان عــر اإلنرتنــت وحقــوق اإلنســان
خــارج اإلنرتنــت؟
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	•من املسؤول عن تطبيق هذه الحقوق عىل اإلنرتنت؟
	•كيــف نتأكــد أن هــذه الحقــوق يتــم تطبيقهــا عــى اإلنرتنــت؟ مــا الــذي
ميكننــا القيــام بــه؟ مــا الــذي ميكــن لحكومتنــا القيــام بــه؟ مــاذا ميكــن
ألصحــاب املواقــع أن يقومــوا بــه؟
	•بعــد التعــرف عــى محتــوى الدليــل ،مــا الــذي ســيقوله املشــاركون
ملســتخدمي اإلنرتنــت اآلخريــن عندمــا يواجهــون خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت؟
	•مــا هــو الدعــم الــذي ميكــن للدليــل أن يقدمــه مــن أجــل التصــدي لخطــاب
الكراهية؟
نصائح للميرس
تعـ ّرف عــى النســخة الكاملــة مــن الدليــل لتكــون جاهـ ًزا للمقدمــة وأســئلة
املشــاركني .اطلــب مــن املشــاركني الرتكيــز عــى األفــكار الرئيســية التــي يرغبــون يف
تقدميهــا لآلخريــن أثنــاء تصميمهــم لــأداء.
اطلــب مــن املشــاركني الرتكيــز عــى األفــكار الرئيســية التــي يرغبــون يف
تقدميهــا لآلخريــن أثنــاء تصميمهــم لــأداء.
أثنــاء اســتخالص املعلومــات والتقييم ،اســتعن باألفــكار املدونة عىل الســبورة
الورقيــة والتــي تــم تقدميهــا أثنــاء عــروض املجموعــات .عنــد مناقشــة املشــاركني
لدورهــم يف تعزيــز حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت ،اطلــب منهــم تقديــم أمثلــة
محــددة عــا ميكــن للشــباب القيــام بــه يف إطــار أنشــطتهم اليوميــة عــر اإلنرتنــت.
تنوع النشاط
إذا أحــس املشــاركون بعــدم االرتيــاح إزاء فكــرة العــرض ،ميكنــك أن تطلــب
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منهــم رســم املحتــوى الــذي يقرؤونــه أو التعبــر عــن أفكارهــم بطريقــة أخــرى قــد
تكــون مناســبة وخالقــة.
أيضــا ،ميكنــك اســتخدام النشــاط لدعــم مشــاركة الشــباب عــر اإلنرتنــت:
ميكنهــم تعلــم كيفيــة نــر مدونــة أو اســتخدام األدوات عــر اإلنرتنــت إلنشــاء
ملصــق أو رســم بــري أو إنشــاء صــورة متحركــة أو مقطــع فيديــو.

أفكار للعمل
ميكنــك العمــل مــع املشــاركني عــى تحديــد الئحــة النقــاط الرئيســية التــي
ينبغــي عــى مســتخدمي اإلنرتنــت معرفتهــا بخصــوص حقوقهــم عــى اإلنرتنــت.
ميكنــك مبعيــة املشــاركني التحقــق مــن املؤسســات واملنظــات التــي تعمــل
عــى حاميــة حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت يف بلــدك.
كــا ميكــن للمشــاركني يف ســياق هــذا النشــاط ،وضــع خطــط عمــل للرتويــج
لحقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت مــع أصدقائهــم وزمــاء الدراســة عــى ســبيل
املثــال.
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املادة التدريبية

دليل حقوق اإلنسان ملستخدمي اإلنرتنت
(نسخة مبسطة)

املجموعة 1
حق الولوج وعدم التمييز
لــكل شــخص الحــق يف الولــوج إىل شــبكة اإلنرتنــت ألي غــرض كان ،دون متييــز،
ســواء عــى أســاس الجنــس أو الســن أو العــرق أو اللــون أو اللغــة أو الديــن
أو املعتقــدات أو اآلراء السياســية أو غريهــا ،أو االنتــاء العرقــي أو التوجــه
الجنــي.
إذا كنتــم تعيشــون يف منطقــة قرويــة أو يف منطقــة جغرافيــة نائيــة ولديكــم
دخــل محــدود و /أو احتياجــات خاصــة أو لديكــم إعاقــة ،عندهــا يتعــن عــى
الســلطات تســهيل ولوجكــم لإلنرتنــت.
املجموعة 2
حرية التعبري واملعلومات
لــكل شــخص الحــق يف التعبــر عــن آرائــه بحريــة وكذا الحصــول عــى املعلومات
عــى اإلنرتنــت ،إال أن إمكانيــة فــرض ضوابــط تقييديــة تبقــى قامئــة يف بعــض
الحــاالت ،الســيام عندمــا يتعلــق األمــر بالتعب ـرات التــي تحــرض عــى التمييــز
أو الكراهيــة أو العنــف .قــد تتمكنــوا مــن إخفــاء هويتكــم عــى اإلنرتنــت،
باســتخدام إســم مســتعار عــى ســبيل املثــال؛ إال أنــه يف بعــض الحــاالت يخــول
للســلطات الحــق يف الكشــف عنهــا.
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املجموعة 3
التجمع واإلنخراط واملشاركة
لــكل شــخص الحــق يف املشــاركة واإلحتجــاج بطريقــة ســلمية مــع أشــخاص
آخريــن عــر اإلنرتنــت .كــا يتمتــع كل شــخص بالحريــة يف اســتخدام أيــة
وســيلة متوفــرة عــر اإلنرتنــت مــن أجــل االنخــراط يف مجموعــة مــا أو
املشــاركة يف مناقشــات عامــة حــول القضايــا السياســية.
املجموعة 4
حامية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية
لــكل شــخص الحــق يف أن تحــرم حياتــه الخاصــة والعائليــة عــر اإلنرتنــت.
وهــذا يشــمل احــرام رسيــة املراســات واالتصــاالت .كــا أنــه ال يجــب
اســتخدام املعلومــات الشــخصية عــر اإلنرتنــت إال إذا متــت املوافقــة عــن
ذلــك مــن أصحابهــا مســبقا.
تلتــزم الســلطات العامــة والــركات الخاصــة باحــرام قواعــد وإجــراءات
محــددة عنــد معالجــة بياناتكــم الشــخصية.
املجموعة 5
الرتبية واملعارف العامة
لــكل شــخص الحــق يف الرتبيــة والثقافــة واكتســاب املعــارف عــر اإلنرتنــت.
يجــب عليكــم أن تســتفيدوا مــن الدعــم مــن أجــل اكتســاب املهــارات التــي
متكنكــم مــن اســتخدام مختلــف الوســائل عــر اإلنرتنــت ،والتحقــق مــن دقــة
وموثوقيــة املحتــوى والخدمــات التــي تلجــون إليهــا.
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املجموعة 6
األطفال والشباب
لألطفــال والشــباب الحــق يف حاميــة معينــة وتوجيــه خــاص عند اســتخدامهم
لإلنرتنت.
ميكنكــم الحصــول عــى تكويــن مــن قبــل مدرســيكم ومربيكــم أو آبائكــم
حــول طــرق اســتخدام اإلنرتنــت بــدون مخاطــر.
لكــم الحــق يف التوصــل مبعلومــات واضحــة مــن قبــل الســلطات ومــزودي
خدمــات اإلنرتنــت ،وبخصــوص املحتــوى والســلوك املحظــور عــر اإلنرتنــت
والــذي قــد يــر بكــم.
املجموعة 7
سبل الحصول عىل املساعدة والدعم
لــكل شــخص الحــق يف الحصــول عــى املســاعدة والدعــم عندمــا يتــم تعريض
حقوقــه النتهــاكات عــر اإلنرتنــت ،مبــا فيهــا إمكانيــة اللجــوء إىل املحكمة.
يجــب عــى مــزود اإلنرتنــت (مــزود الولــوج إىل املحتــوى عــر اإلنرتنــت) أن
يطلعكــم بحقوقكــم والســبل املمكنــة لتقديــم الشــكاوى يف حالــة تعرضــت
هــذه الحقــوق لالنتهــاك.
تعمــل الســلطات عــى حاميــة هويتكــم الرقمية وجهــاز حاســوبكم والبيانات
التــي يحتــوي عليهــا يف حالــة االخـراق الغــر القانــوين والتزويــر أو االحتيال.
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املستوى
2

إعادة تمثيل المشهد

إعادة تمثيل المشهد

املجموعة
20 - 10
املدة
‘60

هــذا النشــاط عبــارة عــن لعبــة تقمــص األدوار،
حيــث ميثــل الشــخص دور املرغــم عــى التنمــر تحــت
ضغــط أقرانــه .ســيعمل املشــاركون عــى إعــادة
تقمــص الــدور حتــى يتــم التوصــل لنتيجــة مختلفــة.

املوضوعات

التنمر اإللكرتوين ،الدميقراطية واملشاركة ،العنرصية
والتمييز

درجة الصعوبة
حجم املجموعة
املــدة
األهداف

املستوى 2
20 - 10
 60دقيـقــة
• فهم عملية التنمر
• تعزيز مواقف التضامن والتعاطف تجاه ضحايا
التنمر
• تشجيع املشاركني عىل التصدي للتنمر وخطاب
الكراهية عرب اإلنرتنت
• تعيين أربعـة متطوعين قبـل بـدء النشـاط
للقيـام بلعبـة تقمـص أدوار قصيرة (ال تتعـدى
خمـس دقائق) أمـام باقي أعضـاء املجموعة ،بعد
ذلـك سـيحصلون عىل نسـخ مـن السـيناريو حتى

التحضريات
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يتمكنـوا من االسـتعداد .ميكـن مسـاعدتهم يف البداية
إن اسـتلزم األمـر ذلـك.
• التأكــد مــن توفــر مســاحة كافيــة للعبــة تقمــص
األدوار.

اإلرشادات
1.ارشح للمشــاركني أن النشــاط ســيبدأ بلعبــة تقمــص أدوار قصــرة .اقــرأ
الســيناريو التمهيــدي أســفله ،ثــم قــدم املتطوعــن واطلــب منهــم أن
يرشعــوا يف القيــام بلعبــة تقمــص األدوار (أنظــر «املــادة التدريبيــة»).
سيناريو متهيدي:
ألبــر* 1شــاب هــادئ ،وقــد نعتــره «مختلفــا» شــيئا مــا .ليــس لــه
العديــد مــن األصدقــاء وغالبــا مــا يخــى كــره التالميــذ اآلخريــن لــه .أحيانــا،
يدعــي الغبــاوة إلضحــاك اآلخريــن ،وهــذا دور ميتــاز يف تأديتــه (وإن عارضــه
األســتاذ أحيانــا) .يف نهايــة الــدرس ،وبعدمــا أضحــك القســم بأكملــه ،يقــرب
منــه الولــدان األكــر شــعبية بالقســم ،ديريــك وجريــد ،يضحــك ثالثتهــم عــى
ترصفاتــه وينرصفــون ســوية مــن املدرســة نحــو منازلهــم .أصبــح ألبــر جــد
فخــور ،فلقــد حظــي بالقبــول أخ ـرا.
2.اطلب اآلن من املتطوعني تقمص الدور (أنظر «وزع ما ييل»).
3.يف النهايــة ،اســأل املشــاركني عــن انطباعهــم .ابــدأ النقــاش ببعــض األســئلة
عــى ســبيل املثــال:
 هل تظنون أن هذا السيناريو يحمل طابعا واقعيا؟*  -أثناء النشاط ،ميكن للميرس أن يقوم بتغيري أسامء األعالم لتكييفها مع البيئة العربية ،أو لتسهيل لفظها.
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 ما رأيكم يف ترصف ألبري؟ ما هو انطباعكم حول الشعور الذي قد يتملك أحمد؟4.اطلــب مــن املشــاركني التفكــر فيــا قــد يحســون بــه مــكان ألبــر .ارشح
لهــم أن لعبــة تقمــص األدوار ســتعاد ثانيــة ،لكنــك هــذه املــرة ســتقوم
بدعــوة مشــاركني آخريــن لصعــود املنصــة و التأكــد مــا إذا كانــوا قادريــن
عــى تخيــل مشــهد نهايــة أفضــل ألحمــد و(أللبــر).
5.اطلــب مــن املتطوعــن أنفســهم إعــادة لعــب املشــهد مــع مقاطعتهــم بــن
الحــن واآلخــر ليأخــذ متطوعــون جــدد مكانهــم .ميكنــك القيــام بذلــك مــن
مــرة إىل مرتــن ،حتــى يتمكــن املزيــد مــن املشــاركني املســاهمة يف النشــاط.
6.يف نهايــة اللعبــة ،قــم بدعــوة املشــاركني القـراح رســالة أخــرى كان مبقــدور
ألبــر أن ينرشهــا عــر اإلنرتنــت يف نهايــة الســيناريو األصيل –تعليــق بإمكانه
املســاعدة يف ترميــم الــرر الناتــج ،قــد يكــون عبــارة عــن تغريــدة تويــر
أو رســالة شــخصية أو تعليــق أو أي مضمــون آخــر– ثــم املــرور بعدهــا
الســتخالص املعلومــات والتقييــم.
استخالص املعلومات والتقييم
احــرص عــى أن ينفصــل املشــاركون عــن تقمــص األدوار التــي أدوهــا.
واحــرص عــى أن تلقــى األســئلة التاليــة جوابــا مــن قبلهــم وليــس مــن قبــل
الشــخصيات التــي تقمصوهــا.
	•ما رأيكم يف هذا النشاط؟
	•ما هي الوقائع التي أدت بألبري إىل املشاركة يف التنمر؟
	•هــل تبــدو لكــم مقاومــة هــذا النــوع مــن الضغــط ســهال إذا ما عايشــتم
نفــس الوضع؟
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	•مــا الــذي قــد يحصــل لــو حــدث ذلــك يف الفضــاء اإللكــروين؟ هــل
ســتكون األمــور مشــابهة؟ مــا الــذي قــد يختلــف؟
	•هــل صادفتــم محتويــات مامثلــة ملــا نــره ألبــر يف هــذا الســيناريو يف
بعــض الحســابات أو عــر اإلنرتنــت عمومــا؟
	•هــل هنــاك يشء ميكنكــم القيــام بــه ملنــع نــر محتويــات مشــابهة أو
للحــد مــن أثرهــا؟
نصائح للميرس
• احــرص عىل وضــع حــد ألي توتــر محتمــل داخــل املجموعــة قبــل بــدء
النشــاط .قــد يســتدعي منــك األمــر تحديــث الســيناريو لــي ال يعكــس مواقــف
شــديدة الســلبية تجــاه بعــض أفــراد مجموعتــك ،ميكنــك أيضــا تغيــر جنســية
أحمــد أو طبيعــة تعليقــات ألبــر ،أو حتــى إضافــة شــخصيات أنثويــة للســيناريو.
• انتبــه عنــد اختيــارك للمتطوعــن :حــاول اختيــار املتطوعــن الذيــن ليــس
لهــم يف الواقــع أي عالقــة بالقضايــا التــي تــم اختيارهــا للســيناريو .أخــر أول
متطــوع أن تقمــص األدوار ال یجــب أن یكــون طویــا جــدا.
• يف نهایــة لعبــة تقمــص األدوار ،یمكنــك تخصيــص وقــت ألولئــك الذيــن مل
يــؤدوا دورهــم للتعبیــر عــن اقرتاحاتهــم الخاصــة .قــد یصبــح تكـرار العملیــة أكــر
مــن  3مـرات أمـرا ممــا ،ولكــن مــن املمكــن دعــوة املشــاركني إىل وصــف طــرق
أخــرى لتغییــر نهایــة الســیناریو.
• إذا كان تقمــص األدوار قــد یثیر مشــاعر بغيضة بین املشــارکین ،یستحســن
القیــام بنشــاط موجــز قبــل العملیــة الســتخالص املعلومــات والتقييــم ،وذلــك
إلعطائهــم اإلمكانيــة بــأن ينــأوا بأنفســهم عــن شــخصیتهم .عــادة ،یكفــي أن نطلب
منهــم تقديــم أســائهم بصــوت عــال أو املشــاركة يف تســخینات بدنیــة رسیعــة.
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• حــاول أن ال تعــر عــن حكمــك الخــاص عــى املواقــف التــي تــم عرضهــا يف
لعــب األدوار .یستحســن طــرح األســئلة عىل املشــاركین حتى تكون لهــم وجهة نظر
أخــرى .ومــن املهــم أن یكــون املشــاركون أحـرارا يف التحــدث برصاحة عــن مواقفهم
أو ســلوكاتهم ،مبــا يف ذلــك الصعوبــات التــي واجهوهــا رمبــا مــن ضغــط األق ـران.
تنوع النشاط
بــدال مــن لعبــة تقمــص األدوار ،مــن املمكن اســتخدام الســیناریو عــن طريق
دراســة حــاالت مختلفــة ،بحیــث یُطلــب مــن املشــاركین تفحــص ســناريوهات
مختلفــة ضمــن مجموعــات صغیــرة أو يف جلســة عامــة.
أفكار للعمل
قــم بدعــوة املشــاركني إىل تطويــر رســائل التضامــن مــع ضحايــا التنمــر
والتنمــر عــر اإلنرتنــت أو وضــع قامئــة باالقرتاحــات لألشــخاص الذيــن يشــعرون
«بالضغــط» للمشــاركة يف أفعــال التنمــر .ميكــن مشــاركة هــذه الرســائل عــى
منصــات التواصــل االجتامعــي أو عــى قنــوات التواصــل يف املجتمــع املــدريس.
اقــرح عــى املشــاركین وضــع خطــة عمــل ملواجهــة الحــاالت التــي یواجهون
فیهــا مضايقــات إلكرتونیــة ،ســواء كانــوا ضحایــا لهــذه األعــال أو شــهودا علیهــا.
بإمكانهــم «التوقیــع عــى اتفــاق» یلزمهــم بتنفیــذ أحــد تدابــر خطــة العمــل يف
الحــاالت التــي یواجهــون فیهــا التنمــر اإللكــروين.
هنــاك العدیــد مــن املنظــات واملواقــع اإللكرتونيــة التــي تتطــرق ملشــكلة
التنمــر اإللكــروين .تأكــد مــن أن املشــاركین عــى علــم بجمیــع آليــات الدعــم
التــي یمكــن أن یتوجهــوا إلیهــا عنــد الحاجــة .اســتخدم محــرك البحــث لتحدیــد
املبــادرات املحلیــة أو للبحــث عــن معلومــات عامــة عــى املوقعــن:
https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it
https://www.cybersmile.org
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املادة التدريبية للمتطوعني
اإلرشادات
قــم بإعــداد متثيــل قصــر لتوضيــح الســيناريو أدنــاه .يجــب أن يبــدأ
يف الوقــت الــذي ينضــم «جاريــد» و«ديريــك» إىل «ألبــر» أثنــاء مغادرتــه
للمدرســة .حــدد مــن ســيلعب أدوار «ديريــك» و«جاريــد» و«ألبــر» و«أحمــد».
	•«ديريــك» و«جاريــد» يتمتعــون بشــعبية كبــرة داخــل مدرســتهم ،وهــم
البادئــون بالتنمــر.
	•«ألبــر» ولــد يعــاين مــن مشــكلة يف تكويــن صداقــات .يجــد نفســه
«منقــادا» مــن قبــل «ديريــك» و«جاريــد».
	•«أحمد»  -الوافد الجديد إىل املدرسة ،وأصله من إثيوبيا.
تقمص األدوار
بينــا يعــود «ديريــك» و«جاريــد» و«ألبــر» م ًعــا مــن املدرســة ،يــرون
«أحمــد» ،الــذي يســر مبفــرده أمامهــم« .أحمــد» ،الــذي ينحــدر مــن بلــد
آخــر ،وصــل لتــوه إىل صفهــم .بعــض التالميــذ يســخرون منــه ألنــه يتحــدث
اللغــة املســتعملة يف املدرســة بشــكل يسء ،وألنــه أقــر مــن اآلخريــن وألنــه
يرتــدي مالبــس رثــة.
يســارع «ديريــك» و«جاريــد» لالنضــام إىل «أحمــد» .ثــم يبــدآن يف اإلســاءة
إليــه وجــر محفظتــه .يســأالنه عــا إذا كان الجميــع يف إثيوبيــا يرتــدون مثــل
هــذه املالبــس ،ويتوجــب عليــه أن يكــون يف روض األطفــال ألنــه ال يعــرف
كيــف يتحــدث اللغــة املســتعملة يف املدرســة.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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املادة التدريبية للمتطوعني

«ألبــر» غــر مرتــاح للغايــة .يســتمر «ديريــك» و«جــارد» يف النظــر إليــه
دون توقــف ،ويشــجعانه عــى االنضــام إليهــا ويســأالنه عــن رأيــه .أخ ـ ًرا،
يطلــق «ألبــر» تعليقــا بــدا لــه «مضحــكا» عــن اإلثيوبيــن «الذيــن يعيشــون
يف األشــجار ويتحدثــون لغــة القــردة» .يضحــك «ديريــك» و«جاريــد» ،لكــن
«ألبــر» يــدرك أن «أحمــد» منزعــج وخائــف مــن األوالد الثالثــة.
عندمــا يعــود «ألبــر» إىل املنــزل ،يشــعر بالذنــب الشــديد .إنــه يعــرف مــا
معنــى تســلط األق ـران وأن مــا قالــه ألحمــد هــو أفظــع بكثــر مــن أي يشء
قيــل لــه .ولكــن مــن الجيــد أن تضحــك مــع «ديريــك» و«جاريــد» ،وهــذا
مثــن صداقتهــا .لذلــك يلــج إىل اإلنرتنــت ،ويقبــل طلــب صداقــة «ديريــك»
و«جاريــد» ثــم ينــر تعليقــه حــول اإلثيوبيــن يف ملفــه الشــخيص.
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السباق من أجل الحقوق

املستوى
1
املجموعة
16 - 10
املدة
‘60
املوضوعات
درجة الصعوبة
حجم املجموعة
املــدة
األهداف

األدوات
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السباق من أجل الحقوق
يقــرح هــذا النشــاط مدخــا لحقــوق اإلنســان
وذلــك عــر لعبــة جامعيــة .عــى املشــاركني وصــف
مختلــف الحقــوق ألفـراد فريقهــم باســتخدام وســائل
مــن اختيارهــم ،باســتثناء الكلــات!
حقــوق اإلنســان ،العنرصيــة والتمييــز ،الحيــاة الخاصــة
واألمــن
املستوى 1
16 - 10
 60دقيـقــة
• فهـم الحقـوق الـواردة يف اإلعلان العاملـي لحقـوق
اإلنسـان
• التفكير يف حاميـة حقـوق اإلنسـان داخـل الفضـاء
اإللكتروين
• معاينـة الرابط بني حقوق اإلنسـان وخطـاب الكراهية
عبــر اإلنرتنت
• نسخ من بطاقات الحقوق :منوذج لكل مجموعة
• نسخ من بطاقات األجوبة :خمس نسخ
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• نســخ مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان (ملخــص):
عــدد كاف مــن النســخ كافيــة لجميــع املشــاركني
• لوح ورقي قالب وأقالم تخطيط (اختياري)
• فضــاء كاف لتمكــن مجموعتــن أو أكــر مــن العمــل
معــا ،ومــن املثــايل أن يتــم توزيعهم عــى قاعــات مختلفة
• من األفضل توفر ميرسين اثنني
التحضريات

• تقطيع بطاقات الحقوق وبطاقات األجوبة.
• مــن املمكــن نســخ «بطاقــات توجيــه للجامعــن» ،أو
تقديــم النــص عــى الســبورة الورقيــة أو جهــاز عــرض
علــوي.

اإلرشادات
نشاط اختياري لالنطالق( :للمجموعات غري امللمة بحقوق اإلنسان)...
1.اســأل املشــاركني عــن تصورهــم حــول حقــوق اإلنســان مــع تســجيل
إجاباتهــم عــى الســبورة الورقيــة.
ميكنك تحفيز املناقشة عن طريق طرح األسئلة التالية:
 من يتمتع بحقوق اإلنسان؟هل بإمكانكم ذكر بعض حقوق اإلنسان؟ من يسهر عىل احرتام حقوق اإلنسان؟ ما هي مصادر حقوق اإلنسان؟ هل يتم تطبيق حقوق اإلنسان عىل اإلنرتنت؟2.تقديم ملخص موجز عن موضوع حقوق اإلنسان ،عىل سبيل املثال:
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حركة ال لخطاب
الكراهية

حقــوق اإلنســان للجميــع .إنهــا مبثابــة «قوانــن للحكومــات» ،أي أن
الحكومــات يجــب أن تضمــن حاميــة األشــخاص مــن كل معاملــة غــر عادلــة
ومــن التجــاوزات الشــديدة الســيام العنــف .فحقــوق اإلنســان مهمــة ألنهــا
تحمينــا وتدلنــا عــى كيفيــة احــرام حقــوق اآلخريــن.
النشاط الرئييس
3.ارشح للمشــاركني أن النشــاط يتضمــن لعبــة فريــق تهــدف إىل تذكريهــم
بالحقــوق املذكــورة باإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،مــع التذكــر
بأهــداف وقواعــد اللعبــة يف الصفحتــن ( .)192 - 191قَســم املشــاركني
إىل مجموعــات تتكــون مــن  5إىل  8أشــخاص .وزع الوثائــق التاليــة عــى
املجموعــات:
	•نسخ من ملخص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
	•بطاقتي اإلجابة (لتدوين الحقوق «التي تم تخمينها»)
	•بطاقــات توجيــه «للجامعــن» ،وعــرض املالحظــات عــى الســبورة
الورقيــة
	•قطع من الورق املقوى لكل مجموعة وأقالم تخطيط (اختياري)
4.إذا مل يكــن املشــاركون عــى درايــة جيــدة باإلعــان العاملــي لحقــوق
اإلنســان ،امنحهــم بعــض الوقــت لقــراءة املقــاالت وطــرح األســئلة إذا
اســتدعى األمــر ذلــك.
5.قــم مبراجعــة قواعــد اللعبــة الصفحتــن ( )192 - 191وتأكــد مــن فهــم
جميــع املشــاركني للقواعــد ،ثــم ابــدأ اللعبــة.
6.عندمــا تســتطيع إحــدى املجموعــات أن تخمــن جميــع الحقــوق ،أو
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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عنــد اســتنفاد جميــع بطاقــات األجوبــة ،ينتهــي اللعــب .اســأل املشــاركني
عــن ردود أفعالهــم ثــم امنحهــم بعــض الوقــت ليعــود الهــدوء ويتخلــص
املشــاركون مــن حــاس املنافســة .ميكنــك اســتخدام األســئلة التاليــة مــن
أجــل اســتخالص املعلومــات حــول النشــاط والتقييــم.
استخالص املعلومات والتقييم
تساؤالت حول اللعبة:
	•مــا هــي الحقــوق التــي كان مــن الصعــب عليكــم التوصــل إليهــا؟
وملــاذا؟
	•مــا هــي الخالصــة التــي ميكــن اســتنتاجها مــن موضــوع التواصــل:
ملــاذا يصعــب فهــم بعضهــم البعــض؟ هــل هــو خطــأ «املتكلــم» أو
«املســتمع» أو كليهــا؟
	•مــا هــو شــعوركم اتجــاه مجموعتكــم؟ ومبــاذا تشــعرون اتجــاه
املجموعــات األخــرى؟
	•فكــروا يف األلعــاب التنافســية :ملــاذا نهتــم مبجموعــة مــا أكــر مــن
األخــرى؟ هــل هــذا االرتبــاط متعلــق باملنطــق؟ هــل تالحظــون بعــض
أوجــه التشــابه مــع الحيــاة الحقيقيــة؟
تساؤالت حول حقوق اإلنسان:
	•هل كانت الحقوق مبهمة؟
	•هــل مــن املمكــن االســتغناء عــن حــق مــن تلــك الحقــوق؟ مــا رأيكــم
يف ذلــك؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم ،فــا هــو هــذا الحــق؟
	•هــل تعتقــد أن هــذه الحقــوق يجــب أن تنطبــق عــى الفضــاء
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اإللكــروين وكذلــك العــامل «الحقيقــي»؟ هــل ميكنــك التفكــر يف حقــوق
ميكــن تطبيقهــا عــى النشــاط عــر اإلنرتنــت أيضــا؟
	•هل يتم إحرتام حقوق اإلنسان عرب اإلنرتنت؟ ما رأيكم يف ذلك؟
تساؤالت حول خطاب الكراهية:
	•وضــح للمشــاركني بإيجــاز أن خطــاب الكراهيــة هــو كل تعبــر مــؤدي
ومــيء موجــه لجامعــة مــن النــاس أو عضــو من تلــك الجامعــة ،اليشء
الــذي قــد ينتــج عنــه ردود أفعــال عنيفــة .اطلــب مــن املشــاركني ذكــر
أمثلــة لتوضيــح هــذا التعريــف.
	•مــن ضمــن الحقــوق املوجــودة يف النشــاط ،هــل يوجــد مــا ميكــن
تطبيقهــا عــى حــاالت خطــاب الكراهيــة؟ وملــاذا؟
	•إذا كنــت ضحيــة لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،مــا هــي الحقــوق
التــي تــود حاميتهــا بشــكل خــاص؟
	•ما السبيل للتصدي النتشار خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت؟
نصائح للميرس
 سيكتســب النشــاط كفــاءة عاليــة بوجــود ميرسيــن اثنني .وعــى هــؤالءالتأكــد مــن أن «الجامعيــن» لــن يســتجيبوا لالقرتاحــات التــي مل تطــرح بصفــة
رســمية (مــن خــال اإلميــاء عــى ســبيل املثــال أو النظــرة التشــجيعية).
 لــدى املشــاركني فرصــة العمــل الثنــايئ لتخمــن الحقــوق ،فالنقــاش قــدميكنهــم مــن التعمــق يف فحواهــم .إال أن هــذا األمــر قــد ميــدد مــن فــرة النشــاط.
 ذكــر الجامعيــن بــرورة تســليم بطاقــات األجوبــة املســتخدمة عنــدقدومهــم الســتالم بطاقــات الحقــوق الجديــدة .تأكــد مــا هــو مكتــوب عــى
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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البطاقــات ثــم امنــح املشــاركني بطاقــة حقــوق جديــدة للتخمــن.
 قــد ترغــب يف الرتكيــز عــى واحــد أو اثنــن مــن «التســاؤالت» مــن أجــلفحــص القضايــا بشــكل كامــل .ال تحــاول التطــرق لجميــع األســئلة!
 ميكــن تطبيــق مســألة االنتــاء ملجموعــة مــا عــى انتــاءات أخــرىكالبلــد أو املجموعــات العرقيــة عــى ســبيل املثــال .ميكنــك استكشــاف اإلرتباطــات
العاطفيــة التــي غالبــا مــا تكــون لــدى األشــخاص تجــاه مجموعتهــم «الخاصــة»،
وبالتــايل اســتخدامها كنقطــة انطــاق لدراســة القضايــا املرتبطــة بالعنرصيــة
والتمييــز.
 إذا أردتــم التعمــق يف مســألة تطبيــق حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت،ميكنكــم رفقــة املشــاركني ،اإلطــاع عــى «دليــل مجلــس أوروبــا لحقــوق اإلنســان
ملســتخدمي اإلنرتنــت».
تنوع النشاط
ميكــن تطبيــق النشــاط عــن طريــق الرســم أو القيــام بنشــاط مرسحــي ،أو
كليهــا ،كــا هــو موضــح يف اإلرشــادات أعــاه.
أفكار للعمل
اطلــب مــن املشــاركني تحديــد مقــال إخبــاري عــر اإلنرتنــت حــول انتهــاكات
حقــوق اإلنســان .ذكرهــم بــأن انتهــاكات حقــوق اإلنســان ليســت بالــرورة جرائم
«عاديــة» لكنهــا تعكــس فشــل الحكومــة يف حاميــة مواطنيهــا.
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املادة التدريبية
لعبة الفريق :قانون املباراة
الغــرض مــن املبــاراة :اكتشــاف محتــوى جميــع بطاقــات حقــوق اإلنســان
قبــل املجموعــة أو املجموعــات األخــرى ،أو إمتــام املبــاراة وبحوزتكــم أكــر عــدد
ممكــن مــن بطاقــات األجوبــة الغــر مســتخدمة.
قانون اللعبة:
 يأخــذ شــخص مــن كل مجموعــة (الجامــع) بطاقــة حقــوق اإلنســان منامليــر .تتجــى مهمتــه يف متكــن فريقــه مــن اكتشــاف الحــق املكتــوب عــى
تلــك البطاقــة ،دون أن يتفــوه بــأي كلمــة .ميكنــه الرســم أو القيــام بإميــاءات
أو التمثيــل الصامــت ،لكــن ال ميكنــه اســتخدام أي وســيلة أخــرى للتعبــر عــن
نفــس الحــق مــرة أخــرى.
 يوجــد لــدى باقــي املجموعــة قامئــة بالحقــوق الــواردة يف اإلعــانالعاملــي لحقــوق اإلنســان ،ويحتاجــون إىل تخمــن حقــوق اإلنســان املوجــودة
عــى البطاقــة .يجــب عــى أعضــاء املجموعــة التــداول فيــا بينهــم والتوصــل
إىل اتفــاق قبــل وضــع الحــق (الــذي تــم تخمينــه) يف بطاقــة اإلجابــة وتســليمها
للجامــع ،ليقــوم هــذا األخــر بعدهــا بإعطــاء الجــواب.
 لــكل حــق مــن الحقــوق ،ميكــن للمشــاركني اســتخدام بطاقتــي جــوابكحــد أقــى .بعــد ذلــك يعتــر الحــق غــر « ُمتوقــع» ويتوجــه الجامــع التــايل
لجلــب بطاقــة حــق جديــدة مــن امليــر .عــى الجامــع أن يســلم كل بطاقــة
إجابــة مســتخدمة للميــر مــن جديــد.
إذا كان االقــراح األول صحيحــا ،فســتحصل املجموعــة عــى بطاقتــي
إجابــة جديدتــن.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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املادة التدريبية
إذا كان االقــراح الثــاين صحيحــا ،فســتحصل املجموعــة عــى بطاقــة
إجابــة جديــدة.
إذا مل تســتطع املجموعــة تخمــن الحــق (بعــد محاولتــن) ،فإنهــا ال
تحصــل عــى أيــة بطاقــة إجابــة جديــدة.
	•يتــم إرســال «جامــع» مختلــف لــكل بطاقــة جديــدة .تبــدأ الجولــة
الثانيــة بعــد مشــاركة كل أعضــاء املجموعــة.
	•تنتهــي اللعبــة عندمــا تقــوم إحــدى املجموعــات بتخمــن جميــع
البطاقــات بشــكل صحيــح ،أو حينــا تفقــد أحــد املجموعــات جميــع بطاقــات
اإلجابــة.

تذكـر
	•ال تشــمل اللعبــة جميــع الحقــوق ،اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان
يحتــوي عــى  30حقــا ،إال أن البطاقــات تتضمــن  12منهــا فقــط.
	•تبــدأ كل مجموعــة نشــاطها وبحوزتهــا  20بطاقــة جــواب .وبالتــايل،
يجــب عــى املجموعــات الحــرص عــى عــدم تضييــع بطاقاتهــم ،إذ أن أول فريــق
يجــد نفســه بــدون بطاقــة جــواب يعتــر خــارسا.
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املادة التدريبية
«بطاقة توجيهات للجامعني»
عندمــا تلعــب دور «الجامــع» ،ال يســمح لــك بالــكالم ،ميكنــك فقــط
اســتخدام الرســم أو اإلميــاءة أو التمثيــل الصامــت لتســاعد مجموعتــك عــى
تخمــن الحقــوق املوجــودة يف البطاقــة .إذا قامــت مجموعتــك بتخمــن «غــر
رســمي» ،أو بعبــارة أخــرى ،إذا مل يدونــوه عىل البطاقة ،فال ميكنــك اإلجابة عليه.
تســتطيع تشــجيع مجموعتــك عــن طريــق اإلميــاء بالــرأس؛ للــرد عــى أســئلة
أعضــاء مجموعتــك ،عــى ســبيل املثــال« ،هــل تكتســح األرض؟» « ،هــل أنت يف
الســجن؟» «هــل هــذه مثلجــات؟» .لكــن احــرص عــى عــدم إصــدار أي صــوت.
بطاقات اإلجابة:
بطاقة اإلجابة

بطاقة اإلجابة

دون إجابتك هنا

دون إجابتك هنا

بطاقة اإلجابة

بطاقة اإلجابة

دون إجابتك هنا

دون إجابتك هنا

بطاقة اإلجابة

بطاقة اإلجابة

دون إجابتك هنا

دون إجابتك هنا

بطاقة اإلجابة

بطاقة اإلجابة

دون إجابتك هنا

دون إجابتك هنا

بطاقة اإلجابة

بطاقة اإلجابة

دون إجابتك هنا

دون إجابتك هنا
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السباق من أجل الحقوق

املادة التدريبية
بطاقات حقوق اإلنسان
املادة 1

املادة 14

يولد جميع الناس متساوين يف الحقوق

لــكل فــرد الحــق يف أن يلجــأ إىل بــاد
أخــرى هربــا مــن االضطهــاد

املادة 2

املادة 18

ينبغي عدم مامرسة التمييز ضد أحد

لكل فرد الحق يف حرية الدين

املادة 3

املادة 19

لكل فرد الحق يف الحياة

لــكل فــرد الحــق يف حريــة التعبــر
(التعبــر عــن رأيــه)

املادة 5

املادة 20

ال يعرض أي إنسان للتعذيب

كل فــرد يحظــى بحريــة التجمــع
واالشــراك يف الجمعيــات

املادة 11

املادة 21

كل فرد متهم بجرمية يعترب بريئا إىل أن
ثبتت إدانته

لـكل فـرد الحق يف التصويت واملشـاركة
يف إدارة الشـؤون العامـة لبالده

املادة 12

املادة 27

لكل فرد الحق يف حياته الشخصية وال يجوز
ألحد أن يخرتقه

لــكل فــرد الحــق يف أن يشــرك اش ـراكا
ح ـرا يف الحيــاة الثقافيــة ملجتمعــه
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املستوى
3
املجموعة
ال يهم
املدة
‘60

املوضوعات
درجة الصعوبة
حجم املجموعة
املــدة
األهداف

األدوات

قواعد للقراءة
يعمــل املشــاركون عــى مراجعــة رشوط وأحــكام
اســتخدام موقــع إلكــروين معــن أو القواعــد املوجهــة
إىل «مرتــادي املوقــع» ،ثــم يتخــذون إجــراءات مــن
أجــل اإلبــاغ عــن أي محتــوى غــر الئــق .بعدهــا
يناقــش املشــاركون إيجابيــات وســلبيات آليــات اإلبــاغ
خاصــة فيــا يتعلــق بإمكانيــات شــبكة اإلنرتنــت   .2.0
اسرتاتجيات الحملة ،اإلملام الرقمي ،الدميقراطية واملشاركة
املستوى 3
ال يهم
 60دقيـقــة
• فهــم بعــض الوســائل املســتعملة لتنظيــم محتويــات
اإلنرتنــت مبــا يف ذلــك القوانــن التــي متنــع تــداول خطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت
• تــدارس رشوط وأحــكام بعــض املواقــع اإللكرتونيــة ذات
الشــعبية الكبــرة وتحديــد مــا إذا كانــت مالمئــة
• مناقشــة مــدى نجاعــة آليــات اإلبــاغ عــى اإلنرتنــت
للتصــدي لخطــاب الكراهيــة
• حواسيب متصلة بشبكة اإلنرتنت • أقالم ونُسخ من
االستبيان املوجودة يف الصفحات ()207 - 204
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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• القيــام بنســخ االســتبيان املوجــود يف الصفحــات
( ،)207 - 204نســخة لــكل مجموعــة صغــرة (أربعــة
مشــاركني).

اإلرشادات
 .1اســأل املشــاركني املكلفــن بكتابــة القواعــد الواجــب تطبيقهــا عــى
اإلنرتنــت .هــل فعــا توجــد قواعــد؟ وأيــن ميكننــا إيجادهــا؟
 .2ميكنــك االعتــاد عــى املعلومــات الــواردة يف الصفحــات ()207 - 203
لإلشــارة إىل وجــود قواعــد يتــم تطبيقهــا عــى مختلــف «مســتويات» اإلنرتنــت:
قــد تكــون هنــاك قواعــد تــم وضعهــا مــن طــرف مالــي املواقــع اإللكرتونيــة (أو
مــزودي الخدمــة) ،هنــاك قواعــد تضعهــا الحكومــات الوطنيــة ،وهنــاك قواعــد
يحددهــا القانــون الــدويل ،ال ســيام قانــون حقــوق اإلنســان .ســيتم تركيــز النشــاط
عــى املســتوى األول ،وتحديــدا القواعــد التــي تضعهــا املواقــع اإللكرتونيــة بنفســها.
 .3اســأل املشــاركني إن كان قــد ســبق لهــم أن اطلعــوا عــى رشوط وأحــكام
املواقــع اإللكرتونيــة التــي يرتادونهــا .هــل ســبق لهــم عــى ســبيل املثــال أن
اســتعانوا بــروط وأحــكام املوقــع مــن أجــل اإلبــاغ عــن تعليــق أو محتــوى
متنعــه قواعــد هــذا املوقــع؟ هــل ســبق ألحدهــم أن تســاءل عــن إمكانيــة هــذا
األمــر وكيفيــة القيــام بــه؟
 .4ارشح للمشــاركني أنــه تتــم اإلشــارة إىل القواعــد املوجهــة ملســتخدمي
املواقــع اإللكرتونيــة عمومــا تحــت مســمى «الــروط واألحــكام» ،وأن أغلــب
املواقــع اإللكرتونيــة تتوفــر عليهــا! يف معظــم األحيــان ،تشــكل القوانــن أداة
مثينــة ملناهضــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،ذلــك ألن العديــد مــن املواقــع
اإللكرتونيــة تضــع أحكامــا متنعــه .تكمــن املشــكلة أحيانــا يف عــدم اســتعامل
املســتخدمني لهــذه القوانــن عــى نحــو فعــال ،وإغفــال أصحــاب املواقــع مراقبــة
املحتــوى الــذي يتــم نــره ،للتأكــد مــن احــرام القواعــد التــي تضعهــا.
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 .5قــم بتقســيم املشــاركني إىل مجموعــات تضــم أربعــة أشــخاص ،وزود كل
مجموعــة بنســخة مــن االســتبيان املوجــود يف الصفحــات ( .)207 - 204ارشح
للمشــاركني أنــه عــى كل مجموعــة اســتخدام موقــع تتصفحــه باســتمرار لإلجابــة
عــى االســتبيان .إذا دعــت الــرورة ،قــم بــرح األســئلة للتحقــق مــن أن جميــع
املشــاركني قــد اســتوعبوا جيــدا مــا يجــب البحــث عنــه.
 .6امنــح املجموعــات عرشيــن دقيقــة للقيــام بهــذه املهمــة ،ثــم قــم بعــد
ذلــك بدعــوة املشــاركني لإلجتــاع مــن أجــل اســتخالص املعلومــات والتقييــم.
استخالص املعلومات والتقييم
إبدأ هذه العملية بالرجوع إىل االستبيان ملقارنة أجوبة املشاركني.
	•هــل توجــد اختالفــات كبــرة بــن أجوبتكــم ،عــى ســبيل املثــال ،اختــاف
يف نــوع املحتــوى الــذي يَســهل اإلبــاغ عنــه؟
	•هــل توصــل أحــد املشــاركني إىل منــوذج «مثــايل» لوضــع الــروط
واألحــكام؟
	•هــل شــعرت إحــدى املجموعــات أن قانونــا مــا كان غــر مالئــم ،إمــا
لكونــه مل يُعــر اهتاممــا لخطــاب الكراهيــة أو لصعوبــة أحكامــه وآليــات اإلبــاغ
التــي يضعهــا؟
	•اآلن ،وبعدمــا متكنتــم مــن تفحــص بعــض القوانــن ،هــل ســتقومون
باإلبــاغ عــن أي محتــوى غــر مالئــم عــى موقــع إلكــروين مــا؟ إذا كان األمــر
كذلــك ،ملــاذا؟ وإذا مل يكــن األمــر كذلــك ،فلــاذا أيضــا؟
	•مــاذا ميكــن أن يحــدث إذا مل يقــم أي شــخص باإلبــاغ عــن املحتــوى غــر
املالئم؟
	•بصفتكــم مســتخدمون ملوقــع إلكــروين معــن ،هــل تعتقــدون أنــه
باســتطاعتكم تطويــر الــروط واألحــكام ،أو التأكــد مــن أنهــا تخضــع للمراقبــة
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الصارمــة؟ كيــف ميكنكــم فعــل ذلــك؟
	•عــدا ذلــك ،مــا الــذي ميكنكــم فعلــه مــن أجــل تعزيــز نجاعــة اإلبــاغ؟
هــل ســيحدث فــرق إذا مــا قــام  1000مســتخدم باإلبــاغ عــن محتــوى غــر
مالئــم بــدل أن يبلــغ عنــه شــخص واحــد فقــط؟ مــاذا ســيحدث إذا قامــت رشكــة
تســتعمل هــذا املوقــع ألهــداف إعالنيــة بالتهديــد بســحب إعالناتهــا مــن املوقــع
يف حــال مل يتــم حــذف املعلومــات املســيئة التــي يتداولهــا؟
	•هــل ميكنكــم التفكــر يف بعــض الطــرق األخــرى للــرد عــى خطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،بــرف النظــر عــن اســتخدام إج ـراء اإلبــاغ؟ متــى قــد
تكــون الطــرق األخــرى أكــر مالءمــة؟
نصائح للميرس
 قــد ترغــب يف االطــاع عــى أحــد األمثلــة مــع املشــاركني قبــل أن يُقبِلــواعــى القيــام ببحثهــم الخــاص ،ميكنــك انتقــاء موقــع إلكــروين لــي تــرز للمشــاركني
كيفيــة العثــور عــى الــروط واألحــكام الخاصــة بــه ،والبحــث الرسيــع عــن البنــود
املناســبة .الحــظ أن بعــض املواقــع اإللكرتونيــة ال تتوفــر عــى رشوط وأحــكام ،كــا
أنــه مــن املمكــن أحيانــا أن تحيــل تســميات أخــرى إىل ذلــك مثــل «إرشــادات
املنتــدى» أو «قواعــد النــر» .إذا كان األمــر كذلــك ،يتعــن عــى املشــاركني حينهــا
تدويــن مالحظــات بشــأن ذلــك.
 ميكنــك انتقــاء املواقــع اإللكرتونيــة بنفســك ،للتأكــد مــن أن املشــاركنييقومــون بدراســة مواقــع مختلفــة ،كــا ميكنــك منحهــم بضــع دقائــق قبــل
الــروع يف مهمتهــم ،لــي يختــاروا املوقــع بأنفســهم .احــرص عــى اختيــار قامئــة
مواقــع جيــدة؛ كموقــع خــاص مبشــاركة الفيديوهــات ،وموقــع خــاص بالتواصــل
االجتامعــي ومنصــة إلكرتونيــة /مركــز إخبــاري وموقــع ألعــاب ومــا إىل ذلــك.
 ميكــن اســتخدام قســم املالحظــات يف االســتبيان لتســجيل أي عوامــل أخرىذات صلــة ،كوجــود رابــط يف الصفحــة الرئيســية أو اســتامرة لتقديــم الشــكاوى،
ومــا إذا كان املوقــع ســرد عــى الشــكاوى املقدمــة خــال مــدة معينــة ،إلــخ.
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 ذكــر املشــاركني أنــه إذا كانــت الــروط واألحــكام طويلــة ،فبمقدورهــمالقيــام بالبحــث عــن طريــق اســتخدام الكلــات املفاتيح :مثــا "خطــاب الكراهية"،
"ســب"" ،عنرصيــة" أو كلــات وعبــارات مامثلــة .
 قــد يكــون العمــل عــى االســتبيان ضمــن مجموعــات مســتنزفا للوقــتوممــا بالنســبة لبعــض املشــاركني! لذلــك ،مبجــرد أن ينجــزوا بحثهــم ،ميكنــك
منحهــم  5دقائــق ملقارنــة نتائجهــم مــع مجموعــة أخــرى ،كــا ميكــن تبــادل
االســتبيانات بــن املجموعــات حتــى يتمكنــوا مــن تفحــص األجوبــة قبــل بــدء
النقــاش -.وضــح للمشــاركني أنــه مــن املهــم اإلحاطــة بــروط وأحــكام املوقــع
قبــل صياغــة أيــة شــكاية ،كــا يتعــن عليهــم اإلبــاغ عــن أي محتــوى يعتربونــه
غــر مالئــم وغــر خاضــع لرقابــة جيــدة مــن قبــل املوقــع (أو مل يتــم تناولــه يف
الــروط واألحــكام) .يف هــذا الصــدد ،ميكنــك إحالــة املشــاركني إىل حملــة التحيــز
الجنــي ضــد فايســبوك ،أنظــر:
www.bbc.co.uk/news/-technology-22689522
www.bbc.co.uk/news/technology-22699761

 مــن الجديــر أيضً ــا تذكــر املشــاركني بــأن اإلبــاغ ليــس هــو االس ـراتيجيةالوحيــدة للــرد عــى خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،وأنــه ال ميثــل دامئــا الحــل
األفضــل! راجــع املعلومــات الــواردة يف الفصــل  5حــول "اس ـراتيجيات الحملــة"
للتعــرف عــى الطــرق األخــرى للــرد عــى خطــاب الكراهيــة.
 قــد يكــون مــن املهــم أيضــا تعميــق الســؤال املتعلــق بكيفيــة تطبيــقحقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت ،وذلــك اســتنادا إىل دليــل حقــوق اإلنســان
ملســتخدمي اإلنرتنــت.
تنوع النشاط
مــن املمكــن أيضــا منــح املشــاركني بعــض الوقــت للبحــث عــن أمثلة تجســد
خطــاب الكراهيــة عــى املوقــع اإللكــروين الــذي انتقــوه .مــن شـــأن ذلــك أن مينــح
فكــرة حــول مــدى نجــاح الــروط واألحــكام عــى أرض الواقــع .ميكنهــم القيــام
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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بهــذا البحــث عــن طريــق كلــات مفاتيــح مــن قبيــل «زنجــي»« ،شــاذ»« ،عاهــرة»
أو شــتائم أخــرى .مــن املحتمــل أن يســتغرق هــذا وقتــا طويــا لكنــه ســيوفر مــادة
مفيــدة لإلبــاغ عــن محتويــات معينــة.
إن اإلبــاغ عــن محتــوى غــر الئــق عــى موقــع إلكــروين ،يٌعــد أول إج ـراء
ممكــن .لكــن ،يوجــد إج ـراء آخــر ميكــن القيــام بــه؛ كتوجيــه اإلبــاغ مبــارشة إىل
هيئــة حكوميــة تتعامــل مــع قضايــا التمييــز ،أو إىل الرشطــة.
ميكنــك تنظيــم بديــل لهــذا النشــاط مــن خــال دعــوة املشــاركني إىل توجيــه
شــكاوى بخصــوص محتــوى معــن إىل الرشطــة أو هيئــة أخــرى تُعنــى بالدفــاع عــن
املســاواة يف بلدكــم .توجــد أيضــا منظــات غــر حكوميــة ميكــن االســتعانة بهــا
مثــل «إينــاش» (الشــبكة الدوليــة ضــد الكراهيــة يف الفضــاء اإللكــروين) ،حيــث
تنشــط هــذه املنظــات يف العديــد مــن الــدول وتســاعد عــى إتخــاذ إج ـراءات
اإلبــاغ .ميكنــك أيضــا االســتعانة مبنظمــة «تــرو فيجــن» يف اململكــة املتحــدة:
www.report-it.org.uk

ولقــد تــم خــال الحملــة ،تطويــر خالصــة إجــراءات اإلبــاغ املرتبطــة
مبنصــات التواصــل االجتامعــي الرئيســية:
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/reporting-onsocial-media-platforms

باإلضافة إىل إحدى الهيئات الوطنية:
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/reporting-tonational-bodies

أفكار للعمـل
إذا مــا مل يتــم اســتخدام «»الخيــار» أعــاه يف إطــار النشــاط ،ميكنــك دعــوة
املشــاركني إىل تعميــق تحليــل املواقــع التــي انتقوهــا .ميكنهــم عــى ســبيل املثــال
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الرتكيــز عــى أمثلــة خطــاب الكراهيــة التــي يصادفونهــا ومالحظــة عــدد الحــاالت
والجمهــور املســتهدف ومــدى خطــورة األمثلــة .إذا متكــن املشــاركون مــن وضــع
قوائــم تضــم عــددا مهــا مــن الحــاالت ،اقــرح عليهــم وســائل العمــل التاليــة :
 إرســال أســوأ األمثلــة والتحليــات إىل مالــك املوقــع ،باســتخدام رشوطوأحــكام املوقــع لتدعيــم شــكواهم.
 إذا كان املوقــع عبــارة عــن منصــة لوســائل التواصــل االجتامعــي ،فيمكنهمإنشــاء ملــف تعريــف عــى املوقــع ونــر نتائجهــم هنــاك.
 تصنيــف األمثلــة وفقًــا ملــدى خطورتهــا (أنظــر النشــاط «مــن يسء إىلأســوأ» للحصــول عــى بعــض اإلرشــادات) .ثــم حــدد االسـراتيجيات املناســبة لــكل
حالــة ،عــى ســبيل املثــال ،الــرد عــى بعــض املنشــورات أو امللصقــات التــي تســتند
إىل معلومــات خاطئــة.
www.mouvementcontrelahaine.org/hate-speech-watch
https://en-gb.faceboook.com/WOH247

 ميكن اختبار الربنامج املسمى «إي يو اليزر»  EULAlyzerعىل املوقع:www.brightfort.com/eulalyzer.html

تتيــح هــذه األداة للمســتخدمني ،إمكانيــة التحكــم يف الــروط واألحــكام
وتســليط الضــوء عــى كل عبــارة أو كلمــة أو كل نقطــة يجــب أن يكــون
املستخدمون عىل دراية بها.
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املادة التدريبية
القواعد التي تحدد استخدام اإلنرتنت
ترجــع ملكيــة شــبكة اإلنرتنــت يف غالبيتهــا إىل رشكات خاصــة؛ فعنــد إنشــاء
مدونــة خاصــة يتطلــب األمــر إدراجهــا ضمــن مــزود خــاص .ميكــن للرشكــة التــي
متتلــك املــزود أن تقــرر -أو ال -تقييــد نــوع املحتــوى املنشــور عــى املدونــة .غال ًبــا
مــا يتــم تحديــد القواعــد التــي يتوجــب عــى مســتخدمي املوقــع اإللكــروين
اتباعهــا ضمــن خانــة «الــروط واألحــكام»؛ كــا قــد تختلــف هــذه القواعــد كثـرا
مــن موقــع إىل آخــر.
إىل جانــب الــروط واألحــكام ،قــد تضــع الحكومــات قوانــن تخــص
مســتخدمي اإلنرتنــت ومالــي املواقــع اإللكرتونيــة ،هــذه القوانــن ميكــن أن تشــمل
بنــود إح ـرام الحيـــاة الخاصــة واألمــن ،أو البنــود التــي متنــع خطــاب الكراهيــة
الشــديد .حتــى وإن مل يتوفــر لــدى الحكومــة إطــار قانــوين يحــدد حاميــة
ســامة األشــخاص داخــل الفضــاء اإللكــروين ،فــإن هــذه القضايــا تخضــع عمومــا
للترشيعــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان (أنظــر املثــال أدنــاه).
ميكــن تشــبيه شــبكة اإلنرتنــت مبركــز تجــاري أو ملهــى ليــي! فعــى الرغــم
مــن غيــاب قانــون مينــع ارتــداء الجينــز أو أي زي غــر مناســب ،ميكــن أن يتعــرض
شــخص يرتــدي رسوال جينــز مثــا للطــرد إذا كانــت قواعــد املــكان متنــع ذلــك.
وعــى نحــو مامثــل ،ميكــن للمواقــع اإللكرتونيــة ،أن تضــع كل منهــا قواعدهــا
الخاصــة ،مــع الحــرص عــى عــدم تعارضهــا مــع قوانــن البــاد.
أدى اعتــاد الالئحــة العامــة لحاميــة البيانــات يف االتحــاد األورويب إىل صياغة
املعيــار الخــاص «بالــروط واألحــكام» ،فقــد أصبــح مــن املفــروض عــى جميــع
املنصــات اإللكرتونيــة وضــع معايــر «الــروط واألحــكام» وذلــك عــى نحــو يسـ ُهل
فهمــه مــن طــرف املســتخدمني ،باإلضافــة إىل تفعيــل زر املوافقــة عليهــا وتوفــر
إمكانيــة ســحب املوافقــة يف أي وقــت مــن طــرف املسـ ِ
ـتخدم.
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مثــال :يجــب عــى الحكومــات حاميــة مواطنيهــا داخــل فضــاء اإلنرتنــت
وخارجهــا
يف مــارس /آذار مــن ســنة  ،1999نــر شــخص مجهــول عــى موقــع مواعــدة
عــى اإلنرتنــت إعالنًــا يزعــم مــن خاللــه أنــه فتــى صغــر يبلــغ مــن العمــر 12
ســنة ،دون علــم الفتــى الحقيقــي .تضمــن اإلعــان رابطــا يَحــول إىل الصفحــة
اإللكرتونيــة الخاصــة بالفتــى ،وأشــار إىل أنــه كان يبحــث عــن عالقــة حميمــة
مــع فتــى مــن نفــس ســنه أو أكــر منــه «ليطلعــه عــن كيفيــة القيــام بذلــك».
اكتشــف الفتــى اإلعــان بالصدفــة عندمــا تلقــى رســالة إلكرتونيــة مــن رجــل
أثــار الفتــى اهتاممــه .رفــض مــزود الخدمــة أن يفصــح عــن هويــة الشــخص
املســؤول عــن نــر اإلعــان ،مدعيــا أنــه سيشــكل انتهــاكا للرسيــة .كــا ارتــأت
املحاكــم الفنلنديــة أنــه ال ميكــن إل ـزام مــزود الخدمــة قانونًــا بالكشــف عــن
املعلومــات .تــم بعــد ذلــك إحالــة القضيــة إىل املحكمــة األوروبيــة لحقــوق
اإلنســان ،التــي قالــت إن الدولــة الفنلنديــة أخفقــت يف واجبهــا الــذي يُلزمهــا
حاميــة األطفــال والفئــات الضعيفــة األخــرى .لقــد جعــل اإلعــان الطفــل هدفــا
للمتحرشــن باألطفــال كــا أن الدولــة فشــلت يف حاميــة الخصوصيــة والحيــاة
األرسيــة.
)املادة  8من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان(
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قواعد للقراءة

املادة التدريبية
خطوط القانون
القانون الدويل  -مبا يف ذلك قانون
حقوق اإلنسان

املوقع
االلكرتوين ،X
ملكية لرشكة خاصة

القوانني الوطنية املتعلقة بالحياة
الخاصة واألمن ،الخ
رشوط االستخدام التي يضعها املوقع
االلكرتوين

استبيان
1.ما مدى سهولة العثور عىل الرشوط واألحكام؟
سهل جدا

O

سهل إىل حد ما

O

صعب

O

صعب جدا

O

مالحظات:
2.هل من السهل فهم الرشوط واألحكام ؟
سهل جدا

O
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O

صعب

O
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O
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قواعد للقراءة

املادة التدريبية
مالحظات:

3.هل يشار بوضوح إىل ما ميكنكم القيام به لتقديم شكوى؟
سهل جدا

سهل إىل حد ما

O

O

صعب

صعب جدا

O

O

مالحظات:
4.هل يشار بوضوح إىل التدابري التي سيتم اتباعها بعد استقبال الشكوى؟
واضح جدا

O

واضح إىل حد ما

غري واضح

O

O

غري واضح متاما

O

مالحظات:
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قواعد للقراءة

املادة التدريبية

خطاب الكراهية
5.هل يوجد ما يشري إىل خطاب الكراهية داخل قامئة الرشوط
واألحكام؟
ال

نعم

O

O

غري متأكد  /يشء آخر

O

مالحظــات :إذا كانــت قامئــة الــروط واألحــكام تشــر إىل أنــواع
مختلفــة مــن اإلســاءات ،مثــل الشــتائم العنرصيــة وســلوك رهــاب املثليــة
الجنســية وغريهــا ،اذكرهــا.
6.هل تتضمن التنمر اإللكرتوين؟
نعم

ال

غري متأكد  /يشء آخر

O

O

O

مالحظات:

محتوى غري الئق
7.هل تشري قامئة الرشوط واألحكام إىل أي محتوى غري الئق ،كأن تسمح
بنرش املواد اإلباحية عىل املوقع؟
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املادة التدريبية
نعم

O

ال

O

غري متأكد  /يشء آخر

O

مالحظات:

إرشادات موجهة للمجتمع
8.هل يحتوي املوقع عىل أي يشء آخر يرشدكم إىل نوع املحتوى الذي
يُفضل نرشه؟ كتقديم رشح مقتضب يف واجهة املوقع ،أو عبارة ما يف
قسم «نبذة عنا» أو «قواعد النرش»  ،أو أي يشء آخر؟
نعم

ال

غري متأكد  /يشء آخر

O

O

O

مالحظات:
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املستوى
2

جذور وفروع

جذور وفروع

املجموعة
20 - 12
املدة
‘45

ســوف يعمــل املشــاركون عــى اكتشــاف أســباب
وآثــار خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت باســتخدام نهــج
«شــجرة املشــكلة» .ميكــن اســتخدام هــذا النشــاط
ملواصلــة نشــاط «املجموعــة  ،»Xكــا ميكن اســتخدامه
بشــكل مســتقل.

املوضوعات

العنرصيــة والتمييــز ،حقوق اإلنســان ،اسـراتيجيات
الحملة

درجة الصعوبة
حجم املجموعة
املــدة
األهداف

املستوى 2
20 - 12
 45دقيـقــة
• فهــم أســباب وآثــار خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت
• دراســة العالقــة بــن خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت وســلوك األفــراد خارجهــا
• البحــث عــن ســبل مناهضــة خطــاب الكراهيــة
عــر اإلنرتنــت مــن خــال فحــص جــذور املشــكلة
لوح ورقي قالب وأقالم تخطيط
توزيــع نســخ من «شــجرة املشــكلة» صفحــة ()214
عــى املشــاركني ،أو َرســمها عــى الســبورة الورقية.

األدوات
التحضريات
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اإلرشادات
 .1بإيجــاز ،قــدم للمشــاركني تعريــف خطــاب الكراهيــة عرب اإلنرتنــت وحركة
مجلــس أوروبــا ،إذا كان هــذا هــو النشــاط األول الــذي تقــوم بتســيريه ،اســتخدم
النقطتــن  1و  2مــن نشــاط “مــن يسء إىل أســوأ” للتعريــف بخطــاب الكراهيــة،
باإلضافــة إىل بعــض املعلومــات مــن الفصــل  2لتزويــد املشــاركني مبعلومــات حــول
هــذه الحملــة.
 .2ارشح للمشــاركني أن فهــم خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت والــرد عليــه،
يتطلــب منــا أن ننظــر إىل كونــه مســألة متشــعبة ترتبــط بالعديــدة مــن القضايــا
األخــرى ،كــا أنــه يرتبــط بالعــامل «الحقيقــي» أيضــا .يف حملتنــا ملناهضــة خطــاب
الكراهيــة ،قــد يكــون مــن املفيــد الرتكيــز عــى األســباب التــي تــؤدي إىل خطــاب
الكراهيــة ،حيــث أن معالجتهــا قــد تكــون يف األغلــب أكــر فعاليــة مــن التصــدي
لخطــاب الكراهيــة يف حــد ذاتــه.
 .3اعــرض «شــجرة املشــكلة» عــى املشــاركني ،ثــم أخربهــم أنهــم ســيعملون
ضمــن مجموعــات لتحديــد بعــض األســباب التــي تــؤدي إىل خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت («جــذور» الشــجرة) وبعــض آثــار خطــاب الكراهية («الفــروع»).
 .4ارشح لهــم كيفيــة تأســيس الشــجرة ،بحيــث أن كل خانــة تــؤدي إىل خانــة
أخــرى حتــى يتــم التوصــل إىل إجابــة عــى الســؤال «ملــاذا؟» ،وهــذا ينطبــق عــى
الفــروع والجــذور معــا .لعــرض تفاصيــل أوضــح ميكنــك االسرتشــاد بأمثلــة حــول
خطــاب الكراهيــة (أنظــر فقــرة «نصائــح للميــر»).
 .5بالنســبة للجــذور :يبــدأ املشــاركون العمــل عند أســفل الشــجرة ،بــد ًءا من
خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،لــي يتمكنــوا مــن اإلجابــة عــى الســؤال« :ملــاذا
يحــدث هــذا؟» .بعدهــا ،يتوجــب عــى املشــاركني ملــئ خانــات الجــذور بأكــر
عــدد ممكــن مــن األســباب .حــاول أن توضــح لهــم كيــف ميكــن «ألي قضيــة أن
يكــون لهــا أســبابها الخاصــة» .عــى ســبيل املثــال ،اســألهم «ملــاذا يتحــدث اآلخرون
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جذور وفروع

بطريقــة ســلبية» بخصــوص مجموعــات معينــة؟ اجعــل املناقشــة أكــر حامســا عــن
طريــق طــرح أســئلة عــن «أصــل» اآلراء الســلبية التــي نتبناهــا بخصــوص بعــض
املجموعــات (قــد تشــمل األمثلــة وســائل إعــام ،أو شــخصيات عامــة ،أو أحكامــا
مســبقة راســخة أو الجهــل الــذي يطغــى عــى املجتمــع ككل).
 .6بالنســبة للفــروع :عــى مســتوى الفــروع ،يحتــاج املشــاركون إىل تحديــد
اآلثــار املحتملــة لخطــاب الكراهيــة .اســألهم عــا ميكــن أن يحــدث لفــرد أو
ملجموعــة تعرضــت لخطــاب الكراهيــة .اســألهم عــن اآلثــار املحتملــة التــي قــد
ترتتــب عــن لذلــك.
 .7قســم املشــاركني إىل مجموعــات وزودهــم بقطعــة مــن أوراق الســبورة
الورقيــة لرســم شــجرتهم عليهــا .عنــد «جــذع» الشــجرة اطلــب منهــم تدويــن النص
أدنــاه ،أو أي نــص آخــر مــن اختيــارك ،ثــم اطلــب منهــم مــأ أكــر عــدد ممكــن
مــن الخانــات عــى مســتوى الفــروع والجــذور .يجــب أن يتصــوروا أن النــص قــد
تــم نــره عــى اإلنرتنــت مــن قبــل:
«إن [أعضــاء املجموعــة  ]Xمجرمــون ولصــوص قــذرون .إنهــم ال ينتمــون
إىل هــذا املــكان! اطردوهــم مــن هنــا!»
 .8امنــح املجموعــات حــوايل  15دقيقــة إلكــال األشــجار .ثــم اطلــب منهــم
أن يقدمــوا اســتنتاجاتهم ،أو عــرض أشــجارهم عــى جــدران الغرفــة ليتمكــن جميع
املشــاركني مــن معاينتهــا.
استخالص املعلومات والتقييم
	•هــل الحظتــم أي تبايــن يف األشــجار التــي عرضتهــا كل مجموعــة
عــى حــدة؟ هــل لديكــم أي أســئلة تــودون توجيههــا إىل املجموعــات
األخــرى؟
	•هــل كان مــن الســهل تحديــد جــذور خطــاب الكراهيــة؟ اذكــروا بعــض
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الصعوبــات أو اإلختالفــات يف الــرأي التــي مــن املحتمــل أن نجدهــا
داخــل املجموعــات األخــرى.
	• هــل تتقاطــع أحــد جــذور أو فــروع شــجرتكم مــع العــامل «الحقيقــي»؟
مــا عالقــة ذلــك بخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت؟
	•هــل ســاعدكم هــذا النشــاط يف فهــم القضيــة بشــكل أعمــق؟ هــل مــن
املهــم يف اعتقادكــم إيجــاد الســبل إليقــاف انتشــار خطــاب الكراهيــة
عــر اإلنرتنــت؟
	•هــل ســاعدكم هــذا النشــاط عــى القيــام بذلــك؟ كيــف ميكنكــم
اســتخدام شــجرة املشــكلة للتقليــل مــن احتامليــة توجيــه خطــاب
الكراهيــة إىل املجموعــة املســتهدفة مــن قبلكــم؟
	•لجعــل النشــاط يتســم بطابع عمــي أكــر ،ميكنكــم إلقــاء نظــرة عــى
بعــض «الجــذور» للعثــور عــى العنــارص التــي مــن شــأنها إغنــاء الحوار.
عــى ســبيل املثــال ،ميكــن للمشــاركني مالحظــة أن األســباب الكامنــة
وراء خطــاب الكراهيــة ترجــع إىل «األحــكام املســبقة» أو «عــدم معرفــة
املجموعــة  .»Xاســألهم عــن ســبل التصــدي لهــذه املشــكلة ،ثــم وضــح
لهــم أن التخطيــط للحملــة غالبًــا مــا يعتمــد عــى نهــج «شــجرة
املشــكلة» لحــل املشــكلة والكشــف عــن األســاليب الجديــدة للتعامــل
معهــا.
نصائح للميرس
	•تعتــر «شــجرة املشــكلة» أحــد ال ُن ُهــج الرائجــة االســتخدام لفهــم
وتحليــل املشــكلة بعمــق .مــن األســهل أن تعتمــد عــى مثــال مــا مــن
أجــل التوضيــح ،ميكنــك االعتــاد عــى تعبــر بالــغ األثــر للتعريــف بهذا
النهــج ،مثــل« :الشــباب عاطلــون وأنانيــون ،لذلــك يجــب إقصائهــم مــن
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املجتمــع ككل ،إىل حــن ارتقائهــم إىل مســتوى البــر العاديــن».
	•عندمــا يبــدأ املشــاركون باالشــتغال عــى أشــجارهم ،ميكنــك منحهــم
نســخة مــن بطاقــة «املــادة التدريبيــة» (بعــد نســخها بقيــاس .)A3
أو ميكنــك دعوتهــم إىل إعــادة إنتــاج الشــجرة عــى الســبورة الورقيــة،
سيســمح لهــم الخيــار الثــاين بإضافــة أكــر عــدد ممكــن مــن الجــذور
والفــروع إذا رغبــوا يف ذلــك ،غــر أن هــذا الخيــار قــد يبدو أكــر صعوبة
مــن األول الــذي يتيــح إمكانيــة مــلء عــدد محــدد مــن الخانــات فقــط.
احــرص عــى أن تأخــذ املجموعــات يف اعتبارهــا تأثــر خطــاب الكراهيــة
عــى األفـراد واملجتمــع معــا.
	•لــي تتــم مناقشــة االســتنتاجات مــع املشــاركني ،ميكنــك اســتبدال
«املجموعــة  »Xمبجموعــة تتعــرض لألحــكام املســبقة التــي يصدرهــا
املجتمــع بخصوصهــا .ميكنــك أيضً ــا اســتخدام مثــال يظهــر التنمــر عــر
اإلنرتنــت وذلــك بعــد اختيــار شــخصية وهميــه لتقــوم بــدور الشــخص
املســتهدف.
	•إذا تبــن لــك أن املشــاركني قــد نســوا بعــض األســباب و /أو التأث ـرات
املهمــة ،ميكنــك حينهــا مســاعدتهم لتحديدهــا .ميكنــك أيضــا تزويدهــم
بالقامئــة أدنــاه للقيــام ببعــض اإلحــاالت .ســيتعني عليهــم بعــد ذلــك
التســاؤل مــا إذا كانــت العوامــل أو الفاعلــون املدرجــون ضمــن هــذه
القامئــة لديهــم صلــة باملشــكلة ،وعنــد أي مســتوى مــن الشــجرة ســيتم
تحديــد موقعهــم:
	-وسائل اإلعالم؛
	-صناع القرار /الشخصيات العامة؛
	-خطاب الكراهية خارج اإلنرتنت؛
	-تفاعل ضعيف بني املجموعة  Xوباقي املجتمع؛
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	-ضغط األقران؛
	-التمييز داخل بيئة العمل؛
	-العوامل االقتصادية؛
	-املدارس /الرتبية؛
	•ميكــن الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات حــول حقــوق اإلنســان
عــى اإلنرتنــت مــن خــال االطــاع عــى دليــل حقــوق اإلنســان
ملســتخدمي اإلنرتنــت ،وخاصــة الفصــل «حــق الولــوج وعــدم التمييــز»
الــذي يقــدم تفاصيــل حــول الحقــوق املتعلقــة باألشــخاص امل ُعرضــن
لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
أفكار للعمل
ميكــن للمشــاركني اختيــار أحــد األســباب التــي حددوهــا ثــم وضــع
اسـراتيجية ملعالجتهــا .كــا ميكنهــم أن يقرتحــوا إجراءيــن أحدهــا للقيــام بــه عــر
اإلنرتنــت ،والثــاين خــارج اإلنرتنــت والعمــل عليــه كمجموعــة.
ملزيــد م��ن املعلومــات حــول التدابــر التــي يجــب اتخاذهــا لتطبيــق حقــوق
اإلنس��ان ع�لى اإلنرتن��ت ،ميكن��ك االط�لاع ع�لى املص��ادر الت��ي توفره��ا حرك��ة ال
لخطــاب الكراهيــة.
ملزيــد مــن املعلومــات حــول التدابــر املتخــذة لتعزيــز حقــوق اإلنســان،
ميكنــك االطــاع عىل«تجاهــات» دليــل الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان مــع الشــباب
الــذي نــره مجلــس أوروبــا  https://rm.coe.int/1680488f2aالــذي يخصــص
فصــا كامــا يــرح مــن خاللــه خطــة العمــل يف هــذا الشــأن.
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هجامت عنيفة
ضد املجموعة X
تأثري

تأثري

تأثري

شجرة املشكلة

ملاذا يتحذت
هؤالء األشخاص
هكذا؟

من سيء إلى أسوأ

املستوى
1
املجموعة
25 - 10
املدة
‘45
املوضوعات
درجة الصعوبة
حجم املجموعة
املــدة
األهداف

األدوات
التحضريات

حركة ال لخطاب
الكراهية

من سيء إلى أسوأ
يتعلــق األمــر بنشــاط متهيــدي حــول خطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،يتعــن عــى املشــاركني
مــن خاللــه ترتيــب أمثلــة مختلفــة حــول خطــاب
الكراهيــة ضــد املثليــن ،وذلــك حســب شــدتها.
العنرصية والتمييز ،الدميقراطية واملشاركة
املستوى 1
25 - 10
 45دقيـقــة
• فهــم األشــكال املختلفــة لخطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت وتقييــم تأثرياتهــا
• تصحيـح الصـور النمطيـة واألحـكام املسـبقة اتجـاه
املثليين
• التفكــر يف الــردود املناســبة عــى أنــواع مختلفــة مــن
خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنت
• البطاقات املوجودة يف الصفحة ()222
• طاولــة أو مســاحة أرضيــة لوضــع البطاقــات والعمــل
ضمــن مجموعات
• تحضري نسخة واحدة من البطاقات لكل مجموعة
صغرية مكونة من ( 5 - 4أشخاص) • قص البطاقات ثم
تحديد  9أو  12بطاقة منها لتدارسها من قبل املجموعات.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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اإلرشادات
 .1اســأل املشــاركني عــن مــدى إدراكهــم ملفهــوم خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت .ثــم اســألهم مــا إذا كان بينهــم مــن قــد واجــه خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت والــذي قــد يســتهدف األفــراد بشــكل مبــارش أو ممثــي مجموعــات
معينــة (كاملثليــن والســود واملســلمني واليهــود والنســاء ومــا إىل ذلــك) كيــف
يشــعر األشــخاص عنــد اصطدامهــم مبثــل هــذه الخطابــات؟ يف رأيكــم ،مــا هــو
الشــعور الــذي مــن املفــرض أن يتملــك الضحيــة يف هــذه الحالــة؟
 .2ارشح للمش��اركني أن مصطلــح «خطاــب الكراهيـ�ة» يشــمل مجموعــة
واســعة مــن املعــاين:
أوال ،يش��مل مصطل��ح «الخط��اب» مفاهيــم تفــوق معنــاه االعتيــادي ،إذينطبــق هــذا املفهــوم عــى أشــكال التواصــل األخــرى ،مثــل مقاطــع الفيديــو
والصــور واملوســيقى.
ثانيــا ،ميكــن اســتخدام هــذا املصطلــح لوصــف ســلوك مــيء للغايــة ،بــلوأكــر مــن ذلــك ميكــن أن يصــل هــذا الســلوك إىل حــد التهديــد ،باإلضافــة إىل
التعليق��ات املسيــئة «ب�كـل بســاطة» .صحيــح أنــه ال يوجــد اتفــاق عاملــي حــول
ماهيــة خطــاب الكراهيــة ،إال أنــه ال يوجــد أدىن شــك أن ذلــك يشــكل خرقــا
وانتهــاكًا لحقــوق اإلنســان.
 .3وضــح لهــم أن كيفيــة الــرد عــى خطــاب الكراهيــة يعتمــد غال ًبــا عــى
م��دى تقييــم الش��خص لـ«فظاظـ�ة» هــذا الخطــاب :عــى الرغــم مــن أن جميــع
أشــكال خطــاب الكراهيــة خطــرة ،إال أن بعضهــا قــد يكون أســوأ من البعــض اآلخر.
 .4إن مل تكــن للمشــاركني فكــرة عــن التصنيــف املــايس ،قــدم لهــم رشحــا
ع��ن كيفي��ة عمل��ه (أنظ��ر الرس��م البي��اين والـشرح يف فق��رة «نصائ��ح للمي�سر»).
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ليكــن يف علــم املشــاركني أنهــم ســيتوفرون عــى العديــد مــن األمثلــة املتعلقــة
برهــاب املثليــن التــي تــم نرشهــا عــر اإلنرتنــت ،عليهــم أن يحاولــوا تصنيفهــا
مــن األقــل ســوءا إىل األســوأ .يجــب أن تتضمــن األمثلــة أســوأ املنشــورات التــي ال
يرغــب املشــاركون مصادفتهــا أبــدا عــر اإلنرتنــت يف املســتقبل.
 .5قســم املشــاركني إىل مجموعــات وامنــح كل مجموعــة نســخة مــن
البطاقــات.
 .6أخربهــم أن لديهــم  20دقيقــة ملناقشــة البطاقــات ومحاولــة االتفــاق عــى
كيفيــة تصنيفهــا .بعــد مــرور  20دقيقــة ،اطلــب مــن املشــاركني إلقــاء نظــرة عــى
«ماســات» املجموعــات األخــرى .ثــم قــم بدعوتهــم مــرة أخــرى إىل مجموعاتهــم
الســتخالص املعلومــات والتقييــم.

استخالص املعلومات والتقييم
أسئلة حول النشاط:
 مــا رأيكــم يف هــذا النشــاط؟ مــا مــدى ســهولة تقييــم مختلــف النــاذجاملتعلقــة بخطــاب الكراهيــة؟
 هــل كانــت هنــاك أي خالفــات عميقــة بــن أفــراد مجموعتكــم؟ أوهــل يوجــد أي اختــاف واضــح بــن ماســة مجموعتكــم وبــن ماســات املجموعــات
األخــرى؟
 هـ�ل اعتمدت��م عــى معاييـر معين�ةـ لتحديدــ األمثلــة «األســوأ»؟ عــىســبيل املثــال ،هــل أخذتــم بعــن االعتبــار هويــة الشــخص الــذي نــر الخطــاب،
أو عــدد األشــخاص املســتهدفني؟
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أسئلة حول كيفية التصدي لخطاب الكراهية عرب اإلنرتنت:
 هــل تعتقــدون أنــه يجــب الســاح بتــداول مثــل هــذه التعليقــات عــراإلنرتنــت؟ مــا هــي الحجــج املؤيــدة والحجــج املعارضــة لهــذا التــرف؟
 هــل تعتقــدون أنــه يجــب تطبيــق قواعــد محــددة إزاء تعبـرات الكراهية"األســوأ" ؟ هــل يجــب حظــر بعضهــا بشــكل قطعــي؟
 إذا كنتــم تعتقــدون أنــه يجــب حظــر بعــض هــذه التعب ـرات ،مــا هــيالحــدود التــي تضعونهــا لذلــك؟
 مــا هــي األســاليب األخــرى التــي تعتقــدون أنهــا قــد تعالــج إشــكاليةخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت؟
 مــا هــي ردود أفعالكــم املحتملــة إزاء هــذه األمثلــة مــن خطابــاتالكراهيــة التــي تنتــر عــر اإلنرتنــت؟
أسئلة حول رهاب املثلية الجنسية:
 ملــاذا يتلقــى املثليــون خطابــات الكراهيــة؟ هــل ميكنكــم التفكــر يفســبل التصــدي لهــذه األحــكام املســبقة؟
 هــل تعتقــدون أنــه مــن العــدل التعامــل مــع أي شــخص كان بهــذااألســلوب؟ بغــض النظــر عــن قناعاتكــم الشــخصية؟
نصائح للميرس
 انتبــه لبعــض املشــاعر القاســية امل ُعاديــة للمثليــن والتــي قــد تصــدرمــن املجموعــة ،أو لوجــود مشــاركني قــد ينزعجــون مــن هــذا النشــاط (أو مــن
آراء املشــاركني اآلخريــن) .إذا كنــت تعتقــد أن ذلــك مــن شــأنه أن يعرقــل ســر
النشــاط ،جـ�رب أوال إس��تخدام النشـ�اط «حقائ��ق تح��ت املجه��ر» الــذي يوجــد يف
هــذا الدليــل ،ميكنــك أيضــا مراجعــة بعــض األنشــطة املقرتحــة يف دليــل قضايــا

218

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

حركة ال لخطاب
الكراهية

من سيء إلى أسوأ

الن��وع االجتامع�يـ أو «الكــل مختلــف – الــكل متســا ٍو» مـ�ن «الحزمــة الرتبويــة».
 ميكنــك الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات حــول حركــة ال لخطــابالكراهيــة عــر اإلنرتنــت يف الفصــل  ،2كــا يحتــوي الفصــل  5عــى معلومــات
أساســية حــول خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
 ميكــن الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات حــول حقــوق اإلنســان عــىاإلنرتنــت مــن خــال االطــاع عــى دليــل حقــوق اإلنســان ملســتخدمي اإلنرتنــت،
وخاصــة الفصــل «حــق الولــوج وعــدم التمييــز» الــذي يقــدم تفاصيــل حــول الحــق
يف إنرتنــت خــال مــن التمييــز.
 التصنيــف املــايس عبــارة عــن طريقــة تســتخدم ملقارنــة الحــاالتاملختلفــة وتصنيفهــا مــن «األفضــل»إىل «األســوأ» (أو «األقــل ســو ًءا» إىل«األســوأ»).
يجــب ترتيــب البطاقــات عــى النحــو التــايل وفقــا للرتســيمة أدنــاه:
يجــب وضــع املثــال األقــل ســو ًءا عنــد قاعــدة الرتســيمة (املربــع  )1بينــا
يجــب وضــع املثــال األســوأ يف األعــى (املربــع  5يف الرتســيمة األوىل ،املربــع  6يف
الرتســيمة الثانيــة) .يجــب وضــع البطاقــات املتبقيــة يف الصفــوف األخــرى مــن
األعــى إىل األســفل حســب درجــة ســوئها؛ األمثلــة املوضوعــة عــى املربــع  4أســوأ
مــن األمثلــة املوضوعــة عــى املربــع  3وهكــذا.
املاسة «الكبرية» (باستخدام  12بطاقة)

املاسة «العادية» (باستخدام  9بطاقات)
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	•تحتــوي املعلومــات التـ�ي توجـ�د يف الفصـ�ل  5واملتعلقـ�ة بخطــاب الكراهيــة
عـبر اإلنرتنـ�ت عـلى بعضــ املعاي�ير التــي تســاعد عــى تقييــم أمثلــة خطــاب
الكراهيـ�ة ،وتشـ�مل باألسـ�اس مـ�ا يـلي:
 محتوى أو لهجة الخطاب ،أي نوع اللغة املستخدمة؛ نيــة الشــخص الــذي يــديل بالخطــاب ،بعبــارة أخــرى ،هــل يقصــد إيــذاءاآلخريــن فعــا؛
 املجموعــة املســتهدفة (يعتــر هــذا املعيــار أقــل جــدوى بالنســبة لهــذاالنشــاط حيــث أن املجموعــة املســتهدفة الوحيــدة تتكــون مــن املثليــن)؛
 ســياق التعليقــات املقدمــة (يف هــذه الحالــة ،اإلشــارة إىل ترشيــع يعــادياملثليــن( ،أنظــر إىل البطاقــة  ،)6أو إىل وجــود شــعور قــوي معــادي للمثليــن داخــل
البالد)؛
 األثــار ،بعبــارة أخــرى ،أثــار الخطــاب عــى أفــراد معينــن أو عــىاملجتمــع ككل.
	•قــد ترغــب أيضً ــا يف تقديــم بعــض املعلومــات حــول حريــة التعبــر عنــد
مناقشــة مــا يجــب القيــام بــه حيــال مختلــف األمثلــة .ميكنك الحصــول عىل
مزيــد مــن املعلومــات حــول ذلــك يف الفصــل  ،5كــا ميكنــك الحصــول عــى
املعلومــات األساســية مــن دليــل حقــوق اإلنســان ملســتخدمي اإلنرتنــت،
وتحديــدا ً يف الفصل«حريــة التعبــر واملعلومــات».

تنوع النشاط
ميكــن أن يتــم التصنيــف داخــل خــط مســتقيم بــدالً مــن املاســة .مبعنــى
آخــر ،ســيتم وضــع بطاقــة واحــدة يف كل خانــة .هــذا النظــام أكــر تعقي ـ ًدا وقــد
يســتغرق وقتًــا أطــول .ميكنــك اســتخدام ال  12بطاقــة ،لكنهــا ستســتغرق وقتًــا
أطــول قليــاً ،كــا أن املاســة ســتتخذ شــكال مضحــكا! لكــن ،عوضــا عــن ذلــك
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ميكنــك االحتفــاظ بتســع بطاقــات فقــط ،مــع اســتبعاد البطاقــة التــي تبــدو أقــل
مالءمــة أو إفــادة ملجموعتــك .توضــح الرتســيمتان أعــاه كيفيــة عمــل التصنيــف
املــايس عنــد كل اختيــار.

أفكار للعمل
أثنــاء مناقشــة ســبل التصــدي لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت مــع
املشــاركني ،ميكنــك أن تعــرض عــى املشــاركني بعــض األمثلــة املســتخرجة مــن
خالصــة نتائــج حملــة العمــل ضــد رهــاب املثليــة الجنســية وازدواجيــة امليــل
الجنــي أو التحــول الجنــي ،مثــل يــوم العمــل  -اليــوم العاملــي ملناهضــة رهــاب
املثليــة وازدواجيــة امليــل الجنــي والتحــول الجنــي.
ميكنــك أيضً ــا القيــام ببحــث حــول املوضــوع مــن خــال االطــاع عــى املوارد
الرتبويــة بخصــوص الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان عــر هــذا الرابط:

http://ifm-sei.org/publications-2/educational-resources/rainbowresources
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املادة التدريبية
« .1دعابــة» موجهــة إىل صديــق عــر رســالة بريــد
إلكرتونيــة خاصــة.
يجب علينا ببساطة إبادة املثليني!
 .3تعليق عىل موقع النازيني الجدد ،تم التعليق عليه من
شخصا.
طرف ً 576

 .2عريضــة منشــورة عــى صفحــة فيســبوك تجمــع
أكــر مــن « 1000صديــق».
إبعــاد املثليــن عــن دائــرة الحيــاة العامــة!
وقــع هنــا إليصــال صوتــك للمنتخبــن.
 .4مقطــع مــن أغنيــة معاديــة للمثليــن .حصــل
الفيديــو عــى  25000مشــاهدة عــر اإلنرتنــت.

كان هتلر محقًا عندما أرسل املثليني إىل غرفة
الغاز.
 .5مقالــة يف صحيفــة إعالميــة عــى اإلنرتنــت تنــدد
بقــرار املحكمــة األوروبيــة.

إبادة املثليني!
 .6مقابلة مع وزير الخارجية بخصوص مرشوع قانون.

املجتمع الذي يعترب املثلية الجنسية
«طبيعية» مريض.

يجــب أن نقــدم العــاج للمثليــن ،ال أن
نتســامح معهــم.

 .7تعليق أسفل مقال كتبه صحايف مثيل.

 .8صــورة لشــخص مثــي؛ تــم التقاطهــا مــع التعليق أســفل
الصــورة مــن داخــل مدونــة شــخصية قليلــة االرتياد.

ســوف ****** أنــت وأمــك .يــا لــك مــن
****** مريــض.
 .9موقــع شــهري «يســتنكر» للمثليــن ،مــع نــر صــور
لهــم وإســم مدرســتهم.

مثــي أو متخلــف؟ معظــم املثليــن
متخلفــو ن .
 .10فيديو معاد للمثليني تتم اإلشارة فيه إىل أن املثلية
الجنسية أكرث خطورة من التدخني (بسبب اإليدز).

هــذا الشــخص مثــي ويُلَقــن األطفــال
ذلــك! اتــرك شــكاية هنــا.
 .11تغريــدة أرســلتها شــخصية سياســية إىل  350ألــف
متابع.
املِثيل قَري ُنه الشيطان.
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سوف متوت...
 .12كاريكاتري لرجل مثيل لديه قرون وذيل.
مل يتمكن أي شخص مثيل من مدرستي أن
يحقق أي نجاح يف حياته.
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لنوضح األمور

املستوى
1
املجموعة
12 +
املدة
‘45

لنوضح األمور
يســتخدم النشــاط تقنيــة حــوض الســمك
(مجموعــة املــرآة) لفحــص األحــكام املســبقة األكــر
انتشــارا حــول فئــات معينــة يف املجتمــع .كــا يدعــو
املشــاركني إىل التفكــر النقــدي يف املعتقدات الراســخة
وتطويــر الحجــج ضــد خطــاب الكراهيــة.

املوضوعات

اسرتاتيجيات الحملة ،العنرصية والتمييز ،اإلملام الرقمي

حجم املجموعة

12 +

درجة الصعوبة

املستوى 1

املــدة

 45دقيـقــة

األهداف

• التفكير يف األحكام املسـبقة والصور النمطية السـلبية
التي نتصورها بخصوص مجموعات معينة
• تطويـر الحجـج والتفكري يف ردود مناسـبة عىل خطاب
الكراهيـة عرب اإلنرتنت
• توسـيع الفهـم وتطويـر التعاطـف تجـاه املجموعـات
التـي غالبـا مـا تواجـه إسـاءة فهـم املجتمـع لها
• ثالثة كرايس
• مساحة للمشاركني للجلوس عىل شكل دائرة والتحرك
• رشائط صغرية من الورق وأقالم
• قبعة أو وعاء صغري

		
األدوات
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التحضريات

لنوضح األمور

• قــص عــدة رشائــح مــن الــورق ،حــوايل قطعتــن لــكل
شــخص مــن كل مجموعــة (مــع االحتفــاظ ببعــض
الرشائــح مــن األوراق اإلضافيــة).
• انتبــه يف حــال تعــرض ممثلــو مجموعــة مــا إىل بعــض
األحــكام املســبقة .لتجنــب املشــاكل التــي قــد يســببها
ذلــك ،ابــدأ بــرح النشــاط لهــؤالء األفــراد بشــكل
منفصــل .وضــح لهــم أن مــن شــأنهم أن يكونــوا مرجعــا
نافعــا داخــل املجموعــة ،تحقــق أيضــا مــن عــدم تســبب
النشــاط لهــم بــأي شــعور بعــدم ارتيــاح.
• قــد يكــون مــن املفيــد إعــداد ردود عىل بعــض املخاوف
أو املفاهيــم الخاطئــة التي ســيتم طرحها.

اإلرشادات
بداية اختيارية
 .1ضـ�ع العباــرات أدناــه ،والت��ي تمــ إعداده��ا مســبقا ،تح��ت عن�وـان «وقائــع
حقيقيـ�ة» ،عــى لــوح ورقــي قــاب أو جهــاز عــرض ضــويئ بحيــث ميكــن لجميــع
املشــاركني قراءتهــا .ميكنــك أيضً ــا إضافــة بعــض العبــارات مــن تأليفــك وإكــال
هــذه القامئــة.
وقائع حقيقية

	•إذا عاد جميع املهاجرين إىل بالدهم ،فسنجد وظائف كافية للجميع.
	•الفتيات أقل مهارة يف األلعاب عرب اإلنرتنت من األوالد.
	•أظهرت الدراسات العلمية أن األوروبيني لديهم أدمغة أصغر من اآلسيويني.
	•املثلية الجنسية إعاقة ميكن عالجها.
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 . 2اســأل عــن ردود فعــل املشــاركني .بعــد بضــع ردود ،أخربهــم أن كل هــذه
العبــارات تــم تأليفهــا! وأنهــا غــر صحيحــة .الحــظ ردود أفعالهــم مــرة أخــرى ،ثــم
حــاول أن تســتنتج مــا الــذي دفــع املشــاركني إىل تصديــق هــذه العبــارات (إذا
كانــوا قــد قامــوا بذلــك فعــا!).
 . 3اســأل املشــاركني عــا إذا كانــوا قــد قــرؤوا أي يشء مــن هــذا القبيــل
عــى اإلنرتنــت مــن قبــل؛ وســواء أدركــوا حينهــا أنــه غــر صحيــح ،أو حتــى شــككوا
يف صحتــه ،هــل قامــوا بــيء حيــال ذلــك؟

النشاط الرئييس
 . 1وضــح للمشــاركني أنــه ،يف معظــم األحيــان ،يكــون الســبب وراء خطــاب
الكراهيــة والعديــد مــن املواقــف العنرصيــة األخــرى هــو الجهــل .يعتقــد النــاس
أو يُرغَمــون عــى تصديــق أشــياء بخصــوص مجموعــة مــن األشــخاص اآلخريــن،
رمبــا مل يســبق لهــم أن التقــوا بهــم مــن األســاس! بــل حتــى أن لديهــم معتقــدات
معينــة حــول مجتمعــات بأكملهــا؛ اكتســبوها عــن طريــق معلومــات غــر دقيقــة
مصدرهــا شــخص واحــد! عنــد تــداول هــذه املعتقــدات عــى نطــاق واســع ،ومــن
دون تق�صي ،يتمــ قبوله��ا عـلى أنهـ�ا «حقائ��ق» .حتــى أنــه قــد يُنــى املصــدر
الرئيــي لهــذه العبــارات .وســواء كانــت خاطئــة أو مجــرد رأي شــخص آخــر،
تصب��ح ه��ذه العب��ارات م��ن «املس��لامت».
 . 2وضــح للمشــاركني أنــه ،عــر اإلنرتنــت ،ميكننــا جمي ًعــا لعــب دور مهــم
يف تقــي الحقائــق أو اآلراء املتداولــة .ســؤال ملــاذا ،أو رشح ملــاذا ال يعــدان مــن
املواقــف األساســية التــي يجــب تبنيهــا مــن أجــل وقــف انتشــار األفــكار الخاطئــة
أو الضــارة .كــا أنهــا الطريقــة املثــى لتكويــن آراء شــخصية موثوقــة!
 . 3وضــح للمشــاركني بــأن هــذا النشــاط سيســمح لهــم بفحــص بعــض مــا
يُطلــق عليهــم بـ“الحقائــق” أو اآلراء الســلبية التــي يتــم نرشهــا حــول مجموعــات
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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معينــة والتــي يتــم تقبلهــا عــى نطــاق واســع اليــوم .ســوف يقــوم املشــاركون
بتطويــر الحجــج والكشــف عــن القصــص املتداولــة عــن طريــق االســتعانة مبعرفــة
املجموعــة وخربتهــا .يجــب أن ينظــر املشــاركون إىل هــذا النشــاط إىل كونــه وســيلة
تســاعدهم عــى فهــم أفضــل وتبــادل للمعــارف والخ ـرات.
 . 4وزع رشائــط الــورق ،قطعتــان لــكل مشــارك ،ثــم ضــع القطــع املتبقيــة
جانب ـاً ،وأخــر املشــاركني بأنهــا متاحــة يف أي وقــت إذا لــزم األمــر .اطلــب منهــم
كتابــة أي عبــارات أو آراء ســلبية قــد اطلعــوا عليهــا مــن قبــل بخصــوص بعــض
املجموعــات ،والتــي قــد يرغبــون يف مناقشــتها .زودهــم ببعــض األمثلــة لالسرتشــاد:
 يجــب أن يعيــش النــاس يف بلدانهــم وأن يتوقفــوا عــن االنتشــار حــولالعــامل!
 مــكان املــرأة يف املنــزل :يجــب عــى النســاء التوقــف عــن ســلب الرجــالوظائفهــم.
 ينبغــي للغجــر أن يتعاملــوا وفقـاً ملــا يتــاىش مــع عــادات البلــدان التــيتســتضيفهم.
 . 5وضــح للمشــاركني أنــه ال يجــب تصديــق العبــارات املقرتحــة ،قــد يرغــب
املش��اركون يف اس��تجالء الـ�ردود عــى «املعتقدــات» الشــائعة .يجــب عــدم توقيــع
العبــارات واالكتفــاء بوضعهــا جمي ًعــا يف قبعــة أو وعــاء آخــر.
 . 6ضــع الكــرايس الثــاث عــى شــكل نصــف دائــرة قبــال املجموعــات.
املشــاركون الجالســون عــى الك ـرايس هــم فقــط الذيــن سيشــاركون يف املناقشــة؛
بينــا يتعــن عــى املشــاركني اآلخريــن املالحظــة.
 . 7اطلــب مــن ثالثــة متطوعــن االنضــام إىل مناقشــة مــا ،ميكــن ألي
شــخص يرغــب يف االنضــام إىل املناقشــة بعدهــا أن يفعــل ذلــك ،و مبــا أن
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املناقشــة تشــمل  3متحدثــن فقــط ،فســيتعني عــى املشــارك الــذي يرغــب يف
االنضــام إىل املناقشــة تغيــر املــكان مــع أحــد املتحدثــن .يجــب عــى أي مشــارك
يرغــب يف االنضــام إىل املناقشــة أن يتقــدم ويضــع يــده بلطــف عــى كتــف أحــد
«ملتحدث�ين» ،عندهــا يتبــادل هــذان الشــخصان املقاعــد ومــن ثــم يصبــح املتحــدث
األول مالحظــا بــدوره.
 . 8شــجع املشــاركني عــى التقــدم للتعبــر عــن آرائهــم الخاصــة ،ولكــن
أيضً ــا للتعبــر عــن اآلراء األخــرى التــي ال تعكــس بالــرورة أرائهــم الشــخصية.
وبهــذه الطريقــة ،ميكــن أيضــا اإلفصــاح عــن وجهــات النظــر املثــرة للجــدل
أو “غــر الصحيحــة سياســياً” أو التــي ال ميكــن أن تخطــر عــى البــال أساســا،
ميكــن مناقشــتها بشــكل شــامل وانطالقــا مــن وجهــات نظــر مختلفــة .ال يُســمح
بالتعليقــات املســيئة أو املؤذيــة املوجهــة إىل أفــراد معينــة داخــل املجموعــة.
 . 9اطلــب مــن أحــد املتطوعــن أن يختــاروا أحــد املوضوعــات مــن داخــل
القبعــة والــروع يف مناقشــته .دع املناقشــة تســتمر إىل حــن اســتنفاذ املشــاركني
جميــع األفــكار وتكرارهــا .ثــم اطلــب مــن ثالثــة متطوعــن آخريــن مناقشــة
موضــوع آخــر ،وهكــذا يســتمر النقــاش باتبــاع نفــس القواعــد الســابقة عنــد كل
مــرة.
 . 10ناقــش أكــر عــدد ممكــن مــن املوضوعــات إن ســمح وقــت النشــاط
بذلــك .يف النهايــة ،امنــح املشــاركني قــد ًرا صغ ـ ًرا مــن الوقــت “لالســرخاء” بعــد
املناقشــة والتفكــر يف النشــاط برمتــه.

استخالص املعلومات والتقييم
اســتخدم األســئلة التاليــة لحــث املشــاركني عــى التفكــر فيــا إذا كان هــذا
النشــاط قــد غــر مــن أرائهــم ،أو منحهــم الحجــج ملكافحــة التحيــز الــذي ينتــج
عــن األحــكام املســبقة.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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• هل اكتشف أي من املشاركني شيئًا مل يكن عىل دراية به من قبل؟
• هــل قــام أي مــن املشــاركني بتغيــر رأيــه بخصــوص مجموعــة أو قضيــة
معينــة؟
• هــل تشــعر أنــك أصبحــت أكــر قــدرة عــى املشــاركة يف مناقشــة تتخللهــا
األحــكام املســبقة؟ هــل تعتقــد أنــك ســتكون بالفعــل قــاد ًرا عــى القيــام بذلــك،
ســواء حــدث ذلــك عــر اإلنرتنــت أو خارجهــا؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم ،فلــاذا؟
وإذا مل تكــن كذلــك ،فلــاذا أيضــا؟
• هــل ميكنــك املشــاركة يف مناقشــة مامثلــة لهــذه عــر اإلنرتنــت؟ مــا هــي
أوجــه التشــابه بــن املناقشــتني؟ مــا الــذي ســيكون مختلفــا؟
• ما الذي ستقوم به يف حال ما راودتك شكوك حول صحة معتقد ما؟

نصائح للميرس
• يجــب أن تكــون منتب ًهــا جـ ًدا للحساســيات املختلفــة أو بعــض التحيـزات
داخــل مجموعتــك ،وأن تحــث املشــاركني ليكونــوا عــى وعــي أفضــل بذلــك أثنــاء
مناقشــاتهم.
• قــد تكــون هنــاك بعــض العبــارات أو املوضوعــات التــي ال تســتطيع أنــت
أو املشــاركني طرحهــا مبــارشة .قــم بتدوينهــا عــى لــوح ورقــي قــاب ملراجعتهــا
وتقدميهــا الحقــا ،أو تفويضهــا للمشــاركني قصــد التفكري فيهــا وتقديم اســتنتاجاتهم.
• إذا مل يتوصــل املتحدثــون الثــاث إىل أي حجــج تنفــي العبــارات املقرتحــة،
ميكنــك حينهــا االنضــام إىل املناقشــة ،ولكــن تجنــب تكــرار ذلــك كثــ ًرا .قــد
يكــون مــن املفيــد مقاطعــة املناقشــة مــن وقــت آلخــر وتوجيــه الســؤال ألعضــاء
املجموعــة اآلخريــن عــن إمكانيــة تقديــم رأي بديــل إن كان لديهــم.
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• مــن املهــم أن يبقــى النقــاش مفتو ًحــا وأن يشــعر املشــاركون بأنهــم
قــادرون عــى رشح وجهــات نظرهــم الخاصــة ،أو أي رأي مثــر للجــدل ،تــم تداولــه
يف وســائل اإلعــام أو مــن قبــل املجتمــع ككل ،هــذا مــع الحــرص عــى أن ال تتحــول
املناقشــة إىل تكـرار غــر رضوري للصــور النمطيــة الســلبية .شــجع املشــاركني عــى
تبنــي أســلوب االســتجواب واللباقــة قــدر اإلمــكان ،حتــى عنــد طرحهــم لــرأي
ســلبي بخصــوص مجموعــات معينــة ،اقــرح عليهــم اســتخدام صيــغ معينــة ،مثــل :
 «سمعت أن »... «يبدو أن البعض يعتقد أن »... «هل ميكنك مساعديت يف فهم ...؟» «ملاذا يُعترب هذا املفهوم خاطئ؟»• توقــف عنــد أحــد محطــات املناقشــة وحــاول تشــجيع الجميــع عــى
االنضــام إليهــا.

تنوع النشاط
بعــد جمــع املوضوعــات مــن املشــاركني ،ميكنــك منحهــم بعــض الوقــت
للبحــث يف بعــض التعليقــات قبــل بــدء املناقشــة .ميكنــك توزيــع املوضوعــات،
ثــم اطلــب مــن املشــاركني اســتحضار بعــض الحجــج املقتضبــة ملعالجــة القضيــة.
هكــذا ميكــن للمحادثــة أن تــدور يف جــو يســوده الوعــي.
ميكنــك أيضــا تنظيــم هــذا النشــاط عــى شــكل سلســلة مــن األنشــطة،
بإمكانــك أن تختــار معالجــة األحــكام املســبقة التــي تؤثــر عــى فئــة معينــة داخــل
املجتمــع ،وعنــد كل نشــاط ميكنــك إعــداد معلومــات حــول وضــع هــذه املجموعــة
يف بلــدك ،أو ميكنــك أن تطلــب مــن مجموعــة متطوعــة القيــام بذلــك.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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لنوضح األمور

أفكار للعمل
	•ميكــن للمشــاركني إنتــاج مقاطــع فيديــو إعالميــة توفــر معلومــات
بديلــة ملواجهــة املعتقــدات الشــائعة.
	•ميكــن تشــجيع املشــاركني عــى البحــث يف القضايــا التــي مل يتــم تناولهــا
بشــكل كامــل خــال املناقشــة ،ومشــاركة االســتنتاجات مــع املجموعــة.
	•ميكنــ للمش��اركني وضــع قامئــة «تفني��د الخرافــات» ،التــي تشــمل بعــض
األحــكام املســبقة األكــر شــيو ًعا والتــي تســتهدف مجموعــات معينــة،
باإلضافــة إىل الحجــج واملعلومــات واإلحصــاءات التــي تكمــن وراء هــذه
األحــكام املســبقة.
	•ميكنــك أيضً ــا البــدء يف العمــل مــع املجموعــة لوضــع قامئــة الحجــج
املضــادة التــي ميكــن للمشــاركني اســتخدامها عنــد مواجهــة األحــكام
املســبقة أو أي كالم عنــري عــر اإلنرتنــت .مــن املهــم أيضــا مناقشــة
كيفيــة تقديــم هــذه الحجــج عــر اإلنرتنــت ،باســتخدام روح الدعابــة
ومشــاركة املعلومــات والروابــط ومــا إىل ذلــك.
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املستوى
2
املجموعة
20 - 25
املدة
‘60

املوضوعات
حجم املجموعة
درجة الصعوبة
املــدة
األهداف

			

األدوات

قصص يروونها

يعمــل املشــاركون ضمــن مجموعــات صغــرة
لتحليــل إحــدى املــواد اإلعالميــة التــي تلقــي الضــوء
عــى الصــورة التــي يتــم الرتويــج لهــا حــول املهاجرين
والهجــرة .يتــم عــرض النتائــج عــى ملصقــة.
العنرصية والتمييز ،حقوق اإلنسان ،حرية التعبري
25 - 20
املستوى 2
 60دقيـقــة
• تحليــل الطريقــة التــي يتــم متثيــل املهاجريــن بهــا يف
الصحافــة املكتوبــة ومناقشــة تأثــر ذلــك عــى مواقــف
املجتمــع اتجاههــم
• تحديد األشـكال العنرصية األقل تجليا -مثل الرسـائل
«املخبـأة» أو التقاريـر «االنتقائيـة» أو اختيـار الصـور-
وكيـف ميكـن لـكل ذلك أن يرسـخ لخطـاب الكراهية
• مناقشــة /عــرض القصــص «اإليجابيــة» املتعلقــة
باملهاجريــن والهجــرة
• حوايل  3نسـخ من  5جرائد /مجالت مختلفة (حسـب
حجم املجموعة)
• أوراق السبورة الورقية
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان
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قصص يروونها

• أقالم التحديد ،صمغ ،مقص
• مســاحة كبــرة كافيــة لـــ  4أو  5مجموعــات للعمــل
عــى إنتــاج ملصقــة كبــرة
• االتصال بشبكة اإلنرتنت (اختياري)

التحضريات
• لــكل مجموعــة عمــل ،ألصــق أربــع قطع مــن أوراق
الســبورة الورقيــة م ًعا.
• وزع أقــام التحديــد والصمــغ واملقــص ونُســخ مــن
املنشــورات املختــارة عــى كل مجموعــة.
• نَســخ القامئــة املرجعيــة الصفحــة ( ،)237ثــم توزيــع
ـدة عــى كل مجموعــة.
نســخة واحـ
		
اإلرشادات
 . 1اســأل املشــاركني عــن مــدى فهمهــم للمصطلحــات التاليــة :الصــور
النمطيــة ،والعنرصيــة والتمييــز.
 . 2ارشح لهــم باختصــار هــذه املصطلحــات -ميكنــك اســتخدام املعلومــات
املرجعيــة يف الصفحــات ( ،)315 - 312لالسرتشــاد ،-مــع توضيــح مــا يــي:
 مــن النــادر ج ـ ًدا أن تنطبــق التعميــات بخصــوص مجموعــات معينــةمــن األشــخاص (“الصــور النمطيــة”) عــى جميــع أف ـراد هــذه املجموعــات؛
 عندمــا يتــم قبــول هــذه التعميــات عــى نطــاق موســع ،يتــم اســتخدامهالتربيــر التمييــز واإليــذاء واإلســاءة – ومــا هــو أســوأ أيضــا يف معظــم األحيــان.
 . 3اســأل املشــاركني إذا مــا كان بإمكانهــم تســمية مجموعــات معينــة قــد
تواجــه املامرســات التمييزيــة أو املضايقــات أو خطــاب الكراهيــة بســبب الصــور
النمطيــة الراســخة .وضــح لهــم أن هــذا النشــاط ســوف يتــدارس الطريقــة التــي
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تتعاطــى بهــا وســائل اإلعــام ،بشــكل عــام ،مــع إحــدى هــذه املجموعــات ،أي
مجموعــة املهاجريــن.
 . 4اعــرض عــى املشــاركني املنشــورات التــي اخرتتهــا وارشح لهــم أنهــم
ســيعملون ضمــن مجموعــات لتحليــل الطريقــة التــي تصــور بهــا وســائل اإلعــام
املهاجريــن ،وضــح لهــم أنــه ســيتعني عليهــم التســاؤل عــا إذا كانــت هــذه
املنشــورات املختلفــة تعكــس صــورة املهاجريــن:
 بشكل إيجايب عموما؛ بشكل سلبي عموما؛ بطريقة محايدة. . 5راجــع القامئــة املرجعيــة ثــم تأكــد مــن أن املشــاركني قــد فهمــوا مــا
ســيبحثون عنــه خــال إج ـراء التحليــل .شــجعهم عــى إضافــة معلومــات أخــرى
قــد تكــون ذات صلــة!
 . 6قســم املشــاركني إىل مجموعــات مكونــة مــن خمســة إىل ســتة أشــخاص.
اعــط لــكل مجموعــة نســختني إىل ثالث نســخ من نفــس املنشــور ،وأوراق الســبورة
الورقيــة وأقــام التحديــد والصمــغ واملقــص ،ثــم وضــح لهــم أنهــم ســيحتاجون إىل
القامئــة املرجعيــة لتحديــد أكــر عــدد ممكــن مــن األحــكام املســبقة ،ليقومــوا بعــد
ذلــك بتقديــم نتائــج تحليلهــم عــى ملصقــة .ســيتعني عليهــم قــص مقتطفــات مــن
الصحــف ،وإضافــة تعليقــات توضيحيــة عليهــا وتضمــن صــور أو نصــوص خاصــة
بهــم .ارشح لهــم أنــه ســيتم عــرض جميــع امللصقــات عنــد نهايــة النشــاط.
 . 7عنــد انتهــاء عمــل املجموعــات ،اعــرض امللصقــات املجمعــة وامنــح
املشــاركني الوقــت الــكايف ملعاينــة عمــل املجموعــات األخــرى .ثــم اجمعهــم م ًعــا
الســتخالص املعلومــات والتقييــم.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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استخالص املعلومات والتقييم
	•اســأل املشــاركني عــن انطباعاتهــم العامــة حــول النشــاط ،هــل يجدونــه
مفيــدا /مفاجئــا؟ مــا رأيهــم يف الطريقــة التــي تقــدم بهــا وســائل اإلعــام
املهاجري��ن ،ه�لـ يجدونه��ا «عادلة»؟
	•إذا مل ت ُضمــن املجموعــات هــذه النقطــة يف ملصقاتهــم ،اســألهم عــن
أنــواع «األخبــار الجيــدة» التــي ميكــن تضمينهــا إلعطــاء نظــرة بديلــة
حــول املهاجريــن .هــل شــملت الصحــف ،عــى ســبيل املثــال ،معلومات
إيجابيــة حــول «غــر املهاجريــن»؟
	•ملــاذا يعتقــد املشــاركون أن املهاجريــن أصبحــوا هدفا للتمييــز واملضايقة
وخطــاب الكراهيــة يف العديــد مــن دول العــامل؟ هــل تســاهم وســائل
اإلعــام يف ترســيخ الصــور النمطيــة الســلبية؟
	•هــل صــادف املشــاركون أحكامــا مســبقة مامثلــة أو مواقــف غــر
متســامحة عــى املواقــع اإللكرتونيــة التــي يزورونهــا؟ اطلــب منهــم
ذكــر بعــض األمثلــة.
	•مــا هــو التأثــر املحتمــل عــى املهاجريــن أنفســهم وأرسهــم وأطفالهــم،
وأيضــا عــى مجتمــع تطبــع عليــه ثقافــة تســتبيح «إلقــاء اللــوم» عليهــم
وتحميلهــم مســؤولية تفاقــم العديــد مــن املشــاكل داخــل املجتمــع؟
كيــف يؤثــر ذلــك عــى وتــرة توجيــه خطــاب الكراهيــة ضــد املهاجريــن؟
	•هــل هنــاك أي يشء ميكــن أن يقــوم بــه الشــباب لتطويــر نظــرة إيجابيــة
حــول املهاجريــن؟ هــل يســاهم الشــباب يف نــر رؤيــة إيجابيــة حــول
املهاجريــن عــى املواقــع والصفحــات اإللكرتونيــة؟
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نصائح للميرس
	•حــاول أن تختــار الصحــف أو املجــات التــي تنقــل مجموعــة كبــرة مــن
اآلراء السياســية /الثقافيــة .مــن املحتمــل أنــه حتــى األشــخاص الذيــن
يبــدون تعاطفــا مــع املهاجريــن ،ال يشــككون أو يعارضــون املشــاعر
الســلبية القويــة الســائدة يف املجتمــع ،إذ بإمكانهــم رسد األخبــار
اإليجابيــة حــول مجتمعــات املهاجريــن أو أفرادهــا مثــا.
	•قــد يشــارك العديــد مــن املشــاركني املواقــف الســلبية التــي تنقلهــا
املنشــورات ،وقــد يجــدون لهــا تربيــرا أيضــا ،شــجع املشــاركني عــى
التعبــر عــن آرائهــم ملناقشــتها ســويا داخــل املجموعــة .رمبــا ســتجد
م��ن املفيدــ القي��ام ببح��ث مسبــق ح��ول بعض«األخبــار الجيــدة» التــي
مــن املحتمــل أنهــا نــرت يف الصحــف ،أو التحقيــق يف الظــروف العامــة
للبلــدان التــي اســتقبلت املهاجريــن .اطلــب مــن املشــاركني ،عىل ســبيل
املثــال ،أن يتخيلــوا أنهــم يعيشــون يف العــراق أو أفغانســتان ،حيــث
ســببت الحــرب يف تدمــر معظــم البــاد.

تنوع النشاط
ميكــن للمشــاركني أيضً ــا إج ـراء بحثهــم عــر املواقــع اإللكرتونيــة بــدالً مــن
وســائل اإلعــام املطبوعــة .قــد يكــون مــن الــروري أن تقــرح عليهــم الرتكيــز
عــى صفحــات معينــة ،كأن يتدارســوا محتــوى الصفحــة الرئيســية ألحــد املواقــع
اإللكرتونيــة عــى مــدى خمســة أيــام ،مــن أجــل حــر املــادة املتدارســة .ميكــن
اســتخدام نهــج مامثــل مــع األخبــار التلفزيــة.
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قصص يروونها

أفكار للعمل
ســاعد املشــاركني عــى إنشــاء موقــع إلكــروين أو ملــف تعريــف عىل وســائل
التواصــل االجتامعــي يعــرض قصصــا إيجابيــة حــول املهاجريــن .ميكــن للمشــاركني
تــدارس وضــع بعــض املجموعــات مــن املهاجريــن داخــل مجتمعاتهــم وفحــص
ظــروف عيشــهم داخــل املنطقــة التــي يتواجــدون فيهــا أو داخــل بلدهــم األصــي،
وأســباب هجرتهــم وبعــض القصــص اليوميــة عــن مهاجريــن اســتقروا ببلــد جديــد.
ميكنهــم بعــد ذلــك أن يرســلوا رابطهــم إىل الصحفيــن الذيــن أصــدروا املنشــورات
التــي تــم تدارســها ،وأن يخربوهــم أن املوقــع مســتوحى مــن الصــورة الســلبية التــي
نقلوهــا عــر منشــوراتهم !
إذا توفــر لديــك اتصــال بشــبكة اإلنرتنــت ،ميكنــك القيــام بالتمريــن مبــارشة
عــر اإلنرتنــت .يف هــذه الحالــة ،ميكنــك أيضً ــا التســاؤل عــن دور املنتديــات التــي
تنــر مقــاالت عــر اإلنرتنــت ،ومتكــن املســتخدمني مــن إبــداء تعليقاتهــم ،التــي
قــد تكــون عنرصيــة يف بعــض األحيــان .هنــا ،ميكنــك املناقشــة مــع مجموعتــك
حول مدى تقبلنا لهذه املنتديات ،وتحت أي رشوط يجب أن يتم ذلك.
ميكنــك أخـ ًرا إجـراء تغيـرات عــى التمريــن ،عــن طريــق تغيــر املجموعــة
املرجعيــة ،وف ًقــا لســياق عملــك.

236

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

حركة ال لخطاب
الكراهية

قصص يروونها

املادة التدريبية

القامئة املرجعية للمجموعات
هل توجد هناك صور  /صور متثل املهاجرين؟
• هل بعضها «إيجايب»؟
• هل بعضها «سلبي»؟
كم هي عدد املقاالت بخصوص املهاجرين التي تتضمنها الصحيفة؟
• هل هناك «أخبار جيدة» تقدم املهاجرين بطريقة إيجابية؟
• هل توجد أي قصص «سلبية»؟
ما هي الكلامت املستخدمة لوصف املهاجرين يف الصحيفة التي تشتغل عليها؟
• هل هي أكرث إيجابية أم سلبية أم أكرث حيادية؟
• هل توجد أي قصص سلبية؟
هل توجد ترصيحات عنرصية بشكل علني؟
إذا كان األمر كذلك ،فهل مصدرها شخصيات عامة ،أم أنها تعكس «رأي»
الصحفيني؟
كيف تشعر عند قراءتك لهذه الصحيفة يف حال كنت مهاج ًرا؟ هل هناك أي
يشء تود إضافته أو تغيريه؟
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املستوى
2

فهم خطاب الكراهية

املجموعة
25 - 10
املدة
‘60
املوضوعات
حجم املجموعة
درجة الصعوبة
املــدة
األهداف

األدوات

التحضريات
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يعمــل املشــاركون عــى دراســة أمثلــة لخطــاب
الكراهيــة ومناقشــة تأثرياتهــا عــى األف ـراد املجتمــع.

حقوق اإلنسان ،العنرصية والتمييز
25 - 10
املستوى 2
 60دقيـقــة
• فهــم األشــكال املختلفــة لخطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنت وتأثرياتها عىل الضحايا واملجتمع 		
• البحــث عــن الــردود املحتملــة لخطــاب الكراهيــة
عــر اإلنرتنــت
• نُسخ عن بعض األمثلة لخطاب الكراهية
• أوراق وأقالم
• لوح ورقي قالب
• نَسخ بعض األمثلة عن خطاب الكراهية.
• إعـداد سـبورتني ورقيتن ،ليكـن عنـوان األوىل «التأثير
على الضحايـا» وعنـوان الثانيـة «التأثري على املجتمع».
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اإلرشادات
 .1اســأل املشــاركني عــن مــدى إدراكهــم ملفهــوم خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت .ثــم اســألهم مــا إذا كان أحدهــم قــد صــادف بعــض أشــكال خطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت والــذي قــد يســتهدف األف ـراد بشــكل مبــارش أو ممثــي
مجموعــات معينــة (كاملثليــن والســود واملســلمني واليهــود والنســاء ومــا إىل ذلــك).
مــا الــذي يشــعر بــه املشــاركون عنــد اصطدامهــم مبثــل هــذه الخطابــات؟ يف
رأيكــم ،مــا هــو الشــعور الــذي مــن املفــرض أن يتملــك الضحايــا يف هــذه الحالــة؟
ارشح للمش��اركني أن مصطلـ�ح «خط��اب الكراهي��ة» يشــمل مجموعة واســعة
مــن املعاين:
 أوال ،يش��مل مصطل��ح «الخط��اب» مفاهيــم تفــوق معنــاه االعتيــاديحيــث ينطبــق هــذا املفهــوم عــى أشــكال التواصــل األخــرى ،مثــل مقاطــع الفيديــو
والصــور واملوســيقى.
 ثانيــا ،ميكــن اســتخدام هــذا املصطلــح لوصــف ســلوك مــيء للغايــة،بــل أكــر مــن ذلــك ميكــن أن يصــل هــذا الســلوك إىل حــد التهديــد ،باإلضافــة إىل
التعليقـ�ات املس��يئة «ب��كل بس��اطة».
 . 2وضــح للمشــاركني بــأن هــذا النشــاط سيســمح لهــم بفحــص بعــض
األمثلــة الحقيقيــة لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،مــع االهتــام بشــكل خــاص
بتأثرياتهــا عــى الضحايــا مــن جهــة ،وعــى املجتمــع ككل مــن جهــة أخــرى.
قســم املشــاركني إىل مجموعــات ،وزود كل مجموعــة منهــم أحــد أمثلــة
ّ .3
خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت يف الصفحــات (.)247 - 242
 . 4قــم بدعــوة املشــاركني ملناقشــة القضيــة املعروضــة عليهــم والــرد عــى
األســئلة .أخربهــم أن لديهــم  20دقيقــة للقيــام بذلــك.
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استخالص املعلومات والتقييم
راجــع كل األمثلــة التــي تتطلــب ردود املجموعــات ،ثــم دون اإلجابــات عــى
الســبورتني الورقيتــن .إذا كانــت بعــض إجابــات املجموعات متشــابهة ،قم باإلشــارة
إىل ذلــك مــن خــال التســطري عــى هــذه اإلجابــة املتشــابهة أو بوضــع رقــم بجانبها
لإلشــارة إىل عــدد االجابــات املتشــابهة .بعــد تقديــم جميــع املجموعــات لنتائجهــا،
افحــص الســبورتني الورقيتــن ،واســتخدم األســئلة التاليــة للتفكــر يف هــذا النشــاط
مــع املشــاركني:
	•ما رأيكم يف هذا النشاط؟ ما رأيكم يف األمثلة التي قمتم بفحصها؟
	•ما هي أبرز آثار خطاب الكراهية التي توصلت إليها املجموعات؟
	•مــن خــال األمثلــة التــي تــم تدارســها ،هــل توجــد أي نقــاط مشــركة
تجمــع بــن املجموعــات التــي تتعــرض لخطــاب الكراهيــة ؟
	•هــل الحــظ املشــاركون أي تشــابه يف طبيعــة التأث ـرات ،بغــض النظــر
عــن ماهيــة املجموعــة التــي تعرضــت لخطــاب الكراهيــة ؟
	•مــا هــي التأث ـرات التــي ميكــن أن يســببها تعميــم هــذا النــوع مــن
الســلوكات عــر اإلنرتنــت ،إذا مل يتــم التصــدي للمشــكلة؟
	•يف رأيكــم ،مــا هــي األدوات أو األســاليب التــي ميكــن اســتخدامها مــن
أجــل التصــدي لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت؟
	•مــا الــذي يجب علينــا القيام به إذا ما صادفنا أمثلــة كهذه عىل اإلنرتنت؟
نصائح للميرس
ميكنــك الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات حــول حركــة ال لخطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت يف الفصــل  ،2كــا يحتــوي الفصــل  5عــى معلومــات
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أساســية حــول خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
ميكــن تزويــد املشــاركني مبعلومــات أكــر حــول حقــوق اإلنســان عــى
اإلنرتنــت مــن خــال االطــاع عــى دليــل حقــوق اإلنســان ملســتخدمي اإلنرتنــت.
تنوع النشاط
إذا كان هنــاك متســع مــن الوقــت ،ميكــن دعــوة املشــاركني لصياغــة رســائل
تضامنيــة مــع الضحايــا املترضريــن مــن خطــاب الكراهيــة اســتنادا إىل األمثلــة التــي
اشــتغلوا عليهــا.
ميكنــك اســتخدام دراســات الحالــة املقرتحــة لفحــص العالقــة بــن خطــاب
الكراهيــة وحريــة التعبــر .يف هــذه الحالــة ،ميكنــك مناقشــة القيــود (إن وجــدت)
التــي قــد تطبــق عــى حريــة التعبــر يف كل حالــة.
أفكار للعمل
قــد يصــادف املشــاركون بعــض منــاذج خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت،
آنــذاك ،ميكنهــم التفكــر يف وســيلة لإلبــاغ عنهــا.
ميكنــك أيضً ــا تصفــح أرشــيف مرصــد خطــاب الكراهيــة مــع املشــاركني
ومناقشــة األمثلــة املقرتحــة .ميكــن للمشــاركني العمــل عــى إعــداد «ميثــاق»
ملناهضــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت لفائــدة مدرســتهم أو مركــز الشــباب
الــذي ينتمــون إليــه .ميكنهــم أيضً ــا تنظيــم يــوم درايس ضــد خطــاب الكراهيــة
واالســتفادة مــن احتفــاالت حقــوق اإلنســان التــي يتــم تنظيمهــا عــادة لرفــع
مســتوى الوعــي باملشــكلة ،كــا ميكنهــم االســتفادة مــن اليــوم الــدويل للقضــاء
عــى التمييــز العنــري يف  21مــارس /آذار مــن كل ســنة ،لتنظيــم فعاليــات ضــد
خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
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مثال 1

على صفحتـه بأحـد وسـائل التواصـل االجتامعـي ،قـام شـاب بعرض علـم ضخم
للحـزب القومـي ونشر تعليقـات مـن قبيـل «اإلسلام خـارج بالدنـا  -فلنحمـي
شـعبنا» .كما نشر صـورا تحمـل رمـز الهلال والنجمـة مرفقـا بعالمـة الحظـر.
يقـوم هـذا الشـاب بنرش هـذه املعلومـات من خالل حسـاباته بوسـائل التواصل
االجتامعـي وموقعـه اإللكتروين الشـخيص.
 مـن هـم ضحايـا خطـاب الكراهيـة يف هـذا املثـال؟ مـا هـي تأثيرات خطابالكراهيـة على هـؤالء الضحايا؟
 مـا هـي التأثيرات التـي ميكـن أن يخلفهـا مثـال خطـاب الكراهيـة هـذا عىلاألشـخاص الذيـن ينتمـون إىل املجموعـات املسـتهدفة ،واملجتمـع بشـكل عام؟

مثال 2

يكتـب أ .مقـاالً يقول من خاللـه أن املحرقة «مل تحدث أبـدا» ،ويضيف تعليقات
مسـيئة وعنرصيـة بخصـوص اليهـود .يشـارك أ .هـذا املحتـوى على مدونتـه
الشـخصية وعلى العديـد مـن املواقـع اإللكرتونيـة املعاديـة لليهود .كما ينرشها
على مواقـع الويكي على اإلنرتنـت ،ويقدمها عىل أنهـا «معلومـات علمية» حول
املحرقة.
 مـن هـم ضحايـا خطـاب الكراهيـة يف هـذا املثـال؟ مـا هـي تأثيرات خطـابالكراهيـة عليهـم؟
 مـا هـي التأثيرات التـي ميكـن أن يخلفهـا مثـال خطـاب الكراهيـة هـذا علىاألشـخاص الذيـن ينتمـون إىل املجموعـات املسـتهدفة ،واملجتمـع بشـكل عـام؟
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مثال 3

يف صحيفـة مقربـة مـن حـزب األغلبيـة السـيايس ،تـم نشر مقـال كتبـه أحـد
الصحفيين البارزيـن ،يصـف فيـه الغجـر بــ «الحيوانات» ،كما يدعـو إىل إبادتهم
بشـتى الوسـائل .على املنتدى املتصل بالنسـخة اإللكرتونية لهـذه الصحيفة ،عربت
العديـد مـن التعليقـات عـن ترحيبهـا مبالحظـات الصحفـي .فشـلت الصحيفـة
بعدهـا يف توضيـح املوقـف أو االعتـذار عـن التعليقـات .مقـاالت أخـرى تتبنـى
نفـس املوقـف ونبرة الصوت يتم نرشهـا عرب اإلنرتنـت ،كام يواصل املزيـد واملزيد
مـن األشـخاص نشر تعليقاتهـم على املنتـدى.
 مـن هـم ضحايـا خطـاب الكراهيـة يف هـذا املثـال؟ مـا هـي تأثيرات خطـابالكراهيـة عليهـم؟
 مـا هـي التأثيرات التـي ميكـن أن يخلفهـا مثـال خطـاب الكراهيـة هـذا علىاألشـخاص الذيـن ينتمـون إىل املجموعـات املسـتهدفة ،واملجتمـع بشـكل عـام؟

مثال 4
تـم إطلاق حملـة عبر اإلنرتنـت تشير إىل أن مـرد األزمـة االقتصاديـة يف البلاد هـم
املهاجـرون والالجئـون .بـدأت بعدهـا املشـاركات يف االنتشـار على منصـات التواصل
االجتامعـي :صـور تصـور الالجئين على أنهـم عدوانيـون وصـور لالجئين يف مواقـف
مهينـة ،وتعليقـات تتحـدث عـن رسقتهـم للوظائـف مـن السـكان املحليني .كـم هائل
مـن املعلومـات الخاطئـة يتـم تداولهـا عبر مواقـع التواصـل االجتامعـي ،مبـا يف ذلـك
إحصائيـات كاذبـة تصـور املهاجريـن على أنهـم أشـخاص عنيفون ومسـببون للمشـاكل.
 مـن هـم ضحايـا خطـاب الكراهية يف هذا املثـال؟ ما هي تأثريات خطـاب الكراهيةعليهم؟
 مـا هـي التأثيرات التي ميكـن أن يخلفها مثال خطاب الكراهية هذا عىل األشـخاصالذين ينتمون إىل املجموعات املسـتهدفة ،واملجتمع بشـكل عام؟
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مثال 5
تعليقـات مسـيئة تـم نرشهـا على مواقـع مختلفة عبر اإلنرتنـت ،تدعـي أنه ليس
لألجانـب حـق البقـاء يف البلاد .حتى أن بعـض التعليقات ذهبت إىل حـد املطالبة
بالعنـف ضـد األجانب الذين ليسـوا مـن ذوي البشرة البيضاء.
 مـن هـم ضحايـا خطـاب الكراهيـة يف هـذا املثـال؟ مـا هـي تأثيرات خطـابالكراهيـة عليهـم؟
 مـا هـي التأثيرات التـي ميكـن أن يخلفهـا مثـال خطـاب الكراهيـة هـذا علىاألشـخاص الذيـن ينتمـون إىل املجموعـات املسـتهدفة ،واملجتمـع بشـكل عـام؟

مثال 6
مقاطـع فيديـو تـم نرشها عرب اإلنرتنت ،تشير إىل أن املثليني ومزدوجـي امليل الجنيس
ومتحـويل الجنـس «شـواذ منحرفـون» أو «مـرىض» ،وأنـه مـن الواجب عليهـم البقاء
خـارج املجتمـع ألنهـم يعرضـون تقاليـد األمة واسـتدامتها للخطـر .تستشـهد مقاطع
الفيديـو هـذه بأبحـاث علمية ،تـم تصنيـف معظمها بالخاطئـة أو االنتقائيـة .تعرض
بعـض مقاطـع الفيديـو صـورا لعائلات املثليني أو مزدوجـي امليل الجنسي أو متحويل
الجنـس برفقـة أطفالهم.
 مـن هـم ضحايـا خطـاب الكراهية يف هـذا املثال؟ ما هي تأثيرات خطاب الكراهيةعليهم؟
 مـا هـي التأثيرات التـي ميكن أن يخلفها مثال خطاب الكراهية هذا عىل األشـخاصالذين ينتمون إىل املجموعات املسـتهدفة ،واملجتمع بشـكل عام؟
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مثال 7
تـم توقيـف مباراة لكرة القدم بسـبب إهانات وهتافات عنرصية أصدرها املشـجعون
ضـد أحـد الالعبين الـذي وصفوه بـ«األسـود» .لقد انتشر فيديو الهتافـات عىل نطاق
واسـع عبر اإلنرتنـت ،كما أثـار العديد مـن التعليقـات العنرصيـة يف مختلـف املواقع
اإللكرتونيـة .بعـد تقديـم الشـكاوى ضـد هـذه السـلوكات ،ادعى عدد من األشـخاص
املؤيديـن لهـذه التعليقـات أنهم كانوا ضحيـة للرقابة.
 مـن هـم ضحايـا خطـاب الكراهية يف هـذا املثال؟ ما هي تأثيرات خطاب الكراهيةعليهم؟
 مـا هـي التأثيرات التـي ميكن أن يخلفها مثال خطاب الكراهية هذا عىل األشـخاصالذين ينتمون إىل املجموعات املسـتهدفة ،واملجتمع بشـكل عام؟

مثال 8
تـم نشر إعلان يـروج لسروال جينـز عىل اإلنرتنـت لبعـض الوقـت ،تظهر فيـه امرأة
محاطـة بالرجـال ،مام يعطي انطبـاع بوجود بعض الدالالت الجنسـية .إال أن االنطباع
العـام الـذي خلفه هذا اإلعالن كان هو العنـف الجنيس واالغتصاب ،اليشء الذي دفع
ببعض املنظامت يف أحد البلدان إىل تقديم العديد من الشـكاوى .لقد جذبت األخبار
التـي تـم تداولهـا عبر اإلنرتنت بخصـوص القضية الكثري مـن التعليقـات ،والكثري منها
كان يعزز فكرة أن النسـاء هن مبثابة أشـياء ميكن للرجال العبث بهن وتعنيفهن أيضا.
ـ مـن هـم ضحايـا خطـاب الكراهية يف هذا املثـال؟ ما هي تأثريات خطـاب الكراهية
عليهم؟
ـ مـا هـي التأثيرات التـي ميكن أن يخلفها مثـال خطاب الكراهية هذا عىل األشـخاص
الذين ينتمون إىل املجموعات املسـتهدفة ،واملجتمع بشـكل عام؟
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مثال 9
قـام سـيايس بتوجيـه اتهامـات إىل املسـلمني محملا إياهـم املسـؤولية الكاملـة وراء
الجرائـم التـي يتـم ارتكابهـا ضـد الفتيـات .بالنسـبة إليـه ،األمـر يتعلـق ب «حقيقـة
معروفـة» ،كما عـزز ترصيحـه ببعـض «األمثلـة الحيـة» .لقـد جـذب رشيـط الفيديو
املرافـق للمقـال الكثير مـن التعليقـات ،بعضهـا كان يغلـب عليهـا طابـع العنرصيـة
والعنـف .هـذا الخطـاب الذي تـم تقدميه يف قالب رأي محرتم ومسـتنري ،قـام برتديده
العديـد مـن األشـخاص اآلخريـن الذيـن يؤيـدون نفـس الرأي.
 من هم ضحايا خطاب الكراهية يف هذا املثال؟ ما هي تأثريات خطاب الكراهية عليهم؟ مـا هـي التأثيرات التـي ميكن أن يخلفها مثال خطاب الكراهية هذا عىل األشـخاصالذين ينتمون إىل املجموعات املسـتهدفة ،واملجتمع بشـكل عام؟

مثال 10
تواصـل قنـاة عبر اإلنرتنـت بـث مقاطـع فيديـو توثـق لرصاعـات عنيفـة كانـت قـد
حدثـت بين دولتين يف املـايض ،وقـد متـت إضافـة العديـد مـن التعليقـات العنرصية
التـي تضطهـد شـعب إحـدى الـدول تحـت هـذه املقاطـع .لقـد اسـتمرت العنرصية
والشـتائم بين ممثلي الطائفتين على مـدى فترة طويلـة.
 مـن هـم ضحايـا خطـاب الكراهية يف هـذا املثال؟ ما هي تأثيرات خطاب الكراهيةعليهم؟
 مـا هـي التأثيرات التـي ميكن أن يخلفها مثال خطاب الكراهية هذا عىل األشـخاصالذين ينتمون إىل املجموعات املسـتهدفة ،واملجتمع بشـكل عام؟
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مثال 11
تقـدم قنـاة موسـيقية عبر اإلنرتنـت املوسـيقى ذات املحتـوى القومـي .وقـد تـم من
خاللهـا نشر بعـض األغاين مـن قبل أعضـاء ينتمـون إىل طائفتني عرقيتين كان لديهام
رصاع عنيـف يف املـايض .هـذه األغـاين غال ًبـا مـا تشـجع على العنـف ضـد أفـراد مـن
املجموعـة العرقيـة األخرى.
 مـن هـم ضحايـا خطـاب الكراهية يف هـذا املثال؟ ما هي تأثيرات خطاب الكراهيةعليهم؟
 مـا هـي التأثيرات التـي ميكن أن يخلفها مثال خطاب الكراهية هذا عىل األشـخاصالذين ينتمون إىل املجموعات املسـتهدفة ،واملجتمع بشـكل عام؟
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3

اتخاذ تدابير عبر اإلنترنت

املجموعة
+12
املدة
‘60
املوضوعات
حجم املجموعة
درجة الصعوبة
املــدة
األهداف

األدوات
التحضريات
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ســيتم مــن خــال هــذ النشــاط تقديــم بعــض
التدابــر املناهضــة للعنرصيــة إللهــام املشــاركني
والتأمــل م ًعــا يف كيفيــة تطويــر تدابــر مامثلــة عــر
اإلنرتنــت.
اسرتاتيجيات الحملة ،العنرصية والتمييز ،حقوق اإلنسان
الحد األدىن 12
املستوى 3
 60دقيـقــة
• فهــم دور اإلنرتنــت باعتبــاره فضــاء ميكــن للشــباب
العمــل مــن خاللــه لتعزيــز االح ـرام والحريــة
• إدراك حــدود اإلنرتنــت وعالقتهــا بالعــامل خــارج
اإلنرتنــت أيضــا ،خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بتعبئــة
الشــباب للدفــاع عــن قيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان
• نُسخ عن بعض األمثلة لخطاب الكراهية
• أوراق وأقالم • االتصال بشبكة اإلنرتنت (اختياري)
• زيــارة املواقــع اإللكرتونيــة للمنظــات التــي تقــف وراء
املبــادرات التــي ســيختربها املشــاركون مــن أجــل التعــرف
عــى عمــل الشــباب ملناهضــة العنرصيــة.
• نسخ أمثلة عن التدابري التي سيطلع عليها املشاركون.
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اإلرشادات
اســأل املشــاركني عــا إذا كانــوا عــى درايــة باملبــادرات والتدابــر للتصــدي
للعنرصيــة أو أشــكال التمييــز األخــرى .ناقــش بإيجــاز األمثلــة املقرتحــة.
 . 1ارشح للمشــاركني أنهــم ســيقومون بفحــص بعــض األمثلــة املتعلقــة
بالتدابــر املناهضــة للعنرصيــة والتفكــر يف كيفيــة تحويلهــا إىل أنشــطة قابلــة
للتطبيــق عــر اإلنرتنــت.
قســم املشــاركني إىل مجموعــات صغــرة (خمســة أفـراد لــكل مجموعــة
ّ .2
كحــد أقــى) وأعــط كل مجموعــة مثــاال واحــدا لالشــتغال عليــه .اطلــب منهــم
ق ـراءة أمثلتهــم واإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
 ما هي املشكلة التي يعالجها املرشوع؟ ما هو الهدف من املرشوع؟ ما هي األساليب التي يستخدمها املرشوع لتحقيق الهدف؟ .3امنــح املجموعــات حــوايل عــر دقائــق لإلجابــة عــن األســئلة ،ثــم كلفهــم
مبهمــة جديــدة :اطلــب منهــم مناقشــة كيفيــة التعامــل مــع مشــكلة مامثلــة
باســتخدام اإلنرتنــت بــدال مــن التدابــر التــي يتــم اتخاذهــا خــارج اإلنرتنــت.
اطلــب منهــم التفكــر يف اإلجـراء الــذي ميكنهــم القيــام بــه عــر اإلنرتنــت ،بحيــث
يكــون هــذا األخــر محاكيــا لنــوع األنشــطة املعمــول بهــا خارجهــا ،والتــي متــت
اإلشــارة إليهــا يف األمثلــة .اطلــب منهــم اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:
 مــا األســاليب التــي ميكنهــم اتباعهــا لتحقيــق أهدافهــم باســتخداماإلنرتنــت؟
 ما هي حدود استخدام اإلنرتنت لتحقيق أهدافهم؟ .4امنــح املشــاركني حــوايل  20دقيقــة إلمتــام هــذه املهمــة ،ثــم اطلــب منهــم
مشــاركة أفكارهــم مــع املجموعــات األخــرى يف الجلســة العامة.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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استخالص املعلومات والتقييم
سيســاعد اســتخدام اســتخالص املعلومــات والتقييــم عــى فحــص نتائــج
مجموعــات العمــل مــع املشــاركني والتفكــر يف إيجابيــات وســلبيات اســتخدام
اإلنرتنــت مــن أجــل التصــدي للعنرصيــة والتمييــز .اســتخدم بعــض األســئلة التاليــة
لالسرتشــاد:
	•هــل تعتقــدون أنــه باإلمــكان تنفيــذ اقرتاحــات املجموعــات وتحقيــق
نتائــج إيجابيــة؟
	•هل تعتقدون أنها ستساعد عىل تحقيق الهدف؟
	•ما هي مزايا اإلنرتنت كأداة لدعم الحملة؟
	•ما هي سلبيات أو قيود الحملة عرب اإلنرتنت؟
	•هــل تعرفــون أدوات أو مبــادرات أخــرى ميكــن اســتخدامها عــر
اإلنرتنــت للرتويــج للحمــات والتــي تشــبه األدوات واملبــادرات املقرتحــة
مــن خــال األمثلــة؟
	•هــل أنتــم عــى درايــة بالحمــات التــي تطلــق عــر اإلنرتنــت ملناهضــة
العنرصيــة والتمييــز؟
	•كيــف ميكنكــم اســتخدام اإلنرتنــت إلطــاق حملــة ضــد العنرصيــة
والتمييــز؟

نصائح للميرس
	•إذا كان للمشــاركني معرفــة محــدودة مبفهــوم خطــاب الكراهيــة
والعنرصيــة والتمييــز ،ميكنــك أن تبــدأ هــذا النشــاط مبراجعــة هــذه
املفاهيــم.
	•إذا واجــه املشــاركون صعوبــة يف تصــور املبــادرات التــي ميكــن إطالقهــا
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عــر اإلنرتنــت ،حــاول آنــذاك أن تقــدم لهــم بعــض األمثلــة عــن كيفيــة
اســتخدام اإلنرتنــت عنــد اتخــاذ إجـراء مــا.
	•ميكــن الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات حــول اســراتيجيات
الحملــة واملشــاركة عــر اإلنرتنــت يف القســمني  6 . 5و  7 . 5مــن الفصــل
 5املخصــص للمعلومــات األساســية .ميكنــك أيضً ــا الرجــوع إىل ســلم
املشــاركة يف الصفحتــن (.(169 - 168
	•ميكنــك أيضً ــا االســتعانة بدليــل حقــوق اإلنســان ملســتخدمي اإلنرتنــت،
ال ســيام فصــل «التجمــع واالنخـراط واملشــاركة».

تنوع النشاط
ميكنــك تكييــف أمثلــة التدابــر املقرتحــة مــع واقعــك املحــي أو الوطنــي،
أو اختيــار أمثلــة أخــرى قــد تبــدو أكــر مالءمــة مــع املشــاركني .تأكــد مــن اختيــار
مجموعــة متنوعــة مــن املبــادرات ليــدرك املشــاركون شــتى التدابــر التــي ميكــن
اتخاذهــا.
ميكنــك أيضً ــا تطبيــق النشــاط «يف اتجــاه معاكــس» :ميكنــك اختيــار بعــض
التدابــر التــي تحــدث داخــل اإلنرتنــت وتقدميهــا للمجموعــات قصــد مراجعتهــا
ثــم تحويلهــا إىل أنشــطة ميكــن القيــام بهــا خــارج اإلنرتنــت.

أفكار للعمل
تواصــل مــع املنظــات املحليــة التــي تكافــح العنرصيــة ،وقــم بدعوتهــم
للتحــدث مــع املشــاركني عــن نشــاطاتهم وطريقــة عملهــم.
اســأل املشــاركني إذا كان مــن املمكــن تنفيــذ األفــكار التــي ابتكروهــا،
وشــجعهم عــى القيــام بذلــك! ميكنــك أيضً ــا إنشــاء مدونــة ودعــوة املشــاركني
لنــر معلومــات حــول املجموعــات التــي غالبًــا مــا تكــون ضحيــة للعنرصيــة،
وذلــك بهــدف التخلــص مــن األحــكام املســبقة املنتــرة وزيــادة الوعــي بتأثرياتهــا
املؤديــة.
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املادة التدريبية
مثال  .1العنرصية يف الرياضة
«لقــد كان كابوســا .قبــل أن أذهــب ،مل أتخيــل أبــدا أنــه بإمــكاين التأثــر
عاطفيــا إىل هــذا الحــد»
مشجع كرة قدم يبلغ من العمر  22سنة
مــن الشــائع أن تــرى مشــجعي كــرة القــدم األملــان وهــم يهتفــون
بالشــعارات واألغــاين املعاديــة للســامية خــال مباريــات كــرة القــدم .تهــدف
مبــادرة «( Dem Ball Ist Egal Wer Ihn Trittالكــرة ال تهتــم مبــن يرضبهــا»)
إىل معالجــة هــذا األمــر ،ولهــذا الســبب ،تقــوم بدعــوة املشــجعني مــن مختلــف
أنديــة كــرة القــدم لزيــارة معســكر االعتقــال الســابق يف أوشــفيتز.
ملــاذا أوشــفيتز؟ تــم إطــاق املبــادرة مــن قبــل املشــجعني وهــم يــؤدون
أغنيــة «ســنقوم ببنــاء قطــار تحــت األرض مــن مونشــنغالدباخ إىل أوشــفيتز».
لقــد أصبحــت «أغنيــة أوشــفيتز» معروفــة عــى الصعيــد الوطنــي ويتــم
اســتخدامها يف جميــع مالعــب ونــوادي كــرة القــدم داخــل البــاد.
أطلقــت املنظمــة مرشو ًعــا تجريبيًــا شــارك فيه شــباب تراوحــت أعامرهم
بــن  18و  28ســنة ،ومشــجعو أنديــة مختلفــة ،حيــث انضمــوا لرحلــة إىل
معســكرات املــوت دامــت ثالثــة أيــام .تــروم هــذه املبــادرة إىل دعــوة الشــباب
ملناقشــة متعمقــة حــول معــاداة الســامية والعنرصيــة داخــل لعبــة كــرة القدم.
لقــد تأثــر املشــجعون كثــرا بهــذه التجربــة ،وقــام الكثــر منهــم مبشــاركة
انطباعاتهــم مــع جمهــور أوســع .تــم إعــداد املنشــورات ونرشهــا عــى املواقــع
اإللكرتونيــة التابعــة للنــادي ،كــا اســتفادت املبــادرة مــن حملــة إعالميــة كبرية.
((تعليق ختامي)) (مستوحاة من مبادرة منظمة أماديو أنطونيو)
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/1_livingequality.pdf
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املادة التدريبية
مثال  .2حذف جداريات عنرصية
نظمــت منظمــة «ال ملــرة أخــرى» املناهضــة للعنرصيــة ،ومقرهــا
كراكــوف ،إجـراءات محليــة ضــد كتابــة شــعارات رســمت عــى الجــدران تحــض
عــى الكراهيــة ،أبــرز هــذه اإلجـراءات كانــت الحملــة التــي اتخــذت لهــا شــعار
«إعــادة طــاء جــدران كراكــوف!» والتــي اســتمرت ملــدة ســنة كاملــة ،حيــث
عملــت منظمــة «ال ملــرة أخــرى» مــع املنظــات الرشيكــة املحليــة عــى إدمــاج
أكــر عــدد ممكــن مــن النشــطاء واملواطنــن يف الحملــة:
•اجتمــع الشــباب مــن أجــل إعــادة طــاء الجــدران
ملحــو الجداريــات وامللصقــات.
•متــت دعــوة أصحــاب املنــازل للمشــاركة يف أعــال
التنظيــف.
•متــت كتابــة شــعارات مناهضــة للعنرصيــة عــى
جــدران املــدارس ،مبســاعدة املعلمــن والطــاب.
•متــت دعــوة الصحفيــن مــن أجــل تغطيــة الحملــة
ونــر مقــاالت يف الصحــف واملجــات املحليــة.
وعــى هــذا النحــو ،تحولــت العديــد مــن األنشــطة الفرديــة إىل نشــاط
واحــد واســع النطــاق نجــح يف إيصــال رســالة قويــة مفادهــا« :لنخلــص جــدران
كراكــوف مــن شــعارات الكراهيــة!»
h tt p : / / w w w. u n i t e d a g a i n s t r a c i s m . o r g / w p - c o n t e n t /
u p l o a d s / 2 0 1 4 / 0 5 / G r a ffi ti L e a fl e t _ G B . p d f
www.nigdywiecej.org
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املادة التدريبية
مثال  .3املكتبة الحية
لقــد عمــل مجلــس أوروبــا عــى تطويــر فكــرة املكتبــة الحيــة مــن أجــل
التصــدي لألحــكام املســبقة والتمييــز .تعمــل املكتبــة الحيــة متامــا مثــل املكتبــة
العاديــة :ميكــن للــزوار تصفــح فهــرس العناويــن املتاحــة واختيــار الكتــاب
الــذي يرغبــون يف قراءتــه واســتعارته لفــرة محــدودة .بعــد القـراءة ،يعيــدون
الكتــاب إىل املكتبــة ،حتــى يتمكــن اآلخــرون مــن قراءتــه .ميكنهــم بعــد ذلــك
اســتعارة كتــاب آخــر إذا رغبــوا يف ذلــك.
االختــاف الوحيــد داخــل املكتبــة الحيــة يتجــى يف كــون أن «الكتــب»
عبــارة عــن أشــخاص ،اذ تتطلــب الق ـراءة إج ـراء محادثــة مــع «الكتــاب».
تحــاول املكتبــة الحيــة التصــدي لألحــكام املســبقة مــن خــال تســهيل
محادثــة بــن شــخصني :الكتــاب والقــارئ .الكتــب هــم عبــارة عــن متطوعــن
كانــوا أيضــا ضحايــا للتمييــز أو ميثلــون مجموعــات أو أف ـراد داخــل املجتمــع
معرضــن لخطــر العنــف أو الوصــم أو التحيــز الناتــج عــن األحــكام املســبقة
أو التمييــز .غال ًبــا مــا تتضمــن هــذه «الكتــب» تجــارب شــخصية تحــي عــن
التمييــز أو اإلقصــاء االجتامعــي التــي يرغبــون يف مشــاركتها مــع القـراء .األهــم
مــن ذلــك ،هــو أن الكتــب متنــح القـراء اإلذن للدخــول يف حــوار معهــم ،عــى
أمــل أن تســتطيع وجهــات نظرهــم وتجاربهــم الخاصــة مواجهــة التصــورات
الشــائعة والصــور النمطيــة وبالتــايل التأثــر عــى مواقــف وســلوكات املجتمــع
ككل.
ال تحكم عىل الكتاب من غالفه ،تجدونه من خالل الرابط:
https://rm.coe.int/16807023dd
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اتخاذ تدابير عبر اإلنترنت

املادة التدريبية
مثال  .4نعم للموسيقى ،ال للعنرصية
«موسيقانا هي أكرب دليل عىل أن الثقافات ميكن أن تنصهر»
نعم للموسيقى ،ال للعنرصية
تهــدف مبــادرة «نعــم للموســيقى ،ال للعنرصيــة» ( )LMHRإىل تعبئــة
حركــة وطنيــة ضــد العنرصيــة والفاشــية من خــال املوســيقى .تأسســت الحركة
ســنة  ،2002للــرد عــى ارتفــاع نســبة العنرصيــة واحتجاجــا عــى النجاحــات
االنتخابيــة التــي حققهــا الحــزب اليمينــي املتطــرف ،الحــزب الوطنــي الربيطــاين
( .)BNPت َســتخدم املنظمــة طاقــة املشــهد املوســيقي لالحتفــال بالتنــوع
وإرشاك املواطنــن يف األنشــطة املناهضــة للعنرصيــة والفاشــية وتشــجيعهم
عــى التصويــت ضــد املرشــحني الفاشــيني يف االنتخابــات .تــم تنظيــم املئــات
مــن فعاليات«نعــم للموســيقى ،ال للعنرصيــة» ( ،)LMHRأبرزهــا مهرجانــات
الهــواء الطلــق الضخمــة وصــوال إىل ســهرات النــوادي الليلــة والحفــات
املوســيقية املحليــة .لقــد عرفــت هــذه الفعاليــات مشــاركة فنانــن بارزيــن،
كالســيدة «ديناميــت» واملغنــي «هــارد يف» و«بايبــي شــامبلز» و«أكاال» و«كيت
كيــب ويــر كيــب فــاي» و«ايســتيل» و«دفيــو» و«ليتــل بيــزل» و«روول ديب»
و«بايســمن جاكــس» .كــا قامــت العديــد مــن مجموعــات  DJو  MCالصاعدة
بتنظيــم حفــات موســيقية محليــة لفائــدة هــذه الحركــة.
http://lovemusichateracism.com/about
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املستوى

1

انشر وشارك

املجموعة
ال يهم
املدة
‘40
املوضوعات
حجم املجموعة
درجة الصعوبة
املــدة
األهداف

األدوات
التحضريات
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يعمــل املشــاركون عــى مــأ رســم بيــاين
لتحديــد املعلومــات التــي يفضلــون مشــاركتها عــر
الفضــاء اإللكــروين ،ومناقشــة كيفيــة توخــي الحــذر
عنــد مشــاركة البيانــات الشــخصية عــر اإلنرتنــت.
الحياة الخاصة واألمن ،اإلملام الرقمي ،التنمر اإللكرتوين
ال يهم
املستوى 1
 40دقيـقــة
• التفكري يف األشكال املختلفة «للعالقات» عرب اإلنرتنت
• وضع «املعايري» الشخصية للمشاركة والتواصل عرب
اإلنرتنت
• رفع الوعي بقضايا الخصوصية عرب اإلنرتنت ،والتعرف
عىل االحتياطات الالزمة لحامية الخصوصية وحقوق
اإلنسان عىل اإلنرتنت
• نسخ من الرسم البياين يف الصفحة ()261
• لوح ورقي قالب وأقالم تخطيط
• توفــر نســخ كافيــة مــن الرســم البيــاين لجميــع
املشاركني		 .
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اإلرشادات
 .1اســأل املشــاركني عــن االحتياطــات التــي يتخذونهــا عــادة لحاميــة
خصوصيتهــم مــع األشــخاص الذيــن ال يعرفونهــم ،يف مركــز تجــاري مثــا .ميكنــك
اســتخدام األســئلة التاليــة لالسرتشــاد:
 هل ترتدي نفس املالبس التي ترتديها عىل الشاطئ؟ هل تكتب رقم هاتفك املحمول عىل جبينك؟ هل تخرب الناس بكلامت املرور الخاصة بأنشطتك عرب اإلنرتنت؟ .2ارشح للمشــاركني أن هــذا قــد يكــون مــن البديهيــات يف الحيــاة
«الحقيقيــة» ،لكننــا ال نتخــذ دامئًــا نفــس االحتياطــات عنــد اســتخدامنا لإلنرتنــت.
اســأل املشــاركني مــا إذا كانــوا يعتقــدون أنهــم يتخــذون نفــس االحتياطــات عــر
اإلنرتنــت كــا يفعلــون خــارج اإلنرتنــت ،عندمــا يتعلــق األمــر بحاميــة بياناتهــم
الشــخصية .وضــح لهــم أن هــذا النشــاط ســيمكنهم مــن تحديــد املعلومــات التــي
يســتطيعون مشــاركتها مــع األشــخاص عــر اإلنرتنــت.
 .3قــم بعــرض نســخة مــن الرســم البيــاين يف الصفحــة (( )261أو قــم برســمه
عــى الســبورة الورقيــة) ،ثــم اســتخدم بعــض األمثلــة لــرح طريقــة إمتــام املهمــة.
أخربهــم بــأن اإلجابــات يجــب أن تكــون شــخصية ،فاملشــاركون عــى اختالفهــم قــد
يكــون لديهــم أشــياء مختلفــة أيضــا يــودون مشــاركتها.
 .4امنــح املشــاركني خمــس عــرة دقيقــة إلمتــام املهمــة ،ثــم اطلــب منهــم
مشــاركة الرســوم البيانيــة الخاصــة بهــم مــع شــخصني أو ثالثــة أشــخاص آخريــن.
ميكــن للمشــاركني إمــا تغيــر املــكان لعــرض الرســم البيــاين أو االلتفــاف حــول
مجموعــات صغــرة ،حســب الوقــت واملســاحة املتاحــة وحجــم املجموعــة.
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 . 5بعــد انتهــاء املشــاركني مــن مقارنــة رســوماتهم البيانيــة مــع بعــض ،قــم
بدعوتهــم إلجـراء مناقشــة عامــة.
استخالص املعلومات والتقييم
ابدأ بطرح بعض األسئلة العامة:
	•هــل كانــت لديكــم معلومــات مل ترغبــوا يف مشــاركتها مــع أي شــخص
آخــر؟ اطلــب مــن املشــاركني تقديــم األســباب.
	•هــل كانــت لديكــم معلومــات ترغبــون يف مشــاركتها مــع الجميــع؟
الحــظ اختالفــات الــرأي بــن املشــاركني.
	•هــل الحظتــم أي اختالفــات عنــد مقارنتكــم رســوماتكم البيانيــة مــع
اآلخريــن؟ هــل ميكنكــم رشحهــا؟
	•ملــاذا تعتقــدون أنــه مــن الــروري توخــي الحــذر عنــد مشــاركة
املعلومــات الشــخصية مــع الغربــاء؟ مــا هــي العواقــب املحتملــة؟
	•ملــاذا تعتقــدون أنــه مــن املهــم توخــي الحــذر عنــد مشــاركة أي
معلومــات حــول اآلخريــن؟
	•هــل ســبق ألحــد أن شــارك معلومــات تخصكــم دون أن ترغبــوا يف
مشــاركتها؟ هــل ميكــن اعتبــار ذلــك انتهــاكًا لحقــوق اإلنســان؟ هــل
ميكــن اســتخدام هــذه املعلومــات بغايــة التحريــض عــى خطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت؟
اختــم النشــاط بســؤال املشــاركني عــن مــدى جــدوى هــذا النشــاط يف رفــع
درجــة الوعــي حــول كيفيــة التفاعــل عــر اإلنرتنــت .هــل ينــوي أحــد منهــم تغيــر
يشء مــا؟ وف ًقــا للمشــاركني ،مــا األشــياء التــي يجــب مراعاتهــا دامئًــا قبــل مشــاركة
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املعلومــات الشــخصية عــر اإلنرتنــت؟
نصائح للميرس
	•رمبــا ال توجــد إجابــات صحيحــة ملعظــم الروابــط يف الرســم البيــاين:
تعتمــد اإلجابــات جزئيـاً عــى التفضيــل الفــردي لــكل مشــارك .إال أنــه،
مــن املهــم تنبيــه املشــاركني إىل بعــض مخاطــر عــدم اتخــاذ االحتياطــات
الالزمــة لحاميــة الخصوصيــة عــر اإلنرتنــت .إذا مل يَ ْذكُروا ذلك بأنفســهم،
ميكنــك تحذيرهــم مــن مخاطــر التنمــر اإللكــروين واالســتغالل املــايل.
م��ن املرج��ح أن يــؤدي ع��دم االنتباــه إىل تأمــن البيانــات الشــخصية
وبيانــات الســامة إىل زيــادة هــذه املخاطــر بشــكل كبــر .راجــع الفصــل
« »5ملزيــد مــن املعلومــات حــول التنمــر اإللكــروين والحيــاة الخاصــة
واألمــن.
	•عنــد اســتخالصك للمعلومــات والتقييــم ،ميكنــك اإلشــارة إىل أن حاميــة
الخصوصيــة عــر اإلنرتنــت أمــر مهــم ،وذلــك راجــع ألســباب أمنيــة مــن
جهــة وألســباب تتعلــق بالنزاهــة /الكرامــة الشــخصية مــن جهــة أخــرى.
مــن املمكــن أن ال نعــرض أنفســنا للخطــر (إذا كنــا محظوظــن!) يف
حــال مــا قمنــا باملــي مبالبــس فاضحــة يف الشــارع أو بإبــداء تعليقــات
ســخيفة /غــر لطيفــة حــول اآلخريــن ،ومــع ذلــك قــد ننــدم عــن ذلــك
الحقًــا! إال أن املحتــوى الــذي ننــره عــر اإلنرتنــت «دائــم» وأكــر
انتشــارا مــن األشــياء التــي نقــوم بهــا يف العــامل «الحقيقــي» ،وغالبـاً مــا
يصعــب إزالتــه بشــكل نهــايئ.
	•يوفــر دليــل حقــوق اإلنســان ملســتخدمي اإلنرتنــت مزيــ ًدا مــن
املعلومــات حــول حــق كل شــخص يف حاميــة خصوصيتــه وبياناتــه
الشــخصية.
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تنوع النشاط
رغــم أن هــذا النشــاط يهتــم بحاميــة خصوصيــة الشــخص نفســه باألســاس،
إال أنــه مــن املمكــن اســتخدامه لفحــص املشــاكل املرتبطــة باحــرام خصوصيــة
«اآلخريــن» .عــى ســبيل املثــال ،ميكنــك أن تســأل املشــاركني مــا إذا كانــوا يطلبــون
اإلذن مــن اآلخريــن قبــل مشــاركة املعلومــات املتعلقــة بهــم ،وملــاذا قــد يكــون
مــن املهــم القيــام بذلــك .اســتخدم معلومــات الحيــاة الخاصــة واألمــن يف الفصــل
 5ملعالجــة قضيــة حقــوق اإلنســان املرتبطــة بهــا.
أفكار للعمل
ميكنــ للمش��اركني االحتف�اـظ بســجل «مشـ�اركاتهم» عــر اإلنرتنــت ملــدة
أســبوع :مــا نــوع املعلومــات التــي قامــوا مبشــاركتها ،مــا هــو عــدد األشــخاص
الذيــن تفاعلــوا معهــم؟ لــن يحتــاج املشــاركون إىل تقديــم تفاصيــل دقيقــة حــول
املحتــوى ،وإمنــا مراقبــة البيانــات التــي أتاحوهــا للمجموعــات املحــددة يف الرســم
البيــاين (اآلبــاء واألصدقــاء واملعلمــن ،إلــخ) .ميكنهــم تدويــن مالحظــات حــول
املعلومــات التــي يشــاركونها بخصوصهــم واملعلومــات التــي يشــاركونها بخصــوص
اآلخريــن.
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انشر وشارك

املادة التدريبية
املشاركات الخاصة بك
مع من تكون؟
الصور الشخصية

الصديق املفضل
األصدقاء عرب اإلنرتنت
معلمكم
األم  /األب  /الشخص
الذي يقدم لكم الرعاية
شخص ال تحبونه  /ال
تثقون به
أي شخص يتصفح
اإلنرتنت
رشكة ألعاب عىل اإلنرتنت

كلامت الرس /رمز
الدخول

جميع املواقع االلكرتونية
التي قمتم بزيارتها

عنوان الربيد اإللكرتوين

إسم املستخدم

رقم الهاتف املحمول

املعلومات األشياء «السيئة» التي
ارتكبتموها
البنكية

االنتامءات
السياسية  /الدينية العالقات العاطفية  /الحياة الجنسية
أسامء األشخاص الذين ال
تحبونهم  /ال تثقون بهم
جميع املحتوى الذي
قمتم بنرشه عىل اإلنرتنت

أوصـل كل املربعـات يف الدائـرة باملربعـات املوجـودة عىل اليمني باسـتخدام
األسـهم .عىل سـبيل املثال:
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املستوى

1

الهجوم اإللكتروني

املجموعة
20 - 10
املدة
‘40
املوضوعات
حجم املجموعة
درجة الصعوبة
املــدة
األهداف

األدوات
التحضريات
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ســيعمل املشــاركون عــى إعــادة تصميــم
موقــع إلكــروين لحملــة (وهميــة) مــن أجــل التصدي
لســيل التعليقــات العنرصيــة الصــادرة مــن املجتمــع
املحــي.
اإلملام الرقمي /اسرتاتيجيات الحملة
20 - 10
املستوى 3
 90دقيقة
• مراجعــة الرســائل الرئيســية مــن أجــل التصــدي
للعنرصيــة
• التفكــر يف الســبل املمكنــة إلطــاق حملــة ضــد
العنرصيــة وخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت
• تطوير مهارات العرض واإلقناع والتواصل عرب اإلنرتنت
• لوح ورقي قالب وأقالم تخطيط ملونة
• االتصال بشبكة اإلنرتنت (اختياري)
• نسـخ النشرات التـي سـيتم توزيعهـا يف الصفحـات
( • )268 - 267قبـل النشـاط ،اطلـب مـن املشـاركني
تحديـد بعـض املواقـع اإللكرتونيـة التـي يعتقـدون أنها
«األفضل» ،ومواقـع أخـرى يعتقـدون أنها «األسـوأ» من
وجهـة نظرهـم (اختيـاري).
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اإلرشادات
وضــح للمشــاركني أنــه ســيتعني عليهــم إعــادة تصميــم املوقــع اإللكــروين
لحملــة مدرســية ،ثــم زودهــم باملعلومــات األساســية أدنــاه:
تقــع مدرســتك يف منطقــة تســكنها جاليــة مهاجــرة كبــرة .تفتخــر املدرســة
بالجهــود التــي بذلتهــا لتأســيس عالقــات جيــدة بــن مختلــف األعـراق ،كام أن
حــاالت العنرصيــة بــن التالميــذ تعــد نــادرة .لكــن رغــم ذلــك نجــد العالقــات
مضطربــة جــدا خــارج املدرســة .وكثـرا ً ما تتعــرض األقليــات العرقية لإلســاءات
والعنــف مــن طــرف غالبيــة الســكان «ذوي البــرة البيضــاء» والجامعــات
النازيــة الجديــدة التــي مــا فتئــت تتزايــد.
قــررت إدارة املدرســة معالجــة هــذه املشــكلة مــن خــال إطــاق حملــة
عــر اإلنرتنــت لرفــع مســتوى الوعــي بأهميــة إرشاك الجميــع يف املجتمــع.
وبرسعــة ،قامــوا بإنشــاء موقــع إلكــروين ومنتــدى الســتقبال تعليقــات وأســئلة
الــزوار العامــة .وعــى الرغــم مــن أنــه مل يُطلــب مــن النــاس بعــد التســجيل يف
املنتــدى إال أنــه رسعــان مــا انهالــت عليــه التعليقــات العنرصيــة.
 .1قــدم للمشــاركني «صفحــة الحملــة عــر اإلنرتنــت» ثــم اســألهم عــن
رأيهــم بخصوصهــا .ميكنــك طــرح بعــض األســئلة لالسرتشــاد:
 هل رسالة الحملة واضحة؟ ما رأيكم يف التصميم بشكل عام ويف طريقة تقديم املعلومات أيضا؟ هــل ت ُعتــر هــذه صفحــة جيــدة إلطــاق حملــة مــا؟ إذا كانــت اإلجابــةنعــم ،فلــاذا؟ إذا مل تكــن كذلــك ،فلــاذا أيضــا؟
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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 .2إذا لــزم األمــر ،أخــر املشــاركني أنــه ســيتعني عليهــم إعــادة تصميــم املوقع
وإعــادة التفكــر يف سياســة املنتــدى عــى اإلنرتنــت .وزع عليهــم بطاقــة العمــل يف
الصفحــة ( )267وقســمهم إىل مجموعــات (ســتة مشــاركني يف كل مجموعــة كحــد
أقىص).
 .3امنحهــم حــوايل  20دقيقــة للتفكــر يف األســئلة ،ثــم وزع عــى كل
مجموعــة قطعــة مــن ورق الســبورة وبعــض أقــام التحديــد امللونــة.
 .4بعــد انتهــاء الوقــت ،امنــح املشــاركني  15دقيقــة إضافيــة إلنشــاء صفحــة
رئيســية وهميــة ،ثــم اقــرح عليهــم تقســيم املهــام املختلفــة فيــا بينهــم ،ليعمــل
بعــض أعضــاء املجموعــة عــى تطويــر املحتــوى والبعــض اآلخــر عــى التصميــم
(أنظــر نصائــح للميــر).
 .5عن��د انته��اء املجموعــات مــن مهامهــا ،ق��م بنـشر «مواقــع الكرتونيــة»
يف جميــع أنحــاء الغرفــة ثــم اطلــب مــن املشــاركني م ًعــا اســتخالص املعلومــات
والتقييــم.

استخالص املعلومات والتقييم
	•كيــف وجدتــم هــذه املهمــة ،هــل كانــت ســهلة بالنســبة إليكــم؟ مــا هــو
أصعــب جــزء فيهــا ،ومــا الــذي ســار بشــكل جيــد داخــل مجموعتكــم؟
	•هل أنتم راضون عن نتيجتكم النهائية؟
	•هــل أخذتــم بعــن االعتبــار طبيعــة الجمهــور املســتهدف عنــد تصميمكــم
للموقــع :هــل قمتــم بــيء معــن لجــذب انتبــاه هــذه املجموعــة بالــذات؟
(اختيــار منــط كتابــة معــن عــى ســبيل املثــال)؟
	•هــل حددتــم أي يشء ميكــن لــزوار املوقــع القيــام بــه للمشــاركة يف الحملــة

264

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

الهجوم اإللكتروني

حركة ال لخطاب
الكراهية

أو التفاعــل مــع املوقــع؟ مــا مــدى أهميــة ذلــك يف رأيكــم ؟
	•قــارن سياســات املنتــدى التــي حددتهــا كل مجموعــة عــى حــدة .اســألهم
ملــاذا اختــاروا هــذه السياســة وملــاذا تلــك .مــا هــي االعتبــارات الرئيســية
التــي أخذوهــا بعــن االعتبــار؟
	•هــل تعتقــدون أن العنرصيــة تعتــر مشــكلة داخــل مجتمعكــم؟ (اســألهم
عــن األســباب).
	•هــل ســبق لكــم أن واجهتــم إســاءة عنرصيــة عــر اإلنرتنــت؟ كيــف ســيكون
ردكــم إذا مــا تعرضتــم لذلــك؟

نصائح للميرس
	•حــاول تســجيل آراء املشــاركني حــول مــا يعتقــدون أنــه قــد ينقــص «صفحــة
الحملــة» الخاصــة باملدرســة .ميكنــك كتابــة النقــاط عــى قطعــة مــن ورق
الســبورة ،مــع رســم خــط يف املنتصــف لتســجيل «اإليجابيــات» يف نصــف
الصفحــة األول و«الســلبيات» يف النصــف اآلخــر.
	•يف حالــة وجــود اختالفــات يف الــرأي ،حــاول أن تســجل مالحظاتــك حــول
ذلــك .قــد يســتقطب هــذا املوقــع اإللكــروين بعــض األشــخاص دون غريهم،
وبالتــايل قــد يكــون مــن املفيــد أن يتباحــث املشــاركون فيــا بينهــم أســباب
ذلــك أثنــاء عملهــم ضمــن مجموعاتهــم لتطويــر املوقــع اإللكــروين.
	•مــن املمكــن أن متنــح مزيــدا مــن الوقــت لعمــل املجموعــات .يف مرحلــة
التصميــم ،ميكنــك الســاح للمشــاركني باســتخدام اإلنرتنــت لزيــارة املواقــع
اإللكرتونيــة «لحقيقيـ�ة»؛ مــن شــأن ذلــك أن يســاعدهم عــى مالحظــة
كَــم املحتــوى الــذي ميكــن إضافتــه إىل الصفحــة وفهــم األســاليب املختلفــة
لتقديــم املعلومــات.
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	•عندمــا تــرع املجموعــات يف العمــل عــى أوراق الســبورة ،شــجعهم عــى
تقســيم املهــام بــن أعضــاء نفــس املجموعــة .فقــد يعمــل البعــض عــى
تحســن رســالة الحملــة مثــا ،وقــد يوفــر البعــض اآلخــر روابــط ملواقــع
إلكرتونيــة (أو صفحــات) أخــرى ،فيــا ميكــن ألعضــاء آخريــن االهتــام
بالتصميــم .ذكرهــم أن املحتــوى واألســلوب ال يقــل أهميــة عــن التصميــم!
	•ميكــن الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات واألمثلــة حــول اس ـراتيجيات
الحملــة يف القســم .7.5
	•ملزيــد مــن اإللهــام ،ميكنــك االطــاع عــى مجموعــة مصــادر حركــة ال
لخطــاب الكراهيــة.
تنوع النشاط
ميكنــك تغيــر محــور الحملــة للوصــول إىل مجموعــات أخــرى تكــون ضحيــة
للكراهيــة ،مثــل النســاء والشــباب وذوي اإلعاقــة واألقليــات الدينيــة والغجــر.
إذا كان لــدى أعضــاء املجموعــة مهــارات جيــدة يف تكنولوجيــا املعلومــات،
ميكــن حينئــد تصميــم املوقــع إمــا باســتخدام برامــج معالجــة النصــوص أو
باالســتعانة بخدمــة إنشــاء مدونــات مجانيــة .إال أن هــذا ســيتطلب وقتــا أطــول.
إذا ســمح الوقــت ،بإمكانــك أن تطلــب مــن املشــاركني تســمية بعــض
املواقــع اإللكرتونيــة املفضلــة لديهــم وأخــرى ال يفضلونهــا كث ـرا ،سيســاعد ذلــك
عــى توضيــح نقــاط معينــة يجــب مراعاتهــا عنــد تصميــم صفحــة الحملــة .إذا
بقــي هنــاك متســع مــن الوقــت ،ميكــن بــدء املناقشــة حــول سياســة املنتــدى مــع
املجموعــات بأكملهــا .ميكنــك أيضــا وضــع قامئــة مبزايــا وعيــوب السياســات التــي
تســمح بجميــع التعليقــات وال تطلــب مــن املســتخدمني التســجيل.
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أفكار للعمل
بعــد اســتخالص املعلومــات والتقييــم ،قــدم بعــض املعلومــات حــول حركــة
ال لخطــاب الكراهيــة التابعــة ملجلــس أوروبــا وشــجع املشــاركني عــى اســتخدام
املــوارد التــي تــم تطويرهــا يف إطــار الحملــة.
ميكــن اســتخدام مشــاريع املواقــع اإللكرتونيــة التــي طورتهــا املجموعــات
كأســاس إلنشــاء موقــع إلكــروين حقيقــي للحملــة .ينبغــي تجميــع األفــكار لتعكس
النتيجــة النهائيــة جهــود املجموعــة بأكملهــا ،وســيتعني عــى املشــاركني العمــل
عــى إنتــاج محتــوى للموقــع أيضــا.
قــد يكــون هــذا مرشو ًعــا طويــل األمــد وســيتطلب جهــود أشــخاص أكفــاء
لنــر املحتــوى عــر اإلنرتنــت .ميكنهــم أيضً ــا إنشــاء صفحــة جامعيــة عــى أحــد
مواقــع وســائل التواصــل االجتامعــي .ميكــن للمشــاركني تفحــص الوضــع الحقيقــي
للعالقــات بــن األعــراق يف مجتمعهــم ،قــد تكــون املنظــات غــر الحكوميــة
املحليــة نقطــة انطالقــة جيــدة يف هــذه الحالــة.
بطاقة العمل
اطرح األسئلة التالية وناقشها داخل املجموعة:
 .1مــن هــو جمهوركــم املســتهدف الرئيــي؟ عــى ســبيل املثــال :الشــباب،
جمي��ع أفرــاد املجتم��ع املح�لي ،أفرــاد األقلياــت العرقيةــ ،األغلبي��ة «مــن ذوي
الب�شرة البيضـ�اء»  ...العــامل؟
 .2ما الغرض من وراء حملتكم وكيف ميكن للجمهور التفاعل معها؟
 .3ما هي سياستكم فيام يخص التعليقات املنشورة؟
• هل يجب إجبار الناس عىل التسجيل قبل نرش أي تعليق؟
• م��ا هــي «سياستــكم»فيام يتعلــق باملنتــدى :هــل ميكــن نــر جميــع
التعليقــات أم أن بعضهــا يعتــر غــر مقبــول؟
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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الهجوم اإللكتروني

املادة التدريبية
الصفحة اإللكرتونية للحملة

ثانوية جان مونيه
حملة لتعزيز التفاهم بني األعراق وحقوق اإلنسان عىل املدى الطويل
املنتدى

أقسام أخرى

لكــم حريــة التعبــر املطلقــة داخــل هــذا املنتــدى.
نحــن نؤمــن بحريــة التعبــر!
املناقشات املفضلة:
 7345تعليق
هل تقدرون ما نقوم به؟
 3231تعليق
لننظف مدارسنا (التوقيع هنا)
 3123تعليق
أرجعوا ******* إىل ديارهم
األشخاص ذوي البرشة البيضاء ضد التعليم املختلط
 2898تعليق عن الحملة
تهـدف حملتنـا إىل تعزيـز التفاهـم
مدونتنا
بين األعـراق داخـل املدرسـة
تلتــزم ثانويــة جــان مونيــه مببــدأ التفاهــم القــوي واملجتمـع .نحـن نعمل م ًعـا لتعزيز
بــن الثقافــات يف بيئــة تعليميــة صحيــة .ملزيــد بيئـة تعليميـة إيجابيـة لجميـع
الطلاب ،بغض النظر عـن األصل أو
مــن املعلومــات...
العـرق أو املعتقـد الديني أو الهوية
قدمــت املؤسســة تقري ـرا مؤقتــا حــول املشــاورة الثقافيـة .ملزيـد مـن املعلومـات…
األخــرة بشــأن مبــادرة العمــل اإليجابيــة
بالتعليــم العــايل للجنــة املســاواة العرقيــة .ملزيــد
مــن املعلومــات...
بيان من مدير املدرسة
إعالن السلطات املحلية
التوثيق الرسمي
املؤرشات االقتصادية
قاعدة بيانات إحصائية
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املستوى

1

املجموعة
20 - 10

املدة
‘60
املوضوعات
حجم املجموعة
درجة الصعوبة
املــدة

ملفات التعريف على اإلنترنت

سـيتم تطبيـق النشـاط داخـل منتـدى وهمـي
على اإلنرتنـت .سـيتطلب النشـاط مـن املشـاركني
تحيـة بعضهـم البعض وفقًـا للصور النمطية الشـائعة
بخصـوص مجموعـات معينـة .سيسـتخدم املشـاركون
هـذا النشـاط لوضع مجموعـة من املبـادئ التوجيهية
للتفاعـل عبر اإلنرتنـت.
العنرصية والتمييز ،اإلملام الرقمي ،الدميقراطية واملشاركة
20 - 10
املستوى 1
الجزء األول 35 :دقيـقــة  /الجزء الثاين 25 :دقيقة

األهداف

• مناقشــة بعــض األحــكام املســبقة وخطــاب الكراهيــة
ضــد مجموعــات معينــة
• فحــص االختالفــات بــن التفاعــل داخــل اإلنرتنــت
وخــارج اإلنرتنــت
• وضع مبادئ توجيهية للتفاعل عرب اإلنرتنت

األدوات

• رشيط الصق
• أوراق ،أقــام (حافظــة أوراق ،أو أي دعامــة لتثبيــت
األوراق)
• مساحة كافية للتحرك
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التحضريات

ملفات التعريف على اإلنترنت

• إنشــاء مــا يكفــي مــن «ملفــات التعريــف» لــكل فــرد
يف املجموعــة (اســتخدام ملفــات التعريــف املوجــودة
يف الصفحــة ( ،)276أو إنشــاء ملفــات تعريــف أخــرى
عــى طريقتــك الخاصــة).
• كتابــة كل ملــف تعريــف عــى قطعــة مــن الــورق
(بحجــم  A5تقريبــا) وإعــداد ِقطــع مــن الرشيــط
الالصــق لتثبيتهــا عــى ظهــور املشــاركني.
• نَســخ تعريــف لخطــاب الكراهيــة الــذي يقرتحــه
مجلــس أوروبــا وتقديــم نســخة منــه لــكل مشــارك.
• توفري مساحة كافية لتحرك املشاركني.

اإلرشادات
الجزء األول :يف املنتدى ( 15دقيقة)
 .1اطلــب مــن املشــاركني أن يتخيلــوا أنهــم يشــركون يف منتــدى عــى
اإلنرتنــت متخصــص يف كــرة القــدم (أو هــويك الجليــد أو أي رياضــة أخــرى) .وضــح
لهـ�م أنهــ س��يتم تخصيــص «ملــف تعريـ�ف» جديــد لــكل واحــد منهــم وأنــه
ســيتعني عليهــم متثيــل هــذا الشــخص .لكنهــم لــن يَطلعــوا عــى مــا هــو مكتــوب
يف ملــف تعريفهــم!
 .2ارشح للمشــاركني أنــه ســيتعني عليهــم تقديــم أنفســهم وإلقــاء التحيــة
عــى بعضهــم البعــض .ينبغــي أن تكون املناقشــات موجــزة؛ عىل املشــاركني محاولة
اســتقبال أكــر عــدد ممكــن مــن زوار املنتــدى خــال الوقــت املتــاح لديهــم.
 .3أوضــح للمشــاركني أن الغــرض مــن هــذا النشــاط هــو الكشــف عــن
التصــورات واألحــكام املســبقة الشــائعة عــى نطــاق واســع حــول املجموعــات
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املختلفــة داخــل املجتمــع .عندمــا يجتمعــون ،ســيتعني عــى املشــاركني تخيــل
مــا ميكــن أن يقولــه البعــض (عــر اإلنرتنــت) لشــخص يحمــل نفــس الهويــة
املوجــودة يف ملــف تعريفهــم الوهمــي  -عــى ســبيل املثــال ،شــخص مــن ذوي
اإلعاقــة داخــل مجموعــة رياضيــة أو أفريقــي أســود أو امــرأة مســنة ،إلــخ .لــن
يضطــر املشــاركون بالــرورة إىل التفاعــل مــع اآلخريــن كــا يفعلــون عنــد متثيلهم
لهويته��م «الحقيقي��ة» ،ولكــن يتعــن عليهــم التفكــر يف اآلراء املنترشة عــر اإلنرتنت
ومحاولــة متثيلهــا .يُســمح بتــداول التعليقــات املســيئة يف هــذه املرحلــة :ال ميكــن
تحميــل أي مشــارك مســؤولية التعليــق الــذي أدىل بــه أثنــاء النشــاط!
 .4اطلــب مــن املشــاركني أثنــاء تنقلهــم تدويــن بعــض الكلــات التــي
يســتخدمها اآلخــرون إللقــاء التحيــة عليهــم.
 .5ألصــق هويــة عــى ظهــر كل مشــارك دون الســاح لــه برؤيتهــا ،ثــم
امنــح الجميــع ورقــة وقلـ ًـا لكتابــة الكلــات التــي اســتخدمها اآلخــرون بخصــوص
هويتهــم.
 .6اطلــب مــن املشــاركني التنقــل يف أرجــاء الغرفــة .امنحهــم حــوايل 10
دقائــق إللقــاء التحيــة عــى بعضهــم البعــض .بعــد  10دقائــق ،اطلــب مــن
املشــاركني التوقــف ،والرجــوع إىل هويتهــم الحقيقيــة ثــم االنتقــال إىل مرحلــة
اســتخالص املعلومــات.
استخالص املعلومات والتقييم ( 20دقيقة)
تأكــد مــن تجــرد املشــاركني مــن أدوارهــم قبــل اســتخالص املعلومــات
والتقييــم :للقيــام بذلــك ،قــم بدعوتهــم إلعطــاء أســائهم و ِذكــر يشء مــا عــن
أنفســهم .ثــم انتقــل إىل األســئلة التاليــة:
 هــل كان مبقــدور أي مشــارك منهــم أن يخمــن بعــض املعلومــاتدليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان
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بخصــوص ملــف التعريــف الــذي تــم منحــه ايــاه؟ اطلــب منهــم ذكــر األســباب
وتعيــن بعــض الكلــات التــي تــم اســتخدامها إللقــاء التحيــة عليهــم.
	•هل استمتعوا بالنشاط؟ هل جعلهم ينفرون؟ ملاذا؟
	•قم بدعوة املشاركني إللقاء نظرة عىل ملف تعريفهم.
	•هل فوجئ بعضهم بالكلامت التي تم استخدامها لتحيتهم؟
	•ه��ل تعتق�دـون أن ملفــات التعري��ف كان��ت «واقعي��ة»؟ هل يضع األشــخاص
عــادة هــذا النــوع مــن املعلومــات يف ملــف تعريف متــاح للعموم؟
	•مــا مــدى ســهولة قــول أشــياء ســيئة لآلخريــن؟ هــل كان مــن الســهل العثور
عــى تعليقــات مســيئة حــول بعــض ملفــات التعريف؟
	•هــل تعتقــدون أنــه كان مــن الســهل تقديــم مالحظــات مســيئة عــر
اإلنرتنتــ ،مبعنــى آخ��ر ،إذا مل يك�نـ الشخــص «أمامـ�ك»؟ أمل يكــن ذلــك
ل ُيحــدث فرقــا؟
الجزء الثاين :وضع املبادئ التوجيهية ( 25دقيقة)
 .1قدم للمشاركني تعريف خطاب الكراهية الذي اقرتحه مجلس أوروبا
«مصطلــح خطــاب الكراهيــة يشــمل كل أشــكال التعبــر التــي تنــر أو
تحــرض أو تــروج أو تــرر الكراهيــة العرقيــة أو كراهيــة األجانــب أو معــاداة
الســامية أو األشــكال األخــرى للكراهيــة القامئــة عــى التعصــب والتــي تشــمل
القوميــة املبنيــة عــى العنــف واملركزيــة العرقيــة والتمييــز ومعــاداة األقليــات
واملهاجريــن واألشــخاص ذوي األصــول املهاجــرة».
(لجنة الوزراء ،مجلس أوروبا)
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 .2قــم بدعــوة املشــاركني إلبــداء آرائهــم بخصــوص املوضوعــات أدنــاه،
وضــح لهــم أنــه ســتتم مناقشــتها بشــكل معمــق داخــل املجموعــات:
	•هل تعتقدون أنه ينبغي السامح بتوجيه خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت؟
	•ملاذا ينرش الناس تعليقات مسيئة حول اآلخرين؟
	•مــا الوســيلة التــي تقرتحونهــا والتــي تتبعونهــا ملراقبــة تعليقاتكــم حتــى ال
تــؤذي اآلخريــن؟
 . 3ارشح للمشــاركني أنهــم ســيعملون ضمــن مجموعــات صغــرة (تتكــون
مــن  4أو  5أشــخاص) لوضــع مجموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة تخــص التفاعــل
عــر اإلنرتنــت .امنحهــم حــوايل  10دقائــق إلمتــام هــذه املهمــة ،ثــم قــم بضــم
املجموعــات مــع بعــض ملناقشــة مختلــف االقرتاحــات.
استخالص املعلومات والتقييم
	•هــل لديكــم أي تعليقــات حــول مختلــف االقرتاحــات؟ هــل ذكــر بعــض
املشــاركني أشــياء مــن املحتمــل أنكــم نســيتموها؟
	•مــا هــي املبــادئ التوجيهيــة التــي ال بــد منهــا لضــان جــو إيجــايب وآمــن
للجميــع داخــل املنتــدى؟
	•هــل تعتقــدون أنــه ســيكون مــن املمكــن االلتــزام باإلرشــادات التــي
وضعتموهــا؟
	•كيف ميكن إرشاك املجتمع يف إنشاء قواعد املنتدى وإرشاداته؟
	•اســأل املشــاركني عــن تجاربهــم الحقيقيــة عــر اإلنرتنــت أثنــاء تعاملهــم
مــع املنتديــات ووســائل التواصــل االجتامعــي .كيــف يتــم احـرام القواعــد
وتطبيقه��ا والتف�اـوض بش��أنها داخ��ل هذــه املواقـ�ع اإللكرتونيـ�ة؟
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ملفات التعريف على اإلنترنت

نصائح للميرس
 اختيــار الهويــات مهــم بالنســبة لهــذا التمريــن :قــد ترغــب يف تعديــلاألســاء أو بعــض ملفــات التعريــف لتكــون أكــر مالءمــة مــع مجموعتــك .عنــد
توزيــع ملفــات التعريــف ،احــرص عــى عــدم إعطــاء املشــاركني ملفــات قريبــة مــن
هويتهــم الحقيقيــة.
 ميكنــك إخبــار املشــاركني بأســائهم عنــد منحهــم ملفــات التعريــف.لكــن احــرص عــى عــدم تقديــم أي معلومــات أخــرى ،واحــرص عــى أن ال يطلــب
املش��اركون م��ن بعضهمــ مضموــن مــا كُت��ب ع�لى «ملصقه��م».
 عنــد تقديــم االرشــادات الخاصــة باملنتــدى ،شــجع املشــاركني عــىالتنــاوب بــن إلقــاء التحيــات اإليجابيــة والســلبية واملحايــدة .أخربهــم أن
التعليقــات يجــب أن تنبنــي فقــط عــى مــا هــو موجــود يف ملفــات التعريــف وأن
ال تتأثــر باملعلومــات الحقيقيــة التــي قــد يعرفونهــا حــول املشــاركني االخريــن .قــد
يكــون مــن املفيــد تزويدهــم ببعــض األمثلــة قبــل بــدء النشــاط:
« .مرحبا أيها الريايض! »

« .أنت مشوه للغاية ،ال ميكنك لعب كرة القدم!»
« .أنت أيها األجنبي  -ماذا تفعل هنا؟»

 عنــد االنتهــاء مــن النشــاط ،تحقــق مــن عــدم إيــذاء مشــاعر أي مــناملش��اركني أو اإلســاءة لهويته��م «الحقيقية» مــن خالل التعليقات التــي ُوجهت أثناء
النشــاط .قــد يكــون مــن املهــم تحليــل بعــض هــذه التعليقات مبــارشة ،كأن تســأل
املشــاركني الذيــن اســتخدموا كلــات مؤذيــة إن كانــوا يقصــدون ح ًقــا مــا يقولونــه.
 -قــد يكــون مــن املفيــد توفــر بعــض الطــاوالت داخــل الغرفــة ليــدون
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املشــاركون مالحظاتهــم عليهــا أثنــاء التنقــل؛ عــدا ذلــك ،قــد تســتعني ببعــض
املالحظــن الذيــن ال يشــاركون (مبــارشة) يف النشــاط لتدويــن املالحظــات حــول
التعليقــات املقدمــة (وردود أفعــال املشــاركني).
 عنــد انتهــاء املجموعــات مــن وضــع املبــادئ التوجيهيــة ،ميكــن توزيعهــايف جميــع أنحــاء الغرفــة ليتمكــن جميــع املشــاركني مــن معاينتهــا.

تنوع النشاط
ميكــن تحويــل هــذا النشــاط إىل نشــاط كتــايب .ســتحتاج إىل  3أو  4نســخ من
ملفــات التعريــف يف الصفحــة ( )276بعــد قصهــا عــى شــكل بطاقــات .بعــد توزيع
ملفــات التعريــف عــى املشــاركني (عــن طريــق لصقها عــى ظهورهــم) ،وزع عليهم
ثــاث أو أربــع بطاقــات بشــكل عشــوايئ .بعدهــا ،ســيتعني عــى املشــاركني تدويــن
تحياتهــم عــى ظهــر البطاقــات ،ليســلموها بعــد ذلــك إىل األشــخاص املعنيــن.
هــذه الطريقــة قــد تضمــن إخفــاء هويــة مســتخدمي اإلنرتنــت؛ لكنهــا
ستســتغرق وقتــا أطــول.

أفكار للعمل
ميكــن للمشــاركني العمــل أكــر عــى تطويــر املبــادئ التوجيهيــة وإنشــاء
مجموعــة واحــدة للمجموعــة ككل .ميكنــك العــودة إىل اإلرشــادات يف وقــت الحــق
ملعرفــة مــا إذا كان املشــاركون قــد متكنــوا مــن االلت ـزام بهــا.
إذا الحظــت وجــود الكثــر مــن األحــكام املســبقة ضــد مجموعــات معينــة،
والتــي قــد ترغــب يف معالجتهــا مــن خــال أنشــطة أكــر فاعليــة .ألــق نظــرة عــى
الحزمــة الرتبويــة ودليــل اتجاهــات لتحديــد األنشــطة التــي تســاعد عــى مناهضــة
األحــكام املســبقة والتمييــز .ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى زيــارة:
https://rm.coe.int/1680488f2a
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املادة التدريبية
بيري (ذكر)
 9سنوات
يحب ألعاب اإلنرتنت

أال (أنثى)
 19سنة
مثلية

ميغيل (ذكر)
 16سنة بطل الرياضيات عىل
املستوى الوطني

ستيفن (ذكر)
 33سنة
مدرب كرة قدم

هوغو (ذكر)
 21سنة
من فنزويال

كريس (ذكر)
 43سنة
رشطي مرور

دافني (أنثى)
 65سنة
تدير أعاملها الخاصة

أملني (ذكر)
 27سنة
من الصومال

سونيا (أنثى)
 33سنة
عاطلة عن العمل

هانزي (ذكر)
 23سنة
غجري

سالفا (ذكر)
 26سنة
مصفف شعر

ليزا (أنثى)
 30سنة
طباخة

ريبيكا (أنثى)
 28سنة
تُعلم ذوي اإلعاقة

يوهان (ذكر)
 31سنة ينتمي إىل طائفة
شهود يهوه

ستيفي (أنثى)
 12سنة
فاقدة للسمع

ليانا (أنثى)
 13سنة
العبة كرة قدم
يف فريق مدريس

ريكاردو (ذكر)
 72سنة
مثيل

سام (ذكر)
 21سنة
العب تنس محرتف

ديفيد (ذكر)
 26سنة
محارب قديم ( ُمقعد)

ليون (ذكر)
 29سنة
إمام مسجد

جو (ذكر)
 37سنة
يعمل لصالح مؤسسة خريية
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 1 . 5خطاب الكراهية عبر اإلنترنت

( )...مصطلــح «خطــاب الكراهيــة» «يشــمل كل أشــكال التعبــر التــي تنــر أو تحــرض
أو تــروج أو تــرر الكراهيــة العرقيــة أو كراهيــة األجانــب أو معــاداة الســامية أو
األشــكال األخــرى للكراهيــة القامئــة عــى التعصــب والتــي تشــمل القوميــة املبينــة
عــى العنــف واملركزيــة العرقيــة ،والتمييــز ومعــاداة األقليــات واملهاجريــن واألشــخاص
ذوي األصــول املهاجــرة».
مجلس أوروبا ،لجنة الوزراء ،توصية رقم (20 )97
تعريف خطاب الكراهية

مــن النــادر حســم املوضــوع فيــا يتعلــق بخطــاب الكراهيــة .فــاآلراء
تختلــف حولــه ،ســواء تعلــق األمــر بكيفيــة تصنيــف أشــكاله أو التدابــر التــي
يجــب اتخاذهــا ملكافحتــه .إىل حــد مــا ،غالبــا مــا ترجــع هــذه االختالفــات إىل
ارتبــاط املوضوعــات التــي يغطيهــا خطــاب الكراهيــة :إذا اعتربنــا مثــا أن أحــد
الخطابــات يحــرض عــى الكراهيــة ،فــإن ذلــك يســتدعي منــا اتخــاذ إجـراء ملعالجــة
األمــر ،لكــن يف حــال عــدم إبــداء أي رد فعــل ،فمــن املفــرض حينهــا أننــا نتقبــل
هــذا الترصيــح ،أو أننــا عــى األقــل نبــدي بعــض التســامح اتجاهــه .لذلــك ،يجــب
أن يشــمل تعريــف خطــاب الكراهيــة الــروط التــي تســتدعي التدخــل.
قــد يرفــض بعــض األشــخاص القيــام بــأي «تــرف» ملناهضــة خطــاب
الكراهيــة ،إذ يــرون فيــه تجــاوزا غــر مقبــول مــن شــأنه أن يطــال حريــة التعبــر.
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ولهــذا الســبب ،فإنهــم يحــرون مصطلــح «خطــاب الكراهيــة» يف أكــر أشــكال
تعبرياتــه خطــورة ،كتوجيــه تهديــدات مبــارشة قــد تشــكل خطـرا عــى حيــاة وأمــن
الفــرد.
يعتمــد هــذا الدليــل عــى التعريــف الــذي اقرتحــه مجلــس أوروبــا ،والــذي
يشــمل رؤيــة أوســع ملفهــوم خطــاب الكراهيــة .يتوافــق النهــج املتبــع يف هــذه
الصفحــات أيضً ــا مــع فكــرة وجــوب اتخــاذ «إج ـراء» بشــأن أي موقــف ينــدرج
تحــت هــذا التعريــف .ومــع ذلــك ،مــن املهــم أن نتذكــر أن «اتخــاذ أي إج ـراء»
ال يعنــي بالــرورة تقييــد أو قمــع حريــة التعبــر :هنــاك العديــد مــن الطــرق
األخــرى التــي ميكــن مــن خاللهــا الــرد عــى خطــاب الكراهيــة! تتنــاول املعلومــات
األساســية املتعلقــة باس ـراتيجيات الحملــة هــذا املوضــوع مبزيــد مــن التفصيــل.
كــا يتباحــث القســم األخــر مــن هــذا الفصــل كيفيــة تقييــم وتصنيــف
أشــكال خطــاب الكراهيــة .لكــن وقبــل ذلــك ،يبقــى الســؤال املطــروح فيــا إذا كان
مــن الواجــب التصــدي لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت وكيــف يجــب التعامــل
معــه .يعتقــد البعــض أن اإلنرتنــت «ســيعمل مــن تلقــاء نفســه عــى وضــع أســس
لذلــك» وأنــه يجــب الحفــاظ عــى حريــة التعبــر ،عــى األقــل داخــل هــذا الفضــاء.
يشــمل تعريــف خطــاب الكراهيــة الــذي اقرتحــه مجلــس أوروبا «جميع أشــكال
التعبــر» ،وبعبــارة أخــرى ،هــو ال يقتــر فقــط عــى الــكالم بــل أيضً ــا الصــور
ومقاطــع الفيديــو أو أي نشــاط آخــر عــر اإلنرتنــت .وبالتــايل ،فــإن الكراهيــة
عــر اإلنرتنــت تعتــر واحــدة مــن أشــكال خطــاب الكراهيــة أيضــا.
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لمــاذا يجــب علينــا مناهضــة خطــاب الكراهيــة
عبــر اإلنترنــت؟
خطاب الكراهية يسبب األذى

الكلــات تــؤذي والكراهيــة أيضــا! يعتــر خطــاب الكراهيــة مشــكلة كبــرة
قــد تشــكل انتهــاكا لحقــوق اإلنســان .إن خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ال يقــل
خطــورة عــن خطــاب الكراهيــة خــارج اإلنرتنــت .إال أن تحديــده والتصــدي لــه
غال ًبــا مــا يكــون األصعــب.
المواقف تعزز اإلجراءات

يعتــر خطــاب الكراهيــة خطــرا ليــس فقــط ألنــه مــر يف حــد ذاتــه،
ولكــن لكونــه قــد يــؤدي أيضً ــا إىل انتهــاكات أكــر خطــورة لحقــوق اإلنســان ،مبــا
يف ذلــك العنــف الجســدي .إذا مل يتــم التصــدي للمشــكلة ،فــإن خطــاب الكراهيــة
عــر اإلنرتنــت ســيكون لــه تداعيــات أخــرى خــارج نطــاق اإلنرتنــت والتــي تتجــى
يف الحيــاة اليوميــة ،مــا يحــرض عــى املزيــد مــن التوت ـرات العنرصيــة وأشــكال
أخــرى مــن التمييــز والعنــف .إن احتــال انتشــار الكراهيــة بوتــرة مضطــردة
داخــل العــامل االف ـرايض يزيــد مــن تفاقــم الــرر الــذي قــد يســببه.
خطاب الكراهية عبر اإلنترنت ،أكثر من مجرد «كلمات»

يتيـح لنـا اإلنرتنـت إمكانيـة التواصـل
برسعـة عاليـة ،وبطـرق متعـددة ،على
سـبيل املثـال مـن خلال شـبكات التواصـل
االجتامعـي واأللعـاب عبر اإلنرتنـت ،التـي
غال ًبـا مـا تكون مجهولـة املصـدر .إن التعبري
عـن الكراهيـة عبر اإلنرتنـت ميكـن أن يحـدث مـن خلال مقاطـع الفيديـو والصـور،
وكذلك يف أشـكالها «النصية» األكرث شـيو ًعا .غال ًبا ما يكون للنامذج املرئية أو الوسـائط
كـم توجـد مـن وسـيلة للكراهيـة
عبر اإلنرتنـت؟
أغنيـة ،رشيـط فيديـو ،كاريكاتير،
صـورة مفربكـة...

280

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

حركة ال لخطاب
الكراهية

خطاب الكراهية عبر اإلنترنيت

املتعـددة أثـر أكبر على املواقـف الواعيـة والالواعيـة.
الكراهية تستهدف األفراد والجماعات

ميكـن لخطـاب الكراهيـة أن
يسـتهدف الفئـات التي غالبًـا ما تكون
ضعيفـة ،مثل طالبي اللجـوء واألقليات
الدينية واألشـخاص ذوي اإلعاقة .أيضا،
أصبـح األفـراد يتعرضـون لخطـاب
الكراهيـة عبر اإلنرتنت بشـكل متزايد،
مام قد يخلف آثارا مدمرة يف بعض األحيان ،كام هو الشـأن بخصوص حاالت التنمر
اإللكرتوين ،التي أدت الكثري منها إىل االنتحار كام ورد يف وسائل اإلعالم .خطاب الكراهية
يهـدد أيضً ـا األمـن والثقـة بالنفـس لدى أي شـخص يقع ضحيـة لخطـاب الكراهية.
هــل ســبق لــك أن قلــت أشــياء عــى
اإلنرتنــت مل تكــن لتبــوح بهــا وج ًهــا
لوجــه؟
هــل ســتفعل ذلــك إذا كنــت تعتقــد
أنــه ال ميكــن تحديــد هويتــك؟

من الصعب التحكم فيما يحدث عبر اإلنترنت

يتــم قبــول خطــاب الكراهيــة داخــل اإلنرتنــت أكــر مــا يحــدث خارجهــا،
كــا أنــه مــن الصعــب التحكــم فيــه .إن اإلســاءة عــر اإلنرتنــت تعتــر أكــر ســهولة
(وأقــل خطــورة) مــن اإلســاءة خــارج اإلنرتنــت ،وذلــك ألن األشــخاص ميكنهــم غال ًبــا
االختبــاء وراء قنــاع إخفــاء الهويــة.
جذور خطاب الكراهية عبر اإلنترنت عميقة

للمواقــف والتوتــرات االجتامعيــة التــي تغــذي خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت جــذور عميقــة داخــل املجتمــع ،وعمومــا فــإن هــذه املواقــف والتوتـرات
االجتامعيــة هــي نفســها التــي تحــرض عــى خطــاب الكراهيــة خــارج اإلنرتنــت.
لذلــك ،أثنــاء التصــدي لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،فإننــا نعمــل عــى الحــد
مــن حــاالت خطــاب الكراهيــة خــارج اإلنرتنــت أيضــا.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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اإلنترنت ليس جزيرة

مـن املؤكـد أن النشـاط عبر اإلنرتنـت يعـد ميزة كبيرة يف املجتمـع الحديث،
وهـو يف تزايـد أيضً ـا .إال أنـه ال ينبغـي النظـر إليـه باعتبـاره فضـاء ال يُلـزم تطبيـق
القواعـد الطبيعيـة للسـلوك البشري .فالوجـود االفترايض لألشـخاص يرتبـط ارتباطًا
وثيقًـا بوجودهـم «الحقيقـي» .هذيـن الفضاءيـن يف حياتنـا غير منفصلين :لقـد
مهما من العـامل «الحقيقـي» ،لكـن غال ًبا ما
أصبـح العـامل االفترايض ببسـاطة جـز ًءا ً
يرتتـب على خطـاب الكراهية عرب اإلنرتنت تأثيرات عىل حياتنا اليومية :فاألشـخاص
واملشـاعر والتجـارب والتحركات هي نفسـها ،سـواء عرب اإلنرتنت أو خـارج اإلنرتنت.
ما زال اإلنترنت حديث العهد!

إن فهمنــا للعــامل االفـرايض وللقوانــن واألحــكام املتعلقــة مبــا هــو مقبــول أو
مرفــوض عمومــا ،يعتــر أقــل بكثــر مــن فهمنــا للعــامل غــر االفـرايض؛ يجــب النظــر
إىل األنشــطة عــر اإلنرتنــت مــن نفــس منظــور القيــم العامــة التــي توجهنــا يف
نشــاطنا خــارج اإلنرتنــت ،كــا يجــب أن تخضــع هــذه األنشــطة لنفــس القوانــن:
ال ســيام تطبيــق القوانــن النافــذة يف مجــال حقــوق اإلنســان.
يمكن لإلنترنت أن يكون أفضل

اإلنرتنــت ومــا يحتويــه مــن ُصنــع

اإلنســان ،ال أقــل وال أكــر ،والحــال بعـض املنتديـات أو املواقـع اإللكرتونيـة
لهـا «ثقافتهـا» الخاصـة بهـا.
نفســه عندمــا يتعلــق األمــر باملجتمــع كيـف ميكن للشـباب املسـاهمة يف تنمية
«الحقيقــي» ،فــإذا أصبحــت بعــض ثقافـة اإلنرتنـت التـي تتوافق مـع قيمهم؟

أمنــاط الســلوك «مقبولــة» ،باعتبارهــا
القاعــدة ،فمــن املرجــح أن تنتــر وتســود .نحــن بحاجــة إىل تحديــد أمنــاط
الســلوك التــي نعتقــد أنهــا مقبولــة عــر اإلنرتنــت .بــل وأكــر مــن ذلــك ،نحــن
نحتــاج إىل العمــل لجعــل هــذه الســلوكات مقبولــة ،بــدالً مــن غريهــا .وهــذا يعنــي
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أننــا كمواطنــن وشــباب مــن جميــع األعــار بحاجــة إىل االهتــام بكيفيــة حوكمــة
اإلنرتنــت والتمحيــص فيــا يُســمح ومــا ُينــع تداولــه.
خرافات إخفاء الهوية واإلفالت من العقاب

ينتــر خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ويكتســب الزخــم بســبب التقليــل
مــن شــأن تأثرياتــه املدمــرة عــى حيــاة األفــراد ،ولكــن أيضً ــا بســبب خرافتــن
تتعلقــان بالتفاعــل االجتامعــي عــر اإلنرتنــت وهــا :اإلفــات مــن العقــاب
وإخفــاء الهويــة ،وبخــاف مــا قــد يعتقــده البعــض فإنــه مــن املمكــن الوصــول
إىل مؤلــف أي عمــل يتــم نــره عــر اإلنرتنــت ،رشيطــة أن تكــون حجــة تطبيــق
القانــون كافيــة .ولهــذا الســبب ،فــإن خطــاب الكراهيــة يصبــح أكــر اســتباحة إذا
مــا اعتقــد األشــخاص أن بإمكانهــم نــر أو إعــادة نــر خطــاب الكراهيــة دون
تــرك أي أثــر ،مــا لــو كانــوا يدركــون أن إســمهم قــد يصبــح مكشــوفا للجميــع.
اإلعتقــاد بعــدم الكشــف عــن الهويــة غالبــا مــا يرافقــه شــعور باإلفــات مــن
العقــاب أيضــا ،فالذيــن ينــرون خطــاب الكراهيــة يدركــون أن أفعالهم رمبــا تكون
غــر قانونيــة أو غــر عادلــة أو غــر أخالقيــة ،لكنهــم مقتنعــون بــأن شــيئا لــن
يحــدث لهــم .إن اإلفــات مــن العقــاب هــو أيضــا خرافــة ،ألن خطــاب الكراهيــة
ميكــن أن يكــون دافعــا للمالحقــة القضائيــة يف العديــد مــن الــدول األعضــاء.
لذلــك ،وجــب التصــدي لــكل مــن خرافتــي عــدم الكشــف عــن الهويــة واإلفــات
مــن العقــاب وإخــاء الغمــوض الــذي يكتنفهــا.
تصنيف خطاب الكراهية
أشكال التعبير عن الكراهية :من سيء إلى أسوأ

إن أي محاولــة للــرد عــى خطــاب الكراهيــة يجــب أن تأخــذ يف االعتبــار أن
«الكراهيــة» جــزء مــن طيــف واســع .عــى الرغــم مــن أن جميــع أشــكال الكراهيــة
قــد تكــون إىل حــد مــا «ســيئة» ،إال أن بعضهــا قــد يكــون أســوأ مــن البعــض اآلخــر؛
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فمــن شــأن بعــض أشــكال الكراهيــة أن تكــون أكــر عدوانيــة ،أو أن يكــون لهــا
تأثــر عــى أعــداد أكــر مــن األشــخاص ،أو قــد تســبب املزيــد مــن التحريــض ،أو
الكثــر مــن الــرر ومــا إىل ذلــك.
لـذا فـإن أي محاولـة للـرد على خطـاب الكراهية يجـب أن تأخـذ يف االعتبار
اختلاف «درجـة» الكراهيـة املعبر عنها ،حيث أن تفاوتها سـيحدث فرقًـا يف الردود.
إن الـرد املناسـب على خطـاب الكراهيـة ال يجـب أن يفـرض قيـو ًدا مفرطـة على
حريـة التعبير ،لكنـه يعرتف بحدوثه ويحـاول معالجة الرضر الذي يسـببه (أو الذي
مـن املحتمـل أن يسـببه) .تقترح القامئـة أدنـاه بعض الجوانـب املفيـدة التي يجب
مراعاتهـا عنـد تقييـم الحـاالت الفردية لتعبيرات الكراهية.
محتوى ولهجة التعبير

تعــد بعــض تعبــرات الكراهيــة
ملزيــد مــن املعلومــات حــول حريــة
أكــر تطرفًــا مــن غريهــا ،فقــد تتضمــن
التعبــر وقيودهــا املرشوعــة ،أنظــر
مصطلحــات مســيئة ،ورمبــا قــد تحــرض
الصفحــة .301
عــى القيــام بترصفــات غــر مقبولــة .ويف
الطــرف اآلخــر مــن الطيــف ،توجــد إســاءات خفيفــة ،أو تعميــات واســعة تظهــر
مجموعــات أو أف ـراد معينــن يف صــورة ســيئة (والتــي قــد تكــون كاذبــة).
فيــا يــي تصنيــف مؤقــت يســتند إىل محتــوى ولهجــة تعب ـرات الكراهيــة
وف ًقــا «لدرجــة خطورتهــا»:
مــن الناحيــة العمليــة ،يعــد مــن الصعــب عــزل املحتــوى أو اللهجــة عــن
الســياق العــام .قــد يغــر اعتبــار عوامــل أخــرى (أنظــر أدنــاه) الطريقــة التــي يتــم
بهــا ترتيــب هــذه العبــارات ،عــى ســبيل املثــال قــد يكــون أثــر التعليــق الــذي
يخــص املهاجريــن أكــر رض ًرا ،ذلــك ألنــه يســتخدم لغــة قياســية أكــر.
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لطاملا كان
للمهاجرين تأثري
شيطاين عىل مر
العصور.

ذوي اإلعاقة هم
مبثابة طفيليات
بالنسبة للدولة

السود ليسوا
بالبرش؛ هم
حيوانات

أنت **** .سوف
اغتصبك غدا.

تعبريات أكرث إساءة أو تهديدا
نية الشخص المسؤول عن التعبير

يقــدم بعــض األشــخاص تعليقــات ،خاصة عــر اإلنرتنــت دون تقييمها بشــكل
صحيــح .غال ًبــا مــا نتســبب يف اإلســاءة لآلخريــن دون قصــد ،ومــن ثــم نأســف
لذلــك؛ ويف بعــض األحيــان قــد نرتاجــع ونقــوم بســحب تعليقاتنــا .يف املثالــن أدناه،
كال التعبرييــن غــر متســامحني وســيئني ،لكــن أحدهــا تــم نــره بقصــد اإليــذاء،
مــن هــذا املنطلــق ميكــن القــول أن الحالتــن قــد تتطلبــان إجابتــن مختلفتــن.

لنقيض عىل املثليني
متت كتابته عىل شكل
دعابة يف رسالة بريد
الكرتونية خاصة موجهة
إىل صديق.

تم نرشه عىل صفحة
الفيسبوك الخاصة
بشخص مثيل.

خطير جدا

خطير
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األهداف أو األهداف المحتملة

قــد يكــون بعــض األفــراد أو املجموعــات أكــر عرضــة مــن اآلخريــن
النتقــادات معينــة ،وقــد يكــون ذلــك بســبب الطريقــة التــي ينظــر بهــا املجتمــع
إليهــم بشــكل عــام ،أو بســبب الطريقــة التــي تصورهــم بهــا وســائل اإلعــام ،أو
رمبــا ألن ظروفهــم الخاصــة تجعلهــم أقــل قــدرة عــى الدفــاع عــن أنفســهم .إســاءة
املســلمني ،عــى ســبيل املثــال ،مــن املرجــح أن تكــون أكــر رضرا داخــل بلــد بحيــث
تكــون الغالبيــة العظمــى فيــه مــن غــر املســلمني ،وقــد يشــعر املســيحيون مبزيــد
مــن التهديــد أيضــا عندمــا ميثلــون أقليــة داخــل بلــد مــا .أمــا بالنســبة لألطفــال
فإننــا نفــرض أنهــم بحاجــة إىل رعايــة وحاميــة خاصــة داخــل كل مجتمــع.
يتــم تحديــد املجموعــات األكــر اســتهدافًا مــن قبــل خطــاب الكراهيــة مــن
خــال التعريــف الــوارد يف بدايــة هــذا القســم ،ولكــن ميكــن ألي شــخص أن يكــون
هدفًــا ألي شــكل مــن أشــكال خطــاب الكراهيــة ،التــي مل تذكــر ضمــن أشــكال
التعصــب املدرجــة.
يوضــح املثــال أدنــاه كيــف أن نفــس التعبــر املوجــه إىل مجموعــات مختلفة
قــد يكــون لــه أثــر مختلــف جـ ًدا .قــد يكــون التعبــر عــى اليســار أكــر رضرا.

السياسيون أرشار
وجشعون وسارقون
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السياق

قــد ترتبــط بعــض تعب ـرات الكراهيــة بظــروف تاريخيــة وثقافيــة معينــة.
وقــد تكــون لهــا صلــة بعوامــل أخــرى أيضً ــا ،مثــل البيئــة واملجموعــة املســتهدفة
والتوتـرات أو األحــكام املســبقة املنتــرة و«ســلطة» الشــخص املســؤول عــن إبــداء
هــذه التعبـرات ومــا إىل ذلــك.
نرشهــا شــاب يبلــغ مــن العمــر
16ســنة عــى مدونتــه الشــخصية
قليلــة االرتيــاد.

بودكاســت لرئيــس الــوزراء تــم
نــره عــى جميــع املواقــع اإلخباريــة
الرئيســية.
لطاملا كان للمهاجرين
تأثري ضار

لطاملا كان للمهاجرين
تأثري ضار

خطري جدا

خطري
األثر أو األثر المحتمل

يعـد األثـر الفعلي أو املحتمـل على األفـراد أو الجامعـات أو املجتمـع ككل؛
أحـد أهـم االعتبـارات التـي يقـوم عليهـا تقييم تعبير الكراهيـة أو النظـر يف كيفية
الـرد عليـه .غال ًبـا مـا يكون مـدى تأثر األفـراد أو املجموعـات التي تتعـرض لخطاب
الكراهيـة أكثر شـدة مـن تقديـر األشـخاص الذيـن يتواجـدون خـارج دائـرة األثـر
الناتـج .فعلى سـبيل املثـال ،إذا أحـس طفـل باالنزعـاج الشـديد بسـبب تعليقـات
يدعـي أصحابهـا أنهـا قدمت بطريقـة «ودية» ،فمن املرجح أن يكـون األمل الحقيقي
لهـذا الطفـل أكثر أهميـة مـن مجـرد السماح لآلخريـن «بالتعبير عـن أرائهم».
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الكراهيــة والكراهيــة عبــر اإلنترنــت والقانــون
الدولــي
رغـم أن هـذا الدليل ال يركز بالرضورة

ملزيــد مــن املعلومــات حــول حقــوق
على اسـتخدام األسـاليب القانونيـة ،إال انـه اإلنســان والقانــون يف هــذا الشــأن،
يجـدر التذكري ببعـض املحظـورات القانونية أنظــر القســم  2.5املتعلــق بحقــوق
املتعلقـة بخطـاب الكراهيـة التـي ت ُطبـق اإلنســان.

أيضً ـا داخـل الفضـاء اإللكرتوين.

• تنـص املـادة  20مـن العهـد الـدويل الخـاص بالحقـوق املدنيـة والسياسـية
على مـا يلي« :تحظـر بالقانـون أيـة دعـوة إىل الكراهيـة القوميـة أو العنرصيـة أو
الدينيـة والتـي تشـكل تحريضـا على التمييـز أو العـداوة أو العنـف».
• تنـص املـادة  4مـن االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء على جميـع أشـكال التمييز
العنصري على أن سـائر النشـاطات الدعائية التي تقـوم بالرتويـج للتمييز العنرصي
والتحريـض عليـه غير قانونية.
• تحمـي املـادة  10مـن االتفاقيـة األوروبيـة لحقوق اإلنسـان حريـة التعبري،
إال أنهـا تخضعهـا لقيـود من أجل «حامية سـمعة أو حقوق اآلخريـن» ،ومن أغراض
أخـرى كذلـك .اعتمادا على هـذه املـادة ،ميكـن لبعـض الـدول حظر بعـض حاالت
خطـاب الكراهية داخـل بالدهم.
• تحظـر املـادة  17مـن االتفاقيـة أي
عمـل «يهـدف إىل تدمير الحقـوق أو الحريـات
[املعترف بهـا يف هـذه املعاهـدة]» .لقـد
سـاهمت هـذه املـادة أيضً ـا يف إضفـاء الرشعية
على بعـض القيـود التـي تفرضهـا الحكومـات
على بعـض أشـكال خطـاب الكراهيـة.

288

هــل تعــرف مــا هــي
أشــكال خطــاب الكراهيــة
املحظــورة يف بلــدك؟

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

خطاب الكراهية عبر اإلنترنيت

حركة ال لخطاب
الكراهية

مــن صكــوك القانــون الــدويل األخــرى ذات الصلــة والصــادرة عــن مجلــس
أوروبــا نجــد اتفاقيــة الجرائــم اإللكرتونيــة (املعروفــة أيضً ــا بإســم اتفاقيــة
بودابســت .)2001 ،اتفاقيــة الجرائــم اإللكرتونيــة هــي الصــك الــدويل الوحيــد
امللــزم يف هــذا املجــال ،وهــي مبثابــة مرجــع ألي دولــة ترغــب يف تطويــر ترشيــع
وطنــي شــامل ملكافحــة الجرائــم اإللكرتونيــة ،كــا تعمــل مبثابــة إطــار للتعــاون
الــدويل بــن الــدول األطــراف يف هــذه املعاهــدة .الربوتوكــول اإلضــايف التفاقيــة
الجرائــم اإللكرتونيــة املتعلــق بتجريــم أفعــال العنرصيــة وكراهيــة األجانــب
املرتكبــة بواســطة أنظمــة الكمبيوتــر ( ،)2003هــو بروتوكــول اختيــاري تــم
التوقيــع عليــه مــن طــرف الــدول األطـراف يف االتفاقيــة .كــا يعـ ّرف الربوتوكــول
«املــواد العنرصيــة وكراهيــة األجانــب» عــى أنهــا «أي مــادة مكتوبــة أو أي صــورة
أو أي متثيــل آخــر لألفــكار أو النظريــات ،التــي تدعــو أو تشــجع أو تحــرض عــى
الكراهيــة أو التمييــز أو العنــف ضــد أي فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد ،عــى
أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو األصــل القومــي أو العرقــي ،باإلضافــة إىل
الديــن يف حــال مــا تــم اســتخدامه كذريعــة للتحريــض عــى هــذه األفعــال .يتطلب
الربوتوكــول مــن الــدول األعضــاء اتخــاذ تدابــر معينــة لحظــر وتجريــم األعــال
العنرصيــة وكراهيــة األجانــب .تجمــع اللجنــة املعنيــة بالجرائــم اإللكرتونيــة بــن
ممثــي األط ـراف يف االتفاقيــة للتشــاور معهــم بشــأن تنفيــذ االتفاقيــة يف الــدول
األعضــاء ودعــم التدابــر التــي يتعــن اتخاذهــا».
يف عــام  ،2014قامــت لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا باعتــاد دليــل حقــوق
اإلنســان ملســتخدمي اإلنرتنــت ( .)CM/Rec(2014)6يحتــوي الدليــل عــى
معلومــات ونصائــح لفهــم معنــى الحقــوق والحريــات يف املامرســة العمليــة داخــل
فضــاء اإلنرتنــت لتأكيدهــا ومامرســتها بشــكل ملمــوس ،والنظــر يف ســبل إصالحهــا.
فالدليــل مثــا يقــدم نظــرة عامــة ،حــول كيفيــة تطبيــق عــدم التمييــز وحريــة
التعبــر عــى اإلنرتنــت .ميكنــك الحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات حــول حقــوق
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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خطاب الكراهية عبر اإلنترنيت

اإلنســان وحقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت يف القســم  .2.5يوضــح القســم 3.5
كيفيــة تطبيــق حريــة التعبــر عــى اإلنرتنــت .إليكــم رابــط الدليــل
www.coe.int/en/web/internet-users-rights/guide

يف عــام  ،2015قامــت املفوضيــة األوروبيــة ملناهضــة العنرصيــة والتعصــب،
وهــي هيئــة تابعــة ملجلــس أوروبــا ،باعتــاد توصيــة السياســة العامــة رقــم 15
بشــأن التصــدي لخطــاب الكراهيــة ،والتــي تدعــو املفوضيــة األوروبيــة ملناهضــة
العنرصيــة والتعصــب مــن خاللهــا الشــخصيات العامــة إىل اتخــاذ ردود أفعــال
رسيعــة بشــأن خطــاب الكراهيــة وتعزيــز التنظيــم الــذايت لوســائل اإلعــام وزيــادة
الوعــي بالتأثــرات الوخيمــة لخطــاب الكراهيــة ،وســحب الدعــم املــايل وغــره
مــن أشــكال الدعــم مــن األحـزاب السياســية التــي تســتخدم خطابــات الكراهيــة؛
وتجريــم أكــر أشــكالها تطرفــا مــع الحــرص عــى اح ـرام حريــة التعبــر .تؤكــد
التوصيــة عــى أن التدابــر املناهضــة لخطــاب الكراهيــة يجــب أن تكــون قامئــة
عــى أســس جيــدة ومتناســبة وغــر متييزيــة وأال تتــم إســاءة اســتخدامها للحــد
مــن حريــة التعبــر أو التجمــع أو لقمــع انتقــاد السياســات الرســمية واملعارضــة
السياســية واملعتقــدات الدينيــة.
إليكم رابط التوصية:
https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/recommendation-no.15
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 2 . 5حقوق اإلنسان

يولد جميع الناس أحر ًارا ومتساوين يف الكرامة والحقوق.
املادة  1من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

يرتبــط خطــاب الكراهيــة بالعديــد مــن قضايــا حقــوق اإلنســان .قانونيــا،
قــد تتقاطــع بعــض حقــوق اإلنســان مــع حــاالت معينــة مــن خطــاب الكراهيــة
خاصــة عنــد محــاوالت حظرهــا أو الحــد منهــا .ومــن حيــث املواقــف أو القيــم،
فــإن معظــم أشــكال خطــاب الكراهيــة تنجــم عــن مواقــف عنرصيــة أو متييزيــة،
وكلتاهــا مرتبطتــن بحقــوق اإلنســان .أمــا مــن وجهــة نظــر الرتبيــة ،مبفهومهــا
الواســع ،فــإن حقــوق اإلنســان توفــر أحــد أكــر األطــر فاعليــة لفهــم ومناهضــة
خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
يوفـر هـذا القسـم معلومات أساسـية حـول مبادئ حقـوق اإلنسـان ،وقانون
حقـوق اإلنسـان ،وكيفيـة تطبيـق حقـوق اإلنسـان على خطـاب الكراهيـة عبر
اإلنرتنـت .تتـم مناقشـة بعـض الحقـوق املرتبطـة بشـكل مبـارش بخطـاب الكراهية
عبر اإلنرتنـت يف أقسـام أخـرى.
ما هي حقوق اإلنسان؟

النقــاط الرئيسية
 حقــوق اإلنســان هــي معايــر معــرف بهــا دوليًــا ،تســتند إىل مجموعــة مــنالقيــم العامليــة التــي تــم االتفــاق عليهــا مــن قبــل جميــع الحكومــات يف جميــع
دول العــامل.
 حقــوق اإلنســان تقــوم عــى مبــدأ أن جميــع البــر يســتحقون االح ـرام ،وأنــهال ينبغــي ألحــد أن يتحمــل املعانــاة التــي تجعلــه يشــعر أنــه أقــل مــن اإلنســان.
جميــع البــر سواســية يف هــذا الصــدد ،ويجــب التعامــل مــع كرامتهــم كقيمــة
أساســية.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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 القانــون الــدويل يكــرس لحقــوق اإلنســان ،فمــن خاللــه يتــم تطبيــق االلتزامــاتاملفروضــة عــى جميــع الحكومــات يف جميــع أنحــاء العــامل .عــى الحكومــات
االلتــزام بضــان تلبيــة االحتياجــات األساســية لــكل فــرد ،مبــا يف ذلــك احــرام
الكرامــة الشــخصية.
 إن حقــوق اإلنســان ال تضمــن حيــاة مرتفــة وخاليــة مــن األذى أو الخطــر .إنهــاتقــدم الحــد األدىن ،أو مجموعــة املعايــر الدنيــا التــي تضمــن مــا هــو رضوري لــي
يعيــش الجميــع بكرامــة.
 قــد تخضــع معظــم حقــوق اإلنســان لقيــود يف ظــل ظــروف معينــة ،إذا تبــن أنذلــك رضوري لحاميــة حقــوق اآلخريــن أو فيــه فائــدة للمجتمــع برمتــه .بعــض
حقــوق اإلنســان ،كالحــق يف الحيــاة والحــق يف عــدم التعــرض للمعاملــة الالإنســانية
واملســيئة ،ال ميكــن تقييدهــا عــى اإلطــاق.
حقوق اإلنسان والقانون

لقــد تــم تكريــس حقــوق اإلنســان يف مختلــف النظــم القانونيــة ،وقــد خلــق
ذلــك التزامــات عــى الحكومــات وعــى مســتويات مختلفــة .يتــم توضيــح الصكوك
األساســية لحقــوق اإلنســان ،إىل جانــب بعــض الحقــوق التــي تغطيهــا عــى الرســم
البيــاين يف الصفحــة (.)294
حقوق اإلنسان على المستوى الدولي

وضعــت األمــم املتحــدة ( )UNعــد ًدا مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان
التــي تحــدد التزامــات الحكومــات باحــرام األفــراد ،أهمهــا:
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ( )UDHRمتــت صياغتــه عــام 1948
يف أعقــاب الحــرب العامليــة الثانيــة مبــارشة .وقــد اعرتفــت بــه جميــع حكومــات
العــامل .وهــو يشــكل أســاس الحقــوق واملبــادئ األساســية التــي ســتوجد يف جميــع
z
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معاهــدات حقــوق اإلنســان التــي ســيتم التوقيــع عليهــا الح ًقــا.
العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ( )ICCPRتبنتــه
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام  .1966ليتــم مبوجبــه توســيع نطــاق العديــد
مــن الحقــوق املنصــوص عليهــا يف اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان.
z

العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة
( )ICESCRتــم اعتــاده مــن طــرف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف نفــس
وقــت اعتــاد العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية .ويغطــي
الحقــوق األخــرى املتبقيــة مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،كــا هــو
موضــح يف الرســم البيــاين أدنــاه.
z

وافقــت جميــع الحكومــات األوروبيــة عــى احــرام وحاميــة وتطبيــق
الحقــوق الــواردة يف الرشعــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان .كــا وقعــوا أيضــا عــى
معاهــدات دوليــة أخــرى لحقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك اتفاقيــة األمــم املتحــدة
لحقــوق الطفــل.
على المستوى اإلقليمي

إن مجلــس أوروبــا ،وبدرجــة أقــل ،االتحــاد األورويب هــو الــذي يقــف وراء
إنشــاء اإلطــار األورويب لحقــوق اإلنســان ،والــذي يضمــن احرتامــه.
تقســم معاهدتــا مجلــس أوروبــا أدنــاه الحقــوق املنصــوص عليهــا يف اإلعــان
العاملــي لحقــوق اإلنســان بنفــس طريقــة العهديــن الدوليــن املذكوريــن أعــاه،
بالرغــم مــن أنــه كان قــد تــم اعتامدهــا مــن قبــل.
• االتفاقيـة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان تـم اعتامدهـا عـام  .1953وهـي
توفـر نفـس الحقـوق تقريبـا التـي يوفرهـا العهد الـدويل الخـاص بالحقـوق املدنية
والسياسـية .تأسسـت املحكمـة األوروبية لحقوق اإلنسـان عـام  1959لإلرشاف عىل
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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احترام االتفاقيـة مـن طـرف الـدول األعضـاء يف مجلـس أوروبا.
• امليثـاق االجتامعـي األورويب تـم اعتماده عـام  .1961وهـو يوفـر نفـس
الحقـوق تقريبا التي يوفرهـا العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافيـة .يتـم مراقبـة هـذه الحقـوق مـن قبـل اللجنـة األوروبيـة للحقـوق
االجتامعيـة التـي تنظـر يف التقاريـر املقدمـة مـن طـرف الحكومـة (وأحيانًـا مـن
طـرف فاعلين اخرين ،مثـل النقابـات العاملية واملنظمات غري الحكوميـة األخرى).
على المستوى الوطني

قامـت العديـد مـن الـدول أيضً ـا بتبنـي حاميـة حقـوق اإلنسـان ودمجهـا يف
قوانينهـا الوطنيـة لتتمكـن املحاكـم الوطنيـة مـن النظـر يف االنتهـاكات املحتملـة
لحقـوق اإلنسـان.
ما هي الحقوق التي نتوفر عليها؟

األمم املتحدة
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية

الحرية – عدم التمييز  -محاكمة عادلة  -حرية
التجمع  -الحياة  -الحامية من االسرتقاق  -حرية
التعبري  -حرية الضمري -الحق يف عدم التعرض
للتعذيب -حامية الخصوصية

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية
الرتبية  -النقابات  -العمل  -عدم التمييز  -الضامن
االجتامعي  -مكافأة عادلة  -مستوى معييش الئق -
دعم األطفال  -الصحة  -الحياة الثقافية  -اإلسكان

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

امليثاق االجتامعي األورويب

مجلس أوروبا
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حقوق اإلنسان وخطاب الكراهية

يثري خطاب الكراهية العديد من قضايا حقوق اإلنسان:
األسباب الكامنة

يغــذي خطــاب الكراهيــة الصــور النمطيــة الســلبية التــي تعتــر بعــض
املجموعــات أو األفـراد أدىن مرتبــة ومختلفــن وال يســتحقون االحـرام .ويف املقابــل
فــإن حقــوق اإلنســان تعــزز مبــدأ املســاواة يف الحقــوق بــن البــر واالحــرام.
إن عــدم التمييــز مبــدأ أســايس .لذلــك فــان تعزيــز اح ـرام حقــوق اإلنســان يعــد
وســيلة ملنــع انتشــار املواقــف التــي تحــرض عــى خطــاب الكراهيــة.
األثر الفوري

تنــدرج أســوأ تعبـرات الكراهيــة يف ســياق التمييــز وانتهــاك حقوق اإلنســان.
إن خطــاب الكراهيــة يطــال الكرامــة الشــخصية ويهمشــها ويحطمهــا ،وغال ًبــا مــا
يكــون األشــخاص املســتهدفون مســتضعفني باألســاس.
يــؤدي خطــاب الكراهيــة ضــد األفــراد إىل انتهــاك الحــق يف الخصوصيــة،
وقــد يصــل إىل حــد املعاملــة الالإنســانية واملســيئة ،كــا يحــدث يف حــاالت التنمــر
عــر اإلنرتنــت .إن خطــاب الكراهيــة يهــدم ثقــة وكرامــة وأمــن أي شــخص ينتمــي
إىل الجامعــات املســتهدفة مــن طــرف خطــاب الكراهيــة.
تأثيرات خطاب الكراهية

إذا مل يقابــل خطــاب الكراهيــة أي اع ـراض ،فإنــه يشــجع عــى املزيــد مــن
انتهــاكات حقــوق اإلنســان .الصــور النمطيــة الســلبية تنتــر داخــل املجتمــع،
وتتعــرض مجموعــات معينــة إىل التهميــش والعــزل بشــكل متزايــد ،وتتكاثــر
الرصاعــات واإلنقســامات وتــزداد ســوء املعاملــة أو التهديــدات مــع تجــاوز حــدود
جديــدة عنــد كل مــرة .يف الحــاالت القصــوى ،قــد تتحــول «عبــارات» الكراهيــة
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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البســيطة إىل عنــف بــدين ،كــا ميكــن أن يــؤدي خطــاب الكراهيــة إىل جرائــم
الكراهيــة وانتهــاك حقــوق اإلنســان مثــل أمــن وســامة الشــخص .دامئًــا مــا
يصاحــب خطــاب الكراهيــة جرائــم الكراهيــة ،مبــا يف ذلــك اإلبــادة الجامعيــة .إن
خطــاب الكراهيــة ال يــؤدي بالــرورة إىل جرميــة كراهيــة ،لكــن جرميــة الكراهيــة
دامئًــا مــا يصاحبهــا خطــاب يحــض عــى الكراهيــة.
حرية التعبير؟

قــد متــس التدابــر املتخــذة مــن أجــل التصــدي لخطــاب الكراهيــة بعــض
حقــوق اإلنســان ،ذلــك أن حريــة التعبــر تعتــر حــق أســايس مــن حقــوق اإلنســان
متامــا مثــل حريــة الفكــر أو الضمــر أو الديــن .غالبًــا مــا يلجــأ املتهمــون بالتحريض
عــى «الكراهيــة» إىل االحتــاء بهــذه الحقــوق.
ميكـن أن يسـاعد الفهـم الجيـد لحقوق اإلنسـان يف حـل هذا النـزاع الواضح.
إن إحـدى التحديـات الرئيسـية التـي تواجه العمـل عىل التصدي لخطـاب الكراهية
تكمـن يف القـدرة على تحديـد أفضـل تـوازن بين السماح بحريـة التعبير وحاميـة
الحقـوق األخـرى التـي ميكـن أن تتناقـض مع أشـكال التعبير العنيفة.
استخدام حقوق اإلنسان للتصدي لخطاب الكراهية

ت ُعتــر الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان أداة قويــة للتصــدي لخطــاب الكراهيــة
عــر اإلنرتنــت ،ألنهــا مت ّكــن الشــباب مــن تطويــر املعرفــة واملهــارات واملواقــف
الالزمــة لفهــم خطــاب الكراهيــة ،مــن خــال نهــج قائــم عــى حقــوق اإلنســان.
يســاهم هــذا النهــج يف تنميــة التعاطــف واالحـرام اتجــاه اآلخريــن ،بــل وأكــر مــن
ذلــك ،فإنــه يشــجع عــى املشــاركة الفعالــة ويعــزز الشــعور «بالجــدارة».
ملزيد من املعلومات حول حقوق اإلنسان ،أنظر الفصل  4من دليل اتجاهات:
https//:rm.coe.int1680488f2a
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حقوق اإلنسان واإلنترنت
العناصر الرئيسية

إن حقــوق اإلنســان وحاميتهــا أكــر أهميــة مــن األحــكام والــروط التــي
تضعهــا الــركات الخاصــة.
z

عنــد مامرســة الحــق يف اإلنرتنــت ،يجــب حاميــة الجميــع مــن التدخــل
غــر القانــوين أو املضايقــة.
z

لــدى كل شــخص تــم انتهــاك حقوقــه وحرياتــه عــى اإلنرتنــت الحــق يف
التــاس املســاعدة والدعــم.
z

ترجــع ملكيــة شــبكة اإلنرتنــت يف غالبيتهــا إىل رشكات خاصــة تتحكــم فيهــا.
ينــا حقــوق اإلنســان هــي قواعــد ملزمــة للحكومــات ،وغــر ملزمــة للــركات
الخاصــة ،مــا يجعــل عمليــة حاميــة حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت أكــر تعقيــدا.
إذا أراد مركــز تجــاري أو ملهــى ليــي منــع األشــخاص مــن ارتــداء الجينــز أو
االحتجــاج أو توزيــع معلومــات حــول نشــاط تجــاري آخــر «-والتــي تعتــر كلهــا
مــن أشــكال التعبــر»– ،فليــس مــن املمكــن حينهــا الدفــاع عــن حريــة التعبــر
واالســتئناف أمــام املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان! كذلــك ،ميكــن للــركات
الخاصــة يف الغالــب وضــع القواعــد التــي يجــب عــى املســتخدمني االلت ـزام بهــا
عنــد اســتخدام خدمــات اإلنرتنــت التــي ميتلكونهــا ،وإذا مل تناســب هــذه القواعــد
املســتخدمني ،فبإمكانهــم حينهــا تقديــم شــكوى؛ إال أن العقوبــة النهائيــة ســتقترص
عــى الحكــم بالتوقــف عــن اســتخدام هــذه الخدمــات ببســاطة.
لكــن ،هــذا ال يعنــي أن املجــاالت التــي متتلكهــا الــركات الخاصــة ،مبــا يف
ذلــك اإلنرتنــت ،ال تخضــع لقوانــن حقــوق اإلنســان ! تفــرض حقــوق اإلنســان عــى
الحكومــات التزامــن اثنــن (عــى األقــل):
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1.ترسـم حقوق اإلنسـان حدودا ً ملا يُسـمح للحكومات القيام به .عىل سـبيل
املثـال ،ليـس للحكومات الحق يف منع املعارضة السياسـية ،أو مامرسـة التعذيب ،أو
حرمـان الفرد من حريته دون سـبب وجيه.
2.تجبر حقـوق اإلنسـان الحكومـات على اتخـاذ خطـوات إيجابيـة لضمان
حاميـة الحقـوق بشـكل صحيح؛ كإصدار قوانين تحظر التمييز ،وضمان مقاضاة أي
عمـل مـن أعمال العنف (ومعاقبته) ،وضمان توفري الحامية الكافيـة للضحايا أيضا.
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األفراد
يجب على األفراد إحترام قواعد وشروط الشركات.
يجــب علــى الشــركات إحتــرام حقــوق اإلنســان عندمــا
يقتضــي القانــون ذلــك.
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وبعب ــارة أخ ــرى ،يج ــب ع ــى الحكوم ــات أيضً ــا التأك ــد م ــن أن الفض ــاءات
«الخاص ــة» ال ت ــؤدي إىل انته ــاكات حق ــوق اإلنس ــان.
تعـــرف القضايـــا القضائيـــة املرتبطـــة بانتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان عـــى
اإلنرتنـــت تزايـــدا مســـتمرا.
أكـــدت املحكمـــة األوروبيـــة لحقـــوق اإلنســـان يف أحكامهـــا أن الـــدول
ملزم ــة بحامي ــة حق ــوق األفــراد وحرياته ــم األساس ــية ع ــى اإلنرتن ــت ،وتحديــ ًدا
حري ــة التعب ــر وحامي ــة األطف ــال والش ــباب ،وحامي ــة القي ــم األخالقي ــة لآلخري ــن
وحقوقه ــم ،م ــن خ ــال مكافح ــة العنرصي ــة وكراهي ــة األجان ــب وأش ــكال التميي ــز
األخ ــرى.
مـــن الناحيـــة النظريـــة ،تعتـــر حاميـــة أمـــن األفـــراد يف الفضـــاءات
اإللكرتونيـــة «الخاصـــة» مـــن مســـؤولية الحكومـــات متامـــا مثـــل مـــا هـــي
مســـؤولة عـــن حاميـــة أمنهـــم يف العـــامل «الحقيقـــي» .لكـــن عمليـــا ،نجـــد أن
الحكومـــات تتدخـــل بشـــكل أقـــل بكثـــر يف العـــامل «االفـــرايض» مقارنـــة مـــع
العـــامل «الحقيقـــي».
إضاف ــة إىل ذل ــك ،ف ــإن التميي ــز ب ــن الفض ــاء الخ ــاص والع ــام غ ــر واض ــح
ويحتـــاج إىل الحـــوار .كـــا أنـــه ليســـت جميـــع املواقـــع اإللكرتونيـــة خاصـــة،
وحت ــى عندم ــا تك ــون كذل ــك ،فإنه ــا تس ــتدعي املس ــاءلة العام ــة ،فه ــل ميك ــن
اعتب ــار ش ــبكة اجتامعي ــة تض ــم  500ملي ــون ش ــخص مؤسس ــة خاص ــة بحت ــة؟
لق ــد ق ــام بع ــض ممث ــي الش ــباب م ــن مجل ــس أوروب ــا بتوجي ــه دع ــوة
لحركــة ال لخطــاب الكراهيــة مــن أجــل االعـراف باإلنرتنــت كفضــاء عــام تتجــاوز
مصالح ــه مصال ــح رشكات اإلنرتن ــت الخاص ــة.
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تذكــــ ــر :تتط ــور الترشيع ــات بش ــأن مامرس ــة الحق ــوق ع ــى اإلنرتن ــت
وحاميته ــا باس ــتمرار .ع ــى الرغ ــم م ــن أن الفض ــاء االفــرايض ق ــد يب ــدو غ ــر
واقع ــي وغ ــر خاض ــع للرقاب ــة ،إال أن ذل ــك ال يعن ــي أن ــه بإم ــكان األفــراد ق ــول
وفع ــل م ــا يحل ــو له ــم! س ــيقرر مس ــتخدمو اإلنرتن ــت مصريه ــا ،ك ــا أن للش ــباب
الق ــدرة ع ــى التأث ــر يف ه ــذا األم ــر مث ــل أي ش ــخص آخ ــر!
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 3 . 5حرية التعبير

ـكل شــخص حـ ُّـق التمتُّــع بح ِّريــة الــرأي والتعبــر ،ويشــمل هــذا الحـ ُّـق ح ِّريتــه
لـ ِّ
يف اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة ،ويف التــاس األنبــاء واألفــكار وتلقِّيهــا ونقلهــا إىل
اآلخريــن ،بأيَّــة وســيلة ودومنــا اعتبــار للحــدود.
املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

حرية التعبري وخطاب الكراهية
تعتــر حريــة التعبــر جــزءا أساســيا مــن أي عمــل يهــدف إىل حاميــة حقــوق
اإلنســان والتصــدي لخطــاب الكراهيــة .وعــى الرغــم من أن جميع أشــكال اإلســاءة
أو الكراهيــة مــؤدي ،والعديــد منهــا قــد يكــون عنرصيًــا ،إال أن أي محــاوالت للحــد
مــن تعبـرات الكراهيــة أو القضــاء عليهــا يجــب أن تأخــذ يف االعتبــار حقــوق كال
الطرفــن ،مبــا فيهــا حقــوق أولئــك الذيــن يعــرون عــن «الكراهيــة» .قــد يبــدو
األمــر غري ًبــا ،ولكــن احـرام حقــوق اإلنســان دامئًــا مــا يكــون مرتبطــا بالقــدرة عــى
تحديــد أفضــل تــوازن بــن املطالــب الحقوقيــة املختلفــة .حتــى وإن مل نكن نشــجع
مرتكبــي االنتهــاكات واألعــال اإلجراميــة ،أو أولئــك الذيــن يســتعملون عبــارات
بذيئــة ،إال أنــه توجــد حاميــة لحقــوق اإلنســان تنطبــق عــى هــؤالء األشــخاص
أيضً ــا.
تعتــر حريــة التعبــر أو الحــق يف حريــة التعبــر  -ح ًقــا مــن حقــوق اإلنســان
األساســية ،وذلــك راجــع لســببني رئيســيني :أوالً ،ألنهــا مهمــة بالنســبة لألفــراد
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

301

حركة ال لخطاب
الكراهية

اإلنترنيت
خطاب الكراهية عبر
التعبير
حرية

وثان ًيــا ألنهــا مهمــة بالنســبة للمجتمــع كذلــك .حريــة التعبــر هــي واحــدة مــن
تلــك االحتياجــات الرضوريــة لكرامــة اإلنســان؛ كــا أنهــا تلعــب دو ًرا رائـ ًدا يف أي
مجتمــع دميقراطــي .بــدون حريــة التعبــر ،ال ميكــن أن تكــون هنــاك دميقراطيــة؛
وبــدون دميقراطيــة مــن املســتحيل حاميــة حقــوق اإلنســان.
تشكل حرية التعبري «أحد األسس األساسية ألي [مجتمع دميقراطي] ،وهي أحد
الرشوط األساسية لتقدمه ولتنمية كل إنسان».
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان :قضية هاندي سايت ضد اململكة املتحدة

يف لغـة الخطـاب اليومـي ،غالبًا ما يشير النـاس إىل الحق يف حريـة «التعبري».
يف الواقـع ،فـإن حريـة التعبير تشـمل جميع أشـكال التعبريات البرشيـة ،مبا يف ذلك
التعبير املكتـوب والصـور واملرسح ومقاطع الفيديو واملوسـيقى؛ وبالتـايل فإن الحق
يف حريـة التعبير يرتبـط بالنشـاط عبر اإلنرتنت :مبا أن أي نشـاط عبر اإلنرتنت يعد
أيضـا مـن أشـكال التعبري الذي قد يشـمله هـذا الحق.
ملاذا حرية التعبري مهمة؟
هي جزء ال يتجزأ من اإلنسان!
إن أفـكار وآراء ومعتقـدات الفـرد هـي جـزء مهـم مـن هويتـه .منـع أي فرد
مـن التحـدث يعنـي حرمانـه مـن جـزء مهـم يف شـخصيته ،أي التقليـل مـن هويته.
إن املغـزى مـن حقـوق اإلنسـان يتجلى إىل حـد كبير يف الحفـاظ على قدرتنـا عىل
مامرسـة سـيطرتنا الشـخصية على حياتنـا – أو بعبـارة أخـرى ،على اسـتقالليتنا .إن
تقييـد حريـة التعبير يعنـي الحـد من فرص األشـخاص يف املشـاركة داخـل املجتمع،
فاملشـاركة يف حد ذاتها تعترب حق أسـايس من حقوق اإلنسـان ،كشـكل من أشـكال
التفاعـل االجتامعـي وكوسـيلة للتأثير على القـرارات التـي ميكـن لجهـات أخـرى
اتخاذهـا بالنيابـة عنـا .املشـاركة إذن هـي جوهـر الدميقراطيـة واملواطنة.
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هي مهمة بالنسبة للدميقراطية
يعتــر النقــاش واملناقشــة جــز ًءا أساس ـ ًيا مــن أي مجتمــع دميقراطــي .تولــد
األفــكار مــن خــال مشــاركتها مــع اآلخريــن ،وتوضيحهــا وربطهــا ومقارنتهــا
بالتفسـرات األخــرى .إن اإلبــداع والحقيقــة يعتمــدان عــى تبــادل األفــكار ،كــا أن
التبــادل «الحــر» لألفــكار يزيــد مــن ث ـراء املجتمــع.
النقـاش واملناقشـة هما أيضـا وسـيلتان لتسـهيل التبـادل بين البشر .نحـن
نفهـم اآلخريـن مـن خالل االسـتامع إىل أرائهـم ،وأحيانًـا من خالل التعبير عن عدم
يرا إىل توافـق يفضي إىل «العيـش م ًعـا» ،ميثل ذلك
وفاقنـا مـع أرائهـم ،للوصـول أخ ً
أحـد أهـم الشروط للحصـول على مجتمـع متامسـك .وبالتـايل فـإن حريـة التعبير
مهمـة ألنهـا تسـمح بتنميـة وازدهـار املجتمع واألفراد عىل حد سـواء .لـذا يجب أن
يتوفـر سـبب وجيـه مـن أجـل اتخاذ إجـراء يحظـر حريـة التعبري.
ماذا يقول القانون؟
حدود حرية التعبري
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يوضــح الرســم البيــاين األشــكال الرئيســية للتعب ـرات التــي قــد تخضــع أو
ينبغــي أن تخضــع لقيــود مبوجــب القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان .هــل توافــق
عــى هــذه الحــدود والقيــود؟ هــل تعتقــد أن التعبـرات يجــب أن تخضــع لتقييــد
أكــر (أو أقــل)؟
عــى الرغــم من وجــود أســباب قويــة تدعــم حاميــة حريــة التعبــر ،إال
أن معاهــدات حقــوق اإلنســان تعــرف أيضً ــا بــأن التعبــر يف حــد ذاتــه «فعــل»
يســتطيع إيــذاء اآلخريــن ،وتهديــد للمجتمــع برمتــه .لهــذا الســبب ،ت ُعتــر حريــة
التعبــر أحــد الحقــوق التــي مــن شــأنها أن تكــون محــدودة يف ظــروف معينــة
والتــي يجــب أن تخضــع أحيانــا لبعــض القيــود .يجــب إقامــة تــوازن بــن الســاح
للنــاس بالتعبــر عــن أفكارهــم العميقــة وبــن التأكــد مــن أنهــا ال تنتهــك حقــوق
اآلخريــن ،أو تســبب يف رضر أكــر للمجتمــع.
تحمــي املــادة  19مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان واملــادة  10مــن
االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان حريــة التعبــر .تحــدد املــادة  10الــروط
التــي يجــب اســتيفاؤها إذا رغبــت أي حكومــة تقييــد حريــة التعبــر أو معاقبــة
التعبــر غــر املقبــول .يف حــال مل يتــم اســتيفاء هــذه الــروط ،فــإن أي تقييــد
سـيُأخذ عــى أنــه انتهــاك لحقــوق اإلنســان .ومــع ذلــك ،تســمح املرونــة النســبية
بتفســر واســع لهــذه الــروط ،حتــى تتمكــن مختلــف البلــدان التجــاوب مــع
اعتباراتهــا الخاصــة بالطريقــة األنســب لهــا.
ماذا تقول االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان؟
لــكل إنســان الحــق يف حريــة التعبــر .هــذا الحــق يشــمل حريــة اعتنــاق
اآلراء وتلقــى وتقديــم املعلومــات واألفــكار دون تدخــل مــن الســلطة
العامــة ،وبــرف النظــر عــن الحــدود.
الفقرة  1من املادة  10من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
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أوالً ،تؤكــد االتفاقيــة أهميــة حريــة التعبــر ووجــوب حاميتهــا .ثانيـاً ،تــدرج
االتفاقيــة ضمــن حريــة التعبــر مــا يــي:
• الحق يف حرية الرأي؛
• حرية تلقي املعلومات «دون تدخل من السلطات العامة»؛
• حرية تقديم املعلومات «دون تدخل من السلطات العامة».
ثالث ـاً ،يف ظــل ظــروف معينــة ،وعنــد الحاجــة االجتامعيــة امللحــة ،تجيــز
املــادة  10بعــض القيــود عــى حريــة التعبــر .ومــع ذلــك ،يجــب أن يكــون أي
تقييــد رضوريًــا لتلبيــة حاجــة اجتامعيــة معينــة ،ويجــب أن يكــون متناس ـ ًبا مــع
تلــك الحاجــة؛ بعبــارة أخــرى ،ال ينبغــي أن يكــون هــذا التقييــد مفرطًــا.
إن رشط «التناســب» يعنــي أن الرقابــة ،باعتبارهــا قيــودا عامــة ،ال تتوافــق
مــع حــق األف ـراد يف حريــة التعبــر .ينبغــي النظــر يف كل حالــة عــى حــدة ،كــا
يجــب الســاح بالتعبــر قــدر اإلمــكان .ولذلــك ينبغــي إيجــاد طــرق بديلــة لحامية
أولئــك الذيــن قــد يتأثــرون عنــد حــاالت معينــة.
املادة 10
فرييت ضد بلجيكا
خلال الحملـة االنتخابيـة ،تـم توزيـع عـدة أنـواع مـن املنشـورات تحمـل شـعارات
تدعـوا إىل «معارضة أسـلمة بلجيـكا» ،و«مقاطعة سياسـة االندمـاج الزائفة» و«طرد
غير األوروبيين العاطلين عـن العمـل» .ولهـذا السـبب متـت إدانة عضـو بلجييك يف
الربملـان ورئيـس حـزب الجبهـة الوطنيـة يف بلجيـكا ( )Nationaal Frontبالتحريض
على التمييـز العنرصي.
قـام بعدهـا هـذا األخير بتقديـم شـكوى إىل املحكمـة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان،
مدعيـاً أنـه تـم انتهـاك حقـه يف حريـة التعبير .خلصـت املحكمـة إىل عـدم وجـود
انتهـاك لحريـة التعبير .بـل اعتبرت املحكمـة أن رسـالته ،التـي تـم نقلهـا يف سـياق
انتخايب ،تشكل بالفعل تحريضً ا عىل الكراهية العنرصية.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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املادة  17من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
املادة 17
نوروود ضد اململكة املتحدة

أديــن مواطــن بريطــاين بهجــوم خطــر عــى مجموعــة دينيــة يف اململكــة املتحــدة،
هــذا األخــر كان قــد وضــع عــى نافذتــه ملصــق للحــزب الوطنــي الربيطــاين الــذي
ينتمــي إليــه ،حيــث يعــرض مــن خاللــه صــورة لربجــي مركــز التجــارة العاملــي وهــا
مشــتعلني ،وقــام بإرفــاق عبــارة «اإلســام خــارج بريطانيــا  -فلنحمــي الشــعب
الربيطــاين» إىل جانــب رمــز الهــال والنجمــة مرفقــن بعالمــة الحظــر .قــام هــذا
املواطــن بتقديــم شــكوى إىل املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان بحجــة انتهــاك
حقــه يف حريــة التعبــر.
رفضــت املحكمــة األوروبيــة طلبــه وخلصــت إىل أن مثــل هــذا الهجــوم الشــديد
ضــد جامعــة دينيــة معينــة وإقامــة صلــة بــن جامعــة بأكملهــا وعمــل إرهــايب
خطــر يتعــارض مــع القيــم التــي أعلنتهــا وتكفلهــا االتفاقيــة ،وال ســيام التســامح
والســام االجتامعــي وعــدم التمييــز ،وبالتــايل ال ميكــن ملقــدم الطلــب االســتفادة
مــن حاميــة املــادة ( 10حريــة التعبــر).

غارودي ضد فرنسا

أديــن مؤلــف كتــاب بعنــوان األســاطري املؤسســة للسياســة اإلرسائيليــة يف فرنســا
بتهمــة تحــدي جرميــة ارتكبــت ضــد اإلنســانية وتشــويه ســمعة جامعــة بأكملهــا،
ويتعلــق األمــر باملجتمــع اليهــودي؛ وبالتــايل إشــعال فتيــل الكراهيــة العنرصيــة.
وبعــد تقديــم مؤلــف الكتــاب شــكوى إىل املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان
يعــرض مــن خاللهــا انتهــاك حريتــه يف التعبــر .قابلــت املحكمــة طلبــه بالرفــض.
واعتــرت أن مضمــون مالحظــات صاحــب الشــكوى يعتــر إنــكارا ً للهولوكوســت.
وزعمــت أن الترصيحــات التــي تتحــدى الحقائــق التاريخيــة الثابتــة بوضــوح ال
تســعى إىل هــدف علمــي أو تاريخــي ،بــل تــروم إىل إعــادة تأهيــل النظــام االش ـرايك
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القومــي واتهــام الضحايــا أنفســهم بتزييــف التاريــخ .وخلصــت املحكمــة إىل
أن هــذه األفعــال تتعــارض بشــكل واضــح مــع القيــم األساســية لالتفاقيــة ،كــا
طبقــت املحكمــة املــادة ( 17حظــر إســاءة اســتخدام الحقــوق) وارتــأت أن
املدعــي ال ميكنــه االســتفادة مــن أحــكام املــادة ( 10حريــة التعبــر).

باإلضافــة إىل الحــق يف حريــة التعبــر ،فــإن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق
اإلنســان تتضمــن أيضً ــا مــادة تحظــر أي عمــل «يهــدف إىل تدمــر أي مــن الحقــوق
املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة» .قــد يشــمل ذلــك الحــاالت القصــوى لخطــاب
الكراهيــة (وخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت).
املــادة  17تنــص عــى أن أي شــخص يدعــو إىل عمــل عنيــف ضــد مجموعات
معينــة لــن يحــق لــه الطعــن يف حقــه يف حريــة التعبــر .ال يوجــد أي حــق يخــول
ألي شــخص تعريــض األشــخاص اآلخريــن للهجــوم أو القتــل.
من يستخدم املادة 10؟
رغــم أن الحكومــات ملزمــة بتقييــد حريــة التعبــر إذا مــا اتضــح لهــا أنــه
مــن املحتمــل أن يســبب هــذا التعبــر يف رضر مــا ،إال أن القضايــا املعروضــة عــى
املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان مبوجــب املــادة  10ال تتعلــق عــاد ًة «بفشــل»
الحكومــات يف التــرف ،بــل يتعلــق األمــر غالبــا بالطعــن يف الحــاالت التــي اتخذت
فيهــا الحكومــة إجـراءات لتقييــد حريــة التعبــر ،رمبــا لحاميــة مجموعــات أو أفـراد
معينــن ،والتــي ارتــأى أصحابهــا أن هــذا القيــد مفرطــا .إن الحــق يف حريــة التعبــر
مهــم بالنســبة لخطــاب الكراهيــة ألنــه يســاعدنا عــى معرفــة ســبب الحاجــة إىل
«التســامح» مــع بعــض أشــكال التعصــب (املعتدلــة) يف املجتمــع الدميقراطــي ،كــا
أنــه يضــع حــدو ًدا معينــة ملــا يجــب الســاح للنــاس بقولــه.
يحتــاج ضحايــا خطــاب الكراهيــة عــادة إىل التعبري عــن املخاوف بشــأن حقوقهم
مبوجــب مــادة أخــرى ،مثــل الحق يف عــدم التعرض للتمييــز أو الحــق يف الخصوصية.
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حرية التعبري واإلنرتنت
تتواصــل الجهــود لضــان احـرام حقــوق اإلنســان داخــل العــامل االفـرايض،
كــا أن مشــكلة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ت ُعجــل النقــاش بخصوصــه.
نــر مجلــس أوروبــا دليــل حقــوق اإلنســان ملســتخدمي اإلنرتنــت ملســاعدة
األشــخاص عــى فهــم حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت .يشــر الدليــل ،املســتند إىل
االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،إىل أن حقــوق اإلنســان تطبــق ســواء خــارج
اإلنرتنــت أو عنــد االتصــال بــه؛ كــا يــرح الدليــل بتفصيــل كيفيــة تطبيــق حريــة
التعبــر واملعلومــات عــى اإلنرتنــت.
ملزيــد مــن املعلومــات حــول كيفيــة تطبيــق قانــون حقــوق اإلنســان عــى
اإلنرتنــت ،ميكنــك االطــاع عــى القســم  2.5املتعلــق بحقــوق اإلنســان يف الصفحــة
( .)297أمــا بخصــوص حريــة التعبــر ،فيــا يــي بعــض النقــاط الرئيســية:
البعد «غري الجغرايف» لإلنرتنت
يوجــد العديــد مــن مــزودي خدمــات اإلنرتنــت ومحــركات البحــث األكــر
شــعبية ومواقــع التواصــل االجتامعــي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،أو يف بلــدان
أخــرى حيــث تكــون املالحقــة القضائيــة محــدودة .تختلــف الرؤيــة األمريكيــة
لحريــة التعبــر عــن تلــك الــواردة يف قانــون حقــوق اإلنســان األورويب ،خاصــة
التفســر الــذي تقدمــه املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان لهــذه القوانــن .يزيــد
ذلــك مــن صعوبــة تقييــد حريــة التعبــر مبوجــب قانــون الواليــات املتحــدة ،حتــى
عندمــا يكــون التعبــر عنرصيًــا بشــكل علنــي أو يحــرض عــى العنــف .وهــذا يعنــي
أنــه مــن الصعــب حــذف املواقــع اإللكرتونيــة التــي تســتند إىل مــزود خدمــات
أمريــي ،وأنــه ليــس مــن املمكــن دامئًــا مالحقــة املحرضــن عــى خطــاب الكراهيــة
قضائيــا.
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صعوبة التحكم يف الفضاء اإللكرتوين
اإلنرتنــت فضــاء شاســع ،يخضــع معظمــه لســيطرة املســتخدمني وال يخضــع
للمراقبــة أو التحكــم الخارجــي .وحتــى عنــد توفــر أســباب وجيهــة لحــذف موقــع
مــا ،رمبــا بســبب التحريــض عــى العنــف ضــد مجتمــع معــن مثــا ،يبقــى مــن
الســهل نســبيًا عــى مالــي او مديــري هــذا املوقــع اإللكــروين إنشــاء موقــع جديــد
تحــت عنــوان مختلــف وإعــادة نــر املحتــوى األصــي عــر اإلنرتنــت.
رضورة الحفاظ عىل مزايا اإلنرتنت
بالنســبة للعديــد مــن األشــخاص ،فــإن إحــدى نقــاط قــوة اإلنرتنــت تكمــن
يف ســهولة اســتخدامه مــن أجــل التواصــل .قــد تنجــح املراقبــة والرقابــة األكــر
رصامــة يف التقليــل مــن حجــم خطــاب الكراهيــة داخــل الفضــاء اإللكــروين ،إال
أن إنشــاء وتطبيــق مثــل هــذا النظــام ســيكون لــه تداعيــات كبــرة عــى الطريقــة
التــي اعتــاد عليهــا النــاس يف اســتخدام اإلنرتنــت.
امللكية :دور الرشكات الخاصة
إن معظــم املواقــع اإللكرتونيــة مــن «ملكيــة» األفـراد أو الــركات الخاصــة،
يعنــي ذلــك أنــه يف غيــاب القوانــن التــي تنظــم كيفيــة الــرد عــى الكراهيــة أو
التحريــض عــى العنــف ،ســتصبح هــذه املواقــع «حــرة» نســب ًيا يف تقديــم أي
محتــوى .مبــا أن حقــوق اإلنســان هــي قوانــن ملزمــة للحكومــات ،فســيتعني
ببســاطة عــى الــركات الخاصــة االمتثــال للقوانــن التــي تراهــا هــذه الحكومــات
رضوريــة!
بالطبــع ،فــإن الــركات الخاصــة تخضــع أيضً ــا «لقانــون الســوق» ،وغال ًبــا
مــا يــؤدي الضغــط الــذي ميارســه أولئــك الذيــن يســتخدمون خدماتهــم إىل تغيــر
سياســاتهم عــى األرجــح.
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هــذا يجعــل الشــباب مطالبــن بشــكل خــاص بنقــل وجهــات نظرهــم
الخاصــة حــول خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت إىل املســؤولني عــن املواقــع
اإللكرتونيــة التــي يســتخدمونها.
تعتــر الحمــات عــر اإلنرتنــت أداة ناجحــة ،متامــا مثــل تلــك التــي أجرتهــا
منظــات غــر حكوميــة عديــدة ســنة  ،2013مــن أجــل حــذف محتــوى مــن
فيســبوك يــرع العنــف ضــد املــرأة ،وقــد متــت اإلشــارة خــال هــذه الحملــة إىل
أن الحــدود بــن الفضاءيــن الخــاص والعــام عــى اإلنرتنــت أصبحــت ضبابية بشــكل
متزايــد .إن مثــل هــذه الحمــات تثبــت أنــه مــن املســتحيل عــى الــدول االعتــاد
فقــط عــى التنظيــم الــذايت؛ وأن الفضــاء اإللكــروين هــو أيضً ــا فضــاء عــام.
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 4 . 5العنصرية والتمييز

يعتــر «التمييــز العنــري» أي متييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفصيــل يقــوم
عــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو األصــل القومــي أو االثنــي ويســتهدف
أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة االعـراف بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية أو
التمتــع بهــا أو مامرســتها ،عــى قــدم املســاواة ،يف امليــدان الســيايس أو االقتصــادي
أو االجتامعــي أو الثقــايف أو يف أي ميــدان آخــر مــن مياديــن الحيــاة العامــة.
املادة  1من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي

ما عالقة ذلك بخطاب الكراهية؟
غالبًــا مــا ينتــج خطــاب الكراهيــة عــن مواقــف عنرصيــة أو متييزيــة ،وغالبًــا
مــا يكــون هــذا الــكالم متييزيًــا بطبيعتــه.
أنســب طريقــة لفهــم التمييــز هــي النظــر إليــه باعتبــاره «عكس» املســاواة.
فبموجــب قانــون حقــوق اإلنســان ،يعتــر النــاس متســاوين يف الحقــوق .عندمــا
يتعــرض شــخص مــا النتهــاك أحــد حقوقــه بســبب الطريقــة التــي ينظــر بهــا الناس
إليــه أو حتــى الطريقــة التــي ينظر بها لنفســه ،فذلك يعترب متييزا .إن إســاءة معاملة
أي شــخص عــر اإلنرتنــت أو خــارج اإلنرتنــت فقــط ألن اآلخريــن ينظــرون إليــه عىل
أنــه «أجنبــي» أو مــن ذوي اإلعاقــة أو مثيل أو أنثى أو ألي ســبب آخــر ،يعترب متيي ًزا.
غالبــا مــا يكــون التمييــز عنرصيــا بطبيعتــه .عندمــا يســتهدف خطــاب
ـخصا بســبب «عرقــه» أو أصلــه القومــي أو العرقــي ،فإننــا نعتــر هــذا
الكراهيــة شـ ً
الســلوك متييزيًــا وعنرصيًــا.
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املواقف واإلجراءات
يجــب التصــدي لخطــاب الكراهيــة ليــس فقــط يف أشــكال تعبرياتــه
الظاهــرة ،ولكــن عــى مســتوى الجــذور أيضً ــا ،وبعبــارة أخــرى بالتصــدي
للمواقــف .إن خطــاب الكراهيــة ينشــأ انطالقــا مــن املواقــف العنرصيــة والصــور
النمطيــة الســلبية ،التــي تســاهم يف تفاقمــه .إذا مل يبــد النــاس أي اع ـراض ،فقــد
يكــون لذلــك تداعيــات عــى املجتمــع تــؤدي إىل تفاقــم الصــور النمطيــة وزيــادة
خطــر االنتهــاكات األخــرى ،مبــا يف ذلــك العنــف الجســدي أحيانــا .لقــد لوحــظ أن
االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ،مثــل اإلبــادة الجامعيــة والتطهــر العرقي،
دامئــا مــا يســبقها أو يرافقهــا خطــاب الكراهيــة.

تعريــــفـــــــات
الصور النمطية
الصــور النمطيــة هــي معتقــدات أو رؤى مشــركة حــول مجموعــات معينــة؛
التــي ميكــن أن تكــون إيجابيــة أو ســلبية أو محايــدة .ورغــم أنهــا قــد تكــون مفيدة
أحيانــا ،إال أن الصــور النمطيــة تصبــح ضــارة عندمــا يتــم تطبيقهــا بشــكل صــارم
عــى األف ـراد واســتخدامها مــن أجــل تربيــر ســوء املعاملــة أو الســلوك املختلــف
تجــاه مجموعــات معينــة!
هــذه بعــض األمثلــة حــول الصــور النمطيــة« :الرجــال أقــوى مــن النســاء»
و«العبــو كــرة القــدم يركضــون أرسع مــن اآلخريــن» و«كل البجعــات بيضــاء».
األحكام املسبقة
األحــكام املســبقة هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الصــور النمطيــة التــي
تتضمــن تقييــا أو حكــا .تحتــوي العديــد مــن الصــور النمطيــة التــي قــد تبــدو
محايــدة يف الواقــع عــى عنــر الحكــم .عــى ســبيل املثــال ،يبــدو أن «النســاء
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لســن جيــدات يف ألعــاب الكمبيوتــر» هــي عبــارة قــد تبــدو مــن الوهلــة مالحظــة
حقيقيــة ،إال أنهــا يف الواقــع تصــدر حكـ ًـا بشــأن القــدرة التقنيــة للمــرأة.
حتــى عندمــا تبــدو الصــور النمطيــة أو األحــكام املســبقة إيجابيــة ،فإنهــا
دامئًــا مــا تحمــل دالالت ســلبية .إن االدعــاء بــأن «األس ـراليني هــم أكــر النــاس
كرمــاً يف العــامل» يعتــر إيجابيــا بالنســبة لألســراليني ،لكنــه يعنــي ضمنيــا أن
اآلخريــن ليســوا كرمــاء! ميكــن أيضــا تفســر عبــارة «األفارقــة جيــدون يف الرياضــة»
بــأن «األفارقــة جيــدون يف الرياضــة فقــط» .لكــن ،مهــا كانــت القوميــة والوطنيــة
قــد تبــدوان إيجابيتــن مــن حيــث الجوهــر ،إال أنهــا قــد تفســحا مجــاال أكــر
للعنرصيــة.
األحكام املسبقة والصور النمطية
»املثليون «املسلمون
حساسون« عنيفون»
»النساء لطيفات«
سلبي

إيجايب
«األوروبيون
كساىل»
«ذوي اإلعاقة
»األفارقة جيدون الخاصة أغبياء»
يف الرياضة«

التمييز

الصور النمطية العنرصية
(عنرصية)

»املثليون «املسلمون
حساسون« عنيفون»

»النساء لطيفات«

أحكام مسبقة
غري عنرصية
»األفارقة جيدون
يف الرياضة«

أحكام مسبقة
عنرصية

«األوروبيون كساىل»
«ذوي اإلعاقة
الخاصة أغبياء»

«األوروبيون كساىل :لن أشَ غِّل أبداً تريك».

«ذوي اإلعاقة أغبياء :يجب أن يذهبوا «األفارقة جيدون يف الرياضة :نعطي
جمي ًعا إىل مدارس خاصة بهم».
األولوية لألفارقة داخل فريقنا».
«النساء لطيفات :ال ميكنهن أبدً ا
تكوين قيادات جيدة».

«املسلمون عنيفون ،لذلك
فنحن نراقب أنشطتهم».
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العنرصية
عندمــا تســتند الصــورة النمطيــة أو الحكــم املســبق إىل لــون بــرة الشــخص
أو أصلــه العرقــي أو القومــي ،فمــن املحتمــل أن تكــون هــذه الصــورة عنرصيــة،
ســواء كانــت إيجابيــة أم ســلبية .العنرصيــة هــي إيديولوجيــة تــؤدي إىل ســلوك
متييــزي أو مــيء ضــد النــاس بســبب «دونيتهــم» املفرتضــة .مــن املهــم التأكيــد
عــى أن «العــرق» يعتــر اآلن تصني ًفــا اجتامعيًــا ،وليــس تصني ًفــا بيولوجيًــا .مل يتــم
العثــور حتــى اآلن عــى أي خصائــص ماديــة أو وراثيــة شــائعة يف «عــرق» واحــد
وال يشــرك فيــه العــرق اآلخــر.
التمييز
عندمــا تــؤدي املواقــف الســلبية تجــاه مجموعــة معينــة إىل جعــل هــذه
املجموعــة غــر قــادرة أو أقــل قــدرة عــى التمتــع بحقوقهــا ،فهــذا يشــكل متييـ ًزا.
التمييــز يف حــد ذاتــه انتهــاك لحقــوق اإلنســان؛ قــد يكــون ناتجــا عــن املواقــف
العنرصيــة أو غريهــا مــن األحــكام املســبقة غــر العنرصيــة بطبيعتهــا ،لكنهــا ضــارة
بالنظــر إىل تأثرياتهــا عــى الضحايــا املبارشيــن واملجتمــع ككل.
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الربط بني املفاهيم
جرميــة الكراهيــة هــي عمــل غــر قانــوين يتــم ارتكابــه ضــد مجموعــة أو
فــرد عــى أســاس حكــم مســبق بخصــوص هويتهــم املتصــورة.
خطـاب الكراهيـة هـو تعبير سـلبي  -حـول فـرد أو مجموعـة  -غال ًبـا مـا
يقـوم على الحكـم املسـبق ،فهـو ينشر أو يحرض أو يعـزز أو يبرر التعصب
العنصري أو الكراهيـة .ميكـن تصنيـف بعـض حـاالت معينـة مـن خطـاب
الكراهيـة حسـب قوانين البلـد املعنـي وسـياق التعبير عنهـا.
التمييـز هـو معاملـة غير عادلـة تنشـأ عـن أي شـكل مـن أشـكال الحكـم
املسـبق ،مبـا يف ذلـك الحكـم املسـبق غير العنصري.
العنرصيـة هـي حكـم مسـبق قائم عىل فكـرة «االنتماء العرقـي» أو األصل،
أو أي خاصيـة أخـرى مرتبطـة بها ،والتي تؤدي غال ًبـا إىل املعاملة غري العادلة
لألشخاص املستهدفني.
الحكـم املسـبق هـو تعميـم يتضمـن عمومـا حكما سـلبيا حـول أشـخاص
آخريـن أو بعـض الفئـات االجتامعيـة.
الصـور النمطيـة هـي تعميمات حـول مجموعـات أخـرى مـن األشـخاص،
والتـي قـد تتضمـن أو ال تتضمـن أحكامـا.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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اإلنترنيت
خطاب الكراهية
عبر والتمييز
العنصرية

يؤثر العنف
العنرصي عىل
املواقف العامة

الصور النمطية
السلبية والحكم
املسبق

حاالت متكررة
للعنرصية «الخفيفة-
املعتدلة»

سوء املعاملة أو
االساءة العنيفة
تصبحان أكرث تقبال

تصعيد اإلساءات
العنرصية .العنف
الجسدي وجرائم
الكراهية

حقوق اإلنسان والتمييز
ملــا كان االعــراف بالكرامــة املتأصلــة يف جميــع أعضــاء األرسة البرشيــة
وبحقوقهــم املتســاوية الثابتــة هــو أســاس الحريــة والعــدل والســام يف العــامل.
ديباجة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
حـق التمتُّع بجميـع الحقوق والح ِّريـات املذكورة يف هـذا اإلعالن،
ِّ
لـكل إنسـان ُّ
أي نوع ،وال سـيام التمييز بسـبب األصل ،أو اللـون ،أو الجنس،
دومنـا متييـز من ِّ
أو اللغـة ،أو ال ِّديـن ،أو الـرأي سياسـيًّا وغير سـيايس ،أو األصـل الوطنـي أو
أي وضـع آخـر.
االجتامعـي ،أو الثروة ،أو املولـد ،أو ِّ
املادة  2من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

316

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

والتمييزعبر اإلنترنيت
الكراهية
خطاب
العنصرية

حركة ال لخطاب
الكراهية

إن التمييــز الــذي يشــكل انتهــاكًا
لحقــوق اإلنســان ،يف جميــع صكــوك حقــوق
اإلنســان الرئيســية تقري ًبــا ،يعتــر ممنوعــا مثــل
العنرصيــة متامــا .توجــد مجموعــات محميــة
مــن التمييــز مبوجــب قوانــن محــددة ،وطنيــة
أو دوليــة.
	• تحظــر املــادة  14مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان أي متييــز
متعلــق بــأي حقــوق أخــرى  -وجميــع الــدول األعضــاء يف مجلــس أوروبــا ملزمــة
بذلــك .هــذا يعنــي أيضً ــا أنــه مــن خــال التفاعــل مــع الســلطات العامــة ومقدمي
خدمــات اإلنرتنــت ومــزودي املحتــوى والخدمــات عــر اإلنرتنــت ،أو مــن خــال
التفاعــل مــع املســتخدمني أو مجموعــات مــن املســتخدمني اآلخريــن ،فإنــه ال
يجــب أن تتعــرض للتمييــز مهــا كان الدافــع ســواء كان الجنــس أو العــرق أو
اللــون أو اللغــة أو الديــن أو املعتقــد أو الــرأي الســيايس أو غــره ،أو األصــل
القومــي أو االجتامعــي أو االرتبــاط بأقليــة قوميــة أو الــروة أو امليــاد أو العــرق
أو الســن أو التوجــه الجنــي.
مــا هــي القوانــن يف بلــدك التي
تعــارض التمييــز؟ هــل وقعــت
حكومتــك عــى الربوتوكــول 12
امللحــق باالتفاقيــة األوروبيــة
لحقــوق اإلنســان؟

	•كــا وقعــت العديــد مــن الــدول األعضــاء عــى حظر أكــر شــموالً للتمييز
املنصــوص عليــه يف بروتوكــول (اختيــاري) امللحــق باالتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق
اإلنســان( ،الربوتوكــول )12؛ والــذي يحظــر التمييــز وف ًقــا لجميــع القوانــن ،وليــس
فقــط الحقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة.
	•هنــاك معاهــدات أخــرى لحقــوق اإلنســان ،ســواء عــى املســتوى األورويب
أو عــى مســتوى األمــم املتحــدة ،والتــي تتصــدى للتمييــز ضــد فئــات معينــة
بســبب هشاشــتها كالنســاء واألطفــال وذوي اإلعاقــة وممثــي مختلــف املجموعات
القوميــة أو العرقيــة.
	•لـدى العديـد مـن البلـدان أيضً ا قوانني وطنيـة محددة تحمـي مجموعات
معينـة ،أو أي مجموعة ضـد التمييز.
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 5 . 5الحياة الخاصة واألمن

ما عالقة ذلك بخطاب الكراهية
ينتــج خطــاب الكراهيــة فقــط عندمــا يعتقد الشــخص الــذي ينرشه أنــه يعرف
شــيئًا عــن املجموعــة أو الفــرد الــذي يســتهدفه .ال ميكــن توجيــه خطــاب الكراهيــة
إىل الهويــات املجهولــة متا ًمــا ،باســتثناء احتــال واحــد يتعلــق بالحــاالت التــي يتــم
فيهــا تحديــد هــذه الهويــة املجهولــة بخصائص «شــخصية» معينــة! بالنســبة للعديد
مــن املجموعــات ،ميكــن أن يعرضهــم الكشــف عــن الجوانــب األساســية لهويتهــم إىل
التعــرض بســهولة لخطــاب الكراهيــة؛ وغال ًبــا مــا يحــدث ذلــك للنســاء وذوي اإلعاقة
واألقليــات العرقيــة .بالنســبة لشــخص ينتمــي إىل أحــد املجموعــات املســتهدفة ،قــد
يــؤدي الكشــف عــن معلومــات بشــأنه ،مــن خــال الســاح بإنشــاء روابــط تكشــف
عــن هويتــه الحقيقيــة خــارج اإلنرتنــت ،إىل تشــكيل خطــر عــى ســامته الشــخصية.
قــد يســبب الكشــف عــن املعلومــات الخاصــة أو الشــخصية يف حــدوث خطر
مــا ،خاصــة مــا هــو مرتبــط بالتنمــر اإللكــروين وخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
يقــوم العديــد مــن األشــخاص بنــر معلوماتهــم الشــخصية عــر اإلنرتنــت ،مبــا يف
ذلــك صورهــم ومعلومــات حــول أصدقائهــم وتفاصيــل مــكان إقامتهــم أو دراســتهم؛
قــد يتــم اســتخدام هــذه املعلومــات إللحــاق األذى بهــم يف حــال أصبــح هــؤالء
األشــخاص هدفًــا للتنمــر اإللكــروين.

الخصوصية داخل العامل االفرتايض
يعتــر اإلنرتنــت فضــا ًء عامــا ،متامــا مثــل الشــارع أو املراكــز التجاريــة :هنــاك
أشــخاص آخــرون «موجــودون» وميكنهــم رؤيــة مــا نقــوم بــه .مــن املؤكــد أن
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الحيــاة داخــل العــامل االف ـرايض لهــا خصائــص معينــة؛ لكــن مســألة الخصوصيــة
بالتحديــد تحظــى باهتــام بالــغ داخــل العــامل االفـرايض ،وأكــر مــن الشــارع أيضا.
ففــي الشــارع ،ميكننــا عمومــا أن نــدرك وجــود أشــخاص يراقبوننــا ،أو
ينــوون القيــام بذلــك .أمــا عــر اإلنرتنــت ،فإننــا ال نســتطيع أن نحــدد بالضبــط
ملــاذا «يراقبنــا» اآلخــرون ؛ وال كيــف ميكننــا حاميــة أنفســنا منهــم.
مــن املمكــن أن يُعــرض نقــص الوعــي األشــخاص للتهديــدات أو االســتغالل
الجســدي والنفــي .إن أولئــك الذيــن يرغبــون يف مضايقــة اآلخريــن أو التســبب يف
معاناتهــم أو تهديدهــم أو اســتغاللهم ســيكون مــن األســهل عليهــم القيــام بذلــك
إذا توفــرت لديهــم معلومــات حــول «ضحاياهــم» .وبالتــايل ،ال ميكــن فصــل قضايــا
الخصوصيــة عــن التنمــر اإللكــروين.
بعض الرسائل األساسية
يجــب عــى الشــباب أن يتذكــروا أن اإلنرتنــت فضــاء عــام ،إذ ميكــن
لآلخريــن معاينتهــم واالطــاع عــى مــا يفضلــون مــن خاللــه ،حتــى وإن اعتقــدوا
أن ال أحــد يســتطيع ذلــك.
z

لإلنرتنــت مخاطــره الخاصــة؛ فقــد يســتخدم بعــض األشــخاص حقائــق أو
معلومــات شــخصية لإلســاءة باآلخريــن أو إيذائهــم .يجــب عــى الشــباب محاولــة
الحــد مــن هــذا االحتــال عــن طريــق اتخــاذ احتياطــات معينــة.
z

كل مــا يتــم نــره عــر اإلنرتنــت يبقــى إىل األبــد! يجــب أن يكون الشــباب
عــى درايــة بذلــك ،وأن يفكــروا مــا إن كانــت التفاصيــل الشــخصية التــي يكشــفون
عنهــا اليــوم قــد يندمــون عليهــا الحقًا.
z

يجــب أن يكــون الشــباب عــى درايــة بــرورة اح ـرام الحيــاة الخاصــة
وأمــن اآلخريــن .أي أنهــم ملزمــون ليــس فقــط بعــدم االنخ ـراط يف ســلوك ضــار
z
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أو مــيء ألنفســهم فحســب؛ بــل يجــب توخــي الحــذر أيضً ــا بشــأن مشــاركة
املعلومــات حــول األشــخاص اآلخريــن التــي مــن شــأنها أن ت ُلحــق األذى بأصحابهــا.
توجــد حاميــة لحقــوق اإلنســان يتــم تطبيقهــا يف الحــاالت التــي يحصــل
فيهــا اآلخــرون عــى معلومــات بخصوصنــا دون أن نــأذن لهــم ،أو عنــد نــر
محتــوى بشــأننا عــر اإلنرتنــت والــذي قــد ميــس بســامتنا الشــخصية.
z

هنــاك العديــد مــن املنظــات واملؤسســات العامــة التــي ميكنها املســاعدة
يف مثــل هــذه الحــاالت ،خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالشــباب .يجــب أن يشــعر
الشــباب بــأن لديهــم الفرصــة لإلبــاغ عــن أي إســاءة أو اســتغالل يتعرضــون لــه
عــر اإلنرتنــت.
z

إخفـاء الهويـة غير حقيقي .مـن املمكن تتبـع أي فرد يقوم بنشر محتوى
عبر اإلنرتنـت .وبالتـايل ،ال يوجـد مجال لإلفلات من العقـاب :يعاقـب القانون عىل
العديـد من أشـكال خطـاب الكراهية عبر اإلنرتنت والتنمـر اإللكرتوين.
z

الخصوصية ،الخصوصية عرب اإلنرتنت وحقوق اإلنسان
لــكل إنســان حــق احـرام حياتــه الخاصــة والعائليــة ومســكنه ومراســاته( .يُطبق
هــذا الحــق عــى اإلنرتنــت أيضــا).
الفقرة  1من املادة  8من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
 .1ال يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته الخاصة
أو أرسته أو منزله أو مراسالته ،وال أي مساس غري قانوين برشفه أو سمعته.
 .2للطفل الحق يف أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس.

املادة  16من اتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل
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الحق يف الخصوصية
يحظــى الحــق يف الخصوصيــة بالحاميــة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنســان
املختلفــة .ومبوجــب قانــون حقــوق اإلنســان ،فــإن «الخصوصيــة» تشــمل أكــر
بكثــر مــن مجــرد الرسيــة؛ فهــي تشــمل جوانــب الحيــاة الشــخصية التــي تعتــر
رضوريــة لهويــة الفــرد وإحساســه بالكرامــة .تشــمل الخصوصيــة عــر اإلنرتنــت
مراســاتنا ،مبــا يف ذلــك الربيــد اإللكــروين داخــل مــكان العمــل ،والصــور ومقاطــع
الفيديــو الخاصــة بنــا .مــن املفــرض أن تكــون هــذه الجوانــب مــن حياتنــا محميــة
مــن تدخــل الحكومــة ،ومــن املفــرض أن تحمينــا الدولــة مــن تدخــل اآلخريــن.
تطبــق املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان مبدأ «الســامة الجســدية والنفســية»
للفــرد لتقييــم العديــد مــن الطلبــات املقدمــة مبوجــب املــادة  .8وهــذا ينطبــق
أيضً ــا عــى الحيــاة والعالقــات داخــل الفضــاء اإللكــروين.
مــن املفــرض أن تحــرص الحكومــات عــى أن يعيــش األفــراد حيــاة
«طبيعيــة» ،وف ًقــا الختياراتهــم الفرديــة ،دون أن يقــوم اآلخــرون بإجبارهــم عــى
العيــش ضمــن قالــب «مناســب للجميــع» أو اضطهادهــم ألن لديهــم احتياجــات
مختلفــة عــن االخريــن .مــا يهــم فعــا هــو مــا تقــوم بــه الدولــة أو ال ،وكيــف يؤثــر
عــى الفــرد :حياتنــا الخاصــة هــي مســألة شــخصية!
ومــع ذلــك ،فــإن الحــق يف الحيــاة الخاصــة ليــس ح ًقــا «مطل ًقــا»؛ بعبــارة
أخــرى ،تحتــاج ســلطات الدولــة إىل املوازنــة بــن الحيــاة الشــخصية لفــرد واحــد
وبــن مطالــب املجتمــع األخــرى ،أو األف ـراد اآلخريــن.
يف بعـض األحيـان ،قد يكون من املربر للدولة الوصول إىل البيانات الشـخصية
لألفـراد ،رمبـا مـن أجل حاميـة اآلخرين؛ ويف بعـض األحيان قد تقرر السـلطات عدم
حاميـة خصوصيـة شـخص مـا ،إما ألن الخطـر عىل الفـرد املعني ليس مضرا مبا فيه
الكفايـة ،أو ألن تكلفـة ذلـك عىل اآلخرين قد تكـون باهظة جدا.
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ليــس مــن الســهل دامئًــا تحقيــق التــوازن الصحيــح .يف قضيــة كوبالنــد
ضــد اململكــة املتحــدة ،درســت املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان مــا
إذا كانــت مراقبــة جميــع رســائل الربيــد اإللكــروين واملحادثــات الهاتفيــة
للموظفــن مــن قبــل مؤسســة التعليــم العــايل يعــد انتهــاكا للــادة  .8لقــد
قضــت املحكمــة حينهــا أن ذلــك يعــد انتهــاكًا للحــق يف الخصوصيــة.
يف قضيــة اململكــة املتحــدة ضــد فنلنــدا ،قــررت املحكمــة أن حاميــة الحيــاة
الخاصــة للقــارص وســامته أكــر أهميــة مــن حاميــة الحيــاة الخاصــة لشــخص
نــر إعالنًــا زائفــا بإســمه.
بشــكل عــام ،وكــا هــو الحــال بالنســبة لجميــع حقــوق اإلنســان ،يقــع
العــبء عــى عاتــق ســلطات الدولــة لضــان عــدم التدخــل يف خصوصيــة األفـراد
وكرامتهــم الشــخصية ،ســواء مــن قبــل الدولــة أو مــن قبــل أطـراف أخــرى .ينطبــق
هــذا عــى اإلنرتنــت بقــدر مــا ينطبــق خــارج نطاقــه.
الرسية وحقوق اإلنسان
الرسيــة هــي جانــب محــدد مــن «الحيــاة الخاصــة» ،وهــي محميــة أيضً ــا
مبوجــب املــادة  8مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان .تشــر الرسيــة إىل
تلــك الجوانــب مــن حياتنــا الجســدية أو االجتامعيــة أو العاطفيــة التــي ال نرغــب
يف مشــاركتها عل ًنــا .إذا مل مننــح إذنًــا رصي ًحــا بذلــك ،أو مــا مل تكــن هنــاك أســباب
قويــة ترتبــط بحاميــة حقــوق اآلخريــن ،يجــب أن تبقــى األشــياء التــي نرغــب
يف االحتفــاظ بهــا خاصــة ! ال يحــق ألي فــرد أو منظمــة معرفــة أشــياء حــول
خصوصيتنــا إذا مل نرغــب يف الكشــف عنهــا للعلــن.
ومــع ذلــك ،فإنــه يف العديــد مــن املنتديــات أو املواقــع اإللكرتونيــة ،ال يكــون
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دامئًــا مــن الســهل فهــم اإلعــدادات االفرتاضيــة ،والتــي مل يتــم تصميمهــا باألســاس
لحاميــة خصوصيــة املســتخدمني .أيضً ــا ،البيانــات املخزنــة (كل مــن البيانــات
املقدمــة والبيانــات التــي تــم رصدهــا ،مثــل الســلوكات) ومعالجتهــا تعتــر مــن
املســؤوليات الهامــة لحاميــة خصوصيــة الفــرد .يتطلــب ضــان الحفــاظ عــى
رسيــة املعلومــات الشــخصية ،توخــي الحــذر واالكـراث ،فضـاً عــن الفهــم الجيــد
للمخاطــر املحتملــة.
يف هــذا الصــدد ،اعتمــد مجلــس أوروبــا يف عــام  2016نســخة محدثــة
مــن اتفاقيــة حاميــة األفــراد املتعلقــة باملعالجــة اآلليــة للبيانــات الشــخصية
(االتفاقيــة  .)+108اعتمــد االتحــاد األورويب الالئحــة العامــة لحاميــة البيانــات
( )GDPRبهــدف منــح األفــراد الســيطرة عــى بياناتهــم الشــخصية ،وتبســيط
البيئــة التنظيميــة لألعــال التجاريــة الدوليــة وتوحيــد األحــكام املتعلقــة مبعالجــة
البيانــات الشــخصية .وبالتطبيــق عــى الحــاالت التــي يوجــد فيهــا مراقــب البيانــات
أو املعالــج أو الشــخص املعنــي داخــل االتحــاد األورويب واملنطقــة االقتصاديــة
األوروبيــة ،ســاهمت الالئحــة العامــة لحاميــة البيانــات يف إحــداث تأثــر كبــر عــى
املســتوى العاملــي أيضــا؛ لقــد أثبتــت أنــه يجــب عــى األشــخاص تقديــم املوافقــة
املســبقة عــى معالجــة البيانــات وأن يكونــوا قادريــن عــى ســحب املوافقــة يف أي
وقــت يرغبــون يف ذلــك؛ لقــد وضعــت حــق الوصــول إىل البيانــات واملعلومــات
وكيفيــة معالجــة هــذه البيانــات ومشــاركتها ،وطلــب نقــل البيانــات والحــق يف
االعـراض عــى معالجــة املعلومــات الفرديــة ألغـراض املراقبــة واملبيعــات وألغـراض
أخــرى غــر متعلقــة بالخدمــات ،باإلضافــة إىل الحــق يف املحــو ،حيــث ميكــن لألفراد
طلــب محــو بياناتهــم الشــخصية يف غضــون  30يو ًمــا لعــدة أســباب .تطلــب كل
مــن اتفاقيــة مجلــس أوروبــا  +108والالئحــة العامــة لحاميــة البيانــات ()GDPR
مــن جميــع وحــدات التحكــم يف البيانــات إعــداد الخصوصيــة ابتــداءا مــن التصميم
واالنطــاق مــن مســتوى اف ـرايض عــال.
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تكتــي القضايــا املتعلقــة بالخصوصيــة أهميــة عندمــا يتعلــق األمر مبشــاركة
املحتــوى عــر اإلنرتنــت .يحتــاج الشــباب إدراك أن خصوصيــة اآلخريــن ال تقــل
أهميــة عــن خصوصيتهــم .ميكــن أن تــؤدي ســهولة مشــاركة الصــور أو الرســائل أو
أي معلومــات أخــرى إىل عــدم توخــي الحــذر وأحيانًــا إىل إلحــاق الــرر باآلخريــن.
الرســالة األساســية املوجهــة للشــباب هــي أن املــواد التــي تؤثــر بشــكل مبــارش
عــى اآلخريــن يجــب أال تتــم مشــاركتها إال إذا كانــت بالفعــل تتواجــد يف الفضــاء
العــام (وأن ال تكــون مســيئة أو مؤذيــة) ،أو يف حــال أعطــى الشــخص املعنــي
املوافقــة عــى مشــاركتها .تجــدر اإلشــارة أيضً ــا إىل أنــه يف معظــم حــاالت التواصــل
عــر اإلنرتنــت ،املــواد ال تكــون خاصــة عــى اإلطــاق .غال ًبــا مــا يتمكــن اآلخــرون
مــن مشــاهدة رســائل الربيــد اإللكرتونيــة وأي محتــوى يتــم نــره عــر اإلنرتنــت،
وقــد ال يتــم محــوه نهائيــا مــن الفضــاء االفـرايض.
ميكــن لكلــات املــرور الضعيفــة أو االحتياطــات األمنيــة غــر الكافيــة أن
متكــن اآلخريــن مــن الوصــول إىل املعلومــات املخزنــة يف الجهــات «الخاصــة» مــن
ملفــات تعريــف املســتخدمني أو صناديــق الربيــد .حتــى كلمــة املــرور اآلمنــة ال
ميكــن أن توفــر ضامنــا كامــا ضــد اخ ـراق القراصنــة ،أو حتــى اخ ـراق أجهــزة
أمــن الدولــة!
يجــب أن يكــون الشــباب عــى درايــة بهــذه املخاطــر .يجــب عليهــم توخــي
الحــذر واملســؤولية لحاميــة تلــك الجوانــب مــن حياتهــم والتــي ال يرغبون الكشــف
عنهــا .يجــب أن يدركــوا أيضً ــا أنــه إذا متكــن شــخص مــن الوصــول إىل معلوماتهــم
الخاصــة ،حتــى وإن كانــوا قــد أخــذوا احتياطاتهــم الكافيــة ،فــإن ذلــك قــد يكــون
غــر قانــوين ،وانتهــاكًا لحقهــم يف الخصوصيــة.
يعالج القسم الخاص بالتنمر اإللكرتوين بعض االحتياطات التي ميكن للشباب
اتخاذهـا لضمان عـدم تعـرض تفاصيلهـم الخاصـة للكشـف داخـل الفضـاء العـام.
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 6 . 5الديمقراطية والمشاركة

ما عالقة ذلك بخطاب الكراهية؟
حرية التعبري والحوار الدميوقراطي
ميكــن فهــم العالقــة بــن الدميقراطيــة وخطــاب الكراهيــة انطالقــا مــن
منظوريــن مختلفــن؛ قــد يبــدو مــن جهــة أن الدميقراطيــة ترفــع مــن احتامليــة
توجيــه خطــاب الكراهيــة ،أو رمبــا أيضــا تجعــل التصــدي لــه أكــر صعوبــة .إن
أفضــل طريقــة لفهــم ذلــك ،تكمــن يف تصــور مجتمــع غــر دميقراطــي يقــوم بفــرض
رقابــة شــديدة :نظريــا ،قــد يكــون مــن املمكــن القضــاء عــى خطــاب الكراهيــة
وخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت داخــل مجتمــع مثــل هــذا .ميكــن حظــر أي
عمــل يُعتــر مــي ًءا لآلخريــن ،وميكــن معاقبــة أي انتهــاكات بشــدة .إال أن هــذا
املجتمــع يشــوبه الكثــر مــن العيــوب بســبب غيــاب حريــة التعبــر.
يف دولــة الدميقراطيــة ،حيــث يكــون األفـراد أحـرا ًرا يف التعبــر عــن أرائهــم،
مــن املحتمــل أن نضطــر إىل االســتامع إىل اآلراء التــي ال نوافــق عليهــا؛ قــد يكــون
بعضهــا مزع ًجــا ،والبعــض اآلخــر شــدي ًدا أو منف ـرا ،وقــد يبــدو أن البعــض اآلخــر
يتجــاوز الحــدود املقبولــة وقــد تصبــح هــذه اآلراء مســيئة بشــدة أو حتــى خطــرة.
إن نســبة صغــرة مــن خطــاب الكراهيــة هــي نتيجــة حتميــة للقــدرة عــى
التعبــر عــن آرائنــا بحريــة ،وأخذهــا يف االعتبــار .ال توجــد دميقراطيــة مثاليــة!
االلتــزام واملشاركة
تتجــى أهــم مزايــا الدميقراطيــة وحريــة التعبــر يف قدرتهــا عــى توفــر
األدوات الالزمــة ملكافحــة خطــاب الكراهيــة ،رمبــا بطريقــة أكــر فعاليــة تضمــن
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الحريــات األخــرى بشــكل أفضــل .إن الدميقراطيــة تعطــي أمــا واعــدا يف مناهضــة
خطــاب الكراهيــة مــع ضــان الحاميــة الكاملــة لحقــوق اإلنســان.
عنــد تطبيــق الدميقراطيــة بشــكلها الصحيــح ،حيــث يلعــب األفــراد دو ًرا
فعــاال يف حاميــة الحقــوق والحريــات التــي تعــد مــن قيــم املجتمــع؛ يصبــح
ـمول مــا هــو الوضــع
التصــدي لخطــاب الكراهيــة وقتهــا أكــر دقــة ورمبــا أكــر شـ ً
عليــه يف ظــل رقابــة صارمــة.
إذا اســتوعب األشــخاص أن مهمــة «مراقبــة» خطــاب الكراهيــة والتعامل مع
أســوأ أمثلتهــا ال تقتــر عىل الحكومــة ،أو «الرشطة اإللكرتونية» فقــط ،وإذا امتدت
«املراقبة» إىل مراقبة ســلوكنا وســلوك اآلخرين ،عندها ســيكون من املمكن الحفاظ
عــى الحــق يف حريــة التعبــر مــع الحفــاظ عــى حاميــة األفـراد مــن ســوء املعاملة.
إن الــردود الفعالــة عــى خطــاب الكراهيــة تعتمــد عــى الفهــم الجيــد
لفوائــد وتحديــات ومتطلبــات املجتمــع الدميقراطــي مــن جهــة ،واملشــاركة الفعالــة
لألفـراد الذيــن يشــكلون هــذا املجتمــع مــن جهــة أخــرى .إن العديــد مــن املهــارات
الرضوريــة لتطبيــق الدميقراطيــة بفعاليــة هــي نفســها املهــارات الالزمــة للتصــدي
لخطــاب الكراهيــة؛ كــا أن الوعــي بقيمــة التنــوع واملناقشــة الدميقراطيــة ميكن أن
يســاعد يف إعــداد املشــاركني للــرد عــى تعبـرات معينــة مــن التعصــب أو الكراهية.

الدميقراطية واملشاركة ،املشاركة وحقوق اإلنسان

ـكل شــخص حـ ُّـق املشــاركة يف إدارة الشــؤون العامــة لبلــده ،إ َّمــا مبــارش ًة وإ َّمــا
( )1لـ ِّ
بواســطة ممثِّلــن يُختــارون يف ح ِّريــة.
( )2إراد ُة الشعب هي مناط سلطة الحكم.
املادة  ،21اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
«تلتــزم األطــراف املتعاقــدة الســــامية بتنظيــم انتخابــــات حــرة باالقــراع لــرأي
الشــعب يف اختيــار الهيئــة الترشيعيــة .الســــري وعىل فتـــرات معقولــة ويف الظروف
التــي تؤمــــن التعبــر الحــر».
املادة  ،3الربوتوكول األول ،االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
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عــى الرغــم مــن أن حقــوق اإلنســان تفــرض نفــس االلتزامــات عــى جميــع
الحكومــات يف العــامل ،إال أن هــذا ال يعنــي أن القوانــن واألنظمــة الحكوميــة
يجــب أن تكــون متطابقــة يف جميــع البلــدان .ترخــص حقــوق اإلنســان ملجموعــة
متنوعــة مــن النظــم والطــرق املختلفــة ،لضــان احـرام حقــوق اإلنســان األساســية.
ومــع ذلــك ،تشــر املــادة  21مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان و(الربوتوكــول
االختيــاري األول امللحــق باالتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان) إىل أنــه ليســت
جميــع أشــكال الحكومــات مقبولــة .عــى الــدول االلتــزام بضــان أن يتوافــق
أولئــك الذيــن يرشعــون القوانــن مــع «إرادة الشــعب» .وبعبــارة أخــرى ،وحــده
النظــام الدميقراطــي يتفــق مــع حقــوق اإلنســان ،وذلــك ملــا لالســتقاللية واملشــاركة
مــن أهميــة باعتبارهــا قيمتــن أساســيتني لحقــوق اإلنســان.

مسؤوليات الدميقراطية
يســمح النظــام الدميقراطــي ملــن هــم ليســوا يف وضــع الســلطة ،باالحتفــاظ
ببعــض الســيطرة عــى القوانــن التــي مــن املفــرض أنهــم يعيشــون مبوجبهــا .مــن
الســهل أن نفهــم عالقــة ذلــك بحقــوق اإلنســان ،فالغــرض مــن حقــوق اإلنســان
يرتبــط إىل حــد كبــر بالقــدرة عــى االحتفــاظ باالســتقاللية الشــخصية فيــا يتعلــق
بأفعالنــا  -وبعبــارة أخــرى لضــان عــدم التعــرض ألي تدخــل تعســفي ،أو االضطرار
للعيــش يف ظــل نظــام يــر باحتياجاتنــا األساســية.
لكـن ،وعلى الرغـم مـن مزاياهـا املتعـددة ،تبقـى الدميقراطيـة يف كثير مـن
األحيـان ،مـن أكثر أشـكال الحكـم تطلبـا باملقارنـة مـع بدائلهـا .تضـع الدميقراطية
قواعـد لـكل مـا يجـب أن نقـوم بـه ومـا يجـب أن نتسـامح معـه ،أو كيـف يجـب
أن نتصرف عندمـا نختلـف مـع قـرارات أو آراء معينـة ،وهـذا ينطبـق على قرارات
وأفعـال مـن هـم يف مواقـع السـلطة بقـدر ما ينطبـق عىل سـلوك األفـراد اآلخرين.
أمـام الدميقراطيـة ،جميعنـا «مسـؤولون» إىل حـد مـا عـن كيفيـة عمـل النظـام.
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من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

327

حركة ال لخطاب
الكراهية

اإلنترنيت
الديمقراطيةعبر
خطاب الكراهية
والمشاركة

تتضمــن القامئــة أدنــاه؛ املهــارات الرئيســية أو مجــاالت التفاهــم الالزمــة
لحســن ســر الدميقراطيــة .كل عنــر يف القامئــة قــد يكــون مهــا أيضً ــا ملناهضــة
خطــاب الكراهيــة.

املشاركـة الفعالـة
ال تســتطيع الحكومــة متثيــل إرادة الشــعب إذا مل يعــر «الشــعب» عــن
إرادتــه! ال ميكــن تكويــن حكومــات متثيليــة إال إذا أعلــن الجميــع عــن رغباتــه .مــن
الواضــح أن هــذا ال يقتــر ببســاطة عــى التصويــت يف االنتخابــات؛ بــل يجــب
أن نتأكــد أيضــا مــن أننــا نســتجيب للمبــادرات الجديــدة ،وأن ننبــه نوابنــا أو
الســلطات األخــرى  -عندمــا تكــون األمــور غــر مرضيــة ،وأن نقــرح التغي ـرات،ونضغــط مــن أجــل حاميــة أفضــل ،ونطالــب باملزيــد مــن االنفتــاح ،إلــخ.
إذا كانــت مشــاركة املواطنــن رضوريــة لتحقيــق الدميقراطيــة ،فــإن الحكومة
ملزمــة بضــان ســاع آراء مواطنيهــا .لهــذا الســبب ،وجــب ضــان حريــة التعبــر،
عــى األقــل طاملــا أنهــا ال تقــوض القيــم األساســية األخــرى أو تهــدد املجموعــات
أو األفـراد.
مــن املمكــن مامرســة الحــق يف املشــاركة داخــل العــامل «الحقيقــي» وعــر
اإلنرتنــت أيضــا .لقــد أصبحــت اإلنرتنــت أداة مهمــة متكــن املواطنــن مــن لعــب
دور فعــال يف بنــاء وتقويــة املجتمعــات الدميقراطيــة .مــن املنــزل ،ميكــن لألشــخاص
املشــاركة يف املناقشــات السياســية وصياغــة القوانــن ،وتوقيــع العرائض ،ومتابعــة
صنــاع القـرار ،وإدارة الحمــات عــر اإلنرتنــت.
ميكــن لــكل شــخص أن يلعــب أدوارا مختلفــة للمشــاركة عــر اإلنرتنــت :مــن
املتفــرج إىل الفاعــل.
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تلقي املعلومة
مــن أجــل االســتجابة والــرد عــى الق ـرارات املتخــذة بالنيابــة ،يجــب إعــام
املواطنــن بهــذه القــرارات ،وبالوســائل التــي تجعــل أصواتهــم مســموعة .هــذا
يفــرض التزامــات عــى األف ـراد والحكومــات عــى حــد ســواء :يجــب أن تحــرص
الحكومــات عــى توفــر املعلومــات ،لذلــك كان الحــق يف املعلومــة أحــد أهــم
عنــارص حريــة التعبــر .أمــا األف ـراد فبدورهــم ،يحتاجــون إىل البقــاء عــى اطــاع،
ومامرســة الضغــط عــى الســلطات لنــر أي معلومــات تــم حجبهــا عــن العمــوم.
أحــد املجــاالت الهامــة التــي تتطلــب أن يكــون فيهــا األشــخاص عــى قــدر
كاف مــن الوعــي ،هــي حقــوق اإلنســان .ال ميكــن تفويــض مهمــة احـرام حقــوق
اإلنســان إىل نشــطاء حقــوق اإلنســان «املحرتفــن» ،كــا ال ميكــن إســنادها إىل
الحكومــات باســتمرار! يحتــاج كل فــرد إىل أن يكــون عــى درايــة باملعايري األساســية
لحقــوق اإلنســان ،والقيــام بــدوره يف ضــان احرتامهــا الدائــم.

التسامــح
ال ميكــن للحكومــة التمثيليــة أن تلبــي رغبــات ومطالــب الجميــع! مــن
املفــرض أن تضمــن حقــوق اإلنســان تلبيــة االحتياجــات األساســية لــكل فــرد.
ولكــن ،حتــا ســتكون هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن اآلراء املختلفــة حــول أفضــل
الســبل لتلبيــة هــذه االحتياجــات األساســية ،باإلضافــة إىل االحتياجــات األخــرى
أيضــا .يف مجتمــع دميقراطــي ال بــد أن يكــون هنــاك خــاف!
ليــس مــن الســهل تحديــد إىل أي مــدى يجــب أن «نتســامح» مــع القـرارات
التــي ال نتفــق معهــا .عندمــا تكــون حقــوق اإلنســان عــى املحــك ،فــإن هــذا
«التســامح» غــر مرغــوب فيــه ،ومــن الــروري محاســبة املســؤولني .ولكــن،
ســنصادف العديــد مــن الظــروف واآلراء املعــر عنهــا عل ًنــا والتــي لــن ترضينــا
بالــرورة؛ لــذا قــد نحتــاج يف النهايــة إىل التعايــش والتســامح .يناقــش القســم
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الخــاص بحريــة التعبــر هــذا التــوازن بشــكل مفصــل أكــر.

حوكمة اإلنرتنت
إن وجودنــا يف العــامل «الحقيقــي» تحكمــه قواعــد وقوانــن عــى مســتويات
مختلفــة .يف مــكان العمــل أو «فضــاءات» الــركات الخاصــة فإننــا نخضــع
لقواعدهــا الخاصــة؛ الحكومــات املحليــة والوطنيــة تفــرض قوانــن وقواعــد أخــرى؛
كــا أن املنظــات اإلقليميــة أو الدوليــة ،مثــل األمــم املتحــدة أو مجلــس أوروبــا،
قــد تضــع قواعــد أو مبــادئ أخــرى يتــم تطبيقهــا عــى الحكومــات نفســها.
مــع تكثيــف النشــاط البــري -بأشــكاله املختلفــة -عــر اإلنرتنــت ،يصبــح
التســاؤل مرشوعــا بشــأن «القواعــد» التــي تتحكــم فيــه .لــكل موقــع إلكــروين
قواعــده أو قواعــد الســلوك الخاصــة بــه ،الــيء نفســه ينطبــق عــى مــزودي
الخدمــات؛
ميكــن مقارنــة هــذه األحــكام والــروط مــع القوانــن املنظمــة للفضــاءات
الخاصــة خــارج اإلنرتنــت .بعــض الحكومــات لديهــا أيضــا قوانــن يتــم تطبيقهــا
عــى األنشــطة عــر اإلنرتنــت .بعــض القوانــن الدوليــة ،وخاصــة تلــك التــي تحمــي
حقــوق اإلنســان ،يتــم تطبيقهــا عــى اإلنرتنــت أيضــا.
ومــع ذلــك ،يوجــد اآلن اعـراف متزايــد بالحاجــة إىل مبــادئ وأحــكام عامــة
تضمــن حاميــة مســتخدمي اإلنرتنــت بشــكل صحيــح أثنــاء القيــام بأنشــطتهم عــر
اإلنرتنــت .إن مســألة تحديــد هــذه املبــادئ وكيفيــة تطبيقهــا تدعــى بـ«حوكمــة
اإلنرتنــت».
إن حوكمــة اإلنرتنــت ترتبــط بشــكل وثيــق وخــاص مبســألة خطــاب الكراهية
عــر اإلنرتنــت ،ذلــك أن يف بعــض الــدول ،وخاصــة الواليــات املتحــدة ،تتمتــع حريــة
التعبــر لديهــا بحاميــة قويــة .ومبــا أن العديــد مــن املواقــع اإللكرتونيــة تســتقبل
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مــزودي الخدمــة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،فقــد يكــون مــن الصعــب
جــ ًدا التصــدي لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،حتــى عندمــا يتعلــق األمــر
بأقــى الحــاالت عن ًفــا.

عمل مجلس أوروبا بشأن حوكمة اإلنرتنت
مــن الــروري حاميــة اإلنرتنــت واملحافظــة عليــه دون املســاس بســر
عملــه ،حتــى يتســنى ضــان مامرســة الحقــوق عــر اإلنرتنــت والتــي تحميهــا
املادتــان  10و  11مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان .أيضــا ،وبجانــب
الحريــة تــأيت رضورة إعــام املواطنــن عــى النحــو املطلــوب حتــى يتمكنــوا
مــن االســتفادة بشــكل مســؤول مــن الخدمــات املقدمــة عــى اإلنرتنــت.
وليتمكــن املســتخدمون مــن الوثــوق يف اإلنرتنــت ،تعــد حاميــة البيانــات
الشــخصية واح ـرام الخصوصيــة عــى اإلنرتنــت أم ـ ًرا رضوريًــا.
من اسرتاتيجية مجلس أوروبا لحوكمة اإلنرتنت
تنــاول مجلــس أوروبــا مســألة حوكمــة اإلنرتنــت .يف عــام  ،2007أصــدرت
لجنــة الــوزراء توصيــة تشــر إىل األشــخاص الذيــن لديهــم توقعــات مرشوعــة،
مفادهــا أن «خدمــات اإلنرتنــت ميكــن الوصــول إليهــا وبأســعار معقولــة وآمنــة
وموثوقــة ومســتمرة» ( .)CM/Rec(2007)16يف عــام  ،2012اعتمــدت الــدول
األعضــاء الـــ  47يف مجلــس أوروبــا أول اس ـراتيجية لحوكمــة اإلنرتنــت «لحاميــة
وتعزيــز حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون والدميقراطيــة عــر اإلنرتنــت».
يف عــام  ،2016تــم اعتــاد اس ـراتيجية جديــدة لحوكمــة اإلنرتنــت تغطــي
الفــرة  2016-9لضــان متحــور السياســة العامــة لإلنرتنــت عــى األشــخاص مــن
أجــل بنــاء الدميقراطيــة عــر اإلنرتنــت ،وحاميــة مســتخدمي اإلنرتنــت ،وضــان
اح ـرام وحاميــة حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت .يتــم تعريــف االس ـراتيجية مــن
خــال سلســلة مــن اإلجـراءات واألنشــطة الرئيســية التــي تســعى إىل حاميــة حريــة
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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وخصوصيــة وأمــن مســتخدمي اإلنرتنــت ومتكينهــم وإرشاكهــم كجهــات معنيــة يف
حــوار حوكمــة اإلنرتنــت .يــروج مجلــس أوروبــا لرؤيــة حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية املطبقــة عــى اإلنرتنــت وخارجهــا عــى حــد ســواء .يف عــام  ،2014قامــت
لجنــة الــوزراء باعتــاد دليــل حقــوق اإلنســان ملســتخدمي اإلنرتنــت .يحتــوي
الدليــل عــى معلومــات حــول كيفيــة مامرســة حقــوق اإلنســان والحريــات عــى
اإلنرتنــت ،كــا يشــر إىل وســائل الحاميــة املمكنــة يف حالــة انتهاك الحقــوق .يف عام
 ،2018اعتمــدت املنظمــة املبــادئ التوجيهيــة الح ـرام حقــوق الطفــل وحاميتهــا
وإعاملهــا يف البيئــة الرقميــة (التوصيــة  )CM(2018)7التــي تــزود الــدول األعضــاء
بقواعــد أساســية ملراجعــة ترشيعاتهــا وسياســاتها وتدابريهــا يف جميــع املجــاالت .إن
املبــادئ التوجيهيــة هــي نتيجــة ملــروع تشــاريك ،تــويص بضــان آليــات تشــاركية
لألطفــال والشــباب.

دور املستخدمني
يعــد دور املســتخدمني أساس ـ ًيا يف تحديــد كيفيــة عمــل اإلنرتنــت .لتكــون
اإلنرتنــت «دميقراطيــة» ،تحتــاج إىل مجتمــع مــن مســتخدمي اإلنرتنــت والذيــن
هــم أيضــا «مواطنــون عــر اإلنرتنــت» ليشــاركوا يف وضــع قواعــد وأحــكام االتصــال
والتأثــر عــى كيفيــة عمــل اإلنرتنــت .وكمثــال لذلــك ،نذكــر الــدور الــذي لعبتــه
املنظــات غــر الحكوميــة وحــركات املواطنــن يف وقــف تبنــي الربملــان األورويب
لالتفاقيــة الدوليــة ( )ACTAالتــي تهــدف إىل تعزيــز احــرام حقــوق امللكيــة
الفكريــة .وذلــك نظ ـرا للتهديــد الــذي تشــكله عــى الحريــات املدنيــة وحقــوق
اإلنســان.

رسائل للشباب
إذا أردنــا ضــان تدخــل الشــباب بفعاليــة مــن أجــل التأثــر عــى طريقــة
عمــل اإلنرتنــت ،علينــا تتبــع هــذه املبــادئ املهمــة:
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	•إن مســتخدمي اإلنرتنــت هــم أكــر مــن مجــرد مســتهلكني! إذ بإمكانهــم
مامرســة تأثــر بالــغ مــن خــال الــدور الفعــال الــذي يقومــون بــه لحاميــة
حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت؛ ميكــن مامرســة هــذا التأثــر مــن خــال
الحمــات والطريقــة التــي يتــرف بهــا الشــباب ،بصفتهــم مســتخدمي
إنرتنــت ،تجــاه بعضهــم البعــض يف الفضــاء اإللكــروين.
	•يحتــاج مســتخدمو اإلنرتنــت إىل حاميــة حقــوق اإلنســان الخاصــة بهــم
عــر اإلنرتنــت .وتحقيقــا لهــذه الغايــة ،مــن املهــم أن يدركــوا حقوقهــم
ويعارضــوا أي انتهــاك.
	•بســبب هندســتها الديناميكيــة ،ميكــن تشــبيه شــبكة اإلنرتنــت بالتضاريــس
غــر املســتقرة .فمــن جهــة ،ميكــن لإلنرتنــت أن يســمح بانتهــاكات حقــوق
اإلنســان .ومــن جهــة أخــرى ،قــد يكــون أداة ملامرســة الحقــوق والحريــات
ووســيلة لتعبئــة املجتمعــات لضــان حاميتهــم بشــكل أفضــل.
	•يحتــاج األطفــال والشــباب واملســتخدمون اآلخــرون إىل الدعــم مــن خــال
الربامــج الرتبويــة التــي تســاعدهم عــى فهــم اإلنرتنــت بشــكل أفضــل
وتطويــر املهــارات الالزمــة لالســتخدام الفعــال لهــذه الوســيلة.
	•يجــب منــح األطفــال والشــباب حاميــة خاصــة ضــد الــرر الــذي قــد يلحق
بســامتهم الجســدية والعقليــة واألخالقيــة عنــد اســتخدامهم اإلنرتنت.
	•عــى الرغــم مــن وجــود قــوى اقتصاديــة وسياســية قويــة تلعــب دو ًرا مهـ ًـا
يف تشــكيل اإلنرتنــت ،إال أنــه يجــب عــى مــن يســتخدمونه تأكيــد حقهــم
يف جعــل العــامل االف ـرايض مكانًــا عا ًمــا حيــث يتــم تطبيــق مبــادئ وقيــم
ومامرســات حقــوق اإلنســان.
	•يجــب أن يكــون األطفــال والشــباب قادريــن عىل معرفــة من يديــر اإلنرتنت
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وكيــف ،باعتبــار ذلــك جــزءا مــن الرتبيــة عــى املواطنــة الدميقراطيــة.
وبالتــايل فــإن الشــفافية واملســاءلة فيــا يتعلــق بحوكمــة اإلنرتنــت تعــد
مهمــة ،مبــا يف ذلــك الطريقــة التــي ميكــن للشــباب مــن خاللهــا التأثــر
بفعاليــة عــى حوكمــة اإلنرتنــت ،عــى األقــل يف الفضــاءات العامــة التــي
تعــد أيضً ــا جــز ًءا مــن اإلنرتنــت.
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 7 . 5استراتيجيات الحملة

قدمــت حملــة مجلــس أوروبــا لحركــة ال لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت
العديــد مــن األمثلــة حــول املامرســات الجيــدة والتعلــم املتعلــق باس ـراتيجيات
وإجـراءات الحمــات .بينــا تــم إنهــاء حملــة حركــة «ال لخطــاب الكراهيــة» .مــن
الــروري أال تنتهــي الحمــات وأن تتواصــل اإلج ـراءات ضــد خطــاب الكراهيــة
تطورهــا .هنــاك العديــد مــن الوســائل التــي ميكــن لــك وألصدقائــك العمــل مــن
خاللهــا ملناهضــة خطــاب الكراهيــة ومواصلــة توصيــات الحملــة .احــرص عــى
مراجعــة مجموعــة املــوارد التــي تــم تطويرهــا يف إطــار الحملــة:
https //:www .coe .int /en /web /no -hate -campaign /compendium -of -resources

تم ذكر بعض املوارد يف هذه القامئة.
تم تقسيم القامئة إىل الفئات التالية:
 -1الرتبية والتوعية
 -2مناهضة خطاب الكراهية املنترش داخل اإلنرتنت
 -3تعبئة اآلخرين
 -4اإلعراب عن التضامن مع الضحايا أو الفئات املترضرة
 -5نرش اسرتاتيجيات طويلة املدى
غال ًبــا مــا يتــم الخلــط بــن هــذه األقســام ،وإذا لــزم األمــر ،ميكــن اســتكامل
النشــاط بــإدراج بعــض العنــارص اإلضافيــة مــن قســم آخــر.
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عىل سبيل املثال:
إن معالجــة خطــاب الكراهيــة مبــارشة مــن خــال توفــر خطــاب بديــل
ســيكون لــه أثــر تربــوي أيضً ــا .إذا تــم نــر الحــوار أو الخطــاب البديــل مــن خــال
وســائل التواصــل االجتامعــي ،فمــن املمكــن اســتخدامه لتعبئــة اآلخريــن أيضً ــا.
z

إن إجـراء التوعيــة الــذي يهــدف إىل اإلبــاغ عن مشــاكل خطــاب الكراهية
عــر اإلنرتنــت هــو أيضً ــا تعبــر قــوي عــن التضامــن مــع ضحايــا خطــاب الكراهيــة.
ميكــن أيضــا اســتخدامه لجمــع التوقيعــات عــى عريضــة لدعــوة السياســيني
ملعالجــة املشــكلة.
z

ميكــن اإلبــاغ عــن أحــد حــاالت خطــاب الكراهيــة ونــر جــواب مديــر
املوقــع اإللكــروين ،فمــن شــأن ذلــك أن يحفــز اآلخريــن عــى اإلبــاغ عــن حــاالت
مامثلــة ،وتقديــم شــكاواهم ضدهــا.
z

القامئــة أدنــاه ليســت كاملــة؛ هــي مجــرد عــدد قليــل مــن األفــكار التــي
ميكــن ملجموعتكــم تطويرهــا وإضافــة أفــكار جديــدة إليهــا بالتأكيــد!
قــد تكــون بعــض االقرتاحــات غــر مناســبة لجميــع الظــروف .عــى ســبيل
املثــال ،قــد يكــون اإلبــاغ عــن تعليــق أو محتــوى ترصفــا مبالغــا فيــه أحيانــا؛ قــد
يكــون مــن األســهل توجيــه ســؤال إىل نــارش التعليــق األصــي ملعرفــة مــا إذا كان
ســيغري تعليقاتــه أو يعمــل عــى حذفهــا .لكــن ،غال ًبــا مــا يكــون التواصــل املبــارش
مــع الشــخص الــذي قــام بنــر تعليــق مــيء ،ترصفــا غــر مالئــم .حاولــوا االعتامد
عــى تقديركــم لتحديــد مبــاردة العمــل األنســب أو األكــر فاعليــة .ميكنكــم
اســتخدام االقرتاحــات أدنــاه الســتكامل أنشــطة الدليــل وتشــجيع أصدقائكــم أو
مجموعتكــم عــى االنخ ـراط يف هــذا العمــل.
تذكــروا إرشاك أصدقائكــم أو مجموعتكــم عنــد اختيــار وتخطيــط أي

z
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إجــراء .مــن املرجــح أن ينخــرط هــؤالء األشــخاص أكــر ،إذا مــا اختــاروا طــرق
تحقيــق هدفهــم بأنفســهم!
ذكّروهــم بــأن اإلجــراءات اإلبداعيــة مــن املرجــح أن تجــذب االنتبــاه:
يجــب أن تكونــوا مميزيــن لجــذب االنتبــاه عــر اإلنرتنــت!
z

ذكّروهــم بأنــه ميكــن نــر املعلومــات مــن خــال الصــور ومقاطــع
الفيديــو واملوســيقى ،ومــن خــال الكلــات فقــط .ميكــن أن تكــون الوســيلة
بنفــس أهميــة الرســالة.
z

احرصــوا عــى إلقــاء نظــرة عــى مجموعــة املــوارد للحصــول عــى مزيــد
مــن اإللهــام.
z

(https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/compen)dium-of-resources

قامئة اإلجراءات املمكنة
الرتبية والتوعية
اســتخدام املدونــات ومنصــات التواصــل االجتامعــي لرفــع مســتوى الوعي
حــول مــا ميكــن لألشــخاص القيــام بــه يف حــال تعرضــوا أو شَ ــهدوا أحــد حــاالت
خطــاب الكراهيــة.
z

اســتخدام لغة حقوق اإلنســان :رفع مســتوى الوعي بالحقوق التي تحمينا
عــر اإلنرتنــت وخارجهــا ،وعالقــة حقــوق اإلنســان بخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنت.
z

إنشــاء قامئــة «تفنيــد الخرافــات» تشــمل املجموعــات التــي عــادة مــا
يســتهدفها خطــاب الكراهيــة .ونرشهــا عــى منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي
أو إنشــاء منشــورات لتوزيعهــا خــارج العــامل االف ـرايض.
z
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مشــاركة املواقــع أو املنشــورات التــي تــرز الصفــات اإليجابيــة للمجموعات
املستهدفة.
z

مشــاركة املواقــع أو التعليقــات التــي تســلط الضــوء عــى قصــص األفـراد
الذيــن كانــوا ضحايــا لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت أو خارجهــا ،واســتخدامها
للتوعيــة بحجــم املشــكلة وبنــاء التعاطــف مــع الضحايــا.
z

إنشــاء املوقــع اإللكــروين الخــاص بكــم ،أو ملــف تعريفكــم عــى أحــد
شــبكات التواصــل االجتامعيــة ،ثــم اســتخدامه لتقديــم معلومــات بديلــة وموثوقة،
حــول أكــر املجموعــات تــررا.
z

العمــل عــى تنظيــم فعاليــات أو دورات تكوينيــة أو حمــات تحسيســية
خــارج فضــاء اإلنرتنــت ،تتمحــور حــول:
z

–مشكلة خطاب الكراهية بصفة عامة عرب اإلنرتنت وخارجها؛
–األحكام املسبقة حول فئة معينة؛
–وسائل التعامل مع خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت وخارجها؛
–آثار خطاب الكراهية؛
–رضورة تحمل األفراد ملسؤولية أفعالهم وأفعال اآلخرين؛
–املبــادرات التــي تتخذهــا مجموعــات الشــباب األخــرى  -مبــا يف ذلــك
حركــة ال لخطــاب الكراهيــة؛
–يشء آخر!

مناهضة خطاب الكراهية املنترش داخل اإلنرتنت
تحريــر مقــاالت عــى ويكيبيديــا أو غريهــا مــن مواقــع املحتــوى املجــاين،
التــي تنــر معلومــات غــر مناســبة أو غــر صحيحــة حــول املجموعــات التــي
z
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غال ًبــا مــا تكــون ضحيــة لخطــاب الكراهيــة.
نــر التعليقــات عــى املواقــع التــي تحتــوي عــى محتــوى غــر صحيــح أو
متحيــز أو عنــري .إرســال أســئلة أو شــكاوى إىل مؤلفــي أي مشــاركات تعــر عــن
عــدم التســامح أو العنرصيــة.
z

التواصــل مــع أي شــخص يســتخدم لغــة مســيئة لجعلــه يســتوعب
خطــورة أثــر ســلوكه عــى اآلخريــن.
z

z

مســيئا.

تشــجيع اآلخريــن عــى تجاهــل «املحرضــن» الذيــن يتبنــون ســلوكًا

اســتخدام آليــات اإلبــاغ عــر اإلنرتنــت أو إج ـراءات الشــكاوى ،لتنبيــه
مالــي املوقــع بوجــود خطــاب يحــض عــى الكراهيــة.
z

اإلبــاغ عــن حــاالت خطــاب الكراهيــة مــن خــال آليــات إعــداد التقاريــر
الوطنيــة أو مــن خــال شــبكات وســائل اإلعــام ذات الصلــة.
z

إبــاغ املرشفــن عــى اســتخدام آليــات إعــداد التقاريــر عــر اإلنرتنــت،
عــن حــاالت خطــاب الكراهيــة.
z

إبــاغ املنظــات العاملــة يف هــذا املجــال عــن حــاالت خطــاب الكراهيــة
والتحقــق مــن كيفيــة اإلبــاغ عــن خطــاب الكراهيــة مــن خــال منصــات وســائل
التواصــل االجتامعــي ،داخــل موقــع الحملــة:
z

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/reporting-on-social-media-platforms

وإىل الهيئات الوطنية املسؤولة:

https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/reporting-to-national-bodies
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العمــل عــى مقاطعــة مواقــع الكراهيــة  -ودعــوة اآلخريــن ملقاطعتهــا
أيضــا .جمــع معلومــات حــول مواقــع الكراهيــة املســجلة يف بلدكــم وإرســالها إىل
ممثــي الربملــان لديكــم.
z

تعبئة اآلخرين
حث اآلخرين عىل إدانة خطاب الكراهية أو اإلبالغ عنه أو التعبري عن
تضامنهم مع الضحايا أو اتخاذ أي إجراءات أخرى.
z

اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي لجــذب املتابعــن لزيــارة املواقــع
اإللكرتونيــة املفيــدة أو االنضــام إىل مبــادرات حمــات مفيــدة.
z

z

معينة .

نــر أمثلــة إيجابيــة حــول حــذف حــاالت خطــاب الكراهيــة مــن مواقــع

رفــع مســتوى الوعــي بحركــة ال لخطــاب الكراهيــة :إدخــال الرابــط يف
ملــف تعريــف الشــبكة االجتامعيــة أو إضافــة الشــعار إىل توقيــع املســتخدم.
z

تنظيــم دورات تدريبيــة أو توعيــة مــع ممثــي أكــر الفئــات املســتهدفة،
لتوضيــح كيــف ميكنهــم حاميــة أنفســهم  -واآلخريــن  -مــن خــال املشــاركة يف
الحملــة.
z

اســتخدام اإلجــراءات عــر اإلنرتنــت وخارجهــا لنــر أي إجــراء آخــر
ميكنــك القيــام بــه مــن داخــل أقســام أخــرى.
z

اإلعراب عن التضامن مع الضحايا أو أكرث الفئات املترضرة

إرســال رســائل خاصــة إىل األف ـراد الذيــنتــم اســتهدافهم علنــا بخطــاب
الكراهيــة؛ للتعبــر عــن تضامنكــم وإبالغهــم مبــا ميكنهــم القيــام بــه.
z

z

العمــل عــى التصــدي لألحــكام املســبقة أو املفاهيــم الخاطئــة حــول
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الفئــات األكــر اســتهدافًا .ميكنكــم تطويــر خطــاب بديــل ونــره حيثــا أمكنكــم
ذلــك.
z

أنفسهم.

إطــاع الشــباب عــى حقوقهــم واألســاليب التــي ميكنهــم اســتخدامها لحامية

اسرتاتيجيات طويلة املدى
z

تنظيم عمل علني تضامناً مع الجامعات املستهدفة بخطاب الكراهية.

نشر أي أمثلـة للتعبيرات العنرصيـة أو التمييزيـة التـي صـدرت مـن ِقبل
السياسـيني أو وسـائل اإلعلام أو الشـخصيات العامـة مـع الدعـوة إىل مسـاءلتهم.
z

العمــل مــع أكــر الفئــات املســتهدفة بخطــاب الكراهيــة :وتشــجيعهم
عــى االنضــام إىل الحملــة.
z

تنظيـم حملتكـم الخاصـة على املسـتوى املحلي أو على اإلنرتنت؛ إنشـاء
فيديـو حملـة أو أغنيـة أو عمـل ممتـع ونشره عبر اإلنرتنت.
z

كتابــة عريضــة ضــد خطــاب الكراهيــة ونرشهــا عــر اإلنرتنــت أو ضــد
سياســة موقــع إلكــروين معــن تكــون لديهــا عالقــة بخطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت.
z

االتصــال باملنظــات التــي تعمــل عــى حــل املشــكلة مــن خــال
اإلنرتنــت ،إلخبارهــم بالــدور الــذي تقومــون بــه واالستفســار عــن كيفيــة االنخـراط
يف عملهــم.
z

االتصــال باملنظــات املحليــة التــي تعمــل ضــد العنرصيــة والتمييــز ،أو
غريهــا مــن القضايــا ذات الصلــة ،لتنبيههــم إىل مشــكلة خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت وتشــجيعهم عــى االنضــام للحملــة.
z

z

مراقبــة خطــاب الكراهيــة داخــل موقــع معــن ،أو مــن خــال املجموعــات
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املســتهدفة ،وإرســال نتائــج هــذا البحــث إىل مرصــد خطــاب الكراهيــة واملنظــات
غــر الحكوميــة التــي تعمــل عــى حــل املشــكلة والسياســيني أو األشــخاص املؤثرين
اآلخرين.
االتصــال باملســؤولني الحكوميــن ملعالجــة املشــكلة :االتصــال باملمثلــن
الربملانيــن.
z
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 8 . 5اإللمــام الرقمي

إن اإلملــــام الرقمــي هــو القــدرة عــى الوصــول إىل محتــوى املعلومــات واالتصــاالت
وفهمهــا وانتقادهــا وإنشــائها عــر اإلنرتنــت.
سونيا ليفينغستون،
«اإلملام الرقمي :مفاوضات الشباب حول الفرص الجديدة عرب اإلنرتنت»1
الحاجة إىل اإلملام الرقمي
قــد تكــون شــبكة اإلنرتنــت مصــدر املعلومــات الرئيــي للعديد من الشــباب
يف أوروبــا .يف بعــض األحيــان يتــم اســتخدام اإلنرتنــت مبــارشة كأداة مرجعيــة؛
وأحيانــا أخــرى ،يتــم جمــع املعلومــات انطالقــا مــن «التنشــئة االجتامعيــة» أو عــر
املشــاركة يف أنشــطة أخــرى .يف كلتــا الحالتــن ،مــن املهــم أن يكــون املســتخدمون
قادريــن عــى فهــم املحتــوى الرصيــح وأي رســائل ضمنيــة وتحليلهــا وتقييمهــا
والتحقــق منهــا .عندمــا يتعلــق األمــر مبواجهــة عبــارات الكراهيــة ،فــإن األمــر
يصبــح أكــر أهميــة.
إن مجمــوع املهــارات ومجــاالت املعرفــة التــي يحتاجهــا الشــباب ليتمكنــوا
مــن العثــور عــى املعلومــات ومعالجتهــا ،تعتــر واحــدة مــن جوانــب اكتســاب
املعــارف اإلعالميــة ،أو اإلملــام الرقمــي خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالفضــاء
اإللكــروين.
ومـع ذلـك ،فـإن إتقـان اإلنرتنـت يتجـاوز جمـع املعلومـات ومعالجتهـا؛ فهو
يشـمل العديـد من املهـارات واألدوات األخـرى الالزمة إلعداد الشـباب للتعامل مع
1

Digital Youth, Innovation, and Unexepted (2008), MT Press
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خطـاب الكراهيـة عبر اإلنرتنت؛ مبـا فيها الجوانـب التقنية لإلنرتنـت ،وكل ما يتعلق
بتحميل املحتوى ومشـاركته.
النقاط األساسية بنا ًء عىل (دليل حقوق اإلنسان ملستخدمي اإلنرتنت)
يجـب أن يتمكـن األطفـال واملسـتخدمون الصغـار مـن اسـتخدام اإلنرتنت
بأمـان ،مـع ضمان احترام خصوصيتهم.
z

يجـب أن يتلقـى األطفـال والشـباب املعلومـات والتدريـب مـن معلميهم
ومربييهـم وأوليـاء أمورهم.
z

يجــب أن يتلقــى األطفــال والشــباب معلومــات تتناســب مــع أعامرهــم
ووضعهــم حــول األنــواع املختلفــة للمحتــوى والســلوك غــر القانــوين.
z

التعلم باملامرسة
بشــكل عــام ،يحصــل أي مســتخدم لإلنرتنــت عــى األســاليب والقواعــد
الالزمــة ملامرســته أنشــطته عــر اإلنرتنــت ،ثــم يصبــح بار ًعــا مبــا يكفــي إليجــاد
طريقــة تلبــي معظــم احتياجاتــه عنــد اســتخدامه لإلنرتنــت .لكــن ،إذا أردنــا منــع
الشــباب مــن تقليــد بعــض الجوانــب «الســلبية» والعــادات الســيئة الناتجــة عــن
خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،وتلقينهــم كيفيــة التصــدي لذلــك ،فإننــا ســنحتاج
أن يكــون هــؤالء الشــباب عــى قــدر عــال مــن اإلملــام الرقمــي .تتضمــن القوائــم
املدرجــة يف هــذا القســم بعــض املهــارات واملعــارف الالزمــة لهــذا الغــرض.
أدوات مختلفة ألدوار مختلفة
مــن املهــم اإلشــارة أنــه عندمــا يتعلــق األمــر بخطــاب الكراهيــة ،قــد يضطــر
الشــباب إىل تــويل أدوار مختلفــة يف أوقــات مختلفــة .يتطلــب كل دور مهــارات
مختلفــة  -كــا يجــب أن يُأخــذ ذلــك يف االعتبــار خــال كل عمليــة تربويــة.
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املتفرجون  /املالحظون
كلــا صادفنــا محتــوى قــد يــر باآلخريــن ،فإننــا نصبــح مشــاركني يف حــوار
افـرايض .قــد نتجاهلــه ،أو قــد نســاهم يف انتشــاره أكــر مــن خــال مشــاركته ،أو
قــد نقــرر اتخــاذ موقــف ضــده .تهــدف العديــد مــن األنشــطة الــواردة يف هــذا
الدليــل إىل نقــل الشــباب مــن املوقــف الســلبي أي مــن «أشــخاص يشــاهدون
ولكنهــم ال يترصفــون» إىل املوقــف الــذي يتعاملــون فيــه مــع املشــكلة بأنســب
الطــرق املمكنــة؛ وهــذا يتطلــب مهــارات الحكــم والتحليــل النقــدي ،فضــا عــن
الوعــي بأشــكال العمــل املمكنــة.
الضحـايـا
يحتــاج األشــخاص الذيــن يتــم اســتهدافهم مبــارشة مــن خــال خطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت أو الذيــن ينتمــون إىل الفئــات التــي غالبًــا مــا يتــم
اســتهدافها مــن خــال العبــارات املســيئة أو العنرصيــة ،أو عــن طريــق التنمــر
اإللكــروين ،إىل أن تتوفــر لديهــم جميعــا اسـراتيجيات لحاميــة أنفســهم والتعامــل
مــع تعبـرات الكراهيــة .كــا أنهــم بحاجــة إىل مهــارات ومعــارف تســاعدهم عــى
معالجــة املشــكلة ،كمحاســبة الشــخص املســؤول ،واإلبــاغ عــن اإلســاءة ،وتشــجيع
اآلخريــن عــى اتخــاذ مواقــف ،ومــا إىل ذلــك.
الكارهون والكارهون املحتملون
تشـمل هـذه املجموعـة األشـخاص الذيـن ينشرون خطـاب الكراهيـة عبر
اإلنرتنـت أو مييلـون إىل القيـام بذلـك ،سـواء مـن خالل إنشـاء املحتـوى الخاص بهم
أو مـن خلال مشـاركة محتـوى اآلخريـن .يجـب أن نتذكـر أنـه مثلام توجد أشـكال
لخطـاب الكراهيـة «أسـوأ» مـن غريهـا ،ميكـن أن يكـون كذلـك لـدور األشـخاص
«الكارهين» تأثيرات أكرث أو أقل خطورة .إن أولئك الذين يشـاركون محتوى عنرصيًا
معتـدلً يسـاهمون أيضً ـا يف تفاقـم املشـكلة ،حتـى لـو كانـت أفعالهـم ال تخالـف
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القانـون وال تحـرض اآلخرين بشـكل مبارش على العنف .لكن ،تعتبر أفعالهم مبثابة
الحلقة األوىل يف سلسـلة من التعبريات العنرصية .يسـاهم العديد من األشـخاص يف
نشر خطـاب الكراهيـة عرب اإلنرتنت ببسـاطة عن طريق مشـاركة املحتـوى الذي ال
يعتربونـه مسي ًءا أو مهي ًنـا أو غري دقيـق .لتجنب ذلك ،يجب أن تكـون لدينا القدرة
على إدراك األحـكام املسـبقة أو أي تحيـزات داخـل املحتـوى الـذي نتناقلـه عبر
اإلنرتنـت ،وإبـداء مسـؤولية أكبر عند إنشـاء أي محتوى أو مشـاركته مـع اآلخرين.
النشطاء واملناضلون
ت َعتبر حملـة ال لخطـاب الكراهيـة عبر اإلنرتنـت جميـع الشـباب وجميـع
مسـتخدمي اإلنرتنـت ناشـطني محتملين! ولعـل مـن بين أهـداف الحملـة تعبئـة
«املتفرجين» على خطاب الكراهية من أجل االسـتجابة للحركـة العاملية ضد خطاب
الكراهيـة واالنضمام إليها .يتطلب إحداث حمالت عرب اإلنرتنت مجموعة معينة من
املهـارات ،كالنشر والرتويج وبناء الدعـم ،وأيضا بناء الرسـائل والطروحات املختلفة.
استخدام اإلنرتنت من أجل مناهضة خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت
تسـلط القامئـة التالية الضـوء عىل بعض أهم مجاالت اإلملـام الرقمي املتعلقة
باألنشـطة يف هـذا الدليـل ،والحملـة بشـكل عـام .إن الفهـم األفضل لهـذه املجاالت
سيسـمح للشـباب بلعـب دور أكثر فعالية يف الحملة وتغيري سـلوكهم عبر اإلنرتنت
أيضا.
التعرف عىل خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت
إن أول مهمـة يف معركـة مناهضـة خطـاب الكراهيـة عرب اإلنرتنـت ،تتمثل يف
القـدرة على التعـرف عليه عنـد مواجهته .وهذا يتطلب معرفة مـاذا يقصد بخطاب
الكراهيـة وكيفيـة تقييـم أثره املحتمل .ولكن ،قد يتطلب أيضً ا وع ًيا أعمق بالرسـائل
األساسـية والقـدرة على رصـد األحـكام املسـبقة والتحيـزات يف أشـكالها الضمنيـة.
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التفكري النقدي ومعالجة املعلومات
يوجــد كــم هائــل مــن املعلومــات متوفــرة عــر اإلنرتنــت ،إال أن الشــباب
يحتاجــون إىل املهــارات لتمييــز املعلومــات التــي قــد تبــدو ظاهريــا جيــدة،
كاملعلومــات الخاطئــة أو التــي مل يتــم التحقــق مــن مصادرهــا بشــكل كاف ،أو
حتــى املعلومــات التــي تغــذي األحــكام املســبقة ضــد مجموعــات معينــة .يجــب
أن يكــون املســتخدمون قادريــن عــى تحديــد األخطــاء املحتملة بخصــوص الحجج،
وعليهــم أن يدركــوا أيضــا أهميــة التحقــق مــن املعلومــات و«االســتامع إىل الطــرف
اآلخــر» ،عــى األقــل يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا شــخص مــا معرضً ــا للخطــر.
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نصائح مفيدة :التحقق من الحجة
 هــل كانــت مصــادر املنشــورات مذكــورة ،أو هــل كانــت الحجــج تســتند إىل «املعنــىاملشــرك» بــكل ببســاطة ؟

 هل تم ذكر املصادر؟ هل هي موثوقة ويحتذى بها يف املوضوع؟ هل كانت الحجج قاطعة أم أنها تركت مجاال لنتائج أخرى محتملة؟ هــل تســتند الحجــج إىل «الحقائــق» أم أنهــا تنبنــي عــى املشــاعر أو املعتقــداتالتقليديــة أو حتــى النتائــج املحتملــة؟
 هل ميكن اختبار «الحقائق» أو الحجج ؟ ٠هل كانت هناك تعميامت حول األفراد أو املجموعات؟
 هل تضمنت الحجج تعميامت حول األفراد أو املجموعات؟ هل كانت هناك تعميامت عنرصية أو متييزية؟ هل هناك احتامالت أخرى ميكن تصورها ،هل ميكنها أن تفند الحجة؟ هــل كانــت املنشــورات تســتند إىل حجــج «القــدح الشــخيص» ،مبعنــى آخــر ،الحجــجالتــي تهاجــم الطــرف املعــارض بســبب هويتــه ،وليــس ملــا يقــول؟
 هــل أصبحــت الحجــة أكــر إقنا ًعــا بفضــل الوســيلة املســتعملة ،كاســتخدام الصــور أوالوســائط املتعــددة ؟

البحث عن املعلومة
إن البحــث عــن مصــادر أخــرى ومعرفــة كيفيــة البحــث بشــكل فعــال هــو
جــزء مــن «التحقــق مــن الحقائــق» مــع «مراعــاة حجــج الطــرف اآلخــر» .يعــرف
معظــم األشــخاص كيفيــة اســتخدام محــرك البحــث ،ولكــن ال توجــد درايــة كافيــة
بطريقــة عملــه ،أو كيفيــة اســتخدام أدوات أخــرى لتحســن عمليــات البحــث
والحصــول عــى نتائــج مختلفــة.
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نصائح البحث
حــاول اســتخدام محــركات بحــث متعــددة بــدالً مــن االعتــاد عــى محرك
واحــد فقــط.
جــرب حظــر ملفــات تعريــف االرتباط ومســح الســجل قبل إجـراء البحث!
عــاد ًة مــا تكــون النتائــج مختلفــة ألن العديــد مــن محــركات البحــث تُظهــر
غالبــا النتائــج التــي يفرتضــون أن املســتخدم قــد يريــد رؤيتهــا (بنــا ًء عــى
معامــات املســتخدم الســابقة).
قــم بإجـراء عــدد من عمليــات البحث باســتخدام كلامت مفاتيــح مختلفة،
حتــى أثنــاء البحــث عــن نفــس املوضوع.
حــاول إجـراء املزيــد مــن عمليــات البحــث «املعقــدة» ،عن طريــق تحديد
حقــل البحــث عــى موقــع إلكــروين واحــد ،أو ضــان عــدم ظهــور املحتــوى
الـ�ذي يتضمـ�ن مصطلحـ�ات معينـ�ة يف النتائـ�ج ،أو باسـ�تخدام عامـ�ل التشـ�غيل
«و» لضــان إدراج كافــة مصطلحــات البحــث .يتــم توفــر االرشــادات ذات
الصلــة مــن قبــل محــرك البحــث.
تحقــق مــن صالحيــة املواقــع اإللكرتونيــة قبــل اســتخدام نتيجــة البحــث
لتقييــم املحتــوى.
اح�ترس م��ن املواقـ�ع «ملحجوب��ة» .هــذه املواقــع ،يتــم تعريفهــا مــن طــرف
محــركات البحــث عــى أنهــا تقــدم هــذا املحتــوى أو ذاك ،يف حــن أن الصفحة
املرئيــة تقــدم محتــوى مختلــف متامــا .غال ًبــا مــا يكــون الهــدف وراء ذلــك هــو
تضلي��ل املس��تخدم وتقديــم ماــ يس��مونه بـ«املعرف��ة» ،بينــا يكــون املحتــوى
يف الواقــع متحيـزا أيديولوج ًيــا.
z

z

z

z

z

z
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التحقق من موثوقية املحتوى واملرشفني عليه
ميكنكــم نــر أي يشء تريدونــه! وذلــك راجــع لحجــم املحتــوى املتواجــد
عــى اإلنرتنــت ،والطبيعــة غــر املنظمــة لقســم كبــر منــه .مــن الســهل نســب ًيا
تقديــم أي رأي عــى أنــه «حقيقــة» ثابتــة ونــر منشــورات كاذبــة دون أن يعــرض
عليهــا أي شــخص آخــر .بهــذه الطريقــة ،ميكــن أن يبــدو ألي متصفــح عــادي أن
خطــاب الكراهيــة هــو حقيقــة مثبتــة وجــدل صحيــح.
بــرف النظــر عــن اســتخدام مهــارات التفكــر النقــدي للتحقــق مــن
الحقائــق والحجــج ،ميكــن أن يكــون الوعــي بنــوع املوقــع وموثوقيــة املؤلــف
مفيــ ًدا أيضً ــا مــن أجــل تنبيــه الشــباب إىل إمكانيــة تواجــد خطــاب الكراهيــة.
هنــاك اآلالف مــن املواقــع اإللكرتونيــة التــي تهــدف إىل تعزيــز العنرصيــة
وأشــكال التمييــز األخــرى .غال ًبــا مــا تكــون «مواقــع الكراهيــة» هــذه مرتبطــة
ببعضهــا البعــض وقــد تســتخدم ســلطة مواقــع الكراهيــة األخــرى لدعم منشــوراتها
العنرصيــة .أصبحــت العديــد مــن املواقــع العنرصيــة اليــوم أكــر دقــة ،وأحيانًــا قــد
تحــاول إخفــاء عنرصيتهــا أيضــا ،عــى ســبيل املثــال مــن خــال االدعــاء «بالدفــاع
عــن القيــم الوطنيــة» بينــا تعمــل عــى نــر ترصيحــات عنرصيــة .ميكــن أن
تســاعد بعــض عمليــات الفحــص األساســية يف تحديــد مــا إذا كانــت املواقــع التــي
متــت زيارتهــا جديــرة بالثقــة.
نصائح مفيدة :التحقق من املصداقية
 هــل املوقــع اإللكــروين معــرف بــه كمصــدر للمعلومــات أو الــرأي؟ هــل تحتــوياملواقــع األخــرى عــى رابــط لهــذا املوقــع؟
 هل تم تحديد ماليك ومؤلفي املوقع بوضوح؟ ملاذا يجب أن نثق بهم؟ ماذا يقول املوقع عن أهدافه؟ هــل مــن املرجــح أن يكــون املوقــع متحي ـزا بســبب موقعــه وهويــة مؤلفيــه ومــايقولــه عــن أهدافــه؟
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_ هل يقدم املوقع أكرث من وجهة نظر واحدة؟
_ كم مرة يتم تحديثه ،وهل يوجد محتوى حديث؟
_ هل ميكن العثور عىل محتوى مامثل عىل مواقع أخرى (محرتمة)؟
_ هــل ميكــن أن يكــون هنــاك تضــارب يف املصالــح ،عــى ســبيل املثــال فيــا يتعلــق
باملصالــح التجاريــة أو االنتــاءات السياســية؟
_ هل يقدم املوقع مراجع ومصادر للمحتوى املنشور؟
 هل لدى املوقع سياسة بشأن املحتوى العنرصي أو التمييزي؟ -كيــف يتعامــل املوقــع مــع هــذا النــوع مــن املحتــوى وكيــف يســتجيب

للشــكاوى؟

إنتاج ومشاركة املحتوى
إن القــدرة عــى إنشــاء محتــوى عــر اإلنرتنــت ،تســمح لألشــخاص اآلخريــن
الوصــول إليــه بســهولة أكــر ،كــا وفــرت إمكانيــات للمســتخدم «العــادي» ،مــع
االلت ـزام ببعــض املســؤوليات أيضــا .أمــا عندمــا يتعلــق األمــر بخطــاب الكراهيــة
فــإن املســؤوليات والحاجــة إىل اتخــاذ الحــذر الــازم عنــد نــر املحتــوى عــر
اإلنرتنــت يعتــر ذا أهميــة قصــوى؛ عنــد هــذه املرحلــة ميكــن للمســتخدم أن
يتحــول إىل ناقــل للكراهيــة ،ســواء عــن وعــي أو غــر وعــي.
إلنجــاح الحمــات ،يجــب احــرام اعتبــارات أخــرى مهمــة تتعلــق بنــر
املــواد .تحتــاج الحمــات الناجحــة إىل رســائل قويــة مــن املرجــح أن تحظــى
بجاذبيــة واســعة ويســهل فهمهــا .يجــب أن يكــون الشــباب عــى درايــة
باإلمكانيــات التقنيــة املختلفــة للوصــول إىل أعــداد كبــرة مــن األشــخاص -مــن
خــال وســائل التواصــل االجتامعــي عــى وجــه الخصــوص -ويجــب أن يكونــوا
قادريــن عــى تحريــر رســائلهم حتــى يجدهــا اآلخــرون مقنعــة ويرغبــون يف نقلهــا.
ميكــن أن يكــون االســتخدام الفعــال للوســائط املتعــددة أداة مفيــدة يف املســاعدة
عــى تحويــل رســالة جــادة إىل رســالة أكــر جاذبيــة ،تســتقطب جمهــورا واســعا.
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نصائح مفيدة ملشاركة املحتوى
 تأكــد مــن عــدم وجــود محتــوى مشــرك ينقــل األحــكام املســبقة أو التحيــزات أواألفــكار العنرصيــة أو التحريــض عــى الكراهيــة.
 تأكد من أن املعلومات موثوقة حتى ال تنرش معلومات كاذبة. ال تشــارك أي يشء عــن أشــخاص آخريــن قــد ينتهــك خصوصيتهــم أو أمنهــم .اســأل دامئــاإذا كنــت غــر متأكد!
 قبل إعادة نرش املعلومات ،تأكد من أنها ال تخضع لحامية بحقوق النرش. تحقــق مــن رشوط وأحــكام أي موقــع إلكــروين قبــل نــر املحتــوى عــر اإلنرتنــت.قــد تكــون هنــاك بعــض القيــود عــى نــوع املحتــوى املســموح بنــره؛ قــد يضيــف
املوقــع أيضً ــا حقوقًــا بشــأن املحتــوى أو البيانــات الشــخصية املنشــورة عــى اإلنرتنــت.
 تحقــق مــا إذا كان مــن املحتمــل أن يــيء أشــخاص آخــرون اســتخدام املعلومــاتالتــي تنرشهــا عــى اإلنرتنــت ،بهــدف إعطــاء صــورة خاطئــة حــول اآلخريــن أو إيذاءهــم.
تحقــق مــن أن املحتــوى الــذي تقــوم بنــره عــر اإلنرتنــت ال يحتــوي عــى أي غمــوض.
 تذكــر أن املحتــوى املنشــور عــى اإلنرتنــت ميكــن أن يســاء فهمــه بســهولة ،وقــد يســببإســاءة إذا مل تتــم صياغتــه بعنايــة .حــاول دامئًــا إعــادة ق ـراءة أي يشء تنــره «بعيــون
شــخص آخــر».

فهم القواعد
ميكـن أن يكـون الوعـي األفضـل ببعـض السياسـات والقوانين التـي يتـم
تطبيقهـا على نشـاط اإلنرتنـت مفيـدا لتنظيـم سـلوكنا؛ كما أن ذلـك رضوري يف
معركـة التصـدي لخطـاب الكراهية عرب اإلنرتنـت .وبالتايل ،فإن الوعي واملشـاركة يف
عمليـات حوكمـة اإلنرتنـت والوعـي بتأثرياتهـا على مسـتخدمي اإلنرتنت يعـد جزءا
مـن اإلملـام الرقمـي والرتبيـة على املواطنـة الدميقراطيـة .ونظـ ًرا لـدور اإلنرتنـت يف
تشـكيل األشـكال املعـارصة للمواطنة واملشـاركة ،فإنـه ال ميكن ترك قضايـا إدارته يف
أيـدي رجـال األعمال والخبراء وحدهم.
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خطوط القانون
رشوط االستخدام التي يضعها املوقع اإللكرتوين
رشوط االستخدام التي يضعها مزود الخدمة
القوانني الوطنية املتعلقة بالحياة الخاصة واألمن،
الخ

املوقع اإللكرتوين ،X
ملكية لرشكة خاصة

القانون الدويل  -مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان

ترجــع ملكيــة شــبكة اإلنرتنــت يف غالبيتهــا إىل رشكات خاصــة؛ فحتــى عنــد
إنشــاء مدونــة خاصــة يتطلــب األمــر إدراجهــا ضمــن مــزود خــاص .ميكــن للرشكــة
التــي متتلــك املــزود أن تقــرر  -أو ال  -تقييــد نــوع املحتــوى املنشــور عــى املدونــة.
غال ًبــا مــا يتــم تحديــد القواعــد التــي يتوجــب عــى مســتخدمي املوقــع اإللكــروين
اتباعهــا ضمــن خانــة «الــروط واألحــكام» ؛ كــا قــد تختلــف هــذه القواعــد كثـرا
مــن موقــع إىل آخــر .إىل جانــب الــروط واألحــكام ،قــد تضــع الحكومــات قوانــن
تخــص مســتخدمي اإلنرتنــت ومالــي املواقــع اإللكرتونيــة ،هــذه القوانــن ميكــن
أن تشــمل بنــود اح ـرام الحيـــاة الخاصــة واألمــن ،أو البنــود التــي متنــع خطــاب
الكراهيــة الشــديد .حتــى وإن مل يتوفــر لــدى الحكومــة إطــار قانــوين يحــدد حاميــة
ســامة األشــخاص داخــل الفضــاء اإللكــروين ،فــإن هــذه القضايــا تخضــع عمومــا
للترشيعــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان (أنظــر املثــال أدنــاه).
يف مـارس /أذار مـن سـنة  ،1999نشر شـخص مجهـول عىل موقـع مواعدة
على اإلنرتنـت إعالنًـا يزعـم مـن خاللـه أنه فتى صغير يبلغ مـن العمر  21سـنة،
دون علـم الفتـى الحقيقـي .تضمـن اإلعلان رابطا يَحـول إىل الصفحـة اإللكرتونية
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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حركة ال لخطاب
الكراهية

اإلنترنيت
خطاب الكراهية عبر
اإللمام الرقمي

الخاصـة بالفتـى ،وأشـار إىل أنـه كان يبحـث عن عالقة حميمة مـع فتى من نفس
سـنه أو أكبر منـه «ليطلعـه عـن كيفيـة القيـام بذلـك» .اكتشـف الفتـى اإلعلان
بالصدفـة عندمـا تلقـى رسـالة إلكرتونيـة مـن رجـل أثـار الفتـى اهتاممـه .رفـض
مـزود الخدمـة أن يفصـح عـن هوية الشـخص املسـؤول عـن نرش اإلعلان ،مدعيا
أنـه سيشـكل انتهـاكا للرسيـة .كما ارتـأت املحاكـم الفنلنديـة أنـه ال ميكـن إلـزام
مـزود الخدمـة قانونًـا بالكشـف عـن املعلومـات .تم بعد ذلـك إحالـة القضية إىل
املحكمـة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان ،التـي قالـت إن الدولـة الفنلنديـة أخفقت
يف واجبهـا الـذي يُلزمهـا حاميـة األطفـال والفئـات الضعيفـة األخـرى .لقـد جعـل
اإلعلان الطفـل هدفـا للمتحرشين باألطفـال كما أن الدولـة فشـلت يف حاميـة
الخصوصيـة والحيـاة األرسية.
(املادة  8من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان).
ميكــن تشــبيه شــبكة اإلنرتنــت مبركــز تجــاري أو ملهــى ليــي! فعــى الرغــم
مــن غيــاب قانــون مينــع ارتــداء الجينــز أو أي زي غــر مناســب ،ميكــن أن يتعــرض
شــخص يرتــدي رسوال جينــز مثــا للطــرد إذا كانــت قواعــد املــكان متنــع ذلــك.
وعــى نحــو مامثــل ،ميكــن للمواقــع اإللكرتونيــة ،أن تضــع كل منهــا قواعدهــا
الخاصــة ،مــع الحــرص عــى عــدم تعارضهــا مــع قوانــن البــاد والقانــون الــدويل.
إن حقــوق اإلنســان واملعايــر املرتبطــة بهــا والتــي تعــد عامليــة وغــر قابلــة
للتجزئــة ،تتفــوق عــى الــروط واألحــكام العامــة املفروضــة عــى مســتخدمي
اإلنرتنــت مــن قبــل أي جهــة فاعلــة يف القطــاع الخــاص.
ماذا يعني هذا للمستخدمني
يجــب أن يكــون الشــباب عــى درايــة بالقوانــن أو السياســات التــي تــري
عــى املواقــع اإللكرتونيــة التــي يســتخدمونها ،خاصــة مــا يتعلــق بخطــاب الكراهيــة
عــر اإلنرتنــت .يف كثــر مــن األحيــان ،ميكــن رفــض خطــاب الكراهيــة باالعتــاد عــى
سياســات املوقــع واإلج ـراءات الخاصــة باملوقــع إلرســال الشــكاوى .عندمــا تكــون
هــذه اإلج ـراءات غــر كافيــة ،ميكــن للناشــطني التصــدي لسياســات املوقــع نفســه!
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حركة ال لخطاب
الكراهية

خطاب الرقمي
اإللمام
الكراهية عبر اإلنترنيت

اإلبالغ عن سلوك ميسء
هل يخالف سياسات املوقع؟
ما هي املعلومات التي
أحتاجها؟
هل هو غري قانوين؟

هل يجب اإلبالغ عنه؟

اإلبالغ عن خطاب
الكراهية

ما هي العنارص التي أقوم
بتضمينها يف اإلبالغ؟

إىل من أوجه اإلبالغ؟

ما هي آلية إعداد اإلبالغ؟

الــرد والحمـلة

اإلبــاغ وحــده ال يكفــي للــرد عــى خطــاب الكراهيــة .مــن املهــم أن يــدرك
الشــباب أن هنــاك أســاليب أخــرى ملعالجــة املشــكلة ،وأنهــم قــادرون عــى تقديــر
مــا هــو أنســب عنــد كل حالــة.
يوضــح الرســم البيــاين األول أدنــاه بعــض الــردود املحتملــة عــى تعب ـرات
الكراهيــة الفرديــة .هنــاك أمثلــة أخــرى عــن طــرق مختلفــة للتعامــل مــع القضيــة
ككل يف القســم الخــاص باس ـراتيجيات الحملــة .غالبًــا مــا يعتمــد اختيــار الــرد أو
االس ـراتيجية األكــر مالءمــة عــى شــدة الحالــة .يف حــاالت التحي ـزات أو األحــكام
املســبقة «املعتدلــة» ،قــد يكــون مــن األفضــل التحــدث مبارشة مــع النارش واإلشــارة
إىل الــرر املحتمــل .يف بعــض األحيــان قــد يكــون من األفضــل تجاهل «االســتفزاز»
الــذي قــد يظهــر بانتظــام عــى أحــد املواقــع التــي غالبــا مــا يتــم اســتخدامه مــن
طــرف نشــطاء مناهضــة الكراهيــة .وأخـ ًرا يف الحــات القصــوى ،قــد يتعــن إبــاغ
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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حركة ال لخطاب
الكراهية

اإللماماإلنترنيت
خطاب الكراهية عبر
الرقمي

الرشطــة عــن موقــع يحــرض عــى الكراهيــة والعنــف ضــد مجموعــات معينــة.
إن أحــد االعتبــارات الرئيســية التــي يجــب مراعاتهــا عنــد اختيــار أنســب
رد ،هــو األثــر املحتمــل لتعبــر الكراهيــة أو املوقــع برمتــه .يعــرض الرســم البيــاين
الثــاين أدنــاه بعــض األســئلة التــي يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار عنــد تقييــم األثــر.
هل يجب تجاهله؟
هل يجب أن أبلغ املوقع؟
هل يجب عيل اإلبالغ
عن املوقع
هل يجب عيل االتصال
مبنظامت أخرى؟

كيف أرد؟

الرد
عىل خطاب
الكراهية

هل يجب التواصل مع
املؤلف؟
هل يجب أن أطلب من
اآلخرين الرد؟

كيف سيتأثر الضحايا؟
كم عدد األشخاص الذين
من املحتمل أن يتأثروا؟

من الذي قد يتأثر؟

تقييم األثر

هل هناك خطر عىل
أي شخص؟
ما هو أثره البالغ عىل
املجتمع؟
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كم شخصا سيشهد عىل
ذلك؟
كيف يستجيب اآلخرون؟

خطاب الرقمي
اإللمام
الكراهية عبر اإلنترنيت

حركة ال لخطاب
الكراهية

الحاميــة الزمة

يجــب أن يكــون الشــباب عــى درايــة باملخاطــر املحتملــة عــى اإلنرتنــت وأن
يحيطــوا علــا باالحتياطــات التــي يجــب اتخاذهــا لتجنــب تعريــض خصوصيتهــم
للخطــر .هنــاك أيضً ــا تدابــر معينــة تجعــل الشــباب أقــل تعرضً ــا للتنمــر اإللكرتوين؛
ميكنــك االطــاع عــى بعضهــا يف القســم الخــاص بالتنمــر اإللكــروين.
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حركة ال لخطاب
الكراهية

التنمرعبر اإلنترنيت
خطاب الكراهية
اإللكتروني

 9 . 5التنمر اإللكتروني

« ...التنمــر اإللكــروين هــو كل اتصــال إلكــروين يكــون ،عــى ســبيل املثــال ال
الحــر ،بدافــع عــرق طالــب مــا أو لونــه أو دينــه أو أصلــه القومــي أو جــذوره
أو أصلــه العرقــي أو توجهــه الجنــي أو إعاقتــه الجســدية أو العقليــة أو النفســية
أو صعوبــة يف التعلــم ،أو بدافــع جنســه ،أو هويتــه الجنســية أو التعبــر عنهــا ،أو
أي ســمة شــخصية أخــرى متيــزه ،ســواء كانــت حقيقيــة أو مفرتضــة ،أو بنــا ًء عــى
ارتباطهــا بــأي شــخص تــم تحديــده أعاله ،وأيضــا عندمــا يهــدف الفعــل الكتــايب أو
الشــفهي أو املــادي أو حتــى التواصــل اإللكــروين إىل:
( )1إلحاق األذى الجسدي بالطالب أو إتالف ممتلكاته؛ أو
( )2التأثري سلبا عىل الفرص التعليمية للطالب؛ أو
( )3أن تكــون شــديدا أو مســتمرا أو منت ـرا لدرجــة أنــه يخلــق بيئــة تعليميــة
مخيفــة أو مهــددة؛ أو
( )4تعطيل السري السليم لعمل للمدرسة».
الرد عىل الكراهية اإللكرتونية ( ،)Cyberhateمجموعة أدوات العمل
(رابطة مكافحة التشهري)
يحــدث التنمــر عندمــا ينخــرط شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص عمــدا ً
يف ســلوك عــدايئ أو مهــن تجــاه فــرد آخــر .بشــكل عــام ،يتــم التنمــر عــى امتــداد
فــرة مــن الزمــن ،يتــم خاللهــا مضايقــة الضحيــة باســتمرار.
يف حالــة التنمــر اإللكــروين ،تقــع األحــداث عــر اإلنرتنــت أو خارجهــا .الربيــد
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اإللكتروني عبر اإلنترنيت
خطاب الكراهية
التنمر

حركة ال لخطاب
الكراهية

اإللكــروين والرســائل الفوريــة ومجموعــات األخبــار وأجهــزة النــداء والهواتــف
الخلويــة وتقنيــات املعلومــات األخــرى كلهــا وســائل تســهل التنمــر اإللكــروين.
ميكــن أن يكــون األثــر عــى الفــرد شــدي ًدا مثلــا هــو الحــال بالنســبة للتنمــر
خــارج اإلنرتنــت؛ يف النهايــة يبقــى التنمــر اإللكــروين شــكالً مــن أشــكال التنمــر.
مــن الصعــب بشــكل خــاص معالجــة التنمــر اإللكــروين ،ذلــك أن اإلنرتنــت
مناســب أكــر إلخفــاء الهويــة مــن الحيــاة خارجهــا .ميكــن أيضً ــا أن يكــون التنمــر
اإللكــروين أكــر اقتحامــا أو دائــم االقتحــام ،بســبب قدرتــه عــى العمــل حتــى عنــد
غيــاب املتنمــر جســديًا.
مبجــرد أن يعــرف املتنمــر كيفية االتصال بـ«ضحيتــه» ،ميكن أن تصبــح التنمرات
دامئــة ويصعــب تجنبهــا .ولهــذا الســبب ،مــن املهــم أن يــدرك الشــباب خطــر الكشــف
عــن بياناتهم الشــخصية.

امتداد التنمر اإللكرتوين
التنمــر اإللكــروين مشــكلة خطــرة ومتواصلــة بــن الشــباب ،وقد تتســبب يف
رضر دائــم بــل وقــد تدفــع بعــض الشــباب إىل االنتحــار أيضــا .لقــد أظهــرت العديد
مــن الدراســات أن أعــدا ًدا كبــرة مــن املراهقــن ميكــن أن تتأثــر بهــذه املشــكلة.
لقــد أظهــرت عــدد مــن الدراســات املختلفــة أن أعــدا ًدا كبــرة مــن املراهقــن تتأثــر
باملشــكلةRÉPONDRE :
أظهــر تقريــر  2014الصــادر عــن االتحــاد األورويب بشــأن عالقــة
األطفــال باألجهــزة املحمولــة « »Net Children Go Mobileأن  12٪مــن 3500
طفــل تــراوح أعامرهــم بــن  9و  16عا ًمــا قــد تعرضــوا للتنمــر اإللكــروين.1
أظهــر تقريــر  2011الخــاص باالتحــاد األورويب بشــأن األطفــال واإلنرتنــت
z

z

1 - Mascheroni, G. & Cuman, A. (2014). Net Children Go Mobile: Final report. Deliverables
D6.4&D5.2. Milano: Educatt.
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« »Kids Onlineأن  ٪6مــن بــن  25142طفـ ًـا تـراوح أعامرهــم بــن  9و  16عا ًمــا
تعرضوا للتنمر اإللكرتوين يف جميع أنحاء أوروبا ،و  ٪3قاموا بنرش التنمر اإللكرتوين.2
مــن املرجــح أن يتحــول ضحايــا التنمــر اإللكــروين إىل مرتكبــي التنمــر
3
اإللكــروين أيضــا ،أكــر مــن أولئــك الذيــن هــم ليســوا ضحايــا.
z

تكشــف بيانــات التنمــر اإللكــروين لعــام  2019التي أصدرهــا مركز أبحاث
التنمــر اإللكــروين يف الواليــات املتحــدة لطــاب تــراوح أعامرهــم بــن  12و17
عا ًمــا ،أن  ٪37منهــم كانــوا ضحايــا ،بينــا اعــرف  ٪15مبامرســة التنمــر اإللكــروين
عــى اآلخريــن .أيضــا ،كانــت األشــكال األكــر شــيو ًعا للتنمــر اإللكــروين التــي متــت
مواجهتهــا هــي :التعليقــات والشــائعات الســيئة واملؤذيــة املنتــرة عــر اإلنرتنــت.4
z

يرتبــط التنمــر ارتباطــا وثيقًا بالتنمــر اإللكــروين :إن أولئك الذيــن يتعرضون
للتنمــر يف املدرســة يتعرضــون للتنمــر عــر اإلنرتنــت ،والذيــن ميارســون التنمــر يف
املدرســة ميارســونه عــر اإلنرتنــت أيضــا.
z

التنمر اإللكرتوين وحقوق اإلنسان
يعــد كل مــن التنمــر والتنمــر اإللكــروين شــكلني مــن أشــكال اإلســاءة التــي
تنتهــك ،يف العديــد مــن الحــاالت ،حقــوق اإلنســان املختلفــة .يف الحــاالت «األكــر
اعتــداالً» ،قــد يتــم انتهــاك الحــق يف احــرام الحيــاة الخاصــة .أمــا يف الحــاالت
األكــر تطرفًــا ،ميكــن أيضً ــا انتهــاك الحــق يف عــدم التعــرض للمعاملــة الالإنســانية
أو املســيئة ،أو حتــى الحــق يف الحيــاة .قــد يشــمل مفهــوم املعاملــة الالإنســانية أو
2 - EU Kids Online, ‘EU Kids Online: findings, methods, recommendations’, LSE Publishing, (2014).
3 - Cyberbullying among Young People, Study for the LIBE Committee, DG Internal Policies, 2016, available at http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/
IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf.
4 - Cyberbullying Research Centre, Cyberbullying Data 2019, available at: https://cyberbullying.org/2019-cyberbullying-data.

360

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان

التنمر
اإللكتروني عبر اإلنترنيت
خطاب الكراهية

حركة ال لخطاب
الكراهية

املســيئة حــاالت االعتــداء الجنــي والعنــف النفــي واالســتغالل الجنــي .يتأثــر
الحــق يف الحيــاة عندمــا يــؤدي التنمــر خــارج اإلنرتنت إىل خطر جســدي عــى حياة
الضحيــة ،أو إذا وصلــت املعانــاة إىل درجــة تجعــل الضحيــة تفكــر يف االنتحــار .مــن
املحتمــل أن يشــكل عــدم حاميــة الفــرد من هــذه املخاطر انتهــاكًا لحقــه يف الحياة.

ما عالقة التنمر اإللكرتوين بخطاب الكراهية؟
إن التنمــر اإللكــروين هــو عالقــة قــوة موجهــة ضــد فــرد ،يف حــن أن
خطــاب الكراهيــة عــادة مــا يدعــو إىل العــداء والعنــف ضــد مجموعــة كاملــة
مــن النــاس .ومــع ذلــك ،بالنســبة لضحاياهــم ،كالهــا يعت ـران وجهــان ملامرســة
العنــف واإلذالل .يَســتخدم خطــاب الكراهيــة والتنمــر اإللكــروين نفــس القنــوات
عــر اإلنرتنــت ،وغالبًــا مــا يتــم اســتهداف األفـراد الذيــن يعتــرون مختلفــن بســبب
خلفيتهــم أو إعاقتهــم أو عرقهــم أو ألســباب أخــرى .كالهــا يســتخدم التواصــل
املهــن واملضايقــة .يف كثــر مــن الحــاالت ،يتــم الجمــع بــن التنمــر اإللكــروين
وخطــاب الكراهيــة؛ وقــد يكــون ذلــك ضــارا للغايــة بالنســبة لألفـراد واملجموعــات
مثــل التنمــر الــذي ينتهــك هويــة النــوع االجتامعــي (الجنــدر) للضحايــا ،أو امليــول
الجنــي أو الخلفيــة العرقيــة .ويف الوقــت نفســه ،ميكــن لبنــاء قــدرات الشــباب
عــى الصمــود ومناهضــة خطــاب الكراهيــة أن يدعــم صمودهــم يف التعامــل مــع
التنمــر اإللكــروين والعكــس صحيــح .يعــد اإلملــام الرقمــي أحــد الدعامــات التــي
متكــن الشــباب مــن فهــم القضايــا املطروحــة عــى اإلنرتنــت وحاميــة أنفســهم أو
الــرد عــى اإلســاءة عنــد حدوثهــا.

الحفاظ عىل سالمتك
يجــب أن يــدرك الشــباب أن أشــكال الســلوك املدرجــة يف القســم التــايل
غــر مقبولــة ،ورمبــا غــر قانونيــة .ميكــن أن تتســبب حالــة واحــدة مــن التنمـرات
يف حــدوث حالــة إســاءة مطولــة أو أن تكــون بدايــة ألشــكال أكــر خطــورة مــن
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ســوء املعاملــة .يجــب أن يكــون الشــباب قادريــن عــى تحديــد الخطــوط الحمـراء،
واســتخدام حكمهــم للــرد بأفضــل طريقــة عــى كل حالــة ،ومعرفــة االحتياطــات
التــي يجــب اتخاذهــا كلــا اتضــح أن هــذا التهديــد حقيقــي .يجــب أن يدركــوا
أيضً ــا أن هنــاك منظــات ميكنهــا دعمهــم أو تقديــم املشــورة لهــم ،وأنهــا قــد تقدم
املســاعدة إذا تعلــق األمــر بالحاجــة إىل اتخــاذ املزيــد مــن الخطــوات «الرســمية»
مبــا فيهــا اإلج ـراءات القانونيــة.
توفــر بعــض الحمــات الوطنيــة لـ«حركــة ال لخطــاب الكراهيــة» معلومــات
خطــوط املســاعدة إلبــاغ الرشطــة .تقــدم شــبكة « ،»InSafeعــى ســبيل املثــال،
نصائــح بشــأن إعــداد التقاريــر كــا توفــر بعــض أرقــام وخطــوط املســاعدة التــي
ميكــن للشــباب مــن خاللهــا اإلبــاغ أو طلــب املســاعدة:
www.saferinternet.org

«  » InSafeهــو مــروع تابــع لـــ«  ،» Euroschoolnetالرشيــك األورويب
لحركــة ال لخطــاب الكراهيــة.

بعض األمثلة عن اإلساءة عرب اإلنرتنت
z

إرسال التهديدات واالستفزازات والشتائم العرقية أو العنرصية.

اضطهـاد املثليين ،وإصـدار الشـتائم على أسـاس الجنـس أو غير ذلك من
أشـكال التمييـز األخرى.
z

محاولة إرسال فريوس إىل حاسوب الضحية.

z

غمر صندوق بريد إلكرتوين برسائل مسيئة.

z

نشر معلومـات زائفـة حـول شـخص مـا عبر اإلنرتنـت بهـدف إيـذاءه أو
اإلرضار بسـمعته.
z

z

انتقاد شخص ما ،ودعوة اآلخرين للهجوم عليه أو السخرية منه.
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االدعـاء أنـك شـخص آخـر لجعـل األمـر يبـدو كما لـو أن أحدهـم يقـول
أشـياء سـيئة حـول اآلخريـن.
z

مشاركة صور شخص ما دون إذنه ،خاصة إذا كانت هذه الصور محرجة.
مشاركة رسائل الربيد اإللكرتوين دون إذن الكاتب.
الضغط عىل اآلخرين الستبعاد شخص من املجتمع (عرب اإلنرتنت أو خارجها).
إرسـال رسـائل مسـيئة أو بغيضة أو غري الئقة إىل شـخص ما بشكل متكرر.

z

z

z

z

األمن عرب اإلنرتنت :قامئة مرجعية للشباب
الحد من احتامالت إساءة االستخدام
تحقــق بانتظــام مــن إعــدادات الخصوصيــة عــى مواقــع الشــبكات االجتامعيــة
وتحديثهــا.
ال تقــدم معلومــات شــخصية ،مثــل رقــم الهاتــف املحمــول أو الربيــد اإللكــروين أو
العنــوان الربيــدي ،باســتثناء األشــخاص الذيــن تعرفهــم وتثــق بهــم.
ال تشــارك املعلومــات الشــخصية مــع الغربــاء (عــى ســبيل املثــال ،يف مجموعــات
املناقشــة عــر اإلنرتنــت التــي تتــم فيهــا مواجهــة الغربــاء).
خــذ بعــن االعتبــار «الفضــاء» الــذي نســتخدمه ،وقواعــد الســلوك املقبولــة ونــوع
األشــخاص الذيــن يســتخدمون هــذا الفضــاء أيضً ــا .كــا هــو الحــال يف العــامل
الحقيقــي ،تشــكل بعــض «األماكــن» مخاطــر أمنيــة أكــر؛ لذلــك مــن الــروري
أيضً ــا التفاعــل وف ًقــا للســياق املحــدد.
احـرام «آداب التعامــل» :عــر اإلنرتنــت ،يجــب أن تعامــل اآلخريــن كــا تريــد أن
تُعامــل أنــت.
تأكــد مــن حاميــة ملفاتــك الشــخصية وعناويــن بريــدك اإللكــروين؛ يجــب قطــع
االتصــال بأجهــزة الكمبيوتــر العامــة وتغيــر كلــات املــرور الخاصــة بــك بانتظــام.
أبلــغ عــن أي انتهــاكات متــت مواجهتهــا عــر اإلنرتنــت أو تــم إرســالها إليــك ،إىل
الشــبكة التــي تســتضيف املحتــوى أو التعليقــات ،أو إىل خدمــات الرشطــة والعدالة
املتخصصــة يف بلــدك للحصــول عــى املشــورة ،أنظــر

z

z

z

z

z

z

z

www.saferinternet.org
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يف حال تلقي أي تهديدات أو إساءة
يجــب أخــذ اإلجـراءات التاليــة بعــن االعتبــار .تختلــف كل حالــة عــن األخــرى،
ومــن املهــم أن يتعلــم الشــباب كيفيــة اســتخدام الحكــم الرصــن عنــد اتخــاذ
قـرار بشــأن مســار العمــل .ســيكون مــن املفيــد لهــم دامئًــا مناقشــة الحالــة مــع
األشــخاص الذيــن يثقــون بهــم.
عــدم الــرد! يف كثــر مــن األحيــان ،بحيــث يكــون الــرد هــو بالضبــط مــا يريــده
املتنمــر .ال تنتقــم أبـ ًدا ألن ذلــك لــن يــؤدي إال إىل تصعيــد املشــكلة.
التحدث عن املشكلة مع شخص تثق به ،وطلب املشورة.
اإلبالغ عن املشكلة ملنظمة تعمل يف مجال سالمة الشباب عرب اإلنرتنت.
اإلبالغ عن هذا السلوك ملالك املوقع /مزود الخدمة.
حظــر /اإلبــاغ عــن جهــات االتصــال غــر املرغــوب فيهــا واألشــخاص الذيــن
يترصفــون بشــكل غــر الئــق.
تغيــر عنــوان الربيــد اإللكــروين أو رقــم الهاتــف املحمــول إذا تــم اســتخدامهم
للتنمــر بــك.
إذا لــزم األمــر ،أبلــغ الرشطــة بالســلوك املــيء أو اتصــل مبحــام .تعــد اإلســاءة
عــر اإلنرتنــت أمـ ًرا غــر قانــوين إذا كان تأثريهــا شــديد عــى صحــة الضحيــة أو
ســامته مبــا فيهــا الســامة النفســية.
احتفــظ دامئًــا بأدلــة عــى الرســائل املســيئة املســتلمة  -مبــا يف ذلــك عنــوان
الربيــد اإللكــروين أو امللــف الشــخيص للمتنمــر .قــد تحتــاج إىل هــذا الدليــل إذا
أصبــح مــن الــروري تقديــم شــكوى رســمية.

z

z

z

z

z

z

z

z

z

األمن عرب اإلنرتنت :قامئة مرجعية للمربني
ميكــن للمربــن وأوليــاء األمــور وعامــة األشــخاص الذيــن يعملــون بانتظــام
مــع الشــباب ،اتخــاذ خطــوات لحاميتهــم مــن مخاطــر التنمــر اإللكــروين ،مــن
خــال:
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 اتخــاذ نهــج اســتباقي ومناقشــة املخاطــر مــع الشــباب ومســاعدتهم عــىحاميــة أنفســهم قــدر اإلمــكان .كــن منفتحــا ملناقشــة ذلــك .اســتخدم بعــض
األمثلــة يف الفصــل ،وال تخجــل مــن طــرح هــذه األســئلة .ادعــم سياســة متســقة
ضــد التنمــر اإللكــروين داخــل املدرســة.
 إدراك العالقــة بــن خطــاب الكراهيــة داخــل اإلنرتنــت وخــارج اإلنرتنــت:غال ًبــا مــا يرتبــط االثنــان م ًعــا!
 متكــن األطفــال مــن خــال إعالمهــم ومناقشــة األمــر معهــم .إذا شــعرتأنــك ال تتوفــر عــى املهــارات الالزمــة للقيــام بذلــك ،ميكنــك التواصــل مــع
املنظــات ومراكــز مســاعدة الضحايــا .أخــر الشــباب بالجهــات التــي ميكنهــم
قصدهــا للحصــول عــى املســاعدة عنــد الحاجــة.
 متكــن أوليــاء األمــور ،الذيــن يجــب أن يكونــوا عــى درايــة بوجــود التنمراإللكــروين وســبل مواجهته.
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مجلس أوروبا وخطاب الكراهية عبر
اإلنترنت

خطاب الكراهية عبر اإلنترنيت

 10 _ 5مجلس أوروبا وخطاب الكراهية عبر اإلنترنت

يعتــر مجلــس أوروبــا املنظمــة الرائــدة املعنيــة بالدفــاع عن حقوق اإلنســان
يف القــارة األوروبيــة .ويضــم  47دولــة عضــوا .لقــد وقعــت جميــع الــدول األعضــاء
يف مجلــس أوروبــا عــى االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ( ،)ECHRوهــي
معاهــدة تهــدف إىل حاميــة حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة وســيادة القانــون.
تعتمــد مبــادرة عمــل مجلــس أوروبــا مــن أجــل الدميقراطيــة إىل حــد كبــر
عــى التعليــم :التعليــم يف املــدارس ،والتعليــم كوســيلة لتعلــم مامرســة الدميقراطية
مــدى الحيــاة ،كــا هــو الحــال بالنســبة ألنشــطة الرتبيــة غــر النظاميــة .إن الرتبيــة
عــى حقــوق اإلنســان والرتبيــة عــى املواطنــة الدميقراطيــة عن ـران أساســيان
لبنــاء دميقراطيــات مســتدامة.
قــاد قســم الشــباب يف مجلــس أوروبــا بــن عامــي  2013و  2017الحملــة
الشــبابية لحركــة «ال لخطــاب الكراهيــة» مــع الرتكيــز عــى املواطنــة والرتبيــة عــى
حقــوق اإلنســان كوســيلة لتمكــن الشــباب مــن تطويــر الكفــاءات لتحديــد خطاب
الكراهيــة والدفــاع عــن حقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت.
اعتمــد عمــل مجلــس أوروبــا بشــأن خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت عــى
أربعــة مجــاالت رئيســية:
 1.املقاربــات القانونيــة للمشــكلة ،باســتخدام االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق
اإلنســان والســوابق القضائيــة للمحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان.
 2.أدوات السياســة ،مــن خــال عمــل حوكمــة اإلنرتنــت ومــن خالل سلســلة
مــن التوصيــات ووثائــق التوجيــه املوجهــة إىل الــدول األعضــاء يف مجلــس أوروبا.
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 3.رصــد األنشــطة مــن خــال مبــادرة عمــل املفوضيــة األوروبيــة ملناهضــة
العنرصيــة والتمييــز وعمــل مفــوض حقــوق اإلنســان.
 4.الرتبيــة والوقايــة وبنــاء القــدرات ملختلــف الفاعلــن االجتامعيــن ،مبــا يف
ذلــك الصحافيــن ونشــطاء املنظــات غــر الحكوميــة واملربيــن والشــباب.
يرتبــط خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ارتباطًــا وثي ًقــا بقضايا مختلفــة؛ لهذا
الســبب فهــو يشــكل جــز ًءا مــن مبــادرات مختلفــة يف مجــاالت أخــرى ،مبــا يف ذلــك:
حقوق األطفال

حامية األقليات

تدريب القضاة

مكافحة الجرمية
اإللكرتونية

مكافحة التنمر
اإللكرتوين وحامية
األطفال

الثقافة اإلعالمية

حرية التعبري

تعزيز مجتمع تعددي

الرتبية اإلعالمية

سياسات مناهضة
العنرصية

تعزيز الحوار بني
الثقافات

تدريب املعلمني

سياسات الشباب

مشاركة الشباب

الرتبية غري النظامية وعمل
الشباب

هــذه القامئــة هــي توضيــح ملجموعــة متنوعــة مــن املخــاوف والقضايــا التــي
لهــا عالقــة ببعــض خطابــات الكراهيــة عــر اإلنرتنــت .وهــذا يــدل أيضً ــا عــى أن
مســألة خطــاب الكراهيــة ميكــن معالجتهــا مــن عــدة زوايــا وباســتخدام مجموعــة
متنوعــة مــن األســاليب.
تغطــي املعلومــات املوجــزة أدنــاه أهــم مجــاالت العمــل أو املجــاالت التــي
لهــا عالقــة مبــارشة مبناهضــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
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عبر
الكراهية
أوروبا وخطاب
اإلنترنيت
الكراهية عبر
مجلس خطاب
اإلنترنت

الصكوك القانونية
تــم التصديــق عــى االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ( )ECHRمــن
قبــل جميــع الــدول األعضــاء يف مجلــس أوروبــا .إنهــا تحمــي مجموعــة واســعة
مــن الحقــوق املدنيــة والسياســية ،مبــا يف ذلــك الحــق يف الحيــاة الخاصــة واألمــن،
والحاميــة مــن املعاملــة الالإنســانية أو املســيئة .عــى الرغــم مــن أن االتفاقيــة
تحمــي حريــة التعبــر أيضً ــا ،إال أنهــا تقيــد أشــكال التعبــر التــي قــد تعــرض
اآلخريــن للخطــر أو تلحــق الــرر باملجتمــع ككل.
إن املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان مســؤولة عــن حاميــة الحقــوق
املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان .قدمــت الســوابق
القضائيــة للمحكمــة تفسـرا ً لـــ «خطــاب الكراهيــة» يضمن أن أســوأ االنتهــاكات ال
يحميهــا الحــق يف حريــة التعبــر.
إن اتفاقيــة الجرائــم اإللكرتونيــة التــي وضعها مجلــس أوروبــا وبروتوكولها
اإلضــايف هــي املعاهــدة الدوليــة امللزمــة الوحيــدة حــول هــذا املوضــوع وقــد
دخلــت حيــز التنفيــذ يف يوليــو /متــوز  ،2004وتحــدد املبــادئ التوجيهيــة لجميــع
الحكومــات التــي ترغــب يف وضــع قوانــن ملكافحــة الجرائــم اإللكرتونيــة.
z

z

z

األدوات االسرتاتيجية والسياسات
تحــدد اس ـراتيجية مجلــس أوروبــا بشــأن حوكمــة اإلنرتنــت عــد ًدا مــن
املجــاالت الرئيســية املصممــة لضــان التطويــر املســتقبيل لإلنرتنــت كفضــاء آمــن
يحمــي حريــة التعبــر ويضمــن حريــة الوصــول إىل املعلومــات.
تــم وضــع توصيــات السياســة املتعلقــة مبناهضــة خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت مــن قبــل لجنــة الــوزراء والجمعيــة الربملانيــة ملجلــس أوروبــا ،وتشــمل:
z

z

–التوصية  CM/Rec(1997)20بشأن خطاب الكراهية.
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–التوصيــة  CM/Rec(2009)5التــي تحتــوي عــى تدابــر لحاميــة األطفــال
مــن املحتــوى والســلوك الضــار ولتعزيــز املشــاركة الفعالــة يف عــامل اإلنرتنــت.
–التوصيــة  CM/Rec(2018)7الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء للــدول األعضــاء
بشــأن املبــادئ التوجيهيــة الحــرام وحاميــة وإعــال حقــوق الطفــل يف البيئــة
الرقميــة ،والتــي تحتــوي عــى تدابــر لحاميــة األطفــال مــن املحتــوى والســلوك
الضــار ولتعزيــز املشــاركة الفعالــة يف عــامل اإلنرتنــت.
–يســتند دليــل حقــوق اإلنســان ملســتخدمي اإلنرتنــت إىل االتفاقيــة
األوروبيــة لحقــوق اإلنســان وغريهــا مــن اتفاقيــات وصكــوك مجلــس أوروبــا التــي
تتنــاول مختلــف جوانــب حاميــة حقــوق اإلنســان .يعــد الدليــل أداة ملســتخدمي
اإلنرتنــت لإلملــام بحقــوق اإلنســان عــى اإلنرتنــت ،بــدل قيودهــا املحتملــة،
والعالجــات املتاحــة لهــذه القيــود .يقــدم الدليــل معلومــات حــول الحقــوق
والحريــات يف املامرســة العمليــة يف بيئــات اإلنرتنــت ،وكيــف ميكــن االعتــاد عليهــا
ومامرســتها عمليًــا ،فضــاً عــن كيفيــة الوصــول إىل العالجــات.
أدوات الرصد
املفوضيــة األوروبيــة ملناهضــة العنرصيــة والتعصــب ( )ECRIهــي هيئــة
حقــوق اإلنســان التابعــة ملجلــس أوروبــا .وتتألف من خرباء مســتقلني وتصــدر تقارير
رصــد ،مبــا يف ذلــك تقاريــر حــول قضية خطــاب الكراهية .كــا تناولت قضيــة خطاب
الكراهيــة يف توصيــات السياســة العامــة بشــأن مناهضــة خطــاب الكراهيــة (توصيــة
السياســة العامــة رقــم  .)15وتقوم املفوضيــة األوروبية ملناهضــة العنرصية والتعصب
برصــد املشــكلة مــن خــال عملهــا يف الرصــد حســب البلــد والتقاريــر املوضوعاتيــة.
z

لَفـت مفـوض حقـوق اإلنسـان االنتبـاه إىل خطـاب الكراهيـة باعتبـاره
مصـدر قلـق لحقـوق اإلنسـان (عىل سـبيل املثـال ،عنـد ارتباطـه بالغجـر والالجئني
وطالبـي اللجـوء) .كما دعـا املفـوض إىل اتخـاذ تدابير ضـد خطـاب الكراهيـة.
z
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عبر
مجلس أوروبا وخطاب الكراهية
خطاب الكراهية عبر اإلنترنيت
اإلنترنت

الرتبية والوقاية وبناء القدرات
يهــدف مــروع الرتبيــة عــى املواطنــة الرقميــة التابــع ملجلــس أوروبــا
إىل متكــن األطفــال مــن خــال الرتبيــة أو اكتســاب الكفــاءات ،للتعلــم واملشــاركة
الفعالــة داخــل املجتمــع الرقمــي.
تعــد لعبــة « »Wild Web Woodsعــى اإلنرتنــت أداة لألطفــال ،لتعلــم
الطــرق األساســية للحفــاظ عــى أمنهــم عــى اإلنرتنــت.
يعــد دليــل اإلملــام الرقمــي عــر اإلنرتنــت أداة تربويــة عــر اإلنرتنــت
موجهــة لآلبــاء واملربيــن والشــباب لتطويــر كفاءاتهــم يف اســتخدام اإلنرتنــت.
يديــر قطــاع الشــباب يف مجلــس أوروبا برنامــج الرتبية عىل حقوق اإلنســان
للشــباب لفائــدة املنظــات الشــبابية والنشــطاء .يحتــل العمــل املناهــض للعنرصيــة
والحــوار بــن الثقافــات دو ًرا مهـ ًـا .تــم تنظيــم دورات تدريبية عىل املســتويني املحيل
والــدويل للناشــطني واملربيــن يف مجــال حقــوق اإلنســان ،وتــم إنتــاج مــواد تربويــة
مختلفــة ،مثل :اتجاهــات ،واتجاهات للصغــار  ،compasitoوقضايا النوع االجتامعي.
z

z

z

z

أنشــطة أخــرى تابعــة لقســم الشــباب مــن أجــل مناهضــة خطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت
القيــام بأبحــاث حــول خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،ونــر «نقــاط
االنطالقــة ملناهضــة خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت» :يعالــج هــذا األمــر واقــع
خطــاب الكراهيــة لــدى شــباب ،ويصــف عــد ًدا مــن املشــاريع والحمــات املصممــة
ملعالجــة املشــكلة.
تـم إجـراء دراسـة اسـتقصائية حـول الشـباب وخطـاب الكراهيـة يف عامي
 2012و ،2015مـن أجـل تحليـل تصـور الشـباب لخطـاب الكراهيـة وآثـاره عليهم.
دعــم املؤسســة األوروبيــة للشــباب ملنظــات الشــباب مــن أجــل متويــل
مشــاريع مناهضــة لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
z

z

z
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دورات تدريبية للناشطني عرب اإلنرتنت.
ورش عمل وندوات ملنظمي الحملة والنشطاء.
دورات دراسية مع منظامت الشباب الدولية.

z

z

z

أين ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات
قضايا املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التي تتناول خطاب الكراهية
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf

نظرة عامة حول عمل مجلس أوروبا بشأن حرية التعبري وحوكمة اإلنرتنت
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/home

مرشوع الرتبية عىل املواطنة الرقمية
https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/home

Wild Web Woods

www.wildwebwoods.org/popup_langSelection.php

اتجاهات  -دليل الرتبية عىل حقوق اإلنسان مع الشباب
https://rm.coe.int/1680488f2a

كتيب اإلملام الرقمـي
_www.coe.int/t/dghl/standardsetting/internetliteracy/Source/Lit
handbook_3rd_en.swf

دليل حقوق اإلنسان ملستخدمي اإلنرتنت
www.coe.int/en/web/internet-users-rights/guide

.2009
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اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 1 . 6اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
ملخص

 .1يولــد جميــع النــاس أحـرارا ً ومتســاوين يف إلنصافــه الفعــي مــن أيَّــة أعــال ت َنتهــك
حقوقَــه األساســية.
الكرامــة والحقــوق.
 .2لــكل شــخص الحــق يف أن يعامــل دومنــا  .9ال يجــوز اعتقـ ُ
أي إنســان أو حج ـ ُزه أو
ـال ِّ
تعس ـفًا.
متييــز مــن أي نــوع ،وال ســيام التمييــز بســبب نف ُيــه ُّ
العنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو  .10لــكل شــخص الحــق يف محاكمــة علنيــة
الديــن أو الــرأي الســيايس أو الــروة أو املولــد عادلــة.
أو أي وضــع آخــر.
 .11كل شخص بريء حتى تثبت إدانته.
 .3لــكل شــخص الحــق يف الحيــاة والحريــة
 .12لــكل شــخص الحــق يف احــرام حياتــه
ويف األمــان عــى شــخصه.
الخاصــة (مبــا يف ذلــك بيتــه وحياتــه األرسية).
ُ
اسرتقاق أحد أو استعبا ُده.
 .4ال يجوز
 .13لــكل شــخص الحــق يف العيــش والتنقــل
 .5ال يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب وال بحريــة داخــل حــدود الدولــة.
للمعاملــة الالإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة.
 .14لــكل شــخص الحــق يف التــاس ملجــأ يف
 .6لــكل شــخص الحــق بــأن يُعــرَف لــه
خالصــا مــن االضطهاد،
بلــد آخــر والتمتُّــع بــه ً
بالشــخصية القانونيــة.
أو إذا كان عرضــة لخطــر االضطهــاد.
 .7النـ ُ
ـاس جمي ًعــا ســوا ٌء أمــام القانــون .وهــم  .15لكل شخص الحق يف الجنسية.
يتســاوون يف حـ ِّـق التمتُّــع بحاميــة القانــون.
 .16لــكل شــخص الحــق يف الــزواج وتأســيس
 .8لــكل شــخص ُّ
حــق اللجــوء إىل املحاكــم أرسة.
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 .17لكل شخص الحق يف التملك.
 .18لــكل شــخص الحــق يف أن يؤمــن مبــا
يريــده (مبــا يف ذلــك ،عــى ســبيل املثــال ال
الحــر ،شــؤون الديــن).
ـكل شــخص حـ ُّـق التمتُّــع بح ِّريــة الــرأي
 .19لـ ِّ
والتعبــر وأن يتواصــل وأن يتلقــى املعلومات
بحرية.
ـكل شــخص حـ ٌّـق يف ح ِّريــة االشـراك يف
 .20لـ ِّ
اإلجتامعــات والجمعيــات الســلمية.
 .21لــكل شــخص الحــق يف املشــاركة يف
إدارة الشــؤون العامــة لبلــده ،مــن خــال
انتخابــات حــرة ونزيهــة.
 .22لكل شــخص الحق يف الضامن االجتامعي.
 .23لــكل شــخص الحــق يف العمــل مقابــل
أجــر عــادل يف بيئــة محميــة واالنضــام إىل
نقابــة.
 .24لــكل شــخص الحــق يف الراحــة وأوقــات
الفـراغ.
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 .25لــكل شــخص الحــق يف مســتوى
معيــي يكفــي لضــان الصحــة والرفاهــة
وخاصــ ًة عــى صعيــد املــأكل
لــه وألرستــه،
َّ
وامللبــس واملســكن والعنايــة الطبيــة وعــى
صعيــد الخدمــات االجتامعيــة.
 .26لــكل شــخص الحــق يف التعليــم ،مبــا يف
ذلــك التعليــم االبتــدايئ املجــاين.
 .27لــكل شــخص الحــق يف املشــاركة الحــرة
يف حيــاة املجتمــع الثقافيــة.
 .28لــكل شــخص حــق التمتــع بنظــام
اجتامعــي ودويل ،ميكــن أن تتح َّقــق يف ظلِّــه
الحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا يف
هــذا اإلعــان تح ُّققًــا تا ًّمــا.
 .29يجــب عــى الجميــع احــرام حقــوق
اآلخريــن واملجتمــع واملمتلــكات العامــة.
 .30ال يحــق ألي شــخص هــدم أي مــن
الحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا يف
هــذا اإلعــان.
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االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
وبروتوكوالتها

 2 . 6االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
وبروتوكوالتها
(نسخة مبسطة لبعض المواد)
ملخص الديباجة

تعمــل الحكومــات األعضــاء يف مجلــس أوروبــا مــن أجــل تحقيــق الســام
واتحــاد أوثــق قائــم عــى حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية .بهــذه االتفاقيــة،
قــرروا اتخــاذ الخطــوات األوىل لضــان تطبيــق عــدد كبــر مــن الحقــوق املنصــوص
عليهــا يف اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان.
املادة  - 1االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان
يجــب عــى الــدول أن تضمــن لكل شــخص الحقــوق املنصوص عليهــا يف هــذه االتفاقية.
املادة  - 2الحق يف الحياة
لكل فرد الحق يف الحياة.
املادة  - 3حظر التعذيب
ال أحــد لديــه الحــق يف إيذائــك أو تعذيبــك .حتــى أثنــاء االحتجــاز ،يجــب احــرام
الكرامــة اإلنســانية.

املادة  - 4حظر االسرتقاق والعمل الجربي
يحظر معاملتك كعبد أو فرض أي عمل جربي عليك.
املادة  - 5الحق يف الحرية واألمن
لديــك الحــق يف الحريــة .إذا تــم القبــض عليــك ،فلديــك الحــق يف معرفــة األســباب،
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واملحاكمــة الرسيعــة ،أو اإلف ـراج عنــك قبــل املحاكمــة.
املادة  - 6الحق يف محاكمة عادلة
لديــك الحــق يف محاكمــة عادلــة أمــام قــايض مســتقل ونزيــه .إذا اتهمــت بارتــكاب
جرميــة ،فأنــت تعتــر بريئــا حتــى تثبــت إدانتــك .يحــق لــك الحصــول عــى مســاعدة مــن
ـام وتتكفــل الدولــة مبصاريفــه إذا كنــت فق ـرا.
محـ ٍ
املادة  - 7ال توجد عقوبة بدون قانون
ال ميكن إدانتك بارتكاب جرمية إذا مل يكن هناك قانون يجرمها أثناء ارتكابها.
املادة  - 8الحق يف احرتام الحياة الخاصة والعائلية
لديك الحق يف أن تحرتم حياتك الخاصة والعائلية ومسكنك ومراسالتك.
املادة  - 9حرية الفكر والوجدان والدين
لديــك الحــق يف حريــة الفكــر والوجــدان والديــن .لديــك الحــق يف مامرســة دينــك رسا
أو عالنيــة ،وتغيــر دينــك إذا كنــت ترغــب يف ذلــك.
املادة  - 10حرية التعبري
لديــك الحــق يف قــول وكتابــة مــا تفكــر بــه بشــكل مســؤول وتلقــي وتقديــم املعلومات.
يشــمل هــذا الحــق حريــة الصحافة.
املادة  - 11حرية التجمع وتكوين الجمعيات
لديــك الحــق يف املشــاركة يف التجمعــات الســلمية ،وتكويــن الجمعيــات أو املشــاركة
فيهــا ،مبــا يف ذلــك النقابــات.
املادة  - 12الحق يف الزواج
لك الحق يف الزواج وتأسيس أرسة.
املادة  - 13الحق يف االنتصاف الفعال
إذا تــم انتهــاك حقوقــك ،ميكنــك الحصــول عــى انتصــاف فعــال مــن هيئــة نقــض
قضائيــة.
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املادة  - 14حظر التمييز
لديــك حــق التمتــع بــكل هــذه الحقــوق بغــض النظــر عــن لــون برشتــك أو جنســك أو
لغتــك أو معتقداتــك السياســية أو الدينيــة أو أصولــك.
املادة  - 15التقصري يف حالة الطوارئ
يف وقــت الحــرب أو غريهــا مــن حــاالت الطــوارئ العامــة ،ميكــن للحكومــة اتخــاذ
إجـراء يتعــارض مــع حقوقــك ،ولكــن فقــط عنــد الــرورة القصــوى .حتــى ذلــك الحــن ،ليــس
للحكومــات الحــق يف التعذيــب أو القتــل التعســفي.
املادة  - 16قيود عىل النشاط السيايس لألجانب
يجــوز للحكومــات تقييــد النشــاط الســيايس لألجانــب ،حتــى لــو كان ذلــك يتعــارض
مــع املــواد  10أو  11أو .14
املادة  - 17حظر إساءة استخدام القانون
ليــس يف هــذه االتفاقيــة مــا ميكــن اســتخدامه لــإرضار بالحقــوق والحريــات املنصــوص
عليهــا يف االتفاقيــة.
املادة  - 18تقييد استخدام القيود عىل الحقوق
ميكــن تقييــد معظــم الحقــوق املنصــوص عليهــا يف هــذه االتفاقيــة مبوجــب قانــون عــام
يطبــق عــى الجميــع .هــذه القيــود مســموح بهــا فقــط إذا كانــت رضوريــة للغايــة.
املواد من  19إىل 51
ترشح هذه املواد عمل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.
املادة  - 34الطلبات الفردية
إذا تــم انتهــاك حقوقــك الــواردة يف االتفاقيــة داخل إحدى الدول األعضــاء ،فيجب
عليــك أوالً تقديــم إلتــاس إىل جميــع الســلطات الوطنيــة املختصــة .إذا مل يتــم العثور عىل
حــل ،ميكنــك االســتئناف مبــارشة إىل املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان يف سرتاســبورغ.
املادة  - 52تحقيقات األمني العام
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إذا طلــب األمــن العــام ملجلــس أوروبــا ذلــك ،يجــب عــى الحكومــة أن توضــح كيــف
يحمــي قانونهــا الوطنــي حقــوق هــذه االتفاقيــة.

بروتوكوالت االتفاقية
املادة  1من الربوتوكول رقم  - 1حامية امللكية
لديك الحق يف امتالك واستخدام املمتلكات.
املادة  2من الربوتوكول رقم  - 1الحق يف التعليم
لديك الحق يف الذهاب إىل املدرسة.
املادة  3من الربوتوكول رقم  - 1الحق يف انتخابات حرة
يحق لك انتخاب حكومة بلدك باالقرتاع الرسي.
املادة  2من الربوتوكول رقم  - 4حرية التنقل
إذا كنــت بشــكل قانــوين داخــل البلــد ،فلديــك الحــق يف الذهــاب إىل حيــث تريــد
والعيــش يف املــكان الــذي تريــده داخــل هــذا البلــد.
املادة  1من الربوتوكول رقم  - 6إلغاء عقوبة اإلعدام
ال ميكن الحكم عليك باإلعدام أو اإلعدام من قبل الدولة.
املادة  2من الربوتوكول رقم  - 7حق االستئناف يف املسائل الجنائية
ميكنك االستئناف أمام محكمة أعىل إذا متت إدانتك بارتكاب جرمية.
املادة  3من الربوتوكول رقم  - 7التعويض عن اإلدانة الخاطئة
يحق لك الحصول عىل تعويض إذا متت إدانتك بارتكاب جرمية وتبني أنك بريء.
املادة  1من الربوتوكول رقم  - 12الحظر العام للتمييز
ال ميكــن التمييــز ضــدك مــن قبــل الســلطات العامــة عــى أســاس لــون برشتــك مثــا أو
جنســك أو لغتــك أو معتقداتــك السياســية أو الدينيــة أو أصولــك.
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 3 . 6مــوارد أخــرى حــول مناهضــة خطــاب الكراهيــة
عبــر اإلنترنــت

إذا كان لديــك متســع مــن الوقــت وترغــب يف معرفــة املزيــد حــول خطــاب
الكراهيــة عــر اإلنرتنــت واألنشــطة الرتبويــة األخــرى التــي ميكنــك اســتخدامها
مــع مجموعتــك ،ميكنــك االســتعانة بنقــاط االنطالقــة أدنــاه .هــذه القامئــة ليســت
شــاملة وتعــرض فقــط بعــض االقرتاحــات لالسرتشــاد!
مجلس أوروبا
إتجاهـات  -دليل الرتبية عىل حقوق اإلنسان مع الشباب.
إتجاهــات للصغــار ( -)Compasitoدليــل الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان
مــع األطفــال؛ واملــوارد الرتبويــة األخــرى للرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان والرتبيــة
ضــد العنرصيــة مــع الشــباب www.coe.int/compass
نســتطيع! بدائــل ورسديــات مضــادة ملناهضــة خطــاب الكراهيــة  -حيــث
يقــدم مناهــج وأدوات تواصليــة وتربويــة للشــباب ونشــطاء حقــوق اإلنســان
اآلخريــن لتطويــر رواياتهــم املضــادة والبدائــل لخطــاب الكراهيــة ،وهــو امتــداد
لدليل روابـــط
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/we-can-alternatives1

دليــل اإلملــام الرقمــي  -أداة تربويــة عــر اإلنرتنــت لآلبــاء واملربني والشــباب،
لتعزيــز كفاءاتهــم يف اســتخدام اإلنرتنت
_http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/internetliteracy/Source/Lit
handbook_3rd_en.swf
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 - Wild Web Woodsلعبــة عــى اإلنرتنــت ،كأداة لألطفــال لتعلــم الطــرق
األساســية للحفــاظ عــى أمنهــم عــى اإلنرتنــت
www.wildwebwoods.org/popup_langSelection.php

دليــل حــول خطــاب الكراهيــة ،بقلــم آن ويــر ،مجلــس أوروبــا للنــر،
سرتاســبورغ 2009
«نقــاط االنطالقــة ملناهضــة خطــاب الكراهية عــر اإلنرتنت» :ثالث دراســات
حــول خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت وطــرق معالجتــه ،قــام بهــا كل مــن جافــان
تيتــي وإيــي كــن والســلو فولــدي؛ مجلــس أوروبــا للنــر ،سرتاســبورغ 2012
صفحة مجلس أوروبا حول اإلعالم وحرية التعبري

www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Themes/Education_en.asp

مــروع الرتبيــة عــى املواطنــة الرقميــة ،يــدور مــروع الرتبيــة عــى
املواطنــة الرقميــة حــول متكــن األطفــال مــن خــال التعليــم أو اكتســاب الكفــاءات
للتعلــم واملشــاركة الفعالــة داخــل املجتمــع الرقمــي
https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-education-project

الربنامــج األورويب للرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان للمهنيــن القانونيــن
(مســاعدة) ،يدعــم املهنيــن القانونيــن مــن أجــل تعزيــز قدراتهــم عــى تطبيــق
معايــر الحقــوق األساســية األوروبيــة بشــكل فعــال ومتســق مــن خــال الــدورات
عــر اإلنرتنــت وخارجهــا .العديــد مــن الــدورات التدريبيــة عــر اإلنرتنــت متوفــرة
أيضً ــا لعامــة النــاس
/http://help.elearning.ext.coe.int

ملخــص وقائــع املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان حــول موضوعــات
القضايــا (مــن بينهــا أيضً ــا خطــاب الكراهيــة)
www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Fact/sheets
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قامئــة التوصيــات والق ـرارات واإلعالنــات الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء يف
املجــال اإلعالمــي
www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm_EN.asp

املوارد والروابط األخرى
تعمــل كل مــن  INSAFEو  INHOPE Insafeو  INHOPEم ًعــا مــن
خــال شــبكة مــن مراكــز اإلنرتنــت األكــر أمانًــا ( )SICsيف جميــع أنحــاء أوروبــا
 عــاد ًة مــا تضــم مركـ ًزا للتوعيــة وخــط مســاعدة وخطًــا ســاخ ًنا ولجنــة للشــباب.توفــر الخطــوط الســاخنة للجمهــور طريقــة لإلبــاغ عــن محتــوى اإلنرتنــت دون
الكشــف عــن الهويــة مثــل املحتــوى الــذي يتضمــن االعتــداء الجنــي عــى
األطفــال والــذي يشــتبه أنــه غــر قانــوين.
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/policy/insafe-inhope

أدلة املامرسات غري اآلمنة للشباب
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/
detail?articleId=199791

 Teachtodayهــو عبــارة عــن بوابــة تحتــوي عــى معلومــات ونصائــح
للمــدارس حــول االســتخدام اإليجــايب واملســؤول واآلمــن للتكنولوجيــات الجديــدة
/https://www.teachtoday.de/en

يتضمــن موقــع  MediaSmartsمجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة الرتبويــة
واملعلومــات األساســية واألدوات املتعلقــة باســتخدام اإلنرتنــت
www.mediasmarts.ca

الويــب الــذي نريــده هــو كتيــب تربــوي لالســتخدام مــن قبــل األطفــال
الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  31و  61عا ًمــا ،تــم تطويــره بالتعــاون مــع الشــباب
حــول موضــوع اإلملــام الرقمــي.
/http://webwewant.eu
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 ،Web European Schoolnetوهــي شــبكة تضــم  30وزارة تربية أوروبية،
تقــدم للمربيــن والطــاب مــوارد تتعلــق مبجتمع املعرفــة واســتخدام اإلنرتنت
/www.eun.org

يقــدم مركــز  Wergelandاألورويب مجموعــة متنوعــة مــن املــوارد الرتبويــة
حــول الرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان
/www.theewc.org

تتضمــن مجموعــة أدوات رابطــة مكافحــة التشــهري اقرتاحــات للعمــل ضــد
الكراهيــة اإللكرتونيــة
www.adl.org/assets/pdf/combating-hate/ADL-Responding-to-Cyberhate-Toolkit.pdf

 - INACHالشــبكة الدوليــة ملناهضــة الكراهيــة اإللكرتونيــة  -توحــد
ومتكّــن املنظــات لتعزيــز االحــرام واملســؤولية واملواطنــة عــى اإلنرتنــت مــن
خــال مناهضــة الكراهيــة اإللكرتونيــة والتوعيــة بشــأن التمييــز عــر اإلنرتنــت.
/www.inach.net

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان
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دليل حقوق اإلنسان لمستخدمي اإلنترنت

 4 . 6دليل حقوق اإلنسان لمستخدمي اإلنترنت

(اعتمدته لجنة الوزراء يف  16أبريل /نيسان  2014يف اإلجتامع  1197لنواب الوزراء)

نسخة مبسطة
حقوقك عىل اإلنرتنت
ولوج اإلنرتنت وعدم التمييز
– يجــب أن يكــون وصولــك إىل اإلنرتنت
ميســور التكلفة.
		– أثنــاء التواصــل عــر اإلنرتنــت ،يجب أال
تتعــرض للتمييــز بســبب الجنــس أو العرق
أو اللــون أو اللغــة أو الديــن أو العمــر
أو التوجــه الجنــي أو ألي ســبب آخــر.
حرية التعبري و املعلومات
		– لديــك الحريــة يف التعبــر عــن نفســك
عــر اإلنرتنــت ،باســتثناء اســتخدام
التعب ـرات التــي تحتــوي عــى التمييــز أو
الكراهيــة أو العنــف.
		– لديك الحق يف الوصول إىل املعلومات.
		– لديــك مطلــق الحريــة يف إنشــاء وإعادة
اســتخدام ومشــاركة أي محتــوى يحــرم
امللكيــة الفكريــة لآلخريــن ،مبــا يف ذلــك
حقــوق الطبــع والنــر.
		– ميكنــك اســتخدام إســم مســتعار عــى
اإلنرتنــت ولكــن مــع إمكانيــة الكشــف
عنــه يف بعــض الحــاالت.
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دور السلطات و /أو دور مزود خدمة
اإلنرتنت
		– تزويـدك بإمكانيـة الولـوج إىل اإلنرتنت إذا
كنـت تعيـش يف مناطـق ريفيـة أو منعزلة ،أو
إذا كان دخلـك منخفضً ـا أو إذا كانـت لديـك
أي إعاقـات.
		– اتخـاذ تدابري يف حالـة التمييز عرب اإلنرتنت
وتوفري الحاميـة والدعم.

– إرشــادك حــول تقديــم شــكوى أو اإلبــاغ
عــن االنتهــاكات.
		– الرد عىل شكاواك.
		– الكشــف عــن هويــة شــخص يســبب
خرقــا أو انتهــاكا لحقــوق اإلنســان.

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان
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التجمع واالنخراط واملشاركة

– لديــك الحــق يف التجمــع بأشــخاص – تزويــدك بــأدوات املشــاركة عــر
اإلنرتنــت.
آخريــن يســتخدمون اإلنرتنــت.
– لديــك الحــق يف االحتجــاج الســلمي – اعتبار رأيك.
عــر اإلنرتنــت.
– أنــت حــر يف اســتخدام األدوات عــر
اإلنرتنــت لالنخــراط يف مجموعــة داخــل
		
املجتمــع أو املشــاركة فيهــا.
– املناقشات العامة.

حامية الخصوصية والبيانات
الشخصية
– لديـك الحـق يف احترام الحيـاة
الخاصـة والعائليـة على اإلنرتنـت.
– يجـب أن تدرك أنه عند اسـتخدام
اإلنرتنـت ،تخضـع بياناتـك الشـخصية
لسلسـلة مـن العالجات.
–يجـب أيضً ـا احرتام رسية مراسلاتك
واتصاالتـك الخاصـة عبر اإلنرتنـت يف
مـكان العمل.
التعلم واملعارف العامة
– لديـك الحق يف التعلم ،مبا يف ذلك
الوصول إىل املعرفة.
– يجب أن تتاح لك الفرصة الكتســاب
املهارات الالزمة لفهم واســتخدام األدوات
املختلفة عرب اإلنرتنت ،مــن أجـل تقييم
دقــة وموثوقيـة املحتوى والخدمات التي
تصـل إليها.

– احترام قواعـد وإجـراءات محـددة
عنـد معالجـة بياناتـك الشـخصية.
		– الحصـول على موافقتـك ملعالجـة
بياناتـك الشـخصية.
		– حاميتك من األسـاليب غري القانونية
للمراقبة واالعرتاض.
		– تقديـم املسـاعدة لـك يف اسـتخدام
خدمـات حاميـة البيانـات.
– ضمان الوصـول إىل التعليم اإللكرتوين
واملحتـوى الثقـايف والعلمـي واملتخصص
على اإلنرتنت.
– متكينـك مـن اكتسـاب املعرفـة يف
مجـال اإلعلام.

دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان
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األطفال والشباب
– لـك الحـق يف التعبير بحريـة عـن
رأيـك واملشـاركة يف الحيـاة العامـة.
– يجـب أن تكـون على درايـة بـأن
املحتـوى الـذي تقـوم بتأليفـه على
اإلنرتنـت ،أو املحتـوى الـذي يقـوم
اآلخـرون بتأليفـه والـذي يهمك ،قد يرض
بكرامتـك وأمانـك وخصوصيتـك.
– ميكـن الوصـول إىل هـذا املحتوى يف
جميـع أنحـاء العـامل وسـوف يكـون لـه
تداعيـات على حياتـك سـواء اليـوم أو
الحقًا.
– لديـك الحـق يف التعلم حتى تتمكن
مـن حامية نفسـك مـن التدخل وإسـاءة
االسـتخدام عرب اإلنرتنت.

دليل حقوق اإلنسان لمستخدمي اإلنترنت

– تدريبك عىل كيفية اسـتخدام اإلنرتنت
بأمان.
– تزويـدك مبعلومـات واضحـة حـول
املحتـوى والسـلوك املحظور على اإلنرتنت
(كالتنمر اإللكتروين) ،باإلضافة إىل إمكانية
اإلبلاغ عـن أي محتـوى غير قانـوين.
– تقديـم النصيحة واملسـاعدة بطريقة
تحترم حقـك يف الرسية وإخفـاء الهوية.
– ضمان الحاميـة مـن الهجمات التـي
قـد تضر بسلامتك الجسـدية والعقليـة
واملعنوية ،وخاصة ضد االسـتغالل واالعتداء
الجنسي عرب اإلنرتنت واألشـكال األخرى من
الجرائـم اإللكرتونية.

املساعدة والدعم
 لـك الحـق يف تلقـي املسـاعدة والدعـم إطالعك بحقوقك.عندمـا يتـم تقييـد أو انتهـاك حقوقـك
 إطالعك عىل كيفية اإلبالغ عن انتهاكاتوحرياتـك.
حقوقك.
 لديـك الحـق يف اتخـاذ التدابير إطالعك بالعالجات املتاحة يف حالةا لقا نو نيـة .
انتهاك حقوقك.
 حامية هويتك الرقمية وحاسوبك الخاصمن أي تدخل أو تالعب غري قانوين.
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 5 . 6اقتراحات ورش العمل استنادا إلى روابـط

 .1ورشــة عمــل متهيديــة حــول خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت (نصــف
ســاعة إىل ســاعتني)
تــم تصميــم ورشــة العمل هذه كمقدمة متهيدية الســتخدام أنشــطة روابـــط.
تــم تصميــم ورشــة العمل هذه ملجموعــة مكونة من  25مشــارك كحد أقىص.

االرشادات خطوة خطوة:
 .1مقدمة عن ورشة العمل 5( .دقائق)
ارشح للمشاركني موضوع ورشة العمل.
 .2مقدمة حول خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت 15( .دقيقة)
_ اســأل املشــاركني عــا إذا كانــوا قــد واجهــوا خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت واطلــب منهــم تقديــم بعــض األمثلــة؛ كــا ميكنــك تزويــد املشــاركني
ببعــض األمثلــة (ميكنــك اســتخدام بعــض املحتــوى مــن أرشــيفHate Speech :
.)Watch : archive
_ اســأل املشــاركني عــن شــعور ضحايــا خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت،
ومــا هــي عواقبــه عــى األشــخاص املســتهدفني ،أو عــى اآلخريــن داخــل املجتمــع.
_ عــرف مبفهــوم الكرامــة اإلنســانية ،الــذي يكــون عــى املحــك عندمــا يواجه
النــاس خطــاب الكراهيــة؛ ثــم قــدم تعريف خطــاب الكراهيــة عرب اإلنرتنــت .ميكنك
اســتخدام تعريــف مجلــس أوروبا لخطــاب الكراهية يف الصفحة ( )29من روابــــط.
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان
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 .3انتقــل إىل نشــاط «مــن يسء إىل أســوأ» ،مــن روابــــط 60 - 45( .دقيقــة)
هــذا نشــاط متهيــدي لخطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت .يرتــب مــن خاللــه
املشــاركون أمثلــة مختلفــة حــول خطــاب الكراهيــة املوجهــة ضــد املثليــن والتــي
يعتقــدون أنهــا «األســوأ» .أنظــر الصفحــة (.)215
 .4بعد هذا النشاط ،ميكنك 30 - 20( :دقيقة)
_ عــرض مقطــع فيديــو للحملــة الشــبابية لـ«حركــة ال لخطــاب الكراهيــة»
أمــام املشــاركني ،أو فيديــو ملــروع «ال تكــره النينجــا» قصــة عــن القطــط
ووحيــدات القــرن وخطــاب الكراهيــة
https//:www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/videos1www.nohatespeechmovement.org

_ التحــدث بإيجــاز عــن الحملــة الشــبابية لـ«حركــة ال لخطــاب الكراهيــة».
ميكنــك معرفــة املزيــد عــن الحركــة يف الفصــل  2مــن (روابــط)« :حركــة ال لخطــاب
الكراهيــة» ،صفحــة (.)29
_ إجـراء مناقشــة حــول كيفيــة اســتخدام الشــباب لإلنرتنــت بطريقــة ال تعزز
خطــاب الكراهيــة ،ومــن خــال املناقشــة ،قــم بصياغــة قامئــة نصائــح ومحظــورات
الســتخدام الشــباب لإلنرتنــت عــى نحــو صديــق لحقــوق اإلنســان.
 .5إجـراء تقييــم قصــر لورشــة العمــل (مثــل طلــب الكلــات الرئيســية مــن
كل مشــارك حــول األشــياء التــي تعلموهــا خــال الورشــة) 10 - 5( .دقائــق)

تنوع النشاط
إذا كنــت ترغــب يف أن ترتكــز هــذه الورشــة عــى موضــوع محــدد مــن
دليــل روابـــط ،ميكنــك اختيــار نشــاط آخــر ،عــى ســبيل املثــال:
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_ «فلنغــر قواعــد اللعبــة» الــذي يتباحــث ســبل معالجــة التحيــز الجنــي
يف األلعــاب عــر اإلنرتنــت.
_ «مواجهــة التنمــر اإللكــروين» الــذي يتباحــث ســبل معالجــة التنمــر
اإللكــروين.
_ «املجموعــة  ،»Xالــذي يتباحــث ســبل معالجــة العنرصيــة التــي تســتهدف
الغجر.
_ «ملفــات التعريــف عــى اإلنرتنــت» ،الــذي يتباحث ســبل معالجــة األحكام
املســبقة والصــور النمطيــة التــي تــؤدي إىل خطــاب الكراهية عــر اإلنرتنت.
 .2ورشــة عمــل حــول خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت وحقــوق اإلنســان
وحريــة التعبــر ( 4ســاعات)
هــذه ورشــة عمــل مطولــة وتســتند إىل روابــط أيضــا ،ســيتمكن املشــاركون
خاللهــا مــن:
_ التعــرف عــى خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت وعــى إطــار حقــوق
اإلنســان والقيــود املفروضــة عــى حريــة التعبــر.
تــم تصميــم ورشــة العمــل هــذه ملجموعــة تصــل إىل  25مشــارك ،مــع ميــر
واحد.

االرشادات خطوة خطوة:
 .1مقدمة عن ورشة العمل 5( .دقائق)

رشح موضوع ورشة العمل.
 .2مقدمة حول خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت 15( .دقيقة)
دليــل مناهضة خطـاب الكراهـية عرب اإلنرتنت
من خالل الرتبية عىل حقوق اإلنسان
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_ اســأل املشــاركني عــا إذا كان ـوا قــد واجه ـوا خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت،
واطلــب منهــم تقديــم بعض األمثلــة؛ كام ميكنك تزويد املشــاركني ببعض األمثلة بنفســك
(ميكنــك اســتخدام بعــض املحتــوى مــن أرشــيف.)Hate Speech Watch :
_ عــرف مبفهــوم الكرامــة اإلنســانية ،الــذي يكــون عــى املحــك عندمــا يواجه
النــاس خطــاب الكراهيــة؛ ثــم قــدم تعريــف خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
ميكنــك اســتخدام تعريــف مجلــس أوروبــا لخطــاب الكراهيــة يف الصفحــة ()29
من روابــــط.
 .3انتقل إىل نشاط «حرية بال حدود؟» من روابـط 60( .دقيقة)
يتعــرف املشــاركون عــى مفهــوم حريــة التعبــر باســتخدام العديــد مــن
دراســات الحالــة .يجــب أن يقــرروا كيفيــة التعامــل مــع التعليقــات أو الرســائل
املثــرة للجــدل والســيئة وحتــى الخطــرة .أنظــر الصفحــة (.)135
 .4بعــد هــذا النشــاط األول ،ميكنــك تقديــم جــذور خطــاب الكراهيــة عــر
اإلنرتنــت وعواقبــه .ميكنــك اســتخدام نشــاط «جــذور وفــروع» ،مــن روابـــط (60
دقيقــة) ،أنظــر الصفحــة ( .)208ميكنــك اســتخدام أي مثــال آخــر مــن النشــاط
الســابق كنقطــة بدايــة لرســم «شــجرة املشــكلة» يف هــذا النشــاط.
 .5خذ اسرتاحة قصرية 20( .دقيقة)
 .6بنــا ًء عــى «شــجرة املشــكلة» ،ميكنــك أن تطلــب مــن املشــاركني تطويــر
مبــادرات للتحــرك وأنشــطة حملــة ملعالجــة بعــض عواقــب خطــاب الكراهيــة.
ميكنــك تقســيم املشــاركني إىل مجموعــات عمــل صغــرة ،واطلــب منهــم اختيــار
نتيجــة واحــد لخطــاب الكراهيــة والتــي يــودون تغيريهــا .امنــح املجموعــة 20
دقيقــة للمناقشــة و 20دقيقــة أخــرى لعــرض اســتنتاجاتهم 40( .دقيقــة)
 .7بعد هذا النشاط وخالل ( 30دقيقة) ،ميكنك أن:
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_ تعــرض عــى املشــاركني مقطــع فيديــو للحملــة الشــبابية لـ«حركــة ال
لخطــاب الكراهيــة» ،أو فيديــو ملــروع «ال تكــره النينجــا» قصــة حــول القطــط
ووحيــدات القــرن وخطــاب الكراهيــة ،ثــم قــدم لهــم رشحــا حــول الحملة الشــبابية
لـــ«ال لخطــاب الكراهيــة»
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/videos1

ميكنــك أن تطلعهــم عــى املزيــد حــول الحركــة يف الفصــل  2مــن (روابــط)« :حركــة
ال لخطــاب الكراهيــة» ،يف الصفحــة (.)29
_ إجـراء مناقشــة حــول كيفيــة اســتخدام الشــباب لإلنرتنــت بطريقـ ٍة ال تعزز
خطــاب الكراهيــة ،ومــن خــال املناقشــة ،قــم بصياغــة قامئــة نصائــح ومحظــورات
الســتخدام الشــباب لإلنرتنــت عــى نحــو صديــق لحقــوق اإلنســان.
 .8قــم بإجـراء تقييــم قصــر لورشــة العمــل (مثــل طلــب الكلــات الرئيســية
مــن كل مشــارك حــول األشــياء التــي تعلموهــا خــال الورشــة) 10 - 5( .دقائــق)
 .3ورشــة عمــل حــول خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت ،حقــوق اإلنســان
وحريــة التعبــر ( 4ســاعات) – متقــدم.
هــذه ورشــة عمــل مطولــة وتســتند إىل روابــط أيضــا ،ســيتمكن املشــاركون
خاللهــا مــن:
_ التعرف عىل خطاب الكراهية وتجلياته.
_ التعــرف عــى إطــار حقــوق اإلنســان ،ال ســيام العالقــة بــن حريــة التعبــر
وخطــاب الكراهية.
تم تصميم ورشة العمل هذه ملجموعة تصل إىل  25مشارك.
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االرشادات خطوة خطوة:
 .1مقدمة عن ورشة العمل ( 5دقائق)
رشح موضوع ورشة العمل.
 .2مقدمــة حــول خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت وحقــوق اإلنســان (20
دقيقــة)
_ اســأل املشــاركني عــا إذا كانـوا قــد واجهـوا خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت،
واطلــب منهــم تقديــم بعــض األمثلــة؛ كــا ميكنــك تزويــد املشــاركني ببعــض األمثلــة
بنفســك (ميكنــك اســتخدام بعــض املحتــوى مــن أرشــيف.)Hate Speech Watch :
_ عــرف مبفهــوم الكرامــة اإلنســانية ،الــذي يكــون عــى املحــك عندمــا يواجه
النــاس خطــاب الكراهيــة؛ ثــم قــدم تعريــف خطــاب الكراهيــة عــر اإلنرتنــت.
ميكنــك اســتخدام تعريــف مجلــس أوروبــا لخطــاب الكراهيــة يف الصفحــة ()29
من روابــــط.
 .3انتقل إىل نشاط «يوم يف املحكمة» ،من روابـط 120( .دقيقة)
يقــوم املشــاركون مبحــاكاة ملحاكمــة صغــرة ،يتباحثــون يف قضيــة حقيقيــة
تــم عرضهــا عــى املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان .أنظــر الصفحــة (.)53
 .4خذ اسرتاحة قصرية 20( .دقيقة)
قســم املشــاركني إىل مجموعــات صغــرة واطلــب
 .5عنــد نهايــة النشــاطّ ،
منهــم إج ـراء بحــث قصــر حــول املواقــع اإللكرتونيــة التفاعليــة املفضلــة لديهــم
للتحقــق مــن سياســاتهم املتعلقــة باإلســاءة العنرصيــة أو األشــكال األخــرى مــن
خطــاب الكراهيــة .امنــح املجموعــات  20دقيقــة ،ثــم قــم بجمــع املشــاركني مــرة
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أخــرى ملناقشــة ومقارنــة السياســات املختلفــة التــي وجدوهــا .اســألهم إذا كانــوا
يشــعرون أن بعــض هــذه السياســات غــر مناســبة لحاميــة املســتخدمني وكيــف
ميكنهــم تغيريهــا 40( .دقيقــة)
يتعلــق األمــر هنــا بأحــد أشــكال النشــاط «قواعــد للق ـراءة!» .ملزيــد مــن
املعلومــات حــول النشــاط ،أنظــر الصفحــة (.)159
 .6بعد هذا النشاط وخالل ( 30دقيقة) ،ميكنك أن:
_ تعــرض عــى املشــاركني مقطــع فيديــو للحملــة الشــبابية لـ«حركــة ال
لخطــاب الكراهيــة» ،أو فيديــو ملــروع «ال تكــره النينجــا» قصــة حــول القطــط
ووحيــدات القــرن وخطــاب الكراهيــة ،ثــم قــدم لهــم رشحــا حــول الحملة الشــبابية
لـــ«ال لخطــاب الكراهيــة»
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign/videos1

ميكنــك أن تطلعهــم عــن املزيــد حــول الحركــة يف الفصــل  2مــن (روابــط):
«حركــة ال لخطــاب الكراهيــة» ،يف الصفحــة (.)29
_ إجـراء مناقشــة حــول كيفيــة اســتخدام الشــباب لإلنرتنــت بطريقــة ال تعزز
خطــاب الكراهيــة ،ومــن خــال املناقشــة ،قــم بصياغــة قامئــة نصائــح ومحظــورات
الســتخدام الشــباب لإلنرتنــت عــى نحــو صديــق لحقــوق اإلنســان.
 .7قــم بإجـراء تقييــم قصــر لورشــة العمــل (مثــل طلــب الكلــات الرئيســية
مــن كل مشــارك حــول األشــياء التــي تعلموهــا خــال الورشــة) 5( .دقائــق)
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تعتمـد مبـادرة عمـل مجلـس أوروبـا من أجل الدميقراطية بشـكل كبير عىل التعليـم :التعليم يف
املـدارس ،والرتبيـة باعتبارها وسـيلة ملامرسـة الدميقراطية مـدى الحياة ،كام هو الحال يف أنشـطة
الرتبيـة غير النظاميـة .تشـكل الرتبيـة على حقـوق االنسـان والرتبيـة على املواطنـة الدميقراطية
جـز ًءا ال يتجـزأ مـن مـا يتعني علينـا تأمينه لضمان اسـتدامة الدميقراطية.
يعـد خطـاب الكراهيـة أحـد أكرث أشـكال العنرصيـة والتمييز إثـارة للقلق يف جميع أنحـاء أوروبا
كما يزيـد اإلنرتنـت ووسـائل التواصل االجتامعـي من حدة ذلـك .خطاب الكراهية عبر اإلنرتنت
هـو مجـرد غيـض مـن فيض التعصـب واملركزيـة العرقية .يتأثر الشـباب بشـكل مبـارش ،بصفتهم
فاعلين وضحايـا النتهـاكات حقـوق اإلنسـان عبر اإلنرتنـت؛ وتحتـاج أوروبـا إىل الشـباب لرعايـة
وحاميـة حقـوق اإلنسـان :إنـه التأمني على الحياة مـن أجـل الدميقراطية.
يهـدف روابــط إىل دعـم حركـة «ال لخطـاب الكراهيـة» ،بعبـارة أخـرى ،حملـة مجلـس أوروبـا
للشـباب مـن أجـل حقوق اإلنسـان عىل اإلنرتنت .يعد روابــط أداة قيمة للمربين الذين يرغبون
يف التعامـل مـع خطـاب الكراهيـة عبر اإلنرتنـت من منظور حقوق اإلنسـان ،سـواء داخل سـياق
الرتبيـة النظاميـة أو الرتبيـة غير النظاميـة .لقـد تـم تصميـم هـذا الدليـل للعمـل مـع املتعلمني
الذيـن تتراوح أعامرهـم بين  13و 18عا ًمـا ،ولكـن ميكـن تكييـف األنشـطة املقرتحة مـع الفئات
العمريـة األخرى.
لقـد عمـل مجلـس أوروبـا على تنقيـح وتحديـث هـذه الطبعـة الثانيـة مـن روابط بعـد اختتام
تنسـيق حملـة «ال لخطـاب الكراهيـة» للشـباب .تجـدر اإلشـارة إال أنـه ميكـن للحملـة أن تكون
قـد انتهت بشـكل رسـمي ولكـن الرتبية والتوعيـة ملواجهة خطـاب الكراهية وتعزيـز قيم حقوق
اإلنسـان تظـل ُمهمـة ملحـة تقـع عىل عاتـق الشـباب من جميـع األعامر.
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www.nohatespeechmovement.org
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يعد مجلس أوروبا املنظمة الحقوقية الرائدة يف القارة األوروبية .يتألف املجلس من  47دولة
 www.coe.intمن الدول األعضاء 28 ،منها من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب .وجميع الدول األعضاء
يف مجلس أوروبا وقعت عىل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،وهي من املعاهدات التي
وضعت لحامية حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون .وترشف املحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان عىل تنفيذ االتفاقية داخل الدول األعضاء.

