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1
 املقدمة

تعريف خطاب الكراهية

ال يوجد يف القانون الدويل تعريف لخطاب الكراهية، وتُعّد املعايري 

التي يجري عىل أساسها توصيف ما ميكن اعتباره “خطاباً مشحوناً 

بالكراهية” أمراً مثرياً للجدل ومحل خالف. وتقّدم اسرتاتيجية األمم 

املتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية التعريف التايل لخطاب 

الكراهية: “أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتايب أو السلويك، 

الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو متييزية باإلشارة إىل شخص 

أو مجموعة عىل أساس الهوية، وبعبارة أخرى، عىل أساس الدين أو 

االنتامء اإلثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو األصل أو نوع الجنس 

أو أحد العوامل األخرى املحّددة للهوية”. )اسرتاتيجية األمم املتحدة 

وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية، 2019(.

1األمم املتحدة، 2020. مذكرة األمم املتحدة التوجيهية بشأن التصدي لخطاب الكراهية ذي الصلة بجائحة كوفيد19- ومكافحته )باللغة اإلنجليزية(. 

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Guidance%20on%20COVID-19%20related%20Hate%20Speech.pdf

2 ااألمم املتحدة، 2020. اسرتاتيجية األمم املتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية: إرشادات مفصلة ملوظفي األمم املتحدة بشأن التطبيق امليداين )باللغة اإلنجليزية(.

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech_Guidance%20on%20Addressing%20in%20field.pdf

  https://www.bbc.com/news/newsbeat-59292509 .Baggs, M. 2021. Online hate speech rose by 20% during pandemic: ‘We’ve normalized it’. BBC. 3

 . Scott, M. 2021. Facebook did little to moderate posts in the world’s most violent countries. Politico4

 https://www.politico.com/news/2021/10/25/facebook-moderate-posts-violent-countries-517050

وترتتب عىل خطاب الكراهية عواقب وخيمة، ويكون أرشس ما يكون 

عندما يُنرش عرب اإلنرتنت. وقد زاد انتشار خطاب الكراهية مبعدل %20 

يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية والواليات املتحدة 

األمريكية وحدهام منذ تفيش جائحة كوفيد-319 . فضالً عن ذلك، 

كشفت الوثائق الداخلية لرشكة موقع التواصل االجتامعي فيسبوك أن 

الرشكة تواجه صعوبات كبرية يف رصد خطاب الكراهية وكبحه يف جميع 

أرجاء البلدان الناطقة باللغة العربية4 . ويقرتن خطاب الكراهية يف 

املجال الرقمي بتصاعد أعامل العنف يف جميع أرجاء العامل، شأنه يف ذلك 

شأن خطاب الكراهية خارج شبكة اإلنرتنت. إذ خلص الباحثون يف أملانيا 

مثالً إىل وجود صلة بني زيادة املنشورات املناهضة لالجئني عىل موقع 

فيسبوك وارتفاع وترية جرائم الكراهية ضد الالجئني5 . أما يف الواليات 

املتحدة األمريكية، فقد انخرط ُمطلق النار الذي نّفذ الهجوم عىل كنيس 

بيتسربغ يف عام 2018 يف مجموعة من أنصار تفّوق العرق األبيض عرب 

إحدى شبكات التواصل االجتامعي قبل أن يُقِدم عىل قتل 11 مصلياً يف 

صالة يوم السبت. واستخدم القادة العسكريون والقوميون البوذيون 

يف ميامنار وسائل التواصل االجتامعي لالنتقاص من آدمية املسلمني من 

أقلية الروهينغيا قبل اندالع أعامل العنف يف عام 2017 وخاللها6 .

ويُعّد التصدي لتصاعد خطاب الكراهية عىل الصعيد العاملي أمراً 

معقداً وشائكاً يتطلب األخذ بنهج متعدد الجوانب.  فمن الرضوري 

اتخاذ تدابري مضادة شاملة ملواجهة خطاب الكراهية والتخفيف من 

وطأة عواقبه الضارة عىل األفراد واملجتمع بأرسه. إذ تدل املستويات 

الثابتة لخطاب الكراهية، بل واملتزايدة، عىل وجود ثغرات كبرية تعرتي 

االسرتاتيجيات املضادة لخطاب الكراهية التي تنّفذها حالياً الحكومات 

ورشكات تشغيل مواقع التواصل االجتامعي. ويجب أن تقرتن أنشطة 

الرصد واإلرشاف عىل املحتوى وإجراءات االستجابة القانونية بجهود 

وقائية طويلة األجل إلزكاء الوعي بشأن خطاب الكراهية وتعزيز القدرة 

عىل الصمود يف وجهه. وينطوي مجال التعليم عىل القدرة عىل سد هذه 

الثغرة.

ازدادت مظاهر التعصب والعنرصية ومعاداة السامية والعنف بصورة 

مطردة يف جميع أرجاء العامل، ثم فاقم تفيش جائحة كوفيد-19 انتشار 

املعلومات الخاطئة القامئة عىل الخوف والكراهية، وال سياّم خطاب 

الكراهية1 . ومع أن أحكام القانون الدويل تنص عىل حظر التحريض 

)وهو أحد مظاهر التعبري الذي يرمي رصاحًة إىل تأجيج التمييز والعداء 

والعنف(، فإنها ال تنص عىل حظر خطاب الكراهية بحد ذاته الذي ال 

تنطبق عليه هذه املعايري. بيد أن خطاب الكراهية ليس أمراً حميداً 

قطعاً، حتى عندما ال تنطبق عليه املعايري القانونية التي تنطبق عىل 

التحريض. فخطاب الكراهية قادر عىل زعزعة احرتام التنوع والشمول 

والتسامح والتامسك االجتامعي، وقد يسفر عن فقدان الثقة باآلخرين 

ويؤجج الخطابات الشعبوية والعقائد املتطرفة العنيفة.

ووضعت األمم املتحدة، يف 18 حزيران/يونيو 2019، اسرتاتيجية األمم املتحدة 

وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية، اللتني تعرّفان خطاب الكراهية عىل 

أنه “إرهاص الرتكاب جرائم فظيعة، ومنها جرائم اإلبادة الجامعية”، واللتني 

يتمثل الغرض منهام يف تعزيز التصدي لهذه الظاهرة العاملية عىل نطاق 

منظومة األمم املتحدة. وأشار األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش 

إىل أن “خطاب الكراهية، وال سيّام عرب اإلنرتنت، قد أصبح إحدى أكرث الوسائل 

استخداماً لنرش الرسائل والعقائد التمييزية والهدامة”2  .

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Guidance%20on%20COVID-19%20related%20Hate%20Speech.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20PoA%20on%20Hate%20Speech_Guidance%20on%20Addressing%20in%20field.pdf
https://www.bbc.com/news/newsbeat-59292509
https://www.politico.com/news/2021/10/25/facebook-moderate-posts-violent-countries-517050
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 كيف ميكننا تسخري القدرة التي ينطوي عليها 

التعليم للتصدي لخطاب الكراهية؟

 ملاذا التعليم؟

تناقش هذه الوثيقة الصعوبات التي يتعنّي تذليلها والفرص التي يجب 

اغتنامها فيام يتعلق بالتصدي لخطاب الكراهية عرب شبكة اإلنرتنت 

وخارجها من خالل التعليم، وتويص باألخذ بنهوج شاملة من أجل وضع 

اسرتاتيجيات تعليمية فعالة يف هذا الصدد. ويُعّد تطبيق مامرسات 

التعليم والتعلّم املكيّفة بحسب السياق التي تعزز املواطَنة العاملية املسؤولة 

إحدى اإلجراءات األوىل املهمة التي يجب أن تقرتن باألخذ بنهج مدريس 

ومجتمعي شامل يرمي إىل تهيئة بيئات مدنية تتسع ملختلف وجهات النظر 

واآلراء، وتحرتم االختالف، وتسعى إىل إيجاد شعور مشرتك باالنتامء.

ال يأيت خطاب الكراهية من الفراغ، بل يؤججه ويفاقمه التفكري اإلقصايئ 

والتحيز والغضب، وأحياناً الخوف “من اآلخر”. وتُكتسب مناذج التفكري 

هذه عرب التعلّم، وتتبلور بتأثري الخطابات السياسية والظروف االجتامعية 

والثقافية، ومتثل جزءاً ال يتجزأ من عالقات القوة، ويعززها التمييز 

املنهجي ويرسخها. وال يسفر بالرضورة تعرّض الشخص لهذه الظروف 

املؤاتية لخطاب الكراهية عن إقدامه عىل ترويج خطاب الكراهية. 

وميكن تدريس اسرتاتيجيات للتصدي لخطاب الكراهية ورفضه وتعلُّمها. 

وميكن أن يكون التعليم وسيلة فعالة الستئصال جذور خطاب الكراهية، 

وميكن تسخريه للكشف عن مظاهر التحيز والقوالب النمطية مبا يساعد 

املتعلمني واملعلّمني عىل التخلص من مظاهر التحيز الكامنة يف نفوسهم. 

وميكن أن يكون التعليم أيضاً سبيالً إىل التوعية باألرضار الناجمة عن 

خطاب الكراهية وعواقبه، وأن يساعد يف تنمية القدرات الالزمة للتعرّف 

عىل الخطابات املشحونة بالكراهية وِحيَل التالعب املرتبطة به ورفضهام، 

وذلك من خالل التفكري النقدي والدراية اإلعالمية واملعلوماتية عىل سبيل 

املثال ال الحرص.

وتجعل هذه الخصائص التعليم عنرصاً جوهرياً من عنارص أي مساٍع أو 

إجراءات ترمي إىل التصدي لخطاب الكراهية ومواجهته، أكان ذلك عرب 

شبكة اإلنرتنت أم خارجها، ألن إجراءات االستجابة والتصدي ال تكفي 

وحدها للقضاء عىل خطاب الكراهية، إذ ال بد من املبادرة إىل التنبؤ 

بخطاب الكراهية والتصدي له مسبقاً. وسعياً إىل التخفيف من وطأة 

خطاب الكراهية بصورة فعالة، ال بّد من تهيئة الظروف االجتامعية 

املناسبة التي تحول دون إذكاء نار الكراهية، ومن دعم املساعي الرامية 

إىل تهيئة هذه الظروف. ويتطلب هذا األمر تنمية املعارف واملواقف 

واملهارات الالزمة لتعزيز االنفتاح العقيل واحرتام حقوق اإلنسان والتنوع. 

وميكن تحقيق ذلك من خالل القيام باألنشطة التعليمية املالمئة ورسم 

السياسات التعليمية املناسبة.

األطر الدولية

تويل اسرتاتيجية األمم املتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية 

اهتامماً خاصاً لدور التعليم باعتباره أداًة متّكن من التصدي لخطاب 

الكراهية ومكافحته. فضالً عن ذلك، يحتل تعزيز التدابري التعليمية 

الرامية إىل بناء قدرة املتعلّمني عىل الصمود يف وجه الخطاب اإلقصايئ 

وخطاب الكراهية مكان الصدارة يف جدول أعامل التعليم حتى عام 

2030، وال سيّام الغاية 4-7 لهدف التنمية املستدامة 4 التي تتناول 

األغراض االجتامعية واألخالقية واإلنسانية للتعليم.

.Müller, K. and Schwarz, C. 2018. Fanning the Flames of Hate: Social Media and Hate Crime. University of Warwick, UK5

.https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/manage/publications/373-2018_schwarz.pdf 

.Laub, Z. 2019. Hate Speech on Social Media: Global Comparisons. Council on Foreign Relations6 

https://www.cfr.org/backgrounder/hate-speech-social-media-global-comparisons 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/manage/publications/373-2018_schwarz.pdf
https://www.cfr.org/backgrounder/hate-speech-social-media-global-comparisons
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ال بد لراسمي السياسات واملربنّي واملعلّمني من فهم األسباب الجذرية 

لخطاب الكراهية واالعرتاف بها ومعالجتها يف إطار أي اسرتاتيجية ترمي 

إىل احتواء انتشار الكراهية. ويتطلب ذلك تفهُّم الدور املركّب الذي 

يؤديه التعليم يف ترسيخ األفكار التي تنبع منها الكراهية أو يف مقاومتها، 

وذلك سواء يف التعليم النظامي أو غري النظامي ومن خاللهام.

فيمكن تسخري التعليم لتعزيز اإلدماج االجتامعي والتامسك االجتامعي 

وتقدير التنوع، وميكنه املساهمة يف الوقت نفسه يف تحقيق السالمة 

الجسدية والعقلية للمواطنني الشباب وتنميتهم، ويف أن يكون مصدر 

إلهام لهم9 . وميكن االستعانة بالتعليم للتصدي للتحيز والتعصب، 

ولبناء القدرات الالزمة ملقاومة الخطابات والعقائد املشحونة بالكراهية 

التي تؤجج خطاب الكراهية. بيد أن التعليم قد يُسهم أيضاً يف الفرقة 

واالنقسام عرب تكريس مظاهر اإلقصاء وأوجه عدم املساواة يف املجتمع 10، 

أو تربيرها، من خالل الرسائل املضمرة والرصيحة التي تُنقل عرب املناهج 

الدراسية واملامرسات التعليمية والرتبوية.

وقد تفيض صنوف التهميش هذه، إىل جانب املظامل التاريخية 

واالجتامعية واالقتصادية التي وقعت فعالً أو النابعة من مجرد تصّورات، 

إىل “دفع” الناس إىل استعامل خطاب الكراهية. أما عوامل “االستدراج” 

التي تجذب الشباب إىل التفكري املتطرف فإمنا تنشأ يف نفس الفرد، 

وقد تنطوي عىل مشاعر القبول االجتامعي واالنتامء إىل فئة أو جامعة 

والشعور بوجود هدف للحياة11 . ولـاّم كانت اإلجراءات الرامية إىل درء 

الكراهية والعنف تعتمد عىل السياق وتتسم بالتعقيد وبالحساسية 

يف كثري من األحيان، فال بّد من إيالء االهتامم يف إطار وضع الربامج 

هنالك مصاعب عديدة تعرتض مساعي التصدي لخطاب الكراهية 

وللمعتقدات والفرضيات التي يرتكز عليها هذا الخطاب. وتشمل هذه 

املصاعب جملة أمور، بدءاً بإيجاد تعريف لخطاب الكراهية ووصوالً إىل 

صعوبة تحديد الحد الفاصل بني خطاب الكراهية وحرية التعبري، مروراً 

باملخاوف املتعلقة مبدى تأثري تسليط الضوء عىل الخطابات املشحونة 

بالكراهية. فإن كان من اليسري تحديد التعليقات املشحونة رصاحًة 

بالكراهية، يستعيص تحديد وتفكيك الخطابات القامئة عىل الخوف أو 

اللوم أو الكراهية التي تتخذ السخرية والفكاهة وإساءة تفسري الواقع 

غطاًء لها7 . وقد يستقوي األشخاص الذين يبثون خطاب الكراهية عرب 

اإلنرتنت، نظراً إىل محدودية تعرّضهم إىل املساءلة ومتّكنهم من مخاطبة 

جامهري عريضة، بدعم أشخاص آخرين عىل شاكلتهم، فتبدو الكراهية 

أمراً طبيعياً أو حتى مقبوالً اجتامعيا8ً . ويفيض الغموض النسبي لهوية 

مستخدمي شبكة اإلنرتنت إىل استفحال هذه اآلثار الضارة، إذ يولّد 

شعوراً بالنأي وانعدام املسؤولية وفقدان التعاطف. ويندرج التصدي 

للتحيز الضمني ولخطاب الكراهية عرب اإلنرتنت يف ِعداد مجاالت 

االختصاص الجديدة التي تقع مسؤوليتها عىل املربنّي واملعلّمني، وهو 

مجال يستلزم وضع أساليب تربوية مالمئة ودورات تدريبية مناسبة 

األهداف وتخصيص املوارد الالزمة لتحقيقها.

 بني درء الكراهية وترويجها

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374366 .9اليونسكو، 2020. التقرير العاملي لرصد التعليم لعام 2020: التعليم الشامل للجميع: الجميع بال استثناء 

 UNICEF and Innocenti Insight. 2000. The Two Faces of Education in Ethnic Conflict: Towards a Peacebuilding Education for Children. Bush, K. D. and D. Saltarelli10 

)eds(. Siena, Italy, Arti Grafiche Ticci. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight4.pdf

 11 اليونسكو، 2017. منع التطرف العنيف من خالل السياسات – دليل لصانعي السياسات. باريس، اليونسكو.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247764_ara 

2
املصاعب التي تعرتض مساعي التصدي 

لخطاب الكراهية باالستعانة بالتعليم

Media Smarts. n.d. Deconstructing Online Hate. Media Smarts. https://mediasmarts.ca/online-hate/deconstructing-online-hate 7

 .Saha, K., Chandrasekharan, E. and De Choudhury, M. 2019. Prevalence and psychological effects of hateful speech in online college communities 8

/Proc ACM Web Sci Conf )doi: 10.1145/3292522.3326032(. pp. 255–64. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7500692

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight4.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247764_ara
https://mediasmarts.ca/online-hate/deconstructing-online-hate
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7500692
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الدراسية للكشف عن املخاطر املحتملة عىل املدارس واملعلّمني واملربنّي 

واملتعلّمني، ودرء هذه املخاطر. وإذا مل تراِع املساعي الرامية إىل التصدي 

لخطاب الكراهية معرفة السياق أو فهمه أو اإلحاطة بدقائق أموره، فقد 

تسفر، عن غري قصد، عن تعزيز الوصم أو استفحال القوالب النمطية أو 

االنقسامات العرقية12 .

ال بد لجميع املبادرات الرامية إىل التصدي لخطاب الكراهية من أن 

تقوم عىل نهج عامده حقوق اإلنسان ويحرتم حرية التعبري واالنتفاع 

باملعلومات، ويعززهام. وينبغي اعتبار التعلّم عن الحق األسايس يف 

التامس املعلومات وتلقيها ونرشها عنرصاً أساسياً يف الجهود التعليمية 

الرامية إىل درء خطاب الكراهية ومكافحته. فهذا النوع من التعلّم يشجع 

عىل التفكري النقدي وعىل الدراية اإلعالمية واملعلوماتية عوضاً عن األخذ 

بالقوالب النمطية ومامرسة الرقابة. وال بد للتعليم من أن يفسح املجال 

لتداول األفكار املتضاربة واملتنافسة، فضالً عن إفساح املجال لتعزيز 

املهارات والقدرات الالزمة لخوض املناقشات املرتبطة بهذا األمر يف ظل 

االحرتام املتبادل. ويشمل ذلك التفّكر يف العالقة املعقدة بني التصدي 

لخطاب الكراهية ودعم حرية التعبري، وزيادة الوعي بشأن أوجه 

االختالف بني االنتهاك غري املرشوع للحريات والقيود الجائز فرضها قانوناً. 

وال غرو يف أن خطاب الكراهية نفسه غالباً ما ميثل اعتداًء عىل حقوق 

اإلنسان للفئات أو الجامعات املستهدفة ألنه يسعى إىل الحّد من حريتها 

يف التعبري. 

وتوفر املبادئ املنصوص عليها يف القانون الدويل مبادئ توجيهية يجب 

مراعاتها يف األحكام القانونية الوطنية املتعلقة بخطاب الكراهية. ولكن 

نظراً إىل اختالف القوانني واألنظمة القانونية من دولة إىل أخرى، يتضح 

مدى صعوبة التصدي لخطاب الكراهية بالتزامن مع احرتام حرية التعبري. 

وتؤكد هذه الصعوبة أيضاً أهمية التصدي لخطاب الكراهية باتباع 

أساليب تندرج خارج نطاق التدابري القانونية. لذا، من الرضوري تعزيز 

التعليم يف مجال حقوق اإلنسان ويف مجال السياسات واالسرتاتيجيات 

املتعلقة بسيادة القانون من أجل معالجة هذه العالقة املتداخلة واملعقدة.

القانون الدويل واملبادئ الدولية

تنص املادة 19 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

عىل الحق يف حرية التعبري. بيد أن هذا الحق مقيّد بالحظر املنصوص 

عليه يف املادة 20 ألي دعوة إىل الكراهية متثل تحريضاً عىل التمييز أو 

العداوة أو العنف. وحددت أحكام املادتنَي 19 و20 قيوداً عىل مسألة 

تقييد حرية التعبري، رشيطة أن تكون هذه القيود “محددة بنص 

القانون وأن تكون رضورية: )أ( الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ 

)ب( لحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب 

العامة”.

فضالً عن ذلك، تتضّمن “خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل 

الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً عىل 

التمييز أو العداء أو العنف” “معياراً من ستة أجزاء” لتربير القيود 

املفروضة عىل حرية التعبري يراعي األمور الستة التالية: السياق 

االجتامعي والسيايس، ووضع املتكلم، ونية التحريض عىل العداء، 

ومحتوى الكالم، ومدى تأثري الخطاب، واحتامل إلحاق الرضر.

حامية حرية التعبري بالتزامن مع التصدي 

لخطاب الكراهية

 .UNICEF and Innocenti Insight. 2000. The Two Faces of Education in Ethnic Conflict: Towards a Peacebuilding Education for Children 12 

Bush, K. D. and D. Saltarelli )eds(. Siena, Italy, Arti Grafiche Ticci. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight4.pdf

 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/insight4.pdf
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سبيل إىل تعزيز الشعور بالشمول واالنتامء إال بعقد املؤسسات التعليمية 

العزم عىل توفري أماكن تعلم وإعداد مناهج دراسية شاملة وتشجع عىل 

املساواة وعىل احرتام التنوع13 . ويجب أن تخلو جميع عنارص املوارد 

التعليمية املستخَدمة من القوالب النمطية وأوجه التحيز، وأن تأخذ 

بوجهات نظر متعددة وبتعددية اآلراء، وأن تعزز الشعور باالنتامء من 

أجل القضاء عىل الكراهية والتعصب يف األوساط التعليمية وخارجها. 

ومن دواعي األسف أن املؤسسات تويل عادًة األولوية للتوحيد واملنافسة 

والتمويل وتحسني نتائج االختبارات أكرث مام توليها ملضامني التعليم 

واألساليب الرتبوية التي تنّمي القدرات الالزمة ملقاومة األسباب الجذرية 

لخطاب الكراهية ومتّكن املتعلّمني من التصدي له، والتي تشمل تعليم 

املواطَنة العاملية، وال سيّام الدراية اإلعالمية واملعلوماتية والتعليم يف 

مجال حقوق اإلنسان والتعلم االجتامعي والعاطفي. وال بد للمؤسسات 

التعليمية من األخذ بنهوج أكرث إنسانية تُسهم يف تنمية املهارات 

الرضورية لتحقيق الرفاهية والتعلم االجتامعي والعاطفي، وال سياّم 

الفضول والتعاطف واالنفتاح العقيل، وتعزز التفكري النقدي وااللتزام 

املدين. ويجب إيالء األولوية لهذه النهوج وإدماجها يف البنية املؤسسية 

األوسع نطاقاً، ألن ذلك سيمّكن املتعلمني من اعتناق ِقيَم التنوع ومن 

تقديم الدعم لجميع األشخاص املستبعدين أو املستهدفني. وأظهرت 

نتائج البحوث أن أثر النهوج املدرسية الشاملة املتكاملة أكرث استدامة 

وإيجابية من أثر الربامج التعليمية املنعزلة أو املخصصة14 .

ال بد للمؤسسات التعليمية واملربني واملعلمني، ليكونوا حلفاء داعمني 

للمساعي الرامية إىل مكافحة الكراهية، من تقديم القدوة، أي من أن 

يكونوا “مرجعاً للشباب ومصدر إلهام ومرشداً لهم”15 . وهذا ما يستلزم 

أن يتفطن املربون واملعلمون أوالً إىل أوجه التحيز واالفرتاضات الضمنية 

الكامنة يف نفوسهم، ومدى تأثريها يف طريقة تعاملهم مع املتعلمني. ومل 

تدرج العادة يف برامج إعداد املعلمني عىل الرتكيز عىل تعزيز ُسبل التفّكر 

الذايت واملعارف واملهارات واملواقف املرتبطة بالتفكري النقدي، أو تنمية 

القدرات املتعلقة بالفضول والتعاطف واالنفتاح العقيل. إذ خلصت 

نتائج دراسة استقصائية عاملية أجرتها اليونسكو مؤخراً إىل أن %15 من 

املعلمني ال يشعرون بأنهم تلقوا اإلعداد الكايف لرشح تاريخ العنرصية 

والتمييز لطالبهم، وإىل أن معلامً واحداً من كل أربعة معلمني يشعر 

بأنه ليس مهيأً بعد لتدريس حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني16 

. ونادراً أيضاً ما يجري إعداد وتدريب املعلمني عىل التدريس بشأن 

خطاب الكراهية واملعلومات الخاطئة ونظريات املؤامرة، أو عىل فهم 

هذه األمور، أو عىل إجراء مناقشات يف هذا الصدد مع املتعلمني والزمالء 

وأولياء األمور. فضالً عن ذلك، يعاين املعلمون من نقص يف املوارد ومن 

عدم الحصول عىل املواد التعليمية. وخلصت نتائج دراسة اليونسكو 

االستقصائية اآلنفة الذكر إىل أن ُخمس املعلمني فحسب ميتلكون موارد 

تعليمية بشأن كيفية تدريس املهارات التي يحتاج الطالب إىل التزود 

بها من أجل فهم املواطَنة العاملية واملواضيع املتعلقة بها17 . فال بّد من 

إعداد املعلمني واملربني ودعمهم بصورة كافية لبناء ثقتهم بأنفسهم 

وتنمية املهارات الالزمة لهم لخوض هذه املناقشات التي كثرياً ما تنطوي 

عىل تحديات ومصاعب.

 

 غياب االلتزامات واملوارد الالزمة عىل صعيد 

املؤسسات

النقص يف برامج إعداد وتدريب املربني ودعمهم

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248254 .13 اليونسكو. 2017. الدليل لضامن اإلدماج واإلنصاف يف التعليم )باللغة اإلنجليزية(. باريس، اليونسكو 

 European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Cefai, C., Caravita, S. and Simões, C. 2021. A systemic,14

 .whole-school approach to mental health and well-being in schools in the EU: Executive Summary. Luxembourg, European Union, p. 11

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc0d1b05-227b-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en

 15 اليونسكو ومعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة. 2020. وضع تصور جديد للتعلم: استعراض التعلم االجتامعي والعاطفي من أجل إدماجه 

 .Singh, N. C. and Duraiappah, A. )eds(. New Delhi, India, MGIEP .)يف نظم التعليم )باللغة اإلنجليزية

https://mgiep.unesco.org/rethinking-learning

16 اليونسكو والرابطة الدولية للتعليم، 2021. القول الفصل للمعلم: الدوافع واملهارات والفرص لتدريس موضوع التعليم من أجل التنمية املستدامة واملواطَنة العاملية 

 .https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379914 .27 باللغة اإلنجليزية(. باريس، اليونسكو، الصفحة(

17 اليونسكو والرابطة الدولية للتعليم، 2021. القول الفصل للمعلم: الدوافع واملهارات والفرص لتدريس موضوع التعليم من أجل التنمية املستدامة واملواطَنة العاملية 

.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379914 .47 باللغة اإلنجليزية(. باريس، اليونسكو، الصفحة(

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc0d1b05-227b-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en
https://mgiep.unesco.org/rethinking-learning
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379914
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379914
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3
التوصيات: تعزيز نظم 

التعليم سعياً إىل التصدي 

لخطاب الكراهية

ال بد للنهوج املعتمدة يف مجال السياسات العامة والرامية إىل التصدي لخطاب الكراهية من أن تتضمن االعرتاف مبسؤولية املجتمع عموماً 

عن منع انتشار خطاب الكراهية ومكافحته، ومن تسخري القدرة التي ينطوي عليها التعليم يف هذا الصدد باعتباره وسيلة مؤثرة لتعزيز القدرة 

عىل مقاومة العقائد املشحونة بالكراهية والتمييز. وتحدد التوصيات الواردة فيام ييل النهوج الرئيسية الكفيلة بدعم املساعي الرامية إىل وضع 

اسرتاتيجيات وسياسات تعليمية فعالة تسهم يف الحد من انتشار خطاب الكراهية عرب شبكة اإلنرتنت وخارجها ومتنع انتشاره يف األجل الطويل.  

1.   تعزيز تعليم املواطَنة العاملية وزيادة الوعي بشأن حقوق اإلنسان واملسؤوليات املدنية 

   

تستلزم معالجة األسباب الجذرية للكراهية واحتواء عوامل “الدفع” “واالستدراج” التي تحدو بالشخص إىل الكراهية، وكذلك بناء القدرة 

عىل رفض استسهال الرسديات املستندة إىل الخوف والكراهية ومقاومة استساغتها، توعية املتعلمني من جميع األعامر بتداعيات الكراهية 

وحملهم عىل تنمية املعارف واملهارات والثقة الرضورية ليضطلعوا بدور نشط يف تعزيز بناء مجتمعات شاملة للجميع ومستدامة يعمها السالم 

والتسامح واألمان. وتنسجم هذه النتائج املتوخاة مع برنامج اليونسكو لتعليم املواطَنة العاملية، الذي يسعى إىل تعزيز الشعور باالنتامء إىل 

مجموعة تتشاطر القيم اإلنسانية املشرتكة، وذلك من خالل تعزيز تنمية القيم واملواقف واملهارات التي تستند إىل حقوق اإلنسان واملساواة بني 

الجنسني والعدالة االجتامعية والتي تغرس هذه املبادئ يف نفوس الناس18 . وال بد أيضاً من تعليم املتعلمني عن حقوقهم ومن حصولهم عىل 

املعلومات املالمئة التي متّكنهم من التمييز بني القيود التي يجوز فرضها قانوناً عىل حرية التعبري والقيود التي ال تجيز الترشيعات فرضها.

 اإلجراءات التي ينبغي لواضعي السياسات اتخاذها

•   دمج تعليم املواطَنة العاملية يف املناهج الدراسية الوطنية املستخدمة للتدريس والتعلّم بغية معالجة األسباب الجذرية لخطاب الكراهية، 

واالستثامر يف الربامج التعليمية املعّدة مبراعاة الظروف املحلية والرامية إىل درء التطرف العنيف والعنرصية ومعاداة السامية وغريها من صنوف 

التعصب.

 •  تعزيز التعليم يف مجال حقوق اإلنسان وسيادة القانون من أجل معالجة العالقة املعقدة بني التصدي لخطاب الكراهية ودعم حرية التعبري، 

وزيادة الوعي بشأن أوجه االختالف بني االنتهاك غري املرشوع للحريات والقيود الجائز فرضها عليها قانوناً.

https://ar.unesco.org/themes/gced .18 اليونسكو. بال تاريخ. تعليم املواطنة العاملية

https://ar.unesco.org/themes/gced
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2.   اإلحاطة بأسباب خطاب الكراهية وعواقبه 

تتطلب تنمية التعاطف والتفهم لدى الناس توضيح عواقب خطاب الكراهية بصورة حقيقية وملموسة. فينبغي إدماج املناقشات املتعلقة 

بخطاب الكراهية يف مناهج التاريخ والرتبية املدنية واملواطَنة، وتضمينها أمثلة محددة السياق تبنّي كيف تم استخدام خطاب الكراهية والتمييز 

متهيداً القرتاف اإلبادة الجامعية ومامرسة التطرف العنيف. وميكن استخدام دراسة موضوع الهولوكوست عىل وجه التحديد )أو محرقة اليهود، 

أي اإلبادة الجامعية للشعب اليهودي التي اقرتفتها أملانيا النازية وحلفاؤها واملتعاونون معها( مثاالً عىل سبل تطبيع خطاب الكراهية وإضفاء 

الطابع املؤسيس عليه لتربير التمييز واإلقصاء والتجريد من اإلنسانية، وتنفيذ اإلبادة الجامعية عىل نطاق قاّري يف نهاية املطاف. وميكن أن 

تسفر هذه اإلجراءات عن إنشاء منتدى لدراسة تطور ظاهرة معاداة السامية، واستخدام الدعاية الحكومية الرسمية، ودور خطاب الكراهية 

يف ترويج العقائد املشحونة بالكراهية التي تثري الفنت وتحض عىل االنقسام. كذلك ميكن أن يساعد تدريس غريها من حاالت اإلبادة الجامعية، 

مثل اإلبادة الجامعية للتوتيس يف رواندا يف عام 1994، وحقبات العنف يف التاريخ املحيل، يف وضع الدروس املستفادة يف سياقات دولية ومحلية 

أوسع نطاقاً. وميكن للمتعلمني استخدام هذه الدروس لتحديد الظروف التي تسفر عن ضعضعة البنى الدميقراطية والتي تعرّض إعامل حقوق 

اإلنسان للخطر، وللتفكري يف دورهم ودور املؤسسات السياسية واالجتامعية، إما يف تكريس الرسديات املستندة إىل الخوف والكراهية التي 

كانت مبثابة عالمات أنذرت بوقوع الجرائم الوحشية والفظائع يف جميع أنحاء العامل، أو يف التصدي لتلك الرسديات19 .

اإلجراءات التي ينبغي لواضعي السياسات اتخاذها

•   إعداد برامج تعليمية تتناول أسباب خطاب الكراهية وعواقبه وإدماج تلك الربامج يف املناهج الدراسية الوطنية، وإزكاء الوعي بشأن هذه 

األمور، وتهيئة املتعلمني للوقوف عىل العقائد املشحونة بالكراهية والتطرف العنيف ورفض هذه العقائد. وينبغي لهذه الربامج أن تتزامن 

مع إعداد املعلمني عىل تطبيقها، وميكنها أن تشمل مواضيع مثل تاريخ الهولوكوست وغريها من حاالت اإلبادة الجامعية والجرائم الوحشية 

وحقبات العنف يف التاريخ املحيل.

•   توفري ما يلزم من موارد وتدريب ملنظامت املجتمع املدين ومراكز التوثيق واملعلومات واملتاحف التي تعزز التعليم بشأن حقبات العنف 

التاريخية وجذور العنف والكراهية. وتزويد املدارس والجامعات مبا يلزم من موارد وتدريب بشأن سبل التعاون مع هذه املؤسسات لتعزيز 

فرص التعلم الالمنهجي عن خطاب الكراهية وعواقبه الوخيمة 20. 

3.   األخذ بوجهات نظر متعددة وتعزيز التعددية والتفكري النقدي للتصدي للكراهية والتحيز

يعد تعزيز التعددية واألخذ بوجهات نظر متعددة يف املضامني التعليمية ومامرسات التدريس من أجل التشجيع عىل التعبري والحيلولة دون 

تقييده أمراً حاسامً إليجاد بيئات تعليمية تدعم تنوع وجهات النظر والتفاهم. وتشمل جوانب املناهج الدراسية واملواد التعليمية التي تسهم 

يف التهميش تكريس القوالب والصور النمطية واالستبعاد القاطع لبعض األحداث واملجموعات أو الفئات والتجارب. ويتطلب تعزيز الشعور 

باالنتامء لدى جميع املتعلمني إعداد مواد تعليمية ومناهج دراسية ال تكتفي برتويج رسد مهيمن واحد ووحيد وتتحيز له. وينبغي تسخري 

التعليم لتنمية مهارات التفكري النقدي، وإفساح املجال لتداول األفكار املتنافسة واملتضاربة، وتعزيز حقوق اإلنسان، مع مراعاة وجهات النظر 

شة بقدر مراعاة الخطابات السائدة. وينبغي للجهود املبذولة يف هذا الصدد يف مجال التعليم اإلسهام يف بناء الشعور باللحمة واالنتامء  املهمَّ

إىل مجموعة تتشاطر القيم اإلنسانية املشرتكة وتعرتف باالختالف وتحتضنه، وتقّر بعالقات القوة الحالية والسابقة ودينامياتها التي تسهم يف 

التهميش واالضطهاد وتعالج تلك العالقات، وتعزز تقدير القيم املشرتكة املرتبطة باالحرتام وحقوق اإلنسان والدميقراطية. 

ومع أن عرض وجهات نظر متعددة قد يكون وسيلة فعالة لتوسيع آفاق املتعلمني واستيعاب األفكار الخارجة عن الخطاب السائد، فإن 

إدراج وجهات نظر مختلفة من غري إيالء عالقات القوة والنوايا واالمتيازات االهتامم الكايف ميكن أن يعزز ديناميات القوة الراهنة. لذا ينبغي 

19 اليونسكو. 2017. التعليم بشأن الهولوكوست ومنع اإلبادة الجامعية: دليل السياسات.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248071_ara

20أصدرت وزارة الرتبية والتعليم يف األرجنتني، عىل سبيل املثال، دليالً للمعلم بشأن سبل التعاون مع املواقع التذكارية واملتاحف )باللغة اإلسبانية(، يف عام 2021، وذلك 

)http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/libros/los-sitios-de-memoria-como-desafio-pedagogico.pdf :بدعم من اليونسكو.)انظر الرابط التايل

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248071_ara
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/libros/los-sitios-de-memoria-como-desafio-pedagogico.pdf
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عدم استخدام الحوار أداًة الستكشاف وجهات النظر املختلفة وفهمها فحسب، بل ينبغي له أيضاً أن يفسح املجال للتساؤل واالعرتاض عىل 

االمتيازات21 . 

اإلجراءات التي ينبغي لواضعي السياسات اتخاذها

•   استعراض املناهج الدراسية واملواد التعليمية للتأكد من خلوها من القوالب والصور النمطية واللغة املتحيزة وتضمينها وجهات نظر 

متنوعة. وينبغي للمواد التعليمية تأكيد القيم املشرتكة وحقوق اإلنسان لتعزيز الشعور باللحمة يف ظل استيعاب التنوع.

•   توفري الدعم إلعداد مواد تعليمية وأساليب تربوية شاملة تعرّب عن أوجه االختالف العرقية واللغوية والدينية، للتحقق من دعم التعليم 

لصقل هوية الطالب وتنمية شعورهم باالنتامء إىل مجموعة تتشاطر القيم اإلنسانية املشرتكة.

•   ضامن دعم نظم التعليم واملؤسسات التعليمية لحرية التعبري مع مراعاة األفكار واآلراء املتضاربة واملتنافسة. 

4.   تعزيز اإلنصاف واإلدماج االجتامعي باالستعانة بالتعلم االجتامعي والعاطفي  

تدل البيّنات عىل أن بناء الكفاءات العاطفية املرتبطة بتنظيم االنتباه من خالل مامرسة اليقظة الذهنية والتحيل باملرونة العاطفية - التي متّكن 

من بناء عالقات إيجابية مع األقران وتعّزز التعاطف - ينظم النزعة العدائية والعنف ويهذبهام ويعزز السلوك املسامل واالجتامعي اإليجايب22 

. وميكن مبوازاة ذلك أن تساعد تنمية الكفاءات االجتامعية، مثل التعاطف والتعاون ومهارات حل النزاعات، يف إقامة عالقات شخصية داعمة 

والحفاظ عليها، ويف متكني الشباب من تعزيز العدالة االجتامعية واإلنصاف23 . ويرمي هذا النهج، الذي يشار إليه باسم التعلم االجتامعي 

والعاطفي، إىل بناء املرونة لدى الشباب ليك يتمكنوا من تحديد غايات وأهداف إيجابية ألنفسهم ولحياتهم والتحيل بالقدرة عىل اإلسهام يف 

تحقيق الصالح العام. 

وتتميز هذه املهارات االجتامعية بفائدة إضافية تتمثل يف بناء الكفاءات الرضورية للتعرف عىل خطاب الكراهية ومقاومته، وال سيّام عندما 

يندرج يف سياق العوامل البنيوية والثقافية العامة التي تأجج الكراهية، من قبيل العنرصية واالستعامر وغريها من السياسات العنيفة التاريخية، 

ومعاداة املرأة24 . وميكن للتعليم، من خالل وضع التعلم االجتامعي والعاطفي يف السياق العام للبنى التاريخية والسكانية والتكنولوجية 

واملؤسسية، أن يساعد الطالب يف تنمية املهارات االجتامعية والعاطفية الشاملة للتصدي للكراهية والعمل من أجل تحقيق اإلدماج االجتامعي.

ويعد التعلم العاطفي واالجتامعي فعاالً جداً عندما يكون منسجامً مع السياق االجتامعي والثقايف للمتعلمني وعندما يلبي احتياجاتهم بطرق 

مجدية وشاملة وعادلة25 . وإذ يدعم التعليم املتعلمني عىل تنوعهم لتمكينهم من تنمية كفاءتهم الذاتية وآرائهم األصيلة التي تعد أساسية 

لتحقيق رفاههم االجتامعي والعاطفي، ميكن للتعليم يف الوقت ذاته أن يعزز حرية التعبري باعتبارها عنرصاً حاسامً يف إطار أي مسعى تعليمي 

يرمي إىل التصدي لخطاب الكراهية.

اإلجراءات التي ينبغي لواضعي السياسات اتخاذها

•   االستثامر يف االرتقاء بالتعلم العاطفي واالجتامعي وإدماجه يف املناهج الدراسية الوطنية، وإعداد برامج لتدريب املعلمني لتعزيز كفاءاتهم 

 Nagda, B., Gurin, P., Sorensen, N. and Zuniga, X. 2009. Evaluating intergroup dialogue: Engaging diversity for personal and social responsibility.21

 .Diversity & Democracy, Vol. 12, No. 1, pp. 4–6

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/evaluating-intergroup-dialogue-engaging-diversity-personal-and

22 اليونسكو ومعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة. 2020. وضع تصور جديد للتعلم: استعراض التعلم االجتامعي والعاطفي من أجل إدماجه يف 

نظم التعليم )باللغة اإلنجليزية(.

 Singh, N. C. and Duraiappah, A. )eds(. New Delhi, India, MGIEP. https://mgiep.unesco.org/rethinking-learning

 Greenberg, M.T. et al. 2003. Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, and academic 23

.learning. American Psychologist, Vol. 58)6/7(, p. 466

 Jagers, R., Rivas-Drake, D. and Williams, B. 2019. Transformative social and emotional learning )SEL(: Toward SEL in service of educational24

.equity and excellence. Educational Psychologist, Vol. 54)3(, pp. 162-184

 25اليونسكو ومعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة. 2020. وضع تصور جديد للتعلم: استعراض التعلم االجتامعي والعاطفي من أجل إدماجه يف 

نظم التعليم )باللغة اإلنجليزية(.

Singh, N. C. and Duraiappah, A. )eds(. New Delhi, India, MGIEP. https://bit.ly/3GAq5ht

   

https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/evaluating-intergroup-dialogue-engaging-diversity-personal-and
https://mgiep.unesco.org/rethinking-learning
https://bit.ly/3GAq5ht


10

التصدي لخطاب الكراهية: هل التعليم هو الحل؟

األساسية الالزمة ملقاومة الرسديات املشحونة بالكراهية وللحيلولة دون انتشارها، وتعزيز قيم التسامح وتقبل اآلخرين لدى املتعلمني.

5.   تعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية وتعليم املواطَنة الرقمية للتصدي لخطاب الكراهية عرب اإلنرتنت

ال بد لالسرتاتيجيات التعليمية الرامية إىل بناء القدرة عىل مقاومة خطاب الكراهية، يف إطار مواجهة تفيش خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت، من 

متكني األفراد من الرد عىل خطاب الكراهية املتصوَّر بطريقة أكرث مبارشة من خالل تزويدهم باملعارف واملهارات الالزمة لذلك26 . وتشري شبكة 

التوعية اإلعالمية إىل أن الطريقة األكرث فعالية ملساعدة مستخدمي اإلنرتنت يف التعامل مع خطاب الكراهية هي إعدادهم لذلك27 .

ويجب تعليم مستخدمي اإلنرتنت مهارات التفكري النقدي بشأن املنتجات اإلعالمية التي يستهلكونها ليك يتمكنوا من متييز خطاب الكراهية، 

حتى يف صوره األكرث سرتاً. وال بد لهم أيضاً من إدراك مسؤولياتهم عرب اإلنرتنت وعواقب تفاعلهم االفرتايض عىل أرض الواقع. فيساعد تعليم 

مستخدمي اإلنرتنت عن السبل التي تستخدمها املجموعات التي تحض عىل الكراهية لنرش رسائلها ومحاولة التالعب بعقول جمهورها، عىل 

سبيل املثال، يف التعرف عىل خطاب الكراهية ومكافحته. وتشمل هذه القدرة عىل مقاومة خطاب الكراهية فهم تقنيات التالعب والخطاب 

املستخدم لنرش املعلومات املضللة والخاطئة، ومنها نظريات املؤامرة. 

ويتطلب بناء القدرة عىل مقاومة خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت األخذ بنهوج ذات أهداف أكرث تحديداً، وليس مجرد تعزيز سالمة مستخدمي 

اإلنرتنت من خالل تزويدهم بإرشادات بشأن كيفية صياغة كلمة مرور منيعة أو كيفية حامية املعلومات الشخصية عرب اإلنرتنت. ويتطلب 

بناء هذه القدرة عىل املقاومة أيضاً من مستخدمي اإلنرتنت أن يصبحوا مواطنني مطّلعني يف املجال الرقمي وعىل دراية إعالمية ومعلوماتية. 

فيمكن لربامج الدراية اإلعالمية واملعلوماتية تزويد املتعلمني باملعارف واملهارات واملواقف الالزمة لهم لفهم السياق االجتامعي لوسائل اإلعالم 

واملنصات الرقمية، وتقييم محتواها بصورة نقدية، واتخاذ قرارات مستنرية باعتبارهم مستخدمني ومنتجني للمحتويات الواردة فيها28 .

فضالً عن ذلك، يجب عىل املتعلمني اكتساب املهارات الرضورية الستخدام األدوات الرقمية للمشاركة بطريقة خالقة ونشطة يف إطار الجامعات 

والحركات الناشطة يف املجال الرقمي التي تسعى إىل التصدي لخطاب الكراهية والتحديات العاملية املرتبطة به، مثل العنرصية وغريها من 

صنوف التعصب والتمييز. ويعد النظر إىل بيئة اإلنرتنت مبنظار تعليم املواطَنة العاملية أمراً رضورياً ملساعدة األفراد يف فهم ديناميات القوة 

الكامنة وراء خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت، وانتهاج سلوك ومواقف مسؤولة اجتامعياً يف تفاعالتهم مع اآلخرين، واملشاركة يف الجامعات 

النشطة يف املجال الرقمي الشاملة للجميع. 

ويتطلب بناء قدرات املتعلمني عىل مامرسة املواطَنة مبسؤولية يف املجال الرقمي، فضالً عن قدرتهم عىل مقاومة خطاب الكراهية عرب اإلنرتنت، 

دمج عنارص معينة من عنارص الدراية اإلعالمية واملعلوماتية وتعليم املواطَنة العاملية يف الربامج املعّدة لبناء تلك القدرات. ويُقصد بتعليم 

املواطَنة الرقمية تعليم املتعلمني سبل العثور عىل املعلومات والوصول إليها واستخدامها واستحداثها بفعالية، والتحرك يف بيئة اإلنرتنت 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأمان ومسؤولية؛ ويُقصد به أيضاً تعليم املتعلمني التفاعل مع املستخدمني اآلخرين ومع املحتويات بطريقة 

نشطة ونقدية وحساسة وأخالقية، واإلحاطة بحقوقهم الخاصة29 . 

وينبغي تدريس مهارات الدراية اإلعالمية واملعلوماتية واملواطَنة الرقمية بصورة تدريجية، وإدماجها بصورة منهجية يف برامج التعليم النظامي 

وغري النظامي وغري الرسمي. ويتطلب ذلك تعبئة طائفة من الجهات الفاعلة، تشمل متخذي القرارات ومعّدي املناهج الدراسية ومطوّري 

التكنولوجيا ومزودي املحتوى وقادة املدارس من ناحية، واملعلمني وأولياء األمور والتالميذ واملجتمع املحيل من الناحية األخرى. وحاملا تتجىل 

لدى املتعلمني القدرة عىل التفكري النقدي واملرونة، يصبح بإمكانهم االنتقال إىل مرحلة أكرث تقدماً من التعلم تشجع مستخدمي اإلنرتنت 

عىل تويل مناصب قيادية تنطوي عىل القدرة عىل استخدام وسائل التواصل االجتامعي لتحقيق غايات إيجابية، ومنها املشاركة يف العمليات 

 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231_ara .26 اليونسكو. 2015. مكافحة خطاب الكراهية يف اإلنرتنت. باريس، اليونسكو

27 شبكة التوعية اإلعالمية. 2012.

Responding to Online Hate. http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/guides/responding_online_hate_guide.pdf 

28 اليونسكو. 2021. مواطنون ذوو دراية إعالمية ومعلوماتية: فّكر بصورة نقدية واخرت مصادر املعلومات رقمياً بعناية )باللغة اإلنجليزية(. باريس، اليونسكو.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231_ara .29  اليونسكو. 2015. مكافحة خطاب الكراهية يف اإلنرتنت. باريس، اليونسكو

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231_ara
http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/guides/responding_online_hate_guide.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377068
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233231_ara
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الدميقراطية، وشن الحمالت ملنارصة قضايا معينة، وتثقيف أقرانهم30 . ونظراً إىل الدور األسايس الذي يؤديه حيز اإلنرتنت يف اكتساب املعارف 

واملشاركة يف الحياة املدنية، يجب أن يكون تعليم مهارات الدراية اإلعالمية واملعلوماتية وتعليم املواطَنة الرقمية جزءاً من املناهج الدراسية 

الرسمية واعتباره عىل قدر أهمية تعليم القراءة والكتابة والحساب. 

اإلجراءات التي ينبغي لواضعي السياسات اتخاذها

•   وضع سياسات واسرتاتيجيات وطنية يف مجال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية من أجل مساعدة املتعلمني يف تقييم املعلومات ووسائل اإلعالم 

والتحقق منها بطريقة نقدية، فضالً عن التعرف عىل الرسديات املشحونة بالكراهية، باالسرتشاد مببادئ اليونسكو التوجيهية لرسم السياسات 

واالسرتاتيجيات يف مجال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية.

•   االستثامر يف تعليم املواطَنة الرقمية لتعليم املتعلمني حقوقهم ومسؤولياتهم عرب اإلنرتنت ومساعدتهم يف التفاعل مع املستخدمني اآلخرين 

بطريقة نشطة وحساسة وأخالقية، فضالً عن تشجيعهم عىل املشاركة يف الجامعات والحركات النشطة يف املجال الرقمي التي تسعى إىل التصدي 

لخطاب الكراهية عرب شبكة اإلنرتنت وخارجها.

•  العمل مع طائفة من الجهات الفاعلة، تشمل معّدي املناهج الدراسية ومطوّري التكنولوجيا وقادة املدارس من ناحية، واملعلمني وأولياء 

األمور والتالميذ واملجتمع املحيل من الناحية األخرى، من أجل تهيئة مواطنني أدرى باملجال الرقمي وعىل قدر أكرب من املسؤولية فيه، وذلك 

بعدة سبل منها وضع سياسات مدرسية شاملة ومتكاملة بشأن تعليم املواطَنة الرقمية، وتنفيذ أنشطة ال منهجية من قبيل إقامة أندية للدراية 

اإلعالمية واملعلوماتية. 

6.   بناء قدرة املعلمني عىل التصدي لخطاب الكراهية ومعالجة أسبابه الجذرية  

ال بد من إتاحة فرص تنمية القدرات املهنية للمعلمني ليك يتمكنوا من توفري بيئات تعليمية تسمح بوجود االختالف القائم عىل االحرتام، وتتيح 

املناقشة العلنية واملنفتحة للقضايا االجتامعية والسياسية التي تؤثر يف حياة الطاّلب، مبراعاة التوازن الدقيق بني حرية الرأي والحامية من 

األذية. ويُعّد استخدام األساليب الرتبوية القامئة عىل الحوار أمراً أساسياً للتصدي لخطاب الكراهية ومكافحته من خالل األخذ مبختلف وجهات 

النظر. وبيّنت األبحاث أن تواصل األشخاص تواصالً إيجابياً مع أفراد يعدونهم من مجموعة مختلفة أمر مؤاٍت لبناء العالقات بني املجموعات، 

والحد من التحيز ومن التصورات السلبية31.

اإلجراءات التي ينبغي لواضعي السياسات اتخاذها

•  توفري الدعم للمؤسسات املتخصصة يف إعداد وتدريب املعلمني من أجل وضع برامج إلعداد وتدريب املعلمني قبل الخدمة ويف أثنائها 

ملساعدتهم يف التصدي لخطاب الكراهية يف التعليم ومن خالله؛ وذلك عرب اتخاذ إجراءات من بينها إزكاء الوعي بشأن خطاب الكراهية، والقيام 

بأنشطة يف الفصول الدراسية واستخدام أساليب تربوية لتعزيز قدرة املتعلمني عىل مقاومة الرسديات املرتبطة بهذا الخطاب. وتشمل هذه 

املساعي دمج الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف املناهج الرسمية املعّدة إلعداد وتدريب املعلمني، وجعل هذا اإلجراء سياسة ومامرسة منوذجية 

موحدة.

•  تعزيز قدرة مديري املؤسسات التعليمية عىل وضع السياسات املناهضة للتمييز، وبرامج التوجيه والدعم، وأدوات التقييم الرامية إىل 

التصدي لخطاب الكراهية ودرئه، بوسائل تشمل األخذ بنهوج مجتمعية شاملة تتجاوز حدود مؤسساتهم. 

7.  تعزيز قدرة املدارس عىل العمل مبثابة مراكز للتامسك االجتامعي   

تؤدي املدارس غالباً دوراً مهامً يف حياة الشباب وأرسهم، وذلك ما مينحها القدرة عىل العمل مبثابة مراكز لتعزيز التامسك االجتامعي. وينبغي 

للمدارس تقديم القدوة فيام يتعلق باملبادئ التي تُرّوجها، والتمكني من اتخاذ القرارات يف ظل االحرتام والشفافية واملشاركة، ونرش ثقافة نبذ 

العنف، وتعزيز املساواة بني الجنسني. ويتعنّي عىل املدارس تطبيق هذه املبادئ يف كل جوانب الحياة املدرسية والسعي باستمرار إىل تحسني 

.Reynolds, L. and Parker, L. 2018. Digital Resilience: Stronger Citizens Online 30

https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/05/Digital_Resilience_Project_Report.pdf

Bruneau, E. et al. 2020. Intergroup contact reduces dehumanization and meta-dehumanization: Cross-sectional, longitudinal and quasi-ex- 31 

perimental evidence from 16 samples in 5 countries. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 47, No. 10. 1177/0146167220949004d

https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2018/05/Digital_Resilience_Project_Report.pdf
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التفاعل بني املعلمني واملتعلمني وإرشاك املتعلمني يف إيجاد حلول للمشكالت. وميكن للمعلمني أن يكونوا مبثابة حلقة وصٍل بني املدارس 

واألرس واملجتمع بوجه عام، من أجل وضع اسرتاتيجية مشرتكة لتحديد هوية الشباب الذين يُرَّجح أنهم مستبعدون وأنهم إما معرّضون لخطر 

االنسياق وراء املجموعات املحرّضة عىل الكراهية أو مستهدفون بخطاب الكراهية، وللوصول إىل هؤالء الشباب ودعمهم. وينبغي للمجتمعات 

املحلية أن تجعل املدارس أماكن آمنة للتعلم حيث ميكن ألفرادها خوض املناقشات باحرتام يف ظل اختالف وجهات النظر. وميكن للمدارس أن 

توفر أوساطاً آمنًة للتعليم الحضوري والرقمي حيث يلتقي أشخاص ينحدرون من مختلف األعراق والثقافات والعقائد ليك يشاركوا يف أعامٍل 

تسهم يف رفاه املجتمع املحيل وشبابه؛ وتستطيع املدارس تحقيق ذلك من خالل تعريف املتعلمني بالعمل التطوعي لخدمة املجتمع، عىل سبيل 

املثال32 . ويشمل هذا النهج أيضاً أنشطة الرتبية البدنية وتعليم الفنون وغريها من األنشطة الالمنهجية املالمئة التي تحفز العمل الجامعي 

والتعلم االجتامعي والعاطفي واإلبداع مبا يسهم يف رفاه األفراد واملجتمعات. ويعزز تعليم الفنون بوجه خاص بناء تصور إيجايب لدى عامة 

الناس للفنون والرتاث الثقايف اللذين يؤديان دوراً رئيسياً يف الحفاظ عىل التامسك االجتامعي واستدامته.

اإلجراءات التي ينبغي لواضعي السياسات اتخاذها

•   استحداث هياكل داعمة وإعداد مبادئ توجيهية لوضع نهج مدريس شامل ومتكامل يعزز التسامح واإلدماج، ويتيح فرص إقامة الحوار 

وتبادل اآلراء واألفكار، خارج نطاق التعلم النظامي، وذلك من أجل تعزيز القدرة عىل مقاومة الكراهية والتحيز. ويشمل ذلك األنشطة 

الالمنهجية عىل غرار األنشطة الرياضية والفنية والثقافية وخدمة املجتمع. 

8.   دعم الربمجة املجتمعية ومشاركة الشباب داخل شبكة اإلنرتنت وخارجها

ال بد من إدراج التعلّم غري النظامي والتعلم مدى الحياة يف كل االسرتاتيجيات الرامية إىل الحد من انتشار خطاب الكراهية وتداعياته. وال بد 

من اعتامد سياسات تتجاوز نطاق التعليم النظامي، حتى يتسنى للجميع املشاركة يف الحياة االجتامعية، وتشمل األفراد من كل األعامر. وميكن 

للرشكات ومنظامت املجتمعات املحلية ومنظامت املجتمع املدين أن تضع برامج تقي األفراد من التأثر بالخطاب املشحون بالكراهية، وذلك من 

خالل إزكاء الوعي وتقديم البدائل اإليجابية املناسبة وتوفري الفرص التعليمية. وينبغي أن تشمل الجهات املعنية بهذه املسائل األفراد والكيانات 

األكرث عرضًة للتعامل مع الفئات املستضعفة واملستبعدة خارج األوساط التعليمية. ويشمل هؤالء األفراد وتلك الكيانات الرشطة، والعاملني 

االجتامعيني، والزعامء الدينيني والقادة املجتمعيني، وأعضاء املنظامت واألندية الرياضية املهتمة بالشباب، ووسائل اإلعالم، واملؤسسات الفنية 

والثقافية، ورشكات وسائل التواصل االجتامعي، وينبغي لهؤالء األفراد وتلك الكيانات اعتامد اسرتاتيجيات ونهوج تعليمية تسهم يف درء خطاب 

الكراهية يف األجل الطويل. ويعد اضطالع الشباب بدور مهم يف وضع هذا النوع من الربامج التعليمية أمراً حاسامً، ولذا ينبغي منح الشباب 

فرصة املشاركة يف جميع مراحل إعداد هذه األنشطة وتنفيذها لضامن مراعاة آرائهم وفهم احتياجاتهم وشواغلهم.

اإلجراءات التي ينبغي لواضعي السياسات اتخاذها

•   توفري املوارد والدعم املايل ملنظامت املجتمع املدين املنخرطة يف املساعي الرامية إىل التصدي لخطاب الكراهية ومكافحته.

• التشجيع عىل وضع اسرتاتيجيات تعليمية وقائية ملكافحة خطاب الكراهية يف خطط العمل واملبادئ التوجيهية الوطنية املتعلقة بخطاب 

الكراهية واملوجهة إىل الجهات الفاعلة غري الحكومية، ومنها املجتمع املدين والقطاع الخاص.

• توثيق عرى التعاون بني الحكومة واملجتمع املدين والقطاع الخاص يف أثناء إعداد االسرتاتيجيات الرامية للحد من خطاب الكراهية، وال سيّام 

املبادرات التعليمية.

ضامن مشاركة الشباب يف املشاورات املتعلقة باملساعي الرامية إىل التصدي لخطاب الكراهية ويف تنفيذ تلك املساعي.   •

•  مساعدة املنظامت الشبابية يف دمج الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف سياساتها واسرتاتيجياتها بوصفها جزءاً ال يتجزأ من أنشطتها، ومتكني 

الشباب بوصفهم رشكاء يف القيادة ومعلمي األقران يف مجال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية داخل شبكة اإلنرتنت وخارجها.

 32 الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ. 2017. الوقاية من التطرف العنيف: مقدمة حول التعليم والوقاية من التطرف العنيف. 

الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ.

https://inee.org/sites/default/files/resources/INEE_ThematicPaper_PVE_ARA.pdf

https://inee.org/sites/default/files/resources/INEE_ThematicPaper_PVE_ARA.pdf
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4
الخالصة

ميكن أن يؤدي التعليم دوراً محورياً إما يف تأجيج أوجه التوتر القامئة 

أو االستعاضة عنها برسديات ومفاهيم شاملة يف مجال الدراية اإلعالمية 

واملعلوماتية واملواطَنة العاملية. لذا ال بد من اضطالع التعليم بدور 

محوري يف الحد من عواقب خطاب الكراهية واستخدامه باعتباره 

آليًة وقائيًة يف األجل الطويل. بيد أن التعليم وحده ليس كافياً للقضاء 

عىل خطاب الكراهية؛ بل يتمثل الرتياق الفّعال ضد خطاب الكراهية 

يف إيجاد بيئات حيث يجري توعية الناس باألسباب الجذرية لخطاب 

الكراهية وعواقبه، ومتكينهم من التعبري عن آرائهم والتفكري بطريقة 

نقدية واإلسهام يف الحياة االجتامعية ويف مجتمعاتهم املحلية.
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هذه الورقة جزء من مجموعة أوراق املناقشة ، التي تّم إعدادها 

بتكليف من اليونسكو ومكتب األمم املتحدة للمستشار الخاص 

املعني مبنع اإلبادة الجامعية)OSAPG( ، وتعترب األوراق مساهمة 

مبارشة يف اسرتاتيجية وخطة عمل األمم املتحدة. يف سياق منتدى 

أصحاب املصلحة املتعددين واملؤمتر الوزاري املعني مبعالجة خطاب 

الكراهية من خالل التعليم يف سبتمرب وأكتوبر 2021. 

وقد سلط تفيش جائحة كوفيد- 19 الضوء عىل أهمية اسرتاتيجية 

وخطة عمل األمم املتحدة ، مام أدى إىل ظهور موجة من خطاب 

الكراهية يف جميع أنحاء العامل - مام يؤدي إىل تفاقم التعصب 

والتمييز تجاه مجموعات معينة وزعزعة استقرار املجتمعات واألنظمة 

السياسية. تسعى أوراق املناقشة إىل تفريغ القضايا الرئيسية املتعلقة 

بهذا التحدي العاملي واقرتاح االستجابات والتوصيات املمكنة.

وأصدرت شعبة تعليم املواطَنة العاملية والتعليم من أجل السالم يف 

اليونسكو تكليفاً بإصدار هذه الوثيقة، التي أعّدتها نيكول فورنييه-

سيلفسرت.

تّم النرش يف عام 2022 من قبل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ، 
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