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 ص الدراسةملخ  

 

ثار انتشار ظاهرة خطاب الكراهية على آانطلقت هذه الدراسة من محاولة معرفة أسباب و

الفيس بوك بين المتابعين العرب واألكراد، والتي زاد انتشارها بالتزامن مع التغييرات 

وينعكس ذلك على المجتمع اإللكتروني بين  ،السياسية والعسكرية على األرض السورية

جميع أفراد المجتمع السوري العام باختالف أفكارهم، انتماءاتهم وعقائدهم. حيث تم أخذ 

بوك من النتماءين العربي والكردي  ومستخدمة للفيس اا ( مستخدم40نة وهي )عي  

 ،الفئة العمرية ،نسومع مراعاة المتغيرات الرئيسية وهي )الج ،المقيمين حالياا في تركيا

ومدى  ،بوك كوسيلة تواصل اجتماعي العمل( بهدف معرفة آرائهم عن استخدام الفيس

معرفة المتابعين  لىزت تساؤلت الدراسة ع. وترك  بهورأيهم لخطاب الكراهية ضهم تعر  

والدور الذي يلعبه الفيسبوك في نشر خطاب الكراهية عند  ،بمفهوم خطاب الكراهية

 لكل  طرف   الحالية تجاهاتالباإلضافة للوقوف على  ،ثيره على الموقف من اآلخرالطرفين وتأ

 تجاه اآلخر بالعالقة مع خطاب الكراهية.

وبروز هذه الظاهرة بين الكثير من  ،تأتي أهمية الدراسة بسبب تصاعد موجات الكراهية

نات السورية )بشكل خاص بين العرب واألكراد(  واستخدام الكثير من السوريين للفيس ،المكو 

بوك، والتأثير الذي تمارسه وسيلة التواصل الجتماعي على اتجاهات المستخدمين 

والمتابعين من الطرفين. وتم اعتماد منهج المنهج الوصفي التحليلي للدراسة وتم استخدام 

 الستبيان كأداة لجمع البيانات. 

 إلى جملة من النتائج وهي:  وقد استطعنا من خالل الدراسة للوصول

 على الفيس  عديدةات  ضت لخطاب الكراهية مر  نة البحثية تعر  النسبة األكبر من العي   -

ن اض الجنسكن هناك فروق ذات دللة، إذ تعر  تر الجنس، لم وبالعالقة مع متغي   ،بوك

 .بشكل متقارب لخطاب كراهية

النتماء القومي، حيث كانت  روربط ذلك بمتغي   ،نة البحث لخطاب الكراهيةض عي  تعر   -

على  النسب متقاربة بين القومية العربية والقومية الكردية، وهو ما يعطينا مؤشراا 

 .أنه ليس فقط األقليات القومية أو العرقية هي التي تتعرض لخطاب الكراهية

العرب واألكراد نة الدراسة عندما شهدوا خطاب الكراهية بين السوريين ف عي  عن تصر   -

لتواصل انة الدراسة الموقف بمحاولة على الفيسبوك، اتخذت النسبة األكبر من عي  

حت رج  فا ثاني أكبر نسبة أم   ،كرد( للتهدئة وفهم وجهات النظر -مع أصدقاء )عرب 

 أمنية.  /تجاهل األمر وعدم الخوض فيه ألسباب شخصية 

الكردية عسكرياا هي أكثر الفترات  كانت الفترات التي يتم فيها استهداف المناطق -

التي ينتشر فيها خطاب الكراهية بين العرب واألكراد على الفيسبوك بنسبة تشكل 

55% . 

شكوك وعدم  زال محل  ية للتعبير ومشاركة اآلراء واألفكار، ل الفيسبوك، كمساحة حر   -

 نة الدراسة بالنسب الكبرى.ثقة من قبل عي  

نة الدراسة إلى ر لنظرة عي  يكان هناك أي تغي وإن   ،اهيةبالسؤال عن تأثير خطاب الكر  -

فإن النسبة األكبر أجابت  ،القومية العربية أو الكردية من خالل منشورات الفيسبوك

 ويعود السبب للمعرفة المسبقة بالطرف اآلخر.  ،حيث يشكل العرب أغلبيتهم ،)ل(ـب
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والتي أجابت  ،العربية أو الكرديةرت نظرتهم إلى القومية النسبة األكبر لمن تغي   -

 النتماءين،لشعور بالشرخ بين بسبب اإما  اا،واعتبروا التغيير سلبي ،هم األكراد ،)نعم(ـب

 . تعزيز خطاب الكراهية لنتمائهم العرقي عن انتمائهم الوطني لسوريالأو 

 

 مة:مقد  

ل الحراك من حراك وتحو   ،عسكرة الثورةبعد تحديداا و ،2011بعد اندلع الثورة السورية في ربيع 

وتقسيم المناطق والمحافظات السورية حسب النتماءات  ،حإلى حراك مسل   سلميمدني 

ى كل ذلك إلى وجود سلطات أمر واقع السياسية والقومية وقوى وسلطات عسكرية، أد  

نات الشعب كو  ر ذلك على موأث   تسيطر عليها،مة في البقعة الجغرافية التي مختلفة، متحك  

هذا كان  ومن ضمن كل   .بعد ظهور أطراف نزاع طائفي وعرقي ومذهبي خصوصاا  ،السوري

وتعود جذور التوتر بينهم ألسباب عديدة  العربي والكردي، يننالتوتر الذي نشأ بين المكو  

منها عدم النخراط فيما بينهم وعدم معرفة الطرفين ببعض في معظم المحافظات السورية 

نات الشعب  حيث د النظام السوري عدم انخراط مكو  هناك مناطق ذات غالبية كردية وتقص 

السوري ببعض على اختالفاتهم الدينية والعرقية وبسبب تهميش النظام لمعظم المناطق 

الكردية، أدى ذلك إلى الشعور بعدم النتماء لسوريا من قبل بعض األكراد باإلضافة إلى عدم 

ن العربي لكل ذلك وزاد حصول اآللف منهم عل ى الجنسية السورية، وعدم معرفة المكو 

ر وتغي   ،في مدينة القامشلي وقعتعقب األحداث التي  2004 التوتر بين )العرب واألكراد( عام

وجهات النظر العربية والكردية إثر الفتنة الطائفية التي عمل النظام السوري على زرعها بين 

رات السياسية والعسكرية على اا على التغي  ورد   ،لثورة السوريةمكونات الشعب. بعد اندلع ا

عت ظاهرة وتوس   ،ت آثارهاوتجل   ،من كال الطرفين حيث أنتج ذلك أخطاءا  ،األرض السورية

ي اإلدارة الذاتية وتول   ،ألرض السوريةا انقسام بعد ،2012 عام خصوصاا خطاب الكراهية 

 ،حيث بدأ انتشار هذا النوع من خطاب الكراهية بشكل ممنهج ومستهدف .للمناطق الكردية

)الفيسبوك( الذي أصبح المنبر والمصدر  منهاو ،ه عبر وسائل التواصل الجتماعيبث   جريوي

ر وانتشار استخدام الفيسبوك في العقد األخير بين طرف، وساعد توف   األول لألخبار لكل  

 ،مجالت الحياة في كل   كلٍّ منهم بالعلى لنشر ما يخطر السوريين ليصبح منبراا للجميع 

  األحداث السياسية والعسكرية في سوريا.في  وباألخص  
 

 ولم يخل   ،خذ بعض الناشطين والناشطات من الفيسبوك مكاناا لنشر أفكارهم الطائفيةات  

بعض األفراد ى تناقل بعض األخبار من قبل طرف، حيث أد   لكل   إخباريةذلك من قنوات ومراصد 

لنشوب حروب على الشبكة الزرقاء بين  ،العربي أو الكردي سواءا  ،الذين يميلون للفكر العرقي

من  بد   ظاهرة أخرى استمرت لما يقارب العشر سنوات على الفيسبوك ل وكأي   ،نينالمكو  

وهنا تأتي أهمية الدراسة للباحثة لدراسة تأثير خطاب  .وجود أسباب، نتائج، أشكال، مصادر

 الكراهية على الفيسبوك بين المستخدمين السوريين العرب واألكراد. 
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 القسم األول: اإلطار النظري والمنهجي للدراسة

 

 مشكلة الدراسة -أولا 

لدى السوريين، وقد ظهرت  )الفيسبوك( من أكثر وسائل التواصل الجتماعي استخداماا  يعد  

. ومع موجات النزوح واللجوء خارج 2011أهميته مع الحراك الشعبي ضد نظام الحكم عام 

لتعبير عن لأتاحت وسيلة التواصل الجتماعي هذه المجال لشرائح المجتمع كافة  ،سوريا

العداء  أفكارهم المتناقضة والمتضاربة في كثير من األحيان. ومن تلك األفكار ظهرت ثقافة

في وجهات النظر حوله، لسيما تلك  عند أي حدث يحمل خالفاا  لوحظ، وهذا ما "الكراهية"أو 

نات المجتمع السوري، كما بين السوريين العرب واألكراد. العالقة الشائكة بين بعض مكو  

ات الفعل والمواقف بين الناشطين فخالل فترات الثورة وما تالها ظهرت الكثير من رد  

عند  "الكراهية"سم بـ ست لخطاب عدائي ات  وأس   ت  ن  مواقف ب   ،يين من عرب وأكرادالسور

 الطرفين.

 

 أهمية الدراسة -ثانياا 

نات السورية )بشكل  تأتي أهمية الدراسة بسبب تصاعد موجات الكراهية بين الكثير من المكو 

واستخدام الكثير من السوريين للفيسبوك، والتأثير الذي تمارسه  ،خاص بين العرب واألكراد(

 وسيلة التواصل الجتماعي على اتجاهات المستخدمين والمتابعين من الطرفين.

 

 أهداف الدراسة  -ثالثاا 

ات \تهدف الدراسة إلى معرفة تأثير )خطاب الكراهية( على الفيسبوك بين المستخدمين

 السوريين )العرب والكرد(.

 

 تهدف الدراسة إلى اإلجابة على التساؤلت اآلتية:: تساؤلت الدراسة -رابعاا 

 .معرفة المتابعين بمفهوم خطاب الكراهية لدى الطرفين .1

 .دور الفيسبوك في نشر خطاب الكراهية عند الطرفين .2

 .تأثير خطاب الكراهية على الموقف من اآلخر لدى الطرفين .3

 .تجاه اآلخر بالعالقة مع خطاب الكراهية الوقوف على اتجاهات الطرفين الحالية .4

 

 التعريفات اإلجرائية -خامسا

من شأنه أثارة  أو فعل   قول   ف البحث خطاب الكراهية بكل  خطاب الكراهية: يعر   .1

أو التحريض  ،أو الدعوة للعنف ،أو العرقية ،أو الطائفية ،أو النعرات الدينية ،الفتنة

خر أي شخص من شأنها إلحاق الضرر بالطرف اآل بحق   اإلشاعاتأو نشر  ،أو تبريره ،عليه

أو اإلقصاء.  ،أو الوصم ،أو التحريض ،ويهدف للقتل .أو سمعته ،أو ماله ،بجسده

على ثالث  واعتماداا على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي استقر  

على العنف، التحريض  حرية التعبير، وهي: من ل استثناءا صور للتحريض الذي يشك  

 التحريض على العداء والكراهية، التحريض على التمييز العنصري. 

 

ا  1958نات الشعب السوري. في عام ون العرب: هم أكبر مكو  السوري   .2 كانت سوريا جزءا

اسم البالد الرسمي هو صار  1961عام ، ومنذ "المتحدة العربية الجمهورية"من 

لغة البالد الرسمية هي  اعتبارعلى  فينص   الدستور أما ،"ة العربية السوريةالجمهوري"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ح قانون الجنسية على من . كما ينص  "األمة العربية"من  العربية، وأن  سوريا جزء  

لجميع المواطنين بمن فيهم األكراد أو األرمن. تبلغ نسبة  "عربي سوري"جنسية 

 1% من مجموع السكان. 84العرب في سوريا نحو 

% من 10أقل من لون يشك   حيث ،سوريا السوريون الكرد: هم أكبر أقلية عرقية في .3

إلى  إضافة ،اليزيديين ، وبعضهم منالسنة المسلمين من ومعظمهم ،سكان البالد

جدا  ة صغير  والمجتمع الكردي في سوري الكرد. والعلويين المسيحيين عدد قليل من

 محافظة . يعيش معظمهم فيوتركيا والعراق إيران بالمقارنة مع نسبة الكرد في

 محافظة وفي بلدتين في ،وعامودا القامشلي في ،شرق سوريا شمال الحسكة

( والمناطق األكراد جبل) وعفرين (كوباني) العرب عين هما سوريا شمال حلب

 2المحيطة بهما، حيث يشكلون الغالبية في هاتين المنطقتين.

 

 منهج الدراسة -سادساا 

 الدراسة. ر الظاهرة محل  تندرج الدراسة تحت المنهج الوصفي التحليلي، الذي يصف ويفس  

وسيتم تعبئتها من قبل العينة خالل  وسوف يتم استخدام الستبيان كأداة لجمع البيانات

 .مقابلة هاتفية مع الباحثة

 

 نةمجتمع البحث األصلي والعي   -سابعاا 

متابعي ومستخدمي الفيسبوك من السوريين العرب من ن مجتمع البحث األصلي يتكو  

 ،( من السوريين العرب واألكراد40)ـ نة الدراسة بواألكراد المقيمين في تركيا. وتم تحديد عي  

 .ومن الجنسين

 

 حدود الدراسة -ثامناا 

 .2021وحتى فبراير  2019من ديسمبرالمجال الزماني: مدة تنفيذ الدراسة الممتدة  .1

 .تركيا المجال المكاني: .2

 .المجال البشري: السوريون من العرب واألكراد .3

 

 ات الدراسة: تحدي  

نة الكردية حيث كان الوصول للعي   ،من حيث الوصول للعينة المستهدفة من قبل الباحثة -

وذلك  ،عن المشاركة بالدراسة اعتذرواالعديد من المرشحين ف ،نة العربيةصعبة أكثر من العي  

 الشرط المكاني هو تواجدهم في تركيا.  إن   خصوصاا  ،لحساسية الموضوع بالنسبة لهم

وكان السؤال عن  ،فوا عن استخدام الفيس بوك نهائياا أيضاا ألنهم توق   العديد اعتذر -

ت بهم في النهاية لعتزال مشاركتهم بالدراسة يوقظ لديهم العديد من األسباب التي أد  

 استخدام الفيس بوك.

حيث كانوا يشاركون  ،ل ذلك تحدياا مع عينة البحث العربيةكون الباحثة كردية كان يشك   -

واإلصرار على  ،الموضوع تجاهمما اضطر الباحثة لتكرار حياديتها  ،بدبلوماسية على األسئلة

 وحسب ما تعرضوا له من مواقف بكل شفافية.  ،والمبحوثات باإلجابة بكل عفوية المبحوثين

 

 

                                                           
 هناعرب سوريا ويكبيديا الرابط   1
 هناكرد سوريا ويكيبيديا الرابط  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 القسم الثاني: الخلفية النظرية للدراسة

 

 مفهوم خطاب الكراهية -أولا 

 1989 عــامظهــر مصطلــح خطــاب الكراهيــة في اإلعـالم ألول مـرة في الوليـات المتحـدة 

بالقانــون  نــاا ليشــمل المشــكالت التــي تتعلــق بالخطــاب العنصــري المــؤذي الــذي كان محص  

 .األميركــي تحــت بنــد حمايــة حريــة التعبيــر

ـه: جميــع أشــكال التعبيــر بأن  « ض على الكراهيـةالخطــاب المحر  »بتعريــف  "مجلـس أوروبـا"قام 

أو معــاداة  ،أو كــره األجانــب ،ر الكراهيــة العرقيــةع أو تبــر  ض أو تشــج   نشــر أو تحــر  التــي ت  

ــب، بمــا فيهــا: التعصــب أو غيـر ذلـك مـن أشـكال الكراهيـة المبنيــة على التعص   ،الســامية

والعــداء لألقليــات  ،والتمييــز ،ثنــيــاء اإلوالعتــداد بالنتم ،ـر عنــه بالنزعــة القوميــةالمعبـ 

 3«لمهاجريــن والســكان مــن أصــل مهاجــرلو

 خطاب الكراهية والقانون -2

 ،ض على الكراهية عمداا الذي يحر   الكالم   "الدولي للحقوق المدنية والسياسية العهد  "يحظر 

الكراهية خالل العملية  ويصفه بالخطاب المفعم بالكراهية. ويمكن أن يستهدف خطاب  

وغيرهما، مما يثير  EMBsوهيئات إدارة النتخابات  ،والمرشحين والناخبين األحزاب   النتخابية

 4نتخابية.مصداقية العملية ال طعنالتحريض على العنف وي

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 20المادة 

 حظر بالقانون أية دعاية للحرب.ت   -

ل تشك   ،أو الدينية ،أو العنصرية ،حظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القوميةت   -

 5على التمييز أو العداوة أو العنف. تحريضاا 

 

 الكراهية خطاب لتعريف ”كامدن“مبادئ 

بدأ يأخذ مداه في األوساط اإلعالمية الدولية لخطاب  تعريفاا  19مة المادة وضعت منظ  

مع  19ها منظمة المادة ت  التي وضع   “كامدن مبادئ“الكراهية في سياق ما بات يعرف ب 

 العديد من خبراء القانون واإلعالم في العالم.

ة وغير عقالنية حاد   سم بانفعالت  حالة ذهنية تت  »الكراهية هي  بحسب مبادئ كامدن فإن  

مبادئ  وتنص  «. ض ضدهمن العداء والمقت والحتقار تجاه المجموعة أو الشخص المحر  

يمنع أي  ى جميع الدول تشريعاا على وجوب أن تتبن   (الفقرة األولىــ  12المبدأ )كامدن في 

على التمييز أو  ل تحريضاا مما يشك   ،دعوة للكراهية على أساس قومي أو عرقي أو ديني

. ويجب أن توضح األنظمة القانونية الوطنية بشكل صريح (خطاب الكراهية)العداء أو العنف 

 أو عبر تفسير رسمي ما يلي:

، العداوة، الزدراءكلمة الكراهية أو العداء تشير إلى مشاعر قوية وغير عقالنية من  ن  إ .1

 .أو البغض تجاه المجموعة المستهدفة

 .للفئة المستهدفة وبطريقة علنيةة لترويج البغض تعني وجود ني   "دعوة"كلمة  إن   .2

                                                           
 (الجزيرة)دليل تجنب التمييز وخطاب الكراهية  3
 هناواالنتخابات في الرابط  اإلعالموسائل  UNDPتقرير  4
 هناالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الرابط : جامعة مينسوتا مكتبة حقوق اإلنسان 5

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Electoral%20Systems%20and%20Processes/2038-UNDP-Media_and_Elections%20-%20Arabic%20-%20(Web).pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Electoral%20Systems%20and%20Processes/2038-UNDP-Media_and_Elections%20-%20Arabic%20-%20(Web).pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
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كلمة تحريض تشير إلى التصريحات حول المجموعات القومية أو العرقية أو  إن   .3

ضد  ،أو العنف ،أو العدائية ،وشيك لوقوع التمييز والتي تؤدي إلى خطر   ،الدينية

 .أشخاص ينتمون إلى هذه المجموعات

 .ل خطاب كراهيةة مجموعة معينة ل يشك  الترويج اإليجابي لهوي   إن   .4

 ،على الدول أن تمنع اإلنكار أو التغاضي عن جرائم اإلبادة الجماعية ضد اإلنسانية .5

ل هذه التصريحات خطاب كراهية على النحو في وجرائم الحرب فقط عندما تشك  

 ؛″1/12 ”المبدأ 

أو  ،أو األيديولوجيات ،أو المعتقدات ،أو مناقشة األفكار انتقادعلى الدول أن ل تمنع  .6

ل ذلك خطاب كراهية على النحو إل عندما يشك   ،أو المؤسسات الدينية ،الديانات

 .″1/12 ”ف في المعر  

حقيقية نتيجة خطاب كراهية  دوا أضراراا األشخاص الذين تكب   على الدول أن تضمن أن   .7

بما في ذلك التعويض  ،لهم الحق في اإلنصاف الفعال 1/12د في المبدأ كما هو محد  

 .المدني عن األضرار

أي ضوابط تتعلق بخطاب  على الدول أن تعيد النظر بإطارها القانوني لضمان أن   .8

 6الكراهية تراعي ما هو مذكور أعاله.

وتوقيع سوريا لإلعالن  ،من انتشار خطاب الكراهية وبالرغم من كل القوانين الناظمة للحد  

جداا ول ينحصر  ز انتشار الخطاب واسع  حي   إل إن   ،"العهدين الدوليين"العالمي لحقوق اإلنسان 

رة لنتشاره الواسع على شبكات التواصل الجتماعي التي أصبحت متوف   ،باألراضي السورية

قوانين واضحة للحد من انتشار هذا الخطاب على هذه  اآلنول يوجد إلى  ،حول العالم

 الشبكات. 

 

 هية بين السوريين )الكرد والعرب(خطاب الكرا -ثانياا 

 

 جذور المشكلة -

وما تالها من سيطرة البعث على السلطة في  (،1961ــ  1958)”الناصرية الوحدة“خالل مرحلة 

، راحت تتنامى مظاهر قمع الحريات الفكرية والسياسية والجتماعية، 1963سوريا، منذ عام 

استثناء، بدءاا من العرب والكورد بجميع نات الشعب السوري دون ليطال الظلم جميع مكو  

وانتهاءا ببقية القوميات واإلثنيات الموز عة ضمن الجغرافيا والتاريخ  ،طوائفهم وتياراتهم

ين.  السوري 

في مرحلة حكم  ن الكردي من ظلم وتهميش نظام البعث، وعلى األخص  ولقد عانى المكو  

اللذان تعر ض لهما األكراد منذ بدايات حكم عائلة األسد، األب والبن، فاإلهمال والتهميش 

ج البعث، على صعيد المواطنة والهوية واللغة،  النظام تجاه ليس بالمظلومية، الشعور أج 

مبادئه، عرباا  ومعتنقي ومتسلقين منتفعين من به يحيط من كل تجاه وإنما فحسب، القائم

 كانوا أم غيرهم.

 

 شهد الذي 2004 العام إلى وبالتحديد الثورة، اندلع سبقت سنوات إلى قليالا  وبالعودة 

قد أفرزت الشرارة األولى  ــ تلك األحداث ــ سنلحظ بأنها الشهيرة، القامشلي مباراة أحداث

                                                           
 هناالرابط  ،مفهوم الكراهية في الشرعية الدولية 6

https://democraticac.de/?p=50107
https://democraticac.de/?p=50107
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ساعها لتشمل مدناا من ريف الجزيرة السورية، بعد ات   خصوصاا للثورة الكوردية ضد نظام القمع، 

ق ف  ي دمشق العاصمة.وحلب وبعض أحيائها، وعلى نطاق ضي 

 

دة بالنظام السوري، بعد قيام الثورة السورية، ومشاركة األكراد السوريين بالتظاهرات المند  

 قد كان سورية   هوية   بطاقات منحهم خالل من استمالتهم حاول األخير ،بة بإسقاطهوالمطال  

لت العسكرة وتحو  ونظراا لحالة  .عاماا  أربعين من أكثر طيلة المواطنة حق   ومن منها حرمهم

 من ”داعش”و ”قسد“بين فصائل المعارضة وقوات األسد من جهة، وبين  دام  المعارك من ص  

فريق لونتيجة الدعم التركي ل ،”قسد“ وقوات ”ش الوطنيالجي“ بين صدام إلى أخرى، جهة

وبفعل انتشار أخبار وصور عن انتهاكات داخل بعض  ،األول واألمريكي للثاني

 األحايين أغلب في مبالغات من تخلو ل والتي ر عليها من قبل الطرفين،المسيط   األماكن

 ،الطرفين، العربي والكوردي بين المتضاربة والتحالفات السياسية والميول المواقف نتيجة

زاا النزعات القومية داا على الساحة مستف  عاد خطاب الكراهية ليسيطر مجد  نتيجةا لذلك 

 7والعرقية العنصرية.

  

                                                           
تشرين الثاني  18تم النشر  "،من المسؤول عن تأجيج الكراهية بين الكورد والعرب في سوريا؟، أحمد طلب ،صراالن 7

 هناالرابط ، 2019
 

https://pro-justice.org/ar/news_views/views/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A8.html
https://pro-justice.org/ar/news_views/views/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A8.html
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 القسم الثالث: نتائج الدراسة الميدانية

 

 نة الدراسةالخصائص العامة لعي   -أولا 

% 50نة الدراسة انقسمت بالتساوي بين الذكور واإلناث بنسبة عي   أن   (١رقم )يبين الجدول : الجنس -1

 لكل منهما.

 

 نة الدراسة حسب الجنس( يبين توزع عي  1الجدول رقم )

 % الجنس

 %50 أنثى

 %50 ذكر

 %100 مجموع

 

%، والشريحة األصغر 52( بنسبة 37 - 28الشريحة العمرية األكبر كانت ) أن   التالين لنا الجدول يبي   :العمر -2

 %. وتوزعت النسب األخرى على الشريحتين العمريتين األخريين كما هو موضح.8( بنسبة 27-18هي )

 

 العمرنة الدراسة حسب ( يبين توزع عي  2الجدول رقم )

 % العمر

18 – 27 8% 

28 – 37 52% 

38 – 47 13%  

 %27 وأكثر   48

 %100 المجموع

 

نة الدراسة حسب النتماء القومي )كردي/ عربي( بالتساوي وبنسبة توزعت عي  : النتماء القومي -3

 % لكل منهما. 50

 

 نة الدراسة حسب النتماء القومي( يبين توزع عي  3الجدول رقم )

 % النتماء القومي

 %50 كردية/كردي

 %50 عربية/عربي

 %100 مجموع
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توجهت الدراسة إلى السوريات والسوريين في تركيا. وقد كانت أعلى نسبة : مكان اإلقامة الحالي -4

%(  3و 2نتي كيليس واسطنبول )يها في مد%، وأقل  85نة الدراسة في مدينة غازي عنتاب بنسبة من عي  

 %.10التوالي، وأورفا بنسبة على 

 

 نة الدراسة حسب مدينة اإلقامة الحالية( يبين توزع عي  4الجدول رقم )

 % المدينة

 %85 غازي عنتاب

 %10 أورفا

 %2 كيليس

 %3 اسطنبول

 %100 مجموع

 

اإلنساني( اع هي )القط   "اع العملقط  "زت بها كثر نسبة ترك  أ أن   أدناهن الجدول يبي  : الحالة المهنية -5

اعات العمل على نسب عت قط  %، وتوز  12.5%، ثم طالبات وطالب 20اع اإلعالم %، تاله قط  50.42بنسبة 

 متساوية حسب ما يوضحه الجدول السابق.

 نة الدراسة حسب العمل( يبين توزع عي  5الجدول رقم )

 قطاع العمل %

 ائية نفسية خص  إ 2.50%

 عالمإ 20.00%

 الترجمة 2.50%

  اإلنسانيالقطاع  4250%

 باحث 2.50%

 طالبة –طالب  12.50%

 عمل حر  5.00%

  أسنانفني  2.50%

 م لغة تركية معل   2.50%

 مة معل   2.50%

 موسيقي 2.50%

 اإلنسانناشط في مجال حقوق  2.50%

 مج 100.00%
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التعليمي جامعي وما فوق كانت أعلى نسبة في عينة الدراسة للمستوى : المستوى التعليمي -6

 % للمستوى الثانوي والمعهد المتوسط.12% مقابل 88بنسبة 

 

 

 نة الدراسة حسب المستوى التعليميع عي  ( يبين توز  6الجدول رقم )

 % المستوى التعليمي

 %0 اإلعدادي وما دون

 %12 معهد متوسط /ثانوي 

 %88 فوق جامعي /جامعي 

 %100 المجموع

 

 

 

 النشاط على الفيس بوك: - ثانياا 

لمعرفة مدى نشاط عينة البحث على الفيس بوك تم تقسيم ساعات النشاط : بوك متابعة الفيس -1

النسبة األكبر هم من يستخدمون الفيس بوك بشكل متوسط  ، وكما هو موضح فإن  أدناهحسب الجدول 

%، ونشط 28بنسبة  (يومياا )من خمس إلى ست ساعات  %، بينما النشط جداا 40 "من ساعة إلى ساعتين"

 %.13( بنسبة ساعات يومياا  4إلى  3)من

، وهي دليل على استحواذ الفيس بوك على عالية جداا  عد  فإن نسبة المتابعة هذه ت   وبشكل عام  

من مفردات الحياة اليومية  أساسياا  الفيس بوك بات جزءاا  اهتمام جزء كبير من العينة، ما يعني أن  

 للسوريين، ولغالبية المجتمعات كذلك.

 

 ( يبين مدى نشاط عينة الدراسة على الفيس بوك7الجدول رقم )

 % متابعة الفيس بوك

: متابعة لدقائق معدودة  قليل جداا

 في غضون أيام

2% 

 %17 من ساعة يومياا  قليل: أقل  

 %40 متوسط: من ساعة إلى ساعتين

 %13 ساعات يومياا  4إلى  3نشط: 

: خمس إلى ست ساعات نشط جداا 

 يومياا 

28% 

 %100 المجموع
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 ينة للفيس بوكاستخدام الع   -2

 نة الدراسة للفيس بوكن على ما يقتصر استخدام عي  ( يبي  8الجدول رقم )

 % استخدام الفيس بوك )أكثر من إجابة(

 % 30 للتواصل الشخصي مع العائلة

 %65 األخبار السياسية لمتابعة

 –خبار العامة: اقتصادية لمتابعة األ

 فنية –اجتماعية 

80% 

 %35 لنشر يومياتك ومشاركتها مع األصدقاء

 %37.5 لنشر اآلراء حول القضايا العامة

 %15 للتسويق للعمل أو التسويق الشخصي

 

من قبل الباحثة، حيث كانت  وتم تفريغه يدوياا  ،نة البحث باختيار أكثر من إجابةلعي   هذا السؤال كان متاحاا 

 ،%65فنية(، ثم متابعة األخبار السياسية  ،اجتماعية ،)اقتصادية % لمتابعة األخبار العامة80النسبة األكبر 

عت الهتمامات األخرى بما يتعلق بعالقات التواصل بين %. وتنو  37.5ثم نشر اآلراء حول القضايا العامة 

 ."كما هو موضح في الجدول السابق"دقاء وغيرها العائلة أو األص

نة ويمكننا الستدلل من خالل النسب أعاله، على دور الفيس بوك في الحياة الخاصة والعامة لعي  

نا هنا هو دوره في متابعة األخبار السياسية ونشر اآلراء حول القضايا العامة. وهو ما الدراسة، وما يهم  

نة الدراسة في القضايا السياسية والشؤون العامة ر والتأثير الكبير لعي  لتأث  أمام ا يترك الباب مفتوحاا 

 ة.السوريين بأطيافهم كاف   التي تهم  

 

لمعرفة النسب التقريبية للمتابعين : نسب المتابعين لعينة الدراسة على الفيس بوك -3

شورات التي من الممكن أن وذلك يفيد بمعرفة عدد المن ،نة البحث تم طرح هذا السؤالواألصدقاء لعي  

ألصدقائهم ومتابعيهم، وكذلك العدد التقريبي للمجتمع  نة الدراسةقراءتها من قبل عي   تم  ت

 نة البحثية.هم منشورات العي  يلإاإللكتروني الذي ستصل 

% لمن لديهم أكثر من ألفي صديق 41النسبة األكبر هي  فإن   (،9رقم )ح في الجدول وكما هو موض  

النسبة  %. وهذا يعني أن  28وتتعادل نسب )المئات وما بين األلف واأللفين( بـ  ،ومتابع على الفيس بوك

 رة في المجتمع اإللكتروني.نة الدراسة هي مؤث  الكبيرة من عي  

 

 على الفيس بوكنة البحث ( يبين نسب متابعي وأصدقاء عي  9الجدول رقم )

 % المتابعين

 %3 العشرات من المتابعين واألصدقاء

 %28 المئات من المتابعين واألصدقاء

 %28 ما بين األلف واأللفي صديق ومتابع

 %41 أكثر من ألفي صديق ومتابع

 %100 المجموع
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 الثقة في مضمون منشورات الفيس بوك -ثالثاا 

 

 مصداقية معلومات الفيس بوك -1

حيث كانت  من قبل الباحثة، وتم تفريغه يدوياا ، لعينة البحث باختيار أكثر من إجابة السؤال كان متاحاا هذا 

%، ثم )حسب الشخص( 40%، ثم )حسب القنوات( 77.5النسبة األعلى لمن قالوا )حسب مصدر المعلومة( 

 %.25%، ثم الثقة ببعض األصدقاء 35

 ،أو التشكيك بها ،نة الدراسة بين الثقة الكاملةالثقة لعي   ، تراوح درجةالتالي في الجدول تعطي النسب

من  مقبولا  اا هناك هامش بشكل عام يمكننا القول بأن   ،دين. لكنأو ارتباطها بجهات أو أشخاص محد  

 نة الدراسة.الثقة في مصادر معلومات الفيس بوك بالنسبة لعي  

 

 نة الدراسةلعي  ن مصداقية معلومات الفيس بوك ( يبي  10الجدول رقم )

 % مصداقية المعلومات

 %77.5 حسب مصدر المعلومة

 %35 حسب الشخص الذي يقوم بنشر المعلومة

حسب القنوات الخاصة التي أتابعها للحصول 

 على المعلومات

40% 

أصدقاء أثق برأيهم وأتابع األخبار عن  لدي  

 طريقهم

25% 

 

 

 ة للتعبيرالفيس بوك كمساحة حر   -2

 ة للتعبير ومشاركة األفكارنة الدراسة الفيس بوك مساحة حر  ( يبين مدى اعتبار عي  11) الجدول رقم

 % الفيس بوك كمساحة حرة

 %15 نعم

 %45 ل 

 %40 أحياناا 

 %100 مجموع

 

نة البحث لمعرفة مدى شعورهم بالراحة للتعبير عن أفكارهم وآرائهم من تم عرض هذا السؤال على عي  

النسبة األكبر ل تعتبر الفيس بوك مكاناا مريحاا  ح في الجدول أعاله فإن  وكما هو موض  خالل الفيس بوك. 

%، فيما تشعر ثاني أكبر نسبة بأنه أحياناا يمكن أن يكون الفيس بوك 45للتعبير عن أفكارهم وهي 

كوا من % يجدون الفيس بوك مكاناا مريحاا ليشار 15%، وهناك نسبة 40مساحةا مريحةا لمشاركة األفكار 

 هم.ءخالله أفكارهم وآرا

 ة للتعبير ومشاركة اآلراء واألفكار، ل تزال محل  الفيس بوك، كمساحة حر   وتعطينا هذه النسب أن  

 نة الدراسة بالنسب الكبرى.شكوك وعدم ثقة من قبل عي  

 



 

- 16 - 
 

 مريحاا  اا اعتبار الفيس بوك مكانعدم ( يبين أسباب 12الجدول رقم )

 نعم األسباب

 %27 الختالف في وجهات النظر

 %27 والرأي الشخصي عدم احترام حرية اآلخرين

 %29 أمنية  لدواع  

 %17 ر والتشهيراستغالل الفيسبوك كمساحة للتنم  

 100 المجموع

 

 نة البحث أن  عود لرؤية عي  ي  اعتبار الفيس بوك مساحة غير مريحة للتعبيرفي الجدول أعاله نجد أن  

الرأي  وعدم احترام مستخدمي ومستخدمات الفيس بوك آلراء اآلخرين ،الختالف بوجهات النظر

استغالل الفيسبوك  وكذلك بسبب، %27لعدم الشعور بالراحة بنسبة  رئيسي   سبب   الشخصي،

وشخصنة المواضيع. وكذلك من األسباب التي يجب النظر فيها األشخاص  ر والتشهيركمساحة للتنم  

مكان حسب حسب الموضوع المطروح أو  سواءا  أمنية ل يستطيعون التعبير عن أفكارهم لدواع  الذين 

 .إقامتهم

 

وتطبيق ذلك  ،ة فعلهم وأفكارهمنة البحث تتحكم برد  التجارب السابقة لعي   ونستطيع هنا قراءة أن  

واألسباب المختلفة  ،على اقتناعهم بمدى فاعلية الفيس بوك للتعبير من خالله عن أفكارهم وآرائهم

 التي حصلنا عليها هي نتاج ما قد تعرضوا له سابقاا. 

 

 حرة والنتماء القوميغير ( يبين عالقة اعتبار الفيس بوك مساحة 13الجدول رقم )

 األسباب كردي عربي

26%  28%  الختالف في وجهات النظر 

7%  28%  عدم احترام حرية اآلخرين 

31%  19%  أمنية  لدواع   

36%  25%  ر والتشهيراستغالل الفيسبوك كمساحة للتنم   

 المجموع 100 100

 

نجد  ،لدى ربط سؤال مدى رؤية عينة البحث للفيس بوك مكاناا مريحاا بالعالقة بمتغير النتماء القومي

ن الكردي هو بسبب عدم احترام الرأي عدم اعتبار الفيس بوك مساحة حرة للتعبير بالنسبة للمكو   أن  

أمنية. أما  مر والتشهير، لدواع  الشخصي، الختالف بوجهات النظر، استغالل الفيسبوك كمساحة للتن  

ر والتشهير، ثم استغالل الفيسبوك كمساحة للتنم   ،أمنية ن العربي فكان لدواع  بالنسبة للمكو  

 والختالف بوجهات النظر.

 

نة الدراسة لدى عي   اا قوي   اا ل كابحالتي تشك   فات شخصية وأمنية هيهناك تخو   وتشير النتائج أعاله أن  

ة للتعبير ونشر األفكار واآلراء. من المكونين العربي والكردي، من أجل استغالل الفيس بوك كمساحة حر  

ضها ألشكال من التهديدات وتعر   ،نة الدراسةوهذا يحيلنا إلى نمط التجارب الشخصية التي عاشتها عي  

 ياح في موضوع النشر.ر أو عدم الرتأو التنم  
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 ( يبين العالقة بين الفئة العمرية واعتبار الفيس بوك مكاناا مريحاا للتعبير عن األفكار14الجدول رقم )

هل تجد الفيس بوك مساحة مريحة  نعم ل أحيانا مج

 للتعبير ومشاركة األفكار واآلراء؟

27.50% 17.50% 7.50% 2.50% 18 – 27 

52.50% 15.00% 25.00% 12.50% 28 – 37 

12.50% 5.00% 7.50% 0.00% 38 – 47 

 وأكثر 48 0.00% 5.00% 2.50% 7.50%

 المجموع 15.00% 45.00% 40.00% 100.00%

 

أعلى نسبة في اعتبار الفيس بوك مساحة مريحة للتعبير عن اآلراء  من خالل الجدول السابق، نالحظ أن  

 %.15بنسبة  "نعم"%، ثم 40بنسبة  "أحياناا "%، تلتها 45كانت بالرفض بنسبة 

للتعبير هي  مريحاا  ر الفئة العمرية، فقد كانت أعلى نسبة اعتبرت الفيس بوك مكاناا وبالعالقة مع متغي  

%، وذلك بالنسبة للمجموع 2.5( بنسبة 27-18%، تلتها الفئة العمرية )12.5( بنسبة 37-28الفئة العمرية )

 العام لكل الفئات.

وذلك للكثير من  ،الفئة األكثر استخداماا للفيس بوك هي الفئة الشابة ن  أا مما سبق معرفة ويمكنن

 ره فيس بوك من سهولة تواصل ووصول للمعلومات والمجموعات.ها ما قد وف  أهم   ،األسباب

 

 خطاب الكراهية بين العرب والكرد على الفيس بوك -رابعاا 

 .نة بمفهوم خطاب الكراهيةمعرفة العي   -1

نة سمعت % من العي  25نة الدراسة أنهم يعرفون ماذا يعني خطاب الكراهية، مقابل % من عي  75أفاد 

 عنه ولكن دون الخوض في تفاصيله.

 نة الدراسة بمفهوم خطاب الكراهيةن معرفة عي  ( يبي  15الجدول رقم )

 % خطاب الكراهية

 %75 أعرف ماذا يعني خطاب الكراهية

 %25 تفاصيلسمعت عنه ولكن بدون 

 %100 مجموعال

 

بدرجات  كان سائداا  خطاب الكراهية هو من المفاهيم الجديدة على الساحة السورية كمصطلح، وإن   إن  

 ، لكن دون أن يتم تصنيفه تحت إطار هذا المصطلح )خطاب كراهية(.2011متفاوتة قبل عام 

من ظهور هذا المصطلح بعد الثورة  نة لخطاب الكراهية قادمةوتبدو معرفة النسبة الكبيرة من العي  

 مع النتشار الهائل لوسائل التواصل الجتماعي وكثرة المستخدمين له والفاعلين فيه. السورية، ترافقاا 
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 نة لمفهوم خطاب الكراهية والمستوى التعليمي لهم( يبين العالقة بين معرفة العي  16الجدول رقم )

ما هو مفهومك لخطاب الكراهية على 

 بوك؟ الفيس

ثانوي / معهد 

 متوسط

جامعي / فوق 

 جامعي

 %74 %80 أعرف ماذا يعني خطاب الكراهية

 %25 %20 سمعت عنه ولكن بدون تفاصيل

 100 100 مج

 

النسب كانت متقاربة بين المستويات  ح الجدول أعاله أن  ر المستوى التعليمي، يوض  وبالعالقة مع متغي  

ر المستوى التعليمي ل يعطينا متغي   التعليمية في معرفة معنى خطاب الكراهية. وهنا نالحظ أن  

مؤشرات ذات دللة حول المعرفة بخطاب الكراهية، وقد يعود السبب إلى اختبار األفراد مواقف من 

ا دفعهم إلى البحث عن مفهومه وكيفية استخدامه وا بها(، والذي ربمخطاب الكراهية )شهدوها أو مر  

ق بتحصيل دراسي بشكل عام، وإنما يعود إلى خبرات األشخاص ل يتعل   ، وهو أمر  عليه وما ينطوي

 .عموماا 

 

 ن العالقة بين معرفة مفهوم خطاب الكراهية والنتماء القومي لهم( يبي  17الجدول رقم )

ما هو مفهومك لخطاب الكراهية على 

 الفيس بوك؟

 كردي/كردية عربي/عربية

 % 65 % 85 أعرف ماذا يعني خطاب الكراهية

 % 35 % 15 سمعت عنه ولكن بدون تفاصيل

 100 100 مج

 

 ،نة البحث تعرف معنى خطاب الكراهيةالنسبة األكبر من عي   ح في الجدول أعاله فإن  كما هو موض  

نة البحث سمعوا بخطاب % من عي  25األكراد، بينما هناك % منهم من 65%  بينما 85ل العرب منهم ويشك  

ل األكراد النسبة األكبر منهم مقارنة بالعرب. من خالل ذلك نستطيع ويشك   ،بدون تفاصيل الكراهية لكن  

ض ف عليه من خالل التعر  فهنالك من يتعر   ،مفهوم خطاب الكراهية لم يعد مخفياا عن الجميع معرفة أن  

 اهدته أو مالحظة هذه الظاهرة.له أو من خالل مش

 

 

 مضمون خطاب الكراهية -2

 نة الدراسة لخطاب الكراهية على الفيس بوك( يبين كيف تصف عي  18الجدول رقم )

 % مضمون خطاب الكراهية

هو كل اشتباك بالشتم أو القذف بين مجموعة 

 من األشخاص على منشور ما

35% 

 هم فيه شخص أو مجموعةهو الخطاب الذي يت  

أشخاص غيرهم من خلفية إثنية أو عرقية أو دينية 

 مختلفة /باتهامات غير حقيقية

60.5% 
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جميــع أشــكال التعبيــر التــي تنشــر أو تحــر ض أو 

ع أو تبــرر الكراهيــة العرقيــة أو غيـر ذلـك مـن  تشــج 

 أشـكال الكراهيـة المبنيــة على التعصــب

85% 

الفيس بوك بسبب  ر علىف بتنم  هو التصر  

 اختالفات على موضوع ما

40% 

 %10 اإلجابات األربعة معاا 

 

وتم تفريغ بياناته يدوياا من قبل الباحثة، وكما  ،هذا السؤال كان متاحا لعينة البحث باختيار أكثر من إجابة

%( قد اختارت إجابة )جميــع أشــكال التعبيــر التــي 85النسبة األكبر ) ح في الجدول أعاله فإن  هو موض  

ع ،أو تحــر ض ،تنشــر أو غيـر ذلـك مـن أشـكال الكراهيـة المبنيــة على  ،أو تبــرر الكراهيــة العرقيــة ،أو تشــج 

%)هو 60.5 بينما ثاني أكبر نسبة ،التعصــب(، مما يؤكد على معرفتهم بمفهوم خطاب الكراهية

هم فيه شخص أو مجموعة أشخاص غيرهم من خلفية إثنية أو عرقية أو دينية مختلفة ت  الخطاب الذي ي  

 هامات غير حقيقية(.بات  

تشير النتائج إلى سيادة نمط من خطاب الكراهية على وسائل التواصل الجتماعي، مما يدفع الكثير 

 هوم ومضامينه.من السوريين للبحث والتقصي عما يعنيه هذا المف

 

 ض لخطاب الكراهيةالتعر   -3

ويشكلون   عديدة،ات  ضوا لخطاب الكراهية مر  العدد األكبر هم ممن تعر   ، أن  أدناهتوضح الجداول الثالثة 

% فلم 12ا . أم  (%40)  أقل  ات  % من عينة الدراسة، والفئة الثانية تلك التي تعرضت لخطاب الكراهية مر  45

 هم تعرضوا لخطاب كراهية.% قالوا بأنهم لم يعرفوا أن  2و ،يتعرضوا

 

ن بشكل متقارب لخطاب اض الجنسكن هناك فروق ذات دللة، إذ تعر  تر الجنس، لم وبالعالقة مع متغي  

ر النتماء القومي، فكانت النسب متقاربة أيضاا بين القومية العربية كراهية. أما بالعالقة مع متغي  

ض را أنه ليس فقط األقليات القومية أو العرقية هي التي تتعر  وهو ما يعطينا مؤش   والقومية الكردية.

من يدلي برأيه أو يشارك موقفه حيال قضية معينة قد تكون  لخطاب الكراهية، وإنما قد يشمل ذلك كل  

 خالف وسجال بين مجتمع الفيس بوك. محل  

 

 لخطاب كراهية على الفيس بوكنة الدراسة ن مدى تعرض عي  ( يبي  19الجدول رقم )

 % التعرض لخطاب كراهية

 %40 القليل من المرات

 %45 العديد من المرات

 %12 ل

 %3 ل أدري

 %100 المجموع
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 نة البحث لخطاب الكراهية على الفيس بوك والجنس( يبين العالقة بين تعرض عي  20الجدول رقم )

 ل ل أدري مج
القليل من 

 المرات

من العديد 

 المرات

التعرض لخطاب 

الكراهية على 

 الفيس بوك؟

 أنثى 40% 45% 10% 5% 100%

 ذكر 50% 35% 15% 0% 100%

 مج 45% 40% 12.50% 2.50% 100%

 

نة البحث لخطاب الكراهية على الفيس بوك والنتماء ( يبين العالقة بين تعرض عي  21الجدول رقم )

 القومي

 ل ل أدري مج
القليل من 

 المرات

العديد من 

 المرات

التعرض لخطاب 

الكراهية على 

 الفيس بوك؟

 عربي/عربية 50% 40% 5% 5% % 100

 كردي/كردية 40% 40% 20% % 0 % 100

 مج 45% 40% % 12 % 3 % 100

 

 شكل ومصدر خطاب الكراهية: -4

نة البحث نحو ه عي  ت  خذ  واإلجراء الذي ات   ،(، شكل خطاب الكراهية ومصدره23 - 22) أدناهن ح الجدوليوض  

 /لجئين  /وشتم لمجموعة أنتمي لها: قومي  هذا الخطاب. ويتراوح شكل خطاب الكراهية بين )سب  

واستهداف شخصي من خالل  ،وقذف ر وسب  جندري( كأعلى نسبة خطاب كراهية، ثم تنم   /مناطقي 

نة البحث معهم في )ألفراد تختلف عي  ض للتهديد. أما المصدر فالنسبة األكبر كانت والتعر   ،منشورات

 %(.30وجهات النظر(، ثم أعضاء مجموعات وصفحات إخبارية وإعالمية وتساوت فيها النسب )

 

ضوا له من خطاب كراهية على الفيس بوك، فكانت عدة أفعال أهمها ف العينة حيال ما تعر  أما تصر  

%. وتساوت باقي 28كثاني أكبر نسبة  (القيام بحظر األشخاص)%، ثم 39)عدم القيام بأي رد فعل( 

أو مشاركة  ،لمن يتواصل للحصول على معلومات والرد   ،لوا الخروج من المجموعات% لمن فض  11النسب 

 اتهامهم به. منشور توضيحي عن األمر الذي تم  
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حيال  نة البحثف عي  ض لخطاب الكراهية: شكل الخطاب ومصدره وتصر  ن في التعر  ( يبي  22الجدول رقم )

 األمر

ف ض لخطاب الكراهية: شكل الخطاب ومصدره وتصر  في حال التعر  

 نة البحث حيال األمرعي  

 شكل خطاب الكراهية  %100

 الدينية  /وقذف لالختالفات السياسية سب   %16.5

 ر الكتروني تنم   %16.5

 استهداف شخصي من خالل منشورات وتهديد %16.5

لجئين  /وشتم لمجموعة انتمي لها: قومي  سب   %38

 جندري /مناطقي  /

 تعليقات ورسائل شتم على الفيس بوك %16.5

 المصدر 100 %

 أعضاء مجموعة على الفيس بوك  %30

 إعالميين \صفحات إخبارية  %30

 أفراد نختلف في وجهات النظر  %40

 ف حيال ذلكالتصر   100 %

 حظر األشخاص %28

 الخروج من المجموعة  %11

 فعل عدم القيام بأي رد   %39

 لمن يتواصل للحصول على معلومات الرد   %11

 مشاركة منشور توضيحي عن األمر %11
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 ر النتماء القوميض لخطاب الكراهية مع متغي  ن في التعر  ( يبي  23الجدول رقم )

 ر النتماء القوميض لخطاب الكراهية ومتغي  التعر  

 شكل خطاب الكراهية كردي عربي

 الدينية  /وقذف لالختالفات السياسية سب   40 60

 ر الكتروني تنم   40 60

 استهداف شخصي من خالل منشورات وتهديد 60 40

50 50 

 /مناطقي  /لجئين  /وشتم لمجموعة انتمي لها: قومي  سب  

 جندري

 تعليقات ورسائل شتم على الفيس بوك 20 80

 المصدر كردي عربي

 أعضاء مجموعة على الفيس بوك  33 67

 إعالميين /صفحات إخبارية  67 33

 أفراد نختلف في وجهات النظر  0 100

 ف حيال ذلكتصر  ال كردي عربي

 حظر األشخاص 20 80

 الخروج من المجموعة  50 50

 فعل عدم القيام بأي رد   86 14

 لمن يتواصل للحصول على معلومات الرد   50 50

 مشاركة منشور توضيحي عن األمر 0 100

 

ر النتماء القومي، فكانت أشكال ومصادر خطاب الكراهية متشابهة في العالقة مع متغي  بخصوص أما 

% من األكراد عدم القيام بأي 86ل ات الفعل بالنسبة لكل انتماء، إذ فض  (، واختلفت رد  22الجدول رقم )

لمن يريد التواصل بشكل جدي، مقابل حظر  المجموعات أو الرد  ، أو الخروج من ةفعل كأعلى نسب

 لمن يريد التواصل بشكل جدي. %، أو الخروج من المجموعات أو الرد  80األشخاص بالنسبة للعرب بنسبة 

 

 نة الدراسةلخطاب الكراهية حسب عي   ن الفترات األكثر استخداماا ( يبي  24الجدول رقم )

 خطاب الكراهية بين السوريين العرب واألكراد على الفيس بوك أو شهدت   ضت  في أي فترة أو أي حدث تعر  

 استهداف المناطق الكردية 55

بين العرب  اآلراءبشكل دائم بسبب اختالف  9

 واألكراد 

 قتل المقاتلة الكردية 7

 عرض جثث المقاتلين في عفرين 11

 خالل القتتال مع داعش 9

 استهداف المناطق العربية 9
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ح الجدول السابق، ارتباط صعود خطاب الكراهية بالتزامن مع األحداث السياسية أو العسكرية بين يوض  

هناك سلسلة من العالقات الشائكة بعد الثورة بين السوريين العرب واألكراد  الطرفين. ومن المعروف أن  

موقف سلطات األمر الواقع في العالقة مع  على خلفية عالقة كل منهما بالنتفاضة السورية، ومن ثم  

 ن اآلخر.المكو  

 

نين العربي والكردي، كان )استهداف المناطق الكردية( و)عرض جثث المقاتلين فبالنسبة لكال المكو  

 أيضاا  في عفرين( هي المرحلة األكثر ظهورا لخطاب الكراهية بين الطرفين، وبدرجة متساوية تقريباا 

بين العرب  اآلراءاستهداف المناطق العربية وخالل القتتال مع داعش و)بشكل دائم بسبب اختالف 

 واألكراد(.

 

 المشاركة في نشر خطاب كراهية -5

 ن مشاركة العينة في نشر خطاب كراهية على الفيس بوك:( يبي  25الجدول رقم )

 % نشر خطاب كراهية

 %8 نعم

 %82 ل

 %7 أحياناا 

 %3 ل أعلم

 %100 المجموع

 

% بدرجة 7على الكراهية بين الطرفين، و هم قاموا بنشر منشورات تحض  نة الدراسة أن  % من عي  8ذكر 

 % ذكرت بأنها لم تقم بذلك.82، مقابل النسبة األكبر أحياناا 

 

 

 نة الدراسة( فترات نشر خطاب الكراهية لدى عي  26الجدول رقم )

 فترات نشر خطاب الكراهية %

 رفض اإلجابة  41

النشر للتوضيح وإزالة الفتن واتجه لمسار خطاب  2

 الكراهية

 ة الكردية العربيةمشاركة منشورات للتنويه باألخو   2

تفضيل عدم الخوض في مواضيع قد تثير خطاب  38

 الكراهية 

 نشطاء عرب /عند استهداف المناطق العربية  5

 عرض جثث المقاتلين في عفرين 2

 استهداف المناطق الكردية 10
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على الكراهية بين العرب والكرد من قبل من نشر ذلك من  فيها منشورات تحض   تر ش  أما الفترات التي ن  

% من العينة األكراد أنه وقت )استهداف المناطق 10% اإلجابة، بينما قال 41نة الدراسة، فقد رفض عي  

وهو  ،ر إيجابي من الطرفيننشطاء عرب(. وهناك مؤش   /% عند )استهداف المناطق العربية 5و ،الكردية(

 )تفضيل عدم الخوض في مواضيع قد تثير خطاب الكراهية(.

 

ي خطاب كراهية )قد الجدل السياسي والتموضع اإليديولوجي يدفع باألفراد إلى تبن   من الواضح أن  

قوميته، وهو ما لمسناه في هذه الدراسة. لكن  تجاه قضية تخص   ( بفعل الشحن العاطفييكون مؤقتاا 

 ،نة الدراسة عدم الخوض في أية مواضيع من شأنها أن تثير الضغينةالشيء األكثر أهمية هو تفضيل عي  

 نين العربي والكردي السوري.وبالتالي تعلي من خطاب الكراهية بين المكو  

 

 

 ر الجنسنشر خطاب الكراهية ومتغي  ن العالقة بين ( يبي  27الجدول رقم )

هل سبق وقمت/ي بنشر أو تشجيع أو مشاركة ما يمكنه 

إثارة خطاب الكراهية بين السوريين العرب واألكراد على 

 الفيس بوك؟

 مج أنثى ذكر

 100 %66.67 %33.33 نعم

 100 %0.00 %100.00 علمأل 

 100 %66.67 %33.33 أحياناا 

 

 العالقة بين نشر خطاب الكراهية والمستوى التعليمين ( يبي  28الجدول رقم )

هل سبق وقمت/ي بنشر أو تشجيع أو مشاركة ما يمكنه 

إثارة خطاب الكراهية بين السوريين العرب واألكراد على 

 الفيس بوك؟

ثانوي / 

معهد 

 متوسط

جامعي / 

فوق 

 جامعي

 مج

 100 %66.67 %33.33 نعم

 100 %100.00 %0.00 علمأل 

 100 %66.67 %33.33 أحياناا 

 

 ر العمرن العالقة بين نشر خطاب الكراهية ومتغي  ( يبي  29الجدول رقم )

هل سبق وقمت/ي بنشر أو تشجيع أو مشاركة ما يمكنه إثارة 

خطاب الكراهية بين السوريين العرب واألكراد على الفيس 

 بوك؟

 ل أعلم أحيانا نعم

18 - 27 33.33% 33.33% 0.00% 

28 - 37 66.67% 66.67% 100.00% 

38 - 47 0.00% 0.00% 0.00% 

 %0.00 %0.00 %0.00 وأكثر 48

 100 100 100 مج

 

على الكراهية  لمنشورات تحض   اإلناث أكثر نشراا  ن أن  (، فقد تبي  27)جدول  ر الجنسوبالعالقة مع متغي  

لطبيعة التأثر العاطفي السريع باألحداث  %، وقد يكون األمر راجعاا 33% مقابل 67أكثر من الذكور بنسبة 

ا بالعالقة مع المستوى التعليمي، فقد كان أصحاب المستوى التعليمي المرتفع أكثر من الذكور. أم  

لمنشورات خطاب كراهية أكثر من غيرهم، وهو ما يعني وجود وعي بمضمون وقصدية هذه  أكثر نشراا 

ر العمر، فقد كانت الفئة العمرية (. وبالعالقة مع متغي  28)حه الجدول المنشورات من قبلهم، وهو ما يوض  
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ز اإليديولوجي التحي  بسم ما تت   على الكراهية، وهي فئة عادةا  لمنشورات تحض   هي األكثر نشراا  28-37

وتكون اتجاهات ثابتة في العالقة مع الواقع المحيط  ،ت بهاوالفكري بسبب التجارب السابقة التي مر  

 (.29ومفرداته)جدول رقم 

 

 ر النتماء القومين العالقة بين نشر خطاب الكراهية ومتغي  ( يبي  30الجدول رقم )

هل سبق وقمت/ي بنشر أو تشجيع أو 

مشاركة ما يمكنه إثارة خطاب الكراهية بين 

الفيس السوريين العرب واألكراد على 

 بوك؟

النسب 

لكامل 

 العينة

 مج النسب بحسب القومية 

 كردي/كردية عربي/عربية

 %100 % 100 % 0 %7 نعم

 %100 % 48 % 52 %82 ل

  %100 % 33 %67 %8 أحياناا 

 %100 % 0 % 100 %3 علمأل 

 

 العرب في نشر أو حض  نة البحث هم من قاموا بنسبة أكبر من األكراد من عي   ح الجدول السابق، أن  يوض  

 % للعرب.67ن العربي فيها أعلى من الكردي بنسبة التي كان المكو   "أحياناا "على الكراهية. مقابل درجة 

نين اشتركا في نشر أو مشاركة كال المكو   وإذا ما قرأنا النسب السابقة بموضوعية، فإنه يبدو لنا أن  

 لت انقساماا مع بروز أحداث سياسية شك   زامناا فين، تعلى الكراهية بين الطر  منشورات من شأنها الحض  

 بين العرب واألكراد في سورية.

 

 الموقف من خطاب الكراهية لدى الطرفين -خامساا 

 

فك عندما شهدت خطاب الكراهية بين السوريين العرب واألكراد على ن تصر  ( يبي  31الجدول رقم )

 الفيس بوك؟

الكراهية بين السوريين العرب نة البحث عندما شهدوا خطاب تصرف عي  

 واألكراد على الفيس بوك

30 % 

كرد( للتهدئة وفهم  -محاولة التواصل مع أصدقاء )عرب 

 وجهات النظر

 أمنية /تجاهل األمر وعدم الخوض فيه ألسباب شخصية  % 25

15 % 

 /لغاء متابعة من يقومون بنشر خطاب الكراهية إو أحظر 

 التبليغ عن حسابات المسيئين

15 % 

تجاهل  /البتعاد عن استخدام فيسبوك وعدم النشر 

 األشخاص على أرض الواقع أيضاا 

 شعور باألسى والحزن دون إمكانية فعل شيء % 11

 الخوض في الجدالت ومشاركة معتقداتي الشخصية % 4

 مج % 100

 

نة الدراسة من خطاب الكراهية، واألفعال التي قاموا بها حيال هذا ح الجدول السابق مواقف عي  يوض  

كرد( للتهدئة  -% من العينة )محاولة التواصل مع أصدقاء )عرب 30الخطاب بين العرب واألكراد. فقد اختار 

التبليغ عن  /% )حظر أو إلغاء متابعة من يقومون بنشر خطاب الكراهية 15وفهم وجهات النظر(، و

ة الخالفات وفعالا مشاركاا في التخفيف من حد   ،إيجابياا  ان أمراا سيئين(، وهاتان النسبتان تعد  حسابات الم
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بين من ينشرون خطاب الكراهية، وهو من ناحية أخرى، دليل وعي وطني لديهم بوجود هوية سورية 

 كونات.واحدة لها مكوناتها المتعددة، وبالتالي عدم التفرقة والعنصرية والكراهية بين تلك الم

 

رها أصحابها بأنها قد تجلب لهم متاعب شخصية أو أمنية كما في خيار أما المواقف السلبية فقد بر  

 أمنية(. /)تجاهل األمر وعدم الخوض فيه ألسباب شخصية 

 

 

 المعرفة بقوانين الحماية في الفيس بوك واإلجراءات القانونية -سادسا

 المعرفة بقوانين الحماية -1

ضهم نة الدراسة ل تعرف بوجود قوانين تحمي األشخاص على الفيس بوك في حال تعر  عي  غالبية  انتك

ر (. وبالعالقة مع متغي  32%( من العينة بذلك. )جدول رقم 29%(، وعرف نسبة )50لخطاب كراهية )

بوجود هذه  المستوى التعليمي فقد كان أصحاب المستوى التعليمي جامعي وما فوق أكثر معرفةا 

(. 33. )جدول رقم "معهد متوسط"مقابل عدم معرفتها لدى المستوى التعليمي ثانوي و ،القوانين

% 60 ر النتماء القومي فقد كانت معرفة األكراد أكثر من العرب بتلك القوانين بنسبةوبالعالقة مع متغي  

 (.34)جدول رقم  % للعرب40مقابل 

 

لخطاب كراهية  المتعرضيننة الدراسة بوجود قوانين تحمي األشخاص ( يبين معرفة عي  32الجدول رقم )

 على الفيس بوك

 % وجود قوانين

 % 25 نعم

 % 25 ربما

 % 50 ل

 % 100 المجموع

 

 

 نة الدراسة بوجود قوانين والمستوى التعليمين العالقة بين معرفة عي  ( يبي  33الجدول رقم )

وجود قوانين تحمي األشخاص الذين 

 يتعرضون لخطاب كراهية على الفيس بوك؟

 ربما ل نعم

 %20 %80 % 29 ثانوي / معهد متوسط

 % 26 % 45 0 جامعي / فوق جامعي

 

 

 نة الدراسة بوجود قوانين والنتماء القومي( يبين العالقة بين معرفة عي  34الجدول رقم )

وجود قوانين تحمي األشخاص الذين يتعرضون 

 الفيس بوك؟لخطاب كراهية على 

 مج كردي/كردية عربي/عربية

 100 %60.00 %40.00 نعم

 100 %40.00 %60.00 ربما

 100 100 100 
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نة يجدون بأنه يجب اتخاذ قانون لحماية النسبة األكبر من العي   نجد أن   أدناهمن خالل الجدول 

 عت بين من ل يدرون إن  والنسب األخرى توز   ،ض لخطاب الكراهيةمستخدمي/ات الفيس بوك من التعر  

نة بإغالق حسابات فيس بوك بشكل % من العي  5ضافات أخرى من قبل إو ،لتحقيقاكان هذا ممكن 

 نهائي. 

 

قانوني لحماية مستخدمي/ات  نة الدراسة ما إذا كان يجب اتخاذ أي إجراء  ن رأي عي  ( يبي  35الجدول رقم )

 ض لخطاب كراهيةالفيس بوك من التعر  

 %90 نعم

 %0 ل

 %5 ل أدري

 %5 أخرى

 %100 مجموع

 

واإلحساس بضرورة وجود  ،هنا على عدم الشعور التام باألمان لستخدام الفيس بوك وقد نجد دللةا 

 هن كمستخدمين ومستخدمات لوسيلة تواصل اجتماعي عالمية./قوانين لحمايتهم

 اتخاذ اإلجراءات القانونية -2

نة الدراسة ما إذا كان يجب اتخاذ أي إجراء قانوني لحماية العالقة بين رأي عي  ن ( يبي  36الجدول رقم )

 ض لخطاب كراهية وربطها مع النتماء القوميمستخدمي/ات الفيس بوك من التعر  

اتخاذ أي إجراء قانوني لحماية مستخدمي/ات الفيس 

 ض لخطاب كراهيةبوك من التعر  

 مج كردي/كردية عربي/عربية

 100 %0.00 %100.00 الفيس بوكإغالق موقع 

 100 %50.00 %50.00 ل أدري

 100 %52.78 %47.22 نعم

 

ر وربط ذلك بمتغي   ،ي إجراء قانونيأا إذا كان من المفروض اتخاذ نة البحث عم  ن رأي عي  الجدول أعاله يبي  

كما هو  بالتساوي،النتماءين حصدت أكبر النسب لكال  "نعم"اإلجابة  النتماء القومي لهم، حيث أن  

 بشكل نهائي. % من عينة الدراسة من العرب ضرورة إغالق الفيس بوك 100رأى و .موضح أعاله

نة بوجوب وجود قانون يحميهم ويحمي وإن دل ت هذه النسب على شيء فهو شعور العي  

وذلك لعدم الشعور  ،من أشكال خطاب الكراهية ض ألي شكل  المستخدمين والمستخدمات من التعر  

 باألمان والراحة في المجتمع اإللكتروني. 

 
 نة الدراسة إلى القومية العربية أو الكردية من خالل منشورات الفيس بوك:كان هناك أي تغير لنظرة عي   ن إن  ( يبي  37الجدول رقم )

 %13 نعم

  %72 ل

 % 15 أحياناا 

 %100 المجموع
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النتماء  بالعالقة مع متغيرنة إلى القومية العربية أو الكردية عي  الن تغير نظرة ( يبي  38الجدول رقم )

 القومي

هل تغيرت نظرتك إلى القومية العربية أو الكردية من 

 خالل منشورات الفيس بوك؟

 مج كردي/كردية عربي/عربية

 100 %60.00 %40.00 نعم

 100 %66.67 %33.33 أحيانا

 

 

نة البحث وتغيير نظرتهم للقومية ن تأثير منشورات الفيس بوك على عي  يبي   (الجدول39الجدول رقم )

 العربية أو الكردية

% 

نة البحث وتغيير نظرتهم للقومية العربية تأثير منشورات الفيس بوك على عي  

 أو الكردية

 ف أكثر على الطرف اآلخرر إيجابي وتعر  تغي   7

 بسبب المعرفة المسبقة بالطرف اآلخر شيءر لم يتغي   32

 ر سلبيتغي   19

 ر بمنشورات الفيس بوكعدم التأث   19

 النتباه للشرخ الموجود بين الطرفين 13

 ر وجهة نظر ألفراد ل لمجموعاتتغي   10

 مج 100

 

كان لبد من نة البحث لخطاب الكراهية فرد من أفراد عي   ض كل  سئلة السابقة ومعرفة تعر  األ بعد كل  

 ؟رت نظرتهم لالنتماء اآلخر من خالل منشورات الفيس بوك سواءا العربي أو الكرديمعرفة هل تغي  

ح( أعاله 39 - 38 - 37والجداول ) نسبة ب( الغالبية النافية للتغيير 37في الجدول رقم )تظهر حيث  ،األمر توض 

 ،الحاصل وربط ذلك بمتغير النتماء القومي ولمعرفة مدى التأثير .% منهم13 نسبة رتبينما تأث   ،72%

لت رت وجهة نظرتهم للطرف اآلخر وشك  تغي  من حيث  ،ح النسب بالنسبة لذلك( يوض  38فالجدول رقم )

وكما هو الحال لمن قاموا  .% للعرب40مقابل  ،%60 ـالنسبة األكبر ب فيها األكرادكان  من العينة، 13%

(ـباإلجابة ب  ،%66ـ وحصد األكراد فيها النسبة األكبر ب ،% من العينة الكلية للدراسة15حيث حصدت  ،)أحياناا

 %.44 ـمقابل العرب ب

 

المستخدمين والمستخدمات ل  إل إن   ،ما سبق إنه وبالرغم من انتشار ظاهرة خطاب الكراهية يدل  

نشر على الصفحة الزرقاء الفيس يميلون لتصديق كل   ر النسب الكبرى لألكراد في تغي   إل إن   ،بوك ما ي 

الشعور  أو إن   ،ض األكبر لخطاب الكراهيةعلى التعر   قد يدل   "أحياناا "أو  ،"نعم"ـوجهة نظرهم لآلخر ب

 وذلك قد يعود لشعورهم بأنهم أقلية في دولة ل تمنحهم حقوقهم. ،بالمظلومية لديهم أعلى

 

مفتوح ليتمكنوا من خالله على اإلجابة  ح سؤال  ر  سة ط  نة الدرار أو عدمه لدى عي  ولمعرفة أسباب التغي  

عدمه  وأر ( يوضح أسباب التغي  39والجدول رقم ) ،وتم تفريغ اإلجابات يدوياا من قبل الباحثة ،بكل أريحية

 شيءلم يتغير  ،إذكما هو في الجدول أعاله ،%32ل النسبة الكبيرة وهي حيث تشك   ،لدى عينة الدراسة

أما  ،% منهم بسبب عدم تأثرهم بمنشورات الفيس بوك19مسبقة بالطرف اآلخر و بسبب المعرفة ال

رت % منهم تغي  10و ،التغيير الذي حصل كان سلبياا عن الطرف اآلخر ن  إ% قالوا 19النسب األخرى فإن 
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  .وجهة نظرهم ليس لالنتماء اآلخر وإنما ألفراد كان لهم دور، من وجهة نظرهم، بنشر خطاب الكراهية

ح بالنسبة إليهم الشرخ بين العرب انتشار خطاب الكراهية على الفيس بوك وض   وهناك من شاركنا بأن  

 وبينما كانت النسبة القليلة اإليجابية التي قالت بأن   ،فهم لم يكونوا منتبهين له من قبل ،واألكراد

 ى الطرف اآلخر.ف أكثر علنهم من التعر  وقد مك   ،التغيير الذي حصل لهم يعتبر إيجابياا 

 

هم كما هو حيث اختلفت إجابات   ،نة الدراسة واسعة ومختلفةضت لها عي  التجارب التي تعر   أن   الحظن

بوك للمصداقية في نشر  إما بخسارة الفيس اا كبير  اا لمنشورات خطاب الكراهية تأثير  وإن   ،ح سابقاا موض  

 سوري. أو بنشر الفتن والطائفية بين مكونات الشعب ال ،المعلومات

 

 

الحصول على معلومات أكثر عن خطاب الكراهية من قبل بنة الدراسة ن اهتمام عي  ( يبي  40الجدول رقم )

 الباحثة لالطالع والمعرفة: 

 %78 نعم

 %22 ل

 %100 المجموع

 

نة البحث بمفهوم خطاب الكراهية ومدى إرادتهم لمعرفة ن مدى معرفة عي  ( يبي  41الجدول رقم )

 على مزيد من المعلومات عن خطاب الكراهيةوالحصول 

نة البحث بمفهوم خطاب الكراهية ومدى إرادتهم لمعرفة معرفة عي  

 هوالحصول على مزيد من المعلومات عن
 مج ل نعم

 100 %23 %77 أعرف ماذا يعني خطاب الكراهية

 100 %20 %80 سمعت عنه ولكن بدون تفاصيل

 

ه لهم  ،مفهوم خطاب الكراهيةعلى لمعرفة والتعرف بانة البحث ولمعرفة مدى اهتمام عي   أخيراا، ج   و 

ا إذا كانوا يرغبون بالحصول على معلومات أكثر عن الموضوع وهو ما ستقوم الباحثة بتحضيره  ،سؤال عم 

% 78 .ح األرقام بنسبة كبيرة متشوقة لمعرفة المزيد( يوض  40والجدول أعاله رقم ) .ومشاركته معهم

حت ( والتي توض  17) % غير موافقين، وقمنا بربط هذه اإلجابات بالجدول رقم22مقارنة ب  ،نوموافق

هو مفهوم خطاب الكراهية يريدون  % ممن يعرفون ما75 ـنسبة ال فإن   ،41نتائجها في الجدول رقم 

اب ا بالنسبة لمن سمعوا بمفهوم خطأم   .% غير مهتمة33مقابل  ،%77معرفة المزيد عن الموضوع بنسبة 

% غير 20% ترغب بمعرفة المزيد مقابل 80النسبة األكبر أيضاا  فإن   ،الكراهية ولكن ل يملكون تفاصيل عنه

 الحصول على معلومات عن خطاب الكراهية على الفيس بوك. بمهتمين 

ا سبق نستطيع قراءة إن    ،نة الدراسةزاا كبيراا من اهتمامات عي  مفهوم خطاب الكراهية يشغل حي   ومم 

قد يثير الفتن عبر وسائل من المفترض منها أن تكون  هم من يريد معرفته لالطالع أو لتجنب مامن

 الكراهية.  ل عدائية ومصدراا لإلزعاج وبث   ،اجتماعية
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 استنتاجات الدراسة:

 

 خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، من أهمها:

كانوا من العاملين في القطاع  ،% من العينة البحثية50النسبة األكبر وهي  إن   .1

 بينما كان النصف اآلخر يعملون في مجالت أخرى.  ،اإلنساني

النسبة األكبر هم من مستخدمي الفيس بوك بالنسبة الوسط من ساعة إلى  .2

 .ساعتين يومياا 

 /فنية ) نة لمتابعة األخبار العامة:يقتصر استخدام الفيس بوك للنسبة األكبر من العي   .3

  .وثاني أكبر نسبة هي لمتابعة األخبار السياسية (،قتصاديةا /اجتماعية

نة هم ممن لديهم أكثر من ألفي صديق ومتابع على الفيس النسبة األكبر من العي   .4

 .بوك

مصداقية المعلومات على الفيس بوك بالنسبة  نة الدراسة أن  % من عي  77.5يعتبر  .5

وثاني أكبر نسبة لديها قنوات خاصة  ،لهم تعود للمصدر الذي يقوم بنشر المعلومة

 تحصل على المعلومات عن طريقها.

 أو ارتباطها بجهات أو ،التشكيك بهاونة الدراسة بين الثقة الكاملة تراوح درجة الثقة لعي   .6

مصادر بمن الثقة  مقبولا  اا هناك هامش بشكل عام يمكننا القول بأن   دين. لكن  أشخاص محد  

 نة الدراسة.بالنسبة لعي  معلومات الفيس بوك 

شكوك وعدم ثقة  ة للتعبير ومشاركة اآلراء واألفكار، ل تزال محل  الفيس بوك، كمساحة حر   .7

 نة الدراسة بالنسب الكبرى.من قبل عي  

في درجة معرفة مدى شعور عينة الدراسة بالراحة لمشاركة أفكارهم وآرائهم على الفيس  .8

كانت تشعر أحياناا بالراحة للتعبير عبر فأما ثاني أكبر نسبة  ،الغالبية ل تشعر بالراحة ن  إف ،بوك

 الفيس بوك. 

كانت النسبة  ،التعبير عبر الفيس بوكفي عدمه  أوبالسؤال عن السبب وراء الشعور بالراحة  .9

ا أم   .والسبب األكثر هو بسبب الختالفات في وجهات النظر ،األكبر هي التي ل تشعر بالراحة

ر   "أحياناا " من أصحاب إجابة هيفثاني أكبر نسبة  غالبيتهم عن شعورهم بعدم احترام وقد عب 

 حرية اآلخرين عبر الفيس بوك. 

النسب  فإن   ،ر النتماء القوميوربطه بمتغي   ،ةلتبيان العالقة بين اعتبار الفيس بوك مساحة حر   .10

نة العربية لعي  سواءا حسب الموضوع المطروح بالنسبة ل ،الكبرى كانت لعدم الشعور باألمان

 نة الكردية.أمنية حسب مكان اإلقامة للعي   أو لدواع   ،من البحث

النسبة  كما أن   ،ة على معرفة بمفهوم خطاب الكراهيةينة البحثالنسبة العظمى من العي   .11

 األكبر ممن يعرفون بمفهوم خطاب الكراهية هم من العرب. 

 ،راهية عديداا من المرات على الفيس بوكنة البحثية تعرضت لخطاب الكالنسبة األكبر من العي   .12

 وكانت النسب بين الذكور واإلناث متقاربة.

ر القومية، حيث كانت النسب متقاربة نة البحث لخطاب الكراهية وربط ذلك بمتغي  ض عي  تعر   .13

أنه ليس فقط األقليات   علىراا بين القومية العربية والقومية الكردية، وهو ما يعطينا مؤش  

 .القومية أو العرقية هي التي تتعرض لخطاب الكراهية

وشتم لمجموعة انتمي لها:  الغالبية كانت على شكل )سب   فإن   ،ا بالنسبة لشكل الخطابأم   .14

والنسبة األكبر لمصدر خطاب الكراهية كانت )ألفراد  ،جندري( /مناطقي /لجئين /قومي

نة حيال ذلك كانت النسبة األكبر ف العي  وجهات النظر( ولتصر   نة البحث معهم فيتختلف عي  

مقابل )حظر األشخاص( بالنسبة للشريحة  فعل( للشريحة الكردية هي )عدم القيام بأي رد  

 %.80العربية بنسبة 

فيها استهداف المناطق الكردية عسكرياا هي أكثر الفترات التي  كانت الفترات التي يتم   .15

 . %55لكراهية بين العرب واألكراد على الفيس بوك بنسبة تشكل ينتشر فيها خطاب ا
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نة البحث لم تقم بنشر أو مشاركة ما يمكنه إثارة خطاب الكراهية على النسبة األكبر من عي   .16

نة فإن النسبة األكبر لمن أجابوا ومن خالل ربط ذلك مع الخصائص األساسية للعي   ،الفيس بوك

 ،37 – 28فوق جامعي، من الفئة العمرية  ،م التعليمي جامعي)ل( كانت من الذكور، مستواهـب

 وهم من النتماء العربي. 

نة الدراسة عندما شهدوا خطاب الكراهية بين السوريين العرب واألكراد على ف عي  عن تصر   .17

لتواصل مع أصدقاء امحاولة "ـنة الدراسة الموقف بمن عي   الفيس بوك، اتخذت النسبة األكبر

تجاهل األمر وعدم "رجحت فأما ثاني أكبر نسبة  ،"وفهم وجهات النظر ،للتهدئة كرد( -)عرب 

 . "أمنية /الخوض فيه ألسباب شخصية 

بل من نشر على الكراهية بين العرب والكرد من ق   منشورات تحض  نشر فيها  الفترات التي تم   .18

نة األكراد أنه وقت % من العي  10% اإلجابة، بينما قال 41نة الدراسة، فقد رفض ذلك من عي  

نشطاء عرب(. وهناك  /% عند )استهداف المناطق العربية 5)استهداف المناطق الكردية( و

 مؤشر إيجابي من الطرفين وهو )تفضيل عدم الخوض في مواضيع قد تثير خطاب الكراهية(.

ة نة الدراسة بوجود قوانين تحمي األشخاص الذين يتعرضون لخطاب كراهيبالنسبة لمعرفة عي   .19

وهم من فئة التعليمية  ،على معرفة بذلك لم تكنالنسبة األكبر منهم  فإن   ،على الفيس بوك

 ومن النتماء العربي. ،"فوق الجامعي ،الجامعي"

ه يجب اتخاذ إجراءات قانونية لحماية من عينة الدراسة ترجح إن   %90النسبة العظمى وهي  .20

والنسبة األكبر منها هي من  ،ض لخطاب كراهيةمستخدمي/ات الفيس بوك من التعر  

 النتماء العربي.

نة الدراسة إلى القومية ر لنظرة عي  كان هناك أي تغي   وإن   ،بالسؤال عن تأثير خطاب الكراهية .21

النسبة األكبر أجابت ب )ل( حيث يشكل  فإن   ،العربية أو الكردية من خالل منشورات الفيس بوك

 ويعود السبب للمعرفة المسبقة بالطرف اآلخر.  ،العرب أغلبيتهم

هم  ،والتي أجابت ب )نعم( ،رت نظرتهم إلى القومية العربية أو الكرديةتغي   النسبة األكبر لمن .22

أو تعزيز خطاب الكراهية  النتماءينإما للشعور بالشرخ بين  اا،واعتبروا التغيير سلبي .األكراد

 ي لسوريا. لنتمائهم العرقي عن انتمائهم الوطن
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 ( ١) ملحق الدراسة

 

 استبيان الدراسة الميدانية: الخصائص العامة لعينة الدراسة

 السم )اإلجابة مخيرة(  ✔

 العمر: ✔

- 18\27 

- 28\37 

- 38\47 

 وأكثر 48 -

 ذكر  – أنثىالجنس:  ✔

 البريد اللكتروني )اإلجابة مخيرة(  ✔

وإنما ليساعدنا في تحليل البيانات لحقاا: ما  ،هذا السؤال غير قائم على التمييز أو التفريق ✔

 هي الخلفية التي تنتمي لها؟؟

 عربي/عربية -

 كردي/كردية -

 أخرى -

 مدينة اإلقامة:  ✔

 العمل:  ✔

 المستوى التعليمي: ✔

 إعدادي وما دون -

 معهد متوسط \ثانوي  -

 فوق جامعي \جامعي  -

 

 أسئلة الستبيان

 

 هل تعتبر نفسك مستخدم/ة نشط/ة على الفيس بوك؟  -1

 : خمس إلى ست ساعات يومياا نشط جداا  ●

 ساعات يومياا  4إلى  3نشط:  ●

 متوسط: من ساعة إلى ساعتين  ●

 قليل: أقل من ساعة يومياا  ●

 قليل جداا: متابعة لدقائق معدودة في غضون أيام  ●

 

 على ماذا يقتصر استخدامك على الفيس بوك؟ -2

 للتواصل الشخصي مع العائلة ●

 لمتابعة األخبار السياسية  ●

 فنية  -اجتماعية  –العامة: اقتصادية  األخبارلمتابعة  ●

 لنشر يومياتك ومشاركتها مع األصدقاء  ●

 لنشر اآلراء حول القضايا العامة  ●

 للتسويق للعمل أو التسويق الشخصي ●

 أخرى: .................. ●

 كم عدد المتابعين واألصدقاء التقريبي لك على الفيس بوك؟ -3

 واألصدقاءالعشرات من المتابعين  -

 المئات من المتابعين واألصدقاء -

 ما بين األلف واأللفي صديق ومتابع -
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 أكثر من ألفي صديق ومتابع -

 

 

 هل تعتبر المعلومات التي تحصل عليها على الفيس بوك مؤكدة؟  -4

 حسب مصدر المعلومة  -

 حسب الشخص الذي يقوم بنشر المعلومة  -

 حسب القنوات الخاصة التي أتابعها للحصول على المعلومات  -

 لدي أصدقاء أثق برأيهم وأتابع األخبار عن طريقهم  -

 أخرى: .................. -

 

 هل تجد الفيس بوك مساحة مريحة للتعبير ومشاركة األفكار واآلراء؟  -5

 نعم  -

 ل  -

 أحياناا  -

 أخرى -

 لماذا؟حسب إجابتك على السؤال السابق، يرجى كتابة  -6

................................. 

 

 ما هو مفهومك لخطاب الكراهية على الفيس بوك؟  -7

 أعرف ماذا يعني خطاب الكراهية  -

 سمعت عنه ولكن بدون تفاصيل -

 ل أعرف الكثير عن خطاب الكراهية  -

 لم أسمع به من قبل -

 

 كيف تصف خطاب الكراهية على الفيس بوك؟ -8

  .القذف بين مجموعة من األشخاص على منشور ماهو كل اشتباك بالشتم أو  -

هم فيه شخص أو مجموعة أشخاص غيرهم من خلفية إثنية أو هو الخطاب الذي يت   -

 .عرقية أو دينية مختلفة /باتهامات غير حقيقية

ع أو تبــر   - ر الكراهيــة العرقيــة أو جميــع أشــكال التعبيــر التــي تنشــر أو تحــر ض أو تشــج 

 ر ذلـك مـن أشـكال الكراهيـة المبنيــة على التعصــب.غيـ

 .ر على الفيس بوك بسبب اختالفات على موضوع ماهو التصرف بتنم   -

  .ل أعلم -

 

 هل سبق وتعرضت ألي نوع من أنواع خطاب الكراهية على الفيس بوك؟  -9

 العديد من المرات  -

 القليل من المرات -

 ل أدري -

 ل  -

 

 فه حيال ذلك؟ الكراهية: ما هو شكل الخطاب ومن مصدره وتصر  في حال التعرض لخطاب  -10

................................... 

 

خطاب الكراهية بين السوريين العرب واألكراد  أو شهدت   في أي فترة أو أي حدث تعرضت   -11

 ؟على الفيس بوك؟ أذكر/ي الحدث أو الموقف
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نه إثارة خطاب الكراهية بين العرب هل سبق وقمت/ي بنشر أو تشجيع أو مشاركة ما يمك -12

 واألكراد على الفيس بوك؟ 

 نعم  -

 ل  -

 أحياناا  -

 ل أعلم -

 

تبعاا إلجابتك على السؤال السابق:  في أي فترة أو أي حدث قمت بالنشر أو التشجيع أو  -13

المشاركة ألي نوع من أنواع خطاب الكراهية بين السوريين العرب واألكراد على الفيس 

 الحدث أو الموقفبوك؟ أذكر/ي 

......................... 

 

( هل باإلمكان إعالمنا عن تصرفك عندما شهدت خطاب الكراهية بين 14السؤال رقم ) -14

 السوريين العرب واألكراد على الفيس بوك؟

 

كانت هناك قوانين تحمي األشخاص الذين يتعرضون لخطاب كراهية على  هل تعلم/ي إن   -15

 الفيس بوك؟

 نعم  -

 ل  -

 

برأيك/ك  هل يجب اتخاذ أي إجراء قانوني لحماية مستخدمي/ات الفيس بوك من التعرض  -16

 لخطاب كراهية؟ 

 نعم  -

 ل  -

 ل أدري  -

 أخرى...........  -

 

 نظرتك إلى القومية العربية أو الكردية من خالل منشورات الفيس بوك؟  رت  هل تغي   -17

 نعم -

 ل -

 أحياناا  -

 

؟ يرجى الوصف / السؤال السابق: هل تم التغيير سلباا (  تبعاا إلجابتك على 18السؤال رقم ) -18

 ؟  يرجى الوصفهل تم التغيير إيجاباا 

 

 هل تود/ين الحصول على معلومات أكثر عن خطاب الكراهية؟  -19

 نعم  -

 ل  -

 

 هل تود/ين الحصول على نسخة من البحث بعد النتهاء من التحليل والنشر؟   -20

 نعم  -

 ل  -

 موضوع البحثأي مالحظات أو تعليقات على  -21
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