
 

خطاب الكراھیة على وسائل التواصل االجتماعي

أبرز المحطات لعام 2018 في لبنان 

أوال - نبذة عامة  

تـتزایـد الـضغوطـات عـلى وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي لـمراجـعة سـیاسـاتـھا فـیما یـتعلق بخـطاب الـكراھـیة 
مـع تـزایـد اعـداد المسـتخدمـین الـذي بـلغ عـتبة 3 مـلیار مسـتخدم. وقـد اعـترف مـوقـع فیسـبوك مـؤخـرا أنـھ لـم 
یـفعل مـا یـكفي لـمنع التحـریـض عـلى الـعنف وخـطاب الـكراھـیة فـي مـیانـمار الـتي شھـدت اعـمال عـنف 
عـرقـیة. وتـتعأمـل شـركـة فیسـبوك مـع خـطاب الـكراھـیة بـتعلیق وفـي بـعض األحـیان تـزیـل حـساب أي 
شـخص یـشارك بـإسـتمرار مـحتوى یـرّوج لـلكراھـیة، وقـد تتخـذ مجـموعـة مـن اإلجـراءات مـثل تـعلیق 
قـدرتـھ مـؤقـتًا عـلى النشـر وفـي الـنھایـة إزالـة الـحساب. وكـذلـك ان قـوانـین شـركـة تـویـتر وسـیاسـاتـھا ال تـجیز 
الـحسابـات الـتي یـكون ھـدفـھا األسـاسـي ھـو التحـریـض عـلى الـضرر ضـد اآلخـریـن عـلى أسـاس الـعرق أو 
الـجنس أو األصـل أو الـمعتقد أو الـھویـة الجنسـیة وغـیرھـا. وال تـتسامـح مـطلقا مـع التھـدیـدات الـعنیفة. 
وتـمنع أي مـحتوى یحـمل فـي طـیاتـھ تھـدیـدات عـنیفة تـجاه شـخص محـدد أو مجـموعـة أشـخاص محـددیـن 
واالشـخاص الـذیـن یـعتبرون أنـھم یـتشاركـون التھـدیـدات الـعنیفة سـیواجـھون تـعلیقًا فـوریًـا ودائـًما لـحسابـھم. 

كما تحظر الشركة استھداف أشخاص بإھانات أو إیحاءات متكررة. 

ثانیاً - أھداف الدراسة  

تھـدف ھـذه الـدراسـة التحـلیلیة لخـطاب الـكراھـیة ربـطاً بـأحـداث سـیاسـیة واجـتماعـیة محـددة حـصلت فـي 
لـبنان خـالل الـعام 2018، إلـى الـتعرف عـلى خـطاب الـكراھـیة الـمتداول وحجـمھ ونـوعـھ وانـعكاسـھ عـلى 

الحیاة العامة وفقا لما یلي: 

- اختیار عینة من االحداث السیاسیة واالجتماعیة التي احدثت نقاشاً عاماً حولھا  
- تحدید خطاب الكراھیة المتداول حول تلك االحداث على منصتي فیسبوك وتویتر خالل فترة زمنیة 

محددة 
- تحدید حجم خطاب الكراھیة ونوعھ ومصدره  

- تحدید الئحة بمصطلحات خطاب الكراھیة المستخدمة 
- تحلیل مضمون الخطاب: منطلقاتھ والسیاق الذي ورد فیھ ، آثاره وانعكاساتھ 
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ثالثاً - تعریف مفھوم خطاب الكراھیة  

خـطاب الـكراھـیة ھـو شـكل مـن أشـكال الـتعبیر الـمتطرف والـمنحاز والـمعاقـب عـلیھ والـذي یسـتھدف 
شـخصاً أو فـئةً مـن الـمجتمع بسـبب مـعتقداتـھم أو جنسـیتھم أو عـرقـھم أو دیـنھم أو مـیولـھم أو جـنسھم. وھـذا 
الخــطاب یــؤدي بــشكل عــام إلــى تــصعید الــعنف وتــأجــیج الــنزاع وخــلق بــیئة مــشجعة عــلى الــتمییز 

والعنصریة. 

رابعاً - عینة البحث والتحلیل: 

- تم اختیار االحداث التالیة في فترات محددة من العام 2018 للرصد والتحلیل على الشكل التالي: 

1- من 29 كانون الثاني إلى 5 شباط 2018

سـجاالت وأعـمال عـنف نـتجت عـن وصـف وزیـر الـخارجـیة جـبران بـاسـیل لـرئـیس المجـلس الـنیابـي 
بالبلطجي اسر تداول فیدیو مسرب عن حدیث في لقاء خاص 

2- من 2 آب إلى 5 آب 2018 

تـوتـر وسـجال طـائـفي بـین مسـیحیین ودروز بـدأ مـع بـوسـت لـلناشـط السـیاسـي نـاجـي حـایـك المسـيء لـلطائـفة 
الـدرزیـة رداً عـلى تـغریـدة لـلزعـیم الـدرزي ولـید جـنبالط وتـزامـن ذلـك مـع تـوقـیف نـاشـط سـیاسـي یـدعـى 

رشید جنبالط على خلفیة مجموعة من البوستات المثیرة كتبھا على فیسبوك  

3- من 17 حتى 19 ایلول 2018 

سـجال عـنیف ذو خـلفیة سـیاسـیة طـائـفیة بـعد تـسمیة إحـدى شـوارع بـیروت فـي الـضاحـیة الـجنوبـیة بـاسـم 
مصطفى بدر الدین المتھم في قضیة اغتیال رفیق الحریري 

خامساً - منھجیة الرصد والتحلیل 

 تعتمد المنھجیة على التحلیل الكمي والنوعي للمعطیات إضافة إلى تحلیل المضمون. 

یرتكز قسم التحلیل الكمي على جمع البیانات وفق المؤشرات والمتغیرات التالیة: 

- تحدید وسیلة التواصل االجتماعي بین فیسبوك أو تویتر 

- رصد وتحلیل بیانات المناشیر، التغریدات والتعلیقات التي تستحوز على نسبة تفاعل یزید عن 20 
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- تصنیف المادة المرصودة ضمن موضوع االحداث الثالثة موضوع دراسة الحالة 

- تحدید نوع خطاب الكراھیة، وتم تقسیمھ إلى أربعة انواع رئیسیة على الشكل التالي: 

أ- تحریض وتأجیج العنف 
ب- تھدید مباشر باإلیذاء 

ج- استحضار اجواء الحرب االھلیة 
د- اھانات متكرر بحق اشخاص أو جماعات  

- تحدید مصدر خطاب الكراھیة لناحیة الجھة أو الشخص وجرى تقسیمھا إلى ثالثة مصادر رئیسیة: 

السیاسیون – الصحافیون – الناشطون على وسائل التواصل. 

 (Multimedia) تحدید نوع الوسائط  المستخدمة ومصدرھا -

- تحدید لغة الخطاب المستعمل ومفرداتھا 

وتـرتـكز الـمنھجیة عـلى مـؤشـرات نـوعـیة تھـدف إلـى ابـراز عـناصـر تحـلیل مـضمون الخـطاب الـمتداول. 

ومـن عـناصـر التحـلیل الـنوعـي الـتي اعـتمدت فـي الـمنھجیة تحـدیـد نـبرة الخـطاب والـمصطلحات والـصور 

المسـتخدمـة، وإضـافـة إلـى تـبیان مـنطلقات الخـطاب وانـعكاسـاتـھ وتـأثـیرفـي االسـتقرار وتـعزیـز السـلم 

االھلي. 

وفـي آلـیة الـبحث وتجـمیع الـمعطیات لـقد قـمنا بـالـبحث عـن وسـوم (ھـاشـتاغ) مـتعددة لـكل مـوضـوع وفـق 
التواریخ المحددة وابرزھا في الجدول التالي: 

الموضوع االول حول 
وصف باسیل لبري 

بالبلطجي

الموضوع الثاني حول 
منشور لناجي حایك 

وتوقیف رشید جنبالط 
بسبب منشوراتھ على 

فیسبوك

الموضوع الثالث حول تسمیة شارع 
باسم مصطفى بدر الدین المتھم باغتیال 

الرئیس رفیق الحریري
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كـما تـم الـبحث فـي الـتواریـخ المحـددة عـلى تـویـتر وفیسـبوك مـن خـالل الـفیدیـو والـصور الـمرتـبطة بـتلك 
الوسوم (الھاشتاغز) واألحداث. 

سادساً - أبرز النتائج حول خطاب الكراھیة على وسائل التواصل االجتماعي للعام 2018 لبنان 

تـم رصـد وتحـلیل 98 عـینة مـن الـتغریـدات والـبوسـتات والـتعلیقات تـتضمن خـطاب كـراھـیة وفـقاً لـلمعایـیر 
والشـروط الـتي حـددتـھا الـمنھجیة. وأبـرز ھـذه الـمعایـیر أن تـكون الـمنشورات الـمرصـودة عـلى صـلة 
باـألحدـاث السیـاسیـة الثالثة التـي تمـ اختـیارھاـ ضمـن الفـترة الزـمنـیة المحدـدة وأن تحـصل علـى معـدل ال 
یـقل عـن 20  تـفاعـالً وقـد تـم تجـمیع ھـذه الـعینات انـطالقـا مـن محـركـات الـبحث الـخاصـة بـتویـتر وفیسـبوك 
وفـقاً لـخصائـص كـل مـنھا انـطالقـا مـن كـلمات مـفتاح وھـاشـتاغ والـمعایـنة والـتدقـیق بـالـصور والـفیدیـو 

المتاحة للعامة. 

یـبین الجـدول رقـم واحـد تـوزیـع الـعینة الـمرصـودة لخـطاب الـكراھـیة بـین شـكل الـحسابـات الـمختلفة ویظھـر 
أن غالبیة خطاب الكراھیة یظھر على الحسابات الشخصیة.  

#بلطجي_ونص 
#جبران_باسیل 

#جبران_البلطجي 
#البلطجي_جبران 

 #قزم_العھد 
#نبیھ_بري_خط_أحمر 

 #منحبك_یا_نبیھ 
 #جبران_باسیل_یمثلني 

#ناجي_حایك 
#كلنا_رشید_جنبالط 

#رشید_جنبالط 
#الحریة_لرشید_جنبالط 

#شارع_االرھابي_مصطفى_بدر_الدین 
#مصطفى_بدر_الدین 
#المحكمة_الدولیة 

#شارع_الشھید_مصطفى_بدر_الدین 

  4

https://twitter.com/hashtag/%25D9%2583%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A7_%25D8%25B1%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25AF_%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B7?src=hash


 

  

یـفّصل الجـدول رقـم 2 تـوزیـع خـطاب الـكراھـیة وفـقاً لـوسـیلة الـتواصـل الـمرصـودة (فیسـبوك أو تـویـتر) 
وشكل الحسابات المختلفة. 

توزيع العينة املرصودة لخطاب الكراهية بني شكل 
الحسابات املختلفة 

العينة من 98 خطاب كراهية مرصود 
جدول رقم 1

حساب رسمي

صفحة

حساب شخصي

0 25 50 75 100

92

5

1

توزیع خطاب الكراھیة وفقا لوسیلة التواصل المرصودة (جدول رقم 2)

المجموع  حساب رسمي صفحة حساب شخصي الوسیلة

40  5 35 فیسبوك

58 1 57 تویتر

98 1 5 92 المجموع
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وفـقا للجـدول رقـم 3 تـوزعـت الـعینة الـمرصـودة لخـطاب الـكراھـیة بـین مـوقـعي تـویـتر وفیسـبوك بنسـبة 

41% لفیسبوك و59% لتویتر.  

  

وتـتكون الـعینة الـمرصـودة لخـطاب الـكراھـیة  مـن 58 تـغریـدة عـلى تـویـتر و36 بـوسـت و4 تـعلیقات عـلى 
فیسبوك وفقا للجدول رقم 4. 

فیسبوك
تویتر
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أظھـرت نـتائـج عـملیة الـرصـد والتحـلیل لـ98 عـینة مـن وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـیة الـمرصـودة وفـق 
الجـدول رقـم 5 أدنـاه، أن الـمصدر االسـاسـي لخـطاب الـكراھـیة ھـم مـن المسـتخدمـین الـعادیـین بنسـبة 

94%، فیما المصادر االخرى لخطاب الكراھیة توزعت بین 4% للصحافیین و2% للسیاسیین. 

  

توزيع العينة املرصودة على اشكال التواصل املختلفة 
العينة من 98 خطاب كراهية مرصود 

جدول رقم 4
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مصدر خطاب الكراهية 
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یظھـر الجـدول رقـم 6 تـوزیـع الـعینة الـمرصـودة مـن خـطاب الـكراھـیة عـلى الـمواضـیع الـثالثـة الـمرصـودة 

على الشكل التالي: 

- 46 منشوراً لموضوع السجال بخصوص وصف وزیر الخارجیة لرئیس المجلس النیابي بالبلطجي  

- 31 مـنشوراً لـموضـوع الـسجال الـناتـج عـن تـسمیة شـارع فـي ضـاحـیة بـیروت الـجنوبـیة بـاسـم قـیادي فـي 
حزب هللا وھو أحد المتھمین باغتیال رئیس الوزراء األسبق رفیق الحریري. 

- 21 مـنشوراً لـموضـوع الـسجال الـناتـج عـن االسـاءة لـلطائـفة الـدرزیـة مـن قـبل نـاشـط سـیاسـي فـي حـزب 
الـتیار الـوطـني الحـر وتـوقـیف نـاشـط سـیاسـي یـنتمي إلـى أحـد االحـزاب الـدرزیـة بـتھمة اإلسـاءة إلـى رئـیس 

الجمھوریة میشال عون ووزیر الخارجة جبران باسیل أبرز القادة الموارنة المسیحیین.  

  

یظھـر الجـدوالن رقـم 7 و8 نـوع خـطاب الـكراھـیة الـمرصـود عـلى صـفحات الـحسابـات الـشخصیة 
لمسـتخدمـي فیسـبوك وتـویـتر فـي إطـار الـدراسـة الـراھـنة. وقـد جـرى تقسـیم خـطاب الـكراھـیة إلـى اربـعة 
انـواع وبـینت الـنتائـج أن أكـثر أنـواع خـطاب الـكراھـیة المنتشـر ھـو التحـریـض وتـأجـیج الـعنف وھـو مـن 
أخـطر انـواع خـطاب الـكراھـیة. وبـلغ عـدد الـمنشورات الـمرصـودة مـن ھـذا الـنوع مـن الخـطاب الـكراھـیة 
25 عـلى فیسـبوك و24 عـلى تـویـتر. أمـا الـنوع الـثانـي مـن مـنشورات خـطاب الـكراھـیة األكـثر انـتشارا ھـو 
اإلھـانـات الـمتكررة بـحق أشـخاص وجـماعـات مـعینة وبـلغ عـددھـا 24 عـلى تـوتـر و8 عـلى فیسـبوك. ولـم 
یـغب عـن الخـطاب المسـتعمل اسـتخدام صـور ومـشاھـد وعـبارات تـرمـز إلـى الـعنف الـطائـفي وتـذكـر بـأبـشع 
صـور الحـرب االھـلیة والـمجازر والجـرائـم الـتي وقـعت عـلى أسـاس طـائـفي ودیـني. وبـلغت الـمنشورات 

أبرز األحداث املرصودة التي أثارت 
خطاب الكراهية 

جدول رقم 6

منشور مسيء لناجي حایك یستحضر ذاكرة الحرب االھلیة وتوقیف رشید جنبالط

تسمیة شارع بإسم مصطفى بدر الدین المتھم بإغتیال الرئیس الحریري

السجال بخصوص وصف وزیر الخارجیة لرئیس المجلس النیابي بالبلطجي 

0 13 25 38 50
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الـتي تـندرج فـي خـانـة ھـذه الـفئة 6 عـلى تـویـتر و3 عـلى فیسـبوك. أمـا التھـدیـدات الـمباشـرة بـاإلیـذاء والـقتل 

فقد بلغت 4 منشورات في كل من تویتر وفیسبوك. 
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تـضمنت الـمنشورات عـلى فیسـبوك وتـویـتر وسـائـط لـصور ومـؤثـرات سـمعیة وبـصریـة تـحض عـلى 
الـكراھـیة وقـد تـبیّن أن الـمصدر االسـاسـي لھـذا الـنوع مـن الـوسـائـط ھـي مـواد مـعدلـة وتـتضمن تـوصـیفاَ 
مسـیئاً ألشـخاص وجـماعـات مـعینة بـشكل مـتكرر ومـمنھج وصـل إلـى حـد تجـریـد ھـؤالء الـفئات مـن 

صفاتھم اإلنسانیة وتضعھم في منزلة أقل من البشر.  

  

سابعاً: تحلیل مضمون الخطاب 

فـیدیـو لـمشاھـد حـرب ودمـار وصـوت مـركـب مـن تـسجیالت صـوت الـجبل الـتابـع سـابـقا للحـزب الـتقدمـي 

االشـتراكـي یـصدح بـعبارات الـتجییش تـرافـقت بـعبارات نـصیة تنتشـي بـالـنصر سـابـقاً عـلى األعـداء بـالـقول 

"مـعالـم سـواعـدنـا رسـمت االنـتصار وحـفرت قـبوركـم وھـزائـمكم" وتـتوعـد الـعدو الـقدیـم الجـدیـد بـالـقول "اذا 

عـدتـم عـدنـا وإذا عـدنـا لـن نـرحـم". ھـذا الـفیدیـو یـتضمن مـؤثـرات بـصریـة-سـمعیة تـحض عـلى الـعنف 

والـنزاع وتـتوعـد بـالـتقل واالیـذاء. "لـن_نـرحـم"، "حـفرت_قـبوركـم" كـلمات مـباشـرة تـتضمن خـطابـا 

تحـرضـیا یـتضمن تھـدیـدات بـاإلیـذاء مـن شـأنـھا أن تـؤدي إلـى الـعنف. وتـاتـي مـفردتـا "االنـتصار" 

و"الھـزائـم" فـي السـیاق الـعام الـتي وردتـا فـیھا لـتعزز لـغة التحـریـض واسـتحضار أجـواء الحـرب األھـلیة 

الـتي اتـفق الـلبنانـیون عـلى طـیھا وبـدء صـفحة جـدیـدة مـن الـعیش المشـترك والـمصالـحة وبـناء الـدولـة الـتي 

تكفل حقوق الجمیع على قدم المساواة وعدم التمییز واحترام خصوصیة وتنوع المجتمع اللبناني. 

الوسائط التي تحض على الكراهية 
جدول رقم 9  
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ھـذا المشھـد الـعنفي الـمذكـور أعـاله لـم یـولـد مـن الـعدم وإنـما جـاء فـي سـیاق ردات الـفعل واسـتحضار 

ذاكـرة الحـرب بـأبـشع صـورھـا. فـالـمنشور الـذي نشـره عـضو الـمكتب السـیاسـي فـي الـتیار الـوطـني الحـر 

نـاجـي حـایـك، وإن كـان رداً عـلى تـغریـدة لـلزعـیم الـدرزي ولـید جـنبالط، إال أنـھ تـجاوز لـغة الـتخاطـب 

السـیاسـي واسـتحضر ذاكـرة الحـرب مـثیراً الـنعرات وواصـفاً مـن قـتلوا فـي مـعركـة سـوق الـغرب مـن 

الـمقاتـلین الـدروز بـالـقرود، مجـّرُدھـم بـذلـك مـن صـفاتـھم االنـسانـیة ومـحتقرھـم بـاإلشـارة لـھم بـالـقول "بـعد 

عشـرة أیـام سـوف نـتذكـر نـحن وأنـت الـقرود الـذیـن أرسـلتھم إلـى سـوق الـغرب فـي 13 آب 1989 وقـد 

أعادھم میشال عون لعندك بأكیاس الجنفیص".  

كـثیرة ھـي الـمنشورات الـتي أتـت رداّ عـلى كـالم نـاجـي حـایـك الـذي اعـتبر تـحقیراً لشھـداء الـطائـفة الـدرزیـة 

الـذیـن شـاركـوا فـي أحـداث الحـرب االھـلیة. فـعدا عـن الـفیدیـو الـذي انتشـر لـشخص مـناصـر للحـزب الـتقدمـي 

االشـتراكـي وھـو یـبحث عـن نـاجـي حـایـك فـي المسـتشفى الـتي یـعمل بـھا كـطبیب لـتلقینھ درسـاً لـلتطاول 

عـلى الـطائـفة الـدرزیـة والشھـداء (ولـم یجـده فـي أروقـة المسـتشفى الـتي بـحث فـیھا)، نشـر حـساب عـلى 

تـویـتر صـورة لـمقاتـلین تحـمل عـبارة "قـوات الـمعلم الشھـید كـمال جـنبالط جـیش التحـریـر الـشعبي قـوات 

بـیروت" وعـلق عـلیھا قـائـال " شـباب إذا الزم نـنزل لھـیدا الـحیوان نـاجـي حـایـك .عـم بھـین شھـدائـنا بـقبرن 

مـننزل الـلیلة عـبیتو مـنشعلو إلـوا ولـبیتو…“، فـي حـین نشـر حـساب شـخصي آخـر صـورة لـلزعـیم 

الـدرزي ولـید جـنبالط مـن أرشـیف إحـدى الـصحف وتحـمل عـبارة "الـقتال طـویـل وشـرس وسـندق 

أعناقھم". 

كـثرت الـمناشـیر الـتي تـشاركـھا رشـید جـنبالط الـناشـط عـلى فیسـبوك مـع مـتابـعینھ وفـي إحـداھـا یـعتبر ان 

جـبران بـاسـیل ھـو شـارون ومـیشال عـون ھـو بـن غـوریـون، واصـفاً ایـاھـما بـأعـدائـھ وقـال "لـو كـنت رجـل 

دیـن مسـلم، كـنت افـتیت بـقتلھما“. وفـي ھـذا الـقول تحـریـضاً مـباشـراً عـلى الـقتل والـكراھـیة. كـما أن 

الـمنشور ذاتـھ یـتضمن إسـاءة إلـى رجـال الـدیـن المسـلمین حـین اعـتبر ان كـل رجـل دیـن مسـلم مـمكن أن 

یفتي بالقتل، كما یشكل ھذا المنشور إساءة لإلسالم ایضاً. 

  11



 
كـانـت الـردود والـتفاعـالت كـثیرة عـلى تـصاریـح رشـید جـنبالط وتـوقـیفھ مـن قـبل األجھـزة الــمنیة بسـبب 

تـعلیقاتـھ المسـیئة. اتجھـت الـتعلیقات لـلدفـاع عـن رشـید جـنبالط وعـدم جـواز تـوقـیف شـخص بسـبب آرائـھ. 

وانتشرت الوسوم (الھاشتاغز) المدافعة مثل #كلنا_رشید_جنبالط و #الحریة_لرشید_جنبالط.  

فـي الـمقابـل انتشـرت تـعلیقات تـقول إن "الـحبس-لـلكالب" وصـوراً اخـرى مـعدلـة تظھـر حـذاء یـدوس عـلى 

صرصار مرفقة بھاشتاغ #رشید_جنبالط. 

أمـا الشـریـط الـفیدیـو المسـرب عـن وزیـر الـخارجـیة جـبران بـاسـیل والـذي جـاء فـیھ أن رئـیس المجـلس 

الـنیابـي یـعرقـل سـیر الـعمل فـي الـدولـة واصـفاً إیـاه "بـالـبلطجي" ولـیس بـرئـیس مجـلس نـیابـي، وقـائـالً إن 

"الحـل مـعھ نكسـر لـھ رأسـھ ومـش ھـو یكسـرلـنا راسـنا"، فـأحـدث مـوجـة مـن االضـطراب فـي الـشارع 

وتھدیداً شخصیاً لجبران باسیل وتحریضاً على العنف وتاجیج النزاع. 

أحـدث انـتشار الـفیدیـو مـوجـة عـارمـة مـن الـمشاھـد الـمصورة والـعبارات الـتي تحـرض عـلى الـعنف. مـن 

ھـذه الـمشاھـد صـورة لـموكـب عـسكري مـن آلـیات ومـقاتـلین یـرفـون شـعار "الـرئـیس نـبیھ بـري خـط التشـیّع 

االحـمر". إضـافـة إلـى أشـرطـة فـیدیـو یظھـر فـیھا مـناصـرون ألمـل یـطلقون الـنار وأحـدھـم یـصرخ 

"یـا_حسـین" أو یسـتعرضـون بـاألسـلحة والـذخـائـر. ومـنھم مـن یحـذر "ال تجـربـوا حـركـة أمـل فـالـرد سـیكون 

مـؤلـماً"، ومـنھم مـن وصـف الـرئـیس بـري بــالـ "نـبي" وأنـھ بـكلمة مـنھ أو إشـارة أو مجـرد عـضب "یـأتـیك 

جیش أمل" و"بعبدا ألجلك نمحیھا" و"علم حركة أمل رح نرفعو بقصر بعبدا". 

فـي الـكثیر مـن الـمنشورات الـتي رصـدت رداً عـلى وصـف "الـبلطجي" إھـانـات شـخصیة مـتكررة طـالـت 

وزیـر الـخارجـیة جـبران بـاسـیل مـثل قـزم_العھـد و صھـر_العھـد_الـمخنث ولـم تسـلم زوجـتھ مـن االسـاءة 

عـندمـا رفـعت الفـتة انتشـرت صـورھـا عـلى وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي كـتب عـلیھا "الـولـد ولـد ولـو 

ركـب بـنت الـبلد". ھـذه الـصورة ھـي مسـیئة لـلمرأة بـشكل عـام وتحـطّ مـن قـدرھـا قـبل أن تـشكل إسـاءة 

لجبران باسیل وزوجتھ ورئیس الجمھوریة. 

امـا مـا لـفت األنـظار إقـحام االطـفال فـي مـشاھـد الـعنف والتحـریـض وفـي احـدى الـفیوھـات یظھـر طـفالن 

مـدجـجان بـاألسـلحة وخـلفھم عـلم حـركـة أمـل یـتوعـدان جـبران بـاسـیل ومـن الـعبارات المسـتعملة "امـك 

زانـیة فـیك"، "حـندعـوسـك نـحن"، "بـدنـا نـقصلك لـسانـك"، "أنـت رایـح عـالـنار یـا كـلب یـا وسـخ". وفـي 

المقابل رد ناشطون واصفین األطفال الذین تم إقحامھم في السجال بالدواعش_الصغار. 
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وكـان إلطـالق بـلدیـة الـغبیري اسـم الـمسؤول الـعسكري الـسابـق لحـزب هللا "مـصطفى بـدرالـدیـن" الـمتھم 

بـاغـتیال رفـیق الحـریـري عـلى أحـد شـوارع الـضاحـیة الـجنوبـیة الـمؤدیـة إلـى مسـتشفى رفـیق الحـریـري 

الـحكومـي، وانـتشار الـالفـتة الـتي كـتب عـلیھا "شـارع الشھـید مـصطفى بـدر الـدیـن" عـلى وسـائـل الـتواصـل 

االجــتماعــي، أثــراً بــالــغاً فــي إثــارة مــوجــة مــن خــطاب الــكراھــیة بــدأت بــإطــالق وســم (ھــاشــتاغ ) 

“االرھـابـي_مـصطفى_بـدر_الـدیـن" وتـعدى ھـذا الـتوصـیف لـشخص بـدر الـدیـن لـتوجـھ اتـھامـات وأوصـاف 

مھـینة بـحق مـنطقة الـضاحـیة الـجنوبـیة وسـكانـھا وقـتلى حـزب هللا لـدرجـة وصـفھم جـمیعاً بـاإلرھـابـیین 

وبـأنـھم لـیسوا بشـراً. ھـذه الـمناشـیر عـلى فیسـبوك وتـویـتر جـاء فـیھا "كـنت مـفكر أن جـمھور الحـزب مـش 

لـبنانـیین، واكـتشفت انـھم لـیسوا بشـر" ، "أصـبح واضـحاً أن الـضاحـیة وغـیرھـا مـن الـمناطـق الشـیعیة 

سـكانـھم جـمیعاً ارھـابـیین" ، "نـفس الـفرس االرھـابـیین" ، "مـكر و خـبث #حـزب_هللا االرھـابـي" ، 

"نـطالـب بـتحویـل أسـماء مـطامـر الـمزابـل فـي لـبنان إلـى أسـماء فطسـى حـزب الشـیطان و أولـھم مـصطفى 

مـلتعن دیـنو". كـما اسـتحضر الـبعض الـخالف الـتاریـخي بـین الـسنة والشـیعة فـقال أحـدھـم "لـیش شـو الـفرق 

بینكم وبین یلي بیطلقوا النار على مجالس العزاء" وقال آخر "حقد عمره أكثر من ١٤٠٠ سنة". 

فـي الـمقابـل شـن نـاشـطون حـملة شـخصیة عـلى وزیـر الـداخـلیة  نـھاد الـمشنوق الـذي طـلب إزالـة الـالفـتة 

وقـد جـرى تـخویـنھ ووصـفھ بـالـعمیل إلسـرائـل ومـن الـمناشـیر الـمتداولـة "الـحیوان الـمشنوق یـنفذ أوامـر 

أسـیاده فـي تـل أبـیب"، " بتشـیل إسـم الشھـید منشـیل وزارتـك یـلي مسـتولـي عـلیھا ومـنسمیھا وزراة الشھـید 

مـصطفى بـدر الـدیـن"، ومـنھم مـن ذّكـر بـأحـداث 7 ایـار وقـال "شـامـم ریـحة سـحسوح جـدیـد بـاالجـواء، 

ھـدوا الـبال أحـسن مـا یـصیر اسـمھ #مـطار_عـماد_مـغنیة_الـدولـي“. وانتشـر فـیدیـو مـتداول سـابـقاً لـنائـب فـي 

حزب هللا یقول فیھ للمنشوق "أنت واحد عمیل معروف أدیش سعرك". 

فـیما یـلي مجـموعـة مـن األلـفاظ الـتي اسـتخدمـت فـي تـأجـیج خـطاب الـكراھـیة عـلى مـنصتي تـویـتر وفیسـبوك 

فیما یتصل باألحداث الثالثة موضوع ھذه الدراسة. 
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