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  الحاكمة هوكول والمدعية العامة جيمس تنشران تمريًرا حول دور المنصات اإللكترونية في حادثة إطالق النار في بوفالو
  

  تمرير يتطرق بالتفصيل إلى تطرف مطلك النار على موالع هامشية، واستخدام المنصات الرئيسية للبث المباشر للعنف
  

الحاكم هوكول والمدعية العامة جيمس تدعوان إلى إصالحات تشريعية فيدرالية وعلى مستوى الوالية لمكافحة التطرف 
  والعنف على اإلنترنت

  
  

 عن دور المنصات عبر اإلنترنت فً تمرًٌراأصدرت الحاكمة كاثً هوكول والمدعٌة العامة لنٌوٌورن لٌتٌتٌا جٌمس الٌوم 
 أفراد من ذوي البشرة السوداء 10إطالق النار الجماعً المؤساوي فً بوفالو فً متجر بمالة توبس الذي أدى إلى ممتل 

وكان مكتب المدعٌة العامة لام بمراجعة آالف الصفحات من الوثائك ومحتوى وسائل التواصل . وإصابة ثالثة آخرون
وتم . االجتماعً لفحص كٌفٌة استخدام مطلك النار المزعوم لمنصات اإلنترنت للتخطٌط والتحضٌر واإلعالن عن هجومه

خالل فترة التحمٌك، حصل مكتب المدعٌة العامة . االنتهاء من هذا التحمٌك والتمرٌر الالحك وفمًا إلحالة من الحاكمة هوكول
(OAG)  على محتوى وسٌاسات خارجٌة وداخلٌة للعدٌد من المنصات عبر اإلنترنت التً ٌستخدمها مطلك النار ولام

، جعلت مطلك النار متطرفًا؛ تم تسلٌح منصات 4chanوخلُص التمرٌر إلى أن منصات اإلنترنت الهامشٌة، مثل . بمراجعتها
، لإلعالن عن الهجمات العنٌفة المملدة وتشجٌعها؛ وأدى االفتمار إلى الرلابة والشفافٌة والمساءلة Twitchالبث المباشر، مثل 

 . على هذه المنصات إلى انتشار اآلراء البغٌضة والمتطرفة على اإلنترنت، مما أدى إلى التطرف والعنف
  

فً أعماب هذه النتائج، دعت الحاكمة هوكول والمدعٌة العامة جٌمس إلى إصالحات فٌدرالٌة وعلى مستوى الوالٌة لمكافحة 
التطرف والعنف عبر اإلنترنت، بما فً ذلن تشرٌعات الوالٌة التً من شؤنها تجرٌم الصور أو مماطع الفٌدٌو التً أنشؤها 

باإلضافة إلى . مرتكب جرٌمة المتل ومعالبة األفراد الذٌن ٌعٌدون المشاركة أو إعادة نشر تلن الصور أو مماطع الفٌدٌو نفسها
 من لانون آداب االتصاالت الفٌدرالً 230ذلن، توصً الحاكمة هوكول والمدعٌة العامة جٌمس بإجراء تغٌٌرات على المسم 

لزٌادة مساءلة المنصات عبر اإلنترنت ومطالبة الشركات باتخاذ خطوات معمولة لمنع المحتوى اإلجرامً المتسم بالعنف غٌر 
 . المانونً من الظهور على منصاتها

  
وكما رأٌنا فً مسمط رأسً فً بوفالو، فإن العوالب - منذ فترة طوٌلة، انتشرت الكراهٌة واالنمسام على منصات اإلنترنت "

فً أعماب إطالق النار المروع على ٌد العنصرٌٌن البٌض هذا العام، أصدرت إحالة تطلب  ".لالت الحاكمة هوكول" وخٌمة،
ٌمدم هذا التمرٌر سرًدا مروًعؤ للعوامل . من مكتب المدعٌة العامة دراسة الدور الذي لعبته منصات اإلنترنت فً هذه المجزرة

 ." التً ساهمت فً هذا الحادث، واألهم من ذلن، خرٌطة طرٌك نحو لدر أكبر من المساءلة
  
كشف إطالق النار المؤساوي فً بوفالو عن المخاطر الحمٌمٌة لمنصات اإلنترنت غٌر الخاضعة للرلابة التً أصبحت أرًضا "

هذا التمرٌر هو .  التمٌت الٌوم بؤسر الضحاٌا لمشاركة نتائج هذا التمرٌر.لالت المدعية العامة جيمس" خصبة لتفوق البٌض،
لمد رأٌنا هذا . دلٌل آخر على أن التطرف والتشدد عبر اإلنترنت ٌشكالن تهدًٌدا خطًٌرا لمجتمعاتنا، وخاصة المجتمعات الملونة

ٌجب تحمٌل . ٌحدث فً كراٌستشٌرش، وتشارلوتسفٌل، وإل باسو، وبوفالو، وال ٌمكننا انتظار مؤساة أخرى لبل أن نتحرن
ٌزدهر المحتوى المتطرف عبر . المنصات عبر اإلنترنت المسإولٌة عن السماح بنشر محتوى بغٌض وخطٌر على منصاتها
 ." اإلنترنت، وٌجب علٌنا جمٌعًا العمل معًا لمواجهة هذه األزمة وحماٌة أطفالنا ومجتمعاتنا
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العدٌد من المنصات عبر اإلنترنت التً استخدمها مطلك النار، بما فً ذلن  (OAG)لمد فحص تمرٌر مكتب المدعٌة العامة 
4chan8 وkunو Redditو Discordو Twitchو YouTube ومنصات أخرى عبر اإلنترنت حٌث عثر مكتب 

 Instagram وFacebookعلى محتوى رسومً إلطالق النار أو بٌان مطلك النار، بما فً ذلن  (OAG)المدعٌة العامة 
هذه الشركات وراجع آالف الصفحات من  (OAG)ولد استدعى مكتب المدعٌة العامة . Rumble وTikTok وTwitterو

ونظر المحممون فً كٌفٌة استخدام المنصات لتوزٌع المٌمات والرسائل العنصرٌة والمعادٌة للسامٌة والتروٌج لها . الوثائك
ل . ومشاركة الوسائط المصورة للعنف السابك ذي الدوافع العنصرٌة، وكالهما ساهم فً تطرف مطلك النار المزعوم ٌفص ِّ

التمرٌر أًٌضا كٌف تم استخدام العدٌد من المنصات السائدة للبث المباشر إلطالق النار بهدف التحرٌض على أعمال عنف 
 . إضافٌة، وكٌف انتشر الفٌدٌو المصور إلطالق النار على اإلنترنت

  
خالصة المول، ٌإكد التمرٌر أن عدة منصات على اإلنترنت لعبت دوًرا ال ٌمكن إنكاره فً هذا الهجوم العنصري، أوالً من 

خالل جعل مطلك النار متطرفًا حٌث استهلن كمٌات هائلة من المحتوى العنصري والعنٌف، ومساعدته على االستعداد 
 : ٌشٌر التمرٌر إلى هذه النماط. للهجوم، وأخًٌرا السماح له ببثه

  
 من خالل حسابه الخاص، أصبح مطلك النار فً بوفالو متطرفًا من : المنصات الهامشية ولود التطرف

خالل محتوى عنصري وخبٌث ومعاٍد للسامٌة على موالع ومنصات مجهولة المصدر وغٌر خاضعة 
فً أعماب إطالق النار فً . 4chanلإلشراف تمرٌبًا، تعمل خارج اإلنترنت السائد، وعلى األخص 

له أحد مشاهدي البث المباشر لمطلك النار على موالع  بوفالو، انتشر ممطع فٌدٌو مصور إلطالق النار سجَّ
 ومنصات مشابهة، ورفضهم تعدٌل 4chanٌضمن عدم الكشف عن هوٌته الذي توفره منصة . هامشٌة

المحتوى بؤي طرٌمة ذات مغزى، أن تستمر هذه المنصات فً كونها أرًضا خصبة لخطاب الكراهٌة 
 . العنصرٌة والتطرف

 أصبح البث المباشر أداة لمطلمً النار على الحشود  :أصبح البث المباشر أداة لمطلمي النار على الحشود
لإلعالن الفوري عن جرائمهم، مما ٌزٌد من تروٌع المجتمع المستهدف من لبل مطلك النار وٌعمل كآلٌة 

كان مطلك النار فً بوفالو مدفوًعا باعتماده أن اآلخرٌن . للتحرٌض والحث على أعمال عنف إضافٌة
على الرغم من أن المنصة التً استخدمها للبث . سٌرالبونه وهو ٌرتكب أعمال عنف فً الولت الفعلً

المباشر ألعماله الوحشٌة لد عطلت البث المباشر فً غضون دلٌمتٌن من بداٌة العنف، إال أن الدلٌمتٌن 
 . كانت مدة طوٌلة جًدا

 تم تحسٌن العدٌد من المنصات الكبٌرة : سياسات االعتدال في المنصات الرئيسية غير متسمة وغير شفافة
الراسخة فً ولت استجابتها لتحدٌد وإزالة المحتوى اإلشكالً المتعلك بإطالق النار فً بوفالو، بما فً ذلن 

ومع ذلن، كانت ردود . الفٌدٌو الرسومً إلطالق النار وبٌان مطلك النار، ممارنة باألحداث السابمة
المنصات متفاوتة، حٌث لم تتمكن منصة واحدة من تحدٌد المنشورات المرتبطة بنسخ خارج المولع لفٌدٌو 

ال تكشف العدٌد من . التصوٌر حتى بعد اإلبالغ عن تلن المنشورات من خالل تمارٌر المستخدمٌن
 . المنصات بشكل كامل عن كٌفٌة تعدٌل المحتوى البغٌض أو المتطرف أو العنصري

 تتمتع المنصات عبر اإلنترنت بالكثٌر من الحصانة المانونٌة: تفتمر المنصات عبر اإلنترنت إلى المساءلة .
ل إلى حد كبٌر من المسإولٌة عن لرارات 230فالمسم   من لانون آداب االتصاالت ٌجعل المنصات تتنصَّ

 . اإلشراف على المحتوى، حتى عندما تسمح المنصة للمستخدمٌن بنشر محتوى غٌر لانونً ومشاركته

  
رًدا على النتائج الواردة فً التمرٌر، أوصت الحاكمة كاثً هوكول والمدعٌة العامة جٌمس بمجموعة متنوعة من اإلصالحات 

  :تشمل هذه التوصٌات. لمعالجة التطرف عبر اإلنترنت وزٌادة مساءلة المنصات عبر اإلنترنت
  

 ٌجب على نٌوٌورن والوالٌات األخرى : وضع مساءلة عن إنشاء مماطع فيديو لجرائم المتل وتوزيعها
. إصدار تشرٌعات تفرض المسإولٌة الجنائٌة عن إنشاء الجانً لصور أو مماطع فٌدٌو تصور جرٌمة لتل
وٌجب أن تستكشف نٌوٌورن إثبات المسإولٌة المدنٌة ألي شخص ٌنمل أو ٌوزع صوًرا أو مماطع فٌدٌو 

، ستمتد 230وبالتوافك مع التنمٌحات المناسبة للمسم . لمرتكب الجرٌمة تصور جرٌمة المتل التً ٌرتكبها
هذه المسإولٌة لتشمل المنصات عبر اإلنترنت، بما فً ذلن وسائل التواصل االجتماعً ومنصات البث 

 . المباشر، التً ال تتخذ خطوات معمولة لمنع ظهور مثل هذا المحتوى



 تم استخدام البث المباشر كؤداة من لبل مطلك النار فً بوفالو، مثل :إضافة ليود على البث المباشر 
الهجمات السابمة التً تغذي الكراهٌة، لتوثٌك وبث أعماله العنٌفة على الفور لتؤمٌن لدر من الشهرة وزرغ 

بما فً ذلن متطلبات التحمك - ٌجب أن ٌخضع البث المباشر على المنصات لمٌود . التطرف فً اآلخرٌن
 . المصممة لتحدٌد عنف الشخص األول لبل أن ٌتم نشره على نطاق واسع- وتؤخٌر الشرٌط 

  من لانون آداب االتصاالت الفٌدرالٌة المنصات عبر 230حالًٌا، تحمً المادة : 230إصالح المسم 
اإلنترنت من المسإولٌة عن محتوى الطرف الثالث الذي تستضٌفه، بغض النظر عن ممارسات اإلشراف 

 كدفاع كامل عن 230ٌجب على الكونجرس إعادة التفكٌر فً التوافر الجاهز للمسم . على تلن المنصات
وبداًل من ذلن، ٌجب إصالح المانون بطرٌمة . ممارسات اإلشراف على محتوى المنصات عبر اإلنترنت

 اتخاذ خطوات معمولة 230ٌطلب من خاللها من منصة عبر اإلنترنت ترغب فً االحتفاظ بحماٌة المسم 
هذا االلتراح من شؤنه أن ٌغٌر . لمنع المحتوى اإلجرامً العنٌف غٌر المانونً من الظهور على المنصة

، تتحمل المنصة عبر 230فبدالً من مجرد المدرة على تؤكٌد الحماٌة بموجب المسم . الوالع االفتراضً
اإلنترنت العبء األولً المتمثل فً إثبات أن سٌاساتها وممارساتها مصممة بشكل معمول لمعالجة المحتوى 

  .غٌر المانونً

 ٌجب أن توفر المنصات عبر اإلنترنت شفافٌة أفضل فً سٌاسات تعدٌل : زيادة الشفافية وتموية االعتدال
المحتوى وكٌفٌة تطبٌك هذه السٌاسات فً الممارسة العملٌة، بما فً ذلن تلن التً تهدف إلى معالجة 

وٌجب علٌهم أًٌضا االستثمار فً تحسٌن العملٌات واإلجراءات . المحتوى البغٌض والمتطرف والعنصري
على مستوى الصناعة للحد من انتشار مثل هذا المحتوى، بما فً ذلن عن طرٌك توسٌع أنواع المحتوى 
التً ٌمكن تحلٌلها النتهاكات سٌاساتهم، وتحسٌن تكنولوجٌا الكشف، وتوفٌر وسائل أكثر فعالٌة لمشاركة 

  .المعلومات

 ٌمف ممدمو الخدمات عبر اإلنترنت، مثل مسجلً المجال : مطالبة ممدمي خدمات الصناعة ببذل المزيد
ٌجب على هذه الشركات إلماء نظرة فاحصة على . والشركات المضٌفة، بٌن الموالع الهامشٌة والمستخدمٌن

موالع الوٌب التً تتنمل بشكل متكرر فً محتوى عنٌف وبغٌض، وترفض موالع الخدمة التً تدٌم دورة 
  .عنف تفوق العرق األبٌض

  
بموجب لانون نٌوٌورن التنفٌذي المسم  (OAG)، لدمت الحاكمة هوكول إحالة إلى مكتب المدعٌة العامة 2022أٌار /فً ماٌو
  .للتحمٌك فً دور المنصات عبر اإلنترنت فً إطالق النار فً بوفالو (8 )63

  
تم إجراء التحمٌك وإعداد التمرٌر الحمًا من لبل مكتب اإلنترنت والتكنولوجٌا ووحدة جرائم الكراهٌة التابعة لمكتب الحموق 

  .المدنٌة، بمساعدة خاصة من لسم البحوث والتحلٌالت ولسم العدالة الجنائٌة
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