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ملخص:
ال يوجد تعريف واضح ؼبا يسمى خبطاب الكراىية يف القانون الدويل ،وىذا ما جعلو من أكثر اؼبوضوعات إثارة
للجدل واػببلف ،فبالرغم من وجود بعض التعريفات إال أهنا تتسم يف الغالب بالغموض وعدم الوضوح ،وقد انعكس
ذلك جليا من خبلل صعوبة التفرقة بُت اػبطاب الذي يدخل يف إطار حرية التعبَت ،وخطاب الكراىية.
وانعكس ىذا التفاوت يف فهم مدلول ىذا اػبطاب على التشريعات الوطنية اليت جاءت نصوصها غامضة
فضفاضة ،وىو ما يؤدي يف أغلب األحوال إىل تطبيق ىذا اؼبفهوم بطريقة تؤدي إىل فرض قيود عديدة على حرية التعبَت،
فضبل عن اػبلط الذي تسبب فيو غياب ىذا التعريف بُت عدد من اؼبفاىيم ،خاصة مع وجود دالئل يف الواقع حول
تكريس الصورة النمطية جملتمع معُت يف فبارسة العنف والتمييز العنصري ضد أعضاء اجملتمع.
ىذا ما أدى إىل ضرورة التفكَت جليا يف وضع قوانُت ذبرم خطاب الكراىية ،سواء من خبلل تضمُت بعض اؼبواثيق
الدولية ؼبواد تنظم ىذه اؼبسألة ،أو من خبلل وضع تشريعات بأكملها تكرس ذلك ،مثل ما ىو عليو الوضع على
اؼبستوى الوطٍت.
كلمات مفتاحية:
خطاب الكراىية ،حقوق اإلنسان ،مبادئ كامدن ،حرية التعبَت ،اعبماعات الدينية.
Abstract:
There is no clear definition of what is called hate speech in international law,
which makes it one of the most controversial topics. Although there are certain
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definitions, they are often characterized by ambiguity and lack of clarity, and this
was clearly reflected in the difficulty of distinguishing between speech that falls
within the scope of freedom of expression and hate speech.
This difference in the understanding of the meaning of this discourse was
reflected in national legislation, the texts of which were ambiguous and too broad,
which in most cases leads to the application of this concept in a way that leads to the
'imposition of numerous restrictions on freedom of expression, as well as the
confusion caused by the absence of this definition between a number of concepts,
especially with the in reality evidence on consecrated of the stereotypical image of a
particular society by practicing violence and racial discrimination against members
of society.
This leads to the need to think clearly about the formulation of laws that
criminalize hate speech, whether by including certain provisions in international
charters regulating the issue, or by enacting entire laws that include such content,
such as the situation in the national level.
Keywords:
Hate speech; Human rights; Camden Principles; Freedom of expression; religious
community.

مقدمة:

تعترب صناعة الكراىية أحد أىم األسلةة اؼبستددمة يف اغبروب النفسية وأىم أدوات نظام تفكيك البٌت
والتماسك االجتماعي ،فاغبروب العسكرية تستهدف حياة البشر وفبتلكاهتم اؼبادية ،فيما اغبروب النفسية تستهدف

السلوك االجتماعي من خبلل التأثَت على أفكارىم وحالتهم اؼبعنوية ،وتصنع الكراىية عرب نشر األكاذيب وتزوير اغبقائق
واختبلق األحداث والتبلعب بالعقول واالفًتاء على اآلخرين وتزيُت الباطل ،وىذا يؤدي إىل توفَت البيئة اليت ترعى
الكراىية واؼبعاداة ليشتد عود الضغائن ،مث تتةول الكراىية إىل أفكار وعقائد قبل أن تصبح سلوكا عدوانيا متطرفا.
وللكراىية أوجو متعددة من ها ما ىو اجتماعي أو ثقايف ،كما أن الكراىية الدينية ىي األخطر ألن أثرىا يظهر سريعا
ويفتت اجملتمعات ،بينما تتسبب األزمات السياسية بكراىية اجتماعية ،وتظهر ىذه الكراىية يف الشعارات واؼبواقف
1
واػبطابات السياسية والدينية اؼبتشددة اليت تكون غالبا اؼبصدر الرئيسي لنشر ثقافة الكراىية.
ويعترب خطاب الكراىية من األساليب اؼبستعملة لنشر ثقافة التمييز والعداء بُت أطرافو ،واليت تصل يف بعض
األحيان غبد التةريض على ارتكاب اعبرائم األشد جسامة على اؼبستوى الدويل ،وعلى ىذا األساس وإيقانا من أعضاء
اجملتمع الدويل خبطورة ىذا اػبطاب توحدت ؾبهوداهتم من أجل وضع حد لو ،وذبرديو يف العديد من اؼبواثيق واالتفاقيات
الدولية خاصة ما تعلق منها بالشرعة الدولية غبقوق اإلنسان ،وىذا ما يستوجب طرح اإلشكالية التالية :ما مدى فعالية
اؼبواثيق الدولية غبقوق اإلنسان يف ؾباهبة خطاب الكراىية وذبرديو؟
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إن اؽبدف من ىذه الدراسة ىو إبراز مضمون اؼبواثيق الدولية اليت ربظر وذبرم خطاب الكراىية ،وتبيان مدى
تناسب اغبظر الوارد فيها مع خطورة اؼبمارسات اليت تدخل يف إطار خطاب الكراىية ،حيث سيتم االستعانة يف ىذا
اجملال جبملة من اؼبناىج اليت تتناسب مع طبيعة اؼبوضوع ؿبل الدراسة ،وأبرزىا اؼبنهج التةليلي الذي مت توظيفو يف ربليل
مضمون اؼبواثيق الدولية ؿبل الدراسة ،وكذلك مت توظيف اؼبنهج اؼبقارن يف بعض جوانب الدراسة اليت تستدعي اؼبقارنة
مثل اؼبقارنة بُت القانون الوطٍت وبعض اؼبواثيق الدولية فيما يتعلق بتعريف خطاب الكراىية وصوره ،وال ننسى يف ىذا
اجملال اؼبنهج الوصفي الذي ال تكاد زبلو منو أي دراسة ،حيث مت توظيفو للوقوف على أىم اعبوانب اؼبتعلقة خبطاب
الكراىية.
وللتطرق للعناصر السابق اإلشارة إليها ،مت تقسيم خطة الدراسة وفقا ؼبا يلي:
أوال :مفهوم خطاب الكراىية يف القانون الدويلثانيا :حظر خطاب الكراىية يف اؼبواثيق الدوليةأوال :مفهوم خطاب الكراهية في القانون الدولي:
إن العبلقة بُت جوىر اغبق والقيود اليت ترد عليو تتضح أكثر يف حظر التعصب الديٍت ،الذي يبدو من جهة قيد
يرد على اغبرية الدينية ويبدو بشكل آخر قيد يرد على حرية التعبَت ،واغبقيقة أن نظرة اجملتمعات للدين وإرثها الثقايف ىو
الذي حيدد مكانة وطبيعة ىذا القيد ،فإن كان الدين يعد جزء من حرية الفكر وىو الغالب إذ تربط أكثر االتفاقيات بُت
2

كلمة الدين والفكر والضمَت وىي تعًتف هبذا اغبق ،فإن حظر التعصب يشكل قيدا على حرية التعبَت.
إن مشاعر الكراىي ة والتعبَت عنها ضمن حدود ويف إطار القانون ال تعترب جردية معاقب عليها بل تدخل يف إطار
حرية الرأي والتعبَت ،ولكن عندما تتطور مشاعر الكراىية وتنتقل إىل مرحلة الدعوة إىل الكراىية أو إثارة خطاب الكراىية
ضد فئة اجتماعية معينة مصنفة على أساس ديٍت أو طائفي أو عنصري أو عرقي ،يف ىذه اغبالة يصبح األمر ـبتلفا ألن
3
مثل ىذا اػبطاب من شأنو أن يهدد أو يقوض حالة السلم االجتماعي اليت يقوم عليها اجملتمع اآلمن.
وقبل التطرق ؼبضمون حظر خطاب الكراىية يف اؼبواثيق الدولية البد من ربديد مفهومو ،والوقوف على أىم النقاط
اليت سبيزه عن غَته من اػبطابات.
أ-تعريف خطاب الكراهية:

مل يستقر خطاب الكراىية على مفهوم موحد ،وال على تسمية موحدة على اؼبستويُت الدويل والوطٍت وحىت على
اؼبستوى الفقهي ،فقد أطلقت عليو تسميات ـبتلفة من قبيل "خطاب الكراىية" و"التةريض على الكراىية" وبعض
التسميات األخرى اليت تصب يف ذات اؼبعٌت ،ويف ىذا السياق ترى األستاذة "كبلوديا ىوبت" أن خطاب الكراىية يعد
من بُت أكثر اؼبفاىيم اضطرابا وتقلبا يف ؾبال القانون الدويل غبقوق اإلنسان ،إذ خيتلف مفهومو حبسب الزمان واؼبكان
بل وحىت من حيث األسس اليت يقوم عليها ،ويف أحسن األحوال ديكن أن نذكر لو مفهوما تقليديا حبيث يتضمن أي
4
شكل من أشكال التعبَت اؼبسيئة ألي صباعة عرفية أو اثنية أو دينية".
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حىت نقف على أىم احملاوالت لتعريف خطاب الكراىية ،البد من ربديد التعريف اللغوي واالصطبلحي لو،
وكذلك التعريف الفقهي والتشريعي ،وؿباوالت تعريفو على اؼبستوى الدويل.
التعريف اللغوي واالصطالحي لخطاب الكراهية:إذا ما حبثنا يف التعريف اللغوي ػبطاب الكراىية قبده يشَت إىل كلمتُت ومها :خطاب ومعناه مراجعة الكبلم وقد
خاطبو بالكبلم ـباطبة وخطابا ومها يتداطبان ،ويشَت أيضا إىل معٌت الرسالة اؼبوجهة إىل الغَت وسواء أكانت كتابة أم
لفظا فيوجهو اؼبداطب إىل الغَت عن قصد ودراية.
أما مصطلح الكراىية فَتجع إىل مصدره وىو الكره وىو ضد اؼبرغوب فيو ،وقيل يف ذلك :صبع مكره وىو ما يكرىو
اإلنسان ويشق عليو وظبي الشيء مكروىا ألنو ضد احملبوب ،ويف اللغة االقبليزية يشَت مصطلح خطاب الكراىية اؼبكون
من كلمتُت ( )hate: speechإىل خطاب يوجو هبدف التهديد أو اإلىانة لشدص أو ؾبموعة على أساس األصل
5
القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو اعبنس أو اؽبوية أو اإلعاقة.
وعليو فالكراىية يف اللغة تعٍت القبح وإثارة االمشئزاز والبغض حول شيء ما ،أن يكره اإلنسان شيئا يعٍت مقتو أي
مل حيبو وبغضو ونفر منو فالكراىية ىي أيضا اغبقد والغضب والشعور بالضغينة ذباه شدص ما ،ويف األفعال القولية اليت
تصدر عن دولة أو صباعة أو أفراد وتدعو صراحة إىل الكراىية يطلق عليها "خطاب الكراىية" ،يف حُت أن كافة اعبرائم
اليت ربركها الكراىية وتدفع م رتكبيها لفعل جرمي بسبب الكراىية أيا كانت تسمى "جرائم الكراىية" ،ىذه اعبرائم قد

6

ترتكب ضد أفراد أو صباعات ألسباب الكراىية اؼبتعلقة بالدين أو العرق أو اللغة أو اعبنس أو اإلعاقة العقلية أو البدنية.
أما التعريف االصطبلحي فإنو ورغم االتفاق الواسع النطاق على أن خطاب الكراىية ىو ذلك اػبطاب اؼبتضمن
كبلما جارحا يؤدي إىل آثار ضارة ضد اؼبستهدفُت باػبطاب ،إال أنو مصطلح غَت متفق عليو اصطبلحا ،وتأكيدا على
ذلك يشَت تقرير للمفوضية السامية غبقوق اإلنسان يبُت فيو أن ؿباوالت عدة لتعريفو باءت بالفشل ،فعلى سبيل اؼبثال
ذبنبت عب نة حقوق اإلنسان التابعة لؤلمم اؼبتةدة تعريف خطاب الكراىية ،وبدال عن ذلك ذىبت إىل تعريف األذى
7
احملتمل ؽبذا النوع من التعبَت على حقوق الغَت.
ولقد أدى غياب تعريفات واضةة لبلستثناءات الواردة على حرية التعبَت عندما يتعلق األمر خبطابات الكراىية اليت
تشمل صور ـبتلفة للتةريض ،إىل وجود خلط يف فهم عدد من اؼبفاىيم مثل اؼبقارنة بُت "خطاب الكراىية" و"التةريض
بصوره اؼبدتلفة" ،وىو ما انعكس على اؼبواقف اغبقوقية ذباه اػبطابات اليت يًتتب عليها انتهاك حقوق وحريات أخرى
جديرة باغبماية القانونية ،كما أدى ىذا اػبلط إىل فرض ق يود غَت موضوعية وغَت ضرورية على حرية التعبَت يف كثَت من
8

األحيان ربت دعوى ضباية اغبقوق األخرى اليت قد تتأثر نتيجة فبارسة حرية التعبَت.
فقد ورد أن خطاب الكراىية ىو أي تعبَت يسدر وينتقص من شدص أو ؾبموعة بسبب العرق ،اعبنس ،االنتماء
العرقي ،اعبنسية ،الدين ،الصفات اعبسدية أو صفات شدصية أخرى ،وتعٍت كلمة كراىية يف الشرعة الدولية غبقوق
اإلنسان كل ما يتضمن التمييز والتةريض على اآلخر ،وما تتضمنو من معان تتعلق دبنح الدولة أو اعبماعات حقوقا
لنفسها خارج القانون بالتمييز بُت األشداص والتةريض عليهم ،وفرض أفكار وقيود على حرية معتقداهتم وأفكارىم
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فضبل عن معتقداهتم الدينية ،والتمييز غَت اإلنساين بدءا بالتمييز العنصري باللون واعبنس مرورا بكل أنواع التمييز ،الواردة
9
يف اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اؼبتعلق باغبقوق اؼبدنية والسياسية.
ودائما ما يقود خطاب الكراىية أو حيمل تقليصا وانتقاصا من حقوق شدص أو فئة ،أقلها اغبق يف العيش
بكرامة دون ربريض أو خطاب استعبلئي ىجومي ،وتلك اػبطابات قد تنتشر لتؤصل فبارسات سبييزية يف منطقة جغرافية
ضيقة أو ؾبتمع صغَت مثل القرية أو اؼبدرسة ،وقد تتسع سباما لتتضمن شعوب أو أعراق كاملة أو عقيدة دينية بكل
متبعيها أو دولة ما أو ثقافة ما ،ودائما ما يكون خطاب الكراىية أداة لتةفيز اؼبشاعر وإثارهتا وتعبئتها يف اذباه معُت،
فيصبح ربريضا حاشدا دبا ينشئ سلوك وثقافة واقتناع بالتمييز والعنصرية وانتقاص اغبقوق فبن وجو اػبطاب ضدىم ،وىنا
تكمن خطورة خطابات ا لكراىية خاصة إذا وجدت منابر إعبلمية أو بيئة تواصل خصبة تؤكد عليها وتزيد من
10
انتشارىا.
ونظرا ألنو ال يوجد تعريف ؿبدد متفق عليو ػبطاب الكراىية فيمكن اختصار معاين الكراىية يف سياق واضح
بكوهنا" :كل خطاب دوين مبٍت على العنف اللفظي يهدف إىل القتل اؼبعنوي لآلخر وإقصائو من خبلل الدعوة للقتل
والعنف وصوال إىل الشتم والسب والقذف واإلىانة والتمييز والعنصرية والتعصب الفكري واالستعبلء.
ويشكل عادة خطاب الكراىية أداة مهمة لتةفيز اؼبشاعر وإثارهتا وتوجيهها يف اذباه معُت دبا ينشئ سلوك وثقافة مبنية
على العنصرية والتمييز ضد من وجو اػبطاب ضدىم ومن ىنا تكمن خطورة ىذا اػبطاب خاصة إذا توفرت منصات
إعبلمية وبيئة مهيئة ؽبذا النوع" ،من جهتو أضاف اجمللس األورويب يف تعريفو ػبطاب الكراىية أنو ديكن نقد اعبماعات
الدينية والطوائف اؼبدتلفة ،ولكن دون استددام ألفاظ أو عبارات تعرب عن السب والقذف أو عبارات زبرج عن حدود
11
اآلداب العامة وتفسد الذوق العام.
إن ىناك تقارب يف اؼبعٌت بُت التعريف اللغوي واالصطبلحي ػبطاب الكراىية ،وذلك بالرغم من تعدد التعريفات
االصطبلحية ؽبذا اػبطاب ،فهي تشمل كل خطاب مستهجن وفيو نوع من االستفزاز مهما كان غرضو واؽبدف منو.
-التعريف الدولي لخطاب الكراهية:

فعدم وجود تعريف واضح ػبطاب الكراىية يف القانون الدويل جعل ىذا اؼبوضوع من أكثر اؼبوضوعات إثارة

للجدل واػببلف ،ويف أفضل األحوال توجد تعريفات غامضة وغَت واضةة يف بعض القوانُت احمللية ،وقد عرفت منظمة
اؼبادة  1219كلمة "الكراىية" استنادا إىل "مبادئ كامدن" اػباصة حبرية التعبَت واغبق يف اؼبساواة ،13اليت قامت اؼبنظمة
سالفة البيان باالشًتاك مع عدد من اػبرباء اغبقوقيُت بصياغتها 14بأهنا":تشَت إىل مشاعر قوية وغَت عقبلنية من االزدراء،
15

العداوة ،أو البغض ذباه اجملموعة اؼبستهدفة".
كما شرحت مبادئ كامدن كلمة "دعوة" إىل العنف أو الكراىية بأهنا":وجود نية لًتويج البغض للفئة اؼبستهدفة
وبطريقة علنية" ،وأن كلمة "ربريض" تشَت إىل "تصرحيات حول اجملموعات القومية أو العرقية أو الدينية ،واليت تؤدي إىل
16
خطر وشيك لوقوع التمييز أو العدائية أو العنف ضد أشداص ينتمون إىل ىذه اجملموعات".
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وحيدد ؾبلس حقوق اإلنسان التابع لؤلمم اؼبتةدة أن بعض خطابات الكراىية تستلزم متابعة جنائية ،وغَتىا
17
يتطلب التعقب عرب قضايا مدنية ،فيما تظل بعض خطابات الكراىية مثَتة للقلق.
وتكمن الصعوبة يف تعريف خطاب الكراىية بشكل دقيق ،يف أن ىناك أنواعا من اػبطابات تدخل يف إطار
النقاش العام الذي ال جيوز تقييده على سبيل اؼبثال اػبطابات اليت تؤدي إىل كراىية األفراد عبهاز الشرطة بسبب فبارستو
للتعذيب ضد اؼبواطنُت ،أو اليت تؤدي إىل كراىية اغبكومة بسبب فساد أعضاءىا ولذلك كان ىناك ضرورة أن ربدد
الفقرة الثانية من اؼبادة  20من العهد الدويل للةقوق اؼبدنية والسياسية اؼبضمون البلزم توافره للتمييز بُت الصور اؼبدتلفة
18
ػبطاب الكراىية ،ولتةديد أي منها ؿبظور ويشكل استثناء على حرية التعبَت.
ولقد حددت اؼبادة سالفة الذكر ىذا اؼبضمون يف ثبلث صور ىي "الكراىية القومية" و"الكراىية العنصرية"
و"الكراىية الدينية" ،وبالنظر إىل ىذه الصور قبد أهنا تشكل بعض صور التمييز احملظور دوليا ،وىو ما يثَت التساؤل حول
اقتصار نص اؼبادة  20على ىذه الصور فقط دون غَتىا من صور التمييز ،وتكمن اإلجابة عن ىذا التساؤل يف التوقيت
الذي دخل فيو العهد الدويل للةقوق اؼبدنية والسياسية حيز التنفيذ عام  ،1976حيث مل تكن حركة مناىضة التمييز
يف العامل بذات مستوى القوة والتطور اليت ىي عليو اليوم ،وىو ما استتبع الحقا انتشار التفسَتات الواسعة ألسس التمييز
19
البلزمة غبظر خطابات الكراىية.
وبالرغم من أن مصطلح "خطاب الكراىية" قد يبدو للوىلة األوىل أنو ؾبرد مصطلح سوسيولوجي ال يتناسب مع
معاعبة موضوع قانوين معُت ،إال أن الفقو واؼبمارسة الدوليُت أصبعا على أنو اؼبقدمة النظرية عبرائم خطَتة من قبيل اإلبادة
اعبماعية وـبتلف أشكال العنف ،ويف ىذا اجملال يقول األستاذ ويليام شاباس":إن الطريق إىل اإلبادة اعبماعية يف رواندا
كانت مرصوفة خبطاب الكراىية" ،وقد الحظ األستاذ مانفريد نواك أن":اإلشارة إىل كل من الدعاية للةرب والدعوة إىل
الكراىية القومية أو االثنية أو الدينية جنبا إىل جنب يف نص اؼبادة  20من العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية
20
والسياسية ،ؽبو دليل على خطورة خطابات الكراىية".
تباينت التعريفات الدولية ػبطاب الكراىية وذلك بتباين توجهات اؼبواثيق الدولية يف ىذا اجملال ،خاصة وأن ىناك
اختبلف يف ربديد مظاىر خطاب الكراىية وصوره من وثيقة دولية إىل أخرى.
التعريف الفقهي والتشريعي لخطاب الكراهية:ويف الشأن الفقهي لتعريف خطاب الكراىية ،فقد ذىبت يوليا تيموفيفا إىل اؼبعٌت الوارد يف قاموس ببلك القانوين

بأنو ":خطاب حيمل معاين للتعبَت عن الكراىية ضد ؾبموعة ما تعود إىل عرق معُت ويصرح بو يف ظروف معينة ،من
اؼبرجح أن يتسبب بإثارة العنف اؼبتبادل" ،ويف معٌت آخر بأنو ":شكل من أشكال التعبَت اؼبهاجم جملموعات أو أقليات
إ ثنية أو دينية ،كما يعرف بأنو خطاب يتضمن توجيو رسالة لآلخرين عن الكراىية والتمييز بسبب العرق أو األصل ذات
الصلة بالكرامة وشدصية الضةية" ،فيما اذبهت نقابة احملامُت األمريكيُت إىل تعريفو بالقول ":اػبطاب الذي يسيء أو
يهدد أو يهُت ؾبموعات على أساس العرق أو اللون أو الدين أو األصل القومي أو صفات أخرى"
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وعلى مستوى االجتهادات القضائية ،فقد أشارت احملكمة اعبنائية الدولية لرواندا يف قضية ناىيمانا ()Nahimana
إىل تبيان مفهوم خطاب الكراىية بأنو ":شكل من أشكال العدوان التمييزي اؽبادف إىل تدمَت كرامة اإلنسان ومهاصبة
21
اجملموعة".
وترى مفوضة األمم اؼبتةدة السامية غبقوق اإلنسان نافي بيالي أن":التوصل إىل تعريف قوي وواضح ومشًتك
ػبطاب الكراىية إذا كان مرغوبا فيو على اإلطبلق ،تزيده تعقيدا حقيقة أن االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري
والعهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية يتناوالن اؼبسألة بطريقتُت ـبتلفتُت" ،ورأت أن":من الضروري إجراء سبييز
دقيق بُت أشكال التعبَت اليت ينبغي أن تشكل جرما دبوجب القانون اعبنائي ،وأشكال التعبَت غَت اؼبعاقب عليها جنائيا
ول كنها قد تربر رفع دعوى مدنية ،وأشكال التعبَت اليت ال تستوجب إنزال جزاءات ولكنها قد تثَت شواغل فيما يتعلق
22
بالتسامح والكياسة واالحًتام ،مثل العنصرية يف الرياضة".
وتؤكد بيالي على صعوبة "التمييز بُت خطاب الكراىية واػبطاب الذي ال يتعدى كونو ؾبرد كبلم مسيء ألنو ال
يوجد تعريف ػبطاب الكراىية متفق عليو بشكل جازم يف القانون الدويل ،وردبا ينبغي أال يكون ىناك تعريف لو ،ولدينا
بدال من ذلك عدد من النهج اإلقليمية والوطنية اؼبدتلفة اختبلفا طفيفا ،وبعض البلدان ربمي خطاب الكراىية إال إذا
كان اػبطاب حيرض فعبل على عنف وشيك ،بينما توجد يف اعبانب اآلخر تقييدات صارمة مفروضة على الكبلم يف
23
بعض البلدان يف سياق إنكار ؿبرقة اليهود ،أو يف بلدان أخرى غبماية العقيدة أو الرموز الدينية".
ولقد عرف مفهوم خطاب الكراىية يف العقدين األخَتين تطورا ملفتا لبلنتباه ،مشكبل بذلك خطرا لتزايده اؼبستمر
خاصة يف اؼبنطقة العربية اليت دخلت يف حروب وصراعات منذ أكثر من  30عاما ،وال تزال تعيش حروبا داخلية فيما
ظبي بثورات الربيع العريب ،اليت عززت ثقافة الكراىية والعنف الطائفي الذي أصبح صراعا دينيا طائفيا وقوميا ،فأصبح
القتل يف العواصم العربية إما على اؽبوية الق ومية أو على العرق أو على الطائفة وصوال إىل القتل حىت على االسم ،بغض
النظر عما رافق ذلك من بث دعايات الكراىية ورفض اآلخر داخل الوطن الواحد بسبب االنتماء الطائفي أو الديٍت أو
24
حىت القومي.
لقد عانت اعبزائر على غرار العديد من الدول باألخص يف السنوات األخَتة ،اليت عرفت فيها تنامي استعمال
مواقع التواصل االجتماعي وما تبعو من انتشار مطرد ػبطاب الكراىية على كبو واسع من غياب نص قانوين يضبط
مفهوم خطاب الكراىية ،األمر الذي أدى إىل وقوع خلط بُت مفهوم حرية التعبَت وبُت خطاب الكراىية ،وىو ما أدى يف
الكثَت من األحيان إىل ف رض قيود عديدة على حرية التعبَت حبجة مكافةة خطاب الكراىية ،استمر ىذا الوضع إىل غاية
25

سنة  2020أين مت إصدار القانون  05/20اؼبتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراىية ومكافةتهما.
حيث عرفت اؼبادة  2منو خطاب الكراىية بأنو":صبيع أشكال التعبَت اليت تنشر أو تشجع أو تربر التمييز ،وكذا
تلك اليت تتضمن أسلوب االزدراء أو اإلىانة أو العداء أو البغض أو العنف اؼبوجهة إىل شدص أو ؾبموعة أشداص
على أساس اعبنس أو العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثٍت أو اللغة أو االنتماء اعبغرايف أو اإلعاقة أو
اغبالة الصةية".

26
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إن ىذا التعريف يتسم بالعمومية مفتقرا يف ذلك إىل التوضيح ،حيث قبد أن مصطلح االزدراء ،اإلىانة ،العداء،
البغض ،العنف اؼبوجو حيتاج إىل تعريف دقيق يف ذلك لتوضيح صورة خطاب الكراىية أكثر ،باإلضافة إىل ذلك ماذا يعٍت
اؼبشرع اعبزائري من عبارة "تلك اليت تتضمن أسلوب االزدراء" حبيث ىل ينصرف مصطلح األسلوب إىل العبارات
والكلمات اليت ربمل يف فةواىا الكراىية أم غَت ذلك؟ أال يفًتض البةث عن النية من وراء صبلة العبارات والكلمات
الصادرة من شدص ما؟ ،كما ركز التعريف الصادر عن اؼبشرع اعبزائري على طرح األمثلة بدال من وضع تعريف دقيق
27
لذلك.
وإذا كانت اؼبادة  2من القانون رقم  05/20السابق اإلشارة إليها نصت على تعريف غَت دقيق للدطاب احملرض
على الكراىية ،فإن الصكوك الدولية غبقوق اإلنسان ذات الصلة اكتفت بذكر مظاىرىا واألسس اليت تقوم عليها،
28
وربديد عتبة ذبرديها دون اػبوض يف تعريفها.
من خبلل ما سبق التطرق لو يتبُت لنا بأنو ليس ىناك تعريف متفق عليو ػبطاب الكراىية يف مواثيق واتفاقيات
القانون الدويل ،وىذا ما انعكس بصورة واضةة على عدم إمكانية وضع حدود فاصلة ودقيقة بُت حرية التعبَت وخطاب
الكراىية ،واألكثر من ذلك أن كل وثيقة دولية من الوثائق السابق اإلشارة إليها تعاجل خطاب الكراىية بطريقة ـبتلفة عن
األخرى.
ب-صور خطاب الكراهية:
يعد خطاب الكراىية يف القواعد اؼبعيارية الدولية ويف العديد من القوانُت ،مساويا للتعبَت الذي يشجع التةريض
على إغباق الضرر بفئة مستهدفة ؿبددة بناء على انتماءىا إىل فئة اجتماعية أو صباعة سكانية معينة ،ويف حالة الكراىية
العنصرية تشتمل القوانُت الدولية على أشكال التعبَت ذات الصلة هبذا األمر اليت قد تيسر نشوء جو من التةيز
والتعصب ،ويف اللغة الشائعة سبيل تعريفات خطاب الكراىية إىل أن تكون أوسع نطاقا حبيث تشمل الكلمات اليت تسيء
إىل من ىم يف السلطة أو ربط من شأن األفراد الذين يستقطبون األضواء بوجو خاص ،وعندما تكون أوجو التباين يف
دالالت الكلمات ىذه قائمة ،فإهنا تبُت اذباىا جاريا مفاده أنو ال يوجد فهم واحد متفق عليو يف ىذا الشأن ،وأن
29
مصطلح "خطاب الكراىية" ال يزال ديثل اختزاال قد يشمل معناه ؾبموعة واسعة من أشكال اػبطاب.
فدطاب الكراىية ىو اإلطار اعبامع للصور اؼبتعددة للتةريض ،فقد حددت الفقرة الثانية من اؼبادة  20من العهد
الدويل للةقوق اؼبدنية والسياسية اإلطار العام لبلستثناءات الواردة على حرية التعبَت يف ىذا اجملال ،عندما نصت على
ضرورة أ ن حيظر القانون أية دعوة إىل الكراىية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل ربريضا على التمييز أو العداوة أو
العنف ،ويتبُت من القاعدة اليت أرستها الفقرة الثانية من اؼبادة  20من العهد الدويل للةقوق اؼبدنية والسياسية أن
خطاب الكراىية ليس فعبل مستقبل عن فعل التة ريض بصوره اؼبتنوعة ،بل ىو اإلطار العام الذي يشمل الصور اؼبتعددة
للتةريض ،وىو ما يعٍت أن كل ربريض على العنف أو العداوة والكراىية أو التمييز ىو خطاب كراىية ،شريطة أن يكون
30
ىذا اػبطاب قد جاء مبنيا على أحد أسس التمييز العنصري.
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سيتم من خبلل ىذا العنوان التطرق لصور التةريض اليت استقر عليها الفقو الدويل باعتبارىا استثناء على حرية
التعبَت.
وذبدر اإلشارة يف البداية أن التةريض ىو دعوة اعبمهور بشكل مباشر أو غَت مباشر للقيام بفعل ضد أفراد أو
ؾبموعات ،وذلك باستددام إحدى طرق العبلنية على أن يكون اػبطاب موجها ضد أفراد أو ؾبموعات ؿبددة ،ولو
بشكل غَت مباشر كما يف حالة استددام االستعارات واجملازات.
وينقسم التةريض الذي يًتتب على خطاب الكراىية وفقا لنص اؼبادة  20من العهد الدويل للةقوق اؼبدنية والسياسية
31
إىل ثبلث صور.
التحريض على العنف :عرفت منظمة الصةة العاؼبية العنف بأنو":االستددام العمدي للقوة البدنية أو السلطةضد شدص أو ؾبموعة بطريقة تؤدي للجرح أو اؼبوت أو األذى النفسي أو البدين"
وتعترب كل دعوة مباشرة أو غَت مباشرة للجمهور ؼبمارسة العنف ضد أفراد أو ؾبموعات على أحد أسس التمييز

العنصري سالفة البيان ربريض على العنف ،وؿبظور قانونا وجيب على الدولة ذبرديو جنائيا إذا أدى ىذا التةريض
32
إىل وقوع عنف بالفعل.
التحريض على العداء والكراهية :البد أن تكون ؾباهبة الدولة ؽبذه الصورة من صور التةريض بعيدة عن طريقالعقاب اعبنائي ،وأقرب إىل اؼبواجهة التوعوية واالجتماعية اليت هتدف إىل الرفض االجتماعي ؽبذا النوع من

اػبطابات مع االحتفاظ باغبق يف اللجوء إىل القضاء اؼبدين لضةايا ىذه الصورة من صور التةريض ،وبالطبع
33
اغبق يف الرد والتصةيح إذا مت اػبطاب بإحدى وسائل اإلعبلم.
ولقد عرفت مبادئ كامدن غبرية التعبَت واغبق يف اؼبساواة العداوة بأهنا":كل فعل مبٍت على حالة ذىنية متطرفة
من الكراىية واؼبقت ذباه أفراد أو ؾبموعات ؿبددة" وىو ذات التعريف الذي وضعتو مبادئ كامدن ؼبصطلح
الكراىية ،واؼببلحظ أن مصطلةي العداوة والكراىية تنتاهبما درجة كبَتة من الغموض وعدم الوضوح ،على
عكس التةريض على العنف والتةريض على التمييز ،وىذا الغموض ديكن أن يؤدي إىل تفسَتمها تفسَتات
34
واسعة تؤدي إىل فرض قيود غَت موضوعية وغَت ضرورية على حرية التعبَت.
التحريض على التمييز :وىو كل دعوة موجهة للجمهور بإحدى طرق العبلنية ؼبمارسة أي فعل من شأنو إضعافأو منع سبتع أفراد أو ؾبموعات على قدم اؼبساواة مع غَتىم من الناس حبقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ،سواء
35
يف اجملال السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو أي ؾبال من ؾباالت اغبياة العامة.

فقد ينتج عن التةريض على التمييز عنف ويف ىذه اغبالة جيب على الدولة مواجهة الفاعل يف جردية العنف
بالطريق اعبنائ ي ،وكذلك احملرض باعتباره شريك يف اعبردية ،أما التةريض على التمييز الذي ال ينتج عنو عنف فبل جيب
اللجوء بشأنو للطريق اعبنائي يف مواجهة احملرض ،بل ينبغي إتاحة حق التعويض اؼبدين للضةية وكذلك حقو يف الرد
والتصةيح بشأن أي وقائع قد تنسب إليو يف سياق التةريض ضده.
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لقد تنوعت صور خطاب الكراىية حبسب تنوع السلوكات واألفعال اؼبمارسة فيها ،لكنها تلتقي يف النتيجة أو
اؽبدف احملقق وىو نشر الكراىية واالزدراء بُت األطراف اؼبستهدفُت من السلوك ،إذ أشار العهد الدويل للةقوق اؼبدنية
والسياسية إىل ثبلثة صور ػبطاب الكراىية وىي :التةريض على العنف ،التةريض على العداء والكراىية والتةريض على
التمييز ،وقد تصل ىذه الصور إىل أوجها فتؤدي إىل ارتكاب اعبرائم يف بعض اغباالت.
ثانيا :حظر خطاب الكراهية في المواثيق الدولية:

يتطرق خطاب الكراىية إىل مسائل خبلفية ككرامة اإلنسان وأمنو واؼبساواة بُت األفراد وحرية التعبَت ،وال يذكر
خطاب الكراىية صراحة يف العديد من الوثائق واؼبعاىدات الدولية اػباصة حبقوق اإلنسان ،ولكن يرد ذكره بطريقة غَت

مباشرة من خبلل اؼببادئ اؼبتعلقة بالكرامة البشرية واؼبساواة وحرية التعبَت ،وديكن أن ينظر إىل بعض العبارات على أهنا
هتُت ا لكرامة مباشرة ويشمل ذلك استهداف صباعة بعينها إضافة إىل األفراد ،ويف بعض اغباالت قد يرى يف التعبَت أيضا
دعوة إىل التةريض على التمييز فبا ديثل انتهاكا للةق يف اؼبساواة ،وشبة مسألة أخرى تتمثل يف حق اإلنسان يف اغبياة
واغبرية واألمن ومعرفة ما إذا كان تعبَت معُت ديثل ضررا مباشرا يف ىذا الشأن ،كما يف حاالت الدعوة إىل شن ىجمات
37
على أفراد استنادا إىل انتماءىم إىل فئة معينة.
إن الكراىية عادة ما يشكلها ويغذيها ويوجهها أفراد بعينهم أو صباعات معينة ضد أفراد وصباعات أخرى ـبتلفة
عن األغلبية السائدة يف اإلثنية أو اللغة أو الدين ،وكثَتا ما يكون ذلك ألسباب سياسية أو نظرا لتمييز راسخ طال أمده.
وديكن لرسائل الكراىية أن ذبد أرضا خصبة ذات مشاكل اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أوسع نطاقا أو انقسامات يف
38
اجملتمع ،وغالبا ما تكمن األسباب اعبذرية للكراىية يف اختبلفات إثنية أو دينية صرفة.
سيتم من خبلل ىذا القسم من الدراسة التطرق غبظر خطاب الكراىية يف بعض اؼبواثيق الدولية غبقوق اإلنسان
وىي :اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان والعهد الدويل للةقوق اؼبدنية والسياسية ،ىذا باإلضافة إىل اؼبواثيق الدولية األخرى
واليت منها :االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ،ومبادئ كامدن اؼبتعلقة حبرية التعبَت واؼبساواة.
.1تجريم خطاب الكراهية في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان:

مل يتم تناول حظر خطاب الكراىية صراحة يف أغلب اؼبواثيق الدولية ،حيث ظلت ىناك إشكاليات دائمة مثارة

حول تعريفو وما ديكن أن يشملو ومىت يصبح ؾبرما يستوجب العقوبة ،وحاولت األمم اؼبتةدة ومفوضية حقوق اإلنسان
االجتهاد يف إجياد مفهوم متفق عليو ػبطاب الكراىية يتم إدراجو يف اؼبواثيق الدولية يف ىذا اإلطار ،على سبيل اؼبثال
التوصية اليت أوردىا ؾبلس أوروبا للمفوضية السامية غبقوق اإلنسان بشأن خطابات الكراىية اليت عرفتها بأهنا "صبيع
أشكال التعبَت اليت تنشر أو ربرض أو تشجع أو تربر الكراىية العرقية أو كره األجانب أو معاداة السامية أو غَت ذلك من
أشكال الكراىية اؼببنية على التعصب ،دبا فيها التعصب اؼبعرب عنو بالنزعة القومية واالعتداء باالنتماء اإلثٍت والتمييز ضد
39
األقليات واؼبهاجرين والسكان من أصل مهاجر".
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أ-تجريم خطاب الكراهية في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
لقد منةت اؼبادة  18من اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان "لكل شدص اغبق يف حرية التفكَت والضمَت والدين
ويشمل ىذا اغبق حرية تغيَت ديانتو أو عقيدتو وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم واؼبمارسة وإقامة الشعائر ومراعاهتا سواء
أكان ذلك سرا أم مع اعبماعة".

40

إن ىذا اغبق غَت قابل باؼبطلق لبلنتقاص من قيمتو األخبلقية والقانونية ،يعٍت وبالضرورة عدم السماح ألية سلطة
أو جهة أو شدص باالعتداء على ىذا اغبق بأي شكل من األشكال سواء باالعتداء اؼبباشر أو باالعتداء بالكلمات
41
وبالتةريض وباالنتقاص من قيمة ىذا اغبق ،فبا يعٍت وبالضرورة عدم إفساح أي مكان ػبطاب الكراىية يف ىذا اغبق.
وعاد اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان يف اؼبادة  19للتأكيد على ىذا اغبق بأن "لكل شدص اغبق يف حرية الرأي
والتعبَت ،ويشمل ىذا اغبق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة
42
كانت دون تقييد باغبدود اعبغرافية".
كما نصت اؼبادة  7من اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان على أن اؼبساواة يف التمتع باغبقوق واغبريات حق لكل
إنسان  ،وأن الناس صبيعا سواء أمام القانون وأهنم متساوون يف حق التمتع حبماية القانون دومنا سبييز كما يتساوون يف حق
التمتع باغبماية من أي سبييز ينتهك ىذا اإلعبلن ومن أي ربريض على مثل ىذا التمييز.
ومل يتطرق اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان بشكل مباشر ػبطابات الكراىية ،وما يًتتب عليها من ربريض بصوره
اؼبدتلفة ،43إال أن اؼبادة  29نصت:

-على كل فرد واجبات إزاء اعبماعة ،اليت فيها وحدىا ديكن أن تنمو شدصيتو النمو اغبر الكامل.

ال خيضع أي فرد يف فبارسة حقوقو وحرياتو إال للقيود اليت يقررىا القانون مستهدفا منها حصرا ضمان االعًتافال واجب حبقوق وحريات اآلخرين واحًتامها ،والوفاء العادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاىية اعبميع
يف ؾبتمع دديقراطي.

44

ال جيوز يف أي حال أن سبارس ىذه اغبقوق على كبو يناقض مقاصد األمم اؼبتةدة ومبادئها.لقد فسرت عدة أحكام يف اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان على أهنا ذبيز للدول التدخل غبظر خطاب الكراىية
أو اػبطاب الذي يعد استفزازيا أو ؿبرضا على الكراىية ،وإن كان اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان ال يتناول بشكل
صريح مسألة التةريض على الكراىية أو الدعوة إليها ،وبالتايل فإن السلطة القانونية غبظر خطاب الكراىية مفهومة ضمنا
من اؼبادة  1من اإلعبلن العاؼبي اليت تنص على ميبلد "صبيع الناس أحرارا متساوين يف الكرامة واغبقوق دون أي سبييز،
كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اعبنس" ،ومن اؼبادة  7اليت تنص بشكل صريح أكثر على اغبماية من التمييز
والتةريض على التمييز ،ومن ناحية أخرى تشَت اؼبادة  29من اإلعبلن العاؼبي إىل الواجبات اليت يتةملها كل شدص
إزاء اعبماعة ،وتفسر بأن فرض بعض القيود على اغبقوق قد يكون الزما ومشروعا من باب اغبرص على صبلة أمور منها
45
"االعًتاف الواجب حبقوق الغَت وحرياتو واحًتامها".
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وكل ىذه اغبقوق منصوص عليها يف اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان ،وانطبلقا من نظرة إصبالية ؽبا معا يتمتع كل
فرد باغبق يف حرية التعبَت ،واغبق يف اغبماية من انتهاكات الكرامة واؼبساواة واغبق يف اغبياة واألمن.
وبعبارة أخرى لكل فرد اغبق يف اغبماية من خطاب الكراىية من حيث أن ىذا اػبطاب ينطوي على انتهاكات لتلك
اغبقوق ،ويشمل ذلك توازنا معقدا بُت اغبقوق بوسائط ربافظ ما أمكن على جوىر كل حق ،ومن ىذا اؼبنطلق سبثل
العمليات واؼبعايَت البلزمة لتةقيق ىذا التوازن أمرا حيويا ،بيد أن األمر الذي ينبغي أال يغيب عن األذىان ىو أن
التناسب والضرورة اؼبشروعة وربقيق التوازن انطبلقا من منطق التصدي ػبطاب الكراىية ال ترجح كفتها مقابل كفة حرية
46
التعبَت.
إن اؼببادئ الواردة يف اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان تضمنت أوال تشديدا على مبدأ حرية الرأي ،وثانيا فإن
النص نفسو يقارب يف حقيقة األمر وجها واحدا من وجوه خطاب الكراىية وربديدا ذلك الذي يتجلى يف اعبانب
الدعائي ،وردبا كان ذلك تفاعبل مع اآلثار اؼبدمرة اليت خلفتها أيديولوجيات الكراىية يف منتصف القرن اؼبنصرم.
غَت أن خطاب الكراىية يف زمننا الراىن أصبح قوامو الكلمات اعبارحة اليت تلةق أذى معنويا ونفسيا باألفراد ،ما جعلنا
نشهد انتقاال من فك رة الدعاية إىل فكرة اإلىانة ،أي دبعٌت آخر ربول خطاب الكراىية إىل عملية تستددم فيها الكلمات
47
ؼبهاصبة شدص ما بصورة مباشرة بدال من خطاب دعائي يعمل على ربريض طرف ثالث على الكراىية.
لقد مت اإلشارة إىل خطاب الكراىية يف اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان بطريقة غَت مباشرة ،وذلك من خبلل قراءة
ما وراء سطور بعض مواده ،اليت شددت على ضرورة كفالة اغبق يف التعبَت ولكن ليس على إطبلقو.
ب-تجريم خطاب الكراهية في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام :1966

لقد كان اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان حاظبا يف رسم إطار ضباية حقوق اإلنسان ووضع جدول األعمال البلزم

لذلك ،ولكن ىذا اإلعبلن ليس ملزما أين وضع يف وقت الحق ؾبموعة من الوثائق اؼبلزمة بغية توفَت ضباية أقوى
للةقوق ،وديثل العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية أىم ىذه الوثائق وأمشلها فيما يتعلق بالتصدي ػبطاب
48
الكراىية ،مع أنو ال يستددم صراحة مصطلح "خطاب الكراىية".
ف في العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية أعيد التأكيد يف الفقرة األوىل من اؼبادة  18على أن "لكل
إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك حريتو يف أن يدين بدين ما ،وحريتو يف اعتناق أي دين أو
معتقد خيتاره ،وحريتو يف إظهار دينو أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واؼبمارسة والتعليم ،دبفرده أو مع صباعة ،وأمام اؼبؤل
أو على حدة" ويف الفقرة الثانية من نفس اؼبادة "ال جيوز تعريض أحد إلكراه من شأنو أن خيل حبريتو يف أن يدين بدين
ما ،أو حبريتو يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره" ويف الفقرة الثالثة من نفس اؼبادة "ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف
إظهار دينو أو معتقده ،إال للقيود اليت يفرضها القانون واليت تكون ضرورية غبماية السبلمة العامة أو النظام العام أو
49
الصةة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية".
كما نصت اؼبادة  19من العهد الدويل للةقوق اؼبدنية والسياسية على ضباية حرية التعبَت يف الفقرتُت األوىل
والثانية منها:
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-لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة.

لكل إنسان حق يف حرية التعبَت ،ويشمل ىذا اغبق حريتو يف التماس ـبتلف ضروب اؼبعلومات واألفكار وتلقيهاونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للةدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فٍت أو بأية وسيلة
50
أخرى خيتارىا.
ووضعت قيدا على حرية التعبَت يف الفقرة الثالثة اليت نصت على أن:
تستتبع فبارسة اغبقوق اؼبنصوص عليها يف الفقرة ( )2من ىذه اؼبادة واجبات ومسؤوليات خاصة .وعلى ذلكجيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون ؿبددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ.الحًتام حقوق اآلخرين أو ظبعتهم
51
ب.غبماية األمن القومي أو النظام العام أو الصةة العامة أو اآلداب العامة.
ولقد أشارت اؼبادة  20من العهد اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية إىل صور خطاب الكراىية بالنص ":ربظر
بالقانون أية دعاية للةرب،
 .2ربظر بالقانون أية دعوة إىل الكراىية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل ربريضا على التمييز أو العداوة أو
52

العنف"
ويف إطار تفسَت التعليق العام رقم  34للجنة حقوق اإلنسان التابعة لؤلمم اؼبتةدة لنص اؼبادة  19من العهد فإن
أي قيود تفرض على حرية التعبَت جيب أن تكون وفقا لثبلثة معايَت أساسية:
أن تكون القيود ضرورية-أن تكون وفقا للقانون

53

أن تكون هبدف ضباية حقوق أخرى ؿبمية دبوجب القانون الدويل غبقوق اإلنسان.كما أشار التعليق السابق ذكره إىل أنو باستثناء اغباالت اؼبعينة اؼبنصوص عليها يف الفقرة  2من اؼبادة  20من
العهد ،يتعارض مع العهد حظر إظهار قلة االحًتام لدين أو نظام عقائدي آخر دبا يف ذلك ازدراء األديان.
وجيب أيضا أن تكون حاالت اغبظر تلك متماشية مع الشروط الصارمة الواردة يف الفقرة  3من اؼبادة  ،19فضبل عن
مواد مثل 2 :و 5و 17و 18و 26من العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية ،ولذلك ال جيوز على سبيل
اؼبثال ألي قانون من ىذه القوانُت أن دييز لصاحل أتباعها ضد أتباع دين آخر ،وال جيوز أن تستددم حاالت اغبظر تلك
54
ؼبنع انتقاد الزعماء الدينيُت أو التعليق على مذىب ديٍت أو مبادئ عقائدية أو اؼبعاقبة عليها.
ولعل مقارنة بسيطة بُت نصي اؼبادتُت  2من القانون رقم  ، 05/20واؼبادة  20من العهد الدويل سابقيت الذكر،
تبُت أوجو االختبلف اغبقيقية بُت مفهومي خطاب الكراىية على اؼبستويُت الوطٍت والدويل ،ففي حُت تضمن القانون
 05/20صبيع مظاىر الكراىية اؼبنصوص عليها يف العهد الدويل وىي "التمييز" و"العداوة" و"العنف" ،فقد مت إضافة
55
مصطلةات أخرى مل قبد ؽبا أي أثر يف العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية.
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وبالنسبة للعبلقة بُت اؼبادة  19واؼبادة  20من العهد الدويل للةقوق اؼبدنية والسياسية ،فقد انتهى التعليق العام
رقم  34السابق اإلشارة إليو أن القيود اليت تقع يف إطار اؼبادة  20جيب أن يكون مسموح هبا وفقا للفقرة  3من اؼبادة
56
.19
وتفرض اؼبادة  20من العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية معايَت عالية ألن فرض القيود على الكبلم
ينبغي أن يظل من حيث اؼببدأ ىو االستثناء ،وجيب تفسَت ىذه اؼبادة بالتوافق مع أحكام اؼبادة  19من العهد الدويل
اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية ،والواقع أن معيار القيود اؼبؤلف من ثبلثة عناصر (القانونية والتناسب والضرورة) ينطبق
كذلك على حاالت التةريض أي أن تلك القيود جيب أن ينص عليها القانون ،وأن ربدد بشكل دقيق ػبدمة مصلةة
مشروعة وأن تكون ضرورية يف ؾبتمع دديقراطي غبماية تلك اؼبصلةة ،ويعٍت ىذا من بُت أمور أخرى وجوب أن تكون
القيود معروفة بوضوح وبشكل ؿبدد وأن تستجيب غباجة اجتماعية ملةة ،وأن تكون ىي التدابَت اؼبتاحة األقل تقييدا،
وأال تكون فضفاضة جدا أي أهنا ال تفرض قيودا على الكبلم بطريقة متوسعة أو غَت ىادفة ،وأن تراعي مبدأ التناسب
دبعٌت الفائدة اليت تنتج عنها للفئات اؼبستهدفة تفوق الضرر الذي قد يلةق حبرية التعبَت ،دبا يف ذلك ما يتعلق بالعقوبات
57

اليت ذبيزىا ىذه القيود.
وعليو فإن العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية قد ضمن يف مادتو  19اغبق يف حرية الرأي والتعبَت،
لكن ىذا اغبق على خبلف اؼبواثيق اجملرمة لئلبادة اعبماعية والتعذيب والرق واعبرائم ضد اإلنسانية على سبيل اؼبثال،
ليس مطلقا ومن مث فإن اؼبادة  19من العهد الدويل تسمح بفرض قيود معينة عندما تكون ضرورية الحًتام حقوق
اآلخرين أو ظبعتهم أو ضباية األمن القومي أو النظام العام أو الصةة العامة أو اآلداب العامة ،وباإلضافة إىل ذلك فإن
اؼبادة  20من العهد تقضي فعبل حبظر أية دعاية للةرب أو أية دعوة إىل الكراىية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل
58
ربريضا على التمييز أو العداء أو العنف.
وعلى الرغم من اإلشارات إىل خطورة اإلىانات الكبلمية اليت ينبغي أن حيظرىا القانون دبوجب اؼبادة  ،20ال يزال
ىناك تعقيد يف ىذا الشأن فهناك على وجو اػبصوص غموض يف تعريف أوجو التمييز الواضةة بُت العناصر التالية)1( :
أشكال التعبَت عن الكراىية )2( ،والتعبَت الذي يدعو إىل الكراىية )3( ،وخطاب الكراىية الذي ديثل على وجو التةديد
ربريضا على إحداث أضرار عملية قائمة على التمييز والعداوة والعنف ،ومن مث يقع على عاتق الدول التزام حظر اػبطاب
الذي ينطوي على دعوة إىل الكراىية تشكل ربريضا على التمييز أو العداوة أو العنف ،دبا يتماشى مع الفقرة  2من اؼبادة
 20إال أن طريقة تفسَت ىذا اغبكم ليست ؿبددة بوضوح ،ومن مث فإن القيود اؼبفروضة على حرية التعبَت استنادا إىل
59
حكم العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية قد تفتح الباب أمام االنتهاكات.
وبالرجوع أيضا إىل اؼبادة  2من القانون  05/20السابق ذكرىا ،مقارنة بنص اؼبادة  20من العهد الدويل فيما
يتعلق بعتبة التجرمي اليت ربددىا ىذه األخَتة ػب طابات الكراىية ،إذ ينبغي أن يرقى خطاب الكراىية إىل درجة التةريض
على التمييز أو العداوة أو العنف حىت يستوجب التجرمي ،وىذا ما يستلزم توافر عنصر النية الذي ديكن استدبلصو من
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مصطلح الدعوة إىل الكراىية ،أما اؼبادة  2من القانون  05/20فبل تبدو بأهنا تفرض عتبة لتجرمي خطاب الكراىية،
60
حيث وردت هبا عبارة "صبيع أشكال التعبَت".
وبالتوقف أمام مدلوالت اؼبفاىيم واؼبصطلةات اليت وردت يف اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان والعهد الدويل
اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية ،قبدىا تتسق بطريقة أو بأخرى مع اؼبفاىيم والدالالت اؼبعجمية العربية لكلمة كره،
وإن جاءت يف سياق اإلعبلن العاؼبي والعهد الدويل دبفاىيم أوسع وأرحب .واستددم العهد الدويل اػباص باغبقوق
اؼبدنية والسياسية كلمات :اغبق يف الفكر والوجدان مث اختيار الدين الذي يدين بو ويف إظهاره بالتعبد ،وإقامة الشعائر
واؼبمارسة والتعليم دبفرده أو صباعة وأمام اؼبؤل أو على حدا… ،ويف الوقت الذي مل يستددم يف اإلعبلن العاؼبي غبقوق
اإلنسان كلمة إكراه ،فقد ذىب العهد الدويل الستددامها مباشرة يف سياق ذبرديو لبث الكراىية القومية أو العنصرية أو
61

الدينية.

لقد أشار العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية ػبطاب الكراىية دون أن يستعمل ىذا اؼبصطلح
صراحة ،حيث أشار إىل ذلك من خبلل القيود الواجب فرضها على حرية التعبَت واليت جيب أن تتم دبوجب القوانُت.
.2تجريم خطاب الكراهية في النصوص الدولية الخاصة:

تضمنت الشرعة الدولية غبقوق اإلنسان ،اليت مت معاعبتها يف القسم السابق من الدراسة ذبرمي خطاب الكراىية من
منطلق أنو انتهاك غبقوق اإلنسان احملمية قانونا ،وقد سارت النصوص الدولية األخرى اليت أشارت إىل حظر وذبرمي
62

خطاب الكراىية على درب الشرعة الدولية غبقوق اإلنسان.
وسيتم من خبلل ىذا القسم من الدراسة التطرق لبعض النصوص الدولية اليت تصدت بالتجرمي واغبظر ػبطاب
الكراىية وىي االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ،ومبادئ كامدن اؼبتعلقة حبرية التعبَت واؼبساواة
من خبلل الًتكيز على اؼببدأ .12
أ-تجريم خطاب الكراهية في االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري لعام :1965

تعد ىذه االتفاقية ىي األوىل من نوعها اليت تتضمن خطاب مباشر ،يشكل التزامات وضوابط فيما خيص التمييز
63

وخطابات الكراىية من بُت كل اؼبواثيق الدولية.
إذ تنص اؼبادة الرابعة من االتفاقية على ما يلي ":تتعهد الدول األطراف بازباذ التدابَت الفورية اإلجيابية الرامية إىل
القضاء على كل ربريض على ىذا التمييز وكل عمل من أعمالو ،وتتعهد خاصة ،ربقيقا ؽبذه الغاية ومع اؼبراعاة الواجبة
للمبادئ الواردة يف اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان وللةقوق اؼبقررة صراحة يف اؼبادة  5من االتفاقية ،دبا يلي:
(أ)اعتبار كل نشر لؤلفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراىية العنصرية ،وكل ربريض على التمييز العنصري
وكل عمل من أعمال العنف أو ربريض على ىذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية صباعة من لون أو
أصل اثٍت آخر ،وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية ،دبا يف ذلك سبويلها ،جردية يعاقب عليها
القانون".

64
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وعليو تفرض اتفاقية القضاء على صبيع أشكال التمييز العنصري حضرا أوسع نطاقا يف اؼبادة السابق ذكرىا ،فهي
تطلب من صبيع الدول اليت ىي طرف يف اؼبعاىدة أن تعلن جردية جنائية "كل نشر لؤلفكار القائمة على التفوق
العنصري أو الكراىية العنصرية ،والتةريض على التمييز العنصري  ،...وتوفَت كل مساعدة للنشاطات العنصرية"،
65
واؼبشاركة يف "اؼبنظمات ،وتنظيم صبيع األنشطة الدعائية األخرى اليت تشجع وربرض على التمييز العنصري".
كما حددت اؼبادة  5من االتفاقية اغبقوق اليت تعترب أية دعوة لبلنتقاص منها تشكل ربريضا على التمييز
العنصري ،حيث نصت على:
"إيفاء لبللتزامات األساسية اؼبقررة يف اؼبادة ( )2من ىذه االتفاقية ،تتعهد الدول األطراف حبظر التمييز العنصري
والقضاء عليو بكافة أشكالو ،وبضمان حق كل إنسان ،دون سبييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثٍت ،يف
اؼبساواة أمام القانون ،السيما بصدد التمتع باغبقوق التالية:
أ-اغبق يف اؼبعاملة على قدم اؼبساواة أمام احملاكم وصبيع اؽبيئات األخرى اليت تتوىل إقامة العدل.
ب -اغبق يف األمن على شدصو ويف ضباية الدولة لو من أي عنف أو أذى بدين ،يصدر سواء عن موظفُت رظبيُت
أو عن أية صباعة أو مؤسسة.
ج-اغبقوق السياسية ،والسيما حق االشًتاك يف االنتدابات –اقًتاعا وترشيةا -على أساس االقًتاع العام اؼبتساوي،
واإلسهام يف اغبكم ويف إدارة الشؤون العامة على صبيع اؼبستويات ،وتويل الوظائف العامة على قدم اؼبساواة.
66

د-اغبقوق اؼبدنية األخرى والسيما"...
يتجلى لنا فبا سبق أن االتفاقية الدولية للقضاء على صبيع أشكال التمييز العنصري ال تستددم عبارة خطاب
الكراىية صراحة ،وزبتلف ىذه االتفاقية عن العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية يف ثبلثة جوانب.
فأوال يعد تصورىا ؼبفهوم خطاب الكراىية مقتصرا بوجو خاص على اػبطاب الذي يشَت إىل العرق أو اإلثنية ،وثانيا
تفرض االتفاقية اؼبذكورة التزاما على الدول األطراف أكثر صرامة من مضمون اؼبادة  20من العهد الدويل اؼبذكور ،إذ أن
67
ىذا االلتزام يشمل ذبرمي األفكار العنصرية اليت ال سبثل بالضرورة ربريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وثالثا ديثل مفهوم "الد عوة إىل الكراىية" الذي استةدثو العهد الدويل اؼبذكور مفهوما أكثر ربديدا من خطاب
التمييز اؼبوصوف يف االتفاقية اؼبذكورة ،إذ يفًتض فيو أن يقتضي النظر يف نية الفاعل ال يف التعبَت على حدا ،فإن ؾبرد
نشر رسائل تبُت التفوق العرقي أو الكراىية العنصرية أو حىت التةريض على التمييز العنصري أو العنف العنصري،
يستوجب العقاب دبوجب االتفاقية الدولية اؼبذكورة ،أما يف العهد الدويل اؼبذكور فإن نية التةريض على الكراىية ربتاج
68
إىل إثبات لكي يتاح حظر اػبطاب دبوجب الفقرة  2من اؼبادة .20
ويف توصيتها العامة رقم  )2013(35عن مكافةة خطاب التةريض على الكراىية العنصرية ،تؤكد عبنة القضاء
على التمييز العنصري على أمور من بينها دور خطاب التةريض على الكراىية العنصرية يف العمليات اؼبؤدية إىل
االنتهاكات اعبماعية غبقوق اإلنسان واإلبادة اعبماعية ويف حاالت النزاع ،وتشَت إىل أن ىذا اػبطاب ديكن أن ينبع من
أفراد أو صباعات وديكن نشره شفويا أو مطبوعا أو من خبلل وسائط اإلعبلم اإللكًتونية (االنًتنت ومواقع التواصل
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االجتماعي) ،وكذلك من خبلل أشكال التعبَت غَت الشفوية (إبداء الرموز والصور وأنواع السلوك العنصرية يف التجمعات
69
العامة).
وعلى غرار االتفاقية الدولية للقضاء على صبيع أشكال التمييز العنصري ،ترمي االتفاقية اػباصة باإلبادة اعبماعية
إىل ضباية اعبماعات اليت تعرف حبسب عرقها أو جنسيتها أو إثنيتها ،على الرغم من أهنا توسع نطاق أحكامها حبيث
تشمل اعبماعات الدينية ،ولكن عندما تتطرق االتفاقية اػباصة باإلبادة اعبماعية إىل مسألة خطاب الكراىية ،فإن
أحكامها تطبق على األفعال اليت ربرض علنا على اإلبادة اعبماعية ،اليت يعًتف بأهنا "األفعال اؼبرتكبة على قصد التدمَت
70
الكلي أو اعبزئي عبماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية".
إن اتفاقية القضاء على صبيع أشكال التمييز العنصري تعاملت حبدة أكثر مع مسألة ذبرمي خطاب الكراىية مقارنة
باإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان والعهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية ،فقد نصت يف فةواىا على اعتبار التةريض على
التمييز كجردية يعاقب عليها القانون.
ب-تجريم خطاب الكراهية في مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة لعام :2009
لقد ظل التعارض احملتمل بُت حرية التعبَت والتةريض على العنف أو الكراىية ؿبل قلق اؼبشرع الدويل ،إىل أن
قدمت منظمة اؼبادة  19اؼبعنية بتعزيز حرية التعبَت "مبادئ كامدن" عام  ،2009باعتبارىا تفسَتا متقدما يتفادى
71
التعارض احملتمل بُت حرية التعبَت وخطاب الكراىية واغبض على العنف.
ترتكز مبادئ كامدن حول حرية التعبَت واؼبساواة على فكرة أن حرية التعبَت واؼبساواة ىي حقوق جوىرية وأساسية.
فهي حقوق مكملة لبعضها البعض تقوم بدور حيوي يف ضباية كرامة اإلنسان وتضمن الدديقراطية وتعزيز السلم واألمن
الدوليُت ،وسبث ل مبادئ كامدن تفسَتا تقدميا للقانون الدويل ومعايَته ،وؼبمارسات الدول اؼبقبولة وللمبادئ العامة للقانون
اؼبعًتف هبا من قبل اجملتمع الدويل ،قامت بتةضَت ىذه اؼببادئ منظمة  ARTICLE 19بالتشاور مع مسؤولُت
رفيعي اؼبستوى يف األمم اؼبتةدة ومسؤولُت آخرين وخرباء من اجملتمع اؼبدين وجامعيُت ،ووضع ىذا اؼبستند لنشر أكرب
72
قدر من التفاىم العاؼبي حول العبلقة ما بُت احًتام حرية التعبَت وتعزيز اؼبساواة.
ربدد مبادئ كامدن  12مبدأ تستند إليها يف معاعبة العبلقة بُت حرية التعبَت وخطاب الكراىية ،وأين ديكن
للةكومات التدخل ؼبنع خطاب الكراىية ،وأين ديكن أن تصمت ذباه منح حرية التعبَت مساحة أوسع ،ويدعو اؼببدأ
األول إىل التصديق وإدماج قانون حقوق اإلنسان ،فعلى صبيع الدول أن تصادق وتفعل يف القانون احمللي عرب اإلدماج أو
73
بطرق أخرى اؼبعاىدات الدولية واإلقليمية غبقوق اإلنسان اليت تضمن حقوق اؼبساواة وحرية التعبَت.
وتناول اؼببدأ الثاين اغبديث عن اإلطار القانوين غبماية حق حرية التعبَت ،فعلى الدول أن تضمن حق حرية إبداء
الرأي والتعبَت من خبلل أي وسيلة اتصال دبا يف ذلك اغبق باؼبعلومات مكفول يف األحكام الدستورية احمللية أو ما يوازيها
وفقا للقانون الدويل غبقوق اإلنسان ،وعلى الدول أن تضمن بأن األحكام الدستورية احمللية ربدد بوضوح نطاق القيود
اؼبسموح هبا على حق حرية التعبَت ،على أن ربدد ىذه القيود بقانون يعرفها بدقة ػبدمة مصلةة مشروعة ينص عليها
الدستور وأن تكون ضرورية يف ؾبتمع دديقراطي غبماية ىذه اؼبصلةة ،كما على الدول أن تنشئ إطارا قانونيا واضةا
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غبماية حق اغبصول على اؼبعلومات دبا يف ذلك حق الوصول إىل اؼبعلومات اليت ربتفظ هبا اؽبيئات العامة ،وتشجيع
74
النشر اإلستباقي ؽبا.
واؼببدأ  12اؼبعنون ب :التةريض على الكراىية نص على طبس نقاط من بينها:
وجوب أن تتبٌت صبيع الدول تشريعا دينع أي دعوة للكراىية على أساس قومي أو عرقي أو ديٍت فبا يشكل ربريضاعلى التمييز أو العداء أو العنف (خطاب الكراىية) ،كما مت اإلشارة يف ذات النقطة على مفهوم "الكراىية"
75
و"العداء" و"دعوة" و"ربريض" حىت تأخذىا الدول بعُت االعتبار يف أنظمتها القانونية.

 على الدول أن سبنع اإلنكار أو التغاضي عن جرائم اإلبادة اعبماعية واعبرائم ضد اإلنسانية وجرائم اغبرب فقطعندما تشكل ىذه التصرحيات خطاب كراىية وفقا للمبدأ السابق اإلشارة إليو.
على الدول أن ال سبنع انتقاد أو مناقشة األفكار أو اؼبعتقدات أو اإليديولوجيات أو الديانات أو اؼبؤسسات الدينيةإال عندما يشكل ذلك خطاب كراىية على النةو احملدد يف اؼببدأ السابق.
 على الدول أن تضمن أن األشداص الذين تكبدوا أضرارا حقيقة نتيجة خطاب كراىية ،كما ىو ؿبدد يف النقطة76
األوىل السابق اإلشارة إليها ؽبم اغبق يف االنتصاف الفعال دبا يف ذلك التعويض اؼبدين عن األضرار.
ومن الوثائق األخرى اؼبتعلقة حبظر خطاب الكراىية قبد خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراىية القومية
أو العرقية أو الدينية اليت تشكل ربريضا على التمييز أو العداء أو العنف ،وسبثل إطارا شامبل ؼبساعدة الدول يف تنفيذ
التزاماهتا دبكافةة التةريض على الكراىية ،وىي تضم توصيات وتوجيهات ؿبددة بشأن ربقيق التوازن بُت حرية التعبَت
اؼبكرسة يف اؼبادة  19من العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية وأوجو اغبظر الواردة يف اؼبادة  ،20وذلك من
خبلل اختيار اغبد اؼبسموح يف النقاط الست ألشكال اػبطاب احملظورة دبوجب القانون اعبنائي.
ومن بُت العناصر الرئيسية اليت تطرحها اػبطة ؼبنع التةريض على الكراىية تأيت اؼبسؤولية اعبماعية للدول ووسائط اإلعبلم
77
واجملتمع ،واغباجة إىل تعزيز الوعي االجتماعي والتسامح واالحًتام اؼبتبادل واغبوار بُت الثقافات.
وعلى اؼبستوى اإلقليمي توفرت احملكمة األوروبية غبقوق اإلنسان فرصة اغبكم يف ؾبموعة متنوعة من التعبَتات
اليت ديكن تصنيفها ضمن مصطلح "خطاب الكراىية" ،وقد غطت القضايا اليت نظرهتا احملكمة حاالت عديدة منها
التةريض على الكراىية العرقية ،والتةريض على الكراىية على أسس دينية ،وأخَتا التةريض على أشكال الكراىية
األخرى القائمة على التعصب الذي يتجلى يف اػبطاب العدواين للقومية ،والقاسم اؼبشًتك بُت ىذه اغباالت ىو تعلقها
78

بتصرحيات ربرض على الكراىية ضد بشر بسبب انتمائهم وليس جملرد آرائهم.
كما مت منح االختصاص للمةاكم اعبنائية الدولية اػباصة ،السيما احملكمة اعبنائية الدولية لرواندا واحملكمة اعبنائية
الدولية ليوغسبلفيا سابقا ،وىذا طبقا ؼبا نصت عليو أنظمتها األساسية للنظر يف اعبرائم اؼبرتكبة سواء بشكل مباشر أو
عن طريق نشر خطاب الكراىية والتةريض على ارتكاب اعبرائم ،ومن ىذا اؼبنطلق فإن ىذه احملاكم كانت السباقة يف
الفصل يف القضايا اؼبتعلقة خبطاب الكراىية.

79
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وبالرجوع إىل اؼبادة  25يف فقرهتا الثالثة البند ب و ج من النظام األساسي للمةكمة اعبنائية الدولية ،قبد أهنا
جرمت خطاب الكراىية مىت كان ىذا األخَت متزامنا مع فعل إجرامي آخر مرتكب بالفعل أو شرع فيو ،بل أكثر من
ذلك فإن نفس اؼبادة يف فقرهتا الثالثة بن د ه سلكت سلوك احملاكم اعبنائية ليوغسبلفيا ورواندا فيما يتعلق بالتةريض على
جردية اإلبادة اعبماعية ،حيث أشارت إىل توقيع العقاب على ؾبرد التةريض اؼبباشر والعلٍت حىت ولو مل ترتكب تلك
80

اعبردية ،على غرار إلقاء خطابات الكراىية والتةريض على إفناء صباعة معينة.
لقد أشارت مبادئ كامدن صراحة إىل األفعال اليت تدخل ضمن صور خطاب الكراىية ،واليت تشكل ربريضا على
ارتكاب اعبرائم الدولية كجردية اغبرب واعبرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اعبماعية ،ومن خبلل اؼبمارسة قبد احملاكم اعبنائية
الدولية أثناء الفصل يف القضايا اؼبعروضة أمامها اعتربت التةريض على ارتكاب اعبرائم السابق ذكرىا معاقب عليو ،وىو
ما مت النص عليو يف األنظمة األساسية اػباصة هبا ،ومثال ذلك قضاء احملكمة اعبنائية الدولية ليوغسبلفيا السابقة ورواندا
وقضاء احملكمة اعبنائية الدولية.
الخاتمة:
إن اؼبواثيق الدولية غبقوق اإلنسان اليت نصت يف مضموهنا على ذبرمي خطاب الكراىية ىي تنبع من اإلرادة اغبقيقة
للمجتمع الدويل يف ؾباهبة ىذا النوع من اػبطابات ،ؼبا يشكل من خطورة على ترابط العبلقات اإلنسانية خاصة وأن
خطورتو امتدت لتشمل التةريض على ارتكاب اعبرائم األشد خطورة على اإلنسانية كجردية اإلبادة اعبماعية واعبرائم ضد
اإلنسانية ،ومن خبلل دراستنا ؼبوضوع :ذبرمي خطاب الكراىية يف اؼبواثيق الدولية غبقوق اإلنسان ،مت التوصل إىل صبلة من
النتائج واالقًتاحات.
النتائج: إن ػبطاب الكراىية حدود ف اصلة مع اغبق يف التعبَت ،ألن ىذا األخَت إذا ما سبت إساءة استعمالو أو إذا استعمل
على إطبلقو سيؤدي إىل نتائج سلبية على العبلقات اإلنسانية يف صبيع جوانبها.
 إذا ما تفةصنا مواثيق حقوق اإلنسان قبدىا مل تنص صراحة على خطاب الكراىية ،وإمنا يستشف ذلك من
مضمون صياغتها ،وىذا ما قبده ؾبسدا يف اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان وخاصة اؼبادتُت 7 :و 29منو ،والعهد الدويل
للةقوق اؼبدنية والسياسية وخاصة اؼبادتُت 19 :و 20منو ،واؼبادة  4من االتفاقية الدولية للقضاء على صبيع أشكال
التمييز العنصري ،وال ننسى يف ىذا اجملال اؼببدأ  12من مبادئ كامدن حول حرية التعبَت واؼبساواة.
 باإلضافة إىل نصوص الشرعة الدولية غبقوق اإلنسان السابق ذكرىا ،واليت يعترب ؽبا دور أساسي وفعال يف ؾباهبة
وذبرمي خطاب الكراىية ،ىناك مواثيق دولية أخرى قبد منها االتفاقية الدولية ؼبنع جردية اإلبادة اعبماعية واؼبعاقبة عليها،
اليت جرم فيها اػبطاب احملرض على ارتكاب اإلبادة اعبماعية ،وكذلك خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراىية
القومية أو العرقية أو الدينية اليت تشكل ربريضا على التمييز أو العداء أو العنف ،اليت تضمنت صبلة من التدابَت اليت جيب
على اجملتمع الدويل أخذىا بعُت االعتبار للةد من خطاب الكراىية وؾباهبتو.
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 إن من أخطر أنواع خطاب الكراىية ىو ما يتعلق باعبانب الديٍت أو ما يعرف بازدراء األديان ؼبا لو من آثار وخيمة
على الروابط بُت األفراد واجملتمعات ،فهو يعترب من بُت مسببات العنف والتطرف واإلرىاب.
االقًتاحات: لفت انتباه ا جملتمع الدويل إىل خطورة اؼبمارسات اليت تدخل يف نطاق خطاب الكراىية ،ومن مث التفكَت جديا يف
إبرام اتفاقية دولية ذبرم ىذه اؼبمارسات وربظرىا.
 وضع برامج تعليمية للتةسيس والتوعية خبطورة خطاب الكراىية ،وذلك يف إطار التعاون بُت منظمات اجملتمع اؼبدين
سواء على اؼبستوى الدويل أو الداخلي.
 تكريس ثقافة التسامح واغبوار وقبول الرأي اآلخر للةد من الكراىية مهما كان أساسها.
 تعزيز دور اؼبؤسسات اإلعبلمية للتةسيس خبطورة تأجج خطاب الكراىية.
قائمة المصادر والمراجع:
أوال :النصوص القانونية والمواثيق الدولية:
.Iالقوانين:
 .1القانون  05/20يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراىية ومكافةتهما ،اؼبؤرخ يف  5رمضان عام  1441اؼبوافق
ل 28أفريل  ،2020اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ،العدد  ،25الصادرة بتاريخ  29أفريل
.2020
.IIاالتفاقيات والمواثيق الدولية
.1اإلعبلن العاؼبي غبقوق اإلنسان مت اعتماده يف  10ديسمرب .1948

.2العهد الدويل اػباص باغبقوق اؼبدنية والسياسية مت اعتماده يف  16ديسمرب .1966
.3االتفاقية الدولية للقضاء على صبيع أشكال التمييز العنصري مت اعتمادىا يف  21ديسمرب .1965

4.UN.DOC.A/HRC/2/6. 20 September 2006.
.5مبادئ كامدن حول حرية التعبَت واؼبساواة ،ARTICLE 19 ،أفريل .2009
.6خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراىية القومية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل ربريضا على التمييز أو

العداوة أو العنف ،النتائج والتوصيات اؼبنبثقة عن حلقات عمل اػبرباء اإلقليمية األربع اليت نظمتها اؼبفوضية السامية
غبقوق اإلنسان يف عام  ،2011واعتمدىا اػبرباء يف الرباط ،اؼبغرب 5 ،أكتوبر .2012

7.UN.DOC.A/HRC/28/64. 5 January 2015.

ثانيا :الكتب
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 .1أضبد عزت ،فهد البنا ،هناد عبود ،خطابات التةريض وحرية التعبَت "اغبدود الفاصلة" ،مؤسسة حرية الفكر والتعبَت،
القاىرة ،دون سنة نشر.
 .2راشيل بوالك إيشو ،االذباىات العاؼبية يف حرية التعبَت وتنمية وسائل اإلعبلم (تركيز خاص على الوسائل الرقمية يف
عام  ،)2015منشورات اليونسكو.2015 ،
 .3ؿبمد ثامر السعدون ،القانون الدويل وحظر التعصب الديٍت ،اؼبركز العريب للنشر والتوزيع ،القاىرة.2017 ،
 .4ؿبمد صبةي سعيد صباح ،جرائم التمييز واغبض على الكراىية والعنف –دراسة مقارنة ، -جامعة مدينة السادات،
مصر ،دون سنة نشر.
ثالثا :المقاالت:
 .1أضبد عبيس نعمة الفتبلوي ،خطاب الكراىية يف نطاق الفقو واجتهادات احملاكم اعبنائية الدولية ،ؾبلة العلوم
القانونية ،الصادرة عن كل ية القانون ،جامعة بغداد ،عدد خاص ببةوث مؤسبر :الًتابط بُت القانون الدويل اإلنساين
والقانون الدويل اعبنائي.2017/03/02 ،
 .2األزىر لعبيدي ،جرائم التمييز وخطاب الكراىية يف التشريع اعبزائري "قراءة يف القانون رقم  05/20اؼبتعلق بالوقاية
من التمييز وخطاب الكراىية وم كافةتها على ضوء االتفاقيات الدولية غبقوق اإلنسان" ،اجمللة الدولية للبةوث القانونية
والسياسية ،الصادرة عن ـبرب السياسات العامة وربسُت اػبدمة العمومية باعبزائر ،جامعة الشهيد ضبو ػبضر ،الوادي،
اجمللد  ،4العدد  ،1ماي .2020
 .3بن عودة نبيل ،بن قارة مصطفى عائشة ،التعاون القضائي بُت الدول ودوره يف مكافةة اعبرائم اؼبتعلقة بالتمييز
وخطاب الكراىية يف التشريع اعبزائري ،ؾبلة اؼبفكر للدراسات القانونية والسياسية ،الصادرة عن جامعة اعبيبليل بونعامة،
طبيس مليانة ،العدد  ،10جوان .2020
 .4بن ىربي عبد اغبكيم ،ببلل فؤاد ،جدلية حرية الرأي والتعبَت وجردية التمييز وخطاب الكراىية :منوذج للموازنة بُت
اغبرية والسلطة ،ؾبلة األكادديية للبةوث يف العلوم االجتماعية ،الصادرة عن اؼبركز اعبامعي إليليزي ،اجمللد  ،1العدد ،2
.2020
 .5بوجبلل صبلح الدين ،مقاربة احملكمة األوروبية غبقوق اإلنسان يف التوفيق بُت حرية التعبَت ومكافةة خطاب
الكراىية ،اجمللة اعبزائرية للعلوم القانونية ،السياسية واالقتصادية ،الصادرة عن كلية اغبقوق ،جامعة اعبزائر  ،1اجمللد ،57
العدد .2020 ،1

 .6رضوان بوصبعة  ،خطابات الكراىية يف وسائل اإلعبلم وآليات مواجهتها :القانون الدويل اإلنساين واألخبلقيات
اؼبهنية ،اجمللة اعبزائرية لبلتصال ،الصادرة عن كلية اإلعبلم واالتصال ،جامعة اعبزائر ،3اجمللد  ،19العدد .2020 ،2
 .7قاظبي ظبَت ،التمييز وخطاب الكراىية بُت القانون  05/20واالتفاقيات الدولية ،ؾبلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
الصادرة عن جامعة اعبيبليل بونعامة ،طبيس مليانة ،العدد  ،5مارس .2021
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 .8كردية مزور ،خطاب الكراىية من خبلل وسائل اإلعبلم وأثره على مسألة ضباية اؼبؤسسات اإلعبلمية زمن النزاعات
اؼبسلةة ،ؾبلة مقاربات ،الصادرة عن جامعة اعبلفة ،اجمللد  ،4العدد .2016/03/04 ،3
 .9منال مروان منجد ،جرائم الكراىية :دراسة ربليلية ،ؾبلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،اجمللد  ،15العدد  ،1جوان
.2018
 .10وايف اغباجة ،خطاب الكراىية ،بُت حرية التعبَت والتجرمي دراسة من منظور أحكام القانون والقضاء الدوليُت ،اجمللة

الدولية للبةوث القانونية والسياسية ،الصادرة عن ـبرب السياسات العامة وربسُت اػبدمة العمومية باعبزائر ،جامعة الشهيد
ضبو ػبضر ،الوادي ،اجمللد  ،4العدد  ،1ماي .2020
رابعا :وثائق إلكترونية

 .1سارة عيسى ،كارولُت إلياس ،ياظبُت كاسب ،دليل لتجنب خطاب الكراىية ،مشروع مشًتك بُت شبكة الصةافة
األخبلقية ،الربنامج اؼبصري لتطوير اإلعبلم.
/دليل-لتجنةhttps://dev.ethicaljournalismnetwork.org/wp-content/uploads/2017/10-
pdfخطاب-الكراهية.1-1-
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