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الممخص:
اضحت ظاىرة خطاب الكراىية والتحريض عميو اشكالية عالمية ذات خطورة كبيرة لمقيـ الديمقراطية
والسمـ المجتمعي ،كونيما يتزايداف في العديد مف البمداف عبر كؿ القارات ،ال سيما بعد تطور وسائط
اإلعالـ واإلنترنت ،نتيجة لما يحويو ىذا الخطاب مف معنى الشعور بالبغض واظيار التحقير والدناءة
لمف وجو إليو والتيويف مف شأنو والحط مف قدره ،بحيث يفسد العالقة بيف مف وجو إليو وكذلؾ بني
سائر أفراد المجتمع لذا كاف ال بد مف تصدي المجتمع الدولي ليذه الظاىرة التي قد تؤدي إلى االنتقاـ
وسفؾ الدماء واثارة الفوضى واالضطراب وىنا تكمف خطورة خطاب الكراىية”

بانو يؤدي الى

تحريض الناس عمى العنؼ ،وانشاء بيئات مشحونة بالحقد تنبذ التسامح المجتمعي وترتب تداعيات
نوعا مف األذى النفسي
سمبية ،قد يشعر مف يعاني منو بأف كرامتو ميانة باستمرار كما انو يمحؽ ً

اقتصاديا.
وثقافيا و
وسياسيا
اجتماعيا
ويساىـ في تعزيز نطاؽ تيميش الفريؽ المستيدؼ
ً
ً
ً
ً
الكممات المفتاحية( :الكراىية  ،التحريض ،االلتزامات  ،االطار المفاىيمي ،الموازنة).

The role of the European Court of Human Rights in
addressing hate speech
dr. Ayat Muhammad Saud
Uruk University/Faculty of Law
Abstract :
The phenomenon of hate speech and incitement to it has become a
global problem of great danger to democratic values and societal peace, as
they are increasing in many countries across all continents, especially after
the development of the media and the Internet, as a result of what this speech
contains of the meaning of feeling hatred and showing contempt and despise
for whom it was directed and belittling It would undermine his power, so that
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it spoils the relationship between the person to whom he was addressed as
well as the other members of society. Therefore, the international community
had to deal with this phenomenon that might lead to revenge, bloodshed and
stir up chaos and disorder. Here lies the danger of hate speech, as it leads to
inciting people to Violence, and the creation of hate-charged environments
that reject societal tolerance and lead to negative repercussions. Those who
suffer from it may feel that their dignity is constantly insulted, as it inflicts a
kind of psychological harm and contributes to strengthening the
marginalization of the targeted team socially, politically, culturally and
economically.

المقدمة
اضحت ظاىرة خطاب الكراىية والتحريض عميو اشكالية عالمية ذات خطورة كبيرة
لمقيـ الديمقراطية والسمـ المجتمعي ،كونيما يتزايداف في العديد مف البمداف عبر كؿ
القارات ،ال سيما بعد تطور وسائط اإلعالـ واإلنترنت ،نتيجة لما يحويو ىذا الخطاب
مف معنى الشعور بالبغض واظيار التحقير والدناءة لمف وجو إليو والتيويف مف شأنو
والحط مف قدره ،بحيث يفسد العالقة بيف مف وجو إليو وكذلؾ بني سائر أفراد المجتمع
لذا كاف ال بد مف تصدي المجتمع الدولي ليذه الظاىرة التي قد تؤدي إلى االنتقاـ
وسفؾ الدماء واثارة الفوضى واالضطراب وىنا تكمف خطورة خطاب الكراىية” بانو
يؤدي الى تحريض الناس عمى العنؼ ،وانشاء بيئات مشحونة بالحقد تنبذ التسامح
المجتمعي وترتب تداعيات سمبية ،قد يشعر مف يعاني منو بأف كرامتو ميانة باستمرار
نوعا مف األذى النفسي ويساىـ في تعزيز نطاؽ تيميش الفريؽ
كما انو يمحؽ ً

اقتصاديا.
وثقافيا و
وسياسيا
اجتماعيا
المستيدؼ
ً
ً
ً
ً

وقد ازدادت اىمية النظر في موضوع خطاب الكراىية بشكؿ كبير في اروقة االمـ
المتحدة منذ منتصؼ القرف الماضي،اذ عممت عمى فتح ورش ميمتيا مكافحة خطاب
الكراىية والتحريض عمى التمييز ،بيد أف التطور بدأ يبرز نجمو منذ نياية تسعينيات

1004

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)1لسنة  0201م 1113-هـ

القرف الماضي لشيوع الدور السمبي لخطابات الكراىية التي عرفت توسعا جراء انتشار
النزاعات الدولية التي تغذييا الكراىية العرقية والدينية والتمييز االجتماعي ،وىو ما
ظير خالؿ اإلبادة الجماعية في رواندا عاـ  ،4994والتي يعزى احد اسببيا الى ما
تـ بثو مف خطابات الكراىية اإلثنية والعنؼ والتحريض عمييما ضد السكاف مف
التوتسي ومف اليوتو المعتدليف

سواء مف خالؿ المحطات االذاعية او الصحؼ

الرسمية بالتحريض عمى المذابح وتشجيعيا وتوجيييا نتج عنيا قُتؿ ما يقرب مف مميوف
شخص ،والتي كانوا يعدونيا مف االباحة في شي وتدور في اطار حرية التعبير ،وفقا
لذلؾ بات مف الضروري التحديد التقني الدقيؽ بيف حرية التعبير و نشر الكراىية ،وبياف
الحاالت التي يتحوؿ فييا التعبير إلى خطاب كراىية.
في واقع االمر اف ىدؼ التصدي لخطاب الكراىية ال يعني تقييد أو حظر حؽ
االنساف في حرية التعبير وانما منع تصعيد ىذا الخطاب إلى شيء أكثر خطورة اذ اف
المغزى االساسي مف حظر خطاب الكراىية ىو تعزيز مبدأ عدـ التمييز وضماف الحؽ
في حرية التعبير ،ونشر ثقافة التسامح وتعزيز التعايش السممي بيف افراد المجتمع
الدولي بغض النظر عف الديف او العرؽ او الجنس ..الخ.
مشكمة البحث  -:تنبع مشكمة البحث مف الضبابية التي تحيط مصطمح ومفيوـ
خطاب الكراىية ومحاولة ضبط حدود ىذا المصطمح ،فثـ قدر كبير مف عدـ التقيف
بصدد بياف اطاره فمـ يحظى بالتحديد الصريح ضمف االتفاقيات الدولية مما ابرز
إشكالية تتعمّؽ بماىية المعطيات الّتي تجعؿ مف خطاب الكراىية جريمةً يعاقب عمييا
ّ

القانوف؟

اهمية موضوع البحث - :تتمحور اىمية موضوع البحث باتساع ظاىرة خطاب
الكراىية والتحريض عميو في الفضاء االلكتروني اذ تعد وسائؿ التّواصؿ االجتماعي،
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قوةً فاعمةً لحرّية التّعبير عف الرأي  ،بيد انيا شكمت في الوقت عينو منصة لنشر
ّ
قي،
حيز والكالـ بكافّة أشكالو
وبخاصة التحريض ّ
التعصب والتّسمّط والتّ ّ
ّ
ّ
يني والعر ّ
الد ّ
عمى النحو الذي كشؼ اننا بحاجة إلى بذؿ مزيد مف الجيود ،وربما إلى بذليا داخؿ

اآللية الدولػية لحقوؽ اإلنساف ،وعػمى الصعيد الوطني بطريقة تعزز التسامح ،مع كفالة
الضمانات لحرية التعبير والحريات األساسية األخرى.
منهجية البحث -:اف المنيج الذي سنعتمده في دراستنا ىو المنيج الوصفي الجؿ
وصؼ ظاىرة خطاب الكراىية والتحريض عميو ،وبياف اىـ صوره ثـ نعرج الى اعتماد
المنيج التطبيقي مف خالؿ تقديـ عرضا خاصا الىـ قضايا المحكمة االوربية لحقوؽ
االنساف بشأف قضايا الك ارىية وحرية التعبير مف خالؿ تحميميا ومناقشتيا.
هيكمية البحث :اف الييكمية التي ستشكؿ اطا ار لدراستنا تتمحور بمبحثيف االوؿ
يخصص لبياف محددات توصيؼ خطاب الكراىية اما المبحث الثاني فسنفرده لتسميط
الضوء عمى الكيفية التي تصدت بيا المحكمة االوربية لحقوؽ االنساف لخطاب
الكراىية.
المبحث االول
محددات توصيف خطاب الكراهية
اف الكراىية ما ىي اال شعور داخمي برفض االخر فيي االنحياز التحزبي إلى شيء
مف االشياء تتمثؿ بفكرة أو مبدأ أو معتقد ،مع أو ضد ،والتعصب لمشيء مساندتو
ومؤازرتو والدفاع عنو ،في حيف التعصب ضد الشيء يعني مقاومتو ،وىنالؾ عنواناف
بارزاف في التعصب أحدىما إيجابي واالخر سمبي؛ االوؿ ىو اعتقاد المرء بأف الفئة
التي ينتمي إلييا أسمى وأرفع مف بقية الفئات واالخر ىو اعتقاده باف تمؾ الفئات أحط
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مف الفئة التي ينتمي إلييا

()4

 ،والمغزى االساسي مف ضبط معيار خطاب الكراىية

يبرز باف ىنالؾ بعض الخطابات تدخؿ في فضاء النقاش العاـ الذي ال يجوز تقييده
() 2
ٍ
بشكؿ فاعؿ
تروج
 ،في حيف ىنالؾ خطابات ال بد مف حظرىا وتقييدىا كونيا ّ
وتحرض الناس عمى ارتكاب االذى نحو المجموعة المستيدفة ،وياخذ
لمكراىية التمييزية
ّ

األذى صور متنوعة اما عنؼ أو تمييز أو أي فعؿ معادي آخر ،لذا كاف حري بنا اف

نسمط الضوء في ىذا المبحث عمى تحديد مفيوـ الخطاب الكراىية :
المطمب االول
تعريف خطاب الكراهية عمى الصعيد الدولي
ىنالؾ جدؿ عقيـ بصدد تحديد المقصود بخطاب الكراىية ،وىذا يرجع الى الشمولية
ولية ّإال مف
التي يعتمدىا البعض في تعريفو وعدـ تناولو ،صراحةً ،ضمف االتفاقيات ّ
الد ّ
باب حظر أشكالو ،بيد انو عمى الصعيد االقميمي كانت ىنالؾ محاوالت كثيرة لتحديد

المحرض
االطار المفاىيمي ليذا الخطاب فقد ذىب مجمس اوربا الى تعريؼ الخطاب
ّ

تشجع أو
تحرض أو ّ
عمى الكراىية بانو " يشمؿ "جميع أشكاؿ التعبير التي تنشر أو ّ
تبرر الكراىية العرقية أو كره األجانب أو معاداة السامية أو غير ذلؾ مف أشكاؿ

الكراىية المبنية عمى التعصب ،بما فييا  :التعصب المعبر عنو بالنزعة القومية
واالعتداد باالنتماء االثني والتمييز والعداء لألقميات والمياجريف والسكاف مف أصؿ
مياجر".

()3

كما عرفتو االمـ المتحدة عمى انو” أي نوع مف التواصؿ ،الشفيي أو الكتابي أو
السموكي ،الذي يياجـ أو يستخدـ لغة ازدرائية أو تمييزية باإلشارة الى شخص أو
مجموعة عمى أساس اليوية ،او عمى أساس الديف أو االنتماء االثني أو الجنسية أو
العرؽ ما يستمد جذوره مف أو الموف أو االصؿ أو نوع الجنس أو أحد العوامؿ االخرى
المحددة لميوية.

()4
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وىنالؾ مف ذىب الى انو الخطاب الذي ييدؼ إلى أعماؿ العنؼ أو جرائـ الكراىية،
او الذي يخمؽ مناخ مف الكراىية واألحكاـ المسبقة التي قد تتحوؿ إلى تشجيع ارتكاب
()5

جرائـ الكراىية.

وبيذا الصدد ينص المبدأ  42مف مبادئ كامدف الخاصة بحرية التعبير والحؽ في
المساواة عمى اف كممتي "الكراىية" و"العداء" ينصرفاف إلى المشاعر غير العقالنية
والتي تتضمف االزدراء والعداوة والبغض تجاه المجموعة المستيدفة؛ كما وضحت مبادى
كامدف إف مصطمح "دعوة" يشير الى وجود نية لترويج البغض لمفئة المستيدفة
وبطريقة عمنية؛ وايا كانت عالنية ىذه الطرؽ  ،اما مصطمح "تحريض" فيو يشمؿ
التصريحات بشأف مجموعات قومية أو عرقية أو دينية تؤدي إلى خطر وشيؾ لوقوع
تمييز أو عداء أو عنؼ ضد أشخاص ينتموف إلى ىذه المجموعات.
مف خالؿ استقراء ما تقدـ يتضح اف خطاب الكراىية يقوـ عمى عدة عوامؿ منيا التأكيد
عمى االختالؼ والتميز في اليوية لالنا يقابميا االنتقاص واالزدراء ليوية األخر
واستبعاده عنا ،اذ يدخؿ الخطاب في فضاء التحريض ،عندما تتجو نية المحرض الى
التمييز أو العداء أو العنؼ ،فخطاب الكراىية يتجاوز منزلة التعبير عف الرأي الى
التحريض عمى العنؼ والعداء ،ومفيوـ المخالفة اف خطاب كراىية في غير ذلؾ
يضا ،وعميو استقر الفقو الدولي عمى اف استثناءات التحريض
السياؽ ال يعد كمو تحر ً
مف حرية التعبير عف الرأي تتجمى بالتحريض عمى العنؼ او
()6

التحريض عمى العداء او التحريض عمى التمييز .

المطمب الثاني
محتوى خطاب الكراهية
اف خطاب الكراىية ىو االطار العاـ الجامع لمصور المتعددة لمتحريض فقد جاءت
المادة  22مف مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية لعاـ  ،4966لتعطي لمتشريع
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الدولي أسس حظر خطابات الكراىية ولتحدد االستثناءات التي ترد عمى حؽ التعبير
عف الرأي مف خالؿ الرجوع لنص الفقرة  2المػادة  22مف العيد الدولي لمحقوؽ
المدنية والسياسية التي اشارات الى انو "يحظر بالقانوف أية دعوة إلى الكراىية القومية
أو العنصرية أو الدينية تشكؿ تحريضاً عمى التمييز أو العداوة أو العنؼ" ،وىو ما
يعني اف كؿ تحريض عمى العنؼ او العداوة او الكراىية او التمييز ىو خطاب
كراىية بيد انو مقييد بالبناء عمى احد اسس التمييز العنصري ( ،) 7مف خالؿ ماتقدـ
يمكف اف نستشؼ اف محتوى خطاب الكراىية يكمف بثالث صور تتمثؿ بالكراىية
العرقية والكراىية الدينية والكراىية القومية واف ىذه الصور تنتيي بنتيجة معينة ليا
ثالث صور تتمحور كميا حوؿ التحريض ( اما تحريض عمى العنؼ او التحريض عمى
العداء والكراىية او عمى التمييز -:
اوال -تقسيم خطاب الكراهية من حيث المحتوى-:
تحرض أو
 -4خطاب الكراهية العرقية -:جميع أشكاؿ التّعبير الّتي تنشر أو ّ

امية ،بما في ذلؾ
الس ّ
ّ
تبرر الكراىية العنصرّية ،كره األجانب ،ومعاداة ّ
تشجع أو ّ

قي واإلثن ّي واضطياد
التعصب الّذي تعرب عنو
القومية العدو ّ
ّ
ّ
انية والتّمييز العر ّ
األقمّّيات والمياجريف “ ،وعميو فاف قواـ ىذا الخطاب يرتكز عمى نشر أفكار

ي” ،ايا كانت الفئة
ي أو تبريره ،أو ّ
الدعوة إلى التّمييز العنصر ّ
فوؽ العنصر ّ
التّ ّ
المستيدفة .
 -2خطاب الكراهية الدينية -:وىذا النوع مف الكراىية يكوف محفز بدوافع تحيزية
دينية ترتكز عمى كؿ فعؿ او قوؿ يثير النعرات والفتف ويكوف موجو ضد ديف
او طائفة او مذىب معيف ،متمثال في ذلؾ باالزدراء االليي او ازدراء الديف او
المذىب او التدنيس الذي قد يؤدي الى الكراىية الدينية.
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 -3خطاب الكراهية القومية-:يقوـ ىذا النوع مف خطاب الكراىية عمى نشر
ايديولوجيات معينة ترتكز عمى "إنكار فئة معينة او جماعة معينة او جزء مف
الشعب النتمائيـ الى قومية ما أو التقميؿ مف أىميتيا أو تبرير أو الموافقة
عمى ابادتيا ،عمى النحو الذي يشكؿ تحريضاً عمى التمييز أو العداء أو
العنؼ.
ثانيا خطاب الكراهية من حيث النتيجة  -:يعرؼ التحريض عمى انو الحث عمى
الشيء والدفع اليو أو القياـ بو ,اذ تعتبر كممات الدفع والحث و االغواء والتحبيذ،
مترادفات لكممة تحريض فميا الداللة ذاتيا والمعنىى نفسو ( ،)9وينقسـ التحريض الذي
ينجـ عف خطاب الكراىية الى-:
 -4التحريض عمى العنف -:يعرؼ العنؼ عمى انو سموؾ عمدي موجو نحو
ماديا أو
اليدؼ ،سواء كاف لفظي أو غير لفظي ،ويتضمف مواجية اآلخريف ً
ومصحوبا بتعبيرات تيديدية ولو أساس غريزي ،كما عرفتو منظمة
معنويا،
ً
ً
الصحة العالمية بأنو "االستخداـ العمدي لمقوة البدنية أو السمطة ضد شخص
()42

أو مجموعة بطريقة تؤدي لمجرح أو الموت أو االذى النفسدي أو البدني.

 -2التحريض عمى العداء والكراهية -:عرفت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
التحريض عمى الكراىية في قضية ناىيمانا بأنو قولبة إلنتماء االثني ومدح فيو
في نفس الوقت ،كما عرؼ عمى انو التحريض عمى فعؿ غير مشروع ال يتـ
ولكف يخمؽ في ذىف المتمقي الرغبة االساسية في ارتكاب فعؿ غير مشروع ،أو
انو خمؽ حالة ذىنية معينة مثاؿ عمي ذلؾ التحريض عمى كراىية عرقية او
عنصرية ،دوف صمة بفعؿ غير مشروع معيف.

()11

 -3التحريض عمى التمييز -:اي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيؿ يقوـ عمي
أساس العرؽ أو الموف أو النسب أو األصؿ القومي أو االثني ويستيدؼ أو
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يستتبع تعطيؿ أو عرقمة االعتراؼ بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية أو
التمتع بيا أو ممارستيا ،عمي قدـ المساواة ،في الميداف السياسي أو
االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميداف آخر مف مياديف الحياة
العامة.

()42

نظر
أيضاً ،ا
أف خطاب الكراىية ليس
ّما ّ
ً
تقدـ يبدو ّ
معقدا فحسب ،بؿ يثير الجدؿ ً
الديف ( ،)43حيث اف مستويات
الستخداـ مصطمحات
متحيزة مثؿ العرؽ والمّوف والفئة و ّ
ّ
التسامح في التعبير عف الرأي والكالـ تختمؼ مف مجتمع الخر بيد انو يمكف القوؿ اف
ىنالؾ نوع مف التوافؽ حوؿ مؤشرات خطاب الكراىية بانو يتجوىر باالساءة الى الديف
او العرؽ او او الموف او الجنس ،متجاو از في ذلؾ حدود التعبير عف الراي والمشاعر
الى التحريض عمى التمييز او العنؼ او االذى ،وايا كانت الوسيمة المستعممة فيتؤدي
إلػى تنامػي المشػاعر السػمبية في المجتمع ،ويخمؽ حالػػة مػػف االربػػكاؾ والفوضػػى
وانتشػار الكػره والبغضػاء والحقػػد بيػػف أف ػراده ،والدخػػوؿ فػػي دوامػػة الكراىيػػة واالنتقػػاـ،
وىػػو مػػا يػػؤدي بالنتيجػػة إلػػى القضػاء عمػى حالػة السػمـ االجتماعػي والتوافػؽ واالنسػجاـ
بيػف أبنػاء المجتمػع الواحػد.

()44

المبحث الثاني
خطاب الكراهية في مواجهة المحكمة االوربية لحقوق االنسان
اف تعبيػر االنساف عف مشػاعر الكراىية بحػد ذاتػو ال يعد جريمػة دولية او وطنية
الف حرية التعبير والرأي مف الحريػات المتعمقػة بفكػر االنسػاف التػي كرسػتيا المواثيػؽ
الدوليػة واكد عمييا االعالف العالمػي لحقػوؽ االنساف  ،ويشػمؿ ىػذا الحػؽ حريػة اعتنػاؽ
االراء ،دوف أي تدخػؿ ،واسػتقاء وتمقػي واذاعػة االخبػار واالفػكار دوف التقيػد بالحػدود
()45

الجغرافيػة وبأيػة وسػيمة

ونشػػرىا بوسػػائؿ النشػػر المتاحػػة والمسػػموح بيػػا مػػف صحافػػة،
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ومؤلفػػات ،واالجي ػزة السػػمعية والمرئيػػة مػػف إذاعػػة وتميفزيػػوف ومسػػرح وسػػينما وانترنػػت
وغيرىػا مػف الوسػائؿ ( ،)46بيد اف حريػة الػرأي والتعبيػر ليسػت مطمقػة ،بػؿ تتقيػد عندمػا
تتعػارض مػع حريػة االخريػف وتصؿ إلػػى مرحمػػة الدعػػوة إلػػى الكراىيػػة أو إثػػارة خطػػاب
الكراىيػػة ضػػد فئػػة اجتماعيػػة معينػػة مصنفػػة عمػػى أسػػاس دينػػي أو طائفػػي أو عنصػػري
أو عرقػػي.
وجدير باالشارة اف اجراء الموازنة بيف الحؽ في حرية التعبير عف الرأي وحظر
التحريض عمى الكراىية كانت محال لنظر المحكمة االوربية لحقوؽ االنساف ،فقد غطت
القضايا التي نظرتيا المحكمة الصور المتعددة لخطاب الكراىية مف حظر التحريض
عمى الكراىية العرقية او الدينية ،او الكراىية القائمة عمى التعصب  ،سنبحث فييا مف
خالؿ تقسيـ ىذا المبحث الى ما يأتي-:
المطمب االول
اوال  -االحكام القضائية الصادرة عن المحكمة االوربية لحقوق االنسان بصدد
التحريض عمى الكراهية الدينية-:
في سابقة قضائية فريدة مف نوعيا اصدرت الخميس المصادؼ  2248/42/25محكمة
العدؿ االوربية مايؤكد عمى ضرورة الموازنة مابيف حرية التعبير واحتراـ عقائد وتعاليـ
االخريف حيث تتمخص وقائع القضية باف سيدة نمساوية قد عقدت ندوات تحت عنواف
"معمومات اساسية عف االسالـ" واتيمت في واحدة مف ىذه الندوات الرسوؿ االعظـ
بالميوؿ الجنسية لمقاصرات كونو قد تزوج عائشة وىي بعمر التاسعة  ،وفي عاـ 2244
تـ اتياـ ىذه المرأة بمخالفة احكاـ المادة  488مف القانوف الجنائي باالستخفاؼ او
االنتقاص مف التعاليـ الدينية كونيا اتيمتو بالولع الجنسي باالطفاؿ دوف اف تقدـ الدليؿ
عمى ذلؾ االىتماـ وىذا مايعد تشويو لمسمعتو فحكمت المحكمة النمساوية عمييا بدفع
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يوما في السجف في حالة التخمؼ عف السداد
غرامة قدرىا  482يورو ،أو تخدـ ً 62
وجاء حكـ محكمة العدؿ االوربية مؤيدا لحكـ المحكمة نمساوية النيا حاولت اف تشوه
صورة الرسوؿ االعظـ دوف االستناد الى الى دليؿ واقعي يبيف تمؾ الميوؿ مع عدـ
اعطاء الجميور خمفية تاريخية حيادية عف الموضوع وىو ما لـ يسمح بإجراء نقاش
جاد حوؿ ىذه المسألة ىذا مف جانب ومف جانب اخر فاف الموضوع ذات طبيعة
حساسة وبالتالي لمسمطات المحمية تقدير واسع في تقييـ اي مف العبارات التي مف
الممكف اف تزعزع السالـ الديني في بالدىـ فبينت المحكمة اف " عرض المواضيع
الدينية بطريقة استف اززية يؤدي الى إلحاؽ األذى بمشاعر أتباع ذلؾ الديف ،كما انو
يشكؿ انتياؾ لروح التسامح التي كانت واحدة مف أسس المجتمع الديمقراطي في
النمسا.فيما يتعمؽ بالحجة المقدمة مف قبميا بأنو يجب التسامح مع بعض التصريحات
الفردية خالؿ مناقشة حية فقد رات المحكمة انيا ال تتفؽ مع نص المادة  42مف
االتفاقية ،واشارت بأف ذلؾ يجعؿ التصريحات تتجاوز الحدود المسموح بيا لحرية
التعبير ،وانتيت المحكمة اف تمؾ التصريحات مف المحتمؿ أف تثير االستنكار المبرر
مف قبؿ المسمميف فضال عف ذلؾ لـ يتـ صياغة التصريحات المطعوف بيا بطريقة
محايدة تيدؼ إلى أف تكوف مساىمة موضوعية في نقاش عاـ يتعمؽ بزواج األطفاؿ ،
ولكنيا تصؿ إلى تعميـ بدوف أساس واقعي ،وطالما اف موضوع التصريحات يتجاوز
الحدود المسموح بو في المناقشة الموضوعية فتـ تصنيفيا عمى أنيا ىجوـ مسيء عمى
نبي اإلسالـ  ،الذي كاف قاد اًر عمى إثارة التحامؿ واخضاع السالـ الديني لمخطر ،
وعميو فإف المحاكـ المحمية قد توصمت إلى استنتاج أف الوقائع موضع النقاش تحتوي
عمى عناصر لمتحريض عمى التعصب الديني وقدموا أسبابا ذات صمة وكافية ولـ
يتخطوا ىامش تقديرىـ الواسع ثـ كاف التدخؿ في حقوؽ مقدـ الطمب بموجب المادة 42
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يتطابؽ بالفعؿ مع حاجة اجتماعية ممحة  ،اال وىي اقرار روح التسامح بيف مكونات
المجتمع النمساوي.
ثانيا -االحكام القضائية الصادرة عن المحكمة االوربية لحقوق االنسان بصدد
التحريض عمى الكراهية العنصرية -:ومف ابراز القضايا بيذا الصدد قضية " جيرسيمد
ضد الدانمارؾ  " Denmark. c Jersildتتخمص وقائع القضية بقياـ السيد جيرسيمد
وىو صحفي باجراء مقابمة تمفزيونية مع مجموعة مف الشباب  ،يطمقوف عمى أنفسيـ
اسـ "الجرينجاكيت" ،قاموا اثناء المقابمة بأدالء مالحظات مسيئة وميينة ومشوىة لسمعة
االفراد السود وتنطوي عمى التحريض عمى الكراىية العنصرية ،اذ رأت المحكمة بأف
المقابمة التميفزيونية أذيعت كجزء مف برنامج إخباري دانمركي جاد ،وانيا استيدفت
جميو ار متابع جيد لمبرنامج ،بيد اف مقدـ البرنامج قد استيؿ الحمقة بمقدمة تناولت
التعميقات الصحفية عمى العنصرية في الدانمرؾ ،وانتيت المحكمة أف إدارة المدعي
لممقابمة التمفزيونية تنأى بو بشكؿ واضح عف االشخاص الذيف ،لتخمص إلى أنو ال
مجاؿ لمشؾ في أف " التعابير التي أديف "الغريف جاكيتس" عمى أساسيا أنطوت عمى
أكثر مف مجرد توجيو االىانة العضاء الفئات المستيدفة ،واشارات الى اف التعبيرات ال
تتمتع بحماية المادة  42لتكرر ذات الموقؼ بمناسبة قضية آسكوي ضد تركيا
"، Turquie. c Askoyحيث بينت المحكمة بأف التصريحات والتعابير المحرضة
لممجتمع عمى الكراىية.
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المطمب الثاني
تعميق عمى اتجاه المحكمة االوربية في التصدي لخطاب الكراهية
مما ال شؾ فيو اف االتفاقيات الدولية لحقوؽ االنساف قد شددت عمى صيانة وحماية
الحؽ في حرية التعبير عف الراي بدء مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف والذي اشار
في المادة  49بأف «لكؿ شخص الحؽ في حرية الرأي والتعبير ،ويشمؿ ىذا الحؽ
حرية إعتناؽ اآلراء دوف أي تدخؿ ،واستقاء األنباء واألفكار وتمقييا واذاعتيا بأية وسيمة
كانت دوف تقييد بالحدود الجغرافية .وتخضع حرية التعبير عف الرأي الى اختبار ورد
ضمف مواثيؽ حقوؽ االنساف الثالثية اال وىي العيد الدولي لمحقوؽ المدنية
والسياسيةلعاـ  4966واالتفاقية االوربية لحقوؽ االنساف لعاـ  4952واالتفاقية
االمريكية لحقوؽ االنساف

وىو اختبار ليس بمنأى عف الصرامة بشيء لعؿ اوؿ

ضوابط ىذا االختبار اف يكوف التقييد منصوصاً عميو في القانوف ،وىذا معيار تبرير
أف
عالياً جداً عمى الدوؿ ال يعػني وحسب أف التقييد يجد أساساً في القانوف وانما أيضاً ّ

القانوف في المتناوؿ و ُ"يصاغ بدقة كافية لتمكيف مف خالؿ نص القانوف عمى التقييد
المػتعمؽ بالتحريض عمى الكراىية وبعبارة أخرى فإف ىذه القوانيف يجب أف تكوف في

المتناوؿ ودقيقة ،وىو ما يفيـ مف تفسير التعميؽ العاـ رقـ  34لمجنة حقوؽ االنساف
التابعة لالـ المتحدة بإف أي قيود تفرض عمى حرية التعبير يجب أف تكوف وفقا لثالثة
معايير أساسية  -4أف تكوف القيود ضرورية  2-أف تكوف وفقا لمقانوف 3 -أف تكوف
بيدؼ حماية حقوؽ أخرى محمية بموجب القانوف الدولي لحقوؽ  ،مما يعني اف العالقة
بيف المادة  49والمادة  22مف العيد الدولي لحقوؽ االنساف يحكميا محكومة في الفقرة
الثالثة مف المادة .49
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ونظ ار لصعوبة بياف الحد الفاصؿ بيف حرية التعبير وبيف خطاب الكراىية فقد وضعت
منظمة "المادة  "49غير الحكومية اختبا اًر مف ست نقاط لوضع الحد المسموح المالئـ
بشأف تقييـ أنواع التعبيرات التي تشكؿ "تحريضاً عمى الكراىية"( ،)47ويشمؿ )4( :سياؽ
التعبير ،بما في ذلؾ مراعاة النزاعات القائمة داخؿ المجتمع ،ووجود وتاريخ التمييز
المؤسسي ،وتاريخ الصدامات والنزاعات عمى الموارد ،واإلطار القانوني ،والمشيد المتعمؽ
بوسائط اإلعالـ .وفيما يخص تمؾ الوسائط ،يتعيف النظر في مسائؿ مف قبيؿ الرقابة،
ووجود حواجز أماـ إنشاء مؤسسات وسائط اإلعالـ ،وحدود استقاللية تمؾ الوسائط أو
استقاللية الصحفييف ،والقيود الواسعة النطاؽ وغير الواضحة عمى المحتوى المقرر نشره
أو إذاعتو والدليؿ عمى اإلجحاؼ في تطبيؽ القيود ،وغياب انتقاد الحكومة أو النقاش
السياساتي المتنوع في وسائط اإلعالـ ،وامكانية وصوؿ الجميور إلى طائفة بديمة يسيرة
االطالع مف اآلراء والخطب؛ ( )2المتكمـ ،بما يشمؿ مراعاة منصبو الرسمي ،ومستوى
سمطتو أو تأثيره عمى الجميور وما إذا كاف التصريح قد أدلى بو الشخص بصفتو
الرسمية .فالسياسيوف والمسؤولوف العموميوف أو األشخاص ذوو المركز المماثؿ يتعيف
إيالؤىـ اىتماماً خاصاً؛ ( )3نية المتكمـ بالتحريض عمى الكراىية ،وليس مجرد االستيتار
أو اإلىماؿ؛ ( )4محتوى التعبير ،بما يشمؿ ما قيؿ والجميور المستيدؼ والضحايا
المستيدفيف المحتمميف ،وليجة الخطاب وشكمو؛ ( )5مدى التعبير وقوتو ،بما يشمؿ
وسيمة النشر (صحافة ،وسائط سمعية بصرية ،أعماؿ فنية ،إلى غير ذلؾ)؛ ( )6احتماؿ
حدوث الضرر ،وما إذا كاف وشيكاً.
وتعزي از لما تقدـ فاف المادة  47مف االتفاقية االوربية لحقوؽ الالنساف اكدت عمى
الموازنة بيف الحؽ في حرية التعبير عف الرأي وبيف حظر التحريض عمى خطاب
الكراىية اذ نصت عمى انو ال يجوز أخذ أي حكـ مف أحكاـ ىذه االتفاقية بالتفسير
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عمى أنو يقر لدولة أو لجماعة أو لفرد أي حؽ في االنخارط في نشاط أو في القياـ
بعمؿ بيدؼ ىدـ الحقوؽ أو الحريات المعترؼ بيا في ىذه االتفاقية ،أو الذىاب بالحد
مف ىذه الحقوؽ والحريات إلى أوسع مف المنصوص عميو في ىذه االتفاقية" .فمف
خالؿ استقراء النص اعاله نجد انيا تشير الى تقييد الدوؿ االطراؼ مف االستناد الى
اي نص مف نصوص االتفاقية عمى النحو الذي ييدـ الحقوؽ والحريات ،فضال عف
تقييد االفراد مف االعتماد عمى اي نص مف نصوص االتفاقية والقياـ بافعاؿ او اقواؿ
ينجـ عنيا تيديد الحقوؽ والحريات.
فضال عف االشارة ومف خالؿ استقراء ماتقدـ نجد اف المحكمة االوربية لحقوؽ االنساف
قد عممت عمى ايجاد الموازنة بيف حرية التعبير وحقوؽ االخريف في حماية مشاعرىـ
الدينية فحرية التعبير حؽ ثابت غير اف ممارسة ىذه الحرية يجب اال تؤدي الى انتشار
روح الكراىية بيف االدياف او االساءة لمشاعر االخريف في معتقداتيـ أو مذاىبيـ  ،كما
اف المحكمة قد اكدت عمى اىمية تنظيـ ىذه الحرية بتعميميا اف اليدؼ مف تدخؿ
الحكومة بتنظيـ ىذه الحرية يكمف بمنع الفوضى عف طريؽ حماية السالـ الديني
وحماية المشاعر الدينية لكافة االدياف  ،وىو ما ورد في المادة  42مف االتفاقية والتي
تنص عمى اف " ىذه الحريات تتضمف واجبات ومسؤوليات .لذا يجوز إخضاعيا
لشكميات إجرائية ،وشروط ،وقيود ،وعقوبات محددة في القانوف حسبما تقتضيو الضرورة
في مجتمع ديمقراطي ،لصالح األمف القومي ،وسالمة األراضي ،وأمف الجماىير وحفظ
النظاـ ومنع الجريمة ،وحماية الصحة واآلداب ،واحتراـ حقوؽ اآلخريف ،ومنع إفشاء
األسرار ،أو تدعيـ السمطة وحياد القضاء.
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الخاتمة
مف خالؿ ما تقدـ نرى اف المحكمة االوربية لحقوؽ االنساف اكدت عمى اف سياؽ
مواجية خطابات التحريض عمى الكراىية ،تدور حوؿ منع االفراد مف إمكانية التذرع
بحرية التعبير والقياـ بأفعاؿ أو أنشطة تتعارض والقيـ الواردة في الصكوؾ الدولية
لحقوؽ االنساف والسيما قيـ التسامح والسمـ االجتماعي ومكافحة العنصرية ،فقد شددت
في اكثر مف سابقة قضائية عمى اف الخطابات االنكارية ال تستفيد مف حماية المادة
 42مف االتفاقية االوربية لحقوؽ االنساف
االستنتاجات-:
 -1ىنالؾ لبس كبير بيف الحؽ في حرية التعبير عف الرأي المحمي قانونا وبيف
خطاب الكراىية الذي ينتج عنو في اغمب االحياف انتياؾ صريح لحقوؽ
االفراد.
المحرض عمى الكراىية
 -2لـ تحػظ الجيود الدولية المبذولة في تعريؼ الخطاب
ّ
بقدر كبير مف التوافؽ في اآلراء ،وىو ما يؤدي في بعض االحياف الى تطبيؽ

ىذا المفيوـ بطريقة تفرض قيود عديدة عمى حرية التعبير.
 -3جاء نيج المحكمة االوروبية لحقوؽ االنساف خاليا مف ايراد تعريؼ محدد
لخطاب الكراىية ،لكنيا اجتيدت إلى المعاقبة عمى الكالـّ الذي يحض عمى
التمييز ،وخطاب الكراىية  ،أو عمى نشر أيديولوجيات ال تتفؽ مع روح
الدميقراطية واالتفاقيات الدولية لحقوؽ االنساف.
 -4عرؼ القانوف الدولي ،تطو ار تشريعيا ميما ازاء تجاه تجريـ وردع خطاب
الكراىية والخطاب التحريضي .مستندا في ذلؾ عمى روح االعالف العالمي
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لحقوؽ االنساف ،الذي أسس لمتشريعات المجرمة لمتحريض عمى الكراىية ،مف
خالؿ تأكيده عمى حؽ االنساف في التمتع بكافة الحقوؽ والحريات الواردة في
ىذا االعالف ،دوف أي تمييز بسبب العنصر أو الموف أو الجنس أو المغة أو
الديف أو الرأي السياسي أو أي رأي اخر.
 -5الزالت القوانيف الوضعية قاصرة عف وضع تشريعات كفيمة بمحاربة الكراىية
والتحريض عمييا.
التوصيات:
 -4يتعيف عمى جميع الدوؿ اعتماد استراتيجية شاممة لمكافحة خطاب الكراىية
تشمؿ تدابير وقائية وعقابية لمكافحة التحريض اإليديولوجي عمى الكراىية
بفاعمية ويمكف ذلؾ مف خالؿ تشريع قانوف خاص لما يشكمو ىذا التشريع
مف اجراء استباقي ووقائي ضد ما يحيط بالدولػة والمجتمع الدولي مػف
مساع ومحاوالت و لتػأجيج الفػتف واالنقسػامات بػيف الشػعوب.
 -2ندعو الى ابراـ اتفاقية دولية تحظر التحريض عمى خطاب الكراىية
والتمييز بكافة صوره ،مبينة االليات الوقائية والردعية الكفيمة بالتصدي ليذا
الخطاب.
 -3نوكد عمى واجب وسائؿ االعالـ بالتعامؿ بمسؤولية ومينية اتجاه خطاب
الكراىية فقد اثبتت التجارب التي عرفتيا الدوؿ االفريفية السيما رواندا
ويوغسالفيا المدى الكبير الذي ساىمت فيو وسائؿ االعالـ في نشر ثقافة
التكفير وتروج الكراىية بشكؿ استعراضي.
 -4نوكد عمى اىمية ودور المؤسسات التعميمية بننشر ثقافة حقوؽ االنساف
التي تتضمف روح التسامح ونبذ خطاب الكراىية والتحريض عميو ،والعمؿ
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عمى اعتماد تمؾ المنياىج في المدارس الجؿ زرع بذرة التسامح باالجياؿ
منذ نعومة اظافرىـ.
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