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  ورقة تعريفية: خطاب الكراھية والتحريض

 
استمرار النظام ال غنى عن النقاش الحيوي والُحر ال غنى من أجل تعد حرية التعبير من حقوق اإلنسان األساسية، و

محكمة على سبيل المثال فإن ؤدي إلى أضرار. القول قد يالديمقراطي. في الوقت نفسه، فمن الصحيح أن بعض 
أقرت بھذا األمر أثناء محاكمة جوليوس ستريشر، ناشر  في أعقاب الحرب العالمية الثانيةنورمبرغ التي ُشكلت 

إلبادة ضد اإلنسانية على دوره في الترويج ل ستريشر بجرائم لقد أدانت صحيفة كبرى على صلة بالنظام النازي.
ً في  –ال سيما على اإلذاعة  –الجماعية ضد سكان ألمانيا اليھود. ولعبت شخصيات إعالمية في رواندا  دوراً أساسيا

. بعض ھؤالء الرجال حوكموا وحكم عليھم من 1994في عام  التحريض، بل وحتى في توجيه أعمال اإلبادة الجماعية
  قبل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، بتھمة "التحريض على اإلبادة الجماعية".

  
من العھد الدولي، والتي  19يقر العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأخطار خطاب الكراھية. المادة 

أية دعوة إلى الكراھية القومية أو ، التي تطالب الدول بحظر "20ة التعبير، تليھا مباشرة المادة تحمي الحق في حري
  (وكذلك الدعاية للحرب). "العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف

  
أين يُرسم الخط بين المحتوى  سؤالھينة. آراء خالفية، أو حتى أفكار مُ  منيحمي حق حرية التعبير ما يرتبط بالتعبير 

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز تستعرض مثار خالف واسع.  ھوالقانوني وخطاب الكراھية 
  ، أربعة أنواع من خطاب الكراھية: 1965العنصري، والتي أقرتھا الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

  
  أفكار عن التفوق العنصري. نشر 1
  الكراھية العنصرية. نشر أفكار عن 2
  . التحريض على التمييز العنصري3
  . التحريض على أعمال عنف عنصرية الدوافع4

 
مثل الحال بالنسبة للقيود على حرية التعبير  –إن االتفاقية، وكذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان بشكل أعم، تقر بأنه 

متفق عليھا المذكورة في القانون، وأن تكون ضرورية يجب صياغة القيود على خطاب الكراھية بموجب المعايير ال –
  وال غنى عنھا لتحقيق ھدفھا، وأن تكون متناسبة مع الغرض منھا وال تؤدي إال ألقل ضرر ممكن.

  
 –إليھا خطاب الكراھية. أول العناصر  ھناك ثالثة عناصر في خطاب الكراھية: النية، التحريض، النتائج التي يؤدي

يرتبط بأن يكون القصد من الخطاب ھو توليد الكراھية. من األمثلة الجيدة على أھمية ھذا العنصر قضية جينس  –النية 
أوالف جيرسيلد، الصحفي الذي أدين بموجب قوانين خطاب الكراھية الدنماركية بعد أن بث تقريراً فيه مقابالت مع 

صريين. في الطعن، فإن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان خلصت إلى أن الُحكم يخرق حقه في حرية متطرفين عن
التعبير، بما أنه ورغم أن التصريحات التي تم اإلدالء بھا أثناء البرنامج ھي بالقطع خطاب كراھية، فإن قصد جيرسيلد 

  العنصرية داخل الدنمارك.لم يكن نشر وترويج ھذه اآلراء، إنما الكشف عن وجود ثقافة من 
  

من واقع وجود عالقة سببية بين القول والنتاج كذا و ،لسياقبحسب امن الصعب تعريف التحريض، لكن يمكن أن يُفھم 
ف أو حتى تولد بيئة معادية، قد تعتبر نقطة كاشفة ھنا، يى: الكراھية). النتائج الملموسة، مثل عمل عنالمقصود (بمعن

حد. األقوال التي قد ال تتجاوز الخط لتصبح خطاب كراھية بموجب الظروف العادية، يمكن  لكن السياق مھم ألقصى
إذا قيلت في مناخ غير مستقر. إذا كانت  ؛كراھيةبحيث تدخل ضمن نطاق ما يُعتبر خطاب أن تُعتبر متجاوزة 



لذي تُحدد عنده األقوال المنطوية التوترات الطائفية قائمة بالفعل، ال سيما إذا اقترنت بوجود أعمال عنف، فإن الخط ا
  على التحريض، يصبح أقرب.

  
دخولھا في نطاق خطاب أما بالنسبة لعنصر "النتائج"، فإن األقوال التي تحرض على العنف المباشر تستأھل بوضوح 

 الكراھية، لكن يجدر ذكر أن أغلب الدول تستعين بقواعد عامة تحظر بموجبھا أي تحريض على ارتكاب الجرائم.
ً مسألة أكثر تعقيداً. الكراھية كرأي مجرد غير مرتبطة  ھي التحريض على الكراھية كفكرة يعتنقھا المرء دائما

ً بحظر أي تحريض على  اً أمر تعدبتحريض  تحميه مبادئ القانون الدولي، لكن القانون الدولي يطالب الدول أيضا
ً  الكراھيةأفكار الكراھية. من المعقول إذن توقع أن اعتناق  في شكل ملموس ما، وأن على  سوف تظھر نفسھا قطعا

، قبل أن يوفر الحماية للضحايا المحتملين. من من نطاق الشعور إلى الفعلالمجتمع أال ينتظر حتى تتحول الكراھية 
الحجج المستخدمة التي قد تكون مفيدة في التمييز بين خطاب الكراھية وأشكال التعبير عن الرأي المحمية، ھو أن 

، بغض النظر عن قسوة الرأي أو ما يحمله من إجحاف وظلم... فھذا الشكل من فكاراأل الرأي المعلن عنهستھدف ي
التعبير محمي، في حين أن التعبير عن آراء تنطوي على مھاجمة بشر من واقع جنسيتھم أو عرقھم أو دينھم، فھذا 

  تجاوز للحدود.
  

األمم المتحدة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومنظمة الدول  لجان حرية التعبير في ھناك بيان مشترك صدر عن
، يحدد عدة شروط لتشريعات خطاب الكراھية، منھا أنه يجب أال يعاقب التشريع على األقوال الحقيقية، وأال األمريكية

راتھم التحريرية بشأن تغطية يفرض رقابة مسبقة على القول، مع ضرورة احترام حق الصحفيين في اتخاذ قرا
ً  العنصرية والتعصب، وأن تكون عقوبات خطاب الكراھية متناسبة   .دائما


