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مقدمة
يُعد خطاب الكراهية ظاهرة عالمية متنامية ،ومشكلة تؤرق القائمين على حفظ
السالم واألمن الدولي ،وحماية حقوق اإلنسان .حيث يؤدي إلى زعزعة السلم
المجتمعي ،ويشكل تهديداً لقيم الديمقراطية ،والتسامح ،والتنوع ،والتعايش بين
الشعوب .وقد تزداد حدته وانتشاره ليؤدي إلى آثار مدمرة كالقتل ،والتحريض
على اإلبادة الجماعية ،والعنف ،والتخويف ،والتعدي على الممتلكات ،إضافة
إلى ما قد يسببه من انتهاكات لحقوق اإلنسان واألضرار الجسدية والنفسية له.
ويثير مصطلح خطاب الكراهية جدالً واسعاً ،حيث يعتبره الكثيرون مفهوما ً
واسعا ً يسهل التحايل عليه ،حيث ال يوجد تعريف متفق عليه بخصوصه .كما
أن هناك اعتراضات كبيرة على الحدود الفاصلة بين كون الخطاب يعبر عن
الكراهية ،أو يدخل ضمن حرية الرأي والتعبير التي يؤكد عليها اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان .إضافة إلى اختالف مفهوم خطاب الكراهية ،وتعريفاته القانونية
بحسب الدول ،أو المؤسسات التي تضعها ،وبحسب عوامل أخرى مثل كنية
المتحدث ،وسياقات استخدامه ،وطبيعة جمهوره.
وضمن استراتيجية األمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية لعام
 2019عُرف هذا الخطاب بأنه« :أي نوع من التواصل ،الشفهي ،أو الكتابي،
أو السلوكي ،الذي يهاجم ،أو يستخدم لغة ازدرائية ،أو تمييزية باإلشارة إلى
شخص ،أو مجموعة على أساس الهُوية ،وبعبارة أخرى ،على أساس الدين،
أو االنتماء االثني ،أو الجنسية ،أو العِرق ،أو اللون ،أو األصل ،أو الجنس،
أو أحد العوامل األخرى المح ِّددة للهوية» (األمم المتحدة .)2019 ،ويشمل
هذا التعريف الخطاب المحرِّ ض على التمييز والعداوة ،والعنف والذي يحظره
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القانون الدولي ،والخطاب الذي ال يصل إلى درجة التحريض ،وتمتنع الكثير
من الدول عن حظره رغم ما يسببه من أضرار؛ خوفا ً من المساس بحرية الرأي
والتعبير.
وتساهم التقنية الحديثة ،واالنتشار الكبير لوسائل التواصل االجتماعي في
تصاعد ظاهرة خطاب الكراهية عالمياً ،حيث توفر إمكانات هائلة للمستخدمين؛
كإتاحتها للجميع بشكل مجاني ،والسرعة ،والتفاعل الحقيقي بين األفراد؛ فأصبح
بإمكان المستخدم العادي أن يكون كاتبا ً للرأي ،أو عضواً في جماعة ما ،أو
ناشطا ً ومدافعا ً عن قضية معينة .خصوصا ً وأن لديه القدرة على التأثير في
اآلخرين بطرق وأساليب مختلفة قد تغيب عنها الرقابة في الكثير من األحيان؛
مما يجعل شبكة االنترنت بشكل عام ،وشبكات التواصل االجتماعي بشكل
خاص بيئة خصبة لخطاب الكراهية ،وذلك عندما يكون التعبير عن اآلراء
ضد اآلخرين بلغة تمييزية وعدائية .وترى األمم المتحدة ( )2012أن هناك
عوامل أخرى ساعدت في تزايد وبروز مظاهر خطاب الكراهية ،مثل تدفقات
الهجرة ،والتحركات السكانية ،وهبوط االقتصادات المحلية ،وظهور اإلرهاب
كتح ٍّد سياسي جوهري ،حيث أصبح هناك ميل متزايد إلى وصم مجموعات
محددة .وقد تفاقم هذا من جراء قوانين وسياسات األمن ومكافحة اإلرهاب
الوطنية المعتمدة على التصنيف العنصري ،والبيانات الغوغائية التي يدلي بها
السياسيون االنتهازيون ،والتغطية اإلخبارية غير المسؤولة من جانب وسائل
اإلعالم الجماهيري.
وال يخلو أي بلد ،أو مجتمع من الكراهية ،وعادة ما يكون المنتمون إلى األقليات
القومية ،واالثنية ،والدينية ،واللغوية هم المستهدفون منها؛ فالكراهية عادة ما
يشكلها ويغذيها ،ويبقيها ،ويوجهها أفراد بعينهم ،أو جماعات معينة ضد أفراد
وجماعات أخرى مختلفة عن األغلبية السائدة في االثنية ،أو اللغة ،أو الدين،
وكثيراً ما يكون ذلك ألسباب سياسية؛ أو نظراً لتمييز راسخ طال أمده (األمم
المتحدة .)2015،وهذه المشكلة ليست حديثة العهد فقد ساهم خطاب الكراهية
على مر الزمان في جرائم اإلبادة الجماعية ،والجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم
الحرب التي طبعت التاريخ األوروبي الحديث (مجلس أوروبا.)2016 ،
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وقد تنبهت الدول ،والمنظمات الدولية لخطورة هذه المشكلة ،وسرعة تفشيها
بين الدول ،والشعوب ،واألفراد ،والجماعات ،وبدأت في محاربتها واتخاذ
التدابير الالزمة للوقاية منها ،والحد من آثارها .وأقرت عدد من الدول قوانين
تشمل عقوبات جنائية ،وتعويضات مدنية تتعلق بأشكال التعبير غير القانونية.
إال أن مواجهة خطاب الكراهية تتطلب أكثر من ذلك ،فالمنع وحده ال يكفي ،ال
سيما وأن أغلب ضحايا خطاب الكراهية كما تذكر (األمم المتحدة )2012 ،هم
من الجماعات المحرومة واألقليات المستضعفة التي نادراً ما تلجأ إلى اآلليات
القضائية ،إما لمحدودية الوعي بين عامة الناس ،أو النعدام الثقة في الجهاز
القضائي.
وألهمية هذه المشكلة ،وحيث إن مواجهتها تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات
عدة ،كالجهات القضائية ،ومؤسسات التربية ،واإلعالم ،والمؤسسات الدينية،
والمنظمات الدولية ،والمجتمعات المدنية ،والشركات التقنية وغيرها ،جاء
هذا البحث الذي يهدف إلى التعريف بسبل مواجهة خطاب الكراهية ،ويسلط
الضوء على األدوار المهمة التي يجب أن تضطلع بها مؤسسات المجتمع
المختلفة لتحقيق ذلك ،واعتمد البحث المنهج الوصفي لدراسة ماهية الوسائل
المتبعة دوليا ً في مواجهة خطاب الكراهية ،حيث تمت عملية جمع البيانات
والمعلومات عن طريق الرجوع إلى األدبيات والدراسات ،ونتائج األبحاث في
هذا المجال ،ومراجعة التقارير والمنشورات العلمية الصادرة عن المنظمات
والجهات الدولية ذات العالقة كاألمم المتحدة ،واليونسكو ،ومجلس أوروبا،
وهيئات حقوق اإلنسان.

س ـ ـ ــب ـ ـ ــل مـ ـ ــواجـ ـ ــهـ ـ ــة
خـــــطـــــاب الـ ــكـ ــراهـ ــيـ ــة

11

س ــل ــس ــل ــة
الــتــواصــل
الــحــضــاري

12

تعريف خطاب الكراهية
يعتبر مصطلح خطاب الكراهية من المصطلحات الشائكة ،والتي يدور
حولها الكثير من الجدل ،وترى اليونسكو ( )2015أن سبب ذلك هو كونه
مفهوما ً واسع النطاق ،ويسهل التالعب به؛ ولذلك استعملت مفاهيم ضيقة
من قبيل «خطاب خطر» ،و «خطاب خوف»؛ للتركيز على قدرة الخطاب
على التسبب في الضرر والدفع إلى نتائج عنيفة.
ويعد الكالم الذي يحرِّ ض على الكراهية نوعا ً من الكالم التمييزي الذي ينشأ
عندما يتفاعل أشخاص من مجموعات اجتماعية ،أو عرقية ،أو دينية مختلفة
مع بعضهم البعض ،أو عندما تؤكد إحدى هذه المجموعات سلطتها على
اآلخرين .ويُعرَّ ف الكالم الذي يحض على الكراهية على أنه كالم خبيث
بدافع التحيز ،يستهدف شخصً ا أو مجموعة من األشخاص بسبب بعض
خصائصهم الفطرية الفعلية أو المتصورة .ويعبر هذا الخطاب عن مواقف
تمييزية ،أو مخيفة ،أو رافضة ،أو معادية ،أو متحيزة تجاه تلك الخصائص
والتي تشمل الجنس ،أو العرق ،أو الدين ،أو اللون ،أو األصل القومي ،أو
اإلعاقة .ويهدف خطاب الكراهية إلى إيذاء الجماعات المستهدفة وتجريدها
من اإلنسانية ،ومضايقتها ،وترهيبها ،وتحطيمها ،وإهانتها ،وإثارة الالمباالة،
والوحشية ضدها (.)Elliott et al.,2016
ويندرج خطاب الكراهية في بنية مركبة من حرية التعبير ،وحقوق األفراد،
والجماعات ،واألقليات ،ومبادئ الكرامة ،والحرية ،والمساواة .وحسب
التشريعات الوطنية والدولية يشير خطاب الكراهية إلى عبارات تؤيد
التحريض على الضرر خاصة التمييز ،أو العدوانية ،أو العنف ،وقد يشمل
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 على سبيل المثال ال الحصر -الخطاب الذي يؤيد األعمال العنيفة ،أو يهددبارتكابها ،أو يشجعها ،وبالنسبة للبعض قد يمتد هذا المفهوم ليشمل عبارات
تمهد لجو من اإلساءة وعدم التسامح ،على افتراض أن ذلك قد يُشعل فتيل
الهجمات التمييزية والعدوانية والعنيفة المنشودة (اليونسكو.)2015 ،
ويختلف التحريض على العنف عن «خطاب الكراهية ففي حين أنه ال يوجد
تعريف قانوني «لخطاب الكراهية» ،وأن وصف ما هو «كريه» أمر مثير
للجدل ،فإن خطاب الكراهية يعرَّ ف عادة بأنه أي نوع من أنواع الرسائل
في الخطاب ،أو الكتابة ،أو السلوك ،يشوه سمعة فرد أو جماعة على أساس
الهوية ،وبعبارة أخرى على أساس الدين ،أو األصل اإلثني ،أو
خطاب
الجنسية ،أو العرق ،أو أي عامل هوية آخر .وقد يوحي خطاب
الكراهية هو نوع من
الكراهية بأن الفرد أو الجماعة  -وعادة ما تكون جماعات -
انواع الرسائل في
هي أدنى مرتبة ،وأنه ينبغي استبعادها ،أو ممارسة التمييز
الخطاب ،أو الكتابة،
ضدها على ذلك األساس ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ،عن
أو السلوك يشوه
طريق الحد من إمكانية حصولها على التعليم ،أو العمل ،أو
سمعة فرد أو جماعة
المناصب السياسية .وفي حين أن كل تحريض على التمييز،
على أساس الهوية،
أو العداوة ،أو العنف هو خطاب كراهية ،فليس كل خطاب
أو الدين ،أو األصل
كراهية يشكل تحريضً ا (األمم المتحدة.)2017 ،
اإلثني ،أو الجنسية،
أو العرق ،أو أي وفي الــدورة السادسة ضمن إعالن وبرنامج عمل ديربان
للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب
عامل هوية آخر
قدمت شركة قاعدة الكراهية  Hatebaseتعريفا ً عمليا ً واسع
النطاق لخطاب الكراهية على أنه «أي تعبير  -بصرف النظر
عن طابعه العدواني  -يصف مجموعة محددة من الناس على نطاق واسع
على أساس سمات خبيثة ونوعية و/أو ذاتية ،ال سيما إذا كانت تلك السمات
تتعلق :باألصل العرقي ،أو الجنسية ،أو الدين ،أو الجنس ،أو العجز ،أو
الطبقة» .وأشارت إلى أن استبعاد الطابع العدواني كمعيار يؤدي إلى فهم
أقل موضوعية لِـ َمـا يشكله خطاب الكراهية (األمم المتحدة.)2019 ،
وضمن استراتيجية األمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية لعام
 2019عرف هذا الخطاب بأنه أي نوع من التواصل ،الشفهي ،أو الكتابي ،أو

14

السلوكي ،الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية ،أو تمييزية باإلشارة إلى شخص
أو مجموعة على أساس الهوية ،وبعبارة أخرى ،على أساس الدين ،أو االنتماء
اإلثني ،أو الجنسية ،أو العرق ،أو اللون ،أو األصل ،أو الجنس ،أو أحد العوامل
األخرى المح ِّددة للهوية .وهذا الخطاب كثيراً ما يستمد جذوره من مشاعر
التعصب والكراهية التي يغذيها في الوقت نفسه ،ويمكن في بعض السياقات أن
ينطوي على اإلذالل ،ويؤدي إلى االنقسامات (األمم المتحدة.)2019 ،
وقدمت لجنة الوزراء بمجلس أوروبا تعريفا ً مفصالً لخطاب الكراهية من حيث
الفئات المستهدفة ،حيث عرفته بأنه الخطاب الذي يشمل جميع أشكال التعبير التي
تنشر ،أو تحرض ،أو تروج ،أو تبرر الكراهية العرقية ،أو كراهية األجانب ،أو
معاداة السامية ،أو غيرها من أشكال الكراهية القائمة على التعصب كاستهداف
النساء ،ومغايري الهوية الجنسية ،والغجر ،والمسلمين ،واليهود ،واألقليات،
والمهاجرين ،واألشخاص من أصول مهاجرة بخطاب الكراهية .ومع ذلك يمكن
توجيه خطاب الكراهية ضد أي مجموعة ،أو أي فرد ،ألي سبب من األسباب
(مجلس أوروبا.)2020 ،
ومن خالل التعريفات السابقة يتضح أن هناك جهوداً متعددة من الباحثين
والمؤسسات والمنظمات الدولية لتحديد مفهوم خطاب الكراهية ،وإزالة
اللبس حوله .إال أن عدم وجود تعريف محدد له في القانون الدولي يجعل
منه مصطلحا ً فضفاضا ً يصعب معه تحديد ما يمكن اعتباره خطاب كراهية،
األمر الذي ينعكس بشكل واضح على التباين الكبير في القوانين واألساليب
التي تتبعها الدول لمواجهته والحد من آثاره.
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أشكال خطاب الكراهية
هناك ثالثة أنواع على األقل من خطاب الكراهية وف ًقا لمستوى الخطورة وهي
(:)Rumadi,2017
 .1خطاب الكراهية الواجب حظره :يعطي القانون الدولي الحق ألعضاء
األمم المتحدة في حظر خطاب الكراهية الخطير؛ وذلك لمنع آثاره
المدمرة مثل التحريض المباشر والعلني على اإلبادة الجماعية .حيث
يمكن اعتبار هذا العمل انتها ًكا جسيمًا لحقوق اإلنسان .ويحتوي هذا
النوع من خطاب الكراهية على إثارة للقيام بعمل ما ،جزئيًا أو كليًا،
مثل:
قتل شخص ،أو مجموعة من األشخاص.
التسبب في إصابات جسدية ،أو نفسية لمجموعة من الناس.
إلحاق أضرار مادية عمداً بممتلكات األشخاص.
بذل بعض المحاوالت لمنع إنجاب األطفال من مجموعة معينة من
الناس.
إخراج األبناء من أسرهم بالقوة.
 .2خطاب الكراهية الذي يمكن حظره :يعطي القانون الدولي لحقوق اإلنسان
اإلذن للدولة لتقييد الحق في حرية الكالم والتعبير .وهذا التقييد مسموح به
طالما أنه يحترم حقوق اإلنسان ،ويحمي األمن القومي واالستقرار العام،
والصحة ،واألخالق ،ويتم تصنيف هذا النوع من الكالم الذي يحض على
الكراهية على أنه تهديد بالعنف وسخرية.

س ـ ـ ــب ـ ـ ــل مـ ـ ــواجـ ـ ــهـ ـ ــة
خـــــطـــــاب الـ ــكـ ــراهـ ــيـ ــة

17

س ــل ــس ــل ــة
الــتــواصــل
الــحــضــاري

 .3خطاب الكراهية غير المحظور :تتعلق هذه الفئة بالتعبيرات التي يُنظر
إليها على أنها تؤذي شعور شخص ما ،أو مجموعة من الناس ،ولكنها
تعتبر خفيفة للغاية .قد يضر هذا النوع من التعبير بالتسامح ،أو بمعايير
األخالق ،أو احترام اآلخرين .ورغم أن القانون ال يحظره ،إال أنه
يمكن أن يغرس التعصب .وأفضل رد على هذا النوع من خطاب
الكراهية هو عدم تجريمه ،ولكن بناء التفاهم بين الطرفين.
وغال ًبا ما ينشأ خطاب الكراهية من اإلطار المفاهيمي «نحن مقابل هم»،
حيث يميز األفــراد بين المجموعة التي يعتقدون أنهم ينتمون إليها ،أو
«داخل المجموعة» ،عن «المجموعة الخارجية» .ويتم تقسيم الكالم الذي
يحرض على الكراهية تجاه المجموعات الخارجية إلى ثالث فئات رئيسية
ِّ
(:)Bahador,2020
 .1تــجــريــد الــجــمــاعــة الــخــارجــيــة مـــن اإلنــســانــيــة وشيطنتها
( :)Dehumanization and demonizationيتضمن
تجريد الجماعة الخارجية من اإلنسانية التقليل من شأنها ومساواتها
بالكيانات غير البشرية المحتقرة ثقافيًا مثل الخنازير ،والجرذان،
والقرود ،وغيرها .ومن المظاهر الحديثة المعروفة لهذه الظاهرة
وصف أقلية التوتسي في رواندا بالصراصير في الفترة التي سبقت
وأثناء اإلبــادة الجماعية عام  .1994يمكن لتجريد جماعة ما من
اإلنسانية أن يحقق نتيجتين سياسيتين على األقل:
أوالً :يمكنها تجميع أعضاء المجموعة الخارجية في كيان واحد
مكروه ،مما يحرمهم من شخصيتهم الفريدة وإنسانيتهم .ويؤدي
هذا إلى «الذنب بالتبعية» حيث يمكن إلقاء اللوم الجماعي على
جميع أعضاء المجموعة وتحميلهم المسؤولية عن األفعال السلبية
ألي عضو.
ثان ًيا :من خالل تصوير مجموعات معينة على أنها أقل من البشر،
يتم تحرير المجموعة من أي ذنب ناجم عن دعمهم أو ارتكاب
العنف ضدهم .فال يعد العنف ضد إخوان من البشر مثلنا ،بل هو
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باألحرى عنف موجه لمخلوقات غير بشرية مكروهة على نطاق
واسع وقابلة لالستهالك بالفعل في أذهاننا.
 .2العنف والتحريض ( :)Violence and incitementفي حين
أن التجريد من اإلنسانية والشيطنة يميزان مجموعات من الناس بطرق
سلبية للغاية ،إال أنهما ال يدعوان صراحة إلى العنف ضدهم .وهناك
تصنيف آخر لخطاب الكراهية يتضمن التحريض على العنف .وعلى
المستوى الدولي ،تنص المادة  20من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية (األمم المتحدة) على وجه التحديد على التحريض
باعتباره غير قانوني ،حيث تنص على أن «الدعوة إلى الكراهية
القومية ،أو العنصرية ،أو الدينية التي تشكل تحريضً ا على التمييز ،أو
العداء أو العنف يحظرها القانون».
 .3اإلنذار المبكر ( :)Early warningنادرً ا ما تكون نقطة البداية
لخطاب الكراهية الجماعي هي التجريد من اإلنسانية أو التحريض،
فهناك عالمات يمكننا التعرف عليها مبكراً مما يساعد في منع التصعيد
نحو لغة أكثر شدة .إن البادرة المبكرة ً
جدا لخطاب الكراهية هي
ببساطة إنشاء ديناميكية داخل المجموعة («نحن») مقابل مجموعة
خارجية («هم») ،وتمييز «هم» كمجموعة منفصلة بأفكار ومعتقدات
مختلفة .يمكن أن يؤدي هذا بعد ذلك إلى انتقاد األفعال السلبية للمجموعة
الخارجية ،وغالبًا ما يخلط تصرفات بعض األعضاء مع المجموعة
بأكملها .أخيرً ا ،يمكن أن تتحول بعد ذلك إلى توصيف سلبي للمجموعة
ككل .ويمكن أن تتضمن اإلشارة إلى المجموعات بصفات سلبية -
غبية أو كسولة أو غير شريفة  -أو يمكن أن تربط المجموعة باإلجرام
غير العنيف ،مثل السرقة أو االحتيال .يمكن لمثل هذه اإلشارات أن
تساعد في تطوير الكراهية للجماعات الخارجية ،وبمرور الوقت تسهل
استخدام أنواع أكثر تطر ًفا من خطاب الكراهية.
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ووضعت رابطة مكافحة التشهير (Anti-Defamation League )2018
 )(ADLهرما ً يُظهر التدرج في سلوكيات الكراهية ،بحيث يساعد على فهم
عواقب التهاون في اتخاذ اإلجــراءات ضد خطاب الكراهية ،ويــزداد تعقد
السلوكيات وخطورتها على الحياة كلما ارتفعنا للمستويات األعلى في هذا
الهرم .فإذا تعامل األشخاص ،أو المؤسسات مع السلوكيات في المستويات الدنيا
على أنها مقبولة ،أو «طبيعية» ،فإن ذلك يؤدي إلى زيادة قبول السلوكيات في
المستوى التالي ،والتي قد تصل إلى حد اإلبادة الجماعية.

شكل ( :)1هرم الكراهية  -رابطة مكافحة التشهير )Anti-Defamation League (ADL
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العوامل المحركة لخطاب الكراهية
ال يخلو أي بلد أو مجتمع من الكراهية ،وعادة ما يكون المنتمون إلى األقليات
القومية ،واالثنية ،والدينية ،واللغوية هم المستهدفون منها .إن الكراهية عادة ما
يشكلها ،ويغذيها ،ويبقيها ،ويوجهها أفراد بعينهم ،أو جماعات معينة ،ضد أفراد
وجماعات أخرى مختلفة عن األغلبية السائدة في اإلثنية ،أو اللغة ،أو الدين،
وكثيراً ما يكون ذلك ألسباب سياسية؛ أو نظراً لتمييز راسخ طال أمده .ويمكن
لرسائل الكراهية أن تجد أرضا ً خصبة ذات مشاكل اجتماعية ،أو اقتصادية ،أو
سياسية أوسع نطاقاً ،أو انقسامات في المجتمع .وغالبا ً ما تكمن األسباب الجذرية
للكراهية في اختالفات اثنية ،أو دينية صرفة .وعادة ما تنبع الكراهية من عيوب
مجتمعية أوسع نطاقاً ،من بينها انعدام إمكانية الحصول على الموارد ،أو عدم
العدالة في توفيرها؛ والتحيز السياسي؛ والفساد؛ وأوجه النقص في الحكم الرشيد
والجامع؛ ووجود تحيز ومحاباة بشكل حقيقي أو متصور بسبب االثنيات أو
األديان مما يزيد من انعدام الثقة والشكوك والغضب .ومن المستنتج أنه عندما
يسود الحكم الجامع والمساواة وحقوق اإلنسان ،وعندما تضع المجتمعات ثقتها
في قياداتها ،نجد قدراً أقل من التصدع في المجتمعات (األمم المتحدة.)2015،
وفي أوروبــا على سبيل المثال هناك عدة عوامل تؤثر على زيادة خطاب
الكراهية ،ومنها :أزمة الهجرة ،واألحــزاب اليمينية المتطرفة ،والهجمات
اإلرهابية ،وعدم اليقين االجتماعي والقلق الذي تعززه األحداث ،كقرار المملكة
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية باالنسحاب من االتحاد األوروبي
(”  ،)“Brexitوعدم وجود لوائح مناسبة لتنظيم وسائل اإلعالم واالتصاالت،
وخاصة للمحتوى عبر اإلنترنت .وتتمثل التحديات األكثر إلحاحً ا في أوروبا
في العنصرية ،والتحامل القائم على الدين .كما تم االعتراف على نحو متزايد
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بكراهية األفارقة باعتباره تحديا ً كبيراً .إضافة إلى التحديات الجديدة التي
يطرحها تطور التكنولوجيا ،بما في ذلك خطاب الكراهية على وسائل التواصل
االجتماعي (األمم المتحدة.)2019،
وبشكل عام فإن خطاب الكراهية ال ينشأ من فراغ فهناك ظروف ومحفزات
مختلفة تؤدي إليه ،ورصدت (العقاربة وآخرون )2014 ،عشرة أسباب رئيسة
لنشوء خطاب الكراهية هي:
.1

الصورة الخاطئة عن اآلخر.

.2

الخوف من المنافسة.

.3

التصور أن اآلخر هو ضدك أو عدوك.

.4

الثقافة العامة والتربية والتعليم.

.5

الكيفية التي نقرأ بها التاريخ.

.6

اإلعالم.

.7

غياب المعلومة.

.8

األفكار المسبقة.

.9

غياب تعريف األجيال بالجوانب الجمالية لمكونات المجتمع.

 .10غياب التجديد الوطني وعيش األجيال الناشئة رؤية الماضي.
ويتزايد خطاب الكراهية بشكل ملحوظ في األوقات الحاسمة كفترات االنتخابات
واالنقسامات ،ويقف وراءه غالبا ً تنظيمات وجماعات غير ظاهرة على مسرح
األحداث ،وأوضح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )2013أن خطاب الكراهية
يمكن أن يستهدف خالل العملية االنتخابية األحزاب والمرشحين والناخبين
وهيئات إدارة االنتخابات وغيرها ،مما يثير التحريض على العنف ويفت
في مصداقية العملية االنتخابية .ووضحت اليونسكو ( )2015أن التعريفات
الواسعة النطاق لخطاب الكراهية جعلت هذا المفهوم محالً للتالعب واالستغالل
بين صفوف المعارضين السياسيين ،وقد يستعمل كذلك من أصحاب السلطة
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لكبح ودحر االنشقاقات واالنتقادات .وعلى سبيل المثال ذكر تقرير نشرته إذاعة
صوت ألمانيا ( )2019حول االنتخابات األوروبية أن مئات من الحسابات
على فيسبوك وتويتر وأكثر من  100قناة على يوتيوب تروج لخطاب الكراهية
وتنشر معلومات كاذبة ورسائل متطرفة .وحسب التقرير فإن األحزاب السياسية
الشعبوية والجماعات الدينية تلعب دوراً محوريا ً في هذا األمر.
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مخاطر خطاب الكراهية
يترتب على استخدام خطاب الكراهية تداعيات خطيرة على األشخاص
المستهدفين بهذا الخطاب ،وعلى المجتمع ككل .ويشير مجلس أوروبا ()2016
إلى أن استخدام خطاب الكراهية ال يسبب للضحايا معاناة وضرراً معنويا ً ويمس
كرامتهم وشعورهم باالنتماء فحسب ،بل إنه يساهم أيضا ً في تعريضهم لمختلف
أشكال التمييز وأعمال المضايقة والتحرش ،ومختلف أشكال التهديد والعنف
بسبب الكراهية والعداء واالستياء تجاههم ،ويمكن لهذه المواقف والسلوكيات
أن تثير الشعور بالخوف وانعدام األمن .وفي نهاية المطاف يؤدي باألشخاص
المستهدفين إلى االنعزال عن المجتمع الذي يعيشون فيه ،أو حتى إلى التنصل
من قيمه .باإلضافة إلى ذلك ،يضر استخدام خطاب الكراهية ببقية المجتمع؛
ألنه ال ينطوي على عواقب سلبية على طبيعة الخطاب العام فقط ،بل واألهم من
ذلك أنه يعزز مناخ العداء والتعصب ،وكذلك االستعداد لقبول أو تبرير التمييز
والعنف .فهذه الظاهرة بطبيعتها مثيرة لالنقسام ،وتضر باالحترام المتبادل
وتهدد التعايش السلمي .وفي األخير ،فإن التعددية ،باعتبارها شرطا ً أساسيا ً في
مجتمع ديمقراطي ،تصبح معرضة للخطر نتيجة لذلك.
ويطرح خطاب الكراهية مخاطر جسيمة على تماسك المجتمع الديمقراطي
وحماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون ،وترى األمم المتحدة ( )2019أن تأثير
خطاب الكراهية له صله بالعديد من القضايا كحماية حقوق اإلنسان ،ومنع
الجرائم ،ومكافحة اإلرهاب وما يكمن وراءه من انتشار التطرف العنيف،
ومنع العنف الجنسي والتصدي له ،وتعزيز حماية المدنيين ،وحماية الالجئين،
ومكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز ،وحماية األقليات ،والحفاظ على
السالم ،وإشراك النساء واألطفال والشباب .وبالتالي فإن التصدي لخطاب
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الكراهية يتطلب استجابة متسقة تعالج القضايا الجذرية والعوامل المحركة لهذا
الخطاب ،فضالً عن أثره على الضحايا والمجتمعات بصورة أعم.
وقد أضاف تجاهل حقوق اإلنسان عبر اإلنترنت بعداً إضافيا ً للمشكلة ،حيث
أصبح خطاب الكراهية على وجه الخصوص شكالً رئيسيًا من أشكال انتهاك
حقوق اإلنسان عبر اإلنترنت ألنه يحدث ً
ليل ونهارً ا ،بشكل يصعب معه مراقبته
وقياسه ومنع حدوثه ،مع عواقب وخيمة وأحيا ًنا مأساوية .حيث يقوض أسس
حقوق اإلنسان العالمية والكرامة والديمقراطية ويمكن ربطه بجرائم الكراهية.
ويعاني األشخاص المستهدفون بخطاب الكراهية نفسيا ً وجسدياً ،وفي أسوأ
السيناريوهات قد يصل األمر بهم إلى االنتحار (مجلس أوروبا.)2020 ،
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ً
عالميا
واقع خطاب الكراهية
تعصف بالعالم موجة عارمة مثيرة للقلق من كراهية األجانب والعنصرية والتعصّب،
بما في ذلك تزايد معاداة السامية ،وكراهية المسلمين ،واضطهاد المسيحيين.
وأصبحت وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من أشكال االتصال ُتستغل كمنابر
لنشر التعصّب .إضافة إلى تنامى زحف حركات النازيين الجدد ومؤيدي أيديولوجية
تفوّ ق العرق األبيض .أما الخطاب العام ،فبات يُستخدم كسالح لتحقيق مآرب سياسية
في شكل ُخطب تؤجج المشاعر ،وتتسبب في وصم األقليات والمهاجرين والالجئين
والنساء وكل ما يسمّى «اآلخر» وتجريدهم من إنسانيتهم .وهذه ليست ظاهرة
معزولة أو مجرد أصوات مدوية لعدد قليل من الناس يعيشون على هامش المجتمع.
فتيار الكراهية بصدد التحوّ ل إلى ظاهرة عامة ،تسود في الديمقراطيات الليبرالية
كما تتفشى في األنظمة االستبدادية على ح ّد سواء (األمم المتحدة .)2019 ،ولكن
النطاق الحقيقي الستخدام خطاب الكراهية ال يزال غير مؤكد ،حتى إذا بدا أن هذا
النوع من الخطاب أصبح أكثر شيوعاً .ويعزى عدم اليقين إلى عدم وجود بيانات
شاملة وقابلة للمقارنة بشأن الشكاوى المتعلقة بخطاب الكراهية ،وهذا الوضع ناجم
إما عن عدم تسجيل هذه الشكاوى ،أو عن استخدام الدول لمعايير مختلفة إلثبات هذا
الفعل .ومن الواضح أن المستهدفين بخطاب الكراهية ال يبلّغون دائما ً عن األفعال
المرتكبة بحقهم؛ ألنهم غالبا ً ال يثقون في نظام العدالة أو يتخوفون من أي تدابير
انتقامية .باإلضافة إلى غياب المراقبة المنهجية لمختلف الفضاءات التي يمكن أن
يوجد فيها هذا النوع من الخطاب (مجلس أوروبا.)2016 ،
ويظهر التقرير الصادر عن مكتب منظمة األمن والتعاون في أوروبا OSCE
للمؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان  ODIHRوهو أحد هيئات حقوق اإلنسان
اإلقليمية الرئيسية في العالم واقع جرائم الكراهية لعام  ،2019حيث قدمت 39
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دولة مشاركة معلومات عن جرائم الكراهية ،باإلضافة إلى المعلومات المقدمة من
المجتمعات المدنية والمنظمات الدولية ،ويظهر التقرير أن الغالبية العظمى من جرائم
الكراهية ال يتم اإلبالغ عنها ،مما يعني أننا لن نعرف أبداً العدد الفعلي للضحايا.
وتظهر األرقام التالية جانبا ً من هذا التقرير والتي توضح العدد اإلجمالي للضحايا
وفقا ً لبعض أشكال التحيز ،ومتوسط عدد الضحايا لكل جريمة (:)OSCE,2020
جدول ( :)1العدد اإلجمالي لضحايا جرائم الكراهية وفقا ً لبعض أشكال التحيز ،ومتوسط
عدد الضحايا لكل جريمة في عام  2019وفقا ً لمكتب منظمة األمن والتعاون في أوروبا
 OSCEللمؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان ODIHR

التصنيف

متوسط عدد
إجمالي متوسط عدد الضحايا لكل
الضحايا لكل تهديد
هجوم عنيف
الضحايا

العنصرية وكره األجانب

1550

2.03

1.85

التحيز ضد المسلمين

558

1.51

2.60

التحيز ضد المسيحيين

268

1.59

2.58

معاداة السامية

208

1.48

1.3

التحيز على أساس الجنس

136

1.98

2.36

التحيز ضد ذوي اإلعاقة

21

1.6

2.0

وفي الواليات المتحدة األمريكية توضح تقارير وزارة العدل األمريكية U.S.
 Department of Justiceأن هناك زيادة في أعداد ضحايا جرائم الكراهية
بين العامين  2018و ،2019ويظهر التقرير الصادر عن مكتب التحقيقات
الفيدرالي لعام  2019حصول  7103حادثة تحيز فردي شملت 8552
ضحية ،حيث تم استهداف  57.6%من الضحايا بسبب تحيز الجناة العرقي،
أو االثني ،أو ضد الساللة وهي النسبة األكبر ،وتم استهداف بقية الضحايا بسبب
أشكال متنوعة من التحيز كالتحيز ضد الدين ،والجنس ،واإلعاقة كذلك .ويظهر
التقرير كذلك وقوع  260ضحية لحوادث جرائم الكراهية متعددة التحيز.
وتتنوع الجرائم التي تعرض الضحايا لها بين الترهيب واالغتصاب واالعتداء،
والقتل ،واالتجار بالبشر ،إضافة إلى جرائم ضد الممتلكات كالتدمير واإلتالف
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والتخريب ،والسطو ،والسرقة وسرقة السيارات ،والحرق العمد وغيرها
(.)U.S. Department of Justice, 2020
ووفقا ً لمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان OHCHR (The Office of
 )the High Commissioner for Human Rightsفإن الجهود المبذولة
لمكافحة «تسونامي الكراهية وكراهية األجانب في وسائل التواصل االجتماعي»
فشلت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها؛ ألن الكراهية تتزايد وال تتضاءل ،وذلك وف ًقا
للمقرر الخاص المعني بقضايا األقليات ،الدكتور فرناند دي فارينيس والذي قدم
تقريره إلى الدورة األخيرة لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف .وذكر
ً
وفقا ميتا
أنه في العديد من البلدان يكون ثالثة أرباع ضحايا خطاب الكراهية
ً
سابقا)،
(فيسبوك
عبر اإلنترنت أو أكثر هم أعضاء في مجموعات األقليات .وذكر أنه
خطاب الكراهية هو
في كثير من األحيان يتبع خطاب الكراهية جرائم كراهية وعنف.
كالم عنيف أو غير
حيث إنه يمهد األرضية لنزع اإلنسانية عن األقليات ،ولتطبيع
إنساني ،أو تصريحات
الكراهية ضدهم ( .)OHCHR,2021وقد قامت ميتا (فيسبوك
بالدونية ،أو دعوة
سابقاً)  Facebookباتخاذ إجراءات إلزالة المحتوى الذي يضم
إلى اإلقصاء أو
خطاب كراهية والذي ارتفع من (الربع الرابع لعام  )2017وحتى
الفصل على أساس
(الربع األول لعام  )2021بشكل كبير ،ووف ًقا لفيسبوك فإن (خطاب
الخصائص كالعرق،
الكراهية) هو كالم عنيف أو غير إنساني ،أو تصريحات بالدونية،
واألصل القومي،
أو دعوة إلى اإلقصاء أو الفصل على أساس الخصائص كالعرق،
واالنتماء الديني،
واألصل القومي ،واالنتماء الديني ،والطائفة ،والجنس ،واإلعاقة
والطائفة ،والجنس،
الخطيرة ،أو المرض» ،حيث أزالت الفيسبوك  1.6مليون محتوى
واإلعاقة الخطيرة ،أو
يحرّ ض على الكراهية في (الربع الرابع من عام  ،)2017و 9.6
المرض
مليون محتوى يحرّ ض على الكراهية في (الربع األول من عام
 ،)2020ليرتفع العدد بعد ذلك ويصل إلى  25.2مليون محتوى في
(الربع األول من  .) Statista,2021( )2021وفي استطالع
عبر اإلنترنت أجراه قسم الشباب في مجلس أوروبا في عام  2015أفاد 83٪
من المشاركين بأنهم واجهوا خطاب الكراهية عبر اإلنترنت .كما تم تحديد الشباب
المثليين ،والمسلمين ،والمهاجرين والنساء كأول أربعة أهداف لخطاب الكراهية
عبر اإلنترنت (مجلس أوروبا.)2020 ،
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خطاب الكراهية وحرية التعبير
إن النقاش بشأن تحديد ما يشكل خطاب كراهية يطرح معضلة متكررة حول
الحق في التعبير وحدوده .فمن الضروري حماية الحق في التعبير ،وفي الوقت
نفسه ضمان حقوق اآلخرين والنظام العام واألمن الوطني في بعض الحاالت.
ومع ذلك فإن الحق في حرية الرأي والتعبير وحظر التحريض على الكراهية
ليسا متعارضين إطالقاً ،بل «يعزز أحدهما اآلخر» ،حيث إن النقاش العلني
لألفكار والحوار بين األديان وبين الثقافات يمكن أن يمنعا الكراهية والتعصب
(األمم المتحدة.)2015،
ومن المهم أن يقترن تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير بالجهود المبذولة
لمكافحة التعصب والتمييز والتحريض على الكراهية ،ومع أنه يمكن ،بل
وينبغي ،تقييد الحق في حرية التعبير في الحاالت المتطرفة ،كالتحريض على
اإلبادة الجماعية والتحريض على الكراهية وفقا ً للمعايير والمبادئ الدولية ،فإن
الحق في حرية التعبير يساعد على فضح األضرار التي يتسبب فيها التحيز،
ويساهم في مكافحة الصور النمطية السلبية ،ويعرض آراء بديلة وآراء مخالفة،
ويؤدي إلى خلق جو من االحترام والتفاهم بين الشعوب والطوائف في جميع
أنحاء العالم (األمم المتحدة)2012 ،
وضمن خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية
أو الدينية التي تشكل تحريضا ً على التمييز أو العداوة أو العنف ،والتي اعتمدها
خبراء األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في عام  ،2012رأى الخبراء ضرورة وضع
معايير عالية لتحديد القيود على حرية التعبير ،وتحديد التحريض على الكراهية.
وتم اقتراح ستة معايير ألشكال التعبير المحظورة جنائيا ً (األمم المتحدة:)2012 ،
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 .1السياق  :Contextوهو أمر بالغ األهمية عند تقدير ما إذا كانت تعبيرات
معينة يمكن أن تحرض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المجموعة
المستهدفة ،أو يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على النية و /أو العالقة
السببية على حد سواء .وينبغي في تحليل السياق وضع فعل الكالم في
السياق االجتماعي والسياسي السائد عند صدور الكالم ونشره.
 .2المتكلم  :Speakerينبغي دراسة وضع المتكلم أو حالته في المجتمع،
وعلى وجه الخصوص مركزه الفردي أو مركز منظمته في بيئة الجمهور
الذي يوجه إليه الخطاب.
 .3النية  :Intentتفترض المادة  20من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية وجود النية .فاإلهمال والتهور ليسا كافيين لتشكيل موقف
تنطبق عليه المادة  20التي تتطلب الدعوة والتحريض ال مجرد االنتشار
أو التداول .وهي في هذا الصدد تفرض تفعيل العالقة المثلثة بين غرض
الخطاب ،وموضوعه ،باإلضافة إلى الجمهور.
 .4المحتوى أو الشكل  :Content and formيشكل محتوى الكالم أحد
األمور األساسية التي تركز عليها المداوالت في المحكمة ،وهو عنصر
مهم في التحريض .قد يتضمن تحليل المحتوى مدى كون الخطاب
استفزازيا ً ومباشراً ،باإلضافة إلى التركيز على الشكل واألسلوب وطبيعة
الحجج المستخدمة في الكالم موضوع البحث ،أو في الموازنة ما بين تلك
الحجج.
 .5مدى الخطاب  :Extent of the speech actيتضمن ذلك عناصر
مثل تأثير الخطاب ،وطبيعته العامة ،وكبر جمهوره وحجمه .ومن العناصر
األخرى :ما إذا كان الخطاب علنياً ،وماهية وسائل النشر ،والنظر فيما إذا
كان الخطاب قد ُنشر بواسطة منشور وحيد أم عن طريق نشره في وسائل
اإلعالم السائدة أو اإلنترنت ،وما كانت درجة تواتر االتصاالت وحجمها
ومداها ،وما إذا كان لدى الجمهور أي وسيلة للتصدي للتحريض ،وما إذا
كان البيان أو العمل الفني قد عمم في بيئة محصورة أم مفتوحة على نطاق
واسع لعامة الناس.
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 .6الرجحان بما في ذلــك الــوشــوك Likelihood, including
 :imminenceالتحريض هو بالتحديد جريمة غير تامة .وليس من
الضروري ارتكاب الفعل الذي دعا إليه خطاب التحريض حتى يعتبر ذلك
الخطاب جريمة ،لكن يجب مع ذلك تحديد درجة ما من مخاطر الضرر
الناجم عنه .وهذا يعني أن على المحاكم أن تقرر أنه كان ثمّة احتمال
معقول بأن ينجح الخطاب في التحريض على عمل فعلي ضد المجموعة
المستهدفة ،مع اإلقرار بأن تلك الصلة السببية ينبغي أن تكون باألحرى
مباشرة.
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القوانين الدولية لمكافحة خطاب الكراهية
يثير تحديد ووصف ما يمكن اعتباره خطابا ً مشحونا ً بالكراهية جدالً وخالفا ً
كبيرين ،وبدالً من حظر خطاب الكراهية في حد ذاته يحظر القانون الدولي
التحريض على التمييز والعداء والعنف .حيث يعتبر التحريض شكالً خطيراً
جداً من أشكال خطاب الكراهية؛ ألنه يهدف صراحة وعمداً إلى حفز التمييز
والعداوة والعنف ،وهو ما قد يستتبع ،أو يشمل أيضا ً أعمال اإلرهاب أو الجرائم
الفظيعة .وليس في القانون الدولي ما يقتضي من الدول أن تحظر خطاب
الكراهية الذي ال يصل إلى درجة التحريض .ومن المهم التأكيد على أن خطاب
الكراهية ،وإن لم يكن محظوراً ال يخلو من الضرر (األمم المتحدة.)2019،
وهناك ثالث حاالت للمعايير الدولية فيما يتعلق بخطاب الكراهية وهي
(اليونسكو:)2015،
 .1الخطاب العنصري :تدعو االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري إلى تحريم التعبير عن أفكار تنم عن تفوق أو دونية األشخاص
أو الناس المصنفين عنصرياً.
 .2الكراهية المبنية على الجنسية أو الدين :وهذه الحالة مجرمة طبقا ً للمادة
 20من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR
)(International Covenant on Civil and Political Rights
لكن مع توصيف يقتضي بأن تصل التعابير ذات الصلة إلى مستوى التأييد
الذي يشكل تحريضا ً على التمييز ،أو العدوانية ،أو الكراهية.
 .3الكراهية المبنية على النوع االجتماعي لألشخاص وتوجهاتهم الجنسية
أو على عناصر أخرى :من الممكن وليس من الالزم أن يتم الحد من هذا
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النوع من الكراهية طبقا ً لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية (المادة  ،)19وذلك لصالح احترام حقوق وسمعة اآلخرين.
وهناك تشابك كبير بين القوانين والسلطة ،وقد يساء استخدام القوانين أحيانا ً
لفرض قيود على الكالم المشروع بذريعة وجود مسوغات لمعاقبة خطاب
الكراهية .وقد تكون هناك أضرار جانبية مترتبة على الكالم الذي ال ينتهك
المعايير الدولية لحرية التعبير ،وإن كان بعضهم يعترضون عليه اعتراضا ً
شديداً .وتكمن المسألة الرئيسية هنا في معرفة الحاالت التي يندرج فيها خطاب
الكراهية ولوائحه التنظيمية في فئات التعبير الثالث التي حددها في عام 2012
فرانك الرو المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في
حرية الرأي والتعبير سابقاً ،فقد ميز في تقريره بين الفئات التالية (اليونسكو،
:)2015
 .1التعبير الذي يشكل جريمة بموجب القانون الدولي ،ويجوز محاكمة
مرتكبيه جنائيا ً عليه.
 .2التعبير الذي ال يقع تحت طائلة عقوبة جنائية ،لكنه قد يبرر فرض قيد
وتحريك دعوى مدنية.
 .3التعبير الذي ال يؤدي إلى فرض عقوبات جنائية ،أو مدنية لكنه يثير
شواغل على صعيد التسامح والسلوك الحضري واحترام اآلخرين.
وال تؤدي جميع الفئات السابقة إلى ردود قانونية ،كما أن الفئات التي تستتبع
ردوداً قانونية قد تنطوي على اختالفات بين الردود القانونية الجنائية والمدنية.
إضافة إلى أن الردود االجتماعية لها دور وقائي وأدوار أخرى ينبغي أن تؤديها
في جميع الحاالت .وتؤثر هذه المسائل في الطريقة التي يجري بها فهم ومعالجة
األمثلة المختلفة من خطاب الكراهية.
وعلى الرغم من أن عدة دساتير وقوانين تشريعية تنظم التصدي للتحريض على
الكراهية ،فإن الممارسة من ناحية السوابق القضائية الوطنية تختلف اختالفا ً
كبيراً .ففي المجتمعات األفريقية ،ثمة عوامل مساهمة في انخفاض مستويات
المالحقة القضائية ومنها أهمية األساليب التقليدية لتسوية النزاعات ،والعدد
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المحدود من سبل االنتصاف القضائي الحديثة السارية ،وانعدام الوعي العام
بهذه السبل ،وضعف السياسات الوطنية لمنع التحريض على الكراهية .وفي
األمريكيتين ،ا ُتخذت قرارات قضائية في األرجنتين ،والبرازيل ،وبيرو ،وكندا،
وكولومبيا ،والواليات المتحدة األمريكية ،ولكن لم يتخذ أي منها في أمريكا
الوسطى ،أو منطقة البحر الكاريبي (األمم المتحدة.)2015 ،
وفيما يلي عرض ألهم القوانين الدولية المنظمة لخطاب الكراهية:
 .1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي أعلنته الجمعية العامة لألمم المتحدة
واعتمدته في عام 1948والذي تنص المادة الثانية منه على أن «لكل
إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا اإلعالن،
دونما تمييز من أي نوع ،وال سيما التمييز بسبب العنصر ،أو اللون ،أو
الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسي أو غير سياسي ،أو األصل
الوطني أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو المولد ،أو أي وضع آخر .وفضالً
عن ذلك ال يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو
الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الشخص ،سواء أكان مستقالً أو
موضوعا ً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا ً ألي قيد
آخر على سيادته» (األمم المتحدة ،)2015 ،وتنص المادة السابعة منه
على أن « الناس جميعا ً سواء أمام القانون ،وهم يتساوون في حق التمتع
بحماية القانون دونما تمييز ،كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي
تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز» (األمم
المتحدة .)2015 ،وانطالقا ً من نظرة إجمالية لجميع الحقوق المنصوص
عليها في هذا اإلعالن فإن كل فرد يتمتع بالحق في حرية التعبير ،والحق
في الحماية من انتهاكات الكرامة والمساواة ،والحق في الحياة واألمن.
وبعبارة أخرى ،لكل فرد الحق في الحماية من خطاب الكراهية من حيث
إن هذا الخطاب ينطوي على انتهاكات لتلك الحقوق (اليونسكو.)2015،
 .2العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ICCPRوالذي بدأ العمل به
في عام  1976وتنص المادة التاسعة عشرة منه على أن لكل إنسان حق
في اعتناق اآلراء دون مضايقة ،ولكل إنسان الحق في حرية التعبير،
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ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار
وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب
أو مطبوع ،أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .وتنص المادة
العشرون منه على حظر أية دعاية للحرب بالقانون ،وحظر أية دعوة إلى
الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا ً على التمييز أو
العداوة أو العنف (المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.)2019 ،
 .3االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والذي بدأ
العمل به في عام  ،1969وتنص المادة الرابعة منه على شجب الدول
األطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي األفكار أو النظريات
القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد ،أو التي
تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز
العنصري ،وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية اإليجابية الرامية إلى القضاء
على كل تحريض على هذا التمييز ،وكل عمل من أعماله ،وتتعهد خاصة،
تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه للمبادئ الواردة في اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة  5من هذه االتفاقية،
بما يلي(المفوضية السامية لحقوق اإلنسان:)2019 ،
أ -اعتبار كل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية
العنصرية ،وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من
أعمال العنف أو تحريض على هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو
أية جماعة من لون أو أصل اثني آخر ،وكذلك كل مساعدة للنشاطات
العنصرية ،بما في ذلك تمويلها ،جريمة يعاقب عليها القانون.
ب -إعالن عدم شرعية المنظمات ،وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة
وسائر النشاطات الدعائية ،التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري
والتحريض عليه ،وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار
االشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.
ج -عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة ،القومية أو المحلية،
بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه.

38

وتصدت لجنة القضاء على التمييز العنصري تصديا ً شديداً لخطاب الكراهية
في عام  2002عندما أوصت باتخاذ تدابير للتصدي لنشر أفكار التفوق والتدني
حسب الطبقات الطائفية بواسطة وسائل اإلعالم واإلنترنت ،أو ألية أفكار تحاول
تبرير العنف أو الكراهية أو التمييز ضد المجتمعات القائمة على النسب .ودعت
اللجنة إلى اتخاذ تدابير صارمة ضد أي تحريض على التمييز أو العنف ضد
المجتمعات (اليونسكو.)2015 ،
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خطاب الكراهية ووسائل التواصل االجتماعي
يعصف خطاب الكراهية بشــبكات التواصـل االجتماعي حول العــالم ،وتتعدد
أسبابه من عرقية ،أو دينية ،أو سياسية ،أو طائفية ،أو غيرها من اإليديولوجيات
واالنتماءات .وذوي تلك االنتماءات الذين كانوا يعبرون عنها فيما بينهم ،أو
ضمن دوائرهم المغلقة وجدوا في هذه الشبكات فضاء مفتوحا لنشر أفكارهم
وحتى كراهيتهم ليصل إلى ماليين الناس ،األمر الذي يجعله أكبر أثراً وأعظم
ضرراً .ويصل هذا الخطاب إلى ذروة خطورته عندما يصل إلى مجموعات
بشرية مستعدة عاطفيا ً وفكريا ً ليتحول إلى الواقع في جرائم كراهية وعنف
حقيقية .وهو ما سُمي بالحرائق الرقمية التي ذكرها تقرير المخاطر الصادر
عن منتدى االقتصاد الدولي في  ،2013وهو يشير إلى أي شائعة ،أو معلومة
خاطئة أو رسالة كراهية تنتشر من خالل شبكات التواصل االجتماعي والتي
يمتد تأثيرها الى الواقع (صالح.)2020 ،
ولمنع ومكافحة انتشار خطاب الكراهية غير القانوني عبر اإلنترنت اتفقت لجنة
االتحاد األوروبي مع الفيسبوك  Facebookومايكروسوفت Microsoft
وتويتر Twitterويوتيوب  YouTubeفي مايو  2016على «مدونة
السلوك لمكافحة خطاب الكراهية غير القانوني عبر اإلنترنت» «Code of
 ، ”conduct on countering illegal hate speech onlineوخالل
عام  2018شارك االنستغرام  Instagramوالسناب شات Snapchat
والديلي موشن  Dailymotionكذلك في هذه االتفاقية ،وانضم تطبيق تيك
توك  Tik Tokفي سبتمبر  ،2020وفي يونيو  ، 2021أعلنت لينكد إن
 LinkedInأيضًا عن مشاركتها في المدونة .والهدف من هذه المدونة هو
التأكد من سرعة تعامل الشركات السابقة مع طلبات إزالة المحتوى ،وذلك عندما
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يتلقون طلبا ً إلزالة محتوى من نظامهم األساسي على اإلنترنت (European
.)Commission,2021
ويتم تقييم مدى االلتزام بمدونة السلوك من خالل تمرين مراقبة تم إعداده
بالتعاون مع شبكة من منظمات المجتمع المدني الموجودة في دول االتحاد
األوروبي المختلفة وباستخدام منهجية متفق عليها بشكل عام ،وكشفت نتائج
التقييم األخير في يونيو  2020أن الشركات تقوم اآلن في المتوسط بتقييم
 90%من المحتوى الذي تم اإلبالغ عنه في غضون  24ساعة ،و 71%من
المحتوى الذي يعتبر خطاب كراهية غير قانوني تتم إزالته ،وتفاوتت معدالت
اإلزالة تبعًا لشدة المحتوى الذي يحض على الكراهية .وفي المتوسط تمت
إزالة  83.5٪من المحتوى الذي يدعو إلى القتل أو العنف ضد مجموعات
معينة ،بينما تمت إزالة المحتوى الذي يستخدم كلماتٍ ،أو صوراً تشهيرية
لتسمية مجموعات معينة في  57.8٪من الحاالت .والرسم البياني التالي يوضح
النسبة المئوية للمحتوى الذي تمت إزالته وفقا ً السم الشركة (European
:)Commission,2020

شكل ( :)2النسبة المئوية لعمليات إزالة المحتوى لشركات تقنية المعلومات –
مجلس أوروبا European Commission
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ويظهر الرسم البياني أن الفيسبوك  Facebookعند التقييم األخير أزال
 87.6%من المحتوى ،وأزال اليوتيوب ،YouTube 79.7%وتويتر
 .Twitter35.9%وتظهر األرقــام أن الفيسبوك  Facebookقد حقق
مزي ًدا من التقدم في عمليات اإلزالة مقارنة بالعام الماضي .ويظل اليوتيوب
عال ،بينما تويتر  Twitterلم يحقق الهدف،
كذلك  YouTubeفي مستوى ٍ
ومعدل اإلزالة لديه أقل مما كان عليه في عام  .2019وأزال االنستغرام
 Instagram 42%من المحتويات ،وقام موقع Jeuxvideo.com
بإزالة جميع المحتويات التي تم اإلبالغ عنها .وخالل هذا التقييم تم تحديد
األسباب وراء خطاب الكراهية ،حيث يعد التوجه الجنسي هو أكثر أسباب
خطاب الكراهية شيوعًا ( ،)33.1٪يليه كراهية األجانب بما في ذلك الكراهية
ضد المهاجرين ( ،)15٪ومعاداة الغجر ( .)9.9٪ويوضح الرسم البياني
األسباب األخرى لخطاب الكراهية ونسبة شيوعها لعام European( 2019
:)Commission,2020

شكل ( :)3أسباب الكراهية عام  – 2019مجلس أوروبا European Commission
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سبل مواجهة خطاب الكراهية
وضعت األمم المتحدة في عام  2019استراتيجية وخطة عمل لمواجهة
خطاب الكراهية والذي يشكل تهديداً لقيمها ومبادئها وبرامجها ،وقد قامت هذه
االستراتيجية على المبادئ التالية (األمم المتحدة:)2019،
01
 .1مراعاة االستراتيجية وأساليب تنفيذها للحق في حرية الرأي والتعبير.
.2

وضع مسؤولية التص ّدي لخطاب الكراهية على عاتق الجميع الحكومات،
والمجتمعات ،والقطاع الخاص ،واألفراد.

.3

دعم الجيل الجديد من مواطني التكنولوجيا الرقمية؛ بهدف تمكينهم من
التعرف على خطاب الكراهية ونبذه والتص ّدي له.

.4

جمع المعلومات وإجراء البحوث بشأن األسباب الجذرية الكامنة وراء
خطاب الكراهية ودوافعه والظروف المؤدية إلى ظهوره.

وتم تطبيق هذه االستراتيجية من خالل االلتزام بما يأتي:
.1

تحديد توجهات خطاب الكراهية ورصدها وجمع البيانات بشأنها
وتحليلها.

.2

معالجة األسباب الجذرية الكامنة وراء خطاب الكراهية والوقوف على
عوامله المحركة والجهات الفاعلة فيه.

.3

إشراك ودعم ضحايا خطاب الكراهية والتضامن معهم.

.4

عقد اجتماعات للجهات الفاعلة المعنية الرئيسية؛ وإعادة طرح المشاكل
في ُ
أطر تجعل الحلول المتوخاة أكثر قابلية للتحقيق.
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.5

العمل مع وسائل اإلعالم الجديدة والتقليدية من أجل التص ّدي للسرد
الذي يقوم عليه خطاب الكراهية ،وتعزيز قيم التسامح ،وعدم التمييز
والتعددية ،وحرية الرأي والتعبير.

.6

استخدام التكنولوجيا ،وتشجيع المزيد من البحوث بشأن العالقة بين
إساءة استخدام شبكة اإلنترنت ،ووسائل التواصل االجتماعي في نشر
خطاب الكراهية والعوامل التي تدفع األفراد إلى العنف.

.7

استخدام التعليم النظامي وغير النظامي كأداة في مواجهة خطاب الكراهية
والتص ّدي له .وتشجيع القيم والمهارات التي تصبّ في إطار التعليم من
أجل المواطنة العالمية ،وتعزيز الدراية اإلعالمية والمعلوماتية.

.8

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع وعادلة من أجل
معالجة األسباب الجذرية ،والعوامل المحركة لخطاب الكراهية.

.9

المشاركة في أنشطة الدعوة لتسليط الضوء على التوجهات المثيرة للقلق
فيما يتصل بخطاب الكراهية.

 .10وضع توجيهات لالتصاالت الخارجية واستخدامها لمعالجة تأثير خطاب
الكراهية والتص ّدي له والتخفيف من ح ّدته ،فضالً عن مواجهة تداعياته،
دون تقييد الحق في حرية التعبير..
 .11االستفادة من الشراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين ،بمن فيهم
العاملون في قطاع التكنولوجيا.
 .12تطوير مهارات موظفي األمم المتحدة على مستوى القيادة والعمل من
أجل فهم ومعالجة خطاب الكراهية.
 .13دعم الدول األعضاء في مجالي بناء القدرات ،ووضع السياسات؛ من
أجل التص ّدي لخطاب الكراهية.
وبمراجعة األدبيات والدراسات العلمية ،والتقارير ،والمنشورات الصادرة عن
المنظمات والجهات الدولية ذات العالقة كاألمم المتحدة ،واليونسكو ،ومجلس
أوروبــا ،وهيئات حقوق اإلنسان تم التوصل إلى عدة أساليب لمواجهة خطاب
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الكراهية والتصدي له ،يعمل البعض منها على جانب الوقاية منه ،ويعمل البعض
اآلخر على عالج اآلثار المترتبة عليه أو الحد منها ،وفيما يلي عرض لهذه السبل:
أوالً -وضع السياسات والقوانين:
تشير األمم المتحدة ( )2012في خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى
الكراهية القومية ،أو العنصرية ،أو الدينية التي تشكل تحريضا ً على التمييز،
أو العداوة ،أو العنف أنه وف ًقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان والتي ينبغي أن
تلتزم بها القوانين الوطنية ،فإنه يمكن فرض قيود على التعبير الذي يُص ّنف
بأنه «خطاب كراهية» ،وذلك بموجب المادتين  18و 19من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وذلك لجملة
ً
وفقا
أسباب منها احترام حقوق اآلخرين ،أو النظام العام ،أو حتى
للمعايير الدولية
األمن القومي أحيا ًنا .كما إن الدول م َ
ُلزمة بأن «تحظر» التعبير
لحقوق اإلنسان
الذي يش ّكل «تحريضًا» على التمييز أو العداوة أو العنف بموجب
والتي ينبغي أن
المادة  2-20من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
تلتزم بها القوانين
وكذلك في أحوال مختلفة ،بموجب المادة  4من االتفاقية الدولية
الطبيعية ،فإنه
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .وأبرزت النقاشات
يمكن فرض قيود
في مختلف حلقات العمل عدم وجود أي حظر قانوني للتحريض
على التعبير الذي
على الكراهية في العديد من األطر القانونية الوطنيّة عبر العالم.
يصنف بأنه «خطاب
عالوة على ذلك ،فإن التشريعات التي تحظر التحريض على
كراهية»
الكراهية تستخدم مصطلحات متفاوتة ،وهي غالبًا غير منسجمة
مع المادة  20من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
فكلّما توسّع تعريف التحريض على الكراهية في القوانين
الوطنيّة ،ازدادت االحتماالت ب َف ْتح باب التطبيق التعسفي لتلك القوانين .كما أنّ
المصطلحات المتعلّقة بمخالفات التحريض على الكراهية القومية أو العنصرية
أو الدينية تختلف باختالف البلدان ويزداد غموضها نوعًا ما ،في حين يجري
تضمين التشريعات الوطنية أنواعًا جديدة من القيود على حرية التعبير .وينجم
عن ذلك مخاطر الوقوع في خطأ تفسير المادة  20من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية وإضافة قيود على حرية التعبير غير واردة في
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المادة  19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .وتشمل الجرائم
في بعض البلدان التحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية ،في حين أنها
في سواها ال تشمل إال المسائل العنصرية أو العرقية .كما أن بعض البلدان قد
أقرّ بحظر التحريض استنا ًدا إلى أسس أخرى .وتختلف المقاربات الوطنية بين
أحكام القانون المدني ،وأحكام القانون الجنائي .فالتحريض على الكراهية في
العديد من البلدان ،يُفضي إلى جريمة أو جرائم ،أما في بلدان أخرى فإنه يكون
ً
مرتبطا بالقانون الجنائي والقانون المدني معًا ،أو بالقانون المدني فقط.
وفي معظم األحيان ،نادراً ما يت ّم اللجوء إلى اآلليات القضائية وشبه القضائية
في ا ّدعاءات التحريض على الكراهية ويحدث كثيراً أن يكون الضحايا من
الجماعات المحرومة أو المستضعفة .كما أن السوابق القضائية بشأن حظر
التحريض على الكراهية ليست متوافرة بسهولة في جميع أنحاء العالم .ويمكن
تفسير ذلك ،في بعض األحوال ،بأنه عائد لغياب التشريع ،أو عدم وجود القوانين
المناسبة أو المساعدة القضائية لألقليات وغيرها من الفئات المستضعفة التي
تشكل أغلب ضحايا التحريض على الكراهية .كما يمكن فهم عدة أسباب لهشاشة
هذا الوضع القضائي منها عدم اللجوء إلى المحاكم نظراً لمحدودية الوعي بين
عامة الناس فضالً عن انعدام الثقة في النظام القضائي .وتوصي األمم المتحدة
في خطة عمل الرباط بما يلي (األمم المتحدة:)2012 ،
 .1ينبغي إطالع المحاكم الوطنية واإلقليمية بانتظام على أحدث مستجدات
المعايير الدولية والسوابق القضائية والفقه المقارن على الصعيدين الدولي
واإلقليمي فيما يخص التحريض على الكراهية.
 .2على الدول أن تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصّة
ومستقلّة وعادلة مُنشأة بموجب قانون.
 .3ينبغي إيالء االهتمام الكافي باألقليات والفئات الضعيفة وذلك بتوفير
المساعدة القانونية وسائر أشكال المساعدة ألفراد تلك المجموعات.
ً
نتيجة
 .4على الدول أن تضمن أنّ لألشخاص الذين تكبّدوا أضراراً حقيقية
للتحريض على الكراهية الحق في االنتصاف الفعّال ،بما في ذلك التعويض
المدني أو غير القضائي عن األضرار.
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 .5ينبغي النظر إلى العقوبات الجنائية المتعلّقة بأشكال التعبير غير القانونية
ُلجأ إليه حصراً في الحاالت المبرَّ رة.
على أنها اإلجراء األخير الذي ي َ
كما ينبغي دراسة احتمال فرْ ض عقوبات وتعويضات مدنية ،بما في ذلك
التعويضات المالية وغير المالية ،باإلضافة إلى الحق في التصحيح والحق
في الرَّ ّد .ويجب النظر كذلك في العقوبات والتعويضات اإلدارية ،ومنها
تلك التي تح ّددها وتن ّفذها مختلف الهيئات المهنية والتنظيمية.
ثانياً -التثقيف والتعليم:
يعـ ُّد العنصر المتعلق بــالمنع أول عنصر أساسي في أي اســتراتيجية لمكافحة
خطاب الكراهية .وتحقيقا لهذه الغاية ،من المهم التثقيف والتوعية بشأن حقوق
اإلنسان والتـسامح واإللمام بالثقافات واألديـان األخـرى .فعنـدما ُتـص ِّدق أي
دولـة على صك دولي مـن صكوك حقـوق اإلنـسان ،يتوجـب عليهـا رفـع
مـستويات الـوعي بـين جميـع الـسكان بـالحقوق الواردة فيه .وتمثل منظومة
التعلـيم المدرسي الوسـيلة األولــى لتحقيق ذلك .عن طريق الترويج للقيم
والمعتقدات والمواقف التي تـشجع األطفـال علـى تقبـل االختالفات .فالقيم التي
ُتغرس لدى األفراد في مرحلة الطفولة مـن المرجح أن يكون لها تـأثير أقوى
على استجاباتهم وهم كبار .وينبغي مع ذلك ،أال يقتصر التثقيف بشأن حقوق
اإلنسان على أطفال المدارس فحسب .فشن حمالت إعالمية قوية ،تنظمها
الـسلطات العامة أو غيرها ،يمكن أن يؤدي إلى التوعية بخطاب الكراهية
وبالضرر الذي يسببه ،والتوعية باألهمية المـستمرة لنـشر ثقافـة التـسامح
والسالم وما يرتبط بها مـن أخالقيات .وفي بعـض الحـاالت ،قـد يـشمل الرد
على الجرائم التي تحظرها المادة  ٢٠من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية تنظـيم حمـالت مـن هـذا القبيل بهدف نشر رسائل فحواها التسامح
واحترام حقوق اآلخرين (األمم المتحدة.)2012 ،
وتوصي اللجنة األوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بضرورة توعية
الجمهور بضرورة احترام التعددية وبمخاطر خطاب الكراهية ،وتوضيح
الطبيعة الكاذبة ألسسه وطابعه غير المقبول من أجل تثبيط ومنع استخدامه عبر
اتخاذ عدة إجراءات منها (مجلس أوروبا:)2016 ،
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 .1تحسين الوعي والفهم بشأن ضرورة التنوع والحوار في إطار الديمقراطية
وحقوق اإلنسان وسيادة القانون.
 .2تعزيز وتوضيح االحترام والتفاهم المتبادلين داخل المجتمع.
 .3تيسير وإبراز الحوار بين الثقافات.
 .4مكافحة المعلومات المضللة والصور النمطية السلبية والوصم.
 .5تطوير برامج تعليمية وتثقيفية محددة لفائدة األطفال ،والشباب ،والموظفين
العموميين وعامة الجمهور ،وتعزيز مهارات المدرسين والمعلمين الذين
يطبقونها.
 .6تشجيع رد الفعل السريع من قبل الشخصيات العامة ،وخاصة من القادة
السياسيين والدينيين في مواجهة خطاب الكراهية ،حتى ال يكتفوا بإدانته،
ولكن لكي يسعوا إلى ترسيخ القيم التي يهددها خطاب الكراهية.
وعبر منظومة التعليم يمكن مناهضة خطاب الكراهية من خالل التربية على
حقوق اإلنسان والتي تهدف وفقا ً لـ «ميثاق مجلس أوروبا للتربية على المواطنة
الديمقراطية والتربية على حقوق اإلنسان  »2010إلى تمكين المتعلمين من
المعرفة والمهارات والفهم لتطوير مواقفهم وسلوكياتهم؛ لتمكينهم من المساهمة
في بناء ثقافة عالمية لحقوق اإلنسان داخل المجتمع ،والدفاع عنها بهدف تعزيز
وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية .وتشمل التربية على حقوق اإلنسان
ثالثة أبعاد (مجلس أوروبا:)2020 ،
 .1التعلم عن حقوق اإلنسان :أو بعبارة أخرى معرفة حقوق اإلنسان ،ماهي،
وكيف تتم حمايتها وضمانها وكيف يتم تطبيقها على شبكة اإلنترنت
وخارجها.
 .2التعلم من خالل حقوق اإلنسان :مع اإلقرار بضرورة أن يكون السياق
والطريقة التي ينظم بها تعلم حقوق اإلنسان متوافقة مع قيم حقوق اإلنسان
كالمشاركة وحرية التفكير والتعبير ..الخ.
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 .3التعلم من أجل حقوق اإلنسان :عن طريق تطوير القدرات والمواقف
والقيم الالزمة للمتعلمين ،وذلك لتطبيق قيم حقوق اإلنسان في حياتهم
واتخاذ اإلجراءات الالزمة سواء بمفردهم أو مع اآلخرين ،وتعزيز وحماية
حقوق اإلنسان.
وفي  24يناير  ،2019تم االحتفال باليوم العالمي للتعليم ألول مرة .حيث
سلط األمين العام لألمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس الضوء على دور
التعليم في مكافحة خطاب الكراهية والتعصب في مختلف الجوانب ،وكذلك في
كراهية األجانب .حيث اعتمدت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة في عام
 2015أهداف التنمية المستدامة ( ،)SDGsوالتي ُتعرف أيضًا باسم األهداف
العالمية ،باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب
وضمان تمتع جميع الناس بالسالم واالزدهار بحلول عام  .2030وذكر أن هذه
األهداف تسعى إلى إعمال حقوق اإلنسان للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين
وتمكين النساء والفتيات .فهي متكاملة وغير قابلة للتجزئة وتوازن بين األبعاد
الثالثة للتنمية المستدامة :االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية ،وأكد على التعليم،
مع مراعاة قدرته على تحقيق هذه األهداف ومنها محاربة خطاب الكراهية
وكراهية األجانب والتعصب ،باإلضافة إلى تنمية المواطنة العالمية .وأكدت
مالال يوسفزاي ،الناشطة في مجال السالم في األمم المتحدة على الدور المهم
للتعليم في تحقيق التغيير المنشود بقولها «طفل ،مدرس ،كتاب ،وقلم رصاص
يمكنها تغيير العالم» (.)Arroio,2019
ومن األساليب التعليمية المهمة لمواجهة خطاب الكراهية «التربية على المواطنة
العالمية»  )Global Citizenship Education (GCEDوالتي تعتبر
أحد المجاالت االستراتيجية لعمل البرنامج التربوي لليونسكو ،2017-2014
وإحدى األولويات الثالث للمبادرة األولى التعليمية العالمية لألمين العام لألمم
المتحدة ( )GEFIالتي تم إطالقها في عام  ،2012وتهدف التربية على
المواطنة العالمية إلى تمكين المتعلمين من كافة األعمار من القيم والمعارف
والمهارات التي تحترم حقوق اإلنسان ،والعدالة ،والتنوع ،والمساواة في النوع
االجتماعي ،واالستدامة البيئية ،وإعطاء المتعلمين المهارات والفرص من أجل
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تحقيق حقوقهم والوفاء بالتزاماتهم في سبيل تشجيع الوصول إلى عالم ومستقبل
أفضل للجميع  ،وتركز التربية على المواطنة على تهيئة األفراد لكي يصبحوا
مواطنين واعين ومسؤولين من خالل تعلم الحقوق والحريات والمسؤوليات.
ومن بين أهدافها الرئيسة نجد التوعية بالحقوق السياسية ،واالجتماعية ،والثقافية
لألفراد والمجموعات ،بما في ذلك حرية التعبير والمسؤوليات والتداعيات
االجتماعية التي تترتب عليها .وفي بعض الحاالت أدرجت الحجج الناجعة
والمهارات الضرورية لصياغة المعتقدات واآلراء الشخصية
ومن بين بطريقة محترمة من بين النتائج التعليمية المتوخاة التي وضعت
التحديات الحالية في إطار برامج التربية على المواطنة (اليونسكو.)2015 ،
للتربية على المواطنة ويتألف اهتمام التربية على المواطنة بخطاب الكراهية من مستويين:
نجد تكييفها لألهداف فهو يغطي من جهة المعرفة والمهارات من أجل التعريف بخطاب
واالستراتيجيات مع الكراهية وتحديده ،وعليه من جهة أخرى ،أن يم ِّكن األفراد من
العالم الرقمي ،وذلك مواجهة رسائل الكراهية .ومن بين التحديات الحالية للتربية على
ليس بتقييم الحاجات المواطنة نجد تكييفها لألهداف واالستراتيجيات مع العالم الرقمي،
ً
فقط ،ولكن أيضا وذلك ليس بتقييم الحاجات فقط ،ولكن أيضا ً بمعرفة التكنولوجيا
بمعرفة التكنولوجيا والمهارات التي قد يحتاجها المواطن من أجل التعرف على خطاب
والمهارات التي قد الكراهية على اإلنترنت (اليونسكو .)2015 ،ويتحقق ذلك من
يحتاجها المواطن خالل تعليم المهارات الجديدة للمواطنة الرقمية ،وعلى مدى
من أجل التعرف على السنوات الخمس عشرة الماضية ،كان تعليم المواطنة الرقمية يركز
خطاب الكراهية
على السالمة والمهارات التقنية األساسية وفهم «البصمة الرقمية
 »digital footprintلمستخدم اإلنترنت .لكن البلدان من جميع
أنحاء العالم قد تحولت وبشكل متزايد إلى التعليم لتزويد الناس
بالمعرفة والمهارات الالزمة للصمود أمام خطاب الكراهية والتغلب عليه .وعلى
هذا النحو ،تحولت االتجاهات الحالية في تعليم المواطنة الرقمية نحو السلوكيات
المسؤولة والمؤيدة في فضاء اإلنترنت .وقد تم تصميم نموذج تعليم المواطنة
الرقمية الموضح بشكل هرمي -شكل ( - )4لبناء القدرة على الصمود ضد
خطاب الكراهية ،من خالل تعزيز االستخدام اآلمن لإلنترنت ،والمشاركة بشكل
فعال في اإلنتاج والقيادة في المجال الرقمي .))some one project,2018
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شكل ( :)4هرم التربية على المواطنة الرقمية ((some one project,2018

وتعرف المواطنة الرقمية بأنها «معايير السلوك المناسب والمسؤول فيما
يتعلق باستخدام التكنولوجيا» ويشمل ذلك تسعة عناصر هي (some one
:)project,2018
 .1الوصول الرقمي .Digital Access
 .2التجارة الرقمية .Digital Commerce
 .3االتصال الرقمي .Digital Communication
 .4محو األمية الرقمية .Digital Literacy
 .5اآلداب الرقمية .Digital Etiquette
 .6القوانين الرقمية .Digital Law
 .7الحقوق والمسؤوليات الرقمية .Digital Rights & Responsibilities
 .8الصحة الرقمية والعافية .Digital Health & Wellness
 .9األمن الرقمي (الحماية الذاتية) .)Digital Security (self-protection
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إن التدرج في التربية على المواطنة الرقمية له أهمية كبيرة في تعزيز المواطنة
النشطة ،ويعد إنشاء القدرات األساسية ،مثل معرفة كيفية إنشاء كلمة مرور قوية
أو كيفية حماية المعلومات الشخصية عبر اإلنترنت ،أجزا ًء قيّمة من المواطنة
الرقمية .ومع ذلك قد يكون من األنسب تعليم هذه القدرات للطالب األصغر س ًنا
باعتبارها اللبنات األساسية للمواطنة الرقمية الفعالة ،ويسمح المستوى التالي
والذي يشمل القدرات األكثر تطوراً للشباب باستخدام اإلنترنت بأمان وفعالية،
واستخدامه لتحقيق غايات إيجابية كمواطنين ،كالقدرة على التقييم النقدي
للمحتوى على اإلنترنت ،وحماية األقران على الشبكات االجتماعية ،ومعرفة
كيفية تأثير وسائل التواصل االجتماعي على كيفية تواصلنا مع بعضنا البعض،
وموقف المسؤولية الجماعية تجاه وسائل التواصل االجتماعي التي نستخدمها.
ويتم تدريس هذه القدرات للطالب في سن المراهقة وما قبلها .وتعتمد قدرات
المواطنة الرقمية األكثر تقدمًا على المستويين السابقين .فإذا كان التعلم األكثر
تطوراً الموصوف أعاله يسمح للشباب بأن يكونوا مواطنين رقميين فعالين
ومرنين ،فإن هذا التعلم المتقدم يسمح للشباب بتبني مناصب القيادة الشبابية ،مما
يعزز المواطنة النشطة .ويتضمن ذلك قدرتهم على استخدام وسائل التواصل
االجتماعي كأدوات للحمالت االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ،للمشاركة
بفعالية في العمليات الديمقراطية الرقمية ،أو لتثقيف أقرانهم .ويالئم تدريس
هذه القدرات بشكل أكثر الطالب المراهقين والشباب (Reynolds et al.
.),2018
ويتضح مما سبق الدور المهم الذي يلعبه التعليم في مواجهة خطاب الكراهية،
ويتضمن تفعيل دور التعليم في معالجة وبناء القدرة على مواجهة هذا الخطاب
عدة توصيات أبرزها (أبو سكين:)2021،
 .1التنشئة على القيم المدنية وإدماجها في المناهج بما يعزز اإلدراك اإليجابي
لآلخر.
 .2تصميم برامج تدريب للمعلمين لغرسها في النشء.
 .3رفع الوعي وتحقيق شعور مشترك بضرورة التصدي لبذور الكراهية
للحفاظ على تماسك المجتمع.

54

 .4نشر البديل اإليجابي والروايات المضادة بشأن الجماعات أو الفئات التي
تتعرض لخطاب الكراهية.
ثالثاً -جمع البيانات وإجراء البحوث:
تعتبر اإلحصاءات والحقائق التي يتم جمعها حول خطاب الكراهية غير شاملة،
وال توضح الحجم الحقيقي للظاهرة ،فهناك العديد من التحديات التي تواجه
جمع الحقائق حول خطاب الكراهية من بعض الدول كما تذكر األمم المتحدة
( )2019مثل عدم توفر موارد تقنية وبشرية كافية ،وعدم معرفة اللغة والثقافة،
وتقييد الوصول إلى البلد ،والتهديد باالنتقام ،وعدم القدرة على تحديد المصدر
الدقيق لخطاب الكراهية عبر اإلنترنت بسبب استخدام الهويات االفتراضية؛
وعدم القدرة على تحديد مدى أو نتائج خطاب الكراهية الذي يتم التعرف عليه،
ال سيما في الوسائط المطبوعة؛ والصعوبات التقنية في الحصول
على البيانات المطلوبة من بعض منصات الوسائط االجتماعية،
تعتبر المهارات
وعدم القدرة على الحصول على الرسائل المنتشرة من خالل اللغوية والوعي
تطبيقات المراسلة الخاصة مثل  Viberو  ، .WhatsAppكما الثقافي المتعمق
أنه من الضروري فهم السياق والثقافة من أجل إثبات ما إذا كان مهمة عند التحقيق
الكالم يؤدي إلى الكراهية أم ال .وتعتبر المهارات اللغوية والوعي في حوادث خطاب
الثقافي المتعمق مهمة عند التحقيق في حوادث خطاب الكراهية .الكراهية
ويعد القيام بعمليـة جمـع البيانات وتحليلها أحد التدابير المهمة
ً
إضافة إلى إجراء بحوث هادفة على
لمواجهة خطاب الكراهية،
نحو أكبر تشمل مختلف أشكال خطاب الكراهية ،والجناة الرئيسيين ،ومكان
صدور الخطاب وظروفه ومالبساته ،ومن هم الذين تصل إليهم هذه الرسائل
وبأي السبل تصل إلـيهم ،وما إذا كانت منافذ البث اإلعالمي قد تسابقت فيما
بينـها لنـشر هـذه الرسائل ،ومن قام بـذلك منها ،وفي أي الحاالت وتحت
أي ظروف يُشكل خطاب الكراهية تحريضا ً فعليا ً على نحو يـربط مـضمون
الخطاب بفعل يُرتكب .وفي معظم البلدان ،ال توجد إطالقا ً بيانات شاملة عـن
تلـك المجاالت .وبالتالي ،تستند السياسات والتشريعات في كثير من األحيان
إلى التصورات .ويمكـن أن يـؤدي جمع بيانات مفـصلة وتحليلـها ،باسـتخدام
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منـهجيات تراعي حقـوق اإلنـسان ،إلى وجـود فهـم أفضل للمشاكل في أي
بلد ،وإلى وضع سياسات هادفة على نحـو أفـضل ،وإلى إمكانيـة إجـراء تقييم.
ويمكن لعملية جمع البيانات وتحليلـها أن تـساعد أيـضا ً في إنـشاء آليـات لإلنـذار
المبكـر وعلى تقديم العون في إنفاذ القانون على نحو فعال .ويمكن أن يـساعد
التعـاون الـدولي في هـذه المجاالت علـى زيـادة قابليـة البيانـات للمقارنـة،
وعلـى زيـادة المعرفـة عـن طبيعة خطاب الكراهيـة الـذي يتجـاوز الحـدود.
وينبغـي أن يوجـد في صـميم أي عمليـة لجمـع البيانات وتحليلها تمييز واضـح
بـين التعـبير الـذي يـشكل تحريضاً ،وخطـابا ً للكراهيـة ،وبين الخطـاب الذي
ال يتعدى كونه مجرد كالم مسيء جارح للمشاعر (األمم المتحدة.)2012 ،
رابعاً -توظيف وسائل اإلعالم التقليدي والحديث:
تؤدي وسائل اإلعالم وسائر وسائل االتصال العامة دوراً مهما ً في صون حرية
التعبير ،وتأمين تحقيق المساواة .وتستمرّ وسائل اإلعالم التقليدية في لعب دور
على الصعيد العالمي ،لكنها تخضع لتحوّ الت مهمّة ج ًدا .فالتقنيات الجديدة ،بما
فيها البث الرقمي ،والهواتف الن ّقالة ،واإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي،
ّ
تعزز نشر المعلومات بشكل واسع ،وتفتح آفا ًقا جديدة ألنواع االتصال ،ويظ ّل
التنظيم الذاتي ،حيث يكون فعّاالً ،الطريقة األنسب لمعالجة القضايا المهنية
المتعلّقة بوسائل اإلعالم .ووف ًقا للمبدأ التاسع من مبادئ كامدن ،يتعيّن على
وسائل اإلعالم كافة ،من باب المسؤولية األخالقية واالجتماعية ،ومن خالل
التنظيم الذاتي ،أن تلعب دوراً في مكافحة التمييز وتعزيز التفاهم ما بين الثقافات،
مع األخذ في االعتبار ما يلي (األمم المتحدة:)2012 ،
 .1التنبّه ألهمية تغطية الحدث في سياقه الصحيح بموضوعية ودقة ،مع
ضمان إعالم الجمهور بأعمال التمييز حيثما وقعت.
 .2التنبّه لخطر انزالق وسائل اإلعالم إلى التمييز ،أو القولبة النمطية السلبية
ضد األشخاص أو الجماعات.
 .3تجنب اإلشارة غير الضرورية إلى العرق ،أو الدين ،أو الجنس ،أو غيرها
من خصائص الفئات التي يمكن أن ّ
تغذي التعصب.
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 .4زيادة التوعية بشأن األضرار الناجمة عن التمييز والقولبة النمطية السلبية.
 .5تغطية األخبار المتعلقة بمختلف المجموعات والمجتمعات وإعطاء أفرادها
فرصة الحديث ،وإسماع أصواتهم بطريقة تساهم في فهم قضاياهم،
وتعكس ،في الوقت ذاته ،وجهات نظرهم.
وفي اختتام الندوة الدولية الرابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة
لمنظمة التعاون اإلسالمي حول «دور اإلعالم في مكافحة خطاب الكراهية».
تم اعتماد إعالن الرباط حول دور وسائل اإلعالم في مكافحة خطاب الكراهية
الذي تضمن مجموعة من التوصيات موجهة إلى كل الفاعلين المعنيين ومن
أهمها (المندوبية الوزارية المغربية المكلفة بحقوق اإلنسان:)2017 ،
 .1الحث على ضرورة توفير جميع المؤسسات اإلعالمية ،وباقي الفاعلين
المعنيين للموارد الالزمة لزيادة الوعي بأثر خطاب الكراهية في المجتمعات
مع تأمين المزيد من التكوين المهني لإلعالميين والمنظمات اإلعالمية
لتحليل خطاب الكراهية ،والتبليغ عن األفعال اإلجرامية المرتكبة في هذا
اإلطار.
 .2توجيه خطاب وسائل اإلعالم للتعريف بالثقافات والتقاليد ،والمعتقدات
المختلفة للقضاء على الصور النمطية التي تعزز مواقف الكراهية داخل
وسائل اإلعالم.
 .3تعزيز التربية على أخالقيات الممارسة اإلعالمية ،مع التركيز على حقوق
ومسؤوليات الصحافيين بنا ًء على األدوار التي يلعبونها في تكوين الرأي
العام.
 .4تعزيز قدرات الصحفيين من أجل التعرف على خطاب الكراهية ومواجهته.
 .5تشجيع ضحايا خطاب الكراهية على التبليغ ،وإحداث آليات للرصد والتتبع
على مستوى وسائل اإلعالم والمجتمع المدني.
وتوصي اللجنة األوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بضرورة استخدام
السلطات التنظيمية تجاه وسائل اإلعالم (بما في ذلك مزودي خدمات اإلنترنت،
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والوسطاء عبر اإلنترنت ،ووسائل التواصل االجتماعي) لتعزيز التدابير الرامية
إلى مكافحة استخدام خطاب الكراهية ،والتأكيد على طابعها غير المقبول ،مع
ضمان عدم مساس هذه التدابير بحرية التعبير والرأي ،عبر اتخاذ عدد من
اإلجراءات ،ومنها (مجلس أوروبا:)2016 ،
 .1التشجيع على اعتماد واستخدام مدونات قواعد السلوك ،و /أو شروط
االستخدام فيما يتعلق بخطاب الكراهية ،باإلضافة إلى قنوات فعالة لإلبالغ.
 .2التشجيع على رصد استخدام ونشر خطاب الكراهية وإدانته.
 .3التشجيع على اللجوء عند الضرورة إلى وضع قيود للمحتوى ،وإلى
استخدام برمجيات غربلة الكلمات وغيرها من التقنيات المماثلة.
 .4تشجيع التدريب واإلعداد المناسب للمحررين والصحفيين وغيرهم من
العاملين في قطاع اإلعالم على طبيعة خطاب الكراهية ،وعلى الطرق
الكفيلة بتثبيط استخدامه.
 .5تشجيع اإلعالميين المحترفين على النهوض بصحافة أخالقية.
خامساً -توظيف التقنيات الرقمية والذكاء االصطناعي:
في ظل التطور الهائل في التقنيات الرقمية وأنظمة الذكاء االصطناعي أصبح
من الممكن استخدام هذه التقنية الحديثة في ابتكار الخوارزميات الالزمة للكشف
عن خطاب الكراهية عبر اإلنترنت ،والكشف عن التعليقات السامة والتحريضية،
وتمييزها وحذفها .وفي واقع األمر ،لقد استعانت العديد من شركات التقنية
العمالقة بالخوارزميات منذ سنوات ،جاعلين إياها جزءاً من عملية مراجعة
المحتوى الخاصة بهم .ومن بين تلك الشركات شركة «جيجسو» ، Jigsaw
إحدى الشركات التابعة لشركة «جوجل» ،والتي ينصب تركي ُزها على تعزيز
أمان شبكة اإلنترنت؛ فقد أدت الشركة في عام  2017دورً ا في ابتكار «الذكاء
االصطناعي المُخصَّص للمحادثة»  ،Conversation AIوهو مشرو ٌع بحثيٌّ
تآزري يهدف إلى اكتشاف التعليقات السامة على شبكة اإلنترنت ،غير أنَّ إحدى
األدوات التي ابتكرها القائمون على هذا المشروع -والتي أطلقوا عليها اسم
«بيرسبكتيف»  Perspectiveقُوبلت بنق ٍد شديد ،وكان من الشكاوى الشائعة
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صممت مقياسًا عا ًّما لل ُّسمِّية لم يكن مر ًنا بما يكفي لتلبية الحاجات
أن تلك األداة َ
المتنوعة للمنصات المختلفة؛ فبعضُ المواقع اإللكترونية قد يحتاج ً
مثل إلى
الكشف عن التهديدات وليس اللغة المسيئة ،في حين تحتاج مواقع أُخرى إلى
ٌ
دمج تعليقا ٍ
ت
عكس ذلك .كما ظهرت
مشكلة أخرى ،هي أن الخوارزمية تعلمت َ
سام ٍة مع تعليقات غير سامة احتوت على كلما ٍ
ت مرتبطة بالجنس ،أو الدين ،أو
فمثل ،أشار أحد المستخدمين إلى أن ً
اإلعاقة؛ ً
جمل محايدة من قبيل «أنا امرأة
ٌ
جملة من
صمَّاء» أدت إلى درجات مرتفعة على مقياس ال ُّسمِّية ،في حين أدت
قبيل «أنا رجلٌ» إلى درج ٍة منخفضة على المقياس (.)Hanu et al,2021
ً
شوطا كبيرً ا ،إال أنه
ومع أن الكشف اآللي عن المحتوى اللغوي السام قد قطع
ال يزال هناك طريق طويل للوصول إلى نماذج يمكنها التقاط المعنى الحقيقي
الدقيق الكامن وراء اللغة ،والوصول إلى ما هو أبعد من مجرد حفظ كلما ٍ
ت
ت بعينها ،وبطبيعة الحال ،سيؤدي االستثمار في مجموعات بيانا ٍ
وعبارا ٍ
ت
ً
تمثيل إلى تحسينا ٍ
نخطو خطو ًة
ت مرحلية ،غير أنه يجب أن
أفضل وأكثر
َ
ً
عامل محور ّياً
أكبر من ذلك بأن نبدأ بتأويل البيانات في سياقها ،وهو ما يُش ِّكل
في فهم السلوك على شبكة اإلنترنت؛ حيث أن فقدان السياق يؤدي في أغلب
األحيان إلى إصدارنا ،نحن البشر ،أحكامًا خاطئة ،فإذا كنا نريد أن نفتح المجال
أمام الذكاء االصطناعي كي يحل محل الجهد اليدوي على نطاق واسع ،فمن
الضروري تزويد النماذج المبتكرة بالصورة الكاملة (.)Hanu et al,2021
ومن الدراسات حول فعالية التقنية الحديثة في مكافحة خطاب الكراهية ،دراسة حديثة
أجراها فريق من جامعة جورج واشنطن حول ديناميكيات «مجتمعات الكراهية»
وهي مجموعات لتنظيم األفراد ذوي وجهات النظر المتشابهة -على منصتيالتواصل االجتماعي فيسبوك وفيكونتاكتي (المكافئ الروسي لفيسبوك) على مدى
عدة أشهر .وتوصلت الدراسة إلى أن األساليب الحالية لمكافحة خطاب الكراهية
غير ناجعة حيث توقع النموذج الرياضي الذي وضعه الباحثون أن المراقبة ضمن
منصة واحدة (مثل فيسبوك) يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تفاقم انتشار خطاب
الكراهية ،وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى انتقاله إلى أماكن مجهولة حيث تصعب
دراسته ومكافحته .واقترح الباحثون مجموعة من السياسات التي يمكن أن تقوم
شركات التواصل االجتماعي بتطبيقها ،وهي (شارلوت جي:)2019 ،
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 .1حظر مجموعات الكراهية الصغيرة نسبيا ً بدالً من المجموعات الكبيرة؛
حيث إن اكتشافها أكثر سهولة ،ويمكن أن يساعد حظرها على منع تشكل
المجموعات الكبيرة في المقام األول.
 .2حظر أعداد صغيرة من المستخدمين يتم اختيارهم عشوائيا ً من مجموعات
الكراهية على اإلنترنت؛ حيث إن حظر مجموعات كاملة من المستخدمين
قد يتسبب بغضب عارم ،وادعاءات باالعتداء على حرية التعبير.
 .3تشجيع تشكيل مجموعات « محاربة الكراهية «التي يمكن أن تعاكس أثر
مجموعات الكراهية.
 .4بما أن الكثير من مجموعات الكراهية على اإلنترنت تتبنى وجهات نظر
متعارضة ،يجب على مديري المنصات إنشاء مجموعة مصطنعة من
المستخدمين لزرع الشقاق والتفرقة بين هذه المجموعات.
وقد وجد الباحثون أن هذه المعارك اإللكترونية يمكن أن تقضي على مجموعات
الكراهية الكبيرة التي تتبنى وجهات نظر متعارضة.
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الخاتمة
أوضح البحث الحالي مدى أهمية مواجهة خطاب الكراهية؛ لِـ َمـا يترتب على
استخدامه من تداعيات خطيرة على األشخاص المستهدفين به ،وعلى المجتمع
ككل .وقد تكون محاولة القضاء على خطاب الكراهية أمراً مستحيالً إال أن هناك
طرقا ً لمواجهته ،والحد من آثاره ،وتقليل مستويات قبوله .كما أوضح البحث أن
مسؤولية مواجهة خطاب الكراهية ال ينبغي أن تقتصر على الجهات المشرعة
والمنفذة للقوانين الجنائية والمدنية ،ولكن يجب أن تقع هذه المسؤولية على جميع
مؤسسات المجتمع كالمؤسسات اإلعالمية واإلخبارية ،والمؤسسات الثقافية
والدينية والتعليمية ،وشركات التقنية واإلنترنت وغيرها ،وتم التطرق خالل البحث
إلى اإلجراءات والتدابير الالزمة لضمان فاعلية دور هذه المؤسسات في التصدي
لخطاب الكراهية .وانطالقا ً من هذه النتائج تقدم الباحثة التوصيات التالية:
 .1إجراء الدراسات حول أسباب خطاب الكراهية والعوامل المحركة له،
والتي تختلف من مجتمع آلخر ،ليصبح من الممكن فهمه ،ومن ثم العمل
على عالجه والوقاية منه.
 .2إجــراء المزيد من البحوث حول سبل مناهضة خطاب الكراهية عبر
اإلنترنت ،وفي شبكات التواصل االجتماعي ،والتي ساهمت بشكل كبير
في تصاعد خطاب الكراهية عالمياً.
 .3تعريف المؤسسات التربوية بدورها المحوري في مواجهة خطاب
الكراهية ،وتدريب المعلمين على أساليب التربية على حقوق اإلنسان،
وتعريفهم بكيفية تدريس الطالب مفاهيم المواطنة العالمية ،والمواطنة
الرقمية ،وتضمينها في المناهج.
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 .4تقديم الدعم من الدولة ومؤسسات المجتمع لضحايا خطاب الكراهية،
وتشجيعهم على الدفاع عن كرامتهم واإلبالغ عن العبارات السامة الموجهة
لهم ،وجرائم الكراهية المرتكبة بحقهم.
 .5تشجيع المؤسسات اإلعالمية على القيام بدورها في التثقيف بحقوق اإلنسان،
ورفع مستوى وعي الجمهور بمخاطر خطاب الكراهية على استقرار
المجتمع والسلم العالمي ،والتصدي له إعالميا ً عبر الخطاب المضاد ونشر
قيم التسامح ،والعدل ،والمساواة ،والشمولية ،واحترام التنوع.
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