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تمهيد
تعتبر خطابات التحريض بصورها المتنوعة من أكححثر الموضححوعات إثححارة للجححدل عنححد الحححديث
عن علقتها بحرية التعبير ،وكيفية الفصل بين التعححبير المشححروع الححذي ل يجححوز منعححه أو تقييححده،
والتعبير الذي يترتب عليه انتهاك حقوق أخرى؛ كالحق في الحياة والحححق فححي سححلمة الجسححد
والحق في التمتع بحقوق النسان وحرياته الساسية دون تمييز ،ومححن ثححم تجححب إحححاطته بعححدة
قيود بهدف حماية هذه الحقوق التي قد تصبح في سياق محدد أكثر جدارة بالحماية.
وتكمن إحدى أهم الشكاليات في تحديد ما هو مشروع وما هو غيحر مشحروع فححي إطحار التعححبير
عن الرأي والوسيلة المسححتخدمة فححي التعححبير ،فححي غيححاب تعريفححات قانونيححة دوليححة دقيقححة لبعححض
المسميات والمصطلحات ذات الصلة بهذه القضححية مثححل مصححطلح "خطححاب الكراهيححة" ،الححذي
يعتبر المحور الساسي الذي يتفرع عنه التحريض على العنف أو العداء أو التمييز العنصري.
كما أن فعل التحريض يعتبر من الفعال المعنوية ،التي يصححعب إثباتهححا لرتبححاط المححر بنيححة قائححل
التعبير ،فمن ثم ل يمكن الحكم على محتحوى التعحبير محن ظحاهره؛ بحل لبحد محن وجحود منهجيحة
واضحة لتحليل المحتوى والظروف المحيطة به ،حتى يمكن الوقوف على مدى تخطيححه لحححدود
التعبير المشروع.
أما على مسححتوى التشححريعات المصححرية فالمشححكلة أكححبر بكححثير ،حيححث يعححاني القححانون المصححري-
بالضافة إلى غياب تعريفات دقيقة للمصطلحات ذات الصلة بالستثناءات الححورادة علححى حريححة
التعبير  -من التوسع في مفهوم التحريض ،فالتحريض فححي قححانون العقوبححات المصححري ل يقتصححر
على العنف أو العداء أو التمييز؛ بل يشمل كافة أنواع الجرائم ،وهو ما يؤدي إلى فحرض قيحود
شديدة على حرية التعبير بالمخالفة للمعايير الدولية الواردة في مواثيق حقوق النسان.
مع تصاعد الجدل المجتمعي مححؤخرا ححول مححا يعتححبر تحريضححا علححى العنححف أوالعححداء أوالتمييححز
العنصري ،وما يدخل في نطاق حرية التعبير المصونة بموجب القانون الححدولي لحقححوق النسححان،
وكيفيححة التفرقححة بينهمححا ،خاصححة بعححد تححوجيه اتهامححات لعححدد مححن وسححائل العلم والعلمييححن
بححالتحريض علححى العنححف والتحريححض العححداء والتحريححض علححى التمييححز ضححد القليححات الدينيححة
والجانب ،ووقوع عدد من الحوادث بناء على هذا التحريض.
من هنا رأت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضرورة إصدار هححذا المحتححوى الححذي يسححتهدف فححض
الشتباك بين المفاهيم المختلفة ذات الصلة بما هححو مشححروع ومححا هححو غيححر مشححروع فححي إطححار
التعححبير عححن الححرأي ،وتوضححيح المعححايير الدوليححة المنصححوص عليهححا فححي مواثيححق حقححوق النسححان
المختلفة سحواء تل ك الحتي تحمحي حريحة التعحبير ،أو الحتي تحظ ر التحريحض بصحوره المختلفحة،
وكيفية تصدي الدولة والمجتمع المدني لهذا النوع من الخطابات بما ل يقوض حريححة التعححبير،
وذلك من خلل رؤية نقدية.
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كما يهتم هذا المحتوى باستعراض المساهمات الخرى التي قدمت فححي مجححال
التفرقة بين التعبير المشروع والتعبير التحريضي المحظور ،خاصة ما قدمته منظمة المادة 19
المعنية بالدفاع عن حرية التعبير بهذا الصدد.
كذلك تتطرق هذه الورقة إلى تحليل مححواطن الخلححل فححي التشححريع المصححري الححذي يعالححج هححذه
القضية من ناحية مدى توافقه مع المعايير الدولية سواء بالنسبة لحترام حرية التعبير ،أو حماية
الفراد والمجموعححات مححن خطابححات التحريححض ،الححتي قححد تححؤدي إلححى انتهححاك بعححض حقححوقهم
الساسية كالحق في الحياة والحق في سلمة الجسد والحق في المساواة.
وأخيححرا تلقححي الدراسححة الضححوء علححى بعححض التجححارب الدوليححة فححي مجححال التصححدي القضححائي
لخطابات التحريض ،ومعايير المواجهة القانونية لصورها المختلفة.
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التعبير
حرية التعبير
على حرية
الواردة على
للستثناءات الواردة
الساسية للستثناءات
المفاهيم الساسية
أول ::المفاهيم
أول
أدى غياب تعريفات واضحة للستثناءات الواردة على حرية التعبير عندما يتعلق المر بخطابات
الكراهية التي تشمل صور مختلفة للتحريض ،إلى وجود خلط في فهم عدد من المفاهيم ،مثل
المقارنة بين "خطاب الكراهية" و"التحريض بصوره المختلفة" ،وهو ما انعكس على المواقف
الحقوقية تجاه الخطابات الححتي يححترتب عليهححا انتهححاك حقححوق وحريححات أخححرى جححديرة بالحمايححة
القانونية ،كما أدى هذا الخلط إلى فرض قيود غير موضوعية وغير ضرورية علححى حريححة التعححبير
في كثير من الحيان تحت دعوى حماية الحقوق الخرى التي قد تتححأثر نتيجححة ممارسححة حريححة
التعبير.
بوجه عام استقر الفقه الدولي علححى ثلث صححور للتحريححض الححذي يشححكل اسححتثناء علححى حريححة
التعبير ،وهي التحريححض علححى العنححف ،والتحريححض علححى العححداء أو الكراهيححة ،والتحريححض علححى
التمييز العنصري ،إل أنه ل يوجد اتفاق بشأن كيفية تصدي الدولة لكل صورة مححن هححذه الصححور
على حدة ،فهناك مححن يححرى ضححرورة تجريححم كححل صححورة التحريححض وفقححا لطححار جنححائي يتضححمن
عقوبات سححالبة للحريححة وعقوبححات ماليححة ضححد المحرضححين ،وهنححاك اتجححاه ثححاني يححرى أن الحظححر
والتجريم يجب أن ينصب فقط على التحريض على العنف ،مع إعتبار التحريض على العححداء أو
الكراهية والتحريض على التمييححز ضححمن إطححار التعححبير المشححروع الححذي ل يجححوز تقييححده ،ويححرى
التجاه الثالث أن الصور الثلثة للتحريض تشكل استثناءات علححى حريححة التعححبير ،إل أن تصححدي
الدولة يجب أن يختلف وفقححا لكححل صححورة علححى حححدة ،فححالتحريض علححى العنححف يجححب أن يتححم
تجريمه جنائيا ،وكذلك التحريض على التمييز الذي يححترتب عليححه عنححف مباشححر ،أمححا التحريححض
على التمييز الذي ل يترتب عليه عنف والتحريض على العداء أو الكراهية يجب أن يتم التعامححل
معه وفقا لليات مختلفة بعيدا عن الطريق الجنائي ،منها كفالححة حححق التعححويض المححدني لضحححية
التحريض ،واللجوء لطريق التححأديب الداري بالنسححبة لشححاغلي الوظححائف الحكوميححة والخاصححة،
وقيام الدولة بدور توعوي بالنسبة لتححأثير خطابححات التحريححض علححى الحححق فححي المسححاواة ،وتححرى
مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،أن هذا التجاه هو أكححثر التجاهححات موضححوعية وهححو مححا يجححب أن
تتبناه المؤسسات الحقوقية المصرية ،حيث يضمن التوازن بين صون حرية التعبير ،وبين رفححض
التعبير الذي يتضمن انتقاصا من حقوق أخرى ل تقل أهمية عححن حريححة التعححبير ،دون تزيححد مححن
جانب الدولة فيما يتعلق بتطبيق العقاب الجنائي الذي يجب أن يقترن بالعنف فقط.
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-1

خطاب الكراهية هو الاطار الامع للصور التعوددة للتحريض
حددت الفقرة الثانية من المادة  20من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الطار العححام
للستثناءات الواردة على حرية التعبير فححي هححذا المجححال عنححدما نصححت علححى ضححرورة أن يحظححر
القانون أية دعوة إلى الكراهيححة القوميححة أو العنصححرية أو الدينيححة تشححكل تحريضححا علححى التمييححز أو
العداوة أو العنف.
ويبين من القاعدة التي أرستها الفقرة الثانية من المادة  20من العهد الححدولي للحقححوق المدنيححة
والسياسية أن خطاب الكراهية ليس فعل مستقل عن فعل التحريححض بصححوره المتنوعححة ،بححل هححو
الطار العام الذي يشمل الصور المتعددة للتحريض ،وهو ما يعني أن كل تحريض على العنححف
أو العداوة والكراهية أو التمييز هو خطاب كراهية شريطة أن يكون هذا الخطححاب قححد جححاء مبنيححا
على أحد أسس التمييز العنصري.

 -2مفهوم خطاب الكراهية
ل يوجد تعريف واضح لما يسححمى بخطححاب الكراهيححة فححي القححانون الححدولي ،وهححو مححا جعححل هححذا
الموضوع من أكثر الموضوعات إثارة للجدل والخلف ،وفي أفضححل الحححوال توجححد تعريفححات
غامضة وغير واضحة في بعض القوانين المحلية ،وقد أدى غياب هذا التعريف إلى التخبط بيحححن
الخطاب الذي يححدخل فححي إطححار حريححة التعححبير ،وخطححاب الكراهيححة ،وهححو مححا يححؤدي فححي أغلححب
الحوال إلى تطبيق هذا المفهوم بطريقة تؤدي إلى فرض قيود عديدة على حرية التعححبير ،فضححل
عن الخلط الذي تسبب فيه غياب هذا التعريف بين عدد من المفاهيم خاصة مع وجود دلئل
في الواقع حول تسبب الشائعات والتهامات الخاطئة ،وتكريس الصورة النمطية لمجتمححع معيححن
1
في ممارسة العنف والتمييز العنصري ضد أعضاء هذا المجتمع
وقد عرفت منظمة المححادة ) (19كلمححة "الكراهيححة" اسححتنادا إلححى "مبححادئ كامححدن" الخاصححة
بحرية التعبير والحق في المساواة ،التي قامت المنظمة سالفة البيححان بالشححتراك مححع عححدد مححن
الخبراء الحقوقيين بصياغتها بأنها
"حالة ذهنية تتسم بانفعالت حادة وغير عقلنية من العداء والمقت والحتقار تجاه المجموعة
أو الشخص المحرض ضده."2
وتكمن الصعوبة في تعريف خطاب الكراهية بشححكل دقيححق ،فححي أن هنححاك أنواعححا مححن الخطابححات
تدخل في إطار النقاش العام الذي ل يجوز تقييده ،على سححبيل المثححال الخطابححات الححتي تححؤدي
11-Council of Europe, Manual on Hate Speech, September 2009; or OSCE, Hate
Speech on the Internet, July 2011.
22- Camden Principles, op. cit., Principle 12.1
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إلى كراهية الفراد لجهاز الشرطة بسبب ممارسته للتعذيب ضححد المححواطنين ،أو
التي تؤدي إلى كراهية الحكومة بسبب فسححاد أعضححائها ،ولححذلك كححان هنححاك ضححرورة أن تحححدد
الفقرة الثانية من المادة ) (20من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المضمون اللزم
توافره للتمييز بين الصور المختلفة لخطاب الكراهية ولتحديد أيا منها محظححور ويشححكل اسححتثناء
على حرية التعححبير ،وقححد حححددت المححادة سححالفة الححذكر هححذا المضححمون فححي ثلث صححور هححي
" الكراهية القومية" و"الكراهية العنصرية" و"الكراهية الدينية" ،وبالنظر إلى هححذه الصححور نجححد
أنها تشكل بعض صور التمييز المحظور دوليا ،وهو ما يثير التساؤل حول اقتصار نححص المححادة
) (20على هذه الصور فقط دون غيرها من صور التمييز ،وتكمن الجابة علححى هححذا التسححاؤل
فححي التححوقيت الححذي دخححل فيححه العهححد الححدولي للحقححوق المدنيححة والسياسححية حيححز التنفيححذ عححام
 ،1976حيث لم تكن حركة مناهضة التمييز في العالم بذات مستوى القوة والتطور التي هي
عليه اليوم ،وهو ما استتبع لحقا انتشححار التفسححيرات الواسححعة لسححس التمييححز اللزمححة لحظححر
خطابات الكراهية ،سواء من قبل المحاكم القليميححة لحقححوق النسححان ،أو مححن قبححل العديححد مححن
فقهاء القانون الدولي.
 -3الاساس التمييزي اللمزم لرظر خطاب الكراهية
وفقا لنص المادة ) (20الفقححرة الثانيححة مححن العهححد الححدولي للحقححوق المدنيححة والسياسححية ،فححإن
خطاب الكراهية المحظور ،والذتي تنتهي عنده حدود حريححة التعححبير ،يجححب أن يبنححى علححى أححد
أسس التمييز المحظور وفقا للقانون الححدولي لحقححوق النسححان ،وإل أصححبح الخطححاب مشححروعا،
ويصبح منعه أو التعرض لقائله انتهاكا صريحا لحرية التعبير ،ويقتضي هذا المفهححوم تعريححف مححا
هو المقصود بالتمييز أول .ومن أكثر المواثيححق الدوليححة الححتي تعرضححت لهححذا المفهححوم التفاقيححة
الدولية لمنع كافة أشكال التمييز العنصري ،واتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
• تعريف التمييز
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل على أساس العرق أو الصل أو الححدين أو الجنححس أو
المعتقححد أو العاقححة أو السححن أو التححوجه الجنسححي أو اللغححة أو الححرأي أو القوميححة أو الطبقححة
الجتماعية أو الجنسية أو الملكية أو المولد أو اللون أو أي سححبب آخححر مححن شححأنه إضححعاف أو
منع التمتع على قدم المساواة بحقوق النسان وحرياته الساسية سواء فححي المجححال السياسححي
أو القتصادي أو الجتماعي أو الثقافي أو أي مجال من مجالت الحياة العامة.3

This definition is adapted from those advanced by the Convention on the -33
Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on
.the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
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يترتب على ما تقدم أن خطاب الكراهية المحظور يجب أن يححأتي مبنيححا علححى أي
من السس السابقة ،وفي غياب هذا الساس التمييزي يعتبر منع الخطاب أو تقييده بححأي شححكل
من الشكال انتهاك لحرية التعبير.
كذلك فإن خطاب الكراهية على أساس تمييزي ليس محظورا في ذاته ،ول يمكححن حظححره وفقححا
لنص الفقرة الثانية من المادة ) (20من العهححد الححدولي للحقححوق المدنيححة والسياسححية ،إل إذا
شكل الخطاب تحريضا على العنف أو تحريضا على العداء والكراهية أو تحريضا على التمييز.
4

 -4مفهوم التحريض
التحريض هو دعوة الجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر للقيام بفعل ضد أفححراد أو مجموعححات،
وذلك باستخدام إحدى طرق العلنية ،على أن يكون الخطاب موجهححا ضحد أفحراد أو مجموعحات
محددة ولو بشكل غير مباشر كما في حالة استخدام الستعارات والمجازات.
وينقسم التحريححض الححذي يححترتب علححى خطححاب الكراهيححة وفقححا لنححص المححادة )  (20مححن العهححد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى ثلث صور.
•

التحريض على العنف

Violence

عرفت منظمة الصحة العالمية العنف بأنه "السححتخدام العمححدي للقححوة البدنيححة أو السححلطة ضححد
5
شخص أو مجموعة بطريقة تؤدي للجرح أو الموت أو الذى النفسي أو البدني".
وتعتبر كل دعوة مباشرة أو غير مباشرة للجمهححور لممارسححة العنححف ضححد أفححراد أو مجموعححات
على أحد أسس التمييز العنصري سالفة البيان تحريض علححى العنححف ،ومحظححور قانونححا ،ويجححب
على الدولة تجريمه جنائيا إذا أدى هذا التحريض إلى وقوع عنف بالفعل.
• التحريض على العوداوة أو الكراهية
عرفت مبادئ كامدن لحرية التعبير والحق في المساواة 6العداوة بأنها "كل فعل مبني على حالة
ذهنية متطرفة من الكراهية والمقححت تجححاه أفححراد أو مجموعححات محححددة" وهححو ذات التعريححف
الذي وضعته مبادىء كامدن لمصطلح الكراهية كما سبق أن وضحنا أعله.
Hatred / Hostility

ARTICLE 19/Prohibiting incitement to discrimination, hostility or violence -Policy -44
Brief December 2012
the World Health Organisation in the report World Report on Violence and -55
Health, 2002; available at:
.http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545623_eng.pdf
Article 19 / The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality -66
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ونرى أن مصطلحي العداوة والكراهية تنتابهما درجة كححبيرة مححن الغمححوض وعححدم
الوضوح ،على عكس التحريض على العنف والتحريض على التمييز ،وهححذا الغمححوض يمكححن أن
يؤدي إلى تفسيرهما تفسرات واسعة تؤدي إلى فرض قيود غير موضححوعية وغيححر ضححرورية علححى
حرية التعبير ،ولذلك نرى ضرورة أن تكون مواجهة الدولححة لهححذه الصححورة مححن صححور التحريححض
بعيدة عن طريق العقاب الجنائي ،وأقرب إلى المواجهححة التوعويححة والجتماعيححة الححتي تهححدف إلححى
الرفض الجتماعي لهذا النوع من الخطابات مع الحتفاظ بالحق في اللجوء إلى القضاء المدني
لضحايا هذه الصورة من صور التحريض وبالطبع الحق فححي الححرد والتصحححيح إذا تححم الخطححاب
بإحدى وسائل العلم.
•

التحريض على التمييز

Discrimination

كل دعوة موجهة للجمهور بإحدى طرق العلنيحة لممارسححة أي فعحل محن شححأنه إضحعاف أو منححع
تمتع أفراد أو مجموعات على قححدم المسححاواة مححع غيرهححم مححن النححاس بحقححوق النسححان وحريححاته
الساسية؛ سواء في المجال السياسي أو القتصادي أو الجتماعي أو الثقافي أو أي مجال من
مجالت الحياة العامة.
والتحريض على التمييز قد ينتج عنه عنف وفي هذه الحالة يجب على الدولة مواجهة الفاعل في
جريمة العنف بالطريق الجنائي ،وكذلك المحرض بإعتباره شريك فححي الجريمححة ،أمححا التحريححض
علححى التمييححز الححذي ل ينتححج عنححه عنححف فل يجححب اللجححوء بشححأنه للطريححق الجنححائي فححي مواجهححة
المحرض ،بل ينبغي إتاحة حق التعويض المدني للضحححية وكححذلك حقححه فححي الححرد والتصحححيح
بشأن أي وقائع قد تنسب إليه في سياق التحريض ضده ،كذلك يمكن للدولة أن تلجححأ إلححى طححرق
التأديب الداري بالنسبة لشاغلي الوظائف العامححة والخاصححة بححدل مححن الطريححق الجنححائي ،الححذي
يؤدي إلى عقوبات سالبة للحرية أو غرامات مالية كحبيرة ،بالضحافة إلححى ضحرورة أن تقححوم الدولحة
بدور توعوي واضح ومنهجي ضد خطابات التمييز العنصري ،والسعي نحو نبذها اجتماعيا.
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التحريض
خطابات التحريض
وحظر خطابات
التعبير وحظر
لحرية التعبير
والقليمية لحرية
الدولية والقليمية
المعايير الدولية
ثانيا ::المعايير
ثانيا
-1

العلن العال ي لوقوق السنسان

7

نصت المادة ) (7من العلن العالمي لحقوق النسان على أن المسححاواة فححي التمتححع بححالحقوق
والحريات حق لكل إنسان ،وأن الناس جميعا سواء أمام القانون ،وأنهم متساوون في حق التمتع
بحماية القانون دونما تمييز ،كما يتسحاوون فححي حححق التمتححع بالحمايححة مححن أي تمييحز ينتهححك هححذا
العلن ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
ولم يتطرق العلن العالمي لحقوق النسان بشكل مباشر لخطابات الكراهيححة ومححا يححترتب عليهححا
من تحريض بصوره المختلفة .إل أن المادة ) (29نصت على..
-1
-2
-3

على كل فرد واجبات إزاء الجماعة ،التي فيها وححدها يمكحن أن تنمححو شخصحيته النمحو
الحر الكامل.
ل يخضع أي فرد ،في ممارسة حقوقه وحرياته ،إل للقيود التي يقررها القانون مستهدفا
منها ،حصرا ،ضمان العتراف الواجب بحقححوق وحريححات الخريححن واحترامهححا ،والوفححاء
بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاهية الجميع في مجتمع ديمقراطي.
ل يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد المححم المتحححدة
ومبادئها.

كذلك لم يقيد العلن العالمي لحقوق النسان حرية التعبير بأي قيد مباشر حيث نصت المححادة
) (19منه على أن
"لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعححبير ،ويشححمل هححذا الحححق حريتححه فححي اعتنححاق الراء
دون مضايقة ،وفى التمححاس النبححاء والفكححار وتلقيهححا ونقلهححا إلححى الخريححن ،بأيححة وسححيلة ودونمححا
اعتبار للحدود".
-2

العهود الودول للحوقوق الودسنية والسيااسية
نصت المادة  19من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حمايححة حريححة التعححبير فححي
الفقرتين الولى والثانية منها
-1

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

 - 7اعتمد ونشر على المل بموجب قرار الجمعية العامة للمم المتحدة  217ألف )د (3-المؤرخ في  10كانون الول/ديسمبر
1948
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-2

لكل إنسان حق في حرية التعبير .ويشمل هذا الحق حريته فححي التمححاس
مختلف ضروب المعلومات والفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونمححا اعتبححار للحححدود،
سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

ووضعت قيدا على حرية التعبير في الفقرة الثالثة التي نصت على أن
 -3تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ) (2من هذه المادة واجبات
ومسئوليات خاصة .وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون
محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ -لحترام حقوق الخرين أو سمعتهم
ب -لحماية المن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الداب العامة.
وفي إطار تفسير التعليق العام رقم ) (34للجنة حقوق النسان التابعة للمم المتححدة لنححص المححادة
) (19فإن أي قيود تفرض على حرية التعبير يجب أن تكون وفقا لثلثة معايير أساسية
 -1أن تكون القيود ضرورية
 -2أن تكون وفقا للقانون
 -3أن تكون بهدف حماية حقوق أخرى محمية بموجب القانون الدولي لحقوق النسان.
وفيما يتعلق بحظر خطابات الكراهية فقد نصت المادة ) (20من ذات العهد على:
 -1تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
 -2تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على
التمييز أو العداوة أو العنف.
وبالنسححبة للعلقحححة بيححن المححادة ) (19والمححادة ) (20مححن العهحححد الححدولي للحقحححوق المدنيحححة
والسياسية 8فقد انتهى التعليق العام رقم ) (34للجنة حقوق النسان التابعة للمم المتحححدة إلححى
أن القيود التي تقع في إطار المادة ) (20يجب أن يكون مسموح بها وفقا للفقرة ) (3من المادة
).(19
 -3التفاقية الودولية لنع كافة أشكال التمييز العنصري
حظرت المححادة ) (4مححن التفاقيححة الدوليححة لمنححع كافححة أشححكال التمييححز العنصححري علححى حظححر
خطابات الكراهية بشكل واضح ،حيث نصت على أن " تشجب الدول الطراف جميع الدعايات
والتنظيمات القائمة على الفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عححرق أو أيححة جماعححة مححن لححون أو
أصل إثنححي واحححد ،أو الححتي تحححاول تححبرير أو تعزيححز أي شححكل مححن أشححكال الكراهيححة العنصححرية
 - 8اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للمم المتحدة  2200ألف )د (21-المؤرخ في 16
كانون/ديسمبر  1966تاريخ بدء النفاذ 23 :آذار/مارس  ،1976وفقا لكحكام المادة 49
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والتمييز العنصري ،وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية اليجابية الراميححة إلححى القضححاء
على كل تحريض تمييححزي وكححل عمححل مححن أعمححاله ،وتتعهححد خاصححة ،تحقيقححا لهححذه الغايححة ومححع
المراعححاة الحقححه للمبححادئ الححواردة فححي العلن العححالمي لحقححوق النسححان وللحقححوق المقححررة
صحححححححححراحة فحححححححححي المحححححححححادة ) (5محححححححححن هحححححححححذه التفاقيحححححححححة ،9بمحححححححححا يلحححححححححي:
أ-

ب-

اعتبححار كحل نشحر للفكححار القائمححة علحى التفحوق العنصحري أو الكراهيحة العنصحرية ،وكححل
تحريض على التمييحز العنصححري وكححل عمحل محن أعمحال العنحف أو تحريححض علحى هححذه
العمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لححون أو أصحل إثنحي آخحر ،وكحذلك كحل
مساعدة للنشاطات العنصرية ،بما في ذلك تمويلها ،جريمة يعاقب عليها القانون.
إعلن عدم شرعية المنظمات ،وكذلك النشاطات الدعائيححة المنظمححة وسححائر النشححاطات
الدعائية ،التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه ،وحظر هححذه المنظمححات
والنشاطات واعتبار الشتراك في أي جريمة يعاقب عليها القانون.
ج -عدم السححماح للسححلطات العامححة أو المؤسسححات العامححة ،القوميححة أو المحليححة ،بالترويححج
للتمييز العنصري أو التحريض عليه.

كما حددت المادة ) (5من هذه التفاقية الحقوق التي تعتبر أية دعوة للنتقححاص منهححا تشححكل
تحريضا على التمييز العنصري ،حيث نصت على:
إيفاء لللتزامات الساسية المقررة في المادة ) (2من هححذه التفاقيححة ،تتعهححد الححدول الطححراف
بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله ،وبضمان حق كل إنسححان ،دون تمييححز بسححبب
العرق أو اللون أو الصل القومي أو الثني ،في المساواة أمام القانون ،ل سححيما بصححدد التمتححع
بالحقوق التالية:
أ-
ب-

الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الخرى الححتي تتححولى
إقامة العدل.
الحق في المن على شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بححدني ،يصححدر
سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة.

ج -الحقوق السياسية ،ول سيما حق الشتراك في النتخابات -اقتراعا وترشيحا -على
أساس القتراع العام المتساوي ،والسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على
جميع المستويات ،وتولي الوظائف العامة على قدم المساواة.
د -الحقوق المدنية الخرى ،ول سيما:
 - 9اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للمم المتحدة  2106ألف )د (20-المؤرخ في
21كانون الول/ديسمبر  1965تاريخ بدء النفاذ 4 :كانون الثاني/يناير  ،1969وفقا للمادة 19
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" "1الحق في حرية الحركة والقامة داخل حدود الدولة.
" "2الحق في مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده ،وفي العودة إلى بلده.
" "3الحق في الجنسية.
" "4حق التزوج واختيار الزوج.
" "5حق التملك بمفرده أو بالشتراك مع آخرين.
" "6حق الرث.
" "7الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.
" "8الحق في حرية الرأي والتعبير.
" "9الحق في حرية الجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو النتماء إليها.
ه -الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية ،ول سيما الحقوق التية:
" "1الحق في العمل ،وفي حرية اختيار نوع العمل ،وفي شروط عمل عادلة مرضية،
وفي الحماية من البطالة ،وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي ،وفي نيل مكافأة
عادلة مرضية.
" "2حق تكوين النقابات والنتماء إليها.
" "3الحق في السكن.
" "4حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الجتماعي والخدمات
الجتماعية،
" "5الحق في التعليم والتدريب.
" "6حق السهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية.
و -الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لنتفاع سواد الجمهور ،مثل وسائل
النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.
-4

التفاقية الوروبية لوقوق السنسان وحرياته الاسااسية
نصححت المححادة ) (10مححن التفاقيححة الوروبيححة لحقححوق النسححان وحريححاته الساسححية علححى أن
"لكل إنسان الحق في حرية التعبير .ويشمل هذا الحق حريححة اعتنححاق الراء وتلقححي المعلومححات
والفكار وإبلغها بدون تححدخل مححن جححانب السححلطات العامححة وبصححرف النظححر عححن الحححدود .ول
تحححول هححذه المححادة دون اقتضححاء الححدول استصححدار تراخيححص مححن جححانب شححركات الذاعححة
والتليفزيون والسينما".
ووضعت المادة ) (10عدد من القيود على حرية التعبير في الفقححرة الثانيححة منهححا حيحن نصحت
على أن
"بالنظر إلى أن ممارسة هذه الحريات تنطوي على واجبات ومسئوليات ،فمن الجححائز إخضححاعها
لشححكليات أو شححروط أو قيححود أو عقوبححات ينححص عليهححا القححانون وتكححون ضححرورية فححي مجتمححع
14
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ديمقراطي وفححي صححالح المححن القححومي أو سححلمة الراضححي أو أمححان الجمهححور،
ولمنع الضطرابات أو ارتكاب الجرائم ،أو لحماية الصحة أو الداب العامة ،أو لحمايححة سححمعة
الخرين أو حقوقهم ،ولمنع إفشاء معلومات قصححد بهححا أن تظحل سححرية ،أو للحفححاظ علححى سححلطة
القضاء وحياده".
وبوجه عام سلكت التفاقية الوروبية مسلك العلن العالمي لحقححوق النسححان فححي عححدم النححص
بشكل واضح على حظر خطابات الكراهية ،على الرغم من أنها نصت بوضوح على حظر إسححاءة
استعمال الحقوق وذلك بموجب المادة ) (17التي نصت على أن
"ل تتضمن التفاقية أي نص يمكن تفسيره على أنه يعني منح أية دولححة أو مجموعححة أو شححخص
أي حق لن يمارس أي نشاط أو يأتي أي فعل يستهدف تدمير أي حقححوق أو حريححات منصححوص
عليها في هذه التفاقية أو فرض قيود عليها بدرجة تتجاوز ما هو منصوص عليه في التفاقية".
وبوجه عام فإن المحكمة الوروبية لحقوق النسان المعنية بتطبيق أحكام هذه التفاقية لم تستقر
على معايير محددة وثابتة بالنسبة لقضايا التحريض ،بححل أنهححا تنظححر كححل قضححية علححى حححدى وفقححا
لظروفها وملبساتها.
اتفاقية الودول المريكية لوقوق السنسان

-5

10

نصت المادة ) (13من هححذه التفاقيححة علححى ضححمان حريححة التعححبير واعتبححار التحريححض جريمححة
يعاقب عليها القانون
"لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ،ويشمل هذا الحق حريته فححي البحححث عححن مختلححف
أنواع المعلومات والفكار وتلقيها ونقلها إلى الخرين ،دونما اعتبار للحدود ،سححواء شححفاها أو
كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها".
ل يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة ،بل يمكن أن
تكون موضححوعا لفححرض مسححئولية لحقححة يحححددها القححانون صححراحة وتكححون ضححرورية مححن أجححل
ضمان:
أ-
ب-

احترام حقوق الخرين أو سمعتهم.
حماية المن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الخلق العامة.
ج -ل يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسححائل غيححر مباشححرة ،كالتعسححف فححي اسححتعمال
الشححراف الحكححومي أو غيححر الرسححمي علححى ورق الصحححف ،أو تححردد موجححات الرسححال

 - 10سان خوسيه في )11/1969 /22أعد النص في إطار منظمة الدول المريكية(
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الذاعيححححة أو التليفزيونيححححة ،أو اللت أو الجهححححزة المسححححتعملة فححححي نشححححر
المعلومححات ،أو بأيححة وسححيلة أخححرى مححن شححأنها أن تعرقححل نقححل الفكححار والراء وتححداولها
وانتشارها.
د -على الرغم من أحكام الفقرة ) (2السابقة ،يمكن إخضاع وسائل التسلية العامة لرقابححة
مسبقة ينص عليها القانون ،ولكن لغاية وحيدة هي تنظيم الحصول عليهححا مححن أجححل الحمايححة
الخلقية للطفال والمراهقين.
ه -وإن أيححة دعايححة للحححرب وأيححة دعححوة إلححى الكراهيححة القوميححة أو الدينيححة ،واللححذين يشححكلن
تحريضححا علححى العنححف المخححالف للقححانون ،أو أي عمححل غيححر قححانوني آخححر ومشححابهة ضححد أي
شخص أو مجموعة أشخاص ،مهما ك ان سححببه ،بمحا فحي ذلحك سححبب العحرق أو اللحون أو
الدين أو اللغة أو الصل القومي ،تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.
-6

اليثاق الفريوق ي لوقوق السنسان والشعوب
لم يتناول الميثاق الفريقي النص على حظححر خطابححات الكراهيححة الححتي تشححكل تحريضححا ،واكتفححى
فقط بحظر التمييز وضمان حرية التعبير حيث نصت المادة ) (2منه على أن
"يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فححي هححذا الميثححاق دون تمييححز؛
خاصة إذا كان قائما على العنصحر أو العحرق أو اللحون أو الجنححس أو اللغحة أو الححدين أو الححرأي
السياسىي أو أي رأي آخر ،أو المنشأ الوطني أو الجتمححاعي أو الححثروة أو المولححد أو أي وضححع
آخر".
كما نصت المادة ) (9على أن

-1
-2

من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح.
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المحظور
التحريض المحظور
لمرحلة التحريض
التعبير لمرحلة
لوصول التعبير
السداسي لوصول
 ((19السداسي
)19
المادة )
منظمة المادة
اختبار منظمة
ثالثا ::اختبار
ثالثا
صممت منظمة المادة ) (19اختبارا من ستة معايير أساسية لتسهيل الوقوف علححى مححدى اعتبححار
التعبير مثار الجدل مشروعا ،أو يدخل في نطاق التحريض المحظور وفقا للمادة ) (20من العهححد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة ) (4من التفاقيححة الدوليححة لمنححع كافححة أشححكال التمييححز
العنصري ،ويتكون هذا الختبار من المعايير التية:
-1

اسياق التعبي
التقييم الشامل لسحياق التعححبير يجححب أن يكحون نقطححة النطلق لتقييحم انحدراج المحتحوى فحي إطحار
الحظر المنصوص عليه في المححادة ) (20فقححرة  2مححن العهححد الححدولي والمححادة ) (4فقححرة أ مححن
التفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز العنصري ،وسياق التعبير يعتبر من القرائححن الساسححية
لمعرفة نية صاحبه ومدى اتجاهها للتحريض على العنف أو الكراهيححة والعححداء أوالتمييححز العنصححري،
كذلك يجححب الخححذ فححي العتبححار السححياق الجتمححاعي والسياسححي السححائد وقححت التعححبير ،وفححي كححل
الحوال يجب تحليل السياق بالنسبة للتعبير التحريضي من خلل العناصر التية:
وجود صراعات
أ-
أن تكححون هنححاك صححراعات سححابقة بيححن المجموعححات أو الفححراد ذوي الصححلة بححالتعبير ،خاصححة إذا
اتسمت هذه الصراعات بأعمال عنف نتجت عن تحريض سابق ،وأيضا في حالة وجود مخححاطر مححن
اندلع عنف جماهيري يصعب السيطرة عليه نتيجة ضعف البناء المؤسسي للدولة ،أو غيححاب تطححبيق
القانون.
تاريخ التمييز المؤسسي
ب-
والمقصود بذلك هو مدى وجود تمييز ضد مجموعة أو عدد من المجموعات أو الفراد؟ ومححا هححو
رد الفعل المعتاد على خطابات الكراهية الموجهة ضدهم ،ومدى وجود إدانة إجتماعية لمثل هححذا
النوع من الخطابات.
ج -التاريخ الصدامي
ويقصد به تاريخ الصدامات بيححن الجمهححور المححوجه لححه التعححبير ،والفححراد أو المجموعححات موضححوع
التعبير ذاته.
د -الطار القانوني
يجب مراعاة مدى وجود إطار قححانوني ومححدى احححترامه مححن جححانب الدولححة والفححراد والمجموعححات،
خاصة فيما يتعلق بحظر التمييز العنصري من ناحية وإتاحة حرية التعبير مححن ناحيححة أخححرى ،ومححدى
توافر نظام قضائي فعال.
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ه  -المشهد العلمي
يجب أخذ وضعية المشهد العلمي في العتبار ،من ناحية التعددية والتنوع واحترام حرية العلم
من جانب الدولة والمؤسسات العلمية ،ومدى التزام الدولة بتطبيق القانون بما يتضمنه أحيانححا مححن
قيود على جميع وسححائل العلم دون تحيححز ضححد وسححائل إعلميححة معينححة دون غيرهححا ،ومححدى قححدرة
الجمهور على الوصول لوسائط متنوعة دون إجباره على مشاهدة محتوى معين.
-2

شخص قائل التعبي أو التحكم ف واسيلة سنوقله للجمهور
وهو من العناصر الجوهرية عند اختبار مححدى اعتبححار محتححوى التعححبير تحريضحيا مححن عححدمه ،كمححا تجحب
معرفة مدى تأثير هذا الشخص ومكانته الجتماعية وغيرها من العناصر الخرى الضرورية لتطححبيق هححذا
المعيار ،والتي من بينها وظيفته الرسمية ويقصد بذلك إذا ما كان قائل التعبير يشغل منصححبا رسححميا ،أو
يتمتع بسلطة على الجمهور ،أو عضححو بحارز فحي ححزب أو تنظيحم سياسححي أو أن طبيعحة وظيفتححه تقتضححي
التعامل مع قطاعحات واسحعة مححن الجمهحور مثححل المعلميحن ،ورجحال الحدين ،والعلمييحن والصحححافيين
ويشمل ذلك حجم مكانة قائل التعبير لدى الجمهور ،ومدى تأثيره فيهم.

سنية قائل التعبي
-3
نية قائل التعبير أو المتحكم في وسيلة نشره من العناصر الجوهرية اللزم التأكد منها لختبححار دخححول
التعبير في إطار التحريض المحظور من عححدمه ،ويمكححن السححتدلل علححى مححدى تححوجه نيححة قائححل التعححبير
ناحية التحريض المحظور من خلل ثلثة عناصر رئيسية.
 -1إرادة الدعوة للكراهية.
 -2إرادة استهداف أفراد أو مجموعات على أساس تمييزي عنصري.
 -3مدى إدراك قائل التعبير ووعيه بما قد يترتب من نتائج على تعبيره.
ويعتبر عنصر النية من أكثر العناصر صححعوبة فححي الثبححات ،مححالم يعححترف قائححل التعححبير صححراحة باتجححاه
إرادته نحو التحريض على أفححراد أو مجموعححات معينححة ،ولححذا يجححب أن يتمتححع القاضححي بدرجححة مححا مححن
المرونة لتقرير مدى توجه إرادة قائل التعبير نحو التحريض من عدمه .ومن المبادئ التي استقر عليهححا
قضاء حقوق النسان القليمي لثبات نية التحريض:
-1

-2

لهجة قائل التعبير
استنبطت بعض المحاكم نية التحريض من صياغة قائل التعبير لكلماته ،ومدى وضوحها في التحريححض
على العنف أو التمييز العنصري ،وذلك للتأكد مححن تححوجه هححذه النيححة ناحيححة التحريححض أم ناحيححة غححرض
آخر.
هدف قائل التعبير ودوافعه
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دوافع قائل التعححبير يمكححن اسححتنباطها مححن السححياق الححذاتي للتعححبير ،هححل هححو مجححرد نقححل
للخبار ،أو نقد للحكومة على سبيل المثال ،أو نقاش موضوعي حول قضية معينححة ،أو مناقشححة فححي إطححار
بحث تاريخي لموضوع محدد ،أم أن التعبير في حد ذاته تحريضيا.
-3

سنطاق اسنتشار واسيلة التعبي وتكرار التعبي ذاته
يمكن استباط نية التحريض من تكرار نشر التعبير أكثر من مرة وفي مناسبات عديدة.

-4
أ-
ب-

ت-
ث-
ج-

-1
-2
-3
-4
-5

متوى التعبي
بطبيعة الحال فإن تحليل محتوى التعبير قد يشير بوضوح إلى احتوائه على تححوجه تحريضححي مححن
عدمه ،وذلك من خلل تطبيق المعايير التية على المحتوى.
ماذا قيل؟
التعبير التحريضي يجب أن يتسم بدعوة مباشرة للجمهححور ليقححوم بفعححل معيححن يتسححم بححالعنف أو
التمييز العنصري أو العداء أو الكراهية ضد أفراد أو مجموعات.
الجمهور الموجه له التعبير
يجححب الخححذ فححي العتبححار الجمهححور المحححرض ،مححن ناحيححة خلفيتححه الثقافيححة ،ومححوقعه تجححاه
المحرض ضده ،هل في موقع يشعر فيه بالخطر من الفراد أو المجموعات المحرض ضحححدهم،
مما قد يكون ذلك مبررا لعمال عنف استباقية بهدف الدفاع عن النفس؟
موقع ضحية التحريض في الخطاب
يجب أن يكون المحرض ضده في محتححوى التعححبير واضحححا ،سححواء تمححت الشححارة إليححه بصححورة
مباشرة أو بصورة غير مباشرة ،أو باستخدام التعبيرات المجازية.
طريقة التعبير
ويشمل ذلك لهجة قائل التعبير ،ومدى استفزازيتها للجمهور المخاطب ،والكلمات المستخدمة
في توصيف ما يريد توصيله للجمهور.
قوالب التعبير
هناك بعض طرائق التعبير تتطلب طبيعتها استخدام طريقة معينة في مخاطبة الجمهححور ،ولححذلك
يجب التعامل معها بعناية شححديدة عنححد تطححبيق معححايير التحريححض علححى أي محتححوى حححتى ل يتححم
فرض قيود غير موضوعية على حرية التعبير بشكل تعسفي ،ومن هذه الطرائق:
التعبير الفني.
التعبير الديني.
البحث الكاديمي والعلمي.
النقاشات المرتبطة بالمصلحة العامة )الحملت النتخابية والمناظرات السياسية(.
الحقائق والحكام القيمية.
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 -5حجم التعبي واطبيعته العامة وإمكاسنية اسنتشاره
 -1الطبيعة العامة للتعبير
يجب أن يكون التعبير قد تم بإحدى طرق العلنية ،وأن يكون موجها للجمهححور العححام دون تمييححز ،أو
من خلل المجال العام حتى يمكن اعتباره تحريضيا.
-2

وسيلة النشر
يجب الخذ في العتبار عند اختبار مدى وصول التعبير لمستوى التحريض المحظور الوسيلة
المستخدة في النشر هل هي صحافة مرئية أو مطبوعة أو إنترنت أو مطبوعات غير دورية لتقييححم
مدى انتشار الخطاب.

-3

حجم وتكرار النشر

مودى رجحان حودوث النتائج الترتبة على التحريض
-6
يجب اختبار مدى رجحان حدوث نتائج مباشرة للخطاب مثار الجدل وللتأكد من تححوجه الخطححاب
ناحية التحريض المحظور:
 -1يجب أن تكون الدعوة لممارسة العنف أو التمييز العنصري أو الكراهية والعداء واضحة.
 -2يجب أن يكون قائل التعبير قادر على إقناع الجمهور والنفاذ إليه.
 -3أن يكون لدى الجمهور الوسائل والمكانيات اللزمة لتنفيذ الفعل المحرض على ارتكابه.
 -4أن يكون الضحايا المستهدفين بالتحريض هدف للتمييز والتحريض مؤخرا.
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المصري
العقوبات المصري
قانون العقوبات
في قانون
التحريض في
رابعا ::التحريض
رابعا

•

الفهوم العام للتحريض على ارتكاب الرائم

المحرض ليس فاعل فى الجريمة  ،وإنما يقع الفعل بناء على ما كان قد قام به من أعمححال التحريححض ،ويعححد
المحرض مسئول عن جريمة التحريض مححتى وقعححت و يصححبح مشححاركا فححى ارتكححاب الجريمححة ،ويطلححق علححى
المحرض في قانون العقوبات المصري اسم "الشريك" ،11وذلك وفقا لنص المادة ) (40الححتي تنححص
على أن يعد شريكا في الجريمة )أول( كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمححة إذا كححان هححذا
الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض) .ثانيا( من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا
التفاق) .ثالثا( ......
وكما هو واضح من نص المادة ) (40فإن الشتراك في الجريمة بطريححق التحريححض ل ينطبححق فقححط علححى
جرائم العنف ،بل يمتد ليشححمل كافححة الجرائححم المنصححوص عليهححا فححي قححانون العقوبححات ،فيمكححن أن يقححع أي
شخص تحت طائلة العقاب على التحريض علححى جميححع الجرائححم المرتبطححة بالتعححدي علححى الشححخاص أو
الموال او المصلحة العامة ،أو الديان أو الشرف والعتبار والسمعة أو أي نوع آخر من الجرائم.
والتحريض فى اللغة ووفقا لمعجم لسان العرب هححو الحححث علححى عمححل شححئ أو الحمححاء عليححه ،أو اليعححاذ
به ،12وفححى القححانون لححم يضححع المشححرع المصححري تعريفححا واضحححا للتحريححض ،وقدحصححرت نصححوص قححانون
العقوبات نطاق التحريض فقط فى الفعل المكون للجريمة ،ليس هححذا فحسححب بححل لبححد وأن تقححع الجريمححة
نتيجة التحريض على ارتكابها ،ومن هنا نجد أن التحريض يندرج تحت ما يسمى بححالجرائم المعنويححة ،حيححث
يتوقف على من يوجه إليه ومدى استعداده النفسي ،فيتوجه المحرض إلى ذهححن الفاعححل ويسححتوي أن يكححون
الذهن خاليا تماما من فكرة الجريمة فيخلق المحححرض فكححرة الجريمححة والتصححميم عليهححا ،أو أن يكححون ذهححن
الفاعل معبأ بتلك الفكرة من قبل ولكنه يتردد فى القدام على تنفيححذها فيحبححذ المحححرض هححذه الفكححرة لححديه
 - 11الدكتور على القهوجي شرح قانون العقوبات مصر ولبنان وفرنسا ص 463
- 12الدكتور عبدالرؤوف المهدي ج  1ص 465
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ويزيل التردد فى تنفيذها ويخلق التصميم عليها ،وهذا يعني أنه لبححد وأن يكححون نشححاط
المحرض سابقا على البدء فى تنفيذ الجريمة لن البدء فى التنفيذ يسححبقه منطححق التصححميم عليححه ،والتصححميم
إنما هو من عمل المحرض ،فيتوجه المحرض إلى نفسية الفاعل فيزين له ارتكاب الجريمة ويحبذ له فكرتها
ويححبرر دوافعهححا وأهميتهححا ،ويقلححل مححن شححأن العقبححات الححتى تعححترض تنفيححذها 13والتححأثير قححد يتححم مححن أحححد
الشخاص فى شكله المبسط ،وقد يكون من خلل قنوات إعلمية أو شخصيات معينة لها صدى عام وقحححد
يكون لما يصدر من هؤلء من اتجاهات أو أفكار له أثر في توجهات المتابعين لهم.
ولما كان التحريض في ذاته ليترك أثرا ماديححا ملموسححا يمكححن السححتناد إليححه لثبححاته ،فححإن المشححرع اعتمححد
بشكل كلي في مسألة الثبات على قاضي الموضوع فى أن يدلل وفق ظروف الححدعوى وملبسححاتها ،علححى مححا
إذا وقعت جريمة التحريض من عدمه وليس هناك ما يمنع من أن يستند في ذلحك إلححى شححهادة الشحهود أو
العتراف أو الكتابة أو التسجيل التليفوني أو أي طريقة من طححرق الثبححات الجنححائي ..إلححخ .للمحححرض مححتى
أمكن ذلك على أن يتبع القاضي في ذلك المنطق السليم للمور وعدم مجافححاة القححانون ،وإل كححان لمحكمححة
النقض أن تصحح العوار الذي يشوب الحكم.
إن التحريض الذي يعتد به في مجال الشتراك في الجريمة إنما هو التحريض المباشر ،وهححو يكححون كححذلك
إذا انصب على فعل معين غير مشححروع أو علححى أفعححال معينححة غيححر مشححروعة ،أو يكححون موضححوعه الفعححال أو
الفعل الذي يتكون منه جريمة أو جرائم محددة ول يشترط بعد ذلك أن يرتكب الفاعل كل هححذه الفعححال أو
بعضها ،أما التحريض غير المباشر فل يتكون منه جريمة الشتراك ،ومثال ذلك من يحرض علححى العححداء أو
الكراهية بين شخصين فيقتل أحدهما الخر فل يعاقب على جريمة التحريض ،لن ما قام به لم ينصب علححى
التحريض على القتل وإنما مجرد إثارة العداء ونوازع الحقد بين القاتل والمقتول ول يعد كححل مححن هححذا أو
ذاك جريمة فى نظر القانون.
والصل أنه لعقاب على جرائم الشتراك فهي أعمال ل يعاقب عليها القانون ما لم ينححص المشححرع علححى
العقاب عليها كجريمة مستقلة في حالت معينة ،مع ملحظة أنها تكون غير مشححروعة ويعححاقب عليهححا القححانون
المستشار إيهاب عبدالمطلب  :شرح قانون العقوبات الجزء  1ص 13 - 87
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متى كانت تساهم في وقوع فعل غير مشروع فهي تتبع هذا الفعل وتأخححذ منححه الصححفة
غير المشروعة ،والتي يعاقب عليها القانون ،كما أن التحريض اللحق ل يعد اشححتراكا كححأن يحمححد سححلوك
الفاعل مثل وهو المسلك الذي تتبعه محكمة النقض المصرية ،وطبقححا للمححادة ) (40مححن قححانون العقوبححات
المصري فإن التحريض يعد وسيلة اشتراك ويعاقب عليه أيا ما كانت الجريمة التي أوجدها المحححرض فححي
نفس الفاعل وارتكبها الفاعل نتيجة ذلك؛ سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة ،مححع ملحظححة أن
التحريض ليس فقط في جرائم القتل والضرب والجرح بل التحريض وفقا للقانون المصري في كل مخالفححة
للقانون.
•

14

أركان جرية التحريض

التحريض شأنه شأن أية جريمة له ركنين مادي ومعنوي ،والركن المعنوي هو أن يكون مرتكححب الجريمححة

15

يعلم بعناصر الجريمة وتتجه نيتححه لتحقيححق هححذه العناصححر أو قبولهححا ،فححالقوة النفسححية الححتي تكمححن بماديححات
الجريمة التي ظهرت في الواقع ما هي إل انعكاسات لما حدث في نفس المحرض ،فتقول محكمة النقححض
في ذلك بأن الشتراك ل يتحقق إل إذا ثبت أن الشريك قصد الشتراك في الجريمة وهححو عححالم بهححا وأنححه
ساعد في العمال المجهزة أو المسهلة لرتكابها.
الطعن رقم  696لسنة  33ق جلسة .6/1/1964
كما قالت في ذلك محكمة النقض المصرية بأن الشتراك بالتحريض ل يتحقق إل إذا كححان الشححريك قصححد
الشتراك في الجريمة وهو عالما بها ،بأن تكون لديه النية في التدخل مع الفاعل تدخل مقصححودا يتجححاوب
صداه مع فعله ،وأن يساعد في العمال المجهزة أو المسهلة لرتكابها مساعدة تتحقححق بهححا وحححدة الجريمححة،
والنية من مخبات الصدور ودخائل النفس ،والتي ل تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ،ولنه
قد ل توجد شواهد ظاهرة أو سمات تدل على التحريض فللقاضي أن يستدل على ذلك بطريق الستنتاج.
الطعن رقم  1127لسنة  40قضائية جلسة 27/12/1970
 14عبدالرؤوف المهدي المرجع السابق ص 501
 - 15عبدالرؤوف المهدي المرجع السابق ص 500
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وما يميز الركن المادي في التحريض أنه لبد أن يختلححف عححن الركححن المححادي الححذي
يصدر من الفاعل ،والمتمثل في سلوك إجرامي حصر المشرع صوره ،فل يسححأل المحححرض عححن تحريضححه
مجردا بل يسأل عما ارتكبه الفاعل من جرائم سواء وقعت جريمة تامة أو وقفت عند حد الشححروع ،فيرتبححط
الشتراك في الجريمة ارتباطا أصيل بالنموذج القانوني للجريمة التي اقترفت كأصل عام.16
فلو تم التحريض على قتل شخص معين ولم يلححق التحريححض قبححول أو تححأثير لححدى مححن يفححترض فيححه القيححام
بالفعححل ،فتجاهححل دعححوة المحححرض ،ومححن ثححم لححم يرتكححب الجريمححة فل يسححأل المحححرض هنححا علححى جريمححة
التحريض على القتل لعدم وقوع جريمة من الصل فكما ذكرنا ترتبط مسئولية الفاعل والمححرض وجحودا
وعدما.
•

التمييز بي التحريض الاص والتحريض العام

هناك نوعان من التحريض :التحريض الفححردى أو المحححدد أو الخححاص والنححوع الخحر محن التحريححض هححو
التحريض العام أو الموجه للجمهور..
والنوع الول وهو التحريض المحدد أو الخاص وهححو ذلححك الححذي يصححدر محن شححخص المحححرض إلححى
شححخص معيححن أو أشححخاص معينيحن يعرفهححم المحححرض ويتصححل بهححم ويمححارس تحأثيره عليهححم فيقححع تحأثير
التحريض على الفاعل الصلي بشكل مباشر دون حائل بينهم ،ول يشترط أن يوجد اتفحاق أو تف اهم سحابق
بين الفاعل والمحرض لوقوع هذا النوع من التحريض ،ويستوي أن يكون التحريض علنا أو سرا.
وهناك النوع الثانى مححن التحريححض و هححو أن يكححون التحريححض عامححا فيصححدر مححن شححخص لشححخاص غيححر
محددة ،ويظهر ذلك بوضوح فححي التحريححض باسححتخدام العلم؛ سححواء المرئححي أو المسححموع أو العمححال
الصحفية ،أو النترنت ،أو أية وسيلة من وسائل العلنية ،ول يصبح هذا التحريض مجرما مالم تقع الجريمة
بناء عليه كمن يبيح دم شخص فإن ذلك يعد تحريض على العنف ،ويلحظ أن هححذا النححوع مححن التحريححض
يتم من خلل العلنية فل يستقيم عقل أن يكون إعلن موجه للجمهور سرا.
وفي كلتا الصورتين قد يأتي نوع من التحريض يجمع بينهم ،فيتم تحريض فئة معينة على فئة أخرى ثححم يتبححع
ذلك نشر التحريض ضد هذه الفئة.
- 16عبدالرؤوف المهدي ص 507
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والتحريض ينشأ جريمة واحدة في الصل ولكن المتهمين مختلفين فالفاعل الصححلي
يرتكب جريمة ومن حرض على الجريمة ووقعت ،قد ارتكب هو الخححر جريمححة؛ ورغححم أن النتيجححة واحححدة
بالنسبة للفاعل والمحرض ،إل أن هناك اختلفات من حيث الفعل ،فالفاعل الصححلي يعححاقب علححى الفعححل
بذاته ،أما المحرض فيعاقب على تحريضه للقيام بالفعل ،كما أن الوسيلة قد اختلفححت فححالمحرض يسححتعمل
تأثيره على الفاعل والفاعل يستخدم ما يراه لتحقيق الجريمة من أشياء مادية ،ومساواة التحريض مححع الفعححل
في العقاب تأتي في الفلسفة الجنائية بأن فكرة الجريمة لم تكن موجودة لدى الفاعل بل قححام علححى إيجادهححا
المحرض ،فلول ما قام به من أعمال تحريض وإيعاذ للفاعل بالقيام بالفعل لما وجدت الجريمة.
•

مودى اشتراط وجود فاعل أصل ي ف جرية التحريض

إن التحريض وأفعال الشتراك غير مجرمة على وجه العمحوم ،وححتى توصحف مثحل هحذا الفع ال بالجريمحة
لبد وأن ترتبط بوقوع عمل غير مشروع 17،فإذا لم يرتكب الفاعل الجريمة فل عقححاب علححى الشححريك ،كمححا
أنه ل عقاب على المحرض لو صدر قانون أصلح للمتهم يمحو صفة الجريمة عن الفعل المحرض علححى
ارتكابه ،فيصير غير معاقب عليه فبالتبعية يصبح التحريض غير مجرما ،وأبسط مثححال علححى ذلححك مححن يححرض
صاحب المنزل على ضرب اللص الذي اقتحم منزله محاول سرقته ،فحق الدفاع عن المال والنفححس حححق
شرعى أباحه القانون طبقا للمادة ) (61من قانون العقوبات ،ومن ثم فل عقاب علححى الفاعححل ،ومححن ثححم ل
توجد جريمة تحريض ،وتنشأ جريمة التحريض بتنفيذ المشروع الجرامي.
وفي الصورة البسيطة من التحريض وهو التحريض المحدد أو الخاص يكون المر أيسر منه في التحريححض
العام ،فالتحريض الخححاص هنححاك شححخص أو مجموعححة أشححخاص وقعححوا تحححت تححأثير المحححرض مباشححرة
ومارس عليهم تأثيره لتنفيذ الجريمة وقد انصاعوا له ،ومن ثم تصعب معرفححة المحححرض ،أمححا الجريمححة الححتي
تقع بناء على دعوة للجمهور فيعرف المحححرض ويغلححب عححدم معرفححة الفاعححل كمححن يتهححم فئححة بححأنهم يقومححوا
بأعمال الجاسوسية والتخريب ،ويترتب على ذلك وقوع اعتداءات مباشرة نتيجة ذلك من بعض الجمهححور
حتى لو لم يأت الفاعل الصلي فإن ذلك ل يعفى المحرض من جريمة التحريض.

 - 17الدكتور مأمون سلمة المحرض الصوري ص 9
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•

صور التحريض ف قاسنون العوقوبات الصري

هناك تحريضا مجرما نتيجة وقوع النتيجة الجرامية و تحريضا مجرما في ذاته ،وتحريضا مححتى تححوافرت فيححه
شروط معينة يصبح سبب من أسباب تشديد العقوبة.18
 -1التحريض على ارتكاب الجنح والجنايات عموما بشرط وقوع نتيجة.
وهو المنصوص عليه بموجب نص المادة ) (171من قانون العقوبات التي اعتبرت مححن يحححرض واحححدا
أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة بأي صورة من صور العلنية المنصوص عليهحا فحي ذات المحادة ،يعحد
شريكا في هذه الجنحة أو تلك الجناية ،ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتححب علححى هححذا التحريححض وقححوع
الجريمححة بالفعححل ،أمححا إذا ترتححب علححى التحريححض مجححرد الشححروع فيعححاقب المحححرض بالعقوبححات المقححررة
للشروع في ارتكاب الجريمة.
 -2التحريض المجرم في ذاته دون اشتراط وقوع نتيجة إجرامية
 -1التحريض على ارتكاب جنايات القتل والنهب والحرق.
عاقبت المادة ) (172من قانون العقوبححات بححالحبس كححل مححن حححرض مباشححرة علححى ارتكححاب
جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليهححا فححي المححادة 171
ولم تترتب على التحريض أي نتيجة.
 -2التحريض ضد نظام الحكم.
عحاقبت المححادة ) (174مححن قححانون العقوبحات بالسححجن خمححس سححنوات وبغرامححة ل تقحل عححن
خمسححة آلف جنيححه ول تزيححد علححى عشححرة آلف جنيححه ،كححل مححن ارتكححب بإحححدى طححرق العلنيححة
المنصوص عليها في المادة ).(171
أول :التحريض على قلب نظام الحكم المقرر في القطر المصري.
ثانيا :ترويج المذاهب التي ترمححي إلححى تغييححر مبححادئ الدسححتور الساسححية أو النظححم الساسححية
للهيئة الجتماعية بالقوة أو الرهاب.
ويعاقب بذات العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب أي مححن
هذه الفعال ولو لم يكن قاصدا الشتراك مباشرة في ارتكابها.
 -3تحريض الجنود العسكريين على عدم الطاعة أو عدم أداء واجباتهم العسكرية.
عاقبت المادة ) (175من قانون العقوبات العقوبات بالسجن خمس سنوات وبغرامة ل تقححل
عن خمسة آلف جنيه ول تزيد على عشرة آلف جنيه ،كل من قام بواسطة إحدى طرق العلنيححة
 - 18المرصفاوي في قانون العقوبات ص 507
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المنصححوص عليهححا فححي المححادة ) (171بتحريححض الجنححد علححى الخححروج عححن
الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية.
 -4التحريض على التمييز.
اعتبرت المادة ) (176من قانون العقوبات التحريححض علححى التمييححز ضححد طائفححة مححن طوائححف
الناس بسبب الجنس أو الصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة جريمة يعاقب عليهححا بححالحبس إذا
كان من شأن ذلك تكدير السلم العام.
والشكالية الساسححية الححتي يتضححمنها نححص المححادة ) (176أنححه لححم يجححرم التحريححض لحمايححة
الفئات التي يتم التمييز ضدها ،ولكن لحماية ما يسمى بالسلم العام ،وهو تعححبير واسححع ويحتمححل
عديدا من التفسيرات بما يتناقض مع طبيعححة النححص الجنححائي الححذي يجححب أن يكححون منضححبطا فححي
تعبيراته وألفاظه.
 - 5التحريض على عدم النقياد للقوانين.
عحاقبت المححادة ) (177مححن قححانون العقوبحات بحالحبس كحل مححن يحححرض غيحره بإححدى طححرق
العلنية على عدم النقياد للقوانين.
 -3التحريض كسبب مشدد للعقوبة.
نصت المادة ) 78ب( عقوبات على أن "يعاقب بالعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب علححى
النخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك ،وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند
أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر."19
والتحريض هنا يصبح سببا من أسباب تشديد العقححاب ولححم يسححتلزم المشححرع وقححوع النتيجححة بححل جعححل
التحريض مع تححوافر ظححروف خاصححة بحالححة الدولححة سححبب لتشححديد العقوبححة ،فححدخل التحريححض كظححرف
للتغليظ الغرض منه الردع العام لكل فكرة حول التحريض ،وقد كانت المادة ) 82أ( عقوبات تجحححرم
كل التحريض على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصححوص عليهححا فححي المححواد ))) 77 ،77أ( ،
) 77ب() 77 ،ج() 77 ،د() 77 ،هحححح() 78 ،78 ،أ() 78 ،ب() 78 ،ج() 78 ،د(،
) 78هح( ((80 ،من قانون العقوبات ،وإذا لم يترتب على التحريض أثر يعححاقب بالسححجن المشححدد أو

 - 19الدكتور عبدالرؤوف المهدي الجزء الثاني ص 813
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السجن ،ويلحححظ أن مححن ضححمن هححذه المححواد المححادة  77الححتي تعححاقب كححل مححن
ارتكب عمدا فعل يؤدي للمساس باستقلل البلد أو وحدتها أو سلمة أراضيها.
•

أثر العودول عن ارتكاب الرية:

أ-

في حالة عدول المحرض عن تحريضه بعد القيام بأعمال التحريض فل أثر لهذا العحدول محتى
وقع الفعل غير المشروع ..كمن تحرض نجلها على الخذ بالثأر ثم تححتراجع عححن التحريححض
بعدما يقدم نجلها على ارتكاب الجريمة ،فالعدول عن التحريض ومحاولححة بححث فكححرة أخححرى ل
أثر لها في إلغاء العقاب متى وقعت الجريمة.

ب-

في حالة عدول الفاعل عن ارتكاب الجريمة فإن الشريك المحرض يستفيد من هححذا العححدول
في العفاء من العقاب ،وهناك مثال بأن تم التحريض على قتححل شححخص مححا عححن طريححق السححم
وبعدما علم الشريك بأن الجريمة سترتكب سارع إلى المجنححى عليححه وأعطححاه ترياقححا يزيححل أثححر
السم ،فمتى نجح المحرض في إزالة أثر تدخله في نشاط الفاعل فل يعاقب المحرض ،بينمححا
يقع الفاعل تحت طائلة العقاب ،وقد قالت في ذلك محكمححة النقححض أن عححدول الشححريك عححن
ارتكاب الجريمة ل تأثير له على مسئوليته الجنائية إذا وقعححت الجريمححة فيؤاخححذ عليهححا بصححفته
شريكا ،وذلك أن مساهمته في الجريمة تتم بمجرد قيامه بالفعال المكونة للشححتراك وعححدوله
ل يفيد إل إذا كان قد استطاع أن يزيل كل أثححر لتححدخله فححي ارتكححاب الجريمححة قبححل وقوعهححا.
نقض جنائي جلسة  8/5/1972لسنة  23ص .672

•

الاستثناء من الوقاعودة العامة ف التحريض وفوقا للوقاسنون الصري

رغم أن القاعدة العامة هي المساواة القانونية بيححن عقوبححة الفاعححل وعقوبححة الشححريك إل أن المححادة )(235
عقوبات نصت على عقوبة القتل العمد بالعححدام ،فححإن الشححريك بححالتحريض يحكححم عليححه بعقوبححة تخيريححة بيححن
المؤبد والعدام ،وعلى العكس قد يقرر المشرع للشريك بالتحريض عقوبة أشححد كمححا فححي المححواد ،124
 ) 124أ( عقوبات ،والتي تعاقب من يحرض الموظفين العموميين على الضراب بعقوبة أشححد مححن عقوبححة
الموظفين المضربين.
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•

عودم تأثر الشريك بتغيي الوصف بالنسبة للفاعل

طبقا للمادة ) (41عقوبات بأنه ل تأثير على الشححريك فححي الحححوال الححتي تقتضححى تغييححر وصححف الجريمححة
بشرط أن يكون الشريك غير عالم بتلك الحوال ،وتغيير وصف الجريمة لصفة خاصة في الفاعححل ،والححتي
يرتب عليها المشرع أما تشديد العقوبة أو تخفيفها ما يستتبع خروج الجريمة عن وصححفها الصححلي ل تححؤثر
على عقوبة الشريك ما لم يكن الشريك )المحرض( عالما بهذه الصفة ،كمن يحرض شخص يحمل صفة
الطبيب على إجراء عملية مهمة لزوجته فتموت الخيرة لعدم كون القائم بالعملية طبيبا ،فهنا تشديد العقححاب
على الفاعل لجريمة جرح أفضى لموت وانتحال صفة طبيب ل تؤثر على موقف الزوج الححذي كححان ل يعلححم
بذلك.
فأصبح تغيير الوصف بالنسبة للفاعل ،كمححا تقححول محكمححة النقححض المصححرية ،ل يكححون المتهححم بالشححتراك
بالتحريض مسئول عن وجود هذا الظرف إل إذا كان عالمححا بححه ،ويجححب أن يثبححت الحكححم عليححه تححوافر هححذا
العلم.
نقض جنائي جلسة  28/10/1940مجموعة القواعد القانونية جلسة  5قضائية  128ص .249
•

أاسباب معاقبة الحرض رغم إعفاء الفاعل من العوقاب

نصت المادة ) (42من قانون العقوبات المصري بححأنه "إذا كححان فاعححل الجريمححة غيححر معححاقب لسححبب مححن
أسباب الباحة أو لعدم وجود قصد جنائي أو لحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك".
وهذا النص يعتبر من غرائب قانون العقوبات المصري ،لن سبب الباحة للفاعححل يعنححي أن الفعححل سححيكون
مشروعا ،وهو ما يجب أن يؤدي إلى أن عمل الشريك المحححرض مشححروعا أيضححا فكيححف يكححون الفعححل مبححاح
للفاعل ومجرما للشريك؟.
وموانع العقاب تصدق في حالة ما إذا حرض شخص لخطف امرأة فإذا بآخر قححام بخطفهححا ومححا لبححث إل
وقد تزوجها ،فتوافر لديه مانع من موانع العقاب ،بينمححا أصححبح مححا قححام بححه المحححرض جريمححة ويعححاقب عليهححا
القانون.

20

- 20المستشار إيهاب عبدالمطلب  :شرح قانون العقوبات الجزء  1ص 104
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وكما سبق القول ل يشترط لمعاقبة الشححريك أن تكححون معاقبححة الفاعححل ممكنححة ،فتجححوز
محاكمة الشريك المحرض ولو كان فاعل الجريمة مجهول أو كان قد توفي أو انتفت عنححه أهليتححه الجنائيححة،
فيكفى لتوافر الشتراك أن يكون الفعل الذي وقع بناء على التحريض معاقبا عليه في ذاته ولو كححان فححاعله ل
يعاقب لسبب يرجع إلى شخصه كما لو تخلف لدى الفاعل الركن المعنوي للجريمة.
ول يسقط ذلك معنى الجريمة عن الفاعل وإن كان القانون قد أعفاه من العقاب لرؤية المشرع أن هذه الفئة
من غير الممكن عقابها ،ومن ثم سححيكون هنححاك جريمححة اقحترفت ومحححرض والجريمححة سححارية والعقححاب غيححر
ممكن على الفاعل؛ ولكن يسأل المحرض عن الجريمة ،وقد بررت محكمة النقححض ذلححك المسححلك بقولهححا
إذا كان التحريض ل يقع إل من واقعة معاقب عليهححا تقححع مححن الفاعححل الصححلي ،إل أن ذلححك ل يسححتلزم أن
تكون محاكمة المحرض معلقة على محاكمة الفاعل إذا تعذرت محاكمة الفاعل الصلي لكونه مجهول أو
متوفي أو غير معاقب لحوال أخرى خاصة بحه كالس ن أو لجنحون يعحتريه .جلسحة  7/6/1943سحنة 6
قضائية  209ص .279
وأخيرا وطبقا للمادة ) (43عقوبات يعاقب المحرض على الجريمة التي وقعت حتى ولو كانت غير الححتي
تعمد ارتكابها متى كانت هذه الجريمة التي وقعحت بالفعحل نتيج ة محتملحة ،وأبسحط مثحال لهحذه الجريمحة محن
يحرض أحد لضرب غريمححه فححإذا وقححع مححع الضححرب عاهححة مسححتديمة فهنححا يتخطححى عقححاب المحححرض جنحححة
الضرب إلى الجرح الذي وقع ومضاعفاته.
•

التحريض وحرية التعبي ف الوقاسنون الصري

-1

اتجاه يرفض جعل التحريض استثناء على حرية التعبير
يرى هذا التجاه أن جعل التحريض بأشكاله كافة استثناء علححى حريححة التعححبير يححؤدي إلححى تقييححد
هذه الحرية ويضع عوائق أمام ممارستها ،لعدم وجود تعريفات قانونية دقيقة ومنضبطة لمكونححات
التحريض المحظور مثححل "الكراهيححة" ،ولكححون القححانون يجححب أن يعححاقب علححى الفعححال الماديححة
الملموسة ل على مجرد الكلم وإن تضمن هذا الكلم دعوة إلححى اسححتخدام العنححف ضححد أحححد
الفراد أو الجماعات فل ينبغي أن يذهب إلى المحكمة أو يخضع لي قيود أخرى.

-2

اتجاه يرى ضرورة منع التحريض بصوره كافة
يرى هححذا التجححاه أن التحريححض علححى ارتكححاب فعححل مححؤثم قانونححا يجححب أن يكححون محظححورا ،وإن
تعارض هذا الحظر مع حرية التعبير ،ومكونات التحريض المختلفة لدى هححذا التجححاه متسححاوية،
بمعنححى أن القححانون وفقححا لهححذا التجححاه يجححب أن يجححرم التحريححض علححى الكراهيححة مثلمححا يجححرم
30
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التحريححض علححى العنححف ،دون تمييححز بيححن الضححرورة الجتماعيححة الححتي تسححتوجب
الحظر في كل الفعلين.
-3

اتجاه يميز بين الصور المختلفة للتحريض
يرى هذا التجاه أن بعض صور التحريض فقط من الممكن جعلهحا اسحتثناء علحى حريحة التعحبير
مثححل التحريححض علححى العنححف ضححد الفححراد أو الجماعححات مححع رفححض أن يكححون التحريححض علححى
الكراهية على سبيل المثال استثناء على حرية التعبير ،لن الصورة الولى من صححور التحريححض
تمثحل اعتححداء مباشحرا علحى الححق فحي الحيحاة والحححق فحي سححلمة الجسحد والحححق فحي الملكيحة
الخاصة ،وهي حقوق جححديرة بالحمايححة القانونيححة ،أمححا صححور التحريححض الخححرى مثححل دعححوات
الكراهية فإنها مرهونة لدى هذا التجاه بأن يترتب عليها حدوث عنف من عدمه ،وفي حالة عدم
ترتب عنف على التحريض فإنه ل يكون لتقييد حرية التعبير مجال ،خصوصححا أن القححانون عبححارة
عن قواعد عامة مجردة ل تطبق على حادث بعينه بل تسن لتطبق بشكل دائم على كل الفراد،
وهو ما قد ينتج عنه التعسف في تطبيقها في حالت ل تستحق فرض هذا الحظر.
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التحريضي
الخطاب التحريضي
مجال الخطاب
في مجال
دولية في
تجارب دولية
خامساااا ::تجارب
خامس
لجأت أغلب الدول الوروبية إلى مفهوم التناسححب ) ،(proportionalityفححي محاولححة لتنظيححم
القححوانين الخاصححة بممارسححة الححق فححي حريححة التعححبير ،لنححه يعتححبر معيححارا لتحقيححق العدالححة فححي
عمليات التفسير القانوني وخاصة القانون الدستوري ،فهو يهدف لتحقيق التوازن المطلوب بين
القيود المفروضة من قبل الجراءات التصحيحية وشدة وطبيعة الفعل المحظور.
إل أن الوليات المتحدة المريكية لجأت إلى تطبيق درجات مختلفة من التححدقيق
في الحالت المختلفة اعتمادا على نوعية الكلم وطبيعة الطر المنظمة له.

)(scrutiny

ففي تقييم حديث لفقه المحكمة العليا بالوليات المتحدة الخاص بحرية التعبير ،تبين أنه قد تم
إعداد ما ل يقل عن ثمانية اختبارات بهذا الصدد ،من أجل تنظيم ممارسة هذا الحق وتوضيح
الستثناءات التي قد تحد من إمكانية ممارسته ،في وقت تعد فيه عملية تحديد اختبار بعنيه لنظر
الدعوى هو القرار الفيصل الذي يترتب عليه الحكم ،إل أن التنوع في الختبححارات الناتححج عححن
تححبين حححالت التححدقيق المتعححددة ،أدى إلححى اتبححاع منهجيححة التناسححب ،وهححو أمححر ل يححزال قابححل
للجدل.21
وفي الفقرات التالية محاولة لستعراض أهم الحكام والختبححارات المعنيححة بالسححتثاءات علححى
حرية التعبير في مجال خطابات الكراهية.
•

اختبار الطر الواضح و الوقائم

Clear and Present Danger

في عام  ،1919رفعت قضية ضد تشارلز تشينك ,أمين الحزب الشححتراكي المريكححي آنححذاك،
بتهمة التحريض ضد سيادة الدولة ،وذلك لنه كان مسئول عن طباعة وتوزيع المنشورات علححى
المجندين في الحرب العالميححة الولححى ،وكححانت تلححك المنشححورات معارضححة لقححرارات الحكومححة
وكان يطالب فيها المجنححدين إجباريححا بححأن يطححالبوا بحقححوقهم ويقفححوا ضححد مححن يسححتعبدهم ،وأن ل
يستسلموا لتهديدات الحكومة.
استند دفاع " تشينك" أمام المحكمة العليا المريكيححة إلححى أن هححذا التهححام يعححد انتهاكححا لحريححة
الرأي والتعبير المكفولة له وفقا للدستور المريكي ،ومع ذلك قررت المحكمة أن اتهام تشححينك
دسححتوري وأن حححق حريححة التعححبير المكفححول بالدسححتور ل يتماشححى مححع خطححاب محححرض علححى
العصححيان؛ خصوصححا فححي وقححت الحححرب ،وأن مححا يسححمح بححه الدسححتور فححي وقححت السححلم ليححس
بالضرورة أن يتم تطبيقه في حالة الحرب.
21 - Extreme Speech and Democracy. Ivan Hare and James Weinstein. Oxford,
February 2009
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نتححج عححن هححذا الحكححم اعتمححاد مححا عححرف باختبححار "الخطححر الواضححح والقححائم"
كاستثناء على حرية التعبير فيما يتعلق بححالتحريض ومضححمونه ،وأتححاح هححذا الختبححار للكححونجرس
منع استخدام بعض الكلمات في ظل ظروف ذات طبيعة معينة مححن شححأنها خلححق خطححر واضححح
وماثل.
استمر الخذ بهذا الختبار في القانون المريكي إلى أن تم تعديله في عححام  1927فححي قضححية
"وايتني" ،حين ت م اسحتبداله بمعيحار "النيحة الس يئة" ،وهحو محا شحكل قيحدا أخحف علحى حريحة
التعبير ،إذ استوجب إثبات وجود النية لدى المتهم في إحداث جريمة يعاقب عليها القانون.
•

اختبار براسنودسنب ج

Imminent Lawless Action22

في عام  ،1969أصدرت محكمة أمريكية أحد أهم القرارات الخاصة بالتحريض وخطابححات
الكراهية .ففي قضية براندنبرج ضد أوهايو تم إدانححة كلرنححس برانححدنبرج بمححوجب قححانون الوليححة
الذي كان يعاقب على الدعوة للعنف كوسيلة للتغييرات السياسية.
كان "كلرنس" ،أحد قادة جماعة  ،Klu Klux Klanوهي جماعة يمينيححة متطرفححة تححؤمن
بتفوق العرق البيض ومعاداة السامية والكاثوليكية وكراهية المثليين.
قام " برادنححبرج" بالححدعوة لمسححيرة فححي مقاطعححة هححاملتون ،وتححم تصححوير بعححض الجححزاء مححن هححذه
المسيرة التي رصدت رجال يحملون أسلحة نارية ويقومون بحححرق الصححليب ،كمححا أنححه قححال فححي
حشد أنهم ليسوا بمنظمححة تهححدف للنتقححام إل أنححه إذا اسححتمر الرئيححس والكححونجرس والمحكمححة
العليا في اضطهاد العرق البيض القوقازي ،فهناك احتمال أن تكون هناك عمليات "ثأر".
صدر الحكم على "براندبرج" بغرامة  1000دولر والسجن من عام إلى عشرة أعوام.
أيدت محكمة الستئناف الحكم ورفضت ادعاء "كلرنس" بأن مثل هححذا الحكححم يتعححدى علححى
حقه في التعبير الذي كفله له التعديل الدستوري الول ،وتم رفض طلب النقض.
قامت المحكمة المريكية العليا بمراجعة طلب النقض في القضية ،وانتقدت القححانون الححذي أدان
"كلرنس" موضحة أن التعديل الدستوري الول ل يسمح للولية بمنححع أيححة دعححوة لسححتخدام
العنف ومعاقبة أحد بسبب دعوة مجردة للتحريض على العنف أو انتهاك قانون ما.
نتج عن هذا القرار اعتماد ما يسمى باختبار "براندنبرج" ،والححذي يعتححبر بمثابححة قاعححدة أساسححية
لتحديد دستورية منع الخطابات التي تدعو للعنف.
- 222تقرير مؤسسة كحرية الفكر و التعبير "كحرية العلم في جمهورية مصر الثانية ...كحبس – منع – مصادرة".
سبتمبر 2012
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ونص الختبار على عدة شروط يجب توافرها لما يعتبر تحريضححا وهححي أن يكححون
23
التعبير:
-

مصحوبا بالنية والقصد في التحريض .مثل أن يكون موجها لجماعة ما لرتكححاب جريمححة
ما.
مقرونا باحتمالية وقحوع أعمحال عنحف وشحيكة .وهحذا يعنحي أن يمضحي وقحت قصحير بي ن
الدعوى والعنف الناتج عنها.
مقرونا باحتمالية وقوع حدث مجرم قانونيا.

•

والتهوديود True Threats and Intimidation24

-

حرية التعبي

كححانت قضححية فيرجينيححا ضححد بلك ،فححي عححام  ،2003إحححدى أهححم القضححايا الححتي تعححاملت مححع
خطابات الكراهية والتحريض على العنف ومفهحوم التهديحد .ففحي تلحك القضحية تحم إدانحة ب اري
بلك بخرق قانون ولية فرجينيا ،الذي يمنحع القي ام بححرق الصحليب ،ودفحع المحدعى عليحه بع دم
دستورية قانون ولية فرجينيا بموجب التعديل الول للدستور.
رأت المحكمة أن قانون ولية فرجينيا الحذي يحظحر القيحام بفعحل ححرق الصحليب هحو قحانون غي ر
دستوري ،فهو يعتبر أن حرق الصليب دليل أولحي علحى وجحود ني ة لتهديحد وترويحع المحواطنين،
وأكدت المحكمة على ضرورة إثبات توافر تلك النية ،وأيدت حق الولية في منع حرق الصليب
بنية التهديد والترويع.
كما أوضحت المحكمة أن مثل هذه الفعال لها دللة في التاريححخ علححى وشححك ححدوث أعمحال
عنف واحتمالية وقوع إصابات أو وفيات نتيجة لعمال عنف ليست محض افتراض.
اعتمدت المحكمة في قرارها على قضايا أخرى أوضحت فيها الحكام أنه ليس من حق الدولححة
منع التعبير عن الفكار والراء بسبب كونها تحمل هجوما أو غير مستحبة.
ومن ثم فقد وضعت المحكمة من خلل هذه القضححية تعريفححا جديححدا للسححتثناءات علححى حريححة
التعبير ،وهي "التهديدات الحقيقية".

 -323تقرير مؤسسة حرية الفكر و التعبير "حرية العل م في جمهورية مصر الثانية ...حبس – منع –
مصادرة" .سبتمبر 2012
24 - The Internet and Hate Speech: An Examination of the Nuremberg Files Case.
Joshua Azriel (2005). Communication Law and Policy, 10:4
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وعرفححت القاضححية سححاندرا أوكنححور التهديححد الحقيقححي بححأنه "أقححوال يعنححي بهححا
المتحدث التعبير عن نيته الواضحة في القيام بأعمال عنف مخالفة للقانون ضححد شححخص بعينححه
أو مجموعة من الفراد".
وبموجب هذا التعريف فإن من حق الولية أن تمنع القيام بأفعال معينة إذا كححان مححن المحتمححل
أن تتسبب تلك الفعال في نشر الخوف وترويع المواطنين.
•

الحتوي الوقائم عل ي التمييز :اسببا لعودم الوداستورية

25

ل يمكن ذكر قضية "فيرجينيا" ضححد "بلك" دون ذكححر قضححية "ر .أ .ف" ضححد مدينححة سححانت
بول في عام  ،1992والتي بعد زعم حرقه للصليب في حديقححة لمنححزل تملكححه عائلححة سححوداء،
وجهححت إلححى "ر .أ .ف" اتهامححات بمححوجب قححانون "مينيسححوتا" ،الححذي ينظححم ارتكححاب الجريمححة
بدافع ،والذي يحظر على أي شخص عرض أي رمز يعرف أو لديه السباب التي تمكنححه مححن أن
يعرف أنه قد يثير الغضب أو الستياء لدى الخرين على أساس العرق ،اللححون ,العقيححدة ،الححدين
أو الجنس.
وقد تناولت المحكمة تلك القضية بطريقة مختلفة عما سبقها من قضايا تحدت مفاهيم خطابات
الكراهية .فقامت المحكمة برفض الدعوى وقححامت بنقححض القححانون لنححه يمنححع الخطابححات علححى
أساس محتواها ومضمونها مما يتنافى مع التعححديل الدسححتوري الول ،الححذي ل يتيححح للدولححة أن
تفرض الستثناءات على المتحدثين بناء على المضمون.
وأكدت أن نقطة ضعف هذا القانون تأتي من أنه قححد يسححمح لظهححار العبححارات المسححيئة إذا كححان
محتواها ل يتضمن الساءة على أساس العرق ،اللون ,العقيححدة ،الححدين أو الجنححس .فمثححل هححذا
القانون ل يمنححع أن تتسححبب العبححارات والكلمححات فححي إثححارة الغضححب والسححتياء إذا كححانت علححى
أساس الوظيفة أو المهنة التي يشغلها المرء أو اتجاهاته السياسية أو ميوله الجنسية.
في قضية "بلك" ،رفضت المحكمة اعتماد القرار الذي ينححص بعححدم دسححتورية قححانون فيرجينيححا
الذي يحظر حرق الصليب ،استنادا على الحكم الصادر في قضححية "ر .أ .ف" ،وأوضحححت أن
قانون فيرجينا ل يميز بين محتوى الخطاب كما كان قانون مدينة سانت بول.26

25 - The Internet and Hate Speech: An Examination of the Nuremberg Files Case.
Joshua Azriel (2005). Communication Law and Policy, 10:4
26 - https://wiki.colby.edu/display/go314/Cross-burning+-+Virginia+v+Black
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•

التحريض عل ي العنف والطابات السيااسية

27

لم تكن قضية فيرجينيا ضد بلك هي الولى التي تتحدى تعريف التهديد والتحريض على العنف
وكونه استثناء على حرية التعبير.
ففي عام  1996قححامت منظمححة "إن إيححه إيححه سححي بححي"  NAACPبمقاطعححة محلت أصحححاب
البشرة البيضاء اعتراضا على التفرقة العنصرية .وأثناء تلك المقاطعة قححام مححدير المنظمححة بتحححذير
المخالفين للمقاطعة وغير الملححتزمين بهححا بححأنه سححوف يتححم "تححأديبهم" علححى أيححدي أتبححاعهم إذا
استمروا في التسوق مححن المحلت الححتي يمتلكهححا الخححرون .تبححع ذلححك التهديححد نشححرا لسححماء
المخالفين في الجريدة التي يمتلكها السود وقرائتها أثناء الجتماعححات .ثححم نشححبت وقححائع عنححف
ضد من خالفوا المقاطعة تضمنت إطلق نار على منزل أحد الزوجيححن وضححرب آخححر .واعححترف
أنصار المقاطعة بأنهم حاولوا إقناع الخرين بالنضمام لتظاهرهم القتصادي عن طريق ضححغوط
اجتماعية وتهديدات بالقصاء.
وعندما وصلت القضية إلى المحكمححة بعححد سححتة عشححر عامححا ,حكمححت المحكمححة أن اسححتخدام
أعضاء الح  NAACPللتخويف والتهويل هو محمي بموجب الدستور.
وخلصت المحكمة إلى أن الخطاب ل يفقد الحماية الدستورية لمجرد أنه قد يتسبب في إكححراه
الخرين بالقيام بعمل ما .وبما أن المقاطعة هي نشاط سياسي يكفله القانون فرأت المحكمة أن
النشطة غير الداعية للعنف الححتي صححاحبتها هححي محميححة بمححوجب التعححديل الدسححتوري الول.
وأكدت المحكمة على أن قيام أعضاء  NACCPبتسجيل أسماء غير الملتزمين وقرائتهححا ل يعححد
فعل غير قانوني.
لذا كانت تهديدات "ايفرز" بالقصاء الجتماعي دستورية ،فكما تححبين فححي اختبححار "بريححدنبرج"
فإن دعوات التعبئة لستخدام القوة أو العنف ل تعنححي بالضححرورة تحضححير جماعححة مححا لرتكححاب
أعمال عنف .فإذا كانت تلك الوقائع قد لحقت بخطب ايفرز مباشرة ،حينئذ كان يمكن اعتباره
مسئول عن تلك الحداث إل أنها وقعت بعد أسابيع وأشهر من إلقائه لخطابه.
وأكدت المحكمة أن الداعي يجب أن يتمتع بالحرية لتحفيححز جمهححوره بنححداءات عفويححة وعاطفيححة
للوحدة والعمل في قضية مشتركة ،وطالما أن تلك الخطابات ل تحرض على القيام بعمححل غيححر
قانوني وجب حمايتها.

27 The Internet and Hate Speech: An Examination of the Nuremberg Files Case.
Joshua Azriel (2005). Communication Law and Policy, 10:4
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الكراهية
خطابات الكراهية
عن خطابات
الناتج عن
للتحريض الناتج
القانونية للتحريض
المواجهة القانونية
معايير المواجهة
سادساااا ::معايير
سادس
تتباين الراء بشأن طبيعة المواجهة القانونيحة لصحور التحريحض المختلفحة سحواء التحريحض علحى
العنف ،أو التحريض على العداء والكراهية ،أو التحريض على التمييز العنصري ،وهناك ضححرورة
لتبني صور مختلفة للتدخل القانوني ،بإختلف نوع التحريض ،وفي كل الحوال اسححتقر الفقححه
الدولي على ضرورة أن يكون العقاب الجنائي هو آخر أداة تلجأ لها الدولة لمواجهة التحريض،
ومن جانبنا نرى أن الطريق الجنائي يجب تفعيله فقط في مواجهححة التحريحض علحى العنحف ،وفحي
غير ذلك من صور التحريض يجب أن تلجأ الدولة إلى الطريق المدني والطريق الداري بححدل
من الطريق الجنائي ،وبوجه عام تلتزم الدولة بإعمال القيود المنصوص عليها في الفقححرة الثالثححة
من المادة  19من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن تفعيل الستثناءات الواردة
على حرية التعبير.
•

الوقيود الثلث ي لتفعيل الاستثناءات الواردة على حرية التعبي

نصت الفقرة الثالثة من المادة  19من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن
" تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة  2من هذه المادة واجبات ومسححئوليات
خاصة .وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون
وأن تكون ضرورية"....
ويبين من النص سالف البيان أن الدولة في إطار فرضها لية قيود علححى حريححة التعححبير يجححب أن
تلتزم بهذا المعيار المكون من ثلثة أجزاء هي ...
 -1أن ينص القانون على القيود
فإذا كان القيد الحذي تريحد الدولحة فرضحه علحى حريحة التعحبير ل ينحص عليحه القحانون ،سحواء محن
الناحية الموضوعية ،أو من ناحية الجراءات المتبعة لفرض هذا القيد ،أصبح التدخل القححانوني
انتهاكا لحرية التعبير.
 -2أن تكون هناك ضرورة لفرض قيد على حرية التعبير
حتى يكون القيد مشروعا ،فإنه يجب أن يكون ضروريا ،ومعيار الضرورة نححابع مححن أن الصححل فححي
الشياء الباحة ،وأن فرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات إنما لضححرورة تفرضححها حمايححة
حق آخر قد يتأثر نتيجة هذه الممارسة.
 -3أن يكون فرض القيد لحماية حق آخر أولى بالرعاية.
ل يجوز فرض أي قيد على حرية التعبير ،إل إذا تصادمت ممارسة هححذه الحريححة مححع حححق آخححر
محمي بموجب القانون الدولي لحقححوق النسححان ،ومححن ذلححك علححى سححبيل المثححال عنححدما تححؤدي
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ممارسة حرية التعححبير ،إلححى المسححاس بححالحق فححي سححلمة الجسححد ،أو الحححق فححي
الحياة ،أو الحق في المساواة .
• مواجهة التحريض وفوقا للطريق الودن
يجب أن تقتصر مواجهة التحريححض علححى العحداء والكراهيححة ،والتحريححض علححى التمييحز العنصححري
الذي ل ينتج عنه عنف ،على الطريق المدني الذي يمنح ضحححية التحريححض الحححق فححي الحصححول
على التعححويض المححدني المناسححب لجحبر الضحرر الواقححع عليححه جحراء هححذا التحريححض ،فضححل عحن
ضرورة أن يكفل القانون الحق في الشكوى لضحايا التحريض على الكراهية أو التمييز ،مع إنشححاء
هيئة داخل الجهاز القضائي لتلقي هذا النححوع مححن الشححكاوى .كححذلك يجححب أن يضححمن القححانون
حق ضححايا هححذه الصححور مححن التحريححض فححي الحرد علححى الوقححائع المنسححوبة إليهححم فحي خطابححات
التحريض والحق أيضا في تصحيحها ،إذا ارتكب فعححل التحريححض مححن خلل وسححائل العلم أو
الصحافة.
• مواجهة التحريض بالطريق الداري
يجب قصر المواجهة القانونية للتحريض على الكراهية أو التمييز العنصري ،في سياقات محددة
على الطريححق الداري ،إذا ارتكبححت أفعححال التحريححض بمناسححبة مباشححرة موظححف عححام أو خححاص
لمهححام وظيفتححه ،وذلححك دون حاجححة إلححى اللجححوء للطريححق الجنححائي طالمححا لححم يححترتب علححى هححذا
التحريض أي صححورة محن صححور العنححف ،وذلححك كمححا فححي حالححة أعضححاء البرلمححان ،أو العحاملين
بالعلم والصحافة وغيرها من الوظائف التي تتيححح لشحاغليها التعامححل محع قطاعححات واسححعة محن
الجماهير ،ففي مثل هذه الحالت يجب تفعيل الجزاء الداري بحدل محن العقحاب الجنحائي ،كمحا
في حالة مباشرة نقابة الصحفيين لدورها في تأديب أعضائها
•

مواجهة التحريض بالطريق النائ ي

يجب أن يقتصر الطريق الجنائي على مواجهة التحريض على العنف فقط ،دون غيرها من صححور
التحريض الخرى ،وذلك لخطورة النتائج المترتبة على سححلوك الطريححق الجنححائي مححن عقوبححات
سالبة للحرية ،وغرامات مالية مرهقة ،فضل عن أن الطريق الجنائي أكثر اتساقا مححع النتائححج الححتي
تترتب على التحريض على العنف مثل القتل والجرح ،واليذاء البدني ،وهي أفعححال مجرمححة وفقححا
لي قانون عقابي.
•
-1

توصيات عامة

أيححة نصححوص قانونيححة تحظححر التحريححض يجححب أن تكححون واضحححة ومنضححبطة مححن حيححث الصححياغة
القانونية.
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-2

يجب النص صراحة في التشريعات الداخلية على حظر صور التحريض على العنفوالتحريض
على الكراهية والعداوة والتحريض على التمييز العنصري المحظورة وفقا للفقححرة  2مححن المححادة
).(20

-3

التحريض المحظور قانونا يجب أن يضع ف ي اعتبحاره ني ة المححرض أثنحاء إدلئ ه ب التعبير مححل
التحريض على العنف أو الكراهية.

-4

حظر التحريض يجب أن يتم وفقا للجراء الثلثي المحدد طبقا لنص المادة ).(19

-5

العقوبات الجنائية على التحريض على العنف يجب أن تكون هي الحححل الخيححر لمواجهححة هححذا
التحريض.

-6

يجب قصر مواجهة التحريض على الكراهية والتمييز على الطريقين المدني والداري
يجب على المحاكم أثناء نظرها لقضايا التحريض اللتزام بمبادئ الشححرعية الجنائيححة والضححرورة
والتناسب.

-7
-8

يجب تدريب العاملين في الجهزة القضائية والتنفيذية على معايير التحريض على العنفوالكراهية
والتمييز العنصري المنصوص عليها في القانون الدولي.

-9

يجب على الجهات القضائية والتنفيذية أن تضححع فححي العتبححار ضحححايا التحريححض عنحد نظححر هححذا
النوع من القضايا.
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