
 

 ترجمة من اللغة المجریة

 

ـَّةمجموعة العمل لمكافحة   جـرائم الـكـراهـی

 بسبب فیروس كـورونـاجرائم الكراهیة

 

في عامة، مسألة لألقـنعة الناس إرتداء فأصبح یومیًا. تتغّیر وعاداتنا الیومیة حیاتنا قواعد صارت كورونا فیروس فترة                   في

 حین إنَّ ذلك كان مثار إستغراب في مدینة بیج (بتفخیم الباء والجیم) في أواسط شهر آذار (مارس).

قام عندما الواقي، القناع مرتدیة وهي الشكوك، یثیر ال بما تمشي الجامعة في الفنون كلیة في الدارسة الصینیة الفتاة                     كانت

اإلنتباه الى دعى بیج، سّكان الى المباشرة فيرسالته بیج، في العلوم جامعة رئیس دعى فیها . والصراخ المشاةبدفعها،                     بعض

هذا إنَّ المدینة. في الدارسین األجانب الطلبة سّیئة بصورة تمسُّ التي اإلعمال تلك تتزاید اإلستثنائي الظرف هذا في "أنَّ                     الى

أوربا دول في سنوات منذ یعیشون كانوا وإْن األقصى، الشرق من القادمین الجامعیین الطلبة الى بالنسبة خاص بوجه                    صحیح

 الغربیة".

نتیجة كانت الذي الرجل ذلك المدینةضرب أطراف سكنة من بعض أراد َسكسارد مدینة وفي (مارس)، آذار شهر آواخر                     في

 فحص فیروس كورونا عنده إیجابیَّة، وقامت السلطات بتعلیم شقته باللون األحمر. لقد أمَّنت الشرطة الحمایة له.

على وال الوباء، حالة على للناس حول ال الُعـنف. الى یؤّدي أن یمكن ال الخوف لكن الجمیع. في أثارالهـََلـع قـد الوباء                       إنَّ

ـْنا نحن بالعدوى.  إحتمال تمّرضهم، وعلى العموم سوف لن یكونوا هم المسؤولین لو ُأِصب

 

بسبب علیه باإلعتداء قاموا أو كورونا، بفیروس إصابته بسبب شخص أي على اإلعتداء جرى                 !إذا

 التحامل الَمبني على اإلفـتراض الَمَرضي، فإنَّ ذلك الشخص ضحیَّة جریمة الكراهیة.

 ما هي جریمة الكراهیة؟

مهمة، ُتـعـَتـَبر خاصّیة أعضاءها تربط المجتمع، من مجموعة أیة ضد التحامل سببه كان إذا كراهیة، جریمة ُیعتبر إعتداء                    أي

ضة ُمعرَّ المجموعة یجعل ما وهذا بإرادتهم، المجموعة أعضاء قبل من تغییرها یمكن ال خاصّیة أو ذاتي" طابع ذات "                   

بالذات أو الجسدیة، العاهة أو الجنسیة، المیول أو البشرة، لون أو الدین، تكون أن الممكن من الخصوصّیة هذه                    للهجوم.

الذعر تّبثُّ ألّنها وإنَّما المباشرین، الضحایا فـقط تمسُّ ال ألّنها هو الكراهیة لجریمة القانون معاقبة شدة في السبب                    المرض.

 في أعضاء المجموعة، وتبعث على التوّتر في عموم المجتمع.

أو كورونا، فیروس بمرض إصابته بسبب ما شخص على اإلعتداء جرى ما إذا كراهیة، جریمة تعتیر                  لماذا

 لإلفتراض بذلك، أو ألنَّ الُمرتِكب یعتقد، بأنَّ الضحیَّة ساهم في حصول الوباء، أو في تشدیده؟



حسب . طائفة عـضو ضد العـنف ممارسة جریمة بإسم رسمیًا الكراهیة، جریمة على العقوبات قانون من 216 المادة                    تنص

هو الصحي وضعهم إنَّ حیث الكراهیة، جریمة ضحیة یقعوا أْن الممكن من كورونا فیروس بعدوى المصابین الناس فإنَّ                    ذلك،

یمكن بالعدوى الُمصابین الناس فإنَّ إذًا، القانوني، النص حسب بإرادتهم. یكن لم حصوله وإنَّ خصوصًا جوهریة،                  خاصیَّة

 إعتبارهم بأنهم " أحدى المجموعات السـُّكانیَّة"، ِلذا فإنَّ القانون یحسبهم ضمن ضحایا الجریمة.

إفتراض هو اإلعتداء لتشخیص یكفي ما إنَّ حیث اإلعتداء: في تسببت التي الصفة بتلك علیه المجني یتمتع أن یجب                     ال

لذلك الُمعتدي إفتراض هو یكفي فما الفیروس، إنتشار على ُیساعد أن أو مریضًا، یكون أن یستوجب ال علیه لذلك.                     الُمعتدي

 فیه.

ذلك بأنَّ إفتراضه، هو ألجنبي، مهاجمته في السبب كان إذا الكراهیة، جریمة إرتكب قد الُمرَتِكب                  !یكون

یسعل حیث المرض، علیه یبدو لكونه مجري، لمواطن مهاجحمته أو الفیروس، نشر في شاهم قد                 األجنبي

 في الشارع.

 ماهي العالمات التي تشیر الى تحامل الُمرتِكب؟

 إنَّ ما یشیر الى القـصد التحاملي في الهجوم هو مثًال:

شعارات- یكتب أن أو الُمعدي، بالفیروس الضحّیة، ُیسّمي أن (مثًال: للُمرتِكب أوالخطي (الشفاهي) الشفهي                اإلعالن

 كراهیة على جداران بیته، أن یضع هكذا تعلیقات على مواقع التواصل اإلجتماعي)؛

الواقي،- للقناع إرتداؤه (مثًال: الهجوم وقوع في سببًا یكون أن له بشكٍل، تتصّرف أو بصورة، الضحیَّة تظهر                   أن

 السعال، العطس، العالمات الملحوظة التي تشیر الى جنسیته األجنبیة)؛

 عدم وجود ُمسبِّب آخر.-

 هل وقـّعـْت ضحیَّة؟ هل رأیت، إنَّ أحدًا ما إرتكب جریمة كراهیة؟

-) المجریة هلسنكي لجنة من أو ،(TASZ (jogsegely@tasz.hu من القانونیة اإلستشارة            ُأطُلبوا

(helsinki@helsinki.hu  

 قدِّمـوا بالغًا الى الشرطة!-
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