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 ملخص البحث   
حظي بأهمية كبيرة في الفقه القانوني ألنه كان له التأثير السلبي على وحدة المجتمعات    Islamophobia  ان موضوع اإلسالموفوبيا       

ام نجد  واستقرارها الداخلي والخارجي وايضًا بسبب مااثاره هذا المصطلح من الجدل الكثير على الساحة السياسية والدينية والقانونية , وبشكل ع
 دوره   اننا نجد  إلى  هذا الدافع  أهمية  من  وبالرغم  جسامتها،  ودرجة  نوع هذه الجريمة  كان  تكابها أياً جناني يدفع الجاني الى ار   دافع  جريمة  ان لكل

األجنبية   نجد القوانين والتشريعات  بينما  القانوني,    النص   حدود   وذلك في   العقوبة  أو  تشديد اوتخفيف  على   يقتصر  القوانين والتشريعات العربية  في
وتم وضع عدد من التشريعات الخاصة    هو الدافع للجريمة ،  كان  إذا  وباالخص موضوع االسالموفوبيا  الجريمة  إلى  بالدافع  اهتمت اهتمامًا كبيراً 

 النظر عندما يتم وباالخص بشكل عام، المسلمين أو اإلسالمي الدين والكراهية ضد  أوالتحامل الخوف يقصد بها بهذه الجرائم , واإلسالموفوبيا
  أن   قبل   خطراً   انهم يشكلون   ينظر الى المسلمون   كان   المسيحي  ليست بالبعيدة للغرب  ولفترة  لإلرهاب  مصدر  أو  يوسياسيةج  قوة   باعتباره  إليه

البيولوجية والثقافية،    بالعنصرية  المسلمة  الحقيقة  مع  التناقض  عالقة  تكونت نتيجة  هي  اإلسالموفوبيا المعاصرة  ولذا فإننا نجد ان  مشكلة ،  يكونوا
  األصل ,   أو  العرق   أو  اللون   أو  الدين  وذلك بسبب  الممتلكات  أو  على األشخاص  يتم ايقاعها   التي  تشكل الجرائم  فأنها   واالسالموفوبيا اوالكراهية

 حقيقية  ويتضح لنا انه قضية  اإلسالم  من  المسلمين والخوف   ضد  القديم والكراهية  تحديث للخوف  مجرد  هو  اليوم   ويتبين لنا ان اإلسالموفوبيا
فعليًا في الحياة العملية , لذا يجب ان يكون هناك اعتدال وعدم التحامل على الدين االسالمي    موجودة  ولكنها  من قبل الكثيرون،  يتم تجاهلها  قد

من    وان هذا االعتدال اليعني ان يتنازل الفرد عن ديانته ومعتقداته وافكاره ...الخ بل هو اعتراف ضمني بأن االختالف الفكري وااليديولوجي
م من قبل الشرائع السماوية قبل الوضعية , وهو موضوع مهم من اجل تجنب الكراهية واالسالموفوبيا  طبيعة البشر التي تم كفالة حقوقهم وحرياته

ضرورية   حاجة هناك ونجد ان الجميع، عاتق على تقع مسؤولية هو التي ُتغرس في نفوس مواطنين بعضهم ضد البعض االخر , ان اإلسالم
 . الحديث  العالم في الناس حياة على العنصرية أشكال وجميع ماإلسال من  تأثير الخوف بكيفية الوعي  زيادة من اجل 

 االسالموفوبيا , االمن المجتمعي , النسيج االجتماعي , رهاب االسالم , ممارسات الكراهية .:   الكلمات االفتتاحية
summar 

The issue of Islamophobia was of great importance in legal jurisprudence because it had a negative impact 

on the unity of societies and their internal and external stability and also because of what this term raised 

from much controversy in the political, religious and legal arena, and in general we find that every crime has 

an insane motive that pushes the perpetrator to commit it, regardless of type This crime and its degree of 

gravity, and despite the importance of this motive, we find that its role in Arab laws and legislations is limited 

to aggravation, reduction, or punishment within the limits of the legal text, while we find foreign laws and 

legislations that pay great attention to the motive for the crime, especially the issue of Islamophobia if it is 

the motive of the crime, A number of legislations have been drawn up for these crimes  And Islamophobia 

means fear or prejudice and hatred against the Islamic religion or Muslims in general, especially when it is 

viewed as a geopolitical force or a source of terrorism, and for a not so long time in the Christian West, 

Muslims were seen as a danger before they were a problem, and therefore we find that contemporary 

Islamophobia is formed. As a result of the relationship of contradiction with the Muslim reality with 

biological and cultural racism, Islamophobia or hatred, they constitute crimes that are inflicted on persons or 

property due to religion, color, race or origin And it becomes clear to us that Islamophobia today is just an 

update of the old fear and hatred against Muslims and fear of Islam, and it becomes clear to us that it is a real 

issue that may be ignored by many, but it is actually present in practical life, so there must be moderation 

and non-prejudice against the Islamic religion and that this moderation It does not mean that the individual 

surrenders his religion, beliefs, and ideas…,Etc Rather, it is an implicit recognition that the intellectual and 

ideological difference is the nature of human beings whose rights and freedoms were guaranteed by the 

divine laws before the situation, and it is an important topic in order to avoid the hatred and Islamophobia 

that is instilled in the souls of citizens of one another against each other, that Islam is a responsibility that 

rests with Everyone, and we find that there is a necessary need in order to increase awareness of how 

Islamophobia and all forms of racism affect the lives of people in the modern world.     

Keywords:Islamophobia,societalsecurity, the social fabric Islamophobia, hate practices   

 مقدمة
القديمة    تعد احدى الظواهر  الجريمة  الحمد هلل رب العالمين وافضل الصالة واتم التسليم على اشرف خلقه محمد واله وصحبه المنتجبين وبعد ان 
الجريمة  القيام بهذه    إلى   الجاني   يدفع   وجود دافع   البد من   ،  جسامتها  ودرجة  نوعها  كان  أياً   جريمة  أي  وأن   اإلنسان،  وجود   تم ايجادها مع  والتي  ،
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الحديثة بنفس الوقت, فمن حيث وجودها فهي قديمة امامن حيث اثارها السلبية,    –وارتكابها.  لذا فأن جرائم االسالموفوبيا من الجرائم القديمة  
 صورة   نحت  ان علىالزم  قديم  منذ  الغرب  اما الزيادة في معدالت ارتكابها ووعي المجتمع بخطورة هذه الجرائم ُتعد من الجرائم الحديثة, وقد حاول

اإلسالم   من  والخوف  خلق العداء  الى حد بعيد في  ساهم  وان هذا  واإلرهاب،  والتطرف  الرجعية  يمثل  كدين  يعتبروه   الذي  اإلسالم  عن  سلبية
  أوفكرية،أوجرائم عنف   جسدية اعتداءات صورة  سواء في الميدانية  من الوقائع الكثير  في هذا او الكراهية ضد االسالم, وقد تجسد  اواالسالموفوبيا

ان خطاب االسالموفوبيا قد شكل تهديدُا في المجتمعات وذلك لتخوف هذه المجتمعات من اثارة النزاع والفتن وعدم االستقرار فيما  .المسلمين  ضد
التفتيت وايضًا اتباعه    سياسة  فقام بأنتهاج  اآلليات ،  من   بمجموعة  الغرب  عمد  بين المواطنين مما يؤدي الى تفكيك النسيج االجتماعي , وقد

 اإلسالم واإلرهاب بين  الترادف  إلى  التي دعت  اإلرهاب مكافحة  سياسة  قام بصياغة عدد من السياسات ومنها  كما  التغريب واالستيطان،  سياسة
الوقت الحاضر    مع  يتناسب  حتى  آاليات منه  بعض  الكريم والقيام بحذف  والضرورة بمراجعة محتوى القرآن  الديني،  الخطاب  والى القيام بتجديد  ،

كُل   للشعوب  تصنيفه  وهو الذي يقوم على«    الحضاري   العزل»  ( يعد احد اشكال  اإلسالم  من  . يعد االسالموفوبيا او المعنى االخر لها )الّرهاب
رات  ينب   يكون هناك تمّيز  وال  العقائدية ،  انتماءاتهم  في  المسلمين  تختزل  ان هذه الرؤية  انتماءاتهم العقائديَّة,  حسب   والتي   الخاصة باإلسالم  التصوُّ

 (1)آلخر مكان ومن آلخر زمان نجدها تختلف من
 :اهمية البحث

 اغلب التشريعات والكتب تفتقر الى هذا النوع من  حيث وتشريعاتنا، مجتمعاتنا ان مصطلح االسالموفوبيا هو مصطلح حديث وغريب عل      
وهذه هي   ، ؛ وعلى العكس من ذلك نجد ان هناك مؤلفات عديدة وتشريعات غربية مثل الواليات المتحدة االمريكية وغيرها من الدول  الجرائم

لجرائم,االسالموفوبيا وصورها وطبيعتها وتميزها عما يشابهها من جرائم لكون   يالقانون  ماالهمية التي امتازت به هذه الدراسة حيث وضحنا المفهو 
 .  عرب المسلمينال وخصوصًا ضد  كبيرة بشكل ارتكابها قد زادت نسبة الجرائم  ان هذه

 مثلت : معينة والتي ت إشكالية ناقشتان هذه الدراسة :  مشكلة البحث
ونجد ان هناك نقص تشريعي والذي يوجب على   المجتمعي، والسلم باألمن إلضرروتلحق  المجتمع في  سلبي اواًل : بأن االسالموفوبيا لها تأثير 

 واضحة جرمت بها الرهاب من االسالم او االسالموفوبيا او نصوصاً  تضمنت والتي  العربية التشريعاالمشرع العراقي شأنه شأن باقي اغلب  
  عقوبات  وضعت  وان اغلب التشريعات   اثارة النعرات والعصبيات او اثارة الخطاب الطائفي اوالكراهية بين المجتمعات,أو  الكراهية، على الحض
الدينية او الطائقية او لكونه    الكراهية بدافع التي ترتكب  جرائمال   والن القانون لم يتخذ اي موقف بخصوص لخطورتها، لهذه االفعال نظراً  جزائية

 .مقبول غيروحسب اعتقادنا ان هذا االمر عادية  جريمةً مسلم او يعتقد انه مسلم ويعدها 
تهم اذا تعرض لجرائم القتل والخطف  حماي على هناك العديد من المواطنين العراقين والعرب الذين يعيشون خارج بالدهم التقدر تشريعاتهم  ثانيًا :

 جنائية حماية ليكفل يتدخل أن العراقي المشرع , فهل يستطيع وغيرها من الجرائم التي يكون دافع الجريمة هو االسالم او من الرهاب االسالم 
 اسالموفوبيا او كراهية ؟ جرائم ويقاضي الذين يرتكبون ه مواطنيل

 البحث منهجية
وان   االسالموفوبيا جرائم من االجنبية التشريعات موقف  وتحليل استقراء يتم  وإن االستقرائي، بالمنهج طبيعة هذه الدراسة االستعانة اقتضت   

 االسالموفوبيا  لجرائم القانونية الطبيعة من اجل بيان الوصفي على المنهج وايضًا اعتمدناالجرائم،لهذه   القانوني المفهوم هذا يقتضي توضيح
 التي تشابهها.  الجرائم من غيرها عن تميزت والتي

 خطة البحث 
من اجل بيان الجوانب التي سوف يتم البحث فيها  و دراسة تحليلية مقارنة ( ,    (سالموفوبيا  جرائم االان موضوع البحث الذي سأتناوله هو        

الوطنية والمقارنة وبيان التشريعات  اما الثاني فسيكون نطاق بحثنا حول  ،  االسالموفوبيا  جرائم  االول ماهية  في  نبين   ينمبحث  إلى , سأقسم البحث  
 .   وصلنا إليهاتالتي والتوصيات النتائج تضمن تخاتمة االسالموفوبيا , ونختم البحث بمن جرائم موقفها 

 ماهية جرائم االسالموفوبيا األولاملبحث 
في المطلب الثاني فسيكون الطبيعة   اصطالحًا  وهذا في المطلب االول , اما ماسنتناوله  لغة  االسالموفوبيا  في هذا المبحث سنبين معنى  

 القانونية لجرائم االسالموفوبيا .
 تعريف جرائم االسالموفوبيا األولاملطلب 
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 عند بيان معنى االسالموفوبيا يجب ان نعرف معناها في اللغة واالصطالح , لذا سنقسم هذا المطلب الى فرعين :  
 المعنى لغة األول الفرع 

وهي كلمة عربية والثانية فوبيا   االولى إالسالم  كلمتين :  من  هي كلمة حديثة نسبيًا ، وفي االصل ان معناها مكون   اإلسالموفوبياان كلمة     
  أو  وإسالموفوبيا   (2) المفترض  الفعلي  خطره  يتجاوز  شيء  من  العقالني  الغيرء ما او الرهاب  شي من الخوف أو الهلع تعني التينية وهي كلمة

اُلنَظر  عندما  وخصوصاً   المسلمين واإلسالم  من   والخوف  الكراهية والتحامل  هو  اإلسالم  رهاب   مصدر   أو  جيوسياسية  كونه قوة  لإلسالم  يتم 
  (3) لإلرهاب

 المعنى اصطالحا   الفرع الثاني
على  الباحثين  ان     االسالموفوبيا  تعريف مصطلح  تناولوا  قد  نستعرض    السياسية  انتمائاتهم  اختالف  والمؤلفين  ان  وقبل  والدينية  والعرقية 

والتحامل والعداء    العنصريّ   والتميز  الكراهية  ثقافة  سجلّ   إلى  ينتمي  اإلسالم(  من  او)الّرهاب  التعاريف يجب بيان ان مصطلح اإلسالموفوبيا
لكلمة   المشتقات  إحدى  فهي  اما الكراهيَّة  (4)  عصور التاريخوالمسلمين عبر مر    اإلسالم  عن  بتكّرَيسه  االستشراقيَّة  قامت الدراسات  والذي  للساميَّة،

الثالثين    في  أوروبا  عديدة وخصوصًا في  معاني  لألجانب, ان هذا المصطلح اكتسب  العميقة  الكراهيَّة  أو  ،  لألجانب  اي يعني الكره()اإلكسينوفوبيا
 إلى  تشير عندما األوروبي االتحاد اما لجان والجزائر ، المغرب من  األجانب المهاجرين به المقصود أصبح مثالً  فرنسا وفي التي مضت، عاماً 

  تتضمَّن  فإنَّها«    إسالموفوبيا»  مصطلحنا  عمومًا, أمَّا  العالم  دول  في  وليس األجانب  األوروبيَّة  الدول  داخل  األجانب  هذاالمصطلح فيكون قصدهم  
  الزائف،الذي   التعميم  درجة  إلى  الرمزي   والعنف  نجد المشاعر بالرهبة  عمومَا،بحيث  ينالمهاجرين, والمسلم  المسلمين  من  نوعي المخاوف؛المخاوف

 يعني  من قبل هذه المدارس , ان هذا   وعي   تم رسمها بغير   التي  الفقهيَّة  للمدارس  االراء  أنفسهم، ومختلف  المسلمين  بين  التنوُّع  نجده يمنع رؤية
 بأنها انتاج "  فقد تم تُعريفها   :  , ومن هذه التعاريف    (5) العولمة  مخّططات  مع   ومتفقاً   كونياً   اليوم  الذي بات  العداء   لمنسوب  غير مسبوق   نمواً 

المهاجمة  التي ترمي  األفعال  ذلك  عليه وعلى المسلمين، وتدخل في  من االسالم والتحامل  للخوف  اجتماعي التمييز  أو  الى  او  ضد   العزل 
  كدين،   لالسالم  وايضًا تم تعريفها بأنها الرفض   (6)"المسلمين  أو  باإلسالم  ومنها ارتباطهم  افتراضاتعدة    على  معينين وذلك بناءاً   أشخاص
  التواصل،   يمنع  أنه خوف   على   إليه  السكان، ويُنِظر  من  طائفة  أو  لمجموعة  وكمشروع يتم اعتماده  حياة يتم اتباعها من قبل المواطنين ،  وكطريقة
والذي  والحوار،  الشخص  من  يجعل  والتبادل,  دائمًا  ،  المجتمع  عيوب  كل   المسؤول عن  المسلم  االسالمي  مع    يصطدم  االسالم   وأن  والعالم 

نفسه،   االسالمي  الدين   قدم  فالقديمة  والحديثة ،  القديمة  , ومنهم من عرفها بأنها الظاهرة  (7)بالذات  التجريبي  العلم  يقدمها  التي  العلمية  االسهامات
 المتحدة  الواليات  شهدتها  التي  التفجيرات األخيرة  وذلك بعد  الغرب  دول  في  وباالخص   اليوم،  عالمنا  في  حدتها  تصاعدت  قد  كانت  وحتى وان
 وتعد   بثقافاتهم،  األوربية  به الشعوب  الذي يتعلق  بالوطنية  وهناك من عرفها هو الشعور  .(8)   2011عام    أيلول  من  عشر   الحادي   في  األمريكية

  اإلسالم   على  االعتماد  نحو  المسلمين  وانتشار تعاليم الدين االسالمي واتباعها واتجاه  الصحوة اإلسالمية  تصاعد   من  الخوف   مشروع اال وهو   حق
 ( 9)العالم  شعوب باقي على وحلفاؤها عولمتها المتحدة الواليات تسعى دائماً  التي الغرب وثقافة لقيم المسلمين رفض من والخوف حياة ، كمنهج

 مستجيبة   وغير  جامدة  معزولة،   كتلة وحدانية  أن اإلسالم  1996  سنة  تقريرها  تروست في  رونيميد  هناك رأي لوكالة   أن   بالذكر  الجدير   ومن
 من الغرب، وحشي،  أدنى  فيها،وهو  يؤثر  بها،ولكنه  يتأثر  وال  األخرى،  الثقافات  مع  مشتركة  قيم وأهداف  لديه  وليس  وغريب،  مميز  وهو  للتغيير،

ويدعم  بالعنف  النساء،ويتسم  ضد  ومتحيز  بدائي  عقالني،  وغير وتهديدي  الثقافات  في  وفعال  اإلرهاب  والعدوانية   وهواأليديولوجية   حرب 
يكون موضوعه بغض   االفعال الجرمي او السلوك اوالخطاب الذي وكذلك يقصد بها كل ,(10)أوعسكرية سياسية ألهداف السياسية،التي تستعمل

 وفق القانون؛   عليه  والُمعاقبة  قد تم تجرّيمه  ان هذا السلوك  , وباألصل(  11) اثارة الفرقة او التمييز بسبب انتمائهم الديني او الطائفيطائفة معينة او  
ضدها    التعصب  أو  اجتماعية معينة،  لفئة  هو الكراهية  ارتكابها  إلى   الدافع   هو لها  المشابهة  الجرائم  من  غيرها  يميز هذه الجرائم عن   الذي  ولكن

 ينتمي  التي  االجتماعية  ضد الفئة  قد تحيز  ولكنه  عليه في اغلب االحوال والتكون هناك اي معرفة بينهم ,  المجني  يعرف  في ال  الن الجاني  ،
  أوالممتلكات؛   األشخاص  على  ايقاعه  يتم  ان  منه  المقصود  يكون   او السلوك الذي  يمكن تعريفها بأنها الفعل  الجرائم  فأن  , لذا(12)   الضحية  إليها
  اللون   أو  المعتقد  أو  الدين  بسبب  وذلك   ضحيته  فيه الجاني  ويستهدف  معينة،  اجتماعية  فئة  الى  االنتماء المفترض  أو  الفعلي  االنتماء  بسبب  وذلك

   قانونًا. تجريمها يتم التي األفعال  من ذلك وغير التهديد التخريب أو أو  السرقة  أو إاليذاء أو بالقتل يكون  قد الجرمي  والفعل القومي,  األصل أو
 الطبيعة القانونية جلرائم االسالموفوبيا الثاني املطلب
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واسباب وجرائم تتميز بها عن غيرها من الجرائم ولذا سنقسم هذا   خصائص واثارطبيعة قانونية خاصة تحتوي على  لجرائم االسالموفوبيا      
لث  المطلب الى اربع فروع , نتناول في اوله خصائص جرائم االسالموفوبيا, اما الثاني سنبحث فيه اسباب نشوء هذه الجرائم , وفي فرعنا الثا

لب سنتطرق الى ذاتية هذه الجرائم وتميزها عن الجرائم المشابهة  سيكون نطاق بحثنا حول اثار هذه الجرائم , وفي الفرع االخير من هذا المط
 لها.

 خصائص جرائم االسالموفوبيا األول الفرع 
إن التحامل والكراهية التي يحملها الجاني   حيث  ارتكابها،  إلى  متميزة عن غيرها والذي يميزها هوالدافعان جرائم االسالموفوبيا هي جرائم    :أوال

الجريمة ,    إليها هي تكون السبب الرئيسي والمحرك من اجل ارتكاب   بانتمائه  الذي يعتقد  أو  عليه  المجني  إليها  ينتمي  معينة  اجتماعية  ضد فئة
 نجد ان هناك ثالثة   .أخرى   ألسباب  أو  األصل  أوالعرق أواللون اواالثنية أو  الدين  وان الفئة االجتماعية )المجني عليها( يتم تصنيفها بحسب

الذي يتم تجريمه من   دافع التحامل والكره,الفعل  عليه،  في المجني  الصفة  :اال وهي  صفات او نقاط رئيسية يجب توافرها لتحقق هذه الجرائم
ه الصفات اسالموفوبيا اوجرائم كراهية,وعند انتفاء احد هذ  المرتكبة جرائم  الجرائم  من  القانون, النه عند توافر هذه الصفات او النقاط الرئيسية يجعل

  ودافع   ،  معينة  اجتماعية  فئة  إلى  االنتماء  حيث  من   المجني عليه  وهما صفة  إضافيين  عنصرين   ,ان وجود(13)يجعلها جرائم عادية وتقليدية
التشريعات تهدف لحماية    وان  كجرائم اسالموفوبيا وكراهية،  مصنفاً   الجرمي  الفعل  من  يجعل  الذي  الفئة،هو  الجاني لهذه  لدى  التحامل والكراهية

 المجتمع،   استقرار  زعزعة  إلى  اسالموفوبيا وكراهية ضد المجتمع والذي يؤدي  كجريمة  األفعال  لهذه  السلم االحتماعي وذلك من خالل المعاقبة
 والبغضاء .  الكره وانتشار

الذي يرتكب هذه الجرائم ضداالشخاص او الممتلكات يكون له دافع معين اال وهوالتحيز والعنف   ان هذه الجرائم تتسم نوعًا ما بالعنف؛ألنثانيا :
للعنف ,   والتهديد  القذف  والقتل واإلتالف للعنف المادي،وجرائم  هذا العنف مادي او لفظي مثل جرائم التخريب  وقد يكون   والكراهية ضد االسالم،

باالضافة    للتطور,  المواكبة  عن  وكونه بعيد  تقبله للتجديد   االسالم وعدم   بجمود  ستشرقين وتصورهمالخاصة بالم  ونجد هذا واضحًا في الكتابات
  من الخوف عمَّق مشاعر  ان هذه االقاويل واالدعاءات الكاذبة قد الغرب ، بالد وهذا ماتدعيه االسالم الذعر من يولد  مما العنيفة، الى مظاهره

 ( 14)الغربية  المجتمعات في االسالم
 كراهية   جريمة  يكون   أن  يمكن  الممتلكات  أو  األشخاص  على  يتم ايقاعه  جرمي  فعل  أي  أن  ادق  بمعنى  محددة  تكون غير  ان هذه الجرائم:  ثالثا  

اعتقاده باالنتماء لهذه الفئة المعينة   أو  الحقيقي  انتمائه  من قبل الجاني بسبب عليه  للمجني  االستهداف  كان  او تحيز ضد االسالم باالخص إذا
الى الجرائم العادية    إضافيين  عنصرين  فيها  الذي يميز هذه الجرائم ويجعلها من جرائم االسالموفوبيا هو توافر معيارين وهما توافر   , وبالتالي فإن

 .التحيز والكراهية لالسالم ودافع  عليه المجني صفة:هما
المادة   1968اإلنسانية لعام   ضد  المرتكبة والجرائم الحرب جرائم تقادم عدم  هذه الجرائم التسقط بالتقادم وقد نصت على ذلك اتفاقية ان رابعا  :  
  وهي جرائم  بالتقادم   تسقط  هذه الجرائم ال  انه  فيه   ،والذي اكد  2013  قرار ابريل  الفرنسي  الدستوري   المجلس   اصدر  وقد   ( من االتفاقية ,3و2)

  التعبير  حرية  مع  وان هذا يتماشى  1881قانون   من  8  الفقرة  24  المادة  في  عليها  المنصوص  العنصري   والعنف  التمييز والكراهية  علي  ضالتحري
  (16)  االجراءات الجنائية في  المساواة  مبدأ وايضاً  االنسان لحقوق  االوربية االتفاقية من (15) 29 المادة يكفلها التي

  التي   االجتماعية  الفئة  لدى  السلبية  المشاعر  تنامي  إلى  تؤدي  وباالخص انها  ضرر اجتماعي ،  تخلف  الجرائم أنشأن هذه    : ان من  خامسا  
 اربكاك   حاالت  ويسبب  إليها،  ينتمي  التي   والفئة االجتماعية  الجاني  من  االنتقام  في  والتفكير  الثقة   عدم  مشاعر  يستوجب خلق  مما  ينتمي إليها،

 . (17)السلم االجتماعي وينهي حالة المجتمع، في وعدم استقرار وفوضى
 اسباب جرائم االسالموفوبيا  الفرع الثاني

 : أهمها على عديدة سنركز أسباب ان لجرائم االسالموفوبيا   
عام تزهق ارواحها  السياسي نجد ان ابناء العالم االسالمي في كل    المستوى   الذي يعيشه المسلمين, فمن ناحية  والواقع   اإلسالم  بين   يتم الخلط  -1

  بشكل   تخضع  الدول اإلسالمية  من  , وهناك عدد (18)التي تحكم الدول العربية  الديكتاتورية  األنظمة  المسلحة  وهذا سببه  والنزاعات  بسبب الحروب
  العالم   كبيرة لدول  معاناة  هناكالفعلي لها , اما على المستوى االجتماعي فأن    االستقالل  إمكانية  من  وتحد  حريتها  تصادر   أجنبية لقوى   بآخر  أو

باألطفـــال, وفيما يخص المستوى    المرأة وانتشار البطالة وضــــعف االهتمـــام  لمكانة  طبقات المجتمع وإضعاف  بين  للفجوة  بوجود اتساع   اإلسالمي
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  العالم   دول  به  تتمتع  ما  كل  من  بالرغم  الفقر  خط  تحت  يعيشون   مسلم  مليار  نصف  من  أكثر  أن  إلى  اإلحصائيات  االقتصادي اشارت اغلب
 . (19)وطبيعية بشرية ثروات االسالمي من

ان دول  ,كذلك واالفتــراء علــى رســوله ان الصـــراع التـــاريخي بـــين اإلســـالم والغـــرب، قديم ومنـــذ ظهـــوراإلســـالم بـــدأ العـــداء لـــه والــتهجم عليــه،-2
  عن   معلوماته  استقي  الذي  الغربي  العالم   في  وباالخص  اإلسالم،جهـل باإلســالم نجد إن هناك جهاًل كبيرًا وصارخًا بحقيقة    العالم الغربي لديها

 .(20)وجوهره  اإلسالم بحقيقة الكافية والنزاهة،أواإلحاطة  الموضوعية  إلى عديدة تفتقر   مصادر من اإلسالم
ع  وخطر  عدوانيّ   دين  بأنه  إلى االسالم  ُينظر  -3 وعسكرّية    سياسّية  ألغراض  ويتمُ استخدمه  سياسّية  أيديولوجية  أنه  وُيقال  اإلرهاب  على  وُيشجِّ

 المدرســــية   , وقد وصل ذلك الى المنــــاهج(21) المجتمع  من  واستثنائهم  المسلمين  ضد  التمييزّية  الممارسات  لتبرير  اإلسالم  ضد  العداوة  ُتستعمل
فـــي   تعـــود  التـــي   اإلســـالم،  عـــن  والمضـــللة  المغلوطـــة  المعلومـــات  مـــن  هائـــل  بكـــم  والتي الـزالت مثقلـــة  الغربــــي،  العــــالم  فــــي  الجامعيــــة  وحتــــى
 . (22) االستشـــراقية   نتاج المدرســـة إلـــى اصلها

  من   واخذه المعلومات  وتكبير  األحداث  وذلك لقيامه بتضخيم  اإلسالم  من  الفوبيا  مساحة   زيادة  خصوصًا في  االكبر  له الدور   اإلعالم  ان  -4
 القضايا   مثل  اإلسالم،  عن  سلبية  مفاهيم  تطبع  التي  األمور  ماتميل إلى  غالبا  والتغطيات اإلعالمية  التقارير  مضمون   وأن  ،  حيادية  غير  مصادر
 . (23)  ”اإلسالموفوبيا“ أو اإلسالم من  المرضي  الخوف  إلى يقود ما والتطرف , وهذا باإلرهاب المرتبطة

 اثار جرائم االسالموفوبيا  الفرع الثالث
العالمي مماادى   والتسامح  الوطني  النسيج  تثير العديد من االثار السلبية ومنها زعزعة ثقة االفراد بالمجتمع واستهداف  ان جرائم االسالموفوبيا    

 :( 24) والعنصرية,ونذكر اهم تلك االثار الى ظهور مظاهرالتمييز
البنى والنسيج االجتماعي ويزرع التمييز الديني بالمجتمع؛ألنه يفتت   االسالموفوبيا او التحيز ضد االسالم نجده من اشد االمراض التي تفتك-1

ين االسالمي   جرِّمه  اشد ما  وهذا  والمذهبي والعنصري ويصل الى حد تكفيراآلخر لكونه قد انتمى الى دين اخر اومن عرق مختلف عنه، الدِّ
 الحنيف 

  االنسان   ويعيشوالَبْغَضاء،  والحقد الَكَراِهية  ود فأنها تولد  ست  عندما نجد  في المجتمع؛ فوالطمأنينة  سبٌب فقدان األمن واألمان ان هذه الجرائم ت-2
 . في قلٍق دائٍم ال ينتهي

والحريات االساسية التي يجب ان يتمتع بهااالنسان من ناحية القانون والدستور,وتمس المرتكزات االساسية   الحقوق   اعتداءعلى  تعدهذه الجرائم-3
 تقدوحرية الفكر.لهذه الحقوق مثل حرية الدين والمع

 ذاتية جرائم االسالموفوبيا  الفرع الرابع
  والخصائص   والعناصر  الصفات  بعض  في  معها والسلوكيات االخرى التي تتشابه    الجرائم  و  االسالموفوبيا  جرائم  بين  الفرع سنمييز  هذا  في    

 -: وكاالتي
 (25)  االسالموفوبيا وجرائم األرهاب  -:  اوالً 
  القيام   اجل  من  واألرهاب  والقوة  العنف  استخام  بين  والربط  االتصال  الى  معظمها  وقداتجه  االرهاب  معنى  حددت  التي  التعاريف  تعددت  لقد 

  أوالشخصية, لذا فأالرهاب بقصد به  السياسية  منها  يستخدم اغراضًاعديدة  اهدافه  تحقيق  اجل  من  العنف  أن  من   بالرغم  سياسية  أهدافاً   بتحقيق
وفي الغالب    سياسية  أغراض  لتحقيق  العنف  أستخدام   مجرد  عن  تختلف  خاصة  بطبيعة  تتميز  التي  وإالجتماعية  والسياسية  إاليدولوجية  الظاهرة
 .  سياسية أهداف تحقيق هو اإلرهابي للعمل  المحركة البواعث نجد ان

    -:أبرزها  التي يتم التمييز بينهما من الفروق  اما
  جرائم   في  لكن ,  من الخوف والذعر العام  حالة  ان يكون مستوى الجسامة غيرعادي,اي ان تحقق  اإلرهابية  الجريمة  في  يشترط  الفقهاء  غالبية  -1

 االسالموفوبيا اوالتحيز اورهاب االسالم اليشترط ذلك 
 اليكون هناك  اإلرهابية  الجرائم  في  العنف  عليه  ينصب  الذي  الموضوع  , نجد إن  الجرائم  من   النوعين  هذين  فيه  الذي يشترك  بالنسبة للعنف  -2

اما بالنسبة لجرائم االسالموفوبيا فالدافع على  ,  العام  والخوف والذعر   الرعب  حالة   نشر  هو  اإلرهاب  غاية  الن,    عليه   المجني  لشخصية  اعتبار
 فيكون محدودًا   هذه الجرائم امااثره في حاسماً  ويكون عنصراً  عليه  المجني بشخصية ارتكاب الجريمة يرتبط 



   

         

 جرائم االسالموفوبيا دراسة حتليلية مقارنة                      

  

  

بينما    ,  بعدها  دولياً   طابعاً   ليأخذ   للدولة   اإلقليمية  في اغلب حاالته الحدود  يتجاوز  الذي  المنظمة  الجريمة  صور  تعد جرائم اإلرهاب احدى   - 3
 . التنظيم طابعها واالستثناء يكون  فردي نحو على ترتكب إنها فيها األصل يكون  االسالموفوبيا جرائم

 األشخاص   جرائم  هذه الجرائم من   حيث عد   (26)  2005  لسنة(  13)  رقم  االرهاب  مكافحة  قانون   كان له رأي في   وقدوجدناان المشرع العراقي 
 يشترط   من غير أن  األرهابية  الجرائم  وعدهامن, الدوافع  من   ألخ..  عنصرية  أو  دينية  أو  أو  طائفية  ألغراض  للحرية  والتقييد  ومنها جرائم الخطف

   2م/ فقرات لها اشارت التي أواألموال األشخاص على التي تقع الجرائم أنواع لباقي بالنسبة الدوافع  هذه وجود
 ثانيا  : جرائم االسالموفوبيا وممارسات الكراهية 

معينة بسبب الدين الجماعات  الفراد أو  الالتعبير عن العداء تجاه أ  عديدة ومنها  ممارسات الكراهية تشمل حاالتفي البداية يجب ان نبين ان    
الخاصة  متطلبات  الأال إنها التستوفي    االسالموفوبياجمعها بجرائم  ت  ه الحاالت هي التيوهذ,    التي يتم حمايتهاأوالعرق, الجنس من الصفات  

القذف أوالسب أواألشارات   ائمالذي اليرتفع الى مستوى جر و اءة اللفظية  األسالخطاب العدائي او  قد تتخذ شكل  و   ,النموذج القانوني ألية جريمةب
العدائية   اكانت  والتعابير  أسواء  ال , إيجابية  مسلبية  ان  الكراهية  لخطورة  ونجد  المناخ ألرتكاب  ممارسات  وتهيئ  تمهد  انها  في   جرائميكمن 

عندما توظف مؤسسات الدولة وسلطاتها في   وخصوصًا  منهجي ومؤسساتي    طابعها  لن  با  توصفعندما    ةتزداد خطور التي  , و االسالموفوبيا  
 األغلبية الضحية عندما تكون السلطة بيد  أن تكون   أن ضحايا هذه الممارسات ليسوا بالضرورة هم من األقليات وأنما يحصل كثيراً   ونجد((27ذلك

 .  ةالسياسي واألقتصادي كوسيلة لألحتفاظ  بالسلط أقلية معينة تمارس القهر
 االسالموفوبيا جلرائم املواجهة القانونية الثاني املبحث

القانونية لجرائم االسالموفوبيا من اجل تحديد التشريعات  هو بيان  المبحث  سيكون نطاق بحثنا في هذا       التي    والوطنية  الدولية   المواجهة 
جرائم االسالموفوبيا , وبما    إطار  في  تدخل  افراد معينين   الذي يحركها تجاهوالتحيز هو    التسامح  وهو عدم  يكون الباعث  التي  تناولت هذه الجرائم

  مواجهة قانونية سريعة وجدية   يتطلب  وهو ما  النسيج االجتماعي للمجتمع   وحدة  تصنع اوتخلق العنف والعنف المضاد وتهدد  ان هذه الجرائم
تم    الذي  الشعور باألمان  لهم  ويعيد  العدل   بسبب جرائم االسالموفوبيا بتحقيق  االفراد الذين يقعون ضحايا  شعور  بنفس الوقت ليرضي  وسريعة
 عالجت قد اغلب القوانين االجنبية الن،االسالموفوبيا جرائم من موقفها في تختلف ان القوانين الوضعية    ونجد,    الجرائم  من قبل هذه  أنتهاكه
التوجد بها هكذا    العربية القوانين نجدو   ومحددة واضحة بنصوص رهاب االسالم  االسالموفوبيا اوالتحيز ضد االسالم اومايسميه البعض   جرائم

 سوف نبحث فيه . ما وهو معالجتها الى  والدولية  الداخلية القوانين من  العديد مادعا  وهو, نصوص 
  االسالموفوبيا جلرائم الدولية القانونية املواجهة -: األول املطلب

  إصدار  والذي ادى إلى  المتحدة  الواليات  وخصوصًا في  التحيز والتمييز والعنصرية    من ويالت  ومنذ امد بعيدالدولي عانى    المجتمع  ان       
  العنف  بموجبه تم منع  والذي  ،1871  المدنية لسنة  الحقوق   قانون   االسالموفوبيا والكراهية واول هذه القوانين  وجرائم   بالتمييز  خاصة  تشريعات

, ولكون ان هناك ارتباط  1965  لعام  العنصري   التمييز  اشكال  جميع  على  للقضاء  الدولية  سبق االتفاقية  صدر اعالنومن ثم    السود،  ضد  العرقي
 فتصبح   تتبلور  أن  وبأمكان هذه االفكار  الفرد تؤدي به الى التمييز  على  تسيطر  وثيق مابين جرائم االسالموفوبيا وجرائم التمييز الن االفكار التي

وحده ، وهذا ممادعى     والمنع  وان الردع عن هذه الجرائم ال يكفيها الحظر  تحيز ورهاب ،  مشاعر  إلى  تحولت  ما  صوصًا إذا اعتداء اوفعل جسيم خ
  وجرائم   التمييز  الذي بموجبه تم تجريم أفعال  الحقوق المدنية  قانون   من  جزء  وهو   1968  لعام /    18  / رقم  بأصدار القانون   األمريكي  المشرع
 بان   االطراف  الدول  االتفاقية  قبله , والزمت هذه  من  هذه الجرائم  مالحقة  تكون   أن  ان يشترط  األمريكي  ، وهذا مادعى المدعي العام(28)الكراهية

, وجاءت المادة االولى من  (29)االفراد  جميع  بين  التفاهم  بتعزيز  االشكال مع قيامه  بكل  العنصري   التمييز  على  القضاء  سياسة  تتعهد وتنتهج
.ومن ثم تم اصدار اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري   (30) على غرار ذلك التي عرفت التميز العنصري   العنصري   للتمييز  الدولية   االتفاقية

 والمعاقبة عليها , والتي اوضحت المادة الثانية منها المقصود بجريمة الفصل العنصري بانها سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين
عنصرية من   جماعةهيمنة لة ومميدل قامة واالا التي يتم ارتكابها من اجل على االفعال الالنسانية , المشابهة لتلك المرتكبة في الجنوب االفريقي

اخضاع  او   الحياة و في الحرية الشخصية    هامنهجي , كالحرمان من حق  بشكلاضطهادها  من ثم يتم  عنصرية اخرى و   جماعة البشر على اية  
الى  عينينجماعة م ذلكظروف معيشية    بشكل عمدي  القصد من وراء  او جزئيا  صعبة ويكون  كليا  الحياة    تهممشارك عدم    او  هالكهم  في 

في ان هناك    قررت هذه االتفاقيةمادة الثالثة  وفي    ,(31)وغير هذه االنتهاكات التي تم ذكرها في هذه االتفاقية  السياسية واالقتصادية  االجتماعية و 
بشكل   سواء اقاموا بأرتكاب هذه االفعال اوحرضوا على ارتكابها  المحرضين والمتواطئين في ارتكاب مثل هذه الجرائمجنائية تقع على  مسؤولية  



   

         

 جرائم االسالموفوبيا دراسة حتليلية مقارنة                      

  

  

سواء من قبل المحاكم المختصة هذه الجرائم  كيف يتم محاكمة االشخاص الذين يرتكبون    وفي مادتها الخامسة بينت   ,(32)   مباشر اوغير مباشر
وهناك   (33) االعضاء التي قبلت واليتها للدول  قضائية الوالية  ال   لهاتكون التي  دولية  ال جنائية  المحاكم الالتفاقية , او من قبل  الدول االطراف لفي  

هي    العنصرية  يةوالكراه   العنصري   التي تؤدي الى التمييز  االفعال  التي عدت  اوالً   فقرة  الرابعة  المادة  العديد من المواد تناولت هذا الموضوع ومنها
  بمراجعتة  الدولة  فرد بالحق داخل  , وتكفل لكل (34) الداخلية  القوانين بموجب وذلك ان تعاقب مرتكبي هذه الجرائم  االطراف الدول   وعلى تعد جرائم
  تشريعات  بإصدار  الواليات قامت ضيق فقد  القانون  هذا نطاق ان لكون و ,  (35)  التمييز  اعمال   من  وانصافه   من اجل حمايته  المختصة   للمحاكم
 عام االسالموفوبيا او الكراهية لالسالم جرائم قانون  أصدرت حيث كاليفورنيا والية هذه الواليات هي  أولو  اورهاب االسالم   الكراهيةب خاصة
خمس واليات فقط لم تصدر قوانين  والية وبقت    45اصدرت هذه القوانين التي الواليات وقد بلغت عدد الواليات، باقي ذلك بعد تبعتهاثم   ، 1978
 الرئيس وقع عندما2009 عام كان االسالموفوبيا اورهاب االسالم لتشريعات  تعديل .وكان اخر(36) جرائم الكراهية او االسالموفوبيا   على تعاقب

 التي  الجرائم جريمتين وهما اضافته  نون رهاب االسالم او الكراهية لالسالم اما ماتضمنه هذا القا   جرائم منع قانون  على أوباما باراك  األمريكي
 بسبب المرتكب لالفع يكون  أن شرط اءألغب وقيامه اإلعاقة، أو الجنسية الهوية أو الجنسية الميول أو الجنس بسبب األشخاص بحق ترتكب
 11 حوادث بعد او رهاب االسالم قد ازدادت الدين، أساس على الكراهية جرائم نسبة نجد ان .فيدراليا المحمية النشاطات بأحد الضحية ارتباط

د  جدي  مصطلح المتحدة الواليات في وانتشر حالياً    مسلمين، أنهم ون يعتقد ممناو   والمسلمين العرب  ضد  خصوصاً  كبير بشكل2001 سبتمبر
 ويذبح يقتل إرهابي شخص هو المسلم بأنالناس   ناماي ان  ومن ثم  واإلسام اإلرهاب بين ربطوهو الذي جعلوه ي  ميال اإلس اإلرهاباال وهو  

 على ترتب  وقد ،لالسالم   والكراهية وفوبيامالاإلس  جرائم زادت من  والتي مالاإلس باسم جرائممن   اإلرهابية التنظيمات كان بسبب ماتقترفه  ويفجر
 (37) .تبين لنا   العائدة للمسلمين والى جرائم القتل والضرب التي ترتكب بحق المسلمين في تلك الدول  الممتلكات  على التعدي  لمساجد ا حرق  ذلك

قد حذر من التماسك  شمتز باول ونجد ان المفكرانهم خائفون من االسالم,(38) من خالل عرض ألقوال وافكار المستشرقين ومنهم مورو بيرجر
ار المؤتمر الدولي لمناهضة العنصرية  التمييز الذي اوصى بالقضاة عند إصدار األحكام باعتبار ، تم اصد2002وفي   (39)والقوة في االسالم

الجرائم    دافع التحيز عامال مشددا, ووجه ايضًا على "اتخاذ تدابير العتبار هذه الدوافع عامال مشددا عند إصدار األحكام للحيلولة دون مرور هذه
ا اإلسالموفوبي لظاهرة ةر يكب  أهمية  إعطاء غيرالوطنية والمنّظمات الحكومات بدأت(41(سياقهذاال يفو .   (40)بدون عقاب وضمانا لسيادة القانون"  

 لألمم العام األمين حاافتت تم 2004 في عام اما( 2006, 2003,  2002,2000عام  منتصف في  عديدة تقارير األوروبي  االتحاد اصدر د وق ,
 حول الغربية الخطابات في وقد بدأاستخدام هذا المصطلح  ,(42) اإلسالموفوبيا مواجهة والذي يحمل عنوان المتحدة األمم نّظمته مؤتمًرا المتحدة
 بعد العالم في للقوميات عابرةال اتمنّظمال أكبر منالتي تعد   اإلسالمي التعاون   ومنّظمة اإلسالمية الحكوماتفي   وبدأ بخلق قلق كبير م,اإلسال
 .(43) اإلسالمي المؤتمر منظمةوايضًا  المتحدة، األمم

  االسالموفوبيا جلرائم الداخلية القانونية املواجهة -: الثاني املطلب

هذه   على خاص بشكل  يعاقب لم حيث العربية الجزائية القوانين والتشريعات ان المشرع العراقي لم يعرف جرائم االسالموفوبيا شأنه شأن      
 العرق  أو أواللون  الدين بحسب يتم تصنيفها معينة اجتماعية  لفئة الكره او رهاب االسالم بدافع الممتلكات أو األشخاص  على تقع التي الجرائم

التي تثير  ركز اوإنم ، غيرها أو القومي األصل أو الجرائم  له    ، والطائفية العنصرية النعرات على  الطائفي والترويج  والحمل على االقتتال 
الجرائم التي تخص الكراهية اورهاب االسالم او جرائم االسالموفوبيا  , وقد يكون  إلى  تتطرق  لم  ونجدها والتحريض والتشجيع لمثل هكذا افعال ,  

 النعرات هذهومعرفتها بأن   االجتماعي  والنسيج نيةالوط اللحمة ومنها المشرع العراقي لحماية العربية التشريعات السبب في ذلك الحرص من قبل 
 بسبب وكراهية بغض أفراده بين يكون  ال الذي هو القوي  وان المجتمع التي يرتكز عليها المجتمع دعائمال  من شأنها ان تقّوض اختالفها؛ على
 النصوص هذه أغلب وردت وانسجام وتسامح توافق  في جميعاً  جميع أالفراد يعيش وإنما اإلثني، األصل  أو العرق  أو اللون  أو المعتقد أو الدين
 في النص على هذه الجرائم :   (44)وهناك أربعة إراء العقوبات  قانون  في  الداخلي الدولة أمن  على الواقعة الجرائم ضمن

 .صورها والعقوبة لكل منهايحدد فيه هذه الجرائم  ىنص عل تم الأصدار قانون خاص ي-:الرأي االول
 . كجريمة قائمة بذاتها لكن ضمن قانون العقوبات نفسه وليس كقانون منفصل االسالموفوبياالنص على جرائم  -: الرأي الثاني

 .  باعث الكراهية ظرفًا مشددًا عامًا يوجب تشديد العقوبة مهما كان نوع الجريمة أعتبار اعدتوهي التشريعات التي  -: الثالثالرأي 
 . عد فيه ظرف التحيزوالكراهية ظرفامشدداخاصا لجرائم محددة   تالتشريعات التي اقرار -الرابع:الرأي 
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قانون العقوبات في  قد نص  فنجده لم ينص على ان هناك جرائم تدعى جرائم االسالموفوبيا و   العراقياما مايخص االتجاه الذي تبناه المشرع  
هذا النوع من الجرائم وعدها  التي تخص  صور  الامن الدولة الداخلي على  التي تمس  رائم  الجب  الخاصفي باب    1969لسنة    111العراقي رقم  

اثارها شديدة الخطورة على المجتمع ولكنه لم يطلق    والسبب من وراء ذلك هولكون   بةعقو الشدد  وقد  من الجرائم الماسة بامن الدولة الداخلي  بأنها  
ان قانون العقوبات العراقي قد جرم كل من يقوم بالتسليح او الحث للمواطنين ألثارة حرب اهلية  االسالموفوبيا,ومثال على ذلكجرائم  عليها اسم

, ونجد قانون العقوبات قد شدد  (45)الجاني  اكان يهدف اليهماذا تحقق  , وشدد العقوبة باالعدام  السجن المؤبد    تهااقتتال طائفي وجعل عقوباو  
,ونجده (46)القوات المسلحة  احد افراداذا وقع التشجيع على    التحريض خصوصاً السجن المؤبد على مجرد التحريض والتشجيع على  وجعلها    العقوبة
ية اوالمعنوية على ارتكاب هذه الجرائم الاو الم  المادية  اتبتقديم المساعدقد يكون  جرائم    كذاهمثل  عاقب على مجرد التشجيع على ارتكاب  اخيرًا ي
شعور الكراهية فنجده قد جرمهما ألنهما يثيرا  التحبيذ او الترويج وبخصوص موقف المشرع من . )47. (االشتراك في ارتكابها  يقصد وان لمحتى 

ون نشأي  , وايضًا شمل بالعقوبة االفراد الذين   (48)    واالرهاب في تنفيذ مشروعه هذاوالبغضاء بين سكان العراق وطوائفه المختلفة باستعمال القوة 
االشخاص الذين  كل  لبالسجن والغرامة    همعاقبوقد    ,)49)االفعال في داخل العراقهذه  ارتكاب    هاهدفالدور اوالهيئات او ينظمون اليها والتي يكون  

 . )50. (مباشر او غير مباشر سواء اكانت بشكل على مبالغ نقدية او منفعة  ون حصلي
 اخلامتة 

   :وكما يلي  االمترتبة عليهوالتوصيات اهم النتائج  ذكرن في ختام هذه الدراسة  
 النتائج 

تتعلق بكافة الجوانب  التي  من اآلثار السلبية    العديدأن هذه الجرائم تؤدي الى  و وإيديولوجيا وذريعة    أداة   لم تكن اال  اإلسالموفوبيا  ان جرائم  -1
وتمزيق النسيج المجتمعي ,    والدينيَّة  الطائفيَّة  الصراعات  لتأجيج  اإلسالم ,  التي تعادي  من قبل القوى   استخدامها  والتي يتم  المجتمعية والفردية

عملت الدول الغربية  وقد    ليحقق لهذه الجهات االهداف التي تسعى اليها,  ،ولة من األساساألمر يؤدي الى تهديد كيان المجتمع والدوان هذا  
 يرمز  جعلوه  الذي اإلرهاب مكافحة  على اإلسالمية دول ال إرغامبوقامت   كما والتقدم، الوحدة من منعهاو اإلسالمية وتجزئتها   األمة تعلى تفتي

هذه الجرائم شكل سياسة عامة تتبناها السلطة  االمر مع اتخاذ ويزداد خطورة التجديد, الى دعوةبالقيام هذه الدول و – الغرب نظ في– اإلسال إلى
 .  الحاكمة في مجتمع معين تجاه شريحة إجتماعية معينة

  ديننا   يأمرنا  فلم   التاريخ  عبر  واحد   والمسلمين االسالم  موقف  فأن,    الطوائف  من   وغيرهم  المسلمين  بين  التعايش على والحرص  التأكيد  يجب  -2
  تسجيلهاعبر   التي  التجارب  بعكس  أوالنصرانية  اليهودية   الديانات  بالقضاءعلي  يأمرنا  لم  كذلك,األخرى   الحضارات  واستئصال  الشعوب  نبيد  بإن  الكريم
                           . الغربية الحضارة ألصحاب التاريخ

 األثني   بالتنوع  واإلعتراف  المساواة   أساس  على  يبنى  والذي   بالمجتمع  الخاصة  الثوابت  سيهدم  إنتشارها  فأن  االسالموفوبيا  جرائم  تنتشر  عندما  -3
 .                                                 الوطنية هويتها اطار بضمن ويكون  خصوصيتها على الحفاظ حقهم ومن ,  افراده لكل  والثقافي

كونه لبالضعف    وتكون جسيمة قياسًا بالجرائم االخرى , ونجد الضحية يشعر  الفرد  على  تنعكس  التي  ان هذه الجرائم تنشىء االضطرابات  -4
خصيصة اليمكن مختلفة وهذه ال  إجتماعية  شرائح   أو  مختلفة  أعراق  الى   او بسسب انتماء افراد الجماعة  انتمائه لالسالمبسبب    هفاستهدتم اي

لحقوق األساسية لألفراد واألستقرار ألنها تبدأ بالتهديد لهذه الجرائم خطرًا مباشرًا على المجتمع  وتزداد هذه االثار عندما تصبح  .    متغييرها فيه
   الجماعة لهذه النفسي 

التحامل  -5 المنتشر  ان  التحيز    غير   بشكل  ضدهم،  االسالموفوبيا    جرائم  ارتكاب  في   والمسلمين ساهم  ماإلسال  ضد  كبير  نطاق  على   او 
 والشبكات  التي تدخل منه الجماعات  يعدان النافذة  اإلسالم  ضد   والزيادة في اإلجحاف  التي ترتكب من قبل اإلرهابين  الهجمات  مباشر؛الن اغلب

 المتطرفة . 
لعام  العراق  دستور  ان  -6   او   اواالرهاب  العنصرية  يتبنى   اونهج  كيان  كل  حظر  نص على  اوالً   الفقرة  السابعةمادته    في  2005  المؤقت 

 ...على ان يتم تنظيم ذلك بتشريع .  له يبرر او يروج او يمجد او يمهد او يحرض او,الطائفي التكفيراوالتطهير
  كان   إذا  انه  أو  ،  الجريمة  ارتكب  بسببه  الذي  بالدافع  باالعتراف  المتهم  عمد  إذا  إال  االسالموفوبيا  جرائم  على  الدليل   تقديم  ان  الصعب  من  -7

  الخاصة   القوانين  القضاء إلى   فيلجأ  التحيز  وجود  على  دليل   وجود   عدم   حالة  في   ،اما  المباشر   عنده   التحيز  بالجريمة ثبت  بأقواله   ادالئه  أثناء
 ادانة المتهم.                                                         إلى من اجل الوصول  العادية بالجرائم
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  22زيد , من اجل اخالقيات التسامح في ظل ثقافة الالعنف , سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها بيت الحكمة العراقي ,العدد  د.عامرعبد  -  27

 . 128, ص    2010, بغداد ,
ل  ترهيب أو التدخ )منه على أنه:يحاكم أمام المحاكم الفيدرالية أي شخص يقدم أو يحاول أن يقدم على إيذاء أو245حيث نصت المادة  - 28

اما   بالقوة في شخص يريد االنضمام إلى األنشطة الفيدرالية الستة المحمية، ويكون سبب االعتداء العرق أو اللون أو الدين أو األصل الوطني،
 العقوبة فتكون الغرامة أو الحبس لمدة سنة أو كليهما معًا(  

 . 14/1/1970, وانضم اليها في  28/8/1969في  135ان العراق صادق على هذه االتفاقية بالقانون رقم  - 29
التمييز العنصري انه بينت)كل تمييز او استثناء او تقييد او تفضيل 1973االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري   -  30

بحقوق االنسان والحريات يقوم على اساس العرق او اللون او النسب اواالصل القومي اواالثني ويستهدف اويستتبع تعطيل اوعرقلة االعتراف  
ي او في  االساسية او التمتع بها او ممارستها , على قدم المساواة ,في الميدان السياسي او االقتصادي او الميدان االجتماعي او الميدان الثقاف

 1975/ 9/7وقد صادق العراق على هذه االتفاقية بتاريخ  اي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة(
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية ,    االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها   -  31

، وفقا ألحكام المادة  1976تموز/يوليه    18تاريخ بدء النفاذ:   1973تشرين الثاني/نوفمبر    30( المؤرخ في  28- )د  3068العامة لألمم المتحدة  
15  . 
( من االتفاقية اعاله : تقع المسؤولية الجنائية الدولية، أيا كان الدافع، علي األفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة،  3)المادة  -  32

المادة الثانية سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها األعمال أو في إقليم دولة أخري:  )أ( إذا قاموا بارتكاب األفعال المبينة في  
جيع علي  من هذه االتفاقية، أو باالشتراك فيها، أو بالتحريض مباشرة عليه، أو بالتواطؤ عليه , )ب( إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتش

 ارتكاب جريمة الفصل العنصري أو آزاروا مباشرة في ارتكابها. 
 من االتفاقية اعاله . 5المادة  - 33
اعتبار كل نشر لالفكار القائمة على التفوق العنصري او الكراهية العنصرية , وكل عمل من اعمال العنف  -1الفقرة اوالً  )  المادة رابعاً  -  34

او تحريض على هذه االعمال يرتكب ضد اي عرق اواية جماعة من لون او اصل اثني اخر, وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية , بما 
 عاقب عليها القانون( في ذلك تمويلها , جريمة ي

 ( من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .  6,5انظر المواد )  - 35
36- Valerie .J and Kendal .B, Hate Crimes, New Social Movements and Politics of Violence. Op.cit.p23                                                                                     

العدد  -  37  , السياسية  للعلوم  الغربي , د. شتيوي عبد مطر وعلي رمضان صالح , مجلة تكريت  السياسي  الفكر  ,    11االسالموفوبيا في 
 .  246ص
 اإلسالم  محاربة ويجب اإلسالم، بسبب بل العرب، عند بغزارة البترول وجود عن  ناتجاً  ليس العربية باألمة واهتمامنا العرب من الخوف ان  -  38

 . وانتشاره وعزته  اإلسالم قوة مع دائماً  تتصاحب العرب قوة الن العرب قوة إلى تؤدي التي العرب وحدة دون  للحيلولة



   

         

 جرائم االسالموفوبيا دراسة حتليلية مقارنة                      

  

  

 

لإلسالم وستظهر هذه القوة  سيعيد التاريخ نفسه مبتدئًا من الشرق، من المنطقة التي قامت فيها القوة العالمية اإلسالمية في الصدر االول    -   39
ب  التي تكمن في تماسك اإلسالم ووحدته العسكرية، وستثبت هذه القوة وجودها اذ ما ادرك المسلمون كيفية استخراجها واالستفادة منها وستقل 

 موازين القوى ألنها تقوم على أسس ال تتوافر في غيرها .
 . 84العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، برنامج العمل، فقرة  تقرير المؤتمر الدولي لمناهضة العنصرية والتمييز  - 40
»اإلسالموفوبيا «: الرُّهاب من اإلسالم أم من اإلسالم السياسي , أديس دوداريجا و حليم راني ترجمة: بدر الدين مصطفى , الرباط   -  41

 .   6,ص 2019,اكدال , المملكة المغربية , 
 واسع، نطاق على المتنامية التعّصب حاالت من حالة يصف جديد مصطلح لصياغة مضطرًّا  العالم يكون  عندما“ :تهكلم في جاء وقد  ”  -  42
 اإلسالموفوبيا   مع الحال هو وهذا والقلق بالحزن  شعور عنه يتوّلد أن التطّورالبد هذا  فإنّ 
تتألف من عضوية    -  43 التي  المؤتمر االسالمي  الظاهرة  دولة، مرصًدا    57منظمة  الوعي بمخاطر هذه  مخّصًصا لإلسالموفوبيا “لزيادة 

 ومواجهتها من خالل مراقبة جميع أشكالها ومظاهرها. 
 . 67, ص  2015جرائم الكراهية , وسام بشار عبد فرح , رسالة ماجستير , جامعة بغداد ,  - 44
على )يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف إثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او يحملهم على    195تنص المادة    - 45

 التسلح بعضهم ضد البعض االخر او بالحث على االقتتال , وتكون العقوبة االعدام اذا تحقق ماأستهدفه الجاني (. 
من  حرض على ارتكاب جريمة من الجرئم المنصوص    - 1يعاقب بالسجن مدة التزيد على عشر سنين:  - أعلى )  198تنص المادة    -  46

 ولم يترتب على هذا التحريض اثر. 197  -190عليها في المواد من 
 . في ارتكابهامن شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه نية االشتراك  -2
 . .اذا وجه التحريض او التشجيع الى الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المؤبدب

يعاقب بالسجن مدة التزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة التزيد على خمسمائة دينار كل من شجع بطريق    –  203تنص المادة    - 47
 نوية على الجرائم المبينة في المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا االشتراك في ارتكابها .المساعدة المالية او المادية او المع

من المذاهب التي ترمي   يعاقب بالسجن مدة التزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا  2/ف   200انظر نص المادة    -  48
على  الى تغيير مباديء الدستور االساسية او النظم االساسية للهيئة االجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء 

ئة االجتماعية متى كان طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة االساسية االجتماعية او االقتصادية او لهدم اي نظام من النظم االساسية للهي
 استعمال القوة او االرهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك .  

أ. كل من انشا او اسس   يعاقب بالسجن مدة التزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة التزيد على الف دينار :  -1:   204نصت المادة    -  49
 (.  202-201- 200ترمي الى ارتكاب االفعال المذكورة في المواد ) اونظم اوادار في العراق جمعية او هيئة اومنظمة 

  .ب. كل من انشا او اسس اونظم اوادار في العراق فرعا الحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها ولو كان مقرها في الخارج  
س اوادار فرعا في الخارج الحدى الجمعيات او الهيئات او  ج.كل اجنبي مقيم في العراق وكل عراقي ولو كان مقيما في الخارج انشا او اس

 المنظمات المتقدم ذكرها . 
أ .كل من انظم الى احدى الجمعيات او المتقدم ذكرها او اشترك فيها باية صورة مع    .وتكون العقوبة السجن مدة التزيد على عشر سنين :2

الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المقدم ذكرها الغراض غير  ب.كل من اتصل بالذات او بالواسطة باحدى    علمه باغراضها .
 مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له . 

يعاقب بالسجن مدة التزيد على سبع سنوات او بالحبس وبغرامة التزيد على خمسمائة دينار كل من حصل مباشرة  –  209نصت المادة     -   50
على نقود او منافع من اي نوع كان , من شخص او هيئة في داخل العراق او خارجه وكان ذلك بقصد الترويج  او بالواسطة , باية طريقة كانت  

 .  202و 201او   200للجرائم المذكورة في المواد  
 


