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 الممخص
لعل ابرز ما تخمفو الحروب باإلضافة الى التدمير والفقر ىو ظيور االفكار      

المتطرفة التي يؤدي استفحاليا الى عزل الدولة وشل حركتيا وتقدميا بالكامل نتيجة 
ل جدي الى لذلك تبرز الحاجة بشك، لمتقاتل والتناحر التي تولده تمك االفكار المتطرفة

وجود نصوص جزائية تحقق المنع والرد بشقيو الخاص والعام لتضمن امكانية وجود 
مجتمع سميم يقوم عمى اسس صحيحة تؤىمو لالستمرار كدولة فاعمة في محيطيا الدولي 
واالقميمي. وبما ان صور الجرائم التي يجسدىا التطرف الفكري متعددة ومتنوعة في آن 

وجود نصوص مستوعبة لمتطور المتسارع تتكفل بحماية  واحد االمر الذي يتطمب
المجتمع من خطر تمك الجرائم االمر الذي يدعو الى ضرورة تعديل بعض النصوص 

 العقابية لمواجية الصور المستحدثة لمثل تمك الجرائم.
 التطرف، الجنائي، الفكر، قانون العقوبات الكممات المفتاحية:

ABSTRACT 

       Perhaps the most important outcome of wars in addition to 

destruction and poverty is the emergence of extremist ideas, which 

lead to the isolation of the state and paralyzed movement and 

progress fully as a result of the fighting and the rivalry generated 

by these extremist ideas, so there is a serious need for the 

existence of penal provisions that prevent prevention and response 

both privately and publicly to ensure the existence of A sound 

society based on sound foundations that will enable it to continue 
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as a functioning state in its international and regional 

environment. Since the images of crimes embodied by intellectual 

extremism are many and varied at the same time, which requires 

the existence of texts absorbed to protect society from the danger 

of those crimes, which call for the need to amend some punitive 

texts to meet the images of such new crimes 

Key words: extremism, criminal, ideology, penal law. 

 المقدمة
تنبع السياسة الجنائية عادة من حاجة المجتمع الى حماية كافية لمتطمبات وجوده    

لذا نمحظ اىتمام التشريعات الجنائية بحماية حقوق معينة متعددة ومتباينة في ، واستمراره
مع وتطوره في اىميتيا وىي تختمف من تشريع جنائي الى اخر عمى حسب طبيعة المجت

ونتيجة لمتطورات الكبيرة التي استجدت عمى حياة المجتمعات كافة ، مكىذه الدولة او ت
كسيولة استخدام وسائل التواصل االجتماعي واالستغناء  -ومن بينيا الدول العربية-

عن الكتب والمختصين بالمعمومة السريعة وسيولة التأثير عمى قناعات االفراد بأفكار 
تمع االسالمي عمومًا والعراق خصوصًا في قد تكون متطرفة،  لذلك نرى ان حاجة المج

االمر الذي ، وجود حماية جنائية تضمن سالمة ووسطية الفكر دون افراط او تفريط
وال شك ان  ،ين العقابية عمى اختالف مسمياتيايستوجب دراسة معمقة لنصوص القوان

و قانون من بين اىم القوانين العقابية المختصة بحماية الحقوق عمى اختالف انواعيا ى
العقوبات والذي حرص المشرع عند سن نصوصو عمى اىمية ان تكون تمك النصوص 

لتجنب الثغرات التي ، متمتعة بصياغة مستوعبة الى حد ما لحاجة المجتمع المتطورة
سيما الجرائم ذات ، من الممكن ان يصل من خالليا الجاني الى االفالت من العقاب

لفكري والذي من الممكن ان يترجم بصورة جرائم الخطر العام عمى الشعب كالتطرف ا
 ارىابية تودي بالمجتمع الى االنييار والتدمير.

انطالقًا من ان الوسطية واالعتدال الفكري اساس لمتعايش السممي والسمم  :لبحثاهمية ا
المجتمعي الذي يعد المرتكز االىم الستمرار وتطور اي دولة لذا يعد التطرف الفكري 

ييدد المجتمع كونو يبدد امكانية االنسجام بين فئات الشعب ذلك ان من اخطر ما 
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التطرف الفكري يطوع المسائل الخالفية في تحقيق غاياتو التي تتعارض بال شك مع 
 النصوص الجزائية الناظمة لحياة الناس وامنيم.

من الممكن ان نوجز مشكمة البحث بمجموعة من االشكاليات ومنيا  :مشكمة البحث
جود اتفاق فقيي حول التطرف الفكري وىذا انعكاس النعدام وجود نصوص عدم و 

فضاًل عدم تبني قانون العقوبات والقوانين الجزائية ، تشريعية تنظم ذلك بصورة صريحة
االمر الذي ، االخرى لنصوص مباشرة تنص عمى بيان صور التطرف الفكري وتجريميا

ظميا المشرع في قانون العقوبات يتطمب منا البحث في النصوص المستوعبة التي ن
والقوانين الجزائية االخرى لبيان مدى فاعميتيا في الحد من آفة التطرف الفكري التي 

 ظيرت في المجتمع في الفترة االخيرة.
: بما ان لكل دراسة منيجية معينة تنسجم مع متطمبات البحث في منهجية البحث

جة الجنائية لمتطرف الفكري في التشريع المعالاشكالياتيا لذا فان البحث في موضوع " 
مع مقارنتيا ، " يتطمب منا ان نستخدم المنيج التحميمي لمنصوص العقابية العراقي

 بالنصوص التي نظمتيا التشريعات الجنائية المقارنة .
تستوجب طبيعة البحث العممي ان يكون وفق خطة عممية رصينة  :هيكمية البحث

لذلك ، راد دراستو وحجم المعمومة المسمط عمييا الضوءتنسجم مع طبيعة الموضوع الم
 فانو من االنسب دراسة موضوع البحث وفق الخطة االتية:

 المبحث االول: ماهية التطرف الفكري.
 المطمب االول: تعريف التطرف الفكري.
 المطمب الثاني: اسباب التطرف الفكري.

 المبحث الثاني: المواجهة الجنائية لمتطرف الفكري.
 لمطمب االول: المواجية الجنائية في النصوص الدستورية.ا

 المطمب الثاني: المواجية الجنائية في القوانين العقابية .
 الخاتمة.
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 المبحث االول
 ماهية التطرف الفكري

ال يعد التطرف الفكري اصطالحًا جديدًا عمى العموم الدينية واالجتماعية بقدر ما        
ذلك ان العموم القانونية انعكاس لحاجة المجتمع في ، انونيةىو جديد عمى العموم الق

وبما ان التطرف ، وجود الحماية الالزمة من ظاىرة معينة تيدد استقراره وديمومتو
الفكري والصور التي تنعكس عنو باتت تيدد أمن المجتمعات عمى اختالف اشكاليا لذا 

ليتم بيان النصوص ، كرينرى من الضروري ان نحيط بالجوانب الميمة لمتطرف الف
، وىذا يتطمب منا ان نتناول تعريف التطرف الفكري، الجزائية الرادعة لمثل ىذه الظواىر

 ومن ثم بيان االسباب المؤدية اليو وعمى النحو االتي: 
 المطمب االول

 تعريف التطرف الفكري
و لغرض تعريف التطرف الفكري نجد من المناسب ان نبين ذلك من خالل تعريف   

 المغوي واالصطالحي وكما يأتي:
بما ان المصطمح المراد تعريفو يتكون من مفردتين لذا فال بد : اواًل: التطرف الفكري لغةً 

لتطرف لغة من ذلك ان ا، من بيان مفيوم كل منيما تباعًا ليستقيم معناىما المغوي
مصدر  وال يجمع ألنو في االصل (2)وطرف كل شيء منتياه (1))طرف( والطرف العين

اي النئي ، والتطرف عكس الوسطية، وتطرف الشيء صار طرفاً ، فيكون واحدًا وجمعاً 
فالتطرف مجاوزة الوسط بالمغاالة واالفراط في ، عنو الى جية قصوى ومخالفة االخرين

الشيء عن طريق االعتداء او تجاوز الحد او مجانبة الصواب واالبتعاد عن حد 
نطق ى االطراف المحاذية واليامشية نأيًا وتطرفًا عن مواليروب ال، االعتدال والوسطية

وىو بذلك يقترب من معنى الغمو : فالغمو ىو مجاوزة الحد وتعديو ، (3)العقل والصواب

                                                           
1
 . 383ص-1891–ٌجٕبْ -زار اٌىزبة اٌؼزثٟ–ِرزبر اٌصحبح-ِحّس ثٓ اثٟ ثىزثٕؼجس اٌمبزر اٌزاسٞ 
2

 .464ص -3333 -ٌجٕبْ –زار صبزر  –1ط– 8ج –ٌظبْ اٌؼزة  -ٓ ِٕظٛراث  
3

ثحث ِٕشٛر ػٍٝ  -233ص -اٌزطزف ث١ٓ اٌٛالغ االجزّبػٟ ٚإٌّبخ اٌفىزٞ -ج١ًّ ِحّساٚٞ   

  ..fgj85www.googleػٍٝ اٌزاثظ :  19/8/2319شجىخ االٔززٔذ : اذز ِزاجؼخ ٌٍّٛلغ ثزبر٠د 

http://www.google.fgj85/
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، وألىمية الوسطية واالعتدال فقد حث القرآن الكريم عمييما في مواطن كثيرة منيا (1)
ا ِفي ِديِنُكْم واََل تَُقوُلوا َعَمى المَِّو ِإالَّ اْلَحقَّ ِإنََّما َيا َأْىَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُمو  قولو تعالى : 

ُرُسِمِو اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل المَِّو َوَكِمَمُتُو َأْلَقاَىا ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُو َفَآِمُنوا ِبالمَِّو وَ 
ِإنََّما المَُّو ِإَلٌو َواِحٌد ُسْبَحاَنُو َأْن َيُكوَن َلُو َوَلٌد َلُو َما ِفي  َواَل تَُقوُلوا َثاَلَثٌة اْنَتُيوا َخْيًرا َلُكمْ 

السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَكَفى ِبالمَِّو َوِكياًل 
َوَكَذِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة  وقولو تعالى :  (2)
ُسوُل َعَمْيُكْم َشِييًدا َوَما َجَعْمَنا اْلِقْبَمَة الَِّتي َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ 

ْن َكاَنْت َلَكِبيَرًة إِ  الَّ َعَمى ُكْنَت َعَمْيَيا ِإالَّ ِلَنْعَمَم َمْن َيتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّْن َيْنَقِمُب َعَمى َعِقَبْيِو َواِ 
يَماَنُكْم ِإنَّ المََّو ِبالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيمٌ الَِّذيَن َىَدى المَُّو َوَما َكاَن المَُّو ِلُيِضيَع إِ 

(3). 
وافكر في ، ( والتفكير بمعنى التأملفيي من اصل )فكراما معنى )الفكري(       

ُقْل اَل كما في قولو تعالى :  (4)الشيء و )تَفكر( فيو بمعنى تمعن في اصل حقيقتو 
 َأْعَمُم اْلَغْيَب واََل َأُقوُل َلُكْم ِإنيي َمَمٌك ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُيوَحى َأُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن المَِّو واََل 

 . (5)ِإَليَّ ُقْل َىْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصيُر َأَفاَل تَتََفكَُّرونَ 
يعرف التطرف اصطالحًا بتعاريف متعددة تصب  :اواًل: التطرف الفكري اصطالحاً 

ومن بين التعريفات ، واحد رغم اختالف الصياغات التي قيمت فيو اغمبيا في مفيوم
كما ويعرف  (6)التي قيمت فيو انو :" كل ما يناقض االعتدال والتوسط زيادة او نقصانًا" 

بانو :" التعصب لفكرة تؤمن بيا جماعة معينة واخذ االمور بشدة واالقبال عمييا بما 
وعرف ( 7)ر والمين والسماحة وقبول االخر"يجاوز حد الوسط واالعتدال ومجانبة اليس

                                                           
1

اٌجذٚر اٌزبر٠ر١خ ٌحم١مخ اٌغٍٛ ٚاٌزطزف ٚاالر٘بة ٚاٌؼٕف  -ز. ػٍٟ ثٓ ػجس اٌؼش٠ش ثٓ ػٍٟ اٌشجً 

ػٍٝ اٌزاثظ :  18/8/2319ثحث ِٕشٛر ػٍٝ شجىخ االٔززٔذ : اذز ِزاجؼخ ٌٍّٛلغ ثزبر٠د  -2ص –

www.google.com:. 
2
 .141طٛرح إٌظبء : ا٠٢خ ،  
3
 .143طٛرح اٌجمزح : ا٠٢خ ، 
4
 .539ص –ِصسر طبثك  -ِحّس ثٓ اثٟ ثىز ثٓ ػجس اٌمبزر اٌزاسٞ 
5
 .53طٛرح االٔؼبَ : ا٠٢خ ، 
6

اٌّجٍخ ا١ٌٍج١خ  -طبػْٛ اٌؼصز ..اٌزطزف اٌس٠ٕٟ اطجبثٗ ٔزبئجٗ ػالجٗ –ز. اثىز ػجس اٌجٕبد آزَ  

 .4ص– ٠2314ٕب٠ز  -13 –و١ٍخ اٌززث١خ اٌّزج / جبِؼخ ثٕغبسٞ  -اٌؼب١ٌّخ
4

ِمبٌخ  –ظب٘زح اٌزطزف ..االطجبة ٚاٌؼالج  –ز ٌٚس ِحّس ِحفٛظ ٌٚس اٌطبٌت احّس ِحّس ِحّٛ 

ػٍٝ اٌزاثظ :  18/8/2319ػٍٝ اٌشجىخ اٌس١ٌٚخ ٌالٔززٔذ : اذز ِزاجؼخ ٌٍّٛلغ ثزبر٠د 

www.google.com 
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. كما (1)كذلك بأنو:" لفظ مرادف لالنحراف والغمو الذي يترتب عميو العنف واالرىاب"
بينما  (2)ويعرف بانو : مبالغة الشخص في فكرة او موقف معين دون تسامح او مرونة "

اظر والتفكير يعرفو جانب اخر بانو :" تجاوز حد االعتدال والنقاش والحجاج والتن
والمبالغة فيو الى درجة اليوى ، واالبتعاد عن الحدود المعقولة في تقديم الرأي، والنقد

واالدعاء بالمجوء الى العنف المادي والرمزي والميل الى التعصب وعدم التسامح 
 .(3)والتعايش مع الغير او االخر "

ى ان التطرف يعني المبالغة ومما يالحظ عمى التعاريف السابقة انيا رغم اتفاقيا عم    
والغمو ومجاوزة الحد المقبول اال انيا اغفمت جانب جدا ميم والذي يتمثل بمحاولة فرض 

ولذلك من الممكن ان نعرف ، الرأي المتطرف عمى االخرين بالقوة أيًا كانت صورتيا
بال التعصب لفكرة معينة واخذها بصورة ال تقبل النقاش واالقالتطرف الفكري باالتي:" 

مع الرغبة ، عميها بما يجاوز حد االعتدال واليسر والمين والسماحة وتقبل االخر
 ".بفرضها عمى االخرين بالقوة 

والحقيقة ان التطرف قد يكون فكري او فعمي )سموكي ( وىذا االخير ىو نتيجة     
منطقية وترجمة عممية لمتطرف الفكري لذلك من الممكن تعريفو بانو :" كل سموك 

من خالل فرض ، ف الى ترويع االمنين واحاث الفوضى في المجتمعات المستقرةييد
. وىو بذلك يتجسد بصورة (4)الرأي والقناعات واالفكار بالضغط والتيديد او بقوة السالح"

اال ان دراستنا في ىذا البحث ، بصورة االرىاب ويدخل نطاق التجريم من اوسع ابوابو
 ب الرئيسي لمتطرف السموكي.ستقتصر عمى التطرف الفكري بوصفة السب

                                                           
1

ػٓ  اٌّظؤ١ٌٚخ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٛطبئً االػالَ –ز. ػبِز ػبشٛر ػجسهللا ٚز. ٔٛساز احّس ٠بط١ٓ اٌشٛأٟ  
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د اٌظ١بط١خ ِجٍخ ج١ً اٌسراطب –اشىب١ٌخ اٌزطزف ٚػاللزٗ ثبٌؼٕف ٚاالر٘بة  –جٛ٘ز ػبِز   
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 .234ص –ِصسر طبثك  -ج١ًّ ِحّساٚٞ 
4
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كما وانو من المناسب ان نشير بان التطرف الفكري قد يكون دينيًا او مذىبيًا او       
اال ان اخطر انواع التطرف الفكري واشدىا وقعًا عمى ، (1)سياسيًا او ايدلوجياً 

فقد شيدت القرون ، المجتمعات ذلك التطرف الذي يستخدم الدين او المذىب مادة لو
كما وان ، لماضية حروب طاحنة باسم الدين والتي اطمق عميو بالحروب الصميبيةا

الحروب المذىبية في عصرنا الراىن تشكل الخطر االكبر تجاه المجتمعات ذات الديانة 
الواحدة والتي تستوجب معالجة جميع صور التطرف لموصل بالمجتمعات المستيدفة  

في القرآن الكريم من ذلك في مواطن عدة  وقد حذر الباري عز وجل، الى بر االمان
ُقْل َيا َأْىَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُموا ِفي ِديِنُكْم َغْيَر اْلَحقي َواَل تَتَِّبُعوا َأْىَواَء  ومنيا قولو تعالى: 

َقْوٍم َقْد َضمُّوا ِمْن َقْبُل َوَأَضمُّوا َكِثيًرا َوَضمُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيلِ 
(2). 

تطرف بصوره الغالبة يكون تطرفًا سمبيًا ، ومع ذلك من الممكن ان يكون وال     
، (3)التطرف ايجابيًا ويتجسد ذلك من خالل القبول التام لقضية او موضوع معين 

ويكون ذلك في حالتين فأما ان تكون جميع اآلراء المطروحة تصب في مصمحة 
في حالة ضعف تفرض عميو  او عندما يكون الشخص المتطرف تطرفا ايجابياً ، المتمقي

 تقبل اآلراء المعروضة.
 المطمب الثاني

 اسباب التطرف الفكري
لكل ظاىرة اجتماعية البد وان يكون ليا اسباب مباشرة تؤدي الييا فضاًل عن       

وبما ان التطرف الفكري ظاىرة اجتماعية قديمة ، االسباب المساعدة غير المباشرة
ابيا المتعدد من الممكن تصنيفيا الى اسباب اجتماعية ومتجددة بصورىا لذا فان اسب
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 -٠2صف جبٔت ِٓ اٌفمٗ اٌزطزف ِٓ ح١ث صٛرٖ اٌٝ ػسح أٛاع ٟٚ٘ :" اٌزطزف فٟ اٌمٛي.   

اٌزطزف ا٠ٌٛٙبرٟ ) اٞ  -5اٌزطزف اٌفىزٞ.  – 4اٌزطزف فٟ اٌّؼزمس.  -3اٌزطزف فٟ اٌفؼً. 

 -1اٌزطزف اٌظ١بطٟ ". وّب ٠صٕف ِٓ ح١ث اٌفئخ اٌمبئّخ ثٗ اٌٝ ) -6اٌّزرجظ ثبالث١ٕبد ٚاٌؼزل١بد (. 

،  213ص –ِصسر طبثك  –رطزف زٚي(؛ ج١ًّ ِحّساٚٞ  -3رطزف جّبػبد  -2رطزف افزاز 

 .6ص –. اثىز ػجس اٌجٕبد آزَ ِصسر طبثك ؛ ز211
2

 .44طٛرح اٌّبئسح : ا٠٢خ ،   
3
 .5ص –ِصسر طبثك –ز. اثىز ػجس اٌجٕبد آزَ  
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وىو ما سنتناولو في ، واقتصادية واخرى نفسية ودينية فضاًل عن االسباب السياسية
 الفروع االتية:
لغرض بيان اىم االسباب االجتماعية : االسباب االجتماعية واالقتصادية الفرع االول :

 نرى من االنسب ان نتناول ذلك وفق االتي: واالقتصادية المؤدية الى التطرف الفكري
تتعدد االسباب االجتماعية المؤثرة بالمجتمع سيما تمك التي  : اوال: االسباب االجتماعية

تؤدي الى التطرف والغمو في طريقة التفكير والتعصب لرأي معين ومن ابرز تمك 
خرى ولذلك االسباب ىي تفشي الجيل واالمية من جية والتربية الخاطئة من جية ا

 سنتناوليما بشيء من االيجاز فيما يأتي.
اي ان تتوىم ، الجيل ىو أن تعتقد الشيء عمى خالف ما ىو عميو: الجهل واالمية– 1

اما االمية فيي بمعناىا التقميدي الضيق فيي تعني عدم القدرة عمى . شيئًا خالف الواقع
لبسيط قد تم تجاوزه حاليا إلى عدم القراءة والكتابة والجيل بمبادئيما. لكن ىذا المفيوم ا

معرفة استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة المتعمقة باالتصال كالحاسوب. مع العمم 
أن ىناك أشكال كثيرة من األمية، فالجاىل بالقانون و بالمغات األخرى يعتبر أميًا في 

، لباطل حقاً وا، يخيل لو الحق باطالً ، ومما يفعمو الجيل بصاحبو( 1)ذلك المجال. 
ويزخرف لو الخطأ حتى يظيره في عينيو في أعمى درجات اليقين والصواب .ولذلك تجد 

يتيو عمى كل من يتكمم ، الجاىل حينما يتكمم فان اسموب كالمو بغرور وأبية واستعالء
مع أنو ربما كان في أصغر من يسمع منو من يربو عميو ، لما يوحيو إليو جيمو، معو

 .(2)لعمم والمعرفةآالف المرات في ا
والحقيقة ان كثير من التطرفين المتشددين في واقعنا الحالي جيمة لما يدور حوليم      

فضال عن جيميم بتعاليم الدين االسالمي والوسطية التي يدعوا الييا اذ ان غالبية 
المتطرفين لم يتمقوا تعميميم الدراسي او لم يكمموه بشكل صحيح يؤىميم الى التفكير 
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 ػٍٝ اٌزاثظ : 24/8/2319ِمبٌخ ػٍٝ اٌشجىخ اٌس١ٌٚخ ٌالٔززٔذ اذز ِزاجؼخ ٌٍّٛلغ   

http://bohoot.blogspot.com/2015/01/blog-post_627.html 
2

ِمبٌخ ػٍٝ اٌشجىخ اٌس١ٌٚخ ٌالٔززٔذ اذز  –اثز اٌجًٙ فٟ االِخ ٚاٌّجزّغ  –١٘زٛ  ز. ِحّس حظ١ٓ 

 ػٍٝ اٌزاثظ : 24/8/2319ِزاجؼخ ٌٍّٛلغ 

http://www.almostaneer.com/Pages/BookDetails.aspx?ID=85  

http://www.almostaneer.com/Pages/BookDetails.aspx?ID=85
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االمر الذي يؤدي الى فيم االمور بسطحية ، وي والمناقشة االيجابية في ابداء الرأيالس
بما فييا المسائل الدينية مما يجعميم عرضة لقبول الفكر المتشدد ممن يستطيع التأثير 

 .(1)فييم
من الطبيعي ان يتعمم االنسان من مربيو الخصال التي ينشئ  :التربية الخاطئة-2

م سيئة ومن بين االسباب التي تؤدي بالفرد الى تبني الفكر عمييا حسنة كانت ا
-المتطرف ىي التربية الخاطئة شاذة او قاسية كانت . فالتربية القاسية في الطفولة 

وتقميل الشأن أمام الغرباء يؤديي إلى االنطواء وعدم الشعور  -خاصة الضرب والعنف
. فقد ينتج عن التشدد في التربية  (2)باألمان ويؤثر ذلك سمبًا عمى الشخص عندما يكبر

االسرية والمدرسية والجامعية ردة فعل سمبية وشاذة بسبب تطرف المربين مما ينعكس 
عمى شخصية المراد تربيتو فيدفعو ذلك نحو الجريمة والعدوان واالنطواء عمى االفكار 

 .(3)المتعصبة التي ال يعرف سواىا
فى ان لمعامل االقتصادي اثره الفاعل في مما ال يخ :ثانيًا: االسباب االقتصادية

ومن بين الظواىر التي تتأثر بالعوامل ، التطورات الحاصمة في المجتمع سمبًا وايجاباً 
االقتصادية التطرف الفكري والتي تزداد بوجود اسباب اقتصادية ابرزىا تردي الواقع 

 بيانيما تباعًا: االقتصادي لمبالد وتغميب المصمحة والمنفعة الخاصة وىو ما سنتولى
يعد العامل االقتصادي ذا اثر فاعل عمى تقدم االمم  :تردي الواقع االقتصادي -1

وتطورىا عمى الصعد كافة سيما الثقافي والفكري ذلك ان االمكانية المادية تدعم امكانية 
ومن ، متحضرةالتعمم والتعميم واكتساب العادات الجيدة من الشعوب المتقدمة وال

االقتصادية اليامة في المجتمع ظاىرة الفقر والذي قد يكون نسبي او مطمق اذ التأثيرات 
يرتبط الفقر النسبي بفكرة العيش الكفاف اي الشروط االساسية التي ينبغي توافرىا ليظل 
المرء عمى قيد الحياة في وضع صحي معقول، وتتضمن ىذه الشروط الغذاء الكافي 
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 .212ص –ِصسر طبثك  -ج١ًّ حّساٚٞ  
2

اٌززث١خ اٌمبط١خ فٟ اٌطفٌٛخ طجت اٌرٍٛف ٚاإلحظبص ثؼسَ األِبْ فٟ  -ز. ػجس اٌؼش٠ش أحّس ػّز  

 ػٍٝ اٌزاثظ: 24/8/2319ِمبٌخ ػٍٝ اٌشجىخ اٌس١ٌٚخ ٌالٔززٔذ اذز ِزاجؼخ ٌٍّٛلغ  -اٌىجز

http://consult.islamweb.net/consult/index.php?page=Details&id=2295626 
3
 .213ص –ِصسر طبثك  -ج١ًّ حّساٚٞ 
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الحياة في البمد ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدخل الفرد وكمما وعميو فان نوعية ، والمأوى والكساء
قل الدخل كمما ارتفعت نسبة الفقر ووجد االنسان نفسو امام صعوبة سد حاجاتو وىذا ما 
يمجئو في كثير من االحيان الى الشذوذ وامتيان الجريمة ليكون عامل ىدم بدل البناء 

يولد لدى الناس االحساس بالمظمومية  فالحرمان، وتخريب لمحياة بدل تقدميا وازدىارىا
والتي من شأنيا ان تزيد من حدة التناقضات االجتماعية وتؤثر في عممية التطور 

 .(1)والنمو في المجتمع ويوقف االفراد عن ممارسة حياتيم بشكل طبيعي
ولذلك ال يمكن فصل التطرف عن واقعو االقتصادي ؛ ألن التطرف والغبن      

المجاالت واألصعدة والمستويات، بسبب الرسمالية المادية الناتجة  المتفشي في جميع
تؤمن بمنطق الربوية، واالحتكار غير المشروع، والتنافس غير  عن العولمة التي

والطبقات الكادحة، وانتشار الفقر والفاقة والبؤس، مع انييار  الشريف، واستغالل العمال
حاطة باآلفات المادية والمعنوية، وانتشار المجتمعات الم القيم األخالقية األصيمة في

حساب الحكامة الجيدة، وبروز الصراع الطبقي واالجتماعي الذي يولد  الفساد عمى
األغنياء المفسدين مما يساعد عمى تنامي الفكر المتطرف بشكل كبير  الحقد الدائم ضد

ل تحميل االوضاع ذلك ان انعدام االيدلوجية االقتصادية الواضحة التي تتناو  ،(2)وتزايد
االقتصادية لما ىو ماضي وما ىو حاضر لتجنب اخفاقات الخطط االقتصادية السابقة 
قد يزيد من حجم المشكمة وبالتالي تنامي االفكار المتطرفة وترجمتيا بصورة عدوانية او 

 .(3)عنفيو ضد ابناء المجتمع
المتطرفين من بين ما يرمي اليو بعض االشخاص : تغميب المنفعة الخاصة – 2

والصالح واليداية   المتشددين المغالين في تصرفاتيم التي يظيرون فييا الورع والتقوى
وحب اآلخرين، والتفاني في خدمة الوطن واألمة عمى حد سواء، ىو تحقيق مكاسب 
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ِمبٌخ ػٍٝ اٌشجىخ اٌس١ٌٚخ  -اٌزأث١زاد االلزصبز٠خ ػٍٝ طٍٛن األفزاز ٚاٌّجزّغ-شٙبة احّس اٌفضٍٟ   

ػٍٝ اٌزاثظ:  24/8/2319ٌالٔززٔذ اذز ِزاجؼخ ٌٍّٛلغ 

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/190.htm 
2
 .214ص –ثك ِصسر طب -ج١ًّ حّساٚٞ 
3

اطجبة رفشٟ ظب٘زح اٌؼٕف ٚاٌؼسٚاْ فٟ اٌؼزاق  –ز. ػسٔبْ طٍفبح ِحّس ٚ َ.َ. لز١جخ ِرٍف ػجبص  

 .44ص-2339 -4ِجٍس -13ع –ثحث ِٕشٛر فٟ ِجٍخ طز ِٓ رأٜ  –
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المقموعة منذ الطفولة وتحقيق اشباع لشعورىم بالنقص،  مادية، أو إشباع رغباتيم
صية امر حتمي ميما اختمفت توصيفاتيم لتمك المنافع، فتحقيق أغراض ومآرب شخ

الفرصة لذلك امر مؤكد، ولو  منافع وامتيازات ومناصب كمما سنحت  فالحصول عمى
 .(1)كان ذلك عمى حساب المصالح العامة التي يعمنونيا

تؤثر العوامل السياسية وكذلك العوامل : الفرع الثاني : االسباب السياسية والدينية
ولذلك سنتولى بيانيما بشيء من االيجاز ، بشكل فاعل في وجود التطرف الفكري الدينية

 وعمى النحو االتي:
تؤثر االوضاع السياسية بشكل فاعل في وجود ظاىرة  :اواًل: االسباب السياسية

التطرف الفكري والتي بدورىا تتنوع من حيث اىميتيا في المساىمة في احداث التطرف 
 تمك االسباب والتي تتمثل باالتي:ولذلك سنركز عمى اىم 

ي المركزية احد اىم اسباب تعد الدكتاتورية والمغاالة ف: االستبداد والحكم المطمق -1
حيث يسيم االستبداد والحكم المطمق في تأجيج التطرف، وزرع التشدد في  (2)التطرف
مقراطية الشباب والضعفاء من المواطنين، والسيما المتطمعين إلى الحرية والدي نفوس
السياسية الفاضمة، بعيدًا عن الفساد المتفشي، وتزوير االنتخابات، ومصادرة  والحياة
 . (3)الناس وحقوقيم الطبيعية والمكتسبة حريات

يكاد تكون عبارة الخمل في ادارة مؤسسات الدولة عبارة عامة : الخمل المؤسساتي -2 
ي االدارة بشكل متعمد او غير تشمل الكثير من االخفاقات التي يرتكبيا العاممين ف

والفساد المالي ، متعمد تؤدي الى ظيور التطرف او ازدياده ومن بينيا الفساد االداري
والفساد السياسي وىذا االخير قد يتجسد في الصراع الحزبي فضاًل عن عدم كفاءة 

 . (4)النخب السياسية
ي اإلنسان، فتدفعو إلى فوجود خمل وظيفي في األنظمة السياسية قد يؤثر سمبا ف      

التصرفات الشاذة التي تيدد المجتمع اإلنساني بأسره.  االنحراف والجنوح واإلقدام عمى
                                                           

1
 .214ص –ِصسر طبثك  -ج١ًّ حّساٚٞ 
2
 .46ص –ِصسر طبثك  –ز. ػسٔبْ طٍفبح ِحّس ٚ َ.َ. لز١جخ ِرٍف ػجبص  
3
 .215ص –ِصسر طبثك  -ً حّساٚٞج١ّ 
4
 .46ص –ِصسر طبثك  –ز. ػسٔبْ طٍفبح ِحّس ٚ َ.َ. لز١جخ ِرٍف ػجبص  
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والصارمة والعنيفة التي يتمقاىا المتطرف في بيئتو االجتماعية  ناىيك عن التربية القاسية
 .(1)التي تدفعو ليكون متطرًفا

طرف بشكل اساسي عمى استخدام الدين مادة يعتمد الفكر المت: ثانيًا: االسباب الدينية
لحرص الناس عمى االلتزام بو من جو ولجل الناس لكثير من احكامو في ظل وجود 
الوسائل االلكترونية وسيولة نشر المعمومات الزائفة وسيولة تظميل االفكار وتزييفيا، 

 يأتي:ولغرض االحاطة باالسباب الدينة نرى من االنسب ان نركز عمى اىميا وكما 
يعمد المتالعبون باالحكام الدينية عمى التالعب بالفتاوى  :الفاسدة الفتاوى الدينية -1

واالحكام من خالل التضميل الذي يمارسو المتالعبون بالعقول بشكل ينم عن االستيتار 
حيث ان من بين اىم ما  (2)بالدين من جية وعقول المتمقين البسطاء من جية اخرى

ات عامة والمجتمع االسالمي بصورة خاصة ىو مسألة تجيير تعاني منو المجتمع
الدين، اذ يتم توظيف الدين اإلسالمي في المجال السياسي لموصول إلى السمطة، 
فالفتاوى الفاسدة من أىم العوامل التي كانت وراء انتشار ظاىرة التطرف في المجتمع 

ريض عمى العنف والتح، العربي اإلسالمي. والسبب في ذلك ىو تكفير اآلخرين
بحجة الجياد ومسألة الحرام والحالل وىذا كمو في حقيقتو يعمل في ، والعدوان واإلرىاب

خدمة اإليديولوجيات المغرضة والمضممة والمنحرفة والمتشددة التي تعمل عمى تمزيق 
 .(3)وحدة المجتمع

من نظرًا لخطورة إطالق تكفير اي شخص دينيًا وما يترتب عمى ذلك  :التكفير -2
وضع اإلسالم ، مخاطر عظيمة تعصف باألمم والمجتمعات وتيديدىا في دينيا ودنياىا

قامة الحجة؛ ألنو ال يجوز تكفير المسمم الذي  ضوابط وشروط معينة يمزم معيا التثبت وا 
 .(4)حكم بإسالمو لمجرد وقوعو في قول أو فعل كفري

                                                           
1
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ان إلى تكفير اإلنسان اآلخر والحقيقة ان ىنالك  مجموعة من األسباب التي تدفع اإلنس
 :(1)ومنيا

عدم فيم الدين فيًم حقيقي يمبي مقاصده القريبة والبعيدة، أو التوقف عند ظاىر  - أ
 النص، دون استنطاق دالالتو العميقة.

والجماعات اإلسالمية، وتناقض مصالحيا،  االختالفات السياسية بين الفرق - ب
 وتضارب أىوائيا اإليديولوجية. 

دينية والواقعية والسياسية فيما سطحيا، دون التعمق في حيثياتيا فيم األمور ال - ت
 الحقيقية.

 الغمو والتطرف في الدين، وعدم التسامح والتعايش مع الشعوب المخالفة لممسممين. - ث
 االشتغال بالقضايا الجانبية بدل االىتمام بالقضايا الرئيسية. - ج
 التسرع في اصدار االحكام الفقيية. - ح
ية اكثر مما تحتمل نتيجة الجيل، واالبتداع، واتباع اليوى، تحميل النصوص الدين - خ

 ومنع حرية التدين.
تعد االسباب النفسية لمظواىر االجتماعية اكثرىا تشعبا : الفرع الثالث: االسباب النفسية

وتعقيدًا نظرا الختالف الفروق الفردية بين شخص واخر ذلك ان ظاىرة التطرف ظاىرة 
رجائيا وربطيا بعامل واحد فقط فمن المؤكد ان ىنالك معقدة التركيب ال يمكن ا

، لذلك سنركز عمى (2)مجموعة اسباب تتفاعل وتترابط فيما بينيا إلحداث ىذه الظاىرة 
اىم تمك االسباب النفسية والمتمثمة بالتعنصر واالختالالت النفسية ىو ما سنبينو بايجاز 

 فيما يأتي:
المتطرف إلى استخدام العنف واإلرىاب  من االسباب التي تدفع: العنصرية   -1

اآلخرين إحساسو بالتمييز العنصري الذي يمارس ضده، أو شعوره  والعدوان ضد
والمعاممة المتوحشة من قبل الرافضين لتواجده معيم في بمدىم.  بالتغريب واإلقصاء

                                                           
1
 .214ص –ِصسر طبثك  -ج١ًّ حّساٚٞ 
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ولو كان يحمل جنسيتيم وىويتيم  ويكرىونو ويحتقرونو ويزدرونو، لذلك، ينبذونو
 .(1)تقدىمومع
الخمل النفسي او االضطراب النفسي ىو وجود مجموعة من :الخمل النفسي -2

ويشتمل في معظم ، االعراض والسموكيات المشخصة والمحددة طبيا وغير المحددة طبياً 
 .(2)الحاالت عمى مشاعر الضيق واضطراب في الوظائف الشخصية

سية كالشذوذ، وضعف اذ يعاني المتطرف من مجموعة من األمراض النف       
وتشابك عقده النفسية. ناىيك عن اإلحساس بالنقص، وكبت المشاعر  الشخصية،
والشعور بالالتوازن النفسي، والجنوح نحو الشيوانية  واالنحراف، وكراىية  العدوانية

والتسرع بشكل منفعل ومتييج، وعدم التروي ، اآلخر، واإلقبال عمى الدين بشكل متشدد
والنبذ من  ت الصائبة والحكيمة، والشعور بالدونية والتيميش والالمباالةفي أخذ القرارا
 .(3)طرف اآلخرين

من خالل ما تقدم يتضح بأن التطرف الفكري ناتج عند تفاعل عدة عوامل واسباب     
االمر الذي ، قد تكون الحداىا االثر الفاعل في انتشار ظاىرة التطرف في المجتمع

واال استدعى االمر الى وجود ، مجتمع في منأى من التطرفيستدعي تجنبيا ليكون ال
نصوص جزائية تكفل توفير الحماية الكافية ضد آفة التطرف التي تظير في المجتمع 

 وىو ما سنبينو في المبحث الثاني من ىذه الدراسة.
 المبحث الثاني

 المواجهة الجنائية لمتطرف الفكري
الماسة بالمصالح عادة بنصوص القوانين العقابية تتجسد المعالجة الجنائية لألفعال      

بينما تقتصر نصوص الدساتير عمى ، بصورة خاصة والنصوص االخرى بصورة عامة
ذلك ان التجريم ، بيان قدسية بعض الحقوق دون النص عمى العقوبة المناسبة ليا

ًا عمى والعقاب من اختصاص القوانين الجنائية والتي تسنيا السمطة التشريعية استناد
                                                           

1
 .215ص –ِصسر طبثك  -ج١ًّ حّساٚٞ 
2
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ومع ذلك نجد ان النصوص الدستورية تتناول ، الدستور وفقًا لما يتالئم مع أيدولوجيتو
تجريم بعض االفعال ذات الخطر الكبير عمى مصمحة البالد محددة بذلك صور الفعل 

، ولغرض بيان المواجية الجنائية لظاىرة (1)المجرم والعقوبة المناسبة لذلك الفعل 
المناسب ان نتناول ذلك في النصوص الدستورية ومن ثم في  التطرف الفكري نرى من

 النصوص العقابية في المطمبين اآلتيين، وعمى النحو االتي:
 المطمب االول

 المواجهة الجنائية في النصوص الدستورية
من المعموم ان الحماية الجنائية لمحقوق والحريات ىي عمل من اعمال التشريع      

، العقوبات والقوانين االخرى بما تتضمنو من نصوص جزائية العادي الذي يسن قانون
اذ ان الدستور قد يوجو ، اال ان حركة المشرع في ىذه الحماية تخضع ألحكام الدستور

المشرع في ضرورة تجريم بعض االفعال لحماية حقوق وحريات دون غيرىا . فالحماية 
دد الشرعية الدستورية ليذه الحقوق وتُتحَ ، الدستورية لمحقوق والحريات يتكفل بيا الدستور

ياغة التي ، وفقًا لمص(2)وفقًا لما ينص عميو الدستور بصورة مباشرة او غير مباشرة 
ولغرض تناول المواجية الجنائية الدستورية لمتطرف الفكري ، يؤمن بيا واضع الدستور

في  نرى من الضروري ان نتناول ذلك في نصوص الدساتير المقارنة ومن ثم بيانيا
 الدستور العراقي وعمى النحو االتي:

جاء في التعديل الدستوري : ة الجنائية في الدساتير المقارنةالفرع االول: المواجه
لمفصل السادس من الدستور التونسي والمصادق عميو من قبل مجمس النواب الوطني 

نو:" ( من النظام الداخمي لممجمس النص عمى ا93التأسيسي طبقا لمقتضيات الفصل )
حامية ، كافمة لمحرية والمعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، الدولة راعية لمدين

ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي . يحجر)يمنع( ، لممقدسات

                                                           
1

ِظبءٌخ رئ١ض  -ػٍٝ أٗ:" أ 2335طزٛر اٌؼزالٟ ٌؼبَ ( ِٓ اٌس61ٔصذ اٌفمزح طبزطبً ِٓ اٌّبزح )  
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2
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. اذ يالحظ عمى النص الدستوري انو استيل النص (1)التكفير والتحريض عمى العنف"
ة امور عدة منيا رعاية الدين بصورة عامة أيًا كانت تمك بالحرص عمى كفالة الدول

وكفالة الحرية بصورة عامة مع كفالة المعتقد الذي يؤمن بو الفرد والضمير من ، الديانة
باب اولى كون ان االخير امر داخمي )حديث نفس( قمما يترجم الى واقع خارجي 

الشعائر الدينية أيًا كانت  ممموس. كما واشار النص اعاله عمى كفالة الدولة لممارسة
مع ضرورة حماية المقدسات التي يؤمن بيا االفراد عمى اختالف ، صورة تمك الشعائر

 وميما كانت قدسية ذلك الشيء.، معتقداتيم
ثم استتبع النص تحميل الدولة ضمان حيادية المساجد ودور العبادة عن        

ذلك ان تجيير ، توري التونسيالتوظيف الحزبي وىو جانب ميم يحسب لممشرع الدس
وىو يذكرنا بما ترويو ، دور العبادة لخدمة حزب معين من االمور ذات الخطورة البالغة

كتب التاريخ عن دور الكنيسة في الحقبة المظممة لدول قارة اوروبا  في السيطرة عمى 
ي قد لذلك نجد ان المشرع التونس، ىيئات الحكم في الدولة وتجييرىا السمطة لصالحيا

تنبو ليذا االمر ومنع االحزاب من استغالل الدين في الوصول الى السمطة او حتى 
وبعد كل ىذا التقديم نمحظ ، (2)البقاء بيا او التستر عمى فساد القائمين بإدارة الدولة 

بانو جاء بعبارة "يحجر التكفير والتحريض عمى العنف" وىي عبارة عامة تشمل كل 
احد صور التطرف الميمة التي تعاني منيا المجتمعات صور التكفير باعتباره 

فضاًل  عن تحريم التحريض عمى العنف بكل صوره ، االسالمية في الوقت الراىن
ليكون بذلك االرىاب ، طالما كان ذلك العنف مقترنا بالتكفير او التطرف المؤدي اليو

 المعدل.احد صور العنف التي اراد المشرع الدستوري شموليا من خالل النص 
وبذلك يكون الدستور التونسي سباقًا في تجريم التطرف الفكري من خالل تجريم      

اىم صور التطرف والمتمثمة بالتكفير والعنف او كالىما معًا. وعمى اثر ذلك طالب 
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ممثمو السمطة التشريعية في دول عربية عدة بتجريم التكفير بوصفو آفة العصر التي 
 2212حيث تقدم عضو مجمس الشورى السعودي سنة ، ربيةتيدد كل المجتمعات الع

بمقترح قانون يطالب فيو بسن نص يجرم فتاوى التكفير الصادرة من خارج المؤسسة 
الدينية في المممكة . كما وتقدم عدد من اعضاء مجمس النواب المغربي بمقترح يقضي 

من الجزائر وليبيا بإضافة بنود تتعمق بتجريم التكفير . وكذلك االمر بالنسبة لكل 
 .(1)وموريتانيا 

جاء الدستور العرقي لعام  :الفرع الثاني: المواجهة الجنائية في الدستور العراقي
وقد استيل بديباجة مطولة تضمنت االشارة الى ، ( مادة144( موزعًا عمى )2225)

موضوعات عديدة من بينيا االشارة الى تحريم العنف والتطرف من خالل النص عمى 
ِن، َوَلم ُتوِقْفَنا و :" ...لْم ُيْثِنِنا التكفيُر واإلرىاُب من أن َنْمِضَي ُقُدمًا لبناِء َدْولِة القانو ان

الَطاِئِفَيُة َوالُعْنُصريُة مْن َأْن َنسيَر َمَعًا ِلَتْعِزيِز الوْحَدِة الَوَطنيِة، َواْنِتَياِج ُسُبِل الَتداوِل 
، ..."الِسْممي ِلمُسْمَطِة، َوتَْبني أْسُموب الَتوزيِع الَعاِدِل ِلِمَثرْوِة، وَمْنِح َتَكاُفؤ الُفَرِص لمَجْميع

ما تقدم جاء بصيغة الوصف لحال البالد في الحقب الماضية اال انو يدل  ورغم ان
وبشكل واضح عمى تحريم وتجريم االفعال التي تم ذكرىا من تكفير وارىاب وطائفية 
وعنصرية . وقد اختمف الفقو في القيمة القانونية لمقدمة الدساتير اال ان الرأي الراجح 

تمتع بقوة قانونية معادلة لمدستور مادامت جزءًا يذىب الى ان مقدمة الدستور برمتيا ت
 . (2)منو

صراحة عمى تجريم التطرف والعنف باي  2225كما واشار الدستور العراقي لعام      
يحظر كل كياٍن أو نيٍج يتبنى  -أواًل: صورة كانت عميو من خالل النص عمى انو :"

أو يحرض أو يميد أو يمجد أو العنصرية أو اإلرىاب أو التكفير أو التطيير الطائفي، 
تمتزم الدولة بمحاربة اإلرىاب بجميع أشكالو، وتعمل  -ثانيًا: يروج أو يبرر لو .....
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عمى حماية أراضييا من أن تكون مقرًا أو ممرًا أو ساحًة لنشاطو". ومما يالحظ عمى 
 العنصرية. -1( :ىذا النص انو حضر العديد من صور التطرف والتي تتمثل باالتي

او التحريض او التمييد او التمجيد او  التطيير الطائفي -4التكفير. -3االرىاب. -2
االمر الذي يستوجب ايجاد نصوص جزائية ضمن قانون  (، الترويج او التبرير لو

ذلك ، العقوبات تجسد من خالل المعالجة الصريحة ما تضمنو الدستور في ىذا النص
لمجتمع في توفير الحماية الالزمة ضد ابرز ان النص الدستوري جاء ممبيًا لحاجة ا

صور التطرف سيما اكثرىا فتكًا والمتمثل باإلرىاب عمى اختالف اشكالو . وقد سارع 
المشرع العراقي في توفير الحماية الالزمة من الجرائم االرىابية من خالل سن قانون 

ص الجزائية . ومع ذلك نرى من الضروري ان يضع المشرع النصو (1)لمكافحة االرىاب
التي تحدد العقوبة بشكل ال يقبل المبس او التأويل لبقية الجرائم التي تضمنيا النص 
وىي كل من العنصرية والتكفير والتطيير الطائفي او التحريض او التمييد او التمجيد 

كون ان النصوص العقابية المتمثمة بقانون العقوبات وقانون ، او الترويج او التبرير لو
االرىاب قد تكون قاصرة عن االحاطة بجميع صور التطرف التي بينيا النص مكافحة 

 الدستوري.
 المطمب الثاني

 المواجهة الجنائية في القوانين العقابية
لغرض بيان المواجية الجنائية لمتطرف الفكري في القوانين العقابية نرى انو من       

فيو المواجية الجنائية في  االنسب ان نبين ذلك عمى وفق التقسيم الذي تناولنا
اي من خالل بيانيا في القوانين العقابية المقارنة ومن ثم بيانيا ، النصوص الدستورية

 في القوانين العقابية العراقية وكما يأتي:
من  :ي في القوانين العقابية المقارنة: المواجهة الجنائية لمتطرف الفكر الفرع االول

تجريم التطرف ىو قانون مكافحة االرىاب وغسيل  بين الدول التي اخذت عمى عاتقيا
االموال التونسي وذلك من خالل النص عمى انو :" يعد مرتكبًا لجريمة ارىابية كل من 
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التكفير أو الدعوة اليو او التحريض عمى :...ثامنًا : يرتكب فعاًل من االفعال االتية 
يعاقب . الدعوة الييماالكراىية او التباغض بين االجناس واالديان والمذاىب او 

باإلعدام وبخطية قدرىا مائتا الف دينار كل من يقترف الفعل المشار اليو بالصورة 
االولى او تسببت االفعال المشار الييا ببقية الصور في موت شخص. ويعاقب بالسجن 
بقية العمر وبخطيئة  قدرىا مائة وخمسون الف دينار كل من يقترف الفعل المشار اليو 

ة أو إذا تسببت االفعال المشار الييا بالصور الرابعة والخامسة والسادسة بالصور 
والسابعة والثامنة في الحاق اضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة . ويكون 
العقاب بالسجن مدة عشرين عامًا وبخطيئة قدرىا مائة الف دينار اذا تسببت االفعال 

خامسة والسادسة والسابعة والثامنة  في الحاق اضرار المشار الييا بالصور الرابعة وال
بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية. ويعاقب بالسجن من عشرة اعوام الى عشرين 
عاما وبخطيئة من خمسين الف دينار الى مائة الف دينار كل من يقترف فعال من 

بعة . ويعاقب بالسجن االفعال المشار الييا بالصور الرابعة والخامسة والسادسة والسا
من عام الى خمسة اعوام وبخطيئة من خمسة االف دينار الى عشرة االف دينار كل 

. اذ يالحظ ان المشرع (1)من يقترف الفعل المشار اليو بالصورتين الثانية او الثامنة ."
التونسي جرم من خالل النص اكثر من صورة لمتطرف الفكري حيث انو جرم التكفير 

يو وجرم كذلك التحريض عمى الكراىية او التباغض بين االجناس او االديان والدعوة ال
وقد عاقب عمييا ، او المذاىب وجرم ايضًا الدعوة الى ىذا التباغض او الكراىية

 -(2)حسب القانون التونسي –بعقوبات رادعة تتراوح بين االعدام والسجن لمدة عام 
 عمى حسب االثر المترتب عمى الفعل المجرم .

وقد احسن المشرع التونسي في تجريم صور االفعال المتطرفة في قانون مكافحة       
االرىاب لكي يكون القانون شاماًل ألغمب انعكاسات التطرف التي تعاني منيا 

ذو المشرع التونسي في وبذلك ندعو المشرع العراقي ان يحذو ح، المجتمعات االسالمية
فانو لم يعمد الى درج النصوص الجزائية المواجية  ما المشرع االماراتي، اىذا المجال

                                                           
1
 .2315ٌظٕخ  26( ِٓ لبْٔٛ ِىبفحخ االر٘بة ِٕٚغ غظ١ً االِٛاي اٌزٛٔظٟ اطبطٟ ػسز 14اٌّبزح ) 
2
 اٌّؼسي. 1868ٌظٕخ  111(  ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼزالٟ رلُ 24،  26،  25رٕظز اٌّٛاز ) 



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

011 

لمتطرف في قانون مكافحة االرىاب كما فعل المشرع التونسي بل جعل ذلك في تشريع 
حيث نص عمى انو :" يعاقب ، خاص اطمق عميو قانون مكافحة التمييز والكراىية

باســتخدام  بالســجن المؤقت كل من اســتغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر
إحدى طرق التعبير أو باســتخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو 
أغراض غير مشروعة. وتكــون العقوبــة اإلعــدام إذا اقتــرن الرمي بالكفــر تحريضًا عمى 

. حيث ان المشرع االماراتي جرم استغالل الدين (1)القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك"
شخص من خالل تكفير جماعة باي وسيمة من وسائل التعبير عن الرأي ، من قبل اي 

وقد تصل العقوبة الى االعدام اذ ما ادى ذلك الى قتل احد االشخاص وىي عقوبة 
اال اننا نرى ان المشرع االماراتي قد اخفق في ، ية تنسجم مع فداحة الفعل المرتكبمنطق

ر التطرف خصوصا في عدة جوانب صو معالجة التطرف الفكري عموما والتكفير كأحد 
 :وىي

اشتراط ان يكون التكفير استغالاًل لمدين مما يفترض ان يكون المحرض  -1
احد رجال الدين او العاممين في ىذا المجال، عمما ان التكفير قد يقع بصور 

 مختمفة ومن اشخاص بعيدين كل البعد عن الدين في بعض االحوال.
مصمحة خاصة او تحقيق اغراض غير  اشتراط ان يكون التكفير لتحقيق -2

مشروعة، وىنا نتساءل عن مدى جدوى النص ان كان التكفير قد صدر 
فالحماية ، رض مشروع لكن بطريقة غير مشروعةلمصمحة عامة او لتحقيق غ

الجنائية ال تتحقق بوجود ثغرات قانونية يبرر فييا الجاني فعمو االجرامي 
 م الخطرة عمى المجتمع.لإلفالت من العقاب وخاصة في الجرائ

ومع ذلك ندعو المشرع العراقي الى ان يأخذ بما نظمو المشرع االماراتي بعد        
تعديل النص وفقا لما يتالءم مع طبيعة المجتمع العراقي من خالل اضافة نص الى 
قانون العقوبات يتبنى النص عمى االتي:" يعاقب بالســجن المؤقت كل من رمى أفراد أو 

ت بالكفر باســتخدام إحدى طرق التعبير العمنية. وتكــون العقوبــة اإلعــدام إذا جماعا
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وفي الواقع فان ، "اقتــرن الرمي بالكفــر تحريضًا عمى القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك
غالبية القوانين العقابية تجرم االفعال التي تمس االديان ضمن نصوص ازدراء االديان 

. فضاًل عن (1)يند وايسمندا واليونان وجنوب افريقيا واسبانيا وسويسرا ومن تمك الدول ال
القوانين العقابية العربية التي اخذت عمى عاتقيا تجريم المساس باألديان السماوية ومنيا 

 الدين االسالمي الحنيف.
لم يجرم  :المواجهة الجنائية لمتطرف الفكري في القانون العقابي العراقي:الفرع الثاني

لمشرع في قانون العقوبات العراقي التطرف الفكري بصورة مباشرة اال انو من الممكن ا
( 222ان نستخمص ذلك من خالل النصوص التي اوردىا فيو حيث نصت المادة )

والتي جاءت ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخمي عمى انو :" يعاقب بالسجن مدة 
من حبذ او روج ايا من المذاىب التي ترمي ال تزيد عمى سبع سنوات او بالحبس كل 

الى تغيير مبادئ الدستور االساسية او النظم االساسية لمييئة االجتماعية او لتسويد 
طبقة اجتماعية عمى غيرىا من الطبقات او لمقضاء عمى طبقة اجتماعية لقمب نظم 

االساسية لمييئة الدولة االساسية االجتماعية او االقتصادية او ليدم اي نظام من النظم 
االجتماعية متى كان استعمال القوة او االرىاب او اية وسيمة اخرى غير مشروعة 

كل من حرض عمى قمب نظام الحكم المقرر  ويعاقب بالعقوبة ذاتيا: ممحوظا في ذلك.
في العراق او عمى كراىيتو او االزدراء بو او حبذ او روج ما يثير النعرات المذىبية او 

حرض عمى النزاع بين الطوائف واالجناس او اثار شعور الكراىية  الطائفية او
كما ونصت المادة التالية ليا عمى انو:" يعاقب باإلعدام ، "والبغضاء بين سكان العراق

كل من حبذ او روج مبادئ صييونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من 
. فمن المعموم (2)كيفية كانت لتحقيق"مؤسساتيا او ساعدىا ماديا او ادبيا او عمل باي 

ان مبادئ وافكار الصييونية متطرفة تبتغي نشر العنصرية وتفترض التفوق النوعي 
 بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى.
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( من ذات القانون والتي 222كما ويمكن استخالص ذلك من خالل نص المادة )     
ر سنين او بالحبس كل من اىان نصت عمى انو:" يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عمى عش

بإحدى طرق العالنية االمة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العمم 
الوطني او شعار الدولة". فكل ما اورده المشرع في ىذه النصوص يعكس حالة التطرف 

فعال التي حددتيا النصوص الفكري لمشخص الذي اقدم عمى ارتكاب أيًا من اال
وباإلضافة الى ما نظمو المشرع في قانون العقوبات ضمن الجرائم الماسة ، ابقةالس

بأمن الدولة الداخمي من احكام تجرم التطرف الفكري ضمنًا، نجد ان المشرع العراقي قد 
( عمى انو:" 372كذلك حيث نصت المادة ) (1)عالج الجرائم الماسة بالشعور الديني

 1الث سنوات او بغرامة ال تزيد عمى ثمثمائة دينار. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ث
من اعتدى بإحدى طرق العالنية عمى معتقد الحدى الطوائف الدينية او حقر من  –

من تعمد التشويش عمى اقامة شعائر طائفة دينية او عمى حفل او  – 2شعائرىا. 
تمف او من خرب او ا – 3اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك

شوه او دنس بناء معدا القامة شعائر طائفية دينية او رمزا او شيئا آخر لو حرمة دينية. 
من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصو عمدا تحريفا يغير  – 4

من اىان عمنا  – 5من معناه او اذا استخف بحكم من احكامو او شيء من تعاليمو. 
من قمد  – 6تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.  رمزا او شخصا ىو موضع

. فكل الصور التي بينيا المشرع وفق (2)عمنا نسكًا او حفاًل دينيا بقصد السخرية منو"
ومع ذلك نرى من ، ىذه المادة تنبع بال شك من تطرف فكري يستوجب التجريم
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تجريم التطرف  الضروري تعديل نص المادة اعاله من خالل االشارة صراحة الى
الفكري من خالل اضافة فقرة سابعة تتضمن النص عمى انو :" وتشدد العقوبة اذا كانت 
ارتكب اي فعل من االفعال السابقة نتيجة لتكفير الفئة المستيدفة. وتكون العقوبة 

اما بالنسبة لقانون ، و مجموعة اشخاص"االعدام اذا نتج عن ذلك وفاة شخص ا
قي فانو اختص بتجريم االفعال االرىابية ضمن الصور التي مكافحة االرىاب العرا

حددىا القانون وبالتالي من غير الممكن تجريم التطرف الفكري اذا بقي قيد التصريح ما 
ولخطورة التطرف الفكري نرى ضرورة ، لم يترجم الى افعال ينطبق عمييا احكام القانون

ه بالوسائل العمنية بغية تحقيق اضافة نص مادة تجرم التطرف الفكري اذ ما تم نشر 
 جرائم ارىابية.
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 الخاتمة
من خالل تناولنا لموضوع المعالجة الجنائية لمتطرف الفكري في التشريع العراقي      

 توصمنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات وكما يأتي:
 اواًل: النتائج.

ي يمبي حاجة ان اىتمام القوانين الجنائية لم يكن بالمستوى المطموب الذ -1
ذلك ان صور وانعكاسات التطرف الفكري لم تكن ، المجتمع في تجريم التطرف الفكري

عمى الخطورة التي ىي عمييا في الوقت الراىن االمر الذي انعكس عمى انعدام 
 النصوص الجزائية المعالجة لذلك.

من الممكن تعريف التطرف الفكري بانو:" كل تعصب لفكرة معينة واخذىا   -2
صورة ال تقبل النقاش واالقبال عمييا بما يجاوز حد االعتدال واليسر والمين والسماحة ب

 مع الرغبة بفرضيا عمى االخرين بالقوة ". ، وتقبل االخر
اال ان اخطر ، التطرف الفكري قد يكون دينيًا او مذىبيًا او سياسيًا او ايدلوجياً  -3

عات ذلك التطرف الذي يستخدم الدين او انواع التطرف الفكري واشدىا وقعًا عمى المجتم
 المذىب مادة لو.

التطرف الفكري ظاىرة اجتماعية قديمة تجددت بصورىا الحالية لذلك فان  -4
وقد تكون ، اسبابيا متعدد قد تكون اجتماعية او اقتصادية او نفسية او دينية او سياسية

 رة.نتاج مجموعة اسباب تظافرت معًا في ايجاد تمك الظاىرة الخط
ىي  -قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة –رغم ان القوانين العقابية  -5

اال ان ذلك ال ، المختصة موضوعيا بتجريم االفعال والظواىر ذات الخطر عمى المجتمع
وىذا ما يمكن مالحظتو ، يمنع من ان ينص الدستور عمى تحريم او تجريم فعل بعينو

 يما يتعمق بظاىرة التطرف الفكري.عمى موقف الدستور العراقي ف
 ثانيًا : المقترحات.

من الضروري ان ينظم المشرع ضمن قانون العقوبات النصوص الجزائية التي  -1
تحدد العقوبة بشكل ال يقبل المبس او التأويل لبقية الجرائم التي تضمنيا النص 

تحريض او التمييد الدستوري الخاص بتجريم العنصرية والتكفير التطيير الطائفي او ال
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كون ان النصوص العقابية المتمثمة بقانون ، او التمجيد او الترويج او التبرير لو
العقوبات وقانون مكافحة االرىاب قد تكون قاصرة عن االحاطة بجميع صور التطرف 

 التي بينيا النص الدستوري.
عمى من الضروري ان يتضمن قانون مكافحة االرىاب العراقي النص صراحة   -2

تجريم التكفير من خالل النص عمى انو :" يعد مرتكبًا لجريمة ارىابية كل من يرتكب 
فعاًل من االفعال االتية : التكفير أو الدعوة اليو او التحريض عمى الكراىية او التباغض 
بين االجناس واالديان والمذاىب او الدعوة الييما اذا ادى الفعل الى فتنة في المجتمع  

 االفعال المشار الييا ببقية الصور في موت شخص".او تسببت 
ندعو المشرع العراقي الى ان يأخذ بما نظمو المشرع االماراتي في قانون  -3

مكافحة التمييز والكراىية من خالل اضافة نص الى قانون العقوبات يتبنى النص عمى 
اســتخدام إحدى االتي:" يعاقب بالســجن المؤقت كل من رمى أفراد أو جماعات بالكفر ب

طرق التعبير العمنية. وتكــون العقوبــة اإلعــدام إذا اقتــرن الرمي بالكفــر تحريضًا عمى 
 القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك".

( من قانون العقوبات العراقي من خالل 372ضرورة تعديل نص المادة ) -4
مدي ناتج عن تطرف اضافة فقرة سابعة تنص عمى تشديد العقاب اذا كان الفعل الع

 فكري ويعاقب بذات العقوبة من ساىم معو بطريق التحريض او التشجيع او التمويل .
ضرورة اضافة نصوص جزائية في قانون العقوبات تجرم افعال التمييز العنصري  -5

، والجير عمنا بافكار متطرفة تعمل عمى حقن المجتمع سمبيًا ضد بعضيم البعض
راىية وخاصة ممن كان لو مكانة اجتماعية او رسمية مؤثرة في وكذلك تجريم الجير بالك

 المجتمع.
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