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The Conclusion 

 

Firstly: The conclusions  

1- The Terrorism is used as a strategy between two great powers 
during the cold war  which excreted  a number of terrorism practices   and a 
formation of terroristic  organizations which created  several problems and 
wars at the regional and international levels where some valent/ equal 
conflicting states militarily resorted to use  the terroristic methods amongst 
them as an alternative  of the conventional wars and some small states  
resort to commit terroristic acts against the great powers due to their 
inability of confronting  them militarily  and these acts frequently  get done  
for  revenge. 

2- Dr. Shareef Basyoni termed the terrorism and this term was 
recognized in the meetings of the regional experts organized  by the United 
Nations Agency on 14/ March /1988 where he termed it as (a strategy of  
the internationally banned violence being motivated by ideological and 
doctrinal incentives avoids terrifying violence events inside a certain  group 
of a society to achieve the authority arrival or  implementation  of care for a 
request and a benefit regardless of  whether the violence committers  would 
work for themselves  or on their behalf  or on behalf of the  states). This 
term is considered one of the best terms about terrorism because it 
understands the terrorism content and treats it with objectivity without any 
political orientation and it refers to the motive on the terroristic act and 
constrains it politically meanwhile it mentions the act scope which is the 
international scope whether it would be a terrorism of a state or an 
individual. 

3- Although the international efforts are old to control the 
international terrorism and which resulted in  signing  a number of the 
regional and world agreements aimed at  preventing and suppressing  some  
figures and forms of terrorism and a punishment against them, but the 
events of September of 2001 followed by the terroristic attacks in  different 
areas of the world led to increase of the states realization  about the 
importance and necessity of taking national procedures in addition to 
enhancement of  cooperation among them on  both world and international 
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levels to face such phenomenon. The security Assembly issued a decision 
no. 1373 on 28/9/2001 which called all the members states in the united 
stations to criminalize the terrorism acts and ban of terrorism fund or 
planning or supporting the terroristic operations. 

4- The results of world summit conference on fighting terrorism in 
2005 resulted in recognizing a strategy of the joint world United Nations 
for the first time on 8/9/2006 against terrorism where this strategy includes 
a work plan aims at treating the circumstances which help spread terrorism 
and stop it and make the required steps to build the states abilities, enhance 
the role of United Nations and guarantee the human rights respect during 
the terrorism control. The European Union emphasized the need of a 
complete approach to resolve the reasons of terrorism phenomenon and the 
most important procedures are: investigative surveys, diplomatic and 
political dimension, dialogue between cultures, dialogue between religions, 
control of fund and transport security, strategy of recruitment control and 
spreading the radical or hardliner thought. The group of eight, NATO, 
Organization of American states and league of Arab States made the 
required steps to face the terrorism phenomenon which threatens the world 
stability. 

5- The new birth Alkaida Terroristic organization which came up with 
two twins first of which is the Alnasr Front which looks like  its mother as 
a form and a content especially in the social and political frame but the 
second is the state organization which has turned into the Islamic state in 
Iraq and Syria/ Levant (ISIS), born as the most daring , hardliner and brutal 
one even of its producing mother as a progressive  event in the path of the 
international  contemporary terrorism  where  the conflict  centers between 
them at the Syrian borders and geographically expands proportionally  
along with its expansion intellectually and politically,  in spite of the field 
cooperation between two twins there is a difference in  the vision where the 
Alnusra front represents the perfect epitome of Alkaida branches which 
trend to mixture between the religious objectives and national calls but 
(ISIS) represents the conventional heir for implementing the professorship  
and Islamic caliphate  at the world level. 

6- Islamic state organization in Iraq and Syria (Levant) is shortly 
termed as (ISIS) and is an Islamic organization. It uses Alwahabi, Jihadi 
and Salafis thoughts in addition to thoughts and visions of Kharijites. 
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Members of this organization, upon their belief aim at re-establishment of 
Islamic caliphate and Applying Sharia law. His followers  and his influence 
are existent  mainly in Iraq and Syria and may be in other areas like south 
of Yemen, Libya, Sinai, Somalia, north and east of Nigeria and Pakistan 
under the presidency of Abubakir Albaghdadi. 

7- The security assembly took a resolution no. 2170 in 2014 and an 
other resolution no. 1618 in 2015 to face ISIS and Alnusra front 
organization by weakening them financially and prevention of foreign 
militants flow to join this organization and threatening by imposing 
punishments on those who participate in recruitment of militants for this 
group and helping them to join ISIS, bringing them to justice  

8- We have concluded in this study three theories in funding terrorism 
in general and ISIS organization, these theories are as follows: 

a- Funding by the western states especially USA and its allies in the 
gulf and Turkey. 

b- The funding by the eastern pole made up of China, Russia, Iran 
and their allies in the Shiite Crescent.  

c- The funding by the non-profit organizations, businessmen and the 
rich who are sympathizers with the thought of ISIS and Alkaida. 
The closest to the right is the funding by the three parties 
particularly the international funding which covers various 
agendas like a war by proxy. 

9- According to the basic order of the international criminal court , it 
is specialized in seeing the war crimes , anti humanity crimes and  genocide 
crime when  crimes are committed against a state region which is a party in 
the basic order or by any  of its subjects in the way referred to by article 12 
of the court basic order and if the state which is  not a party in the basic 
order agrees to the specialty  of the international criminal court by deciding 
on  crime and in case of  a remit to the  court by the international security 
assembly  based on the seventh chapter of the  United Nations Pact , in this 
case the court practices its specialty  without the need  for prior words of 
the state which the crime was committed on its region or the state to which  
the accused belongs to its nationality whether  this state would be a party  
in the basic order of the court  or not. According  to what is mentioned 
above, although Syria and Iraq are not parties  in the basic order of the 
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international criminal court, but when the criminals of ISIS and Nusra 
organizations are arrested they be tried before the  international criminal 
court whether in the shadow of existence of a remit  by Syria and Iraq  to 
the international criminal court regarding the accused or their acceptance  
of that, or a remit to the international criminal court by the security 
assembly based on its authorities according to seventh chapter of the 
United Nations Pact when any state on whose lands a crime is committed 
would offer this request to the security assembly and  the assembly 
members  approve of that… 

Thirdly: The recommendations: 

1- We recommend the political parties in the region  to the necessity 
of the parliament activation and extension  of Kurdistan  law of controlling 
terrorism after expiry of its legal period on 16 /7/2016 in order that the 
courts may not be obliged  to resort to the Iraqi  Penal Code  no. 111 of the 
year 1969 in dealing  with the accused  about  the operations  which are 
considered terroristic because the  penalties stipulated by the Iraqi Penal 
Code  are lighter from  which   being stipulated by terrorism controlling  
law and they do not cover penalties about the  call for the extremism and 
dissemination of  publications related to the extremism thought .   

2- Amendment of  Kurdistan law  for controlling terrorism  by 
enhancing the authorities  of police and the other security  services in the 
field of  electronic control, inspection, calls registration, money wash and  
granting them the arrest authorities without trial in addition to  provisions  
related to the suspected like the international terrorists which permit to 
arrest and keep them away. 

3- Forming a national Criminal Court in Iraq Kurdistan region 
specialized in anti-humanity crimes and its headquarter is based in Erbil 
like the Iraqi criminal court specialized in the anti-humanity crimes to try 
the terroristic organizations and ISIS terroristic organization at the forefront 
in the following crimes (crime of genocide, anti humanity crimes, war 
crimes and terroristic crimes mentioned in the code of terrorism controlling 
in Iraq Kurdistan region no. (6) of the year 2006  provided that the 
jurisdiction of the court should apply to every Iraqi or Arab or foreign 
resident in Iraq or fights along with the terroristic  groups in Iraq or abroad 
against Iraq (in the areas  of Kurdistan region or abroad to the detriment of 
it) after the date of founding it.  
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4- Opening diplomatic and dialogic channels with Baghdad 
government to devote the efforts in the direction of the signature to join 
Rome basic order of the international criminal court and at the same time 
the following are done: 

A- Asking the security assembly  to open an investigation about the 
international crimes (war crimes, anti-humanity crimes and crime 
of the genocide or that is enrolled under the ethnic cleansing  
especially against our people (Kurdistan people) and then passing 
them to the international criminal court  by the above assembly 
as happened in the investigations started by the court currently in 
Sudan , Libya  and Iraq within the list of seven states (Palestine, 
Nigeria, Iraq, Afghanistan, Colombia, Ukraine and Guinea)  
which are included in the checklist whether the international 
criminal court would open an investigation about what the war 
crimes or anti-humanity crimes  would take place on their lands . 

B- Opening communication and meeting channels with Mr. the 
prosecutor of the international criminal court to urge him to the 
initiative of opening an investigation about such crimes where he 
is right to open such investigation spontaneously even if the state 
would not be a member in the international criminal court like 
Iraq. 

5- Opening the United Nations to  constitute national and international  
mixed  courts (internationalized) in Iraq Kurdistan region, comprise  active 
and influential personalities in the field of judiciary and justice 
(international and local) composed of the judges and other cadres  like the 
mixed courts in Serra lion, Kosovo, Bosnia, eastern Timor and Cambodia  
to review the international crimes committed by ISIS against our Kurdistan 
people and the other crimes like the anti-humanity crimes, genocide and 
crimes  of ethnic cleansing  and so on. 

6- Facing the thought of ISIS Organization throughout Media by the 
government and non-government competent authorities in creating a new  
mentality and new way in understanding and assimilating  religion by 
education, learning, and speech in away to materialize and  interpret the 
right understanding which tells a type of depth and structure in the 
understanding and real  foresight  of Islam. 
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م داعش االرهابي" المقدمة من  ة لتنظ أن اعداد األطروحة الموسومة: "المعالجة الجنائ أشهد 
ین فر قد تم تحت إشرافي في جامعة  منتس الطالب سفین لز ل ة وهي جزء من سانت  العالم

توراه في القانون العام. ات نیل درجة الد   متطل
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أن توراه في القانون العام ألطروحة أجرت التدقی العلمي  يأشهد  الموسومة: "المعالجة الد
م داعش االرهابي"  ة لتنظ ین فر التي أعدها الجنائ مراجالطالب سفین لز ما عوقد قمت  تها 

ة وألجل ذلك وقعت أدناه.  ة من األخطاء العلم   یجعلها خال
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أن توراه في القانون العام ألطروحة أجرت التدقی اللغو  يأشهد  الموسومة: "المعالجة الد
م داعش االرهابي"  ة لتنظ ین فر ي أعدها التالجنائ مراجالطالب سفین لز ما عوقد قمت  تها 

ة وألجل ذلك وقعت أدناه.  ة من األخطاء اللغو   یجعلها خال
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 ة التحـــــــهداء الحـرواح شــــألــــى إ ــــارزاني الخالــــدـــــــــررة الكــــــــر ة وعلــــى رأســــهم ال ، ونجلــــه رد
 ادرس المجید.

  جـــــــــــرائـــــــــــم اإلرهـــــــــاب.إلى ضحایـــا 
  ـــة والوقـــار .. إلـــى مـــن علمنـــي العطـــاء بـــدون انتظـــار .. إلـــى مـــن الهی للـــه هللا  إلـــى مـــن 

ل افتخار .. ...والد العزز   أحمل أسمه 
  

  المتواضع جهدثمرة أهد 
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ة مشارف على وأنا م أتقدم ان إال سعني ال هذا حثي رحلة نها ر  عظ  الى وامتناني ش
تور العزز األستاذ المشرف أستاذ  لي ومساندته ودعمه رعایته على) مجید خضر احمد( الد
حث فترة طیلة ات عن التخفیف في الكبیر األثر له ان ذوال ال ذلك العمل ومشقات صعو ، و

ع االقارب والزمالء واالساتذة الذین ساندوني في اتمام هذا العمل  ر جم المتواضع ونرجوا من اش
  .هللا التوفی
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  الصفحة  المــوضـــوع
  ٤-١  المقـدمـة

ة اإلرهاب وتنـظیـم داعش اإلرهابـي   ٩٤-٥  الفصل األول: ماهـ
  ٥١-٥  المبـحـث األول مـاهـیـة اإلرهـــاب

  ٣٨-٦  مفهوم اإلرهاب وذاتیتهالمطلب األول: 
  ٦  الفرع األول: اإلرهاب في اللغة واالصطالح

  ٢٧  الفرع الثاني: ذاتـیـــــــة اإلرهـــــاب
عة اإلرهاب وأنواعه ودوافعه   ٥١- ٣٨  المطلب الثاني: طب

الــهالفرع األول: أنـــواع    ٣٨  اإلرهـــــاب وأشــ
اب اإلرهـــاب ودوافـعـه   ٤٤  الفرع الثاني: أســـ

م داعش اإلرهابي حث الثاني: مـاهـیـة تنظ   ٩٤- ٥٢  الم
م ن والتنظ   ٩٤- ٥٢  المطلب األول: المفهوم والتكو

سه   ٥٢  الفرع األول: معنى داعش ونواة تأس
ات  م وش ة التنظ ل لهالفرع الثاني: ه   ٥٦  تمو

ه م داعش ومناط تواجده وأسالی   ٧٦  الفرع الثالث: أهداف تنظ
ةالفصل الثاني:  عات الداخل   ١٦٥- ٩٥  معالجة االرهاب في التشر

حث األول:  ة المقارنةالم   ١٣٨- ٩٥  االرهاب في التشرعات الجنائ
ة لمعالجة االرهابالمطلب األول:  عة القانون   ١٠٧- ٩٧  الطب

جرمة مستقلةالفرع األول:    ٩٧  معالجة االرهاب 
عنصر في الجرمةالفرع الثاني:    ١٠٢  معالجة االرهاب 
ظرف مشدد في الجرمةالفرع الثالث:    ١٠٣  معالجة االرهاب 

یزه مظاهر و المطلب الثاني:  معالجة االرهاب في دول العالم وتر
  في العراق

١٣٨- ١٠٧  

ة المظاهر الفرع األول:  عض الدول العر والمعالجة في 
ا، تونس، المغرب، سورا، قطر)   (مصر، لیب

١٠٨  



 ) ح ( 
 

  الصفحة  المــوضـــوع
ة الفرع الثاني:  عض الدول االجنب المظاهر والمعالجة في 

ات المتحدة، المملكة المتحدة) ا، فرنسا، الوال طال   (ا
١٢٦  

  ١٣٧  محاولة حصر االرهاب في العراقالفرع الثالث: 
حث الثاني:  ة االرهابالم   ١٦٥- ١٣٩  في التشرعات العراق

ة لالرهابالمطلب األول:    ١٤٧- ١٣٩  المعالجة الدستورة والعقاب
  ١٤٠  المعالجة الدستورة لالرهابالفرع األول: 
اتالفرع الثاني:    ١٤١  المعالجة في قانون العقو
افحة االرهابالمطلب الثاني:    ١٦٥- ١٤٨  المعالجة في قوانین م

افحة االرهاب العراقي الفرع األول:  المعالجة في قانون م
ومد مخالفته للمعاییر  ٢٠٠٥لسنة  ١٣رقم 

ادئ القانون الجنائي ة وم   الدول

١٤٨  

م  الفرع الثاني: افحة االرهاب القل المعالجة في قانون م
  ٢٠٠٦ردستان العراق لعام 

١٥٧  

  ٢٤٣-١٦٦  الـمـعـالجـة الـدولیـة لإلرهـابالفصل الثالث: 
حث األول:  انها وصالتها الم ة وار جرمة دول مضمون االرهاب 

ة   الدول
١٩٠- ١٦٦  

ةالمطلب األول:    ١٧٦- ١٦٧  مضمون االرهاب بوصفه جرمة دول
ادة الفرع األول:  ة (جرمة ا االرهاب جزء من الجرمة الدول

ة) ة، جرمة ضد االنسان   جماع
١٦٧  

  ١٧٢  االرهاب الدولياالفعال التي تؤلف الفرع الثاني: 
ـان جرمــة االرهــاب الدولــيالمطلب الثاني:    ١٩٠- ١٧٧  أر
ن الماد والمعنو الفرع األول:    ١٧٧  الر
ن الخاص والدوليالفرع الثاني:    ١٨٤  الر

حث الثاني:  ة الم مة الجنائ م داعش والمح افحة تنظ ة لم الجهود الدول
ة   الدول

٢٤٣- ١٩١  

م داعش المطلب األول:  افحة تنظ ة المعاصرة لم الجهود الدول
  االرهابي

٢١٥- ١٩١  
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  الصفحة  المــوضـــوع
م الفرع األول:  افحة تنظ ة لم م ة واالقل ات الدول االتفاق

  داعش االرهابي
١٩٢  

م الفرع الثاني:  افحة تنظ ة المعاصرة لم القرارات الدول
  داعش االرهابي

١٩٩  

ة الفرع الثالث:  افحة االرهاب الدول (اسالیب دور لجنة م
  العمل والمهام)

٢١٠  

ة في محاكمة المطلب الثاني:  ة الدول مة الجنائ دور المح
م داعش   جرائم تنظ

٢٤٣- ٢١٧  

ة الفرع األول:  ة الدول مة الجنائ المح التعرف 
اختصاصاتها   و

٢١٧  

ةالفرع الثاني:  ة الدول مة الجنائ عة المح   ٢٢٩  طب
ة الفرع الثالث:  ة الجنائ ة الرهابیي داعشالمسؤول   ٢٣٥  والمدن

  ٢٤٨-٢٤٥  ةـمـاتـالخ
  ٢٦٦-٢٤٩  عـراجــــــادر والمـــمة المصـائـق
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اء إسائر  الحمد هلل رب العالمین والصالة والسالم على دمحم خاتم النبیین وعلى خوانه من االنب
عوثین الهادیین  لینوالمرس عهم بإامن و  لى طر الحإالم   .حسان الى یوم الدینت

له من اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي ل بیراً  شغل موضوع االرهاب حیزاً  ما تش
اع لألمن وتدمیر لألنفس والممتلكات  ما یخلفه من ض م على المجتمع  هذه الظاهرة من خطر عظ

رین وما یراف س للمقدسات وقتل وخطف للمدنیین والعس ع وانتهاك للحرمات وتدن  ذلك من ترو
االسلوب  وقد انتشر االرهاب على مد التارخ وشهد تطورا مستمرا سواء في .وخوف وقتل وتهجیر

ه عة القائمین  ة معاو االهداف او طب عد تطورات او ، ونشطت ظاهرة االرهاب في حق ینة 
ل اخر نتیجة لتطورات ، واختفت مع زوال هذه المتغیرات لتعود مرة اخمتغیرات محددة ش ر 

  .جدیدة

ظهر  اً و ة ، وانها ظهرت للمر ان مصطلحات (االرهاب) و(االرهابي) هي حدیثة العهد نسب
ة الكبر للعام  ان الثورة الفرنس عة  ١٧٨٩االولى ا حیث استخدمت لالشارة الى الممارسات الفظ

ة ضد المناهضین للثورة بدءا  سبیر) وغیره من رجال االنتفاضة الفرنس المساقة تحت اشراف (رو
ة ضد المسجونین والموقوفین من اعداء الث ١٧٩٢مجازر ایلول سبتمبر من العام  ورة المرتك

طة بها ة تعاملهم مع اعداء فرنسا من الدول المح ة خش وصوال الى لجنة السالمة العامة  ،الفرنس
مة الثورة المنشأة في تارخ  ة ضد الجمهورة ١٧٩٣اذار  ١٠والمح  .للنظر في الجرائم المرتك

ا ان ظهور مصطلح االرهاب وذیوعه وانتشاره حدیثین نسب قتضي  ،ولكن اذا  ط اال انه  تسل
عمل هدفه ارهاب اناس اخرن  ام  م قدم التارخ واثارة الرعب في صالضوء على ان الق فوفهم قد

توب ه من  ،الم ستهان  ة نجد ان عددا ال  مة والجمهورات الرومان العودة الى عهد الیونان القد ف
ة في معناها ومفه ومها التقلید وعلى االعمال القائمة على الرعب والعنف والمعتبرة انشطة ارهاب

ال یولی ة اغت صر في العام رأسها عمل الد ٤٤وس ق ة قبل الم قال ان حر ، اضافة الى ذلك 
ارین تعتبر من اقدم االمثلة المعروفة ة الس ا والجماعات االرهاب ، وهي مجموعة او عن الخال

م وتضم رجاال من مراتب ودرجات د ة من التنظ ة على درجة عال ا ناشطین في نضال طائفة دین ن
فاح (الزلوت)    .م)٧٣- ٦٦(في فلسطین بین عامي  )١(و

                                                            

ة ١( انت تحارب ضد الرومان في الحرب االولى الیهود ة  ة یهود اس ة الحاصلة في القرن  –) مجموعة س الرومان
قوة السالح من اال ة طرد الرومان  غ الد  م .االول للم  راضي المقدسة من ضمنها اورشل
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الت الحرب قد ظهر االرهاب و  عد ان ذاق العالم و ة  ة الثان عد الحرب العالم واضحا 
ون هذا  ج االرهاب  طرق اخر منها ترو عض الدول الى تحقی اهدافها  الطاحنة مما حد ب

حق اال أقل تكلفةهداف المنشوداالخیر  ه جماعات تقوِ ة  ة ، حیث تقوم  ض البنى التحت
ة والس ة واالقتصاد شف لآلاالجتماع ة للطرف االخر دون ان  من غیر حاجة الى خرن و اس

اردة التي تمت ت اعالن الحرب التي عد انتهاء الحرب ال مة. و تطلب نفقات هائلة وخسائر جس
ة القوة والنظام العالمي الجدید تطور االرهاب ، وفي ظاالرهابخاللها العدید من احداث  ل احاد

ا واهدافا حا واسلو ما وتسل ح یندرج تحت مس ،تنظ ة على اسس منظمةواص ، مى (منظمات) مبن
ار عناصر االطقم المنفذة  م او التدرب او اخت ادة او التنظ ان على اساس مستو الق ان 

ات حت له وسائله ف ،للعمل ط و واص ذات ، وفي اعداد الكوادر الحصول على المعلوماتي التخط
ة ات العال ذلك تسهیل اجراءات  ،التقن اتالوصول او ، وفي توفیر لى الهدف المحدد لتنفیذ العمل

فاءة ة انشطتها  مات االرهاب ل الالزم لتواصل التنظ                                                      .التمو

ة ا ما ان قض ع دول العاو اتت تشغل جم لم في الوقت الحاضر على الرغم الرهاب الدولي 
ساالرهاب ن من أ ة الجدیدة اال ان الجدید في موضوع االرهاب في الوقت  جرمة ل القض

ة ح ظاهرة عالم ة  ٢٠٠١سبتمبر - أیلول ١١عد أحداث  ،الحاضر هو ان االرهاب اص المأساو
ة ا ة وتغییرات في والتي تمثلت بهجمات إرهاب ات المتحدة، شهد العالم تطورات درام ستهدفت الوال

ة التي  ة، ومن ثم اتجاه الحدیث لد أنصار ودعاة العولمة نحو اآلثار السلب مجال العالقات الدول
ع  ر منها تشج ة لهذه الظاهرة، ونذ عد أن سب وتحدثوا عن اآلثار اإلیجاب تخلفها هذه الظاهرة 

ة التجارة وحرة  ة وحرة تنقل األفراد من دولة إلى أخر وتحقی السعادة والرفاه األسواق المال
الت في سبیل  شرة وغیرها من األمور والمسائل التي تجلب للفرد والمجتمع من تسه والتقدم لل
فة  ة ومخ ات سلب ة التطورات، إال أن هذه الظاهرة بدأت في الوقت ذاته تفرز تداع مسایرة ومواك

عد أن تم إطالق  حیث تؤد إلى بروز نوع من عدم االستقرار وعدم األمان، ومن هنا فإن العولمة 
ات المتحدة إلى الدول األخر لتبني وتفهم  الدعوات إلیها من قبل الدول الكبر وفي مقدمتها الوال

ة لهذه الظاهرة و  التي من هذه الظاهرة، بدأت الدول الكبر هي نفسها تعاني من النتائج السلب
ل  ش م و أخطرها هي ظاهرة اإلرهاب الدولي، حیث وصلت إلى ذروتها من حیث الـتأثیر والتنظ

طل علیها وصف (عولمة اإلرهاب)، ن أن  منطقة او ثقافة او مجتمع او  م ط  ا انها ال ترت
ة معینة وهنا فقد اختلفت التفسیرات والدوافع التي أدت إلى تنام ة او عرق ي ظاهرة جماعات دین

ة ونمو ظاهرة اإلرهاب،  د ان حاالت التنافس والصراع الدولي ساعدت في تغذ اإلرهاب بین من یؤ
عوامل مختلفة  طة  ن ان تظهر في أ مجتمع مرت م ة  ع ین من یدعي ان اإلرهاب ظاهرة طب و

ة واال اس ة و منها البیئة الس ة والدین ة واالجتماع ة.قتصاد               االیدیولوج
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افحة االرهاب الدولي التي اسفرت عن  ة الى م ة الرام وعلى الرغم من قدم الجهود الدول
ة ات الدول ة ،ابرام العدید من االتفاق م ة واالقل عض صور  ،العالم التي تهدف الى منع وقمع 

ال االرهاب والعقاب علیها ن وما تالها م ٢٠٠١اال ان احداث الحاد عشر من ایلول لعام  ،واش
ة و ضرورة اتخاذ تدابیر  قاع العالم ادت الى تزاید ادراك الدول ألهم ة في مختلف  هجمات ارهاب
مي لمواجهة تلك  ما بینها على الصعیدین العالمي واالقل ة فضال عن تعزز التعاون الدولي ف وطن

ة خاصة ومستقلة لمعالجة الجرمة االر  ،الظاهرة عض الدول قوانین عقاب ةما اصدرت  في  ،هاب
ار االرهاب  ة من خالل اعت او  ،ظرفا مشدداحین اتجهت دول اخر الى تعدیل قوانینها العقاب

ة علیهاادخال  ة واجرائ الت موضوع   .تعد

ة في العراق والشام  م الدولة االسالم م (داعش) او تنظ عرف بتنظ اما ما یتعل بإرهاب ما 
م (القاع ن نسخة جدیدة من تنظ ل نموذجا مختلفا من حیث  ،دة)الذ لم  ش ة وانما  االیدولوج

ات ة  ،والنشأة واالولو ات المتحدة االمر اته في محارة الغرب والوال م القاعدة حصر اولو فتنظ
ة وقتل الیهود والصلیبیین واخراج قواتها من الجزرة ،الذات ، وتجَنب خوض ا معارك او العر

ة اخر  مات اسالم قاء سو صدامات وحروب من منطل  حروب ضد تنظ الحفا على ال
شها المنطقة وضعف  ،واالستمرارة ار التي تع م داعش استغالل حالة االنه بینما اراد تنظ

ادة ال اب الس ومات وغ ة وتعاظم االستقطاب الطائفيالح داعش تقاتل القوات فقد راینا  .وطن
ة في ار وسامراء العراق ما تقااالن ، اضافة الى خوضها معارك وات السورة في مواقع اخر تل الق، 

ردستان العراقعدیدة مع اكراد سورا في عین الع اني) وفي  و تها في رب ( جبل  ومن ذلك معر
ال) ثم في تلعفر ة التي تقوم بها  ،سنجار (شن مهارة فائقة رغم الغارات الجو ها  وهي تدیر معار

ش العراقي الذاذ یرسم استراتیجی التحالف الدولي قون في الج ا سا ة ض ین تخرجوا من تها القتال
رة ان عس ات ار ون محوروهذا ما  .ل ه نلقي الضوء على تعرف  سوف  اطروحتنا وف

ة  فهو الخطر االرهابي االكبر على  (داعش) ه االرهاب له واهدافه واسالی نه ونشأته وتمو وتكو
اسره.عظم للعراق خااالطالق والتهدید اال   صة والعالم 

حثأ ة ال   :هم

قاع العالم  ال ات ینتشر في  ة موضوع اإلرهاب وخصوصًا ارهاب داعش الذ  یخفى أهم
م إنتشار ة متقنة تعتمد على النار في الهش الغة واستراتیج ة  احتراف عمل  م خطیر  ، فهو تنظ

م االرها رة وجدت من هذا التنظ ة وعس ة ومدن ة علم ارهم ومعتقداتهم بي مالذوادر مهن ًا ألف
قدمون واحقادهم رة وغیرها تجعلهم  ة وف حملون معتقدات دین م  ، فضًال على ان منتسبوا التنظ

ة على تحقی  وحش مهم لفرض دولة ظابجرأة و ة)توسع تنظ ولكون  ،هرها اقامة (الخالفة االسالم
حتل اراضي تقع في عدة دول  ًا و م حدیث نسب نفذ تفجیراته وجرائمه على اكثر من هذا التنظ و

ة  ة والقضائ ة القانون ون امر تناولها من الناح ة الدقة واالشأدولة ف ةمر في غا   .ال
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حثإ ة ال ال   :ش

ات تتمحور ال داعش خصوصاً االطروحة في  اش االرهاب عمومًا و ة  م  االحاطة المفاه
ةو  ة المعتمدة في المعالجة الوطن ة واآلل ف ة الناجحة في اجتثاثه الك مة المختصة و  والدول المح

ة في الحد من حاالت ، و وهو االعتداء العابر للحدود )داعش(النظر في جرائم  تنفیذ القرارات االمم
عض الدول ال ه  ة والمساعدة والدعم الذ تبد مالرعا ، فهي كبر والدول االخر لهذا التنظ

ثیرة ومتفرعة ومتنوعة تج ات  ال ات االطروحة اش ة من جزئ ل جزئ الغة ان  علنا نقول دون م
حد  ة  ال ه بین ذاتهاتمثل اش االضافة الى عدم وجود تعرف مانع جامع لالرهاب متف عل  ،

، لذلك جاءت نظرتها او  ذلك في دولة اخر عد  ا في دولة معینة قد ال  عد ارها الدول، فما 
اسا لمصالحها ة مختلفة من دولة و  ،تعرفها لالرهاب انع جاءت نصوص التجرم لالعمال االرهاب

ك عن اختالف آراء الفقهاء حول تعرف االرهاب. ، ناه   الى اخر

حث: ة ال   منهج

ار  تعتمد االطروحة على مناهج متنوعة فهي تعتمد على المنهج النظر في طرح االف
م ونحوها قي الد على الجانب العملي اما تعتم ،والتعرفات والمفاه اسالیب لتطب ما ما یتعل  س

ارهم وث الرعب في نفوس  ج الف ة للترو ة تسخیر االعالم والوسائل التقن ف م داعش و عمل تنظ
ة تطبی القانون الواجب على جرائ ،االخرن ذلك في عمل ، م داعش في الجانب الوطني والدوليو

ضا على المنهج المقارن الموسع  ة التي ما تعتمد االطروحة ا ة او االجنب سواء مع القوانین العر
افحة االر  قانون م افحة االرهاب العراقي مقارنة  هاب تعاملت مع ظاهرة االرهاب او مع قانون م

ردستان العراق. م  اقل   الخاص 

حث ة ال ل   ه

طرق موضوع االطروحة  ار المتعلقة  ع االف ة متناسقة ومتوازنة قدر لقد حاولنا عرض جم
ان اال ع جوانبها م ة جم ة االطرو لذا  ،تكفل تغط م موضوعها الى ثالثفقد اقتضت تغط  ةحة تقس

م داعش االرهابيفصول ة االرهاب وتنظ حثین  و  ، في الفصل االول تناولنا ماه قسمنا الفصل الى م
ة االرهاب حث االول عن ماه حث الثاني تناولن ،تناولنا في الم ماما الم ة تنظ ه ماه داعش  ا ف

ة لالرهاب وقسمناه االرهابي حثین  ضاً أ، اما الفصل الثاني فقد خصصناه لمعالجة الوطن الى م
ة المقارنة حث االول االرهاب في التشرعات الجنائ حث الثاني تناولن ،تناولنا في الم ا االرهاب والم

ة ة لالرهاب في التشرعات العراق حثین ، وخصصنا الفصل الثالث للمعالجة الدول وقسمناه الى م
ة انها وصالتها الدول ة وار جرمة دول حث االول مضمون االرهاب  حث  ،تناولنا في الم والم

افحة ة لم ه الجهود الدول ة الثاني تناولنا ف ة الدول مة الجنائ   .داعش والمح
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ه أن اإلرهاب ة من المتف عل ل خطرًا ضد اإلنسان ه هو إیجاد  )١(ش إال إن المختلف عل
ذلك، نظرا الختالف مفهوم االرهاب  عتبر  ًا وما ال  عتبر إرها ه لما  تعرف دولي جامع ومتف عل

ر ومن بلد الى بلد  ر الى ف ولعدم االستقرار على تحدید لهذا المفهوم ارتأینا تناول  ،خرآمن ف
ة االرهاب في هذ ة االرهاب وفي ماه حثین، نتناول في االول ماه ا الفصل والذ سنقسمه الى م

م داعش االرهابي. ة تنظ حث الثاني ماه  الم

  
ßìÿa@szj¾a 
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ان مرد عدم االتفاق على وجود تعرف محدد لظاهرة اإلرهاب هو أن لكل دولة ظروفها إ ن 
عد غیر ومصالحها التي تختلف من دولة ألخر  ًا في وقت من األوقات قد  عتبر إرها  بل أن ما 

ما أن  عد أن تتغیر الظروف لفهم الممارسة للفعل نفسه أو تتغیر المصالح،  ذلك في وقت آخر 
اسي لتفسیره على الجانب ال ه الجانب الس ي مما أخضع نانو قمصطلح تعرف اإلرهاب طغى ف

ة غی اس عتهامحاوالت التعرف للممارسات الس طب طة    .)٢(ر المنض

ة اإلرهاب فقد ص شأن تحدید ماه ات التي تثار  ال م اومع اإلش حب ذلك تداخل في المفاه
ما أعمال الكفاح المسلح ه والس فقد أثیر هذا الخلط بین المفهومین  ،)٣(بین اإلرهاب وما قد یختلط 

ات وهو ما ج ثیر من المناس مي في  ة على المستو الدولي واإلقل ة والدول م عل المنظمات اإلقل
اإلرهاب وهو ما  ًال حسب وجهة نظرها تعرفاتها الخاصة  ة المختلفة أن تتبنى  والتشرعات الوطن
ضًا حیث یتضح ذلك من خالل النظر إلى تعرف اإلرهاب في  ة أ ه الدول العر سارت عل

                                                            

ة للعلوم ١( افحته، جامعة نایف العر ه وأسالیب م ة إل ) دمحم المدني بوساق، اإلرهاب وأخطاره والعوامل المؤد
ة،    .٣، ص٢٠٠٤األمن

ة، الراض، ع) س٢( ة للعلوم األمن ل اإلرهاب، جامعة نایف العر   .٢٥، ص٢٠٠٩د بن علي الشهرستاني، تمو
ة المسلحة في. صالح الدین عام) د٣( ر العري، القاهرة، ا ر، المقاومة الشعب ، ١٩٧٧لقانون الدولي، دار الف

  .٤٨٦ص
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افحة اإلرهاب  ة لم ة العر ما إن اإلرها)١(١٩٨٨االتفاق مثل خطورة متزایدة على أمن ، و ات  ب 
ة  افحة هذه الظاهرة اإلجرام المجتمعات واستقرارها ومن ثم اتجهت الدول إلى ضرورة العمل على م

ه. ة تعمل على محارة اإلرهاب والقضاء عل م   من خالل التكاتف في منظومة إقل

حث الى مطلبین ب وذاتیته وفي الثاني تناولنا في االول مفهوم االرها ،وقد قسمنا هذا الم
عة االرهاب وانواعه ودوافعه    .طب
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له  بیرًا في اهتمام فقهاء القانون الدولي والقانون الجنائي لما تش حتل موضوع اإلرهاب حیزًا 
اع لألمن وتدمیر للممتلكات  ما یخلفه من ض م على المجتمع  وانتهاك هذه الظاهرة من خطر جس

ما  اة الكثیر منهم الس س للمقدسات وقتل وخطف للمدنیین اآلمنین وتهدید لح للحرمات وتدن
حث في مفهوم  ما في إرهاب داعش، وال شك أن ال اإلرهاب الذ یتخذ من الدین غطاًء له 

التعرف اللغو واالصطالحي لإلره ما بدءًا  ه المختلفة الس   اب.اإلرهاب یتطلب دراسته من جوان

  الفرع األول

  اإلرهاب في اللغة واالصطالح

في هذا الفرع على التعرفات التي وردت في شأن ظاهرة اإلرهاب من حیث المعنى  ق ر طنت
  اللغو واالصطالحي لإلرهاب.

  أوًال: المعنى اللغو لإلرهاب

ة یتضح لنا أن المصدر الثالثي رهب  لمة اإلرهاب في اللغة العر حث عن معنى  عند ال
ه الذعر والرعب والفزع والخوف رهب  قصد  الكسر والضم أ خاف واإلرهاب مصدره رهب و
ة في إعطاء لفظ اإلرهاب معنى  س العر ع القوام ة أ خافه، وتكاد تشترك جم ًا وره الشيء ره

ف قال )٢(الخوف أو التخو لمة تشت من الفعل (أرهب) و لمة إرهاب هي  ه تفسیر  . فقد ورد ف
ه الفعل المضعف (رهب) أما الفعل أرهب  فالنًا أ خوفه وفزعه وهو المعنى نفسه الذ یدل عل

                                                            

اعة ١( ة الدلیل للط افحة اإلرهاب، شر ة لم ة والوطن م ة واإلقل ) المستشار فایز سالم النشوان، الجهود الدول
  .١٨، ص٢٠١٣والنشر، 

  .٩٠٣، المجلد الثالث، ص١٩٦٨سان العرب، دار لسان العرب، بیروت، ) أبو الفضل دمحم بن  منظور، ل٢(
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ًة  ًا وره قال: َرِهَب الشيء َرَه عني خاف ف ًة وَرهًَا ف المجرد من المادة نفسها وهو (َرِهَب) َیرهُب َره
ة هي  الخوف والفزع   .)١(أ خافه والره

عن التاء (ترهب) ف ة أما الفعل المزد  شت منه الراهب والراه ادة في صومعته و ي أنقطع للع
قال ترَهب فالنًا  ًا ف معنى توَعد إذا متعد ستعمل الفعل َترَهب  ذلك  ة.... الخ. و ان والرهبنة والره
اله  افة أش ه  عني استخدام العنف أو التهدید  ه أ أخفاه وفزعه  ُه واستره أ توعده وأره

ال  االغت سر المختلفة  اسي معین مثل  ة تحقی هدف س غ والتشرد والتعذیب والتخرب والنسف 
ة  اسب ماد وسیلة للحصول على معلومات وم ات األفراد والمؤسسات أو  روح المقاومة وهدم معنو

ة   .)٢(أو إلخضاع طرف مناوئ لمشیئة الجهة األرهاب

لیزة: فیرجع استخدام مصطلح ( ) إلى القرن الثاني عشر وأن Terrorismأما في اللغة اإلن
فترض إن اإلرهاب  عان هناك من یرج ثیرًا، حیث  المصطلح والمفهوم إلى أقدم من هذا التارخ 

تب المؤرخ اإلغرقي  ع أنحاء العالم فقد  حدث على مدار التارخ اإلنساني وفي جم حدث و
)Xenophon ة للحر ة عن المؤثرات النفس اق الثقافة الغر   .)٣(ب واإلرهاب على الشعوب) في س

لمة اإلرهاب ( لمة (Terrorismومصدر  ة وقد Ters) في اللغة اإلنجلیزة هي  ) الالتین
لمة (   .)٤() وهي تعني الرعب أو الخوف الشدیدTerrorاشتقت منها 

أنه استخدام العنف والتخوف خصوصًا لتحقی أهداف Terrorismعرف اإلرهاب (  (
ما عرف اإل ة،  اس ستخدم العنف إلحداث حالة من Terroristرهابي (س أنه الشخص الذ   (

ة اس اسة )٥(الفزع لتحقی أغراض س لمة إ) فA Dictionary of Politics(، وفي قاموس الس ن 
ة Terroristاإلرهابي ( اس ة تحقی أهدافه الس غ ) تعني الشخص الذ لجأ إلى العنف والرعب 

ًا ما تتضمن اإل النظام القائمالتي غال اسة الجدید (أ ،)٦(طاحة   A Dictionary ofما في قاموس الس

Modern Politics ة التي تستخدم العنف اس لمة إرهابي تستخدم لوصف الجماعات الس ) فأن 

                                                            

ة، ١( عة الثان ط، مؤسسة الرسالة، الط   .١١٨، ص١٩٨٧) القاموس المح
ز اإلعالمي للشرق األوسط، ٢( ، المر ة بین النظرة والتطبی ) عبد الحمید غمام، التحقی في الجرائم اإلرهاب

عة األولى، القاهرة،    .١٧ص، ٢٠٠٥الط
، معهد الدراسات اإل٣( حیى عبد المبد ة، جامعة القاهرة، ف) د.    .٣٦، ص٢٠٠١رق
ة الحقوق، جامعة القاهرة، ٤( ل توراه،  ة، رسالة د ) د. عائشة دمحم طلسن، اإلرهاب الدولي والحصانة الدبلوماس

  .٢٧، ص١٩٨٨
(5) Oxford, Advanced Learners Dictionary of English, 1976. 
(6) Eliott, Florence & Sumer Skill, Micheal A Dictionary of Politics, U.S.A, Pangoin Books, 1901, P 329.  
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ة  التغیرات االجتماع ة  ة أو المطال ارها على تأیید االتجاهات المناد ومات إلج للضغط على  الح
  .)١(الجذرة

ة فیرجع استخدام مصطلح اإلرهاب ( أما ة Terrorismفي اللغة الفرنس ) إلى الثقافة الغر
ة ضد  ان الجمهورة الجاكو ة إ ه الثورة الفرنس م الذ لجأت إل ًا للداللة على نوع الح تارخ

طل عل یها تحالف الملكیین والبرجوازین المناهضین للثورة، وقد نتج عن إرهاب هذه المرحلة التي 
)Reign of terror ه وٕاعدام حوالي  ٣٠٠) اعتقال ما یزد عن اإلضافة إلى موت  ١٧ألف مشت ألفًا 

ال محاكمة لمتي )٢(اآلالف في السجون  ة نجد أن  ، من هنا، فإننا لو رجعنا إلى اللغة الفرنس
)Terreur)و (Terrorismeة إلى عدة معاني العر ة،  ) تحمالن ذات المعنى والتي تترجم  منها الره

لمة ( ًا  ة Terrorismeالذعر والخوف الشدیدین، وترادف اصطالح اللغة العر ) التي تعني 
ة لم تستعمل قبل عام  لمة اإلرهاب حدیثة في اللغة الفرنس ) Terreurوالكلمة ( ١٧٩٤اإلرهاب، و

ة مشتقة من األصل الالتیني ( معنى Terrere) و(Terreurالفرنس ترتعد أو یرتجف ) وهما فعالن 
أنه  )٣()Terrere) و(Terreur( ومن األسماء المشتقة من هذین الفعلین فقد عرف اإلرهاب 

الء أو ممارسة أو  االست اسي  ة للعنف من أجل تحقی هدف س االستخدام المنظم لوسائل استثنائ
  المحافظة على السلطة.

ة أو وعلى وجه الخصوص فهو مجموعة من أعمال العنف واعتداءات  ة أو جماع فرد
ان وخل مناخ من الفوضى وانعدام األمن ة للتأثیر على الس اس   .)٤(تخرب تنفذها منظمة س

لمة ( فًا تحدثه في النفس Terrorismeأما  ًا عن ًا أو خوفًا شدیدًا أو اضطرا ) فتعني رع
ك   .)٥(صورة شر حاضر أو خطر وش

أنه مجموعةTerrorismeوقد عرف اإلرهاب ( أعمال العنف التي تقوم بها مجموعات  ) 
مارس  أنه الشخص الذ  ومة القائمة، وعرف اإلرهابي  ثورة، أو أسلوب عنف تستخدمه الح

  .)٦(العنف

                                                            
(1) Rovertson. David: A Dictionary of modern Politics, Europa Publication Limited, London, 1985, P 

314. 

، ص) ٢( ، المرجع الساب حیى عبد المبد   .٣٧د. 
، ص) ٣(   .٣٦د. عائشة دمحم طلسن، المرجع الساب
، ص٤(   .٣٧) المرجع الساب

(5)  Dictonnaire de L, Academic Feancaise Isis dede au Roy, Paris, chwz Jean Baptiste Coignurd, Jine ll, 
Premicre edition 1694, P 554. 

(6) Grand Larouse Emcyclopadiqe Libraiarie Jom Dixieme, Paris, 1964, P 261. 
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ن أن نلخص أن التعرف الفرنسي لإلرهاب أكمل وأبلغ من التعرف  م ومما سب 
قتصر على إرهاب األفراد والمنظم ، ذلك ألن األول لم  ات والمجموعات فحسب بل اعتبر اإلنجلیز

ًا مثل فرض الدول حاالت الهانة  أ عمل عنیف من طرف الدولة ضد شعبها عمًال إرهاب
ة  ر نوعًا من أنواع اإلرهاب، والخصوص ار الكبت الف المواطنین بل وقد تعد التعرف إلى اعت

جموعات واألعمال التي میزت التعرف الفرنسي هي إطالق مسمى إرهابي على األشخاص والم
انت  اإلرهاب ولو  حقوق اإلنسان ووسمها  ة ممارسة مخلة  ة إدخال أ ان ح إم حد ذاتها مما یت
الوصف وقد اعتمد القانون الفرنسي هذا التعرف لإلرهاب، إذ من الواضح  ة  الدولة ذاتها هي المعن

ع لها القاموس نفسه.تأثر تعرف اإلرهاب في مجتمع إلى آخر والنظام القانوني للدولة ا   لذ یت

ة  لمة (تیرور) من اللغات األجنب ضًا استمدت  ة أ ر أن ننوه إن اللغة الكرد الذ وجدیر 
ة أنواعًا مختلفة من اإلرهاب وخاصة في العصر الحدیث من  ة الكرد عد أن ذاقت القوم ورة  المذ

ات إره ردستان ساحة لعمل انت  ة و م ة ولحد اآلن تشهد أعنف قبل دول عظمى أو دول إقل اب
رن) في قاموس  لمة (تیروور  ة، حیث وردت  أسالیب اإلرهاب على أید منظمة داعش اإلرهاب

ال معنى االغت   .)١(جود 

ًا: المعنى الفقهي لإلرهاب   ثان

واحد من أهم الموضوعات  عد بروز اإلرهاب  طوال القرن الماضي وحتى اآلن وخاصة 
ار األخیر هو السبیل التي شغلت المجتمع الد اعت ولي تعددت المحاوالت الخاصة بتعرف اإلرهاب 

موضوع اإلرهاب الدولي وعلى وجه التحدید  ة والنظرة المتعلقة  ات العمل ال ثیر من اإلش إلى حل 
فرض اتفاق  افحة لهذه الظاهرة الخطیرة، وهو األمر الذ  التنسی بین الدول الم ما یتعل منها 

لة الكبر والتي ال تزال قائمة إن هذه الدو  ل على تعرف موضوعي محدد لإلرهاب الدولي فالمش
ًا هو مقاومة مشروعة وعمل یتف مع القانون الدولي في نظر دول  عض الدول إرها ما تعتبره 
ة والتي نر أنها  ة في مجهودات المنظمات الدول صورة أساس ، وقد تمثلت هذه المحاوالت  أخر

ة تحمل الع اإلضافة إلى الرؤ والمجهودات الدبلوماس ة تعرف اإلرهاب  بء األكثر في قض
لة تعرف اإلرهاب على المستو  ن القول أن مش م ة اإلرهاب، و ة لقض والتشرعات الوطن
شأن تعرف  الوطني ال تقارن بوضعها على الصعید الدولي فال یزال المجتمع الدولي على خالف 

ینما التعرف التشرعي الوطني لإلرهاب هو تعرف نهائي ملزم لألفراد المخاطبین اإلرهاب الدولي ب
ة  نها تحدید العناصر الموضوع م ة التي  القانون الوطني وذلك في ظل وجود الهیئات التشرع
ة عن طر الهیئات  ة والجماع ة الفرد الخاصة بهذه الجرمة، وقد ساهمت المجهودات الفقه

                                                            

)١ ، اجلور ا،  –، دار الروضة، استطنبول õ†íu@bäóèŠóÐ) نعمت حسین    .٢٤٩، ص٢٠١١تر



- ١٠  -  

ة الدو  ح لإلرهاب الفقه ن اتخاذها أساسًا لتعرف صح م ة التي  ة في بلورة العناصر الموضوع ل
اعًا لهذه المحاوالت.   الدولي وسنعرض ت

مة: ةتطور ظاهر  -١   اإلرهاب الدولي في التشرعات القد

الرغم  مفهومها الشائع في العصر الحدیث و مة جرمة اإلرهاب  لم تعرف المجتمعات القد
  .)١(نجد أن هذه الجرمة لها جذور ممتدة عبر التارخ اإلنساني نناإمن ذلك ف

ة  الد حیث استخدموا الوسائل اإلرهاب ع قبل الم فقد عرف اآلشورین اإلرهاب في القرن السا
قتلون الرجال والنساء والشیوخ واألطفال دون تمییز  انوا  على نطاق واسع ضد أعدائهم البرابرة، ف

ع المدن التي  عبید لهمفي جم الكامل  أسرون أهل هذه المدن  انوا  انًا    .)٢(ستولون علیها وأح

ق.م وأطلقوا علیها اسم (جرمة المرهبین)  ١١٩٨ما عرف الفراعنة جرمة اإلرهاب في عام 
مؤامرة الجرمة الكبر  س الثالث عرفت  ال الملك رمس ان هناك محاولة الغت   .)٣(حیث 

انت الجرم المفهوم الدیني وذلك لخلطهم بین اآللهة التي وعند اإلغر  طة  ة مرت اس ة الس
دأ مفهوم الجرمة  ة و ظهور الحضارة الیونان شر ولكن هذه النظرة بدأت تتغیر  عتقدونها وال انوا 
ة هي الجرمة الموجهة  اس حت الجرمة الس ة حیث أص ة ینفصل عن مفهوم الجرمة الدین اس الس

مقراطي، ولحرص المجتمع  )٤(بنائها االجتماعيإلى الدولة أو  ة للنظام الد اعتناق المدن الیونان و
م صدرت العدید من القوانین التي تكفلت  ل الجمهور للح الیوناني على المحافظة على الش
سعى إلى ذلك حیث  اه في أنه  م أو حتى مجرد االشت حاول المساس بنظام الح ل من  ة  معاق

عتبر عد   .)٥(وًا ألثیناان 

ان  ة حیث  اس ان من الصعب التفرقة بین اإلرهاب والجرائم الس وفي عصر الرومان 
قع من داخل الدولة هو نوع من  عتبرون أن التهدید الذ  انوا  عتبر عدوًا لألمة و اسي  المجرم الس

اس انت الجرائم الس ماثل التهدید والحرب التي تقع في خارج الدولة، و ة تعد ضمن الجرائم الحرب 
أسره  العامة وهي الجرائم التي تشمل األفعال الخطیرة التي یتعد ضررها األفراد فتصیب المجتمع 

                                                            

ة، القاهرة، ١( ة، دار النهضة العر ة واالجتماع   .٨٤، ص١٩٨٨) د. صوفي أبو طالب، تارخ النظم القانون
ة، القاهرة، ) د. دمحم عبد اللطیف عبد العال، جرمة اإلرهاب، دراسة مقارن٢(   .٢٢، ص١٩٩٤ة، دار النهضة العر
ة، العدد ٣( ة القوم   .٧٠، ص١٩٥٨، ١، مجلد ٣) د. رؤوف عبید، القضاء الجنائي عند الفراعنة، المجلة الجنائ
توراه، ٤( ة، رسالة د ة المقارنة وفي الشرعة اإلسالم ة في القوانین الوضع اس ) د. نجاتي سید سند، الجرمة الس

ة ال   .٢٨، ص١٩٨٣حقوق، جامعة القاهرة، ل
اسي، دار المعارف لبنان، ٥(   .١٣، ص١٩٦٣) د. عبد  الوهاب حومد، اإلجرام الس
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أمن الدولة وٕاثارة الفتن والقالقل والتمرد والثورة على  مثل التآمر مع أعداء الوطن وجرائم المساس 
س   .)١(سلطة الرئ

  ة:تعرف اإلرهاب من قبل المنظمات الدول -٢

ة األمم لإلرهاب: - أ ندر األول) ووزر  -تعرف عص ا (اإلس ال ملك یوغسالف عد اغت
ارتو) عام  ة الفرنسي (لوس  ة األمم  ١٩٣٤الخارج ت عص ا أدر طال وهروب الجناة إلى إ

ة  افحة مثل هذه الجرائم وقام مجلس العص ة نحو م مسؤولیتها تجاه ما حدث واتجهت جهود العص
یل ل ة لمنع وقمع اإلرهاببتش فها بإعداد مشروع اتفاق . وقد )٢(جنة من الخبراء القانونیین وتم تكل

ة لمحاكمة مرتكبي هذه األعمال  ة دول مة جنائ یل مح ة أخر خاصة بتش ما سب اتفاق ألح 
یل ة الخاصة بتش ة، وقد أكدت اللجنة على موقف الدول من االتفاق ة ذات اآلثار الدول  اإلجرام

ًا وحاجة  حت مطل ة األولى التي أص منعها من االنضمام إلى االتفاق ة  ة دول مة جنائ مح
ل الدول واحترام  نحوضرورة لتعاون الدول  ادة  حق س ما  ة  افحة هذه الجرائم اإلرهاب م
  .)٣(األنظمة الدستورة بها

ة تعرفین لإلرهاب، حیث أخذت المادة األولى  ة من هذه االتفوتضمنت هذه االتفاق اق
ون بتعرف عام لإلرهاب مؤداه ( ة الموجهة ضد دولة ما و أن اإلرهاب هو األعمال اإلجرام

ات معینة أو جماعات من الناس ولد  الهدف منها أن من شأنها إثارة الفزع والرعب لد شخص
  العامة).

ًا لأل ة تعرفًا  تعداد ة من نفس االتفاق ة حیث قررت بینما تضمنت المادة الثان فعال اإلرهاب
ة: ة تعد من قبیل األعمال اإلرهاب   أن األفعال التال

ل من: -١ ة أو صحة أو حرة  اة و السالمة الجسد ة الموجهة ضد الح   األفعال العمد

الوراثة أو  - أ س الدولة وخلفائها  مارسون اختصاصات رئ رؤساء الدول أو األشخاص الذین 
ة. ع   الت

.أزواج األش - ب   خاص  المشار إلیهم في البند الساب

                                                            

ة الحدیثة، ١( عة العر ة، المط   .٢٨، ص١٩٧٧) د. محمود سالم زناتي، موجز تارخ النظم االجتماعي والقانون
(2) League of Nations, Official Journal 1938, P 23. 

الت التحرر والثورة ) ٣( ام القانون الدولي، اإلرهاب الدولي ومش د. أحمد دمحم رفعت، اإلرهاب الدولي في ضوء أح
ة، ٣في العالم الثالث، سلسلة حوار الشهر، رقم  حوث والدراسات القانون ز اتحاد المحامیین العرب لل ، مر

  .٤٢–٤١، ص١٩٨٦
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سبب  - جــ لفین بوظائف أو مهام عامة عندما ترتكب ضدهم هذه األفعال  األشخاص الم
  ممارسة هذه الوظائف أو المهام.

التخرب أو األضرار العمد لألموال العامة أو المخصصة لالستعمال العام والخاضعة  -٢
  لسلطات أو إشراف دولة أخر متعاقدة.

ة للخطر. -٣ اة اإلنسان   أ فعل عمد من شأنه تعرض الح

  الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص علیها آنفًا. -٤

م األسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المواد الضارة  -٥ ازة أو تقد صنع أو تملك أو ح
  .)١(قصد تنفیذ جرمة من الجرائم المنصوص علیها في هذه المادة في أ دولة

عض فقهاء القانون الدولي لقصر اهتمامها على قمع اإلرهاب و  ة من  قد انتقدت هذه االتفاق
لفین بوظائف عامة، إال إن میزتها ال  مهم والم اسي الموجه ضد رؤساء الدول أو من في ح الس
ارها حظرت على الدول أن تكون أراضیها مقرًا إلعداد وترتیب أو تحضیر أو  اعت رانها  ن ن م

ة الموجهة ضد الدول األخر تحر  ات اإلرهاب   .)٢(ض على ارتكاب العمل

ة  ة الثان ة لم تدخل حیز النفاذ نظرًا الندالع الحرب العالم الرغم من أن هذه االتفاق و
ة  عض نصوص تلك االتفاق اإلضافة إلى عدم تصدی العدید من الدول علیها لمواقفها المعارضة ل

م ا صفة خاصة مسالة تسل ة اعتبرت خطوة مهمة على طر منع و لمجرمین، إال أن تلك االتفاق
افحة اإلرهاب   .)٣(وم

افحة  ف اإلرهاب من قبل األمم المتحدة:تعر - ب ة إلى م ة الرام توقفت الجهود الدول
سبب الحرب  ًا موحدًا  ظاهرة اإلرهاب الدولي والتي تبدأ بتعرف اإلرهاب الدولي تعرفًا موضوع

ة عد عام  العالم ة وأثناءها، إال أن هذه الجهود ما لبثت أن استعاد نشاطها  تحت  ١٩٥٠الثان
عة لهیئة األمم المتحدة، فقد وافقت اللجنة على مشروع تقنین الجرائم  ة لجنة القانون الدولي التا رعا

ة الذ نص في المادة  ع العم ٦الفقرة  ٢لدول ام سلطات دولة بإعداد وتشج ار ق ات على اعت ل
ة لترتكب ضد دولة أخر أو حتى تسامحها تجاه تلك األعمال التي تهدف إلى ارتكاب  اإلرهاب
ان ذلك في دورة انعقادها  شرة، وقد  ة في دول أخر جرمة ضد أمن وسالمة ال أعمال إرهاب

                                                            

(١) League of Nations, Official Journal 1938, P 23.  
، ص) ٢(   .٢٤المصدر  الساب
ة الحقوق جامعة ٣( ل توراه،  ) د. سامي جاد واصل، إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام، رسالة د

  .٢٨، ص٢٠٠٣القاهرة، 
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شرة جمعاء ١٩٥٤یونیو  ٣السادس في  ار اإلرهاب الدولي جرمة ضد سلم وأمن ال  ،)١(وتم اعت
ة تدابیر  ة، لكنه لن یتضمن أ عني أن الرأ العام الدولي لن یتسامح تجاه هذه الجرائم اإلرهاب وهذا 

ة التي ینفذها األشخاص ومنظماتهم   .)٢(من الواجب اتخاذها لمقاومة األعمال اإلرهاب

ففي أواخر الستینات تزایدت جرائم اإلرهاب في مناط متفرقة في العالم وهو ما أد إلى 
ة العامة والخاصة وهذا األمر أظهر الحاجة و  ا األبراء وتدمیر المنشأة الحیو قوع العدید من الضحا

طها واالتفاق على  ة إلى تعرف جرمة اإلرهاب ووضع ضوا ة الرام إلى تكثیف الجهود الدول
افحتها, فقد صدر في عام  ة العامة لألمم المتحدة في  ١٩٧٠وسائل م  ٢٤إعالن من الجمع

قًا لمیثاق أ ة والتعاون بین الدول ط العالقات الود ادئ القانون الدولي الخاص  م ر یتعل  كتو
ة أو  ع أعمال الحرب المدن م أو تشج ل دولة االمتناع عن تنظ األمم المتحدة أكد على واجب 

م المساعدة لها أو االشتراك فیها أو ال م دولة أخر أو تقد ة على إقل ام األعمال اإلرهاب الق سماح 
ة من فوق أراضیها تهدف إلى ارتكاب هذه األعمال وذلك عندما تكون األعمال  أنشطة إرهاب

ورة تقتضي استخدام القوة والتهدید بها ة العامة اإلرهاب  هذینوفي  )٣(المذ القرارن أدانت الجمع
اله.   افة أش

عن قلقهم بتفشي ظاهرة اإلرهاب دولة  ٩٣، وعبر ممثلي ٧ة الـر قد دارت المناقشات في الدو ول
این اآلراء وتعارضها بین دول العالم الغري ودول العالم الثالث، وأخیرًا تم  وقد أظهرت المناقشات ت
عرض للخطر أرواحًا  ة إلى منع اإلرهاب الذ  اغة الموضوع تحت عنوان التدابیر الرام تعدیل ص

ال اإلرهاب شرة برئة أو یؤد بها أو یهدد الحرة األساس اب الكامنة وراء أش ة ودراسة األس
عض الناس  أس والتي تحمل  م وال الض ة األمل والشعور  وأعمال العنف التي تنشأ عن البؤس وخی

ما فیها أرواحهم محاولین أحداث تغیرات جذرة شرة  أرواح  ة  وقد قدم العدید من  )٤(على التضح
عضها اقتصرت مارسه فرد أو مجموعة من  الدول تعرفات لإلرهاب  على اإلرهاب الفرد الذ 

ما قدمت مجموعة من الدول تعرفًا لإلرهاب یتعل  اها،  م دولة أو ضد رعا األفراد داخل إقل
از،  اسم مجموعة دول عدم االنح بإرهاب الدولة وقد أثارت هذا الموضوع (الجزائر) وقدمت تعرفها 

أن م دولة أخر ضد شخص ال وقدمت فرنسا تعرفًا لإلرهاب  ه على إقل ه (عمل همجي یتم ارتكا
ة)، وقدمت الیونان  عة داخل عد ذا طب ة الفاعل بهدف ممارسة الضغط في صراع ال  حمل جنس

                                                            
(1) Year book of international Law Commission, 1954, V0l 11, P, 151. 

، مود جوران، اإلرهاب ) ٢( عة ١٩٨٦أكاذیب وحقائ ح، مط ط م المقداد، ماجد  ة عبد الرح ، ترجمة عن الروس
  .٢٥، ص١٩٨٦الشام، 

، ص ) ٣(   .٤٤د. عائشة دمحم طلس، مرجع ساب
، ص) ٤(   .٤٦د. عائشة دمحم طلس، مرجع ساب
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ة التي یرتكبها فرد أو مجموعة من  عة اإلجرام ل أعمال العنف ذات الطب تعرفًا لإلرهاب وهو (
ان أو األفراد ضد شخص أو مجموعة من األ شخاص األبراء بهدف ممارسة ضغط في أ نزاع 

ة معینة) سب شخصي أو ترض   .)١(للحصول على 

ه إلى  ة تعرفًا لإلرهاب استندت ف ة واألفرق از ومجموعة الدول العر وقدمت دول عدم االنح
ة  العالقات الود ادئ القانون الدولي  الخاص  م ة العامة واإلعالن الخاص  بین الدول قرار الجمع

د على الح المشروع في  ١٦ت موالتعاون بینهما، وقد دولة من دول العالم الثالث مشروع قرار یؤ
اإلرهاب. ي الخاص  رد على المشروع األمر ة حرب الكفاح التحرر    النضال وعلى شرع

ة واضحة في  ١٩٧٦وفي مؤتمر مدرد لعام  اإلرهاب مشروع اتفاق قدمت اللجنة الخاصة 
ارها اآلراء التي تشخص عنها مؤتمر نیودلهي وقد عرفت المادة األولى من المشروع اإلرهاب اعت

ة  حما ه التي ینفذها فرد أو مجموعة من األفراد یتمتعون  ل أعمال العنف أو التهدید  أنه (
قصد تنفیذ العم ذلك ضد األماكن ووسائل النقل وطرق المواصالت والتآمر  ة و ل القوانین الدول

ه) وقد ورد في المشروع إن اإلرهاب تهدید لعالقات حسن الجوار بین الدول  اإلرهابي واالشتراك ف
ة وأنظمة النقل والمواصل ات المنظمات الدول ما أنه تهدید لفعال   .)٢(ولمواطني الدول المختلفة 

ة: -٣ م ة اإلقل   تعرف اإلرهاب من قبل المنظمات الدول

ة ا ة ومازالت بدور فعال في مجال دراسة ظاهرة اإلرهاب الدولي قامت المنظمات الدول م إلقل
د إن  ووضع الحلول المالئمة لمواجهته والحد من إثاره الخطیرة على المجتمع الدولي، ومن المؤ
ة لها ألن  م ة واإلقل ثیرًا عند تعرض المنظمات الدول ة الخاصة بتعرف اإلرهاب نقل  ال اإلش

ة السبب األساسي في هذ ال بیر بین الدول ه اإلش ل  ش ة قد تتناول  اس ارات الس وهو االعت
األمم المتحدة،  ة العامة  س الحال في المنظمات الدول ة على ع م األعضاء في المنظمات اإلقل

ه ا ًا ما یؤد إلى توحید رؤ الدول ووسائل مواجهته وعالج أس   .)٣(وهذا غال

ة:وسوف نستعرض محاوالت تعرف اإلره م ة اإلقل عض المنظمات الدول   اب من جانب 

ة: - أ   منظمة الدول األمر

ة المنعقدة في  ة في دورتها الثالثة الغیر العاد ة لمنظمة الدول األمر ة العموم وافقت الجمع
ة التي تأخذ  ١٩٧١فبرایر  ٢ینایر إلى  ٢٥واشنطن ما بین  ة منع وقمع األعمال اإلرهاب على اتفاق

                                                            

، ص) ١(   .٤٩د. عائشة دمحم طلس، مرجع ساب
، ص٢(   .٣١)  مود جوران، مصدر ساب
ة،، دار دمحم  د.) ٣( ارات الموضوع ة واالعت اس ارات الس عبد المطلب الخشن، تعرف اإلرهاب الدولي بین االعت

ندرة،    .٦٥، ص٢٠١٣الجامعة الجدید، اإلس
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ل الج ة ش ة، مصدر هذه االتفاق رائم ضد األفراد وأعمال االبتزاز المتعلقة بها والتي تحمل آثارًا دول
ة الذ أدان في  ل  ١٩٧٠مایو  ١٥هو القرار الصادر من المجلس الدائم لمنظمة الدول األمر

ا الالتین ة في أمر اس ات االختطاف التي ضرت أرقامًا ق ة خاصة عمل ة األعمال اإلرهاب
اة  الح ة على االختطاف والقتل والجرائم الماسة  زت االتفاق شرة، وقد ر واعتبرتها جرائم ضد ال
طة بها وألزمت الدول  ة وجرائم االبتزاز المرت ة الدول الحما ة ألشخاص مشمولین  والسالمة الجسد

عاً  ما دعت الدول جم ة خاصة تقررها لهم قواعد القانون الدولي،  لالنضمام إلى هذه  بتأمین حما
غض النظر عن دوافعها  ة  ة الدول افحة هذه الجرائم الخطیرة ذات األهم ة على أمل م االتفاق

واعثها،  أنها األعمال التي تنتج حالة من  ٤قد عرفت المادة و و ة ( ة األعمال اإلرهاب من االتفاق
ان دولة أو لفئة منهم، وتسبب خطرًا ع اة أو الصحة أو الرعب أو الخوف الشدید لس امًا على الح

عتها أن تحدث  استعمال طرق أو وسائل في طب ة أو حرة هؤالء األشخاص وذلك  السالمة الجسد
الء على طر اللجوء إلى  ارثة عامة وقد تكن االست ًا في األمن العام أو  بیرًا أو اضطرا ضررًا 

  .)١()ائل النقل الدوليالعنف أو من خالل تدمیر سفینة أو طائرة أو وسیلة من وس

ا: - ب   مجلس أورو

اس ات الس ة الحسا ا مسرحًا لتصف حت أورو عد أن أص ات  عین والصراعات  ةفي الس
ة في إبرام میثاق خاص لمنع وقمع اإلرهاب في  ة، نجحت الدول األورو ، ١٩٧٧ینایر  ٢٧العقائد

ا تحقی أقصى قدر من التقارب بین الدو  ان هدف مجلس أورو ة على مستو و ة الغر ل األورو
ة، قد طالب افحة اإلرهاب في القارة األورو ة لم  ١٩٧٢وفود الوزراء في مارس  تالتشرعات الوطن

ة لإلرهاب الدولي   .)٢(بدراسة الجوانب القانون

شعة سواء  عض الجرائم ال ا وضع تعرف لإلرهاب واكتفت بتعداد  لقد تجنب مجلس أورو
ة عنها، األمر الذ یؤد إلى من حیث الوسائل  اس أم من حیث النتائج، وقررت نزع الصفة الس

تها، لقد عرفت اإلرهاب  غض النظر عن البواعث التي حر م مرتكبها  ن طر تعداد للجرائم عتسل
ة: ة التال   اإلرهاب

ة الها لعام  -١ الء غیر  ١٩٧٠الجرائم المنصوص علیها في اتفاق قمع االست الخاصة 
  مشروع على الطائرات.ال

ة مونترال لعام  -٢ قمع األعمال غیر  ١٩٧١الجرائم المنصوص علیها في اتفاق الخاصة 
  المشروعة الموجهة ضد الطیران المدني.

                                                            

، ص) ١(   .٦١د. عائشة دمحم طلس، مرجع ساب
  ) أنظر:٢(

The Full text of the convention may be Foumd in European Traty series No. 90 (Strasburg) Council of  
Europe 1977, p 178. 



- ١٦  -  

ة أو حرة  -٣ اة أو السالمة الجسد الجرائم الخطیرة التي تتضمن االعتداء على الح
ة والجرائم  ة الدول الحما التي تشمل الخطف وأخذ الرهائن أو األشخاص المتمتعین 

  احتجازهم التعسفي.

ة أو الوسائل أو الطرود  -٤ جرائم استعمال المفرقعات والقنابل واألسلحة النارة اآلل
ة.   الخداع

  محاولة ارتكاب أ من هذه الجرائم أو االشتراك فیها. -٥

ة: - جـ   جامعة الدول العر

ة  في الدفاع عن مصالح شعوب العالم العري في اتساقًا مع أهداف جامعة الدول العر
صدر اإلرهاب العالم اإلرهابي و ، )١(مواجهة الدول وأثر تزاید االتهامات التي تنعت العالم العري 

ة عام  قة لتعرف اإلرهاب واإلرهاب الدولي أعدتها لجنة  ١٩٨٧توصلت الدول العر إلى مشروع وث
ونة من ثالثة عشرة دولة بین ة المتحدة، واألمانة العامة لمجلس خبراء م ها دولة اإلمارات العر

ة إلبداء  ة لعرضها على الدول العر ة العرب، واألمانة العامة لجامعة الدول العر وزراء داخل
م مقترحاتها   .)٢(مالحظاتها وتقد

عاد واألح ًا یتضمن األ ل تصورًا عر قة على المستو العري لتش توقع أن تقر الوث ام و
غي االستناد إلیها في تعرف اإلرهاب وتمیزه عن الكفاح المسلح وعن  ة التي ین اس ة والس القانون

  .)٣(نضال الشعوب من أجل التحرر الوطني

ًا أو  سبب رع ل فعل منظم من أفعال العنف أو التهدید  أنه ( قة اإلرهاب  وقد عرفت الوث
ال أو االختطاف أو حجز الرهائن أو اختطاف الطائرات أو  فزعًا من خالل أعمال القتل أو االغت

سبب حالة من الرعب والفوضى واالضطراب  السفن أو تفجیر المفرقعات أو غیرها من األفعال مما 
ه دولة أو أفراد ضد دولة أخر أو أفراد آخرن،  ة سواء قامت  اس ستهدف تحقی أهداف س والذ 

طني المشروع من أجل التحرر والوصول إلى ح تقرر وذلك في غیر حاالت الكفاح المسلح الو 
ة أو قوات استعمارة أو محتلة أو عنصرة أو  منة األجنب ال اله افة أش المصیر في مواجهة 
ة أو األمم المتحدة  م ات التحرر المعترف بها من قبل المنظمات اإلقل صفة خاصة حر غیرها، و

                                                            

ة، دار ) ١( ة واإلسرائیل منة األمر ة في عصر اله ة واإلسالم د. عبد العزز دمحم سرحان، أزمة المنظمات العر
  .٥٢، ص١٩٩٤النهضة القاهرة، 

ة ق ٢(   .١٩٨٧ر نوفمب ١١المؤرخ  –/ ج ع ع ١٧٢ق  -) تقرر األمانة العامة جامعة الدول العر
ة رقم ٣(   .١٩٨٨أبرل  ٢، ٢ج -٨٩د. ع  ٤٦٧١) قرار مجلس الجامعة العر
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حیث تنحصر أعمالها  ة للمستعمر أو أو المجتمع الدولي  رة واالقتصاد ضد األهداف العس
  المحتل داخل األراضي المحتلة.

ة الجناة والمجني علیهم أو إذا ارتكبت في أرض دولة  ة إذا اختلفت جنس وتكون الجرمة دول
یرًا للسلم واألمن الدولیین  صفة خاصة إذا سببت تع ثالثة أو سببت انتهاكًا لقواعد القانون الدولي و

ة بین الدول األخر وهذا هو العنصر االهمأو إ   .ساءة للعالقات الدول

ة: -٤   تعرف اإلرهاب في التشرعات الوطن

ثیر من الدول النص على تعرف اإلرهاب وتحدید  ة في  لم تتضمن التشرعات الوطن
ا عني ذلك أن مظاهر اإلرهاب وأش ًا، وال  قًا إال في وقت متأخر نسب له المختلفة جرائمه تحدیدًا دق

القتل لم تكن جر  ة أخر  ات جنائ انت مجرمة تحت مسم ًا علیها من قبل بل  مة أو معاق
ال واإلیذاء الجسد وغیرها الرغم من أن العدید من الدول لم تتضمن تشرعاتها )١(واالغت ، و

مظاهره نصوصًا خاصة بجرمة اإلرهاب حتى اآلن، إال أنها تستهجن اإلرهاب وتعمل على تجرم 
ه ( ه الفق د ذلك ما ذهب إل ؤ ة علیها، و ات وجنحًا Pellaوالمعاق ) من أن (اإلرهاب یتضمن جنا
ة) مقتضى القوانین الوطن ًا علیها في الغالب    .)٢(معاق

  

ة: عض التشرعات الوطن   وسنعرض بإیجاز تعرف اإلرهاب في 

  التشرع العراقي: - أ

افحة اإلرهاب رقم عرف المشرع العراقي اإلرهاب في ال لسنة  ١٣مادة األولى من قانون م
ه فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة أفراد أو  ٢٠٠٥ قوم  ل فعل إجرامي  أنه (

ة  غ الممتلكات العامة أو الخاصة  ة أوقع اإلضرار  ة أو غیر رسم جماعات أو مؤسسات رسم
الوضع األمني أو االستقرار والوحدة  ة أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع بین اإلخالل  الوطن

ة) ات إرهاب قا لغا   .)٣(الناس أو إثارة الفوضى تحق

ة بـ: ة في نفس القانون األفعال التي تعد إرهاب   وحدد في مادته الثان

                                                            

توراه ١( ة، رسالة د ة  –) د. هیثم حسن، التفرقة بین اإلرهاب الدولي ومقامة االحتالل في العالقات الدول ل
  .١٩٦، ص١٩٩٩، سالحقوق جامعة عین شم

، ص٢(   .٦٥) د. سامي جاد واصل، مرجع ساب
افحة اإلرهاب العراقي، رقم ) قانو ٣(   .٢٠٠٥لسنة  ١٣ن م
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اتهم وحراتهم  -١ العنف أو التهدید الذ یهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس أو تعرض ح
قع تنفیذا لمشروع وأمنهم للخطر وتعر انت بواعثه وٕاغراضه  ًا  ض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أ

   .إرهابي منظم فرد أو جماعي

اني أو  -٢ العنف والتهدید على تخرب أو هدم أو إتالف أو إضرار عن عمد م العلم 
ة أو دوائر الدولة والقطاع الخاص وم ة أو مؤسسات أو هیئات ح وم  أمالك عامة أو مصالح ح

اد الجمهور  أو المراف العامة واألماكن العامة المعدة لالستخدام العام أو االجتماعات العامة الرت
ه أو تعرضه للخطر أو الحیلولة دون استعماله  الء عل أو مال عام ومحاولة احتالل أو االست

اعث زعزعة األمن واالستقرار.    للغرض المعد له ب

ا -٣ ذلك من نظم أو ترأس أو توّلى ق ة تمارس وتخطط له و ة مسلحة إرهاب دة عصا
  اإلسهام واالشتراك في هذا العمل. 

ة أو اقتتال طائفي وذلك  -٤ ة أو حرب أهل العنف والتهدید على إثارة فتنة طائف العمل 
ل.  التحرض أو التمو عضا و عضهم  ح  ح المواطنین أو حملهم على تسل   بتسل

األسلحة النارة -٥ ش أو الشرطة أو مراكز التطوع أو الدوائر  االعتداء  على دوائر الج
ة أو إمداداتها أو خطو اتصاالتها أو  رة الوطن ة أو االعتداء على القطاعات العس األمن

راتها أو قواعدها بدافع إرهابي.    معس

ة في ال -٦ دافع إرهابي على السفارات والهیئات الدبلوماس األسلحة النارة و عراق االعتداء 
ة  ة والمنظمات الدول ة واألجنب ات العر افة والمؤسسات والشر ة  ذلك المؤسسات العراق افة و

ة العاملة في العراق وف اتفاق نافذ.  وم ة وغیر الح وم   الح

ة أجهزة متفّجرة أو حارقة مصممة إلزهاق األرواح وتمتلك القدرة  -٧ استخدام بدوافع إرهاب
بین الناس أو عن طر التفجیر أو أطالقة أو نشر أو زرع أو تفخیخ على ذلك أو بث الرعب 

ة أو المواد  ایلوج ة السامة أو العوامل ال ماو لها أو بتأثیر المواد الك ان ش ًا  ات أو أجسام أ آل
سنات.    المماثلة أو المواد المشعة أو التو

ع خطف أو تقیید حرات اإلفراد أو احتجازهم أو لالبتزاز الم -٨ الي إلغراض ذات طا
ة  اسي أو طائفي أو قومي أو دیني أو عنصر نفعي من شانه تهدید األمن والوحدة الوطن س

ع على اإلرهاب.   والتشج

افحة اإلرهاب العراقي إن المشرع حاول  وتر من هذا التعداد لجرائم اإلرهاب في قانون م
ان أوجه الفعل اإلجرامي لجرمة اإلرهاب وشدد على الو  یز على الجرائم ب ة للعراق والتر حدة الوطن
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ون من مختلف فالطائ ة لضمان األمن واالستقرار في المجتمع العراقي الم ة والعنصرة والدین
أتي تفصیل ذلك في الفصول الالحقة ان والطوائف وس ات و األد   .القوم

ردستان العراق: قانون  - ب م    إقل

ردستان العراق  م  االستخدام المنظم للعنف إن المشرع في إقل عد أن عرف الفعل اإلرهاب (
ه الجاني تنفیذًا لمشروع إجرامي فرد أو جماعي  ه أو تجسیده یلجأ إل ه أو التحرض عل والتهدید 

قاع الرعب والخ ل عشوائي القصد منه إ ش ه فردًا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو  ف و ستهدف 
م أو والفزع والفوضى بین الناس لإلخال النظام العام أو لتعرض أمن وسالمة المجتمع واإلقل ل 

أحد الموارد  البیئة أو  اة األفراد أو حراتهم أو حرماتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر  ح
قًا لمآ ة أو المراف والممتلكات العامة أو الخاصة تحق ع ة أو ر الطب رة أو دین ة أو ف اس ب س

ة) ة أو عرق   .)١(مذهب

ة  ة الجاني إذ أنه بین في المادة الثان ة من حیث نوع عقو فقد فرق بین الجرائم اإلرهاب
اإلعدام: عاقب علیها  ة و   - األفعال التي تعد جرائم إرهاب

ز أو جماعة أو  -١ ة أو مر ة أو هیئة أو عصا م أو إدارة منظمة أو جمع س أو تنظ تأس
ادتها بهدف ارتكاب إ ة المنصوص علیها في هذا القانون.تولي زعامتها أو ق   حد الجرائم اإلرهاب

ة أو تكفیرة. -٢ ة أو عقائد اس ال لبواعث س   االغت

ة مواد مفرقعة أو متفجرة أو حارقة أو سرعة االشتعال أو أجهزة  -٣ استخدام بدوافع إرهاب
م عن  اشرة أو بواسطة أجهزة التح عد أو تفخیخ مصممة للتخرب والهدم عن طر التفجیر م

أنواعها المختلفة أو  ة  ات أو أسالیب أخر زرع العبوات الناسفة أو استخدام األسلحة الحر آل
ة أو مشعة إذا أد  ایولوج استعمال أحزمة ناسفة أو رسائل ملغومة أو مواد أو غازات سامة أو 

  الفعل إلى موت إنسان أو أكثر.

رها -٤ م احتجاز شخص أو مجموعة من األشخاص  قصد التأثیر على سلطات اإلقل ئن 
ة الحصول على منفعة أو مزة من أ نوع  غ م  ة العاملة في اإلقل أو الهیئات والمنظمات الدول

عمل أو االمتناع عن عمل معین أو خل حالة من الرعب والفزع. ام  ار للق   ان أو اإلج

ة أو منتسبي ال -٥ ة الدول الحما ة قتل األشخاص المشمولین  دوائر والهیئات الدبلوماس
ة أو  وم ة منها وغیر الح وم ة الح ة والمنظمات الدول ات األجنب ة والمؤسسات والشر والقنصل

                                                            

ردستان العراق، رقم (١( م  افحة اإلرهاب في إقل   ، المادة األولى.٢٠٠٦) سنة ٣) قانون م



- ٢٠  -  

د عند االعتداء على أحدهم إذا  ة السجن المؤ األشخاص العاملین معها بدافع إرهابي وتكون العقو
  لم یؤِد الى الموت.

ة -٦ ة منظمة أو جمع ز أو جماعة تمارس  االنضمام إلى أ ة أو مر أو هیئة أو عصا
ان الجاني  ة) أو إذا  شمر م (الب ان من منتسبي قو أألمن الداخلي أو حرس االقل اإلرهاب إذا 

ة لد أ منها. رة أو أمن ات عس   قد تلقى تدر

ز أو  -٧ ة أو مر ة أو هیئة أو عصا ة منظمة أو جمع ة أو أ التعاون مع دولة أجنب
ة  جماعة ة جرمة من الجرائم اإلرهاب أ ام  م أو العمل لمصلحة أ منها للق من خارج اإلقل

  المنصوص علیها في هذا القانون.

م وتوفیر المأو لهم أو إخفائهم أو التستر علیهم  -٨ تسهیل دخول أو خروج اإلرهابیین لإلقل
ار والمعلومات التي تستعمل في التخ األخ دهم  ط أو الشروع لتنفیذ الجرمة أو مساعدتهم بتزو ط

ة مع علمه بها.   اإلرهاب

السجن  عاقب علیها  ة  ذلك نص في المادة الثالثة على األفعال التي تعد جرائم إرهاب و
السجن لمدة ال تزد  عاقب علیها  ة  عة بین األفعال التي تعد جرائم إرهاب د وفي المادة الرا المؤ

أتي تفصیل    .ذلك في الفصول الالحقةعلى خمس عشرة سنة وس

: - جـ   التشرع المصر

ات المصر المضافة  ٨٦عرف المشرع المصر اإلرهاب في المادة  من قانون العقو
ل استخدام للقوه أو العنف ١٩٩١لسنة  ٩٧القانون رقم  اإلرهاب ( قصد  ، حیث نصت على أنه 

ه الجاني تنفیذا لمشروع إجر  ع، یلجأ إل امي فرد أو جماعي، بهدف اإلخالل أو التهدید أو الترو
ان من شأن ذلك إیذاء األشخاص أو  النظام العام أو تعرض سالمة المجتمع وأمنه للخطر إذا 
البیئة أو  اتهم أو حراتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر  إلقاء الرعب بینهم أو تعرض ح

اني أو  الم األموال أو  المواصالت أو  األمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االتصاالت أو 
ادة أو معاهد العلم إلعمالها  الء علیها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور الع االست

  .)١(أو تعطیل تطبی الدستور أو القوانین أو اللوائح)

  

                                                            

ة، ١( ة للمشرع المصر في مواجهة جرائم اإلرهاب، دار النهضة العر اسة الجنائ ، الس ) د. نور الدین هنداو
  .٢٤، ص١٩٩٣القاهرة، 
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: -د   التشرع السور

ات السور  ٣٠٤تضمنت المادة   هاب حیث نصت على أنهتعرف اإلر  من قانون العقو
ع األفعال التي ترمي إلى إیجاد حالة ذعر، وترتكب بوسائل ( ة جم األعمال اإلرهاب قصد 

ة  ائ ة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الو األدوات المتفجرة واألسلحة الحدیثة والمواد الملته
ة التي من شأنها أن تحدث خطرًا عامًا).   أو الجرثوم

ي:الت -هـ   شرع األمر

ة الثمانینات من  ة خاصة في حق ات المتحدة األمر تعددت تعرفات اإلرهاب في الوال
زت معظم هذه التعرفات على اإلرهاب الفرد دون إرهاب الدولة حیث ساد  القرن العشرن وتر

ع ما  الط س من الدول وهذا  ار اإلرهاب عنفًا موجهًا ضد الدولة ول اعت یتف مع اتجاه عام 
ة ي الصادر عام )١(المصالح األمر افحة اإلرهاب تعرفًا  ١٩٨٤، فقد تضمن القانون األمر لم

فًا أو خطیرًا یهدم  ل نشا یتضمن عمًال عن فعل اإلرهاب  قصد  لإلرهاب حیث نص على أنه (
ة د ات المحتدة أو أ ة في الوال مثل انتهاكًا للقوانین الجنائ شرة و اة ال مثل الح ، أو  ولة أخر

هدف إلى نشر الرعب  ، و ة دولة أخر ات المتحدة أو أ ما إذا ارتكب داخل الوال ًا ف انتهاكًا جنائ
ممارسة الرعب أو القهر أو التأثیر على  ادة دولة ما  ان المدنیین أو التأثیر على س والقهر بین الس

ال أو الخطف). ومة ما عن طر االغت   سلوك ح

ي لعام أما القانو  م أو  ١٩٨٧ن األمر ه( تنظ قصد  ه إن النشا اإلرهابي  فقد جاء ف
حتمل أن ینتج عنه أو یتسبب في موت  ة في أ عمل عنف دنيء أو تخربي  ع أو المشار تشج

رة) ات العس س لهم أ دور في العمل مة ألشخاص أبراء ل   .)٢(أو أحداث أضرار خطیرة وجس

  التشرع البرطاني: - و

افحة اإلرهاب لعام  حیث عرفه  ١٩٧٦تبنى المشرع البرطاني تعرفًا لإلرهاب في قانون م
فرض إشاعة أو خل  ل استخدام للعنف  ما في ذلك  ة  اس ات س أنه (استخدام العنف لتحقی غا

ما تضمن القانون البرطاني النص على تجرم منظمات  )٣(الخوف لد العامة أو لد جزء منهم)
ش الجمهور األیرلند إرها عینها وهي منظمة الج ة  ش التحرر الوطني األیرلند  I.R.Aب وج

                                                            

  د من التفاصیل أنظر:) للمز ١(
Crlner, Mare, Terrorisms U. S strategy and Reagan Policies, Green Wood Press, New York, 1987. 

، ص ) ٢(   .١٧٣د. هیثم حسن، مرجع ساب
، ص٣( تور دمحم عبد المطلب الخشن، مصدر ساب   .٧٧)  الد
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I.N.L.A  ة الح في تجرم أ منظمة أخر یثبت تورطها وخول القانون البرطاني وزر الخارج
بی ل  ش ، لذا فقد جاء التعرف واسعًا  أخر صورة أو  ة داخل المملكة المتحدة  ر في أعمال إرهاب

ة طرة على اإلرهاب في أیرلندا الشمال   .)١(بهذه الس

  التشرع األلماني: - ز

فاح  ١٩٨٥في عام  أنه ( ة الدستور اإلرهاب  ة لحما ا االتحاد تب جمهورة ألمان عرف م
ة بواسطة الهجوم واالعتداء على أرواح وممتلكات أشخاص آخرن  اس موجه نحو أهداف س

فة)وخصوصًا بواسطة ارتكاب جرائ ة وعن   .)٢(م قاس

ة  ح المقاومة وهو ح تمخض عن التجرة القاس ا قد اعترفت  ر أن ألمان الذ وجدیر 
ملك ح  ل مواطن ألماني  مقتضى هذا الح فإن  م الناز و ان الح ا إ التي عاشتها ألمان

قضي على الحرة أو على النظام الدستور  حاول أن  ل من  قاوم  مقراطي، استخدام القوة ل الد
ة انت الوسائل األخر البدیلة غیر مجد   .)٣(وذلك متى 

ة لتعرف اإلرهاب -٥   الجهود الفقه

عد جدًال من نوع خاص، ألنه ال  بیر حول تعرف اإلرهاب ومازال، وهذا الجدل  ثار جدل 
متد إلى مد ضرورة جدو وضع مثل هذا  ار للتعرف فقط بل  قتصر على مضمون أو مع

شأن مسألة تعرف اإلرهاب إلى ثالث اتجاهاتالتع   :)٤(رف وقد أنقسم الفقهاء 

ساعد  حسب هذا الرأ  د إعطاء تعرف لإلرهاب، إذ إن هذا التعرف  االتجاه األول: یؤ
ة، أما االتجاه الثاني فیر  اس ة والس على تحدید العمل اإلرهابي وتمیزه عن غیره من الجرائم العاد

ذلك لد عدم إعطاء تعر ون  ًا لد شخص معین قد ال  عد فعًال إرهاب ف لإلرهاب إذ إن ما 
ذلك من وجهة  ون  ًا من وجهة نظر دولة معینة قد ال  عد إرها شخص آخر، فضًال عن أن ما 
عًا لتضرر مصالح تلك الدولة من جراء تلك األفعال في حین یر  نظر دولة أخر وذلك ت

                                                            

، ص١(   .١٧٢) د. هیثم حسن، مصدر ساب
  ) أنظر:٢(

Meyer. Jargen: German Cviminal Law Relating to international Terrorsim. I. J. I. K Vol. 29, No. 1 0 2. 
Hune 1984, PP. 78 et seq. 

ة، القاهرة، ) ٣( ة، دار النهضة العر مقراك افحة في الدول الد د. دمحم أبو الفتح  الغنام، اإلرهاب وتشرعات الم
  .٢٦٦ص

ة، القاضي عامر مرعي ح ) ٤( عي، جرائم اإلرهاب في القانون الجنائي دراسة مقارنة، دار الكتب القانون سن الر
  .١١١، ص٢٠١٠القاهرة، 
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. من هنا )١(خاذ موقف وسط بین مسألة إعطاء تعرف لإلرهاب أو عدمهأصحاب االتجاه الثالث ات
ما یلي:   نعرض لهذه االتجاه بنوع من التفصیل، و

د للتعرف: - أ   االتجاه المؤ

ة لتعرف اإلرهاب في مؤتمرات  بدأ هذا االتجاه في الظهور من خالل المحاوالت القانون
تب توحید القانون الجنائي من عام  تعددت تعرفات اإلرهاب لد  ١٩٣٥ى عام وحت ١٩٣٠م

قرب ( ه (شمید) الذ رصد ما  ) ٢٢) تعرفًا استخرج منها (١٠٩أصحاب هذا االتجاه منهم الفق
ع سواء )٢(عنصرًا ممیزًا لإلرهاب ، إال أنه لم یتم التوصل إلى تعرف مانع جامع ومقبول لد الجم

ه في أكان ذلك على  المستو الوطني أم الدولي، وذل ل فق عًا لوجهة النظر التي تتكون لد  ك ت
  .)٣(تحلیله وفهمه لإلرهاب

عني استخدام العنف أو التهدید ضد  عًا في جوهرها، إذ إن اإلرهاب  وتشترك التعرفات جم
تعد ذلك الخوف واإلرعاب إلى أشخاص آخرن،  فهم و مجموعة من األفراد بهدف إرعابهم وتخو

عة اإلرهاب من خالل المبدأ القائل أقتل ل ذلك من أجل تحقی  فسر أحد الفالسفة طب أهدافهم، و
الرعب أو )٤(فردًا واحدًا لترعب عشرة آالف فرد عرف أحد الفقهاء اإلرهاب أنه (العمل المقترن  ، و

قصد تحقی هدف محدد)   .)٥(العنف أو الفزع 

ه آخر اإلرهاب وفقًا لمفهومین األول واسع التفسی عرف فق قًا و ر والثاني ضی التفسیر، فط
ون في تنفیذها أو في  ة  ة أو اجتماع اس ة أو جنحة س ل جنا أنه ( عرفه  للمفهوم الواسع 
التعبیر عنها ما ینشر الفزع العام، ألن من صفاتها خل خطر عام)، أما المفهم الضی لإلرهاب 

ة التي ترتكب أساسًا بهدف نشر ال عني (األعمال اإلرهاب استعمال ف عنصر شخصي وذلك  رعب 
( عنصر ماد   .)٦(وسائل قادرة على خل حالة من الخطر العام 

                                                            

غداد، ١( حوث والمعلومات،  ز ال لة اإلرهاب الدولي، مر   .١١١، ص١٩٨٤) نعمة علي حسین، مش
عة٢( ، اإلرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، ط ر ، ، دا١) د. دمحم عزز ش ر، دمش   .٩٣، ص٢٠٠٢ر الف
اعة، القاهرة، ٣( ) د. أسامة دمحم بدر، مواجهة اإلرهاب، دراسة في التشرع المصر المقارن، النسر الذهبي للط

  .٥٤، ص٢٠٠٠
(4) Richars Clutterbuck, the future of Pilitical Violemce, Destublization, disorder and Terrorist hw 

Macmillan Press, L. T. D, London, 1986, P. 20. 

، ص ) ٥(   .٢د. أسامة دمحم بدر، مرجع ساب
، ص٦(   .٤٨)  د. سامي جاد واصل، مصدر ساب
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عتها أن تثیر لد شخص ما  أنه (األعمال التي من طب فا نوفیتش  ه ح عرف اإلرهاب الفق و
ذهب أحد الفقهاء وهو  ة صورة) و أ الخوف  تمخض عنها اإلحساس  ان، و ًا  اإلحساس بتهدید أ

ة (ایر  اس ل عمل من أعمال العنف المسلح الذ یرتكب لتحقی أهداف س أنه ( ك دافید) تعرفه 
أن استخدام  عض الفقهاء العرب إلى تعرف اإلرهاب ( ذهب  ة)، و ة أو دین ة أو إیدیولوج أو فلسف
ار على اتخاذ موقف معین أو االمتناع عن  وسیلة الهدف منها نشر الرعب لإلج فة  طرق عن

ه اإلرهاب أو التخوف أو )١(قف معین)مو  أنه (فعل من أفعال القوة والعنف قصد  عرفه آخر  ، و
ان الهدف الذ  ًا  ر معین علیها، وأ قصد فرض ف ممارسة الضغط على السلطة أو جهة معینة 

ه مدن ة)تصی طرقة عشوائ رًا و أنه (االستخدام الغیر )٢(ًا أو عس ذهب آخر إلى تعرف  ، و
ه بوساطة فرد أو مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة ینتج ا لمشروع للعنف أو التهدید 

ون الغرض منه الضغط على  ة و شرة أو یهدد حرات أساس عرض للخطر أرواحًا  عنه رعب 
ها تجاه موضوع ما) ه آخر إلى تعرف اإلرهاب )٣(الجماعة أو الدولة لكي تغیر سلو ذهب فق ، و

ه فرد أو جماعة من األفراد  قوله أن اإلرهاب ما هو إال فعل إجرامي تحرك دوافع دنیئة یرتك
ان، أما ( ا  ة تحقی هدف معین أ غ عتمد على نشر الرعب في النفوس  ) فیر Saldanaأسلوب 

ة زعمائها من خالل اإلكراه النفسي والترهیب  ع الجماهیر وشل حر أن اإلرهاب (منهج لتطو
ة یترتب على تنفیذه أو حتى مجرد اإلعالن  اإلجرامي ة أو اجتماع اس ة أو جنحة س ل جنا وهو 

عتها المنشئة لخطر عام)   .)٤(عنه إشاعة الفزع من خالل طب

استخدام أعمال العنف)، Lemkinأما ( أنه (تخوف األفراد  عرف اإلرهاب تعرفًا موسعًا  ) ف
أنه االستعمال العGunzburgبینما یر ( مد للوسائل القادرة على إحداث خطر عام تتعرض له ) 

ة أو األموال العامة ة أو الصح اة أو السالمة الجسد عرف اإلرهاب Gaucher. أما ()٥(الح ) فهو 
ة  ال المعتمدة في النزاعات التقلید ة لألش النس ة  ال من القتال قلیل األهم أنه (اللجوء إلى أش

                                                            

عة ١( ة، ط ة الدول ة، القاهرة، ١) د. رجب عبد المنعم متولي، حرب اإلرهاب والشرع ، ٢٠٠٤، دار النهضة العر
  .٣٨٥ص

ة، القاهرة، د. نبیل أحمد حلمي، اإلرهاب الدولي ) ٢( ، ١٩٨٨وفقًا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العر
  .٢٨ص

ة ٣( ت ین الوطني والدولي، م ة مقارنة على المستو ) مؤنس محب الدین، اإلرهاب في القانون الجنائي، دراسة قانون
  .٥٣، ص١٩٨٣االنجلو مصرة، القاهرة، 

  ) أنظر:٤(
Saldana, Le Terrorisme revue International de Droi pend, 1936, p. 26. 

ة، ) ٥( اسي والقانون الجنائي، دار الثقافة العر م صدقي، اإلرهاب الس   .٧٩، ص١٩٨٥د. عبد الرح
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اسیین أو االعت صورة واضحة یرسمه منها قتل الس ًا معلنًا  ل نسقًا صراع ش داء على الممتلكات، و
ش سر صغیر منظم) نفذه ج ان معین و   .)١(جهاز أر

سیوني اإلرهاب وتم  قبول هذا التعرف في اجتماعات الخبراء  وقد عرف د. شرف 
میین التي نظمها منظمة األمم المتحدة في  ة عنف محرم أنه (إستراتیج ١٩٨٨مارس  ١٤اإلقل

ة تتوخى أحداث عنف مرعب داخل شرحة خاصة من  ة إیدیولوج ًا تحفزها بواعث عقائد دول
غض النظر عما إذا  ة لمطلب ولمصلحة  ام برعا مجتمع معین لتحقی الوصول إلى السلطة أو الق

ة عن دولة من الدول) ا ة عنها أو ن ا عملون من أجل أنفسهم أو ن ، وهذا )٢(ان مقترفو العنف 
عتبر من أفضل التعرفات التي تم طرحها عن اإلرهاب ألنه فهم مضمون اإلرهاب  التعرف 
اعث على العمل اإلرهابي وحصره  اسي وتطرق إلى ال ه س ة دون أ توج موضوع وعالجه 
ذلك تطرق إلى نطاق العمل وهو النطاق الدولي وله مقترفه سواء أكان إرهاب دولة أو  ًا  اس س

  فرد.

  االتجاه الرافض للتعرف: - ب

أنه ال حاجة إلى وجود تعرف قانوني  ه (فرد الندر) حیث یر  یتزعم هذا االتجاه الفق
ان نوع الوسائل التي  عمل جنائي (فعل جرمي) مهما  ما إذا تعامل المرء مع اإلرهاب  لإلرهاب، ف

ان مستعملها ًا  ل مجتمع فأعمال العنف اإلرهابي بنظره هي  ،ستعملها وأ ة في  جرائم عاد
عض أنه من المالئم تجنب تعرف اإلرهاب نظرًا ألن )٣(متحضر على وجه األرض ما یر ال  ،

ة في حین لو انتفى هذا الظرف، فإن هذا الفعل  ل في ظرف معین جرمة إرهاب ش فعًال معینًا قد 
قوله عندما أ ه في اإلرهاب  عض عن رأ ًا، وعبر ال ل جرمًا عاد راه فأنني أعرفه وأن الوصول ش

عاد األفعال التي ال  ة حیث یجب است ة الصعو ه في هذا الجانب أمر في غا إلى تعرف متف عل
ة اإلرهاب فضًال عن أن وصف اإلرهاب أسهل من تعرفه ، وفي الوقت ذاته یتعذر )٤(ترقى إلى مرت

ة لإلرهاب، وسبب ذلك  حمل في وجود تعرفات مقنعة أو برئة أو مشتر ل تعرف  ناتج عن أن 

                                                            

  ) أنظر١(
Gaucher Teymand, Les Terrorisstes, Paris, Albin Michel, 1965, P. 9 -10. 

  أنظر) ٢(
Bassiounni. M. Ch, (A policq Oriented Imquiry into the  Different Forms and Manifestation od 
International Terrorism, 1988. P. 16. 

، ص )٣( ، مرجع ساب ر   .١٠دمحم عزز ش
  أنظر )٤(

Robert D. Srtater – Current Pres pectives on Inbternutional Terrorism, The Macmillam Press, L. T. D, 
1983, P. 3. 
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التالي إلى عدم االقتناع الذ هو أساس  ذاته اتهامًا لطرف على حساب طرف آخر، هذا أد 
، مما تسبب في إفراز تعرفات مختلفة للمصطلح نفسه ، بل إن محاولة التعرف ما )١(الفهم والتطبی

مصطلح ومفهوم عسیر هي إال محاولة لمزد من الحشو والتزد وٕاضاعة الوقت إذ إن  اإلرهاب 
ة وال تظهر ة تكون مختف ق سبب أن دوافعه الحق ان لهذا االتجاه )٢(التفسیر ومتفاوت الفهم  ، وقد 

عض المؤسسات فلم تقف قمة  ة والتقارر الصادرة عن  الرافض للتعرف صد في المؤتمرات الدول
یو  ة في طو اعت ١٩٨٦الدول الصناع ة قلیل في إدراك عند مسألة التعرف  ار إن للتعرف أهم

ة العامة لألمم المتحدة في  لة ومن قبل ذلك تبنت الجمع عاد المش سمبر  ١٩أ أول إدانة  ١٩٨٥د
ر أل تعرف  ان مستخدمها دون ذ ًا  ال اإلرهاب وطرائقه وممارساته أینما ارتكب وأ ع أش لجم

ولی ة للبروتو النس ضًا   ١٩٤٩ن اإلضافیین لمعاهدات جنیف األرع لعام لإلرهاب، والحال نفسه أ
ة في المؤتمر الثامن لمنع  إذ لم یتضمن أ تعرف لإلرهاب لذلك فضلت العدید من الدول المشار

یز على اإلجراءات الفعالة  ١٩٩٠الجرمة ومعاملة المسجونین المنعقد في هافانا عام  والتر
افحة اإلرهاب بدًال من إضاعة الجهود في م   .)٣(سألة التعرفلم

  االتجاه المختلط: - جـ

د للتعرف واالتجاه الرافض له، فهم  وقف أصحاب هذا االتجاه موقفًا وسطًا بین االتجاه المؤ
مي  ون ذا معنى أكاد دون إعطاء تعارف  ة مسألة التعرف وفي الوقت نفسه ال یؤ ل ال یهملون 

ون من خ قررون أن تعرف اإلرهاب  ن أن لإلرهاب إذ  م ة التي  الل وصف األعمال الماد
ینطب علیها فعل اإلرهاب دون النظر إلى مرتكبي تلك األعمال أو دوافعهم، فاإلرهاب في نظرهم 
ال واختطاف الرهائن واحتجازها وخطف  ات االغت ون عن طر ارتكاب أعمال مثل عمل

اإلرهاب أنه إرهابي  الطائرات وأعمال التفجیر، فمثل هذه األعمال توصف  وصف مرتكبها  و
اب والدوافع الرتكاب مثل هذه األفعال   .)٤(غض النظر عن األس

ر أحد الفقهاء أن مفهوم اإلرهاب ینطو على طوائف متعددة من األعمال أظهرها أخذ  و
صفة خاصة وقتلهم ووضع  صفة عامة والممثلین الدبلوماسیین  الرهائن واختطاف األشخاص 

                                                            

ة،  )١( ات القانوني للجرمة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامع د. إمام حسانین عطا هللا، اإلرهاب والبن
ندرة،    .١٠٣، ص٢٠٠٤اإلس

ز دراسات ٢( اجي، إرهاب الدولة في النظام العالمي المعاصر، مجلة المستقبل العري، مر فة الش ) د. أحمد خل
ة، بیروت، العدد األو    .٢٠، ص١٩٨٨ل، الوحدة العر

، ص) ٣(   .٥٦د. إمام حسانین عطا هللا، مرجع ساب
ة الفقه وأصوله، جامعة صدام ٤( ل توراه،  ) هیثم عبد السالم دمحم، اإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالمي، رسالة د

ًا،  ة، النهرن حال   .٥٦، ص٢٠٠٠للعلوم اإلسالم
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وات ناسفة في أماكن تجمع المدنیین أو وسائل النقل العامة والتخرب والتدمیر ونقل متفجرات أو عب
القوة ة تمیز العمل )١(المسار الطائرات  ه آخر إلى إن هناك سمة أساس ، في حین یذهب فق

ع سواء  ه، هذه السمة هي سمة التخوف والترهیب والترو ة عل اإلرهابي وتدفع إلى تجرمه المعاق
ًا أكان ذل استخدام أ عتها أم عن طر التهدید  طب ة إلى ذلك  ك عن طرق استخدام الوسائل المؤد

ة مثل أعمال التفجیر  ة القانون ان الغرض من وراء ذلك مادام أنه غرض غیر مشروع من الناح
ة  اه العذ م الم والتدمیر والتخرب لألموال والمراف العامة والخاصة وقطع الجسور وتسم

أمن المواصالت البرة واالخ ال واألضرار  ة واالغت تطاف وأخذ الرهائن ونشر األمراض المعد
ة حر والجو   .)٢(وال

  رع الثانيـفـال

  ابـــــة اإلرهـــــــیـذات

اسي والجرمة والمنظمة والعدوان والكفاح  العنف الس یتداخل اإلرهاب مع ظواهر أخر 
ة  المسلح والمقاومة لتقرر المصیر وتلك ًا، فیتف معها لدرجة تزد صعو عًا دول التي تأخذ طا

ین  ینها، لذلك فأنه من الضرور اإلشارة إلى تلك الظواهر والتمییز بینها و وضع حد فاصل بینه و
  اإلرهاب:

اسي   أوًال: تمیز اإلرهاب عن العنف الس

طرقة غیر مشروعة تتجسد  إلى أحداث العنف هو طاقة من أصل إنساني تستعمل أساسًا 
ستحیل وجود عنف بدون  ة حیث  أضرار لألشخاص واألموال، والعنف یجد في القوة طاقته األساس

حاً  س صح ان الع   .)٣(قوة وأن 

اتخاذ العنف  ة وهي الجانب النفسي المتمثل  س نظر إلى العنف من خالل ثالثة جوانب رئ و
ة، والجانب اصف ع أحداث العنف انتهاكًا ة الالمعقول والخروج من الحالة الطب ألخالقي المتمثل 

استخدام العنف  اسي المتمثل  ًا على أرزاقهم وحراتهم، والجانب الس لممتلكات اآلخرن وتعد
الء على السلطة أو االنعطاف بها نحو أهداف غیر مشروعة ثیرًا مع )٤(االست تقارب العنف  ، و

                                                            

ة المسلحة ف١( ر العري، القاهرة، ) د. صالح الدین عامر، المقاومة الشعب ي  القانون الدولي العام، دار الف
  .٤٨٦، ص١٩٧٧

ة الحدیثة، القاهرة، ٢( عة العر م العناني، النظام الدولي واألمني، المط   .١٤٣، ص١٩٩٧) د. إبراه
، ص٣(   .١٠٧) دمحم مؤنس محب الدین، مرجع ساب
، ص٤( الي، مصدر ساب   .٢٥٥) عبد الوهاب الك
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مفهوم العنف و  قترن دائمًا  س المقصود بذلك العنف هو اإلرهاب، فاإلرهاب  عد إشارة له، ولكن ل
خرج عن  ة و مة وجماع صل إلى درجة جس ط أو الشدید بل هو عنف  س اد ال العنف االعت
نطاق التجرم العام لجرائم العنف لتندرج في إطار التجرم الخاص بجرائم اإلرهاب فهو إرهاب 

مثل نوعًا من ال عنف من خالل وضعه اإلنسان في حالة رعب مجتمعي جماعي، فالعمل اإلرهابي 
قصد  ة الحلول تجاه إنسان أو متعدد  أو خوف شدید سواء من استعمال قوة حالة أو قوة وش
ة لإلرهابي الوسیلة الوحیدة لتحقی هدفه  النس عد نشر الرعب  الوصول إلى هدف معین، ف

ح العنف هدفاً  ص ما قد  التحدید (العنف المولد للجرمة)    .)١(بذاته و

ة:   أما الفروق بینهما فتتضح في الجوانب اآلت

اسي، إذ یهدف  -١ یختلف الهدف من اإلرهاب عن الهدف من ارتكاب أعمال العنف الس
یر  ز عادة على التأثیر على تف ر ما و اه العالم نحوها،  ة ما وجذب انت ة لقض اإلرهاب إلى الدعا

هم، و  التالي سلو اسي الجماهیر ومشاعرهم و ل مطل في صور العنف الس ش هذا غیر وارد 
حرص فاعلوه على تجاوز حدود الهدف  اسي الذ  ، فاإلرهاب من صور العنف الس األخر
التالي  حملها العمل اإلرهابي و عتمد تأثیره إلى جهات أخر عبر رسالة  اشر للعمل العنیف  الم

ا اسي األخر تكون ذات أهداف م ة فأن صور العنف الس یز على المؤثرات النفس شرة دون التر
ما هو الحال في العمل اإلرهابي ع رمز  اشرة أو )٢(ودون أخذ طا التالي فأنه توجد عالقة م ، و

ه في جرائم العنف ولكن هذه العالقة غیر موجودة بین المجرم  اشرة بین الفاعل والمجني عل غیر م
اه ما إن المجرم في حال)٣(اإلرهابي وضحا ه أما ،  ة العنف یتعمد قتل ضحیته أو إلحاق الضرر 

س ألنها تستح ذلك بل  سئ إلى ضحیته ل انتقامًا أو أل سبب شخصي آخر، أما اإلرهابي ف
حق مبتغاه   .)٤(لیوصل رسالته ول

اسي الذ  -٢ ینظر إلى العمل اإلرهابي عادة على أنه جرم عاد دون مراعاة  الهدف الس
ار عند سعى اإلرهابي لتحق اسي في االعت اعث الس اسي حین یؤخذ ال س العنف الس ع قه 

ه   .)٥(محاكمة مرتكب

                                                            

، ص) دمحم مؤنس مح١(   .١٠٩ب الدین، مرجع ساب
عة ) ٢( ة مدبولي، ط ت ة م اسي، دراسة تحلیل   .٦٠، ص١٩٩٦، ١عبد الناصر حرز، اإلرهاب الس
، ص )٣(   .١٠٩دمحم مؤنس محب الدین، مرجع ساب
عة ٤( اسي، بیروت، دار  النفائس، ط   .٦–٥، ص١٩٩٢، ٢) دمحم السماك، اإلرهاب والفتن الس
، ص) عبد الناصر حرز، ٥(   .٦٠مصدر ساب
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ل أساسي على استخدام سائل اإلعالم في تحقی أهدافه  -٣ ش عتمد العمل اإلرهابي و
ل  ش اسي األخر التي ال تعتمد على وسائل اإلعالم  س صور العنف الس ع وتوصیل رسالته 

  .)١(افهامحور لتحقی أهد

اسي  -٤ ان بینما تأخذ صور العنف الس ًا في معظم األح عدًا دول أخذ العمل اإلرهابي 
اً  م ًا أو إقل عًا داخل   .)٢(األخر طا

ًا وفي نفس  -٥ عض إرها عتبره ال ن أن  م مي ف ار الق یخضع العمل اإلرهابي إلى المع
عتبره آخرون نضاًال مشروعًا من أجل الحرة، في حین أنه ال تخضع الصور األخر  الوقت 

مي ار الق اسي بنفس القدر للمع   .)٣(للعنف الس

ًا: ت مة المنظمةثان   مییز اإلرهاب عن الجر

ط بین صور اإلجرام المختلفة سواء أكان أجرامًا منظمًا  س هناك أدنى شك في وجود روا ل
ة والجرمة المنظمة ع ن هذه القاعدة، فهناك عناصر أو غیر منظم، وال تشذ الجرمة اإلرهاب

وسمات عدیدة ترط بینهما حتى لیبدو للوهلة األولى إن هاتین الجرمتین هما وجهان لعملة واحدة، 
ة والجرمة المنظمة تسعى إلى بث الرعب والخوف في نفوس األفراد أو  ل من الجرمة اإلرهاب ف

ات الجرمة المنظمة تفرض الرعب  في مواجهة السلطة العامة في الوقت نفسه، هذا وأن عصا
على األفراد لتحصل على أموالهم، أو على رجال الشرطة واألمن لكي ال یتدخلوا في أعمالهم 
ذلك قد تقوم بإرهاب  شف أمرهم، ومنظمات اإلرهاب  اتهم و ع حر ة بتت قوا ممارساتهم اإلجرام ع و

ر العاجز عن حمایتهم، فضًال عن األفراد إلثارة الرأ العام ضد سلطات الدولة وٕاظهارها مظه
منة  م وتقوض ه ان الح ة بهدف زعزعة أر شن هجمات ضد مؤسسات الدولة الرسم امهم  ق

الء على السلطة عة العمل وطرقة تنفیذه لد مرتكبي )٤(الدولة تمهیدًا لالست ذلك فإن طب ، و
ون متماثًال من حیث التنظ ة والجرمة المنظمة  م والدقة في التنفیذ واعتماد مبدأ الجرمة اإلرهاب

حاول التمییز بینها الغة على من  ة  ضفي صعو لتا )٥(السرة  أن  ال  غیب عن ال ، وال 
ة للدولة الواحدة فحسب، بل یتعداه إلى  الجرمتین ال تقتصر نطاق أنشطتها على الحدود الداخل

                                                            

، صعبد الناصر حرز )١(   .٦٠، مرجع ساب
  ) المرجع نفسه.٢(
  ) المرجع نفسه.٣(
حي سلوم، اإلرهاب ٤( افحة اإلرهاب، جامعة  –) ص ه ودوافعه، المؤتمر العري األول للمسئولین عن م ا أس

ة تونس،    .١١م، ص١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الدول العر
، ص) د. عبد الناصر حرز، مرجع سا٥(   .٩٦ب
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عد الدول ع الجرائم (ذات ال ضفي علیها طا ي)، ومما یزد نقا االلتقاء بین دول أخر مما 
ة في الجرمة المنظمة إلى استخدام أسالیب مرتكبي الجرائم  الجرمتین لجوء المنظمات اإلجرام
ة قد یلجئون إلى  المقابل فأن مرتكبي الجرائم اإلرهاب ال والتفجیر، و ممارسة أعمال االغت ة  اإلرهاب

االتجار  ة  ة واالتجار ممارسة أنشطة المنظمات اإلجرام ل األعمال اإلرهاب المخدرات لتمو
ومة  ار الح استخدامها إلج األسلحة تمهیدًا المتالك أسلحة الدمار الشامل الستخدامها أو التهدید 

ة لهم اس ة أو غیر س اس م تنازالت س   .)١(على تقد

ة والجرمة المنظمة فقد  ة بین الجرمة اإلرهاب عض ونتیجة لهذه األواصر المشتر طلبت 
الدول في المؤتمر التاسع لألمم المتحدة (لمنع الجرمة ومعاملة المجرمین) إلى تبني مشروع قرار 
ال  ًال من أش ار اإلرهاب ش اعت ط بین جرائم اإلرهاب والجرمة المنظمة وذلك  شأن الروا

ة في أغلب ا انالجرمة المنظمة فضًال عن أن األخیرة تعتمد على الوسائل اإلرهاب   .)٢(ألح

ه بین اإلرهاب والجرمة  س من أوجه التشا ولكن هنالك من له رأ في هذا الجانب، فل
ة أو في  المنظمة أو من دواعي الرط بینهما مجرد إدراجهما في بند واحد في أحد المؤتمرات الدول

ه بین هاتین الجر ستند التشا ط، بل یجب أن  عض المسئولین حول هذه الروا متین إلى لمات 
ة ملموسة من أجل النظر فیها ومناقشاتها ة ما هي )٣(مدلوالت ماد ك عن أن الجرمة اإلرهاب ، ناه

ًا للمجتمع  ة ینصب نفسه راع ة معینة، فمرتكب الجرمة اإلرهاب رة أو إیدیولوج اس لف إلى انع
ة ومخلصًا له من رموز الظلم والفساد، فدافعه نبیل وشرف من وجهة نظره وهو  مستعد للتضح

بنفسه من أجل تحقی تلك األهداف إذا اقتضى األمر ذلك في حین أن مرتكبي الجرمة المنظمة 
ة،  سعون دائمًا من وراء ارتكاب الجرمة إلى تحقی الكسب الماد وتحقی أهداف ومنافع ماد

س مق  )٤(صودة بذاتهاوٕاذا ما تحققت أهداف أخر غیر الهدف الماد فأنها تكون أهداف عابرة ول
اختطاف أحد المسؤولین في الدولة من قبل جماعات الجرمة المنظمة من أجل الحصول  ام  الق
ًا ناجمًا عن ردود األفعال  اس عدًا س ة أو مبلغ معین من المال، فالشك في أن تحق بذلك  على فد

ع توفیر  ومة الموجودة، فهي ال تستط الح األمن لرموزها وأفرادها على ذلك الحدث وأضعاف الثقة 

                                                            

عة ١( ة ودار الثقافة للنشر والتوزع، ط ة الدول س یوسف داود، الجرمة المنظمة، الدار العلم ور ، عمان، ١) د. 
  .٦٤–٦٣، ص٢٠٠١

إلى  ٢٩/٤) أعمال المؤتمر التاسع لألمم المتحدة لمنع الجرمة ومعاملة المجرمین المنعقد في القاهرة للفترة من ٢(
٨/٥/١٩٩٥.  

اسي، دار الحرة، القاهرة، ) أحمد ٣(   .٧٣، ص١٩٨٦جالل عز الدین، اإلرهاب والعنف الس
، ص٤(   .٧٣) أحمد جالل عز الدین، مرجع ساب
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ًا للجرمة المنظمة  اسي الذ جاء مصاح ن أن توفر األمن للمواطنین، لذلك فالتأثیر الس م یف  ف
  ان أثرًا غیر مقصود وأثرًا عابرًا.

ًا ال یتعد في الغالب نطاق  ًا ونفس والسلوك اإلجرامي في الجرمة المنظمة یترك تأثیرًا ماد
ا ذلك السلوك بین ة یترك أثره الماد والنفسي على ضحا ما السلوك اإلجرامي في الجرمة اإلرهاب

ا المقصودین بذلك السلوك، عوضًا عن أشخاص آخرن أصابهم الرعب والذعر مخافة أن  ضحا
انوا  اسات ومخاوف أو قرارات معینة  طالهم ذلك السلوك ومن ثم قد یجبرون على التخلي عن س

عة ، وال )١(ینوون اتخاذها ن تصور ارتكاب الجرمة المنظمة من قبل شخص واحد إذ تأبى طب م
قوم بها شخص واحد، بینما نجد أن الجرمة  هذه الجرمة ذات المراحل واألنشطة المتعددة أن 

ن تصور ارتكابها  ة من المم ة التي تمر بها من اإلرهاب قبل شخص واحد، إذ إن األدوار المرحل
ه في الجرمة هذه الجرمة وعدم حاجة  ل الذ هو عل الش م وغیره  ط والتنظ منفذها إلى التخط

ن أن ترتكب من قبل شخص واحد، خاصة وأن الجاني في الجرمة  المنظمة جعلها من المم
سعى دائمًا إلى ارتكاب تلك الجرمة ووصول خبر االرتكاب إلى أكبر قدر  عد تنفیذها  ة  اإلرهاب

ن من الناس، ألن الدعا ة هي سالح فعال لإلرهابیین لنشر قضیتهم، بینما الجاني في الجرمة مم
عد ارتكابها في طي الكتمان وعدم معرفة  قى أثر ارتكاب الجرمة حتى  فضل دائمًا أن ی المنظمة 
ام السلطات المختصة بإصدار تدابیر وٕاجراءات تعی عمل  أ ارتكاب تلك الجرمة، مخافة ق أحد بن

ة في المستقبل، وهذا واضح جدًا عندما بینا أن من خصائص وسمات الجرمة المنظمات اإلجرام
  المنظمة هي السرة واالستمرار.

  ثالثًا: تمییزه عن العدوان

ة أو  م ادة أو السالمة اإلقل العدوان، هو استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد س
ل آخر یتناف أ ش ، أو  اسي لدولة أخر شترك )٢(ى مع میثاق األمم المتحدةاالستقالل الس ، وقد 

رة المنظمة التي تشیر إلى التدمیر والرعب  ًال منهما من األعمال العس اإلرهاب والعدوان في إن 
ا في األرواح أو الممتلكات أو  ما یخلفون من آثار تدمیرة والضحا لد سلطات الدولة والمواطنین 

أن من غیر خل حالة خوف ذات تأثیر سلبي على الن فوس، وقد ذهب جانب من الفقه إلى القول 
قًا للقانون الدولي ال تكون إال دولة  المالئم إسناد صفة اإلرهاب إلى الدولة، فالدولة حسب رأیهم وط

                                                            

ة الفقه أصوله، جامعة صدام ١( ل توراه،  ) هیثم عبد السالم دمحم، اإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالمي، أطروحة د
غداد،  ًا،  ة، نهرن حال   .٤٨، ص٢٠٠٠للعلوم اإلسالم

انون األول ١٤) في ٣٣١٤) القرار رقم (١) المادة (٢(  /١٩٧٤.  
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ة أما األفراد والجماعات ال یرتكبون جرمة العدوان وٕانما یرتكبون جرائم الحرب أو جرائم ضد  معتد
ة أو جرائم اإل   رهاب.اإلنسان

عتبر صورة من صور العدوان  وٕان جرمة اإلرهاب إذا قامت بها أو ابدتها دولة من الدول 
تور سامي جاد عبد الرحمن )١(بدًال من جرمة إرهاب الدولة عض اآلخر أمثال الد ، أما في رأ ال

لم وأمن واصل هذا توظیف تقلید لتكییف العدوان والجرائم األخر التي تعتبر من جرائم ضد الس
ة في عصرنا الحالي. عتبر من أخطر الجرائم الدول شرة وأن اإلرهاب الدولي    ال

ما یلي:   وٕان أوجه االختالف بین اإلرهاب والعدوان تتمثل ف

غزو  -١ اسي وذلك  قع ضد سالمة األراضي واالستقالل الس أن العدوان في أغلب الحاالت 
م ما، لكن ا ات قد تكون أو احتالل أو تغیر أو ضم إقل إلرهاب یهدف الفزغ والرعب لتحقی غا
  معینة إلكراه اآلخرن على اتخاذ سلوك معین.

جرمة مستقلة مدرجة في المادة ( -٢ ) من النظام ٥الرغم من أن جرمة العدوان جاء 
ة لعام  ة الدول مة الجنائ مة لكنها لم  ١٩٩٨األساسي للمح والتي تدخل ضمن اختصاص المح

ة للمؤتمر بتعرف العدوان واالتفاق تصل إلى  قة الختام اتفاق على تعرف للعدوان وأوصى في الوث
مة وضمن المادة ( ه في ٥علیها، وأن اإلرهاب وأن لم یدخل في اختصاص المح ) لكنها أوصى 

  الملح الختامي بتعرفه.

أن ال یترت -٣ ة وهنا من یر  ة الدول ب مع أعمال یترتب على أعمال العدوان المسؤول
عض آخر یؤ ة ألنها ال ینسب إلى دولة معینة، أما هناك ال ة الدول الرأ القائل  داإلرهاب المسؤول

ة یجعل الدولة ضامنة للنظام الدولي والحترامه ومن ثم تعد مسؤولة على  أن اإلرهاب جرمة دول
ل نشا له أسهم في حادث ة قوامها الخطر عن  ة الموضوع إرهابي حتى ولو  أساس المسؤول

ة تعتبر من الجرائم )٢(ان نشاطًا مشروعًا في ذاته ، وحتى حرق القر وضرب األهداف المدن
ة  ة ینسب إلیهم المسؤول ع ة والطب التقادم وأن األشخاص المعنو ة التي ال تسقط  ة الدول اإلرهاب

ة. ة والجنائ   المدن

                                                            

ز الدراسات العري ١( ار، اإلرهاب الدولي، مر ر الط ي،  –) د. أحمد دمحم رفعت، ود. صالح  ، ١األورو
  .٢٢٨، ص١٩٨٩

انه وشخوصه)، الدار المصرة ا٢( ثوره، زمانه وم ، اإلرهاب (بذوره، و ة، ) د. هشام الحدید ، ٢٠٠٠، ١للبنان
  .٤٢٦ص
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عد أحداث  ) ١٣٧٣وخاصة القرار ( ١١/٩/٢٠٠١وأكدت قرارات مجلس األمن الدولي 
ة عن الدول وااللتزامات المحددة في هذا اإلطار. ة الدول   المسؤول

ل، ولكن قد تكون  -٤ ار من قبل المجتمع الدولي  اب العدوان قد تكون وضع استن إن أس
عض األطراف دوافع   .)١(اإلرهاب مقبولة لد 

عًا: تمییز اإلرهاب عن الكفاح المسلح والمقاوم ر المصیررا   ة لتقر

ان أهم نقطة تثیر  إن الخلط بین المقاومة المشروعة (المسلحة) واإلرهاب الدولي رما 
ة للمواقف  النس عته على الصعید الدولي وعلى األخص  الخالف حول حدود اإلرهاب الدولي وطب

ومات، على الرغم من استقرار التمییز بینهما على المستو ال ة للدولة والح   .)٢(فقهي والقانونيالعمل

فقد أقرت األمم المتحدة وقواعد القانون الدولي عمومًا منذ إنشائها ح تقرر المصیر وح 
تاتورة من أجل  الشعوب المقهورة في النضال المسلح ضد االحتالل األجنبي والنظم العنصرة والد

عد هذا الح من ال ة في میثاق التحرر واالستقالل ونیل الح في تقرر المصیر، و مالمح الحیو
اره  اعت ین حقها في تقرر مصیرها  األمم المتحدة الذ رط بین مبدأ تساو الشعوب في الحقوق و
ة بین الدول، وجاء صدور اإلعالن الخاص  ه العالقات الود غي أن تنهض عل األساس الذ ین

مًا لشر  ١٩٦٠منح االستقالل للبلدان والشعوب الصادر في عام  ة الكفاح المسلح في سبیل تدع ع
ة. ما أكد هذا الح العدید من المواثی والقرارات الدول   االستقالل والتحرر وح تقرر المصیر 

ورغم الخالف حول وجود إرهاب الدولة أو عدم وجوده فأن الرأ مستقر على وجود مثل هذا 
عض یدخل إرهاب الدولة في إطار العدوان أكث ًا إال أنه یر اإلرهاب، ورغم أن ال ونه إرها ر من 

اسمها اإلرهاب في الداخل والخارج ، )٣(أن الدولة تمارس بنفسها أو بواسطة الجماعات التي تعمل 
د وجود إرهاب الدولة إال أنهم اختلفوا في تعرفاتهم للمقصود منه،  ة من الفقهاء تؤ انت الغالب وٕاذ 

أنه استعمال الدولة لوسائل العنف  ما أنهم عددوا صورًا مختلفة إلرهاب الدولة، عرفه  العض  ف
السلطة أو قمع  ة وهذه األهداف قد تكون االحتفا  اس انتظام إلثارة الرعب لتحقی أهداف س
سمى  عرض صوره رغم ساب رفضه لما  عرف إرهاب الدولة و المعارضة، وهناك رأ آخر 

ومة دولة لدر  أنه (استخدام ح عرف  ة من العنف ضد المدنیین بإرهاب الدولة  فة وعال ث جة 
استخدام العنف ضد المدنیین  م  ألضعاف وتدمیر إراداتهم في المقاومة أو الرفض)، هذا التصم

                                                            

، ص١(  .٧٢) د. سامي جاد عبد الرحمن واصل، مصدر ساب

، ص٢(   .١٦٢) د. دمحم عبد المطلب الخشن، مصدر ساب
را حسن دامس، أثر التطور التكنولوجي على اإلرهاب، عالم الكتب الحدیث عمان، ٣(   .٤٣، ص٢٠٠٥، ١) ز
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ًا  ون إرهاب الدولة إرها ذلك قد  شمل المدنیین داخل الدولة ذاتها أو داخل دولة أخر و عني أنه 
ًا  ًا، أو إرها ًا أو قوم ًا أو داخل ًا.وطن ًا أو عالم   دول

اب اإلرهاب  اإلرهاب الدولي عن أس ومن صور إرهاب الدولة ما أوضحته اللجنة الخاصة 
طرة على  ة من خالل االحتالل أو الس اس أنها س والتي جعلت منها صورًا إلرهاب الدولة وصنفتها 

ة في ح اب اقتصاد ان على هدر أراضیهم مساكنهم أو أس ار الس ال االستغالل األراضي أو إج
تمثل على المستو الداخلي والخارجي، فعلى المستو  ة للدولة الفقیرة، و ع الصارخ للموارد الطب
ة وتقیید  ة والوحش الداخلي من خالل التعسف في السلطة مثل أعمال التعذیب والمعاملة الالإنسان

ة مثل حرمة التنقل والرأ والصحافة والعقیدة، أما ع لى المستو الخارجي فالدولة الحرات األساس
رة ضد المدنیین في دولة أخر  ات التي تنفذها وحداتها العس تمارس اإلرهاب من خالل العمل
ن للدول أن تمارس  م ذلك  ة على لبنان و ر مثل الغارات اإلسرائیل اإلرهاب العس سمى  و

سبب قواع صور أخر مثل العنف الذ تنظمه الدولة ذاتها  ة ومن هذا النوع اإلرهاب  دها القانون
سیر) نوعًا من العدالة السرعة والصارمة التي ال  ة والذ اعتبره (رو ان الثورة الفرنس ما حدث أ
ن أن  م ذلك  مارس وفقًا لقواعد القانون التي وضعتها السلطات العامة ذاتها،  ر فهو إرهاب  تن

مارسون تمارس الدولة اإلرهاب من خالل الدعم والمساعدة ال عض الدول ألشخاص  تي تمنحها 
ة (أمثال القاعدة)  ة للمنظمات اإلرهاب ة السعود ة في الخارج مثل دعم المملكة العر أنشطة إرهاب
أوامر من  ان  عًا  اتي آنذاك هذا ط اردة في أفغانستان ألضعاف االتحاد السوف ان الحرب ال أ

ن ممارسة الدول لإل م ذلك  ة، و ة الدول الغر رهاب من خالل اللجوء إلى القوة في العالقات الدول
ة جهودها في السنوات األخیرة  م ة واإلقل ثفت المنظمات الدول من خالل التدخالت المسلحة حیث 
ن  م ة حیث ال  عض الدول للمنظمات اإلرهاب من أجل القضاء على صور الدعم الذ تقدمه 

ع ة من غیر دعم  ما إن هناك وسائل تصور وجود منظمات إرهاب ض الدول لهذه المنظمات، 
ا الحدیثة مثل التجسس والتنصت على  أخر تمارسها الدول الحدیثة وخاصة عن طر التكنولوج
عد أو الصوارخ الموجه في  ر الجو أو التفجیر عن  المات ووسائل االتصال أو التصو الم

ة أو برامج االت أو القنابل االنشطارة والذ ة أو المواد القاتلة أو استخدام الحزم  االغت الكترون
ة ة والموجات الصوت   .)١(الضوئ

أما إذا جئنا إلى تمییز اإلرهاب عن الكفاح المسلح والمقاومة لتقرر المصیر فعلینا أوًال 
ة من غیر  ات القتال التي تقوم بها عناصر وطن تعرف الكفاح المسلح المشروع الذ یتمثل بـ(عمل

انت أفراد ا ة سواء  ة ضد قو أجنب ة أو القوم ة دفاعًا عن المصالح الوطن لقوات المسلحة النظام

                                                            

  .٤٥) نفس المصدر، ص١(
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انت تعمل  ة أو  ة أو واقع ه سلطة قانون م یخضع إلشراف وتوج تلك العناصر تعمل في إطار تنظ
م الوطني أو من قواعد خارج ه اشرت هذا النشا فوق اإلقل ادراتها الخاصة سواء  ذا بناًء على م

م) ات المتحدة والدولة )١(اإلقل ة المسلحة في تشدد الوال مثل الخلط بین اإلرهاب والمقاومة الشعب ، و
ل  األعمال المشروعة، ف اإلرهاب أو  ار لوصفها  مع ة لها  ة الدوافع المحر ة في تنح الغر

ًا من وجهة نظر هذه الدول ول غض النظر عن دوافعها تعتبر إرها كن إذا نظرنا إلى أعمال العنف 
رغم اتسامها  استخدامها الكفاح المسلحة و تلك األعمال التي تقوم بها الشعوب من أجل الحرة 

ع العنف إال أنها تختلف عن اإلرهاب من جوانب مختلفة:   طا

ما  -١ بیر من الشعب الساعي لتحرره  سانده جمهور  الكفاح المسلح من أجل االستقالل 
قة ة عم ه رغ ه،  وتصاح وشاملة من قبل قطاع عرض من أبناء الشعب بتنوع فئاته لالنخرا ف

مثلون عمومًا  ه هم أشخاص ناقمون على األوضاع في المجتمع وال  أما اإلرهاب فالمنخرطون ف
مثلون الوضع القائم   .)٢(قطاعًا عرضًا من الشعب بل هم زمرة من المتمردین الذین ال 

ات المقاومة  -٢ رة تستهدف عمل القوة العس ًا فرض وجوده  ة المسلحة عدوًا أجنب الشعب
ات  ادته وتعد على حقه في تقرر مصیره، أما العمل على أرض الوطن وافقده استقالله وس
ة فتتنوع أهدافها وغض النظر عن الفئة المستهدفة وغض النزر عن صفتها فهي أهداف  اإلرهاب

عد لد أوسا ة لتحقی أهداف أ اسي القائم في المجتمع مرحل ومة أو النظام الس   .)٣(الح

ة المسلحة هو الدافع الوطني، أما األعمال  -٣ ات المقاومة الشعب المحرك األساسي لحر
ة وقائمة دون االعتماد على  م شرع ة فترتكبها مجموعات تمارس أنشطتها ضد أنظمة ح اإلرهاب

  الدافع الوطني.

ة مجرد -٤ ة أو في القانون أن األنشطة اإلرهاب ة سواء في القوانین الوطن ة من المشروع
ادئ القانون الدولي  ة الذ أكدته م ع المشروع ة فتكتسب طا ات المقاومة الشعب الدولي، أما حر

ات ة من قرارات وتوص ة المعاصرة وٕاصدارات المنظمات الدول ة الدول   .)٤(ودعمته االتجاهات الفقه

ات التحرر وعن ح الشعوب في تقرر مصیرها، فوصل  لقد دافعت األمم المتحدة من حر
فعل جهودها التي تستند إلى میثاقها وقرارات جمعیتها العامة  ة الح القانوني الدولي  إلى مرت

                                                            

ر العري، ) صالح  الدین عام١( ة المسلحة في  القانون الدولي العام، القاهرة، دارالف ، ١٩٧٧ر، المقاومة الشعب
  .٤١–٤٠ص

، ص٢(   .١٢٤) عبد الناصر حرز، مصدر ساب
  .١٢٥) نفس المصدر، ص٣(
، ص٤( را حسن أبو دامس، مصدر ساب   .٤٦) ز
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ة الفعالة لهذا الح من خالل  اإلضافة على الممارسة العمل ة العدیدة التي تبنتها  والمواثی الدول
  .)١(مًا من عمر األمم المتحدةما یزد عن أرعین عا

مًا للعالقة بین الشعوب والدول التي تقوم بإدارتها وذلك  فنجد في میثاق األمم المتحدة تنظ
ان ح الشعوب  في الفصول الحاد عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولكن المیثاق اغفل ب

ة ممارسة ف عة لها في الدفاع عن نفسها ولم یوضح  م التا هذه الشعوب لحقها في تقرر  واألقال
  .)٢(مصیرها

ة العامة لألمم المتحدة فقد أصدرت قرارها المرقم (  ١٩٧٢) عام ٣٠٣٤أما في إطار الجمع
ال  ع الشعوب الخاضعة ألنظمة استعمارة أو عنصرة أو غیرها من أش ه ح جم وأكدت ف

ة غیر القابل للتصرف في تقرر المصیر واالستقال طرة األجنب ات الس ما حر فاحها والس ل وأیدت 
ة  ما أدانت أعمال القمع واإلرهاب التي تلجأ إلیها األنظمة العنصرة واألجنب التحرر الوطني، 

ما أصدرت قرارها رقم ( / ٣١لحرمان الشعوب في حقها المشروع في تقرر المصیر واالستقالل 
ه الح غیر القابل للتصرف في تقر ١٩٧٦) عام ١٠٢ ع وأكدت ف ر المصیر واالستقالل لجم

ة  دة شرع ة، مؤ طرة األجنب ال الس الشعوب الخاضعة ألنظمة استعمارة وعنصرة وغیرها من أش
ه  ١٩٧٧) في عام ١٤٧/ ٣٢فاحها من أحل التحرر الوطني، وأصدرت قرار رقم ( وأدانت ف

ة الشعوب استمرار أعمال القمع واإلرهاب التي تقوم بها النظم االستعمارة والعن ة سال صرة األجنب
ذلك في قرارها رقم ( ) في الدورة التاسعة والثالثین ١٥٤/ ٣٤حقها في تقرر المصیر واالستقالل، و

اإلرهاب  اسة إرهاب الدولة، وفي الدورة األرعین لها ناقشت البند الخاص  عدم قبول س والخاص 
ضرورة التمییز بین األعما عض الوفود  ة والكفاح المسلح والمقاومة الدولي وطالبت  ل اإلرهاب

ة وممارسة حقها في تقرر المصیر   .)٣(لتقرر المصیر من أجل تحرر أراضیها المغتص

ة حتى وأن تضمن  التالي فالكفاح المسلح لنیل االستقالل مختلفة عن األعمال اإلرهاب و
اًال من العنف، فالعنف المصاحب للكفاح المسلح الذ تمارسه الش قًا أش ًا لتحررها وتطب عوب سع

عنف جماهیر موجه ضد قو مستعمرة أو مستقلة للشعب یهدف  لحقها في تقرر المصیر یتمیز 
ل عدوانًا  ش ة وال  ة الدول الشرع ار المستعمر منح الشعب حقه في تقرر مصیره ومدعم  إلى إج

حق في مواجهة عنف أك ة الدفاع عن النفس وهو  مثا الح المستعمر ضد أحد فهو  ما  بر 
  حیث وجد.

                                                            

، ص١(   .١٣١–١٣٩) أحمد دمحم رفعت، مصدر ساب
، ص) نبیل أحمد حلمي، م٢(   .٨٦صدر ساب
، ص٣(   .١٤٦) أحمد دمحم رفعت، مصدر ساب
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شأن تحدید مفهوم اإلرهاب منذ أن طرح الموضوع أمام  لقد استمرت جهود المجتمع الدولي 
ة األمم  سببها  ١٩٣٧عص إلى استنتاج إن االستعمار هو أحد أهم دوافع أعمال المقاومة التي 

ة العا اإلرهاب، حیث تشیر مداوالت الجمع مة لألمم المتحدة طوال عقد المستعمرون والمحتلون 
طرة  اب الجوهرة الستخدام العنف استمرار االستعمار في الس عینات إلى أن من أهم األس الس

ار ح الشعوب في تقرر مصیرها عة لها یومًا ما وٕان انت تا م التي  منة على األقال هذا )١(واله ، و
اً  ارًا وموضوع ابها. تكون األمم المتحدة قد قدمت فهمًا مع   برد الظاهرة إلى دوافعها وأس

ین الكفاح المسلح بوصفه نشاطًا من أنشطة  ة و وقد میزت بین اإلرهاب بوصفه جرمة دول
عة والمقاصد، وفي إطار هذا  ات التحرر الوطني المشروعة، وهو اختالف جوهر في الطب حر

ة إلى العدید من القرارات والتو  ة العموم ة االستعمار المفهوم استندت الجمع قرار تصف ات  ص
ز القانوني للمقاتلین الذ  ١٩٧٣لسنة  ٣١٠٣وتوصیتها رقم  المر ادئ المتعلقة  شأن الم

ة على  طرة االستعمارة واالحتالل األجنبي والنظم العنصرة ال بإضفاء المشروع افحون ضد الس
قواعد القانو  ضًا  شمول هؤالء المقاتلین أ ه في النزاعات عملهم فحسب وٕانما  ن الدولي المعمول 

ة جنیف لعام  ة المدنیین. ١٩٤٩المسلحة مثل اتفاق الحرب واألسر وحما   الخاص  

ل هذه الجهود والقرارات التي بذلتها األمم المتحدة إلقرار ح  جدر اإلشارة إلى أنه رغم  و
یل منظمة الشعوب في تقرر المصیر والدفاع عن الكفاح المسلح المشروع إال أنه  منذ تارخ تش

ل الجرائم التي  حث قد أغفلت حقوق الشعب الكرد رغم  ة هذا ال تا ة تارخ  األمم المتحدة ولغا
ة أو تطهیر عرقي أو  ادة جماع ات تهجیر أو إ انت  عمل ع سواء  مرأ من الجم مورست ضد و

م  ع ما عدا القرار الیت ات األنفال والقتل والتعذیب والترو نتیجة  ١٩٩١الذ صدر في عام عمل
فرض منطقة حظر  ع نفس العام  عد فشل انتفاضة ر ردستان العراق  ة لشعب  الهجرة الملیون

ادة جدیدة ضد الكورد حملة إ تاتور  ام النظام الد ة ق ذلك رغم مئات اآلالف )٢(الطیران خش ، و
ات الكفاح المسلحة التي قامت بها األحزا ا والعمل ة وعلى رأسها الحزب من الضحا ب الكردستان

اعتراف دولي من قبل أ من  ة  مقراطي الكردستاني إال أنه لم تحظى المعارضة الكردستان الد
معارضة مسلحة مشروعة تدافع  ة وعلى رأسها األمم المتحدة  الدول العظمى أو المنظمات الدول

ة ال ومات المتعاق ة الح ة تلك الجرائم تجاهها.عن حقوقها في تقرر مصیرها ومحاس   مرتك

ة والعهد الدولي  اس ة والس الحقوق المدن اإلضافة إلى ما ورد في العهد الدولي الخاص 
لها لم تشمل الشعب الكورد الذ قدمته  ة  ة والثقاف ة واالجتماع الحقوق االقتصاد الخاص 

                                                            

، ص١( را حسن أبو دامس، مصدر ساب   .٤٩) ز
ة بتارخ ٢( الف اإللكترون امرني، الكورد واألمم المتحدة مقال منشور في جردة إ   .١٩/٩/٢٠١٥) سرست 
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ة وأطلقت ید ا ح المصالح الدول و قرانًا على مذ س ب ة التي قسمت معاهدة سا ألنظمة القمع
ه  ما بینها ال في اضطهاد الشعب الكورد وحرمانه من حقوقه بل إللغاء وجوده وتذو ردستان ف

  .)١(في بوتقة العنصرة لهذا البلد أو ذاك
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عة خاصة بها وسمات تمیزها على الجرائ م األخر وهذا ما خل إن جرمة اإلرهاب لها طب
ة تكمن في الحرص على  فها، وأن من أبرز سمات ومالمح الجرمة اإلرهاب التنوع في توص
س  ا ل نتیجة وهدف في الوقت ذاته، واستهداف ضحا شتى صوره لتحقی الرعب  استخدام العنف 

ا و  ذلك استخدام التكنولوج ة و اس ونوا مقصودین ووجود أهداف س األسالیب الحدیثة الضرورة أن 
ة ات اإلرهاب م المطلب إلى فرعین في الفرع األول یتم في العمل ، ولدراسة هذا الموضوع یتطلب تقس

ه ودوافع اإلرهاب. ا   التطرق إلى أنواع اإلرهاب والفرع الثاني یتناول أس

  

  الفرع األول

  هــالــأشاب و ـــــواع اإلرهـــأن

  انواع االرهاب :والً أ

ثیرة مثل الحروب واالستعمار والتفرقة والعنصرة لقد عانى ال عالم منذ القدم من أخطار 
ثیر من دول  عاني من خطر اإلرهاب الذ أضحى ظاهرة منتشرة في  ح الیوم  وغیرها، ولكنه أص
ومة  ه ح ه فرد أو مجموعة أو مجموعات منظمة من األفراد وقد تقوم  قوم  العالم. فاإلرهاب قد 

وسیلة أو دولة ضد شع ان األفراد أو المجموعات تلجأ لإلرهاب  ، فإذا  ب أو دولة أو دول أخر
أنه یتوافر لدیها  ه لردع خصومها، علمًا  ومات تلجأ إل ائسة لجلب االهتمام لقضیتهم فأن الح

ة اس   .)٢(وسائل أخر عوضًا عن ذلك أهمها الحلول الس

  

                                                            

امرني، )١( . المصدر سرست    الساب
ان، االنتفاضة ا٢( م دمحم شع ام القانون الدولي العام، ) إبراه ة في عامها األول، دراسة في ضوء أح لفلسطین

  .١٠٥، ص١٩٨٩القدس، 
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م انواع اإلرهاب  ن تقس م ناًء على ما تقدم    إلى ما یلي:و

اب عدیدة مثل الحصول على المبتغى  -١ ه الفرد ألس اإلرهاب الفرد وهو الفعل الذ یرتك
تخذ  ة، و ة أو مذهب اب دین ة السائدة أو ألس م االجتماع ل یتعارض مع القانون أو المفاه ش

اًال متعددة منها:   - اإلرهاب الفرد أش

. - أ ر   اإلرهاب الف

  الضغط النفسي. - ب

  التكفیر الفرد أو الجماعي. - ج

  دم إنسان أو جماعة أو طائفة. راإلفتاء بهد -د

. -هـ   العنف الجسد

ات غیر منظمة  -٢ ه عصا اإلرهاب الجماعي غیر المنظم: وهو اإلرهاب الذ تقوم 
ة: اب التال األس   لتحقی مأرب خاصة ترط عادة 

  أعمال التخرب والنهب والسطو المسلح. - أ

اب  - ب عض أس ه (الجهاد) ومثال ذلك بروز  طلقون عل ة وهو ما  ة أو مذهب دین
ة  ةالجماعات اإلسالم ا ومصر وسورا والعراق، وتتخذ ممارساتها اإلرهاب ل من تونس ولیب في 

ة: ال التال   األش

  التخرب. -١

  اإلكراه. -٢

  التهدید. -٣

٤- .   العنف الجسد

  القتل. -٥

ًا لتحقی أهداف  اإلرهاب الجماعي المنظم: -٣ وهو اإلرهاب الذ تمارسه منظمة سع
ة ولكن من خالل إنشائها لجماعات معینة تتولى  ه دول دون أن تظهر عالن ة أو تقوم  اس س
ل  عض المنظمات التي تش ة التي تقوم بها  تحقی أغراضها، من ذلك مثًال أعمال العنف اإلرهاب

ة وخاصة اتف ات جنیف األرع سنة خرقًا لقوانین الحرب الدول ، حیث تشمل هذه ١٩٤٩اق
عات  الت ما تلتزم  ة أعمال اإلرهاب هذه  ة مسؤول اس ة ذات األهداف الس المنظمات الجماع
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ع األمم المتحدة وأجهزتها المختلفة أن تدین هذه  ة علیها شأنها في ذلك شأن الدول وتستط المترت
ة بإزال قًا لقواعد القانون الدولياألعمال وتلزم تلك المنظمات الجماع ة علیها ط ، )١(ة اآلثار المترت

اغ صفة اإلرهاب على هذه المنظمات إال إذا استمرت في انتهاكاتها وذلك ألن  إال أنه ال یجوز إس
صًا لممارسة  انت هذه الجماعات المنظمة قد أنشأت خص ست خاصة، أما إذا  لها أهدافًا عامة ول

ة لخدمة جهات ة المنشأ والهدف  أعمال إرهاب أو دول غیر ظاهرة فأنها عندئذ تكون منظمات إرهاب
  .)٢(والنتائج

ه أعمال العنف التي تقوم بها الدول ضد األفراد أو الجماعات  -٣ قصد  اإلرهاب الدولي: و
ما یلي: تمثل    وذلك بهدف االنتقام ودون مبرر قانوني، و

  اإلرهاب الدولي ضد األفراد: - أ

ة هذا النوع من  اس سبب االختالف في اآلراء الس عض الدول ضد األفراد  ه  اإلرهاب تقوم 
حیث تعتبرهم الدولة خارجین عن القانون، غیر إن هذا المفهوم مفهوم خاطئ وذلك ألن هناك 
اتب مقال في  ة ضد  أعمال إرهاب ام بها قبل أن تقوم  خطوات وٕاجراءات یتعین على الدولة الق

األسلوب نفسهدولة أخر مثًال، ب الطرقة نفسها و محاورة هذا الكاتب    .)٣(ل یتعین علیها 

سبب انتمائها العرقي أو  وقد ازدادت حدة هذا الفرع من اإلرهاب الموجه ضد فئات معینة 
ة  ات المتحدة األمر ة وفي الوال ثیر من الدول األورو ًا في  الدیني، وقد ظهر ذلك جل

عد أحداث الحاد ة ٢٠٠١عشر من سبتمبر عام  وخصوصًا  حت األعمال اإلرهاب ، فأص
ما فیها المساجد، ومن قبیل هذا  ة  ات والمؤسسات اإلسالم تستهدف الكثیر من األفراد والجمع
ان األفارقة  ا ضد الس ومة جنوب أفرق انت تمارسها ح ضًا أعمال القمع التي  النوع من اإلرهاب أ

  .)٤(السود

  

  
                                                            

اسات بین مفهومي ح الشعوب في الكفاح المسلح من أجل ١( ة والس ) دمحم عبد العزز أبو اسخیلة، الفوارق القانون
ت سنة تقرر المصیر واإلرهاب الدولي، مؤتمر اتحاد المحامین العرب السادس ع شر المنعقد في الكو

حاث المؤتمر الجزء الثاني، ص١٩٨٧ تاب أ  ،٦٠٧–٦٠٦.  
  .٦٠٧) المرجع نفسه، ص٢(
  .٦٠٧) المرجع نفسه، ص٣(
ة ٤( ، الجرائم الدول ة والسالم وجرائم الحرب،  –) دمحم عبد المنعم عبد الخال ة للجرائم ضد اإلنسان دراسة تأصیل

  .١٠٧، ص١٩٨٩، سنة ١
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  ضد الجماعات المنظمة المشروعة: اإلرهاب الدولي - ب

حجة أنها  ة واالعتداء علیها  ة أو منظمات ثقاف اس مالحقة دولة ما جماعات س تمثل ذلك  و
ة، والشك أن أعمال هذه الدولة ضد الجماعات والمنظمات المشروعة تعتبر عمًال  منظمات إرهاب

ام القانون الدولي، غیر أن المجتمع  ًا یتناقض مع أح قف عاجزًا عن عمل أ شيء إرهاب الدولي 
ة واستخدام ح النقض (الفیتو) في مجلس األمن  سبب توازن القو الدول ضد تلك الدولة، وذلك 
حول دون اتخاذ إجراءات رادعة ضد تلك  الدولي من قبل األعضاء الدائمین في المجلس مما 

  .)١(الدول

ال اإلرهاب ًا: أش   ثان

ع أش انت اإلحاطة بجم ة من أن إذا  ة فال تقل صعو الغ الصعو ال اإلرهاب هو أمر 
ن من  ال وخاصة تلك التي نال حظًا من التطبی في الواقع العملي لنتم نتناول أغلب هذه األش
احثین الذین تناولوا  ال وأنما اإلرهاب وفقًا لتعدد ال ل منها، وتتعدد أش عة  التعرف على طب

ر  ر الظاهرة واختالف مشارهم الف ل منهم إلى اإلرهاب، فیذ ة التي ینظر بها  ة والزاو ة والمرجع
عض اآلخر  صدر ال ار محدد في جین  ستند إلى مع اًال متعددة لإلرهاب دون أن  عض أش ال
ال اإلرهاب من خالل  ر واإلرهاب النفسي، ومن جانبنا سوف نتناول أش اًال لإلرهاب الف أش

ه الثالثة ه في جوان ما یلي:النظر إل اله ف ن رصد أش م   : الفاعل، الهدف، والنطاق ومن ثم 

ه: -١ ال اإلرهاب وفقًا لمرتكب   أش

سیین هما إرهاب الدولة وٕارهاب  ه إلى نوعین رئ م اإلرهاب من حیث القائمین  ن تقس م
حدث تداخل بین هذین النوعین، فالدولة ترتكب اإلرهاب بنفس ها األفراد والمجموعات ومع ذلك قد 

ما إن  عض الدول األخر المنافسة،  عض األفراد أو الجماعات لتضعف  أو بواسطة دعمها ل
طرة على مقالید السلطة قد تستمر في استخدام العنف  ة إذا نجحت في الس الجماعات اإلرهاب
واإلرهاب، ورغم الخالف حول وجود إرهاب الدولة أو عدم وجوده فأن الرأ مستقر على وجود مثل 

ًا قائمة تورد فیها أسماء الدول الداعمة لإلرهاب  هذا ات المتحدة سنو اإلرهاب حیث تصدر الوال
ة عد عدوانًا أو جرائم إرهاب ون إرهاب الدولة     .على الرغم من الخالف القائم بین الفقهاء في 

عد من صور اإلرهاب  ه إرهاب األفراد الذ  ال اإلرهاب وفقًا لمرتكب ذلك من أش و
ة للنظام اإل ة واالجتماع اس ة الس ی رهاب الثور الذ یهدف إلى أحداث تغیر شامل في التر

                                                            

، ص ) دمحم١(   .٦٠٨عبد الغزز أبو سخیلة، مصدر ساب
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ة في النظام  ف ة والوظ عض التغیرات البنائ ه الثور الذ یهدف إلى أحداث  القائم، واإلرهاب الش
اسي ح جزء من برنامج أكثر اتساعًا للتغیر الس ص اسي وقد    .)١(الس

ال اإلرهاب وف -٢   قًا للهدف منه:أش

ن أن نمیز من هذه األهداف بین  م ة و ات اإلرهاب تتعدد األهداف التي تسعى إلیها الحر
ال  ة وعلى أساس ذلك تتعدد أش ة واألهداف اإلجرام ة واألهداف االنفصال األهداف اإلیدیولوج

  اإلرهاب على النحو التالي:

هدف إلى تحقی إیدیولوج - أ ه اإلرهاب اإلیدیولوجي: و ة معینة یؤمن بها القائمون 
مًا في صورة اإلرهاب الفوضو فقد مارس  نذرون أنفسهم إلنجازها، وقد عرف هذا اإلرهاب قد و

ة سنة  ا للوصول إلى هدفهم فحققوا الثورة البلشف ًا إیدیولوج ا إرها عد ١٩١٧الثوار في روس ، و
ون اإلرهاب اإلرهاب الثور أحد صور اإلرهاب اإلیدیولوجي الذ س ه، وقد  قت اإلشارة إل

ًا مثل الذ عرفته القرون الوسطى من خالل محاوالت فرض المواالة واإلخالص  اإلیدیولوجي دین
ل  ة التي تعارض  ة اإلسالم األصول عض مثًال  ة في روما وضرب له ال سة الكاثول للكن

قة المطلقة و  ات الحدیثة ألنها تدل على الحق ر فیها حرًا شاملة ال تنتهي إلى بتحقی اإلیدیولوج
عض إن اإلرهاب الدیني أو  ة متكاملة عن الفرد والدولة في حین یر ال ما أنها إیدیولوج أهدافها، 

ات إال أنها تختلف عن اإلرهاب اإلیدیولوجي. ة رغم أنها تستند إلى اإلیدیولوج ة اإلسالم   األصول

ة من أجل اإلرهاب االنفصالي: ینسب إلى ا - ب ات التي تستخدم األعمال اإلرهاب لحر
مي لمجموعة أو جنس  اسي واإلقل االستقالل الس تحقی االنفصال عن الدولة األم واالعتراف 
ل من  مي وقد وجه هذا النوع من اإلرهاب منذ أمد طو سمى اإلرهاب القومي أو اإلقل معین، و

ات التحرر التي تستهدف التحرر من اال ستعمار والحصول على استقاللها وممارسة خالل حر
فاحها في حین أن  ة  شرع حقها في تقرر مصیرها األمر الذ دفع المجتمع الدولي إلى االعتراف 
ة ومن ثم ال تعترف بها المواثی  م ادتها اإلقل ة ال تستهدف وحدة الدولة وس ات االنفصال الحر

م ال ة ألنها تتنافى مع مبدأ وحدة إقل قتصر الدول ًا، وهذا النوع من اإلرهاب  ه دول دولة المعترف 
اشر  طرقة غیر م ة وال یتصور أن تمارسه الدولة إال  اس من خالل  ةعلى األفراد والمجموعات الس

العنف  تمیز  ة و ة أو قوم ة على أسس عرق صفة أصل قوم  ة وهو  ات االنفصال عض الحر دعم 

                                                            

ة) (١( صمة إیجاب ال اإلرهاب www.bqmaa.com) مقال منشور على االنترنیت على موقع ( )، تحت عنوان أش
  .١٤/١٠/٢٠١٥تارخ التصفح 
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ش الجمهور الدمو واالستمرارة وله امتداد  بین فئات الشعب ومن أمثلة الراهنة منظمة الج
اLIRAاألیرلند ( ان ة في إس   .)١() ومنظمة ایتا االنفصال

  اإلرهاب اإلجرامي: -٣

تخذ أسالیب  ة، و ة واجتماع ة واقتصاد ة وشخص ه دوافع أنان إن هذا النوع من اإلرهاب تحر
ة والتخرب ونهب متعددة لتحقی أهداف مثل االبتزاز والسطو ال مسلح وأخذ الرهائن لطلب الفد

ات غسل األموال والفساد وغیرها. المخدرات وعمل   األموال والممتلكات وممارسة أعمال االتجار 

ال اإلرهاب وفقًا لنطاقه: -٣   أش

ل من اإلرهاب إلى نمطین هما: م هذا الش ن تقس   م

  اإلرهاب المحلي:  - أ

م وذلك من أجل تحقی مارس هذا النوع من اإلرهاب  داخل نطاق الدولة بهدف تغیر الح
أنها من  السعي للسلطة أو االنتقاص من إطالقها وتمیز هذا النوع من اإلرهاب  ة  مصلحة داخل
التصور ممارسته من جانب الدولة واألفراد والجماعات على السواء فقد تمارسه الدولة ضد مواطنیها 

مارسه مواطنو الدولة ضد سل ة من حیث أو  م فیها دون األجانب، وهو یتطلب الوطن طات الح
ة  ا واألهداف والنتائج المترت ذلك الضحا ط أو اإلعداد للعمل و ان التنفیذ والتخط المنفذین أو م
ح هناك  ن مالحظته هو أنه أص م ل، إال أن ما  ه واالعتماد على الدعم المحلي في التمو عل

ة تأثیر في ما بین اإلرهاب الم ة والخارج اسة الداخل ا بین الس حلي واإلرهاب الدولي وذلك لالرت
حتة قلیلة إذا ما قورنت  في الدولة الواحدة وفي ما بین الدول مما جعل حوادث اإلرهاب المحلي ال
عد له سو  ر جانب من الفقهاء إن اإلرهاب الوطني لم  ة و عاد الدول حوادث اإلرهاب ذات األ

ح األمم حیث تم  ص ذلك  ان و ل م ات تدعم اإلرهاب في  إلغاء الحدود بین الدول بوجود ش
عض اآلخر في الفصل بین اإلرهاب المحلي والدولي هو فصل تع ة سفي في حین یجد ال عالم

عض  ات اإلرهاب الداخلي من  ة والدعم الخارجي لعمل ة التي تعتنقها المنظمات اإلرهاب اإلیدیولوج
ات  الدول والتحالفات ة األخر واتصال حر ة والمنظمات اإلجرام ة بین المنظمات اإلرهاب اإلجرام

ًا تبرر زادة اإلرهاب الدولي وندرة اإلرهاب المحلي. ا ل ذلك أس الخارج یر في    التطرف الدیني 

  اإلرهاب الدولي: - ب

وناته ونحیل في ة في إحد عناصره وم هذه  هو اإلرهاب الذ تتوفر له الصفة الدول
ون أحد األطراف  ة لإلرهاب وذلك عندما  ان الصفة الدول حه في شأن ب الصدد إلى ما سب توض
ة، وتتعدد  ًا مثل إساءة العالقات الدول ون الهدف دول اء أو أماكن أو  ًا سواء أشخاص أو أش دول

                                                            

ة) )١( صمة إیجاب   .الساب المصدر، مقال منشور على االنترنیت على موقع (
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ة أسالیب اإلرهاب الدولي منها أخذ الرهائن وخطف الطائرات واالعتداء على الشخص ات الدول
ات  ة فنظمت االتفاق ة خاصة في التشرعات الدول ان هذا النوع من اإلرهاب محل عنا وغیرها وقد 
ة معظم أعمال اإلرهاب الدولي، فاإلرهاب الدولي عادة یتضمن عنصر الصفة  م ة واإلقل الدول

ان أو الشخص أو المصلحة ارات الم اعت ط  ة التي ترت عدما بینن)١(الخارج ما سب من ، و ا ف
ال واألنما قد تتداخل في ما بینها لتجد  ال وأنما اإلرهاب نشیر أخیرًا إلى إن هذه األش أش
ًا  ًا فرد ًا أو إرها ًا إیدیولوج ًا فرد لین أو أكثر في آن واحد فعلى سبیل المثال قد نجد إرها ش

ع المحلي أو الدولي. وأخ ال النوعین الطا تسب  ًا وقد  ة تجمع انفصال یرا فأن هناك نقطة مشتر
ل ممیز المجتمعات المفتوحة والتي تعرف  ش عها تهاجم  ال من اإلرهاب هي أنها جم هذه األش
ما  ونه هدفًا  ة لعناصرها هو رسالة أكثر من  النس ون الموت  ة حیث  مقراط ة د أنها تعدد

ات على التعا مقراط ادة تستفید من الحدود التي تفرضها تلك الد اسم الس ون لمناهضة اإلرهاب 
ة.   الوطن

  

  يـانـــع الثر ـــفــال
  هـعـاب ودوافـــاب اإلرهـــأس

ل في عام  (إن اإلرهاب  ١٩٩٩قول األدیب األلماني(غونتر غراس) الحائز على جائز نو
ًا من السماء). إن السبب الجذر الشامل للعنف العال أتي تلقائ ه على األرض وال  ا مي هو له أس

م واحد أو أمة واحدة سواء من حیث  س مقصورًا على إقل ة، ألنه ل عة عالم الضرورة ذو طب
ن القول  م حیث  اره نوعًا من العولمة  صح اعت ذلك فأنه  االنطالق أو من حیث االنتشار، وألنه 

الي إن هذا العصر هو عصر الصراع المصیر بین عولمتین اقتصادیتین عولمة النظام الرأسم
معنى آخر فأننا أمام صراع تارخي عالمي بین  لدان  شعوب و ا هذا النظام  العالمي وعولمة ضحا

ه الفقیر   .)٢(شمال العالم الغني وجنو

ةأوًال: د مقراط ة ود ة ونفس   وافع اجتماع

ة الخطیرة التي تؤذ األفراد والجماعات ، )٣(إن اإلرهاب مرض من األمراض االجتماع
اكل والمؤسسات والتحوالت ا الت في البنى واله ة في اآلونة األخیرة وما رافقتها من تبد الجتماع

                                                            

ة) مقال منشور على االنترنیت )١( صمة إیجاب .على موقع (   ، المصدر الساب
افحة اإلرهاب وحرب العالم الجدید، دار الرضوان، ٢( ة لم ة والتشرع اغ، الجهود الدول اسین ص ) محمود دمحم 

  .١١، ص٢٠٠٥حلب، 
اعة والنشر، بیروت، ٣( ة للط ة واإلرهاب، الدار الجامع ، الجنون الجرم سو ، ١٩٩٤) د. عبد الرحمن دمحم الع

  .٢٥٢ص
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ة شاع الشعور  م الروح ة وتراجع في الق م االجتماع ة إلى تفاعالت وتغیرات في الق االجتماع
میل إلى العنف والجرمة  ا والحقد مما أد إلى انحراف في السلوك الذ  أس واإلح الظلم وال

شي واإل ة على أن العنف واإلرهاب من جهة والتدهور المع رهاب وتدل الوقائع ومنها التجرة العراق
عضهما ان على  طالة من جهة أخر یتغذ   .)١(وال

ة وتفشي ظواهر العنف والجرمة والفوضى  ان هناك نوع من الصلة بین ارتفاع الكثافة الس
ة، والهجرة من الرف إلى المدن تساعد  طالة الداخل رتفع معدالت ال ة و على تفاقم النزاعات األهل

س حجم  ة، ول ة واألسیو ما نراه في الدول األفرق اسي واالجتماعي  اب االستقرار الس والحرمان وغ
شي والوعي  ل األحوال خصوصًا إذا انحدر المستو المع ًال على قوة الدولة في  ان دل الس

اسي للشعب   .)٢(االجتماعي والس

ة  وقد اه العذ الم ة  ع اني إلى صراع على الموارد والثروات الطب یؤد ظاهرة االنفجار الس
ة حیث  ،والنفط واألسواق التجارة والعمالة ان فعل التلوث والزادات الس وأمام تدهور أوضاع البیئة 

ح هناك نوع من الصراعات أكثر حدة وخطورة ة واالندماج و )٣(ص مقراط اب الد عدم بلورة . وفي غ
العرف واللغة والدین تغذ الصراعات  ة المتعلقة  المؤسسات الدستورة تؤثر على االنقسامات البنیو
ة  عد نها ا، وفي حروب البلقان  ي أفرق ة، وجنو ك الكند یو ما نراها حتى في مقاطعة  ة  اس الس

ا وسور اردة والعراق وقبرص وٕایران والسودان ولبنان وتر   .)٤(االحرب ال

ة، إذ  ات اإلرهاب ن الجاني في العمل ذلك الجانب النفسي للشخص له دور فعال في تكو و
عد ذلك عناصر  اته واألسرة التي ترعرع فیها هي المدرسة التي تخرج  إن بیئة الطفل وأسالیب ح

ان ا قوم علیها بن لمجتمع مشوهة في المجتمع إذ إن األسرة هي نواة المجتمع ولبنته األولى التي 
تدرب فیها على  اة و ة، فهي المدرسة األولى للطفل یتعلم فیها من التعامل مع الح اة االجتماع والح
ن أن  م ه غرائزه ومیوله األولى، ف م أو المنحرف، فهي بذلك تعد أداة تأثیر في توج السلوك السل

فید نفسه  قرة مثمرة  ة ع أو مجتمعه، في حین أنه تجعل من الطفل مشروعًا لمواطن صالح أو عقل
ون بذلك مهیئًا الرتكاب الجرمة، لذلك  مة ف ة السل إذا فقد داخل األسرة مقومات التنشئة الترو

                                                            

ة المحامیین ١( ) عبد هللا عبد الجلیل الحدیثي، اإلرهاب الدولي في الواقع والقانون، مجلة القضاء، تصدرها نقا
ع،    .٢١٥، ص١٩٨٩العراقیین، العدد الثالث والرا

حوث اإلستراتی٢( ز اإلمارات للدراسات وال ة والسلم الدولي، مر ان لة الس ة، ) د. عدنان السید حسین، المش ، ١ج
  .١١، ص١٩٩٧

  .١٢) نفس المصدر، ص٣(
، ص عثمان) ٤( سي، مصدر ساب   .٤٦علي حسین و
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اس لتأثیر  اته هي انع ع الفضائل والرذائل التي یتعلمها الفرد أثناء ح قرر علماء االجتماع إن جم
له نا ه، ومن أجل ذلك  ش ف ع بیرًا من الوسط االجتماعي الذ  ل العامل االجتماعي اهتمامًا 

احثین في ظاهرة اإلرهاب  ة عمومًا وال اسة الجنائ جانب العاملین في علم اإلجرام ومنظر الس
سي لنقل )١(بوجه خاص ، فیرجع اإلرهاب في نظرهم إلى الدور السلبي لألسرة ألنها المصدر الرئ

ة، وهذا الدو  ال المتعاق م ونشرها بین األج ار الخلقي الق االنه ان األول یتمثل  ر السلبي له جان
إدمانهم على المخدرات أو الكحول  لألسرة وذلك في حالة انحراف األب واألم أو أحد األخوة، 
عض اآلخر، أما الجانب الثاني  عض األوالد مقابل إفراطهم في تدلیل ال وٕافراطهم القسوة في معاملة 

ك األسر الذ ینش التف اب المستمر لألب أو فیتمثل  الطالق أو الغ انفصال الزوجین  أ عادة 
ة على استقرار  صورة سلب س  سبب عدم التواف واالنسجام بینهما ما ینع سبب العمل أو  األم 
یره وطرقة تعامله على  ة الفرد وأسلوب تف التأكید ذلك یؤثر في شخص اتها، و اة األسرة وث الح

جد  الفرد نفسه لقمة سانحة في أید )٢(ى ارتكاب السلوك اإلجرامياألحداث مما قد یدفعه إل ، و
ل  ضه عن  ة واالهتمام وتحاول تعو الرعا طه  ات أو المنظمات اإلرهابي التي تح العصا
ون أكثر تشبثًا   فتقدها داخل أسرته فیزداد اعتقاده بنفسه و ان  ة التي  ة والمعنو المظاهر الماد

ارها المنظمة اإلرهاب ة یتلقین ذلك الفرد أف ا ومقابل ذلك تقوم المنظمة اإلرهاب ة التي انخر فه
ة سرعة من لدنه، تمهیدًا الستغالله في أنشطتها  ة والتي عادة ما تلقى استجا وعقیدتها اإلرهاب

ة   .)٣(اإلرهاب

ًا  عا عاب فئات محددة است معنى عدم قدرة المجتمع على است امًال فالحرمان االجتماعي 
ة والعنصرة المتطرقة قد یؤد  ارات الطائف االغتراب وٕافشاء اعت ة إلى الشعور  ما یؤد في النها

االنضمام لها لتغیر أوضاعهم السیئة. ة أو  یل المجموعات اإلرهاب   بهم إلى تش

ل من المجتمعات البدائ م االجتماعي له تأثیر في الجرمة، ففي  أن انعدام التنظ ة ولوحظ 
ط في حوادث  ات النظام االجتماعي عامل هام من عوامل الض والمعاصرة وجد أن استقرار وث

                                                            

ة، القاهرة، ١( عة الجامع ة، المط   .٢٧٣، ص١٩٩٦) د. دمحم سامي الشوا، الظاهرة اإلجرام
اعة ٢) د. دمحم شالل حبیب، أصول علم اإلجرام، ٢( صرة، ، دار الكتب للط –١٥، ص١٩٩٠والنشر، جامعة ال

١٦.  
ة للدراسات والنشر والتوزع، بیروت، ٣( مان عبد المنعم، أصول علم اإلجرام والجزاء، المؤسسة الجامع ) د. سل

  .٣٤٠، ص١٩٩٦، ١
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المجتمعات غیر  الجرمة وهناك قلة قلیلة ممن یخرقون القانون في المجتمعات المستقرة أسوة 
  .)١(المنتظمة

ات والخلل العقلي المتمثل في المجرم المجنون والمجرم العصابي ذلك إن االضطرا  و
اتي وأراب هوس السرقة وهوس الحر ومحترفي جرائم الدعارة واالغتصاب  و والمجرم الس
ة أو عائدة  انت وراث ل هذا سواء  عانون من الذهن الكحولي  ومدمني الخمور والمخدرات الذین 
ة مفاجئة نتیجة لمواقف معینة یتعرض لها الفرد مثل هذه الجوانب قد تكون هي  إلى ضغو عصب

ةالد ة وثقافة العنف القائمة في المجتمع )٢(افع وراء العدید من األنشطة اإلرهاب ، فالبیئة االجتماع
الفعل  أخر على أفراد المجتمع وتساعد على توفیر الظروف والعناصر المتعلقة  تؤثر بدرجة أو 

ًا مختلفة للعنف  ا حث  التي تعد أس ار تعدد مناهج ال ة اإلرهابي آخذین بنظر االعت منها االجتماع
ة.   والنفس

ة ة وفكر ة وقوم اس ًا: دوافع س   ثان

تاتورة األنظمة الحاكمة في بلدان العالم  اسي الناتج عن د عض أن الكبت الس لقد عد ال
م ومصادرة حقوق المواطنین  الح انًا فرد واحد  ة وتفرد مجموعة أفراد وأح الثالث ومنها الدول العر

ة المتعلقة وحراتهم ومحارة أق ة الفجائ اس الت الس ذلك التعد ر و طاب اإلصالح ورجال الف
اب اللجوء إلى اإلرهاب م أحد أهم أس ام في استبدادهم من خالل )٣(بنظام الح ، وقد یتماد الح

ة  ق ة وتظهر الفوارق الط الد فتنعدم العدالة االجتماع إخاللهم الفاضح في توزع الثروات وموارد ال
ح ا ص السلطة عن طر العنف والقمع ف امهم وتالعبهم  لمواطنین ناقمین على ممارسات ح

حجة تطبی القانون، أو  ام یبررون تلك الممارسات  واالضطهاد وفي مقابل ذلك فأن أولئك الح
لما انعدمت وسائل  ات الثورة، ف تس انة أمنه والحفا على م الحفا على سالمة المجتمع وص

مقر  ة ولجأت الحوار الد ة والمدن اس اطي الشرعي وصادرت السلطة حقوق المواطنین المشروعة الس
أ لسلوك طر العنف واإلرهاب  مختلف فئاته مه ان الشعب  إلى العنف في ممارسة تلك األفعال 

ال اإلرهابي من أبرز عوامل اندالع الحرین العالمیتین األولى )٤(ضدها ، ومن المعلوم إن االغت
ة منة واالستعمار على الشعوب وحرمانهم من االستقالل وح تقرر المصیر أد والثان ، وأن اله

إلى ممارسة العنف التي تنزع إلى التحرر واالستقالل وٕاعاقة تقدم ونمو الدول التي نالت استقاللها 
                                                            

ة، بیروت، لبنا، ١( ة اإلرهاب، منشورات الحلبي الحقوق ولوج ، س سو ، ٢٠٠٠، ١) د. عبد الرحمن دمحم الع
  .٧٦ص

  .٢٦٥) نفس المصدر، ص٢(
، ص) د٣(   .١٤.نبیل أحمد حلمي، مصدر ساب
، ص٤(   .٧٢–٧١) هیثم عبد السالم دمحم، مصدر ساب
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استخدام الحروب الخاصة واإلرهاب، وحرمان العدید من الشعوب للحیلولة دون الوصول إ لى حدیثًا 
ة وخل ورائها نموذجًا واضحًا من اإلرهاب  ات الدول حقوقها المشروعة في المواثی واالتفاق

  المصادر.

اردة التي أفرزت العدید  ان الحرب ال متین أ ة بین قوتین عظ إستراتیج وقد استخدم اإلرهاب 
ة مما خل وراءه العدید من یل جماعات ومنظمات إرهاب المشاكل  من ممارسات اإلرهاب وتش

رًا إلى  عض الدول المتصارعة المتكافئة عس مي، وقد لجأت  والحروب على الصعید الدولي واإلقل
عض الدول الصغر إلى  ة، وتلجأ  بدیل للحروب التقلید ما بینها  ة ف استخدام الوسائل اإلرهاب

ة ضد الدول الكبر نظرًا لعدم قدرتها على مواجهتها عس أعمال إرهاب ام  ثیرًا ما تحصل الق رًا و
  بدافع االنتقام.

ومات تواطؤها مع منظمات اإلرهاب الدولي ومساندتهم  ونر ضلوع العدید من الدول والح
الحروب  سمى  ة، وتتجلى هنا بوضوح ما  انات واسعة تعدها على تنفیذ المخططات اإلرهاب بإم

اتها مع دولة أخر ع ة حسا لى مساحة دولة ثالثة ألغراض البدیلة حیث تسعى دولة ما لتصف
ة من  فسائ ًا ما تختار المجتمعات الفس ة وغال ة مثلما نالحظه اآلن في معظم النزاعات الدول اس س
ة إلشعال المشاكل والنزاعات  ونها بیئة مخص ان والطوائف ساحة لتلك النزاعات،  ات واألد القوم

ة واالجتماع ة واالقتصاد اس اسب الس ات األخر ومنها دافع واستغالل الم ة على حساب القوم
ن أن یلجأ إلى العنف  م ح له الفرصة لتحقی ذلك و ع القومي، وفیها ال تت االنفصال ذات الطا
عض إلى إن اإلرهاب الطائفي هو في نفس مستو  ة لتحقی ذلك حتى ذهب ال والسبل اإلرهاب

فرق بینهما و  د إن مصدرهما واحدة، وهذا ال یؤد تطلعات الشعوب في تقرر مصیرهم حیث ال  ؤ
ة القانون  ات التحررة إذ إن اإلرهاب عمل مدان من ناح إلى االختال بین اإلرهاب والحر
ات نبیلة یجب أن  ات الكفاح المسلح فلها غا ة أما حر ملك أ تبرر أو شرع الداخلي والدولي وال 

ذ ره من قبل، و ما سب ذ ع الوسائل المشروعة  ر دور هام في تفعیل أفعال تت لك للعامل الف
ة النظام  ر له صلة بنوع ل، وٕان اإلرهاب الف ضًا وله تارخ طو ة أ العنف واألعمال اإلرهاب
ة بین  ط ثقافة الكراه ل من النظامین وتنش د  قوم الصراع بین مؤ الرأسمالي أو االشتراكي وقد 

عد أحداث  خصوصًا، ومحاولة  ٢٠٠١الحاد عشر من سبتمبر العالم اإلسالم والعري وخاصة 
اردة وٕالى  ان الحرب ال ادل اإلرهاب أ ل فر الوصول إلى التفوق اإلیدیولوجي وهذا أد إلى ت

اتي. ار االتحاد السوف عد انه   الصراع اإلیدیولوجي وصراع الحضارات خاصة 
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ةثالث ة وطائف ة ومذهب   ًا: دوافع دین

یر والضمیر والدین،  إن اعتقاد الدین ح شخصي، (ولكل شخص الح في حرة التف
م والممارسة وٕاقامة  التعل انته أو عقیدته، وحرة األعراب عنها  شمل هذا الح حرة تغییر د و

  .)١(الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم جهرًا، منفردًا أو جماعة)

قرون احترم الخال عز وجل ح رة اإلنسان حتى في مجال االعتقاد وقبل هذا اإلعالن 
نًا وال تشرعًا، فقد عرض اإلسالم نفسه على الناس في دائرة  مان ال تكو رهه على اإل الدیني ولم 
في اآلخرن  ادئه وأن  ثیر، قصارا أن یوضح م هذا المعنى المحدد غیر متجاوز له في قلیل وال 

وها وافرنمن الوقوف علیها فإذا أشاء وأدخلوها راشدین  م )٢(وٕاذا ناءوا تر ، ((وقل الح من ر
فر)) فرض على النصراني أن یترك نصرانیته أو  )٣(فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فل فاإلسالم لم 

م إن یدع اإلسالم وشأنه  لیهما مادام یؤثر دینه القد على الیهود أن یترك یهودیته بل طالب 
عتنقه دون تهجم مر    .)٤(سيءو بدل أعتنقه من 

اهلل رب العالمین وٕالى احترام الرساالت التي جاء بها  مان  من لدنه وٕان اإلسالم دعوة إلى اإل
اء والمرسلین ع األنب م ما قال تعالى:  )٥(جم اهلل وما أنزل إلینا وما أنزل إلى إبراه ((قولوا آمنا 

سى وما أوتي ا ا وما أوتي موسى وع عقوب واألس لنبیون من رهم ال نفرق وٕاسماعیل وٕاسحاق و
طون  ستن ة المسلمین  بین أحد منهم ونحن له مسلمون)) ولكن مع األسف في الواقع ال نر غالب
ستدلون  ة بل  ه شائ شو سي الذ هو الكتاب السماو الذ ال  قواعد دینهم من مصدرهم الرئ

عض األ عتبرون التارخ و  ة مصدرًا أقو أقوال العلماء والفقهاء والمشایخ الذین  حادیث األحاد
ة  ة ثبوته وقطع ع العصور على قطع ع المسلمین عامة وفي جم ه جم من القرآن الذ یتف عل

  داللته.

ًا  ن خال أ مجتمع آخر في العالم لم  عالوة على ما سب نقول أن المجتمع اإلسالمي و
ة، فقد عرف المسلمون أنماط عیدًا عن الممارسات اإلرهاب ًا من اإلرهاب تعتبر من مفهوم أو 

ة التي  اطن ة والفرق ال ات الغال الحر ة الهدامة المعروفة  أفعال الفرق الدین اإلرهاب المعاصر 
                                                            

  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. ١٨) المادة ١(
م اإلسالم وٕاعالن األمم المتحدة، اإلدارة العامة للنشر، الجیزة، ٢( ، ٦) دمحم الغزالي، حقوق اإلنسان بین تعال

  .٧٢، ص٢٠٠٩
ة () القرآن ال٣(   ).٢٩كرم، سورة الكهف، آ
، ص٤(   .٧٤) دمحم الغزالي، مصدر ساب
  .٧٦) نفس المصدر، ص٥(
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ة على  ،انحرفت عن اإلسالم مثل (الخوارج) ة الجهاد ات السلف وفي العصر الحدیث ظهر الحر
ة تستغ اس ونها صناعات س ة على الرغم من  حته.الساحة الدول ة  اس   ل فیها الدین ألغراض س

ة وأعمال  ًا الرتكاب مجازر جماع اس س الدین اإلسالمي هو الوحید الذ استغل س ذلك ل و
ع عشر المعروفة  ك والبروتستانت في القرن السا ة مفزعة فالحروب التي نشبت بین الكاثول إرهاب

ا بین عامي  ة ١٦٤٨إلى  ١٦١٨الحرب الثالثین عامًا التي مزقت أورو ها بدا ، وقعت معار
ة المقدسة، ولكن  ا) العائدة إلى اإلمبراطورة الرومان ا الوسطى (ألمان ل عام في أراضي أورو ش و
ا،  لترا وروس اعا مثل إن ة الموجودة في ذلك العصر ت ت فیها معظم القو األورو سرعان ما اشتر

ك وال صراع دیني بین الكاثول اسي من أجل فقد اندلعت الحرب  صراع س بروتستانت وانتهت 
طرة على الدول األخر بین فرنسا وجوهانسبورغ ة )١(الس ا بنس ان ألمان ، وخالل الحرب انخفض س

عض المناط مات ما ٣٠ ًا وفي مناط أخر بلغت الخسائر النصف في حین أن في  % تقر
ان.   قدر بثلثي الس

ة ة ومتناقضات دول عًا: دوافع علم   را

ا  طرة فان تكنولوج التالي الس ان هدف االرهاب االساسي هو تحقی الرعب و اذا افترضنا 
ستخدمها االرهابي للكشف عن  ة الموجهة والمهارات التي  االرهاب هي (جملة االنشطة العقل
ات المعینة له في  التوظیف واالستغالل للمعط طة والتعامل معها  ات بیئته المح خصائص معط

استخدام المواد واالدوات تحقی  قة له في تحقی ذلك الهدف  ات المع هدفه او التكیف مع المعط
ومة بنظام  م المختلفة والمح ر المهارات واالسالیب وطرق التنظ والتجهیزات واالالت وتطو

المواد  ،)٢(اجتماعي واقتصاد معین) ا االرهاب جانبین االول ماد متمثل  وتشمل تكنولوج
المعارف والخبرات والمهارات الالزمة لتعامل  ،والتجهیزات واالدوات والجانب الثاني عقلي متمثل 

  االرهابي مع بیئته.

ة األولى اعتمدت على التقدم التكنولوجي  عد الحرب العالم ة  ة الثان أن الثورة الصناع
ر أنواع األسلحة الف اق التسلح وتطو تاكة والدمار الشامل واكتشاف أسرار الطاقة الذرة والفضاء وس

ة  لما شاهدنا في عمل قفزة هائلة في مجال االتصال والنقل. ف ة التي تتسم   ١١والعقول اإللكترون
أسلحة ضد  ا الحدیثة مثل الطائرات التجارة  سبتمبر أتضح أن االستخدام المتعمد للتكنولوج

م المقابل  ًا محتمًال، و ًا إرهاب ة أضحى أسلو أن التطور نر ن من جهة أخر األهداف المدن
اتهم،  ساعدنا على مواجهة اإلرهاب ومحاصرته والكشف عن المجرمین وأماكن تحر التكنولوجي 

                                                            

ا، الموسوعة الحرة على االنترنت حرب الثالثین عامًا.١( یبید   ) و
را ابو دامس ، مصدر ساب ، ص )٢(  .٦٠ز
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ساهم في  ة إال أنه  بیرًا في بناء الحضارة اإلنسان ما إن التطور  التكنولوجي لعب دورًا مهمًا و و
ة والت ة لألفراد عن طر الرقا حقی وغیرها من وسائل االنتهاك األخر تقیید الحرات الشخص

  .)١(للحرة

ة إذ إن  ا الحدیثة تساعد على سهولة االتصاالت بین العناصر اإلرهاب إن التكنولوج
ار والمعلومات واالتجاهات بل عدمت  االتصاالت الحدیثة قللت المسافة والزمن المعی النتقال األف

ذلك الحاسوب أداة  ًا، و ة هذا التأثیر تقر ات اإلرهاب ن االستغناء عنها في مختلف العمل م ال 
عرف بجرائم الحاسوب وخاصة  ما  اآلخرن ف وسیلة للضرر  ار والمعلومات، أو تتخذه  ونشر األف

مهام اإلعالم اإلرهابي الذ ات االنترنت التي غد العالم بـاستخدام ش ام  ة) للق (قرة عالم
ح اآلن من أقو األسلحة ل ل وسائل اإلعالم أص ذلك تش ة، و ات اإلرهاب د المنظمات والحر

طرة  الس هذا تساعد اإلرهابي على تحقی غایته المتمثلة  ًال لنشر الرعب والخوف على المأل و سب
متخذ القرار.   والتأثیر 

ة  اسي لإلرهاب في إدارة الصراعات الدول ة في االستخدام الس ذلك أن المتناقضات الدول و
منة القطب وا اردة وه ات الحدیثة وانتهاء الحرب ال نتشار السالح وسهولة الحصول على التقن

الظلم واإلجحاف  اسة المعاییر المزدوجة التي رهن الغرب وتصور شعوب البلدان الفقیرة  الواحد وس
ة والحفا على حقوق اإلنسان والمجتمع المدني وصراعه مع  مقراط إلى جانب صعود خطاب الد

ة ا ة والطائف ة والعرق ة والصراع على السلطة والحروب األهل ة والدول ار الجامدة المحل ألف
ل ذلك وفر المزد من الفرص النتشار ظاهرة  خصوصًا في التسعینات من القرن الماضي 

  .)٢(اإلرهاب الدولي

ذلك هناك مجموعة من العوامل تساهم في استمرار هذه الظاهرة وتساندها ومنها م ا یتعل و
ة المتطرفة، ومن جانب آخر  ات اإلرهاب ة تعامل الدولة والمنظمات والمجتمع مع هذه الحر ف
عض  مات مع الدولة والمجتمع، حیث نر أن الدولة في  ات والتنظ ة تعامل هذه الحر ف

مات أو قدمت لهم المجال الواسع للنمو والتوسع وساندوهم في  الجوانب الحاالت تجاهلت هذه التنظ
ارات  مات الت رة ودخلوا إلى تحالفات ومن ناحیتها قد تتعامل هذه التنظ ة والعس اس ة والس المال
عض  اشر ب ل والتغلغل في أعضاءه ومؤسساته و مع المجتمع من خالل أسلوب النفس الطو

ة والخیرة لكسب تعاطف األفراد والمجتمع معها. ا االجتماع   األعمال والقضا

                                                            

سي، أثر التطور التكنولوجي على الحرات العامة، منشأة المع١( ندرة، ص) د. مبدر الو   .١ارف، اإلس
، ص٢( سي، مصدر ساب   .٧٢) عثمان علي حسین و



- ٥٢  -  

szj¾a@ðäbrÜa@ @

àèbïðibèŠfia@”Èa†@âïÅåm@ó  

  

م القاعدة اإلرهابي الذ أتى بتوأمین األول هو جبهة النصر  ي تال ةإن الوالدة الجدیدة لتنظ
ه والدتهت م الدولة  اش اسي، والثاني هو تنظ ًال ومضمونًا وخاصة في اإلطار االجتماعي والس ش

ة في العراق عد ذلك الدولة اإلسالم ح  ة حتى  الذ أص والشام المولود األكثر جرأة وتشددًا ووحش
ة له حدثًا متقدمًا في مسار اإلرهاب الدولي المعاصر حیث یتمحور الصراع بینهما  من الوالدة المنج
ًا، ورغم التعاون المیداني بین  اس رًا وس ًا مع تمدده ف ًا تناس توسع جغراف عند الحدود السورة و

ي الرؤ حیث تمثل جبهة النصرة النموذج األمثل لفروع القاعدة التي تمیل التوأمین هناك اختالف ف
ة بینما تمثل داعش الورث التقلید لتنفیذ برنامج  ة والدعوات الوطن إلى المزج بین األهداف الدین

ة على المستو العالمي. ة والخالفة اإلسالم   األستاذ

حث الى مطلبین م وفي الثاني تناولنا في ا ،وقد قسمنا هذا الم ن والتنظ الول المفهوم والتكو
ه   .اهداف داعش ومناط تواجده واسالی

  
ßìÿa@kÝ¾a@ @

âïÅånÜaì@æîíÙnÜaì@ãíéÑ¾a  

ة في العر  م الدولة اإلسالم عرف اقتصارًا بـتنظ م اسالمي اق والشام الذ  (داعش)، هو تنظ
ار اإلضافة ألف ة  ة الوهاب ة الجهاد ار السلف ع األف هدف أعضاؤه حسب  یت ورؤ الخوارج، و

سي  ل رئ ش نتشر نفوذه  تواجد أفراده و ة وتطبی الشرعة، و اعتقادهم إلى إعادة الخالفة اإلسالم
ا وسیناء  من ولیب اء عن وجوده في مناط دول أخر مثل جنوب ال في العراق وسورا مع أن

تزعم هذا الت اكستان و غدادوالصومال وشمال شرق نیجیرا و ر ال م أبو    .)١(نظ

  الفرع األول

سهمعنى داعش ونوا   ة تأس

یل جماعة (التوحید والجهاد) في عام  بزعامة أبو مصعب الزرقاو الذ هو  ٢٠٠٤عد تش
ة في  مدینة الزرقاء األردن ) والذ تزوج في آب ١٩٦٦(أحمد فاضل نزال الخالیلة المولود 

                                                            

ه بتارخ ١( ا الموسوعة الحرة على موقع غوغل أطلع عل یبید   .١٧/١٠/٢٠١٥) و
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ان ٢٠٠٣أغسطس  ار و ارة اإلسعاف المفخخة في  في محافظة األن والد زوجته هو الذ قادة س
م اقر الح عي دمحم  م الش ال الزع م القاعدة الساب أسا)١(مدینة النجف الغت ع الزرقاو زع ا مة ، 

عرف بـ مه  ح تنظ اته إلى بن الدن وأص م من عمل ثف التنظ الد الرافدین)،  م القاعدة في  (تنظ
ح واحدًا من أقو  سط نفوذه على مناط واسعة من  أن أص دأ ی ة و مات في الساحة العراق التنظ

  العراق.

اح  ة نور أ  ٢٠٠٦یونیو  ٧في ص ومة العراق س الح المالكي عن مقتل أبو علن رئ
أن مقتله ضرة  ي جورج دبلیو بوش  س األمر ة، ووصف الرئ مصعب الزرقاو أثر غارة أمر

م القاعدة عامة وف ة لتنظ   ي العراق على وجه الخصوص.قو

مًا  عد ذلك وفي نفس الشهر جر انتخاب أبي حمزة المهاجر أو أبي أیوب المصر زع و
. غداد عد ذلك وزرًا للحرب البو عمر ال ح  م الذ أص   للتنظ

دعم من  ة الوسط والجنوب و عد أن انحاز األكراد في دولة الشمال، وأقرت للروافض فیدرال )
ر والقلب والعمل، الیهود في ال رة سوداء الف ات عس ش ین في الجنوب تحمیها میل شمال والصفو

شع صور القتل والتعذیب والتهجیر  مالت على أهلنا أهل السنة فأوغلت في دمائهم وعرضهم أل
ة اللئام، صار لزامًا على شرفاء وأحرار أهل السنة من  األیتام على مأد حتى صار أهل السنة 

م شيء إلخوانهم وأبنائهم وأعراضهم خاصة في ظل هذه المجاهدین وا لعلماء العاملین والوجهاء تقد
سوا  المسرحة الهزلة المسماة (دولة المالكي) والتي شارك في أدوارها ولألسف خونة أهل السنة فل

ام )٢(على الناس دینهم وأضاعوا عن عمد حقوق شعبهم) ان ق ة بدأ ب ، بهذه الشعارات الحماس
ة في العراق الذ أعلن عنه في الدول ر  ١٥ة اإلسالم أثر اجتماع  ٢٠٠٦تشرن األول/ أكتو

ة الست أو  مجموعة من الفصائل المسلحة ضمن معاهدة حلف المطیبین واتخذت المحافظات السن
ة في العراق  عت أغلب الفصائل الجهاد ا المثلث السني مراكز تواجد الدولة في العراق و عرف  ما 

ا منها ( ا الجهاد اإلسالمي، سرا ش الطائفة المنصورة، سرا الد الرافدین، ج م القاعدة في  تنظ
طین، جند  تائب المرا ش أهل السنة والجماعة،  ا أنصار التوحید، ج تاب األهوال، سرا الغراء، 

ا فرسان الت م، سرا ا ملة إبراه تاب أنصار التوحید والسنة، سرا ش الفاتحین،  ة، ج وحید، الصحا
ش المجاهدین، أنصار السنة، ثورة العشرن) ش اإلسالمي، ج ردستان الج ار )٣(تائب  ، وتم اخت

                                                            

ة المطبوعات للتوزع والنشر، ١( ة الثالثة داعش والعراق وٕادارة التوحش، شر اسر عبد الحسین، الحرب العالم ) د. 
  .٢٣٥، ص٢٠١٥، ١لبنان،  –بیروت 

ة، راض الرس للكتب والنشر، ٢( ، ٢٠١٥، ١) دمحم علوش، داعش وٕاخوانها من القاعدة إلى الدولة اإلسالم
  .١٤٨ص

  .١٤٨–١٤٧) نفس المصدر، ص٣(
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م العدید من ف بـو داود دمحم خلیل الزاو المعر حامد  مًا لها، تبنت التنظ ) زع غداد (أبو عمر ال
ة داخل العراق آنذاك. ات النوع   العمل

تارخ  سان/ أبر  ١٩عد أرع سنوات و ة  ٢٠١٠ل ن م الدولة اإلسالم ان زع تم رصد م
ة بـووزر حره أب ة مسم عمل الطائرات وتم قتلهم ي حمزة المهاجر و ة األسد) تم قصف الهدف  (وث

عًا.   جم

عة إبرا  ا أقل من شهر تم م عد ذلك  م علي المشهور بـو م عواد إبراه ) ه غداد ر ال (أبي 
ة  م الدولة اإلسالم ة  ١٩٧١یونیو  ٢٨في العراق، وهو من موالید سامراء أمیرًا لتنظ عراقي الجنس

توراه من نفس  غداد وحاصل على الماجستیر والد ة جامعة  ة الشرعة اإلسالم ل من خرجي 
ان والده  اس من سامراء و الجامعة وهو ینتمي إلى عشیرة البو بدر وهو فرع من عشیرة البو ع

ة ومن أبرز  من وجهاء العشیرة التي قیل أن ة الجهاد قطب للسلف أصولها تعود إلى قرش وظهر 
الى وسامراء غداد نشاطه الدیني من جامع أحمد )١(شیوخها في محافظتي د ر ال ، لقد بدأ أبو 

مًا  ة، ثم أنشأ تنظ ات اإلرهاب ة صغیرة ارتكبت عددًا من العمل ا جهاد س خال بن حنبل إذ قام بتأس
ش أهل السن ة في العراق والذ سماه (ج ة والجماعة)، وقد جر اعتقاله في أحد السجون األمر

ا) وقیل أنه تم تجنیده خالل فترة السجن لیلعب دورًا مهمًا في أوسا  ر (بو ه معس طل عل
عد ما  ة المتشددة ف ین )٢(الجماعات اإلرهاب قة العالقة بینه و ثیرة حول حق ، وقد ثارت تساؤالت 

انت موجودة على أرض العراق، غیر إن الشهادة التي أدلى بها أجهزة االس ة التي  ارات األمر تخ
شف أن أبي  ي  الة األمن القومي األمر غداد تم (أدوارد سنودن) الموظف الساب في و ر ال

ه من قبل الـ ان معتقًال في عام تدر ه) عندما  ، أ الة  ٢٠٠٤(سي، أ ح موظفًا في و حتى أص
ًا إلى جنب مع عناصر أخر من نفس اال ات خاصة جن ة وتلقى تدر ارات األمر ستخ

م ا وٕاسرائیل تعاونت معًا لخل )٣(التنظ رطان ا و ا أن أمر قول (سنودن) الهارب إلى روس ، و
ان واحد حول  منظمة مسلحة قادرة على جذب المتطرفین من مختلف دول العالم إلى االلتقاء في م

م سني متطرف ومعاد إستراتیج ة إسرائیل وخل تنظ ابیر) من أجل حما طل علیها (عش الد ة 
ع الجهات األخر في المنطقة   .)٤(لجم

                                                            

غداد، ١( ابل  مة، لندن، دار  ، ٢٠١٥، ١) هشام الهاشمي، عالم داعش من النشأة إلى إعالن الخالفة، دار الح
  .١٣٢ص

قة والوهم، دار الوطن، الجیزة، ) م٢( ر، داعش الحق   .٢٦، ص٢٠١٥صطفي 
  .٢٦) المصدر نفسه، ص٣(
  .٢٨) المصدر نفسه، ص٤(
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عد  ٢٠١١فبرایر  ٢٦عد اندالع الثورة السورة التي بدأت شرارتها في مدینة درعا بتارخ  و
ة أن نمت الثورة وانضمت إلیها محافظات أخر ضد نظام األسد قرر زع م الدولة اإلسالم م تنظ

ان لهم أثر في أحداث  األول إرسال الدعاة الذین  غداد دخول سورا بدًء  ر ال في العراق أبو 
عثات  ان على رأس هذه ال ة، و ة الدولة اإلسالم اء روح الجهاد والقتال تحت را الحماسة وٕاح

ة وأبو عبد العزز القطر إذ قاموا المدعو أبو دمحم الجوالني (عدنان الحاج علي) السور الجن س
انون الثاني  ادة أبو دمحم الجوالني وقد تم اإلعالن عنه في  م جبهة النصرة تحت ق س  تنظ بتأس

غداد آنذاك،  ٢٠١٢ عة لل انت تا ضًا في العراق)، التي  ا أ ر بو ان معتقًال في معس (الذ 
ة في العراق م الدولة اإلسالم دأت عناصر تنظ ش السور في حادثة جسر  و القتال ضد الج

ة إلى مسلحة، واختاروا  انت أول شرارة في تحول الثورة السورة من سلم الشغور المشهورة التي 
ار في العراق مما  ة الموصل واالن منطقة الشرق السور التي تعتبر محصنة ومشابهة لجغراف

  .)١(ساعدهم على الصمود ومسك األرض

سان/ أب ٩وفي  س  ٢٠١٣رل ن غداد تأس ر ال ة أبو  أعلن أمیر دولة العراق اإلسالم
عرف ا ة في العراق والشام) الذ  م خ(الدولة اإلسالم ضم تنظ ان جامع  تصارًا بـ(داعش) 
عد تمدده إلى سورا ة وجبهة النصرة  ه الموجه إلى المسلمین )٢(الدولة اإلسالم . وقد أعلن في خطا

شروا أیها ال الد (أ م بإعالم تمدد الدولة اإلسالمي إلى بلدان جدیدة، إلى  شر مسلمون فأننا ن
عنا من أخواننا في تلك البلدان  ا عة من  ا والجزائر، ونعلن قبول ب من وٕالى مصر ولیب الحرمین وال

ة) ات جدیدة للدولة اإلسالم ام  ،وٕالغاء اسم الجماعات فیها وٕاعالنها وال من الموصل وفي أول أ
ع بإعالن الخالفة  فاجئ الجم غداد أخیرًا صوتًا وصورة ل ظهر ال ة الجمعة،  رمضان وفي خط

ًا في  ةاإلسالم ًا ومأساو ان المشهد سوداو اسیین،  وتنصیب نفسه أمیرًا للمؤمنین على طرقة الع
ة المسلحة ات الجماعات الجهاد ررًا في أدب ات م   .)٣(سینارو 

مثا م القاعدة التي تحسب أنها ان هذا اإلعالن  ادة تنظ ان ق ة الصدمة التي هزت 
عة لها،  سوا سو إمارات تا ة في العراق وجبهة النصرة في سورا ل م األم وأن الدولة اإلسالم التنظ
مه في العراق ومناصرته له  غداد وتنظ م القاعدة لل م تنظ ة الظواهر زع ار وعلى الرغم من م

حفید ا غداد قد خرج عن طاعته وتسمیته  لرسول، إال إن الموازن تغیرت ورأ الظواهر أن ال
عًا له وتحت أمرته. ان أمیرًا تا عد إن  ح ینافسه على الخالفة    وأص

                                                            

، ص١(   .١٣٢) هشام الهاشمي، مصدر ساب
، ص٢(   .١٣٥) دمحم علوش، مصدر ساب
غداد داعش، الدار المتوسطة للنشر، ٣( قة دولة ال   .٦س، ص، تون٢٠١٥، ١) دمحم بلقاسم جاللي، حق
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تحت عنوان (حقن  ٣/٥/٢٠١٤وٕان رسالة الظواهر التي نشرتها مؤسسة السحاب في 
طرة القاعد م یخرج عن س یف بدأ التنظ صل إلى مرحلة االنشقاق الدماء) تكشف  ة األم قبل أن 

ما إن إعالن الدولة لم تستأمر  عد في سورا مع جبهة النصرة، والس ما  حصل ف واالقتتال الذ س
م مسلح داخل العراق إلى )١(ه القاعدة ولم تستشر أصالً  ة داعش من تنظ ذلك تغیرت إیدیولوج . و

ادة المد ق ة  س الخالفة اإلسالم .مشروع تأس غداد ر ال   عو أبو 

  الفرع الثاني

ة التن ل لهه ات تمو م وش   ظ

ة  ة إسالم ة) وهي تسم طل علیها اسم (الوال م مناط نفوذه إلى وحدات إدارة  قسم التنظ
ات مجموعة من األمراء، وقد أثارت القدرات التي  ة الوال تولى مسؤول ة، و ان ا الس ة للجغراف تارخ

م ا طرته على مدینة الموصل في یونیو/ حزران أظهرها تنظ ة منذ س جملة  ٢٠١٤لدولة اإلسالم
ما حققته من انتصارات  عض أسرارًا وألغازًا ف عتبر ال اب والعوامل التي  بیرة من األسئلة حول األس
ش العراقي الذ  ما هي حال الج ة  انت جیوشًا نظام رة خاطفة على خصومه سواء  عس

ة، انهارت أرع ف سهولة فائقة في عدة مدن ومحافظات عراق ه أمام مقاتلي داعش  رة لد رق عس
ش السور الذ انهارت قواته في محافظة الرقة مع الفرقة  ذلك الج قة  ١٧و ومطار الط

م الدولة قبل أن  ة أمام تقدم جنود تنظ ة الكرد شمر ار قوات الب انه رة، األمر الذ تكرر  العس
ة في الثامن من أغسطس/ آب فضًال عن تراجع فصائل مسلحة  تتدخل القوات ة األمر الجو

ة  ة وجبهة النصرة وغیرها من القو اإلسالم ش الحر والجبهة اإلسالم الج منافسة في سورا 
م في سورا بدأ من  سبتمبر/ أیلول  ٢٢المسلحة رغم ضرات التحالف الدولي ضد التنظ

٢(٢٠١٤(.  

ة الت ل مأوًال: ه   نظ

فة: -١   الخل

ة تطورًا على مستو  ة العالم ات الجهاد ة من أكثر الحر م الدولة اإلسالم ة عتبر تنظ بن
ال  اإلسناد إلى المزاوجة بین األش م  ة اإلدارة فقد تطورت بنیت التنظ مي والفعال ل التنظ اله

ة التي تكونت مع مؤسسة الخالفة وتنظ ة التقلید ة اإلسالم م یرات الفقه السلطاني الذ التنظ

                                                            

، ص١(   .١٥٤) دمحم علوش، مصدر ساب
ز جزرة للدراسات ٢( ة، مقالة منشورة على مر احث متخصص في شؤون الجماعات الجهاد ة،  ) حسن ابن هن

ط  ٢٢/٢/٢٠١٥بتارخ    . / http://studies.aljazeera.net/arعلى الرا
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ال  ة واإلمارة، إلى جانب األش ة والشو قوم على مبدأ الغل ة، إذ  یؤسس لمفهوم الدولة السلطان
ر أمني وآخر إیدیولوجي بیروقراطي. ستند إلى جهاز عس ة لمفهوم الدولة الذ  ة الحداث م   التنظ

ةو  ة على أسس فقه مي للدولة اإلسالم ل التنظ ة، إذ  قوم اله ة وضرورات حداث شرع
العلم الشرعي والنسب القرشي وسالمة الحواس سائر  ة  فة الذ یجمع شرو الوال یتولى الخل
ة  ام السلطان اسي اإلسالمي السني وفقه األح ورة في التراث الس ة المذ ة والدنیو الوظائف الدین

اره من قبل مجلس  عد اخت اسي له ح الطاعة  ستند قائد دیني وس الشور وأهل الحل العقد، إذ 
م والخالفة  الدولة والح ة المتعلقة  ة التارخ م على الكتب اإلسالم لة التنظ م في بناء ه التنظ
ة) ألبي حسن  ام السلطان تاب (األح ة مثل  ام السلطان األح وخصوصًا الكتب المعروفة 

ة  ة الشرع اس ع الس تاب یختص في مواض اب یتضمن الماورد وهو  وهو مقسم على عشرن 
الد دولة اإلسالم الذ  م تاب إعالم األنام  ة، و ة على أسس شرع ة إدارة الدولة اإلسالم ف
م في إدارة شؤونه  تعامل التنظ مي، و م عثمان بن عبد الرحمن التم أصدره المسؤول الشرعي للتنظ

، و  تملة الشرو ة م اره دولة إسالم اعت مه  م أبو عمر وتدبیر ح ان األمیر الساب للتنظ
غداد على  ر ال م الحالي أبو  ة العامة للدولة وقد عمل الزع ل غداد هو من أرسى اله ال
م  زة التنظ ضمن مر عة وٕاطاعة األمر الذ  لي من خالل ترسیخ مبدأ الب ر البناء اله تطو

م. افة مفاصل التنظ فة على  طرة الخل   وس

شرف وتعتمد البن فة رأسها، و عتبر الخل ة  ة هرم ل ة على ه ة للدولة اإلسالم م ة التنظ
ادة  ل (الق م التي تش ة للتنظ اشرًا على المجالس، وتعتبر المجالس المفاصل األساس إشرافًا م
عد أخذ رأ  ات واسعة في تعیین وعزل رؤساء المجالس  صالح غداد  تمتع ال زة)، و المر

( عد التداول  (مجلس الشور الذ تبدو استشارة غیر ملزمة إذ إن القرار األخیر والفصل النهائي 
ة فهو صاحب األمر  ا اإلستراتیج م في سائر القضا ة الواسعة یتح فضل سلطاته الدین فة، و للخل

  والنهي في معظم القرارات الحاسمة.

غداد على االعتماد على العنصر العراقي في مع ر ال ة عمل أبو  س ظم المفاصل الرئ
الشور واإلعالم والتجنید  م، وعلى األعضاء العرب واألجانب في إدارة الوظائف المساندة  للتنظ
ه مطلقة في إعالن الحرب وتسییر الغزوات، واعتنى  ات ش صالح وجمع التبرعات، واحتفظ 

ة م المفاصل التنظ م  ر وألغى منصب وزر الحرب وتح س المجلس العس المهمة من أمن  بتأس
ر والجهاز اإلعالمي  م ومجلس الشور والمجلس العس عة التنظ ات ومتا ارات الوال واستخ
ات في العراق  ادات وأمراء الوال سلطة تعیین ق غداد  تمتع ال یت المال و ة و والهیئات الشرع

  وسورا.
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ر أمني شدید الس مي عس غداد في طور تنظ ة ال م مع حق اب، إذ دخل التنظ رة واالرت
ا عراقیین  ر على ض لته معتمدًا في الجانب العس م في إعادة ه ه إمارة التنظ أسهم منذ تول
ر أكثر  ح الجناح العس الو فأص ر وعبد الرحمن الب قین سلفیین وفي مقدمتهم حجي  سا

اداته من العراقیین ًا على الصعید األمني ومعظم ق   .)١(احترافًا واشد تمس

ة  غداد الجهادیین العرب واألجانب في األجهزة الشرع وفي الوقت نفسه استثمر ال
حرن  ر القحطاني، وأبي همام األثر من ال وخصوصًا أبناء دول الخلیج العري أمثال: أبي 

ة وغیرهم   .)٢(وعثمان آل نازح العسیر من السعود

ة في  مان غداد على حلقة تلعفر التر ما اعتمد ال ة وفي مقدمتهم ف ة األساس المواقع األمن
ة وفي مقدمتهم السور أبو  ار وأعتمد على العرب واألجانب في المؤسسة اإلعالم أبو علي األن

ة. اسم الدولة اإلسالم   دمحم العدناني الناط 

٢- :   مجلس الشور

م، وعلى الرغم من التطورات التي شهده ال عة للتنظ مجلس منذ وهي من أهم المؤسسات التا
غداد إال إن  ر ال م الحالي أبي  غداد وصوًال إلى الزع أبي عمر ال إمارة الزرقاو مرورًا 

انت حاضرة دوماً    .)٣(مؤسسة الشور 

حسب  ضی  تسع المجلس و ، و ان العامر ًا أبو أر ترأس مجلس شور الدولة حال و
ا المستجدة ما یجتمع للنظر في القضا اسة  الظروف والحاجة  واتخاذ القرارات المهمة ورسم الس

ات في عدد ة وال یوجد ث ة وخصوصًا الشرع ادات التارخ ته عددًا من الق ضم في عضو  العامة، و
ضم من  ان  ًا ما  ة من األمراء والوالة ١١–٩أعضائه وغال غداد بتز ، )٤(عضوًا یختارهم ال

ة ا ة عزل األمیر من الناح صالح ة یتمتع المجلس  الوظائف التقلید ما یتمتع المجلس  لنظرة 
غداد في  قدم الرأ والمشورة لل اسي اإلسالمي، إذ  ة المنصوص علیها في التراث الس التارخ
ة التي  م قرار الحرب والسلم إال أن مشورته غیر ملزمة ذلك ألن الشور تقتصر على األمور التنظ

ة تنص على أن ال اجتهاد وال شور في  لم یرد فیها نص قاطع من القرآن والسنة، فالقاعدة الشرع
م  ان اجتهادًا في فهم النص وتفسیره في المسائل التي تمس مصالح التنظ موطن النص إال إذا 

                                                            

ندنافي لحقوق اإلنسان الجزء األول.) هیثم من١( حیرات الدم، المعهد االس   اع، خالفة داعش من هجرات الوهم إلى 
ط: ٢( ار على الرا فة األخ فة، صح غداد الخل غداد المؤسس إلى  ة من ال ) صهیب عنجرني، الدولة اإلسالم

www.al-akhbur.com.  
، ص٣( ة، مصدر ساب   .   ) حسن أبو هن
، ص) هشام ال٤(   .١٨١هاشمي، مصدر ساب
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ة  والدولة وشؤون الناس العامة والخاصة وعالقتهم مع اآلخرن ومن مهام مجلس الشور تز
تمتع المجلس الشرعي داخل مجلس الشور المرشحین لمناصب الوالة وٕاعفاء المجالس  المختلفة، و

ته ستة  ضم في عضو ًا و غداد شخص ترأسه ال ة و م الدین عة التنظ ة خاصة نظرًا لطب أهم
فة جدید في  ح خل ة وترش ط الشرع الضوا ة المجالس  ق ة التزام  ة مراق أعضاء ومن مهامه األساس

فة الحالي أو تعرضه ل اب طارئة حالة موت الخل م والدولة ألس ألسر أو عدم قدرته على إدارة التنظ
  .)١(المرض والعجز

٣- : ر   المجلس العس

ش العراقي ا الج ترأسه أبو دمحم العلواني ومعه ثالثة من ض م  و لهم دخلوا التنظ الساب 
ر  ٢٠٠٦عام عد  س المجلس العس ًا في تجنیده، ورئ ا سب ان سجنه في بو یتم ومنهم من 

طلب االستشارة من مجلس الشور  اشر ولكن قبل ذلك  ل م ش غداد  اره من قبل ال اخت
ط )٢(بخصوصه س المجلس وثالثة أعضاء مهمتهم التخط ر من رئ یل المجلس العس ، یتكون تش

ات وهذه  غداد في الوال عة نتائج غزوات ال م ومتا ات التنظ رین في وال وٕادارة األمراء العس
ة ودقتها المج ات القتال ة في تنفیذ العمل عض ولكنها في تنافس عضها ال طة ب الس غیر مرت

  ونوعیتها.

اته  ش العراقي الساب في إدارة عمل ا الج رًا على ض والشك إن داعش تعتمد عس
عث ال یؤمن بداعش المقابل ال رًا وقوًال وفعًال و عث ف ال رة على الرغم من أن داعش تكفر   العس

المدعو یونس  ش المجاهدین في العراق أنه التقى  ادات ج ر أحد ق ولكن تجمعهم المصالح، ذ
المزة في  ه  ت عثي العراقي في دمش في م اد الحزب ال  ٢٠٠٧رمضان عام  ٦األحمد أحد ق

ومة وال  قول نحن ال نتفاوض مع هذه الح ان یونس األحمد  ودار حدیث بینهما عن القاعدة، و
قى نقاتل إلى آخر سلفي جهاد في العراقغیرها  رة )٣(وسوف ن ادات داعش العس ، ومن أبرز ق

قة: ة عم عث   من أصول 

غداد والمشرف على داعش في  -١ ) مساعد ال فاو ر (سمیر عبد دمحم نایل الخل حجي 
.  -٢سورا.  ر ان المجلس العس ن دمحم الند الجبور مسؤول أر أبو مهند  عقیدال - ٣العمید الر

ر  داو عضو في المجلس العس ر ال - ٤السو س المجلس العس نقیب ولید جاسم العلواني رئ
ماني ال -٦عقید عدنان إسماعیل نجم عضو ال -٥ عقید ابو مسلم فاضل عبد هللا العفر وهو تر

                                                            

، ص  . ١( ة، مصدر ساب   ) حسن أبو هن
، ص٢(   .١٨٠) هشام الهاشمي، مصدر ساب
  .١٩٦) نفس المصدر، ص٣(
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ساو  - ٧األصل عضو  طًا في الدفاع الجو وهو عقید فاضل الع  اآلن مسؤول أمني فيان ضا
سر في الموصل  ط مخابرات في النظام  -٨الساحل األ عبد الرزاق أحمد فراس العبید ضا

ن عاصي العبید من الحرس الجمهور  -٩الساب  الي  - ١٠العقید الر دمحم محمود عبد هللا الح
الى، مقدم في الحرس الجمهور  ش  - ١١والي د الج امل ساجت الجنابي مالزم أول  عمر 

ط أمن في النظام الساب م - ١٢الساب  اض العبید ضا المقدم نبیل عري  - ١٣نذر عبد ف
ة الجنوب ر في وال رین العراقیین في النظام الساب )١(المعیني قائد عس طرة العس الحظ س  ،

رة لداعش. ادة العس   على الق

  أهل الحل والعقد: -٤

قوم ة عن وهم العلماء المختصون والرؤساء ووجوه الناس الذین  ا ار اإلمام ن اخت ون 
أنهم العلماء والزعماء ووجوه الناس الذین  )٢(األمة عرفون أهل الحل والعقد  ة ف أما علماء الشافع

ع أهل  عة جم شتر أن یجتمع على الب الت وتدبیر األمور وال  یهرع إلیهم عادة في حل المش
شتر لذلك عدد مع ما ال  ل الحل والعقد من سائر البلدان  عة جماهیرهم من  ا م تفي  ین بل 

  .)٣(بلد

ح على وف المصلحة والعدل  ح والترج ر أن مهمة هؤالء مقصورة على الترش یتبین مما ذ
انًا  طل علیهم أح مة و العدالة والعلم والرأ والح والبد أن تتوافر فیهم مجموعة من الشرو 

ة في  م الدولة اإلسالم )، وفي تنظ أهل الشور ان ( فًا واسعًا من األع مثلون ط العراق والشام 
حسب أبي  فة، ف عة وتنصیب الخل قومون بب اإلضافة إلى مجلس الشور وهم من  والقادة واألمراء 
عد أن اجتمع مجلس الشور  فة للمسلمین  غداد خل ار ال اسم الدولة تم اخت دمحم العدناني الناط 

احث هذا األ ة وت   .)٤(مر بینهمللدولة اإلسالم

ة: -٥   الهیئة الشرع

اغة  ة وص یرأسها أبو دمحم العاني ولها الدور األبرز في صنع الحماسات والعاطفة القتال
ًا ما  م داعش، وغال ة في تنظ انات والتعلی على األفالم واألناشید اإلعالم غداد والب ات ال خطا

                                                            

  .١٩٨، صالساب المصدر هشام الهاشمي، )١(
)٢ ، ر، دمش ة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الف   .٥٩٣، ص٦) د. وه
، ) د, مصطفى الخن د. مصطفى ال٣(   .٦١٣، ص٩غا د. علي الشرحي، الفقه المنهجي، دار القلم، دمش
ط٤( عنوان (هذا وعد هللا) مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي على الرا ة  لمة صوت  ) أبو دمحم العدناني، 

https://archive.org/details/Waad_201408 .  
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ة من المهاجرن العرب وخا المقابل )١(صة السعودیینون أعضاء الهیئات الشرع ما یتعامل   ،
ح الرأ الشرعي  تولى توض م نظام المحاكم وتعین القضاة و ق ة للدولة و مع الشؤون القضائ

ات ) في مسألة تطبی العقو ة تنقسم إلى قسمین )٢((الفتو ، ومما سب تبین أن الهیئة الشرع
ة ومؤسسة ا م المحاكم الشرع سین األول یتعل بتنظ لقضاة للفصل في الخصومات وفض رئ

ر، والقسم الثاني  المعروف والنهي عن المن ة واألمر  فة الحس ام بوظ النزاعات وٕاقامة الحدود والق
عة اإلعالم. فة الوعظ واإلرشاد والتجنید والدعوة ومتا   قوم بوظ

ارات: -٦   مجلس الدفاع واألمن واالستخ

ارات  لعب مجلس الدفاع واألمن واالستخ دورًا مهمًا في المحافظة على سالمة أراضي دولة و
ة ولها هیئات لتنفیذ  ة ودین ضًا على قوات الشرطة التي تسیر دورات مدن شرف أ الخالفة، و
غداد وعلى الحواجز  ارة وعلى أمن ال ات جمع المعلومات االستخ شرف على عمل ما  القانون، 

ة ش الحدود اإل)٣(ونقا التفت قوم  ما  وحدة االستشهادیین ،  شراف على الوحدات الخاصة 
ط  ار وهو ضا ، یترأس المجلس المدعو أبو علي االن ر التنسی مع المجلس العس واالنغماسیین 

غداد ة مواعید وتنقالت ال ش العراقي الساب ومن مهامه مسؤول ارات في الج عاونه في  )٤(استخ
عي المستو  ا رف تاتور صدام حسین.المهام ثالثة من الض م الد ش العراقي خالل ح   في الج

ة: -٧   الهیئة اإلعالم

الغ  سنة والمنحدر من أدلب أبو دمحم العدناني الذ هو  ٣٧یدیر هذه الهیئة الشامي ال
م إذ هو  ة التنظ ل بیرة داخل ه ة  أهم تمتع اإلعالم  فة، و اسم الخل الناط اإلعالمي األساسي 

ما ة من أكثر التنظ سه األهم رة من تأس مسائل اإلعالم، فقد أدرك منذ فترة م ة اهتمامًا  ت الجهاد
ح مفهوم  ة، فأص ة ونشر إیدیولوجیته الجهاد اس صال رسالته الس ة إل ة للوسائط االتصال االستثنائ

س جماعة (التوحید والجها رة منذ تأس ة في فترة م س ان الرئ د) ثم (الجهاد اإللكتروني) أحد األر
الد الرافدین   .)٥(القاعدة في 

                                                            

، ص١(   .١٨٠) هشام الهاشمي، مصدر ساب
ة (الجذور التوحش، المستقبل)، دار الساقي، بیروت، ٢( ار عطوان، الدولة اإلسالم ، ٢٠١٥، ١) عبد ال

  .٢٤ص
  .٢٥) نفس المصدر، ص٣(
، ص٤(   .١٨١) هشام الهاشمي، مصدر ساب
، مثال منشور على موقع الجزرة.٥( ة، مصدر ساب   ) حسن ابو هن
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بیرن،  ل والمحتو وتمتع بدعم  الش بیرًا  م الدولة تطورًا  ة لتنظ شهدت الهیئة اإلعالم
ع  ة عدیدة تت ة األقدم واألهم وقد ظهرت مؤخرًا مؤسسات إعالم وتعتبر مؤسسة الفرقان اإلعالم

م مثل مؤسسة االعتصام ومؤسسة البتار ومؤسسة ا ما صدر التنظ ثیرة،  لخالفة ومؤسسات أخر 
الع ) وعدد من المجالت  ة واإلنجلیزة أمثال (راب ة مثل ر (الشامخة) وأنشأت إذاعات محل

م نشاطه  واصل التنظ سورا، و ان) في مدینة الموصل في العراق وٕاذاعة في مدینة الرقة  (الب
ة واإلنجلیزة إذ تقوم  اإلعالمي من خالل العمل في المدونات ومن أهمها مدونات اللغتین الروس

ة  ة واأللمان اإلنجلیزة والفرنس ة عدیدة  ة إلى لغات أجنب الهیئة بترجمة اإلصدارات اإلعالم
ة  ة التي تصدرها المؤسسات اإلعالم د األشرطة والمواد الدعائ ة واالردو وغیرها، تؤ ان واألس

مؤسستي الفرقان واالعتصام م  عة للتنظ اته  التا على التحول الكبیر في بنیته وقدراته الفائقة وتكت
ة، فقد أصدرت سلسلة من األفالم المتقنة أطل علیها اسم (صلیل  ة المرع ة وٕاستراتیجیته القتال الفن

ار  ٤و ٣و ٢وصلیل الصوارم  ٢٠١٢یو/ تموز / یول١الصوارم)    .)١(٢٠١٤في مایو /أ

م الدولة على الموصل طرة تنظ عد س قام بنشر سلسلة من  ٢٠١٤یونیو/ حزران  ١٠في  و
یین تحت اسم  قطع رؤوس صحفیین أمر ات قطع الرؤوس بدأها  عمل ة تختص  األشرطة الترهیب
ذلك  عرض مقاطع فیدیو تقطع فیها رؤوس رهائن برطانیین و عدها بدأوا  ا و رسالة إلى أمر

ة للكرد الیزدیین وٕاعدام ره ار مقاطع إعدامات جماع ذلك حرق الط ة، و طرق وحش ة  شمر ائن الب
ات الشاهقة داخل المدن، ومن أهم  األردني في قفص حدید ورمي الرهائن من أسطح البنا

غداد في الموصل بتارخ  ة ال بیر خط ان لها وقع  التي  ٢٠١٤یولیو/ تموز  ٥إصدارات التي 
اس األس الل غداد ألول مرة إلى العلن  عتبر ظهر فیها ال ة، و فة للدولة اإلسالم ارزما الخل ود و

ة لمعارك  ًا حیث یتضمن تغط ضًا فیلم (لهیب الحرب) من أضخم اإلصدارات واألكثر دقة ورع أ
م وقد أصدره الجناح اإلعالمي  ة في الحملة ضد التنظ عدیدة ورسالة موجهة لدول التحالف المشار

اللغة اإلنجلیزة  م الخاص  ع للتنظ اة) بتارخ التا ز الح   .)٢(٢٠١٤سبتمبر/ أیلول  ١٨(مر

  بیت المال: -٨

م  ة، وقد تفوق على تنظ ات الجهاد ة األغنى في تارخ الحر م الدولة اإلسالم عد تنظ
ل ممتدة  ات التمو ن منذ عهد الزرقاو من بناء ش ة للقاعدة، فتم م ز والفروع اإلقل القاعدة المر

س جماعة التوحید والجهاد تقوم وتنوع في مصادره التمو  ة فعالة منذ تأس ة فقد أنشأ لجنة مال ل
ة من الناشطین المتخصصین في  ل األنشطة المختلفة تعتمد على ش بجمع األموال الالزمة لتمو

                                                            

ط: ) أن١( أجزائها األرعة على الرا   .http://www.ansarkhelafa.weebly.comظر سلسلة صلیل  الصوارم 
ط:   )٢( م الدولة اإلسالمي على الرا افة إصدارات تنظ   .www.dawla-is.appspot.comأنظر 
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ا فضًال عن  ة وأورو ة الغن مجال جمع التبرعات من خالل التجار والمساجد وخاصة الدول الخلیج
ات جمع األمو  حصل  علیها عمل الغنائم التي  ل الخاصة  ضًا مصادر التمو ال داخل العراق، وأ

الء على المناط المحررة وفرض الضرائب المختلفة.   من خالل االست

ار  بیر من مصادر آ ار تمتع بدخل مالي  عد أحداث سورا واالن م  ضًا أن التنظ ونجد أ
وات الخل ة نصرة للمقاتلین ضد نظام النفط في شرق سورا ومن الصدقات والز ة واألورو یج

بیر ل  ش عتمد على دعم قاعدة الظواهر  غداد ال  ح ال األمر الذ دعاه أخیرًا  ،األسد، وأص
ه دللتمر    .)١(على الظواهر والخروج عل

ة للمؤسسة  ة التارخ ة اإلسالم غداد الیوم على إدارة بیت المال وهي التسم شرف ال
تو  ة و أبو صالح.المال ة فیها موف مصطفى الكرموش المعروف  س ة الرئ   لى المسؤول

طرته على الموصل في یونیو/ حزران  م منذ س ة التنظ طرته  ٢٠١٤لقد تضخمت مال وس
حوالي  م  عض الدراسات رأس مال التنظ ار  ٢على مساحات واسعة في العراق وسورا، وتقدر  مل

فة دیلي تلغ ارزون في الدولة دوالر. وقد تلقت صح شغلها أشخاص  راف الئحة بوظائف 
ة ارات األمر حسب مصدر في االستخ ة، وقد أطلقت علیهم اسم (وزارة)  ، وقد ینقسم )٢(اإلسالم

ة داعش حسب هذا التقرر إلى ثالث ل أقسام إدارة منفصلة األولى تسمى الوزارة وهي  ةه
تب الحري والثال ة الم ومة) والثان   ثة الوالة:(الح

فة) -١ قي، الوظ ة، االسم الحق ومة) تتالف من: (الكن   الوزارة أو (الح

ت حازم الفرحان، مسؤول اإلدارة العامة. - أ ر قادر، شو   أبو 

شر إسماعیل الحمداني، مسؤول السجناء والمعتقلین. - ب   أبو دمحم، 

ر قاد - جـ ، عبد الواحد ختایر أحمد، األمن العام.أبو    رأبو لؤ

  ابو صالح، موف مصطفى دمحم الكرموس، المحاسب العام. -د

ات. -هـ مي، المنس العام بین الوال   أبو هاجر العسافي، دمحم حامد الدل

أبو قاسم، عبد هللا أحمد المشهداني، ملف العرب والجهادیین األجانب الواصلین إلى  - و
  الدولة ومسؤول نقل االنتحارین.

                                                            

تب ا١( ة (داعش)، الم م الدولة اإلسالم ل الدولي لتنظ م الشبي، التمو لعري للمعارف، القاهرة، ) د. دمحم عبد العظ
  .٨٥، ص٢٠١٥، ١

، ص٢( ار عطوان، مصدر ساب   .٢٦) عبد ال
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، المسؤول الساب عن المجلس أبو عبد الرحمن الب -  الو ، عدنان إسماعیل نجم الب الو
. ر   العس

تألف من: -٢ تب الحري و   الم

مة، حرس المخازن.  - أ ماء، فارس رفاعة النع   أبو ش

، منس الشهداء والنساء. - ب   أبو سجى، عبد الرحمن العفر

ات التي تست - جـ فاح، خیر عبد محمود الطائي، العمل ي العبوات الناسفة دم فخأبو 
  واأللغام.

ماني) -٣ ار والتر عهم تحت سلطة االن   الوالة (وجم

ة الموصل. - أ   وسام أبو زد الزد (أبو نبیل) وال

وك. - ب ر   نمر عبد اللطیف الجبور (أبو فاطمة)، 

ي واألوسط. - جـ شي (أبو فاطمة) الفرات الجنو   أحمد محسن خالل الجح

ة.رضوان طالب حسین الح -د   مدوني (ابو جمعة)، حدود الدولة اإلسالم

ار، عضو  -هـ ة االن عدنان لطیف حمید السوداو (أبو عبد السالم أو أبو دمحم)، وال
ش العراقي. ، عقید ساب في الج ر   المجلس العس

غداد.  - و ة  سرة)، وال   أحمد عبد القادر الجازا (أبو م

ل اإلرهاب ات الدعم وتمو ًا: ش   ثان

ظهر في مفردات القانون الدولي والقانون الجنائي إال حدیثًا، أن مص ل اإلرهاب لم  طلح تمو
افحة اإلرهاب عن طر  ان على اإلرهاب، ولم یتم االلتفات إلى م انا ینص افحة  فالتجرم والم
عد صدور  ل واضح إال  ش مولها  ة وتجمید أموالها وتجرم من  شل اقتصاد الجماعات اإلرهاب

ل اإلرهاب وأحداث االت ة لقمع وتمو ة الدول   .)١(٢٠٠١أیلول لسنة  ١١فاق

استثناء قانون  ل اإلرهاب لم تضع تعرفًا لهذا المصطلح  ومعظم التشرعات التي تجرم تمو
ي الذ صدر في شهر تشرن األول لعام  افحة اإلرهاب األمر عد إقراره من  ٢٠٠٢م

                                                            

ل اإلرهاب ١( سة، التكییف الجرمي لتمو دراسة في التشرع األردني، مجلة التشرع  –) د. عبد اإلله دمحم النوا
ع والعشرون سبتمبر    .١٠، ص٢٠٠٥والقانون، العدد الرا
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ة، وعرف الممول الكونغرس، حیث اعتبر هذا القانون م مول اإلرهاب عضوًا في الجماعة اإلرهاب
ة الدعم الماد أو المالذ المأو ووسائل النقل واالتصال ونقل  قدم للجماعة اإلرهاب على أنه (من 
ه الجرثومي أو البیولوجي  ما ف ات وجوازات السفر والسالح  م الوثائ المزفة والهو األموال، وتقد

او أو اإل م   .)١(والمتفجرات أو یوفر لهم التدرب)شعاعي أو الك

قمع اإلرهاب لم تتعرض  ١٩٦٣ومنذ عام  ة تتعل  صدر عن األمم المتحدة اثنا عشر اتفاق
ة العامة لألمم  ل اإلرهاب والتي تبنتها الجمع ة قمع وتمو ل اإلرهاب إال اتفاق ًا منها لموضوع تمو أ

عد أن صادقت علیها اثنتا وعشرون دولة، وقد  ودخلت حیز التنفیذ ٩/١٢/١٩٩٩المتحدة في 
ة منقول  ة أو معنو مة ماد شمل (أ شيء له ق أنه  ل في المادة األولى  ة التمو عرفت هذه االتفاق
ة  ة والرقم ذلك المساعدات اإللكترون انت، و ل  أ ش ة أو أدوات  ان أو عقار أو وثائ قانون

ات ة وش ات االئتمان المصرف ة واألسهم  وعمل ة والحواالت البرد ات البن المسافرن والش
ات االعتماد)   .)٢(والسندات وخطا

افحة اإلرهاب لسنة  ة لم ة العر ل اإلرهاب مع أنها  ١٩٩٨ولم تضع االتفاق تعرفًا لتمو
ل العناصر اإلرهاب ة والحیلولة دون تمو ل األعمال اإلرهاب عدم تمو ة أو ألزمت الدول المتعاقدة 

الت لها م تسه   .)٣(تقد

ع من میثاق األمم  ١٣٧٣ما أن قرار مجلس األمن رقم  مقتضى الفصل السا الذ صدر 
ل اإلرهاب،  ١١أیلول عقب أحداث  ٢٨المتحدة في  اتخاذ تدابیر لمنع تمو أیلول، قد ألزم الدول 

ل اإلرهاب حدد هذا القرار المقصود بتمو   .)٤(ولم 

عد أحداث الحاد عشر من أیلول وقد شهد العالم صعو  بیرًا لإلرهاب  والتي  ٢٠٠١دًا 
ة على  افحة اإلرهاب، وتزامنت الحرب العالم لت نقطة هامة في التحول العالمي نحو م ش
ل هو  أن التمو ل اإلرهاب، وذلك في ظل االعتراف  اإلرهاب مع حرب على نطاق واسع ضد تمو

ة لإلرها النس اة  ة شران الح ل اإلرهاب مثا ة على مصطلح تمو ب، فتعاقبت التشرعات الداخل
ل  وتعرفاته، فقد عرفه المشرع في سلطنة عمان على أنه (استخدام أ أموال أو أصول في تمو

ة) ة أو المنظمات اإلرهاب   .)٥(األعمال اإلرهاب

                                                            

افحة اإلرهاب ا )١( ي الصادر في قانون م ط ٢٠٠٢ألمر   :أنظر الرا
 http://www.jursit.law.ptii.edu/terrirsi.httm  

، ص٢( سة، مصدر ساب   .١١) د. عبد اإلله دمحم النوا
افحة اإلرهاب.٣( ة لم ة العر اب الثاني من االتفاق   ) أنظر ال
، ص٤( سة، مصدر ساب   .١٢) د. عبد اإلله دمحم النوا
م الصادر٥( سلطنة عمان بتارخ  ) التعم ة  ة والمال   .٢٠٠٢انون الثاني  ٩للمؤسسات المصرف
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ة وسی أ ل شخص  ه  قوم  ل فعل  ل اإلرهاب بـ( ذلك عرف المشرع الجزائر تمو لة و
م أو جمع األموال  إرادة الفاعل، من خالل تقد ل غیر مشروع و ش اشرة و اشرة أو غیر م انت، م
ة،  ة أو تخرب أفعال إرهاب ًا من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة  ًا أو جزئ ل ة استخدامها  بن

المواد من  رر إلى  ٨٧المنصوص والمعاقب علیها  ات) ١٠م   .)١(من قانون العقو

اشرة أما  انت م أ وسیلة  ام عمدًا و ل اإلرهاب بـ(الق المشرع المغري فقد عرف جرمة تمو
ة استخدامها أو  انت مشروعة بن م أو جمع أو تدبیر أموال أو ممتلكات ولو  اشرة بتقد أو غیر م
ة من طرف شخص أ ًا الرتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهاب ًا أو جزئ ل و مع العلم أنها ستستخدم 

ة منظمة)   .)٢(أشخاص أو جماعة أو عصا

ل الجهات  قًا المواد التي یتم من خاللها تمو ل أكثر تدق ش أما المشرع السور فقد حدد 
األموال أو األسلحة أو  اشر  اشر أو غیر م ل م ش ل جمع أو أمداد  ة فقد عرفه بـ( اإلرهاب

قصد استخدامها في الذخائر أو المتفجرات أو وسائل االتصال أو المعلومات  اء األخر  أو األش
ة) ه شخص أو منظمة إرهاب   .)٣(تنفیذ عمل إرهابي یرتك

ارات  ل اإلرهاب التقارب في المفهوم والع ة لجرمة تمو ة والتشرع الحظ في التعرفات الدول
ط ومقتصر  س ل  ش ل اإلرهاب  ن تعرف تمو م سبب المعنى الواضح لمصطلح الجرمة، ف

أن اشرة)، ( اشرة أ غیر م طرقة م ة  ة، قدمت إلى جهة إرهاب ة أو معنو انت ماد ه أ مساهمة 
انت أمواًال منقولة وغیر منقولة أو أسلحة أو  ل سواء  ست تحدید نوع أو صفة التمو لة ل فالمش
ة أو  مر الت  ات أو وثائ مزورة أو حتى تسه ة أو مستمس ة أو معلومات رقم مواد غذائ

ست حدو  ة أو ل ل إرهاب ار الجهة التي قدمت لها التمو ة اعت ف لة تكمن في  ة، ولكن المش د
  ذلك في نظر المجتمع الدولي.

عًا لنوع اإلرهاب، ومع ذلك فیوجد نوعان  ل اإلرهاب ت وتختلف أسالیب ومصادر تمو
عها ممولوا اإلرهاب في إمداد الجماعات اإلره ان من األسالیب التي یت األموال واألدوات أساس ة  اب

ة وهما: اتهم اإلجرامن عمل ام    الالزمة للق

: النوع األول: عض الدول الكبر ة عن طر  ة والعین األموال النقد اشر  ل الم   التمو

                                                            

ة، وزارة العدل، ١( افحتها، الجمهورة الجزائ ل اإلرهاب وم ض األموال وتمو ة من تب الوقا ، ١) قانون یتعل 
٢٠٠٥.  

افحة اإلرهاب المغري رقم ٢(   .٢٨/٥/٢٠٠٣الصادر في  ٠٣ – ٠٣) قانون م
  .٢٠١٢افحة اإلرهاب السور الصادر في عام ) قانون م٣(
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ة،  ومات أجنب ًا من أجهزة وح ة تتلقى دعمًا مال عض الجماعات اإلرهاب ه أن  فمما الشك ف
ن بواسطة هذا الدع قائها والحصول على حیث تتم م من االستمرار في نشاطها والمحافظة على 

عض  اتها، وتوفیر التدرب المالئم والمستمر ألعضائها، وتجنید  عمل ام  األسلحة الالزمة للق
ارها في مختلف الدول لتستعین بها عند اللزوم في تنفیذ مشروعها  أف العناصر التي تقتنع 

ت الجماعة  ة اإلجرامي، وقد أدر ة وأثر العالقات الدول ة أثر اإلرهاب على العالقات الدول الدول
ة ضد السلم واألمن  عد جرمة دول على اإلرهاب، فاعتبرت أن سلوك الدول المساندة لإلرهاب 

  الدولیین.

ة  ه أجهزة المخابرات الغر عض الدراسات إلى الدور الكبیر الذ تقوم  ومع ذلك تشیر 
الة اCIAومنها ( ذلك () و ة، و زة األمر ارات البرطاني، MI6لمخابرات المر ) جهاز االستخ

قًا) المعروف بـ( اتي سا ) في دعم الجماعات KGBولجنة أمن الدولة الروسي (االتحاد السوف
ثیرة على ذلك رت أحد الدراسات أمثلة  ة في مختلف دول العالم، حیث ذ ، )١(والمنظمات اإلرهاب

ان أهمها فمثال حینما استع عض النظم و ة المناوئة ل الجماعات اإلرهاب ة  انت المخابرات األمر
ة في أفغانستان وأنشأت  ه، فقامت بدعم المنظمات األفغان اتي والقضاء عل ضرب االتحاد السوف
ة وخاصة من اإلسالمیین من  منظمات جدیدة منها (األفغان العرب) الذ اختارتهم من الدول العر

ة وشحنتهم إلى مصر من  (اإلخوان المسلمین، والجهاد اإلسالمي) وغیرهم من المنظمات اإلسالم
ًا على فنون القتال وتجهیز المتفجرات  ًا عال عد أن درتهم تدر اكستان  أفغانستان عن طر 
ة ضد  ة وسبل جمع وٕارسال المعلومات، مستخدمة شعار (حرب جهاد إسالم والحرب اإللكترون

ان من بین األشخاص الذین الكفر واإل ضًا  م القاعدة الساب أ م تنظ لحاد)، ومن المعروف أن زع
ًا إلنشاء منظمة بیت األنصار في سنة  ًا ومعنو ة دعمًا مال ارات األمر الة االستخ تلقى من و

ال العرب القادمین للجهاد في  ١٩٨٢ شاور وهي أول نموذج مؤسسي والمحطة األولى الستق في ب
اب العرب أفغ ان بن الدن یرسل الش انستان قبل توجههم للتدرب ومن ثم المساهمة في الجهاد، و

ار وعبد  مت مون في بیت األنصار إلى قادة المجاهدین في ذلك الوقت أمثال قلب الدین ح ق الذ 
ا تب الخدمات في  فرب الرسول س س بیت األنصار مع م رهان الدین راني، وقد تزامن تأس و

عدها أسس بن الدن هو ومعاونو )٢(شاور من قبل عبد هللا عزامب وهو  ١٩٨٨سجل القاعدة عام  ه، 
ارة عن قاعدة معلومات تشمل تف لمة اع ة المجاهدین العرب واستمر استعمال  املة عن حر صیل 

                                                            

ة، الراض، ١( ة للعلوم األمن ل اإلرهاب، جامعة نایف العر ، ٢٠٠٩) د. دمحم السید عرفة، تجفیف مصادر تمو
  .٧٤، ص١

اساته على الشرق األوسط خالل أرعین قرنًا، الهیئة المصرة للكتاب، ٢( ) حسین شرف، اإلرهاب الدولي وانع
  .٨٥٧، ص١٩٩٧، القاهرة
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اطها بإسامة بن ال ذلك قامت المخابرات  )١(ندالقاعدة من قبل المجموعة التي استمر ارت و
شة (هالسالسي) في مواجهة الم ا بدعم إمبراطور الح رطان التعاون مع إسرائیل و ة  زة األمر ر

اراجوا  ا ون و ة وخاصة في  ا الالتین ذلك في أمر ا و ة في أثیو س سارة والمار المنظمات ال
ورا الش ة ضد  ة الجماعات اإلرهاب ا دعمت المخابرات األمر ذلك في آس ة وتشیلي و مال

ة   .)٢(والصین الشعب

اتشالف ماتوزوف)  ط المخابرات الروسي (ف شؤون شرق األوسط وضا شف الخبیر  ذلك  و
ي وقال أن عناصر  غداد بجهاز المخابرات األمر ر ال م داعش أبو  م تنظ عن عالقة زع

اته عل غداد تلقى تدر ر ال ة حصلت على وثائ تثبت أن أبو   CIAى ید مخابراتنا الروس
ة) هو  م بلحاج (اللیبي الجنس وأضاف ما توزوف قائًال أن اإلرهابي وعنصر القاعدة عبد  الح
ع التكفیرة في مواجهة نظام  ادة المجام ه الحال إلى ق ة وانتهى  ضًا مر بنفس المراحل التدرب أ

  .)٣(شار األسد في سورا

عض الدول األور  ات المتحدة ومعها  ة ال ترمي للقضاء على اإلرهاب، ألن إن خطط الوال و
ة المتطرفة  مات اإلرهاب ما أنهم یدعمون التنظ عتهم بل الستثماره في تحقی أهدافهم،  اإلرهاب صن
لمزد من االقتتال على أرض الدول لتفتیت واستنزاف مواردها وٕانهاك وأضعاف جیوشها، لتحقی 

  .)٤(مشروع الشرق األوسط الجدید

شفت ص ذلك  عنوان (في صراعها لحرمان داعش من و مز) في تحقی  ورك تا فة (نیو ح
ات تهرب النفط  ا من عمل ا) استفادة تر ات المتحدة تطلب مساعدة تر إیرادات النفط، الوال
عه في السوق السوداء،  ة ومن ثم ب ه (داعش) عبر حدودها الجنو قوم  العراقي السور الذ 

عة ونقلت عن مسؤولین في ا عون مالحقة شاحنات نقل النفط التا ستط ة قولهم أنهم  ارات غر ستخ
ة  ا، لكن القوات األمر ة في جنوب تر اتهم من العراق إلى المناط الحدود م خالل تحر للتنظ
بیر في اإلدارة  حسب مسؤول  قى متاحًا  ار ی عد أن هذا الخ لم تهاجم هذه الشاحنات 

ةماأل   .)٥(ر

                                                            

ط: ) أنظر أسامة بن الدن على موقع١( ا الموسوعة الحرة على الرا یبید  .http://www.arwikipedia.org و

  نفس المصدر.) ٢(
، ص٣( عدها. ٨٥٧) حسین شرف، مصدر ساب   وما 
ط) أنظر ٤(   .topnews-nasirkandil.com.2015–01–20 :ناصر قندیل على موقع توب نیوز على الرا
تب العري ٥( ة (داعش)، الم م الدولة اإلسالم ل الدولي لتنظ م الشیبي، التمو ) د. جهاد عودة، د. دمحم عبد العظ

  .١١٦، ص٢٠١٥، ١للمعارف، القاهرة، 
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ذلك أ حوث في العالم العري في جامعة ماینز أن من و ز ال كد غونترمایر مدیر مر
طرتها، حیث یتم نقل النفط الخام عبر الحدود  ل داعش حقول النفط الواقعة تحت س مصادر تمو

ا   .)١(إلى تر

اما تحدث أكثر من مرة مع اردوغان  ع ألو أن فر األمن القومي التا ذلك فهناك تأكیدات 
قاف تدف ومع مس حث في إ ة المساهمة في مواجهة داعش، وخاصة ال ان ؤولین أتراك حول إم

عض الدراسات إلى إن  م، وتشیر  ل التنظ ات تمو ك ش المقاتلین األجانب وأمن الحدود وتف
طر علیها داعش في العراق وحده تنت ًا  ٤٠٠٠٠إلى  ٢٥٠٠٠ جاألراضي التي تس برمیل نفط یوم

  .)٢(ملیون دوالر في السوق السوداء ١.٢قل ما یؤمن على األ

ومة  وهین أن ح فید  ارات و ة لشؤون اإلرهاب واالستخ وصرح نائب وزر الخزانة األمر
شعر منخفض لمجموعة من الوسطاء  ع النفط  م یب شار األسد تشتر النفط من داعش وأن التنظ

ا   .)٣(في تر

ل تنظم الدولة وهناك من یتهم دول الخلیج وعلى رأسها ا ة في تمو ة السعود لمملكة العر
شار األسد على أساس  ام الثورة السورة لإلطاحة بنظام  عد ق ة (داعش) وخاصة  اإلسالم
شف الناشط المدني حسین الفرطوسي وهو خبیر  ة، فقد  أوامر تلقتها من دول غر ة، أو  الطائف

حسب ما تو  لها و ه من معلومات أن أجهزة المخابرات الجماعات المسلحة ومصادر تمو فر لد
اشر،  ل الم عیدًا عن أسلوب التمو ل هذه الجماعات المسلحة  ة عمدت إلى أسلوب في تمو الخلیج
ان وأن هذه  ة واألل ع وتجارة المواد الغذائ بر لتصن ات  تم ذلك من خالل شراء وٕانشاء شر و

ان األل ة  ات هي التي تغطي السوق العراق ات  الشر ان وعصیر الفواكه، وتقوم هذه الشر واألج
المواد إلى العراق عن طر المنفذ الحدود في صفوان في  بإدخال المئات من الشاحنات المحملة 
عها  ي یتم ب الء المعتمدین  تم توزعها في أغلب مناط العراق على الو صرة، و محافظة ال

عات ال یتم  إرسالها إلى للمستهلك، إال أن الغرب في األمر أن األمو  ال المستحصلة من هذه المب
حسب  ع والتصدیر من قبل الدول المصدرة، و اد لتسدید تكالیف التصن أجراء اعت خارج العراق 
صرة یثبت أن هذه األموال ال یتم  ز العراقي في ال دة حصل علیها من البنك المر معلومات مؤ

قى في  لها خارج العراق، وأنها ت ة للبنكتحو النس   .)٤(العراق إلعادة توزعها على جهات مجهولة 

                                                            

م الشیبي، )١(   .١٢٨، صباس مصدر د. جهاد عودة، د. دمحم عبد العظ
مول داعش:  ٢(   .١٤/٩/٢٠١٤، http://www.dw.de/who-finance-sisi) أنظر إلى من 
  .١٣١) نفس المصدر، ص٣(
مز،) أنظر إلى العراق ت٤( ط  ١١/٥/٢٠١٥ال منشور في قم ا   .www.alirngtimes.comعلى الرا
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ا إ المالیین في لیب دس  سحب السالح الم ذلك تشیر المعلومات أن قطر قامت  لى و
ا، و  مة الداخل إلى ١٠قد وافقت األخیر على هذا العبور مقابل األراضي السورة عبر تر % من ق

ذلك وافقت على دخول المقاتلین  مات المسلحة سورا و عبر حدودها إلى سورا وذلك ألن التنظ
اتها سواء على الحدود مع العراق أو في شمال شرق سورا من ألد أعداء  مختلف مسم ة  الكرد
طان من  ا والتي تعتبرهم األخیرة العدو التقلید رقم واحد وهي على استعداد للتحالف مع الش تر

قوة في تلك المنا ما إذا أجل إنهاء وجودهم  ا للحرج والضغط الدولي ف ، وحتى ال تتعرض تر ط
م داعش شها إلى سورا والعراق لمقاتلة األكراد فقد لجأت لمقاتلتهم بید ثالثة وهي تنظ   .)١(دخلت بج

ان البد لها من وارد  ة لتقاتل األكراد  ع داعش أن تفتح جبهة عرضة وقو ولكي تستط
بیرة وٕادامة لألمور ح  ل تسل ال وٕایواء  تمو الوقود والذخیرة وعالج الجرحى والتنقل واستق ة  اللوجست

سرقها داعش من سورا  المقاتلین وغیرها من األمور من خالل شراء النفط وتسو اآلثار التي 
  .)٢(والعراق وتسهیل مرورها إلى السوق السوداء

س الوزراء العراقي الساب نور المالكي في  هذا الصدد قال رئ نحن نحمل  ١٧/٦/٢٠١٤و
ة  ات المتحدة األمر م الدعم الماد والمعنو لداعش، وهو ما رفضته الوال ة تقد ة مسؤول السعود
ان (غیر دقی  ساكي) إن اتهام المالكي  ة (جین  ة األمر عن طر المتحدثة في وزارة الخارج

ن ز برو سر، زمیل زائر في مر ه قال تشارلز ل ة ومهین)، ومن جان غز الدوحة في قطر، وهي شر
ه علنا بخصوص  ن الوصول إل م ینغز أنه (ال یوجد أ دلیل  ة معهد برو حاث أمر عة أل تا

منظمة) ل داعش  ة في إنشاء أو تمو ومات الخلیج ة الح   .)٣(مشار

ن التحالف الدولي للقضاء على داعش وعدم  ة على تكو الرغم من التحفظات الروس و
الشرق االنضواء تح ضاعة حاضرة في ساحة الصراع  ة، إال أن السالح الروسي  ت المظلة األمر

ع  ر لسورا في الصراع، أو من خالل ب اسي والعس األدنى، سواء من خالل الدعم الروسي الس
رات  األسلحة التي ترد للعراق أو من خالل األسلحة التي استولت علیها داعش من المخازن والمعس

ا بتارخ السورة و  انطال ته في قمة العشرن  س الروسي في اعقاب مشار ة. وقال الرئ العراق
ة   ١٦/١١/٢٠١٥ ل االرهاب وعرض علیهم صورا فضائ انه قدم لنظرائه معلومات عن قنوات تمو

النفط عاد اتجار داعش  بدو  ،تظهر ا ارات والناقالت لعشرات الكیلومترات و حیث تمتد قوافل الس
انا أتي من  ،بیب نفطذلك  ل  عض دول العشرن ٤٠وحددنا ان التمو ما فیها من  ذلك  ،دولة 

                                                            

ط   ١٥/١٠/٢٠١٥) أنظر غلى مقال منشور من قبل حسین الخزاعي بتارخ ١(   .www.KITABAT.comعلى الرا
  ) نفس المصدر.٢(
مول داعش٣( ط ١٤/٩/٢٠١٤ ) أنظر إلى من    http://www.dw.de/who-finance-sisi  على الرا
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ة  منع التجارة الغیر الشرع ا الخاص  ه روس ادرت  حث ضرورة تنفیذ قرار مجلس االمن الذ  تم 
ستحوذ علیها االرهابیین من الم اء االثرة التي  طر علیهالالش   .)١(تاحف  والمناط التي تس

الجهة األخر هناك نظرة أخر أكثر رواجًا وخاصة بین معارضي نظام األسد وفي 
م مخترق ومدار  م داعش هو تنظ ومناوئي المحور اإلیراني في المنطقة، تلك التي ترجح أن تنظ
شار األسد  ستخدمه  ة والسورة، وأنها حصان طروادة الذ  ارات اإلیران من جانب االستخ

ة الخت ستند أصحاب هذه النظرة إلى وأجهزته األمن ه سمعتها واإلجهاض علیها، و راق الثورة وتشو
قدر  ة مع نظام األسد  م الذ نادرًا ما خاض مواجهات میدان ممارسات التنظ عدین: األول یتعل 
ة على المناط المحررة وطرد ممثلي الكتائب األخر منها، حتى لو  طرة المیدان ز على الس ما یر

ل جبهة  انت من ة حول اللحظات األولى لتش شبهات قو عد الثاني فیتعل  (جبهة النصرة) أما ال
ة السنة األولى من الحراك الثور ضد  النصرة ومن ثم انتقال مقاتلي داعش إلى المشهد خالل نها
م القاعدة في سورا  مین (النصرة وداعش) من مسجوني تنظ ة للتنظ ل النواة الصل األسد، إذ تش

  .)٢(والعراق

م  ات السنة األولى من الحراك الثور ابرز رموز التنظ ان نظام األسد قد أطل في بدا و
ة من أكثر سجون العراق تحصینًا  ة فرار جماع المعتقلین في سجونه، ومن ثم حصلت أكبر عمل

م القاعدة المسجونین في سجون ٢٠١٢خالل صیف عام  ، خرج عبرها مئات من أبرز رموز تنظ
زرفر) حین قال وخدهم السذج من  المالكي، وهذا ما أكده أحمد الشامي في نشرة (بیروت أو
صلح للسینما،  ة القاعدة هذا سینارو  مات اإلرهاب مولون التنظ عتقدون أن أثراء الخلیج هم من 
ة المحور الصیني الروسي  أما في الواقع فالقاعدة من رأسها وحتى أصغر أمیر لها تخضع لوصا

  .)٣(اإلیراني وحلفائه

عض األطراف  النوع الثاني: قدمها  ة التي  ة والعین األموال النقد اشر  ل الم التمو
ة على  ل الذ یتخذ صورة تدرب للجماعات اإلرهاب ما أن هناك التمو والجماعات والمؤسسات، 

ة أعمال التخرب ام    .)٤(الق

                                                            

المزد من المعلومات انظر ال )١( ط ى (نتائج قمة العشرن في انطال بتارخ   www.rudaw.com) على الرا
١٦/١١/٢٠١٥.  

  .www.eqtsad.netعلى الموقع  ٣٠/١٠/٢٠١٣) أنظر غلى مقال منشور بتارخ ٢(
  ) نفس المصدر.٣(
، ص) د. دمحم٤(   .٧٣ السید عرفه، مصدر ساب
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ل الخلیجي ال منبر الرسمي عبر رجال أعمال وأثراء ومن أبرز من ناصر نظرة التمو
الوسائل  م داعش  قوة تنظ دعون  رهم و میلون لف مات القاعدة و خلیجیین متعاطفین مع تنظ
ل  ار عطوان الذ أكد على التمو فة القدس العري عبد ال س الساب لتحرر صح ة، الرئ المال

مات اإلرهاب   .)١(ةالغیر الرسمي من قبل األشخاص لهذه التنظ

ات على  ة عق ات المتحدة األمر م  ٣٥وقد فرضت الوال ل تنظ ة وهیئة تتهمها بتمو شخص
ور  ان المذ شیر الب أسماء األشخاص، و انًا  یتین ب ة والخزنة األمر داعش، ونشرت وزارتا الخارج

ات المتحدة ومنعهم من ممارسة التجار  ة معها ومن إلى تجمید أموال األشخاص والهیئات في الوال
ا  اق تقدر برطان رطانیین بینهم، وفي هذا الس الالفت في القائمة وجود مواطنین روس وفرنسیین و

م داعش الذ استولى على  ٧٠٠أن أكثر من  برطاني سافروا إلى سورا لالنضمام إلى تنظ
  .)٢(مساحات واسعة من األراضي

سجن خمسة مت ة  ت ات الكو مة الجنا ذلك قضت مح همین لعشر سنوات مع الشغل و
ة العامة  ا انت الن ة، و ت ائل الكو عض الق ل داعش من تبرعات  ة تمو عد إدانتهم في قض والنفاذ 
تیین، وممثلهما سوران وسعود ومصر أواخر  و ة حققت مع ستة متهمین منهم أثنان  ت الكو

ة ت ٢٠١٥مایو  ا ام، ووجهت لهم الن احتجازهم عشرة أ ان وأمرت  ة متكاملة األر یل خل همة (تش
م داعش وآخرها  ل أموال إلى تنظ ة العامة بتحو ا م إرهابي)، وأقر المتهمون أمام الن ل تنظ وتمو

شاف مبلغ  رة في )٣(ألف دوالر ٤٠٠ان ان ات الم ن أن نر نموذجًا آخر لهذه الش م . و
ة واللبناني نهاد ل من القطر عبد العزز العط ة   المولو واألردني عبد الملك عبد قض

  .)٤(السالم

ة عام  ل داعش حین قالت أنه منذ نها ة مصدر تمو ان البرطان فة الجارد وقد رصدت صح
ل جماعات المعارضة ٢٠١١ ة األثراء في الخلیج في تمو ات الخیرة اإلسالم ، بدأت الجمع

اشرة لتصل إلى  السورة، وأن الكثیر من هؤالء المانحین قدموا األموال اشر أو غیر م ل م ش
ة من حقول النفط في شرق  ة، واستطاع داعش أن یؤمن تدف األموال النقد مات اإلرهاب التنظ

طر علیها في أواخر عام  ما  ٢٠١٢سورا والتي س  ، عه مرة أخر للنظام السور عضها یتم ب و
الد و  ات تهرب آثار في ال م أمواًال من عمل ان أن جنى التنظ قال أحد مسئولي المخابرات للجارد

                                                            

.www.eqtsad.net) أنظر إلى ١(   ، مصدر ساب
ط بتارخ ٢( ل داعش. http:///www.assakina.com/news/news/78092  ٢/١٠/٢٠١٥) أنظر إلى الرا   تمو
ط ٣( ل داعش. http:///www.assakina.com/news/news/79418) أنظر إلى الرا   تمو
، ص) ٤( م الشبي، مصدر ساب   .٩٧د. جهاد عودة، د. دمحم عبد العظ
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ملیون دوالر من منطقة التبوك الواقعة قرب دمش حیث استولى على آثار  ٣٦داعش حصل على 
سیر  ٨عمرها  ة إذ  مه على الحالة العراق ن تعم م آالف عام. وما ینطب على الوضع السور 

الء على البنوك وعلى  االست م على ذات الوتیرة،  ما أنه یتاجر في اآلثار التي التنظ ار النفط،  آ
م الشرعة   .)١(تقوم بإسقاطها تحت دعو أنها مخالفة لتعال

ة داعش  ومن جانب آخر هناك مجموعة من العوامل األخر التي ساعدت على تقو
  :)٢(ومنها

ش العراقي المنتمین لنظا - أ ة السنة التي تحالفت مع قواد من الج م ثوار العشائر العراق
ادة الثورة  لوا معًا مجلسًا لق ة وش ش النقشبند عث وج قیت من حزب ال صدام حسین وأعضاء ما 

عي الطائفي.   ضد النظام الش

ات  - ب الوال ة  أسالیب الضغط واالبتزاز القسرة: وف معلومات مجلس العالقات الخارج
فرض حوالي  طرتها على الموصل  عد س ة داعش  یین دوالر شهرًا مال ٨المتحدة قامت حر
ة. ات المحل ة لصالحها من جانب الشر   طرقة لالبتزاز النقد ودفع ضر

ال التعامل الغیر  - جـ ل أش السوق السوداء: وتجارة الممنوعات حیث یلجأ داعش إلى 
اني، ولم  ما في ذلك تجارة المخدرات على المبدأ الطالب ع الممنوعات  ض األموال و الرسمي لتبی

ة إطالق سراح المخطوفین من أكثر یتور  ا، ولعل دفع فد ا س ع النساء واألطفال  م من ب ع التنظ
م.   الوسائل شیوعًا لد التنظ

م داعش منذ نشأته  - جـ ًا لتنظ ل النفط والغاز والكهراء هدفًا إستراتیج تجارة الطاقة: ش
انت الخس الء على مواقع الطاقة مهما  م على االست حرص التنظ شرة.و   ائر ال

س هناك شرف المواجهة في القتال وال شرف األمانة في التعامل أو  -د ة: فل الغنائم الداعش
ة الثالثة التي زرعت ثقافة تكرم اإلنسان، فالغدر والسرقة  انات السماو أخالق الحد األدنى في الد

ل  األعمار وللجنسین وانتهاك الحرمات والممتلكات واالعتداء على سالمة النفس والجسد في 
ا إلى موضوع غنائم الحرب هي العقیدة السائدة عند مقاتلین أثروا الثأر  ل الضحا بدعو تحو

طرة.   والحقد والس

ة لقمع  ة الدول انت االتفاق ل اإلرهاب ومن أبرزها  افحة تمو ة لم وجاءت الجهود الدول
ل اإلرهاب لعام  طرة عل ١٩٩٩تمو ة التي من قبل األمم المتحدة للس ة األموال الغیر الرسم ى حر

                                                            

م الشبي، )١(   .٩١، صالساب المصدر د. جهاد عودة، د. دمحم عبد العظ
  .٩٢) نفس المصدر، ص٢(
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ي  افحة اإلرهاب األمر ذلك قانون م ات غسل األموال و ة وعمل مات اإلرهاب تحصل علیها التنظ
اما للقانون في عام  ٢٠٠١الصادر في سنة  ذلك أصدرت مصر قانون  ٢٠١١و تحدیث او و

افحة اإلرهاب المصر لعام  طرة عل ٢٠١٣م ه على الس ة األموال داخل مصر الذ أكد ف ى حر
ة في  انات اإلرهاب قانون الك الذ ینص على منع اإلرهابیین من مغادرة  ٢٤/٢/٢٠١٥ولحقه 

  مصر وسحب جوازات سفرهم وتجمید ممتلكاتهم.

م،  ا من خطر أبنائها المنتمین للتنظ ومع تزاید عدد  األلمان في صفوف داعش وخوف ألمان
افحة اإلرهاب في إطار قرار ومنهم من عاد ألرضها هدد وز ر العدل األلماني بتشدید قوانین م

ضًا، واعتبرت  ه فرنسا أ افحة ظاهرة المقاتلین األجانب المعتمد من المجلس األمن والذ أقرت  م
ل اإلرهاب من اآلن جرمة ا تمو   .)١(ألمان

ه مع الب ي اتفاقًا تم التوصل إل ة دول االتحاد األورو ي یتضمن وأقر وزراء مال رلمان األورو
ل  اإلرهاب افحة غسیل األموال وتمو   .)٢(قواعد جدیدة لم

ل الجماعات  ة تمو ي تتناول قض ة األمر وم ة الح ما صدرت دراسة مهمة لجهاز المحاس
ات  ة للوال عض الدول ذات األهم م الدعم الفني ل ة تقد ف ات المتحدة و ة خارج الوال اإلرهاب

اف ة الموجودة في تلك الدول، والدراسة المتحدة لم ة للمنظمات اإلرهاب حة األنشطة والمعامالت المال
ة  ة السید دافید واكر أمام لجنة الخدمات المال وم هي شهادة أدلى بها المراقب العام للنفقات الح
شرح فیها سبل تجمید األرص ي،  قات لمجلس النواب األمر ة والتحق ة للرقا دة واللجنة الفرع

ة للمطالب المتعددة ألعضاء  ة، وجاءت الدراسة استجا ة للمنظمات اإلرهاب واألموال المال
ع اإلرهاب الدولي، القضاء على  ة فعالة لتجفیف منا الكونغرس لتوحید الجهود وخل إستراتیج
م صفوفها وتجنید وتدرب عناصر  ة من تنظ ن الجماعات اإلرهاب ل التي تم ع مصادر التمو جم

ة جدیدةإ   .)٣(رهاب

ات األرعین المقدمة من قبل  ) وهي FATF(مجموعة العمل المالي المعروفة بـما إن التوص
ل اإلرهاب تتضمن الدمج الكامل  افحة غسل األموال وتمو ة لم الجهة التي تضع المعاییر العالم

افحة وتوفر تد ط الم ل اإلرهاب وضوا افحة وغسل األموال وتمو افحة بین تدابیر م ابر جدیدة لم

                                                            

ة غوغل بتارخ  ) أنظر إلى قانون ١( افحة اإلرهاب على ش   .٢٧/٢/٢٠١٥م
افحة غسیل األموال     ١٠/١/٢٠١٥ر إلى ظ) أن٢(   .www.xendano.orgم
شیر ٣( ط  إ) أنظر إلى تقرر  افحة اإلرهاب على الرا   .www.siironlin.orgلى قصور في م
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ة  ل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعالج غسل المتحصالت الناتجة عن جرائم الفساد والضر تمو
ات األرعین ومنها ة في التوص   :)١(وجر تغییرات أساس

تهم أو إخفاء  -١ صورة تصعب على المجرمین واإلرهابیین إخفاء هو ة  تحسین الشفاف
ملكونها.   األموال التي 

اسیین -٢ ة عند التعامل مع األشخاص الس ات الواج   .تعزز المتطل

غسل األموال. -٣ طة  ة المرت ع نطاق الجرائم األصل   توس

ادل المعلومات بین  -٤ شمل هذا التعاون ت ة و التشدید على التعاون الدولي األكثر فعال
ة. قات المشتر التحق ام    الهیئات المختصة والق

ة إلى توفیر أدوات  -٥ ات تكون أكثر شمول ات والصالح ة فضلى ومجموعة تقن تشغیل
ل  ة التحقی وغسل األموال وتمو غ ة وجهات تنفیذ القانون  وحدات المعلومات المال

. ة الناشئة عن التحقی   اإلرهاب والمالحقة القضائ

م في الدول األعضاء  ات التقی دأت مجموعة العمل المالي جولة جدیدة من عمل بناًء على و
ات الجدیدة في عام  م التطبی الفعلي للمعاییر في  ٢٠١٣التوص ثف على تقی ل م ش ز  وتر

  الدول األعضاء.

ة جدیدة للتصد على  ت األمم المتحدة الفر العامل المعني على وضع إستراتیج وشار
ل اإلرهاب، عد نشر الفر تقررًا یتضمن  ة لمساع ٤٥استنتاجًا و ٣٦تمو دة الدول األعضاء توص

غطي التقرر خمسة مجاالت وهي افحة اإلرهاب و ة الجهود المبذولة لم   :)٢(على زادة فعال

ل اإلرهاب. -١   تجرم تمو

  تعزز التعاون المحلي والدولي. -٢

ة. -٣ م المال ل الق   نظم تحو

ة.غالمنظمات ال -٤   یر الرح

  تجمید األصول. -٥

                                                            

ات األرعین ١( ة غوغل. FATF) أنظر إلى التوص   على ش
ة. ) أنظر إلى٢( ة غوغل اإللكترون ل اإلرهاب على ش التصد لتمو   الفر المعني 



- ٧٦  -  

ات الواردة في وقام صندوق النقد الدولي بإع داد خطة عمل تتضمن مقترحات لتنفیذ التوص
ة في الفر  انات المشار الفعل معظم الك التقرر لینظر فیها أعضاء الفر العامل وقد قامت 

انات هي: ات في برامج عملیها وهذه الك   العامل بإدماج عناصر في التوص

  ).IMFصندوق النقد الدولي ( -١

تب األمم المتحد -٢ المخدرات والجرمة (م   ).UNODCة المعني 

  البنك الدولي. -٣

ة ( -٤ ة للشرطة الجنائ   ).CTEDالمنظمة الدول

افحة اإلرهاب. -٥ ة للجنة م   المدیرة التنفیذ

افحة اإلرهاب ( -٦ التنفیذ في مجال م ة  تب فرقة العمل المعن   ).INTEPOLم

ن أن نستنتج من هذه الدراسة ثالثة نظرات في م داعش  م ل عام وتنظ ش ل اإلرهاب  تمو
  خاصة وهذه النظرات هي:

ا. -١ ات المتحدة وحلفائها في الخلیج وتر ة وعلى رأسها الوال ل من قبل الدول الغر   التمو

ا وٕایران وحلفائها في الهالل  -٢ ون من الصین وروس ل من قبل القطب الشرقي الم التمو
عي.   الش

ل من قبل المن -٣ ر التمو ة ورجال األعمال واألثراء المتعاطفین مع ف ظمات الغیر الرح
  داعش والقاعدة.

طن  ل الدولي الذ ی ل من الجهات الثالثة وخاصة التمو واألقرب إلى الصواب هو التمو
الة. الو الحرب    أجندات مختلفة 

  

  المطلب الثاني

ه م داعش ومناط تواجده وأسالی   أهداف تنظ

شروا أیها ال ة إلى بلدان جدیدة، إلى إمسلمون، ف(أ م بإعالن تمدد الدولة اإلسالم شر ننا ن
عنا من أخوننا في تلك  ا ا والجزائر، ونعلن قبول من  من وٕالى مصر ولیب الد الحرمین وال
ا جنود الدولة  ة،  ات جدیدة للدولة اإلسالم البلدان،و إلغاء اسم الجماعات فیها وٕاعالنها وال
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ة أم ان، وأشعلوا األرض نارًا على اإلسالم ل م ضوا في حصاد األجناد، فجروا براكین الجهاد في 
اء بإذن هللا، امضوا وأنتم األعزة،  ل الطواغیت وجنودهم وأنصارهم، أمضوا في طرقكم وأنتم األقو

  .)١(أمضوا وأنتم األعلون أمضوا وأنتم المنصورون إن شاء هللا)

ه عد تنصی غداد  ذا خطب ال ة في العراق والشام متجاهًال  ه فة على الدولة اإلسالم خل
م القاعدة األم. ة في العالم وعلى رأسهم تنظ مات الجهاد ع التنظ   جم

م   أوًال: أهداف التنظ

اداتها  ال عدد من أبرز ق اغت م القاعدة  على الرغم من الضرات التي تعرض لها تنظ
رة: أمثال بن الدن  ة والعس حیى اللبیي، اإلیدیولوج ، وأبي  وأنور العولقي، وأبي مصعب الزرقاو

، وأبي اللیث اللیببي، واعتقال خالد شیخ دمحم، وأبي  ، وأبي حفص المصر وأبي الیزد المصر
م القاعدة برهن على قدرته على  ة، وأبي الفرد اللیبي وغیرهم، إال أن تنظ زیدة، ورمز بن الشی

ات مع ظهور  الجیل الثالث، فقد بدأ أكثر خطورة وابتكارًا، وتزامن في العالم التكییف مع التحد
ة، لقد  ة العولمة والثورة االتصال الواقعي مع ظهور الجیل األول من الجهادیین مع تنامي دینام
تها  م القاعدة على عولمة حر ة وهي الفضاء اإلیدیولوجي الواسع لتنظ ة الجهاد عملت السلف

اق اال نت من إنشاء وفعالیتها في س اسة الحرب على اإلرهاب وتم ة والرد على عولمة س ستجا
ة وقوات حلف الناتو إلى  عد دخول القوات األمر ة في مختلف القارات وذلك  م فروع إقل

، إال إن فقدان القاعدة لمالذها اآلمن ٢٠٠١أفغانستان عقب هجمات الحاد عشر من أیلول/ 
زتها في أفغانستان عمل ع م التي ومر زة التنظ اء الجدل بین منظرها حول موضوع مر لى إح

ه إدارة التوحش تا ر ناجي) في  زتها التي تبناها (أبو مصعب  )٢(ان یدافع عنها (أبو  والمر
ة ة العالم ه دعوة المقاومة اإلسالم تا ) في    .)٣(السور

ك الدولة الحدیثة: -١   تف

ح ل ح للتطرف دولة، بل قل وأص ة في العراق أص إلرهاب دولة تسمى (الدولة اإلسالم
ة في العراق) وتمددت نحو  مي داخل العراق تحت مسمى (الدولة اإلسالم م إقل تنظ والشام)، بدأت 

المعنى المدني للكلمة المعنى الدیني ومشروع دولة  خالفة)    .)٤(سورا لیولد داعش نود (

                                                            

، ص١(   .٤) دمحم بلقاسم جاللي، مصدر ساب
ل ٢( تاب منشور على ش ر ناجي، إدارة التوحش،  ة غوغل اإللكتروني، ص PDF) أبو    .٢٦على ش
ة، ٣( ة العالم ، دعو المقاومة اإلسالم   .٨٩٦، ص٢٠٠٤) أبو مصعب السور
ة للعلوم ناشرون، ٤( ، داعش، الدار العر   ، بیروت، ص.٢٠١٤) د. مازن شند
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ات هذه الدولة تأسست على ید أبو م ه أبو سعید إن بن عد أن أقترح عل  ، صعب الزرقاو
ة تحت االحتالل بتارخ  ار إمارة إسالم ه إعالن محافظة األن ان من أبرز معاون الكرخي الذ 

ان على وشك اإلعالن عن ٥/٩/٢٠٠٥ ة المقاتلة و ة استقطاب الجماعات السن اشر في عمل ، ف
ة في ذلك الوقت س إمارة معن رقاو في خطاب مرئي نادر بتارخ . وقد ظهر الز )١(تأس

ة في غضون  ٢٥/٢/٢٠٠٦ ة إعالن إمارة إسالم ان ه إم اعه یناقش ف عض إت تضمن حوارًا مع 
أقل من شهرن في )٢(ثالثة اشهر عد ذلك  ما حال دون م، ٢٠٠٦/ حزران، ٧، إال أنه قتل 

ام ( ه عبر إعالن ق ة) ترك اإلعالن، األمر الذ سارع خلفاءه نحو التمسك  دولة العراق اإلسالم
عدًا أكثر وضوحًا  ة  ة السن ة ونافذة، وأخذت تأكیدات الهو ة وقو الزرقاو لخلفائه منظمة متماس
ة،  ة السن ة  على أساس الهو اع الزرقاو أكثر عزمًا على إقامة دولة إسالم ح أت ة، وأص وصال

یل (حلف المطیبین)، وهو  ات والمنظمات فقد تم اإلعالن وجیزة عن تش ضم الحر أئتالف 
ة (في  ة في إطار (مجلس شور المجاهدین) وعض زعماء العشائر السن  ١٢والجماعات المنضو

ر    .)٣()٢٠٠٦تشرن األول/ أكتو

ة) في  س (دولة العراق اإلسالم ام تم اإلعالم عن تأس عد أ ، وتضم من ١٥/١٠/٢٠٠٦و
ة النظرة عددًا من المحافظات الع الى وصالح الناح وك ونینو ود ر ار و ة وهي: االن ة السن راق

طرته على مساحات واسعة منها م س ابل وواسط. إذ فرض التنظ ح أبو عمر )٤(الدین و . لقد أص
یته ألسامة بن الدن من طر الزرقاو  ان قد تمت تز ة، و غداد أمیرًا لدولة العراق اإلسالم ال

قاً  حلول عام )٥(سا ان الوضع األمني في العراق قد تدهور مع تصاعد هجمات القاعدة  ٢٠٠٦، و
منقذ، إذ  فید بترایوس  ة، وظهر الجنرال د ارات صع ات المتحدة عن خ ه الوال حثت ف األمر الذ 
اسة تدف القوات من خالل ضخ أكبر من  افحة التمرد تستند إلى س ة جدیدة في م قدم إستراتیج

صل عدد القوات ألف من الجنود األمر ٣٠ ارات ل یین إلعادة االنتشار ومنع مزد من االنه
ة إلى  ات والفصائل والقو السنة المستعدة  ١٦٠األمر التزامن مع دعم الحر ألفًا من الجنود 

شیر  ة، وهي الظاهرة التي أطل علیها مصطلح الصحوات. و م دولة العراق اإلسالم لقتال تنظ
م القاعدة في العراق، وتعمل تحت مصطلح الصحوة إلى ردة ف ة مسلحة ضد مقاتلي تنظ عل سن

                                                            

ة، دار آمنة للنشر والتوزع، عمان، ١( ، دولة العراق اإلسالم   .١٣٤، ص٢٠١٢) د. ولید الراو
ط:٢( ة في العراق على الرا ام إمارة إسالم ق شر    ) أنظر أبو مصعب الزرقاو ی

www.yoytbe.com/warch?v=930Hywxxi-Q. 

  اإلعالم عن ملف المطیبین أنظر:) ٣(
www.yoytbe.com/warch?v=60mfEne728. 

ط:  ) ٤( ان إعالن الدولة على الرا   .http://www.nokbah.com/nw3/?p=536أنظر نص ب
ة، دار الجیل العري للنشر والتوزع، عمان اال٥( م الدولة اإلسالم ة، د. دمحم أبو رمان، تنظ ردن، ) حسن أبو هن

  .٤٧، ص٢٠١٥، ١
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رة ولدیها وظائف  ه عس ة، وهي قوات ش ة والقوات المسلحة العراق إشراف القوات األمر
ة ومخابر  اداتها الخبرة اتمجتمع نقص معظم ق رة في حالة الحرب، و ة وعس ة في حالة السلم وأمن

ارات والتجهیز واإلمداد، وشهد  في إدارة قواتها والضعف من ات واالستخ ة التدرب والعمل ناح
ن  م ة الیوم، و س ولغا ط على الصحوات فسادًا ملحوظًا منذ التأس اإلنفاق المالي غیر المنض

سها إلى: حسب من قام بتأس الت الصحوات  م تش   تقس

ار بزعا مة: توحدت في االن مة عبد الستار البورشة المجموعة األولى: صحوة العشائر القد
ي وقد تم دمجهم في أجهزة الدولة ثم تحولوا إلى العمل  ل أمر ار) بتمو اسم (مجلس صحوة األن

س (مؤتمر صحوة العراق). اسي من خالل تأس   الس

صفة متعاقد  ًا  نات عدیدة ممولة أمر ة: صحوة العشائر الجدیدة وهي تكو المجموعة الثان
اداتها وس م الكعود في من أهم ق ش في غرب الفلوجة ونع ار ودمحم الها ام الحردان في شرق االن

مي. ادة ثامر التم ق غداد  ل حزام  یل وشمل  ع هذا التش ، تم توس   غرب الرماد

ة: أمثال الحزب اإلسالمي  عث ة وال ة واألخوان المجموعة الثالثة: صحوات الفصال السلف
تائب  ش اإلسالمي و   .)١(شرنورة العثوالج

ومة  ٢٠١٢مع حلول العام  صورة واسعة على أخطاء ح تغذ  ستعید عافیته و م  بدأ التنظ
ة تساعد على حشد وتجنید السنة، فعادت  ات طائف المالكي، وما تثیره األحداث السورة من تداع

طرة على المناط التي ًا نحو استعادة الس م في العراق لتتوجه فعل ات التنظ فقدها خالل  إستراتیج
ال استثناء ولم تعد أهدافه محدودة، حتى  ة  افة المحافظات العراق مرحلة الصحوات، فهاجم في 

زة ضد الصحوات ورؤوسهم   .)٢(وأن ظهرت في اآلونة األخیرة أنها مر

ة سواء في العراق أو  م قدرته على التجنید واالستقطاب عبر استثمار األزمة السن وعم التنظ
ار ما هو خارج دائرة في سورا، ف غداد واالن ه خاصة  لم یب في العراق من شماله إلى جنو

ة  القو المحل ة وانتهاًء  ة أو الدولة ومؤسساتها الوزارة والمال االستهداف ابتداًء من القوات األمر
فة لها م خطة تحت اسم (هج)٣(الحل طرته الجغو ، ووضع التنظ ة م األسوار) الستعادة نفوذه وس راف

غداد في تموز/ یولیو،  ر ال   .)٤(٢٠١٤في خطاب أعلن عنها أبي 

                                                            

ط   ١( ة على الرا  ) أنظر إلى هشام الهاشمي، صحوات الفصائل السن

www.ynewsiq.com/?an=news8id22=3155. 

، ص) ٢( ة، د. دمحم أبو رمان، مصدر ساب   .١١٣حسن أبو هن
ط  ٣( تور أكرم حجاز على الرا   .www.almoraqeb.net/main/urticlis-uction-show-id239htm) أنظر الد
ط:٤( ع نوره) على الرا عنوان (هللا إال أن یت ة  لمة صوت غداد  ر ال   ) أبو 

www.dd-sunnah./net/foeum/showthrecd.php?t=153320. 
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ع فجر الثالثاء  قظ الجم عد أن است مي والدولي والمحلي  حزران/  ١٠تبدل الموقف اإلقل
ات  ٢٠١٢یونیو  م و على وقع صدمة سقو مدینة الموصل في محفظة نینو على ید التنظ

ة في حیز الع ق ة، وظهر في الیوم التالي تسجیل صوتي ألبو دمحم یتحدث عن دولة حق والم الواقع
غداد الزحف على  اسم الدولة مهددًا  ة )١(العدناني الناط  م الدولة اإلسالم التزامن مع تمدد تنظ  ،

طرته ونفوذه في العراق، وفي  م مناط س حزران/ یونیو ظهر الناط  ٢٩في سورا وسع التنظ
ام دولة الخالفة، اسم الدولة اإلسالم عنوان (هذا وعد هللا) ق ة أبو دمحم العدناني في تسجیل صوتي 

فة للمسلمین غداد خل ر ال   .)٢(وتنصیب أبي 

ل  غداد الذ قرر قلب الطاولة على  منظور مؤسسیها وعلى رأسهم ال ع هي دولة  الط
ان مختلفًا حول ماه ة، فالعالم الدولي الذ  م القانون ه المفاه ة وصفة فاعلي اإلرهاب ومرتكب

وتنفیذه ومنقسمًا بین قائل بإرهاب أفراد وجماعات ومنظمات وٕارهاب دول، دخل هذا العالم مع 
ضع إرهاب داعش الدولة والخالفة، هل  (داعش) في مستنقع جدید من التحدید والتعرف، أین 

ش ضعه في إطار إرهاب األفراد أو الجماعات أو المنظمات أو الدو  ه بج ل، فمقاتلو داعش هم أش
ة  ات حر شن عمل قوم  طرة، و طرة وغیر الس ان في الكثیر من مناط الس نظامي ظاهرن للع
عني أن داعش  ة وظهر ذلك في الموصل والرقة وغیرها، وأن ذلك ال  هي أقرب إلى الحرب النظام

ارات المفخخة وا طرقة قد أقلع عن أسلوب القاعدة الشهیر بتفجیر الس النتحارین فقد أعتمده لكن 
رة الزمة النجاز خطة  خطورة عس ًا  ة منفردة واعتمده ثان واقعة إرهاب مزدوجة، فهو أعتمده أوًال 

  تلیها. 

ین إرهاب  مات والمنظمات و قع بین إرهاب التنظ ومن هنا یبدو واضحًا إن إرهاب داعش 
م أمام نمط جدید من اإلرهاب شدید ال فنحنالدول  خطورة قصد أن یخلط األوراق حول المفاه

ة لإلرهاب ة الراع   .)٣(الدول

طرة على اقتصاد السوق  ط المراكز المس ائسة للعولمة المتأزمة في مح إن األوضاع ال
س بوضع  ال والتعبیرات، ولكن ل وص مختلفة األش واحتكار الطاقة وتفوق التسلح نتج ظواهر ن

ل خطرًا  ش متخذًا ظواهر أن تش ًا على المجتمعات دون استمرار فئات حاكمة تفرز التهم وجود
حرم الناس  غتال المواطنة و ان محلي  طغ اشرة  ة م سمى اللغة والهو االقتصاد والمعرفي الذ 
ة، هذا التداخل في عوامل انتشار التطرف بین المحلي  ة والثقاف ة والمدن اس من حقوقهم الس

                                                            

ط:  ) ١( ة على الرا لمة صوت  .www.yputube.com.watch?v=zpjuj5j1bt4أنظر أبو دمحم العدناني 

ة ) ٢( لمة صوت ط:  أبو دمحم العدناني    .www.yputube.com.watch?v=biqkbzjcs-aعنوان هذا وعد هللا على الرا
، ص) ٣( ، مصدر ساب   .٣٣د. مازن شند
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ل ق ش مي والدولي  اواإلقل ة ومحاصرة الحراك  نوة مضادة دائمة قادرة على زعزعة بن الدولة التقلید
ات العصر سواء على  ة صارت من عاد المدني الشعبي الطامح الستعادة الشعوب لحقوق أساس
ل من  حزم ضد أ ش رمة، من هنا وفقنا  اة  ة لح ة أو المقومات الدول صعید الحرات األساس

ال التسلح والمواجه فة ألن التجارب المعاصرة للشعوب ال تعطي مثأش ه اة العف ًال واحدًا أعطى ف
ة  ان العنف الكامن في الظروف الالإنسان ة ودولة القانون والعدل، وألن بإم مقراط العنف انتقاًال للد
ة لتغیر األوضاع في  عي في المقاومة المدن ة الثائرة حقها الطب شر أن یخطف من الشبی لل

  .)١(بلدانها

ن في أجندتها،  ة ارتجفت من حراك شعبي لم  م أن تقاطع المصالح بین دول إقل والشك 
ودول وجدت في العنف وسیلة ألضعاف دول وقو صنفتها في محور الخطر على مصالحها، قد 
ش  ا التهم ل ضحا ال حدود الذ یتجذب  ل سورا والعراق ألكبر ساحة للعنف  سارع في تحو

س فقط في ال ة ل ة الجهاد م صیرورة الوهاب ح اتت مهددة  ة التي  ضًا في الدول النفط غرب بل أ
ن  ة، إال إن میدان الصراع هذه المرة لم  ابها منذ الحرب األفغان ة األكثر تأثیرًا في ش اإلیدیولوج

ا) وع ا وحلف شمال األطلسي (تر ة وٕانما على حدود مجلس أورو ال والبرار األفغان لى في الج
ي یلومتر من االتحاد األورو   .)٢(عد أقل من مائة 

انت أحد النتائج األكثر خطورة لعولمة الصراع في المنطقة تكمن في صعود أجهزة  إذا 
ما الحظنا بوضوح تصاعد  ة في المنطقة  اس ة والمواقف الجیوس اس المخابرات على حساب الس

ماني في إ ا و قاسم سل ة و علي دور حقان فیدان في تر یران و بندر بن سلطان في السعود
ة  اشرة لعولمة حالة الطوارئ وتعزز الدولة األمن انت النتیجة الم مملوك وجمیل حسن في سورا 
ة في إلغاء أ فرق بین الدولة والنظام والسلطة  ة الجهاد التي تمثلت في تعزز األطروحات السلف

ة. ة واألمن اس   الس

ة:بناء الحاضنة اال -٢   جتماع

یب أو تعبیر أو حتى مصطلح صار األكثر تداوًال واستعماًال في  البیئة الحاضنة لإلرهاب تر
عد أن بلغ اإلرهاب مداه وتنقل من الكر والفر تحت جناح من السرة والكتمان إلى اإلعالن  امنا،  أ

فعل من تدمیر وقتل، وتطور وتحول من ما  ة  اهاة الصاخ جماعات  الظاهر من نفسه والم
م واحد منها إلى أخر عابرة للحدود  مات موزعة على أرض دولة واحدة أو داخل إقل وتنظ
ات تكتفي بإزعاج السلطة إلى أخر تطلب  ضًا من تكت وتواجدت في بلدان عدة، وانتقل اإلرهاب أ

                                                            

  .١٠٩، ص١، ٢٠١٤) د. هیثم مناع، خالفة داعش، المعهد االستكندنافي لحقوق اإلنسان ١(
  .١١٠) نفس المصدر، ص٢(
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ة وتحصل علیها مثل حالة (داعش) الذ اقتطع أجزاًء من أراضي العراق وس اس ورا السلطة الس
ا إلى  معنى أدق إمبراطورة تمتد من غرب أفرق اها نواة لخالفة أو  ام دولة علیها معتبرًا إ وأعلن ق
اء) الذ  ا (األح ا الوسطى. هذا االصطالح أ (البیئة الحاضنة) مستمد من علم البیولوج آس

ات وحیوان وٕانسان، ل ة، ن الكائنات الح عة  فعل بین بیئة سهب في الحدیث عن عالقة الطب
ائن معین و  ش  ة لع ة على اإلطالقءشو نمناس   .)١(ه وترعرعه وأخر غیر مناس

ما یتزاید الحدیث من البیئة الحاضنة لإلرهاب، تعتبر الدول ذات االقتصادات الفقیرة من  وف
ة التي ال تحصل على المساعدات من  ز اإلرهابیین وخصوصًا في القر النائ أبرز أماكن تمر

ز محارة اإلرهاب أن الدو  م في مر وث سلفستاین االقتصاد المق تور س لة، إذ یوضح تقرر للد
فة یدفع األفراد إلى  ة الضع السبب في وجود اإلرهابیین في الدول الفقیرة هو إن األوضاع االقتصاد
ما تظهر األحداث قدرة اإلرهاب عل ى الدخول في األعمال غیر المشروعة مثل تجارة األسلحة 

ما  م المساعدات ف ل واسع في المجتمعات الفقیرة، وذلك لقدرة اإلرهابیین على تقد ش االنتشار 
ة ة من األماكن النائ وم   .)٢(تغیب المساعدات الح

ة من عدة عوا ة الجهاد ات السلف ذلك استفادت الحر التوسع واالنتشار و مل سمحت لها 
ا نائمة داخل او  ة وخال ة ناء حواضن اجتماع ات اإلسالم لمجتمع اإلسالمي، منها صعود الحر

ذلك اعتماد  ة، و ام جمهورة إیران اإلسالم ة وق عینات في عدة دول إسالم منذ النصف الثاني للس
رة الجهاد ضد الشیوعیین والكفرة مع غطاء واسع لكل ممارسات المجاهدین  ة على ف الحرب األفغان

ع سقو ذلك انتقال عدو  والفراغ اإلیدیولوجي الذ ت اتي و ك االتحاد السوف ر وارسو وتف معس
عد احتالل العراق  ار الجهاد  ة من خارج الت ات إسالم ة إلى أحزاب وحر األطروحات المذهب
ة، مما أد إلى توظیف العدید من  عي) في محاولة بناء الدولة العراق أطروحات (البیت الش والدفع 

ر  ومات الشرق األوسط لف ة وضخ - ة الصراع المذهبي السنيح م عي في الخالفات اإلقل الش
ادة الدولة وعالقة حسن الجوار  ة وس المصلحة القوم لمات  ش  ارات الدوالرات من أجل تهم مل
ة لشعوب ودول المنطقة والمواجهة بین المشروع االستبداد والمشروع  ناء تجمعات اقتصاد و

یز على صر  مقراطي مقابل التر ات الد ة الحسا ة وتصف ات والعداءات التارخ اع المذاهب والقوم
ان قبل  تاتورة على العص المتأخرة وضرورة القضاء على الخصم والعدو، واعتماد السلطات الد
ة، إن البیئة الحاضنة لجماعات العنف هي أخطر من  شها وأجهزتها األمن ة في بناء ج المدن

                                                            

ط) ١(   .www.yputubecenter.com/archicves/7554: أنظر إلى د. عمار علي على الرا
طالبیئة الحاضنة لإلرهاب على أنظر إلى ) ٢(   .www.saneoualhadeth.me :الرا



- ٨٣  -  

تملة تؤثر في اإلرهاب نفسه ألنها تخص قطاعًا و  ة م اس ة س متلك رؤ لو محدودًا من المجتمع 
اب وتجعل قلة منه تتور في اإلرهاب خاصة في المدن.   قطاعات محدودة من الش

م القاعدة على  طة بتنظ م أنصار اإلسالم والمرت طرت تنظ ردستان مثًال، س م  ففي إقل
وردست م  ان وٕایران، وتتكون هذه المنطقة من ثالثة منطقة هورامان والتي تقع على الحدود بین إقل

ن هذا  اإلضافة إلى عدد من القر المتناثرة، وقد تم ارة  لة و بلدات صغیرة هي خورمال وتو
مساعدة من إیران واستغلت وعورة هذه المناط وتحصنوا فیها من عام  طرة و م من الس التنظ

ة  ٢٠٠٠ ارة عن مجا ٢٠٠٣ولغا م ع ان أعضاء التنظ ادة المال و ق ع من الكرد المتطرفین  م
اإلضافة إلى عدد من  ج و ن في الوقت الحاضر في النرو س رد متطرف  اد  ار وهو ق ر

  .)١(العراقیین والعرب واألفغان

م إلى  الى توجه التنظ ار ود طرة داعش على مدن الموصل وتكرت واالن عد س ذلك  و
طرة على المناط المتاخمة إلقل ة الس صورة فعل ة  شمر طر علیها قوات الب ردستان والتي تس م 

قة وسد الموصل ومخمور وغیرها من  عش طرة على مدن سنجار وتلكیف و نت من الس فقد تم
طرة  نت من استعادة الس ة قتال شرس مع هذه القوات وتم شمر المدن والبلدات، وخاضت قوات الب

طرت علیها دا  ع المناط التي س م دعم ماد ومعنو على جم ومة اإلقل عد تلقي ح عش 
ة والمتحالفة بتوفیر الدعم الجو  ام الطائرات األمر اإلضافة إلى ق ة  ر من الدول الغر وعس

ة استعادة هذه المناط   .)٢(مما سهلت عمل

سالة وشجاعة مما أد إلى  ل  ة الذین دافعوا  شمر ذلك یرجع الفضل إلى قواتنا الب و
قارب  ١٤٠٠هاد أكثر من استش ة ما  ة في تلك المعارك وٕاصا شمر اإلضافة  ١٠ب آالف آخرن، 

قارب ملیون  ال ما  استق ردستان  ذلك أهالي  م ومنظمات المجتمع المدني و ومة اإلقل إلى دور ح
ات التي نزحت من میدان  اف والقوم ل المذاهب واألط ان المدن والبلدات ومن  شخص من س

ة حرب داعش.الصراع    منذ بدا

سهل  ساهم أو  اق اجتماعي  ة أو س ن بوسعنا أن نتحدث عن بیئة اجتماع م ومن هنا 
ًا  اإلرهاب، نجد أن وسطًا اجتماع ان األمر یتعل  ار وتصرفات معینة، فأن  تفاعل وانتشار أف

ر منحرف وممارسات مدمرة من وسط اجتماعي آ ف ًال واحتضانًا له  ستهجنه ون أكثر تق خر 
ات لهذه البیئة على النحو التالي: لفظه، وفي هذا المضار علینا أن نفرق بین ثالث مستو   و

                                                            

تب العري للمعارف، ١( ردستان، الم ة في  مات الجهاد   .١٠١، ص٢٠١٥، ١) د. جهاد عودة، التنظ
  .١٠٩) نفس المصدر، ص٢(
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مختلف  - أ البیئة المنتجة لإلرهاب: حیث یتفشى الجهل والفقر وضعف تواجد الدولة 
سارة أ ة،  ارًا مدن مات أو أحزاب تعتن أف ندر أو ینعدم وجود تنظ و مؤسساتها وخدماتها، و

الناس، وتكون هي وسیلتهم  ة المتطرفة التي تنفرد  شتد تواجد أنصار الجماعات الدین ة، بینما  مین
ام  سهل على هذه الجماعات الق ة، وهنا  ة الطلب على المعلومات والمعرفة الدین الوحیدة لتلب

عهم حول األهداف التي حددها قادة الج ثیر من األفراد یتم تجم ة غسیل مخ  ماعات المتطرفة عمل
  الذین یتخذون من أعمال العنف وعلى رأسها اإلرهاب وسیلة لتحقی أهدافهم.

ما قندهار وما حولها، وتم في  اكستان وأفغانستان الس وقد حدث هذا في مناط داخل 
م (الجماعة  ة لتنظ النس مناط معزولة في صعید مصر خالل ثمانینات القرن العشرن 

ذلك ح ة) و ة في المدن اإلسالم اء المهمشة والمنس دث في الجزائر والصومال وعض األح
  الضخمة.

البیئة المنسجمة مع اإلرهاب: وهي بیئة ال تنتج اإلرهاب، لكن إن جاء إلیها إرهابیون  - ب
ارهم أو حتى  أة للتعاطف معهم أو مساعدتهم في مواجهة الدول دون التزام بتبني أف یجدونها مه

ه جزرة سیناء المصرة االنضمام إلى صفو  عض مناط ش فهم. والمثل الصارخ لذلك في 
من وصحراء الجزائر ومالي. ة في ال   والمناط الجبل

الضرورة، إنما  - جـ البیئة الموظفة لإلرهاب: وهي بیئة ال تنتج اإلرهاب وال تنسجم معه 
صنعوا إ ن ألصحاب المصلحة أن  م اسات معینة، ومن هنا  رهابیین أو حالة توظفه لخدمة س

علن حرًا ال  اإلصالح، أو للخارج الذ  ة  ة تأجیل المطال غ فزاعة للداخل  ستعملونها  ة  إرهاب
ة لدول صغیرة، مثلما  هوادة فیها على اإلرهابیین، وهذا الوضع أمتد من أنظمة مستبدة أو شمول

ستحضر القاعدة ل ان  مني علي عبد هللا صالح حین  س ال ة، فعل الرئ ستدر تعاون القو الدول
اتي  ة نفسها، حین وظفت طاقة الجهاد ضد االتحاد السوف ات المتحدة األمر ومثلما فعلت الوال

و ع موس اردة وتر   .)١(الساب وعلى أرض أفغانستان في إنهاء الحرب ال

  الخالفة: -٣

ي تبــــفم عـــدوا    ادــــه األیــــا
  شتعاالً وق البذل تستعر اــفس          

ر بن  ) التي أعدها أبي همام  غداد عة ال اد لب قة (مد األ بهذا البیت الشعر بدأت وث
سورا وأصوله تعود إلى  ش في مدینة حلب  ع ادات داعش و عبد العزز األثر الذ هو أحد ق

                                                            

حوث والدراسات االسترات١( ط لل ز الروا ط ) أنظر إلى مر ة على الرا   یج
www.rawabetcenter.com/archiove/7554  
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ع ألبي دمحم المقدسي  ان مستشارًا لموقع منبر التوحید والجهاد التا حرن و اد السلفي مملكة ال الق
عة  م داعش في تبرر ب ة الصادرة من تنظ رة الفقه قة أهم الوثائ الف األردني، وتعد هذه الوث
قة التي أثارت جدًال  فة للمسلمین وف فهمهم اإلسالمي القاصر والمتشدد، وهي والط غداد خل ال

اقي الجماعات المسلحة وفي مقدمتها ال ة من    .)١(قاعدةواسعًا وردود فعل غاض

قوم على استخالف قائد مسلم  ة الذ  م في الشرعة اإلسالم ة هي نظام ح الخالفة اإلسالم
فة هو قائدهم وهو  الخالفة ألن الخل ة، وسمیت  الشرعة اإلسالم مها  ح ة ل على الدولة اإلسالم

ادة المسلمین والدولة اإلسال ة الخالفة هي من یخلف الرسول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لتولي ق ه فإن غا ة، وعل م
الدعوة والجهاد. بینما الخالفة عند أغلب  ام اإلسالم وتنفیذها وحمل رسالته إلى العالم  تطبی أح
عد الرسول، فالخالفة عندهم إمامة  ومة  ة موضوع أوسع من الح ة واإلسماعیل األمام عة  فرق الش

الم فة إمام وهي بذلك امتداد للنبوة، و ه، حیث اتف  والخل جب األخذ  اإلمام وفعله وٕاقراره حجة و
ل األمور إال  ساو النبي في العصمة واإلطالع على حقائ الح في  علماؤهم على إن اإلمام 

ه الوحي وٕانما یتلقى ذلك من النبي   .)٢(أنه ال ینزل عل

طر  ١٧٤٥ففي عام  ه الس ًا قسمًا تعهدا ف ة على الجزرة أد آل سعود وابن عبد الوهاب سو
ار  س مملكة فیها تقوم على أف ة، وتأس انت التزال آنذاك جزءًا من الخالفة العثمان ة التي  العر
طر على  انت قبیلة آل سعود متمرسة أصًال في القتال لكنها هنا بدأت تس اإلمام عبد الوهاب، 

س نتیجة عمل یتم عن مصلحة شخص اسم الجهاد ول ضائع  ة أو مجرد صراع القر وتصادر ال
ارها جهادًا جدیدًا  اعت ان هذا األسلوب الجدید في خوض المعارك  ائل متنافسة، و اسي بین ق س

حلول العام  عد،  ما  طرة تحالف  ١٧٩٠سیتم تكراره ف ات تحت س ة قد  ان معظم الجزرة العر
ما شن هذا الت ة والمدینة المنورة  استثناء م استمرار غارات في ابن الوهاب وابن سعود  حالف 

ما تفعل داعش  طرته خارج الجزرة (و ع نطاق س اتجاه الحدود مع سورا والعراق بهدف توس
ما  ح  ًا)، اعتمد هذا التحالف على عنصر الخوف و إرهاب أعداءه، ولم یتوان عن ارتكاب مذا حال

ة  قرا رالء عام  ٥فعل  عي تم قتلهم في  حسب عثمان١٨٠١آالف ش شیر النجد وهو  ، و بن 
ا) ا حنا وأخذنا أهلها س رالء وذ   .)٣(أحد مؤرخي دولة ابن عبد الوهاب (أخذنا 

مال إعالن الجمهورة  عد إعالن مصطفى  ان عبد المجید الثاني آخر الخلفاء المسلمین 
ة في ع مرسوم جمهور من المجلس الوطني وطرد الخلف ة  ة وٕانهاء الخالفة العثمان ام التر

                                                            

  .١١٩، ص٢٠١٥، دمش القاهرة، ١) د. رفعت السید أحمد، داعش خالفة الدم والنار، دار الكتاب العري، ١(
ط  ٢( ة على الرا   .www.ar.wikipedia.org/witi) أنظر إلى الخالف اإلسالم
ار عطوان )٣(  .١٢٤ص ،مصدر ساب ،عبدال
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سرا ثم أصدر مرسومًا بإلغاء ١٩٢٤ السفر إلى سو ، وفصل الدین عن الدولة وأمر عبد المجید 
ا استقالل تر لترا  ة وامتالك الدولة لألوقاف وأعید مؤتمر لوزان واعترفت إن   .)١(الوظائف الدین

ة وٕاقامة الدولة على  عودة الخالفة اإلسالم في العصر الحدیث ظهرت جماعات تطالب 
ادة دمحم بن عبد الوهاب في أواخر القرن أ ق ة  ة الموحدین السلف سس الدین اإلسالمي، منها حر

ادة آل  ق ة  ة السعود الثامن عشر والتي فشلت في ذلك ولكنها نجحت في إنشاء المملكة العر
م في أفغانستان و  ان اللذان تحالفا للوصول إلى الح ة طال م القاعدة وحر ذلك تنظ ونا سعود، و

التشدد والتطرف وانتهاك حقوق اإلنسان من قبل العدید من  ضًا  ة وصفت أ ة سلف دولة إسالم
ة، و  ة األمر وم ة والح ة أخر توجد انتالمنظمات الحقوق ي لها. من ناح عد الغزو األمر هى 

عودة الخالفة أهمها جماعة اإلخوان المسلمین في مصر وغی رها، جماعات أخر الزالت تطالب 
ة وتعتبر  العلمان ة التي تناد  ومات العر ولكنها تعاني من القمع والضغط واالنتقاد من قبل الح
عتبروه  ما  ة مستشهدین  مقراط موازن العدالة والحرة والد انة ما على الدولة یخل  طرة د أن س

ة م اإلسالمي في أفغانستان والسعود ر الوهابي والح   .)٢(الف

ذلك ظهرت  ة جعفرة و ة في إیران ودعت إلى إنشاء الدولة على أسس دین الثورة اإلسالم
التشدد  ١٢ما تنص المادة  من الدستور اإلیراني، وظهرت العدید من االنتقادات واالتهامات 

ة من قبل العدید من دول العالم، حیث ال یوجد مسجد سني واحد في المدن  والتطرف والطائف
ذلك في العاصمة طهرانالكبر التي تمثل فیه زد و ة مثل أصفهان وشیراز و عة األغلب   .)٣(ا الش

اسي إسالمي یدعو إلى إعادة إنشاء دولة  ذلك هناك حزب التحرر الذ هو تكتل س و
ة  اس نشط الحزب في المجاالت الس عًا تحت مظلة دولة الخالفة، و الخالفة وتوحید المسلمین جم

ة وفي مجال الدعوة اسي  واإلعالم ناًء على منشورات الحزب فأنه یتخذ من العمل الس ة، و اإلسالم
ة مثل األعمال المسلحة لتحقی غایته،  األعمال الماد ه  سم تجنب ما  ر طرقًا لعمله، و والف

عد تأثره  ١٩٥٣تأسس حزب التحرر في القدس مطلع عام  على ید القاضي تقي الدین النبهاني 
ة في اسطنبول عام  حال العالم اإلسالمي ة العثمان   .)٤(١٩٢٤أثر سقو الخالفة اإلسالم

ل  ٢٠١٤وابتداًء من عام  ش م داعش  غداد انتشر تنظ ر ال مها أبي  ادة زع وتحت ق
اسي المزعوم ضد السنة  سبب التمییز االقتصاد والس ملحو وحصلت على الدعم في العراق 

                                                            

تب اإلسالمي، بیروت، ١(   .٢٣٢، ص٨، الجزء ٤، ٢٠٠٠) محمود شاكر، التارخ اإلسالمي، الم
ط: ) أنظر٢( ة على الرا    .www.news.bnc.co.uk/hi/arabic/news/1571000.stm الخالفة اإلسالم
ط:   ةالف) أنظر إلى الخ٣( ة على الرا  .www.ar.vilipedia.org/wikiاإلسالم

ط: ) ٤(   .www.ar.wolipedoa.org/wikiأنظر إلى حزب التحرر على الرا
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بیر  في المحافظات السورة من الرقة وادلب ودیر الزور وحلب العراقیین العرب، وتم لها وجود 
ة السورة، وفي یوم  أعلنت داعش الخالفة  ٢٠١٤یونیو  ٢٩عد الدخول في الحرب األهل

م قد تم تغیر  فة، والتنظ م الخل اسم أمیر المؤمنین إبراه عرف  غداد  ر ال ح أبو  ة وأص اإلسالم
ة   .)١(أسمها إلى الدولة اإلسالم

حلول عام ل طرة على العالم اإلسالمي  ة للس ضًا إستراتیج م القاعدة اإلرهابي أ ان لتنظ قد 
م القاعدة وقواعده  ٢٠٢٠ ادات تنظ ثفة لق شفت االعتقاالت الم ة، فقد  وٕاعالن الخالفة اإلسالم

ة أن نشرتها م قد وضعها، ثم ما لبثت المواقع الجهاد ان التنظ في  في العراق من خطة سرة 
ة في عام  اتها اإللكترون ة  ٢٠١٠منتد ارات العراق قة بید أجهزة االستخ حت هذه الوث عد إن أص

ة   .)٢(والغر

ون تنفیذها وف  قسمت القاعدة إستراتیجیتها في تحرر العالم اإلسالمي على ست مراحل 
ة في عام  ف٢٠٠٠جدول زمني مفترض مدته عشرون عامًا، وضعت اإلستراتیج ترض أن ، و

م من قطف ثمارها في عام    ، وتقسم مراحلها على النحو التالي: ٢٠٢٠ینتهي التنظ

ة مطلع القرن  ار الخالفة اإلسالم شه األمة منذ انه ات الذ تع المرحلة األولى اإلفاقة: فالس
اً  رًا واقتصاد ات المتحدة من تملك األمة ف االضافة الى الغرب المتمثل في الوال  العشرن 

ط في ردود  ات المتحدة ستجعلها تفقد توازنها وتتخ ًا، فإن ضرب رأس األفعى أ الوال اس وس
ة التي وضعها فیها الغرب،  فة في األمة التي ستفی من الغیبو حدث هزة عن أفعالها، وهو ما س

انت هجمات    .٢٠٠١/ أیلول سبتمبر/ ١١من هنا 

ة: فتح العیون: تبدأ هذه الم ة المرحلة الثان الد اإلسالم رحلة من لحظة دخول االحتالل ال
ًا في عام  ٢٠٠٣الذ بدأ في عام    .٢٠٠٦وتنتهي تقر

ة  ٢٠٠٧المرحلة الثالث: النهوض والوقوف: تبدأ هذه المرحلة مطلع عام  وتنتهي مع بدا
العراق، في ٢٠١٠ طة  ة النفیر في المنطقة المح ة في عمل  حیث ستحدث هذه المرحلة نقلة نوع

ا، وصوًال إلى قواعد  الد الشام (سورا، لبنان، األردن) ومن ثم تر یز على  ون التر ة س البدا
اك مع إسرائیل.   االشت

ة وتبدأ من  ة واإلسالم عة: مرحلة الثورات العر ة عام  ٢٠١٠المرحلة الرا وتنتهي مع بدا
قة ستؤد إلى خل حالة من الفراغ ا٢٠١٣ اسي الكبیر في المنطقة ، حیث أن المراحل السا لس

                                                            

ط ١( ة على الرا م الدولة اإلسالم   .www.ar.wolipedoa.org/wiki) أنظر إلى تنظ
، ص٢(   .٢٧٣) دمحم علوش، مصدر ساب
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شف عوار تواطئها مع االحتالل الغري الذ تخوض  عد  ة النظم الحاكمة  نتیجة تدهور شرع
له أن تفقد األنظمة مبررات وجودها  معه القو المجاهدة معارك في عموم المنطقة، من شأن ذلك 

ح عرضه للسقو عند أول حراك شعبي.   فتص

ة القاعدة مع المرحلة الخامسة: مرحلة إع ة هذه المرحلة وف إستراتیج الن الدولة: ستكون بدا
ة عام  ة  ٢٠١٣بدا ة ستحدث، ٢٠١٦وستنتهي مع بدا أن متغیرات مستقبل ، یؤمن منظرو القاعدة 

ن من إعالن دول  نتائجها تنصب في مصلحة التغیر والجهاد اإلسالمي العالمي، سوف تم
  اإلسالم، دولة الخالفة.

وتنتهي في عام  ٢٠١٦لسادسة: مرحلة المواجهة الشاملة تبدأ هذه المرحلة في عام  المرحلة ا
مان وفسطا الكفر وتنتهي  ٢٠٢٠ وتتمیز بوقوع المواجهة الشاملة بین فسطاطین، هما فسطا اإل

ة على دول الكفر وتقود العالم نحو السالم شفت قبل  ،انتصار الدولة اإلسالم ة التي  فاإلستراتیج
انت المراحل  بدء عد، وأن  ثیرا من األمور التي وقعت في ما  أت  ة على ما یبدو تن الثورات العر

ة مع الخطة التي وضعتها القاعدة، وأن  التي وصفتها لم تتطاب من حیث خصائصها ومدتها الزمن
قها ل عام إلى تحقی الكثیر من األمور التي راهنت القاعدة على تحق ش خالل  ما افضت األمور 

ة وتوقیتها من حیث البدء  ة، إن التدقی في المراحل الموضوعة لهذه اإلستراتیج اس هذه الفترة الق
عضها اآلخر، ألن  عض التوقعات إال أنه أخف في  م القاعدة وأن وف في  واالنتهاء، نر أن تنظ

ة وعم واضعي هذه  س حرف ع قدر في ضرب مواعید محدد لبدء مرحلة وانتهاء أخر  النظرات 
ة  ة من واضعیها، إذ لم تصل العلوم االجتماع ة، وتمتلك النزعة الرغائب شف الضحالة العلم ما 
ام أخر في ظرف سنوات قلیلة  أ بزوال عدد من الدول وق ات تتن ة إلى مستو ارات واإلدارة واالستخ

ه البلدان من طور إلى آ   .)١(خرتحددها بدقة، وتضع المراحل التي تنتقل ف

ًال من الخبرة  ة یر نفسه قطع شوطًا طو ار الجهاد ومن خالل تجاره التارخ إال أن الت
مي  ر والتنظ صمته على المشهد العالمي، وقد وصل إلى مرحلة من النضج الف نه من وضع  م

ة. ادة األمة من خالل مشروع الخالفة اإلسالم   تؤهله لق

ب الت ًا: مناط تواجد وتدر مثان   نظ

ة من  قوة في أقو الدول العر ار اإلسالمي عمومًا والجهاد والتكفیر خصوصًا ظهر  الت
ة  اس ة شاملة ومن حیث التوجهات الس ة، خوض تجارب تحدیث حیث إرساء قواعد دولة قو
ة األقو  ات اإلسالم ما إن الحر ًا مثل (مصر، سورا، الجزائر).  ًا ودول م ة إقل واإلستراتیج

                                                            

، ص١(  .٢٧٣)  دمحم علوش، مصدر ساب
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التالي ظ سارة. و ة وال ارات القوم األخص في دول (مصر، سورا) التي عرفت أنشط الت هرت 
س مصر  ة، على ع ة من الزمن أكثر إسالم حت في حق ًا أص ة إیدیولوج فالدول األكثر قوم
ًا بین القومیین واإلسالمیین، وٕانما بین اإلسالمیین ًا إیدیولوج  وسورا، لم تعرف الجزائر استقطا

ثیرًا عن هذا النموذج انتقل من مناخ قومي، اشتراكي  سارین. النموذج اآلخر والمختلف  وال
من، لبنان، السودان،  ة مثل (ال ًا أهل علماني إلى مناخ إسالمي هو نموذج الدول التي شهدت حرو

ة (إسالمیون  ن ثنائي القطب اسي لم  سبب سلطة)  –الصومال)، ففي هذه الدول االستقطاب الس
سبب التعدد العرقي والطائفي مثل لبنان  ذلك  ة، و ها جراء جو الحرب األهل ارات وتشا تعدد الت
ة  اتجاه االستقطاب الثنائي، لكن ثقل العامل القبلي في اللع من قد یتطور  وٕالى حد ما العراق، ال

ة سیخفف من حدته اس   .)١(الس

ة على أما األنظمة المحافظة عملت في خضم صراعها اإل یدیولوجي مع منافساتها التقدم
ز  ًا تمر فسر جزئ ة ضد هذه األخیرة مما  ات اإلسالم ة بدعم الحر استخدام الورقة الدین
قاء األنظمة المحافظة  ًا  فسر جزئ اإلسالمیین في دول ال تستمد شرعیتها من الدین أساسًا وهذا ما 

  .)٢(في منأ عن المد األصولي

اطات المترا ة االح ة القاهرة خلف بیئة صراع اس ة والس ة القاس كمة جراء الظروف االجتماع
ًال مثلثًا، السلطة  أخذ ش ات المعتدلة  –یتناحر فیها اإلسالمیون والسلطة، فتطور الصراع ل  –الحر

ات المتطرفة. والصراع بین السلطة واإلسالمیین أد إلى بروز الجماعات المسلحة التي تبنت  الحر
لمجابهة قمع واضطهاد السلطة، مما أد إلى ضغط مزدوج على المعتدلین فالسلطة تعتبرهم  العنف

التواطؤ والمهادنة  ة تتهمهم  المدرسة التي یتخرج منها اإلرهابیون والجماعات المسلحة الجهاد
ة (داعش)  .والتعامل مع الطغاة م الدولة اإلسالم ات اإلرهاب عمومًا وتنظ وعلى هذا األساس 

ل خارطة خ یف هو ش قي، ف ة مع تهدیده النصف المت صوصًا حاضرًا في نصف الدول العر
ة؟ راته التدرب اته ومعس طرة داعش وتواجده ومناط عمل   س

طرته على  طرته على محافظتي الرقة ودیر الزور، إضافة إلى س م س سط التنظ ففي سورا ی
طرة ال ذلك تمتد س ة، و م على مناط في الرف الشرقي والشمالي مناط من محافظة الحس تنظ

طرة في محافظة حمص وحماة لتصل تلك المناط  ضًا مناط س م أ تملك التنظ لمحافظة حلب، و
متلك وجودًا  ما  م الیرموك والحجر األسود،  ط دمش وتمتد إلى مخ الد في مح إلى جنوب ال

                                                            

م داعش على ) أنظر إلى ١( طالمناط تواجد تنظ   .www.aljazeera.net/spexialfilcs/pufes/ibebibfe-88c7 :را
  ) نفس المصدر.٢(
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طرة محدودة في منطقة القلمون برف دمش على الح ةوس م عدة )١(دود السورة اللبنان . وللتنظ
قوم  ة  قة الرف التحدید في محافظة الرقة وفي منطقة الط ة داخل الحدود السورة و رات تدرب معس
ًال من المقاتلین األشداء  اره ج ن اعت م م بتجنید األطفال وتدربهم على القتال لصنع ما  التنظ

م  ه التنظ طل عل فة االندبندیت المدرین وف ما  ذلك نشرت صح ال العز)، و اسم (أش
ة بتارخ  رات داعش لتدرب األطفال على القتال،  ٢٣/٢/٢٠١٥البرطان تقررًا مفصًال عن معس

ات  رات والتدر م وضع الكثیر من التفاصیل حول تلك المعس اعتمادًا على فیدیو دعائي نشره التنظ
م، وأظهر الفدیو واألطفال، لكن األطفال هذه المرة یت حوا رجال شرطة في التنظ ص م تدربهم ل

، نحو  ٩الذین تصل مدته إلى  طفًال ال یتجاوز أعمار أكبرهم الخامسة عشرة، یرتدون ز  ٨٠دقائ
ر  ات شاقة على مدار أرعة أشهر متصلة داخل المعس ون في تدر شار تدرب موحد، بینما 

م الدولة المسمى (معهد الفاروق للشرطة) في مد قتصر استقطاب تنظ ینة الرقة السورة، ولم 
ات  شف اثنین من الطال ة  فة (دیلي تلغراف) البرطان ور فقط، فقد نشرت صح لألطفال على الذ

ات الثالثة الالتي هرن من منازل عائالتهن في فبرایر  ا إلى سورا  ٢٠١٤البرطان عبر تر
وف عبر لقطات فیدیو یتجولن في أحد شوارع مدینة الرقة مع  الشن ة  سیدة ثالثة تحمل بندق

ر أسامة بن الدن، )٢(صورها أحد النشطاء رات أخر في الرقة تسمى (معس ذلك یوجد معس  .
( ال الزرقاو ر أش ال الخالفة، ومعس ر أش   .)٣(ومعس

سي له ف م داعش على مدینة الموصل التي تعتبر المعقل الرئ طر تنظ س ي أما في العراق 
طر على حوالي  ما س الد،  ة، والتي ٩٠ال ة السن ار ذات األغلب % من مساحة محافظة االن

ة،  ل من سورا واألردن والسعود ل ولوحدها نحو ثلث مساحة العراق، وتجمعها حدود مع  تش
جة  ة الحو وك التي تضم أقض ر طة من جنوب محافظة  م على المنطقة الرا طر التنظ س و

ط مع صالح الدین ومنه إلى  والراض وهي ضًا وصوًال إلى جسر (الفتحة) الرا ة أ مناط سن
  .)٤(شمال المحافظة حیث قضاء الشرقا المحاذ للحدود اإلدارة لمحافظة نینو 

ة)، فهي  موغراف ة (الد ان ة الس ة والجغراف م القاعدة وفروعه ومنها داعش الجغراف ستغل تنظ
ة  ان والقاعدة في أفغانستان وفي تستغل التضارس األرض ان في تجرة طال ة وهذا ما  الصع

اكستان وأفغانستان.  ة وامتدادها ما بین  ة تضارسها الجبل صعو   وزرستان المعروفة 

                                                            

  .www.alarabia.co.uk/?id=56814 إلى تواجد داعش في سورا ولبنان على:) أنظر ١(
ط: أنظر إلى) ٢(  .www.alarabia.co.ukinvestigations/2015/715 جردة الدیلي تلغراف على الرا

ط: إلى) أنظر ٣( رات داعش على الرا  .www.almaghribtosday.net/news/paganews معس

ط:إلى ) أنظر ٤(   .www.alarabia.co.uk/?id=56814 داعش في العراق على الرا



- ٩١  -  

ار داعش لصحراء  ا والمغرب اإلسالمي، لذا اخت من وصحراء أفرق ذلك الحال في ال و
ان على أساس  ة  ار والمنطقة الغر ة والتخفياالن رات في )١(توفیر الحما م معس . وخصص التنظ

أنه قد أنضم الكثیر من  ، وقد صرح أحد أهالي الموصل  طرته في الموصل والرماد مناط س
 ، عض اآلخر تم خطفهم من مناط أخر ملء إرادته وال عضهم  ة،  رات القتال األطفال إلى المعس

عض اآلخر تم زجهم من قبل أهلهم ألس عض اآلخر تم وال ة مقابل حفنة من المال، وال اب اقتصاد
ش العراقي. وقد أضاف الموصلي أن  حجة الدفاع عن الخالفة وصد هجمات الج هم  إرغام ذو
ش العراقي  م من الج رات التي یتم تدرب األطفال فیها هي نفسها التي استولى علیها التنظ المعس

خضع األطفال لدو  ة دخوله العراق، و ة مدتها شهر ونصف ومن ثم یتم توزعهم بین بدا رات تدرب
فرق االنتحارین وورشات التفخیخ وصناعة القنابل، والمقاتلین في المعارك حسب مهمات تم رسمها 
م المئات من األطفال تتراوح أعمارهم  شف مصدر عشائر عن تدرب التنظ لهم. من جانب آخر 

ة الفرات ا ١٢–٩ما بین  م استغل عامًا في ناح ، وأن التنظ عة لقضاء هیت غري الرماد لتا
ة  شة والبونمر لجمع األطفال السورین والعراقیین المراد تدربهم في مقر الطاقة بناح منطقتي الطرا

شرة   .)٢(الفرات، وقد تعرضوا للضغط تحت تأثیر السالح لتدرهم واستخدامهم دروعًا 

ا طرته  م داعش س سط تنظ ا ی ض وفي لیب حر األب لكامل على مدینة (سرت) على ساحل ال
متلك  ة،  ضواحي مدینة (درنة). أما في مصر ولبنان والجزائر والسعود ما یتواجد  المتوسط، 
عتها  طرة، ففي مصر أعلنت جماعة بیت المقدس المتشددة ب داعش فیها تواجد دون مناط س

ة سیناء) مر  ه جزرة شیناء (وال مات داعش في لداعش التي تعد ش زًا لها. وفي لبنان توجد تنظ
مات  لت تنظ م القاعدة في الجزائر وش ة مع سورا,. وانشقت عناصر من تنظ المناط الحدود
طرة داخل الدولة، أما أكثر دول  ة الجزائر) دون وجود مناط س (جند الخالفة في الجزائر، ووال

ة، على م هي السعود م فیها،  الخلیج تعرضا لهجمات التنظ الرغم من عدم وجود واضح للتنظ
اإلحساء عة في منطقة الدالوة  ة للش دأت هجمات داعش للمملكة بهجوم استهدف حسین   .)٣(و

رًا  ة الخاصة تدیر معس انت القوات األمر شفت مجلة تشیر ماغزن في مقال أنه  وقد 
فترض أنها ستقوم بإسقا نظام  في بلدة شمال األردن تدعى الصوافة تقوم بتدرب وتجهیز قوات

                                                            

من: أنظر إلى) ١( م داعش في ال   .www.raualyoum.com/?p=38680 تنظ
طرة علیها داعش في العراق:المناط ال أنظر إلى) ٢(   .www.aranewa.org/2015/04 مس
  .www.arabia.co.uj/?id=56814مناط تواحد داعش: ) أنظر إلى ٣(
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ر إسرائیلي وتعاون أردني واضح، مشیرة إلى إن هذه القوات قامت  تنسی سر عس األسد، و
م داعش رة إلى تنظ معجزة عس ا ومنها إلى سورا، لتتحول    .)١(ش طرقها من األردن إلى تر

ة  ثیر من عالمات االستفهام منذ بدا ا التي علیها  شف خبیر أما تر األزمة السورة، فقد 
رات تدرب داعش في تر دًا أنها تستقبل ما في شؤون الجماعات المسلحة عن أماكن معس ا، مؤ

ما أشار إلى وجود طائرات مجهولة تقوم بتسییر الجسر الجو لنقل ٥–٣بین ( ) آالف مقاتل، ف
ة. وأضاف أ ر المزد من المقاتلین إلى األراضي السورة والعراق ن أهم هذه القواعد هو معس

القرب من مدینة تحمل نفس االسم،  ا و قع في جنوب شرق تر تدرب في مدینة ساتیلورافا الذ 
م عصماني  ر آخر في إقل رمان في وسط األناضول، ومعس ذلك هناك قاعدة تدرب في منطقة 

دًا إن هذه القواعد  ا، مؤ ن أن تستقبل ما في جنوب تر م ) آالف قبل أن ٥–٣بین (وغیرها 
  .)٢(یتجهوا إلى العراق وسورا

م   ثالثًا: أسالیب التنظ

ع)  ة (الصدمة والترو عد إعالن نشأته على إستراتیج م داعش في انتشاره السرع  اعتمد تنظ
ان إستراتیجیته على  الخصوم إلى الفرار قبل خوض القتال، وتقوم أر من خالل ممارسات دفعت 

ة ه س   التكفیر): –صناعة التوحش  –ي (اإلرهاب عناصر رئ

م  أنه هو تنظ ة له أبلغ من وصفه وتسمیته  م داعش ال وصف أو تسم اإلرهاب: تنظ
ة  س صورة رئ عتمد و ة في منظوره، فهو  صة أو معی ست نق (المتوحشین) علمًا إن هذه الصفة ل

ح ونحر وجز الرؤوس ة ممارسة التوحش والرعب والذ ل ممنهج، ونشر تلك  على إستراتیج ش
الصور والمشاهد المروعة في المأل والتفاخر بها لبث الرعب والخوف وترهیب المخالفین لهم، هذه 
م  ًا أو نهجًا طارئًا مع ظهور تنظ ست أسلو الممارسات واألسالیب المتوحشة في  القتل والتعذیب ل

رسخ على ید المؤسس األول لهذا داعش على الساحة في هذه الظروف، وٕانما هو نهج وأسلوب قد ت
ي للعراق عام  التزامن مع االحتالل األمر  ، م وهو أبو مصعب الزرقاو حت ٢٠٠٣التنظ ، إذ أص

ته، حتى عرف واشتهر في األوسا  اعه وش اسة ثابتة ونهجًا إلت ح والنحر س ات الذ عمل
ام بتنفیذ ال الق احین، إذ قام بنفسه  ة بلقب أمیر الذ ان الجهاد ات نحر الرقاب، و عدید من عمل

ة راسخة بدًء  حت تلك األسالیب إستراتیج ات التواصل، وأص ثها على ش رها و قوم بتصو مه  تنظ
، الذ طور  غداد ر ال م أبي  فة التنظ غداد وصوًال إلى خل أبي عمر ال من الزرقاو ومرورًا 

                                                            

م داعش: ) أنظر إلى ١(   .www.alsumaria.tv/news/118838مناط تواجد تنظ
ا: ) أنظر إلى٢( رات داعش في تر  www.waradan.com/news/iraq/17183531 معس
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ات الذ عمل تف  شع من أسالیب التوحش والقتل، فلم  مه إلى استخدام أ ح والنحر، وٕانما عمد تنظ
النار ة وهي اإلحراق    .)١(وأكثر الوسائل وحش

عة، فقطع الرؤوس، ا الوحوش وعناصر الطب التعذیب في المناط الحساسة، سلخ لتعذیب 
ل هذه الطرق هي  اه، والحرق،  س في قفص حدید وٕانزاله في الم الجلد، تفجیر األعناق، الح

س بیرة. وسائل  ات  ون لها آثار وتداع ظهر مد قوته، و تخدمها داعش لیرهب بها العالم، و
م مجد حسین) استشار الطب النفسي بجامعة عین شمس، إن  تور النفسي (إبراه قول الد
ة  ل مرة للقتل، هو بدافع الترهیب واإلثارة، وهو جزء من حرب نفس استخدام داعش لطرق جدیدة 

أعدائهم وخصومهم، وتوصل رسالة حیث ترهب أ عد س لدیهم رحمة  التدرج أنه ل و، وتوصل 
هم مثل تلك األسالیب،  أخر لكل من یود االنضمام لهم من المتعطشین للدماء، حیث تستهو
ضًا إلظهار  ر وغسیل للمخ، وأ ة في المقام األول، وٕارهاب ف ارات ة استخ وضع أنها حرب نفس و

ات مختلفةمد حجم القوة وانعدا ر ذلك بتكت تم تصو   .)٢(م الرحمة، و

طرته على عدد من المناط في سورا والعراق اعتمادًا على هذه  م إلى فرض س لجأ التنظ
ل جزءًا ال  حیث تش ة في القتل والتعذیب، وقد ارتكب العدید من المجازر  ة الوحش اإلستراتیج

طرة. فقد ة في المناط  یتجزأ من إستراتیجیته في التمدد والس عثر على عشرات المقابر الجماع
قرب  ة ما  قتل وتصف م  ر في تكرت حیث قام التنظ ا م منها، مثل قاعدة س التي تم طرد التنظ

م  ١٧٠٠من  عد تحررها من التنظ ة في سنجار  ذلك عثر على مقابر جماع جند عراقي، 
ة قرب تكرت والموصل ك عدد من المقابر الجماع   .)٣(ناه

قه من المؤسسین لها من فراغ، وٕانما ثمة  ة ومن س أت داعش بهذه الممارسات الوحش لم 
اشر في بناء  ان لها الفضل واألثر الم ة  طون الكتب یتكأ علیها، وثمة مرجع تراث دیني في 

ة في القتل والتعذیب و  األسالیب الوحش ة المتعلقة  ارات الفقه ة وتحدید الخ الترهیب، العقیدة القتال
ل  تب ورسائل أبو عبد هللا المهاجر، والتي تش بیر على  ل  ش عتمد و م ومنذ نشأته  فهذا التنظ
ه.  ة حاكمة ف اته، وتمثل في الوقت ذاته سلطة مرجع م منذ بدا األساس الفقهي واإلیدیولوجي للتنظ

ه أرعة أعوام، أما  ، إذ درس على ید ه (مسائل من فقه عتبر المهاجر أهم شیوخ الزرقاو تا
قع في  اسم (فقه الدماء) والذ  عتبر األساس الفقهي لمعظم  ٦٠٠الجهاد) والمعروف  صفحة 

ة في  م داعش، وقام مؤلف الكتاب بإیجاد الشواهد واآلثار الدین ة لتنظ ة والدین المنطلقات الفقه

                                                            

ط  أ) ١(  www.alhayat.com/opinion/Hassan-Bin-salam/7309417نظر إلى داعش والترهیب على الرا

ط    ) ٢(  www.face-masr.com/t-112534أنظر إلى داعش والترهیب على الرا

ط ) ٣(  www.skynewserabia.com/wed/arricle/80471أنظر إلى داعش والترهیب على الرا
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ح وا الذ تف  غ مختلف وسائل القتال والتعذیب، فهو لم  إلحراق وٕانما تناول القتال تبرر وتسو
، وصوًال  هدم الجدران والبیوت، والرمي من الشواه اه، و اإلغراق في الم اة والعقارب و بإلقاء الح

ة وٕاخافة وٕارهاب في صفوف األعداء،  وصلإلى نتیجة  ا أن أ وسیلة تتحق منها ن إلیها الكاتب 
ل وسیلة تخطف أرواحهم وتنتزع أرواحهم، فال حرج في   استعمالها. و

ة تضم اآلراء واآلثار  عد موسوعة أو مدونة فقه ونه  وما یخیف في هذا الكتاب عما سواه 
رن  اع من المذاهب األرعة، هو ما یدعو إلى التأكید على أن دور العلماء والمف لعلماء وٕات

ار وٕاصدا س مجرد الشجب واالستن ة ل ة إزاء هذه األفعال اإلجرام انات في والمؤسسات الدین ر الب
الصحف ومنابر الخطب والجوامع، بل نحن أحوج ما تكون إلى خطوات واضحة ومشارع جرئة 
في إعادة قراءة تراثنا الدیني وتعرفه للنقد والرد والغرلة، وأن تضع خطًا فاصًال وواضحًا بین ما هو 

شر  ین ما هو جهد  ا م،وحي إلهي و م داعش اعالم ر تنظ ذلك مواجهة ف ن قبل الهیئات و
ة جدیدة وطرقة جدیدة في فهم الدین من خالل  ة في خل عقل وم ة وغیر الح وم المختصة الح
یب  ي نوعا من العم والتر ح ح الذ  ترجم الفهم الصح حیث یجسد و ة والخطاب  التثقیف والتر

قي لالسالم. صار الحق   في الفهم واالست

ه معظم الجماعات اإلسالم وهنا راینا أن نشیر إلى مثالین في  التراث اإلسالمي استند عل
اء ر الصدی الفجائة  ،ومنها داعش في حرق أسراهم أح فة أبو  المثال األول هو حرق الخل

 ، تب المؤرخین اإلسالمیین ومنهم (الطبر ة موجودة في  السلمي في حروب الردة، وهذه الروا
لهم أصحاب مؤلفات موثوقة لد المسلمین وعامة  االصفهاني، الطبراني، أبن عساكر، العقیلي) و

ر الحدیث اسمه  ات مدارها على رجل واحد من ل هذه الروا أهل السنة والجماعة، والغرب إن 
قبل سنده في علوم الحدیث، أما  (علوان بن داود، او علوان بن صالح) وهو مردود الحدیث ال 

ح البخار رواه المثال الثاني لإلمام علي بن أبي طالب في حر  ق جماعة من المرتدین في صح
ه أحد وحمل  صل عل الكذب وحین وفاته لم  رمة البرر الذ اعتمده البخار ولكنه مجروح  ع

الكراء   .)١(جنازته جماعة 

  

   

                                                            

ر لل) ١( ط أنظر إلى حرق أبي   www.youtube.con/wutc?v=ZYSEMIPZPQمرتدین على الرا
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ز الحقوقي في ال قا لما جاء في دراسة حدیثة عن المر ةط اشیر الى ان ما  ،قوانین الوطن
طرة  قرب من ثالثة وخمسین دولة سنت قوانین ضد االرهاب  وخصوصًا في الفترة األخیرة للس
ة ووفاًء  ة للحاجات المحل ضرورة ملحة تلب على هذه الظاهرة على المستو الوطني، وذلك 

ة این الواضح بین الدول في ن)١(االلتزامات الدول ل منها لظاهرة االرهاب لم ، وفي ظل الت ظرة 
عض الدول اتجهت الى معالجة اإلرهاب  ،تتف التشرعات على مفهوم واحد لإلرهاب فنجد ان 

ات عض االخر من الدول قد فضلت  ،ضمن القواعد العامة والخاصة في قانون العقو بینما نجد ال
افحة اإلرهاب ومن ثم وضع تعرف له ضمن وقد  .بنود ذلك القانون  اصدار قوانین خاصة في م

ة المقارنة حث االول االرهاب في التشرعات الجنائ حثین نتناول في الم  ،قسمنا هذا الفصل الى م
ة حث الثاني نتناول االرهاب في التشرعات العراق  .وفي الم

  
ßìýa@szj¾a@ @

óäŠbÕ¾a@óï÷bå§a@pbÉî‹“nÜa@À@lbèŠýa 

ار ان تلجأ الكثیر من الدول الى مواجهة اال اعت ة وذلك  رهاب من خالل القواعد القانون
ة تمثل جرائم خطیرة یجب مواجهتها من خالل القانون الجنائي للدولة  وتفید ،)٢(االعمال االرهاب

ارها   اعت ة العظمى منها ال تنص على جرمة او جرائم معینة  دراسة القوانین المقارنة ان الغالب
ا عض وانما یتبین وصف االر  ،ارها ار  عض القوانین من اعت ه  هاب من خالل ما تنص عل

شملها  ا دون ان تشملها نظرة عامة تصلح للتطبی على االفعال المماثلة  التي ال  االفعال ارها
ض  ،النص ع من سلطات الق التوس ادخال النصوص المتعلقة  عض القوانین االخر  بینما تكتفي 

سمى  افحة االرهاب دون ان تنص صراحة على تحدید واالحتجاز تحت قانون خاص  قانون م
ة ة الجرائم االرهاب صورة غیر محددة ،ماه قمع  .او توردها  ومع ان معظم القوانین الخاصة 

                                                            

ر ) (١ ة ناقدة، دار العلم للمالیین، بیروت ،االرهاب الدولي ،د. دمحم عزز ش  .٥١ص ،١،١٩٩١ ،دراسة قانون

ة واالمن القومي لمجلس٢( ة والخارج  ،الشور عن موضوع مواجهة االرهاب ) راجع تقرر لجنة الشؤون العر
 .٨، ص ١٩٩٣لشور ،دور االنعقاد العاد الثالث عشر ، مجلس ا
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ة لظرف حال ات معینة تلب لها على سرعة وعجل  ،االرهاب قد صدرت في مناس فقد جاءت 
  .)١(قاصرة في معالجة جذرة فعالة 

ل حال ف افحة وعلى  ة لم ة في مجال التشرعات الوطن ان الدول اعتمدت احد السبل التال
  :االرهاب

نها من قمع االعتداءات الموجهة ضد امن الدولة الداخلي او       -١ اصدار نصوص تم
ة ،الخارجي اس ا الغراض    س ة والتي تطب غال عض النصوص الخاصة االستثنائ  ،وهنا نجد 

ة لهذه االغرا ض تتولد الحاجة الى وضع نصوص خاصة یرجع الیها لمواجهة حالة معینة فتلب
ة اكبر افحة االرهاب وهذا الذ حدث في  ،فاعل طب اال في م معنى اصدار قانون للطوارئ ال 

  .)٢( ١٩٩٢وفي الجزائر منذ عام  ١٩٨١مصر منذ عام 

ة القائمین وتشدید -٢ ات واالجراءات الجنائ ات فیها تعدیل قانون العقو ع  ،العقو ثم توس
عض حقوق الدفاع ش واالحتجاز والمحاكمة وحرمان المتهم من  ض والتفت مثل قانون  ،سلطات الق

ات المصر عن طر القانون رقم    .)٣(١٩٩٢لسنة  ٩٧العقو

ة التي مسها خطر االرهاب اعتمدت على  ان معظم الدول العر ن القول  م ومما سب 
ة مع هذه التطوراتتكییف تشرعاتها ا ة تقوم  ،لوطن اسة تشرع سن س حیث قامت هذه التشرعات 

ة ما هو في الشرعة االسالم ة امام الراغبین فیها  اب التو ات  ،على ردع وفتح  وتتراوح العقو
د واالعدام ة بین السجن والسجن المشدد والسجن المؤ االضافة الى  ،المقررة في التشرعات العر

  .ةالمصادر 

ة المخففة في جرائم االرهاب اال  عدم االخذ بنظام الظروف القضائ عض التشرعات  ونصت 
د ة المقررة االعدام او السجن المؤ انت العقو ة االعدام النزول بها الى السجن  ،اذا  فیجوز لعقو

عض الدول مثل الجزائر یوجد السجن المؤقت والتي ال تنقص مدتها عن عشر  المشدد وفي 
ة تطبی تدبیر او اكثر من التدابیر االحترازة مثل ما  ،واتسن عض التشرعات العر واجازت 

                                                            

طة بو علي) ١( اساتاحمید بو جل افحة االرهاب في الوطن العري ، س الي جامعة د ،رسالة ماجستیر ،م
م،  .٦٤ص ،٢٠١٠ الجزائر، ابراه

ین الدولي والداخلياالرهاب في القانون الدول ،دمحم مؤنس محب الدین) ٢( ر العريد ،ي على المستو  ،ار الف
 .٣١٣ص ،١،١٩٨٧ ،القاهرة

ة لالرهاب ،احمد فتحي سرور) ٣( ة ،المواجهة القانون  .٢٠١ص ،٢٠٠٨ ،١ ،القاهرة ،دار النهضة العر
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م في جرائم االرهاب  ٨٨جاءت في المادة  ات المصر التي اجازت الح رر (د) من قانون العقو م
ةبتد   .)١(بیر او اكثر من التدابیر التال

ان معین او منطقة محددة.  -  أ   حظر االقامة في م

ان معین.اال - ب االقامة في م   لزام 

  حظر التردد على اماكن او محال معینة. - ج

وم  ،واشتر القانون اال تزد مدة التدبیر على خمس سنوات وعاقب من یخالف التدبیر المح
السجن. ه    ه عل

ة لمعالجة  عة القانون حث الى مطلبین نتناول في المطلب االول الطب وقد قسمنا هذا الم
یزه في العراقاالرهاب وا   :لمطلب الثاني مظاهر ومعالجة االرهاب في دول العالم وتر

 

ßìýa@kÝ¾a@ @

lbèŠýa@ó§bÉ¾@óïäíäbÕÜa@óÉïjÜa  

غي على المشرع  ان المجتمع لذا ین ة خطیرة تهدد  ال شك ان االرهاب ظاهرة اجرام
ة ات االرهاب م اغلب المشرعین في الدول ولهذا جر  ،الجنائي ان یتصد لها من خالل تجرمه للعمل

المفهوم المتقدم ة تجرم االرهاب  ،االفعال التي تنطو على معنى االرهاب  اینوا في عمل اال انهم ت
فمنهم من اعتبره جرمة مستقلة قائمة بذاتها ومنهم من جرمه بوصفه عنصرا في الجرمة ومنهم من 

ر في ثالثسنتناول حاالت التجرم سالفة الو  ،مشدداً  عده ظرفاً    .فروع ةذ

  الفرع االول

مة مستقلة جر   معالجة االرهاب 

عد ان تعرفه ة صراحة على تجرم العمل االرهابي في ذاته  وهذا  ،تنص التشرعات الجنائ
عد عمال  ل ما  ة على  ة الخالصة وفیها تفرض عقو ه الجرائم االرهاب ن ان نطل عل م النوع 

ا ظهر  ،لى اثارة حالة ذعر بوسائل من شأنها ان تخل خطرا عاماا ارتكاب فعل یهدف ا ،ارهاب و
ه في ذاته  ة التي تعرفه ثم تفرض عل ة العر تجرم العمل االرهابي في عدد من التشرعات الجنائ

                                                            

افحة االرهاب من الناح ،دمحم فتحي عید) ١( ة لم ة العر ةالتشرعات الجنائ ة واالجرائ ز  ،یتین الموضوع مر
حوث والدراسات ةاد، اكال ة للعلوم االمن ة نایف العر  .٢٠٠ص ،١٩٩٩ ،الراض ،م
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ات االردني مادة ( ة ال تقل عن االشغال الشاقة لمدة خمس سنوات منها قانون العقو ) ١٤٨عقو
  .)١()٣٠٥- ٣٠٤السور في المواد (و  )٣١٤واللبناني مادة (

نان ماد ومعنو  ما ورد في التشرعات ر ون لالرهاب حس ه    .وعل

ن الماد -١ ارتكاب  :الر انه "سلوك اجرامي  ن الماد للجرمة  عرف المشرع العراقي الر
ه القانون" ،فعل جرمه القانون    .)٢(او االمتناع عن فعل امر 

ن الماد للجرمة هو اتها فالر ة  ،ماد عة ماد انها وتكون له طب ل ما یدخل في  ا 
ن ماد ،لتمسه الحواس غیر ر عرف القانون جرائم  ن الماد واضحة فال  ة الر غیر  ،واهم اذ 

حمیها المشرع ات ملموسة الیتحق العدوان على الحقوق التي  ن )٣(ماد ام الجرمة على ر .ثم ان ق
ن الماد في الجرمة في مظهرها .)٤(لى ارتكابها امرا سهال ماد یجعل اقامة الدلیل ع تكون الر و

  هي: ةالعاد وهو صورة الجرمة التامة من عناصر ثالث

ؤد الى احداث ضرر یوجب  :السلوك االجرامي  -  أ صدر من الفاعل و وهو االمر الذ 
ه مدلوله الو ،تدخل المشرع للعقاب عل حیث  ،اسعوالسلوك االجرامي یتمثل في الفعل 

ة من جسم الجاني ة عضو فترض صدور حر ما یتسع ،شمل السلوك االیجابي الذ 
ه القانون  أمر  فعل  ام  االمتناع عن الق  .)٥(الى االمتناع او الترك الذ یتمثل 

ة   -  ب قصده القانون  :النتیجة االجرام ه االثر المترتب على السلوك االجرامي الذ  قصد  و
ن المادوهو الع ،العقاب   .)٦(نصر الثاني من عناصر الر

ة مدلوالن انها في العالم ، وللنتیجة االجرام ة لها  قة ماد مدلول ماد بوصفها حق
ه الى الجاني في جرمة  ،الموت في جرمة القتل ،الخارجي ازة المال من المجني عل وانتقال ح

                                                            

، مصدر ساب) ١( ر  .٩٦ص ،دمحم عزز ش

ات العراقي . ٢٨المادة ) ٢(  من قانون العقو

اتا ،د. ماهر عبد شوش الدرة) ٣( ام العامة في قانون العقو اعة والنشردار ا ،الح مة للط  ،جامعة الموصل ،لح
 .١٨٧ص ،١٩٩٠ ،الموصل

ات، اد. سامي النصراو ) ٤( ادئ العامة في قانون العقو عة السالم، ،١ ،١ج ،لم  .٢١١ص ،١٩٧٧ غداد، مط

 .١٨٨ص ،مصدر ساب د. ماهر عبد شوش الدرة ،) ٥(

ات ،د. محمود محمود مصطفى) ٦( عة جامعة القاهرة، ،١٠ القسم العام، ،شرح قانون العقو دار النهضة  مط
ة،  .٢٧٨ص ،١٩٨٣ ،القاهرة العر
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االعتداء على الح او الم ،السرقة ة ومدلول قانوني یتمثل  الحما صلحة التي قدر المشرع جدارتها 
ة   .)١(القانون

ة - ج ة :العالقة السبب وحیث ان العالقة  ،وهي الصلة بین السلوك االجرامي والنتیجة الجرم
ة وتخضع للقواعد ذاتها ة لها المدلول نفسه في الجرائم االرهاب ة في الجرائم العاد  .السبب

ن الماد  ة یتمثل في ارتكاب فعل یرمي الى مما سب یتبین لنا ان الر في الجرمة االرهاب
احد السلوك و ای ة  ،الوسائل التي من شانها ان تحدث خطرا عاماجاد حالة من الذعر  النس ف

شتر  عني انه ال  ع االفعال وهذا  ة یتمثل في الفعل او جم للسلوك االجرامي في الجرمة االرهاب
ون ف ي  عاصفة معینة في هذا الفعل  فا او قوة او تهدیدا او ترو شمل فالفعل ورد مط،عال عن لقا 

  .)٢(الفعل االیجابي والسلبي

ة درجة معینة في جسامة هذا الفعل ون شدید الجسامة او  وال تشتر التشرعات الجنائ فقد 
س عد  ،)٣(الع عة الفعل وجسامته والذ  ونحن نعتبر مسلك هذه التشرعات من عدم تحدید طب

ا الن االرهاب ال یخرج في جوهره عن استخدام القوة سلو  ة مسلكا معی ا في الجرمة االرهاب
ع ة والعمل المقترن بهذه  ،والعنف اوالتهدید بهما او الترو لذا یخرج من نطاق التجرم القول والكتا

نشر المقاالت والقاء الخطب   .االوصاف 

ة عددا من  اما عن الوسائل التي تستخدم الرتكاب هذا الفعل فقد اوردت التشرعات الجنائ
ة والمنتجات السامة والمحرمة  الوسائل التي تستخدم الرتكاب هذا الفعل وتتمثل في المواد الملته

ة او القنابل والصوارخ واالسلحة النارة رو ة او الم ة والجرثوم ائ ل وهذه الوسائ ،والعوامل الو
ه  .)٤(وردت على سبیل المثال ال الحصر ستخدمها الفعل الذ تقوم  ار الوسائل التي  تحدد مع و

ة في قدرتها على احداث خطر عام انت التشرعات قد اوردت امثلة لهذه  ،الجرمة االرهاب واذا 
ه ان الجاني قد استخدم احد  اب التسهیل على القاضي الذ اذا ثبت لد الوسائل فان ذلك من 

ورة في النص وجب ع عد الوسائل المذ ار هذه الوسیلة قادرة على احداث خطر عام وهذا  ه اعت ل
الرغم من  ع المتهم ان یثبت انه  ستط التالي  ست قاطعة و ة اال انها ل من قبیل القرنة القانون

                                                            

ات ،د. محمود نجیب حسني) ١( ة  القسم العام، ،شرح قانون العقو النظرة العامة للجرمة والنظرة العامة للعقو
، ة، والتدبیر االحتراز  .١٩٨٢، ٥ القاهرة، دار النهضة العر

ر ) ٢( ،دمحم عزز ش  .٩٦ص ، مصدر ساب

ان الا ،امام حسنین عطا هللا) ٣( ة ،قانوني للجرمةالرهاب والب ندرة ،دار المطبوعات الجامع  ،٢٠٠٤ ،االس
 .٦١٢ص

 .٢١٣ص نفس المصدر،) ٤(
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ن من شانها في الظروف التي استخدمت فیها  استخدام احد الوسائل الواردة في النص اال انه لم 
م الدلیل  اما،ان تحدث خطرا عاما ق ه ان  النص وجب عل اذا اعتبر القاضي وسیلة اخر لم ترد 

ه الفعل  في حقه االدانة على ان هذه الوسیلة من شانها اذا استعملت في الظروف التي ارتكبت ف
القصور ا  م مشو ان الح ان مبدأ  .)١(ان تحدث خطرا عاما واال  ر جانب من الفقه انه اذا  و

قضي الت ة  فرض على المشرع الجنائي ان الشرع حدید الدقی للفعل او السلوك االجرامي فان ذلك 
ن ان توصف  م ن ان ترتكب بها االفعال التي  م ة الوسائل التي  صورة اوضح ماه حدد 

  .)٢(االرهاب 

حددوا هذه  ه على اطالقه الن المشرعین لم  م  ن التسل م اال اننا نر ان هذا الرا ال 
ار عام وهو  فيعلى مجمل الحصر وانما على سبیل المثال والغرض من ایرادها الوسائل  وضع مع

ة ظهور ،قدرتها على احداث خطر عام ور في التعداد راجع الى احتمال اع النهج المذ ما ان ات
ح حصر هذه الوسائل طرقة قاصرة عن مسایرة  ص وسائل جدیدة نتیجة العمل والتطور ومن ثم 

ن تنتج وسائل اكثر قدرة على احداث حالة من الخطر العام خاصة وان التطورات الت م ي 
الت المتكررة ات واالستقرار االمر الذ ال یجعلها عرضة للتعد الث ة تتسم    .التشرعات الجنائ

ن المعنو -٢ ة خالصة قوامها الفعل واثاره :الر ست الجرمة ظاهرة ماد ذلك  ،ل ولكنها 
ات  ،ان نفسي ا ما لم تتوافر العناصر الالزمة فماد ة وال تستوجب عقا الجرمة ال تنشئ مسؤول

ار واالدراك ة وهما حرة االخت ة الجنائ ام المسؤول ان  ،لق ة التي یتطلبها  وهي العناصر النفس
ن المعنو للجرمةوتجتمع هذه ا ،الجرمة   .)٣(لعناصر في الر

عبر عن الوجه  ن المعنو للجرمة  ون للجرمةفالر اطني النفساني للسلوك الم معنى  ،ال و
عني انتساب  ن المعنو  هاخر ان الر ة صاح وانتساب السلوك  .)٤(السلوك االجرامي الى نفس

ه مؤداه ان هذا السلوك صادر  ة صاح عتد بها القانون عن االجرامي الى نفس ة  لذا فان ،ارادة مذن
ن المعنو للجرمة ومن ثم انتفاء  - الذنباالرادة و - انتفاء احد هذین العنصرن  ینتج عنه انتفاء الر

اكملها   .)٥(الجرمة 

                                                            

 .٦١٤ص ،امام حسنین عطا هللا، مصدر ساب) ١(

 .٦١٤ص ،المصدر نفسه) ٢(

ةدار النه ،النظرة العامة للقصد الجنائي ،د. محمود نجیب حسني) ٣(  .١ص ،١٩٨٨ ،٣ القاهرة، ،ضة العر

س بهنام، النظرة العامة للقصد الجنائيد. ر ) ٤( ندرة ،منشاة المعارف ،مس  .٨٧٠ص ،١٩٧١ ،االس

ات ،د. احمد عبدالعزز االلفي) ٥( ة النصر القسم العام، ،شرح قانون العقو ت ، ،م  .٣٧٢ص ،١٩٩٣ الزقاز
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ن المعنو للجرمة احد صورتین اخذ الر ة صورة  ،االولى صورة القصد الجنائي ،و والثان
حثنا  ،الخطا غیر العمد ة فاننا سوف نقتصر في  وحیث ان جرمة االرهاب ال تقع اال عمد

ن المعنو  من قانون  )٣٣على صورة القصد الجنائي حیث عرفه المشرع العراقي في المادة ( للر
ون للجرمة ه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل الم انه "توج ات  هادفا الى نتیجة الجرمة  ،العقو

ة اخر ا   ".لتي وقعت او ا نتیجة جرم

ذلك عرف  عناصر الالمشرع المصر و انه "علم  جرمة وارادة متجهة الى القصد الجنائي 
فقد  ،وقد اختلف الفقه الجنائي في تحدید عناصر القصد الجنائي ،)١("هاتحقی هذه العناصر او قبول

ه " مخالفة اوامر المشرع ونواه في حین ذهب اتجاه اخر الى انه ،ذهب اتجاه الى انه "علم الجاني 
ما حددها المشرع " طل على ا."ارادة ارتكاب الجرمة  وصف  ،التجاه االول نظرة العلمو و

  .)٢(االتجاه الثاني بنظرة االرادة

ن المعنو من القصد الج ة لجرمة االرهاب فیتكون الر النس نائي العام والقصد الجنائي اما 
انه یرتكب فعال معینا  ،)٣(الخاص العلم واالرادة ا علم الجاني  ة للقصد العام فانه یتمثل  النس ف

ا ا ستخدم احد الوسائل التي من شانها ان تحدث خطرا عاما(ایجاب ا) وانه  ولكن هذا ال  ،و سلب
علم ان  في ان  نها وتاثیراتها الضارة ولكن  عة هذه الوسیلة او تكو طب علم الجاني  ستلزم ان 
حدث خطرا على عدد غیر  ون من شان استخدام االداة في الظروف التي یرتكب فیها الفعل ان 

  .)٤(ود من الناسمحد

ة في  ة  عضاما القصد الجنائي الخاص فقد اشترطت التشرعات الجنائ الدول ان تتجه ن
االضافة الى القصد العام احداث حالة من الذعر رة ،الجاني  غة ن ص وقد اوردتها التشرعات 

ه هذه الحالة من الذعر (حالة ذعر) ومن ثم ال  ،مما یدل على االطالق وعدم التحدید الذ تتسم 
في ان تتجه ارادة الجاني الى استخدام وسیلة من شانها احداث خطر عام ولكن یجب ان ینو 

 حالة من الخوف الداخلي والهلع أ الجاني من وراء استخدام هذه الوسیلة احداث (حالة ذعر)
ه عدد غیر محدود من الناس او المسؤولین شعر    .)٥(النفسي العمی الذ 

  
                                                            

 .٤٣ص ،مصدر ساب ،محمود نجیب حسني د.) ١(

عي) ٢( ، ،عامر مرعي حسن الر  ٢٠٠ص مصدر ساب

 .٦١٤ص ،مصدر ساب ،امام حسنین عطا هللا) ٣(

 .٦١٥ص نفس المصدر،) ٤(

 .٦١٥ص نفس المصدر،) ٥(
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  ثانيالفرع ال

مة عنصر في الجر   معالجة االرهاب 

انها  اره جرمة قائمة بذاتها لها ار اعت نا قد تطرقنا في الفرع الساب الى االرهاب  اذا 
عض الجرائم ومنها  ار وسیلة االرهاب عنصرا في  عض التشرعات انفردت في اعت تها فان  وعقو

ن رصد جرمة في قانون العقو  م ات المصر یتم استعمال االرهاب فیها التشرع المصر حیث 
ن الماد في هذه الجرمة هي  ل الر ش حیث  ج المور تعد في االصل جرائم معاقب علیها  للترو

ج س مدة ال  /ب)٩٨( فقد نصت المادة .الترو الح عاقب  ات المصر على انه ( من قانون العقو
غرامة ال تقل عن خمسین جنیها وال ل من روج تتجاوز خمس سنوات و ه   تزد على خمسمائة جن

ة  ة او النظم االساس ادئ الدستور االساس ا طرقة من الطرق تغییر م في جمهورة مصر 
ة او لهدم  ة او االقتصاد ة او االجتماع ة او القضاء او لقلب نظم الدولة االساس للهیئة االجتماع

ة متى  ة للهیئة االجتماع ة وسیلة  ان استعمالا نظام من النظم االساس القوة واالرهاب او ا
  .)١()ملحوظا في ذلكاخر غیر مشروعة 

السجن مدة ال تتجاوز خمس سنین  ١٧٤ما نصت المادة عاقب  من نفس القانون على (
احد الطرق  ل من ارتكب  ه  ه وال تزد على عشرة االف جن غرامة ال تقل عن خمسة االف جن و

رها فعال من ا ةالمتقدم ذ ادئ  :الفعال االت ج المذاهب التي ترمي الى تغییر م (تحبیذ او ترو
القوة او االرها ة  ة للهیئة االجتماع ة او النظم االساس ة وسیلة اخر غیر الدستور االساس ا ب او 

  ).مشروعة

ة طرقة  ا ج الواردة في هاتین المادتین التعبیر الصادر عن صاحب السلوك  الترو قصد  و
ایجر ب تاب ا او    .ها تجرح المعاني والمشاعر بین الناس شفه

اشر بتحسین االمر او تزینه على نحو یخفى  ج غیر م ه تحرض او ترو اما التحبیذ فیراد 
ه من وجوه االستهجان عد النفور منه  ،ما ف الشئ    .)٢(حیث یتحول موقف الشخص نحو االقتناع 

ون التحبیذ ه یتطلب المشرع ان  ورة في المادة  وعل ج الحد االهداف المذ او الترو
ة وسیلة اخر غیر مشروعة٩٧( ه استعمال القوة او االرهاب او ا   ./ب) ملحوظا ف

اً  /١٧٤اما المادة ( ج حیث  )ثان س المقصود منها استخدام االرهاب في التحبیذ او الترو فل
ا من الطرق  ان المشرع تطلب في الفقرة االولى من المادة ان یرتكب فعل ج  التحبیذ اوالترو

                                                            

ات المصر ٩٨(المادة ) ١(  ./ب) من قانون العقو

 .٦٣٨ص ،مصدر ساب ،د. امام حسنین عطا هللا) ٢(



- ١٠٣ -  

قة وهي المنصوص علیها في المادة ( قوم الشخص بتحرض شخص اخر ١٧١السا معنى ان   (
العنف او  ة  ة للهیئة االجتماع غیر النظم االساس ة او رسوم على ان  تا مثال من خالل 

انت الدعوة الى الوصول الى ا من هذه االهداف قد تمت ،االرهاب ة أفاذا  حد الطرق العالن
قة فان الجرمة تتحق ادئ  ،السا ة او م ون تغییر النظم االساس انت الدعوة الى ان  ولكن اذا 

الطرق المشروعة فال تقوم الجرمة ات او من خالل تعدیل الدستور   ،الدستور من خالل االنتخا
ل من دعى في مقاالته  قع تحت طائلة عقاب هذه المادة  ه ال  المنشورة في احد الجرائد وعل

ة او تعدیل نصوص  ات برلمان ة من خالل اجراء انتخا ادئ الدستور االساس ة الى تغییر م الیوم
الطرق المشروعة   .الدستور 

وسیلة  ه یجب ان یدعو المحبذ او المروج الى استخدام االرهاب ا الى استعماله  وعل
ظهر الخالف مع الماد هذا  ون االرهاب او القوة ملحوظا  ب) /٩٨ة (للوصول الى هدفه و التي 

ج او التحبیذ نفسه   .في الترو

الحظ تشدد المشرع على مرتكبي جرائم المادة ( ة ١٧٤و طر العالن ) نظرا النها ترتكب 
تها السجن ة عقو عتبرها جنا ورفع مبلغ الغرامة في حدها االدنى ،االمر الذ جعل المشرع 

س  /٩٨المنصوص علیها في المادة (اما الجرمة ،واالقصى تها الح ب) جعلها المشرع جنحة عقو
ذلك علیها غرامة اقل ات المقررة للجنح وفرض    .وهي من العقو

  الفرع الثالث

مة ظرف مشدد في الجر   معالجة االرهاب 

ة هي العناصر و الظر  الجرمة او الوقائع التي حددها القانون تتصل وف المشددة للعقو
ة المقررة  الجاني ع تشدید العقو تضاعف من جسامة الجرمة وتكشف عن شدة فاعلها وتستت

  .)١(للجرمة اكثر من الحد االعلى المقرر قانونا

الجرمة او الجناة انا انه اذا اقترنت ظروف عناصر اخر  ح ،وقد یر المشرع اح تص
ة ومن ثم ی اف ة غیر  ة المنصوص علیها في االحوال العاد ما یجاوز العقو وجب تشدید العقاب 

ة مة سلطة تقدیرة في  وفضالً  ،الحد االقصى للعقو ل المح عن ذلك فقد یلجأ المشرع الى تخو
ة ما یتراء لها من ظروف القض ة  ة الى ما یجاوز حدها  ،تشدید العقو العقو الصعود  سواء 

ة اخر من نوع اشد محلها احالل عقو اضافة عقو  ،االقصى او  ة او تدبیر ة اخر تكمیاو  ل
  .)٢(احتراز الى جانبها

                                                            

م) ١( ات المقارن ، القواعد العامد. اكرم نشأت ابراه عة ا ،ة في قانون العقو انمط  .٣٥٢ ،١٩٩٨ ،١ غداد، ،لفت

اح عرس) ٢( ة،، الظروف المشددد. ص ة ة في العقو ة القانون ت  .٤٤ص ،٢٠٠٢ غداد، ،الم
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السلوك االجرامي ة منها ما یتعل  ومنها ما یتعل  ،والظروف المشددة للجرائم االرهاب
ة ة ،النتیجة االجرام النتیجة االجرام ان وقوع الجرمة ومنها  ،ومنها ما یتعل  م ط  ومنها ما یرت

صفة الجاني او المجني ع هما یتعل  القصد الجنائي فیها ،ل   .ومنها ما یتعل 

السلوك االجرامي فقد عد المشرع المصر االرهاب ظرفاً  ة في  فاما ما یتعل  مشددا للعقو
رر  ٨٦جرائم المواد  ات ٨٨/أ و١م رر من قانون العقو رر انه تكون  ٨٦اذ تقرر المادة  .م م

م غیر مشروع ا س او ادارة او تنظ ة جرمة تاس دعقو ان االرهاب  ،العدام او السجن المؤ اذا 
ة او الهیئة او  من الوسائل التي تستخدم في تحقی او تنفیذ االغراض التي تدعو الیها الجمع

ة غیر المشروعة   .المنظمة او العصا

ة السجن المشدد لكل من اختطف  ٨٨وتنص المادة  ات المصر على عقو من قانون العقو
د اذا استخدم الجاني ،وسیلة من وسائل النقل ة وجعلها السجن المؤ في حین شدد المشرع العقو

  .االرهاب في ارتكاب الجرمة

رراً  ٨٨ما ان المادة  ض على  م ة السجن المشدد على جرمة الق تنص على عقو
رهائن سهم  د اذا  ،االشخاص واحتجازهم او ح ة وجعلها السجن المؤ في حین شدد المشرع العقو

  .جاني االرهاب في ارتكاب الجرمةاستعمل ال

ذلك تقرر المادة  ة السجن المشدد لكل من  ٨٨و ات المصر عقو رر من قانون العقو م
افحة االرهاب م ام القانون المتعلقة  وشدد المشرع ،تعد على او قاوم احد القائمین على تنفیذ اح

حمل سالحا وق ان الجاني  د اذا  ة وجعلها السجن المؤ ذلك تقرر  ،ت ارتكاب الجرمةالعقو و
ض على االشخاص في غیر االحوال المصرح بها  ة السجن المشدد لجرمة الق نفس المادة عقو

ة من الهرب ،قانونا ین المقبوض علیهم في الجرائم االرهاب رهائن وتم سهم   ،او احتجازهم او ح
د اذا استعمل الجاني  ة وجعلها السجن المؤ ة في ارتكاب الجرمة وشدد المشرع العقو ال طرقا احت

ة اذ صفة  ومة،مثل االتصاف  او ابرز امرا مزورا ،او التزي دون وجه ح بز موظفي الح
  .ادعاء صدوره من سلطة مختصة

افحة االرهاب العراقي رقم  ن لنا ان ننوه الى ان المشرع العراقي لم یرد في قانون م  ١٣م
ة ٢٠٠٥لسنة  ة  ،المشددة ا اشارة الى العقو ة واحدة للجرائم االرهاب الن المشرع نص على عقو

النتیجة  ،وهي االعدام ولم یراع مبدأ التدرج في العقاب ة للظروف المشددة المتعلقة  النس اما 
ة التي وضع نموذجها القانوني في  عض الجرائم االرهاب ة في  ة فقد شدد المشرع العقو االجرام
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ة قهاا،قالب الجرمة االصل ة التي اتجه نحو تحق او اذا تحققت ،ذا ما حق الجاني النتیجة االجرام
قها   .)١(في ظل الجرمة نتیجة اشد جسامة من التي استهدف الجاني تحق

رر /ج  ٨٦وتنص المادة  د لجرمة م ة السجن المؤ ات المصر على عقو من قانون العقو
ة او  ة او عصا الدالسعي او التخابر مع دولة اجنب م غیر مشروع مقره خارج ال احد  ،تنظ او 

عملون لمصلحة ا منهما ة بوقوع الجرمة موضوع و  ،ممن  عد المشرع تحق النتیجة االجرام
ة االعدام. ة فتكون العقو   السعي او التخابر  او الشروع في ارتكابها ظرفا مشددا للعقو

ة السجن المشدد لجرمة اختطاف و  ٨٨وتقرر المادة  شدد  ،سیلة من وسائل النقلعقو و
د اذا نشأ عن الجرمة جروح من المنصوص علیها في المادتین  ح السجن المؤ ة لتص المشرع العقو

ان داخل الوسیلة او خارجها٢٤١- ٢٤٠( ات ال شخص  شدد المشرع  ،) من قانون العقو و
ة لتكون االعدام اذا نجم عن الجرمة موت شخص داخل الوسیلة او    خارجها.العقو

ض على االشخاص في غیر  ٨٨وتقرر المادة  ة السجن المشدد لجرمة الق رر عقو م
رهائن سهم  فاذا نجم عن الجرمة موت المجني  ،االحوال المصرح بها قانونا او احتجازهم او ح

ة لتكون االعدام شدد المشرع العقو ه    .عل

ان ا الصفة وم ة للظروف المشددة المتعلقة  النس  ٨٦فتقرر المادة  ،رتكاب الجرمةاما 
ة السجن مدة ال تزد على خمس سنوات لجرمة االنضمام  ات المصر عقو رر من قانون العقو م

مات غیر المشروعة عد المشرع توافر صفة معینة في الجاني ظرفا مشددا و  ،الى احد التنظ
ة ان ال ،للعقو ة لتكون السجن المشدد اذا  مات غیر اذ شدد المشرع العقو منضم الحد التنظ

ه  .المشروعة من افراد القوات المسلحة او الشرطة ان الذ وقعت ف ة الم ذلك عد المشرع ذات و
ة ة السجن  ٨٦اذ تقرر المادة ،الجرمة ظرفا مشددا للعقو ات المصر عقو رر من قانون العقو م

ج او التحبیذ لالغر  ستهدف مدة ال تزد على خمس سنوات لجرمة الترو اض غیر المشروعة التي 
قها مات غیر المشروعة تحق ة بنص الفقرة الثالثة من المادة  ،احد التنظ  ٨٦وقد شدد المشرع العقو

ج او التحبیذ داخل دور  ح السجن الذ ال تزد مدته على عشر سنوات اذا وقع الترو رر/أ لتص م
ادة سة او معبدا ،الع ن انت مسجدا او  ج او التحبیذ داخل االماكن  او اذا ،سواء  وقع الترو

القوات المسلحة او الشرطة   .(المقرات) الخاصة 

القصد الجنائي ة المتصلة  ة للظروف المشددة للعقو النس  مشدداً  فقد عد المشرع ظرفاً  ،اما 
ا منها تنفیذا لغرض ارهابي ة اذا ارتكبت ا عض الجرائم العاد ة المفروضة على  ر معنى اخ ،للعقو

                                                            

ع مطر د.) ١( ة ،عصام عبدالفتاح عبدالسم ندرة ،دار الجامعة الجدیدة ،الجرمة االرهاب  ،٢٠٠٥ ،االس
 .١٤٣ص
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مة ان الجناة ارتكبوا  ة اذا تبین للمح عض الجرائم العاد ة المفروضة على  فانه یتم تشدید العقو
غرض  وتنحصر هذه  ،الرعب العام بین االفرادبث الخوف في النفوس ونشر الذعر و جرمتهم 
ما یلي   :الجرائم ف

ان -١ االد ا ١٦٠اذ تقرر المادة  :الجرائم المتعلقة  ة من قانون العقو ت المصر عقو
تین  احد العقو ه او  ه وال تزد على خمسمائة جن س والغرامة التي ال تقل عن مائة جن الح
العنف او التهدید  ،لجرمة التشوش على اقامة شعائر ملة او احتفال دیني خاص بها او تعطیلها 

ان معدة القامة شعائر دین س لم سهااوانتهاك حرمة الق ،او التخرب او التدن شدد  ،بور او تدن و
ا من تلك الجرائم  ح السجن الذ ال تزد مدته عن خمس سنوات اذا ارتكبت ا ة لتص المشرع العقو

ه داعش في العراق و سورا من ضمن هذه الجرائم .تنفیذا لغرض ارهابي ار ما قامت  ن اعت م  ،و
ة عشرات المساجد واالضرحة ودور ا ادة في سورا والعراق فقد هدمت منظمة داعش االرهاب لع

انت اهمها جامع النبي یونس التارخي في الموصل انة  ،والتي  االضافة الى الكنائس والمعابد الد
ة في منطقة سنجار انات  ،الیزد اقي الد طرة من قبلها من  ذلك ترحیل وتطهیر المناط المس و

 .الموجودة في المنطقة من االف السنین

ر او  -٢ رة سفر او مرور مزورةجرائم تزو عاقب المشرع المصر  :استعمال او اعطاء تذ
س مدة ال تزد على  الح قي  اسم غیر اسمه الحق رة سفر او مرور  ل من تسمى في تذ

ل من )١(سنتین ه  غرامة ال تزد على مائتي جن س مدة ال تزد على ستة اشهر او  الح عاقب  ، و
رة مرور او سفر مزورة غرامة  ال تزد  ،)٢(استعمل تذ س مدة ال تزد على سنتین او  الح عاقب  و

ه رة سفر او مرور مزورة ،على خمسمائة جن ل موظف اعطى تذ شدد )٣(فضال عن عزل  . و
قة اذا ارتكبت  ة على الجرائم االرع السا منها تنفیذا لغرض ارهابي لتكون السجن  اً أالمشرع العقو

  .سنوات الذ ال تزد مدته على خمس

االماكن المفروشة -٣ ر اسماء النزالء  ات  ٢٢٠تقرر المادة  :جرمة تزو من قانون العقو
ه  س الذ ال تزد مدته على ثالثة اشهر او الغرامة التي ال تتجاوز مائتي جن ة الح المصر عقو

االماكن المفروشة (الفنادق ر اسماء النزالء  حل مفروش معد ا مالخانات او  ،الشق ،لجرمة تزو
  .)لالیجار

                                                            

ا ٢١٦ینظر الى نص المادة ) ١(  ت المصر .من قانون العقو

ات المصر . ٢١٨ینظر الى نص المادة ) ٢(  من قانون العقو

ات المصر . ٢٢٠ینظر الى نص المادة  )٣(  من قانون العقو
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ة لتكون السجن الذ ال تزد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت  شدد المشرع العقو و
  .الجرمة تنفیذا لغرض ارهابي

ط -٤ س ة  ٢٣٤تقرر المادة  :جرمة القتل العمد ال ات المصر عقو من قانون العقو
ط ا غ س د او المشدد لجرمة القتل العمد ال سب االصرار او الترصدالسجن المؤ  ،یر المقترن 

ة لتكون االعدام اذا ارتكبت الجرمة تنفیذا لغرض ارهابي شدد المشرع العقو   .و

ة السجن  ٢٤٠تقرر المادة  :جرائم الجرح والضرب -٥ ات المصر عقو من قانون العقو
ینجم عنها  الذ ال تقل مدته عن ثالث سنوات وال تزد على خمس سنوات لجرمة الضرب التي

مة ة السجن الذ  ،عاهة مستد ان الضرب صادرا عن سب االصرار او الترصد فتكون العقو فاذا 
  .ال تقل مدته عن ثالث سنوات وال تزد على عشرة سنوات

ة لتكون ضعف الحد االقصى المقرر لها اذا ارتكبت الجرمة تنفیذا  شدد المشرع العقو و
س الذ ال تزد مدته على  ٢٤١ما تقرر المادة  ،لغرض ارهابي ة الح من القانون ذاته عقو

ه لجرمة الجرح او  سنتین او الغرامة التي ال تقل عن عشرن جنیها وال تزد على ثالثمائة جن
ة لمدة ال تزد على خمس سنوات اذا  الضرب الذ ینشأ عنه مرض او عجز عن االشغال الشخص

  .)١(ارتكبت الجرمة لغرض ارهابي

  
¾akÝ@ðäbrÜa@ @
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صفة عامة صفة خاصة- حتى ،ال تواجه الدول  ة منها - رما  مقراط ة  ،الدول الد صعو
ة للعمل المضاد لالرهاب ومات في  .بیرة في وضع العناصر االساس على الرغم من ان الح

اتخاذ الوقت الحالي قد تتعرض اكثر لضغط ا لرا العام التخاذ اجراءات بدال من االلتزام 
ا اً  فانها تمتلك هامش حرة واسعاً  ،االجراءات االحترازة الدن في اتخاذ قرار اما بتبني نهج  نسب

ا ة القانون جان اشر بینما نادراً  ،قانوني او تنح عمل م ام  ار تعدیل إف .ما تتوجه الدول للق ن خ
ارا مغ عد خ ا ما تفعل قوانین الطوارئ الخاصة التي قد تحد من .راالقانون  على سبیل المثال غال

ش  ة والتفت ة سلطات اكبر في المراق ة او تقضي علیها في سبیل منح القوات االمن الحرات المدن
بیرة ة او عامة  ة دون معارضة برلمان ه بهم سرعا في اعقاب الهجمات االرهاب   .)٢(واعتقال المشت

                                                            

ات المصر . ٢٤٠،٢٤١،٢٤٢،٢٤٣ینظر نصوص المواد ) ١(  من قانون العقو

م، االرهاب، تشارلز تاونزند، )٢( ،ترجمة  مؤسسة هنداو للتعل  .١٢٥ص ،٢٠١٤ ،١ القاهرة، دمحم سعد طنطاو
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  االول الفرع

ا، قطر) ا، تونس، المغرب، سور ة (مصر، لیب عض الدول العر   المظاهر والمعالجة في 

ات المصر  -١   مظاهر ومعالجة االرهاب في قانون العقو

جرمة مستقلة ومختلفة عن الجرمة  ة  عرف الجرمة اإلرهاب إن التشرع المصر ال 
ضع لها قواعد موضو  التالي فإنه ال  ة، و م الجرمة العاد ة مغایرة لتلك التي تح ة أو إجرائ ع

ة.   العاد

ات المصر في المادة  اب الثاني من الكتاب  ٨٦ولقد نص قانون العقو ال منه الواردة 
ومة من جهة الداخل  الح ات والجنح المضرة  القسم األول على أنه  –الثاني منه تحت عنوان الجنا

ام هذا  اإلرهاب في تطبی أح قصد  ع، ( ل استخدام للقوة أو العنف أو التهدید أو الترو القانون 
النظام العام أو تعرض  ه الجاني تنفیًذا لمشروع إجرامي فرد أو جماعي، بهدف اإلخالل  یلجأ إل
ان من شأن ذلك إیذاء األشخاص أو إلقاء الرعب بینهم أو  سالمة المجتمع وأمنه للخطر، إذا 

اتهم أو حراتهم أ االتصاالت أو تعرض ح البیئة، أو  و أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر 
األموال  الء  –المواصالت أو  األمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االست اني أو  الم أو 

ادة أو معاهد العلم ألعمالها أو  علیها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور الع
  القوانین أو اللوائح).تعطیل تطبی الدستور أو 

القانون  ات الصادر  الت لنصوص قانون العقو ولقد وردت هذه المادة ضمن حزمة من التعد
البنوك وقانون  ١٩٣٧لسنة  ٥٨رقم  ات  ة وقانون سرة الحسا فضًال عن قانون اإلجراءات الجنائ

لجمهورة بتارخ وصدر من رئاسة ا ١٩٩٢لسنة  ٩٧األسلحة والذخائر، وحمل هذا التعدیل رقم 
ة العدد رقم  ١٩٩٢یولیو سنة  ١٨ الجردة الرسم ة ونشر  الد رر بذات التارخ سالف  ٢٩م م

ر. وما زالت المادة  ة بذات النص الساب ولم ُیدِخل المشّرع علیها  ٨٦الذ اق ر  ات سالفة الذ عقو
مجموعة األعمال التحضیرة الت حتى اآلن، وقد ورد  ة تعد التعدیل التشرعي بتقرر  لهذا،)١(أ

تورة فوزة عبد الستار أنه "رأت اللجنة تعدیل  مجلس الشعب برئاسة الد ة  لجنة الشئون التشرع
اإلرهاب في  قصد  ح على النحو اآلتى: ( ص حیث  صدر المادة  تعرف اإلرهاب في شقه الوارد 

ل استخدام للقوة أو العنف أو الته ام هذا القانون  ه الجاني تنفیًذا لمشروع تطبی أح دید یلجأ ال
النظام أو تعرض سالمة المجتمع أو أمنه للخطر  اجرامي فرد أو جماعي یهدف إلى االخالل 

ان من شأن ذلك القوة أو ....إذا  ه معني الفعل المصحوب  )، وذلك انطالًقا من أن اإلرهاب ف

                                                            

ات المصر مجموعة االعمال ا )١( عة عام  ،لتحضیرة لقانون العقو عدها. ٥٧٢ص ،١٩٩٣ط  وما 
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أنه "وسیلة" فهو تعرف غیر مقبول ألن العنف أو التهدید "أ االستخدام" أما تعرف االرهاب 
الوسیلة ال تنتج بذاتها ودون تدخل فعل الجاني أ أثر، والمفهوم من ذلك أن النص الوارد من 
أنه وسیلة فعدلت اللجنة ذلك وجعلت جوهر التعرف هو فعل  عرف اإلرهاب  ان  ومة  الح

  استخدام القوة أو العنف أو التهدید.

سب النظر أنه  ال لقانون وجدیر  ر المتضمن تعد ة مشروع القانون سالف الذ ب أهم
س الجمهورة في ذلك الوقت عرض مشروع  شأن جرائم اإلرهاب فقد ارتأ السید رئ ات  العقو
ه  ن یوجب عل القانون على مجلس الشور قبل عرضه على مجلس الشعب، مع أن الدستور لم 

ي عرض ما یراه من قوانین مهمة على مجلس ذلك، ولكنه استعمل في ذلك حقه الدستور ف
.   الشور

ومة أمام مجلس الشور  ر السید المستشار فاروق سیف النصر، وزر العدل ممثال للح وذ
عة المستو من  ١٢/٧/١٩٩٢بجلسته المعقودة بتارخ  أن اللجنة التي أعدت هذا المشروع لجنة رف

ع التخصصات في هذا المضمار، وقد استرجعت قو  ا، جم طال ل من إ افحة اإلرهاب في  انین م
أنه "على الرغم من  ة، وأضاف  ا والمملكة المتحدة "انجلترا"، وأیرلندا الشمال ا وفرنسا وألمان ان وٕاس
عتبران من التشرعات الصادرة  ة  ات المصر وقانون اإلجراءات الجنائ ال من قانون العقو أن 

ار أن األول صدر  اعت ا،  القانون رقم ١٩٣٧لسنة  ٥٨القانون رقم حدیثا نسب ، والثاني صدر 
اإلضافة إلى مواده أو التعدیل فیها  ...١٩٥٠لسنة  ١٥٠ ال  منهما قد تناوله المشروع  ورغم أن 

ن القول  م ة فإنه  ة واالقتصاد ة والمسائل االجتماع اس أنه ال أثر ظاهر  –وفًقا للمتغیرات الس
عرف الجرمة وملموس للجرمة اإلرهاب ة في قواعد أ من القانونین، وأن التشرع المصر ال 

ة  ضع لها قواعد موضوع التإلى فإنه ال  ة، و جرمة مستقلة ومختلفة عن الجرمة العاد ة  اإلرهاب
ال  من  ة "، ومؤد ذلك أنه لنا أن نقول إن  م الجرمة العاد ة مغایرة لتلك التي تح أو إجرائ

ة استقالال عن غیرها من الجرائم قانوني العقو رة الجرمة اإلرهاب عرفا ف ة لم  ات واإلجراءات الجنائ
اًرا من تارخ صدور القانون رقم  ة اال اعت ثیًرا في  ١٩٩٢لسنة  ٩٧العاد وال شك أنه قد تأخر 

اًرا من عام  موجب  ١٩٣٧وضع اإلطار التشرعي لهذه الجرائم، بینما عّرفها القانون الدولي اعت
ة األمم  سنة  ة جنیف حول اإلرهاب الصادرة من عص ال الملك الكسندر ١٩٣٧اتفاق على إثر اغت

ا سنة  ة فرنسا في مرسیل ا ووزر خارج ، والتي تولت تعرف ١٩٣٤الثالث ملك یوغسالف
اغته )١(اإلرهاب ان معروضا على مجلس الشور یختلف في ص ما وأن النص المقترح الذ   ،

                                                            

مة الدستورة ،د. احمد فتحي سرور) ١( مجلة المح م القانون في مواجهة االرهاب، منشور   السنة الخامسة، ،ح
 . ٦ص ،٢٠٠٧ العدد الثاني عشر،
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اغته لتحقی عن الن ة إعادة ص ه مجلس الشعب، والذ رأت لجنته التشرع ص الذ انتهى إل
حث. صدر هذا ال ا اللفظي والفني له، وذلك على نحو ما ورد    االنض

ن معنو  اً فجرمة اإلرهاب وفق ن ماد ور أنها تتكون من ر ن القول  م ان الساب  للب
ن خاص، فضال عن مصلحة خاصة أراد ال ون لجرمة ور ن الماد الم شارع حمایتها، فالر

ع لتنفیذ مشروع إجرامي فرد أو جماعي،  االرهاب هو فعل القوة أو العنف أو التهدید أو الترو
معناها اللفظي  ن الماد لهذه الجرمة عند أفعال القوة  غي أن نقف في فهمنا للر ونر أنه ال ین

س فقط مجرد استعمال األس شمل الحرفي، أ ل سوغ أن  ه ذلك، ولكن  لحة النارة والقنابل وما شا
أن الجاني سیدمر مبنى إلحد المؤسسات العامة  توب أو مقروء  ان م صدر مجرد ب ًضا من  أ
ار في  قاتا لذلك فینتشر الرعب والفزع بین الناس ورما ترتب على ذلك انه حدد م المهمة، و

ات الكبر الوضع االقتصاد للدولة، أو حتى من  ات أحد المستشف ذًا أنه لوث غرفة عمل ع  ش
ه ذلك  سبب العدو للمرضى بذات الطرقة التي أشاعها الجاني، وما شا ن أن  م فیروس فتاك 

ه  .من األقوال الهدامة التي تعرض األمن العام للخطر ارتكا ن المعنو هو علم الجاني  والر
ة وٕاطاره أوصافها القانون اره، الجرمة  اخت اشرته الفعل الجنائي اآلثم عن إدراك و ا التشرعي وم

النظام العام أو تعرض سالمة المجتمع وأمنه للخطر  ن الخاص فیها فهو إرادة االخالل  أما الر
عجز المادة  ورة  ر، والتي هي أنه من شأنها  ٨٦وفقا لالوصاف المختلفة المذ ات سالفة الذ عقو

اتهم أو حراتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق إیذاء االشخاص أو الق اء الرعب بینهم أو تعرض ح
االتصاالت أو المواصالت البیئة أو  ثیر من فقهاء القانون الجنائي أن  ...الضرر  ر  إلخ. و

نا خاصا متمیزا عن  ون ر ن المعنو وال یرقى ل القصد الخاص مجرد عنصر من عناصر الر
ن المعنو  س أبلغ مما ، أما ا)١(الر ة في هذه الجرمة التي قصد الشارع حمایتها فل لمصلحة المحم

مجلس الشور لد عرض مشروع  تور محمود نجیب حسني العضو  قاله النائب المرحوم الد
افحة اإلرهاب الذ یهدد وطننا في أمنه واستقراره  القانون على المجلس، أن القانون قصد إلى م

مه ال   سمحة وتقالیده العرقة.وفي مؤسساته وفي ق

م تعرف اإلرهاب  ضعها المشرع تح شتر توافر أرعة عناصر متغیرة یجب أن  ذلك أنه  و
ع  ش اة وأمن االشخاص أو األموال أو تعرضها للخطر على وجه  صیب الح أولها العنف الذ 

ا الرعب، وثانیها القصد من ارتكاب العنف وهو اشاعة الرعب بین الناس واإلخال النظام العام أ ل 
ة، وثالثا تحدید المجني علیهم ومد اشترا  ة أو اقتصاد انت أم أیدیولوج ة  اس انت دوافعه س

                                                            

، مصدر ساب ار عصمت) المستش١( اد  .٣ص ،حسین الع
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ونوا من المدنیین فقط ا، ومد اشترا  ،أن  بیر من الضحا عها مد اشترا سقو عدد  ورا
م في مرتكبي اإلرهاب   .)١(التنظ

، وذلك بنصه ١٩٩٢لسنة  ٩٧ل صدور القانون رقم ن المشرع استخدم تعبیر اإلرهاب قبإ
وسیلة الرتكابها، غیر أن هذا القانون األخیر انطو ألول مرة  ستخدم اإلرهاب  على عدة جرائم 

ما أن قانون الطوارئ رقم  ن أن  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢على تعرف لإلرهاب،  م یتضمن نصوًصا 
ة، و  ، تطب على ما یدخل في مدلول الجرائم االرهاب حتو على عنصرن األول ماد أن اإلرهاب 

وهو استخدام القوة أو العنف أو التهدید لتنفیذ مشروع إجرامي فرد أو جماعي، والعنصر الثاني 
النظام العام أو تعرض سالمة وأمن الدولة  معنو ومفاده انصراف قصد الجاني إلى اإلخالل 

  .)٢(للخطر

رر وحتى المادة  ٨٦واد هذا وقد تناول المشرع المصر في الم اب الثاني  ٨٩م ال الواردة 
ومة من جهة الداخل،  الح ان الجرائم المضرة  ات المصر ب من الكتاب الثاني من قانون العقو

ات المفردة لها، أما في المادة  اًجا من  ٨٨محددا اإلطار التشرعي لها والعقو رر أ فقد فرض س م
ة الخاصة على القائمین عل ة مشددة على االعتداء الحما ام هذا القسم بإفراده عقو ى تنفیذ أح

ة أصولهم وفروعهم حال اختطافهم أو  ًضا حما سبب هذا التنفیذ، وأ ان ذلك  علیهم متي 
القائمین على تنفیذ  النظر إلى صلتهم  قة بتشدید العقاب في هذه الحالة  احتجازهم لذات العلة السا

ام هذا القسم، متقدما في ة العامة المقررة لألفراد  أح ة الجنائ ذلك خطوات لألمام عن الحما
، وفي نفس الوقت فتح في المادة  ط في الظروف األخر اب  ٨٨العادیین ومأمور الض رر هـ  م

الغ عن الجرمة قبل البدء في  اإل ادرة الجناة  ات المقررة لهذه الجرائم عند م اإلعفاء من العقو
الغ قبل تمام الجرمة وقبل تنفیذها وقبل التحقی ة إذا حصل ال مة اإلعفاء من العقو  وأجاز للمح

ض على  ن أن یؤد إلى تراجع الجناة عن ارتكاب الجرمة، أو الق م ، وهو ما  البدء في التحقی
ائهم قبل تنفیذ مخططهم اإلجرامي.   شر

موجب  ان اإلرهابي إال  ضع تعرًفا للك لسنة  ٨القانون رقم على أن المشرع المصر لم 
س الجمهورة یوم  ٢٠١٥ انات  ٢٠١٥فبرایر  ٢٤الصادر من السید رئ والمسمى قانون الك

ة أو منظمة أو  ل جمع ا  انا إرهاب عتبر  أن نص في مادته األولى على أنه: (  ة  اإلرهاب
الن ة وسیلة إلى اإلخالل  أ ون الغرض منها الدعوة  ة تمارس أو  ظام العام أو جماعة أو عصا

تعرض سالمة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إیذاء األفراد أو إلقاء الرعب بینهم أو 

                                                            

 .٧ص ،مصدر ساب د. احمد فتحي سرور،) ١(

اد٢(  .٣ص ،مصدر ساب ،) المستشار عصمت حسین الع



- ١١٢ -  

ة أو الحاق  الوحدة الوطن اتهم أو حراتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو اإلضرار  تعرض ح
االتصاالت أو المواصالت  اآلثار أو  ة أو  ع الموارد الطب البیئة أو  ة أو الضرر  البرة أو الجو

الء علیها أو  االمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االست اني أو  الم األموال أو  حرة أو  ال
ة أو مصالح  المراف العامة أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهیئات القضائ

ات  ادة أو المستشف ة أو دور الع ومة أو الوحدات المحل عثات الح أو مؤسسات ومعاهد العلم أو ال
عملها أو  ام  ة في مصر من الق ة والدول م ة أو المنظمات والهیئات االقل ة والقنصل الدبلوماس
عض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطیل المواصالت العامة والخاصة أو منع  ممارستها لكل أو 

انت، أ وسیلة  ة أو السالم  أو عرقلة سیرها أو تعرضها للخطر  الوحدة الوطن أو اإلضرار 
ام الدستور أو القوانین أو اللوائح متى استخدمت القوة أو  االجتماعي أو تعطیل تطبی أ من أح

ع بهدف تحقی أو تنفیذ أغراضهاالعنف أو التهدیدات أو التر  )، وال شك أن المشرع في ذلك لم و
ه بنص الماد ات، وحافظ على ذات المصالح التي  ٨٦ة یخرج عن إطار التجرم الذ أخذ  عقو

ة في إطار المادة  انه لهذه المصالح، لكن ذلك جاء في النها رأ حمایتها وٕان توسع في تفصیل ب
اع  ٨٦ ة االت ة الواج ة القضائ ات، على أن المهم في القانون الجدید أنه حدد األوضاع القانون عقو

ان إرهابي على أ تجمع  اغ وصف  ة إلس انات اإلرهاب قائمة الك مخالف للقانون، وٕادراجها 
ما  ة،  الجردة الرسم ة على هذا اإلدراج، وأوجب نشر ذلك  ة المترت ومدة اإلدراج واآلثار القانون
بین األحوال التي یوصف فیها الجاني بوصف اإلرهابي، واآلثار التي تترتب على ذلك واإلدراج 

الجردة على قوائم المنع من السفر وتر  قب الوصول وغیر ذلك من اآلثار، ونشر قرار اإلدراج 
ة.  الرسم

س دمحم  عد االنقالب الذ حصل على الرئ ة  جاء هذا القانون اثر ظهور جماعات ارهاب
سي وخاصة الجماعات التي ظهرت في  ر برئاسة عبدالفتاح الس مرسي من قبل النظام العس

انصار بیت  انت تسمى ( ة سیناء منذ سیناء التي  المقدس) وقد غیرت اسمها رسمًا إلى وال
ة (داعش) م الدولة اإلسالم عة تنظ ا م  ،إعالنها م ذاع صیتها في مصر عقب عزل مرسي من الح

ة. وهي جماعة مسلحة  رة وشرط ات تفجیر ومهاجمة أهداف ومنشآت عس من خالل عمل
عد أحداث استوطنت في سیناء مؤخرًا، وأعلنت أنها تحارب إسرائ یولیو أعلنت بوضوح  ٣یل، ولكن 

م وقوات األمن. وقد أعلنت  ه أفراد التنظ سم ما  ش الردة  ش المصر أو ج أنها تحارب الج
عد  االت التي وقعت  یونیو، وأعلنت  ٣٠الجماعة مسؤولیتها عن العدید من التفجیرات واالغت

ة الت اة مسؤولیتها رسمًا عن تفجیر مدیرة أمن الدقهل ح ة أكثر من  ١٥ي أود  شخصًا وٕاصا
سیناء. تقوم  ،آخرن ١٠٠ ة وراء نشا الجماعات المتشددة  س عتقد أنها تكون المجموعة الرئ و

اإلضافة إلى المصرین عشرات من أعضاء الجماعة فروا من  الجماعة على تجنید بدو سیناء 
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م  تعلن معارضتها وانها .سیناء إلى قطاع غزة ومرسى مطروح س دمحم مرسي من الح لعزل الرئ
ش، وفي نفس الوقت ُتَكِفر جماعة اإلخوان المسلمین.   )١(بواسطة الج

ات اللیبي -٢   :مظاهر ومعالجة االرهاب في قانون العقو

قدم لنا تعرًفا لجرمة اإلرهاب أو اإلرهابي وٕان  ات اللیبي لم  أن قانون العقو ن القول  م
منه عاقب  ١٦٥ففي المادة  ،ل صورا مختلفة من صنوف اإلرهابان أّثم أفعال عنف تش

عمل في القوات المسلحة لدولة  ا أو التح على أ وجه  ل لیبي رفع السالح على لیب اإلعدام 
الد وتسهیل الحرب ضدها، وتخرب وٕاتالف  أرض ال ما عاقب على جرائم المساس  ا،  تحارب لیب

رین على عدم إطاعة القوانین والخروج على النظام المنشآت وتسهیل ارتكابها، وتحر ض العس
رة واالشتراك في ذلك، وفي المادة  ات العس القوة  ١٩٦والواج ل من شرع  اإلعدام  عاقب 

م،  ل الح استعمالها النظام الدستور في تغییر الدستور أو ش سمح  غیرها من الوسائل التي ال  و
اإلعدام  ٢٠٦وفي المادة  الت غیر المشروعة، وفي عاقب  مات والتش على الدعوة إلنشاء التنظ

ات  ٢١١المادة  قة األشخاص الذین یتفقون على إنشاء الجمع ة السا منه عاقب بذات العقو
أن  ین القول  حول بیننا و س هناك ما  قة، ومن ثم فإنه فل غرض ارتكاب الجرائم السا ات  والعصا

عرف اإل ثیرة المشرع اللیبي وٕان لم  ات، إال أنه أّثم أفعاال  رهاب أو اإلرهابي في قانون العقو
ات رادعة تصل لحد اإلعدام   .)٢(جوهرها اإلرهاب وضع لها عقو

ع عشر من فبرایر  ٢٠١٤اما الدستور اللیبي الصادر في ینایر   ٢٠١١في أعقاب ثورة السا
ل قوانین منه ع ١٨٨وسقو نظام العقید معمر القذافي، قد نص في المادة  لى أن " هذا الدستور و

ة  ع المعاهدات المعقودة أو التي عقدت تحت سلطة الدولة اللیب ًعا  له، وجم البلد التي تصدر ت
ه ة ملزمین  ع أنحاء الدولة اللیب ون القضاة في جم "، ومؤد  ....تكون القانون األعلى للبلد، و

افحة اإلرهاب الم ة لم ة العر ا،  ١٩٩٨عقودة سنة ذلك أن االتفاق ان من بین أطرافها لیب والتي 
ة  قد تبنت المفهوم المصر لتعرف  انت هذه االتفاق تكون من بین عناصر التشرع اللیبي، وٕاذا 
ون هو ذات المفهوم الذ یتبناه التشرع الوضعي اللیبي، وخالصة ذلك أن  اإلرهاب، ومن ثم 

ما أن النصوص مفهوم اإلرهاب هو مفهوم موحد ومشترك  بین التشرعین المصر واللیبي، و
ة  اغة  –العقاب فهي من حیث إطارها العام تظهر فیها بوضوح  –غض النظر عن اختالف الص

ة  م المجتمع االقتصاد م وق ان الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة وتعال ة الحفا على  رغ
ا  ة ومثله العل ة والدین ة واالجتماع وناتها، وأن والثقاف سائر صورها وم ة  في إطار الوحدة المجتمع

                                                            

ط ١(  https://ar.wikipedia.org/wiki) انظر الى انصار بیت المقدس على الرا

)٢ (، اد ،مصدر ساب  .٤ص لمستشار عصمت حسین الع
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ة طالما اتخذت من العنف وسیلة  ة تعد جرائم إرهاب الجرائم التي توجه ضد هذه المصالح الحیو
ال لذلك حتى إن وقف األمر عند حد الشروع في ارتكاب الجرمة.   وسب

  :مظاهر ومعالجة االرهاب في القانون التونسي -٣

ات الرادعة ان الدول ال ع أو أغلب المعاهدات واالتفاق وماتها على جم تي لم تصادق ح
ة وخاصة  ة استثنائ ا، ولم تثبت تشرعات جنائ ات العنف الدولي المسمى إرها عض التجل ل
ة  اب ظروف أمن اب تعرف محدد ودقی لمفهوم اإلرهاب، ومع غ افحة اإلرهاب في غ م

عد ا حت ملزمة  ة  ٢٠٠١لحاد عشر من سبتمبر تستوجب ذلك، أص تارخ وقوع اعتداءات إرهاب
اتخاذ مثل  عد صدور القرارات الملزمة عن مجلس األمن  "مفجعة" على أعظم دولة في العالم، و
ان  ة للقضاء على اإلرهاب الدولي حتى ولو  ة الزمن هذه اإلجراءات والتدابیر والقوانین االستثنائ

م حق ادئ وق   .)١(وق اإلنسان وحراته وحقوق الشعوب في تقرر مصیرهاذلك على حساب م

ة  عض الخصوص اق والتوجه، رغم  ثیرا عن هذا الس ولم یبتعد موقف المشرع التونسي 
اإلضافة إلى انضمامها إلى أغلب  ة الخاصة بوضع تونس، ف اس ة والس التي أملتها الظروف األمن

ع ة الرادعة ل ات الدول ا، المعاهدات واالتفاق ا دول ات ومظاهر الدولي المسمى إرها ض التجل
ة الملزمة في هذا المجال القرارات األمم . سعى المشرع التونسي عبر إصداره قانونا )٢(والتزامها 

ا سنة  ١٩٩٣أول سنة  ة، ثم إصداره قانونا ثان ا لجرمة متصفة بإرهاب رس من خالله مفهوما غائ
ة.أكثر توسعا وتشددا، إلى تح ٢٠٠٣ ة ودیبلوماس ة وأمن اس   قی عدة أهداف س

ل جرمة،  ة،  ع إذ نّص: "توصف بإرهاب الفصل الرا ة  إذ أّنه قام بتعرف الجرمة اإلرهاب
ع شخص أو مجموعة من  مشروع فرد أو جماعي من شانه ترو انت دوافعها، لها عالقة  مهما 

قصد التأثی ان، وذلك  ام األشخاص، أو بث الرعب بین الس اسة الدولة وحملها على الق ر على س
النظام العام أو السلم أو األمن الدولیین، أو النیل  ه، أو اإلخالل  ام  عمل أو على االمتناع من الق
ة أو المنظمات  ة والقنصل عثات الدیبلوماس من األشخاص أو األمالك، أو االضرار مقرات ال

البیئة  مة  ة، أو إلحاق أضرار جس اة المتساكنین أو صحتهم للخطر، أو الدول عرض ح ما 
المنظومات  ة أو بوسائل النقل أو االتصاالت أو  ة األساس البن ة أو  الموارد الحیو اإلضرار 
ة على معنى هذا القانون  ة. أما الفصل الخامس "تعّد جرائم إرهاب المراف العموم ة أو  المعلومات

عتها والجرا طب ة  ع من نفس القانون الجرائم اإلرهاب ئم التي تعامل معاملتها". وأخیرا الفصل السا

                                                            

ة للعام  ) مقدمة التقرر السنو ١( س االنتقام". ٢٠٠٢لمنظمة العفو الدول  تحت عنوان "العدل ول

سمبر  ٩لیوم الثالثاء  ٦) مداوالت مجلس النواب عدد ٢(  .١٣٥ص  ٢٠٠٣د
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ة أو التعصب العنصر أو الدیني  والذ نص على أّنه: "تعامل جرائم التحرض على الكراه
انت الوسائل المستعملة لذلك". ة مهما  اإلرهاب   معاملة الجرمة المتصفة 

ا ة  ة المشرع في تقنین الجرمة اإلرهاب ات األمن القومي فضال ولعل رغ متطل نت مدفوعة 
ة من  ة والوقا افحة الجرمة اإلرهاب ة في االلتفاف حول االجتماع الدولي على م على الرغ
ان، فإّن  ة اآلمنة. وغني عن الب ان الدول والمجتمعات المدن حت تهدد  أخطارها وهي التي أص

ل یلتمس طرقه وغیر مستقر على ثوابت من الفقه و القضاء على الصعیدین الداخلي والدولي الزا
ة التي أوالها  فسر األهم ة وهذا ما  ام المسطرة للجرمة اإلرهاب شانها أن تكون مصدر تشرع لألح
ة العامة  عض القواعد اإلجرائ ة ول ة للجرمة اإلرهاب ة والتكمیل ات األصل المشرع التونسي للعقو

ر األخر مثل إثارة وممارسة الدعو ال الذ م المجرمین وغیرها. إّال أّن الجدیر  ة ومسألة تسل عموم
ة  اب غموض وض عل  ما  ة القانون الدولي ف حد عن موقف ووضع أّن المشّرع التونسي لم 
فلح المشّرع التونسي في إقرار مفهوم واضح  المفهوم القانوني لإلرهاب: حیث لم یجتهد أو لم 

ستط ة تكرس نص ودقی وصارم لإلرهاب، ولم  قنع الفقه وفقه القضاء بجدو وفعال التالي أن  ع 
س من حیث  ة مستقلة وممیزة، من حیث نظامها الردعي، ول حدث جرمة إرهاب جزئي خاص 
انها وعناصرها التي لم تتمیز عن جرائم أخر سب للتشرع الجنائي التونسي أن قننها  مفهومها وأر

ة سا مقتضى نصوص جزائ م الجرمة من تشرع إلى اآلخر وردعها  اینت مفاه قة. أما ولئن ت
ة هو بث  اإلرهاب ل التشارع على أّن الغرض من الجرمة المتصفة  فإّننا نلمس بجالء اتفاق 
ة  اسة في الدول الغر الرعب أو الذعر في النفوس وهو أشّد درجات الخوف مما حدا برجال الس

ة من اإلره ة أثناء وفي نطاق برامج الوقا اس اب إلى إدراج مسألة اإلرهاب في برامجهم الس
اسي وجعل المسألة في مقدمة مشاغلهم. قصد إثراء الجدل الس ة    الحمالت االنتخاب

عد ان انتشرت على حدودها  ة الیها  اتت اقرب من دخول قوات ارهاب وشهدت تونس انها 
ا ة أنها ستخصص د حیث،مع لیب ة األلمان مة أعلنت الخارج ق ة  ا لتأمین الحدود التونس عما مال

فة  ٢٠ اق قال دمحم خال ا في تونس. و في ذات الس ان صادر عن سفارة ألمان ملیون یورو، وف ب
ا خاصة في الموانئ  صدد مناقشة تدخل في لیب ة  ة.نت" إن الدول األورو في تصرح لـ "العر

ة، وذلك لمواجهة تمدد "داعش" في المنطقة ا تجاه اللیب ، إضافة إلى مواجهة تنامي الهجرة من لیب
عد  ا على تونس، التي لم  مثل خطرا جد ح "داعش"  عد أن أص أتي هذا القرار األلماني  ا.  أورو

طرته على مدینة "صبراطة" على الحدود مع  ٥٠فصلها عنها أقل من  ار س عد تداول أخ یلومترا 
ة  ان السفارة األلمان شمل تحسین تدرب ومعدات تونس. ووف ب بتونس، فإن هذا الدعم المالي س

ة  ه شتاینمایر وزر الخارج ة. وهو ما أكد عل ة اإللكترون ین إنشاء المراق شرطة الحدود و تم
وش. وتواجه تونس مشاكل تأمین الحدود منذ  والتي  ٢٠١١األلماني لنظیره التونسي الطیب ال
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ات تهرب السالح و  نفذون نشطت فیها عمل ا وتونس و تسلل اإلرهابیین الذین یتنقلون بین لیب
ة قد شرعت منذ أبرل الماضي في حفر خندق على  ومة التونس انت الح ة، و ات إرهاب عمل

ا (یبلغ طوله  ٢٢٠مسافة   لم) للحد من ظاهرة اإلرهاب والتهرب ٥٠٠لم على حدودها مع لیب
دة عن إ  ، أشارت معلومات مؤ عة لداعش ما من جهة أخر ة إمارة تا عالن مدینة صبراطة اللیب

ة. ة التونس رة و األمن افة الوحدات العس   )١(فرض حالة من االستنفار من قبل 

  :مظاهر ومعالجة االرهاب في القانون المغري -٤

ة في التشرع الجنـــع ائي المغري، وخاصة قانون رقم الج المشرع المغري الجرائم االرهاب
افحة اإلرهاب  ٢٠٠٣لعام  ٠٣٠٣ م ة إلى قسمینالمتعل  نقسم الجرائم اإلرهاب   :و

ة في القانون المغري :األولى ة األصل   الجرائم اإلرهاب

ما یلي: ن تحدیدها  م   و

  أوال: جرائم االعتداء على األشخاص

اة اآل ل جرائم االعتداء على األشخاص ذروة اإلجرام، لما تمثله من اعتداء على ح خرن تش
ة اة وفي السالمة الجسد   .وٕاهدار لحقهم في الح

افحة اإلرهاب في  والمشرع الجنائي، سواء في مجموعة القانون الجنائي أو في قانون م
من القانون الجنائي حمي ح اإلنسان في سالمة جسده من خالل تجرمه أفعال  ١،٢١٨الفصل 

ذلك االعتداء على حرات اإلضافة إلى هذه الجرائم، فإ ،)٢(اإلیذاء البدني ن المشرع الجنائي جرم 
  .)٣(األشخاص، واختطافهم واحتجازهم

ر ا: جرائم التزیف والتزو   ثان

الثقة العامة؛ لذا عدها المشرع في القانون رقم   ٠٣ـ  ٠٣تنطو هذه الجرائم على المساس 
النظام العام، وال س ة لما لها من المس الخطیر  ما االقتصاد منه، بواسطة من األفعال اإلرهاب

نها الماد یرتكز على  ون ر عها تشترك في  ر جم التخوف أو الترهیب، فجرائم التزیف والتزو

                                                            

ط  ١(   africa/2015/12/11-iya.net/ar/northhttp://www.alarab)  لمزد من المعلومات انظر الى الرا

ن الرجوع الى القانون الجنائي المغري (من الفصل ) ٢(  ).٤١٤الى  ٤٠٠م

ن الرجوع الى القانون الجنائي المغري (من الفصل ) ٣(  ).٤٤٠الى   ٤٣٦م
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حة، وقد تعرض المشرع الجنائي لهذه  ة خداع الغیر بوقائع غیر صح غ قة عمدا  تغییر الحق
 .)١(الجرائم

  ثالثا: التخرب أو التعذیب أو اإلتالف:

ضا للخطر هذه الجرائم  خطیرة، فهي عندما تصیب الممتلكات واألموال فإنها تعرض أ
الغة الشدة في غالب  ات المقررة للزجر عنها  سالمة األشخاص وحتى حمایتهم، ولهذا فإن العقو

ان.   األح

عا: االعتداء على وسائل النقل واالتصال   را

ة  ة االقتصاد ة للحر ل وسائل النقل واالتصال دعامة أساس ثیرا ما تكون تش في الدولة، و
مستهدفة من قبل اإلرهابیین. لذا عمد المشرع إلى حمایتها في القانون الجنائي وفي النصوص 
ة، وقد جاء هذا التجرم الذ ینص  تها إذا ارتكبت في إطار جرمة إرهاب الخاصة، وشدد في عقو

ة وسیلة أخر من وسائل  :على أن ل الطائرات أو السفن أو أ النقل أو إتالف منشآت المالحة تحو
حرة أو البرة أو تعییب أو تخرب أو إتالف وس ة أو ال ةالجو   .)٢(ائل االتصال تعتبر جرمة إرهاب

  خامسا: جرائم السرقة

مشروع فرد أو  انت لها عالقة عمدا  ة إذا  ل جرمة إرهاب جرائم السرقة وانتزاع األموال تش
  .)٣(النظام العام بواسطة التخوف أو الترهیب أو العنفجماعي یهدف إلى المس الخطیر 

األسلحة والمتفجرات والذخیرة   سادسا: الجرائم المتعلقة 

ج أو استعمال األسلحة أو المتفجرات أو الذخیرة  ازة أو نقل أو ترو تعتبر جرائم صنع أو ح
مشروع فرد أو جماعي یهدف إل انت لها عالقة عمدا  ة إذا   ى المس الخطیر جرائم إرهاب

  .)٤(النظام العام بواسطة التخوف أو الترهیب أو العنف

  

  
                                                            

عة فروع (الفصول ١( ة مخصصا لها س اب السادس من الكتاب األول من المجموعة الجنائ  ٣٩١إلى ٣٣٤من) ال
 من القانون الجنائي).

 من القانون الجنائي المغري. ١من الفصل ٤) الفقرة٢(

 )٥٣٩الى  ٥٠٥القانون الجنائي المغري (من الفصل) ٣(

 ) الفصل االول من القانون الجنائي المغري.٤(
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ات: عا: الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة للمعط   سا

ا خاصا لتجرم األفعال التي  لقد أحسن المشرع الجنائي صنعا، حینما وضع إطارا قانون
ون قد  ذلك  ات، و ة للمعط وضع حدا للجدل الفقهي الذ تعتبر جرائم ضد نظم المعالجة اآلل

ة. ل جرمة معلومات   ان حول األساس القانوني لتكییف األفعال التي تش

ات التي  ان صارما في العقو الرجوع إلى الفصول المخصصة لذلك فإن المشرع الجنائي  و
ما عاقب على المحاولة والمش الخطورة التي تكتسیها،  ا منه  ة  تنتظر مقترفي هذه الجرائم، وع ار

  في هذه الجرائم.

ك ر الش   ثامنا: جرمة تزیف أو تزو

ة إذا صاحبها التخوف أو الترهیب أو العنف   .تعتبر هذه الجرمة إرهاب

ة. ات إجرام ن عصا   تاسعا: تكو

ة، إذ ال تقوم ما لم یتوفر القصد  ة من الجرائم العمد ات إجرام ن عصا تعد جرمة تكو
القصد الذ یهدف إلى إعداد وارتكاب فعل من أفعال اإلرهاب الوارد في الجنائي عند مرتكبها، هذا 

افحة اإلرهاب ٢١٨- ٣و ٢١٨-١الفصول  موجب قانون م ما تم تعدیله    .من القانون الجنائي 

ة اء متحصلة من جرمة إرهاب   عاشرا: إخفاء أش

ق :تعني هذه الجرمة ة ثم  ارتكاب جرمة من الجرائم اإلرهاب ام شخص  وم شخص آخر ق
بإخفاء ما تم تحصیله من هذه الجرمة. غیر أن هذه الجرمة ال تثبت في ح الفاعل إال إذا توافر 

ة). ة اإلجرام ه عنصر العلم (الن   لد

صحة اإلنسان أو الحیوان أو البیئة.   حاد عشر: اإلضرار 

عمل إلى إدخال أو وضع ل من  ة  مادة تعرض  إن المشرع المغري سعى إلى تجرم ومعاق
صحة اإلنسان أو الحیوان أو المجال البیئي للخطر، سواء في الهواء أو في األرض أو في الماء 
مشروع فرد  ة  انت لها عالقة عمد ة إذا  ة معتبرا هذه األعمال إرهاب م اه اإلقل ما في ذلك الم

النظام العام بواسطة التخوف أو التره   .)١(یب أو العنفأو جماعي یهدف إلى المس الخطیر 

  

  
                                                            

 من القانون الجنائي المغري. ٢١٨- ٣الفصل ) ١(
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ة: الجرائم األصل طة  ة: الجرائم المرت   الثان

افحة اإلرهاب  ٢٠٠٣) الصادر في عام ٠٣ـ  ٠٣جرم المشرع في قانون رقم ( م المتعل 
مشروع فرد أو جماعي تهدف إلى  ة  ة ولو لم تكن لها عالقة عمد أفعاال واعتبرها أعماال إرهاب

النظام العام.   المس الخطیر 

ما یلي:وت   حدد هذه األفعال ف

ة -١ الجرمة اإلرهاب   اإلشادة 

ة بواسطة الخطب أو  أفعال تكون جرمة إرهاب ل من أشاد  جرم وعاقب المشرع الجنائي 
ات أو  تو ة أو بواسطة الم اح أو التهدیدات المفوه بها في األماكن أو االجتماعات العموم الص

عة أو الموزعة أو ال ع أو المعروضة في األماكن أو االجتماعات المطبوعات المب معروضة للب
ة أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل اإلعالم  العموم

ة صرة واإللكترون ة ال   .)١(السمع

ل اإلرهاب -٢   تمو

ل اإلرهاب  ٢١٨- ٤نجد الفصل  ٠٣ـ  ٠٣الرجوع إلى قانون رقم  ینص على تجرم تمو
هو  ام بذلك حیث جاء ف قدم على الق ل من  ة    :معاق

م أو  م أو جمع أو تدبیر أموال أو ق اشرة، بتقد اشرة أو غیر م انت م أ وسیلة  ام  (الق
ا الرتكاب عمل إرهابي، سواء  ا أو جزئ ل ة استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم  ممتلكات بن

م مس قع، تقد ور أو لم    اعدة أو مشورة لهذا الغرض).وقع العمل المذ

ة ارتكاب جرمة إرهاب   ثالثا: إقناع الغیر 

ل من أقنع  ة في القانون الجنائي وعاقب  جرم المشرع إقناع الغیر على ارتكاب جرمة إرهاب
حدد  ة المقررة لتلك الجرمة، في حین أنه لم  العقو ة  أو دفع أو حرض على ارتكاب جرمة إرهاب

قى الوسائل المستعم ذلك ت لة في اإلقناع أو التحرض أو الدفع إلى اقتراف الفعل اإلرهابي، و
مة السلطة التقدیرة   .)٢(للمح

  

                                                            

 ئي المغري.) من القانون الجنا٢١٨-٢الفصل () ١(

 الفصل الخامس من القانون الجنائي المغري.) ٢(
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ة غ عن جرمة إرهاب عا: عدم التبل   :را

ل  عمل جرمها المشرع وعاقب  ام  ة هي امتناع عن الق غ عن جرمة إرهاب جرمة عدم التبل
مخطط أو أفعال تهدف  ان على علم  ة من  إلى ارتكاب أعمال معاقب علیها بوصفها جرمة إرهاب

رة ة أو اإلدارة أو العس ة أو األمن مجرد علمه بها الجهات القضائ   .)١(ولم یبلغ عنها فورا 

  خامسا: جرائم االتصال:

موجب قانون رقم  ١١٥تنص المادة  على أنه ( دون  ٠٣ـ ٠٣القانون الجنائي المعدل 
ات ا المقتض الغرامة من اإلخالل  س من شهر إلى سنة و الح عاقب  ة األشد،  لجنائ

ل من قام بوضع وسائل ١٠٠.٠٠٠درهم إلى ١٠.٠٠٠ تین فقط  درهم أو بإحد هاتین العقو
أة إلنجاز التقاطات أو التقط أو بدد أو استعمل أو نشر مراسالت بواسطة وسائل االتصال عن  مه

ه أعال ات المشار إل ة عد خالفا للمقتض ة األشد تكون العقو ات الجنائ العقو ه). دون اإلخالل 
السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت األفعال المشار إلیها في الفقرة األولى من هذه 

  المادة لغرض إرهابي.

ة :سادسا   المساعدة على ارتكاب جرمة إرهاب

ة اإلضافة إلى ( :ینص الفصل السادس من القانون الجنائي على أن حاالت المشار
ل  ١٢٩المنصوص علیها في الفصل السجن من عشر إلى عشرن سنة،  عاقب  من هذا القانون 

ه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات  شارك ف ساهم أو  ا أو  قدم عمدا لمن یرتكب فعال إرهاب شخص 
انا لالجتما ش أو تراسل أو نقل أو م ة أو وسائل تع ن تنفیذ الجرمة، أو مساعدات نقد ع أو الس

قدم له  ل من  ه من عمله اإلجرامي، و ما حصل عل عینه على التصرف ف ل من  اء، و أو االخت
  نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك).

ة تسییج أكثر من  ة عمل اج الجدید الذ  ٣٥وقد أتمت السلطات المغر یلومتر من الس
ة مع الجزائر، في ومة  لمواجهة  قررت إقامته على الحدود الشرق إطار اإلجراءات التي أعلنتها الح

م "داعش ة"، التي وجهها مقاتلون مغارـة في تنظ الة األناضول عن  ،"التهدیدات اإلرهاب ونقلت و
بلغ إجمالي  شید في مقاطع متفرقة، و اج الحدید س ر اسمه، أن "الس مصدر أمني، طلب عدم ذ

حر المتوسط إلى قبیلة بني یلومترا، وذلك من مدینة الس ٧٠طولها  ة التي تطل على ال عید
محافظة جرادة ة  ،حمدون،  ة والحیو شمل المناط االستراتیج اج س وأشار المصدر إلى أن "الس

منافذ سرة للعبور في  ا  ة مع الجزائر، خصوصا تلك التي تستخدم فعل على طول الحدود الشرق

                                                            

 الفصل الثامن من نفس القانون ) ١(
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أن طول الحدود بین وحسب المصدر ذاته،  ،یلومتر ١٥٦٠البلدین یناهز  االتجاهین معا، علما 
فوق  اج  متد على تراب  ٣فإن علو هذا الس ان، إضافة إلى  ٣أمتار، وس ر م، هي وجدة و أقال

ة اثر حصولها على  اق اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الداخل اج في س جرادة، وتأتي إقامة هذا الس
ة تفید بوجود ته ارات ط بتزاید أعداد المغارة في صفوف معلومات استخ دید إرهابي جد یرت

العراق وسورا   .)١(المقاتلین 

  مظاهر ومعالجة االرهاب في القانون السور  -٥

افحة االرهاب ا في اصدار قانون م ة التي تأخرت نسب فقد  ،تعد سورا من الدول العر
امه  ٢٠١٢لعام  ١٩صدر المرسوم التشرعي رقم  ة ١٥في وقد وردت اح ومن خالل  ،مادة قانون

ن یجرمها في  افحة االرهاب نالحظ ان المشرع السور عاقب على افعال لم  نصوص قانون م
انت المواد ( ،الساب ون الهدف ٣٠٦- ٣٠٤اذ  ) تكتفي بتجرم العمل االرهابي والمؤامرة التي 

ة  منها ارتكاب ان اعمل ارهابي وجرمة انشاء جمع لدولة االقتصاد او االجتماعي قصد تغییر 
ة. استخدام الوسائل االرهاب ة    او اوضاع المجتمع االساس

تف  افحة االرهاب الجدید فقد توسع المشرع في التجرم والعقاب ولم  اما في قانون م
رها ة االنفة ذ انت تعد من قبیل ،العقاب على الجرائم االرهاب ثیرة  وانما شمل القانون افعاال 

ت للقواعد العامة.اال ما لو تر   سهام في الجرمة ف

افحة   عة من قانون م وقد عالج المشرع السور جرمة العمل االرهابي في المادة السا
مة الضرر من ارتكب  دة والغرامة ضعفي ق االشغال الشاقة المؤ عاقب  االرهاب اذ نصت على (

ا نجم عنه عجز انسان او انهدام بناء جز  ة او عمال ارهاب ة التحت البن ا او االضرار  ل ا او  ئ
انت  ة االشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على االقل اذا  ذلك (تكون العقو ة للدولة ) و االساس

ا فقط)   .)٢(الوسائل المستخدمة في العمل االرهابي تحدث تفجیرا صوت

ا ضع لكل جرمة نموذجا قانون تضمن  ،االصل ان المشرع الجزائي  ة و هذا النموذج تسم
ان الجرمة وظروفها وشرو التجرم والعقاب ان  ،)٣(سلوك المجرم وتحدید ار عض االح وفي 

ضاحه وازالة الغموض عنه ه  المشرع  ،ضیف المشرع الجزائي تفسیرا للنص ال وهذا ما عمد ال
عة منه على العمل اال افحة االرهاب اذ عاقبت المادة السا في حین  ،رهابيالسور في قانون م

                                                            

ط ١( م داعش في المغرب على الرا  http://www.nadorcity.com/23725.html) انظر الى تنظ

افحة االرهاب السور .) ٢( عة من قانون م  المادة السا

ات د. عبود السراج ،شرح قانون العق) ٣(  .٢٢٩،ص٢٠٠٧القسم العام ،جامعة دمش ،–و
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ل فعل یهدف الى ایجاد حالة من الذعر  انه ( عرف المشرع العمل االرهابي في المادة االولى منه 
ة للدولة ة او االساس البنى التحت االمن العام او االضرار  رتكب ،بین الناس او االخالل  و

ة او الم نتجات السامة او المحرقة او استخدام االسلحة او الذخائر او المتفجرات او المواد الملته
استخدام ا اداة تؤد الغرض ذاته) ان نوع هذه الوسائل او  ة مهما  ة او الجرثوم ائ  ،العوامل الو

عة العمل االرهابي وانما حدد العناصر الممیزة له حدد المشرع على وجه الدقة طب عود  ،لم  وهذا 
ة المشرع في ترك سلط :حسب نظرنا لسببین ة تقدیرة واسعة للقاضي الجزائي في تكییف االول رغ

ا او ال ان ارهاب عة العمل االجرامي وهل  ة حصر االعمال  ،طب عود الى صعو والسبب الثاني 
ة وحصر صورها وادواتها   .االرهاب

ام جرمة العمل االرهابي ان یلجأ الفاعل الى وسائل حددها المشرع صراحة في  تطلب ق و
افحة االرهاب والتي هينص المادة االولى من  االسلحة او الذخائر او المتفجرات او  :قانون م

ان نوع هذه  ة مهما  ة او الجرثوم ائ ة او المنتجات السامة او المحرقة او العوامل الو المواد الملته
استخدام ا اداة تؤد الغرض ذاته ونالحظ ان المشرع السور تعمد عدم تحدید  .الوسائل او 

وذلك  ،اب العمل االرهابي على سبیل الحصر وانما استعمل مصطلحا مرنا واسع الداللةوسائل ارتك
ستخدمها االرهابیون في ارتكاب  ة جدیدة  ن ان ینتج ادوات ارهاب م ا الن التطور العلمي  تحس

  .جرائمهم

موجب نص المادة ( ة  عاقب على الجرمة االرهاب ان  ) الملغاة ٣٠٥ان المشرع السور 
ة الجاني الى االعدام اذا نتج  ،شغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرن سنةاال شدد عقو و

ة او سفینة او منشآت اخر او التعطیل  ة عامة او مؤسسة صناع ا في بنا عنه التخرب ولو جزئ
وقد جاء قانون  .في سبل المخابرات والمواصالت والنقل او اذا افضى الفعل الى موت انسان

افحة ما جاء خلوا من الظروف المشددة م ة محددة واحدة لجرمة العمل االرهابي  عقو  ،االرهاب 
ظروف  ما ما یتعل  قي المشرع السور على موقفه الساب والس ان اكثر مالئمة لو  ونعتقد انه 

طة بجسامة الضرر.   التشدید المرت

افحة االرهاب السور فضال عن جرمة العم ل االرهابي التي تعد وقد تضمن قانون م
ط برا وثی مع  الجرمة االخطر من بین جرائم االرهاب مجموعة من الجرائم االخر التي ترت

  :جرمة االرهاب ومنها

ة -١ موجب نص المادة ( :جرمة المنظمة االرهاب ) من قانون ٣عالج المشرع السور 
ة ب افحة االرهاب المنظمة االرهاب االشغال الـم عاقب  ع سنوات الى عشرن سنة ( شاقة المؤقتة س

ة ع سنوات  ،ل من أنشأ او نظم او ادار منظمة ارهاب ة االشغال الشاقة المؤقتة س وتكون العقو
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العنف او التهدید على االنضمام الى  ة او اكره شخصا  على االقل لكل من انضم الى منظمة ارهاب
ة ة الواردة في هذ ،منظمة ارهاب المادة وف القواعد العامة المنصوص علیها في  وتشدد  العقو

م في الدولة او  ة تغییر نظام الح ان القصد من انشاء المنظمة االرهاب ات اذا  قانون العقو
  انها).

ل العمل االرهابي -٢ مانا من المشرع السور بخطورة الدعم الماد المقدم  :تمو ا
ل االرهاب ة تمو الغ اذ ان ال ،لالرهابیین واهم ا م ة تتطلب غال عمل االرهابي والوسائل االرهاب

ل من قام  عاقب  ما جاء ( بیرة فقد عاقب المشرع على هذا الدعم وعده جرما قائما بذاته  ة  مال
الغرامة  االشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرن سنة و ل عمل ارهابي او اكثر  بتمو

مة االموال المنقولة وغیر الم ل)ضعفي ق انت محال للتمو اء التي    .)١(نقولة او االش

ة -٣ االشغال الشاقة من عشر سنوات الى عشرن :التدرب على االعمال االرهاب عاقب   )
مختلف انواعها  ل من تدرب او درب شخصا او اكثر على استعمال المنفجرات او االسلحة  سنة 

قصد استعمالها في تنفیذ عمل او الذخائر او وسائل االتصال او على فنون القتال ا ة وذلك  لحر
قا على مثل هذا السلوك ضمن النصوص التي  ،)٢(ارهابي) عاقب سا ن  اذ ان المشرع السور لم 

عد انتشارها في  ،تعاقب على جرائم االرهاب ما   اآلونةولكن المشرع قدر خطورة هذه االفعال وال س
  .االخیرة فاراد القضاء علیها وهي في المهد

افحة  :وسائل االرهاب -٤ تحت عنوان وسائل االرهاب نصت المادة الخامسة من قانون م
الغرامة ضعفي  االشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرن و عاقب  اتي ( االرهاب على ما 
ازة او سرقة او اختالس االسلحة او الذخائر  ع اوح ل من قام بتهرب او تصن مة المضبوطات  ق

قصد استخدامها في تنفیذ عمل ارهابياو المت ان نوعها  ة االعدام اذا ،فجرات مهما  وتكون العقو
ه).   راف هذه االفعال قتل شخص او احداث عجز 

عمل ارهابي -٥ عاقب على جرمة التهدید ضمن  :التهدید  االصل ان المشرع السور 
افحة االرهاب فالتهدید اما ف ،فالتهدید یوجه الى شخص،الجرائم الواقعة على االشخاص ي قانون م

عمل ارهابي ام  افحة االرهاب ٦فقد نصت المادة ( .یوجه الى الدولة وموضوعه الق ) من قانون م
عمل ارهابي بهدف أنه السور على  ام  الق ومة  االشغال الشاقة المؤقتة من هدد الح عاقب  )

عمل او االمتناع عنه ام  ة االشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى وتكون العقو ،حملها على الق
حر او البر العامة او الخاصة  عشرن اذا راف التهدید خطف احد وسائل النقل الجو او ال

                                                            

افحة االرهاب السور .) ١( عة ، الفقرة االولى من قانون م  المادة الرا

ة من نفس القانون .) ٢( عة ، الفقرة الثان  المادة الرا
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رة او خطف شخص  اء العس الء على االش ان نوعه او االست الء على عقار مهما  او االست
ة االعدام اذا اد الفعل الى موت الشخص،ما   .)١()وتكون العقو

ة -٦ ج لالعمال االرهاب افحة االهاب السور :الترو تضمنت المادة الثامنة من قانون م
ة ج االعمال االرهاب تتمثل االولى في توزع المطبوعات او المعلومات المخزنة  ،صورتین لترو

ة ج لوسائل االرهاب او االعمال االرهاب قصد الترو لها  ان ش ة في في حین تتمثل الثان ،مهما 
ة ج لوسائل االرهاب او االعمال االرهاب قصد الترو فقد حدد  .ادارة موقع الكتروني او استعماله 

ل  االشغال الشاقة المؤقتة  عاقب  ة بنص المادة الثامنة ( ج لالعمال االرهاب ة الترو المشرع عقو
قصد التر  لها  ان ش ج لوسائل االرهاب من قام بتوزع المطبوعات او المعلومات المخزنة مهما  و

ة ا لهذا الغرض).  ،او االعمال االرهاب ل من ادار او استعمل موقعا الكترون ة نفسها    وتنزل العقو

  :مظاهر ومعالجة االرهاب في قطر -٥

ات رقم  ١٠/٤/٢٠٠٤بتارخ  ونص على  ،٢٠٠٤لعام  ١١٩اصدرت قطر قانون العقو
موجب القان ات قطر الصادر    .١٩٧١لعام  ١٤ون رقم الغاء قانون عقو

شأن  ة  ام الشرعة االسالم نص القانون الجدید في مادته االولى على ان تسر اح و
ه مسلما ان المتهم او المجني عل ة اذا    :)٢(الجرائم االت

ة والزنا وشرب الخمور والردة  -  أ السرقة والحرا   .جرائم الحدود المتعلقة 

ة - ب   .جرائم القصاص والد

ات الجدیدوقبل صدور قان  ٢٠٠٤لعام  ٣القانون رقم  ١٦/٢/٢٠٠٤صدر بتارخ  ،ون العقو
افحة االرهاب ة (تعتبر  ،شأن م الذ ینص في مادته االولى على التعرف التالي للجرمة االرهاب

ام هذا القانون  ة في تطبی اح ات او في  ،جرمة ارهاب ات المنصوص علیها في قانون العقو الجنا
ا) ،ا قانون اخر ان الغرض من ارتكابها ارهاب   .)٣(اذا 

ع هو  ان الدافع الى استعمال القوة او العنف او التهدید او الترو ا اذا  ون الغرض ارهاب و
النظام العام او تعرض  ام النظام االساسي المؤقت المعدل او القانون او االخالل  تعطیل اح

ال ةسالمة المجتمع او امنه للخطر او االضرار  ان من شأنه ان یؤد  ،وحدة الوطن واد ذلك او 

                                                            

 المادة السادسة من نفس القانون .) ١(

ات القطر لعام ) ٢(  .٢٠٠٤المادة االولى من قانون العقو

افحة االرهاب القطر لعام  ١المادة  )٣(  .٢٠٠٤من قانون م
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اتهم او حراتهم او امنهم للخطر او الحاق ،الى ایذاء الناس او تسبیب الرعب لهم او تعرض ح
البیئة او الصحة العامة او االقتصاد الوطني اوالمراف او المنشآت اوالممتلكات العامة او  الضرر 

الء علیها او عرق لة ادائها العمالها او منع او عرقلة السلطات العامة عن الخاصة او االست
ة لعدد من  ٢وتنص المادة  .ممارسة اعمالها النس ات قد تصل الى االعدام  من القانون على عقو
ة م على خالف  ٣وتجرم المادة  ،الجرائم االرهاب م او ادارة جماعة او تنظ س او تنظ فعل تأس

ان مسماه الرتكاب ج ا  ةالقانون ا ل من انضم الى احد  ،رمة ارهاب د  س المؤ الح عاقب  و
ة صورة ا مات او شارك في اعمالها  اغراضها ،هذه الجماعات او النتظ علم    . )١(وهو 

ل من امد احد الجماعات المنصوص علیها في المادة  د  س المؤ الح عاقب   ٣(و
علم  ،المتفجرات او االسلحة ل من امدها وهو  ذلك    )٢(اغراضها)و

ل من اكره شخصا على االنضمام الى احد الجماعات او  ة ذاتها على (  وتسر العقو
ورة او منعه من االنفصال عنها) مات المذ   .)٣(التنظ

ة في الخارج مالحقة المواطنین القطرین المتعاونین مع الجماعات االرهاب ما یتعل  فقد  ،وف
الــعالج المشرع القطر ب عاقب  س مدة ال تقل عن خمس سنوات وال تجاوز خمس عشرة سنة ( ح

انت تسمیتها  ا  م او جماعة ا ة او هیئة او منظمة او تنظ ا جمع ل قطر تعاون او التح 
انت غیر موجهة الى دولة  ة ولو  الد اذا استهدفت ارتكاب  جرمة ارهاب ون مقرها خارج ال

س مدة ال تقل  ،قطر ة الح عن عشر سنوات وال تتجاوز خمس عشرة سنة اذا تلقى وتكون العقو
ة االعدام  قة وتكون العقو رة في احد الجهات المشار الیها في الفقرة السا ات عس الجاني تدر

ة ضد دولة قطر) قصد ارتكاب جرمة ارهاب رة  ات العس انت التدر   .)٤(اذا 

ل من یدرب على استعمال ال ذلك جرم المشرع القطر  قصد و سالح ومن تلقى التدرب 
ل من حرض الغیر على ارتكاب  ذلك جرم المشرع  ة و ه في ارتكاب جرمة ارهاب االستعانة 

ة اء او امواال او اسلحة او االت تحصلت او استعملت او ،جرمة ارهاب ل من اخفى او اتلف اش و
ة مع علمه بذلك   .)٥(اعدت لالستعمال في الجرائم االرهاب

                                                            

 .من نفس القانون  ٣و ٢المادة ) ١(

 .من نفس القانون  ٤المادة ) ٢(

. ٥المادة ) ٣( افحة االرهاب القطر  من قانون م

 .من نفس القانون  ٧المادة ) ٤(

 .من نفس القانون  ١٠و٩و٨لى المادة انظر ا) ٥(
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ة اما بخصو  ل االرهاب فقد اعاد المشرع النص على الجرائم االرهاب افحة تمو ص تدابیر م
موجب القانون رقم  مقتضى المادة  ،٢٠٠٣لعام  ٢١موجب التعدیل الذ اجراه  منه  ٨الذ تم 

ز  افحة غسل االموال برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المر ة لم س اللجنة الوطن ان  ،تأس و
ةلهذا المصرف دور  س وحدة المعلومات المال وهي الجهة التي ینا بها االشراف ،بیر في تأس

ات  ل االرهاب في الدولة وتلقي االخطارات عن العمل افحة غسل االموال وتمو على اجراءات م
شأنها.   المشبوهة واتخاذ االجراءات الالزمة 

ة المحاكم ا ١٦فقد رسم المادة  ومن حیث نطاق وال ت اطار سران القانون من قانون العقو
لها او  ا في جرمة وقعت  ل من ارتكب خارج قطر فعال یجعله فاعال او شر القطر على 
ه  مقتضى القانون القطر وقانون البلد الذ وقعت ف ا علیها  ان معاق عضها داخل قطر متى 

ان الفعل من الجرائم الموجهة ضد امن الدولة الخارجي  ،الجرمة ذلك اذا  او  ،او الداخليو
ع  ة او االختام او العالمات او الطوا ر او تزیف او تقلید المحررات الرسم الجرائم المتعلقة بتزو

ة وم ازتها،الح ة متداولة قانونا في قطر او ح ة او معدن   .او ا عملة ورق

افحة االرهاب وتتألف من ممث ة لم انشاء اللجنة الوطن لین وقد صدر قانون مجلس الوزراء 
ة افة الوزارات واالجهزة االمن اسات والخطط والبرامج الخاصة ،عن  اللجنة وضع الس نا  و

ة في الدولة لتنفیذ االلتزامات الواردة في  افة الجهات المعن افحة االرهاب وتنسی الجهود بین  م
افحة االرهاب ٢٠٠١لعام  ١٣٧٣قرار مجلس االمن رقم  داف والعمل على بلوغ االه،شأن م

افحة االرهاب والتي انضمت الیها قطر او صادقت علیها.  م ة  ة المعن ات الدول   الواردة في االتفاق

  

  الفرع الثاني

عض الدول  ةالمظاهر والمعالجة في  ا الغر طال ات المتحدة ،فرنسا ،(ا   )المملكة المتحدة ،الوال

ة في مختلف دول العالم نحو معالجة لة اإلرهاب غیر إن اغلبها  تتجه التشرعات الجنائ مش
النص على أفعال معینه تمثل صور من  تفي  قف عاجزا عن وضع تعرف محدد لهذه الظاهرة و
ة یتم إخضاعها لنظام قانوني خاص لمواجهة أثارها الخطیرة على المجتمع وردع  الجرائم اإلرهاب

ا وحازما خ ان رد المجتمع الدولي على اإلرهاب قو عد أحداث مرتكبیها، و سبتمبر  ١١اصة 
جوهرا حول األهداف والخطو العامة، رغم وجود اختالفات في اذ ان هناك اتفاقا عاما  ،٢٠٠١

ضا حول الجوانب  ل قسر وأ ش فرض "تنفیذ القانون"  رة  و یز على األدوات العس عني التر ما 
افحته وتلك التي تعني الظروف ة من اإلرهاب وم الوقا ن أن تشجع انتشار  المتعلقة  م التي 

ة المتطرفة وتجنید اإلرهابیین.   الدعا



- ١٢٧ -  

طالي -١ ع اال   :مظاهر ومعالجة االرهاب في التشر

ا منذ العام  طال افحة االرهاب في ا ات االولى لم ن رصد البدا حیث نص دستور  ١٩٤٧م
ة الجدیدة وصدر ت ورة على خطر عودة الفاش ا الصادر في السنة المذ طال قا لذلك قانون ا طب

SCELBA  افحة االرهاب رقم اداة ضرورة لمواجهة  ٢٢/٥/١٩٧٥في  ١٥٢ثم صدر قانون م
ة الجدید ة ومع ذلك لم یتضمن القانون  ،عنف الفاش المنظمات الفاش ل من اتصل  ات  وغلظ عقو

عد مرور اسبوع من حادثة اخت طالي نصوص معینة تشیر الى االرهاب اال  طاف الجنائي اال
س الوزراء "ال دومورد" عام  ال رئ مقراطي)) ثم تم  وسمیت بجرمة ١٩٧٨واغت ((تدمیر النظام الد

اعمال الخطف لغرض ارهابي ومع ذلك فلم  ٢٨٩تعدیل القانون الجنائي في المادة  والمتعلقة 
ة اال انه لجأ الى االسل وب الغائي في یتضمن التشرع الجنائي تعرفا لالرهاب وال الجرمة االرهاب

قصد ارهابي الذ هو اشاعة الرعب واالضطراب   .التجرم أ تحدید افعال معینه ترتكب 

ات جنوفا في  مة جنا االرهاب تقول مح انه  ٨/١٠/١٩٨٢وفي اطار تفسیر المقصود 
العنف من  ((طرقة للكفاح المسلح التي تنفذ من خالل اللجوء المتكرر والمنتظم الى وسائل تتسم 

م أ نو  ق اه دون تمیز وال  عرف الرحمة وغیر ممیز أ یختار ضحا ع خاص أو عنف مفر ال 
عه في  ش حمیها النظام القانوني للدرجة التي ینشر معها الرعب و ار للمصالح التي  اعت

  .المجتمع))

ة لجرائم االرهاب ولكن قد  والذ یتبد لنا من التعرف المتقدم ان العنف هو المیزة االصل
ة ولكن صفة العنف الممیز لالرهاب انه  ،صدر (العنف) في جرائم اخر غیر الجرائم االرهاب

اال ان الذ یؤخذ على التعرف  ،مفر و یختار اهدافه دون تمییز أ العنف المفر العشوائي
مة هو ایرادها مصطلح (طرقه للكفاح المسلح) والذ تقترب فیها الجرمة  الذ اوردته المح

ة من المقاومة على الرغم من البون الشاسع بینهمااال   .رهاب

طا ا على الفور للتهدید اإلرهابي وقد استجابت إ ا مع القرارات  ٢٠٠١سبتمبر  ١١عد ل تمش
ي ة التي أقرها االتحاد األورو  ،ذات الصلة التي اتخذتها األمم المتحدة ومختلف األدوات القانون

موجب القانون رقم  ) في وزارة االقتصاد CSFتم إنشاء  لجنة األمن المالي ( ٢٠٠١ لسنة ٤٣١و
ة والتي یترأسها المدیر العام للخزانة ل من  ،والمال عضوا وتضم ممثلین عن وزارات  ١١وهي تتش

ا) واللجنة  طال طالي (بنك إ ز اإل ة والبنك المر ة والعدل والخارج ة واالقتصاد والمال الداخل
ات وسو  ة للشر طالي CONSOBق األسهم (الوطن تب اإل ة للمصارف والم طال ة اإل ) والجمع

ا افحة الماف ة لم ة واإلدارة الوطن الت والشرطة المال )  CSFومهمة لجنة األمن المالي ( ،للتحو
طالي ة من استخدام النظام المالي اإل ا  ،هي منع المنظمات اإلرهاب طال وهي تقوم بتنسی جهود إ
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ل اإل المنظمات لوقف تمو طة  ة تجمید أرصدة األفراد أو المجموعات المرت رهاب ولها صالح
ة.   اإلرهاب

اإلشراف على تطبی  ي في هذا المجال و ة تنفیذ لوائح االتحاد األورو مراق وتقوم اللجنة 
ع لألمم المتحدة والموافقة على اقتراحات إدراج األفراد أو ات التي أقرها مجلس األمن التا  العقو

ان ة طال م القاعدة وحر ات ضد تنظ انات في الئحة لجنة العقو مة األصول التي  ،الك وتبلغ ق
سمبر  ة بتجمیدها حتى د طال قرب من   ٢٠٠٦انون األول  –قامت السلطات اإلدارة اإل ما 

متها حوالي   ،یورو ٥٠٠,٠٠٠ اإلضافة إلى ذلك فقد تم مصادرة أصول وممتلكات تبلغ ق  ٤و
ة.مالیی   ن یورو بناء على طلب من السلطات القضائ

ة من الجرائم  ٢٠٠١لسنة  ٤٣٨موجب القانون رقم  تم اتخاذ إجراءات وتدابیر عاجلة للوقا
ة جدیدة في القانون  ما استحدثت فئة جنائ افحتها،  ة لتحقی أهداف اإلرهاب الدولي وم المرتك

اإلرها یل جماعة ألغراض تتعل  رر من قانون  ٢٧٠ب الدولي (المادة هي التآمر أو تش م
ات).   العقو

فت عناصر جدیدة على القانون رقم ٢٠٠٥تموز من العام –وفي یولیو ة ١٥٥، ُأض ، لمعاق
ذلك ُأدخلت قواعد )١(جرائم مثل التجنید والتدرب وأعمال أخر ترتكب لخدمة أغراض اإلرهاب  .

ة والمعل انات االتصاالت الهاتف الد جدیدة في شأن ب ضا في شأن طرد األجانب من ال ة وأ ومات
ة من اإلرهاب. الوقا اب تتعل    ألس

عات فرنسا -٢   :مظاهر ومعالجة االرهاب في تشر

افحة االرهاب الفرنسي عام  عالج المشرع الفرنسي الجرمة  ،٢٠٠٦قبل صدور قانون م
ات وحدد أفعاال معینه مجرمة أخض ة ضمن نصوص قانون العقو عها لقواعد اكثر صرامة االرهاب

النظام العام  مشروع إجرامي فرد أو جماعي بهدف اإلخالل  ة إذا اتصلت  ارها جرائم إرهاب اعت
ع مه عن طر التخوف والترو    .صورة جس

أنه ((خرق للقانون  ه فرد من األفراد ،وقد عرف المشرع الفرنسي اإلرهاب  م  ،قدم عل أو تنظ
الترهیب ))اضط ةثار إجماعي بهدف  وفي  .)٢(راب خطیر في النظام العام عن طر التهدید 

عد هذا القانون عام  تبنى المشرع االسلوب الغائي في تجرم  ١٩٩٦و ١٩٩٢القوانین التي صدرت 

                                                            

 .٢٧٠دة ) من الما٤،٥،٦الفقرة () ١(

ات الفرنسي رقم ) ٢(  .١٩٨٦لعام  ٨٦/١٠٢٠قانون العقو
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ة وانما ینص على عدد من  ة فهو لم یورد تعرف لالرهاب وال للجرمة االرهاب االعمال االرهاب
ن تصن م   :فها الى ثالثة اصنافالجرائم والتي 

  جرائم العنف الواقع على االشخاص. :االول

  .الثاني: جرائم االعتداء على االموال التي من شانها خل خطر عام

  .االعداد للجرائم او تنفیذها :الثالث

مشروع اجرامي فرد او جماعي  ه اذا اتصلت  وقد عد المشرع هذه االفعال جرائم ارهاب
النظا عبهدف االخالل  مه عن طر التخوف والترو صوره جس   .م العام 

افحة اإلرهاب، وشهد  ٢٠٠٦فى عام  ة، فرنسا، قانونًا لم أصدرت عاصمة الثقافة األورو
ة الهواتف واإلنترنت،  ١٤القانون  نص على: (جواز مراق ة، و ًال خالل السنوات التسع الماض تعد

ة في األماكن العامة، وم امیرات مراق ة وزرع  سافر للتدرب على أعمال إرهاب الحقة أ فرنسي 
ه على األراضي  ا مض ش الد حتى لو لم یرتكب أ عمل مسيء في فرنسا، وحتى لو لم  خارج ال
ة تهدف الرتكاب عمل إرهابي، وهي جرمة تعاقب  ة إجرام یل عصا ة، وذلك بتهمة تش الفرنس

السجن عشر سنوات، وغرامة تبلغ  ًال في ألف ی ٢٢٥علیها  ورو). شهد القانون الفرنسي تعد
فة شارلي إیبدو الساخرة، ونص التعدیل على منع الفرنسیین ٢٠١٤نوفمبر  ، قبل الهجوم على صح

م  عد انضمام مئات الفرنسیین لتنظ ة في سورا  ، »داعش«من السفر لالنضمام للجماعات الجهاد
ل من أمضى بین  ة  طاقة هو ه أش ٦ومصادرة جواز سفر و هر وعامین بها، ومنع المشت

م  ة التي تدعو » داعش«انضمامهم لتنظ ة السلطات للمواقع اإللكترون من دخول فرنسا، ومراق
عد  ات المتشددة وحظر المواقع التي تدافع عن اإلرهاب. و مسح المحتو ة مدیرها  للتطرف، ومطال

م، خرج إلى النور في مارس ٩ القانون القد قانون  ٢٠١٥أ عام الماضي  سنوات من العمل 
اسم  افحة اإلرهاب«جدید  نص »تعزز م ه البرلمان، و ة وواف عل ومة الفرنس ، طرحته الح

ومراقبتهم من خالل أذونات إدارة » اإلرهابیین المحتملین«القانون على جواز اختراق من وصفهم بـ
ة،  ال«دون الحاجة إلى موافقة قضائ م أشخاص وصورهم، أو لبرامج اللجوء إلى أجهزة لتسجیل 

ة انات المعلومات ة تلتقط الب روفونات »معلومات ارات بوضع م سمح لعناصر االستخ ، ما س
ین  ع هواتف المشتر ما في ذلك إقامة مراكز تت امیرات تجسس وغیرها أینما یرون ذلك ضرورًا،  و

اعتراض االتصاالت فى مرع معین، سواء من اتصاالت ه بهم أو المقرین منهم  التي تسمح  مشت
ل ما  م السلطات  لزم القانون مشغلي خطو الهاتف ومزود اإلنترنت بتسل والتنصت علیهم، و
ة عدیدة، قال  انات. وفى دفاعه عن القانون الذ هاجمته أصوات فرنس ن أن یجمعوه من ب م

ل فالس:  ومة مانو س الح سا والعالم ال بد من خطوات في مثل هذه الظروف التي تمر بها فرن«رئ
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ستخدمون وسائل التواصل  ة المواطنین الفرنسیین. فاإلرهابیون المتطرفون ما زالوا  احترازة لحما
الجهادیین في  اب على االلتحاق  االجتماعي من أجل بث سمومهم وٕاعالناتهم التي تشجع الش

الجماعات المتطر  ل واحد من اثنین یلتحقون  فة من دون معرفة أجهزة العراق وسورا، و
حاجة إلجراءات مشددة وسنوفر نحو  ارات بهم، لذلك نحن  فرصة عمل في األجهزة  ٢٦٨٠االستخ

ة المتطرفین الفرنسیین الذین تجاوز عددهم في سورا والعراق  ة والدفاع من أجل مراق ، ١٤٥٠األمن
ًا حتى اآلن ٨٩قتل منهم  ح ح». فرنس الد والشعب الفرنسي، موضحًا أن هذا القانون سیت ة ال ما

ة وجدیدة  ات استثنائ عطى صالح حسب قوله، ألنه س بل وٕانقاذ العدید من المتطرفین الفرنسیین، 
قاء على انتشار  ة، مع اإل ل  ٧لرجال شرطة الحدود والمطارات والموانئ الفرنس ش ر  آالف عس

ة قابلة للزادة، في حالة حصول  .)١(أ طارئ  دائم على األراضي الفرنس

ة -٣   :مظاهر ومعالجة االرهاب في القوانین االمر

ع أو قهر  قصد ترو مارس  أنه (عنف إجرامي  ة الفعل اإلرهابي  تعرف القوانین األمیر
ع أو القهر، أو التأثیر على  ومة ما عن طر الترو اسة ح جمهور مدني، أو التأثیر على س

ومة ما عن طر القتل العم ات المتحدة  ،د أو خطف األشخاص)سلوك ح رط تشرعات الوال و
أنه  األفراد فحسب واالتجاه الفقهي السائد یذهب الى تعرف اإلرهاب  ة اإلرهاب  نشا (األمر

ات  س من مواطني الوال مارس من قبل فرد ل ات المتحدة  موجه ضد شخص من أشخاص الوال
صور  مین فیها    .)٢()ة دائمةالمتحدة أومن األجانب المق

اره جرمة مستقلة حتى صدور قانون عام إ اعت ي لم یتعامل مع اإلرهاب  ن المشرع األمر
عد أحداث  ١٩٩٦ ل  ٢٠٠١سبتمبر  ١١ثم توالت القوانین  افحة تمو م ما یتعل  وخاصة ف
ة غیر إ ، اإلرهاب ات المتحدة وال ة في الوال ي المحاكم االتحاد ه وقد منح المشرع االمر م قل

اإلعدام في حالة وفاة شخص نتیجة  موجب القانون وعاقب  محاكمة األشخاص المتهمین  تسمح 
ه افحة )٣(القتراف العمل اإلرهابي أو الشروع ف ي عدة قوانین لم ذلك سن المشرع األمر . و

افحة اختطاف الطائرات عام  ما سن الكونغرس جزاءات تفرض ١٩٧١اإلرهاب منها قانون م  .
  .١٩٧٦ى البلدان التي تعاون اإلرهابیین أو تحرضهم أو تمنحهم مالذًا في عام عل

ة عام  ه  ١٩٨٤وقد عرفت وزارة العدل األمر قصد  أنه (سلوك جنائي عنیف  اإلرهاب 
تب  ال أو الخطف). بینما ذهب م ومة ما عن طر االغت بوضوح التأثیر على سلوك ح

                                                            

ط:لى إ) انظر ١(  .http://www.elwatannews.com/news/details/766745 مواجهة فرنسا لداعش على الرا

ر ،مصدر ساب ،ص٢(  .١٢٩) دمحم عزز ش

 .١٩٧٤أب  ٥في  ٣٦٦/ ٩٣) القانون رقم ٣(
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قات الفیدرالي الى تعرفه  نتهك التحق ة و اة اإلنسان ل خطرًا على الح ش أنه (عمل عنیف أو عمل 
ة دولة) ة في أ  .)١(حرمة القوانین الجنائ

ز التجارة  ة تمثلت في التفجیر األول لمر ات المتحدة ألحداث إرهاب عد ان تعرضت الوال
الهوما سنة  ١٩٩٣العالمي سنة  جرس وضع الكون ،١٩٩٥وتفجیر المبنى الفیدرالي في أو

افحة اإلرهاب سنة  ي قانونا لم الضمانات التي نص علیها الدستور  ،١٩٩٦األمر تضمن مساسا 
ي ه وٕاضفاء  ،األمر محام س األجانب ومنع اتصال المتهم  رة وح مثل إنشاء المحاكم العس

قات عد أحداث  ،)٢(السرة على التحق ي على وجه ٢٠٠١سبتمبر سنة  ١١و  أقر الكونجرس األمر
س الجمهورة مجموعة من  اتروت) وقبله أصدر رئ افحة اإلرهاب سمى (قانون  السرعة قانونا لم
ة لم تشهدها  مة على الحرات المدن افحة اإلرهاب ومعاقبته تضمنت قیودا جس ة لم األوامر التنفیذ

ة ة الثان الد منذ الحرب العالم افحة ،ال ات المتحدة في م اسة الوال اإلرهاب على  وقد ارتكزت س
ر  :أساسین ر و .(أولهما) سلطات الطوارئ وتطبی القانون العس اتروت في أكتو (ثانیهما) قانون 

  .٢٠٠١سنة 

ة لألساس األول النس س بوش في  ،و حالة الطوارئ  ٢٠٠١سبتمبر سنة  ١٤أعلن الرئ
ة عض الهجمات اإلرهاب ي قرا سبب  ام أصدر الكونجرس األمر عد أرعة أ س و را یخول الرئ

ل القوة المالئمة والضرورة ضد األمم والمنظمات  استخدام  رة  ات عس اشر عمل ي أن ی األمر
ة التي وقعت في  سبتمبر  ١١واألشخاص الذین نظموا أو سمحوا أو نفذوا أو أیدوا الهجمات اإلرهاب

ل عمل مستقبلي لإلرهاب  ٢٠٠١سنة  ات أو وفروا لهم اإلقامة، وذلك لمنع  الدولي ضد الوال
س  ،المتحدة بواسطة هذه األمم أو المنظمات أو األشخاص ناء على هذه السلطات استخدم الرئ و

ان الذ قدم المساعدة لهذا  م القاعدة ونظام طال ي القوات المسلحة في أفغانستان ضد تنظ األمر
ة مو  مثا ور  ي قرار الكونجرس المذ س األمر م واعتبر الرئ افقة على معاملة اإلرهابیین التنظ

ي سلطاته بناء على ما  س األمر ر وقد مارس الرئ قا للقانون العس بوصفهم أعداء محارین ط
ة وفي الدفاع  ة من سلطات خاصة في المسائل الخارج ي للسلطات الفیدرال منحه الدستور األمر

ي ،الوطني وفي حالة الحرب ملك  – اإلضافة إلى أن الكونجرس األمر سلطة  –وفقا للدستور 
ة صحة األعمال التي مورست  یل قوات مسلحة، وقد أعلنت المحاكم الفیدرال إعالن الحرب وتش

الحرب واستخدام القوات المسلحة في الخارج س . )٣(وتتعل  ناء على هذا األساس اتخذ الرئ و
                                                            

ر ،ص) ١(  .١٣٠دمحم عزز ش

(2)  David Cole and James X. Dempsey. Terrorism and the constitutional scarifying civil liberties in the 

name of national security The New Press, 2002,Paper,106.                                                                            

مة االست٣( م مح ة ) انظر ح  ٠Handi V. Rumofeld 316 F. 3d. 450.462.47ئناف في قض
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رة لنظر قض االلتجاء إلى المحاكم العس سرعة قرارًا  ي  اإلرهاباألمر ا المتهمین   ١٣وفي  ،ا
اإلرهاب في  ٢٠٠١نوفمبر سنة  أن یودع المتهمین  سمح لوزر الدفاع  را  س أمرا عس وقع الرئ

رة. وعلى أثر ذلك أصدر وزر الدفاع  عمل على محاكمتهم أمام المحاكم العس السجن وأن 
رة وتحدید اختصاصه م المحاكم العس ي عدة قرارات بتنظ   ا وٕاجراءاتها.األمر

ات المتحدة        أما األساس الثاني لمواجهة اإلرهاب في الوال

اتروت الصادر سنة   اإلطالة  وقد صدر   ٢٠٠١فقد تمثل في قانون  تمیز هذا القانون  و
ي في  ر سنة  ٢٦غیر مناقشة من الكونجرس األمر حتو على  ،٢٠٠١أكتو فصال، ونص  ١٦و

سمبر سنة  ٣١ولها في تارخ محدد هو على أن مواده ینتهى مفع قرر الكونجرس  ٢٠٠٥د ما لم 
التصوت  ه  ة )١(مد العمل  ة اإللكترون ة في المراق ، فقد وسع هذا القانون من السلطات االستثنائ

ة أو عمالئها ش الواقع على المنظمات األجنب وقد احتو هذا القانون على عدة سلطات  ،أو التفت
ز خاصة تمس الحقو  ة وغسیل األموال ومر ة وخاصة في مجاالت المراق ق والحرات األساس

اطي س االحت وجه عام فإن قانون  ،األجانب واعتقالهم، والتوسع في التجرم والعقاب والح و
س الجمهورة والقرارات التي أصدرها النائب العام قیدت  ة الصادرة من رئ اتروت واألوامر التنفیذ

ع ةعلى نحو مهم  ي قبل انتهاء مفعول  ،ض الحقوق والحرات األساس وقد قام الكونجرس األمر
عض  معظم مواده التي سمیت بنصوص الغروب وأحدث علیها  هذا القانون بتجدید العمل 
ما  عاد النظر ف ة على أن  فون المات التل ا على النصوص الخاصة بتسجیل الم ق الت م التعد

ل أرع وقد أثار هذا التقیید جدال حول مد عدالة التوازن بین  ،ة أعوامسمى بنصوص الغروب 
هذه الحقوق والحرات وحمایتها ضد اإلرهاب. وقد تمثلت أهم هذه الحقوق والحرات التي أصابها 
ي، وذلك من  ع للدستور األمر ه التعدیل الرا اة الخاصة الذ نص عل المساس في الح في الح

ة وا مراق ذلك ح استخدام خالل السماح  طة، و س ة  ة قضائ سعة للمواطنین واألجانب تحت رقا
عني الح في  ي و ه في التعدیل الخامس للدستور األمر ة المنصوص عل الوسائل القانون
المحاكمة المنصفة، وحرة التعبیر واالجتماع المنصوص علیها في التعدیل األول للدستور 

ي الفصل بین السلطات، تتمثل في المد الذ ما أثار هذا القانون  ،األمر ة تتعل  ة أساس قض
ة،  ة أو قضائ ة تشرع ه في تقیید الحقوق والحرات دون رقا ة أن تصل إل ن للسلطة التنفیذ م

ة رة والخارج   .)٢(اسم السلطات الكاملة التي تملكها في المسائل العس

                                                            

(1) Normen Abrams; Developments in US Anti- terrorism law (Journal of International Criminal justice, 

p. 1122 etc.                                                                                                                                                                  

(2) Annuaire Inter. De la Justice constiti. 2002, p. 162 
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الح في المحاكمة المنصفة، فقد  ما یتعل  حث حول مد احترام قاعدة استخدام وف أثیر ال
رة التي أنشأها األمر التنفیذ الذ  عة أمام اللجان العس ة في اإلجراءات المت الوسائل القانون

س بوش في  م القاعدة  ٢٠٠١نوفمبر سنة  ١٣أصدره الرئ لمحاكمة األجانب األعضاء في تنظ
ة ضد  االشتراك في األعمال اإلرهاب ات المتحدةوالمتهمین   ٢٠٠٤یونیو سنة  ٢٨وفي  ،الوال

مة في وضع قواعد للحد  ة المح ا في الموضوع ترجمت رغ مة العل ام للمح صدرت ثالثة أح
ة الحقوق الدستورة للمواطنین واألجانب المحبوسین ، وانحصر الجدل القانوني )١(األدنى من حما

ة  ه في التضح ن الوصول إل م اسم األمن القوميفي تحدید المد الذ  ة   ،الحرات األساس
سمبر سنة  ٣٠وفى  صدر قانون معاملة المسجونین وفرض قیودا على سلطة المحاكم  ٢٠٠٥د

ة في اتخاذ  المسجونین في جوانتانامو، وقید السلطة التنفیذ في إعادة النظر في مسائل تتعل 
ة أو تنطو على معاملة مهینة  ة أو غیر إنسان ان موقعةتدابیر قاس ا    .في السجن أ

ة   عد أرعة شهور من قض ة ح المتهم  Hamdanو ا األمر مة العل التي أقرت منها المح
ة صدر سنة  شر استخدام الوسائل القانون اإلرهاب في االستفادة من الضمانات الدستورة 

شأن اإلجراءات الواجب اتخاذها أمام ه ٢٠٠٦ رة  ذه اللجان عند محاكمة قانون جدید للجان العس
محارین أعداء بجرائم الحرب ونص هذا القانون على عدم تطبی قانون  .األجانب المتهمین 

ار اللجان  ر على هذه اللجان إال في الحاالت التي ینص علیها. ونص على اعت القضاء العس
مة تملك فقط محاكمة المحارین األجانب األعداء، وأن ا ة مح مثا رة  ل العس انت  للجنة وان 

ة جنیف، إال أنه ال  ة من اتفاق ة المعترف بها بهدف تطبی المادة الثالثة المشتر الضمانات القضائ
ة جنیف أثناء المحاكمة أمامها مع ح  حقوقه بناء على اتفاق یجوز للمحارب العدو التمسك أمامها 

عدم إفشاء مدافع من المدنیین یلتزم  معلومات إلى أ شخص غیر مصرح  المتهم في االستعانة 
رین مدافع من العس اإلضافة إلى ح المتهم في االستعانة    .)٢(بها بتناولها، 

ات   ض على رجلین من الشرق األوسط وصال الوال یون إلقاء الق أعلن مسؤولون أمر
ا فورن ال األمن القومي في  طة  الجئین منذ أكثر من ثالث سنوات بتهم مرت  المتحدة 

س  انون الثاني إن الرجلین اللذین  ٧وتكساس.وقال مصدر مطلع على القضیتین الخم ینایر/
اب غیر متورطین في  رامنتو وهیوستن وهما عمر فرج الحردان وأوس دمحم یونس الج اعتقال في س

عضهما انا على اتصال ب ة أن الحردان  ،مخطط واحد، لكن رما  مة أمر قة مح رت وث وذ
اب  ات المتحدة والج ان قد دخل الوال ان ولدا في العراق واعتقل الحردان في هیوستن، و فلسطین

م "داعش" ومعلومات ،٢٠٠٩تشرن الثاني  الجئا في نوفمبر/ م دعم ماد لتنظ واتهم الحردان بتقد
                                                            

(1) Guy Scoffoni, p. 324. 

(2) Norman Alrams, developments in US Anti terrorism law (Journal of international cirminal law, V.7, 
NO. 5, Novermber 2006, P. 1134 etc. 
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ة، حسب الئحة اتهام  ة األمر سعى للحصول على الجنس ان  م حین  التنظ شأن صلته  ة  اذ
سفي م شف النقاب عنها الخم ة في هیوستن  مة اتحاد وحسب وزارة العدل فإن أوس دمحم  ،ح

اب ( ة،  ٢٣یونس الج اذ م معلومات  س بتهمة تقد رامنتو یوم الخم عاما)، الذ اعتقل في س
ات المتحدة الجئا من سورا عام  مة و  ،٢٠١٢دخل الوال اب أمام مح مثل الج أنه من المقرر أن 

ة  رامنتو یوم الجمعة.اتحاد   )١(في س

  :مظاهر ومعالجة االرهاب في قانون المملكة المتحدة -٤

مة من  ة التي قابلت موجات جس انت من أكثر الدول الغر شار إلى أن المملكة المتحدة 
عض إلى سببین هما: ،العنف رجع ذلك في نظر ال   و

ان المستعمرات البر  :األول اسي الذ مارسه س ة قبل أن تتذوق طعم العنف الس طان
اسي الذ تصاعد في ایرلندا ضد اندماجها في المملكة المتحدة  التحرر. والثاني: هو العنف الس

  .)٢(لمدة تزد على ثالثة قرون 

ة حرة (اآلن جمهورة ایرلندا) سنة   ان اقتطاع دولة ایرلند یز الصراع  ١٩٢٢و إیذانا بتر
ما تخلله  ة  اسيمع ایرلندا الشمال وقد أصدرت المملكة المتحدة عددا من القوانین  ،من عنف س

ش الجمهورة المؤقتة الیرلندا منذ سنة  وقد اتخذت هذه  ،١٩٧٠لمواجهة هذا العنف الذ تزعمه ج
مة ومع  ر الذ عرفته المملكة المتحدة مع مقاطعاتها القد ل العس ة األمر الش المواجهة في بدا

یز المواجه رة لم یجلب سو المزد من الدمار المصحوب ذلك فإن تر ة العس ة على اإلستراتیج
ة التي  ه إلى المواجهة الدمو شار ف غیر محاكمة وتعذیب المسجونین،  العار من خالل االعتقال 

ما سمى بیوم األحد الدمو سنة  ة  ،١٩٧٢حدثت ف ومة البرطان وقد أد ذلك إلى إعادة الح
استها ف وانین الطوارئ في ي هذا الشأن مما أد إلى وضع نصوص خاصة في قالنظر في س

غیر محلفین، ومنح  ١٩٩٨–١٩٧٣الفترة من  ة خاصة من بینها المحاكمة  تضمنت إجراءات جنائ
غیر محاكمة (وهو ما توقف منذ سنة  ،الشرطة سلطات خاصة ان االعتقال  وفي  ).١٩٧٥وٕام

افحة اإلرهاب م ١٩٧٤عام  قها حتى سنة صدر قانون لم ًا نصوصًا مؤقتة، أستمر تطب حتو
ش االیرلند في برمنجهام مما أد إلى ٢٠٠٠ القنابل الذ مارسه الج ، وذلك في أعقاب الهجوم 

ا ثیر من الضحا اسة أخر لمواجهة اإلرهاب  ،سقو  یر في س وقد بدأت المملكة المتحدة في التف
، ١٩٩٦الذ تم خرقه سنة  ١٩٩٤ش االیرلند سنة منذ االتفاق على وقف إطالق النار مع الج

                                                            

(1  ) https://arabic.rt.com/news/806666 

(2) Micheal C. Dort; the orwelliam military commissions act of 2006 (Journal of International criminal 

Justice, US. No 1. March  2007, P. 11 etc. 
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ع سلطات الشرطة الذ تم سنة  أن توس م الصادر  جاء مخالفا للمادة  ١٩٨٨اإلضافة إلى الح
ة لحقوق اإلنسان ١٥ ة األورو افحة اإلرهاب سنة )١(من االتفاق . لهذا بدأ إعادة النظر في قوانین م

د) ١٩٩٦ افحة اإلرهاب سنة  بناء على تقرر اللورد (لو عن  ١٩٩٨مما أسفر عن تعدیل قانون م
ة في القانون  ة لحقوق اإلنسان والحرات األساس ة األورو بیر من مواد االتفاق طر إدخال جزء 

ة ١٥البرطاني تضمن إلغاء النص المخالف للمادة  إال أن هذا التعدیل لم یتضمن  ،من هذه االتفاق
ا في فلسفة  افحة اإلرهاب، وفى عام تغییرا أساس افحة اإلرهاب  ٢٠٠٠قانون م صدر قانون م

ال اإلرهاب األخر  ال من اإلرهاب االیرلند وغیره من أش وتخلى هذا  ،متضمنا نصوصا تواجه 
ه القانون الساب الذ یواجه اإلرهاب االیرلند ان یتمیز  ع التأقیت الذ    .القانون عن طا

اق تعرف اإلرهاب وقد تضمن هذا القانون تعر  التوسع مما أد إلى انط فا لإلرهاب تمیز 
وقد أد  ،على ارتكاب أفعاله أو التهدید بها، وسواء وقع اإلرهاب داخل المملكة المتحدة أو خارجها

عض إلى  هذا التعرف الواسع إلى توسعة سلطات الشرطة في مواجهة اإلرهاب، وهو ما دفع ال
ةوجوب التحق من أن هذه ال   .)٢(سلطات ضرورة ومتناس

الت على قانون  ١١وعقب أحداث  سبتمبر اضطرت المملكة المتحدة إلى إدخال عدة تعد
أن هذه األحداث تشیر إلى تطور  مان  اب تتمثل في اإل افحة اإلرهاب تحت تأثیر عدة أس م

ة وثق ار دین ان معین، ووقوعه تحت تأثیر أف ال اإلرهاب وعدم انحصاره في م ة أكثر من أش اف
نذر بتصاعد التهدید  م (القاعدة) و قوده تنظ ة في تحدید المصیر، وأن هذا التغییر  مجرد الرغ

مضاعفة األمن وطمأنة الجمهور ،اإلرهاب اإلضافة إلى االهتمام  وقد اهتمت هذه  ،هذا 
اسة رد الفعل ضد أحداث اإلرهاب بل قتصر دور القانون على وضع س أال  الت  وضع  التعد

اسة مواجهة اإلرهاب قبل وقوعه وٕادارة أخطاره ومة اضطرارها إلى العودة إلى  ،س وأعلنت الح
عاد تطبی المادة  ن اعتقال األجانب، وذلك بناء على  ١٥است م ة حتى  ة األورو من االتفاق

ه في تورطهم في اإلرهاب الدولي شت اإلرهاب من أشخاص  . وقد تعرض المملكة المتحدة للتهدید 
ا هذا االستثناء في  سمبر سنة  ١٨رصد مجلس أورو أن  ٢٠٠١د وعلله وزر الدولة البرطاني 

اإلرهاب  ٢٠٠١سبتمبر سنة  ١١أحداث  وقرار مجلس األمن في هذا الشأن تشیر إلى التهدید 
ة نفسها أن  ،الدولي وتسمح للدول لكى تتخذ التدابیر لحما ة البرطاني  وصرح وزر الخارج
  .)٣(اإلرهابیین هم األكثر قوة حیث تكون الدول أكثر ضعفا
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أقسام، واحتو على  ٨الذ تضمن  ٢٠٠٠وصدرت المملكة المتحدة قانون اإلرهاب لسنة 
ة لمراجعة االحتجاز الذ تمارسه الشرطة لمدة  ه القضائ ة وش بیر من التدابیر القضائ  ٤٨قدر 

ض عد الق تعزز سلطات رجال الشرطة للمحافظة على األمن  واحتو هذا القانون على ،ساعة 
افحة اإلرهاب ة  ،وم ة واإلجرائ ل اإلرهاب وتعدیل القواعد العقاب ط األموال المستخدمة في تمو وض

افحة اإلرهاب، ووضع نصوص للمحافظة على األمن الجو  ما وضع هذا القانون نصوصا  ،لم
ه فیهم من اإلرهابیین الدولیی المشت عادهم إدارا مع إعطاء الح تتعل  اعتقالهم وٕا ن تسمح 

الهجرة وحرمانهم من االلتجاء  ة خاصة  صدر ضدهم أمام لجنة استئناف استئناف ما  ه فیهم  للمشت
شأن أ إجراء یتخذ ضدهم  افحة اإلرهاب في )١(إلى القضاء  هذا القانون، وضعت قوانین م . و

الت على  صدر قانون  ٢٠٠١مدونة واحدة، وفي سنة  افحة اإلرهاب متضمنا إضافات وتعد م
ة التي رتبها  ،٢٠٠٠قانون سنة  وقد تضمن هذا القانون جرائم جدیدة، وعنى بتنفیذ االلتزامات الدول

ي سنة  افحة اإلرهاب ٢٠٠١قرار مجلس االتحاد االورو صدر  ٢٠٠٥وفي عام  ،بوضع إطار لم
افحة اإلرهاب فوضع نظ ان قانون بتعدیل قانون م غیر محاكمة الذ  اما جدیدا لالعتقال 

ه في قانون  ة، فاشتر القانون ٢٠٠١منصوصا عل ان یتم بناء على مجرد أوامر تنفیذ ، والذ 
عادهم خارج المملكة  اعتقال الكثیرن انتظارا إل مة لهذه األوامر التي صدرت  وجود تأیید المح

  المتحدة.

صدر تعدیل لقانون  ٢٠٠٥لتي حدثت في لندن سنة على أثر االنفجارات ا ٢٠٠٦وفي سنة 
عا لإلرهاب افحة اإلرهاب تضمن تجرم أفعال جدیدة اعتبرت تشج وفي هذا النص اعتبر  ،م

اشر أو غیر  ع م أنها تشج ن أن تفهم من الجمهور  م عا لإلرهاب نشر التصرحات التي  تشج
اشر أو تحرض على ارتكاب اإلرهاب أو تحبیذا ألعمال ما  ،اإلرهاب أو جرائم معینة منه م

تضمن هذا القانون جرائم التدرب على اإلرهاب والتحضیر له، ووسع من سلطة الشرطة في 
ض، وذلك لمدة  عد الق س  شر موافقة القاضي ٢٨الح ورفض البرلمان البرطاني اقتراحا  ،یوما 

ارا للحرة. ٩٠بجعل المدة    یوما واعتبر ذلك إن

د) عند وقد تعرض قان افحة اإلرهاب البرطاني لعدة انتقادات، منها ما أورده اللورد (لو ون م
ان  ١٩٩٦مراجعته لقانون سنة  قدر اإلم ون  افحة اإلرهاب یجب أن  أن تشرع م إذ سجل 

ه العقابي واإلجرائي)، وأن الجرائم الجدیدة یجب أن تكون  شق ا من القانون الجنائي العاد ( قر
اجات األمن ضرورة لم ح بین احت واجهة التهدید المتوقع، وأنها یجب أن تحق التوازن الصح

اجات حرات الفرد   .واحت

                                                            

افحة االرهاب البرطاني لعام  ٢١المادة ) ١( عدها من قانون م  .٢٠٠٠وما 
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 ثـالـرع الثـــفـال

  اولة حصر االرهاب في العراقـمح

ض على أ مجرم ( ة الح في الق موجب القوانین المحل ا أو الكل دولة  رهابي) فاعال أصل
ا ة أو ومحاكمته وفرض العقو ،شر ونة للجرمة االرهاب ة وتنفیذها عن ا فعل من االفعال الم

مي للدولة مع مراعاة قواعد تنازع  ملة أو المتممة أو المسهلة الرتكابها وفقا لالختصاص االقل الم
مة المختصة والقانون الواجب التطبی ادل المجرمین لتحدید المح ات ت ام اتفاق   .القوانین واح

ان قانون فقبل الوجود اال افحة االرهاب و ن یوجد قانون مستقل لم ي في العراق لم  میر
ات رقم  ة الذ اعتبرها  ١٩٦٩لسنة  ١١١العقو هو القانون العقابي الوحید لمعالجة الجرائم االرهاب

ا  مزا ة الیتمتع مرتكبها  اسي وانما اعتبرها جرمة عاد اعث س ة حتى لو أرتكبت ل جرائم عاد
ة الجرائم ال اس د وعدم الحرمان من الحقوق الس ة االعدام الى السجن المؤ ة ومنها ابدال عقو اس س

قة في العود ارها سا ة وعدم اعت ي في العراق هبت على العراق سموم  ،والمدن عد الوجود االمیر و
ة  انت الضرورة تستدعي لحما ة لالرهاب  س ل الجهات وتحول الى الساحة الرئ االرهاب من 

افحة ال ة رادعة لم شعب العراقي من السقو فرسة سهلة لالرهابیین أن تصدر قوانین عقاب
ة رقم   ١االرهاب الذ حصد ارواح العراقیین طیلة السنوات االخیرة فصدر اوال أمر السالمة الوطن

ء عند  ٢٠٠٤لسنة  فرض حالة الطوار ما یتعل  ومة ف الذ حدد االجراءات التي تتخذها الح
شر القانون الى مصیر حدو  م ولم  اة الشعب العراقي للخطر الجس ة تعرض ح ث أعمال أرهاب

ة رقم  ومات ما  ١٩٦٥لسنة  ٤قانون السالمة الوطن اك القانوني لح االلغاء وهذا جزء من االرت
اة المواطنین العراقیین وتعرضهم لخطر محق یوم  عد أتساع التهدید االرهابي لح عد االحتالل و

اصداره أ افحة االرهاب وحسنا فعل المشرع العراقي  اصدار قانون خاص لم ستدعت الحاجة 
افحة االرهاب رقم  ه االرهاب في المادة االولى منه وفي المادة  ٢٠٠٥لسنة  ١٣لقانون م وعرف ف

عرض الناس الى الخ ة وهي العنف والتهدید الذ  عدها القانون أرهاب ة عدد االفعال التي  طر الثان
ة واالشتراك فیها والعمل على أثارة  ة ارهاب ة وترؤس عصا وم اني الح وتخرب وهدم واتالف الم
ة واالعتداء  ش واالجهزة االمن االسلحة النارة على الج ة او االعتداء  ة او حرب اهل الفتنة الطائف

ة والخطف واستخدام اجهزة متفجرة او حارق ة الزهاق االرواح وفي على السفارات والهیئات الدبلوماس
مس  ل فعل ارهابي  عض االفعال التي اعتبرها من جرائم امن الدولة ف المادة الثالثة منه عدد 
ذلك تولي  م و القوة لقلب نظام الح ل فعل یتضمن الشروع  ة وسالمة المجتمع و الوحدة الوطن

ذا من شرع في اثا ومي و غیر تكلیف ح ادة قسم من القوات المسلحة  ان مسلح ضد ق رة عص
ه شخص له سلطة االمر وعمل على تعطیل أمر  قوم  ل فعل  موجب الدستور و السلطة القائمة 

ومة شر  ،الح الشرف ولم  ة مخلة  ة جرمة عاد ة الجرمة االرهاب امه الختام وعد القانون في أح
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ة رقم  ة الورادة في وال الى ا ٢٠٠٤لسنه  ١القانون الى ما ورد في امر السالمة الوطن لمواد العقاب
امن الدولة وهذا  ما في فصل الجرائم الماسة  ه في معالجتها لنفس الجرائم  ات والمشا قانون العقو

ات في قوانین مختلفة. ا لتكرار نفس الجرائم والعقو ل اراكا قضائ   ش

ة محاكمة الجرائم االرهاب النظر  مة المختصة  شر الى المح خلط في  القانون ،ذلك لم 
افة  ة وعالجه في هذا القانون علما ان  رین للجرائم االرهاب مواده بین ارتكاب المدنیین والعس
رة تعالج ارتكابهم للجرائم رین الذین یوجد قوانین عس ة في العالم التعاقب العس  ،القوانین العقاب

اه قانون العدالة ا ذلك صادر القانون حرة التعبیر التي منحها ا ة في الماده و و - فقرةب١٣النتقال
ذلك الدستور في المادة  ر  ٤٠اوال و ٣٦و والتي صانت ح العراقي في التعبیر وحرة الف

عتبر  ارا محددا لما  ات حتى على المعبرن عن أرائهم في ظل عدم وجود مع فوضعت اقسى العقو
االمن الوطني  .من األفعال اخالال 
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الجهود الجدیدةإ ست  افحة االرهاب ل ة لم فقد شهد العالم ابرام العدید من  ،ن الجهود الدول
ال االرهاب والعقاب  عض صور واش ة الى منع وقمع  ة الرام م ة واالقل ة العالم ات الدول االتفاق

ة في مختلف  وما تالها من ٢٠٠١اال ان احداث الحاد عشر من ایلول  ،علیها هجمات ارهاب
ة للحد من هذه الجرمة ة اتخاذ تدابیر وطن وتعزز  ،قاع العالم أدت الى تزاید ادراك الدول الهم

ات في مواجهة  ،التعاون بین الدول لمواجهة هذه الظاهرة وفي العراق تم االعتماد على قانون العقو
اد الى تبني  ،وتزاید العنف الداخلي ٢٠٠٣غیر ان الظروف التي مر بها العراق منذ  ،االرهاب

د الصدار قانون خاص ومستقل ة قانون  ،المشرع العراقي االتجاه المؤ ة الوطن حین شرعت الجمع
افحة االرهاب رقم ( وردستان العراق حذوه حین  ،٢٠٠٥) لسنة ١٣م م  وحذا المشرع في اقل

افحة االرهاب رقم ( ة خاصة ولم یتض ،٢٠٠٦) لسنة ٣أصدر قانون م اما اجرائ من القانونان اح
ة رهاب الالتحقی والمحاكمة بجرائم ا االشارة الى سران قانون اصول المحاكمات الجزائ ا  بل اكتف

  .١٩٧١) لسنة ٢٣العراقي رقم (

ة  حث الى مطلبین نتناول في المطلب االول المعالجة الدستورة والعقاب وقد قسمنا هذا الم
افحة االرهاب.لالرهاب وخصصنا الم   طلب الثاني للمعالجة في قوانین م

  
ßìýa@kÝ¾a@ @

lbèŠþÜ@óïibÕÉÜaì@óîŠín‡Üa@ó§bÉ¾a  

ة على ان المشرع العراقي قد  الظاهرة االرهاب ة ذات الصلة  تدل مراجعة التشرعات العراق
االساس على قان ة على االعتماد  ة على غرار اغلب التشرعات الوطن ات سار في البدا ون العقو

وتزاید  ٢٠٠٣غیر ان الظروف التي مر بها العراق منذ عام  ،في مواجهة االرهاب الداخلي والدولي
اب معروفة ادت الى العدول عن النهج الساب اذ عالوة على االوامر الصادرة  ،العنف الداخلي الس

ة اما لمواجة الظاهرة االرهاب في الداخل فقد تضمن  عن سلطة التحالف المؤقتة والتي تضمنت اح
اما تحظر االرهاب مه إلى فرعین، في الفرع الدستور العراقي اح ، لذا یتطلب هذا المطلب تقس

ات.   األول نتناول المعالجة الدستورة لإلرهاب، أما في الفرع الثاني نتناول المعالجة في قانون العقو
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  الفرع االول

ة لالرهاب   المعالجة الدستور

ة بتارخ تضمن الدستور ال ة الوطن النص في مواضع  ٢٨/٨/٢٠٠٥عراقي الذ اقرته الجمع
عد الدستور من الدساتیر القلیلة التي تنص صراحة على حظر ،عدیدة على تجرم االرهاب و

اجة الدستور (لم یثننا التكفیر واالرهاب من ان نمضي قدما في بناء دولة  ،االرهاب ر في دی فقد ذ
ةالقانون ولم توقفنا ال ة والعنصرة من ان نسیر معا لتعزز الوحدة الوطن وانتهاج سبل  ،طائف

ع) ،وتبني اسلوب التوزع العادل للثروة ،تداول السلمي للسلطةال   .)١(ومنح تكافؤ الفرص للجم

عة منه على ما یلي   :وقد نص في المادة السا

ان او نهج یتبنى العنصرة او االرهاب او التكفی :اوال ل  او ،ر او التطهیر الطائفيحظر 
عث الصدامي في العراق ورموزه  خاصة ال مجد او یروج له او یبرر له و مهد او  حرض او 

قانون  نظم ذلك  ة و اس ة الس ون ذلك ضمن التعدد ان وال یجوز ان    .وتحت ا مسمى 

ا اله :ثان ع اش محارة االرهاب بجم ة اراضیها ،تلتزم الدولة  من ان تكون  وتعمل على حما
  مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه.

عة  ن لنا ان نالحظ ان الدستور العراقي قد نص صراحة في الفقرة االولى من المادة السا م
على الجوانب التي عانى منها الشعب العراقي خالل القرن الماضي لكون العراق (بلد متعدد 

ان) ات والمذاهب واالد ن ا ،)٢(القوم لغیر المتجانس الذ فرض من قبل الدول فان هذا التكو
ونات مملكة العراق اد الى  م حدود وم و المشؤومة لترس س ب ة سا االستعمارة من خالل اتفاق
ارها مواطنین درجة  ة في االرض والسلطة واعت ش عناصر اخر شر استغالل خیرات الدولة وتهم

ن هناك اعتراف بهم اساسا  االحر لم  ة او  ة داخل الدولةثان فمثال لم یتضمن قبل هذا ،اقل
ونات اخر  ٢٠٠٥الدستور الصادر سنة  تاتور ان في العراق م عثي الد عد سقو النظام ال

ة  ة المنصوص علیها في االتفاقات الدول ة والمدن اس ة وحقوقها الس یجب احترام شعائرها الدین
ادئ حقوق االنسان الصادرة من االمم المتحد فقد جمع الدستور بین االرهاب والعنصرة ،ةوم

ة والتكفیر في فقرة واحدة عة ،والطائف را مواجع القمع الطائفي ومستلهما فجائع العراق ش مستذ
مانا ،وسنة ردا وتر ة ومجازر  ،عرا و احة االماكن المقدسة والمقابر الجماع ا ظالمة است ومستوح

                                                            

اجة الدستور العراقي الصادر في  )١(  .٢٨/٨/٢٠٠٥دی

 العراقي. المادة الثالثة من الدستور )٢(
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ارزان واالنفال والكورد الفیلی ة  ،ینحلبجة و عثي مرة ثان مع تأكید حظر وجود الحزب الصدامي ال
ة اس ة الس   .ضمن التعدد

ة  اله وحما ع اش التزام محارة االرهاب بجم ة من نفس المادة  وقد جاءت في الفقرة الثان
ه من ان تكون ممرا او مقرا او ساحة لنشاطه التخربي والتكفیر العابر لحدود الدول  اراض

  .والقارات

ة)وق م العراقي الى الجهات والسلطات االجنب فرق  )١(د نص الدستور على (حظر تسل ولم 
م العراقي الى  عدم تسل ة خارج العراق واكتفى  ة او ارهاب الدستور بین المتهم العراقي بجرمة عاد

ة ة وجعل قضیته من اختصاص المحاكم العراق   .الجهات والدول االجنب

م ذلك جاء على ان (ال  ة او و ارتكاب جرائم دول اسي الى المتهم  نح ح اللجوء الس
ة العراق) ،ارهاب ل من الح ضررا  الجئین  ،)٢(او  عدم قبول المجرمین االرهابیین االجانب  ا 

ة او ضد المواطنین العراقیین ة داخل االراضي العراق اتهم االرهاب عمل قوموا  اسیین حتى ان لم   ،س
ةوعدم منحهم االقام   .ة داخل الحدود العراق

س مجلس الوزراء  ة من رئ س الجمهورة اصدار العفو بتوص ات رئ وقد استثنى من صالح
ة واالرهاب ارتكاب الجرائم الدول ومین    .) الفقرة االولى٧٣في المادة (،للمح

  الفرع الثاني

ات   المعالجة في قانون العقو

فه جرمـة مستقلة ولم تحـدد تعرفا لـه، وهــذا ان القوانین العراقیـة لـم تعرف االرهاب بوص
افحة االرهاب رقـم  ل نقصا جوهرـا فـي التشرع الـى تارـخ  صدور قانـون م  ٢٠٠٥لسنة  ١٣ش

ة واخضاعها الى نظام قانونـي خاص من  ان محاولـة جادة لمعالجـة مسألة االعمـال االرهاب الذ  
  .قبل المشـرع العراقـي

لـمة االرهـاب دون ان تعرفهـا على الرغم  اتهـا  ـرت فـي ط عـض القوانـین العراقیـة ذ ان 
ـر  مجموعـة مـن القوانیـن منها   :ونذ

ـم رقم   :القانون األول ة المتآمرن عـلى سالمة  الوطـن ومفسد نظام الح  ٧قانون معاق
لمة ( اشاعة الرعب بین افراد الشعب في نص١٩٥٨لسنة  ر    من القانون).٢المادة  ، الـذ ذ

                                                            

 .) الفقرة االولى٢١المادة ( )١(

 .) الفقرة الثالثة٢١المادة () ٢(
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ات العراقي :القانون الثاني ر في الفقرة (أ)  ١٩٦٩لسنة  ١١١المرقم  قانون العقو الذ ذ
ة، وفي المادة  ٢١من المادة  اس ة من الجرائم الس ما  ١٩٧مفردة ارهابي و استثناء االعمال االرهاب

عض المفردات التي تدخل جرائـم تخرـب االموال ـة (في توصیف االعمـال االرهابی شیر الى 
  والممتلكـات العامة والقتل واثارة الرعب بیـن افـراد المجتمـع).

س والغرامة على االشخاص الذین  ٢١٠وفي المادة   ات الح من القانون یتم فرض عقو
ار التي من شانها اثـارة الرعـب بین النـاس.   یبثون االخ

من القانون تشدید  ٢٧، ورد في المادة ١٩٩٣نة لس ١٣القانون الثالث: قانون االسلحة رقم 
ع تـلك  ـان الغرض مـن تهرـب السالح اثـارة الرعـب واالرهـاب، وان جم ـات الـى االعدام اذا  العقو

لمة ( االرهاب ). ت عن تعرـف  انـت تس   القوانین 

افحة غسیل االموال لسنة  ع: قانون م لم٢٠٠٤القانون الرا ة االرهاب ، حیث ورد تعرف 
ـان هـذا القانـون صادرًا من سلطة االئتـالف ٤من المادة ( )٢في نص الفقرة ( ) مـن هـذا القانـون، و

قـدم او یدعـو شخصًا اخـر لتقدیـم، مـال او  ٩٣الرقـم  ـل مـن  ان ( ـل االرهـاب  حیث عرف تمو
االعمـال االرهابیـ ـل او خـدمـات اخـر ذات صـلة    ة).دعـم او تمو

ة في اطار قانون  ان التشرع العراقي مثل ا تشرع وطني اخر تناول الجرائم االرهاب
ات ات العراقي المرقم  ،العقو ام القانون  ١٩٦٩لسنة  ١١١وقد جاء في قانون العقو المعدل أن أح

ونة لها ه فعل من االفعال الم ع الجرائم التي ترتكب في العراق أذا وقع ف و اذا ا ،تسر على جم
ه نتیجتها ه ،تحققت ف ان یراد ان تتحق ف ل من  ،أو  سر هذا القانون على  ع األحوال  وفي جم

عضها في العراق لها او  ان فاعال  ،ساهم في جرمة وقعت  انت مساهمته في الخارج سواء  ولو 
ا   .او شر

ان یخضع لس ل م ة و ع اراضي الجمهورة العراق شمل هذا األختصاص جم ما و ادتها 
علوها ة والفضاء الجو الذ  م اه االقل ة  ،في ذلك الم ما تخضع السفن والطائرات العراق

مي أینما وجدت   .ألختصاص جمهورة العراق االقل

اب الجرمة اب الثالث من القانـون في  ام الفصل األول (الجرائم من  ،وأورد ال ضمن أح
عتها م الجرائم الى عادحیث طب ة) تقس اس الجرمة  ٢١وعرفت الفقرة األولى من المادة  ،ة وس

اسي اعث س أنها الجرمة التي ترتكب ب ة  اس ة العامة أو  ،الس اس أو تقع على الحقوق الس
ة ة ،الفرد ما عدا ذلك تعتبر الجرمة عاد   .وف
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ة من نفس الما دة على وحسمًا لألمر وحتى تكون األمور أكثر وضوحًا فقد نصت الفقرة الثان
اعث  انت قد ارتكبت بزعم أو ب ة ولو  اس ار الجرائم المدرجة أدناه من الجرائم الس عدم أعت

اسي   - :س

اعث أناني دنيء -١   .الجرائم التي ترتكب ب

أمن الدولة الخارجي -٢   .الجرائم الماسة 

ه -٣   .جرائم القتل العمد والشروع ف

س الدولة -٤ اة رئ   .جرمة األعتداء على ح

ة -٥   .الجرائم األرهاب

ال والرشوة  -٦ انة األمانة واألحت ر وخ السرقة واألختالس والتزو الشرف  الجرائم المخلة 
  .وهتك العرض

ذا  ة التي التنطب علیها ا وه ات جرائم األرهاب من الجرائم العاد عتبر قانون العقو
ة اس   .مواصفات الجرمة الس

ل  ش ة  اس ن تعرف الجرمة الس م قه الجاني (( :عام على أنهاو الفعل الذ یرد تحق
اسي للدولة أ إلى إقامة وضع على  اشر هادفا إلى تغییر الوضع الس اشر أو غیر م ل م ش
ة من المواطنین  فترض في الظاهر أن الكثرة الغال الفعل والتي  صورة تختلف عن صورته القائمة 

ل اعتداءا على النظام الس ،تقرها ش   )).و االقتصاد أو االجتماعي للدولةاسي أحیث 

اسي الهما س اعث على ارتكابها والغرض من اقترافها  أن ال ة تتمیز  اس  ،فالجرمة الس
اسي ضا س ه فیها أ أن الح المعتد عل ذلك    .وتتمیز 

ة اس   :وانقسم الرأ فیها إلى مذهبین ،وقد اتسع مفهوم الجرائم الس

تفي  اعث الذ دفع المجرم إلى ارتكاب جرمته مما یوجب المذهب الشخصي و ل ال ش
ة اس ا اعتبرت الجرمة س اس اعث س ان ال لما  اعث ف حث عن ال غض النظر  ،أن یتم ال وذلك 

  .عن موضوعها

اعث على ارتكابها  ون ال أن  ة  اس ار الجرمة س تفي العت أما المذهب الموضوعي فال 
ا اس عتد فوق  ،س ه وٕانما  عة موضوع الجرمة أو الح المعتد عل طب فالجرمة برأ هذا  ،ذلك 
ة أو أحد أوضاع الدولة  ،المذهب اس ان موضوع االعتداء هو أحد الحقوق الس ة إذا  اس تكون س

اسي ة بوصفها سلطة عامة ونظام س اس قى  ،الس أن الجرمة ت ر أنصار المذهب الموضوعي  و
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ة حتى لو  اان عاد ةال اس س له صفة س ه ل ان الح المعتد عل ا إذا  اس أن  ،عث علیها س
ة مثال عتد على حقوق  ة (الملك ) أو االعتداء على أمالك الدولة الخاصة أو العامة األفراد العاد

اسي. أ وضع س ا  ة أو ارت اس ون لتلك األمالك أ صفة س   بدون أن 

ة اس م ،أمن الدولة االعتداء على :ومن الجرائم الس أو العمل على  ،التآمر لتغییر نظام الح
جرائم وجرائم المطبوعات (جرائم الرأ ،تغییر الدستور ة و اس ) والصحافة التي تتعرض للحقوق الس

ات مثال   .الغش في االنتخا

میل إلى إخراج الجرائم الواقعة  ره أن الرأ الغالب في الفقه الجزائي المعاصر  والجدیر ذ
انة والتجسس والتآمر مع العدو. على جرائم الخ ة  اس   أمن الدولة الخارجي من طائفة الجرائم الس

ن أن  م ال أو غیره ال  االغت س الدولة  عتبر أن االعتداء على رئ إال أن االتجاه العالمي 
ة اس أ إنسان أو فرد في المجتمع ،عتبر جرمة س س الدولة مصونة  اة رئ م ،ألن ح ن وال 

ا و  اس ون جرما س ن  م ال  أن القتل أو االغت ة.القول    ٕانما یندرج ضمن الجرائم العاد

ه نقول ة ،وعل ة وأخر عاد اس صنیف یهدف إلى معاملة   هو ت ،إن تصنیف الجرائم إلى س
اسي ار أنه لم یرتكب جرمه بدافع الكسب أو السرقة أو لدافع  ،) معاملة خاصة(المجرم الس اعت

حتإجرا ضا ،مي  اسي أ اعث س اسي ومن    .وٕانما لهدف س

ة أ عدم  ،ولذلك اس ة اإلعدام في الجرائم الس فإن االتجاه العالمي مستقر على استثناء عقو
اسیین قها على المجرمین الس ات التي تتراف مع األشغال الشاقة  ،تطب ذلك عدم تعرضهم للعقو و
س مع الشغل في السجون  ح ،أو الح شغلوافهم  اسی ،سون فقط دون أن  ین ما أن المجرمین الس

عا ة ط مقراط م شملهم العفو أكثر من غیرهم (في الدول الد ذلك فإن أكثر التشرعات تمنع تسل ) و
اسیین   .المجرمین الس

ة  ة والعقو عض االفعال التي اعتبرها ارهاب ات العراقي على تجرم  وجاء نص قانون العقو
قصد المساس  ومن ذلك على سبیل المثال ان ،المقررة لها االعدام من ارتكب عمدا  عاقب  )

قصد المساس  ة للعراق عمدا  الد او وحدتها او سالمة اراضیها او التح بجماعة معاد استقالل ال
س لها صفة  ة للعراق ل الد او وحدتها او سالمة اراضیها او التح بجماعة معاد استقالل ال

القوة او العنف في قلب نظام )١(المحارین) د او المؤقت من شرع  السجن المؤ عاقب  ذلك ان ( . و
ومة ل الح م الجمهور او تغییر دستور الدولة او ش ة االعدام اذا وقعت  ،الح وتكون العقو

ذلك اذا ادت الى موت  ة استعملت المواد المتفجرة او االسلحة النارة و الجرمة من عص

                                                            

ات العراقي.١٥٦المادة () ١(  ) من قانون العقو
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ادة قسم من . و )١(انسان) ل من تولى لغرض اجرامي ق د  االعدام او السجن المؤ عاقب  ذلك (
ادة  ومة او استمر في ق غیر تكلیف من الح رة او میناء او مدینة  القوات المسلحة او نقطة عس

ومة) رة خالفا الوامر الح د او االعدام حسب االحوال  .)٢(عس السجن المؤقت او المؤ عاقب  و(
ان مسلح )ل من ش ات ١٩٤ما جاء في نص المادة ( .)٣(رع في اثارة عص ) من قانون العقو

ة مسلحة هاجمت  ادة ما في عصا ل من نظم او ترأس او تولى ق االعدام  العراقي التي تعاقب 
ة  ان او استهدفت منع تنفیذ القوانین او اغتصاب االراضي او نهب االموال المملو فرقا من الس

السالح رجال السلطة العامةللدولة او  القوة او قاوم  اما من انضم الیها دون  .لجماعة من الناس 
د او المؤقت السجن المؤ عاقب  ادة ما ف فها او یتولى فیها ق شترك في تأل ما نصت المادة  ،ان 

ة او اقتتا١٩٥( ل من استهدف اثارة حرب اهل د  السجن المؤ عاقب  ل ) من نفس القانون على ان 
الحث على  عض االخر او  عضهم ضد ال ح المواطنین او حملهم على التسلح  طائفي وذلك بتسل

ة االعدام اذا تحق ما استهدفه الجاني القوة او  ،القتال وتكون العقو ل من حاول  السجن  عاقب  و
اني العامة او المخصصة للمصالح اوالدوائر ال ة او التهدید بها احتالل شئ من االمالك والم وم ح

د  ،المراف او المؤسسات العامة ة السجن المؤ ة مسلحة تكون العقو واذا وقعت الجرمة من عصا
ادة فیها ة او تولى رئاستها او ق د لمن الف العصا  ،او المؤقت الفرادها او االعدام او السجن المؤ

ا ل من خرب او هدم او اتلف او اضر  د  االعدام او السجن المؤ عاقب  اني او االمالك و لم
ة او وسائل المواصالت او االماكن المعدة لالجتماعات العامة او  العامة او محطات القو الكهرائ

م قصد قلب نظام الح ة قصو في االقتصاد الوطني وذلك  السجن  ،ا مال عام له اهم عاقب  و
قة ورة في المواد السا   .)٤(على التحرض على الجرائم المذ

ر ونر ان  ان وخاصة العس او ،المشرع العراقي قد اكد مرارا وتكرارا على نص تجرم العص
النظام الملكي  عد االطاحة  ثیرة  ان  ات عص ات وحر انشاء منظمة او هیئة نظرا لحصول انقال
ة الشواف) التي قامت في مدینتي الموصل  حر ومنها على سبیل المثال ثورة الشواف المعروفة (

وك ضد ح ر م عبدالكرم قاسمو ادة العقید عبدالوهاب الشواف في اذار عام  ،م الزع  ،١٩٥٩ق
م  ا اعضاء تنظ ه الض م العقید رفعت الحاج سر مع اصحا س التنظ وعلى اثرها تم اعدام رئ
عد ان نقل الیها اثر  المستشفى  ا الوطنیین وقتل العقید عبدالوهاب الشواف في غرفته  الض

                                                            

ات العراقي.١٩٠المادة () ١(  ) من قانون العقو

ات العراقي .١٩١المادة () ٢(  ) من قانون العقو

ات العراقي.١٩٢المادة () ٣(  ) من قانون العقو

ات العراقي.١٩٨، ١٩٧، ١٩٦( موادال) ٤(  ) من قانون العقو



- ١٤٦ -  

ة  .)١(قصف مقره عدها جاءت حر ا  ٨و م عبدالكرم  ١٩٦٣ش م الزع التي اطاحت بنظام ح
عث عث من المشهد  ،قاسم بزعامة عبدالسالم عارف وحزب ال عدها تم اقصاء رموز حزب ال

اسي العراقي الى ان جاء انقالب  م  ١٩٦٨تموز  ١٧الس لالطاحة بنظام عبدالسالم عارف من الح
ذا الى ان حسم االمر ا اسیین  ١٩٧٩لى صدام حسین في وه ائه الس ثیر من شر ة  عد تصف

ة داخل العراق اس یل االحزاب والمنظمات الس ونالحظ تأكید المشرع على تجرم  .ومنع تش
ار  ان یؤخذ بنظر االعت ة علیها  ة وتشدید العقو اس یل المنظمات والهیئات الس ان وتش العص

ة المتدهو  ا وتكالب االحزاب على  على السلطة عن طر ظروف الدولة في تلك الحق اس رة س
ة رة الدمو ات العس   .االنقال

ة الحاد عشر من ایلول  عمل ة الجدیدة فقد بدأت  التي  ٢٠٠١واذا نأتي ونحلل االلف
ح عابرا  عد ان اص استهدفت برجي التجارة والبنتاغون والتي غیرت نظرة الدول تجاه االرهاب 

ح  افحة للقارات فأص ة بل اصدار تشرعات خاصة لم لزاما على الدول مراجعة قوانینها الوطن
ر االرهابي الوحشي عد ان رأ المجتمع الدولي خطورة انتشار الف وسوف نأتي  ،االرهاب 

   .التفصیل على ذلك الحقا

ات رقم  ٢٠٠وقد ورد في المادة ( السجن مدة ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقو عاقب  ))
ا من المذاهب التي ترمي الى تغییر  ال ل من حبذ أو روج ا س  ع سنوات أو الح تزد على س

ة على غیرها من  قة اجتماع د ط ة أو لتسو ة االجتماع ة أو النظم االساس ادئ الدستور االساس م
ان استعمال القوة أو االرهاب او ا وسیل ة متى  ة للهیئة االجتماع  ة اخر غیرالنظم االساس

احد هاتین ) ((٣٦٥وورد في المادة ( .))مشروعة ملحوظا في ذلك س أو الغرامة أو  الح عاقب 
لفین بخدمة عامة في العمل  تین من اعتد أو شرع في االعتداء على ح الموظفین أو الم العقو

ة وسیلة اخر غیر مشروعةاستعمال القوة أو العنف أو االرهاب أو التهد   )).ید أو ا

غرامة ال  …على انه (( ٣٦٦صت المادة ما ن س مدة ال تزد على سنه أو  الح عاقب 
ة وسیلة اخر غیر  تزد على مائة دینار من استعمل القوة أو العنف أو االرهاب أو التهدید أو ا
متنع عن استخدام أ  ستخدم أو  مشروعة ضد ح الغیر في العمل أو على حقه في ان 

  .شخص))

ا ر ان تعبیر الجرائم االومن الجدیر  ة قد ورد في الفقرة (ألذ من  ٢١) من المادة ٥- رهاب
انت قد ارتكبت  ة ولو  اس ة التي ال تعد س اق تعداد الجرائم االرهاب ات العراقي في س قانون العقو
ن  ة لها ونر انه وان لم  ق امثلة تطب أت  عرف هذه الجرائم ولم  اسي ولكن القانون لم  اعث س ب

                                                            

ط ) ١( ا الموسوعة الحرة على الرا یبید  /.https://ar.wikipedia.org/wikiثورة الشواف و
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ه تجرم االرهاب بوصفه جرمة مستقله قائمة بذاتها  ،من واجب المشرع ایراد التعارف فان من واج
عاني من الكثیر من صورها من قبیل القتل واالختطاف واالبتزاز والتخرب الحظ  .الزال العراق  و

  -:على المشرع العراقي انه

ورة على انه (( حیث ة هنصت المادة المذ اس اعث الجرمة الس ي الجرمة التي ترتكب ب
ة ة العامة او الفرد اس اسي او تقع على الحقوق الس ه .س ما عدا ذلك تعتبر الجرمة عاد ومع  .وف

اسي)) اعث س ة ولو ارتكبت ب اس ة س   .ذلك ال تعتبر الجرائم التال

التشرعات ا -١ ضع مفهوما محدد لالرهاب مسایرا بذلك االتجاه االول المتمثل  لتي لم 
طالي واللیبي التشرع الجنائي الفرنسي واال   .امتنعت عن تعرفه 

ة في المادة ( -٢ ارها ٥-/أ٢١اورد المشرع العراقي مصطلح الجرائم االرهاب ) دون اعت
ة  ع في التجرم في التشرعات الجنائ اق المت اعه الس المعنى الدقی ونعني بذلك عدم ات جرمة 

ة وهو وصف الفعل المراد ت ة المقررة له. وفقآ لمبدأ ال جرمة وال عقو العقو رجمته ومن ثم رطه 
  .اال بنص

انها تلك الجرائم التي  ة  اس عرف الجرائم الس تضح من النص المتقدم ان المشرع العراقي  و
ة اس اسي وتقع على الحقوق الس اعث س المذهبین الشخصي  ،ترتكب ب أخذ المشرع  ذلك  و

ةوالموضوعي في ت اس النص الصرح الجرائم  ،حدید الجرمة الس عد و ظهر ان المشرع قد است ما 
اسي اعث س ة ولو انها ارتكبت ب اس ة من فئة الجرائم الس وحسنا فعل المشرع العراقي  .االرهاب

ا بینهما من حیث  ظهر الفارق جل ة حیث  ة عن الجرائم االرهاب اس عد وصف الجرائم الس عندما ا
اعث ما رأینا في تعرف  ال ة دنيء عالوة على ان االخیرة و اعث في االولى نبیل بینما في الثان فال

ع من وسائل تحق الغرض المراد من الفعل  استخدام القوة والعنف والتهدید والترو االرهاب تتم 
ة المقررة  ة اشد من العقو ة عقو ستح الجاني في الجرائم االرهاب التالي  للجرائم االرهابي و

ة اس ة دون  .الس اال ان الذ نالحظه على المشرع في هذه الماده انه اورد مصطلح الجرائم االرهاب
ات العراقي یخلو من نصوص تعالج جرمة االرهاب  ،تعرفها او تعرف االرهاب حتى فقانون العقو

ة المقررة لها   .من خالل التعرف الدقی لها من حیث االوصاف والعقو

ما جاء في التقرر المرفوع من العراق الى لجنة والواق ة من هذه النصوص  ع ان الغا
عة لمجلس االمن عام  افحة االرهاب التا افحة اعمال االرهاب الموجه ضد امن  ٢٠٠٢م هو م

القوة م    .الدولة الداخلي والخارجي وقلب نظام الح
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قاع الرعب والخوف والفزع بین لقـــ د بــــاَت األرهــاب ظاهــرة عالمیـــة خطــیرة تهــدف الى إ
اة المواطنین وحراتهم  النظام العام وسالمة المجتمع وأمنه وُعرض ح خل  عهم و الناس وترو
طة  ة أخذ الح غ البیئة واألموال العامة والخاصة، و لح الضرر  وحرماتهم للخطر و

ة التي تجتاح والحذ ة االجرام ة من أضرار وخطورة االعمال االرهاب رالالزمین من المخاوف الجد
الغة  ضًا حیث أسفرت عن أضرار  ردستان أ م  المنطقة والعراق والتي وصلت شرارتها الى إقل
ة وضع حد لهذه الظاهرة الخطرة  غ ة و ارواح المواطنین وممتلكاتهم والمؤسسات الشرع مة  وجس

ة ومع افحتها قبل وقوعها ومعاق ابها وم اب والدوافع الكامنة وراء حدوثها ومعالجة أس رفة االس
ات من  ان أو محرضین وممجدین لها،  أ وجه  اء  انوا فاعلین أصلیین أو شر مرتكبیها سواء 
المشرع  العراقي  افحة هذه الظاهرة ومنع وقوعها مما حدا  م الضرور إصدار تشرع خاص 

ردستانردستاني الى تشرع قو والك افحة االرهاب في العراق و ، ونتناول ذلك من خالل انین م
افحة  افحة اإلرهاب العراقي والفرع الثاني لقانون م فرعین حیث تخصص الفرع األول لقانون م

  اإلرهاب الكردستاني.

  الفرع االول

افحة االرهاب العراقي رقم    ٢٠٠٥لسنة  ١٣المعالجة في قانون م

ادئ القانون الجنائيو  ة وم  مد مخالفته للمعاییر الدول

افحة االرهاب الدولي التي اسفرت عن ابرام  ة لم ة الرام على الرغم من قدم الجهود الدول
ال االرهاب  عض صور واش ة الى منع وقمع  ة الرام م ة واالقل ة العالم ات الدول العدید من االتفاق

ة في  ٢٠٠١الحاد عشر من سبتمبر اال ان احداث  ،والعقاب علیها وما  تالها من هجمات ارهاب
ة فضال عن  ة وضرورة اتخاذ تدابیر وطن قاع المعمورة ادت الى تزاید ادراك الدول الهم مختلف 

مي لمواجهة تلك الظاهرة ما بینها على الصعیدین العالمي واالقل ولقد اصدر  ،تعزز التعاون ف
افة الدول االعضاء في  ١٣٧٣قراره رقم  ٢٨/٩/٢٠٠١مجلس االمن بتارخ  ه  والذ طالب ف

ات  ط او دعم العمل ل االرهاب او التخط االمم المتحدة بتجرم اعمال االرهاب وحظر تمو
ة عض الدول تشرعات جدیدة تعالج االرهاب ،االرهاب قا لهذا القرار اصدر  تجه على حین ا ،وتطب

عض االخر الى تفعیل تشرعات موجودة الغ التعقید في هذا الشأن یجمع  ،ال عض نهجا  ع ال وات
س فقط في میدان القانون الجنائي  ة على التشرعات النافذة ل ة واجرائ الت موضوع بین ادخال تعد

حر والجو  ضا في قوانین الهجرة والقانون االدار وال   .بل وا
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ا اغة واصدار قرارات مجلس االمنواذا جاز القول  منة على ص  ،ن الدول الكبر تمارس ه
ر ن  ،ما في ذلك القرار سالف الذ ا ان لم  ة في الدول تلعب دورا اساس فان االجهزة التنفیذ

اغة تشرعات وقوانین االرهاب ص ما یتعل  ظهر هذا في التوسع في تعرف االرهاب  ،مطلقا ف و
ین ما عداهوعدم اجراء تفرقة دق غطي انشطة غیر  ،قة بینه و حیث  ة مد المفهوم  ان ومن ثم ام

ة او االشتراك في  االحتجاج والتظاهر وما الى ذلك) وهو ما یتعارض مع مبدأ الشرع محظورة (
الح في االجتماع وحظر  مثل اخالل  ة وهو ما  ومات انها ارهاب جماعات ومنظمات تر الح

لها او تجمید ارص مس الح في التملك فضال عن اعطاء اجهزة االمن سلطات تمو دتها وهو ما 
ه  ونهم ارهابیین لمدد غیر محددة والحصول على معلومات ما ینطو واسعة في اعتقال المشت

التالي ان تثیر هذه التشرعات تساؤالت  ،على انتهاك الح في المحاكمة العادلة وحظر التعذیب
ة عدیدة حول مد توافقها ة الحترام حقوق االنسان وحراته االساس  ،مع القواعد والمعاییر الدول

ة خاصة بجرائم  ام اجرائ ة من النص على اح عض تلك التشرعات جاءت خال خاصة وان 
ات المشددة التي تفرض على مرتكبي تلك الجرائم ما اثارت تساؤالت  ،االرهاب تتناسب والعقو

فاعلیتها  ما یتعل  ضا ف   .ومد نجاحها في منع او الحد من اعمال االرهابا

ة على ان المشرع العراقي قد  الظاهرة االرهاب ة ذات الصلة  وتدل مراجعة التشرعات العراق
االساس على قانون  ة على معنى االعتماد  ة على غرار اغلب التشرعات الوطن سار في البدا

ات في مواجهة االرهاب الداخلي والدولي  ٢٠٠٣غیر ان الظروف التي مر بها العراق منذ  ،العقو
اذ عالوة على االوامر الصادرة عن  ،وتزاید العنف الداخلي ادت الى العدول عن النهج الساب

ة في الداخل اما لمواجهة الظاهرة االرهاب فقد تضمن  ،سلطة التحالف المؤقتة والتي تضمنت اح
ما ب اما تحظر االرهاب ( قا)الدستور العراقي اح د  ،ینا سا ما تبنى المشرع العراقي االتجاه المؤ

افحة االرهاب رقم  ،الصدار قانون خاص ومستقل ة قانون م ة الوطن  ١٣حیث اصدرت الجمع
تضمن هذا القانون تعرفا لالرهاب ،٢٠٠٥لسنة  عدد من االفعال   و في (المادة االولى) وقائمة 

االضافة  ة)  ة في(المادة الثان  (المادة الثالثة) الى الجرائم التي تمس امن الدولة فياالرهاب
ات في عة) والعقو ة واالعذار في(المادة الخامسة) (المادة الرا ام الختام (المادة  في واالح

  .السادسة)

ع التشرعات المقارنة وسیلتین في تحدید جرائم االرهاب االولى تكون عن طر النص  ،تت
ط بهذا المدلولعلى مدلول معین لالرهاب ثم  عض االفعال التي ترت عه ب ا ما تكون هذه  ،تت وغال

ة  ام موضوع اح ات مع افراد هذه الجرائم المنتقاة  االفعال مجرمة سلفا بنصوص قانون العقو
ة خاصة قة ان وضع  ،واجرائ ة على حق عض التشرعات الوطن ستند هذا النهج من جانب  و

وقد  ،االفعال التي تعتبر من جرائم االرهاب عن الجرائم االخر تعرف لالرهاب یؤد الى تمییز 
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ولكنه خالفه في  ،اخذ المشرع الفرنسي بهذا النهج وقد حذا المشرع المصر حذوه في هذا الشأن
ات ن منصوصا علیها في قانون العقو عض االفعال التي لم    .اضافة 

ة التي قد تعتمدها التشرعات الأو  عض االفعال ما الوسیلة الثان ة فهي االكتفاء بتجرم  وطن
ة دون وضع تعرف لالرهاب وترتكز التشرعات االخذة بهذا النهج على ان   ،التي تعتبرها ارهاب

قة او الواسعة  اغة غیر الدق االرهاب وقد تنطو الص ات تعترض التعرف الدقی  ثمة صعو
الحقوق والحرات له اثار الخطورة على الحقوق والحرات للمفهوم على مخاطر المساس   ،تتسم 

شتمل على تعرف  ومن امثلة هذه التشرعات التي تبنت هذه الوسیلة القانون االلماني الذ لم 
ون احد اغراضها ارتكاب  ة جماعة او منظمة  یل ا النص على تجرم تش لالرهاب بل اكتفى 

مها تها او تدع   .افعال محددة او االنضمام الى عضو

ع النهج االول في تحدید مدلول االرهابیبد حیث اوردت المادة  ،و ان المشرع العراقي قد ات
عه بتحدید  افحة االرهاب العراقي تعرفا لالرهاب او العمل االرهابي ثم ات االولى من قانون م
االرهاب  قصد  االفعال التي تندرج تحت هذا المفهوم حیث تنص المادة االولى للقانون على ان 

ه فرد او جماعة منظمة( قوم  استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او  ،ل فعل اجرامي 
ة ة او غیر رسم ة االخالل  ،مؤسسات رسم غ الممتلكات العامة او الخاصة  واوقع اضرارا 

ة او ادخال الرعب والخوف والفزع بین الناس او اثارة  الوضع االمني او االستقرار او الوحدة الوطن
ة) ات ارهاب قا لغا امعان النظر في التعرف یتضح ان القانون ال ینطو على  .)١(الفوضى تحق و

قدر ما ینصب وصف العمل االرهابي حدد العمل االرهابي  ،تعرف االرهاب  ذلك ان القانون  و
ن المعنو  :من خالل عنصرن ن الماد والثاني هو الر ن الما .االول هو الر ة للر النس د ف

ون الفعل قد نص على تجرمه  معنى ان  ون هناك عمل اجرامي  فان القانون یتطلب ان 
ه في القانون الداخلي او الدولي و على الرغم من ان التعرف الوارد في هذا القانون ال .والعقاب عل

في  اال ان مراجعة االفعال الواردة ،شیر صراحة الى الوسائل المستخدمة في الفعل االجرامي
ه او من  ة والثالثة تشیران الى ان العمل االرهابي قد یتم من خالل العنف او التهدید  المادتین الثان

ه فرد او جماعة منظمة ا  .خالل التحرض ة فان العمل االجرامي قد یرتك ة ثان ومن ناح
م ه التوفی  ،مجموعة من االفراد ذات تنظ عض الى ان المشرع قد جان اشتراطه ان ولقد ذهب ال

ون االرهاب عمال غیر منظم وال یدخل ضمن ما  ،ون االرهاب عمال منظما فمن المتصور ان 
اً  عني  .عد ارها م ال  عض االخر الى ان عدم التنظ اح ولكنه  أوفي المقابل ذهب ال العمل الم

                                                            

افحة االرهاب العراقي .) ١(  المادة االولى من قانون م
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قا لقانون ال ظل ضمن االعمال المحرمة ط موجب عني ان العمل خارج نطاق االرهاب و ات  عقو
  .)١(من قانون االرهاب ٦المادة 

ة ثالثة فان العمل االرهابي یجب ان یتم تنفیذه لمشروع ارهابي منظم فرد او  ومن ناح
ة منظمة  افحة االرهاب واتفاق ة لم ة العر ل من االتفاق جماعي. ولقد ورد هذا التعبیر في 

ة  عض التشرعات العر لعام  ٩٧مثل القانون المصر رقم المؤتمر االسالمي فضال عن 
٢(١٩٩٢(.  

میز العمل االرهابي ن المعنو فینصرف الى القصد الجنائي الخاص الذ  قا  ،واما الر وط
للقانون العراقي فان العمل االجرامي لكي یدخل في عداد االرهاب یجب ان ینصرف الى تحقی 

الوضع االمني او االستقرار ة او ادخال الرعب او  نتیجة معینة وهي االخالل  والوحدة الوطن
ن المعنو اتساع المصالح المراد  .الخوف والفزع بین الناس الحظ على هذا التحدید للر واول ما 

ثیرا في تمییز  المرونة واالتساع وتستعصي على التحدید وال تعین  حمایتها اذ ان التعبیرات تتسم 
ة وال شك ان عدم وضوح هذه الت .جرائم االرهاب فضي الى نتیجة مؤداها صعو عبیرات سوف 

ات هذا القصد ه  ،اث النظام العام وسالمة المجتمع إن القانون لم یرد ف االضافة الى ان االخالل 
ة وان تحلیل النص  اشر ومحدد لمفردة اإلرهاب وٕانما جاء بتوصیف لما أسماه أفعال إرهاب تعرف م

معنى أن یرتكب الفرد أو المجموعة قودنا الى اتجاهات ثالث: األول أن  ون هناك فعل إجرامي 
أو المنظمة أ نشا إنساني جرمه القانون النافذ ووضع له العقاب، مثل جرائم القتل والسلب 
ل خرقا  ش ن هناك ما  ة النافذة، فإذا لم  والتهدید وغیرها مما نصت على تجرمها القوانین العراق

ون قد أحدث نتیجة للقانون العقابي فانه ال ید ة. الثاني أن  خل ضمن منظومة األفعال اإلرهاب
قع على األفراد أو  ، و شر ة للفعل، أ أن یترتب على هذا الفعل أما ضرر ماد أو  جرم
ة بین الفعل  ة او یرتب الفوضى وعدم االستقرار، وان العالقة السبب ة وغیر الرسم المؤسسات الرسم

اشرة للفعل الذ حصل. الثالث أن والنتیجة متصلة غیر منق طعة أ إن األثر المتحق هو نتیجة م
ه في أعاله) ات  ون هذا الفعل (الذ رتب األثر المشار إل سعى لتحقی غا ون  یجب أن 

ة  ات إرهاب ن الهدف منه تحقی غا قع بنشا فرد أو جماعي ولم  ة، أ إن الفعل حینما  إرهاب
قع خارج نطاق ة  فانه  ام القوانین العقاب ندرج ضمن منطوق أح نص قانون االرهاب العراقي و

س في جرمة االرهاب فحسب. افة الجرائم ول   النافذة وامنه یتحق في 

                                                            

(1) ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime. 
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ة الى طائفتین االولى هي االفعال  افحة االرهاب العراقي الجرائم االرهاب وقد صنف قانون م
ام ة هي الجرائم الماسة  ة والثان وقد سعى المشرع العراقي الى ردع والتشدد في ،ن الدولةاالرهاب

ات الفاعل االصلي والشرك ن تاصیل الجرائم  .الطائفتین مع توحید عقو م ن فانه  ومهما 
ة وف القانون المشار الى   :االرهاب

ة -١ مات االرهاب س التنظ افحة االرهاب العراقي على ان :جرمة تأس حیث ینص قانون م
ة تمارس عتبر من  ة مسلحة ارهاب ادة عصا ة (من نظم او ترأس او تولى ق االفعال االرهاب

ذلك االسهام واالشتراك في هذا العمل)   .)١(وتخطط له و

ة  م او ادارة الجماعات االرهاب س او تنظ عتبر من اعمال االرهاب مجرد انشاء او تاس  ،اذ 
ان ان اعضاء هذه الجماعات قد ینتمو  اكل او و غني عن الب ن الى دول مختلفة تعمل من خالل ه

ا م دولة وقد تن ،خال ة في اقل وتعد حینئذ من  ،شر في اكثر من دولةتوقد توجد الجماعة االرهاب
م داعش االرهابي قد تأسس في االصل على ید ،الجرائم المنظمة العابرة لالوطان فمثال تنظ

ة ة وعلى االراضي العراق ة داخل العراق وخارجها الزرقاو االردني الجنس  ،وقامت بجرائم ارهاب
عد جرمة بذاتها  مها او ادارتها  النظر الى خطورة مثل هذه الجماعات فان انشائها او تنظ و

ذلك االنضمام الیها.   و

ة  -٢ افحة االرهاب العراقي صراحة في  –الشروع في الجرمة االرهاب فقد نص قانون م
عة على تجرم الشروع في حالتین االولى هي الشروع في اثارة المادة الثالثة الفقرتین الث ة والرا ان

موجب الدستور ان مسلح ضد السلطات القائمة  ات التي تلقى في  ،عص الخطا وقد تقع االثارة 
ة او المطبوعات او الصور او الشعارات او  االجتماعات او في اماكن عامة او بواسطة الكتا

ة االنترنت والخاالذاعات والجرائد او ع ان معناه الخروج على طاعة السلطات  .لى ش والعص
م او فرض اتجاه او موقف معین. ان الى مؤامرة غایتها قلب نظام الح   العامة وقد یهدف العص

ان مسلح ضد   قصد اثارة عص ة تكونت  ة هي االشتراك في مؤامرة او عصا والثان
موجب الدستور ثور ا .السلطات القائمة  رها في قانون و لتساؤل حول مدلول المؤامرة الوارد ذ

ات العراقي ه االشتراك في (جرمة االتفاق الجنائي) الوارد  .العقو ون المقصود  ن ان  م فقد 
ره في المادة  ات ٢١٦ذ ان المسلح  ،من قانون العقو ة الثارة العص واالشتراك في مؤامرة او عصا

ان نفسه عن جر ان ا االعداد للعص ة المسلحة الثارة  العص مة االشتراك في المؤامرة او العصا
ة والسلطة  موجب الدستور وهذه السلطات هي السلطة التنفیذ المسلح ضد السلطات القائمة 

ة ة والسلطة القضائ صفتها  ،التشرع ان المسلح هو الدولة  ة من جرمة اثارة العص وموضوع الحما
                                                            

ة ) ١( افحة االرهاب العراقيالفقرة الثالثة من المادة الثان  .من قانون م
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ان معنو  ما ان،شخصا ذا  ان یتوجه ضد السلطات الدستورة للدولة ذاتها فان ا فعل  و العص
ع مؤسساتها انها وجم ون موجها الى الدولة والى    .من هذه االفعال 

اشر -٣ ة  :جرائم االرهاب الغیر الم ة االرهاب قصد بها تلك االعمال التي تتوافر فیها الن و
ة لوقوع الجرمة عض هذه االفعال  وتنطو على التوسع في ،المتطل عد  ن الماد لالرهاب و الر

ة ولكنها تخضع  ة عالقة سبب ین الجرمة المرتك مساهمة في جرائم االرهاب اذا توافرت بینها و
ام خاصة افحة االرهاب في العراق في مادته الث .الح ة الفقرة وفي هذا االطار فقد نص قانون م ان

ة مسلحةالمساهمة واالشتراالثالثة على تجرم ( ادة عصا س او تولي ق م او تاس  ك في جرمة تنظ
ة تمارس االرهاب وتخطط له عة من المادة ذاتها على تجرم  )١()ارهاب ما نصت الفقرة الرا

ة او اقتتال طائفي) ة او حرب اهل ما نصت المادة الثالثة على  )٢((التحرض على اثارة فتنة طائف
ومة)تجرم (اصدار اوامر من شخص له  ولقد  .)٣(سلطة او التكلیف الفراد بتعطیل اوامر الح

ا  ا اوشرك عمل ا صفته فاعال اصل ل من ارتكب  االعدام  عاقب  عة على ان ( نصت المادة الرا
ة والثالثة من هذا القانون  المادة الثان ة الواردة  عاقب المحرض والمخطط  ،من االعمال االرهاب و

ن االر  ل من م الجرائم الواردة في هوالممول و ام  ة الفاعل االصليهابیین من الق عقو ) ذا القانون 
د من اخفى عن عمد ا عمل ارهابي او او شخص ارهابي بهدف  السجن المؤ عاقب  و(

  .)٤(التستر)

سمبر/ ح طارق  - ٢٠١١انون االول  ففي د رة اعتقال  ة مذ اصدرت السلطات العراق
س الجمه ات  ،ورةالهاشمي نائب رئ بتهمة اصدار أوامر إلى عناصر من حمایته لتنفیذ عمل

ارات مفخخة  ا وقضاة ومسؤولین عراقیین، فضال عن زرع عبوات ناسفة وتفجیر س ال لض اغت
ة اخر  غداد ومدن عراق عة  ،في  االعدام حسب المادة الرا ا  اب ة غ مة عراق ه مح مت عل وقد ح

افحة رة  .)٥(االرهاب المشار الیها من قانون م ة االنترول مذ ة الدول اصدرت الشرطة الجنائ
سمبر  ١٩في » حمراء«اعتقال  ة، ٢٠١٢د ومة العراق ح الهاشمي، بناء على طلب من الح  ،

ة" ل هجمات ارهاب   .)٦(التي احالته إلى القضاء. بتهم "تدبیر وتمو

                                                            

افحة االرهاب العراقي .) ١( ة الفقرة الثالثة من قانون م  المادة الثان

عة .) ٢(  نفس المادة الفقرة الرا

 المادة الثالثة الفقرة الخامسة .) ٣(

عة) ٤( ة من المادة الرا  لفقرة االولى والثان

ر  )٥( ط مذ ح طارق الهاشمي على الرا   https://ar.wikipedia.org/wikiة اعتقال 

ط  )٦( ح طارق الهاشمي على الرا رة اعتقال   https://ar.wikipedia.org/wikiمذ
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ل االرهاب -٤ س اش :تمو قع  ،تراكا في الجرمةوهي تعتبر جرمة قائمة بذاتها ول ولذا فانه 
ة تخصص  .حتى لو لم یرتكب ا عمل ارهابي ل هو توافر ن شتر في تجرم التمو ل ما  ف

م االموال  ،االموال لمشروع ارهابي ا على تقد فهذا التخصص هو جوهر التجرم سواء اكان منص
ل االرهاب هو احد تدابیر م ،او مجرد جمعها ولقد نص قانون  .نع االرهابلذا فان تجرم تمو

قا ما بینا سا عة  ة الفقرة الرا ل في المادة الثان افحة االرهاب على تجرم التمو ذلك في المادة  ،م و
عاقب المحرض والمخطط والممول عة نص على    .الرا

م او جمع اموال او  ن الماد وهو تقد ل تقع متى توافر الر ومن الواضح ان جرمة التمو
اادارته ا او معنو ون المال ماد ستو في ذلك ان  ن المعنو ،منقوال او غیر منقول ،ا  اما الر

ة او العلم بذلك.   فهو توافر القصد الخاص وهو استعمال االموال الرتكاب جرائم ارهاب

ونة من االفعال  ة الم ة فقد سعى المشرع العراقي الى ردع الجرائم االرهاب اما من حیث العقو
ة واالفعال التي تعتبر من جرائم امن دولةاالرها ات مع  ،ب اسة مبناها التشدد في العقو لذا تبنى س

ات الفاعل االصلي والشرك والجرائم المساعدة او المسهلة على ارتكابها ومن ذلك  ،توحید عقو
االعدام  عاقب علیها  ة من االفعال التي  عتبر االفعال التال (العمل على سبیل المثال انه فقد 

ان او امالك عامة او  م العنف او التهدید على تخرب او هدم او اتالف او االضرار عن عمد 
ة او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المراف العامة واالماكن العامة المعدة  وم مصالح ح

اد الجمهور الء ومحاولة احتالل ا منها او  ،لالستخدام العام او االجتماعات العامة الرت االست
ه او تعرضه للخطر او الحیلولة دون استعماله للغرض المعد له بهدف زعزعة االمن  عل

سبب انتمائهم  ،)١(واالستقرار) ستخدموا العنف  ن استخدام هذا النص لمقاضاة اشخاص لم  م و
ة معارضة تدعوا الى استخدام العنف اس وعالوة على ذلك فان مجرد  ،المزعوم الى جماعات س

ة عن اعمال ا ن ان تؤد الى تحمیل الشخص المسؤول م فة  ة عن اس النتماء الى جماعة س
ة في تلك االعمال ته الفعل غض النظر عن مشار م  ،العنف التي ترتكبها الجماعة  ومن ثم الح

االعدام ه  ات المنصوص علیها ما بین االعدام  ،عل دوالسجن وتتراوح العقو في حین تنص  ،المؤ
ة االعدام على قادة الجماعات المسلحة  ١٩٤ة الماد ات العراقي على فرض عقو من قانون العقو

ة المصادرة االضافة الى عقو د لالعضاء   فقد نص القانون على (تصادر االموال  ،والسجن المؤ
أة لتنفیذ العمل االجرامي) ة المه درة ومن المعلوم ان المصا ،)٢(والمواد المضبوطة والمبرزات الجرم

ة الدولة مقتضاها یتم  نقل االموال الى ملك ست مؤقتة و ة ول ة عین ة  ،هي عقو وترد عقو

                                                            

افحة االرهاب العراق) ١( ة من قانون م ة من المادة الثان  ي.الفقرة الثان

افحة االرهاب العراقي .) ٢( ة من المادة السادسة لقانون م  الفقرة الثان
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وعلى الرغم من ان  ،المصادرة على االرصدة المستخدمة او المخصصة الرتكاب العمل االجرامي
عد ادانتهم ات او الهیئات او االفراد  ستلزم ان یتم المصادرة في مواجهة الجمع قرار  القانون ال 

س االموال فحسب. أة للعمل االجرامي ول مة اال ان ذلك یرجع انها تجیز مصادرة المواد المه   المح

ة تفرض على مرتكبي الجرائم  ات تكمیل االضافة الى ذلك فان القانون نص على عقو
ة ة  ،االرهاب قا لهذا القانون فان الجرائم الواردة في القانون تعد من الجرائم العاد الشرففط  ،المخلة 

ة  وم ة وحظر تولیهم المناصب الح ومعنى ذلك انها تؤد الى حرمان مرتكبیها من الحقوق المدن
ة النظر الى ان  ،او مزاولة انشطة اجتماع م محدودة ف ة لهذا الح ة العمل والواقع ان االهم

ات التي توقع على اغلب الجرائم الواردة في القانون هي في العادة ا ة العقو العدام ولذا فان اهم
د مع تطبی احد حاالت االعفاء او التخفیف قضي فیها المؤ م تنحصر في الحاالت التي    .الح

ة والتخفیف فیها فقد نصت المادة الخامسة على ان ( عفى من  - ١اما من حیث موانع العقو
ار السلطة المختصة قبل  اخ ل من قام  ات الواردة في هذا القانون  اكتشاف الجرمة او عند العقو

ط لها ض على الجناة او حال دون تنفیذ الفعل  ،التخط اره في الق اخ عد عذرا مخففا  -٢وساهم  و
ة من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات  ة للجرائم المنصوص علیها في المادة الثان من العقو

عد وقوع او اكتشاف الجرمة من ة للسلطات المختصة  ض  صورة طوع قبل السلطات وقبل الق
ة السجن). ض على المساهمین االخرن وتكون العقو ن من الق ه وادت المعلومات الى التم   عل

افحة االرهاب الصادرة أ م ة فقد اتجهت التشرعات الخاصة  ام االجرائ ما من حیث االح
ة خاصة تغایر في السنوات االخیرة الى اخضاع الجرائم المنظمة ومنها جرائم االرهاب لقو  اعد اجرائ

ة للجرائم االخر  النس ولقد جاء هذا التحول نتیجة للظروف التي تواجه  ،القواعد المعمول بها 
اسي ما یتطلب مواجهة ذلك من خالل اعطاء  المجتمعات وانتشار الجرائم المنظمة والعنف الس

ط والتحقی واالتهام الض ات واسعة للسلطات المختصة  لى هذه االجراءات وصدق ع ،صالح
افحة االرهاب م ة الخاصة  افحة االرهاب العراقي جاء  ،اغلب التشرعات العر بید ان قانون م

ات ام قانون العقو االحالة الى اح ة واكتفى  ام اجرائ ا من النص على اح   .خال

ة والمح ة المحل ة في العراق امام المحاكم الجنائ حاكم مرتكبوا الجرائم االرهاب ة و مة الجنائ
ا ة العل مة الجنائ ة والمح زة العراق ات  ،المر ة وقانون العقو نص قانون االجراءات الجنائ و

ة االعدام ولكنه ا ال تسر على الجرائم العراقي على عدد من الضمانات في حالة فرض عقو
ة ات العراقي ینص على ان ١٣٢، ومن ذلك ان المادة )١(االرهاب ه (اذا اعتبرت من قانون العقو

                                                            

ة ألمزد من المعلومات ) ١( زة العراق ة المر مة الجنائ طعن المح     :نظر الرا
ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime  
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مة ان ظروف جرمة ما او ظروف المذنب تدعو الى التخفیف فانه یجوز لها ان تستبدل  المح
ة اخف وذلك على النحو التالي  ة المنصوص علیها لتحل محلها عقو یجوز استبدال  -١العقو

د او السجن  ة السجن المؤ ة االعدام وفرض عقو  .)١()منها سنة بدالً  ١٥لمدة ال تقل عن عقو
ة الى ان ثمة  ٢٠٠٤لسنة  ٣االضافة الى ذلك فان االمر رقم  اب الموج شیر في فصل االس

االعدام قبل  م علیهم  ة لالشخاص الذین ح النس د  ة االعدام الى السجن المؤ فرصة لتخفیف عقو
ة االعدام مرتكبي جرائم اال ،نفاذ االمر ع عقو طب في حالة توق قا بید ان هذا القرار ال  رهاب تطب

ات العراقي وقانون اصول المحاكمات الج ام قانون العقو ةزاالح  ٢٨٦وعلى الرغم من ان المادة  ،ئ
مة  ام االعدام التي ایدتها مح ع اح ة العراقي ینص على ان جم من قانون االجراءات الجنائ

قرر المصادقة على الح س الذ یجوز له ان  فه او التمییز یجب ان تقدم الى الرئ م او تخف
عني  ة  ما  ستثني من ذلك مرتكبي الجرائم االرهاب اصدار عفو ولكن قانون العفو الصادر موخرا 

 انهم غیر مشمولین بهذا العفو.

م داعش االرهابي صدد معالجة تنظ ما اننا في هذه الدراسة  افحة  ،و حسب قانون م ف
م  االضافة الى مؤسسي التنظ سیین والفرعیین فان ا شخص االرهاب العراقي فان  ه الرئ اد وق

ه  عاقب عل ا عمل ارهابي او ساهم او ساعد او خطط او مول فان القانون  م  اشترك مع التنظ
ة ه دون وجود اعذار او تخفیف في العقو ة عل ات العقو عد اث االضافة الى عدم  ،االعدام 

ات ت س الوزراء صالح س الجمهورة او رئ ة رئ ةصالح وقد الحظنا مد تشدید  ،خفیف العقو
ش فیها الدولة من تخرب  ة جرمة االرهاب نظرا للظروف التي تع المشرع العراقي على عقو
ا  ومة امن طرة الح ة لعدم س مات االرهاب ا لكثیر من التنظ س ح العراق ملجأ رئ عد ان اص ودمار 

ون السني م ،وضعفه على مناط الم ة ضد  اضافة الى ان تنظ ات وحش عمل داعش قد قام 
ة فقد ساهموا في نشوء حرب  طرتهم على ثلث االراضي العراق المدنیین والنساء واالطفال  وس

حیین واالكراد الیزدیین ة ضد اهالي المنطقة وخاصة مع المس ة وعرق ام بتدمیر مناط  ،طائف والق
ة وخاصة في الموصل    .اثرة ومساجد ومراقد تارخ

عد  ات الحراك الشعبي  ،ان تظاهر الشعب الكثر من مرة ضد هذا القانون و انت مطال و
ات المتظاهرن المعتصمین في عدد من محافظات العراق، احتجاجا  ،الغاء قانون االرهاب ومطال

 ٤على إجراءات الحجز واالعتقال والتوقیف والمالحقة التي تطول مواطنین تحت غطاء المادة 
ّون معّین دون غیره، . حیث یرو .إرهاب ة الستهداف م حت سالحا بید السلطة القمع ن أنها اص

                                                            

ات العراقي ١٣٢الفقرة االولى من المادة ) ١(  من قانون العقو
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موجبها،  اسیین المناوئین الذین طالتهم تهم اإلرهاب  ما انها هي ذات المادة التي ُتسند إلى الس
ة. حت أداة بید السلطة لالستهداف واالنتقام والتصف   )١(واص

الكامل ف ضرورة إعادة النظر  من  ٢٠٠٥لسنة  ١٣ي قانون األرهاب العراقي رقم وقد طالبوا 
المعاهدات واالتفاق ة قبل خبراء القانون العراقیین استرشادا  ة والعر ة واالسالم ما ات الدول و

ادئ حقوق االنسان اعتماد تعرف و  ،ینسجم مع القواعد العامة للقانون الجنائي وال یتعارض مع م
ةواضح وقانوني لالرهاب والجرمة ا اب عید عن الغموض والض ة  غي أن یتضمن  ،الرهاب ن و

ون عنوانه  أن  ة الحقوق والحرات  القانون اشارة الى التوازن المطلوب بین أمن المجتمع وحما
ما هو القانون الفرنسي أنه لن  ،قانون األمن والحرة  ة تفید  ما یجب أن یتضمن مادة استهالل

امه االخ ة على النحو الوارد في یترتب على تطبی أح حقوق االنسان وحراته االساس الل 
التفسیر  ،الدستور والتشرعات االخر ذات الصلة ه القضاة والمحققین بوجوب التقید  ذلك توج و

ذا اقتراح بدعة ،الضی لنصوص التجرم الواردة في القانون  س في ه ات  ،ول فقانون العقو
التفسیر الضی للنصوص التي یتضمن نص ١٩٩٤الفرنسي الصادر في  ا عاما یوجب االلتزام 
ة  ،یتضمنها هذا القانون  االرهاب الى رقا ا االتهام  ووجوب خضوع إجراءات التحقی في قضا

ة ل اشتراطات المشروع   .)٢(االدعاء العام، وان تراعى فیها 

ان هناك قل من قبل األمم المتحدة من قانون اإلرهاب العراقي وقد ورد  س و م رئ في تقی
م اآلتي: افحة االرهاب التقی افحة اإلرهاب حول القانون العراقي الحالي لم   لجنة مجلس األمن لم

افحة اإلرهاب لسنة  افحة اإلرهاب  ٢٠٠٥((على العراق مراجعة قانون م ة لم وٕانشاء آل
ة اب صه من الض اعادة النظر في القانون لتخل ة في القانون المحلي  ام  ،صورة جد واقتراح أح

ة وحسب  اس ال في محاكمات س ي ال تنزل مستق ة  قة لألفعال اإلرهاب مضبوطة وتعرفات دق
الت واسعة ح تأو عة تت ما في المادة الرا ام فضفاضة ال س م أولي لهذا القانون هناك أح ومن  ،تقی

طرقة ت اغته  ل شخص شأنها أن تهدد الحرات العامة إلى أّن "القانون وقعت ص محاكمة  سمح 
  .)٣(یخالف النظام))

  

  
                                                            

ط:  ٤أنظر المادة  )(١ افحة اإلرهاب العراقي على الرا   من قانون م
http://www.alrashead.net/index.php?partd=24&derid=1850. 

 .الساب المصدر )٢(

 نفس المصدر.) ٣(
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  الفرع الثاني

ردستان العراق لعام  م  افحة االرهاب القل  ٢٠٠٦المعالجة في قانون م

ردستان على القانون رقم  افحة االرهاب عام  ٣لقد صادق برلمان  ودخل القانون  ٢٠٠٦لم
شتمل القانون على   ١٧/٧/٢٠٠٦حیز التنفیذ في  ة  ولقد ،مادة ١٦و اب الموج حدد القانون االس

عهم  قاع الرعب بین الناس او ترو ة خطیرة تهدف الى ا ظاهرة عالم الصداره في ظهور االرهاب 
اتهم للخطر والحاق  النظام العام وسالمة المجتمع وامنه وایذاء الناس وتعرض ح واالخالل 

ما اشار القانون ا البیئة واالموال العامة والخاصة  ضا الى اهتمام المجتمع الدولي بوضع الضرر 
صورة جادة لوضع حد لتلك الظاهرة ومعالجة  التعاون  ة اعضائه  تشرعات لمحارة االرهاب ومطال

ابها ما  ،اس ما یتعل  الحظ مع ذلك ان اصدار القانون قد اثار وال یزال یثیر جدال واسعا سواء ف و
ام تمس الحرات والحقوق  ة خاصة على  حواه القانون من اح ام اجرائ ة او خلوها من اح االساس

افحة االرهاب م ة المتعلقة  ة واالجنب عض الى اثارة  ،غرار التشرعات االخر العر بل وذهب ال
ام الواردة فیهما ال تعدو ان تكون  النظر الى ان االح ة اصدار القانون  وك حول جدو واهم ش

ات   .)١(تردیدا لما یتضمنه قانون العقو

عوقد  عها المشرع العراقي في تحدید جرائم  ات المشرع الكردستاني نفس الوسیلة التي ات
النص على مدلول االرهاب ط بهذا المدلول ،االرهاب التي تكون  عض االفعال التي ترت عه ب  ،ثم تت

ات مع افراد هذه الجرائم ال ا ما تكون هذه االفعال مجرمة سلفا بنصوص قانون العقو منتقاة وغال
ة خاصة ة واجرائ ام موضوع   .اح

ردستان على ان الفعل االرهابي هو    افحة االرهاب في  فقد نصت المادة االولى من قانون م
ه او تمجیده ه او تحرض عل ل استخدام منظم للعنف او التهدید  ه الجاني تنفیذا  ،(  یلجأ ال

قاع الرعب والخوف والفزع والفوضى لمشروع اجرامي فرد او جماعي او عشوائي القصد منه  ا
اة االفراد او  م او ح النظام العام او تعرض امن وسالمة المجتمع واالقل بین الناس لالخالل 
ة او  ع البیئة او احد الموارد الطب حراتهم او مقدساتهم للخطر او ایذاء االفراد او الحاق الضرر 

اس ة او عنصرة)االمالك العامة او الخاصة لتحقی مآرب س ة او طائف رة او دین  ،)٢(ة او ف
ن الماد لجرمة االرهاب وف هذا القانون فمن المتصور ان یرتكب العمل االرهابي  ة للر النس ف

غة  ،من جانب فرد او جماعة او منظمة ص ورة الى (الجاني)  شیر في المادة المذ الرغم انه 
ضا في  ،المفرد ل فلقد استعمل التعبیر ا أنه ( التشرع المصر الذ ینص على تعرف االرهاب 

                                                            

 .١٣/١١/٢٠٠٥بتارخ  ١٤العدد  ،لحوار المتمدنصائب خلیل ،ارهاب قانون االرهاب، ا) ١(

افحة االرهاب الكردستاني.المادة االولى من  )٢(  قانون م
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ه الجاني) ع یلجأ ال الى ان القانون المصر تضمن  )١(استخدام للقوة او العنف او التهدید او الترو
ة مات االرهاب ة تجرما للتنظ ووفقا لهذا التعرف لالرهاب فانه ال یلزم ان یتم العمل  ،في المواد التال

افحة االرهاب العراقي االرهابي تنفی ما ورد نصا في قانون م ذا لمشروع اجرامي فرد او جماعي 
ات المؤتمر االسالمي ة واتفاق ات العر وذهب جانب من الفقه الى ان تعبیر (المشروع)  ،واالتفاق

افة صور النشا التي  من التعبیرات المألوفة التي اخذ بها المشرع المصر وانه ینصرف الى 
انت هذه الجهود ثمرة عمل فرد او  ،الى جهود منظمة لتحقی عرض معینتحتاج  سواء 
قتضي  ،جماعي أ الن یوضع موضع التنفیذ وهو ما  ل تدبیر مه المشروع) هنا هو  والمقصود (

عض االخر الى ان  ،وجود تدبیر وخطة محددة جاهزة التنفیذ لتحقی هدف معین وقد ذهب ال
صلح حجة وان المشرع الفرنسي قد اخذ مفهوم (المشروع االرهابي ) غرب على القانون الجنائي وال 

ه حدد المقصود  ة عدیدة في التطبی تدور حول تحدید وقت  ،ه حیث انه لم  ال ما انه یثیر اش
مشروع فرد او جماعي ا الجرمة  ضی من الحاالت الداخلة في  ،تعل وارت ونه  ك عن  ناه

ط مسبعداد االعمال االره عد االعمال التي تتم ولیدة اللحظة ودون تخط ست ة حیث انه   ،)٢(اب
ة فانه  هذه المثا ه المشرع الكردستاني الى ان العمل قد یتم ولید اللحظة او عشوائي و وهذا ما اخذ 

الحظ اتساع )٣(یوسع من الحاالت التي تندرج تحت بند االرهاب ن المعنو ف ة للر النس ، واما 
اة  ،لح المراد حمایتهاالمصا ة ارواح وح النظام العام وحما فهي تشمل عالوة على االخالل 
افحة االرهاب العراقي،الناس ال من البیئة والموارد  ،والتي تماثل الى حد ما ما جاء في قانون م

ة هي ان تعبیرات  م للخطر، والمالحظة الثان ة وتعرض امن وسالمة المجتمع واالقل ع الطب
المرونة واالتساع وتستعصي على (اال النظام العام وتعرض سالمة المجتمع للخطر) تتسم  خالل 

ثیرا في تمییز جرائم االرهاب وال شك ان عدم وضوح هذه التعبیرات سوف  ،التحدید وال تعین 
ات هذا القصد ة اث النظام العام وسالمة  ،فضي الى نتیجة مؤداها صعو هذا الى ان االخالل 

س في جرمة االرهاب فحسبالمج افة الجرائم ول   .تمع وامنه یتحق في 

ة على اساس نوع  ة لنصوص التجرم فقد صنف المشرع الكردستاني الجرائم االرهاب النس و
االعدام  عاقب مرتكبوها  ة ومدة السجن ضمن طوائف ثالث االولى تضم الجرائم التي  العقو

عاقب علیها  ة الجرائم التي  السجن مدة ال والثان عاقب علیها  د والثالثة الجرائم التي  السجن المؤ

                                                            

. ٨٦) المادة ١( ات المصر  من قانون العقو

افحة االرهاب ومد اتفف توفی شمس الدین) د. اشر ٢( ة لم اسة التشرع ة، ، الس ة الجنائ اقها مع االصول الشرع
ة للق ، المجلة الدستورةدراسة نقد ا المصرة، اانون المصر مة الدستورة العل  .١٣، العدد لمح

ط: ) ٣( افحة اإلرهاب الكردستاني على الرا  ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crimeأنظر قانون م
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ة حسب القانون الكردستاني مثل  ،سنة ١٥تزد عن  ن تأصیل الجرائم االرهاب م ن فانه  ومهما 
  :القانون العراقي الى

ة -١ مات االرهاب م او ادارة فقد جرم المشرع الكردستاني ( :جرائم التنظ س او تنظ تأس
ادتها بهدف ارتكاب  منظمة ز او جماعة تولي زعامتها او ق ة او مر ة او عصا ة ارهاب او جمع

ة المنصوص علیها في هذا القانون) االنضمام ما نصت على تجرم ( ،)١(احد الجرائم االرهاب
ان من  ز او جماعة تمارس االرهاب اذا  ة او مر ة او هیئة او عصا ة منظمة او جمع الى ا

ة منتسبي قو  رة او امن ات عس ان الجاني قد تلقى تدر م او اذا  ات االمن الداخلي او حرس االقل
ة او )٢(لد ا منها) ة منظمة او جمع ة او ا ، وعد المشرع التجرم الى (التعاون مع دولة اجنب

ة جر  ا ام  م او العمل لمصلحة ا منها للق ز او جماعة من خارج االقل ة او مر مة هیئة او عصا
عة من المادة الثالثة على  ،)٣(من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون) ما نصت الفقرة السا

د من انتمى الى احد الجهات  السجن المؤ عاقب مرتكبوها  ة التي  ان تعد من الجرائم االرهاب
ان عضوا فیها ١الواردة في الفقرة  ة من هذا القانون و   .من المادة الثان

ةجر -٢ ما بیناه  :مة الشروع في الجرائم االرهاب ه ان الشروع في الجرمة  من المسلم 
اب ال دخل الرادة الفاعل فیها وقد نص القانون  فترض ان یخیب اثر الجرمة الس قا  سا
ة  افة جرائم االرهاب المنصوص علیها في القانون والمعاق الكردستاني على تجرم الشروع في 

ه ل من شرع في ارتكاب -لتجرم على النحو التالي (أوجاء نص ا ،عل د  السجن المؤ عاقب 
ل من - ب .) من هذا القانون ٢احد الجرائم المنصوص علیها في المادة ( السجن المؤقت  عاقب 

عاقب - ج.شرع في ارتكاب احد الجرائم المنصوص علیها في المادة الثالثة من هذا القانون 
ل من شر  س الشدید  عة من هذا الح ع في ارتكاب احد الجرائم المنصوص علیها في المادة الرا

  .)٤(القانون)

اشر -٣ ة  :جرائم االرهاب غیر الم ة االرهاب قصد بها تلك االعمال التي تتوافر فیها الن و
ة لوقوع الجرمة ردستان في المادة االولى المتعلقة بتعرف العمل  ،المتطل افحة  وقد نص قانون م

ل استعمالاال ه وتمجیده ...رهابي على انه ( ة في فقرتها  ،)وتحرض عل ما نصت المادة الثان
م وتوفیر المأو لهم او اخفائهم او  الثامنة على تجرم (تسهیل دخول او خروج االرهابیین لالقل

                                                            

افحة االرهاب الكردستاني . ١الفقرة ) ١(  من المادة االولى من قانون م

 من المادة االولى من نفس القانون. ٦الفقرة ) ٢(

 من المادة االولى من نفس القانون . ٧الفقرة ) ٣(

افحة االرهاب الكردستاني .٤(  ) الفقرة (أ،ب،ج) من المادة الخامسة من قانون م
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ط او ا ار او المعلومات التي تستعمل في التخط االخ دهم  لشروع التستر علیهم او مساعدتهم بتزو
شر العلم بذلك ة)  عة على تجرم  ،لتنفیذ الجرمة االرهاب ما نصت المادة الثالثة الفقرة الرا

ة او اسالیب  م فنون حر (تدرب شخص او اكثر على استعمال االسلحة او وسائل االتصال او تعل
ة ). وتضمنت المادة الثالثة الفقرة ا قصد اعداده لتنفیذ جرمة ارهاب ة  لثامنة تجرما (لصنع او قتال

ة مادة تدخل في  ازة متفجرات او مفرقعات او اجهزة مصممة للتخرب او الهدم او ا استیراد او ح
قصد  ان ذلك  ذلك االجهزة واآلالت واالدوات التي تستخدم في صنعها وتفجیرها اذا  یبها و تر

ة) عة الفقرة االولى على تجرم ونصت المادة الرا .استخدامها الرتكاب احد الجرائم االرهاب
ما نصت المادة ذاتها في  ومة عمدا)  العمل على تعطیل اوامر الح (اصدار اوامر او تكلیف 
دافع ارهابي محررات او مطبوعات او اشرطة  ة و سوء ن ازة او احراز  ة على تجرم (ح فقرتها الثان

ة) مسجلة او نظائرها او صورا تتضمن تحرضا او تحبیذا او ترو  جا الرتكاب الجرائم االرهاب
ة مثیرة لالرهاب انات او بث دعا ار او عة من ذات المادة على تجرم اذاعة اخ  ،ونصت الفقرة الرا

ة او اصطناع  ر في محررات رسم عة الفقرة السادسة على تجرم (تزو وتضمنت المادة الرا
اتهم او ت غرض اخفاء شخص غییرها عمدا لتسهیل تنقالتهم مع محررات لمرتكبي جرمة االرهاب 

ر). الغرض من هذا التزو   العلم 

ل االرهاب -٤ س اشتراكا في جرمة االرهاب :جرمة تمو ولذا  ،وهي تعتبر جرمة بذاتها ول
ة  ،فانها تقع حتى لو لم یرتكب ا عمل ارهابي ل هو توافر ن شتر في تجرم التمو ل ما  و

افحة االرهاب  ،)١(تخصص االموال لمشروع ارهابي وقد نصت المادة الثالثة من قانون م
م او جمع  د (تقد السجن المؤ عاقب علیها  ة و ة جرائم ارهاب الكردستاني على ان تعد االفعال التال
قصد استخدامها او علمه  م او خارجه  اشرة داخل االقل طرقة م ل االموال  او نقل او تحو

ل جرمة اره ة)استخدامها في تمو   .اب

ة ونة من االفعال االرهاب ة الم ولذا  ،وقد سعى المشرع الكردستاني الى ردع الجرائم االرهاب
ات اسة مبناها التشدد في العقو ة االعدام على جرائم معینة ال  ،تبنى س اذ نص على فرض عقو
ارها من اشد الجرائم خطورة ن اعت ا ،م ما مثل جرمة االختطاف التي ال تنجم عنها وف ت 

االعدام خارج نطاق القضاء  ه المقرر الخاص لالمم المتحدة المعني  یتعارض مع ما ذهب ال
اجراءات موجزة واالعدام التعسفي ة االعدام اال اذا  ،واالعدام  فقد اكد انه ال یجوز فرض عقو

                                                            

ط ١( ل االرهاب على الرا   ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime) انظر الى جرمة تمو
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شر ان تكون من اشد الجرائم خطورة وفي الحاالت التي تظهر فیها ان هناك  ة انت مقیدة  ن
شرة   .)١(للقتل نجم عنها ازهاق ارواح 

ة لموانع العقاب في جرائم االرهاب النس افحة االرهاب الكردستاني  ،اما  فقد نص قانون م
ار السلطات المختصة قبل وقوع  اخ ات الواردة في هذا القانون من قام  عفي من العقو على ان (

ط لها وساهم اخ ض علالجرمة واكتشافها او عند التخط ى الجناة او حال دون تنفیذ اره في الق
عد الفعل شف الجرمة  معلومات تؤد الى  م المتهم نفسه وادالئه  ار تسل مة اعت ذلك (للمح ) و

ا مخففا)   .)٢(وقوعها عذرا قانون

اغة تتناوالن فرضیتین  صرف النظر عن االختالف في الص ومن الواضح ان المادتین 
ادرة احد الغ السلطات المختصة سواء اكانت سلطة التحقی االبتدائي  احدهما هي م الجناة الى ا

ط القضائي التي تتولى جمع االستدالالت قبل وقوع الجرمة او عند  في الدعو ام سلطات الض
ط لها ض على الجناة او الحیلولة دون تنفیذ الجرمة ،التخط وهذا ما یتف مع  ،ما یؤد الى الق

ات  ،ارتكاب جرائم االرهاب في القانون الكردستاني تجرم الشروع في سر االعفاء على العقو و
وال شك ان تقدیر توافر هذه الشرو متروك  ،التي توقع على الجرائم الواردة في نفس القانون 

مة الموضوع ض  ،لمح ه السلطات من الق ن ف وقد تفاد المشرع االشارة الى الوقت الذ تتم
ض على الجناة على الجناة على غ ن السلطات من الق رار التشرعات االخر التي تطلبت ان تتم
  .قبل البدء في التحقی

ض على الجناة  معلومات تفید في الق دلي  سلم المتهم نفسه و ة فهي ان  ة الثان اما الفرض
ة للسلطات المختصة معلومات طواع سلطة ،االخرن او یدلي   فیتمتع القاضي في هذا الشأن 

قدر. ما  ة حس نه انزال العقو م حیث    تقدیرة 

افحة االرهاب الكردستاني فقد نص في المادة  ة في قانون م ام االجرائ اما بخصوص االح
ات العراقي لعام داسال ام قانون العقو وقانون االجراءات  ١٩٦٩سة عشر على ان تطب اح

ة رقم  ل ما لم یرد ١٩٧١لعام  ٢٣الجنائ شأن  بید ان المادة  ،ه نص في هذا القانون  النافذ 
ه فیهم المشت ما یتعل  حیث نصت على عدم جواز اخالء سبیل  ،السادسة من القانون تضمنت ح

م او اقرار فاصل في الدعو  فالة لحین صدور ح ة  ارتكاب جرمة ارهاب ولعل من اهم  ،المتهم 
ه الما ام التي وردت في هذا القانون ما تنص عل ه فیهم االح دة الثالثة عشر من ضمانات للمشت

ه فیهم  االكراه وح المشت االعتراف المنتزع  مثل المحاكمة العادلة وحظر التعذیب وعدم االعتداد 
                                                            

(1) ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime 

افحة االرهاب الكردستاني.) ٢(  الفقرة (أ و ب) من المادة الثامنة من قانون م
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التحقی في حالة انتهاك تلك الحقوق  عة عشر على  ،في مقاضاة القائمین  ذلك نصت المادة الرا و
التعوض عن ما ل ة  م ح المتهم في المطال ة في حالة صدور الح ة ومعنو حقه من اضرار ماد

  .البراءة

افحة االرهاب في  قانون م ردستان على مد العمل  وقد  ،٣٠/٦/٢٠٠٨ولقد صادق برلمان 
م الى ان القانون هو احد القوانین المحددة المدة  ة في برلمان االقل اشار احد اعضاء اللجنة القانون

ة س العاد ة التي یتعرض فیها امن وسالمة الوطن  اذ ،او الطارئة ول ان الظروف االستثنائ
ما هو الحال في جرائم االرهاب تتطلب فرض قوانین رادعة على ان توضع في  والمواطنین للتهدید 

حیث ینتهي العمل بها فور زوال  ما اشار الى ان القانون اثبت  ،لك الظروفتاطار زمني محدد 
ما ساهم في ازالة خالل المدة التي تم  تهفاعلی ثیر من االرهابیین  قه فیها حیث جر اعتقال  تطب

ین جرائم  ة و م بین الجرائم العاد ان سائدا قبل اقراره لد اجهزة االمن في االقل الخلط الذ 
ة  ین الجهات القضائ ك عن رسم حدود فاصلة بین السلطات التي تتولى التحقی و االرهاب ناه

ةحیث فصل القانون بی ة و جرائم االرهاب واوضح انواع الجرائم التي تعد ارهاب   .)١(ن الجرائم العاد

ردستان مشروعا في سنة  م  عض برلمانیي اقل ر انه قدم  الذ اللغاء قانون  ٢٠١٤وجدیر 
افحة االرهاب في  ان قانون م مهم لهذا المشروع  افحة االرهاب الكردستاني وأنهم برروا تقد م

ه لمدة عامین ثم مدد ثالث مراتوردستان قد قد موج قا لیتم العمل  سنتین ،م سا ل مرة  الفتا  ،و
ات التهم الواردة في هذا القانون في قوانین  الى عدم وجود مبرر لتمدیده مرة اخر لورود عقو

ة ات العراق اته في الوقت و  ،العقو عد له مقتض م لم  افحة االرهاب في االقل ان قانون م القول 
ه ال ة وما ال ال ات ارهاب راهن هو قول مثیر لالستغراب خاصة وان ما یتعرض له العراق من عمل

افحة االرهاب وتفعیله  أسرها یجعل من االصرار على تطبی قانون م الوضع االمني في المنطقة 
الغاءه ذلك  ،امرا ملحا بدال من المناداة  قانون  مثلتبرر الغاء القانون بوجود قوانین مماثلة له و

ة عبر عن قصور في الرؤ ات العراقي  عثرتها  ،العقو ات في القانون العراقي و فوجود هذه العقو
بیر من الجهد المبذول للوقوف ضد المد االرهابي في  ضعف الى حد  بین بنود وقوانین عدیدة 

اب الفشل االمني الحالي في العراق ،المنطقة اره احد اس ن اعت م ان االعتماد  اضافة الى ،و
انت  عطي للمشرع مجاال اوسع ومرونة اكثر لضرب ا جهة وان  ات العراقي  على قانون العقو

حصل االن في العراق ما  افحة االرهاب   حجة م ة  اس   .)٢(س

                                                            

ردستان على االى تمدید قانون اال ) لمزد من المعلومات انظر١( م  ط رهاب القل  ٣٠/٦/٢٠٠٨لرا
http://www.alhayat.com/ 

ة ألمزد من المعلومات ل) ٢( افحة اإلرهاب العراقي ومخالفته للمعاییر الدول ط عن قانون م نظر الى الرا
http://www.kitabat.com/ar/page/22/05/2014/28395 
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ة لحقوق اإلنسان ولم إ افحة اإلرهاب الكردستاني لم یتجاهل المعاییر الدول ن قانون م
عین  یتجاهل التزاماتها تجاهها ة حیث أخذ  الحقوق والحرات األساس ة  حرص على عدم التضح و

ة تلك الحقوق. ار الحرات العامة وحقوق المواطنین وحراتهم و حرماتهم و حما   اإلعت

ط  ال قیود بل إنها مشروطة بنوع من ضوا ست حقًا  ة ل ة اإلنسان إن الحرات الفرد
غي  ة، إذ ین المسؤول الواجب و للفرد أن یرفض المنط الذ یبرر القتل وخل الرعب االحساس 

النظام العام وتعرض أمن وسالمة  عهم واالخالل  والخوف والفزع والفوضى بین الناس أو ترو
أحد المراف أو االمالك العامة أو الخاصة أو  البیئة أو  المجتمع  للخطر أو إلحاق الضرر 

ة للخطر مهما  ع اب والدوافع. تعرض أحد الموارد الطب   انت االس

قة والواقع لمجتمعنا  ة وأقرب الى الحق إن هذا القانون موضوعي وعلى قدر من المسؤول
ما وٕانه ملتزم بإحترام الحقوق والحرات العامة التي نص علیها الدستور حیث أخذ  الكردستاني 

ادئ الواردة في القوانین وفي العهود ار مراعاة الم ة الخاصة  القانون بنظر االعت والمواثی الدول
ع مراحل  ة عادلة خالل جم عامل المتهم معاملة قانون امه  موجب بنوده وأح حقوق اإلنسان إذ 
ما في ذلك تأمین محام للدفاع عنه وال یجیز أستعمال وسائل التعذیب الجسد أو النفسي  التحقی 

حقه وللمتهم ح مقاضاة القائ ة  ة في أو المعاملة غیر اإلنسان صفتهم الشخص التحقی معه  مین 
غ جراء إستعمال احد هذه الوسائل وفي هذا تأكید على ضمان  ضرر ماد بل حالة إصابته 
ة الذ تثبت براَءتُه عن التهمة  الجرمة اإلرهاب ما إن القانون أعطى للمتهم  حقوق المتهم، 

التعوض عما لحقه من ضرر ماد ة  ه ح المطال سبب إنتهاك حقوقه المسندة ال  و معنو 
م  ة، وفي هذا سب التشرع الكردستاني غیره من التشرعات في هذا المبدأ القانوني الق اإلنسان
طة والحذر  ء حتى تثبت إدانته، إنَّ إتخاذ الح أنسان حیث إن المتهم بر ة المتهم  حما الخاص 

ة قبل االقدام على إت وم ح أ شخص الالزمین من قبل السلطات الح ة  ة إجراءات قانون خاذ أ
ه ضمان للمتهم  التالي ادانته ف قن والتأكد من وجود دلیل ثابت تثبت أتهامه و عد الت ان إال 
ه فله ح  ة براءته عن التهمه المسندة ال الجرمة االرهاب عد اتهامه  ة اذ لو ثبت  الجرمة االرهاب

التعوض عما لحقه من ضرر ما ة  م المطال ومة االقل امه تتكفل ح موجب اح ما و د ومعنو 
مبدأ تعاون  ة وتعوض المتضررن منها وقد اخذ القانون  ا االفعال االرهاب ة عوائل ضحا برعا
ومة فالقانون یتضمن  ائز الح م حیث ان المواطنین هم اسس ور ومة االقل المواطنین مع اجهزة ح

ع المواطنین  ار عن الجر نصًا الهدف منه هو تشج ة المخبر على االخ ائم مع التستر على هو
قو التواصل والتضامن والثقة بین المواطنین من و  اره شاهدًا وهذا النص  اره عدم اعت اسمه لد اخ
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ادة  م المؤسسات وتضمن س تكامل ترسیخ أقل ة من جهة اخر و وم جهة والسلطات الح
  .)١(القانون 

ة  اس افحة ولهذا نوصي االطراف الس م على ضرورة تفعیل البرلمان وتمدید قانون م في االقل
ة في  عد نفاذ مدته القانون لكي ال تضطر المحاكم في التعامل  ١٦/٧/٢٠١٦االرهاب الكردستاني 

ات العراقي المرقم بـ اللجوء الى قانون العقو ة  ات التي تعتبر ارهاب  ١١١مع المتهمین في العمل
ا ،١٩٦٩لسنة  ات العراقي هي اخف من التي نص الن العقو ت التي نص علیها قانون العقو

ات حول الدعوة الى التطرف ونشر  ذلك ال تشمل على عقو افحة اإلرهاب و علیها قانون م
ر التطرف ف افحة االرهاب الكردستاني من خالل تعزز  ،المطبوعات المتعلقة  وتعدیل قانون م

ة االخر  ش وتسجیل سلطات الشرطة واالجهزة االمن ة والتفت ة االلكترون  في مجاالت المراق
غیر محاكمة المات وغسیل االموال ومنحهم سلطات االعتقال  ذلك اضافة نصوص تتعل  ،الم و

عادهم  اعتقالهم وا ه فیهم من االرهابیین الدولیین تسمح  ة مثل أ راً ادإالمش القوانین االجنب سوة 
ي وقانون  اتروت االمر رهما قانون  افحة االرهاب البرطاني السالف ذ   .م

ذلك  ة - و ة وطن مة جنائ یل (مح الجرائم ضد تش وردستان العراق تختص  م  ) في إقل
الجرائم ضد  ة المختصة  ة العراق مة الجنائ ون مقرها في أریل على غرار المح ة و االنسان

ة ة وفي مقدمتها ت ،االنسان مات االرهاب ة لمحاكمة التنظ م داعش االرهابي في الجرائم التال نظ
ة ادة الجماع ة ،(جرمة اال ة الواردة في قانون  ،جرائم الحرب ،جرائم ضد االنسان والجرائم االرهاب

وردستان العراق رقم ( م  افحة االرهاب في اقل مة  ٢٠٠٦) لسنة ٣م ة المح على أن تسر وال
م في ال ل عراقي او عري او اجنبي مق ة في على  مات االرهاب قاتل مع التنظ العراق او عراق أو 

مفي الخارج ضد العراق ( ضر بها)  في مناط اقل ما  سهاوردستان أو خارجها    .عد تأرخ تأس

  

   

                                                            

ط: ) ١( افحة اإلرهاب الكردستاني على الرا ة قانون م   موضوع
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=14602 
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ÑÜa—rÜa@ÞÜbs@ @

ÜaáÉ§bÜa@óïÜì‡èŠflÜ@ólb  

  

ة اقر  ة العالم ة تعزز تدابیر العدالة الجنائ أهم لموجهة للتصد المجتمع الدولي 
افحة  ،لإلرهاب وقد عمل في هذا الشأن بخطى متدرجة على بناء اطار قانوني عالمي مشترك لم

ات االن یتألف من  والن ١٦االرهاب  ة و بروتو افة  ،اتفاق ا  ة تقر وك القانون وتغطي هذه الص
ة المتصورة شأ ،انواع االعمال االرهاب ن االرهاب ابرزها وتؤلف مع عدة قرارات لمجلس االمن 

اسم النظام ا ٢٠٠١/ ١٣٧٣و ١٩٩٩/ ١٢٦٧القراران  ه عامة  شار ال لقانوني العالمي ما 
افحة االرهاب   .)١(لم

حثین جرمة  ،وقد قسمنا هذا الفصل الى م حث االول مضمون االرهاب  تناولنا في الم
ة انها وصالتها الدول ة وار ه الجه ،دول حث الثاني تناولنا ف م داعش والم افحة تنظ ة لم ود الدول

ة ة الدول مة الجنائ   .والمح

  
ßìýa@szj¾a@ @

óïÜì‡Üa@bémþ–ì@béäbØŠaì@óïÜì†@óº‹vØ@lbèŠýa@çíá›à  

ه المصالح  ه المسافات وتتداخل ف قة وفي عالم تتقلص ف ة الدق في ظل الظروف الدول
ان في عالم الیوم وتسیر الدول نحو التعاون والتضامن في مواجهة االزمات والتح ات حیث ال م د

االمر الذ یدعو لمزد من التضامن والعمل المشترك للتصد لظواهر  ،للعمل الفرد او االنطواء
ة للمجتمع الدولي ة التحت ولقد ادت العوامل والمتغیرات  ،)٢(التخرب واالجرام المنظم الذ یهدد البن

المجتمع الدولي في مجاالت التكن ة الى زادة التقارب بین الدول التي لحقت  ا والثورة الصناع ولوج
سب لها مثیل نتیجة لتطور وسائل المواصالت واالتصاالت االمر الذ اد الى  صورة لم 
ة مما ترتب على ذلك من ضرورة العمل على  اة بین اعضاء الجماعة الدول تغییرات جذرة في الح

م للعالقات في المجتمع الدولي   .)٣(وضع تنظ

                                                            

ة، لبنان،  (١) عقوب، المفهوم القانوني لالرهاب، منشورات زن الحقوق  .١٣٥، ص٢٠١٢، ٢د. محمود داوود 

مان، مصدر ساب (٢) م مصطفى سل  .٢٩٣، صد. احمد ابراه

ة القانون الدولي العام وقت السلم، دار ،د. حامد سلطان (٣)  .٢٥٢، ص١٩٧٦، لقاهرة، االنهضة العر
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حث الى ثالث مطالب تناولنا في االول مضمون االرهاب بوصفه جرمة  وقد قسمنا هذا الم
ة ان جرمة االرهاب الدولي ،دول انوخصصنا الثالث  ،وفي الثاني ار االرهاب لب   .صالت الدول 

  

  المطلب االول

ة مة دول   مضمون االرهاب بوصفه جر

انون االول  سمبر/ عد شهرن  ،١٩٣٤منذ د ا وهو في زارة الى و ال ملك یوغسالف من اغت
ان "أ ،فرنسا ة االمم  القضاء على النشا االرهابي لم قرت عص ام القانون الدولي المتعلقة  اح

الدق ة لضمان تعاون دولي فعالتكن  ح هذا  ،"ة الكاف ة في تصح ومضت السنوات الثالث الموال
ة من الخبراء على  ،الوضع ة تم اقرارها في مؤتمر دولي وعملت لجان متعاق ة دول اعداد اتفاق

ة جر في جنیف من  وعرضت على هیئة  ،١٩٣٧تشرن الثاني  نوفمبر/ ١٦الى  ١للعص
سمبر ة العامة في د ة االمم عام  ،الجمع نص التقرر الذ اقرته عص (ان  :على ١٩٣٧و

ة الموجهة ضد دولة ما افة االعمال االجرام غرض خل حالة من االرهاب في  ،االرهاب یتمثل 
ة  ،)جموعات معینة او العامة من الناسعقول اشخاص او م ة االمم الجرمة االرهاب واعتبرت عص

انت موجهة ضد دولة ة اذا  او اذا تعددت الدول التي اصاب  ،او فاعلها دولة ،جرمة دول
ة ذات الصلة اال ،مصالحها الضرر ة لألعمال االجرام ةوقد تصدت العص واضفت علیها  ،رهاب
ة ة  ،الصفة الجرم صدق على اتفاق وسبب ذلك یرجع لعدم  ،سو دولة واحدة هي الهند ١٩٣٧ولم 

انها عض االنشطة  ةإ موافقة الدول على وصف    .)١(رهاب

جزء من الجرمة و  سوف نقسم هذا المطلب الى فرعین نتناول في الفرع االول االرهاب 
ة    .ني االفعال التي تؤلف االرهاب الدوليوفي الفرع الثا ،الدول

  الفرع االول

ة ادة جماع مة ا ة (جر مة الدول ة) ،االرهاب جزء من الجر مة ضد االنسان  جر

ه من إ ة  لما یترتب عل قرر له عقو ة، هي سلوك إنساني یجرمه القانون و ن الجرمة الدول
ة ة الجنائ ال  - العرفي المنشأ- یر أن القانون الدوليغ ،تهدید أو اعتداء على المصلحة محل الحما

ة ة تعرف الجرمة الدول ه قاعدة قانون بل ترك ذلك للفقه الدولي الذ بدوره اختلف في  ،توجد ف
ل فعل أو سلوك مخالف لقواعد القانون  ،تحدید مفهومها ة (هي  ن القول أن الجرمة الدول م

                                                            

عقوب، مصدر ساب (١)  .١٢٦، صد. محمود داوود 
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م والمصالح الد عیون الدولي، یتضمن اعتداء على الق ه أشخاص طب ة یرتك أو مجموعة  ،ول
انت  أشخاص سواء لحسابهم الخاص أو لمصلحة دولة أو لمصلحة مجموعة من الدول، أو 
ة  ة أو لمصلحة جماعة عرق مثل اعتداء وانتهاكا للمصلحة الدول حیث  بتحرض أو مساعدة منها، 

قرر جزاءات عق حمایتها و قر القانون الدولي  ة التي  د ذلك أن میثاق أو دین یها) وما یؤ ة لمنته اب
ة، تلك التي  ة الجنائ الحما ة الجدیرة  األمم المتحدة في مادته األولى قد جعل أهم المصالح الدول

حفظ السلم واألمن الدولیین واحترام  ،والمساواة في الحقوق بین الشعوب وح تقرر المصیر ،تتعل 
سبب الجنس غیر تفرقة  ل  ،أو اللغة أو الدین وال تفر بین الرجال والنساء حقوق اإلنسان  ف

أمن وسلم  ة. وتحتل الجرائم المخلة  عد جرمة دول ا،  ة دول اعتداء على مثل هذه المصالح المحم
انة هامة في إطار التجرم ة م لفت لجنة  ،اإلنسان ة العامة لألم المتحدة قد  خاصة وأن الجمع

اغة قان ص افة األفعال الماسة بهذه المصالحالقانون الدولي  أنها  ،ون یتضمن تجرم  ووصفتها 
ة   .)١(دول

ا مصدر خطر على امن الدول  ،ان الفعل االرهابي نفسه مسألة خطیرة ذات اهتمام دولي
انه جنائي ،وسالمتها ًا  عترف دول ة فعل  ان الجرمة الدول ن القول  م عني  ،واستنادًا الى هذا  و

عترف بها المجتمع هذا ان الفع ادئ العامة للقانون الجنائي التي  عد جرمة في ضوء الم ل 
ة ومن  ،ومن ثم مناقضًا للقانون الدولي ،الدولي انه جرائم دول وفي التطبی حدد عدد من االفعال 

ر العمالت وجرائم الحرب  شر وتزو ادة الجنس ال الرقی والمخدرات وا امثالها "القرصنة واالتجار 
ة لم  ،واختطاف الطائرات وارتهان االشخاص" والمالحظ عمومًا ان التحدید التقلید للجرمة الدول

اً  اف موجب هذا التحدید ،عد  م دولة اخر واحدثت  ،ف ة اذا ارتكبت على اقل تكون الجرمة دول
اشر  اشرة او غیر م صورة م ع دولي وانطوت على تطبی القانون الدولي  ة اال ان نتائج ذات طا

ه من  انت عل قات او ممارسات اوسع مما  ة شهدت في السنوات االخیرة تطب رة الجرمة الدول ف
النظام االجتماعي  ،قبل ه  ن ان نسم م قات تلك الجرائم التي تخرق ما  ان من بین هذه التطب و

فرضه القانون الدولي ،للمجتمع الدولي عض الكتاب  ،ذلك النظام الذ  ستشهد  بهذا الشأن و
ر العمالت والواقع ان االرهاب النساء واالطفال وتزو ة  ،بجرائم المتاجرة  برغم االختالفات الناش

لة ،حول تعرفه ة منذ فترة طو عد جرمة دول عي ان تبرز صفته هذه في  ،ان  ان من الطب و
عد ا ،الوقت الحاضر نتیجة اتساع نطاقه وتزاید مخاطرة على نطاق دولي ة وهو  لیوم جرمة دول

ًا  رغم اال ي الجرمة ان االصل ف ،)٢(" هذه الجرمةةـــختالف على مصدر "دولیاألجماع تقر
ة انها هي التي  المخالفـكثأقع عبر تـالدول اشرة للقـر من دولة  ة مصدر التجرمــة الم اال  ،واعد الدول

                                                            

ط:  (١) ة على الرا   http://www.kitabat.com/ar/page/11/12/2014/40033أنظر اإلرهاب جزء من الجرمة الدول
٢٤/٤/٢٠١٦.  

ط: (٢) ة على الرا ة وجرمة ضد اإلنسان ادة جماع   أنظر اإلرهاب جرمة إ
    https://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424381521007938  ٢٤/٤/٢٠١٦. 
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ع الدولي على الجرمة ان یتوافر  في إلضفاء الطا تحدد هذا العنصر  ،فیها العنصر الدوليانه  و
ع الدولي ة او ذات الطا مة الدول حدده النظام االساسي للمح ة وفقا لما  ة العمل رتكز  ،من الناح و

  :سسأذلك عادة على ثالث 

ة -١ م والمصالح الدول الق اني :المساس  العنصر الم فمثال  ،فالعنصر الدولي ال یختلط 
ادة الجنس وجرمة  ة قد تقع داخل حدود دولة واحدةا اال  ،الحرب وجرمة االعتداء على االنسان

السلم واالمن  شتر ان تصل الى حد المساس  سبب جسامتها التي ال  ة  انها تعتبر جرمة دول
م العا ،الدولیین الق مجرد مساسها  ةاكتفاء  ما أرستها الوثائ الدول ة  ناء على ذلك فانه  ،)١(لم و
م والمصالح التي تاذا وق الق ة  ة عت االضرار االرهاب ة الدول عض حقوق ما –ستح الحما في 
سواء –االنسان قع تحت طائل التجرم الوطني والدولي سواء  ستح ان  فالعنصر  ،فان ذلك 

ا یتعل بتجاوز حدود الدولة التي وقعت بداخلها الجرمة وانما هو عنصر  س عنصرا ماد الدولي ل
م المعتد علیها یتعل ة للمصالح والق عة الدول فمثال جرمة العدوان التي تروح ضحیتها  ،الطب

ن تشبیهها بجرمة القتل او التخرب وفقا لما یراه القانون الوطني في  م ارواح االلوف او اكثر ال 
  .)٢(الدولة التي اصابها الضرر

ة وقوعه على المجتمع الد جرمة دول فترض االرهاب  مه ومصالحهو ق اسره   وقد  ،ولي 
ة والمجتمع الدولي معا ح عدوا لكل من مجتمع الدولة الوطن انه اص عض  بل هو عدو  ،وصفه ال

ا في فقد  ان الثمن غال غي سو النصر مهما  قبل ا حل تفاوضي وال ی اكثر ضراوة النه ال 
حققه ضع القانون الدولي الجنائ ،)٣(االرواح والدمار الذ  ة وفقا لهذا االساس تحدد و ي قواعد دول

ما بینها ادة والتعاون ف ة لتأكید التضامن بین مختلف الدول اصحاب الس  ،تعامله مع الجرمة الدول
ة ة ما دامت مخالفة للقواعد الدول ناء على ما تقدم فان جرمة االرهاب تعتبر من الجرائم الدول  ،و

ات  ةسواء تلك التي نصت علیها االتفاق ة العرف ة او التي تضمنتها القواعد الدول فعلى  ،)٤(الدول
ة حتى لو ارتكبت داخل  ة (الجینوساید) من الجرائم الدول ادة الجماع سبیل المثال تعد جرائم اال

ا من مواطني نفس الدولة ان الجناة والضحا والسبب ان هذه االنواع من  ،اطار الدولة الواحدة و
ة الضمیر االنساني اجمع وقد تهدد السلم الجرائم تكون مهددة لل ة ومخاط ة العالم م االنسان ق

                                                            
(1) Ben saul , Defining Terrorism in International Low,p13 

 .٨٤ص ،د. احمد فتحي سرور مصدر ساب (٢)

(3) Uves Jeanclose, Terrorisme et securite internationale (collection Etudes stretgiques et internationale 

Brylant,2004, p13-45. 
(4) Antonio Cassese Oxford University Press,2003 , p23.  
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ة ونص علیها  ،واالمن الدولیین لذلك فأن القانون الدولي الجنائي قد عدها من قبیل الجرائم الدول
ة ة الدول مة الجنائ   .)١(صراحة في نظام روما االساسي للمح

و  :تجاوز النشا الدولي لحدود الدول -٢ ن هذا االساس مبررا إلضفاء التجرم الدولي قد 
ة او ألهداف  ،على النشا االجرامي صفة شخص عض االشخاص افعالهم  وذلك عندما یرتكب 

ة خاصة شر ،ساس ال المخدرات بین االوطان ،مثال ذلك جرائم االتجار  واعمال  ،واالتجار 
ةفجوهر هذا االساس  ،االرهاب التي توجه ضد الطیران المدني وعادة ما  ،هو تجاوز الحدود الوطن

ة ات الدول عض االتفاق ات  ،تعالجه   ١٩٧٠و ١٩٦٣مثال ذلك في صدد جرائم االرهاب اتفاق
ول مونترال سنة  ١٩٨٤و روتو أمن الطیران المدني و شأن اعمال العنف  ١٩٨٨المتعلقة 

ة لمناهضة اخذ الرهائن ،االرهابي ضد المطارات ات الدول ة االمم  ،١٩٧٩سنة  واالتفاق واتفاق
القنابل  ،١٩٩٤المتحدة لضمان سالمة العاملین بها سنة  ة  ة لقمع الهجمات االرهاب ة الدول واالتفاق

  .)٢(١٩٩٧سنة 

ة -٣ ادة وطن عض المساحات  :وقوع النشا االجرامي في منطقة عامة ال تخضع لس توجد 
ة ادة وطن ة س حارما في اع ،في العالم ال تخضع أل وهي  ،ما في ذلك القطب الشمالي ،الي ال

ة خاصة ات دول مها اتفاق عني اعطاء  ،مناط عامة تح ع المشترك لهذه المناط العامة  والطا
ل سفینة تحمل  علمها في  ل دولة الح في ممارسة اختصاصها الجنائي على مواطنیها على 

ان  ان االمر قد یدخل في اختصاص القانون اال ،مما یدخل في نطاق القانون الوطني ،هذا الم
اشرون نشاطهم  الدولي الجنائي اذا ما وقعت الجرمة من اشخاص ال عالقة لهم بدولة ما و

حار حدث في جرمة القرصنة ،االجرامي في هذه االماكن العامة وخاصة في اعالي ال فهذه  ،ما 
حرة وتؤثر في المصالح  ة لعدد من الدولالجرمة تمس امن المواصالت ال ولهذا السبب  ،المشتر

ا اف عد  ة لهذه الجرمة لم  مما اد الى المناداة بإضفاء  ،فان االقتصار على المعالجة الوطن
ع الدولي علیها   .)٣(الطا

ان المرقم  ة العامة لألمم المتحدة االرهاب الول مرة في الب في  ٢٦٢٥وقد ادانت الجمع
ان المرقم  ر والب سمبر  ١٦في  ٢٧٣٤اكتو ولم  ،)٤(خالل دورتها الخامس والعشرن ١٩٧٠د

                                                            

وران١( ة عنها في ) یوسف  ة المترت ة الجنائ ، القانون الجنائي الداخلي والدولي، جرمة االرهاب والمسؤول
ةمنشورات مر مان ة، السل ردستان للدراسات االستراتیج  .١٨٥ص ،٢٠٠٧ ،ز 

 .٨٤، صد. احمد فتحي سرور، مصدر ساب) ٢(

  .٨٥ص ،) نفس المصدر٣(

طح، ترجمة المهندس عباالرهاب اكاذیب وحقائ ) ل. أ. مودجران،٤( م مقداد والمهندس ماجد  دار  ،دالرح
 ،  . ٢٥، ص١٩٨٦، ١دمش



- ١٧١ -  

ة العامة القرار  ١٩٧٧عام  ٣٢یناقش موضوع االرهاب حتى الدورة  حیث اصدرت الجمع
سمبر  ١٦في  ١٤٧/٣٢ اب  ١٩٧٧د االرهاب الى ان تدرس اوال اس ه اللجنة الخاصة  دعت ف

ة لمناه   .)١(ضتهاالرهاب الدولي ثم اقتراح التدابیر العمل

ة المجتمع الدولي إلى  ة العراق ا لحقوق اإلنسان ووزارة الخارج ة العل وقد دعت المفوض
ة ة جرمة ضد اإلنسان او م المواد الك وك  ر ي  ة تازه جنو ة لناح ار قصف داعش االرهاب   .اعت

ا لحقوق  ة العل ان صادر عن المفوض ة سالمة الخفاجي في ب وقالت عضو المفوض
ةإن " ،ناإلنسا ا لحقوق اإلنسان عقدت اجتماعا موسعا مع ممثلي وزارة الخارج ة العل  ،المفوض

ة  شعة التي ارتكبتها داعش اإلرهاب عد الجرمة ال ان قضاء تازه  ة لس لمناقشة األوضاع اإلنسان
ا األسلحة السامة المحرمة دول قصفهم  ان  غاز الخردل ،ضد الس  حضور المستشار ،والمتمثلة 
ة دمحم عدنان رتیر االول بدائرة المنظمات والمؤتمرات  ،بدائرة حقوق اإلنسان في وزارة الخارج والس

احالدول ا إلدانة  ،ة لنزع السالح مهند محسن الم مبینة أن االجتماع دعا إلى ضرورة التحرك دول
راء ار وشجب هذه الجرمة الن ینت ان " ،واستن أن قصف مدیو األسلحة المجتمعین اكدوا  نة تازه 

ة عد جرمة ضد االنسان ة السامة  ماو وقرار االمم  ،ألنها تخالف المواثی واالعراف الدولیـــــة ،الك
مشددین على ضرورة محاكمة االرهابیین الذین تلوثت ایدیهم بدماء اهالي  ،١٩٩٣المتحدة لعـــــام 

عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق ا ،المدینة شأن  ،النسانوطالب االجتماع  واصدار قرار أممي 
ا ات داعش االسلحة المحرمة دول ة  ،استخدام عصا   .)٢(وعدها جرمة ضد االنسان

ي مشروع  القرار المرقم ( ار ما تعرضت ٧٥وقد اعد الكونغرس االمر ) الصادر حول اعت
ة تعبیرا عن فهم الكونغرس الذ ادة جماع ة جرمة إ ة والعرق ات الدین قوم على ان من له األقل  

ة األخر  ة والدین ات اإلثن حیین واألقل ح المس شعة  دعم جرائم  ما في ذلك  ،یرتكب و
مان والصابئة المندائیین والكاكائیین والكورد قومون بإستهدافهم على نحو  ،االیزدیون والتور والذین 

ة وُعتبر  ة أو دین اب عرق قة مقترفیخاص ألس موجب هذه الوث جرائم ضد ن لـ"جرائم حرب"، و"ون 
ة" و"اإلنسا ة"ن ادة الجماع عثة الخاصة لألمم المتحدة في العراق  ،)٣(اال » یونامي«وقد رحبت ال

ات المتحدة،  ة الوال ه وزر خارج ان الذ أدلى  ي، والب القرار الذ اعتمده الكونغرس األمیر
ار ممارسات  شأن اعت  ، یر ان والطوائف في العراق » داعش«جون  عض األد جرائم «ضد 

ة ات ،»دول ة أعضاء المجتمع الدولي الى االعتراف بـجسامة  جرائم عصا ق ة،  عثة األمم ودعت ال
                                                            

عي، مصدر ساب) ١(  .٤٩ص ،عامر مرعي حسن الر

ًا  أنظر )٢(   استخدام داعش ألسلحة سامة ومحرمة دول
       http://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=112324  ٢٥/٤/٢٠١٦. 

ط: ٧٥أنظر مشروع القرار رقم () ٣( ي على الرا   ) للكونغرس األمر
      http://www.ishtartv.com/viewarticle,63249.html ٢٥/٤/٢٠١٦. 
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ة» داعش« ادة جماع ونها تعد جرائم ا قها  عمل ملموس للتحقی فیها وتوث ام  ة والق  ،االرهاب
ش، أنه ((یتعین على  و ة أعضاء المجتمع الدولي االعتراف وأضاف ممثل االمم المتحدة  ق

عمل ملموس لضمان إجراء تحقی شامل في هذه الجرائم »داعش«بجسامة جرائم  ام  ، والق
ة  ومة العراق ا الح ة مرتكبیها وفقا للقانون حیثما أثبتت األدلة وقوعها داع قها، وأن تتم محاس وتوث

ة الو  ة الى اتخاذ خطوات عاجلة لمنح المحاكم العراق ة المالئمة للبت في الجرائم الدول ة القضائ ال
م  الصراع الدائر في العراق، وعلى وجه الخصوص الجرائم التي یرتكبها تنظ طة  » داعش«المرت

ة ومعاییر  ة المرع االرهابي وضمان محاكمة الجناة في ظل االمتثال الكامل لإلجراءات القانون
  .)١(انون الدولي ودستور العراق))المحاكمة العادلة المنصوص علیها في الق

ات تصل إلى   ح األقل م "داعش" یرتكبون فظائع  ما اقرت االمم المتحدة إن مقاتلي تنظ
ة. ا لألمم المتحدة لحقوق  ،حد الجرائم ضد اإلنسان ة المفوضة العل ) نائ انسیر ا  وقالت (فالف

ة إن "جرائم ارتكبتها اإلنسان في افتتاح جلسة طارئة لمجلس حقوق اإلنسان التا ع للمنظمة الدول
ة" ة تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسان ات االرهاب وأضافت "الصراع له تأثیر  ،العصا

  .)٢(خطیر على المدنیین العراقیین خاصة النساء واألطفال"
  

  الفرع الثاني
  االفعال التي تؤلف االرهاب الدولي

ة جنیف لم ه نـــع اجاءت اتفاق ة عل ةاتفاق–الرهـاب والمعاق لتمثل  ،١٩٣٧لعام  –ة العص
ا ا دول  –اعمال االرهاب–فقد نص على ان  ،اولى المحاوالت لتحدید االفعال التــــــــي تؤلف ارها

قصد بها خل حالة مــن الرعب في اذهان  ة الموجهة ضد دولة ما والتي  تعنـــــي االعمال االجرام
صورة عامةاشخاص معینین او    .جماعة من االشخاص او الجمهور 

ن ان تخضع أفمس م لة العنف االرهابي تمثل استثناءا من ضمن االفعال االخر التي 
ابها واهدافها خصوصا اذا لم تقترن هذه  سهولة الى االدانة والتجرم والعقاب دون النظر الى اس

ط اهدافه ة ولم ترت ة او انتقام اب مصلح أس ةاالفعال  مطامع ذات ورغم ان العنف االرهابي في  ،ا 
حدث في النفوس ة الذ  ات ،مفهومه الواسع استنادا الى اثر الره ه عدة غا فان الفقه  ،قد تدفع ال

                                                            

ط: ) ١( ة على الرا أنظر محاكمة مجرمي داعش أمام المحاكم العراق
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=112759  ٢٥/٤/٢٠١٦. 

ة) ٢( ط:  أنظر جرائم داعش جرائم ضد اإلنسان على الرا
http://almasalah.com/ar/PrintNewspage.aspx?newsid=37481 ٢٥/٤/٢٠١٦. 
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طة مضمون الفعل االرهابي من جهة ز على البواعث المرت هة اخر على مصدر الفعل ومن ج ،ر
  :)١(االرهابي

س معضلة غموض تعرف االرهاب  :فعل االرهابياالختالف حسب مضمون ال -والأ تنع
ة اب ومضمون االفعال االرهاب فعند التعرض لمضمون االرهاب نجد ان  ،وتحدید نطاقه على االس

ا او  حدد حسب وجهة نظره الخاصة مضمونا معینا لالرهاب قد یختلف نوع ه یجتهد و ل فق
ه اخر لهذا تتنوع   :مضامین الفعل االرهابي وهي جذرا عن المضمون الذ یراه فق

عدید من الفقهاء والمشرعین ممارسات العتبر  :االرهاب العنصر والعرقي والدیني -١
ن ا م طل علیها وصف الفعل االرهابيالعنف ذات الدوافع العنصرة من اخطر ما  اال ان  ،)٢(ن 

مثل محل اجماع قع اقحامهه ذلك ان الدافع  ،هذا الوصف رغم انتشاره وخطورته ال  العنصر لم 
ة الرادعة لالرهاب ة الوطن ات والقوانین الجزائ   .في عدید من االتفاق

اسي -٢ میل اغلب الفقه الى التأكید على ان االرهاب هو منهج عنف في  :االرهاب الس
اسي عض فقهاء القانون ان یتعمقوا اكثر في تحلیل الصراع  ،مجال الصراع الس حیث حاول 

اسي ب ین الطرف او االطراف االخر التي تسعى لتكرس حقوقها الس ین الفئة الحاكمة من جهة و
ل االر  ان من وحراتها في المجتمع عبر ممارسة العنف الممنهج الذ یتخذ ش عض االح هاب في 

   .)٣(جهة اخر 

اسي هي الصراع على السلطة  ان اغلب حاالت العنف التي تدخل في مضمون االرهاب الس
اسي الشمولي االستبدادفي ا الحظ في الدول التي تعتن  ،لدول ذات النظام الس وهذا الصراع ال 

ة مقراط طرق د مقراطي حیث یتم تداول السلطة  ون الشعب مصدرها الوحید النظام الد ة   سلم
اد وتحاول دائما تلطیف االمور إ ضافة الى وجود الهیئات والمنظمات التي تتبنى موقف الح

ة بین االطرافالس م  ،اس طر على مقالید الح س تاتور االستبداد الذ  اما في ظل النظام الد
عة له تدار من قبل  ة تا وم شید مؤسسات ح م و الح ستبد  اسي رغم انف المواطنین و والقرار الس

ة المالزمة له رغم عدم امتالكها للقدرات والمؤهالت الدارة هذه المؤسسات وجدت وانما  ،الحاش
والقضاء على  ،)٤(الهمال ح المواطن واستغالله وملئ فراغات خصصتها لها السلطة الحاكمة 

ة تتعاطى  مقراط انظمة د ة  ة االستبداد هذا النوع من االرهاب یتطلب تبدیل هذه االنظمة الشمول
ات قبل االكثرات في داخل قات وطوائف الشعب وتسعى لتوفیر المصالح لالقل ع ط  مع جم

                                                            

عقوب، مصدر ساب١(  .٣٩٠، ص) د. محمود داوود 

 .٢٣، صمد حلمي، مصدر سابح) نبیل ا٢(

عقوب،٣(  .٤١١، صمصدر ساب ) د. محمود داوود 

عقوب، مصدر ساب٤(  .٤١٢، ص) د. محمود داوود 
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ة العالقة  ،الوطن رة القضاء على االرهاب وال تتمنى حل المشاكل العر ة ال تحبذ ف واالنظمة العر
ة ة الفلسطین القض ما یتعل  النه مع وجود هذه المشاكل تثبت وترسخ قواعدها  ،وخاصة ف

ضرورة تطبی ال ة  تاتورة امام النداءات العالم مقراطي في الشرق االوسطالد   .)١(نظام الد

ر والقمعي -٣ عض الحاالت خیر مثال  :االرهاب العس مثل توازن الرعب النوو في 
ومن ذلك على سبیل المثال مفردات النزاع بین الهند  ،على االرهاب الذ تمثله تلك االسلحة الفتاكة

شمیر م جامو و اكستان على اقل اق التسلح وخاصة في المجال النوو بینهما ،و وسعى  ،وس
طها العرياس ة والرعب في مح مثل انتاج  ،رائیل منذ انشائها المتالك السالح النوو لبث الره و

ة والضمانة  ة بهدف اضفاء الحما ازة اسلحة الدمار الشامل صفحة جدیدة في العالقات الدول وح
ة واالرهاب في  ،لالمن   .)٢(منطقة الكتساب صفات الدول العظمىاو الهی

ة (االنترنت)  :رونياالرهاب االلكت -٥ ة المعلومات الدول یتمثل هذا النوع في استخدام ش
ة او ا  ة او اقتصاد اس واجهزة الكمبیوتر في التخوف واالرغام الغراض محددة قد تكون س

ة استخدام المتفجرات  ،اغراض اخر  ف ة على االنترنت تدرب على  رة ارهاب وتوجد مواقع عس
ة و  االتواالسلحة البیولوج ا االتصاالت و  ،)٣(تنفیذ االغت ة وخاصة وتمثل تكنولوج المعلومات

فه خاصة في االحداث  ة في توظ االرهاب مات المتصفة  ا جدیدا نجحت التنظ االنترنت مجاال حیو
ة في  ات المتحدة االمر الوال ة مدعمة  ،١١/٩/٢٠٠١التي وقعت  االجهزة االمن وهو ما حد 

ة الصادرة حدیثا من جهة  ،یین الفنیین من جهةالوسائل واالخصائ معتمدین على التشرعات القانون
عها والقضاء علیها ،اخر  ه  ،الى محاولة حصر هذه الظاهرة وتت من ذلك مثال ما سمحت 

اشر  ات الجهزة االمن الولوج الم ة صالح ات المتحدة االمر ا والوال التشرعات الجدیدة في اورو
ة على االنترنتوغیر المرخص  قا للمواقع الخاصة والشخص ه مس وهو ما اعتبرته عدید من  ،ف

ا خطیرا على الحرات العامة المنظمات الدفاع عن حقوق االنسان   .)٤(تعد

عض الدول على االقتصاد العالمي  :االرهاب االقتصاد واالجتماعي -٧ طرة  ان س
ة جدیدة ف ل شر ات عمالقة تحارب  طرة هذه  ،ي حالة النهوض االقتصادوامتالكها لشر وس

فة الفقیرة االقتصاد العالمي على الدول الضع مها  فعل تح جعلت منها دوال مستهلكة  ،الدول 
ومات الدول  ،لمنتوجاتها عض ح وهذا بدوره اد الى زادة الفقر في الدول الى ان وصل الحد ب

ة ود ة والنوو ائ م ات الك ال النفا حصلون الفقیرة الستق ة  الغ ماد فنها في اراضي دولهم مقابل م
االرهاب االقتصاد ،علیها قات  ،فاالرهاب االجتماعي متعل  م المجتمع الى ط واهم بواعثه تقس

                                                            

عقوب، مصدر )١(   .٤١٤، صساب د. محمود داوود 
 .٤١٥ص ،)  نفس المصدر٢(

ة) فؤاد ال٣( ت  .١٧/٢/٢٠٠٥بتارخ  ١٣٧٤٦، العدد حراني، مواجهة االرهاب االلكتروني، جردة الرأ العام الكو

) عدد) لمزد من االطالع : ان٤(  .١٦ص ،٢٦/٩/٢٠٠٢الصادرة في  ٨٧٤ ظر مجلة (حقائ
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قة الفقراء اء وط قة االغن بیر بین ط عه تفاوت  ة في الحقوق یت وعدم اكتراث السلطة  ،غیر متساو
م وخطورة عواق قة الفقراء الحاكمة لهذا التقس قة االثراء لط ه سیؤد الى زادة استغالل ط

قات ،الضعفاء طرة السلطة على موارد الدولة وعدم توزعها  ،ومن ثم الصراع بین هذه الط ان س
ة الى  قات الالعدل بین فئات المجتمع المختلفة یؤد في النها عها والط تصادم بین السلطة ومن یت

قود ،المحرومة الفقیرة ه السلطة  و ة مدمرة تستخدم ف ان الى حرب اهل عض االح هذا التصادم في 
ه انت عل غرض اعادة االمور الى ما  ه    .)١(ارهابها االجتماعي الخماد المناهضین والقضاء عل

اً  االرهاب الذ تمارسه السلطة على الشعب  :االختالف حسب مصدر الفعل االرهابي –ثان
ضاوخاصة على المعارضة له اه لها في بوتقة القضاء على المعارضة واالنفراد  ،داف ا وتصب 

عیدا عن ازعاج المعارضة هذا تستخدم السلطة اقصى انواع العنف ضد المعارضین  ،السلطة  و
ه االعتداء علیهم وعلى ممتلكاتهم وعلى عائالتهم واقارهم ،بهدف اخمادهم والقضاء عل ان  ،وتقوم 
رة لقمع مخالفیهم في الرأ ولجم هذا النوع من االرهاب تس ل طاقاتهم العس ه السلطة  تخدم ف

ذلك وطلب  ،افواههم شمل االفراد والدول  حیث  فالقانون الدولي حرص على تعرف االرهاب 
بإدانة االثنین معا و على هذا االساس فان ثمة نوعین من االرهاب الدولي  وان تكاملت عناصرهما 

ان وتداخل عض االح ح العمل االرهابي نتیفي  ص حیث  ة ینفذها االفرادت  وم ة ح اس   :جة س

قوم بها فرد  :ارهاب الفرد وارهاب الجماعة -١ ه اعمال العنف التي  قصد  ارهاب االفراد 
اشخاص معینین فیها  ،او افراد ضمن مجموعة معینة والموجهة ضد دولة معینة سواء تعل االمر 

أعمالهم وقد تكون هذه  ،لها او ممتلكات او منشآت عائدة ام  فهناك دوافع عدة تدفع االرهابیین للق
ون لها دافع ثأر  ة وقد  ة او شخص ة او اعالم اس ولقد عرفت صور عدیدة لالرهاب  ،الدوافع س

ال وخطف الطائرات واحتجاز  ات االغت ن حصرها في صورة معینة ومن امثلتها عمل م الفرد ال 
قوم بها افراد او جماعات معینة ضد افراد اخرن الرهائن واعمال ال ادة واالغتصاب التي  قتل واال

طل  ،من مجاالت اخر  االرهاب غیر السلطو او غیر المؤسسي و سمى االرهاب الفرد  و
مارسونه فیترجمون هذا  أس في نفوس الذین  اره صادر عن  اعت ضا ارهاب الضعفاء  ه ا عل

موقف متشنج شدید أس  مارسونه عن  ال الصفة االنتحارة النهم  الخطورة ولذا یتصف ارهابهم 
اسي القائم، وقد یهدف هؤالء االشخاص  انفسهم من اجل زعزعة النظام الس أس فیخاطرون 

ان القضاء على السلطة الحاكمة وذلك في عض االح اسي رما  والجماعات في  اطار صراع س
  .)٢(تطول مدته

                                                            

عقوب، مصدر ساب١(  .٤٣٢ص ،) د. محمود داوود 

 .٤٣٧ص ،نفسهمصدر ال )٢(
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ارهاب الدولة استعمال الدولة لوسائل العنف  :رهاب داخل الدولةالارهاب الدولة وا -٢ قصد 
قصد االنتقام دون مبرر قانوني  انتظام ضد افراد او جماعات او دول اخر إلثارة الرعب او 

السلطة او قمع المعارضة ة معینة قد تتمثل في االحتفا  اس فجرائم التطهیر  ،لتحقی اهداف س
ة النها تثیر الخوف والفزع والرعب في نفوس العرقي التي ترتكب  من الدول هي من الجرائم االرهاب

شر وتخالف قواعد حقوق االنسان ة وحرق القر ومهاجمة  ،ال ذلك ضرب االهداف المدن و
ادةال عثي  ،)١(مساجد او الكنائس او دور الع حملة االنفال النظام ال ومثال على ذلك ما سمیت 

ة التي قام بها النظام العراقي الساب العراقي ضد الشعب ا ادة جماع ات اإل لكرد وهي إحد عمل
تاتور صدام حسین سنة  ردستان شمالي العراق  وقد  ١٩٨٨برئاسة الد م  ضد األكراد في إقل

تب الشمال لحزب  شغل منصب امین سر م ان  ادة الحملة إلى علي حسن المجید الذ  لت ق او
عث العري االشترا ان وزر الدفاع العراقي االسب ال ر للمنطقة و ة الحاكم العس مثا كي و

ة انذاك األكراد مصدر تهدید لها ومة العراق ر للحملة وقد اعتبرت الح  ،سلطان هاشم القائد العس
قارب من  ة انذاك بتدمیر ما  ومة العراق قرة وقتل األالف من المواطنین  ٢٠٠٠وقامت الح

رد  االكراد في مناط ة نصف ملیون مواطن  ار قرا ات االنفال واج ردستان أثناء عمل م  إقل
طرة علیهم وجر  سهل الس ي  صا  ة انذاك خص ومة العراق على االقامة في تجمعات اقامتها الح

قارب من  ض على ما  ة  ١٠٠.٠٠٠القاء الق رد جر تصفیتهم ودفنهم في قبور جماع مواطن 
ة من ا   .)٢(لعراقفي مناط نائ

اسات  فإرهاب الدولة هو ذلك االرهاب الذ تقوده دولة من خالل مجموعة من االعمال والس
ة والتي تستهدف نشر الرعب بین المواطنین في الداخل والخارج وصوال الى تأمین  وم الح

ومة ات الح اسات متطرفة وعنصرة من جانب الدولة وتقوم الدولة من  ،خضوعهم لرغ وهي س
طرة بواسطة القوة المسلحة واالعتقال واالختطاف وغیرها من خالله منة والس االت واله االغت ا 

ع اآلمنین ارهم على الهجرة واالستسالم الوسائل الغیر المشروعة التي تهدف لترو ، مثل )٣(واج
ح المسلمین في البوسن یل التي ارتكبت  ة من التهجیر والتن ة واعمالها الوحش ة السلطة الصر

  .والهرسك

  

  

                                                            

عقوب،  )١(  .٤٣٨ص ،ساب مصدرد. محمود داوود 

ط: ) ٢( ات األنفال ضد الشعب الكرد على الرا  .٢٧/٤/٢٠١٦ https://ar.wikipedia.org/wikiأنظر عمل

ة) ٣(  .٤٦، صاسماعیل عبدالفتاح عبدالكافي، معجم مصطلحات حقوق االنسان، دار الكتب العر



- ١٧٧ -  

Üa@kÝ¾aðäbr@ @

cØŠº‹u@çbèŠýa@óÜì‡Üa@lbð  

ان عامة ل عام ار ش انها العامة ،للجرمة  ن خاص الى جانب ار   ،ولكن لكل جرمة ر
تحق بوقوع سلوك اجرامي وحصول نتیجة وتوافر  ات الجرمة و ن الماد الذ هو ماد فهناك الر

ة بینهما ن المع ،عالقة سبب العلم والر ة المعبر عنه  القصد الجرمي في الجرائم العمد تمثل  نو  و
ة ،واالرادة ه جرمة عن اخر  ،والخطأ في الجرمة غیر العمد ن الخاص  فهو الذ تنفرد  اما الر

ة المخصصة لها  قا للمادة القانون ه  ،)١(ط الجاني او المجني عل شتر المشرع صفة خاصة  وقد 
ان العامة لهااو في محل الجر اإلضافة الى االر ان  ،مة  نا خاصا ضمن االر ارها ر ن اعت م

ما في الجرائم التي ال تتحق اال بتوفر  ،العامة وهي صفة مفترضة ال تتحق الجرمة اال بوجودها 
ة لخصوصیتها وخطورتها فقد اشتر المشرع ،صفة الموظف ة للجرائم االرهاب النس ذلك الحال  و

ن ان توافر ر م ة اال بتوافره وال  ان العامة لها ال تتحق الجرمة االرهاب ن خاص ضمن االر
المشروع االجرامي الفرد او الجماعي  ینطب وصف االرهاب على الفعل اال بتواجده الذ یتجسد 

ة ثالث،)٢( ان ةلذا فللجرمة االرهاب ن الماد ،ار ن المعنو  ،االول هو الر والثالث  ،والثاني هو الر
اعاً  ن الخاص او الدولي وهذا ما سنتناوله ت   .هو الر

  الفرع االول

ن الماد والمعنو    الر

ه وهي ما اشرنا ال ان  انت على ثالث ار ًا  ن  :تقوم الجرمة أ ن الماد و الر الر
ن القانوني (الخاص)و  المعنو  ة بوصفها ال تخرج عن المبدأ العام  ،الر في والنشاطات االرهاب

قین نی ،إطار تطلبها التجرم والعقاب المس عض اال ان لكل من ر ها الماد والمعنو 
ة نها الماد والً أعرض تلذا رأینا ان ن ،)٣(الخصوص نها المعنو  ،لر عدها  ،ومن ثم نعرض لر و

ن الخاص والدولي   .الى الر

  

                                                            

ات) ١( عة  ، القسمد. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقو ة، الط ، ١٩٨٣ ،١٠العام، دار النهضة العر
 .٣٨ص

، الجرم) ٢( ةد. حیدر علي نور ة، ، در ة االرهاب افحة االرهاب، منشورات زن الحقوق اسة في ضوء قانون م
 .١٥٥ص ،٢٠١٣ ،بیروت

ة، بیروت) ٣( افحة االرهاب، منشورات زن الحقوق  .١٦٧ص ،٢٠١١ ،د. العقید عادل مشموشي، م
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  اد ــن المـــرـــال :والأ

ل  ش ن الماد في الجرمة  ا ان الر ون ایجاب ه الجاني قد  عام یتمثل في سلوك یرتك
سمى (ارتكاب) سمى (امتناع) ،ف ا ف ون سلب ترتب على هذا السلوك نتیجة تتمثل في  ،وقد  و

حمیها القانون  حیث  ،العدوان على ح او مصلحة  فترض وجود عالقة بین السلوك والنتیجة  و
ة وهذه ،قال (لو ال السلوك ما وقعت النتیجة) عالقة السبب ذلك یتحق المظهر  ،العالقة تسمى  و

ما حددتها نصوص التجرم  تتجسد من خاللها ارادة  ات محسوسة  ماد الخارجي للجرمة 
ن ماد ،مرتكبها   .)١(اذ ال جرمة دون ر

عض  ة عن هذا الوصف على الرغم من وجود  ن الماد في الجرمة االرهاب وال یختلف الر
ط القا الوسیلة المستخدمة واثرها في الضوا اسة تجرم االرهاب سواء تعلقت  م س ة التي تح نون

ل واحد منهما في النتیجة ة والخطر والضرر واثر  المصلحة المحم على اساس ان  ،السلوك ام 
ا من عدمه  غض النظر عن احداثها ضررا فعل عض صور السلوك االجرامي االرهابي مجرمة 

ح ن الماد  ،)٢(مله السلوك االجرامي االرهابي من خطراعتمادا على ما  حث الر ولذا فإن 
ة بینهما  ة وعالقة سبب قتضي تحدید السلوك االجرامي االرهابي والنتیجة الجرم ة  للجرمة االرهاب

حثه على النحو االتي   :وهذا ما سن

انه النشا المخ –السلوك االجرامي االرهابي -١ الف لنصوص عرف السلوك االجرامي 
ما حددها المشرع في تلك النصوص ذلك ان  ،التجرم المتطاب مع الوصف المجرد للجرمة 

ة من خطر او  ة الجزائ الحما ة مصلحة یر المشرع انها جدیرة  تجرم السلوك االنساني هو لحما
ا ا او سلب انت الصورة التي یتخذها ایجاب ا  ما احدث لطا ،ضرر ذلك السلوك المتجسد بنشا أ

ا  ،)٣(اثرا في العالم الخارجي عاقب على النوا دون هذا السلوك ال تتحق الجرمة الن القانون ال  و
ة تمثل مرحلة البدء في  افعال ماد ار مجردة عن مظهرها الخارجي ما لم تتجسد  ات واالف والرغ

ن الماد للجرمةتنفیذ السلوك االجر  ون للر ات وعرف المشرع ا ،)٤(امي الم لعراقي في قانون العقو
ن الماد في المادة ( ارتكاب فعل ٢٨الر ن الماد للجرمة سلوك اجرامي  ) منه على ان (الر

ه القانون  جرمه القانون او   ).االمتناع عن فعل امر 

                                                            

ات  ،د. على عبدالقادر القهوجي) ١( ة، منشور  ،نظرة الجرمة –القسم العام-شرح قانون العقو ات الحلبي الحقوق
 . ٣١٠، ص٢٠٠٨ ،بیروت

 .٢٦٩، صد. احمد فتحي سرور، مصدر ساب) ٢(

اخلف ود. سلطان عبد القادر الشاو د. علي حسین ال) ٣( ادئ العامة في قانون العقو ع الرسالة، ، الم ت، مطا
ت  .١٣٩- ١٣٨، ص١٩٨٢ ،الكو

 .٣٠٧، صد. علي عبدالقادر القهوجي، مصدر ساب) ٤(
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ة للفعل االرهابي  -٢ ل عام –النتیجة الجرم ش ة  النتیجة الجرم التغییر الذ  ،قصد 
أثر للسلوك االجراميحدث في العالم ا العدوان على  ،لخارجي  تجسد  ة و ح او مصلحة محم
عني ان للنتیجة معنیین ،)١(بنصوص التجرم االول ماد وهو اثر السلوك االجرامي في  ،)٢(مما 
ةوالثاني قانوني وه ،العالم الخارجي ل االضرار من خال ،)٣(و العدوان على ح او مصلحة محم

ة ،)٤(خطربها او تعرضها لل ال المعنیین للنتیجة في الجرمة االرهاب ة  ،و یتحق  فالنتیجة الجرم
ح او مصلحة  ط الخارجي الذ من شأنه المساس  هي اثر السلوك االجرامي االرهابي في المح

ة بنصوص التجرم ةو یتخلف ذلك االثر  ،محم قا لقانون  ،)٥(اختالف نماذج الجرمة االرهاب وط
افحة اال التغییر الذ م ة یتمثل  نتیجة ماد رهاب العراقي فان اثر السلوك االجرامي االرهابي 

اء والتخرب  ،واالذ في جرائم االیذاء ،الوفاة في جرائم القتل ،ستهدف االشخاص او االش
ذا ة للسلوك االجرامي االرهابي فتنص ،والتدمیر والهدم في جرائم االتالف وه رف اما النتیجة القانون

ة من خالل المساس بها مساسا من شأنه االضرار بها او  الى العدوان على ح او مصلحة محم
ا او االنتقاص منها او مجرد تعرضها للخطر ل ة في  ،تعطیلها  عني ان النتیجة القانون وهذا 

ة من خالل السلوك االجرامي االرها المصالح المحم مجرد المساس  ة تتحق  بي الجرائم االرهاب
ة فهي ال تعد في  ،مساسا من شأنه االضرار بها او مجرد تعرضها للخطر اما النتیجة الماد

قتها اال م ل عام  ،)٦(ظهرا لهذا المساس واثرا من اثارهحق ش ة  ن تعرف النتیجة القانون م ه  وعل
ة  الحما انه اعتداء على مصلحة جدیرة من وجهة نظر المشرع  انها (ضرر معنو یوصف 

ة)   .)٧(الجزائ

مجرد ارتكاب  وعلى هذا االساس تتحق الجرمة وفقا للمفهوم القانوني وتتحق نتیجتها 
ة ة االعتداء على المصلحة المحم ذلك ال تعد النتیجة عنصرا  ،السلوك االجرامي الذ له خاص و

                                                            

ات ،. ضار خلیل محمودد (١) ط في شرح قانون العقو س غداد ال عة االولى،   .٦١، ص٢٠٠٢ ،القسم العام، الط

ات ،د. عمر السعید رمضان (٢) رة النتیجة في قانون العقو ، ١٩٦١آذار  ،مجلة القانون واالقتصاد، العدد االول ،ف
 .١٠٣ص

، مصدر ساب (٣)  .١٤٠ص ،د. سلطان عبدالقادر الشاو

ع ،د. جالل ثروت (٤) ال سنة ط ندرة،  ة، االس ة الجامع ات، مؤسسة الثقاف ، النظرة العامة لقانون العقو
 .١٦٥ص

، مصدر ساب (٥)  .١٨٢، صد. حیدر علي نور

 .١٠٦، صد. عمر السعید رمضان، مصدر ساب (٦)

ات  (٧) غداد عة اوفست الزمانمط –القسم العام–د. فخر عبدالرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون العقو  ،١٩٩٢ ،
 .١٨٩ص
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ه شتر في النموذج القانوني للجرمة  ،متمیزا عن السلوك وانما صفة ف ة تحق ولذلك ال  االرهاب
غض النظر عن نوع وحجم االثار  ،نتیجة ضارة من عدمه في ارتكاب السلوك االجرامي  اذ 

ه ة عل ة  ،المترت في توافر مجرد الخطر للقول بتحقی النتیجة الجرم عض نماذج  ،)١(بذلك  في 
عني ان الضرر او الخطر الناجم عن الجرمة االرهاب ة وهذا  ة مظهر الجرمة االرهاب مثا عد  ة 

مصلحة او  االعتداء او المساس  مفهومها القانوني التي تتحق  س النتیجة  خارجي للنتیجة ول
نتیجة الى جرائم ضرر و جرائم وعلى هذا االساس قسم الفقهاء الجرائم وفقا للمفهوم القانوني لل ،ح

ل منهما ص ،)٢(خطر ار التمییز بینهما هو اتخاذ النتیجة في  فجرمة الضرر  ،ورة معینةومع
ة ه اثار تتمثل في العدوان الفعلي الحال على ح او مصلحة محم ا یترتب عل في  ،تستلزم سلو

مثل فیها اثار السلوك عدوانا محتمال على الح او المصلحة ا مجرد  ،حین ان جرمة الخطر 
الخطر ة ال تخرج عن هذا الت ،)٣(التهدید  عضها جرائم ضرر ونر ان الجرائم االرهاب م ف قس

عضها االخر جرائم خطر ر  ،و افحة االرهاب عند ذ وهذا ما وضحه المشرع العراقي في قانون م
ة في المادة ( ة من جرائم الضرر اذا استلزم  ،) منه٢،٣نماذج الجرمة االرهاب وتعد الجرائم االرهاب

الح رق والتخرب والهدم واالتالف المشرع في نموذجها القانوني ترتب ضرر على سلوك الجاني 
الشروع او اشترا ان یترتب على السلوك االجرامي خطر  ،والقتل واالیذاء اما اذا لم یتحق ضرر 

ون امام جرائم خطر   .فن

ة  -٣ ة بین السلوك االجرامي االرهابي والنتیجة الجرم ن  –العالقة السبب ال ینهض الر
قاعدة عامة بتوافر ال ة المعاقب علیهاالماد للجرمة  شتر  ،سلوك االجرامي والنتیجة الجرم بل 

ة بین السلوك المرتكب والنتیجة التي حدثت ام عالقة سبب معنى ان السلوك هو  ،فضال عن ذلك ق
المسبب ،السبب الذ اد الى وقوع النتیجة ا السبب  النتیجة ارت ط السلوك  و تعرف  ،فیرت

طة  انها (را ة  ن الماد  ،تصل بین السلوك االجرامي والنتیجةالعالقة السبب فهي عنصر في الر
ام  ،ترط بین عنصره االخرن السلوك والنتیجة) شتر في النتیجة المتحققة عن السلوك لق وال 
ا ة بینهما ان تمثل النتیجة ضررا فعل الضرر المحتمل ،عالقة سبب في مجرد الخطر المتمثل   ،اذ 

ة بین  ار موضوعي یتجسد بتحق النتیجة بناء على فعالقة السبب السلوك والنتیجة تتحق وفقا لمع
  .)٤(بوجهة نظر مرتكب السلوك وتوقعاتهوال عبرة  ،السلوك االجرامي

                                                            

 .٢٣٥ص ،احمد فتحي سرور، مصدر ساب (١)

ات، اد. دمحم الفاضل (٢) ادئ العامة في قانون العقو عةلم عة،  ، مط عة الرا ، الط ، دمش ، ١٩٦٥جامعة دمش
 .٢٣٦ص

ات اللبناني  (٣) ة، بیروت، القسم العام، دار النهضة ا–د. محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو ، ١٩٨٤لعر
 .٢١٨ص

 .١٦٤ص ،د. جالل ثروت، مصدر ساب (٤)
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ة التثبت من وجود الصلة التي ترط بین السلوك  ة في الجرمة االرهاب العالقة السبب قصد  و
را ة  المسبباالجرامي االرهابي والنتیجة الجرم حیث یثبت ان السلوك االجرامي  ،طة السبب 

ة ن الماد في الجرمة  ،االرهابي هو الذ اد الى حدوث النتیجة الجرم ذلك تتحق وجود الر و
ة ة بین  ،االرهاب ة تتحق بوجود عالقة السبب ن الماد في الجرمة االرهاب معنى ان وحدة الر

  .)١(ن الماد فیهاالعالقة انتفى الر فاذا انتفت تلك ،السلوك والنتیجة

عا لنتائجها ال ة تقسم ت ة ذات خطر و وحیث ان الجرائم االرهاب ل ة ش جرائم ى جرائم ارهاب
ة ذات ضرر ة ماد ة لحصول  ،ارهاب ل ة الش ة في الجرائم االرهاب ة العالقة السبب لذا ال تبرز اهم

اً  ة فیها تلقائ ة  ،د وقوع السلوك االجرامي االرهابيمجر  النتیجة الخطرة االرهاب في حین تبرز اهم
ة ة الماد ة في الجرائم االرهاب ن الماد فیها  ،العالقة السبب طة ینتفي الر انتفاء تلك الرا اذ ان 

اً  ،لفقدانه احد عناصره ارات نصوص  وغال اغة ع ة على ص حرص المشرع في الجرائم الماد ما 
طرقة تفصح عن عال ة بین السلوك والنتیجةالتجرم  ستخدم الفاظا تدل على  ،قة السبب فنراه 

ة صراحة او ضمنا اناً  ،السبب ینص على تجرم الفعل اذا (احدث او اد او افضى) الى  فهو اح
ه او نشأ عنه امر معین فهذه  ،نتیجة معینة او تسبب في حدوثها او اذا نجم عنه او ترتب عل

ةااللفا من حیث اصلها ووضعه ة  ،ا اللغو تفید السبب ستخدم افعاال متعد ان اخر  وهو في اح
م الترتیب اللغو من قبیلها (ضرب ح االقتضاء او  ة   ،عطل ،اتلف ،عیب ،تدل على السبب

اً  ،)هدم ،سهل ،عذب ذاد الى الأ ا ارتكب سلو   .)٢(ضرب او االتالف او التخرب وه

ة في الجرائم ر في المجاالت التي یؤد فیها  وال تثیر العالقة السبب ات تذ ة صعو االرهاب
ة اشرة الى النتیجة الجرم ة واضحة بین والسلوك اذ تبدو العالقة الس ،السلوك االرهابي م بب

ةو  ،)٣(والنتیجة فضي فیها الفعل الى النتیجة الجرم ة في الحاالت التي  لة السبب  ،لذلك ال تثار مش
عة الفعل وظروف انت طب ة التي تفصله عن النتیجة تقطع للوهلة االولى  اذا  ه والفترة الزمن ارتكا

ل  ،)٤(ان سلوك الجاني هو المصدر الوحید للنتیجة  شأن  ة ال تثار  عني ان العالقة السبب وهذا 
ة   .جرمة ارهاب

                                                            

، مصدر ساب (١)  .٢٠٣، صد. حیدر علي نور

مان عبد (٢) نظرة الجرمة  –للبناني ، النظرة العامة للقانون الجزائي االمنعم ود. عوض دمحم عوضد. سل
ة للدراسات والنشر والتوزع، بیروت، المؤسسة الوالمجرم  .١٢١، ص١٩٩٦، جامع

ات (٣) ندرة–د. عوض دمحم عوض، قانون العقو ة، االس  .٦٥، ص١٩٨٥، القسم العام، دار المطبوعات الجامع

ات المصر  (٤) ادئ قانون العقو الل، م ة، القاهرة–د. احمد عوض  ، ٢٠٠٥، القسم العام، دار النهضة العر
 .٣٠١ص
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اً  ن المعنو  :ثان   الر

ن المعنو دورا مهما في اضفاء الوصف القانوني لجرمة اال رهاب وفقا لنموذجها یؤد الر
ن المعنو وفقا للقواعد العامة وفضالً  ،العام ة الواجب توافرها في الر فان  ،عن العناصر القانون

ة ي خاص قصد جنائو  ،جرمة االرهاب تتطلب توافر القصد الجنائي العام بوصفها جرمة عمد
ة ة االرهاب الن ما یلي نعرض القصد الجنائي وفقا ،)١(عبر عنه  ة وف ادئ الدول   .للم

اتجاه ارادة الجاني الى السلوك :القصد الجنائي العام -١ یتوافر القصد الجنائي العام 
ه مع علمه بها ة عل اشره والى النتیجة المترت ة الى نص المادة  ،االجرامي الذ  النس من  ٨٦ف

شتر اتجاه ارادة الجاني الى استخدام القوة او  ات المصر  العنف او التهدید او قانون العقو
الحقوق  عته ان یؤد الى المساس  ع مع علمه ان هذا السلوك من شأنه  ا من طب الترو
اة او الح في  والمصالح التي حددتها هذه المادة والذ یتمثل في االعتداء على الح في الح

تضح  ،)٢(ر ذلك من الحقوق والمصالح العامةاالمن او الح في البیئة او غی من نص المادة و
ه الفاعل ارادته الى ١فقرة  ٣٣( أنه (توج ات العراقي التي عرفت القصد الجرمي  ) من قانون العقو

ون للجرمة هادفا الى نتیجة الج للوهلة  ،)رمة التي وقعت او ا نتیجة اخر ارتكاب الفعل الم
م القصد الجرمي على عنصر االرادة ق غة التي  ،االولى نجد ان المشرع العراقي  قة الص ولكن حق

العلم  ،طرح بها النص تدل على اقامة القصد الجرمي استنادا الى عنصرن هما (العلم واالرادة)
لمة (ارادة) عند  ،عناصر الجرمة وارادة متجهة الى تحقی هذه العناصر ایراد  اما اكتفاء المشرع 
ط و المقدمة الضر فه ،تعرف القصد فیرجع ذلك الى ان االرادة تفترض العلم ة تح ورة الرادة واع

  .)٣(ما ترد

انصراف ارادة االرهابي  ة  وعلى هذا االساس یتحق القصد الجرمي العام في النتیجة االرهاب
ا لنتیجتهالى ارتكاب السلوك االجرامي االرهاب صفته مدر فالقصد الجرمي العام  ،)٤(ي وهو عالما 

ل وا ة و ة فضال عن ارادة هو ارادة النتیجة الجرم ستمد منها السلوك االرهابي داللته الجرم قعة 
ط  طر على السلوك فإنها في الوقت نفسه تح انت االرادة تس السلوك االجرامي االرهابي ألنه اذا 

النتیجة  ،بنتیجة السلوك ط  ولكي یتوفر القصد الجرمي یجب ان تتجه االرادة الى السلوك وان تح

                                                            

 .٢٥٣، صاحد فتحي سرور، مصدر ساب (١)

 .٢٥٣، صس المصدرنف (٢)

 .٧٥ص ،د. فخر عبد الرزاق صلبي الحدیثي، مصدر ساب (٣)

ة، بیروت،  ،المفهوم القانوني لجرائم االرهاب، عبدالقادر زهیر النقوز  (٤) ، ٢٠٠٨منشورات الحلبي الحقوق
 .٤٣ص
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ه ن االرادة وشرطا ام ،التي تترتب عل ا العلم فهو غیر مطلوب لذاته وانما بوصفه مرحلة في تكو
ا لتصوراتها ارادة متجه الى تحقی الواقعة المجرمة فحسب وانما  ،اساس قوم  فالقصد الجرمي ال 

عناصره تلك الواقعة وتصورها بوقت ساب على السلوك ومعاصر له او  ط العلم  ح یتعین ان 
ه حدد اتجاه االرادة وحدودهاالتصور هو  وهذا ،الحقا عل ن  ،)١(الذ  م وعلى هذا االساس 

انه (ارادة السلوك االجرام ة  ي االرهابي ونتیجته و تعرف القصد الجرمي العام في الجرمة االرهاب
  ).العلم بهما

ة متعلقة  :القصد الجنائي الخاص -٢ ة داخل أنه (حالة نفس عرف القصد الجنائي الخاص 
اعث الخبیث)ا ة او ال سعى الجاني الى  ،)١(لنتیجة الجرم ة معینة  غا ة خاصة تتجسد  فهو ن

حمله على ارتكابها اعث  قها او  ان القصد الجرمي العام المتكون من العلم واالرادة  ،تحق واذا 
ة دون استثناء ع الجرائم العمد ذلك ،یجب توافره في جم س  ذ یلزم ا ،فان القصد الجرمي الخاص ل

عض الجر  عده قصدا خاصا او شر تجرمتوافره في  ضف  ،)٢(ائم  العلم واالرادة ما لم  تفي  فال 
عدم اقتصار العلم  ،الیهما عنصرا اخر متاز على القصد العام  عني ان القصد الخاص  وهذا 

ان الجرمة وعناصرها متد الى وقائع اخر ال تدخل ضمن ت ،واالرادة على ار انوانما   ،لك االر
ان الجرمة فاذا اشتر المشرع  ،معنى انصراف العلم واالرادة الى وقائع اخر ال تدخل ضمن ار

ان الجرمة  ل من العلم واالرادة الى ار قصدا خاصا في جرمة معینة معنى ذلك انصراف 
تحق بذلك القصد العام ،وعناصرها ان ثم انصراف العلم واالرادة الى وقائع اخر ال ،و  تعد من ار
تحق بذلك القصد الخاص ،الجرمة ال قصد عام ،و یتضح مما تقدم ان  ،)٣(فال قصد خاص 

الموضوع الذ  ل منهما وانما یتعل  عة  طب الفرق بین القصد الخاص والقصد العام ال یتعل 
ل من العلم واالرادة ه  ون في القصد الخاص اوسع من القصد العام  ،ینصرف ال وقد ،)٤(اذ 

عضهم یر ان القصد الخاص  ،اختلف الفقه الجنائي في تحدید مضمون القصد الجرمي الخاص ف
ه نص التجرم استثناء من االصل العام في القانون  اعث الدافع الرتكاب الجرمة الذ یتطل هو ال

اعث ال ة ا ،الجنائي القائم على اساس عدم االعتداء  عضهم یر ان القصد هو الغا و الهدف و
قه عن طر ارتكاب الجرمة سعى الجاني الى تحق عید الذ  ارة  ،ال ة ع على الرغم من ان الغا

قها سعى الجاني الى تحق حتة  ة  ونة  ،عن مصلحة شخص وهي تخرج من دائرة العناصر الم

                                                            

اعة والنشر، ب (١) ة للط ات اللبناني، الدار الجامع ي ابو عامر، قانون العقو  .٢٠٨، ص١٩٨١، یروتد. دمحم ز

ات (٢) عة التاسعة-د. عبود السراج، قانون العقو الالقسم العام، الط ان نشر،  ،   .٢٣١، ص١٩٩٨م

 .٦٢٧، صد. محمود نجیب حسني، مصدر ساب (٣)

اس الحسني (٤) ات العراقي الجدید، شر د. ع غداد–ح قانون العقو عة الرشاد،  ة، مط عة الثان  ،القسم العام، الط
 .٩١، ص١٩٧٢
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ونة للقصد ،للقصد ة ضمن العناصر الم ر اخرون من ،اال ان المشرع استثناء ادخل الغا  و
معنى اقتصاره  ،الفقهاء ان القصد الخاص یتوافر متى ما اشتر نص التجرم تحق نتیجة معینة

ة ذات النتیجة   .)١(على الجرائم العمد

  الفرع الثاني

ن الخاص والدولي   الر

ان معینة لفعل جرمي ما هو ما یجعله جرمة مستقلة عن جرائم اخر وقائمة  ان توافر ار
ان ،بذاتها ار قصد  ل الجوانب التي  و ل منها الجرمة او  الجرمة (مجموعة االجزاء التي تش

ترتب على  ان الجرمة او التي یترتب على وجودها في مجموعها وجود الجرمة و ینطو علیها بن
ان للجرمة ،)٢(انتفائها او انتفاء احدها انتفاء الجرمة) سمى  ،وهناك نوعان من االر االول 

ان العامة اح عن الفعل  االر ان العامة لكافة الجرائم والتي تفصل الفعل الم للجرمة وهي االر
ه في الفرع الساب صورة عامة وقد اشرنا ال ان الخاصة  ،الجنائي  االر سمى  اما النوع الثاني ف

ل جرمة عل ة او  ،)٣(ى حدة وتفصلها عن الجرائم االخر التي تمیز  ان الجرمة االرهاب أر
  ...الخ..القتل او السرقةجرمة 

ن الخاص (المفترض او الموضوعي) -اوال   الر

قا ل ة ط ام الجرمة االرهاب االرهاب ومن ثم ق افحة لوصف العمل االجرامي  قانون م
ولم ینص المشرع  ،بد ان یتم تنفیذا لمشروع ارهابي منظم فرد او جماعياالرهاب العراقي ال

ن عن افحة ١د تعرفه لالرهاب في نص المادة (العراقي صراحة على هذا الر ) من قانون م
ه فرد او جماعة منظمة ،االرهاب قوم  ارة (..... ن استنتاجه من ع م اال ان هذا  ،..).اال انه 

اشرة في نص المادة ( صورة غیر م ه  ن تمت االشارة ال افحة ١الفقرة  ٢الر ) من قانون م
قع .ف او التهدید الذ یهدف الى القاء الرعب بین الناساالرهاب العراقي التي جاء فیها (العن ...

على الرغم من ورود تعبیر المشروع االجرامي  ،)مشروع ارهابي منظم فرد او جماعيتنفیذا ل
ة منظمة المؤتمر  افحة االرهاب واتفاق ة لم ة العر ل من االتفاق المنظم الفرد او الجماعي في 

عض القوا ات المصر ٨٦اذ نصت المادة ( ،نین المقارنةاالسالمي فضال عن  ) من قانون العقو
ل استخدام للقوة او العنف او التهدید او  ام هذا القانون  االرهاب في تطبی اح قصد  على انه (

                                                            

ه صالح، النظرة العامة للقصد الجنائي (١)  ة دار الثقافد. نب ت  .٣٨٤، ص٢٠٠٤ ،ة للنشر والتوزع، عمان، م

ة (٢) ندرة–د. محمود صالح العادلي، الجرمة الدول ر الجامعي، االس  .٦٧، ص٢٠٠٤، دراسة مقارنة، دار الف

ط في شرح قانون العق (٣) س اتد. ضار خلیل محمود، ال غداد–و  .٥٧ص ،٢٠٠٢، القسم العام، 
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ه الجاني تنفیذا لمشروع اجرامي فرد او جماعي ع یلجأ ال الحظ ان المشرع  ،...).الترو و
وع االجرامي الفرد او الجماعي في حین استخدم المشرع العراقي المصر استخدم مصطلح المشر 

الحظ ان التعبیر الذ استخدمه المشرع  ،مصطلح المشروع االرهابي الفرد او الجماعي و
قتضي تحدید معنى  ،)١() من قانون االجراءات الفرنسي٧٠٦المصر مستمد من نص المادة ( مما 

  .او الجماعي وعناصر المشروع االجرامي االرهابيالمشروع االجرامي االرهابي الفرد 

حدد المشرع العراقي وال المشرع المصر والفرنسي والقطر والسور واللبناني معنى  فلم 
اً  اً أ المشروع االجرامي االرهابي سواء أكان ذلك المشروع فرد االمر الذ یتطلب تحدید  ،م جماع

قررافالمشروع في  ،مفهومه اللغو واالصطالحي أ لیدرس او  عرفه القاموس  ،)٢(للغة هو امر یه و
ة مبیتة یتم وضعها موضوع التنفیذLittreالفرنسي ( انه ن أ الن یوضع موضع  ،)  او تدبیر مه

عضهم ل ،التنفیذ معناه االصطالحيوقد تم استخدام هذا المعنى من قبل     .)٣(لتعبیر المشروع 

ة المشروع اما المعنى االصطالحي للمشروع االجرا عرف معجم المصطلحات القانون مي ف
عد ة غیر محققة  ة مرتق ذلك في عمل جرمي ،او برنامج معد للتنفیذ ،أنه (عمل قال  المشروع ،و

عرف وزر  ،)٤(التواطئ على الغش) ،التعمد او سب االصرار ،planالبرنامج  ،الجرمي مثال و
شمل هدفا موجودا من قبل  ) المشروع االجراميChalandonالعدل الفرنسي ( انه (المشروع 

غرض الوصول الى الهدف  ه او خطة متف علیها تعبر عن جهود متناسقة  ومصمما عل
ن الرط بین المشروع وسب االصرار لما بینها من ترو وتدبر قبل االقدام على  م المطلوب) و

عرف  ،)٥(بل ارتكاب الجرمةم قاال ان المشروع یتطلب حدا ادنى من التنظ ،ارتكاب الجرمة ولذا 
ولذلك فالمشروع االجرامي هو هدف الجاني  ،)٦()هود المنظمة التي تستهدف غرضا ماأنه (الج

ط والترو قبل اقترافها تطلب ذلك وجود نوع من  ،الرتكاب الجرمة تتطلب وقتا من التخط و
ا ال فرد م والتنسی سواء أتخذ هذا المشروع ش عبر عنه جرمة مدروسة من وهو ال ،التنظ ذ 

ا ،جانب واحد ال جماع معرفة اكثر  ،ام اتخذ ش معنى ان الجرمة المراد تنفیذها تم وضع خطتها 
م والتنسی الذ  ،من شخص نتیجة للتنظ عني ان المشروع االجرامي االرهابي یتطلب العمد  وهذا 

                                                            

 .١٥٦، صر ساب، مصدد. حیدر على نور ) ١(

عة الثالثة )٢( ط، الط  .٤٩٨، ص١٩٧٧ ،المعجم الوس

، مصدر ساب٣(  .١٥٧، ص) د. حیدر على نور

عة االولى) ٤( ة، ترجمة منصور القاضي، الط ورنو، معجم المصطلحات القانون ة ، المؤسسة الجیرار  جامع
 .١٥١٣، ص١٩٩٨ ،للدراسات والنشر والتوزع، بیروت

 .٤١، ص. محمود صالح العادلي، مصدر سابد) ٥(

 .١٠٠٠، صد. محمود نجیب حسني، مصدر ساب) ٦(
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تسع مفهوم المشروع في مجال االر  ،)١(ساسهأقوم على  عدا اوسع من مفهومه و أخذ  هاب حتى 
ونه (مؤسسة تستهدف االستغالل الصناعي وا ) في مجال القانون المدني والتجار المحدد  لتجار

ه شخص او  ،)٢(بهدف تحقی الرح الماد قوم  ل جهد او نشا  شمل المشروع االرهابي  ل
ة انت او معنو ة  ة معینة ماد ق في المشروع االرهابي اذا ما اذ ال فر  ،مجموعة لتحقی غا

حتة ة  ة ام اغراض معنو اسب مال االرهاب الذ یرتكب نتیجة  ،اتجهت غایته الى تحقی م
ة  الغ مال وال یؤثر في  ،)٣(للتطرف الدیني او لالنتقام من المجتمع او مقابل الحصول على م

ه من قبل شخص او اكثر وهذا ما اشا ه المادة (وصف المشروع االرهابي ارتكا ) ١الفقرة٢رت ال
افحة االرهاب العراقي التي نصت على (... مشروع ارهابي منظم فرد او قع تنفیذا ل من قانون م

م من قبیل تحصیل الحاصل في وجود الشروع االرهابي ،)جماعي عد التنظ ذلك     .و

ة وتمییزها عن غیره ة في تحدید الجرمة االرهاب ن اهم ا من الجرائم ولذلك ان لهذا الر
القتل مثال افة صور  ،القائمة على اساس استخدام العنف  اذ ان تعبیر المشروع ینصرف الى 

النشا التي تحتاج الى جهود منظمة لتحقی غرض معین سواء أكانت هذه الجهود ثمرة عمل 
ه ذلك من تدبیر وجود خطة محددة جاهزة للتنفیذ لت ،فرد ام جماعي حقی هدف وما یتطل

  .)٤(عینم

ما عناصر المشروع االجرامي االرهابي فیتضح من خالل تحدید المعنى اللغو أ
واالصطالحي للمشروع االجرامي االرهابي وجود مجموعة من العناصر الالزمة لتحققه تتمثل 

م الفرد او الجماعي والهدف المستقبلي وهذا ما سنتناوله ط المسب والتنظ   :التخط

ط المسب -١ ط :التخط التخط اذ ان ارتكاب الجرمة  ،یتمیز المشروع االجرامي االرهابي 
ة یتطلب قدرا من الترو والتأني قبل االقدام على تنفیذها لضمان دقة التنفیذ وتحقی  االرهاب

ة التي ارتكبت الجرمة من اجلها ات االرهاب ن من  ،الغا ما یؤد الى احداث اكبر قدر مم
االرواح واال ة ،موالالخسائر  ط المسب بتنفیذ الجرمة االرهاب طرقة  ،وال یتعل التخط بل یتعل 

ة االنسحاب من موقع  ف ار محل الجرمة و فیتها والمواد واالسلحة المستخدمة واخت التنفیذ و

                                                            

اعة، دد. اسامة دمحم بدر، مواجهة االرهاب) ١( ، ٢٠٠٠، راسة في التشرع المصر والمقارن، النسر الذهبي للط
 .٢٦ص

 .١٠٠٠ص ،سني، مصدر سابد. محمود نجیب ح) ٢(

م عید) ٣( ة، مصر، السنایل د. ابراه ة في مواجهة االرهاب، دار النهضة العر ، دون سنة نشر ،اسة الجنائ
 .٤١ص

، مصدر ساب) ٤(  .١٥٩، صد. حیدر علي نور
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ة دون خسائر عد تنفیذ الجرمة االرهاب شف مخطط ،الحادث  ار عدم  مع االخذ بنظر االعت
ة والقائمین بوضعه ارتكاب الجرمة ط المسب الرتكاب الجرمة  ،االرهاب وال یؤثر في التخط

مفرده ط من قبل شخص واحد  ة وتحق المشروع االجرامي االرهابي ان یتم التخط  ،االرهاب
ة المسلحة  ادة العصا م او رئاسة او ق المشروع االرهابي الذ یتولى اعداده من یتولى تنظ

ة ط من قبل مجموعة من االفراداو ان یت ،االرهاب ط الذ یتولى اعداده واالشتراك  ،م التخط التخط
ة مثال ة االرهاب ه افراد العصا ط المسب في المشروع االجرامي االرهابي عادة  ،ف تنف التخط و

ة طة والحذر للحیلولة دون اكتشافه من قبل السلطات االمن عد  ،السرة التامة مع اتخاذ الح و
هالتخط ام  یر المستقر في ذهن من یتولى الق  ،ط المسب من حیث االساس عمال من اعمال التف

ة ط الرتكاب الجرمة االرهاب تم  ،اال ان خطورته تتضح متى ما تم االفصاح عن ذلك التخط و
ط من خالل القول وابداء التوجیهات ط من  ،االفصاح عن التخط او عن طر تجسید ما تم التخط

التنفیذ وساعاجله عل ة البدء  ف ان ى الورق ورسم الخطة الالزمة للتنفیذ وتوزع االدوار و ة وم
ة المواجهة ف  .)١(التنفیذ و

ط المسب في المشروع االجرامي االرهابي خطورة تكمن في ذهن  یتضح مما تقدم ان للتخط
حها شفاها او  ،عنهاولكن تتجسد هذه الخطورة وتتسع آثارها متى ما تم االفصاح  ،من یتواله وتوض

ة ة المستو هو  ،تا ة من خطورة عال ط المسب الرتكاب الجرمة االرهاب حمله التخط ولعل ما 
افحة االرهاب الى تجرمه في نص المادة ( المشرع العراقي في قانون م ) منه ٣فقرة ٢الذ دفع 

ذلك االسهام واالشتراك في ه التي نصت على (... نصرف العمل هنا الى (عمل )، ذا العملو و
ة المس ورة له آنفا ،)لحة التي تمارس االرهاب وتخطط لهالعصا قا لنص المادة المذ ما جرم  ،ط

ط في نص المادة ( افحة االرهاب١ فقرة ٤المشرع العراقي التخط اره جرمة  ،) من قانون م بإعت
یف یتم تجرم ال ،مستقلة قائمة بذاتها ثار التساؤل هنا  طو ط  ؟تخط عد التخط من حیث االساس 

ة ع القوانین العقاب اتفاق جم ر غیر المعاقب علیها  یر  ،من اعمال الف اذ ال عقاب على التف
ط الى  ،مطلقا ة تحول التخط ط الرتكاب الجرمة االرهاب ولكن متى ما تم االفصاح عن التخط

ة لذا  ،مة واهمیته في اتقان تنفیذ الجرمةولخطورته الجس ،عمل تحضیر الرتكاب الجرمة االرهاب
عده جرمة مستقلةجرمه المشرع العراقي في قانون م   .)٢(افحة االرهاب 

م الفرد او الجماعي -٢ ون منظما :التنظ شتر في العمل االرهابي ان  ا ما  ،ال  اذ غال
ة صفة عشوائ ة  م الى تنفیذ ا ،ترتكب االعمال االرهاب ةوال ینصرف التنظ اذ  ،لجرمة االرهاب

                                                            

 .١٦٤د. حیدر علي نور ، مصدر ساب ، ص ) ١(

 .١٦٥نفس المصدر ، ص) ٢(
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عد االفصاح ط و م على المشروع االجرامي اثناء التخط ط المسب على  ،قتصر التنظ تم التخط و
ط م التخط ط المنصب على المشروع  ،اساس تنظ طة التي تراف التخط عني الدقة والح وهذا 

ط وقبل التنفیذ ،االجرامي االرهابي عد االفصاح عن التخط تجسد بت ،و وزع االدوار والتهیؤ و
ط  عد االفصاح عن التخط م  ة اذا تم التنظ التنفیذ للجرمة االرهاب للدخول في مرحلة البدء 

مه من قبل فرد واحد او من قبل  ،المسب م المشروع االجرامي االرهابي تنظ وال یؤثر في تنظ
ط المسب في مرحل ،مجموعة افراد م یراف التخط عني ان التنظ ظهورهوهذا  ظهر  ر و فال  ،ة الف

م في المشروع االجرامي االرهابي  ن القول ان التنظ م ط ولذا  قل في خطورته عن خطورة التخط
  .)١(عد من قبیل تحصیل الحاصل 

ا على  :الهدف المستقبلي-٣ ا ام جماع قوم المشروع االجرامي االرهابي سواء اكان فرد
مثل المحرك الدا ا فان  ،فع لوجود المشروعاساس هدف مستقبلي  وما دام المشروع االجرامي ارهاب

عا لذلك المشروع ا ت ون ارهاب الهدف المستقبلي للمشروع االرهابي  ،الهدف المستقبلي  قصد  وال 
االت وتفجیر  القتل والتدمیر والتخرب واالغت النتیجة المتحققة من تنفیذ المشروع االرهابي 

ات واالحزمة الناس سعى الجناة الى  ،فة والالصقةالمر اذ تمثل تلك النتیجة الهدف القرب الذ 
قه السلوك االجرامي االرهابي الذ تم  ،تحق عید المتحق  مثل الهدف المستقبلي الهدف ال في حین 

م من اجله في ضوء مشروع اجرامي ارهابي ط له والتنظ ة التي قام  ،التخط ة االرهاب الغا تجسد  و
وعلى هذا االساس فان الهدف المستقبلي للمشروع  ،ها المشروع االجرامي االرهابيعلى اساس

ة ضفي على المشروع الصفة االرهاب افحة  ،االجرامي هو الذ  وحدد المشرع العراقي في قانون م
ات ١االرهاب الهدف المستقبلي للمشروع االجرامي االرهابي في (المادة ) منه  التي حددت الغا

ة ة او ادخال  االرهاب الوضع االمني او االستقرار والوحدة والوطن االخالل  على سبیل المثال (
وال ینصرف الهدف المستقبلي للمشروع  ،)والفزع بین الناس اواثارة الفوضىالرعب والخوف 

ة رة والدین ة والف ة واالجتماع ة واالقتصاد اس ال ما  ،االجرامي االرهابي الى البواعث والدوافع الس
قه سعى المشروع االجرامي االرهابي الى تحق فه للهدف الذ   ،عبرة بوصف االرهابي واعتقاده وتك

مة الموضوعاذ یخضع ذلك    .)٢(للسلطة التقدیرة لمح

اً  ن الدولي  –ثان   الر

ة للدول لتعبر الى  ان الحدود الداخل عض االح ة یتعد في  ال شك ان نطاق الجرائم االرهاب
ةخارج حدود ل والوسائل ،ها او تدخل فیها عوامل خارج ح جرمة  ،من حیث االفراد والتمو لتص

                                                            

 .١٦٥در ساب ، ص) د. حیدر علي نور ، مص١(

 .١٦٦نفس المصدر ،ص) ٢(
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ن دولي ة متمیزة بر طرة على  ،دول ة ولكن نتیجة لضعف الس ة دول ل الجرائم االرهاب س  فل
ادین علوم  ة الهائلة في م سبب ظاهرة العولمة والثورة التكنولوج ة بین الدول  اس الحدود الس

ایلاالتصاال ح العنصر الدولي ذو حضور متزاید في ال ،االنترنت ،ت (المو جرائم الستالیت) اص
ة لعالمنا المعاصر  .)١(االرهاب

قع في خانة الجرائم  االرهاب الدولي و سمى االن  عده الدولي هو ما  ان االرهاب في 
ة فعل مخالف  ،الدول ام  ل فعل او امتناع عن ق ة هي ( لقواعد القانون الدولي وان الجرمة الدول

ه االعتداء على المصالح  ترتب عل ة و وم اسم دولة او منظمة او جهة غیر ح الجنائي یرتكب 
برر  النظام العام الدولي و سبب اخالال  حمیها هذا القانون وفي مقدمتها حقوق االنسان مما  التي 

ه) ة عل ام او وجود جرمة دول ،)٢(تجرمه والمعاق ن دوليومن اجل ق شتر وجود ر تحق  ،ة  و
ة م المجتمع الدولي او مرافقه الحیو او اذا  ،العنصر الدولي عندما تمس جرمة ما مصالح او ق

اتهم الى اكثر من دولة او اذا هرب مرتكبو الجرمة الى دولة اخر غیر  ،ان الجناة ینتمون بجنس
ة او اذا وقعت الجرمة على ،التي ارتكبت فیها الجرمة ة الدول الحما    .)٣(اشخاص یتمتعون 

ن الدولي للجرمة  الر ة ورطها  ة الدول ز على المسؤول م یر ر الدولي الجنائي القد ان الف
الدولة فقط دون ان یتعداه الى غیرها من  ن الدولي خاصیتین  ة والر حیث عد الجرائم الدول

ة (المنظمات واالفراد) تطور الحدیث للقانون الدولي الجنائي وما اال ان ال ،االشخاص المعنو
ة غیر الدول ة قد وسع من  ،المنظمات او االفراد،تمخض عنه من مسؤول ة الجنائ ة الدول من الناح

ة  الجرائم الدول   .)٤(نطاق االشخاص المتهمین 

ة أخذ الصور التال ة ان  ات والجرائم االرهاب ن للعنصر الدولي للعمل م   :وصفوة القول 

نهم من الفرار او الهروب الى دولة  -١ ة دولة ما وتم انتماء الجناة الى اكثر من جنس
ة   .اخر غیر التي تمت فیها الجرمة االرهاب

م ومساعدة وتهاون مقصود من قبل دولة ضد  -٢ ة بتدبیر وتنظ اذا وقعت الجرمة االرهاب
  .دولة اخر 

                                                            

وران، مصدر ساب) ١(  .٩٨، صیوسف 

ة حقوق االنسان، دور القانون الدولعبدهللا علي عبو سلطان) ٢(  .٧١، ص٢٠١٠، دار دجلة ،ي الجنائي في حما

 .٢٩، صد. سامي جاد عبدالرحمن راحل، مصدر ساب) ٣(

ة الجد. یونس العزاو ) ٤( لة المسؤول ة في القانون الد، مش ة الشخص غدادنائ  ، عة شفی  ،ولي، منشورات مط
 .٩٥ص ،١٩٧٠
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م المجت -٣ ة مصالح وق ة والتي تكون اذا مست االعمال االرهاب مع الدولي او مرافقه الحیو
ة من قبل النظام القانوني الدولي   .محم

ة ووجهت ضد دولة ما او ضد مصالح  -٤ ة منظمات ارهاب اذا ارتكبت االعمال االرهاب
ة ة الدول الحما ة او االشخاص المتمتعین  م ومراف دول   .وق

ان من شأن العمل االرهابي تهدید السلم وا -٥ فضرب مبنى التجارة  ،المن الدولییناذا 
ة والبنتاغون في  یر صفو السالم والوئام  ١١/٩/٢٠٠١العالم ات المتحدة ساهم في تع في الوال

ة  ة الدول ون مثاال للجرائم االرهاب ن ان  م حیث  العالقات الدولي وهدد االمن العالمي  المضرة 
ة ة الود   .)١(الدول

ن تلمس الفروق ال م ه  ع داخلي وعل ة وتلك التي لها طا ة الدول واضحة بین الجرائم االرهاب
ة   :في النقا التال

انها وسبل معاقبتها  -١ ة وتحدد ار ة ضمن التشرعات الداخل تعالج جرمة االرهاب الداخل
ة ة الوطن  في حین یتولى ،حیث تهدد هذه الجرائم النظام العام الداخلي للدولة ،حسب القوانین الجنائ

النظام العام الدولي  عدها جرائم هادفة الى االخالل  القانون الجنائي معالجة االرهاب الدولي و
ضا حدد سبل معاقبتها ا   .و

ة  -٢ ة في الجرائم االرهاب ة حسب القوانین الوطن ة بتحدید العقو تختص المحاكم الداخل
ة ة  ،الداخل ة الدول ة الجرائم االرهاب ما تكون نصوص معاق قائمة على اساس القانون الدولي ف

ةالجنائي المستند اس ات ومعاهدات دول   .)٢(اسا على اتفاق

  

  

   

                                                            

ة ،د. محمود صالح العادلي) ١( ر الجامعي، لبنان ،الجرمة الدول عة االولى ،دار الف  .١٠٥، ص٢٠٠٥، الط

افحة االرهاب الدولي٢( ة ،) د. سالمة اسماعیل دمحم، م عة الثان  .٢٩٦، ص٢٠٠٥، ال دار نشر، القاهرة، الط



- ١٩١ -  

ðäbrÜa@szj¾a@ @

ÜavéïÜì‡Üa@†ízÐbÙ¾@óóïÜì‡Üa@óï÷bå§a@óáÙaì@”Èa†@âïÅåm@ó  

  

افحة اإلرهاب في العام    ة ٢٠٠٥أفضت نتائج مؤتمر القمة العالمي لم ، إلى إقرار الجمع
افحة  ٢٠٠٦أیلول  ٨للمرة األولى في  العامة ة لم ة المشتر ة األمم المتحدة العالم استراتیج

ة خطة عمل تهدف إلى معالجة الظروف التي تساعد على انتشار  ،اإلرهاب وتتضّمن االستراتیج
افحته واتخاذ تدابیر لبناء قدرات الدول، وتعزز دور األمم المتحدة وضمان  اإلرهاب ومنعه وم

افحة اإلرهاب.احترا   م حقوق اإلنسان في أثناء م

  

  المطلب االول

م داعش االرهابي افحة تنظ ة المعاصرة لم   الجهود الدول

ارس في  ة  ٢/٦/٢٠١٥عد انتهاء مؤتمر  ة وزراء خارج ون  ٢٩مشار دولة  أكد المشار
ة ل تهدیدًا للعراق ولمجموع األسرة الدول ش تعهدت الدول بدعم و  ،في المؤتمر الدولي ان داعش 

رة وأكدت التزامها بتنفیذ قرارات مجلس االمن  ما في ذلك العس ل الوسائل الضرورة"  العراق "
ل عنه قاف التجنید وقطع التمو افحة اإلرهاب وا م اتخاذ  ،الخاصة  وأشاروا إلى أنهم على قناعة 

ة ومة العراق م داعش، ودعمهم للح انهم وش ،خطوات صارمة الجتثاث تنظ دد المجتمعون في ب
طر علیها في العراق س م في المناط التي  وخالل  ،الختامي على ضرورة القضاء على التنظ

م الجعفر عقب انتهاء اعمال المؤتمر  ة العراقي ابراه مؤتمر صحافي مشترك مع وزر الخارج
ة الفرنسي لوران فابیوس ان ال بلدا  ٥١مؤتمر حدد التي استمرت ارع ساعات قال وزر الخارج

ة والمقاتلین الموارد المال ة  م الدولة االسالم  ،وأكد وضع خطط لتدف هؤالء المقاتلین ،تغذ تنظ
م بیرة في القضاء على هذا التنظ وأضاف الوزر الفرنسي  ،وأشار إلى أّن المؤتمر عبر عن آمال 

ة من  ٢٩وفدا من  ٢٩قائال إن المؤتمر جمع  بینها الدول الخمس الدائمة بلدا ومنظمات دول
ة وممثلین عن دول العالم أكمله من اجل حشد  ة في مجلس االمن الدولي ودول عر العضو

ع  .)١(تحالف دولي قو بهدف السالم واالمن في العراق ة  الس أما قمة مجموعة الدول الصناع
ار التي اختتمت اعمالها في التاسع من حزران  تور والتي شارك فی ،٢٠١٥الك س الوزراء الد ها رئ

ا االرهاب في العراق قضا اب تتعل  اد ألس افحة االرهاب ،حیدر الع حیث  ،ناقش المجتمعون م
                                                            

ط: ) ١( م داعش على الرا افحة تنظ ة لم  http://www.ncr-iran.org/ar/iran-a-world/22527أنظر الجهود الدول
١٥/٥/٢٠١٦ 



- ١٩٢ -  

مواجهة ظاهرة تدف االرهابیین االجانب الى سورا  ان الختامي ان قادة هذه الدول ملتزمون  اكد الب
ة الم افحة االرهاب أولو قى م غي ان ت مجمله وأكدت مجموعة الدول والعراق وأنه ین جتمع الدولي 

ع دعم التحاف الدولي الذ تقوده واشنطن لمحارة داعش ح الى داعش  ،الس وأشار القادة في تلم
افحة ایدلوجیتها الكرهة ة المتطرفة وم  ،نجدد التأكید على التزامنا بهزمة هذه الجماعات االرهاب

س الوزراء العراقي لمناقشة ا الده في وقد دعي رئ ات المتحدة لمساعدة  لحملة التي تقودها الوال
م داعش الدالذ شن هجوما خاطفا قبل عام واستو ،محارة تنظ   .)١(لى خالله على اكثر من ثلث ال

اب ظاهرة  ي على الحاجة إلى مقارة متكاملة لمعالجة أس من جهته شّدد االتحاد األورو
اسي اإلرهاب وأهم هذه اإلجراءات: التحّرات عد الس ة، ال الدیبلوماسي، الحوار بین  - االستقصائ

ر  افحة التجنید، ونشر الف ة م ل وأمن النقل، استراتیج افحة التمو ان، م الثقافات، الحوار بین األد
ة  الي أو المتشّدد، واتخذت مجموعة الثماني وحلف شمال األطلسي ومنّظمة الدول األمیر الراد

ة   .)٢(، اإلجراءات الالزمة لمواجهة ظاهرة اإلرهاب التي تهّدد االستقرار العالميوجامعة الدول العر

ة  ة ودول یل محاكم مختلطة وطن م مفاتحة االمم المتحدة لتش ومة االقل لذلك نوصي ح
وردستان العراق م  ات فاعلة في مجال القضاء والعدالة  ،(مدّولة) في إقل ة التضم شخص دول

ة من القضاة الو  وسوفو والبوسنة محل والكوادر االخر على غرار المحاكم المختلطة في سیرالیون و
م داعش االرهابي  ع الدولي التي ارتكبها تنظ ا للنظر في الجرائم ذات الطا مبود ة و مور الشرق وت
ة وجرائم  ادة الجماع ة واال ضد شعبنا الكردستاني والجرائم االخر من جرائم الحرب ضد االنسان

  .هیر العرقي ونحوهاالتط

  

  الفرع االول

م داعش االرهابي افحة تنظ ة لم م ة واالقل ات الدول   االتفاق

والت في الفترة ما بین سنة  ة وخمسة بروتو فقد عقد المجتمع الدولي اثنتي عشرة معاهدة دول
ا وهذه االت ٢٠٠٥و ١٩٦٣ ات استهدف بها ابراز ان نماذج معینة من السلوك تعتبر عمال ارهاب فاق

  :هي

                                                            

ط  ١( ارس على الرا عنوان على هامش مؤتمر   http://www.azzaman.com/?p=118630) ناجي الزید مقال 
١٥/٥/٢٠١٦ 

ط  ٢( ش اللبناني على الرا  http://www.lebarmy.gov.lb/ar/content) لمزد من التفاصیل انظر الى مجلة الج
١٥/٥/٢٠١٥ 
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یو لعام  -١ ة طو ة على متن الطائرات ١٩٦٣اتفاق وقد ،شأن قمع االفعال والجرائم المرتك
ة مارس  ة لغا ة خاصة لتأمین وسائل النقل  ،دولة ١٨٠ ٢٠٠٧صادق على هذه االتفاق وهي اتفاق

ل تهدیدا وخرقا ألمان وسالم ،الجو  ة حیث یتم عقدها لغرض منع وقمع االفعال التي تش
قها في الجو ات  ،الطائرات اثناء تحل انت معاهدة للسلو ة هذه المعاهدة اال انها  الرغم من اهم و

ة التي تقع على الطائرات في اثناء وجودها في  ة اقرب منها الى تجرم االفعال االرهاب السو
عض االعتداءات ،)١(الجو ة رد فعل ل ان اقرار هذه االتفاق ة ضد الطائ و رات سنة االرهاب

٢(١٩٦٠(.  

ة الها لعام  -٢ الء غیر المشروع على الطائرات ١٩٧٠اتفاق افحة االست وقد انضم  ،لم
ة  الء الغیر القانوني على  ،دولة ١٨١الى االتفاق افحة االست م ة  وقد اهتمت هذه االتفاق

عق ،الطائرات ات االختطاف للطائرات  ة على عمل ات صارمةوطلبت من الدول االطراف المعاق  ،و
ذل الجهود للتعاون في مجال اجراءات المالحقة والتحقی والمحاكمة وتعد من اهم المواثی التي  ،و

ثیر من الدول الستحداث جرائم  نجحت منظمة الطیران المدني في ابرامها  حیث استندت الیها 
ا ل مسارها  ةخاصة بخطف الطائرات او تحو عض  ،)٣(لقوة وضمنتها تشرعاتها الداخل ان 

ة ١٩٧١و ١٩٧٠االعتداءات على الطیران المدني في عامي    .)٤(ادت الى اقرار هذه االتفاق

ة مونترال  -٣ لقمع االعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة الطیران  ١٩٧١اتفاق
ة سنة  ١٨٣وقد انضم الیها  ،المدني ة الثالثة واالخیرة التي ابرم ،٢٠٠٧دولة لغا تها وهي االتفاق

منع االرهاب الواقع على الطائرات وقمعه في  منظمة الطیران المدني في اطار جهودها الخاصة 
قها في الجو ا من شأنه ان  ،اثناء تحل ل فعل او محاولة من قبل شخص عمال ارهاب وعدت 

التواطؤ واالشتراك  عرض للخطر سالمة الطیران المدني بوضع اداة تفجیر او بواسطة العنف او 
ة الها  ،ع شرك لهم ة مع نصوص اتفاق ه نصوص هذه االتفاق   .)٥(١٩٧٠وتتشا

من فیهم  -٤ ة  ة دول حما ة ضد االشخاص المتمتعین  ة منع وقمع الجرائم المرتك اتفاق
ورك بتارخ  قرتأ ،الموظفون الدولیون  دخلت حیز النفاذ بتارخ و  ١٤/١٢/١٩٧٣في نیو

ة  ٢٠/٢/١٩٧٧ ة وجاءت هذه االتفاق نتیجة تعرض الدبلوماسیین لكثیر من االعمال االرهاب

                                                            

 .٧٩ص ،١٠١٠٦العدد  ،٧٠٤المجلد  ،المتحدة، مجموعة معاهداتاالمم ) ١(

 .٤٤، صسرور، مصدر سابد. احمد فتحي ) ٢(

 .٨٥ص ،١٢٣٢٥، العدد ٨٦٠المجلد  ،االمم المتحدة، مجموعة معاهدات) ٣(

 .٤٤، ص) د. احمد فتحي سرور، مصدر ساب٤(

 . ٩١، ص١٤١١٨، العدد ٩٧٤ المجلد ،االمم المتحدة، مجموعة المعاهدات) ٥(
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ة االخر  رهینة وغیرها من االعمال االجرام ال واالحتجاز  وقد تبنت االمم المتحدة هذه  ،االغت
ة في  ة من الدول االطراف تجرم جرائم القتل والخطف التي  ،١٤/١٢/١٩٧٣االتفاق وتطلب االتفاق

ا ةتقع ضد االشخاص المشمولین  ة الدول ارتكاب جرمة  ،لحما ذلك تجرم التهدید او الشروع  و
ة او المساكن الخاصة ا ،ضدهم اني الرسم ذلك الهجوم العنیف على الم و وسائل النقل مثل و

ة  ،)١(هؤالء االشخاص ة سنة  ١٥٩وقد انضمت الى هذه االتفاق   .٢٠٠٧دولة لغا

ة لسنة  -٥ ة الدول ة مناهضة اخذ الرهائن)  شأن مناهضة ١٩٧٩االتفاق اخذ الرهائن (اتفاق
ورك یوم  ل  ،٣/٧/١٩٨٣ودخلت حیز النفاذ یوم  ،١٧/١٢/١٩٧٩اقرت في نیو ونص على ان (

القتل او االذ هدده  حتجزه و أخذ شخصا اخر رهینة او  او یواصل احتجاز شخص  ،شخص 
ة ،اخر بهدف اكراه طرف ثالث ة دول وم عي او قانوني ،سواء دولة او منظمة ح  ،او شخص طب
شر صرح او  ،او مجموعة من االشخاص ه  ام  أ فعل او االمتناع عن الق ام  على الق

ه في هذه  المعنى المنصوص عل ا لجرمة اخذ الرهائن  ون مرتك ضمني الطالق سراح الرهینة 
ة)   .)٢(االتفاق

ة سنة  -٦ ة للمواد النوو ١٩٨٠اتفاق ة الماد ة) وهي شأن الحما ة المواد النوو ة (اتفاق
ل غیر مشروع ش ة واستخدامها  ازة المواد النوو  ،٢٦/١٠/١٩٧٩وقعت في فیینا بتارخ  ،شأن ح

ة  او استخدامها  ،طرفا ١٤٢الحالة ،٨/٢/١٩٨٧ودخلت حیز النفاذ بتارخ  ازة المواد النوو تجرم ح
ذلك التهدید  ل غیر مشروع  و ش ة للتسبب في الموت  او نقلها او سرقتها  استخدام المواد النوو
بیرة في الممتلكات الت التي ادخلت على  ،او احداث ضرر فادح او خسائر  خصوص التعد و

ة وقعت في فیینا بتارخ  ة للمواد النوو ة الماد ة الحما وتنص على الزام الدول  ،٨/٨/٢٠٠٥اتفاق
ة ة المراف والمواد النوو حما ة وتخزنها  االطراف قانونا  ا لالغراض السلم عند استعمالها محل

ان  ،ونقلها سرعة اتخاذ التدابیر لتحدید م ما یتعل  ع التعاون بین الدول ف ذلك النص على توس و
ة المسروقة او المهرة واسترجاعها ة او تخرب ومنع  ،المواد النوو والتخفیف من ا نتائج اشعاع

افحتها ة ان الهدف من وضعها هو تجنب  ،الجرائم ذات الصلة وم اجة االتفاق وقد جاء في دی
طرقة غیر مشروعة  ة واستخدامها  ن ان تنشأ نتیجة الحصول على المواد النوو م المخاطر التي 

ةوذلك من خالل تبني تدابیر فعالة لمنع واكتشاف وقمع ا المواد النوو   .)٣(لجرائم المتعلقة 

                                                            

 ٧٣ص ،١٥٤١٠دد ، الع١٠٣٥االمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد ) ١(

 .١١ص ،د. خلیل حسین، مصدر ساب) ٢(

 .٧١ص ،٢٤٦٣١العدد  ،١٤٥٦االمم المتحدة، المجلد ) ٣(
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ول سنة  -٧ قمع اعمال العنف غیر المشروعة في المطارات التي المتعل  ١٩٨٨بروتو
ة قمع االعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة  تخدم الطیران المدني الدولي التكمیلي التفاق

ة في مونترال یوم  ،الطیران المدني ودخلت حیز النفاذ بتارخ  ٢٤/٢/١٩٨٨وقد وقعت هذه االتفاق
ة رد ف،٦/٨/١٩٨٩ ة في روما وجاءت هذه االتفاق ة على الطائرات الدول عل لالعتداءات االرهاب

ة وقد ا ،١٩٨٥وفیینا سنة    .)١(دولة ١٧١نضمت الى هذه االتفاق

ة سنة  -٨ شأن قمع االعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة  ١٩٨٨اتفاق
ة على متن السفن شأن االنشطة االرهاب حرة  ة  ،ال في روما في وقد ابرمت هذه االتفاق

وتضع نظاما ،طرف ١٥٦وانضمت الیها  ،١/٣/١٩٩٢ودخلت حیز النفاذ بتارخ  ١٠/٣/١٩٨٨
ه النظم الموضوعة للطیران  ش ة و حرة الدول ا ینطب على االعمال الموجهة ضد المالحة ال قانون

ا ،الدولي ل غیر مشروع  ش طرة علیها عمدا و احتجاز سفینة و الس ام ا شخص  لقوة او وتجرم ق
عرض  ان من المرجح ان  افعال عنف ضد شخص على متن سفینة اذا  ام  التهدید او الترهیب للق

ا  ذلك العمل للخطر سالمة مالحة السفینة او وضع اجهزة او مواد تفجیرة على متن سفینة او
ة رد فعل لخطف السفینة ،)٢(اعمال اخر تهدد سالمة السفن انت هذه االتفاق طال و ة اكیلي اال

  .)٣(١٩٨٥الورو سنة 

ول سنة -٩ قمع االعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة  ١٩٨٨بروتو المتعل 
ة على المنشآت الثابتة  ،المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القار  االنشطة االرهاب والمتعل 

حرة ة في روما بتارخ  ،في المناط ال ودخل حیز النفاذ في   ١٠/٣/١٩٨٨ابرمت هذه االتفاق
ا ینطب على االعمال الموجهة  ،طرفا ١٤٤الحالة  ،١/٣/١٩٩٢ ة نظاما قانون نشئ هذه االتفاق و

ه النظم الموضوعة للطیران الدولي ش   .)٤(ضد المنشأت الثابتة الموجودة على الجرف القار 

شفها لعام  - ١٠ غرض  ة  الست ة تمییز المتفجرات ال ة  وضعت ،١٩٩١اتفاق هذه االتفاق
ة التي تمییز وغیر القابلة للكشف والحد من استخدامها الست ة المتفجرات ال وقد جر  ،لمراق

شأنها في اعقاب تفجیر رح ان ام التفاوض  ة )٥(١٩٨٨القنابل سنة  ١٠٣لة  ، تختلف هذه االتفاق
افحة االرهاب ات م التج ،عن سائر اتفاق ونها ال تتناول افعاال  فغرضها االساسي هو  ،رمحال 

                                                            

 .٤٤، صد. احمد فتحي سرور، مصدر ساب) ١(

 .١٣، صد. خلیل حسین مصدر ساب) ٢(

 .٤٤، صمصدر ساب) د. احمد فتحي سرور، ٣(

 .١٣ص ،د. خلیل حسین، مصدر ساب) ٤(

 .١٤ص ،فس المصدر) ن٥(
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س لدیهم تصرح من السلطة المختصة من الحصول على  منع االرهابیین او غیرهم ممن ل
شفها من خالل فرض اجراءات تتبناها الدول لضمان تمییز تلك المتفجرات  ن  م متفجرات ال 

ن الكشف عنها م ساهم في منع ا ،حتى  ة الكشف عن المتفجرات  ان الفعال حیث ان تزاید ام
ن ان تستخدم فیها المتفجرات م ة التي  ة على الدول االطراف تدمیر ا  ،االرهاب واوجبت االتفاق

ة غیر مح الست ةمتفجرات  عد االتفاق   .)١(ددة تصنع 

القنابل لسنة  - ١١ ة  ة لقمع الهجمات االرهاب ة الدول ة رد  ،١٩٩٧االتفاق انت هذه االتفاق و
ة سنة فعل لضرب المصالح اال ة السعود ة في المملكة العر ة في  ١٩٩٦مر والحداث ارهاب

ا واسرا القنابل في سیرالن یو) والضرب  الغاز في طو ان (االعتداء  ا ئیل ومانشستر في ال
ورك بتارخ  ،)٢(المملكة المتحدة ودخلت حیز النفاذ یوم  ،١٥/١٢/١٩٩٧وقد اقرت في نیو

ة على استخدام المتفجرات  ،طرفا ١٦٤الحالة  ،٢٣/٦/٢٠٠١ ة عالم ة قضائ وانشأت نظاما لوال
صورة غیر مشروعة وعن عمد في مختلف االماكن العامة المحددة او  وغیرها من االجهزة الممیتة 

قصد ة خطیرة او  ات بدن قصد ازهاق االرواح او احداث اصا احداث دمار هائل لالماكن  ضدها 
  .)٣(العامة

ول سنة  - ١٢ قمع االعمال غیر المشروعة الموجهة ضد  ٢٠٠٥بروتو ول المتعل  البروتو
ول في لندن بتارخ  ،سالمة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القار  ابرم البروتو

ة قمع االعمال غیر  ،طرف ١٦الحالة  ،١٤/١٠/٢٠٠٥ ییف التغیرات التي ادخلت على اتفاق
اق المنشآت الالمشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة ال ثابتة حرة على النحو المناسب لس

  .)٤(الموجودة على الجرف القار 

ل االرهاب لسنة  - ١٣ ة لقمع تمو ة الدول ل االرهاب مصدر قل  ،١٩٩٩االتفاق عد تمو
اسره ل الذ ،شدید للمجتمع الدولي  وان عدد اعمال االرهاب الدولي وخطورته یتوقفان على التمو

ه اال اشرة عن طر منظمات ذات  ،رهابیون حصل عل اشرة او غیر م طرقة م ل  تم ذلك التمو و
ة او تدعي ذلك ضا في انشطة غیر مشروعة مثل االتجار غیر  ،اهداف خیرة او اجتماع وتعمل ا

االسلحة والمخدرات وابتزاز االموال ل من خالل تعزز  ،المشروع  لة التمو ة تتصد لمش واالتفاق

                                                            

قة ) ١( ة لمجلس االمن، السنة S/22393الوث ، ملح ینایر فبرایر مارس ٤٦، المرف االول، السجالت الرسم
  .٥٦ص ،١٩٩١

 .٤٤ص ،د. احمد فتحي سرور، مصدر ساب) ٢(

 .١٥ص ،) د. خلیل حسین، مصدر ساب٣(

 .١٣ص ،د. خلیل حسین، مصدر ساب) ٤(
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ل االرهاب فضال عن قمعه من التعاون ا لدولي بین الدول في وضع اتخاذ تدابیر فعالة لمنع تمو
ه ومعاقبتهم   .)١(دولة ١٤٩وقد صادق علیها ،خالل محاكمة مرتكب

ة لقمع اعمال االرهاب النوو لسنة  - ١٤ ة الدول ورك یوم ،٢٠٠٥االتفاق اقرت في نیو
عد حیز النفاذ ،١٣/٤/٢٠٠٥ بیرة من  ،طرفا ٦٥الحالة  ،لم تدخل  ة مجموعة  وتشمل هذه االتفاق

ة ة والمفاعالت النوو ما في ذلك المنشآت الطاقة النوو نة  وتشمل التهدید  ،واالفعال واالهداف المم
شرك م او مقاضاة  ،ارتكاب تلك الجرائم ومحاولة ارتكابها او المساهمة فیها  وتنص على تسل

ادل المعلومات وتشجع الدول  ،مرتكبي تلك الجرائم ة بت على التعاون في منع الهجمات االرهاب
ین م المطلو ة واجراءات تسل قات الجنائ اق التحق ال من حاالت االزمات  ،والتعاون في س وتتناول 

ة عن طر  (مساعدة الدول على حل االزمات) والحاالت التي تلي االزمات (تأمین المواد النوو
ة للطاقة ال الة الدول   .)٢(ذرة)الو

ة لمواجهة ظاهرة  م ة اقل طها بهدف بلورة رؤ ة في مح م عض الدول بجهود اقل وقد قادت 
ة ،االرهاب ا الالتین ة،وقد تعددت هذه الجهود ومن اهمها جهود منظمة دول امر  ،والدول العر

ي ،ومنظمة المؤتمر االسالمي ة وغیرها ،واالتحاد االورو قد اوصت و  .ومنظمة الوحدة االفرق
ة العامة في الفقرة ( ة في  ١٤٥/٣٤) من قرارها المرقم ١٠الجمع م ان تنظر المنظمات االقل

ة داخل منطقتها  ل ضمن مجال المسؤول افحته  وسوف نتناول  ،)٣(تدابیر لمنع االرهاب الدولي وم
ة وهي  م ة واالتحاد جهود ثالث من المنظمات االقل يمنظمة الدول االمر والجامعة  االورو

ة   :العر

ة ومعاقبتها لعام  -١ منع االفعال االرهاب ة الخاصة  ة منظمة الدول االمر  ،١٩٧١اتفاق
ة في  ع على هذه االتفاق تتعهد الدول المتعاقدة ونصت على ان ( ،٢/٢/١٩٧١وقد تم التوق

موجب قوان ل االجراءات التي قد تراها فعالة  ما بینها لكي تتخذ  ما المقررة  ،ینهاالتعاون ف وال س
ال ومعاقبتها ة لمنع افعال االختطاف واالغت اة  ،في هذه االتفاق وافعال االعتداء االخر ضد ح

موجب القانون الدولي ة خاصة  وضد  ،االشخاص الذین یجب على الدولة ان تحمیهم حما
ة ذلك افعال  ،سالمتهم الجسد ة ونت ،)٤(االبتزاز المتعلقة بهذه الجرائم)و یجة لمعاناة القارة االمر

                                                            

ة العامة لالمم المتحدة المرقم ) ١(  .٩/١٢/١٩٩٩المؤرخ في  ٥٤في الدورة  ١٠٩قرار الجمع

 .١٦ص ،) د. خلیل حسین، مصدر ساب٢(

ة العامة) ٣( ة للجمع  .٢٣الملح  ،٣٤الدورة  ،الوثائ الرسم

ة  (٤) ة منظمة الدول االمر ة ومعاقبتهاالخاصة المادة االولى من اتفاق  .منع االفعال االرهاب
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ة اقتصرت  ة وموظفیها فان تلك االتفاق ة الموجهة ضد سفارات الدول االجنب من االعمال االرهاب
ة ا ةعلى حما   .)١(الشخاص القائمین بخدمة دبلوماس

منع االرهاب وقمعه لعام  -٢ ة  ة االورو ة في مدینة  ،١٩٧٧االتفاق عقدت هذه االتفاق
اجة وستراسبورغ ف اجة على أن  ١٦ي إطار دول مجلس أورا تتكون من دی مادة، وتنص الدی

ة من  ة هو اتخاذ التدابیر الفعالة لتأكید عدم إفالت مرتكبي األعمال اإلرهاب الهدف من هذه االتفاق
ونة لجرمة اإلرهاب  ،اإلدانة وتأمین معاقبتهم ة األفعال الم ولقد حددت المادة األولى من االتفاق

م مرتكبیها إلى الدول التي وقعت  ن تسل م ة حتى  اس ارها جرائم س غي عدم اعت الدولي والتي ین
مها ة  ،)٢(الجرمة على إقل غ م وهو اجراء فعال ومؤثر في هذا الصدد  وتم التأكید على مبدأ التسل

ة لسببین: ،)٣(تحقی النتائج المرجوة    وانتقدت هذه االتفاق

ة والتجر  -١ قًا لنصوصها العموم ة عند تحدیدها لألفعال المجرمة ط د الذ انتهجته االتفاق
ه لتعدد التفسیرات عند وضع هذا النص موضع التنفیذ. اب على مصراع فتح ال   مما 

ة وهو ما  -٢ ار ارتكاب عمل من أعمال العنف الخطیرة، الذ تبنته االتفاق غموض مع
اب التقدیر التعسفي من جانب الدو  ذلكفتح  س  ًا وما ل عد إرها   .)٤(لة في تحدید ما 

ة تعد إحد المحاوالت الهامة نحو قمع األعمال  ولكن رغم هذه االنتقادات فإن اتفاق
ن القول أن الدافع وراء إبرام هذه  م ة، و ة محددة من القارة األور ة في منطقة جغراف اإلرهاب

ة للعدید من  ة هو تعرض القارة األور ة ومن جهة أخر ساعد التجانس االتفاق األعمال اإلرهاب
ة على  ة واالجتماع ة والقانون اس القائم بین الدول األعضاء في مجلس أورا، وتقارب نظمها الس

  .تحقی هذا القدر من التعاون الذ بلورته نصوص

افحة االرهاب سنة  -٣ ة لم ة العر ع على هذه االتفاق ،١٩٩٨االتفاق ة في وقد تم التوق
ة تتضمن  ،٢٢/٤/١٩٩٨القاهرة بتارخ  س اجة وارعة ابواب رئ وقد جاء  ،مادة ٤٢وتضمنت دی

ة منطلقة من رغبتها في  ة الموقعة قد اتفقت على عقد هذه االتفاق اجتها ان الدول العر في دی

                                                            

 .٦٧، صمصدر ساب ،امر مرعي حسنع (١)

ط   (٢) مز على الرا ات ستار تا لمزد من التفاصیل انظر الى االرهاب الدولي على منت
http://www.startimes.com/?t=26662678 ١٨/٥/٢٠١٦ 

و زادانوف (٣) شین عي، االرهاب والقانون الدولبل ماهیرة للنشر والتوزع ، الدار الجي، ترجمة المبروك دمحم الصو
ا ،واالعالن  .١٣٤ص ،١٩٩٤ ،لیب

ط   (٤) مز على الرا ات ستار تا  ٧٨٠لمزد من التفاصیل انظر الى االرهاب الدولي على منت
ww.startimes.com/?t=266626  18/5/2016 



- ١٩٩ -  

ة واس ة التي تهدد امن االمة العر افحة الجرائم االرهاب تقرارها تعزز التعاون العري في م
ال العنف واالرهاب ،ومصالحها ل اش ة التي تنبذ  ادئ الشرعة االسالم م  ،فضال عن التزامها 

میثاق الجام ة ومیثاق االمم المتحدةوالتزامها    .)١(عة العر

  

  الفرع الثاني

م داعش االرهابي افحة تنظ ة المعاصرة لم   القرارات الدول

الجهاز  ،تحرك مجلس االمن الدولي ٢٠٠١على اثر احداث الحاد عشر من ایلول 
ما في ظل تطور اداء االرهابیین  التنفیذ في االمم المتحدة الحتواء الخطر االرهابي المتزاید ال س

ان ابرزها واكثرها  ،طرقة ملحوظة ة اتخذ مجلس االمن الدولي سلسلة من القرارات  ولهذه الغا
عد مرور اكثر من  ٢٠٠١یلول أ ٢٨س بتارخ الذ اتخذه المجل ١٣٧٣مثارا للجدل القرار  ا 

  :وقد اصدرت عدة قرارات اخر لنفس الخصوص منها ،)٢(ایلول ١١اسبوعین على حصول احداث 

عد یوم واحد على حصول  ،٢٠٠١یلول أ ١٢) في ١٣٦٨قرار مجلس االمن ( –والً أ
ة ١٣٦٨اصدر مجلس االمن القرار  ،االعتداء مثا ان هذا القرار  نقطة التحول لمقارة  حیث 

ة جدیدة لالرهاب من قبل مجلس االمن ور اشار مجلس االمن الى ان  ،نوع ففي القرار المذ
ة المروعة التي وقعت في  ایلول هي مهددة للسلم واالمن الدولیین شأنها في  ١١الهجمات االرهاب

من التمایز في ان مجلس االمن قد ا  ،ذلك شأن ا عمل ارهابي اخر عتبر ان ا عمل وهنا 
قة ان یدرس  ارهابي هو مهدد للسلم واالمن الدولي في حین جرت العادة في اطار المقارات السا

ل حالة  ما عاما المجلس االمن  طل ح اب تعرف موحد حالتها دون ان  ما في ظل غ س
القبول على الصعید الدولي حظى  الفرد من جهة اخر نص القرار على ح الدفاع  ،لالرهاب 

ة السائدة حول  م القانون اته على صعید التوسع في تفسیر المفاه ون له تداع والجماعي وهو ما س
  .)٣(الدفاع المشروع

فرق بین العدوان واإلرهاب، ذلك أن قرار الجمعیـة العامـة  ور لم  الحظ أن القرار المذ و
ام د٣قد أشار في المادة ( ٣٣١٤/٧٤المـرقم ات مسلحة أو /ز) منه إلى أن ق ولة بإرسال عصا
س إرهابـا"  غیـر قـوات عـد عـدوانًا ولـ  " اسمها ضد دولة أخـر ة أو مرتزقة من قبل الدولة أو  نظام

                                                            

 .٦٩، ص) عامر مرعي حسن ،مصدر ساب١(

ة، لبنان،  ١٣٧٣القرار  ،د. توفی الحاج) ٢(  .٢٣ص ،٢٠١٣والحرب على االرهاب، منشورات زن الحقوق

 .١٧، ص) د. توفی الحاج، مصدر ساب٣(
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العدوان یدخل في اختصاصات مجلس األمن في حین أن اإلرهاب ال یدخل في اختصاصات  وٕان
  .)١(األمن مجلس

ور في الفقرة ( ّلها بوصـفها أن )١وقد أدان القرار المذ ه وممارساته  واع اإلرهاب وأسالی
م ة ال  غض النظر عن دوافعهاأعمـاًال إجرام ة  ،)٢(ن تبررها  وهذه الفقرة تتناقض وقرارات الجمع

ح الشعوب بتقرر مصیرها والعنف  اسي المـشروع القـائم  العامة التي میزت بین العنف الس
اسي غیر المشروع ّلها غیر وقد عد قرا ،)٣(الس اسي المسلح  ر مجلس األمن أنواع العنف الس

اب التي تؤد إلى العنف المسلح،مشروعة ة العامة معالجة األس في  ،ما طالبت قرارات الجمع
اب التي تؤد إلى اإلرهاب الحظ أن قرار مجلس ،حین أن قـرار مجلس األمن لم ینظر إلى األس و

ل  ،األساس في معالجة مسألة اإلرهـاب الدولي األمن عد أن األمم المتحدة هي المرجع ما أّنه أو
ة العامة بخطورة اإلرهاب على السلم واألمـن الدولیین، في حین  إلى األمین العام أن یخبر الجمع
س  ان أ عمل ما یهدد السلم واألمـن الدولیین ول أن المجلس هو المسؤول عن تقرر عما إذا 

ة العامة   .)٤(الجمع

اً   ١٣٧٣فقبل اتخاذ القرار  ،٢٠٠١ایلول  ٢٨) في ١٣٧٣قرار مجلس االمن ( –ثان
وك ٢٠٠١( ا من الص افحة االرهاب اصدر المجتمع الدولي اثنا عشر ص ) وانشاء لجنة م

ا  الغ عددها حال افحة االرهاب وال م ة المتعلقة  ة الدول ا ١٦القانون بید ان انضمام الدول  ،ص
ان منخفضااالعضاء في االمم المتحد والت  ات والبروتو اه  ،ة لتلك االتفاق یز االنت ونتیجة لتر

افحة الرهاب منذ احداث  ) ٢٠٠١( ١٣٧٣واتخاذ قرار مجلس االمن  ٢٠٠١ایلول  ١١على م
ة ارتفع معدل االنضمام الیها وك الدول ح اطرافا في هذه الص فقد  ،الذ یدعو الدول الى ان تص

قل عن عشرة من  لدول االعضاء في االمم المتحدة الىصدق او انضم حوالي ثلثي ا ما ال 
وك ال وك ع ،١٦ـالص عد هناك بلد لم یوقع على تلك الص هولم    .)٥(لى االقل او لم ینضم ال

                                                            

ة١( ة والقانون  .٢٠١٠، العدد األول، ٢٦المجلد  ،) مجلة جامعة دمش للعلوم االقتصاد

ة،  )  د. أبو٢( ة، وزارة الخارج عض جوانب ظاهرة اإلرهاب الدولي، مجلة الدراسات الدبلوماس الوفا، أحمد، دراسة ل
عده. ٦٤م، ص١٩٩٠الراض،   وما 

ة وقرارات المنظمات ٣( ات الدول ام القانون الدولي واالتفاق )  د. رفعت، أحمد محمـد، اإلرهـاب الدولي في ضوء أح
ة، دار النهضة العر   .١٩٣م، ص١٩٩٤یـة، القـاهرة، الدول

ة٤( ة والقانون  .٢٠١٠-العدد األول- ٢٦المجلد  –) مجلة جامعة دمش للعلوم االقتصاد

 .٦، صد. خلیل حسین، مصدر ساب) ٥(
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ل تهدیدا  ١٣٧٣اصدر مجلس االمن القرار  ش واعتبر في هذا القرار ان االرهاب الدولي 
د على نص القرار على ج ،للسلم واالمن الدولیین ملة من االلتزامات على عات الدول ولكي یؤ

ة  افحة االرهاب وانا بها مهمة الرقا ور اسس مجلس االمن لجنة م ع االكراهي للقرار المذ الطا
موجب هذا القرار ا  ١٣٧٣لم یثر مضمون القرار  ،على تنفیذ هذا القرار والتدابیر المتخذة 

عزم مجلس االمن  اعتراض او تنازع من قبل الدول حتى ان عض منها ذهب الى حد الترحیب  ال
افحة االرهاب ومع  مها الى لجنة م افحة االرهاب في التقارر التي قامت هذه الدول بتقد على م

ة التعبیر االول عن  ١٣٧٣ذلك فان القرار  مثا النظر ((للحداثة المؤثرة)) التي اتصف بها  اعتبر و
ه)) الذ بدور ((المشرع العالمي ضطلع    .)١(دأ مجلس االمن 

ع الدول حظر وتجرم نشاطات منظمة  ١٣٧٣فرض القرار  ، وتجمید »القاعدة«على جم
ة ًا ال  ،أصولها المال ًا وروتین ة بین الدول أمرًا رسم ارات ادل المعلومات االستخ ما جعل من ت

ه المعلومات التي تخص األفراد والمنظمات ما ف والدول في إطار المعلومات  یجوز االمتناع عنه، 
ة« ة«و» الذات ات ة في األدلة » العمل ع الدول المشار رة وفرض على جم ة والف مات العقائد والتقو

ة ة واتفاقات ثنائ والت دول اسي والجنائي عبر بروتو ع األمني والس فرض القرار على  ،ذات الطا و
ع اإلج ة من یوصفون الدول األعضاء في األمم المتحدة اتخاذ جم راءات الكفیلة منع حر

ًال قبل منح ح اللجوء » اإلرهابیین«بـ قة وفاعلة من طر التوقف طو ط حدود دق عبر ضوا
شون في هذه الدولة من العالم أو  ع اسي وفتح ملفات الالجئین أو المهجرن القسرین الذین  الس

اإل ونون مادة اإلرهاب أو على مساس  ًا ما  أقر تحت  ١٣٧٣واألهم أن القرار  ،رهابیینتلك وغال
ع من  ة  میثاقالبند السا ع الدول األعضاء في المنظمة الدول األمم المتحدة مما یجعله ملزمًا لجم

ات  حسب مقتض ة في حال تلكؤ أ دولة عن التعاون  خول مجلس األمن فرض إجراءات عقاب و
  .)٢(القرار

الدول  ٢٠٠١أیلول/ سبتمبر  ٢٨اإلجماع في  ) الذ أتخذ٢٠٠١( ١٣٧٣وأهاب القرار 
ة على التصد  ة والمؤسس ة إلى تعزز قدرتها القانون األعضاء تنفیذ عدد من التدابیر الرام

ة ومن بینها إتخاذ خطوات من أجل   :لألنشطة اإلرهاب

ل اإلرهاب. -١   تجرم تمو
ون في أعمال ا -٢ شار ام بدون تأخیر بتجمید أ أموال ألشخاص    إلرهاب.الق

                                                            

 .٧٩، صتوفی الحاج، مصدر ساب )١(

ط  ١٣٧٣) لمزد من التفاصیل انظر الى القرار ٢( لمجلس االمن الدولي على الرا
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=418855  ٢١/٥/٢٠١٦. 
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ال الدعم المالي. -٣ ل من أش ة من الحصول على أ ش   منع الجماعات اإلرهاب
  عدم توفیر المالذ اآلمن، أو الدعم أو المساندة لإلرهابیین. -٤
ة أو  -٥ ة جماعة تمارس أعماال إرهاب ومات األخر عن أ تبــادل المعلومــات مــع الح

  تخطط لها.
ومات األخر في التحقی -٦ ة، وٕاكتشافها، التعاون مع الح  في تلك األعمال اإلرهاب

مهم للعدالة. مهم وتقد ین فیها وتسل   وٕاعتقال المشتر
م مخالفیها  -٧ ة وتقد ة في القوانین المحل ة أو سلب تجرم مساعدة اإلرهابیین مساعدة فعل

  .)١(للعدالة

ة  ة لالرهاب في اطار قواع ١٣٧٣القرار وتكمن خصوص افحة الدول د عامة في انه نظم الم
اق رده على احداث  ،ومجردة ایلول یتخلى عن ممارساته  ١١ذلك ان مجلس االمن بدا في س

ع  عض االجراءات العامة دون اعطائها الطا الطلب الى الدول اتخاذ  ة المتمثلة عادة  العاد
ة في اطار الرد على وضع خاص عض التدابیر االكراه اال ان مجلس االمن  ،االكراهي او فرض 

افحة  ١٣٧٣ایلول وتحدیدا في القرار  ١١د ع فرض التزامات عامة على الدول في اطار م قام 
  .)٢(االرهاب الدولي الذ یتهدد السلم واالمن الدولیین

ع ١٣٧٣ان صدور القرار  افحة االرهاب التي  ،تحت الفصل السا ا للجنة م اعطى دفعا قو
فل لها الفعال ل دائم تجاه الدولوجدت في مجلس االمن سند قوة  ش من جهته  ،ة والسلطة 
اعادته  ١٣٧٣حرص مجلس االمن في القرارات الالحقة للقرار  على اظهار الدعم للجنة وذلك 

متدرجات القرار  صورة دائمة  یر  اضف  ،مستعمال اكثر من لهجة واكثر من تعبیر ١٣٧٣التذ
م التقارر  صورة دائمة الى اللجنة من شأنه ان الى ذلك ان طلب مجلس االمن الى الدول تقد

اتجاه تنفیذ القرار  ل قوة ضغط ثابتة على الدول  واكثر من ذلك فقد طلب مجلس االمن  ١٣٧٣ش
مقتضى الفقرة  افحة االرهاب  ة الى ٢٠٠٤( ١٥٦٦من القرار  ٨من لجنة م ام بزارات میدان ) الق

عد موافقتها للوقوف على تقدمها في مجال تطبی على صعید اخر ثمة  ،١٣٧٣ القرار الدول 
یزه في القرارات الالحقة للقرار   ١٣٧٣تطور ملحو في مقارة مجلس االمن لالرهاب حیث برز تر

                                                            

ط  ١( افحة االرهاب على الرا ة لمجلس االمن لجنة م ) لمزد من التفاصیل انظر الى الصفحة الرسم
http://www.un.org/ar/sc/ct / 21/5/2016. 

 .٨٠ص ،د. توفی الحاج، مصدر ساب) ٢(
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ة والفقر وقد تراف ذلك مع  اب المساواة والعدالة االجتماع ة من غ ق اب االرهاب الحق على اس
حتة لهذه ة ال   .)١(لظاهرة ا ابتعاده نوعا ما عن المقارة االمن

ات  وجهت لهذا القرار انتقادات عدة سواء على المستو القانوني ام على غیره من المستو
قها نظرا لما اثاره  قة وجدیرة بتعم االت دق قة وجدینظرا لما اثاره من اش االت دق اذ ان  ،ةدمن اش

ع لمیثاق االمم المتحدة  ع ذلك اخطر ما ورد في القرار هو صدوره ضمن الفصل السا ستت مع ما 
ه واال فان مجلس االمن  ع الدول االعضاء االلتزام  ة) تفترض من جم ة قانون من مسمى (حج

انه تطبی المادة  الحصار االقتصاد وقطع  ٤١ام اتخاذ االجراءات  من هذا الفصل الخاص 
ة وغیرها ة هذه االجراءات ف ،العالقات الدبلوماس ان مجلس االمن واذا لم تطب الدولة المعن ام

ما اذا لم تمتثل  ٤٢تطبی المادة  ما فیها المسلحة ف ع االجراءات  التي تذهب الى حد اتخاذ جم
ة لقرارات مجلس االمن ما وان القرار اشتمل على قواعد عامة ومجردة في مجال  ،الدولة المعن

افحة االرهاب اب ا نص قانوني ،م حدد معنى  ضاف الى ذلك صدور القرار في ظل غ
  .)٢(دم اشتماله على ا تعرف لالرهاباالرهاب وع

على صعید اخر اشتمل القرار على العدید من االلتزامات الملقاة على عات الدول والتي 
عض الى القول طرقة عامة ومجردة دفعت ال ما سب واشیر  اغتها  بتحول مجلس االمن  تمت ص

  .)٣(الى مشرع دولي

الذ اتخذه مجلس األمن في جلسته  ،٢٠١٥اب  ١٢) في ١٦١٨المن (قرار مجلس ا - ثالثا
اإلجماع قرارا  ،٢٠١٥أغسطس  آب/ ١٢المعقودة في  ٥٢٤٦ اذ تبنى مجلس األمن الدولي 

م  ة“یتصد لتنظ م ” الدولة اإلسالم اسم داعش) وتنظ ا  الذین ” جبهة النصرة“(المعروف إعالم
ا ومنع تدف المقاتلین في العراق  ،عتنقان المذهب الوهابي و سورا وذلك من خالل إضعافهم مال

ون في تجنید مقاتلین للجماعة  شار ات على الذین  فرض عقو األجانب إلیهم والتهدید 
قة ذات  ،)٤(ومساعدتها عید تأكیـد جمیـع قراراتـه السـا وقد نص القرار على ((إن مجلس األمن إذ 

ما القـر  ه  حزران/ ٨المؤرخ  ١٥٤٦ار الصـلة بـالعراق، وال سـ عید تأكید دعمه ٢٠٠٤یون ، وٕاذ 
اسـي علـى النحـو المبین في القرار   ،٢٠٠٤في ١٥٤٦الثابت للشعب العراقـي في عملیـة تحولـه الس

المجتمع الدولي  ة وٕاذ یهیب  م ادته ووحدتـه وسالمته اإلقل ذلك تأكید اسـتقالل العـراق وسـ عید  وٕاذ 

                                                            

 .١١٩ص ،توفی الحاج ، مصدر ساب) ١(

 .١٢٧ص ،) نفس المصدر٢(

 .١٣٢ص ،نفس المصدر) ٣(

ط  ٤( ارة على الرا ة نهرن االخ  ٢٤/٥/٢٠١٥ /:nahrainnet.net/iraqhttp//) لمزد من التفاصیل انظر الى ش
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عیـد الوقوف إلى ج ة، وٕاذ  مقراط ه إلى تحقی السالم واالستقرار والد انب الشعب العراقـي في سـع
ما قراراتها ( ضـا تأكیـد مقاصـد ومبـادئ میثـاق األمـم المتحـدة وقراراتهـا ذات الصـلة، ال ســ  ١٣٧٣أ

عید تأكید ضرورة ١٩٩٩في ١٢٦٧و ٢٠٠٤في ١٥٦٦و ٢٠٠١في ) والقرارات الالحقة، وٕاذ 
ل الوسائل وفقا لمیثاق األمم المتحـدة لألخطـار التي تهدد السالم واألمن الدولیین من الت صد 

ة)) ضم  ،)١(جراء األعمال اإلرهاب "یجب عدم السماح  :دولة عضو ١٥وأعلن المجلس الذ 
ما في ذلك  ا في العراق،  اسي واالقتصاد الجار حال ألعمال اإلرهاب ان تعطل اإلنتقال الس

ه)عم اغة الدستور واالستفتاء (الذ سیل ة ص عد تسلمه مهامه صّرح  ،ل وفي أول خطاب له 
ي (جون بولتون) ه نفس  )٢(المندوب األمیر ة ألنه یبّین ان العراق یجا األهم ان القرار یتسم 

ة التي تهّدد أجزاء أخر في العالم سلط اضوا ،التهدیدات اإلرهاب ء واضاف بولتون: "هذا القرار 
ي توقف تدف اإلرهابیین واالسلحة  ل الدول األعضاء  ة الحاسمة للتعاون بین  على األهم
مساعدة  ومتي سورة وٕایران احترام التزاماتیهما  ل اإلرهابي الى العراق، ونحن ندعو ح والتمو

مقتضى هذا القرار وغیره من قرارات ذات صلة... ا وتنفیذ التعهدات التي قطعتاها دعم العراق 
ة  ة انتقال ع العراقیین على نبذ العنف وتأیید عمل لإلستقرار في العراق" وقال بولتون: "اننا نناشد جم

ة وجامعة" وحث قرار مجلس األمن تشفافة ومش بلدان العالم على منع تجارة االسلحة  ١٦١٨ر
ة تعزز التعاون بین بلدان المنطقة د أهم ما یوّ ل الداعم لإلرهابیین،    .)٣(والتمو

اة أكثر من  ح ع األخیرة التي أودت  ونعت مجلس األمن الهجمات التي وقعت في األساب
ة" ١٠٠ الـ"المشینة والرهی طفال وموظفون في هیئة  ٣٢وقد قتل جراء الهجمات  ،شخص 

ات المستقلة وخبراء دستورون ودبلوماسیون و  وأعرب ، غیرهم من مدنیین عراقیین واجانباالنتخا
ذ الغ قلقه ازاء العدد المتزاید من الدبلوماسیین األجانب الذین تعرضوا لإلعتداء المجلس  لك عن 

ة للسلك الدبلوماسي وموظفي األمم المتحدة  ،والخطف والقتل ة المطلو ودعا العراق لتوفیر الحما
الد وأشار بولتون الى ان الحوار البناء الذ تمخض  وغیرهم من الموظفین المدنیین العاملین في ال

مقراطي وآمن  ة مع عراق د العمل سو ضا العزمة المتعاظمة لألمم المتحدة  عنه هذا القرار "یبین ا
مة للشعب العراقي ولسالمته" وقال بولتون: "أخیرا، اننا -- ومزدهر من أجل الفائدة الدائمة والمستد

ما في العالم العري على ان  ع األعضاء في األمم المتحدة ال س ساندوا الشعب نحث جم یتقدموا و
ة" واشار بولتون الى  ومة التمثیل ره للبنى الدستورة للح العراقي في هذه المرحلة الحرجة من تطو

                                                            

 ١٦١٨نص القرار ) ١(

ي في االمم المتحدة (٢(  ).٢٠٠٦-٢٠٠٥) جون بولتون السفیر االمر

ط ٣(  .gov/st/arabic/texttrans/2005/08http://iipdigital.usembassy) لمزد من المعلومات انظر الى الرا
٢٣/٥/٢٠١٦ 
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األخص حینما  ة االنتقال و ظهر الشجاعة التي ظهرت طوال عمل ان الشعب العراقي ما انفك 
ة وقال: مقراط ة د ات قوم "ان الشعب العراقي الذ لم تثنه  شارك مالیین العراقیین في اول انتخا

قة جدیدة وهو  ثیرة مصمم على ایجاد حق ة صدام حسین من القمع والحرب على امتداد سنوات  تر
الرغم من اعمال اإلرهاب والتهدید الجارة "وقد  ات جدیدة  ع العمل على دستور جدید وانتخا یتا

ا ور  ة برطان غته النهائ ص ة القرار  ت في رعا ات المتحدةاشتر ا والوال   .)١(ومان

افة الى ابداء التعاون االخو البناء من  ة  ة العرب الدول العر ودعا مجلس وزراء الخارج
م  عة االمر وتقد متا لف االمین العام للجامعة  أجل تأمین االستقرار في العراق واعادة اعماره و

ة وزر ،تقرر لمجلس الجامعة في دورته القادمة في مارس القادم وتحدث في الجلسة االفتتاح
ة المورتاني الجدید أحمد ولد سید أحمد وقدم تقررا مفصال عن خطة النظام المورتاني  الخارج

الده ة في  مقراط دون تحفظ  ،الجدید إلحالل الد شدة و ة العرب  وأدان مجلس وزراء الخارج
ة  قع في العراق من هجمات ارهاب ارات ما  أقو الع ة تهدید و مثا معتبرا أن أ عمل ارهابي هو 

ما جاء في قرار مجلس االمن  ل ما یتعل  ٢٠٠٥لسنة  ١٦١٨السالم واالمن  ما أدان 
ة التي  ات االرهاب خاصة العمل ستهدف الشعب العراقي و ل والذ  االرهاب من تحرض وتمو

غداد الجدیدة ومدینة الصدر التي راح ضحیتها المئات من القتلى والجرحى من  حدثت في منطقة 
  .)٢(االطفال االبراء

ة  ة على مستو القمة التاسعة عشر/السعود عدها جاءت قرارات مجلس جامعة الدول العر و
ارها  ٢٠٠٧ ة التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته، واعت ات اإلرهاب اإلدانة الشدیدة للعمل

ما جاء في قرار م الخطوات ٢٠٠٥( ١٦١٨جلس األمن رقم تهدیدًا للسالم واألمن  )، والترحیب 
ة لفرض القانون ومطاردة بؤر العنف  ة في تنفیذ الخطة األمن ومة العراق الجادة التي تتخذها الح
ة  ض على المسلحین القتلة من المنظمات اإلرهاب واإلرهاب ومصادر التهدید ألمن المواطنین والق

ا النظام الساب وفرق الموت و  قا ات الجرمة المنظمة ودعم إجراءات و ات وعصا ش من المیل
ومة في سحب السالح غیر الشرعي وتوفیر الخدمات وٕاعادة المهجرن إلى مناطقهم ومساكنهم  الح

ة   .)٣(وتحقی برنامج المصالحة الوطن

                                                            

طاألمم المتحدة تساند العراق في حرها ضد داعش على نظر ألمزد من التفاصیل  )١(  :الرا
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2005/08 23/5/2016 ٢٣/٥/٢٠٠١٦. 

ة تساند العراق في حرها ضد داعش عنظر أ) لمزد من التفاصیل ٢( طالدول العر : لى الرا
http://www.alwatan.com/graphics/2005/09sep ٢٣/٥/٢٠١٦. 

ة ـات انظر الى ق) لمزد من المعلوم٣( ة على مستو القمة التاسعة عشر/السعود رارات مجلس جامعة الدول العر
ةفي الموقع الرسمي للمقاومة االسال ٢٠٠٧ ط م / لبنان على الرا

eid=3461&fid=29http://www.moqawama.org/essaydetailsf.php? ٢٣/٥/٢٠١٦. 
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عا المعقودة  ٥٢٦١) الذ اتخذه مجلـس األمن في جلسته ١٦٢٤قرار مجلس االمن ( - را
دعو الدول  ،٢٠٠٥یلول سبتمبر / أ ١٤في  ة و شأن التحرض على إرتكاب األعمال اإلرهاب

األعضاء في األمم المتحدة إلى أن تحظره بنص القانون وتمنع مثل ذلك التصرف، وأن تحرم من 
ة تدعو إلى “المالذ اآلمن أ أشخاص  ا جد ا ل أس شأنهم معلومات موثوقة وذات صلة تش توجد 

ارهم مرتكبی ضا إلى مواصلة بذل الجهود على الصعید ”  ن لذلك التصرفإعت ودعا القرار الدول أ
ع آفاق التفاهم بین الحضارات وقد أصدر مجلس األمن  ،الدولي من أجل تعزز الحوار وتوس

أن تدمج القرار  افحة اإلرهاب  ) في حوارها المستمر مع ٢٠٠١( ١٦٢٤توجیهات إلى لجنة م
ا شأن جهودها لم القرار  ،فحة اإلرهابالدول  ) أعدت ٢٠٠٥( ١٦٢٤ودعما لعمل اللجنة المتعل 

افحة اإلرهاب تقررن ( ة للجنة م ) یوجزان الردود التي S/2008/2و S/2006/737المدیرة التنفیذ
  .)١(قدمتها حتى اآلن حوالى نصف الدول األعضاء في األمم المتحدة

افة واألمم ٢٠٠٥( ١٦٢٤وقد شدد مجلس األمن في قراره رقم  ) على أن تتخذ الدول 
ین الوطني والدولي  موجب القانون الدولي على المستو ة  ل االجراءات الالزمة والمناس المتحدة 

اة ة الح في الح اسة فاعلة في  ،لحما افحة االرهاب بدأت تتحرك نحو انتهاج س لكن لجنة م
بناء على  و ٢٠٠٤اللجنة في عام  شأن حقوق االنسان حین قرر مجلس األمن استحداث مدیرة

حقوق ٢٠٠٥( ١٦٢٤القرار رقم  أن تراعي االلتزامات ذات الصلة  ة  ) ُتلزم المدیرة التنفیذ
افحة اإلرهاب ومدیرتها تدمجان االلتزامات  ،االنسان في مجر نشاطاتها ونتیجة ذلك فإن لجنة م

ما في ذل ع نشاطاتهما  حقوق االنسان في جم م الدول وزارتها ذات الصلة  ك التحضیر لتقی
ة وغیر ذلك من التفاعالت األخر مع الدول األعضاء سیر المساعدة التقن وٕالى جانب مراعاة  ،وت

افحة االرهاب شدد مجلس األمن في قراره رقم  م القانون في م ح  ١٦٢٤القانون الدولي والتمسك 
ع ة لتكثیف الحوار وتوس التفاهم بین الحضارات لمنع التمییز الذ  على أن مواصلة الجهود الدول

ة ضد االرهاب اًنا وثقافات مختلفة تسهم في تعزز المعر   .)٢(ستهدف أد

ع   ة لتعزز الحوار وتوس دعو قرار مجلس األمن "سائر الدول إلى مواصلة جهودها الدول و
اًنا  ستهدف أد وثقافات مختلفة واتخاذ نطاق التفاهم بین الحضارات في مسعى لمنع التمییز الذ 

موجب القانون الدولي  ة وتتماشى مع التزاماتها  ل االجراءات التي رما تكون الزمة ومناس

                                                            

ط  ١( افحة االرهاب على الرا ) لمزد من التفاصیل انظر الى موقع مجلس االمن لجنة م
http://www.un.org/ar/sc/ctc/aboutus.html ٢٤/٥/٢٠١٦ 

ط االرهاب في إطار األمم المتحدة الحرب على ) لمزد من التفاصیل انظر الى ٢( ال نیوز على الرا  في موقع الج
http://jibalnews.com/content.php?id=5367&lang=ar ٢٥/٥/٢٠١٦. 
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ة دافعها التطرف والتعصب ومنع االرهابیین واعوانهم  افحة التحرض على ارتكاب اعمال ارهاب لم
ة" ة والدین ة والثقاف   .)١(من تخرب المؤسسات الترو

اإلجماع في تب - خامساً  ) الذ ٢١٧٠القرار رقم ( ٢٠١٤اب  ١٥نى مجلس األمن الدولي 
م دولة اإلسالم في العراق  سمى تنظ ح إرهابیي ما  ل وتسل یدعو إلى االمتناع عن دعم وتمو

ودعا المجلس في قراره   ،والشام (داعش) و جبهة النصرة ومنع تدف اإلرهابیین إلى سورة والعراق
ع الدول األع ة لقمع تدف المقاتلین األجانب “ضاء في األمم المتحدة جم إلى اتخاذ تدابیر وطن

مهم للعدالة والتعامل مع المعرضین لخطر التجنید للحد من السفر إلى سورة  اإلرهابیین وتقد
اشر لألسلحة والمواد ذات “وأكد المجلس على الدول  ،”والعراق اشر أو غیر الم ع الم منع الب

طین بهاالصلة إلى ت م داعش وجبهة النصرة واألفراد والجماعات المرت وأعرب المجلس عن  ،”نظ
فة وأعمال التطرف على استقرار المنطقة واألثر  ة العن الغ إزاء األثر السلبي لألیدیولوج القل ال

ة ووقوع أج ان المدنیین ودور هذه الجماعات في إثارة التوترات الطائف زاء اإلنساني المدمر على الس
عین لـ  ما التا طرة داعش وجبهة النصرة مشیرا إلى أن المسلحین وال س من العراق وسورة تحت س

  .)٢((داعش) اعتمدوا على مد الشهرن الماضیین على تنفیذ هجمات قاتلة في العراق وسورة

وال مالدینوف  وقد حضـر الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السید ن
ارس الدولي للسالم واألمن في العراق ة عن األمین العام لُألمم  ،مؤتمر  ا لمة ألقاها ن وفي 

ات التي أقر  ها قرار المتحدة دعا السید مالدینوف الدول األعضاء إلى التعاون في تنفیذ العقو
ا تلك الدول إلى العمل على منع تدف  )٢٠١٤لسنة  ،٢١٧٠( مجلس األمن الدولي رقم داع

ة المتطرفة في العراق  ال الدعم إلى الجماعات اإلسالم ل وغیره من أش المقاتلین األجانب والتمو
ة المروعة والتي تصل إلى حد جرائم  ة مرتكبي ومنظمي ورعاة األعمال اإلرهاب وسورا ومحاس

ة أن تواف اآلراء الدولي المتزا ،حرب وجرائم ضد اإلنسان ید على قتال وأكد السید مالدینوف مجددًا 
ة  ة التي تدعم حما مه القوانین والمعاییر الدول ة المتطرفة یجب أن تح المجموعات اإلسالم

فا في" مض ر وحده ال  ة وخارطة الطر  :المدنیین وقال " إن الحل العس اس ة الس قى العمل "وت
ة صنع القرار في البلد أمرا التصد ونات في عمل ع الم ًا" الشاملة إلشراك جم اب حیو  لألس

                                                            

 .مصدر ساب ،الحرب على االرهاب في إطار األمم المتحدة )١(

الذ یدعو إلى االمتناع عن دعم إرهابیي  ٢١٧٠التفاصیل انظر الى مجلس األمن یتبنى القرار ) لمزد من ٢(
ط ”و” داعش“  http://shamfm.fm/ar/article/52445جبهة النصرة على موقع شام اف ام على الرا

٢٥/٥/٢٠١٦. 
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أنه یجب الجذرة للعنف ومعالجتها من خالل مجموعة من اإلصالحات لمعالجة المخاوف  دًا  مؤ
ونات بدون استثناء ع الم   .)١(المشروعة لجم

ترأس جلسة مجلس االمن  ،٢٠١٤ایلول  ٢٤) في ٢١٧٨قرار مجلس االمن رقم ( - سادساً 
اما الذ تتولى اراك أو ي  س األمر الده الرئاسة الدورة لمجلس األمن الدولي خالل شهر  الرئ

اإلجماع تحت الفصل  ٢١٧٨وقد بدأت الجلسة بإعتماد المجلس القرار  ،٢٠١٤أیلول/سبتمبر 
ع والذ یدین التطرف العنیف الذ قد یهیئ المناخ لإلرهاب والعنف الطائفي وارتكاب  السا

ة من قبل المقاتلین اإلرها ع  ،بیین األجانباألعمال اإلرهاب دعو القرار إلى نزع أسلحة جم و
ما  ة في الصراع المسلح  ة أو المشار ع األعمال اإلرهاب المقاتلین اإلرهابیین األجانب ووقف جم
ة الدول في  ة أو حضارة، وعلى مسؤول أ دین أو جنس د القرار ضرورة عدم رط اإلرهاب  یؤ

طرة على الحدود منع تنقل اإلرهابیین أو الجماعات اإلره ة من خالل التدابیر الفعالة للس اب
ة أو وثائ السفر ع الدول األعضاء على  ،والمتعلقة بإصدار أوراق الهو حث القرار جم ما 

من في  ة  ات اإلرهاب ات اإلرهابیین والش أعمال وتحر ادل المعلومات الخاصة  تكثیف وتعجیل ت
دعو مجل ،ذلك المقاتلون اإلرهابیون  ع الدول األعضاء إلى التعاون في و س األمن في قراره جم

ر المتشدد  ما في ذلك منع إنتشار الف جهود التصد لتهدیدات المقاتلین اإلرهابیین األجانب 
ما  ،وتجنید المقاتلین فضى إلى اإلرهاب  ن أن  م افحة التطرف العنیف الذ  شدد على أن م و

ر المتطرف ه ،في ذلك منع نشر الف ات الطیران العاملة و الدول األعضاء أن تلزم شر یب القرار 
ة المختصة قة عن المسافرن إلى السلطات الوطن م معلومات مس   .)٢(في أراضیها بتقد

ما یتعل  د المجلس على الضرورة الملحة للتنفیذ الكامل والفور لهذا القرار ف ما یؤ
شدد على ضرو  م المقاتلین اإلرهابیین األجانب و طین بتنظ المقاتلین المرت ما یتعل  رة تنفیذه ف

ه أو المنشقة عنه طة  م القاعدة أو الجماعات المرت ا تنظ  ،داعش وجبهة النصرة وغیرهما من خال
افحة اإلرهاب بتحدید الثغرات التي تعتر قدرات الدول األعضاء على  طالب القرار لجنة م ما 

اإل رهاب وخاصة في ما یتعل بتدف اإلرهابیین األجانب لالنضمام عدم تنفیذ القرارات المتعلقة 
ة والعناصر الفاعلة  ومات على إشراك المجتمعات المحل شجع القرار الح ما  ة  للجماعات اإلرهاب

                                                            

طاألمم المتحدة تساند العراق في حرها ضد داعش عر نظأ) لمزد من التفاصیل ١(   :لى الرا
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources ٢٥/٥/٢٠١٦. 

افحته على  ٢١٧٨تعتمد القرار  ) لمیز من التفاصیل انظر الى قمة مجلس األمن حول اإلرهاب٢( اإلجماع لم
ط   ة على الرا فة القدس االلكترون  .٢٥/٥/٢٠١٦ http://www.alquds.co.uk/?p=226397موقع صح
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افحة الخطاب المتطرف وتجفیف البیئة التي ینمو فیها  ة م في المجتمع في وضع إستراتیج
  .)١(اإلرهاب

حاولون ان مشروع القرار  ات التجنید والتنقل ألفراد  ومات بـتجنب ومنع عمل طالب الح
ذلك طلب  ة أو تلقي تدرب و ة في أعمال إرهاب ط أو المشار التوجه إلى الخارج بهدف التخط
ة  ات جنائ ة عقو ل الدول األعضاء أن تتأكد من أن تتضمن قوانینها وقواعدها الوطن القرار من 

ح المقاتلین  لهممشددة  ضًا أن تمنع  ،األجانب والمسؤولین عن تجنیدهم وتمو وعلى الدول أ
اتهم.  ة حول ن ح لدیها "معلومات ذات صدق دخول أو عبور هؤالء المقاتلین ألراضیها حین تص

ل معبرًا للمقاتلین إلى سورا ا التي تش عني خصوصًا تر   .)٢(وهذا البند 

مشجع على ین العام "إن هذا القرار التارخي وقال السید مالدینوف الممثل الخاص لالم
ة للعراق  النس م داعش الخصوص  ته ضد اإلرهاب والمجموعات المسلحة مثل تنظ في معر

ه" ة التي تنضم إل وأضاف الممثل الخاص للألمین العام لألمم المتحدة في  ،والعناصر األجنب
طرقة  :العراق قائالً  اإلرهاب  ات التحول دون حدوث مزد من التطرف و  "یتعین إلحاق الهزمة  وف

بین المدنیین"، منبها إلى أن الحیلولة دون مزد من التهدیدات والقضاء علیها یجب أن یتالءم مع 
ضا مع میثاق األمم المتحدة ة لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي، وأ وفي إشارة إلى  ،القوانین الدول

قوة على إشراك أطراف من من القرار قال السید مالد ١٦الفقرة  ومة العراق  ینوف:"أشجع ح
ات لمواجهة خطاب  ة في وضع استراتیج وم ة والجهات غیر الح ة المعن المجتمعات المحل
ة ومعالجة الظروف التي تؤد إلى  ات إرهاب عمل ام  ع على الق نه التشج م التطرف العنیف الذ 

  .)٣(انتشار التطرف العنیف"

عًا: قرار م ) ٧٥٨٧الذ اتخذه في جلسته ( ٢٠١٥) لسنة ٢٢٥٣جلس األمن رقم (سا
سمبر  ١٧المعقودة في  اله ٢٠١٥انون األول د ع أش د من جدید أن اإلرهاب بجم ، إذ یؤ

مثل أحد أشد األخطار التي تهدد السالم واألمن وٕان أ عمل من أعمال اإلرهاب هو  ومظاهره 
غض الن ن تبرره  م انه أو عمل إجرامي وال  ظر عن دوافعه، وصرف النظر عن توقیته أو م

م  ة في العراق والشام (داعش) ولتنظ م الدولة اإلسالم رر إدانته القاطعة لتنظ ه، وٕاذ  ة مرتك هو
                                                            

 . ٢٥/٥/٢٠١٦ http://www.alquds.co.uk/?p=226397 25/5/2016) ٢١٧٨أنظر قرار مجلس األمن رقم () ١(

 ٢١٧٨) لمزد من التفاصیل انظر الى نهاد اسماعیل لماذا تم استثناء ایران وحزب هللا من قرار مجلس االمن ٢(
ط   ة على الرا الف االلكترون فة ا   /htmlhttp://elaph.com/Web/opinion/2014.9/944285على موقع صح

٢٥/٥/٢٠١٦. 

ط–الى الموقع الرسمي لالمم المتحدة) لمزد من المعلومات انظر ٣(    :العراق على الرا
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2680 ٢٥/٥/٢٠١٦. 
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انات، وذلك لما یرتكبون من أعمال  ط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات و القاعدة ومن یرت
ة متواصلة ومتعددة  ة إجرام ا وتدمیر إرهاب تستهدف قتل المدنیین األبراء وغیرهم من الضحا

ارات أعمال اختطاف النساء  أقو الع دین  بیر، و الممتلكات وتقوض دعائم االستقرار إلى حد 
ط بهما من أفراد وجماعات  ة وجبهة النصرة ومن یرت م الدولة اإلسالم واألطفال التي یرتكبها تنظ

انات   .)١(ومؤسسات و

دعو إلى تجمید وٕان هذا  ة واالتحاد الروسي و ات المتحدة األمر ه الوال القرار تقدمت 
ة التي تعود  ة والموارد االقتصاد  امهب طتر ی نمو  ةدعاقلا مظنتو  شعا د مظنت ىلإاألصول المال

 ةلصتملا ةلاملا تالماعملا مر جت ىلإ لو دلا وعدی ام ،تاناو  تاسسؤ مو  تاعامجو  دار فأ نم
 كلت طقف سلو  ،ةباهر إلا تاعامجلاو  دار فألا نییباهر إلا عم تالماعملا عمج كلذ يف ام باهر إلا
 ،بناجألا نییباهر إلا نیلتاقملا ةطشنأل لضفأ لیطعت لجأ نم ،ةباهر إ لامعأ ةطتر ملا تالماعملا
  .)٢(راثآلاو  رشلا راجتالاو  طفنلا بر هت فقو و 

  

  الفرع الثالث

افحة االرهاب الدولي (اسالیب العمل والمهام)   دور لجنة م

موجب قرار مجلس األمن  افحة اإلرهاب  ذ ) الذ أتخ٢٠٠١( ١٣٧٣أنشئت لجنة م
ات المتحدة  ٢٠٠١سبتمبر  أیلول/ ٢٨اإلجماع في  ة التي حدثت في الوال عقب الهجمات اإلرهاب

ع الدول األعضاء في مجلس األمن  ،٢٠٠١أیلول/سبتمبر  ٢٨في  لفت اللجنة التي تضم جم وقد 
الغ عددها  ) الذ طلب إلى البلدان تنفیذ عدد من ٢٠٠١( ١٣٧٣دولة برصد تنفیذ القرار  ١٥ال

ة داخل البلدان  ة على التصد لألنشطة اإلرهاب ة والمؤسس ة إلى تعزز قدرتها القانون التدابیر الرام
 .وفي مناطقها وحول العالم

ضا إلى االنضمام دعو القرار أ ة الدول ،و وك القانون ن، إلى الص ة ذات في أقرب وقت مم
  .)٣(الصلة التي تكافح اإلرهاب

                                                            

 طار لا ىلع )٢٠١٥( ٢٢٥٣ مقر  رار قلا ،نمألا سلجم ،ةدحتملا ممألل يمسر لا عقو ملا) ١(
www.s/res/2253(2015) 

  www.org/arabic/news/story.asp.ID25246 طار لا ىلع باهر إلا لو مت ةحفام لو ح نمألا سلجم عامتجا) ٢(

ط٣(   ) لمزد من المعلومات انظر الى الموقع الرسمي لالمم المتحدة على الرا
      http://www.un.org/ar/sc/ctc/aboutus.html ٥/٦/٢٠١٦. 
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موجب القرار وقد أنشأ مجلس األمن الم افحة اإلرهاب  ة للجنة م  ١٥٣٥دیرة التنفیذ
ة رصد تنفیذ القرار ٢٠٠٤( افحة اإلرهاب في عملها وتنسی عمل  ١٣٧٣) لمساعدة لجنة م
ة الذ ینقسم بدوره ٢٠٠١( م والمساعدة التقن تب التقی ة إلى قسمین: م )، وتنقسم المدیرة التنفیذ

ة لتم تب إلى ثالث مجموعات جغراف ین الخبراء من التخصص في مناط معینة من العالم، وم
ة ا من خالل  ،الشؤون اإلدارة واإلعالم ة تعمل أفق اإلضافة إلى ذلك هناك خمسة فرق تقن و

مات في مجاالت  ا والمعاییر الالزمة إلجراء التقی ة لتحدید القضا م والمساعدة التقن تب التقی م
ة المحددة ثم ن ل فر من هذه خبرتها التقن تناول   الفرق شرها من خالل المجموعات الثالث، و

ة الحدود، وتهرب األسلحة، وٕانفاذ  ل اإلرهاب، ومراق ة، وتمو ة: المساعدة التقن أحد المجاالت التال
ة  ین والمساعدة القانون م المطلو ما في ذلك التشرعات، وتسل ة العامة،  القانون، والمسائل القانون

ا ا التي أثارها القرار  ،دلةالمت ) فضال عن جوانب حقوق اإلنسان ٢٠٠٥( ١٦٢٤وأخیرا القضا
اق القرار  افحة اإلرهاب في س م  .)١()٢٠٠١( ١٣٧٣المتعلقة 

افحة اإلرهاب  بإیجاز ما  ة للجنة م افحة اإلرهاب والمدیرة التنفیذ شمل عمل لجنة م و
  یلي:

ام بها ب - الزارات القطرة -١ ة لرصد التقدم المحرز یجر الق ناء على طلب الدول المعن
ة التي قد تحتاجها دولة ما لكي تنفذ  عة ومستو المساعدة التقن م طب فضال عن تقی

  ).٢٠٠١( ١٣٧٣القرار 
ة  -٢ م ة والتنظ ة والمال ة للمعاونة في رط البلدان ببرامج المساعدة التقن المساعدة التقن

الم ذلك  ة المتاحة و   انحین المحتملین.والتشرع
ل بلد وتعد وسیلة  -٣ افحة اإلرهاب في  تقارر الدول لتوفیر لمحة شاملة عن حالة م

  للحوار بین اللجنة والدول األعضاء.
ع الدول على تطبی أفضل الممارسات والقوانین والمعاییر  -٤ أفضل الممارسات لتشج

ار. اجاتها الخاصة في اإلعت   المعروفة مع أخذ ظروفها وٕاحت
ة ودون اإل -٥ م ة واإلقل جتماعات الخاصة إلقامة عالقات أوث مع المنظمات الدول

ة ذات الصلة والمساعدة على تجنب إزدواج الجهود وتبدید الموارد عن طر  م اإلقل
  .)٢(تحسین التنسی

                                                            

ط ) لمزد من التفاصیل انظر الى الموقع الرسمي لالمم المتحدة على ا١( لرا
http://www.un.org/ar/sc/ctc/aboutus.html ٥/٦/٢٠١٦. 

 ٥/٦/٢٠١٦ http://www.un.org/ar/sc/ctc) لمزد من المعلومات انظر موقع الرسمي لالمم المتحدة  ٢(



- ٢١٢ -  

ل  ة من خالل دور اللجنة في تجرم تمو افحة االرهاب الدول وسوف نتناول دور لجنة م
م للعدالةوتجر  ،االرهاب   :م مساعدة االرهاب والتقد

ل االرهاب - اوال س مجرد  :تجرم تمو ة خاصة ول ل االرهاب جرمة لها ذات عتبر تمو
الفعل ا عمل  ،اشتراك في جرمة االرهاب ل تقع ولو لم یرتكب  وعلى ذلك فان جرمة التمو

ة  ،ارهابي س ذلك قبل اتفاق ان االمر على ع وقد جاءت  ،ل االرهابالخاصة بتمو  ١٩٩٩و
ة   ٢٠٠١لسنة  ١٣٧٣فغیرت هذا النهج في التجرم واكد ذلك قرار مجلس االمن رقم  ١٩٩٩اتفاق

ل  عتبر التمو ل االرهاب جرمة قائمة بذاتها مستقلة عن العمل االرهابي الذ  حیث اعتبر تمو
المساعدة ه مجرد عمل من اعمال االشتراك  ة ال ان تنص وطالب مجلس اال ،النس من هذه الدول 

ل االرهاب ة الى تمو النس ولهذا  ،ومحاكمة مرتكبي جرائمه ،في تشرعاتها على التجرم والعقاب 
ة سنة  ان تنضم الى اتفاق افحة  ١٩٩٩طالب مجلس االمن الدول  ا لم التي تعتبر اساسا قانون

  .)١(االرهاب 

ل اساس عمل الجماعات المسلحةو   عض ،عتبر التمو ل  ف النظرات تقول "إنعدام التمو
ات غسیل االموال من خالل البنوك والمصارف  ة على عمل عني المراق قاف اإلرهاب" وهذا  عني إ

ضة طرقة المقا ات االستیراد والتصدیر لغسیل االموال  ات الصیرفة وعض شر لكن  ،وشر
اتها لدعم المجموعات ان ام لة تكون اعظم عندما تقف دول  حت اوراق  المش ة التي اص االرهاب

اساتها في المنطقة ومات في س عض الح   .)٢(ضغط تستخدمها 

مقتضى الفقرة السادسة من القرار   افحة االرهاب  وذلك  ١٣٧٣/٢٠٠١انشأت لجنة م
ور ة تنفیذ القرار المذ عة ومراق یتصل  ١٣٧٣فالقرار  ،جهاز مساعد لمجلس االمن یتولى متا

النظام  ،الشرطة،دقة في جهاز الدولة (اجهزة المخابرات المجاالت االكثر ضا  ذلك ا القضاء) و
قا ،الجزائي االلتزام سا ط بهذه المجاالت وان انشاء  ،ومعروف ان الدول لم تقم  ع تعهدات ترت توق و

افحة االرهاب یهدف الى حمل الدول على التطبی الكامل للقرار  وهذا ما جعل  ١٣٧٣لجنة م
ح اللجنة ت مهمة تحدید وتوض عة لالضطالع  ة والمتا ط للمراق س ونها جهاز او عضو  تعد 

امل بنوده تمهیدا للوصول الى  ات والعوائ التي تحول دون تنفیذ  ره وتذلیل الصعو القرار وتطو
ة القصو من هذا القرار افحة االرهاب تشمل على  ،تحقی الفعال طت بلجنة م وان المهمة التي ان

                                                            

 .٢٧٩، صاحمد فتحي سرور، مصدر ساب ) د.١(

ومات وقطاع خاص على موقع ٢( ة ح ل الجماعات الجهاد ) لمزد من المعلومات انظر الى جاسم دمحم  تمو
ط    االتحاد الوطني الكردستاني على الرا

      a.com/AR_Direje.aspx?Jimare=40464http://www.pukmedi ٦/٦/٢٠١٦. 
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عة تنفیذ القرار حد  ة هذا التنفیذ ١٣٧٣سواء متا ه اللجنة انما  ،ومراق وهذا العمل الذ تضطلع 
ع  الفصل السا   .)١(یتم في اطار دائم مضمون 

طلب القرار  وجه خاص  ل اإلرهاب،  ٢٠٠١لعام  ١٣٧٣و من الدول األعضاء تجرم تمو
ین في األعما األشخاص المشتر ة وتجمید أ أموال متعلقة  ة ومنع الجماعات اإلرهاب ل اإلرهاب

ال الدعم المالي وعدم توفیر المالذ اآلمن أو الدعم أو المساندة  ل من أش من الحصول على أ ش
ة أو  ومات األخر عن أ جماعات تمارس أعماال إرهاب ادل المعلومات مع الح لإلرهابیین وت

ومات األخر في التحقی ط لها والتعاون مع الح ة واكتشافها واعتقال تخطِّ  في تلك األعمال اإلرهاب
ة في  ة أو سلب مهم للعدالة وتجرم مساعدة اإلرهابیین مساعدة فعل مهم وتقد ین فیها وتسل المشتر

م مخالفي تلك القوانین للعدالة ة وتقد   .)٢(القوانین المحل

اإلجماع مساء یوم  ار قطع على قر  ٢٠١٤اغسطس  ١٥وقد صوت مجلس األمن الدولي 
ة" وجبهة النصرة اإلرهابیین مي داعش "الدولة االسالم ل من تنظ ل عن  وجاء قرار مجلس  ،التمو

ع، ووضع القرار ستة  م داعش  واعتمد القرار تحت الفصل السا األمن رفضا لممارسات تنظ
الجماعتین المسلحتین وتجمید أصولهم وفرض حظر  اطهم  أشخاص على القائمة السوداء الرت

ساعد الجماعتین ع ات على أ شخص  فرض عقو حهم، وٕان مجلس األمن یهدد  لى سفرهم وتسل
عرب عن استعداده للنظر في إدراج األفراد  ،اإلرهابیتین وجاء في القرار "إن مجلس األمن  

ما في  ة أو جبهة النصرة  م الدولة اإلسالم انات التي تقدم الدعم "لتنظ والجماعات والمؤسسات والك
ط والتجنید لهاتین الجماعتین على القائمة ذ ح والتخط ل والتسل التمو قومون  لك وضع من 

  .)٣(السوداء"

أتي بجدید فقد سب ان صدرت عن االمم المتحدة منذ عام  إن اصدار هذا القرار رما لم 
اسات فاعلة على ارض  ٢٠٠١ عدة قرارات في معالجة االرهاب ولكن لالسف لم تكن هنالك س

افحة االرهاب فأن اعترافات العدید من المسؤولین ال واقع وما یتعل في عمل اللجنة الخاصة في م
أن اللجنة تم البدء العمل االدار  ،داخل االمم المتحدة اشارة الى تعثر بل توقف هذه اللجنة شار  و

ا اال عام  ٢٠٠٥بها عام  ان متعثرا، ال ٢٠١١لكنها لم تمارس نشاطها فعل ان والذ  ر  عض ذ
                                                            

 .٩٧، صمصدر ساب، د. توفی الحاج) ١(

ط  ٢( ة على الرا فة التحرر االلكترون ) لمزد من المعلومات انظر الى صح
http://www.tahrirnews.com/posts/348348/ ٦/٦/٢٠١٦. 

ومات وقطاع خاص على موقع ٣( ة ح ل الجماعات الجهاد ) لمزد من المعلومات انظر الى جاسم دمحم  تمو
ط    http://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare=40464االتحاد الوطني الكردستاني على الرا

٦/٦/٢٠١٦. 
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ل هو السبب التمو ضعة اسماء على قائمة االرهاب ال یتوازن مع حجم  ،النقص  وٕان اصدار 
ة ه هذه الجماعات االرهاب ة التي تقوم  ات االرهاب االمم المتحدة ان  ،الضرر والعمل ان یجدر  و

ة دون التحدد ب "الدولة االسال ة" القاعد مات "الجهاد ع التنظ ة" و"النصرة"شمل القرار جم وقد  ،م
ة یوم  ة السعود ملیون دوالر إلى األمم  ١٠٠مبلغ  ٢٠١٤اغسطس  ١٣قدمت المملكة العر

افحة اإلرهاب ودعت الدول األخر إلى ان تحذو حذوها، وستوجه  المتحدة لدعم جهودها في م
افحة اإلرهاب في األمم المتحدة الذ تم إنشاؤه في عام  ز م لمواجهة  ٢٠١١األموال الى مر

ا  رطان ا و ات المتحدة والمان ما قدمت الوال لها اإلرهاب،  ش ة الجدیدة التي  ات األمن التحد
ز ة  ،تبرعات للمساعدة في تشغیل هذا المر اسة المملكة العر أتي ضمن س الدعم السعود 

ة االخیرة في مواجهة االرهاب التي اتخذتها مطلع عام  ت جملة قرارات عد ان اصدر  ٢٠١٤السعود
ذلك الحد  ة" داخل او خارج المملكة و مات "الجهاد التنظ ابرزها تجرم السعودیین الذین یلتحقون 

ة   .)١(من فتاو الجهاد العشوائ

مجلس األمن،  افحة اإلرهاب  ار مصر بإجماع آراء الدول األعضاء لرئاسة لجنة م تم اخت
المجلس في  ة مصر  ارا من بدء عضو ار مصر لرئاسة اللجنة ،٢٠١٦ینایر وذلك اعت وأن اخت

ة  افحة اإلرهاب، موضحة أن عمل جاء في ضوء وزنها وثقلها وخبراتها العرضة في مجال م
اإلجماع ودون اعتراض أ دولة من الدول األعضاء الدائمین وعلى رأسهم  ار جاءت  االخت

ا وفرنس رطان ا والصین و ة وروس ات المتحدة األمر ذلك من الدول غیر الدائمة الوال ا، و
ضا   .)٢(أ

ا م للعدالة –ثان ل عام ترتكب من قبل شخص  - :تجرم مساعدة االرهاب والتقد ش الجرمة 
ل منهم فیها سهم معه في ارتكابها اشخاص اخرون تختلف درجة مساهمة   ،مفرده وقد 

فهي تتكون  ،)٣(مة واحدةثر من شخص في ارتكاب جر فالمساهمة في الجرمة تعني ان یتعاون اك
عا للدور الذ  ،)٤(تعدد الجناة ووحدة الجرمة :من عنصرن وتختلف صور المساهمة في الجرمة ت

ه المساهم ه قانونا او على االقل  ،قوم  حق سلوك احدهم نموذج الجرمة المنصوص عل اذ قد 
س مظهرا خارجا عن الوص ،جزءا من هذا النموذج ه قانونا او یتخذ على الع ف المنصوص عل

                                                            

ومات )١( ة ح ل الجماعات الجهاد  .باس مصدر ،جاسم دمحم  تمو

ط ٢( ة على الرا فة المبتدأ قبل الخبر االللكترون ) لمزد من المعلومات انظر الى صح
http://www.mobtada.com/details_news.php?ID=414496 ٦/٦/٢٠١٦. 

، صد. سلطان عبدالقادر الشاو ) ٣(  .٢٨٥، مصدر ساب

ة، جامعة الدول ، المساهمنيد. محمود نجیب حس) ٤( ة، معهد الدراسات العر ة في التشرعات العر ة الجنائ
ة عدها ١٥، ص١٩٦٠ ،العر  .وما 
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قوم بها المساهمون في الجرمة ،)١(مةللجر  عني تفاوت االدوار التي  قوم في سبیل  ،وهذا  فالذ 
سمي الفاعل سي اصلي  ة ،تنفیذ الجرمة بدور رئ قوم بدور  ،وهنا تكون المساهمة اصل اما الذ 

سمى  عي  ةثانو ت ع ا و هنا تكون المساهمة ت   .)٢(شر

م انات فان ارهاب االفراد و شمل االفراد والجماعات والدولة والمنظمات والك ا ان االرهاب 
غض النظر عن  ة  ات الدول والجماعات ینصب على االعمال الموصوفة في المعاهدات واالتفاق

ام النافذة في  ،قوانین بلدانهم االصل ة واالح ادئ االساس مخالفات الم وان ارهاب الدولة یتعل 
خاصة القواعد اآلمرةا ة بخصوص حقوق  ،لقانون الدولي و شمل المواثی واللوائح الدول ع  الط و

حدده من  ،االنسان والقانون الدولي االنساني لذلك الدولة تعتبر مسؤولة امام القانون الدولي وما 
ات ضات جراء انتهاكها عقو   .)٣(وجزاءات وتعو

تدابیر على الصعید الداخلي للمساهمة في  على الدول اتخاذ ١٣٧٣وقد فرض القرار 
م االرهابیین للعدالة افحة االرهاب وتقد ة  ،م ة والمعاق عض االفعال والنشاطات االرهاب وتجرم 

ات تتناسب مع جسامة هذه الجرائم عقو ما  ،علیها  بیر تتحرك داخله ف قي للدول هامش  ومع ذلك 
اتخاذها على التدابیر التي تقوم  بیرا  یتعل  افحة االرهاب دورا  هذا الصعید وقد لعبت لجنة م

ة مع البنود الواردة في القرار  ومن ذلك جهودها المتعلقة  ١٣٧٣لتنسی ومواءمة القوانین المحل
ل االرهاب ات  ،قمع تمو التدقی في حسا ات تسمح  حیث حرصت اللجنة على وضع ال

امها بنشاطات ارهاب ق ه  شت ة التالمنظمات التي  ة والدین ات الثقاف ما الجمع ه ة ال س شت ي 
ة   .)٤(مساعدتها انشطة ارهاب

عیین او  ة لكل من االشخاص الطب ة الجنائ ة الدول ما ان االرهاب الدولي یثیر المسؤول و
مثلون الدولة من  عض الذین  ادات الدولة او  ة او اشخاص رسمیین من ق مات االرهاب التنظ

ة الرسم عملون في احد اجهزتهاالناح مهم للمحاكمة ،ة و ة على الدولة في تقد  ،وهنا تقع المسؤول
ا  وغسالف یو و نورمبیرغ ومحاكمات البوسنة و ة (طو ة الثان عد الحرب العالم ز محاكمات ما  وتتر

                                                            

ان، القواعد اد. اكرم نشأت ابراهم) ١( عة الفت ات المقارن، مط غداد١٩٩٨ ،لعامة في قانون العقو  ، ،١٩٩. 

، ص، مصدر ساعلي عبد القادر القهوجيد. ) ٢( عدها ٤٥٩ب  .وما 

ان، ) د. عبد الحسین٣( ة الثالثاء الدامي، الدین شع مة، –االسالم واالرهاب الدولي، ثالث اسة، دار الح القانون الس
 .١٠١، ص٢٠٠٢لندن، 

 .١١٣، صد. توفی الحاج، مصدر ساب) ٤(
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ري) انت مواقف واذا ادین االفراد الرسمیین توقع علیهم العقو ،ورواندا ومحاكمة لو ة مهما 
الدهم ومات    .)١(ح

عیین الذین اقترفوا  ة االشخاص الطب ة  فانه یجب معاق فاذا ما ارتكبت الدولة جرمة ارهاب
ا عن هذه الجرمة نظرا لدورها الفعال في ارتكابها ،هذه الجرمة اذ للدولة  ،ما تسأل الدولة جنائ

عیین المنفذین  وال یتنافى ذلك مع مبدأ  ،للجرمةارادة خاصة متمیزة تختلف عن ارادة االفراد الطب
ة وتفرد العقاب ة العقو عد ازدواجا للعقاب ،شخص عیین دورا  ،وال  الن لكل من الدولة واالفراد الطب

موجبها العقابفي تنفی ستح    .)٢(ذ الجرمة و

رة  صدد العالقة بین ف ة عن اعمال االرهاب الدولي و ة الدول ة المدن ة للمسؤول النس اما 
ةا ة الدول ة حیث تتجلى  ،الرهاب والمسؤول ة الدول ادئ العامة للمسؤول ر الم فاالرهاب ساهم بتطو

ومات بل واال س فقط من عمل الدول والح ون االرهاب ل انات ففي  راد والمجموعات والك
م ات التنظ ةوالمؤسسات والش ة والداخل م ة واالقل ة في .)٣(ة الدول ة الدول قا للشرع ضوء  وط

ة والعرف والقواعد العامة  ات الدول ة العامة ومجلس االمن لالمم المتحدة واالتفاق قرارات الجمع
ة عملها  ح مسؤولة على الصعید الدولي وتتحمل مسؤول عمل ارهابي تص ة فالدولة التي تقوم  الدول

ا د ان انتهاك الدولة او هیئاتها اللتزاماتها ا ،غیر المشروع دول ة او وقوع ضرر على ومن المؤ لدول
م على ارضها یثیر مسؤولیتهاشخص اجنبي او على امالك ق ة ناجمة )٤(ه  ة اصل . وهذه المسؤول

ة مشتقة عندما تتحمل  ،عن خطأ ارتكبته الدولة ح المسؤول ا عن فعلها الغیر المشروع وقد تص
ة عندما ال تاخذ االجراءات عة اعمال مواطنیها غیر الشرع ام مواطنیها  الدولة ت التي تحول دون ق

ح الدولة متواطئة في االعمال غیر المشروعة التي یر  ،بتلك االفعال ه تص تكبها الخاضعین وعل
الدولة المسؤولة قد سبب مجرد  .)٥(لسلطتها ولقضائها ون العمل غیر المشروع المنصوب  وقد 

س ا دولة اخر ول ع لها  اضرار لحقت برعا ابذات الدولة التا  .)٦(الرعا

@ @@
                                                            

 .٢٣٦، صد. احمد دمحم رفعت، مصدر ساب) ١(

 .٤٧٢، صدالرحمن واصل، مصدر سابد. سامي جاد عب) ٢(

 .٣٣٧، صعثمان علي حسن، االرهاب الدولي، مصدر ساب) ٣(

ة للدراسات والنشر والتوزع، بیروت، المؤسسة الد. اسماعیل الغزال، االرهاب والقانون الدولي) ٤(  ،١٩٩٠ ،جامع
 .١٠١ص

 .١٠٠، صنفس المصدر) ٥(

ط في القانون الدولي  ،د. عبد الكرم علوان) ٦( ة دار ، مالعام، الكتاب الثاني، القانون الدولي المعاصرالوس ت
 .١٦٧، ١٩٩٧الثقافة للنشر والتوزع، عمان، 
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¾aðäbrÜa@kÝ@ @

”Èa†@âïÅåm@â÷a‹u@óáØb«@À@óïÜì‡Üa@óï÷bå§a@óáÙa@Šì†  

ة على طاولة األمم المتحدة ومجلس األمن مات اإلرهاب حیث أصدر  ،ان ومازال ملف التنظ
عة لها ابتداء مات التا م القاعدة اإلرهابي والتنظ  مجلس األمن الدولي العدید من القرارات ضد تنظ

وقد تضمنت هذه القرارات  ،)٢٠١٥( ٢١٩٩) وحتى قرار١٩٩٩(١٢٦٧من قرار مجلس األمن 
م الدولة  مات واألفراد المنبثقة عنه منها تنظ ع التنظ م القاعدة وجم إدانات واضحة ضد تنظ

ة في العراق والشام وجبهة النصرة م القاعدة من األفراد والجماعات  ،اإلسالم ط بتنظ وما یرت
ة متواصلة ومتعددة تهدف إلى قتل والمؤسس ة إجرام ه من أعمال إرهاب انات لما ترتك ات والك

ة، وزعزعة االستقرار  ة والدین ا وتدمیر الممتلكات والمواقع الثقاف المدنیین وغیرهم من الضحا
  .)١(وتقوض دعائمه

ات والجزاءات منها إلزام الدو  بیرا من العقو عدم توفیر وقد تضمنت هذه القرارات عددا  ل 
المالذ لإلرهابیین الدولیین ومنظماتهم وتدربهم وأن تتخذ التدابیر الفعالة المالئمة لضمان عدم 
ة  رات لإلرهابیین أو اإلعداد إلعمال إرهاب منشآت ومعس طر علیها  استخدامها األراضي التي تس

م تلك األعمال، وأن تتعاون م م موجهة ضد دول أخر أو مواطنیها أو تنظ ع الجهود المبذولة لتقد
ة  ،اإلرهابیین المتهمین إلى العدالة انت أن مفوض ة إلجراءات األمم المتحدة  والمحصلة النهائ

ة  م الدولة اإلسالم ه: إن تنظ األمم المتحدة لحقوق اإلنسان قد أصدرت في وقت ساب تقررا جاء ف
ا وهي جرا ون ارتكب الجرائم الثالث األخطر دول ادة " قد  ة واإل ئم الحرب والجرائم ضد اإلنسان

تب مجلس األمن  ة " وعد التقرر جرائم قتل وتعذیب واغتصاب وتجنید االطفال ودعا الم الجماع
ة لمحاكمة الجناة"  ة الدول مة الجنائ   . )٢(الدولي إلى "إحالة األمر إلى المح

  

  الفرع االول

اختصاص ة و ة الدول مة الجنائ المح   اتهاالتعرف 

ست  ة یتضح لنا ان االخیرة ل ة الدول رة العدالة الجزائ ة لف العودة الى الجذور التارخ
ففي هذا العام وعلى اثر انتهاء الحرب  ،١٨٧٢الجدیدة الن شرارتها االولى انطلقت في العام 

                                                            

ه ١( م داعش وداعم ة لتنظ ة الجنائ ة المسؤول أ المعلومات ة الن ) لمزد من المعلومات انظر الى ش
http://annabaa.org/arabic/rights/2385 ١٤/٦/٢٠١٦ 

ه )٢( م داعش وداعم ة لتنظ ة الجنائ ة المسؤول أ المعلومات ة الن .ش  ، مصدر ساب
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ة الحاصلة في سنة  ة االلمان ه) ،١٨٧٠الفرنس رة انشاء مح )١(اقترح (غوستاف موانی مة دائمة ف
معاهدة جنیف الوحیدة  للنظر في انتهاكات القانون الدولي االنساني المتجسد في تلك المرحلة 

مة للعام  رین المصابین ١٨٦٤والیت م اوضاع العس مع االشارة الى ان االقتراح  ،والمتعلقة بتنظ
ور لم یتم تكرسه على ارض الواقع عد انتهاء الحر  ،المذ ة االولى االضافة الى ذلك و ب العالم

ة لغرض محاكمة  ٢٢٧في المادة  ١٩١٩فرضت معاهدة فرسا للعام  مة دول منها انشاء مح
ة Guillaume IIاالمبراطور االلماني الساب ( م على االداب الدول ) من اجل االعتداء الجس
مبراطور قیت هذه المادة مجرد حبر على ورق خاصة مع فرار اال ،والسلطة المقدسة للمعاهدات

مه ه الى االراضي المنخفضة التي رفضت بدورها تسل في صورة الحقة حصلت  ،المخلوع من منص
الفشل وذلك في الفترة  عها  اءت جم ة  ة الدول محاوالت متعددة لبناء وارساء مؤسسة العدالة الجزائ

ة ة الثان قة لتارخ انتهاء الحرب العالم ات عد الحرب االخیرة بدأت اولو  ،السا ى مظاهر وتجل
ة الد ل حسي و العدالة الجزائ ا في ش الظهور فعل ة  متي نورمبورغ  ،ملموسول انطالقا من مح

ة  ة الدول مة الجزائ قا ورواندا وصوال الى المح ا سا محاكم یوغسالف رتین مرورا  یو العس وطو
جا لكافة الجهود المبذول ة وتتو ح  ،ة في هذا االطارالدائمة التي تعتبر نقطة تحول تارخ اذ انه اص

ة االكثر جسامة وشراسةهناك جهاز قضائي عالمي دائم لمالحقة الجر    .)٢(ائم الدول

أساسها القانوني –والً أ مة و المح   التعرف 

أنها ة  ة الدول مة الجنائ هیئة دائمة (( :المادة األولى من نظام روما األساسي عرفت المح
 ،موضوع االهتمام الدولي ،على األشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة لها سلطة لممارسة اختصاصها

ة ة الوطن ة الجنائ ملة لالختصاصات القضائ مة م مة ،وتكون المح خضع اختصاص المح  و
ام میثاق روما مة ان ٢)) و قد أكدت المادة (وأسلوب عملها ألح ) من النظام األساسي للمح

مة یثبت فقط في مواجهة  عیین وان الشخص الذ یرتكب جرمة اختصاص المح األشخاص الطب
ع العقاب المقرر  ة ومعرض لتوق صفته الشخص ون مسؤوًال عنها  مة  تدخل في اختصاص المح

ة ة للدولة أو المنظمة الدول ة الدول ة الجنائ عد نظرة المسئول حیث ال  ،في هذا النظام الذ است
ة ة في هذا الجانب مسئول ة تزال المسئول   .)٣(حته على األقل في الوقت الحاضر مدن

                                                            

ه لوس غ) ١( ة للصلیب االحمر ١٩١٠-١٨٢٦ابریل غوستاف موانی س اللجنة الدول ان رئ سر و ه سو : هو فق
ورة. ١٩١٠و ١٨٦٤بین عامي   ، مع االشارة انه من مؤسسي اللجنة المذ

 .٦٠٢د. راستي الحاج ، مصدر ساب ، ص) ٢(

مة ٣( ار رشید الجمیلي جرائم اإلرهاب الدولي في ضوء اختصاص المح ) لمزد من المعلومات انظر الى  عبد الج
ط   ة  على الرا فة القوة الثالثة  االلكترون ة على صح ة الدول الجنائ

http://www.thirdpower.org/index.php?page=read&artid=49992 ٢٠/٦/٢٠١٦. 
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ة دائمة مستقلة اوجدها المجتمع الدولي عام  ة جنائ انها هیئة قضائ ضا   ٢٠٠٢وقد عرفت ا
مقتضى القانون الدولي حیث تتولى اجراءات  ،لمقاضاة مرتكبي اشد الجرائم المحتملة جسامة 

ة ادة الجماع ة وجرائم الحرب عندما تكون وا ،التحقی والمحاكمة في جرمة اال لجرائم ضد االنسان
ة على المستو الوطن ام بذلكالسلطات المحل   .)١(ي عاجزة او عازفة عن الق

ة  ة الدول مة الجنائ مة وهو نظام روما االساسي للمح وتم اعتماد النظام االساسي لهذه المح
دأ نفاذه في االول من یولیو  ١٩٩٨عام  وقد نص النظام  ،لستینبتصدی الدول ا ٢٠٠٢و

مة في المادة ( ة٤االساسي للمح ة دول ة قانون شخص مة تتمتع  التفوض  ،) على ان المح و
مة ان تمارس اختصاصها وسلطتها على  ،الالزم من ممارسة مهامها وتحقی اهدافها ن للمح م و

ة خاصة تعقدها م موجب اتفاق الدول  عاراضي الدول االعضاء وعلى اراضي دولة اخر 
ة   .)٢(المعن

انون األول        ارس في العاشر من  ومع أن اإلعالن العالمي لحقوق األنســـان الصادر في 
سمبر ) في العام  ة في تلك المرحلة  على  ١٩٤٨( د ة الدول عد من أهم وأشمل التطورات القانون

ه عند صدوره غة اإللزام ف ح م ،الرغم من عدم وجود ص قة مهمة من اال انه أص ًا ووث صدرًا قانون
رامة االنسان وحقه  ة مهمة لالعتراف  وثائ القانون الدولي التي اكتسبت قبوال واسعا وخطوة انسان

اة الحرة الكرمة اس حضار للتمدن  ،في الح وصار عالمة من عالمات التطور الحضار ومق
ة ا ،من خالل تمسك أو عدم تمسك الدول بنصوصه ل اهم العالن العالمي في تمسك اغلب وتش

ما ینسجم وف ما  ة لهذه الدول  ة الوطن ه وتضمین النصوص القانون ما ورد ف الدول االعضاء 
اإلعالن العالمي لحقوق األنسان ادة  ،جاء  ومن بین أهم ما جاء في اإلعالن العالمي منع جرائم اإل

ة علیها واالقتصاص من مرتكبي جرائم ة والمعاق ة  الجماع ادة الجماع الحروب والتحرض على اإل
ة  اإلضافة الى شمول العقو ة  مبدأ التقادم المسقط للعقو واالشتراك فیها وعدم شمول هذه الجرائم 
ة أو الموظفین  حصانتهم الدستورة والتي تغطي سلطتهم وأفعالهم الجرم ام المتمتعین  أل من الح

  .)٣(العامین أو األفراد

                                                            

ة١( ة الدول مة الجنائ ، المح ب الوعر ، ٢٠١٤فلسطین،  ،ة بیت المقدس للمحاماة والدراسات، شر) فدو ذو
 .٧ص

ة) محمود شرف ٢( ة الدول مة الجنائ ع روز الیوسف الجدیدةسیوني، المح  .٩١، ص٢٠٠١، مصر، ، مطا

ة على الموقع الرسمي ٣( ة الدول مة الجنائ ة الى المح اظم عبود نظرة قانون ) لمزد من المعلومات انظر زهیر 
ط    http://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/30869للحزب الشیوعي العراقي على الرا

٢٠/٦/٢٠١٦. 



- ٢٢٠ -  

الرغم من أ  لفت منذ نحو خمسین عامو بوضع مشروع  اً ن لجنة القانون الدولي  قد 
ة ة دول مة جنائ س مح ة إال أنها لم تنجح في تأس ة الدول مة الجنائ طلبت  ١٩٩٨وفي عام  ،المح

مة ة العامة لألمم المتحدة من لجنة القانون الدولي مواصلة جهدها إلنشاء هذه المح  ،الجمع
س الم ا ورواندا مساهمة في تفعیل هذا وجاءت ظروف تأس متین الجنائیتین الدولیتین لیوغسالف ح

ة العامة لألمم المتحدة في عام  مسودة النظام  ١٩٩٤الجهد فقدمت لجنة القانون الدولي إلى الجمع
ة ة الدول مة الجنائ ومن أجل دراسة هذا النظام ووضعه موضع التنفیذ فقد  ،االساسي إلنشاء المح

إنشاء لجنة تحضیرة إلنشاء  ١١/١٢/١٩٩٥بتارخ  ٥٠/٦٤ة العامة في قرارها رقم قررت الجمع
ة ة دول مة جنائ ة واإلدارة الناشئة عن مشروع النظام  ،مح ة الفن س ا الرئ ولمناقشة القضا

اغة نصوص بهدف إعداد نص ١٩٩٤األساسي الذ أعدته لجنة القانون الدولي عام  ص ام  ، والق
خطوة أولى نحو موحد مقبول ع ة، وذلك  ة الدول مة الجنائ ة إنشاء المح لى نطاق واسع التفاق

انت مفتوحة لكافة الدول  ،حث الموضوع في مؤتمر للمفوضین ة اللجنة التحضیرة فقد  أما عضو
ة للطاقة  الة الدول االت المتخصصة أو الو األعضاء في األمم المتحدة أو األعضاء في الو

ارًا من وقد ع ،الذرة ة اعت ة الدول مة الجنائ  ١٩٩٦آذار  ٢٥قدت اللجنة التحضیرة إلنشاء المح
ة  ة للمشروع مع  ١٩٩٨آذار  ١٦ولغا غة النهائ إحد وستین جلسة قدمت في آخرها الص

ة اتف على عرضها على المؤتمر إضافة إلى إعداد اللجنة التحضیرة جدول أعمال  الت شفو تعد
هوتالمؤتمر ووثائقه  ت  ١٩٩٨تموز  ١٧حزران وحتى  ١٥وقد عقد مؤتمر في الفترة من  ،حدید م

ا وشارك في أعماله مفوضون من  طال دولة من دول العالم  و شارك في المؤتمر  ١٦٠في روما بإ
ًا، وممثلون عن  ٣١ممثلون عن  انًا دول ة ١٣٣منظمة و وم تارخ  ،منظمة غیر ح تموز  ١٧و

ه في  اعتمد المؤتمر ١٩٩٨ ع عل اب التوق مة وتم فتح  قة للنظام األساسي للمح وث
عدها لد األمین العام لألمم المتحدة الى  ١٧/١٠/١٩٩٨ ة لیودع  طال ة اإل في وزارة الخارج

ة في االول من یولیو /تموز من العام  ٣١/١٢/٢٠٠٠تارخ  مة الجنائ س المح  ٢٠٠٢حتى تأس
عد ان تجاوز عدد  ١١التنفیذ في موجب میثاق روما الذ دخل حیز  سان من نفس العام  ابرل/ ن

ة ستین دولة   .)١(دولة ١٢١المصدقین وصل ألكثر من  مع العلم ان عدد ،المصدقین عل

الرغم من انشاء المجتمع الدولي  مة  ذلك انه  انت هناك حاجة إلنشاء هذه المح وقد 
ة حقوق االنس ة من اجل حما م ة واقل ان على امتداد القرن الماضي اال ان جرائم النظمة دول

                                                            

ط  ١( اء على الرا الة الوطن لالن ة على و ات الدول مة الجنا ) لمزد من المعلومات انظر الى مح
an.tv/news/133859.htmlhttp://www.watt  ٢٠/٦/٢٠١٦. 
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قدم  شر ولم  ة وجرائم الحرب استمرت في الوقوع على مالیین ال ادة والجرائم ضد االنسان اال
ة سو    .)١(عدد قلیل من مرتكبي تلك الجرائم للمحاكمة الوطن

ةتوجد في منظم مة العدل الدول مة تحت أسم (مح الها ومقرها  )٢()ة األمم المتحدة مح
ة ة الدول مة الجنائ ة التي تستند علیها  ،في هولندا  وهي تختلف عن المح حیث أن القاعدة األساس

ة  االستقالل ست جهازا من أجهزة األمم المتحدة وتتمتع  ة من أنها ل ة الدول مة الجنائ المح
ة مة العدل الد ،المفترضة اال انها مطب امین للقرارات الدول ة تعتبر من بین في حین أن مح ول

عة لألمم المتحدة ة واالختصاصات   ،األجهزة التا ع بیرا في الت ل فرقا واضحا و وهذه القاعدة تش
ة ینحصر في حل الخالفات بین الدول األعضاء في حین  مة العدل الدول حیث أن اختصاص مح

ة  ة على مرتكبي الجرائم ضد اإلنسان ة الدول مة الجنائ الحروب وجرائم  وجرائمتكون سلطة المح
ة ادة الجماع   .)٣(اإل

النظر في جرائم الحرب والجرائم  ة فإنها تختص  ة الدول مة الجنائ وفقا للنظام األساسي للمح
م دولة طرف في النظام  ة إذا وقعت الجرمة على إقل ادة الجماع ة وجرمة اإل ضد اإلنسان

اها على النحو المشار ا المادة األساسي أو من أحد رعا ه  مة،  ١٢ل من النظام االساسي للمح
ة  ة الدول مة الجنائ ست طرفا في النظام األساسي اختصاص المح ذلك إذا قبلت الدولة ل و
مة من مجلس األمن الدولي مستنًدا إلى الفصل  ذلك في حالة اإلحالة للمح الفصل في الجرمة، و

ع من میثاق األمم المتحدة وفي هذه الحالة مة اختصاصها دون حاجة إلى قبول  السا تمارس المح
مها أو الدولة التي ینتمي المتهم إلى جنسیتها سواء  مسب من الدولة التي ارتكبت الجرمة على إقل
مة من عدمه، ومؤد ما تقدم أنه على الرغم من  انت هذه الدولة طرفا في النظام األساسي للمح

سا طرفا في النظا ض أن سورا والعراق ل ن عند الق م ة إال أنه  ة الدول مة الجنائ م األساسي للمح
ة مة الجنائ مي داعش والنصرة محاكمتهم أمام المح ة سواء في ظل وجود  على مجرمي تنظ الدول

ة أو قبولهم لذلك أو إحالة المتهمین احالة  ة الدول مة الجنائ من سورا والعراق للمتهمین للمح

                                                            

ة واناتي) عبد الحمید الز ١( ة الدول ة الدائمة، العدالة الجنائ ة الدول مة الجنائ اسة منشورة على موقع وزارة در  ،لمح
ا ، تارخ الزارة العدل  .٢٠/٦/٢٠١٦، لیب

ة هي الذراع القضائي األساسي لمنظمة األمم المتحد٢( ة العدل الدول قع مقرها في الها بهولندا. وهي ) مح ة. و
ورك. تأسست عام  الجهاز الوحید من بین األجهزة الستة لألمم المتحدة الذ ال دأت ١٩٤٥قع في نیو ، و

 .أعمالها في العام الالح

ة على الموقع الر ٣( ة الدول مة الجنائ ة الى المح اظم عبود نظرة قانون سمي )  لمزد من المعلومات انظر زهیر 
ط    http://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/30869للحزب الشیوعي العراقي على الرا

٢٠/٦/٢٠١٦. 



- ٢٢٢ -  

ة مة الجنائ موجب الفصل  الدعو للمح ة من قبل مجلس األمن استناًدا  لسلطاته المقررة  الدول
ع من میثاق األمم المتحدة إذا ما عرضت أ دولة ارتكبت الجرمة على اراضیها هذا المطلب  السا

  أمام مجلس األمن وواف أعضاء المجلس على ذلك.

وم ة وحوارة مع ح م فتح قنوات دبلوماس ومة االقل غداد لتسخیر الجهود لذلك نوصي ح ة 
ة ة الدول مة الجنائ ع على االنضمام الى نظام روما االساسي للمح وفي ذات الوقت  ،اتجاه التوق

  :إجراء مایلي

ة الجرائم الدول ة  أ. الطلب من مجلس االمن فتح تحقی  (جرائم الحرب والجرائم ضد االنسان
ة أو التي تندرج تحت التط ادة الجماع  عرقي خصوصًا ضد شعبنا الكردستاني)هیر الوجرمة اال

اشرها  قات التي ت ما حدث في التحق ة من قبله  ة الدول مة الجنائ ومن ثم إحالتها الى المح
ما وأن  ا الس ل من السودان ولیب ًا في  مة حال عالدول العراق من ضمن قائمة المح  ةالس

ا و (فلسطین ونیجیرا والعراق  وأفغانستان و  اولومب ا وغین ران ) التي هي على قائمة الفحص أو
انت جرائم حرب او جرائم  شأن ما إذا  قًا  ة ستفتح تحق ة الدول مة الجنائ انت المح ان ما إذا  لب

ة قد وقعت على أراضیها    .ضد االنسان

ة لحثه على ال يمدعالفتح قنوات اتصال ولقاء مع السید  .ب ة الدول مة الجنائ عام المح
اد فتح مثل هذا التحقی من تلقاء  ،رة لفتح تحقی بخصوص هذه الجرائمالم حیث أن له الح 

ة مثل العراق. ة الدول مة الجنائ ست عضوًا في المح انت الدولة ل   نفسه حتى لو 

ا مة  -ثان   اختصاصات المح

ة خطورًة الت ة مرتكبي أشد الجرائم الدول ة في محاس ة الدول مة الجنائ ي تمس تختص المح
) من النظام ٥وحددت المادة ( ،)١(سعى القانون الدولي إلى حمایتهامصلحة من المصالح التي 

ة،  ادة الجماع مة الجرائم التي تختص بنظرها وهي جرائم الحرب والعدوان واإل األساسي للمح
ة.   والجرائم ضد اإلنسان

أنها الجرائم التي ترتك :جرائم الحرب -١ ع مخالفًة ب خالل أ نزا تعّرف جرائم الحرب 
ام الحرب عبر تجرم األفعال المخالفة  ،)٢(قوانین الحرب وأعرافها ة أح ونظمت المواثی الدول

ة جنیف عام  اتفاق شأن تحسین حالة  ١٨٦٤لقوانین وعادات الحرب التي یرتكبها المحارون 

                                                            

ة، ١( ة نحو العدالة الدول ة الدول مة الجنائ ة، بیروت، ، منشورات ١) فیدا نجیب حمد: المح الحلبي الحقوق
 .١٥٠، ص٢٠٠٦

ة, ٢( ة الدول مة الجنائ م دمحم العناني: المح  .١٢٢، ص٢٠٠٦، المجلس األعلى للثقافة, القاهرة, ١) إبراه
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ة الها لعام  م ال ١٨٩٩جرحى ومرضى وأسر الحرب، واتفاق م شأن تنظ ة وتنظ وسائل السلم
ة الها لعام  اد والحرب  ١٩٠٧قواعد وعادات الحرب البرة، واتفاق م قواعد الح والتي تولت تنظ

ات جنیف األرعة عام  ولیین  ١٩٤٩ومعاملة األسر والجرحى والمدنیین، فضًال عن اتفاق والبروتو
ع الدول ١٩٧٧اإلضافیین لها عام  ام ملزمة لجم ة المدنیین التي تضمنت أح رین  حما والعس

  .)١(من جرحى ومرضى وأسر 

ة لتبین أن جرائم الحرب ٨وجاءت المادة ( ة الدول مة الجنائ ) من النظام األساسي للمح
ة ارتكاب واسعة  ة عامة أو في إطار عمل اس تشمل عدة انتهاكات ترتكب في إطار خطة س

ع ورة أرع مجام ما بّینت المادة المذ عض األفعال تمثل تلك الجرائم  النطاق،  ل واحدة  تتضمن 
اآلتي   :و

ة. - أوالً  ات جنیف خالل النزاعات المسلحة الدول مة التفاق   االنتهاكات الجس

اً  ة. - ثان   االنتهاكات الخطیرة األخر للقوانین واألعراف السارة على النازعات المسلحة الدول

ات جنی - ثالثاً  مة التفاق ة.االنتهاكات الجس   ف أثناء النزاعات المسلحة غیر الدول

عا االنتهاكات الخطیرة األخر للقوانین واألعراف السارة على النزاعات المسلحة غیر  - را
ة.   الدول

ل لجوء إلى القوة من قبل أحد أشخاص القانون  :جرائم العدوان -٢ قصد بجرمة العدوان 
استثناء حاالت الدفاع الشرعي واستخدام طلب من األمم المتحدة، فضًال  الدولي  القوات المسلحة 

  .)٢(ن أجل ح الشعوب في تقرر مصیرهاعن الكفاح المسلح م

ة في  ة الدول مة الجنائ عد أعمال مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي الخاص بإنشاء المح
ة من أ تعرف  ١٧/٧/١٩٩٨ مة خال ة من النظام األساسي للمح لجرمة جاءت النسخة النهائ

ة في المؤتمر سبب اختالف وجهات نظر الدول المشار ) من المادة ٢إذ نصت الفقرة ( ،)٣(العدوان 
مة االختصاص على جرمة العدوان متى ٥( مة على أن (تمارس المح ) من النظام األساسي للمح

                                                            

منة، ١( منة القانون أم قانون اله ة، ه ة الدول مة الجنائ اسیل یوسف: المح ، بیت ١) د. ضار خلیل محمود و
غداد،  مة،   .٩٤، ص٢٠٠٣الح

ة، ٢( مة الجنائ مات: جرمة العدوان في ظل نظام المح ، دار الثقافة للنشر والتوزع، ١) د. نایف حامد العل
 .٢٥٦، ص٢٠٠٧األردن، عمان، 

ة, مؤسسة األهرام، ) د. إدرس الكرني٣( اسة الدول ة, الرهانات والمعوقات، مجلة الس ة الدول مة الجنائ : المح
 .٥٤، ص٢٠٠٩القاهرة،  ،)٤٥)، السنة (١٧٦د (), عد٤٤المجلد (
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عرف جرمة العدوان وضع الش ،)١٢٣() و١٢١ذا الشأن وفقًا للمادتین (اعتمد نص به رو و 
م  ون هذا الح جب أن  ما یتعل بهذه الجرمة، و مة اختصاصها ف موجبها تمارس المح التي 

ام ذات الصلة من میثاق األمم المتحدة   .متسقًا مع األح

مة عام   عد نفاذ النظام األساسي للمح ة الدول األطراف لجنة ٢٠٠٢و ، أنشأت جمع
ط بها مهمة تعرف مة أن عة للمح جرمة العدوان وتحدید شروطها، وُقدم ذلك إلى  تحضیرة تا

ع سنوات عد انقضاء س ة عند انعقاد المؤتمر االستعراضي األول  من نفاذ النظام األساسي  الجمع
مة اال في أوغندا عام  ،)١(للمح م معلنًا استناده إلى قرار  ٢٠١٠وقد انعقد المؤتمر في مدینة 

ة العامة لألمم المتحدة رقم ( والتوصل إلى تعدیل النظام األساسي  ١٩٧٤) لعام ٣٣١٤الجمع
الفعل  م  ح له التح ام شخص ما في وضع یت أنها (ق شأن جرمة العدوان، إذ تم تعرفها  مة  للمح
ط أو إعداد أو شن أو تنفیذ عمل عدواني  ر للدولة أو توجیهه بتخط اسي أو العس في العمل الس

م خصائصه وخطورته ون ح ر من شأنه  عد انتهاكًا واضحًا لمیثاق األمم المتحدة) وذ طاقه، أن 
  :التعدیل األفعال التي تنطب علیها صفة العمل العدواني وهي

١- .   غزو أو مهاجمة دولة أخر
ان مؤقتًا. -٢ ، وٕان    االحتالل المسلح لدولة أخر
٣- .   قصف دولة أخر
٤- . قاع الحصار على دولة أخر   إ
ارتكاب فعل  -٥ ة    من أفعال العدوان على دولة ثالثة.السماح لدولة ثان
ة ضد دولة أخر  -٦ قاع أفعال قاس   .)٢(إرسال فرق مسلحة إل

ة -٣ أنها االعتداءات التي تستهدف عددًا  :جرائم ضد االنسان ة  تعّرف الجرائم ضد اإلنسان
ا المدنیین وتحص اسة محددة أو مخطط مدروسبیرًا من الضحا   .)٣(ل ضمن س

ة تلك االفعال التي ) من ا٦وف المادة ( ور تعتبر جرائم ضد االنسان لنظام االساسي المذ
ان المدنیین ة مجموعة من الس ادة ،وتتضمن مثل هذه االفعال القتل العمد ،ترتكب ضد ا  ،واال

ة ،واالغتصاب ة الجنس ان ،والعبود عاد او النقل القسر للس وجرمة التفرقة العنصرة  ،واال
   .وغیرها

                                                            

مة.١٢٣) المادة (١(  ) من النظام األساسي للمح

ة لعام ٢( ة الدول مة الجنائ ة للمح  .٢٠١٠) الوثائ الرسم

، ص٣(  .١٤٩) فیدا نجیب حمد: مصدر ساب



- ٢٢٥ -  

ة التي تدخل في ٧مادة (وقد نصت ال ) من النظام االساسي على االفعال الالانسان
مة وهي (القتل ادة ،اختصاص المح ان القسر او النقل القسر  ،االسترقاق ،اال عاد الس ا

ان ة  ،للس ما یخالف القواعد االساس ة  السجن او الحرمان الشدید على نحو اخر من الحرة البدن
اد الجنسي ،عذیبوالت ،للقانون الدولي غاء او الحمل او  ،واالغتصاب او االستع او االكراه على ال

ال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة  ل اخر من اش م القسر او ا ش التعق
ع  ،واالختفاء القسر لالشخاص وجرمة الفصل العنصر  ة االخر ذات الطا واالفعال الال انسان

ة او المماثل التي تسبب الصحة العقل الجسم او  ت عمدا في معاناة شدیدة او ا اذ خطیر یلح 
ة ة او  ،البدن ة او عرق اس اب س ان الس ة جماعة محددة او مجموعة محدد من الس او اضطهاد ا

ة مت ة او دین ة او ثقاف ة او اثن )قوم اب اخر   .)١(علقة بنوع الجنس او الس

ة قصر اختص ة الثابتة في القانون وهناك من یر اهم مة على الجرائم الدول اص المح
ة في تعرف هذه الجرائم تعرف دقی وواضح في النظام االساسي  وهذا  ،الدولي العرفي جد اهم و

ات ة الجرائم والعقو ه مبدأ شرع قضي  ون قد تم الول مرة في التارخ تعرف  ،وف ما  هذا  و
ة في معاهدة ة الدول  الجرائم ضد االنسان ة اعتمدت من قبل غالب ان  ،)٢(دول قول  وهناك من 

غي ان تسود في المجتمع الدولي  وتنقص من  ة التي ین م االساس ة تهدر الق الجرائم ضد االنسان
  .)٣(الواجب للحقوق الجوهرة لالنسان االحترام

ة تت ان محددة في الجرائم ضد االنسان مثل في وجوب ان وهنا نالحظ انه یجب ان تتوافر ار
 ،) من نظام روما االساسي١فقرة  ٧تكون الجرمة من ضمن الجرائم المحددة حصرا في المادة (

ورة ضا ان ترتكب على نطاق واسع او اساس منهجي وف ما ورد ضمن المادة المذ وان تكون  ،وا
اع ذلك المنهج من قبل دولة او منظمة او مجموعة من االشخاص. اسة في ات   هناك س

عمل على  مة النه  اسة هو االساس في اختصاص المح ن الس لذلك هناك من یر ان ر
ة ة الى جرمة دول ل الجرمة من جرمة وطن ة  ،تحو مة الجنائ ح من اختصاص المح وتص

ة حقوق االفراد والجماعات من ا ي تتدخل لحما ة    .)٤(النتهاكات الصارخة لحقوق االنسانالدول

                                                            

ب، مصدر ساب١(  .١١، ص) فدو الذو

ة٢( ةالم– ) دمحم یوسف علوان، الجرائم ضد االنسان ة الدول مة  جنائ من والقانون، ،  مجلة االتحد الحصانة –ح
انون الثاني   .٢٠٥، ص٢٠٠٢العدد االول، 

ة، مصر،  ،حسني) محمود نجیب ٣(  .١٧٧، ص١٩٨٣دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العر

سیوني، مصدر ساب٤(  .١٥٥، ص) محمود شرف 
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اد -٤ ةجرائم اال ة جسامة  :ة الجماع ة أنها أشد الجرائم الدول ادة الجماع توصف جرمة اإل
أنها جرمة الجرائم   )١(و

ة العامة لألمم المتحدة عام  ) ) الذ ١-(د ٩٦قرارها المرقم (  ١٩٤٦وأصدرت الجمع
ة تتعارض مع روح األمم المتحدة وأهداف ة جرمة دول ادة الجماع ها أعلنت خالله أن جرمة اإل

ة علی ة والمعاق ادة الجماع ة منع جرمة اإل دینها العالم المتمدن، ومن ثم أنشأت اتفاق ها استنادًا و
ة نص  ،)٢(١٩٤٨أ) لعام  ٢٦٠إلى قرارها المرقم ( ة الدول مة الجنائ وتبنى النظام األساسي للمح

ة٢المادة ( أنها (األ ،) من هذه االتفاق ة  ادة الجماع قصد وعّرف جرائم اإل فعال التي ترتكب 
ما حددت  ًا)  ًا أو جزئ ل صفتها هذه إهالكًا  ة،  ة أو دین ة أو عرق ة أو أثن أهالك جماعة قوم

اآلتي ورة    - :األفعال التي تنطب علیها صفة الجرائم المذ

  قتل أفراد الجماعة. -١
أفراد الجماعة. -٢ م    إلحاق ضرر جسد أو عقلي جس
ًا. إخضاع الجماعة عمدًا ألحوا -٣ ًا أو جزئ ل قصد بها إهالكها الفعلي  ة  ش   ل مع
  فرض تدابیر تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة. -٤
  .)٣(نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخر  -٥

اآلتي:  ة  ادة الجماع ان جرائم اإل ر أر مة ذ   الحظ مما تقدم أن النظام األساسي للمح

موجب ال -١ مة.٦مادة (ارتكاب أحد األفعال المحددة    ) من النظام األساسي للمح
ة. -٢ ة أو دین ة أو عرق ة أو أثن   أن ترتكب هذه األفعال ضد جماعة قوم
ادة عن إهمال أو  -٣ لي أو جزئي، فارتكاب فعل اإل ل  ش قصد إهالك تلك الجماعة 

ة عن هذه الجرمة ة الجنائ ات المسؤول ًا إلث اف س    .)٤(رعونة ل

وجد اختالف بین الجرا ن أن و م لیهما  ة رغم إن  ة والجرائم ضد اإلنسان ادة الجماع ئم اإل
ارًا للتفرقة بینها، فالجرائم ضد  ادة مع ة اإل قعا في أوقات السلم أو الحرب على حٍد سواء، إذ تعد ن
اتهم أو  مة ترتكب ضد المدنیین عمومًا دون النظر إلى جنس ة وفقًا للنظام األساسي للمح اإلنسان

ة أو عنصرة  ،ءاتهمانتما ة أو أثن ة ترتكب في ح جماعات قوم ادة الجماع في حین أن جرائم اإل

                                                            

ه: الج١( ندرة، ) نسرن عبد الحمید نب تب الجامعي الحدیث، اإلس ة واالنترول، الم  .٦٤، ص٢٠١١رائم الدول

ة علیها لعام ١) الفقرة (٢( ة والمعاق ادة الجماع ة منع جرمة اإل اجة اتفاق  .١٩٤٨) من دی

مة٦) المادة (٣(  ) من النظام األساسي للمح

، ص٤( سیوني، مصدر ساب  .١٦١) د. محمود شرف 
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لي أو جزئيأو دین ل  ش ادتها  ة إ ادة،  ،)١(ة بن ة اإل ات ن ة تتعل بإث ادة الجماع إن جرمة اإل
ارتكاب جرمة إ عد قتل شخص واحد ینتمي إلى جماعة مستهدفة لكي تثبت اإلدانة  ادة فال 

ادة،  ة اإل عتبر قرنة على ن ا  شر، ولذلك فإن عدد الضحا ة ألنها تستهدف مجموعة من ال جماع
ة التي تنظر في الموضوع سلطة تقد م هذه القرنةوتملك الجهة القضائ   .)٢(یرة واسعة في تقی

مة منح مدعیها العام سلطة عدم قبول الدعو في حال ؤخذ على النظام األساسي للمح لم  و
موجب  مة إلجراءات التحقی والمحاكمة  ة من الخطورة تبرر اتخاذ المح اف یجدها على درجة 

قًا لتحدید مقدار هذه الجسامة ١٧/د) من المادة (١الفقرة ( ارًا دق ضع مع ) من ذات النظام دون أن 
ل وال مماطلة لما تحمله وهذه الخطورة، ومن ثم نعتقد ضرورة حذف هذه الفقرة وال تكون مالذًا للتأو

ة وغیر محددة، خصوصًا وٕان النظام األساسي قد حدد الجرائم التي تختص من مصطلحات مطاط
س على سبیل  مة عبر تحدیده لألفعال التي تعد صورًا لتلك الجرائم على سبیل الحصر ول بها المح

مبدأ ال  ة المتمثل  ل تطورًا ملحوظًا لمبدأ الشرع ش ة جرمة المثال، األمر الذ  إال وال عقو
  .)٣(بنص

ة في  ة الدول مة الجنائ ان اكثر ما یثیر الدهشة هو تغییب االرهاب عن اختصاص المح
ل افة العصر  ،نظام روما ش اسة الموت والذ  ان والمجسد لس م هذا الجرم المعتبر من الخطورة 

اة ل ما هو قابل للح س و ا االخضر وال   .نظرا الثاره المدمرة 

عید في  حیث ا قابل للتنامي والتزاید في المستقبل القرب وال ا وفعل ق ل االرهاب خطرا حق ش
افحته عبر تعزز التعاون بین الدول المختلفة  س فقط لم ل طاقاته ل حال لم یجند المجتمع الدولي 

عة لالمم المتحدة ة التا ین المنظمات واالجهزة الدول ینها و ضا لالقتصاص من ،و ه  بل ا مصنع
ة  في هذا االطار نقول ان نظام روما  ،واحالتهم امام القضاء الدولي وترتیب مسؤولیتهم الجنائ

مة  ة عدم ادراج االرهاب على الئحة الجرائم الداخلة في اختصاص المح االساسي حسم موقفه لناح
ة الدائمة  مع االشارة انه تم التوصل في تارخ  ة الدول  ١٩٣٧ني /نوفمبر تشرن الثا ١٦الجنائ

ة االمم  ،الى وضع اتفاقیتین دولیتین في جنیف في حقل جرائم صناعة الموت خالل عهد عص
ة  مة جزائ انشاء مح انت ابتكارة وتتعل  ة ف ة من االرهاب وقمعه اما الثان الوقا تعنى االولى 

                                                            

ة وتطور القانون الدولي الجنائي، ) د. زاد عی١( ة الدول مة الجنائ ة ١تاني: المح ، منشورات الحلبي الحقوق
 .٢٠٧، ص٢٠٠٩بیروت، 

ة، بیروت، ١) د. علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي، ٢( ، ٢٠٠١، منشورات الحلبي الحقوق
 .١٣٠ص

، ص٣(  .١٨٤) د. زاد عیتاني: مصدر ساب
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ة في هذا المجال اب االرادة لتطبی ،دول ة غ هاتین المعاهدتین  لكن لالسف اتضح في صورة جل
  .)١(ابدا حیز التنفیذ على ارض الواقعاللتین لم تدخال 

ا سنة  ال الملك الكسندر االول في مارسیل ة النشاء  ١٩٤٣فعلى اثر اغت وضعت اتفاق
ع  ة ذات طا محاكمة االفراد المتهمین بجرائم ارهاب ة دائمة تختص وحدها  ة جنائ مة دول مح

ات ونصت المادة السادس ،دولي مة من خمسة قضاة من جنس ة على ان تتكون المح ة من االتفاق
ة (المادة  مة العدل الدول اطیین تختارهم مح ) وتنعقد في ٧/٢مختلفة وعدد مماثل من االحت

مة مدع عام وال تنعقد اال بناء على احالة المتهم الیها من احد الدول  ،الها ن لهذه المح ولم 
مة ا ،المتعاقدة مةوللمح ة في ممارسة اخصاصها على هذه المح ة اولو مة  ،لوطن وتطب المح

القانون الوطني االقل شدة من بین قانون الدولة التي وقعت بها الجرمة وقانون الدولة التي انعقدت 
مة ة التطبی على االطالق ،بها المح تب لهذه االتفاق ة دولة ،اال انه لم  وقد  ،فلم تصدق علیها ا

ة اعطى العقاب الجنائي الدولي اسهم ف ة الثان ي عدم التصدی انه على اثر اندالع الحرب العالم
ة التي ارتكبت اثناء الحرب ة لجرائم الحرب والجرائم ضد االنسان االضافة الى ان  ،االولو هذا 

ر  سمح بتطو ن  ة لم تكن تتناسب مع المناخ الدولي في ذلك الوقت الذ لم  ادئ االتفاق رة م ف
ادة الدولة لقبول مبدأ االختصاص الدولي الجنائي   .)٢(س

مة نورمبرج  عد انشاء مح ة خاصة بجرائم االرهاب  ة جنائ دأت الجهود النشاء محاكم دول و
مة التي ارتكبتها المجرمون  ة لنظر الجرائم الجس ة الثان یو اثر انتهاء الحرب العالم مة طو ومح

ا  وقد انشأ ،اثناء هذه الحرب متین دولیتین لنظر الجرائم التي وقعت في یوغسالف مجلس االمن مح
قة وفي رواندا   .السا

ة عبدهللا اوجالن مؤسس  شأن قض ة خاصة  ة جنائ مة دول وقد بذلت محاولة النشاء مح
ة سنة  ارتكاب جرائم ارهاب ومة في  ١٩٨٤حزب العمال الكردستاني التهامه  س الح واقترح رئ

ا وا قرار من مجلس االمن،المان ة خاصة ال  اتفاق ة تنشأ  مة دول حاكم المتهم امام مح ا ان   طال
ة  ل دولة معن شر ان تلتزم  ا–و مة –ا تر م الذ تصدره المح ا  ،احترام الح ولكن تر

ما یتع ة ف ة الكرد ة االستقالل المحاكمة امارفضت هذا االقتراح الذ یخدم الى حد ما الحر م ل 
ة و  مة دول لم تنجح المحاوالت التي جرت اثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي الذ اقر النظام مح

ة في ادراج جرمة االرهاب ضمن الجرائم التي تختص هذه  ة الجنائ مة الدول االساسي للمح
النظر فیها مة  ع  ١٢٣ومع ذلك فان المادة  ،المح سمح بتوس من هذا النظام االساسي 

                                                            

 .٦١٨، صاستي الحاج ، مصدر سابد. ر ) ١(

 .٣٩٦، صد. احمد فتحي سرور، مصدر ساب) ٢(
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مة لتشمل جرائم االرهاب اذا ما قرر ذلك مؤتمر اعادة النظر في االختص اص الماد لهذه المح
عد    .)١(نوات من تارخ العمل بهذا النظامس ٧هذا النظام الذ ینعقد 

  
  الفرع الثاني

ة ة الدول مة الجنائ عة المح   طب
مة ال بد من ة للنظام االساسي للمح عة القانون ما یتعل بتحدید الطب االشارة الى ان هذا  ف

ة ة لعامي  ،النظام هو معاهدة دول ة فیینا لقانون المعاهدات الدول ذلك انه من المعلوم وفقا التفاق
انت تسمیته ١٩٨٦و  ١٩٦٩ ا  ة ا عد معاهدة دول ة ال تؤد دورا مهما  ،ان االتفاق  و ان التسم

وال ا سمى اتفاقا او معاهدة او بروتو ا في هذا الخصوص فقد  و اعالنا او میثاقا او عهدا او ص
ات ا رات او الخطا ادال للمذ ة مؤقتة او ت ا او تسو ا تمت الموافقة او نظاما اساس و محضرا حرف

ه   .)٢(عل

موجب  ة دائمة انشأت  ة هي مؤسسة دول ة الدول مة الجنائ ووفقا لهذا المفهوم فان المح
غرض التحقی ومحاكمة االشخاص الذین  القانون  یرتكبون اشد الجرائم خطورة التي یولیهامعاهدة 

بیرا ( ة وجرائم الحرب وجرمة الدولي اهتماما  ة والجرائم ضد االنسان ادة الجماع وهي جرائم اال
مة مؤسسة قائمة على  ،العدوان)   .)٣(معاهدة ملزمة للدول االعضاء فیهاوتعد هذه المح

مة الجنا ة للمح عة القانون ة یثیر العدید من ان تحدید الطب انها معاهدة دول ة  ة الدول ئ
ة ة الواجب احترامه في المعاهدات الدول  ،التساؤالت حول مد احترام النظام االساسي لمبدأ الرضائ

ه ذلك مد جواز التحفظ عل مة واجهزة االمم المتحدة االخر  ،و  ،وتحدید العالقة بین هذه المح
عضهم الى ان المادة ا مة لوظائفها حیث اشار  ممارسة المح عة من النظام االساسي الخاصة  لرا

ممارسة اختصاص اصیل  ة  السماح لجهة اجنب ة للدولة  ادة الوطن مثل انتهاكا للس وسلطتها 
ة سلطاتها القضائ ة  یتجسد  ،مرهون  معاهدة دول ة المنشأة  قة االمر هي ان هذه االتفاق لكن حق
ة و ذلك ان الدول في هذه الحالة ال فیها المبدأ االساسي في قا نون المعاهدات وهو مبدأ الرضائ

ت في  ة  وانما تتعامل مع جهاز قضائي دولي شار ة قضاء اجنب ة او وال مة اجنب تتعامل مع مح
دولة طرف ة الدول  ،انشائه  ارها احد اعضاء جمع اعت وتسهم في االجراءات الخاصة بتسییره 

                                                            

عدها. ٣٩٧، صباس مصدر ،د. احمد فتحي سرور )١(  وما 

ة وعالقد. دمحم ابو الوفا) ٢( ة الدول مة الجنائ ة للنظام االساسي للمح القوانین والتشرعات ، المالمح االساس ته 
ة حث مقدم الى مؤتمر الوطن ة المصرة ل،   .١٨، ص٢٠٠٢، لقانون الجنائي، القاهرةالجمع

سیونيد) ٣(  .١٤٣، ص، مصدر ساب. محمود شرف 



- ٢٣٠ -  

تعیین القضاة  ة .مثالاالطراف  ن القول ان الدولة تتنازل عن االختصاص لوال م ... ومن هنا فال 
ة القضاء الوطني  ة امتدادا لوال ة الدول مة الجنائ ومن ثم فان ،)١(قضاء اجنبي وانما تعد المح

انات القائمة ان مماثل لغیره من الك انا فوق الدول وانما هي  س  مة ل ة  ،المح مة الجنائ فالمح
مل له حیث ینص النظام االساسي الدول ال عن القضاء الجنائي الوطني  وانما هي م ست بد ة ل

مبدأ تكامل النظامی عرف  مة على وجود ما  مة والدولة الطرفللمح   .)٢(ن القضائي للمح

ة هي امتداد لالختصاص الجنائي الوطني ة الدول مة الجنائ موجب معاهدة  ،فالمح منشأة 
ح عند التصدی ة جزءا من القانون الوطني تص ة الوطن   .علیها من قبل السلطة البرلمان

م القانون الوطني  –والأ موجب ح ة  مة وطن جر   االرهاب 

عاد  ة تتوافر فیها ا ونه جرمة جنائ المشرع الوطني في دولة القانون ینظر الى االرهاب 
فهي  ،والسطو والسرقة واالتالف مختلفة من الجرائم مثل القتل واستخدام المفرقعات واالغتصاب

انه من خصائص الحرب او النزاع المسلح  العنف الذ یوصف  على هذا االساس جرمة تتمیز 
حدد  ا یتبناه المشرع  تطلب التكییف القانوني لجرمة االرهاب في التشرع الوطني تعرفا قانون و

انها وفقا لم اتار ة الجرائم والعقو   .)٣(بدأ شرع

أتي ا ة من تدخل المشرع و ة المصلحة الوطن ه حما لتجرم الوطني بناء على ما تتطل
ة التي تخاطب المشرع  ات الدول ع من االتفاق ة التي تن تنفیذ لاللتزامات الدول الجنائي الوطني 

لها في اطار نظام االمم المتحدة على مد ١٣الوطني وعددها ( وال وضعت  روتو ة و ) اتفاق
عاما وفقا لنطاق قطاعي یتضمن عدة قطاعات من االرهاب و بجانب ذلك توجد حوالي خمسین 

لت وفقا لقرار  اغة خاصة ش ا بواسطة لجنة ص ات الشاملة التي تضعها االمم المتحدة حال االتفاق
ة العامة لالمم المتحدة سنة  ة مثل  ١٩٩٦الجمع ة من المنظمات الدول اضافة الى االعمال الفرد

هذا بجانب القرار االطار الصادر من مجلس  ،٢٠٠١لسنة  ١٣٧٣من رقم قرار مجلس اال
ي في    .)٤( ٢٠٠٢یونیو  ١٣االتحاد االورو

                                                            

ارعة القدسي) ١( مة الجناد.  عتها واختصاصاتها، المح ة طب ة الدول ة ئ ، مجلة جامعة دمش للعلوم االقتصاد
ة ، المجلد   .١٢٦، ص٢٠٠٤، العدد الثاني ،  ٢٠والقانون

مة . ) من١٧و١المادة () ٢(  النظام االساسي للمح

ار رشید الجمیلي) ٣( ة، منشورات ، جرائم االرهاب الدولي في ضوء د. عبدالج ة الدول مة الجنائ اختصاص المح
ة عة االولى، ، الحلبي الحقوق  .٢٩، ص٢٠١٥لبنان، الط

 .٦٧، صد. احمد فتحي سرور، مصدر ساب) ٤(
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ة نظرا الى جسامتها ة القانون ة خاصة من الناح وهو ما  ،وتتمیز جرمة االرهاب بذات
عث منها خطر معین ولو لم یترتب س بوجه خاص في تجرم مجرد االعمال التي ین علیها  ینع

ة وغیر ذلك من االعمال التي تساعد على وقوع  ،ضرر فعلي س الجماعات االجرام مثال ذلك تأس
ل االرهاب ة التي تخاطب  ،االرهاب ومن بینها تمو أتي التجرم الوطني تنفیذا لاللتزامات الدول و

ة المصلحة  ه حما االضافة الى ما تتطل ة من تدخل المشرع  البها الدولة    .)١(جنائيالوطن

ا لتحقی  التجرم ما لم تندمج القاعدة  اف ة لالرهاب  ات الدول عتبر تعرف االتفاق وال 
حدد هذا  ة في التشرع الوطني وما لم  ة المقررة للجرمةالدول   .)٢(التشرع العقو

قالنظام العقابي الوطني لالرهاب الفا ان تطب ستوفي بذاته التجرم والعقاب مهما   بد ان 
ة ات وغیرها من الوثائ الدول ضم االتفاق ومن ثم فان الجرمة التي تقع  ،للقانون الدولي الذ 

ان النص علیها في هذا التشرع مأخوذا  ة ولو  ة داخل المخالفة للتشرع الوطني هي جرمة وطن
ة قة دول ة عن هذه الجرمة اال وفقا  ،عن وث ة الجنائ التالي ال تنعقد المسؤول للتشرع الوطني  و

ة لالر  عض عن الجرمة الوطن انها جرمة ذات اهتمام دوليولهذا عبر ال   .)٣(هاب 

ة  ه حما ة ونموذجها القانوني وفقا لما تتطل ستقل المشرع الوطني بتحدید الجرمة االرهاب
محارة االرهاب یوجد احد منه جین امام المصلحة العامة ومع ذلك فانه في اطار االلتزام الدولي 

ة   :الدول عند تنفیذ التزاماتها الدول

النص في التشرع الوطني صراحة على جرمة االرهاب في ضوء االلتزام  :االول ادر  ان ت
ة  ة الدول ما ورد في االتفاق اشرة تعرف الجرمة  ة المقررة لها فتتبنى م الدولي مع وضع العقو

ون هذا النص هو مصدر الت اشرة االجراءات وفي هذه الحالة  ون اساسا لم جرم والعقاب و
ة  ةالجنائ ة الوطن شار الى انه من امثلة ذلك في فرنسا القانون الصادر بواسطة السلطة القضائ ، و

ارات عنصرة  ١٩٧٢في اول یولیو سنة  عض حاالت التمییز العنصر المبني على اعت بتجرم 
ة سنة  ة الى المادة شأن الغ ١٩٦٥فهي منقولة عن اتفاق النس ذلك الشأن  اء التمییز العنصر و

ة فهو منقول عن  ٢٤٢/١ ة واالجنب ة الفرنس م حول العمالت النقد ات الفرنسي القد قانون العقو
ة جنیف سنة  االندماج ١٩٢٩اتفاق التكییف  سمى هذا المنهج    .حول تزیف النقود و

                                                            

 .٧٧، صباس مصدرد. احمد فتحي سرور،  )١(

(2) IIias Bantekas and Susan Nash , International Criminal Law , Third edition , 2007, p 8. 

ار رشید الجمیلي، مصدر ساب) ٣(  .٣٠، صد. عبدالج
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حیل التشرع الوطني بنص صرح ال :الثاني شأن الفعل محل ان  ة  ة الدول ى مواد االتفاق
االحالة التكییف  سمى  دون ان یورد في التشرع الوطني نصوصا خاصة بذلك مقتصرا  ،التجرم و

ات ة الجرائم والعقو ة لهذا الفعل اعماال لمبدأ شرع ة المناس مثال ذلك القانون  ،على وضع العقو
حار بواسطة السفن شأن ١٩٨٣یولیو سنة  ٥الفرنسي الصادر في  ث ال ة على تلو فقد  ،المعاق

ة لندن الصادرة في  ا  ،١٩٥٤مایو سنة  ١٢احال الى المادة الثالثة من اتفاق ما اصدرت برطان
ة جنیف  مة المنصوص علیها في اتفاق قانونا خاصا بهذه االحالة عندما عاقبت على الجرائم الجس

ات جنیف ا  ١٩٤٩سنة  قانون اتفاق د حین  ،١٩٥٧لصادر سنة سمي  ذلك الحال في السو و
ة  ات للنص على الجرائم الدول   .)١(خصصت فصال خاصا في قانون العقو

ة وسائر الوثائ  ات الدول ه الى ان االتفاق وفي هذا الصدد استنادا لما تقدم فانه یجدر التنب
ع ا اشر للتشرع الوطني ال تحدد بذاتها الطا مصدر غیر م ة  ولكن تحدید  ،لعقابي لالرهابالدول

ة الجرائم  قا لمبدأ شرع ة المالئمة تطب حدد العقو قى من اختصاص المشرع الوطني الذ  ة ی العقو
ات ات غیر مالئمة او تفاد افالت االرهابیین  ،والعقو اال انه لضرورات تفاد النص على عقو

االره ة المتعلقة  ات الدول عض االتفاق ات ذات جسامة من العقاب فان  اب تشتر ان تكون العقو
ة  ،معینة ة للطیران المدني وهما اتفاق ة المنظمة الدول فقد نصت االتفاقیتان المعقودتان تحت رعا

ة مونترال لسنة ٢(المادة ١٩٧٠الها لسنة  ة ٣(المادة ١٩٧١) واتفاق عقو ة الجرائم  ) على معاق
اغة غامضة وغیر محددة وخال ،شدیدة ات وهي ص ار العقو مع ات  عض االتفاق فا لذلك اخذت 

بیرة للسلطة التقدیرة  ات مساحة  ت هذه االتفاق ة مع جسامة الجرمة حیث تر المالئمة والمتناس
ة ة الكاف ار العقو   .)٢(للدول في اخت

ة قد تنعقد وفقا للقانون الدولي تحت وصف  ة االفراد عن الجرمة االرهاب ذلك ان مسؤول و
ة او جرائم قان ة او جرائم ضد االنسان ادة الجماع ة الى جرمة اال النس ما هو الحال  وني اخر  

ة تحت وصف االرهاب معاقب علیها  ار هذا الفعل جرمة وطن اعت الحرب  وذلك ال یخل من 
ة بهذا الوصف فان ،امام القضاء الوطني ة عن هذه الجرائم الدول ة الدول ة الجنائ ها اما المسؤول

اشرة من القانون الدولي الذ یخاطب االفراد والدول على السواء فاالفراد الذین یرتكبون  ،تنشأ م
فترض ان  اشرة و ة م ة دول ة جنائ ه عنصر دولي فان القانون یرتب علیهم مسؤول ا ف فعال ارهاب

ملك وفقا لنظامه االساسي سلطة المحاكمة وتوق  ،ع العقابتتم محاكمتهم بواسطة قضاء دولي 
ة (المادة  ة الدول مة الجنائ ) والذ دخل حیز التنفیذ في ٢٥ومثال ذلك النظام االساسي للمح

                                                            

 ٧٨، ص) د. احمد فتحي سرور، مصدر ساب١(

ار رشید الجمیلي، مصدر ساب) ٢(  .٣١، صد. عبد الج
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ة في  ١/٦/٢٠٠٢ صورة رسم مة  انت  ،١١/٣/٢٠٠١وتم افتتاح المح اما قبل هذا التارخ ف
موجب قرارات مجلس االمن  ا تتم  انشاء محاكمة االفراد ممن ارتكبوا جرائم تتضمن عنصرا دول

ة في رواندا محاكمة مرتكبي الجرائم الدول مة المختصة  ة  ،المح ة الى اتفاق النس ذلك الشأن  و
انشاء  ة االولى والقرار الصادر  مة نورمبرج لمحاكمة مجرمي الحرب العالم انشاء مح لندن 

شأن مجرمي الحرب العا یو  مة طو ةمح ة الثان   .)١(لم

ة ال  ات الدول ة ان االتفاق فات القانون التكی شأن التقید  تلقي التزاما على الدول االعضاء 
ات وفقا  ة على االفعال التي تضمنتها هذه االتفاق المعاق ات بل تلزم الدول فقط  الواردة في االتفاق

  .)٢(انوني الذ یتبناه المشرع الوطنيللتكییف الق

اً  م القانون الد –ثان موجب ح ة  مة دول جر   ولياالرهاب 

ة على محورن قانونیین  (االول)  مصدرها وهو قواعد القانون الدولي.  :ترتكز الجرمة الدول
ع الجزاء المناسب للمسؤولین عن  :و(الثاني) المحاكمة عنها وتوق وجود قضاء دولي یختص 
  .)٣(ارتكابها

عبر المحور االول عن التكییف القانوني للجرمة تعبیرا عن ارادة المجتمع ا لدولي في و
قوم علیها القانون الدولي العام وهو ما یتردد وفقا  ادئ التي  م والم ة على الق ة الجنائ اضفاء الحما

ة للحقوق او المصالح  .لمصادر هذا القانون  ة الدول عبر المحور الثاني عن تفعیل الحما بینما 
ة اعتداءا علیها المحاكمة وتتمثل هذه في وجود قض ،التي وقعت الجرمة الدول اء دولي یختص 

ات المقررة لهاعنها وفي وج حدد العقو    .)٤(ود نص 

ذا ة  وه تسب صفته الجنائ عي فان الفعل  ة من اعتراف الدول بهــــذه الصفة ومن الطب الدول
ون الفعل نفسه مسألة خطیره ذات اهتمام دولي  أ مصدر  عد ان  أتي اال ان هذا االعتراف ال 

عترف  خطر على امن ة هي فعل  ان الجرمة الدول ن القول  م الدول وسالمتها واستنادا الى هذا 
ادئ العامـة للقانون الجنائي التي  عد جرمة في ضوء الم عني هذا ان الفعل  انه جنائي و ا  ه دول

وعلى الرغم من ان لالرهاب نمطا  ،عترف بها المجتمع الدولي  ومن ثم مناقضا للقانون الدولي
اردة ح منتشرا في عصر الحرب ال ما في عالقات الدول اال انه اص ان وسیلة خاطئة  ،قد فلقد 

                                                            

ار رشید الجمیلي، )١(  .٣٢، صباس مصدر د. عبد الج

 .٧٣ ، مصدر سابد. احمد فتحي سرور) ٢(

 . ٨٦ص ،نفس المصدر )٣(

 .٨٦، ص) د. احمد فتحي سرور، مصدر ساب٤(
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ة بین البلدان رغم وجود القوانین التي تتخذ مواقف متشددة ضد  ة والدول لحسم النزاعات الدبلوماس
عد جر ،هذا الفعل ما انه  قع ضمن نطاق الجرائم   ة وفـي القانون الدولي فان االرهاب  مة دول

ة منذ فترة )١( عد جرمة دول ان  الرغم من االختالفات الناشئة حول تعرفه   . والواقع ان االرهاب 
عي ان تبرز صفته هذه في الوقت الحاضر نتیجة اتســـاع نطاقـــه وتزایـد  ان من الطب لة و طو

االجماع تقر ة  عد الیوم جرمة دول ورغــــم االختالف على  ،امخاطـــــره على نطاق دولي وهو 
ة النـه یؤد الى تهدید الســـــلم  عض یر ان االرهاب جرمة دول ة هذه الجرمة  فال مصدر دول

ة ه افـــراد او مجموعة افراد او  ،الدولي وتدهور العالقات الدول عض االخر فعال یرتك ـــراه ال و
م اخر او أ فعل یؤ  طرقة ممنظمات خاصة في اقل   .)٢(ا في مصالح دولة اخر ثر 

ة جرمة دول محاكمة مرتكبي االرهاب  ة تختص  مة دول اب مح یخضع  ،وفي ظل غ
النظر في هذا الفعل تحت اوصاف  ة التي تختص  مة الدول العمل االرهابي الختصاص المح
اد ة ومنها جرمة اال ة اخر غیر االرهاب مثل جرائم الحرب والجرائم ضد االنسان ة قانون

ة ه عناصر الجرمة  ،الجماع ار االرهاب الذ تتوافر ف حث في مد اعت قودنا الى ال وهو ما 
ة ة المناهضة لالرهاب بل ان  ،الدول ات الدول فاالرهاب ال تقتصر مواجهته على نصوص االتفاق

ال من جرائ ضم  معناه الواسع الذ  ن ان تخضع للقانون الدولي االنساني  م م عض اعماله 
ة ة  ،الحرب وجرائم االعتداء على االنسان جرمة دول ن ان یخضع االرهاب  م وفي هذه الحالة 

ة لمخالفته هذا القانون  اختصاص المحاكم  ،للمحاكمة امام المحاكم الدول وهذا دون االخالل 
النظر في هذه الجرمة تحت االوصاف الجنائ ة    .)٣(ة التي ینص علیها القانون الوطنيالوطن

ة مدرجة في مشروع النظام االساسي  ات الدول ما وردت في االتفاق انت الجرمة االرهاب  و
ة ة الدول مة الجنائ النظر في جرائم  ،للمح مة مختصة  ار هذه المح بیرة العت ذلت جهود  و

ة ه  ،االرهاب الدول حجة عدم الوصول الى تعرف متف عل الفشل  اءت  اال ان هذه الجهود 
ة العامة لالمم المتحدة الى ذلكلال ا ادراجها تحت  ،رهاب اثر عدم توصل الجمع واقترحت روس

ة وادماج االرهاب في  ة لتجنب ایجاد طائفة جدیدة من الجرائم الدول طائفة الجرائم ضد االنسان
جرمة قائمة بذاتها ة بدال من وضعها  م الموجود للجرائم الدول خذ بهذا اال انه حال دون اال ،التقس

ان  ة تشمل فقط الهجوم الواسع النطاق او المنهجي ضد الس االقتراح الن الجرائم ضد االنسان
ة اذا  ،المدنیین ة الجنائ مة الدول حد من نطاق جرمة االرهاب التي تختص بها المح االمر الذ 

                                                            

ط  ١( ة على الرا جرمة دول ) لمزد من المعلومات انظر الى االرهاب 
http://www.startimes.com/?t=27948198 ١٨/١٠/٢٠١٦. 

 .) نفس المصدر٢(

(3) Jean Christopher Martin , op. cit.p 234 
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ور الواجب توافره في الجرمة ضد االنس صل العمل االرهابي الى المد المذ ةلم  ولهذا رؤ  ،ان
ة سوف یذیب  ان اخضاع الوصف الخاص لجرمة االرهاب للوصف العام للجرائم ضد االنسان

  .)١(الوصف الخاص في نطاق الوصف العامنطاق هذا 
  

  الفرع الثالث

ة الرهابیي داعش ة والمدن ة الجنائ   المسؤول

ة حیث تتج ة الدول ادئ العامة للمسؤول ر الم س ساهم االرهاب بتطو ون االرهاب ل لى في 
ة  م ات التنظ انات والمؤسسات والش ومات بل واالفراد والمجموعات والك فقط من عمل الدول والح

ة  ة والداخل م ة واالقل ة خاصة في السنوات  ،)٢(الدول ات االرهاب اد خطورة العمل النظر الزد و
بیرة على صعید القانونین ال سبب ذلك واجه االخیرة احتل االرهاب مساحة  دولي والداخلي و

افحة االرهاب وعلى  م ات الخاصة  اغة القوانین واالتفاق ات عند ص المشرع العدید من الصعو
بیر على  ١١/٩/٢٠٠١الرغم من وجود ظاهرة االرهاب منذ القدم اال ان احداث  ل  ش اثرت 

بیرة وذل ات  ال افحة االرهاب وخلقت اش ات م عة قوانین واتفاق عدم قدرة الدول على التوازن طب ك 
ة  ل عام والمدن ش افحة االرهاب واحترام حقوق االنسان  ات م ة تطبی قوانین واتفاق بین عمل

ل خاص ة نفسها من االرهاب النها  ،ش ة رادعة لحما فالدول تر ان من حقها اتخاذ تدابیر وقائ
لتدابیر والوسائل مقیدة وف المعاییر تؤثر على استقرارها وامنها ومع ذلك یجب ان تكون تلك ا

حقوق االنسان ة الخاصة  اغة وتطبی قوانین  ،الدول ان ص ظهر لنا  غیر ان الواقع العملي 
ة منها ومن ضمنها الح في  افحة االرهاب تؤثر على حقوق االنسان وخاصة المدن ات م واتفاق

االضافة الى ح الم ة  ة والخصوص اة والحرة الشخص   .)٣(تهم في مرحلتي التحقی والمحاكمةالح

ة  -والأ ة ارهابیي داعش الجنائ   مسؤول

ة اإلنسان العاقل الواعي ألن یتحمل  انه (اهل ة في القانون  ة الجنائ ن تعرف المسؤول م
ًا نتیجة فعل نهى عنه القانون أو ترك ما أمر  اسم المجتمع ولمصلحة المجتمعجزاء عقاب  ،)٤()ه 

                                                            

 .٩٠، ص) د. احمد فتحي سرور، مصدر ساب١(

سي، مصدر ساب٢(  .٤٨١، ص) عثمان علي حسن و

افحة االرهاب وت٣( مان خلیل ،م ة، جامعة دهوك) طاهر سل فاكولتي القانون ، أثیرها على حقوق االنسان المدن
ة،  اس  .٦٨ص ،٢٠١٤العلوم الس

ة على موقع النور انظر الى د. حلمد جاسم الفهداو من المعلومات ) لمزد ٤( ة المدن ة والمسؤول ة الجنائ المسؤول
 .١٨/٧/٢٠١٦ http://www.alnoor.se/article.asp?id=207478للثقافة واالعالم  
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ة یخضع للقواعدوال شك ف جرمة وطن ة لالفراد عن االرهاب  ة الجنائ العامة  ي ان انعقاد المسؤول
حددها هذا القانون  لة تثور في نطاق القانون الدولي في حالة االرهاب الواقع من  التي  اال ان المش

عض الجرائم التي ینص  ،االفراد ة لالفراد عن  ة الشخص علیها وقد اوضح تطور تقرر المسؤول
ة  القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي االنساني عن اعتناق النظام القانوني الدولي لمبدأ المسؤول

ة لالفراد ادئ االمر عن جرمتي تجارة الرقی والقرصنة  ،الشخص ة في  وقد تأكدت هذه المسؤول
ناء على وقد اعتبرتا جرمتین ضد االفراد حتى ولو تصرفوا بوصفهم جزأ من اجهزة  ة و الدول
عض افعالهم وفقا للنظام القانوني الدولي ة عن  صفة شخص   .)١(اوامرها مسؤولین 

متي  ة بدءا من مح ة الدول ة من خالل المحاكم الجنائ ة الشخص وقد تأكدت مبدأ المسؤول
مة الدول یو وجاء انشاء المح قة نورمبرج وطو ا السا ة لیوغسالف مة الدو ة الجنائ ة والمح ة الجنائ ل

ما تأكد من قبل وفقا للقانون الدولي العرفي عد في مقدور ا  ،لرواندا  ترسیخا لهذا المبدأ  ولم 
ما حرصت  ة   ادة الجماع اد واال عض الجرائم وخاصة االستع ة تجاه  دولة الحد من هذه المسؤول

ة الجنا ة على النص صراحة على المسؤول ات الدول ة لالفراد على العدید من االتفاق ة الشخص ئ
انشاء النظام ا ة روما  ةالصعید الدولي وخاصة اتفاق ة الجنائ مة الدول   .)٢(الساسي للمح

ة لالفراد في قراره رقم  ة الشخص شأن االرهاب حین  ١٣٧٣ما اكد مجلس االمن المسؤول
ادئ االمم المتحدة   عني ان اعمال اشار الى ان افعال االرهاب تعتبر مخالفة الهداف وم وهو ما 

عا لذلك الى  ،االرهاب الصادرة من االفراد تعتبر انتهاكا للقانون الدولي االمر الذ یؤد ت
ة لهؤالء االفراد ة الدول ة في ان هناك  ،المسؤول ة االفراد عن الجرائم الدول ة تقرر مسؤول وتبدو اهم

اشرة الى ال ة لالفراد دون حاجة الى رط عض االفعال التي تقع من االفراد تقود م ة الدول مسؤول
الدولة وهو ما یوضح التمییز بین الفرد والدول ةالفرد  ة الدول المسؤول ما یتعل    .)٣(ة ف

م "داعش" االرهابي  ة االمم المتحدة لحقوق االنسان في تقرر لها تنظ وقد حملت مفوض
ا أنها األخطر دول ة ارتكاب ثالث جرائم توصف  ة في التقرر أن  ،مسؤول وأوضحت المفوض

مادته جمعها فر تحقی بتكلیف من مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان إلى المنطقة 
الت متعمقة مع أكثر من  شخص شهدوا أو نجوا  ١٠٠في أواخر العام الماضي مستندا الى مقا
ا  ٢٠١٤من الهجمات التي شنت في العراق في الفترة بین شهر حزران  وث  ،٢٠١٥وش و

ة  م "داعش" االرهابي ضد مجموعات عرق التقرر "مجموعة واسعة من االنتهاكات" ارتكبها تنظ
                                                            

 .٢٩٣، صسابر ، مصدد. احمد فتحي سرور )١(

(2) Vincinzo Militillo : the personal nature of individual criminal responsibility and the ICC statute , 

journal of international criminal justice V.5 N0.4 sept 2007 p905. 

(3) Malcolm D.E voms Introduction Law op. cit ,p. 315. 
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ة  ة جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسان ة عدیدة في العراق وعض هذه االنتهاكات قد یبلغ مرت ودین
ة ادة الجماع ق" التي یرتكبها "داعش" تتضمن وخلص التقرر إلى أن "التجاوزات الواسعة النطا ،واإل

اد الجنسي واإلرغام على التحول من دین إلى آخر  "أعمال القتل والتعذیب واالغتصاب واالستع
ة انتهاكات القانون الدولي لحقوق  ل هذه التجاوزات تبلغ مرت وتجنید األطفال". وقال التقرر "إن 

ة وقد تبلغ اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وعض هذه التجاوزا ل جرائم ضد اإلنسان ت قد تش
ة جرائم الحرب" وأشار التقرر أن النمط الواضح للهجمات ضد االیزدیین "یدل على عزم  ،مرت

م االرهابي قد  أن التنظ قوة  مجموعة"،موضحا أن هذا یوحي  ة  م داعش على تدمیر االیزد تنظ
ة ادة جماع تناول التقرر الذ طل ،ون ارتكب إ ه مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بناء و

ان ضحیتها مئات الرجال  ة والمحددة الهدف التي  ومة العراق أعمال القتل الوحش ادرة ح على م
ان االیزدیین في سهول نینو في شهر أب من عام  ومة على أن  ٢٠١٤والفت ما حث التقرر الح

مة الجن ح طرفا في نظام روما األساسي للمح موجب القانون تص ة وأن تضمن أن تجرم  ة الدول ائ
ة المحددة في هذا النظام األساسي ضا مجلس االمم المتحدة  ،المحلي الجرائم الدول ودعا التقرر أ

ارات  أقو الع ع لألمم المتحدة على أن یتناول  لحقوق االنسان إلى حث مجلس األمن التا
ادة الجماع ة وجرائم الحرب وأن ینظر في المعلومات التي تشیر إلى اإل ة والجرائم ضد اإلنسان

ةإحالة الوضع في العر  ة الدول مة الجنائ   .)١(اق إلى المح

ة على طاولة األمم المتحدة ومجلس األمن حیث أصدر  مات اإلرهاب ان ومازال ملف التنظ
ما م القاعدة اإلرهابي والتنظ عة لها، ابتداء مجلس األمن الدولي العدید من القرارات ضد تنظ ت التا

) وقد تضمنت هذه القرارات ٢٠١٥( ٢١٩٩) وحتى قرار١٩٩٩(١٢٦٧من قرار مجلس األمن 
م الدولة  مات واألفراد المنبثقة عنه منها تنظ ع التنظ م القاعدة وجم إدانات واضحة ضد تنظ

م القاعدة من األفر  ط بتنظ ة في العراق والشام وجبهة النصرة، وما یرت اد والجماعات اإلسالم
ة متواصلة ومتعددة تهدف إلى قتل  ة إجرام ه من أعمال إرهاب انات لما ترتك والمؤسسات والك
ة، وزعزعة االستقرار  ة والدین ا وتدمیر الممتلكات والمواقع الثقاف المدنیین وغیرهم من الضحا

ات والجزاءات الم ،وتقوض دعائمه حسب األمم المتحدة تتكون قائمة العقو م و فروضة على تنظ
م القاعدة (–القاعدة من فرعین: ألف  طین بتنظ األفراد المرت اء ٢٢٩الجزاءات المتعلقة   –فردا) 

م القاعدة ( طة بتنظ انات وغیرها من الجماعات والمؤسسات المرت الك  ٧١والجزاءات المتعلقة 
ات والجزاءات ،انا) بیرا من العقو عدم توفیر  وقد تضمنت هذه القرارات عددا  منها إلزام الدول 

المالذ لإلرهابیین الدولیین ومنظماتهم وتدربهم، وأن تتخذ التدابیر الفعالة المالئمة لضمان عدم 
                                                            

ط  ) لمزد من المع١( ة على الرا فة خندان االلكترون لومات انظر الى صح
http://www.xendan.org/arabic/drejaa.aspx?jmara=11207 ٢٧/٧/٢٠١٦. 



- ٢٣٨ -  

ة  رات لإلرهابیین أو اإلعداد إلعمال إرهاب منشآت ومعس طر علیها  استخدامها األراضي التي تس
م تلك األع م موجهة ضد دول أخر أو مواطنیها أو تنظ مال، وأن تتعاون مع الجهود المبذولة لتقد

وألزمت جمیـع الـدول أن تتخـذ إجـراءات عاجلـة لمنـع وقمـع جمیـع  ،اإلرهابیین المتهمین إلى العدالة
صفــة خاصــة االمتثــال  ال الدعـــم اإلیجابـــــــــي والدعـم السـلبي لإلرهـاب، حیث یتعـــین علیــها  أشـ

االسـتناد التــام لجمی ــع قرارات مجلس األمن ذات الصلة، وأن تقدم إلى العدالة وفقا للقـانون الـدولي و
مول األعمــال اإلرهابیـة أو یدبرهـا أو  ل من  م وٕاما المحاكمة"  صفـة خاصـة إلى مبدأ "إما التسل

) ٢٠١٥( ٢١٩٩وشدد قرار مجلس األمن  ،یدعمـها أو یرتكبها أو یوفر المالذ اآلمن لإلرهابیین
اها أو أ  ة عن طر رعا أن تكفل عدم إتاحة أ موارد اقتصاد األخیر على أن الدول ملزمة 
ه من  ما في ذلك النفط وما یتصل  م داعش وجبهة النصرة  أشخاص موجودین في أراضیها لتنظ

ة األخر  ات ل ،مواد والموارد االقتصاد م طل شجع القرار الدول األعضاء على تقد كي تدَرج في و
م  انات المنخرطة في األنشطة المتصلة بتجارة النفط مع تنظ القائمة أسماء الجهات من أفراد و

ا ة إلجراءات األمم  ،داعش وجبهة النصرة والجماعات األخر ذات االرت والمحصلة النهائ
ة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان قد أصدرت في وقت ساب تقررا  ه: إن المتحدة أن مفوض جاء ف

ا وهي جرائم الحرب والجرائم  ون ارتكب الجرائم الثالث األخطر دول ة " قد  م الدولة اإلسالم تنظ
تب  ادة " وعدد التقرر جرائم قتل وتعذیب واغتصاب وتجنید أطفال. ودعا الم ة واإل ضد اإلنسان

ة  ة الدول مة الجنائ لمحاكمة الجناة". عالوة على مجلس األمن الدولي إلى "إحالة األمر إلى المح
ة  ة، واعتبرت الجمع ة العامة لألمم المتحدة قرارًا یتصل بإنقاذ الممتلكات الثقاف ذلك، تبنت الجمع

ة جرمة حرب، وقررت االستنفار ضد  مثا ة  م داعش اإلرهابي للمواقع الثقاف االتجار أن تدمیر تنظ
  .)١(القطع األثرة المسروقة

اً  ة  –ثان ة مسؤول   ارهابیي داعش المدن

ة قانونا (التزام الشخص بتعوض الضرر الناشئ عن فعله  ة المدن ن تعرف المسؤول م
طرته  اع أو تحت س الشخصي أو عن فعل من هم تحت رعایته أو رقابته من األشخاص أو االت

ة األخر  اء غیر الح ة من الحیوان أو البناء أو األش   .)٢(ها القانون)في الحدود التي یرسم الفعل

                                                            

ط   )١( ة على الرا أ االلكترون فة الن  http://annabaa.org/arabic/rights/2385لمزد من المعلومات انظر الى صح
٢٨/٧/٢٠١٦. 

ة على موقع النور انظر الى د. حلمد جاسم الفهداو لمزد من المعلومات  )٢( ة المدن ة والمسؤول ة الجنائ المسؤول
 .٢٨/٧/٢٠١٦ http://www.alnoor.se/article.asp?id=207478للثقافة واالعالم  
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ة واتسع نطاقها ح االرهاب افة العصر الحدیث حیث ازدادت االعمال االرهاب فلم  ،لقد اص
ضرب بدون تمییز او  ح االرهاب  عد االرهاب یختار اهدافا محددة او اشخاصا بذواتهم  بل اص

قصد تحقی اهدافه من خالل اثارة الخوف والرعب والفزع واشاعة االضطراب  وعدم االمن تحدید 
حیث تزاید عدد المضرورن االبراء الذین ال ذنب لهم سو تواجدهم في  واالستقرار في المجتمع  

ان العمل االرهابي او انتمائهم لبلدهم ة  ،م ة قاس النص على وضع عقو ولهذا تدخل المشرع 
الفرد والجماعة ضر  ة ،لمرتكب العمل االرهابي الذ  االضافة الى  فتحققت مسؤولیته الجنائ

ة اذ ینشأ ح للمضرور في التعوض عن االضرار التي اصابته من جراء العمل  ،مسؤولیته المدن
ه وورثته ل من المجني عل ستح هذا التعوض  حیث  ل مضرور من الجرمة  االرهابي  و

ة   .)١(االرهاب

ة والتعوض الناشئ عنها في  ة الجسد ام اإلصا ثالث مواد، األولى نظم المشرع العراقي أح
ة الناشئة عن ٢٠٢هي المادة ( ة القانون ) من التقنین المدني العراقي التي نظمت أساس المسؤول

ة هي المادة ( سببها، والثان ة وحددت التعوض الناشيء  ة الجسد ) مدني والتي حددت ٢٠٣اإلصا
ًا، المستحقین لهذا التعوض سواء أكانوا مغرورن أم معالین یتكفل المص ان ح اب بإعالتهم لو 

ونوا، أما الثالثة فهي المادة ( ام ٢٠٥وسواء أكانوا ورثة لم أم لم  ) مدني والتي نظمت أح
ًا وللمستحقین اآلخرن لهذا  ان ح ة التي تلح المصاب إذا  التعوض عن األضرار المعنو

ان میتاً    .)٢(التعوض من المعالین إذا 

ة فنصت على انه من ال ١٦٣وقد بینت المادة  ة المدن ان المسؤول قانون المدني المصر ار
ل خطأ سبب ضرر  التعوض( ه  ة  ،)ا للغیر یلزم من ارتك یتضح من هذا النص ان المسؤول

ة التقصیرة التي مصدرها العمل غیر المشروع حیث  ،الواقعة من العمل االرهابي هي المسؤول
ة هو الضرر ال صیب الغیرون اساس هذه المسؤول فاذا لم یتحق الضرر فال توجد  ،ذ 

ة ة هي الخطأ والضر  ،مسؤول ان لنشوء المسؤول ة بین اذ یتطلب المشرع ثالثة ار ر وعالقة سبب
  .)٣(الخطأ والضرر

                                                            

ة، القاهرة، ) ١( ة، دار النهضة العر ة المدن  .٥٥، ص٢٠٠٦د. عاطف عبدالحمید حسن، االرهاب والمسؤول

ة وتحدید الد. ) ٢( ات الجسد ة عن اإلصا ة المدن تعوض الناشئ أكرم فاضل سعید قصیر، أساس المسؤول
ط:  ة مقارنة بین الفقه اإلسالمي والفقه الالتیني والفقه العراقي على الرا  www.tqmag.netسببها، دراسة تارخ

ط في شرح القانون المدني) ٣( ، الوس ، الجزء ه عام، مصادر االلتزام، نظرة االلتزام بوجعبدالرزاق احمد السنهور
ح المستشار احمد المراغاال ندرة، ول تنق  .٦٤١، ص٢٠٠٤ي، منشأة المعارف االس
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الح المدني ا  م نفسه مدع ق ة ان  ة جرمة عاد  ،والقاعدة العامة انه یجوز للمضرور من ا
التعوض م له  ا الح ة  مطال مة الجنائ ة او المح مة المدن ه من اضرار سواء امام المح عما اصا

ة ة  ،التي تنظر الدعو الجنائ حیث اذا اختار المضرور اللجوء الى القضاء الجزائي للمطال
ة عة للدعو الجنائ ة تكون تا لسنة  ٩٧ولكن المشرع في القانون رقم  ،التعوض فان الدعو المدن

النص في المادة الخاص بتع ١٩٩٢ ات خرج عن هذه القاعدة  عض نصوص قانون العقو دیل 
مة استئناف  ا منشأة بدائرة مح مة امن الدولة العل الخامسة من هذا القانون على انه تختص مح
اب الثاني من  القاهرة في دائرة او اكثر بنظر الجرائم المنصوص علیها في القسم االول من ال

قواعد االختصاص المنصوص علیها في المادة الكتاب من قانون العق ات دون التقید  من  ٢١٧و
ة ومفاد هذا النص ان المشرع جعل االختصاص بنظر جرائم االرهاب  ،قانون االجراءات الجنائ

ا مع عدم قبول ا مة امن الدولة العل   .)١(مامهاأالدعاء المدني من المضرور معقودا لمح

ات تحول ولكن رجوع المضرور من العمل اال عدة عق صطدم  رهابي على محدث الضرر 
اذ ان  ،دون حصوله على التعوض وتجعل ح المضرور في التعوض فارغا من مضمونه

ة یرتكبها شخص او اشخاص غیر معروفین عادة الجهزة االمن الذین قد ال  االعمال االرهاب
عوا تحدید المسؤول عن هذه االعمال  وان مرتكبي االعمال  ة قد ینتمون الكثر من ستط االرهاب

ة  قا لقواعد المسؤول ة الدولة التي تؤو االرهاب ط ام مسؤول دولة االمر الذ یؤد الى ق
ات خطأ الدولة المسؤولة ولكن هذا االث ة القائمة على الخطأ  اذا استطاع المضرور اث ات الشخص

ا وعسیراً  ون امرا صع   .)٢(ال شك 

افتراض معرفة المس ةو مه للمحاكمة الجنائ ه وتقد ض عل  ،ؤول عن العمل االرهابي والق
مة  م من المح ه اموال للتنفیذ عند حصول المضرور على ح معنى لد ون معسرا  فیلزم ان ال 

ض التعو الزامه  ة  عاني من  ،المدن ا ما  شهد ان مرتكب العمل االرهابي غال ولكن الواقع العملي 
ة واجت ة متدهورةاوضاع اقتصاد م  ،ماع م عد االمر الذ یجعل حصول المضرور على هذا الح

ة للمسؤول للتنفیذ علیها ة مرتكب العمل  ،الفائدة لعدم وجود اموال مملو االمر الذ یجعل مسؤول
ة ة نظرة او وهم ولهذا اتجه جانب من الفقه الى القاء عبء االلتزام  ،االرهابي مجرد مسؤول

او على عات  ،صاحب المشروع او المنشأة التي وقع فیها العمل االرهابي التعوض على عات

                                                            

ة، ، شرح العبدالرؤوف مهد) ١( ة، الجزء االول، دار النهضة العر ، ١٩٩٩قواعد العامة لالجراءات الجنائ
 .٧١٧ص

 .٣٨٩، صسامي جاد عبدالرحمن واصل، مصدر ساب) ٢(
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ة الخسائ ضمن المؤمن تغط ات التأمین في حالة وجود عقد التأمین حیث  ر التي تخلفها شر
ة   .)١(االعمال االرهاب

ة غیر مالئمة لتعوض االضرار الناشئة  ة المدن ولكن نظرا الن القواعد العامة في المسؤول
ة عن ن تحمیله  ،االعمال االرهاب م ذهب اتجاه في الفقه الفرنسي  في محاولة الیجاد مسؤول 

ة على مستغل المنشأة او المشروع المسؤول ن الرجوع  م صاحب  ،عبء التعوض الى انه 
ه العمل االرهابي واستند هذا  ،المطعم او المحل التجار او المصنع او الفندق وخالفه الذ وقع ف

من القانون المدني الفرنسي التي تنص على ان اصحاب الفنادق  ١٩٥٣/١تجاه الى المادة اال
صیب احد النزالء  سواء ارتكبت جرمة السرقة او وقع  مسؤولون عن السرقة او الضرر الذ 
ا  الفندق الذین یترددون ذها عین او اشخاص اجانب غیر النزالء  الضرر بواسطة احد الخدم او التا

ا ة اصحاب الفنادق عن االشخاص .ا في الفندقوا غیر  ،مفاد هذا النص ان المشروع قرر مسؤول
الفندق طة  ،النزالء  ة او را ا في الفندق دون ان ترطهم ثمة عالقة تعاقد ا ا وا الذین یترددون ذها

ة المترددین على الفندق مراق قع على صاحب الفندق التزام  حیث  ة  ع عتبر مسؤو  ،ت ال عن اذ 
ة دخول المترددین الى الفندق ،فعل هؤالء من سرقة او ضرر ف ا سواء  ،صرف النظر عن 

 ١٩٥٣وحاول رأ في الفقه تحلیل المادة  ،ان دخول الفندق خلسة ام عن طر تسل السور
حدث  التعوض عن السرقة او التلف الذ  ان مسؤوال  ر مقررا ان صاحب الفندق اذا  سالفة الذ

التعوض عن الضرر الجسد ال عد مسؤوال  فعل ا شخص یتردد على الفندق فانه  موال النزالء 
ة التي تدخل  ما في ذلك المجموعات االرهاب صیب العمالء عن فعل المتردد على الفندق   الذ 

فوق حقهم في س اتهم   مة اموالهمالالفندق خلسة او عن طر التسور اذ ح العمالء في سالمة ح

اب اولى عن سالمة   ون مسؤوال من  ون صاحب الفندق مسؤوال عن سالمة اموالهم و حیث 
اتهم انت  ،ح سر على المنشآت االخر سواء  ن ان  م ة  وما ینطب على المنشأة الفندق

ة او تجارة  المتضررن الموجودین داخل المنشأة من  ضو عت نع الً و ؤ سم ن و حیث صناع
ة اصحاالع   .)٢(اب هذه المنشآتمال االرهاب

التعوض عن العمل االرهابي ة الرجوع على المؤمن  ان فقد وضع  ،اما من حیث مد ام
مقتضاه ان یؤد الى  المشرع المصر تعرفا لعقد التأمین فنصت على (التأمین عقد یلتزم المؤمن 

ا او ا المؤمن له او الى المستفید الذ اشتر التأمین لصالحه مبلغا من المال او ا یرادا مرت
العقد وذلك في نظیر قسط او  عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث او تحق الخطر المبین 

                                                            

 .٦٥، صد. عاطف عبدالحمید حسن، مصدر ساب) ١(

 .٦٧نفس المصدر، ص) ٢(
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ة اخر یودیها المؤمن له للمؤمن ) ة دفعة مال أنه  .)١(ا مة النقض في هذا الصدد  وقد قضت مح
قا للمادة  ان عقد یلتز  ،من القانون المدني ٤٧٤(من المقرر ان عقد التأمین ط مقتضاه  م المؤمن 

ة  یؤد الى المؤمن له او المستفید الذ اشتر التأمین لصالحه مبلغا من المال نظیر قسط او ا
  .)٢(ة اخر یؤدیها المؤمن له للمؤمندفعة مال

ادئ الساب االشارة الیها على العمل االرهابي یثور التساؤل حول مد جواز  تطبی الم و
ةالتأمین عن الجرمة اال   ؟رهاب

ه شرو الخطر الذ یجوز التأمین منه اذ یتضمن من  ال شك ان العمل االرهابي یتوافر ف
ما ان وقت وقوعه غیر محدد قع  قع او ال  ة عنصر االحتمال فقد  ة اخر فالعمل  ،ناح ومن ناح

وهي  االرهابي غیر متوقف على محضر ارادة المؤمن او المؤمن له وانما یتعل على ارادة اخر 
ة فالمؤمن له في حالة وجود ارهاب ال یؤمن نفسه من خطئه العمد  ،ارادة مرتكب الجرمة االرهاب

ات والخسائر  الذ ال یجوز التأمین منه لمخالفته لنظام العام واآلداب وانما یؤمن نفسه من االصا
ه االرهابي ة ومن ناحة ثالثة فان العم ،واالضرار الناتجة من الخطأ الذ یرتك مثا عد  ل االرهابي 
ما قررت المادة   ١٢من القانون المدني المصر والمادة  ٧٦٨/١قوة قاهرة یجوز التأمین منه حس

اذ اجاز المشرع سواء في مصر ام في فرنسا التأمین من الخسائر  ،من قانون المدني الفرنسي
ولهذا ذهب رأ  ،لمؤمن لهواالضرار الناشئة عن القوة القاهرة النها ال تتوقف على محض ارادة ا

ة او  ن للمضرور من الجرمة االرهاب م حیث  في الفقه الى جواز التأمین من العمل االرهابي 
قا لقواعد التأمین التي تجیز التأمین على الخسائر واالضرار  ورثته الحصول على مبلغ التعوض ط

ن تعوض االضرار الناشئة ،)٣(الناشئة عن القوة القاهرة  م قا للقانون  و ة ط عن االعمال االرهاب
مقتضى القانون رقم  ٣/١/١٩٧٧الفرنسي الصادر في  الصادر  ٥-٧٧حیث قرر الشرع الفرنسي 

حیث یجوز  ٣/١/١٩٧٧في  ة عن الجرائم  عض االضرار الجسد ضمان تعوض  الخاص 
طالب ا ا ناشئا عن جرمة من جرائم العنف ان  ه ضررا جسد لدولة اذا للمضرور الذ اصا

ه (لجان تعوض المضرورن من  التعوض من خالل لجان خاصة اطل عل توافرت شرو معینة 
تب (   :ومن هذه الشرو) C.I.V.Iالجرائم) واختصارا 

الضرر -والأ التعوض اال  ٣/١/١٩٧٧ال یجیز القانون الصادر في  :الشروط المتعلقة 
مة الناتجة عن جر  ة الجس مة من جرائم العنف والتي تؤد الى الوفاة او عن االضرار الجسد

                                                            

 .من القانون المدني المصر  ٤٧٤دة الما) ١(

 .١٠٢٣ص ،، مصدر سابعبدالرزاق السنهور ) ٢(

)٣ (Lambert –Faivre : Le droit du dommage corporel ,op. cit p.547. 
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فال یدخل في نطاق هذا القانون االضرار  ،العجز الدائم او الكلي عن العمل لمدة تزد عن شهر
ضرر ترتب  ما لو اصیب شخص  ة التي لم تصل الى درجة الجسامة التي حددها المشرع  الجسد

ه عجزه عن العمل لمدة تقل عن شهر شتر في ،عل ون  و الضرر الذ تم التعوض عنه ان 
شمل مبلغ  ة من نطاق التعوض فال  عد االضرار المعنو حیث تست ة  عة اقتصاد ذات طب

عاني منها شعر بها المضرور و ة التي  ة والحس اذ تطلب المشرع ان  ،التعوض اآلالم النفس
ح في وضع ماد خطیر ص ة المضرور من الجرمة ان  اد الى فقد او نقص  یترتب على اصا

في او المهني او المساس  اء او عدم القدرة على ممارسة النشا الوظ في موارده او زادة في االع
ة ة او العقل   .)١(سالمته سواء البدن

اً  ض –ثان ه على استحقاقه للتعو المضرور ومد تأثیر سلو لم  :الشروط الخاصة 
ة ان  ٣/١/١٩٧٧شتر القانون الصادر في  ن مطال م ة حتى  ون المضرور فرنسي الجنس

ه من جراء ارتكاب الجرمة التعوض عن الضرر الجسد الذ اصا فرق هذا  ،الدولة  اذ لم 
طب على  ان  حیث ان هذا القانون  امه  شأن االستفادة من اح القانون بین الفرنسي واالجنبي 

ه اعتداء على سالمة  ان جنسیته اصا ا  ولكن القانون الصادر في  ،جسده في فرنسال شخص ا
ة  ١٥- ٧٠٦الذ عدل القانون الساب قرر في المادة  ٢/٢/١٩٨١ من قانون االجراءات الجنائ

التعوض اال في حالة ان تكون دولته قد عقدت مع  ة  ع المطال ستط ان االجنبي ال  الفرنسي 
ون اقامته في  المثل او ان  ة المعاملة  ازفرنسا اتفاق طاقة اقامة ذو امت موجب  اما اذا  ،فرنسا 

ون فرنس ة ارتكبت الجرمة في الخارج فان المضرور یجب ان  ا حتى یجوز له المطال
ض   .)٢(التعو

اف عما  انت على تعوض فعلي و ة صفة  أ ون المضرور قد حصل  ما یجب اال 
طالب اوال الجاني حیث یجب على المضرور ان  ه من  لحقه من ضرر  التعوض عما اصا

ة  ة او شر ة المدن قا للقواعد العامة في المسؤول التعوض سواء ط ة الدولة  ضرر قبل مطال
ارات  ة او عن طر صندوق الضمان من حوادث الس التأمین في حالة وجود تأمین من المسؤول

ستطع المضرور الحصول على هذا ال ،او صندوق الضمان االجتماعي تعوض اما فاذا لم 
ان مرتكب الجرمة مجهول او هارب او معسر ما لو  ة  اب فعل ما  ،الس ة  اب قانون واما الس

ا او رفض صندوق الضمان االجتماعي او المؤمن او  ا او مدن ة الفاعل جنائ في حالة عدم مسؤول
ة لعدم وجود التزام علیهم بدفع التعوض فان المضرور م ن الجرمة المسؤول عن الحقوق المدن

                                                            

ا االرهاب بین انظدمحم عبدالواحد الجمیلي) ١( ة، ، ضحا ة، دار النهضة العر ض ة واالنظمة التعو مة المسؤول
 .١٠٣، ص١، ١٩٩٨، مصر

ة الفرنسيمن ق ١٣-٧٠٦انظر المادة ) ٢(  .انون االجراءات الجنائ
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التعوض استنادا الى القانون الصادر في  ة الدولة  ع مطال د ان هذا  ،٣/١/١٩٧٧ستط مما یؤ
اطي للتعوض القانون  ع االحت الطا   .)١(یتصف 

افحة االرهاب العراقي رقم  ة لقانون م النس ة  ٢٠٠٥لسنة  ١٣اما  ان ه ام فانه لم یرد ف
ات اال ه من العمل ة المجني عل التعوضمطال ة الجاني  ة الدولة في تعوض  ،رهاب او مسؤول

ا االرهاب ردستان على ان (تتكفل  ،ضحا م  افحة االرهاب في اقل المقابل فقد نص قانون م و
ا االفعال  ة عوائل ضحا ردستان العراق برعا م  ومة اقل ة وتعوض المتضررن منهاح   .)٢()االرهاب

ردستان وتعوض وحسن ما فعل المشرع الكردستاني  م  ومة اقل ة ح النص على مسؤول
م داعش  ،المتضررن ات التي نفذتها تنظ ل عام والعمل ش ة  ات االرهاب الن اذا قمنا بدراسة العمل

ة اما مجهول او معسر او اجنبي  االرهابي سواء داخل العراق او خارجه سوف نر انه منفذ العمل
ااو  ةاصحاب سواب او الفاشلین في ح ع ة المتضرر  ،تهم الطب وفي هذه الحالة حتى وان مطال

ثیر من حاالت  ة التعوض وخاصة ان في  ان ون لالرهابي ام التعوض فانه من المستحیل ان 
ع وقت ة مجرد تضی ون الدعو المدن ة مجموعة من المتضررن ف ات االرهاب   .العمل

ضمان صاحب المنشأة عن االض انت وان الرأ القائل  رار التي تصیب النزالء سواء 
عید عن الصواب ه فنر ان هذا الرأ  الن الدولة هي التي  ،المنشأة مطعم او فندق او ما شا

ط حدودها ولها االجهزة والطاقم  مین على اراضیها و ض تتكفل امن مواطنیها وحتى االجانب المق
ات االرهاب ة اراضیها من العمل ة  ،ةاالمني المدرب على حما ة المنظمات االرهاب ان فعند ام

ة او  ة امن ن لصاحب المنشأة الذ اما یتعاقد مع شر س من المم ة فل االفالت من االجهزة االمن
ة ات االرهاب ة مشروعه التجار والنزالء من العمل وخاصة ان المنظمات  ،اجهزة خاصة لحما

ان م داعش االرهابي لها ام ة ومن ضمنها تنظ طرة االرهاب ات واسلحة متطورة من المستحیل الس
ة  ارات ن حتى القو االجهزة االستخ م ع وال  ات في القارات الس عمل امهم  علیهم حتى واننا نر ق

ة. ات االرهاب   منعهم من دخول االرهابیین ومنعهم من العمل

   

                                                            

مقتضى  ٣-٧٠٦انظر التعدیل الذ ادخله المشرع على المادة ) ١( ة الفرنسي ،  من قانون االجراءات الجنائ
حصل على مبل ١٩٩٠یولیو عام  ٦الصادر في   ٥٨٩-٩٠القانون رقم  غ ، حیث جعل التعوض لكي 

ه من ضرر ، وذلك في حالة توافر الشرو التي تطلبها المشرع .  التعوض عما اصا

ردستان العراق رقم (١٥المادة () ٢( م  افحة االرهاب القل  .٢٠٠٦) لسنة ٣) من قانون م



@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

Ûaƒmbàò 



- ٢٤٥ -  

Üaƒmbáó@ @
  

  االستنتاجات :والأ

ة بین ق -١ إستراتیج اردة التي أفرزت العدید استخدم اإلرهاب  ان الحرب ال متین أ وتین عظ
ة مما خل وراءه العدید من المشاكل  یل جماعات ومنظمات إرهاب من ممارسات اإلرهاب وتش

مي رًا إلى  ،والحروب على الصعید الدولي واإلقل عض الدول المتصارعة المتكافئة عس وقد لجأت 
ما بینها  ة ف ام استخدام الوسائل اإلرهاب عض الدول الصغر إلى الق ة وتلجأ  بدیل للحروب التقلید

ثیرًا ما تحصل بدافع  رًا و ة ضد الدول الكبر نظرًا لعدم قدرتها على مواجهتها عس أعمال إرهاب
  االنتقام.

سیوني اإلرهاب وتم  قبول هذا التعرف في اجتماعات الخبراء  -٢ عرف د. شرف 
میین التي نظمها منظ ة عنف محرم  ١٩٨٨مارس  ١٤مة األمم المتحدة في اإلقل أنه (إستراتیج

ة تتوخى أحداث عنف مرعب داخل شرحة خاصة من  ة إیدیولوج ًا تحفزها بواعث عقائد دول
غض النظر عما إذا  ة لمطلب ولمصلحة  ام برعا مجتمع معین لتحقی الوصول إلى السلطة أو الق

عملون من أجل أن ة عن دولة من الدول) وهذا ان مقترفو العنف  ا ة عنها أو ن ا فسهم أو ن
عتبر من أفضل التعرفات التي تم طرحها عن اإلرهاب ألنه فهم مضمون اإلرهاب  التعرف 
اعث على العمل اإلرهابي وحصره  اسي وتطرق إلى ال ه س ة دون أ توج موضوع وعالجه 

اً  اس ولي وله مقترفه سواء أكان إرهاب دولة أو ذلك تطرق إلى نطاق العمل وهو النطاق الد ،س
  فرد.

افحة االرهاب الدولي التي اسفرت عن  -٣ ة لم ة الرام وعلى الرغم من قدم الجهود الدول
ال  عض صور واش ة الى منع وقمع  ة الرام م ة واالقل ة العالم ات الدول ابرام العدید من االتفاق

وما  تالها من هجمات  ٢٠٠١د عشر من سبتمبر اال ان احداث الحا ،االرهاب والعقاب علیها
ة  ة وضرورة اتخاذ تدابیر وطن قاع المعمورة ادت الى تزاید ادراك الدول الهم ة في مختلف  ارهاب

مي لمواجهة تلك الظاهرة ما بینها على الصعیدین العالمي واالقل ولقد  ،فضال عن تعزز التعاون ف
افة الدول االعضاء  ١٣٧٣راره رقم ق ٢٨/٩/٢٠٠١اصدر مجلس االمن بتارخ  ه  والذ طالب ف

ات  ط او دعم العمل ل االرهاب او التخط في االمم المتحدة بتجرم اعمال االرهاب وحظر تمو
ة.   االرهاب

افحة اإلرهاب في عام  -٤ ة  ٢٠٠٥أفضت نتائج مؤتمر القمة العالمي لم إلى إقرار الجمع
افحة  ٢٠٠٦أیلول  ٨العامة للمرة األولى في  ة لم ة المشتر ة األمم المتحدة العالم إستراتیج

ة خطة عمل تهدف إلى معالجة الظروف التي تساعد على انتشار  ،اإلرهاب وتتضّمن اإلستراتیج
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افحته واتخاذ تدابیر لبناء قدرات الدول وتعزز دور األمم المتحدة وضمان  ،اإلرهاب ومنعه وم
ا ي على الحاجة إلى احترام حقوق اإلنسان في أثناء م فحة اإلرهاب، من جهته شّدد االتحاد األورو

عد  ة، ال اب ظاهرة اإلرهاب وأهم هذه اإلجراءات: التحّرات االستقصائ مقارة متكاملة لمعالجة أس
اسي ل وأمن النقل،  - الس افحة التمو ان، م الدیبلوماسي، الحوار بین الثقافات، الحوار بین األد

افح ة م الياستراتیج ر الراد ، واتخذت مجموعة الثماني وحلف شمال ة التجنید، ونشر الف
ة، اإلجراءات الالزمة لمواجهة ظاهرة  ة وجامعة الدول العر األطلسي ومنّظمة الدول األمیر

  اإلرهاب التي تهّدد االستقرار العالمي.

م القاعدة اإلرهابي الذین أت -٥ ى بتوأمین األول هو جبهة النصر إن الوالدة الجدیدة لتنظ
م  اسي، والثاني هو تنظ ًال ومضمونًا وخاصة في اإلطار االجتماعي والس ه والدته ش ش الذ 
ة في العراق والشام (داعش) المولود األكثر جرأة وتشددًا  عد ذلك الدولة اإلسالم ح  الدولة الذ أص

ة له حدثًا متقدمًا  ة حتى من الوالدة المنج في مسار اإلرهاب الدولي المعاصر حیث یتمحور ووحش
ًا، ورغم التعاون  اس رًا وس ًا مع تمدده ف ًا تناس توسع جغراف الصراع بینهما عند الحدود السورة و
المیداني بین التوأمین هناك اختالف في الرؤ حیث تمثل جبهة النصرة النموذج األمثل لفروع 

ة بینما تمثل داعش الورث القاعدة التي تمیل إلى المزج بین ا ة والدعوات الوطن ألهداف الدین
ة على المستو العالمي ة والخالفة اإلسالم   .التقلید لتنفیذ برنامج األستاذ

ة في العر  -٦ م الدولة اإلسالم عرف اقتصارًا بـتنظ م ـاق والشام الذ  (داعش) هو تنظ
ة  ة الوهاب ة الجهاد ار السلف ع األف ار ورؤ الخوارجاسالمي یت هدف أعضاؤه  ،اإلضافة ألف و

ة وتطبی الشرعة ل  ،حسب اعتقادهم إلى إعادة الخالفة اإلسالم ش نتشر نفوذه  تواجد أفراده و و
ا  من ولیب اء عن وجوده في مناط دول أخر مثل جنوب ال سي في العراق وسورا مع أن رئ

اكستان  .وسیناء والصومال وشمال شرق نیجیرا و غداد ر ال م أبو  تزعم هذا التنظ   و

 ٢٠١٤) لسنة ١٦١٨والقرار رقم ( ٢٠١٥) لسنة ٢١٧٠اتخذ مجلس االمن القرار رقم ( -٧
ا ومنع تدف المقاتلین  م جبهة النصرة من خالل إضعافهم مال م داعش و تنظ للتصد لتنظ

ون في تجنید  شار ات على الذین  فرض عقو مقاتلین للجماعة ومساعدتها األجانب إلیهم والتهدید 
مهم للعدالة   .وتقد

م  -٨ ل عام وتنظ ش ل اإلرهاب  وقد استنتجنا في هذه الدراسة ثالثة نظرات في تمو
  داعش خاصة وهذه النظرات هي:

ا. - أ ات المتحدة وحلفائها في الخلیج وتر ة وعلى رأسها الوال ل من قبل الدول الغر   التمو

ل من قبل ال - ب ا وٕایران وحلفائها في الهالل التمو ون من الصین وروس قطب الشرقي الم
عي.   الش
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ر  - ج ة ورجال األعمال واألثراء المتعاطفین مع ف ل من قبل المنظمات الغیر الرح التمو
  داعش والقاعدة.

طن  ل الدولي الذ ی ل من الجهات الثالثة وخاصة التمو واألقرب إلى الصواب هو التمو
الة.أجندات مختل الو الحرب    فة 

النظر في جرائم الحرب  -٩ ة فإنها تختص  ة الدول مة الجنائ وفقا للنظام األساسي للمح
م دولة طرف في النظام  ة إذا وقعت الجرمة على إقل ادة الجماع ة وجرمة اإل والجرائم ضد اإلنسان

المادة  ه  اها على النحو المشار ال مة، من ا ١٢األساسي أو من أحد رعا لنظام االساسي للمح
ة  ة الدول مة الجنائ ست طرفا في النظام األساسي اختصاص المح ذلك إذا قبلت الدولة التي ل و
مة من مجلس األمن الدولي مستنًدا إلى الفصل  ذلك في حالة اإلحالة للمح الفصل في الجرمة، و

مة ع من میثاق األمم المتحدة وفي هذه الحالة تمارس المح اختصاصها دون حاجة إلى قبول  السا
مها أو الدولة التي ینتمي المتهم إلى جنسیتها سواء  مسب من الدولة التي ارتكبت الجرمة على إقل
مة من عدمه، ومؤد ما تقدم أنه على الرغم من  انت هذه الدولة طرفا في النظام األساسي للمح

سا طرفا في النظام األساسي للمح ض أن سورا والعراق ل ن عند الق م ة إال أنه  ة الدول مة الجنائ
ة سواء في ظل وجود  ة الدول مة الجنائ مي داعش والنصرة محاكمتهم أمام المح على مجرمي تنظ
ة أو قبولهم لذلك أو إحالة الدعو  ة الدول مة الجنائ احالة  من سورا والعراق  للمتهمین للمح

ة من قبل مجلس  ة الدول مة الجنائ ع من للمح موجب الفصل السا األمن استناًدا  لسلطاته المقررة 
میثاق األمم المتحدة إذا ما عرضت أ دولة ارتكبت الجرمة على اراضیها هذا المطلب أمام 

  مجلس األمن وواف أعضاء المجلس على ذلك.

ا ات :ثان   التوص

م على ضرورة تفعیل البرلمان وتم -١ ة في االقل اس افحة نوصي االطراف الس دید قانون م
ة في  عد نفاذ مدته القانون لكي ال تضطر المحاكم في التعامل  ١٦/٧/٢٠١٦االرهاب الكردستاني 

ات العراقي المرقم بـ اللجوء الى قانون العقو ة  ات التي تعتبر ارهاب  ١١١مع المتهمین في العمل
ات العراقي  ،١٩٦٩لسنة  ات التي نص علیها قانون العقو هي اخف من التي نص الن العقو

ات حول الدعوة الى التطرف ونشر  ذلك ال تشمل على عقو افحة اإلرهاب و علیها قانون م
ر التطرف. ف   المطبوعات المتعلقة 

افحة االرهاب الكردستاني من خالل تعزز سلطات الشرطة واالجهزة  -٢ تعدیل قانون م
ة والت ة االلكترون ة االخر في مجاالت المراق المات وغسیل االموال االمن ش وتسجیل الم فت

غیر محاكمة المش ،ومنحهم سلطات االعتقال  ذلك اضافة نصوص تتعل  ه فیهم من تو
عادهم  اعتقالهم وا   .راً ادإاالرهابیین الدولیین تسمح 
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ة -٣ ة وطن مة جنائ یل (مح ة تش الجرائم ضد االنسان وردستان العراق تختص  م  ) في إقل
ون مقرها ف ةو الجرائم ضد االنسان ة المختصة  ة العراق مة الجنائ  ،ي أریل على غرار المح

ادة  ة (جرمة اال م داعش االرهابي في الجرائم التال ة وفي مقدمتها تنظ مات االرهاب لمحاكمة التنظ
ة ة ،الجماع افحة اال ،جرائم الحرب ،جرائم ضد االنسان ة الواردة في قانون م رهاب والجرائم االرهاب

وردستان العراق رقم ( م  ل عراقي او  )٢٠٠٦) لسنة ٦في اقل مة على  ة المح على أن تسر وال
ة في  مات االرهاب قاتل مع التنظ م في العراق أو  العراق او في الخارج ضد عري او اجنبي مق

ضالعراق ( ما  وردستان أو خارجها  م  سها.ر بها) في مناط اقل   عد تأرخ تأس

ع على  -٤ اتجاه التوق غداد لتسخیر الجهود  ومة  ة وحوارة مع ح فتح قنوات دبلوماس
ة ة الدول مة الجنائ   :یلي وفي ذات الوقت إجراء ما ،االنضمام الى نظام روما االساسي للمح

ة  ة(جرائم الحرب والجرائم ضد االنسان الجرائم الدول أ. الطلب من مجلس االمن فتح تحقی 
ة أو التي تندرج تحت التطهیر الوجرمة اال عرقي خصوصًا ضد شعبنا ادة الجماع
ما حدث في الكردستاني ة من قبله  ة الدول مة الجنائ ) ومن ثم إحالتها الى المح

ما وأن العراق من  ا الس ل من السودان ولیب ًا في  مة حال اشرها المح قات التي ت التحق
ع دول (فلسطین ونیجیراضمن  اأفغانستاوالعراق  و  قائمة الس ا وغین ران ا وأو ولومب ) ن و

قًا  ة ستفتح تحق ة الدول مة الجنائ انت المح ان ما إذا  التي هي على قائمة الفحص لب
ة قد وقعت على أراضیها انت جرائم حرب او جرائم ضد االنسان    .شأن ما إذا 

مة الجنا يفتح قنوات اتصال ولقاء مع السید مدع .ب ة لحثه على عام المح ة الدول ئ
ادرة لفتح تحقی بخصوص هذه الجرائم فتح مثل هذا التحقی من  ،الم حیث أن له الح 

ة مثل العراق. ة الدول مة الجنائ ست عضوًا في المح انت الدولة ل   تلقاء نفسه حتى لو 

م  -٥ ة (مدّولة) في إقل ة ودول یل محاكم مختلطة وطن وردستان مفاتحة االمم المتحدة لتش
ة من القضاة والكوادر  ،العراق ة ومحل ات فاعلة في مجال القضاء والعدالة دول تضم شخص

ا  مبود ة و مور الشرق وسوفو والبوسنة وت االخر على غرار المحاكم المختلطة في سیرالیون و
م داعش االرهابي ضد شعبنا الكر  ع الدولي التي ارتكبها تنظ دستاني للنظر في الجرائم ذات الطا

ة وجرائم التطهیر العرقي ونحوها ادة الجماع ة واال   .والجرائم االخر من جرائم الحرب ضد االنسان

ة  -٦ وم ة وغیر الح وم ا من قبل الهیئات المختصة الح م داعش اعالم ر تنظ مواجهة ف
ة والخطاب  ة جدیدة وطرقة جدیدة في فهم الدین من خالل التثقیف والتر حیث في خل عقل

قي  صار الحق یب في الفهم واالست ي نوعا من العم والتر ح ح الذ  ترجم الفهم الصح یجسد و
 لالسالم.
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م -   القرآن الكر

س لا -   :مجاعملاو قوام

  ، المجلد الثالث.١٩٦٨أبو الفضل دمحم بن  منظور، لسان العرب، دار لسان العرب، بیروت،  -١
ةاسماعی -٢  ل عبدالفتاح عبدالكافي، معجم مصطلحات حقوق االنسان، دار الكتب العر

ة،  -٣ عة الثان ط، مؤسسة الرسالة، الط   .١٩٨٧القاموس المح
٤-  ، اجلور ، دار الروضة، اسطنبول قاموس نعمت حسین  ا،  –جود   .٢٠١١تر
  
عة -   :ةمالسإلا الفقه والشر
تب ا -٥ ردستان، الم ة في  مات الجهاد   ٢٠١٥، ١لعري للمعارف، سعر، جهاد عودة، التنظ
ة (داعش)،  -٦ م الدولة اإلسالم ل الدولي لتنظ م الشیبي، التمو جهاد عودة، د. دمحم عبد العظ

تب العري للمعارف، القاهرة،    .٢٠١٥، ١الم
ة (داعش)، جهاد عودة، د. دمحم عبد الع -٧ م الدولة اإلسالم ل الدولي لتنظ م الشیبي، التمو ظ

تب العري للمعارف، القاهرة،    ٢٠١٥، ١الم
ة، دار الجیل العري للنشر والتوزع،  -٨ م الدولة اإلسالم ة، د. دمحم أبو رمان، تنظ حسن أبو هن

  ٢٠١٥، ١عمان االردن، 
ة (الجذور التوحش، المستقبل)، دار الساقي، بیروت،  -٩ ار عطوان، الدولة اإلسالم عبد ال

٢٠١٥، ١  
ان، - ١٠ ة الثالثاء الدامي، الدین عبد الحسین شع القانون –االسالم واالرهاب الدولي، ثالث

مة اسة، دار الح   ٢٠٠٢، لندن، الس
م اإلسالم وٕاعالن األمم المتحدة، اإلدارة العامة للنشر،  - ١١ دمحم الغزالي، حقوق اإلنسان بین تعال

  ٢٠٠٩، ٦الجیزة، 
ة، راض الرس للكتب والنشر،  - ١٢ دمحم علوش، داعش وٕاخوانها من القاعدة إلى الدولة اإلسالم

٢٠١٥، ١.  
تب اإلسال - ١٣   ٨، الجزء ٤، ٢٠٠٠مي، بیروت، محمود شاكر، التارخ اإلسالمي، الم
١٤ -  ، غا د. علي الشرحي، الفقه المنهجي، دار القلم، دمش   ٩مصطفى الخن د. مصطفى ال
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ابل  - ١٥ مة، لندن، دار  هشام الهاشمي، عالم داعش من النشأة إلى إعالن الخالفة، دار الح
  .٢٠١٥، ١غداد، 

ابل هشام الهاشمي، عالم داعش من النشأة إلى إعالن الخالفة،  - ١٦ مة، لندن، دار  دار الح
  .١٣٢، ص٢٠١٥، ١غداد، 

ة الفقه وأصوله،  - ١٧ ل توراه،  هیثم عبد السالم دمحم، اإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالمي، رسالة د
ًا،  ة، النهرن حال   .٢٠٠٠جامعة صدام للعلوم اإلسالم

  ١، ٢٠١٤هیثم مناع، خالفة داعش، المعهد االستكندنافي لحقوق اإلنسان  - ١٨
ة، دار آمنة للنشر والتوزع، عمان، ول - ١٩ ، دولة العراق اإلسالم   ٢٠١٢ید الراو
٢٠ -  ، ر، دمش ة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الف   .٥٩٣، ص٦وه
  
ة: -   مصادر القانون
ة، مصر، - ٢١ ة في مواجهة االرهاب، دار النهضة العر اسة الجنائ م عید نایل، الس دون  ابراه

  سنة نشر
م دمحم - ٢٢ ة, إبراه ة الدول مة الجنائ   ٢٠٠٦، المجلس األعلى للثقافة, القاهرة, ١ العناني: المح
ة،  - ٢٣ عض جوانب ظاهرة اإلرهاب الدولي، مجلة الدراسات الدبلوماس أبو الوفا، أحمد، دراسة ل

ة، الراض،    م١٩٩٠وزارة الخارج
ات، احمد عبدالعزز االلفي، - ٢٤ ة الن القسم العام، شرح قانون العقو ت ، صر،م   ١٩٩٣ الزقاز
ات المصر  - ٢٥ ادئ قانون العقو الل، م ة، –احمد عوض  القسم العام، دار النهضة العر

  ٢٠٠٥القاهرة، 
ة لالرهاب، احمد فتحي سرور، - ٢٦ ة، المواجهة القانون   .٢٠٠٨ ،١ القاهرة، دار النهضة العر
ام القانون الدولي، اإلر  - ٢٧ الت أحمد دمحم رفعت، اإلرهاب الدولي في ضوء أح هاب الدولي ومش

ز اتحاد المحامیین العرب ٣التحرر والثورة في العالم الثالث، سلسلة حوار الشهر، رقم  ، مر
ة،  حوث والدراسات القانون   ١٩٨٦لل

ة,  - ٢٨ اسة الدول ة, الرهانات والمعوقات، مجلة الس ة الدول مة الجنائ إدرس الكرني: المح
  ٢٠٠٩القاهرة،  ،)٤٥)، السنة (١٧٦), عدد (٤٤مؤسسة األهرام، المجلد (

أسامة دمحم بدر، مواجهة اإلرهاب، دراسة في التشرع المصر المقارن، النسر الذهبي  - ٢٩
اعة، القاهرة،    ٢٠٠٠للط
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اسامة دمحم بدر، مواجهة االرهاب، دراسة في التشرع المصر والمقارن، النسر الذهبي  - ٣٠
اعة،    ٢٠٠٠للط

ة للدراسات والنشر والتوزع،  اسماعیل الغزال، االرهاب والقانون  - ٣١ الدولي، المؤسسة الجامع
  ١٩٩٠ بیروت،

ات المقارن، - ٣٢ م، القواعد العامة في قانون العقو ان، اكرم نشأت ابراه عة الفت  ،١ غداد، مط
١٩٩٨  

ات القانوني للجرمة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات إمام حسانین ع - ٣٣ طا هللا، اإلرهاب والبن
ندرة،  ة، اإلس   ٢٠٠٤الجامع

ان القانوني للجرمة، امام حسنین عطا هللا، - ٣٤ ة، االرهاب والب  دار المطبوعات الجامع
ندرة،   ٢٠٠٤ االس

و زادانوف، االرهاب والقانون الدولي، ترجمة المبروك دمحم - ٣٥ شین عي، الدار الجماهیرة  بل الصو
ا، للنشر والتوزع واالعالن،   ١٩٩٤ لیب

ة، لبنان،  ١٣٧٣توفی الحاج، القرار  - ٣٦   ٢٠١٣والحرب على االرهاب، منشورات زن الحقوق
ال  - ٣٧ ندرة،  ة، االس ة الجامع ات، مؤسسة الثقاف جالل ثروت، النظرة العامة لقانون العقو

ع   سنة ط
ورنو، معجم الم - ٣٨ عة االولى، جیرار  ة، ترجمة منصور القاضي، الط صطلحات القانون

ة للدراسات والنشر والتوزع، بیروت،   ١٩٩٨ المؤسسة الجامع
افحة االرهاب، منشورات زن  - ٣٩ ة، دراسة في ضوء قانون م ، الجرمة االرهاب حیدر علي نور

ة، بیروت،   ٢٠١٣ الحقوق
ا - ٤٠ ة رفعت، أحمد محمـد، اإلرهـاب الدولي في ضوء أح ات الدول م القانون الدولي واالتفاق

ة، دار النهضة العریـة، القـاهرة،    م١٩٩٤وقرارات المنظمات الدول
س بهنام، النظرة العامة للقصد الجنائي، - ٤١ ندرة، منشاة المعارف، رمس   ١٩٧١ االس
ة، العدد  - ٤٢ ة القوم  ،١، مجلد ٣رؤوف عبید، القضاء الجنائي عند الفراعنة، المجلة الجنائ

١٩٥٨  
ة وتطور القانون الدولي الجنائي،  - ٤٣ ة الدول مة الجنائ ، منشورات ١زاد عیتاني: المح

ة بیروت،    ٢٠٠٩الحلبي الحقوق
ات، - ٤٤ ادئ العامة في قانون العقو ، الم عة السالم، ،١ ،١ج سامي النصراو  غداد، مط

١٩٧٧  
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مان عبد المنعم، أصول علم اإلجرام والجزاء، المؤسسة الجامع - ٤٥ ة للدراسات والنشر سل
  ١٩٩٦، ١والتوزع، بیروت، 

مان عبدالمنعم ود. عوض دمحم عوض، النظرة العامة للقانون الجزائي اللبناني  - ٤٦ نظرة  –سل
ة للدراسات والنشر والتوزع، بیروت،    ١٩٩٦الجرمة والمجرم، المؤسسة الجامع

ة، - ٤٧ اح عرس، الظروف المشددة في العقو ة، ص ة القانون ت   ٢٠٠٢ غداد، الم
ر  - ٤٨ ة المسلحة في  القانون الدولي العام، القاهرة، دارالف صالح  الدین عامر، المقاومة الشعب

  .١٩٧٧العري، 
ة واالجت - ٤٩ ة، القاهرة، صوفي أبو طالب، تارخ النظم القانون ة، دار النهضة العر   ١٩٨٨ماع
منة القانون أم قانون  - ٥٠ ة، ه ة الدول مة الجنائ اسیل یوسف: المح ضار خلیل محمود و

منة،  غداد، ١اله مة،    ٢٠٠٣، بیت الح
ات - ٥١ ط في شرح قانون العقو س غداد، ضار خلیل محمود، ال عة االولى،   القسم العام، الط

٢٠٠٢  
اتضار خلیل محمو  - ٥٢ ط في شرح قانون العقو س غداد، –د، ال   ٢٠٠٢القسم العام، 
ة، جامعة دهوك،  - ٥٣ افحة االرهاب وتأثیرها على حقوق االنسان المدن مان خلیل ،م طاهر سل

ة،  اس   ٢٠١٤فاكولتي القانون العلوم الس
ة، القاهرة،  - ٥٤ ة، دار النهضة العر ة المدن   ٢٠٠٦عاطف عبدالحمید حسن، االرهاب والمسؤول
عي، جرائم اإلرهاب في القانون الجنائي دراسة مقارنة، دار الكتب  - ٥٥ عامر مرعي حسن الر

ة، القاهرة،    ٢٠١٠القانون
ات العراقي الجدید - ٥٦ اس الحسني، شرح قانون العقو عة –ع ة، مط عة الثان القسم العام، الط

غداد،   ١٩٧٢ الرشاد، 
اسي، دار المعارف ل - ٥٧   ١٩٦٣بنان، عبد  الوهاب حومد، اإلجرام الس
ة،  - ٥٨ اسي والقانون الجنائي، دار الثقافة العر م صدقي، اإلرهاب الس   ١٩٨٥عبد الرح
ط في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، القانون الدولي  - ٥٩ عبد الكرم علوان، الوس

ة دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان،  ت   ١٩٩٧المعاصر، م
اب الدولي في الواقع والقانون، مجلة القضاء، تصدرها عبد هللا عبد الجلیل الحدیثي، اإلره - ٦٠

ع،  ة المحامیین العراقیین، العدد الثالث والرا   ١٩٨٩نقا
ة  - ٦١ مة الجنائ ار رشید الجمیلي، جرائم االرهاب الدولي في ضوء اختصاص المح عبدالج

عة االولى،  ة، لبنان، الط ة، منشورات الحلبي الحقوق   ٢٠١٥الدول
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ط في شرح القانون المدني، نظرة االلتزام بوجه عام، عبدالرزاق احمد  - ٦٢ ، الوس السنهور
ندرة،  ح المستشار احمد المراغي، منشأة المعارف االس مصادر االلتزام، الجزء االول تنق

٢٠٠٤.  
ة، الجزء االول، دار النهضة  - ٦٣ ، شرح القواعد العامة لالجراءات الجنائ عبدالرؤوف مهد

ة،    .١٩٩٩العر
، المفهوم القانوني لجرائم االرهاب،عبدالقادر  - ٦٤ ة،  زهیر النقوز منشورات الحلبي الحقوق

  .٢٠٠٨بیروت، 
ة حقوق االنسان، - ٦٥ دار دجلة،  عبدهللا علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حما

٢٠١٠.  
ات عبود السراج ، - ٦٦   .٢٠٠٧ ،جامعة دمش ،القسم العام–شرح قانون العقو
اتعبود السراج، قانون ال - ٦٧ ان نشر، - عقو ال م عة التاسعة،    .١٩٩٨القسم العام، الط
ع مطر، - ٦٨ ة، عصام عبدالفتاح عبدالسم ندرة، دار الجامعة الجدیدة، الجرمة االرهاب  االس

٢٠٠٥.  
ات  على عبدالقادر القهوجي، - ٦٩ منشورات  نظرة الجرمة، –القسم العام- شرح قانون العقو

ة، بیروت،   .٢٠٠٨ الحلبي الحقوق
ات، علي حس - ٧٠ ادئ العامة في قانون العقو ، الم ین الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاو

ت، ع الرسالة، الكو   .١٩٨٢ مطا
ة، بیروت، ١علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائي،  - ٧١ ، منشورات الحلبي الحقوق

٢٠٠١.  
ات، مجلة القانون واال - ٧٢ رة النتیجة في قانون العقو قتصاد، العدد عمر السعید رمضان، ف

  .١٩٦١آذار  االول،
ات - ٧٣ ندرة، –عوض دمحم عوض، قانون العقو ة، االس القسم العام، دار المطبوعات الجامع

١٩٨٥.  
ات  - ٧٤ عة اوفست  –القسم العام–فخر عبدالرزاق صلبي الحدیثي، شرح قانون العقو مط

غداد    .١٩٩٢الزمان، 
ة ب - ٧٥ ة، شر ة الدول مة الجنائ ، المح  یت المقدس للمحاماة والدراسات،فدو ذوب الوعر

  .٢٠١٤فلسطین، 
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ة،  - ٧٦ ة نحو العدالة الدول ة الدول مة الجنائ ، منشورات الحلبي ١فیدا نجیب حمد: المح
ة، بیروت،    .٢٠٠٦الحقوق

ات، ماهر عبد شوش الدرة، - ٧٧ ام العامة في قانون العقو اعة والنشر، االح مة للط  دار الح
  .١٩٩٠ الموصل، جامعة الموصل،

مقرادمحم - ٧٨ افحة في الدول الد ة، دار النهضة ط أبو الفتح  الغنام، اإلرهاب وتشرعات الم
ة، القاهرة   .العر

عة  - ٧٩ ، الط ، دمش عة جامعة دمش ات، مط ادئ العامة في قانون العقو دمحم الفاضل، الم
عة،    .١٩٦٥الرا

اع - ٨٠ ة للط ات اللبناني، الدار الجامع ي ابو عامر، قانون العقو ة والنشر، بیروت، دمحم ز
١٩٨١.  

صرة، ٢دمحم شالل حبیب، أصول علم اإلجرام،  - ٨١ اعة والنشر، جامعة ال ، دار الكتب للط
١٩٩٠.  

ة، القاهرة،  - ٨٢ دمحم عبد اللطیف عبد العال، جرمة اإلرهاب، دراسة مقارنة، دار النهضة العر
١٩٩٤.  

ة  - ٨٣ ، الجرائم الدول ة ل –دمحم عبد المنعم عبد الخال ة والسالم دراسة تأصیل لجرائم ضد اإلنسان
  .١٩٨٩، سنة ١وجرائم الحرب، 

ة، دار  - ٨٤ ض ة واالنظمة التعو ا االرهاب بین انظمة المسؤول دمحم عبدالواحد الجمیلي، ضحا
ة، مصر،    .١٩٩٨النهضة العر

٨٥ - ، ر ة ناقدة، دار العلم للمالیین، بیروت، االرهاب الدولي، دمحم عزز ش  ،١ دراسة قانون
١٩٩١.  

ة  فتحي عید،دمحم  - ٨٦ افحة االرهاب من الناحیتین الموضوع ة لم ة العر التشرعات الجنائ
ة، ة، واالجرائ ة للعلوم االمن ة نایف العر م حوث والدراسات، اكاد ز ال  الراض، مر

١٩٩٩.  
ین الدولي والداخلي، دمحم مؤنس محب الدین، - ٨٧ دار  االرهاب في القانون الدولي على المستو

ر العري   .١،١٩٨٧ القاهرة، ،الف
ة الحدیثة،  - ٨٨ عة العر ة، المط محمود سالم زناتي، موجز تارخ النظم االجتماعي والقانون

١٩٧٧  
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ع روز الیوسف الجدیدة، مصر،  - ٨٩ ة، مطا ة الدول مة الجنائ سیوني، المح محمود شرف 
٢٠٠١.  

ة، محمود صالح العادلي، - ٩٠ ر الجامعي، لبنان، الجرمة الدول ع دار الف   .٢٠٠٥ة االولى، الط
ة - ٩١ ندرة، –محمود صالح العادلي، الجرمة الدول ر الجامعي، االس دراسة مقارنة، دار الف

٢٠٠٤.  
افحة اإلرهاب وحرب العالم الجدید،  - ٩٢ ة لم ة والتشرع اغ، الجهود الدول اسین ص محمود دمحم 

  .٢٠٠٥دار الرضوان، حلب، 
ات، القسم ال - ٩٣ عة محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقو ة، الط عام، دار النهضة العر

١٩٨٣ ،١٠.  
ات، محمود محمود مصطفى، - ٩٤ عة جامعة القاهرة، ،١٠ القسم العام، شرح قانون العقو  مط

ة،   .١٩٨٣ القاهرة، دار النهضة العر
ة،  - ٩٥ ة، معهد الدراسات العر ة في التشرعات العر محمود نجیب حسني، المساهمة الجنائ

ة،   .١٩٦٠ جامعة الدول العر
ة، النظرة العامة للقصد الجنائي، محمود نجیب حسني، - ٩٦  ،٣ القاهرة، دار النهضة العر

١٩٨٨.  
ة، مصر،  - ٩٧ محمود نجیب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار النهضة العر

١٩٨٣.  
ات اللبناني  - ٩٨ ة، –محمود نجیب حسني، شرح قانون العقو القسم العام، دار النهضة العر

  .١٩٨٤بیروت، 
ات، محمود نجیب حسني، - ٩٩ النظرة العامة للجرمة والنظرة  القسم العام، شرح قانون العقو

، ة والتدبیر االحتراز ة، العامة للعقو   .١٩٨٢، ٥ القاهرة، دار النهضة العر
ین  - ١٠٠ ة مقارنة على المستو مؤنس محب الدین، اإلرهاب في القانون الجنائي، دراسة قانون

ت   .١٩٨٣ة االنجلو مصرة، القاهرة، الوطني والدولي، م
ة،  - ١٠١ مة الجنائ مات: جرمة العدوان في ظل نظام المح ، دار الثقافة ١نایف حامد العل

  .٢٠٠٧للنشر والتوزع، األردن، عمان، 
ة،  - ١٠٢ نبیل أحمد حلمي، اإلرهاب الدولي وفقًا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العر

  .١٩٨٨القاهرة، 
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ه صالح، - ١٠٣ ة دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان، نب ت  النظرة العامة للقصد الجنائي، م
٢٠٠٤.  

ة المقارنة وفي الشرعة  - ١٠٤ ة في القوانین الوضع اس نجاتي سید سند، الجرمة الس
ة الحقوق، جامعة القاهرة،  ل توراه،  ة، رسالة د   .١٩٨٣اإلسالم

ة واالنترو  - ١٠٥ ه: الجرائم الدول تب الجامعي الحدیث، نسرن عبد الحمید نب ل، الم
ندرة،    .٢٠١١اإلس

ة للمشرع المصر في مواجهة جرائم اإلرهاب، دار  - ١٠٦ اسة الجنائ ، الس نور الدین هنداو
ة، القاهرة،    .١٩٩٣النهضة العر

عة  - ١٠٧ ة في القانون الدولي، منشورات مط ة الشخص ة الجنائ لة المسؤول ، مش یونس العزاو
غداد،  ،   .١٩٧٠ شفی

  
حوث:األط - ح والرسائل وال   ار

ام القانون الدولي، اإلرهاب الدولي  - ١٠٨ أحمد دمحم رفعت، اإلرهاب الدولي في ضوء أح
الت التحرر والثورة في العالم الثالث، سلسلة حوار الشهر، رقم  ز اتحاد ٣ومش ، مر

ة،  حوث والدراسات القانون   ١٩٨٦المحامیین العرب لل
اسات  - ١٠٩ طة بو علي، س افحة االرهاب في الوطن العري،احمید بو جل رسالة  م

م، ماجستیر،   ٢٠١٠ الجزائر، جامعة دالي ابراه
ة  - ١١٠ ل توراه،  سامي جاد واصل، إرهاب الدولة في إطار قواعد القانون الدولي العام، رسالة د

  ٢٠٠٣الحقوق جامعة القاهرة، 
تو  - ١١١ ة، رسالة د ة الحقوق، عائشة دمحم طلسن، اإلرهاب الدولي والحصانة الدبلوماس ل راه، 

  ١٩٨٨جامعة القاهرة، 
حوث  - ١١٢ ز اإلمارات للدراسات وال ة والسلم الدولي، مر ان لة الس عدنان السید حسین، المش

ة،    ١٩٩٧، ١اإلستراتیج
القوانین  - ١١٣ ة وعالقته  ة الدول مة الجنائ ة للنظام االساسي للمح دمحم ابو الوفا، المالمح االساس

حث ة،  ة المصرة للقانون الجنائي، القاهرة،  والتشرعات الوطن مقدم الى مؤتمر الجمع
٢٠٠٢  
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ة  دمحم فتحي عید، - ١١٤ افحة االرهاب من الناحیتین الموضوع ة لم ة العر التشرعات الجنائ
ة، ة، واالجرائ ة للعلوم االمن ة نایف العر م حوث والدراسات، اكاد ز ال  الراض، مر

١٩٩٩  
ة، نجاتي سید سند، الجرمة الس - ١١٥ ة المقارنة وفي الشرعة اإلسالم ة في القوانین الوضع اس

ة الحقوق، جامعة القاهرة،  ل توراه،    ١٩٨٣رسالة د
ة، رسالة  - ١١٦ هیثم حسن، التفرقة بین اإلرهاب الدولي ومقامة االحتالل في العالقات الدول

توراه  ة الحقوق جامعة عین شمي،  –د   ١٩٩٩ل
ة الفقه هیثم عبد السالم دمحم، اإلرها - ١١٧ ل توراه،  ب في ضوء الفقه اإلسالمي، أطروحة د

غداد،  ًا،  ة، نهرن حال   ٢٠٠٠أصوله، جامعة صدام للعلوم اإلسالم
ة الفقه  - ١١٨ ل توراه،  هیثم عبد السالم دمحم، اإلرهاب في ضوء الفقه اإلسالمي، رسالة د

ًا،  ة، النهرن حال   ٢٠٠٠وأصوله، جامعة صدام للعلوم اإلسالم
  
  :نیناو قلا ن وتمو  رــیـــــاتـــــلدسا -٥

  .٢٨/٨/٢٠٠٥الدستور العراقي الصادر في  -١١٩
ة الفرنسي. - ١٢٠   قانون االجراءات الجنائ
ات الفرنسي رقم  - ١٢١   .١٩٨٦لعام  ٨٦/١٠٢٠قانون العقو
ات القطر لعام  - ١٢٢   .٢٠٠٤قانون العقو
ات المصر . - ١٢٣   قانون العقو
افحة االرهاب البرطاني لعام - ١٢٤   .٢٠٠٠ قانون م
افحة اإلرهاب السور الصادر في عام  - ١٢٥   .٢٠١٢قانون م
افحة اإلرهاب العراقي، رقم  - ١٢٦   ٢٠٠٥لسنة  ١٣قانون م
افحة اإلرهاب المغري رقم  - ١٢٧   ٢٨/٥/٢٠٠٣الصادر في  ٠٣ – ٠٣قانون م
ة غوغل بتارخ  - ١٢٨ افحة اإلرهاب على ش   .٢٧/٢/٢٠١٥قانون م
ردستان ال - ١٢٩ م  افحة اإلرهاب في إقل   ٢٠٠٦) سنة ٣عراق، رقم (قانون م
ة،  - ١٣٠ افحتها، الجمهورة الجزائ ل اإلرهاب وم ض األموال وتمو ة من تب الوقا قانون یتعل 

  ٢٠٠٥، ١وزارة العدل، 
ة لعام  - ١٣١ ة الدول مة الجنائ ة للمح   .٢٠١٠الوثائ الرسم
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ة: -٧   المصادر اإللكترن
امرني، الكورد واألمم المتحدة مقال منشور في جر  - ١٣٢ ة بتارخ سرست  الف اإللكترون دة إ

١٩/٩/٢٠١٥.  
ة) ( - ١٣٣ صمة إیجاب )، تحت www.bqmaa.comمقال منشور على االنترنیت على موقع (

ال اإلرهاب تارخ التصفح    .١٤/١٠/٢٠١٥عنوان أش
ا، الموسوعة الحرة على االنترنت حرب الثالثین عامًا. - ١٣٤ یبید   و
ا الموسوعة الحرة على موقع غوغل أطل - ١٣٥ یبید ه بتارخ و   .١٧/١٠/٢٠١٥ع عل
ز  - ١٣٦ ة، مقالة منشورة على مر احث متخصص في شؤون الجماعات الجهاد ة،  حسن ابن هن

ط  ٢٢/٢/٢٠١٥جزرة للدراسات بتارخ    .http://studies.aljazeera.net/ar على الرا
ة - ١٣٧ فة  صهیب عنجرني، الدولة اإلسالم فة، صح غداد الخل غداد المؤسس إلى  من ال

ط:  ار على الرا   .www.al-akhbur.comاألخ
عنوان (هذا وعد هللا) مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي  - ١٣٨ ة  لمة صوت أبو دمحم العدناني، 

ط   .https://archive.org/details/Waad_201408 على الرا
ط:  - ١٣٩ أجزائها األرعة على الرا سلسلة صلیل  الصوارم 

http://www.ansarkhelafa.weebly.com.  
ط:   - ١٤٠ م الدولة اإلسالمي على الرا   .www.dawla-is.appspot.comافة إصدارات تنظ
ي الصادر في  أنظر - ١٤١ افحة اإلرهاب األمر : ٢٠٠٢م

http://www.jursit.law.ptii.edu/terrirsi.httm.  
ا الموسوعة الحرة علىأسامة بن الدن أنظر  - ١٤٢ یبید ط:  على موضع و  الرا

http://www.arwikipedia.org. 

ط أنظر إلى - ١٤٣   .topnews-nasirkandil.com.2015–01–20:   ناصر قندیل على الرا
مول داعش:   - ١٤٤   .١٤/٩/٢٠١٤، http://www.dw.de/who-finance-sisiمن 
ط  ١١/٥/٢٠١٥منشور في  ز مثالماالعراق ت - ١٤٥   .www.aliraqtimes.comعلى الرا
ط   ١٥/١٠/٢٠١٥حسین الخزاعي بتارخ  - ١٤٦   .www.kitabat.comعلى الرا
ا - ١٤٧ ط  ،نتائج قمة العشرن في انطال   .١٦/١١/٢٠١٥بتارخ  www.rudaw.comعلى الرا
  .www.eqtsad.netالموقع على  ٣٠/١٠/٢٠١٣مقال منشور بتارخ  - ١٤٨
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ل داعش على أنظر إلى  - ١٤٩ طتمو   ٢/١٠/٢٠١٥بتارخ  :الرا
http:///www.assakina.com/news/news/78092.  

ل داعش على أنظر إلى  - ١٥٠ طتمو  :الرا
http:///www.assakina.com/news/news/79418.  

افحة غسیل األموال     ١٠/١/٢٠١٥ر إلى نظأ - ١٥١   .www.xendano.orgم
شیر إلى  أنظر إلى - ١٥٢ طتقرر  افحة اإلرهاب على الرا   :قصور في م

www.siironlin.org.  
ات األرعین  - ١٥٣ ة غوغل. FATFالتوص   على ش
ة. - ١٥٤ ة غوغل اإللكترون ل اإلرهاب على ش التصد لتمو   الفر المعني 
ل  - ١٥٥ تاب منشور على ش ة غوغل اإللكتروني، ص PDFإدارة التوحش،    .٢٦على ش
ط:أبو مصعب الزرقا - ١٥٦ ة في العراق على الرا ام إمارة إسالم ق شر   و ی

www.yoytbe.com/warch?v=930Hywxxi-Q. 

  .www.yoytbe.com/warch?v=60mfEne728 اإلعالم عن ملف المطیبین أنظر: - ١٥٧
ط:   - ١٥٨ ان إعالن الدولة على الرا   .http://www.nokbah.com/nw3/?p=536نص ب
ة عل - ١٥٩ طهشام الهاشمي، صحوات الفصائل السن    :ى الرا

www.ynewsiq.com/?an=news8id22=3155. 

ط   - ١٦٠ -www.almoraqeb.net/main/urticlis-uction-showأكرم حجاز على الرا

id239htm.  
ط: - ١٦١ ع نوره) على الرا عنوان (هللا إال أن یت ة  لمة صوت غداد  ر ال   أبو 

162- www.dd-sunnah./net/foeum/showthrecd.php?t=153320. 

ط:  أبو دمحم ا - ١٦٣ ة على الرا لمة صوت لعدناني 
www.yputube.com.watch?v=zpjuj5j1bt4. 

ط:   - ١٦٤ عنوان هذا وعد هللا على الرا ة  لمة صوت أبو دمحم العدناني 
www.yputube.com.watch?v=biqkbzjcs-a.  

طأنظر إلى د.  - ١٦٥ :   عمار علي على الرا
www.yputubecenter.com/archicves/7554.  

طالحاضنة لإلرهاب على  البیئةأنظر إلى  - ١٦٦   .www.saneoualhadeth.me :الرا
ط - ١٦٧ ة على الرا حوث والدراسات االستراتیج ط لل ز الروا  :مر

www.rawabetcenter.com/archiove/7554  
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ط   ةالخالف - ١٦٨ ة على الرا   .www.ar.wikipedia.org/witiاإلسالم
  .www.news.bnc.co.uk/hi/arabic/news/1571000.stmأنظر  - ١٦٩
ط:   ةالخالفر إلى أنظ - ١٧٠ ة على الرا  .www.ar.vilipedia.org/wikiاإلسالم

ط: أنظر  - ١٧١   .www.ar.wolipedoa.org/wikiحزب التحرر على الرا
ط  - ١٧٢ ة على الرا م الدولة اإلسالم   .www.ar.wolipedoa.org/wikiتنظ
م داعش على أنظر إلى  - ١٧٣ طمناط تواجد تنظ    :الرا

www.aljazeera.net/spexialfilcs/pufes/ibebibfe-88c7.  
  .www.alarabia.co.uk/?id=56814 تواجد داعش في سورا ولبنان على: أنظر إلى - ١٧٤
ط: أنظر إلى - ١٧٥    جردة الدیلي تلغراف على الرا

www.alarabia.co.ukinvestigations/2015/715. 

ط: أنظر  - ١٧٦ رات داعش على الرا إلى معس
www.almaghribtosday.net/news/paganews. 

ط: إلى أنظر - ١٧٧   .www.alarabia.co.uk/?id=56814  داعش في الراق على الرا
من على: أنظر إلى - ١٧٨ م داعش في ال   .www.raualyoum.com/?p=38680 تنظ
ط: أنظر إلى - ١٧٩ طرة علیها داعش في العراق على الرا  المناط المس

www.aranewa.org/2015/04.  
ط: أنظر إلى - ١٨٠   .www.arabia.co.uj/?id=56814 مناط تواجد داعش على الرا
ط: أنظر إلى - ١٨١   .www.alsumaria.tv/news/118838 مناط تواجد داعش على الرا
رات داعش في تر أنظر إلى - ١٨٢ ط:معس   ا على الرا

www.waradan.com/news/iraq/17183531 

طأنظر إلى  - ١٨٣ -www.alhayat.com/opinion/Hassan  :داعش والترهیب على الرا

Bin-salam/7309417 

طحرق أب - ١٨٤ ر للمرتدین على الرا  :ي 
www.youtube.con/wutc?v=ZYSEMIPZPQ 

ط أ - ١٨٥  https://ar.wikipedia.org/wikiنصار بیت المقدس على الرا

ط  أ - ١٨٦   http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/2015/12/11نظر الى الرا

ط  - ١٨٧ م داعش في المغرب على الرا  http://www.nadorcity.com/23725.htmlتنظ
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ط: نظر الىأ - ١٨٨   مواجهة فرنسا لداعش على الرا
http://www.elwatannews.com/news/details/766745 

ط  - ١٨٩ ح طارق الهاشمي على الرا رة اعتقال    https://ar.wikipedia.org/wikiمذ

زة العراقي على نظر أ - ١٩٠ ة المر مة الجنائ طالمح   :الرا
ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime  

ط:  ٤أنظر المادة  - ١٩١ افحة اإلرهاب العراقي على الرا من قانون م
http://www.alrashead.net/index.php?partd=24&derid=1850. 

ط:  - ١٩٢ افحة اإلرهاب الكردستاني على الرا أنظر قانون م
ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime 

ط - ١٩٣ ل االرهاب على الرا  :جرمة تمو
ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime  

١٩٤ - ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime 

ط  - ١٩٥ ردستان على الرا م   :٣٠/٦/٢٠٠٨تمدید قانون االرهاب القل
http://www.alhayat.com/ 

ة على نظر الى أ - ١٩٦ افحة اإلرهاب العراقي ومخالفته للمعاییر الدول معلومات عن قانون م
ط  http://www.kitabat.com/ar/page/22/05/2014/28395 :الرا

ط:   - ١٩٧ افحة اإلرهاب الكردستاني على الرا ة قانون م أنظر: موضوع
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=1

4602 

ط:  - ١٩٨ ة على الرا أنظر اإلرهاب جزء من الجرمة الدول
http://www.kitabat.com/ar/page/11/12/2014/40033  ٢٤/٤/٢٠١٦.  

ط:  - ١٩٩ ة على الرا ة وجرمة ضد اإلنسان ادة جماع -https://arأنظر اإلرهاب جرمة إ

ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=424381521007938  
٢٤/٤/٢٠١٦. 

ط:  - ٢٠٠ ًا على الرا أنظر استخدام داعش ألسلحة سامة ومحرمة دول
http://alforatnews.com/modules/news/article.php?storyid=112324  

٢٥/٤/٢٠١٦. 

ط: ٧٥أنظر مشروع القرار رقم ( - ٢٠١ ي على الرا ) للكونغرس األمر
http://www.ishtartv.com/viewarticle,63249.html ٢٥/٤/٢٠١٦. 

ط:  - ٢٠٢ ة على الرا أنظر محاكمة مجرمي داعش أمام المحاكم العراق
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=112759  ٢٥/٤/٢٠١٦. 
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ط:  - ٢٠٣ ة على الرا أنظر جرائم داعش جرائم ضد اإلنسان
http://almasalah.com/ar/PrintNewspage.aspx?newsid=37481 

٢٥/٤/٢٠١٦. 

ط:  - ٢٠٤ ات األنفال ضد الشعب الكرد على الرا أنظر عمل
https://ar.wikipedia.org/wiki ٢٧/٤/٢٠١٦. 

ط:  - ٢٠٥ م داعش على الرا افحة تنظ ة لم -http://www.ncrأنظر الجهود الدول

iran.org/ar/iran-a-world/22527 ١٥/٥/٢٠١٦ 

ط - ٢٠٦ ارس على الرا عنوان على هامش مؤتمر    :ناجي الزید مقال 
http://www.azzaman.com/?p=118630 ١٥/٥/٢٠١٦ 

ش - ٢٠٧ ط مجلة الج  http://www.lebarmy.gov.lb/ar/content  :اللبناني على الرا
١٥/٥/٢٠١٥ 

ط - ٢٠٨ مز على الرا ات ستار تا   :االرهاب الدولي على منت
http://www.startimes.com/?t=26662678 ١٨/٥/٢٠١٦ 

ط - ٢٠٩ مز على الرا ات ستار تا  :االرهاب الدولي على منت
ww.startimes.com/?t=266626  18/5/2016 

ط ١٣٧٣القرار  - ٢١٠  :لمجلس االمن الدولي على الرا
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=4

18855  ٢١/٥/٢٠١٦. 

ط - ٢١١ افحة االرهاب على الرا ة لمجلس االمن لجنة م   :الصفحة الرسم
http://www.un.org/ar/sc/ct / 21/5/2016. 

ط   - ٢١٢ ارة على الرا ة نهرن االخ  ٢٤/٥/٢٠١٥ /http://nahrainnet.net/iraqش

طاألمم المتحدة تساند العراق في حرها ضد داعش نظر أ - ٢١٣  :الى الرا
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2005/08 

٢٣/٥/٢٠١٦ 

ة تساند العراقنظر الى أ - ٢١٤ ط في حرها ضد داعش على  الدول العر طالرا  :الرا
http://www.alwatan.com/graphics/2005/09sep ٢٣/٥/٢٠١٦. 

ة ـق - ٢١٥ ة على مستو القمة التاسعة عشر/السعود في  ٢٠٠٧رارات مجلس جامعة الدول العر
طالموقع الرسمي للمقاومة االسال ة/ لبنان على الرا  :م

http://www.moqawama.org/essaydetailsf.php?eid=3461&fid=29 
٢٣/٥/٢٠١٦. 
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ط موقع مجلس االمن - ٢١٦ افحة االرهاب على الرا  :لجنة م
http://www.un.org/ar/sc/ctc/aboutus.html ٢٤/٥/٢٠١٦ 

ط   - ٢١٧ ال نیوز على الرا الحرب على االرهاب في إطار األمم المتحدة في موقع الج
http://jibalnews.com/content.php?id=5367&lang=ar ٢٥/٥/٢٠١٦. 

” داعش“الذ یدعو إلى االمتناع عن دعم إرهابیي  ٢١٧٠مجلس األمن یتبنى القرار  - ٢١٨
ط”و  :جبهة النصرة على موقع شام اف ام على الرا

http://shamfm.fm/ar/article/52445 ٢٥/٥/٢٠١٦. 

ط  أ - ٢١٩  http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resourcesنظر الى الرا
٢٥/٥/٢٠١٦. 

افحته على موقع  ٢١٧٨قمة مجلس األمن حول اإلرهاب تعتمد القرار  - ٢٢٠ اإلجماع لم
ط   ة على الرا فة القدس االلكترون  http://www.alquds.co.uk/?p=226397صح

٢٥/٥/٢٠١٦. 

٢٢١ - http://www.alquds.co.uk/?p=226397 25/5/2016 ٢٥/٥/٢٠١٦. 

على موقع  ٢١٧٨نهاد اسماعیل لماذا تم استثناء ایران وحزب هللا من قرار مجلس االمن  - ٢٢٢
ط ة على الرا الف االلكترون فة ا   :صح

http://elaph.com/Web/opinion/2014/9/944285.html  ٢٥/٥/٢٠١٦. 

ط–نظر الى الموقع الرسمي لالمم المتحدةأ - ٢٢٣    :العراق على الرا
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2

680 ٢٥/٥/٢٠١٦. 

ط - ٢٢٤  :الموقع الرسمي لالمم المتحدة على الرا
http://www.un.org/ar/sc/ctc/aboutus.html ٥/٦/٢٠١٦. 

ومات - ٢٢٥ ة ح ل الجماعات الجهاد وقطاع خاص على موقع االتحاد الوطني  جاسم دمحم  تمو
ط    الكردستاني على الرا

٢٢٦ -       http://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare=40464 
٦/٦/٢٠١٦. 

ط - ٢٢٧ ة على الرا فة التحرر االلكترون   :صح
http://www.tahrirnews.com/posts/348348/ ٦/٦/٢٠١٦. 
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ومات وقطاع خاص على موقع االتحاد الوطني  - ٢٢٨ ة ح ل الجماعات الجهاد جاسم دمحم  تمو
ط   :الكردستاني على الرا

http://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx?Jimare=40464 
٦/٦/٢٠١٦. 

ط - ٢٢٩ ة على الرا فة المبتدأ قبل الخبر االللكترون  :صح
http://www.mobtada.com/details_news.php?ID=414496 ٦/٦/٢٠١٦. 

ة ا - ٢٣٠ أ المعلومات ة الن هش م داعش وداعم ة لتنظ ة الجنائ  :لمسؤول
http://annabaa.org/arabic/rights/2385 ١٤/٦/٢٠١٦ 

ة  - ٢٣١ مة الجنائ ار رشید الجمیلي جرائم اإلرهاب الدولي في ضوء اختصاص المح عبد الج
فة القوة الثالثة  االلكت ة على صح طالدول ة  على الرا   :رون

http://www.thirdpower.org/index.php?page=read&artid=49992 
٢٠/٦/٢٠١٦. 

ة على الموقع الرسمي للحزب  - ٢٣٢ ة الدول مة الجنائ ة الى المح اظم عبود نظرة قانون زهیر 
طالشیوعي العر    :اقي على الرا

http://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/30869 
٢٠/٦/٢٠١٦. 

ط - ٢٣٣ اء على الرا الة الوطن لالن ة على و ات الدول مة الجنا   :مح
http://www.wattan.tv/news/133859.html  ٢٠/٦/٢٠١٦. 

ة على الموقع الرسمي للحزب  - ٢٣٤ ة الدول مة الجنائ ة الى المح اظم عبود نظرة قانون زهیر 
ط   :الشیوعي العراقي على الرا

http://www.iraqicp.com/index.php/sections/platform/30869 
٢٠/٦/٢٠١٦. 

ط   - ٢٣٥ ة على الرا جرمة دول  http://www.startimes.com/?t=27948198االرهاب 
١٨/١٠/٢٠١٦. 

ة على - ٢٣٦ ة المدن ة والمسؤول ة الجنائ موقع النور للثقافة  حلمد جاسم الفهداو المسؤول
 .١٨/٧/٢٠١٦ http://www.alnoor.se/article.asp?id=207478واالعالم  

ط - ٢٣٧ ة على الرا فة خندان االلكترون   :صح
http://www.xendan.org/arabic/drejaa.aspx?jmara=11207 ٢٧/٧/٢٠١٦. 

ط   - ٢٣٨ ة على الرا أ االلكترون فة الن  http://annabaa.org/arabic/rights/2385صح
٢٨/٧/٢٠١٦.  
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