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)مقارنةدراسة(العراقيالمشرعواتجاھاتاإلرھابفھوم

*م حیدر راضي محسن.م

المسخلص

،دقیقةبصورةاإلرھابمعنىتحدیدمنیتمكناإلرھابحولموحدتعریفوجودإمكانیةالبحثیتفحص
عامالمشرعالعراقياالرھابمكافحةقانونلدىاالرھابقانونتعریفتجاهالتعریفھذاوانعكاس
الجدیداالرھابقانونفياالرھابتعریففيالعراقيالمشرعنجاحمدىاكتشفقدالبحثان. 2005
عالمیةقانونیةمعضلةھياالرھابتعریفمشكلةانعلىالبحثاستخلصفقد. 2005عامفيالمشرع
االرھابفعلمعنىتغیرفيتسببممالالرھاب،دقیقتعریفوجودتجاهالتشریعاتمنھتعانيومحلیة
المشرعاننجدلذلك. لالرھابمحددتعریفعلىالوقوفاستحالةوولدمختلفة،تاریخیةحقبخالل

.االرھابتعریفتجاهتجاربھااستنباطفيالعالمیةالتشریعاتغراروعلىالعراقي

اإلرھابمكافحةنحودقیققانونيمعیارتطبیقفيإرباكسببلالرھابدقیقتعریفوجودصعوبةان
علىالبحثاستخلصاالرھابمكافحةفيفعالیةاكثرقضائيجھازاماولنكونالمشكلةلھذهوحال
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لغرضكأساسالحدیثةالتكنولوجیاباستخداماإلرھابقضایامتابعةعنالمسئولالتنفیذيالجھازقیامالى
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:ةــــــمقدم
العالمیشھدهوماوالدولیة،المحلیةعدالُصعلىالقانونیةالدراساتفيخاصةمكانةرھاباإلموضوعاحتل
األحیانمنكثیرافيوصفتوالتيالعنفأعمالتفاقممنخصوصاالعربیةالدولتشھدهوماعموما،الیوم
.اإلرھابموضوع بدراسةالتعمقفيبھیستھانالحافزاشكلتإرھابیةعملیاتبأنھا

على آخذتالدولیة والمحلیة، والتي اإلعالمیةالقنوات الفضائیة إدراجیالحظ ومنذ فترة لیست بالقصیرة، 
یتمكن المجتمع الدولي من إن، دون باإلرھابذاك أوتصریحات مختلفة یتھم فیھ ھذا الطرف إبداءعاتقھا 

إلىیرتقي األعمال، ومن ھو الطرف الذي بارتكابھ تلك اإلرھابنصوص تشریعیة تحدد بدقة معنى إیجاد
فالیوم نجد ان اغلب التشریعات القانونیة اتجھت الى تشریع قوانین خاصة تھدف فیھا الى . اإلرھابيوصف 

والقت تلك -األفعالتشریعاتھا العقابیة السابقة قد جرمت تلك إنبالرغم من - اإلرھابمعالجة موضوع 
، لإلرھابتفسیرھا تشمل في نطاقھا مدلوال واسع عنداألحیانالتشریعات انتقادات الذعة لكونھا في كثیر من 

، وخاصة حقوق اإلرھابفي المجتمع تحت ذریعة مكافحة اإلفرادبحقوق اإلطاحةإلىھذا التوسع أدىمما 
عند تطبیق اإلرھابباختراق قوانین مكافحة أوبالخصوم السیاسیین، اإلطاحةالسیاسیة من خالل األفراد
.بصورة عامةاإلنسانحقوق مبادئ

ھذهیرتكبمنفيیتمثلاألول،اإلنسانلحقوقخرقھطریقةفينمدلولیلھأصبحاإلرھابانالیومنجد
إماالكریم،والعیشالحیاةفيحقھممنتھكاالمجتمعأفرادوممتلكاتبحیاةاألضرارخاللمنالجریمة

صالحیاتتعطيفضفاضةقانونیةنصوصإیرادخاللمنمكافحتھعلىالقائمینقبلمنفیتمثلاألخر
الدستوري،المشرعاقرھاالتيالمواطنینوحریاتحقوقعلىتضیقبدورھاوالتيالتنفیذیةللسلطةواسعة

إجراءات(..انالى2002العامفيعنانكوفيالسیدالمتحدةلألممالعاماألمینذھبالسیاقھذاوفي
التطبیق،فيأنھانجد،األفرادومجموعالضحایاحقوقلحمایةانھاأساسعلىوالمقدمةاإلرھابمكافحة

1)األفرادحقوقعلىتضییقنادراولیس،األحیانمنكثیروفي

. اإلرھابوسندان مكافحة اإلرھابالیوم ما بین مطرقة أصبحتاإلفرادوعلیھ نجد ان حقوق 

2002ینایر من العام 18حدیثھ لدى االمم المتحدة بتاریخ 1
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:الدراسةتساؤالت

اإلرھابمفھومتحدیدفيموفقاكانالعراقيالمشرعانھل:وھومھمتساؤلإلىتشیرالدراسةھذهإن
فيالقائمةالتشریعیةاالتجاھاتھيوماالموجھة؟تاالنتقادامنبالرغمالوطنیةالقوانینصعیدعلى

القانونالمعنىتحدیدعلىعالمياتفاقھنالكانوھلالمقارنة؟القوانینفياإلرھابمفھومتحدید
سیتمالتساؤالتھذهانالمفھوم؟ھذاتحدیدفيالقانونفقھاءدورھووما؟لإلرھابوالعمليالدقیق

.البحثھذافياهللاإنشاءعنھاإلجابة

:وخطتھاالدراسةمنھج
العلومفيعنھاغنىالأداة"القانونيالبحثفياألسلوبھذاانحیثمقارنا،منھجاالدراسةتتبعسوف

البحثمناألسلوبھذاالنوذلك1"أحكامھاتوحیدوالدولیةالنزاعاتوتسویةالقوانین،وإصالح،القانونیة
فھوالقوانین،بینواالختالفالشبھأوجھتقدیرمننتمكنطریقھعنحیثمتداخلة،كثیرةأغراضایخدم
.2تنازعھاعلىوالقضاءالفوارقتقلیلالىتھدفالتيالقوانینإصالحمبادراتمنیتجزأالجزء

:الدراسةتقسیم
:م الدراسة كاالتيتقس

.سیكون مخصص لبحث معنى االرھاب تاریخیا وما حملھ من معاني:األولالمبحث 
، اإلرھاب، سیتطرق الى اھم المفاھیم الواردة في التشریعات المقارنة في تحدید معنى المبحث الثانيإما

ذلك على الصعید الدولي من خالل الخوض في االتفاقیات والعھود الدولیة، او على صعید أكانسواء 
، او من خالل التوغل اإلرھابفي سبیل تعریف أجھدتالدراسات الفقھیة للتعرف على اھم الدراسات التي 

.لإلرھابفي التشریعات المقارنة التي سبقت العراق في مجال تحدید مفھوما 
وتحلیل مدى نجاحھ لإلرھابفي البحث عن موقف المشرع العراقي في تعریفھ الثالثالمبحثوسیكرس 

.في ذلك
.الدراسةھذهعنالناجمةوالتوصیاتالنتائجأھمالبحثضیستعرالختاموفي

1 P. John Kozyris, Comparative Law for the Twenty-First Century: New Horizons and New
Technologies, 69 TUL. L. REV. 165, 167 (1994):

2Hiram E. ChodoshIowa ,Comparing Comparisons: In Search of Methodology Law Review 84
Iowa L. Rev. (1998-1999).
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األولالمبحث

اإلرھابظاھرةمعنىوالدة
البشریة،الحضارةنشوءتاریخمنذمظاھرالعنفمنمظھرابصفتھعمومااالرھابظھوراصلیرجع
اوتخویفھمخاللمنالحاكمینقبلمنلالفراداالجتماعیةالسیطرةتحقیقتماإلرھابطریقعنحیث

.1اجتماعیامقبولةغیربوسیلةمعینةاھدافالتحقیقوسیلةالحقیقةفيفاإلرھابتوبیخھم،

بدیلة لطرائق العنف المختلفة، كأسالیباالرھاب في الصراعات قد ادى الى استخدامھا ان تطور ظاھرة
یكون بدیال عن الحروب التقلیدیة، او كاداة عنف مستخدمة في الصراعات السیاسیة من خالل فاإلرھاب

.القضاء على الخصم السیاسي، او حتى اداة حكومیة الغرض منھا ھو التحكم بالمجتمعات البشریة

عنف قابلة للتطویر استغلت بدورھا التقدم التقني في مجال ثورة االتصاالت والمعرفة إستراتیجیةفاالرھاب 
2.اإلنسانیةالتقنیة والمعلوماتیة للقیام بالجرائم ضد 

والبد من التنویھ الى ان االعمال االرھابیة ھي لیست حكرا على مجموعة بشریة معینة او دین معین، حیث 
العامة لالرھاب ھي نابعة من تصرفات االفراد سواء اكان اسر او قبائل او دول او امم، وتمدد ان الفكرة 

3.والھندوسیة ودیانات اخرىواإلسالمیة، كالدیانة الیھودیة والمسیحیة ةمتعدداالرھاب لیشمل دیانات 

ھي لیست بدراسة معاصرة وانما دراسة قدیمة، عجزت فیھا ھذه اإلرھابان مشكلة دراسة تحدید مفھوم 
، وبالتاكید فان النقاشات والتحلیالت لن تتوقف في حدود لإلرھابمن تحدید مفھوما عاما ومؤلفیھاالدراسات 

. معینة وسوف تستمر في ایجاد تحدید دقیق لمفھوم االرھاب
من معاني مختلفة یتطلب منا الخوض في معرفة تلك تاریخیا وما حملتھ اإلرھابان معرفة معنى ظاھرة 

:وحسب المطالب التالیة لإلرھابالمعاني المفسرة 

.اإلرھابظاھرةمعنىانبثاق:االولالمطلب
.للدیمقراطیةكأداةأإلرھاب:المطلب الثاني
.للحربوأداةكداللة ثوریة اإلرھاب: المطلب الثالث

.المختلفة لالرھاب حسب تطورھا التاریخيوتمثل المطالب اعاله  المعاني 

:االرھابظاھرةمعنىانبثاق:االولالمطلب
ظھرت فكرة االرھاب ، حیث ان بعض المختصین في وأینوفقھي حول متى أكادیميإجماعال یوجد 

السیاسیة وظھور األنظمةدراسة االرھاب یرون على ان بزوغ ھذه الفكرة تاریخیا قد ارتبطت بنشوء 
قد ارتبط تاریخیا ببعض حوادث العنف، فالفقیھ الفرنسي اإلرھابعلى ان آخرون، فیما یرى 4ات الدولةسلط

واخرون یعتقدون بان االرھاب بداء منذ القرن االول المیالدي من ) Gerrad Chailand(جیراد شیالند
تمیم طراونة وبسام طراونة، تاریخ االرھاب، ورقة عمل مقدمة اغلى مؤتمر االرھاب في العصر الرقمي ، جامعة الحسین بن 1

1، ص2008م طالل ، االردن، عا
، مصدر سابق1تمیم طراونة وحسین طراونة ص2
2تمیم طراونة وحسین طراونة ، مصدر سابق،ص3

Stephen Badsey, according to an interview on February 2012.4
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والتي تحدت وقاومت انذاك االمبراطوریة الرومانیة، حیث ان ) Scarri(الیھودیة قبل جماعة السیساري
Islamic( وجب مقاومتھم اما جماعة الجھادیین االسالمین محتلینالرومان بنظر جماعة السیساري 

Assassins (والذین استطاعوا تطویر اسلوب جدید في العنف والمعروف ب)غتیال ویقصد باال)االغتیال
وھم )  Thugees) ( التوجیز(لرافض الى االنظمام الیدولیجیتھم، اما جماعة ھنا طعن الخصم السیاسیي ا

1.رمز االرھاب والدمار) Kali) (كالي(االقوام االھندیة المتدینة الذین یضحون بخصمھم فداء لاللھ 

وعلى كل حال، فمن الواضح ان االرھاب تاریخیا قد تاثر بدوافع متعددة، ولكن الدافع الغالب ھو الدافع 
2.واجتماعیةوأیدلوجیةالسیاسي المغلف تحت غایات دینیة 

:للدیمقراطیةكأداةأإلرھاب:المطلب الثاني
المیالدي،عشرالثامنللقرنارجاعھیمكن"االرھاب"مصطلحاستخدامفيالتوجھبانالواضح،من

("روزبري"زعیمھابقیادةالفرنسیةالثورةخاللالمذكورالمطلحاستخدامتمحیث
ROBESPIERRE(عنعبارةفھو- الیوممعروفھوكمالیس- بنظرھمفاالرھابالثوریین،ورفاقھ

مبادئنشرأساسعلىيالمبنالجدیدالثوريللفكروترویجالعام،النظامفرضاسالیبمناسلوب
.المضطربالفرنسيالعھدخاللالدیمقراطیة

، حیث ان 3واالرھابین العمل سویة لتقویة مباديء الدیمقراطیةوفقا لقیاسات روزبیري فان على الثوریین 
الثورة الجدیدة قد كرست عناصر االرھاب الستخدامھا كاداة حكومیة تھدف القضاء على الخصوم الداعمین 

. 4السابقة الذین یمثلون العدو الرئیسي لحكم الدولة الجدیدلألنظمة

توظیف االرھاب كاداة لتحقیق الدیمقراطیة واجھت مشكلة ان النظریة التي اسسھا روزبیري والمتمثلة ب
والوسیلة التي یمكن ان تشرعن تصرفات روزبیري في قمع المعارضین، وحال قانونیة تمثلت في الكیفیة

یة لھا سلطات واسعة باصدار احكام االعدام الي فرد یعارض ئمحاكم استثناإنشاءلذلك تمكن روزبیري من 
العام والمحاكم الثوریة وتقابل ھذه المحاكم في األمنلجان (یدة سمیت ھذه المحاكم بالثورة الجدأیدلوجیة

والحكم غیر السدید واإلعدام، تمتعت ھذه المحاكم بصالحیات واسعة في االعتقال )یومنا ھذا بمحاكم الشعب
5.لغرض تبریر تصرفات قائد الثورة القمعیة

تموز 26ففيبداءت الثورة الجدیدة في فرنسا باالنھیار رافقتھا انھیار النظرة الدیمقراطیة الجدیدة لالرھاب، 
االعالن الثوري حیث كان لھذاروزبیري الذي یقضي بتصفیة كل خائنإلعالنونتیجة 1794من العام 

س فقط معارضي روزبیري وانما حتى المرن والذي لم یحده ایة حدود في التطبیق ذات اثر فعال في اخافة لی

1. Gérard Chaliand and Arnaud Blin, THE HISTORY OFTERRORISM FROM ANTIQUITY TO
AL QAEDA, University of California Press, 2007, p57, and also John.P. Sullivan Peter Katon, and
Michael D. Intrilgator, Countering Terrorism and WMD, Creating a Global Counter-terrorism
Network, Routledge, 2006, p 16
2G Martin Understanding Terrorism, Challenges, perspective and issues (second Edition, sage
public cautions, 2London 2006), p9
.3 Arvinder Sambei, Anton Du Plessis, Martin Polaine, p3
4Bruce Hoffman, p3
5Arvinder Sambei, Anton Du Plessis, Martin Polaine, p4
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الى بزوغ تحالف جدید مابین الثوریین الجدد المرعوبین وما بین الراغبین بالتغیر للقضاء داعمیھ، مؤدیا
1.على سلطات الغیر المقیدة لروزبیري وفكرتھ الجامحة حول مفھوم االرھاب

استخدام العنف ضد الدولة مصحوبا بعد الثورة الفرنسیة تطور مفھوم االرھاب واصبح مصطلح یشیر الى 
عناصر جدیدة ساھمت في تطویر معنى االرھاب في تلك الحقبة، منھا الثورة أدخلت. 2باثار جنائیة

ةكالشیوعیالعالمیة الجدیدة جیاواالیدولالصناعیة، والیقظة االجتماعیة تجاه الفكر السیاسي خصوصا  ظھور 
.3اإلرھابوالماركسیة التي ساھمت بشكل فعال في تغیر مفھوم 

فالمعنى الذي اوجده روزبیري لالرھاب بانھ اداة من ادوات الدیمقراطیة قد تم تحویلھ الى معنى اخر من قبل 
شبیھ بانھ عنف اكثر تطورا وفتكالإلرھاب، والذي یحمل معنى فكرتھ )Carlo Piscaine(كارلو باسكین

تجیاواھم االیدولإحدىمن تشكیل 1875بالعنف ضد الدولة الیوم، فان المتطرف كارلو استطاع في عام 
سیاسیة، اذ ان فكرتھ إغراضاالعنف التام لتحقیق أساسكتكتیك مبني على اإلرھابماستخدافعالة من خالل 

propaganda by the) (الدعایة عن طریق الفعل(أساسالمبنیة على  deed ( تھدف الى تعریض
التغییر السیاسي، حیث یرى باسكین بان التھدید والعنف ھي إلغراضالخصم السیاسي الى تاثیرات نفسیة 

.4لغرض تحقیق ھدفا سیاسيامبرر استخدامھإرھابیةأدوات

( فولیانارودنیااسمعلیھیطلقروسیافيصغیرةجماعةقبلمنمرةالولباسكینكارلوفلسفةتطبیقتم
Narodnaya Volia(،وراءمناألساسيالھدفوكان،1887العامفيالجماعةھذهأسستحیث

بمھاجمةالجماعةتلكقیامخاللمنالسیاسيالنظاموتغییرآنذاكالروسيالقیصرحكمتحديھوتأسیسھم
بتغیرفعالوبشكلالجماعةتلكقامتوفعالالقائم،السیاسيالنظامعصبشكلتمعینةسیاسیةمجموعات

Tsar(الثانيالكسندرتیسارالروسياإلمبراطوراغتیالمنتمكنتحیثالسائدالسیاسيالنظام
Alexander theII (18815العامفي   .

بل وجد والبد من التنویھ على ن ارتباط الفوضویین المؤمنین بالعنف لم یكن محددا بحدود دولة معینة
من اغتیال 1890لھذه الجماعات، حیث استطاعت في عام المكونةارتباطا عالمیا منظم لتلك الخالیا 

William Mackinely.(6(الرئیس االمریكي ولیم مكنلي 

:للحربوأداةثوریةكداللةاإلرھاب:الثالثالمطلب

اإلرھابمعنى اخر جدید بموجبھ یتم استخدام لإلرھاباصبح 1930قبل الحرب العالمیة الثانیة وفي عام 
االستبدادیة والھدف ھو التسلل والحصول على نظام الحكم، فاالنظمة األنظمةبید اإلفرادقمعي ضد كأسلوب

Bruce Hoffman, p101

Bruce Hoffman, p42

Bruce Hoffman, p43

Bruce Hoffman, p54

John Gearson, The Nature of Modern Terrorism, Political Quarterly, cited in, Alan O’Oday,
Dimensions of 5Terrorism, Ashgate, 2004 p159

John Gearson, p1596
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الشمولیة مثل الفاشیة في ایطالیة والنازیة في المانیا وستالیین في روسیا  قامت بتوظیف وسائل قمعیة 
ھم لغرض حمایة ایدولوجیاتھم الغیر والسیطرة على الحكم، وكان معنى االرھاب ارھابیة متنوعة ضد شعوب

1.األنظمةمرتبط بھذه 

اإلرھابوالخمسینات من القرن العشرین اختلط األربعیناتاما بعد الحرب العالمیة الثانیة وبالذات في حقبة 
في تلك اإلرھابین، حیث ان ضد المستعمرأوطانھمبالمفھوم الثوري للجماعات والشعوب المدافعة عن 

العنف الثوري تحت قیادة حركات التحرر الوطني ھذه المرة والھادفة الى محاربة ومقاومة علىالحقبة یدل 
فحركات . واسیا والشرق االوسطإفریقیاالدول المستعمرة، وظھرت حركات التحرر ھذه اساسا في كل من 

2من قبل الدول المستعمرةباإلرھابت في سبیل تحریر بلدانھم وصفتناضلالتحرر التي 

ان التوصیف االرھابي تجاه ھذه الحركات الثوریة التحرریة والتي قاومت الدول ومن الجدیر بالذكر
لھا ولم یعد مقبوال اإلرھابيالوصف الغيلم یستمر طویال، حیث ان الدعم الدولي لھذه الحركات المستعمرة

وصف المجموعات المقاومة والتحرریة ضد الدول االستعماریة باالرھاب، وان مقاومة المحتلیین اصبح 
، حیث اصبح الذین یقاتلون الدول المستعمرة بانھم 3عمال مشروع بموجب االتفاقیات الدولیة منھا واالقلیمیة

4.ناس محررین ال ارھابیین كما كان سابقا

ومن 1970و1960من عام المتأخرةالعموم فان المفھوم الثوري لالرھاب استمر خالل الفترة على وجھ 
بفلسفة أمنتالتي وأمریكیاأورباثم امتد لیشمل ھذه المرة الحركات الوطنیة والثوریة العرقیة االنفصالیة في 

the Red(ي المانیا معینة وایدولوجیات جدیدة تھدف الى تحقیق غایات خاصة كفصیل الجیش االحمر ف
Army Faction ( والكتائب في ایطالیا)Brigades ( والراصدین في امریكیا)Weatherman( وھي ،

بنظر اإلرھابیینیعدون من ومرتكبیھاجیاتھا وعبارة عن مجموعات منظمة استخدمت العنف في نشر ایدول
5.السلطات القائمة بدولھم

كوسیلةاستخدمفاإلرھاب،1980عاممنذإرجاعھایمكناإلرھابمفھومتحدیدفيالحدیثةتاالتجاھاان
تتعرضاندونقوةاكثردولةمواجھةمنالضعیفةالدولةتتمكنبموجبھاوالتيالتقلیدیةالحروبعنبدیلة

الىادىالضعیفةالدوللدىالحربیةالقدراتفيالحاصلالنقصانحیثللقصاص،الضعیفةةتلك الدول
.  الحربعقابلخطرالتعرضدونالكبرىالدولاستفزازمنھاالغرضارھابیةتكتیكاتبتوظیفقیامھا

6.فاالرھاب في تلك الحقبة ھي وسیلة فعالة في قمع امن الدول الكبرى وبدیل للحرب التقلیدیة

در اھتمام بقاإلفرادفي تلك الفترة طابع سیاسي مجرد ولم یكن الھدف منھ قتل اكبر عدد من اإلرھابحمل 
على سبیل المثال، تم مھاجمة نادي 1986رسالة ما للدول الكبرى  ففي عام إرسالالى اإلرھابأسلوب

، وكان النظام اللیبي المتھم الرئیسي في تلك األمریكیةالقوات أفرادلیلي في برلینادى الى مقتل العدید من 
بقصف لیبیا كعقاب لما تم ارتكابھ، كما ان التفجیرات األمریكیةالعملیة، وعلى اثره قامت الوالیات المتحدة 

Bruce Hoffman, p151

Bruce Hoffman, p16.2

Bruce Hoffman, p163

John Gearson, 159.4

John Gearson, 1595

John Gearson, p1606
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للحرب تم عن طریقھا كأداةاإلرھابالناجمة عن حادثة لوكربي الشھیرة یعد مثاال اخر في كیفیة استخدام 
المدنیین أرواحخسائر كثیر في إلىتعرضت المملكة المتحدة 1988اختراق امن المملكة المتحدة، ففي عام 

، استغرقت 1المتھم الرئیسي في ارتكاب ھذه الجریمةأیضاالمذكور، وكان النظام اللیبي ھو نتیجة الحادث 
عقوبات دولیة دون ان یتعرض إیقاعطویال اكتفى المجتمع الدولي على ضوءھا من أمداالتحقیقات الدولیة 

.خطر الحربإلىالنظام 

من بعض الدول حیث ساعدت ممولةابیةاإلرھخالل حقبة الحرب الباردة كانت العملیات 1990في عام 
والبد من التنویھ . أخرىلغرض ضرب مصالح  دوال اإلرھابیةعلى القیام بالعملیات ینیاإلرھابتلك الدول 

على ان بعد االنتھاء من الحرب المذكورة تمكن المجتمع الدولي من القبض ومراقبة عملیات التمویل لتحقیق 
، آنذاكالحرب الباردة أقطابوتجزئة االتحاد السوفیتي الذي یعد احد ةاإلطاحخاصة بعد إرھابیةغایات 

الدولیة تجاه مراقبة واإلحكامالعدید من القرارات إصدارالمجتمع الدولي اكثر توحیدا في أصبحونتیجة لذلك 
. 2اإلرھابالمخصص لتمویل األموالحركة 

اقتصادي مبني على اساس تمویل بإطاران المعنى الذي یستدل منھ االرھاب في تلك المرحلة مغلف 
.اإلرھابیةھو الدعم المالي للمنظمات باإلرھاب، حیث ان المقصود اإلرھابیةالعملیات 

قد كاناإلرھابالمتعلقة بتمویل األموالومن الجدیر بالذكر، ان صدور القرارات الخاصة للقضاء على 
، ونجم عن ذلك اإلرھابلغرض القضاء على 1995عام أواخرولدت بطلب من الرئیس الفرنسي في 

بذلصراحة على أشارتالتي 1999الطلب التصدیق على االتفاقیة الدولیة لقمع وتمویل االرھاب في العام 
او یشاركون فیھ على حدا علیھاو الذین یشجعون لإلرھابمزیدا من الجھد الدولي للقضاء على الدعم المالي 

3.سواء

بالغ أثراالحادي عشر من سبتمبر إلحداثتماما، حیث كان اإلرھابوالعشرین تغیر معنى في القرن الواحد
ووصف األمریكیةاال وھي الوالیات المتحدة الدول قوة ونفوذا في العالمألكبرفي ضرب االمن الوطني 

4. في القرن الحادي والعشریناألولىبانھ الحرب اإلرھاب

الخصم الجدید في تبریر اجتیاح الدول اإلرھابمحاربة وأصبحتطورا، أكثرمدلوال اإلرھابلفكرة أصبح
.اإلنسانیةتحت طائلة القوانین الدولیة أساساالحروب التي تقع وإیقاع

في اجتیاح العراق في أممیةتقراراإصداركان لھ االثر المھم في - المبدأ الجدید-ان الحرب على االرھاب
اإلدارةبان "، وآخرون) Nafeez Mosadeq(،وفي ھذا السیاق یرى الكاتب نافیس مصدق 1991العام 

Rod Thornton1،A symmetric warfare threat and response in the twenty first century , ,2007
reprinted in 2008 polity press

البحوث في المكتبة االتحادیة الى الكونغرس الالمریكي بموجب االتفاق المشترك مع وزارة الدفاع التقریر المعد من قبل قسم 2
4-3ص2003االمریكیة في مایو من عام 

1999انظر بذلك االتفاقیة الدولیة لقمع وتمویل االرھاب لعام 3
Nafeez Mosadeq Ahmed, Behind the War on Terror, Western Secret strategy and the Struggle for
Iraq, Clairview,4 2003, p198, Thomas G. Weiss, Margaret E. Crahanand John Goering, The Wars
on Terrorismand Iraq; Human Rights, Unilateralism, and U.S Foreign Policy, Routledge, 2005,

p135
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الحروب إیقاعأصولسعت في تبریر حربھا على العراق كجزء من حربھا على االرھاب، ولكن األمریكیة
یحمل معھ عزوف اوسع -اإلرھاباي منطق الحرب على - یتطلب تفسیرا اكثر من ذلك،ان ھذا المنطق

، وحیث اإلرھابقید من قیود مكافحة اإلنسانباعتبار ان حقوق اإلنسانباالعتراف بحقوق األمریكیةلإلدارة
كان نوعا من المخاطرة بسمعة الوالیات المتحدة ھذا الغزوإنإلىةباإلضافان  الغزو كان مثیرا للجدل 

والعالم، لذلك بررت او حاولت ان تبرر الوالیات األوسطلمدى الطویل في منطقة الشرق على ااألمریكیة
،اال انھ بالرغم من محاوالت اإلنسانيالمتحدة الحرب على العراق على انھ ضمن سیاقات القانون الدولي 

اإلنسانیةاییر الدولي في حرب العراق مع ذلك فان القصور في تطبیق  تلك المعاإلنسانتطبیق معاییر حقوق 
1".الدولیة كانت واضحة في العدید من الجوانب المھمة

عبر الزمن قد تغیر مفھومھ، وظھرت نظریات جدیدة تحدد معناه، اإلرھاببان مدلول نستخلصاذا من ذلك 
.لھا القدرة على التبدل والتغیر في كل مرحلة) اإلرھابالنظریات التي تفسر معنى إي( والتي بدورھا

الثانيالمبحث
التعریفومشكلةاإلرھاب

الصعیدعلىالجھدذلكاكانسواءالقانونیة،الناحیةمناإلرھابتعریفسبیلفيواسعةجھوداستھلكت
مناإلرھابتعریفنتناولسوفلذلكالقانون،وكتابالباحثینمستوىعلىاوالوطني،اوالدولي
:وكاالتيالقانونیةالناحیة
.اإلرھابفي تعریف األكادیميالجھد : االولالمطلب 

.اإلرھابالجھود الدولیة في مكافحة : المطلب الثاني
.اإلرھابجھود المشرع الوطني في تحدید مفھوم : المطلب الثالث

2.في اللغة العربیة وذلك لتناولھ في العدید من البحوث في ھذا المجالاإلرھابلن یخوض البحث في تعریف 

:اإلرھابتعریففياألكادیميالجھد:االولالمطلب
شاملةتعریفاتإدراجتموقد،اإلرھابلمعنىعمليلتعریفاجماعایجادسبیلفيوالفقھاءالعلماءجادل

فيفالمختصلالرھاب،دقیقتعریفایجادفيتفلحلملكنھامنھاالموجودةالىاضیفتمتعددةوواسعة
اإلرھابموضوعلدراسةالصفحاتمنمئاتكرس) Alex Schmid(شمدالیكساالرھابموضوع

شاملتعریفھنالكلیسبانھواستخلصاالرھاب،مفھوملتحدیدتعریفمئةمناكثرإیرادمنوتمكن
األولىالوھلةومنذبانھشمدیرىحیثیستمر،انالبدلالرھابتعریفالیجادالبحث،وان3لالرھاب
حولاجماعاواتفاقالیومیوجدواللھالمفاھیممنالقلیلفقطإضافةتمسنةثالثینقبللالرھابلدراستھ
4.لالرھابواحداتعریفا

Nafeez Mosadeq Ahmed, Behind the War on Terror, p1351

انظر بذلك كال من الدكتور محمود یوسف النوركي، مفھوم االرھاب بین االسالم والغرب، والدكتور جمیل حزام یحیى ، مفھوم 2
.االرھاب في القانون الدولي العام واخرون

Schmid, A. (2004a) ‘Terrorism: The Definitional Problem’, Case Western Reserve Journal of 3

International Law, vol. 36, no. 375
Schmid A. and A. Jongman (2005) Political Terrorism, Piscataway, NJ:Transaction Publishers4
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فیرى بانھ من المستحیل ایجاد تعریف عملي لالرھاب، ) Walter Laqueur(اما الفقیھ والتر لیكورار 
انھ ال وجود لتعریف " وانھ من غیر المنتج ایجاد تعریف شامل لھ لتغیره المستمر، ویجادل االخیر بالقول 

اإلرھابعاما من البحث في شؤون أربعینوبعد . 1"في المستقبل المنظورإیجادهشامل لالرھاب وال یمكن 
یتمكن من تغطیة كافة العناصر المكونة لھ، لإلرھابال یمكن ایجاد تعریف "نھ فعال یستخلص لكواریر با
2".وھذا واضح تاریخیا

Bruce(بروس ھوفمان اإلرھابوبذات االتجاه مع االختالف في التبریر، یرى المختص بدراسة 
Hoffman (زمنیة متعاقبة، بسبب الطبیعة المتغیرة وخالل حقب بان الصعوبة تكمن في تعریف االرھاب

لیس من المستغرب، حیث ان معنى استخدام الكلمة قد تغیر مع مرور الزمن، " حیث ذھب الى القول بانھ 

الستخالصالبناءمحاوالتمنللعدیدمواجھتھفيالمتغیرةالقدرةمتزایدنحووعلىاالرھاباثبتوقد
3"المنالبعیدلالرھابتعریفایجاداصبحبذلكلالرھاب،ثابتواحدتعریف

قد فشلت في تحدید تعریف عملي األدبیاتبان ) Thomas badey(الى ذلك، یرى توماس بادي باإلضافة
توماس الى ان مثل ھكذا فشل قد اثر وذھبالى خلق مشكلة حقیقیة لفھم معناه الدولي، أدىمما لإلرھاب

لتعریف عملي لالرھاب او لفھم معنىاه، كمنظمة االمم المتحدة في تطبیقھا حتى على المنظمات الدولیة
ویشیر الى ان عقودا قد مرت على ابرام االتفاقیات وانعقاد المؤتمرات واصدار القرارت الدولیة بالرغم من 

.4ذلك لم ینتج اتفاقا جامع او عملي في تحدید مفھوم ومعنى االرھاب الدولي

تجاه عدم ایجاد تعریف جامع متفق علیھ لالرھاب، ابدوا قلقھم أیضاكما ان خبراء في مجال دراسة االرھاب 
معضلة دون يیرى بان المشكلة وراء عدم ایراد تعریف دقیق وجامع لالرھابھ) Cooper(فالخبیر كوبر 

5.حل، وان المستنتج من عدم ایجاد تعریف لالرھاب، باقي ومستمر

نظرائھ في ھذا النطاق، ویعتقد بان ھناك أوردهفقد اید ما ) John Gearson(اما الخبیر جون كیرسن 
6.تعریف یحدد فیھ مفھوم االرھاب بدقةإیجادفشل في 

Laqueur ,Walter . Terrorism .London: Weidenfield and Nicolson, 1977. P.51

Laqueur ,Walter, History of Terrorism, with a new introduction , Seventh Printing 2012 , Library
2of the Congress, p7.

Bruce Hoffman, p33.3

Thomas J.Badey (1998) Defining International Terrorism; pragmatic Approach, Terrorism and4

political violence 4cited at Dimensions of Terrorism, Edited by Alan O'Day published by Ashgate
Publishing Limited 2004 P22.

H.H.A.Cooper, Terrorism,The problem of Definition Revised, P11 (Dimensions of terrorism Alan5

O'Day Ashgate Publishing Limited 2002.
John Gearson,The Nature of Modern Terrorism, p8-9   (Dimensions of terrorism Alan O'Day6

Ashgate Publishing Limited 2002.
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بان مشكلة عدم وجود تعریف لالرھاب قد ادى الى خرق ) Michael Scharf( ویشیر مایكل سكارف 
ومنذ العام جھود المجتمع الدولي لسنین طوال، وادى الى تصارع علماء القانون الدولي لحل ھذه المعضلة 

1920.1

اذا نستخلص بان كتاب وخبراء والمختصین في مجال دراسة االرھاب اتفقوا على عدم وجود تعریف جامع 
.ھو التغییر المستمر الحاصل في مفھوم االرھابأھمھانتیجة عوامل عدیدة لإلرھابوعملي 

:االرھابتعریففيالدوليالجھد:الثانيالمطلب

، ولكن ذلك لم یمنع المجتمع الدولي من 2تعریف دولي جامع مانع لالرھاب السباب متعددةإیرادتم تفادي 
الدولیة صرف محاوالت عدیدة في سبیل التوصل الى تعریف عملي ومتفق علیھ في تحدید معنىاه، فالجھود

راتیجیات االممیة الخاصة وتشریع االستمنھا والعالمیة المتمثلة بابرام االتفاقیات وانعقاد المؤتمراتاإلقلیمیة
في مكافحة االرھاب حاولت ایراد تعریف دقیق لالرھاب لغرض توحید المفھوم القانوني الدولي لھ، ولكنھا 
اختلفت في الكیفیة التي حددت بموجبھا الخطوط العریضة لفھم معنى االرھاب، مما اوجد اكثر من اتجاه في 

. تحدید المقصود بھ

ق الى ابرز االتفاقیات االقلیمیة والدولیة في ھذا الشان للتعرف على اھم ما جاءت بھ وعلیھ فالبد من التطر
ھذه االتفاقیات في تحدیدھا لمعنى االرھاب، علما ان الجھود الدولیة التي بذلت ھي واسعة ال یسع بحثھا كلھا 

:لتاليوكااإلرھابفي ھذه الدراسة، وبناءا على ذلك سنستعرض الجھد الدولي لتحدید معنى 

الجھد الدولي للتعرف  على االرھاب: اوال

.للتعرف على اال رھاباإلقلیميالجھد : ثانیا 

:االرھابعلىللتعرفالدوليالجھد:اوال
:في شان  تعریف االرھاب ھيواإلقلیمیةان من اھم االتفاقیات الدولیة 

ان الجھد الدولي في مجال مكافحة االرھاب قد بداء منذ :علیھوالمعاقبةاالرھابمنعاتفاقیة-1
1937نوفمبر من العام 16بدایات العشرینات من ھذا القرن بھدف ایجاد تعریف عملي لالرھاب ،ففي 

ع (اوردت اتفاقیة منع االرھاب والمعاقبة علیھ تعریفا للعمل االرھابي بنصھا على ان االرھاب ھو جمی
لموج ا ة  ی ب ة رعب في األعمال اإلرھا ل بھا خلق حا و یقصد  أ ة ما وتھدف  ھة ضد دول

Michael P Scharf, 'Defining Terrorism as the Peace Time Equivalent of War Crimes: A Case of 1

Too Much Convergence between International Humanitarian Law and International Criminal
Law?' (2001) 7 International Law Students Association Journal of International and Comparative
Law p391.

، انظر2
" Susan Tiefenbrun,A Semiotic Approach a to a Legal Definition of Terrorism, 2002-2003 p363
cited in Heinoline library .
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لجمھور ا أو عامة  أو مجموعة من األشخاص  نین  ذھان أشخاص معی ان تعریف ،)أ
االرھاب بموجب ھذه االتفاقیة حمل مدلوال واسع وكان ھذا التوسع االثر البالغ في رفض تطبیقھا من 

فشل في تبني ھذه االتفاقیة یكمن في معظلة قبل المجتمع الدولي انذاك، ویرى اخرون ان من اسباب ال
تطبیقھا على صعید التشریعات المحلیة من خالل صعوبة ایجاد الیة یتم بموجبھا دمج احكامھا مع احكام 

1.التشریعات المحلیة واعتبارھا جزءا مكمال لھا

:الھاياتفاقیة- 2

م  عا ل ا معترف یھا 1970في  ل ا لمي  عا ل ا ن  لطیرا ا لمنظمة  بعة  ا ت ل ا ة  ی ون ن ا ق ل ا ة  لجن ل ا شكلت 
قبل منظمة  متحدةاألمممن  ل اختطاف ا فعل  قمع   لى  ا ة تھدف  ی ق ا ف ت ا اغة  م بصی ا ی ق ل ل

م تشیر  ل ا  ھ ن ا ما  دولي، عل ل ا لمجتمع  ا دى  ل قیة صدى واسع  ا ف الت ا ئرات، والقت ھذه  لطا ا
ر ب عت ا ا  كنھ لالرھاب ول نع  لى تعریف جامع ما ئرة عمال ا لطا ا اختطاف  فعل  یات  ب . إرھا

ھ یعد عمال أشارت ن ا قیة صراحة على  ا ف الت اا ی ب مبني على إرھا فعل  ب قوم  ی یة شخص  ا
ترھیب  ل ا و  ا د  تھدی ل ا و  ا قوة  ل ةا ل لشراكةأصا ا ئرةوب لطا ا االستیالء على  2.في 

:مونتریالاتفاقیة- 3

م  عا ل ا درة في  لصا ا ل  ا تری ة مون ی ق ا ف ت ا لخاصة بقمع1971جرمت  االعمال غیر وا
اعماال  برتھا  عت االفعال وا لمدني بعض  ا ن  لطیرا ا لموجھة ضد سالمة  ا لمشروعة  ا
ا بھدف  ب ارھا تعد  تي  ل ا لعنف  ا ل  اعما ه  جا لول واسع ت د مد یرا ا أت  رت ا ة  ی ق ا ف الت ا ف ة،  ی ب ارھا

ا ی ب ارھا ة عمال  ی ل ا ت ل ا ل  عتبرت االعما ا ئرات، حیث  لطا ا :3ضمان سالمة 

 قیام أّي شخص بقصد وبشكل غیر مشروع بفعل عنیف ضد شخص آخر على متن طائرة في الجو، إذا
كان 

.من المرجح أن یھّدد ذلك الفعل سالمة الطائرة
 وضع جھاز تفجیري على متن طائرة؛ أو محاولة القیام بذلك؛ أو االشتراك مع شخص یقوم بأفعال من ذلك

.النوع أو یحاول القیام بھا
 بسالمة الطائرةاإلضرارالمالحة الجویة بنیة بأجھزةاو التالعب اإلضرارتدمیر او.
توصیل معلومات مغالطة للطائرة للمساس بھا.

:1997لعامبالقنابلاالرھابیةالھجماتلقمعالدولیةفاقیةتاال- 4
ةھذهتمكنت قی ا ف الت اءمنا ن مب لميقضائينظا سایھدففعالعا لىاسا ءا لقضا علىا

م بلاستخدا ا ن ق ل وا اكةاالسلحةا ت ف ل تىا ل عملا اتست بھدفمشروعةغیروبصورةعمد
دمیر عامة،األماكنت ل وا تسببا ل اذىا دماديب قھماولالفرا لحا باتا وانجسیمة،باصا
یة غا ل ةا لمتوخا ةمنا قی ا ف ةمنعھواالت ب عامةاالماكناصا ل را دما ئلب یجةھا ت اعمالن

1 Arivinder Sambei, Anton Du Plessis, Martine Polaine, P6 and Myra Williamson, Terrorism, War and
international1 law, The Legality of the use of Force against Afghanistan in 2001, Ashgate, 2009, p51

.1970المادة الرابعة والخامسة من اتفاقیة الھاي لسنة 2
1971لسنة المادة االولى من اتفاقیة مونتریال3
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م1االرھاب، لھدفذلكیكنول دھوا لوحی ة،ھذهاصدارمنا قی ا ف تحفیزانحیثاالت
لمجتمع دوليا ل دا یةالیجا ل ةتعاونا ل قبةتضمنفعا كیبيمعا مھذهمرت ئ لجرا شكلا

یة .  2اصدارھامناخرىاساسیةغا

:1999عامرھاباإلتمویللقمعالدولیةاالتفاقیة- 5

لمنظمة  ة  ی لوطن ا ة  لجمعی ا م األمماصدرت  عا ل ا ة من  لمتحد لمرقم 1998ا ا قرارھا 
لمرقم 53/108 ا ة  عمومی ل ا ة  لجمعی ا ر  قرا ا بموجب  ق ب ة سا لمشكل ا ة  لجن ل ا م  ا ی ق ب قاضي  ل وا
م 21/210 عا ل ا ة تھدف بموجبھا1996من  ی ق ا ف ت ا اغة  مویل بصی لجة وقمع ت لى معا ا

مویل  ت ل ا یات  ھ عمل دولي حول ما تحمل ل ا لمجتمع  ا لق  ق ن  ة، وا ی ب االرھا ات  ی لعمل ر ا ث ا من 
یات  ل لعم ا غ في تسھیل  ل ا ةب ی ب ا اإلرھا لجة ھذ دولي على معا ل ا لمجتمع  ا بصورة األمرحفز 

تمویل  ل ا بع  ا لقضاء على تجفیف من ا دول  ل ا ھا  ة تمكن بموجب ی ق ا ف ت ا د  یجا ا ن  ا ف ذلك  ل ة،  ل فعا
.3كانت ضرورة ملحة

م  عا ل ا نور في  ل ا ة رأت  قی ا ف االت ان ھذه  ف ن تجد 1999وعلى كل حال،  ا ، واستطاعت 
ھ ن ا ب ا لالرھاب  ف كل شخص یقوم بأیة وسیلة كانت مباشرة أو غیر مباشرة وبشكل غیر مشروع " تعری

-:وبإرادتھ بتقدیم أو جمع أموال بنیة استخدامھا أو ھو یعلم إنھا ستستخدم كلیا أو جزئیا للقیام
.في ھذه المعاھداتبعمل یشكل جریمة في نطاق إحدى المعاھدات الواردة في المرفق وبالتعریف المحدد -أ

بأي عمل آخر یھدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابتھ بجروح بدنیة - ب
جسیمة عندما یكون ھذا الشخص غیر مشترك في أعمال عدائیة في حالة نشوب نزاع مسلح عندما یكون 

حكومة أو منظمة دولیة على غرض ھذا العمل بحكم طبیعتھ أو في سیاقھ موجھا لترویع السكان أو إلرغام 
4."القیام بأي عمل أو االمتناع عن القیام بھ 

تعریف ھذا وبالجدیر بالمالحظة  د  یرا ا االولى من نوعھا في  ة ھي  قی ا ف االت ان ھذه  ب
لمي لالرھاب عا ل ا مفھوم  ل ا ھ  ی ف م یحدد  .دولي عا

:2005لسنةالنووياإلرھابأعماللقمعالدولیةواالتفاقیة- 6
اجاستمر ت معن لمجت دوليا ل مفيا برا اتا قی ا ف الت ةا ی دول ل دا عمليتعریفالیجا

قیةلصدوروكانلالرھاب، ا ف ةاالت ی دول ل قمعا لل نووياالرھاباعما ل ما 2005عا
لجھودثمرة ةا ی ل دو ل تيا ل ذلتا دفيب ھذهجرمتلالرھاب،حیثاخرمفھومتحدی

قیة ا ف ھاالت برت عت اعمالوا ی ب لھجومارھا مفاعالتذلكفيبمانوويمفاعلايعلىا ل ا
تي ل لسفنبھاتجھزا وا لمركباتا وا ئراتا لطا وا ما ةاالجسا ی ئ لفضا قة،كمصدرا لطا ل
اعمالیعدكما ی ب ھجومارھا ل ةاومصنعايعلىا ل عمنقلوسی ولتخزینلتست جا ل تعا
و قلا ن دت لموا مشعةا ل 5.ا

.انظر بذلك نصوص االتفاقیة الدولیة لقمع الھجمات االرھابیة بالقنابل1
.المادة الرابعة والخامسة من االتفاقیة الدولیة لقمع الھجمات االرھابیة بالقنابل2
انظر بذلك مقدمة االتفاقیة3
من االتفاقیة2المادة 4
الفقرة ا من المادة الثالثة من االتفاقیة 5
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تدابیراتخاذخاللمنالجرائم،ھذهمرتكبيلمعاقبةاتخاذھاالواجباإلجراءاتعلىاالتفاقیةوتشدد
1.التحقیقاتوتسھیلالمعلوماتوتبادلالمجرمینبتسلیممتمثلةفعالة

:باالرھابللتعریفاإلقلیميالجھد:ثانیا
اتحاولت قی ا ف ةاالت می ی ل دفيایضااالق یرا نلالرھابتعریفا ا اتاھممنتوك قی ا ف االت

ة می ی ل تياالق ل دحاولتا یجا قیةھيلالرھابتعریفا ا ف ةاالت ی قمعاالورب االرھابل
ذة ف ا ن ل خا ری ا ت عب ب را ل ممنابمنا عا ل ةفيم1987ا ن ی تبورإغ،مد لھدفوكانسترا ا

موراءمن برا ها ةھذ قی ا ف الت لرؤىتوحیدھوا ةا ی بنيحولاالورب موحدموقفت
یاتقمعیساعدعلىاالرھابتعریفتجاهوواضح ل عم ل ةا ی ب دة،االرھا ی متزا ل تحقیقا ول

اتتطبیق عقوب ل ةا ی ئ لجزا لمالئمةا یھعلىا كب بنيخاللمنامرت عدت واحكامقوا
ة ی ئ مخاصةاجرا ی تسل نب لمجرمی یموخصوصاا اتمرتكبيتسل ی عمل ل ةا ی ب قعةاإلرھا وا ل ا

فع ا د اسيب 2.سی

ا عاما عملي  ف تعری قمع االرھاب  ل ة  ی ا االورب ة  ی ق ا ف االت م تورد  دھا ل یرا ا در  ق ب لالرھاب 
غیر  ل ا ازة  لخطف، وحی ا ات  ی فعمل ة،  ی ب ارھا فعاال  ا تعد  تي  ل ا ل  االفعا بعض  ل ا  د ا تعد
عامة  ل ا لكات  لممت د وا االفرا ب ر  ة، واالضرا ف ل لمخت ا نواعھا  ا ب متفجرات  ل ل مشروعة 

ة بی ارھا اعماال  ة  ی ق ا ف االت ھا بنظر  لخاصة كل م 3وا ة من تجری قی ا ف االت استطاعت  ، و 
لشریك في  فاعل االصليا ل ا ة  وب ذات عق ة ب ی ب لجریمة االرھا .4ا

تعریف  موحد  د  جا ئمة في محاوالت الی ا ق ل ا ة ھي وحدھا  ی لجھود االورب ا م تكن  ل
ة من تعریف االرھاب بھدف   ی ق االفری لوحدة  ا ا حاولت منظمة  ی ق فری ا ففي  لالرھاب، 

لعنف االخرى وخاصة االعم ا ل  اعما زه عن  تمی ھ، ول ل د واضح  تي تحدی ل ا لوصول  ال ا
عم ل ة  لمصاحب ا لعنف  لتحرر واالستقالل، حیث ذھبا ا ات  ی لى تعریف ل ا لمنظمة   ا ت 

انھ ب :االرھاب 
أنشأنھمنوالذياالتفاقیةھذهوألحكامطرفألدولةالجنائیةللقوانینخرقایعدبھوتھدیدعمألأي)أ(

شخصبأيوفاةأوإصابةألحقأوالحریة،أوالبدنیةالسالمةأوالجماعات،أواألفرادحیاةللخطریعرض
المواردأوالخاصةأوالعامةبالممتلكاتضررإلحاقفيیتسببأوقدیسببأشخاص،أومنمجموعةأو

:بقصدارتكابھیتمالثقافي،وأنالتراثأوالبیئیةأوالطبیعیة
عامةأومؤسسةأوھیئةأوحكومةالحملأوإقناعأوإجبارأوالھلع،منحالةإثارةأوترھیب)1(

العملعنھ،أوالتخليأومعینموقفاعتمادأوعنھاالمتناعأوبعملالمبادرةعلىمنھ،جزءأوالشعب
.معینةمبادئأساسعلى

.متأزمعاموضعخلقأوللجمھور،األساسیةالخدماتتوفیرالعمومیة،أوللمرافقالعاديالسیرإعاقة)2(

.البالدفيعارمةتمردحالةخلق) 3(

.المادة الثالثة من االتفاقیةالفقرة ب من 1
. 1978انظر بذلك المادة االولى من اتفاقیة االوربیة لقمع االرھاب لسنة 2
.من االتفافیة2ج والمادة 1المادة 3
.من االتفاقیة2المادة 4
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،تآمر،أوتھدیدأوأومحاولة،تشجیع،تحریض،أوأومساعدة،أوأوامرإصدارأوتمویلأوترویجأي)ب(
"أ"الفقرةفيإلیھاالمشاراألعمالمنأيارتكاببقصدشخصأيتجھیزأوتنظیم،أو

والتحرر، حیث نصت المادة الثالثة النضالوقد شددت االتفاقیة على ضرورة الحفاظ على حق الشعوب في 
تخوضھالذيالكفاححاالتتعتبرالاالتفاقیةھذهمن)1(المادةأحكاممراعاةمع: "من االتفاقیة على أنھ 

ضدالمسلحالكفاحذلكفيالدولي،بماالقانونلمبادئطبقاالمصیرتقریرأوالتحررأجلمنالشعوب
.إرھابیةاألجنبیة،أعماًالوالسیطرةوالعدوانواالحتاللاالستعمار

وفي ھذا السیاق، نجد ان الدول االسالمیة ھي ایضا حاولت تحدید مفھوم عاما لالرھاب، فقد عرفت معاھدة 
منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة اإلرھاب الدولي  والتي اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء الخارجیة دول 

یولیو /تموز1حزیران من یونیو إلى 28عة في افریقیا خالل الفترة من المنظمة المنعقد في أواغادوغو الواق
كل فعل من أفعال العنف أو التھدید بھ أیًا كانت بواعثھ أو أغراضھ، یقع تنفیذًا (االرھاب بانھ 1999

لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ویھدف إلى إلقاء الرعب بین الناس أو ترویعھم بإیذائھم أو تعریض 
أو أعراضھم أو حریتھم أو أمنھم أو حقوقھم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو حیاتھم 

األمالك العامة أو الخاصة أو احتاللھا أو االستیالء علیھا أو تعریض أحد الموارد الوطنیة أو المرافق الدولیة 
.1)ة أو سیادة الدول المستقلةللخطر، أو تھدید االستقرار أو السالمة اإلقلیمیة أو الوحدة السیاسی

أي (... ولم یقتصر جھد المعاھدة على ایراد تعریف لالرھاب ولكنھا عرفت بدورھا الجریمة االرھابیة بانھا 
جریمة أو شروع أو اشتراك فیھا، ترتكب تنفیذًا لغرض إرھابي في أي من الدول األطراف أو ضد رعایاھا 

الرعایا األجانب المتواجدین على إقلیمھا مما یعاقب علیھا قانونھا أو ممتلكاتھا أو مصالحھا أو المرافق و
2.)الداخلي

والكفاح ضد الشعوب التي تحاول النیل من استقاللیة النضالكما بینت المعاھدة حق الشوب االسالمیة في 
3.وحریة دولھا

على بغطاء دیني حفزتھاومن الجدیر بالذكر، ان عملیات االرھاب المتزایدة في الدول العربیة والمغلفة 
من مجلسي وبقرارضرورة اصدار اتفاقیة تحد  من ھذه االعمال، و نجم الجھد العربي الى اصدار اتفاقیة 

وزراء العدل والداخلیة العرب فى اجتماعھما المشترك الذى عقد بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربیة 
كل فعل من أفعال العنف أو التھدید بھ أیا كانت (وحددت االتفاقیة معنى االرھاب بانھ 22/4/1998بتاریخ 

بواعثھ أو أغراضھ، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، یھدف إلى إلقاء الرعب بین الناس، أو 
و بأحد المرافق أوترویعھم بإیذائھم أو تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبیئة أ

4.)األمالك العامة أو الخاصة، أو احتاللھا أو االستیالء علیھا، أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر

التوغلالىالملحةالحاجةخلقتالدولياالرھابعملیاتفيالحاصلةالزیادةانعلىاالشارةمنوالبد
علىالتركیزالىالحاجةمناكثرالدولبینعلیھاالتفاقلیتملھلالرھابدقیققانونيتعریفالیجاد

. من المادة االولى من المعاھدة2الفقرة 1
.من المادة االولى من المعاھدة3الفقرة 2
.االتفاقیةانظر بذلك مقدمة3
.1999ایار من العام 7من المادة االولى من االتفاقیة العربیة لمكافحة االرھاب والتي اصبحت نافذة في عام2الفقرة 4
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الىیؤديلإلرھابدقیققانونيتعریفاستخالصعدمانحیث،1عامةجنائیةباعمالاالرھابوصف
وما،اإلرھابیةالعملیاتبینوماالسیاسيحقھاالشعوبممارسةوواالستقاللالتحرربینماالمستمرالخلط

اجماعوجودعدمبسببالدوليالمجتمعلدىالحاصلاإلرباكتجاهحياالمثالسوریافيالجاریةاالحداث
الىىادتوالنظامالمعارضةبینالواقعةالعنفاعمالانحیثلالرھاب،وعمليموحدتعریفعلى

2.باالرھابالقائمةالجھةتحدیدفيالدوليالمجتمعتمزیق

الدولیة واالقلیمیة لم تقف على تعریف محدد لالرھاب، كما ان االتفاقیات التي من ذلك نستخلص بان الجھود 
. اوردت تعریفا عاما لالرھاب فسرت االرھاب على اساس مدلولھ الواسع ال الضیق

:االرھابتعریففيالوطنيالجھد:الثالثالمطلب

القوانین الوطنیة الیوم قد توسعت في خاصة وان ملحاأصبحلإلرھابان الحاجة الى تعریف عملي دقیق 
التي تعد ارھابا ومنحت سلطات التنفیذ صالحیات واسعة تھدف الى محاربة االرھاب، تجریمھا لالعمال

وھذه الصالحیات الواسعة تمثلت بالتوسع في االعتقال والتحقیق ووضع انظمة للمراقبة االلكترونیة ضد 
تجمیددخول االفراد، اوتأشیراتتى المجاالت كرفض المشتبھ بھم وتقیید حریات االفراد في ش

او تدعمھم من قبل اإلرھابیین،وحتى وفرض عقوبات تجاریة على البلدان التي یمكن ان تؤوي أموالھم
فالبد اذا من وضع تعریف دقیق لالرھاب حفاظا على اھم المبادئء المعتمدة في الدساتیر .3المجتمع الدولي

صة مبدْا ال عقوبة وال جریمة اال بنص القانون، والتي تعد من اھم المباديء القانونیة والقوانین الجنائیة، خا
الجنائیة التي یمكن ان تحافظ على حق االنسان في عدم تجریمھ او عقابھ اي فعل بمخرج عن ارادة المشرع، 

مبدا شرعیة ھذه  ویحتم ھذا المبدأ سلطات التنفیذ على تقیید  تصرفاتھا بحسب ھذه االرادة للحفاظ على 
الحقیقیة،المشرعارادةعلىالوقوفلغرضالضیقبمعناهیكونانالبداالرھابتفسیران.التصرفات

مافاذاارھابا،بانھایصفھاولمالمشرعیجرمھالماعماالشمولترتضيانمناالرادةلھذهیمكنالوالتي
السلطةتتحملھاخطرةنتیجةالىذلكسیؤديالحقیقةالمشرعارادةعنبالخروجالتنفیذیةالسلطةقامت

اناعاله،ذكرعماوعالوةالدستوریة،الشرعیةقواعدحسبتصرفاتھامشروعیةبعدموالمتمثلةالتنفیذیة
حقوقخرقفيالتنفیذیةالسلطةصالحیاتفيالتوسعالىبالنتیجةسیؤديلالرھابواسعتعریفتكریس
ممكنخطیرةمسالةاالرھابلظاھرةقانونیةحدودایرادعدمفانلذلكالمشرع،اردةاطارخارجاالفراد

.   االرھابمكافحةذریعةتحتاإلفرادلحقوقالتنفیذیةالسلطةجانبمنواسعخرقحدوثالىتؤديان

تعریفھا وعلى وجھ العموم، تباینت النظم القانونیة في توجھھا في ایراد نصوص عملیة وقانونیة عند 
،فیما  اعتمد اخرون على اكثر من 4على ایراد تعریف واحد لالرھابھالالرھاب، حیث ذھب قسما من

لم تسطیع معظم االدبیات من ایراد تعریف قانوني عام لالرھاب، حیث تركزت معظم التعاریف الى ایراد وصف معیین 1
,Ben Golden and George Williamsالخ انظر...ز الرھائن لالرالھاب كعملیات الخطف، واحتجا p273

الى توم النتوس مسؤول لجنة حقوق االنسان حول ازمة حقوق Maria Mcfarlandانظر بذلك شھادة ماریا ماكفارالن2
.االنسان في سوریا ویذھب التقریر الى استخدام كال من المعارضة والقوات الحكومیة شتى وسائل العنف

Ben Golder and George Williams, p 2713

انظر بذلك كال من المشرع البریطاني والمشرع العراقي، المشرع الكندي4
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بینما اكتفت تشریعات اخرى الى تحدید معالم الجریمة االرھابیة المادیة والمعنویة دون 1تعریف لالرھاب
عض االعمال االجرامیة واعتبرھا ایراد تعریف لھا  كما فعل المشرع الفرنسي ، حیث قام االخیر بتعداد ب

.2اعماال ارھابیة فقط دون ایراد تعریف عام

وبالجدیر بالمالحظة، ان التعریفات القانونیة لالرھاب الواردة في القوانین المحلیة عرضة للتغیر والتبدیل 
ضایا المستمر  وذلك اما بسبب تغیر النصوص القانونیة بھدف الوصول الى تعریف اكثر دقة او بسبب ق

ممكن ان تمس حقوق افراد المجتمع اإلرھابخصوصا اذا ما علمنا بان قوانین اإلنسانتتعلق بحقوق 
3.تلك الحریاتبصورة مباشرة بسبب منحھا صالحیات واسعة للسلطة العامة في تقیید

وعلى كل حال، سنستعرض في ھذا المطلب اتجاه بعض التشریعات المقارنة في تعریفھا لالرھاب قبل 
: الخوض في موقف المشرع العراقي حول تعریفھ لالرھاب وكالتالي

:تعریف االرھاب لدى المشرع االمریكي: اوال

اختلفت التعاریف الواردة لالرھاب في الوالیات المتحدة االمریكیة لرسم المعنى الدقیق لھ، ومنذ القرن 
لمشرع االمریكي مقارنة باھمیة العشرین كان لموضوع االعتراف باالرھاب الدولي اھمیة كبرى لدى ا

االرھاب الداخلي لما یشكل االرھاب الدولي من خطورة تجاه امنھا الوطني خصوصا بعد احداث الحادي 
:عشر من سبتمبر، لذلك نجد من اھم التعاریف التي وردت في تحدیدھا لمفھوم االرھاب ھي

استعماٌل أو التھدید باستعمال ـ ( بأنھوعرفت االرھاب : (FBI)تعریف وكالة االستخبارات االمریكیة-1
غیر مشروع للعنف ضد أشخاص أو ممتلكات لتخویف أو إجبار الحكومة أو المدنیین كلھم او بعضھم حتى 

).تحقیق أھداف سیاسیة أو اجتماعیة

األشخاصضدللقوةالمشروعغیرالتھدیدأواالستعمال(:م1986عاماألمریكیةالدفاعوزارةتعریف-2
).وعقائدیةأودینیةسیاسیةأھدافلتحقیقاألموال،غالبًاأو

19كما فعال المشرع االمریكي حیث اعتمد على اطثر من تعریف لالرھاب، حیث ان القانون الفیدرالي االمریكي قد اودر 1
Reuven Young* Defining Terrorism: The Evolutionof Terrorism As Aتعریفا ووصفا لالرھاب، انظر بذلك 

Legal Concept In International Law And Its Influence On Definitions In Domestic Legislation,
2006, p76 Henonline 29 B. C. Int'l & Comp. L. Rev. 109 2006

القتل، فيالشروع: وھياإلرھابأفعالمنالتالیة فعالاألفعالالعقوبات الفرنسي قانونمن1- 421ادرجت المادة 2
التدمیر،وواالبتزاز،والسرقة،النقل،وسائلجمیعوالطائرات والسفنمتنعلىالرھائنواحتجازواالعتداء،والخطف،

واستیراد وتصدیر إنتاج وبیعكذلفيوالمتفجرات،بماالدمارأسلحةأوامتالكوإنتاج،المجموعاتقتالاثناءالمرتكبةوالجرائم
أو اقتناء األسلحة او تخزینوملكیةانتاجومشروعة،غیربصورةالمتفجرةالموادنقلاو و ملكیةاحیازةوالمتفجرات،

فيالفرنسيالمشرعواستطاعكما. سابقمصدرTiefenbrun،p377بذلكانظر. األموالوغسیل،الكیمیائیةالبیولوجیة او
علىالقضاءفيواسعةسلطةالفرنسيالمشرعبموجبھمنحوالذياالرھاببمكافحةخاصاقانوناایرادمن2005العام

. تكتیكیةاووقائیةاالجراءاتھذهكانتسواءاالرھاب
للقانون الحالي فعلى سبیل المثال ان المشرع العراقي بصدد اصدار قانون جدید لمكافحة االرھاب بسبب االنتقادات الموجھة 3

.وخاصة في مجال حقوق االنسان
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غیرللعنفالمحسوباالستخدام( بانھ: 1983لسنةلإلرھاباألمریكیةالمتحدةالوالیاتجیشتعریف-3
أوالحكوماتترویعأوإكراهإلىیھدففاالرھاب.الخوفلغرسالمشروعغیربالعنفالتھدیدأوالمشروع

).أیدیولوجیةأودینیةأوسیاسیةأھدافلتحقیق...المجتمعات
: "بأنھالدولياإلرھاب،)ب(113الفصلمن2331المادةتحدد.  االتحاديالجنائيالقانون

ةــــــــالجنائیللقوانینانتھاكاتشكلوالتيالبشریةالحیاةعلىخطیرةأعمالأوعنفأفعالعلىینطوي)ا(
القضائیةالوالیةتداخلارتكبإذاجنائیةمخالفةتشكلقدأو،اخرىدولةأيأوالمتحدةبالوالیاتالخاصة
؛أخرىدولةأیةوالیةأوالمتحدةللوالیات

- ھوباإلرھابلمقصودأناو) ب(
المدنیین؛السكانإكراهأوتخویف) أوال(
أو،اإلكراهأوالتخویفطریقعنالحكومةسیاسةى علالتأثیر) ثانیا(
..."الخطفأو،االغتیالواالشاملالدماربایقاعحكومةالسلوكعلىیؤثرأن)ثالثا(

: بانھالدولياالرھاب1996لعاماإلرھابمكافحةقانونعرف: 1996لعاماالرھابمكافحةقانون-4
أخرىدولةأوأيالمتحدةالوالیاتمواطنياوالمتحدةالوالیاتضدللعنفالمشروعالغیراالستخدام"

الحكومة،أوأنسیاسةعلىالتأثیرو،المدنیینلسكانإكراھاأوترھیبیھدفالمتحدةالوالیاتحدودخارج
".اجتماعیةأوسیاسیةأھدافتحقیقلغرضالحكومةسلوكعلىتؤثر

وبھدف تقویة السلطة التنفیذیة في الوالیات المتحدة االمریكیة للقضاء على االرھاب، 2001بعد العام -5
نجد ان االتجاه الوارد لدى القوانین الوطنیة االمریكیة في اعتبار عمال ما عمال ارھابیا ھو مجرد اقرار 

مة من خالل توظیف السلطة التنفیذیة بان االفعال االجرامیة المرتكبة كانت تھدف الى التاثیر على الحكو
.واإلجبارمرتكبي الجرائم افعال الترھیب 

وفي ضوء استراتیجیة االمن الوطني في مكافحة االرھاب عرف 2002وبالجدیر بالمالحظة ان في العام 
وفي حقیقة االمر ان ایراد مثل ھكذا تعریف " ضد األبریاءذات دوافع سیاسیةعنف متعمد "االرھاب بانھ 

.  یغتابھ الغموض
من خالل استعراضنا للتعاریف اعاله، نستخلص بان اعمال العنف المصاحبة بتحقیق اھداف سیاسیة یمكن 
اعتباره ارھابا بنظر المشرع االمریكي، وبعبارة اخرىان معظم التعاریف الواردة  لدى المشرع االمریكي 

الرھبة واالجبار لغرض صورت االرھاب بمنظور سیاسي بحت،حیث ان االرھاب یعني توظیف عنصر 
.تحقیق اھداف اجتماعیة او سیاسیة

والبد من االشارة ھنا الى ان ارتباط االرھاب بالمدلول السیاسي قد عكس اعتراضا واسع من جانب 
، حیث یرى ھؤالء ان لمثل ھكذا ارتباط یسبب التوسع )المدرسة اللیبرالیة( المدافعیین عن الحریات المدنیة

وخاصة اإلفرادفي التضییق على حقوق وحریات یؤدي الى منح النظام سلطة واسعةفي تفسیر االرھاب
كممارسة حق الخطاب المجرد اذ تتمكن السلطة من تفسیره  على انھ مبطن بدافع سیاسي في كل حق التعبیر

. 1إرھابیامرة وبالتالي اعتباره عمال 

Tiefenbrun , p3661
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:المتحدةالمملكةفياالرھابتعریف:ثانیا

اعتبر 1974شھد النظام القانوني للمملكة المتحدة عبر تاریخیھا اكثر من تعریف لالرھاب، ومنذ عام 
العنف القاضي الى تحقیق غایات سیاسیة من خالل ترھیب الجمھور عمال ارھابیا، وان التفسیر االخیر 

في العام ) قانون مؤقتوھو ( اثر على نھج سیر تشریع قانون منع االرھاب حتىاستمر في التطبیق  
..).استخدام العنف لتحقیق غایات سیاسیة(...، والذي عرف بدوره االرھاب بانھ 1989

وعلى كل حال نجد ان االحكام القانونیة في المملكة المتحدة قد فسرت االرھاب على نطاق واسع وھذا 
لطة التنفیذیة صالحیات حیث اعطى ھذا القانون للس2000التوسع واضح في قانون منع االرھاب لعام 

تمكن  السلطة التنفیذیة وببساطة من غامضة، كما ان القانون قد ادرج مالمح اإلرھابواسعة في مكافحة 
استخدام التھدید لغرض (.... بانھاإلرھابحیث عرف القانون المذكور 1،باإلرھابيتجریم اي عمل وتصفھ 

استخدام یتم...وأ،الجمھورقسم منأوالجمھورلتخویفأوحكومیة دولیةمنظمة على الحكومة اوالتأثیر
).أو دینیة أو أیدیولوجیةقضیة سیاسیةغرض دفع عجلة لالتھدید

:العربیةیعاتالتشرفياالرھابتعریف:ثالثا

تعریف لالرھاب، حیث نجد ان من اقدم القوانین في ھذا النطاق إیراداغلب التشریعات العربیة على أقدمت
اإلرھابیةعلى ان الجریمة 314والذي نص في مادتھ 1943ھو قانون العقوبات اللبناني الصادر عام 

جمیع األفعال التي ترمي إلى إیجاد حالة ذعر، وترتكب بوسائل كاألدوات المتفجرة والمواد الملتھبة ( ھي
، ویتمیز )لسامة أو المحرقة والعوامل الوبائیة أو المیكروبیة التي من شأنھا أن تحدث خطرا عاماوالمنتجات ا

.وعدم الوضوحباإلبھامھذا التعریف 

وترتكبذعرحالةإیجادإلىترميالتياألفعالجمیع(بانھاالرھابالسوريالمشرعبدورهرفوُع
والعواملالمحرقةأوالسامةوالمنتجاتالملتھبةوالموادالحربیةواألسلحةالمتفجرةكاألدواتبوسائل
مكافحةقانونبموجبالمادةھذهألغیتوقد،2)عاماخطرًاتحدثأنشأنھامنالتيالجرثومیةأوالوبائیة

الىیھدففعلكل( انھعلىاالولىبمادتھاالرھابعرفوالذي2012عامالصادر19رقماإلرھاب
ویرتكبللدولةاألساسیةاوالتحتیةبالبنیةاالضراراوالعامباألمناإلخاللاوالذعرمنحالةإیجاد

والجرثومیةالوبائیةالعواملاوالمحرقةاوالسامةالمنتجاتاوالمتفجراتاووالذخائراالسلحةباستخدام
).ذاتھالغرضتؤديأداةايباستخداماوالوسائلھذهنوعكانمھما

قد تشمل لإلرھابونجد ان التعابیر الفضفاضة التي استخدمت في قانون مكافحة االرھاب السوري بتعریفھ 
وبسھولة بالعدید من الحقوق السیاسیة لالفراد وخصوصا حق التعبیر، حیث نصت المادة الثامنة من القانون 

مطبوعات أو المعلومات المخزنة مھما باألشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزیع الیعاقب(المذكور على انھ 
كان شكلھا بقصد الترویج لوسائل اإلرھاب أو األعمال اإلرھابیة وتنزل العقوبة نفسھا بكل من أدار أو 

.)استعمل موقعا الكترونیا لھذ الغرض

1 Sir David Williams opinion cited in, Ben Golder and George Williams, what is 'Terrorism?
Problems of Legal Definitions, UNSW Law Journal, 2004, p279

.1949من قانون العقوبات السوري الصادر عام 304انظر المادة 2
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المعدل بایراد تعریف 1937لسنة 58من قانون العقوبات رقم 86واتجھ المشرع المصري في المادة 
للقوة أو العنف أو التھدید أو الترویع، یلجأ إلیھ الجاني تنفیًذا لمشروع استخدامكل (اب على انھ لالرھ

إجرامي فردي أو جماعي بھدف اإلخالل بالنظام العام، أو تعریض سالمة المجتمع وأمنھ للخطر، أو إلحاق 
اني، أو باألمالك العامة أو الخاصة، والمواصالت، أو باألموال العامة أو بالمبباالتصاالتالضرر بالبیئة، أو 

علیھا، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاھد العلم االستیالءأو احتاللھاأو 
، ومن المالحظ ان المشرع المصري بصدد )ألعمالھا، أو تعطیل تطبیق الدستور أو القوانین أو اللوائح

الذي یعطي للنیابة العامة المصریة والسلطة التنفیذیة اإلرھابمشروع قانون خاص لمكافحةإصدار
لإلعمالیة، كحق مراقبة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي لضمان عدم استخدامھا ئصالحیات استثنا

1.اإلرھابیة

لسنة األردنيالعقوبات قانون أشاراذاإلرھابقد عرف أیضااألردنيوفي ھذا السیاق، نجد ان المشرع 
:الى تعریف االرھاب على الوجھ التالي) ١٤٧(في المادة 2006

یقصد باألعمال اإلرھابیة جمیع األفعال التي ترمي إلى إیجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كاألدوات (
التي من شأنھا انالمتفجرة والمواد الملتھبة والمنتجات السامة أو المحترقة والعوامل الوبائیة أو الجرثومیة

وھو تعریف مقارب نوعا ما الى التعریف الذي اورده المشرع السوري، علما ان ) تحدث خطرا عاما
كل ( بانھ اإلرھابيبدوره ایضا قد اورد قانونا خاصا لمكافحة االرھاب حیث حدد العمل األردنيالمشرع 

إضراراو ایقاع مقصود یرتكب باي وسیلة كانت یؤدي الى قتل اي شخص او التسبب بایذائھ جسدیاعمل 
في الممتلكات العامة او الخاصة او في وسائط النقل او البیئة او في البنیة التحتیة او في مرافق الھیئات 

بالنظام العام وتعریض سالمة المجتمع وامنھ اإلخاللالدولیة او البعثات الدبلوماسیة اذا كانت الغایة منھ 
على إجبارھاوانین او التأثیر على سیاسة الدولة او الحكومة او للخطر او تعطیل تطبیق احكام الدستور او الق

، ویبدو ان )عمل ما او االمتناع عنھ اواالخالل باالمن الوطني بواسطة التخویف او الترھیب او العنف
.2المشرع االردني ایضا قد ربط الرھاب باالعمال التي یمكن ان تؤثر سلبا على سیاسة الدولة

اغلب التشریعات الوطنیة ذھبت الى تعریف االرھاب بمدلولھ الواسع، وكثیرا ما انتاب من ذلك نستخلص ان 
.تعریف االرھاب عبارات فضفاضة ترتبط تارة بمدلول سیاسي تمكن السلطة العامة من االعتقال والتحقیق

الثالثالمبحث
.االرھابتعریفمنالعراقيالمشرعموقف

وطریقة معالجتھ صدى واسع لدى المشرع العراقي خاصة بعد تنامي العملیات اإلرھابكان لموضوع 
وإصداراإلرھابمما حمل المشرع على ضرورة معالجة موضوع 2003في العراق بعد العام اإلرھابیة

التشریعات الالزمة لھ على غرار غالبیة التشریعات القانونیة المقارنة، ولذلك سوف نتناول موقف المشرع 
أما، 2005قبل العام اإلرھابفي مطلبین، االول ھو موقف المشرع العراقي من اإلرھابقي من العرا

.2005بعد العام اإلرھابوممفھالمشرع العراقي في تحدید إلیھالثاني ھو ما ذھب 

انظر بذلك مشروع قانون لمكافحة االرھاب المنشور على 1
.2006لسنة 55من قانون منع االرھاب رقم 2المادة 2
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:2005عامقبلاالرھابتعریف:االولالمطلب

المقصود بالعمل إیرادأواإلرھابیة المعالجة لموضوع اقربموجب القوانین العلإلرھابلم یدرج اي تعریف 
ھو الحكم والفیصل في 1969لسنة 111، وكان قانون العقوبات رقم 2005في العراق قبل العام اإلرھابي

ضمن مجموعة من اإلرھابیةالجریمة بإدراجاكتفى بأنھمعالجة الالرھاب، ومن خالل االطالع علیھ  نجده 
من قانون العقوبات عند تعریفھ للجریمة السیاسیة، فقد نصت المادة 21لیھا في المادة  الجرائم المنصوص ع

السیاسیةالحقوقعلىوتقعسیاسیابباعثترتكبالتيالجریمة(المذكورة على ان الجریمة السیاسیة ھي 
الجریمةانعلىصراحةالمادةذاتأشارتوقد،)عادیةالجریمةتعتبرذلكماعداوفیالفردیةأوالعامة

ارتكتبقدكانتلوسیاسیةالتالیةالجرائمتعتبرالذلكومع(... بقولھاسیاسیةجریمةتعدالاإلرھابیة
:سیاسيبباعث

.ةابیھراإلالجرائم

بأشدالجرائمھذهمرتكبيمعاقبةفيیكمنسیاسیةجرائماإلرھابیةالجرائماعتبارعدمانالباحثویرى
اعتبرتلوفیماحیثالعقوبات،قانونفيالواردةالسیاسیةالحقوقمنوحرمانھالعقوباتالجزائیةالعقوبات
أكانتسواءشدةاخفعقوبةذئحینفرضھایمكنالتيالعقوبةلكانتسیاسیة" جریمةاإلرھابیةالجریمة

–:یليماعلىالعقوباتقانونمن22المادةنصتحیث،تكملیھأمأصلیةالعقوبةتلك

.السیاسیةالجرائمفياإلعداممحلالمؤبدالسجنیحلـ1
الحقوقمنالحرمانتستتبعوالالعودفيسابقةسیاسیةجریمةفيبھاالمحكومالعقوبةتعتبروالـ2

.فیھاالتصرفأوأموالھإدارةمنعلیھالمحكومحرمانوالالمدنیةوالمزایا

معالجةفياالساسیةالدعامةكان2005العامقبلالعقوباتقانونانوصفیمكنلذلك
اوالداخليالصعیدعلىذلكاكانسواءالعراقفياالرھابیةالعملیاتمنامنھوحفظاالرھاب

ادرجانھاالاالرھابیةالجریمةموضوعوتفصیليبوضوحیعالجلمالمذكورالقانونانالخارجي،وبالرغم
منضورحسبإرھابیةإعماالالیومتعدالتياالفعالتعالجانیمكنالتيالقانونیةالنصوصمنالعدید
االمنتعرضمسالةلتعالجصبتعقوبات189-156منالموادمثالفنجداالرھاب،مكافحةقوانین

فياإلعدامعقوبتھاتصلقدجزائیةبعقوباتاألفعالھذهمرتكبيویعاقبالعنفلھجماتللبالدالداخلي
لصالحبالبالدباالضراراالفرادقیامنكما،1اراضیھاسالمةاووحدتھااوالبالدباستقاللالمساسحالة
قانونجرمكما،2االعدامعقوبةالىایضاعقوبتھاتصلقدالتيالخطیرةالجرائممنتعدأخرىدول

على د أو لبالل اخودعلى و لعداكل من ساعد ام یعاقب باإلعد(من قانون العقوبات العراقي على انھ 160ة دماالمادة تنص 1
ا على ادھفرأبتحریض أو لمسلحة ات المعنویة للقووح الرف اضعاأو الشعب ف الفتن في صفورة ابآثایھا تقدمھ ف

حد أكذلك كل من  سلم ، واهعنع لدفاام في هثقتد أو م للبالهخالصاعزعة أو زلھ م الستسالو أو العدالى م إالنضماا
:تنص على156مادة).ولعدالى إلمسلحة ات القواد افرا

عمدًا فعًال بقصد المساس باستقالل البالد أو وحدتھا أو سالمة أراضیھا وكان الفعل من شأنھ أن ارتكبمنباإلعدامیعاقب(
.)یؤدي إلى ذلك

159و158و157انظر بذلك المواد 2
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افعالمنفعالاساساتشكلوالتيالعنفاعمالاثارةاوالفتنالىتؤديقدالتياألفعالالعراقيالعقوبات
.1اإلرھاب

فقد عالجت موضوع تعرض امن الدولة لخطر خارجي فعاقب كل من حاول المساس 222- 190اما المواد 
بالنظام السیاسي او المساس بالدستور القائم او محاولة تغیر شكل الحكم بعقوبة السجن المؤبد، وتعد العقوبة 

2.في حالة استخدام مواد متفجرة للقیام بالتغیر السیاسياإلعداممشددة تصل الى 

الىتقودانشانھامنعملیاتاثارةالىادىفردكلعملالعقوباتقانونجرماعاله،ذكرلمافةاباالض
تقاتلمجموعةاوعصابةترأسمنكلانالمالحظومن،3البالدفيالقائمةالسلطةضدالمسلحالعصیان
نصتحیثاالعدام،بعقوبةیعاقباالمنياالستقرارزعزعةبھدفالعامةالسلطةتقاوماوالناسمنمجموع

منفریقاھاجمتمسلحةعصابةفيماقیادةتولىأوترأسأونظممنكلباإلعدامیعاقب(194المادة
منلجماعةأوللدولةالمملوكةاألموالنھبأواألراضياغتصابأولقوانینتنفیذاع منأواستھدفتالسكان
)....العامةالسلطةرجالبالسالحقاومأوبالقوةالناس

واصابتھاالعامةالممتلكاتوتخریببمھاجمةاالمریتعلقعندماعقوبتھفيشددقدالمذكورالقانونانكما
تحمیلالىباالضافةالمفرقعةالمواداستخدامحالةفياالعدامالىالعقوبةتلكتصلحیثجسیمةیاضرار
. 4المتضررةالمنشئاتتصلیحتكلفةالجاني

من ذلك نستخلص بان قانون العقوبات العراقي لم تنقصھ االحكام االقانونیة في معالجة جرائم واعمال العنف 
تعد التي تشكل اساسا فعال من افعال االرھاب، حیث ان العدید من الَنصوص القانونیة الموجودة اصال 

.نصوصا متكاملة لمعالجة االعمال التي تصیب المجتمع والتي توصف الیوم ارھابا

:2005عامبعداالرھابمعنى:الثانيالمطلب

في العراق كانت الحاجة ملحة الى اصدار قوانین خاصة تھتم بمكافحة اإلرھابیةبعد تعاظم العملیات 
وان واقع حقوق االنسان .  منھا وما تعلق بھا حقوق االفراد بسبب االرھابالجزائیةاالرھاب في كل جوانبھ 

في العراق قد تدھور كبیرا جراء العملیات االرھابیة اذ شددت بعثة االمم المتحدة على حجم التحدیات التي 
واجھت العراق على صعید حقوق االنسان بسبب االرھاب،  حیث اشار التقریر الصادر عنھا في العام 

:عند تقییمھا لواقع العام لحقوق االنسان في العراق الى ما یلي2005

كبیرةاجزاءشملتواسعةاإلرھابیةالعملیاتوكانتمستمرةمسلحةمعارضةاالنتقالیةالحكومةواجھت(
واإلفرادالحكومیةالقواتتعرضتحیث... العراقفيالوضعاستقرارالىتحدیاشكلتوالتيالعراقمن

مدرسینخمسةقتلایلولنھایةاالخرففيالفئاتمنالعدیداستھدافوتمالعملیات،ھذهالىسواءحداعلى
المشمولةالفترةخاللصحفیینخمسةقتلكمابعقوبة،فياخریینثالثةوخطفاالسكندریةمنطقةفي

الحكمنظامقلبفيأوالعنفبالقوةشرعمنأوالمؤقتالمؤبدبالسجنیعاقب(انعلىالعقوباتقانونمن190المادةنصت3
الدینامیتأوالقنابلاستعملتعصابةمنالجریمةوقعتفاذاالحكومة،أوشكلدستورالدولةتغییرأوبالدستورالمقررالجمھوري

موتالىالجریمةأدتاذااالعداموتكون.المؤبدأوالسجناإلعدامالعقوبةفتكونالناریةاالسلحةأواالخرىالمتفجرةأوالمواد
انسان

المعدل1969لسنة 111من قانون العقوبات رقم 192انظر بذلك المادة 3
.من قانون العقوبات197المادة 4
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القتلانكما...التقریراعدادموعدحتىالغزوبداءمنذقتلقدواعالمیاصحفیا74وكانبالتقریر،
البالد،منعدةمناطقوفياالطفالذلكفيبمااالرواحمئاتازھاقالىادتاالرھابیةواالعمالالعشوائي

انالمصادروتقدر... وأسرھماإلرھابضحایالرعایةإنسانیةتدابیراتخاذالىملحةحاجةذلكخلقوقد
القتلىعددالمصادرتقدربینما2004العاماوائلمنذ26000الىوصلقدوالجرحىالقتلىعدد

. 1...)وجریحقتیل30000الىوصلقد2003العاممنمارسعاممنذوالجرحى
العامبعدالعراقيالمشرعموقفتناولتمیسلذلكالتفصیلالىیحتاجالعراقفياإلرھابموضوعان

:وكاالتي2003

:اإلرھابمنالعراقيالدستورموقف:أوال

العقابیةمقتصرا على صیاغة نصوصا قانونیة وردت في المواد 2003بعد العاماإلرھابلم یكن اثر 
المختصة فحسب بل احتل موضوع االرھاب في العراق اھتمام المشرع الدستوري حین ذكره لھذا المصطلح 

.في اكثر من مورد
ى موضوع االرھاب مقارنة بمثیالتھ من الاإلشارةاول دستور عراقي یرد فیھ 2005ویعد دستورعام 

ألغلب، مع العلم ان اتجاه الدولي 1921الدولة العراقیة عامتأسیسالدساتیر التي وردت في العراق ومنذ 
الى نصوص القوانین الخاصة األمرترك وإنمااإلرھابفي نصوصھ لموضوع اإلشارةالدساتیر ھو عدم 
.وكافحتھاإلرھابفي مجال تجریم 

واإلرھابالتكفیرنایثنیلم:(...األتيى ث نص علقد وردت في دیباجة الدستور العراقي حیاإلرھابان كلمة 
بھنادىالذيفاھداألاحدھواإلرھابمنالتخلصانكما،)القانوندولةلبناءُقدمًانمضيأنمن

إلىبثقةوالمتطلعكبوتھ،منتّواالناھضالعراِقشعُبنحُن(...انعلىأیضاالدیباجةذھبتحیثالدستور
وشیوخنا...ونسائنا،برجالناالعزم،َعَقَدناتعدديدیمقراطياتحاديجمھورينظامخاللمنمستقبلھ
)....اإلرھابفتیلونزع... والمساواةالعدلوتحقیقالقانونقواعداحترامعلىوشبابنا

التياألفكارعلىتحرضاوتمھداوتروجالتيالكیاناتحظرعلىالدستورمنالسابعةالمادةوذھبت
2.  سیاسیةغیرأمسیاسیةالكیاناتتلكأكانتسواءاإلرھابالىتؤدي

العفوإصدارصالحیةإعطاءیمنحبموجبھحكما73المادةأوردتتورسالدبنظرالجریمةولخطورة
ذلكمناستثنىولكنھالوزراء،رئیسمنبتوصیةوذلكالجمھوریةلرئیسالجرائممنبالكثیرالخاص
.3باإلرھابالخاصةالجرائم

والمصابینشھداءلااسرتعویضالدستوركفلاإلرھابیةالعملیاتجراءاألفرادحقوقحفظسبیلوفي
. 4منھ132المادةفيوذلكالعملیات،ھذهجراء

2005اوكتوبر من العام 31-تقریر بعثة االمم المتحدة یونامي في االول من سبتمبر 1
:٧المادة2

...یتبنى العنصریة أو اإلرھاب أو التكفیر أو التطھیر الطائفي أو یحرض أو یمھد أو یمجد أو یروج أو یبرر لھأو نھجكیانكلیحظر:أوال
بارتكاب الجرائم الدولیة واإلرھاب مجلس الوزراء باستثناء ما یتعلق بالحق الخاص والمحكومینرئیسمنبتوصیةإصدار العفو الخاص:أوًال3

.المالي واإلداريوالفساد
١٣٢المادة4
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:2005لسنة13رقماإلرھابمكافحةقانونصدور:ثانیا

اإلرھابقوانین مكافحة إصدارالبالغ في األثرفي العراق اإلرھابیةكما وضحنا سابقا، كان لتفاقم العملیات 
والقرار الخاصة بالعملیات األوامرسلطة االئتالف المؤقتة العدید من أصدرتحیث 2003بعد العام 
:منھا على سبیل المثال ال الحصراإلرھابیة

يـــفوالسالمة,العامالنظامالستعادةاألسلحةعلىالسیطرةبشأن٢٠٠٣لسنة٣رقماالئتالفسلطةقرارـ 1
عقوباتفرضذيــوال2003لسنة3رقماالئتالفسلطةعنالصادراألمربموجبوالمعدل,العراق

.السادسةالمادةفيترخیصدوناألسلحةحیازةى عل
اإلعالماء استخدامــأسذيــالالمحظوراإلعالميالنشاطبشأن٢٠٠٣لسنة١٤مـــرقاالئتالفسلطةأمرـ2

.عامةبصورةالعاماألمنتقویضأوالعنفلتشجیع
جرائم محددةارتكابفيالمستخدمةاألمالكمصادرةبشأن٢٠٠٣نةــــلس٢٥مــــرقاالئتالفسلطةأمرـ3

أو الشحنلـــالنقائلـوسفیھابماالبیئةأوالطبیعیةواردــبالمالمتعلقةجرائمللمثالاــــمنھالمستحصلةأو
.وغیرھاالطائراتمثل

دودــــتأمین الحرةــدائاءـإنشیتضمنذيــال٢٠٠٣أغسطس/آب٢٤في٢٦رقماالئتالفسلطةأمرـ 4
العراقالموجودین فياآلخرینوسالمةوأمنالعراقيالشعبوسالمةأمنحمایةبھدفعلیھاوالسیطرة
.قانونیةبصورة

الشعب العراقيلمساعدةالمنشآتحمایةھیئةإنشاء٢٠٠٣لسنة٢٧)رقمالمؤقتةاالئتالفسلطةأمرـ 5
.واألمناالستقرارظروفإیجادفيجھودهفي

يــــاع المدنــالدففیالقتأسیسالمتضمن2003سبتمبر/أیلول٣في28قمرالمؤقتةاالئتالفسلطةأمرـ6
ددــــتھأوالكوارث التيالضارةاألعمالعنالناجمةلألخطارالسرعةوجھعلىللتصديالماسةللحاجة
منمؤقتةتأسیس قوىاستوجبممالعراقفیاباألمنالعبثمناإلرھابیینومنعواالستقرارالعاماألمن

.العراق فيألمنعلىاوالحفاظالتھدیدلمواجھةاالئتالفقواتمعبالتعاونتعملالشرطة
مديعقوبة السجنالخطفجرائممرتكبيى علفرضالذي2003لسنة30رقمالتحالفسلطةأمرـ7

.مخففظرفأيمنالخاطفاستفادةعدممعاإلعدامعقوبةوإلغاءالحیاة
المواد المتفجرةاستیرادمنعالذيالتجارةتحریرسیاسةبشأن٢٠٠٣لسنة٥٤رقماالئتالفسلطةأمرـ8

د المواصناعةيـــــفاستخدامھاالتي یمكنالموادأوالصناعیةاألغراضفيالمستخدمةالعسكریةغیر
.المتفجرة

المركزیة فيالجنائیةمةالمحكبإنشاءالخاص٢٠٠٤لسنة١٣)رقمالمؤقتةاالئتالفسلطةأمرـ 9
وھي بصددالعراق،فيالمركزیةالجنائیةالمحكمةعلىأنمنھ١٨)القسمفيوردي والذالعراق

:یليبمالمتعلقةالقضایاعلىومواردھامصادرھاتركزأنالقضائیة،لوالیتھااممارستھ
.اإلرھاب-أوال
.المنظمةالجریمة–ثانیا
.الحكوميالفساد–ثالثا

.تكفل الدولة رعایة ذوي الشھداء والسجناء السیاسیین والمتضررین من الممارسات التعسفیة للنظام الدكتاتوري المباد:اوال
..تكفل الدولة تعویض اسر الشھداء والمصابین نتیجة اإلعمال اإلرھابیة:ثانیا
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في العراق حتى صدور قانون مكافحة اإلرھابیةوكانت ھذه الجھود ھي لغرض القضاء على العملیات 
.وبتوصیة من الحاكم المدني بول بریمیر7/11/2005من قبل الجمعیة الوطنیة بتاریخ اإلرھاب

یقوم بھ فرد او جماعة منظمة إجراميكل فعل ( بأنھاإلرھابالى تعریف اإلرھابذھب قانون مكافحة 
بالممتلكات األضرارأوقعغیر رسمیة أواو جماعات او مؤسسات رسمیة أفراداستھدف فردا او مجموعة 

الخوف أوالرعب إدخالأواو االستقرار والوحدة الوطنیة األمنيبالوضع اإلخاللالعامة او الخاصة بغیة 
القانون إلىومن االنتقادات التي یمكن توجیھا ). إرھابیةلغایات الفوضى تحقیقا إثارةأووالفزع بین الناس 

:المذكور ما یلي

اإلرھابوعلى غرار التشریعات المقارنة، نجد ان المشرع العراقي قد عرف أعالهمن التعریف ـ  1
، فیمكن على سبیل المثال إرھابیاالتي یمكن ان تعد عمال األفعالتعریفا واسع یحمل في طیاتھ العدید من 

، مما إرھابیاأعماالحقوقھم السیاسیة الواردة في الدستور العراقي ویعدھا األفرادوبسھولة تجریم ممارسة 
.المحمي دستوریاالرأيیشكل ذلك خطورة على حق التعبیر وبداء 

بدقة ھذه االھداف، جرم قانون مكافحة االرھاب اي فعل ممكن ان یحقق غایات ارھابیة، دون ان یحدد ـ2
دون ان تحدد اھدافھا على وجھ إرھاباحیث ان المادة الثانیة من القانون المذكور حددت االفعال التي تعد 

.1الدقة، مما ینجم عنھ توسع في تفسیر االعمال االرھابیة وتجریم ابسط حقوق االفراد
النصوص التي تجرم اعمال العنف والتي توصفھا ارھابا قد ومن المھم االشارة الیھ ھنا ان تعدد مصادر

تسبب الخلط واالرباك في تطبیق العقوبات الجزائیة من قبل الجھاز القضائي المختص ، حیث ذھبت محكمة 
دخول االجنبي االراضي العراقیة بصورة غیر ( التمییز تعقیبا على حكم محكمة الجنایات المركزیة الى ان 

اعمال ارھابیة ولم یقم باي عمال ارھابیة سوى تدربھ الى منظمة بقصد ارتكابمشروعة وانتمائھ
وانما تطبق بحقھ 2005لسنة 13على السالح فال تنطبق علیھ احكام قانون االرھاب رقم 

وفي ضوء ذلك 2،)عقوبات وتكون العقوبة ھي السجن المؤبد او المؤقت194من المادة األخیرةالجملة 
العقوبة من االعدام الى السجن المؤبد او المؤقت، مما یستدل الى ان المحكمة الجنائیة قد الحكم تم تخفیض 
.اإلرھابعند نظر الدعوى ما بین قانون العقوبات وقانون مكافحة لإلحكامخلطت في تطبیقھا 

بیة یشابھ لى حدا ما اتجھت الیھ غاللإلرھابوبناءا على تقدم، ان اتجاه الشرع العراقي في تعریفھ 
التشریعات المقارنة في تعریفھا لھ، ونجد انھ حتى في الدول ذات االنظمة االكثر دیقراطیة ذھبت الى التوسع 

العدید من وأصبحت، المعضلةلمعالجة ھذه معنى االرھاب،دون ان تتمكن من ایجاد حال  عملیاتفسیرفي 
. الحریات والحقوق تحت التضییق 

كانت بواعثھ العنف أو التھدید الذي یھدف إلى إلقاء الرعب بین الناس أو تعرض حیاتھم وحریاتھم وآمنھم للخطر وتعریض أموالھم وممتلكاتھم للتلف أیًا-11
.وأغراضھ یقع تنفیذًا لمشروع إرھابي منظم فردي أو جماعي

اضرار عن عمد مباني أو أمالك عامة أو مصالح حكومیة أو مؤسسات أو ھیئات حكومیة أو دوائر العلم بالعنف والتھدید على تخریب أو ھدم أو إتالف أو -2
ومحاولة احتالل أو الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة واألماكن العامة المعدة لالستخدام العام أو االجتماعات العامة الرتیاد الجمھور أو مال عام

.طر أو الحیلولة دون استعمالھ للغرض المعد لھ بباعث زعزعة األمن واالستقراراالستیالء علیھ أو تعریضھ للخ
.من نظم أو ترأس أو توّلى قیادة عصابة مسلحة إرھابیة تمارس وتخطط لھ وكذلك اإلسھام واالشتراك في ھذا العمل-3
وذلك بتسلیح المواطنین أو حملھم على العمل بالعنف والتھدید على إثارة فتنة طائفیة أو حرب أھلیة أو اقتتال طائفي-4

.تسلیح بعضھم بعضًا وبالتحریض أو التمویل
28/1/2009الصادر في 72حكم محكمة التمییز رقم 2
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والتوصیاتالنتائج

النتائج: اوًال 

عدم وجود اجماع عالمي او وطني حول مفھوم الدقیق لالرھاب، اما بسبب مصلحة الدول الكبرى في -1
تعدد الدراسات بسببفي حاالت اخرى، او إرھابیةفي حاالت محددة واعتبارھا غیر إرھابیاتفسیر عمال ما 

إرھابالتي تعد األفعالالواردة في شان تحدید االرھاب والعناصر المكونة لھ مما سبب الى التعدد في 
وصعوبة حصرھا، او بسب ربط االرھاب بمدلول سیاسي، او بسبب ما یالقیھ المشرع في صعوبة تعدیل 

.یف واسع لالرھابلمثل ھكذا قوانین في كل مرة مما یقتضي على المشرع من ایراد تعر

ان المشرع العراقي على غرار التشریعات العالمیة والوطنیة قد ادرج تعریفا واسع لالرھاب، وذلك -2
الخلل یعود الى الصعوبة والخالف في تحدید مفھوم االرھاب عالمیا وفقھیا وتاریخیا وعلى صعید القوانین 

. الوطنیة على حد سواء،

، كما ذھب الیھ العدید من منتقدي قانون لإلرھابتحدید مفھومھ في یخطيان المشرع العراقي لم -3
االرھاب، وذلك الن المشكلة تكمن اساسا فیى المدلول الواسع الذي یحملھ اصال مصطلح االرھاب في ذاتھ، 

الى الخالف العالمي حول ایجاد تعریف جامع مانع نتیجة الطبیعة المتغیرة لمفھوم االرھاب، باإلضافة
مقاتلي التحرر في "لمأثورة في ھذا  الشأن والتي توضح في جانب منھ حجم الخالف تقضي الى ان فالمقولة ا

".األخریینفي نظر إرھابیینراءي البعض ھم 

ان النصوص الواردة في قانون العقوبات العراقي تحمل في طیاتھا ذات المدلول واالحكام الذي اورده -4
كما اوضحناه سابقأ، فكان على المشرع االستفادة من تلك 2005لسنة13رقم اإلرھابقانون مكافحة 

.النصوص وتوحیدھا حتى ال یسبب االرباك في تطبیق وتحدید العقوبة

:التوصیات: ثلنیًا 

توسیع الجھد القضائي من خالل قیام المحكمة االتحادیة العلیا من اخذ دور فعال في تفسیرھا ـ 1
المحكمة الجنایة وجوبا ال جوازا، حیث ان تفسیر االحكام  ومراقبتھا ة قراراتومراقبة لألحكام

إلرادةالتفسیر الدقیق إیرادیشكل جزءا حیویا ودورا مھما في حمایة  حقوق االنسان من خالل 
في تحدید الحدود ووضع والقیود على السلطة یتجزأجزءا ال األحكامالمشرع،  واعتبار ھذه 

.اختصاصاتھاالتنفیذیة عند ممارسة
، اإلرھابالحدیثة في مكافحة االتكنولوجیاستخدامأساستشكیل جھاز تنفیذي فعال مبني على ـ2

مما القاطعة الدامغة لمحاكمة مرتكبي جرائم االرھاب، األدلةحیث عن طریقھ نتمكن من تقدیم 
في ممارسة العدید من الحریات لألفراد، ویوفر مساحة نیقییالحقیحافظ على تقدیم الجناة 

.بمجرد االشتباهأووخصوصا الحریات السیاسیة  دون الخوف في االعتقال خطئا 
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لحقوق األوربیةوخصوصا المحكمة اإلرھاباالستفادة من التجارب العالمیة بشأن مكافحة ـ3
وضمان باإلرھابالمتعلقة األحكامحیث نجد ان لمثل ھذه المحكمة دورا كبیرا في تفسیر اإلنسان
.، وتشكیل محكمة مماثلة لھا في الوطن العربيأوربافي األفرادحقوق 

العالمیة لمكافحةاإلستراتیجیةوخصوصا اإلرھابالعالمیة لمكافحة تاالستراتیجیااالستفادة من ـ4
، والتي كرست 2006من العام 60/288المتحدة بقرارھا المرقم األممالصادرة من اإلرھاب
وسیادة القانون باعتباره اإلنسانضمان حقوق أساسعلى اإلرھابمكافحة إلىاألممجھود 

.اإلرھابفي مكافحة األساسیةالركیزة 

القضائیة األجھزةجھاز قضائي فعال یرتقي الى فعالیة إیجادفي الختام البد من رعایة ما تم التوصیة بشأن 
لیتصف بان الجھاز القضائي العراقي قد وفر للمتھمین كل عناصر لإلرھابمعالجتھا دصدبالعالمیة 

.المحاكمة العادلة
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: باللغة العربیةمصادر

 التقریر المعد من قبل قسم البحوث في المكتبة االتحادیة الى الكونغرس الالمریكي بموجب االتفاق
4-3ص2003المشترك مع وزارة الدفاع االمریكیة في مایو من عام 

 تمیم طراونة وبسام طراونة، تاریخ االرھاب، ورقة عمل مقدمة اغلى مؤتمر االرھاب في
.2008، عام األردنن طالل ، العصر الرقمي ، جامعة الحسین ب

 بین االسالم والغرب، والدكتور جمیل حزام اإلرھابالدكتور محمود یوسف النوركي، مفھوم
وآخرونفي القانون الدولي العام اإلرھابیحیى ، مفھوم 

: الدولیةاالتفاقیات

 2005االتفاقیة الدولیة لقمع أعمال اإلرھاب النووي لسنة
1999عاماإلرھابتمویللقمعالدولیةاالتفاقیة
 1970اتفاقیة الھاي عام
1937عام علیھوالمعاقبةاإلرھابمنعاتفاقیة
مونتریالاتفاقیة
1997لعامبالقنابلاإلرھابیةالھجماتلقمعالدولیةفاقیةتاال
معاھدة منظمة المؤتمر اإلسالمي
 ة ی ق ا ف االت قمع األوربیةھي  بع من اب من اإلرھابل را ل ا خ  ری ا ت ب ذة  ف ا ن ل ا

م  عا ل 1987ا
:القوانین
 2005الدستور العراقي الصادر عام
 األردنيقانون العقوبات
 1949قانون العقوبات السوري
 1969لسنة 111قانون العقوبات العراقي  رقم
قانون العقوبات الفرنسي
 1943قانون العقوبات اللبناني الصادر عام
 1992لعام 97رقم قانون العقوبات المصري
 1989قانون منع االرھاب البریطاني عام
 2000البریطاني لعام اإلرھابقانون منع
 2006لسنة 55رقم اإلرھابقانون منع
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: التقاریر الدولیة

 التقریر المعد من قبل قسم البحوث في المكتبة االتحادیة الى الكونغرس الالمریكي بموجب االتفاق
4-3ص2003المشترك مع وزارة الدفاع االمریكیة في مایو من عام 

 2005اوكتوبر من العام 31- تقریر بعثة االمم المتحدة یونامي في االول من سبتمبر
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The Concept of Terrorism and the Iraqi Legislation Position
(comparative Study)

Haider Radhi Mohsin*(Asst.Lecturer)

Abstract

The research examines whether there is a unified definition towards
terrorism that can be capable to identify exactly what terrorism is, and
reflect such definition towards the Iraqi anti-terrorism law enacted in 2005.
The research has explored that whether the Iraqi legislator has succeeded
in defining terrorism in the new enacted legislation. The research has
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concluded that the problem exists in the global and national conflict
towards the accurate definition towards the acts of terrorism, which has
caused the change of terrorism meaning in various history stages, such
result has generated the impossibility to stand on one definition. Therefore
the Iraqi legislator has followed the paths that have been implemented in
other legislative experiences all over the world in defining terrorism.
The difficulty in finding a unified definition to terrorism has emerged a
difficulty in finding an accurate legal criterion, to solve such problem and in
order to remedy such lack of legal criterion the research has concluded
that a more developed process toward observing the process of the
judicial system involved in terrorism cases must be applied, in addition the
employment of new technologies that can be effective in exposing the
accurate evidence and that the accused has definitely has committed such
salvage crimes is essential.

Keywords :Definition of Terrorism, counterterrorism, Iraqi law
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