هفهىم
اإلرهاب يف الشريعة والقانىى

د .إسراء فهوي ناجي
جاهعة كرتالء
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ادلقدهــــــة
تعترب الشريعة اإلسبلمية آخر الشرائع السماوية الٍب انزؽبا هللا سبحانو وتعاذل
ويؤكد ذلك قولو تعاذل " ىو الذي أرسل رسولو باؽبدى ودين اغبق ليظهره على الدين كلو

ولو كره اؼبشركوف "(ٔ)  ،وىذه الشريعة تتضمن كل ما كاف وما ىو كائن وما سوؼ يكوف
و يؤكد ذلك قولو تعاذل " وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء"

(ٕ)

من ىنا يتضح أف

الشريعة اإلسبلمية صاغبة للتطبيق يف كل زماف ومكاف  ،ففيها كل ما فيو نفع وصبلح
للناس يف دنياىم وأخراىم ،فاهلل تعاذل ينهى ووبذر الناس عن كل ما يفسد دينهم ويضر

مصاغبهم ،ووبرـ عليهم الظلم والعدواف فيما بينهم ،ووبف اتجمتمع من اػبلل والفساد
والبغي واالعتداء ،ووبمى الضروريات اػبم :النف ،:والعلل ،والعرض والنس،،
حدودا صارمةً يف حق من
والدين ،واؼباؿ ،ويصوهنا من أي بغي واعتداء عليها ،ويرتَّ،
ً

يعتدي على ىذه الضروريات ،سواء كانت ىذه الضروريات ؼبسلمْب ،أو معاىدين،

رفضا
فالكافر اؼبعاىد لو ما للمسلم ،وعليو ما عليو  ،ومن ىذا اؼبنطلق يرفض اإلسبلـ ً

كليِّا اإلرىاب جبميع أشكالو وألوانو وصوره ألنو قائم على اإلمث والعدواف وترويع اآلمنْب،
وتدمّب مصاغبهم ومنافعهم ،وملومات حياهتم ،واالعتداء على أمواؽبم وأعراضهم

وحرياهتم ،وكرامتهم اإلنسانية ،وألنو اعتداء موجو ضد األبرياء اؼبعصومْب من الرجاؿ
والنساء واألطفاؿ ،أو هتديد هبذا االعتداء ،أو أية وسيلة أخرى من وسائل اإلزعاج
واالعتداء ،أو إخبلؿ بأمن اتجمتمع وطمأنينتهم.ووبرـ اإلقداـ عليو أو اؼبسانبة فيو ،بأية
وسيلة كانت ىذه اؼبسانبة بالتخطيط لو أو التسَب على أربابو وإيوائهم ،وتلدًن اؼبعونة
اؼبادية ؽبم ،كل ذلك ال هبوز ،ال من أفراد وال من حكومات ومؤسسات ،وىو جريبة
بشعة وبوؿ دوف تلدـ العمراف والتنمية االقتصادية.

( )1التوبة 33
( )2النحل 98
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إف اإلسبلـ دين الفطرة والرضبة والرأفة واألمن والسبلـ ،لذا وبث اؼبسلمْب على
االبتعاد عن كل ما يفضي إذل اإلخبلؿ بشيء من ذلك ،أو يسب ،العنف واإلرىاب
واستخداـ اللوة ،إف فبا ابتليت بو األمة اإلسبلمية ولشد ما ابتليت بو اليوـ! قضية
العنف والغلو والتطرؼ الٍب عصفت زوابعها بأذىاف البسطاء من األمة وجهاؽبا  ،وافتًب
هبا أىل األىواء الذين زاغت قلوهبم عن إتباع اغبق فكانت النتيجة اغبتمية أف وقع
االختبلؼ بْب أىل األىواء وافَبقوا إذل فرؽ متنازعة متناحرة ىدفها إرغاـ خصومها على
ِ
يفجروف
اعتناؽ آرائها بأي وسيلة كانت ،فراح بعضهم يصدر
أحكاما ويفعل إجراما ّ
ً
ويك ِّفروف ويعيثوف يف األرض فسادا ويظهر فيهم العنف والتطرؼ ولعل أسباب نشأة ىذا
الفكر متعددة ومتنوعة ،فلد يكوف مرجع ىذا الفكر أسبابًا فكرية أو نفسية أو سياسية

أو اجتماعية أو يكوف الباعث عليو دوافع اقتصادية وتربوية ..إخل .وبالنظرة الشاملة
اؼبتوازنة نستطيع أف قبزـ بأف األسباب متشابكة ومتداخلة ،وؽبذا ال ينبغي أف نلف عند
سب ،واحد ،فالظاىرة الٍب أمامنا ظاىرة مركبة معلدة وأسباهبا كثّبة ومتداخلة وىي
ليست بالظاىرة اغبديثة النشأة بل سبتد جذورىا إذل تأريخ بدء اػبليلة  ،لذلك فلد
حظيت باىتماـ من لدف الباحثْب يف ؾبارل الشرع واللانوف .
وإسهاما منا يف ىذا اؼبوضوع اؼبهم ارتأينا معاعبتو ضمن خطة علمية منهجية ربدد
ً

اؼبفهوـ العاـ لئلرىاب من خبلؿ تعريفو يف االصطبلحْب الشرعي واللانوين  ،وبياف أسبابو
ودوافعو وذلك يف اؼببحث األوؿ  ،أما يف اؼببحث الثاين سنركز على ربرًن اإلرىاب يف

الشريعة اإلسبلمية واللانوف الوضعي العراقي من خبلؿ بياف أدلة التحرًن يف اللراف
والسنة من جان ، ،والنصوص التشريعية الٍب سبنع األفعاؿ اإلرىابية من جان ،آخر  .أما
يف اؼببحث الثالث فسوؼ نتناوؿ ذبرًن اإلرىاب وذلك من خبلؿ ربديد األفعاؿ اعبرمية
الٍب تعترب أعماال إرىابية من منظور الشريعة اإلسبلمية  ،والعلوبات الٍب تَبت ،على ىذه
األفعاؿ مث لبتم حبثنا خباسبة نبْب فيها أىم ما توصلنا إليو من نتائج وملَبحات علَّها تكوف
إضافة إذل اعبهد الذي يرجى فيو الوجهة النافعة واغبل األمثل وتلدًن العبلج الناجع
والدواء النافع والعمل على ردـ ىذه البؤر واللضاء عليها.
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ادلثحث األول

هفهىم اإلرهاب
إف البحث يف مفهوـ اإلرىاب  ،يتطل ،ربديد اؼبعُب اؼبراد منو يف االصطبلحْب
الشرعي واللانوين  ،وبياف أسبابو ودوافعو  ،وسبييزه فبا يشتبو بو من أوضاع ،وىذا ما
سنبحثو يف مطلبْب على النحو اآليت
ادلطلة األول  :تعريف اإلرهاب
لئلرىاب تعريف اصطبلحي فلهي ىبتلف عن االصطبلح اللانوين  ،وحري بنا
للوقوؼ على كبل اؼبعنيْب حبثهما ضمن فلرتْب على النحو اآليت
الفرع األوؿ اإلرىاب يف االصطبلح الشرعي

(ٖ)

من اؼبعلوـ أف فلهاء الشريعة اإلسبلمية اللدامى ال يعرفوف اإلرىاب باؼبفهوـ
اغبديث ومع ذلك فلد حاوؿ الفلهاء احملدثوف وضع تعريف لئلرىاب يواك ،اؼبصطلح
اؼبتعارؼ عليو  ،إذ إف استخداـ مصطلح اإلرىاب دبوج ،مادة ىذه الكلمة اللغوية
للداللة على عمل إجرامي فيو تلليل من اعبريبة وأبعادىا  ،فمعُب اإلرىاب يف قوامي:
اللغة ال يبثل الوصف اغبليلي غبجم اعبرـ ومستوى اعبريبة  ،فهو يلتصر على معُب
اػبوؼ والتخويف وما اشتق منو  ،وىذا فيو عدـ مطابلة للواقع من جانبو اؼبادي
واللانوين ؛ إذ قد يكوف اؼبفهوـ اللغوي لئلرىاب نتيجة لذلك الفعل فلط  ،ولكنو ال

يبثلو من حيث وصف اعبرـ والداللة عليو  .ومع عدـ الفهم الدقيق ؼبعُب اؼبصطلح من
ناحية اللغة واالستعماؿ العريف  ،فهم يذىبوف يف تعريفو بعدة اذباىات  ،فّبوف أف
اإلرىاب ىو " العدواف الذي يبارسو أفراد أو صباعات أو دوؿ ،بغيًا على اإلنساف يف
دينو ودمو وعللو ومالو وعرضو ،ويشمل صنوؼ التخويف واألذى والتهديد واللتل بغّب
ِب على وزن َ
ب – أٌخاف ،وأرهب :أي أخاف وأفزع.لسان العرب البن منظور ج ،9ص
ط ِر َ
( )3اإلرهاب فً اللغةٌ :قولون أصله من الفعل – َره َ
، 337معجم مقاٌٌس اللغة ألحمد ابن فارس بن زكرٌا ،ص ، 401مادة رهب .
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حق ،وما يتصل بصور إخافة السبيل وقطع الطريق ،وكل ٍ
فعل من أفعاؿ العنف أو
التهديد ،يلع تنفي ًذا ؼبشروع إجرامي فردي أو صباعي ويهدؼ إذل إللاء الرع ،بْب الناس،

أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم أو أحواؽبم للخطر".

وىناؾ تعريف آخر وىو التعريف الذي انتهى إليو عد ٌد من أىل العلم يف ؾبمع
البحوث اإلسبلمية باللاىرة الذي يعرؼ اإلرىاب بأنو ترويع اآلمنْب ،وتدمّب مصاغبهم
وملومات حياهتم ،واالعتداء على أمواؽبم وأعراضهم وحرياهتم وكرامتهم اإلنسانيَّة؛ بغيًا
وإفسادا يف األرض(ٗ).
ً

أيضا تعريف ؾبلسي وزراء الداخلية والعدؿ العرب ،حيث
ومن التعاريف اؼبهمة ً
عرفا اإلرىاب يف االتفاقية العربية ؼبكافحة اإلرىاب الصادرة عن اتجمل :اؼبذكور عاـ
ّ
عرفاه بأنو ( كل فعل من أفعاؿ العنف أو التهديد بو ،أيًا كانت بواعثو أو
ٜٜٔٛـّ ،
أغراضو يلع تنفي ًذا ؼبشروع إجرامي فردي أو صباعي ،ويهدؼ إذل إللاء الرع ،بْب الناس،
أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم للخطر ،أو إغباؽ الضرر
بالبيئة أو بأحد اؼبرافق ،أو األمبلؾ العامة أو اػباصة ،أو اختبلسها ،أو االستيبلء عليها
أو تعريض أحد اؼبوارد الوطنية للخطر.
أما مفهوـ اإلرىاب يف الشريعة اإلسبلمية فإنو يعِب التخويف ألعداء هللا  -تعاذل
 وأعداء اؼبسلمْب ،وإحداث اػبوؼ والرىبة يف نفوسهم ليمتنعوا من إيلاد نار اغبرب،سباما
واإلفساد يف األرض ،واالعتداء على ببلد اؼبسلمْب ،وانتهاؾ حرماهتم ،وىذا ىبتلف ً

عن معُب اإلرىاب الشائع يف الوقت اغباضر.

( )4بٌان المجمع الفقهً اإلسالمً التابع لرابطة العالم اإلسالمً الصادر فً دورته (  ) 16فً عام 1422هـ أن أحسن تعرٌف لإلرهاب والذي
أختاره هو :تعرٌف المجمع الفقهً اإلسالمً بجدة فً المملكة العربٌة السعودٌة الذي أصدره فً 1421/ 10/ 15هـ الموافق 2001 / 1/ 10م –أي
قبل أحداث  11من سبتمبر 2001م بعشرة أشهر .
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ويبلح أف كلمة اإلرىاب تثّب معُب اػبوؼ والرىبة واػبشية ،إالّ أف ورودىا يف

اللرآف الكرًن أو يف السنة النبوية ضبل معُب ىبتلف عن معُب كلمة (الرع ،)٘()،ألف
كلمة ( رى ) ،ومشتلاهتا تدؿ على درجة من اػبوؼ غّب شديد ،بل ىو خوؼ فبزوج
بعضا منها يدؿ على التبتل واالنلطاع للعبادة ،والتخلي
باحملبة واػبشية واػبضوع ،كما أف ً

عن أشغاؿ الدنيا وملذاهتا .

من خبلؿ ما تلدـ يتضح أف ؼبصطلح اإلرىاب يف الشريعة اإلسبلمية وجهاف

احدنبا اهبايب  ،واآلخر سليب أو ( حسبما يعرب عنو فلها ما يكوف ؿبموداً ومستحسناً
ومشروعاً ،و ما يكوف مستلبحاً وغّب مشروع )  .وسنحاوؿ بياف كبل الوجهْب غبصوؿ
لب :لدى البعض يف أصل اغبكم الشرعي لكل نوع وما يَبت ،عليو من أثار يف فلرتْب

على النحو اآليت
أوالً اإلرىاب االهبايب (اؼبستحسن اؼبشروع)
ىو اإلرىاب الذي ُوبدث اػبوؼ والفزع عند أىل الباطل واإلجراـ الذي يردعهم

ويبنعهم عن إجرامهم واعتدائهم  ..فّبىبهم قبل أف تتجاسر نفوسهم على االعتداء ..
ويبنعهم من التمادي يف االعتداء إف وقع منهم االعتداء ،وقد ورد ىذا اؼبعُب يف قولو
ٍ ِ
ِ
ِ
اػبَي ِل تُػرِىبو َف بِ ِو َع ُد َّو َِّ
ِ
اَّلل َو َع ُد َّوُك ْم
تعاذل " َوأَع ُّدوا َؽبُ ْم َما ْ
استَطَ ْعتُ ْم م ْن قُػ َّوة َوم ْن ِربَاط ْ ْ ْ ُ
اَّللُ يعلمهم ".
ين ِم ْن ُدوهنِِ ْم ال تَػ ْعلَ ُمونَػ ُه ُم َّ
َو َ
آخ ِر َ

( )5وردت كلمة الرهبة فً ا لقرآن الكرٌم بمعنى الخوف واإلخافة  ،كما وردت مقترنة بالرعب الذي هو ضدها فمن رهب  ،وخاف هللا وكان من
المتقٌن فله الثواب فً الدنٌا وفً اآلخرة ومن حاد عن التقوى  ،فقد وقع تحت رهبة هللا وعقابه وجاء تكملة الرهبة بمعانً عدة فٌها ترهٌب المشركٌن
لقوله تعالى  " :ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرٌن من دونهم" -األنفال ،وكذلك فً ترهٌب المسلمٌن لعدوهم وعدو هللا والرسول وتحرٌضهم على
ذلك كقوله تعالى  ":أعدوا لهم من ما استطعتم من قوة ومن رباط الخٌل ترهبون به عدوا هلل وعدوكم"  ،وجاءت أٌضا فً ترهٌب المشركٌن كقوله
تعالى " :إنما هو إله واحد فإٌاي فأرهبون " ،النحل  51 ،وجاءت فً التحذٌر من إرهاب العباد لبعضهم كقوله تعالى  " :فلما ألقوا سحروا أعٌن الناس
واسترهبوهم " -األعراف  ، -116أي بالغوا فً إخافتهم وإرهابهم ،أما كلمة العنف لم ترد فً القرآن الكرٌم مباشرة بل وردت ألفاظ تحمل مضمون
العنف الذي ٌؤدي إلى إخالل النظام ،انظر بحث بعنوان اإلرهاب معناهُ وواقِعُه من منظور إسالمً منشور على الموقع.www.cyemen.com
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فاإلرىاب يف ىذا اؼبوضع لو فوائد عدة إضافة إذل كونو يبنع العدو وىبوفو من
االعتداء  ،منها أنو يوفر على األمة وعلى الطائفة اؼبؤمنة اؼبنصورة حروباً كثّبة  ..إذ
يكبح صباح العدو ووبلق عنده اؽبزيبة .
باإلضافة إذل ذلك اللصاص الشرعي؛ فإف فيو إرىاب لذوي النفوس اػببيثة
والضعيفة فيزجرىا ويردعها عن اإلقداـ على ارتكاب اعبريبة  .األمر الذي يتحلق معو
اغبياة اآلمنة عبميع الناس  ،وقد جاء ىذا اؼبعُب يف قولو تعاذل " ولكم يف اللصاص حياة

يا أورل األلباب لعلك تتلوف ".

فعندما يُلاـ اغبد على قاتل النف :بغّب حق فيُلتل  ..فإف يف ذلك إرىاب
وزبويف لكل من ربدثو نفسو بارتكاب جريبة اللتل  ..فّبدع ويبتنع عن ارتكاب اعبريبة
خوفاً من اللصاص وإرىاباً منو  ..فيُكت ،بذلك اغبياة لعشرات األنف :الٍب كاف من
اؼبمكن أف تُلتل لوال وجود إرىاب اللصاص  ..فبذلك يكوف اللصاص فيو حياة للناس.
وكذلك قصاص قطع يد السارؽ  ،فإنو يُرى ،كل من ربدثو نفسو بالسرقة واالعتداء
على أمواؿ اآلخرين فيمتنع فيكت ،بذلك اغبفاظ على أمواؿ وحرمات اآلخرين
وكذلك حد اغبرابة ،وقاطع الطريق وغّبىا من اغبدود فإف فيها حياة حليلية  ،ؼبا
تتضمنو من إرىاب رادع لذوي النفوس اؼبريضة والضعيفة الذين تسوؿ ؽبم أنفسهم
األمارة بالسوء باالعتداء على حرمات اآلخرين بغّب وجو حق ،ىذا ىو الوجو اغبسن
واؼبشروع لئلرىاب وىو حق سبارسو صبيع الدوؿ والشعوب على مر العصور واألزماف وإذل

يومنا ىذا وإذل أف تلوـ الساعة.

فما من دولة إال وؽبا جيش وعتاد ترى ،بو أعداءىا  ..فتخوفو بو من االعتداء
على حدودىا ،وحرماهتا ،ومصاغبها  ،ولعل ىذا اغبق غالبا ما يتم تأطّبه بإطار قانوين
يتجسد يف قانوف العلوبات الذي تسنو الدوؿ تجمتمعاهتا ػ بغض النظر عن فاعليتو وصوابو
ػ من وجهة النظر الشرعية .فهو مصداؽ لئلرىاب احملمود.
الشاىد فبا تلدـ أف ىذا النوع من اإلرىاب  ..سبارسو صبيع الدوؿ واتجمتمعات .
وىو إرىاب فبدوح ومشروع للجميع ال يبكن أف يُدرج ربت طائلة اإلرىاب اؼبذموـ ولوال

ىذا النوع من اإلرىاب ؼبا ربلق األمن للببلد والعباد .
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ثانياً اإلرىاب اؼبذموـ اؼبستلبح
اإلرىاب اؼبستلبح اؼبذموـ والغّب مشروع ىو وضع اإلرىاب يف غّب موضعو
هبدؼ إبطاؿ اغبق وإحلاؽ الباطل  ،فلصد قتل األنف :بغّب حق  ،وقطع السبيل على
اآلمنْب واؼبستأمنْب واالعتداء على حرماهتم ،وزبويف النساء والشيوخ واألطفاؿ وغّبىم
فبن ال ذبوز إخافتهم بأي نوع من أنواع اإلرىاب أو الَبويع ،واإلسراؼ يف اللتل واالنتلاـ
والثأر ليطاؿ األبرياء اآلمنْب  ،وؿباربة اؼبذى ،أو اؼبعتلد  .فاإلرىاب على ىذا النحو
والذي يشمل األعماؿ اؼبتصلة باعبور واالعتداء والظلم  ،و ما يلوـ بو اتجمرموف واؼبعتدوف
لَبويع اآلمنْب  ،وإزىاؽ أرواح اؼبساؼبْب  ،وزعزعة أمن اؼبطمئنْب بأي أسلوب وطريلة من
فعل أو قوؿ أو إجراء  ،ىو اإلرىاب اؼبذموـ اؼبستلبح  ،وىو ما قرره فلهاء الشريعة
ربت عنواف اإلفساد يف األرض(.)ٙ

فهذا الوصف الذي طغى يف ىذا الزمن وأصبح مصطلحا متعارفا عليو ىو الذي يعد
جريبة يعاق ،عليها الشرع واللانوف  ،وىو اؼبلصود من ىذا البحث .
ولعل من ابرز مصاديق اإلرىاب يف العراؽ اغبصار األمريكي اعبائر الذي كاف سبباً مباشراً
يف قتل أكثر من مليوف ونصف اؼبليوف طفل عراقي ربت طائلة اعبوع واؼبرض .
كذلك قصف الطائرات األمريكية والربيطانية للعراؽ وما خلفتو من قتل لؤلطفاؿ والنساء
والشيوخ  ،وما يطاؿ الشع ،العراقي اليوـ من دمار لؤلنف :واألمواؿ بسب ،التفجّبات
اؽبوجاء ما ىي اإلرىاب اؼبذموـ بعينو .

( )6شعبان عبد الجبار الغزاوي  -اإلرهاب (المذموم والممدوح) األسباب والدوافع وسبل المكافحة – الطبعة األولى – عماد الدٌن للنشر عمان–2012
– . 108
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الفرع الثاين تعريف اإلرىاب يف االصطبلح اللانوين
وردت عدة تعريفات لئلرىاب على صعيد فلهاء اللانوف  ،حيث يعرفو البعض
بأنو اسَباتيجية عنف ؿبرـ دوليا ،ربفزىا بواعث علائدية ( إيديولوجية ) وتتوخى إحداث
عنف مرع ،داخل شروبة خاصة من ؾبتمع معْب لتحليق الوصوؿ إذل السلطة أو لللياـ
بدعاية ؼبطل ،أو ؼبظلمة بغض النظر عما إذا كاف ملَبفو العنف يعملوف من أجل
أنفسهم ونيابة عنها أـ نيابة عن دولة من الدوؿ(.)ٚ

ويعرفو البعض اآلخر بأنو (عمل عنيف وراءه دافع سياسي أيا كانت وسيلتو وىو

ـبطط حبيث ىبلق حالة من الرع ،واؽبلع يف قطاع معْب من الناس لتحليق ىدؼ باللوة
أو لنشر دعاية لطل ،أو ظبلمو سواء كاف ىو الفاعل يعمل لنفسو أو بنفسو أـ بالنيابة
عن ؾبموعة.
ويعرؼ البعض اإلرىاب بأنو األفعاؿ اإلجرامية اؼبوجهة ضد الدولة والٍب يتمثل
غرضها أو طبيعتها يف إشاعة الرع ،لدى شخصيات معينة أو صباعات من األشخاص،
أو من عامة الشع ،وتتسم األعماؿ اإلرىابية بالتخويف اؼبلَبف بالعنف ،مثل أعماؿ
التفجّب وتدمّب اؼبنشآت العامة وربطيم السكك اغبديدية واللناطر وتسميم مياه الشرب
ونشر األمراض اؼبعدية واللتل اعبماعي.
ويضع الفلهاء تعريفا حديثا أخذت بو فيما بعد عبنة اػبرباء اإلقليميْب الٍب نظمت
اجتماعاهتا األمم اؼبتحدة يف مركز فيينا (ٗٔ← ٔٛمارس )ٜٔٛٛاإلرىاب ىو

اسَباتيجية عنف ؿبرـ دوليا ،ربفزىا بواعث علائدية ،وتتوخى إحداث عنف مرع ،داخل
شروبة خاصة من ؾبتمع معْب ،لتحليق الوصوؿ إذل السلطة ،أو اللياـ بدعاية ؼبطل ،أو
ؼبظلمة ،بغض النظر عما إذا كاف ملَبفو العنف يعملوف من أجل أنفسهم ونيابة عنها ،أو
نيابة عن دولة من الدوؿ .ويؤيد غالبية الفلو ىذا التعريف كونو أقرب التعريفات إذل

الواقع العملي(. )ٛ

( )7دمحم عزٌز شكري  :اإلرهاب الدولً دراسة قانونٌة ناقدة ،ص.11
( )9عبد السالم بوهوش  ،عبد المجٌد الشفٌق –الجرٌمة اإلرهابٌة فً التشرٌع المغربً -ص ، 21د .مصطفى مصباح دباره – اإلرهاب وأهم جرائمه
فً القانون الدولً الجنائً – نقال عن المدنً الصدٌق – اإلرهاب الدولً،ص.42
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أما على صعيد الفلو الغريب فق اختلفت وتضاربت آراؤه يف ىذا الصدد
باختبلؼ اؼبعايّب الٍب يعتمدىا أصحاهبا لتحديد مفهوـ العمل اإلرىايب ،وىو ما يبكن أف
نعزوه إذل كوف كل باحث وبمل أولويات معينة وأفكار مسبلة ،تسيطر على ذىنو يف ربديد
مدلوؿ فكرة اإلرىاب .ويبكن من خبلؿ استعراض ؾبمل اآلراء الٍب ظهرت يف ىذا
اػبصوص أف كبدد أىم االذباىات الٍب اتبعت لتحديد مدلوؿ العمل اإلرىايب يف الفلو
الغريب والٍب تتمثل يف اآليت
االذباه األوؿ

يعرؼ اإلرىاب بأنو عمل عنف إيديولوجي ،يرتبط بأىداؼ سياسية أو

ىو النشاط اإلجرامي اؼبتسم بالعنف الذي يهدؼ إذل التخويف من أجل ربليق أىداؼ
سياسية  .و يعرؼ اعبريبة اإلرىابية بأهنا كل جناية أو جنحة سياسية يَبت ،عنها اػبوؼ
العاـ وينحاز إذل ىذا االذباه معظم الكتاب والسياسيْب يف الغرب ،اؼبكلفْب بدراسة
موضوع اإلرىاب.
االذباه الثاين

يذى ،ىذا االذباه إذل إضفاء الصفة العشوائية على العمل اإلرىايب،

فالعمل اإلرىايب ىو عمل عنف عشوائي ،وأىم خصائص اإلرىاب وفلا ؽبذا االذباه ،أنو
ذو آثار غّب سبييزية ،فاإلرىاب ال يهمو ربديد أشخاص ضحاياه بلدر ما هتمو النتائج
واآلثار الٍب ربدثها أفعالو.
االذباه الثالث يذى ،ىذا االذباه إذل أف ما يبيز العمل اإلرىايب ىو أنو عمل عنف ذو
جسامة غّب عادية واف اإلرىايب يرتك ،أفعاال شديدة اػبطورة ال تتوافق نتائجها مع

الوسائل اؼبستعملة فيو ،فيعرؼ اإلرىاب بأنو عمل من أعماؿ العنف ال تتناس ،آثاره
النفسية مع نتائجو اؼبادية(.)ٜ

ومن اؼببلح أف ظاىرة اإلرىاب أخذت تعصف معظم بلاع العادل  ،األمر الذي
هبعل من اللوانْب الوضعية واالتفاقيات الدولية تتبُب ىذا اؼبوضوع يف قوانينها العلابية ،
أو تتوذل وضع تشريع خاص يعاجل موضوع اإلرىاب من خبلؿ ربديد مفهوـ اإلرىاب
ومن مث وضع العلاب البلزـ لو .
(1967- p ،William little etal-The Shorter Oxford English Dictionary (London : Oxford University press )8
(Noemi Gal – or

International Cooperation to Suppress Terrorism ( New York : st . Martin`n ،.2155 ,

press 1985) P . 2.
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ومن اللوانْب الٍب عاعبت اإلرىاب قانوف اإلرىاب العراقي رقم ٖٔ لسنة
ٕ٘ٓٓ فإننا نرى باف اؼبشرع يعرؼ اإلرىاب يف اؼبادة األوذل منو "كل فعل إجرامي يلوـ
بو فرد أو صباعة منظمة استهدؼ فردا أو ؾبموعة أفراد أو صباعات أو مؤسسات رظبية
أو غّب رظبية أوقع األضرار باؼبمتلكات العامة أو اػباصة بغية اإلخبلؿ بالوضع األمِب أو
االستلرار أو الوحدة الوطنية أو إدخاؿ الرع ،واػبوؼ والفزع بْب الناس أو إثارة
الفوضى ربليلا لغابات إرىابية " .

واؼببلح على ىذا النص انو دل يرد فيو تعريف مباشرة ؼبفردة اإلرىاب ،وإمبا جاء

بتعداد عبملة أفعاؿ تشكل دبجموعها فعل اإلرىاب ،ولعل ما يبلح عليو اآليت
 أف يكوف ىناؾ فعل إجرامي دبعُب أف يرتك ،الفرد أو اتجمموعة أو اؼبنظمة أي نشاطإنساين جرمو اللانوف النافذ ووضع لو العلاب ،مثل جرائم اللتل والتسلي ،والتهديد
وغّبىا فبا نصت على ذبريبها اللوانْب العراقية النافذة ،فإذا دل يكن ىناؾ ما يشكل خرقا
لللانوف العلايب فانو ال يدخل ضمن منظومة األفعاؿ اإلرىابية.
 أف يكوف قد أحدث نتيجة جرمية للفعل ،أي أف يَبت ،على ىذا الفعل أما ضررمادي أو بشري ،ويلع على األفراد أو اؼبؤسسات اغبكومية والغّب حكومية أو يرت،
الفوضى وعدـ االستلرار ،واف العبلقة السببية بْب الفعل والنتيجة متصلة غّب منلطعة أي
إف األثر اؼبتحلق ىو نتيجة مباشرة للفعل الذي حصل.
 أف يكوف ىذا الفعل الذي رت ،األثر اؼبشار إليو يف أعبله هب ،أف يسعى لتحليقغايات إرىابية ،أي إف الفعل حينما يلع لنشاط فردي أو صباعي ودل يكن اؽبدؼ منو
ربليق غايات إرىابية فانو يلع خارج نطاؽ نص ىذا اللانوف ويندرج ضمن منطوؽ أحكاـ
اللوانْب العلابية النافذة.
ومن ذلك نستدؿ على أف الفعل اؼبوصوؼ دبوج ،ىذا اللانوف هب ،أف وبتوي
على ثبلثة عناصر متحللة يف آف واحد ال يفصل بينهما فاصل موضوعي ،ويف حالة

زبلف أي عنصر من تلك العناصر فاف الوصف يتجو خارج نطاؽ اللانوف اؼبذكور(ٓٔ).

( )10تعرٌف اإلرهاب فً قانون مكافحة اإلرهاب رقم  13لسنة  2005متاح على الموقع http://www.radiodijla.com
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أما بالنسبة لللوانْب العربية الٍب تولت ىذا األمر ،اللانوف اؼبصري الذي يعرؼ
اإلرىاب بأنو كل استخداـ لللوة أو العنف أو التهديد أو الَبويع  ،يلجأ إليو اعباين
تنفيذا ؼبشروع إجرامي فردي أو صباعي  ،هبدؼ اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ أو تعريض سبلمة
اتجمتمع وأمنو للخطر  ،إذا كاف من شأف ذلك إيذاء األشخاص أو إللاء الرع ،بينهم أو
تعريض حياهتم أو حرياهتم أو أمنهم للخطر  ،أو إغباؽ الضرر بالبيئة  ،أو باالتصاالت أو
باؼبواصبلت أو باألمواؿ أو باؼبباين أو باألمبلؾ العامة أو اػباصة أو احتبلؽبا أو االستيبلء
عليها  ،أو منع أو عرقلة فبارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاىد العلم

ألعماؽبا ،أو تعطيل تطبيق الدستور أو اللوانْب أو اللوائح(ٔٔ).

ويف اللانوف اعبزائري يعرؼ اإلرىاب بأنو ( كل ـبالفة تستهدؼ أمن الدولة
والسبلمة الَبابية  ،واستلرار اؼبؤسسات وسّبىا العادي عن طريق أي عمل غرضو ما يأيت
(بث الرع ،يف أوساط السكاف وخلق جو انعداـ األمن من خبلؿ االعتداء على
األشخاص  ،أو تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم للخطر  ،أو اؼب :دبمتلكاهتم ،
وعرقلة حركة اؼبرور أو حرية التنلل يف الطرؽ والساحات العمومية و االعتداء على احمليط
وعلى وسائل اؼبواصبلت والنلل واؼبلكيات العمومية واػباصة  ،واالستحواذ عليها دوف
مسوغ قانوين  ،وتدني :اللبور أو االعتداء على رموز اعبمهورية وعرقلة عمل السلطات
العمومية أو حرية فبارسة العبادة واغبريات العامة وسّب اؼبؤسسات اؼبساعدة للمرفق
العاـ؛ عرقلة سّب اؼبؤسسات العمومية أو االعتداء على حياة أعواهنا أو فبتلكاهتا  ،أو
عرقلة تطبيق اللوانْب والتنظيمات(ٕٔ) .

ويف االتفاقية العربية ؼبكافحة اإلرىاب يعرؼ اإلرىاب بأنو ( كل فعل من أفعاؿ
العنف أو التهديد بو أيا كانت بواعثو أو أغراضو  ،يلع تنفيذا ؼبشروع إجرامي فردي أو
صباعي  ،يهدؼ إذل إللاء الرع ،بْب الناس  ،أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياهتم أو
حريتهم أو أمنهم للخطر  ،أو إغباؽ الضرر بالبيئة أو بأحد اؼبرافق أو األمبلؾ العامة أو

اػباصة  ،أو احتبلؽبا أو االستيبلء عليها  ،أو تعريض أحد اؼبوارد الوطنية للخطر(ٖٔ).
( )11انظر المادة ( )96من قانون العقوبات المصري المعدل بالقانون رقم  87لسنة .1882
( )12انظر المادة األولى من المرسوم التشرٌعً الجزائري الصادر سنة  1882الخاص بمكافحة التخرٌب واإلرهاب.
( )13انظر المادة األولى من الباب األول الفقرة الثانٌة من االتفاقٌة العربٌة لمكافحة اإلرهاب الصادرة سنة .1889
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ويبلح أف ىذه االتفاقية جاءت بتوصيف للجريبة اإلرىابية على أهنا أي جريبة
أو شروع فيها ترتك ،تنفيذا لغرض إرىايب يف أي من الدوؿ اؼبتعاقدة  ،أو على رعاياىا
أو فبتلكاهتا أو مصاغبها يعاق ،عليها قانوهنا الداخلي .واستثنت من ذلك الكفاح
اؼبسلح دبا يف ذلك الكفاح اؼبسلح ضد االحتبلؿ األجنيب والعدواف من أجل التحرر
وتلرير اؼبصّب  ،وفلا ؼببادئ اللانوف الدورل  ،وال يعد من ىذه اغباالت كل عمل يب:

بالوحدة الَبابية ألي من الدوؿ العربية (ٗٔ).

ادلطلة الثاني  :أسثاب اإلرهاب
تتعدد أسباب اإلرىاب حبس ،الوجهة الٍب ينظر إليو من خبلؽبا  ،فإذا نظرنا
إليو يف إطار اؼبنظومة االجتماعية  ،فإننا قبد أف ىنالك أسباب متعددة قد تؤدي إليو منها
االقتصادية والَببوية وحٌب السياسية  ،وإذا نظرنا إليو من وجهة الدين والعليدة قبد أف

ىذا األمر قد يكوف سببا رئيسيا لئلرىاب .عليو فننا يف ىذا اؼبطل ،سنحاوؿ تسليط
الضوء على ابرز األسباب الٍب يبكن أف تؤدي بشكل فاعل إذل اإلرىاب  ،وذلك يف
الفلرات اآلتية
الفرع األوؿ األسباب االجتماعية
تلع ،العوامل االقتصادية  ،والنفسية  ،والسياسية  ،والَببوية  ،واإلعبلمية .
دورا واضحا يف نشوء ظاىرة اإلرىاب باعتبارىا عوامل تدور ضمن بودقة اتجمتمع.
فبالنسبة لبلقتصاد فانو يعد بتللباتو وما يلحلو من تغّبات مؤثرة يف اتجمتمعات الفلّبة من
األسباب اػبطّبة احملركة ؼبوجات اإلرىاب يف العادل ،وتبشر العوؼبة الٍب قد ذبتاح العادل يف
األعواـ اؼبلبلة دبزيد من األزمات االقتصادية للدوؿ واتجمتمعات اؼبطحونة ،فبا يزيد الفجوة
بْب الدوؿ الغنية ،والدوؿ الفلّبة فاإلرىاب قد يكوف يف الواقع رد فعل للمتغّبات
االقتصادية اػبطّبة ،تعبّبا عن سخط اتجمتمعات والفئات اؼبطحونة ،ويتوقع أف يستغل

اإلرىابيوف التلدـ العلمي والتلِب يف اللرف اللادـ ،يف ربويل األمواؿ واألفكار والتعليمات

بْب مواقعهم ،من أقصى األرض إذل أدناىا ،بواسطة األنظمة اؼبصرفية العاؼبية وشبكات
( )14انظر المادة األولى والمادة الثانٌة من االتفاقٌة العربٌة لمكافحة اإلرهاب الصادرة سنة 1889
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اإلنَبنت ...ويأيت ىذا يف خضم انتشار اؼبصاحل الشخصية وفرض سيطرة التجارة واؼباؿ
وغياب الليم واألخبلؽ الٍب ربكم اتجمتمعات ويبكن حصر أىم األسباب االقتصادية
لئلرىاب والعنف والتطرؼ على يف عدـ اللدرة على إقامة تعاوف دورل جدي من قبل
األمم اؼبتحدة  ،وحسم اؼبشكبلت االقتصادية واالجتماعية للدوؿ عن طريق النمو
والتلليل من اؽبوة السحيلة بْب الدوؿ الغنية والدوؿ الفلّبة ،وربليق مستوى حياة أفضل
للغالبية العظمى من الشعوب بكرامة وشرؼ.

أما بالنسبة لؤلسباب السياسية فاف شيوع اإلرىاب ال ىبلو من أسباب أو دوافع

سياسية تتمثل يف التناقض الفاضح بْب ما ربض عليو مواثيق النظاـ السياسي الدورل من
مبادئ وما تدعو إليو من قيم إنسانية ومثاليات سياسية رفيعة ،وبْب ما تنم عنو سلوكياتو
الفعلية والٍب ترقى بو إذل مستوى التنكر لكل تلك الليم واؼبثاليات  ،ىذا التناقض مدعاة
لظهور بعض اؼبمارسات اإلرىابية الدولية كصرخة احتجاج مدوية على ما وبملو ىذا
التناقض الصارخ بْب اللوؿ والفعل كذلك افتلار النظاـ السياسي الدورل إذل اغبزـ يف الرد
على اؼبخالفات واالنتهاكات الٍب تتعرض ؽبا مواثيلو بعلوبات دولية شاملة ورادعة ضد
ىذا اؼبظهر األخّب من مظاىر العبث ،ولعل من بْب األسباب اغبليلية اؼبؤدية إذل اإلرىاب
يف العراؽ ىو سياسة التهميش واإلقصاء الٍب تتبعها بعض اعبهات  ،باإلضافة إذل التناحر
السياسي اللائم بْب الكتل السياسية (٘ٔ).

ىذا  ،كما انو من بْب األسباب االجتماعية لئلرىاب التفكك األسري اؼبستشري

يف العديد من الببلد األجنبية و العربية فبا يؤدي إذل انتشار األمراض النفسية وزيادة نسبة
اتجمرمْب واؼبنحرفْب والشواذ.
فحرماف الطفل من اغباجات األساسية ومعاملتو باللسوة منذ صغره سوؼ
يساعده على أف ينشأ قاسيا ناقما على الناس ،يتخذ من االكبراؼ وسيلة للثورة على
ؾبتمعو وبيئتو وما وبملو من مفاىيم ومعايّب ومثل متحديا صبيع االعتبارات غّب عابئ هبا،
كذلك إف للجان ،الَببوي اثر غّب مباشر يف تنامي ظاىرة اإلرىاب  ،فالنلص والسلبيات
يف األنظمة واؼبناىج الدراسية تؤدي إذل ظهور مشكلة اإلرىاب.
( ) 15بحث بعنوان (اإلرهاب واألمن فً العراق ) للفري منشور على الموقع www.ankawa.com :
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فما يدرس يف صبيع مراحل التعليم  ،ال يؤىل شخصا مثلفا بثلافة مناسبة من
الناحية اإلسبلمية ،ليعرؼ ما ىو معلوـ من الدين بالضرورة ،وىو اغبد األدىن للثلافة
اإلسبلمية ،وقد أدى ضعف اؼبلررات الدينية ،وعدـ تلبيتها غباجات الطبلب يف توعيتهم
يف أمور دينهم وتنوير فكرىم دبا يواجههم من ربديات يف ىذا العصر؛ إذل نلص الوعي
الديِب بوجو عاـ فبا يكوف لو األثر السليب على سلوكهم واذباىاهتم()ٔٙواالىتماـ الكايف

بإبراز ؿباسن الدين اإلسبلمي واألخبلؽ اإلسبلمية الٍب وبث عليها الدين كالرفق ،
والتسامح ،وح ،اآلخرين ومراعاة حلوؽ اؼبسلمْب منهم وغّب اؼبسلمْب ،والسبلـ،

والتعاوف ،والرضبة ،والبعد عن الظلم واالعتداء والبعد عن اغبكم باألىواء الشخصية،
وغّب ذلك فبا يدعم األمن واغب ،والعدالة باتجمتمعات والسيما اإلسبلمية فاإلسبلـ ىو
دين السبلـ والعدؿ واغبرية .وال بد من إظهار ىذه احملاسن واألخبلقيات منذ بداية
التػ ػ ػعلي ػ ػم يف الصفوؼ األوذل مع الَبكػ ػ ػ ػ ػيز عليه ػ ػ ػا يف الص ػ ػ ػ ػفوؼ الثػ ػ ػ ػ ػانوية وبداية
التعليم اعبامعي(.)ٔٚ

ىذا  ،وذبدر اإلشارة إذل بعض الوسائل اؼبساعدة على العنف واإلرىاب والتطرؼ
وسائل اإلعبلـ حيث تلع ،وسائل اإلعبلـ دورا ال يستهاف بو يف تغذية أو دعم أو
ظهور العنف واإلرىاب والتطرؼ فهي دبا تلدمو من برامج وأفبلـ وأخبار وأسالي،
لئلخبار عن األحداث أو تركيبها وعن األشخاص وسيط مشارؾ لدى عديد من الدوؿ
ومن وسائل اإلعبلـ التلفاز أو اللنوات الفضائية الٍب يف أغلبها تنتهج منهج التطرؼ فإما

االستهتار بالعلوؿ والشعائر الدينية واألخبلقية ،أو زرع الفًب وإثارهتا من خبلؿ بعض

الربامج أو األفكار والتهويل والتضخيم ،ولو كاف التناوؿ يف اللضايا واؼبوضوعات وحٌب
التحليبلت تناوالً إيبانياً يلوـ على التعامل مع اغبلائق واالستناد إليها يف التفسّب
والتحليل ،والتعليق وغّبه ،واؼبعايشة اغبية لؤلحداث والتحري والتثبت من األخبار
وروايتها ...ومراعاة اغبالة النفسية اؼبهيأة لدى اؼبستلبل ،وظروؼ الزماف واؼبكاف

()ٔٛ

لكاف التأثّب إهباب ػ ػيا بل وغبػ ػ ػ ػدت من اآلثار السلبية م ػ ػ ػ ػ ػن حيث كوهنا سبلحا ذا حدين.
()16خالد بن صالح بن ناهض الظاهري – دور التربٌة اإلسالمٌة فً اإلرهاب -.رسالة دكتوراه منشورة  ،ص. 60
( )17مقداد ٌالجن  -التربٌة اإلسالمٌة ودورها فً مكافحة الجرٌمة ،ص. 57
( )19دمحم ساداتً الشنقٌطً –اإلعالم اإلسالمً ،ص. 160
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وتعد شبكة اؼبعلومات الدولية ( اإلنَبنت ) اليوـ من الوسائط اللوية األثر يف
خدمة عمليات العنف واإلرىاب الدولية ،فهذه الشبكات تنشر األفكار واؼبعلومات
والتصروبات واألحكاـ بْب األطراؼ اؼبشَبكْب فيها على امتداد العادل كلو وىي مفتوحة
على مصراعيها لبلنضماـ اؼبطرد إليها يوما بعد يوـ ،وىي تضم  -عبلوة على ذلك -
كل شيء بدءا من الكت ،الَباثية وانتهاء باألفبلـ احملظورة من جان ،آخر أف للرفلاء
دورا ال يستهاف بو يف النزوع كبو العنف واإلرىاب.

الفرع الثاين األسباب الفكرية

تعود األسباب الفكرية لئلرىاب والعنف والتطرؼ يف أغلبها إذل معاناة العادل اليوـ
من انلسامات فكرية حادة ،بْب تيارات ـبتلفة .ومرجع ىذه اؼبعاناة ىو اعبهل بالدين
والبعد عن التمسك بتوجيهات اإلسبلـ ،ومن أبرز التيارات اؼبعاصرة ،ىي
أ -تيار علماين يدعو إذل بناء اغبياة على أساس دنيوي وغّب مرتبط باألصوؿ الشرعية
وال بالتلاليد والعادات واؼبوروثات االجتماعية األصيلة ،ىي من وجهة نظر أصحاب ىذا
االذباه ،عوائق يف طريق التلدـ واالنطبلؽ كبو اغبضارة .
ب -تيار ديِب متطرؼ يعارض اؼبدنية اغبديثة وكل ما يتصل بالتلدـ اغبضاري ،فهي من
وجهة نظرىم ليست إال فسادا يف األخبلؽ ،وتفككا يف األسر وصبودا يف العبلقات
االجتماعية ،فهم يروف أف اغبضارة ذبعل الفرد يعيش لنفسو ملبيا لرغباهتا متنكرا لآلداب
والفضيلة .ولذا فكل جان ،يرفض فكر اآلخر ويلاومو ،وينظر إليو نظرة ري ،وشك دوف

سبحيص وتلوًن ،ليصل إذل اغبق واؼببادئ األساسية فيها ،ليلارهنا دبا عنده من أصوؿ
ومب ػ ػ ػ ػادئ يبػ ػ ػ ػكن أف تػ ػ ػ ػكوف عامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبل مشَبك ػ ػ ػ ػا هبمع بينها ويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكوف فيو اػبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػّب
لكبل التيارين(.)ٜٔ

( )18خالد بن صالح بن ناهض الظاهري -مصدر سابق – ص. 63
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وقد حدثت أفعاؿ عنف إرىايب يف الببلد العربية واإلسبلمية مت ربطها بشكل أو
بآخر بالغلو والتطرؼ الديِب كما وبدث اآلف يف العراؽ ويف غّبه من الدوؿ . .ولعل من
ابرز أسباب اإلرىاب الفكري ىو تشويو صورة اإلسبلـ واؼبسلمْب إف الغلو يف الدين يف
العصر اغبديث شوه الدين اإلسبلمي اغبنيف ،ونفر الناس منو ،وفتح األبواب للطعن
فيو ،فتجرأ أناس على أفعاؿ وأقواؿ دل يكونوا ليجرؤوا عليها لوال وجود الغلو والغبلة،
فسمع الطاعنوف يف الشريعة.

ويذى ،جان ،من الفلو يف ىذا اػبصوص على تأكيد دور العامل الفكري يف

تكوين السلوؾ اإلرىايب عبميع اؼبنظمات اؼبتطرفة واإلرىابية؛ حيث أشاروا إذل أف اإلرىايب
شخص يرفض الواقع ويسعى حملاربة اؼببادئ واؼبعتلدات السائدة ويروف أف أصحاب
الفكر السوي ال يبكن أف يلجؤوا إذل معاعبة قضاياىم عن طريق اللتل والتدمّب أو إغباؽ
الضرر باآلخرين مؤكدين أف الفكر السوي ىو الذي يعاجل قضاياه وفق الطرؽ الشرعية،
وقد أكد أفراد العينة على أف اغبماية الفكرية مطل ،ضروري يف وقاية اتجمتمعات
اإلسبلمية من التأثر بالتوجهات الفكرية اػبطّبة .
ونتيجة لكثرة العمليات اإلرىابية الٍب استهدفت اؼبصاحل الغربية ،يف بعض الببلد
اإلسبلمية ،فإف الغرب يلف اليوـ موقف اغبذر من اؼبسلمْب؛ بسب ،األعماؿ اإلرىابية
العديدة الٍب استهدفتهم يف داخل دوؽبم وخارجها ،ونتيجة ؼبا يصلهم من هتديدات باسم
أشخاص يزعموف أهنم مسلموف ،يدافعوف عن اإلسبلـ ىذا األمر يشّب إذل وجود خلل

فكري ديِب لدى بعض الفئات الٍب تؤمن الدفاع عن اإلسبلـ واعبهاد باسم الدين(ٕٓ).

وتعزيزا للجان ،الفكري من اعبدير االىتماـ بالتفكّب الناقد واغبوار البناء من قبل
اؼبربْب واؼبؤسسات الَببوية واستثارهتا دبا يفيد التفكّب  ،حيث إف االىتماـ بالعلوؿ
يتطل ،التناوؿ العلمي للحوار الفكري مع اآلخر ،ومن عيوب الَببية والتعليم يف اؼبدارس
أسلوب التللْب وحشو مواد الدراسة فيها يباثل ما عليو اغباؿ يف وسائل اإلعبلـ دبا هبمد
الفكر ويسطحو يف عديد من الدوؿ العربية اإلسبلمية على وجو اػبصوص أو بأفكار
وبرامج تدعم اإلرىاب والعنف بطرؽ مباشرة أو غّب مباشر.
( )20خالد بن صالح بن ناهض الظاهري – مصدر سابق – ص. 64 – 63
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ىذا ويبلح

يف العصر اغبديث أف الساحة قد امتؤلت بالفرؽ واؼبذاى،

واآلراء ،وللد كاف انتشار تلك الفرؽ مؤثرا يف إحداث الغلو.
كما أف سوء الفهم والتفسّب اػباطئ ألمور الشرع الذي يتعرض لو بعض الناس
يدعمو وجود من يدعوف العلم والفلو يف الدين وينصبوف أنفسهم أئمة ويتساىلوف يف
أمور اغببلؿ واغبراـ ويأخذوف من األمور ظاىرىا أو وفق أىوائهم الشخصية ،دوف

الرجوع إذل العلماء األكفاء وأىل العلم الشرعي الصحيح(ٕٔ).

( )21د .أسماء بنت عبد العزٌز الحسٌن –أسباب اإلرهاب والعنف والتطرف (دراسة تحلٌلٌة) – بحث منشور على الموقع
.www.murajaat.com
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ادلثحث الثاني
حكن اإلرهاب

إف البحث يف حكم اإلرىاب  ،يستلزـ منا بياف موقف الشريعة اإلسبلمية الغراء
من اإلرىاب اؼبذموـ شرعا  ،وذلك من خبلؿ بياف اغبكم الشرعي لئلرىاب واألدلة الٍب
تؤكد ىذا اغبكم يف اللراف الكرًن والسنة النبوية الشريفة ىذا من جان ، ،ومن جان،
أخر بي ػ ػ ػ ػاف موقف اللان ػ ػ ػ ػ ػ ػوف الوضعي من اإلرىػ ػ ػ ػ ػاب  ،وىذا ما سنب ػ ػحثو يف فلرتْب على
النحو اآليت
ادلطلة األول  :حكن اإلرهاب يف الشريعة اإلسالهية
إف اإلرىاب اؼبذموـ شرعا يتجسد بكل جريبة واقعة على النف :وما دوف
النف ، :حسبما تبْب لنا مسبلا  ،عليو فاف الشريعة اإلسبلمية قد بينت موقفها من ىذا
النوع من اإلجراـ وذلك ببياف اغبكم الشرعي وىو التحرًن  ،ولعل أدلة التحرًن ثابتة يف
اللراف الكرًن والسنة  ،نبحثها تباعا على النحو اآليت
الفرع األوؿ ربرًن اإلرىاب يف اللراف الكرًن
وردت يف اللراف الكرًن نصوص كثّبة تشّب بوجو أو بآخر إذل حكم التحرًن  ،من
أبرزىا اآليت

َّهلُ َك ِة "(ٕٕ) يستدؿ من ىذا النص ربرًن قتل
"وَال تُػلْ ُلوا بِأَيْ ِدي ُك ْم إِ َذل التػ ْ
قولو تعاذل َ

أوالً
اإلنساف لنفسو باالنتحار.
ثانياً
ثالثاً

اإل ِْمث والْع ْدو ِ
اف" (ٖٕ).
ْرب َوالتَّػ ْل َوى َوَال تَػ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
قولو تعاذل " َوتَػ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ
اَّللُ إَِّال بِا ْغبَِّق"(ٕٗ).
 :الٍَِّب َح َّرَـ َّ
قولو تعاذل َ
"وَال تَػ ْلتُػلُوا النَّػ ْف َ

( )22سورة البقرة اآلٌة )185 ( :
( )23سورة المائدة اآلٌة ()2
( )24سورة األنعام اآلٌة ) 151 ( :
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ِ
ِ ِ
سا بِغَ ِّْب نَػ ْف ٍ
 :أو
َج ِل َذلِ َ
رابعاً قولو تعاذل "م ْن أ ْ
يل أَنَّوُ َم ْن قَػتَ َل نَػ ْف ً
ك َكتَْبػنَا َعلَى بَِِب إ ْس َرائ َ
فَس ٍ
َحيا النَّاس َِ
ض فَ َكأ ََّمبَا قَػتَل النَّاس َِ
اد ِيف ْاأل َْر ِ
صب ًيعا "(ٕ٘) .يشّب
َحيَ َ
صب ًيعا َوَم ْن أ ْ
اىا فَ َكأ ََّمبَا أ ْ َ
َ
َ َ
َ

اعتداء على النفوس كلها.
ىذا النص إذل حرمة النف :البشرية ،وهبعل االعتداء عليها
ً
َّ ِ
ين َدلْ يُػ َلاتِلُوُك ْم ِيف ال ِّدي ِن َوَدلْ ُىبْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن
"ال يَػ ْنػ َها ُك ُم َّ
خامساً قولو تعاذل َ
اَّللُ َع ِن الذ َ
وى ْم َوتُػ ْل ِسطُوا إِلَْي ِه ْم "(.)ٕٙ
ِديَا ِرُك ْم أَ ْف تَػبَػ ُّر ُ
فاإلسبلـ وبرـ قتل اؼبستأمن أو اؼبعاىد الذي يعيش يف الببلد اإلسبلمية بعهد
وصلح بْب اؼبسلمْب والكفار ،وىذا يؤمن حٌب ينتهي العهد الذي بْب الفئتْب ،وال هبوز

ألحد االعتداء عليو ،فاإلسبلـ يكفل لو األمن على دمو ومالو وعرضو ،ومن اعتدى عليو
فلد خاف اإلسبلـ واستحق العلوبة الرادعة.
الفرع الثاين ربرًن اإلرىاب يف السنة الشريفة
وردت يف السنة الشريفة روايات عديدة تشّب إذل ربرًن اإلرىاب منها
ٔ -قوؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم "من قتل نفسو حبديدة فحديدتو يف يده
يتوجأ هبا يف بطنو يف نار جهنم خال ًدا ـبل ًدا فيها أب ًدا ،ومن شرب ُظبًا فلتل نفسو فهو

يتحساه يف نار جهنم خال ًدا ـبل ًدا فيها أب ًدا ،ومن تردَّى من جبل ،وقتل نفسو فهو
يَبدى يف نار جهنم خال ًدا ـبل ًدا فيها أب ًدا"(.)ٕٚ

حرمو اإلسبلـ ،وجعل
يتحصل من ىذه الرواية أف اعتداء اإلنساف على نفسو بلتلهاَّ ،
علوبتو اػبلود يف النار ،فما بالك بإزىاؽ اإلنساف أرواح اآلمنْب اآلخرين ،واستخداـ

العنف واإلرىاب ضدىم .

ٕ -ويف رواية أخرى تشّب إذل حرمة ترويع اؼبسلم ولو على سبيل اؼبزاح"عن عامر بن
نعل رجل فغيبها  -أي أخفاىا  -وىو يبزح ،فذكر
ربيعة رضي هللا عنو أف ً
رجبل أخذ َ
ذلك لرسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم فلاؿ ال ِّ
تروعوا اؼبسلم ،فإف روعة اؼبسلم ظلم
عظيم "(.)ٕٛ

( )25سورة المائدة اآلٌة )32( :
( )26سورة الممتحنة اآلٌة ) 9 ( :
(  )27دمحم بن إسماعٌل – صحٌح البخاري – دار ابن كثٌر –  1414هجرٌة ( .) 5799
( )29البزار والطبرانً وغٌرهما – انظر الترغٌب والترهٌب للمنذرى ج  3ص  " 189رقم ( .) 4128
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ٖ -ويف حديث آخر قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو والو وسلم "ال وبل ؼبسلم أف يروع

مسلما"(.)ٕٜ
ً

ٗ -كما يروى عن النيب صلى هللا عليو والو وسلم انو قاؿ "من نظر إذل مسلم نظرة
ىبيفو فيها بغّب حق أخافو هللا تعاذل يوـ الليامة"(ٖٓ).

٘ -ويف حديث آخر قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو والو وسلم "من أشار إذل أخيو
حبديدة ،فإف اؼببلئكة تلعنو حٌب ينتهي ،وإف كاف أخاه ألبيو وأمو"(ٖٔ).

 -ٙويف حديث اجر قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو والو وسلم "ال يشّب أحدكم إذل
أخيو بالسبلح ،فإنو ال يدري لعل الشيطاف ينزع يف يده ،فيلع يف حفرة من النار"(ٕٖ).

 -ٚقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو والو وسلم "ال وبل دـ امرئ مسلم يشهد أف ال إلو
إال هللا وأين رسوؿ هللا إال بإحدى ثبلث الثي ،الزاين ،والنف :بالنف ،:والتارؾ لدينو

اؼبفارؽ للجماعة"(ٖٖ).

 -ٛقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو والو وسلم "اؼبسلم أخو اؼبسلم ال ىبونو وال يكذبو

وال ىبذلو ،كل اؼبسلم على اؼبسلم حراـ عرضو ومالو ودمو"(ٖٗ).

 -ٜقاؿ الرسوؿ صلى هللا عليو والو وسلم "من قتل معاى ًدا دل يرح رائحة اعبنة"(ٖ٘).

ٓٔ -ويلوؿ صلى هللا عليو والو وسلم "هبيء اؼبلتوؿ باللاتل يوـ الليامة ناصيتو
ورأسو يف يده وأوداجو تشخ ،دماً يلوؿ يا رب قتلِب ،حٌب يدنيو من العرش"(.)ٖٙ

ٔٔ -وجاء عن اإلماـ الصادؽ عن آبائو عن رسوؿ هللا عليهم السبلـ أوحى هللا

عز وجل إذل موسى " عليو السبلـ " قل للمؤل من بِب إسرائيل إياكم وقتل النف:

( )28أبو داود (  ، ) 5004وأحمد (  ، ) 362 / 5والبٌهقً ( .)248 / 10
( )30كشف الخفاء  -العجلونً  -ج  - 2الصفحة http://shiaonlinelibrary.com.2638 - 293
( )31مسلم بن الحجاج النٌسابوري – صحٌح مسلم– دار إحٌاء الكتب العربٌة ( .)2616
( )32البخاري – مصدر سابق  ، ) 7072 ( -ومسلم  -مصدر سابق .) 2617 ( -
( )33البخاري – مصدر سابق  ، ) 6979 ( -ومسلم – مصدر سابق .) 1676 ( -
( )34الترمذي ) 1827 ( :
( )35البخاري  -مصدر سابق .) 3166 ( -
( )36مسلم – مصدر سابق .) 2592 ( -
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اغبراـ بغّب اغبػ ػ ػ ػق فمن قتل منكم نفسا يف الدنيػ ػا قتلػ ػ ػو هللا يف النػ ػ ػ ػار مئة قتل ػ ػ ػ ػ ػ ػة مثل
قتلتو صاحبو(.)ٖٚ

ويف قوؿ لعلي بن اغبسْب عليهما السبلـ يف حق أىل اإلسبلـ على أىل اإلسبلـ
"وحق أىل ملتك إظهار السبلمة ؽبم والرفق دبسيئهم وتآلفهم واستصبلحهم وشكر
ؿبسنيهم وكف األذى عنهم ،وتكره ؽبم ما تكره لنفسك واف يكوف شيوخهم دبنزلة أبيك

وشباهنم دبنزلة أخوتك ،وعجائزىم دبنزلة أمك والصغار دبنزلة أوالدؾ " (.)ٖٛ

يتضح فبا تلدـ أف السنة النبوية اؼبطهرة ربرـ دـ اإلنساف بصورة عامة  ،فهي دل

تنظر إذل اإلنساف حس ،اعبن :واللوف واالنتماء وإمبا نظرت إذل اإلنساف كونو قيمة عليا
فضلو هللا على كثّب فبن خلق تفضيبلً بينا قلد جاءت األحاديث النبوية بصيغ عديدة
فتارة وبرـ فيها دـ اإلنساف بصورة عامة وتارة أخرى وبرـ فيها دـ اإلنساف اؼبسلم وتارة
أخرى يشدد على ربرًن دـ اإلنساف اؼبؤمن وىي على العموـ دل تبح سفك الدماء
العشوائي لبِب البشر بل على العك :من ذلك أقرت حبق اإلنساف باغبرية واغبياة ومبدأ
التعايش السلمي مع األدياف دبا يرضي هللا سبحانو وتعاذل.
وعليو يستدؿ من ىذه النصوص وغّبىا إف االفَباءات واألكاذي ،الٍب توجهها
وسائل اإلعبلـ الغربية إذل اإلسبلـ بأنو يدعو إذل العنف والتطرؼ ،ويشجع على
فبثبل يف علمائو  ،وعلبلئو  ،يرفض أعماؿ العنف
اإلرىاب ،ال أصل ؽبا ،ألف اإلسبلـ ً
واإلرىاب واالعتداء على اآلخرين بغّب حق ،وكيف ال واإلسبلـ يدعو إذل السبلـ
والتعايش السلمي.

( )37البخاري – مصدر سابق .)3166 ( -
) )39وردت أحادٌث كثٌرة عن أهل البٌت علٌهم السالم فً هذا المعنى فً أصول الكافً لــ دمحم بن ٌعقوب الكلٌنً  -مكتبة دار المجتبى ط – 1ج2-1
 – 2009باب حق المؤمن على أخٌه المؤمن – . 432
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ادلطلة الثاني  :حكن اإلرهاب يف القانىى الىضعي
ال تكاد دولة عربية أو أجنبية زبلو من تشريع قوانْب خاصة ذبرـ اإلرىاب وتضع
علوبات صارمة على كل من يتبناه  ،ولعل اؼبشرع العراقي كاف سباقا يف ىذا اتجماؿ
وذلك ؼبا يبر بو البلد من ىجمة إرىابية تعد ىي األكثر شراسة يف العادل كلو  .ومن ىذا
اؼبنطلق  ،قاـ اؼبشرع العراقي بتشريع قانوف الدفاع عن السبلمة الوطنية رقم (ٔ) لسنة
ٕٗٓٓ والٍب نصت األسباب اؼبوجبة إلصداره على انو( نظرا للظروؼ األمنية اػبطّبة
والتداعيات العصيبة الٍب ما برحت تعصف بالعراؽ يف ىذه اؼبرحلة وضرورة التصدي
اغبازـ لئلرىابيْب والعابثْب باللانوف وانطبلقا من التزاـ اغبكومة حبماية حلوؽ اؼبواطن يف
اغبياة اغبرة الكريبة وضماف حلوقو السياسية واؼبدنية وتدعيما لسيادة اللانوف والستلبللية
اللضاء وفاعليتو فلد مت إصدار ذلك اللانوف).

كما أف الدستور العراقي قد نص يف اؼبادة السابعة على أف تلتزـ الدولة دبحاربة

اإلرىاب جبميع أشك ػ ػ ػ ػالو وتعمل على ضبايػ ػ ػة أراضي ػ ػها من أف تكوف ملػ ػ ػ ػ ػرا أو فب ػ ػ ػ ػرا أو
ساحة لنشاطو.
فاللانوف عموما يلع ،دورا بارزا يف منظومة اتجمتمعات اإلنسانية وىو يسعى إذل
ربليق األمن وربليق العدؿ يف اتجمتمع واؼبواجهة اعبنائية لظاىرة اإلرىاب تضع ضوابط
للسلوؾ وربدد اعبزاء اؼبناس ،ؼبن يلَبفو عن طريق سن تشريع خاص باعبرائم اإلرىابية
وعدـ خضوع نصوص ىذه اعبرائم إذل قانوف العلوبات على أف يضم ىذا التشريع
اعبرائم والعلوبات اؼبلرر ؽبا والتدابّب األمنية وكذلك اإلجراءات الٍب زبص ىذه اعبرائم
تبعا ؼبستجدات صور اإلرىاب من حيث الوسائل التلنية اؼبستخدمة يف ارتكاهبا وغّبىا
واعتمدت اؼبواجهة األوذل على احملور اللانوين.
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ومن ىنا جاء تشريع قانوف مكافحة اإلرىاب رقم (ٖٔ) لسنة ٕ٘ٓٓ والذي
جاء مستندا إذل قانوف إدارة الدولة للمرحلة االنتلالية وقد ورد يف األسباب اؼبوجبة
إلصداره ما يلي ( ضباية غبق اؼبواطنْب يف حياهتم وأمواؽبم يف العيش الكرًن وإلعادة
الطمأنينة والسكينة العامة إذل نفوسهم وهبدؼ وضع تشريع خاص ؼبكافحة جرائم
اإلرىاب ولعدـ كفاية النصوص التلليدية ولتوحيد النصوص اللانونية العلابية ولعدـ
صدور تشري ػ ػعات علابي ػ ػ ػة ربلق الردع اؼبطلوب للجرائػ ػ ػ ػم اإلرىابيػ ػ ػة ومرتكبيها فلد شرع

ىذا اللانوف).

ويبلح على ىذا اللانوف انو ينظر إذل اإلرىاب بأنو كل فعل إجرامي يلوـ بو كل
فرد أو صباعة منظمة استهدفت فردا أو ؾبموعة أفراد أو صباعات أو مؤسسات رظبية أو
غّب رظبية أو أوقع إضرارا باؼبمتلكات العامة أو اػباصة لئلخبلؿ بالوضع األمِب أو
االستلرار والوحدة الوطنية أو ادخل الرع ،أو اػبوؼ أو الفزع بْب الناس أو إثارة
الفوضى ربليلا لغايات إرىابية .
وقبد يف ىذا االذباه  ،تركيز اؼبشرع إذل تعريف اإلرىاب وكاف األوذل بو كلانوف
ذبريبي االنصراؼ فلط إذل عد اعبرائم اإلرىابية وحصرىا اعتمادا ؼببدأ شرعية اعبرائم
والعلوبات  ،واف اؼبشرع يف تعريفة لئلرىاب اعتمد على معايّب عدة ناقشها الفلو
الوطِب والدورل طويبل  .ولكن رغبة منو يف اإلحاطة جبميع اعبرائم اإلرىابية صبعها مع
بعضها واعتمد معيار الوسائل اؼبستخدمة واؼبشروع اإلجرامي وأىدافو والغاية من الفعل

واعتمد التشدد اللفظي يف اإلحاطة باألفعاؿ اعبرمية .

وقد ساوى اؼبشرع العراقي يف قانوف مكافحة اإلرىاب يف العلوبة بْب الفاعل
األصلي والشريك واؼبساىم يف اعبريبة بأي صورة من صور اؼبسانبة احملرض واؼبخطط
واؼبموؿ كل من مكن اإلرىابيْب من اللياـ باعبرائم الواردة يف اللانوف واعترب اللانوف
اعبرائم اإلرىابية من اعبرائم العادية اؼبخلة بالشرؼ  ،وقد اخذ اؼبشرع العراقي دبعيار
ربلق الضرر اعبسيم باإلضافة إذل اعتماده على اؼبعيار الشخصي اؼبتمثل يف الباعث على
ارتكاب الفعل أو أثره على الناس فإذا كاف الفاعل يلصد من فعلة إرىاب الناس وزعزعة
االستلرار فإف الغاية الٍب قصدىا ىي غاية إرىابية والبد من تفعيل االتفاقيات الدولية
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وتفعيل اللوانْب العلابية الصارمة والعمل على تنفيذ العلوبات حبق اتجمرمْب اإلرىابيْب
وتفعيل دور اؼبواطن يف مكافحة اعبرائم اإلرىابية واف من أىم وسائل مكافحة اإلرىاب
تشريع اللوانْب الٍب تشكل ردعا كبّبا يضع اإلرىايب أماـ تشريعات صارمة ربد من

اعتدائهم على األمن والنظاـ العاـ(.)ٖٜ

( )38القاضً كاظم عبد جاسم الزٌدي – تجرٌم اإلرهاب فً التشرٌع العراقً – بحث منشور على الموقع makcdn.com

 ،تعرٌف الجرٌمة

اإلرهابٌة – مجلة التشرٌع والقضاء  -بحث منشور على الموقع tqmag.net
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ادلثحث الثالث

جترين اإلرهاب يف الشريعة اإلسالهية
تتعامل الشريعة اإلسبلمية مع ـبتلف اعبرائم الٍب يتعرض ؽبا اإلنساف من خبلؿ
تصنيف يعتمده الفلو يف ىذا اػبصوص  ،حيث يلسم فلهاء الشريعة اإلسبلمية اعبرائم

إذل أقساـ متعددة تبعا ػبطورهتا  ،نتناوؽبا يف الفلرات اآلتية -

ادلطلة األول  :جرائن احلدود
تعرؼ جرائم اغبدود بأهنا اعبرائم الٍب حددىا الشارع وحدد علوباهتا بالنص
وتشمل كل اعتداء على اؼبصاحل الضرورية غبياة اإلنساف وىي سبع جرائم

أوالً السرقة ىي اخذ ماؿ الغّب خفية إذا بلغ نصابا من حرز ببل شبهة.
علوبتها إذا ثبتت اعبريبة بالبينة أو اإلقرار يطبق اغبد وىو اللطع كما يف قولو تعاذل "
والسارؽ والسارقة فاقطعوا أيديهما"(ٓٗ).

واللطع هبري من الرسغ على قوؿ أو من األصابع على قوؿ آخر  ..ىذا بالنسبة ؼبوقف
الشريعة اإلسبلمية.
أما عن موقف اللانوف فإف العلوبة اؼبلررة عبريبة السرقة ىي السجن اؼبؤقت أو
اؼبؤبد أو اإلعداـ حس ،تفصيل يف قانوف العلوبات وىذه العلوبة يف الواقع ليست كافية
لردع اعباين.
ثانياً الزنا ىو اؼبباشرة التامة بْب الرجل واؼبرأة دوف وجو شرعي وىذا الفعل حراـ شرعا
استنادا للولو لتعاذل " وال تلربوا الزنا إنو كاف فاحشة وساء سبيبل"(ٔٗ).
و نظرا ػبطورة ىذه اعبريبة فاف الشريعة اإلسبلمية تتشدد يف إثباهتا .فهي ال تثبت إال

بشهادة أربع شهود أو بإقرار اعباين أربع مرات أماـ اللضاء.
( )40المائدة (.)29
( )41اإلسراء ( .)32
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علوبتها يف الشريعة بالنسبة لغّب احملصن (البكر) سواء رجل أو امرأة ،اعبلد مائة
(ٕٗ)

جلدة .استنادا إذل قولو تعاذل ( " والزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة"
بالنسبة للمحصن أي (اؼبتزوج)  ،الرجم حٌب اؼبوت.

يف اللوانْب الوضعية تعترب اللوانْب الوضعية جريبة الزنا من اؼبسائل الشخصية.
فبل تعاق ،عليها إذا سبت بالَباضي .إال يف حالة الزوجية بشرط ربريك الدعوى من قبل
الزوجْب وال تتجاوز العلوبة اغبب :سنتْب بالنسبة للزوجة وستة أشهر بالنسبة للزوج وهبوز

يف صبيع األحواؿ العفو والتنازؿ .

خببلؼ موقف الشريعة اإلسبلمية حيث تعترب جريبة الزنا من حلوؽ هللا احملضة وإف
أثرىا ينعك :على الفرد واتجمتمع ؼبا تسببو من ىتك لؤلسرة واغبرمات وطعناً بالنسل
واألنساب وحط من الليم األخبلقية .وبالتارل فبل هبوز فيها العفو والصفح.
ثالثاً اللذؼ ىو الرمي بالزنا أو نفي النس ،،كما يف قولو تعاذل " والذين يرموف
احملصنات مث دل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوىم شبانْب جلدة وال تلبلوا ؽبم شهادة أبداً
وأولئك ىم الفاسلوف"(ٖٗ).

علوبتها يف الشريعة اعبلد شبانوف و جلدة عدـ قبوؿ شهادتو و اعتباره فاسق .
يف اللوانْب الوضعية اغبب :أو الغرامة اؼبادية أياً كاف اللذؼ ولو كاف شتيمة.

رابعاً الردة ىي الرجوع عن الدين اإلسبلمي ..كما يف قولو تعاذل " ومن يرتدد منكم
عن دينو فيمت وىو كافر فأولئك حبطت أعماؽبم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب
النار ىم فيها خالدوف"(ٗٗ).

صورهتا أو كيفيتها باللف كالكفر أو ما شابو  ،بالفعل عدـ الصبلة أو االعتداء على
اللرآف وما شابو.
علوبتها إمهاؿ اؼبرتد ثبلثة أياـ إذا دل يت ،يهدر دمو .فيلتل استناداً إذل قولو (ص) " من
بدؿ دينو فاقتلوه" ىذا بالنسبة للمسلمْب  ،أما غّب اؼبسلمْب فبل يشملهم ىذا اغبكم ،
ويف اللوانْب الوضعية ال يوجد مثل ىذا اغبكم.
( )42النور (.)2
( )43النور (.)54
( )44البقرة (.)217
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خامساً شرب اػبمر اػبمر وكل مسكر آخر  ،وحكمو التحرًن ذلك ألنو يؤدي إذل
ذىاب العلل ىو تناوؿ.
علوبتها اعبلد أربعْب جلدة حداً ثابتاً بالنص كما ورد عن ان :بن مالك عن النيب (ص)

أيت برجل قد شرب اػبمر فجلده كبو أربعْب وهبوز زيادة العدد تعزيراً ال حداً على
أساس أف اقل اغبكم ىو شبانوف جلدة كما حصل يف عهد اػبليفة عمر .وقد ورد عن
اإلماـ الصادؽ (ع) انو قاؿ "من شرب حسوة طبر هبلد شبانوف جلدة"(٘ٗ).

أما موقف اللوانْب الوضعية فأهنا تبيح تناوؿ اؼبسكر وبيعو وشراءه وال تعاق،

عليو إال إذا تسب ،السكراف بضرر للغّب  .أما اؼبخدرات فأهنا فبنوعة قانوناً وال هبوز
التعامل فيها الحتوائها على السموـ.
سادساً اغبرابة ( قطع الطريق) ىي اػبروج على اؼبارة وإخافتهم (ترويعهم ) واخذ اؼباؿ
منهم باللوة وظبي مرتك ،ىذه اعبريبة باحملارب وىو كل من جرد السبلح إلخافة الناس
يف الرب ليبل وهنارا يف مصر أو غّبه .
علوبتها زبتلف العلوبة حبس ،األحواؿ.
اللتل والصل ،إف أخفاؽ الطريق وقتل وسرؽ.
قطع اليد والرجل من خبلؼ أف أخاؼ الطريق وسرؽ.
اغبب :والتعزير والنفي أف خاؼ الطريق ودل يلتل ودل يسرؽ.
وىذا يستدؿ من قولو تعاذل " إمبا جزاء الذين وباربوف هللا ورسولو ويسعوف يف األرض

فسػ ػ ػ ػ ػ ػاداً أف يلتلػ ػ ػوا أو يصلب ػ ػ ػوا أو تلطػ ػ ػ ػع أيديهػ ػ ػ ػم وأرجلهػ ػ ػ ػ ػم من خبلؼ أو ينف ػ ػ ػ ػوا

م ػ ػ ػن األرض(.")ٗٙ

وقد عاعبت اللوانْب الوضعية اغباالت الٍب سب :امن الدولة واؼبواطن ووضعت
العلوبات البلزمة ؽبا باغبب :أو اإلعداـ حس ،األحواؿ  ،ولعل اغبرابة تكوف حبس،
الوصف اؼبتلدـ اقرب إذل معُب اعبريبة اإلرىابية الٍب يشهدىا الواقع اؼبعاصر .

( )45دمحم جواد مغنٌة – فقه االمام جعفر الصادق – مؤسسة انصارٌان للطباعة والنشر – ج – 3-2قم – إٌران – - 200ص .279
( )46المائدة .24-22
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وتعترب جريبة اغبرابة من اغبق العاـ ال هبوز فيها العفو والصلح ويؤكد ذلك قوؿ
اإلماـ الصادؽ (ع) إذ سألو احدىم أرأيت لو أراد أولياء اؼبلتوؿ أف يأخذوا الدية
يدعوه ؟ قاؿ ال ،عليو اللتل )(.)ٗٚ

سابعاً البغي ىو اػبروج عن اإلماـ من قبل قوـ ؾبرمْب ؽبم قوة وشوكة  .فالبغاة صباعة
خػ ػ ػالفت اإلمػ ػ ػ ػاـ وخرجت عن طاعتو وىم اتجمرمْب السياسيْب وفق االصطبلح اغبديث
أو اؼبتمردين.

أقرت الشريعة اإلسبلمية إباحة دـ البغاة وأمواؽبم كما يف قولو تعاذل "واف

علوبتها

طائفتاف من اؼبؤمن ػ ػ ػ ػ ػْب اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأف بغ ػ ػ ػت إحدانبا على األخرى فلاتلػ ػ ػوا
الٍب تبغي"
أما يف اللانوف الوضعي فإنو يتعامل بشٌب الوسائل للنيل من اؼبتمردين باغبب :أو
السجن أو التعذي ،وما شابو  ،وهب ،أف يبلح أف صبيع جرائم اغبدود ىي من اغبق
العاـ أي حق هللا واتجمتمع ىو الغال ،فيها .
ادلطلة الثاني  :جرائن القصاص والدية

يلسم الفلو ىذه اعبرائم إذل قسمْب نبا جرائم االعتداء على النف :باللتل وما

دوف النف :من األعضاء باعبرح أو اللطع .ويلرر الشارع ؽبذه اعبرائم علوبة بدنية ىي
اللصاص  .فاللصاص يعِب التماثل يف العلاب دبا يتناس ،مع حجم اعبريبة كما يف قولو

تعاذل " كت ،عليكم اللصاص يف اللتلى "(.)ٗٛ

الفرع األوؿ جرائم االعتداء على النف :االعتداء على النف :يتحلق بػ ػ ػ ػ ( اللتل)
وىو إزىاؽ روح إنساف على قيد اغبياة ،ولو أنواع ىي
أ  -اللتل العمد ويتحلق إذا تعمد اعباين النتيجة وىي اؼبوت  .و ىذا النوع يصطلح
عليو فلوً اللتل باؼبباشرة.
( )47فقه اإلمام الصادق – مصدر سابق  -ص.283
( )49البقرة (.)179
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علوبة اللتل العمد ىي اللصاص أو التعويض ( الدية ) أو العفو كما جاء يف قولو
تعاذل " ومن قتل مظلوماً فلد جعلنا لوليو سلطاناً " ،والسلطاف يف ىذا النص يعِب تطبيق
احد ىذه اػبيارات ،وتثبت ىذه اعبريبة باإلقرار مرة واحدة وشهادة رجلْب اثنْب .

ب -اللتل شبو العمد ويتحلق إذا تعمد اعباين ارتكاب الفعل دوف اف يكوف قاصدا
النتيجة وىي اللتل  ،كما يف حالة حصوؿ مشاجرة بْب اثنْب تؤدي اذل وفاة احدنبا
فلصد الفعل وىو اؼبشاجرة موجود  ،ولكن قصد النتيجة وىي اؼبوت غّب موجود.
العلوبة

 -الدية ىي علوبة مالية تدفع من ماؿ اعباين ولي :من ماؿ عاقلتو.

الكفارة وىي ربرير رقبة فإف دل هبد فصياـ شهرين متتابعْب  ،فاف دل هبد فإطعاـ ستْب
مسكيناً.
جػ -اللتل اػبطأ ويتحلق إذا حصل خطأ أما يف الفعل أو يف النتيجة.
العلوبة -
ٔ -الكفارة.
 - 2الدية على عاقلتو ألنو دل يلصد الفعل أو النتيجة  ،وبالتارل فبل يبكن ربميلو
علاب مارل يضاؼ إذل الشعور بالذن ،كونو دل يلصد النتيجة.
الفرع الثاين جرائم االعتداء على ما دوف النف :تتمثل جرائم االعتداء على ما دوف
النف :جبرح األعضاء أو قطعها أو الضرب ويراعى فيها اآليت إذا أمكنت اؼبماثلة بْب
ؿبل اعبريبة فانو يصار إذل اللصاص استنادا اذل قولو ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعاذل " العػ ػ ػْب بالع ػ ػْب واألن ػ ػف
باألنػ ػ ػف واألذف باألذف والس ػ ػ ػن بالس ػ ػ ػن واعبروح قصاص " (.)ٜٗ

إذا دل يبكن التماثل بْب األعضاء فان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو يصار إذل الدية  ،وهب ،التمييز يف
ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذه اغبالة بػ ػ ػ ػ ػْب أمرين :األوؿ إذا كاف االعتداء عمد ،فانو ذب ،الدية من ماؿ
اعباين  ،الثاين اذا كاف االعتداء غّب عمدي  ،فانو ذب ،الدية يف ماؿ العاقلة  ،ويتحلق
العمد باؼبباشرة أو التسب .،أما علوبة الضرب فهي كما يصطلح عليو فلهاً ( حكومة )
أي مَبوكة لتلدير اغباكم الشرعي(ٓ٘).

( )48المائدة (.)45
( )50د .رمضان علً الشرنباصً– التشرٌع اإلسالمً والنظم القانونٌة الوضعٌة (دراسة مقارنة) – المجلد الثالث – الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب -
 – 1879ص. 239 - 168
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ادلطلة الثالث  :جرائن التعزير
ىي اعبرائم الٍب لي :ؽبا حد ملرر يف الشرع وال يَبت ،عليها قصاص أو دية
(وترد يف حق هللا تعاذل  ،كما ترد يف حق العبد ) .والتعزيز يعِب التأدي ،على أفعاؿ هنت
عنها الشريعة اإلسبلمية  .واف تلدير ىذه العلوبة يَبؾ لئلماـ أو نائبو حس ،ظروؼ
اللضية  ،وتَباوح العلوبة يف اعبرائم التعزيرية بْب التوبيخ واللتل حس ،األحواؿ وفلا ؼبا

تلتضي مصلحة اتجمتمع .
وقد ورد عن اإلماـ الصادؽ (ع) انو قاؿ (إف لكل شيء حد وؼبن ذباوز اغبد
حد) .وتثبت اعبريبة التعزيرية باإلقرار مرتْب أو بشهادة رجلْب  ،تنلسم اعبرائم التعزيرية
إذل ثبلثة أنواع ىي
ٔ -جرائم اغبدود واللصاص إذا زبلف ركن من أركاهنا أو حصلت فيها الشبهة
تتحوؿ إذل جريبة تعزيرية يتوذل اإلماـ تلدير علوبتها كما يف جريبة الزنا إذا دل تثبت بأربعة
شهود فإهنا تتحوؿ إذل تعزيرية.
ٕ -كل جريبة ثبت ذبريبها بالنص دوف ربديد علوبتها ومنها التجس :وشهادة الزور
والغش يف اؼبكاييل واألوزاف والسل ،والنه ،والغص ،والرشوة وغّبىا....

ٖ -اعبرائم اؼبستحدثة مثل التهري ،وتزييف والعملة وـبالفات اؼبرور وغّبىا(ٔ٘).

ويبلح أف بنود معظم اللوانْب الوضعية ىي جرائم تعزيرية  ،ألهنا ملدرة من قبل

السلطة التشريعية  ،ولعل التعزيز نظاـ شامل يسبغ على الشريعة واللانوف واللضاء
الشرعي طابع اؼبرونة إلمكانية االستجابة لكل ما يستجد من جرائم يف اؼبستلبل.
وقد تكوف علوبة السجن من بْب علوبات ىذا النوع من اعبرائم تطبق علوبة
السجن يف حاالت متعددة منها  ،اؼبرأة اؼبرتدة السارؽ للمرة الثالثة اؼبعْب على اللتل
وحكمهم ىو السجن اؼبؤبد حس ،الروايات عن ( أىل البيت ) .

( )51د .عبد الكرٌم زٌدان – المدخل لدراسة الشرٌعة اإلسالمٌة – المطبعة العربٌة – بغداد – ط  – 1864 - 1ص. 414-388
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وىناؾ حاالت أخرى يلره الفلو منها العلماء الفساؽ و اعبهاؿ من األطباء و
األكرياء ( اللادر على العمل وال يعمل للكسل ) و الغاص ،و آكل ماؿ اليتيم و
وخائن األمانة واؼبدين اؼبفل :و من خلص اللاتل و الكفيل الذي ال يستطيع أداء كفالتو
و اآلمر باللتل(ٕ٘).

يتضح من خبلؿ بياف موقف الشريعة اإلسبلمية يف التعامل مع اعبرائم الٍب هتدد

أمن اإلنساف  ،بأهنا جاءت دقيلة يف تصنيف تلك اعبرائم ووضع العلاب اؼبناس ،لكل
نوع منها  ،وىذا ما دل نبلحظو يف إطار التشريعات الوضعية الٍب جاءت مواقفها متذبذبة
و متهاونة إزاء الكثّب منها  ،األمر الذي يستلزـ الرجوع إذل الشريعة اإلسبلمية للتعامل
مع اعبرائم اإلرىابية جبميع أنواعها .

( )52فقه اإلمام  -مصدر سابق  -ج -6ص (. )334
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اخلامتـــــــة
من خبلؿ حبث موضوع اإلرىاب من وجهة النظر الشرعية واللانونية تبْب لنا
صبلة من النتائج واؼبلَبحات نعرضها يف فلرتْب على النحو اآليت
أوالً النتائج
ٔ .من حيث تعريف اإلرىاب اتضح لنا أف التعريف اللانوين على اختبلؼ وجهات
النظر الٍب قيلت بصدده  ،ىبتلف عن النظرة الشرعية  .فالتعريف اللانوين لئلرىاب
يركز على كونو اسَباتيجية عنف ؿبرـ ؿبليا ودوليا  ،ربفزىا بواعث علائدية ،وتتوخى
إحداث عنف مرع ،داخل شروبة خاصة من ؾبتمع معْب  ،لتحليق الوصوؿ إذل
السلطة  ،أو اللياـ بدعاية ؼبطل ،أو ؼبظلمة  ،بغض النظر عما إذا كاف ملَبفو العنف
يعملوف من أجل أنفسهم ونيابة عنها  ،أو نيابة عن دولة من الدوؿ  .حيث يؤيد غالبية
الفلو ىذا التعريف كونو أقرب التعريفات إذل الواقع العملي .

أما على الصعيد الشرعي فأننا قبد أف مادة اإلرىاب تعِب التخويف ألعداء هللا -
تعاذل – وأعداء اؼبسلمْب  ،وإحداث اػبوؼ والرىبة يف نفوسهم ليمتنعوا من إيلاد نار
اغبرب  ،واإلفساد يف األرض  ،واالعتداء على ببلد اؼبسلمْب  ،وانتهاؾ حرماهتم ،
سباما عن معُب اإلرىاب الشائع يف الوقت اغباضر.
وىذا ىبتلف ً

والحظنا أف كلمة اإلرىاب تثّب معُب اػبوؼ والرىبة واػبشية ،إال أف ورودىا يف

اللرآف الكرًن أو يف السنة النبوية وبمل معُب ىبتلف عن معُب كلمة (الرع ، )،ألف
كلمة ( رى ) ،ومشتلاهتا تدؿ على درجة من اػبوؼ غّب شديد  ،بل ىو خوؼ فبزوج
بعضا منها يدؿ على التبتل واالنلطاع للعبادة ،
باحملبة واػبشية واػبضوع ،كما أف ً
والتخلي عن أشغاؿ الدنيا وملذاهتا.
عليو ،فاف ؼبصطلح اإلرىاب يف الشريعة اإلسبلمية وجهاف احدنبا اهبايب واآلخر سلبيا
و(حس ،ما يعرب عنو فلو أما يكوف ؿبموداً ومستحسناً ومشروعاً  ،وما يكوف مستلبحاً
وغّب مشروع )  ،فلصد قتبل ألنف :بغّب حق  ،وقطع السبيل على اآلمنْب واؼبستأمنْب
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واالعتداء على حرماهتم  ،وزبويف النساء والشيوخ واألطفاؿ وغّبىم فبن ال ذبوز
إخافتهم بأي نوع من أنواع اإلرىاب أو الَبويع  ،واإلسراؼ يف اللتل واالنتلاـ والثأر
ليطاؿ األبرياء اآلمنْب  ،وؿباربة اؼبذى ،أو اؼبعتلد .فاإلرىاب على ىذا النحو والذي
يشمل األعماؿ اؼبتصلة باعبور واالعتداء والظلم  ،وما يلوـ بو اتجمرموف واؼبعتدوف
لَبويع اآلمنْب  ،وإزىاؽ أرواح اؼبساؼبْب  ،وزعزعة أمن اؼبطمئنْب بأي أسلوب وطريلة
من فعل أو قوؿ ىو اإلرىاب اؼبذموـ شرعا والذي يلَبب من االصطبلح اغبديث.

ٕ .ال ىبتلف موقف الشريعة اإلسبلمية عن موقف اللانوف الوضعي يف ربرًن اإلرىاب،
وفرض علوبات ـبتلفة على من يبارسو.
ٖ .اختبلؼ الشريعة واللانوف يف توصيف األفعاؿ اإلجرامية الٍب تعترب من قبيل
اإلرىاب  ،واختبلؼ العلوبة تبعا لذلك.
ثانيا اؼبلَبحات

من خبلؿ الدراس ػ ػة التحليليػ ػ ػة للموضوع  ،وما ربصل لدينا من نتائج نسػ ػ ػوؽ
اؼبلَبح ػ ػات اآلتيػ ػ ػة
ٔ .إف كل فعل يؤدي إذل ترويع اؼبسلم يعترب من وجهة النظر الشرعية جريبة وىي
ملَبنة بعلاب مناس ،ؽبا  ،وبالتارل فاف معاعبة الشريعة ؼبفهوـ اعبريبة جاء أوسع من
اللانوف الذي يتغاضى عن كثّب من اعبرائم أو األمور اؼبؤدية إذل اعبرائم األمر الذي
هبعلها أقبع من اللانوف .فبا ينبغي الرجوع إذل العلوبات الٍب ربددىا الشريعة اإلسبلمية

ؼبواجهة اإلرىاب .

ٕ .الدعوة إذل الوحدة اإلسبلمية والوطنية  ،وإعطاء الناس حلوقهم اؼبغتصبة ،
وإشاعة مبدأ اؼبصاغبة الوطنية  ،ونبذ التحريض والعنف الطائفي واحَباـ حرية اؼبعتلد
والدين دوف ؿباولة فرضو على اآلخر " فبل إكراه يف الدين " والدعوة إذل سبيل هللا
باغبكمة واؼبوعظة اغبسنة .
ٖ .معاعبة أسباب اإلرىاب من فلر وبطالة وإعبلف مضلل وفتاوى ربريض وتكفّب
ووسائل تربية دينية تركز على مبدأ األخوة يف اإلنسانية كما يلوؿ اإلماـ علي عليو
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السبلـ " الناس صنفاف إما أخ لك يف الدين أو نظّب لك يف اػبلق" فبالوحدة واحملبة
اإلنسانية تزاؿ كل أسباب الضغينة .
ٗ .اختيار الورل الصاحل الذي يفكر يف شعبو قبل نفسو  ،فما وبصل يف العراؽ من
إرىاب ما ىو إال حصيلة سوء االختيار للحاكمْب على السلطة الذين يزرعوف الفتنة
بْب شعبهم  -حيث أهنا دل تكن موجودة أصبلً على مر العصور  -واؽبدؼ من ذلك

إقحاـ الشع ،بالفًب واالنشغاؿ بنه ،ثرواتو  ،عبلوة على ما للدور الغريب من يد

طوذل يف ىذا األمر .

٘ .الَبكيز على فئة الشباب  ،فهم اؼبستلبل الواعد  ،بتطوير مهاراهتم وخرباهتم يف
كافة اتجماالت والعمل على توفّب العمل اغببلؿ لكس ،عيشهم  ،واغبث على التزويج
اؼببكر  ،فمن كانت لو أسرة قد يفكر كثّبا قبل أف ينخرط يف سلك اإلرىاب .

واهلل ويل التىفيق
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أوالً الكت،
 -اللرآف الكرًن.

ادلصـــــــادر

ٔ .ؿبمد صباؿ الدين ابن منظور -لساف العرب -ج - ٛدار إحياء الَباث العريب-
بّبوت – لبناف  -بدوف سنة طبع .
ٕ .اضبد ابن فارس بن زكريا -معجم ملايي :اللغة – دار إحياء الَباث العريب –
بّبوت  -لبناف  -جٕ بدوف سنة طبع .

ٖ .ؿبمد عزيز شكري –اإلرىاب الدورل (دراسة قانونية ناقدة ) – بّبوت – دار
العلم للمبليْب . ٜٜٔٔ -
ٗ .عبد السبلـ بوىوش  ،عبد اتجميد الشفيق –اعبريبة اإلرىابية يف التشريع اؼبغريب –
مطبعة الكرامة – الرباط  ،الطبعة األوذل.ٕٓٓٗ -
٘ .ملداد ياعبن – الَببية اإلسبلمية ودورىا يف مكافحة اعبريبة – مطابع الفرزدؽ
التجاري . ٜٔٛٚ -
 .ٙؿبمد سادايت الشنليطي – اإلعبلـ اإلسبلمي -الرياض -دار عادل الكت– ،
.ٜٜٔٛ
شعباف عبد اعببار الغزاوي  -اإلرىاب (اؼبذموـ واؼبمدوح) األسباب والدوافع وسبل
اؼبكافحة – الطبعة األوذل – عماد الدين للنشر -عماف – ٕٕٔٓ.

 .ٚؿبمد بن يعلوب الكليِب  -مكتبة دار اتجمتىب طٔ – جٔ. ٕٓٓٛ ٕ-
 .ٛؿبمد جواد مغنية – فلو اإلماـ جعفر الصادؽ – مؤسسة أنصارياف للطباعة
النشر – جٕ – ٖ-قم – إيراف – ٕٓٓ .
 .ٜد.رمضاف علي الشرنباصي – التشريع اإلسبلمي والنظم اللانونية الوضعية (دراسة
ملارنة) – اتجملد الثالث – اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب .ٜٔٚٛ-
ٓٔ .د .عبد الكرًن زيداف – اؼبدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية – اؼبطبعة العربية –
بغداد – ط ٔ . ٜٔٙٗ -
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ٔٔ .ؿبمد بن إظباعيل البخاري – صحيح البخاري – دار ابن كثّب – ٗٔٗٔ
ىجرية.
ٕٔ .مسلم بن اغبجاج النيسابوري – صحيح مسلم – دار إحياء الكت ،العربية –
بدوف سنة طبع .
ٖٔ .سليماف بن األشعث ( أبو داود )،سنن أيب داود  ،دار الفيحاء  -دمشق –
الطبعة األوذل ٕٓٗٔىػ ٜٜٜٔـ .

ٗٔ .ؿبمد بن عيسي الَبمذي  ،سنن الَبمذي  ،دار إحياء الَباث العريب  -بّبوت –
لبناف – الطبعة األوذلٕٔٗٔىػ ٕٓٓٓـ.
٘ٔ .عبد العظيم عبد اللوي اؼبنذري  ،هتذي ،الَبغي ،والَبىي ،من األحاديث
الصحاح ،ىذبو وعلق عليو ؿبيي الدين دي ،وآخروف  ،دار ابن كثّب ،الطبعة األوذل
ٔٗٔٙىػ ٜٜ٘ٔـ.
 .ٔٙؿبمد بن يزيد اللزويِب ( ابن ماجو )  ،سنن ابن ماجو  ،دار إحياء الَباث العريب ،
بّبوت – لبناف  ،الطبعة األوذل ٕٔٗٔىػ ٕٓٓٓـ.
 http://shiaonlinelibrary.com .ٔٚكشف اػبفاء  -العجلوين -جٕ.
الكت ،األجنبية
William little etal- The Shorter Oxford English
University

Oxford

:

(London

Noemi Gal – or -International

Dictionary
press،(1967,

Cooperation to Suppress Terrorism ( New York :
sat . Martin’s press 1985).
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الرسائل اعبامعية
خالد بن صاحل بن ناىض الظاىري – دور الَببية اإلسبلمية يف اإلرىاب -.رسالة دكتوراه
منشورة – الرياض – دار عادل الكت.ٕٕٓٓ – ،
البحوث
ٔ -كاظم عبد جاسم الزيدي – ذبرًن اإلرىاب يف التشريع العراقي – حبث منشور
على اؼبوقع .makcdn.com
ٕ -اإلرىاب معناهُ وواقِعُو من منظوٍر إسبلمي منشور على اؼبوقع
.www.cyemen.com

ٖ -اؼبدين الصديق – اإلرىاب الدورل – جريدة الزحف األخضر-السنة الثالثة ،
العدد  ٚ - ٜٛسبتمربٔ.ٜٔٛ
ٗ -حبث بعنواف (اإلرىاب واألمن يف العراؽ ) للفري منشور على اؼبوقع
.www.ankawa.com
٘ -د .أظباء بنت عبد العزيز اغبسْب – أسباب اإلرىاب والعنف والتطرؼ ( دراسة
ربليلية ) – حبث منشور على اؼبوقع .www.murajaat.com
 -ٙتعريف اعبريبة اإلرىابية – ؾبلة التشريع واللضاء – حبث منشور على اؼبوقع
.tqmag.net
اللوانْب واالتفاقيات
ٔ .قانوف مكافحة اإلرىاب العراقي رقم ٖٔ لسنة .ٕٓٓٙ
ٕ .قانوف العلوبات اؼبصري اؼبعدؿ باللانوف رقم  ٜٚلسنة ٕ.ٜٜٔ
ٖ .اؼبرسوـ التشريعي اعبزائري الصادر سنة ٕ ٜٜٔاػباص دبكافحة التخري،
واإلرىاب .
ٗ .االتفاقية العربية ؼبكافحة اإلرىاب الصادرة سنة .ٜٜٔٛ
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