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فقنا إلكمال هذا نحمد اهللا جل جالله ونثني علیه ، كل الثناء والشكر له على ما و
) دراسة شرعیة قانونیة- لمدنیة علیه والمسؤولیة احكم من یدعم اإلرهاب(البحث الموسوم 

هذا البحث یهدف إلى بیان أن الدین اإلسالمي الحنیف دین التعایش السلمي ال یحب 
االستقرار في ربوع الكرة  في طیاته لواء السالم واألمان واالعتداء على أحد ویحمل

، ویر فض اإلرهاب والتخویف والعنف في التعامل اإلنساني ویرید ذلك له األرضیة
، ووضع لمسلمین وغیر المسلمین المسالمینوألتباعه وكل من یعیش في ظله وكنفه ا

اإلنسانیة هو الخیر لإلنسان وا أن الذي یبشر بلمخالفیه العقاب الالزم والمناسب له وبین
أن القانون المدني الوضعي یتجه بنفس االتجاه الذي ینتهجه الدین اإلسالمي ویكون 

سندا قویا ومؤیدا له في أحكامه وقراراته ضد اإلرهاب والظلم والتخویف والتعذیب وضد 
.  على اآلخرین بدون حقین أنفسهم ویعاقب المخالف وكل من یجني ویعتديیاإلرهاب

َوسیعلم الذین ظلموا َأي منقلب ینقلبون :قال تعالى َُ َ َِ َِ ََ َ ٍَ ُ َُّ َ َّ ُ ْ َ َ)١(.  

Research Summary 
  

We thank Allah majesty and commend him, all the praise and 

thanks to him for what we succeeded to finish this research marked  

(Judgement of who Support Terrorism and Civil Responsibility on it - 

the legitimacy of legal study). 

This research aims to show that the Islamic religion is the religion 

of peaceful coexistence, it does not like to assault any one and carries 

                                                 
 .٢٢٧: سورة الشعراء  )١(
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the banner of peace, security and stability throughout the globe. It  

rejects terrorism , intimidation and violence in humanitarian dealing. It 

wants that to him, his followers, and all those who live in its shadow 

includes Muslims under Islamic rules and non- peaceful Muslims. 

Moreover, it puts to violators necessary and appropriate punishment. 

Furthermore, showed that to which bodes well for humans and 

humanity is that positive civil law is heading in the same direction 

pursued by the Islamic religion and be a strong supporter of his 

judgments and decisions against terrorism, injustice, intimidation and 

torture, against the terrorists themselves and punishes the offender and 

all those who reaps and assault others without the right. Allah says: 

((As for those who do wrong, they will know by what)). 

 
Jugment , terrorism , responsibilityKeyword : 
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 العالمین ، مالك یوم الدین، خالق اإلنسان على أحسن تقویم ، الحمد هللا رب
  ٠من اآلفات واآلالم والشدائد أجمعینوحافظ األنفس 

  .والصالة والسالم على رسول اهللا األمین محمد، وآله وصحبه وامته أجمعین

َّفإن اهللا سبحانه وتعالى خلق األرض وجعل فیها من یخلفه لعمارتها : وبعد

ٕوانارتها وا ِواذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في  :مة العدل واألمان والسالم فقالقإ ِ ِ ِ ٌِ ََ ِِّ َ َ ْ َ ُّ َ َ ْ ِٕ َ
َاَألرض خلیفة قالوا َأتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك  ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُِ ِِّ َ َ َ َ َُ َُ ْ َْ َِّ ْ َ َُ ْ ُ َ ُ َ ً َ َ ْ

َونقدس لك َ َُ َِّ َ قال إني َأعلم ما ال تعلمونُ ُ ََ َْ َ َ ُ ْ ِِّ َ َ)لى إدامة الحیاة فیها بحاجة ٕاوالخالفة و )١

اب ومقاومته بشتى األمان واالستقرار ورفض الظلم والتعدي والعنف والتخویف ونبذ اإلره
لمحبة والسالم والوئام واألمان، فاإلنسان خلیفة اهللا في ، حتى یعم االطرق والوسائل

األرض، ولم تكن معارضة المالئكة لجعل آدم خلیفة في األرض إال ألنهم كانوا یعتقدون 
، وأن اهللا ال یحب الفساد، سلّأن ذریة آدم  یسعى لیفسد في األرض ویهلك الحرث والن

ََأتجعل فیها من  :قالوا معترضین و،هرا ألن یخلقه اهللا ویجعله خلیفتلذلك لم یكن جدی َ ِ ُ َ ْ َ
َیفسد فیها ویسفك الدماء ََ ِّ ُ ِ ِ ِْ َ َُ ُ ْ فكانت معارضتهم هذه لینشر السالم واألمان ومكافحة ،

هم إلى الصواب وقال لهم إن ّلكن اهللا تبارك وتعالى رد. اإلرهاب والخوف والشدائد كلها
َقال إني َأعلم ما ال تعلمون: قال تعالى. الذي أعلمه لم تكونوا تعلمونه أنتم ُ ََ َْ َ َ ُ ْ ِِّ َ َ إني أعلم 
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ن واألمان، غیب السموات واألرض وأعلم أن اإلنسان سیعمر األرض وینشر األم
، ألن المغاالة في كل شيء منبوذ ومرفوض یؤدي ، ویرفض اإلرهاب والتطرفوالسالم

، وبذلك یتفكك المجتمع وینشب واالضطراب في العالقات اإلنسانیةالى الفوضى والفساد 
النزاع والخالف والعداوة والبغضاء، خالف ما أراده اهللا من خلق اإلنسان وعمارته 

یدعم اإلرهاب وینشر الفساد في األرض یكون أسوء حاال من ّاألرض، أجل إن من 
المرهب والمفسد شرعا وقانونا ؛ لذلك اخترت البحث عن حكم من یدعم اإلرهاب ویحركه 

في منظار الشریعة اإلسالمیة والقانون المدني، وبیان األحكام الشرعیة والقانونیة التي 
قاء الخسائر واألضرار البشریة والمادیة یستحق الداعم والمساعد لإلرهاب إجرائها علیه ل

التي تلحق بالمجتمع وأفراده هذا من جهة، ومن جهة أخرى تنكشف العدالة اإللهیة في 
صالحیة الشریعة اإلسالمیة لكل عصر وزمان ومكان وانسجامها لألسرة البشریة بدون 

  .استثناء

لمقاییس التي ٕوالى یوم الدین، هذا وأنه ال فضل ألحد على أحد بالموازین وا
وضعها اهللا تعالى خالق العباد لعباده من غیر حول وال قوة ألحد على تغییرها ورفضها 

  :و جاء البحث هذا على ثالثة مباحث . واالستهانة بها

  .التعریف باإلرهاب وفكره ونشأته ومقارنته مع اإلسالم: المبحث األول

  :وفیه ثالثة مطالب 

  ٠ في اللغة واالصطالح هابرالتعریف باإل: المطلب األول

  ٠فكر اإلرهاب ونشأته  :المطلب الثاني

  ٠اإلرهاب و مقارنته باإلسالم : المطلب الثالث

  .اإلرهاب وحكمه والعمل اإلرهابي ونوعه: المبحث الثاني
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  :ویتضمن ثالثة مطالب

  ٠اإلرهاب والعمل اإلرهابي : المطلب األول

  ٠وحكمه  اإلرهاب المحمود :المطلب الثاني

  ٠اإلرهاب المذموم وحكمه : لب الثالث الط

  :اإلرهاب وحكمه في القانون ویشتمل على ثالثة مطالب  : المبحث الثالث

  ٠مفهوم اإلرهاب في القانون: المطلب األول 

  ٠قانون مكافحة اإلرهاب في العراق : المطلب الثاني 

  ٠الدولة المدنیة عن جرائم اإلرهاب مسؤولیة :المطلب الثالث 

  ي الخاتمة والفهرس ثم تأت
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  مفهوم اإلرهاب في اللغة: الفرع األول
رهب بكسر الهاء اإلزعاج مصدر مأخوذ من أرهب إرهابا وهو من : اإلرهاب

ُهب بكسر الهاء یرهب رهبة، ورهبامن ر وهو ،واإلخافة َ بضم الهاء ورهبا بالتحریك، أيُ َ :
بضم الهاء رهبا إذا خاف ومنه  ورهب الرجل یرهب )١(خافه:  أيخاف ورهب الشيء

 ورهب الجمل جهده السیر ورهب فالنا )٣(سترهبه اذا أخافه وأرهبه وا)٢(اشتقاق الراهب
ِقال َألقوا فلما َألقوا سحروا َأعین الناس  : وفي التنزیل)٤(سترهبه أخافهاخوفه وفزعه  َّ َ ُ َْ ُ َ ْ َ َ ُْ َّْ َ َ َ

                                                 
 دار -مهدي المخزومي. تحقیق د)  هـ١٧٠ت ( أبو الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي البصري : العین )١(

محمد : ان العربولس) ١٥٥/ ٦) ( هـ٣٧٠ت (محمد الهروي / وتهذیب اللغة ) ٤٧/ ٤(ومكتبة الهالل 
دار ): هـ٧١١: ت(بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري الرویفعي اإلفریقي 

ّمحمد بن محمد بن : وتاج العروس من جواهر القاموس) ١/٤٣٦( هـ ١٤١٤: ٣ بیروت ، ط–صادر  ّ
َّعبد الرزاق الحسیني، أبو الفیض، الملقب بمرتضى، الزبیدي  ّ مجموعة من : تحقیق) ـه١٢٠٥: ت(ّ

 .)٢/٥٤١(دار الهدایة : المحققین

   بیروت    –دار العلم للمالیین / تحقیق رمزي منیر)  هـ٣٢١ت (أبو بكر بن محمد األزدي : جمهرة اللغة )٢(
 .مادة رهب). ٣٣٢/ ١) ( م١٩٨٧ -١ط( 

 - ٤ط(بیروت / دار العلم/  عبد الغفورتحقیق أحمد)  هـ٣٩٣ت (أبو نصر الفارابي / الصحاح تاج اللغة  )٣(
تحقیق )  هـ٦٦٦ت (زین الدین أبو عبداهللا الرازي / ومختار الصحاح) ١٤٠/ ١) ( م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧

 . ) م١٩٩٩/  هـ١٤٢٠ -٥ط(بیروت / دار النموذجیة / یوسف الشیخ

   .)٣٧٦/ ١(دار الدعوة / مجمع اللغة العربیة بالقاهرة / المعجم الوسیط )٤(
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َواست ْ ِرهبوهم وجاءوا بسحر عظیمَ َِ َ ٍُ ْ ِ ُ َ َْ ُ َ ْ)ْحملوهم على أن یرهبوا ، ونالحظ عند سرد :  معناه)١
هذه المعاني أن أصل كلمة إرهاب یدل على الخوف وعلى استدعاء الخوف، وأرهب 

  .)٢(بمعنى خوف وفزع

  اإلرهاب في المصطلح العام: الفرع الثاني
لي في بدایتها ظهرت على ید الفرنسیین في نهایة ّ إن كلمة اإلرهاب بالمعنى الحا

القرن الثامن عشر المیالدي، بینما ظهور اإلسالم كان قبل ذلك بأكثر من اثني عشر 

- ١٧٨٩( ام ًقرنا، والكلمة مترجمة حرفیا من أصل عندهم أثناء الثورة الفرنسیة ع
ر في اآلونة األخیرة ّنها في المصطلح العام ظهأإال  ؛)٣(من أصل إنكلیزي أو )م١٧٩٩

 وكان االهتمام به على ،)م٢٠٠١ سبتمبر ١١(ما أطلقت علیه أحداث ًوخصوصا بعد
أعلى المستویات اإلعالمیة والدولیة وعلى اعتباره جریمة العصر في العرف الدولي 

 لذلك وضعت لها عدة )٤(ومحاربته ومحاربة من ینتسب الیه الذي یسمى اإلرهابي
  : تعاریف ، ونشیر هنا إلى بعض منها 

ع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته السادسة عشر تعریف المجم .١
اعات أو دول ّإنه هو العدوان الذي یمارسه أفراد أو جم: بمكة حیث جاء فیه
، ویشمل ذلك صنوف )دینه، وعقله، وماله، وعرضه(ًبغیا على اإلنسان 

                                                 
 .)١١٦(اآلیة / سورة األعراف  )١(

 والدعوة واإلفتاء العلمیة البحوث إلدارات العامة الرئاسة عن تصدر دوریة مجلة: وث اإلسالممجلة البح )٢(
 .)١٠٤/ ٧٠(  جزءا٨٨: األجزاء عدد والدعوة واإلفتاء العلمیة البحوث إلدارات العامة الرئاسة :واإلرشاد 

: وكتاب اإلرهاب الدولي، خطورته والتخطیط لمواجهته) ١٢٤-١١٠/ ٧٠ (مجلة البحوث اإلسالمیة )٣(
ص (محمد مؤنس محب الدین . واإلرهاب في القانون الجنائي د) ٥ص ) ( هـ١٤٠٧ت (عبداهللا المهنا 

٧٧(. 

 .المصدر السابق  نفسه والصفحة نفسها )٤(
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افة ٕالتخویف واألذى والتهدید والقتل بغیر حق، وما یتصل بصور الحرابة واخ
ًالسبیل وقطع الطریق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهدید یقع تنفیذا 
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، كما ویهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس 

أمنهم أو أحوالهم  أو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو
، وكل هذه من لبیئة أو المرافق العامة والخاصةأو إلحاق الضرر با )١(للخطر

في  )٢(صور الفساد في األرض التي نهى اهللا سبحانه وتعالى المسلمین عنها

َوال تبغ الفساد في اَألرض إنَّ الله ال یحب المفسدین :قوله تعالى  ِ ِ ِ ِْ ُ ُّ ُ َ َ ََ ََّ ِ ِ ْ َ َِ َْ)٣( . 
 من طبیعتها أن تثیر لدى شخص األعمال التي: ّبأنه ) تشجي فاو(ّوعرفه  .٢

 . )٤(ما اإلحساس بالخوف من خطر ما بأي صورة
 أو هو )٥(ن في تخویف الناس بمساعدة أعمال العنفكمّبأنه ی: وعرفه آخرون .٣

 أو جماعة أو دولة على النفوس البشریة أو األموال االعتداء المنظم من فرد
 العامة أو الخاصة بالترویع واإلیذاء واإلفساد من غیر وجه

االستعمال العمدي والمنتظم لوسائل من : بأنه) جورج لیفا سیر(وعرفه  .٤
 . )٦(طبیعتها إثارة الرعب بقصد تحقیق أهداف معینة

عمل بربري شنیع،ومما تقدم فإن التعاریف كلها تتآلف : وعرفه الفرنسیون بأنه .٥

                                                 
 .صدرت عن المنتدى اإلسالمي) ٢٣٨ (ومجلة البیان) ١٢٤/ ٧٠(مجلة البحوث اإلسالم  )١(

 الموافق)  هـ١٤٢٢/ ٢٦/١٠ الى ٢١)(١٤٢٢/ ٤ص (بیان مكة المكرمة مجمع الفقه اإلسالمي : ینظر )٢(
 .) م١/٢٠٠٢ /١٠ الى٥( 

 .)٧٧اآلیة ( سورة القصص )٣(

 .)٧٤ -٧٣ص (محمد مؤنس / اإلرهاب في القانون الجنائي: ینظر )٤(

 .المصدر السابق والصفحة نفسها )٥(

 .)١٢٤/ ٧٠(مجلة البحوث اإلسالمیة  )٦(
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وتجتمع لتؤدي معنى التخویف والرعب وخلق البالبل وعدم االستقرار 
، ولم تتحد الدول والجهات وخلق التوتر وعدم التوازن النفسيواستدعاء الفزع 

ّتها وتفسیرها المعین المعنیة والتي تتعرف على اإلرهاب، الختالفها في عقید
لإلرهاب تجاه هذا العمل، والختالف مناهجها وفلسفة تشریعاتها وأنظمتها 
بحیث أدى ذلك إلى عدم اتفاقها على تعریف واحد له إال أن غایة ما في 
األمر أن كلمة اإلرهاب تستخدم للرعب أو الخوف الذي یسببه فرد أو جماعة 

 .)١(ة أم شخصیة أم غیرهاأو تنظیم سواء أكان ذلك ألغراض سیاسی

ًلقد تغیر مفهوم اإلرهاب في العصر الحدیث تغیرا كبیرا، وأصبح لهذه الكلمة في 
منین وتخریب یع اآلمعناها المعاصر وقع كبیر الرتباطها في أذهان الناس بمعنى ترو

، وقد جاء تعریفه في نه توجه لهم ضربات موجعة وتفزعهم، بالرغم من أوتهدیم العمران
، أي لفزع الذي یثیره في الجسم والعقلبث الرعب وا: أحد المصادر الحدیثة بأنه هو

الطریقة التي تحاول بها جماعة منظمة أو حزب أن یحقق أهدافه عن طریق استخدام 
شخاص العادیین والفالحین والمزارعین والموالین للسلطة ممن یعارضون العنف ضد األ

ٕهذه الفئة أو الجماعة، وقد یعد من اإلرهاب هدم العقارات والبیوت واتالف المزارع 
وهذا النوع . لمرء علیهاوالمعامل الفنیة كلها من أشكال اإلرهاب یعاقب ا )٢(والمحاصیل

ًمن اإلرهاب رفضه اإلسالم وحاربه ألنه ال یحل للمسلم أن یروع مسلما كما أخبر بذلك 
: من ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن أبي لیلى قال:الرسول صلى اهللا علیه وسلم 

 فنام رجل صلى اهللا علیه وسلم أنهم كانوا یسیرون مع النبي :صحاب محمد أحدثنا 
                                                 

ونظرات استشراقیة )  م١٩٨٥(القاهرة / النهضة) ٨١ص (الرحمن صدیق  عبد/ اإلرهاب السیاسي: ینظر )١(
)٧/ ١(. 

 .)٤٢٣ص (معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة بتصرف : ینظر )٢(
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نطلق بعضهم إلى جبل معه فأخذه ففزع ،فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ، فامنهم
ًال یحل لمسلم أن یروع مسلما: ْ

ویمكن أن یلخص مفهوم اإلرهاب في أنه اذا كان . )١(
ًموجها إلى أهل الحرب من أعداء اهللا إخافة لهم فال ضیر وال بأس فیه ، بل هو مأمور 

موجها للمسلم أو لغیره ممن لیسوا بأهل الحرب فهو منهي عنه، ٕبه ومطلوب واذا كان 
  . )٢(ویعد من األخالق الذمیمة التي ال یرتضیها الدین الحنیف والخلق الرفیع

 

هو ذلك الفكر المعتل المریض في تصوراته وتفسیراته لألمور، : فكر اإلرهاب

، ویختلف هل وأنواعها لتحقیق مآربه ومقاصدفهو یبیح  لحاملیه استخدام ألوان الوسائ
ر اإلرهابي، فكر اإلرهاب عن إرهاب الفكر الذي هو عبارة عن حالة من فرض الفك

 أو بالقوة أو بأي أسلوب آخر من أسالیب تطویع األفكار فیكون إما بالخدیعة
  . )٣(وتغییرها

                                                 
 بن إسحاق بن األشعث بن سلیمان داود أبو :أخرجه أبو داود في سننه باب من یأخذ الشيء على المزاح )١(

ْسجستان  األزدي عمرو بن شداد بن بشیر  المكتبة: الحمید عبد الدین حیيم محمد: تحقیق )هـ٢٧٥: ت(ِ
 ،حیح وفي تحقیق األرناؤوط هو صحیحص:وقال األلباني ) ٥٠٠٤)(٤/٣٠١(  بیروت–صیدا  العصریة،

 بن علي بن الحسین بن أحمد: والبیهقي في السنن الكبرى باب المزاح ال ترد به الشهادة ما لم یخرج
ِالخسروجردي موسى َ ْ  دار: عطا القادر عبد محمد: تحقیق) هـ٤٥٨: ت(البیهقي  بكر أبو الخراساني، ُ
 .)٢١١٧٧) (١٠/٤٢٠( م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، : ٣ ط-لبنان  بیروت، العلمیة، الكتب

 بإشراف المختصین من عدد: وسلم علیه اهللا  صلى–الكریم  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة :ینظر )٢(
 .٤جدة، ط  والتوزیع، للنشر الوسیلة دار: المكي  الحرم وخطیب مإما حمید بن اهللا عبد بن صالح/ الشیخ

 .الرحمن المطرودي عبد) ١٩/ ١(نظرة في مفهوم اإلرهاب والموقف منه في اإلسالم  )٣(

ISNN :2071-6028



   
 

 

 

١٥٥    

 

ة اإلرهاب وفكره، یرى كثیر من الباحثین والمفكرین أن اإلرهاب وأما حول نشأ
ظاهرة قدیمة قدم اإلنسان ، بمعنى أن هذه الفكرة بدأت ببدء اإلنسان ونشأته، وله ارتباط 

یزید اإلرهاب وفكره  أن كما، وثیق بوجود الصراع بین الحق والباطل، والخیر والشر
كما وأن الفكرة هذه ترتبط بمدى . و تقلصهابمدى اتساع العالقات اإلنسانیة أوینقص، 

تمسك األفراد والتزامهم بنظام القیم الصحیحة واألخالق النبیلة طبقا لما تهواها الطبیعة 
 الدینیة الصحیحة، وعند هبوط هذا التمسك ئبالمبادلمعتدلة والمرتبطة البشریة ا

ًمو شیئا فشیئا وبذلك تفقد  األصیلة یرتفع فكر اإلرهاب وینئواالرتباط القائم على المباد ً
شهد على ذلك أمثلة النفوس البشریة الثقة واالطمئنان للمبادئ اإلنسانیة الحمیدة وت

 منها ومن أوثقها وأصدقها ما سجله سبحانه وتعالى في كتابه العزیز وحوادث كثیرة،
ني یوم القیامة وهي ما وقعت وحدثت بین اب حادثة تمثل هذه الظاهرة، ولها صداها إلى

 أحدهما صاحب زرع واآلخر صاحب آدم علیه الصالة السالم قابیل وهابیل ، فكان
شیة فجاء أحدهما بخیر ماله ،وجاء اآلخر بشر ماله لیتقرب كل بماله هذا إلى اهللا ما

ابیل تعالى، فجاءت النار فأكلت قربان أحدهما وهو هابیل وتركت قربان اآلخر وهو ق
ْواتل علیهم نبَأ ابني  :ًبیانا للقصة :وقال سبحانه وتعالى، ألقتلنك: فحسده فقال لهابیل َ َْ َْ َْ ِ َ ُ ْ َ

َآدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من َأحدهما ولم یتقبل من اآلخر قال َألقتلنك قال إنما  ََّ َِّ َِ َ ََ َ ُ ََ َ َ َ ُُ َ ُْ ِْ َ َ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ َ َ َ َْ َ ْ ِّ َ ً ْ َّ ِّ ْ ِ َ َ
ُیتقبل  ََّ َ َالله من المتقینَ َِ َِّ ُ ُ َّ)أتمشي في الناس : یعني أن ابن آدم قابیل قال ألخیه هابیل ) ١

ٕظر الناس إلي والیك ّوقد علموا أنك قربت قربانا فتقبل منك ورد علي؟ فال واهللا ال تن
لنك فقال له أخوه هابیل ما ذنبي؟ إنما یتقبل اهللا من ألقت: وأنت خیر مني، فقال

  . )٢(المتقین
                                                 

 .)٢٧(اآلیة / سورة المائدة  )١(

 اآلملي غالب بن كثیر بن یزید بن جریر بن محمد:   القرآنآي تأویل عن البیان جامع –تفسیر الطبري  )٢(
 للطباعة هجر دار: التركي المحسن عبد بن اهللا عبد الدكتور: تحقیق، )هـ٣١٠: ت(الطبري  جعفر أبو

 .)٢٠٤/ ١٠( م ٢٠٠١/  هـ١٤٢٢، ١، طواإلعالن توزیعوال والنشر

ISNN :2071-6028



   
 

 

 

١٥٦    

 

ٕهذه الحادثة وأمثالها ال تنتهي، بل هي تتجدد وتعود إلى یومنا هذا والى أن یرث 
وفي هذا وردت آثار ) ١(اهللا األرض ومن علیها وتحتسب من اإلرهاب بمفهومه الواسع

 المعتمر حدثنا قال، األعلى عبد بن محمد حدثنا : منهاصلى اهللا علیه وسلم عن النبي
 علیه اهللا صلى اهللا َّنبي أن بلغك أما اهللا، عبد بن لبكر قلت قال، أبیه عن سلیمان، بن

: قال ؟"َّشرهما ودعوا َخیرهما فخذوا مثال آدم ابني لكم ضرب وجل اهللا عز إن :قال وسلم
  .بلى

 الحسن عن معمر، أخبرنا قال، الرزاق عبد أخبرنا قال، یحیى بن الحسن حدثنا
ِضربا آدم ابني ّإن: وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال  فخذوا األمة، لهذه ًمثال ُ

  .)٢(منهما بالخیر

 

ًبعد أن عرفنا معنى اإلرهاب ونشأته ، ال بد أن نعود قلیال إلى بیان عالقة  ْ
  .  اإلرهاب باإلسالم 

ً ، ولم یكن یوما لم یكن اإلسالم كدین سماوي مع اإلرهاب بجمیع أنواعه وأفكاره
ًیدعو إلیه وال یؤیده بأي أسلوب من أسالیب الدعوة والطلب إلیه، ال قدیما وال حدیثا ولم  ً
ّیوصف بأنه دین إرهاب أو تخویف أو أي نوع من أنواع الرعب والهلع واألزمات، حتى 

دم في الحروب التي خاضها، وكان دیدنه فیها أنه یأمر جنوده ومقاتلیه بالرفق واللین وع

التجاوز في القتل والتمثیل بالقتلى، كما ویدعوهم إلى عدم التعرض للنساء والشیوخ 
                                                 

 .)٢١ -١٩/ ١ (عبدالرحمن مطرودي/ نظرة في مفهوم اإلرهاب والموقف منه في اإلسالم : ینظر )١(

لحافظ ابن كثیر في تفسیره من ردهما احدیث واو ولم أجدهما في كتب الهذان األثران من المراسل )٢(
 .)٣/٨٢(الضعفاء 
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واألطفال والرهبان وكل من ال ید له في القتال والمواجهة وقتال المسلمین أو إیذائهم أو 
استعمال العنف والشدة معهم، هذا كله هو ما تطرق له التوجیهات النبویة وخلفائه 

ومن یعاونهم، من ذلك ما ذكره ابن كثیر من أن رسول اهللا صلى اهللا  للمقاتلین المسلمین
علیه وسلم مر یوم حنین بامرأة قتلها خالد بن الولید والناس متقصفون علیها فقال رسول 

الحق خالدا فقل له ال : (وقال ألحدهم ) ما كانت هذه لتقاتل: (سلمصلى اهللا علیه و اهللا
صلى اهللا علیه وسلم  ینهاك أن  فقل إن رسول اهللا(وفي روایة ) )١(یقتلن ذریة وال عسیفا

  .)٢()تقتل ولیدا أو امرأة أو عسیفا

یجوز قتل النساء  العدو، أنه الٕهذا وان من أخالقیات اإلسالم في القتال مع 

واألطفال والعجزة والمرضى وأصحاب الصوامع والفالحین والرعاة ما لم یشاركوا في 
وهذا خلیفة رسول اهللا  رضي اهللا عنه أبي بكر الصدیق ینصح المقاتلین، فیما  القتال

إلى أخرج البیهقي وغیره عن أبي عمران الجوني أن أبا بكر رضي اهللا عنه بعث جیوشا 
ال تقتلوا امرأة : إني موصیك بعشر خالل : َّالشام وأمر علیهم یزید بن أبي سفیان قال 

وال صبیا وال كبیرا هرما وال تقطع شجرا مثمرا وال تخربن عامرا وال تعقر شاة وال بعیرا إال 
  .)٣(لمأكله وال تفرقن نخال وال تحرقنه وال تغلل وال تجبن

أفاض فیه علماء المسلمین وفقهاؤهم في كالمهم وأقوالهم وبیان ذلك وقد 
ْ ینهاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم َال التوجیهات والمفاهیم القیمة من نص القول اإللهي ُْ ُُ َ َِ ُِ َ ََ َّ َِّ ُ ُ َ ْ

ُّفي الدین ولم یخرجوكم من دیاركم َأن تبروهم وتقسطوا إلیهم إنَّ الله یحب  ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َُ َّ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َُ ْ ُ ََ َ َُ ُّ ُ ُِّ ْ
                                                 

 .)٣٧١/ ٢٥(مسند أحمد : ینظر. أي أجیرا : اعسیف )١(

 .)٩٣٨٢) (٢٠٠/ ٥(ومصنف عبدالرزاق  ) ٣٣٦/ ٤(البدایة والنهایة البن كثیر : ینظر )٢(

محمد محي الدین عبد : الرحمن أبن أبي بكر السیوطي، تحقیق  بدع) ١/٨٧( تاریخ الخلفاء: ینظر )٣(
 . م١٩٥٢ ه ١١٣٧١الحمید، مطبعة السعادة ،مصر،ط
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َالمقسطین ِ ِ ْ ُ)ال ینهاكم اهللا عن : (ن سعد في تفسیره هذه اآلیة بمعنىّفسر اإلمام ابو )١

ذا كانوا إالبر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركین من أقاربكم وغیرهم بحیث 
لم ینصبوا لقتالكم في الدین واإلخراج من دیاركم فلیس علیكم جناح أن تصلوهم : بحال

  . )٢()اح وال محذور علیكم وال تبعیة فیهفإن في صلتهم في هذه الحالة ال جن

هذا هو موقف اإلسالم من اإلرهاب واألعمال اإلرهابیة، وأنه مخالف تماما لمن 
یزعم أن اإلسالم یدعم اإلرهاب واإلرهابیین، وأن ما یقوم به هؤالء السفلة باسم الدین 

والروح اإلسالمیة المشعة بالعدل واإلنصاف واإلنسانیة  تماما لإلسالم ومبادئهمعارض 
األعمال اإلجرامیة  وراء تلك ن هم الذین یقفونیالحقیقیة، وال شك أن المجرمین الحقیقی

اإلرهابیة الدمویة ومن هم الذین یوفرون لهم المعونة والمالذ واألسلحة والوسائل التي 
لهیة والعدالة هم الخبیثة وأنهم جمیعا محاسبون أمام العدالة اإلتوصلهم إلى تحقیق مآرب

ما حوكم مجرمي ، ویجب أن یحاسبوا ویحاكموا لینالوا جزائهم العادل كالمدنیة اإلنسانیة
  .الحرب العالمیة

عقوبته عقوبة ّشك فیه أنمن یدعم هؤالء یكون داعما لإلرهاب و ومما ال
  .اإلرهابیین أنفسهم

ْیعرفه الجمیع أن اإلرهاب الحقیقي هو إرهاب الناس باسم  ْأنّ إن الذي یجب 
الدین وأخطر منه إرهاب الشعوب المظلومة والمضطهدة المطالبة لحریتهم وخالصهم من 

 اإلسالمیة إذ اعتبروهم االستعمار والشوفینین، وكذلك الشعوب الداعیة لتحكیم الشریعة
ُوسیعلم  :، واهللا سبحانه وتعالى یقولمیةیعلنون هویتهم الدینیة والقو، ألنهم إرهابیین َ ْ َ َ َ

                                                 
 .)٨(اآلیة / سورة الممتحنة  )١(

 .أبو فیصل الودراني) ٣٥/ ١(المسلم وحقوق اآلخرین : ینظر )٢(
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َالذین ظلموا َأي منقلب ینقلبون َُ َِ َِ ََ ٍَ ُ َُّ َ َّ)إن اإلسالم جاء فحرم االعتداء والتخویف وترویع )١ ،

ًاألمنین المسالمین المسلمین وغیر المسلمین، واعتبر كل تخویف إرهابا األبریاء 
فحرمه،وأن اإلسالم منه بريء ومن هذا المنطلق دعت الدول العربیة واإلسالمیة نبذ 
اإلرهاب ورفضه وعملت على مكافحته وناشدت العالم بتقویض ظواهره ومحاربته بكل 

ً، كما ولعبت تلك الدول دورا بارزا في صیاغة االتفاقیة )٢(یه من قوة لدالوسائل وما
واإلرهابیین ومن یعاونهم ویساعدهم بالدعم المالي واإلرشادي  العربیة لمكافحة اإلرهاب

بیون من شتى صور إجرامیة ّواألسلحة والعتاد الحربي، وأوضحت أن ما یقوم به اإلرها
 العالمیین یفوق أعمال المحاربین،وأفعال تخویفیة وأخطار متنوعة على األمن والسالم 

وهو بال شك ضرب من الفساد في األرض، ومن إثر ذلك وانطالقا من المسئولیة الدینیة 
لعدة  أما إعداد ا:ًعلماء بالسعودیة بیانا جاء فیهواإلنسانیة أصدر مجلس هیئة كبار ال

 :، قال تعالىإلسالم والشریعة اإلسالمیةوالقوة إلرهاب العدو جائز ومطلوب في ا
 ْوَأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوكم ُ ََّ َّ َُّ َُ َ ُ ََ َ َِ ِ ِ َِّ ِِ َ ِ ِ ٍُْ ُ َْ ِّ ُ ِّ ْ َْ َّ ُ َ ُّ

ِوآخرین من دون ُ ِ َ ِ َ َّهم ال تعلمونهم الله یعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبیل الله یوف َ َ َ َُ َِ ِ ٍ ِ َِّ ِ َِّ ْ َ ُ َ َُ ََ ُ ُْ ُْ ُْ ُْ ُ َ َ ِ
َإلیكم وَأنتم ال تظلمون ُ َ َْ ُ َُ ْ ْْ َ ُ ْ ِ)ورد العدوان  ًبا، ویعني هذا أن إعداد العدة والقوة ال یعتبر إرها)٣

والظلم والمغتصب المحتل لألرض والوطن بكل ما تملكه من قوة ال یعتبر إرهابا 
من یستبیح الدماء  والمعتدي الظالم المنتهك لجمیع القیم اإلنسانیة هو. ومشروع وواجب

، وهو اإلرهابي ومثله من عاونه وساعده في ذلك بل هو أبشع منه وأسوء في واألموال
 .تصرفاته هذه

                                                 
 .)٢٢٧( اآلیة /سورة الشعراء  )١(

 .)١٨٧ص)( م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣(عزت مراد : ة العربیة السعودیة ومكافحة اإلرهابالمملك :ینظر )٢(

 .)٦٠(اآلیة /  سورة األنفال )٣(
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ًأو معنویا، ًولفظ القوة الواردة في اآلیة مطلقة یشتمل كل عناصر القوة مادیا 
، ألنها تتطور تبعا للزمان والمكان ، وحتى یلتزم المسلمون بالعمل وتركت اآلیة تحدیدها

، وفسر )١(یناسبهم ویناسب ظروفهم من قوة یستطیعون بها إرهاب عدوهم إلعداد ما
ََأال : "القوة بالرمي بقوله وقالها ثالثا؛ صلى اهللا علیه وسلمالرسول صلى اهللا علیه وسلم 

ُإن القوة الرمي، َأال إن القوة الرمي، َأال إن القوة الرمي ُ ُْ ْ َّْ َّ ََّ َ ََّ َّ َُّ ُ ُْ ْ َّْ َّ َِّ ِ َِ ًوهو أهم فنون القتال حیث إن " َ
  . )٢(الرمي أعلى المراتب في استعمال السالح

                                                 
/ ١٥(وتفسیر الرازي ) ٨٥/ ٣(وأحكام القرآن للجصاص ) ٨/٣٥(قرآن ال ألحكام الجامع تفسیر القرطبي )١(

١٨٥(. 

وفتح الباري شرح صحیح ) ١٩١٧) (٣/١٥٢٢(باب فضل الرمي والحث علیه  ، صحیح مسلم:ینظر )٢(
 .)٩١/ ٦ (البخاري
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ًآلونة األخیرة ولم یكن معروفا بهذا مصطلح جدید ظهر في ا: مصطلح اإلرهاب
ّاالسم عند فقهاء المسلمین األوائل، وانما ظهوره بمعنى الخوف والفزع والفساد جاء بعد 

ْ م في الوالیات المتحدة األمریكیة ، ومن ینتسب الیه ٢٠٠١ سبتمبر سنة ١١أحداث  َ
لمین، واعتبره ًیسمى اإلرهابي وصارت أصابع االتهام تتجه أخیرا إلى اإلسالم والمس

العرف الدولي أو الدول جریمة من أعظم جرائم العصر، لذلك ینبغي أن نمیز بین 
اإلرهاب في المصطلح اإلسالمي وبین اإلرهاب في المصطلح الغربي الذي تردده وسائل 

  .اإلعالم المسموعة والمرئیة وااللكترونیة

 

  اإلرهابي: الفرع األول
ًال شك أن من یفسد في األرض ویعمل عمال ینتج منه التخویف والرعب یسمى 

  .إرهابیا سواء أكان ینفذه بنفسه أم كان مخططا له

هو الذي یتعدى على الناس بالضرب والتعذیب أو بالقتل بغیر حق، :  فاإلرهابي
 الذي یستعمل العنف المنظم لضمان مما یدل على جهله وقلة بصیرته، أو هو الشخص

نهایة سیاسیة ، وعلى كل فإن اإلرهاب هو تعمد التخویف والفزع لكن هل كل التخویف 
والفزع یعتبر إرهابا؟ ال یشرط ذلك ألننا نرى كثیرا من الحوادث التي تثیر الرعب والفزع 
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ه الوصول إلى ٕولكنها ال تسمى إرهابا كما وأنه قد یكون العمل إرهابا وان لم یقصد ب
  . )١(غایة سیاسیة

هم الذین یقتلون الناس بغیر حجة شرعیة وغیر حق معلوم، یغیرون : فاإلرهابیون
على الناس أمنهم وأمانهم ویسببون لهم المشاكل بینهم وبین دولهم هؤالء هم اإلرهابیون 

  .)٢( عن المنكر فلیس إرهابیا أما من أمر بالمعروف ونهى .حقا

ومن الجهل الواضح أن یتهم اإلسالم والمسلمون باإلرهاب والتطرف والرجعیة 
والتخلف وهذا االتهام من صنع وسائل اإلعالم الغربیة التي یتحكم فیها في بقاع األرض 

  . )٣(ي الجوانب االقتصادیة والتعلیمیةوحتى في السیاسیة األمریكیة نفسها وف

اهللا وعند  ومما تجدر اإلشارة إلیه أن من یرهب الناس یكون مجرما ومحاسبا عند
الناس جمیعا، ألن اإلرهاب بجمیع أشكاله وصوره مقیت بغیض في المنهج اإلسالمي، 

ٕره، واثارة الفكر، وتنشیط المواهب والقدرات لدیه، كما ألنه یعطل عقل اإلنسان وضمی
وأنه ینفذ  األعمال المحرمة في اإلسالم كقتل األبریاء وسفك الدماء من غیر فائدة، 

فالمبدأ القرآني واضح وصریح في النهي  .فضال عن نشر الفساد والفجور في المجتمع

ُمن َأجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل َأنه  :عن اإلرهاب واإلرهابیین، منه قوله تعالى َّ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ََ َ ْ َْ َ َ َ ِ ْ
َمن قتل نفسا بغیر نفس َأو فساد في اَألرض فكَأنما قتل الناس جمیعا ومن َأحیاها  َْ َْ َْ َ ََ َ ًَ ًِ ِ ٍَّ ََّ ََ ََ ََ َ َِ ٍ ِْ ْ ْ َْ َِ َ

َفكَأنما َأحیا الناس جمیعا ولقد جا َ َْ َ َ َ ًَ ِ َّ َّْ َ َ ِءتهم رسلنا بالبینات ثم إنَّ كثیرا منهم بعد ذلك في َ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َُ ُْ َِّّ ً َ ِ ُ َ َِّ ْ ِ ُ ُ َُ ْ ْ
َاَألرض لمسرفون ُ ِ ْ ُ َ ِ ْ)ومنه أیضا قوله تعالى )٤: َّإنما جزاء ال ُ َ َ َ ُذین یحاربون الله ورسوله َِّ ََ ُ ََ َّ َ َُ َ ُِ ِ

                                                 
 .)١١٠/ ٧٠(مجلة البحوث اإلسالمیة : ینظر )١(

 .بتصرف) ١٣/ ١٧(دروس للشیخ بن باز : ینظر )٢(

 .بتغیر) ٣/١٥٨(دروس للشیخ محمد حسان : ینظر )٣(

 .)٣٢(اآلیة / سورة المائدة  )٤(
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ْویسعون في اَألرض فسادا َأن یقتلوا َأو یصلبوا َأو تقطع َأیدیهم وَأرجلهم من خالف َأو  ْ ْ ْ ٍْ ِ ِ ِْ ِّ ُ ُ َ ُ َُ ُ ُ ُ َْ َْ َ َ َ َْ ِ َّْ َ َّ ُ َّ ً َ ِ َ
ٌینفوا من اَألرض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في اآلخرة عذاب َ َ َُ َِ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ََ ٌْ ُّ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ عظیمَ َ)١(.  

إن الجریمة البشعة تتعدى الفرد إلى االعتداء على النوع اإلنساني كله وحرمانه 
حقوقه المقدسة في الحیاة والعیش بأمان وسالم فكل من یشجع على القتل والقتال 

بحق اإلنسان واإلنسانیة ومفسدا في األرض معاقب عند والجریمة المنظمة یعتبر مجرما 
  .اهللا وعند الناس جمیعا

واإلرهاب جریمة من أكبر الجرائم في نظر الشرع  اإلسالمي وتعد الحرابة والبغي 

ا اإلرهاب في بعض صوره  یتكیف به الجرائم المسماة في الشرع والتيبغیر حق من
بة على من یرتكب هذه الجریمة ویسلك سبیلها  ، ومع ذلك فقد أغلظ اهللا العقوالتطبیقیة

إذن فال أقل من أن یعاقب اإلرهابي في قیاس النظر الشرعي بعقوبة المحاربین ألن فعله 
 :ض فیكون مشموال بمعنى قوله تعالىمهما كان فإنه ال یخرج عن كونه فسادا في األر

ض بالمعاصي من ، فإن المقصود بهم من یعملون في األر)ویسعون في األرض فسادا(
إخافة سبیل عباد اهللا المؤمنین به أو سبیل  ذمتهم وقطع طرقهم، وأخذ أموالهم ظلما 

وعدوانا وبالتوثب على حرمهم فجورا وفسقا وسعیا وراء الفساد في األرض بالقتل  
والتعذیب  والتعدي  وتخویف الناس  من دون خوف من اهللا  وعقابه والعمل بما نهى اهللا 

مالهم اإلرهابیة  هذه أنهم محسنون مصلحون،فلم یخفف اهللا بظنهم هذا شیئا ویظنون بأع
 إذا یبدو جلیا أن )٢(من عقابهم، بل أوجب لهم الدرك األسفل من النار واأللیم من العذاب

والعقوبة الشرعیة للمحاربین الساعین في األرض آیة الحرابة تحدد بكل صراحة الجزاء 

                                                 
 .)٣٣(اآلیة /  سورة المائدة )١(

 .)١٠/٢٥٧(تحقیق شاكر  )الجامع ألحكام القرآن (تفسیر القرطبي : ینظر  )٢(
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بالفساد في الدنیا واآلخرة وألن الحرابة جریمة تخل باألمن العام والتطبیق العملي لهذا 
الحد یسهم كثیرا في تحقیق األمن العام للناس، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب 

ْواذا قیل لهم :  قال تعالى. ریقالرأي أن آیة الحرابة فیمن خرج من المسلمین یقطع الط ُ َ َ ِ َ ِٕ َ
ُال تفسدوا في اَألرض قالوا إنما نحن مصلحون ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َ َِّ ُ َ ِ ْ ُ ْ ُ َ)إال أن اهللا تعالى كذبهم بقوله )١ 

لفساد یعنون بذلك أنها لیست خاصة بالمرتدین والیهود كما یظن ویسعى في األرض ا
بعض العلماء من المفسرین وغیرهم وال شك فإن اإلرهابیین مشمولون بحكم هذه اآلیة 

َُأال إنهم هم المفسدون ولكن ال یشعرون .)٢(وأنهم یسعون في األرض الفساد ُْ َْ َ َّ ِ َِ َ ُ ْ ُ ُ ُ ُ َِّ)٣(  

 إن اإلسالم وضع دستوره لتحقیق مصالح الناس ودرأ المفاسد والمشاكل عنهم ، 
سیما عندما یحاسب البريء ویؤخذ  علیهم، وال اإلرهاب والتخویفورفض جمیع صور

َوال تزر وازرة وزر ُأخرى :مكان المذنب، في حین یقول اهللا تعالى َ َ ُْ ْ ٌِ ِ َِ ََ َ)٥)(٤(.  

إذا عدنا الى صدر اإلسالم وعصره الذهبي لم یكن المسلمون، ال في عصرهم 
ٕاألول، وال في العصور التالیة له یعرفون بدعة اإلرهاب المعاصرة ولم یمارسوه قط، وانما 

  . له بین المسلمین من قبل الیهود والنصارى وأتباعهم ُخطط

ومما ال شك فیه أن هذه البدعة السیئة المحدثة بین المسلمین لها آثارها السیئة 

تؤدي إلى التفرقة والقالقل واالضطرابات وقتل األبریاء وخراب العمران وتدمیر البیوت 

                                                 
 .)١١(اآلیة  /  سورة البقرة  )١(

 .)١٥٠ – ١٤٩/ ٦ (– القرطبي –تفسیر الجامع ألحكام القرآن :ینظر  )٢(

 .)١٢(اآلیة /  سورة البقرة  )٣(

 .)١٥( اآلیةمن  /سورة اإلسراء )٤(

 -بحث نشر في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي) ١٦ -١٥/ ١(یا الكبرى حقوق اإلنسان والقضا: ینظر )٥(
 .) هـ١٤٢٠) (١٤٢٩ت (سماعیل الشریف إكامل 
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 الشامل ونشر الفساد والفوضى اآلمنة على أصحابها واإلبادة الجماعیة بأسلحة الدمار
كما نراها الیوم في بعض بلدان العالم اإلسالمي ، فهذه األعمال اإلرهابیة والدمار الذي 
یلحق بالعالم اإلسالمي مدبر ومخطط من أعداء اإلسالم وال یجیزها اإلسالم بل 

  . )١(ویرفضها تماما وال یبیح للمسلمین أن یمارسوها

  العمل اإلرهابي: الفرع الثاني
العمل اإلرهابي كأي عمل آخر یقوم على أسس ومقومات أساسیة لتنفیذه، وینبني 

والهدف منه هي على جملة من األركان التي تساعد على القیام بالعمل اإلرهابي، 
  .هدف الذي یستهدف في عمله هذاالوسیلة التي یستخدمها في عمله والمست

والفاعل له هو الذي یسمى اإلرهابي سواء ینفذه هو بنفسه أم یكون  معه غیره أم 
یكون مخططا له، ثم یأتي دور القصد والنیة والهدف من القیام بهذا العمل اإلرهابي، 

ل یقوم به اإلنسان ال بد أن یكون ورائه هدف معین یهدف ومما ال ریب فیه أن أي  عم
لیه، وأال یكون عمال عبثا ال فائدة فیه، في حین ال یمكن أن یقوم اإلنسان بأي عمل ما إ

اال عندما یملك الوسائل الكفیلة إلنجاز هذا العمل وتحقیقه، وأنه ال بد أن یملك تلك 
ا أن العمل اإلرهابي یستهدف شخصا معینا الالزمة وأنه ال بد كذلك أن یدرك حق الوسائل

اإلرهابي  أو مجموعة معینة أو دولة بعینها، وبإجماع تلك األركان والقواعد یتم العمل
وعملیته، ولكي یتحقق لهذا العمل صفة الدقة والشمول ال بد من قیامه على هذه 

ة أم كانت األركان، وأن یكون مالزما ومرتبطا بعقیدة معینة سواء كانت عقیدة دینی
  .غیرها

                                                 
/ دار العلم) ١٤٢٥ت (عبدالرحمن حبنكة الدمشقي ) ٢٩١/ ١(ثة وخوافیها أجنحة المسكر الثال: ینظر )١(

 .) م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ط (دمشق  
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ومما تجدر اإلشارة الیه أن اإلرهاب والعملیة اإلرهابیة كما أن لها أركان وأسس 
تقوم علیها، كذلك لها أسباب ودوافع عند القائمین بها والمنفذین لها، ویجعلونها صحیحة 

، ومبررا لتنفیذها بعقیدتهم وهم بظنهم من مؤیدي اإلرهاب شرعیة وقانونیة لالحتجاج بها
  : لمحمود ویمكن أن نلخصها فیما یأتيا

تعطیل شرع اهللا تبارك وتعالى وعدم تطبیقه مما یسبب عدم إقامة العدل بین  .١
 . الناس ونشر الظلم واالستعباد والفوضى والفساد في جمیع شریان الحیاة

 الحیاة شئون في اإلسالمیة الشریعة مع المتوافقة األنظمة تطبیق عن البعد .٢
 .وغیرها واألمنیة واالجتماعیة االقتصادیةو السیاسیة

  ،)١(المجاالت من مجال أي الحد،وهو مرفوض في مجاوزة وهو: غلوال .٣
 والعدوانیة والقتل  وأعوانهم من األعمال التخریبیةالشك أن ما یقوم به اإلرهابیون

مسمیات متنوعة ، ومختلفة ضد المسلمین وغیر والتخویف وهتك األعراض والحرمات ب
المسلمین والمؤمنین وأهل الذمة والمعاهدین كله ظلم وعدوان ال مبرر له في اإلسالم 
ٕوهو حرام في الدین قطعا ، بالنصوص المتواترة من القرآن الكریم والسنة النبویة واجماع 

ًخلیفة  فرض عین أوال ألنه المسلمین ، حقا إن رفع الظلم واجب شرعا وعلى اإلمام أو ال
ٕالذي أنیط به حفظ الدین والدنیا واقامة العدل بین الناس وازالة الظلم والعدوان عنهم ٕ)٢ (

یا عبادي إني حرمت الظلم علي : (سلمجاء في الحدیث القدسي قوله صلى اهللا علیه و
ال یظلم بعضكم بعضا فعلى اإلمام :، أي)٣()نفسي وجعلته بینكم محرما فال تظالموا

                                                 
 .)٧٠/١١٨(اإلسالمیة  البحوث مجلة:  ینظر )١(

 والموسوعة الفقهیة الكویتیة) ١٩١ص(ومقدمة ابن خلدون ) ٢٧ص(األحكام السلطانیة ألبي یعلى : ینظر )٢(
)٣٠/١٢٨(. 

 .)٤/١٩٩٤(أخرجه مسلم من حدیث أبي ذر  )٣(
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فحة الظلم والعدوان على اآلخرین، كل حسب مقدرته أعوانه والسلطة والناس جمیعا مكاو
من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع : (سلمسول اهللا صلى اهللا علیه وقال ر

ْفبلسانه وان لم  أن رفع الظلم یعد : ، ویعني هذا )١()یستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلیمانٕ
اء والوالة والقضاة وسائر من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا واجب على الخلف

  .)٢(المسلمین

 

: اذا عدنا الى بیان ماهیة اإلرهاب ومضمونه نجد أن اإلرهاب یتنوع إلى نوعین
  : مذموم لذلك نبحثهما  فیما یأتيٕإرهاب ممدوح وارهاب

هوما استعمل في تخویف الفسقة والعصاة : اإلرهاب المحمود في نظر المسلمین
والمجرمین والكفرة والمشركین بصدهم ومنعهم وردهم عما هم علیه وكف األذى عن 
الناس، فهذا النوع من اإلرهاب جائز في نظر المسلمین وممدوح، ألن ذلك ینفع الناس 

 المجتمع یعودون وینفع المرهبین أنفسهم ألنه قد یكونون أناسا صالحین نافعین فيجمیعا 
ّ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن اإلرهاب والتخویف من قبل الى جادة الصواب

المسلمین ألعدائهم الكفار والمشركین المحاربین والمعادین للمسلمین في دار الحرب وفي 

أمر واجب ومأمور به وعلى المسلمین االستعداد له ، المواجهات المیدانیة والعسكریة 
ِوَأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به  :حیث قال اهللا تعالى ِ ِِ َ ُ َِ ِ ٍُْ ُ َِ ْ َ ِّ َ ََُّ ِّ ْ َْ َّ ُ َ ُّ

                                                 
 .)٥٠٠٨) (٨/١١١(والنسائي في سننه ) ٤٩) (١/٦٩(أخرجه مسلم في صحیحه  )١(

 .)٧٧ص(واألحكام السلطانیة للماوردي) ٤٠-٢/٥٣(ینظر أحكام القرآن للجصاص  )٢(
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َعدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم ال ت َ ْ ِْ ِِ ُ ُ ُِ َِ َ َُ ََّ ََّ ِعلمونهم الله یعلمهم وما تنفقوا من شيء في ََّ ٍ ِ ِْ َ ُ َ َُ َ ُ َُ ْ ُ ُْ َْ ُ َّ ُ َ
َسبیل الله یوف إلیكم وَأنتم ال تظلمون ُ َ َْ ُ َُ ْ ْْ َ َ َُ ْ ِ َّ ُ ِ َّ ِ ِ)١(  

ا باالستعداد لقتال ّفالمفسرون یفسرون هذه اآلیة بأن اهللا تبارك وتعالى أمر فیه
في جبهات  األعداء الكفرة والمشركین المعادین للمسلمین سواء في جبهات القتال أم

التآمر على المسلمین بكل ما لدیهم من القوة واإلمكانیات بإعداد المقاتلین أو الحصول 

على العتاد والسالح العصري المتطور الذي یضمن االنتصار والغلبة والفوز على 
 فإن القوة الواردة والمطلوبة في اآلیة الكریمة والمأمورة باستعدادها لم تحدد ولم األعداء،
نما هي مطلقة تتسع وتشتمل كل عناصر القوة مادیا ومعنویا، وكل ما یتقوى به ٕاتعین و

على حرب العدو والغلبة علیه، وهذا دیدن كل الجیوش والمقاتلین في الماضي والحاضر 
د القوة المطلوبة ألنها تتطور بتطور الزمان والمكان، ولیلتزم أیضا، فتركت اآلیة تحدی

  . )٢(المسلمین بإعداد ما یناسب ظروفهم من القوة إلرهاب العدو

وجاء تفسیر القوة في اآلیة عن النبي صلى اهللا علیه وسلم في حینه بما روى عن 
عقبة بن عامر رضي اهللا عنه  قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  وهو على 

َُّوَأعدوا لهم ما استطعتم من قوة آلیةالمنبر یقول في توضیح وتفسیر القوة في ا ِّ ُ َْ َْ َّ ُ َ ُّ ِ َ)أال ) ٣

                                                 
 .)٦٠(اآلیة / سورة األنفال  )١(

طبعة دار الكتب المصریة، أحكام ) ٢٥٧ - ٣٧/ ٨) (الجامع ألحكام القرآن  (تفسیر القرطبي : ینظر )٢(
وفتح الباري شرح صحیح ) ١٨٥/ ١٥(لرازي دار البهیة المصریة وتفسیر ا) ٨٥/ ٣(القرآن للجصاص 

 .طبعة السلفیة) ٩١/ ٦(البخاري 

 .)٦٠(اآلیة / سورة األنفال  )٣(
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 فكرر النبي هذه الجملة ثالث )١(إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي
 ألن ذلك یضمن ،التعلیم والتدریب العسكري العصريمرات للتأكید والترغیب في أهمیة 

ة الحربیة الالزمة االنتصار على العدو كذلك فیه التأكید على أعداد اآلالت واألسلح
 السالح، وعلل اإلمام ، وفیه بیان أن الرمي أعلى المراتب في استعماللمواجهة العدو

في تفسیره ذلك بأن الرمي أشد نكایة للعدو وأسهل مؤنة، ألنه قد )  هـ٦٧١ت (القرطبي 
روى عن المغیرة بن نهیك أنه سمع عقبة بن  )٢(س الكتیبة فینهار من ورائهیرمي رأ

من تعلم الرمي ثم : (عامر الجهني یقول سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول
وجاء أیضا عن النبي صلى اهللا علیه وسلم جواز اللعب بالسالح ) ٣()تركه فقد عصاني

لیس من (، فقال یب على اآلالت واألسلحة العسكریةدروالفرس تشجیعا لمن یتعلم الت
، ومن ترك )٤(تأدیب الرجل فرسه ومالعبته أهله ورمیه بقوسه ونبله: ال ثالثإاللهو 

  ).  )٥(مة تركها، أو قال كفرهاالرمي بعد ما علمه رغبة عنه فأنها نع

                                                 
، وصحیح  مسلم ) ١٩١٧) (١٥٢٢/ ٣(ي والحث علیه أخرجه مسلم في صحیحه باب فضل الرم )١(

بیروت / دار أحیاء التراث/ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي )  هـ٢٦١ت (الحجاج القشیري النیسابوري 
 .) السلفیة ١ط ) (٦/٩١(والفتح 

 .)٣٥/ ٨(تفسیر القرطبي : ینظر )٢(

هو أبو عبداهللا محمد بن یزید ) ٢٨١٤) (٤/٩١ و٩٤٠/ ٢(سنن ابن ماجة بالرمي في سبیل اهللا : ینظر )٣(
/ دار احیاء الكبث العربیة / تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي )  هـ٢٧٣ت (القزویني، وماجه اسم أبیه یزید 

 .ٕوقال محققه حدیث صحیح واسناده ضعیف

 .)٣٧٩/ ١(وجمهرة اللغة ) ١٨٢٣/ ٥(السهم ومنبله أي مناول النبل ، ینظر الصحاح تاج اللغة :النبل  )٤(

) ١٦٣٧)  (٤/١٧٤(تحقیق عزت عبید والترمذي ) ٢٩-٢٨/ ٣(أخرجه أبو داود في سننه باب الرمي   )٥(
 .الحلبي من حدیث عقبة بن عامر وقال الترمذي حسن صحیح) ١ط
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ُّقال الخطابي یتبین  )٢(لیس من اللهو المباح إال هذه الثالث: في معنى اللهو) ١(ّ
وایتین أن اهللا سبحانه وتعالى یدخل الجنة صاحب النبل والرامي به وصانعه إذا من الر

كانوا یقصدون في عملهم إعالء كلمة اهللا تعالى وجهاد الكفار ، ولیس من التدریب 
لغزو وكذلك الرمي، بالركض والجوالن على نیة ا المستحب إال تدریب الرجل فرسه

بمعنى أن الرمي بالسهام والرماح من أنواع القوة التي أمر اهللا تعالى المؤمنین 
  . )٣(بإعدادها

وهناك أمور كثیرة یأمر اهللا تعالى ورسوله فیها المؤمنین بإظهار قوتهم وشوكتهم 
  .دائهم الكفار والمشركین إرهابا لهم ألن العزة هللا ولرسوله والمؤمنین أمام أع

وهذا النوع من اإلرهاب الموصوف بالمحمود مقصود ومحبوب جائز بل قد یكون 
ٕواجبا ولیس فیه ظلم وعدوان على أحد، وانما هو دفاع عن النفس واثبات للشخصیة  ٕ

  .  الدین وتبلیغهٕالمسلمة واعالء لكلمة اهللا العلیا ووفاء بنشر هذا

ال شك إن االلتزام بهذا الدین ومبادئه وقیمه النبیلة وأخالقه الفاضلة األصیلة لیس 
إرهابا والملتزم به لم یكن إرهابیا ألن دعوة األنبیاء قامت على ذلك، وعلى إفراد اهللا عز 

ذا ٕوجل بالتوحید والعبادة وعلى الكفر بالطاغوت وازالة أسباب الشرك والضالل وعلى ه
یمكن أن نلخص القول في أن إرهاب األعداء وتخویفهم بالمعنى الذي ذكرنا مقصد من 

                                                 
 فقیه محدث ،بالخطابي معروفال البستي الخطاب بن إبراهیم بن محمد بن حمد سلیمان أبو :الخطابي )١(

 .) م٩٩٨ - ٩٣١/  هـ٣٨٨ - ٣١٩ كابل بالد من(من أهل بست 

أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب البستي :شرح  سنن أبي داود : معالم السنن : ینظر )٢(
 .)٢/٢٤١) ( م١٩٣٢- هـ ١٣٥١( حلب :لعلمیة المطبعة ا)   هـ ٣٨٨ت( المعروف 

 .)٣/٢٣٤(د  علي بن نایف الشحو:الخالصة في أحكام أهل الذمة : ینظر )٣(
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 هذا السبیل شهید خالد عند اهللا في والمتفاني في )١(مقاصد الشریعة ممدوح مطلوب
  .جنات النعیم

من : ( وجاء في الحدیث النبوي الشریف الذي یرویه سعید بن الزبیر، رحمه اهللا،
قتل دون ماله فهو شهید، ومن قتل دون دمه فهو شهید، ومن قتل دون دینه فهو شهید، 

، فقد بین الحدیث أن من استشهد في سبیل واحد من )٢()ومن قتل دون أهله فهو شهید
ًاألمور الواردة في الحدیث یكون شهیدا خالدا في الجنة، ألنه دافع عن الحق، ولم یكن  ً

  . ا یظن أعداء اإلسالم والمسلمینإرهابیا كم

 

اإلرهاب المذموم هو ما استعمله ویستعمله المجرمون في ترویع الناس وتخویف 

اآلمنین السالمین، والعمل على إزهاق أرواح الغافلین المسالمین من المسلمین وغیر 
 في قلوبهم سواء أكان لقاء حصولهم على حفنة من ٕالمسلمین، والقاء الرعب والخوف

حطام الدنیا أم في سبیل تحقیق مأرب خبیثة لهم، فوجود جماعات أو فئات أو أفراد 
تكون نیاتهم وتصرفاتهم هكذا، یمكن أن ینطبق علیهم هذا المصطلح أو هذا المسمى 

                                                 
الشوكاني  محمد بن علي بن محمد: السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، لإلمام الشوكاني :ینظر )١(

 .)١/٧٣٨ .(١ط :حزم ابن دار ) :هـ١٢٥٠: ت (

وقال شعیب األرنؤوط إسناده ) ٢٣٠)(١/١٨٨(أحادیث سعید بن زیدباب :أخرجه أبو داود في سننه  )٢(
والمستخرج من ) ١٤٢١) (٤/٣٠(صحیح والترمذي في سننه باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید 

)  هـ٦٤٣ت (ضیاء الدین المقدسي :األحادیث  المختارة مما لم یخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما 
سناده إ وقال ، م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ٣دار خضر، بیروت، لبنان ط:ش تحقیق عبد الملك بن د هی

 . حدیث حسن)٨٩١٧) (٢/٦٣١( في الجامع الصغیروقال السیوطي .حسن
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 ومن أعمالهم هذه اإلسالم، واإلسالم منهم وهم ینتمون إلى) اإلرهابي أو اإلرهابیون(
  . براء، وال یعني هذا أن دینهم هو الذي سبب لهم ذلك أو هو وجههم إلى ذلك

فالتاریخ اإلسالمي شاهد على السلم واألمان اللذین یتحلى بهما هذا الدین الحنیف منذ 
  .ظهوره وأنه رفض ویرفض كل أشكال الظلم والتخویف والتعذیب والعدوان

لهذه األمة تشهد على ذلك صحابة الكرام والسلف الصالح  فالسیرة النبویة وسیرة ال

لهذا فإن األعمال اإلرهابیة التخریبیة من تفجیر للمنشآت المدنیة والمساكن اآلمنة . وتثبته
والقتل والتخویف وغیرها، وترویع المسلمین وغیر المسلمین عامة ممن أعطوا العهد 

ظر اإلسالم وشریعته وتعد من كبائر والذمة واألمان كلها أعمال إرهابیة محرمة في ن
 )١(الذنوب وقد رتب الشارع الحكیم علیها عقوبات رادعة كفیلة بمنعها ومجازاة فاعلیها

وكل من ساهم أو یساهم في تنفیذ تلك الجرائم واألعمال التخریبیة، وأنها كلها تدخل في 
  . باب الفساد في األرض ومحاربة اهللا تعالى ورسوله

َإنما جزاء الذین: ومما یثبت ذلك ویحدد عقوبتها قوله تعالى َِّ ُ َ َ َ َ یحاربون الله َِّ َّ َ ُ َ ُِ
ْورسوله ویسعون في اَألرض فسادا َأن یقتلوا َأو یصلبوا َأو تقطع َأیدیهم وَأرجلهم من  ِّ ُ ُ َ ُ َ َُ ُ ُ ُ َْ َْ َ َ َ َ ُ َْ َِ َِّ ِْ َ َّ ُ ْ ْ ْ َّْ ً َ ِ َ ُ

ِخالف َأو ینفوا من اَألرض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في اآلخرة عذاب عظی ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ٌ َ َ َُ َِ َ ْ ُْ َُ ََ ٌْ ُّ ْ َ ِ ْ َ ْ   )٢(مَْ

المخالفة والمضادة وهي تصدق على الكفر،  بأنهاالمحاربة  )٣(وفسر ابن كثیر
ٕوعلى قطع الطریق، واخافة السبیل وكذا اإلفساد في األرض یطلق على أنواع من الشر، 

                                                 
محمد بن ابراهیم . عبداهللا بن حمد المطلق ود. عبداهللا بن محمد الطیار و د. د/ الفقه المیسر: ینظر )١(

 .)٨٦/ ١٣) ( م ٢٠١١ -  هـ١٤٣١/ ١ط( السعودیة -الریاض/ الموسى دار الوطن

 .)٣٣(اآلیة / سورة المائدة  )٢(

 سامي :یققتح، ) هـ٧٧٤- ٧٠٠ ( الدمشقي القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو هو :ابن كثیر )٣(
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ :  ٢ والتوزیع ،ط للنشر طیبة دار :سالمة محمد بن
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فحكم ) ١(حتى قال كثیر من السلف ، قرض الدینار والدراهیم من اإلفساد في األرض
 یشمل المسلمین وغیر المسلمین ممن ارتكب هذه الصفات، وكذلك قوله اآلیة عام

ٍمن َأجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل َأنه من قتل نفسا بغیر نفس َأو فساد   :تعالى ِ ِ ِ َِ َ ْ ٍْ ِْ َْ َ َِ ْ ْ َْ ًَ َ ََ ََ ََ ُ َّ َ ِ َ َ َ َ ِ ْ
َّفي اَألرض فكَأنما قتل النا ََّ َ َ َ َ َ ِ ْ ْس جمیعا ومن َأحیاها فكَأنما َأحیا الناس جمیعا ولقد ِ َ َ َ َ َ ًَ ًِ َِ َ َ ََّ َّْ َْ ََ َ َ ْ

َجاءتهم رسلنا بالبینات ثم إنَّ كثیرا منهم بعد ذلك في اَألرض لمسرفون ُ ِِّ ْ ُْ َ ُِ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َُ ُْ َِّّ ً َ ِ ُ َ َْ ُ َُ ْ ْ)٢(.  

ًمن قتل نفسا واحدة حرمها اهللا : (قوله في تفسیر هذه اآلیة  ورد عن ابن عباس
جبیر فیه من استحل دم مسلم فكأنما  فهو مثل من قتل الناس جمیعا ، وقال سعید بن

استحل دماء الناس جمیعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جمیعا ،وقال 
ا قتل الناس جمیعا، وذلك ألنه من قتل النفس فله فكأنم مجاهد من قتل نفسا بغیر نفس

  .)٣()النار فهو كما لو قتل الناس كلهم

وعلى ضوء تلك اآلیات احتج الجمهور من العلماء على أن حكم المحاربة من 
بار عت، وأنه ال ا المقتولباب اإلفساد في األرض، وأن دمه إلى السلطان ال إلى ولي

وحول مكان المحاربة فإن الفقهاء لهم آراء مختلفة عند الحنفیة  ،بعفوه عنه في إنفاذ القتل
في األمصار، ألن المقتول أو المحارب معه كان  ال فإن المحاربة تكون في الطرقات

النداء إذا استغاث ، بخالف الطرقات والصحراء لبعده ممن  بإمكانه أن یلحقه الغوث أو
إلسالم وأخاف ّ، وعلى هذا فإن من شهر السالح بوجه أحد في قبة ا)٤(هیغیثه أو یعین

ْعلیه إن شاء قتله وان شاء ، فإمام المسلمین له الخیار بما یحكم السبیل، ثم ظفر به ْٕ

                                                 
 .)٣/٩٤( : )ابن كثیر(  القرآن العظیمنفسیر: ینظر  )١(

 .)٣٢(اآلیة /  سورة المائدة)٢(

 .٩٢/ ٣: تفسیر ابن كثیر:  ینظر)٣(

 .٩٩/ ٣: تفسیر ابن كثیر:  ینظر)٤(
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ْصلبه، وان شاء قطع یده ذمي وأصاب كل من  ال مسلم أوٕوان أخذوا م. )١( ورجلهٕ
ًالمحاربین نصاب السرقة قطع أیدیهم وأرجلهم من خالف ، وان قتلوا ولم یأخذوا ماال  ٕ

م وأرجلهم من ٕقتلهم اإلمام وال یلتفت إلى عفو األولیاء ، وان قتلوا وأخذوا المال قطع أیدیه
 ال فرق بین أن یكون  وعند المالكیة)٢(، أو قتلهم وصلبهمخالف وقتلهم وصلبهم

المحارب في المصر أو في غیره إذا قطعوا وأفسدوا في مدینتهم أو في الطریق فكل ذلك 
  .)٣(سواء عندهم

 قول مالك في رجل جرح بسیفه في سوق من بعض أعمال )٤(ونقل ابن المواز
المدینة أراد رجال فأخذ هل یقتل ؟ قال ال یقتل وال یقطع ولیؤدب عقوبة موجعة 

  .)٥(ویحبس

، أن المحاربین وقطاع الطرق إذا ابن عباس لآلیةوالشافعیة قالوا على تفسیر 
ٕ، واذا أخذوا م یأخذوا المال قتلوا ولم یصلبواقتلوا ولٕقتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، واذا 

، ونفیهم إذا هربوا أن یطلبوا حتى لوا قطعت أیدیهم وأرجلهم من خالفالمال ولم یقت
یؤخذوا فیقام علیم الحد ویحد كل رجل منهم بقدر فعله فمن وجب علیه القتل والصلب 

  .)٦(قتله قبل صلبه كراهیة تعذیبه

                                                 
 .)٣/١٠٠: (المصدر السابق: ینظر  )١(

 .)٤/١١٢(لمختار االختیار لتعلیل ا: ینظر )٢(

 .)٤/٢٣٨(هد ونهایة المقتصد بدایة المجت: ینظر )٣(

ه الدیار المصریة المالكي صاحب یسكندراني فق اإلبراهیمإأبو عبد اهللا محمد بن  :ابن المواز هو )٤(
 .)١٣/٦( ینظر سیر أعالم النبالء) ٢٦٩ت ( قدم دمشق ، ،التصانیف

تحقیق ) . هـ٣٨٦ت (یادات على ما في المدونة أبو محمد عبد اهللا القیرواني المالكي النوادر والز: ینظر )٥(
 .)٤/٤٧٨(م  ١٩٩٩/ ١بیروت ط–دار الغرب اإلسالمي /عبد الفتاح محمد . د

وحاشیة الجمل ) ٣٦٢- ١٣/٣٥٢(والحاوي  الكبیر للما وردي )  ٦/١٦٤(الشافعي األم لإلمام : ینظر )٦(
 .)٥/١٥٥)  (ه١٢٠٤/ت(على شرح المنهج ،سلیمان بن عمر بن منصور المعروف بالجمل 
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من المعاصي ما سوى القتل وأخذ المال كالزنا وشرب الخمر  الحرابة فعل ومن
یغلظ حده في الحرابة بخالف القتل حین فحده في الحرابة كحده في غیر الحرابة وال 

  .)١(وأخذ المال حین یغلظ بزیادة قطع الرجل یغلظ في الحرابة بانتحامه

، ویتحتم في النفس دون ً من قطع الطریق وقتل مكافئا قتل:وعند الحنابلة
ْى یشتهر، وان أخذ نصاب قطع قطعت قتل وصلب حت ٕوان قتل وأخذ المال ،الطریق ٕ

 ْفإن ببلد، المقام ُومنع ُنفي نصاب دون أخذ ٕوان ،)٢(وحسمتا مقام في یمناه ورجله الیسرى
 فالدیة قتله قبل مات فإن یعف، لم ما المخلوق بحقوق أخذ علیه القدرة قبل تاب

من خالل فهمنا لمفهوم اآلیات السابقة واألحادیث الواردة في الحرابة  .)٣(والطلب

وعقوبتها واالطالع على آراء العلماء والمذاهب الفقهیة البد أن نلفت النظر إلى أمرین 
  : مهمین هما

راره  واستقإن الحرابة جریمة لها تأثیر كبیر في زعزعة األمن العام: مر األول  األ

رعب والخوف في النفوس ، بحیث تؤدي إلى إدخال البین المواطنین والمجتمع كله
التي  ریب فیه أن رعایة األمن من المصالح الضروریة العامة ، ومما البصورة عامة

، وألهمیتها هذه عبر عنها ر المسلمین والقائمین على شؤونهمیناط أمرها إلى والة أمو
ُإنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله  :ما من قوله تعالىستلهااالفقهاء بحقوق اهللا  ََ ُ َ َُ َّ ََّ َُ َ ُ َِ ِ َ َ َِّ

ْویسعون في اَألرض فسادا َأن یقتلوا َأو یصلبوا َأو تقطع َأیدیهم وَأرجلهم من خالف َأو  ْ ْ ْ ٍْ ِ ِ ِْ ِّ ُ ُ َ ُ َُ ُ ُ ُ َْ َْ َ َ َ َْ ِ َّْ َ َّ ُ َّ ً َ ِ َ

                                                 
 .)٧٧٠ -٣٦٠/ ١٣(الحاوي الكبیر للماوردي : ینظر )١(

أحمد الفراهیدي : العین: رینظ. والحسم أن تكوى الید بالنار أو بالزیت حتى ینقطع الدم وتنسد العروق )٢(
 .)٤/١٩٩ ) (٣٧٠ت(وتهذیب اللغة محمد بن أحمد الهروي ). ٣/١٥٣) (١٧٠ت(

)  هـ٧٤٩ت (تقي الدین أحمد بن محمد بن علي البغدادي ) ٤٣١/ ١(المنور في راجح المحرر : ینظر )٣(
 .) م٢٠٠٣ – هـ ١٤٢٤/ ١ط(نان  لب-بیروت/ اهللا المسي، دار البشائر اإلسالمیة  تحقیق ولید عبد
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َْینفوا  ِمن اَألرض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في اآلخرة عذاب عظیمُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ََ َِ َ ْ ُْ َُ ََ ٌْ ُّ ْ َ ِ ْ َ)إذ جعل  )١

، فمواجهة اإلرهاب د في األرض حربا على اهللا ورسولهالجنایة على األمن العام واإلفسا
،  تلزم والة األمور وأصحاب القرارا یشبه ذلك یكون من الواجبات العامة التيوالحرابة وم

 وأدائه أن یكونوا من ورائهم ویساعدوهم في تحقیق ذلك الواجب وعلى المسلمین جمیعا
ٕواذا أخاف المحاربون :  القرطبي في تفسیره لآلیة الكریمة بقوله كما أشار إلى ذلك اإلمام

لى ب على اإلمام قتالهم ووجب على المسلمین التعاون عالسبیل وقطعوا الطریق وج
ْواجماع أهل العلم على أنه إن قتل : ثم بعد ذلك قال ؛قتالهم وكفهم عن أذى المسلمین ّ ٕ

أباه في حال المحاربة فلیس إلى طالب الدم من أمر المحارب  أو محارب أخا امرىء

، وجعلوا ذلك بمنزلة حد من م بذلك اإلمامٕوانما القائ شيء ، وال یجوز عفو ولي الدم
  .یقیمه ولي أمر المسلمین) ٢(حدود اهللا تعالى

ًا في تحقیق ًسهاما كبیرإإن التطبیق العملي لحد الحرابة یسهم  : األمر الثاني
ردع المخالفین واستتباب األمن ّ، ألن تشریع العقوبات إنما هو لاألمن والسالم للناس

واالستقرار، وبعكسه یكون اإلهمال والتهاون في التطبیق وینعكس ذلك سلبا على األمن 
  .العام واإلفساد في األرض وزیادة الجرائم في المجتمع  واهللا ولي التوفیق

                                                 
 .)٣٣(اآلیة / سورة المائدة )١(

 .)١٥٦ -١٥٥/ ٦ (- القرطبي –تفسیر الجامع ألحكام القرآن: ینظر )٢(
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 نتناول في هذا المطلب مفهوم اإلرهاب من الناحیة القانونیة ثم نسلط الضوء 
  :ه الظاهرة الخطیرة وذلك في فرعینعلى الجهود الدولیة لمكافحة هذ

  تعریف اإلرهاب في االصطالح القانوني: الفرع األول 

 اإلرهاب واألمم المتحدة: الفرع الثاني 

لبشریة في السنوات األخیرة لظاهرة من أخطر الظواهر تعرضت المجتمعات ا
یكاد یمر یوم في  اإلجرامیة التي یعرفها العالم المعاصر، وهي ظاهرة اإلرهاب ، إذ ال

عالم المختلفة أخبار األعمال اإلرهابیة في كل حیاة الناس دون أن تنشر وسائل اإل
داهم یهدد البشریة والحضارة أنحاء العالم، سواء المتقدم أم النامي، فاإلرهاب خطر 

  .)١(واألمن العام

 بعد ،٢٠٠١-٩-١١أن اهتمام المجتمع الدولي بهذه الظاهرة ازداد بعد أحداث 
، لذلك باتت المجتمع الدولي تبحث عن الحل لغرض ول في العالمْأن شملت عدة د

القضاء علیه أو التخفیف من حدة آثاره ، وأصبح اإلرهاب، یتصدر رأس القائمة بالنسبة 

الهتمامات المجتمع الدولي، وأصبحت مادى اولیة لجمیع وسائل األعالم وعلماء الدین 

                                                 
،الطبعة الثانیة : تعویض المجني علیهم عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب ، أحمد شوقي أبو خطوة )١(

 .٥، ص١٩٩٧، دار النهضة العربیة ،
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 الدول والمنظمات الدولیة والمهتمین على الرغم من اتفاق جمیع واالجتماع والقانون،
ّبالقضایا اإلرهابیة على بشاعة وخطورة الجریمة، إال أن هناك عدم توافق على ما 
ًیصنف من األعمال على أنه جرائم إرهابیة ، ألن هناك تداخال بین اإلرهاب والجـــــــــرائم 

  .)١(المنظمة األخرى

وتشترك هذه الجرائم في وحدة الغرض ، وهي التي تقع على األشخاص أو 
نسان شخص اإلاألموال أو المصلحة القانونیة محل الحمایة الجنائیة، والتي تتمثل في 

وهي تضم  تعلق منها بحیاته أم سالمة جسمه أم عرضه أم شرفه أم حریته ، سواء ما
جرائم القتل واإلیذاء واإلجهاض وهتك العرض واالغتصاب والقدح والذم وحبس الناس 

  .)٢(دون وجه حق

   اإلرهاب في االصطالح القانوني تعریف:الفرع األول
ًاختلف الفقه الدولي اختالفا بینا ح ، ویرجع ول تحدید المقصود بمصطلح اإلرهابًّ

وضع تعریف محدد لهذا ل التوصل إلى ذلك إلى اختالف وجهة نظر كل من حاو
، ویذهب االتجاه السائد في فقه القانون الى تجنب إعطاء تعریف لجریمة المصطلح

اإلرهاب، إذ من الصعب وضع تعریف عام وشامل لجمیع أنواع اإلرهاب وصوره ، وقد 

یرجع ذلك إلى أن االتجاهات السیاسیة المختلفة تتدخل في وصف الفعل ، فما یراه 
ًعض عمال من األعمال اإلرهابیة یراه البعض اآلخر عمال فدائیا وبطولیاالب ً ً ً)٣(.  

                                                 
 طاهر ،رسالة ماجستیر غیر منشورة) قارنةدراسة م(ن المدنیة نسامكافحة اإلرهاب وتأثیرها على حقوق اإل )١(

 .٢-١،ص ٢٠١٤كلیة القانون والعلوم السیاسیة،  ،جامعة دهوك: سلیمان خلیل

لي عبد ع ال ،نسان والمقانون العقوبات القسم الخاص ،جرائم االعتداء على المصلحة العامة وعلى اإل )٢(
 .١٨٨، ص ٢٠٠٢ لبنان، –منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت  ،الطبعة الثانیة: القادر فهوجي

 .١٧، ص٢٠٠٦إرهاب ركاب الطائرات، صالح الدین جمال الدین ، دار الفكر الجامعي ، االسكندریة ،  )٣(
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ّ وهناك من یعرف اإلرهاب من و طریقة : جهة النظر القانونیة بأن اإلرهابُ
نشاطات التي تقوم بها الدول أو األفراد والتي تكون مرفوضة بشكل مالئمة لإلشارة إلى ال

ّواسع ، وان الطرائق المستخدمة فیها أو األهداف المتوخاة في تحقیقها، أو كالهما تكون  ٕ
  .)١(غیــر قانونیة

  :ًسر البعض اإلرهاب وفقا لمفهومین ویف

هو كل جنایة : أحدهما واسع وآخر ضیق وبموجب المفهوم الواسع،  فإن اإلرهاب
، لما لتعبیر عنها ما یثیر الفزع العامأو جنحة سیاسیة أو اجتماعیة ینتج عن تنفیذها أو ا

 فهو یعني األعمال  عام؛ أما في ضوء المفهوم الضیق،أ عنها خطرلها من طبیعة ینش
، وذلك اسي نشر الخوف والرعب كعنصر شخصياإلجرامیة التي یكون هدفها األس

  .)٢(باستخدام وسائل من شأنها خلق حالة من الخطر العام ،كعنصر مادي

االستخدام غیر المشروع للعنف أو : ّویرى آخرون أن مصطلح اإلرهاب یعني 
التهدید به بواسطة فرد أو مجموعة او دولة، ضد فرد أو جماعة أو دولة ینتج عنه 

ة أو یهدد حریات أساسیة، ویكون الغرض منه ًرعب، یعرض للخطر أرواحا بشری
  .)٣(الضغط على جماعة أو دولة لكي تغیر سلوكها تجاه موضوع ما

                                                 
ألولى ، دار سردم اإلرهاب والصراع الدولي ، الطبعة ا:ًكما عرفه الفقیه هیغنز نقال عن یوسف محمد  )١(

 .٢٥ص ،٢٠١٣ سلیمانیة ،–كوردستان  ،طباعة والنشرلل

لمنظور الدیني والقانوني لجرائم ا: ً نقال عن محمد عبد المنعم عبد الخالق saldanaعرفه كذلك الفقیه  )٢(
 .١٨٩ ،ص١٩٩٩اإلرهاب ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

، ١٩٨٨، انون الدولي العام، نبیل حلمي، دار النهضة العربیة، القاهرةًاإلرهاب الدولي وفقا لقواعد الق )٣(
 .٢٧ص
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ّخیرا یعرف اإلرهاب بأنه أو م تصرفوا لحسابهقیام شخص أو أكثر ، سواء : ً
و ، باستخدام وسائل عنف عمدیة وغیر مشروعة أالخاص أم  لحساب دولة أم منظمة

، أو أشخاص معینین أو الممتلكات العامة أو الخاصة التهدید باستخدامها ضد الجمهور
ذا كان من شأن هذا الفعل بسبب طابعه أو سیاقه خلق جو من الرعب والفزع بین عامة إ

حكومة (من األشخاص، أو أشخاص معینین، بهدف حمل جهة ما السكان أو جماعة 
  .)١(على اتخاذ موقف معین أو االمتناع عن اتخاذ موقف معین)دولة أو منظمة دولیة 

   تقسم هذا الفرع الى فقرتین:ثانيالفرع ال
  :اإلرهاب واألمم المتحدة / ًأوال -

اذ تدابیر الزمة  وبصورة تدریجیة باتخ١٩٦٣قام المجتمع الدولي منذ عام 
، وذلك بوضع أسس قانونیة عن طریق االتفاقیات والبروتوكوالت لمواجهة اإلرهاب
، وتقضي تلك ّة األطراف، واتفاقات مكملةمتعددبوضع معاهدات :  أي،المتعلقة باإلرهاب

  .ألعمال اإلرهابیةْاالتفاقات والمعاهدات بأن تلزم الدول بضرورة تجریم ا

 أما الجانب اآلخر من النظام الدولي لمكافحة اإلرهاب یتمثل في سلسلة قرارات 
 ل السابع من میثاق االمممجلس األمن الخاصة باإلرهاب؛وقد تم اعتمادها بموجب الفص

ً، والتي تخول مجلس االمن إصدار قرارات ملزمة قانونا لجمــــــــــــــیع دول األعضاء المتحدة
  .)٢(في األمم المتحدة

                                                 
،دار : الحرب ضد اإلرهاب والدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون الدولي، عادل عبد اهللا المسدي  )١(

 .٣١،ص٢٠٠٦النهضة العربیة ، القاهرة ، 

األمم المتحدة المكتب المعني بالمخدرات والجریمة ، دلیل ادراج الصكوك العالمیة لمكافحة : ینظر )٢(
 .٢٦ًال عن طاهر سلیمان خلیل ،صنق.٢٣، ص٢٠٠٧اإلرهاب في التشریعات وتنفیذها، نیویورك ، 



   
 

 

 

١٨١    

 

یجاد آلیات إلى إولهذا عملت المنظمة على عقد مؤتمرات واتفاقیات دولیة تهدف 
  : ومن هذه االتفاقیات والبروتوكوالترة على منع وقمع اإلرهاب الدولي،تكون قاد

، بشأن الجرائم وبعض االفعال األخرى المرتكبة على متن ١٩٦٣ اتفاقیة عام  - ١

بشأن سالمة الطیران، هذه االتفاقیة وقعت في طوكیو ) اتفاقیة طوكیو(رات الطائ

 كانون األول ٤، ودخلت حیز النفاذ بتأریخ في ١٩٦٣ أیلول عام ١٤في 

 دولة ، وتنطبق على األعمال التي ١١٥، وقد وقعت على هذه االتفاقیة ١٩٦٩

م جمیع األفعال التي تهدد السالمة أثناء الطیران، وتقضي االتفاقیة بمعاقبة وتجری

ًتشكل تهدیدا وخرقا لسالمة وأمن الطائرة أثناء الطیران ً)١(. 

اتفاقیة  (غیر المشروع على الطائرات ، بشأن قمع االستیالء١٩٧٠اتفاقیة سنة  - ٢

بشأن اختطاف الطائرات ، تم التوقیع على هذه االتفاقیة في الهاي في ) الهاى

 .١٩٧٠ كانون األول عام ١٦هولندا بتأریخ 

،بشأن قمع األعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سالمة ١٩٧١اتفاقیة سنة  - ٣

مونتلایر ، تم التوقیع على هذه االتفاقیة في )اتفاقیة مونتـریـال(طیران المدني ال

 ١٩٧٣ كانون الثاني ٢٦ودخلت حیز النفاذ بتأریخ ١٩٧١ أیلول ٢٣بتأریخ 

 .)٢(دولة) ١٨٨(وتضم 

                                                 
 مكافحة اإلرهاب الدولي بین القانون الدولي وممارسات الدول ،محمود حجازي محمود ،مطبعة العشري، )١(

 .١٠٤،ص) ب،ت(، )ب،ط(

قانون المصري  في العمال اإلرهابیةتعویض األضرار الناشئة عن األ(اإلرهاب والمسؤولیة المدنیة  )٢(
 .٩ص ،٢٠٠٦ ، عاطف عبد الحمید حسن ،دار النهضة العربیة ، القاهرة ،)والقانون الفرنسي



   
 

 

 

١٨٢    

 

اتفاقیة نیویورك لمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد األشخاص المشمولین  - ٤

 .٢٤/١٢/١٩٧٣بالحمایة الدولیة، بما فیهم الممثلون الدبلوماسیون والموقعة في 

 .١٧/١٢/١٩٧٩اتفاقیة اختطاف واحتجاز الرهائن الموقعة في  - ٥

، فیما یتعلق منها بالقرصنة ١٩٨٢ مم المتحدة لقانون البحاراتفاقیة األ - ٦

ً، ولكن تفادیا لبروتوكوالت المعقودة لهذا الغرضوهناك الكثیر من ا .)١(البحریة

 .هرها وأهمها في المجتمع الدوليلإلطالة نكتفي بذكر أش

ات  المتعلق بقمع أعمال العنف غیر المشروع في المطار١٩٨٨ بروتوكول سنة  - ٧

التكمیلي التفاقیة قمع األعمال الغیر  ،التي تخدم الطیران المدني الدولي

 .)٢(المشروعة الموجهة ضد سالمة الطیران المدني

 المتعلق بقمع األعمال الغیر المشروعة الموجهة ضد ١٩٨٨بروتوكول سنة  - ٨

ٌسالمة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري ، وقع البروتوكول في روما 
 وقع ١٩٩٢ ، ودخل حیز التنفیذ في أول آذار سنة ١٩٨٨آذار عام /١٠بتأریخ 

رصفة الثابتة على الجرف  دولة، ویقضي بتجریم األفعال ضد األ١٤٤ من قبل

 .القاري

برمت أ، لمتفجرات البالستیكیة لغرض كشفها بشأن تمییز ا١٩٩١اتفاقیة سنة  - ٩

 ٢١، ودخلت حیز التنفیذ في ١٩٩١االتفاقیة في مونتلایر في األول من آذار سنة 

                                                 
 .١٤المصدر نفسه، ص : ینظر )١(

 للنظام العالمي لمكافحة مم المتحدة المكتب المعني بالمخدرات والجریمة، الدلیل التشریعياأل: ینظر )٢(
 .٢٥مصدر سبق ذكره ، ص: لیمان خلیلسًنقال عن طاهر . ١٥ص  ،٢٠٠٨ ، نیویورك ،اإلرهاب



   
 

 

 

١٨٣    

 

التفاقیة والهدف منها  دولة على ا١٤٤، وقعت من قبل ١٩٩٨حزیران عام 

 .)١(التمییز الكیمیاوي لكشف المتفجرات البالستیكیة

، البروتوكول المتعلق بقمع األعمال غیر المشروعة ٢٠٠٥بروتوكول سنة  - ١٠

 .)٢(الموجهة ضد سالمة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري

ّوأخیرا، ومن خالل طرح هذه االتفاقیات، تعد هذه االتفاقیة االهم بین أخواتها  - ١١ ُ ً

قیة قمع تمویل اإلرهاب لسنة ًكثر تعلقا بموضوع دراستنا، وهي اتفاواأل

 ١٠ز التنفیذ یوم  ودخلت حی١٩٩٩ كانون األول عام ٩، ووقعت في ١٩٩٩

، وألهمیة هذه دولة) ١٧٣(عت على هذه االتفاقیة ، ووق٢٠٠٢نیسان عام 

 :االتفاقیة وموادها البد من ذكر أهم ما جاء فیها باختصار

 .منع تمویل اإلرهاب والحیلولة دون حصول هذا التمویل  - أ

 .ت القانونیة واإلداریة ضد ممولي اإلرهابءااتخاذ اإلجرا  - ب

 .)٣(تحدید األموال المخصصة لإلرهاب بغیة تجمیدها، ومصادرتها  - ت

الضحایا والمتضررین الذین یسقطون من  تقاس بعدد وخطورة ظاهرة اإلرهاب ال
ً، واال تراجعت خطورتها لتحتل مركزا قانونیا ت اإلرهابیة أو بعدد مرتكبیهاالعملیا ً ال ٕ

، إذ عدد القتلى في حوادث القتــــل والعنف، أو في اسب مع القلق العالمي من اإلرهابیتن
حوادث السیارات في دولة من الدول یفوق عدد الضحایا الذین یلقون حتفهم في جمیع 

                                                 
 .٢٦ص ،المصدر نفسه: ینظر )١(

 .٢٦المصدر نفسه، ص: نظری )٢(

من الموقع / ٥ – ٣ من االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب ص٢،٤،٥،٦مواد ال: ینظر )٣(
 .http://www.sama.gov.saاإللكتروني



   
 

 

 

١٨٤    

 

قاس بقدرته على نشر أنحاء العالم من جراء األعمال اإلرهابیة، ولكن خطورة اإلرهاب ت
ًل انفجار وحشي جدید في أي مكان في العالم یولد إحساسا بالخوف ، فكالخطر والفزع

ّ، وانما على مستوى العالم مستوى البلد الذي وقع فیه فحسبوالرعب والقلق لیس على  ٕ
  .)١(بأسره

  :قیة العربیة لمكافحة اإلرهاب  االتفا:ًثانیا

مع تصاعد األعمال اإلرهابیة وتعدد صورها وأشكالها وكثرة عدد الضحایا 
ْاألبریاء كان البد أن تتوحد الجهود الدولیة واإلقلیمیة، العربیة والمحلیة لمكافحة هذه 

عنف ًالظاهرة الخطیرة، التزاما بأحكام الدین اإلسالمي الحنیف التي تنبذ كل أشكال ال
 القانون الدولي وأسسه، التي قامت على ئواإلرهاب، وحمایة لحقوق اإلنسان ومباد

 القانون ئ الدینیة واألخالقیة ومبادئًتعاون الشعوب من أجل السالم، والتزاما بالمباد
 في سبیل مكافحة اإلرهاب الدولي ومیثاق األمم المتحدة والقرارات والتدابیر الصادرة منها

  .والتطرف
 تم إقرار االتفاقیة العربیة لمكافحة اإلرهاب ،وتم ١٩٩٨ كانون الثاني ٥وفي 

وضع آلیات عدیدة لتنفیذ هذه االتفاقیة لمواجهة ظاهرة اإلرهاب عبر الحدود وتم التوقیع 
 في جلسة مشتركة لوزراء العدل والداخلیة ١٩٩٨ نیسان عام ٢٢على االتفاقیة في 

اإلرهاب عبر وسائل اإلعالم حیث قررت خطة العرب ،أكدت االتفاقیة على مكافحة 
لمواجهة التطرف ووضع آلیات لمواجهة اإلرهاب تدعو إلى توعیة الرأي العام داخل 
الوطن العربي وخارجه بخطورة اإلرهاب ،ووضع خطة للتنویر الدیني للناس كما جاء في 

برامج اإلعالمیة ًالكتاب والسنة النبویة الشریفة بعیدا عن العصبیة والتطرف، وتوسیع ال
  .)٢(وأكد على التمییز بین اإلرهاب والنضال المشروع للشعوب

                                                 
 .٣، ص١٩٩٤، محمد عبد اللطیف عبد العال، دار النهضة العربیة، )دراسة مقارنة(جریمة اإلرهــــاب  )١(
 .٣٧٩، ص٢٠٠٨اإلرهاب الدولي، منتصر سعید حمودة، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة،  )٢(



   
 

 

 

١٨٥    

 

اتفقت الدول اإلسالمیة على إبرام معاهدة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمكافحة 
ٕمادة ، وان المادة األولى ) ٤٢(، وتتألف هذه المعاهدة من ١٩٩٩ اإلرهاب الدولي عام

الثالثة تنص على المنع من المعاهدة تتطرق إلى التعریف ،والدول المتعاقدة والمادة 
دل المعلومات ّأما المادة الرابعة فإنها تلزم الدول بالتعاون في مجال تبا ،والمكافحة

  .)١(في مجال التعلیم واإلعالم، وكذلك التعـــاون والتحریات والخبرات
ًوكذلك نصت أیضا على التزام الدول األعضاء بضرورة تسلیم المتهمین أو 

ها في  المنصوص علیًالمحكوم علیهم في الجرائم اإلرهابیة وذلك طبقا للقواعد والشروط
ًكما تنص أیضا على اإلنابة القضائیة بین الدول األعضاء وبموجبها یحق  ،هذه االتفاقیة

لى أیة دولة أخرى متعاقدة القیام في إقلیمها نیابة عنها بأي إلكل دولة طرف أن تطلب 
  .)٢(إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جریمة إرهابیة

كما أوضحت المادة األولى في الفقرة الثانیة منها بأن الجریمة اإلرهابیة هي 
أو على ، الجریمة أو الشروع فیها التي ترتكب لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة

أو ممتلكاتها أو مصالحها، وعلى أن تعد من الجرائم اإلرهابیة الجرائم ، رعایاها
، ت الدولیة عدا ما استثنته منها تشریعات الدول المتعاقدةالمنصوص علیها في المعاهدا

وقد قررت االتفاقیة العربیة نزع الصفة السیاسیة عن بعض  .أو التي لم تصادق علیها
  .)٣(حتى لو ارتكبت بدافع سیاسي، الجرائم

عد جریمة إرهابیة، حاالت ال ت: ((غیر إنها أكدت في المادة الثانیة على أنه
الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد االحتالل األجنبي والعدوان، 

                                                 
 .١٩٩٩من اتفاقیة منظمة المؤتمر اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب لعام  ) ٤ - ٣(المادتان : ینظر )١(

 .من ذات االتفاقیة) ٩ -٥(ینظر المادتان  )٢(

 .من ذات االتفاقیة) ٢(نظر المادة ا )٣(



   
 

 

 

١٨٦    

 

 القانون الدولي، وال یعتبر من هذه ئمن اجل التحریر وتقریر المصیر، وفقأ لمباد
  )).الحاالت كل عمل یمس بالوحدة الترابیة ألي من الدول العربیة

 

نتناول في هذا المطلب قانوني مكافحة اإلرهاب االتحادي وقانون مكافحة 
  :اإلرهاب في إقلیم كوردستان العراق في فقرتین مستقلتین كما یأتي 

  .مكافحة اإلرهاب في القانون االتحادي : ً أوال-

  .ب في إقلیم كوردستان العراق مكافحة اإلرها: ً ثانیا-

 من نظام طال أمد حكمه، ٢٠٠٣عانى العراق األمرین فبعد أن انتهى سنة  لقد
، ت وطبقات وطوائف مجتمعنا العراقين بدأت ظاهرة اإلرهاب تنخر في طیاألبث  ما

مر دفع العراق إلى تشریع قانون مكافحة هذا األ ،ن العراق من الدول الغنیة بالنفطلوال أ
، وهذا القانون قام باستحداث جرائم إرهابیة جدیدة لم تكن ٢٠٠٥ لسنة ١٣رهاب رقم اإل

، وهذا ما تجلى في ١٩٦٩ لسنة ١١١ًمنصوصا علیها في قانون العقوبات العراقي رقم 
 وقد حدد المشرع عقوبة اإلعدام للجرائم الواردة في )١(نص األسباب الموجبة لهذا القانون

ولى ولم یفرق بین الفاعل والشریك، والمخطط والمحرض، والممول، الفقرات الثالث األ
  .)٢(عمال اإلرهابیةلهذه األ

                                                 
ابیة وصلت الى حد أصبحت ضرار الناتجة عن العملیات اإلره، إن حكم وجسامة األمن األسباب الموجبة )١(

لى نظام دیمقراطي تعددي اتحادي یقوم على إمن والنظام، وانطالقا تهدد الوحدة الوطنیة واستقرار األ
سیادة القانون وضمان الحقوق والحریات والشروع في عجلة التنمیة الشاملة لذا بات من الضروري إصدار 

ي شكل أجیمها والحد من التفاعل مع القائمین بها بتشریع من شانه القضاء على العملیات اإلرهابیة وتح
 .شكال الدعم والمساندةأمن 

 .افحة اإلرهاب العراقي النافذ من قانون مك٤/١المادة : ینظر )٢(



   
 

 

 

١٨٧    

 

ًالعراقي شدد عقوبة جرائم إرهابیة كانت موجودة أصال ضمن   ثم إن المشرع
 من قانون ١٩٧ُقانون العقوبات العراقي، ومنها ما كان منصوصا علیه في المادة 

العقوبة باإلعدام بعد أن كانت تتراوح بین اإلعدام والسجن المؤبد  العقوبات، إذ حصر
مالك العامة أو المال ًضرار عمدا بالمباني أو األتالف أو األإئم تخریب أو هدم أو لجرا
  .)١(العام

عفاء من العقوبة بقیام الشخص بإخبار ًوقد نص القانون أیضا على حالة اإل
أو عند التخطیط لها، وساهم إخباره في القبض السلطات المختصة قبل اكتشاف الجریمة 

  . )٢(على الجناة، أو حال دون تنفیذ الفعل
  : قانون مكافحة اإلرهاب في إقلیم كوردستان العراق :ًثانیا

دف حمایة لم یكن إقلیم كوردستان العراق بمنأى من أضرار اإلرهاب ومآسیه ،وبه
أمن المواطنین والحفاظ على حركة النمو االقتصادي لإلقلیم ،كان البد من قانون خاص 

، ال یختلف هذا القانون ٢٠٠٦ لسنة ٣لمكافحة العملیات اإلرهابیة والذي صدر برقم 
عن القانون العراقي لمكافحة اإلرهاب من جهة الجرائم والعقوبات، وهو أمر بدیهي 

غیر أن االختالف البارز في هذا  ،انین مكافحة اإلرهاب في العالمقوومشترك بین معظم 
القانون أنه قانون مؤقت لمدة سنتین وقد دأب البرلمان الكوردستاني بحسب رؤیته في 

في حاجة المجتمع إلیه، إلى تمدید العمل به لسنتین في كل مرة ،على عكس الحال 
ا حدد بمدة مؤقتة من جانب آخر أن هذ، فهو دائم وغیر مقانون مكافحة اإلرهاب العراقي

ً وتشعبا وتفصیال ودقة من قانون مكافحة اإلرهاب العراقي فهو یتمثل القانون أكثر موادا ً
  . اإلرهاب العراقي بست مواد فقطفي حین یتمثل قانون مكافحة بثماني عشرة مادة ،

                                                 
 .من قانون مكافحة اإلرهاب العراقي النافذ) ٣،٤(المادتان  :ینظر )١(

 .من القانون نفسه) ٥(من المادة ) ٢-١(الفقرات : ینظر )٢(



   
 

 

 

١٨٨    

 

تراق نظمة الحاسوب أو اخأومن هذه الجرائم جریمة تعطیل وسائل االتصاالت و
والجدیر باإلشارة أن المادة الثالثة عشرة نصت على وجوب التعامل مع  .)١(شبكاتها

ما في المتهمین بالجرائم اإلرهابیة معاملة قانونیة عادلة خالل جمیع مراحل التحقیق ب
، وال یجوز استعمال وسائل التعذیب الجسدي أو النفسي ي دفاع عنهمذلك تأمین محام

أو المعاملة غیر اإلنسانیة بحقهم، وال یعتد باالعتراف المنتزع منهم باإلكراه أو التهدید أو 
  .)٢(التعذیب أو الوعد أو الوعید

 

یكتمل البحث عن ظاهرة  ، الطرق إلى مفهوم المسؤولیة وشروطهاقبل الت

لیها أو التي إاإلرهاب ومسؤولیة الدولة عنها إال بعد اإلشارة إلى أهم المدخالت المؤدیة 
هذه المدخالت واالسباب تزید من تفاقمها، ومن أهمها على المستوى الفردي من بین 

تأتي  المتنوعة أن هذه الظاهرة التي أصبحت الیوم إحدى أهم مشكالت النظام الدولي ال
من فراغ، بل هناك أسباب ومشكالت ومعضالت عدة تنتجها، فمن المدخالت على 

ًمتغیرات تلعب دورا مهما ، یمكن القول بأن الجوانب النفسیة وما یعتریها من  الفردمستوى ً
، ومن جهة أخرى یجد اإلرهاب جذوره من مشاعر اإلحباط والیأس والبؤس ذلكفي 

ًوالمعاناة التي تفوق أحیانا طاقة البشر على تحملها ، إذ یضطر الفرد إلى تبني العنف 

                                                 
 . من قانون مكافحة اإلرهاب في إقلیم كوردستان العراق النافذ٤-٣المادتان  : ینظر )١(

،والمعدل لقانون  الصادر من برلمان كوردستان العراق ٢٠٠٢ لسنة ٢٢من قانون رقم ) ٩(نظر المادة ا )٢(
وحل محلها ) ٢١٨(وقف العمل بالمادة أحیث  .١٩٧١ لسنة ٢٣أصول المحاكمات الجزائیة العراقیة رقم 

ویعتبر أهم تعدیل قام به المشرع ) ر أن ال یكون قد صدر نتیجة إكراهیشترط في اإلقرا(النص اآلتي 
 .ردستاني في تلك المرحلةالكو



   
 

 

 

١٨٩    

 

ًأسلوبا ومنهجا في التعامل مع الواقع البائس الذي یخفق في التكیف معه،أو ال یستطیع  ً
  .)١(میةمعالجته وتغییره بالطرق السل

ومن جهة اخرى یعد التطرف بأشكاله الفكریة والسیاسیة والدینیة والمذهبیة 
ّوالقومیة واالیدولوجیة كلها، سبب آخر وراء توجه االفراد والجماعات إلى اإلرهاب، وان  ٕ

لتطرف یعني الشدة أو اإلفراط في شيء أو في موقف معین وهو أقصى االتجاه أو ا
جراء الذي یكون إلى أبعد حد ، وهو وحین یقال إجراء متطرف یعني ذلك اإل النهایة ،

  ،)٢(الغلو وحین یبالغ شخص ما في فكرة أو في موقف معین دون تسامح أو مرونة

  :وسوف نقسم هذا المطلب الى فقرتین هما 

  :دنیة للدولة والتعویض عن الضرر مفهوم المسؤولیة الم:ًأوال
 من جهة بعد اتساع جرائم اإلرهاب وازدیاد أعداد المتضررین منها كان البد

ًتتولى دفع التعویضات لهم وخصوصا عندما یكون الجاني مجهوال أو معسرا ،وهذه  ً ً
ّالصورة هي الغالبة في جرائم اإلرهاب كما إن من أهم واجبات الدولة الحدیثة األمن 
والنظام داخل البالد والمحافظة على أرواح وممتلكات األفراد ،ومن هنا جاء التزام الدولة 

ررین من جرائم اإلرهاب ،والقانون یتولى تقدیر التعویض في حاالت بتعویض المتض
كثیرة منها ما تنص علیها القوانین مثل قوانین العمل ،أو القوانین المتعلقة بأمراض 

تنص علیها قوانین التقاعد والضمان االجتماعي للعمال، والمشرع إذ  المهنة ومنها ما

                                                 
، ص ١٩٩٤موسوعة العلوم السیاسیة ، محمد محمود ربیع واسماعیل صبري مقلد ، جامعة الكـــویت ، )١(

٦٣٨. 

 –الطبعة األولى ، دار سر دم للطباعة والنشر ،كوردستان  : اإلرهاب والصراع الدولي ، یوسف محمد )٢(
 .٥٤-٥٣یوسف محمد صادق ،ص . ٢٠١٣سلیمانیة ،



   
 

 

 

١٩٠    

 

 ، فیرتب التعویض على مسؤولیة ال عالقة ًیفعل ذلك یكون مدفوعا بمقتضیات العدالة
  .)١(لها بعنصر الخطأ

 للدولة ، ختلف الفقه في بیان األساس والطبیعة القانونیة لمسؤولیة المدنیةاوقد 
ما عن جرائم اإلرهاب فقد أشار قسم منهم إلى أن الخطأ هو أساس لهذه المسؤولیة بین

، أما من حیث الطبیعة القانونیة لهذه المسؤولیة فأشار اتخذ اآلخرون الضرر كأساس لها
ى أنها مسؤولیة تبعیة غیر ، وأشار آخرون إلم الى أنها مسؤولیة أصلیة مباشرةبعضه
، وهي تعد من ور من الجریمة الى مدونة حمورابي فكرة تعویض المضر، وتعودمباشرة

أشهر المدونات، وهذه المدونة هي القانون القدیم الفرید من نوعه الذي اعتنق فكرة 

تعویض الدولة للمجنى علیهم ،فالخطأ أساس لقیام المسؤولیة وحسب وهو ینفصل عن 
عنصر آخر السیما مدى تقدیر التعویض الذي یقدر حسب مدى الضرر دون أي 

فالتعویض واحد بالنسبة لكل أنواع الخطأ ،  .)٢(جسامة الخطأ المنسوب الى المسؤول
هو التعویض الكامل عن كل ضرر وبذلك فقد اسندت إلى المسؤولیة المدنیة وظیفة و

  .)٣(ي وظیفة جبر الضررـــویض المدني وهـمنفردة تتحقق عن طریق التع

 عن إن الفقه القانوني القدیم لم یكن یمیز في بدایة مراحل تطوره بین ًفضال
، بل كان هناك نوع من الخلط، لذلك كان لیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیةالمسؤو

                                                 
القانون المدني وأحكام االلتزام ، عبد المجید الحكیم وآخرون ، الجزء الثاني ، العاتك لصناعة الكتاب  )١(

 .٧٣، ص)ت .د(  ،)ب،ط( ،القاهرة ،

، یعقوب )رسالة دكتوراه غیر منشورة( تعویض الدولة للمجنى علیهم في جرائم األشخاص ، دراسة مقارنة  )٢(
 .٢٩ ، ص ١٩٧٨محمد ، مطابع صوت الخلیج ،الشارقة ،الطبعة األولى ،

، د(كندریة، ، االس دسوقي، مؤسسة الثقافة الجامعیة، محمد إبراهیمتقدیر التعویض بین الخطأ والضرر )٣(
 .٨٤، ص ) د، ت(  ،) ط



   
 

 

 

١٩١    

 

ًالتعویض یختلط بفكرة العقوبة باعتبارها جزاء خاصا، ولكن بعد الفصل بین المسؤولیتین  ً
ً یقدر تقدیرا موضوعیا تكون العبرة بمدى الضرر، الجنائیة والمدنیة ، أصبح التعویض ً

  .)١(ولیس جسامة الخطأ

وم علیه كل وتختلف المسؤولیتان الجنائیة والمدنیة من حیث االساس الذي تق
منهما، فالمسؤولیة الجنائیة تقوم على أساس هو الضرر الذي یصیب المجتمع أما 

ًاذا فأساس المسؤولیة المدنیة  .)٢(أساس المسؤولیة المدنیة فهو الضرر الذي یصیب الفرد
للدولة عن جرائم اإلرهاب هو السبب الذي من أجله یضع القانون عبء تعویض الضرر 

كونها الشخص المعنوي الموكل إلیه واجب حفظ ) الدولة(الشخص عن تلك الجرائم على 
  .األمن والنظام داخل البلد

ل في األساس القانوني لمسؤولیة الدولة عدة نظریات یمكن إرجاعها إلى وقد قی
 والمجموعة أ أساس لها وهي النظریات الشخصیةمجموعتین، األولى اتخذت من الخط

  .)٣(األخرى، جعلت من الضرر هو األساس فیها وهي النظریات الموضوعیة

إذا (انون المدني العراقي على مایلي  من الق١٨٦ونصت الفقرة األولى من المادة 

ًاتلف أحد مال غیره أو انقص قیمته مباشرة أو تسببا یكون ضامنا إذا كان في إحداثه  ً
كل فعل ضار بالنفس من قتل ( منه ٢٠٢المادة  أو تعدى ،وقضت هذا الضرر قد تعمد

                                                 
م دسوقي ،  مطبوعات التعویض محمد ابراهی تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة دراسة تحلیلیة لتقدیر )١(

 .٣٥،ص ١٩٩٥، ) ط. د(جامعة الكویت، 

نظریة االلتزام في القانون المدني العراقي،عبد المجید الحكیم وآخرون   ، الجزء األول ، في مصادر  )٢(
 .٢٠١، ص ) د، ت( ، ) ط  د،(، لكتاب، القاهرةااللتزام ، العاتك لصناعة ا

، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي : كشةمسؤولیة اآلباء المدنیة عن األبناء القصر ، جمال مهدي اال )٣(
 .٣٨١، ص ٢٠٠٩،االسكندریة ، 



   
 

 

 

١٩٢    

 

أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع اإلیذاء یلزم بالتعویضات من أحدث 
 منه كل تعد یصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر ٢٠٤وجاء في المادة ) .لضررا

 في المواد السابقة یستوجب التعویض اذا، ومن هذا المنطلق ،فإن هذه المواد التي
تضمنت قواعد عامة للمسؤولیة التقصیریة تشیر إلى أن هذه المسؤولیة تقوم على أركان 

  .)١(ثالثة هي الضرر، والخطأ، والعالقة السببیة بین الضرر والخطأ

 له، وهو ركن ة مشروعةوالضرر أذى یصیب الشخص في حق أو في مصلح
ًلمسؤولیة تعني التزاما بالتعویض، والتعویض یقدر بقدر ، ألن اأساس في المسؤولیة

، وبانتفائه تنتفي المسؤولیة وال تظل محل للتعویض وال تكون لمدعي المسؤولیة الضرر

أما الخطأ في إطار المسؤولیة التقصیریة إخالل بالتزام . )٢(مصلحة في إقامة الدعوى
ًقانوني، وهذا االلتزام دائما التزام ببذل عنایة ، اذ یجب على الشخص الیقظة والتبصر 

، ًلك عد مخطئا، واستوجب المساءلةحتى ال یضر بالغیر، فإذا انحرف بسلوكه عن ذ
ظریة سمیت نظریة الخطأ أساس للمسؤولیة إلى ابتداع نولقد اتجه مؤیدو فكرة الخطأ ك

حدد اإلخالل بالتزام م: ، ویعرف بأنهٕیفترض وانما هو خطأ ثابت ، فالخطأ الالثابت
، فهو  للغیر، وهو منع الشيء من إحداث الضررفرضه القانون على حارس الشيء

ًویجب أن یكون التعویض مساویا ، فال . )٣(، ولیس التزام ببذل عنایةالتزام بتحقیق غایة
یحكم بأقل من الضرر حتى ال یترتب على ذلك إفقار المضرور، كذلك ال یحكم بأكثر 

                                                 
 .٢/٢١٢القانون المدني وأحكام االلتزام ، عبد المجید الحكیم وآخرون ، : ینظر )١(

 .٢/٢١٢یم وآخرون ، القانون المدني وأحكام االلتزام ، عبد المجید الحك: ینظر )٢(

القانون المدني في االلتزامات سلیمان مر قس ، المجلة األولى ، الطبعة الخامسة ، دار الوافي في شرح  )٣(
 .٢٢٢ ،ص ١٩٩٠النهضة العربیة ، القاهرة ، 



   
 

 

 

١٩٣    

 

لى ذلك إثراء المضرور دون سبب مقبول من الواقع أو من الضرر حتى ال یترتب ع
  .)١(القانون

ّوبما أن محور دراستنا هذه حول المسؤولیة المدنیة للدولة عن جرائم اإلرهاب ، 
نرى أن الدولة ملزمة بتعویض المتضررین عن الجرائم اإلرهابیة ، وذلك عند ثبوت ف

عجز الشرطة أو تباطؤها في الوقایة من الجرائم اإلرهابیة، بعد عجز الدولة عن الوقایة 
من تلك الجرائم بادر المشرع الفرنسي إلى سن قوانین لغرض مجابهة تلك الجرائم عن 

، وتشدید العقوبات ضد اب بضحایا جرائم اإلرهطریق إنشاء صندوق ضمان خاص
الجناة واستمر المشرع بتعدیل تلك القوانین من أجل أن یواكب التطور في مجال تعویض 

  ) .الدولة(، الذي ینسب الى المرفق العام )الخطى المرفقي( وهذا ما یعرف بـ المتضررین

 عن الضرر مسؤولیة بمفردهاوتقع المسؤولیة على عاتق المرفق ویتحمل ال
  .)٢(، وتلتزم بدفع التعویض من المال العامالحاصل

وقد تناول المشرع المصري الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة اذ یستطیع 
ًوال مدنیا عن فعـل تابعه  الحارس اذا ثبت ْالمتضرر أن یرجع على المتبوع باعتباره مســـؤ ً
  .)٣(أثناء أو بسبب الوظیفة) التابع ( أن الخطأ في الحراسة قد صدر عن الحارس 

، وفي إطار حفظ األمن أوكل المشرع الى ومن خالل مضمون المادة المذكورة
جب حمایة األفراد من كل خطر بصورة عامة بما فیها أخطار الجرائم القوات المسلحة وا

                                                 
، خة ، دار الجامعة الجدیدة للنشرالمسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب ، حسام علي عبد الخالق الشی )١(

 .٥٠، ص ٢٠٠٤االسكندریة ، 

 .١٤ ، ص ٢٠٠٦، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، لمسؤولیة ، عاطف عبد الحمید حسن اإلرهاب وا )٢(

 .من القانون المدني المصري النافذ) ١٧٨(المادة : ینظر )٣(



   
 

 

 

١٩٤    

 

ْ من القانون المدني المصري بأن كل خطأ سبب ١٦٣وجاءت في المادة . )١(اإلرهابیة
ویستفاد من هذا، ان عالقة السببیة ما بین  .)٢(ًضررا للغیر یلزم من ارتكبه بتعویضه

، مابین الخطأ الذي ارتكبه المسؤولالخطأ والضرر معناها أن توجد عالقة مباشرة 
ي الركن الثالث من أركان المسؤولیة التي والضرر الذي أصاب المضرور ، والسببیة وه

  .)٣(ًأشرنا الیها سابقا قد تستقل عن ركن الخطأ وآیة ذلك إنها قد توجد وال یوجد الخطأ

ًأما بالنسبة للمشرع العراقي فلم یكن التشریع العراقي بعیدا عن التشریع الفرنسي 
، وذلك من جرائم اإلرهاب إلى لجان مختصة عندما أوكل دفع التعویضات للمتضررین

 المعدل ، الذي شكل لجان تتولى النظر ٢٠٠٩ لسنة ٢٠ِمن خالل سنه لقانون رقم 

بطلبات التعویض بالنسبة لألضرار المادیة ، إذ أن القضاء العراقي ال ینظر الى دعاوى 
  .)٤(تعویض المتضررین والضحایا من الجرائم اإلرهابیة

                                                 
 .٢٠١٤من دستور جمهوریة المصر العربیة لسنة ) ٢٠٠(المادة : ینظر )١(
، )د ، ط ( أمام المحاكم الجنائیة، المرصفاوي حســــــن الصادق، دار المعارف، القاهرة، الدعوى المدنیة  )٢(

 .١٢٤، ص ) د ، ت(
 .المصدر نفسه: ینظر  )٣(
ه قضت محكمة تمییز االتحادیة بقرارها بأن لدى التدقیق والمداولة من قبل الهیئة وجدت وفي هذا االتجا )٤(

 قانون التعویض ٢٠٠٩ لسنة ٢٠ان طلب التعویض یوجه الى اللجان المشكلة بموجب قانون رقم 
 المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطاء العسكریة والعملیات اإلرهابیة ووضحت المادة الثالثة

منه سریان عمل القانون ) ١٩(منه ، تشكیل اللجان الرئیسیة والفرعیة الستالم الطلبات وذكرت المادة 
في محافظة دیالى ) س( وما بعدها ، وتتلخص القضیة بتعرض دار المواطن ٢٠/٣/٢٠٠٣للفترة من 

لناشئة عن هذه  األضرار االى عمل إرهابي اسفر عن تهدیم الدار العائدة له ، فطالب المواطن بتعویض
، اال ان القضاء العراقي اعاد القضیة وأشار الى مراجعة اللجان المشكلة والمخولة بموجب قانون الجریمة

، وصدر القرار باالتفاق في تالم طلبات التعویض ولیس المحكمة ، باس٢٠٠٩ لسنة ٢٠رقم 
 ، العدد االول ، بغداد ، منشور في مجلة النشرة القضائیة ، مجلس القضاء االعلى  ، قرار٢٤/٥/٢٠١٠

 .٥٦ ، ص ٢٠١١لسنة 
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ولكن یمكن للمتضرر مراجعة اللجان اإلداریة المشكلة لهذا الغرض ، ومن خالل 
ْالتمعن والتدقیق في مواد هذا القانون یتبین أن نظریة الخطأ تساهم في اإلجابة على 

تضررین من جرائم تساؤالت عدیدة لبیان األساس األمثل لمسؤولیة الدولة لتعویض الم
  .)١(اإلرهاب

وفي إطار التعویض عن جرائم اإلرهاب وضمن مفهوم هذه النظریة، خرج 
المشرع عن كون التعویض الذي استحقه المتضرر ذا طبیعة احتیاطیة ، أو كونه مجرد 

ًیضا حقیقیاّمساعدة ، بل عده تعو ً)٢(.  

ٕفلم یعد ینظر إلى الضرر على إنه مجرد ركن في المسؤولیة، وانما أصبح ینظر 
، وأصبحت الدولة الیوم  عن المتضرر بصرف النظر عن مصدرهإلى وجوب دفعه

، كما  الخطأرتتحمل إصالح الضرر الناجم عن العملیات اإلرهابیة حتى لو انتفى عنص
أن قیام الدول بمثل هذا التصرف البد أن یستند إلى أساس موضوعي یبرره فسلكت 

 ًالدول من أجل ذلك طرقا شتى فسنت قواعد تشریعیة تقرر من خاللها مساعدة
  .)٣(، وهذا ما فعله المشرع العراقيالمتضررین وفق ضوابط وشروط خاصة

وتجدر اإلشارة إلى أن هناك العدید من النظریات في نطاق القانون المدني  التي 
تحاول أن تؤسس المسؤولیة المدنیة للدولة عن جرائم اإلرهاب منها نظریة الضمان ، 

ــیر ) تحمل التبعة(ونظریة المخاطر أو  من نظریة اإلنابة ، فكرة التأمین ، والكثـــــ
النظریات التي هي مجرد أفكار لم توضع بعد في إطار المفهوم القانوني الصحیح ، 
ًواخیرا أردت أن أشیر إلى أن الشریعة اإلسالمیة تفوقت على القوانین الوضعیة من حیث 

                                                 
 . المعدل٢٠٠٩ لسنة ٢٠قانون تعویض المتضررین ، رقم ) ٦/٤(نظر المادة ا )١(

 .المادة نفسها ، القانون نفسه: ینظر  )٢(

 .ویض ضحایا جرائم اإلرهاب الخاص بتع٢٠٠٩ لسنة ٢٠إصدار قانون رقم  )٣(
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ّتبني فكرة تعویض ضحایا، تلك الجریمتین من ناحیة الترتیب التاریخي عندما ودى النبي 
عبد اهللا بن سهل من بیت المال أي من الخزانة العامة للدولة ، صلى اهللا علیه وسلم 

ًفهذه الفكرة لها تطبیق مسند منذ أربعة عشرة قرنا ، في حین أن القوانین الوضعیة لم 
ّ م ، أي منذ إحدى وأربعون عاما، بل الحقیقة إن ١٩٦٣تعرفها حقیقة إال منذ ســــــنة  ً

ًة وسجل لنفسه إلى حد ما سبقا على التشریعات للفقه اإلسالمي في هذا المجال الریاد ّ
ــورابي غیره من الشرائع القدیمة ، في تنفیذه لفكرة  ـــ ِألمعاصرة تماما مثلما سبق قانون حمـــ ً

  .)١(تعویض ضحایا جرائم األموال

  

  

                                                 
مصدر سابق ، : محمد ، یعقوب )دراسة مقارنة ( تعویض الدولة للمجنى علیهم في جرائم األشخاص  )١(

 .١٦٩ - ١٦٥ص 
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نحمد اهللا ونستعین به ونستهدیه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا 

  .وأعمال اآلخرین من إرهاب الناس مسلمین وغیر المسلمین، آمین

  :نا على جملة من النتائج واألهداف، ومن تلك النتائجفي بحثنا هذا تعرف

شر السالم ، واألمان ایش السلمي مع اآلخرین ، ونإن اإلسالم دین یحب التع .١
الدین، : على حفظ الضروریات الخمس لإلنسانٕ، وانه یحث ، في مجتمعه

  .والعرض، والمال والنفس، والعقل،
إن اإلرهاب، وتخویف الناس المسالمین مرفوض في اإلسالم بكل أنواعه  .٢

  .،وصوره

  .في نظر الشرع اإلسالميإن اإلرهاب یعتبر جریمة من أكبر الجرائم  .٣
إن الحرابة تعد من الجرائم المسماة في الشرع بالجرائم والتي یتكیف بها  .٤

اإلرهاب في بعض صوره والتي حدد اهللا لها العقوبة وأغلظها، ألن فعل 
  .اإلرهاب كالحرابة لن یخرج عن كونه فسادا في األرض

 خاصة بالمرتدین والیهود ، إن عقوبة الحرابة الواردة في القرآن الكریم لیست .٥
ٕكما یرى ذلك بعض المفسرین ، وانما تشمل بعموم اآلیة كل من أجرم جرائم 
الحرابة والسعي في األرض بالفساد، سواء أكان من المسلمین أم من غیرهم 
ممن یعیشون في دار اإلسالم ،وهم لیسوا من أهل الحرب فیحكم علیه 

  .بحكمها
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لمدني األعمال اإلرهابیة ، وعقوبتها ، والمسؤولیة لم یغفل القانون الوضعي ا .٦
والعواقب السیئة ، التي تنجم  التي تقع على عاتق اإلرهابي ، وحدد عقوبته

  .عنها
 والمساواة ْفي الختام نوصي الجمیع أن یكون هدفهم في الحیاة تحقیق العدل .٧

 سلمین،الحذر من التعدي والظلم على غیر الم والسالم وواالستقرار واألمن
رهاب والتخویف اإل وأن یتركوا وأن ینهلوا من معین اإلسالم الصافي النقي،

، ألن ذلك یخالف قواعد الدین اإلسالمي وسماحته ، كما واإلفساد في األرض
  .كان الرعیل األول من المسلمین رحمهم اهللا
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/ دار العلم) ١٤٢٥ت (دمشقي الرحمن حبنك ال  عبد:أجنحة المسكر الثالثة وخوافیها .١

 ).  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ط (دمشق 

 ابن خلف بن محمد بن الحسین بن محمد یعلى، أبو القاضي :األحكام السلطانیة  .٢
 - العلمیة  الكتب دار / الفقيحامد محمد: صححه  )هـ٤٥٨: المتوفى (الفراء 
  . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١، ٢لبنان ط  بیروت،

 الجصاص الرازي بكر أبو علي بن أحمد :القرآن  أحكام،أحكام القرآن للجصاص .٣
 الكتب دار: شاهین علي محمد السالم عبد: قیتحق) هـ٣٧٠: المتوفى( الحنف
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥األولى، : الطبعة  لبنان–بیروت  العلمیة

 الدین مجد البلحي، الموصلي مودود بن محمود بن اهللا عبد :االختیار لتعلیل المختار .٤
 من(دقیقة  أبو محمود الشیخ :تعلیقات علیها )هـ٦٨٣: المتوفى(الحنفي  ضلالف أبو

 القاهرة -الحلبي  مطبعة ):سابقا الدین أصول بكلیة ومدرس الحنفیة علماء
 .  م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦): وغیرها  بیروت،-العلمیة  الكتب دار وصورتها(

 الجامعي االسكندریة دار الفكر: إرهاب ركاب الطائرات، صالح الدین جمال الدین .٥
 .م٢٠٠٦

تعویض األضرار الناشئة عن االعمال اإلرهابیة  في (اإلرهاب والمسؤولیة المدنیة  .٦
، ،دار النهضة العربیة: الحمید حسنعاطف عبد ) القانون المصري والقانون الفرنسي

 .٢٠٠٦القاهرة ، 
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، كر الجامعيلطبعة االولى ،دار الفا: اإلرهاب الدولي، منتصر سعید حمودة .٧
 .٢٠٠٨االسكندریة ،

االمم المتحدة المكتب المعني بالمخدرات والجریمة ، الدلیل التشریعي للنظام العالمي  .٨
 .  ًنقال عن طاهر سلیمان خلیل.  ٢٠٠٨لمكافحة اإلرهاب ، نیویورك ،

 .االتفاقیة الدولیة لقمع تمویل اإلرهاب محمد عبد اللطیف عبد العال  .٩

الطبعة األولى ، دار سر دم للطباعة : والصراع الدولي ، یوسف محمد اإلرهاب  .١٠

 . ٢٠١٣ سلیمانیة ،–والنشر ،كوردستان 

دار النهضة :اإلرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام ، نبیل حلمي  .١١
 . م ١٩٨٨العربیة ، القاهرة 

 )   هـ١٤٠٧ت ( المهنا اهللا عبد: اإلرهاب الدولي، خطورته والتخطیط لمواجهته .١٢

 . محمد مؤنس محب الدین . اإلرهاب في القانون الجنائي د .١٣

 ). م١٩٨٥(القاهرة / الرحمن صدیق النهضة عبد/ اإلرهاب السیاسي .١٤

 عثمان بن العباس بن إدریس بن محمد اهللا عبد أبو الشافعي :األم لإلمام الشافعي  .١٥

 هـ٢٠٤: المتوفى(المكي  القرشي المطلبي مناف عبد بن المطلب عبد بن شافع بن
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠: طبعة بدون: الطبعة -المعرفة  دار

 بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الولید أبو :بدایة المجتهد ونهایة المقتصد .١٦
 القاهرة  –الحدیث  دار ):هـ٥٩٥: المتوفى(الحفید  رشد بابن الشهیر القرطبي رشد

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: طبعة بدون :الطبعة
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 الى ٢١( )١٤٢٢/ ٤ص (بیان مكة المكرمة مجمع الفقه اإلسالمي   .١٧
 )  م١/٢٠٠٢ /١٠  الى٥(الموافق)  هـ٢٦/١٠/١٤٢٢

 أبو الحسیني، ّالرزاق عبد بن ّمحمد بن ّمحمد :القاموس جواهر من العروس تاج .١٨
 :المحققین من مجموعة :تحقق) هـ١٢٠٥: ت(َّالزبیدي  بمرتضى، ّالملقب الفیض،

 .الهدایة دار

 كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو : :)تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر تفسیر .١٩

 طیبة دار :سالمة محمد بن سامي :تحقق ) هـ٧٧٤- ٧٠٠( الدمشقي القرشي
 هـ١٤٢٠ ،٢ط  ،والتوزیع للنشر

 بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو :)الكبیر التفسیر= الغیب  مفاتیح(تفسیر الرازي  .٢٠
الري  خطیب الرازي الدین بفخر الملقب الرازي التیمي الحسین بن الحسن

  .هـ١٤٢٠الثالثة، : الطبعة  بیروت،العربي التراث إحیاء دار ):هـ٦٠٦: المتوفى(

 بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو :القرآن ألحكام الجامع(تفسیر القرطبي  .٢١
 أحمد :تحقیق هـ٦٧١: المتوفى( القرطبي الدین شمس جيالخزر األنصاري فرح بن

هـ ١٣٨٤الثانیة، :  الطبعة القاهرة،المصریة الكتب دار :أطفیش ٕوابراهیم البردوني
  .م١٩٦٤ -

مؤسسة الثقافة : تقدیر التعویض بین الخطأ والضرر محمد إبراهیم دسوقي  .٢٢
  ) .د، ت( ،) د ، ط( الجامعیة ، االسكندریة ، 

أبو : م اإلرهاب أحمد شوقي المجنى علیهم عن األضرار الناشئة عن جرائتعوض .٢٣
 . م ١٩٩٧، دار النهضة العربیة، ٢، ط خطوة
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دراسة مقارنة : تعویض الدولة للمجنى علیهم في جرائم األشخاص ،یعقوب محمد  .٢٤
، مطابع صوت الخلیج ،الشارقة ،الطبعة األولى )رسالة دكتوراه غیر منشورة(
،١٩٧٨ .  

تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة دراسة تحلیلیة لتقدیر التعویض، محمد  .٢٥
  .١٩٩٥، ) ط. د( مطبوعات جامعة الكویت ، : ابراهیم دسوقي 

دار النهضة :، محمد عبد اللطیف عبد العال )دراسة مقارنة ( جریمة اإلرهــــاب  .٢٦

 . ١٩٩٤العربیة، 

دار / تحقیق رمزي منیر)  هـ٣٢١ت (زدي أبو بكر بن محمد األ: جمهرة اللغة .٢٧
 ).  م١٩٨٧ -١ط(  بیروت –العلم للمالیین 

 كامل - حقوق اإلنسان والقضایا الكبرى بحث نشر في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي .٢٨
 ).   هـ١٤٢٠) (١٤٢٩ت (اسماعیل الشریف 

 الطالب منهج شرح بتوضیح الوهاب حاشیة الجمل على شرح المنهج  فتوحات .٢٩
 منهاج من األنصاري زكریا اختصره الطالب منهج(الجمل  بحاشیة المعروف

 منصور بن عمر بن سلیمان /الطالب منهج شرح في شرحه ثم للنووي الطالبین
 :الفكر، الطبعة دار ):هـ١٢٠٤: المتوفى(بالجمل  المعروف األزهري، العجیلي

 . تاریخ وبدون طبعة بدون

: المزني مختصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه وردي فيالحاوي الكبیر للما .٣٠
 الشهیر البغدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو

 عادل  الشیخمعوض، محمد علي الشیخ: تحقق) هـ٤٥٠: المتوفى(بالماوردي 
 . م١٩٩٩/هـ١٤١٩: ١نان طلب ،بیروت العلمیة، الكتب دار: الموجود عبد أحمد
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 اإلرهاب والدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون الدولي، عادل عبدالحزب ضد  .٣١
 . م٢٠٠٦ دار النهضة العربیة، القاهرة  اهللا المسدي،

  .علي بن نایف الشحود:الخالصة في أحكام أهل الذمة  .٣٢

  ).  ٢٠٠( المادة ٢٠١٤دستور جمهوریة المصر العربیة لسنة  .٣٣

دار : صفاوي ، حسن الصادق نائیة المردنیة أمام المحاكم الجالدعوى الم .٣٤
  ) د ، ت( ،)د،ط(المعارف، القاهرة 

 اهللا عبد بن العزیز عبد: باز  بن العزیز عبد للشیخ دروس للشیخ بن باز دروس .٣٥
 موقع بتفریغها قام صوتیة دروس: الكتاب  ـمصدر ه١٤٢٠: المتوفى ( باز بن

 http://www.islamweb.net اإلسالمیة الشبكة

 بن إبراهیم بن محمد: حسان محمد للشیخ دروس للشیخ محمد حسان دروس .٣٦
 الشبكة موقع بتفریغها قام صوتیة دروس: الكتاب مصدر حسان بن إبراهیم

  thttp://www.islamweb.ne اإلسالمیة

 والعلوم السیاسیة رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة دهوك، فا كلتي القانون .٣٧

 .م٢٠١٤

 أبیه اسم وماجة القزویني، یزید بن محمد اهللا عبد أبو ماجة ابن: ماجه ابن سنن .٣٨
 العربیة، الكتب إحیاء دار :الباقي عبد فؤاد محمد: تحقیق )هـ٢٧٣: المتوفى( یزید

 .عیسى الحلبي فیصل
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 عمرو بن دشدا بن بشیر بن إسحاق بن األشعث بن سلیمان: سنن أبي داود .٣٩
ْسجستاني األزدي  المكتبة: الحمید عبد الدین محیي محمد: تحقیق )هـ٢٧٥: ت( ِ

 ).  ٥٠٠٤)(٤/٣٠١(  بیروت–صیدا  العصریة،

 علي بن شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو: للنسائي الصغرى السنن :سنن النسائي  .٤٠
 مكتب: غدة أبو الفتاح عبد: تحقیق )هـ٣٠٣: المتوفى(النسائي  الخراساني،
 .١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانیة، :  حلب الطبعة–اإلسالمیة  المطبوعات

 بن علي بن محمد: السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، لإلمام الشوكاني .٤١
  .١ط :حزم ابن دار ) :هـ١٢٥٠: ت (الشوكاني  محمد

/ رتحقیق أحمد عبد الغفو)  هـ٣٩٣ت (أبو نصر الفارابي / الصحاح تاج اللغة  .٤٢
 ). م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ -٤ط(  بیروت /دار العلم

 مسلم المختصر الصحیح المسند). ٤/١٩٩٤(صحیح  مسلم من حدیث أبي ذر  .٤٣
 عبد فؤاد محمد: تحقیق )هـ٢٦١ت (النیسابوري  القشیري الحسن أبو الحجاج بن

  .بیروت –العربي التراث إحیاء دار /الباقي

. تحقیق د)  هـ١٧٠ت ( د الفراهیدي البصري أبو الرحمن الخلیل بن أحم: العین .٤٤
 ٣٧٠ت (محمد الهروي /  اللغة  دار ومكتبة الهالل وتهذیب-مهدي المخزومي

  .)هـ

 العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: فتح الباري شرح صحیح البخاري .٤٥
 بدع فؤاد محمد: وأحادیثه وأبوابه كتبه رقم ١٣٧٩ بیروت، -المعرفة دار: الشافعي

 .الخطیب الدین محب: طبعه على ، أشرفيالباق
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. اهللا بن حمد المطلق ود عبد. اهللا بن محمد الطیار ود عبد. د/ الفقه المیسر .٤٦
 -  هـ ١٤٣١/ ١ط( السعودیة -الریاض/ محمد بن ابراهیم الموسى دار الوطن

 ).   م ٢٠١١

ء العسكریة قانون تعویض المتضررین من جراء العملیات الحربیة واألخطا .٤٧
  .    والعملیات اإلرهابیة

قانون العقوبات القسم الخاص ،جرائم االعتداء على المصلحة العامة وعلى  .٤٨

،الطبعة الثانیة ، منشورات الحلبي :األنسان والمال علي عبد القادر فهوجي 
 ٢٠٠٢ لبنان، –الحقوقیة ، بیروت 

ستان العراق ،والمعدل لقانون  الصادر من برلمان كورد٢٠٠٢ لسنة ٢٢قانون رقم  .٤٩
وقف العمل أحیث  .١٩٧١ لسنة ٢٣أصول المحاكمات الجزائیة العراقیة رقم 

یشترط في اإلقرار أن ال یكون قد صدر (وحل محلها النص اآلتي ) ٢١٨(بالمادة 
 .تلك المرحلةویعتبر أهم تعدیل قام به المشرع الكوردستاني في ) نتیجة إكراه 

، العاتك ام ، عبد المجید  الحكیم وآخرون الجزء الثاني وأحكام االلتزالقانون المدني .٥٠

 ).ت .د( ،)ب، ط(لصناعة الكتاب ،القاهرة ،

 منظور ابن الدین جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد :العرب لسان .٥١
: ٣ بیروت ، ط–صادر  دار ):هـ٧١١: ت(اإلفریقي  الرویفعي األنصاري

 .هـ١٤١٤

 البحوث إلدارات العامة الرئاسة عن تصدر دوریة مجلة: بحوث اإلسالم مجلة ال .٥٢
 واإلفتاء العلمیة البحوث إلدارات العامة الرئاسة :واإلرشاد  والدعوة واإلفتاء العلمیة
 . جزءا٨٨: األجزاء عدد والدعوة
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 موسوعة العلوم السیاسیة، .صدرت عن المنتدى اإلسالمي) ٢٣٨(مجلة البیان  .٥٣
ــویت ،جیدعبد الم  .١٩٩٤ الحكیم وآخرون جامعة الكـ

 البحوث إلدارات العامة الرئاسة عن تصدر دوریة مجلة: مجلة البحوث اإلسالم  .٥٤
 واإلفتاء العلمیة البحوث إلدارات العامة الرئاسة :واإلرشاد  والدعوة واإلفتاء العلمیة
 . جزءا٨٨: األجزاء عدد والدعوة

تحقیق یوسف )  هـ٦٦٦ت (اهللا الرازي   أبو عبدزین الدین/ مختار الصحاح .٥٥

 ). م ١٩٩٩/  هـ١٤٢٠ -٥ط(بیروت / دار النموذجیة / الشیخ

 :یخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهماالمستخرج من األحادیث  المختارة مما لم  .٥٦
دار خضر،  :تحقیق عبد الملك بن دهیش)  هـ٦٤٣ت (ضیاء الدین المقدسي 

 ). م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠( ، ٣بیروت، لبنان ط

أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهیم بن :شرح  سنن أبي داود : معالم السنن .٥٧
- هـ ١٣٥١(حلب  :المطبعة العلمیة )   هـ ٣٨٨ت( الخطاب البستي المعروف 

 ).  م١٩٣٢

 .معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة .٥٨

  .الدعوة دار / مجمع اللغة العربیة بالقاهرة / المعجم الوسیط .٥٩

 ). م٢٠٠٢هـ ١٤٢٣(عزت مراد : المملكة العربیة السعودیة ومكافحة اإلرهاب .٦٠

 عدد  الكویت–اإلسالمیة  والشئون األوقاف وزارة :الموسوعة الفقهیة الكویتیة .٦١
 ). هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من : (الطبعة  جزء٤٥: األجزاء
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  محمد بن . مد المطلق وداهللا بن ح عبد. دعبداهللا بن محمد الطیار و. د/ سرمی .٦٢

. د/المسلمین  وغیر المسلمین بین اإلنسانیة العالقات فقه في استشرافیة نظرات .٦٣
 بدون السعودیة األوقاف وزارة موقع على منشور الكتاب /سفر محمد بن حسن

 .بیانات

 من عدد: وسلم علیه اهللا  صلى–الكریم  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة .٦٤
المكي  الحرم وخطیب إمام حمید بن اهللا عبد بن صالح/ الشیخ بإشراف نالمختصی

  ٤ط  جدة، والتوزیع، للنشر الوسیلة دار: 

 . نظرة في مفهوم اإلرهاب والموقف منه في اإلسالم  عبدالرحمن مطرودي .٦٥

ت (النوادر والزیادات على ما في المدونة أبو محمد عبد اهللا القیرواني المالكي  .٦٦
 ١بیروت ط–دار الغرب اإلسالمي /عبد الفتاح محمد . تحقیق د) .ـ ه٣٨٦

 . م١٩٩٩

دراسة مقارنة طاهر -مكافحة اإلرهاب وتأثیرها على حقوق اإلنسان المدنیة، .٦٧
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة دهوك، فا كلتي القانون - : سلیمان خلیل

 .م٢٠١٤والعلوم السیاسیة 

ي بین القانون الدولي وممارسات الدول محمود حجازي مكافحة االرهاب الدول .٦٨
 ) . ب، ت(، )ب، ط(،مطبعة العشري،: محمود 

، الطبعة األولى : مسؤولیة اآلباء المدنیة عن األبناء القصر جمال مهدي ال كشة  .٦٩
  .٢٠٠٩، دار الفكر الجامعي االسكندریة ، 
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، دار : د الخالق الشیخة المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب حسام علي عب .٧٠
  .٢٠٠٤الجامعة الجدیدة للنشر ،  االسكندریة ، 

دار : المنظور الدیني والقانوني لجرائم اإلرهاب ، محمد عبد المنعم عبد الخالق  .٧١
 .١٩٩٩النهضة العربیة ، القاهرة ، 

 .١٩٩٤موسوعة العلوم السیاسیة ، عبد المجید  الحكیم وآخرون جامعة الكـــویت ، .٧٢

، الجزء : نظریة االلتزام في القانون المدني العراقي عبد المجید الحكیم وآخرون  .٧٣

د، ( ، ) د، ط (األول ، في مصادر االلتزام ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 
 ) .ت

 ، المجلة األولى ،: الوافي في شرح القانون المدني في االلتزامات سلیمان مر قس  .٧٤
 .١٩٩٠الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربیة ،القاهرة ، 

م في جرائم األشخاص یعقوب محمد تعویض الدولة للمجنى علیه: یعقوب محمد .٧٥
  ).دراسة مقارنة(

  




