المقدمة :
قبل الدخول في تفصيالت البحث عن أسباب تجنيد اإلحداث من قبل اإلرهاب في العراق  ,البد أن
نفهم أن جملة عوامل دفعت الحدث الى ممارسة السلوك المنحرف  .وكذلك البد أن نفهم أيضا بأن ظاهرة
التجنيد من قبل اإلرهابيين ال يحكمها سبب واحد بل تشترك أسباب عدة في تكوينها  ،ألنها من التعقيد
والتشابك بحيث تجعلنا ال نسلم بما يؤكد به كل من علماء النفس الذين يعتبرون ظاهرة انحراف الحدث ،
نفسية ترتبط بذاتية المتشرد  ،وعلماء االجتماع الذين يرجعون هذه الظاهرة الى خلل في البيئة االجتماعية ،
وعلماء الطب الذين يقررون أن سببها حدوث خلل في البناء الفسيولوجي للجسم  ،ورجال الدين الذين
ً
صفة
يردون السبب الى االنحالل الخلقي والبعد عن العبادات واصول الدين  ،وعلماء الوراثة الذين يعدونها
من الصفات التي ورثها الحدث عن طريق المورثات .
أن أنصار كل فريق ينظر لهذه الظاهرة من جانب معين من جوانب شخصية الحدث  ،وكأنه يتكون من
أجزاء منفصلة ال عالقة لكل جزء باالخر  .ومن ثم من الخطأ ان تكون عملية التحليل التي تتجمد عند
معرفة جانب واحد (( بل ان عملية التحليل يجب أن تشمل جميع جوانب الظاهرة كي نستطيع تحديد
العالقات القائمة بينها وبالتالي يتاح لنا ادراك الظاهرة بشكل صحيح )).
فسلوك الحدث هو نتيجة لجملة عالقات مترابطة يقيمها الحدث مع االخرين في االسرة  ،والمجتمع .

الباحثان

لمحة تاريخية :
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يعد العراق صانع أولى الحضارات التي تميزت بانجازاتها القانونية التي كان االلتزام بمبدأ العدالة
والتأكيد على القصاص بدل العقوبات ،واحترام العالقات األسرية وحقوق اإلنسان من أهم انجازاتها (( إن
شرائع حمورابي واشنونا واورنمو ولبت عشتار هي نموذج لذلك االنجاز)).
لقد انتشرت في المدن العربية االسالمية ،وال سيما تلك الحواضر الكبرى مثل بغداد والقاهرة ودمشق
وغيرها من مدن المغرب ،ظواهر انحرافية كثيرة ،ارتبطت بنمط الحياة الحضرية ،ومؤسسات اللهو فيها
((وقد وردت في كثير من االدبيات القديمة والحديثة إشارات واضحة الى ظواهر كالتسول والبغاء واللواط
وما كان يسمى بيوت الكشاخنة( أي بيوت البغاء )التي يعمل فيها فتيان من الذكور كخدم أو كبغايا )) .
ولم تكن هناك قوانين وضعية للتعامل مع تلك الحاالت ،بل كان الفقهاء بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم
هم الذين يحددون معايير السوء واالنحراف طبقا للشريعة .
وعلى صعيد الرقابة والتجريم كان أصحاب الحسبة والشرطة والقضاة أدوات الدولة في ضبط السلوك
 ،لعل أول تعامل قانوني وضعي مع اإلحداث الجانحين  ،هو ذلك الذي ورد في قانون الجزاء العثماني
1858م الذي يعد ثمرة من ثمار محاوالت التحديث التي قامت بها الدولة العثمانية للحاق بالغرب فقد كانت
المادة ( )40من قانون الجزاء المذكور أول إجراء وضعي مكتوب ،يستند إلى مبدأ المسؤولية الجنائية
المخففة إذ نصت على ( من لم يكن حين ارتكب الجريمة قد أتم الثالثة عشرة من عمره يعد فاقدا للتمييز وال
يسأل عما ارتكبه من الجرائم )  ،غير أنه بحكم محكمة الجنح يحال الى أبويه او الى وليه أو وصيه على
أن يؤخذ منه سند تعهد أو يرسل ألجل التربية الى دار اإلصالح  ،ويوقف فيها مدة ال تتجاوز بلوغه سن
الرشد .وكان الفقه االسالمي قد عد من لم يبلغ السابعة من عمره غير مميز وال يخضع من ثم ألي إجراء
( ويعد ناقص االهلية من بلغ السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة كاملة فيسقط عنه الجزاء المقرر( الحدود /
القصاص ) وتفرض عليه بدال من ذلك تدابير تأديبية ).
في تشرين الثاني 1918م  ،بعد احتالل االنكليز للعراق ،الغي قانون الجزاء العثماني وحل محله قانون
العقوبات البغدادي الذي تناول في الباب العاشر من الكتاب األول ( المواد )77- 71األحكام الخاصة
بمعاملة األحداث الجانحين دون المشردين وال سيئي السلوك ومع ان قانون الجزاء العثماني أشار إلى( دار
اإلصالح )دون أن تشير المصادر ذات العالقة لمواصفاتها وظروف نزالئها ،فان اول مؤسسة إليداع
األحداث الجانحين أنشئت عام 1931م وعرفت باسم المدرسة اإلصالحية وكانت تابعة من الوجهة اإلدارية
لسجن بغداد المركزي ولذلك أفرد نظام السجون رقم ( )35لسنة 1940م الباب االول للقواعد القانونية
الخاصة بالمدرسة اإلصالحية  .وقد استمر األمر على هذه الحال حتى عام1955م حين صدر قانون
األحداث المرقم ( )44لسنة 1955م  ،وبموجبه ألغيت أحكام الباب العاشر من قانون العقوبات البغدادي.
ولعل من اهم مزايا قانون االحداث المشار اليه هي تناوله للتشرد وسوء السلوك .وفي الوقت ذاته تأسست
محكمة لألحداث ( الخامس عشر من آب  1955م )غير أن اختصاصها كان يشمل بغداد وضواحيها فقط.
وفي عام1962م صدر قانون جديد لألحداث برقم ( )11المعدل بالقانون ذي الرقم  48لسنة 1964م وقد
اخذ فيه المشرع صراحة بنظام مراقبة السلوك ألول مرة .
في عام 1972م صدر قانون أخر لألحداث برقم  ،64ومع إطالق قانون إصالح النظام القانوني
رقم35لسنة  1977شرع قانون األحداث رقم  76لسنة1983م النافذ .
إن تلك اللمحة التاريخة الموجزة تدلل على ان تشريع األحداث  ،تطور على نحو متواصل منذ الربع االول
من القرن الماضي  ،معتمدا االتجاهات الحديثة في الوقاية والعالج ملتزما بمبدأ تخفيف المسؤولية الجنائية ،
وقائما ً على قاعدة تخصص القضاء  ،وكذلك التخصص في المعاملة المؤسسية .
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اإلطار المنهجي
مشكلة البحث:
تعرف مشكلة الدراسة بأنها عبارة عن  ( :موقف غامض أو موقف يعتريه الشك  ،أو ظاهرة تحتاج إلى
تفسير  ،أو هي قضية اختلف حولها وتباينت وجهات النظر بشأنها ويقتضي إجراء عملية البحث في
جوهرها  ،أو هي كل قضية ممكن إدراكها أو مالحظتها ويحيط بها شيء من الغموض وعدم الوضوح )
وتعد مرحلة تحديد المشكلة حجر الزاوية في البحث ألن الخطوات البحثية الالحقة تقوم عليها كتحديد المنهج
العلمي و الطرائق و األدوات البحثية الالزم جمعها  ،و أن القيام بعملية اختيار مشكلة البحث و تحديدها
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مرهون بقدرة الباحث على حصر المشكلة في نظامها و دراستها بشكل علمي دقيق يمكنه من وضع الحلول
الناجحة و السليمة لها .
إن مشكلة الدراسة تتمحور حول تلمس الباحث من خالل عمله الوظيفي زيادة األعداد من األحداث
المشاركين في العمليات اإلرهابية ومدى تأثير هذه األعداد على المجتمع و الواقع األمني العراقي وبيان
مدى إمكانية التصدي لتلك الظاهرة من أجل تعزيز األمن واالستقرار في العراق .
أهمية البحث:
يشكل األحداث العراقيون ،اي من هم دون (  ) 15سنة حوالي ( )%43.1من سكان العراق وتبلغ
نسبة السكان من الشباب (  ) 24 - 15سنة أكثر من خمس مجموع السكان بقليل بحسب إسقاطات السكان
2007م .
وهي نسبة عالية  ،تستمد أهميتها من القيمة المستقبلية لهذه الفئة  ،وليس من نسبتها المجردة فقط .
أي أن العبرة في الحجم تتعلق بالوزن النوعي الذي يمكن ان يؤثر ايجابيا في حياة المجتمع وليس بالوزن
العددي المجرد  ,إن مراجعة سريعة لألحداث التي شهدها المجتمع العراقي  ،وال سيما بعد اندالع الحرب
العراقية اإليرانية ( )1988-1980م  ،وحرب الخليج الثانية 1991م  ،ثم الحصار الدولي على العراق ،
إلى جانب نزاعات متكررة ،حتى وقوع االحتالل في نيسان  2003م  ،تظهر أن هناك تراجعا واضحا في
مجاالت معينة كالتعليم والصحة والعمل والخدمات االجتماعية .األمر الذي أنعكس على ظاهرة الجنوح،
تصاعدا ،وانتشارا.
هدف البحث:
لئن كانت المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة تجنيد األحداث واستخدامهم في النزاعات المسلحة تخضع
للتنفيذ على نحو متزايد ،فإن المزيد من االنتباه يُوجّ ه أيضا نحو دراسة األسباب الكامنة وراء تجنيد
األحداث ووضع برامج فعالة لمنع ذلك .
وكثيرا ما يُخطف األحداث ويُكرهون بالقوة على االرتباط بالجماعات المسلحة ،لكن يبدو أنهم في
بعض األحيان يلتحقون بها بمحض إرادتهم .
ومن دوافع التجنيد الطوعي الفقر واألمية والتمييز وانعدام التعليم النظامي وقلة أسباب الرزق  .كما
يضطر األحداث إلى االنضمام إلى الجماعات المسلحة طلبا للحماية أو رغبة في البقاء أو في الثأر أو
الشعور باالنتماء بسبب فقدان المسكن أو بعض أفراد األسرة .وبالنسبة إلى بعضهم  ،فإن عدم وجود السبل
المشروعة للمعارضة السياسية والمشاركة ،أو األيديولوجيات القومية أو الهوية العرقية ،تصبح عوامل
دافعة قوية.
ويُعد الحدث آلة حرب رخيصة الثمن وبديالً فعاالً للمقاتلين الكبار .فاألحداث يسهل تلقينهم العقائد
والتالعب بعقولهم والتأثير فيهم من خالل األفكار البطولية للذكورة والقوة  .إال أن قرار تجنيد األحداث
رغم إمكانية وجود عوامل دفع وجذب عديدة  ،هو في األخير بيد فرادى القياديين بهذه الجماعات .
فضالً عن ذلك ،يحب أن تخضع أسباب انخراط األحداث في األعمال اإلرهابية  ،لتحليل مستفيض
يأخذ في االعتبار السياَقين االجتماعي واالقتصادي اللذين يُشكالن مالمح حياتهم ويقيّدانها  ،والبيئة السياسية
واألمنية التي تحدد شروط استجاباتهم .
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منهج البحث:
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بشكل اساسي  ،كما استعانت بالوسائل االحصائية
 ،للتعرف على موضوع الدراسة من جميع جوانبه  ،واكتشاف العالقات واالرتباطات القائمة بين هذه
الظاهرة وبين المتغيرات االخرى التي يفترض ان تكون لها صلة قوية وعالقة وثيقة في نشوئها وتكوينها .
بقصد الكشف عن أهميتها ودرجة تدخلها كعوامل وقوى تلعب دوراً محدداً في تكوين ظاهرة تجنيد االحداث
.
مصادر جمع المعلومات :
جمعت المعلومات المتعلقة بالبحث من المصادر االتية :
 .1المعلومات الوثائقية .
 .2الدراسة المسحية .
 .3بيانات ميدانية أخرى .

مجتمع البحث:
يقصد بمجتمع الدراسة  ،مجموع األشخاص الذين تستهدفهم الدراسة  ،ولما كان عدد هؤالء في المعتاد
أكبر من أن تشملهم الدراسة  ،فقد اختيرت عينة لتمثلهم  ،أي تتوافر فيها أهم صفاتهم التي تميزهم عن
غيرهم  ،فهؤالء األحداث الذين ارتكبوا جرائم وصدرت بحقهم أحكام مع العلم بوجود أحداث من اإلناث
المدانات بأعمال إرهابية  ،تعذر على الباحث الوصول إليهن بسبب صعوبة الحصول على الموافقات
الخاصة لمقابلة اإلناث و لحساسية الموضوع في الوقت الراهن ولذلك اقتضى التنويه .

عينة البحث:
استخدم الباحث العينة العمدية في اختيار عينة دائرة اإلصالح وتعرف بأنها (( العينة التي يتعمد
الباحث أن تكون من حاالت معينة ألنه يرى أنها تمثل المجتمع األصلي تمثيالً صادقا ً وتحقق الغرض من
دراسته)) و شملت عينة الدراسة األحداث من الذكور الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون الخاص
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بمكافحة اإلرهاب  ،وحوكموا وصدرت بحقهم أحكام وأودعوا في دائرة اإلصالح  ،وعلى ضوء ذلك تم
اختيار كل من األقسام اآلتية :
 .1بغداد -قسم تأهيل الفتيان .
 .2بغداد – دار مالحظية بغداد .

وكان المجال الزماني للبحث من كانون الثاني ولغاية تموز 2014م  ،حيث بلغ حجم العينة
( ) 54حدثا ً .

أدوات البحث:
اعتمد الباحث في الدراسة أداة االستبانه  ,حيث قام بتصميم استبانه تجيب عن التساؤالت التي
تخدم أهداف الدراسة مكونة من  33فقرة ,بعضها مغلق وبعضها اآلخر مفتوح إلعطاء المبحوث الحرية في
التعبير ,وتمثلت االستبانة في ثالثة محاور رئيسة تناولت:
المحور األول  :البيانات األساسية كالعمر والمستوى التعليمي والحالة المهنية واالجتماعية.
المحور الثاني :تساؤالت تتعلق بالمستوى التعليمي لألب واالم والحالة االجتماعية.
المحور الثالث  :تساؤالت حول جريمة اإلرهاب وأسبابها وعدد المشتركين وأنواعها .
وتم عرض االستبانة على مجموعة من الخبراء وهم كل من :
 .1د.أزهار علوان  /جامعة بغداد .
 .2جميل حامد عطية  /وزارة العمل والشؤون االجتماعية .
 .3د .لقاء الشريفي  /جامعة بغداد .
 .4د .سلمان كيوش  /جامعة بغداد.
 .5األستاذ ولي علي  /مدير مالحظة بغداد  /وزارة العمل والشؤون االجتماعية .
للتأكد من صالحيتها وبعد اختبار االستبانة وتنقيح لغتها ،وتعديلها ،والتثبت من صلتها بتساؤالت البحث،
وزعت على أفراد العينة في دور اإلصالح.
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تعريف اإلرهاب
ال يوجد مصطلح من المصطلحات أكثر اثارة للخالف مثل مصطلح اإلرهاب حيث اختلفت وجهات
النظر وتباينت ،متأثرة بالمصالح الوطنية أو القومية أو االعتبارات السياسية ،فقد مألت قضية ما يسمى
ً
حديثا مشتركا بكل اللغات ،وعلى اختالف الحضارات .
(باإلرهاب) الدنيا ،وشغلت الناس ،وأصبحت
تعريف اإلرهاب لغة :
َّو
وفزعه ،وهو
خوفه
كلمة (اإلرهاب) مشتقة من الفعل المزيد (أرهب) ،ويقال (أرهب فال ًنا) أي َّو
ً
رهبة
المعنى الذي يدل عليه الفعل المضعف (رهب) ،أما الفعل المجرد من المادة نفسها وهو (رهب يرهب
ورهبًا) فيعني :خاف ،فيقال( :رهب الشيء رهبًا ورهبة أي خافه ،والرهبة الخوف والفزع).
قال الراغب األصفهاني :الرَّو هْ بة والرُّر هُب :مخافة مع تحرز واضطراب .
ب.
اح َك م َِن الرَّو هْ ِ
ْك َج َن َ
قال تعالىَ :واضْ ُم ْم إِ َلي َ
ويجد الناظر في المعاجم العربية ،والقواميس اللغوية ،أنها خلت من كلمة (إرهاب) ،والتعريف بها وفق
المفهوم المعاصر .ومصطلح (اإلرهاب) ترجمة حرفية للكلمة الفرنسية ( ، )terrorismeالتي استحدثت
أثناء الثورة الفرنسية ،وهي ترجمة حرفية أيضًا للكلمة اإلنجليزية ( ، )terrorismeويعتقد أن الترجمة
الصحيحة للمصطلح األجنبي هي كلمة (إرعاب ،وإخافة شديدة) ،وليس (إرهابًا) .
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وعندما ننظر في تراثنا الفكري والسياسي والفقهي ،نصل إلى تقرير القول :بأن هذا التراث أيضًا خال من
التعرض لذكر أي تعريف معتبر لهذا المصطلح ،بل إن نصوص الكتاب والسنة تجاوزت صياغة أي
تعريف منضبط له ،وقد وردت مادة (رهب) ومشتقاتها في حوالي ثماني آيات في القرآن الكريم.
وهي:
 .1قوله تعالىَ :يا َبنِي إِسْ َرائِي َل ْاذ ُك ُروا نِعْ َمت َِي الَّوتِي أَ ْن َعم ُ
َّواي
ْت َع َل ْي ُك ْم َوأَ ْوفُوا ِب َع ْهدِي أُوفِ ِب َع ْه ِد ُك ْم َوإِي َ
ُون ( البقرة. )40 :
َفارْ َهب ِ
 .2قوله تعالىَ :و َلمَّوا َس َك َ
ِين ُه ْم ل َِرب ِِّبه ْم
اح َوفِي ُنسْ َخ ِت َها ُه ًدى َو َرحْ َم ٌة لِلَّوذ َ
ضبُ أَ َخ َذ األَ ْل َو َ
ُوسى ْال َغ َ
ت َعنْ م َ
ُون (األعراف. )154 :
َيرْ َهب َ
 .3قوله تعالىَ :و َقا َل َّو
ُون ( النحل. ) 51 :
ْن إِ َّون َما ه َُو إِ َل ٌه َوا ِح ٌد َفإِي َ
َّواي َفارْ َهب ِ
ْن ْاث َني ِ
هللاُ ال َت َّوتخ ُِذوا إِ َل َهي ِ
هللا َو َع ُد َّوو ُك ْم (األنفال:
ُون ِب ِه َع ُد َّوو َّو ِ
 .4قوله تعالىَ :وأَعِ ُّردوا َل ُه ْم َما اسْ َت َطعْ ُت ْم مِنْ قُ َّوو ٍة َومِنْ ِربَاطِ ْال َخي ِْل ُترْ ِهب َ
. ) 60
اس َواسْ َترْ َهبُو ُه ْم َو َجاءُوا ِبسِ حْ ٍر َعظِ ٍيم (األعراف:
 .5قوله تعالىَ :قا َل أَ ْلقُوا َف َلمَّوا أَ ْل َق ْوا َس َح ُروا أَعْ ي َُن ال َّون ِ
. )116
ِك
اح َك م َِن الرَّو هْ ِ
ب َف َذان َ
ْك َج َن َ
ْضا َء مِنْ َغي ِْر سُو ٍء َواضْ ُم ْم إِ َلي َ
 .6قوله تعالى :اسْ لُكْ َيدَ َك فِي َجي ِْب َك َت ْخرُجْ َبي َ
ِين ( القصص. ) 32 :
ِّبك إِ َلى فِرْ َع ْو َن َو َم َل ِئ ِه إِ َّون ُه ْم َكا ُنوا َق ْومًا َفاسِ ق َ
ان مِنْ َرب َ
بُرْ َها َن ِ
 .7قوله تعالى :ألَ ْن ُت ْم أَ َش ُّرد َرهْ َب ًة فِي ُ
ُون ( الحشر. )13 :
هللا َذل َِك ِبأ َ َّون ُه ْم َق ْو ٌم ال َي ْف َقه َ
ور ِه ْم م َِن َّو ِ
ص ُد ِ
َ
ت
ُون فِي ْال َخي َْرا ِ
ارع َ
 .8قوله تعالىَ :فاسْ َت َج ْب َنا َل ُه َو َو َه ْب َنا َل ُه َيحْ َيى َوأصْ َلحْ َنا َل ُه َز ْو َج ُه إِ َّون ُه ْم َكا ُنوا ي َُس ِ
ِين ( األنبياء. )90 :
َو َي ْدعُو َن َنا َر َغبًا َو َر َهبًا َو َكا ُنوا َل َنا َخاشِ ع َ
وهذه اآليات ال يمكن أن يؤخذ من أيّ منها ،على أدنى تحديد لمصطلح اإلرهاب وفق المفهوم المعاصر؛ إذ
نجد أن هناك معاني متعددة ،وفق السياق التي الذي جاء في تلك اآليات المباركات ،تختلف من آية ألخرى،
غالبها تدل على معان عظيمة مرغوب فيها.
ولذلك نجد أن بو ًنا شاسعًا بين استخدام المعاصرين لمادة (رهب) وما اشتق منها ،وبين استعماالت هذه
المادة ،وما اشتق منها في نصوص الشارع.
ولو درسنا مادة (رهب) ،وما اشتق منه في ألفاظ الكتاب والسنة لوجدنا أنها تشتمل على معان عظيمة فمنها
إرهاب بمعنى الرهبة والخوف من هللا كما في اآليات ( ) 7 ، 6، 3، 2، 1وإرهاب بمعنى إدخال الخوف
والرعب في نفوس اآلية ( )4ومرة أخرى إدخال الرعب واالضطراب في نفوس الناس كما في اآلية (.)5
أما المعاني السيئة من االعتداء على الخلق والجرائم العامة والخاصة ،فتدل عليها ألفاظ شرعية دقيقة تبنى
عليها أحكام في غاية االنضباط .
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الفرع الثاني :تعريف اإلرهاب في االصطالح
لقد حاول بعض المفكرين تعريف اإلرهاب ،واألعمال اإلرهابية ،كما حاولت بعض االتفاقيات الدولية
واإلقليمية لتعريف اإلرهاب وما يتصل به من أعمال  ،ومن ضمن التعريفات:
 .1ما ذكره البعض بأنه( :القتل ،واالغتيال ،والتخريب ،والتدمير ،ونشر الشائعات ،والتهديد ،وصنوف
االبتزاز ،واالعتداء ...وأي نوع يهدف إلى خدمة أغراض سياسية واستراتيجية ،أو أي أنشطة أخرى تهدف
إلى إشاعة جو من عدم االستقرار ،والضغوط المتنوعة) .
 .2ويعرف د .عصام رمضان المتخصص في القانون الدولي اإلرهاب بأنه( :استخدام أو تهديد باستخدام
العنف ضد أفراد ،ويعرض للخطر أرواحً ا بشرية بريئة ،أو تهديد الحريات األساسية لألفراد ألغراض
سياسية بهدف التأثير على موقف أو سلوك مجموعة مستهدفة بغض النظر عن الضحايا المباشرين ) .
 .3وقد عرف مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب اإلرهاب في االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب
الصادرة عام 1998م في القاهرة كما يأتي :
ً
تنفيذا لمشروع إجرامي
(اإلرهاب كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أ ًّيا كانت بواعثه أو أغراضه ،يقع
فردي أو جماعي ،ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ،أو ترويعهم بإيذائهم ،أو تعريض حياتهم أو أمنهم
للخطر ،أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة ،أو اختالسها أو االستيالء
عليها ،أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر).
 .4شرع المجمع الفقهي في إيجاد تعريف واضح  ،من منظور إسالمي ،وسطي عادل وموزون ،فعرفه
المجمع الفقهي على أنه( :العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول بغيًا على اإلنسان (دينه ،ودمه،
وعقله ،وماله ،وعرضه) ،ويشمل صنوف التخويف واألذى ،والتهديد والقتل بغير حق ،وما يتصل بصور
ً
تنفيذا لمشروع إجرامي،
الحرابة وإخافة السبل ،وقطع الطريق ،وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد ،يقع
فردي أو جماعي ،يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ،أو ترويعهم بإيذائهم ،أو تعريض حياتهم ،أو حريتهم،
أو أمنهم ،أو أحوالهم للخطر ،ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق واألمالك العامة أو
الخاصة ،أو تعريض أحد الموارد الوطنية ،أو الطبيعية للخطر ،فكل هذا من صور الفساد في األرض الذي
نهى هللا  -سبحانه وتعالى – عنه.
إن التباين الكبير في تعريف مصطلح اإلرهاب ناتج عن التباين في العقائد وفهم الناس للحياة.
ولم يستطع الباحثون الحصول على تعريف محدد لإلرهاب؛ نظرً ا لعدم ضبطه ومعرفة نوع العنف الذي
يميزه عن غيره ،ولعدم وجود معيار ثابت يمكن الرجوع إليه في مفهومه ،ولعدم القدرة على تحديد المعاني
الداخلة في هذا المصطلح.
ويمكن القول بأن اإلرهاب له ثالث خصائص مهمة وهي :
 .1استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .
9

 .2خلق حالة من الذعر وعدم األمن في المجتمع .
 .3تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية .
تجنيد األحداث ما بين البعث واإلرهاب :
جهد فريق العمل المكلف في هذا الموضوع للوصول إلى حقائق تنشر ألول مرة عن بدايات تجنيد
األطفال في ممارسة العمل المسلح دخل العراق ومنذ استالم البعث للحكم وحتى سقوطه النظام  ،مرورا بما
قامت به العناصر اإلرهابية بعد ذلك  ،وكانت البداية عند مقابلة أحد ضباط جهاز ما يسمى فدائيو صدام
والذي القي القبض عليه في إحدى محافظات العراق  ،كان تاريخ المقابلة عام  2006م .
وفيما ذكر النقيب ( أ  .س ) انه قد صدرت أوامر عليا من قبل القيادة العامة أنشاء قرية العراق
لرعاية األيتام وغير معروفي األصل في بغداد  ،وقد كان (أ  .س) يشغل منصبا ً مرموقا ً في جهاز األمن
الخاص قبل ان يتم نقله إلى فدائيي صدام  ،إذ عمل ديوان الرئاسة في حينها على إعداد مشروع خاص
لرعاية األيتام وغير معروفي األصل من كال الجنسين لغرض إعدادهم كنواة لما سمي بعد ذلك ( بأشبال
صدام ) وكانت الفكرة لها جذور فقد تم العمل في مرحلة الثمانينيات من القرن المنصرم على تكريس
الجهود لتقوية ما يسمى في حينها الفتوة والطالئع المرتبطة بحزب البعث ولما وجدت الحاجة لرفد هذا
التنظيم بفعالية أكثر قمنا بتقديم مشروع قرية عائلة العراق التي كانت تحت إشراف مباشر من دائرة األمن
الخاص وبرعاية مباشرة من صدام حسين والمكتب الخاص وكنا نعمل على انتقاء عدد من هؤالء الصبية
لغرض زجهم في األجهزة االمنية و خصوصا أن وحدة خاصة في جهاز المخابرات تتشارك اإلشراف
والمتابعة من قبل حزب البعث والحرس الخاص وديوان الرئاسة وأجهزة أمنية واستخباراتي أخرى لغرض
تجنيد األحداث كمصادر أمن داخل المدارس الخاصة بالبنين والبنات
وكنا قد شهدنا نجاحا ً منقطع النظير في الكشف عن خاليا األحزاب المحظورة في حينها وكانت اختياراتنا
تقع على الصبية من كال الجنسين ممن يعانون التفكك األسري وكانت المعلومات التي تردنا مهمة لطالما
حققت أهدافا ً كبيرة في الكشف عن خاليا لتلك األحزاب وبعد نجاح الفكرة كان من الضروري تطويرها من
خالل مشروع قرية عائلة العراق الذي رفدنا هو اآلخر بخامات شبابية نفذت مشاريع مهمة لنا حين كنا
نبحث عن التنظيمات المعادية للدولة كما كان يوصف .
انتقل الحال عندما أصبح توجيه االهتمام بتلك القرية من قبل عدي صدام حسين حتى انه شكل لجانا ً
للبحث عن مبتغاه في تلك القرية لالستفادة منهم في جهاز أشبال صدام وفعال نجحت الفكرة وكانت هناك
وحدات تدريبية خاصة تعنى بالتدريب العقلي والنفسي ومن ثم البدني لهؤالء الصبية ومن خالل أساليب
غسيل الدماغ والتسميم الفكري والتوجيه الالإرادي وكانت األجهزة األمنية مستفيدة من ذلك كله.
أما (ص  .ع) أحد منتسبي أشبال صدام والذي ظل مستمراً على النهج الذي درج عليه حتى بعد
سقوط النظام  ،وتم إلقاء القبض عليه  ،فيقول بعد ان تم تأهيله :
كانت تلبى لنا كل احتياجاتنا خصوصا وأننا كنا في مرحلة الطفولة أو المراهقة وكنا نبلغ أن كل ذلك
من بابا صدام وأخيكم عدي صدام  ،وغالبا ما كنا نقول أن أبانا هو صدام نفسه وكان اختصاص تدريبي هو
استخدام األسلحة الخفيفة وجمع المعلومات االستخباراتية وكان هناك محاضرون ويعدونا لمرحلة التضحية
من اجل األب صدام والعراق وكنا نستجيب فكريا لكل ذلك بال مقاومة بالنظر لما كان يبذخ علينا  ،وفي
يوم طلبت أن أقيم عالقة جنسية  ،فلبى لي مسؤولي األمر كي يفهمني ان كل شيء أريده هو طوع أمري
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هذا مثال لما كان عليه حالنا وبعد سقوط النظام  ،وجدت نفسي أحاول الثأر ممن أسهموا بإسقاط نظام والدي
وأخوتي  ،ولكني ال افهم ما الذي دفعني لذلك حتى الساعة.
وبعد سقوط النظام البائد لجأت القاعدة ودولة العراق اإلسالمية للسير على النهج ذاته وتم تجنيد من
تبقى من أشبال وفدائيي صدام بذريعة الثأر لألب ويقصد به ( المقبور صدام حسين ) الذي قتل من أجلهم
وقتلته أحياء .
كما اعتمدت القاعدة على تجنيد االطفال من العوائل الفقيرة والمسحوقة او االيتام الذين سقط ذويهم في
مواجهات مسلحة مع القوات االمنية العراقية او القوات االجنبية وبدأت المسألة بتنظيمات طيور الجنة.
(( وطيور الجنة تنظيم مبنى على ستراتيجية ضحلة وخبيثة )) إذ يقول ابو اسالم المعتقل في محافظة
صالح الدين انه كلف من قبل تنظيم القاعدة على تجنيد االطفال من ذوي العوائل الفقيرة ومن ابناء العوائل
غير السوية أخالقيا إذ كان هناك نهج مبنى على خطين :
األول  :اإلغراء المادي واستغالل حب ابراز القوة لدى األحداث .
والثاني  :الضغط من خالل االغتصاب الجنسي للحدث وتصوير للحالة أو اغتصاب إحدى قريباته .
كما حدث مع أحد المعتقلين في سامراء حيث ذكر ان االمير اغتصبه ثم اغتصب أخته بنت السبع
سنوات وأخته األخرى ابنة الخمسة عشر عام أمام ناظريه  ،وهدده إذا لم يتعاون فسيعلن الخبر ويقول انه
قد احضر اختيه لألمير السعودي الذي قام بالفعل .
وتمركزت أعمال تجنيد القاعدة لهؤالء الصبية في محافظات مختلفة منها ديالى واالنبار وبابل وبغداد
(الدورة والمدائن وعرب جبور والغزالية ومناطق أخرى).
كما يشير ( الفريق رشيد فليح ) قائد عمليات سامراء أنه قد ألقي القبض على عدد من ابناء هذا التنظيم
في مناطق متفرقة من سامراء وكانت اماكن التدريب في منتديات الشباب والجوامع والغريب أن أحد الذين
تم إلقاء القبض عليهم ال يحفظ من القران الكريم سوى آية واحدة على الرغم من ان القاعدة تنتهج مبدأ
استغالل القران الكريم لنصب شراكها ومصائدها لهوالء  ،ويضيف فليح ان التنشئة االجتماعية الخاطئة
سبب لما يحدث لهوالء الصبية وعدم متابعة ذويهم لهم سبب أكبر ،أو انخراط ذويهم أصالً هو السبب
األكبر لتجنيدهم ووقوعهم في مصيدة المجرمين.
بينما يشير الوكيل االقدم لوزارة الداخلية أن أكثر هؤالء من عوائل غير سوية هذا من باب والباب
الثاني عدم وجود الرقابة الجادة من قبل عوائلهم وذويهم ورفقة السوء  ,ال بل ان البعض من العوائل باعت
اوالدها للتنظيمات اإلرهابية كقرابين للجهاد مثل ما حدث في قرية المخيسة للفتاة التي حاولت تفجير نفسها
بحزام ناسف قرب مركز شرطة  ،وتم تفكيك الحزام الذي ترتديه  ،ويرى الباحث أن هؤالء األطفال ضحية
لعوائلهم والمجتمع الذين يحيون فيه او السذاجة المفرطة لهم ولذويهم .
(تجنيد األحداث لعبة قذرة غذاها البعث وسارت عليها التنظيمات اإلرهابية )
ويذكر تقرير أعده ( فريق من المعلومات للبحث والتطوير و منظمة للتنمية االجتماعية) عن استخدام
األحداث في العﻤلﻴات االﻨﺘﺤارﻴة الﻨهم ال ﻴﺜﻴرون الﻜﺜﻴر ﻤن الﺸﻜوك وﻴﻤﻜن ان ﻴﺘﺤرﻜوا ﺒﺴهولة عبر ﻨقاط
الﺘفﺘﻴش االﻤﻨﻴة .
و ﻴالﺤظ الﺘقرﻴر أن ﻤن الﺼعوﺒة ﺤﺼر أعداد الﻤﺸﺘرﻜﻴن في ﻤﺜل هذه الﻨﺸاطات  .وﻴﻀﻴف الﺘقرﻴر ان
االطفال ﻴﺘم اﺴﺘﺨداﻤهم ﻜوﺴاﺌل ﺨداع للقوات االﻤﻨﻴة عﻨد ﻨﺼب الﻜﻤاﺌن ،وهﻨاك ﺘقارﻴر أﺨرى ﺘﺸﻴر إلى ان
ﻤلﻴﺸﻴات ﻤعروفة ﺘقوم ﺒﺘﺠﻨﻴد األحداث ﻜﺠﻨود في عﻤلﻴاﺘها الﻤﺴلﺤة ،ففي عام 2008م قﺘل  376حدثا ً
وﺠرح  ،1543أما في عام 2009م فﺒلغ عدد األحداث القﺘلى  362حدثا ً وﺠرح 1044آﺨرﻴن  ،وفي عام
2010م قﺘل  194حدثا ً على االقل وﺠرح  232ﺨﺼوﺼا في ﺒغداد و دﻴالى وﻨﻴﻨوى .
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(استغالل األحداث المجندين في عمليات اغتيال منظمة ونقل اعتدة وعبوات)
و كشفت النائبة عن محافظة ديالى منى العميري عن قيام بعض الجماعات المسلحة باستغالل أحداث ال
تتجاوز أعمارهم العشر سنوات في نقل وتفجير العبوات الناسفة ،مبينة أن الفقر الحاد دفع آالف الطالب
الصغار للتسرب من مدارسهم األمر الذي يجعلهم عرضة لالستغالل  .إن تجنيد األحداث خطة غريبة
وشيطانية اذ من غير الممكن الشك بحدث اقترب منك وهو يروم قتلك أنها عمليات اغتيال منظمة أودت
بحياة الكثير من المواطنين نتيجة عدم االنتباه والشك بهم  ،ال بل عملوا أيضا على نصب العبوات أو
إلقائها ،وحتى سخروا في مسألة التفخيخ  ،وفخخ أكثرهم وقتلوا  ,وتنظيمات فتيان الجنة وطيور الجنة
وغير ذلك موجودة ليس فقط بالعراق بل في دول كثيرة وتستغل من جماعات متطرفة في القتل وإشاعة
الرعب أحيانا .
وبين عهد البعث وتجنيد األحداث اكتمل السيناريو والنهج على يد الجماعات المسلحة وخصوصا ً
ً
ضحية جديد ًة من ضحايا العنف الالأخالقي من قبل
القاعدة في تجنيد هؤالء الصبية المساكين ليكونوا
المجرمين .

أسباب انتشار ظاهرة اإلرهاب :
هناك أسباب متعددة لالرهاب وهذا مرتبط بدوره بإشكالية تحديد مفهوم الظاهرة وماهيتها  ،وعموما
يتصل اإلرهاب بثالثة أسباب :
 .1أسباب اإلرهاب الفردي  ،تتعلق بالدوافع المؤدية لإلرهاب مثل النفسية واالجتماعية واالقتصادية .
 .2أسباب اإلرهاب المجتمعي  ،وتتعلق بالمجتمع والدولة والظروف المؤدية لإلرهاب .
 .3أسباب اإلرهاب الدولي .
خالل ما تقدم فان مايهمنا من األسباب هي األسباب الفردية .
أسباب اإلرهاب الفردي
يتمحور اإلرهاب الفردي حول مشكالت نفسية واقتصادية واجتماعية .
المشكالت النفسية :
يتصف اإلرهاب الفردي بالدوافع النفسية واالجتماعية واالقتصادية المحيطة بالفرد  .فالبناء
السيكولوجي للفرد يلعب دوراً مهما ً في تفاعل الفرد مع الجماعة  .وأظهرت الدراسات ذات الصلة أن النمو
الجسمي والعقلي واالنفعالي المضطرب والبيئة االجتماعية غير السليمة لها عالقة مباشرة بالعمل اإلرهابي
.
وظهرت ثالث مدارس في علم النفس تفسر ظاهرة اإلرهاب من وجهة النظر السيكولوجية من منظور
العدوان .
االولى :هي النظرية البيولوجية وتمثلها آراء علماء االيثولوجيا ومدرسة التحليل .
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والثانية :هي نظرية الحافز (  ) Drive theoryأو نظرية اإلحباط – العدوان ويمثلها دوالرو وزمالؤه
والثالث  :هي نظرية التعليم االجتماعي ويمثلها باندورا ووالترز .
وترى النظرية البيولوجية أن العدوان والدي وتؤكد سلسلة ((المنبه – االستجابة )) ومن صعوبة
السيطرة على العدوان  ،فالمفهوم الغريزي للعدوان يشير الى أن ميول العدواني هي أساسا استجابات غير
متعلمة  ،أي استجابات لم يتعلمها الكائن عقب خروجه الى حيز الوجود  ،وانما اتجاهات مورثة يجيء
الكائن لهذا العالم وهو مزود بها .
أما نظرية (( االحباط – العدوان )) فيرى روادها أن االحباط يسبق العدوان  ،ويمثل استجابة أساسية
غير متصلة باالحباط  ،وان السلوك العدواني يمثل استجابة أساسية غير متصلة باالحباط  ،وان السلوك
العدواني يرتبط بقيام ظروف بيئية معينة  ،أي أحداث مثيرة لالحباط .
وتعد نظرية التعلم االجتماعي أكثر تفاؤال من النظريات السابقة كونها تلح على التعليم وتدعيم العدوان
وتعميمه  ،فلما كان العدوان وفقا ً لهذا المنظور متعلما ً  ،فانه يصبح خاضعا للتعديل ويمكن تصحيحة
بطرائق عدة  ،مثل إزالة تلك العوامل التي تساند الفعل العدواني .

المشكالت االقتصادية :
وتلعب المشكالت االقتصادية والمتمثلة في الفقر والبطالة دوراً في دفع األفراد إلى ارتكاب عمليات
إرهابية  .والمشكالت االقتصادية تنتج من عدم إشباع النسق االقتصادي رغبات األفراد النفسية
واالجتماعية واالقتصادية  .وتعد المشكالت االقتصادية وخاصة الفقر والبطالة من المشكالت االجتماعية
والمعاصرة والتي ظهرت نتيجة للتحوالت االجتماعية .
وترتبط المشكالت االقتصادية بتدني مستوى المعيشة والدخل وأيضا انتشار األمية وبروز مناطق
وإحياء سكنية وهذا يرتبط بظهور ثقافات فرعية لالنحراف وخاصة بالمشكالت انحراف األحداث  ،وهناك
مشكالت ترتبط بالمشكالت االقتصادية مثل مشكلة المتشردين والتي تساعد في العمليات اإلرهابية من
استغالل األوضاع االقتصادية للمتشردين في أعمال إرهابية .
الترويج اإللكتروني للتطرف والعنف :
التطرف حالة قديمة عرفها المجتمع اإلنساني بمختلف أعراقه ودياناته  ،وقد وصف هللا في كتابه
ْست
ار ٰى َعلى َشيْ ٍء َو َقا َل ِ
ْس ِ
بعض غلو اهل الكتاب في قوله تعالىَ ﴿:و َقا َل ِ
ار ٰى َلي َ
ص َ
ت ال َّون َ
ص َ
ت ال َّون َ
ت ْال َيهُو ُد َلي َ
ْال َيهُو ُد على َشيْ ٍء)﴿ البقرة  .﴾١١٣وعلى مر التاريخ كانت جماعات ورموز الغلو والتطرف توظف الوسائل
المتاحة لترويج أفكارها سواء من خالل الخطب  ،أو االجتماعات السرية ،أو وضع الكتب والمصنفات
وتوزيعها على االتباع.
وفي العصر الحديث وظفت ذات الجماعات الوسائل الحديثة فاستخدمت شريط الكاسيت في أوج
عصره ثم روجت أفكارها عبر أفالم الفيديو  ،وهي اليوم تعتمد على ملفات وخدمات االنترنت و ملفات
بصيغ الهواتف المتنقلة بشكل مكثف .وقد رصد باحثون تجاوزات الفكر المتطرف بأنه قد يوصل الى
الترويج لإلرهاب أو اإلرهاب بذاته من خالل ما يعرف باإلرهاب اإللكتروني الذي يعرف بأنه ( هو
العدوان أو التخويف أو التهديد ماديا أو معنويا ً باستخدام الوسائل اإللكترونية الصادر من الدول أو
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الجماعات واألفراد على اإلنسان أو دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق يسند صوته وصور
اإلفساد في األرض).
وقد ظهرت خالل العشر سنوات الماضية كيانات افتراضية تحت مسمى مراكز او مؤسسات اعالمية ال
يكلف تأسيسها سوى اعالن (ّ ) ba ner
جذاب يقود متصفح االنترنت الى موقع أنشأه صاحبه أو أصحابه
إلعادة بث وترويج المواد والفتاوى التي تحمل فكر الغلو والتطرف (كما في الجدول اآلتي) .
وعادة يتميز منشئو هذه المواقع بالخبرة الفنية في برامج الرسم والفيديو والتصميم بشكل عام ونادرا ما
يكون لهؤالء أطروحات فكرية مؤثرة فهم غالب وقتهم مستقبلون ومرسلون يعملون وسطاء( بريد ) للرموز
الفكرية التي تناصر الغلو والتطرف والعنف وتقدم نفسها لمجتمع االنترنت على أنها (غيورة) على
مصالح(األمة ) بعد أن (خان ) العلماء ( ،وباع ) السالطين أوطانهم وانهم هم وحدهم ( شباب اإلسالم ) و
(الطائفة المنصورة ) في زمن (الهوان ) وعلى هذا المنحى تتنافس المواقع المتطرفة في البث واإلنتاج
وإعادة تقديم الفكر المتطرف على شكل سالسل صوتية ومصورة أو كتب الكترونية وتنشط بشكل خاص
في نشر رسائل وخطب رموز الفكر المتشدد وتتميز مجموعات التطرف االلكتروني بالحيوية الفائقة في
النشر والتخفي والظهور وقد تبث ما لديها من مواد في مواقع شبابية عامة .
األسماء االفتراضية التي ظهرت على
مناطق  /موضوعات االهتمام
االنترنيت
مؤسسة اإلسراء اإلعالمية
الوضع في العراق أول إصدار عن الزرقاوي
مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي
الوضع في العراق تابعة لتنظيم (دولة العراق اإلسالمية )
تنظيمات القاعدة /طالبان  /أعالم قادة التنظيم  /وصايا منفذي العمليات مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي
مركز الفجر لإلعالم
القاعدة /إصدار مجلة المجاهد التقني
داخل المملكة  /أول إصدار تمجيد هروب بعض المطلوبين من السجن مؤسسة البشائر لإلنتاج اإلعالمي
مؤسسة العقاب لإلنتاج اإلعالمي
أول إصدار (براءة المجاهدين من تقصد سفك دماء المسلمين )
العراق
صوت الجهاد لإلنتاج اإلعالمي
فرع تنظيم القاعدة ( جزيرة العرب )
مؤسسة لبيك لإلنتاج اإلعالمي
إنتاج وتنفيذ الشرائط التي تسجل عمليات طالبان
مركز صدى الجهاد لإلعالم
الصومال  /حركة الشباب المجاهدين
النور لإلعالم اإلسالمي
يملكها الشيخ سعيد منصور( مغربي في كوبنهاغن)
مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية
تابع للقاعدة ويقدم المواد والوثائق الخاصة بالتنظيم على االنترنت
مؤسسة األنصار اإلعالمية
العراق /تصدر مجلة حصاد المجاهدين
وكالة المجاهدين اإلخبارية لإلعالم
الشأن العراقي  /الشأن الفلسطيني
مجموعة األنصار البريدية
عامة والتركيز على المغرب العربي والعراق
نخبة اإلعالم الجهادي
نشاطات تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي
سرية الصمود اإلعالمية
العراق عامة  /تصدر مجلة المشتاقون إلى الجنة
مركز البالغ لإلعالم
العراق

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

وقد كان واضحا كما تشير دراسات وتقارير إعالمية عربية وغربية إن مجموعات إرهابيّة مختلفة لم تكتف
بالبريد االلكتروني بل وظفت مواقع المنتديات البعيدة عن الشبهة مثل المواقع الرياضية ،والنسائية
والجنسية ،لتبادل المعلومات والصور الخاصة بالمواقع المستهدفة  .وقد نشرت الصحف العالمية تقارير
لخبراء في مكافحة اإلرهاب ي ّدعون فيها أن المشتبه في تنفيذهم لهجمات 11سبتمبر استخدموا نسخا ً
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متطورة من الحبر السري اإللكتروني ،وربما وظفوا تقنيات التشفير لتبادل الرسائل عبر االنترنت  ،لتنسيق
اإلعداد للهجمات .

نماذج تبين استخدام األحداث في العمليات اإلرهابية :
نموذج رقم ()1
تزايد استخدام أطفال عراقيين في هجمات مس ّلحة.
في أحدث معلومات رسمية عن االستخدام المتزايد ألطفال عراقيين في َهجمات مسلّحة وانتحارية،
ً
راو ُح أعمارُهم بين الرابعة عشرة
أعل َنت القوات العراقية أن
خمسة على األقل من المش َتبه فيهم ممّن ُت ِ
والتاسعة عشرة شاركوا في مثل هذه العمليات التي ُن ّفذت في شمال البالد .
ً
بيان لقوات التحالف تضمّن تفصيال ٍ
وافية عن عدد من الهجمات التي ش ّنها أطفال أو مراهقون على
ت
دوريات أميركية -عراقية مشتركة في منطقة كركوك وأسفرت عن مقتل وإصابة عناصر من الشرطة
ومدنيين أبرياء.
وكانت بيانات سابقة للجيش األميركي ،فضالً عن تصريحات مسؤولين أمنيين عراقيين ،أشارت إلى قيام
تنظيم القاعدة وجماعات مسلّحة أخرى بتجنيد أطفال لتنفيذ عمليات إرهابية  ،وكذلك استخدام نساء في
هجمات انتحارية .
بيانُ السبت أفاد بأن أحد الصبية المراهقين شوهد "وهو يقوم برمي قنبلة يدوية على دورية مشتركة
للشرطة العراقية والجيش األميركي يوم الخميس في الحويجة غرب كركوك" ،مضيفا ً أن القنبلة لم تنفجر
ولكن المشتبه فيه هرب إلى عدد من األسواق .
وأضاف البيان أن فتىً آخر في الخامسة عشرة من عمره اع ُتقل قبل هذا الحادث بيوم واحد ،بعد قيامه
برمي قنبلة يدوية على فريق مشترك من الشرطة العراقية والجنود األميركيين في الحويجة .
وفي حاد ٍ
ث آخر بتاريخ الثاني عشر من أيار ،قام فتى قُ ّدر عمرُه بأربعة عشر عاما بقيادة مركبة اس ُتخدمت
ً
إضافة
هجوم انتحاري في كركوك أدى إلى مقتل خمسة من رجال الشرطة وإصابة خمسة آخرين
في تنفي ِذ
ٍ
إلى إصابة أحد عشر من المدنيين المارّ ة .
كما اعتقل جنود من الفرقة  12من الجيش العراقي في كركوك أربعة أعضاء في مجموع ٍة عُرفت بقيامها
بتجنيد األحداث .ونقل البيان عن أحد العسكريين األميركيين قوله إن المجاميع اإلرهابية تج ّند األحداث
ألنهم ال يجذبون االنتباه وان الجنود ال يرغبون في إيذائهم .
يذكر أن األمم المتحدة تعرب بين الحين واآلخر عن قلقها البالغ إزاء االستخدام المتزايد لألطفال في
رفعه أمين عام األمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس
مناطق النزاعات والحروب حول العالم .وفي
تقرير َ
ٍ
األمن الدولي حول (األحداث والنزاع المسلّح) بتاريخ السادس والعشرين من نيسان 2009م ،عن
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التطورات التي تغطي الفترة بين أيلول 2007م وكانون األول 2008م  ،جاء في الفقرة  59المتعلقة
بـ(التطورات في العراق) أنه "يُشتبه أن تنظيم القاعدة يدرّ ب في الوقت الحاضر أطفاال ليصبحوا مقاتلين أو
متمردين ،وذلك بعدما عثر جنود أميركيون أثناء دهمهم مخبأ ً في خان بني سعيد ،شمال شرق بغداد ،في
شباط  ،٢٠٠٨على شريط فيديو يحتوي على تسجيل لدورات تدريبية من هذا النوع .
ووردت أنباء عن حالة أخرى في  ٢٦آيار في سومر بالموصل تفيد بأن "جنودا عراقيين اعتقلوا ستة
فتيان تتراوح أعمارهم بين ١٥و  ١٨عاما اش ُتبه في أنهم كانوا يتلقون تدريبا ً على يد مواطن سعودي عضو
في القاعدة من أجل تنفيذ عمليات انتحارية.
وأشارت الفقرة  60إلى (( ثمة مخاوف خاصة من أن تكون جماعات مسلحة من غير الدول تستعين ،على
ما يبدو ،بأطفال إلسناد العمليات  ،مثل نقل العبوات الناسفة وتنبيه العناصر المسلحة األخرى وتنفيذ عمليات
انتحارية )).

نموذج رقم ()2
القاعدة تستعين بالصبية لنصب عبوات ناسفة .
كشف مصدر استخباري في محافظة ديالى  ،بأن القاعدة باتت تستعين بالصبية لنصب عبوات ناسفة
ونقل المتفجرات مابين المناطق  .وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أمس ان ( المعلومات
االستخبارية المتوفر لدينا تدلل على لجوء تنظيم القاعدة في اآلونة األخيرة الى االستعانة ببعض الصبية بعد
تجنيدهم في صفوفه للقيام بمهام نصب العبوات الناسفة ونقل المتفجرات مابين المناطق في محاولة من قبل
التنظيم لاللتفات على األطر األمنية الوقائية ) .
وأضاف المصدر أن األجهزة األمنية اعتقلت في الفترة الماضية بعض الصبية تبين من خالل
التحقيقات أنهم كانوا أدوات تتالعب بها القاعدة في زعزعة األمن واالستقرار الداخلي .

16

الجانب الميداني
أ  :الفئات العمرية لدى عينة االحداث المشتركين في العمليات اإلرهابية :
تشير البيانات الخاصة بأعمار المبحوثين أن فئة ( 15الى  ) 17سنة هم ( )8مبحوثين من المجموع
الكلي للعينة البالغ (  )54ويشكلون (  ، )%15وعدد المبحوثين من فئة ( 18الى  ) 20سنة هم ()39
مبحوثا ً من المجموع الكلي للعينة البالغ (  )54ويشكلون (  )%72بينما من (  21الى  )22سنة هم (
 )7مبحوثين من المجموع الكلي للعينة البالغ ( )54ويشكلون ( )%13جدول رقم ( )1و شكل رقم ()1
يوضح ذلك .
مالحظة  :هذ ال يمثل عمر ارتكاب الجريمة بسبب أن هذا العينة محكوم عليها من فترات مختلفة ومن ث ُم
هذا ال يمثل العمر الحقيقي الرتكاب الحدث لجريمة اإلرهاب .
جدول رقم ( )1يوضح الفئات العمرية لألحداث
الحدث
النسبة المئوية
%15
72%
13%
100%

الفئات العمرية
العدد
8
39
7
54

 15الى  17سنة
من  18إلى  20سنة
من  21إلى  22سنة
المجموع

17

ت
1
2
3

والمخطط رقم ( )1يوضح الفئات العمري لألحداث

ب  :المستوى المادي ألفراد العينة:
كشفت نتائج الدراسة الى ان المستوى المادي لعينة المبحوثين من هم بدرجة جيدة هم ( )30مبحوثا ً من
المجموع الكلي للعينة البالغة ( )54ويشكلون ( )%57بينما من هم بدرجة متوسطة كانوا ( )10مبحوثين
من المجموع الكلي للعينة البالغة ( )54ويشكلون ( )%19وكان بدرجة الفقراء ( )14مبحوثا ً من المجموع
الكلي للعينة البالغة ( )54ويشكلون ( )%26ومما تقدم نجد أن النسبة العلي للمبحوثين هم من العوائل
الميسورة وجدول رقم ( )2وشكل رقم ( )2يوضح ذلك .

\جدول رقم ()2
الحالة المادية

الحدث
النسبة المئوية

العدد

ت

57%

30

جيد

1

19%
26%
100%

10
14
54

متوسط
فقير
المجموع

2
3

18

والمخطط رقم ( )2يوضح ذلك.

ج :المستوى الدراسي للجانحين من األحداث :
أما بالنسبة للمستوى التعليمي فقد كشفت نتائج الدراسة ان عدد المبحوثين الذين ال يمتلكون التحصيل
(أميون ) هم ( )3مبحوثين من المجموع الكلي للعينة البالغ ( )54ويشكلون ( ، )%5.5والذين يمتلكون
التحصيل االبتدائي ( )28مبحوثا ً من المجموع الكلي للعينة البالغ ( )54ويشكلون ( ، )%52وعدد
المبحوثين الذين يمتلكون التحصيل الدراسي المتوسط ( )20مبحوثا ً من المجموع الكلي للعينة البالغ ()54
ويشكلون ( ، )%37وعدد المبحوثين الذين يمتلكون تحصيل الدراسي اإلعدادية يبلغ ( )3مبحوثين من
المجموع الكلي للعينة البالغ ( )54ويشكلون ( ، )%5.5مما تقدم أن اغلب الجانحين من األحداث هم تركوا
المدرسة في أحدى المرحلتين االبتدائية أو المتوسطة  .أما المستمرون على الدراسة فأن نسبتهم تساوي
نسبة األميين  .وقد وجدنا كذلك أن نسبة االبتدائية أعلى من نسبتهم في الدراسة المتوسطة وهذا مايؤكد
البحث الموسوم (اغتصاب األطفال) حيث كانت النتائج مطابقة.
وكل ذلك يؤكد الدراسات العالمية االخرى وتشير الى أن المرحلتين االبتدائية والمتوسطة هي مراحل
القلق وعدم االستقرار ومجال التعرض الى مختلف التأثيرات النفسية واالجتماعية والتي يقابلها ضعف
المقاومة للحدث  ,وكذلك على مدى تأثير المدرسة على بناء شخصية الفرد وتربيته اجتماعيا ً وخلقيا ً إضافة/
الى العلم  .وجدول والمخطط رقم ( )3يوضح ذلك.
جدول رقم ( )3المستوى التعليمي لدى عينة األحداث
االحداث
النسبة المئوية

المستوى التعليمي
العدد
19

ت

5.5%
52%
37%
5.5%
100%

أمي
ابتدائية
متوسطة
إعدادية
المجموع

3
28
20
3
54

1
2
3
4

مخطط رقم ( )3يوضح المستوى التعليمي لألحداث
د :المستوى التعليمي لالم واالب .
أما بالنسبة للمستوى التعليمي لألب فقد كشفت نتائج الدراسة أن عدد المبحوثين الذين ال يمتلكون
تحصيالً دراسيا ً ( )7مبحوثين من حجم العينة الكلي ( )54ويشكلون ( ، )%13وكان عدد الذين يمتلكون
التحصيل االبتدائي ( )12مبحوثين من المجموع الكلي للعينة البالغ ( )54ويشكلون نسبة ( ، )22%وعدد
المبحوثين الذين يمتلكون التحصيل الدراسي المتوسط ( )12مبحوثا ً من المجموع الكلي للعينة البالغ ()54
ويشكلون نسبة ( , )%22وعدد المبحوثين الذين يمتلكون التحصيل الدراسي اإلعدادية يبلغ ( )7مبحوثين
من المجموع الكلي للعينة البالغ ( )54ويشكلون نسبة ( ، )%13وعدد المبحوثين الدبلوم ( )3مبحوثين من
المجموع الكلي للعينة البالغ ( )54ويشكلون نسبة ( )6%و البكالوريوس يبلغ ( )12من المجموع الكلي
للعينة البالغ ( )54ويشكلون نسبة ( ، )%22أما عدد المبحوثين الذين يمتلكون التحصيل الدراسي من
الشهادات العليا يبلغ ( )1من المجموع الكلي للعينة البالغ ( )54ويشكلون نسبة ( ، )%2وبذلك نستنتج أن
نسبة اآلباء الحاصلين على التحصيل االبتدائي والمتوسطة هم النسبة العليا ومن ث ُم نالحظ مدى تأثير
المستوى التعليمي لألب على جنوح األحداث  .وجدول رقم ( )4يوضح ذلك :
جدول رقم ( )4يوضح المستوى التعليمي آلباء األحدث
أب
النسبة المئوية
13%
22%
22%
13%
6%

المستوى التعليمي لألب
العدد
7
12
12
7
3

أمية
ابتدائية
متوسطة
إعدادية
دبلوم
20

ت
1
2
3
4
5

22%
2%
100%

بكالوريوس
دكتوراه
المجموع

12
1
54

6
7

مخطط رقم ( )4يوضح المستوى الدراسي آلباء األحداث
وكانت نتائج االستبيان الخاصة للمستوى الدراسي لألم كاآلتي :
أما بالنسبة للمستوى التعليمي لألم فقد كشفت نتائج الدراسة أن عدد المبحوثين الذين ال يمتلكون
تحصيل دراسي ( )12مبحوثا ً من حجم العينة الكلي ( )54ويشكلون ( ، )%22وكان الذين يمتلكون
التحصيل االبتدائي يبلغ ( )15مبحوثا ً من المجموع الكلي للعينة البالغ ( )54ويشكلون نسبة (، )28%
وعدد المبحوثين الذين يمتلكون التحصيل الدراسي المتوسط ( )11مبحوثا ً من المجموع الكلي للعينة البالغ
( )54ويشكلون نسبة ( , )%20وعدد المبحوثين الذين يمتلكون التحصيل الدراسي اإلعدادية يبلغ ( )7من
المجموع الكلي للعينة البالغ ( )54ويشكلون نسبة ( ، )%13وعدد المبحوثين الذين يمتلكون تحصيل
الدراسي  ،الدبلوم ( )2مبحوثين من المجموع الكلي للعينة البالغ ( )54ويشكلون نسبة ( )4%و
البكالوريوس يبلغ ( )7من المجموع الكلي للعينة البالغ ( )54ويشكلون نسبة ( ، )%13أما عدد المبحوثين
الذين يمتلكون التحصيل الدراسي من الشهادات العليا يبلغ ( ، )0وبذلك نستنتج ان نسبة األمهات األميات
والحاصالت على التحصيل والبتدائي والمتوسطة هم النسبة العليا وبالتالي نالحظ مدى تأثير المستوى
التعليمي لألم على جنوح األحداث وجدول رقم ( )5وشكل رقم ( )5يوضح ذلك :

جدول رقم ( )5يوضح المستوى التعليمي ألم الحدث
أم
النسبة المئوية
22%

المستوى التعليمي
العدد
12

أمية
21

ت
1

28%
20%
13%
4%
13%
0%
100%

ابتدائية
متوسطة
إعدادية
الدبلوم
بكالوريوس
دكتوراه
المجموع

15
11
7
2
7
0
54

2
3
4
5
6
7

مخطط رقم (  ) 5يوضح المستوى الدراسي لألم .
ذ :مناطق سكن الحدث :
وكانت نتائج الدراسة تشير الى أن عدد المبحوثين من محافظة بغداد ( )35من المجموع الكلي البالغة
( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ، )%65بينما بلغ عدد المبحوثين من محافظة األنبار ( )6مبحوثين من
المجموع الكلي للعينة البالغة ( )54ويشكلون نسبة ( ، )%11بينما بلغ عدد المبحوثين من محافظة بابل
( )4مبحوثين من المجموع الكلي للعينة البالغة ( )54ويشكلون نسبة ( ، )%7بينما بلغ عدد المبحوثين من
محافظتي الموصل وديالى ( )3مبحوثين من المجموع الكلي للعينة البالغة ( )54ويشكلون نسبة ()%5
يتضح  ،بينما بلغ عدد المبحوثين من محافظة كربالء( )2مبحوثين من المجموع الكلي للعينة البالغة ()54
ويشكلون نسبة ( ، )%4وكان عدد المبحوثين من محافظة صالح الدين ( )1مبحوثا ً من المجموع الكلي
للعينة البالغة ( )54ويشكلون نسبة ( )%1وجدول وشكل رقم ( )6يوضح ذلك.
جدول رقم ( )6يوضح مناطق سكن الحدث
منطقة سكن الحدث

االحداث
النسبة المئوية

العدد

65%
11%
7%

35
6
4

بغداد
االنبار
بابل
22

ت
1
2
3

5%
5%
4%

3
3
2

موصل
ديالى
كربالء

4
5
6

1%
100%

1
54

صالح الدين
المجموع

7

مخطط رقم (  ) 6يوضح مناطق سكن األحداث
ولو أخذنا بغداد باعتبارها أكثر المحافظات من حيث العدد حيث تبلغ نسبة  %65من حجم العينة  ،وقد
كانت النسبة األكبر لتوزيع األحداث على أطراف بغداد وكما في الجدول وشكل رقم (. )7
االحداث
النسبة المئوية
12%
3%
5.8%
8,8%
32%
3%
5,8%
8,8%
3%

جدول رقم ( )7يوضح بؤر األكثر تجنيداً لألحداث
منطقة سكن الحدث
العدد
4
1
2
2
10
1
2
3
1

اليوسفية
المحمودية
الدورة
المدائن
عرب جبور
حي الجامعة
أبو غريب
طارمية
جرف الصخر
23

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

5,8%

2

اللطيفية

10

3%

1

جسر ديالى

11

3%

1

الشرطة الخامسة

12

5,8%

2

مدينة الصدر

13

100%

35

المجموع

ومن هنا يتبين لنا تأثير البيئة الفالحية والعشائرية على أفكار الحدث وتأثيرها العكسي

مخطط رقم ( )7يوضح بؤر األكثر تجنيداً لألحداث
ح  :تأثير الخطاب الديني على الحدث :
كشفت نتائج الدراسة مدى تأثير الخطاب الديني على الحدث  ،فقد كان عدد المصلين من األحداث هم ()48
مبحوثا ً من المجموع الكلي للعينة البالغة ( )54ويشكلون ( )%89بينما من كانوا من غير المصلين ()6
مبحوثين من المجموع الكلي للعينة البالغة ( )54ويشكلون ( )%11وجدول رقم ( )8وشكل رقم ()8
يوضح ذالك .
جدول رقم ( )8يوضح تأثير الخطاب الديني على الحدث
االحداث
النسبة المئوية
89%
11%
100%

نسبة المصلين من غير المصلين

ت

العدد
48

المصلين

1

6
54

غير المصلين
المجموع

2

24

مخطط رقم ( )8يوضح أعداد المصلين من غير المصلين لألحداث .

وقد كانت نسبة الذين يؤدون صالة الجمعة دائما ً هم ( )39مبحوثا من المجموع الكلي للمصلين البالغة
( )48ويشكلون ( )%81بينما كان عدد من يذهبون أحيانا ً ( )3مبحوثين من المجموع الكلي للمصلين
البالغة ( )48ويشكلون ( )%6وكان عدد الذين ال يذهبون لصالة الجماعة ( )6مبحوثين من المجموع
الكلي للعينة البالغة ( )48ويشكلون ( )%13وجدول وشكل رقم ( )9يوضح ذالك .

جدول رقم ( )9مخطط يوضح عدد األحداث ونسبتهم الذين يؤدون صالة الجمعة باستمرار
اإلحداث
النسبة المئوية
81%

تأثير صالة الجماعة على الحدث
العدد
39

يشارك في صالة الجمعة دائما ً
25

ت
1

6%
13%
100%

3
6
48

يشارك في صالة الجمعة بعض األحيان
ال يشارك في صالة الجمعة
المجموع

2
3

مخطط رقم ( )9مخطط يوضح نسبة الذين يشاركون في صالة الجمعة باستمرار

ق  :نوع جريمة الحدث :
وكانت نتائج الدراسة تشير إلى أن عدد المبحوثين المشتركين في جريمة القتل ( )16من المجموع الكلي
البالغة ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ، )%30بينما بلغ عدد المشتركين في جريمة الخطف ( )2من
المجموع الكلي البالغة ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ، )%3.5بينما بلغ عدد المشتركين في الجريمة
التزوير ( )2من المجموع الكلي البالغة ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ، )%3.5و بلغ عدد المشتركين في
جريمة إطالق قذائف الهاون ( )3من المجموع الكلي البالغة ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ،)%5.5بينما
بلغ عدد المشتركين في جريمة حيازة أسلحة ( )13من المجموع الكلي البالغة ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة
26

( ،)24%بينما بلغ عدد المشتركين في جريمة السطو المسلح ( )2من المجموع الكلي البالغة ( )54مبحوثا ً
ويشكلون نسبة ( ، )%3.5بينما بلغ عدد المشتركين في جريمة تفجير عبوات ( )16من المجموع الكلي
البالغة ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( )%30وجدول وشكل رقم ( )10يوضح ذلك .
جدول رقم ( )10يوضح نوع الجريمة
نوع جريمة الحدث

العينة
النسبة المئوية

العدد

ت

30%
3,5%
3,5%

16
2
2

قتل
خطف
تزوير

1
2
3

5,5%
24%
3,5%

3
13
2

إطالق هاونات
حيازة أسلحة
سطو مسلح

4
5
6

30%
100%

16
54

تفجير عبوات
المجموع

7

مخطط رقم ( )10يوضح نوع الجريمة
ث  :دوافع ارتكاب الحدث للجريمة :
أشارت نتائج الدراسة إلى أن عدد المبحوثين المشتركين في جريمة لغاية مادية ( )3من المجموع الكلي
البالغ ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ، )%5بينما بلغ عدد المشتركين في جريمة لغايات اجتماعية ()25
من المجموع الكلي البالغة ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ، )%47بينما بلغ عدد المشتركين لغاية نفسية
( )0من المجموع الكلي البالغة ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ، )%0و بلغ عدد المشتركين في جريمة
27

لغايات طائفية ( )26من المجموع الكلي البالغة ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( )%48وجدول وشكل رقم
( )11يوضح ذلك .
جدول رقم ( )11دوافع ارتكاب الحدث للجريمة
العينة
النسبة المئوية
5%
47%

دوافع ارتكاب الحدث للجريمة

ت

العدد
3
25

مادية
اجتماعية

1
2

0%
48%

0
26

نفسية
طائفية

3
4

100%

54

المجموع

مخطط رقم ( )11يوضح دوافع ارتكاب الحدث للجريمة

ف :عدد المشتركين في الجريمة :
وكانت نتائج الدراسة تشير إلى أن ( )17جريمة قام بارتكابها مبحوث ( )1واحد من المجموع الكلي البالغ
( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ، )%31و( )8جرائم قام بارتكابها ( )2مبحوثان من المجموع الكلي البالغ
28

( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ،)%15بينما بلغ عدد الجرائم التي قام بارتكابها ( )3مبحوثين هو ()12
مبحوثا من المجموع الكلي البالغ ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ، )%22بينما بلغ عدد الجرائم التي قام
بارتكابها()4مبحوثين هو( )4من المجموع الكلي البالغ ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ،)%7,4بينما بلغ
عدد الجرائم قام بارتكابها ( )5مبحوثين ؛هو ( )3من المجموع الكلي البالغ ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة
( ، )5,5%بينما كانت ( )1جريمة واحدة قام بارتكابها ()6مبحوثين من المجموع الكلي البالغ ()54
مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ، )%1,8وسجلت جريمتان قام بارتكابها ( )7مبحوثين من المجموع الكلي البالغة
( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( )2(، )%3,5جريمتان اشترك فيهما ( )8مبحوثين من المجموع الكلي
البالغة ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ،)%3,5و( )2جريمتان اشترك بارتكابها ( )9مبحوثين من
المجموع الكلي البالغ ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ،)%3,5و( )1جريمة الواحدة قام بارتكابها ()10
مبحوثين من المجموع الكلي البالغ ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة (، )%1,8و()1جريمة واحدة قام
بارتكابها( )14مبحوثا من المجموع الكلي البالغ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ( ، )%1,8و()1جريمة
واحدة قام بها ( )45مبحوثا من المجموع الكلي البالغة ( )54مبحوثا ً ويشكلون نسبة ()%1,8وجدول رقم
( )12يوضح ذلك .
جدول رقم ( )12يوضح عدد المشتركين في الجريمة
العينة
النسبة المئوية
31%

عدد المشتركين بالجريمة الواحدة

ت

العدد
17

1

1

15%
22%
7,4%

8
12
4

2
3
4

2
3
4

5,5%
1,8%
3,5%

3
1
2

5
6
7

5
6
7

3,5%

2

8

8

3,5%

2

9

9

1,8%

1

10

10

1,8%

1

14

11

1,8%

1

45

12

100%
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المجموع

خ  :هل يوجد ألحد أفراد أسرتك سوابق إجرامية :
29

كشفت نتائج الدراسة أن ( )25مبحوثا ً من المجموع الكلي للعينة البالغة ( )54ويشكلون ( )%46توجد لدى
أحد أفراد األسرة سوابق إجرامية بينما كانت اإلجابة بال ( )29مبحوثا ً من المجموع الكلي للعينة البالغة
( )54ويشكلون ( )%54وجدول وشكل رقم ( )13يوضح ذالك .

جدول رقم ( )13يوضح وجود سوابق إجرامية ألحد أفراد األسرة
األحداث
النسبة المئوية
46%
54%
100%

نسبة المصلين من غير المصلين
العدد
25
29
54

نعم
ال
المجموع

مخطط رقم ( )13مخطط يوضح وجود سوابق إجرامية ألحد أفراد األسرة
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ت
1
2

ع  :نوع الجريمة التي عوقب عليها أحد أفراد األسرة :
وكانت نتائج الدراسة تشير إلى أن ( )23من المجموع الكلي البالغة ( )25مبحوثا ً ويشكلون نسبة ()%92
كانت جرائمهم إرهابية  ,بينما ( )1مبحوث واحد من المجموع الكلي للعينة البالغة ( )25وبنسبة ()%4
جريمة تزوير  ،بينما ( )1مبحوث واحد من المجموع الكلي للعينة البالغة ( )25وبنسبة ( )%4مشاكل
عشائرية وجدول وشكل رقم ( )14يوضح ذلك .
كما تبين لنا من خالل الدراسة أن هناك أكثر من إحدى عشرة حالة قتل من أقربائهم على يد القوات العراقية
واألمريكية أثناء قيامهم بعمليات إرهابية .
جدول رقم ( )14يوضح نوع الجريمة التي عوقب عليها أحد أفراد األسرة
العينة
النسبة المئوية
92%
4%
4%
100%

نوع الجريمة

ت

العدد
23

إرهاب

1

1
1
25

تزوير
مشاكل عشائرية
المجموع

2
3

مخطط رقم ( )14يوضح نوع الجريمة التي عوقب عليها أحد أفراد األسرة

31

االستنتاجات
 .1النسبة العليا للمبحوثين هم من العوائل الميسورة.
 .2أغلب الجانحين من األحداث تركوا المدرسة في إحدى المرحلتين االبتدائية أو المتوسطة.
 .3إن اآلباء واألمهات الحاصلين على الشهادة االبتدائية والمتوسطة هم النسبة العليا ألولياء الجانحين.
 .4للمنطقة السكنية عالقة وثيقة بالجنوح ,فالمنطقة السكنية يمكن أن تصبح بؤرة للجنوح وعادة ما تقع في
أطراف المدن الكبيرة وضواحيها والقرى واألرياف حيث توجد أفكار القاعدة ،ما يؤثر على الحدث
وبالتالي تعتبر حواضن جيدة لجنوح األحداث.
 .5كشفت نتائج الدراسة أن عدد المصلين من األحداث يشكلون ( ،)%89بينما من هم من غير المصلين
( )11%فقط ،وهذا ما يوضح مدى إمكانية استغالل الخطاب الديني في نشر الفكر المتطرف.
 .6كشفت الدراسة أن ( )%92من عوائل المبحوثين التي لديها سوابق كانت جرائم إرهابية.
 .7تبين لنا من خالل الدراسة أن هناك أكثر من إحدى عشرة حالة قتل من أفراد العائلة األحداث على يد
القوات العراقية واألمريكية.
 .8وكشفت الدراسة إلى أن عدد المبحوثين المشتركين في جريمة القتل وإطالق قذائف وتفجير عبوات هي
النسبة العليا من جرائم اإلرهاب.
 .9وكشفت الدراسة إلى أن عدد المبحوثين المشتركين لغايات اجتماعية وطائفية هي النسبة العليا من
الدوافع الرتكاب عمليات إرهابية.
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التوصيات
إن أهم التوصيات التي يمكن أن تقدمها هذه الدراسة وترى ضرورتها في التعامل مع اإلرهاب وقاية
ومعالجة تتمثل فيما يأتي:
 .1إنشاء مركز بحوث ودراسات فكرية تهتم بدراسة االختراقات الفكرية التي تحدث نتيجة التقارب
الزماني والمكاني نتيجة تطور االتصاالت ،وتقوم بقياس دقيق وعميق لمسار الوجهة الفكرية لدى
الشباب أيا كانت طبيعة هذه االفكار من حيث نشأتها وغايتها ،ومن ثم التعامل معها بما يناسبها على
أسس علمية.
 .2ضرورة اهتمام صناع القرار بالحوار الفكري القائم على الخطاب العقالني والحرية الفكرية ،في
معالجة أو تفسير ما هو معمول في الواقع السياسي ،والشرعي ،فإن ذلك من شأنه أن يزيل
التشويش الفكري الذي يحدث لبعض األحداث.
 .3مراجعة آلية عمل الوقف السني والشيعي من خالل النقاط اآلتية:
 .1إشراف الوقفين على جميع المساجد والحسينيات.
 .2تكليف اإلمامة في الجوامع والحسينيات إلى أشخاص معتدلين في األفكار.
 .3توحيد الخطاب الديني الذي يدعو للمحبة والتسامح والتعايش السالمي.
 .4تعزيز فكرة الصالة الموحدة بين الوقف السني والشيعي.
 .4مراجعة السياسة التعليمية ،وتحديد وجهتها التربوية بدقة ،وتجديد مناهجها التعليمية على هذا
األساس ،بحيث تتناسب وعقيدة المجتمع ،وال تتعارض مع ثوابت الدين والثقافة ،والعدول بها من
الوجهة التلقينية القائمة أصال على الحفظ واالستماع دون مناقشة الى الوجهة التحاورية التي تغرس
وتنمي في نفسية الطالب روح االستقاللية ،وتوجه شخصيته نحو النقد البناء الهادف ،وعدم
االنصياع المطلق لكل ما يسمع من أفكار.
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ملحق رقم ()1
( استمارة استبانه )
يقوم قسم البحوث والدراسات بمديرية التدريب والتطوير في مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية بإجراء
استبيان حول ( القاعدة وتجنيد اإلحداث ) في الشارع العراقي لغرض إعداد دراسة تطبيقية .
بذلك نرجو منكم تزويدنا بالمعلومات الدقيقة لكي نحصل على النتائج علمية سليمة شاكرين تعاونكم معنا .
مالحظ :
 ليس هناك ضرورة تستوجب ذكر االسم .
 نرجو ملء جميع الخيارات الواردة أدناه .
.1

العمر

.2

الحالة المادية جيدة

.3

التحصيل الدراسي

.4

التحصيل الدراسي لألب أمي

.5

التحصيل الدراسي لألم أمي

متوسطة

فقير

ابتدائية

متوسطة

أمي

ابتدائية
ابتدائية

.6

المحافظة

.7

ممارسة الحدث للفروض الدينية يصلي

متوسطة
متوسطة

إعدادية
إعدادية
إعدادية

منطقة السكن

 .8تشارك في صالة الجمعة نعم
 .9نوع العقوبة عن التهمة الحالية
 .10ما هي دوافع ارتكابك للجريمة .
 مادية
 اجتماعية
 نفسية
 طائفية

ال يصلي

أحيانا ً

كال

 .11عدد المشتركين في الجريمة
كال
 .12هل توجد ألحد أفراد أسرتك سوابق نعم
 .13نوع الجريمة التي عوقب عليها أحد افراد أسرتك
 .14هل لديك مالحظات
--------------------------------------------------------------------------------•
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ملحق رقم ()2
المشرع العراقي وقوانين االحداث
خالصه :
انطالقا من المبادئ التي نص عليها قانون اصالح النظام القانوني ،وما اكده من وجوب الحد من ظاهرة
جنوح االحداث عن طريق ايجاد نظام متكامل يستند الى اسس علمية ،ال يقتصر على معالجة الحدث
الجانح ،وانما يسعى ايضا الى وقايته من الجنوح ،وشموله بالرعاية الالحقة بعد انتهاء التدبير المفروض
عليه لمنعه من العود الى الجريمة ،حيث ان الرعاية الالحقة تمثل الجانب المتمم للعالج ،فقد بات من
الضروري اعادة النظر في السياسة الجنائية الخاصة بجنوح االحداث ،وتشريع قانون يستهدف تحقيق
الوقاية والعالج والرعاية الالحقة .ولتحقيق ذلك فقد نص قانون رعاية االحداث على تشكيل مجلس من
مستوى عال يسمى " مجلس رعاية االحداث " يتولى دراسة خطة اصالح االحداث واقرارها ومتابعة
تنفيذها وتقديم التوصيات بشان ذلك.
الباب االول
المبادئ االساسية
الفصل االول  :االهداف واالسس:
المادة 1
يهدف قانون رعاية االحداث الى الحد من ظاهرة جنوح االحداث من خالل وقاية الحدث من الجنوح
وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد االخالقية لمجتمع مرحلة البناء االشتراكي.
المادة 2
يعتمد القانون لتحقيق اهدافه االسس االتية:
اوال – االكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح لمعالجته قبل ان يجنح.
ثانيا – مسؤولية الولي عن اخالله بواجباته تجاه الصغير او الحدث في حالة تعرضه للجنوح.
ثالثا – انتزاع السلطة االبوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث والمجتمع.
رابعا – معالجة الحدث الجانح وفق اسس علمية ومن منظور انساني.
خامسا – الرعاية الالحقة للحدث كوسيلة لالندماج في المجتمع والوقاية من العود.
سادسا – مساهمة المنظمات الجماهيرية مع الجهات المختصة في وضع ومتابعة تنفيذ الخطة العامة لرعاية
االحداث.
الفصل الثاني :سريان القانون:
المادة 3
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يسري هذا القانون على الحدث الجانح وعلى الصغير والحدث المعرضين للجنوح وعلى اوليائهم ،بالمعاني
المحددة ادناه الغراض هذا القانون.
اوال – يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره.
ثانيا – يعتبر حدثا من اتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
ثالثا – يعتبر الحدث صبيا اذا اتم التاسعة من عمره ولم يتم الخامسة عشرة.
رابعا – يعتبر الحدث فتى اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
خامسا – يعتبر وليا ،االب واالم او اي شخص ضم اليه صغير او حدث او عهد اليه بتربية احدهما بقرار
من المحكمة
المادة 4
يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها او ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى
المحكمة احالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية.
المادة 5
تطبق احكام هذا القانون على الحدث الذي يتم الثامنة عشرة من عمره اثناء التحقيق.
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ملحق رقم ()3
الباب الثاني
التشكيالت االدارية
الفصل االول  :مجلس رعاية االحداث:
المادة 6
الغيت هذه المادة بموجب المادة ( )1من قانون التعديل الرابع لقانون رعاية االحداث رقم ،1983/76
رقمه  12صادر بتاريخ  ،1990واستبدلت بالنص االتي:
يؤلف مجلس يسمى (مجلس رعاية االحداث) على النحو االتي:
اوال  :وزير العمل والشؤون االجتماعية  -رئيسا.
ثانيا :ممثل عن وزارة الداخلية ينسبه وزير الداخلية  -عضوا.
ثالثا :ممثل عن وزارة العدل ينسبه وزير العدل  -عضوا.
رابعا :ممثل عن وزارة التربية ينسبه وزير التربية  -عضوا.
خامسا :ممثل عن وزارة الصحة ينسبه وزير الصحة  -عضوا.
سادسا  :مدير عام دائرة أصالح األحداث  -عضوا.
سابعا :عضو من ذوي الخبرة واالختصاص يختاره وزير العمل والشؤون االجتماعية لمدة سنتين قابلة
للتجديد.
المادة 7
اوال – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس.
ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة في االقل كل ثالثة اشهر ،وللوزير دعوته لالجتماع عند االقتضاء وال
ينعقد اال بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باتفاق اغلبية الحاضرين.
ثالثا – يعتبر اي من عضوي المجلس من ذوي الخبرة واالختصاص اللذين يختارهما وزير العمل والشؤون
االجتماعية وفقا للفقرة ( حادي عشر ) من المادة (  ) 6من هذا القانون ،مستقيال اذا تغيب عن حضور
اجتماعات المجلس مرتين متتاليتين دون عذر مشروع.
رابعا – يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ
قراراته ومتابعتها ،موظف حاصل على شهادة جامعية.
المادة 8
الغيت هذه المادة بموجب قانون تعديل قانون رعاية االحداث رقم  76لسنة  ،1983رقمه  112صادر
بتاريخ  ،1987واستبدلت بالنص االتي:
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اوال  -يمارس مجلس رعاية االحداث االختصاصات االتية:
ا  -مناقشة واقرار السياسة الخاصة بجنوح االحداث.
ب  -تحديد االجراءات ووضع التوصيات لتوفير الحماية االجتماعية من ظاهرة جنوح االحداث.
ثانيا  -ال تنفذ قراراتالمجلس الصادرة بغياب وزير العمل والشؤون االجتماعية اال بعد مصادقته عليها
وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مركز الوزارة.
الفصل الثاني  :الدور ومدارس التأهيل:
المادة 9
تتولى دائرة اصالح االحداث ،التابعة للمؤسسة العامة لالصالح االجتماعي في وزارة العمل والشؤون
االجتماعية ادارة الدور ومدارس التاهيل وفق االنظمة الخاصة بها ولمحكمة االحداث حق االشراف عليها.
المادة 10
الغيت الفقرة (خامسا) من هذه المادة بموجب المادة ( )1من قانون التعديل الثالث لقانون رعاية االحداث
رقم  76لسنة  ،1983واستبدلت بالنص االتي:
تتكون الدور ومدارس التاهيل من:
اوال – دار المالحظة – مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها
فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته.
ثانيا – مدرسة تاهيل الصبيان – احدى المدارس االصالحية المعدة اليداع الصبي المدة المقررة في الحكم،
للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تاهيله مهنيا او دراسيا.
ثالثا – مدرسة تاهيل الفتيان – احدى المدارس االصالحية المعدة اليداع الفتى المدة المقررة في الحكم،
للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تاهيله مهنيا او دراسيا.
رابعا – مدرسة الشباب البالغين – احدى المدارس المعدة اليداع من اكمل الثامنة عشرة من عمره من
المودعين في مدرسة تاهيل الفتيان او من اكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه للعمل على تاهيله
مهنيا او دراسيا واعادة تكييفه اجتماعيا.
خامسا  -دار تأهيل اإلحداث  -مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة االحداث
الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره ،ولحق به جناح الشابات البالغات تودع فيه الشابة المشردة او
منحرفة السلوك او التي انتهت مدة ايداعها والفاقدة للرعاية االسرية لحين بلوغها  22سنة او لحين ايجاد
حل لمشكلتها اما بالزواج او بتسليمها الى ذويها او ايجاد سبيل عمل مناسب لها.
المادة 11
يراس مدير عام دائرة اصالح االحداث مجالس ادارة الدور ومدارس التاهيل.
الفصل الثالث
مكتب دراسة الشخصية
المادة 12
اوال – يؤلف في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يرتبط بمحكمة االحداث ويتكون من:
ا – طبيب مختص او ممارس في االمراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند االقتضاء.
ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.
جـ  -عدد من الباحثين االجتماعيين.
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ثانيا – يجوز تعزيز المكتب بعدد من االختصاصيين في العلوم الجنائية او العلوم االخرى ذات الصلة
بشؤون االحداث.
ثالثا – يعين وزير العدل اعضاء المكتب ويكون الطبيب مديرا له.
المادة 13
استثناء من احكام الفقرة ( اوال ) من المادة (  ) 12من هذا القانون ويجوز تاليف مكتب دراسة الشخصية
من اعضاء غير متفرغين من بين االطباء التابعين لوزارة الصحة بترشيح من وزيرها ومن االختصاصيين
التابعين لوزارة التربية بترشيح من وزيرها او من الجامعة بترشيح من رئيسها يتولون العمل في المكتب
باالضافة الى وظائفهم ويعينون بامر من وزير العدل.
المادة 14
يتولى مكتب دراسة الشخصية اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث االجتماعي بطلب من محكمة التحقيق
او محكمة االحداث او اية جهة مختصة وفق ما ياتي:
اوال – ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص االمراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية
ونضجه االنفعالي ومدى ادراكه لطبيعة فعله المخالف للقانون وتقرير المعالجة الالزمة له.
ب – دراسة حالة الحدث االجتماعية ودراسة البيئة التي يعيش فيها وبيان مدى عالقتهما بالجريمة
المرتكبة.
ثانيا – تنظيم تقرير مفصل عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية واالسباب التي دفعته الى
ارتكاب الجريمة والتدبير المقترح لمعالجته.
ثالثا – متابعة فحص الحدث بصورة دورية كل ثالثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك حتى انتهاء مدة
التدبير واطالع المحكمة عما يطرا على حالة الحدث من تغيير.
المادة 15
لمكتب دراسة الشخصية ان يستعين بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة لغرض اعداد التقرير
المنصوص عليه في المادة (  ) 14من هذا القانون.
الباب الثالث
الوقاية
الفصل االول
االكتشاف المبكر
المادة 16
االكتشاف المبكر للحدث المعرض للجنوح عماد الرعاية االجتماعية الواقية من الجنوح ويتحقق من خالل
توسيع اطار مساهمة ومسؤولية المنظمات الجماهيرية والمهنية وادارات المدارس في مجال الرعاية النفسية
واالجتماعية الواقية من الجنوح.
المادة 17
اوال – تقوم وزارة الصحة بانشاء مكتب للخدمات المدرسية النفسية واالجتماعية ،في مركز كل محافظة
ضمن تشكيالت الصحة المدرسية ،يعنى بدراسة ومعالجة االحداث المشكلين او المعرضين للجنوح الذين
يحالون اليه من ادارات المدارس او اية جهة اخرى.
ثانيا – يتالف مكتب الخدمات المدرسية النفسية واالجتماعية بقرار من وزير الصحة من:
ا – طبيب مختص او ممارس في االمراض العقلية والعصبية او طبيب اطفال عند االقتضاء.
ب – اختصاصي بالتحليل النفسي او علم النفس.
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جـ  -عدد من الباحثين االجتماعيين.
المادة 18
اوال – يتولى المكتب اجراء الفحص الطبي والنفسي والبحث االجتماعي للحدث بطلب من ادارة المدرسة
وفق ما ياتي:
ا – فحص الحدث بدنيا وعقليا ونفسيا لتشخيص االمراض التي يشكو منها وبيان حالته العقلية ونضجه
االنفعالي.
ب – دراسة حالة الحدث االجتماعية والبيئة التي يعيش فيها وبيان مدى عالقتهما بمشكلته.
ثانيا – ينظم المكتب تقريرا مفصال عن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية واسباب تعرضه
للجنوح والمقترحات التي يوصي المكتب بها ادارة المدرسة او اية جهة اخرى لمعالجته ورعايته.
المادة 19
اوال – للمكتب ان يستدعي ولي الحدث ويطلعه على التقرير الذي اعده بشانه ويطلب منه التعاون معه في
تفهم مشكلة الحدث ومساعدته في حلها.
ثانيا – اذا لم يظهر الولي تعاونا مع المكتب او اعرض عن تفهم مشكلة الحدث او امعن في اهماله لواجباته
فللمكتب ان يطلب من قاضي تحقيق االحداث او االدعاء العام اتخاذ االجراء بحق الولي وفق احكام هذا
القانون.
المادة 20
اوال – اذا وجد المكتب ان حالة الحدث تستدعي المتابعة فله ان يستعين بقسم مراقبة السلوك.
ثانيا – يتولى مراقب السلوك متابعة حالة الحدث لمدة ال تزيد على ستة اشهر يرفع خاللها تقارير شهرية
الى مكتب الخدمات المدرسية النفسية واالجتماعية تتضمن ما يطرا على سلوكه من تغيير.
المادة 21
اوال – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤوال عن حل مشاكلهم ،ويجوز عند االقتضاء ان يقوم
احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك.
ثانيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية
النفسية واالجتماعية.
المادة 22
اوال – ين0شيء االتحاد العام لنساء العراق لجانا ً لالستشارات األسرية بشأن العالقات الزوجية وتربية
االطفال ومشاكلهم.
ثانيا – ينشئ االتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع االتحاد العام لنساء العراق لجان حماية االحداث
تتولى ما يلي:
ا – المساهمة في االشراف على رعاية االحداث في االسر البديلة في حالة سلب الوالية.
ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص االحداث المشكلين ومعالجتهم وفقا لتوصيات مكتب الخدمات
المدرسية النفسية واالجتماعية.
جـ  -مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك والرعاية الالحقة.
د – توفير الجو االسري لالحداث المودعين في مؤسسات االيداع.
هـ  -التعاون مع شرطة االحداث في تشخيص االحداث المشكلين او المعرضين للجنوح واالخبار عن
االولياء الذين يسيؤون معاملة الحدث داخل االسرة.
المادة 23
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اوال – تتولى شرطة االحداث البحث عن الصغار والضالين والهاربين من اسرهم والمهملين والكشف عن
االحداث المعرضين للجنوح في اماكن جذب االحداث كالمقاهي والمشارب والمراقص ودور السينما في
ساعات متاخرة من الليل
ثانيا – على شرطة االحداث ايصال الصغير او الحدث عند العثور عليه في االماكن التي تعرضه للجنوح
الى ذويه.

ملحق رقم ()4
قانون مكافحة اإلرهاب رقم ( )13لسنة 2005
عنوان التشريع :قانون مكافحة اإلرهاب رقم ( )13لسنة 2005
التصنيف :قانون عراقي
المحتوى رقم التشريع13 :
سنة التشريع2005 :
تاريخ التشريع07-11-2005 :
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بنا ًء على ما أقرته الجمعية الوطنية طبقا ً للمادة الثالثة والثالثين الفقرتين (أ – ب) من قانون إدارة الدولة
العراقية للمرحلة االنتقالية ،واستناداً إلى أحكام المادة السابعة والثالثين من القانون المذكور قرر مجلس
الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ  2005 /11 /7إصدار القانون اآلتي: -
مادة 1
تعريف اإلرهاب
كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فرداً أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات
رسمية أو غير رسمية أوقع اإلضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية اإلخالل بالوضع األمني أو
االستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقا ً لغايات
إرهابية.
مادة 2
تعد األفعال اآلتية من األفعال اإلرهابية :
 .1العنف أو التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعرض حياتهم وحرياتهم وآمنهم للخطر
وتعريض أموالهم وممتلكاتهم للتلف أيا ً كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم فردي
أو جماعي .
 .2العلم بالعنف والتهديد على تخريب أو هدم أو إتالف أو اضرار عن عمد مباني أو أمالك عامة أو
مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة
واألماكن العامة المعدة لالستخدام العام أو االجتماعات العامة الرتياد الجمهور أو مال عام ومحاولة
احتالل أو االستيالء عليه أو تعريضه للخطر أو الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث
زعزعة األمن واالستقرار .
 .3من نظم أو ترأس أو تولّى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك اإلسهام واالشتراك
في هذا العمل .
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العمل بالعنف والتهديد على إثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو
حملهم على تسليح بعضهم بعضا ً وبالتحريض أو التمويل .
االعتداء باألسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع أو الدوائر األمنية أو
االعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية أو إمداداتها أو خطوط اتصاالتها أو معسكراتها أو قواعدها
بدافع إرهابي .
االعتداء باألسلحة النارية وبدافع إرهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك
المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية واألجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير
الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ .
استخدام بدوافع إرهابية أجهزة متفجّ رة أو حارقة مصممة إلزهاق األرواح وتمتلك القدرة على ذلك أو
بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير أو إطالقة أو نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو أجسام أيا ً
كان شكلها أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل البايلوجية أو المواد المماثلة أو المواد المشعة أو
التوكسنات .
خطف أو تقييد حريات األفراد أو احتجازهم أو لالبتزاز المالي ألغراض ذات طابع سياسي أو طائفي
أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنه تهديد األمن والوحدة الوطنية والتشجيع على اإلرهاب .

مادة 3
تعتبر بوجه خاص األفعال التالية من جرائم أمن الدولة :
 .1كل فعل ذو دوافع إرهابية من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسالمة المجتمع ويمس أمن الدولة
واستقرارها أو يضعف من قدرة األجهزة األمنية في الدفاع والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم
وحدود الدولة ومؤسساتها سواء باالصطدام المسلح مع قوات الدولة أو أي شكل من األشكال التي
تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون .
 .2كل فعل يتضمن الشروع بالقوة أو العنف في قلب نظام الحكم أو شكل الدولة المقرر في الدستور .
 .3كل من تولى لغرض إجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مطار أو أي
قطعة عسكرية أو مدنية بغير تكليف من الحكومة .
 .4كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة
تكوّ نت لهذا الغرض .
 .5كل فعل قام به شخص كان له سلطة األمر على أفراد القوات المسلحة وطلب إليهم أو كلفهم العمل على
تعطيل أوامر الحكومة.
مادة 4
العقوبات
 .1يعاقب باإلعدام كل من ارتكب – بصفته فاعالً أصليا ً أو شريك عمل أيا ً من األعمال اإلرهابية الواردة
بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ،يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن اإلرهابيين
من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل األصلي .
 .2يعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخص إرهابي بهدف التستر.
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مادة 5
اإلعفاء واألعذار القانونية والظروف القضائية المخففة
 .1يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام بإخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة
أو عند التخطيط لها وساهم إخباره في القبض على الجناة أو حال دون تنفيذ العمل .
 .2يعد عذراً مخففا ً من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص إذا قدم
معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل
القبض عليه وأدت المعلومات إلى التمكن من القبض على المساهمين اآلخرين وتكون العقوبة بالسجن.
مادة 5
األحكام الختامية
 .1تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف .
 .2تصادر كافة األموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية أو المهيئة لتنفيذ العمل اإلجرامي .
 .3تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
 .4ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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