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  ان طبیعة دراسة هذا القانون واستقراء نصوصه وتحلیلها ، جعلتنا في حالـة اضـطرار للخـروج (*)

ت ، فلـم نقـم بتقـسیم هـذا عن السیاقات االكادیمیة المتعارف علیها في كتابـة البحـوث والدراسـا
الخ ، وانمـا جـاءت مـضامینه لتنـصب علـى نـصوص هـذا ... البحث الى مباحث او مطالب 

 .لذا اقتضى التنویه. القانون مادة فمادة ، ومن ثم تحلیلها والحكم علیها 
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اسـة  در–الجرائم اإلرهابیة في القـانون الجنـائي :  للمزید من التفصیل، ینظر أطروحتنا للدكتوراه (1)

 .١١١-١٠٨، ص٢٠٠٦ كلیة القانون، جامعة الموصل، -مقارنة في األحكام الموضوعیة
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  :تعد االفعال اآلتیة من االفعال االرهابیة :  المادة الثانیة (1)
 العنــف او التهدیـــد الـــذي یهــدف الـــى القـــاء الرعــب بـــین النـــاس او تعــریض حیـــاتهم وحریـــاتهم -١

تهم للتلـــف ایـــا كانـــت بواعثـــه واغراضـــه یقـــع تنفیـــذا وامـــنهم للخطـــر وتعـــریض امـــوالهم وممتلكـــا
  .لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي

 العمل بالعنف والتهدید على تخریـب او هـدم او اتـالف او اضـرار عـن عمـد مبـاني أو امـالك -٢
عامـة أو مـصالح حكومیــة أو مؤسـسات أو هیئــات حكومیـة أو دوائـر الدولــة والقطـاع الخــاص 

واالماكن المعدة لالستخدام العام أو االجتماعات العامة الرتیاد الجمهـور أو أو المرافق العامة 
مـال عــام ومحاولــة احـتالل أو االســتیالء علیــه أو تعریـضه للخطــر او الحیلولــة دون اســتعماله 

  .للغرض المعد له بباعث زعزعة االمن واالستقرار
ــــادة عــــصابة ارهابیــــة تمــــارس وتخطــــط-٣ ــــه وكــــذلك االســــهام  مــــن نظــــم او تــــرأس او تــــولي قی  ل

  .واالشتراك في هذا العمل
 العمل بالعنف والتهدید على اثـارة فتنـة طائفیـة او حـرب اهلیـة او اقتتـال طـائفي وذلـك بتـسلیح -٤

  .ًالمواطنین او حملهم على تسلیح بعضهم بعضا وبالتحریض او التمویل
 التطـوع او الـدوائر االمنیـة  االعتداء باالسلحة الناریة على دوائر الجیش او الـشرطة او مراكـز-٥

او االعتـــــداء علـــــى القطاعـــــات العـــــسكریة الوطنیـــــة او امـــــداداتها او خطـــــوط اتــــــصاالتها أو 
  .معسكراتها أو قواعدها بدافع ارهابي

 االعتداء باالسلحة الناریة وبدافع ارهابي على السفارات والهیئات الدبلوماسیة فـي العـراق كافـة -٦
فـة والمؤسـسات والـشركات العربیـة واالجنبیـة والمنظمـات الدولیـة وكـذلك المؤسـسات العراقیـة كا

  .الحكومیة وغیر الحكومیة العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ
 استخدام بدوافع ارهابیة اجهـزة متفجـرة او حارقـة مـصممة الزهـاق االرواح وتمتلـك القـدرة علـى -٧

 أو نــشر او زرع أو تفخــیخ ذلــك أو بــث الرعــب بــین النــاس أو عــن طریــق التفجیــر أو أطالقــة
ًآلیـات أو أجــسام أیــا كــان شــكلها او بتــاثیر المــواد الكیمیاویــة الــسامة أو العوامــل البیولوجیــة أو 

  .                          ==المواد المماثلة أو المواد المشعة أو التوكسنات
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==  
 ذات طـابع سیاســي او  خطـف أو تقییـد حریـات االفـراد او احتجــازهم لالبتـزاز المـالي الغـراض-٨

طائفي او قـومي او دینـي او عنـصر نفعـي مـن شـأنه تهدیـد االمـن والوحـدة الوطنیـة والتـشجیع 
 .على االرهاب
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 .من قانون العقوبات العراقي النافذ والمعدل) ٦/أ-٢١( ینظر نص المادة (1)
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و  كـــل مـــن اخفـــى او آوى بنفـــسه ا-١: " عقوبـــات عراقـــي علـــى ان ) ٢٧٣(  نـــصت المـــادة )١(

ًبواسطة غیره شخصا فر بعد القبض علیه ، او صـدر بحقـه امـر بالقـاء القـبض او كـان متهمـا  ً
ـــا بذلـــــك ،  ـــان عالمــ ـــه، وكــ ًفــي جنایــة او جنحــة ، او محكومــا علیــ  بالــسجن -یعاقــب أ== == ً
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ًلمدة التزیـد عـن سـبع سـنوات اذا كـان مـن اخفـي او سـوعد بـاالیواء محكومـا علیـه باالعـدام او 

 الحـبس والغرامـة او بأحـدى -ب. ًلسجن المؤبد او المؤقت او متهما بجنایـة عقوبتهـا االعـدام ا
 الیجــوز فـي ایــة حالـة ان تزیــد العقوبـة علــى الحــد -٢. هـاتین العقــوبتین فـي االحــوال االخـرى 

 الیــسري حكـم هــذه المــادة علــى اصــول او فــروع -٣. االقـصى للعقوبــة المقــررة للجریمــة ذاتهــا 
 ".هارب والعلى زوجته او اخوته او اخواته الشخص ال
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فخــري عبــد الــرزاق الحــدیثي ، .د:  للمزیــد مــن التفــصیل حــول األعــذار القانونیــة المعفیــة ینظــر )١(

  .١٩٧٩، بغداد ، ) دراسة مقارنة(النظریة العامة لألعذار القانونیة المعفیة من العقاب 
 .عقوبات عراقي) ١٢٩( ینظر نص المادة )٢(
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علـــي احمـــد الزعبـــي، احكـــام : زیـــد مـــن التفـــصیل عـــن المـــصادرة كتـــدبیر احتـــرازي، ینظـــر  للم)١(

 .٩٢-٨٧ ، ص٢٠٠٢، دار الثقافة، عمان، )دراسة مقارنة(المصادرة في القانون الجنائي 
فخـــري عبـــد الـــرزاق الحـــدیثي ، : للمزیـــد مـــن التفـــصیل حـــول األعـــذار القانونیـــة المخففـــة ینظـــر) ٢(

، أطروحة دكتوراه ، كلیة القـانون والـسیاسة ، ) دراسة مقارنة(خففة للعقوبة األعذار القانونیة الم
 .١٩٧٨جامعة بغداد ، 

اذا تــوفر عــذر مخفــف فــي جنایــة عقوبتهــا االعــدام، : "عقوبــات عراقــي علــى ان ) ١٣٠( نــصت المــادة (3)
فــان كانــت نزلــت العقوبــة الــى الــسجن المؤبــد او المؤقــت او الــى الحــبس الــذي التقــل مدتــه عــن ســنة، 

 ...".عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت، نزلت الى عقوبة الحبس الذي التقل مدته عن ستة اشهر 
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  :الخاتمة 
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  :المصادر
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