
  كتاب "الجريمة اإلرهابية" للقاضي حيدر علي نوري

  

صدر عن مكتبة زين للطباعة والنشر والتوزيع كتاب للقاضي الدكتور حيدر علي 
  دراسة في ضوء قانون مكافحة اإلرهاب).  -نوري بعنوان (الجريمة اإلرهابية

يتعل  األول  أمرين،  في  تكمن  اإلرهابية  الجريمة  بحث  "أهمية  أن  الكاتب  ق  ويرى 
  بقانون مكافحة االرهاب العراقي ذاته الذي عالج الجريمة اإلرهابية وأحكامها". 

المشرع   وراء عدول  من  الحكمة  هي  ما  منها  عديدة  "تساؤالت  أن  نوري  وتابع 
  العراقي عن قانون العقوبات، واصدار قانون خاص ومستقل لمكافحة اإلرهاب". 

ال تعديالت على قانون العقوبات  كما يطرح نوري سؤاالً اخر بـ"هل يكفي مجرد ادخ
  لمواجهة تزايد اعمال العنف، واالقتتال الدموي الذي يشهده العراق؟". 

أما االمر اآلخر، يحّدده بأنه "يتعلق بالجريمة االرهابية واحكامها الواردة في قانون 
  مكافحة االرهاب". 

ودقي محدد  تعريف  وضع  في  العراقي  المشرع  نجاح  "مدى  إلى  الكاتب  ق ولفت 
  لالرهاب، أم أن التعريف قد شابه الغموض وعدم التحديد".

 ٢٠٠٣ويجد أن "زيادة اعمال العنف وتفاقم خطورة الجريمة االرهابية منذ عام  
دفعت المشرع إلى مواجهتها ومعالجتها معالجة جذرية شاملة وسريعة لتشمل كل  

  حاالت العنف واالرهاب".

صياغة نصوص قانون مكافحة االرهاب   ونّوه إلى أن "ذلك انعكس على الرغبة في
  والمصطلحات التي استعملت فيه". 

مدى   عن  الكشف  بغية  التاريخية  الطريقة  إلى  الكتاب  طرحه  في  الكاتب  لجأ  وقد 
في   وأحكامها  اإلرهابية  والجريمة  االرهاب  بمفهوم  لحق  الذي  القانوني  التطور 

بي إلى  وصوالً  اإلرهاب  مكافحة  لقانون  السابقة  وأحكامها  القوانين  ماهيتها  ان 
  الموضوعية الواردة في قانون مكافحة اإلرهاب".

ونبه نوري إلى المنهج العلمي الموضوعي وقوامه "معرفة جميع اآلراء الفهمية  
والقانونية المتعلقة بالمواضيع الواردة في الكتاب وأبوابه وفصوله ومناقشتها في 

  ضوء قانون مكافحة االرهاب العراقي". 

إلى   االراء  وأشار  جميع  "تحليل  بوصفه  القانوني  والتأصلي  التحليلي  المنهج 
والمواقف وتمحيصها وبيان مدى تطابقها مع احكام نصوص قانون مكافحة االرهاب  

  وتحليل نصوصه والمصطلحات الواردة فيه وتفسيرها". 



ولم يكتف الكاتب بالدراسة النظرية بل توسع إلى "ذكر تطبيقات قضائية لنصوص  
مك والهيئة  قانون  الموسعة  الهيئة  من  الصادرة  القرارات  والسيما  االرهاب  افحة 

  العامة لمحكمة التمييز االتحادية في العراق وبعض المحاكم الجزائية". 

قانون   نصوص  تطبيق  حقيق  على  للوقوف  محاولة  "ذلك  أن  على  نوري  وشدد 
ب بخصوص  القضائية  االجتهادات  وبيان  الواقع  صعيد  على  االرهاب  عض  مكافحة 

 الجرائم االرهابي التي لم يعالجها صلب ذلك القانون". 


