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محاضرة عن التحريض ملقاة على طلبة المرحلة الثانية في 
 جامعة بغداد / كلية القانون



 

يةاإلرهاب الجرائم انتشار في الرئيس المحرك هو التحريض. 
 

ض اعتبر 1969 لسنة العراقي العقوبات قانون  شريكا   المحر ِّ
 .(1 /48 المادة) المرتكبة الجريمة في
 
الجرائم إلى طرقت 2005 لسنة اإلرهاب مكافحة قانون 

 .(1 /4 المادة) عليها والتحريض اإلرهابية
 

التواصل ومواقع االنترنت مثل الحديثة التقانة وسائل ساعدت 
 .المتطرفة األفكار انتشار في االجتماعي

 



ض عن الجريمة المرتكبة  .معرفة مدى مسؤولية المحر ِّ

 

عرض لإلشكاليات التي تواجه المشرع العراقي. 

 

العنكبوتية الشبكة عبر التحريض مكافحة في السبل إيجاد. 

 

العنكبوتية شبكةال على والدولية الوطنية الرقابة مستوى تحسين.   



 عدم ارتكاب الجريمة
 بناء على التحريض

ارتكاب الجريمة بناء 

 على التحريض

ض  يعاقب المحر ِّ

بعقوبة الفاعل 
 األصلي

 ؟



العلني التحريض على استثنائية بصورة العراقي المشرع عاقبي 
 .خاصة أخرى وحاالت إجرامية نتيجة تحدث لم وإن

 أو القتل على التحريض

 من غيرها أو الحريق

 شأنها من التي الجنايات
 .العام األمن تكدير

والمادة  221نص المادة   :مثال

 من قانون العقوبات 212



 المحرض األول
 تحريض غير مباشر •

 المحرض الثاني
 تحريض مباشر•

 مرتكب الجريمة
 الفاعل األصلي مرتكب الجريمة بناء على التحريض•



  إجراءات اتخاذ خالل من

ض عقابل وقائية  بصورة المحر ِّ

.المرتكبة الجريمة عن مستقلة  





متعاطف مع  40.000يحتوي موقع تويتر على ما يقدر بـ 

 التنظيمات اإلرهابية



 مشاركة التغريدة من قبل أشخاص آخرين





 

برامج (Software) خصيصا   ُصممت 

 Mask برنامج مثل المستخدم هوية إلخفاء

Surf Everything. 

 

 

 خدمة الـVPN   الشبكة االفتراضية الخاصة

(Virtual Private Network.) 



المعلوماتية بجرائم خاص قانون تشريع. 

 

المعلوماتية مجال في والكفاءة الخبرة ذوي من أشخاص توظيف. 

 

 التواصل لمواقع الراعية الجهات على الجزائية المسؤولية توقيع 

 الفكر بنشر سماحها حال في االلكترونية والمواقع االجتماعي

 .المتطرف

 

المتطرفة االلكترونية المواقع غلق. 



يحدث الذي خاصةو الغموض من بالكثير التحريض يتسم 

 .االنترنت عبر

 

فيما إال مستقلة جريمة التحريض العراقي المشرع يعتبر لم 

 مكافحة قانون في محددة حاالت وفي العلني بالتحريض يتعلق

 .االرهاب

 

ظاهرة من للحد فاعلة خطوات توجد ال اللحظة هذه حتى 

 .الحديثة التقانة باستخدام التحريض

 


