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ًِ٤س جُشجكذ ٖ٣جُؿحٓؼس  -هغْ جُوحٕٗٞ
انًستخهص
ُوذ ذحش جإلسٛحخ ظحٛشز جؾشجٓ٤س ضٜذد جالٗغحٗ٤س ؾٔؼحء ٣ٝشؾغ ذٜح جُ ٠جُؼقٞس
جُرذجت٤سُٔ ،ح ض٘ط ١ٞػِ ٚ٤جُؿشجتْ جإلسٛحذ٤س ٖٓ ضٞقؼ ٝػ٘ق ٔٛٝؿ٤سٝ ،خشٝؼ كحمف
ػِ ٠جُوٞجٗ ٖ٤جُٞمؼ٤س ٝه ْ٤جالٗغحٗ٤س ٝجُؾشجتغ جُغٔح٣ٝس ،سؿْ جُطغطش كٓ ٢غٞـ جُذ،ٖ٣
ٝجسضٌحخ جُؿشجتْ جإلسٛحذ٤س ضكص ٓظِس جُؾشع ٝض٘ل٤ز جقٌحٓٝ ،ٚجُذ ٖٓ ٖ٣جإلسٛحذٖ٤٤
ٝؾشجتٔ ْٜذ شجءٝ ،جر جٕ جُؼحُْ جُ ّٞ٤جخز ٣ذسى ذٔح ال ٣ورَ جُؾي ٝجالقطٔحٍ جٕ جُخطش
جُكو٤و ٌٖٔ٣ ٢ك ٢جُلٌش ٝجال٣ذُٞٞ٣ؾ٤س جُط٣ ٢طر٘حٛح جإلسٛحخُٝ ،ؼَ جخطشٛح جُلٌش
جُطٌل٤ش ١جُز٣ ١غط٘ذ جُ ٚ٤جإلسٛحذ ٕٞ٤ك ٢جسضٌحخ جُؿشجتْ جالسٛحذ٤س٣ٝ ،غطذُ ٕٞذ ٚك٢
ضرش٣شٛح ٝجملحء جُؾشػ٤س ػِٜ٤ح ،جالٓش جُز٣ ١كطْ ٓٞجؾٜس ٛزج جُلٌش ٝجُؼَٔ ػِ ٠ضؿل٤ق
ٓ٘حذؼٝ ،ٚكٛ ٢زج جُركع جُٔٞؾض ٗط٘ح ٍٝجُٔٞجؾٜس جُوحٗ٤ٗٞس ُِلٌش جُطٌل٤شُِ ١ؿٔحػحش
جإلسٛحذ٤سٝ ،كٛ ٢زج جُركع ٣كح ٍٝجُرحقع ضغِ٤و جُنٞء ػِ ٠جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س
جُٔٞمٞػ٤س جُٔطؼِوس ذحُطؿشٝ ْ٣جُؼوحخ ،جُط ٢جػطٔذٛح جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢جُؼشجهُٞٔ ٢جؾٜس
جُلٌش جُطٌل٤ش ،١ك ٢هحٗ ٕٞقظش قضخ جُرؼع ٝجٌُ٤حٗحش ٝجالقضجخ ٝجالٗؾطس جُؼ٘قش٣س
ٝجالسٛحذ٤س ٝجُطٌل٤ش٣س٣ٝ ،كح ٍٝجُركع سعْ خطٞه ػش٣نس ُِغ٤حعس جُؿ٘حت٤س
جُٔٞمٞػ٤س ٝجالؾشجت٤س جُٞجؾد جػطٔحدٛحٝ ،جُط ٖٓ ٢ؽأٜٗح ضكو٤ن ٓٞجؾٜس هحٗ٤ٗٞس كحػِس
ٗٝحؾؼس ُِلٌش جُطٌل٤شُِ ١ؿٔحػحش جإلسٛحذ٤س.
انكهًاخ انرئٍسٍح :انزًاعاخ اإلرهاتٍح ،انفكر انتكفٍري ،انسٍاسح انزُائٍح االررائٍح،
انًىارهه انقاَىٍَح.

أهًٍح انثحج
ؽؼش جُؼحُْ جؾٔغٝ ،جعطؾؼش ٝه٘٘ح جُؼشجم ُ٤ٜد ٗحس جُلطٖ جُذ٤٘٣س ،جُطحتل٤س ئر ضؼشك
جُٞهٖ ٝجُٔٞجهٖ ُؿشجتْ ئسٛحذ٤س دٓ٣ٞس ذؾؼس ُْ ٣ؾٜذ ُٜح جُطحس٣خ جُوذٝ ْ٣جُٔؼحفش ٗظ٤ش،
ق٤ع علٌص جُذٓحءٝ ،عر٤ص جُ٘غحء ٝعشهص جالٓٞجٍ ٝجقطِص جالسك ٖٓ ٓشضضهس ؿشذحء،
ٝهذ ققِص ًَ ٛز ٙجُلنحتف ٝجُلنحتغ ٖٓ جٗحط جضؾكٞج ذشدجء جُذٝ ،ٖ٣جضغٔٞج ذحُططشف
ٝجُطؼقد ٝجُؼ٘ق ٝجُالضغحٓفٝ ،جرج ًحٗص جُطؾش٣ؼحش جُؿضجت٤س جضؿٜص ٗك ٞضؿشْ٣
يزهح كهٍح انرافذٌٍ انزايـعح نهعهىو
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جُؿشجتْ جإلسٛحذ٤س ػِ ٠جخطالف فٞسٛح ٝضؿش ْ٣جُط٘ظٔ٤حش جإلسٛحذ٤س جال جٜٗح ُْ ضأخز
ذؼ ٖ٤جالػطرحس ٝمغ ع٤حعس ؾ٘حت٤س ُٔٞجؾٜس جالف ٍٞجُلٌش٣س جُط٣ ٢غط٘ذ جُٜ٤ح جإلسٛحذٕٞ٤
ك ٢جسضٌحخ ؾشجتٔ٣ٝ ْٜغطذُٞج ذٜح ك ٢جملحء جُؾشػ٤س ػِٛ ٠ز ٙجُؿشجتُْٔٝ ،ح ًحٗص
جُٔٞجؾٜس جُوحٗ٤ٗٞس ال  ٌٖٔ٣جٕ ضًٌ ٕٞحك٤س ٓح ُْ ضطْ ٓٞجؾٜس جُلٌش ٓقذس جإلسٛحخ ػرش
ع٤حعس ؾ٘حت٤س ٗحؾؼُ ،ٚزج كحٕ دسجعس جالف ٍٞجُلٌش٣س ُِؿٔحػحش جُطٌل٤ش٣س ضقرف مشٝسز
قطٔ٤س ،قطٞٓ ٌٖٔ٣ ٠جؾٜس جُؿشجتْ جإلسٛحذ٤س جُٔغط٘ذز جُ ٠جكٌحس د٤٘٣س ،خحفس ٝئٕ
جإلسٛحخ جُذ٣ ٢٘٣ؼذ ٖٓ جفؼد ٝأخطش جؽٌحٍ جُؼ٘ق ٝجُالضغحٓف ،ئر ٖٓ جُقؼد
ٓٞجؾٜط ٚكً ٢ػ٤ش ٖٓ جالق٤حٕ ذحُؼوَ ٝجُٔ٘طن ،جال جرج ضٔص ٓٞجؾٜس جُلٌش جُذ٢٘٣
جُٔططشفٝ ،ضشع٤خ غوحكس جُكٞجس ٝجُطلحٝ ْٛضرحدٍ ج٥سجء ٝهر ٍٞجالخش ٝجاله٘حعٝ ،ضؼض٣ض
غوحكس جُؼ٤ؼ جُٔؾطشى٘ٛ ٖٓ ،ح ضأض ٢ج٤ٔٛس ٛزج جُركع ً٣ ٚٗٞغِو جُنٞء ػِ ٠جالفٍٞ
جُلٌش٣س ُِؿٔحػحش جإلسٛحذ٤س ٝجالؾشجءجش جُوحٗ٤ٗٞس جُالصٓس ُٔٞجؾٜس ٛز ٙجالكٌحس جُط٢
ضؾٌَ جالعحط جُز ١ضغط٘ذ ػِٛ ٚ٤ز ٙجُؿٔحػحش جالسٛحذ٤س ك ٢ؾشجتٜٔح ٝرُي ك ٢مٞء ٓح
٣ؼشف جُ ّٞ٤ذؼِْ ف٘حػس جُطؾش٣ؼحش جُؿضجت٤س.

أشكانٍح انثحج
ضطٔػَ جؽٌحُ٤س جُركع ك ٢إٔ جُٔٞجؾٜس جُطؾش٣ؼ٤س كٗ ٢طحم جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حتُ ٢ألكٌحس هذ
ضرذٓ ٝغطكِ٤سًٔ ،ح جٜٗح ضطوحهغ ٓغ جُوٞجػذ جُػحذطس ٝجُٔغطوشز ك ٢جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت ،٢ئر جٕ
جالكٌحس ٣ؿد جٕ ضرو ٠خحسؼ دجتشز جُطؿش ،ْ٣كأرج ًحٕ جالٓش ًزُيً ٞٛٝ ،زُي كؼالا ،كٌ٤ق
٣طْ جرجا ٓٞجؾٜس جالف ٍٞجُلٌش٣س ُِؿٔحػحش جُطٌل٤ش٣سٛ ،زج ٖٓ ؾحٗد ٖٓٝ ،ؾحٗد جخش جٕ
جُٔٞجؾٜس جُوحٗ٤ٗٞس جُؿ٘حت٤س أل ١كؼَ ج ٝكٌش ٔ٣ػَ خطش ػِ ٠جُٔقحُف جالؾطٔحػ٤س جُؿذ٣شز
ذحُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ،ال  ٌٖٔ٣جٕ ضٌ ٕٞكؼحُس ٓٝؿذ٣س كٓ ٢ؿطٔغ جعالٓ ،٢جال جرج ػِْ جكشجد
جُٔؿطٔغ جٕ ٛز ٙجُٔٞجؾٜس جُوحٗ٤ٗٞس ضطلن ٝجقٌحّ جُؾش٣ؼس جالعالٓ٤س ،قط٣ ٠وٞٓٞج ذٞجؾرْٜ
كٓ ٢غحػذز جُؼذجُس جُؿ٘حت٤س ،جالٓش جُز٣ ١ططِد جٕ ضٌٗ ٕٞظشز جُٔؿطٔغ ُٔػَ ٛز ٙجالكٌحس
ٗظشز جعطٌ٘حس ٣ ُٖٔٝإٖٓ ذٜح ٗظشز جقطوحسٛٝ ،زج ال ٣طأض ٠جال جرج ٗظش جكشجد جُٔؿطٔغ ُٜزٙ
جالكٌحس ذأٜٗح ضؾٌَ جػطذجء قحُٓٝ ٢غطورِ ٢ػِٝ ،ْٜ٤جالؽٌحُ٤س جُػحٗ٤س ضطٔػَ ك ٢مشٝسز
ضكو٤ن جُطٞجصٕ ذٓ ٖ٤ح ٣ؿد جٕ ٣طٔطغ ذ ٚجالكشجد ٖٓ قش٣س جُلٌش ٝقش٣س جُشأٝ ١جُطؼر٤ش
ػ٘ٝ ،ٚذ ٖ٤ضؿش ْ٣ذؼل جالكٌحس ٝجإلسجء جُط ٢ضؾٌَ خطشج ا ػِ ٠جُٔقحُف جُؿذ٣شز
ذحُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ج ٝضِكن ذٜح جُنشس.

اهذاف انثحج
ُْ ضكع جالف ٍٞجُلٌش٣س ُِؿٔحػحش جُطٌل٤ش٣س ذحٛطٔحّ ذكػٝ ٢جًحد ٢ٔ٣كٓ ٢ؿحٍ
جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حتٝ ،٢ضٌحد ٓؼظْ جٌُطحذحش جُط ٢أسخص ُِلٌش جإلعالٓ ٢جُكذ٣ع ٝجُٔؼحفش ،أٝ
ض٘حُٝص ذؼل هنح٣ح ٙضطؿحٛ َٛز ٙجالكٌحس ذؾٌَ ج ٝذأخش ٛٝزج جالٓش ذكذ رجض٣ ،ٚنؼ٘ح
أٓحّ ٓغإ٤ُٝس ذكع ٝدسجعس جالف ٍٞجُلٌش٣س ُِؿٔحػحش جُطٌل٤ش٣س ،خحفس ٝجٕ ضذجٛ ٍٝزٙ
جالكٌحس ذ ٖ٤كثحش جُؾرحخ جإلعالٓٝ ٢ضأغ٤شٛح جُٞجمف ك٣ ،ْٜ٤غطِضّ ذ٤حٕ خطأ ٛز ٙجالكٌحس
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ٗظشج ا ُٔح ضشضد ػِٜ٤ح ٖٓ فشجع ٝفذجّ ج٣ذُٞٞ٣ؾ ٢ذِؾ ٓذً ٟر٤شج ا ذ ٖ٤جضرحع جُذٖ٣
جُٞجقذٝ ،جذ٘حء جُٞهٖ جُٞجقذٝ ،جالٓس جُٞجقذزٝ ،رُي ذٜذف جُخالؿ ٖٓ ٣ٝالش ٛزج
جُلٌشٝ ،ضحً٤ذ عِٔ٤س جألعالّ ٗٝرز ٙجُؼ٘ق ك ٢قَ جٓ ١ؾٌِس ٖٓ جُٔؾحًَ جُط ٢ضٞجؾٚ
جُٔؿطٔغٝ ،جٗ ٚال ٣قف ئػطحء جُٔؾشٝػ٤س أل ١قَ ٖٓ جُكِ٣ ،ٍٞو ّٞػِ ٠جعحط ٝعحتَ
جُوٜش ٝجإلًشج ٖٓ ٙهرَ ج ١كث ٖٓ ٚكثحش جُٔؿطٔغٝ ،ك ًَ ٢هنح٣ح جُٔؿطٔغ رجش جُطحذغ
جُغ٤حع ٢ج ُؼحًّٔ ،ح ٜ٣ذف ٛزج جُركع جُ ٠ضكذ٣ذ جهحس هحٗ ٢ٗٞده٤ن ُطِي جالكٌحس جُط٢
ضؾٌَ ضٜذ٣ذج ا قو٤و٤ح ا ُِغِْ جالؾطٔحػٝ ٢جُٞقذز جُٞه٘٤سٝ ،رُي ذأخشجؾٜح ٖٓ دجتشز جالذحقس
ٝجدسجؾٜح مٖٔ دجتشز جُطؿش.ْ٣

خطح انثحج
عٞف ٣طْ ضوغٛ ْ٤زج جُركعُٔ ،ركػٗ ،ٖ٤ط٘ح ٍٝك ٢جُٔركع جال ٍٝدسجعس جُغ٤حعس
جُؿ٘حت٤س جُٔٞمٞػ٤س  -ع٤حعس جُطؿشٝ ْ٣جُؼوحخ  -جُخحفس ذٔٞجؾٜس جُلٌش جُطٌل٤ش١
ُِؿٔحػحش جالسٛحذ٤س ،جٓح جُٔركع جُػحٗ ٢كغٞف ٗط٘ح ٍٝك ٚ٤جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جالؾشجت٤س
جُخحفس ذٔٞجؾٜس جُلٌش جُطٌل٤شُِ ١ؿٔحػحش جالسٛحذ٤س ٓٝرشسجش جُخشٝؼ ػٖ جُوٞجػذ
جُؼحٓس.

انًثحج االول :انسٍاسح انزُائٍح انًىضىعٍح انخاصح تًىارهح انفكر انتكفٍري
نهزًاعاخ اإلرهاتٍح
ُركع ٝدسجعس جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُٔٞمٞػ٤س – ع٤حعس جُطؿشٝ ْ٣جُؼوحخ جُخحفس
ذٔٞجؾٜس جُلٌش جُطٌل٤شُِ ١ؿٔحػحش جإلسٛحذ٤سٗ ،وغْ ٛزج جُٔركع ػِٓ ٠طِرٗ ٖ٤ركع ك٢
جُٔطِد جال ٍٝضؿشٗ ْ٣ؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش جُطٌل٤شٝ ،١جُٔقحُف ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س
ذطؿشٗ ْ٣ؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش جُطٌل٤شٝ ،١ك ٢جُٔطِد جُػحٗٗ ٢ركع ٓٞهق جُٔؾشع جُؿ٘حت٢
جُؼشجه ٖٓ ٢ضؿش ْ٣جُطٌل٤ش ك ٢مٞء هحٗ ٕٞقظش قضخ جُرؼع ٝجٌُ٤حٗحش ٝجالقضجخ
ٝجالٗؾطس جُؼ٘قش٣س ٝجالسٛحذ٤س ٝجُطٌل٤ش٣س ٓٝرشسجش جُخشٝؼ ػِ ٠جُوٞجػذ جُؼحٓس ك٢
ضؿشٗ ْ٣ؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش جُطٌل٤ش.١
انًطهة االول :تزرٌى َشر وتروٌذ انفكر انتكفٍري وانًصانح يحم انحًاٌح انزُائٍح
تانتزرٌى
ُركع ضؿشٗ ْ٣ؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش جُطٌل٤شٝ ١ذ٤حٕ جُٔقحُف ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س
ذحُطؿشٗ ،ْ٣وغْ ٛزج جُٔطِد ػِ ٠كشػٗ ٖ٤خقـ جُلشع جالُ ٍٝركع مشٝسجش ضؿشْ٣
ٗؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش جُطٌل٤شٗٝ ،١طحم جُطؿش ،ْ٣غْ ٗط٘ح ٍٝك ٢جُلشع جُػحٗ ٢جُٔقحُف ٓكَ
جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ذطؿشٗ ْ٣ؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش جُطٌل٤شُِ ١ؿٔحػحش جالسٛحذ٤س.
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انفرع االول :ضروراخ تزرٌى َشر وتروٌذ انفكر انتكفٍري نهزًاعاخ االرهاتٍح
ُركع مشٝسجش ضؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤شُِ ١ؿٔحػحش جإلسٛحذ٤س ٗٝطحم جُطؿش،ْ٣
ٗوغْ ٛزج جُلشع ػِ ٠ذ٘ذٗ ،ٖ٣ركع ك ٢جال ٍٝمشٝسجش ضؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤ش ،١جٓح ك٢
جُػحٗ ٢كغٞف ٗط٘حٗ ٍٝطحم جُطؿش.ْ٣
اوالً :ضروراخ انتزرٌى.
٣إًذ جُلو ٚجُؿ٘حت ٢ػِ ٠جٕ جُؿشجتْ جإلسٛحذ٤س ٝجُلٌش جُز٣ ١وق ٝسجءٛح ٣ططِد
ٓٞجؾٜس هحٗ٤ٗٞس خحفس ،هذ ض٘ط ١ٞكً ٢ػ٤ش ٖٓ جالق٤حٕ ػِ ٠خشٝؼ ػِ ٠جُوٞجػذ جُؼحٓس
جُٔوشسز ك ٢جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت ،)1(٢جر ضؼذ جُؿشٔ٣س جإلسٛحذ٤س ًٔح ٣ؼرش ؾحٗد ٖٓ جُلو ٚجُؿ٘حت٢
ذأٜٗح ؾشٔ٣س كٞه٤سٝ ،ضطٔطغ ذزجض٤س خحفس ٢ٛٝ ،جالًػش خطشج ا ٝجألػظْ جغشجا ػِ ٠جُٔؿطٔغ،
جر جٕ جغحسٛح أؽذ ؾغحٓس ٖٓ ؿ٤شٛح ٖٓ جُؿشجتْ ،كحُؿشٔ٣س جإلسٛحذ٤س ضطنٖٔ ك ٢غ٘ح٣حٛح
ؾشجتْ ػحد٣س ٓػَ جُوطَ جُؼٔذ ٝجُنشخ جُؼٔذ ٝجُكش٣ن جُؼٔذ ٝجألضالف ٝجُطخش٣د
جُؼٔذٝ ،١ؿ٤ش رُي ٖٓ جُؿشجتْ ٛٝز ٙك ٢جُكو٤وس ػ٘حفش ضنحف جُ ٠جُؿشٔ٣س جإلسٛحذ٤س
ضؿؼِٜح جًػش خطٞسزٓ ٞٛٝ ،ح ٣طؿِ ٠ك ٢جعطؼٔحٍ جُؼ٘ق ذٔؼ٘ح ٙجُٞجعغ جُ ٠ؾحٗد جُكوٞم
ٝجُٔقحُف جُٔؼطذ ٟػِٜ٤ح ،كنالا ػٖ رُي كحٕ سًٜ٘ح جُٔؼ٘٣ ١ٞغطِضّ جُ ٠ؾحٗد جُوقذ
جُؿ٘حت ٢جُؼحّ ،هقذج ا ؾ٘حت٤ح ا خحفح ا (جُ٘٤س جالسٛحذ٤س).
ٝذ٘ح اء ػِ ٠رُي كإٔ ضؿش ْ٣جالسٛحخ ال ٣طٞهق ػِ ٠ؾغحٓس جُ٘طحتؽ جُٔحد٣س
جُٔطشضرس ػِ ٠أػٔحُ ،ٚكٜز ٙجُؿغحٓس ٓشضرطس ذحالغحس جُ٘لغ٤س جُط٣ ٢كذغٜح جُغِٞى جالؾشجٓ٢
عٞجء ٗطؽ ػ٘ ٚمشس ٓحد ١أ ٝجهطقش ػِٓ ٠ؿشد ضؼش٣ل جُكوٞم ٝجُٔقحُف ُِخطش،
٣ٝؼذ رُي ك ٢رجض ٚجقذ ٓكحٝس ضؿش ْ٣جإلسٛحخ ٣ٝطكون جُخطش ٖٓ خؾ٤س ٝهٞع جُ٘طحتؽ
جُط٣ ٢غطٜذكٜح جُؼَٔ ك ٢ػذز فٞس ٓطقِس ذحإلسٛحخ(ٝ ،)2ػِٛ ٠زج جالعحط كوذ خشؾص
جؿِد جُطؾش٣ؼحش جُؿضجت٤س ػِ ٠جُوٞجػذ جُؼحٓس ك ٢جُطؿشٝ ْ٣جُؼوحخ ذحُ٘غرس ُِؿشجتْ
جإلسٛحذ٤س كوذ ؾشٓص ٝعحتَ جالؽطشجى ٝػذضٜح ؾشجتْ هحتٔس ذزجضٜح ًحُطكش٣ل ٝجُٔغحػذز

) )1د.جقٔذ كطك ٢عشٝس :جُٔٞجؾٜس جُوحٗ٤ٗٞس ُإلسٛحخ  ،هٓ ، 2طحذغ جالٛشجّ جُطؿحس٣س ٓ ،قش 2008 ،
 ،ؿ.315
 د.جذشج ْ٤ٛؽحًش ٓكٔٞد جُؿرٞس : ١ؾشجتْ جالػطذجء ػِ ٠أٖٓ جُذُٝس ٖٓ جُذجخَ ٝجُخحسؼ  ،ه1
 ،جُٔشًض جُوُ ٢ٓٞالفذجسجش جُوحٗ٤ٗٞس  ،جُوحٛشز  ، 2001 ،ؿ ،131د.جذشجٓ ْ٤ٛكٔٞد جُِر٤ذ١
 ،جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ألٖٓ جُذُٝس  ،دجس جٌُطد جُوحٗ٤ٗٞس ٓ ،قش  ، 2008 ،ؿ.175
 د.جد٤ٗٝظ جُؼٌش : ٙجالسٛحخ جُغ٤حع ، ٢ذكع ك ٢جف ٍٞجُظحٛشز ٝأذؼحدٛح جالٗغحٗ٤س  ،ه، 2
دجس جُطِ٤ؼس  ،ذ٤شٝش  ، 1993 ،ؿ.245
 د.ػرذ جالُٓ ٚكٔٞد جُ٘ٞج٣غس  :جُؿشجتْ جُٞجهؼس ػِ ٠جٖٓ جُذُٝس ك ٢جُطؾش٣غ جالسدٗ ، ٢دجس ٝجتَ
ُِ٘ؾش  ،ػٔحٕ .2005 ،
) )2جٗظش د.جقٔذ كطك ٢عشٝس ٓ ،شؾغ عحذن  ،ؿ.317-316
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ٝجالضلحمًٝ ،زُي جُطٔ َ٣ٞسؿْ ً ٚٗٞذكغد جالفَ ٖٓ فٞس جُٔغحػذز(ٛٝ ،)1زج جالضؿحٙ
جُغحتذ ٝجُزٗ ١قص ػِ ٚ٤جالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس(ٝ ،)2جخزش ذ ٚجُطؾش٣ؼحش جُؿضجت٤س جُٔطؼِوس
ذحإلسٛحخ( ٖٓٝ .)3فٞس جُطؾذد ك ٢جُطؿشٝ ْ٣جُؼوحخ جُ٘ـ ػِ ٠ضؿش ْ٣جُٔكحُٝس ك٢
جهحس جُؿشجتْ جإلسٛحذ٤س ٝػذٛح ؾشجتْ هحتٔس ذزجضٜح(.)4
حاٍَاًَ :طاق انتزرٌى
جٕ ضؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤ش٣ ١ؿد جٕ ٣طغغ ُ٤ؾَٔ ضؿش ًَ ْ٣جالسجء ٝجألكٌحس جُطٖٓ ٢
ؽأٜٗح ٗؾش ٛزج جُلٌش ج ٝجُطش٣ٝؽ ُ ٚج ٝضكر٤ز ،ٙذأٝ ١عِ٤س ًحٗص خطرح ا ج٘ٓ ٝؾٞسجش ،جٝ
(1) Rossat Laur, Droit penal special, infractions des contre Ies particulers,
dalloz, paris, 1998, p322.
) )2جٗظش جالضلحه٤س جُذ٤ُٝس ُٔ٘حٛنس جخز جُشٛحتٖ ُغ٘س  ،1979جضلحه٤س هٔغ جالػٔحٍ ؿ٤ش جُٔؾشٝػس
جُٔٞؾٜس مذ عالٓس جُٔالقس جُركش٣س سٓٝح ع٘س ٝ ،1988جضلحه٤س جُٔطلؿشجش جُرالعط٤ٌ٤س ُغ٘س
ٝ ،1991جضلحه٤س ٌٓحككس ضٔ َ٣ٞجإلسٛحخ ُغ٘س ٝ 1999جضلحه٤س ٌٓحككس جالسٛحخ جُُ٘ ١ٝٞغ٘س ،2005
كنالا ػٖ جضلحه٤س ٌٓحككس جالسٛحخ ذحُو٘حذَ ُغ٘س ٝ ،1977جضلحه٤س الٛحُ ١غ٘س ٝ ،1970جضلحه٤س
ٓٗٞطش٣حٍ ُغ٘س .1971
ٝ هذ ضْ ضذػ ْ٤جُٔٞهق جُذ ٢ُٝذحفذجس ٓؿِظ جالٖٓ جُذ ٢ُٝهشجس ٙجُٔشهْ ُ1373غ٘س ،2001
جُز ١هحُد جُذ ٍٝذطوذ ْ٣ج ١ؽخـ ٣ؾحسى ك ٢ضٔ َ٣ٞأػٔحٍ ئسٛحذ٤س ج ٝضذذ٤شٛح أ ٝجإلػذجد ُٜح
أ ٝدػٜٔح جُ ٠جُؼذجُس د ٕٝجٕ ٣ؾطشه فشجقس ٝهٞع جُؿشجتْ جإلسٛحذ٤س ٗط٤ؿس ُزُي ٣ٝزٛد
ؾحٗد ٖٓ جُلو ٚجُؿ٘حت ٢جُ ٠جُو ٍٞجٕ ٓؿِظ جالٖٓ جُذ ٢ُٝأسجد ٖٓ خالٍ ٛزج جُوشجس جؽؼحس
جُذ ٍٝجُط ٢ال ضطنٖٔ ضؾش٣ؼحضٜح جُذجخِ٤س ٗقٞفح ا هحٗ٤ٗٞس ضؼحهد ػِ ٠جػٔحٍ جُٔغحٔٛس جُؿ٘حت٤س
ك ٢جُؿشٔ٣س جالسٛحذ٤س ،ذٞفلٜح ؾشجتْ هحتٔس ذزجضٜح إٔ ضغذ ٛز ٙجُػـشجش.
جٗظش:
Ben saul, Defining terrism in international Law, Oxford, University press, 2008,
p137.
) )3عحسش جؿِد جُطؾش٣ؼحش جُؿضجت٤س جُٔوحسٗس ذ٘لظ جالضؿح ٙجُز ١هشسض ٚجالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس ذؾإٔ ػذ
جػٔحٍ جُٔغحٔٛس جُؿ٘حت٤س جُطرؼ٤س ك ٢جُؿشٔ٣س جإلسٛحذ٤س ؾشجتْ هحتٔس ذزجضٜح ٜ٘ٓٝح هحٌٗٓ ٕٞحككس
جالسٛحخ جُرش٣طحُٗ ٢غ٘س ٝ ،1989هحٌٗٓ ٕٞحككس جالسٛحخ جالٓشُ ٢ٌ٣غ٘س ٝ ،1996هحٌٗٓ ٕٞحككس
جالسٛحخ جُوطش ١سهْ ُ 3غ٘س ٝ ،2004هحٌٗٓ ٕٞحككس جالسٛحخ جُؼشجه ٢سهْ ُ 13غ٘س ،3005
ٝهحٗ٘ٓ ٕٞغ جالسٛحخ جالسدٗ ٢سهْ ُ 55غ٘س ٝ ،2006هحٌٗٓ ٕٞحككس جالسٛحخ جُركش ٖ٣سهْ ُ 58غ٘س
.2006
٣ٝ إًذ جُلو ٚجُؿ٘حت ٢ػِ ٠جٕ خطٞسز جُؿشجتْ جإلسٛحذ٤س ػِ ٠جُٔغط ٟٞجُذجخِٝ ٢جُذ ٢ُٝجعطِضّ
جُطؾذد ك ٢جُطؿشٝ ْ٣جُؼوحخ قط ٠ػِ ٠جػٔحالا ضؼذ ضكن٤ش٣س ذحالعحط.
جٗظش:
Antonio Casses, International Criminal Law, second edition, Oxford, 2008,
p.3.1.
) ٖٓ )4جُطؾش٣ؼحش جُؿضجت٤س جُط ٢ؾشٓص جُٔكحُٝس هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُِر٘حُٗ ٢غ٘س  1962ك ٢جُٔحدز ()27
ٝهحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞس ١سهْ ُ 48غ٘س  1949ك ٢جُٔحدز (ٝ ٚ٘ٓ )261هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢سهْ
ُ 111غ٘س  1969ك ٢جُٔحدز (ٝ ٚ٘ٓ )196هذ رٛرص ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س جُ ٠جُو ٍٞجٕ جُؼوحخ
ػِ ٠جُٔكحُٝس  ٞٛػوحخ ػِٓ ٠ح د ٕٝجُؾشٝع ك ٢جُؿشٔ٣س ٣ٝوقذ ذٜح جألػٔحٍ جُط٣ ُْ ٢قَ ذٜح
جُؿحٗ ٢جُ ٠جُرذء ذحُط٘ل٤ز .هشجس ٓكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س سهْ جُوشجس ُ 212غٔس ٓ 1959ؿٔٞػس
جقٌحّ جُ٘ول  ،1959ؿ.1013
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ٓوحالش ،جُ ٝوحءجش فكل٤س ج ٝضِلض٤ٗٞ٣س ،جً ٝطد ضطنٖٔ ضرش٣ش ج ٝضذػٓ ْ٤ػَ ٛزج جُلٌش،
ٝػِٛ ٠زج جالعحط كإٔ ضؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤ش ٞٛ ،١ضؿشُِ ْ٣غِٞى جُطؼر٤ش ١جُو ٢ُٞجٝ
جٌُطحذ ٢ج ٝجُشٓض ٖٓٝ ،١غْ كإٔ جُؿشٔ٣س ضٌ ٕٞؾشٔ٣س ضؼر٤ش٣س(.)1
ًٔح ٘٣رـ ٢جػطرحس ٛز ٙجُؿشٔ٣س ٖٓ ؾشجتْ جُخطش ،رُي ً ٕٞجُ٘ط٤ؿسؿ٤ش
جُٔؾشٝػس ضطٔػَ ذطؼش٣ل جُٔقحُف ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُِخطش ،كحُخطش ٘ٛح مشس
ٓكطَٔ هذ ِ٣كن ذحُٔقحُف جُٔكٔ٤س هحٗٗٞحاٛٝ ،زج جُخطش ٣طٞجكش ذٔؿشد جسضٌحخ جُغِٞى
جإلؾشجٓ ٢جُطؼر٤ش ،١ج ٝجُٔحد ١جُ٘حهَ ُِطؼر٤ش ًر٤غ ٝؽشجء ٝضذجٝ ٍٝضٞص٣غ جٌُطد
ٝجُٔ٘ؾٞسجش ٝجُخطد جُٔطنٔ٘س ُِطؼر٤ش ،جر جٕ جُغِٞى جُطؼر٤ش ،١ج ٝجُغِٞى جُٔحد١
جُ٘حهَ ُِطؼر٤ش ٣إد ١جسضٌحذ ٚجُ ٠ضكون جُ٘ط٤ؿس ذٔؼ٘حٛح جُوحٗ ،٢ٗٞألٕ جُ٘ط٤ؿس ك ٢مٞء
ٓؼ٘حٛح جُوحٗ ٢ٛ ٢ٗٞجُٞمغ جُ٘حؽة ػٖ جُغِٞى ذحُ٘غرس ُِٔٞمٞع جُوحُِٗ ٢ٗٞؿشٔ٣س
ٝجُٔطٔػَ ك ٢جُٔقِكس جُٔكٔ٤س( ،)2كحُ٘ط٤ؿس ذحُٔل ّٜٞجُوحٗ ٢ٛ ٢ٗٞجُطٌ٤٤ق جُوحُٗ ٢ٗٞألغحس
جُٔطشضرس ػِ ٠جُغِٞىٝ ،ك ٢ؾشجتْ جُخطش كإٔ جُٔل ّٜٞجُوحُِٗ٘ ٢ٗٞط٤ؿس ٣طٔػَ ذطٌ٤٤ق
هحُِٗٞ ٢ٗٞمغ جُز ١ضٞؾذ ك ٚ٤جُٔقِكس ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ٞٛٝ ،جُز٘٣ ١ؾأ ػٖ
جُغِٞى جُطؼر٤شٞ٣ٝ ١فق ذٌ ٚٗٞخطشج ا  ٞٛٝفٞسز جالػطذجء ػِ ٠جُٔقحُف جُٔكٔ٤س،
كحُخطش ٘ٛح ٓ٘ذٓؽ ذحُغِٞى ٝضغ٣ٞؾ رُي إٔ جُخطش  ٞٛجُ٘ط٤ؿس ذحُٔؼ٘ ٠جُوحُٗ ،٢ٗٞزج
٣قف جُو ٍٞئٕ جُ٘ط٤ؿس ذٜزج جُٔؼ٘٘ٓ ٠ذٓؿس ذحُغِٞىُٜٝ ،زج جُغرد ٣طذخَ جُٔؾشع
ذحُطؿش ،ْ٣أ :١ذطؿش ْ٣جُغِٞى جُٔكون ُِٔؼ٘ ٠جُوحُِٗ٘ ٢ٗٞط٤ؿس ،قط ٠ال٣طكون جُنشس
جُلؼِ ٢ذحُٔقحُف جُٔكٔ٤س ذحُطؿش ،ْ٣ك٣ ٜٞؿشّ جُغِٞى ً ٚٗٞهذ ٣إد ١جُ ٠جُنشس
ذحُٔقحُف جُٔكٔ٤س٣ ُْ ُٞٝ ،نش ذٜح كؼالا٣ٝ ،قق ؾحٗد ٖٓ جُلو ٚجُؿ٘حتٝ ٢مغ
جُٔقِكس ك ٢قحٍ جُطٜذ٣ذ ذحُخطش (ضؼش٣ل جُٔقِكس ُِخطش) ذأٗ ٚمشس قٌٔ٣ٝ ،٢شٟ
جٕ ؾشجتْ جُخطش ٘٣ؾأ ػٜ٘ح مشس قٌٔ ،)3(٢كطؿشٗ ْ٣ؾش ٝضش٣ٝؽ ٝدػْ جُلٌش جُطٌل٤ش١
) )1أٗظش دٓ.كغٖ كإجد كشؼ :ؾشجتْ جُلٌش ٝجُشأٝ ١جُ٘ؾش ،جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُِؿشجتْ جُطؼر٤ش٣س  ،دجس جُلٌش
جُؼشذ ، ٢جُوحٛشز  ، 1987 ،ؿ ،150د.ػرذ جُلطحـ ذ ٢ٓٞ٤قؿحص : ١جُٔرحدب جُؼحٓس ك ٢ؾشجتْ
جُقكحكس ٝجُ٘ؾش  ،دجس جُلٌش جُؿحٓؼ ، ٢جالعٌ٘ذس٣س  ، 2006 ،ؿ.310
 د.ػرذ جُكٔ٤ذ جُؾٞجسذ : ٢جُؿشجتْ جُطؼر٤ش٣س  ،ؾشجتْ جُقكحكس ٝجُ٘ؾش ٘ٓ ،ؾأز جُٔؼحسف ،
جالعٌ٘ذس٣س  ، 2004 ،ؿ.130
 د.دمحم ػرذ جُكٔ٤ذ  :قش٣س جُشأٝ ١مٞجذو ؾشجتْ جُ٘ؾش ٝ ،جُقكحكس ك ٢جُوحٗٝ ٕٞجُونحء  ،دجس
جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز .2000 ،
(2) Bayer Vldimir, Infraction Non internationnelles, crous De Droit penal,
Universite
Du
caire
press,
1962,
p33.
) )3د.أعحٓس ػرذهللا هح٣ذ :ؽشـ هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُوغْ جُخحؿ ،ؾشجتْ جالػطذجء ػِ ٠جُٔقِكس جُؼحٓس ،دجس
جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز  ، 1999 ،ؿ٘ٛٝ.60-59حى ؾحٗد ٖٓ جُلو ٚجُؿ٘حت٤ٔ٣ ٢ض ذ ٖ٤جُخطش
جُٔلطشك ٝجُخطش جُلؼِ ٢ك ٢جهحس ؾشجتْ جُخطش ٣ٝش ٟجٕ ٓؼ٤حس جُطٔ٤٤ض ذٜٔ٘٤ح  ٌٖٔ٣ك ٢جألٗٔٞرؼ
جُوحٗ ٢ٗٞجُز٣ ١ططِر ٚجُٔؾشع جُؿ٘حت ٢ك ٢جُ٘قٞؿ جُؿضجت٤س ،كوذ ٣ططِد خطشج ا كؼِ٤ح ُ ٌٕٞ٣ ٞٛٝ
ػ٘ذٓح ٞ٣ؾد جُٔؾشع إٔ ٣كون جُغِٞى جالؾشجٓٝ ٢فلح ا ٓحد٣ح ا ٣طٔػَ ذحقطٔحٍ قذٝظ جُنشس.
 أٗظش دٓ.أٓ ٕٞدمحم عالٓس :جالقٌحّ جُؼحٓس ُؿشجتْ أٖٓ جُذُٝس ٖٓ ؾٜس جُذجخَ ٝجُخحسؼ ،دجس
جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز  ، 1996 ،ؿ.197
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ذأٝ ١عِ٤س٣ ،ؿؼَ جُؿشٔ٣س ٖٓ ؾشجتْ جُخطشٝ ،جُطٌ٣ ٢ل ٢كٜ٤ح ضكون جُ٘ط٤ؿس جالؾشجٓ٤س
ذٔؼ٘حٛح جُوحٗٝ ،٢ٗٞضؿذس جالؽحسز جُ ٠جٕ ٘ٛحى جضؿح ٙك ٢جُلو ٚجُؿ٘حت٣ ٢طِن ػِ ٠ؾشجتْ
جُخطش ،ؾشجتْ جُغِٞى جُٔؿشد٤ٔ٣ٝ ،ض ٛزج جالضؿح ٙذٞٗ ٖ٤ػ ٖٓ ٖ٤ؾشجتْ جُغِٞى جُٔؿشد،
جالٝ ٠ُٝضؼشف ذؿشجتْ ػذّ جُطحػس ٝجُط ٢ضطكون ذٔؿشد ٓخحُلس جُؿحُِٗ ٢وٞجػذ جُوحٗ٤ٗٞس،
ٝال ضغطِضّ ضؼش٣ل جُكوٞم أ ٝجُٔقحُف جُٔكٔ٤س ُِخطش ،ألٕ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ ؾشجتْ
جُغِٞى جُٔؿشد ٔ٣ػَ ٓشقِس ٓطوذٓس ك ٢جُطؿش٣ ،ْ٣وقذ ذٜح ذقلس ػحٓس ٓ٘غ ضؼش٣ل
جُكوٞم ٝجُٔقحُف ُِخطش ،جٓح جُ٘ٞع جُػحٗ ٖٓ ٢ؾشجتْ جُغِٞى جُٔؿشد ،ك ٢ٜؾشجتْ
ضؼش٣ل جُٔقحُف جُٔكٔ٤س ُِخطش ٣ٝؼذٛح ٛزج جالضؿح ٙؾشجتْ رجش ٗطحتؽ ،رُي أٜٗح ضغطِضّ
ٝؾٞد خطش قو٤وٜ٣ ٢ذد جُٔقحُف أ ٝجُكوٞم جُوحٗ٤ٗٞس٘٣ٝ ،طوذ ٛزج جُطٔ٤٤ض رُي جٕ ٓ٘حه
جُطؿش ْ٣ك ٢جُكحُطٓ ٞٛ ٖ٤ح٘٣ط ١ٞػِ ٚ٤جُغِٞى ٖٓ خطش ،ذٔؼ٘ ٠جخش :جٕ ضؿش ْ٣جُغِٞى
ك ٢جُكحُط٣ ٖ٤ل طشك ٝؾٞد هذس ًحف ٖٓ جُخطش ٜ٣ذد جُٔقحُف ج ٝجُكوٞم جُوحٗ٤ٗٞس ،كحرج
ًحٕ ضؿش ْ٣جُغِٞى ػِ ٠أعحط جُخطش  ٞٛٝجقطٔحٍ ج ٝجٌٓحٗ٤س قق ٍٞجُنشس ذحُكوٞم
ٝجُٔقحُف جُوحٗ٤ٗٞس ئال جٕ ٛزج جُطؿش ْ٣ال ٘٣لقَ ػٖ جُؤ٤س جُوحٗ٤ٗٞس ُِكن ج ٝجُٔقِكس
ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ٖٓٝ ،غْ كإٔ ضوذ٣ش دسؾس جُخطش  ٖٓٝغْ ضؿشٔ٣س ال ضطٞهق ػِ٠
ٓذ ٟجقطٔحٍ قذٝظ جُنشس ج ٝجٌٓحٗ٤س رُي ككغدٝ ،ئٗٔح ٣ذخَ ك ٢ضوذ٣ش دسؾس جُخطش
ػِ ٠جُٔقحُف جُٔكٔ٤س هٔ٤طٜح جُوحٗ٤ٗٞس ،كٔطً ٠حٗص ٛز ٙجُٔقحُف ضٔػَ هٔ٤س ًر٤شز ُذٟ
جذ٘حء جُٔؿطٔغ كإ جُٔؾشع ٣طذخَ ُكٔح٣طٜح ٖٓ ًَ خطش ٣طٜذدٛح قط ٠ئرج ًحٕ ٛزج جُخطش
٘٣ط ١ٞػِ ٠جقطٔحُ٤س مثِ٤س إلقذجظ جُنشس(.)1
٣نحف جُ ٠رُي جٕ ضؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤ش٣ ،١غطِضّ ضؿشٗ ْ٣ؾش ٝضش٣ٝؽ ٝضكر٤ز
ٛزج جُلٌش٘٣ٝ ،رـ ٢جٕ ٣طْ ضكذ٣ذ جالسًحٕ جُؼحٓس ُِؿشٔ٣س ،جُٔطٔػِس ذطٞجكش جُشًٖ جُٔحد،١
ٝجُشًٖ جُٔؼ٘ ،١ٞجٓح ذحُ٘غرس ُِشًٖ جُٔحد ١ك٣ ٜٞوغ ك ٢فٞسض ، ٖ٤جقذٔٛح  ٌٕٞ٣جُغِٞى
جالؾشجٓ ٢جٌُُِٔ ٕٞشًٖ جُٔحد ١جُٔكون ُِؿشٔ٣س عِٞى ٓحد ١رٓ ١نٔٗ ٕٞلغ ،٢ج١
عِٞى ضؼر٤شً ١إٔ  ٌٕٞ٣ك ٢فٞسز سعحتَ خط٤س جٓ ٝوحٍ جً ٝطحخ ج٘ٓ ٝؾٞسجش ٓوشؤٙ
جٓ ٝغٔٞػ ٚج ٝفٞض٤س ٓشت٤س ،ج ٝجٕ  ٌٕٞ٣جُغِٞى جالؾشجٓ ٢جٌُُِٔ ٕٞشًٖ جُٔحد١
جُٔكون ُِؿشٔ٣س عِٞى ٓحد ١ذكص ٣طٔػَ ذلؼَ ٗوَ ٓح جٗط ٟٞػِ ٚ٤جُغِٞى جُطؼر٤ش٣ٝ ١طْ
رُي ػٖ هش٣ن جُ٘ؾش جٝجُؼشك ج ٝجُطٞص٣غ  ٝجُر٤غٝ ،كً ٢ال جُقٞسضٌ٣ ٖ٤ل ٢جُغِٞى
جالؾشجُٓ ٢طكون جُشًٖ جُٔحد ،١رُي جٕ جُؿشٔ٣س ٖٓ ؾشجتْ جُخطش ٌ٣لُ ٢طكووٜح ٝهٞع
جُ٘ط٤ؿس ذحُٔؼ٘ ٠جُوحٗ ٢ٗٞكوو ،جٓح جُشًٖ جُٔؼُِ٘ ١ٞؿشٔ٣س ،كحُؿشٔ٣س ٖٓ جُؿشجتْ جُؼٔذ٣س
ضغطِضّ جُوقذ جُؿ٘حتٌ٣ٝ ،٢ل ٢ك ٢ضكووٜح جُوقذ جُؿ٘حت ٢جُؼحّ ذطٞجكش ػ٘قش٣س جُؼِْ
ٝجالسجدز.
أٓح كٔ٤ح ٣خـ جُخطش جُٔلطشك كأٗ ٚجُخطش جُز٣ ١لطشمس جُٔؾشع ػ٘ذ ضكون عِٞى جؾشجٓ٘٣ ٢ط١ٞ
ػِ ٠فلحش ٓكذدز قطٝ ٠جٕ ُْ ٣طكون جُخطش جُلؼِ.٢
 أٗظش د.كٞص٣س ػرذ جُغطحس  :هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُوغْ جُؼحّ  ،دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز ،
 ، 1992ؿ.219
) )1عٔ٤ش جُؾ٘ح :١ٝجُؾشٝع ك ٢جُؿشٔ٣س – دسجعس ٓوحسٗ ،ٚدجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ،جُوحٛشز،1971 ،
ؿ.66
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ٝضؿذس جالؽحسز جُ ٠جٕ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُذ ٍٝجالٝسذ٤سٝ ،جؾٜص عحذوح ا جكٌحسج ا ضؾرس ُكذ
ذؼ٤ذ ٖٓ ق٤ع جالغحس جُلٌش جُطٌل٤ش ٖٓ ١هر َ٤جُكشًحش جُلٞم٣ٞس ٝجُؼذٓ٤س ٝهذ ؾشٓص
جُؼذ٣ذ ٖٓ جُذ ٍٝجالٝسذ٤س جالكٌحس جُلٞم٣ٞس ٝجُؼذٓ٤س(.)1
ًٔح جفذس جُونحء ك ٢جُؼذ٣ذ ٖٓ جُذ ٍٝجالٝسذ٤س جقٌحٓح ا هنحت٤س ذأدجٗس جُلٌش
جُلٞمٝ ١ٞجألػٔحٍ جألسٛحذ٤س جُطٗ ٢طؿص ػً٘ٔ ،)2(ٚح جٕ جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢جُؼشجه ٢هذ
ؾشّ ذؼل جُكشًحش رجش جُطحذغ جُذ ٢٘٣جُط ٢ضكَٔ جكٌحسج ا ضؼطٔذ ٜٓ٘ؿح ا ضٌل٤ش٣ح ا ٣ؾٌَ
خطش ػِ ٠جُٔقحُف جالؾطٔحػ٤س(.)3

)ُ )1وذ ٓحسعص جُكشًطحٕ جُلٞم٣ٞس ٝجُؼذٓ٤س جػٔحٍ ئسٛحذ٤س ك ٢جُؼذ٣ذ ٖٓ جُذ ٍٝجالٝسذ٤سٌٖٔ٣ٝ ،
ققش جُٔشضٌضجش جألعحع٤س جُط ٢ضو ّٞػِٜ٤ح جُكشًس جُلٞم٣ٞس  ٢ٛٝسكل جُذُٝس ذٌحكس جؽٌحُٜح
ٝأٝؾٜٜح ٞٓٝهق ٛز ٙجُكشًس ٝجعغٜح جُلٌش٣س ؾؼِٜح كٞٓ ٢جؾٜس ػذجت٤س دجتٔس ٓغ جُغِطس جُكحًٔس،
ٝهذ جعطؼِٔص جُكشًس جُلٞم٣ٞس ك ٢قشذٜح ٓغ جُغِطس ك ٢جُؼذ٣ذ ٖٓ جُذ ٍٝجإلسٛحخ ذٌحكس فٞسز،
ٖٓ جؿط٤حالش ُشؾحٍ جُغِطس ،جُ ٠أُوحء جُو٘حذَ ٝٝمغ جُٔطلؿشجشٝ ،ؿ٤ش رُي ٖٓ جألػٔحٍ جإلسٛحذ٤س
ًٝػشش جألػٔحٍ جالسٛحذ٤س ٖٓ هرَ جُلٞم ٖ٤٣ٞك ٢ضِي جُلطشزٝ ،هَ إٔ ضقذس فك٤لس ٤ٓٞ٣س ك٢
أٝسذح ُ٤ظ كٜ٤ح رًش ُؼِٔ٤س ئسٛحذ٤س ٗذس إٔ ٣ؼشف كحػِٜح ،قط ٠إٔ ًػ٤شج ا ٖٓ جُقكق هذ ًشعص
صج٣ٝس ٓؼ٘٤س ػِ ٠فلكحضٜح ضكص ػ٘ٞجٕ ((جُذ٘٣حٓ٤ص)) ٣ٝرذ ٝؾِ٤ح ا جٕ جألػٔحٍ جالسٛحذ٤س جُط٢
جسضٌرص ٖٓ هرَ جُكشًس جُلٞم٣ٞس ًحٗص ضغط٘ذ جُ ٠جأل٣ذُٞٞ٣ؾ٤س جُط ٢ضطر٘حٛح ٛز ٙجُكشًسٓٝ ،ح ًحٗص
ضِي جالػٔحٍ جال ٝعحتَ ُطكو٤ن أ٣ذُٞٝؾ٤س جُكشًس.
 أٗظش أد٤ٗٝظ جُؼٌش ،ٙجالسٛحخ جُغ٤حع ،٢ذكع ك ٢أف ٍٞجُظحٛشز ٝأذؼحدٛح جإلٗغحٗ٤س ،ه، 2
دجس جُطِ٤ؼس  ،ذ٤شٝش  ، 1993 ،ؿٓٝ 44حذؼذٛح.
 أٓح جُكشًس جُؼذٓ٤س ك ٢ٜقشًس ضؼٞد ك ٢أفُٜٞح ٝؾزٝسٛح جُلٌش٣س جُ ٠جُكشًس جُلٞم٣ٞس
ذحألعحط ٝجُ ٠جكٌحس جُط٤حسجش جُػٞس٣س جالؽطشجً٤س  ٢ٛٝ ،قشًس ػشكص ذكشًس جُلٞمٖ٤٣ٞ
جُشٝطٝ ،ال ضخطِق كٌش٣ح ا ػٖ جُكشًس جُلٞم٣ٞس ًٝ ،حٗص ٛز ٙجُكشًس ضؼطٔذ ًغحذوطٜح ػِ٠
جإلسٛحخ ًٜٔ٘ؽ ٝق٤ذ ُطكو٤ن ؿح٣حضٜح جُغ٤حع٤س ٝهذ ضؾٌِص جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔ٘ظٔحش ضطر٤وح ا الكٌحس
جُكشًس جُؼذٓ٤س ٜ٘ٓٝح ٓ٘ظٔس (ٗحسٝدٗح٣ح ك٤ُٞح) أ٘ٓ( ٝظٔس ئسجدز جُؾؼد) ٝجُط ٢ضٌٗٞص ػحّ
ٝ 1879هذ هحٓص ذحُؼذ٣ذ ٖٓ جألػٔحٍ جإلسٛحذ٤س ضطر٤وح ا ُِلٌش جُؼذُٓٝ ٢ؼَ ٖٓ جذشص أػٔحُٜح
جؿط٤حٍ ه٤قش سٝع٤ح ػحّ .1881
 أٗظش د.قغحٗ ٖ٤خِ : َ٤جإلسٛحخ ٝقشٝخ جُطكش٣ش جُٞه٘٤س  ،دسجعس ضكِ٤ِ٤س ٗوذ٣س  ،ه ، 1دجس
ٓقش جُٔكشٝعس ،جُوحٛشز  ، 2002 ،ؿ.29
) )2كل ٢قٌْ ٓكٌٔس جعطث٘حف ذحس٣ظ ك ٢ع٘س  ،1930رٛرص ك ٚ٤جُ ٠جٗ٤ُ ٚظ ٘ٛحى مشٝسز ُِطٔ٤٤ض ذٖ٤
جُلٞم٣ٞس ٝجُؼذٓ٤س ٝجُؾٞ٤ػ٤سٓ ،ح دجّ جُؿحٗ٣ ٢إٖٓ ذلٌشز هِد ٗظْ جُٔؿطٔغ ذحُوٞز ٝجُؼ٘قٝ ،جًذش
جُٔكٌٔس جٕ جُٔؾشع ػ٘ذٓح ٝمغ هحٗٝ 1894 ٕٞجعطخذّ ٓقطِف جُؾٞ٤ػ٤س دٓ ٕٝقطِف
جُلٞم ٣ٞس ،ك٣ ُْ ٜٞوقذ جُٔؼ٘ ٠جُٔزٛر ٢ج ٝجُلِغل ٢ج ٝجُؼِٔ ،٢جٗٔح هقذ فشف ٓذُُٜٞح جًَُ ٠
ٓزٛد ج ٝكٌش ج ٝقشًس ضشٓ ٢جُ ٠هِد جُ٘ظحّ جُغ٤حعٝ ٢جالؾطٔحػ ٢ذحُوٞز ج ٝضذػ ٞجُ ٠جالهططحٍ ذٖ٤
كثحش جُٔؿطٔغ ٝهٞجتلس ٖٓٝ ،غْ ال  ْٜ٣جٕ  ٌٕٞ٣جُٔط٘ٓ ْٜظٔح جُ ٠ؾٔحػس كٞم٣ٞس ذحُلؼَ ،ج ٝجٗٚ
٘٣طٔ ٢جُ ٠ؾٔحػس ع٤حع٤س ضٔحسط ػِٜٔح ك ٢جُٔ٤ذجٕ جُغ٤حع ٢هحُٔح جٗ٣ ٚإٖٓ ٣ٝؼطوذ ذوِد جُ٘ظْ
جالؾطٔحػ٤س ذحُوٞز ٝجُؼ٘ق.
ٗ والا ػٖ جالعطحر دمحم ػرذهللا دمحم :ك ٢ؾشجتْ جُ٘ؾش  ،قش٣س جُلٌش  ،جالف ٍٞجُؼحٓس  ،ك ٢ؾشجتْ
جُ٘ؾش  ،ؾشجتْ جُطكش٣ل  ،دجس جُ٘ؾش ُِؿحٓؼحش جُٔقش٣س  ،جُوحٛشز  ، 1951 ،ؿ.448-447

) )3ؾشّ جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢جُؼشجه ٢جُكشًس جُٛٞحذ٤س ٝجُكشًس جُرٜحت٤س.
يزهح كهٍح انرافذٌٍ انزايـعح نهعهىو

77

)ISSN (1681-6870

د.عىدج ٌىسف سهًاٌ

انسٍاسح انزُائٍح ازاء انفكر انتكفٍري نهزًاعاخ االرهاتٍح

انعذد 2018 / 42

انفرع انخاًَ :انًصهحح انًحًٍح تتزرٌى َشر وتروٌذ انفكر انتكفٍري
ضأض ٢ج٤ٔٛس جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت ٖٓ ٢خالٍ جُٜذف جُز٣ ١غؼ ٠جُٝ ٚ٤جُٔطٔػَ ذكٔح٣س
جُٔقحُف جالؾطٔحػ٤س ،عٞجء ًحٗص ٛز ٙجُٔقحُف ػحٓس ضٔظ ً٤حٕ جُذُٝس ٝجُٔؿطٔغ أّ
ٓقحُف خحفس ضطؼِن ذكوٞم جالكشجد ٓٝقحُك٣ٝ ْٜطٔ٤ض جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت ٢ذوٞز جُطأغ٤ش ػِ٠
جُغِٞى جالؾطٔحػ٣ٝ ،٢رذ ٝرُي ؾِ٤ح ا ك ٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُز٣ ١لشك جٗٔحهح ا ٖٓ جُغِٞى
٣ٝشضد جُؿضجء ػِٓ ٠خحُلطٜح ذـ٤س ضٞك٤ش جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُِٔقحُف ٝجُو ْ٤جالؾطٔحػ٤س،
ٝضطٞهق كحػِ٤س هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش ك ٢ضكو٤ن جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُِٔقحُف جالؾطٔحػ٤س ػِ٠
ٓؼ٤حس ٖ٣جعحع ،ٖ٤٤جألٓ:ٍٝذ ٟقغٖ ضؼر٤ش جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢ػٖ جُٔقحُف ٝجُو ْ٤جُغحتذز
ك ٢جُٔؿطٔغ  ٢ٛٝجُط٣ ٢ش٣ذ إٔ ٣ؿؼَ ٜٓ٘ح ٓٞمٞػح ا ُِكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ،أٓح جُػحٗ :٢ك٤طقَ
ذٔذٝ ٟدسؾس ض٘ظٔ٤س ُِؿضجء جُؿ٘حت ،٢ذٔح ٣كون جُٜذف جالؾطٔحػ ٢ذٌلحُس جُٔقحُف ٝجُوْ٤
جالؾطٔحػ٤س ،رُي جٕ جُوٞجػذ جُؿ٘حت٤س ضؼرش ػٖ ٝجهغ جُؿٔحػس ٝدسؾس ضطٞسٛح ٝػٖ ٓح٤ٛس
جألكٌحس جُط ٢ضؼط٘وٜح ٝجُٔؼطوذجش جُط ٢ضذ ٖ٣ذٜح(.)1
ُٝؼَ جفؼد ٝجػوذ ٓح ٞ٣جؾ ٚهحٗ ٕٞجُؼوٞذحش ٝجُٔؾشع جُؿ٘حتٓ ٞٛ ٢غأُس
جُطٌ٤ق ٓغ جُطـ٤شجش جُغش٣ؼس جُط ٢ضلشص جٗٔحه ٖٓ جُغِٞى جُطؼر٤شٝ ١جُٔحد ١جُٔحعس
ذٔقحُف جُٔؿطٔغ ٝهٔ٤س ،جالٓش جُز٣ ١ططِد ٖٓ جُٔؾشع جُؿ٘حتٞٓ ٢جؾٜس ٛز ٙجُطـ٤شجش
ػرش ٓح ٣قٞؿ ٖٓ ٚهٞجػذ هحٗ٤ٗٞس ػوحذ٤س ،ذـ٤س جملحء جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ػِ ٠جُٔقحُف
جالؾطٔحػ٤س ذطؿش ْ٣جٗٔحه جُغِٞى جُزٜ٣ ١ذدٛح ذحُخطش جِ٣ ٝكن ذٜح جُنشسٝ ،جٕ ػِ٠
جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢جٕ ٣غح٣ش ػِ ٠جُذٝجّ جُطـ٤شجش جُكحفِس ك ٢جُٔؿطٔغٝ ،جٕ ٣ذج ّٝػِ٠
جُطؼح٣ؼ ٓغ ضطٞس جُٔؿطٔغ جُز٣ ١ك٤ح ك ٖٓ ،ٚ٤خالٍ ضؿشٓ ًَ ْ٣ح ٖٓ ؽأٗ ٚجُٔغحط
ذٔقحُف جُٔؿطٔغٝٝ ،مغ جُؿضجء جُٔ٘حعد مٔحٗح ا ُطكو٤ن جُٜذف جالؾطٔحػ ٖٓ ٢هٞجػذ
جُطؿشٝ ْ٣قطٌ٣ ٠لَ جُٔقحُف ٝجُو ْ٤جالؾطٔحػ٤س جُط ٢ضؼرش ػٜ٘ح ٛز ٙجُوٞجػذ(. )2

 أٗظش هشجس ٓؿِظ ه٤حدز جُػٞسز جُٔ٘كَ سهْ ُ 201غ٘س  2001ذؾإٔ جُكٌْ ذحالػذجّ ُٖٔ ٣ػرص
جٗطٔحؤ ٙجُ ٠جُكشًس جُٛٞحذ٤س جُوشجس ٓ٘ؾٞس ك ٢جُٞهحتغ جُؼشجه٤س ذحُؼذد  3896ك.2001/9/17 ٢
 أٗظش ًزُي هشجس ٓؿِظ ه٤حدز جُػٞسز جُٔ٘كَ جُخحؿ ذطؿش ْ٣جُ٘ؾحه جُرٜحت ٢سهْ ُ 105غ٘س
 1970جُوشجس ٓ٘ؾٞس ك ٢جُٞهحتغ جُؼشجه٤س سهْ جُوشجس  1880ك.1970/5/18 ٢
) )1د.عؼ٤ذ ػِ ٠جُوطط :٢ػِْ ف٘حػحش جُطؾش٣ؼحش جُؿ٘حت٤س ،جُٔؼ٤حس جُؿ٘حت ٢جُط٘ٔ ،١ٞدجس جٌُطد
جُوحٗ٤ٗٞس ٓ ،قش  ، 2010 ،ؿ.492-491
ٝهذ ػرش جُلوً ٚ٤حس ٝػٖ رُي ذحُو ٍٞجٕ جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت٣ ٢ؼٌظ قحُس جُٔؿطٔغ.
أٗظش:
Garraud, Traite Thrique et pratique de Droit penal, 3ed, paris, 1913,
p.103.
) )2أٗظش د.جقٔذكطك ٢عشٝس  :جُؾشػ٤س جُذعطٞس٣س ٝقوٞم جالٗغحٕ ك ٢جالؾشجءجش جُؿ٘حت٤س ،دجس جُٜ٘نس
جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز  ، 1990 ،ؿٓٝ 10حذؼذٛح.
٣ ش ٟؾحٗد ٖٓ جُلو ٚجٕ جُوحػذز جُوحٗ٤ٗٞس ذٞؾس ػحّ ض٘ؾأ ٖٓ خ٤حسجش كِغل٤س ٝأخاله٤س ٝك٘٤س
 ٢ٛٝذحُٔؼ٘ ٠جُٞجعغ ضطكذد ذحُظٞجٛش جالؾطٔحػ٤س ،كٔكط ٟٞجُوحػذز جُوحٗ٤ٗٞس ٣طكذد ذٖ٤
جػطرحسجش جُق٤حؿس جُوحٗ٤ٗٞس ٝجُو ْ٤جُوحٗ٤ٗٞس أ ١ذ ٖ٤جألٖٓ جُوحٗٝ ٢ٗٞجُؼذجُس ٝجُطوذّ جالؾطٔحػ.٢
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ُٔٝح ًحٗص جُٔقحُف جالؾطٔحػ٤س جُط٣ ٢رـ ٢جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢قٔح٣طٜح  ٢ٛجُـح٣س
جُذجكؼس ُِٔؾشع ،جُ ٠عٖ جُوٞجػذ جُوحٗ٤ٗٞس(ُ ،)1زج ٣قرف ُضجٓح ا ذ٤حٕ جُٔقِكس جُٔكٔ٤س
ذطؿشٗ ْ٣ؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش جُطٌل٤شُِ ١ؿٔحػحش جإلسٛحذ٤س .كوذ جعِل٘ح جُو ٍٞجٕ جإلػٔحٍ
جالسٛحذ٤س جُط ٢ضشضٌرٜح جُؿٔحػحش جالسٛحذ٤س ،ضغط٘ذ جُ ٠جُلٌش جُطٌل٤ش ١جُٔططشف ٝجُز١
ٔ٣ػَ ٓقذس ُٜز ٙجُؿٔحػحش جألسٛحذ٤س ٝضغط٘ذ ئُ ٚ٤ك ٢جػٔحُٜح جإلسٛحذ٤سٝ ،ضغطؼ ٖ٤ذ ٚك٢
ػِٔ٤حش جُطؿ٘٤ذ ٝجُط٘ظٝ ،ْ٤فلٞز جُو ٍٞجٕ جعطشجض٤ؿ٤س جُلٌش جُطٌل٤ش ٢ٛ ١جػطٔحد
جإلسٛحخ ًٜٔ٘ؽُٔٝ ،ح ًحٗص جُؿشٔ٣س جإلسٛحذ٤س ًٔح جٝمك٘ح رُي عحذوح ا ضطٔ٤ض ذٌٜٗٞح
ؾشٔ٣س كٞه٤س ٝضطٔطغ ذزجض ٚ٤خحفس ٢ٛٝ ،جًػش جُؿشجتْ خطشج ا ٝجغحسٛح جؽذ ؾغحٓس ٖٓ
ؿ٤شٛح ٖٓ جُؿشجتْ ،جر ضطنٖٔ ك ٢غ٘ح٣حٛح ؾشجتْ ػحد٣س ٓػَ جُوطَ جُؼٔذٝ ،جُنشخ جُؼٔذ
ٝجألضالف ٝجُطخ ش٣د جُؼٔذ ١جُ ٠ؿ٤ش رُي ٖٓ جُؿشجتْٝ ،جٕ ٛز ٙجُؼ٘حفش ضنحف جُ٠
جُؿشٔ٣س جإلسٛحذ٤س كطؿؼِٜح جًػشج ا خطشجاٝ ،جؽذ مشسج ا ذحُٔقحُف جالؾطٔحػ٤س(ٝ ،)2ق٤ع جٕ
جُٔٞجؾٜس جُوحٗ٤ٗٞس ُإلسٛحخ ال ضٌطَٔ جال ذٔٞجؾٜس هحٗ٤ٗٞس كحػِسُِ ،لٌش جُطٌل٤ش ١جُز١
٣وق ٝسجء ٛزج جُ٘ٔو ٖٓ جالؾشجّ جإلسٛحذ ،٢ػِ ٚ٤كإٔ جُٔقحُف ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س
ذطؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤ش ،١ضطٔػَ ذؼٔ ّٞجُٔقحُف ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س جُٔكٔ٤س ذ٘قٞؿ
هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش ٣نحف جُٜ٤ح ٓقحُف ؾذ٣ذز ؾذ٣شز ذحُكٔح٣س جُؿ٘حت٤سٝ ،ضطٔػَ ٛز ٙجُٔقحُف
ذحُٞقذز جُٞه٘٤س ٝجُغِْ جالؾطٔحػ ،٢رُي جٕ جُلٌش جُطٌل٤ش ١جٗٔح ٜ٣ذد جُٞقذز جُٞه٘٤س(،)3
ذ ٖ٤جذ٘حء جُؾؼد جُٞجقذ ،كنالا ػٖ جٗ٣ ٚؾٌَ ٓغحعح ا ذحُغِْ جالؾطٔحػ ،)4(٢جُٞجؾد ضٞجكشٙ
ذٓ ٖ٤خطِق هروحش ٝكثحش جُٔؿطٔغ.
 أٗظش د.أقٔذ جذشج ْ٤ٛقغٖ :ؿح٣س جُوحٗ ،ٕٞدسجعس ك ٢كِغلس جُوحٗ ، ٕٞدجس جُٔطرٞػحش جُوحٗ٤ٗٞس
 ،جالعٌ٘ذس٣س  ، 2000 ،ؿٓٝ 8حذؼذٛح.
) )1د.قغ ٖ٤دمحم ٘ٛذ ٝدٗ.ؼ ْ٤ػط٤س ٞٓ :عٞػس قوٞم جالٗغحٕ  ،جُلِغلس جُذعطٞس٣س ُِكش٣حش جُلشد٣س ،
دسجعس ٓوحسٗس ٓ ،ذػٔس ذأقٌحّ جُٔكٌٔس جُذعطٞس٣س جُؼِ٤ح  ،دجس جٌُطد جُوحٗ٤ٗٞس ٓ ،قش ، 2006 ،
ؿ.174
) )2د.جقٔذ كطك ٢عشٝس  ،جُٔٞجؾٜس جُوحٗ٤ٗٞس ُإلسٛحخ ٓ ،شؾغ عحذن  ،ؿ.317
) )3ضؼشف جُٞقذز جُٞه٘٤س ػِ ٠جٜٗح هر ٍٞجُطؼذد٣س جُػوحك٤س ك ٢ئهحس ٣ٞٛس ٝه٘٤س ذٔؼ٘ ٠جالٗطٔحء ٝجُٞالء
ُِ٣ٜٞس جُٞه٘٤س ك ٢مٞء جُو ْ٤جُٞه٘٤س جُٔؾطشًس ٓغ جقطشجّ خقٞف٤س جُ٣ٜٞحش جُؿضت٤س ج ٝجُلشػ٤س
ج ٝجُو٤ٓٞس ج ٝجُذ٤٘٣س ج ٝجُطحتل٤س.
 أٗظش ٛحسُٔرظ ُٞٛٝرٞسٕ  :عٞؽُٞٞ٤ؾ٤ح جُػوحكس ٝجُ٣ٜٞس  ،ضشؾٔس قحضْ قٔ٤ذ ٓكغٖ  ،دجس
ًٞ٤جٕ ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ  ،دٓؾن  ، 2010 ،ؿ.92
ٝ ػشكص ًزُي ذأٜٗح جُؼ٤ؼ جُٔؾطشى ٓغ جالخش جُٔخطِق ك ٢جُو٤ٓٞس ج ٝجُذ ٖ٣ج ٝجُؼشم ذحقطشجّ
ٓطرحدٍ ك ٢جهحس جُٔؾطشًحش جُٞه٘٤س ٝػِ ٠جعحط جُٔٞجه٘س ٝجُ٣ٜٞس جُٞه٘٤س.
 أٗظش د.فالـ أقٔذ جُغ٤ذ ؾٞدز  :ذكع ك ٢جُٔٞجه٘س ك ٢ظَ جالفالقحش جُذعطٞس٣س جُؿذ٣ذز،
دسجعس ٓوحسٗ ٚذحُؾش٣ؼس جالعالٓ٤س ،جٌُطحخ جُشجذغ  ،دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز ، 2010 ،
ؿ.28
) )4ػشف جُغِْ جالؾطٔحػ ٢ذأٗ :ٚجُطؼح٣ؼ جُغِٔ ٢ذ ٖ٤جُؿٔحػحش جُٔخطِلس دجخَ جُذُٝس.
ًٔ ح ػشف جُغِْ جالؾطٔحػ ٢ػِ ٠جٗ :ٚجٗؼذجّ جُؼ٘ق جُٔؿطٔؼ ٢ذ ٖ٤جذ٘حء ٝكثحش جُٔؿطٔغ دجخَ
جُذُٝس.
 أٗظش ػرذ جُكٔ٤ذ جذ ٞعِٔ٤حٕ  :جُؼ٘ق ٝجدجسز جُقشجع جُذجخِ ٢ذ ٖ٤جُٔرذأ ٝجُخ٤حس سؤ٣س جعالٓ٤س
 ،ه ، 1جُٔؼٜذ جُؼحُُِٔ ٢لٌش جالعالٓ ، ٢ك٤شؾ٤٘٤ح  ، 2000 ،ؿ.80
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انًطهة انخاًَ :تزرٌى انتكفٍر فً ضىء قاَىٌ رقى ( )32نسُح 2016
ٗوغْ ٛزج جُٔطِد ػِ ٠كشػٗ ٖ٤خقـ جُلشع جالُ ٍٝذسجعس ٓٞهق جُٔؾشع
جُؿ٘حت ٢جُؼشجه ٖٓ ٢ضؿش ْ٣جُطٌل٤ش ك ٢مٞء هحٗ ٕٞقظش قضخ جُرؼع ،جٓح جُلشع جُػحٗ٢
كغٞف ٗركع كٓ ٚ٤رشسجش جُخشٝؼ ػِ ٠جُوٞجػذ جُؼحٓس ك ٢جُطؿشٝ ْ٣جُؼوحخ ذؾإٔ ضؿشْ٣
جُلٌش جُطٌل٤ش.١
انفرع االول :يىقف انًشرع انزُائً انعراقً يٍ تزرٌى انتكفٍر فً ضىء قاَىٌ رقى
( )32نسُح 2016
ِ٣كع ٖٓ جعطوشجء ٗقٞؿ هحٗ ٕٞقظش قضخ جُرؼع ٝجٌُ٤حٗحش ٝجالقضجخ
ٝجألٗؾطس جُؼ٘قش٣س ٝجالسٛحذ٤س ٝجُطٌل٤ش٣س سهْ (ُ )32غ٘س  ،2016جٗ ٚقذد ٗطحم عش٣حٗٚ
ػِ٤ً ًَ ٠حٕ ج ٝقضخ جٗ ٝؾحه جٜٗ ٝؽ ٣طر٘ ٠جُطٌل٤ش(ٝ ،)1هذ ػشف جُطٌل٤ش ذأٗ( ٚجضٜحّ
جالٗغحٕ ذحُ ٌلش ذٔح ٣ؿشد ٙػِٔ٤ح ٖٓ قوٞه ٚجإلٗغحٗ٤س ٣ٝؼشمُ ٚالٛحٗس ٝجُوطَ ٝجُطشد ٖٓ
جُٔؿطٔغ)(ٝ .)2هذ ٗـ جُوحٗ ٕٞػِ٘ٓ ٠غ ضؾٌ َ٤ج٤ً ١حٕ ج ٝقضخ ع٤حع٘٣ ٢طٜؽ ج٣ ٝطر٘٠
(جُطٌل٤ش) ج٣ ٝكشك ػِ ٚ٤جٔ٣ ٝؿذ ُ ٚج٣ ٝشٝؼ ُ.)3(ٚ
ٝهذ ػحهد جُوحٗ ،ٕٞذؼوٞذس جُغؿٖ ُٔذز ال ضوَ ػٖ عص ع٘ٞجش ٖٓ عح ْٛج ٝعحػذ
ٖٓ خالٍ ٝعحتَ جالػالّ ذ٘ؾش جالٗؾطس جُطٌل٤ش٣س(ِ٣ٝ ،)4كع ػِ ٠ف٤حؿس ٛزج جُ٘ـ جٜٗح
ؾحءش ٓشضرٌس ،رُي جٕ جُٔؾشع جعطؼَٔ ُلع جُٔغحٔٛس ٝجُٔغحػذز ػِ ٠جُ٘ك ٞجُز٣ ١لْٜ
ٓ٘ ٚجٕ جُٔغحػذز ال ضكو ن جُٔغحٔٛس ،سؿْ جٕ جالخ٤شز ضطكون ذحُٔغحػذز ٝؿ٤شٛحًٝ ،حٕ
جال ٠ُٝجُ٘ـ ػِ ٠ضؿش ْ٣جالؽطشجى كٗ ٢ؾش جالٗؾطس جُطٌل٤ش٣س جٗغؿحٓح ا ٓغ جُوٞجػذ جُؼحٓس
ٖٓ ق٤ع جعطخذجّ جُٔقطِفٝ ،خشٝؾح ا ػِٜ٤ح ٖٓ ق٤ع ضؿشٓ ْ٣ؿشد جالؽطشجى ٝجػطرحسٙ
ؾشٔ٣س هحتٔس ذزجضٜحٗ ،ظشج ا أل٤ٔٛس جُٔقحُف جُٔكٔ٤س ذطؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤شُٝ ،١خطٞسز
ٛزج جُلٌش ػِٜ٤حٝ ،ك ٢جُٔحدز ( ٖٓ )10جُوحٗ ٕٞػحهد جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢ذحُغؿٖ ٓذز ال ضض٣ذ
ػِ ٠ػؾش ع٘ٞجش ًَ ٖٓ جٗطٜؽ ج ٝضر٘( ٠جُطٌل٤ش) ج ٝقشك ػِ ٚ٤جٓ ٝؿذ ُ ٚج ٝسٝؼ ُٚ
٣ٝرذ ٝجٕ جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢هذ ٝهغ كُ ٢رظ ٝجمف ،رُي جٗ ٚك ٢جُٔحدز جُٔزًٞسز ؾؼَ ٖٓ
جُطكش٣ل ؾشٔ٣س ضحٓس ٗٝكٖ ٗإ٣ذ ٙك ٢رُي ،جال جٗ ٚك ٢جُٔحدز ( )9جُٔزًٞسز جٗلح ا ػحهد
جُٔغح ْٛك ٢جُؿشٔ٣س ذحُغؿٖ ٓذز ال ضض٣ذ ػٖ عص ع٘ٞجشٛٝ ،زج ٘٣ط ١ٞػِ ٠ضٔ٤٤ض ذٖ٤
٣ٝ زٛد ؾحٗد ٖٓ جُلو ٚجُؿ٘حت ٢جُ ٠جُو ٍٞجٕ ًَ ٖٓ جُٞقذز جُٞه٘٤س ٝجُغِْ جالؾطٔحػٖٓ ٢
ػ٘حفش جٌُ٤حٕ جالؾطٔحػُِ ٢ذُٝسٝ ،جٕ جالمشجس ذحُٞقذز جُٞه٘٤س ٖٓ ؽأٗ ٚجٕ ٣نش ذحُغِْ
جالؾطٔحػ.٢
 أٗظش د.جذشجٓ ْ٤ٛكٔٞد جُِر٤ذٓ ، ١شؾغ عحذن  ،ؿ.80
) )1جٗظش جُٔحدز ( ٖٓ )2هحٗ ٕٞحظر حزب البعث والكيانات واالحزاب واألنشطة العنصرية واالرهابية
والتكفيرية رقم ( )23لسنة .3102
) )2جٗظش جُٔحدز ( ٖٓ )1جُوحٗ ٕٞجػال.ٙ
) )3جٗظش جُٔحدز (ٗ ٖٓ )4لظ جُوحٗ.ٕٞ
) )4جٗظش جُٔحدز ( ٖٓ )9جُوحٗٗ ٕٞلغ.ٚ
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ٝعحتَ جُٔغحٔٛس جُؿ٘حت٤س ٖٓ ق٤ع جُؼوحخ ،سؿْ جُٔغحٝجز ذٜٔ٘٤ح ٖٓ ق٤ع جُطؿش٤ُٝ ،ْ٣ظ
٘ٛحى غٔس ٓح ٣رشس ٛزج جُطٔ٤٤ض ً ٕٞجُطكش٣ل ُ٤ظ جال فٞسز ٖٓ فٞس جُٔغحٔٛسًٔ ،ح
جٕ جُٔغحػذز ٝجُطكش٣ل ًالٔٛح ٖٓ ٝعحتَ جُٔغحٔٛسٝ ،جر جٕ جُطٌل٤ش ٘٣ط ١ٞػِ٠
خطٞسز ًر٤شز ػِ ٠جُٔقحُف جُٔكٔ٤س ؾ٘حت٤حاُ ،زج ال ذذ ٖٓ جٕ ضٌ ًَ ٕٞفٞس جُٔغحٔٛس
جُؿ٘حت٤س (جالضلحم ج ٝجُطكش٣ل ج ٝجُٔغحػذز) ؾشجتْ هحتٔس ذزجضٜح ٣ٝؿد ضؿشٜٔ٣ح ٝضٞق٤ذ
ػوٞذطٜح ،خحفس جٕ ٝهٞع جالٗؾطس جُطؼر٤ش٣س جُط ٢ضغحػذ ػِٗ ٠ؾش ج ٝضش٣ٝؽ ج ٝضٔؿ٤ذ جٝ
ضكر٤ز جُٜٔ٘ؽ جُطٌل٤ش ١ػرش ٝعحتَ جإلػالّ ُ ٚجغش ذحُؾ ك ٢جٗطؾحس ٛزج جُلٌشٝ ،جُزٔ٣ ١ػَ
خطشج ا ٜ٣ذد جُٔقحُف جُٔكٔ٤س ٤ُٝظ ٘ٛحى ٓغٞؽ ُطخل٤ق جُؼوحخ ،ػِ٣ ٖٓ ٠شضٌد ٓػَ
ٛز ٙجالٗؾطس جُطؼر٤ش٣س.
ٝجُؿذ٣ش ذحُٔالقظس ٝجالؽحسز جُ ٚ٤جٕ جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢جُؼشجه ٢كٛ ٢زج جُوحٗ ٕٞهذ
خلق ٖٓ ػوٞذس ؾشٔ٣س ضر٘ ٢جُٜ٘ؽ جُطٌل٤ش ،١رُي جٕ جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢جُؼشجه ٢هذ ػحهد
ٖٓ ٘٣طٔ ٢جُ ٠جُكشًس جُٛٞحذ٤سٗ ،ظشجا ُٜٔ٘ؿٜح جُطٌل٤ش ١ذحالػذجُّ ،زج ًحٕ ٖٓ جُالصّ
جُ٘ـ ك ٢جُوحٗ ٕٞػِ ٠ػذّ جالخالٍ ذأ ١ػوٞذس جؽذ ضشد ك ٢هحٗ ٕٞجخش ٝرُي مٔحٗح ا
ُكغٖ جُق٤حؿس جُطؾش٣ؼ٤س ،كنالا ػٖ ضأٓ ٖ٤قٔح٣س ؾ٘حت٤س جًرش ُِٔقحُف جُٔكٔ٤س
ذحُطؿش.ْ٣
ٗٝش ٟجًٗ ٚحٕ ػِ ٠جُٔؾشع جُؿ٘حتٞٓ ٢جؾٜس جالف ٍٞجُلٌش٣س ُِطٌل٤ش٘ٓٝ ،غ
ضذس٣غٜح جٕ ٝؾذش ك ٢جُٔذجسط ٝجُؿحٓؼحش ،ج ٝجُٔذجسط جُذ٤٘٣س ٝجر جٕ جُلٌش جُطٌل٤ش١
ٓقذس ٙدُ ،٢٘٣زج ًحٕ ػِ ٠جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢ضؾذ٣ذ ػوٞذس جُؿحٗ ٢كٔ٤ح جرج ًحٕ سؾَ دٖ٣
ً ٕٞجُؿحٗ٣ ٢غطـَ فلط ُٚٝ ،ٚضأغ٤ش ًر٤ش ك ٢ه٘حػحش جُؿٜٔٞسُِٝ ،كُِٞ٤س دٗ ٕٝوَ
سؾحٍ ج ُذ ٖٓ ٖ٣خطرحء ٝؿ٤ش ْٛأل ١سأ ١ج ٝكٌشز ٖٓ ،ؽأٜٗح جٕ ض٘ط ١ٞػِ ٠ضٌل٤ش جُـ٤ش
جُٔخطِق ك ٢جُذ ٖ٣ج ٝجُٔزٛد.
انفرع انخاًَ :يثرراخ انخرود عهى انقىاعذ انعايح فً انتزرٌى وانعقاب
جُؿشٔ٣س جإلسٛحذ٤س ٝجٕ ًحٗص هذٔ٣س هذّ جُرؾش٣س ئال جٕ جعرحذٜح ٝجٗٔحهٜح
ٝٝعحتِٜح ٝجٛذجكٜح ض٘ٞػص ضأغشج ا ذحُطوذّ جُؼِٔٝ ٢جُطٌُ٘ٞٞؾ ،٢قط ٠جفركص ٖٓ جُؿشجتْ
جُٔ٘ظٔس(.)1
ضؼذ جُؿشٔ٣س جإلسٛحذ٤س ٖٓ أ ْٛجُٔخحهش جُط ٢ضٞجؾ ٚجالٗغحٗ٤س ؾٔؼحءُٔ ،ح ضػ٤شٙ
ٖٓ سػد ٝسٛرس كٗ ٢لٞط جكشجد جُٔؿطٔغٓٝ ،ح ٣وغ ٜٓ٘ح ٖٓ مشس ػِ ٠جالؽخحؿ
ٝجألٓٞجٍ ٝجُٔٔطٌِحش ،كنالا ػٖ جعوحه ٤ٛرس جُذُٝس ٤ًٝحٜٗح جُٔحدٝ ١جُٔؼ٘ ١ٞكٗ ٢ظش
ؽؼرٜحٝ ،كٗ ٢ظش جُٔؿطٔغ جُذ ،)2(٢ُٝكنالا ػٖ رُي كإٔ جُؿشجتْ جالسٛحذ٤س ضؼذ ػِ٠
) )1أقٔذ ػرذ جُؼض٣ض ٓقطل ٠جُٔقش :١جُٔٞجؾٜس جُطؾش٣ؼ٤س ُؿشجتْ جالسٛحخ ك ٢جُطؾش٣غ جُٔقش١
ٝجُوحٗ ٕٞجُٔوحسٕ ،سعحُس دًطٞسج٤ًِ ، ٙس جُكوٞم  ،ؾحٓؼس جُوحٛشز  ، 2003 ،ؿٓٝ 3حذؼذٛح.
) )2دمحم ٓك ٢جُذ ٖ٣ػٞك ٝ :جهغ جالسٛحخ ٝجضؿحٛحض ، ٚجًحد٤ٔ٣س ٗح٣ق ُِؼِ ّٞجألٓ٘٤س  ،جُش٣حك ،1999 ،
ؿٓٝ 5حذؼذٛح.
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دسؾس ػحُ ٖٓ ٚ٤جُؿغحٓس ،أر ٘٣طٜؽ ٓشضٌرٜ٤ح جالعحُ٤د جالًػش ػ٘ق ٝهٞز ٝضش٣ٝغ ٝذٔح
ٜ٣ذد جُٔقحُف جالعحع٤س ُِذُٝسٜ٣ٝ ،ذّ جعظ جُٔؿطٔغ جالهطقحد٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُغ٤حع٤س
ٝجُؼغٌش٣س(ُٔٝ ،)1ح ًحٗص جُؿشجتْ جالسٛحذ٤س جُط ٢ضغط٘ذ جُ ٠كٌش ضٌل٤شٓ ١ططشف ٖٓ
أخطش جُؿشجتْ جالسٛحذ٤س ٝجػوذٛح ك ٢جُٔٞجؾٜس جُوحٗ٤ٗٞس ،رُي جٕ جُؿشٔ٣س جإلسٛحذ٤س ُ٤ظ
ئال ٜٓ٘ؽ ضؼطٔذ ٙجُؿٔحػحش جُطٌل٤ش٣س ك ٢ضكو٤ن ؿح٣حضٜحُٔٝ ،ح ًحٗص جُٔشضٌضجش جُلٌش٣س
ُِؿٔحػحش جُطٌل٤ش٣س جإلسٛحذ٤س ضؾٌَ خطشج ا قو٤و٤ح ا ػِ ٠جُٔقحُف جُؼِ٤ح ك ٢جُذُٝس ٝػِ٠
جُٞقذ ٙجُٞه٘٤س ٝجُغِْ جالؾطٔحػ ،٢كنالا ػٖ ًٜٗٞح ضٔػَ ٓقذسج ا جعحع٤ح ا ٣ذػْ جُؿٔحػحش
جإلسٛحذ٤س ك ٢جعطٔشجس جػٔحُٜح جإلسٛحذ٤س٣ٝ ،غحػذ ٛز ٙجُؿٔحػحش ػِ ٠جُطؿ٘٤ذ ٝجُط٘ظُ ْ٤زج
٣قرف ٖٓ جُنشٝسٞٓ ١جؾٜس جُلٌش جُطٌل٤ش ١هحٗٗٞحاُِ ،كذ ٓ٘ٝ ٚضوِ َ٤ضأغ٤ش ٙػِ ٠جذ٘حء
جُٔؿطٔغ ٝضؼش٣ل ْٜذخطٞسض ٚػِ ٠قوٞهٝ ْٜقش٣حضٝ ْٜذأٗٔ٣ ٚظ جعظ ٓٝشضٌضجش
جُٔؿطٔغٜ٣ٝ ،ذد ذحُخطش ٝقذضٝ ٚأٓ٘ ٖٓٝ ،ٚغْ كإٔ ضؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤شٝ ١جٕ ًحٕ
خشٝؾح ا ػِ ٠جُوٞجػذ جُؼحٓس ك ٢جُطؿشٝ ْ٣جُؼوحخ ،جال جٗٓ ُٚ ٚغٞؿحضٓٝ ٚرشسجضُ ٚطكو٤ن
جٖٓ ٝعالٓس جُٔؿطٔغ ذحُٔؼ٘ ٠جُٞجعغ ،جر ذذٛ ٕٝزج جُطؿشٝ ْ٣جُؼوحخ ُٜزج جُلٌش جُطٌل٤ش١
ال ٣طغُِ٘ ٠ذُٝس ٝهق جإلػٔحٍ جالسٛحذ٤س جُط ٢ضغط٘ذ ك ٢جػٔحُٜح جإلسٛحذ٤س ػِٛ ٠زج جُلٌش
ٝضغطذٍ ذلطح ٟٝجُطٌل٤ش ك ٢ؾشجتٜٔح جإلسٛحذ٤س ُزج كإٔ ضؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤ش ١مشٝسز
قطٔ ٚ٤الٓ٘حؿ ٜٓ٘ح.
خحفس ٝجٕ جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُٔؼحفشز ضطؿ ٚجُ ٠جٕ ضٌ ٕٞجُغ٤حعس ٝهحت٤س جًػش
ٜٓ٘ح ػوحذ٤س(ٝ ،)2جرج ًحٗص جُؿشجتْ جالسٛحذ٤س ضؼذ ٖٓ ؾشجتْ جُخطش ك ٢أؿِد فٞسٛح ٝجٕ
جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢ؾشّ جالٗطٔحء جُ ٠جُط٘ظ ْ٤جإلسٛحذٝ ،٢جٕ جُط٘ظٔ٤حش جالسٛحذ٤س ضطؿِ٠
ذٞمٞـ ك ٢فٞسز ضؿٔغ جالسٛحذ ٖ٤ك ٢فٞسز ٓؿٔٞػس ٓ٘ظٔس أ ٝض٘ظ ْ٤أ ٝػقحذس
 ٌٕٞ٣جُـشك ٜٓ٘ح ضـ٤٤ش جعظ جُٔؿطٔغ أ ٝضؼط َ٤جقٌحّ جُذعطٞس ٝجُوٞجٗ ٖ٤أ٘ٓ ٝغ جقذٟ
جُغِطحش جُؼحٓس ج ٝجُٔإعغحش جُؼحٓس ٖٓ جُو٤حّ ذأػٔحُٜح أ ٝجالػطذجء ػِ ٠جُكش٣س
) )1د.ئذ شجٓ ْ٤ٛكٔٞد جُِر٤ذ : ١جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ألٖٓ جُذُٝس  ،دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز ، 2007 ،
ؿ.129-128
) )2كوذ ػشكص جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س ذأٜٗح ٓؿٔٞػس جُٞعحتَ جُط ٢ضكذدٛح جُذُٝس ُٔٞجؾٜس جُؿشجتْ ٝكوح ا ُوحٕٗٞ
جُؼوٞذحش.
 أٗظش د.جقٔذ كطك ٢عشٝس  :جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س  ،كٌشضٜح ٝضخط٤طٜح  ،دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ،
جُوحٛشز  ، 1969 ،ؿ.2
ًٔ ح ػشكص ذأٜٗح ٝعحتَ جُذُٝس ُٔٞجؾٜس ٘ٓٝغ جُظحٛشز جالؾشجٓ٤س.
 أٗظش د٣.غش أٗٞس :ؽشـ هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش  ،جُ٘ظش٣س جُؼحٓس  ،دجس جُػوحكس جُؿحٓؼ٤س ، 1992 ،
ؿ.610
 جذشج ْ٤ٛػ٤ذ ٗح : َ٣جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س كٞٓ ٢جؾٜس جإلسٛحخ  ،دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز ،
 ، 1996ؿ.43
٘ٛٝ حى ٖٓ ػشكٜح ذأٜٗح أخط٤حس أكنَ جُٞعحتَ جُط٣ ٢طنٜٔ٘ح جُٔؾشع ُٔٞجؾٜس جُظحٛشز
جالؾشجٓ٤س.
 أٗظش ٛذ ٟقحٓذ هؾوٞػ  :جُطؾٌ٤الش جُؼقحذ٤س ك ٢مٞء هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش ٝقٌْ جُذعطٞس٣س
جُؼِ٤ح ٘ٓ ،ؾأز جُٔؼحسف  ،جالعٌ٘ذس٣س  ، 2006 ،ؿ.43
 دمحم ػرذ جُِط٤ق  :ؾشٔ٣س جإلسٛحخ  ،دسجعس ٓوحسٗ ، ٚدجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ، 1994 ،ؿ.120
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جُؾخق٤س أ ٝضٜذ٣ذ جُٞقذز جُٞه٘٤س ٝجُغِْ جالؾطٔحػُِ ٢خطش ،كنالا ػٖ ضٜذ٣ذ جعطوالٍ
جُذُٝس ٝجٜٓ٘ح جُذجخِ ٢أ ٝجُخحسؾٝ ،٢جرج ًحٕ جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢ؾشّ جٗؾحء ٛز ٙجُط٘ظٔ٤حش
ٝضأع٤غٜح ٝجدجسضٜح ج ٝجالؽطشجى ك ٢ػن٣ٞطٜح ٝجُطش٣ٝؽ ُٜح ،جال جٗ ٖٓ ٚجُنشٝس١
ٓٞجؾٜس جكٌحسٛح هرَ ٓشقِس جُط٘ظ ،ْ٤ج ١الذذ ٖٓ جٕ ٣طذخَ جُٔؾشع ُِكُِٞ٤س جذطذجءج ا دٕٝ
ٝف ٍٞجُؿٔحػحش جإلسٛحذ٤س ُٔشقِس جُط٘ظ ،ْ٤رُي جٕ ضذخَ جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢ذؼذ ضٌٖ٣ٞ
جُط٘ظٔ٤حش ٣رذ ٝضذخالا ذؼذ كٞجش جألٝجٕٗ ،ظشج ا ُِخطٞسز جالؾشجٓ٤س جُط٘٣ ٢ط ١ٞػِٜ٤ح،
ضأع٤ظ جُط٘ظٔ٤حش جإلسٛحذ٤س ،خحفس ضِي جُط ٢ضطر٘ ٠جال٣ذُٞٞ٣ؾ٤س جُطٌل٤ش٣سٗٝ ،شٟ
مشٝسز ضؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤ش ١هرٓ َ٤شقِس جُط٘ظٝ ْ٤ضؿشُ ٚٔ٣زجض٣ ٚؿذ ٓرشسجض ٚك ٢ضٞك٤ش
جهق ٠دسؾحش جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُِٔقحُف جالؾطٔحػ٤س ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ذحُطؿش٣ٝ ،ْ٣ؼذ
ٖٓ فٞس ضؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤ش ١ضؿش ْ٣جألٗؾطس جُذجػٔس ُٜزج جُلٌش ،عٞجء ضِي جُٔطٔػِس
ذ٘ؾش جُٔوحالش ج ٝجُطكو٤وحش جُقكل٤س ،ج ٝئرجػس جُٔؼِٓٞحش ٝجالسجء ،جٗ ٝؾش جٌُطد
ٝجُٔإُلحش جُط ٢ضطنٖٔ جكٌحس صػٔحء ج ٝه٤حدجش ج ٝػ٘حفش جُؿٔحػحش جُطٌل٤ش٣س ،قط٠
ٝإٔ ُْ ضطنٖٔ ضكش٣نح ا ػِ ٠ؾشجتْ ئسٛحذ٤س ذؾٌَ ٓرحؽش ٓحدجّ جٜٗح ضطنٖٔ ضٌش٣غح ا
الكٌحس ضٌل٤ش٣س ضو ّٞػِ ٠جعحط سكل جالخش ٝض٘ؾش غوحكس جُالضغحٓف.
ٝجخ٤شج ا ٗش ٟجٕ ضؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤ش٣ ١ؼذ ٝعِ٤س هحٗ٤ٗٞس ُٔٞجؾٜس ٛزج جُلٌش
جُٔططشف ،خحفس ٝجٕ ٓخطِق جُذ ٍٝكنالا ػٖ جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس جهشش ذؾٌَ ج ٝذأخش
ذنشٝسز ٓٞجؾٜس جالكٌحس جُٔططشكس ،ذأػطرحس جٕ ٓٞجؾٜس ٛز ٙجالكٌحس  ٞٛجُغر َ٤جُٞق٤ذ
ُِكذ ٖٓ جألػٔحٍ جإلسٛحذ٤سٛٝ ،زج ذكذ رجض٣ ٚؼذ جعحعح ا ٣رشس جُخشٝؼ ػِ ٠جُوٞجػذ جُؼحٓس
ك ٢جُطؿشٝ ْ٣جُؼوحخ ك ٢ضؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤ش.١

انًثحج انخاًَ :انسٍاسح انزُائٍح االررائٍح انخاصح تًىارهح انفكر انتكفٍري
نهزًاعاخ اإلرهاتٍح ويثرراخ انخرود عهى انقىاعذ انعايح
ُركع جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جالؾشجت٤س جُخحفس ذٔٞجؾٜس جُلٌش جُطٌل٤شٓٝ ،١رشسجش
جُخشٝؼ ػِ ٠جُوٞجػذ جُؼحٓس ك ٢جالؾشجءجش ٗوغْ ٛزج جُٔركع ػِٓ ٠طِرٗ ،ٖ٤خقـ
جُٔطِد جالُ ٍٝركع ٝدسجعس جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جالؾشجت٤س جُخحفس ذٔٞجؾٜس جُلٌش
جُطٌل٤ش ،١جٓح جُٔطِد جُػحٗ ٢كغٞف ٗط٘ح ٍٝكٓ ٚ٤رشسجش جُخشٝؼ ػِ ٠جُوٞجػذ جُؼحٓس ك٢
جالؾشجءجش.
انًطهة االول :انسٍاسح انزُائٍح االررائٍح انخاصح تًىارهح انفكر انتكفٍري نهزًاعاخ
اإلرهاتٍح
ٔ٣ػَ جُلٌش جُطٌل٤شُِ ١ؿٔحػحش جالسٛحذ٤س ،جالعحط جُز ١ضغط٘ذ ػِٛ ٚ٤زٙ
جُؿٔحػحش ك ٢ؾشجتٜٔح جإلسٛحذ٤س ،ذٔؼ٘ ٠جٕ جألػٔحٍ جالسٛحذ٤س ال ضؼذ ٝجٕ ضٌٝ ٕٞعِ٤س
جُؿٔحػحش جُطٌل٤ش٣س ك ٢ضكو٤ن ؿح٣حضٜح جُٔغط٘ذز جُ ٠جُلٌش جُطٌل٤شُٔٝ ،١ح ًحٗص جُؿشجتْ
جالسٛحذ٤س ضٔػَ جػطذجء أ ٝضٜذ٣ذ ُٔقحُف جُذُٝس جُذجخِ٤س ك ٢ػالهطٜح ذحُٔكٌُٔ ،ٖ٤ٓٞح
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ضشٓ ٢ئُ ٖٓ ٚ٤جعطرذجٍ جُغِطس جُوحتٔس أ ٝجإلهحقس ذٜح ُطكو٤ن ٛذف د ٢٘٣ج ٝع٤حع ٢أٝ
جؾطٔحػٝ ٢ضو٣ٞل هذسز جُذُٝس جُزجض٤س ٝجعطوشجسٛح جألٓ٘.)1(٢
ًٔح جٕ جُؿشجتْ جالسٛحذ٤س ضؼذ جػطذجء ػِ ٠جُ٘ظحّ جُؼحّ جُذجخِٝ ،٢ضو٤٤ذ ٓإعغحضٜح
جُذعطٞس٣س ذحُوٞز ٝجُؼ٘ق(ُ ،)2زج ضغؼ ٠جُذُٝس ئُٞٓ ٠جؾٜس رُي ٝجُٔكحكظس ػِٗ ٠ظحٜٓح
جُغ٤حعٝ ٢جالؾطٔحػٝ ٢جالهطقحدٝ ١جُؼغٌشٝ ،)3(١جر جٕ ضؿش ْ٣جألػٔحٍ جالسٛحذ٤س كوو
د ٕٝجالكٌحس جُط ٢ضوق ٝسجءٛح ٣ؿؼَ ػِٔ٤س جُٔٞجؾٜس جُوحٗ٤ٗٞس ُِؿشجتْ جالسٛحذ٤س ٓٞجؾٜس
ؿ٤ش كحػِس كإٔ ضؿش ْ٣جُلٌش جُطٌل٤ش ١جٓش ال ٓ٘حؿ ٓ٘ٓ ٞٛٝ ٚح عرن ذ٤حٗٝ ،ٚالعطٌٔحٍ
جُٔٞجؾٜس جُوحٗ٤ٗٞس الذذ ٖٓ جضرحع ع٤حعس ؾ٘حت٤س جؾشجت٤س ض٘غؿْ ٓغ جُطر٤ؼس جُخحفس
ُِؿشجتْ جإلسٛحذ٤س ٝجُلٌش جُطٌل٤ش ١جُز٣ ١وق ٝسجءٛح ذحُ٘غرس ُإلسٛحخ جال٣ذُٞٞ٣ؾ،٢
ٝػِٛ ٠زج جالعحط ٗؿذ جٕ جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جالؾشجت٤س ك ٢جؿِد جُذ ٍٝؾحءش ُٔٞجؾٜس
جُؿشجتْ جالسٛحذ٤س ذحعطػ٘حءجش ػذ٣ذز كٗ ٢طحم عِطحش جُنرو ٝجُطكو٤ن كرحُ٘غرس ُغِطحش
جُنرو كوذ هشسش ذؼل جُطؾش٣ؼحش جُؿضجت٤س جُخشٝؼ ػِ ٠جُوٞجػذ جُؼحٓس كٔ٘كص ُؼنٞ
جُنرو جُونحت ٢جُورل ػِ ٠جُٔطٝ ْٜجُطكلع ػُِٔ ٚ٤ذز عرؼس ج٣حّ ،ك ٢ق ٖ٤جٕ جُوٞجػذ
جُؼحٓس جُٔوشسز ذٜزج جُؾإٔ ال ضؿ٤ض جٕ ٣ض٣ذ ٝهص جُطكلع ػِ ٠جُٔط ْٜجًػش ٖٓ  24عحػس
كوو(٣ ،)4نحف جُ ٠رُي ضوش٣ش جٌُػ٤ش ٖٓ جالؾشجءجش جالعطػ٘حت٤س جُٔحعس ذحُكش٣س
جُؾخق٤سٝ ،رُي ُطغً َ٤ٜؾق جُؿشجتْٞٓٝ ،جؾٜس ؿٔٞمٜح ٝمرو جإلسٛحذ ،ٖ٤كنالا
ػٖ ضٞع٤غ عِطحش جُطكو٤ن ػِ ٠جُ٘ك ٞجُزٛ ٌٖٔ٣ ١ز ٙجُغِطحش ٖٓ ًؾق جُؿشٔ٣س
جإلسٛحذ٤س ٝجُورل ػِ ٠جُؿ٘حز(.)5
ٝذحُ٘ظش ُخطٞسز جُذػْ جُٔحُٝ ٢ضٔ َ٣ٞجإلسٛحخٝ ،جُزً ١حٕ ُ ٚدٝس ًر٤ش ؾذجا
كٗ ٢ؾش جُلٌش جُطٌل٤شٝ ،١رُي ػٖ هش٣ن ضٔ َ٣ٞجألٗؾطس جالػالٓ٤سٝ ،ضٔ َ٣ٞجُطأُ٤ق
ٝجُطرحػس ٝجُ٘ؾشُِ ،ؿٜحش ٝجالؽخحؿ جُز٣ ٖ٣و ٕٞٓٞػِٗ ٠ؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش جُطٌل٤ش،١
ُٔٝح ًحٗص جُٔقحسف ذ٘ٞػٜ٤ح جُطوِ٤ذ٣س جُط ٢ضؼطٔذ جُؼِٔس جُٞسه٤سٝ ،جالٌُطش٤ٗٝس جُط ٢ضؼطٔذ
جُؼِٔس جُشهٔ٤س ضِؼد دٝس ذحسص ك ٢ػِٔ٤حش ضك َ٣ٞجالٓٞجٍ ُِؿٔحػحش جُطٌل٤ش٣س ٖٓ

) )1دٓ.قطل ٠ػل٤ل : ٢جُٔؼحُؿس جُطؾش٣ؼ٤س ُِؿشجتْ جإلسٛحذ٤س ك ٢جالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس ٝجُوٞجٗ ٖ٤جُؿ٘حت٤س ،
ٓؿِس ًِ٤س جُذسجعحش جُؼِ٤ح ،جُوحٛشز  ،جُؼذد ٘٣ 30ح٣ش ً -2009زُي جٗظش د.جقٔذ كطك ٢عشٝس :
هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش  ،جُوغْ خحؿ  ،جُؿشجتْ جُٔنشز ذحُٔقِكس جُؼحٓس  ،ه ، 4دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ،
جُوحٛشز  ، 1992 ،ؿ.68
) )2د.ػرذ جُلطحـ جُق٤ل : ٢ؾشجتْ جالػطذجء ػِ ٠جٖٓ جُذُٝس ٝػِ ٠جألٓٞجٍ  ،دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س ،
جُوحٛشز  ، 1972 ،ؿ.54
) )3دٓ.أٓ ٕٞدمحم عالٓس  :جألقٌحّ جُؼحٓس ُؿشجتْ أٖٓ جُذُٝس  ،دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز ، 1996 ،
ؿ.6
) )4جُوحٗ ٕٞجُقحدس كٓ ٢قش جُخحؿ ذحٗؾحء ٓكحًْ جٖٓ جُذُٝس سهْ ُ 97غ٘س  1992جُٔؼذٍ ُِوحٗ ٕٞسهْ
ُ 105غ٘س ٘ٓ ،1980ؾٞس ك ٢جُؿش٣ذز جُشعٔ٤س ذحُؼذد  29ك.1992/7/18 ٢
) )5هحٗ ٕٞجالسٛحخ جُلشٗغُ ٢غ٘س ٝ 1986جُٔؼذٍ ذحُوحٗ ٕٞجُقحدس ع٘س ًٝ -1996زُي جُوحٗ ٕٞجُقحدس
ك ٢جٌِٗطشج ُغ٘س ٝ 1989جُٔؼذٍ ع٘س ٝ ،2000هحٗ ٕٞجالسٛحخ جالٓش( ٢ٌ٣هحٗ ٕٞذحضشٞ٣ش) ُغ٘س
.1996
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جُٔ٘ظٔحش ٝجالؽخحؿ ٝجق٤حٗح ا جُذ ٍٝجُذجػٔس ُٜح(ٗ ،)1ش ٟجٕ ذؼل جُذ ٍٝهحٓص ذحفذجس
ضؾش٣ؼحش ٓ٘ظٔس ُؼَٔ جُر٘ي جُٔشًضٝ ١جُؿٜحص جُٔقشكٝ ،٢هذ جُضٓص جُر٘ي جُٔشًض١
ٝجُٔقحسف جهال ع عِطحش جُطكو٤ن ػِ ٠ج٣س ذ٤حٗحش جٓ ٝؼِٓٞحش ضطؼِن ذحُكغحذحش أٝ
جُٞدجتغ أ ٝجالٓحٗحش أ ٝجُخضجتٖ أ ٝجُٔؼحٓالش جُٔطؼِوس ذٜح جرج جهطن ٠رُي ًؾق جُكو٤وس
ك ٢جُؿشجتْ جالسٛحذ٤س(.)2
انًطهة انخاًَ :يثرراخ انخرود عهى انقىاعذ انعايح فً االرراءاخ انزُائٍح
جعِل٘ح جُو ٍٞجٕ جُؿشجتْ جإلسٛحذ٤س ضؼذ ضٜذ٣ذج ا خط٤شج ا ألٖٓ ٝجعطوشجس جالكشجد
ٝجُٔؿطٔؼحش ٝجُذ ،ٍٝجر جمك ٠خطش جإلسٛحخ ٜ٣ذد جألٖٓ ػِ ٠جُٔغط ٟٞجُٞه٘٢
ٝجالهِٝ ٢ٔ٤جُذٝ ،٢ُٝئرج ًحٗص ؾشجتْ جالسٛحخ هذٔ٣س هذّ جُطحس٣خ ،كإٔ فٞسٛح ٝأٗٔحهٜح
ٝجٛذجكٜح ٓٝقحدس ضِٜٔ٣ٞح هذ ضؼذدش ٝجفركص ٖٓ هر َ٤جُؿشجتْ جُٔ٘ظٔسُ ،وذ ذحش
جإلسٛحخ ظحٛشز جؾشجٓ٤س ض ٜذد جإلٗغحٗ٤س ؾٔؼحءٝ ،ضؼٞد ذٜح جُ ٠جُؼقٞس جُرذجت٤سُٔ ،ح
ض٘ط ١ٞػِ ٚ٤جإلػٔحٍ جإلسٛحذ٤س ٖٓ ضٞقؼ ٝػ٘ق ٝخشٝؼ ػِ ٠جُوٞجٗ ٖ٤جُٞمؼ٤س
ٝجُؾشجتغ جُغٔح٣ٝس ،سؿْ جُطغطش كٓ ٢غٞـ جُذ ٖ٣أ ٝدػح ٟٝجُؼذجُس جالؾطٔحػ٤س(ٌ٣ٝ ،)3حد
 ٌٕٞ٣جُلٌش جُطٌل٤ش ١رجش جُطحذغ جُذ ٢٘٣جُطحتل ُٚ ٢جغش ٙجُٞجمف ك ٢جصد٣حد جألػٔحٍ
جإلسٛحذ٤س مذ جالذش٣حء خحفسٝ ،إٔ ٛزج جُلٌش ٣طخز ٖٓ جألػٔحٍ جإلسٛحذ٤س ٜٓ٘ؿح ا ُ ٚك٢
ضكو٤ن ؿح٣حض ٚجُٔخطِلسٝ ،ال ٌٖٔ٣جٌٗحس جغش جُطحذغ جُذُِ ٢٘٣لٌش جُطٌل٤ش ١ك ٢ص٣حدز
جألػٔحٍ جإلسٛحذ٤س ٣ٝق٘ق جُرؼل جإلسٛحخ جُز٣ ١شضٌد ٖٓ هرَ جُؿٔحػحش جالف٤ُٞس
جالعالٓ٤س مٖٔ جالسٛحخ جال٣ذُٞٞ٣ؾ ٢جُذُٔٝ ،)4(٢٘٣ح ًحٕ جإلسٛحخ جُٔغط٘ذ جُ٠
ج٣ذُٞ ٞ٣ؾ٤س كٌش٣س  ٞٛجخطش فٞس جإلسٛحخ ،رُي جٕ جُٔٞجؾٜس جُوحٗ٤ٗٞس ُألػٔحٍ
جإلسٛحذ٤س الضٌ ٕٞكحػِس دٞٓ ٕٝجؾٜس جال ٣ذُٞٞ٣ؾ٤س جُط٣ ٢غط٘ذ جُٜ٤ح ٝجر جٕ جُٔٞجؾٜس
جُوحٗ٤ٗٞس جُٔٞمٞػ٤س ال ضٌطَٔ جال ذطكو٤ن ٓٞجؾٜس هحٗ٤ٗٞس جؾشجت٤س رُي جٕ ٛزج جُ٘ٔو ٖٓ
جإلسٛحخ ٣ططِد جؾشجءجش جعطػ٘حت٤س هذ ٣طشضد ػِٜ٤ح جُٔغحط ذرؼل ٓظحٛش جُكش٣س
)٣ )1شجد ذحُؼِٔس جُشهٔ٤س ج ٝجُ٘وذ جُشهٔ ،٢جُٔحٍ جُز٘٣ ١طوَ ئٌُطش٤ٗٝح ا ذحعطخذجّ أؾٜضز جٌُٔرٞ٤ضش
ٝجالضقحالش ٝخقٞفح ا جإلٗطشٗ٤ص ،ق٤ع ضطؼحَٓ جُٔقحسف جإلٌُطش٤ٗٝس ذٜز ٙجُؼِٔس كنالا ػٖ رُي
كحٕ ٛز ٙجُٔقحسف ضو ّٞجُ ٠ؾحٗد ضوذ ْ٣جُخذٓحش جُٔقشك٤س جإلٌُطش٤ٗٝس ذر٤غ ٝؽشجء جُؼِٔس جُشهٔ٤س
ذطش٣وط ٖ٤جٓح ذطش٣ن ٓرحؽش جُ ٠جُٔغطخذّ ٣ٝؼشف ( )paypal and Webmoneyج ٝجُر٤غ ػٖ
هش٣ن ٝع٤و هشف غحُع (.)digitalcurrency exchangers
 أٗظش د ٠٘ٓ.جالؽوش ؾرٞس ٝدٓ.كٔٞد ػحسف ؾرٞس  :جُوحٗٝ ٕٞجالٗطشٗ٤ص ضكذ ١جُطٌ٤ق
ٝجُنرو  ،فحدس ٗحؽش ،ٕٝذ٤شٝش  ، 2008 ،ؿ.124
)٘٣ )2ظش هحٗ ٕٞجُر٘ي جُٔشًضٝ ١جُؿٜحص جُٔقشك ٢جُقحدس كٓ ٢قش سهْ جُوحُٗ 88 ٕٞغ٘س  2003جُٔحدز
.ٚ٘ٓ 98
) )3جألػٔحٍ جإلسٛحذ٤س ضوغ ػِ ٠مك٤س ٓرحؽشز  ْٛٝجُز٣ ٖ٣ق٤ر ْٜجُنشس جُٔحد ١جُٔرحؽش ك ٢جالسٝجـ
ٝجُكش٣حش ج ٝجالٓٞجٍ ٝجُٔٔطٌِحش ٘ٛٝحى جُنك٤س ؿ٤ش جُٔرحؽشز ٝجُط ٢ضؾؼش ذحُشػد ٝجُلضع
ٝجُشٛرس ئر ٣ؾؼش ًَ كشد ذأٗ ٚجُنك٤س جُٔكطِٔس ،كنالا ػٖ رُي ضٜذ٣ذ جألٖٓ ٝجالعطوشجس ك٢
جُٔؿطٔغ.
 أٗظش د.دمحم ٓك ٢جُذ ٖ٣ػٞك ٓ ،شؾغ عحذن  ،ؿٓٝ 5حذؼذٛح.
(4) Taheri Amir, Holay insidr the Word of Islamic terrorism, First edition,
London, 1987, p.112.
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جُؾخق٤س ،ج ٝضو٤٤ذ دجتشز جُكش٣س جُلشد٣سٝ ،ك ٢جُٔوحذَ ضٞع٤غ جُغِطحش جُٔٔ٘ٞقس ُؿٜحش
جُطكو٤نٝ ،جُ٘ـ ػِ ٠جؾشجءجش ضطرن ُٔٞجؾٜس ٛزج جُ٘ٔو ٖٓ جالؾشجّ د ٕٝعٞج ٙذحُ٘ظش
ُخطٞسض ٚجٌُر٤شز ػِ ٠جُٔقحُف ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س.
ٓ ٖٓٝرشسجش جُخشٝؼ ػِ ٠جُوٞجػذ جُؼحٓس ك ٢جالؾشجءجش ،إٔ ٛزج جُ٘ٔو ٖٓ
جإلسٛحخ ،جإلسٛحخ جال٣ذُٞٞ٣ؾ ٢جُذ ،٢٘٣ضوق ٝسجء ٙؾٔحػحش ٓ٘ظٔسٝ ،ضِٔي هذس ًر٤ش
ٖٓ جُط٘ظ ْ٤جالؾشجًٓٔ ،٢ح  ٞٛجُكحٍ ذحُ٘غرس ُِوحػذزٓٝ ،حٗؾأ ػٜ٘ح ٖٓ ؾٔحػحش ئسٛحذ٤س
((ًذجػؼ جإلسٛحذٝ ))٢جُط٘ظ ْ٤جإلؾشجٓ ٢ج ٝجُؿشٔ٣س جُٔ٘ظٔس٣ ،ؼشكٜح جُرؼل ذحُٔإعغس
جالؾشجٓ٤س رجش جُط٘ظ ْ٤جُ ٢ٌِ٤ٜجُٔطذسؼ ج ٝجُٜشٓ ٢جُز٣ ١طغْ ذحُػرحش ٝجالعطوشجس
ُٔٔحسعس أٗؾطس ؿ٤ش ٓؾشٝػس ذٜذف جالعطلحدز جُٔحد٣س أ ٝجُٔؼ٘٣ٞس ،ذقٞس ٓخطِلس
ٝٝعحتَ ٓطؼذدز ٓغطخذٓس جُؼ٘ق ٝجُطٜذ٣ذ ٝجُطش٣ٝغٝ ،ػِٗ ٠ك٣ ٞطقق ذحُغش٣س جُطحٓس
ُطأٓٝ ٖ٤قٔح٣س أػنحء جُط٘ظ ْ٤جالؾشجٓ٣ٝ ،)1(٢طٔ٤ض جُط٘ظ ْ٤جإلسٛحذ ٢ذحُطؼو٤ذ ٝجُـٔٞك
ٝجُغش٣س جر ٣رذ ٝجُط٘ظ ْ٤جإلسٛحذ ٢جًػش ضؼو٤ذج ا ٖٓ ؿ٤ش ٖٓ ٙجُط٘ظٔ٤حش جالؾشجٓ٤س ،ق٤ع
٣رذ ٝجُطؼو ٤ذ ك ٢جُؾرٌس جُؼ٘وٞد٣س جُط٣ ٢طؾٌَ ٜٓ٘ح ٛزج جُط٘ظ ،ْ٤ذك٤ع ٣ؾر ٚجُخال٣ح
جُٔ٘لقِس ػٖ ذؼنٜح جُرؼلٝ ،جرج ضْ مرو جقذجٛح ال٣غطط٤غ مرو جالخشٜ٘ٓ ٌَُٝ ،ٖ٣ح
دٝسٛح ك ٢جُط٘ظٝ ،ْ٤ؿحُرح ا ٓح٣طغْ ٛزج جُطؼو٤ذ ذحُـٔٞك(.)2
ُزج ًحٕ الذذ ٖٓ ٓ٘ف عِطحش ٝجعؼس ُؿٜحش جُنرو ٝجُطكو٤ن ج ٝضوش٣ش جؾشجءجش
ُٜح فلس جالعطػ٘حء ػِ ٠جُوٞجػذ جُوحٗ٤ٗٞس جُٔوشس ٙك ٢هحٗ ٕٞجف ٍٞجُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س،
كنالا ػٖ رُي كإٔ جُغش٣س ك ٢جُط٘ظ ْ٤جإلسٛحذ ٢ضغٞؽ ٝضرشسجُخشٝؼ ػِ ٠جُوٞجػذ
جُؼحٓس( ،)3كنالا ػٔح عرن ذ٤حٗ ٚػ٘ذ ذكع جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س جُٔٞمٞػ٤س جُخحفس ذٔٞجؾٜس
جُلٌش جُطٌل٤شُِ ١ؿٔحػحش جإلسٛحذ٤س.

) )1أٗظش ذٜزج جُقذد قغٖ ػرذ جُكٔ٤ذ :جُططٞس جُطأس٣خُ ٢ظحٛشز جإلؾشجّ جُٔ٘ظْ  ،دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س
 ، 1999 ،ؿ ،15هحسم عشٝس :جُؿٔحػس جإلؾشجٓ٤س جُٔ٘ظٔس ،دسجعس ٓوحسٗس  ،دجس جُٜ٘نس
جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز  ، 2000 ،ؿ ،120جقٔذ ؾالٍ ػض جُذ : ٖ٣جإلسٛحخ ٝجُؼ٘ق جُغ٤حع ، ٢دجس
جُكش٣س ُِقكحكس ٝجُطرحػس ٝجُ٘ؾش  ،ه ، 1986 ، 1ؿ.188
) )2ػرذ جُشقٖٔ فذه : ٢جإلسٛحخ جُغ٤حعٝ ٢جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت ، ٢ه ، 1دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  ،جُوحٛشز ،
 ، 1986ؿٓٝ 60حذؼذٛح ،جقٔذ م٤حء جُذ ٖ٣خِ : َ٤جُخطش جإلسٛحذ ٢ذ ٖ٤جُطٞهغ ٝجُٞهٞع ٓ ،ؿِس
جألٖٓ ٝجُوحٗ ، ٕٞجُغ٘س جأل ، ٠ُٝدذ ٢جُؼذد  ، 1993 ، ٞ٤ُٞ٣ ، 2ؿ.66
) )3ؾشٓص جؿِد جُذ ٍٝجُط٘ظٔ٤حش جالسٛحذ٤س ٝهشسش جؾشجءجش ؾ٘حت٤س خحفس ُٔٞجؾٜطٜح ًٔح  ٞٛجُكحٍ
كٓ ٢قش جر ؾشٓص ض٘ظ ْ٤جالخٞجٕ جُٔغًِٔٔ ،ٖ٤ح ؾشٓص جُٔحٗ٤ح ض٘ظٓ ْ٤حٜٞ٘٣ف ٝؾشٓص جكـحٗغطحٕ
ٝجُؾ٤ؾحٕ ض٘ظ ْ٤جُوحػذز.
 أٗظش ك ٢ضلق َ٤رُي عحٓ ٢ػِ ٢ؾٔحٍ جُذ : ٖ٣جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُِكش٣حش جُذ٤٘٣س  ،دسجعس
ٓوحسٗ ، ٚسعحُس دًطٞسج٤ًِ ، ٙس جُذسجعحش جُؼِ٤ح  ،جًحد٤ٔ٣س جُؾشهس ٓ ،قش ، 1997 ،
ؿ ،349ػالء جُذ ٖ٣ؽكحض :ٚجُطؼح ٕٝجُذ ٢ُٝكٞٓ ٢جؾٜس ػقحذحش جُٔخذسجش ٝؾٔحػحش
جإلسٛحخ ٓ ،ؿِس ًِ٤س جُذسجعحش جُؼِ٤ح  ،جًحد٤ٔ٣س جُؾشهس ٓ ،قش ،جُؼذد ، 1998 ، 2ؿ.27
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انخاتًح
٣طنف ٖٓ خالٍ ٛزج جُركع جُٔٞؾض جُز ١ض٘حُ٘ٝح كٞٓ ٚ٤مٞع جُٔٞجؾٜس جُوحٗ٤ٗٞس
ُِلٌش جُطٌل٤شُِ ١ؿٔحػحش جإلسٛحذ٤س ،جٕ ٘ٛحى ػذد ٖٓ جُ٘طحتؽ جُط ٢ضٞفِ٘ح جُٜ٤حٝ ،ػذز
ٓوطشقحشٞٗ ،سدٛح ًح٥ض-:٢

اوالً :االستُتاراخ
 ٌٖٔ٣ج٣ؿحص ج ْٛجُ٘طحتؽ جُط ٢ضٞفِ٘ح جُٜ٤ح ٖٓ خالٍ ٛزج جُركع ذحُ٘وحه ج٥ض٤س-:
.1
.2

.3
.4

.5

.6

إٔ جإلسٛحخ ظحٛشز ع٤حع٤س أ ٝجؾطٔحػ٤س هرَ جٕ ضٌ ٕٞد٤٘٣س ،قطٝ ٠جٕ جضخزش جُذٖ٣
ؿطحء ٝعطحس ُٜحٝ ،جعطخذٓص جُذًٞ ٖ٣عِ٤س ئُ ٠ضك َ٣ٞجُلٌش جُ ٠عِٞى.
إٔ جإلسٛحخ ٝجٕ جسضرو ذحُططشف جُذ ٢٘٣ػ٘ذٓح ٌٗ ٕٞجٓحّ جإلسٛحخ جُذ٢٘٣
جال٣ذُٞٞ٣ؾ ،٢ئال جٕ ٘ٛحى كشم ذ ٖ٤جُططشف جُلٌشٝ ،١ذ ٖ٤جإلسٛحخ رُي جٕ
جإلسٛحخ ٣ؾٌَ خشٝؼ ػِ ٠جُوٞجػذ جُؾشػ٤س أ ٝجُوحٗ٤ٗٞس ٝه ْ٤جالٗغحٗ٤س ،ذحضخحر
عِٞى ٓ٘حهل ُٔح ضون ٢ذ ٚضِي جُوٞجػذ ٝجُو ،ْ٤ذٔ٘٤ح جُططشف قشًس ك ٢جضؿحٙ
جُوٞجػذ جُؾشػ٤س ٝجُوحٗ٤ٗٞسٌُٜ٘ٝ ،ح ضؿحٝص جُكذٝد جُطٝ ٢فِص ئُٜ٤ح ضِي جُوحػذز
ٝجسضنحٛح جُٔؿطٔغ.
ئٕ جُلٌش جُطٌل٤ش٣ ١ؼذ ٓقذسج ا ُإلسٛحخ ،ذَ جٗ ٚكٌش ئسٛحذ ٢ذزجض٣ ًٚٗٞ ٚؼطٔذ
جإلسٛحخ ًٜٔ٘ؽ ُطكو٤ن ؿح٣حض ٚجُط ٢ؿحُرح ا ٓحضٌ ٕٞع٤حع٤س ج ٝد٤٘٣س ،ج ٝع٤حع٤س ٓـِلس
ذو٘حع د.٢٘٣
جٕ جُلٌش جُطٌل٤ش٘٣ ١ط ١ٞذزجض ٚػِ ٠خطش ٣طٜذد جُٔقحُف ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُزج
كإٔ ضؿشٗ ْ٣ؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش جُطٌل٤ش٣ ١طلن ٝضٌ٤٤ق ؾشجتْ جإلسٛحخ ذأٜٗح ٖٓ
ؾشجتْ جُخطش ،جر جٕ جُٔؾشع ك ٢ؾشجتْ جُخطش ٌ٣طل ٢ذطكو٤ن جُ٘ط٤ؿس جُؿشٓ٤س
ذحُٔؼ٘ ٠جُوحٗ ٢ٗٞد ٕٝجؽطشجه ضكون جُ٘ط٤ؿس جُؿشٓ٤س ذحُٔؼ٘ ٠جُٔحدٝ ،١ضطٔػَ جُ٘ط٤ؿس
ذحُٔؼ٘ ٠جُوحٗ ٢ٗٞك ٢ؾشٔ٣س ٗؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش جُطٌل٤ش ،١ذطؼش٣ل جُٔقحُف
جُٔكٔ٤س ُِخطش.
جٕ جُٔشجقَ جُطٓ ٢ش ذٜح جُلٌش جُطٌل٤شٝ ١ؾزٝس ٙجُطأس٣خ٤س ضذٍ دالُس جً٤ذ ٙػِ٠
دسؾس خطٞسض ٚػِ ٠جُٔقحُف ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤سٝ ،ػِ ٠مشٝسز جُٔٞجؾٜس
جُوحٗ٤ٗٞس ُٛ ًٕٞ ،ٚزج جُلٌش جُطٌل٤ش ٞٛ ١جُز٣ ١وق ٝسجء جإلػٔحٍ جإلسٛحذ٤س٣ ،نحف
جُ ٠رُي جٕ جُلوس جُؿ٘حتٌ٣ ٢حد ٣ؿٔغ ػِ ٠جٕ جُؼ٘ق ُ٤ظ ٝ ٞٛقذ ٙجُؼ٘قش جُٔٔ٤ض
ُِؿشٔ٣س جإلسٛحذ٤س ػٖ ؿ٤شٛحٝ ،ئٗٔح ٤ٔ٣ض جُؿشٔ٣س جإلسٛحذ٤س ج٣نح ا جُٔل ّٜٞجُخحؿ
جٌُحٖٓ كٓ ٢ؼ ٘ ٠جُشػد ج ٝجُلضع ج ٝجُطخ٣ٞق ٖٓٝ ،غْ ًحٕ جُلٌش جُطٌل٤ش ١جُز١
٣وق ٝسجء جُؿشجتْ جإلسٛحذ٤س ال ٣وَ خطشج ا ج ٝمشسج ا ػٖ جُؿشجتْ جإلسٛحذ٤س ك ٢ذؼذٛح
جُٔحدٝ ١جغحسٛح جُؿغٔ٤س ػِ ٠جُٔقحُف جالؾطٔحػ٤س.
جٕ جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢جُؼشجه ٢ك ٢هحٗ ٕٞقظش قضخ جُرؼع ٝجٌُ٤حٗحش ٝجالقضجخ
ٝجالٗؾطس جُؼ٘قش٣س ٝجإلسٛحذ٤س ٝجُطٌل٤ش٣س سهْ (ُ )32غ٘س  ،2016هذ ٓ٤ض ٖٓ ق٤ع
جُؼوٞذس ذ ٖ٤جُطكش٣ل ٝذ ٖ٤جُٔغحػذز ٞٛٝ ،جٓش ُ٤ظ ٘ٛحى ٓح ٣رشسًٔ ،ٙح جٗ٤ٓ ٚض
ذ ٖ٤جُٔغحٔٛس ٝجُٔغحػذزٛٝ ،زج ال ٘٣غؿْ ٓغ جُوٞجػذ جُؼحٓس جُػحذط ٚذؾإٔ جالؽطشجى
ك ٢جُؿشٔ٣س رُي جٕ جُٔغحٔٛس جُؿ٘حت٤س جُطرؼ٤س (جالؽطشجى) ضطكون ذحُطكش٣ل جٝ
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جُٔغحػذز ج ٝجالضلحم٤ُٝ ،ظ ٘ٛحى ٓح ٣رشس جُطٔ٤٤ض ذٝ ٖ٤عحتَ جُٔغحٔٛس جُؿ٘حت٤س
جُطرؼ٤س (جالؽطشجى) ٖٓ ،ق٤ع جُطؿش ْ٣ج ٖٓ ٝق٤ع جُؼوحخًٝ ،حٕ جالؾذس ذحُٔؾشع
جُٔغحٝجز ذ ٖ٤فٞس جُٔغحٔٛس جُؿ٘حت٤س ًحكس ،د ٕٝضٔ٤٤ض ذٜ٘٤ح ٖٓ ،ق٤ع جُطؿشْ٣
ٝجُؼوحخ ،خحفس ٝجٕ فٞس جُٔغحٔٛس جُؿ٘حت٤س كٛ ٢زج جُ٘ٔو ٖٓ جالؾشجّ ،ض٘ط١ٞ
ػِٗ ٠لظ دسؾس جُخطٞسز ػِ ٠جُٔقحُف ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤سٔٓ ،ح ٣رشس ضؿشٜٔ٣ح،
ًؿشجتْ هحتٔس ذزجضٜح ،ذأػطرحس جٕ رُي ٖٓ هر َ٤جُطؿش ْ٣جالقط٤حه ،٢جُزٞ٣ ١كش جهق٠
دسؾحش جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُِٔقحُف جالؾطٔحػ٤سٝ ،جٕ ٓح ٣غٞؽ ٝؾٜس جُ٘ظش ٛزٙ
جأل٤ٔٛس جٌُر٤شز ُِٔقحُف ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤سٝ ،جُط ٢ضأض ٢كٓ ٢وذٓطٜح جُٞقذز
جُٞه٘٤س ٝجُغِْ جالؾطٔحػ.٢
٣ .7رذ ٝجٕ جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢جُؼشجه ٢هذ خلق ٖٓ ػوٞذس ضر٘ ٢جُٜ٘ؽ جُطٌل٤ش ،١رُي جٕ
جُطؾش٣غ جُؿ٘حت ٢جُؼشجه٣ ،٢طنٖٔ ػوٞذس جؽذ ضقَ جُ ٠جالػذجّٛٝ ،زج جُٔغِي
جُطؾش٣ؼ٤ُ ٢ظ ٘ٛحى عرد ٣رشس ،ٙذَ جُؼٌظ  ٞٛجُقك٤ف ،جٕ ظشٝف جُٔؿطٔغ
ضغطِضّ ضؾذ٣ذ جُؼوحخ ًٕٞ ،ضخل٤ق جُؼوحخ ك ٢خنْ ظشٝف جُٔؿطٔغ جُؼشجه٢
جُكحُ٤س٣ ،لٞش ج ْٛؿشك ٖٓ جؿشجك جُؼوٞذسٝ ،جُٔطٔػَ ذحُشدع جُؼحّ.

حاٍَا ً :انًقترحاخ
 ٌٖٔ٣ج٣ؿحص ج ْٛجُٔوطشقحش ذح٥ض:٢
 .1مشٝسز ج٣شجد ٗـ هحٗ ٢ٗٞفش٣ف ٣طنٖٔ جُطؿشٝ ْ٣جُؼوحخ الػٔحٍ جُ٘ؾش ٝضش٣ٝؽ
جُلٌش جُطٌل٤شٝ ،١جٕ ٣ؾَٔ جُطؿشٝ ْ٣جُؼوحخ ًَ ٖٓ ٣ؼٔذ جُٗ ٠ؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش
جُطٌل٤ش ،١ذقشف جُ٘ظش ػٖ جُطغٔ٤س جُط ٢ضطِن ػِ ٠جُؿٔحػس ج ٝجُكشًس جُط ٢ضطر٘٠
ٛزج جُلٌش جُطٌل٤ش ،١رُي جٕ جُخطش جُكو٤و ٌٖٔ٣ ٢ك ٢جُلٌش جُطٌل٤ش ١رجض ،ٚذقشف
جُ٘ظش ػٖ ضغ ٔ٤س جُؿٜحش جُط ٢ضطر٘ٛ ٠زج جُلٌشٝ ،جٕ ضؿش ْ٣جُ٘ـ ًَ فٞس
جُٔغحٔٛس جُؿ٘حت٤س جُطرؼ٤س (جالؽطشجى) ًؿشجتْ هحتٔس ذزجضٜح ُخطٞسضٜح ػِ ٠جُٔقحُف
جالؾطٔحػ٤س ٓكَ جُكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ذحُطؿش.ْ٣
٣ .2ؿد جال ٛطٔحّ ذحُطشذ٤س جُذ٤٘٣س ك ٢ذؼذٛح جألخاله ٢جالٗغحٗ ،٢كٓ ٢ك٤و جالعشز ٝك٢
ٓشجقَ جُطؼِ ْ٤جُٔخطِلس جالذطذجتٝ ٢جُػحٗٝ ٢ٗٞك ٢جُؿحٓؼس ،ألٕ جُوٞجػذ جألخاله٤س ٖٓ
ؽأٜٗح جٕ ضٜزخ جُغِٞى ٝضخِن جُطذ ٖ٣جُٔوطشٕ ذوٞجػذ جالخالم ٝجُز٣ ١رؼذ فحقرٚ
ػٖ جُططشف ٝجُل ْٜجُخحهة ألقٌحّ جُذٔٓ ،ٖ٣ح ٣ؿ٘د جُٔؿطٔغ جُؾشٝس ٝج٥غحّ جُط٢
ضشضٌ د ذحعْ جُذٝ ،ٖ٣جُؿشجتْ جإلسٛحذ٤س جُرؾؼس جُط ٢ض٘غد ُِذٝ ،ٖ٣جُذ ٖ٣جالعالٓ٢
ٜٓ٘ح ذشجء.
ً .3حٕ ػِ ٠جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢ػ٘ذ ضؿشٗ ْ٣ؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش جُطٌل٤ش ،١جٕ ٣ؿشّ
ذٞمٞـ ًَ ٓح ٘٣ط ١ٞػِ ٠جالٓطذجـ ٝجُطأ٤٣ذ ٓٝح٣ؼرش ػٖ جُورُٜ ٍٞز ٙجألكٌحس ذأ١
ٝعِ٤س ًحٗصٝ ،ػِٝ ٠ؾ ٚجُخقٞؿ كٔ٤ح جرج ٝهغ جُغِٞى جُطؼر٤ش ١جُٔإ٣ذ ٝجُٔٔطذـ
ُألكٌحس جُطٌل٤ش٣س ٖٓ ،خالٍ ٝعحتَ جإلػالّ ،جُٔطٔػِس كٗ ٢ؾش جُٔوحالش أ ٝجؾشجء
ضكو٤وحش فكل٤س ٝئرجػس جُٔؼِٓٞحش ٝج٥سجء ،ج ٝجرج ٓح ققَ ػرش جُو٘ٞجش جُلنحت٤س
ٝجُو٘ٞجش جالرجػ٤س.
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٣ؿد ػِ ٠جُٔؾشع جُؿ٘حتٝ ٢مغ ٗقٞؿ هحٗ٤ٗٞس ضوشس جُٔغإ٤ُٝس جُؿضجت٤س
ُالؽخحؿ جُٔؼ٘٣ٞس جُٔإ٣ذٝ ٙجُذجػٔس ُِلٌش جُطٌل٤ش ١عٞجء جًحٗص ٛز ٙجالؽخحؿ
جُٔؼ٘٣ٞس ه٘ٞجش كنحت٤س ج ٝضِلض٤ٗٞ٣س ،ج ٝؾٔؼ٤حش ٓٝإعغحش جؾطٔحػ٤س ج ٝغوحك٤س ،جٝ
ؿ٤شٛحٝ ،رُي ذحُ٘ظش ُِذٝس جٌُر٤ش جُز ١ضِؼر ٚكٗ ٢ؾش ٝضش٣ٝؽ جُلٌش جُطٌل٤ش ١ػ٘ذٓح
ضٌ ٕٞدجػٔس ُ.ٚ
ٗش ٟمشٝسز جػطٔحد ع٤حعس ؾ٘حت٤س جؾشجت٤س ض٘غؿْ ٝجُطر٤ؼس جُخحفس ُِؿشجتْ
جإلسٛحذ٤سٝ ،جُلٌش جُطٌل٤ش ١جُز٣ ١وق ٝسجءٛح ٝضغط٘ذ جُ ٚ٤جُؿٔحػحش جُطٌل٤ش٣س ك٢
ؾشجتٜٔح جإلسٛحذ٤س ٝخطٞسضٜح ٝمشسٛح ػِ ٠جُٔقحُف جُٔكٔ٤س ذحُطؿشٝ ،ْ٣جٕ ضغط٘ذ
ٛز ٙجُغ٤حعس جُ ٠ضٞع٤غ عِطحش جُطكو٤ن ُٔٞجؾٜس جُؿ٘حز كنالا ػٖ مشٝسز ئدخحٍ
جُطؼذ٣الش جُنشٝس٣س ػِ ٠جُطؾش٣ؼحش رجش جُقِس ذحُغ٤حعس جُٔحُ٤س ٝجُ٘وذ٣س ٝجُط٢
ضكٌْ ػَٔ جُٔقحسف جُكٌ٤ٓٞس ٝجال٤ِٛسٝ ،جُضجّ ٛز ٙجُٔقحسف ذحٌُؾق ػٖ عش٣س
جُكغحذحش ٝجُٔؼحٓالش جُٔقشك٤س ٝضٌٔ ٖ٤عِطحش جُطكو٤ن ٖٓ جالهالع ج ٝجُكقٍٞ
ػِ ٠جُر٤حٗحش ج ٝجُٔؼِٓٞحش جُٔطؼِوس ذحُكغحذحش أ ٝجُٞدجتغ ج ٝجألٓحٗحش ج ٝجُخضجتٖ جرج
جهطن ٠رُي ًؾق جُكو٤وس ذؾإٔ جُٔإعغحش ج ٝجُؿٔؼ٤حش ج ٝجالكشجد جُذجػُٔ ٖ٤ألكٌحس
جُطٌل٤ش٣س.
ػِ ٠جُشؿْ ٖٓ ج٤ٔٛس ٝمشٝسز جُخشٝؼ ػِ ٠جُوٞجػذ جُؼحٓس جُٔٞمٞػ٤س ٝجالؾشجت٤س
ُٔٞجؾٜس جُلٌش جُطٌل٤شُِ ١ؿٔحػحش جإلسٛحذ٤س ،جال جٕ جُرحقع ٣شً ٟزُي مشٝسز
جُطٞعغ ك ٢جعرحخ جالػلحء ٖٓ ػوٞذس جُؿشٔ٣س ضؾؿ٤ؼح ا ُٖٔ ٘٣طُِٔ ٢ؿٔحػحش جإلسٛحذ٤س
جُطٌل٤ش٣س ٝجٌُ٤حٗحش جُط ٢ضؼطٔذ ٜٓ٘ؽ جُطٌل٤ش ،ػِ ٠جكؾحء جعشجسٛح ،خحفس ٝجٕ ػَٔ
ٓػَ ٛز ٙجُط٘ظٔ٤حش ٝجٌُ٤حٗحش ًػ٤شج ا ٓح  ٌٕٞ٣عش٣حاًٝ ،ػ٤شج ا ٓح ٣قؼد ًؾلٜح ػٖ
هش٣ن جُطكش٣حش جُؼحد٣سٛٝ ،زج ٓح ٣ططِد ٖٓ جُٔؾشع جػطٔحد ع٤حعس ضؾش٣ؼ٤س ؽحِٓس
ك ٢ضؾؿ٤غ ضٞذس جإلسٛحذٝ ٖ٤٤جٗلقحُ ْٜػٖ جُط٘ظٔ٤حش جإلسٛحذ٤س ،ك٤ؾَٔ جإلسٛحذ٢
جُٔطؼحٓ ٕٝغ جُؼذجُس ،جُز٣ ١غحػذ ػًِ ٠ؾق جالػٔحٍ جإلسٛحذ٤س هرَ ققُٜٞح ٣ٝكٍٞ
دٝ ٕٝهٞع مكح٣ح٣ٝ ،غ َٜجُورل ػِى ٠جُؿ٘حز ،خحفس ٝجٕ ٛز ٙجُغ٤حعس جُطؾؿ٤ؼ٤س
ٖٓ ؽأٜٗح جٕ ضغ َٜػِٔ٤س جُٞفٝ ٍٞجُطؼشف ػِ ٠جُط٘ظٔ٤حش جالسٛحذ٤س ٝجػنحتٜح
 ٖٓٝغْ جُؼَٔ ػِ ٠جُونحء ػِٜ٤ح.
ٗش ٟمشٝسز ضؿش ًَ ْ٣فٞس جالؽطشجى ػِ ٠قذ عٞجءٝ ،ضٞق٤ذ جُؼوٞذسٝ ،رُي
ذؿؼَ جالضلحم ج ٝجُطكش٣ل ج ٝجُٔغحػذز كٗ ٢ؾش جُلٌش جُطٌل٤ش ١ؾشجتْ هحتٔس ذزجضٜح،
ٝرُي ضكو٤وح ا ُِكٔح٣س جُؿ٘حت٤س ُِٔقحُف جالؾطٔحػ٤س ،كنالا ػٖ جٕ رُي ٖٓ ٓوطن٤حش
قغٖ جُغ٤حعس جُؿ٘حت٤س.
٣ش ٟجُرحقع جٗ٤ُ ٚظ غٔس ٓح ٣رشس ضخل٤ق جُؼوٞذس ،رُي جٕ جُطؾش٣غ جُؿ٘حت ٢جُؼشجه٢
هذ ؾشّ ضر٘ ٢جُلٌش جُطٌل٤ش ،١ذوحٗ ٕٞضؿش ْ٣جُٛٞحذ٤سٝ ،ػحهد ػِ ٠رُي ذؼوٞذس
جالػذجّ٤ُٝ ،ظ ٖٓ جُٔقِكس ك ٢ؽ٢ء ،جٕ ٣أض ٢جُٔؾشع جُؿ٘حت ٢جُؼشجه ٢جُ٘٤ُ ّٞ٤ضٍ
جُؼوٞذس جُ ٠جُغؿ ٖٝ ،جٕ ٛزج ٣طؼحسك ٓغ جُكٌٔس جُطؾش٣ؼ٤س جُط ٢جذطـحٛح جُٔؾشع.
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اإلنساني  ،ط ،2دار الطىير  ،بيروت.1993 ،
[ ]6د.نحمد ابراهيم حسل ،غاي اللانول  -دراس في فىسف اللانول ،دار المطبوعدات
اللانوني  ،االسكندري .2000 ،
[ ]7احمدددد جدددال عدددز الدددديل ،اإلرهدددا والرندددا السياسدددي ،دار الحريددد لىصدددحاف
والطباع والنشر ،ط.1986 ،1
[ ]8احمددد ضدديا الددديل ىيد  ،ال طددر اإلرهددابي بدديل التوكددع والوكددوم ،مجىد اامددل
واللانول ،السن ااولأ ،دبي الردد  ،2يوليو.1993 ،
[ ]9د.احمدددد فتحدددي سدددرور ،السياسددد الجنائيددد  ،فكرتهدددا وت طيطهدددا ،دار النهضددد
الرربي  ،اللاهرة.1969 ،
د.احمدددد فتحدددي سدددرور ،الشدددرعي الدسدددتوري وحلدددوف االنسدددال فدددي
[]10
االجرا ات الجنائي  ،دار النهض الرربي  ،اللاهرة.1990 ،
د.احمد فتحي سرور ،كانول الرلوبات ،اللسدم دا  ،الجدرائم المضدرة
[]11
بالمصىح الرام  ،ط ،4دار النهض الرربي  ،اللاهرة.1992 ،
د.احمدددد فتحدددي سدددرور ،المواجهددد اللانونيددد ل رهدددا  ،ط ،2مطدددابع
[]12
االهرام التجاري  ،مصر.2008 ،
د.نسددام عبدددي كايددد ،شددرق كددانول الرلوبددات اللسددم ال ددا  ،جددرائم
[]13
االعتدا عىأ المصىح الرام  ،دار النهض الرربي  ،اللاهرة.1999 ،
د.حسانيل ىيد  ،اإلرهدا وحدرو التحريدر الوطنيد  ،دراسد تحىيىيد
[]14
نلدي  ،ط ،1دار مصر المحروس  ،اللاهرة.2002 ،
د.حسدديل ه هنددد ود.نردديم عطي د  ،موسددوع حلددوف االنسددال ،الفىسددف
[]15
الدستوري لىحريات الفردي  ،دراس ملارن  ،مدعم بأحكدام المحكمد الدسدتوري
الرىيا ،دار الكت اللانوني  ،مصر.2006 ،
د.عبددد الفتدداق بيددومي حجددازي ،المبددادا الرامدد فددي جددرائم الصددحاف
[]16
والنشر ،دار الفكر الجامري ،االسكندري .2006 ،
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د.عبد الفتاق الصيفي ،جرائم االعتدا عىأ امل الدول وعىدأ اامدوا ،
[]17
دار النهض الرربي  ،اللاهرة.1972 ،
د.عبددد االلددم محمددود النوايس د  ،الجددرائم الواكر د عى دأ امددل الدول د فددي
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التشريع االردني ،دار وائ لىنشر ،عمال.2005 ،
د.عبد الحميدد الشدواربي ،الجدرائم التربيريد  ،جدرائم الصدحاف والنشدر،
[]19
منشأة المرارا ،االسكندري .2004 ،
عبددد الحميددد ابددو سددىيمال ،الرنددا وادارة الصددرام الدددا ىي بدديل المبدددن
[]20
وال يار رؤي اسالمي  ،ط ،1المرهد الرالمي لىفكر االسالمي ،فيرجينيا.2000 ،
عبددد الددرحمل صدددكي ،اإلرهددا السياسددي واللددانول الجن دائي ،ط ،1دار
[]21
النهض الرربي  ،اللاهرة.1986 ،
عال الديل شدحاتم ،الترداول الددولي فدي مواجهد عصدابات الم ددرات
[]22
وجماعددات اإلرهددا  ،مجى د كىي د الدراسددات الرىيددا ،اكاديمي د الشددرط  ،مصددر،
الردد .1998 ،2
سددمير الشددناوي ،الشددروم فددي الجريمد  -دراس د ملارنددم ،دار النهض د
[]23
الرربي  ،اللاهرة.1971 ،
د.سددريد عىددأ اللططددي ،عىددم صددناعات التشددريرات الجنائي د  ،المريددار
[]24
الجنائي التنموي ،دار الكت اللانوني  ،مصر.2010 ،
د.صالق نحمدد السديد جدودة ،بحدظ فدي المواطند فدي د االصدالحات
[]25
الدسددتوري الجديدددة ،دراسدد ملارنددم بالشددرير االسددالمي  ،الكتددا الرابددع ،دار
النهض الرربي  ،اللاهرة.2010 ،
طدددارف سدددرور ،الجماعددد اإلجراميددد المن مددد  ،دراسددد ملارنددد  ،دار
[]26
النهض الرربي  ،اللاهرة . 2000 ،
د.فوزي عبد الستار ،كانول الرلوبات اللسم الرام ،دار النهض الرربيد ،
[]27
اللاهرة.1992 ،
د.مأمول ه سالم  ،االحكام الرام لجرائم نمل الدول مل جه الدا
[]28
وال ارج ،دار النهض الرربي  ،اللاهرة.1996 ،
د.مأمول ه سدالم  ،ااحكدام الرامد لجدرائم نمدل الدولد  ،دار النهضد
[]29
الرربي  ،اللاهرة.1996 ،
د.محسددل فددؤاد فددرج ،جددرائم الفكددر والددرني والنشددر ،الن ري د الرام د
[]30
لىجرائم التربيري  ،دار الفكر الرربي ،اللاهرة.1987 ،
د.ه عبد الحميد ،حري الرني وضوابط جدرائم النشدر ،والصدحاف فدي
[]31
اللانول واللضا  ،دار النهض الرربي  ،اللاهرة.2000 ،
ه عبدددد الىطيدددا ،جريمددد اإلرهدددا  ،دراسددد ملارندددم ،دار النهضددد
[]32
الرربي .1994 ،
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 ،واكددع االرهددا واتجاهاتددم ،اكاديميدد نددايا

ه محددي الددديل عددو
[]33
لىرىوم اامني  ،الريا .1999 ،
ه عبدددي ه ،فددي جددرائم النشددر ،حريد الفكددر ،االصددو الرامد  ،فددي
[]34
جدددرائم النشدددر ،جدددرائم التحدددري  ،دار النشدددر لىجامردددات المصدددري  ،اللددداهرة،
.1951
د.منددأ االشددلر جبددور ود.محمددود عددارا جبددور ،اللددانول واالنترنيددت
[]35
تحدي التكيا والضبط ،صادر ناشرول ،بيروت.2008 ،
هارلمب وهولبورل ،سوشيولوجيا الثلاف والهوي  ،ترجم حداتم حميدد
[]36
محسل ،دار كيوال لىطباع والنشر والتوزيع ،دمشق.2010 ،
هدد حامدد كشددلو  ،التشدكيالت الرصددابي فدي ضددو كدانول الرلوبددات
[]37
وحكم الدستوري الرىيا ،منشأة المرارا ،االسكندري .2006 ،
د.يسدددر نندددور ،شدددرق كدددانول الرلوبدددات ،الن ريددد الرامددد  ،دار الثلافددد
[]38
الجامري .1992 ،
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Abstract: Terrorism has become a criminal phenomenon that
threatens all humanity, and drag it to the primitive ages, because
these crimes involve the brutality , violence, barbarism , a clear
violation of positive laws, humanitarian values and divine laws.
Despite the cover up in religious values ، commissioning of
terrorist crimes under the auspices al-Sharea and implementation
of its provisions , religion is innocent of the terrorists and their
crimes. As the world today starts to understands beyond any doubt
possibility , the real danger lies in thought and ideology adopted by
terrorism. Perhaps the most dangerous is the excommunicating
ideology that terrorists rely upon in the commission of terrorist
crimes. This requires to face this thought and drain its resources. In
this study we address Legal treatment of excommunicating ideology
connected with the extremist terrorist groups , and highlight the
historical roots of this ideology , the history the groups adopted
and the political systems that support it. The study attempts to draw
an outline of substantive and procedural "Criminal Policy" to be
adopted, which would achieve
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excommunicating ideology connected with the extremist terrorist
groups.
Keywords: Terrorist Groups, Excommunicating
Procedural Criminal Policy, Legal Confrontation.
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